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បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:៨4–១4៥;១២៥–១២6 �������������������������������6២៧

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៧;១២៨:១–១១ ��������������������������������������63១

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៨:១២–២៥������������������������������������������63៥

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4–១២៨(បមបរៀៃទរី២៧)��������������������������������639

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២9;១30:១–១១,២២–២3�������������������������������643

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១30:១២–២១������������������������������������������64៧

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3១ �������������������������������������������������6៥១

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3២:3–33��������������������������������������������6៥៥

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:១–២,34–66 ��������������������������������������6៥9

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២9–១3១;១3២:១–33(បមបរៀៃទរី២៨)����������������������663

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១33:១–3៥�������������������������������������������66៧

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១33:36–៧4 �����������������������������������������6៧១

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១34 ������������������������������������������������6៧៥

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៥ភា្១�������������������������������������������6៧9



viii

 

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥ភា្២���������������������������������������������6៨4

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១33–១3៥(បមបរៀៃទរី២9)��������������������������������6៨៧

រោរស្នងតំថណងបៃតេបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ�������������������������������������������69១

រោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ�������������������������������������������������������696

បមបរៀៃទរី១4៨៖រោរបធ្វើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១–១៨�����������៧0១

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១9–4២�������������������������������������������៧0៥

ក្រុមអ្ន្រកតួសករាយរបទះអូសឆ្នាំ១៨៥6–១៨60���������������������������������������៧09

រោរស្នងតំថណងបៃតេបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃរោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូៃិងរោរបធ្វើដបំណើរបៅទិសខាងលិច

(បមបរៀៃទរី30)�������������������������������������������������������៧១4

ស្រ្គមបៅយូថាហ៍ៃិងរោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូ���������������������������������������៧១៨

រោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរា��������������������������������������� ៧២3

បសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១ៃិងរោរអ្ិវឌ្ឍ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធជាបៃប្នាទាប់����������������������៧២៨

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៨:១–២4������������������������������������������� ៧3២

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៨:៧–60�������������������������������������������៧36

ស្រ្គមបៅយូថាហ៍ៃិងរោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូរោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមុរោតាដ៏រាៃតនមលែមហរិា

បសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១,ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៨(បមបរៀៃទរី3១)����������៧40

្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរសាសនាចក្រ����������������������������������������������������៧44

បសច្រតេរីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី២�����������������������������������������������������៧4៨

រោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះ�������������������������������������������������៧៥២

ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ���������������������������������������������៧៥៧

ពយារោរីបៅរស់��������������������������������������������������������������៧6១

្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរសាសនាចក្របសច្រតេរីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី២,រោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះ,

រោរកបរោសអំពរីក្រុមក្ួសារៃិងពយារោរីបៅរស់(បមបរៀៃទរី3២)�������������������������៧64

ឧបសម្ពព័ៃ្ធ �������������������������������������������������������������������៧69

រារាងអាៃកពះ្ម្ពរីរ�����������������������������������������������������������៧៧0

រោរថណនាំពរីបល្បឿៃបបកងៀៃកបចានំ្ងៃសករាប់ក្ូបបកងៀៃ������������������������������������� ៧៧១

បោបល់សករាប់ន្ងៃថដលអាចផ្លាស់បតេតូរោៃ���������������������������������������������៧៧៨

រោរថណនាំពរីបល្បឿៃបបកងៀៃសករាប់ក្ូបបកងៀៃបមបរៀៃបៅ្្ទះ ���������������������������������៧៨0

ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ���������������������������������������������៧៨៥





x

្ុរព្វកថ្ នន គេៀវគៅ េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តីេញ្ញា នធិង ប្រវត្ធិសាេនាចបក 

េបរា្រ់ ប្រូ្រគបងៀន ថ្នាក់ េធិក្ខាសាលា

គោលបំណងរបស់គ�ើង

បោលបំណងរបស់ថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនា៖

«បោលបំណងរបស់បយើង្ ឺបដើម្បរី�ួយយុវវព័យៃិងយុវម�្ិមវព័យឲ្យយល់ៃិងពឹងថ្្អ្របលើរោរបបកងៀៃៃិងដរ្វាយធៃួរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យរាៃភាពស្រតេិសមសករាប់ពរ�ព័យទាំងឡាយនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបរៀបចំខលែលួៃក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្

ៃិងអ្ន្រដនទបទៀតសករាប់�រីវិតដ៏បៅអស្់រល្បជាៃិច្ចជាមួយៃឹងកពះវរបរិារបស់ព្ួរប្ថដល្ ង់បៅឋាៃសួ្៌»។

បដើម្បរីសបកមចោៃៃូវបោលលបំណងរបស់បយើងបនាះបយើងបបកងៀៃសិស្សអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃ

ដំណឹងល្អដូចថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃិងោ្រ្យសមតេរីរបស់ពយារោរីទាំងឡាយ។បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះ្ ឺ

កតូវោៃបបកងៀៃរាមរបបៀបមួយថដលដឹ្រនាំឲ្យរាៃរោរយល់ដឹងៃិងរោរសាអាងប�ើង។បយើង�ួយសិស្សទាំងឡាយឲ្យបបំពញ

តួនាទរីរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងដបំណើររោរនៃរោរបរៀៃសូកតៃិងបរៀបចំពួ្រប្ឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទបទៀត។

បដើម្បរី�ួយសបកមចោៃបោលបំណងទាំងបៃះបនាះអ្ន្រៃិងសិស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃកតវូោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យសហរោរបធ្វើរាម

មូលោឋាៃក្ឹះនៃរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃដំណឹងល្អបៅបពលអ្ន្រស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររួមោនាដូចខាងបករោម៖

• បបកងៀៃៃិងបរៀៃសកូតបោយកពះវិញ្ញាណ។

• បបងកើតបរិោរោសបរៀៃសូកតថដលបោរបពញបោយបសច្រតេរីកសឡាញ់រោរបោរពៃិងរាៃបោលបំណង។

• សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងអាៃបមបរៀៃនៃវ្្គសិ្រសាបរៀងរាលន់្ងៃ។(រារាងសករាប់រាមោៃរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរអាចរ្រោៃ

បៅ្រ្ននុងឧបសម្ពព័ៃ្ធបៅខាងចុងនៃបសៀវបៅស្ិរសាបៃះបៅប្ហទំពព័រLDS .org,ៃិងstore .lds .org[បសៀវបៅបលខ

១0494])។

• យល់ពរីបរិបទៃិងរាតិរោនៃកពះ្ម្ពរីរកពមទាំងោ្រ្យសមតេរីរបស់ពយារោរីទាំងឡាយ។

• ថស្វងរ្រយល់ដឹងពរីបសច្រតេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃដំណឹងល្អបហើយអៃុវតតេបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃ

ដំណឹងល្អ។

• ពៃ្យល់ថច្រចាយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។

• ចាំសាទាត់ៃូវខ្ម្ពរីរសំខាៃ់ៗៃិងបោលលទ្ធិក្ឹះទាំងឡាយ។

បសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃបៃះោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រឲ្យទទួលោៃបជា្�ព័យ្រ្ននុងរោរសបកមចៃូវបោលបំណង

ទាំងបៃះ។

កម្មវិធីសិកសារបស់�ុវវ័�គៅថ្នាក់សិក្ខាសាលានិង

គៅថ្ងៃអាទិត្យ

ការជួយយុវវ័យឲ្យកាន់តែត្រែចិែ្តជជឿចំជោះដំណឹងល្អ

ររែស់្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ

ការរួមបញ្ចូលគ្នា

្ណៈកបធាៃទរីមួយោៃអំោវនាវឪព្ុររាតាយក្ូបបកងៀៃៃិង

ថានា្រ់ដឹ្រនំាឲ្យ«យុវវព័យឲ្យដំណឹងល្អរាមរយៈរោរសិ្រសាៃិង



xi

 

បសច្រតេរី�ំបៃឿផ្ទាល់ខលែលួៃព្ួរប្រ្រប�ើញភាពបោរបពញនៃបសច្រតេរីពិតអំពរីដំណឹងល្អសករាប់ខលែលួៃព្ួរប្បហើយពកងឹងក្ួសាររបស់

ព្ួរប្ៃិងមៃុស្សដនទរាមរយៈរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃរោរយល់ដឹងៃិងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃ»។រោរបធ្វើដបូច្នះៃឹង�ួយ

ពួ្រប្ឲ្យបធ្វើរាម្ លែតូវថដល«ៃឹងនាំពួ្រប្ឲ្យថកបចិតតេប�ឿ»(Teaching the Gospel in the Savior ’ s Way

[ឆ្នាំ២0១២]ទំពព័រ២)។

បៅបករោមរោរដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពអង្គរោរយុវ�ៃយុវនារីសាលាន្ងៃអាទិត្យៃិងថានា្រ់សរិោខាសាលាបធ្វើរោរសហរោរោនាបោយោៃ

អ្ិវឌ្ឍ្រម្វិធរីសិ្រសាបដើម្បរី�ួយយុវវព័យឲ្យសបកមចោៃៃូវបោលបំណងទាំងបៃះ។ខណៈថដលអង្គរោរៃិមួយៗរាៃតួនាទរី

ពបិសស្រ្ននុងរោរពកងងឹយុវវព័យបនាះបោលបំណងសំខាៃ់នៃ្រម្វិធរីសិ្រសាទាំងអស់របស់យុវវព័យ្ ឺបដើម្បរីដឹ្រនាំយុវវព័យបឆ្ពះបៅរោៃ់

កពះអង្គសប្រ្គះបហើយនាំឲ្យរាៃរោរថកបចិតតេប�ឿបលើដំណឹងល្អរបស់កទង់។្រម្វិធរីសិ្រសាសករាប់អង្គរោរយុវវព័យៃិមួយៗ្ ឺ

កតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរីបធ្វើរោរឲ្យស៊ីសរ្វា្់រោនាជាមួយៃឹងអង្គរោរយុវវព័យដនទបទៀត។ឧទាហរណ៍៖

• «Teaching in the Savior’s Way»(្ឺជារោរបោះពុម្ពថដលោៃបក�ើសបរើសទាំងបមបរៀៃសករាប់ថានា្រ់

សិរោខាសាលាៃិង្រម្វិធរីសិ្រសារបស់យុវវព័យបៅន្ងៃអាទិត្យ)កតវូោៃោ្រ់បញ្ចតូលោនាបោយអង្គរោរយុវវព័យបដើម្បរី�ួយ

ក្ូបបកងៀៃឪព្ុររាដាយៃិងថានា្រ់ដឹ្រនាំបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃ(សូមបមើលការបង្រៀន និរ 

ការងរៀនសូ្ ្រ ដំណឹរ ល្អ  ៖  ក្បួន ខ្នា្រ ណណនាំ ស្រាប់ ្្ូបង្រៀន និរ ថ្នាក ់ដឹកនាំ ងៅក្នុរ ថ្នាក់ សិកាខាសាលា នរិ ថ្នាក់ វិទ្យាសាថាន 

សាសនា[ឆ្នាំ២0១២]ទំពព័រv–vii Teaching the Gospel in the Savior ’ s Way[ឆ្នាំ២0១២]

ទំពព័រ4–៥)។«Teaching in the Savior’s Way»បរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃ�ួយមៃុស្សដនទ

វិភា្ឲ្យសី៊�បករៅអំពរីបសច្រតេរីពិតដ៏ពិសិដ្ឋថដលកទង់ោៃបបកងៀៃរាមរយៈរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យអៃុវតតេបោយបសច្រតេរី�ំបៃឿ

បហើយបធ្វើរោរោ៉ាងស្រម្បៅ្រ្ននុងដំបណើររោរបរៀៃសូកត។បោលរោរណ៍នៃរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃសកូតដំណឹងល្អទាំងបៃះ

កតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីសិ្រសាសករាប់អង្គរោរយុវវព័យទាំងអស់។

• ្រម្វិធរីស្ិរសាសករាប់អង្គរោរយុវវព័យទាំងអស់សងកត់ធងៃៃ់បលើបោលលទ្ធិក្ឹះដូចោនាបៃះ្ងថដរ។បោលលទ្ធិក្ឹះ

ោៃសងកត់ធងៃៃ់បៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីស្ិរសាថានា្រ់សិរោខាសាលាថដលកតូវៃឹងបោលរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិក្ឹះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

្រម្វិធរីសិ្រសារបស់យុវវព័យ។បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យនានា្រម្វិធរីសិ្រសារបស់យុវវព័យបផ្តាតបលើបោលលទ្ធិទាំងបៃះ

បរៀងរាលថ់ខ។បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាបោលលទ្ធិទាំងបៃះកតូវោៃសងកត់ធងៃៃ់បៅបពលយុវវព័យសិ្រសាបទោឋាៃកពះ្ម្ពរីរ

ៃិមួយៗ។រោររួមបញ្ចតូលោនាបៃះ�ួយពកងឹងបសច្រតេរីពិតថដលយុវវព័យោៃបរៀៃបៅន្ងៃអាទិត្យជាមួយៃឹងអ្វរីថដលព្ួរប្្រំពុង

បរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាបហើយដូចោនា្ ងថដរៃឹងអ្វរីថដលយុវវព័យបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាៃឹង�ួយពកងឹងពួ្រប្ៃូវ

អ្វរីថដលព្ួរប្បរៀៃបៅន្ងៃអាទិត្យ្ ងថដរ។រោរសងកត់ធងៃៃ់បលើបោលលទ្ធិខលែឹមដូចោនាបៃះបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីសិ្រសាទាំងអស់របស់

យុវវព័យបធ្វើឲ្យរាៃបទពិបសាធៃ៍រោៃ់ថតល្អឥតបខាចះសករាប់យុវវព័យក្ូបបកងៀៃៃិងឪពុ្ររាដាយ។

• ្រម្វិធរីស្ិរសាសករាប់អង្គរោរៃិមួយៗកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរី�ួយយុវវព័យឲ្យពកងរី្ររោរយល់ដឹងៃិងទរីបនាទាល់របស់

ពួ្រប្រោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីដំណឹងល្អកពមទាំងបរៀៃពរីរបបៀបបដើម្បរីបបកងៀៃវដល់អ្ន្រដនទ។បដើម្បរីសបកមចោៃៃូវលទ្្ធ ល

បៃះទាំងបមបរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិង្រម្វិធរីសិ្រសារបស់យុវវព័យ្ ឺរាៃបំណង�ួយយុវវព័យឲ្យអៃុវតតេៃូវតួនាទរីរបស់ខលែលួៃ

ឲ្យរោៃ់ថតស្រម្ប�ើង្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រសិ្រសាដំណឹងល្អថស្វងរ្របសច្រតេពិតនៃដំណឹងល្អសករាប់ខលែលួៃព្ួរប្បហើយពៃ្យល់

ថច្រចាយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះបៅរោៃ់មៃុស្សដនទបទៀត។

• អស់អ្ន្រថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យយុវ�ៃយុវនារីឬថានា្រ់សិរោខាសាលាៃឹងអាចបមើល

ប�ើញពរីវិធរីសាកសាតាថដលកសបដៀងោនាបៃះបដើម្បរីបបកងៀៃៃិងបរៀៃដំណឹងល្អ។ទាំងបមបរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិង្រម្វិធរី

សិ្រសាយុវវព័យបផ្តាតបលើរោរ�ួយយុវវព័យឲ្យពកងរី្ររោរថកបចិតតេប�ឿរបស់ព្ួរប្ឲ្យរោៃ់ថតកជាលបករៅ។ជាលទ្ធ្លនៃ

បោលបំណងថដលោៃថច្រចាយបៃះរាៃឯ្រសារបំោ្រ់បំបែៃៃិងកបពព័ៃ្ធ្ ្សព្្វ សាយជាបកចើៃោៃបបងកើតប�ើងសករាប់

ក្ូបបកងៀៃបកបើកោស់្រម្វិធរីសិ្រសាន្ងៃអាទិត្យរបស់យុវវព័យថដលោៃថច្រចាយបោយថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងរួមរាៃបៅបលើ

ប្ហទំពព័រLDS .org។

លក្ខណៈពិសេេៗ

អង្គរោរយុវវព័យៃិមួយៗរាៃតួនាទរីពបិសស្រ្ននុងរោរ�ួយយុវវព័យឲ្យរោៃ់ថតថកបចិតតេប�ឿចបំោះដំណឹងល្អ(សូមបមើលTeaching 
the Gospel in the Savior ’ s Way ,ទំពព័រ១២–១3)។ឧទាហរណ៍្រម្វិធរីសិ្រសាថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សាលា

ន ង្ៃអាទិត្យយុវ�ៃៃិងយុវនារីបផ្តាតបលើបោលរោរណ៍នៃបោលលទ្ធិក្ឹះមួយជាបរៀងរាល់ថខ។្្ទនុយបៅវិញសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់

សរិោខាសាលាបរៀៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបទោឋាៃកពះ្ម្ពរីររំាងពរីបដើមរហូតដល់ចប់។

រាមរយៈរោរសិ្រសាដំណឹងល្អរាមកបធាៃបទបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ន្ងៃអាទិត្យបនាះយុវវព័យអាចបធ្វើឲ្យរោរយល់ដឹងរបស់ខលែលួៃអំពរីបោលលទ្ធិ

ជា្់រលា្់រនានារោៃ់ថតកជាលបករៅរាមរយៈរោររ្របមើលល្រ្ខណៈខុសៗោនានៃបសច្រតេរីពិតទាំងបនាះៃិងរោរបបកងៀៃបោលលទ្ធិ

ទាំងបនាះដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាយុវវព័យអាចប�ើញៃិងយល់ៃូវបោលលទ្ធិដូចោនាទាំងបនាះបៅ្រ្ននុង

បរិបទថដលទា្រ់ទងៃឹងបសច្រតេពិតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបហើយបមើលប�ើញពរីបោលលទ្ធិទាំងបនាះបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង�រីវិតៃិងរោរបបកងៀៃ

របស់បុ ្្គលរានា្រ់ៗបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។បលើសពរីបៃះបទៀតរាមរយៈរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររាំងពរីបដើមរហូតដល់ចប់បនាះយុវវព័យអាច



xii

 

រី្រចបកមើៃបលើទំៃុ្រចិតតេរបស់ខលែលួៃថា«កពះវរបិរាសួ្៌្រំពុងរាៃកពះបៃ្ទតូលោ៉ាងពិតកោ្រដបៅរោៃ់ព្ួរប្រាមរយៈកពះ្ម្ពរីរៃិង

[ទទួលោៃ]ទំៃុ្រចិតតេថដលព្ួរប្អាចថបរបៅអាៃកពះ្ម្ពរីរបហើយថស្វងរ្រចបមលែើយចបំោះបញ្ហាៃិងរោរអធិសាឋាៃនានារបស់

ប្»(ហាបវើដដបុលយូហៃឹបធើរ«Eternal Investments»[address to Church Educational 
System religious educatorsន្ងៃទរី១0ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ[១9៨9]ទំពព័រ២ប្ហទំពព័រLDS.org)។យុវវព័យ្រ៏

ៃឹងរោៃ់ថតយល់ដឹងជាមួយកពះ្ម្ពរីរដូបច្នះពួ្រប្អាចបកបើវោ៉ាងរាៃកបសិទ្ធិភាព្រ្ននុងបពលខាងមុខ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយ

សាសនាអ្ន្រដឹ្រនាំៃិងឪពុ្ររាដាយ។របបៀបទាំងពរីរនៃរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អបធ្វើរោររួមោនាបដើម្បរី�ួយយុវវព័យឲ្យ

ពកងរី្ររោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីដំណឹងល្អបហើយបរៀបចំពួ្រប្បដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។

ក្រគរៀបចំគមគរៀន

កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់អស់អ្ន្រថដលបបកងៀៃដំណឹងល្អរបស់កទង់ឲ្យ«បបកងៀៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អរបស់

បយើងថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាភាពបោរបពញនៃដំណឹងល្អ»(្�ៃិងស�4២:១២)។កទង់

ោៃករាស់បរ្គប់បថៃថែមបទៀតថាបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះ្ួរថតកតូវោៃបបកងៀៃដូចថដល«កតវូោៃដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណ»ថដល

«កតូវោៃកបទាៃដល់អ្ន្រ���បោយោ្រ្យអធសិាឋាៃនៃបសច្រតេរី�ំបៃឿ»(្�ៃិងស�4២:១3–១4)។បៅបពលបរៀបចំបមបរៀៃ

ៃិមួយៗសូមអធិសាឋាៃថស្វងរ្ររោរដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណបដើម្បរី�ួយអ្ន្រយល់កពះ្ម្ពរីរៃិងបោលលទ្ធិកពមទាំងបោលរោរណ៍

នានាថដលរាៃបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីរ។ដូចោនាបៃះ្ ងថដរសូមបធ្វើរាមរោរបំ្ ុស្ំៃិតនៃកពះវិញ្ញាណបៅបពលោ្រ់ថ្ៃរោរពរីរបបៀបបដើម្បរី

�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបទ្ម្ពរីរថដលកតូវោៃបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងទទួលរាៃឆៃ្ទៈបដើម្បរីអៃុវតតេអ្វរីថដលព្ួរប្

បរៀៃ។

បៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា្ ឺជាអតថែបទចម្បងរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្របរៀបចំៃិងបបកងៀៃ។សូមសិ្រសា

្រណ្ឌឬខ្ម្ពរីរនានាថដលអ្ន្រៃឹងបបកងៀៃបោយរោរអធិសាឋាៃ។សូមពយាោមយល់ពរីបរិបទៃិងរាតិរោនៃបណតាតំបទ្ម្ពរីររួម

ទាំងថខ្សបរឿងមៃុស្សទរី្រថៃលែងៃិងកពតឹតេិរោរណ៍នានា។បៅបពលអ្ន្ររោៃ់ថតសាគល់បរិបទៃិងរាតិរោនៃបណតាតំបទ្ម្ពរីរៃិមួយៗ

បនាះសូមពយាោមថស្វងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបនាះបហើយសបកមចចិតតេថាបសច្រតេរីពិតណ្មួយ

ថដលសំខាៃ់សករាប់សិស្សរបស់អ្ន្របដើម្បរីយល់បហើយអៃុវតតេវបនាះ។រោលណ្អ្ន្រោៃរ្រប�ើញអ្វរីថដលបផ្តាតចិតតេទុ្រោ្់រ

បហើយបនាះបនាះអ្ន្រអាចសបកមចពរីវិធរីសាកសតេយុទ្ធសាកសតេៃិងស្រម្ភាពណ្មួយថដល�ួយសិស្សរបស់អ្ន្រោៃល្អបំ្ ុតឲ្យ

បរៀៃៃិងអៃុវតតេបសច្រតេរីពិតដ៏ពិសិដ្ឋថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរី�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងដបំណើររោរបៃះ។សូមរំឭ្របមបរៀៃបោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ឲ្យកសប

បៅៃឹងបណតាតំបទ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រៃឹងបបកងៀៃ។អ្ន្រអាចបក�ើសបកបើកោស់បោបល់ថណនាំទាំងអស់ឬមួយចំៃួៃសករាប់បណតាតំ

បទ្ម្ពរីរឬអ្ន្រអាចសកមបសកមួលបៅរាម្ ំៃិតថដលោៃថណនាំបៅរាមតកមូវរោរៃិងសាថាៃភាពសិស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃ។

វសំខាៃ់ថាអ្ន្រ�ួយសិស្សឲ្យស្ិរសាបណតាតំបទ្ ម្ពរីរទាំងមូលបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃៃរីមួយៗ។រោរបធ្វើដបូច្នះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យចាប់យ្រ

សារលិខិតបពញបលញថដលអ្ន្រសរបសរកពះ្ម្ពរីររាៃបំណងចង់បរ្ហាញ។បែុថៃតេបៅបពលអ្ន្របកោងបមបរៀៃរបស់ខលែលួៃអ្ន្រអាច

រ្រប�ើញថាអ្ន្រពុំរាៃបពលក្ប់កោៃ់បៅ្រ្ននុងបរា៉ាងបបកងៀៃបដើម្បរីបកបើក្ប់អស់ទាំងបោបល់នៃរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

ស្ិរសាបៃះប�ើយ។សូមថស្វងរ្ររោរថណនាំពរីកពះវិញ្ញាណបហើយពិចារណ្បោយរោរអធិសាឋាៃអំពរីតកមវូរោរនៃសិស្សរបស់

អ្ន្របៅបពលអ្ន្រសបកមចចិតតេបដើម្បរីបញ្ជា្រ់អតថែៃព័យបលើថ ្្ន្រណ្មួយនៃបណតាតំបទ្ ម្ពរីរបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យទទួលអារម្ណ៍នៃ

បសច្រតេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់របស់បសច្រតេរីពិតនៃដំណឹងល្អបហើយអៃុវតតេវបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។កបសិៃបបើបពលបវលា

ខលែរីអ្ន្រកតូវថតសកមបសកមួលថ្្ន្រដនទបទៀតនៃបមបរៀៃបោយសបង្ខបក្រុមខ្ម្ពរីរបនាះឲ្យខលែរីឬរាមរយៈរោរនាំសិស្សឲ្យរ្រប�ើញ

បោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិមួយោ៉ាងបលឿៃពរីមុៃបៃតេបៅក្រុមខ្ម្ពរីរបនាទាប់បទៀត។

បៅបពលអ្ន្រពិចារណអំពរីរបបៀបបដើម្បរីសកមបសកមួលបមបរៀៃសូមកោ្រដថាោៃបធ្វើរាមរោរកបឹ្រសាបៃះពរីថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រ

អូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ខ្ញុំ សាដា្រ់ ឮ ប្រធាន ផាកកឺ បាន ្រគបងៀន ជាញឹកញា្រ់ ថ្ ដុំ្ររូង គ�ើង បតរូវ ទទួល�ក ្រនាទា្់រមក េបម្រ 
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បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃៃរីមួយៗក្ប់ថ្្ន្រទាំងអស់នៃបណតាតំបទ្ម្ពរីរពុំកតូវោៃសងកត់ធងៃៃ់ប�ើយ។ថ ្្ន្រមួយចំៃួៃកតូវោៃបផ្តាតបលើតិចតួច

បោយសារវពុំសូវបផ្តាតសំខាៃ់បលើសារលិខិតទាំងមូលៃូវរោរបំ្ុស្ំៃិតរបស់អ្ន្រសរបសរឬបោយសារវពុំសូវោ្រ់ពព័ៃ្ធចំបោះ

យុវវព័យបទ។អ្ន្ររាៃទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីថ្រសកមួលបមបរៀៃទាំងបៃះបៅរាមតកមូវរោរៃិងរោរចាប់អារម្ណ៍របស់សិស្ស

ថដលអ្ន្របបកងៀៃ។អ្ន្រអាចសកមបសកមួល្ ំៃិតនៃបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះបោយបក�ើសយ្ររោរសងកត់ធងៃៃ់រោៃ់

ថតខាលាំងចំបោះបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ពិបសសៗជាជាង្ ំៃិតនានាថដលកតវូោៃ្ តេល់ឲ្យ្រ្ននុងបមបរៀៃឬបោយបក�ើសយ្រ

រោរសងកត់ធងៃៃ់ថតបៃតេិចបៃតេលួចបលើថ្្ន្រមួយនៃបណតាតំបទ្ម្ពរីរថដលកតូវោៃបបងកើតប�ើងឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសា

បៃះ។សូមថស្វងរ្ររោរថណនាំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបធ្វើរោរថ្រសកមលួបៃះបៅបពលអ្ន្របរៀបចំៃិងបបកងៀៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សគ្លការណ៍

បៅ្រ្ននុងតួបសច្រតេរីនៃបមបរៀៃៃិមួយៗអ្ន្រៃឹងប�ើញបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍្ ៃលែឹះមួយចៃំួៃបនាះថដលកតវូោៃ្ ូសចណំ្ំ

ជាអ្រ្សរដិតប្ម។បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីសិ្រសាបោយសារ(១)វឆលែនុះបញ្ចំង

ពរីសារលិខិតសំខាៃ់នៃបណតាតំបទ្ម្ពរីរ(២)វអាចកតវូោៃអៃុវតតេោៃចំបោះបសច្រតេរីកតូវរោរៃិងសាថាៃភាពនានាៃរបស់សិស្ស

(3)វ្ ឺជាបសច្រតេរីពិត្ ៃលែឹះថដលអាច�ួយសិស្សឲ្យរាៃទំនា្រ់ទៃំងរោៃ់ថតខាលាំងប�ើងជាមួយកពះអរាចស់។សូមដឹងថា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាបបកងៀៃបសច្រតេរីពិតមួយចៃំួៃហួសពរីបសច្រតេរីពិតទាំងអស់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីស្ិរសា។

កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺោៃបបកងៀៃថាកពះ្ម្ពរីររាៃៃូវ«បណតាតំនៃបសច្រតេរីពិតដ៏អស់្រល្បថដលៃឹងបបំពញៃូវបសច្រតេរីកតវូរោរ

នៃ�ៃក្ប់រូបបៅ្រ្ននុងក្ប់សាថាៃភាពទាំងអស់»(«The Great Plan of Happiness»[CES Symposium 
on the Doctrine and Covenants/Church History,ន្ងៃទរី១0ថខសរីហាឆ្នាំ១993]ប្ហទំពព័រ

LDS.org;សូមបមើល្ ងថដរTeaching Seminary: Preservice Readings[ឆ្នាំ២004]ទំពព័រ69ប្ហទំពព័រ

LDS.org)។

បៅបពលអ្ន្របបកងៀៃសូម្ តេល់ឱរោសឲ្យសិស្សជាៃិច្ចបដើម្បរីថស្វងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។

បៅបពលសិស្សបរ្ហាញបសច្រតេរីពិតថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបនាះជាញ្ឹរញាប់ពួ្រប្អាចបកបើោ្រ្យថដលខុសោនាអំពរីរបបៀបថដល

បោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍បនាះោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបនាះ។ពួ្រប្្រ៏អាចរ្រប�ើញ្ ងថដរៃូវបសច្រតេរីពិតថដលពុំ

រាៃបៅ្រ្ននុង្ បករាងបមបរៀៃ។សូមកបុងកបយព័ត្ន្រុំ្ តេល់បោបល់បោយរ្យៗថាចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ឺខុសបោយសារថត

ោ្រ្យថដលពួ្រប្បកបើបដើម្បរីបរ្ហាញពរីបសច្រតេរីពិតខុសពរីអ្វរីថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាឬបោយសារពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ

បសច្រតេរីពិតមួយថដលពុំោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីសិ្រសាបនាះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ្រីកបសៃិបបើកបបោ្របស់សិស្សរានា្រ់ខុស

ពរីបោលលទ្ធិបនាះវជាទៃំួលខុសកតវូរបស់អ្ន្របដើម្បរី�ួយសិស្សបោយឥរោិបទទៃ់្លែៃ់បដើម្បរី�ួយថ្រតកមូវបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍

របស់ោត់បោយបធ្វើរោរបៃះបោយបសច្រតេរីកសឡាញ់ៃិងរោរទុ្រចិតតេ។រោរបធ្វើដបូចានាះអាច្ ្ល់ៃូវបទពបិសាធៃ៍បរៀៃសូកតោ៉ាង

សំខាៃ់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រ។

សលបឿៃបសក្ៀៃ

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះរាៃបមបរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាកបចាំន្ងៃចៃំួៃ១60បមបរៀៃ។អ្ន្រអាចសកមបសកមលួបមបរៀៃបៃះៃិង

បល្បឿៃនៃរោរបបកងៀៃបៅរាមតកមវូរោរនៃរយៈបពលថដលអ្ន្ររាៃបដើម្បរីបបកងៀៃវ្្គសិ្រសាបៃះ។សូមបមើលឧបសម្ពព័ៃ្ធ



xv

 

បៅចុងបញ្ចប់នៃបសៀវបៅសិ្រសាបៃះសករាប់បសច្រតេរីថណនាំ្ ំរូនៃបល្បឿៃបបកងៀៃ។បសច្រតេរីថណនាំនៃបល្បឿៃបបកងៀៃ្ ឺបផ្តាតបលើ

36សោតាហ៍ឬ១៨0ន្ងៃនៃឆ្នាំស្ិរសាៃិង២0ន្ងៃ«ថដលអាចផ្លាស់ប្តូរោៃ»ថដលអ្ន្រអាចបកបើបដើម្បរីសកមួលបមបរៀៃកបចាំន្ងៃ

�ួយសិស្សឲ្យសូកតចាំសាទាត់វ ្្គចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរៃិងបោលលទ្ធិក្ឹះរំឭ្របមបរៀៃពរីមុៃៗៃិងទុ្របពលសករាប់រោលវិភា្

ថដលរំខាៃនានា។

កិច្ការជៃំួេអវត្មាៃ

ងសៀវងៅម្្នុងទ្សន៍ការសិកសា ងោលលទ្្ិ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា និរ ្បវ្រ្ិ សាសនាច្ក ស្រាប់សិស្ស ថ្នាក ់សិកាខាសាលា ណដល 

សិកសាងៅផ្ទះអាចកតូវោៃបកបើកោស់្រ្ននុង្រម្វិធរីស្ិរសាថានា្រ់សិរោខាសាលាកបចាំន្ងៃជាធៃធាៃបដើម្បរី្ តេល្់រិច្ចរោរ�ំៃួសអវតតេរាៃ

ដល់សិស្ស។បមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសាសករាប់សិស្សថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះវកសបៃឹងបមបរៀៃថដលរាៃ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះ។សិស្សថដលអវតតេរាៃបកចើៃបលើសលុបអាចកតូវោៃចាត់ឲ្យបំបពញៃូវ្រិច្ចរោរនានាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

ម្្គនុបទសៃ៍រោរស្ិរសាថដលកតូវោនាៃឹងរាតិរោថដលពួ្រប្ខ្រខាៃពុំោៃម្របរៀៃ។្រិច្ចរោរបនាះអាចបោះពុម្ពបចញពរីប្ហទំពព័រ

LDS.org,ដូបច្នះអ្ន្រពុំចាំោច់កតូវ្ តេល់បសៀវបៅសិ្រសាទាំងមូលបៃះដល់សិស្សថដលកតូវបធ្វើ្រិច្ចរោរ�ំៃួសអវតតេរាៃប�ើយ។

ពព័ត៌រាៃបថៃថែមទា្់រទងៃឹងងសៀវងៅម្្នុងទ្សន៍ការសកិសា ងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា និរ ្បវ្រ្ិ សាសនាច្ក ស្រាប់សិស្ស 

ថ្នាក ់សកិាខាសាលា ណដល សកិសាងៅផ្ទះ្ឺកតូវោៃ្ តេល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងវ្្គចំណងប�ើង«្រម្វិធរីសិ្រសាថានា្រ់សិរោខាសាលាថដលស្ិរសាបៅ្ ្ទះ»

បៅ្រ្ននុងឯ្រសារថណនំាទាំងបៃះ។

ជៃំួយក្ន្ុ ការបសក្ៀៃ

�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរាៃបៅថ្មទំពព័រនៃបសៀវបៅស្ិរសាបៃះ។រោរបបកងៀៃទាំងបៃះ�ួយពៃ្យល់ៃិងបរ្ហាញពរីរបបៀបថដល

អ្ន្រៃិងសិស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃអាចអៃុវតតេរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃសូកតមូលោឋាៃក្ឹះនៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងរោរស្ិរសារបស់

អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រ។វ្រ៏្ តេល់្ ងថដរៃូវបោបល់នានាសតេរីអំពរីរបបៀបដ៏រាៃ

កបសិទ្ធភាពបដើម្បរីបកបើវិធរីសាកសតេ�ំនាញៃិងយុទ្ធសាកសាតាបបកងៀៃប្្សងៗ។បៅបពលអ្ន្រយល់បោលរោរណ៍ថដលរាៃបៅ

្រ្ននុង�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃសូមរ្របមើលរបបៀបនានាបដើម្បរីអៃុវតតេបហើយបកបើវឲ្យោៃជាប់លាប់បៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រ។

ក្រគ្បើ្រាស់គមគរៀនដែលសិកសាគៅផ្ទះ

សេចក្ដីេស ្្ខបនៃសមសរៀៃរបេ់េិេ្ស

បសច្រ្រីសបង្ខបបៃះៃឹង�ួយអ្ន្រឲ្យសាគល់បរិបទៃិងបោលលទ្ធិកពមទាំងបោលរោរណ៍នានាថដលសិស្សោៃសិ្រសា្រ្ននុងមួយ

សោដាហ៍បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់សិស្ស។

សេចក្ដីស្្ើមនៃសមសរៀៃ

បសច្រ្រីប្្ើមនៃបមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយអ្ន្រឲ្យសាគល់ពរីថ្្ន្រខលែះៗនៃបណតាតំបទ្ម្ពរីរណ្មួយថដលៃឹងកតូវសងកត់ធងៃៃ់បៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃបៃះ។

តួសេចក្ដីនៃសមសរៀៃ

តួបសច្រតេរីនៃបមបរៀៃ្ តេល់ៃូវបសច្រតេរីថណនាំសករាប់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រស្ិរសាៃិងបបកងៀៃ។វ្ ្ល់្ ំៃិតបបកងៀៃរួមរាៃសំណួរ

ស្រម្ភាពរោរដ្រកសង់្ូររូបភាពៃិងរារាងនានា។

សេចក្ដីេស ្្ខបនៃកករុមខគម្ដីរៃិ្បរិបទ

ខ្ម្ពរីរកតូវោៃោ្រ់ជាក្រុមកសបរាមទរីរំាងថដលផ្លាស់បតេតូរបៅ្រ្ននុងបរិបទឬរាតិរោថដលរាៃោសបពញទាំងបណតាតំបទ្ម្ពរីរ។

បសច្រ្រីបោងនៃក្រុមខ្ម្ពរីរៃិមួយៗកតូវោៃបៃតេបោយបសច្រ្រីសបង្ខបខលែរីនៃបហតរុោរណ៍ឬរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងក្រុមខ្ម្ពរីរ

បនាះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សគ្លការណ៍

បៅបពលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានារាៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាអតថែបទកពះ្ម្ពរីរបនាះវកតូវោៃ្ ូសចំណ្ំជាអ្រ្សរប្មដិត

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យរ្រប�ើញៃិងសងកត់ធងៃៃ់បលើវបៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសារបស់អ្ន្រជាមួយសិស្ស។

សេចក្ដីណណនាំនៃសមសរៀៃបនាទាប់

្រថាខណ្ឌចុងបករោយនៃបមបរៀៃៃរីមួយៗ្ តេល់រោរចង្អនុលបរ្ហាញមួយបៅបមបរៀៃបនាទាប់។សូមថច្រចាយ្រថាខណ្ឌបៃះជាមួយ

សិស្សរបស់អ្ន្របៅបពលបញ្ចប់បមបរៀៃៃរីមួយៗបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យខ្នះថខ្នងសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំ�នុងបពលនៃសោដាហ៍បករោយ។



xvi

 

កម្មវិធីថ្នាក់សិក្ខាសាលាសិកសាគៅផ្ទះ

បករោមរោរដ្ឹរនាំរបស់ថានា្រ់ដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាព្រ្ននុងមូលោឋាៃៃិងអ្ន្រតំណ្ងស&វបនាះថានា្រ់សិរោខាសាលាស្ិរសាបៅ្្ទះអាច

កតូវោៃបរៀបចំប�ើងបៅ្រថៃលែងណ្ថដលសិស្សពុំអាចចូលរួមបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀងរាល់ន្ងៃោៃបោយសារថតចរាងាយបធ្វើដបំណើរ

ឬ្ររាតាប្្សងៗបទៀត(ដូចជាពរិោរភាពជាបដើម)។ថានា្រ់សិរោខាសាលាស្ិរសាបៅ្ ្ទះជាទូបៅពុំរាៃដូចថានា្រ់បរៀៃថដលបបកងៀៃ

បរៀងរាល់ន្ងៃ(ន្ងៃនៃសោតាហ៍)បៅបពលកពឹ្រកពលឹមឬបរា៉ាងសិ្រសាអំពរីសាសនាប�ើយ។

្រម្វិធរីសិ្រសាបៅ្ ្ទះអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សទទួលបក្រឌរីតបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលារាមរយៈរោរបំបពញបមបរៀៃៃិមួយៗបៅ្ ្ទះ

ជាជាងចូលរួមបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់រាល់ន្ងៃនៃសោតាហ៍។បមបរៀៃទាំងបៃះរាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាប្្សងមួយបទៀតងសៀវងៅ 

ម្្នុងទ្សន៍ ការសិកសា ងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដីសញ្ញា នរិ ្បវ្រ្ិសាសនាច្ក ស្រាប់ សិស្ស ថ្នាក់ សកិាខាសាលា សិកសា ងៅ ផ្ទះ ។

មួយសោដាហ៍ម្ងសិស្សៃឹង�ួបជាមួយក្ូបបកងៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាបដើម្បរីកប្ល់្រិច្ចរោររបស់ព្ួរប្ៃិងចូលរួម្រ្ននុងបមបរៀៃ

កបចាំសោដាហ៍។បសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់សិស្សៃិងបមបរៀៃកបចាំសោតាហ៍កតវូោៃពៃ្យល់បថៃថែមបទៀតបៅខាង

បករោមបៃះ។

សេៀវសៅមគ្នុសទេៃ៍ការេិកសាេកមាប់េិេ្សេិកសាសៅ្្ោះ

ងសៀវងៅម្្នុងទ្សន៍ការសិកសា ងោលលទិ្្ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា និរ ្បវ្រ្ិ សាសនាច្ក ស្រាប់សិស្ស ថ្នាក ់សិកាខាសាលា ណដល 

សិកសាងៅផ្ទះកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរី�ួយសិស្សថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះទទួលៃូវបទពបិសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញាៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រកសបដៀងៃឹងសិស្សថដលចូលបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃបរៀងរាល់ន្ងៃនៃសោតាហ៍។បហតុដបូចានាះ

បហើយបល្បឿៃបបកងៀៃនៃបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់សិស្សកពមទាំងបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលវសងកត់ធងៃៃ់

បនាះវកសបបៅៃឹងបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ។បសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់សិស្ស្រ៏រួមរាៃៃូវបសច្រតេរីថណនាំ

អំពរីចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរ្ ងថដរ។វ្្គចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរកតូវោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងបរិបទដូចថដលវរាៃបៅ្រ្ននុងអតថែបទ

កពះ្ម្ពរីរបហើយជាញឹ្រញាប់ស្រម្ភាពសរបសរនានាកតូវោៃ្ តេល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃនានាថដលរាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះ។

បរៀងរាល់សោតាហ៍សិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាថដលសិ្រសាបៅ្្ទះកតវូបញ្ចប់បមបរៀៃបួៃម្រពរីបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរស្ិរសារបស់សិស្ស

បហើយចូលរួមបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃកបចាំសោតាហ៍មួយថដលបបកងៀៃបោយក្ូថានា្់រសិរោខាសាលារបស់ព្ួរប្។សិស្សបបំពញ្ិរច្ចរោរ

មួយចំៃួៃពរីបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរស្ិរសាបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សិស្ស្ ួរថតរាៃបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរពរីរ្របាលដូបច្នះពួ្រប្អាចទ្ុរមួយបៅជាមួយក្ូបហើយទុ្រមួយបទៀតសករាប់សរបសរខលែលួៃឯង។

បៅបពលសិស្ស�ួបជាមួយក្ូរបស់ខលែលួៃរាល់សោតាហ៍បសៀវបៅ្រំណត់បហតុមួយថដលស្ិរសាបៅ្ ្ទះកតូវឲ្យបៅក្ូបហើយបសៀវបៅ

មួយ្របាលបទៀតកតូវកប្ល់ឲ្យសិស្សវិញបដើម្បរីបកបើសរបសរបមបរៀៃបនាទាប់។(ឧទាហរណ៍អ�ំនុងមួយសោតាហ៍សិស្សបញ្ចប់

្រិច្ចរោរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុទរី១។បនាទាប់ម្រសិស្សយ្របសៀវបៅ្រំណត់បហតុបនាះបៅថានា្រ់បរៀៃបហើយកប្ល់វបៅឲ្យ

ក្ូបបកងៀៃ។អំ�នុងសោតាហ៍បនាទាប់សិស្សបញ្ចប់្រិច្ចរោរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុទរី២។បៅបពលសិស្សកប្ល់បសៀវបៅ

្រំណត់ទរី២ឲ្យក្ូបនាះក្ូៃឹងឲ្យបសៀវបៅ្រំណតប់ហតុទរី១ម្រវិញ។បនាទាប់ម្រសិស្សបកបើបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុទរី១បដើម្បរី

បំបពញ្រិច្ចរោរបៅសោតាហ៍បនាទាប់)។

សិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាទាំងអស់កតវូោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃបហើយអាៃបមបរៀៃនានាបែុថៃ្សិស្សស្ិរសា

បៅ្្ទះ្ួរយល់ថាពួ្រប្កតូវោៃរំពឹងឲ្យចំណ្យបពលពរី30បៅ40នាទរីបថៃថែមបទៀតសករាប់បមបរៀៃៃិមួយបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

ទាំងបៃួសករាប់រោរសិ្រសាបៅ្្ទះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃៃិមួយៗបហើយចូលរួមបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិ្រសាបៅ្្ទះកបចាំសោដាហ៍។

សមសរៀៃកបចាំេប្ដាហ៍េកមាប់កគូបសក្ៀៃណែលបសក្ៀៃេិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ

បមបរៀៃៃិមួយៗបៅ្រ្ននុងងសៀវងៅម្្នុងទ្សន៍ការសិកសា ងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា និរ ្បវ្រ្ិ សាសនាច្ក ស្រាប់ សិស្ស ថ្នាក ់

សិកាខាសាលា ណដល សិកសាងៅផ្ទះកតូវោនាៃឹងបមបរៀៃកោំបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាកបចាំរបស់ក្ូបបកងៀៃ។បៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃ

ទាំងកោំបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះអ្ន្រៃឹងប�ើញរាៃបមបរៀៃកបចាំសោតាហ៍មួយសករាប់ក្ូបបកងៀៃថដលបបកងៀៃសិស្សបៅ

្្ទះ។បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះៃឹង�ួយសិស្សរំឭ្រពកងរី្ររោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្ៃិងអៃុវតតេបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅបពលពួ្រប្បញ្ចប់បមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់សិស្សអ�ំនុងសោតាហ៍បនាះ។បមបរៀៃ

ទាំងបៃះអាចបរ្ហាញៃូវបសច្រតេរីពិតបថៃថែមថដលពុំរាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរស្ិរសារបស់សិស្សប�ើយ។(សករាប់

�ំៃួយបៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំរោលវិភា្បមបរៀៃរបស់អ្ន្រសូមបមើលបសច្រតេរីថណនាំពរីបល្បឿៃនៃរោរបបកងៀៃសករាប់ក្ូបបកងៀៃសិស្ស

ថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះបៅ្រ្ននុងឧបសម្ពព័ៃ្ធថដលបៅចុងបញ្ចប់នៃបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ)។



xvii

 

្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃដល់សិស្សថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះអ្ន្រអាចរាៃរោរយល់ដឹងទាំងកសងុពរីអ្វរីថដលសិស្សរបស់អ្ន្រ្រំពុងសិ្រសា

បៅ្្ទះរាល់សោតាហ៍ដបូច្នះអ្ន្រអាចបឆលែើយសំណួរៃិងបបងកើតរោរពិភា្រសានានាដ៏រាៃអតថែៃព័យបៅបពលអ្ន្រ�ួបជាមួយពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្សយ្រកពះ្ម្ពរីរបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសាសិស្សរបស់ព្ួរប្ម្រថានា្រ់

បរៀៃរាល់សោតាហ៍ដូបច្នះពួ្រប្អាចបកបើកោស់វបពល្រំពុងបរៀៃ។សូមសកមបសកមួលបមបរៀៃនានាកសបបៅរាមតកមូវរោររបស់

សិស្សបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃៃិងកសបបៅរាមរោរថណនាំនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រ្រ៏អាចបកបើកោស់បមបរៀៃកបចាំន្ងៃរបស់

ក្ូបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះបៅបពលអ្ន្របរៀបចំៃិងបបកងៀៃ្ ងថដរ។រោរសិ្រសាពរី�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងវិធរី

សាកសតេនានាថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃកបចាំន្ងៃអាច�ួយពកងរី្ររោរបបកងៀៃកបចាំសោតាហ៍របស់អ្ន្រ។សូមតកមវូបៅរាម

បសច្រតេរីកតូវរោរពបិសសនានានៃសិស្សថដលអ្ន្របបកងៀៃ។ឧទាហរណ៍កបសិៃបបើសិស្សរានា្រ់រាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរសរបសរសូម

ឲ្យោត់បកបើរា៉ាស៊ីៃ្ តសបំ�ងឬៃិោយ្ ំៃិតបនាះបៅសរា�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្ ្រ្ិថដលអាចសរបសរចបមលែើយរបស់ោត់ទុ្រ។

បៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃរាល់សោតាហ៍សូមកបមូលបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់សិស្សបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ

បៃតេសិ្រសារបស់ពួ្រប្។សូម្ តេល់បសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរសករាប់្រិច្ចរោរសោតាហ៍បនាទាប់ដូចថដលោៃពៃ្យល់ម្រ

ពរីខាងបលើបៅ្រ្ននុងវ្្គថដលបៅថា«បសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរស្ិរសាសករាប់សិស្សថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះ»។(បករោមរោរដឹ្រនាំថានា្់រ

ដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពៃិងឪពុ្ររាដាយបសតេ្រ[ថដលោៃបៅ]ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាអាចទា្រ់ទងសិស្សថានា្់រសិរោខាសាលា

រាមកបពព័ៃ្ធបអ�ិចកតូៃិចជាមួយសិស្សថដលចុះប្មះចូលបរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាបៅ្ ្ទះ)។

បៅបពលអ្ន្រអាៃ្ិរច្ចរោររបស់សិស្សបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់សិស្សចប់បហើយសូមបឆលែើយតបចំបោះ្រិច្ចរោរ

របស់ពួ្រប្បរៀងរាល់ថខបោយសរបសរ្រំណត់ចណំ្ំឬមូលវចារណ៍ខលែរីមួយបៅបពលអ្ន្រ�ួបពួ្រប្បលើ្របករោយ។អ្ន្រ្រ៏អាច

ថស្វងរ្រវិធរីនានាបដើម្បរី្ តេល់រោរោំកទៃិង្តេល់មតិថ្រលម្អដ៏រាៃអតថែៃព័យ្ ងថដរ។រោរណ៍បៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យដឹងថាអ្ន្រខ្វល់

អំពរី្រិច្ចរោររបស់ព្ួរប្ៃិង�ួយ�ំរុញទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោររបស់ព្ួរប្ោៃរោៃ់ថតហ្ត់ចត់។

្រិច្ចខិតខំភា្បកចើៃរបស់សិស្សបដើម្បរីសកូតវ្្គបទ្ម្ពរីរ្ ៃលែឹះឲ្យចាសំាទាត់ៃឹងអាចបធ្វើោៃបៅបពលពួ្រប្បំបពញបមបរៀៃសិ្រសាបៅ

្្ទះរបស់ខលែលួៃ។ក្ូបបកងៀៃថដលបបកងៀៃសិស្សបៅ្្ទះអាចរាមោៃ្រិច្ចខិតខំរបស់សិស្សអំ�នុងបពលបមបរៀៃសិ្រសាបៅ្ ្ទះបោយ

អបញជើញសិស្សឲ្យសកូតឬរំឭ្រវ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុងអតថែបទសករាប់បមបរៀៃសិ្រសាបៅសោតាហ៍បនាះ។

ធនធានគផសេងគទៀត

Joseph Smith Papers Project(គសកមាឯកសាររបេ់យ៉ណូេបេ្ម៊ីធ)

ពព័តរ៌ាៃកបវតតេិសាកសតេភា្បកចើៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះោៃដ្រកសង់បចញពរីHistory of the ChurchៃិងJoseph 
Smith Papers Project(្បករាឯ្រសាររបស់យែូថសបស្៊ីធ)។ជាពិបសស្ ឺភា្ទរី១ៃិង២នៃDocuments 
series of The Joseph Smith Papers ( ្ង្រាឯកសារ របស ់យ៉ណូសប ស្ម៊ីធ )ថដលោៃបោះពុម្ពបោយរោថសត

កបវតតេិសាកសតេរបស់សាសនាចក្រ(រោរបោះពុម្ពនៃនាយ្រោឋាៃកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃ

ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ)។បដើម្បរីបមើលរូបភាពជាបអ�ិចកតូៃិចៃិងអាៃអតថែបទនៃឯ្រសារបដើមបៅ្រ្ននុងJoseph Smith 
Papers Project(្បករាងឯ្រសាររបស់យែូថសបស្៊ីធ)សូមបមើលប្ហទំពព័រjosephsmithpapers .org។

Notes and Journal Tools(ឧបករណ៍កំណត់ចំណំាៃិ្កំណត់សហតរុ)

បសៀវបៅស្ិរសាថានា្រ់សិរោខាសាលារបស់ក្ូបបកងៀៃៃិងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់សិស្សរាៃបៅប្ហទំពព័រLDS.org

ៃិងបៅ្រ្ននុងGospel Libraryសករាប់ឧប្ររណ៍ចលព័តនានា។ក្ូបបកងៀៃៃិងសិស្សអាចបកបើNotes and 
Journal tools(ឧប្ររណ៍្រំណត់ចំណ្ំៃិង្ំរណត់បហតុ)រាមអ៊ិៃបធើរថណតៃិងឧប្ររណ៍ចលព័តបដើម្បរី្ ូសចំណ្ំ

ៃិងបថៃថែម្រំណត់ចណំំ្បលើបសៀវបៅស្ិរសាទាំងបៃះរាមអ៊ិៃបធើរថណតបៅបពលពួ្រប្បរៀបចំបមបរៀៃៃិងសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

បសៀវបៅស្ិរសារបស់ក្ូបបកងៀៃៃិងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរស្ិរសារបស់សិស្ស្រ៏រាៃសករាប់រោរទាញយ្រជាទកមង់នានា

(ដូចជាឯ្រសារជាPDF, ePub,ៃិងmobi[Kindle])បៅបលើប្ហទំពព័រLDS.org។



xviii

 

េមាភារបណៃថែម

ធៃធាៃខាងបករោមបៃះរាៃបៅបលើអ៊ៃិបធើរថណតរាមរយៈអ្ន្រក្ប់ក្ងរបស់អ្ន្ររាមរយៈម�្មណ្ឌលថច្រចាយរបស់

សាសនាចក្របៅ្រ្ននុងមូលោឋាៃៃិងរាមរយៈហាងទំៃិញរាមអ៊ិៃបធើរថណតរបស់សាសនាចក្របៅប្ហទំពព័រ

(store .lds .org)៖

Doctrine and Covenants and Church History Visual Resource DVDs
ទំៃិញបលខ�0៨04២រាៃថតភាសាអង់ប្លែសបអសបា៉ាញៃិងពព័រទុយហាគយបែុបណ្ណះ)

Doctrine and Covenants and Church History DVDទំៃិញបលខ�៥40១២)

Media Libraryបៅប្ហទំពព័រLDS .org

ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អទំៃិញបលខ�0604៨)

ពិ្រ ចំងោទះងសចក្ដីជំងនឿ  ៖  ឯកសារ ងោរ ដំណឹរ ល្អទំៃិញបលខ�36៨63)

កបធាៃបទនៃដំណឹងល្អបៅបលើប្ហទំពព័រLDS .org

ងដើម្ដី ករាលាំរ នន យុវជន្រូៃបសៀវបៅ(ទំៃិញបលខ�09403)



1

គមគ�ៀន ទតី ១

ដែនក្� នន គេចក្តី េគ្រ្គះ
បមបរៀៃទរី១៖ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ណ្ៃការរបេ់កពោះវរបិតាេួគ៌គឺជាណ្ៃការនៃេរុភម្្ល

អបញជើញសិស្សឲ្យអាៃមែូបស១:39ឮៗ។(ឬសិស្សអាចសូកតវបបើពួ្រប្ទបៃ្ទញចាំបហើយ)។សូមឲ្យសិស្សបមើលរាមៃិង

រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះវរបិរាសួ្៌ោៃរាៃបៃ្ទតូលថដលជាបោលបំណងនៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់។សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គោលបំណងនៃផែៃការរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌គឺគ�ើម្បីែ្ដល់មាោ៌ាមួយសពមាប់គយើងទទួលបាៃជបីវិត

អមតៈៃិងជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្ច។

• បតើ�រីវិតអមតៈៃិង�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចខុសោនាោ៉ាងដូចបមតេច?(�រីវិតអមតៈ្ឺជារោររសប់ៅជាបរៀងរហូត្រ្ននុងសាថាៃភាព

ថដលរស់ប�ើងវិញមួយរាមរយៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលមៃុស្សក្ប់រូបៃឹងទទួលោៃអំបណ្យទាៃបៃះ។

�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចឬភាពតបមកើងប�ើង្ឺជារោររស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះជាបរៀងរហូតជាមួយៃឹងក្រុមក្ួសាររបស់

បយើងអំបណ្យទាៃបៃះ្រ៏ោៃម្ររាមរយៈដរ្វាយធួៃរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរបែុថៃតេរាៃថតចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដល

បោរពរាមចបាប់ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនានានៃដំណឹងល្អបែុបណ្ណះ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ោ្រ្យ«�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច»សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាងបករោម

បោយថអលបឌើរកបសូអររា៉ា្រ់ខៃ្រីនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ជរីវិែររែស់្្ះ្ឺជាជរីវិែដ៏ជៅអស់កល្បជានិច្ចតដលជរីវែិដ៏ជៅអស់កល្បជានិច្ច្ឺជាជរីវិែររែស់្្ះក្� 

្រញ្ជាក់ គនះ ្ឺ រាន ន័�ដរូចោនា » (Mormon Doctrine  គបាះពុម្ព ជាគលើកទតី ២ [ ឆ្នាុំ ១៩៦៦ ]  

ទុំព័� ២៣៧ ) ។ 

 

 

• បតើពរ�ព័យមួយចៃំួៃថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួល�រីវិតដ៏បៅអស្់រល្បជាៃិច្ចរាៃអ្វរីខលែះ?

សូម្ ូសឌរីោ៉ាករោមខាងបករោមបៃះបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចមលែងឌរីោ៉ាករោមឬ្រត់ករា្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ

របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ ម្ពរីរបៅបពលពួ្រប្បរៀៃអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្រ្គះ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

សេចក្ដីស្្ើម
ប្រធាន ្រ៊� គេ ផាកកឺ ក្ញង ករូ�ុ៉ម នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី�នាក់ បាន ដណនាុំ ដល់ ប្រូ 

្រគបងៀន ថ្នាកេ់ធិក្ខា សាលា ឲ្យ ្ររ្ហាញ គោ� េគងខេ្រពតី ទធិដ្ឋភាព ទរូគៅអុំពតី ដែនក្� នន 

គេចក្តី េគ្រ្គះ គៅ គពល ចា្រ់ គែ្ើម ថ្នាក ់ក្ញង ឆ្នាុំ នតីមួ�ៗ ៖

« ទធិដ្ឋភាព ទរូគៅ េគងខេ្រ អុំពតី ‹ ដែនក្� ននេុភមង្គល › . . . គ្រើ បតរូវ បាន ែ្ល ់ឲ្យ គៅ គពល ចា្់រ 

គែ្ើម គហើ� បតឡ្រ់ គៅ គមើល ជា ញឹកញា្រ់ គនាះ វា នឹង រាន តនមលៃ មហធិរា ចុំគោះ េធិេ្ស �្រេ់ 

អ្ក ។. . .

« មនុេ្ស វ័� គកមេង គងឿង ឆងៃល ់ថ្ ‹ គហតុអ្វតី ? › – គហតុអ្វតី ក៏ គ�ើង បតរូវ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ជ្វើ គ�ឿង 

មួ�ចុំនួន គហើ� គ�ឿងមួ�ចុំនួនគទៀត មិន តបមរូវ ឲ្យ គ្្វើ ដរូគច្ះ ? ចុំគណះដឹង អុំពតី ដែនក្� 

នន េុភមង្គល គោះ ជា ក្ញង ទបមង់ យ៉ាងេគងខេ្រ ក ៏វា អាច គ ្្វើ ឲ្យ ្ ុំនធិត មនុេ្ស វ�័ គកមេង ឆងៃល់ ថ្ 

‹ គហតុអ្វតី › » ដដ� ( « ដែនក្� នន េុភមង្គល ដ៏ មហធិរា » [ េុន្ទ�កថ្ គៅក្ន់ ប្រូ្រគបងៀន 

សាេនា េ៊ី.អ៊ី.ដអេ ន្ងៃទតី ១០ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៩៩៣ ] LDS .org) ។

គមគ�ៀន គនះ ែ្ល់ ជា ទធិដ្ឋភាព ទរូគៅ េគងខេ្រ ម�ួ អុំពតី ដែនក្� នន គេចក្តី េគ្រ្គះ ។ វា គផាដាត គៅ 

គលើ ដរ្វា�្ួន �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ដដល « ជា កតាតា ចម្ង នធិង ជា ប្ឹះ ដ៏េុំខាន់ គហើ� ជា 

គោលលទ្ធិ គម នន ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ ដ ៏មហធិរា នធិង អេ់កល្ជានធិច្ច » ( ដែ្ហ្វតី អ័� 

ហរូឡធិន Missionary Work and the Atonement» Ensign ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ២០០១  

ទុំព័� ៨ ) ។

បង្រៀនអំពីផែនការននងេចក្ី

េង្គ្រោះងពញមួយឆ្នាំ

គៅគពញ មួ� ឆ្នាុំ អ្ក អាច នឹង ចង់ 

្ររ្ហាញ ឌតីយ៉ាបក្ម អុំពតីដែនក្� នន គេចក្តី 

េគ្រ្គះ ដដល រាន គៅ ក្ញង គមគ�ៀន គនះ 

�រូ� ៗ ម្ង ។ េរូម ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ សាគល ់

ទតី តាុំង ដដល វិវ�ណៈ ោុំងឡា� គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ្រដនថែម 

គៅគលើ ក្� �ល់ដឹង �្រេ់ គ�ើង អុំពតី 

ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ ។ ្រនាទា្រ់ មក 

េុុំ ឲ្យ េធិេ្ស ពន្យល់ អុំពតី �គ្រៀ្រ ្រគបងៀន 

គចញ មកពតី វិវ�ណៈ ោុំងគនាះ ដដល បតរូវ នឹង 

ឌតីយ៉ាបក្ម ។
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ប្រ់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធខឺតេរ់

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាព

មិលគីស្សាដែ្

ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាពម�ើរ៉រុន

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី វត្ម្ន នន ពពរះ ជីវិត ដ៏ មៅ អស់ 

កេ្ប ជានិច្

ភាព រដេងសាលា៉់

អំមពើ បា៉ មសចក្ីសាលា៉់

មសចក្ី ជំមនឿ

ការដព៉ចិត្

ពិធី ៉ ុណ
្យ ពជេុជ ទឹក

ពពរះវិញ្
ញាណ

 ៉ រិសុទ្

ការមោរព ព៉តិ៉ត្ិ

មសចក្ី សញ្
ញា ោោ

ការសូ៊ពទាំ

ដគ្វាយធួន រ៉ស់ ពពរះមយស៊ូវពគីស្ទ

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី

វត្ម្ន នន ពពរះ

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី វត្ម្ន នន ពពរះ

ភាព រដេងសាលា៉់

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី

វត្ម្ន នន ពពរះ

ភាព រដេងសាលា៉់

អំមពើ បា៉

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃ�រីវិតបលើថ្ៃដរីរបស់បយើងបយើងរស់បៅជាវិញ្ញាណ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះវរបរិាសួ្៌របស់បយើង។

បៅទរីបនាះបយើងបរៀៃអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិរាសួ្ ៌សករាប់សុ្មង្គលរបស់បយើងៃិងបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលថ្ៃរោរៃឹង�ួយ

បយើងសបកមចបោលបំណងរបស់កទង់សករាប់បយើង(សូមបមើល្&ស១3៨:៥៥–៥6;អព័កោហាំ3:២២–២៨)។

• បតើបយើងខុសោនាពរីកពះវរបិរាសួ្៌បយើងរោលពរី�រីវិតមៃុប្រើតបលើថ្ៃដរីដរីោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?(កទង់រាៃរូបរោយៃិង

ល្រ្ខណៈសម្បតតេិដ៏ល្អឥតបខាចះមួយ។បយើងពុំរាៃ)។

• បៅ្រ្ននុង�ិវិតមុៃប្រើតបលើថ្ៃដរីបតើកពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃបរ្ហាញដល់បយើងអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយបយើងទទួលោៃ�រីវិតអមតៈ

ៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចបនាះ?(ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបយើងបកបើោ្រ្យជដីវ្ិររណមរ សាលាប់សំបៅបៅបលើ�រីវិតរបស់បយើងបៅបលើថ្ៃដរី។ដូចោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង

ឌរីោ៉ាករោមអបបថៃថែមបៅបលើរោដារបខៀៃរូបពងក្របពើរតំណ្ងឲ្យ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបហើយោ្រ់សាលា្រវបោយោ្រ្យជដីវិ្រ រណមរ សាលាប ់។

្ូរសញ្ញាកពួញពរីជដីវិ្រ មុន ជដីវ្ិរ ងលើ ណផនដដីបៅរ្រជដីវ្ិរ រណមរ សាលាប់ ។

ប្រ់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធខឺតេរ់

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាព

មិលគីស្សាដែ្

ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាពម�ើរ៉រុន

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី វត្ម្ន នន ពពរះ ជីវិត ដ៏ មៅ អស់ 

កេ្ប ជានិច្

ភាព រដេងសាលា៉់

អំមពើ បា៉ មសចក្ីសាលា៉់

មសចក្ី ជំមនឿ

ការដព៉ចិត្

ពិធី ៉ ុណ
្យ ពជេុជ ទឹក

ពពរះវិញ្
ញាណ

 ៉ រិសុទ្

ការមោរព ព៉តិ៉ត្ិ

មសចក្ី សញ្
ញា ោោ

ការសូ៊ពទាំ

ដគ្វាយធួន រ៉ស់ ពពរះមយស៊ូវពគីស្ទ

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី

វត្ម្ន នន ពពរះ

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី វត្ម្ន នន ពពរះ

ភាព រដេងសាលា៉់

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី

វត្ម្ន នន ពពរះ

ភាព រដេងសាលា៉់

អំមពើ បា៉

សូមឲ្យសិស្សសញជឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបហតុអ្វរី្រ៏បយើងចាំោច់កតវូចា្របចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះបដើម្បរីថកបរោលាយឲ្យរោៃ់ថតដូចជាកទង់ោ៉ាងដបូច្នះ?(ចបមលែើយ

របស់សិស្សអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖បដើម្បរីទទួលរូបរោយបដើម្បរីបរៀៃៃិងបដើម្បរីរ្ីរចបកមើៃរាមរយៈរោរបកបើសិទ្ធិ

បក�ើសបរើសរបស់បយើង)។

ងេៀវងៅកំណត់ងេតុ

ការេិកសា្ពោះគម្ីរ

គេៀវគៅ កុំណតគ់ហតុ ក្�េធិកសា បពះ ្ ម្ពតី� 

អាច ជា គេៀវគៅ កុំណតគ់ហតុ កង ម�ួ  

ឬ ជា គេៀវគៅ កុំណត់ចុំណាុំ ឬ ជាបកោេ 

គេៀវគៅកងម�ួគចាះភាជា្់រោនា ។  

វា អាច ជា ឧ្រក�ណ៍កុំណត់ចុំណាុំ  

ឬ គេៀវគៅកុំណតគ់ហតុ គៅគលើ  

LDS .org ឬ កមមេវិ ត្ី កត់ចុំណាុំ មួ� 

គៅគលើទរូ�េព្ទ ទុំគនើ្រ ឬ ឧ្រក�ណ៍ 

Tablet ។ គៅក្ញង គេៀវគៅ កុំណត់គហត ុ

ក្�េធិកសា បពះ ្ ម្ពតី� េធិេ្ស អាច កត់ចុំណាុំ 

ឬ កតប់តា ចុំណា្់រអា�មមេណ៍ អុំឡញង គពល 

គមគ�ៀន ថ្នាក ់េធិក្ខាសាលា អុំឡញង គពល 

េធិកសា ផាទាល់ខលៃលួន នធិង អុំឡញង គពល ក្� ប្រែុុំ 

សាេនាចបក។ គៅគពល ពួកគ្ កត់បតា 

គហើ� គ�ៀ្រចុំ ្ ុំនធិត នធិង ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ 

�្រេ់ពួកគ្ គនាះ ពួកគ្ នឹង ្រគងកើន ក្� 

គចះដឹង អុំពតី ដុំណឹងល្អ ទទួល វិវ�ណៈ 

ផាទាល់ខលៃលួន គហើ� គបតៀម ខលៃលួន ក្ន ់ដត ល្អ គដើ 

ម្តី ចរូលគ�ៀន ក្ញង ថ្នាក់ ។



3

គមគ�ៀនទតី ១ ៖ ដែនក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ

បនាទាប់ពរីសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោៃបឆលែើយរួចបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃឭៗៃូវរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃ

ថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�ឹមបឹលថា៖

« បពះ បាន ប្រោន ដែនក្� មួ� ឲ្យ គ�ើង ។ បទង ់បាន ្រញ្ជូន គ�ើង ោុំងអេ់ោនា មក ក្ន ់ដែនដតី គដើម្តី ទទួល 

�រូ្រក្� នធិង គដើម្តី ទទួល ្រទពធិគសា្ន៍ គហើ� �ីកចគបមើន » (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. Kimball [ ឆ្នាុំ ១៩៨២ ] ទុំព័� ២៥ ) ។ 

 

 

• បោងរាមកបធាៃ�ឹមបឹលបតើរាៃមូលបហតុអ្វរីខលែះោៃជាកពះបញជតូៃបយើងម្ររោៃ់ថ្ៃដរី?(បពលសិស្សបឆលែើយពួ្រប្

្ួរថតកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ព្រះបាៃបញ្ជូៃគយើងមកកាៃ់ផែៃ�បីគ�ើម្បីទទួលរូបរាងកាយៃិងគ�ើម្បី

ទទួលបទ្ិគោធៃ៍គ�ើយរីកចគពមើៃគ�ើង)។

• បតើឧបស្្គនៃរោរល្បលួង�ំងឺភាពបសា្របៅរោរឈឺចាប់រោរោ្រ់ទឹ្រចិតតេអសមតថែភាពៃិងរោរលំោ្រ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់

ដនទបទៀតបដើរតួ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:១9–២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃរាម

ៃិងកោប់អំពរីឧបស្្គនានាថដលអាចរារាំងបយើងមិៃឲ្យទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

• បតើឧបស្្គអ្វរីខលែះថដលបយើង�ួបកបទះ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ថដលអាចរារាំងបយើងមិៃឲ្យទទួល�រីវិតដ៏បៅអស្់រល្បជាៃិច្ច?

(បពលសិស្សបឆលែើយសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖អំគ្ើបាបរារាំងគយើងមិៃឲ្យផពបកាលាយ�ូចជា

ព្រះវរបិតាសួគ៌គ�ើយមិៃឲ្យពត�ប់គៅរសគ់ៅជាមួយពទង់។សូមបមើល្ ងថដរមែូបស6:៥៧ថដលបបកងៀៃថារាមរយៈ

រោរថកបចិតតេបនាះបយើងអាចកត�ប់ម្ររសប់ៅជាមួយៃឹងកពះ)។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរោ្រ្យអំងពើបាបបៅបលើឌរីោ៉ាករោម�ិតៃឹងោ្រ្យជដីវិ្រ រណមរ សាលាប់ ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃៃរីនហ្វទរី១0:២១ឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃមែូបស6:៥៧បហើយសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃអាលរា៉ា4១:១0–១១ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រាមោៃរ្របមើលមូលបហតុថដលអំបពើោបរារាំងបយើងមិៃឲ្យថកបរោលាយដូចជាកពះវរបរិាសួ្ ៌បហើយ

ទទួល�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបហតុអ្វរីោៃជាអំបពើោបរារាំងបយើងមិៃឲ្យថកបរោលាយដូចជាកពះវរបរិាសួ្៌ៃិងមៃិឲ្យទទួល

�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចដូបច្នះ?(សិស្សអាច្ ្ល់ចបមលែើយប្្សងៗោនា។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យសាគល់ពរីបសច្្ររីពិតដូចខាង

បករោម៖ោមាៃអ្បីផ�លមៃិោអាតអាចអាពសរ័យគៅក្នុងវត្តមាៃរបស់ព្រះបាៃគ�ើយ)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្រ់ប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់រោៃ់រូបភាពរបសក់ពះបយសូ៊វ្រំពុងបៅ្រ្ននុងសួៃចបារ

ប្តបសរា៉ាៃរីប�ើង(ងសៀវងៅ រូបភាព ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ៥6សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)បហើយសិស្ស

រានា្រ់បទៀតរោៃ់រូបភាពនៃរោរឆ្កាង(ទំពព័រ៥៧)។សូមអបញជើញសិស្សទរីបរីអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:40–4២

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីអ្វរីថដលកពះវរបិរាសួ្៌ោៃកបទាៃដល់បយើងបដើម្បរីបយើងអាចយ្រ

ឈ្នះបលើអបំពើោប។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:40–4២បតើអ្វរីខលែះថដលបធ្វើឲ្យបយើងអាចយ្រឈ្នះបលើអបំពើោបោៃ?

(សិស្សអាចបឆលែើយោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាពួ្រប្កោប់បសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

បាៃរងទុក្ខគ�ើយពតូវបាៃឆ្កាងគ�ើម្បីអគំ្ើបាបនៃមៃុស្សពគប់រូប)។

សូមអបញជើញសិស្សថដលរោៃ់រូបភាពឲ្យពៃ្យល់អំពរីកពឹតតេរោរអ្វរី្រ្ននុងរូបភាពរបស់ព្ួរប្ទា្រ់ទងៃឹងលទ្ធភាពរបស់បយើងបដើម្បរីយ្រ

ឈ្នះបលើឥទ្ធិពលនៃអបំពើោប។សូមបរ្ហាញរូបភាពបៅបលើរោដារបខៀៃដូចបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងឌរីោ៉ាករោមអមបនាះ។
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គមគ�ៀនទតី ១ ៖ ដែនក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ

ប្រ់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធខឺតេរ់

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាព

មិលគីស្សាដែ្

ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាពម�ើរ៉រុន

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី វត្ម្ន នន ពពរះ ជីវិត ដ៏ មៅ អស់ 

កេ្ប ជានិច្

ភាព រដេងសាលា៉់

អំមពើ បា៉ មសចក្ីសាលា៉់

មសចក្ី ជំមនឿ

ការដព៉ចិត្

ពិធី ៉ ុណ
្យ ពជេុជ ទឹក

ពពរះវិញ្
ញាណ

 ៉ រិសុទ្

ការមោរព ព៉តិ៉ត្ិ

មសចក្ី សញ្
ញា ោោ

ការសូ៊ពទាំ

ដគ្វាយធួន រ៉ស់ ពពរះមយស៊ូវពគីស្ទ

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី

វត្ម្ន នន ពពរះ

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី វត្ម្ន នន ពពរះ

ភាព រដេងសាលា៉់

មផនការននងសចក្តីសង្ង្គរះ

ជីវិត េុន ជីវិត មេើ 
ដែនដី

វត្ម្ន នន ពពរះ

ភាព រដេងសាលា៉់

អំមពើ បា៉

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្. នរិ ស. ១៨:២២–២៣; ្. នរិ ស. ២៥:១៣, 

១៥ ។សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមឲ្យនដ្ ូរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:២២–២3បហើយសុំឲ្យនដ្ូ

រានា្រ់បទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២៥:១3,១៥។សូមឲ្យពួ្រប្ទាំងពរីរនា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលបយើងកតូវថតបធ្វើបដើម្បរី

អាចទទួលោៃកពះបចសាដាលាងសរាអាតនៃដរ្វាយធួៃបហើយទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

ថច្រចាយៃឹងនដ្ូរបស់ខលែលួៃអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីម្ររ្រកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបហើយទទួលពរ�ព័យនៃពលិ្រម្ធួៃរបស់កទង់?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

រោរបរ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិតតេរោរទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររោរទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរោរ

ស៊កូទំាបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រី�ំបៃឿរោររ្រសាបសច្្ររីសញ្ញាៃិងរោរបោរពបទបញ្ញតតេិ។ដូចោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងឌរីោ៉ាករោមបនាទាប់សូម

្ូរកពួញបចញពរីបឆ្វងបៅសាដាំរោត់ពរីខាងបករោមរង្វង់ពងក្របពើរ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សឲ្យកសបៃឹងកពញួបនាះ)។

សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្សរាមរយៈរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ថាគបើគយើងគោរ្ពបតិបត្តិចគំោរះគោលការណ៍ៃិង្ ិធបីបរិសុទ្ធនានា

នៃ�ំណឹងល្អគនារះគយើងអាចយកឈ្រះគលើអគំ្ើបាបតាមរយៈ�ង្វាយធួៃនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើង

បធ្វើៃិងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របនាះបយើងកតវូោៃអ្ព័យបទាសបោយ្រ្រីបមរាតាពរីអំបពើោបរបស់បយើងបបើបយើង

ថកបចិតតេ។បថៃថែមពរីបលើបនាះរាមរយៈអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបយើងអាចរាៃ�ំៃួយជាកបចាំន្ងៃ្រ្ននុងរោរបដើរ

បៅបលើ្ លែតូវបៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។

• បតើកពះោៃ�ួយអ្ន្ររាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំកបចាំន្ងៃរបស់អ្ន្របដើម្បរីរសប់ៅរាមដំណឹងល្អោ៉ាង

ដូចបម្ច?

ចូរពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើអំបពើោបបនាះរាៃឧបស្្គទរីពរីរថដលបយើងកតូវថតយ្រឈ្នះបដើម្បរីបយើងអាចទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅ

អស្់រល្បជាៃិច្ច។សូមសួរសិស្សបបើពួ្រប្អាចកោប់អំពរីឧបស្្គទរីពរីរបនាះោៃ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមសរបសរងសចក្ដីសាលាប់ ខ្រ រូបកាយបៅបលើឌរីោ៉ាករោមបៅ�ិតៃឹងោ្រ្យអំងពើ បាប ។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរីអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងបនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:33–34ឲ្យឮៗបហើយឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

១30:២២ឮៗ។សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរបំថប្រជាៃិរៃ្ៃ៍នៃវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងៃឹងរោលាយជាឧបស្្គមួយពុំឲ្យបយើងថកបរោលាយដូចជាកពះោ៉ាង

ដូចបម្ច?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គយើង្ ុំអាចកាលាយ�ូចជាព្រះវរបិតាសួគ៌គោយោមាៃរូបកាយជា

ោច់ៃិងឆ្អឹងគនារះគទ)។
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សូមបរ្ហាញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវរូបភាពរបស់រា៉ារាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលរាៃកពះ�ៃ្រស់(ងសៀវងៅ រូបភាព សិល្បៈដំណឹរល្អ

បលខ៥9សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)បហើយសុំសិស្សរានា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ៃូវអ្វរីថដល្ំរពុងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរូបភាព។បនាទាប់ម្រ

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា១១:4២–44ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ៃូវអ្វរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធ្វើ

បដើម្បរីបយើងអាចយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គនៃបសច្រ្រីសាលាប់ខាងរូបរោយ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីកោ្រដថាបយើងអាចយ្រឈ្នះបលើបសច្រ្រីសាលាប់ខាង

រូបរោយ?(�ួយសិស្សឲ្យកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គោយោរផតការរសគ់�ើងវិញរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះ

មៃុស្សពគប់រូបៃឹងបាៃរស់គ�ើងវិញគ�ើយៃឹងរស់គៅជាគរៀងរ�ូត)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១4–១៧។

• បតើ«បសច្្ររីសង្ឹមនៃរោររស់ប�ើងវិញដ៏រុងបរឿង»អាចនាំបសច្រ្រីអំណរម្រដល់អ្ន្រៃិងក្ួសារអ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថា�រីវិតអមតៈ្ឺជាអំបណ្យទាៃមួយថដលមៃុស្សក្ប់រូបៃឹងទទួលោៃ។បទាះជាោ៉ាងណ្�រីវិត

អស់្រល្បជាៃិច្ច្ឺជាអបំណ្យទាៃរបស់កពះអរាចស់ចំបោះថតអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបោរពរាមចបាប់ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អកទង់បែុបណ្ណះ។សូមោ្រ់រូបភាពរា៉ារាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃរាៃកពះ�ៃ្រស់បៅបលើរោដារបខៀៃ

�ិតៃឹងរូបភាពប្្សងបទៀត។សូមសរបសរដង្វាយធួន នន ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្បៅពរីខាងបលើរូបភាពទាំងបរី។

សូម្ ូសរង្វង់មួយបទៀតបៅពរីខាងបលើរង្វង់ពងក្របពើរបហើយោ្រ់សាលា្រវថាជដីវ្ិរ ដ៏ងៅអស់កល្ជានិច្ច ។សូម្ ូរកពួញបញ្រ

មួយបចញពរីចុងកពញួបៅខាងបករោមឌរីោ៉ាករោមបៅរ្រោ្រ្យជដីវិ្រ ដ៏ងៅអស់កល្ជានិច្ច ។

ផែនការននសេចក្តីេស្រ្គោះ

ជីវិតមុនជីវិតល�ើ

ផែនដី
វត្តមានននព្រះ

ជីវិតដ៏លៅអស់

ក�្បជានិច្ច

ភា្រផមងស្លាប់

អំល្ើបាប លសចក្តីស្លាប់

លសចក្ីជំលនឿ

ការផពបចិត្ត

្ិធីបុណ
្យពជមុជទឹក

ព្រះវិញ្
ញាណ

បរិសុទ្ធ

ការលោរ្ពបតិបត្តិ

លសចក្តីសញ្
ញានានា

ការសូ៊ពរាំ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

នៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

មូលដ្ឋាៃក្ររះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ)

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

វត្តមានរបស់ព្រះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ) វត្តមានរបស់ព្រះ

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

សសចក្តីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណគឺជាការផបកសចញ

្ីព្រះ។

តាមរយៈដង្វាយធួនមនុស្សសោកទាំងអស់នឹងពតរូវ

បានសពបាសសោរះ្ ីការសាលាប់ខាងសាច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណផដលបណ្តាលមក្ ីការធ្លាក់ននអ័ដាម។
អ្នកទាំងឡាយណ្ផដល្ ុំអនុវត្ត

សសចក្ីជំសនឿឬផពបចិត្ត្ុំអាចបានសៅ

ក្ននុងវត្តមានរបស់ព្រះអស់កល្បជានិច្ច

ស�ើយ។

ដង្វាយធួនរបស់ព្រះលយស៊ូវព្ីស្ទ

សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបរិាសួ្ ៌បដើម្បរីសុ្ មង្គលរបស់បយើង។សូមអបញជើញ

ពួ្រប្ឲ្យថស្វងរ្រឱរោសមួយបដើម្បរីបបកងៀៃអំពរីថ្ៃរោរនៃសុ្ មង្គលបៅរោៃ់សរា�ិ្រក្ួសារឬមិតតេរានា្រ់។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃសូមពៃ្យល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃ

បសច្រ្រីពិតជាបកចើៃបទៀតថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងថ្ៃរោរនៃសុ្ មង្គល។បមបរៀៃបៃះកតវូោៃបរ្ហាញថតទិដ្ឋភាពទបូៅសបង្ខបមួយ

បែុបណ្ណះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រោៃពិភា្រសាោនាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។
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្រុព្វកថ្បពះ្ម្ពតី�គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា
បមបរៀៃទរី២៖បុព្វ្រថាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញាមាៃៃូវវិរណៈណែលប្ៃទទួលសោយពយាការីយ៉ូណេបេ្ម៊ីធៃិ្អ្ក

េ្្តំណណ្ទាំ្ ឡាយរបេ់សោក។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបសៀវបៅមួយណ្ថដលពិ្ពបលា្រទាំងមួលៃឹងទទួលោៃអតថែកបបោ�ៃ៍ម្រពរីរោរអាៃបសៀវបៅបនាះ?

បហតុអ្វរី?(សូមពិចារណ្បធ្វើរោរោ្រ់បរ្ហាញបសៀវបៅពរីរបរី្របាលថដលអ្ន្រៃឹងឲ្យ្ ំៃិតដល់ប្។)

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយរួចសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងបោយយែូថសបស្៊ីធដូចខាងបករោម៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលពយារោរីោៃបបកងៀៃស្រីអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

«[គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា្ឺជា] ប្ឹះ នន សាេនាចបក គៅ ក្ញង ន្ងៃ ចុង គបក្� គនះ គហើ� ជា 

ប្រគយែន៍ ចុំគោះ ពធិភពគលាក ដដល ្ររ្ហាញ ថ្ករូន គសា អា្៌កុំបាុំង ននន្� �្រេ់បពះអង្គេគ្រ្គះ �្រេ់ 

គ�ើង បតរូវ បាន ែ្ល់ ដល់ មនុេ្ស ម្ងគទៀត» (ការរែជ្ងៀនររែស់្រែធានននសាសនាច្ក៖យ៉តូសរែ

ស៊្មី្ ឆ្នាុំ ២០០៧]១៩៤ 

 

សូមពៃ្យល់ថា្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា្ឺរាៃកបបោ�ៃ៍ដ៏សំខាៃ់ចបំោះបលា្ិរយថដលកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិង

ស្៊ីធោៃកបរោសថា«វរាៃតនមលែោ៉ាងបកចើៃចំបោះបយើងជាងអ្ន្ររាៃកទព្យសម្បតតេិបៅបលើថ្ៃដរី»(Doctrines of 
Salvation,ចងក្រងបោយកប៊ូសអរា៉ា្រ់ខៃ្រីវ៉ុល3[ឆ្នាំ១9៥4–៥6],3:១99)។្រ្ននុងបពលបរៀៃបមបរៀៃន្ងៃបៃះ

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថស្វងរ្របមើលៃូវវិធរីថដលរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញាអាចរាៃកបបោ�ៃ៍ដល់�រីវិត

របស់ព្ួរប្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅទំពព័រចំណងប�ើងនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។សូមពៃ្យល់ថាបដើម្បរីបធ្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញាជាកបបោ�ៃ៍បនាះបយើងកតូវថតយល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាជាអ្វរីជាមុៃសិៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃកតង់ទំពព័រ

ចំណងប�ើងៃិងកបបោ្ដំបូងនៃបុព្វ្រថាឲ្យោៃឮៗ។

• បតើអ្ន្រឲ្យៃិយមៃព័យោ្រ្យងោលលទ្្ិោ៉ាងដូចបមច្?បតើងសចក្ដីសញ្ញា្ឺជាអ្វរី?បតើវិវរណបៈ ្ឺជាអ្វរី?(អ្ន្រចាំោច់

កតូវពៃ្យល់ថាងោលលទ្្ិ្ឺជាក្ឹះនៃបសច្រ្រីពិតដ៏អស់្រល្បនៃដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឯងសចក្ដី សញ្ញា្ឺ

ជា្រិច្ចកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋមួយរវងកពះៃិង្រូៃបៅរបស់កទង់ៃិងវិវរណបៈ្ឺជាទំនា្រ់ទំៃងម្រពរីកពះបៅរោៃ់្រូៃបៅ

របស់កទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរអំពរីៃិយមៃព័យទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសុំឲ្យសិស្សចមលែងពរីទំពព័រចំណង

ប�ើងចូល្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា រាននរូវ « វិវ�ណៈ នធិង ក្� ប្រក្េ ដ៏្រុំែុេ 

្ុំនធិត�្រេ់បពះ ដដល បាន ប្រោន ឲ្យ េបរា្រ់ ក្� សាថា្រនា នធិង ចបា្រ់ នន ន្� បពះ គៅគលើ 

ដែនដតី ក្ញង ន្ងៃ ចុង គបក្� » (្រុព្វកថ្ បពះ្ម្ពតី� គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា)។ 

តាម��ៈ ក្� េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា គោ�ក្� អ្ធិសាឋាន គនាះ េធិេ្ស អាច 

ពបងឹង ទតី្រនាទាល់�្រេ់ ពួកគ្ អុំពតីបពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ គហើ� ទទួល វិវ�ណៈ ផាទាល់ខលៃលួន ។

អង្ជើញ្ពោះវិញ្ញាណតាមរយៈ

ការ្បជុំធម្មនិដ្ឋាន្បកប

ងដ្យ្បេិទ្ធភាព។

ក្�ប្រែុុំ ្ មមេនធិោឋានគៅគពលចា្់រ

គែ្ើមថ្នាក់  អាច ជា �គ្រៀ្រ អសាចា�្យ 

្រុំែុត គដើម្តី �ួ្រ�ួម េធិេ្ស ោុំងឡា� 

គោ� ក្� ្រដង្វ� ្ ុំនធិត នធិង ចធិត្ �្រេ់ 

ពួកគ្គៅ ក្ន់ កធិច្ចក្� ខាង បពលឹង 

វិញ្ញាណ ។ វាអាចែួ�ប្រូ្រគបងៀន 

នធិង េធិេ្សោុំងឡា�ទទួលអា�មមេ

ណ៍ពតីបពះវិញ្ញាណ គហើ� គបតៀម

ខលៃលួនជាគបេចគដើម្តីគ�ៀនេរូបត ។ 

ជាទរូគៅក្�ប្រែុុំ្មមេនធិោឋានបតរូវរានវ 

ទុំនុកតគមកើងម�ួ ក្�អ្ធិសាឋានមួ� 

នធិង ្ុំនធិតមួ�ពតីបពះ្ម្ពតី� ។ វា្ឺ រាន 

ប្រេធិទ្ភាព ្រុំែុត គៅ គពល េធិេ្ស 

ោុំងឡា� ដចកចា� ពតី អា�មមេណ៍ នធិង 

្ុំនធិត ដដល គ្ រាន គៅ ក្ញង ក្�េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់ គ្ នធិង គៅ គពល 

ពួកគ្ដ្លៃង ទតី្រនាទាល ់។
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គមគ�ៀនទតី ២៖ ្រុព្វកថ្បពះ្ម្ពតី�គោលលទ្ធិ នធិងគេចក្តីេញ្ញា

សូមសិស្សឲ្យបបើ្របៅ្រថា្រណ្ឌទរីកោំបរីនៃបុព្វ្រថាកពះ្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា(បោយចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹង

«បៅ្រ្ននុងវិវរណៈ���»)។សូមពៃ្យល់ថា្រថា្រណ្ឌបៃះរាៃបរៀបរាប់ឧទាហរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិមួយចំៃួៃថដលរាៃបៅ្រ្ននុង

្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃកបបោ្ទរីមួយបោយសាងាត់ៗបហើយកោប់អំពរីបោលលទ្ធិមួយ

ឬបកចើៃថដលពួ្រប្ចាប់អារម្ណ៍ចង់បរៀៃោៃរោៃ់ថតបកចើៃ។

• បតើបោលលទ្ធិណ្មួយណ្ថដលអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍ចង់បរៀៃបកចើៃបំ្ុត?បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងទទួលកបបោ�ៃ៍ពរី

ចបំណះដឹងៃិងរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្្ររីពិតទាំងបនាះរោៃ់ថតបកចើៃបោយរបបៀបណ្?

សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាចំបណះដឹងអំពរីបោលលទ្ធិទាំងបៃះរាៃសារៈសំខាៃ់ោ៉ាងខាលាំង្រ្រី្៏រតនមលែធំបំ្ ុតនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា្ឺរាៃបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីពិតដ៏សំខាៃ់បំ្ ុតថដលវរាៃ្ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃកបបោ្ចុងបករោយនៃ

្រថា្រណ្ឌទរីកោំបរីឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតថដលបធ្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញារាៃតនមលែោ៉ាងខាលាំង។

• បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា«រាៃតនមលែោ៉ាងខាលាំង»?បហតុអ្វរី្រ៏ទរីបនាទាល់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះរាៃតនមលែ

ោ៉ាងខាលាំងដូបច្នះ?

• បតើរោរសិ្រសាអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបបងកើៃទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃថា៖តាមរយៈការសិកសាវិវរណៈគៅក្នុងគោលលទ្ធិៃិងគសចក្ដបីសញ្ញា

គនារះគយើងអាច្ ពងឹងទបីបនាទាល់របស់គយើងអំ្បីព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបរស់បៅរបស់ព្ួរប្អាចទាញយ្រអតថែកបបោ�ៃ៍ពរីទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

រោៃ់ថតរឹងរាំបនាះ។សូមពិចារណ្ពរីរោរថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាោៃពកងឹង

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាអាចពកងឹងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្

អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវកបបោ្ទរីពរីរ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌមួយ្រ្ននុងបសច្្ររីប្្ើម។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ថាបតើជាសបំ�ងអ្ន្រណ្ថដលពួ្រប្ៃឹងសាដាប់ឮរាមរយៈបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។បនាទាប់ពរី

សិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយសូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅគ្លគយើងសិកសាគោលលទ្ធិៃិងគសចក្ដបី

សញ្ញាគនារះគយើងអាចោដាប់ឮសំគ�ងរបស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:34–36ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមថស្វងរ្ររបបៀប

ថដលបយើងអាចសាដាប់ឮសំប�ងរបសក់ពះអរាចស់បៅបពលបយើងសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា។

• បតើបយើងអាចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអ្វរីខលែះបបើបយើងសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា?

បយើងអាចចង់ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាោ្រ្យដូចជា«កពះអរាចស់»ឬ«កពះ»ជាទូបៅសបំៅបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។កទង់្ ឺជាអ្ន្រថ្លែងបៅោសបពញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងមូល។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីបរីនៃបុព្វ្រថាឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយថស្វងរ្រោ្រ្យថដល

ពិពណ៌នាសបំ�ងរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ។(អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ)។

• បតើោ្រ្យណ្ខលែះថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីសបំ�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើរោរថដលអ្ន្រអាចសាដាប់បហើយសាគល់សបំ�ងរបសក់ពះអរាចស់បនាះរាៃ្ លកបបោ�ៃ៍អ្វរីខលែះម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

(សូមពៃ្យល់ថាបៅសោដាហ៍បករោយសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីវិធរីប្្សងបទៀតបដើម្បរីសាដាប់សំប�ងរបសក់ពះអរាចស់បហើយសាគល់

សំប�ងកទង់បពលកទង់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ពួ្រប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាអាចរាៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុង�រីវិត

ពួ្រប្សូមពិចារណ្ពរីរោរោ្រ់រំាងរូបភាពមៃុស្សមួយចំៃួៃថដលទា្រ់ទងៃឹងវិវរណៈទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៖បងកបុសយែូថសប(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[២009],ទំពព័រ៨៧សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)អិមរា៉ាស្៊ីធ

(ទំពព័រ៨៨)យែូហាៃោទរីស្ទកប្ល់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ(ទំពព័រ93)រោរសាដារបព្វ�ិតភាពមិល្ិសសាថដ្រប�ើងវិញ(ទំពព័រ94

បអលរីោ៉ាបលចម្របៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់(ទំពព័រ9៥)។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាអំពរីវិវរណៈទាំងឡាយ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃបរឿងសំខាៃ់ៗទា្រ់ទងៃឹងមៃុស្សទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

កបបោ្ពរីរដំបូងនៃ្រថា្រណ្ឌទរីកោំមួយនៃបសច្រ្រីប្្ើម(ថដលចាប់ប្្ើមជាមួយ«វិវរណៈពិសិដ្ឋទាំងបៃះ���»)។សូមអបញជើញ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប្្ទៀងរាមៃិងកោប់អំពរីសាថាៃភាពថដលវិវរណៈទាំងឡាយ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាថដលោៃទទួល។
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គមគ�ៀនទតី ២៖ ្រុព្វកថ្បពះ្ម្ពតី�គោលលទ្ធិ នធិងគេចក្តីេញ្ញា

• បតើឃ្លាអ្វរីខលែះ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌបៃះពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពថដលវិវរណៈទាំងបៃះកតូវោៃទទួល?(«បៅ្រ្ននុងចបមលែើយចំបោះរោរ

អធិសាឋាៃ»«បៅ្រ្ននុងកោចាោំច់»ៃិង«សាថាៃភាព�រីវិតពិត»)។

ោ្រ់បរ្ហាញក្រោសមួយសៃលែឹ្រថដលរាៃសរបសរោ្រ្យអ្កបៅបលើបនាះ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាដូចជាបុ្្គលរានា្រ់ៗ

ដ្រកសង់បចញពរីកបវតតេិសាសនាចក្របនាះបយើង្រ៏ឆលែងរោត់សាថាៃភាពជាបកចើៃ្ ងថដរថដលបយើងកតូវរោររោរថណនាំពរីកពះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពថដលអាចប្រើតរាៃអំ�នុងបពលឆ្នាំស្ិរសាថដលពួ្រប្អាចទទួលកបបោ�ៃ៍

ម្រពរីរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈៃរីមួយៗថដលសិស្សៃឹងស្ិរសា្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ្ឺជាសា្រ្សរីបថៃថែមមួយថាកពះពិតជារាៃកពះ�ៃ្រស់

ថាកទង់រាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់្រូៃបៅរបសក់ទង់បហើយថាកទង់ដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់កទង់។

• បតើសា្រ្សរីបថៃថែមទាំងបៃះ�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចបពលអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលំោ្រ?

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌកោំមួយនៃបសច្រ្រីប្្ើមបតើបយើងកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃរោរថណនាំ

ដ៏បទវភាពបៅ្រ្ននុងកោចាំោច់របស់បយើង?

សូម�ួយសិស្សឲ្យសាគល់ពរីបោលរោរណ៍មួយម្រពរី្រថា្រណ្ឌកោំមួយបោយរោរសរបសរៃូវបសច្រ្រីថ្លែងមិៃបពញបលញបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ងនាទះ ្ពទះអរាចាស់ 

នឹរ �

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃរាមរយៈរោរបំបពញបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងបៃះ។សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗ

បែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងអធិោឋាៃសុំជំៃួយក្នុងពោចាំបាច់របស់គយើង

គនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងែ្ដល់ការផណនាំ�ល់គយើង។

សូមសិស្សឲ្យបបើ្របៅ្រថា្រណ្ឌទរីបួៃៃិងទរីកោំនៃបសច្រ្រីប្្ើម។សូមសបង្ខប្រថា្រណ្ឌទាំងបៃះបោយរោរពៃ្យល់ថាពួ្រប្

្្ល់ៃូវទិដ្ឋភាពរួមអំពរីកពឹតតេរោរណ៍សំខាៃ់្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញអំពរីសាសនាចក្ររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបលើថ្ៃដរីរួមទាំងរោរ

ៃិមិតតេដំបូងៃិងរោរបបើ្របរ្ហាញដ៏បទវភាពដនទបទៀតរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃរោរសាដារប�ើងវិញៃូវសិទ្ធិអំណ្ចៃិង្រូៃបសា

បព្វ�ិតភាពៃិងរោរបបងកើតសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។សូមកោប់សិស្សថាពួ្រប្ៃឹងបរៀៃ

បកចើៃបទៀតអំពរីកពឹតតេរោរណ៍ពិសិដ្ឋទាំងបៃះអំ�នុងបពលវ្្គស្ិរសារបស់ពួ្រប្។សូមពៃ្យល់ថាបទពិបសាធៃ៍ដ៏បទវភាពទាំងបៃះ

ប្រើតរាៃបពលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដនទបទៀតថស្វងរ្រ�ំៃួយៃិងរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់។

• បតើអ្ន្រ�ួបៃឹងសាថាៃភាពមួយថដលអ្ន្រកតូវរោរ�ំៃួយឬរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់បហើយអ្ន្រោៃទទួលបៅបពលណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅ«ទរីបនាទាល់អំពរីពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រចំបោះបសច្រ្រីពិតអំពរីកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា»ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបុព្វ្រថា។សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថា្រណ្ឌពរីរដំបូងឲ្យឮៗ(ចាប់ប្្ើមកតង់ឃ្លា«ដូបច្នះបយើងយល់កពម

ៃឹង���»)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ឃ្លាថដល្ ្ល់ចណំ្ប់អារម្ណ៍ដល់ព្ួរប្។

• បតើឃ្លាណ្ខលែះបចញម្រពរីទរីបនាទាល់របស់សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញាថដលអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍?

បហតុអ្វរី?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមរំឭ្រពួ្រប្ថាបៅបដើមបមបរៀៃបនាះព្ួរប្កតវូោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យថស្វងរ្រវិធរីថដលរោរសិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាអាចជាកបបោ�ៃ៍្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចណំំ្

របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្សង្ឹមថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាៃឹងជា

កបបោ�ៃ៍ដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃិងអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរី�ួយ្រិច្ចរោរបៃះឲ្យប្រើតប�ើងោៃ។

បៅបពលសិស្សោៃបញ្ចប់រោរសរបសរបហើយសូមសំណូមពរពួ្រប្ឲ្យសិសសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាកប្របបោយរោរ

អធិសាឋាៃរាល់ន្ងៃ្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសាបៃះជាមបធយាោយមួយបដើម្បរី�ួយព្ួរប្សាដាប់សំប�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបហើយទទួលោៃរោរ

ថណនាំម្រពរីកទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលបទពិបសាធៃ៍ពរ�ព័យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។

ស្រល់ង្មោះរបេ់េិេ្ស។

េធិេ្ស នឹង ទទួល អា�មមេណ៍ ននក្តីបេឡាញ់ 

នធិងក្� គោ�ព គៅគពល អ្ក គៅ 

គ្មះ �្រេ់ពួកគ្ ។ សាវា្មន៍ េធិេ្ស 

រានាក់ៗ មក ថ្នាក់គ�ៀន គហើ� គៅ គ្មះ 

�្រេ់ពួកគ្ គៅ គពល ពួកគ្ ចរូល�ួម ក្ញង 

គមគ�ៀន ។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ េរូមែួ� 

េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន នធិង គប្រើ គ្មះ �្រេ់ 

អ្កដនទ រានាក់ៗ ។
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ក្� ក្ត់ សាេនា ដ៏្ុំ
បមបរៀៃទរី3៖រោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កំណ្់រចំណាំ៖បោយសារបមបរៀៃបៃះ្ល្់បោបល់ឲ្យបកបើវតថែនុៃិងរូបភាពបកចើៃជា�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់

កបមូលវតថែនុមួយចៃួំៃម្រទុ្រជាមៃុ។ទាំងបៃះរួមរាៃវតថែនុខាងបមរោៃិចមួយចំៃួៃៃិងរូបភាពដូចខាងបករោម៖កពះក្រីស្ទ្រំពុង

ថតងរាំងពួ្រសាវ្រ(ងសៀវងៅសិល្បៈដំណឹរល្អ [ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ3៨សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)យុវ�ៃ្រំពុងទទួល

បុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ(បលខ១03)អំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(បលខ១0៥)រោរកបសិទ្ធពរៃំបុព័ងៃិងទឹ្រ

(បលខ១0៧)ៃិង្ូសាវាមរី្រិោវព័យប្រ្ងបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ(បលខ១២0)។

កពោះសយេមូវកគដីេ្ប្ៃសាថាបនាសាេនាចកករបេ់កទ្់អំឡនុ្ការបសកមើសៅសលើណ្ៃែដីរបេ់កទ្់

សូមនាំយ្រថ្្ន្របក្ឿងរា៉ាស៊ៃីថដលចាោំច់សករាប់រា៉ាស៊ីៃមួយឬជាចថំណ្រនៃឧប្ររណ៍បដើម្បរីបធ្វើរោរ(ដូចជាថខ្សប្លែើង

ពរីឧប្ររណ៍បកបើកោស់ឬ្រុំព្យតូទព័រកចវែ្រ់ឬសំប្រ្រង់ឬ្របាលប៊ុយស៊ីឡាៃ)។សូមបរ្ហាញថ្្ន្រទាំងបនាះដល់សិស្សបហើយ

សួរពួ្រប្ថាបតើវកតូវៃឹងថ្្ន្រណ្បហើយវរាៃមុខរ្របធ្វើអ្វរី។(បបើអ្ន្រពុំរាៃបក្ឿងបមរោៃិចមួយបទសូម្ ូសរូបបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងបៅបពលរបស់បៃះោៃោត់ពរីឧប្ររណ៍?

• បតើឧទាហរណ៍បៃះអាចបកបៀបកបដូចបៅៃឹងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?(សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទរាៃសរាសភា្សំខាៃ់ៗបបើោមៃសរាសភា្សំខាៃ់ៗទាំងបៃះបទវពុំអាចដំបណើររោរឬរាៃវបនាះប�ើយ)។

សូមសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីថ្្ន្រនានា្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលសំខាៃ់បដើម្បរីឲ្យសាសនាចក្ររាៃដំបណើររោរនៃរោរ្ ្ល់បសច្រ្រីសប្រ្គះ

ដល់ពិ្ពបលា្រ។សូមសរបសរ្របាលបរឿងធា្រុសំខ្ន់ៗ នន សាសនាច្ក របស់្ ពទះងយសមូវ ្្ដីស្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបអប្សូរ២:១9–២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមៃិងកោប់អំពរីក្ឹះថដលកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទោៃសាថាបនាសាសនាចក្ររបសក់ទង់អំ�នុងរោរបបកមើ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កទង់។(អ្ន្រអាចឲ្យបលខទំពព័រដល់សិស្ស

បដើម្បរី�ួយពួ្រប្រ្រខ្ម្ពរីរ្រ្ននុង្ ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដលពួ្រប្ៃឹងអាៃ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ)។បៅបពលពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមសរបសរបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៅពរីបករោម្របាលបរឿងបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ួកោវកៃិង្ ួក

្យាការីជាពគឹរះនៃោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។សូមឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុងបអប្សូរ២:២0

ថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាពួ្រសាវ្រៃិងព្ួរពយារោរីកតូវោៃចាត់ទុ្រជា«ក្ឹះ»នៃសាសនាចក្រដូបច្នះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់ធាតុសំខាៃ់ដនទបទៀតនៃសាសនាចក្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពកពះក្រីស្ទ្ំរពុងថតង

រាំងពួ្រសាវ្រ(ងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរល្អបលខ3៨)។សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរូបភាពបនាះ។

បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរា៉ា្រុស3:១3–១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ធាតុនៃ

សាសនាចក្រដនទបទៀតថដលវសំខាៃ់ចបំោះបសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់្រូៃបៅកពះ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រ

ប�ើញសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សិទ្ធិអំណាចប្្ជិតភា្គឺចាំបាច់គ�ើម្បីទទួលបាៃ្ិធបីបរិសុទ្ធ

ៃិងគសចក្ដបីសញ្ញានៃគសចក្ដបីសគ្ង្ររះ។

បរុព្វកថា
បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ បាន សាថា្រនា សាេនាចបក �្រេ់ បទង់ អុំឡញង ក្� ្រគបមើ គៅគលើ 

ដែនដតី �្រេ់ បទង់ ។ « ្រនាទា្រ់ ពតី ក្� យង គឡើង គៅ �្រេ់បពះប្តីេ្ទ ពួកសាវក បាន 

្រន្ អនុវត្ករូន គសា ោុំងឡា� ដដល បទង់ បាន ្រន្សល់ ទុក នឹង ពួកគ្ ។ ្រ៉ុដន្ គោ� 

សា� ក្� មធិន គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ នធិង ក្� បាត់្រង់ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់េរាែធិក គនាះ 

ពួកសាវក បាន សាលា្រ់ គោ�មធិនបានប្រ្ល់ករូនគសាឲ្យអ្ក េង្ គនាះគទ ។ គ�ើង គៅ 

គហតុក្�ណ៏គនាះ ថ្ ជា គសាកនាដកមមេ ‹ ក្� ក្ត់សាេនា › » ( ហធិន�ី ្រ៊ី អាវ�ិង 

« សាេនាចបក ពធិត គហើ� េកមមេ » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

២០០៨ ទុំព័� ២១ ) ។ គោ� សា� ដត ក្� ក្ត់ សាេនា គនះ បាន �ីកសា�ភា� 

គនាះ បពះអរាចាេ់ បានដក េធិទ្ធិអុំណាច ្រព្វែធិតភាព គចញ ពតី មនេុ្ស ។ ក្� �ល ់ដឹង 

អុំពតី ក្� ក្ត់ សាេនា ដ៏្ុំ ែួ� គ�ើង �ល ់ក្ន់ ដត គបចើន អុំពតី តបមរូវក្� គដើម្តី រានក្� 

សាដា�គឡើងវិញ នន ដុំណឹងល្អ នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គៅក្ញងន្ងៃ ចុង គបក្� ។

ស្រល់គ្នាងៅវិញងៅមក

គៅគពល វ្្គេធិកសា ចា្រ់គែ្ើម េរូម 

ដេ្វង�ក វិ្តីនានា គដើម្តី្រណដាដះ ្រ�ិយក្េ 

គ�ៀនេរូបត មួ� គោ�ក្តីបេឡាញ់  

ក្� គោ�ព នធិង រានគោល្រុំណង ។ 

ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ រាន អា�មមេណ៍ ល្អ ជាមួ� 

ោនា នធិង ជាម�ួ អ្ក តាម��ៈ ក្� 

គ�ៀន គ្មះ �្រេ់ោនា គៅវិញគៅមក 

នធិង គ�ៀនអុំពតី ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ 

គទពគក្េល្យ ឧ្រេ្្គ នធិង លទ្ភាព 

�្រេ់ោនាគៅវិញគៅមក ។
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គមគ�ៀនទតី ៣ ៖ ក្�ក្ត់សាេនាដ៏្ុំ

សូមពៃ្យល់ថាមុៃបពលកពះអង្គសប្រ្គះចា្របចញពរីថ្ៃដរីបនាះកទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រសាវ្ររបស់កទង់ៃូវសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរី

ដឹ្រនាំសាសនាចក្រៃិងបធ្វើ្រិច្ចរោរ្រ្ននុងកពះនាមរបសក់ពះសករាប់បសច្រ្រីសប្រ្គះនៃ្រូៃបៅរបស់កទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ពរីធាតុសំខាៃ់ដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រពិត៖

« គេចក្តីពធិត នធិង គោលលទ្ធិ ដដល គ�ើង បាន ទទួល បានមក គហើ� នឹង ្រន្ រាន មក  តាម��ៈ វិវ�ណៈ 

�្រេ់បពះ ។ គៅក្ញង ទុំគនៀមទុំលា្រ់ ែុំគនឿមួ�ចុំនួន. . .្រញ្ហា ខាង គោលលទ្ធិ អាច ក្លា� ជា ក្�ដខ្វង 

មតធិគយ្រល់ោនា ។ . . .្រ៉ុដន្ គៅក្ញង សាេនាចបក េព្វន្ងៃ ក៏ដរូចជា ែុំនាន់្រុរាណ ក្� សាថា្រនា គោលលទ្ធិ 

នន បពះប្តីេ្ទ ឬ ក្� ដក្ុំនធិត ភ័ន្បចឡុំ ខាង គោលលទ្ធិ ្ឺ ជាគ�ឿង មួ� នន វិវ�ណៈ�្រេ់បពះ ចុំគោះ អ្ក 

ោុំងឡា� ណា ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រ្ល ់ឲ្យ នរូវ េធិទ្ធិអុំណាច ជា សាវក» ( គោលលទ្ធិ នន បពះប្តីេ្ទ » 

Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ៨៦ ) ។

• បោងរាមថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសិៃបតើតួនាទរីសំខាៃ់មួយរបស់ពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រ្ ឺជាអ្វរី?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សង

ពរីោនាបែុថៃតេកតវូកោ្រដថាពួ្រប្កោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖្ួកោវកៃិង្ ួក្ យាការីោថាបនាគោលលទ្ធិពតឹមពតូវ

តាមរយៈវិវរណៈរបស់ព្រះ។អ្ន្រអាចៃឹងកតវូរោររំឭ្រដល់សិស្សថាងោលលទ្្ិសំបៅបៅបលើបសច្រ្រីពិតជាក្ឹះ

ៃិងអស់្រល្បនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមបថៃថែមបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើបញជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមបរ្ហាញសិស្សៃូវបញជរីបោលលទ្ធិក្ឹះថដលោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃបសៀវបៅស្ិរសាបៃះឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។សូមពៃ្យល់ថាសិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាកតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេបដើម្បរីទទួលោៃៃូវរោរយល់ដឹង

រោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីបោលលទ្ធិក្ឹះ្រ្ននុងបពលសិ្រសាថានា្រ់សិរោខាសាលារបស់ព្ួរប្ទាំងមូល។រោរបធ្វើដបូច្នះៃឹង�ួយពួ្រប្ពកងឹង

ទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្បហើយបរៀបចំពួ្រប្បដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិទាំងបៃះ

អំ�នុងបពលនៃរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានាឆ្នាំបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសបោលលទ្ធិក្ឹះមួយថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្បហើយសួរពួ្រប្មួយចៃំួៃឲ្យពៃ្យល់បោយ

សបង្ខបអំពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្បក�ើសបរើសវ។

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់ថាបោលលទ្ធិពិតកតវូោៃបបកងៀៃបហើយកតវូយល់ដឹងឲ្យោៃកតមឹកតវូបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

របសក់ពះអរាចស់ដូបច្នះ?(បពលសិស្សបឆលែើយតបបនាះអ្ន្រអាចថច្រចាយបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ

ប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖«បពលយល់បោលលទ្ធិពិតបនាះវផ្លាស់ប្តូរអា្រប្ប្ិររិោ

ៃិងអតតេចរិ្រ»[«Little Children»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ១9៨6ទំពព័រ១៧)។

បដើម្បរី�ួយសិស្ស្ ិតអំពរីធាតុសំខាៃ់ៗដនទបទៀតនៃសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់សូមបរ្ហាញរូបភាពយុវ�ៃ្ំរពុង

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ(ងសៀវងៅសិល្បៈដំណឹរល្អបលខ១03)អំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(បលខ១0៥)

រោរកបសិទ្ធពរៃំបុព័ងៃិងទឹ្រ(បលខ១0៧)ៃិង្ូសាវាមរី្ រិោវព័យប្រង្្រំពុងបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ(បលខ១២0)។

សូមសួរសិស្សអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រពិធរីបញ្ជា្់រពិធរីកបសិទ្ធពរៃំបុព័ងៃិងទឹ្រៃិងរោរ្ សារភាជាប់ជាទូបៅ។(ទាំងអស់បៃះជា

ពិធរីបរិសុទ្ធ)។

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធជាអ្វរី?(ជា្រិច្ចរោរដ៏ពិសិដ្ឋៃិងជា្ លែតូវរោរមួយថដលោៃបធ្វើប�ើងបោយសិទ្ធិអំណ្ចនៃបព្វ�ិតភាព)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាពិធរីបរិសុទ្ធនានា្ឺជាថ្្ន្រសំខាៃ់មួយនៃសាសនាចក្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(បដើម្បរី�ួយសិស្ស

បឆលែើយសំណួរបៃះអ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃយែូហាៃ3:៥រួចបហើយសួរពួ្រប្ថាបតើអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងបបើពួ្រប្ោមៃ

វិធរីណ្អាចក�មុ�ទឹ្រោៃបនាះ។សូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថារាល់ពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្រ្គះទាំងអស់នៃបព្វ�ិតភាព្ឺរាៃអម

ជាមួយៃឹងបសច្រ្រីសញ្ញាថដលជារោរកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋជាមួយកពះ)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាគៅក្នុងោសនាចពករបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគយើងអាចទទួលបាៃ្ ិធបីបរិសុទ្ធនានាផ�លចាំបាច់សពមាប់

គសចក្ដបីសគ្ង្ររះរបស់គយើង។សូមបថៃថែមបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើបញជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសុ្តបនាះកទង់ោៃរស់ប�ើងវិញបហើយកទង់ោៃោងប�ើងបៅសាថាៃសួ្ ៌។

កទង់ឈប់រាៃវតតេរាៃជារូបរោយសាច់្ មបដើម្បរីដ្ឹរនាំសាសនាចក្របៅបលើថ្ៃដរីបទៀតបហើយ។បទាះជាកទង់ពុំរាៃ

វតតេរាៃជារូបរោយសាច់្មបៅបលើថ្ៃដរី្រ្រីក៏ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ�ឹកនាំៃិងផណនាំ�ល់្ ួកោវករបសព់ទង់តាមរយៈវិវរណ

ផ�រ។បៅបករោមរោរដ្ឹរនាំរបស់ពួ្រសាវ្រកទង់បនាះសាសនាចក្រពរីបុរាណោៃរ្ីរសាយោ៉ាងឆ្ប់បហើយរាៃមៃុស្ស

រាប់ោៃ់នា្រ់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។ក្រុម�ំៃុំពួ្របរិសុទ្ធភា្បកចើៃកតូវោៃបបងកើតប�ើងបៅអណ្ចក្ររ៉ូម។ថអលបឌើរ

ប៊ីស្សពឌរី្រុៃសង្ក្ូៃិងក្ូ្សាយដំណឹងល្អ(អយ្យបរោ)កតូវោៃបៅៃិង្ ល្់សិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពបោយព្ួរសាវ្រ។
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គមគ�ៀនទតី ៣ ៖ ក្�ក្ត់សាេនាដ៏្ុំ

ការកបត់សាេនាែ៏ធំប្ៃសកើតសឡើ្អំឡនុ្ជាសកចើៃេតវត្សៃ៍បនាទាប់ពដីការបសកមើក្នុ្ជដីវិតរណម្សាលប់របេ់កពោះអមាចាេ់

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការក្ត់ោសនាគកើតគ�ើងគៅគ្លមៃុស្សង្កគចញ្ បីគោលលទ្ធិ្ិត

នៃ�ំណឹងល្អគ�ើយប�ិគសធ្ ួកអ្កបគពមើផ�លមាៃសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអមាចាស់។

សូមពៃ្យល់ថាកោនៃរោរ្រ្បត់សាសនាទូបៅោៃប្រើតប�ើងបៅបពញទាំងកបវតតេិសាសនានៃពិ្ ពបលា្រ។ឧទាហរណ៍មួយ

នៃរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃសាថាបនាសាសនាចក្ររបសក់ទង់(សូមបមើល

ថ្សសា�តូៃិចទរី២២:១–3)។បនាទាប់ពរីរោរសាលាប់នៃព្ួរសាវ្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះបនាះបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹង

ល្អកតូវោៃខូចបង់បហើយៃឹងរាៃរោរផ្លាស់បតេតូរថដលមិៃរាៃរោរអៃុញ្ញាតប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងអង្គរោរសាសនាចក្រៃិងពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយនៃបព្វ�ិតភាព។(សូមបមើលពិ្រ ចំងោទះងសចក្ដីជំងនឿ៖ ឯកសារ ងោរ នន ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២004]

ទំពព័រ១3–១4)។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖កិច្ចការ ១២:១–៣; ធដីម៉ូងេទ្ដី ២ ៤:៣–៤; ងព្្រសុទ្ដី  

២ ២:១–២។

សូមពៃ្យល់ថាបករៅពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្រសាវ្របនាះសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុោៃ�ួបៃឹងរោរ្ ំរាម្ំថហង។សូមថបងថច្រ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបរីក្រុម។សូមអបញជើញក្រុមៃរីមួយៗឲ្យស្ិរសាវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបោយថស្វងរ្រអ្វរីមួយថដល

ោៃ្ ំរាម្ំថហងសាសនាចក្រ។(សករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដល្ំរពុងអាៃ្រិច្ចរោរ១២:១–3បនាះអ្ន្រអាចចាោំច់កតូវបញ្ជា្រ់

ថាោ៉ា្រុបៃិងបពកតសុ្ឺជាពួ្រសាវ្រ)។បនាទាប់ពរី្តេល់បពលឲ្យក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ម្រពរីក្រុមៃរីមួយៗ

រាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលក្រុមោៃរ្រប�ើញ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថារោរ្ំរាម្ំថហងទាំងបៃះបកោះថានា្រ់ខាលាំងចំបោះសាសនាចក្រ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្ឺរជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្់រថដលថ្លែងអំពរីរោរោត់បង់ដ៏ធំៃូវស្រ្ខរីបទ្្រីថដលសាសនាចក្រោៃ�ួបអំ�នុងកោបៃះថា៖

« យ៉ាកុ្រ បតរូវបាន េរាលា្រ់ គៅ បកងុ គ��៉រូសាឡធិម គោ� គេ្ច គហ�៉រូឌ ។ គពបតុេ នធិង ្រ៉ុល សាលា្រ់ គៅ បកុង 

�៉រូម ។ ទុំគនៀមទុំលា្់រ បាន បបា្រ់ ថ្ ភតីលតីព បាន គចញគៅ ភា្ ខាង គកើត ។ រាន គ�ឿង ជា គបចើន គទៀត ដដល 

គ�ើង ពុុំ ដឹង ។

« ពួកគលាក បាន ្រុំដ្រក ោនា ពួកគលាក បាន ្រគបងៀន ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ គហើ� បាន សាថា្រនា សាេនាចបក 

គឡើង ។ គហើ� ពួកគ្ បាន សាលា្រ់ គដើម្តី ែុំគនឿ �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� គោ� ក្�សាលា្រ់ �្រេ់ ពួកគ្ គនាះ គកើត 

រាន នរូវ ភាពងងឹត នន ក្� ក្ត់សាេនា ជាគបចើន េតវត្សន៍ » (ពួក ដ្រ់ពតី�នាក់ » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

២០០៨ ទុំព�័ ៨៤ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យបៃ្អាៃរោរពៃ្យល់របសក់បធាៃផ្្រ្រឺអំពរីរោរោត់បង់ដ៏ធំបំ្ុតនាំឲ្យរាៃរោរ្រ្បត់សាសនា

ដ៏ធំ៖

« �្រេ់ ដ៏ រាន តនមលៃ ្រុំែុតដដល បាន បាត់្រង់ គៅក្ញង ក្� ក្ត់សាេនា ្ឺ េធិទ្ធិអុំណាច ដដល ពួកសាវក 

ក្ន់–្ឺ ករូន គសា្រព្វែធិតភាព ។ គដើម្តី ឲ្យ សាេនាចបក គនះ ជា សាេនាចបក ររែស់្ ្រង ់សាេនាចបក គនះ 

បតរូវ ដត រាន ករូ�៉រូម មួ� នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ ដដលក្ន់ ករូនគសា ោុំងឡា� នន ្រព្វែធិតភាព គហើ� ប្រ្ល់ 

វា គៅ ដល់ មនុេ្ស ដនទគទៀត » (« The Twelves » ទុំព័� ៨៤ ) ។ 

 

• បតើរោរោត់បង់សិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពៃឹង�ះឥទ្ធិពលដល់ធាតុសំខាៃ់ៗដនទបទៀតនៃសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរាៃវិធរីណ្ថដលមៃុស្សអាច�ួស�ុលសាសនាចក្របោយោមៃពួ្រសាវ្រៃិងព្ួរពយារោរីសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាព

ឬចំបណះដឹងកតឹមកតូវអំពរីបោលលទ្ធិរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទឬបទ?បហតុអ្វរីយល់កសបឬបហតុអ្វរីមិៃយលក់សប?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃផ្្រ្ឺរ៖
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គមគ�ៀនទតី ៣ ៖ ក្�ក្ត់សាេនាដ៏្ុំ

« គៅគពល ជាគបចើន េតវត្សន ៍បាន កនលៃង ែុតគៅ គនាះ អណាដាត គភលៃើងនន គោលលទ្ធិ បាន ភលៃឺបពមឹៗ 

គហើ�បេអា្រ់ ងងឹតគៅ ។ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នានា បតរូវ បាន ផាលាេ់្រ្ជូ� ឬ គបាះ្រង់គចាល ។ ដខ្សតុំណបតរូវ បាន 

ផាដាច់ គហើ� េធិទ្ធិអុំណាច គដើម្តី ប្រ្ល់ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ដដល ជា អុំគណា� ោន មួ� បតរូវ បាន បាត់ ។ 

�ុ្េម័� ដ៏ គ្ម ងងឹត នន ក្� ក្ត់សាេនា បាន �ីកសា� គពញ គលើ ពធិភពគលាក » (« The Cloven 
Tongues of Fire » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០២,ទុំព័� ៨ ) ។ 

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់អំពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំៃិង្ លវោិ្ររបស់វដបូច្នះ?(បទាះជាសិស្សអាច

កោប់ពរីមូលបហតុប្្សងៗ្រ្រីសូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថារោរយល់ដឹងអំពរីរោរធាលា្់រចុះដ៏ធំបៃះ�ួយបយើងដឹងថាការោដារគ�ើងវិញនៃ

គោលលទ្ធិៃិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺចាំបាច់គ�ើម្បីយកឈរ្ះគលើឥទ្ធិ្លនៃការក្ត់ោសនា�៏ធំ)។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាវៃឹងពុំរាៃរោរ្រ្បត់សាសនាពរីបសច្រ្រីពិតជាទូបៅមួយបទៀត្រ្រី្រ៏បយើងរានា្រ់ៗកតវូថតរោរោរទប់ទល់

ៃឹងរោរ្រ្បត់សាសនាផ្ទាល់ខលែលួៃរាមរយៈរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារោរបោរពកពះបញ្ញតតេិរោរបធ្វើរាមអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររោរ

ទទួលទាៃសាករោមែង់ៃិងរោរពកងឹងទរីបនាទាល់របស់បយើងបោយខាជាប់ខជលួៃរាមរយៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរអធសិាឋាៃៃិងរោរ

បបកមើ(សូមបមើលពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿទំពព័រ១3–១4)។សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់

កពះវរបិរាសួ្ ៌ចំបោះ្ូរៃបៅរបសក់ទង់ភាពពិតនៃរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំៃិងអបំណ្យទាៃដ៏មហិរានៃរោរសាដារប�ើងវិញនៃ

ដំណឹងល្អ។
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គមគ�ៀន ទតី ៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១
បមបរៀៃទរី4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១:១–១៦

្្ះអម្ចាស់្្ម្នអំ្ រីការវិនិច្័យតដលនឹងជកើែម្នមកជលើអ្នករែះជោរជៅជ្លការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរ។

អ្ន្រអាចៃឹងចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបៃះបោយរោរសំុដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរនានាដូចខាងបករោមបពលអ្ន្រអាៃវ

ឮៗ។បនាទាប់ពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់ដល់សិស្សបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

• បតើរាៃៃរណ្រានា្រ់បធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់ចំណ្ប់អារម្ណ៍បហើយកពរាៃអ្ន្រអំពរីអ្វរីមួយបៅបពលណ្ថដរឬបទ?បតើអ្ន្របឆលែើយតប

បោយរបបៀបណ្?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ដឹងថាមៃុស្សរានា្រ់ខំកពរាៃដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេច?បហតុអ្វរីអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថបបបនាះ?

សូមោ្រ់បរ្ហាញ្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់អ្ន្របហើយពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបៃះកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ៃូវរោរ

កពរាៃោ្់របទបញ្ញតតេិៃិងរោរថណនាំជាបកចើៃថដលសំខាៃ់សករាប់សុ្មង្គលៃិងបសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់បយើង។សូមកោប់

សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ង្រណ្ឌទរី១ជាបុព្វ្រថាចំបោះវិវរណៈដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

បុព្វ្រថាបរៀបចំអ្ន្រអាៃសករាប់រាតិរោរនៃបសៀវបៅមួយបោយសបង្ខបសារៃិងបោលបំណងរបស់អ្ន្រៃិពៃ្ធ។បដើម្បរី�ួយ

សិស្សឲ្យយល់អំពរីបរិបទកបវតតេិសាកសតេសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១អ្ន្រអាចៃឹងចង់បរៀបរាប់ពរីពព័ត៌រាៃមួយចៃំួៃ

ម្រពរីបុព្វ្រថានៃបមបរៀៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមៃិងកោប់អំពរី

ោ្រ្យឬឃ្លានានាថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីទា្រ់ទាញចណំ្ប់អារម្ណ៍អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងអាៃបៃ្ទតូលកទង់។សូមឲ្យ

សិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាការ សាដាប់រាៃៃព័យថា

សាដាប់បោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់។បៅបពលបយើងពិតជាសាដាប់កពះអរាចស់បនាះបយើងៃឹងបដើររាមរោរកបឹ្រសារបស់កទង់បហើយបោរព

រាមបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់)។

• បតើកពះអរាចស់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ៃរណ្្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(កពះអរាចស់្ំរពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់្រូៃបៅមៃុស្ស

ទាំងអស់បលើថ្ៃដរីពុំកោៃ់ថតសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របែុបណ្ណះបទ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្កតង់ឃ្លាថា«បសច្រ្រីទុច្ចរិតរបស់ព្ួរប្ៃឹងកតវូថ្លែងកោប់ពរីបលើដំបូល្ ្ទះបហើយអបំពើសាងាត់

្ំរោំងរបស់ពួ្រប្ៃឹងកតូវបបើ្រសថម្ងម្រឲ្យប�ើញ»បនាះ?(្ៃិងស១:3)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:4–៧ឲ្យឮៗបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់ពរីរបបៀប

ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹង្ ្ល់រោរកពរាៃរបសក់ទង់ដល់មៃុស្សទាំងអស់រាមរបបៀបណ្។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹង្ ្ល់រោរកពរាៃរបសក់ទង់ដល់មៃុស្សទាំងអស់រាមរបបៀបណ្?(សិស្សអាចៃឹងបកបើ

ោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់មាៃបៃ្ទជូលការព្មាៃរបសព់ទង់�ល់មៃុស្ស

បរុព្វកថា
បតមឹ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ គបចើន ជាង ៦០ ។ 

គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� េរាែធិក សាេនាចបក ភា្គបចើន ពុុំ រានវិ្តីចរូលគៅ 

គប្រើ ចបា្រ់ ចមលៃង នន វិវ�ណៈោុំងគនាះគឡើ� ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ បាន គក្ះគៅឲ្យ 

រានេន្ធិេតីទមួ�គៅ នហ�ុ៉ម អរូនហអរូ គដើម្តី ពធិភាកសា អុំពតី ក្� គបាះពុម្ព 

វិវ�ណៈោុំងឡា� ជា គេៀវគៅមួ� ដដល នឹង គៅថ្ គេៀវគៅ នន បពះ្រញ្ញត្ធិ ។ 

្ណៈកមមេក្� នន ពួកដអលគឌើ� បាន បោង ្រុព្វកថ្ មួ� ចុំគោះ គេៀវគៅ គនាះ ។  

គោ� ពុុំ គពញចធិត្ នឹង ក្� ពបរ្ង គនះ អ្កោុំងឡា� ដដល ចរូល�ួម ក្ញង េន្ធិេតីទ  

បាន គេ្ើ�េុុំ ឲ្យ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ េួ� ដល់ បពះអរាចាេ់ េុុំ ្រុព្វកថ្ មួ� ។ ្រនាទា្រ់ពតីក្� 

ទរូលអង្វ� ដល់ បពះអរាចាេ់ ក្ញង ក្� អ្ធិសាឋាន �៉រូដេ្រ បាន ទទួល ្រុព្វកថ្ គោ� 

វិវ�ណៈ ។ ្រុព្វកថ្ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ គេៀវគៅ នន បពះ្រញ្ញត្ធិ ក្លា�ជា កណ្ឌទតី  

១ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ។

ងលបឿនងមងរៀនេមរម្យ

េរូម កុំណត់ គល្ឿន គមគ�ៀន នធិមួ�ៗ 

គដើម ត្ី អ្ក បានចុំណា� គពល ប្្រ់បោន់ 

ពធិភាកសា អុំពតី ធាត ុេុំខាន់ៗ ្រុំែុត ។ 

គ្រើអ្កចុំណា�គពល គបចើនគពក គៅគលើ 

ដែ្ក ដុំ្ររូង នន គមគ�ៀន គនាះ អ្ក នឹង រាន 

អា�មមេណ៍ ថ្ បតរូវ ប្រញា្រ់្រញ្ច្រ់ គៅ 

ដែក្ចុង គបក្�ននគមគ�ៀន ។ គៅគពល 

អ្ក គ�ៀ្រចុំ គដើម្តី ្រគបងៀន េរូម សាមន ពតី 

គពលគវលា ដដលនឹង ចុំណា� គដើម្តី 

្រគបងៀន គោ� រានប្រេធិទ្ភាព គលើ 

ដែ្កនតីមួ�ៗ នន គមគ�ៀន ។ េរូម កុំណត់ 

ថ្ ដែក្ណាម�ួ អាច បតរូវ ក្� គពល 

គបចើន ្រុំែុត ឲ្យ េធិេ្ស ពធិភាកសា អុំពតី 

គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ នានា 

គហើ� នឹង ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ ដដល 

ោក់ទងគនាះ ។



14

គមគ�ៀនទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១

ទាំងអស់តាមរយៈ្ ួកសិស្សជគពមើសរបស់ពទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ូសចណំ្ំបោលលទ្ធិបៃះ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:4ឬសរបសរវបៅរឹមខ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

• បតើកពះអរាចស់ៃឹងរាៃបៃ្ទតូលបហើយបោះពុម្ពរោរកពរាៃរបសក់ទង់រាមរយៈព្ួរសិស្សណ្ខលែះ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:៨–១0បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបរោសថាកទង់ៃឹង�ំៃុំ�កមះ

មៃុស្សទាំងអស់កសបរាមទបង្វើរបស់ពួ្រប្ៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្កបកពតឹតេៃឹងអ្ន្រដនទ។សូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:១១–១4ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមៃិងកោប់រោរកពរាៃបថៃថែមបទៀត។

• កសបរាមបលខបោង១២ខបតើកពះអរាចស់សំបៅបៅបលើកពតឹតេរោរណ៍អ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:១២?

• បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:១4បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់ចង់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្បៅបពលកទង់ោៃកពរាៃថា

អ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំសាដាប់រាមព្ួរពយារោរីៃិងព្ួរសាវ្ររបស់កទង់ៃឹងកតវូរោត់បចញ?(ពួ្រប្ៃឹងកតូវបថំប្របចញពរីពួ្រ

សុចរិតបហើយោត់បង់ពរ�ព័យថដលរាៃរាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានានានៃដំណឹងល្អ)។

សូមពៃ្យល់ថារោរកពរាៃទាំងបៃះ្ឺចាំោច់ណ្ស់បោយសារថតរាៃអបំពើទុច្ចរិតៃិងរោរ្រ្បត់សាសនាបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១៥–១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយកោប់ោ្រ្យឬឃ្លានានាថដលបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីទុច្ចរិតឬរោរ្រ្បត់សាសនា។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រកោប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្

ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើមៃុស្សបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបដើរ«រាមវិធរីផ្ទាល់ខលែលួៃ[ព្ួរប្]បហើយបដើររាមរូបភាពនៃកពះផ្ទាល់ខលែលួៃ[ពួ្រប្]

រាមរបបៀបណ្ខលែះ?(្ៃិងស១:១6)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១:១៧–៣៣

ដំណឹងល្អ្ែូវោនសាដារជ�ើងវិញតាមរយៈយ៉តូសរែស្៊មី្ជដើម្បរីជរៀរែចំ្ ិភ្ជោកស្ម្រែ់ជ្រះមហន្តរាយននន្ងៃចុង

ជ្កាយ

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលកតួសៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:១៧បហើយកោប់ោ្រ្យថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើ

សំបៅបៅបលើបសច្្ររីទុច្ចរិតរោរ្រ្បត់សាសនាៃិងរោរបំ្លែិចបំផ្លាញថដលៃឹងប្រើតប�ើងបៅន ង្ៃចុងបករោយ។បៅបពលសិស្ស

កោប់ោ្រ្យង្ោទះមហន្រាយសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:១៧–33កពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ដបំណ្ះ

កសាយបដើម្បរី�ួយបយើងឆលែងរោត់បកោះមហៃតេរាយនៃន្ងៃចុងបករោយបនាះ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យង្ោទះ មហន្រាយ្ឺ

សបំៅបៅបលើកពឹតតេរោរណ៍កប្របបោយបកោះថានា្រ់ថដលរាៃជាមួយៃូវរោរោត់បង់ដ៏ធំរោរឈឺចាប់ៃិងរោររងទុ្រ្ខ)។

សូមចមលែងរារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវជាក្រោសសករាប់ថច្រឲ្យសិស្ស៖

សតើែំសណាោះកសាយណែលកពោះអមាចាេ់ប្ៃ

កបទាៃេកមាប់សកគ្ោះមហៃ្រាយណែល

ៃឹ្សកើតមាៃមកសលើណ្ៃែដីមាៃអ្វដីខ្ោះ?

សតើែំសណាោះកសាយសៃោះជួយសយើ្

កបឈមមរុខៃឹ្សកគ្ោះមហៃ្រាយនៃន្ងៃ

ចរុ្សកកាយយ៉ា្ែូចសមច្?

្ នធិង េ ១:១៧

្ នធិង េ ១:១៨–២៣

្ នធិង េ ១:២៩

្ នធិង េ ១:៣០

អ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំឲ្យសិស្សបំបពញរារាងខលែលួៃឯងឬជានដ្ូ។សូមសិស្សឲ្យអាៃវ ្្គបទ្ម្ពរីរបៅថ្្ន្រខាងបឆ្វងនៃរារាងបហើយ

កោប់ពរីដបំណ្ះកសាយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបដើម្បរី�ួយបយើងបពលបកោះមហៃតេរាយនៃន្ងៃចុងបករោយ។សូមឲ្យព្ួរប្

សរបសរពិពណ៌នាឬ្ ូររូបភាពអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃ្រណ្ដាលនៃរារាងបនាះ។បៅ្រ្ននុងកបអប់ខាងសាដាំសូម

ពួ្រប្ឲ្យសរបសររោរពៃ្យល់សបង្ខបៗអំពរីរបបៀបថដលដំបណ្ះកសាយៃិមួយៗរបស់កពះអរាចស់អាច�ួយបយើង្រ្ននុងកោបកោះ

មហៃតេរាយនៃន្ងៃចុងបករោយ។

បករោយពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងរារាង។ចបមលែើយបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃ

្រណ្ដាល្ួរថតរាៃដូចខាងបករោម៖កពះអរាចស់ោៃបៅយែូថសបស្៊ីធបហើយោៃកបទាៃវិវរណៈៃិងបទបញ្ញតតេិដល់បលា្រ

(សូមបមើល្ៃិងស១:១៧)កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ឲ្យបៅទូទាំងថ្ៃដរីបដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អរបស់កទង់

បហើយសាថាបនាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់(សូមបមើល្ៃិងស១:១៨–២3)កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្កពះ្ម្ពរីរមរមៃ

(សូមបមើល្ៃិងស១:២9)បហើយកពះអរាចស់ោៃសាដារសាសនាចក្ររបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី(សូមបមើល
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គមគ�ៀនទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១

្ៃិងស១:30)។ចបមលែើយបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃខាងសាដាំអាចរាៃប្្សងៗោនា។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដល

ព្ួរប្ោៃសរបសរ។

បដើម្បរី�ួយសិស្ស្ ិតបថៃថែមអំពរីរោរកបរោសរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១:30អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យ

បោបល់ដល់ពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណ្ំោ្រ្យ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវ

ពគបីស្ទនៃ្ ួកបរិសុទ្ធន ង្ៃចុងគពកាយគឺជាោសនាចពកផតមួយផ�ល្ ិតគ�ើយសកម្មគៅគលើនែ្ទផែៃ�បី។

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅបមបរៀៃមុៃអំពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំបតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់ដល់ៃរណ្រានា្រ់អំពរីមូលបហតុ

ថដលសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ឺជាសាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្

បៅបលើន ្្ទថ្ៃដរីបោយរបបៀបណ្?

• បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យសាសនាចក្របៃះ«ស្រម្»?

សូមពៃ្យល់ថារាមរយៈអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកពះអរាចស់អាចដ្ឹរនាំសាសនាចក្ររបស់កទង់ជាមួយៃឹងរោរ

បៃ្្ ្ល់វិវរណៈ។វិវរណៈថដលរាៃជាបៃ្បនាទាប់បៃះ្ឺជាឧទាហរណ៍មួយពរីរបបៀបថដលសាសនាចក្របៃះស្រម្។

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្របដើម្បរីដឹងថាអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្បៅបលើន្្ទថ្ៃដរី?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់ចង់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្បពលកទង់រាៃបៃ្ទតូលថ្លែងថាកទង់សព្វកពះទព័យៃឹងសាសនាចក្ររបស់កទង់

«ទាំងកសងុបហើយមិៃថមៃៃិមួយៗបទ»បនាះ?(្ៃិងស១:30)។(បទាះជាសាសនាចក្រពិតបហើយសាសនាចក្រ

ទាំងកសុង្ឺជាទរីសព្វកពះទព័យដលក់ពះអរាចស់្រ្រី្រ៏រាៃសរា�ិ្រមួយចៃំួៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រអាចៃឹងមិៃរស់បៅរាមរបបៀប

មួយថដលសព្វកពះទព័យចំបោះកទង់ថដរ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:3១–33បហើយកោប់អំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូល

អំពរីអំបពើោបៃិងរោរថកបចិតតេ។

• បតើកពះអរាចស់ទតបមើលអំបពើោបោ៉ាងដូចបម្ច?បតើបយើងអាចកតូវោៃអ្ព័យបទាសបោយរបបៀបណ្?

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:33បតើអ្វរីខលែះប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលមៃិថកបចិតតេ?

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថា«ពៃលែឺ»កតវូោៃដ្របចញបនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១:៣៤–៣៩

្្ះអម្ចាស់ដឹកនាំជយើងឲ្យ្សាវ្ជាវ្រំនាក្់រំនងនិងរែ្ររែញ្ញែ្តិតដលម្នជៅក្ននុងជរលល្រ្ិនិងជសចក្រីសញ្ញា។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:34–36បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបរ្ហាញកពះរា�បំណងរបសក់ទង់

ម្ងបទៀតបដើម្បរីកពរាៃដល់មៃុស្សទាំងអស់ឲ្យបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ទង់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់

ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១:3៧–39ឲ្យឮៗ។សូមដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិត

ថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបញ្ចប់នៃបុព្វ្រថារបស់កទង់ចំបោះបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់្ ូសបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១:3៧–39?(បៅបពលសិស្ស

ថច្រចាយបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃកោប់សូមកោ្រដថាបសច្្ររីតបៅបៃះ្ ឺចបាស់លាស់៖គយើងពតូវពោវពជាវបទបញ្ញត្តិ

ផ�លព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃឲ្យ។ព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់ៃឹងពតូវបាៃបំគ្ញទាំងអស់។ព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់

គឺ្ិតគទារះជាវាពតូវបាៃមាៃបៃ្ទជូលគោយពទង់ផ្ទាល់ឬគោយ្ ួកអ្កបគពមើពទង់ក្ដបី)។

• ថ ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រអាចកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបបើអ្ន្រកសាវកជាវបទបញ្ញតតេិ

ៃិងវិវរណៈទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលរោរកសាវកជាវបទ្ម្ពរីរោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រ្រ៏អាច

ចង់អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចណំ្ំឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវបោលបៅ

បដើម្បរីសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាកបចាំន្ងៃអ�ំនុងឆ្នាំស្ិរសា។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្អំពរីបពលបវលាទរី្រថៃលែងៃិង

រយៈបពលថដលព្ួរប្ៃឹងសិ្រសារាល់ន្ងៃបនាះ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាអ្ន្រៃឹងបធ្វើរោររាមោៃជាបរឿយៗបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ទទួល

បជា្�ព័យ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកបចាំន្ងៃរបស់ពួ្រប្។
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គមគ�ៀន ទតី ៥

ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី�
បមបរៀៃទរី៥៖រោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លបំណ្នៃការេិកសាបទគម្ដីរ

មុៃបពលចូលបរៀៃសូមោ្រ់វតថែនុសាមញ្ញមួយបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ដូចជាប្មនដបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំឬបសៀវបៅទំៃុ្រដំប្រើងបៅ្រថៃលែង

ណ្មួយ្រ្ននុងបៃ្ទប់ថដលបមើលប�ើញចបាស់។សូមបក�ើសបរើស្រថៃលែងមួយថដលវតថែនុបនាះៃឹងពុំរបញែរនញែឬោ្រ់បៅ្រថៃលែងថដល

សិស្សរ្យប�ើញ។សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយកោប់សិស្សថាអ្ន្រោៃោត់អ្វរីមួយបហើយអ្ន្រកតវូរោរ�ំៃួយពរីព្ួរប្ឲ្យ

�ួយរ្រ។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល្រ្ននុងបៃ្ទប់បែុថៃតេ្រុំកោប់ពួ្រប្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្កតូវរ្របនាះប�ើយ។បនាទាប់ពរីសិស្សរ្រមៃិប�ើញ

្រ្ននុងរយៈបពលខលែរីម្រសូមពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្្ ូរថស្វងរ្របហើយសុំឲ្យពួ្រប្ពយាោមរ្រម្ងបទៀត។

• បហតុអ្វរីោៃជាវរ្យកសលួជាងបដើម្បរីរ្រអ្វរីថដលអ្ន្រ្រំពុងរ្រជាបលើ្រទរីពរីរបៃះ?

បលើ្រ្ ម្ពរីរអ្ន្រប�ើង។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាវរ្យកសលួជាងបដើម្បរីរ្រអ្វរីមួយថដលបយើងដឹងថាកតូវរ្រអ្វរីរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់បយើងអាចរោៃ់ថតរាៃអតថែៃព័យបពលបយើងថាកតូវរ្រអ្វរីបពលបយើងសិ្រសាបនាះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់ៃូវអ្វរីថដលបយើង្ ួរថតកសាវកជាវបពលបយើងសិ្រសាបទ្ម្ពរីរសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងដូច

ខាងបករោមបោយកបធាៃរា៉ារ៉ុៃ�រីរ៉មៃរីនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។មុៃបពលសិស្សអាៃសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងសាដាប់រ្រអ្វរី

ថដលពួ្រប្្ ួរថតអាចរ្រោៃជាៃិច្ចបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបពលពួ្រប្ថស្វងរ្រវ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់ដល់សិស្សៃូវចបាប់ចមលែងនៃ

បសច្្ររីថ្លែងរបស់ពយារោរីមួយបៃះៃិងបសច្រ្រីថ្លែងដនទៗបទៀតបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ)។

« មនុេ្ស រានាក់ ពុុំ អាច េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� គោ� គសាមះ គោ� ពុុំ គ�ៀន គោលក្�ណ៍ នានា នន ដុំណឹងល្អគទ  

គោ� សា�ដត ្រទ្ម្ពតី� បតរូវ បាន េ�គេ� ទុក គដើម្តី �កសា គោលក្�ណ៍ នានា គនាះ» ( « The Message 
of the Old Testament » [ address to CES religious educators ន្ងៃទតី ១៧ ដខ េតីហា  

ឆ្នាុំ ១៩៧៩ ] ទុំព័� ៣ LDS .org) ។ 

 

• ថ្្អ្របៅបលើរោរពៃ្យល់របស់កបធាៃរ៉មៃរីបតើបយើង្ ួរថស្វងរ្រអ្វរីបៅបពលបយើងសិ្រសាបទ្ម្ពរីរ?

• បតើបោលរោរណ៍មួយ្ ឺជាអ្វរី?

សូមបញ្ជា្រ់ឬបំបពញបថៃថែមចបមលែើយរបស់សិស្សរាមរយៈរោរអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោម

បោយថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។មុៃបពលសិស្សអាៃសូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់សាដាប់ថា

បោលរោរណ៍្ ឺជាអ្វរី។សូមសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតសាដាប់ពរីមូលបហតុនៃរោរកសាវកជាវបោលរោរណ៍នានា្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ

្ឺសំខាៃ់ខាលាំងណ្ស់។

សេចក្ដីស្្ើម
គមគ�ៀន គនះ នឹង ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន �គ្រៀ្រ �ល់ដឹង ្រ�ិ្រទ នធិង រាតធិក្ ្រទ្ម្ពតី� ក្ន់ ដត 

ប្រគេើ� សាគល់គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ ដុំណឹងល្អ ដដលរានក្ញង ្រទ្ម្ពតី� គហើ� 

អនុវត្ គេចក្តីពធិត ោុំងគនាះ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ពួកគ្ ។ គៅគពល េធិេ្ស �កគេើញ គហើ� 

គ្្វើតាម គេចក្តីពធិត ដ៏ អេ់កល្ជានធិច្ច ដដលរាន គៅក្ញង ្រទ្ម្ពតី� ោុំងឡា� គនាះ 

ដុំណឹងល្អ អាច ចាក់ចរូល ក្ន់ដត គបរៅ គៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ពួកគ្ ។ េរូម ពធិចា�ណា អុំពតី 

�គ្រៀ្រ នានា គដើម្តី គមើល េរាភា� ក្ញងគមគ�ៀន គនះ គៅគពញ ម�ួ ឆ្នាុំ ។
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គមគ�ៀនទតី ៥ ៖ ក្�េធិកសា្រទ្ម្ពតី�ោុំងឡា�

« គោលក្�ណ ៍ោុំងឡា� ជា គេចក្តី ពធិត្រ�ិេុទ្ បាន គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ ក្�អនុវត្ ចុំគោះ សាថានភាព គែ្សង ៗ  

ោនា ដ៏ ទរូលុំទរូលា� ។ គោលក្�ណ៍ ពធិត គ្្វើ ឲ្យ ក្� េគបមច ចធិត្ ចបាេ់លាេ់ គោះ ជា េថែធិត គៅ គបក្ម 

សាថានភាព បច្ររូក បច្រល់ នធិង ក្� ្រងខេធិត ្រងខេុំ ដ៏  ខាលាុំង ្រុំែុតក្តី » ( Acquiring Spiritual Knowledge » 

Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៣ ទុំព័� ៨៦ ) ។ 

 

• កសបរាមថអលបឌើរសកតបតើបោលរោរណ៍្ ឺជាអ្វរី?បហតុអ្វរីរោរថស្វងរ្របោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរសំខាៃ់ខាលាំងបមែលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាបសច្រ្រីពិតក្ឹះពុំផ្លាស់ប្តូរថដល

្្ល់រោរដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុង�រីវិតរស់បៅរបស់បយើង។បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍្ឺជាអ្វរីថដលកពះអរាចស់ៃិងពួ្រពយារោរីរបសក់ទង់

រាៃបំណងចង់ឲ្យបយើងបរៀៃម្រពរីវិវរណៈបទសៃ្រថាៃិងកពឹតតេរោរណ៍នានាថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សរ្រប�ើញ្ ំរូមួយនៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរសូមអបញជើញពួ្រប្

ឲ្យៃឹ្រ្ិតបៅបលើរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធ។សូមសួរដល់ព្ួរប្បបើពួ្រប្អាចកោប់បសច្រ្រីពិតសាមញ្ញមួយថដល

បយើងអាចបរៀៃម្រពរីបទពបិសាធៃ៍របស់យែូថសបស្៊ីធោៃឬបទ។សិស្សអាចៃឹងកោប់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ប្្សងៗ។

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម្ឺជា្ ំរូមួយ៖គបើគយើងអធិោឋាៃគោយគសចក្ដបីជំគៃឿគនារះព្រះៃឹងគឆលើយតបការអធោិឋាៃរបស់គយើង។

ការយល់ែឹ្អំពដីបរិបទៃិ្មាតិកានៃបទគម្ដីរ

សូមបរ្ហាញចំណិតថ្លែបឈើថដលកតូវថតប្រសំប្រពរីមុៃអាចបរបិភា្ោៃ(ឧទាហរណ៍ថ្លែបច្រឬថ្លែក្រូច)។

• បតើអ្ន្រកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះពរីមុៃអ្ន្រអាចបកបើវតថែនុបៃះសករាប់បោលបំណងថដលចង់ោៃ?(ប្រសំប្របចញ)។

• បបើថ ្្ន្រសំខាៃ់ៃិងរាៃកបបោ�ៃ៍របស់វ្ឺសថែិតបៅថ្្ន្រខាង្រ្ននុងបតើបោលបំណងនៃសំប្រថ្្ន្រខាងបករៅ្ ឺជាអ្វរី?

(បដើម្បរីរ្រសាៃិងបញជតូៃរាតិរោ)។

សូមពៃ្យល់ថាថ្លែបឈើបៅ្រ្ននុងសំប្រអាចបកបៀបដូចជាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរថដរ។

សំប្រខាងបករៅអាចបកបៀបបៅៃឹងកពឹតតេរោរណ៍មៃុស្សៃិងបទសៃ្រថាបទ្ម្ពរីរ។្រ៏ដូចជាសំប្រថដលរ្រសាៃិង�ួយបញជតូៃ

សាច់ថ្លែបឈើបៅខាង្រ្ននុងថដរដបំណើរបរឿងបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបញជតូៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អដល់បយើងរាមរបបៀប

មួយថដល�ួយបយើងឲ្យយល់ចងចាំៃិងអៃុវតតេវ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ទទួលោៃរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតកបបសើរអំពរីទរីរាំងតំណរបរឿង

កពឹតតេរោរណ៍ៃិងពព័ត៌រាៃលម្អិតដនទបទៀតនៃបទ្ម្ពរីរ។(អ្ន្រអាចបរៀបរាប់្ ំៃិតមួយចៃំួៃរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយ្ ំៃិតមួយចំៃួៃបហើយសូមពៃ្យល់អំពរី�ំនាញរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅដល់សិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់របហើយចំណ្យបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីអៃុវតតេវ។

ទបីតាំងពបវត្តិោពស្ត៖សូមពៃ្យល់ថា្រណ្ឌៃរីមួយៗនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារួមរាៃៃូវបុព្វ្រថាមួយថដលពិពណ៌នា

អំពរី្រង្វល់សំណួរឬកពឹតតេរោរណ៍ជាកបវតតេិសាកសតេថដលទា្រ់ទងៃឹងវិវរណៈ្រ្ននុង្រណ្ឌបនាះ។រោរដឹងអំពរីពព័ត៌រាៃលម្អិតទាំងបៃះ

អាច�ួយបយើងឲ្យយល់វិវរណៈ។

បដើម្បរីបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលរោរដឹងអំពរីពព័ត៌រាៃលម្អិតទាំងបៃះអាចបបងកើៃរោរយល់ដឹងអំពរីវិវរណៈមួយសូមអបញជើញសិស្ស

មួយចំៃួៃបដើម្បរីផ្លាសប់វណោនាអាៃឲ្យឮៗដ្រកសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:១–៨។បនាទាប់ម្រសុំសិស្សឲ្យអាៃ

ថ ្្ន្របុព្វ្រថាបោយបសងៃៀមសាងាត់ថស្វងរ្រពព័ត៌រាៃថដល�ួយពួ្រប្យល់អំពរីខទាំងបៃះ។

• បតើរោរដឹងថាយែូថសបស្៊ីធកតវូោៃជាប់្រ្ននុង្ ុ្លរីបឺធរីអស់ជាបកចើៃថខ�ួយបយើងឲ្យយល់ខទាំងបៃះរោៃ់ថតកបបសើរបោយ

របបៀបណ្?

ៃិយមៃរ័យោក្យ៖សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាោ្រ្យខលែះោៃបកបើបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរអាចៃឹងមៃិថដលសាគល់។វចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរប៊ីប

បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបលខបោងបទ្ម្ពរីរៃិងវចនាៃុក្រមធម្រាអាច�ួយបយើងបរៀៃៃិយមៃព័យនៃោ្រ្យនានា

បហើយយល់ពរីអតថែៃព័យរបស់វោៃ។

បដើម្បរីបរ្ហាញឧទាហរណ៍សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:២បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមពៃ្យល់

ថាោ្រ្យសានាក់ងៅអាចរាៃៃព័យថាពៃយាបពលឬផ្អា្រ។

• បតើរោរដឹងៃិយមៃព័យបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ខបៃះរោៃ់ថតចបាស់ោ៉ាងដូចបមច្?
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គមគ�ៀនទតី ៥ ៖ ក្�េធិកសា្រទ្ម្ពតី�ោុំងឡា�

ការសាគាល់សគ្លលទ្ិៃិ្សគ្លការណ៍ទាំ្ឡាយ

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់បយើងអំពរីបរិបទៃិងរាតិរោនៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះបយើងកតូវោៃបកតៀមខលែលួៃ

បដើម្បរីសាគល់បសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបនាះបហើយ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

ឲ្យឮៗបោយថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកត៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលបយើង្ ួរបធ្វើបដើម្បរីសាគល់

បសច្រ្រីពិតនានាបពលបយើងសិ្រសាបទ្ម្ពរីរ។

« គៅគពល អ្ក ដេ្វង�ក ចុំគណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ េរូម ដេ្វង�ក គោលក្�ណ៍ នានា ។ េរូម ដ្រង ដចក វា 

គចញ ពតី ព័ត៌រាន លម្អធិត ដដល បាន គប្រើ គដើម ត្ី ពន្យល ់វា គនាះ គោ� ប្រុងប្រ�័ត្ ។. . . .វា េក្ធិេម នឹង 

កធិច្ចខធិតខុំ ដ៏ មហធិរា គដើម្តី គ�ៀ្រចុំ គេចក្តីពធិត ដដល គ�ើង ប្រមរូល ែ្ញុំ គដើម ត្ី ្រគងកើត  គេច ក្តីដ្លៃងក្�ណ៍សាមញ្ញ 

អុំពតី គោលក្�ណ៍ »(« Acquiring Spiritual Knowledge » ទុំព័� ៨៦ ) ។ 

 

• បតើឃ្លាថដលថអលបឌើរសកតោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីរោរសាគល់បសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររាៃអ្វរីខលែះ?(«សូមថញ្រវ

បចញពរីពព័ត៌រាៃលម្អិតថដលោៃបកបើបដើម្បរីពៃ្យល់វបនាះបោយកបងុកបយព័ត្ន»«បរៀបចំបសច្រតេរីពិតថដលបយើងកបមូល្ ្នុំ

បដើម្បរីបបងកើតជាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍សាមញ្ញៗអំពរីបោលរោរណ៍»)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរី«បរៀបចំបសច្រ្រីពិត»ថដលបយើងបរៀៃម្រពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរឲ្យបៅជាបសច្រ្រីថ្លែងរោរសាមញ្ញ

មួយអំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ដូបច្នះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ដំណឹងល្អមួយចំៃួៃ្ឺរ្យកសួលបដើម្បរីសាគល់បោយសារវកតូវោៃថ្លែង

បោយចំៗបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមៃិងកោប់បសច្រ្រីពិតនានាថដលកតូវោៃថ្លែងបោយចំៗបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សិស្សអាចៃឹងបកបើ

ោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងស៊ូពទំាការណ៍គៃរះគោយ�្មត់ចត់គនារះព្រះៃឹង�ំគកើង

គយើងគ�ើងគ�ើយជួយគយើងឲ្យមាៃជរ័យជំៃរះគលើ្ ួកខ្មាំងសពតូវរបស់គយើង។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ជាបកចើៃពុំោៃថ្លែងចំៗបៅ្រ្ននុងអតថែបទ្ ម្ពរីរបទបែុថៃតេ្ ្ទនុយបៅវិញកតវូោៃបរ្ហាញ

ឬពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរជាបកចើៃបទៀត។រោរសាគល់កបប្ទនៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បៃះតកមូវឲ្យរាៃរោរសាគល់

បសច្រ្រីពិតថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរបហើយថ្លែងបសច្្ររីពិតទាំងបនាះរាមរបបៀបដ៏ចបាស់លាស់ៃិងសាមញ្ញ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃសាគល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលពុំោៃថ្លែងបោយចំៗសូម្ ្ល់បោបល់ឲ្យព្ួរប្

សួរសំណួរដូចជា«បតើខញនុំអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបរឿងបៃះ?»«បតើសារលិខិតឬចំៃុចសំខាៃ់នៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះជាអ្វរី?»ឬ

«បតើកពះអរាចស់រាៃបំណងចង់ឲ្យខញនុំបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបរឿងបៃះ?»

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យហាត់បរៀៃសាគល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបោយរោរបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

១២១:១–៨។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំរបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរៃូវ

បសច្រ្រីពិតដំណឹងល្អមួយថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីរោរអធិសាឋាៃរបស់យែូថសបៃិងចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចបំោះរោរអធិសាឋាៃ

បនាះ។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សមួយចៃំួៃឲ្យអាៃបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃ

សាគល់បចញម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បសច្រ្រីពិតទាំងឡាយថដលសិស្សោៃកោប់អាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

ព្រះោដាប់ឮការអធោិឋាៃរបស់គយើង។

គបើគយើងទូលគៅពទង់គៅក្នុងពោលំបាកគនារះពទង់អាចពបទាៃក្ដបីសុខោៃ្ដ�ល់គយើង។

ការអៃរុវត្សគ្លលទ្ិៃិ្សគ្លការណ៍ទាំ្ ឡាយក្នុ្ជដីវិតរបេ់សយើ្

សូមបោងបៅបរឿងចំណិតថ្លែបឈើថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ោៃពិភា្រសារោលពរីមុៃ្រ្ននុងបមបរៀៃម្ងបទៀត។

• បតើថ្លែបឈើរាៃតនមលែបទបបើវពុំថដលប្រសំប្រម្របរិបភា្្ ងបនាះ?

• បបើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបយើងសាគល់្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរអាចបកបៀបកបដូចបៅៃឹងចំណិតថ្លែបឈើថដល

បយើងោៃប្របតើបយើង្ ួរបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងសាគល់បសច្រ្រីពិតទាំងបនាះ?(អៃុវតតេវ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងដឹងពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបយើងោៃ

សាគល់បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបនាះបយើងៃឹងរាៃបំណងកោថានាបដើម្បរីអៃុវតតេវ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយ

ជាមួយនដ្ូអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតមួយថដលពួ្រប្ោៃកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១២១:១–៨។
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គមគ�ៀនទតី ៥ ៖ ក្�េធិកសា្រទ្ម្ពតី�ោុំងឡា�

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់

ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ឃ្លានានាថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្។

« គ្រើ [ អ្ក ] បាន សាគល ់វិវ�ណៈ គនាះ អ្កោមន ក្� េង្ស័�គទ–គោះ ជា ផាទាល់ខលៃលួន ជា េង្គម ឬ នគយបា� 

ឬ វិជាជាែតីវៈ– ដដល ចាុំបាច់ បតរូវ គៅ គោ� ោមន ចគមលៃើ� គនាះ គឡើ� ។ វា រាន នរូវ ភាពគោ�គពញ នន ដុំណឹងល្អដ៏ 

អេ់កល្ ជានធិច្ច ។ គៅក្ញង គនាះ គ�ើង �កគេើញ គោលក្�ណ៍ នន គេចក្តីពធិត ដដលនឹង គោះ បសា� រាល់ 

ក្� បច្ររូកបច្រល់ នធិង រាល់ ្រញ្ហា នធិង រាល់ គទ្វគបោះ ដដល នឹងប្រឈម មុខ ចុំគោះ ប្ួសា� មនុេ្ស ឬ ្រុ្្គល 

រានាក់ៗ » ( « Teach the Scriptures » [ address to CES religious educators ន្ងៃ ទតី  

១៤ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៧៧ ] ទុំព័� ៣–៤ » LDS .org ។

• បតើឃ្លាណ្ថដលអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍?បហតុអ្វរី?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរោៃកបទាៃពរ

ដល�់រីវិតរបស់អ្ន្របពលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបហើយអៃុវតតេវ្រ្ននុង�រីវិត។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញដល់សិស្សឲ្យថច្រចាយ

បោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរៃិងរបបៀបថដលវោៃកបទាៃពរដល�់រីវិត

របស់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចទាំងបៃះបោយឧសសាហ៍ពយាោមបៅបពល

ពួ្រប្សិ្រសាបទ្ម្ពរីរបហើយអៃុវតតេវ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ– 

ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ( គមគ�ៀន ទតី ១ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖ថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះ–រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ(បមបរៀៃទរី១)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ ្រញ្ច្រ់ គមគ�ៀន ទតី ១ នន 

គមគ�ៀន េធិេ្ស ដដល េធិកសា គៅ ែ្ទះ ដដល រាន ្ួរន គមគ�ៀន គនាះ ។ ក្�ដឹង ពតី អ្វតី ដដល េធិេ្ស កុំពុង េធិកសា នឹង ែួ� អ្ក គ�ៀ្រចុំ គមគ�ៀន េបរា្រ់ ្រគបងៀន ។ 

គេចក្តី េគងខេ្រ មធិនដមន ជាដែ្កមួ� នន គមគ�ៀន គទ គហើ� ក៏ ពុុំដមន គដើម្តី ដចកចា� ជាម�ួ េធិេ្ស ដដ� ។ គោ�សា� គមគ�ៀន ដដល អ្ក នឹង ្រគបងៀន 

េបរា្រ់ គមគ�ៀន ទតី ១ គផាតាតគលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដត ពតី�្រតី ្រ៉ុគណាណះ រាន គពលខលៃះ អ្ក អាច រាន អា�មមេណ្៍រុំែុេគឡើងគដើម្តី �ំឭក ឬ 

ពធិភាកសា គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ គែ្សង គទៀត តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ នធិង គៅតាម តបមរូវក្� នន េធិេ្ស �្រេ់ អ្ក ។

ន្ងៃទដី១(ណ្ៃការនៃសេចក្ដីេស្គ្គាោះ)
ក្�េធិកសា ពតី ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ �្រេ់ បពះវ�្រធិតាេួ្៌ បាន ែួ� េធិេ្ស ឲ្យសាគលថ់្ គោល ្រុំណង នន ដែនក្� គនះ  ្ឺ គដើម្តី ែ្ល ់ែលៃជូវ មួ� ដល់ 

គ�ើង ទទួល បាន ែតីវិត អមតៈ នធិង ែតីវិត ដ ៏គៅ អេ់ កល្ ជានធិច្ច ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះវ�្រធិតាេួ្៌ បាន ្រញ្ជូន គ�ើង មក ក្ន់ ដែនដតី គដើម ត្ី ទទួល 

�រូ្ររាងក្� នធិង គដើម្តី ទទួល្រទពធិគសា្ន៍ គហើ� �ីកចគបមើន គឡើង ។ ដរ្វា�្ួន �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គ្្វើ ឲ្យ គ�ើង អាច �ក ឈ្ះ គលើ ឥទ្ធិពល នន 

អុំគពើបា្រ នធិង គេចក្តី សាលា្រ់ ។

ន្ងៃទដី២(ការកបត់សាេនាែ៏ធំ)
អុំឡញង គពល គ�ៀន អុំពតី ក្�ក្ត់ សាេនា ដ ្៏ ុំ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ ពយាក្�ី នធិង សាវក ្រគងកើត ជា ប្ឹះ នន សាសានា ចបក �្រេ់ បពះប្តីេ្ទ គហើ� 

ែួ� �កសា ឲ្យ បពះវិហា� បាន ្រ�ិេុទ្ គោ� ក្�្រគបងៀន នរូវ គោល លទ្ធិ បតមឹបតរូវ ។ គលើ ពតីគនះ េធិទ្ធិ អុំណាច នធិង ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព ្ ឺ 

ចាុំបាច់គដើម្តីទទួល គេចក្តីេញ្ញា នធិង ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ នន គេចក្តីេគ្រ្គះ ដដល ោុំងអេ់គនះ បតរូវបាន ទទួល គៅក្ញង សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ ។ ក្�ក្ត់សាេនា គកើតគឡើង គៅ គពល មនុេ្ស ដ្រ� គចញ ឆ្ងា� ពតី គេចក្តីពធិត នន ដុំណឹងល្អ គហើ� ្រដធិគេ្ គចាល ពួក អ្ក ្រគបមើ ដដល រាន 

េធិទ្ធិអុំណាច�្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។ ក្�សាតា�គឡើងវិញ នន គេចក្តីពធិត នធិង េធិទ្ធិអុំណាច នធិង ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព ្ ឺ ចាុំបាច់ គដើម្តី �ក ឈ្ះ ឥទ្ធិពល 

នន ក្�ក្ត់ សាេនា ដ៏ ្ ុំ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១)
គៅក្ញង ក្�េធិកសា �្រេ់ ពួកគ្ អុំពតី ្ុរព្វកថ្ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ អុំពតី បពះ្ម្ពតី� គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ រាន 

បពះ្រន្ទជូល ពតី ក្�ប្ររាន �្រេ់ បទង់  គៅ ក្ន់ មនុេ្ស ោុំងអេ់ តាម��ៈ ករូនេធិេ្ស ែគបមើេ �្រេ់ បទង់ គហើ� ថ្ សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ 

នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� ្ឺ ជា សាេនាចបក ដត ម�ួ ដដល ពធិត គហើ� េកមមេ គៅ គលើ ដែនដតី គនះ ។ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ ពួកគ្ បតរូវ បសាវបជាវ 

បពះ្រញ្ញត្ធិ ោុំងឡា� ដដល បពះ អរាចាេ់ បាន ប្រោន មក បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ នឹង បតរូវ បាន េគបមច ោុំងអេ់ គហើ� បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ 

បពះអរាចាេ់ ្ ឺ ពធិត គោះ្រតី ជា វា បតរូវបាន រាន បពះ្រន្ទជូល ពតី បទង់ ផាទាល់ ឬ ពតី អ្ក ្រគបមើ �្រេ់ បទង់ ក្តី ។

ន្ងៃទដី៤(ការេិកសាកពោះគម្ដីរ)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះ្ម្ពតី� បតរូវបាន េ�គេ� គឡើង គដើម ត្ី �កសាទុក នរូវ គេចក្តី ពធិត ដ ៏អេ់ កល្  ដដល បាន សាគល់ ថ្ ជា គោលលទ្ធិ 

នធិង គោលក្�ណ ៍។ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ គដើម្តី �កឲ្យគេើញ គេចក្តីពធិត ដ៏ អេ់កល្ ោុំងគនះ គនាះ វា េុំខាន់ ថ្ គ�ើង បតរូវ �ល ់នរូវ ្រ�ិ្រទ នធិង 

រាតធិក្ នន អតថែ្រទ បពះ្ម្ពតី� ជា មុន េធិន ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល ណា ដដល ពួកគ្ �ល ់្រ�ិ្រទ នធិង រាតធិក្ វា គហើ� គនាះ វា េុំខាន់ណាេ់ 

គដើម្តី ្ររ្ហាញ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល ពួកគ្ �កគេើញ ជា គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ ដ៏ ចបាេ់ សាមញ្ញអុំពតី គេចក្តីពធិត ។ ជាចុងគបក្� េធិេ្ស 

បាន គ�ៀន ថ្ តនមលៃ នន គេចក្តីពធិត ននក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� បាន មកពតី ក្�អនុវត្ នរូវ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ោុំង គនាះ ក្ញង ែតីវិត ផាទាល់ ខលៃលួន ដដល 

ពួកគ្ គេើញ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ ដែនក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ–ក្�េធិកសាបពះ្ម្ពតី� ( គមគ�ៀនទតី ១ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹងថណនាំសិស្សឲ្យសាគល់កពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញាបោយបកបើបុព្វ្រថានៃកពះ្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញាៃិង្រណ្ឌទរី១។សិស្សៃឹងបរៀៃថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារាៃៃូវ«វិវរណៈៃិងរោរកបរោសដ៏បំ្ុស

្ំៃិតរបស់កពះថដលោៃកបទាៃឲ្យសករាប់រោរសាថាបនាៃិងកបតិបតតេិចបាប់នៃៃ្រកពះបៅបលើថ្ៃដរី្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ»

(បុព្វ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា)។រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងកបវតតេិសាកសតេ

សាសនាចក្រអាចពកងឹងទរីបនាទាល់របស់សិស្សអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

កំណ្់រចំណាំ ៖បោយសារន្ងៃបៃះជាន្ងៃដំបូងនៃថានា្រ់បរៀៃអ្ន្រអាចអបញជើញព្ួរប្ឲ្យសួរសំណួរថដលពួ្រប្រាៃអំពរី្រម្វិធរីសិ្រសា

បៅ្្ទះៃិងរបបៀបស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបោយខលែលួៃឯងឲ្យរាៃកបសិទ្ធិភាព។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

បរុព្វកថានៃកពោះគម្ដីរសគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញាៃិ្កបវត្ិសាេនាចកក

ជរលល្រ្ិនិងជសចក្រីសញ្ញាម្ននូវវិរណៈតដលោន្រ្រួលជោយ្ យាការីយ៉ូតសរែស្៊មី្និងអ្នក

ស្នងែំតណងទាំងឡាយររែស់ជោក។

អ្ន្រអាចចាប់ប្តេើមបមបរៀៃបោយសួរសិស្សថាពួ្រប្្ ិតថាបសៀវបៅអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រទាំងមូលបៃះថដលរាៃកបបោ�ៃ៍

កបសិៃបបើបយើងអាៃវបនាះបហើយកោប់ពរីមូលបហតុបនាះ។(សូម្ ិតយ្របសៀវបៅពរីរបរី្របាលថដលអ្ន្រចង់្តេល់បោបល់ឲ្យប្

អាៃ)។បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមឲ្យសិស្សអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយ

អបញជើញសិស្សឲ្យសាតាប់រ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរីោៃបបកងៀៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៖

« [ វិវ�ណៈ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា្ឺជា ] ប្ឹះ នន សាេនាចបក គៅ ក្ញង ន្ងៃ ចុង គបក្� គនះ 

គហើ� ជា ប្រគយែន៍ ដល់ ពធិភពគលាក ដដល ្ររ្ហាញ ថ្ករូន គសា អា្៌កុំបាុំង ននន្� �្រេ់បពះអង្គ េគ្រ្គះ 

�្រេ់ គ�ើង បតរូវ បាន ែ្ល់ ដល ់មនុេ្ស ម្ងគទៀត » (ការរែជ្ងៀនររែស់្រែធានននសាសនាច្ក៖

យ៉ូតសរែស៊្មី្ [ ឆ្នាុំ ២០០៧ ] ទុំព័� ១៩៤) ។ 

 

្រ្ននុងបពលបរៀៃបមបរៀៃន្ងៃបៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថស្វងរ្រវិធរីនានាថដលរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញាអាច្តេល់

កបបោ�ៃ៍ដល់ពិ្ ពបលា្រៃិងអាចរាៃកបបោ�ៃ៍ដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់។

សូមសិស្សឲ្យបបើ្របៅទំពព័រចំណងប�ើងនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។សូមពៃ្យល់ថាបដើម្បរីបធ្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញារាៃកបបោ�ៃ៍ដំបូងបយើងកតូវថតយល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាថាជាអ្វរីសិៃ។សូមកោប់សិស្សរានា្់រឲ្យអាៃទំពព័រ

ចំណងប�ើងបនាះឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រៃឹងឲ្យៃិយមៃព័យោ្រ្យងោលលទិ្្ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបសច្រ្រីសញ្ញា្ឺជាអ្វរី?

• បតើវិវរណៈ្ ឺជាអ្វរី?

បបើចាំោច់សូមពៃ្យល់ថាងោលលទ្្ិ្ឺជាក្ឹះនៃបសច្រ្រីពិតដ៏អស់្រល្បនៃដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលពុំអាចផ្លាស់បតេតូរ

ោៃឯងសចក្ដី សញ្ញា្ឺជា្រិច្ចកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋមួយរវងកពះៃិង្រូៃបៅរបស់កទង់ថដលកពះកទង់ោ្រ់ៃូវក្ប់ល្រ្ខខណ្ឌនៃ

រោរសៃយាបហើយវិវរណបៈ្ឺជាទំនា្រ់ទំៃងម្រពរីកពះបៅរោៃ់្ូរៃបៅរបស់កទង់។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថតសរបសរៃិយមៃព័យ

ទាំងបៃះបៅបលើទំពព័រចំណងប�ើងបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅ្រថាខណ្ឌទរីកោំបរីនៃបុព្វ្រថានៃកពះ្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា(បោយចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹង

«បៅ្រ្ននុងវិវរណៈ���»)។សូមពៃ្យល់ថា្រថាខណ្ឌបៃះរាៃបរៀបរាប់ឧទាហរណ៍អំពរីកបធាៃបទនៃបោលលទ្ធិមួយចំៃួៃថដល

រាៃបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃកបបោ្ទរីមួយបោយសាងាត់ៗបហើយកោប់អំពរី

បោលលទ្ធិមួយឬបកចើៃថដលពួ្រប្ចាប់អារម្ណ៍បរៀៃបថៃថែមបទៀត។បនាទាប់ម្រសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖



22
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• បតើកបធាៃបទនៃបោលលទ្ធិណ្មួយថដលអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍ខាលាំងបំ្ុតបដើម្បរីបរៀៃបថៃថែមបទៀត?

• បតើរោរបចះៃិងរោរយល់ដឹងពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបនាះរោៃ់ថតកបបសើរប�ើងអាច្ តេល់កបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃកបបោ�ៃ៍ចុងបករោយនៃ្រថាខណ្ឌទរីកោំបរីឲ្យឮ(វចាបប់ ត្េើមបោយ«បៅទរីបញ្ចប់ទរីបនាទាល់ថដលោៃ

ថ្លែង���»)បហើយអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារាៃតនមលែខាលាំងមលែែបះ។បនាទាប់ម្រ

សួរព្ួរប្ៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា«រាៃតនមលែធំ»?

• បហតុអ្វរី្រ៏ទរីបនាទាល់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះរាៃតនមលែោ៉ាងខាលាំងដូបច្នះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះទរីបនាទាល់របស់ អ្កអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលអ្ន្រស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញាបនាះ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃថា៖តាមរយៈការសិកសាវិវរណៈគៅក្នុងគោលលទ្ធិៃិងគសចក្ដបីសញ្ញា

គនារះគយើងអាច្ ពងឹងទបីបនាទាល់របស់គយើងអំ្បីព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលទរីបនាទាល់ដ៏រឹងរាំ

មួយអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះអាច�ះឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាោៃពកងឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌទរីមួយនៃបុព្វ្រថានៃកពះ្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាឲ្យឮៗខណៈថដលសិស្សទាំងអស់បៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាម។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖បៅបពលបយើងសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបតើបយើងៃឹងឮសំប�ងរបស់ៃរណ្?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅគ្លគយើងសិកសាគោលលទ្ធិៃិងគសចក្ដបីសញ្ញាគនារះគយើងអាចោដាប់

ឮសំគ�ងរបស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៨:–34–36ឲ្យសិស្សសាតាប់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌទរីបរីនៃបុព្វ្រថានៃកពះ្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញាឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមបហើយថស្វងរ្រោ្រ្យថដលពិពណ៌នាសំប�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។(អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណំ្អ្វរី

ថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ)។បនាទាប់ម្រសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើោ្រ្យណ្ខលែះថដលកតវូោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីសបំ�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើអ្ន្រអាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍អ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្របៅបពលអ្ន្រសាដាប់បហើយសាគល់សំប�ងរបស់កទង់?

សូមោ្រ់រាំងរូបភាពមៃុស្សមួយចំៃួៃថដលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាសរបសរសករាប់ពួ្រប្ៃិងសរបសរ

អំពរីពួ្រប្(សូមបមើលងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរ ល្អ[ឆ្នាំ២009],បលខ�៨៧,៨៨,93,94,9៥;សូមបមើល្ ងថដរ

ប្ហទំពព័រLDS .org)។បៅបពលអ្ន្របរ្ហាញរូបភាពទាំងបៃះសូមពៃ្យល់ថាសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីមៃុស្សទាំងបៃះបពល្រំពុង

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

សូមឲ្យសិស្សអាៃកបបោ្ពរីរដំបូងនៃ្រថាខណ្ឌទរីកោំមួយនៃបុព្វ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាឲ្យឮៗ

(វចាបប់្្ើមពរី«វិវរណៈពិសិដ្ឋទាំងបៃះ���»)។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមៃិងរ្របមើលសាថាៃភាពនានាថដល

វិវរណៈបៃះកតវូោៃទទួល។(អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ)។

• បតើឃ្លាអ្វរីខលែះ្រ្ននុងកបបោ្ទាំងបៃះថដលពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពថដលវិវរណៈទាំងបៃះកតូវោៃទទួល?

សូមបរ្ហាញក្រោសមួយសៃលែឹ្រថដលរាៃសរបសរោ្រ្យអ្កបៅបលើបនាះ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាដូចជាបុ្ ្គលរានា្រ់ៗថដល

ដ្រកសង់បចញពរីកបវតតេិសាសនាចក្របនាះបយើង្រ៏ឆលែងរោត់សាថាៃភាពជាបកចើៃ្ ងថដរថដលបយើងកតូវរោររោរថណនាំដប៏ទវភាព។

• កបសិៃបបើបយើងកតូវបធ្វើរាម្ ំរូរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់បដើមទាំងបៃះបតើបយើងកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃរោរថណនាំ

ដ៏បទវភាព?(អធិសាឋាៃៃិងថស្វងរ្រវ)។

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបមួយបដើម្បរីថស្វងរ្ររោរថណនាំដ៏បទវភាព្ ឺកតូវស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១:3៧–3៨,ថដលជាចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរមួយ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈទ្ុរជា

អារម្្រថារបស់កទង់ចំបោះកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ ដែនក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ–ក្�េធិកសាបពះ្ម្ពតី� ( គមគ�ៀនទតី ១ )

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១:–3៧–3៨ឲ្យឮៗខណៈថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់ចបំោះព្ួរបយើងថដលទា្រ់ទងៃឹងកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាបយើងឲ្យបធ្វើអ្វរីជាមួយៃឹងកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សង

បែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖គយើងពតូវ្ិចារណាគមើលព្រះបញ្ញត្តិផ�លព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃឲ្យ។)

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយរបបៀបថដលពួ្រប្ទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោរកសាវកជាវកពះ្ម្ពរីរអំ�នុងបពលសិ្រសានៃសោតាហ៍

របស់ព្ួរប្។សូមរាមោៃសិស្សពរីបោលបៅថដលពួ្រប្ោៃោ្រ់បដើម្បរីស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាជា

បរៀងរាលន់ ង្ៃអំ�នុងបពលឆ្នាំស្ិរសាបៃះ។សូមសួរព្ួរប្អំពរីថ្ៃរោររបស់ខលែលួៃបដើម្បរីបធ្វើរាមរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់បដើម្បរី

«សូមពិចារណ្បមើលកពះកពះបញ្ញតតេិទំាងបៃះចុះ»(្�ៃិងស�១:3៧)។អ្ន្រអាចបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់

អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសាតាប់រាមសំប�ងរបស់កពះអរាចស់ៃិងរោរទទួលរោរថណនាំពរីកទង់រាមរយៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា។

សមសរៀៃបនាទាប់(យ៉ណូេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២)

កពះសាដាប់បហើយបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃ។រោរៃិមិតតេដំបូង្ ឺជាលទ្ធ្លមួយនៃរោរអធសិាឋាៃដ៏រាបទាបរបស់យែូថសបស្៊ីធ។

មិៃយូរបែុនាមៃបករោយម្របទវរាោៃថណនាំពយារោរីយែូថសបស្៊ីធអំពរីរោរបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរសាដារប�ើងវិញនៃ

បព្វ�ិតភាព។បនាទាប់ពរីយែូហាៃោទរីស្ទោៃបរ្ហាញខលែលួៃដល់យែូថសបស្៊ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរីបនាះអូលរីបវើរោៃសរបសរថា

«្ិតមួយសៃ្ទនុះម្រដួងចិតតេបយើងបោរបពញបោយ្រតេរីអំណរអ្វរីមលែែបះ���បៅបពលបយើងទទួលបព្វ�ិតភាពដ៏បរិសុទ្ធបករោមកពះហសតេ

របស់បលា្រ»(យែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:៧១,្រំណត់ចំណ្ំ)។
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គមគ�ៀន ទតី ៦

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–២០
បមបរៀៃទរី6៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១–២0

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:១–៤

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី សរជសរ្រែវែ្តិសា្ស្តននសាសនាច្ក

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបទពបិសាធៃ៍ដូចខាងបករោមអំពរីអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនាពរីររូបបៅ្រ្ននុងកបបទសរោណ្ោដូចោៃ

រាយរោរណ៍បោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ(ដំបណើរបរឿងថដលបៅសល់ៃឹងកោប់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបពលបករោយបទៀត)៖

« [ អ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា ] ពតី� �រូ្រ បាន គៅ ឲ្យ គៅ  ែ្ទះ �្រេ់ គលាក ដអលគមើ� ែរូឡាត ។. . .  

ពួកគ្បាន ្ររ្ហាញ សា�លធិខធិត �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� េួ� ោត់ គ្រើ ោត ់នឹង ចរូល�ួម ក្ញង ក្�អ្ធិសាឋាន ជាមួ� 

ពួកគ្ ។ ោត់ បាន �ល់ បពម ដត ោល់ ដត ោត់ ជា អ្ក គ្្វើ ក្� អ្ធិសាឋាន។

« ក្� អ្ធិសាឋាន �្រេ់ ោត់ បាន គ្្វើ ឲ្យ អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា រាន ក្� ភាញាក់ គែ្អើល  ជា ខាលាុំង ។ ោត់ អ្ធិសាឋាន 

ថ្ ‹ បពះវ�្រធិតា េួ្៌ គអើ� េរូម ប្រោនព� ដល់ អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា ដ៏ អភ័ព្វ នធិង លងៃធិតលងៃង ់ ពតី� នាក ់គនះ 

ែង គដើម្តី ពួកគ្ អាច បតឡ្រ់ គៅ ែ្ទះវិញ គហើ� កុុំ ខ្ះខាជា� គពលគវលា គដើ� នធិយ� បបា្រ់ ប្រជាែន ក្ណាោ អុំពតី សា�លធិខធិត 

ដដល មធិន្ួ� ឲ្យគែឿ គនះ គហើ� ដដល ពួកគ្ គចះ ដត ្រន្ធិច ្រន្លួច គនះគឡើ� › ។

« គៅគពល ពួកគ្ គបក្ក គឡើង គនាះ គលាក ែរូឡាត បានេុុំ ឲ្យ អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា កុុំ បតឡ្រ់មក ែ្ទះ ោត់គទៀត គឡើ� ។ 

គៅគពល ពួកគ្ ចាក គចញ គៅ ោត់ បាន នធិយ� ចុំអក ោក់ពួកគ្ ‹ អ្ក មធិន អាច នឹងបបា្រ់ ខ្ញុំ ថ្ អ្ក ពធិត ជា គែឿ ថ្ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ ជា ពយាក្�ី រានាក់ �្រេ់ បពះ ែង ហ្ឹង ណាេ់គហើ� ចុះ › គហើ� ោត់ បាន �ុញ ោវា� ្រធិទ យ៉ាង ខាលាុំង » (The Prophet 
Joseph Smith: Teacher by Example » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ៦៩ ) ។

• បបើអ្ន្រជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយរានា្រ់្រ្ននុងចំបណ្មអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយទាំងពរីរបនាះបតើអ្ន្រៃឹងៃិោយបៅបលា្រ្ូឡាតោ៉ាងណ្ថដរ?

• បតើមៃុស្សរានា្រ់អាចដឹងបោយខលែលួៃឯងថាយែូថសបស៊្ីធ្ឺជាពយារោរីរានា្រ់របស់កពះបោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលមូលបហតុ

ថដលយែូថសបស្៊ីធោៃកោប់្រ្ននុងរោរសរបសរពរីកបវតតេិក្ួសារបលា្រៃិងកបវតតេិសាកសតេនៃសាសនាចក្របនាះ។

• កសបរាមខទរី១បតើរាៃរោរបោះពុម្ព្សាយអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងចំបណ្យកបជា�ៃអំ�នុងសមព័យសាសនាចក្រ�ំនាៃ់បដើម?

(រាៃរោររាយរោរណ៍ខុសឆ្គងជាបកចើៃថដលបថង្វរចិតតេមៃុស្សឲ្យទាស់ៃឹងសាសនាចក្រ)។

• បតើមូលបហតុអ្វរីខលែះថដលយែូថសបស្៊ីធោៃកោប់្រ្ននុងរោរសរបសរកបវតតេិរបសប់លា្រ?(បដើម្បរី្ ល្់បៅឲ្យសារធារណៈ�ៃៃូវ

ដបំណើរបរឿងពិតៃិងកតឹមកតូវអំពរីកពឹតតេរោរណ៍នានាអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូងៃិងរោរសាដារប�ើងវិញ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅរាៃបុ្្គលៃិងក្រុមជាបកចើៃនាសព្វន្ងៃបៃះថដលោៃ្ សាយពព័ត៌រាៃខុសឆ្គងៃិងបោ្របបញ្ឆោតអំពរី

សាសនាចក្របោយរាៃបំណងបដើម្បរីបំផ្លាញបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

បរុព្វកថា
គៅ ឆ្នាុំ ១៨៣៨ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ចា្រ់ គែ្ើម គ្្វើ ក្� អុំពតី ប្រវត្ធិ នន ប្ួសា� គលាក ជា 

ែលៃជូវក្� ។ គៅក្ញង គនាះ គលាក បាន ពធិពណ៌នា អុំពតីបកមុ ប្ួសា� គលាក នធិង ទតីកដនលៃង 

ោុំងឡា� ដដល ពួកគលាក បាន �េ់គៅ ។ គលាក ក ៏បបា្រ់ លម្អធិត អុំពតី ក្តី �ំគភើ្រ ខុេ 

ប្របកតតី អុំពតី សាេនា ដដលរាន គៅ �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក ខាង លធិច គៅក្ញងឆ្នាុំ ១៨២០ ។ 

ចុំណង់ខាង សាេនា គនះ បាន នាុំ គលាក ឲ្យ « ្ធិត ពធិចា�ណា ដ៏ បជាលគបរៅ  

គហើ� រាន ចធិត្ ខ្វល់ខាវា� ជា ខាលាុំង » ថ្ បតរូវ ចរូល �ួម នឹង បពះវិហា� ណា ម�ួ  

(�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៨) ។ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� បសាវបជាវ ្រទ្ម្ពតី� ជាពធិគេេ គៅក្ញង 

យ៉ាក្ុរ ១:៥ �៉រូដេ្រ បាន េគបមច ចធិត្ ថ្ េរូម េួ� ដល់បពះ គៅក្ញង ក្� អ្ធិសាឋាន �ក 

ចគមលៃើ� ចុំគោះ ចមងៃល់ ោុំងឡា� �្រេ់ គលាក ។ គៅក្ញង ចគមលៃើ� ចុំគោះក្� អ្ធិសាឋាន 

�្រេ់ គលាក បពះជា បពះវ�្រធិតា នធិង បពះរាែ្រុបតា បទង់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បាន គលច មក 

ែួ្រ គលាក ។
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• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីមូលបហតុថដលយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងកបវតតេិរបសប់លា្រថដលអាច�ួយបយើង

ឲ្យបចៀសវងពរីរោរបបញ្ឆោតបោយពព័ត៌រាៃខុសឆ្គងៃិងបោ្របបញ្ឆោតបនាះ?(អ្ន្រទាំងឡាយថដលចង់ោៃបសច្្ររីពិត

បោយបសាមះ្ួរថតថស្វងរ្របោយឧសសាហ៍ពយាោមៃូវកប្ពពព័ត៌រាៃពិតអំពរីសាសនាចក្រៃិងកបវតតេិវជាជាងកោៃ់ថតទទួល

យ្រពព័តរ៌ាៃនានាថដលប្សាដាប់ឮរួមទាំងអ្វរីៗថដលរាៃបៅបលើអ៊ៃិបធើរណិតបនាះប�ើយ)។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរី«ថស្វងរ្របសច្រ្រីពិត»អំពរីរោរសាដារប�ើងវិញរហូតបៅដល់ដបំណើរបរឿងរបស់យែូថសប

ស្៊ីធដូបច្នះ?(អាកសព័យបៅបលើដំបណើរបរឿងរបស់ពយារោរីអាច�ួយបុ្ ្គលរានា្រ់ៗបចៀសវងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតបោយ

ពព័ត៌រាៃខុសឆ្គងឬបោ្របបញ្ឆោតោៃ)។

• បតើរោរអាៃោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់យែូថសបស្៊ីធ�ួយៃរណ្រានា្រ់ឲ្យដឹងបសច្រ្រីពិតអំពរីបទពបិសាធៃ៍របស់បលា្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមថច្រចាយៃូវរោរកពរាៃដូចខាងបករោមម្រពរីថអលបឌើរណិលអិលអាៃ់បឌើរសៃិ៖

« វា ដតងដត រាន មនុេ្ស មួ� ចុំនួន តរូច ដដល ចង់ ្រុំផាលាញ គក�្ដិ៍គ្មះ �្រេ់ សាេនាចបក នធិង គដើម្តី ្រុំផាលាញ 

គេចក្តី ែុំគនឿ ។ េព្វ ន្ងៃ គនះ ពួកគ្ គប្រើ អ៊ិនគ្ើណធិត ។

« ព័ត៌រាន មួ� ចុំនួន អុំពតី សាេនាចបក មធិន ថ្ វា រាន ក្� ្រញ្ចញះ្រញ្ចជូល យ៉ាង ណា គទ វា មធិន ពធិត គឡើ� » 

(« ក្�សាក ល គេចក្តី ែុំគនឿ នន អ្ករាល់ោនា », Ensign ឬ Liahona ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១២  

ទុំព័� ៤១ ) ។ 

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថតវយតនមលែៃូវអ្វរីថដលបយើងអាៃអំពរីសាសនាចក្រៃិងកបវតតេិរបសវ់។

(អ្ន្រអាច្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ឲ្យបៅសិស្សរានា្រ់ៗបដើម្បរីព្ួរប្អាចប ្្ទៀងរាម)។

« អ្ក អាន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� ្ួ� ដត. . .ឆ្លាតនវ. . . គៅក្ញង ក្� វា� តនមលៃ �្រេ់ ពួកគ្ គៅគលើអ្វតី ដដល 

ពួកគ្ អាន ។

« ទតី្រនាទាល់ ផាទាល់ខលៃលួន គ�ើង រានាក់ៗ ដែ្អក គលើ សាក្សតី នន បពះវិញ្ញាណ ពុុំ ដមន គៅគលើ ្រណដាដុំ ឬ ក្� ែ្ញុំ នរូវ 

គហតុក្�ណ៍ ខាង ប្រវត្ធិសាបេ្ ណា មួ� គនាះ គទ ។ គ្រើ គ�ើង គផាដាត ែតីវិត គ�ើងគៅ គលើ សាក្សតី នន បពះវិញ្ញាណ 

គនាះ ោមន គហតុក្�ណ៍ ខាងប្រវត្ធិសាបេ្ ណា អាច គ្្វើ ឲ្យ គ�ើង េង្ស័� នឹង ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ គ�ើង គឡើ� ។ 

បពះវ�្រធិតា េួ្៌ �្រេ់ គ�ើង ប្រោន ដល់ គ�ើង នរូវ អុំណាច នន គហតុែល គហើ� គ�ើង បតរូវ បាន �ំពឹង ថ្ គចះ គប្រើ វា គពញគលញ 

្រុំែុត ។ ្រ៉ុដន្ បទង់ ក៏ ប្រោន ដល់ គ�ើង នរូវ អង្គលួងគលាម ចធិត្ ដដល បទង ់រាន ្រន្ទជូល ថ្ នឹង ដឹកនាុំ គ�ើង គៅក្ញង គេចក្តីពធិត 

គហើ� គោ� អុំណាច គនាះ គហើ� ដដល គ�ើង អាច ដឹង គេចក្តីពធិត នន គ�ឿង ប្្រ់ យ៉ាង ។ គនាះ ជា ម្្គញគទេន៍ ដ៏ ោមនទតី្រុំែុត 

េបរា្់រ ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� ដដល េក្ធិេម នធិង រាន ឆន្ទៈ ពឹងដែ្អក គៅគលើ គនាះ » (« Reading Church History » 

[ address to CES religious educators ន្ងៃ ទតី ១៦ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៩៨៥ ], ទុំព័� ៧, LDS .org) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដល្ ុស្រ្ននុងអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្ចំបោះដំបនូាមៃរបស់ថអលបឌើរអូ្របហើយបហតុអ្វរី្រ៏វ

ជា�ំៃួយដល់ប្។

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរដំបណើរបរឿងអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូងបៃះបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៨ជាថ្្ន្រនៃកបវតតេិសាកសតេ

នៃសាសនាចក្រជា្ លែតូវរោរមួយបដើម្បរីបោះពុម្ពបៅរោៃ់ពិ្ ពបលា្រ។រាៃដំបណើរបរឿងថដលប្សាគល់ចំៃួៃកោំបួៃអំពរីរោរៃិមិតតេ

ដំបូង–ថដលដំបណើរបរឿងចៃំួៃបួៃកតូវោៃសរបសរឬៃិពៃ្ធបោយយែូថសបស្៊ីធបហើយរោរសរបសរចំៃួៃកោំបទៀតកតូវោៃ

សរបសរបោយអ្ន្រដនទថដលកោប់ប�ើងវិញអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បលា្រ។«សករាប់ពព័ត៌រាៃបថៃថែមអំពរីដំបណើរបរឿងចំៃួៃបួៃ

អំពរីរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធសូមបមើលMilton V. Backman Jr«Joseph Smith’s Recitals of the 
First Vision»Ensignថខម្ររាឆ្នាំ១9៨៥ទំពព័រ៨–១៧)។

អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថាដំបណើរបរឿងជាបកចើៃអំពរីរោរៃិមិតតេកតូវោៃបរៀបចំបៅ្រ្ននុងកោប្្សងៗៃិងសករាប់អ្ន្រសាដាប់ប្្សងៗោនា។

បៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងទាំងបៃះយែូថសបស៊្ីធោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីទិដ្ឋភាពប្្សងនៃបទពបិសាធៃ៍បលា្រអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូងបែុថៃតេ

ដំបណើរបរឿងទាំងអស់កពមបកពៀងោនាបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីពិតដ៏សំខាៃ់ថាយែូថសបស្៊ីធពិតជាកតូវោៃសាថាៃសួ្៌បបើ្របរ្ហាញម្ររោៃ់

បលា្របហើយបលា្រោៃប�ើញសារទូតរបស់កពះរួមទាំងកពះជាកពះវរបរិាៃិងកពះអរាចស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បោយសារដំបណើរ

បរឿងបៅឆ្នាំ១៨3៨ជាចំថណ្រ្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេជា្ លែតូវរោររបស់យែូថសបស្៊ីធៃិងទរីបនាទាល់បលា្របៅរោៃ់ពិ្ពបលា្របនាះវ្រ៏

កតូវោៃបញជតូលបៅ្រ្ននុងមុរោដារដ៏រាៃតនមលែមហិរាជា្ ម្ពរីរ្ ងថដរ។
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គមគ�ៀនទតី ៦ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–២០

• ដូចថដលយែូថសបស្៊ីធោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីទិដ្ឋភាពប្្សងោនានៃរោរៃិមិតតេរបសប់លា្របៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងជាបកចើៃរបស់បលា្រ

បនាះសាវ្របែុលោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីទិដ្ឋភាពប្្សងោនានៃរោរៃិមិតតេរបស់ោត់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅដល់អ្ន្រសាដាប់ប្្សងោនា

្ងថដរ(សូមបមើល្រិច្ចរោរ9:១–9្រិច្ចរោរ២២:៥–១១្រិច្ចរោរ២6:១២–២0)។បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាយែូថសប

ស៊្ីធៃិងបែុលោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បរឿងប្្សងោនាបៅរាល់បលើ្រថដលពួ្របលា្របរៀបរាប់ដំបណើរបរឿងអំពរីរោរៃិមិតតេរបស់ព្ួរបលា្រ

ដបូច្នះ?

សូមសបង្ខបយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:3–4បោយរោរពៃ្យល់ថាយែូថសបោៃប្រើតបៅ្ ូមិបវើរមែៃ្បែុថៃតេផ្លាស់បៅ្ូមិោ៉ាល់

នមែរាែរដ្ឋៃូវបោ្របពលថដលបលា្ររាៃអាយុ១0ឆ្នាំ។

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៥–១៣

ជៅកណាដាលភា្ចោចលខាងសាសនាយ៉ូតសរែស៊្មី្ោនជរែ្ជាញាចែិ្តថាសូមសួរដល់្្ះថា្្ះវិហារណាមួយ្ែវូ។

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស្៊ីធោៃរស់បៅអ�ំនុងកោនៃរោររបំ�ើបរំ�ួលដ៏អសាចរ្យអំពរីសាសនា។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រ

ឲ្យផ្លាស់បវណោនាអាៃឲ្យឮៗម្រពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៥–៧។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាពិពណ៌នា

អំពរីសាថាៃភាពថដលយែូថសបោៃ�ួបកបទះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវោ្រ្យឬឃ្លាថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៨,១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថស្វងរ្រ

រោរពិពណ៌នារបស់យែូថសបស្៊ីធថាបលា្ររាៃអារម្ណ៍ដូចបមច្អ�ំនុងកោបនាះ។

• បតើយែូថសបរាៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចម្រពរីរោររំប ើ្បខាងសាសនាថដលបៅ�ំុវិញរូបបលា្របនាះ?

• បតើបលា្រពុះោរៃឹងសំណួរមួយចំៃួៃោ៉ាងណ្ខលែះ?

• បតើអ្ន្ររាៃធាលាប់កតូវោៃសួរសំណួរកសបដៀងោនាបៃះថដរឬបទ?បតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីបោះកសាយវ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយថស្វងរ្រអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើបដើម្បរី

រ្រចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់បលា្រ។

• បតើយែូថសបោៃរ្្របៅទរីណ្បដើម្បរីសុ�ំំៃួយរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងឡាយរបស់បលា្រ?

• បតើបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងោ៉ា្រុប១:៥ថដលោៃ�ួយយែូថសបស្៊ីធរាៃទំៃុ្រចិតតេថាបលា្រអាចរ្រោៃ

ចបមលែើយចំបោះសំណួរថដលបលា្ររាៃបនាះអ្វរីខលែះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញ

បោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖គបើគយើងសូម�ល់ព្រះគោយគសចក្ដបីជគំៃឿគនារះព្រះៃឹងគឆលើយតបការអធោិឋាៃរបស់គយើង។

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាកពះៃឹងបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងរាមបពលបវលាៃិងរាមរបបៀបរបស់កទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១២–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់អំពរីរបបៀបថដល

បោលរោរណ៍បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងោ៉ា្រុប១:៥រាៃឥទ្ធិពលបលើយែូថសបស្៊ីធ។

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:១៤–២០

យ៉តូសរែស្៊ម្ី ជ�ើញ្្ះជា្្ះវររែិតានិង្្ះរាជរុែ្តា្្រង់្ឺ្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១4–១៥ឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីសារាំងោៃពយាោមបញ្ប់យែូថសបស្៊ីធ្ំុរឲ្យអធិសាឋាៃដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១6–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់កោប់អំពរីរបបៀបបឆលែើយ

តបរបស់យែូថសបស្៊ីធចំបោះបរឿង្ ្ទនុយថដលបលា្ររាៃបទពិបសាធៃ៍បនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្្រត់ចំណ្ំឃ្លាម្រពរីទរីបនាទាល់របស់

យែូថសបថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្ឬថដលព្ួរប្អាចបកបើបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូង្ ងថដរ។

• បតើឃ្លាណ្មួយ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរាៃអតថែៃព័យចបំោះអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យ៉ូផសបស្ម៊៊ីធបាៃគ�ើញព្រះជាព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបពុតាពទង់

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃទរីបនាទាល់មួយថាយែូថសបស៊្ីធោៃប�ើញកពះជាកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករាកទង់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទដូបច្នះ?

• បតើអ្ន្រដឹងថាយែូថសបស៊្ីធោៃប�ើញកពះជាកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករាកទង់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណ្?
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គមគ�ៀនទតី ៦ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–២០

បនាទាប់ពរីសិស្សមួយចៃំួៃោៃថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្បហើយសូមពៃ្យល់ថារោរៃិមិតតេដំបូង្ឺជាកពតឹតេរោរណ៍ក្ឹះនៃ

រោរសាដារប�ើងវិញ។រោរៃិមិតតេដំបូង្៏រ្ ្ល់ចបមលែើយចបំោះសំណួរខាងបោលលទ្ធិសំខាៃ់្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើល

យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១៥–១៧បោយសាងាត់បសងៃៀមថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីដបំណើរបរឿងបៃះ។អ្ន្រអាច

ចង់សួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១៥–១6ថដលអាច�ួយបយើងយ្រឈ្នះបលើ

រោរល្បលួង?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងផស្ងរកសុំ

ជៃំួយ្បីព្រះគោយឧសសា�៍្ យាយាមគ្លោតាំង្ យាយាមបំបាក់ទឹកចិត្តគយើងគនារះព្រះអាចជួយសគ្ង្ររះគយើង)។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីល្រ្ខណៈរបស់កពះជាកពះវរបិរាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាង

បករោម៖ព្រះជាព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបពុតាពទង់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទមាៃព្រះជៃ្មរស់។ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិងព្រះរាជបពុតា

ពទង់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទជាតួអង្គគែ្សង្ បីោនាគ�ើយោច់គោយផ�ក)។

• បតើបៃ្ទតូលដំបូងថដលកពះរាៃបៃ្ទតូលបៅយែូថសបស្៊ីធ្ឺជាអ្វរី?(យែូថសប)។បហតុអ្វរីរោរណ៍បៃះសំខាៃ់បដើម្បរីដឹង?

បតើបយើងអាចបរៀៃបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះបចញម្ររោរណ៍បៃះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖ព្រះវរបិតាសួគ៌ោរល់

គ្មារះគយើងមានាក់ៗ។ព្រះគឆលើយតបការអធោិឋាៃរបសគ់យើង)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃកោប់្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ

បនាះអ្ន្រអាចសួរៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្៏របសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអំពរីកពះវរបិរាសួ្ ៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសំខាៃ់កតវូបចះដឹងៃិងយល់ដូបច្នះ?

• បតើបៅបពលណ្ថដលបសច្រ្រីពិតមួយឬបកចើៃោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតអ្ន្រ?(សូមរំឮ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃ

្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃបព្រពុំ្ ួរថច្រចាយបទ)។

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធ្៏រោៃទទួលចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់បលា្រ្ ងថដរ្រ្ននុងអំ�នុងរោរៃិមិតតេដំបូងបនាះ។សូម

អបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១៨–២0បោយបសងៃៀមសាងាត់។

• បតើយែូថសបោៃបរៀៃអ្វរីខលែះចំបោះចបមលែើយសករាប់រោរអធសិាឋាៃរបស់បលា្របនាះ?

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីដំបណើរបរឿងនៃព្ួរអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាថដលោៃអាៃបៅបដើមដំបូង្រ្ននុងបមបរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្់រឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងបញ្ចប់៖

« អ្ក ោុំងពតី� បាន បតឡ្រ់មក គោះោវា �្រេ់ គលាក ែរូឡាត វិញ ។ គលាក ែរូឡាត បាន គ្រើក ោវា គោ� ខឹង 

�ួច នធិយ� ថ្ ‹ ខ្ញុំ ្ ធិត ថ្ ខ្ញុំ បាន បបា្រ់ ឯង �ួច គហើ� ថ្ កុុំ ឲ្យ បតឡ្់រ មក វិញ  គទៀត ! ›

« នដ្រូ ែុញ្ញ័� គពល គនាះ បាន នធិយ� គោ� ភាព ក្លាហាន �្រេ់ ខលៃលួន ថ្ ‹ គលាក ែរូឡាត គៅគពល ដដល 

គ�ើង បាន គដើ� គចញពតី ោវា� ែ្ទះ គលាក គលាក បាន នធិយ� ថ្ គ�ើង ពុុំ បាន គែឿ ពធិត ថ្ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ្ឺ ជា 

ពយាក្�ី រានាក់ �្រេ់ បពះ ។ ខ្ញុំ ចង់ ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ គៅ គលាក ែរូឡាត ថ្ ខ្ញុំ  ដឹង ថ្ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ្ឺ ជា 

ពយាក្�ី រានាក់ �្រេ់ បពះ ថ្ តាម��ៈ ក្� ្រុំែុេ្ុំនធិត គលាក បាន ្រកដប្រ កុំណត់បតា ពធិេធិដ្ឋ ដដលសាគល ់ថ្ ជា បពះ្ម្ពតី� ម�មន  

ថ្ គលាក បាន គេើញ បពះ ជា បពះវ�្រធិតា នធិង បពះគ�េ៊រូវ ជា បពះរាែ្រុបតា › ។ �ួច គហើ� ពួកអ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា ក៏ បាន គដើ� 

គចញ ពតី រាតោ់វាគៅ ។

« [ គបក្� មក គលាក ែរូឡា បាន ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ ថ្ ៖ ] ‹ នា លាងាច គនាះ ខ្ញុំ គ្ង ពុុំ លក់ គសាះ ។ ខ្ញុំ ដប្រខលៃលួន ចុះគឡើង �ហរូត ។  

ខ្ញុំ បាន ឮ ោក្យ េម្តី ដដល ថ្ « �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ្ឺ ជា ពយាក្�ី រានាក់ �្រេ់ បពះ ម្ងគហើ� ម្ងគទៀតក្ញង ្ ុំនធិត�ហរូត ។ ខ្ញុំ ដឹង ពតី គ�ឿង 

គនះ ។. . . ខ្ញុំ ដឹង ពតី គ�ឿង គនះ ។. . . ខ្ញុំ ដឹង ពតី គ�ឿង គនះ » ។ ខ្ញុំ �ង់ចាុំ ដល់ បពកឹ គឡើង គោ� អន្ទះសា� ។ ខ្ញុំ បាន ទរូ�េ័ព្ទ គៅ អ្ក 

ែ្សព្វែសា�សាេនា ។. . . ពួកគ្ បាន បតឡ្់រ មក វិញ គហើ�បោ គនះ ភ�ិយ ខ្ញុំ ប្ួសា� ខ្ញុំ នធិង ខ្ញុំ បាន ចរូល�ួម ក្ញង ក្� ពធិភាកសា 

ក្ញង នាម ជា អ្ក ដេ្វង �ក គេចក្តីពធិត គោ� អេ់ ពតីចធិត្ ។ ជា លទ្ែល គ�ើង បាន ឱ្របកគសា្រ �ក ដុំណឹងល្អ នន បពះគ�េ៊រូវ 

ប ត្ីេ្ទ › » (« The Prophet Joseph Smith: Teacher by Example » ទុំព័� ៦៩ ) ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យអាៃយែូថសបស៊្ីធ–កបវតតេិបោយខលែលួៃឯងបហើយទូលសូមដល់កពះវរបរិាសួ្៌ឲ្យ�ួយពួ្រប្

ពកងឹងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃថាដំបណើរបរឿងរបស់យែូថសបស្៊ីធអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូង្ ឺជារោរពិត។អ្ន្រ្រ៏អាចបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ពួ្រប្

ឲ្យថស្វងរ្រឱរោសបដើម្បរីថច្រចាយសារលិខិតនៃរោរៃិមិតតេដំបូងជាមួយៃឹងអ្ន្រប្្សង្ ងថដរ។សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ។

េូមអង្ជើញឲ្យេិេ្ស

ផ្លែរទីបន្ទាល់

ប្រធាន ្រ៊�ដ៏ គេ ផាកកឺ ជា ប្រធាន 

នន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន 

ពន្យល ់ថ្ រាន ព�ែ័� មួ� ដដល អាច 

គកើតគចញ មកពតី ក្�ែល្់ ឱក្េ ដល់ 

េធិេ្ស គដើម ត្ី ដចកចា� ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ 

ពួកគ្ ថ្ ៖

« ឱ ខ្ញុំចង ់ដឹងថ្ គ្រើខ្ញុំ អាច ្រគបងៀន អ្ក 

នរូវ គោលក្�ណ៍ មួ� គនះ ។ ទតី្រនាទាល់ 

ម�ួ ្ ឺ បតរូវ បាន រកជ�ើញ គៅ ក្ញង 

ការត្លែង ពតី វា ! . . .

« វា ្ ឺ ជា ្រទពធិគសា្ន៍  មួ� គដើម្តី 

ទទួល បាន សាក្សតី មួ� មក ពតី អ្វតី ដដល 

បាន អាន ឬ ពតី អ្វតី ដដល អ្ក គែ្សង គទៀត 

បាន នធិយ� ។. . . វាជា្រទពធិគសា្ន៍ 

មួ�គទៀត គដើម្តី រាន បពះវិញ្ញាណ 

អាច្រញ្ជាក់ គៅក្ញង ដួង ចធិត្អ្ក ថ្ 

អ្វតីដដល អ្នក បាន ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ ្ឺជា 

ក្�ពធិត » (« The Candle of the 
Lord » Ensign ដខ មករា ឆ្នាុំ  

១៩៨៣ ទុំព�័ ៥៤–៥៥ ) ។
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គមគ�ៀន ទតី ៧

តួនាទតី �្រេ់ េធិេ្ស
បមបរៀៃទរី៧៖តួនាទរីរបស់អ្ន្របរៀៃ

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

តួនាទដីរបេ់កគបូសក្ៀៃអ្កសរៀៃៃិ្កពោះវិញ្ញាណបរិេរុទ្សៅក្នុ្ការសរៀៃេូកតែំណឹ្ល្អ។

សូមនាំយ្រអាហារឬទឹ្រម្រថានា្រ់បរៀៃ(ដូចជាចំណិតថ្លែបឈើឬចំណិតៃំបុព័ងឬទឹ្រមួយថ្រវ)។សូមអបញជើញសិស្សពរីរ

នា្រ់ប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បរិបភា្អាហារបនាះមួយរា៉ាត់ឬ្ ឹ្រទ្ឹរមួយបក្រប។សូមសុំឲ្យសិស្សទរីមួយ

បរៀបរាប់អំពរីរសជាតិអាហារ(ឬទឹ្រ)បៅសិស្សទរីពរីរ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេោត់បរៀបរាប់វឲ្យោៃល្អបដើម្បរីឲ្យរោរបរៀបរាប់បនាះ

ោៃ�ួយបំបពញឬបំោត់រោរបកស្រឃ្លាៃរបស់សិស្សទរីពរីរ។បនាទាប់ម្រសួរសិស្សទរីពរីរៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រទទួលោៃកបបោ�ៃ៍អ្វរីម្រពរីអាហារ(ឬទឹ្រ)ថដលសិស្សរានា្់របទៀតោៃបរៀបរាប់បនាះ?

• បតើរោរបរៀបរាប់របស់សិស្ស�ួយបោំត់រោរបកស្រឃ្លាៃ(ឬរោរបកស្រទឹ្រ)របស់អ្ន្រោៃល្អោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃ្ររាលាំងឬកបបោ�ៃ៍ម្រពរីអាហារ(ឬទឹ្រ)បៃះ?

សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរបបៀបថដលឧទាហរណ៍បៃះនៃរោរបំបពញតកមវូរោរខាងរូបរោយរបសប់យើងអាចទា្រ់ទងៃឹងរោរ

ទទួលខុសកតូវរបស់បយើងបដើម្បរីបរៀៃៃិងរ្ីរចបកមើៃខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមច្។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាមៃុស្សខលែះ្ ិតថារោរទទួលខុសកតូវចំបោះរោរបរៀៃដំណឹងល្អថ្្អ្រជាចម្បងបៅបលើក្ូបបកងៀៃ។បទាះជា

ោ៉ាងណ្្រ៏ដូចជាឧទាហរណ៍អំពរីអាហារឬទឹ្រមៃុស្សរានា្រ់ពុំអាចទទួលយ្របសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណ�ំៃួសមៃុស្សរានា្់រ

បទៀតោៃប�ើយ។បយើងរានា្រ់ៗកតូវថតបរៀៃៃិងអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អសករាប់ខលែលួៃបយើងបដើម្បរីទទួលោៃ្ររាលាំងៃិង

រោររី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨៨:១១៨ឲ្យឮៗ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យ

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបសប់យើង្រ្ននុងរោរបរៀៃដំណឹងល្អ។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណ្ថដលពិពណ៌នាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបរៀៃដំណឹងល្អ?(«ពយាោមថស្វងរ្រ»

«បបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្រ»«ថស្វងរ្ររោរបរៀៃ្ឺបោយរោរសិ្រសាៃិងបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ ង»។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

អបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរឃ្លាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដូចថដលសិស្សោៃៃិោយកោប់)។

• បយើងសាគល់អតថែៃព័យថស្វងរ្ររោរបរៀៃសកូត្ ឺ«បោយសាររោរសិ្រសា»។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីថស្វងរ្រ

រោរបរៀៃសូកត«បោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ ង»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់អំពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរុ៉មនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងដល់សិស្ស

រានា្រ់មួយចបាប់ៗឬសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ។សូមសិស្សឲ្យថស្វងរ្រោ្រ្យ

ឬឃ្លាថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់បទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីថស្វងរ្ររោរបរៀៃសូកតបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

សេចក្ដីស្្ើម
គោល្រុំណង នន គមគ�ៀន គនះ ្ឺ គដើម្តី ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន អុំពតី �គ្រៀ្រ ្រុំគពញ តួនាទតី 

�្រេ់ពួកគ្ ក្ញងក្� គ�ៀនេរូបត ដុំណឹងល្អ ។ ប្រធាន ហធិន�ី ្រ៊ី អាវ�ិង នន ្ ណៈប្រធាន 

ទតីមួ�  បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ « ក្� ផាលាេ់ដប្រចធិត្គែឿ ពធិត អាបេ័� គលើ ក្� ដេ្វង �ក 

គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់េធិេ្ស គោ� គេ�ី នធិង គោ� កធិច្ចខធិត ខុំ ដ ៏ខាលាុំង » ( « We Must 
Raise Our Sights » [ address to CES religious educators ] ន្ងៃ ទតី 

១៤ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ២០០១ ] ទុំព័� ៤ LDS .org ) ។ គៅគពល អ្ក ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ 

្រុំគពញ តួនាទតី �្រេ់ពួកគ្ ក្ញង ដុំគណើ� ក្� គ�ៀនេរូបត គនាះ ពួកគ្ នឹង គ�ៀន ពតី �គ្រៀ្រ គដើម ត្ី 

អគញ្ើញ ឲ្យ រាន វិវ�ណៈ ផាទាល់ខលៃលួន គហើ� រាន ក្� ផាលាេ់ដប្រ ចធិត្គែឿ ក្ន ់ដតខាលាុំង គៅ គលើ 

បពះអរាចាេ់ ។ អ្ក អាច នឹង បតរូវក្� �ំឭក គោលក្�ណ៍ នានា ដដល បាន ្រគបងៀន គៅក្ញង 

គមគ�ៀន គនះ ជា គទៀងោត់ គដើម្តី �ំឭក េធិេ្ស អុំពតី តួនាទតី �្រេ់ពួកគ្ ក្ញង ក្�គ�ៀនេរូបត 

ដុំណឹងល្អ ។
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គមគ�ៀនទតី ៧ ៖ តួនាទតី�្រេ់អ្កគ�ៀន

« ក្�គ�ៀនេរូបត គោ� គេចក្តី ែុំគនឿ តបមរូវ ឲ្យ រាន កធិច្ចខធិត ខុំ ខាង វិញ្ញាណ ខាង េតធិអា�មមេណ៍ នធិង ខាង 

�រូ្រក្� គហើ� ពុុំ ដមន បោន់ ដត ជា ក្� ទទួលភាព អកមមេ គនាះ គទ ។. . .

«. . . េធិេ្ស បតរូវ ដត អនុវត្គេចក្តីែុំគនឿ គហើ� គ្្វើ េកមមេភាព គដើម្តី ទទួល បាន ចុំគណះ ដឹង េបរា្រ់ ខលៃលួន 

ពួកគ្ » ( « Seek Learning by Faith » [ address to CES religious educators  
ន្ងៃទតី ៣ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ២០០៦ ] ទុំព័� ៣ LDS .org ) ។ 

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការ ងរៀន សូ្ ្រ ខ្រ វិញ្ញាណ ្រ្មវូ ឲ្យ . . .

សូមដល់សិស្សឲ្យបកបើរោរពៃ្យល់បោយថអលបឌើរថបដណ្ៃិងអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងជាអ្ន្រ

បរៀៃសូកតបដើម្បរីបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ។ចបមលែើយថដលបឆលែើយអាចៃឹងរាៃដូចខាងបករោម៖ការគរៀៃសូពតខ្ងវិញ្ញាណ

តពមូវឲ្យមាៃការខិតខំ ប្ីខលលួៃគយើង។ការគរៀៃសពូតខ្ងវិញ្ញាណតពមូវឲ្យគយើងអៃុវត្តគសចក្ដបីជំគៃឿៃិងគធ្ើសកម្មភា្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីឥទ្ធិពលថដលរោរខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃអាចរាៃបៅបលើរោរបរៀៃសូកតខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្សូម្ូរ

ឌរីោ៉ាករោមថដលរាៃអមជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0កពះអរាចស់

�ួយបយើងឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីតួនាទរីរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងរោរបរៀៃសូកតដំណឹងល្អ។បដើម្បរីបធ្វើដបូច្នះដំបូងកទង់ពៃ្យល់អំពរី

តួនាទរីរបស់ក្ូបបកងៀៃៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរោរបរៀៃសកូតដំណឹងល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥0:១3–១4ឲ្យឮៗ។មុៃបពលសិស្សអាៃសូមពៃ្យល់

ថាខទាំងបៃះកតូវោៃ្ ្ល់បៅឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មុៃ

ថដលកតូវោៃថតងរាំងឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។

សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលោ្រ្យថដល

ពិពណ៌នាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់ក្ូបបកងៀៃ។សូម

អបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យរ្របមើលោ្រ្យថដល

ពិពណ៌នាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់កពះវិញ្ញាណ។

• កសបរាមខទាំងបៃះបតើរោរទទួលខុសកតូវរបស់

ក្ូបបកងៀៃ្ឺជាអ្វរី?(បដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អបោយ

កពះវិញ្ញាណ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរ

ផសាយ ដំណឹរល្អ ងោយ ្ពទះវិញ្ញាណបៅខាងបករោមោ្រ្យ

្្ូបង្រៀនបៅបលើឌរីោ៉ាករោម)។

• បតើតួនាទរីរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬកពះដ៏ជា�ំៃួយ្ឺជាអ្វរី?(បដើម្បរីបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិត។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បថៃថែម

ោ្រ្យបង្រៀន ពដី ងសចក្ដីព្ិរបៅខាងករោមោ្រ្យ្ពទះវិញ្ញាណ បរិសុទ្្បៅបលើឌរីោ៉ាករោម)។

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាពគូបគពងៀៃ្ ិត។សូមពៃ្យល់ថាខណៈបពល

ថដលក្ូបបកងៀៃអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាឬថានា្រ់ដឹ្រនាំ្រ្ននុងសាសនាចក្ររាៃរោរទទួលខុសកតូវបដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អបោយ

កពះវិញ្ញាណវ្ ឺជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទបតើថដលបបើ្រសថម្ងបំ្លែឺៃិងនាំបសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អម្រ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើង។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ដឹងថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្រំពុងបបកងៀៃអ្ន្រ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:១9–២១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យ

ថដលពិពណ៌នាអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្របរៀៃសូកត។

• កសបរាមខទាំងបៃះបតើរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្របរៀៃសូកត្ ឺជាអ្វរី?(បដើម្បរីទទួលកពះបៃ្ទតូលនៃបសច្រ្រីពិតបោយ

កពះវិញ្ញាណ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរោ្រ្យទ្ទ្ួល ងោយ ្ពទះវិញ្ញាណបៅខាងបករោមោ្រ្យអ្ក ងរៀន សូ្្រ

បៅបលើឌរីោ៉ាករោម)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីអតថែៃព័យបដើម្បរីទទួលបោយកពះវិញ្ញាណសូមសុំព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្ថាបតើមៃុស្សរានា្រ់

តកមូវឲ្យរាៃអ្វរីបដើម្បរីទទួលោៃោល់ពរីមៃុស្សរានា្រ់បទៀតថដល្រំពុងទាត់ឬ្រំពុងបោះវបៅពួ្រប្បនាះ។

េូមឲ្យេិេ្សង្បើពាក្យ

ផ្ទាល់ខលែលួនរបេ់ពួកងគ

គៅគពល េធិេ្ស បបា្់រ ពតី គោលលទ្ធិ 

នធិង គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� ដដល 

ពួកគ្ �កគេើញ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� េរូម 

កុុំ នធិយ� ថ្ ចគមលៃើ� �្រេ់ ពួកគ្ ខុេ 

គោ�សា� ដត  ចគមលៃើ�គនាះ ខុេពតី ោក្យ 

ដដល បាន គប្រើ គៅក្ញង គេៀវគៅ ដណនាុំ 

គនះ គនាះ គឡើ� ។ គោះជាយ៉ាងណាក្តី 

ប្រេធិនគ្រើ ប្រគយ្ �្រេ់ េធិេ្ស រានាក់ ខុេ 

ពតី គោលលទ្ធិ វា ជា ក្�ទទួលខុេបតរូវ 

�្រេ់ អ្ក គដើម្តី ែួ� គ្ គោ� ទន់ភលៃន់ ក្ញង 

ក្�ដកតបមរូវ ប្រគយ្ គនាះ ។ ក្�គ្្វើ 

ដរូគចានាះ អាច ែ្ល់ នរូវ ្រទពធិគសា្ន៍ ក្ញង 

ក្�េធិកសា ដ៏ េុំខាន់ គោ�សា� គ�ើង បាន 

�កសា ្រ�ិយក្េ ប្រក្រ គោ� ក្តី បេឡាញ់ 

នធិង ទុំនុកចធិត្ ។

គំនិត

ដួងចិត្ត

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ព្រូបងពរៀន អ្នកងរៀន

្ល់

ឬស

មែក
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• បតើមៃុស្សរានា្រ់ចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃោល់?(បលើ្រនដរបស់ខលែលួៃប�ើងបហើយចាប់វ)។បតើវដូចោនាបៅៃឹង

រោរខិតខំរបស់អ្ន្របរៀៃសូកតរានា្រ់កតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃកពះបៃ្ទតូលនៃបសច្រ្រីពិតបោយកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមច្ថដរ?

(បដើម្បរីទទួលោៃោល់មៃុស្សរានា្រ់កតូវបកតៀមចាំចាប់ោល់។ដូចោនាបៃះថដរបយើងកតូវថតបកតៀមដួងចិតតេៃិង្ ំៃិតរបស់

បយើងបដើម្បរីទទួលបសច្រ្រីពិតបោយកពះវិញ្ញាណ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:២២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលប្រើតប�ើងបពល

បយើងបធ្វើរោរខិតខំបៃះបដើម្បរីទទួលោៃដំណឹងល្អបហើយបរៀៃសកូតបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ។ពរីមុៃសិស្សអាៃសូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ

បាន សាអារង�ើរសំបៅបៅបលើរោរថដលកតវូោៃបលើ្រប�ើងឬសាថាបនាប�ើងខាងវិញ្ញាណ។

• កសបរាមខបៃះបតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលក្ូបបកងៀៃៃិងអ្ន្របរៀៃទទួលោៃរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបបើពួ្រប្បបំពញ

រោរទទួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃសូកតដំណឹងល្អបនាះ?(រោរយល់ដឹង,រោរសាអាងប�ើងៃិង

បសច្រ្រីអំណរ)។

សូមកោប់សិស្សថាថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកតោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវងអ្ន្របរៀៃសូកតថដលបបំពញតួនាទរីរបស់ពួ្រប្

ៃិងឱរោសរបស់កពះវិញ្ញាណបដើម្បរីបបកងៀៃៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់។បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមថច្រដល់សិស្សរានា្រ់ៗៃូវចបាប់ចមលែង

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍មួយដូចខាងបករោម។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លាថដលពៃ្យល់អំពរីឥទ្ធិពលនៃ្រិច្ចខិតខំរបស់អ្ន្របរៀៃសកូតរាៃចំបោះឱរោសរបសក់ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរី

បបកងៀៃ។

« ក្�េគបមចចធិត្ �្រេ់ [ អ្ក គ�ៀនេរូបត ] គដើម ត្ី ចរូល�ួម ្ឺ ជា ក្�អនុវត្ នរូវ េធិទ្ គបែើេគ�ើេ ដដល អនុញ្ញត 

ឲ្យ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ្រញ្ជូន សា�លធិខធិត ផាទាល់ ខលៃលួន ម�ួ ដដល បតរូវ នឹង គេចក្តី បតរូវក្� ផាទាល់ខលៃលួន [ �្រេ់ 

ពួកគ្ ] ។ ក្� ្រគងកើត ្រ�ិយក្េ នន ក្� ចរូល�ួម ពបងតីក ឱក្េ ដដល បពះវិញ្ញាណ នឹង ្រគបងៀន គមគ�ៀន 

ក្ន់ដត េុំខាន ់ជាង [ ប្រូ្រគបងៀន ] អាច ទុំនាក់ទុំនង » (« To Learn and to Teach More 
Effectively » [ BYU Campus Education Week devotional ន្ងៃទតី ២១ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ 

២០០៧ ] ទុំព័� ៤–៥ speeches .byu .edu ) ។

• កសបរាមបសច្្ររីថ្លែងរោររបស់ថអលបឌើរសកតបតើបយើងអាចអបញជើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរីបបកងៀៃបយើងរាមរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបអំពរីរបបៀបថដល្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របរៀៃសកូតរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណ្ចបំោះឱរោស

របស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរីបបកងៀៃ។សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

គៅគ្លគយើងអៃុវត្តសិទ្ធិគពជើសគរើសរបស់គយើងគ�ើម្បីចូលរួមក្នុង�ំគណើរការគរៀៃសូពតគនារះគយើងអាចអគញ្ើញព្រះវិញ្ញាណគ�ើម្បី

បគពងៀៃៃិងផ្លងទបីបនាទាល់្ បីគសចក្ដបី្ិត។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅខាងបករោមោ្រ្យទាំងឡាយថដល

ោៃកោប់ពរីមុៃៗ ។

បដើម្បរី្ ្ល់ឧទាហរណ៍មួយដល់សិស្សអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលអៃុវតតេសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ោត់បដើម្បរីបរៀៃសូកតរាមរយៈរោរសិ្រសា

ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យៃឹ្រ្ិតអំពរីដំបណើរបរឿងនៃរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធ។សូមចាត់រាំងសិស្ស

ជា្ូៗបហើយចាតរ់ាំង្ ូៃរីមួយៗអាៃខ្ម្ពរីរខាងបករោមមួយឬបកចើៃ៖យែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:៨,១0,១១,១២,១3,

១4,១៥,១6,១៨។(អ្ន្រអាចសរបសរខទាំងបៃះបលើរោដារបខៀៃ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខថដលោៃចាត់ឲ្យព្ួរប្

បនាះបហើយពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើយែូថសបោៃខិតខំបដើម្បរីបរៀៃបសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមច្?

បនាទាប់ពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញ្ ូៃិមួយៗកោប់ពរីឃ្លាថដលបរ្ហាញអំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់យែូថសបបចញម្រពរីខ្ម្ពរីរ

ថដលោៃចាត់រំាងឲ្យព្ួរប្បនាះ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីឆៃ្ទៈរបស់យែូថសប្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះបហើយបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើអ្វរី

ថដលបលា្រោៃបរៀៃថដលនាំឲ្យរាៃចបំណះដឹងដ៏ធបំ្រើតប�ើងបហើយជាពរ�ព័យមួយរាៃសករាប់បយើងទាំងអស់ោនា។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:២0បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលយែូថសបោៃថ្លែងបៅរាដាយ

របស់បលា្របពលបលា្រោៃកត�ប់ម្រ្ ្ទះវិញបនាទាប់ពរីទទួលោៃរោរៃិមិតតេដំបូង។
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• បតើឃ្លាណ្បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរបស់យែូថសបចបំោះរាដាយរបស់បលា្រឆលែនុះបញ្ចំងថាបលា្រោៃបរៀៃបសច្រ្រីពិតបោយខលែលួៃ

បលា្រ?(«ខញនុំោៃបចះដឹងបោយខលែលួៃខញនុំ»)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបទពបិសាធៃ៍របស់យែូថសប។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

ព្ួរប្ឲ្យបរ្ហាញពរីបោបល់របស់ព្ួរប្ជាបសច្្ររីថ្លែង«បបើសិៃជា–បនាះ»។ខាងបករោមបៃះ្ឺជាវិធរីមួយថដលសិស្សអាច

បរ្ហាញបោលរោរណ៍បៃះ៖គបើគយើងសិកសាព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះគោយឧសសា�៍្យាយាមគ�ើយគធ្ើសកម្មភា្គោយគសចក្ដបីជំគៃឿ

គនារះគយើងអាច�ឹងគសចក្ដបី្ិតនៃ�ំណឹងល្អគោយខលលួៃគយើងផ្ទាល់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរ

បោលរោរណប៍ៃះជាោ្រ្យរបសប់្ផ្ទាល់បៅ�ិតៃឹងយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:២0)។

បោងបៅបលើស្រម្ភាពអាហារឬទឹ្រអ្ន្រអាចបកបើបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់។សូមរំឭ្រសិស្សថារោរទទួលទាៃៃូវរោរ

ចិញ្ចឹមបរីោច់ខាងរូបរោយតកមូវឲ្យរាៃរោរខិតខំពរីខលែលួៃបយើងបហើយថាបយើងអាចទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីអាហារឬទឹ្រោៃថត

រាមរយៈរោរទទួលទាៃឬរោរ្ ឹ្រវចូលម្រ្រ្ននុងខលែលួៃបយើងបែុបណ្ណះ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាវដូចោនាៃឹងខាងវិញ្ញាណថដរ៖

ដំណឹងល្អអាចចូលម្រ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើងបហើយរោលាយជាចថំណ្ររបស់បយើងថតបៅបពលបយើងខិតខំបរៀៃសូកតបសច្រ្រីពិតនៃ

ដំណឹងល្អបហើយអៃុវតតេវបៅ្រ្ននុង�រីវិតបយើងផ្ទាល់បែុបណ្ណះ។

• បតើស្រម្ភាពអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រៃឹងបធ្វើបៅឆ្នាំបៃះបដើម្បរីអបញជើញកពះវិញ្ញាណបដើម្បរីបបកងៀៃអ្ន្របហើយនាំបសច្រ្រីពិតនៃ

ដំណឹងល្អចូលម្រ្រ្ននុងដួងចិតតេអ្ន្របនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្រៃិងថានា្រ់បរៀៃរួមរាៃ

ថានា្់រសិរោខាសាលារោរចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំៃិងថានា្រ់បរៀៃរាមរយៈរោរបកចៀងទំៃុ្រដំប្រើងរោរ្ ូសចំណ្ំខ្ម្ពរីររោរ្រត់ករា

រោរបំ្ ុស្ំៃិតរោរបឆលែើយសំណួររោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ៃិងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ៃិងរោរបបកងៀៃអ្ន្រដនទរោរចូលរួម្រ្ននុង

រាកតរី�ួប�ុំក្រមុក្ួសារៃិងរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរជាក្ួសាររាៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងរោរអធិសាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃជាកបចាំៃិងរោរ

អៃុវតតេបោលរោរណ៍ដំណឹងល្អ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលបៅមួយឬបកចើៃ)។

សូមបញ្ចប់បោយរោរសុំឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ិតអំពរីទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្ចំបោះដំណឹងល្អៃិងអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹងបោយខលែលួៃប្ថា

ជារោរពិត។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលរោរខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរបរៀៃសូកតដំណឹងល្អ

រាៃឥទ្ធិពលបៅបលើទរីបនាទាល់ៃិងទំនា្់រទំៃងរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងកពះអរាចស់។សូមបថៃថែមទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី្ររាលាំង

ៃិងរោរថណនាំថដលបយើងអាចទទួលោៃម្រពរីកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះរោរខិតខំរបសប់យើងបដើម្បរីបរៀៃសកូត

ៃិងរស់បៅរាមបោលរោរណ៍ដំណឹងល្អ។
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�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ – ប្រវត្ធិ ១:២១–២៦
បមបរៀៃទរី៨៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២១–២6

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:២១–២៣

្ួកអាចារ្យនិងមនុស្សជផ្សងជ្រៀែតដលម្នឥ្រ្ិ្លញនុះញង់ឲ្យម្នការជរែៀែជរែៀនទាស់នឹងយ៉ូតសរែស្៊មី្

សូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃបោយរោរអាៃឮៗៃូវដបំណើរបរឿងដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរីអំពរីរោរសៃ្ទនាមួយ

ថដលបលា្ររាៃជាមួយៃឹងយុវ�ៃរានា្រ់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុង�នុងកបបទសអង់ប ល្ែស។មុៃបពលអ្ន្រអាៃថ្្ន្រដំបូងនៃដំបណើរបរឿង

បៃះសូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបបើពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់យុវ�ៃរូបបៃះ។

(អ្ន្រអាចៃឹងកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាទរីបញ្ចប់នៃដបំណើរបរឿងបៃះៃឹងកោប់បៅបពលបករោយ្រ្ននុងបមបរៀៃ)។

« ោត់បបា្រ់ថ្ ‹ ខ្ញុំ បតរូវក្� នធិយ� ជាមួ� នឹង ន�ណា រានាក ់។ ខ្ញុំ ឯគក្ ណាេ់. . . › ។

« �ួច ខ្ញុំ គោល ថ្ ‹ គតើ ្រ្អជូន រាន ្រញ្ហា អ្វតី ? ›

« �ួច ោត់ នធិយ� ថ្ ‹ គៅគពល ខ្ញុំ ចរូល�ួមក្ញង បពះវិហា� មធិន បាន មួ� ឆ្នាុំ ែង គនាះ ឪពុក ខ្ញុំ បាន គដញខ្ញុំ 

គចញ ពតីែ្ទះ �្រេ់ោត់ នធិង ឲ្យ បតឡ្រ់ គៅ វិញ គឡើ� › ។ គហើ� ខ្ញុំ ពុុំ ដដល បាន គៅវិញគទ › ។

« ោត់ បាន ្រន្ ថ្ ‹ ្រ៉ុនាមន ដខ គបក្�មក បកមុ កតីឡាបកធិកខធិត ដដល ខ្ញុំ ជា េរាែធិក បាន ដកខ្ញុំ គចញ ពតី បកុម 

រារាុំង ខ្ញុំ មធិន ឲ្យ រាន ទុំនាក់ទុំនង នឹង �ុវែន ដដល ខ្ញុំ បាន ្ ុំគឡើង ជាមួ� នធិង ពតី មធិត្ ភក្ធិ ែធិត េ្ធិត �្រេ់ខ្ញុំ › ។

« �ួច ោត់ នធិយ� ថ្ ‹ ក្ល ពតី ដខ មុន គៅហាវា� ខ្ញុំ  បាន ្រគណដាញ ខ្ញុំ គចញ គោ� សា� ដត ខ្ញុំ ជា េរាែធិក នន បពះវិហា� គនះ  

គហើ� ខ្ញុំ ពុុំ អាច �ក ក្� រ្� គែ្សងគ្្វើបាន គទ› ។. . .

« ‹ គហើ� �្រ់ មធិញ មធិត្បេតី ដដល ខ្ញុំ បាន បេឡាញ់ មួ� ឆ្នាុំ កនលៃះមក គហើ� គនាះ បាន នធិយ� ថ្ នាង នឹង ពុុំ គ�ៀ្រក្� នឹង 

ខ្ញុំ គឡើ� គោ� សា� ខ្ញុំ ជា ម�មន › » ( « The Loneliness of Leadership » [ Brigham Young University 
devotional address េ ន្ងៃទតី ៤  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៦៩ ],ទុំព�័ ៣, speeches .byu .edu ) ។

បនាទាប់ពរីោៃអាៃដំបណើរបរឿងបៃះសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបឆលែើយចបំោះសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រកតវូោៃប្កបកពតឹតេបោយចិតតេអាក្រ្រ់ឬរិះ្ៃ់បោយសារថត�ំបៃឿសាសនារបស់អ្ន្រឬបទ?

បតើវរាៃសាថាៃភាពោ៉ាងណ្?(អ្ន្រ្រ៏អាចចង់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃមួយជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់)។

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពរោរៃិមិតតេដំបូង(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ90សូមបមើល្ ងថដរ

LDS .org)។សូមពៃ្យល់ថា្្វរីដ្បិតថតយែូថសបស្៊ីធកតវូោៃកបទាៃពរោ៉ាងបកចើៃបោយសារថតទរីបនាទាល់ថដលបលា្រោៃ

ទទួលម្រពរីរោរៃិមិតតេដំបូង្្ររី្រ៏បលា្រកតូវោៃសា្រល្បងោ៉ាងដំណថំដរ។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្អាចបរៀៃពរីរោរបឆលែើយតបចំបោះរោរ្្ទនុយរបស់យែូថសបស៊្ីធថដលបលា្រោៃ�ួបកបទះបោយសារថតទរីបនាទាល់របស់បលា្រ

បនាះ។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ ពតី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល ក្�នធិមធិត្ ដុំ្ររូង ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨២០ គនាះ គលាក បាន 

ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់គលាក ជាម�ួ នឹង  អាចា�្យ  រានាក់ ដដល បាន ្រដធិគេ្ 

ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ គលាក ។ ្រដនថែម ពតីគលើ គនាះ មនេុ្ស គែ្សង គទៀត គៅក្ញង េហ្មន៍ បាន 

គ្្វើទុកខេ្រុកគម្ញ ដល ់�ុវែន �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ។ មនុេ្ស ដដល រាន ឥទ្ធិពល បាន គចញ 

គៅ �ិះ្ន់ ដល់ គលាក ជា សាធា�ណៈ ។ គោះ ជា រាន ក្� ែ្ទញ� គកើត គឡើង ក្តី ក៏ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បាន ្រន្ គៅ ពធិត បតង់ ចុំគោះ ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ គលាកដដ� ។



33

គមគ�ៀនទតី ៨ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២១–២៦

សូមចាត់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមអបញជើញសិស្សមួយ្ូរៗផ្លាស់បវៃោនា

អាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២១–២3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល

ោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលោៃពិពណ៌នាអំពរីរោរ្ ្ទនុយថដលយែូថសបស្៊ីធោៃ

�ួបកបទះបោយសារថតទរីបនាទាល់របស់បលា្រ។(អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ដល់

សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ)។បនាទាប់ពរីសិស្ស

ោៃបញ្ចបរ់ោរអាៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណ្ថដលអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍?

• បតើៃរណ្ថដលប្្ើមរោរបបៀតបបៀៃជាបកចើៃទាស់ៃឹងយែូថសបស្៊ីធ

បៅកោបៃះ?(មៃុស្សថដលរាៃឥទ្ធិពលបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍ថដល

អះអាងខលែលួៃថាជាក្រីសាទាៃ)។

• បៅបពលអ្ន្រពិចារណ្អំពរីវព័យៃិងសាថាៃភាព្រ្ននុង�រីវិតរបស់យែូថសប

ស៊្ីធបតើរោរបបៀតបបៀៃម្រពរីព្ួរមៃុស្សទាំងបៃះរាៃរោរពិោ្រដល់

បលា្រខាលាំងជាពិបសសោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញអំពរីកបបោ្ថដលបៅ�ិតចុងបញ្ចប់នៃយែូថសបស៊្ីធ—កបវតតេិ១:២0ថដលចាប់ប្តេើមថា«បមើលបៅហា្រ់បរី

ដូចជា���»។សូមឲ្យសិស្សចាបប់្តេើមជាមួយោ្រ្យទាំងបៃះបហើយអាៃខ្ម្ពរីរទាំងអស់ថដលបៅសល់បោយសាងាត់ៗបោយ

រ្របមើលបហតុ្ លថដលយែូថសបស្៊ីធ្តេល់ឲ្យអំពរីមូលបហតុថដលបលា្រោៃ�ួបៃឹងរោរបបៀតបបៀៃបៃះបៅ្រ្ននុងភាពវព័យប្រ្ងថបប

បៃះ។

កសបរាមយែូថសបស៊្ីធបហតុអ្វរីោៃជាបលា្រទទួលបទពបិសាធៃ៍នៃរោរបបៀតបបៀៃបៃះរំាងពរីវព័យប្រ្ងដូបច្នះ?(សារាំងោៃ

ទទួលសាគល់ថាយែូថសបស៊្ីធៃឹងរោលាយជា«អ្ន្រឆ្បៅៃិងជាអ្ន្ររំខាៃៃ្ររបស់វ»[យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២0])។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសិស្សបៃ្រោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិបនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃពរីបសច្រ្រីពិតសំខាៃ់ថដល

ៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យទប់ទល់ៃឹងរោរ្ ្ទនុយៃិងរោរបបៀតបបៀៃថដលពួ្រប្អាច�ួបកបទះបោយសារថត�ំបៃឿៃិងស្រម្ភាពសុចរិត

របស់ពួ្រប្។

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:២៤–២៦

ជទាះរែរីជាយ៉ូតសរែស៊្ម្ី ្ែវូោនជ្ស្អរែ់និងជរែៀែជរែៀនក្រីក៏ជោករែន្ជៅជសាមះ្ិែចជំោះ្ររីរែនាទាល់ររែស់ជោកតដរ

សូមបលើ្រ្ ម្ពរីររបស់អ្ន្រប�ើងបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើៃរណ្រានា្រ់ថដលបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបៃះថដលអ្ន្រសរបសើរបោយសារថតអតតេចរ្ិរឬភាពរឹងរាំនៃ្ ំរូរបសោ់ត់?(សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យពៃ្យល់បោយសបង្ខបអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២4ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលប្មះមៃុស្ស

រានា្់រថដលរាៃបទពិបសាធៃ៍កសបដៀងៃឹងបទពបិសាធៃ៍របស់យែូថសបស៊្ីធ។

• បហតុអ្វរីយែូថសបស្៊ីធអាចក្រប�្របៅបមើលបទពិបសាធៃ៍របស់បលា្របហើយយល់ពរីអារម្ណ៍របស់សាវ្របែុលដូបច្នះ?

(បែុលកតូវោៃប្ចំអ្រចំបោះទរីបនាទាល់របស់បលា្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថតបលា្របៃ្បៅពិតកតង់ចំបោះទរីបនាទាល់បនាះ)។

• អ្ន្រ្ ិតថាបតើវអាចជា�ំៃួយដល់យែូថសបសី្៊ធោ៉ាងដូចបមតេចបដើម្បរីបមើលបៅបរឿងទាំងឡាយថដលបលា្ររាៃកសបដៀងោនា

បៅៃឹងសាវ្របែុលបនាះ?(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី២១១:២3–២៧សករាប់រោរពិពណ៌នាអំពរីរោររងទុ្រ្ខរបស់បែុល)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃបមបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរី្ ំរូនៃរោរសិ្រសាៃិងរោរពិចារណ្អំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បែុលពរីយែូថសបស៊្ីធបនាះ?

(សូម�ួយសិស្សកោប់បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖អំ�នុងពោលំបាកគយើងអាចទាញយកកមាលាំងមក្បីគំរូរបស់បុគ្គល

គោមារះពតង់គៅក្នុងបទគម្បីរ)។

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពៃ្យល់ថាវ្ ឺជាឧទាហរណ៍មួយអំពរីបោលរោរណ៍មួយ។អ្ន្រអាច

រំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អ្ឺជាបសច្រ្រីពិតក្ឹះពុំផ្លាស់ប្តូរថដល្ ្ល់ៃូវរោរថណនាំសករាប�់រីវិត

របស់បយើង។បដើម្បរី�ួយសិស្សភាជាប់បោលរោរណ៍បៃះបៅៃឹង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បហើយដឹងពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់របស់វ

សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រកតូវោៃពកងឹងរាមរយៈរោរសិ្រសាពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បុ្្គលបសាមះកតង់្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបៅបពលណ្?(អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយ្ ងថដរ)។
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សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យថបរបៅរ្រ្ម្ពរីរជា្ររាលាំងបពលណ្ព្ួរប្�ួបៃឹងរោរលំោ្រ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖« ដ្ិ្រ ខ្នុំ បាន ង�ើញ ការនិមិ្រ ្ខ្នុំ ដឹរ ថ្ ខ្នុំ បាន ង�ើញ ការនិមិ្រ្ 

ងហើយ ខ្នុំ ដឹរ ថ្ ្ពទះ្ទ្រ់ ក៏ ដឹរ ថ្ ខ្នុំ បាន ង�ើញ ការនិមិ្រ ្ងហើយ ខ្នុំ ពុំ អាច បដិងសធ ងរឿរ ងនទះង�ើយ » ( យ៉ណូសប សម្៊ីធ—្បវ្រ្ិ 

១:២៥  ) ។

• បតើឃ្លាបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអ្វរីខលែះអំពរីទរីបនាទាល់របស់យែូថសបស៊្ីធអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូង?

• បតើអ្ន្រអាចទទួលោៃសា្រ្សរីមួយថាយែូថសបស្៊ីធពិតជាោៃប�ើញកពះជាកពះវរបរិាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបសី៊្ធ—កបវតតេិ១:២3–២៥បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្ថស្វងរ្របោលលទ្ធិ

ឬបោលរោរណ៍ថដលអាច�ួយបយើងបៅបពលបយើង�ួបៃឹងរោរ្ ្ទនុយឬ្រំពុងរាៃទរីបនាទាល់ពុំរឹងរាំ។អបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្រត់ករា

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចណំ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

ឧទាហរណ៍អំពរីបសច្្ររីពិតថដលសិស្សអាចកោប់រួមរាៃដូចខាងបករោម៖

ចំគណរះ�ឹងផ�លគយើងទទួលបាៃមក្បីព្រះគឺ្ ិតគទារះជា្ ិភ្គោកប�ិគសធវាក្ដបី។

គយើងគួរផតខ្ល់ខ្វាយអំ្បីអ្បីផ�លព្រះគិតអំ្ បីគយើងឲ្យគពចើៃជាងអ្បីផ�លមៃុស្សគិត្ បីគយើង។

គទារះជាគយើងពតូវគគស្អប់គ�ើយគបៀតគបៀៃចគំោរះទបីបនាទាល់របស់គយើងក្ដបីក៏គយើងពតវូផតគៅ្ ិតគោមារះពតង់ចំគោរះទបីបនាទាល់របស់

គយើងផ�រ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃសាគល់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសាដាប់បោយកបុងកបយព័ត្នចបំោះ

ោនាបៅវិញបៅម្រ។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ថាពួ្រប្្រត់ករាបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីមួយបៅមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ។បពលសិស្សថច្រចាយបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្

ោៃរ្រប�ើញសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើយែូថសបស៊្ីធជា្ ំរូនៃបសច្្ររីពិតបនាះបោយរបបៀបណ្?

• បតើបសច្រ្រីពិតបនាះអាចជាកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោររស់បៅរាមបសច្រ្រីពិតបនាះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរបក�ើសបរើសរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃដំបណើរបរឿងថដលបៅសល់ថដលោៃថ្លែងកោប់បោយកបធាៃហុិង្លែរីអំពរីយុវ�ៃបៅទរីក្រុង�នុងកបបទសអងប់ ល្ែស

ថដលកបឈមមុខៃឹងបរឿង្ ្ទនុយោ៉ាងខាលាំងបោយសារថត�ំបៃឿសាសនារបសោ់ត់បនាះឲ្យឮៗ៖

« ខ្ញុំ បាននធិយ�ថ្ ‹ គ្រើគ�ឿង គនះ  គ្្វើឲ្យ អ្ក បតរូវបាត់ ្រង់គបចើន យ៉ាង គនះ គហតុ អ្វតី ក៏ អ្ក មធិន ចាកគចញ ពតី 

សាេនាចបក គនះ គហើ� បតឡ្រ់គៅ ែ្ទះ �ក ឪពុក អ្កវិញ គៅ �ក បកុម កតីឡា បកធិកខធិត �្រេ់អ្ក នធិង គៅ 

�កកដនលៃងក្�រ្� ដដល រានន័� យ៉ាង ខាលាុំង ចុំគោះ អ្ក នធិង គៅ�កមធិត្ បេតី ដដល អ្ក ្ ធិតថ្ អ្ក បេឡាញ់ 

គនាះវិញគៅ ? ›

« ោត់ ពុុំបាន នធិយ� អ្វតី ជា �រូ� ។ �ួច គហើ� ោត ់�ក នដ គអា្រ កបាល ចុះ ោត់ �ុំខ្សឹក ខ្សលួល យ៉ាង ខាលាុំង ។ 

ទតី្រុំែុត ោត់ បាន គងើ្រ គឡើង នធិយ� ោុំង ទឹកដភ្ក ថ្ ‹ ខ្ញុំ មធិន អាច គ្្វើ ដរូគចានាះ បាន គទ ។ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ សាេនាចបក គនះ ពធិត គហើ� 

គ្រើ វា បតរូវ ចុំណា� ោុំង ែតីវិត ខ្ញុំ ក្តី ក៏ ខ្ញុំ ពុុំ អាច លះ្រង់ វា គចាល គឡើ� › » ( « The Loneliness of Leadership »  

ទុំព័� ៣–៤ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសបសច្រ្រីពិតមួយថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបហើយ្រត់ៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីអៃុវតតេ

បសច្រ្រីពិតបនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយ

កោប់ៃូវបោលរោរណ៍ថដលយែូថសបស៊្ីធោៃរ្រប�ើញថាជារោរពិត។

• បតើយែូថសបស្៊ីធរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះបោយសារថតបលា្រោៃប�ឿបលើរោរសៃយារបស់ោ៉ា្ុរប?(បលា្រោៃបរៀៃថាបៅបពល

បយើងសូមកោជាញាពរីកពះបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបនាះកទង់ៃឹងកបទាៃដល់បយើងបោយសនាធាឥតបបនាទាស្ ង។បលា្រ្រ៏ោៃបរៀៃ

្ងថដរថាបៅបពលបយើងបធ្វើរាមរោរសៃយា្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបនាះបយើងអាចទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយនៃបសច្រ្រីពិត)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងទុ្រចិតតេបលើកពះបហើយប�ឿៃិងបធ្វើរាមរោរសៃយាទាំងឡាយ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបនាះ

បយើងៃឹងទទួលោៃចបមលែើយម្រពរីកពះបហើយទទួល្ររាលាំងបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើបញ្ហានានាថដលបយើង�ួប។

ែ្ល់ឱកាេដល់េិេ្សឲ្យ

កត់្តាអំពីងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

វា ចុំណា� នរូវ កធិច្ចខធិតខុំ នធិង ក្� អនុវត្ 

គោ� ហមេត់ចត់ គដើម្តី គ�ៀន អុំពតី �គ្រៀ្រ 

គដើម្តី សាគល ់គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង ្រទ្ម្ពតី� គហើ� ដ្លៃង 

វា គោ� ចបាេ់លាេ់ នធិង សាមញ្ញ ។ 

អ្ក អាច ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល ់ក្ន់ ដត 

ចបាេ់ អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

ដដល ពួកគ្ �កគេើញ គោ� ក្� េុុំ 

ឲ្យ ពួកគ្ េ�គេ� គេចក្តីពធិត ោុំងគនះ 

គៅគលើ ក្ដា�គខៀន គៅដ្មទុំព័� បពះ្ម្ពតី� 

�្រេ់ពួកគ្ ឬ គៅក្ញង គេៀវគៅ 

កុំណត់ចុំណាុំក្ញង ថ្នាក់ �្រេ់ពួកគ្ 

ឬ គេៀវគៅ កុំណតគ់ហតុ ក្� េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ។
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គមគ�ៀន ទតី ៩

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២៧–៥៤;  

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២
បមបរៀៃទរី9៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២៧–៥4,បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:២៧–២៩

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី អ្ិសាឋានសុំការអភ័យជទាស

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរី្ ំរូរបស់យែូថសបសី្៊ធរោលពរីបៅប្រ្ង។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយសបង្ខបអំពរីបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃថដលរាៃឥទ្ធិពលចំបោះពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសុំសិស្សរានា្រ់

ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២៧–២9ឲ្យឮៗ។មៃុបពលឲ្យព្ួរប្អាៃសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពតឹតេរោរណ៍ថដលោៃ

ពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃប្រើតប�ើងបៅបពលយែូថសបរាៃអាយុចបនាលាះពរី១4បៅ១៧ឆ្នាំ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យកបដូចខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅៃឹងខលែលួៃពួ្រប្បោយកោប់អំពរីបទពបិសាធៃ៍របស់យែូថសបស្៊ីធថដលកសបដៀងោនាៃឹងបទពបិសាធៃ៍

ថដលពួ្រប្រាៃ។

• បតើបទពបិសាធៃ៍មួយចៃំួៃថដលយែូថសបស្៊ីធរាៃរោលពរីបៅប្រ្ងថដលអ្ន្រអាចរាៃដូចោនាបនាះរាៃអ្វរីខលែះ?

(សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្រប្មិៃ្ ួរថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ឬបរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃខាលាំងបព្របនាះបទ)។

• បោងបៅរាមចុងបញ្ចប់នៃយែូថសបស៊្ីធ–កបវតតេិ១:២៨បតើយែូថសបស្៊ីធោៃៃិោយអ្វរីខលែះអំពរីរោរល្បលួងៃិង្រំហុស

ឆ្គងថដលបលា្រោៃធាលា្រ់ចូលបនាះ?(បលា្រពុំោៃបធ្វើខុសចបំោះអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរណ្មួយបទបែុថៃតេបពលខលែះបលា្រ

រាៃអារម្ណ៍ថាបលា្រពុំោៃបធ្វើចរោិសមរម្យជាអ្ន្រថដលកតូវោៃបៅបោយកពះ្ ួរបធ្វើបនាះប�ើយ)។

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើអ្វរីខលែះចំបោះ្រំហុសឆ្គងថដលបលា្ររាៃអារម្ណ៍ចំបោះអបំពើោបរបស់បលា្រ?(បលា្រោៃ

អធិសាឋាៃសុំរោរអ្ព័យបទាសបហើយោៃសុំសួរបដើម្បរីដឹងពរីបោល�ំហររបស់បលា្របៅចំបោះកពះ)។

• បតើបសច្រតេរីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរី្ ំរូរបស់យែូថសបស្៊ីធ?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរី្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖

គៅគ្លគយើងទទួលោរល់អំគ្ើបាបរបសគ់យើងគ�ើយមាៃអារម្មណ៍គោកោដាយចំគោរះវាគនារះគយើងអាចអធិោឋាៃគៅ

ព្រះវរបិតាសួគ៌សុំការអភរ័យគទាស។

គយើងអាចអធោិឋាៃគ�ើម្បី�ឹង្ បីគោលជំ�ររបស់គយើងចគំោរះព្រះ។

បរុព្វកថា
�ុវែន �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ្រន្ ្រញ្ជាក់ អះអាង ថ្ គលាក បាន គេើញ ក្� នធិមធិត្ 

ម�ួ គហើ� គលាក បតរូវ បាន គ្រៀតគ្រៀន ជា ្រន្ ្រនាទា្រ់ ។ គបក្� មក គលាក បាន រាន 

ប្រសាេន៍ ថ្ អុំឡញង គពល គនះ គលាក « ធាលាក់ គៅក្ញង ក្� ខេុ ឆ្គង ជា គបចើន គហើ� បាន 

េដម្ង នរូវភាព ទន ់គខសា� នន �ុវវ័� » (�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២៨ ) ។ នា លាងាច 

ម�ួ គៅគពល គលាក រាន អា�ុ ១៧ ឆ្នាុំ គលាក បាន អ្ធិសាឋាន េុុំ ក្� អភ័�គោេ 

គហើ� បាន េរូម គដើម្តីដឹង ពតីគោល ែុំហ� �្រេ់ គលាក គៅ ចុំគោះ បពះ ។ គទវតា មួ� 

អង្គនាម ម�៉រូនណ បាន គលច មក គហើ� បាន ប្រក្េ ថ្ បពះ រាន កធិច្ចក្� មួ� េបរា្រ់ 

�៉រូដេ្រ គ្្វើ �ួម រានោុំង ក្� ្រកដប្រ ្រញ្តី កុំណត់បតា ្ុររាណ មួ� គៅគលើ ផាទាុំង រាេ ។ 

ខណៈដដល កុំពុង ដត ពន្យល ់អុំពតី តួនាទតី �្រេ់ �៉រូដេ្រ គៅក្ញង ក្� សាដា�គឡើង វិញ នន 

ដុំណឹង ល្អគនាះ ម�៉រូនណ បាន ដក បេង់ ោក្យ ពយាក�ណ៍ មួ�ចុំនួន គចញពតី បពះ្ម្ពតី�្ី៊រ្រ 

�ួមោុំង ក្� ពយាក�ណ ៍�្រេ់ រា៉ាឡា្តី អុំពតី ក្� បតឡ្រ់ មកវិញ នន គអលតីយ៉ា ។ គៅន្ងៃ 

្រនាទា្រ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន គចញ គៅ ករូន ភ្ុំ ដដល ម�៉រូនណ បាន បបា្់រ ថ្ ផាទាុំង រាេ 

បតរូវ បាន ក្់រទុក គនាះ ។ គៅទតីគនាះ គលាក បាន ទទួល ក្� ដណនាុំ ្រដនថែម គទៀត 

មកពតីម�៉រូនណ ។

បង្រៀនេិេ្សឲ្យ្បដូច

្ពោះគម្ីរងៅនរឹខលែលួនពួកងគ

េរូម គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ េួ� ខលៃលួន គ្ ថ្  

« គតើ ក្លៈគទេៈ នធិង សាថានភាព អ្វតី ខលៃះ  

ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ ខ្ញុំ ដរូច ោនា នឹង សាថានភាព 

នធិង ក្លៈគទេៈ ដដលរាន គៅក្ញង វ្្គ 

្រទ្ម្ពតី� គនះ ? » ឬ « គតើ ខ្ញុំ ដរូចជា 

មនេុ្ស ដដល គ�ើង កុំពុង េធិកសា ក្ញង 

្រទ្ម្ពតី� គនះ យ៉ាង ដរូចគម្ច ? » 

គៅគពល េធិេ្ស គេើញ ភាព បេគដៀង 

ោនា �វាង ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ពួកគ្ 

នធិង ្រទពធិគសា្ន ៍�្រេ់ មនុេ្ស ក្ញង 

្រទ្ម្ពតី� គនាះ ពួកគ្នឹង អាច សាគល ់

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ក្ន់ ដត 

ចបាេ់ គហើ� គមើល គេើញ ពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

គេចក្តីពធិត ោុំងគនាះ អនុវត្ គៅក្ញងែតីវិត 

�្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៩ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២៧–៥៤, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរដឹងពរីបោល�ំហររបស់អ្ន្របៅចំបោះកពះរាៃៃព័យដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថា

បដើម្បរីដឹងពរីបោល�ំហររបអ្ន្រចបំោះកពះរាៃៃព័យថាដឹងថាបតើកពះសព្វកពះទព័យៃឹងបយើងឬអត់)។

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីដឹងពរីបោល�ំហររបសប់យើងបៅចំបោះកពះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសៃិ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមពៃ្យល់ថារោរកបឹ្រសារបស់ថអលបឌើរអាៃ់បឌើរសិៃអាច�ួយបយើងឲ្យដឹងពរីរបបៀបថដលបយើងអាចដឹងពរី

បោល�ំហររបសប់យើងបៅចបំោះកពះ។

« [ គ�ើង អាច ] ទរូលអង្វ� ដល់បពះអរាចាេ់ គោ� រា្រសា� ៖ ‹ បពះវ�្រធិតា គអើ� គតើបទង ់េព្វបពះទ័� 

ចង់ឲ្យ ទរូល្រង្គុំ គ្្វើ អ្វតី ខលៃះ ? › ចគមលៃើ� បាន មក ។ គ�ើង រាន អា�មមេណ៍ បតរូវ គ្្វើ ក្� ផាលាេ់្រ្ជូ� ជា ចាុំបាច់ ។ 

បពះអរាចាេ់ បបា្រ់ គ�ើង គៅក្ញង្ុំនធិត នធិង ដួងចធិត្ គ�ើង » (ដប្រចធិត្. . . គដើម្តី គ�ើងអាច ែួ� ដល់ 

អ្កបាន » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៩ ទុំព�័ ៤១ ) ។ 

 

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលសិស្សោៃពិភា្រសា។សូមអះអាងៃឹងសិស្សថាកពះវរបរិាសួ្៌រាៃកពះឆៃ្ទៈ

អ្ព័យបទាសដល់បយើងបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបធ្វើអ្វរីៗទាំងអស់ថដលចាំោច់បដើម្បរី

ថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើង។

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:៣០–៣៥

ជ្រវតាមរ៉នូណជលចមកឯយ៉តូសរែស្៊មី្

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបស៊្ីធ–កបវតតេិ១:30បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបពលយែូថសប

ស្៊ីធោៃអធិសាឋាៃសុំរោរអ្ព័យបទាស។សូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាព

មរ៉ូនណបលចម្រឯយែូថសបស្៊ីធ្រ្ននុងបៃ្ទប់របស់បលា្រ(ងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរល្អ [ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ9១សូមបមើល្ ងថដរ

LDS .org)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃយែូថសបស៊្ីធ–កបវតតេិ១:3២–33ឲ្យឮៗ

បហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្រសារលិខិតដំបូងរបស់

មរ៉ូនណបៅរោៃ់យែូថសបស្៊ីធ។

• បតើមរ៉ូនណៃិោយអ្វរីខលែះអំពរីអនា្តរបស់យែូថសបស្៊ីធ?

(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញថាព្រះមាៃកិច្ចការមួយឲ្យយ៉ូផសប

ស្ម៊៊ីធគធ្ើ)។

• មរ៉ូនណោៃៃិោយថាប្មះរបស់យែូថសបស៊្ីធៃឹង

«កតូវោៃសាគល់សករាប់បសច្រ្រីល្អៃិងបសច្្ររីអាក្រ្់រ្រ្ននុង

ចំបណ្មក្ប់សាសៃ៍ទាំងអស់»។បតើអ្ន្រោៃប�ើញ

្ំរូដូបច្នះបៅបពលណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ

១:34–3៥ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមកោប់

អំពរីអ្វរីថដលមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរី្រិច្ចរោរថដលយែូថសប

ៃឹងបធ្វើ។

• បតើកពះ្ម្ពរីរៃឹងកតូវប្រថកបបោយរបបៀបណ្?(រាមរយៈ

រោរបកបើត្បតូងពិបសសថដលោៃបៅថាយែូរីមៃិងធូមរីម

ថដលកពះោៃបរៀបចំទុ្រ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃខាងមុខសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីរោរខិតខំរបស់យែូថសបស៊្ីធបដើម្បរីប្រថកបៃិងបោះពុម្ព

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។
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យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៣៦–៤៩;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២។

មរ៉ូនណរែជ្ងៀនដល់យ៉ូតសរែស្៊មី្

សូមសបង្ខបយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:36–4២បោយរោរពៃ្យល់ថាមរ៉នូណោៃដ្រកសង់រោរពយា្ររណ៍ម្រពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីប

បដើម្បរីពៃ្យល់អំពរីតួនាទរីរបស់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។(សូមពិចារណ្ឲ្យបោបល់

ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបសច្រ្រីបោងខ្ម្ពរីរថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងវ្្គទាំងបនាះ)។ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងខ40សិស្សអាច

្ូសចណំ្ំឃ្លា«�ំពូ្រដប់មួយនៃ្ ម្ពរីរបអសាយ»)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាោ្រ្យបៅ្រ្ននុងរោរពយា្ររណ៍ថដលោៃដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:3៨–39្រ៏រាៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២្ងថដរ។បៃះ្ ឺជាវិវរណៈមួយដំបូងបំ្ុតបៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះថដលោៃកប្ល់

ដល់យែូថសបស៊្ីធបៅបពលបលា្ររាៃអាយុ១៧ឆ្នាំ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់កោប់ថារោរពយា្ររណ៍បៃះ្ឺរាៃសារៈសំខាៃ់ដូចថដលវោៃរាៃបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរសញ្ញាចាស់្ ងថដរ(សូមបមើល

រា៉ាឡា្រី4:៥–6)្ម្ពរីសញ្ញា្ ្រី(សូមបមើលលូរោ១:១៧)ៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(សូមបមើលៃរីនហ្វទរី3២៥:៥–6)។

មៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូម្ តចមលែងរារាងដូចខាងបករោម។រោត់វជាបរីចបំរៀ្របដើម្បរីថច្រឲ្យសិស្ស។សូមបំថប្រ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបរីក្រុមបហើយឲ្យក្រុមៃិមួយៗៃូវក្រោសមួយសៃលែឹ្រ។សូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗសិ្រសាអំពរីខ្ម្ពរីរៃិង

រោរពៃ្យល់អំពរីរោរពយា្ររណ៍ថដលរាៃម្ររាមបករោយវថដលោៃោ្រ់ឲ្យពួ្រប្បធ្វើបនាះ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូម

ឲ្យក្រមុៃរីមួយៗសបង្ខបសារលិខិត្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់ឲ្យព្ួរប្បនាះរាមោ្រ្យសម្រីខលែលួៃប្បហើយបឆលែើយសំណួរឬសួរសំណួរ

បៅបលើក្រោសរបស់ពួ្រប្។

កករុមទដី១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២:១– គតើ គអលតីយ៉ា ជា ន�ណា ? គតើ អុំណាច ្រព្វែធិតភាព ដដល ម�៉រូនណ បាន នធិយ� ថ្ គអលតីយ៉ា នឹង 

សាដា�គឡើង វិញ ជា អ្វតី ?

« គអលតីយ៉ា ្ឺ ជា ពយាក្�ី ដ៏ អសាចា�្យ រានាក់ ដដល បពះ បាន ប្រោន អុំណាច ដ ៏មហធិរា ដល់ គលាក ។ 

គលាក ក្ន់ អុំណាច ដ៏្ុំ្រុំែុត ដដល បពះ បាន ប្រោន ដល់ ករូនគៅ �្រេ់ បទង់៖ គលាក ក្ន់ 

អុំណាច នន ក្� ែសា�ភាជា្រ់ អុំណាច គដើម្តី ចង អ្វតីៗ គៅគលើ ដែនដតី នធិង វា ចង អ្វតីៗ គៅគលើ សាថានេួ្៌ » 

( ប្រធាន ហធិន�ី ្រ៊ី អាវ�ិង Hearts Bound Together » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ 

ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ៧៨ ) ។ 

កករុមទដី២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២:២– គតើ ឪពុក នធិង ករូន ដដល នធិយ�គៅក្ញង ខ គនះ េុំគៅ គៅគលើ ន�ណា ?

គៅក្ញង ក្� ពយាក�ណ៍ ថ្ « គលាក នឹង ោក់ គៅក្ញង ចធិត្ នន ករូនគៅ នរូវ គេចក្តីេនយា ដដល បាន គ ្្វើ 

ដល់ ពួក ឪពុក » ឃ្លា « ឪពុក » េុំគៅ គៅគលើ « អ័បបាហាុំ អ៊ីសាក នធិង យ៉ាក្ុរ ដដល គេចក្តី 

េនយា ោុំង ឡា� បាន គ្្វើ គឡើង ។ គតើ ក្� េនយា រាន អ្វតីខលៃះ ? វា ្ ឺ ជា ក្� េនយា ោុំងឡា� នន ក្� 

្រន្ រាន បកមុប្ួសា� ដ៏គៅ អេ់កល្ជានធិច្ច » ( ដអលគឌើ� ប្រ៊រូេ អ័� រា៉ាក់ខន់េតី Millennial 
Messiah [ ឆ្នាុំ ១៩៨២ ] ទុំព័� ២៦៧ ) ។ 

គៅក្ញង ក្� ពយាក�ណ៍ ថ្ « ចធិត្ ននករូនគៅ នឹង បាន ្រដង្វ� មក �ក ពួក ឪពុក �្រេ់ពួកគ្ » ឃ្លា 

« ពួក ឪពុក �្រេ់ពួកគ្ » េុំគៅគៅគលើ « ែតីដរូនែតីតា ដដល ដចកឋាន គៅ �្រេ់ គ�ើង ដដល បាន 

ទទួល ម�ណក្ល គៅ គោ� ោមន ឯកេធិទ្ធិ គដើម ត្ី ទទួលដុំណឹង ល្អ ្ុ៉រដន្ បាន ទទួល ក្� េនយា ថ្ 

គពល គវលា នឹង មកដល់ ដដល ឯកេធិទ្ធិ គនាះ នឹង ែល្់ ដល់ ពួក ោត ់។ ករូនគៅ ្ ឺ ជា អ្កោុំងឡា� 

ដដល កុំពុង �េ់គៅ ឥឡជូវ គនះ ដដល កុំពុង គ�ៀ្រចុំ ទធិន្ន័� ពងសាវលតី គហើ� ដដល កុំពុង គ្្វើ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ 

ែុំនួេ គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ » ( President Joseph Fielding Smith Doctrines of 
Salvation បាន គបាះពុម្ព គោ� ប្រ៊រូេ អ័� រា៉ាក់ខន់េតី វ៉ុល ៣ [ ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦ ] ២:១២៧ ) ។
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កករុមទដី៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២:៣– គហតុអ្វតី ដែនដតី នឹង បតរូវ កុំគទច គចាល េរូន្យ ឈឹង គ្រើ អុំណាច នន ក្� ែសា�ភាជា្រ់ មធិន បតរូវ បាន សាដា�គឡើងវិញ 

គនាះ ?

« គហតុអ្វតី ដែនដតី នឹង បតរូវ កុំគទចគចាល ដរូគច្ះ ? ្មមេតាប្រេធិនគ្រើ វា ពុុំ រាន ្រណាដាញគវញ ចរូល ោនា 

មួ� �វាង ពួក ឪពុក នធិង ករូនគៅ– ដដល ជា កធិច្ចក្� េបរា្រ់ ម�ណែនគទ– គនាះ គ�ើង ោុំង អេ់ ោនា 

នឹង បតរូ វចុំគទច គចាល គហើ� កធិច្ចក្� �្រេ់បពះ ោុំង មរូល នឹង ្ររាែ័� គហើ� កុំគទច គចាល 

េរូន្យឈឹង » ( ប្រធាន �៉រូដេ្រ ហ្វតីលឌតីង េមេ៊ី្ Doctrines of Salvation បាន គបាះពុម្ព 

គោ� ប្រ៊រូេ អ័� រា៉ាក់ខន់េតី វ៉ុល ៣ [ ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦ ] ២:១២២ ) ។ 

បនាទាប់ពរីក្រុមរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបរៀបចំសូមអបញជើញសិស្សម្រពរីក្រុមទាំងឡាយរាយរោរណ៍អំពរីរោរសបង្ខបៃិងចបមលែើយ

របស់ពួ្រប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ួរឆលែនុះបញ្ចំងពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២:១—ព្រះៃឹងបញ្ជូៃគអលបីយា៉ាឲ្យមកោដារអំណាចនៃការែសារភាជាប់គៅគលើផែៃ�បីមៃុគ្លការ

យាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២:២—�ួងចិត្តរបស់គយើងអាចបផង្រគៅរកជបី�ូៃជបីតារបសគ់យើងគ�ើយគយើងអាចគធ្ើ្ ិធបីបរិសុទ្ធ

នានាជំៃួស្ ួកោត់ក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ។

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២:3—គបើោមាៃអំណាចគ�ើម្បីរួបរួមពកុមពគួោរសពមាប់ភា្�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្ចគទគនារះផែៃ�បី

ៃឹងពតូវបំផ្លាញគចាលគៅការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

បបើអ្ន្រោៃ្ សារភាជាប់បហើយ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធអ្ន្រអាចៃឹងបរ្ហាញរូបភាពមួយអំពរីក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្រ។បបើអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃ

្សារភាជាប់បទសូមកោប់អំពរី្្ររីរំប្ើបរបស់អ្ន្របដើម្បរីទទួលោៃរោរ្សារភាជាប់។សូមពៃ្យល់បោយសបង្ខបថាបៅបពលសិស្សសិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១0បនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីបអលរីោ៉ាកប្ល់អំណ្ចនៃរោរ្ សារភាជាប់បៅឲ្យពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធ។

សូមបថង្វរអារម្ណ៍សិស្សឲ្យបផ្ដាតបលើបរឿងៃិទាៃបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិវិញបោយពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីមរ៉ូនណោៃ

ដ្រកសង់រោរពយា្ររណ៍អំពរីរោរកត�ប់ម្រវិញរបស់បអលរីោ៉ាបនាះបលា្រោៃដ្រកសង់រោរពយា្ររណ៍ប្្សងបទៀតអំពរីរោរ

សាដារប�ើងវិញ។បនាទាប់ម្របលា្រោៃ្ ្ល់រោរថណនាំបថៃថែមអំពរីផ្ទាំងរាសបហើយ្រ៏បចញបៅ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ—

កបវតតេិ១:4២–43)។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:44–4៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីមរ៉ូនណោៃចា្របចញបៅ។បៅបពលសិស្សសាគល់ថាមរ៉នូណ

ោៃកត�ប់ម្រយប់បនាះបហើយរំឭ្រសារលិខិតដថដលសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបមើលកតួសៗយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:46–49

បហើយថស្វងរ្រចៃំួៃដងថដលមរ៉ូនណោៃនាំសារលិខិតដូចោនាបៅដល់យែូថសបស៊្ីធ។

• បតើបទវរាមរ៉នូណោៃនាំសារម្ររោៃ់យែូថសបស៊្ីធរយៈបពលបែុនាមៃដង?(បួៃដង)។

• បតើសារលិខិតមួយចៃំួៃថដលោៃ្ ្ល់ដថដលៗបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសាសនាចក្រៃិងបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថា

សៃ្និសរីទទូបៅរាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើបយើងអាចទទួលកបបោ�ៃ៍បៅបពលកពះអរាចស់ៃិងពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ោៃថ្លែងសារលិខិតរបស់ពួ្របលា្រប�ើងវិញ

រាមវិធរីណ្?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យរ្របមើលរោរបបកងៀៃដថដលៗបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបទ្ម្ពរីរបោយខលែលួៃឯងបហើយពិចារណ្អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោរបបកងៀៃទាំងបនាះ។

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:៥០–៥៤

យ៉តូសរែោនជៅកាន់កូនភ្នំជនាះជហើយោនជរែើកយកកំណែ់្តាយ៉ូរីមនិង្ ូមរីមនិង្រែោរែ់ោំង្្រូង។

សូមសបង្ខបយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៥0–៥១បោយពៃ្យល់ថាយែូថសបោៃបោរពរាមបញ្ជារបស់មរ៉ូនណបហើយោៃកោប់

ដល់ឪពុ្ររបស់បលា្រអំពរីបទពិបសាធៃ៍នាយប់មៃុរបស់បលា្រ។ឪពុ្ររបស់បលា្រប�ឿដល់បលា្របហើយោៃទូនាមៃដល់បលា្រ

ឲ្យបធ្វើរាមអ្វរីថដលមរ៉ូនណោៃកោប់ឲ្យបលា្របធ្វើ។ដូបច្នះយែូថសបោៃបៅ្រូៃ្ ្នំជា្រថៃលែងថដលផ្ទាំងរាស្រប់បៅទរីបនាះ។
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គមគ�ៀនទតី ៩ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២៧–៥៤, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២

សូមឲ្យសិស្សបរីនា្រ់ផ្លាស់បវៃោនាអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៥២–៥4ឲ្យឮៗខណៈថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម។បដើម្បរី

កោ្រដថាសិស្សយល់ោៃចបាស់អំពរីកពឹតតេរោរណ៍នានាថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ថ្លែងប�ើងវិញពរីអ្វរី

ថដលោៃប្រើតប�ើងរាមោ្រ្យរបស់ប្ផ្ទាល់។សូមកោប់ដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយពួ្រប្ៃឹងពិភា្រសាអំពរីកពឹតតេរោរណ៍

នានាថដលប្រើតប�ើងបៅ�ុំវិញបពលថដលយែូថសបកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យទទួលផ្ទាំងចណំ្រ។

អ្ន្រ្រ៏អាចចង់បញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះៃិងបោយរោរ

អបញជើញសិស្សឲ្យអៃុវតតេរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតទាំងឡាយណ្ថដលពួ្រប្ោៃទទួលបដើម្បរីអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀន ទតី ១០

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្–ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៥៦
បមបរៀៃទរី១0៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៥៥–៥6

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេម្៊ីធ—កបវត្ិ១:៥៥–៥៨

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ជ្វើការឲ្យយ៉ូជសៀសជសាដាលជហើយោនជរៀរែការជាមួយអិមម្៉ាជហល

កំណ្រ់ចំណំា ៖បៅ្រ្ននុងយែូថសបស៊្ីធ–កបវតតេិពយារោរីសំបៅបៅបលើយែូបសៀសស្តូល។បៅ្រ្ននុង្ំរណត់ករាខាងកបវតតេិសាកសតេ

មួយចំៃួៃងសាដាល្រ៏បលចបចញជាស្ដូណវលឬោ្រ្យរោលាយប្្សងៗបទៀត្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យកោប់ពរីកពតឹតេរោរណ៍សំខាៃ់មួយថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្អំ�នុងបែុនាមៃឆ្នាំ

មុៃ។សូមឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលកពឹតតេរោរណ៍បៃះរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើចរោិៃិងអនា្តរបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រ

សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ពរីកពឹតតេរោរណ៍សំខាៃ់មួយចំៃួៃថដលពួ្រប្រំពឹងថាប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្អំ�នុងកោំឆ្នាំ

បទៀត។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះថាពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីកពតឹតេរោរណ៍សំខាៃ់ៗបៅ្រ្ននុងរយៈបពលកោំឆ្នាំនៃ�រីវិតរបស់

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងយែូថសបស៊្ីធ—កបវតតេិ១:៥៥–6៥

យែូថសបស្៊ីធ្ឺរាៃអាយុចបនាលាះពរី១៧ៃិង២២ឆ្នាំ–្ ឺកស្ររៃឹងអាយុរបស់សិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាជាបកចើៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបស៊្ីធ—កបវតតេិ១:៥៥–៥៨បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលកពតឹតេរោរណ៍សំខាៃ់ៗបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់យែូថសបស្៊ីធ។

• បតើកពឹតតេរោរណ៍សំខាៃ់អ្វរីខលែះថដលោៃប្រើតប�ើងអំ�នុងបពលបៃះ្រ្ននុង�រីវិតរបស់យែូថសបស៊្ីធ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាច

រួមរាៃដូចខាងបករោម៖រោរសាលាប់បងកបុសរបស់យែូថសបប្មះអាល់វៃិ,យែូថសបស្៊ីធោៃបចញបៅបធ្វើរោរឲ្យយែូបសៀស

បសាដាល,យែូថសបោៃបរៀបរោរជាមួយអិមរា៉ាបហល)។

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:៥៩–៦២

យ៉ូតសរែោន្រ្ួរលផ្ទាំងចំណារជហើយោនចារែ់ជផ្ើមជ្វើការរែកត្រែវា

សូមយ្រវតថែនុមួយម្រពរី ្្ទះ(ឬកោប់ពរីវតថែនុមួយបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់អ្ន្រ)ថដលអ្ន្រដឹងថារាៃតនមលែខ្ពស់បហើយអ្ន្រចង់ថ្រទាំ

វបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់។សូមពៃ្យល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃវតថែនុបនាះបហើយបហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រថ្រទាំវោ៉ាងយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ដូបច្នះ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញៃរណ្រានា្រ់ថដលបធ្វសកបថហលឬពុំយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បមើលថ្អ្វរីមួយថដលរាៃតនមលែថដរឬបទ?

បហតុអ្វរី្រ៏មៃុស្សមួយចំៃួៃបធ្វើដបូច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធកតវូោៃទុ្រចិតតេឲ្យបមើលថ្វតថែនុដ៏សំខាៃ់បំ្ុត។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរី្ ំរូបលា្របៅបពលព្ួរប្ស្ិរសាយែូថសបស៊្ីធ—កបវតតេិ១:៥9–6២។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៥9ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរី

វតថែនុសំខាៃ់ថដលបទវរាមរ៉ូនណោៃកប្ល់បៅឲ្យយែូថសបស៊្ីធ។

បរុព្វកថា
ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ពធិពណ៌នា អុំពតី បពតឹ្ក្�ណ ៍េុំខាន់ ម�ួចុំនួន ដដល គលាក 

បាន ទទួល្រទពធិគសា្ន៍ គៅ ចគនាលាះ អា�ុ ១៧ នធិង ២២ ឆ្នាុំ ។ បពឹត្ក្�ណ៍ ោុំង 

គនះ �ួមរាន ក្�រ្� �្រេ់គលាក គដើម្តីែួ� ែ្គត់ែ្គង់ប្ួសា� �្រេ់ គលាក ក្� សាលា្រ់ 

�្រេ់ ្រងប្រុេ គលាក គ្មះ អាល់វិន នធិង អាោហ៍ពធិោហ៍ �្រេ់ គលាក ជាម�ួនធិង 

អធិមរា៉ា គហល ។ �៉រូដេ្រ ក៏ បាន េ�គេ� ែងដដ� ថ្ ្រនាទា្រ់ពតី អេ់��ៈគពល ជា 

គបចើន ឆ្នាុំ ក្ញងក្� ទទួល ក្� ្រគបងៀន មកពតី គទវតា ម�៉រូនណ គនាះ គលាក ែ្ល់ នរូវ ក្� 

ទទួល ខេុបតរូវ គលើ ផាទាុំង ចុំណា� គហើ� បាន ចា្រ់ គែ្ើម ្រក ដប្រ បពះ្ម្ពតី�ម�មន ។ 

រា៉ាទតីន ហា�ីេ បាន ្ររ្ហាញ ចបា្់រ ចមលៃង នន អក្ស� មួ�ចុំនួន គចញមកពតី ផាទាុំង ចុំណា� 

នធិង ក្� ្រកដប្រ �្រេ់ ពួកគលាក គៅ ល ់ពួក្រណ្ឌធិត គៅ �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក ។ ្រណ្ឌធិត ោុំង 

គនះ បាន អះអាង ពតីភាព បតឹមបតរូវ នន តួអក្ស� ោុំងឡា� នធិង ភាព បតឹមបតរូវ នន ក្� ្រក 

ដប្រ �្រេ់ពួកគលាក ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក ៏គោ� រាន ្រណ្ឌធិត រានាក់ បាន ្រដធិគេ្ 

ដុំគណើ�គ�ឿង ដដល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល ផាទាុំង ចុំណា� ដដល្រុំគពញ តាម ក្� 

ពយាក�ណ៍ ម�ួ មកពតី ្ ម្ពតី� គអសា� ( េរូមគមើល គអសា� ២៩:១១–១២   

នធិង នតីនហ្វទតី ២ ២៧:១៥–២០ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១០ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៥៦

• បតើវតថែនុអ្វរីខលែះថដលមរ៉ូនណោៃទ្ុរចិតតេឲ្យយែូថសបស៊្ីធបមើលថ្?(ផ្ទាំងចណំ្ររាស,យែូរីមៃិងធូមរីមៃិងកបោប់ោំង

កទូង។សូមពៃ្យល់ថាយែូរីមៃិងធូមរីម្ឺជាឧប្ររណ៍ថដលោៃបរៀបចំដ៏បទវភាពបដើម្បរី�ួយអ្ន្របមើលឆុតបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ

ប្រថកបៃិង្រ្ននុងរោរទទួលវិវរណៈ)។

• បតើរោរទទួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលមរ៉ូនណកប្ល់បៅឲ្យយែូថសបស៊្ីធទា្រ់ទងៃឹងផ្ទាំងចណំ្រទាំងឡាយបនាះ?(អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំំ្ឃ្លា«ខំបកបើបសច្រ្រីពយាោមដ៏អស់ពរីចិតតេខញនុំថដលៃឹងរ្រសាវតថែនុទាំងបនាះទុ្រ»)។

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងៅងពល ងយើរ រាន ការទ្ទ្ួលខុស្្រូវ ងហើយ ណេរកសា នូវ អ្ដី ណដល 

្ពទះអរាចាស់ បាន ្បទាន ដល់ ងយើរ ងនាទះ ្ទ្រ់ នឹរ .

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះដល់យែូថសបបបើបលា្រៃឹងទទួលខុសកតូវបមើលថ្ផ្ទាំងចណំ្បនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ្ល់បោបល់ពរីវិធរីបដើម្បរីបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។បៅខាងបករោមបៃះ្ឺជាវិធរីមួយ

ថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយ៖គៅគ្លគយើងមាៃការទទួលខុសពតូវគ�ើយផ្រកសាៃូវអ្បីផ�លព្រះអមាចាស់បាៃពបទាៃ�ល់គយើងគនារះ

ពទង់ៃឹងែ្ដល់ការការោរៃិងជៃំួយរបសព់ទង់�ល់គយើង។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យកបដូចបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបបៅៃឹងសាថាៃភាពផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើ្ ំរូមួយចៃួំៃនៃរោរទុ្រចិតតេដ៏ពិសិដ្ឋថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បយើងរាៃអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរ

បមើលថ្រូបរោយបយើងបោយោរវភាព,បសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

,រោតព្វ្ិរច្ចៃិងសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាព,រោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រ,រោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងបដើម្បរីចិញ្ចឹមបរីោច់

្ំៃិតៃិងវិញ្ញាណរបស់បយើង,រោរទទួលខុសកតវូៃិងទំនា្រ់ទំៃង្រ្ននុងក្ួសាររបសប់យើងៃិងទរីបនាទាល់របស់បយើង)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:60ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ៃូវ

កបបោ្មួយថដលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃបបំពញរោរសៃយារបសក់ទង់បពលយែូថសបបសាមះកតង់ចំបោះទៃុំ្រចិតតេថដលោៃ

្្ល់ឲ្យបលា្រ។(«បែុថៃតេបោយសារកោជាញារបស់កពះរបស់ទាំងបនាះោៃបៅ្រ្ននុង្រណ្ដាប់នដរបស់ខញនុំបោយ្ ុតអៃតេរាយលុះករាខញនុំ

ោៃសបកមចភារ្ិរច្ចបោយវតថែនុបនាះថដលកតូវរោរបធ្វើពរីនដរបស់ខញនុំ»។

បដើម្បរីបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់រោររោរោរៃិង�ំៃួយរបស់កទង់បៅបពលយែូថសបស៊្ីធោៃពយាោមបោយ

ឧសសាហ៍ពយាោមបដើម្បរីថ្រ្រសាផ្ទាំងទាំងឡាយសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។មុៃបពល

សិស្សអាៃចូរពៃ្យល់ថាវ្ ឺជារោរដ្របចញមួយម្រពរីដបំណើរបរឿងមួយបោយរាដាយរបស់យែូថសបស៊្ីធ្ឺលូស៊ីរា៉ា្រស្៊ីធ

អំពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលផ្ទាំងចំណ្រម្រពរីមរ៉ូនណបៅ្រូៃ្ ្នំ្រូមែូរាែ។សូម

ពៃ្យល់្ ងថដរថាបៅបពលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលផ្ទាំងចំណ្រទាំងឡាយម្រពរីមរ៉ូនណដំបូងប្្ ឺបលា្រោៃលា្រ់វទុ្រ្រ្ននុង

បឈើព្ុរថដលរាៃចរាងាយកបថហលជា3ថមែលពរី្ ្ទះរបសប់លា្រ។រាដាយរបស់យែូថសបស៊្ីធោៃ្រត់ករាពរីអ្វរីថដលោៃប្រើត

ប�ើងថដលបករោយម្របលា្រោៃបៅយ្រផ្ទាំងចណំ្រពរី្រថៃលែងលា្រ់ទ្ុររបសប់លា្របហើយោៃនាំម្រ្ ្ទះវិញ។

« �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន គៅ គហើ� បាន �ក គចញ ពតី កដនលៃង េរាងាត់មក គហើ� បាន �ុំ វា គៅក្ញង 

បកណាត់អាវ�រ្� ោក់ វា គក្ៀត គៅនឹង នដ �ួច គដើ� មកែ្ទះ ។

« ្រនាទា្រ់ពតី គដើ� បាន ្រន្ធិច មក គលាក បាន ្ ធិត ថ្ វា នឹង រាន េុវតថែធិភាព ជាង គដើម្តី កុុំ គដើ� តាម ែលៃជូវ 

គហើ�គៅគដើ� ក្ត់តាម នបពវិញ ។ ្រនាទា្រ់ពតី គដើ� ចុះ ពតី ែលៃជូវ បាន្រន្ធិច មក គនាះគលាក បាន គៅ ែួ្រ នឹងខ្យល់ 

្រក់ យ៉ាង ខាលាុំងមួ� គហើ� គពល គលាក គលាត �ំលង ្ ល់គឈើ មួ� គនាះ រាន មនុេ្ស រានាក់ បាន គលច 

គចញមកពតី គបក្� គហើ� បាន វា� គលាក យ៉ាង ខាលាុំង នឹង ក្ុំគភលៃើង ។ �៉រូដេ្រ បាន រ្កគបក្� គហើ�វា� មនុេ្សរានាក់ គនាះ 

ដួល �ួច �ត ់យ៉ាង គលឿន ្រុំែុត តាម ដដល គលាក អាច គ្្វើបាន ។ គពល គៅ បាន ប្រដហល ជា កនលៃះរា៉ា�ល៍គទៀត គលាក បតរូវ បាន គ្ 

វា� ប្រហា� ម្ង គទៀត តាម �គ្រៀ្រ ដរូច មុនដដ� គលាក បាន វា� មនុេ្ស គនាះ ដួល ដរូច មុន គហើ� ក៏ បាន �ត់ ម្ងគទៀត គហើ� ពតីមុន 

គលាក បាន គៅ ដល់ ែ្ទះ គនាះ គលាក បតរូវ បាន គ្ វា� ជា គលើក ទតី្រតី ។ គៅ ក្ញង ក្� វា� ប្រហា� ចុង គបក្� គនះ គលាក បានភាលាត់ 

ឆ្អឹង គមនដ ដត គោះ ជាយ៉ាងណា គលាក ពុុំ បាន ដឹង គទ �ហរូត ោល់ ដត គលាក បាន មក ែធិតដល់ ែ្ទះ គពល គលាក បានទរាលាក់ខលៃលួន ចុះ 

គៅែធិត នឹង ក្ច់បែុង �្រង ែ្ទះ គដើម្តី ឈ្រ់ឲ្យ បាត់ ហត់ ។ គពលគលាក រាន ករាលាុំង ភាលាម គនាះ គលាក បាន គបក្ក គឡើង គហើ� 

ចរូល គៅ ក្ញង ែ្ទះ ។ គលាក គៅដត ពុុំ ោន់ អាច នធិយ�បាន គទ គោ� សា� ដត ក្� វា� ប្រហា� នធិង ក្� ហត់ មកពតីក្� �ត់គនាះ » 

( គៅក្ញង លរូេី៊ រា៉ាក េមេ៊ី្ History of Joseph Smith by His Mother, បាន គបាះពុម្ព គោ� Preston Nibley  
[ ឆ្នាុំ ១៩៥៨ ], ទុំព័� ១០៨ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១០ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៥៦

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រ(ឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់)ោៃទទួលរោររោរោរៃិងោៃ�ួយម្រពរីកពះអរាចស់បៅបពល

អ្ន្រពយាោមបោយឧសសាហ៍ពយាោមបដើម្បរីបៅបសាមះកតង់ចបំោះរោរទ្ុរចិតតេដ៏ពិសិដ្ឋមួយម្រពរីកពះអរាចស់?

បដើម្បរី�ួយសិស្ស្ ិតអំពរីបំណងកោថានារបស់ពួ្រប្បដើម្បរីរ្រសាទំៃុ្រចិតតេដ៏ពិសិដ្ឋថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរប្សូមឲ្យ

សិស្សរានា្រ់អាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសៃិនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ចរូ� ្ លាេនវ ជាមួ� អ្វតី ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោនដល់អ្ក ។ វា ្ ឺ ជា ទុំនុកចធិត្ មួ� ។ . . .

« ជាជាង ធាលាក់ចុះគៅក្ញង ភាព គ ្្វេប្រដហេ េរូម ឲ្យ ែតីវិត �្រេ់អ្ក គ្្វើ ជា មនុេ្ស រានាក់ ដដល ្រគងកើន ភាព 

បតមឹបតរូវ ចបាេ់លាេ់ ក្ញងក្� គោ�ពប្រតធិ្រត្ធិ ។ ខ្ញុំ េង្ឹម ថ្ អ្ក នឹង ្ ធិត ទទួល អា�មមេណ៍ គេលៃៀកោក់ 

នធិង គ្្វើ េកមមេភាព តាម�គ្រៀ្រ ដដល ្ររ្ហាញ ោ�វភាព នធិងក្� គោ�ព ដល់ វតថែញ ពធិេធិដ្ឋ កដនលៃង ពធិេធិដ្ឋ ឱក្េ 

ពធិេធិដ្ឋ » ( « A Sense of the Sacred » [ Church Educational System fireside for 
young adults, ន្ងៃទតី ៧ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៤], ៩, ១០; speeches .byu .edu ) ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:6១–6២ឲ្យឮៗ។សូមសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមៃិង

រ្របមើល្ ំរូពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃពរដល់យែូថសបៃិងអិមរា៉ាស៊្ីធចំបោះភាពបសាមះកតង់របស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរ

ទទួលខុសកតូវចំបោះវតថែនុពិសិដ្ឋ។

• បតើកពះអរាចស់កបទាៃពរដល់ពយារោរីៃិង្ រិោរបស់បលា្របៅកោបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?(�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថា

កពះអរាចស់ោៃ�ួយយែូថសបសបកមចៃូវកពះទព័យកទង់រាមរយៈ�ំៃួយរបស់រា៉ាទរីៃហារីស)។

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៦៣–៦៥

ម្៉ា្ររីនហារីសរែង្ហាញែួរអក្សរជលើផ្ទាំងចំណារជៅឲ្យរែណ្ិែជៅរដ្ឋនូវជយា៉ាកជមើល

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបរ្ហាញសិស្សៃូវរូបភាពថដលអមម្រជាមួយថដលបរ្ហាញៃូវ្ ំរូតួអ្រ្សរថដលកតវូោៃសរបសរបៅបលើ

ផ្ទាំងចំណ្ររាស។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨២៨យែូថសបស៊្ីធោៃ្ តចមលែងតួរអ្រ្សរខលែះៗោ្រ់បៅបលើសៃលែឹ្រក្រោស។រា៉ាទរីៃហារីស

ោៃសុំបបើសិៃជាបលា្រអាចបរ្ហាញចបាប់ចមលែងនៃតួរអ្រ្សរមួយចៃំួៃបចញម្រពរីផ្ទាំងចំណ្របៃះបៅឲ្យព្ួរបណ្ឌិតបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

ថដលរាៃចំបណះដឹងថ្្ន្រអ្រ្សរសាកសតេៃិងអារ្យធម៌បុរាណោៃថដរឬបទ។(បៅបពលអ្ន្របរ្ហាញរូបភាពបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់

កោប់ថារាៃចបាប់ចមលែងនៃតួរអ្រ្សរមួយចំៃួៃកតូវោៃ្ តចមលែង។ថតវមៃិដឹងថាបៃះ្ឺជាចបាប់ចមលែងពិតថដលរា៉ាទរីៃហារីស

ោៃបរ្ហាញបៅឲ្យព្ួរបណ្ឌិតបមើលបនាះបទ។

សូមសរបសរយ៉ូណសប ស្ម៊ីធ–្បវ្ិ្រ ១:៦៣–៦៥ៃិងងអសាយ ២៩:១០–១២បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាឯ្រសារ

បោងម្រពរីយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិពិពណ៌នាអំពរីរោរកប�ំុរបស់រា៉ាទរីៃហារីសជាមួយពួ្របណ្ឌិត។ឯ្រសារបោងរបស់បអសាយ

រាៃៃូវរោរពយា្ររណ៍អំពរីន្ងៃចុងបករោយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ូបហើយផ្លាសប់វណោនាអាៃវ្្គបទ្ ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ

រានា្រ់មតេង។សូមថណនាំព្ួរប្ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិវ្្គទរីមួយ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យអាៃ្របាល

�ំពូ្របៅបអសាយ២9មុៃបពលពួ្រប្អាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបអសាយ។បៅបពលពួ្រប្អាៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបអសាយ២9សូមឲ្យ

ពួ្រប្រ្របមើលភាពកសបដៀងោនាបៅៃឹងដំបណើរបរឿងរបស់រា៉ាទរីៃហារីស។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់រោរអាៃៃិងរោរពិភា្រសា

វ ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងពរីរបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖
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គមគ�ៀនទតី ១០ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៥៦

• បតើបសច្្ររីពិតអ្វរីខលែះថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីបុរាណវិទយារបស់កពះអរាចស់ៃិងរោរពយារោរណ៍ទាំងឡាយ

របស់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់?(អ្ន្រៃឹងអាចចង់កោប់ថាបៅបពលរា៉ាទរីៃោៃបរ្ហាញតួរអ្រ្សរបចញម្រពរីផ្ទាំងចំណ្រ

ដល់ព្ួរបណ្ឌិតបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយបនាះបលា្រោៃ�ួយបំបពញរាមរោរពយា្ររណ៍ថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបអសាយ

២9:១១–១២)។

្្វរីបបើសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សង្រ៏បោយ្រ៏ពួ្រប្្ ួរថតកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ការ្ យាករណ៍ទាំងឡាយរបស់្ួកអ្ក

បគពមើនៃព្រះអមាចាស់ៃឹងបាៃសគពមច។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស

ឲ្យសរបសរវបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:6៥។សូមសួរដល់សិស្សបបើសៃិជាពួ្រប្អាច្ ិត

អំពរីចំបណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតដូចោនាបៃះ(ឧទាហរណ៍សូមបមើល្�ៃិងស�១:3៧–3៨ៃិង

បអមែុស3:៧)។អ្ន្រអាចៃឹងឲ្យបោបល់ដល់ពួ្រប្ឲ្យសរបសរបសច្រ្រីបោងទាំងបៃះបៅ�ិតៃឹងយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ

១:6៥។

• បតើរោរបំបពញបសច្រ្រីសៃយារបស់កពះៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របសព់យារោរី�ួយពកងងឹដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរកបបោ្មួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបដើម្បរីសបង្ខបអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះបហើយបហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ចបំោះព្ួរប្។

បដើម្បរី្ ល្់ឱរោសដល់សិស្សឲ្យពៃ្យល់ៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃសូមអបញជើញព្ួរប្ពរីរបរីនា្រ់

ឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–៦៥;  

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២  

( គមគ�ៀន ទតី ២ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:១–6៥;បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២(បមបរៀៃទរី២)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ ននបពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ េធិកសា �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—

ប្រវត្ធិ ១:១–៦៥ នធិង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២ ( គមគ�ៀន ទតី ២ ) មធិន ដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ 

គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ 

គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:១–២០)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន ពតី ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គៅក្ញង ក្�ពយាយម ចង ់ដឹង ថ្ សាេនាចបក ណា មួ� ដដល ពធិត គ្រើេធិនគ�ើង េរូម ដល ់

បពះ ក្ញង គេចក្តី ែុំគនឿ គនាះ បទង់ នឹង គឆលៃើ� ត្រ ក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ គ�ើង ។ ពួកគ្ បាន គផាតាតគលើ គេចក្តីពធិត ដដល ថ្  �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បានគេើញ 

បពះ ជាបពះវ�្រធិតា នធិង បពះរាែ្រុបតា បទង់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ គចញ ពតី ្រទពធិគសា្ន៍�្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ បពះ ្ ឺ ជា 

បពះវ�្រធិតា នធិង បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ រាន បពះែនមេ �េ់ គហើ� ថ្ បពះវ�្រធិតាេួ្៌ នធិង បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ រាន បពះក្� ោចគ់ោ� ដឡក នធិង ទតីនទ ពតី 

ោនា ។ គបរៅ ពតីគនាះ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ដេ្វង�ក យ៉ាងគសាមះបតង់នរូវែុំនួ� ពតី បពះ  ក្ល សាតាុំង ពយាយម ្រុំបាក់ ទឹកចធិត្ គ�ើង គនាះ 

បពះ អាច ែួ� �ំគោះ គ�ើង បាន ។

ន្ងៃទដី២(យ៉ណូេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:២១–២៦)
 គចញ ពតី ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្  េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ អុំឡញង គពល លុំបាក គ�ើង អាច ោញ�ក ភាព�ឹងរាុំ គចញ ពតី ្ ុំ�រូ នន្រុ្្គល គសាមះបតង ់

ជា គបចើន គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� ។ តាម��ៈ ក្�េធិកសា អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន គោះបសា� នឹង ក្�គ្រៀតគ្រៀន ដដល គលាក បាន ែួ្រ 

ប្រទះ្រនាទា្រ់ ពតី ក្�នធិមធិត្ គលើក ដុំ្ររូង គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ពតី គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល អាច ែួ� ពួកគ្  គៅគពល ពួកគ្ ប្រឈម មុខ នឹង 

ឧ្រេ្្គ គោ� សា� ទតី្រនាទាល ់�្រេ់ ពួកគ្ ។ គបរៅពតី គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្  តាម��ៈ ក្�អនុវត្ តាម គោលក្�ណ៍ ដដល បាន ្រគបងៀន គៅក្ញង បពះ 

្ម្ពតី� គនាះ គ�ើង អាច ទទួល បាន ទតី្រនាទាល់ មួ� នន គេចក្តីពធិត ។

ន្ងៃទដី៣(យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:២៧–៥៤;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២)
�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ រាន ្រុំណង បបាថ្នា ចង ់ដឹង ពតីគោលែុំហ� �្រេ់ គលាក ចុំគោះ បពះ ។ គលាក បានទទួលសាគល់ កុំហុេ នធិង ភាព ទន់គខសា� �្រេ់ ខលៃលួន 

គហើ� រាន ក្�គសាកសាតា� ។ ដរូច �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ដដ� គៅគពល គ�ើង ទទួលសាគល់ អុំគពើបា្រ �្រេ់គ�ើង គហើ� រានអា�មមេណ៍ គសាកសាដា� ចុំគោះ វា 

គនាះ គ�ើង អាច អ្ធិសាឋាន គៅ ក្ន់បពះវ�្រធិតាេួ្៌ ទរូលេុុំ ក្� អភ�័គោេ បាន ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ពតី ទេ្សនកធិច្ច�្រេ់ ម�៉រូនណ ជាមួ� �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ 

គហើ� បាន គ�ៀន ថ្ បពះ រាន កធិច្ចក្� មួ� ឲ្យ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គ្្វើ ដដល នឹង ែ្សព្វែសា� ទរូោុំង ដែនដតី ។ កធិច្ចក្� គនាះ �ួម រាន ក្�សាតា� អុំណាច ែសា�ភាជា្រ់ 

�្រេ់ គអលតីយ៉ា គឡើង វិញ គៅ គលើ ដែនដតី ពតីមុន ក្�យង មក ជា គលើក ទតី ពតី� �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។

ន្ងៃទដី៤(យ៉ណូេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៥៥–៦៥)
េធិេ្ស បាន ពធិចា�ណា ពតី ក្�េនយា �្រេ់ ម�៉រូនណ ចុំគោះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ថ្ ផាទាុំង ោុំងគនាះ នឹង បតរូវបាន ក្�ោ�  គហើ� ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល គ�ើង 

រាន ទុំនួល ខេុបតរូវ នធិង �កសាទុំនួល ខុេបតរូវ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ គ�ើង គនាះ បទង់ នឹង ប្រោន ក្�ក្�ោ� នធិង ែុំនួ� �្រេ់ បទង់ ។ 

គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ដុំគណើ� គ�ឿង �្រេ់  រា៉ាទតីន ហា�ីេ បាន ចមលៃងតួអក្ស� គៅ ផាទាុំង រាេ នធិង ក្�្រកដប្រ គៅ ឲ្យ សាបសាតាចា�្យ អ័ន្ុន នធិង 

្រណ្ឌធិត មធិចដឆល គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ក្�ពយាក�ណ៍ �្រេ់ អ្ក ្រគបមើ នន បពះអរាចាេ់ នឹង គកើត គឡើង ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–៦៥; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២ ( គមគ�ៀនទតី ២ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតស៊ី�បករៅពរីរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធ។វ្រ៏ោៃ្ តេល់ឱរោសមួយដល់ពួ្រប្

ឲ្យបរៀៃពរីរោរខំកបឹងថកបងបដើម្បរីថស្វរ្ររ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរបហើយរាៃអំណរ្ុណចំបោះតួនាទរីរបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងរោរបរៀៃសូកត

ដំណឹងល្អ្ងថដរ។សិស្សៃឹងបរៀៃពរីរបបៀបបដើម្បរីពកងឹងទរីបនាទាប់របស់ពួ្រប្កបឆំ្ងៃឹងរោរបបៀតបបៀៃៃិងឧបស្្គនានាថដល

ព្ួរប្អាច�ួប។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៥–២០

្្ះជា្្ះវររែិតានិង្្ះរាជរែុ្តា្្រង់្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទោនរែង្ហាញអង្្គ ្រង់ដល់យ៉ូតសរែស្៊មី្

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយថដលពួ្រប្ចង់ោៃចបមលែើយខាងវិញ្ញាណឬសំណួរថដលទា្រ់ទងៃឹងដំណឹងល្អ។បនាទាប់ម្រ

សួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថស្វងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់អ្ន្រ?

សូមរំឭ្រថារោលបនាះយែូថសបស្៊ីធរាៃអាយុកបថហលសិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាថដរបៅបពលបលា្រោៃរាៃ្រង្វល់ពរីសំណួរដ៏

សំខាៃ់បហើយោៃចាប់ប្តេើមថស្វងរ្រចបមលែើយ។បោយសារបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបពិតជាពិបសសបនាះកពឹតតេិរោរណ៍ថដលនាំឲ្យ

វប្រើតប�ើងបនាះ្ ឺជា្ ំរូមួយដល់ព្ួរបយើងថាបយើងអាចបធ្វើរាមបលា្របដើម្បរីទទួល�ំៃួយៃិងចបមលែើយពរីកពះ។

អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំំ្ឃ្លា«ខញនុំោៃបចះដឹងបោយខលែលួៃខញនុំថា»យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២0។

សូមថច្រសិស្សជាក្រុមថដលមួយក្ុរមៗរាៃោនាពរីរឬបរីនា្រ់។សូមឲ្យក្រុមៃិមួយៗអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៨,

១១–១២,១4–១៥,បោយរ្របមើលអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃចបមលែើយចបំោះសំណួររបស់បលា្រ។សូម

អបញជើញក្រុមៃិមួយៗឲ្យ្ តេល់អ្ន្រតំណ្ងក្រុមម្រមុខរោតារបខៀៃបដើម្បរីសរបសរពរីចំណុចសំខាៃ់មួយថដលក្រមុរបស់ខលែលួៃរ្រប�ើញ។

សូមកោប់សិស្ស្រុំឲ្យសរបសរអ្វរីថដលរាៃដូចោនាបៅបលើរោតារបខៀៃប�ើយ។កបសៃិបបើសិស្សរាៃរោរលោំ្រ្រ្ននុងរោរថស្វងរ្រអ្វរីថដល

យែូថសបសី៊្ធោៃបធ្វើបនាះអ្ន្រអាច�ួយពួ្រប្បោយ្ តេល់បោបល់មួយចំៃួៃខាងបករោមបៃះ៖យែូថសបោៃ្ ិតពិចារណ្

ោ៉ាងមែត់ចត់(្ិត)ោៃចូលរួមរោរកប�ុំសាសនាចក្រោៃស្ិរសារោរបបកងៀៃពរីប្រ្សៃិរោយប្្សងៗោៃស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរោៃ

អធសិាឋាៃបោយរោរបបតេជាញាចិតតេ។

សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចបរៀៃពរីយែូថសបស្៊ីធអំពរីអ្វរីថដលតកមូវឲ្យបធ្វើបដើម្បរីបរៀៃ្រិច្ចរោរខាងវិញ្ញាណបនាះ?

(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗពរីោនា្រតេរីពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ការរគរៀៃសូពតខ្ង

វិញ្ញាណតពមូវឲ្យមាៃការខិតខំផ្ទាល់ខលលួៃរបស់គយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីខិតខំអស់ពរីចិតតេបដើម្បរីបរៀៃបសច្រតេរីពិតខាងវិញ្ញាណ?

• បតើរោរអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញានាផ្ទាល់ខលែលួៃោៃបោយ

របបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស៊្ីធ–កបវតតេិ១:១6–១៧ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់ខលែលួៃបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលយែូថសបោៃ�ួបកបទះបៅបពលបលា្រោៃខិតខំបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងបនាះ។

• បោងរាមខ១៧បតើយែូថសបស្៊ីធោៃប�ើញៃរណ្?(សូមកោ្រដថាយ៉ផូសបស៊្ម៊ីធបាៃគ�ើញព្រះជាព្រះវរបិតាៃិង

ព្រះរាជបុពតាពទង់គឺព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ)។

• បតើបលា្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះអ�ំនុងបពលនៃរោរៃិមិតតេបៃះអំពរីតួអង្គទាំងពរីរបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមពរីកបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធថដលោៃពៃ្យល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃ

រោរៃិមិតតេដំបូងបៃះ៖
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–៦៥; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២ ( គមគ�ៀនទតី ២ )

« បពឹត្ក្�ណ៍ ដ៏ ្ ុំ្រុំែុត ដដល បាន គកើតគឡើង គៅក្ញងពធិភពគលាក ចា្រ់ តាុំង ពតី ក្� �េ់គឡើងវិញ នន 

បពះរាែ្រុបតា �្រេ់បពះ ដដលយងគចញពតី ែ្ជូ� នធិង ក្� យង គឡើង គៅ សាថានេួ្៌ វិញ គនាះ ្ ឺ ក្�យង មក 

�្រេ់បពះវ�្រធិតា នធិង បពះរាែ្រុបតា មកែួ្រ គកមេង ប្រុេ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ » (Gospel Doctrine, 
ក្�គបាះពុម្ព ទតី ៥ [ ឆ្នាុំ ១៩៣៩ ] ទុំព័� ៤៩៥ )  

 

• បតើបហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃទរីបនាទាល់ថាកពះវរបិរាសួ្ ៌ៃិងកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទពិតោៃបរ្ហាញអង្គកទង់ដល់

យែូថសបសី៊្ធថមៃ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃយែូថសបសី្៊ធ—កបវតតេិ១:១៨–២0ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្រអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធ

ោៃបរៀៃសករាប់ខលែលួៃបលា្របោយសារថតរោរខិតខំរបស់បលា្របដើម្បរីបធ្វើវបោយបសច្រតេរី�ំបៃឿ។បនាទាប់ម្រសួរសំណួរខាងបករោម

បៃះ៖

• បតើយែូថសបោៃបរៀៃអ្វរីខលែះសករាប់ខលែលួៃបលា្រ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស៊្ីធអំពរីអ្វរីថដលអាចប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងសិ្រសាកពះបៃ្ទតូលរបស់

កពះបហើយបនាទាប់ម្រអៃុវតតេរាមអ្វរីថដលបយើងោៃអាៃ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៃះ៖ពបសិៃគបើ

គយើងសិកសាព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះគោយឧសសា�៍្យាយាមគ�ើយគធ្ើសកម្មភា្គោយគសចក្ដបីជំគៃឿគនារះគយើងអាច�ឹង

គសចក្ដបី្ិតនៃ�ំណឹងល្អគោយខលលួៃគយើងផ្ទាល់។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញឲ្យសិស្ស

សរបសរវចូល្រ្ននុងថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

• បតើបសច្រតេរីពិតបៃះអាច�ួយមិតតេរានា្រ់ឬសរា�ិ្រក្ួសារថដលរាៃសំណួរអំពរីដំណឹងល្អបោយរបបៀបណ្?

• បតើបសច្រតេពិតបៃះអាច�ួយអ្ន្របឆលែើយៃឹងសំណួរៃិង្រង្វល់នានាបោយរបបៀបណ្?

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:២០–៦៥;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ោនជរៀរែការជាមួយអិមម្៉ាតហល្រ្រួលផ្ទាំងម្សជហើយោនចារែ់ជផ្តើមការរែកត្រែ

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងចំបោះយែូថសបស្៊ីធបនាទាប់ពរីរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់បលា្រ។សូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់

ថាបទពិបសាធៃ៍ថដលពយារោរីោៃ�ួបរោរបបៀតបបៀៃដ៏ធងៃៃ់ធងៃរបនាទាប់ពរីកោប់មៃុស្សដនទពរីរោរៃិមិតតេបនាះ។សូមអបញជើញពួ្រប្

ឲ្យអាៃឃ្លាចុងបញ្ចប់នៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២0បោយខលែលួៃព្ួរប្ផ្ទាល់ថដលចាបប់្្ើមជាមួយឃ្លា«បមើលបៅហា្រ់បរី

ដូចជា។���»។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមដល់សិស្ស៖

• រាមរយៈយែូថសបស៊្ីធបហតុអ្វរីោៃជាបលា្រទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបបៀតបបៀៃដ៏ធំបៃះរំាងពរីវព័យប្រ្ងដូបច្នះ?

(រោរបបៀតបបៀៃបចញម្រពរីអណំ្ចសារាំងបោយសារវសាគល់ថាយែូថសបស្៊ីធជា«អ្ន្រឆ្បៅៃិងជាអ្ន្ររំខាៃៃ្ររបស់

[សារំាង]»)។

• បតើរាៃសាថាៃភាពមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្រឬមៃុស្សដនទថដលអ្ន្រសាគល់អាចរាៃបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបបៀតបបៀៃបៅ

សព្វន្ងៃបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:២4–២៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយថស្វងរ្រ

អ្វរីថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរីទទួល្ររាលាំងអំ�នុងកោលំោ្រទាំងបនាះ។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះអំ�នុងកោលំោ្របដើម្បរីទទួលោៃ្ររាលាំងបៃតេបៅបសាមះកតង់បនាះ?(សិស្សអាច្ ្ល់ចបមលែើយប្្សងៗ

ោនា។សូមកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖អំ�នុងពោលំបាកគយើងអាចទាញយកកមាលាំងមក្បីគំរូ

របស់បុគ្គលគោមារះពតង់នានាគៅក្នុងបទគម្បីរ)។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញឲ្យសិស្ស

សរបសរវចូល្រ្ននុងថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–៦៥; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២ ( គមគ�ៀនទតី ២ )

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្រយែូថសបសី៊្ធ—កបវតតេិ១:២4–២៥,បោយថស្វងរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលអាច្ តេល់្រតេរីរោលាហាៃឬ

្ររាលាំងដល់ពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើអ្វរីថដលកតឹមកតូវ្រ្ននុងបពលរាៃរោរបបៀតបបៀៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សកោប់ពរីឃ្លាថដលពួ្រប្រ្រប�ើញអ្ន្រ

អាច្តេល់បោបល់ថាព្ួរប្អាច្ ូសចណំ្ំឃ្លា«ខញនុំោៃប�ើញរោរៃិមិតតេខញនុំដឹងថាខញនុំោៃប�ើញរោរៃិមិតតេបហើយខញនុំដឹងថាកពះកទង់

្រ៏ដឹងថាខញនុំោៃប�ើញរោរៃិមិតតេបហើយខញនុំពុំអាចបដបិសធបរឿងបៃះ»។

សូមសួរសិស្សៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើឃ្លាបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអ្វរីខលែះអំពរីទរីបនាទាល់របស់យែូថសបស៊្ីធអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូង?

• បតើឃ្លាបៃះអាច�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណ្បៅបពលរាៃៃរណ្រានា្រ់បធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃឧបស្្គចំបោះទរីបនាទាល់ឬបបៀតបបៀៃអ្ន្រ

បោយសារថតបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

បៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ឬអារម្ណ៍របស់ខលែលួៃអំពរីបសច្រតេរីពិតបៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣–៧;១០;យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៦៦–៦៧)

បតើឯ្រសារទាំង១១6ទំពព័រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលយែូថសបស្៊ីធោៃប្រថកបរួចោៃោត់បហើយពុំោៃទទួលវិញបោយរបបៀប

ណ្?បៅបពលសិស្សស្ិរសាបមបរៀៃបនាទាប់បនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីរា៉ាទរីៃហារីសៃិងរោរោត់ឯ្រសារសរបសរបោយនដ។

ពួ្រប្្រ៏ៃឹងបរៀៃ្ ងថដរអំពរីកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ដល់អស់អ្ន្រថដលរាៃបំណងបបកមើកពះ។
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គមគ�ៀន ទតី ១១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣
បមបរៀៃទរី១១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣:១–៣

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ោនជរៀនថាកិច្ចការររែស់្្ះ្ុំតមនជាកិច្ចការស្នុ្សាមញជ្រ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីសាថាៃភាពថដលពួ្រប្អាចកតវូោៃល្បលួងឲ្យសាដាប់រាមមិតតេ្ ្រ្ិជាជាងបធ្វើរាមបទបញ្ញតិតេ

ឬរោរកបឹ្រសារបស់ឪពុ្ររាដាយឬថានា្រ់ដ្ឹរនាំរបស់ព្ួរប្។

• បហតុអ្វរីោៃជាបពលខលែះវពិោ្របដើម្បរីបដិបសធៃឹងមិតតេ្្រ្ិបៅបពលពួ្រប្ពយាោមរាៃឥទ្ធិពលម្របលើបយើងឲ្យបធ្វើអ្វរីថដល

ខុស?

សូមសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹងអំពរីកពឹតតេរោរថដលនាំបៅរ្ររោរោត់បង់កពះ្ម្ពរីរមរមៃចំៃួៃ១១6សៃលែឹ្រថដលជា

រោរប្រថកបសរបសរបោយនដបនាះ។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបបនាះអ្ន្រអាចបថៃថែមពរីបលើចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងពព័ត៌រាៃលម្អិតមួយចំៃួៃដូចខាងបករោម៖

ចាបរំ់ាងពរីោ្រ់្រណ្ដាលថខបមសាឆ្នាំ១៨២៨រហូតដល់ោ្រ់្រណ្ដាលថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨២៨បនាះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្ំរពុង

ប្រថកបផ្ទាំងចំណ្រខណៈថដល្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុង្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃសិលបវញា៉ា។្រសិ្ររអ្ន្រ�ំៃួញសតេនុ្រស្មរានា្រ់ប្មះរា៉ាទរីៃ

ហារិសោៃបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរឲ្យយែូថសបខណៈបពលថដលបលា្រប្រថកប។រា៉ាទរីៃរាៃវព័យចាស់ជាងយែូថសប២២ឆ្នាំបហើយ

ោៃឲ្យកោ្រ់ដល់យែូថសបៃិងអិមរា៉ា៥0ដុលាលារ(ជាចំៃួៃទឹ្រកោ្់រដ៏បកចើៃបៅ�ំនាៃ់បនាះ)បដើម្បរី�ួយព្ួរប្ឲ្យផ្លាស់បៅរោៃ់

្ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃថ្ៃសិលបវញា៉ា(ជា្រថៃលែងថដលក្ួសារអិមរា៉ារសប់ៅ)ដូបច្នះវោៃ�ួយោំកទដល់យែូថសបខណៈបពល

បលា្រប្រថកបផ្ទាំងចំណ្រ។បៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨២៨យែូថសបោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យរា៉ាទរីៃយ្រចបាប់ចមលែងនៃតួអ្រ្សរម្រពរី

ផ្ទាំងរាសបៅ�ួបសាកសាតាចារ្យបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:63–6៥)។លូស៊ីហារិសជា្ រិោ

របស់រា៉ាទរីៃោៃខ្វល់ខាវាយោ៉ាងខាលាំងអំពរីចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់រា៉ាទរីៃៃិងរោរចូលរួមខាងហិរញ្ញវតថែនុបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបផ្ទាំង

ចំណ្រ។ោត់ៃិងអ្ន្រដនទបទៀតោៃចាប់ប្្ើមបង្ខំឲ្យរា៉ាទរីៃរ្រ្ស្នុរានៃវតតេរាៃរបស់ផ្ទាំងចំណ្របនាះ។បដើម្បរីររាងាប់្រង្វល់

របស់ពួ្រប្បនាះបៅោ្់រ្រណ្ដាលថខមិ្ ុនារា៉ាទរីៃោៃបស្នើរសុំដល់យែូថសបបដើម្បរីអៃុញ្ញាតឲ្យោត់យ្ររោរប្រថកបថដលសរបសរ

បោយនដចំៃួៃ១១6ទំពព័រថដលពួ្រប្ោៃបញ្ចប់បនាះបៅបរ្ហាញជា្ស្នុរាង។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតអំពរីសាថាៃភាពលំោ្រថដលពយារោរីរាៃបពលរា៉ាទរីៃហារិសោៃសុំបដើម្បរីយ្រឯ្រសារសរបសរបោយ

នដបៅបនាះ។បដើម្បរី�ួយជាមួយៃឹងបរិបទសូមពិចារណ្អបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមបចញម្រពរីកបវតតេិ

របស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ៖

« [ រា៉ាទតីន ] រាន្រុំណងចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ េរូម ដល់ បពះអរាចាេ់ តាម��ៈ �រូ�ីម នធិង ្ រូមតីម គ្រើ ោត់ មធិន អាច [ �ក 

ឯកសា�  េ�គេ� គោ� នដ គនាះគៅែ្ទះ គហើ� ្ររ្ហាញ វាដល់ គ្ ] គនាះ គទ ។ ខ្ញុំ បាន ទរូល េរូម គហើ� ចគមលៃើ� 

្ឺ ថ្ ោត់ មធិន បតរូវ �កគៅ គទ ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� ោត់ ពុុំ េក្រ់ចធិត្ នឹង ចគមលៃើ� គនះ គឡើ� គហើ� 

បបាថ្នា ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ េរូម ម្ងគទៀត ។ ខ្ញុំ បាន ទរូលេរូមគហើ� ចគមលៃើ� ្ ឺ ដរូចោនា នឹង គលើក មុន ។ ដត ោត ់គៅ ដត ពុុំ 

អាចេក្់រចធិត្ គហើ� គៅដត ទទរូច ថ្ ឲ្យ ខ្ញុំ ទរូល េរូម ម្ងគទៀត » ( គៅក្ញង ្រែវែ្តិសា្ស្តននសាសនាច្ក 

១:២១ ) ។

បរុព្វកថា
�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៣ ្រនាទា្រ់មករា៉ាទតីន ហា�ីេ បាន គ្្វើឲ្យ បាត់ ១១៦ ទុំព�័ នន កុំណត់បតា 

េ�គេ� គោ�នដ ដដល �៉រូដេ្រ បាន ្រកដប្រ គចញមកពតី ផាទាុំង ចុំណា� រាេ ។ គៅ 

ក្ញងវិវ�ណៈគនះ បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល ថ្ កធិច្ចក្� �្រេ់បទង់ នឹង ទទួល បាន គជា្ែ័� 

គលើ គេចក្តីទុច្ច�ិត �្រេ់មនុេ្ស ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ្រគនាទាេ ដល ់�៉រូដេ្រ គហើ� 

បាន បពរាន គលាក អុំពតី អ្វតី នឹង គកើត គឡើង គ្រើ គលាក ពុុំ ដប្រចធិត្ ។ ទតី្រុំែុត បពះអរាចាេ់ 

បាន ពន្យល់អុំពតី គោល្រុំណង �្រេ់បទង់ ក្ញង ក្� នាុំ មកនរូវ បពះ្ម្ពតី� ម�មន ។

េូមបងរកើតបរិយាកាេ

េ្រាប់ការងរៀនេូ្ត។

្រ�ិយក្េ ែុុំវិញ ខាងរាងក្� អាច 

រាន ឥទ្ធិពល ម�ួ ចុំគោះ អ្វតី ដដល េធិេ្ស 

រាន ្រទពធិគសា្ន៍ គៅ ក្ញង ក្�គ�ៀនេរូបត 

អុំពតី ដុំណឹងល្អ ។ េរូម គ�ៀ្រចុំ ថ្នាក ់

គ�ៀន គដើម ត្ី េធិេ្ស អាច រានអា�មមេណ៍ល្អ 

គហើ� អាច គផាដាត គៅគលើ គមគ�ៀន ។ អ្ក 

ក៏អាច នឹង ្ ធិតចង ់គ�ៀ្រចុំគរៅអតីអង្គញ� 

វតថែញដដលរានក្��ំខានខាលាុំង លកខេណៈ 

ថ្នាក់គ�ៀន នធិងលកខេណៈ ប្រូ្រគបងៀន 

គៅក្ញង ក្� គ�ៀ្រចុំ �្រេ់អ្ក ។
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គមគ�ៀនទតី ១១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣

• បហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសូមដល់កពះៃូវសំណួរដថដលៗបទាះជាោៃទទួលចបមលែើយោ៉ាងចបាស់

បហើយដបូចានាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរទទូចអង្វរជាបកចើៃដងម្រពរីរា៉ាទរីៃបនាះយែូថសបោៃសូមដល់កពះអរាចស់ជាបលើ្រទរីបរីបហើយ

កពះអរាចស់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរា៉ាទរីៃយ្រឯ្រសារសរបសរបោយនដបនាះ«បៅឱរោសជា្រ់លា្រ់»(្បវ្រ្ិសា្ស្ នន សាសនាច្ក

១:២១)។រា៉ាទរីៃោៃសៃយាថាោត់ៃឹងបរ្ហាញឯ្រសារសរបសរបោយនដបនាះថតចបំោះ្ រិោរបស់ោត់ៃិងសរា�ិ្រក្ួសារ

ថតបែុនាមៃនា្់របទៀតបែុបណ្ណះ។រា៉ាទរីៃោៃកត�ប់បៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រជាមួយៃឹងឯ្រសារសរបសរបោយនដបនាះ។បករោយពរី

រា៉ាទរីៃោៃបចញបៅមិៃយូរបែុនាមៃអិមរា៉ាស៊្ីធោៃ្ ្ល់្រំបណើត្រូៃកបុសរានា្រ់ប្មះអាលវៃិថដលោៃសាលាប់បៅមិៃយូរបែុនាមៃ

បនាទាប់ពរីោៃប្រើតម្រ។អិមរា៉ាបស្ទើរថតសាលាប់បហើយយែូថសបោៃបៅ�ិតនាងអស់រយៈបពលពរីរសោដាហ៍។បពលបៃះរា៉ាទរីៃ

ោៃបៅអស់រយៈបពលបរីសោដាហ៍បហើយពួ្រប្ពុំោៃឮដំណឹងអ្វរីពរីោត់បសាះ។អិមរា៉ាោៃជាសះបស្បើយប�ើងវិញបៃ្ិចបហើយ

ោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលយែូថសបឲ្យបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របដើម្បរីបមើលថាបហតុអ្វរី្រ៏រា៉ាទរីៃពុំកោប់ដំណឹងអ្វរីមួយរា៉ាត់ម្រវិញបសាះបនាះ។

យែូថសបោៃបធ្វើដបំណើរបៅ្ ្ទះរបស់ឪពុ្ររាដាយបលា្របហើយបពលបៅដល់ទរីបនាះបលា្រោៃបៅរា៉ាទរីៃឲ្យម្រ។រា៉ាទរីៃោៃ

ចណំ្យបពលបពញមួយកពឹ្របដើម្បរីបធ្វើដបំណើរម្រ។បៅបពលោត់ោៃម្រដល់ោត់ោៃបរិបភា្អាហារជាមួយក្ួសារស្៊ីធ

បែុថៃតេរំបពចបនាះោៃទរាលា្រ់សាលាបកោចុះ។បៅបពលថដលប្សួរថាបលា្ររាៃបរឿងអ្វរីបលា្រោៃយំបហើយទរីបំ្ុតោៃសារភាព

ថាបលា្រោៃបធ្វើឲ្យោត់ឯ្រសារថដលសរបសរបោយនដចំៃួៃ១១6ទំពព័របនាះបហើយ។(សូមបមើលHistory of Joseph 
Smith by His Mother,ោៃបោះពុម្ពបោយPreston Nibley[ឆ្នាំ១9៥៨],១២4–២9សករាប់ពព័ត៌រាៃលម្អិត

អំពរីដំបណើរបរឿងបៃះ)។

• សូមពិចារណ្អំពរីសាថាៃភាពលោំ្រទាំងបៃះចបំោះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ដូចបម្ច្រ្ននុង

សាថាៃភាពថបបបៃះ?

សូមកោប់ដល់សិស្សថាបៅបពលកត�ប់ម្រដល់្ូមិហាមែូៃរីវិញបោយោមៃឯ្រសារសរបសរបោយនដចំៃួៃ១១6ទំពព័រ

បនាះយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃសុំរោរអ្ព័យបទាស។បោយសារយែូថសបោៃ«បធ្វើឲ្យកពះអរាចស់ធុញ្ ប់ចំបោះរោរទទូច

សុំឯ្រសិទ្ធិឲ្យរា៉ាទរីៃហារិសយ្ររោរសរបសរបនាះបៅ»(History of the Church,១:២១)មរ៉ូនណោៃដ្រយ្រយែូរីម

ៃិងធូមរីមបហើយយែូថសបោៃោត់បង់អបំណ្យទាៃនៃរោរប្រថកប។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយមរ៉ូនណោៃសៃយាថាយែូថសប

អាចទទួលោៃវម្ងបទៀតបបើបលា្រៃឹង«រាបសារបហើយភាញា្រ់ខលែលួៃ»History of Joseph Smith by His Mother,
១34)។បករោយម្រយែូថសបោៃទទួលវិវរណៈថដលឥ�តូវកតូវោៃប្សាគល់ថាជាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:១–3ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពយារោរីយែូថសបស៊្ីធយល់។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបអំពរីសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់ចំបោះយែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងខទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?(បៅបពលសិស្ស

ថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូម្ ូសបញ្ជា្រ់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គោលបំណងនៃព្រះ្ំុអាចស្មនុគោមាញ

គទ។អ្ន្រអាចៃឹងឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចំណ្ំបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងខ១។វអាចៃឹងជា�ំៃួយបដើម្បរីពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:១ោ្រ្យស្នុ្សាមាញរាៃៃព័យថារារាំងមិៃឲ្យសបកមចបជា្�ព័យ)។

• បតើរោរពិតបៃះោៃ�ួយដល់យែូថសបស៊្ីធអំ�នុងកោលំោ្របៃះោ៉ាងដូចបម្ច?បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់សករាប់បយើង

ទាំងអសោ់នាបដើម្បរីយល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣:៤–១៥

្្ះអម្ចាស់រែជនាទាសដល់យ៉ូតសរែស៊្មី្ជហើយោនោស់ជែឿនជោកឲ្យត្រែចិែ្ត

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាកពះរាៃបៃ្ទតូលថា្រិច្ចរោររបស់កទង់ពុំអាចស្នុ្សាមញ្រ្រី្រ៏កទង់ចង់ឲ្យពយារោរីដឹង្ ងថដរអំពរី្រំហុស

ថដលបលា្រោៃបធ្វើបហើយៃឹងលទ្្ធ លនៃ្ំរហុសទាំងឡាយបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា3:4–6ឲ្យឮៗ។សូមដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមកោប់ោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលអាចៃឹងពោិ្របដើម្បរីឲ្យយែូថសបស្៊ីធ

សាដាប់។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយបហតុអ្វរី។

• បតើយែូថសប«ោៃបៅរាមរោរបញ្ចនុះបញ្ចតូលទាំងឡាយនៃមៃុស្សបលា្រ»រាមរបបៀបណ្?(្�ៃិងស�3:6)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:១២–១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលឃ្លាទាំងឡាយថដល្ ូសបញ្ជា្រ់ពរីមូលបហតុថដលស្រម្ភាពរបស់យែូថសប្ឺធងៃៃ់ធងៃរបំ្ុតបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:៧ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅយែូថសបស៊្ីធ្ួរថតបធ្វើបៅបពលបលា្រសថែិតបៅបករោមសរាពធរបស់រា៉ាទរីៃហារិស។(មុៃបពលសិស្សអាៃ
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គមគ�ៀនទតី ១១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣

អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យមនុស្ស ងលាក្ឺសំបៅបៅមៃុស្សបលា្រទាំងអស់)។បនាទាប់ពរីសិស្សកោប់

អំពរីរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់សូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងគួរផតខ្លាចព្រះជាជាងខ្លាច

មៃុស្ស។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំំ្ោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី៧ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីខាលាចកពះជាជាងខាលាចមៃុស្សបនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីអតថែៃព័យនៃរោរខាលាចកពះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរ

ឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« រាន កដនលៃង ជា គបចើន ក្ញង បពះ្ម្ពតី� ដដល ទរូនាមន�្រេ់ មនុេ្ស ឲ្យ ខាលាច ដល់បពះ ។ គៅែុំនាន ់�្រេ់ គ�ើង 

ជាទរូគៅគ�ើង បាន ្រកដប្រោក្យ ខាលាច ថ្ ជា « គោ�ព » ឬ « ោ�វភាព » ឬ « បេឡាញ់ » ដដលថ្ 

ក្� ខាលាច ដល់បពះ រានន័� ថ្ បេឡាញ់ បពះ ឬ គោ�ព ដល់បទង់ នធិង បកតឹ្យវិន័� �្រេ់បទង់ ។ 

ជាញឹកញា្រ់ គនាះ អាច ជាក្� អាន ដ៏បតឹមបតរូវ មួ� ្រ៉ុដន្ ខ្ញុំ គងឿង ឆងៃល់ គពល ខលៃះ គ្រើោក្យ ខាលាច 

ពុុំរានន័�ពធិត ថ្ជា ខាលាច គៅគពល ពួកពយាក្�ី នធិយ� អុំពតី ក្� ភ�័ខាលាចគ្្វើឲ្យបពះអាក់អន់បពះទ�័ 

គោ�ក្� មធិនគោ�ព្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បទង់គនាះ ។. . .

« . . .គ�ើង ្ ួ� ដត បេឡាញ់ នធិងរានោ�វភាព ចុំគោះ បទង់ ដដល គ�ើង ខាលាច ក្ញងក្� គ ្្វើអ្វតីមួ�ខេុ គៅចុំគោះ បពះគនបតបទង់  

មធិន ថ្ អាចនឹង រានទេ្សនៈ ឬ េរាពា្ មកពតី អ្ក ដនទ យ៉ាងណា គនាះគទ » ( « A Sense of the Sacred » 

[ CES fireside for young adults, ន្ងៃទតី ៧ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៤ ], ៦–៧, LDS .org េរូមគមើល ែងដដ� 

speeches .byu .edu ) ។

• កសបរាមថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសៃិបតើរោរខាលាចកពះរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើរោរខាលាចកពះដូចថដលថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសិៃោៃពៃ្យល់អាច�ួយបយើងបធ្វើរោរសបកមចចិតតេកតូវបទាះជាបពលបយើងរាៃ

រោរោ្រ់សរាពធម្រពរីមិតតេ្្រ្ិោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:៨បោយសាងាត់បសងៃៀមថស្វងរ្របមើលអ្វរីថដលកពះៃឹងោៃបធ្វើបបើ

យែូថសបស្៊ីធោៃសាដាប់រាមចបមលែើយពរីដំបូងចំបោះរោរសុំរបស់រា៉ាទរីៃបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបៃូវអ្វរីថដលបយើងអាច

បរៀៃម្រពរីខបៃះ។សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេកតវូកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាគបើគយើងមាៃភា្គោមារះពតង់ចំគោរះព្រះបញ្ញត្តិ

របស់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងោំពទគយើងអំ�នុងពោលំបាកទាំងឡាយ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយបពលថដលពួ្រប្បធ្វើរាមបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់ជាជាងបធ្វើរាមរោរោ្រ់សរាពធឬឥទ្ធិពលរបស់

មៃុស្សដនទបទៀត។សូមអបញជើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃទទួលរោរោំកទរបសក់ពះអរាចស់

ចំបោះរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ពួ្រប្។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបដើមបមបរៀៃអ្ន្រោៃសំុឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីសាថាៃភាពថដលពួ្រប្អាចៃឹងកតូវោៃល្បលួងឲ្យសាដាប់មិតតេ្្រ្ិ

ជាជាងរោរបោរពកបតិបតតេិ។សូមទាញចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបផ្ដាតបៅបលើបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះ�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រកតវូោៃល្បលួងបោយមិតតេ្្រ្ិរានា្រ់ឲ្យបធ្វើៃូវបរឿងមួយថដលអ្ន្រដឹងថាមៃិកតឹមកតូវ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសររបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀប

ថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតបៃះចំបោះទំនា្រ់ទំៃងបច្ចនុប្បៃ្នរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងមិតតេ្្រ្ិៃិងក្ួសារ។

បនាទាប់ពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:9–១0ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ឲ្យប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរសៃយាថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធបទាះជាយែូថសបោៃបធ្វើ្រំហុសធងៃៃ់ធងៃរ្្ររី។

(អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ)។

• បតើរោរសៃយាអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធ?បតើរោរសៃយាបៃះអៃុវតតេចំបោះបយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

(សិស្សអាចឲ្យបោបល់ៃូវបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតវូោក្រដ្ ូសបញ្ជា្់រថាពបសិៃគបើគយើងផពបចិត្ត្បីអំគ្ើបាប

របស់គយើងគនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃគសចក្ដបីគមតាតាករុណារបស់ព្រះអមាចាស់)។

• សូមចាំ្រ្ននុងចិតតេៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់យែូថសបបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:4–6បតើអ្ន្រ

រាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបនាទាប់ពរីសាដាប់ឮរោរសៃយាបៃះម្រពរីកពះអរាចស់បបើអ្ន្រ្ ឺជាយែូថសបវិញ?
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គមគ�ៀនទតី ១១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:9,១១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ពរីរោរកពរាៃថដលកពះអរាចស់ោៃ

្ល្់ឲ្យពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

• បហតុអ្វរី្រ៏រោរកពរាៃទាំងបៃះសំខាៃ់បដើម្បរីរំឭ្របយើងបៅបពលបយើងថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបសប់យើងបហើយថស្វងរ្រ

បសច្្ររីបមរាតា្ររណុ្របស់កពះអរាចស់បនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣:១៦–២០

្្ះអម្ចាស់្ន្យល់អំ្ រីជរលរែំណងររែស់្្រង់ក្ននុងការនាំមកនូវ្្ះ្ម្រីរមរមន

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3:១6–២0បោយសាងាត់បសងៃៀមរួចកោប់អំពរីបោលបំណងថដលកពះអរាចស់

កបទាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃម្របនាះ។

• បហតុអ្វរី្រ៏្ិរច្ចរោរថដលយែូថសបស្៊ីធៃិងរា៉ាទរីៃហារិស្ំរពុងបធ្វើបនាះរាៃសារៈសំខាៃ់ោ៉ាងខាលាំងចំបោះកពះអរាចស់

ៃិងរាកសតេកទង់ដូបច្នះ?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបហើយទទួលអារម្ណ៍

បៅន្ងៃបៃះៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រផ្ទាល់អំពរី

បសច្រ្រីបមរាតា្ររុណ្របស់កពះអរាចស់បៅបពលបយើងថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើង។អ្ន្រ្រ៏អាចកោប់ដល់សិស្សទាំងអស់ថា

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃសងៃូវរោរោត់បង់នៃឯ្រសារសរបសរបោយនដចំៃួៃ

១១6ទំពព័រ។



52

គមគ�ៀន ទតី១២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១០
បមបរៀៃទរី១២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០:១–៤

្្ះអម្ចាស់ោនសាដារអជំណាយទានជដើម្បរីរែកត្រែររែស់យ៉ូតសរែជ�ើងវិញ

សូមឲ្យសិស្សបមើលសបង្ខបៗៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្បរៀៃម្រពរីបមបរៀៃមុៃអំពរីរោរោត់ឯ្រសារថដលសរបសរបោយនដចំៃួៃ១១6

ទំពព័រប�ើងវិញ(សូមបមើល្�ៃិងស�3)។សូមរំឭ្រសិស្សថាបោយសារថតរោរទទូចសុំដថដលៗរបស់ពយារោរីបដើម្បរី

អៃុញ្ញាតឲ្យរា៉ាទរីៃហារិសយ្រឯ្រសារថដលោៃសរបសរបោយនដបៅជាលទ្ធ្លនាំឲ្យោត់ទំពព័រទាំងបនាះមរ៉ូនណ្រ៏ោៃដ្រ

យ្រផ្ទាំងចណំ្ររាសៃិងយូរីមៃិងធូមរីមបចញពរីយែូថសបស៊្ីធ។

បករោយម្រមរ៉ូនណោៃកប្ល់ផ្ទាំងចំណ្រៃិងយូរីមៃិងធូមរីមឲ្យវិញ។មួយរយៈរោលបនាទាប់ពរីទទួលោៃរបស់ទាំងបៃះ

ម្រវិញយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0។បៅ្រ្ននុង

វិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃថណនាំយែូថសបអំពរីអ្វរីថដលកតវូបធ្វើជាមួយៃឹងថ្្ន្រនៃផ្ទាំងចំណ្រថដលោៃសរបសរបោយនដថដល

ោៃោត់បនាះ។(សូមបមើលលូស៊ីរា៉ា្រស្៊ីធHistory of Joseph Smith by His Mother,ោៃបោះពុម្ពបោយ

Preston Nibley[ឆ្នាំ១9៥៨],ទំពព័រ១33–36)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:១–២បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃរំឭ្រយែូថសបពរីមូលបហតុថដលអំណ្ច

បដើម្បរីប្រថកបកតូវោៃដ្របចញពរីបលា្រៃិងអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងជាលទ្ធ្លម្រពរី្រំហុសរបស់បលា្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់

ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:3–4។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរកបឹ្រសាថដលកពះអរាចស់ោៃ

្្ល់ឲ្យបពលយែូថសបស្៊ីធចាប់ប្្ើមប្រថកបម្ងបទៀតបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ិតថាយែូថសបស៊្ីធចាំោចក់តូវទទួលោៃរោរកបឹ្រសា្រុំឲ្យបធ្វើរោរឬប្រថកបហួសពរី្ររាលាំងថដលបលា្ររាៃ

ដូបច្នះ?

• បតើរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:4ថណនាំបយើងបៅបពលបយើងបបកមើកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០:៥–៣៧

្្ះអម្ចាស់្្ម្នអំ្ រីតផនការររែស់សាតាំងក្ននុងការរែំផ្លាញយ៉តូសរែស៊្មី្និងកិច្ចការររែស់្្ះ

សូមបរ្ហាញអង្គប់ឬអនាទា្រ់មួយ(ឬ្ូររូបភាពមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើឧប្ររណ៍ដូបច្នះតំណ្ងឲ្យបំណងរបស់សារាំងចបំោះ

បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0:៥

ឲ្យឮៗសូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាឲ្យពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបធ្វើបដើម្បរីប្ចបចញពរីសារាំង។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពតី បាត់ឯកសា�ដដលេ�គេ� គោ�នដ ចុំនួន១១៦ ទុំព័�មក ពយាក្�ី បាន 

បាត់្រង់ អុំណាច គដើម្តី ្រកដប្រ ។ គបក្� ពតី ក្� អ្ធិសាឋាន គោ�រា្រសា� នធិងក្� 

ដប្រចធិត្ អេ់មួ���ៈគពលមកគនាះ ផាទាុំ ងចុំណា�នធិង �រូ�ីម នធិង្រូមតីម បតរូវ បាន ប្រ្ល ់

មក ឲ្យ �៉រូដេ្រ វិញ ។ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា �៉រូដេ្រ មធិន ឲ្យ ្រកដប្រគឡើងវិញ  

នរូវដែក្ នន ផាទាុំងចុំណា� ដដលបានបាត់ ោុំង១១៦ ទុំព័� គនាះគទ គហើ� បទង់ បាន គ្រើក  

េដម្ង អុំពតី ដែនក្� េរាងាត់ �្រេ់សាតាុំង គដើម្តី ្រុំផាលាញ កធិច្ចក្� �្រេ់បពះ ។  

�ួច គហើ�បពះអរាចាេ់បាន ្រញ្ជា ឲ្យ�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ្រកដប្រ ផាទាុំង តរូច �្រេ់នតីនហ្វ ។  

បទង់ ក៏បាន ពន្យល់ អុំពតី គោល្រុំណង នន បពះ្ម្ពតី�ម�មន គហើ�នឹង តួនាទតី វា គៅក្ញងក្� 

សាថា្រនា សាេនាចបក �្រេ់បទង់ ។
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គមគ�ៀនទតី១២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១០

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីខបៃះ?(សិស្សអាចកោប់បោលរោរណ៍ប្្សងមួយបែុថៃតេសូមកោ្រដថាអ្ន្រ្ ូសបញ្ជា្រ់

កោប់ថាគៅគ្លគយើងអធិោឋាៃជាៃិច្ចគនារះគយើងៃឹងមាៃអំណាចគ�ើម្បីយកឈរ្ះគលើោតាំងៃិងអ្កទាំងឡាយផ�លបគពមើ

វា។សូមពិចារណ្សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរអធិសាឋាៃ�ួយបយើង«យ្រឈ្នះបលើសារាំងបហើយ���ប្ចបចញ[ពរីអ្ន្រទាំងឡាយ]ថដល�ួយ្ិរច្ចរោររបសវ់

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយឧទាហរណ៍អំពរីរបបៀបថដលរោរអធិសាឋាៃោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យទប់ទល់ៃឹងរោរល្បលួង

របស់សារាំង។(សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្រប្មិៃ្ ួរថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ឬបរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃបកចើៃបព្របនាះបទ)។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកពរាៃដល់យែូថសបអំពរីអនាទា្រ់មួយថដលសារាំងោៃោ្រ់បដើម្បរីពយាោមបំផ្លាញដលព់យារោរី

ៃិង្ិរច្ចរោររបស់កពះ។សូមអបញជើញសិស្សបួៃកោំនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១0:៨–១9។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីថ្ៃរោររបស់បុ្ ្គលទុច្ចរិតថដលរោៃ់រោប់ឯ្រសារសរបសរ

បោយនដបនាះ។

• បតើថ្ៃរោររបស់បុ្្គលទុច្ចរិតថដលរាៃឯ្រសារសរបសរបោយនដជាអ្វរី?(បដើម្បរីបង្ខតូច្ិរតតេិយសពយារោរីៃិង្រិច្ចរោរ

របស់កពះអរាចស់រាមរយៈរោរផ្លាស់ប្តូរោ្រ្យនៃឯ្រសារសរបសរបោយនដបនាះ។បបើយែូថសបោៃប្រថកបឯ្រសារដូចោនា

ម្ងបទៀតព្ួរប្ៃឹងៃិោយថាបលា្រពុំអាចបធ្វើវដូចោនាពរីរដងបទបហតុដូបចានាះពុំរាៃអំបណ្យទាៃបទ)។

សូមបលើ្រអនាទា្់រឬអង្គប់ថដលអ្ន្រោ្រ់បរ្ហាញរោលពរីមុៃប�ើង(ឬសំបៅបៅបលើរូបភាពថដលោៃ្ូរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0:២0–២9កពះអរាចស់ោៃៃិោយអំពរីឥទ្ធិពលរបស់សារាំង

ចំបោះមៃុស្សទុច្ចរិតថដលទទួលោៃឯ្រសារសរបសរបោយនដចំៃួៃ១១6ទំពព័របនាះៃិងរបបៀបថដលសារំាងសបកមច

បោលបំណងទុច្ចរិតរបស់វ។សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រ្រ្ននុងចំបណ្មនដ្ូៃរីមួយៗអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១0:២0–២9បោយសាងាត់បសងៃៀមថស្វងរ្រអ្វរីថដលខទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីបោលបំណងរបស់សារាំង។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃខដូចោនាថស្វងរ្របមើលយុទ្ធសាកសតេថដលសារាំងបកបើបដើម្បរីសបកមចបោលបំណងវ។បករោយពរីឲ្យបពល

ក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញជាមួយៃឹងនដ្ូរបស់ព្ួរប្។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីបោលបំណងរបស់សារំាងម្រពរីខទាំងបៃះ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ប្្សងមួយបែុថៃ្

សូមកោ្រដថាពួ្រប្ោៃកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ោតាំងមាៃបំណងបំផ្លាញកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់ៃិង

ព្លឹងរបស់គយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំ

ោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងខ២២–២3ៃិង២៧)។

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រអាៃបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះបតើសារាំងពយាោមបំផ្លាញ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ៃិងកពលឹងរបស់បយើង

ោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រ្រីពិតបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម។សូមអបញជើញសិស្ស

ថដលចាប់នដ្ូោនាពិភា្រសាពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញ្ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលសារាំងោៃបកបើបដើម្បរីបោ្របបញ្ឆោតញនុះញង់្រំហឹងបបញ្ជារៃិង្រុហ្របដើម្បរីបំផ្លាញ

្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ៃិងកពលឹងរបស់បយើងបនាះ?

• បតើរោរដឹងជាមុៃអំពរីបំណងរបស់សារាំងៃិងវិធរីសាកសតេរបស់វ�ួយបយើងបចៀសវងៃិងប្ចបចញពរីអនាទា្រ់របស់វោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចំណ្យបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ

្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីវិធរីសាកសតេរបស់រារសកតូវថដលោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១0:២0–២9ថដលពួ្រប្ោៃប�ើញឬដឹងបនាះ។សូមពួ្រប្ឲ្យសរបសរអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីបចៀសវង

ឬប្ចបចញពរីអនាទា្រ់របស់សារាំង្ ងថដរ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃ់បហើយសូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:30–3៧បោយពៃ្យល់

ថាបោយសារថតថ្ៃរោររបស់មៃុស្សទុច្ចរិតបដើម្បរីបំផ្លាញ្រិច្ចរោររបស់កពះៃិងប្ររ្តិ៍ប្មះរបស់យែូថសបស៊្ីធបនាះកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាយែូថសប្ំុរឲ្យប្រថកបប�ើងវិញៃូវថ្្ន្របនាះ្រ្ននុងផ្ទាំងចណំ្រថដលោៃោត់ចំៃួៃ១១6ទំពព័រថដលោៃប្រថកបបហើយ

បនាះប�ើយ។



54

គមគ�ៀនទតី១២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១០

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០:៣៨–៤៥

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជាឲ្យយ៉ូតសរែស្៊មី្រែកត្រែផ្ទាំងែូចររែស់នរីនហវ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:3៨–4២។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យយែូថសបប្រថកប�ំៃួសឲ្យរោរប្រថកបប�ើងវិញៃូវចថំណ្រនៃផ្ទាំងចំណ្រថដល

ោៃោត់ចំៃួៃ១១6ទំពព័រថដលោៃប្រថកបបហើយបនាះ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាយែូថសបឲ្យប្រថកបអ្វរី?បហតុអ្វរី?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃបរៀបចំសករាប់ឯ្រសារសរបសរបោយនដថដលោៃោត់ចំៃួៃ១១6

ទំពព័របនាះ។សូមពៃ្យល់ថារោរោត់ឯ្រសារថដលរាៃរោរប្រថកបនៃ្ម្ពរីរលរីនហ្ឺរាៃបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសបង្ខបរបស់មរមៃអំពរី

ផ្ទាំងធំរបស់ៃរីនហ្វ។មរមៃកតូវោៃបំ្ុសឲ្យភាជាប់ផ្ទាំងតូចរបស់ៃរីនហ្វបៅៃឹង្រំណត់ករារបស់បលា្រ«សករាប់បោលបំណង

ដ៏ឆ្លាតនវមួយ»ថដលបពលបនាះបលា្រពុំយលប់�ើយ(សូមបមើលោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ១:3–៧)។ផ្ទាំងតូចរបស់ៃរីនហ្វោៃ

រាៃកបថហលជា្រ្ននុងរយៈបពលដូចោនាៃឹង្ម្ពរីរលរីនហ។បនាទាប់ពរីរោរោត់ចៃំួៃ១១6ទំពព័របនាះម្រកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាពយារោរី

យែូថសបស្៊ីធឲ្យប្រថកបឯ្រសារម្រពរីផ្ទាំងតូចរបស់ៃរីនហ្វ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:43បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតដ៏សំខាៃ់មួយ

ថដលកពះអរាចស់ោៃចង់ឲ្យយែូថសបស្៊ីធយល់។(បៅបពលសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូមសរបសរបសច្រ្រីពិត

ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពបាជាញារបស់ព្រះម�ិមាជាងកលល្ិចនៃអារក្សគៅគទៀត។អ្ន្រអាចៃឹងកតវូរោរពៃ្យល់ថា

កលល្ិចសំបៅបៅបលើរោរបកបើល្បចិបដើម្បរីបបញ្ឆោតមៃុស្ស)។

• បតើថ្ៃរោររបស់កពះអរាចស់�ំៃួសឯ្រសារសរបសរបោយនដថដលោៃោត់បរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0:44–4៥បោយសាងាត់បសងៃៀមថស្វងរ្របមើល្ ស្នុរាងនៃបសច្្ររីពិត

បៅ្រ្ននុងខខ43។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0:44–4៥បហតុអ្វរីផ្ទាំងតូចរបស់ៃរីនហ្វរាៃតនមលែជាង

ឯ្រសារថដលោៃោត់ចំៃួៃ១១6ទំពព័របនាះដូបច្នះ?

• បតើរោរដឹងថាកពះោៃបរៀបចំ្ លែតូវមួយបដើម្បរីសងន្លែឯ្រសារសរបសរបោយនដថដលោៃោត់ចៃំួៃ១១6ទំពព័រ�ួយអ្ន្រ

យល់រោៃ់ថតបពញបលញពរីទៃំុ្រចិតតេរបសក់ទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០:៤៦–៧០

្្ះអម្ចាស់កោ៏ន្ ន្យល់អំ្ រីជរលរំែណងនន្្ះ្ម្រីរមរមនជហើយនឹងែួនា្ររីវាជៅក្ននុងការសាថារែនា

សាសនាច្កររែស់្្រង់

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:46–6១បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះកពះអរាចស់ោៃ

ថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកទង់ោៃបឆលែើយតបចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបស់ព្ួរសិស្សៃរីនហ្វរបស់កទង់បោយរោររ្រសាៃិងរោរនាំកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ឲ្យបចញម្របៅ�ំនាៃ់របស់បយើង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:6២–63ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃឹងនាំម្រៃូវពៃលែឺ។

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃឹងនាំអ្វរីខលែះបៅរោៃ់ពៃលែឺ?(ចំណុចពិតនៃបោលលទ្ធិរបស់កពះក្រីស្ទ)។

• កសបរាមខ63បតើកពះអរាចស់បកបើចំណុចពិតនៃបោលលទ្ធិរបសក់ទង់បដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើ្រិច្ចរោររបស់សារាំងោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗអំពរីរោរសៃយាចុងបករោយរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:6៧,

69–៧0។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយ្រត់ចំណ្ំឃ្លាថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្្រ្ននុងពៃលែឺនៃអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ

បៅន ង្ៃបៃះ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយឃ្លាថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្ៃិងបហតុអ្វរី។សូមបញ្ចប់បោយទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤
បមបរៀៃទរី១3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤:១–៣

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ស៊មីញ្ញ័រ្ែូវោនជៅឲ្យជ្វើកិច្ចការជៅក្ននុងការរែជ្មើររែស់្្ះ។

សូមចាប់ប្្ើមបោយរោរសុំឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្ណ៍កោថានាចង់បបកមើកពះបហើយចង់ដឹងពរីកពះឆៃ្ទៈកទង់ទា្រ់ទងៃឹងរបបៀបថដលអ្ន្រអាច�ួយ្រ្ននុងរោរបធ្វើ

្រិច្ចរោររបស់កទង់ោៃល្អបំ្ុតថដរឬបទ?

សូមពៃ្យល់ថាឪព្ុររបស់យែូថសបស្៊ីធរាៃបំណងោ៉ាងខាលាំងបែុថៃតេោត់ពុំដឹងថាបតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យឲ្យោត់បធ្វើអ្វរី

ប�ើយ។្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨២9យែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញព័រៃិងលូស៊ីជា្ រោិរបស់បលា្រោៃបៅសួរសុខទ្ុរ្ខ្រូៃកបសុ

របស់ពួ្របលា្រយែូថសបស្៊ីធ�ុញ្ញព័របៅ្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថបែៃសិលបវញា៉ា។អំ�នុងរោរសួរសុខទុ្រ្ខបនាះយែូថសបស្៊ីធ�ុញ្ញព័រ

ោៃទទួលវិវរណៈមួយថដលបឆលែើយបៅៃឹងសំណួររបស់ឪពុ្ររបស់បលា្រ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4្ឺជាចបមលែើយ

របសក់ពះអរាចស់ថដលកទង់ោៃថចងពរី្ ុណសម្បតតេិនានាថដលកទង់រំពឹងចង់ោៃពរីសណំ្្រ់អ្ន្រទាំងឡាយថដល�ួយបៅ្រ្ននុង

្ិរច្ចរោររបស់កទង់។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅកោនៃវិវរណៈបៃះសាសនាចក្រពុំទាៃ់កតូវោៃបរៀបចំប�ើងបហើយបព្វ�ិតភាពពុំទាៃ់កតូវោៃ

សាដារប�ើងវិញបៅប�ើយបទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:១បោយសាងាត់បសងៃៀមថស្វងរ្របមើល

របបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញថាជារោរណ៍ថដលបទើបថតចាប់ប្្ើមបបងកើតប�ើង។

• បតើកពះអរាចស់បកបើកពះបៃ្ទតូលអ្វរីបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ?

• បតើរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ«អសាចរ្យ»បោយវិធរីណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:២ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់សុំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលចាប់ប្្ើមបធ្វើរោរបបកមើរបស់កទង់។(អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាោ្រ្យចាប់ ងផ្ើម ងធ្ើការរាៃៃព័យ

ថាប្្ើមបធ្វើ)។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអរាចស់រំពឹងអ្វរីខលែះពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលបបកមើកទង់?

• បតើវរាៃៃព័យដូចបមតេចបដើម្បរីបធ្វើអ្វរីមួយ«បោយអស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ំៃិតបហើយអស់ពរី្ររាលាំង»បនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីឃ្លាបៃះសូមឲ្យព្ួរប្ពិពណ៌នាអំពរីស្រម្ភាពឬល្រ្ខណៈសម្បតតេិអ្វរីខលែះថដលពួ្រប្

រំពឹងថារាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃមៃុស្សរានា្រ់ថដល្រំពុងពយាោមបដើម្បរីបបកមើកពះបោយអស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ំៃិតបហើយអស់ពរី

្ររាលាំងរបស់ព្ួរោត់បនាះ។អ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្ ្ល់ឧទាហរណ៍អំពរីមៃុស្សទាំងឡាយថដលព្ួរប្ដឹងថាោៃបបកមើ

កពះអរាចស់រាមរបបៀបបៃះ្ ងថដរ។

បរុព្វកថា
វិវ�ណៈគនះ បតរូវ បាន ែ្ល់ ឲ្យគៅ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ េ៊ីញ្ញ័� គៅ ដខ កុមៈ្ ឆ្នាុំ១៨២៩ ដដល 

បតរូវ ជា ឪពុក �្រេ់ ពយាក្�ី ្ឺ ជា វិវ�ណៈ ដុំ្ររូង គ្ មួ� នន វិវ�ណៈ ដុំ្ររូង គ្ ម�ួ ចុំនួន បាន 

ប្រោន គៅដល់ ្រុ្្គល ជាគបចើន ដដល រាន ្រុំណង បបាថ្នា គដើម ត្ី ែួ� បពះអរាចាេ់ គៅក្ញង 

កធិច្ចក្� �្រេ់ បទង់ ( េរូមគមើល ែងដដ�  ្ . នធិង េ.១១–១២; ១៤–១៦; ២៥ ) ។ 

ក្ញង វិវ�ណៈគនាះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ េី៊ញ្ញ័� បតរូវ បាន គៅ ឲ្យគ្្វើកធិច្ចក្� គៅក្ញង ក្� ្រគបមើ 

�្រេ់បពះ ។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ដចង ពតី្ុណេម្ត្ធិ នធិង លកខេណៈ 

េម្ត្ធិ ្ នលៃឹះ េបរា្រ់ អ្កោុំងឡា� ណា ដដល ្រគបមើ បទង់ ។
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គមគ�ៀនទតី១៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុបំពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ បង្មើ ្ពទះ ងោយ អស់ ពដីចិ្រ្ អស់ពដីពលំ 

អស់ពដី្ំនិ្រ ងហើយ អស់ ពដី ករាលាំរ របស់ ងយើរ .

បដើម្បរី�ួយសិស្សកោប់ពរីបោលរោរណ៍មួយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:២សូមសួរសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:២បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលប្រើតបចញម្រពរីរោរបបកមើកពះ«បោយអស់ពរីចិតតេ

អស់ពរីពលំអស់ពរី្ំៃិតបហើយអស់ពរី្ររាលាំង[របស់បយើង]បនាះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យបបំពញ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បញ្ចប់បៅបលើរោដារបខៀៃ។វ្ួរថតអាៃកសបដៀងោនាៃឹងឃ្លាដូចខាងបករោមបៃះ៖គបើគយើងបគពមើព្រះគោយ

អស់្ បីចិត្តអស់្បី្លំអស់្បីគំៃិតគ�ើយអស់្បីកមាលាំងរបស់គយើងគនារះគយើងអាចបាៃឈរគោយឥតគទាសគៅចំគោរះព្រះ

គៅន្ងៃចុងគពកាយបំែុត។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថារោរបបកមើកពះបោយអស់ពរីចិតតេអស់ពរីពលំអស់ពរី្ំៃិតបហើយអស់ពរី្ររាលាំងរបស់បយើងៃឹងអៃុញ្ញាតឲ្យ

បយើងឈរបោយឥតបទាសបៅចំបោះកពះដបូច្នះ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរពិចារណ្ថាបតើរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បដើម្បរីឈរបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះបហើយ

«ឥតបទាស»បនាះ។អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលល្រ្ខណៈសម្បតតេិ

មួយថដលបុ្្គលរានា្រ់ៗចាំោច់កតូវរាៃបដើម្បរី�ួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ទង់។

• បតើល្រ្ខណៈសម្បតតេិអ្វរីខលែះថដលមៃុស្សរានា្រ់ចាំោច់កតវូរាៃបដើម្បរី�ួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់បនាះ?

(រាៃបំណងចង់បបកមើកពះ)។

អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាមៃុស្សមួយចៃំួៃ្ ិតថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4្ឺជារោរបៅឲ្យបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា

បពញបរា៉ាងថតបែុបណ្ណះបទ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយឪពុ្ររបស់យែូថសបស៊្ីធថដលវិវរណៈបៃះកតវូោៃកបទាៃឲ្យោត់្ឺពុំ

កតូវោៃបៅជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងបនាះបទ។បទាះជាោ៉ាងណ្ោត់ោៃបធ្វើរាមរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4:២–3អស់មួយ�រីវិតរបសោ់ត់ៃិងបបកមើបោយរោររាំងចិតតេបៅក្ប់ទរី្រថៃលែងៃិងក្ប់បពលថដលោត់កតូវ

ោៃបៅឲ្យបបកមើ។ោត់្ ឺជាសា្រ្សរីរានា្រ់នៃសា្រ្សរីកោំបរីនា្រ់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយជាមៃុស្សរានា្រ់នៃមៃុស្សដំបូងថដលកតូវ

ោៃក�មុ�ទឹ្របៅបពលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងជា្ លែតូវរោរបៅន្ងៃទរី6ថខបមសាឆ្នាំ១៨30។ោត់្រ៏ោៃបបកមើជា

បលា្រអយ្យបរោដំបូងប្បង្អស់្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងជាទរីកបឹ្រសា�ំៃួយ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃទរីមួយ។

រោរកបឹ្រសាថដលោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌបៃះអាចអៃុវតតេចំបោះមៃុស្សទាំងអស់ថដលរាៃបំណងចង់បបកមើកពះអរាចស់

ៃិងរាមរបបៀបជាបកចើៃថដលបយើងអាចសាថាបនាៃ្ររបសក់ពះ។

• ជារោរបថៃថែមបៅបលើ្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងបតើវិធរីមួយចំៃួៃថដលបយើងអាច�ួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ

របស់កទង់រាៃអ្វរីខលែះ?

បដើម្បរី្ ្ល់ជា្ំៃិតដល់សិស្សអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបធ្វើរាមបំណងកោថានារបស់ពួ្រប្បដើម្បរី�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ

របស់កពះអរាចស់នាបពលឥ�តូវបៃះសូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រានា្់រឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម

ដ្របចញម្រពរីងដើម្ដី ករាលាំរ នន យុវជន ៖

« ក្� ្រគបមើ ដ៏ េុំខាន់ ្រុំែុត មួ� ចុំនួន ដដល អ្ក អាច ែ្ល់ឲ្យ ្ឺ គៅ ក្ញង ែ្ទះ �្រេ់ អ្ក ផាទាល់ ។ អ្ក អាច ្រគបមើ គៅ ក្ញង ក្� 

ចាត់តាុំង ពតី សាេនាចបក សាលា គ�ៀន នធិង េហ្មន៍ �្រេ់ អ្ក បាន ែងដដ� ។ អ្ក អាច ្រគបមើ គោ� ក្�គ្្វើ កធិច្ចក្� ពង្សប្រវត្ធិ 

នធិង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ អ្ក អាច ្រគបមើ គោ� ក្�ដចកចា� ដុំណឹងល្អ ជាម�ួ នឹង អ្កដនទ ឥឡជូវគនះ នធិងក្ញង នាម ជា 

អ្កែ្សព្វែសា� សាេនា គពញគរា៉ាង នា គពល អនា្ត ។ ជាញឹកញា្រ់ ក្�្រគបមើ ដ ៏រាន អតថែន័� ្រុំែុត ្ឺ បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ 

តាម ��ៈក្�គ្្វើ កធិច្ចក្� ល្អៗ សាមញ្ញ ជា គ�ៀងរាល់ ន្ងៃ ។ េរូម ដេ្វង�ក ក្�ដឹកនាុំ ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ជា គ�ៀងរាល ់ន្ងៃ គដើម្តី 

ដឹង ថ្គតើ បតរូវ ្រគបមើ ន�ណា នធិង ពតី �គ្រៀ្រ គដើម្តី ែួ� បេ្រគៅ តាម តបមរូវក្� ោុំងឡា� �្រេ់ ពួកគ្ ។ េរូម គ្្វើតាម ្ ុំ�រូ �្រេ់ 

បពះអង្គេគ្រ្គះ គៅ គពល អ្ក ្រគបមើ ដល់ អ្ក ដនទ » ( ជដើម្បរីកម្លាំងននយុវជន [ ករូន គេៀវគៅ ឆ្នាុំ ២០១១ ] ទុំព�័ ៣២ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ៃូវរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលពួ្រប្ចង់�ួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់បៅកោបៃះ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។



57

គមគ�ៀនទតី១៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤:៤

ត្សសសំ្្ុះល្ម្ចូែជហើយ

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមយ្រកោប់កសូវម្រថានា្រ់បរៀៃ។បបើពុំរាៃបទសូមបរ្ហាញសិស្សៃូវរូបភាពវលថកសឬ្ូររូបសាមញ្ញមួយ

អំពរី្ ួរកសូវបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាកសវូដូចជាកសវូសា�រីវថកបពណ៌បពលវដុះធំប�ើង។បៅបពលបដើមកសវូបៅខ្ចរី

វរាៃពណ៌នបតងបែុថៃ្បពលវធបំ�ើងវៃឹងថកបបៅជាពណប៌លឿងកពថលត។បៅបពលកសវូវទុំល្មកចូតរោត់ជាញ្ឹរញាប់

វកតូវោៃពិពណ៌នាថាជា«ពណ៌បលឿងទុំ»។

សូមសរបសរោ្រ្យដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖វាល្សវូ, ច្មូ្រ, 

កងណដាៀវ ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា4:4ឲ្យឮៗ។មុៃបពលោត់អាៃសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង

ខបៃះកពះអរាចស់ោៃបកបៀបកបដូចមៃុស្ស្រ្ននុងបលា្រិយបៅៃឹង

វលថកសមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់

ោៃពិពណ៌នាអំពរីវលថកស(ឬមៃុស្ស្រ្ននុងបលា្រិយ)។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីវលថកសរបស់កទង់(ឬមៃុស្ស

្រ្ននុងបលា្ិរយ)?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«ថកសសសំកពុះល្មកចូតបហើយ»រាៃៃព័យ

ោ៉ាងណ្?(មៃុស្ស្រ្ននុងបលា្រិយកតូវោៃបរៀបចំបដើម្បរីកបមូល

បៅរោៃ់កពះៃិងសាសនាចក្ររបសក់ទង់)។

សូមសួរបបើសិៃជារាៃៃរណ្រានា្រ់អាចពៃ្យល់អំពរី្របណដាៀវថាជាអ្វរី

បហើយប្បកបើវបដើម្បរីបធ្វើអ្វរី។(្របណដាៀវ្ឺជារោំបិតមុខបរោងបហើយ

បកបើសករាប់កចូតកសូវ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ូររូប្របណដាៀវសាមញ្ញមួយ

បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរកចូតរោត់ៃឹង្របណដាៀវបោយ

អស់ពរី្ររាលាំងរបស់ខលែលួៃបនាះវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

(បធ្វើរោរបោយឧសសាហ៍ពយាោមបដើម្បរីនាំអ្ន្រដនទ

ម្ររោៃ់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:4បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះ

ៃឹងប្រើតរាៃចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបធ្វើរោរបោយ

ឧសសាហ៍ពយាោមបដើម្បរីនាំអ្ន្រដនទម្ររោៃ់កពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេកតូវកោ្រដ

ថាព្ួរប្កោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គៅគ្ល

គយើងគធ្ើការគោយឧសសា�៍្យាយាមគ�ើម្បីនាំអ្ក�នទ

មកកាៃ់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគយើងក៏អាចទទួលបាៃ

គសចក្ដបីសគ្ង្ររះសពមាប់ខលលួៃគយើងែងផ�រ។អ្ន្រអាចសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរ�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្៏រដូចជា�ួយ

បយើងឲ្យម្ររោៃ់កទង់្ ងថដរោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សពកងឹងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីបោលរោរណ៍

បៃះសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ្ ្ល់ជាឧទាហរណ៍អំពរីរបបៀប

ថដលព្ួរប្រាៃអារម្ណ៍រោៃ់ថត�ិតស្និទជាមួយៃឹងកពះវរបិរាសួ្៌

ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលពួ្រប្ោៃបធ្វើរោរ�ួយដល់អ្ន្រដនទ

ឲ្យម្ររោៃ់ថត�ិតកទង់បនាះ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍

ផ្ទាល់ខលែលួៃឬសា្រ្សរីរបស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ្ងថដរ។

ការផចកចាយពីការយល់ដឹរ

គៅគពល េធិេ្ស ដចកចា� ពតីក្��ល់ដឹង 

នធិង ្រទពធិគសា្ន៍ ដរូចោនា គនាះ ពួកគ្ 

អាច ពបងឹង ដល់ទតី្រនាទាល់ នធិង ក្� 

�ល់ដឹង �្រេ់ពួកគ្ អុំពតី គេចក្តីពធិត 

នន ដុំណឹងល្អ ។ គៅគពល ពួកគ្ 

ដចកចា� គនាះ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ 

ដឹកនាុំ ពួកគ្ ឲ្យ រានក្� អះអាង 

ក្ន់ដត បជាលគបរៅ អុំពតី គេចក្តីពធិត 

ដដលពួកគ្ កុំពុង ដត ដ្លៃងទតី្រនាទាល ់។ 

ោុំងប្រូ្រគបងៀន នធិងេធិេ្ស ្ ួ� ដតរាន 

ឱក្េ គដើម្តី ដចកចា� ក្��ល់ដឹង 

�្រេ់ខលៃលួន ោក់ទង នឹង គោលលទ្ធិ 

នធិងគោលក្�ណ៍ ដុំណឹងល្អ ។
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គមគ�ៀនទតី១៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤:៥–៧

្្ះអម្ចាស់ោនតចង្ រី្ុណសម្បែ្តិនិងលកខេណៈសម្បែ្តិ្ នលែឹះស្ម្រែ់ការរែជ្មើ្្រង់។

សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីមុខរបរមួយចៃំួៃ។សូមបក�ើសបរើសមុខរបរមួយឬពរីរថដលពួ្រប្ោៃកោប់បហើយសុំពួ្រប្ឲ្យកោប់

ពរី្ ុណសម្បតតេិៃិងល្រ្ខណៈសម្បតតេិចាោំច់ថដលមៃុស្សរានា្រ់ចាំោច់កតវូរាៃបដើម្បរីទទួលោៃបជា្�ព័យបៅ្រ្ននុងមុខរបរបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:៥បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលល្រ្ខណៈសម្បតតេិថដលមៃុស្សរានា្់រ

រាៃបដើម្បរី�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់។(អ្ន្រអាចអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរល្រ្ខណៈសម្បតតេិទាំងបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃបៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ោៃបឆលែើយ)។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំវបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប ្្ទៀងរាម្រត់ចំណ្ំ

ល្រ្ខណៈសម្បតតេិបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃ្តេល់រោរកបឹ្រសាឲ្យអ្ន្របបកមើរបសក់ទង់«ចងចាំ»។(អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សរានា្់រ

សរបសរល្រ្ខណៈសម្បតតេិទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅ�ិតៃឹងល្រ្ខណៈសម្បតតេិថដលដ្រកសង់បចញពរីខ៥)។

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបសច្រតេរីពិតពរីខទរី៥–6ថាបតើរាៃល្រ្ខណៈសម្បតតេិដ៏បទវភាពអ្វរីខលែះថដលអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងអ្ិវឌ្ឍ។

សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតដូចតបៅបៃះ៖ការខិតខំរបស់គយើងគ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ

លក្ខណៈសម្ត្តិ�៏គទវភា្ៃឹងជួយគយើងឲ្យមាៃគុណសម្ត្តិជួយក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរវបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្�ិតៃឹងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា4:៥–6្ងថដរ។

• បតើរោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈសម្បតតេិៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុងខ៥–6�ួយបយើងរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព្រ្ននុងរោរ�ួយដល់្រិច្ចរោរ

របស់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើល្រ្ខណៈសម្បតតេិណ្មួយថដលសរបសរបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះថដលអ្ន្រចង់អ្ិវឌ្ឍវឲ្យោៃរោៃ់ថតបពញបលញ?បហតុអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4:៧ឲ្យឮៗខណៈថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្ររបបៀបថដលបយើងអាច

ពយាោមបធ្វើរាមៃិងអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈសម្បតតេិទាំងបៃះ។

• បតើោ្រ្យ«សុំ»ៃិង«បោះ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរអធិសាឋាៃអាច�ួយបយើងឲ្យអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈសម្បតតេិដ៏បទវភាពោៃោ៉ាងដូចបមច្?

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃអ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃទទួលបៅបពលពួ្រប្

ោៃ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥
បមបរៀៃទរី១4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥:១–២២

្្ះអម្ចាស់នឹងនាំ្្ះរែន្ទទូលររែស់្្រង់ជចញមកជៅន្ងៃចុងជ្កាយជហើយសាក្សរីទាំងឡាយនឹងត្លែង្ររីរែនាទាល់

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរាៃអ្វរីមួយថដលអ្ន្រោៃកោៃ់ថតឮអំពរីវបែុថៃតេចង់បមើលប�ើញបោយផ្ទាល់ថ្្ន្រឬបទ?បហតុអ្វរីអ្ន្រចង់បមើលប�ើញផ្ទាល់

ថ្្ន្រ?

បនាទាប់ពរីសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃបឆលែើយរួចសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើល

អ្វរីថដលរា៉ាទរីៃហារិសចង់បមើលប�ើញបោយខលែលួៃោត់។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃកោប់ៃូវអ្វរីថដលរា៉ាទរីៃចង់បមើលប�ើញបហើយបនាះ

អ្ន្រអាចៃឹងសួរព្ួរប្កបសិៃបបើពួ្រប្ចង់បមើលប�ើញផ្ទាំងចណំ្ររាសឬបទ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រឬពរីរនា្រ់ពៃ្យល់អំពរី

ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីមូលបហតុថដលរា៉ាទរីៃថស្វងរ្រសា្រ្សរីបថៃថែមអំពរីផ្ទាំងចណំ្រថដលរាៃបនាះសូមពៃ្យល់ថាបៅថខមិនា

ឆ្នាំ១៨២9រា៉ាទរីៃោៃបរៀបចំបធ្វើដំបណើរពរី្ ្ទះរបស់ោត់បៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅសួរសុខទុ្រ្ខយែូថសបៃិងអិមរា៉ាស៊្ីធបៅ្ ូមិហាមែូៃរី

រដ្ឋប្ៃសិលបវញា៉ា។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយ្រិោរបសោ់ត់លូស៊ីហារិសពុំសបបាយចិតតេចបំោះបពលបវលាៃិងកោ្់ររោស

ថដលប្រីរបស់ោត់ោៃ្ ្ល់សករាប់រោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃបទ។ោត់ខឹងៃឹងយែូថសបស៊្ីធថដលោៃបដិបសធៃឹងសបំណើរ

ពរីខាងបដើមរបស់ោត់បដើម្បរីបមើលផ្ទាំងចំណ្ររាស្ ងថដរ។ោត់ោៃបធ្វើសំណុំឯ្រសារចបាប់ប្ឹងទាស់ៃឹងយែូថសបបហើយោៃ

កបមូលមៃុស្សមួយក្រុមថដលស្ព័ក្ចិតតេបធ្វើទរីបនាទាល់ថាបលា្រ្រុហ្រអំពរីបរឿងផ្ទាំងចណំ្រ។បថៃថែមពរីបលើរោរ្ ំរាម្ំថហងប្ឹង

ទាស់ៃឹងយែូថសបមៃុស្សទាំងបនាះោៃកពរាៃរា៉ាទរីៃថាបបើោត់ពុំចូលរួមៃឹងព្ួរប្បធ្វើទរីបនាទាល់សង្សព័យអំពរីរោរបោ្របបញ្ឆោត

ៃិងរោរថ្រលែងបៃលែំរបស់យែូថសបស៊្ីធបទបនាះរា៉ាទរីៃៃឹងជាបប់ទាសជាមួយយែូថសបបហើយៃឹងកតូវជាប់្ ុ្ជាមួយយែូថសបថដរ។

កសបៃឹងបពលបនាះរា៉ាទរីៃពុំធាលាប់ប�ើញផ្ទាំងចណំ្ររាសផ្ទាល់្ងបទាះជាោត់ោៃបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរឲ្យយែូថសប្រ្រី។បនាទាប់ពរី

ោៃបធ្វើដំបណើរបៅដល់្ ្ទះរបស់យែូថសបរា៉ាទរីៃោៃបរ្ហាញពរីបំណងរបស់ោត់បដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីបថៃថែមមួយអំពរីភាពពិត

កោ្រដនៃផ្ទាំងចំណ្ររាស។ោត់អាចៃឹងប�ឿថាបបើោត់អាចបមើលប�ើញផ្ទាំងចំណ្រផ្ទាល់បនាះោត់ៃឹងបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរី

ថ្លែងទរីបនាទាល់បៅ្រ្ននុងតុលារោរអំពរីវតតេរាៃរបស់ផ្ទាំងចណំ្របហើយកសាយបំ្ លែឺប្ររ្ត៏ប្មះរបស់ោត់ៃិងយែូថសបស៊្ីធថដលឥត

ជាប់�ំោ្រ់ៃឹងរោរបោ្របបញ្ឆោតអ្វរីបនាះបទ។បនាទាប់ពរីយែូថសបោៃសាដាប់ចំបោះសបំណើររបស់រា៉ាទរីៃបដើម្បរីប�ើញផ្ទាំងចណំ្រ

បនាះបលា្រោៃទូលសូមកពះអរាចស់បហើយោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:២–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់យែូថសបស្៊ីធឲ្យតបៃឹងសបំណើររបស់រា៉ាទរីៃហារិស។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកោប់យែូថសបបឆលែើយតបៃឹងរា៉ាទរីៃោ៉ាងដូចបមច្?

• បហតុអ្វរី្រ៏យែូថសបស៊្ីធពុំអាចបរ្ហាញផ្ទាំងចណំ្រដល់រា៉ាទរីៃហារិស?

បរុព្វកថា
គោះជា រា៉ាទតីន ហា�ិេ បានគ ្្វើ ឲ្យ បាត់ ឯកសា� េ�គេ� គោ�នដ ចុំនួន១១៦ ទុំព័� ក្តី  

ក៏ អុំឡញង គពលនន �ដរូវ គរៅដា នន ឆ្នាុំ១៨២៨ គលាក បាន ្រន្ ចង់ ែួ� គៅក្ញង ក្�នាុំ 

គចញមក នន បពះ្ម្ពតី�ម�មន ដដ� ។ គៅដខ មធិនា ឆ្នាុំ១៨២៩ រា៉ាទតីន បានគ្្វើ ដុំគណើ�ពតី 

ែ្ទះ�្រេ់គលាក គៅ �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក គដើម ត្ី េួ�េុខទុកខេ �៉រូដេ្រ នធិងអធិមរា៉ា េ៊មេី្ គៅ 

ភរូមធិ ហាម៉រូនតី �ដ្ឋ គែនេធិលគវញា៉ា ។ ខណៈ ដដល គៅទតីគនាះ រា៉ាទតីន បាន គេ្ើ�េុុំ គ្្វើ 

ជា សាក្សតី រានាក់ ថ្ �៉រូដេ្រ រាន ផាទាុំង ចុំណា� រាេ ។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទរូល េួ� 

គៅបពះអរាចាេ់ គហើ� បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវគនះ បតរូវ បាន គ្ សាគល់ថ្ជា 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈគនះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រក្េ 

ថ្ សាក្សតី្រតីនាក់ នឹង បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី បពះ្ម្ពតី�ម�មន គហើ� បាន 

បបា្រ់ ដល់ រា៉ាទតីន អុំពតី អ្វតី ដដលោត ់បតរូវ គ្្វើ គដើម្តី េម នឹង ក្លា�ជា សាក្សតី រានាក់ នន សាក្សតី 

ោុំងគនះ ។
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គមគ�ៀនទតី១៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ពុំអៃុញ្ញាតឲ្យបរ្ហាញផ្ទាំងចណំ្ររាសចំបោះពិ្ ពបលា្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធ៖

« ជាញឹកញា្រ់ គៅគពល [ មនុេ្ស ]. . . សាដា្រ់ គ�ឿង អុំពតី ក្� គចញមក នន បពះ្ម្ពតី�ម�មន គនាះ ពួកគ្ េួ� 

គ្រើ ផាទាុំង ចុំណា� រាន គៅក្ញង សា�មន្ទតី� ខលៃះ ដដល អាចឲ្យពួកគ្ អាច គមើល គេើញ ដដ� ឬ គទ ។ មនុេ្ស 

ដដលរាន ក្� ្រុំោក់្រុំ្រ៉ន ខាង វិទយាសាបេ្ មួ�ចុំនួន [ សាមន  ] ថ្ គ្រើ រាន អ្ក បបាជាញា អាច គមើលគេើញ  

នធិង ពធិគសា្ន៏ អាន គហើ� គ�ៀន ពតីផាទាុំង ចុំណា�  គនាះ ពួកគ្ នឹង ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ ពតី គេចក្តីពធិត នធិង 

េច្ចៈេតីលភាព �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គហើ� ពធិភពគលាក ោុំងមរូល នឹង បាន ផាលាេ់ដប្រចធិត្គែឿ » ( Church 
History and Modern Revelation, 2 vols.[១៩៥៣],១:៤០ ) ។

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមអបញជើញនដ្ូៃរីមួយៗផ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:៥–១0ឲ្យឮៗ

រ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់យែូថសបស្៊ីធ្ំុរឲ្យបរ្ហាញផ្ទាំងចណំ្រដល់បលា្ិរយ៍។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបហតុ្លអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធពុំ្ ួរបរ្ហាញផ្ទាំងចណំ្រដល់បលា្ិរយបនាះ?(បបើមៃុស្សមិៃប�ឿកពះ

បៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់ថដលោៃបបើ្រសថមង្រាមរយៈយែូថសបស្៊ីធបនាះព្ួរប្ៃឹងមៃិប�ឿបទាះជាពួ្រប្ោៃប�ើញផ្ទាំង

ចណំ្រ្រ្រី[សូមបមើល្�ៃិងស�៥:៧];កពះអរាចស់រ្រសាផ្ទាំងចណំ្រ្រុំឲ្យពិ្ ពបលា្រប�ើញសករាប់បោលបំណងដ៏

្លាសនវ[សូមបមើល្ �ៃិងស�៥:9])។

• បតើអ្ន្របរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:១0អំពរីរោរបៅជាពិបសសរបស់យែូថសបស៊្ីធ?(សិស្សអាច

ៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេកតវូកោ្រដថាពួ្រប្កោប់បសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បាៃគៅយ៉ូផសបស៊្ម៊ីធឲ្យនាំ

ព្រះបៃ្ទជូលពទង់គៅកាៃ់្ ិភ្គោក។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្បៅ�ិត

ៃឹងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥:១0)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីរាៃទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីោំកទដល់ទរីបនាទាល់របស់យែូថសបស៊្ីធអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បនាទាប់ពរីសិស្ស

រាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ទបីបនាទាល់នៃ្ ួកោក្សបីបបីនាក់ៃឹងឈរជា

ភស្ដនុតាងអំ្បីគសចក្ដបី្ិតគ្ញគលញនៃព្រះគម្បីរមរមៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:១១–១៥បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្រ់ៃឹង

សាដាប់ឮបមើលប�ើញ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើវជាកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបដើម្បរីដឹងថាបថៃថែមពរីបលើយែូថសបស្៊ីធកពះអរាចស់ោៃបៅសា្រ្សរីបរីនា្រ់ថដលោៃប�ើញ

ផ្ទាំងចំណ្របហើយោៃសាដាប់ឮកពះអរាចស់កបរោសពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោរដឹ្រនំាយែូថសបស៊្ីធៃិងសា្រ្សរីបរីនា្រ់ឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់បនាះកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់មបធយាោយ

ប្្សងបទៀតថដលបយើងអាចដឹងពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៥:១6–១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលប�ឿបៅបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបញជតូៃអ្វរីខលែះម្រដល់ពួ្រអ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ឿរាមកពះបៃ្ទតូលកទង់បនាះ?(សិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងៃឹងគជឿគលើព្រះបៃ្ទជូលរបស់

ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងបញ្ជាក់្ បីគសចក្ដបី្ិតតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់ពទង់)។

បដើម្បរី�ួយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលប�ើញពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតថដលោៃបរ្ហាញបៅខាងបលើសូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃថអ៊សរាែថាហ្វថប៊ៃសៃឹ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់អ្វរីថដលបយើង

្ួរបធ្វើបពលបយើងោៃទទួលទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។
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គមគ�ៀនទតី១៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥

« គ�ើង រានាក់ៗ បតរូវក្� រានទតី្រនាទាល់ ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់គ�ើង អុំពតី បពះ្ម្ពតី�ម�មន តាម��ៈ 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។ ្រនាទា្រ់មក ទតី្រនាទាល់�្រេ់គ�ើង ែ្គលួ្រ ជាមួ� នឹង បពះ្ម្ពតី�ម�មន ្ួ� ដត ដចកចា� 

ជាមួ�នឹង អ្កដនទ គដើម្តី ពួកគ្ អាច ដឹង តាម��ៈ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ែងដដ� អុំពតី គេចក្តីពធិត គពញគលញ 

�្រេ់វា » ( The Book of Mormon and the Doctrine and Covenants, » Ensign  

ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ១៩៨៧, ទុំព័� ៨៤ ) ។ 

សូមឲ្យបពលដល់សិស្សពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(១)ទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃឬ(២)អ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃ

ឬពកងឹងភាពជាសា្រ្សរីរបស់ព្ួរប្ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃពិត។អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ

សរបសរជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:២១–២២ឲ្យឮៗបោយោ្រ់�ំៃួសប្មះ«យែូថសប»ជាប្មះ

ផ្ទាល់របស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សទបៃ្ទញចាំៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់្រំពុងបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើមៃុស្សរានា្់រអាចបចៀសវងពរីរោរសាដាប់រាម«រោរបញ្ចនុះបញ្ចតូលរបស់មៃុស្ស»បោយរបបៀបណ្?

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់យែូថសបស្៊ីធថាបលា្រៃឹងទទួលោៃអ្វរីបបើបលា្របសាមះកតង់–បទាះបរីជាបលា្រកតូវប្

«សរាលាប់»្រ៏បោយបនាះ?(�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥:២៣–៣៥

ម្៉ា្ររីនហារិសអាច្ែវូោនជៅជាសាក្សរីម្នាក់ននសាក្សរីទាំងរែរីនាក់ជរែើរែ់ត្រែចែិ្ត

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបរ្ហាញសិស្សៃូវអំពូលប្លែើងមួយ(ឬ្ ូររូបអំពូលប្លែើងបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូមសួរថាបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះ

បដើម្បរីបធ្វើឲ្យអំពូលប្លែើង្ លែឺ។បនាទាប់ម្រោ្់រអំពូលប្លែើង្រ្ននុងចបងកៀងប្លែើង។បោតប្លែើងរួចចុច្រុងរា្រ់បបើ្រ។សូមពៃ្យល់ថាវ្រ៏

ដូចជា�ំហាៃមួយចៃំួៃបដើម្បរីបបើ្រប្លែើងឲ្យអំពូលប្លែើង្ លែឺថដររា៉ាទរីៃហារិសោៃដឹងថាៃឹងរាៃ�ំហាៃមួយចំៃួៃបដើម្បរីទទួល

សា្រ្សរីអំពរីផ្ទាំងចំណ្រថដលបលា្ររាៃបំណងកោថានាចង់ោៃពរីកពះអរាចស់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:២3–២4បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលរោរសៃយាបថៃថែមថដលកពះអរាចស់

ោៃកបទាៃដល់រា៉ាទរីៃហារិសបោយបកបើោ្រ្យងបើៃិងោ្រ្យខណបៈងនាទះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរអ្វរីថដល

ព្ួរប្រ្រប�ើញបៅបលើរោតារបខៀៃ។សិស្សអាចសរបសរអ្វរីដូចជា«បបើរា៉ាទរីៃហារិសៃឹងអធសិាឋាៃបោយរាបសារបសច្្ររី�ំបៃឿ

ៃិងបោយបសាមះកតង់ខណៈបនាះកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃឲ្យោត់បមើលផ្ទាំងចំណ្រដូចថដលោត់កោថានាចង់បមើលបហើយ»។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារាមរយៈរោរសៃយាបៃះកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ឱរោសដល់រា៉ាទរីៃហារិសបដើម្បរីបធ្វើជាសា្រ្សរីរានា្រ់អំពរី

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធិសាឋាៃបោយរាបសារបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបោយបសាមះកតង់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់បសច្រ្រីពិតមួយបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:២4សូមឲ្យពួ្រប្ប�ើងវិញៃូវ

បសច្្ររីថ្លែងរោរ«បបើ–ខណៈបនាះ»បៅបលើរោដារបខៀៃរាមរបបៀបមួយថដលអាចអៃុវតតេចំបោះបយើងទាំងអស់ោនា។សិស្ស្ ួរថត

បរ្ហាញអ្វរីមួយថដលកសបដៀងោនាបៅៃឹងបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖គបើគយើងអធិោឋាៃគោយគោមារះគោយរាបោរៃិងគសចក្ដបីជគំៃឿ

ខណៈគនារះគយើងអាចទទួលបាៃចគមលើយពសបតាមបំណងពបាថ្នាសុចរិតរបស់គយើង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធិសាឋាៃបោយរាបសារបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបោយបសាមះកតង់អាចបរៀបចំបយើងទទួលចបមលែើយម្រពរីកពះអរាចស់

ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រសាដាប់ឬ្ ្ល់រោរអធិសាឋាៃមួយថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យបោយភាពរាបសារ

បសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបោយបសាមះកតង់បនាះ?បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យរោរអធិសាឋាៃបៃះខុសពរីរោរអធិសាឋាៃប្្សងបទៀតថដលអ្ន្រ

ោៃសាដាប់ឮឬ្ ្ល់រោរអធិសាឋាៃបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:២៥–២6ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរំពឹងឲ្យរា៉ាទរីៃហារិសបធ្វើបនាទាប់ពរីរោររោលាយជាសា្រ្សរីរានា្រ់ចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:២៧–២៨,3២បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលរោរកបឹ្រសាៃិងរោរ

កពរាៃបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់រា៉ាទរីៃហារិស។

ការស្រល់ងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

គៅគពល អ្ក ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ ដឹង 

ពតី �គ្រៀ្រ សាគល់ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ៍គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� ពួកគ្ នឹង 

អាច េធិកសា បពះ្ម្ពតី� រាន ប្រេធិទ្ភាព ជាង 

គនះ គោ�ខលៃលួនឯង ។ េរូម ្រគបងៀន េធិេ្ស 

ឲ្យ �ក គមើល ឃ្លា ដរូចជា « គរាលាះគហើ� 

គ�ើង គេើញ » « គហតុដរូគច្ះ គហើ� » 

« គហតុដរូគច្ះ គហើ� » « ដ្ធិត គមើល 

ចុះ » ឬ « ប្រេធិន គ្រើ . . . គនាះ . . . » 

ដដល ជាញឹកញា្រ់ វា ្ររ្ហាញ ពតី 

គោលក្�ណ៍ ឬ គេចក្តីដ្លៃង ក្� នន 

គោលលទ្ធិ ។
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គមគ�ៀនទតី១៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥

• បតើកពះអរាចស់កបឹ្រសាៃិងកពរាៃអ្វរីខលែះដល់រា៉ាទរីៃហារិសឲ្យបធ្វើ?

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះរា៉ាទរីៃហារិសបបើោត់ពុំបនាទាបខលែលួៃៃិង«ទទួលសា្រ្សរីមួយ»

(្�ៃិងស�៥:3២)ម្រពរីកពះអរាចស់បទបនាះ?

• បតើបយើងអាចបកបៀបបធៀបរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥:3២បៅៃឹងខលែលួៃបយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវ

រាល់អារម្ណ៍ថដលប្រើតរាៃដល់ព្ួរប្អំ�នុងបមបរៀៃនាន្ងៃបៃះ។អ្ន្រអាចៃឹងបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបផ្ដាតបៅបលើរោរផ្លាស់ប្តូរ

ជា្រ់លា្រ់ថដលព្ួរប្ទទួលអារម្ណ៍ថាពួ្រប្ចាោំច់កតវូបធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរបដើម្បរីអធសិាឋាៃឲ្យរោៃ់ថតរាបសារបោយបសច្្ររី�ំបៃឿ

ៃិងរោៃ់ថតបសាមះបដើម្បរីពួ្រប្អាចទទួលោៃចបមលែើយម្រពរីកពះអរាចស់រោៃ់ថតល្អកបបសើរ។
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គមគ�ៀនទតី១៥

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៦–៦៧; 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦–៧
បមបរៀៃទរី១៥៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:66–6៧,បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6–៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៦៦–៦៧;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦:១–៩។

អូលរីជវើរជៅជ�ើរីោនកាលាយជាជសៀ្នររែស់យ៉តូសរែស៊្ម្ី

សូម្ ូររូបអំពូលប្លែើងៃិងកពះអាទិត្យរះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរបបើ្រអំពូលប្លែើងឲ្យ្លែឺខុសោនាពរីរោរបមើលកពះអាទិត្យរះោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្សអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ប្្សងៗោនា

ជាបកចើៃបែុថៃតេសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាមួយអ្ន្របមើលប�ើញពៃលែឺភាលាមៗបហើយមួយបទៀតអ្ន្របមើលប�ើញវបៃ្ិចម្ងៗ)។

សូមពៃ្យល់ថាថអលបឌើរោវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបកបើភាពកសបដៀងោនាបដើម្បរីបបកងៀៃអំពរីវិវរណៈ

ផ្ទាល់ខលែលួៃ។បលា្រោៃបបកងៀៃថាបពលខលែះវិវរណៈប្រើតប�ើង«ភាលាមៗទាំងកសងុៃិងថតម្ង្រ្ននុងបពលថតមួយ[ដូចជារោរបបើ្រ

ប្លែើងបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់ងងឹតដូបចានាះថដរ]។���[បែុថៃ្]ជាញឹ្រញាប់បំ្ ុតវិវរណៈប្រើតរាៃម្របកចើៃប�ើងៗរាមបពលបវលា»

(The Spirit of Revelation,»Ensignឬលដីអាហូណាថខឧសភាឆ្នាំ២0១១,ទំពព័រ៨៨)។សូមអបញជើញសិស្ស

បរុព្វកថា
គៅ គដើម នធិោ�េ�ដរូវ ឆ្នាុំ១៨២៩ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលអា�មមេណ៍ 

ែបមញុមួ� យ៉ាង ខាលាុំង អុំពតី ក្� ្រកដប្រ នន បពះ្ម្ពតី�ម�មន ។ គលាក បាន គេើញ ថ្ 

គពលគវលា �្រេ់គលាក គដើម ត្ី គ្្វើក្� ្រកដប្រ ្ ឺ រាន គពលកុំណត់យ៉ាង ខាលាុំង គោ� សា� 

គលាក ចាុំបាច់បតរូវ គ្្វើ ក្� គដើម ត្ី ែ្គត់ែ្គង់ ដល់ ប្ួសា� �្រេ់ គលាក ។ ្រងប្រុេ �្រេ់ 

អធិមរា៉ា នធិង �៉រូដេ្រ គ្មះ សាុំ�រូដអល បាន ែួ� គ្្វើ ជា គេមេៀន ្រ៉ុដន្ ពួកគ្ ពុុំ អាច 

េ�គេ� ឲ្យ គលាក គពញ គរា៉ាង គទ ។ �៉រូដេ្រ បាន រាន ផាទាុំង ចុំណា� អេ់��ៈគពល គបចើន 

ជាង មួ� ឆ្នាុំ កនលៃះ បពមជាមួ� នឹង ក្� បាត់ ឯកសា� េ�គេ� គោ�នដ ចុំនួន ១១៦ 

ទុំព័� គនាះ គលាក រាន ដត ពតី�្រតី ទុំព័� ្រ៉ុគណាណះ នន ឯកសា� ដដល បាន ្រកដប្រ គហើ� គនាះ ។ 

�៉រូដេ្រ បាន អ្ធិសាឋាន ទរូល េរូម បពះអរាចាេ់ឲ្យ ្រញ្ជូន ន�ណា រានាក់ ដដល អាច ែួ�គលាក 

គៅក្ញង កធិច្ចក្� ្រកដប្រ ។ ក្ញង ក្� គឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ ក្� អ្ធិសាឋាន �្រេ់ �៉រូដេ្រ គនាះ 

បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជូន អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី ឲ្យមក គ្្វើ ជា គេមេៀន  ។

វិវ�ណៈ គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦ នធិង ៧ បតរូវ បាន ែ្ល់ ឲ្យ មធិន �រូ� ្ុ៉រនាមន 

្រនាទា្រ់ពតី ក្� មកដល់ �្រេ់ អរូលតីគវើ� ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦ រាន នរូវ ក្� ប្រឹកសា ដល់ 

អរូលតីគវើ� េ្តីអុំពតី តួនាទតី �្រេ់គលាក គៅក្ញងកធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៧ រាន នរូវ កុំដណ្មេតី នន ក្� េ�គេ� មួ�ចុំនួន ដដល បាន ្រកដប្រ �ួច គោ� �៉រូហាន ដដល 

្រគបងៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន តាម ្រុំណង �្រេ់ �៉រូហាន ជា េធិេ្ស ដ ៏ជា ទតីបេឡាញ់ 

ដដល ចង់ គៅ�េ់ នធិង នាុំ បពលឹង ជាគបចើន មក ក្ន់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ �ហរូត ដល់ ក្� យង មកជា 

គលើក ទតីពតី� ។
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គមគ�ៀនទតី១៥ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៦–៦៧, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦–៧

ឲ្យពិចារណ្អំពរីកោនានាថដលកពះអរាចស់ោៃបឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់ព្ួរប្ភាលាមៗៃិងកោថដលកទង់ោៃបឆលែើយបោយ

សៃ្សឹមៗ។បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6បៅន្ងៃបៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលបសច្រ្រីពិត

ថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យសាគល់ថាបពលណ្កពះ្ំរពុងកបទាៃវិវរណៈដល់ព្ួរប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបរិបទជាកបវតតេិសាកសតេសករាប់វិវរណៈបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌទរីមួយនៃបុព្វ្រថា

បមបរៀៃបៃះ។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សទាំងអស់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:66–6៧បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយកោប់

ពរីរបបៀបថដលកពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃ�ួយយែូថសបបៅ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំរបស់បលា្របដើម្បរីប្រថកបរោៃ់ថតឆ្ប់បោយរបបៀបណ្។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះរោរទូលអង្វររបស់យែូថសបសូមមៃុស្សរានា្រ់ម្រ�ួយដល់រោរប្រថកប

របស់បលា្របនាះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមពៃ្យល់ថាអូលរីបវើរប្បឌើរីោៃម្រពរីោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

រាៃចរាងាយជាង២២៥្រី�តូថមែកតបដើម្បរីម្រ�ួបៃឹងយែូថសបបៅ្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃសិលបវញា៉ា(សូមបមើលថ្ៃទរី

កបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រថ្ៃទរីទរី១«សហរដ្ឋថបែ្រឦសាៃ»)បហើយថាបលា្រោៃម្រដល់បៅពរីរបរីន្ងៃបករោយបពល

យែូថសបោៃអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីអូលរីបវើរោៃបធ្វើជាបសៀ្ៃរបស់យែូថសបបនាះយែូថសបោៃទទួលវវិរណៈមួយថដល

កពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលបៅអូលរីបវើរ។វិវរណៈបៃះោៃថ្លែងពរីបំណងរបស់អូលរីបវើរបហើយជា្រ់ថសង្ោៃបឆលែើយសំណួរថដលោត់

ោៃអធិសាឋាៃបែុថៃតេពុំោៃបរ្ហាញកោប់ដល់យែូថសប។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:៥–6,៨

បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលរោរបរ្ហាញថដលកពះអរាចស់ោៃដឹងពរីបំណងកោថានារបស់អូលរីបវើរ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃិង្រិច្ច្រិតខំរបស់អូលរីបវើរបដើម្បរីបធ្វើដបំណើរ២២៥្រី�តូថមែកតម្រ�ួយយែូថសបស្៊ីធកោប់បយើងអំពរី

អូលរីបវើរោ៉ាងណ្ខលែះ?

កំណ្រ់ចំណាំ ៖ខ១–9កតូវោៃប្រើតរាៃម្ងបទៀតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១ជាវិវរណៈមួយថដលៃិោយចំៗ

បៅនហរ៉ុមស្៊ីធបហើយៃឹងពិភា្រសាបថៃថែមបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦:១០–២៤

្្ះអម្ចាស់អះអាងដល់អូលរីជវើរជៅជ�ើរីអំ្រីជសចក្រី្ិែជ្ញជលញននកិច្ចការជនាះ

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលចបមលែើយមួយម្រពរីកពះបហើយបករោយម្រ�ួបៃឹង្រង្វល់ឬរោរកចបូ្រកចបល់អំពរីចបមលែើយបនាះឬបទ?

(សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ប្។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រផ្ទាល់្ ង

ថដរ។សូមរំឮ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចៃួំៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់ពុំ្ ួរថច្រចាយបទ)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:១0–១3បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់អូលរីបវើរប្បឌើរីថា

អូលរីបវើររាៃអំបណ្យទាៃមួយនៃវិវរណៈ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:១4–១៧,២0

បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់អូលរីបវើរអំពរីរោរទទួលៃិងរោរសាគល់វិវរណៈ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីថដលកពះអរាចស់បបកងៀៃដល់អូលរីបវើរអំពរីរោរទទួលៃិងរោរសាគល់វិវរណៈបនាះ?

សិស្សអាចកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម។អ្ន្រអាចសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលសិស្សកោប់។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យ

បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំឃ្លាថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ងថដរ។

គៅគ្លគយើងផស្ងរកចគមលើយមក ប្ីព្រះវរបិតាសួគ៌គនារះពទង់ៃឹងពបទាៃ�ល់គយើងៃូវការផណនាំ។

ព្រះអមាចាស់ៃឹងបំភលឺគំៃិតរបស់គយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ព្រះ�ឹង្ បីគំៃិតៃិងបំណងនៃ�ួងចិត្តរបស់គយើង។

គៅគ្លគយើងបាៃទទួលវិវរណៈគនារះគយើងគួរផតរកសាវាទុកគៅក្នុង�ួងចិត្តរបស់គយើង។

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីដឹងថាកពះអរាចស់សាដាប់ឮៃិងបឆលែើយតបចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើង?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាកពះអរាចស់ៃឹង«បំ្លែឺ»ដល់្ំៃិតរបស់បយើងបនាះ?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា

រាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃ្ ំៃិតៃិងរោរយល់ដឹងម្រដល់បយើង)។
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• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីដឹងថារាៃថតកពះបែុបណ្ណះថដលដឹងពរី្ ំៃិតៃិងបំណងកោថានានៃដួងចិតតេរបស់បយើង?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«រ្រសា»កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បនាះ?(បដើម្បរីសិ្រសាពិចារណ្ៃិងបធ្វើៃូវ

បរឿងទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងៃិងរាៃទំៃុ្រចិតតេបៅបលើវិវរណៈថដលបយើងោៃទទួល)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:២១–២4ឲ្យឮៗបហើយសុំសិស្សឲ្យថស្វងរ្ររបបៀបប្្សងបទៀត

ថដលកពះអរាចស់ោៃទំនា្រ់ទំៃងៃឹងបយើង។

• បតើបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខទាំងបៃះអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើងបនាះ?(ព្រះអមាចាស់

មាៃបៃ្ទជូលៃូវភា្សុខោៃ្ដ�ល់គៃំិតគយើងជាោក្សបីមួយអំ្បីគសចក្ដបី្ិត។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស

្ូសចំណ្ំឃ្លា«ភាពសុខសាៃ្ដល់្ំៃិតរបស់អ្ន្រ»[្�ៃិងស�6:២3])។

• បចញម្រពរីបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្របតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលពរីបសច្រ្រីសុខសាៃ្ប្រើតរាៃ

្រ្ននុង្ ំៃិតបយើងបនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់អំពរីរបបៀបថដលវិវរណៈរាៃម្ររោៃ់ព្ួរប្សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរទទួលសាគល់បពល

ថដលកពះអរាចស់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើងបពលខលែះអាចរាៃរោរលំោ្រសូមពៃ្យល់ថាថអលបឌើរថបដណ្ោៃកោប់

ពរីភាពកសបដៀងោនានៃកពះអាទិត្យរះបៅដល់្រកមិតមួយបទៀតបដើម្បរីបញ្ជា្រ់បថៃថែមឲ្យចបាស់អំពរីរបបៀបទំនា្់រទំៃងម្រពរីកពះ

ថដលប្រើតរាៃជាញឹ្រញាប់បនាះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

« គពល ខលៃះ បពះអាទធិត្យ �ះ គៅគពល បពកឹ មួ� ដដលរាន ពពក គបចើន ឬ ចុះអ័ព្ទ ។ គោ�សា� ដត អាក្េ 

ធាតុ មធិនល្អ ក្� ទទួលបាន ពនលៃឺ ្ ឺ រានភាព លុំបាក ជាង គហើ� ក្�បបា្់រ គោ�បតឹមបតរូវអុំពតី គពល ដដល 

បពះអាទធិត្យ �ះគលើ គមេ ្ឺ ពុុំ អាច គ្្វើ គៅបាន គទ ។

« បេគដៀងោនា នឹង គនះ ដដ� ភា្ គបចើន គ�ើង ទទួលបាន វិវ�ណៈ គោ� ពុុំ បាន ដឹង ពតី �គ្រៀ្រ ឬ គពលគវលា 

ដដល គ�ើង ទទួលបាន វិវ�ណៈ គនាះ គទ » ( « The Spirit of Revelation, » ទុំព័� ៨៩ ) ។ 

• បតើបពលខលែះបយើងបមើលរំលងឬបដិបសធចបមលែើយរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបសប់យើងោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រៃឹង្ ល្់ឱវទអ្វរីខលែះដល់ៃរណ្រានា្រ់ថដលចង់បរៀៃឲ្យសាគល់ថាបពលណ្កពះអរាចស់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ពួ្រប្ឲ្យ

ោៃរោៃ់ថតកបបសើរបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាវពុំរាៃបទរហូតទាលថ់តបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៃះកតូវោៃទទួលថដលអូលរីបវើរោៃកោប់យែូថសបអំពរី«យប់»

ថដលកពះអរាចស់ោៃសំបៅបៅបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:២២។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវអ្វរីថដល

ពយារោរីយែូថសបោៃបរៀៃបនាទាប់ពរីរោរទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6៖

« ្រនាទា្រ់ពតី គ�ើង បាន ទទួលវិវ�ណៈ គនះ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បាន ដ្លៃង មក ក្ន់ ខ្ញុំ ថ្ ្រនាទា្រ់ពតី ោត់ បាន គៅ �ក 

ឪពុក ខ្ញុំគដើម្តី�េ់ គៅក្ញង ែ្ទះ �្រេ់ ោត់ ្រនាទា្រ់មក ប្ួសា� ខ្ញុំ បាន ទុំនាក់ទុំនង នឹង ោត់ អុំពតី ខ្ញុំ ដដលរាន 

ផាទាុំង ចុំណា� គហើ� គៅ �្រ់ មួ � ្រនាទា្រ់ពតី ោត់ ចរូល គដក គៅគលើ ដប្ ោត់ បាន អ្ធិសាឋាន គៅ បពះអរាចាេ់ 

គដើម្តី ដឹង គ្រើ គ�ឿង ោុំង គនះ ្ឺ ពធិត ដរូគចានាះ ដមន �ួច បពះអរាចាេ់ បាន ្ររ្ហាញ ដល់ ោត ់ថ្ វា ពធិត ដមន ្ុ៉រដន្ ោត់ 

បាន ទុក គ�ឿង គនាះ ជា េរាងាត ់្រុំែុត គហើ� ពុុំ បាប្រ់ គៅ ន�ណា រានាក់គទ ដរូគច្ះ ្រនាទា្រ់ពតី វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន 

ប្រោន ឲ្យ គនាះ ោត់ បាន ដឹង ថ្ កធិច្ចក្�គនះ ្ ឺ ពធិត ដមន គោ� សា� ោមន មនុេ្ស ណា បាន ដឹង អុំពតី គ�ឿង 

ដដល បាន បបា្រ់ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈ គទ គបរៅពតីបពះ នធិង ខលៃលួនោត់ ផាទាល់្រ៉ុគណាណះ » ( History of the Church ១:៣៥ ) ។

ចួរអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ ិតពរីកោថដលកពះោៃបំ្លែឺ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ឬ្ ្ល់ភាពសុខសាៃ្ដល់ពួ្រប្។សូមពិចារណ្ពរីរោរ

អបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរទុ្រពរីរោរចងចាំមួយចំៃួៃទាំងបៃះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យទុ្រចិតតេបៅបលើវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃរោល

ថដលព្ួរប្ោៃទទួលរោលពរីអតរីតរោលម្របនាះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបមបរៀៃពរីរបករោយបទៀតៃឹង�ួយពួ្រប្បរៀៃសាគល់

អំពរីចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី១៥ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៦–៦៧, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦–៧

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦:២៥–៣៧

្្ះអម្ចាស់ោន្រែឹកសាដល់យ៉ូតសរែនិងអូលរីជវើរឲ្យរែកត្រែជហើយកុំសង្ស័យឬខាលាចជ�ើយ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:២៥–3១បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់អូលរីបវើរថាបបើបលា្ររាៃ

បំណងបនាះបលា្រអាចរាៃអំបណ្យទាៃនៃរោរប្រថកបបហើយឈរជាមួយយែូថសបបធ្វើជាសា្រ្សរីទរីពរីរអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• បបើអ្ន្រជាអូលរីបវើរវិញបតើអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បពលអ្ន្រោៃឮពរីរោរទទួលខុសកតូវថដលកពះអរាចស់ោ្រ់ម្របលើ

អ្ន្រដូបច្នះ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោនានាបពលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍សង្សព័យឬ្ ព័យខាលាចអំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពួ្រប្បធ្វើ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6:3២–3៧បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃទូនាមៃ

ដល់យែូថសបៃិងអូលរីបវើរឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរសង្សព័យៃិងរោរ្ព័យខាលាចបពលពួ្របលា្របៃតេបធ្វើ្រិច្ចរោររបស់កទង់។

• បតើបសច្រ្រីពិតឬបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះបចញម្រពរីរោរកបឹ្រសាបៃះថដលបយើងអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតោៃ?(សិស្សអាច្ ល្់

បោបល់អំពរីបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដ្ ូសចំណ្ំថាគៅគ្លគយើងគមើលគៅព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគយើងអាច

យកឈ្រះគលើការសង្សរ័យៃិងភា្ភរ័យខ្លាច)។

• បតើ្ ំរូមួយចៃំួៃអំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សរានា្់រអាចបមើលបៅកពះក្រីស្ទបៅក្ប់្ ំៃិតរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលចំបណះដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃ�ួយពួ្រប្យ្រឈ្នះបលើរោរសង្សព័យឬភាព្ ព័យខាលាច។អ្ន្រ្រ៏អាចចង់ថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រថដរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧

យ៉ូហានជា្ររី្សឡាញ់្ែូវោនសនយាថាជោកនឹងរសជ់ៅជហើយនាំ្្លឹងជាជ្ចើនមកកាន់្្ះ្្រីស្ទរហូែដល់ការ

យាងមកជាជលើក្ររី្រីរ

កំណ្រ់ចំណំា ៖ោមៃអ្វរីកតូវោៃបបើ្របរ្ហាញអំពរី្រិច្ចរោរបបកមើដ៏ជា្រ់លា្រ់របស់យែូហាៃជាតួអង្គថកបរូបបនាះបទ។សូម្រុំ

ោ៉ាៃ់សាមៃអំពរី្រថៃលែងឬ្ិរច្ចរោរសបកមចរបស់យែូហាៃបនាះប�ើយ។

សូមពៃ្យល់ថាបពលមួយបៅអំ�នុងថខបមសាឆ្នាំ១៨២9ខណៈថដលអូលរីបវើរ្រំពុង�ួយយែូថសបជាមួយៃឹងរោរប្រថកប

បនាះបលា្រៃិងយែូថសបោៃរាៃ«្ំៃិតប្្សងមួយ���អំពរីដបំណើរបរឿងរបស់យែូហាៃជាសាវ្រថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

សញ្ញា្ ្រី[សូមបមើលយែូហាៃ២១:២0–២3]���ថាបតើបលា្រសាលាប់ឬបលា្របៃ្[បៅរស់]»(Histories, Volume 

១:១៨៣២–១៨៤៤, វ៉ុលទរី១នៃthe Histories series of The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២0១២],

ទំពព័រ២៨4)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧:១–3បដើម្បរីរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរបស់យែូថសបៃិង

អូលរីបវើរ។(បបើសិស្សរាៃរោរពិោ្រ្រ្ននុងរោរកោប់ចបមលែើយអ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាពួ្រប្អាៃ្រណ្ឌសបង្ខបសករាប់បោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧:១–3)។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣–៧;  

១០; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្–ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៦៧  

( គមគ�ៀន ទតី ៣ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3–៧;១0;យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:66–6៧(បមបរៀៃទរី3)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ ននបពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣–៧;  ១០; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៦៧ ( គមគ�ៀន ទតី ៣ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ 

អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣;១០)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន ពតី សាថានភាព ែុុំវិញ ក្�បាត់ ឯកសា� ១១៦ េនលៃឹក នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន គនាះ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ ្ គបរាងក្�ណ៍ ោុំងឡា� 

នន បពះ គនាះ ពុុំ អាច គ្្វើ ឲ្យ េមេញ្សាមញបាន គឡើ� ។ បពះអរាចាេ់ េ្តី ្រគនាទាេ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ េបរា្់រ ក្�ទរូលអង្វ� ដដដលៗ គដើម្តី ែ្ល ់ឯកសា� េ�គេ� 

គោ� នដ គនាះ ឲ្យ គៅ រា៉ាទតីន ហា�ីេ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ពួកគ្ ្ ួ�ដត ខាលាច បពះ ជាជាង ខាលាច ក្�្រញ្ចញះ្រញ្ចជូល �្រេ់ មនេុ្ស គហើ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ 

គ�ើង គសាមះបតង់ ចុំគោះ បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ បទង់ នឹង ោុំបទ គ�ើង  ក្ញងអុំឡញង បោ លុំបាក នានា ។ ្រនាទា្រ់ ពតី ផាទាុំង ោុំង គនាះ បតរូវបាន 

ប្រ្ល់ឲ្យ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ វិញ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន គលាក ថ្ សាតាុំង រាន ្រុំណង ចង់ ្រុំផាលាញ កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ នធិង បពលឹង �្រេ់ 

គ�ើង ្ុ៉រដន្ គៅគពល គ�ើង អ្ធិសាឋានជានធិច្ច គនាះ គ�ើង នឹង រានអុំណាច គដើម្តី �កឈ្ះ គលើ សាតាុំង នធិង អ្កោុំងឡា� ដដល ្រគបមើ វា ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤)
គចញ ពតី ក្�គឆលៃើ�ត្រ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ្រុំណង បបាថ្នា �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ េ៊ីញ្ញ័� គដើម្តី ដឹង ពតី អ្វតី ដដល បពះអរាចាេ់ ចង ់ឲ្យ គលាក គ្្វើ គនាះ េធិេ្ស 

បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ ្រគបមើ បពះ គោ� អេ់ ពតីចធិត្  អេ់ ពតី ពលុំ អេ់ ពតី្ុំនធិត គហើ� អេ់ ពតី ករាលាុំង �្រេ់ ខលៃលួន គនាះ ពួកគ្នឹងអាច បាន ឈ� 

គោ� ឥតគោេ គៅ ចុំគោះ បពះ គៅន្ងៃ ចុង គបក្�  ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅគពល ពួកគ្ គ្្វើក្� គោ�ឧេសាហព៍យាយម គដើម្តី នាុំ អ្ក ដនទ 

មកក្ន់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គនាះ ពួកគ្ ក៏អាច ទទួលបាន គេចក្តីេគ្រ្គះ េបរា្រ់ ខលៃលួន ែងដដ� ។ ជាចុងគបក្� េធិេ្ស បាន �កគេើញ ពតីលកខេណៈ ដ ៏

គទវភាព ដដល គ្្វើឲ្យ្រុ្្គល រានាក់ េក្ធិេម ែួ� ដល ់កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់  ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥)
គៅគពល រា៉ាទតីន ហា�ីេ បាន ដេ្វង�ក សាក្សតី នន ផាទាុំង ្រដនថែម គទៀត គលើ សាក្សតី ដដល រាន គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន រា៉ាទតីន ថ្ បទង់ បាន គៅ 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ឲ្យ ែ្សព្វែសា� បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បទង់ គៅក្ន់ ពធិភពគលាក ្រ៉ុដន្ ទតី្រនាទាល់ នន សាក្សតី ្រតី នាក់ នឹង ឈ� ជា ភេ្ញតាង ចុំគោះ គេចក្តីពធិត ដ៏ 

គពញគលញ នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ នឹង គែឿ គលើ បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ បពះវិញ្ញាណ នឹង ្រញ្ជាក់ ពតី 

គេចក្តីពធិត �្រេ់ ពួកគ្ ។ កណ្ឌ គនះ ក ៏បាន ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ែងដដ� ថ្ គ្រើេធិន គ�ើង អ្ធិសាឋាន គោ� គសាមះ គោ� រា្រសា� នធិង គេចក្តីែុំគនឿ 

ខណៈគនាះ គ�ើង អាច ទទួល បាន ចគមលៃើ� បេ្រតាម ្រុំណង បបាថ្នា េុច�ិត �្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៤(យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ–កបវត្ិ១:៦៦–៦៧;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦–៧)
បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី អុំពតី គេចក្តីពធិត នានា ដ៏ េុំខាន់ នន ក្�ទទួល នធិង ក្�សាគល់ វិវ�ណៈ ។ េធិេ្ស បាន បតធិះ�ិះ ្ ធិត ពតី �គ្រៀ្រ 

ដដល គេចក្តីពធិត ោុំង គនះ បតរូវបាន អនុវត្ ចុំគោះ ពួកគ្ ។ គលើេ ពតី គនះ គៅ គទៀត ពួកគ្បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ រាន ្រន្ទជូល នរូវ ភាពេុខសាន្ ចុំគោះ 

្ុំនធិត គ�ើង ទុកជា សាក្សតី មួ� អុំពតី គេចក្តីពធិត ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅគពល គ�ើង ដ្រ� គៅ�ក បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះ គ�ើង អាច �ក ឈ្ះ 

គលើ ភាព េង្័ស� នធិង ភាព ភ័� ខាលាច ។

គសចក្ីគផដើម

អំ�នុងបពលនៃបមបរៀៃបៃះសិស្សៃឹងស្ិរសាោ៉ាងបកចើៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0,ថដលោៃបបើ្រសថមតេងដល់ពយារោរី

យែូថសបស្៊ីធបនាទាប់ពរីោត់បង់ឯ្រសារថដលសរបសរបោយនដនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃទាំង១១6ទំពព័រ។ពរីមុៃវិវរណៈបៃះមរ៉នូណោៃ

យ្រផ្ទាំងកពមទាំងយូរីមៃិងធូមរីមពរីយែូថសបស្៊ីធវិញបហើយពយារោរីោៃោត់បង់អណំ្ចបដើម្បរីប្រថកបមួយរយៈ។បនាទាប់ពរី
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣–៧; ១០; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៦៧ ( គមគ�ៀនទតី ៣ )

ផ្ទាំងកតូវោៃកប្ល់ឲ្យោត់វិញកពះអរាចស់ោៃបញ្ជា្រុំឲ្យយែូថសបប្រថកបប�ើងវិញៃូវចថំណ្រនៃផ្ទាំងថដលោៃោត់ទាំង១១6

ទំពព័របនាះប�ើយ។កពះអរាចស់្រ៏ោៃបបើ្រសថមតេងអំពរីថ្ៃរោររបស់សារាំង្រ្ននុងរោរបំផ្លាញ្រិច្ចរោរបៃះបហើយោៃបបកងៀៃពរី

របបៀបថដលបយើងអាចយ្រឈ្នះបលើសារាំង។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣;១០

សាតាំង្ យាយាមរែំផ្លាញយ៉ូតសរែស្៊មី្និងកិច្ចការររែស់្្ះ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពៃ្យល់ពរីសាថាៃភាព�ុំវិញរោរោត់បង់ឯ្រសារថដលសរបសរបោយនដទាំង១១6ទំពព័របនាះ។បនាទាប់ម្រ

សូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បចញពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3,បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសុំដល់កពះៃូវ

សំណួរដថដលៗបទាះជាោៃទទួលចបមលែើយោ៉ាងចបាស់បហើយដូបចានាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាយែូថសបស៊្ីធោៃបរៀៃអ្វរីខលែះពរីបទពិបសាធៃ៍បៃះ?

• បតើបសច្រតេរីពិតអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបថដលអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រ�ួបៃូវរោររងសរាពធពរី

មៃុស្សដនទឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយថដលមិៃកតមឹកតូវបនាះ?

សូមបរ្ហាញអង្គប់ឬអនាទា្រ់មួយ(ឬ្ូររូបភាពបៃះមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់សបង្ខបពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃពរីរោរសិ្រសានៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0អំពរីរបបៀបថដលសារំាងរាៃបំណងោ្់រអនាទា្រ់យែូថសបជាមួយៃឹង

ឯ្រសារ១១6សៃលែឹ្រថដលោត់បនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

១0:២0–២9កពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាពរីអស់អ្ន្រថដល

បបណ្ដាយខលែលួៃបៅរាមឥទ្ធិពលសារាំងបដើម្បរីយ្រឯ្រសារ

១១6សៃលែឹ្រៃិងរបបៀបថដលសារំាងអាចោ្រ់អនាទា្់រព្ួរប្។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យសិស្សមួយ្ ូៗអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:២0–២9បោយ

សាងាត់បសងៃៀមថស្វងរ្រអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរី

បោលបំណងរបស់សារាំង។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃ

ខ្ម្ពរីរដូចោនាបនាះថស្វងរ្របមើលវិធរីសាកសតេថដលសារាំងបកបើ

បដើម្បរីសបកមចបោលបំណងវ។បៅបពលពួ្រប្អាៃចប់

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុង្ ូៃិមួយៗរាយរោរណ៍កោប់ោនាបៅវិញ

បៅម្រ។បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0:២0–២9អំពរីបោលបំណងរបស់សារំាង?(សិស្សអាច

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ប្្សងមួយបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាោតាំងមាៃបំណងបំផ្លាញកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់

ៃិងព្លឹងរបស់គយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំ

ោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងខ២២–២3ៃិង២៧)។

• បចញពរីអ្វរីថដលអ្ន្រអាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើសារាំងពយាោមបំផ្លាញ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ៃិងកពលឹងរបស់បយើង

ោ៉ាងដូចបម្ច?(វបកបើមបធយាោយដូចជារោរបោ្រកោស់្ំរហឹងរោរបបញ្ជារៃិងរោរ្រុហ្រ។អ្ន្រអាច្ ល្់បោបល់ឲ្យ

សិស្ស្ ូសចំណ្ំៃូវមបធយាោយទាំងបៃះរបស់ព្ួររាសកតវូបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងយល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រតេរីពិតបៃះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមជាមួយនដ្ូ

របស់ពួ្រប្(អ្ន្រ្ួរថតសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំក្រោសថច្រមៃុបពលចាបប់្្ើមបបកងៀៃ)៖

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញ្ ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលសារំាងបៅថតបកបើរោរបោ្របបញ្ឆោត្ំរហឹងរោរបបញ្ជារៃិងរោរ្ុរហ្របដើម្បរីបំផ្លាញ

្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ៃិងកពលឹងរបស់មៃុស្សបនាះ?

• បតើរោរដឹងជាមុៃអំពរីបំណងរបស់សារំាងៃិងវិធរីសាកសតេរបស់វ�ួយបយើងបចៀសវងៃិងប្ច្ ុតពរីអនាទា្រ់របស់វោ៉ាង

ដូចបម្ច?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣–៧; ១០; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៦៧ ( គមគ�ៀនទតី ៣ )

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ិតអំពរីវិធរីសាកសតេរបស់សារាំងថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0:២0–២9

ពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍ឬោៃប�ើញកពមទាំងអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីបចៀសវងឬប្ច្ុតពរីអនាទា្រ់របស់សារំាង។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃកបទាៃកពះបញ្ញតតេិៃិងរោរសៃយាមួយថដលទា្រ់ទងៃឹង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើង

បដើម្បរីបចៀសវងពរីឥទ្ធិពលរបស់សារាំង។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:៥ឲ្យឮៗបហើយ

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលទាំងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់ៃិងរោរសៃយារបស់កទង់។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ងៅងពល ងយើរ ងនាទះ ងយើរ នឹរ រាន អំណាច 

ងដើម្ដី .

សូមសួរសិស្សថា៖បតើអ្ន្រៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៃះោ៉ាងណ្បោយថ ្្អ្របលើខ៥?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍

ប្្សងៗបែុថៃតេសូមកោ្រដថាអ្ន្រ្ ូសបញ្ជា្រ់កោប់ថាគៅគ្លគយើងអធិោឋាៃជាៃិច្ចគនារះគយើងៃឹងមាៃអំណាចគ�ើម្បីយកឈរ្ះ

គលើោតាំងៃិងអ្កទាំងឡាយផ�លបគពមើវា)។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:3៨–4៥ប�ើងវិញ។បនាទាប់មសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរី

របបៀបថដលកពះអរាចស់បែះបែូវៃូវរោរោត់ឯ្រសារ១១6សៃលែឹ្របនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:43បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតដ៏សំខាៃ់មួយ

ថដលកពះអរាចស់ោៃចង់ឲ្យយែូថសបស្៊ីធយល់។(បៅបពលសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពបាជាញារបស់ព្រះម�ិមាជាងកលល្ិចនៃអារក្សគៅគទៀត។អ្ន្រអាចកតូវរោរពៃ្យល់ថាកលល្ិច

សំបៅបៅបលើរោរបកបើល្បិចបដើម្បរីបបញ្ឆោតមៃុស្ស)។

សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើថ្ៃរោររបស់កពះអរាចស់�ំៃួសឯ្រសារសរបសរបោយនដថដលោៃោត់បរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើវ�ួយអ្ន្រឲ្យដឹងថាកោជាញារបស់កពះមហរិាជាង្រលល្បិចនៃអារ្រ្សោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0:44–4៥,បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើល្ ស្នុរាងបថៃថែមបទៀតនៃ

បសច្រ្រីពិតថដលោៃសរបសរបលើរោតារបខៀៃ។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0:44–4៥,បហតុអ្វរី្រ៏ផ្ទាំងតូចរាៃតនមលែជាងរោរសបង្ខបរបស់មរមៃពរីផ្ទាំង

ធំថដលរាៃបៅ្រ្ននុង១១6សៃលែឹ្រថដលោត់បនាះ?(ផ្ទាំងតូចរាៃៃូវដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗខាងវិញ្ញាណ។ឯ្រសារ១១6

សៃលែឹ្រថដលោត់បនាះរាៃៃូវដបំណើរបរឿងសបង្ខបនៃកពឹតតេិរោរណ៍កបវតតេិសាកសតេ)។

• បតើរោរដឹងថាកពះោៃបរៀបចំ្ លែតូវមួយបដើម្បរីបែះបែូវឯ្រសារ១១6សៃលែឹ្រថដលោត់បនាះ�ួយអ្ន្រឲ្យរោៃ់ថតទ្ុរចិតតេទាំងកសុងបលើ

កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤–៧

្្ះអម្ចាស់្រែទាន្្ះឱវា្រដល់យ៉តូសរែនិងអូលរីជវើរកុំឲ្យសង្ស័យឬខាលាចជ�ើយ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ខលែរីៗពរីបសច្រតេរីពិតមួយចំៃួៃអំពរីវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃថដលពួ្រប្ោៃដឹងបពលសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា6។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្បទពិបសាធៃ៍បៅបពលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍ថា្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្

កតូវោៃបំ្លែឺបហើយបពញបោយភាពសុខសាៃតេចំបោះអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃអធិសាឋាៃ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមរំឭ្រសិស្សថាថ្្ន្រមួយនៃរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្នៃវ្្គចបំណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា6:36,

បនាះពួ្រប្ោៃសរបសររោរប�ើងៃិោយខលែរីមួយថដលបរៀបរាប់ពរីវិធរីនានាបដើម្បរីរសប់ៅរាមកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ថដលោៃ

កបទាៃឲ្យ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបនាះ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6:36ឲ្យឮៗទាំងអស់ោនា។អ្ន្រអាចបធ្វើ

វមតេងបទៀតបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ទបៃ្ទញឲ្យចាំវ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថដលចង់ថច្រចាយរោរៃិោយរបស់ពួ្រប្ប�ើង

ម្រថច្រចាយ។អ្ន្រអាចចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរសង្សព័យ

ឬរោរ្ព័យខាលាចរោលពរីអតរីតរោល។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨–៩;១១–១៦)

បតើវិញ្ញាណនៃវិវរណៈ្ ឺជាអ្វរី?បតើអ្ន្រដឹងថាអ្ន្រ្រំពុងទទួលវិវរណៈពរីកពះបោយរបបៀបណ្?សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

បនាទាប់សិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីបោលរោរណ៍នៃវិវរណៈថដលៃឹងកបទាពរដល់ព្ួរប្បៅបពលពួ្រប្ថស្វងរ្ររោរថណនាំពរីកពះបៅ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់ពួ្រប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨
បមបរៀៃទរី១6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨:១–៥

្្ះអម្ចាស់សនយានឹងអូលរីជវើរជៅជ�ើរីនូវអំជណាយទានននវិវរណៈ

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោ្រ់ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរៃរីមួយៗបដើម្បរីសរបសរ

អំពរីបោលរោរណ៍នានាថដលសិស្សៃឹងកោប់អំ�នុងបមបរៀៃ។

ង្រើ ងយើរ អាច ងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ងដើម្ដី ងធ្ើ ឲ្យការអធិសាឋាន របស់ ងយើរ កាន់ ណ្រ រាន ន័យ ?

ង្រើ ងយើរ អាច ដឹរ ថ្ ងៅងពលណា ្ពទះ រានបន្ដូល មកកាន់ ងយើរ ោ៉ារដូចងម្ច ?

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់អំពរីចបមលែើយចបំោះសំណួរទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨រាៃៃូវវិវរណៈមួយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបៅឲ្យអូលរីបវើរប្បឌើរី

រាមរយៈយែូថសបស៊្ីធ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបយើងអាចរ្ររោរថណនាំម្រពរីកពះអរាចស់ថដល�ួយបឆលែើយសំណួរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:១បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យ

អូលរីបវើរអធិសាឋាៃ។

• បតើរោរថណនាំអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់កបទាៃដល់អូលរីបវើរអំពរីរបបៀបអធសិាឋាៃ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃអតថែៃព័យដូចបមតេចបដើម្បរី«សុំបោយរាៃ�ំបៃឿបោយរាៃចិតតេបទៀងកតង់»បនាះ?

បៅបករោមសំណួរទរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរដូចខាងបករោមថា៖ងបើ ងយើរអធិសាឋាន ងយើរ អាច 

ទ្ទ្ួល .

ថ ្្អ្របៅបលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:១បតើអ្ន្រៃឹងបបំពញកបបោ្បៃះោ៉ាងដូចបមច្?(បទាះជាសិស្សអាចបរ្ហាញ

វប្្សង្រ្រីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ថដលថាគបើគយើងអធិោឋាៃគោយមាៃជំគៃឿៃិងគោយ

មាៃចិត្តគទៀងពតង់គនារះគយើងអាចទទួលបាៃចំគណរះ�ឹងមក្បីព្រះ។សូមបកបើោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្រប្បំបពញកបបោ្បៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងភាពបទៀងកតង់របស់បយើងរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើលទ្ធភាពរបស់បយើងបដើម្បរីទទួល

ចំបណះដឹងម្រពរីកពះដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីកោមួយបពលពួ្រប្ោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍ទទួលៃូវពរ�ព័យបពលពួ្រប្អធសិាឋាៃ

បោយរាៃ�ំបៃឿៃិងបោយដួងចិតតេបទៀងកតង់។

បរុព្វកថា
គៅ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨២៩ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បាន ចា្រ់ គែ្ើម ែួ� ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ ជាមួ� នឹង ក្� ្រកដប្រ នន ផាទាុំងចុំណា� រាេ គោ� គ្្វើ ជា គេមេៀន ។ គោ� សា� 

បពះអរាចាេ់ បាន ែ្ល់ ដល់ អរូលតីគវើ� នរូវ អុំគណា� ោន នន ក្� ្រកដប្រ គ្រើ គលាក រាន 

្រុំណង ដរូគចានាះ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦:២៥) គនាះ អរូលតីគវើ� « រាន ចធិត្ �ំគភើ្រ 

ជា ខាលាុំង គដើម្តីរានអុំណាច ននក្� ្រកដប្រ ប្រោន មក ដល ់ោត់ » ( �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

គៅក្ញង History of the Church ១:៣៦ ) ។ ក្ញងក្� គឆលៃើ�ត្រ បពះអរាចាេ់ បាន 

រាន្រន្ទជូលថ្ បទង់ នឹង ែល្់ ដល់ អរូលតីគវើ� នរូវ េមតថែភាព គដើម្តី ្រកដប្រ បេ្រតាម 

គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ អរូលតីគវើ� ។



71

គមគ�ៀនទតី ១៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨

បដើម្បរី�ួយសិស្សទទួលោៃរោរយល់ដឹងបៅ្រ្ននុងសំណួរទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបរៀបរាប់ដំបណើរបរឿង

អំពរីមែូបសដឹ្រនាំ្ូរៃបៅអ៊ីកសាថអលបចញពរីទាសភាពបករោមរោរបដញរាមពរីសំណ្្់រ្រងទព័ពបអស៊ីព្ទបោយសបង្ខបប�ើងវិញ

(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ១4)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១២4:២–3ឲ្យឮៗ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលរបបៀបថដលកពះបបើ្រសថម្ងដល់មែូបសថាបលា្រ

្ួរនាំ្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលឆលែងរោៃ់សមកុទក្រហម។

• បតើកពះបំ្ុស្ ំៃិតមែូបសឲ្យថញ្រទឹ្រសមកុទក្រហម

បចញោៃោ៉ាងដូចបម្ច?(បោយវិញ្ញាណនៃវិវរណៈ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងោៃបរៀៃម្រពរី

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់អាច

រាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់បយើង?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញថា

ព្រះអមាចាស់ផ្លងមកកាៃ់គៃំិតៃិង�ួងចិត្តរបសគ់យើង

តាមរយៈព្រះគចោដារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូម

សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបករោមសំណួរទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូម្ ូសឌរីោ៉ាករោមថដលអមជាមួយខាងបករោមបៃះោ្់រ

បលើរោដារបខៀៃ។បថៃថែមចំណុចកពួញចង្អនុលបៅរ្រ្ំៃិតៃិង

ដួងចិតតេ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់្ ំៃិតរបស់បយើង

រាមវិធរីណ្ខលែះ?បតើកទង់រាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់ចិតតេរបស់

បយើងរាមវិធរីណ្ខលែះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់អំពរីរបបៀបទទួលអារម្ណ៍ដឹង

អំពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរ

កបធាៃប៊យដ៏ប�នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

អ្ក អាច គ�ៀន ឥឡជូវ គនះ គៅក្ញង �ុវវ័� �្រេ់អ្ក គដើម្តី បតរូវ បាន ដឹកនាុំ គោ� បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។

« ក្ញង នាម ជា សាវក រានាក់ ខ្ញុំ សាដា្់រ ឥឡជូវ គនះ ចុំគោះក្� ្រុំែុេ្ុំនធិត ដរូចោនា ដដលគចញមកពតី ប្រភពដរូចោនា 

តាមវិ្តីដរូចោនា ដដល ខ្ញុំ បានសាដា្រ់ ក្លពតី គៅគកមេង ។ េញ្ញា ្ ឺ រានក្ន់ ដត ចបាេ់ ក្ញងគពលឥឡជូវគនះ » 

( Prayers and Answers, » Ensign ដខវិច្ធិក្ ឆ្នាុំ១៩៧៩, ទុំព័� ២១ ) ។ 

រួចបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកត្ូររ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ចុំណា្រ់អា�មមេណ ៍ចុំគោះ ្ំនិែ ្ឺ ជាក់លាក់ ណាេ់ ។

« ោក្យ លម្អធិត អាច នឹង បតរូវ បាន សាដា្រ់ឮ ឬ ទទួលអា�មមេណ៍ គហើ� េ�គេ�ទុក ដរូច ជាក្�ដណនាុំ បតរូវ បាន 

េ�គេ� តាមដរូគចានាះដដ� ។

« ទុំនាក់ទុំនង គៅក្ន់ ចិែ្ត ្ឺ ក្ន់ ដត ទរូគៅជាង ។ ជាញឹក ញា្រ់ បពះអរាចាេ់ ចា្រ់ គែ្ើម គោ� ក្� 

ែ្ល់ នរូវចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ ។ គពល ដដលរាន នរូវក្� ទទួលសាគល ់ពតី សា�ៈេុំខាន់ �្រេ់វា គហើ� ពួកគ្ 

បាន គោ�ពតាម គនាះ អ្ក ទទួល បាន េមតថែភាព ក្ន់ ដត គបចើន គដើម្តី ទទួល ក្�ដណនាុំ លម្អធិត ក្ន់ដត គបចើន គៅ ក្ញង  ្ ំនិែ។ 

ចុំណា្់រ អា�មមេណ៍ ក្ញង ចធិត្ គ្រើ គ្្វើ តាម ្ឺ បតរូវ បាន ្រដនថែម គោ� ក្�ដណនាុំ ក្នដ់តជាក់លាក់ គៅ ដល់្ុំនធិត » ( « “Helping 
Others to Be Spiritually Led” [ address to CES religious educators, ន្ងៃ ទតី ១១ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ១៩៩៨ ], 

ទុំព�័ ៣–៤, » LDS .org ) ។

គំនិត

ដួងចិត្ត

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ព្រូបងពរៀន អ្នកងរៀន

្ល់

ឬស

មែក



72

គមគ�ៀនទតី ១៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាសករាប់មៃុស្សមួយចៃំួៃចំណ្ប់អារម្ណ៍្រ្ននុងចិតតេអាចៃឹងជា្រ់លា្រ់ដូចជាចំណ្ប់អារម្ណ៍្រ្ននុង្ ំៃិត។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ៃិងទទួលសាគល់របបៀបថដលកពះអរាចស់ទំនា្រ់ទៃំងៃឹងបយើងរានា្់រៗដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរី

(១)កោមួយថដលកពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃរាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់្ំៃិតៃិងដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្រាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬ

(២)កោមួយថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចសុំដល់សិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃសរបសរទុ្របបើពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថាចង់ថច្រចាយវ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយអារម្ណ៍មួយថដលអ្ន្រោៃទទួលថា

កពះអរាចស់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់អ្ន្រ្ ងថដរ។

សូមពៃ្យល់ថាលទ្ធភាពបដើម្បរីថស្វងរ្រៃិងទទួលោៃវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃ្ឺរាៃចំបោះ្ូរៃបៅក្ប់រូបទាំងអស់របសក់ពះ។

សូមទាញចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សម្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:4។សូមអាៃៃូវចថំណ្រខ្ម្ពរីដូចខាង

បករោមឲ្យឮៗបៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖«បហតុដូបចានាះបហើយបៃះជាអបំណ្យទាៃរបស់អ្ន្រសូមអៃុវតតេចុះបហើយអ្ន្ររាៃពរ

បហើយ»។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យអំងណាយទានសំបៅបៅបលើលទ្ធភាពរបស់អូលរីបវើរបដើម្បរីទទួលោៃវិវរណៈ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«សូមអៃុវតតេ»កពះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈរាៃៃព័យដូចបម្ចថដរ?(សូមថស្វងរ្ររោរដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេកពះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈរោៃ់ថតល្អកបបសើរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។សូម

សរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ អនុវ្រ្ ្ពទះវិញ្ញាណ នន វិវរណបៈ .

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨:4–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងអូលរីបវើរបបើបលា្រៃឹង«អៃុវតតេ»កពះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈ។បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយរួចសូមឲ្យ

បោបល់ថារបបៀបមួយបដើម្បរីបបំពញបញ្ចប់បៅ្រ្ននុងកបបោ្អាចជា៖គបើគយើងអៃុវត្តព្រះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈគនារះគយើងអាច

រគំោរះ្ បីគសចក្ដបីអាពកក់ៃិងគពោរះថ្នាក់។សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោតារបខៀៃ។

• បតើកពះអរាចស់បកបើអំណ្ចនៃវិវរណៈបដើម្បរីរោរោរអ្ន្រឬៃរណ្រានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់ពរីបសច្រ្រីអាក្រ្រ់ឬបកោះថានា្រ់ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវវិធរីមួយចំៃួៃថដលបយើងអាចៃឹង«អៃុវតតេ»អំបណ្យទាៃនៃវិវរណៈបដើម្បរី

ទទួលោៃរោររោរោរពរីបសច្រ្រីអាក្រ្រ់។សូមសួរពួ្រប្អំពរីរបបៀបថដលបោបល់របស់ព្ួរប្អាចបបងកើតលទ្ធភាពរបស់បយើង

បដើម្បរីទទួលៃិងទទួលសាគល់វិវរណៈ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្

ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវបោលបៅមួយបដើម្បរីបធ្វើរាមបោបល់មួយនៃបោបល់ទាំងបៃះ។

អ្ន្រអាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរពយាោមឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈបហើយកោប់សិស្សអំពរីរបបៀប

ថដលរោរបធ្វើដបូច្នះោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨:៦–៩

អូលរីជវើរជៅជ�ើរីម្ន«អំជណាយទានននជអើរ៉ុន»

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:6–9បោយរោរកោប់ដល់សិស្សថាកពះអរាចស់កបទាៃពរដល់អូលរីបវើរប្បឌើរី

ជាមួយៃឹងអំបណ្យទាៃថដលៃឹង�ួយបលា្រឲ្យបំបពញតួនាទរីរបស់បលា្របៅ្រ្ននុងរោរសាដារដំណឹងល្អប�ើងវិញ។បៅ្រ្ននុង

ចំបណ្មអំបណ្យទាៃទាំងបៃះ្ឺជា«អំបណ្យទាៃនៃបអើរ៉ុៃ»ថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់អូលរីបវើរថាបលា្រៃឹង

បធ្វើ«្រិច្ចរោរដ៏អសាចរ្យ»។បយើងពុំដឹងចបាស់ៃូវអ្វរីថដលរាៃ្រ្ននុង«អំបណ្យទាៃនៃបអើរ៉ុៃ»បនាះបទ។សូមរំឭ្រសិស្ស

ថាបអើរ៉ុៃ្ ឺជាបងកបុសរបស់មែូបសបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់បហើយថាបលា្រោៃ�ួយមែូបសបបំពញរាមរោរទទួលខុសកតូវ

ថដលបលា្រោៃពយា្ររណ៍។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:៧–៨បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអំណ្ចថដលបៅពរីបករោយ

អំបណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណទាំងអស់។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលណ្ថដលកពះអរាចស់បៅឬបញ្ជាបយើងឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោរជា្់រលា្រ់

មួយបនាះកទង់ៃឹងកបទាៃពរដល់បយើងជាមួយៃឹងអបំណ្យទាៃៃិងសមតថែភាពបដើម្បរីសបកមចវបហើយ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨:១០–១២

្្ះអម្ចាស់សនយានឹងអូលរីជវើរជៅជ�ើរីនូវអំជណាយទានជដើម្បរីរែកត្រែជរែើជោកអនុវែ្តជសចក្រីជំជនឿ។

សូមទាញចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបៅរោៃ់បោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងអធិោឋាៃ

គោយមាៃជំគៃឿៃិងគោយចិត្តគទៀងពតង់គនារះគយើងអាចទទួលចគំណរះមក្បីព្រះ»។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:១0–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល្ ំៃិតបថៃថែមអំពរីរោរអធសិាឋាៃ។បនាទាប់ពរី
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គមគ�ៀនទតី ១៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨

សិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖សូមឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរី

សំណួរមួយសៃ្ទនុះសៃិមុៃបពលពួ្រប្បឆលែើយ៖

• បបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់អូលរីបវើរបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរកបឹ្រសាបៃះៃឹង�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ៃូវសំណួរពរីរបរីថដលពួ្រប្ពយាោមថស្វងរ្រចបមលែើយបោយបសាមះ។ព្ួរប្្រ៏អាចៃឹងចង់សរបសរៃូវរោរផ្លាស់ប្តូរជា្រ់លា្រ់ខលែះៗ

ថដលព្ួរប្ចង់បធ្វើបៅ្រ្ននុងរបបៀបថដលពួ្រប្អធិសាឋាៃសុំចបមលែើយទាំងបនាះ្ ងថដរ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ដល់សិស្សអំពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់របសក់ពះៃិងរោរចង់បឆលែើយដល់រោរអធិសាឋាៃរបស់ពួ្រប្បហើយៃឹងរោរចង់្ ្ល់

វិវរណៈរបស់កទង់ដល់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសួរសំណួររបស់ពួ្រប្ដល់កពះវរបរិាសួ្៌បោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបហើយ

បដើម្បរីបធ្វើរាមចបមលែើយថដលពួ្រប្ទទួលោៃបោយបំណងបសាមះកតង់។
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គមគ�ៀន ទតី១៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩
បមបរៀៃទរី១៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩:១–៦,១១

្្ះអម្ចាស់្ន្យល់្ រីមូលជហែុតដលអូលរីជវើរជៅជ�ើរីម្នរែញ្ហាលំោកជដើម្បរីរែកត្រែ

សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីរោរសបកមចចិតតេសំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើរោរសបកមចចិតតេបៅឆ្នាំបករោយ។បនាទាប់ម្រសុំ

ឲ្យពួ្រប្សរបសររោរសបកមចចិតតេសំខាៃ់ៗថដលព្ួរប្ៃឹងបធ្វើបៅ៥បៅ១0ឆ្នាំបករោយបទៀត។បពលសិស្សបឆលែើយតបបនាះអ្ន្រ

អាច្រត់ករាចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរោរសបកមចចិតតេមួយនៃរោរសបកមចចិតតេទាំងបៃះទា្រ់ទង

ៃឹងសំណួរដូចខាងបករោម។

• បតើរោរថស្វងរ្ររោរថណនាំពរីកពះអរាចស់�ួយអ្ន្របធ្វើរោរសបកមចចិតតេបៃះោ៉ាងដូចបមច្?

បនាទាប់ពរីសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ោៃបឆលែើយតបសូមកោប់ដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីបទពិបសាធៃ៍ថដល

អូលរីបវើរប្បឌើរីរាៃបពលបលា្រពយាោមបធ្វើរោរប្រថកប។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍

នានាបពលពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9ថដលអាច�ួយពួ្រប្ទទួលោៃៃិងសាគល់រោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់

បពលពួ្រប្បធ្វើរោរសបកមចចិតតេសំខាៃ់ៗ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃអំបណ្យទាៃនៃរោរប្រថកបដល់អូលរីបវើរបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យបលា្រប្រថកប

បបើបលា្ររាៃបំណងចង់បធ្វើដូបចានាះ(សូមបមើល្�ៃិងស�6:២៥–២៨)។កពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់អូលរីបវើរថា

អំបណ្យទាៃនៃរោរប្រថកបបៃះៃឹងប្រើតរាៃរាមរយៈកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្�ៃិងស�៨:១–២)។

បំណងរបស់អូលរីបវើរបដើម្បរីប្រថកបពរីដំបូងោៃចាប់ប្្ើមោ៉ាងល្អបែុថៃតេបៅទរីបញ្ចប់បលា្រពុំទទួលោៃបជា្�ព័យបទ។បនាទាប់ពរី

រោររាៃបំណងចង់ប្រថកបរបស់អូលរីបវើរបនាះយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលឥ�តូវកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:១–4ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល្រិច្ចរោរថដល

កពះអរាចស់ោៃបៅឲ្យអូលរីបវើរឲ្យបធ្វើ�ំៃួសរោរប្រថកប។

• បតើ្រិច្ចរោរអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សុំឲ្យអូលរីបវើរបធ្វើ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:៥–6,១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលមូលបហតុថដលអូលរីបវើរពុំទទួលោៃបជា្�ព័យបពលបលា្ររាៃបំណងចង់ប្រថកប។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់ឃ្លាថដលថា‹អ្ន្រពុំោៃបធ្វើតបៅបទៀតដូចជាអ្ន្រោៃចាប់ប្្ើម›(្�ៃិងស�9:៥)

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធថា៖

បរុព្វកថា
គៅក្ញងដខ គមសា ឆ្នាុំ១៨២៩ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី ក ៏បតរូវ បានេនយា ែងដដ� ថ្ គលាក 

អាច រាន អុំគណា� ោន នន ក្� ្រកដប្រ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦:២៥–២៩ ) ។ 

គបក្�មក អរូលតីគវើ� បតរូវ បាន ដណនាុំ អុំពតី ក្� ទទួលវិវ�ណៈ គៅក្ញង ដុំគណើ� ក្� នន ក្� 

្រកដប្រ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៨:១–៤) គហើ�គលាក បានពយាយម ្រកដប្រ ។ 

គោះជា ក្�ចា្រ់គែ្ើម�្រេ់គលាក ល្អ ក្តី ក៏គលាក ពុុំ បាន « គ្្វើ តគៅគទៀត ដរូចជា 

[ គលាក ] បាន ចា្រ់ គែ្ើម » ( ្. នធិង េ. ៩:៥) ដដ� ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

បានទទួល វិវ�ណៈ ម�ួ ពន្យល់ ពតី មរូលគហត ុដដល ក្� ខធិតខុំ �្រេ់ អរូលតីគវើ� គដើម្តី ្រកដប្រ 

ពុុំ រាន គជា្ែ័� ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល ថ្ វាពុុំ េម្ួ� នឹង ឲ្យ 

អរូលតីគវើ� ្រកដប្រ តគៅគទៀតគឡើ� ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ ប្រោន ក្� ប្រឹកសា ្រដនថែម ែងដដ� 

អុំពតីក្�ទទួលវិវ�ណៈ ។

យល់ដឹរអំពីបរិបទននបទគម្ីរ

ក្� �ល់ដឹង អុំពតី ្រ�ិ្រទ នន ្រទ្ម្ពតី� 

គ�ៀ្រចុំ ប្រូ្រគបងៀន នធិងេធិេ្ស ទទួល សាគល់ 

សា�លធិខធិត ោុំងឡា� �្រេ់ អ្ក នធិពន្ 

ដ៏ ្រុំែុេ្ុំនធិត ។ ្រ�ិ្រទ �ួមរាន ោុំង 

សាថានភាព ដដល គៅែុុំវិញ ឬ ែ្ល់ ជា នែ្ទ 

គ�ឿង អុំពតី វ្្គ្រទ្ម្ពតី� បពតឹ្ក្�ណ៍ នធិង 

ដុំគណើ� គ�ឿង ជាក់លាក ់មួ� ។  គដើម្តី 

�ល ់អុំពតីក្� ្រគបងៀន គៅក្ញង ្រទ្ម្ពតី� 

គនាះប្រូ្រគបងៀន នធិងេធិេ្ស ្ ួ�ពយាយម 

�ល ់ពតីសាថានភាព ដរូច ដដល អ្ក នធិពន្ 

្រទ្ម្ពតី� បាន គមើលគេើញ ។
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គមគ�ៀនទតី១៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩

« ក្� ្ររាែ័� �្រេ់ អរូលតីគវើ� គកើត គឡើង គោ�សា� ដតគលាក ពុុំ ្រន្ គ្្វើ ដរូច ដដល គលាកបាន ចា្រ់ គែ្ើម 

គហើ�គោ�សា� ក្�រ្� វា លុំបាក គនាះ គលាក បាន គបាះ្រង់ គេចក្តីែុំគនឿគចាល » ( Church History 
and Modern Revelation ឆ្នាុំ១៩៥៣ ],១:៥១ ) ។ 

 

 

• កសបរាមកបធាៃស៊្ីធបហតុអ្វរីអូលរីបវើរពុំអាចបៃ្បធ្វើល្អតបៅបទៀតដូចថដលបពលបលា្រោៃចាប់ប្្ើមោ៉ាងដបូច្នះ?

(បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បលា្រកតូវោៃធាលា្រ់ចុះ)។

• បតើរោរ្ ព័យខាលាចឬរោរខ្វះបសច្រ្រី�ំបៃឿអាចរារាំងបយើងពរីរោរទទួលឬរោរបធ្វើរាមវិវរណៈម្រពរីកពះអរាចស់រាមរបបៀប

ណ្ខលែះ?

• បតើបទពិបសាធៃ៍របស់អូលរីបវើរអាចបបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបបដើម្បរីទទួលវិវរណៈម្រពរីកពះអរាចស់?(បោលរោរណ៍

មួយថដលសិស្សអាចកោប់្ ឺថាគ�ើម្បីទទួលវិវរណៈគនារះគយើងពតវូផតគធ្ើកិច្ចការគៅក្នុងគសចក្ដបីជំគៃឿ។អ្ន្រអាចសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតល្អពរីបសច្រ្រីពិតបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរ

ថ�្ហ្វរីអព័រហូ�ិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« គៅ ក្ញង ដុំគណើ�ក្� នន វិវ�ណៈ នធិង ក្�គ្្វើ ក្�េគបមចចធិត្ គនាះ ភាពភ័�ខាលាច គដើ�តួនាទតី ជាក្� ្រុំផាលាញ 

គពល ខលៃះគ្្វើ ឲ្យ េលៃន់ ។ ចុំគោះ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី ដដល បាត់្រង់ ឱក្េ រាន ដត ម្ង ក្ញង មួ�ែតីវិត គោ� 

សា�គលាក ពុុំ ចា្រ់ �ក ឱក្េ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន រាន ្រន្ទជូលថ្ ‹ អ្ក ពុុំ បាន គ ្្វើ តគៅគទៀត ដរូច ជា អ្ក 

បាន ចា្រ់ គែ្ើមគឡើ�  › ។ គតើ គនាះ វា បេគដៀងោនា គៅ នឹង អ្កោុំងឡា� ដដល បាន ទទួល ក្� ដណនាុំ គហើ� 

ដត ដ្រ� ជា គបាះ្រង់គចាល គោ�សា� ដត ្ ុំនធិត ទតីពតី� នធិង ក្� េង្ស័� គកើតរាន គនាះយ៉ាងដរូចគមច្ ?. . .

« . . . ្រនាទា្រ់ពតី អ្ក បាន ទទួល សា�លធិខធិត ្រនាទា្រ់ពតីអ្ក បាន ្រង់ន្លៃ គដើម្តី ដឹង ពតី ក្តី បេឡាញ់ �្រេ់បទង់ គហើ� សាដា្រ់ តាម 

បពះ្រន្ទជូលបទងគ់ហើ� េរូម ្រន្ គឆ្ពាះ គៅមុខ ។ េរូម កុុំ ខាលាច កុុំ សាទាក់គេ្ទើ� កុុំ ្ ធិត គលើ គ�ឿង ដដល ពុុំ េុំខាន់ កុុំ �អ៊រូ�ោុំ ។. . . 

េរូមលះគចាល នរូវ ភាព ភ័�ខាលាច �្រេ់អ្ក គហើ�គដើ� គោ� ក្លាហានគោ� គែើង ោុំង ពតី� �្រេ់អ្ក » ( Cast Not Away 
Therefore Your Confidence, » Ensign, ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ២០០០, ទុំព័�១០ ) ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃទទួលចបមលែើយមួយម្រពរីកពះអរាចស់បហើយោៃបធ្វើរាមបោយពុំសាទា្រ់បស្ទើរបនាះ?

(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាពួ្រប្មិៃ្ ួរថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ។)

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩:៧–១០

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្ជរលការណ៍ននការ្្រែ់្្ងវិវរណៈ

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងៃូវបោលរោរណ៍សំខាៃ់មួយស្រីអំពរីរបបៀបបដើម្បរីថស្វងរ្ររោរដឹ្រនាំរបសក់ទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុប្្សងបទៀតថដលអូលរីបវើរោៃរាៃបញ្ហាបដើម្បរីទទួល�ំៃួយរបសក់ពះអរាចស់្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំប្រថកបរបស់បលា្រ។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:៧បតើអូលរីបវើរោៃសៃ្និោឋាៃអ្វរីថដលជាបរឿងថតមួយ្ត់ថដលបលា្រចាោំច់កតូវ

បធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃវិវរណៈខណៈថដលបលា្រប្រថកបបនាះ?

• បតើកពះអរាចស់បបកងៀៃដល់អូលរីបវើរថាបលា្រ្ួរបធ្វើអ្វរីខលែះមុៃបពលសុំរោរថណនាំ?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យព្ួរប្្ ូសចណំ្ំរោរកបឹ្រសារបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ពរីអតថែៃព័យនៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសួរសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«កតូវស្ិរសា្រ្ននុង្ំៃិតរបស់អ្ន្រ»បនាះ?(បដើម្បរីពិចារណ្អំពរីរោរសបកមចចិតតេ

ៃិង�បកមើសនានាសូមបធ្វើរោរ្ លែឹងថ្លែងពរី�បកមើសបោយកបុងកបយព័ត្ន)។បតើអ្ន្រោៃបធ្វើរោរបៃះោ៉ាងដូចបមច្បពលអ្ន្រ

ចាំោច់កតូវបធ្វើរោរសបកមចចិតតេបនាះ?
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• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:៨បតើបយើងចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបនាទាប់ពរីបយើងោៃសិ្រសាអំពរីបរឿងថដលបយើង

្រំពុងពិចារណ្បនាះ?(សូមសបកមចថាបតើ�បកមើសមួយណ្ថដលបយើងប�ឿថាកតូវរួចបហើយនាំយ្ររោរសបកមចចិតតេរបស់

បយើងបនាះបៅរោៃ់កពះវរបរិាសួ្៌្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃ)។

• បតើបមបរៀៃអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:៨អំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់រំពឹងឲ្យបយើងបធ្វើបពល

បយើងថស្វងរ្ររោរដឹ្រនំាៃិងរោរថណនាំរបស់កទង់បនាះ?(សិស្សអាចៃឹងបឆលែើយតបបសច្រតេរីពិតមួយចៃំួៃដូចខាងបករោម៖

ការទទួលៃិងការទទួលោរល់វិវរណៈតពមូវឲ្យមាៃការខិតខំ្បីផែ្ករបស់គយើង។សូមសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសិ្រសាអំពរីបរឿងមួយ្រ្ននុង្ំៃិតរបស់អ្ន្រអាច�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលវិវរណៈោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីពិតបៃះអាចទា្រ់ទងបៅៃឹងសាថាៃភាពនានា្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមអាៃ

ឧទាហរណ៍ដូចខាងបករោម។បនាទាប់ពរីអាៃវៃរីមួយៗបហើយសូមអបញជើញសិស្សឲ្យពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលរានា្រ់ៗោៃពិពណ៌នា

អាចបកបើបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:៧–៨បដើម្បរីទទួលវិវរណ៖។

១� យុវ�ៃរានា្រ់ោៃទទួលរោររ្រល្អមួយបែុថៃតេតកមូវឲ្យោត់បធ្វើរោរបៅន្ងៃអាទិត្យ។ោត់ពយាោមសបកមចចិតតេថាបតើ្ ួរទទួល

រោររ្រឬអត់។

២� យុវនារីរានា្រ់ោៃ្ ិតអំពរីមិតតេថដលនាងបសព្ប់ៃិងឥទ្ធិពលអវ�ិជរាៃថដលពួ្រប្រាៃម្របលើនាង។នាងចង់ឈប់បដើរបលង

ជាមួយពួ្រប្បែុថៃតេនាងពុំដឹងរបបៀបថដលល្អបំ្ុតបដើម្បរីដ្រខលែលួៃបចញពរីពួ្រប្បនាះបទ។

3� យុវនារីរានា្រ់្រំពុង្ ិតៃូវអ្វរីថដលនាង្ ួរបធ្វើបនាទាប់ពរីនាងបញ្ចប់វិទយាលព័យ។នាងដឹងថានាងចង់បៃ្រោរស្ិរសាបែុថៃតេ

ពុំកោ្រដថាវិទយាសាថាៃស្ិរសាណ្មួយថដលនាង្ ួរបៅបរៀៃបនាះបទ។

បនាទាប់ពរីរោរពិភា្រសាអំពរីឧទាហរណ៍ទាំងបៃះជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របហើយសូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្

ជាមួយៃឹងបោលរោរណ៍បៃះរាមរយៈរោរសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ក បាន ដរឹ ពដី ការខ្ិរខំ ងៅ 

ណផ្ករបស់អ្ក បានជួយ អ្ក ឲ្យទ្ទ្ួល វិវរណបៈ មកពដី្ពទះអរាចាស់ ងៅងពលណា ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីសំណួរបៃះមួយសៃ្ទនុះ។បនាទាប់ម្រសុំសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថដលស្ព័ក្ចិតតេថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍

របស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្សដនទបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា9:៨ប�ើងវិញរ្របមើលរបបៀបថដលអូលរីបវើរអាចដឹងថាបតើ

រោរសៃ្និោឋាៃឬរោរសបកមចចិតតេរបសប់លា្រកតឹមកតូវឬអត់បនាះ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ៨អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់បឆលែើយសំណួររបសប់យើងោ៉ាងដូចបមច្?(វិវរណៈអាចគកើតមាៃ

មកតាមរយៈអារម្មណ៍របស់គយើងគ្លគយើងសូមការ�ឹកនាំ្ បីព្រះអមាចាស់។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

អ្ន្រអាចបញ្ជា្រ់ថារោរបណ្ដាលឲ្យកទូងខ្លួលខាមញ់ថដលោៃសៃយាដល់អូលរីបវើរ្ឺជាវិធរីថតមួយ្ត់ថដលកពះវិញ្ញាណអាចបញ្ជា្់រ

�បកមើសកតឹមកតូវមួយ។រោរបញ្ជា្រ់ពរីកពះវិញ្ញាណអាចប្រើតរាៃរាមវិធរីប្្សងៗថដលផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងបំ្ លែឺ្ំៃិត។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់អាចបណ្ដាលឲ្យបយើង«រាៃអារម្ណ៍ថា[រោរសបកមចចិតតេមួយ]កតឹមកតូវ»

(្�ៃិងស�9:៨)សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររឆី្ដ�រីសកត៖

« អា�មមេណ៍ េុខសាន្ ្ឺ ជា សាក្សតី្រញ្ជាក់ ដ៏ សាមញ្ញ្រុំែុត ដដល ខ្ញុំ បាន ទទួល្រទពធិគសា្ន ៍ផាទាល់ខលៃលួន ។ 

គពល ខ្ញុំ ខ្វល់ខាវា� ខាលាុំង អុំពតី គ�ឿង េុំខាន់មួ� លុំបាក ក្ញងក្� គោះបសា� វា គោ�ោមនគជា្ែ័� ខ្ញុំ បាន ្រន្ 

កធិច្ចខធិតខុំោុំងគនាះ គោ� គេចក្តីែុំគនឿ ។ គបក្�មកភាព េុខសាន្ ប្រក្រ គោ�អានុភាព ្រុំែុត មួ� 

បាន គកើត រាន �រាងា្រ់ កង្វល់ �្រេ់ខ្ញុំ ដរូច ដដលបទង់ បាន េនយា ដរូគចានាះដមន » ( Using the Supernal 
Gift of Prayer » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៧, ទុំព័�១០ ) ។ 

• បតើអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជា្រ់ពរីរោរសបកមចចិតតេមួយថដលអ្ន្រោៃបធ្វើបៅបពលណ្?បតើរោរ

បញ្ជា្រ់បនាះបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្រប្មិៃ្ ួរថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ឬ

បរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃបកចើៃបព្របនាះបទ)។
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សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សកោប់ឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀប

ថដលបយើងអាចដឹងបបើសិៃជារោរសបកមចចិតតេមួយថដលបយើងោៃបធ្វើពុំកតឹមកតូវ។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ឃ្លា«អាប់្ំៃិត»

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកតថដលបលា្រោៃពៃ្យល់ពរីបទពិបសាធៃ៏

មួយថដលជារោរអាប់្ំៃិត៖

« [ ក្�អា្រ់្ុំនធិត ] គនាះ េបរា្រ់ខ្ញុំ ្ ឺ ជា អា�មមេណ៍ ពុុំ េុខបេលួ ពុុំេងៃ្រ់ » ( « Using the Supernal 
Gift of Prayer, » ទុំព័�១០ ) ។ 

 

 

 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរទទួលវិវរណៈថដលអាច�ួយពួ្រប្បធ្វើរោរសបកមចចិតតេសំខាៃ់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩:១២–១៤

្្ះអម្ចាស់ជលើក្រឹកចិែ្តដល់អូលរីជវើរជដើម្បរីរែន្ជៅក្ននុងកិច្ចការតដលជោក្ែូវោនជៅឲ្យជ្វើ

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីរោរបៅបបកមើរបស់អូលរីបវើរបដើម្បរីបធ្វើជាបស្ៀៃសករាប់ពយារោរី(សូមបមើល្�ៃិងស�9:១,4)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9:១២–១4បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលយែូថសប

ស្៊ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរីអាចរ្រប�ើញថាជារោរបលើ្រទឹ្រចិតតេបៅបពលបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយោ្រ្យ

ៃិងឃ្លានានាថដលព្ួរប្រ្រប�ើញថារាៃអតថែៃព័យបហើយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុ។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថដលបយើងអាចទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃបពលបយើងបធ្វើរាម

បោលរោរណ៍ថដលោៃថចងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9។
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គមគ�ៀនទតី១៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា១១:–១២ 
បមបរៀៃទរី១៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១–១២

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១:១–១៤

នហរុមស៊្មី្ោនជរៀនអំ្រីរជរែៀរែតដលរែ់អាចជួយសាថារែនារុែ្វជហែុនន្កងុស៊មីយ៉ូន

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ចង់ចូលរួមឬរួមចថំណ្របៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពឬបុព្វបហតុដ៏រាៃកបបោ�ៃ៍មួយដូចជា

រោរបរៀបចំថ្ៃរោរស្រម្ភាពសាសនាចក្រមួយរោរបធ្វើរោរបបកមើដល់ៃរណ្រានា្រ់ថដលខ្វះខាតឬរោរចូលរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រលែឹប

សាលាឬអង្គរោរមួយ។

• បតើអ្ន្រចាោំច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីចូលរួមបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពឬបុព្វបហតុបនាះ?(សិស្សអាចឲ្យបោបល់បរឿងដូចជាចុះប្មះ

បំបពញទកមង់ថបបបទៃិោយបៅៃរណ្រានា្រ់ថដលក្ប់ក្ងឬស្រម្ភាពដនទបទៀតថដលបរ្ហាញពរីបំណងចូលរួម

របស់ពួ្រប្)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ្របាល្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១ៃិង១២រ្របមើលប្មះរបស់បុ្ ្គលពរីររូបថដល

រាៃបំណងចង់ចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:២៧

ៃិង១២:៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយចង្អនុលបរ្ហាញៃរណ្ប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃអបញជើញឲ្យម្រ�ួយ្រិច្ចរោររបស់

កទង់។

• បតើៃរណ្ប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃអបញជើញឲ្យម្រ�ួយ្ិរច្ចរោររបសក់ទង់?(្ឺអស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃបំណង

�ួយកទង់)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈ្រ្ននុង្រណ្ឌបៃះកតវូោៃ្ ្ល់បៅរោៃ់

នហរុមស្៊ីធថដលម្រពរីោ៉ាលនមែរារដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃសិលបវញា៉ាបដើម្បរី�ួបៃឹងប្អតូៃកបុសរបសប់លា្រ

យែូថសប។នហរុមទំៃងជាោៃដឹងជាមុៃអំពរីកពឹតតេរោរ្ ្រីៗដូចជារោររី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់

ចង់ដឹងអំពរីរបបៀបថដលោត់អាច�ួយយែូថសបបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់។យែូថសបោៃទូលសូមដល់កពះអរាចស់

បហើយោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។(បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃបំណងកោថានាថដលបដើរតួោ៉ាងសំខាៃ់្រ្ននុង្ិរច្ចរោរ

របស់កពះអរាចស់បនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់ព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចណំ្ំោ្រ្យបំណរចរ់, ្បាថ្នាៃិងចរ់បានបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:3,៨,១0,១4,១៧,២១,២៧)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:៥–9បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្់រ

កោប់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់នហរុម។សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យកោប់អំពរីអ្វរី

ថដលនហរុមៃឹងកតូវបធ្វើបដើម្បរីទាមទារពរ�ព័យទំាងបៃះ។(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវបញ្ជា្រ់ថា

«បសច្រ្រីអា្៌្រំោំងទាំងឡាយនៃកពះ»[្�ៃិងស�១១:៧]្ឺជាបសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណថដលកតូវោៃសាគល់ថតរាមរយៈ

វិវរណៈបែុបណ្ណះ)។

បរុព្វកថា
មធិន�រូ�្ុ៉រនាមន ្រនាទា្រ់ពតីក្� សាដា�គឡើងវិញ នន ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន ក្ញង ដខ ឧេភាព 

ឆ្នាុំ១៨២៩ ្ុរ�េ ពតី�នាក់ បាន មក ែួ្រ នឹង ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គៅ ភរូមធិ ហាម៉រូនតី 

�ដ្ឋដែនេធិលគវញា៉ា ៖ ្រងប្រុេ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គ្មះ នហ�៉ុម នធិង �៉រូដេ្រ 

នណត េ៊ីញ្ញ័� ។ ្រុ�េ ោុំងពតី�នាក់ បាន ្ររ្ហាញពតី ្រុំណង គដើម្តី ្រគបមើ បពះ គហើ� 

ែួ� គៅក្ញងក្� សាដា�គឡើងវិញ នន ដុំណឹងល្អ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា១១ 

កត់បតា វិវ�ណៈ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គៅក្ន ់នហ�ុម េមេ៊ី្ េ្តីអុំពតី �គ្រៀ្រ ដដលោត ់អាច 

សាថា្រនា ្រុព្វគហតុ នន បកុង េ៊ី�៉រូន ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា១២ កត់បតា 

វិវ�ណៈ �្រេ់បពះអរាចាេ់ គៅក្ន់ �៉រូដេ្រ នណត េ៊ីញ្ញ័� នធិង �គ្រៀ្រ ដដ ល ោត់ អាច ែួ� 

សាថា្រនា ្រុព្វគហត ុនន បកុង េ៊ី�៉រូន ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី១៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១១–១២

• បតើបសច្្ររីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:៨អំពរីបំណងចង់បធ្វើ្រិច្ចរោររបស់

កពះអរាចស់?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូម្ ូសបញ្ជា្រ់ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖(១)គយើងអាចទទួលបាៃ្ រជរ័យ

មក្បីព្រះពសបតាមបំណងពបាថ្នាសុចរិតរបស់គយើង។(២)គបើគយើងមាៃបំណងចងគ់ធ្ើកិច្ចការរបស់ព្រះគនារះគយើងៃឹងគៅ

ជាមគធយាបាយនៃការគធ្ើល្អ�៏គពចើៃ។

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ខ្នុំ អាច ងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ងដើម្ដី « នឹរកាលាយ ងៅ ជា មងធយាបាយ ននការ ងធ្ើ ល្អដ៏ង្ចើន » 

ក្នុរ ជំនាន ់របស ់ខ្នុំ ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១0–១4។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរកបឹ្រសាថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់នហរុមថដលៃឹង�ួយកទង់សបកមចរោរល្អដប៏កចើៃបៃះ។

បៅបពលសិស្សបញ្ចប់រោរអាៃសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យសរបសរអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញរាមសំណួរបលើរោដារបខៀៃ។

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យចមលែងបញជរីបៃះោ្រ់្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករា

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)។(ពួ្រប្ៃឹងបថៃថែម្រ្ននុងបញជរីបពលបៃ្បមបរៀៃបៅមុខបទៀត)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីោ្់រទរីទុ្រចិតតេរបស់អ្ន្របលើកពះវិញ្ញាណ?

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១២–១3បតើអ្ន្រអាចសាគល់ឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណោៃោ៉ាងដូចបមច្?

(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតសាគល់បសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖(១)ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអមាចាស់�ឹកនាំ

គយើងឲ្យគធ្ើល្អរាបោរៃិងវិៃិច្រ័យគោយសុចរិត។(២)ព្រះវិញ្ញាណបំភលឺគៃំិតរបស់គយើងគ�ើយបំគ្ញព្លឹងរបស់គយើង

គោយគសចក្ដបីអំណរ)។

បៅបពលអ្ន្រពិភា្រសាពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្រចបំណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៨:២–3។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យសរបសរបសច្រ្រីបោងចំបណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងរឹមទំពព័រ�ិតៃឹង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១:១២–១4។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១២–១3បតើកពះវិញ្ញាណអាចរាៃឥទ្ធិពលម្របលើ្ ំៃិតៃិងដួងចិតតេបយើងរាម

របបៀបមួយចំៃួៃអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃបទពិបសាធៃ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណរាមរបបៀបមួយនៃរបបៀបទាំងបៃះបៅបពលណ្?បតើបទពបិសាធៃ៍

បៃះនាំអ្ន្រឲ្យ«បធ្វើល្អ»ោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១:១៥–៣០

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជានហរុមស្៊មី្ឲ្យជរៀរែចំខលែលួនស្ម្រែ់ការជៅឲ្យផ្ស្វផសាយ

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១៥–១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យយែូថសបស៊្ីធៃិងនដ្ូររបស់បលា្របធ្វើ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថានហរុមស៊្ីធ

ពុំកតូវោៃបញ្ជាឲ្យ្ ្សព្វ្សាយប�ើយរហូតដល់បលា្រកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោរបនាះសិៃ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះបហតុអ្វរីនហរុមស៊្ីធកតូវ«ចាំបៃ្ិច»មៃុបពលោត់កតូវោៃបៅឲ្យ្ ្សព្វ្សាយដំណឹងល្អដបូច្នះ?

(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាឃ្លា«លុះករាអ្ន្រៃឹងោៃកពះបៃ្ទតូលរបស់បយើង្្ោរបស់បយើងសាសនាចក្ររបស់

បយើងៃិងដំណឹងល្អរបស់បយើង»សំបៅបៅបលើ្ររាតាពិតថាសាសនាចក្រពុំទាៃ់កតូវោៃបរៀបចំបហើយកពះ្ម្គរីរមរមៃ

ពុំទាៃ់ោៃប�ើញរាៃបោះពុម្ពបៅប�ើយ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១៧–២0ឲ្យឮៗបៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅនហរុមថាចាោំច់កតូវបធ្វើបដើម្បរីរោលាយជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយដំណឹងល្អដ៏រាៃកបសិទ្ធភាព។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បថៃថែមពរីបលើចបមលែើយរបស់សិស្សចូល្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចចង់អបញជើញសិស្សបដើម្បរីសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ទុ្រ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបៅជាប់ៃឹងកពះអរាចស់បោយអស់ពរីដួងចិតតេរបស់អ្ន្របនាះវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(អ្ន្រអាចចាំោច់កតវូ

ពៃ្យល់ថាបរិបទបៃះោ្រ្យងៅជាប់រាៃៃព័យថាបោរពរាមអ្វរីមួយបោយមឺុងរា៉ាត់ឬពុំរាថរ្រ)។

• បតើឃ្លាអ្វរីខលែះកតូវោៃថ្លែងដថដលៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១៨ៃិង២0?(អ្ន្រអាចៃឹង

ចង្អនុលបរ្ហាញ្ងថដរថាឃ្លា«រោររ្រសាបទបញ្ញតតេិរបស់ខញនុំ»្រ៏រាៃបៅ្រ្ននុងខ6ៃិង9្ងថដរ)។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការរកសាបទបញ្ញត្តិគរៀបចំគយើងខ្ងវិញ្ញាណគ�ើម្បីគធ្ើកិច្ចការរបស់

ព្រះអមាចាស់។
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គមគ�ៀនទតី១៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១១–១២

• បតើរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិបៅន្ងៃបៃះបរៀបចំអ្ន្រសករាប់រោរបបកមើ្ ្សព្វ្សាយសាសនាអាោហ៍ពោិហ៍ៃិងរោរបបកមើ្រ្ននុង

សាសនាចក្របៅឆ្នាំខាងមុខៗោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:២១–២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីប្្សងបទៀតថដលនហរុមចាំោច់កតូវបធ្វើបដើម្បរី�ួយោត់អាចរោលាយជាអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយដំណឹងល្អរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព។

• បតើកពះអរាចស់កោប់នហរុមថាោត់ៃឹងកតូវរោរបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអាចកបរោសកពះបៃ្ទតូលកទង់ចបំោះកបជា�ៃ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់

បថៃថែមការ សិកសា ្ពទះ្ម្ដីរចូល្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបដើម្បរីសាគល់កពះបៃ្ទតូលកពះខុសោនាពរីរោរកោៃ់ថតអាៃកពះ្ម្ពរីរោ៉ាងណ្?

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាជាមួយនហរុមៃិងអ្ន្រដនទថដលបធ្វើរាម្ ំរូថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា១១:២១–២២អ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លសកិសាព្រះបៃ្ទជូល

របស់ព្រះអមាចាស់ៃឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណពទង់ៃិងអំណាចគ�ើម្បីបញ្ចនុរះបញ្ចជូលអ្ក�នទឲ្យគជឿគសចក្ដបី្ិតនៃ�ំណឹងល្អ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២

្្ះអម្ចាស់្រែឹកសាដល់យ៉ូតសរែនណែអំ រ្ីរជរែៀរែសាថារែនារែុ្វជហែុនន្កុងស៊មីយ៉ូន

បរ្ហាញសិស្សៃូវប្មះរបស់បុ្្គលល្បរីៗពរីរបរីនា្់រ។សួរកបសៃិបបើពួ្រប្ធាលាប់ឮអំពរីបុ្ ្គលរានា្រ់ៗថដលអ្ន្រោៃកោប់

បហើយពៃ្យល់សបង្ខបៗអំពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្ល្បរីលបាញ។រួចសួរកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់ឮប្មះបុរសរានា្រ់ប្មះយែូថសប

នណតស៊ីញ្ញព័រ។

• សូម្ ិតអំពរីបុ្្គលរានា្រ់ៗ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់អ្ន្រថដលបបកមើបោយបសាមះកតង់ៃិងបោយសងៃប់សាងាត់។បតើព្ួរប្្រំពុង

�ួយោ៉ាងដូចបមតេចបដើម្បរីសាថាបនាៃ្ររបស់កពះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សបរៀៃអំពរីយែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រៃិងរោរបរិចាច្របសោ់ត់ចបំោះរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អសូម

អបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឮៗ្រ្ននុងបសច្រ្រីប្្ើម្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២។សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រពុំ

សូវរាៃប្សាគល់បៅសព្វន្ងៃបៃះបទបែុថៃតេោត់ោៃ្ ្គត់ ្្គង់ដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃូវម្តូបអាហារៃិងសរាភារដនទបទៀតអំ�នុង

បពលបធ្វើរោរដ៏សំខាៃ់នៃរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២្រត់ករាវិវរណៈមួយថដលកពះអរាចស់

ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធសករាប់យែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រ្រ្ននុងថខឧសភាឆ្នាំ១៨២9។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២:6–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមកោប់អំពរីល្រ្ខណៈសម្បតតេិសុចរិតនៃ

អ្ន្រទាំងឡាយថដលចង់�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់្ួរថតរាៃ។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២:៨បតើល្រ្ខណៈសម្បតតេិអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់តកមវូឲ្យរាៃចំបោះ

អ្ន្រទាំងឡាយថដលចង់�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ទង់?

• បតើអ្ន្រអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈសម្បតតេិទាំងបៃះ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រដូចបម្ច?

សូមកោប់សិស្សថាយែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រោៃពយាោមោ៉ាងខាជាប់ខជលួៃបដើម្បរីអ្ិវឌ្ឍៃិងអៃុវតតេល្រ្ខណៈសម្បតតេិសុចរិត

ទាំងបៃះ។ោត់ោៃ្ ្ល់�ំៃួយខាងសាច់្ មៃិងខាងវិញ្ញាណដល់យែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងអំ�នុងបពលនៃរោរបបកមើរបស់ពយារោរី។

ជាបកចើៃឆ្នាំបនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២បលា្រ

ោៃ្រត់ករាដូចខាងបករោមស្រីអំពរីបសច្រ្រីបសាមះកតង់របស់យែូថសបនណត៖

« �៉រូដេ្រ នណត េ៊ីនញ្ញ័�. . . បាន គសាមះ គហើ� ពធិត គហើ�ជា ្ ុំ�រូ ល្អ នធិង ល្អ ចុំគោះ មនុេ្ស ប្្់រ�រូ្រ 

ប្រក្រគោ�្ុណ្ម៌ នធិង ចធិត្ ល្អ ពុុំ ដដល រ្ក គ� គឡើ� ។. . . ោត់ ជា មនុេ្ស េុច�ិត រានាក់ »  

( History of the Church, ៥:១២៤ ) ។ 

 

 

បដើម្បរីបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតៃិងអៃុវតតេៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ

ៃូវរបបៀបថដលពួ្រប្បញ្ចប់ឃ្លាដូចខាងបករោមបៃះ៖«បដើម្បរី�ួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់ខញនុំៃឹង���»

អ្ន្រ្រ៏អាចចង់បញ្ចប់បោយរោរបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃឹងបញ្ចប់ឃ្លាបៃះ។
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�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៨–៧៥, 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា១៣
បមបរៀៃទរី១9៖យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:6៨–៧៥,បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

យ៉ូណេបេម្៊ីធ–កបវត្ិ១:៦៨–៧២;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣

យ៉ូហានោ្ររីស្ទ្រែ្ល់រែ្វជិែភា្ជអើរ៉ុនមកឲ្យយ៉តូសរែស៊្ម្ី និងអូលរីជវើរជៅជ�ើរី

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលបរៀៃឬថច្រក្រោសសំណួរដល់សិស្សរានា្រ់ៗ(សូម្រុំសរបសរ

ចបមលែើយប�ើយ)។បៅបពលសិស្សម្រដលថ់ានា្រ់បរៀៃសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបឆលែើយសំណួរបៅបលើក្រោសមួយសៃលែឹ្រឬបៅបលើ

ក្រោសថដលថច្រឲ្យពួ្រប្បនាះ។បបើចាំោច់សូមឲ្យបោបល់ដល់ព្ួរប្ឲ្យបកបើលិបិក្រមនៃបណដាតំកពះ្ម្ពរីរ(សូមបមើល

«បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ»)ឬបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរ(សូមបមើល«បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ»)បដើម្បរីរ្រចបមលែើយកតឹមកតូវ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់រង់ចាំរហូតដល់សិស្សោៃ្រត់ករាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្រួចមុៃបពលអ្ន្រចាប់ប្្ើមរោរកប�ំុធម្ៃិោឋាៃ។

 ១. ង្រើ ងៅកណន្រ ណា ក្នុរ បទ្្ម្ដីរ ណដល ងយើរ អាច ងរៀន អំពដី ការ សាដារង�ើរ វិញ នន បព្ជិ្រភាព ងអើរ៉ុន ? 

 ២. ង្រើបព្ជិ្រ ភាព ងអើរ៉ុន បានសាដារង�ើរវិញ ងៅនេងៃណខ ឆ្នាំ ណា ?

 ៣. ង្រើ ងទ្វតា ណដល សាដារបព្ជិ្រភាព ងអើរ៉ុន មក កាន់ ណផនដដី វិញ តាមរយបៈ ការ ្ប្ល់ វា ងៅឲ្យ យ៉ូណសប ស្ម៊ីធ នរិ អូលដីងវើរ  

ងៅង�ើរី ង្មាទះអ្ដី ?

 ៤. ង្រើ បព្ជ្ិរភាព ងអើរ៉ុន បាន ្ប្ល់ ងៅដល់ពួកងលាកងោយរងបៀបណា ?

 ៥. ង្រើ ងទ្វតា បានសនយា នឹរ យ៉ូណសប នរិ អូលដីងវើរ ថ្ ពួកង្ នឹរ ទ្ទួ្ល បាន អ្ដី ខ្ទះងទ្ៀ្រ ? ង្រើ ពួកង្ នឹរ ទ្ទួ្ល វា មកពដី នរណា ?

(ចបមលែើយ៖(១)យែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិឬបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3,(២)ន្ងៃទរី១៥ថខឧសភាឆ្នាំ១៨២9

[សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:៧២];(3)យែូហាៃោទរីស្ទ[សូមបមើលយែូថសបសី៊្ធ–កបវតតេិ១:៧២];(4)បោយ

រោរោ្រ់នដបលើ[សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:6៨,៧១];(៥)យែូហាៃោទរីស្ទោៃកោប់ព្ួរោត់ថាន្ងៃបករោយពួ្រោត់

ៃឹងទទួលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រម្រពរីសាវ្របពកតសុោ៉ា្រុបៃិងយែូហាៃ[សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:៧២])។

បនាទាប់ពរីរោរកប�ុំធម្ៃិោឋាៃសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរទរីមួយ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃបឆលែើយសំណួរ

បៃះបោយកតឹមកតូវសូមចាត់រាំងសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូៗបហើយពិៃិត្យចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយសំណួរទាំងឡាយថដលបៅ

សល់។ថណនាំពួ្រប្ឲ្យបកបើយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ១:6៨–៧២ៃិងរោរពិពណ៌នាបោយអូលរីបវើរប្បឌើរីបនាទាប់ពរីយែូថសប

ស្៊ីធ–កបវតតេិ។អ្ន្រ្រ៏អាចផ្លាស់បវៃោនាទូទាំងថានា្រ់បរៀៃបដើម្បរី�ួយសិស្សថស្វរ្រចបមលែើយកតឹមកតូវ។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ១៥ ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨២៩ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង អរូលតីគ�ើ� គ្គឌើ�ី បាន គៅ 

ក្ញង នបព ែធិត ចរាកា� �្រេ់ �៉រូដេ្រ គៅ ហាម៉រូនតី �ដ្ឋ ដែនេធិលគវញា៉ា គដើម្តី ទរូលេរូមេួ� 

ដល់បពះអរាចាេ់ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� ្រកដប្រ វ្្គ ្ ម្ពតី� ម�ួ ក្ញង បពះ្ម្ពតី�ម�មន ដដល 

្រូេ្រញ្ជាក់ ពតីសា�ៈេុំខាន់ នន ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ននពធិ្តី្ុរណ្យបែមុែទឹក ។ ខណៈដដល 

កុំពុង ដត អ្ធិសាឋាន គនាះ �៉រូហាន បាទតីេ្ទ បាន គលច មក ឯ ពួកគលាក ក្ញង នាម ជា តួអង្គ 

ដដលបាន �េ់គឡើងវិញ ។ គលាក បាន ប្រោន ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន មក គលើ ពួកគលាក 

បានដឹកនាុំ ពួកគលាក ឲ្យ បែមុែទឹក ោនាគៅវិញគៅមក ក្ញង ទគនលៃ េុេ្្វតីហាណា 

គៅែធិត គនាះ �ួច គហើ� បាន ដឹកនាុំ ពួកគលាក ឲ្យ ដតងតាុំងអុំណាច ្រព្វែធិតភាព គអើ�ុ៉ន 

ដល់ោនាគៅវិញគៅមក ។ ោក្យ �្រេ់ �៉រូហាន គៅក្ន ់�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង អរូលតីគវើ� 

គ្គឌើ�ី បតរូវ បាន កតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា១៣ ។ ្រនាទា្រ់ពតី 

្រុណ្យបែមែុ ទឹក �្រេ់ ពួកគលាក �៉រូដេ្រ នធិង អរូលតីគវើ� បតរូវ បាន គពញ គៅគោ� 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គហើ� បាន ទទួល ្រទពធិគសា្ន៍ ព�ែ័� ដ៏ មហធិរា ។



82

គមគ�ៀនទតី១៩ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៨–៧៥, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១៣

បនាទាប់ពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់សូមរំឭ្រចបមលែើយជាមួយោនា្រ្ននុងថានា្រ់។បៅបពលអ្ន្របមើលចបមលែើយទាំងបនាះជាមួយោនាសូម�ួយ

សិស្សកោប់ៃិងយល់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖យ៉ូហាៃបាទបីស្ទបាៃោដារប្ជ្ិតភា្គអើរ៉ៃុមកកាៃ់ផែៃ�បីវិញ(សូម

បមើលយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៧២)។ប្្ជិតភា្គឺពតូវបាៃពបគល់គោយការោក់ន�គលើ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ—

កបវតតេិ១:6៨,៧១)។្ងថដរបៅបពលអ្ន្រពៃិិត្យបមើលចបមលែើយរបស់សិស្សសូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរី

ោៃទទួលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រពរីបពកតុសោ៉ា្រុបៃិងយែូហាៃបករោយម្របៅថខឧសភាឆ្នាំ១៨២9(សូមបមើល

ឡារីស៊ី្តបធើរ«The Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,»Ensign

ថខធ្នតូឆ្នាំ១996,ទំពព័រ30–4៧)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:6៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដល

យែូថសបៃិងអូលរីបវើរ្រំពុងបធ្វើថដលដឹ្រនំាព្ួរបលា្រឲ្យទូលសួរដល់កពះអរាចស់អំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់រោរផ្ដាច់ោប។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើអ្វរីខលែះថដលោៃនាំឲ្យយែូថសបៃិងអូលរីបវើរសួរអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់រោរផ្ដាច់ោប?

(ពួ្រប្្រំពុងប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយោៃម្រប�ើញរោរបបកងៀៃស្រីអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់រោរ

ផ្ដាចោ់ប)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរសាដារប�ើងវិញនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ្ឺសំខាៃ់ោ៉ាងខាលាំងថដលោ្រ្យរបស់យែូហាៃោទរីស្ទកតវូោៃ

ោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាជា្រណ្ឌទរី១3។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១9:១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីរបបៀបថដលរោរសាដារប�ើងវិញនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុោៃ

បឆលែើយតបដល់រោរអធិសាឋាៃរបស់យែូថសបៃិងអូលរីបវើរបដើម្បរីដឹងបកចើៃបទៀតអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់រោរផ្ដាចោ់ប។

• បតើរោរសាដារប�ើងវិញនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបឆលែើយតបចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់យែូថសបៃិងអូលរីបវើរបដើម្បរីដឹងបកចើៃបទៀតអំពរី

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់រោរផ្ដាច់ោបោ៉ាងដូចបមតេចខលែះណ្?

បៅបលើរោដារបខៀៃសូម្ ូររូបភាពទាវារថដលរាៃរៃ្ធបសា។

• បតើបោលបំណងនៃទាវារមួយបៃះជាអ្វរី?(បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះសូម�ួយពួ្រប្បមើលប�ើញថា

ទាវារោៃបបើ្រឲ្យប�ើញ្រថៃលែងមួយបទៀត)។បថៃថែមពរីបលើបនាះទាវារអាចបិទឃ្ំងបយើងឬបបើ្រឲ្យបយើងចូល)។

បរ្ហាញសិស្សៃូវ្រូៃបសាមួយ(ឬ្ ូររូប្ូរៃបសាដ៏សាមញ្ញមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ)បហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើ្រូៃបសាមួយទា្រ់ទងបៅៃឹងដំបណើររោររបស់ទាវាោ៉ាងដូចបមច្?(ចា្រ់បសាបិទឬចា្រ់បសាបបើ្រទាវារ។បៅបពលបយើងបកបើ

្រូៃបសាមួយចា្រ់បបើ្រទាវារបនាះវអាចឲ្យបយើងបដើរឆលែងរោត់បហើយ�ួបអ្វរីថដលបៅឯរាខាងបទៀត)។



83

គមគ�ៀនទតី១៩ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៨–៧៥, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១៣

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់បកបើ្រូៃបសាជាៃិមិតតេរូបមួយបដើម្បរីតំណ្ងៃូវសិទ្ធិអំណ្ចនៃបព្វ�ិតភាពថដលចា្រ់បបើ្រទាវារសករាប់

បយើងទទួលៃូវឱរោសៃិងពរ�ព័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3:១

រ្របមើល្ូរៃបសាថដលជាប់ទា្រ់ទងបៅៃឹងបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បស្នើឲ្យសិស្ស្ ូសចំណ្ំ្រូៃបសាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បពលពួ្រប្ថស្វងរ្រវ។

• បតើយែូហាៃោទរីស្ទកោប់ថាបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃរោៃ់្រូៃបសាអ្វរីខលែះ?(ប្្ជិតភា្គអើរ៉ៃុកាៃ់កូៃគោនៃការបគពមើនៃ្ ួកគទវតា

ៃិងនៃ�ំណឹងល្អនៃការផពបចិត្តៃិងនៃ្ ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកគោយការ្ ៃលិចសពមាប់ការផ្ដាច់បាប។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរបៃះបៅបករោមរូបភាពនៃទាវារបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតកបបសើរអំពរី្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃទាំងបៃះៃិងពរ�ព័យទាំងឡាយថដលវរាៃ

សករាប់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃ

បអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។(សូមពិចារណ្បធ្វើរោរ្ តចមលែងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះតូចៗសករាប់សិស្សរានា្រ់ៗ

បដើម្បរីរ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

« គតើ ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុនក្ន់ [ ករូនគសានន ] ‹ ដុំណឹងល្អ ននក្� ដប្រចធិត្ នធិង ពធិ្តី្រុណ្យបែមែុទឹក នធិង ក្� 

ផាដាច់បា្រ › រានន័� យ៉ាងណាខលៃះ ? អតថែន័� ្ឺ អាច �កបាន គៅក្ញង ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក 

នធិង គៅក្ញង ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ។ ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក ្ឺ េបរា្រ់ក្�ផាដាច់បា្រ គហើ� ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ្ឺ �ំឭក 

គេចក្តីេញ្ញា នធិង ព�ែ័�ោុំងឡា� ននពធិ ត្ី្ុរណ្យបែមែុទឹក ។ ោុំងពតី� ្ួ� ដត គដើ� ្ ន មុខ គោ� ក្� 

ដប្រចធិត្ ។

« ោមន [ គ�ើង ] ណា រានាក់ បាន �េ់គៅ គោ� ោមនអុំគពើបា្រគសាះ ចា្រ់តាុំងពតី ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក [ �្រេ់ គ�ើង ] 

គៅគនាះគទ ។ គ្រើ ោមន ក្� ែ្ល់ នរូវ ក្� លាង េរាអាត ្រដនថែម ខលៃះៗ គបក្� ពតី ពធិ្តី ្ុរណ្យ បែមុែ ទឹក គ�ើងគទ គនាះ គ�ើង រានាក់ៗ នឹង 

បតរូវ វគង្វង នរូវ គ�ឿង ខាង វិញ្ញាណ មធិនខាន ។

« គ�ើង បតរូវ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើបា្រ �្រេ់ គ�ើង គហើ� មក �ក បពះអរាចាេ់ គោ� ដួងចធិត្ េគបងង នធិងវិញ្ញាណទន់ោ្រ 

គហើ� ទទួលោន សាបក្ម៉ង់ គោ� ក្� គោ�ពតាម គេចក្តីេញ្ញានានា ននពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ។ គៅគពល គ�ើង �ំឭក ពតីគេចក្តី េញ្ញា 

ននពធិ្តី្ុរណ្យបែមុែទឹក �្រេ់ គ�ើង តាម វិ្តី គនះ គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង �ំឭក ឥទ្ធិពល នន ក្� លាង េរាអាត ននពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក 

�្រេ់ គ�ើង ។

« គ�ើង ពុុំ អាច ដ្លៃង ្រុំគែលៃើេពតី សា�ៈេុំខាន់ នន ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន ក្ញង គនះ គនាះគទ ។ ែុំហាន េុំខាន់ៗ ោុំងអេ់គនះ រាន 

នរូវក្� ផាដាច់បា្រ ដដលបតរូវ គ្្វើគឡើង តាម��ៈ ពធិ ត្ី្រ�ិេុទ្ នន ក្� េគ្រ្គះ ននពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក នធិងក្� �ំឭកពធិ្តី្រ�ិេុទ្ 

នន ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ។ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ោុំងពតី�គនះ ្ឺ បតរូវបាន គ្្វើ គឡើង គោ� អ្កក្ន្់រព្វែធិតភាព គអើ�ុ៉ន គបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ 

្ណៈ្ី៊រេ្សព ដដល អនុវត្ ករូនគសា នន ដុំណឹងល្អ នន ក្� ដប្រចធិត្ នធិង នន ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក នធិង េបរា្រ់ក្� ផាដាច់បា្រ » 

( « The Aaronic Priesthood and the Sacrament, » Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ១៩៩៨, ទុំព័� ៣៧–៣៨ ) ។

• បតើ្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ�ួយបយើងឲ្យទទួលពរ�ព័យនៃដរ្វាយធៃួរបសក់ពះបយសូ៊វក្រីស្ទបោយរបបៀបណ្?

• កសបរាមថអលបឌើរអ្ូរបតើៃរណ្ដ្ឹរនាំ្រូៃបសានៃដំណឹងល្អនៃរោរថកបចិតតេៃិងពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របៅ្រ្ននុងវួដៃរីមួយៗ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរី្ូរៃបសានៃរោរបបកមើនៃព្ួរបទវរាសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវរោរពៃ្យល់ដូចខាង

បករោមបោយថអលបឌើរអូ្រ៖

« ក្ញងនាម ជា អ្កក្ន់្រព្វែធិតភាព គអើ�ុ៉ន វ័�គកមេង ខ្ញុំ ពុុំ ដដល្ធិត ថ្ ខ្ញុំ នឹង គេើញ គទវតា គទ គហើ� ខ្ញុំ បាន 

គងឿង ឆងៃល់ អុំពតី លកខេណៈ ដរូចគនាះ រានោក់ទង អ្វតី នឹង ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន ។

« ្រ៉ុដន្ ក្� ្រគបមើ ននពួកគទវតា ក៏ អាចជាគ�ឿងអា្៌ កុំបាុំង ។ សា�លធិខធិត �្រេ់គទវតា អាច បតរូវ បាន ែ្ល់ ឲ្យ 

គោ� េគមលៃង ឬ គោ� ្ ុំនធិត ឬ អា�មមេណ៍ ទុំនាក់ទុំនង គៅក្ញង ចធិត្ » ( « The Aaronic Priesthood 
and the Sacrament, » ៣៩ ) ។ 

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្រខាងមុខថានា្រ់បហើយរោៃ់រូបភាពយុវ�ៃ្ំរពុងទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ(រូបភាព សិល្បៈដំណឹរល្អ

[២009]បលខ១03សូមបមើល្ងថដរLDS .org)ៃិងរោរកបសិទ្ធពរនៃពិធរីសាករោមែង់(បលខ១0៧)បបើរាៃ។
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គមគ�ៀនទតី១៩ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ១:៦៨–៧៥, គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា១៣

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើ្ ំៃិតៃិងស្រម្ភាពរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្របកតៀមខលែលួៃ

បបកមើៃិងទទួលទាៃសាករោមែង់រាល់សោដាហ៍ោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

សូមអបញជើញយុវនារីរានា្រ់្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យថច្រចាយអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃៃិងពរ�ព័យថដលប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ពួ្រប្។អ្ន្រ្រ៏អាចចង់ថច្រចាយពរីមូលបហតុថដលអ្ន្ររាៃអំណរ្ុណចំបោះរោរសាដារប�ើងវិញនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ

្ងថដរ។

យ៉ូណេបេ្ម៊ីធ—កបវត្ិ១:៧៣–៧៥

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងអូលរីជវើរជៅជ�ើរីោន្រ្រួលរែ្រ្ិជសា្ន៍នន្រជ័យដ៏មហិម្រែនាទារែ់្រី្ិ្រីរែុណ្យ្ជមុជ្រឹក

ររែស់្ ួកជោក

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៧3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់

ោ្រ្យឬឃ្លាថដលពិពណ៌នាថាយែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍អ្វរីបនាទាប់ពរីពួ្រោត់ោៃទទួលបុណ្យក�ម�ុទឹ្រ

រួចបហើយបនាះ។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យសិស្ស្ ូសចំណំ្ោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើរាៃអ្វរីម្រសណឋាិតបលើយែូថសបៃិងអូលរីបវើរបនាទាប់ពរីពួ្របលា្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

បោយសារយែូថសបៃិងអូលរីបវើរពុំទាៃ់ោៃទទួលអំងណាយទាន នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅប�ើយបនាះអ្វរីថដលពួ្របលា្រោៃ

�ួប្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ្ឺជា្ពទះងចសាដារ នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។យែូថសបៃិងអូលរីបវើរៃឹងទទួលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

បដើម្បរីរោរកប្ល់អំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅន្ងៃបករោយ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៧0សូមបមើល

្ងថដរBible Dictionaryឬបសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរ«កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»scriptures.lds.org)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:៧4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យ

ជា្រ់លា្រ់មួយថដលយែូថសបៃិងអូលរីបវើរោៃទទួលរាមរយៈកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃ

រាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ជួយគយើងយល់អំ្បីអត្ថៃរ័យៃិងបំណងនៃព្រះគម្បីរ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាបយើងកតូវរោរកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរី�ួយបយើងយល់បទ្ម្ពរីរដូបច្នះ?

• បតើបពលណ្ថដលរាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់«អតថែៃព័យៃិងបំណងពិត»នៃបទ្ម្ពរីរ?

អបញជើញសិស្សឲ្យចណំ្យបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចណំ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរ

សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីអបញជើញឲ្យរាៃរោរ�ួយពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៤–១៦ 
បមបរៀៃទរី២0៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១4–១6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៤

្្ះអម្ចាស់ោនជៅជដវី�វិែជមើរឲ្យជួយជៅក្ននុងកិច្ចការជៅន្ងៃចុងជ្កាយ

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីកបវតតេិខាងកបវតតេិសាកសតេនៃវិវរណៈទាំងឡាយថដលពួ្រប្ៃឹងស្ិរសាបៅន្ងៃបៃះសូមសបង្ខបពព័ត៌រាៃ

បៅ្រ្ននុងបុព្វ្រថានៃបមបរៀៃបៃះ។បថៃថែមពរីបលើបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោម។

មុៃបពលសិស្សអាៃសូមពៃ្យល់ថាបដវីឌវិតបមើរកតូវោំដុះកសូវបៅបលើ្រដរី្រសិោឋាៃក្ួសារបហើយោៃោច្រំបោរខលែះៗ

បដើម្បរីបធ្វើឲ្យដរីរាៃ�រីវជាតិ។ោត់ោៃទទួលអារម្ណ៍បំ្ុស្ំៃិតថាោត់្ួរថត�ួយយែូថសបៃិងអូលរីបវើរបនាទាប់ពរីោត់ោៃបញ្ចប់

្រិច្ចរោរទាំងបនាះ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អព្តូតបហតុនានាថដលអៃុញ្ញាតឲ្យោវីឌវិតបមើរ�ួយដល់អូលរីបវើរប្បឌើរី

ៃិងយែូថសបស៊្ីធប្ចបចញពរីអ្ន្របបៀតបបៀៃពួ្រប្៖

« គដវីឌ បាន គៅ ចរាកា� គហើ� បាន គេើញ ថ្ ោត់ រាន ក្�រ្� យ៉ាង គបចើន ដដលបតរូវ គ្្វើក្� េបរា្រ់ � 

�ៈគពលពតី�ន្ងៃឯគណាះ ។. . . �ួច គហើ� ោត់បាន ចង គេះភាជា្រ់ �នាេ់ គហើ�ែុំនួេ ឲ្យ ក្� ដ្រក ដចង 

ចរាកា�ជា�ងៗ តាម ដដល កេធិក� ធាលា្រ់ គ្្វើ គនាះ ោត់ បាន គៅ រាេ់ ែុុំវិញចរាកា� ោុំងមរូល 

ោត់បាន្រន្�ហួេន្ងៃបតង់ ោត់បានេបរាក េបរា្រ់ អាហា� គពល លាងាច ោត់បានគមើលែុុំវិញ គហើ� 

បានរានក្�ភាញាក់គែ្អើល ថ្ ោត់ បាន រាេ់ បាន ោក់កណាដាលដបេ�ួចគៅ គហើ� ។ ្រនាទា្រ់ពតី អាហា� 

គពលលាងាច ោត់បាន គៅ គ ្្វើ ដរូច ពតីមុន គហើ� ដល់ លាងាចគឡើង ោត់ បាន ្រគងហើ� អេ់ក្�រ្� ដដលបតរូវ 

គ ្្វើេបរា្រ់��ៈគពល ពតី� ន្ងៃ គនាះ ។

« ឪពុក ោត់ គពល បាន គៅ ចរាកា� គៅ លាងាចគនាះ ដដ� បាន គេើញ នរូវ អ្វតី ដដលបាន គ្្វើ �ួច គហើ� ោត់ បាន ដបេក គឡើងថ្ ‹ ចបាេ់ 

ជារាន អុំណាច ពតី សាថានខ្ពេ់ ែួ� គៅក្ញងកធិច្ចក្� គនះ គហើ� គហើ� ឪពុក ្ ធិត ថ្ ករូន បតរូវ គៅ �ដ្ឋ ដែនេធិល គវញា៉ា ភាលាម  គពល ករូន 

បានបាច ែតី �ួច រាល់ គហើ� គនាះ › ។

« នាបពឹកគឡើង គដវីឌ បាន �ក ដម៉បត គឈើ មួ� ក្ន់នឹង នដ  គហើ� បាន គចញគៅ បាច ែតី ដដល ោត់ បាន ទុកគចាល ក្លពតីពតី� 

ន្ងៃមុន ្�  ទុក គៅែធិត ែ្ទះ �្រេ់ ្រងបេតី ោត់ ្រ៉ុដន្  គពល ោត់គៅដល់ ទតីគនាះ ោត ់បាន គេើញ ថ្ វា បាន បាត ់អេ់�លតីង ! �ួច ោត់ 

បាន �ត់គៅ �ក្រងបេតី�្រេ់ោត់ គហើ� េួ� ោត់ថ្ គតើោត់រាន ដឹង ថ្ វា គៅណា គទ ។ ោត់បាន នធិយ� គោ�ភាញាក់ គែ្អើល ថ្ 

‹ គហតុអ្វតី មក េួ� ្រង អញ្ឹង គតើ វា ពុុំ បតរូវបាន បាច  ក្លពតី ម្សធិលមធិញ គទឬអតី?›

គដវីឌ បាន គឆលៃើ� ថ្ «‹គទ តាម ដដលខ្ញុំដឹងគនាះ› ។

្រងបេតី ោត់បាន គឆលៃើ� ថ្ «‹្រងភាញាក់គែ្អើល នឹង គ�ឿង គនាះណាេ់ គបោះ គកមេងៗ មក �ក ្រងក្លបពកឹមធិញ គហើ� បាន េុុំ អង្វ� 

ឲ្យ ្រង គចញគៅ គមើល ្រុ�េៗ ដដល បាន បាច ែតីគៅក្ញង ដបេ គោ�នធិយ� ថ្ ពួកគ្ ពុុំធាលា្រ់គេើញនណា បាចែតី  គលឿន ដរូគច្ះ 

ក្ញង ែតីវិត ពួកគ្ គនាះគទ។ ្រង បានគៅគមើល គហើ� បាន គេើញ ្ុរ�េ ្រតីនាក់ គៅ គ្្វើក្� ក្ញង ចរាកា� ដរូច ជា គកមេង បាន នធិយ� ដមន 

បរុព្វកថា
គៅ ចុង ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨២៩ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បាន េ៊រូបោុំ 

នឹង ក្�្ុំរាម្ុំដហង ពតី មនុេ្ស កុំណាច ខណៈ ដដល កុំពុង ដត ្រញ្ច្រ់ក្� ្រកដប្រ 

បពះ្ម្ពតី�ម�មន ។ គដវីឌ វីតគមើ� បាន ែួ� ពួកគ្ ផាលាេ់ ពតី ហាម៉រូនតី �ដ្ឋ ដែនេធិលគវញា៉ា 

គៅ ែ្ទះ �្រេ់ វីតគមើ� គៅ ហាវាដ�៉ត �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក ដរូគច្ះ ពួកគលាក អាច គ្ច គចញពតី 

ក្� គ្រៀតគ្រៀន គហើ� ពួកគលាក អាច ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ ដដលបាន សាដា�គឡើងវិញ 

ដល់ ប្ួសា� វីតគមើ� នធិង អ្ក ែធិតខាង ពួកគ្ ែងដដ� ។ ប្ួសា� វីតគមើ� បាន ចា្រ់ 

អា�មមេណ៍ យ៉ាង ខាលាុំង គៅគលើ បពឹត្ក្�ណ៍ ដដលបាន គ្រើក ្ររ្ហាញ អុំពតី ក្� សាដា�គឡើងវិញ ។ 

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ពធិពណ៌នា អុំពតី គដវីឌ វីតគមើ� ចន វីតគមើ� នធិង គពបតុេ វីតគមើ� 

ែុញ្ញ័� ថ្ជា « មធិត្ នធិង ែុំនួ�ក្� ដគ៏រាះមុត ្រុំែុត គៅក្ញងកធិច្ចក្� គហើ�. . . 

�ំគភើ្រ គដើម្តី ដឹង អុំពតីក្តព្វកធិច្ច �្រេ់ពួកគ្ រានាក់ៗ » ( History of the Church, 
១:៤៨–៤៩) ។ ពយាក្�ី បាន អ្ធិសាឋាន គហើ� បាន ទទួលវិវ�ណៈ េបរា្រ់ គដវីឌ 

វិតគមើ� នធិង ្រង្រ្អជូនប្រុេ ោត់ ចន នធិង គពបតុេ ។ ្រង្រ្អជូនប្រុេោុំងគនះ បាន គ�ៀន 

អុំពតី តួនាទតី�្រេ់ពួកោត់ គៅក្ញង ក្� នាុំគចញមកនរូវ កធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។
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្រ៉ុដន្្រង  សាមន ថ្ ្រ្អជូនបានែួល មនុេ្ស ឲ្យមក ែួ� គបោះ ្រ្អជូនពយាយម ចង់ គ្្វើក្� គនាះឲ្យ គហើ� ឆ្្រ់គនាះ អតី ្រង ក៏ បាន គៅ ចរូល 

ក្ញង វិញ គោ� ពុុំ នធិយ� អ្វតី គទៀត ពតីគ�ឿង គនាះ › ។

« ោវីឌ បាន គដញគោល សាកេួ� ពតី គ�ឿងដដល បាន គកើត គឡើងគនាះ ោុំង គៅក្ញង ចុំគណាម សាច់ញាតធិ នធិង អ្កែធិត ខាង �្រេ់ោត់ 

្រ៉ុដន្ ោមន ន�ណា ដឹង ថ្ អ្កណា បាន គ្្វើ គនាះគទ » ( លរូេ៊ី រា៉ាក េមេ៊ី្ History of Joseph Smith by His Mother, ed. 
Preston Nibley [ ឆ្នាុំ ១៩៥៨ ], ១៤៨–៤៩ ) ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបទពបិសាធៃ៍ទាំងបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើបដវីឌវិតបមើរោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១4:១–៥បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបរោសអំពរីរោរបលចបចញម្រនៃ្ិរច្ចរោរ

របសក់ទង់ៃិងពរ�ព័យថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលចូលរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១4:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរដឹ្រនាំរបស់កពះអរាចស់ចំបោះ

បដវីឌៃិងពរ�ព័យថដលបដវីឌៃឹងទទួលថដលជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរសាដាប់រាមរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះដល់បដវីឌវិតបមើរ?បតើបដវីឌោៃតកមូវឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីរោរសៃយាបៃះកតវូោៃបំបពញ?

សូមឲ្យសិស្សថ្លែងប�ើងវិញអំពរីបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១4:៧ជាោ្រ្យរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់។

បៅបពលសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើសិៃជាគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិ

របស់ព្រះគ�ើយស៊ពូទាំរ�ូត�ល់ទបីបំែុតគនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ច។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងបមែចបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចបនាះ?(បដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

្ឺបដើម្បរីរស់បៅជាបរៀងរហូតជាមួយៃឹងក្រុមក្ួសាររបស់បយើងបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះ។�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ច្ឺជាកបប្ទ

�រីវិតថដលកពះកទង់រាៃកពះ�ៃ្បៅ)។

• បតើរោរសៃយានៃ�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចបលើ្រទឹ្រចិតតេបយើងឲ្យរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះបហើយស៊ូកទាំដល់ចុងបំ្ ុតោ៉ាង

ដូចបម្ចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១4:៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប ្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យប្្សង

បទៀតថដលបដវីឌវិតបមើរអាចទទួលោៃបបើោត់បោរពកបតិបតតេិ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ

បហើយបនាះសូមពៃ្យល់ថាមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈសករាប់បដវីឌបនាះបដវីឌោៃរោលាយ

បៅជាសា្រ្សរីរានា្រ់នៃសា្រ្សរីបរីនា្់រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់ោៃប�ើញបទវរាមរ៉នូណៃិងផ្ទាំងចណំ្ររាសបហើយោៃសាដាប់ឮ

សំប�ងរបស់កពះថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតបពញបលញនៃ្រំណត់ករាបនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បដវីឌវិតបមើរៃូវរោរសៃយាមួយបទៀតអាកសព័យបៅបលើបសច្រ្រីបសាមះកតង់របស់

បដវីឌ។បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យកោប់អំពរីបោលរោរណ៍មួយបៅ្រ្ននុងបៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់បៅដល់បដវីឌសូមសរបសរដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ្ពទះអរាចាស់នរឹ 

.

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១4:9–១១បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យកោប់អំពរី

បោលរោរណ៍មួយថដលកតូវៃឹង្ ំរូបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សិស្ស

អាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ៃូវបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាវចបាស់លាស់គបើគយើងជួយកិច្ចការរបសព់ទង់គោយគោមារះពតង់

គនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្ រ�ល់គយើងទាំងខ្ងោច់្មៃិងខ្ងវិញ្ញាណ។

• បតើកពះអរាចស់សុំឲ្យអ្ន្រ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់រាមវិធរីណ្ខលែះ?បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលប្រើតរាៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ

បពលអ្ន្រោៃ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៥–១៦

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទរែជ្ងៀនចនវែិជមើរនិងជ្្ែុសវែិជមើរជុញ្ញ័រអំ្រីអវរីតដលម្នែនមលែរំែផុែចំជោះ្ ួកជ្

សូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមឲ្យនដ្ ូរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៥:១ឲ្យឮៗ

បហើយសុំឲ្យនដ្ូរានា្រ់បទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១6:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សទាំងបៃះអាៃខ២–6នៃ្រណ្ឌ

ទាំងបៃះរាមរបបៀបដូចោនា។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ពរីបំណងកោថានាថដលចៃវិតបមើរៃិងបពកតុសវិតបមើរ�ុញ្ញព័ររាៃដូចោនាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៥:3–4ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១6:3–4។

េូមឲ្យេិេ្សង្បើពាក្យ

ផ្ទាល់ខលែលួនរបេ់ពួកងគ

គៅគពល េធិេ្ស ្ររ្ហាញ ពតី គោលលទ្ធិ 

នធិង គោលក្�ណ ៍ោុំងឡា� ដដល 

ពួកគ្ �កគេើញ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� េរូម កុុំ 

ថ្ ចគមលៃើ� �្រេ់ ពួកគ្ ខេុ គោ�សា� 

ដត ពួកគ្ រាន ចគមលៃើ� ខុេពតី ោក្យ ដដល 

បាន គប្រើ គៅក្ញង គេៀវគៅ ដណនាុំ គនះ 

គនាះ គឡើ� ។ គោះជាយ៉ាងណាក្តី 

ប្រេធិនគ្រើ ប្រគយ្ �្រេ់ េធិេ្ស រានាក់ ខុេ 

ពតី គោលលទ្ធិ វា ជា ក្�ទទួលខេុបតរូវ 

�្រេ់ អ្ក គដើម ត្ី ែួ� គ្ គោ� ទន់ភលៃន់ ក្ញង 

ក្�ដកតបមរូវ ប្រគយ្ គនាះ ។ ក្�គ្្វើ 

ដរូគចានាះ អាច ែ្ល់ នរូវ ្រទពធិគសា្ន៍ ក្ញង 

ក្�េធិកសា ដ៏ េុំខាន់មួ� គោ�សា� គ�ើង 

បាន �កសា ្រ�ិយក្េ ប្រក្រ គោ� ក្តី 

បេឡាញ់ នធិង ទុំនុកចធិត្ ។
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គមគ�ៀនទតី ២០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៤–១៦

• បតើចៃវិតបមើរៃិងបពកតសុវិតបមើរ�ុញ្ញព័រទាំងពរីរនា្រ់រាៃបំណងកោថានាអ្វរី?(បដើម្បរីដឹងៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើថដល

រាៃតនមលែមហិរាបំ្ុតចំបោះព្ួរប្)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៥:6ៃិង១6:6បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមសួរពួ្រប្ឲ្យកោប់

ចបមលែើយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បុរសទាំងបៃះ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបឆលែើយៃឹងសំណួររបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមច្?បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីចបមលែើយ

របស់កពះអរាចស់បនាះ?(បទាះជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនាសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាកិច្ចខិតខំរបស់គយើងគ�ើម្បីនាំ

អ្ក�នទឲ្យមករកព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺមាៃតនមលម�ិមាណាស់ចគំោរះគយើង)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ?

• បហតុអ្វរី្៏រ្រិច្ចខិតខំទាំងបៃះមហរិាខាលាំងបមែលែះចបំោះបយើង?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៥ៃិង១6ថស្វងរ្ររបបៀបថដលវិវរណៈទាំងពរីរបៃះរាៃភាពខុស

ពរីោនា។(ភាពខុសោនាថតមួយ្ត់្ ឺថាមួយោៃថ្លែងបៅរោៃ់ចៃបហើយមួយបទៀត្ ឺថ្លែងបៅរោៃ់បពកតុស)។

សូមពៃ្យល់ថា�ួៃរោលកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងសារលិខិតដូចោនាបៅរោៃ់មៃុស្សប្្សងោនាបោយសារពួ្រប្រាៃតកមូវរោរ

សាថាៃភាពឬបំណងកោថានាកសបដៀងោនា។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបយើងអាចកោ្រដថាកទងស់ាគល់បយើងរានា្រ់ៗ។បៅ

្រ្ននុងឧទាហរណប៍ៃះកទង់ោៃបៅចៃវិតបមើរៃិងបពកតសុវិតបមើរ�ុញ្ញព័របោយប្មះបហើយោៃបបើ្រសថម្ងកពះឆៃ្ទៈកទង់

ដល់ពួ្រប្ម្ងរានា្់រៗ។

• បតើពរ�ព័យបព្វ�ិតភាពៃិងរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្អាចបរ្ហាញថាកពះសាគល់បយើងផ្ទាល់បទាះជាពរ�ព័យឬរោរបៅបបកមើ

បបស្រ្រម្បនាះរាៃៃូវោ្រ្យកសបដៀងោនាចំបោះោ្រ្យថដល្្ល់បៅអ្ន្រដនទបទៀតោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី្ ្ល់ឧទាហរណ៍មួយបទៀតថាកពះសាគល់បយើងបោយផ្ទាល់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមបោយ

ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ក្ល គលើក មុន ខ្ញុំ បាន នធិយ� គៅក្ន់ អ្កដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព រានាក់ ដដល បាន គលើក ទឹកចធិត្ ឲ្យ 

ទគន្ទញចាុំ គ្មះ �្រេ់ �ុវវ័� ោុំងអេ់ ដដល រាន អា�ុ ១៣ គៅ ២១ ឆ្នាុំ គៅក្ញង គេ្ក �្រេ់ ោត់ ។ ក្� 

គប្រើ �រូ្រ ្ ត ដដលមធិនដឹងខលៃលួន �្រេ់�ុវែន នធិង �ុវនា�ី ោត់ បាន ្រគងកើត ជា ក្ត្រញ្ចាុំង គដើម ត្ី ោត់អាច គមើល 

គពល គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ គ្្វើក្� នធិង គៅគពល គែ្សងៗគទៀត ។ អ្កដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព គនះ បាន គ�ៀន យ៉ាង ឆ្្រ់ 

អុំពតី គ្មះ�្រេ់ �ុវវ័� ោុំងអេ់ ។

« គៅ�្រ់មួ� អ្កដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព គនាះ បាន េុ្រធិន អុំពតី �ុវែន រានាក់ ដដល ោត់ បាន សាគល់ ដត ក្ញង �រូ្រ្ត ។ គៅក្ញងក្� 

េុ្រធិន គនាះ ោត់បាន គេើញ �ុវែន គនាះ គេលៃៀកោក់ អាវ ពណ៌េ គហើ� ោក់ សាលាក គ្មះ អ្កែ្សព្វែសា�សាេនា ។ �ុវែន 

គនាះ កុំពុង ្រគបងៀន ដល់ប្ួសា� មួ� គោ�រាន នដ្រូ អង្គញ�ែធិត ោត់ ។ �ុវែន គនាះ ក្ន់ បពះ្ម្ពតី�ម�មន គៅក្ញង នដ ោត់ 

គហើ� ោត់ បាន គមើល គៅ ដរូចជា ោត់ កុំពុង ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ អុំពតី ភាព គពញគលញ នន បពះ្ម្ពតី� ។ �ួច គហើ� អ្ក ដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព 

គនាះ បាន ភាញាក់ដឹង ខលៃលួន ពតីេុ្រធិន ។

« គៅក្ញង ក្� ែួ្រែុុំ ្រព្វែធិតភាព មួ� អ្កដឹកនាុំ �រូ្រគនាះ បានគៅ ែួ្រ នឹង �ុវែន ដដល ោត់ បាន គេើញ ក្ញងេុ្រធិន គហើ� 

បាន េុុំ នធិយ� នឹង �ុវែន គនាះ ��ៈគពល ពតី�្រតីនាទតី ។ ្រនាទា្រ់ ពតីក្� ដណនាុំ េគងខេ្រៗ មក អ្កដឹកនាុំ បាន គៅ �ុវែន 

គនាះ គោ�គ្មះ គហើ� បាន នធិយ� ថ្ ៖ ‹ ខ្ញុំ ពុុំ ដមន ជា មនុេ្ស �គវើ�វា� គទ ។ ខ្ញុំ ពុុំ ដដល េុ្រធិន គេើញ េរាែធិក 

គៅលតីវណារានាក់ក្ញង គេ្ក គនះ គទ គបរៅពតី អ្ក ។ ខ្ញុំ ចង់បបា្រ់អ្កអុំពតី េុ្រធិន �្រេ់ខ្ញុំ �ួច គហើ� ខ្ញុំ ចង់ឲ្យ អ្កែួ� ខ្ញុំ �ល់ អុំពតី 

អតថែន័� �្រេ់ វា › ។

« អ្កដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព បាន គ�ៀ្ររា្រ់បបា្រ់ពតី េុ្រធិន គនាះ គហើ� បាន េួ� ដល់ �ុវែន គនាះ អុំពតី អតថែន័� នន េុ្រធិន ។ គោ� 

នធិយ� ោុំង អួល គដើមក �ុវែន គនាះ បាន គឆលៃើ�ត្រ គោ� សាមញ្ញ ថ្ ‹ គនាះ រានន័� ថ្ បពះ សាគល់ ខ្ញុំ ជា ន�ណា › ។ 

ក្�េន្ទនា ្រនាទា្រ់គទៀត �វាង �ុវែន គនះ នធិង អ្ក ដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព ្ឺ រាន អតថែន័� ្រុំែុត គហើ� ពួកោត់ បាន �ល់ បពម គដើម ត្ី 

ែួ្រ គហើ� ប្រឹកសា ជាមួ�ោនា ពតីមួ� បោ គៅមួ�បោ អុំឡញង គពលជាគបចើន ដខ ្រន្្រនាទា្រ់មក » ( The Tender Mercies of 
the Lord » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៥, ទុំព័�១០០ ) ។

• បហតុអ្វរី្រ៏វរាៃកបបោ�ៃ៍សករាប់បយើងបដើម្បរីដឹងថាកពះសាគល់បយើងបោយផ្ទាល់?
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គមគ�ៀនទតី ២០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៤–១៦

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ដឹងថាកពះសាគល់ពួ្រប្បោយផ្ទាល់។(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវ

ពៃ្យល់ថាឧទាហរណ៍របស់សិស្សពុំចាំោច់ថាវកតូវថតអសាចរ្យបព្របនាះបទ។សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្រប្មិៃចាំោច់ថច្រចាយពរី

បទពិបសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។

• បតើចំបណះដឹងថដលថាកពះសាគល់អ្ន្របោយផ្ទាល់អាចរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរសបកមចចិតតេរបស់អ្ន្រជាកបចាំន្ងៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បតើចំបណះដឹងបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរសបកមចចិតតេរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចបប់មបរៀៃបៃះបោយរោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរាម

បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨–៩; 

១១–១៦; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្–ប្រវត្ធិ 

១:៦៨–៧៥ ( គមគ�ៀន ទតី ៤ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨–9;១១–១6;យែូថសបស្៊ីធ—កបវតតេិ១:6៨–៧៥(បមបរៀៃទរី4)

ការសរៀបចំសមសរៀៃេកមាប់កគបូសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្ ្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនស្ម្រ់ែសិស្សសកិសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៨–៩; ១១–១៦; នធិង �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្–ប្រវត្ធិ ១:៦៨–៧៥ ( គមគ�ៀន ទតី ៤ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ 

គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨–៩)
គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា ពតី ក្�ពយាយម �្រេ់ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី គដើម្តី្រកដប្រ ផាទាុំង គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ក្�ទទួល នធិង ក្�សាគល ់វិវ�ណៈ តបមរូវ 

ឲ្យ រាន ក្�ខធិតខុំ ក្ញង ដែក្ �្រេ់ ពួកគ្ ។ ( ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ នឹង េធិកសា គហើ� ទរូលេុុំ គោ� គេចក្តីែុំគនឿ គនាះ បពះ 

អរាចាេ់ នឹង រាន ្រន្ទជូល មក ក្ន់ ្ ុំនធិត នធិង ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង តាម��ៈ បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១–១២)
នហ�៉ុម ដដល ជា ្រងប្រុេ �្រេ់ ពយាក្�ី បាន  ្ររ្ហាញ ្រុំណង បបាថ្នា គដើម្តី ែួ� ក្ញង កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។ គចញ ពតី វិវ�ណៈ ចុំគោះ នហ�៉ុម េធិេ្ស 

បាន គ�ៀន ថ្ ពួកគ្ ទទួល ព�ែ័� ពតី បពះ បេ្រតាម ្រុំណងបបាថ្នា �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ រាន ្រុំណង បបាថ្នា គ្្វើ កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះ 

គនាះពួកគ្ ្ ឺ ជា មគ្យាបា� នន ក្�គ្្វើ កធិច្ចក្� ល្អៗ ជា គបចើន ។ េធិេ្ស ក ៏រាន ឱក្េ គដើម ត្ី ពធិចា�ណា ែងដដ� ពតី �គ្រៀ្រ ដដល ពួកគ្ អាច េធិកសា នធិង 

ទទួល បាន បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គដើម ត្ី ទទួល បាន នរូវ បពះវិញ្ញាណ នធិង បពះគចសាតា �្រេ់ បទង់ ។

ន្ងៃទដី៣(យ៉ណូេបេ្ម៊ីធ–កបវត្ិ១:៦៨–៧៥;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ �៉រូហាន បាទតីេ្ទ បាន ប្រ្ល ់្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន មក ឲ្យ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី គោ� ក្�ោក់ នដ គលើ ។ ករូនគសា នន 

្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន ដដល �ួមរាន ក្�្រគបមើ នន ពួក គទវតា ដុំណឹងល្អ នន ក្�ដប្រចធិត្ នធិង នន ពធិ្តី ្ុរណ្យ បែមុែ ទឹក គោ� ក្�ពនលៃធិច េបរា្រ់ ក្�ផាដាច់ បា្រ 

បតរូវ បាន សាតា� ម្ង គទៀត គលើ ដែនដតី គនះ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៤–១៦)
ោវីឌ វិតគមើ� បាន ែួ� �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី ្្រជូ�លុំគៅ គៅ នរូវ គយ៉ាក គដើម្តី គ្ច ែុតពតី ក្�គ្រៀតគ្រៀន គៅក្ញង �ដ្ឋ ដែនេតីលគវញា៉ា ។ 

គចញ ពតី បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ោវីឌ វិតគមើ� េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ �កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះ គហើ� េ៊រូបោុំ �ហរូត 

ដល់ទតី្រុំែុត គនាះ ពួកគ្ នឹង ទទួល បាន ែតីវិត ដ ៏អេ់កល្ ជានធិច្ច ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅគពល ពួកគ្ គសាមះបតង់ ក្ញងក្� ែួ� កធិច្ចក្� 

�្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ ពួកគ្ នឹង ទទួល ព� ោុំង ខាង វិញ្ញាណ នធិង ខាង សាច ្់ ម ។ តាម��ៈ ក្�េធិកសា វិវ�ណៈ គនះ ដដល បាន ប្រោន ដល់ 

�៉រូហាន នធិង គពបតុេ វិតគមើ� គនាះ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ កធិច្ចខធិតខុំ �្រេ់ គ�ើង គដើម ត្ី នាុំ មនុេ្ស ដនទ ឲ្យ មក �ក បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ្ឺ រាន តនមលៃ យ៉ាង្ុំ 

ចុំគោះ គ�ើង គហើ� ថ្ បពះ សាគល់ ពួក គ�ើង រានាក់ៗ ។

គសចក្ីគផដើម

អូលរីបវើរប្បឌើរីនហរ៉ុមស្៊ីធយែូថសបនណស៊ីញ្ញព័រោវីឌវិតបមើរយែូហាៃវិតបមើរៃិងបពកតុសវិតបមើរអ្ន្រទាំងអស់បៃះទទួល

សាគល់ថាយែូថសបស្៊ីធ្ឺជាពយារោរីរបស់កពះបហើយពួ្រប្រាៃចិតតេរបំ ើ្ប្រ្ននុងរោរ�ួយរោរសាតារប�ើងវិញ។កពះអរាចស់ោៃ

បបកងៀៃពួ្រប្អំពរីវិញ្ញាណនៃវិវរណៈបហើយពរីអ្វរីថដលបុ្្គលរានា្រ់្ ួរថតបធ្វើពរីមុៃៃឹងពយាោមកបរោសដំណឹងល្អ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨–៩; ១១–១៦; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៨–៧៥ ( គមគ�ៀនទតី ៤ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨–៩

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនអូលរីជវើរជៅជ�ើរីនិងតហរ៉ុមស្៊មី្អំ្ រីវិញ្ញាណននវិវរណៈ

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដប�ើងកបសិៃបបើពួ្រប្ឆងៃល់ពរីរបបៀបបដើម្បរីដឹងថាពួ្រប្ោៃទទួលវិវរណៈម្រពរីកពះអរាចស់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨ៃិង9ប�ើងវិញកពមទាំងពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរី�ំពូ្រទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃនៃន្ងៃទរី១សករាប់បមបរៀបៃះ។សូមឲ្យសិស្ស

ថស្វងរ្រអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរទទួលៃិងរោរសាគល់ពរីចបមលែើយចបំោះរោរអធិសាឋាៃ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

ថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើឧបស្្គអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃ�ួបកបទះបៅបពលអ្ន្រពយាោមសាគល់ថាអ្ន្រ្រំពុងទទួលរោរបំ្ុស្ំៃិតឬរោរដឹ្រនាំពរី

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨ៃិង9រាៃៃូវរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់សករាប់អូលរីបវើរប្បឌើរីបៅបពល

អូលរីបវើរោៃពយាោមប្រថកបផ្ទាំងរាសបនាះ។បចញពរីវិវរណៈទាំងបៃះបនាះបយើងអាចបរៀៃពរីរបបៀបបដើម្បរីទទួលៃិងសាគល់

វិវរណៈ។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨:២–3(ថដលជាចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរមួយ)បហើយសូកត

វ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះរួមោនា។(សូមសរបសរបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ផ្លងមកកាៃ់គៃំិតៃិង�ួងចិត្ត

របស់គយើងតាមរយៈព្រះគចោដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

• បតើរោរយល់ពរីបសច្រតេរីពិតបៃះអាច�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណ្បៅបពលអ្ន្រពយាោមទទួលសាគល់វិវរណៈម្រពរីកពះអរាចស់?

សូមពៃ្យល់ថាលទ្ធភាពបដើម្បរីថស្វងរ្រៃិងទទួលោៃវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃ្ឺជាអំបណ្យទាៃមួយម្រពរីកពះថដលរាៃចំបោះ្រូៃបៅ

របស់កទង់ទាំងអស់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨:4ឲ្យឮៗបហើយសូមអបញជើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងអូលរីបវើរកបសៃិបបើបលា្រៃឹង«អៃុវតតេ»អំបណ្យទាៃនៃវិវរណៈបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«សូមអៃុវតតេ»កពះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈរាៃៃព័យដូចបម្ចថដរ?(ថស្វងរ្រចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃបហើយ

រស់បៅបោយស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលវិវរណៈទាំងបៃះ)។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:4?(បទាះជាសិស្សអាចកោប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ប្្សងៗោនា្រតេរីសូមកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍បៃះពបសៃិគបើគយើងអៃុវត្តព្រះវិញ្ញាណនៃវិវរណៈ

គនារះគយើងអាចពតូវបាៃរគំោរះ្ បីគសចក្ដបីអាពកក់ៃិងគពោរះថ្នាក់។សូមបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបៅបពលកពះអរាចស់ោៃរោរោរព្ួរប្ឬៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់បោយសារពួ្រប្ោៃ

ថស្វងរ្រៃិងសាតាប់រាមកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:១បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្របមើលវិធរីនានាថដលបយើងអាច

ថ្រលម្អរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងបដើម្បរី«អៃុវតតេ»វិញ្ញាណនៃវិវរណៈ។

កបសិៃបបើអាចបធ្វើោៃសូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមរបស់ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ដល់សិស្ស(ឬសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃៃឹងចាបប់្្ើមថានា្រ់៖)

« . . . គោ� សា�ដត វិញ្ញាណ ខ្សឹ្រ មកក្ន់ គ�ើង គោ� បេទន់ នធិង ដែ្អមដលហម គនាះ វា រ្� គដើម្តី �ល់ ថ្ 

គហតុអ្វតី គ�ើង ្ ួ� ដត គ្ច គចញ ពតី ប្រព័ន្ ែ្សព្វែសា� ដដល ពុុំ េម�ម្យ ក្�ណ៍ អាេបោម នធិង គចៀេវាងពតី វតថែញ 

ឬ ឥ�ិយ្រទ ដដល នាុំ ឲ្យ គញៀន នធិង គបោះ ថ្នាក់ នានា ។ មគ្យាបា� �្រេ់ រា�េបតរូវ ោុំងគនះ អាច គ្្វើ ឲ្យ 

ទន់គខសា� នធិង ្រុំផាលាញ ដល់ េមតថែភាព �្រេ់ គ�ើង ្រន្ធិចម្ងៗ ក្ញងក្� ទទួលសាគល់ នធិងគឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ 

សា�លធិខធិតដ៏ ្រុធិនប្រេ្់រ មកពតីបពះ ដដល បាន ែ្ល ់ឲ្យ គោ� បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ �្រេ់ បទង ់។ គ�ើង 

រានាក់ៗ ្ួ� ដត ្ ធិត គោ� ហមេត់ចត់ នធិង រានក្�ពធិចា�ណា ប្រក្រគោ�ក្� អ្ធិសាឋាន អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល គ�ើង 

អាច ្រដធិគេ្នឹង ក្� ល ល្ួង �្រេ់ អា�ក្ស គហើ� ‹ អនុវត្ ›  គោ� េុច�ិត �ួមោុំងវិញ្ញាណ នន វិវ�ណៈ គៅក្ញង ែតីវិត គ�ើង ផាទាល់ 

នធិង ែតីវិត បកុមប្ួសា� �្រេ់ គ�ើង » (« The Spirit of Revelation » Ensign ឬ Liahona ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១១  

ទុំព័� ៨៨ ) ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨–៩; ១១–១៦; �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៨–៧៥ ( គមគ�ៀនទតី ៤ )

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរថបដណ្បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលឃ្លាថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យ

យល់ពរីរបបៀបបដើម្បរី«អៃុវតតេ»ឬថស្វងរ្រវិញ្ញាណនៃវិវរណៈឲ្យោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ។អ្ន្រអាចបស្នើថាពួ្រប្្ ួរ្ ូសចំណំ្ឃ្លា

ទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើឃ្លាណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់បហើយបហតុអ្វរីអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍ឃ្លាទាំងបនាះ?

• បោងរាមថអលបឌើរថបដណ្បហតុអ្វរីោៃជាសំខាៃ់បដើម្បរីប្ច្ុតបចញពរីអំបពើអាក្រ្់រកបសៃិបបើបយើងកោថានាទទួលៃិង

សាគល់វិវរណៈបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្រពរីវិធរីមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្អាច«អៃុវតតេ»អបំណ្យទាៃនៃវិវរណៈបដើម្បរីទទួលោៃ

រោររោរោរពរីបសច្រ្រីអាក្រ្រ់។អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរបោលបៅពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ចង់«អៃុវតតេ»ចំបោះ

អំបណ្យទាៃបៃះឲ្យរោៃ់ថតបពញបលញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីវិធរីមួយបទៀតបដើម្បរីថស្វងរ្រវិវរណៈសូមរំឭ្រពួ្រប្ថាអូលរីបវើរប្បឌើរីកតូវោៃកបទាៃៃូវរោរអៃុញ្ញាត

បដើម្បរីប្រថកបបែុថៃតេបករោយម្រោត់ោៃចាប់ប្តេើម«ពុំោៃបធ្វើតបៅបទៀតដូចជា[បលា្រោៃ]ចាបប់្្ើម»(្�ៃិងស�

9:៥)។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:៧–៨ឲ្យឮៗបហើយសូមអបញជើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់អូលរីបវើរពរីអ្វរីថដលោត់ចាំោច់កតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃវិវរណៈ។

• ថ្្អ្របលើរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់ចបំោះអូលរីបវើរប្បឌើរីបតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះថដលជាថ ្្ន្ររបស់បយើងបដើម្បរីទទួលោៃ

វិវរណៈ?(បោលរោរណ៍មួយថដលសិស្សអាចថស្វងរ្រប�ើញបនាះ្ ឺការទទួលៃិងការោរល់វិវរណៈតពមូវឲ្យមាៃ

ការខិតខំក្នុងផែ្ករបស់គយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះឬកសបដៀងោនាបៃះថដលបរ្ហាញបោយសិស្សបៅបលើ

រោតារបខៀៃ)។

• សូមបកបើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9:៨,បតើអ្ន្រចង់្ តេល់ដំបនូាមៃអ្វរីខលែះដល់មិតតេអ្ន្រថដល្ំរពុងពយាោមបធ្វើរោរ

សបកមចចិតតេមួយដ៏សំខាៃ់?

អ្ន្រអាចសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍្ ងថដរបៅបពលពួ្រប្ចាំោច់កតូវអៃុវតតេ្រិច្ចខិតខំបដើម្បរីបធ្វើរោរសបកមចចិតតេ

លោំ្រៗបហើយសួរកពះវរបិរាសួ្៌កបសៃិបបើពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសកតវូ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១–១២;១៤–១៦

្្ះអម្ចាស់តណនាំនហរ៉ុមស្៊មី្យ៉តូសរែនណស៊មីញ្ញ័រនិងរែងរែ្អទូន្រែុសវែិជមើរអំ្ រីែួនា្ររីររែស់្ ួកជ្ជៅក្ននុងកិច្ចការ

ររែស់្្ះ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតកសនមថាព្ួរប្កតូវោៃសុំឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងបុព្វបហតុដ៏ធំមហិរាមួយថដលប្រើតប�ើងបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។

សូមកោប់ពួ្រប្ថាបៅ្រ្ននុងថខឧសភាៃិងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨២9រាៃបុរសកោំនា្់រកតូវោៃថណនាំបោយផ្ទាល់ទា្រ់ទងៃឹង

កពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចស់សករាប់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរោរសាតារដំណឹងល្អប�ើងវិញ។

សូមសរបសរ្របាល�ំពូ្រៃិងខ្ម្ពរីរបោងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបដើម្បរីថស្វងរ្រ

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ទនូាមៃបុរសទាំងបនាះឲ្យបធ្វើបដើម្បរី�ួយ្រសាងៃ្ររបស់កពះបៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សអាៃ

ខ្ម្ពរីរទាំងបួៃបៃះ។(កបសៃិបបើរាៃបពលខលែរីសូមថច្របសច្រតេរីបោងទាំងបៃះឲ្យសិស្សបហើយសូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ)។

នហររុមេម្៊ីធ យ៉ណូេបនណតេម៊ីញ្័រ ោវិឌវិតសមើរ យ៉ូហាៃៃិ្សពកតរុេវិតសមើរ

្. នធិង េ. ១១:១៦, 
១៨–១៩, ២១

្. នធិង េ. ១២:៦–៩ ្. នធិង េ. ១៤:៦–៨, ១១ ្. នធិង េ. ១៥:៤–៦; 
១៦:៤–៦

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃសិ្រសាបសច្រតេរីសបង្ខបរួចបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់ប�ើញរាៃភាពកសបដៀងោនាអ្វរីខលែះ្រ្ននុងរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់ចបំោះបុរសទាំងកោំបនាះ?

បតើអ្ន្របមើលប�ើញរាៃភាពខុសោនាអ្វរីខលែះ?

• បចញពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១,បហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់ចង់ឲ្យ

នហរ៉ុមស្៊ីធ«ចាំបៃតេិច»(្�ៃិងស�១១:១6)បដើម្បរី្ ្សព្វ្សាយដំណឹងល្អ?
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• បតើរោរទូនាមៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់នហរ៉ុមបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១:២១ថដលៃឹងរាៃ

កបបោ�ៃ៍ចបំោះយុវ�ៃឬយុវនារីថដលបរៀបចបំដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្?(បចញពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្សូម�ួយសិស្សឲ្យ

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លសិកសាព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់ៃឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណពទង់

ៃិងអំណាចគ�ើម្បីបញ្ចនុរះបញ្ចជូលអ្ក�នទឲ្យគជឿគសចក្ដបី្ិតនៃ�ំណឹងល្អ)។អ្ន្រអាចសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីរាៃបំណងរោៃ់ថតខិតខំ្រ្ននុងរោរស្ិរសាៃិងទទួលោៃៃូវកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះអរាចស់បហើយោ្រ់បោលបៅអៃុវតតេរាមរោរបំ្ ុស្ ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួលបពលពួ្រប្សញជឹង្ិត។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យសូកតចាំចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរបៃះបថៃថែមបទៀតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3:១សូមអបញជើញ

ពួ្រប្ឲ្យសកូតវជាមួយោនាពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចាំ។សូមឲ្យព្ួរប្បកបើកពះ្ម្ពរីរកបសៃិបបើចាំោច់។បនាទាប់ម្រសូមថច្រសិស្សជា

្ូៗបហើយសូមឲ្យពួ្រប្បកបើកោស់វ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបដើម្បរីពៃ្យល់នដ្ូរបស់ខលែលួៃពរីរបបៀបថដល្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ�ួយនាំ

មៃុស្សឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៧–១៩)

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបមបរៀៃបនាទាប់បនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីមៃុស្សថដលកតូវោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរីបធ្វើជា

សា្រ្សរីបមើលប�ើញផ្ទាំងរាសលរីអាហណូ្ៃិងវតថែនុពិសិដ្ឋៗប្្សងបទៀត។ពួ្រប្ៃឹងអាៃដំបណើរបរឿងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអំពរី

រោររងទុ្រ្ខរបស់កទង់បៅ្រ្ននុងសៃួថ្តសារា៉ាៃរីៃិងបៅបលើឈឺឆ្កាង។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងោៃអាៃរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអំពរី

របបៀបថដលពួ្របយើងអាចបចៀសវងពរីរោររងទុ្រ្ខថបបបនាះ។
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គមគ�ៀន ទតី ២១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧
បមបរៀៃទរី២១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៧:១–២

្្ះអម្ចាស់្ោរ់ែដល់អូលរីជវើរជៅជ�ើរីនិងោវី�វិែជមើរនិងម្៉ា្ររីនហារិសថាជរែើ្ ួកជ្ម្នជសចក្រីជំជនឿល្ម

្្រែ់្រន់ជនាះ្ ួកជ្នឹងអនុញ្ញាែឲ្យជមើលជ�ើញផ្ទាំងចំណារនិងវែ្នុ្ ិសិដ្ឋដន្រជ្រៀែ។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរបលខ១ដល់បលខ៥បញ្រពរីបលើចុះបករោម។សូមសរបសរផ្ទារំ ចំណារ រាសបៅ�ិតៃឹងបលខ

១។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យ្រត់ករាៃូវចំៃួៃបលខ្រ្ននុងបញជរីបនាះចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករា

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សបំបពញ្រ្ននុងបញជរីបនាះបោយសរបសរៃូវវតថែនុប្្សងបទៀតថដលសា្រ្សរីបរីនា្រ់ោៃ

បមើលប�ើញបៅបពលមរ៉ូនណោៃបរ្ហាញផ្ទាំងចណំ្រដល់ព្ួរបលា្រ។បនាទាប់ពរីឲ្យបពលល្មក្ប់កោៃ់សូមសួរដល់សិស្សឲ្យ

បកបៀបបធៀបបញជរីរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងវតថែនុថដលរាៃកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:១។

• បតើវតថែនុណ្ខលែះថដលរាៃកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:១ថដលអ្ន្រចង់បមើលប�ើញបំ្ុត?បហតុអ្វរី?

• បតើរោរបមើលប�ើញវតថែនុទំាងបៃះោៃពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់សា្រ្សរីបរីនា្់រោ៉ាងដូចបម្ច?បហតុអ្វរី?

• បតើរោរបមើលប�ើញោវរបស់ឡាោៃ់ៃិងលរីអាហូណ្្្ល់ជាសា្រ្សរីបថៃថែមអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរបបៀបណ្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ដឹងអំពរីកបវតតេិជាកបវតតេិសាកសតេនៃវិវរណៈថដលពួ្រប្ៃឹងស្ិរសាបៅន្ងៃបៃះសូមសបង្ខបបុព្វ្រថា

នៃបមបរៀៃបៃះ។កពះអរាចស់ោៃកោប់យែូថសបស្៊ីធថារា៉ាទរីៃហារិសអូលរីបវើប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរៃឹងកតវូោៃ

អៃុញ្ញាតឲ្យបមើលប�ើញផ្ទាំងចណំ្រ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកពះអរាចស់ោៃតកមូវឲ្យពួ្រប្បធ្វើ្រិច្ចរោរមួយចៃួំៃជាមុៃ

សិៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររាមជាមួយរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលសា្រ្សរីបរីនា្់រចាំោច់កតូវបធ្វើបដើម្បរីបមើលផ្ទាំងចណំ្រោៃ។បករោយពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ

បហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីពឹងថ្្អ្របៅបលើកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះ«បោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ»បនាះ?

(អតថែៃព័យមួយអាចថាបយើងបោរពកពះឬបធ្វើរាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់បោយអស់ពរីដួងចិតតេរបស់បយើង)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាបុរសទាំងបៃះចាោំច់កតូវបរ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿដូចជាពួ្រពយារោរី�ំនាៃ់បដើមពរីមុៃកពះអរាចស់ៃឹង

អៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្បមើលផ្ទាំងចំណ្របនាះដូបចានាះ?

បទាះជាោ៉ាងណ្បយើងអាចៃឹងោមៃឱរោសបមើលប�ើញវតថែនុទាំងឡាយដូចថដលព្ួរសា្រ្សរីបរីនា្រ់បមើលប�ើញបោយផ្ទាល្់រ៏បោយ

ថតបយើងអាចទទួលោៃសា្រ្សរីមួយអំពរីបសច្្ររីពិតនៃដំណឹងល្អថដរ។សូមសរបសរបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ងោរព ងហើយ ងយើរ អាច ទ្ទ្ួលបាន សាក្សដី មួយ អំពដី ងសចក្ដីពិ្រ នន ដំណឹរល្អ ។

បរុព្វកថា
ខណៈ គពល ដដល  �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ កុំពុង  ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី�ម�មន គលាក បាន គ�ៀន ថ្ 

សាក្សតី្រតីនាក់ នឹង បតរូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ គមើល ផាទាុំង ចុំណា� ( េរូមគមើល នតីនហ្វទតី ២ 

២៧:១២–១៤; គអគ្ើ� ៥:២–៤; ្. នធិង េ. ៥:១១–១៥, ១៨ ) ។ គៅគពល 

អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង ោវីឌ វិតគមើ� បាន ដឹង អុំពតី គ�ឿងគនះ ពួកគលាកោុំងពតី�នាក់ បាន 

ទទួល អា�មមេណ៍នន  ្រុំណង បបាថ្នា ដ៏្រុំែុេ ្ ុំនធិត ម�ួ គដើម្តី គ្្វើជា សាក្សតី ។ ពតីមុន 

គហតុក្�ណ៍ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន រាន្រន្ទជូលថ្ គ្រើ រា៉ាទតីន ហា�ិេ គចះ ្រនាទា្រខលៃលួន 

នធិង គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិលមេម  ប្្រ់បោន់ គនាះ ោត់ នឹង បតរូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ គមើលគេើញ ផាទាុំង 

ចុំណា� ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៥:២៣–២៨ ) ។ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី, ោវីឌ វិតគមើ� 

នធិង រា៉ាទតីន ហា�ិេ បាន េុុំ ដល់ពយាក្�ី ឲ្យ េួ� ដល់ បពះអរាចាេ់ ថ្គតើពួកគ្ នឹង 

អនុញ្ញាត ឲ្យ រាន ឱក្េ គនះឬគទ ។ បពះអរាចាេ់ បាន្រញ្ជាក់ថ្ ្ុរ�េ ោុំង្រតីនាក់គនះ 

នឹង បតរូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ គមើល ផាទាុំង ចុំណា� គហើ� នឹង វតថែញគែ្សងៗ គទៀត គ្រើ ពួកគ្ អនុវត្ 

គេចក្តីែុំគនឿ លមេម ប្្់របោន់ ។

ការស្អារដល់ការបង្រៀន

គៅគពល អ្ក េគបមច ថ្បតរូវ ្រគបងៀន 

អ្វតីគចញ មក ពតី ្ ម្ពតី�មួ� នធិង �គ្រៀ្រ គដើម្តី្រ 

គបងៀន វា េរូម គបែើេគ�ើេ គេចក្តីពធិត នធិង 

វិ្តីសាបេ្ ននក្� ្រគបងៀន ដដល សាអាង ដល់ 

េធិេ្ស គហើ�អនុញ្ញាត ឲ្យ ពួកគ្ បតរូវ បាន 

គលើក គឡើង គោ�បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។ 

េរូម ែួ�េធិេ្ស ឲ្យ អនុវត្ គេចក្តីពធិត 

គៅក្ញងែតីវិត ផាទាល់ �្រេ់ពួកគ្ គហើ� 

�ល់ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍

ោុំងឡា�  ដដលោក់ទង គៅនឹង 

ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ ។
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គមគ�ៀនទតី ២១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ោ្រ្យបដើម្បរីបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ។(សិស្សអាចៃឹងបឆលែើយតបជាមួយអ្វរីដូចបៃះថា៖

គបើគយើងគោរ្គ�ើយអៃុវត្តគសចក្ដបីជំគៃឿគៅគលើព្រះគនារះគយើងអាចទទួលបាៃោក្សបីមួយអំ្បីគសចក្ដបី្ិតនៃ�ំណឹងល្អ។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បពញបលញបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើោ្រ្យរបស់សិស្ស)។

• បតើអ្ន្រអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីមួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបថដលយែូថសបស្៊ីធោៃ�ួយដល់រា៉ាទរីៃហារិសអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងបោយរាដាយរបស់យែូថសបស៊្ីធប្មះលូស៊ីរា៉ា្រស្៊ីធដូចខាងបករោមថា៖

« បពឹក ដេ្អកគឡើង ្រនាទា្រ់ពតី ក្� ចរូល�ួម ក្ញងកមមេវិ្តីប្រែុុំ តាម្មមេតា �ួច គហើ� ដដលរានដរូចជា ក្�អាន 

ក្� គបចៀង នធិងក្�អ្ធិសាឋាន គនាះ �៉រូដេ្រ បាន គបក្ក គឡើង ពតីក្�លុត ែង្គង់ �្រេ់ោត់ គហើ� បាន គដើ� គៅ 

�ក រា៉ាទតីន ហា�ិេ គោ� មុតរាុំ ដដល គ ្្វើ ឲ្យ នឹកចាុំយ៉ាង គេងៃើចេ�គេើ� �ហរូត មកដល់គពល គនះ គោ� រាន 

ប្រសាេន៍ ថ្ ‹ រា៉ាទធិន ហា�ិេ អ្ក បតរូវ រា្រសា� គៅចុំគោះបពះ ន្ងៃគនះ  គដើម្តី អ្ក អាច ទទួលបាន ក្� 

អភ័�គោេ ចុំគោះអុំគពើបា្រ �្រេ់អ្ក ។ គ្រើ អ្ក គ្ើ្វ ដរូគចានាះ បពះ ឆន្ទៈ �្រេ់បពះ ចង ់ឲ្យ អ្ក គមើលគេើញ  

ផាទាុំង ចុំណា� បពមជាមួ� នឹង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង ោវីឌ វិតគមើ� » ( History of Joseph Smith by 
His Mother, បាន គបាះពុម្ព គោ� Preston Nibley [ ឆ្នាុំ ១៩៥៨ ], ១៥១–៥២ ) ។

• បតើរា៉ាទរីៃចាំោច់កតូវថ្រថកបខលែលួៃបដើម្បរីបធ្វើជាសា្រ្សរីរានា្រ់អំពរីផ្ទាំងចំណ្ររាសរាមរបបៀបណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៧:៣–៩

្្ះអម្ចាស់ជរែើករែង្ហាញអំ្រី្រំនួសខុស្ែូវររែស់្ ួកសាក្សរីរែរីនាក់ជដើម្បរីត្លែង្ររីរែនាទាល់អំ្រីផ្ទាំងចំណារ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:3–៥បោយខលែលួៃប្រ្របមើលទៃំួលខុសកតូវថដលសា្រ្សរីបរីនា្់រ

ៃឹងរាៃបនាទាប់ពរីបមើលប�ើញផ្ទាំងចំណ្ររួច។(ពួ្រប្ៃឹងរាៃទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើជា

សា្រ្សរីផ្ទាលថ់្្ន្រ)។

• បតើបយើងរាៃទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះបពលកពះអរាចស់កបទាៃដល់បយើងៃូវសា្រ្សរីអំពរីបសច្រ្រីពិតដ៏បទវភាព?(សិស្ស្ ួរថត

កោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖បនាទាប់្បីគយើងទទួលបាៃោក្សបីមួយអំ្បីគសចក្ដបី្ិតគយើងមាៃទំៃួលខុសពតូវ

គ�ើម្បីផ្លងទបីបនាទាល់អំ្បីវា។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថដលបបកងៀៃពរី

បោលរោរណ៍បៃះ)។

• បតើរោររាៃឆៃ្ទៈរបស់បយើងបដើម្បរីថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបរ្ហាញពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿរបសប់យើងោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីដំបណើរបរឿងនៃសា្រ្សរីបរីនា្រ់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗអំពរីដបំណើរបរឿងដូចខាងបករោមបោយ

យែូថសបស្៊ីធ៖

« រា៉ាទតីន ហា�ិេ, ោវីឌ វិតគមើ�, អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង [ ខ្ញុំ ] . . . បាន ចរូល គៅ [ ក្ន់ នបព ដដលគៅែធិត 

នឹង ែ្ទះ �្រេ់  វិតគមើ� ] គហើ� បាន លុតែង្គង់ចុះ �ួច ពួក គ�ើង បាន ចា្់រ គែ្ើម អ្ធិសាឋាន គោ�គេច ក្តីែុំគនឿ 

យ៉ាង ខាលាុំង ចុំគោះបពះ ដ៏រាន មហធិទ្ធិឬទ្ធិ ។. . .

« គយង តាម ក្� គ�ៀ្រចុំ ពតី មុន ខ្ញុំបាន ចា្រ់ គែ្ើម គោ�ក្� អ្ធិសាឋានជា េុំគឡង គៅក្ន់បពះវ�្រធិតាេួ្៌ 

គហើ�អ្កដនទគទៀត រានាក់ៗ ក៏ បាន គ្្វើតាម តាម គលខ គ�ៀង ែងដដ� ។ គោះជា យ៉ាង ណា តាុំងពតីបោ 

ដុំ្ររូងមក គ�ើង ពុុំ បាន ទទួល ចគមលៃើ� ឬ ក្� គ្រើក េដមង្ ពតីបពះ ែុំនួេឲ្យ គ�ើង គនាះគទ ។ គ�ើង បាន េគងកតគមើល នរូវ �គ្រៀ្រ 

ដរូចោនា នន ក្� អ្ធិសាឋាន. . . ្រ៉ុដន្ រាន លទ្ែល ដរូចោនា នឹង ពតីមុន ។

« គ�ើង បាន ្ររាែ័� ជា គលើក ទតីពតី� ចុំគោះ គ�ឿង គនះ រា៉ាទតីន ហា�ិេ បាន គេ្ើ េុុំ ថ្ ោត ្់ ួ� ដត ដក ខលៃលួន គចញ ពតី គ�ើង តាម 

ដដល ោត់ បាន ្ររ្ហាញ បបា្រ់គោ� ខលៃលួន ោត់ ថ្ ោត់គែឿថ្ វត្រាន �្រេ់ ោត់ ្ឺ ជា មរូលគហតុ ដដល គ�ើង ពុុំ អាច ទទួលបាន 

ចគមលៃើ� តាម ដដល គ�ើង ្៉រងបបាថ្នាេុុំ គនាះគទ ។ �ួច ោត់ក៏ បាន ដកខលៃលួន គចញពតីគ�ើង គៅ គហើ� គ�ើង បាន លត់ែង្គង់ ចុះ 

ម្ងគទៀត គហើ�មធិនបាន ្រ៉ុនាមន នាទតីែង គៅក្ញង ក្� អ្ធិសាឋាន គនាះ គ�ើង បាន គេើញពនលៃឺ មួ� គៅចុំ ពតី គលើ គ�ើង ក្ញង អាក្េ 

ដដលភលៃឺដចងចាុំង  យ៉ាង ខាលាុំង គហើ� គមើល ចុះ រាន គទវតា មួ� អង្គ ឈ� គៅចុំគោះគ�ើង ។ គៅក្ញងនដ �្រេ់គលាក គលាករាន 

ផាទាុំង ចុំណា� ដដលគ�ើង កុំពុង អ្ធិសាឋាន េុុំ ឲ្យ អ្ក ោុំងឡា� គនាះ បាន គមើល គេើញ ។ គលាក បាន គ្រើក ម�ួ េនលៃឹក ម្ងៗ 

គដើម្តីគ�ើង អាច គមើល គេើញ វា គហើ� �ល់ អុំពតី ក្� ឆ្លាក់ បតា គៅក្ញង គនាះ បាន យ៉ាង ចបាេ់ ។. . . គ�ើង បាន សាដា្រ់ឮ េុំគឡង ម�ួ 

គចញមកពតី ក្ញង ពនលៃឺ គៅ ខាង គលើ គ�ើង គោ� ដ្លៃង ថ្ ‹ ផាទាុំងចុំណា� ោុំងគនះ បតរូវ បាន គ្រើក េដមង្ គឡើង គោ� បពះគចសាដា នន បពះ 
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គមគ�ៀនទតី ២១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧

គហើ� វា បតរូវ បាន ្រក ដប្រ គោ� បពះគចសាដា នន បពះ ។ ក្� ្រកដប្រ �្រេ់ វា ដដលអ្កបាន គមើល គេើញ ្ ឺ បតមឹបតរូវ គហើ� ខ្ញុំ ្រញ្ជា 

ដល់អ្ក ឲ្យ ដ្លៃង ទតី្រនាទាល ់អុំពតីអ្វតី ដដលឥឡជូវ អ្ក បាន គេើញ នធិង សាដា្រ់ ឮគនាះ › ។

« ឥឡជូវ ខ្ញុំ បាន ចាក គចញ ពតី គដវីឌ នធិង អរូលតីគវើ� គហើ� បាន គៅ�ក រា៉ាទតីន ហា�ិេ ដដល ខ្ញុំ បាន គេើញ ថ្ ោត់ កុំពុង ដត អ្ធិសាឋាន 

យ៉ាង គកលៃៀវក្លា គៅ កដនលៃង ឆ្ងា� មួ� ។ គោះជា យ៉ាង ណា មធិន�រូ� ្ុ៉រនាមន ោត់បាន បបា្់រ ខ្ញុំថ្ ោត់ ពុុំ ោន់បាន ទទួល គជា្ែ័� 

ជាមួ�បពះអរាចាេ់ គៅគឡើ�គទ គហើ� បាន គេ្ើេុុំ យ៉ាង គកលៃៀវក្លា គដើម ត្ី ខ្ញុំ ចរូល�ួម នឹង ោត់ ក្ញងក្� អ្ធិសាឋាន គដើម្តី ោត់អាច 

បាន ដឹង នរូវ ព�ែ័� ដរូចោនា ដដល គ�ើង បាន គទើ្រដត ទទួល គនាះ ែងដដ� ។ គ�ើង បានចរូល�ួម ក្ញង ក្� អ្ធិសាឋាន គហើ� ទតី្រុំែុត 

បាន ទទួល តាម្រុំណង �្រេ់គ�ើង ដ ធ្ិត មុនគពល គ�ើង បាន ្រញ្ច្់រ ក្�អ្ធិសាឋាន គនាះ រាន ក្� នធិមធិត្ ដរូចោនា បតរូវ បាន គ្រើក 

េដម្ង ឲ្យ គ�ើង គេើញ គហើ� ទតី្រុំែុត វា បតរូវ បាន គ្រើក ឲ្យ គេើញ ម្ងគទៀត ចុំគោះខ្ញុំ គហើ� ខ្ញុំ បាន គមើលគេើញ នធិង សាដា្រ់ ឮ នរូវ 

គ�ឿង ដរូចោនា ម្ងគទៀត គហើ�ក្ញង បោ គនាះ រា៉ាទតីន ហា�ិេ បាន ដបេក គឡើង គោ� ក្តីអុំណ� យ៉ាង ខាលាុំង ថ្ « ‹ ប្្រ់បោន ់ គហើ� 

ប្្់របោន់គហើ� ដភ្ក �្រេ់ ខ្ញុំ  ផាទាល់ បាន គមើល គេើញ ដភ្ក �្រេ់ខ្ញុំ ផាទាល់ បាន គមើល គេើញ› » ( គៅក្ញង History of the 
Church ១:៥៤–៥៥ ) ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាចបាប់នៃសា្រ្សរីភាពឬរោររាៃសា្រ្សរីបកចើៃសំខាៃ់ោ៉ាងខាលាំងបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទដូបច្នះ?

សូមពិចារណ្សុំដល់សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមថដលកោប់លម្អិតអំពរីអារម្ណ៍របស់យែូថសបស្៊ីធ

ៃូវបទពបិសាធៃ៍បនាះថា៖

« គៅគពល ពួកគលាក បតឡ្រ់មក ែ្ទះ វិញ ្ឺ គៅ ចគនាលាះ គរា៉ាង ្រតីគៅ្រួន លាងាច គនាះ គលាក វិតគមើ� គលាក 

េមេ៊ី្ នធិង �រូ្រខ្ញុំ អង្គញ� គៅ ក្ញង ្រន្ទ្រ់គ្ង មួ� នាបោគនាះ ។ គពល មក ដល់ ែ្ទះ �៉រូដេ្រ បាន ទរាលាក ់ខលៃលួន 

គៅែធិត ខ្ញុំ គហើ� ប្រក្េ ថ្ ‹ពុកគអើ� ដម៉គអើ� គលាកោុំងពតី� ពុុំ ដឹង គទ ថ្ ខ្ញុំ េ្របា� ចធិត្ ខាលាុំង  

យ៉ាងណា ៖ ឥឡជូវ បពះអរាចាេ់ បាន ្ររ្ហាញ  ផាទាុំង ចុំណា� គៅដល់ ្រុ�េ ្រតីនាក ់គែ្សងគទៀត គបរៅពតី �រូ្រខ្ញុំ ។  

ពួកគ្ បាន គមើល គេើញ គទវតា ដដល បាន ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ ដល់ ពួកគ្ គហើ� ពួកគ្ នឹង គ្្វើ ជា សាក្សតីចុំគោះ 

គេចក្តីពធិត នន អ្វតី ដដល ខ្ញុំបាន នធិយ� ដ្ធិត ឥឡជូវ គនះ ពួកគ្ បាន ដឹង គោ� ផាទាល់ ខលៃលួន គ្ គហើ� ថ្ ខ្ញុំ ពុុំបាន 

គៅ គបាក្រគញ្ឆោត មនុេ្ស គទ គហើ� ខ្ញុំ រាន អា�មមេណ ៍ដរូច ជា ខ្ញុំបតរូវ បាន �ួច ពតី ្រន្ទញក មួ� ដដល ្ ងៃន ់យ៉ាង ខាលាុំង គេ្ទើ� ដត ខ្ញុំពុុំ អាច ដ�ក 

បាន គនាះ គហើ� វា គ្្វើ ឲ្យ បពលឹង �្រេ់ ខ្ញុំ �ីករា� ដដល ខ្ញុំ ឈ្រ់ ជា អ្កដឹង ដត ឯង ក្ញង គលាកធិ� គនះ គទៀត គហើ�› ។ ចុំគោះ គ�ឿង 

គនះ រា៉ាទតីន ហា�ិេ បាន ចរូលមក ៖ ោត់ ហាក់ដរូចជា ប្្រដណដា្រ់ គោ�ក្តីអុំណ� គហើ� ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ យ៉ាង មុឺងរា៉ាត់ ចុំគោះអ្វតី 

ដដល ោត់ បាន ោុំង គមើល គេើញ នធិង សាដា្រ់ឮ គនាះ ។ គហើ� ក៏ ដរូចោនា នឹង ោវីឌ វិតគមើ� ែងដដ� បាន ្រដនថែម ថ្ ោមន អណាដាត 

ណា អាច ្ររ្ហាញ បបា្់រពតី ក្តីអុំណ� នន ដួងចធិត្ �្រេ់ពួកគលាក គឡើ� នធិងភាពមហធិរា នន គ�ឿង ោុំងឡា� ដដលពួកគលាក បាន ោុំង 

គមើល គេើញ នធិង សាដា្រ់ ឮ គនាះ » ( History of Joseph Smith by His Mother ១៥២ ) ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បពលអ្ន្រសថែិតបៅជាមួយៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដលដឹងថាដំណឹងល្អ្ ឺជារោរពិតបនាះ?

បតើទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្�ួយដល់អ្ន្រដូចបមតេចថដរ?

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូ។សូមអបញជើញនដ្ូៃរីមួយៗឲ្យអាៃ«ទរីបនាទាល់នៃសា្រ្សរីបរីនា្រ់»ឲ្យឮៗ(រាៃបៅបនាទាប់ពរី

បុព្វ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។បៅបពលសិស្សអាៃសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលពកងងឹដល់ទរីបនាទាល់

របស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់បៅដល់សិស្សថាបទាះបរីជាសា្រ្សរីទាំងបរីនា្រ់ថដលរានា្រ់ៗោៃធាលា្រ់បចញពរីសាសនាចក្រ្រ្រី(អូលរីបវើរប្បឌើរីៃិង

រា៉ាទរីៃហារិសថដលបករោយម្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រប�ើងវិញ)បនាះោមៃព្ួរប្ណ្រានា្រ់ោៃបដិបសធភាពជាសា្រ្សរី

របស់ពួ្រប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ិតថាទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចបថៃថែមបៅ្រ្ននុងចបាប់ៃរីមួយៗនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវអ្វរី

ថដលព្ួរប្ៃឹងចង់ោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញដល់សិស្សមួយចំៃួៃឲ្យថច្រចាយៃូវ

អ្វរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលទរីបនាទាល់របសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទអំពរី

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទក៏បាៃផ្លងទបីបនាទាល់ែងផ�រថ្ព្រះគម្បីរមរមៃ្ ិត!

• បតើទរីបនាទាល់របស់កពះអរាចស់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ�ួយពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?
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គមគ�ៀនទតី ២១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:៧–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរាមជាមួយរ្របមើលៃូវរោរសៃយា

ទាំងឡាយថដលោៃ្ ្ល់បៅឲ្យព្ួរសា្រ្សរីបរីនា្រ់។សូមនាំរោរបផ្ដាតយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់របស់សិស្សបៅបលើឃ្លា«បោលបំណងដ៏

សុចរិត»បៅ្រ្ននុងខ9។

• បតើបោលបំណងរបសក់ពះអរាចស់មួយចំៃួៃបដើម្បរីរាៃសា្រ្សរីបរីនា្់ររាៃអ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យសិស្សរំឮ្របោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:4បដើម្បរីបឆលែើយសំណួរបៃះ្ ងថដរ)។

• បតើ«បោលបំណងដ៏សុចរិត»មួយបដើម្បរី្ ្ល់ៃូវសា្រ្សរីនៃបសច្រ្រីពិតដល់អ្ន្រថដលអ្ន្រកោថានាចង់ដឹង្ ឺជាអ្វរី?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបយើងអាចទទួលោៃឬពកងឹងទរីបនាទាល់មួយបៅបពលបយើងថច្រចាយវ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ពិចារណ្អំពរីៃរណ្ថដលពួ្រប្អាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ជាមួយថដលអាចទទួលោៃ្ លកបបោ�ៃ៍ម្រពរីរោរ

សាដាប់ឮវបនាះ។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងមៃុស្សរានា្រ់បនាះ្រ្ននុងសោដាហ៍បៃះ។
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គមគ�ៀន ទតី ២២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៨:១–១៦
បមបរៀៃទរី២២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៨:១–១6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៨:១–៥

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនអំ្រីរជរែៀរែជដើម្បរីសាថារែនាសាសនាច្កររែស់្្រង់ជ�ើង

សូម្ ូសរូបភាពថដលរាៃអមម្រជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃឲ្យសិស្ស។

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរអាៃពព័ត៌រាៃដូចខាងបករោមឬថច្រចាយ

ពព័ត៌រាៃកសបដៀងោនាបនាះអំពរីរោររញជលួយដរីថដលោៃប្រើតប�ើង

្្រីៗបៃះឬថដលប្រើតប�ើងបៅ�ិតៃឹង្រថៃលែងថដលអ្ន្ររស់បៅ៖

បៅន្ងៃទរី១៧ថខតុលាឆ្នាំ១9៨9បវលាបរា៉ាង៥:04លាងាច

បនាះរាៃរោររញជលួយដរីមួយថដលរាៃររ្វាស់6�9រិ្រទព័រវយ

កបហារបៅសាៃ់កហាៃ់ស៊ីសកតូរដ្ឋរោលរីហ្វតូញា៉ាបៅតំបៃ់នៃ

សហរដ្ឋអាបមរិ្រ។រាៃអោររាបោ់ៃ់កតូវោៃខូចខាតឬ

បំ្លែិចបំផ្លាញ។ក្ឹះនៃអោរជាបកចើៃកតូវោៃបកបះកសាំ

ថដលបណ្ដាលឲ្យអោរទាំងឡាយកតូវោៃកបរោសថា

ពុំរាៃសុវតថែិភាព។

• បតើអ្ន្រៃឹងរាៃ្រង្វល់អ្វរីខលែះចំបោះរោររស់បៅ្រ្ននុង

្្ទះមួយថដលរាៃក្ឹះពំុរឹងរាំបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១៨ោៃ្រត់ករាវិវរណៈរបស់កពះអរាចស់បៅរោៃ់យែូថសបស្៊ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរី

ស្រីអំពរីរបបៀបបដើម្បរីសាថាបនាសាសនាចក្ររបសក់ទង់បៅបលើក្ឹះដ៏សុវតថែិភាពមួយ។បៅបដើមដំបូងនៃវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់

ោៃបោងបៅបលើអ្វរីថដលអូលរីបវើរប្បឌើរីោៃសរបសរជាអតថែៃព័យនៃកពះបៃ្ទតូល្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលអូលរីបវើរោៃ្រតក់រា

ខណៈថដលបធ្វើជាបស្ៀៃរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១–4ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលបរឿងនានាកតូវោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលៃឹង�ួយបៅ្រ្ននុងរោរ

សាថាបនាសាសនាចក្រប�ើងវិញ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?បតើរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាច�ួយបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនា

ប�ើងនៃសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:៥ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ៃូវអ្វរីថដល

កពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាបបើបយើងៃឹងសាថាបនាសាសនាចក្ររបសក់ទង់ប�ើងបៅបលើក្ឹះនៃដំណឹងល្អរបសក់ទង់។

បរុព្វកថា
�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ១៨ េបរា្រ់ ខលៃលួន គលាក េបរា្រ់ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង ោវីឌ វិតគមើ� គៅ ដខ 

មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨២៩ មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតី គពបតុេ យ៉ាក្ុរ នធិង  �៉រូហាន បាន 

ប្រ្ល់ ្រព្វែធិតភាព មធិល្តីេសាដដក មក គលើ  �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី ។ 

គៅ គដើម ដុំ្ររូង នន វិវ�ណៈ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី អុំពតីក្� សាថា្រនា 

សាេនាចបក គឡើង ។ ្រនាទា្រ់ មក  បទង ់បាន គៅ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង ោវីឌ វិតគមើ� 

ឲ្យ ែសា� ក្� ដប្រចធិត្ ។

ផែនការននសេចក្តីេស្រ្គោះ

ជីវិតមុនជីវិតល�ើ

ផែនដី
វត្តមានននព្រះ

ជីវិតដ៏លៅអស់

ក�្បជានិច្ច

ភា្រផមងស្លាប់

អំល្ើបាប លសចក្តីស្លាប់

លសចក្ីជំលនឿ

ការផពបចិត្ត

្ិធីបុណ
្យពជមុជទឹក

ព្រះវិញ្
ញាណ

បរិសុទ្ធ

ការលោរ្ពបតិបត្តិ

លសចក្តីសញ្
ញានានា

ការសូ៊ពរាំ

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទ

នៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

មូលដ្ឋាៃក្ររះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ)

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

វត្តមានរបស់ព្រះ

វត្តមានរបស់ព្រះ(ខាងវិញ្ញាណ) វត្តមានរបស់ព្រះ

ការធ្លាក់ននផែនដី(ខាងសាច់ឈាម)

សសចក្តីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណគឺជាការផបកសចញ

្ីព្រះ។

តាមរយៈដង្វាយធួនមនុស្សសោកទាំងអស់នឹងពតរូវ

បានសពបាសសោរះ្ ីការសាលាប់ខាងសាច់ឈាមនិង

ខាងវិញ្ញាណផដលបណ្តាលមក្ ីការធ្លាក់ននអ័ដាម។
អ្នកទាំងឡាយណ្ផដល្ ុំអនុវត្ត

សសចក្ីជំសនឿឬផពបចិត្ត្ុំអាចបានសៅ

ក្ននុងវត្តមានរបស់ព្រះអស់កល្បជានិច្ច

ស�ើយ។

ដង្វាយធួនរបស់ព្រះលយស៊ូវព្ីស្ទ
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• កសបរាមខ៥បតើសាសនាចក្រពិតរបសក់ពះកតូវសាថាបនាប�ើងបៅបលើអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ោសនាចពក្ ិតគឺោថាបនាគ�ើងគៅគលើព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃិង�ំណឹងល្អរបស់ពទង់)។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាបយើងអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងសាថាបនាសាសនាចក្ររបសក់ទង់បៅបលើក្ឹះនៃដំណឹងល្អរបសក់ទង់បនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៨:៦–១៦

្្ះអម្ចាស់ោនជៅអូលរីជវើរជៅជ�ើរីនិងោវ�ីវិែជមើរឲ្យផសាយការត្រែចិែ្ត

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀប

ថដលកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីពិ្ពបលា្រថដលបយើង្រំពុងរស់បៅ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យព្ួរប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:9បដើម្បរីបរៀៃអំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃករាស់បញ្ជា

បៅ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះរោរប្រើៃប�ើងៃូវបសច្រតេរីទុច្ចរិតបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របៃះ។

• បតើចបមលែើយរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះរោរប្រើៃប�ើងនៃអំបពើទុច្ចរិត្រ្ននុងបលា្ិរយរាៃអ្វរីខលែះ?(កទង់ោៃបៅពួ្រអ្ន្របបកមើឲ្យ

្សាយពរីរោរថកបចិតតេ)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃបៅអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរឲ្យ្ សាយពរីរោរថកបចិតតេដូចកទង់ោៃបៅសាវ្រ

បែុលពរីបុរាណឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោរបនាះ្ ងថដរ។បោយសារអូលរីបវើរៃិងោវីឌពុំកតវូោៃបៅឲ្យបធ្វើជាសរា�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីនា្រ់បនាះព្ួរប្រាៃតួនាទរីបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនា្រូរ៉ុមបៃះបៅន្ងៃចុងបករោយ។សូមពៃ្យល់ថាសិស្សៃឹងបរៀៃបកចើៃបទៀតអំពរី

តួនាទរីរបស់អូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបរៀបចំសិ្រសាអំពរីរោរបបកងៀៃរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះតនមលែនៃកពលឹងសូមបរ្ហាញវតថែនុមួយចៃំួៃថដលអ្ន្រ្ ិតថា

អាចរាៃតនមលែចបំោះសិស្សរបស់អ្ន្រ។សូមសួរដល់ពួ្រប្ថាបតើព្ួរប្ៃឹងបង់ន្លែអស់បែុនាមៃសករាប់វតថែនុៃរីមួយៗទាំងបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបមួយបដើម្បរី្រំណត់អំពរីតនមលែរបស់វតថែនុមួយ្ឺកតូវរ្រឲ្យប�ើញៃូវអ្វរីថដលមៃុស្សស្ព័ក្ចិតតេៃឹងបង់ន ល្ែសករាប់វ

បនាះ។មៃុស្សរានា្រ់អាចកបរោសថាវតថែនុជា្រ់លា្រ់មួយរាៃតនមលែ្រ្ននុងចៃំួៃទឹ្រកោ្រ់ជា្រ់លា្រ់មួយបែុថៃតេតនមលែបៃះ្ឺកតមឹកតូវ

ថតបបើសិៃជាមៃុស្សរានា្រ់បទៀតៃឹងស្ព័ក្ចិតតេបដើម្បរីបងន់្លែបៅរាមចៃំួៃសករាប់វតថែនុបនាះថតបែុបណ្ណះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១0ឲ្យឮៗសូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកបើខ្ម្ពរីរបៃះពៃ្យល់អំពរីតនមលែរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង

កពះបៃកតនៃកពះ។សិស្សអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ជាបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវ្ូសបញ្ជា្រ់ឲ្យោក្រដថាតនមលនៃព្រះលឹង

ទាំងឡាយគឺម�ិមាណាស់ចំគោរះព្រះគៃពតនៃព្រះ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្ររាៃតនមលែដ៏មហរិាបៅចំបោះកពះដបូច្នះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖

« បពះ ទត គមើល អ្ក ពុុំ ដមនបោន់ ដត ជា មនុេ្ស �ដមង សាលា្់រ គៅ ក្ញង ភព តរូច មួ� ដដល គ�ើង �េ់គៅ ម�ួ ��ៈ 

គនាះ គទ— បទង់ទត គមើល គលើអ្ក ក្ញងនាម  ជា ្រុបត �្រេ់ បទង ់។ បទង់ ទតគមើល អ្ក ជា តួអង្គ ដដល រាន 

េមតថែភាព នធិង បាន គ�ៀ្រចុំ �ចនា អ្ក គឡើង ឲ្យ ដប្រក្លា� គៅ ជា ដរូចគនាះ ។ បទង់ ចង់ ឲ្យអ្កដឹង ថ្ អ្ក 

េុំខាន់ ចុំគោះបទង់ » ( You Matter to Him » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ 

២០១១,ទុំព័� ២២ ) ។ 

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីស្រម្ភាពថដលអ្ន្រោៃបរ្ហាញថាតនមលែនៃវតថែនុមួយ្ឺអាកសព័យបៅបលើអ្វរីថដលមៃុស្សរានា្រ់ស្ព័ក្ចិតតេបដើម្បរី

បងន់ ល្ែសករាប់វបៅវិញបទ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:១១–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រាមជាមួយបហើយកោប់ៃូវអ្វរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃស្ព័ក្កពះទព័យបដើម្បរីបងន់្លែសករាប់បយើង។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះបង់ន ល្ែសករាប់កពលឹងបយើងន្លែបែុនាមៃ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឃ្លាថា

«មៃុស្សបលា្រទាំងអស់»្ឺសំបៅបៅបលើមៃុស្សទាំងអស់។

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញៃូវរោរដឹង្ុណចបំោះពល្ិរម្ថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធ្វើសករាប់បយើងោ៉ាងដូចបមច្?(បទាះជា

ចបមលែើយប្្សងៗោនាកតឹមកតូវសូមបញ្ជា្រ់ថារបបៀបមួយដ៏ល្អបំ្ុតថដលបយើងអាចបរ្ហាញរោរដឹង្ុណរបសប់យើង្ឺរាមរយៈ

រោរថកបចិតតេ)។
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សូមសរបសរៃូវបសច្្ររីថ្លែងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តនមលខលលួៃខ្នុំគឺន្លខ្លាំងណាស់ផ�លគធ្ើឲ្យព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃរងទុក្ខ

គ�ើយបាៃសុគត�ូគច្រះខ្នុំអាចបាៃផពបចិត្ត។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណំ្រោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ឬ

បសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលបយើងបមើលម្រខលែលួៃឯងោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រកបកពឹតតេៃឹងអ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់របសក់ពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរស្ព័ក្សុ្ តរបស់កទង់បដើម្បរីបយើងរានា្រ់ៗ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១3បោយសាងាត់បសងៃៀម។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់រាៃ្រ្រីអំណរោ៉ាងខាលាំងបពលបយើងថកបចិតតេដូបច្នះ?

• បបើៃរណ្រានា្់រប�ឿថាតនមលែនៃកពលឹង្ ឺមហិរាណ្ស់ចំបោះកពះបៃកតនៃកពះបនាះបតើ�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្ៃឹងដ្ឹរនាំព្ួរប្

ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរាៃដូចជា៖រោរកបកពឹតតេៃឹងអ្ន្រដនទបោយបោរពបបកមើអ្ន្រដនទឬបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីបបកមើ

បបស្រ្រម្)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១4បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីបរៀៃអំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃបៅអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរឲ្យបធ្វើ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យដូចបម្ច្រ្ននុងរោរ«ថកស្រកោប់ពរីរោរថកបចិតតេ»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ឃ្លាបៃះរោៃ់ថតកបបសើរសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរបោយថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសៃិនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថា៖«រោរថកស្រកោប់ពរីរោរថកបចិតតេជាធម្រារាៃៃព័យថារោរ�ួយមៃុស្សឲ្យកត�ប់ម្ររ្រកពះ»

(«Preparing for Your Spiritual Destiny»[ CES fireside address,ន្ងៃទរី១0ថខម្ររាឆ្នាំ២0១0],

៧,speeches .byu .edu)។

• បតើបយើងអាច�ួយអ្ន្រដនទបទៀតឲ្យថកបចិតតេរាមវិធរីណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៨:១៥–១6បដើម្បរីបរៀៃអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បុ្ ្គលរានា្់រៗ

បពលពួ្រប្�ួយដល់ៃរណ្រានា្រ់ឲ្យម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យអ្ន្រទាំងឡាយថដល�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងជួយអ្ក�នទឲ្យផពបចិត្ត

គ�ើយមករកព្រះអមាចាស់គនារះគយើងៃឹងទទួលអារម្មណ៍នៃក្ដបីអំណរជាមួយ្ ួកគគគៅក្នុងៃគរនៃព្រះ

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍នៃ្រ្រីអំណរបបើអ្ន្រនាំអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលពួ្រប្ឬៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ោៃរាៃអារម្ណ៍្រ្រីអំណរ

បោយសារថតពួ្រប្ោៃ�ួយៃរណ្រានា្រ់ឲ្យរ្ីរចបកមើៃប�ើងខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះអរាចស់។អ្ន្រ្រ៏អាចចង់ថច្រចាយពរី

បទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រ្ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរអ្វរីមួយថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរី�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃរោរសប្រ្គះកពលឹង។សូមពួ្រប្ឲ្យ

ពិចារណ្បៅបលើមៃុស្សជា្រ់លា្រ់ថដលពួ្រប្អាច�ួយ។

េូមអង្ជើញេិេ្សឲ្យផចកចាយ

ពីបទពិងស្ធន៍ន្ន្

គៅគពល េធិេ្ស ដចកចា� ពតី ្រទពធិគសា្ន៍ 

ដ៏ ្រុំែុេ ោុំងឡា� វា អគញ្ើញ 

បពះវិញ្ញាណ នន បពះអរាចាេ់ មក ក្ញង 

ថ្នាក់ គ�ៀន ។ គៅគពល េធិេ្ស សាដា្រ់ ពតី 

្រទពធិគសា្ន៍ នធិង ទតី្រនាទាល ់�្រេ់ 

មធិត្ភក្ធិ �្រេ់ ពួកគ្ គនាះ ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ 

ពួកគ្ បតរូវ បាន ពបងឹង គហើ� ពួកគ្ គ�ៀន 

ពតី �គ្រៀ្រ ្ មេតី គដើម្តី អនុវត្ គោលក្�ណ៍ 

ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង ែតីវិត �្រេ់ពួកគ្ ។ 

ជា្មមេតា វា ប្្រ់បោន់ គដើម្តី រាន 

េធិេ្ស ពតីរានាក់ គៅ ្រតី នាក់ ឲ្យ ដចកចា� 

្រទពធិគសា្ន៍ គនះ ។ េរូម ពន្យល់ 

ដល់េធិេ្ស ថ្ ពួកគ្ ពុុំ ្ ួ� ដចកចា� 

្រទពធិគសា្ន៍ ដដល ពធិេធិដ្ឋ ឯកែន នធិង 

ផាទាល់ខលៃលួន ខាលាុំងគពក �្រេ់ពួកគ្ គនាះគទ ។ 

េរូម គចៀេវាង ក្�គៅ េធិេ្ស ពតី� ្រតី នាក់ 

ដដដលៗ ឲ្យ ដចកចា� រាល់ ន្ងៃ េរូម 

ពយាយម ឲ្យ ប្្់រោនា បាន ចរូល�ួម ។



100

គមគ�ៀន ទតី ២៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨:១៧–៤៧
បមបរៀៃទរី២3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៨:១៧–4៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨:១៧–២៥

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទរែជ្ងៀនថា្្ះនាមររែស់្្រង់្ឺជានាមតែមួយ្ ែ់តដលជយើងអាច្ែវូោនសជ្ង្រះ

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ឲ្យសរបសរបោតតេនាមរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមសួរពួ្រប្ៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបោតតេនាមរបស់អ្ន្ររាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះអ្ន្រ?

• បតើរាៃៃូវឯ្រសិទ្ធិៃិងរោរទទួលខុសកតវូអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងនាមបនាះ?(ឯ្រសិទ្ធិអាចរាប់បញ្ចតូលទាំងទរី្រថៃលែងមួយបដើម្បរី

រស់បៅ្្ររីកសឡាញ់ពរីក្ួសារសុវតថែិភាពៃិងរោរកតវូោៃចិញ្ចឹមបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។រោរទទួលខុសកតូវអាចរាប់បញ្ចតូល

ទាំងរោរ�ួយរ្រសា្ ្ទះឲ្យរាៃសុវតថែិភាពរោរកបកពឹតតេៃឹងសរា�ិ្រក្ួសារបោយបោរពរោរបធ្វើ្ិរច្ចរោរ្ ្ទះៃិងរោរនាំ្ិរតតេិយស

ម្រដល់ប្មះក្ួសារ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបៅអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរឲ្យថកស្រកោប់ពរីរោរថកបចិតតេ(សូមបមើល្�ៃិងស�

១៨:6,9,១4)។សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំបៃះដល់ព្ួរប្បនាះកទង់រាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់

ពួ្រប្អំពរីឯ្រសិទ្ធិៃិងរោរទទួលខុសកតូវបដើម្បរីបលើ្រោ្់រម្របលើខលែលួៃពួ្រប្ៃូវកពះនាមរបស់កទង់។

សូមចមលែងរារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃបែុថៃ្សូម្រុំចមលែងចបមលែើយបៅបនាទាត់ខាងបករោមប�ើយ។សូមអបញជើញពួ្រប្

ឲ្យចមលែងរារាងចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១៧–២៥បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយកោប់អំពរីឯ្រសិទ្ធិ

ៃិងទំៃួលខុសកតូវថដលប្រើតរាៃម្រជាមួយៃឹងរោរទទួលយ្រម្រោ្រ់បលើខលែលួៃពួ្រប្ៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ។

សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង�ួរខាងបករោមនៃរារាង។

ឯកេិទ្ិ ទំៃួលខរុេកតូវ

ទទួល�ក នធិង បតរូវបាន ្រគបងៀន គោ� បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្

េរូម អគញ្ើញ អ្កដនទ ឲ្យ ទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក គហើ� ក្ន់ខាជា្រ់ 
ដល់ ចុង ្រុំែុត

ទទួល�ក គេចក្តីេគ្រ្គះ គៅក្ញងន្� ននបពះវ�្រធិតា

រាន គេចក្តីែុំគនឿ គេចក្តី េង្ឹម នធិង គេចក្តីេ្រ្ញ�េ

គចៀេវាង ពតី ក្� ោេ់ដទង នឹង បពះវិហា� គែ្សង គទៀត

នធិយ� គេចក្តីពធិត គោ� េលៃជូត បតង់

ដប្រចធិត្ គហើ� បានក្ន់ ខាជា្រ់ ដល់ ចុង ្រញ្ច្់រ ។

• បោងបៅរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១៨:២3បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ចបំោះបយើងបដើម្បរីបលើ្រោ្់រម្របលើខលែលួៃ

បយើងៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់អំពរីបោលលទ្ធិខាងបករោម៖ព្រះនាមនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជា

ព្រះនាមផតមួយគត់ផ�លគយើងអាចពតូវបាៃសគ្ង្ររះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបសច្រ្រីពិត

បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

បរុព្វកថា
�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ គនះ េបរា្រ់ ខលៃលួន គលាក អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង ោវីឌ 

វិតគមើ� ក្ញង ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨២៩ ។ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� គៅ ្រុ�េ ពតី�នាក់ គដើម្តី ប្រក្េ ពតី 

ក្� ដកដប្រចធិត្ បពះអង្គ េគ្រ្គះ បាន ្រគបងៀន ពួកគ្ អុំពតីសា�ៈេុំខាន់ នន ក្� ទទួល �ក 

បពះនាម បទង់ ោក់ មក គលើ ខលៃលួន ពួកគ្ ។ គលាក បាន បបា្់រ អុំពតីក្� គចញ មកនរូវ  ក្�គៅ 

ពួក សាវក ដ្រ់ពតី�នាក់ នធិង ្រុំណង បបាថ្នា ដដល ពួក គ្ នឹង បតរូវទទួល មក ោក់ គលើ 

ខលៃលួនពួកគ្ នរូវ បពះនាម នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គោ� « ្រុំណង ចធិត្ ដគ៏ោ�គពញ »  

( ្. នធិង េ. ១៨:២៧ ) ។ �ួច គហើ� បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី 

នធិង ោវីឌ វិតគមើ� នរូវក្� ទទួលខេុបតរូវ គដើម្តី ដេ្វង�ក ្រុ�េ ដដលអាច ្រគបមើ ជា េរាែធិ 

ក នន ករូ�៉ុម នន ពួកដ្រ់ពតី� នាក់ ។
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុលោ�ឺដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

សូមដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់រោរកបឹ្រសារបស់ថអលបឌើរោ�ឺដអំពរីរបបៀបថដលបយើងកតវូបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាម

នៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ៖

« គ�ើង នឹង គលើក ោក់ គលើ ខលៃលួន គ�ើង នរូវ បពះនាម នន បពះប្តីេ្ទ គៅក្ញង ទឹក នន ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក ។ គ�ើង 

�ំឭក ប្រេធិទ្ភាព នន ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក គនាះ រាល់េបាដាហ៍ គៅគពល គ�ើង ទទួលោន នន ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ 

ដដល ្ររ្ហាញ ពតី ឆន្ទៈ �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី គលើក ោក់ បពះនាម បទង់ មក គលើ គ�ើង គហើ� េនយា ថ្ ចងចាុំ បទង់ 

ជានធិច្ច ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ២០:៧៧, ៧៩) ។. . .

« គ�ើង បតរូវ បាន េុុំ ឲ្យ ឈ� ជា សាក្សតី រានាក់នន បទង់ ។. . . គនះ រានន័� ថ្ គ�ើង បតរូវ ដត រាន ឆន្ទៈ គដើម្តី 

បបា្់រ ឲ្យ អ្កដនទដឹង ថ្ គ�ើងគដើ� តាម ន�ណា គហើ� គ�ើង េថែធិត គៅក្ញង សាេនាចបក �្រេ់ ន�ណា ៖ ជា សាេនាចបក 

នន បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ ។ គ�ើង ចបាេ់ ជា ចង់ គ្្វើ នរូវ កធិច្ចក្� គនះ គោ�អា�មមេណ៍ នន ក្តីបេឡាញ់ នធិង ទតី្រនាទាល់ ។ គ�ើង ចង់ គ្្វើ 

តាម បពះអង្គេគ្រ្គះ គោ� សាមញ្ញ នធិង គោ� ចបាេ់លាេ់ ្រ៉ុដន្ គោ� រា្រសា� ដដលប្រក្េ ថ្ គ�ើង ជា េរាែធិក នន 

សាេនាចបក �្រេ់បទង់ » ( «The Importance of a Name, »  Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១, 

ទុំព�័ ៧៩–៨០ ។

• បតើថអលបឌើរោ�ឺដឲ្យបោបល់ថាបយើងកតូវកោប់ឲ្យអ្ន្រដនទដឹងថាបយើងបដើររាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាមរបបៀបណ្?

• បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១9–២0កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរឲ្យរាៃ

បសច្្ររី�ំបៃឿបសច្រ្រីសង្ឹមៃិងបសច្រ្រីសប្បនុរសបហើយបចៀសវងពរីរោរប្លាះទាស់ថទងជាមួយៃឹងកពះវិហារដនទបទៀត

ៃិងសរា�ិ្ររបស់ពួ្រប្។បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីបធ្វើៃូវបរឿងទាំងបៃះ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របដើររាម

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់�ួយដល់សិស្សឲ្យយល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:២0ឃ្លា«សាសនាចក្រនៃអារ្រ្ស»

ពុំសបំៅបៅបលើកពះវិហារជា្រ់លា្រ់ណ្មួយបទ។វសបំៅបៅបលើបុ្ ្គលក្រុមអង្គរោរឬទស្សៃវជិាជាណ្ថដលបធ្វើរោរកបឆំ្ងទាស់

ៃឹងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបសច្រ្រីសប្រ្គះនៃ្រូៃបៅរបសក់ពះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

អំពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្កោប់អ្ន្រដនទឲ្យដឹងថាពួ្រប្បដើររាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៨:២៦–៤៧

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្ងការជៅនិងជរែសកកម្ររែស់្ ួកសាវកដរែ់្រីរនាក់

សូមពៃ្យល់ថាកពះរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអំពរីបុរសៗ បករៅពរីអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវិតវិតបមើរថដលៃឹងបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃពួ្រប្

ៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយកបរោសដំណឹងល្អរបស់កទង់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១៨:២៧–3២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចបំោះសំណួរដូចខាងបករោម។(សូមសរបសរសំណួរ

ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់ឬសូមបរៀបចំវជាក្រោសថច្រឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗ)។

១. ង្រើ ពួកសិស្ស ដប់ពដីរនាក ់ទារំងនទះ រាន បំណរ្បាថ្នា អ្ដីខ្ទះ ?

២. ង្រើ បុរស ទារំងនទះ ្្រូវ បាន ងៅ ឲ្យ ងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ? ( រកងមើល ្ ំន្ិរ ងផ្សរៗឲ្យ បាន ៣–៥ ) ។

៣.  ង្រើ សរាជិក នន កូរ៉ុម នន ពួកសាវក ដប់ ពដីរនាក ់បច្ចនុប្ន្រូបណា ណដលអ្កអាចងៅ ចាំ ? ( សូមសរងសរ ង្មាទះ ពួកោ្់រ ) ។

បនាទាប់ពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរទរីមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីបលើ្រោ្់រម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ

បនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរទរីពរីរថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បោលរោរណ៍មួយថដលសិស្ស្ ួរកោប់ម្រ្ ឺថា្ួកោវក�ប់្បីរនាក់របស់ព្រះអមាចាស់គឺពតវូបាៃគៅឲ្យែសាយៃិងបគពមើ

�ំណឹងល្អគៅ�ល់្ ិភ្គោកទាំងមូល។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:3៧–39

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលទំៃួលខុសកតូវថដលកពះោៃកបទាៃដល់អូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងោវីឌវិតបមើរ។
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គមគ�ៀនទតី ២៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៨:១៧–៤៧

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យអូលរីបវើរៃិងោវិតបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ថស្វងរ្របុរសថដលកពះអរាចស់ៃឹងបៅឲ្យបធ្វើជាសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រទាំងដប់ពរីរទរីមួយបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ)។

• បតើពួ្រប្អាចដឹងថាៃរណ្្ ួរកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើជាសាវ្រោៃោ៉ាងដូចបមច្?(ពួ្រសាវ្រនាបពលអនា្តៃឹងបរ្ហាញ

ពរីបំណងកោថានាៃិង្រិច្ចរោរថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូល)។

សូមពៃ្យល់ថារា៉ាទរីៃហារិស្៏រោៃទទួលទៃំួលខុសកតវូឲ្យថស្វងរ្រព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់្ងថដរ។សរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រទាំងដប់ពរីរទរីមួយបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយកតូវោៃបៅបៅន្ងៃទរី១4ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨3៥�ិតៃឹងរយៈបពលកោំឆ្នាំ

បនាទាប់ពរីរោរបរៀបចំសាសនាចក្រប�ើងជា្លែតូវរោរបនាះ។វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨�ួយបយើងយល់អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃ្រូរ៉ុមរាមរយៈរោរថចងពរីតួនាទរីនៃពួ្រសាវ្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរទរីបរីថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរោរសួរព្ួរប្

ឲ្យកោប់ប្មះរបស់សរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបរ្ហាញរូបភាពនៃបុរស

ទាំងបៃះ។រូប្តរាៃបៅ្រ្ននុងចបាប់ទស្សនាវដ្រីEnsignៃិងលដីអាហូណាថខឧសភាៃិងថខវិច្ិរោកពមទាំងបៅ្រ្ននុង

lds .org/ church/ leaders។
សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រ�ហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។មុៃបពលសិស្សអាៃសូមពៃ្យល់ថាថអលបឌើរហូ�ិៃោៃ្ ្ល់កបសាសៃ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទទបូៅដំបូង

របស់បលា្រ្រ្ននុងនាមជាសាវ្រកតូវោៃបៅ្ ្រីរានា្រ់។

« បបាកដណាេ់ វា ្ ឺ ជា គេចក្តី �ំគភើ្រ នធិង គេចក្តីអុំណ� ដ ្៏ ុំ ដដល ខ្ញុំ រាន ឱក្េ ដរូចជា នតីនហ្វ បាន ដ ល្ៃង 

គដើម្តី ‹ នធិយ� អុំពតី បពះប្តីេ្ទ. . .អ��ីករា� ក្ញង បពះប្តីេ្ទ. . .ែសា� អុំពតី បពះប ត្ីេ្ទ [ នធិង ] ពយាក� អុំពតី 

បពះប្តីេ្ទ › ( នតីនហ្វទតី២ ២៥:២៦) គៅ ប្្រ់ ទតីកដនលៃង ដដល ខ្ញុំ នឹង គៅ នធិង ប្្រ់ មនុេ្ស ដដល ខ្ញុំ នឹង ែួ្រ 

ដរា្រ ដល់ ខ្ញុំ គេើញ ថ្ គនះ ជា វិនាទតី ចុងគបក្� នន ដគងហើម ែតីវិត �្រេ់ ខ្ញុំ ។ បបាកដណាេ់ ោមន គោល្រុំណង 

ឬ ឯកេធិទ្ធិ ណា ប្រគេើ� ជាង ‹ [ សាក្សតី ] ពធិគេេ អុំពតី បពះនាម នន បពះប្តីេ្ទ គៅ គពញ េព្វ ក្ញង 

ពធិភពគលាក › គនាះ គទ ( ្. នធិង េ. ១០៧:២៣) ។

« . . .គលើេ ពតី ោក្យេម្តី នធិង ក្�្រគបងៀន នធិង ទតី្រនាទាល់ ដដល បាន ដ្លៃង �្រេ់ ខ្ញុំ គនាះ ែតីវិត �្រេ់ ខ្ញុំ ក៏ បតរូវដត ជា ដែ្ក ក្ញង 

ទតី្រនាទាល់ នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះ ដដ� ។ តួអង្គ �្រេ់ខ្ញុំ បតរូវ ដត ឆលៃញះ្រញ្ចាុំង អុំពតី គទវភាព នន កធិច្ចក្� គនះ ។ ខ្ញុំ ពុុំ អាច ទទួល វា 

បានគទ គ្រើ អ្វតី ណាមួ� ដដលខ្ញុំ នធិយ� ឬ គ្្វើ ដដល នឹង ្ររ្អាក់ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់អ្ក គៅគលើ បពះប្តីេ្ទ ្ររ្អាក់ គេចក្តីបេឡាញ់ 

�្រេ់អ្ក ចុំគោះ សាេនាចបក គនះ ឬ ្ររ្អាក់ ក្� គោ�ព �្រេ់អ្ក ចុំគោះ ភាព ជា សាវក ដ៏្រ�ិេុទ្ គនាះ ។

« ខ្ញុំ េនយា នឹង អ្ក– ដរូច ខ្ញុំ បាន េនយា នឹង បពះអរាចាេ់ នធិង ្ុរ�េ ោុំងគនះ–ថ្ ខ្ញុំ នឹង ពយាយម គដើម្តី �េ់គៅ ដ៏េក្ធិេម តាម 

ទុំនុក ចធិត្ គនះ គហើ� ្រគបមើ គោ� គពញ �រ្វាេ់ នន េមតថែភាព �្រេ់ខ្ញុំ » ( Miracles of the Restoration » Ensign  

ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៤, ៣១ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:២៧ឲ្យឮៗ។

• បតើវ�ួយអ្ន្រឲ្យសាគល់ថាអ្ន្រទាំងឡាយថដលបបកមើជាព្ួរសាវ្រោៃបលើ្រោ្់រម្របលើខលែលួៃពួ្រប្ៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទបោយបំណងចិតតេដ៏បោរបពញោ៉ាងដូចបមច្?បតើបយើងអាចបធ្វើរាម្ ំរូរបស់ព្ួរោត់បោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ឲ្យ�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងស្រម្ភាពមួយ។សូមបិទថ្្ន្រសិស្សទាំងបៃះឬសុំឲ្យពួ្រប្បិទថ្្ន្រ។សូម

អបញជើញសិស្សមួយចៃំួៃប្្សងបទៀតឲ្យផ្លាស់បវណោនាៃិោយបោយសបំ�ងធម្រាមួយ។សូមសុំឲ្យសិស្សថដលបិទថ្្ន្របនាះ

កោប់ប្មះអ្ន្រថដលៃិោយ។បនាទាប់ម្រសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បហតុអ្វរី្រ៏រាៃសំប�ងមៃុស្សខលែះរ្យកសួលសាគល់ជាងមៃុស្សខលែះបទៀត?(សិស្សអាចៃឹងចង្អនុលបរ្ហាញថារោលណ្បយើង

សាដាប់ឮសបំ�ងមួយរោៃ់ថតញ្ឹរញាប់បនាះបយើងរោៃ់ថតសាគល់បហើយរោៃ់ថតដឹងចបាស់)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១៨:34–36,3៧ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាម

បហើយកោប់អំពរីវិធរីមួយថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាបយើងអាចសាដាប់ឮសបំ�ងកទង់។(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងខ34ឃ្លា«កពះបៃ្ទតូលទាំងបៃះ»សំបៅបៅបលើវិវរណៈទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា)។

េូមបគ្ហាញរូបភាពនន

ពួកអ្នកដឹកន្ំស្េន្ច្ក

ក្�្ររ្ហាញ �រូ្រភាព នន ពួកអ្កដឹកនាុំ 

សាេនាចបក គៅគពល អ្ក ្រគបងៀន 

ប្រសាេន៍ �្រេ់ ពួកគលាក នឹង ែួ� 

េធិេ្ស ឲ្យ សាគល់ អ្កោុំងឡា� ណា ដដល 

បពះអរាចាេ់ បាន គៅ ឲ្យ គ្្វើ ជា ពយាក្�ី 

អ្កគមើល ឆុត នធិង អ្កទទួល វិវ�ណៈ ។ 

វា ក ៏នឹង ែួ� ្រគងកើន ចុំណា្់រ អា�មមេណ៍ 

�្រេ់ េធិេ្ស គៅគលើ ប្រសាេន៍ �្រេ់ 

ពួកគលាក ែងដដ� ។ ម្ង រាកាល អ្កអាច 

នឹង ចង់ ្ររ្ហាញ ពតី គេចក្តី ដ្លៃងក្� ណ៍ ដក 

បេង់ គចញ  មកពតី េុន្ទ�កថ្ េន្ធិេតីទទរូគៅ 

គោ� គប្រើ វីគដអរូឌតីែតី្ល ឬ ឯកសា� 

គសាតកមមេ ( រានគៅ LDS .org ) ។ 

េរូម ប្រ�័ត្ កុុំ ឲ្យ គប្រើ វីគដអរូ នធិងគសាតកមមេ 

គបចើន ហេួ គហតុ គពក គបោះ វា ពុុំ ដមន ជា 

វិ្ តី ដរ៏ាន ប្រេធិទ្ភាព ្រុំែុត គដើម្តី ្ររ្ហាញ 

គេចក្តីដ្លៃងក្�  មកពតីពួកអ្កដឹកនាុំ 

សាេនាចបក ជានធិច្ចក្លគនាះ គទ ។
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• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើងអាចសាដាប់ឮសំប�ងរបសក់ពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?(សិស្សអាច្ ្ល់ៃូវចបមលែើយប្្សងៗ

បែុថៃតេកតូវកោ្រដថាបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមកោប់ោៃចបាស់លាស់៖គយើងអាចោដាប់ឮសំគ�ងនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

គៅគ្លគយើងអាៃបទគម្បីរគោយព្រះគចោដានៃព្រះវិញ្ញាណ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ�ួយបយើងសាដាប់ឮសំប�ងរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាមវិធរីណ្ខលែះ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបយើងអាចសាដាប់ឮសំប�ងរបស់កពះអរាចស់រាមរបបៀបជាបកចើៃថដលពុំថមៃសាដាប់ឮបោយកតបចៀ្រ

របស់បយើងបនាះបទ។រាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបយើងអាចទទួលអារម្ណ៍ៃិងសារលិខិតម្ររោៃ់ដួងចិតតេៃិង្ ំៃិត

របស់បយើង(សូមបមើល្ �ៃិងស�៨:២–3)។

សូមបោងបៅបលើបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រ្ិតអំពរីកពះ្ម្ពរីរោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?បតើវអាចដ្ឹរនាំអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច

បៅបពលអ្ន្របក�ើសបរើសបពលបវលាៃិងទរី្រថៃលែងថដលអ្ន្រអាៃកពះ្ម្ពរីរបនាះ?

• បៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់ោៃបំ្ុស្ំៃិតអ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃអាៃឬពិចារណ្

បទ្ម្ពរីរបនាះ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យកសាវកជាវបទ្ម្ពរីរជាកបចាំន្ងៃបហើយរាៃភាពឧសសាហ៍ពយាោម្រ្ននុងរោរថស្វងរ្រៃិងរោរយល់

ដឹងអំពរីសំប�ងរបសក់ពះអរាចស់។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:40–4៧បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជា្់រថាអូលរីបវើរប្បឌើរី,ោវីឌវិតបមើរៃិងសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់នាបពលអនា្តៃឹងទទួលពរ�ព័យ

ដ៏មហិរាបបើសិៃជាព្ួរប្បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចបប់មបរៀៃបៃះ

បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាជាមួយសិស្ស។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៩:១–២២
បមបរៀៃទរី២4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១9:១–២២

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:១–៣

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្រែកាសថា្្រង់ោនសជ្មចតាម្្ះឆន្ទៈររែស់្្ះរិែតាជហើយ

បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអ្វរីៗមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្កតវូោៃសុំឲ្យបធ្វើឬៃឹងកតវូោៃសុំឲ្យបធ្វើបោយសារពួ្រ

ប្ជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបមើលបញជរីបៅបលើ

រោដារបខៀៃបហើយបក�ើសបរើសមវតថែនុមួយចំៃួៃថដល្ ិតថាវពោិ្រ។(ឧទាហរណ៍អាចបូ្ររួមទាំងរោរថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុង

ដប់រោរបបកមើបបស្រ្រម្ៃិងរោរថកបចិតតេ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏បរឿងទាំងបៃះពិោ្រសករាប់មៃុស្សមួយចំៃួៃបដើម្បរីបធ្វើ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបរិបទជាកបវតតេិសាកសតេអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9សូមអាៃបុព្វ្រថាចបំោះបមបរៀៃបៃះ

ឲ្យឮៗ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១–3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបសច្រ្រីពិតអំពរី

កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្។ជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាសូមកោ្រដថាសិស្សកោប់

ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោ៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃបំគ្ញតាមព្រះទរ័យរបស់ព្រះវរបិតាពទង់។ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃឹងជំៃំុជពមរះ

គយើងពសបតាមកិច្ចការរបសគ់យើង។.សូមចមលែងរារាងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះជា

ចំណងប�ើងសករាប់្រូបឡាៃទាំងពរីរ។សូមអបញជើញសិស្សបដើម្បរីបធ្វើរារាងកសបដៀងោនាមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ

របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបហើយបបំពញវបៅអ�ំនុងបមបរៀៃ។សូមទុ្រ្រថៃលែងទំបៃរបៅបលើ

រោដារបខៀៃឲ្យោៃបកចើៃបដើម្បរីបបំពញរារាងដូចោៃបរ្ហាញបៅបពលបករោយ្រ្ននុងបមបរៀៃ។

កពោះសយេមូវកគដីេ្ប្ៃបំសពញតាមកពោះទ័យរបេ់កពោះបិតា

របេ់កទ្់។

កពោះសយេមូវកគដីេ្ៃឹ្ជំៃរុំជំរោះសយើ្កេបតាមកិច្ការ

របេ់សយើ្។

• បតើរោរដឹងអំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃ�ួយដល់រា៉ាទរីៃហារិសឲ្យរាៃអារម្ណ៍សុខសាៃ្្រ្ននុងរោរ

សបកមចចិតតេរបសោ់ត់បដើម្បរីល្រ់ចថំណ្រដ៏ធំនៃចរាការរបសោ់ត់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨២៩ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ែួល រាចាេ់ គរាង ពុម្ព គ្មះ 

ដអ៊ហ្គគ្រ៊ីត ្រ៊ី ្ហាគនឌតីន គដើម ត្ី គបាះពុម្ព បពះ្ម្ពតី� ចុំនួន ៥០០០ កបាល ក្ញង តនមលៃ 

៣០០០ ដុលាលា� ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� ្ហាគនឌតីន នឹង មធិន ចា្រ់ គែ្ើមគបាះពុម្ព  

ឬេរូម្តី ដត ទធិញបកោេ គបាះពុម្ព គឡើ� ោល់ដត ោត់ បតរូវ បាន អះអាង ថ្ ទទួលបាន 

បបាក់ ្រង់ ន្លៃ េបរា្រ់ក្�រ្� មុន េធិន ។   គៅក្ញង វិវ�ណៈ ដដលរាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៩ ដដលទុំនង ជា បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ គៅ �ដរូវ គរៅដា ឆ្នាុំ ១៨២៩ 

គនាះបពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា រា៉ាទធិន ហា�ិេ ឲ្យ « ចុំណា� ដែក្ នន បទព្យ េម្ត្ធិ 

�្រេ់អ្ក . . . [ គហើ� ] េង្រុំណុល ដដល អ្ក បាន �ល ់បពម ជាមួ� នឹង អ្ក 

គបាះពុម្ព » ( ្. នធិង េ. ១៩:៣៤–៣៥ ) ។ គោ� ក្� គប្រើ  ចរាកា�ខលៃះៗ �្រេ់ោត់ 

ោក់្រញ្ចាុំ គនាះ រា៉ាទធិន ហា�ិេ ផាទាល ់បាន អះអាង ថ្ ្រង់ ន្លៃក្� ចុំណា� គលើ ក្� 

គបាះពុម្ព  គ្រើ ក្� លក ់បពះ្ម្ពតី�ម�មន មធិន អាច ទរូោត់ េងន្លៃ ក្� ចុំណា�បាន  គទ 

គនាះ ។

ប្រធាន �៉រូដេ្រ ហ្វតីលឌតីង េមេ៊ី្ បានពធិពណ៌នា អុំពតីវិវ�ណៈ គនះ ជាមួ� នឹងក្�្រគបងៀន 

�្រេ់វា អុំពតី ដរ្វា�្ួន ជា « វិវ�ណៈ ដ៏ មហធិរា មួ�  ដដលបតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ គៅក្ញង 

បោក្ន់ក្្រ់បតួតបតា គនះ ដដល រាន សា�ៈេុំខាន់ ម�ួចុំនួន គបចើនជាង គនះ » ( Church 
History and Modern Revelation, វ៉ុលទតី ២ [ឆ្នាុំ ១៩៥៣], ១:៨៥ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ២៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៩:១–២២

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:៤–១២

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ្ន្យល់អំ្ រីទារុណកម្ដ៏អស់កល្បនិងមិនជចះចរែ់

បៅ្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ១៩:៤–១២ពរីខាងបករោមចំណងប�ើង«កពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទៃឹង�ំៃំុ�កមះបយើងកសបរាម្រិច្ចរោររបសប់យើង»។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១9:4

បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបសច្រ្រីពិតមួយអំពរីបសច្រ្រី�ំៃុំ�កមះថដលបយើងទាំងអស់ោនា្ ួរថត្ ិតពិចារណ្។សូមឲ្យពួ្រប្

បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាពួ្រប្កោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោម៖ពគប់រូបពតូវផតផពបចិត្តគបើ្ ុំគនារះគោតគទៃឹងពតូវរងទុក្ខសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃពរីខាងបករោមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:4–១២»។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:៥រាៃៃូវរោរពៃ្យល់របសក់ពះអង្គសប្រ្គះថដលកទង់ៃឹងមៃិដ្របសច្រ្រី

�ំៃុំ�កមះរបស់កទង់ប�ើយ។រោរណ៍បៃះតកមូវថាអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលពុំថកបចិតតេៃឹងកតូវរងទ្ុរ្ខចំបោះបទាសអបំពើោប

របស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពនៃអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលពុំថកបចិតតេបហើយបហតុដូបចានាះ

ៃឹងទទួលរោរ�ំៃុំ�កមះរបសក់ទង់។

• បតើអ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំថកបចិតតេៃឹងរាៃបទពិបសាធៃ៍អ្វរីខលែះ?

• បតើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:៥អាចបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់បយើងឲ្យថកបចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបៅពរីបករោម«មៃុស្សក្ប់រូបកតូវថតថកបចិតតេបបើពុំបនាះបសាតបទៃឹងកតវូ

រងទុ្រ្ខ»៖ងទាសដ៏អស់កល្ ឬ មិនងចទះ ចប់ ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតោ៉ាងដូចបម្ចបពលអ្ន្រសាដាប់ឮឬអាៃឃ្លា«បទាសដ៏អស្់រល្បឬមិៃបចះចប់មិៃបចះបហើយ»បៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:6–១២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់្រំណត់

បទាសដ៏អស់្រល្បឬមិៃបចះចប់មៃិបចះបហើយបនាះ។បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបហើយសូមលុបោ្រ្យដ៏អស់កល្ ឬ មិនងចទះច ប់

ពរីបលើរោដារបខៀៃបហើយ�ំៃួសបោយោ្រ្យរបស់្ពទះ ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតោ៉ាងដូចបម្ចបពលអ្ន្រសាដាប់ឮឬអាៃឃ្លា«បទាសម្រពរីកពះ»បៃះ?

អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរោ្រ្យងទាសដ៏អស់កល្ៃិងងទាស មិនងចទះច ប់មិនងចទះ ងហើយពុំសំបៅបៅបលើ

កបថវងនៃបពលបវលាថដលមៃុស្សៃឹងរងទ្ុរ្ខចំបោះអំបពើោបរបស់ព្ួរប្បនាះបទ។កពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទតូលថា«បយើង

មិៃបចះសាបសៃូ្យប�ើយបហើយបទាសថដលបយើងបធ្វើបចញពរីកពះហស្របស់បយើងបៅ្ឺជាបទាសដ៏មិៃបចះចប់មិៃបចះបហើយ

ដ្ិបតមិៃបចះសៃូ្យប�ើយ្ឺជាកពះនាមរបស់បយើង»(្ៃិងស១9:១0)។បហតុដូបចានាះបហើយបៅបពលកទង់សំបៅបៅបលើ

បទាសដ៏មៃិបចះចប់មិៃបចះបហើយឬដ៏អស់្រល្បបនាះកទង់្ំរពុងរាៃបៃ្ទតូលអំពរីទណ្ឌ្រម្ថដលកទង់ៃឹងោ្រ់កសបរាមចបាប់កពះ

ៃិងតកមូវរោរនៃបសច្រ្រីយុតតេិធម៌។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:១៣–២២

្្ះអង្គសជ្ង្រះម្នរែន្ទទូលអំ្ រីការរង្ុរកខេចជំោះអជំ្ើោរែររែស់្្រង់

បៅ្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ១៩:១៣–១៧្រ្ននុង្រូបឡាៃចំណងប�ើងថា

«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹង�ំៃុំ�កមះបយើងកសបរាម្រិច្ចរោររបស់បយើង»។សូមពៃ្យល់ថាខ១3–១៧រាៃៃូវរោរកពរាៃមួយ

ចំបោះសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១3–១៧បោយសាងាត់បសងៃៀម

រ្របមើលលទ្ធ្លចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបក�ើសបរើសមិៃថកបចិតតេ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបក�ើសបរើសមិៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ពួ្រប្បនាះ?

(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយណាផ�លគពជើសគរើស្ ុំផពបចិត្តៃឹងពតវូរងទុក្ខចំគោរះគទាស

នៃអគំ្ើបាបរបស់្ ួកគគ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោម«បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១9:១3–១៧»)។

សូមសរបសរងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា១៩:១៦–១៩បៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃចំណងប�ើងថា«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹង�ំៃុំ�កមះបយើង

កសបរាម្ិរច្ចរោររបសប់យើង»។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១6–១9ឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកោប់ថាបហតុអ្វរីោៃជាកទង់រងទុ្រ្ខចំបោះអបំពើោបរបស់

បយើងដូបច្នះ។
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• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃកោប់ថារាៃមូលបហតុអ្វរីខលែះថដលកទង់ោៃរងទុ្រ្ខចបំោះអំបពើោបរបស់បយើងបនាះ?(សិស្សអាច

ៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអង្គសគ្ង្ររះបាៃរងទុក្ខចគំោរះអគំ្ើបាបរបស់

គយើង�ូគច្រះគយើងអាចផពបចិត្តគ�ើយ្ ុំរងទុក្ខ�ូចជាពទង់បាៃរងទុក្ខ)។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្វរីថដលោៃបធ្វើឲ្យអបំពើោបរបស់បយើងអាចកតូវោៃអ្ព័យបទាស?(បៅបពលសិស្ស

បឆលែើយតបសូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាងបករោម្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃពរីបករោមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១9:១6–១9»៖គសចក្ដបីរងទុក្ខរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃិងគោ�ិត�ង្វាយធៃួរបសព់ទង់បាៃស្កប់ស្កល់�ល់តពមវូការនៃ

គសចក្ដបីយុត្តិធម៌។គ�ត�ុូគចានារះគ�ើយគសចក្ដបីគមតាតាករុណាពតូវបាៃែ្ដល់គៅឲ្យអ្កទាំងឡាយផ�លផពបចិត្ត)។

• បតើរោរសាគល់បសច្រ្រីពិតថដលបយើងោៃបលើ្រប�ើងម្របៅន្ងៃបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើបំណងកោថានាបដើម្បរីបធ្វើរោរថកបចិតតេរបស់

បយើងោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីរោរបក�ើសបរើសថដលបយើងទាំងអស់ោនាកតូវថតថកបចិតតេឬ្រ៏រងទុ្រ្ខចបំោះបទាសនៃអំបពើោបរបស់បយើង

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរថៃលបអរា៉ា្រ់ថស្វលនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់៖

« គៅទតី្រញ្ច្រ់ គ�ើង នឹង បតរូវ គបែើេគ�ើេលកខេណៈ នន ក្� �េ់គៅ �្រេ់បពះប ត្ីេ្ទ ឬ លកខេណៈ នន ក្� �ងទុកខេ 

�្រេ់បទង់! វា អាច នឹង ‹ បតរូវ �ងទុកខេ ដរូចជា គ�ើង › ( ្. នធិង េ. ១៩:១៦–១៧) ឬ �ក ឈ្ះ ‹ដរូចជា 

[ បទង់ ] . . . បាន ឈ្ះ› ( វិវ�ណៈ ៣:២១Overcome . . . Even As I Also Overcame, » 

Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៨៧, ទុំព័� ៧២ ) ។ 

 

បៅ្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរងោលលទិ្្ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា ១៩:១៥, ១៨–១៩ពរីបករោមចំណងប�ើង

«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបំបពញរាមកពះទព័យរបសក់ពះបិរារបស់កទង់»។

សូមពៃ្យល់ថាដំបណើរបរឿងភា្បកចើៃអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រ្ខរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតវូោៃ្ ល្់ឲ្យបោយមៃុស្សប្្សងបទៀតបករៅពរី

កពះអង្គកទង់(សូមបមើលរា៉ាថាយ២6:36–39;លូរោ២២:39–44)។បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១9រាៃៃូវ

ដបំណើរបរឿងផ្ទាល់របស់កពះអង្គសប្រ្គះអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រ្ខរបសក់ទង់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

១9:១៥,១៨–១9បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃពិពណ៌នាអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រ្ខថដលកទង់ោៃ

�ួបអំ�នុងបពលបធ្វើដរ្វាយធួៃ។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សថាពួ្រប្្ ួរ្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមបថៃថែម

ចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃបករោម«បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១៥,១៨–១9»។រារាងចុងបករោយអាច

សរបសរដូចជាអ្វរីខាងបករោមបៃះ៖

កពោះសយេមូវកគដីេ្ប្ៃបំសពញតាមកពោះទ័យរបេ់កពោះបិតា

របេ់កទ្់។

កពោះសយេមូវកគដីេ្ៃឹ្ជំៃរុំជកមោះសយើ្កេបតាមកិច្ការ

របេ់សយើ្។

្. នធិង េ. ១៩:១៥, ១៨–១៩

គេចក្តី �ងទុកខេ �្រេ់បពះអង្គេគ្រ្គះ ្ឺ ឈឺចា្រ់ ខាលាុំង្រុំែុត គហើ� 

ពធិបាក បោុំបទ ។

គេចក្តី�ងទុកខេ �្រេ់បពះអង្គេគ្រ្គះ បាន ្រណាដាល ឲ្យ បទង ់ឈឺ 

ញ័��ន្ត់ គោ� សា� ដត ក្� ឈឺចា្រ់ គហើ� នឹង ក្�ហរូ� គលាហធិត 

ពតីប្្រ់ ្ ល់គរាម ។

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បាន �ងទុកខេ ោុំង ខាងសាច់្ម នធិង ខាង 

សាច់្ម ។

បពះអង្គ េគ្រ្គះ បាន អ្ធិសាឋាន  ថ្ េុុំ ឲ្យ បទង់ បាន �ួច ពតីក្� 

ទទួលោន ដពងល្វតីង គនះ គ្រើអាច គៅ�ួច ។

បពះអង្គ េគ្រ្គះ បាន ្រុំគពញ តាម បពះហឬទ័� �្រេ់បពះ្រធិតា 

គហើ� «បាន េគបមចក្� គ�ៀ្រចុំ  [ �្រេ់ បទង់ ] ចុំគោះ 

ករូនគៅមនុេ្ស » ( ្. នធិង េ. ១៩:១៩ ) ។

្. នធិង េ. ១៩:៤–១២

មនុេ្ស ោុំងអេ់ បតរូវ ដត ដប្រចធិត្ ឬ បតរូវ �ងទុកខេ គវទនា ។

គោេ មក ពតី បពះ

្. នធិង េ. ១៩:១៣–១៧

អ្កោុំងឡា� ដដលគបែើេគ�ើេ ពុុំ ដប្រចធិត្ នឹង �ងទុកខេ នរូវ គោេ 

ននអុំគពើបា្រ �្រេ់ពួកគ្ ។

្. នធិង េ. ១៩:១៦–១៩

គេចក្តី�ងទុកខេ �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ នធិង គលាហធិតនន ដរ្វា�្ួន 

�្រេ់បទង់ បាន គ្្វើ ឲ្យ េក្រ់េកល់ ដល់ គេចក្តី�ុត្ធិ្ម ៌។ គហតុដរូគចានាះ 

គហើ� គេចក្តីគមតាតាក�ុណា បតរូវ បាន ែ្ល់ គៅ ឲ្យ អ្កោុំងឡា� ដដល 

ដប្រចធិត្ ។
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• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះរងទុ្រ្ខៃូវបទាសនៃអំបពើោបរបស់បយើងបនាះ?

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រ្ខរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះោៃ�ួយដល់រា៉ាទរីៃហារិសបៅបពលោត់្ ិតពិចារណ្អំពរីបរឿង

ដូចជារោរោត់បង់ឯ្រសារសរបសរបោយនដ១១6ទំពព័រឬរោរលះបង់ចំថណ្រនៃកទព្យរបស់ោត់បដើម្បរីបង់ន្លែរោរបោះពុម្ព

កពះ្ ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបពលណ្ថដលចំបណះដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យកបឈមមុខៃឹងរោរ

លំោ្របនាះ?(សូមរំឮ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់ថដលពុំ្ ួរថច្រចាយ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវឃ្លាមួយ

ថដលសំបៅបៅបលើកោមួយថដលរា៉ាទិៃហារិស�ួបៃឹងរោររងទុ្រ្ខចបំោះអបំពើោបរបស់ោត់។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថារោរោមៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងដឹ្រនាំបៅរ្ររោររងទុ្រ្ខដបូច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃប�ើងវិញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១3,១៥,២0បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបញ្ជាបៅ្រ្ននុង

ខៃរីមួយៗៃិងរោរកពរាៃបៅ្រ្ននុងខ១៥ៃិង២0។

• បតើបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់ឲ្យថកបចិតតេជា្ស្នុរាងនៃបសច្រ្រីកសឡាញ់របសក់ទង់ចំបោះបយើងរាមរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវ

ទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍មួយថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១–២២។
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គោលលទ្ធិ នធិងគេចក្តីេញ្ញា ១៩:២៣–៤១
បមបរៀៃទរី២៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១9:២3–4១

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:២៣–២៤

្្ះអង្គសជ្ង្រះត្លែង្ររីរែនាទាល់ថា្្រង់ោនសជ្មចតាម្្ះឆន្ទៈររែស់្្ះរិែតាជហើយ

មុៃបពលថានា្រ់បរៀៃសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ រាន ងពល ណា  ណដលអ្ក ្្រូវ ងធ្ើ នូវ ងរឿរអ្ដីមួយ ណដល 

អ្កដឹរ ថ្ ្្រវូ ប៉ណុន្ អ្ក ពុំ ្បាកដ ឬ ភ័យ ខ្លាច អំពដី លទ្្ផល ណដល វា នឹរ ងកើ្រ ង�ើរ ណដរ ឬងទ្ ?

សូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃបោយរោរសំុឲ្យសិស្សបឆលែើយៃឹងសំណួរបៃះ។(សូមរំឮ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃ្ឺពិសិដ្ឋ

ឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់ពុំ្ ួរថច្រចាយបទ)។

បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសិស្សៃូវសំណួខាងបករោមបៃះ៖

• បបើអ្ន្រៃឹង�ួបកបទះថាអ្ន្រកតូវបធ្វើៃូវបរឿងអ្វរីមួយថដលអ្ន្រដឹងថាកតូវបែុថៃតេអ្ន្រពុំកោ្រដឬ្ ព័យខាលាចអំពរីលទ្្ធ លថដលវៃឹង

ប្រើតប�ើងបនាះបតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹង�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើម្បរីបធ្វើ្ិរច្ចរោរបនាះបទាះជាវលំោ្រ្រ្រី?

• បតើកបតិ្រម្របស់អ្ន្រៃឹងផ្លាស់ប្តូរអាកសព័យបៅបលើមៃុស្សថដលសុំឲ្យអ្ន្របធ្វើៃូវបរឿងលំោ្របនាះឬបទ?បហតុអ្វរីផ្លាស់ប្តូរឬ

បហតុអ្វរីមិៃផ្លាស់ប្តូរ?

បដើម្បរីរំឭ្រដល់សិស្សអំពរីបរិបទជាកបវតតេិសាកសតេសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9សូមអាៃបុព្វ្រថាបមបរៀៃឲ្យឮៗ។

បនាទាប់ម្រអបញជើញឲ្យសិស្សអាៃបសច្រ្រីប្្ើមនៃ្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរី

សញ្ញា១9:២6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃរណ្ថដលោៃបញ្ជារា៉ាទរីៃហារិសឲ្យបញ្ចំចរាការរបស់ោត់។

• បបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់រា៉ាទរីៃបតើរោរដឹងថាបញ្ញតតេិបៃះម្រពរីកពះៃឹង�ួយដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថារោរសបកមចចិតតេបដើម្បរីចំណ្យកទព្យសម្បតតេិរបស់ោត់បដើម្បរី្ ្ល់្ វរិោរសករាបរ់ោរបោះពុម្ពនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

្ឺជារោរលំោ្រមួយសករាប់រា៉ាទរីៃហារិស(សូមបមើលDocuments, Volume ១: ណខ កក្កោ ឆ្នាំ ១៨២៨– ណខ មិេុនា  

ឆ្នាំ  ១៨៣១,វ៉ុលទរី១នៃthe Documents series of The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២0១3],

ទំពព័រ៨6,៨៨)។កពះអរាចស់ោៃបឆលែើយតបចំបោះ្រង្វល់របស់រា៉ាទរីៃបោយរោរបបើ្រសថម្ងបរឿងមួយចំៃួៃថដលោត់ចាំោច់

កតូវបធ្វើៃិងអ្វរីមួយចៃំួៃថដលោត់ចាំោច់កតូវដឹង។សូមបបងកើត្រូបឡាៃពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយោ្រ់ជាោ្រ្យសាលា្រថា្្រវូ ងធ្ើៃិង

្្រវូ ដឹរ ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:២3–២4ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប្្ទៀង

រាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យរា៉ាទរីៃហារិសបធ្វើៃិងដឹង។បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីរោរថស្វងរ្ររបស់ព្ួរប្

សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃកតឹមកតូវបៅបលើរោដារបខៀៃ។រារាង្ ួរបមើលបៅដូចជាអ្វរីថដលបៅខាងបករោម

បៃះ៖

បរុព្វកថា
គដើម ត្ី ធានា អះអាង ដល់ អ៊ី. ្រ៊ី. ្ហាគន ឌធិន ចុំគោះ ក្� ្រង់ន្លៃ នន ក្� គបាះពុម្ព 

បពះ្ម្ពតី�ម�មន រា៉ាទតីន ហា�ិេ បាន ចុះ ហតថែគលខា កធិច្ចេនយា ្រញ្ចាុំ  ចរាកា� �្រេ់ោត់ 

ម�ួ គៅដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨២៩ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ ដដល បាន  រានគៅក្ញង   គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៩ បពះអរាចាេ់ បានោេ់ គតឿនដល់  រា៉ាទតីន ឲ្យចុំណា� បទព្យ 

េម្ត្ធិ �្រេ់ោត ់គោ� គេ�ី េបរា្រ់ ក្� គបាះពុម្ព បពះ្ម្ពតី�ម�មន ( េរូមគមើល  ្.  

នធិង េ. ១៩:២៦). ទតី្រុំែុត រា៉ាទតីន បាន លក់ ចរាកា� �្រេ់ោត់ អេ់ ១៥១ ហធិចតា 

គដើម្តី ្រង់ ន្លៃ ក្� គបាះពុម្ព ។
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កតវូសធ្វើ កតូវែឹ្

គ�ៀន អុំពតី បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ

សាដា្រ់ តាម បពះ្រន្ទជូល �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ

គដើ�  គៅ ក្ញង ភាព  រា្រសា នន បពះវិញ្ញាណ

វិវ�ណៈ គនះ មក ពតី បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បាន គោ�ព តាម បពះហឬទ័� �្រេ់បពះវ�្រធិតាេួ្៌

សូមចង្អនុលបៅោ្រ្យងរៀន សាដាប់ៃិងងដើរបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃ«កតូវបធ្វើ»។

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរៀៃអំពរីកពះក្រីស្ទសាដាប់រាមបៃ្ទតូលកទង់បហើយបដើរបៅ្រ្ននុងភាពរាបសានៃកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់?

(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាភាព រាបសាបរ្ហាញៃូវភាពចុះចូល)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបធ្វើៃូវបរឿងទាំងបៃះអាច�ួយដល់រា៉ាទរីៃបធ្វើរោរសបកមចចិតតេលោំ្រៗ្រ្ននុងរោរបញ្ចំកទព្យសម្បតតេិរបស់ោត់

បដើម្បរី្ ល់្្ វិរោរសករាប់រោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សអាៃសារប�ើងវិញៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:២3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវរោរសៃយា

របស់កពះអរាចស់ចបំោះរា៉ាទរីៃហារិស។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់បបកងៀៃដល់រា៉ាទរីៃហារិសថដលបយើង្រ៏អាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង

ផ្ទាល់្ ងថដរ?(បៅបពលសិស្សកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមសូមសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងគរៀៃអំ្បី

ព្រះពគបីស្ទោដាប់តាមបៃ្ទជូលរបស់ពទង់គ�ើយគ�ើរគោយភា្រាបោរនៃព្រះវិញ្ញាណពទង់គនារះគយើងៃឹងមាៃភា្សុខោៃ្ដ)

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ថាបតើរាៃពួ្រប្ឬៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ោៃរ្រប�ើញ្ររាលាំងបដើម្បរីបធ្វើរោរសបកមចចិតតេ

ថដលលំោ្រៗបោយសារថតកពះវិញ្ញាណថដលោៃកបទាៃៃូវអារម្ណ៍សុខសាៃ្ដល់ពួ្រប្ឬបទ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់

ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើអារម្ណ៍នៃភាពសុខសាៃ្អាច�ួយអ្ន្របធ្វើរោរសបកមចចិតតេកតឹមកតវូបទាះជាបពលអ្ន្ររាៃទុ្រ្ខកពយួឬភាព្ ព័យខាលាចចំបោះ

លទ្្ធ លថដលវៃឹងប្រើតប�ើងដូចបម្ចខលែះ?(ពរីមុៃសិស្សបឆលែើយចបំោះសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថា«បៅ្រ្ននុង

បទ្ម្ពរីរភាពសុខសាៃ្អាចរាៃៃព័យថាជាបសរីភាពថដលោមៃ�បរាលាះៃិងភាពកចបូ្រកចបល់ឬជាភាពសុខសាៃ្្រ្ននុងខលែលួៃ

ៃិងជារោរលួងបលាមចិតតេថដលប្រើតម្រពរីកពះវិញ្ញាណថដលកពះកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបសាមះកតង់របស់កទង់»(Guide to 
the Scriptures,«Peace»scriptures.lds.org)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:២៥–៣៥

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជាម្៉ា្ររីនហារិសឲ្យលក់្្រ្្យសម្បែ្តិររែស់រែ់ស្ម្រែ់ការជោះ្ុម្្្ះ្ម្រីរមរមន

សូមកោប់សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់រា៉ាទរីៃហារិសៃូវបទបញ្ញតតេិៃិងរោរទូនាមៃបថៃថែម។សូមថបងថច្រសិស្សជា

នដ្ូ។សូមឲ្យ្ ូរៃរីមួយៗកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:២៥–3៥រ្របមើលបទបញ្ញតតេិៃិងរោរទូនាមៃថដល

ោៃ្ ្ល់ដល់រា៉ាទរីៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ថាពួ្រប្រ្របមើលៃិងពិចារណ្បធ្វើរោរ្ ូសចណំ្ំឃ្លា«បយើងបញ្ជា»

ៃិង«សូមអ្ន្រ»)។

• បតើបទបញ្ញតតេិៃិងរោរទូនាមៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់រា៉ាទរីៃហារិស?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ខ្វល់កពះទព័យៃឹងរា៉ាទរីៃហារិសបហើយោៃកបទាៃបញ្ញតតេិជា្រ់លា្រ់រាមសាថាៃភាពផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់ោត់។បយើងពុំរាៃពព័ត៌រាៃក្ប់កោៃ់បដើម្បរីយល់ពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបទបញ្ញតតេិជា្រ់លា្រ់ដល់រា៉ាទរីៃ

ហារិសបនាះបទ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកពះអរាចស់ោៃកោប់ោ៉ាងចបាស់ៃូវអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបបើរា៉ាទរីៃពុំបោរពរាម

បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយបទបនាះ។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:33បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងបបើរា៉ាទរីៃ«មិៃបអើបពើ»

ៃឹងបទបញ្ញតតេិរបស់កពះបនាះ?(សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះោ្រ្យមិន ងអើងពើរាៃៃព័យថាពុំបោរពដល់អ្វរីមួយបោយ

សារថតវហា្់រដូចជាមិៃសូវសំខាៃ់ឬរាៃតនមលែតិច)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីបទបញ្ញតតេិមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្ោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចស់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្

ឲ្យបញ្ចតូលបទបញ្ញតតេិៃិងដំបូនាមៃថដលពួ្រប្ោៃទទួលរានា្រ់ៗរាមរយៈពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាពៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាព

បនាះ។

• បតើបទបញ្ញតិតេៃិងដំបូនាមៃថដលបយើងោៃទទួលជា្ស្នុរាងថាកពះអរាចស់សាគល់ៃិងកសឡាញ់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?
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សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ឬៃរណ្រានា្រ់ថដលប្សាគល់រាៃបទពិបសាធៃ៍អាក្រ្រ់បោយសារថតព្ួរប្ពុំ

បោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កពះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឭៗៃូវដំបនូាមៃដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររព័សុលអិមណិលសុៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់៖

« [ អ្ក ] នឹង ែួ្រ មនុេ្ស ដដល គ�ើេ ថ្  ្រទ្រញ្ញត្ធិ មួ�ណា ដដល ពួកគ្ នឹង �កសា គហើ� មធិន គអើគពើ នឹង 

្រទ្រញ្ញត្ធិ គែ្សងគទៀត  ដដល ពួកគ្ គបែើេគ�ើេ  មធិនគោ�ពតាម ។ ខ្ញុំ គៅ ក្�ណ៍ គនះ ថ្អាហា�្រ៊រូគហ្វ 

ដដល្នគៅ�កក្�មធិនគោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ ។ ក្�អនុវត្ នន ក្�គ�ើេគពក នធិង ក្� គបែើេ គ�ើេ  គនះ នឹង ោមន 

បានក្� គទ ។ វា នឹង នាុំ គៅ�ក គេចក្តី គវទនា ។ គដើម ត្ី គបតៀម ខលៃលួន គៅែួ្រ នឹង បពះ គនាះ មនុេ្ស រានាក់  �កសា  

រាល្់រទញ្ញត្ធិ �្រេ់បទង់ » ( Face the Future with Faith, »Ensignឬ លរីអាហូណាដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

២០១១, ទុំព័� ៣៤ ) ។

• បតើ«ហាងអាហារប៊ូបហ្វថដល្ៃបៅរ្ររោរមិៃបោរពកបតិបតតេិ»ថដលថអលបឌើរណិលសុៃោៃពិពណ៌នាជា្ស្នុរាង

ថាមៃុស្សរានា្រ់្រំពុងមិៃបអើបពើរៃឹងបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអះអាងៃឹងសិស្សថាកពះអរាចស់សាគល់បយើងរានា្រ់ៗដូចជាកទង់សាគល់រា៉ាទរីៃហារិសថដរ។បហើយកពះអរាចស់កបទាៃបញ្ញតតេិ

ៃិងដំបូនាមៃបដើម្បរី�ួយបយើង្រ៏ដូចជាកទង់ោៃកបទាៃដល់បទបញ្ញតតេិៃិងដំបូនាមៃដល់រា៉ាទរីៃបដើម្បរី�ួយោត់្ ងថដរ។សូមឲ្យ

សិស្ស្ ិតពិចារណ្ថាបតើពួ្រប្រាៃទំបនារបដើម្បរីមិៃបអើបពើឬមិៃបោរពចំបោះបទបញ្ញតតេិណ្មួយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃ

ដល់ពួ្រប្ឬបតើរាៃបទបញ្ញតតេិជា្រ់លា្រ់ណ្មួយថដលពួ្រប្អាចបោរពបោយរាៃរោរលះបង់រោៃ់ថតបកចើៃឬបទ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:៣៦–៤១

្្ះអម្ចាស្់រូនាមនដល់ម្៉ា្ររីនហារិសស្រីអំ្រីការរែជ្មើររែស់រែ់

សូមពៃ្យល់ថា្រ៏ដូចជារា៉ាទរីៃហារិស្ងថដរបយើងទាំងអស់ោនាកតូវថតសបកមចចិតតេថាបតើបយើងៃឹងចុះចូលឆៃ្ទៈរបស់បយើងបៅ

រាមកពះហឬទព័យរបស់កពះវរបរិាឬ្រ៏អត់បទាះជាអ្វរីថដលកទង់ោៃសុំឲ្យបធ្វើបនាះរាៃរោរលំោ្រ្៏របោយ។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃថ្្ន្រដំបូងនៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមថដលោៃថច្រចាយបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ។

« គកើត មក ក្ញងភាព បកតីបក ្រ៉ុដន្ បាន ្រតីបាច់ គោ� គេចក្តីែុំគនឿ ចរូេ [ ហាគ សា ] បាន គបតៀម ខលៃលួន េបរា្់រ 

ក្� គៅ្រគបមើ គ្រេកកមមេ មួ� ។ ខ្ញុំ រានវត្រាន គៅន្ងៃ  ដដល ោត់ទទួល បាន  នរូវអនុសាេន៍ ។ គនាះរាន 

គេចក្តី ដ្លៃង ក្�ណ៍ ថ្ ៖ ‹្រងប្រុេ ហាគសា នឹង ្រគបមើ គោ� ក្� លះ្រង់ ដ៏ ្ ុំគ្ង ចុំគោះប្ួសា� �្រេ់ោត់ 

គបោះ ោត់ ជា អ្ក ែ្គង់ ែ្គង់ ប្ួសា� ។ ោតរ់ាន ដត បទព្យ មួ�្ុ៉រគណាណះ–ជា ក្�េន្សុំ ដតម ទុក– ដដល ោត ់

�ល់បពម លក់វា គ្រើចាុំបាច់ គដើម្តី ែួ� ដល់ េបរា្់រ្វកិ្ គចញគ្រេកកមមេ �្រេ់ោត់› ។

« ប្រធាន [ ដេ្ពនគេ៊ី� ដ្រុល�រូ ] េឹម្រឹល បានសាដា្រ់ គោ� �កចធិត្ ទុក ោក់  គពល គេចក្តីដ្លៃង គនះ បាន អាន ឲ្យ គលាក  

សាដា្រ់ �ួច គហើ� គលាក បាន ត្រ ថ្ ៖ ‹េរូម ឲ្យោត់ លក់  ដតមេន្សុំទុក  �្រេ់ោត ់ចុះ› ។ ក្� លះ្រង ់ដរូគច្ះ នឹង នាុំ មកនរូវ ព�ែ័� 

ដល់ោត់ » ( Profiles of Faith » Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៧៨, ទុំព័� ៥៦ ) ។

• បតើរោរសបកមចចិតតេដ៏លំោ្រដូចជាចូសៃឹងរ្យកសួលបបើបយើងធាលាប់ទទួលអារម្ណ៍សុខសាៃ្ថដលជាលទ្ធ្លបចញម្រពរី

រោរបោរពកបតិបតតេិចបំោះបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់រួចបហើយបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:36–4១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលអាច

ៃឹង�ួយបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់រា៉ាទរីៃហារិសឲ្យបោរពកបតិបតតេិចំបោះបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១9:3៨៖គបើគយើងគធ្ើតាមព្រះ�ឬទរ័យរបស់ព្រះអមាខាស់គនារះពទង់ៃឹងពបទាៃ្ រជរ័យ�ល់គយើងផ�លមាៃតនមលន ល្ជាងពទ្្យ

សម្ត្តិគលើផែៃ�បីគៅគទៀត។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងថ្ម្ ម្ពរីរ�ិតៃឹងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:3៨)។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះទា្រ់ទងៃឹងបសច្រ្រីពិតប្្សងបទៀតថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអាៃៃូវបសច្រ្រីបញ្ចប់នៃដំបណើរបរឿងបោយកបធាៃមែៃសុៃបហើយសុំឲ្យសិស្សសាដាប់អំពរីរបបៀបថដលចូសកតវូោៃកបទាៃពរ

ចំបោះរោរល្រ់ថតមសៃ្សំរបស់ោត់៖
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គមគ�ៀនទតី ២៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៩:២៣–៤១

« ្រនាទា្រ់ មក គោ� រាន សានាមញញឹម គលើទឹក មុខ នធិង ក្� បពធិចដភ្ក គនាះ ពយាក្�ី ជាទតីបេឡាញ�់រូ្រគនះ 

បានរានប្រសាេន៍ ថ្ ‹រាលដ់ខ គៅ វិសាលនោឋាន នន បពះវិហា� គនាះ គ�ើង ទទួលបាន េុំ្ុរបត រា្រ់ លាន 

មកពតី ប្្រ់ទតីកដនលៃងោុំងអេ់ គលើ ពធិភពគលាក ។  គ�ើងបាន េន្សុំ ដតម គនាះ ទុក គហើ� ប្រ្ល ់វា គៅ ឲ្យ  ចរូេ 

គៅគពល ោត់ ្រញ្ច្រ់ គ្រេកកមមេ �្រេ់ោត់ ។ ោត ់នឹង រាន ដតម េន្សុំ ដ៏ សាអាត្រុំែុត ជាង �ុវែន ណាៗ ោុំង 

អេ់ ក្ញង ប្រគទេ ម៊ធិកេ៊ីក  គោ� ពុុំ បតរូវ ចុំណា�បបាក់ › » ( «Profiles of Faith, »ទុំព័� ៥៦ ) ។ 

រា៉ាទរីៃហារិសោៃបោរពរាមបទបញ្ជាឲ្យល្រ់កទព្យសម្បតតេិរបស់ោត់បដើម្បរី្ ្ល់្ វរិោសករាប់រោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

រាមរយៈរោរបញ្ចំបហើយបៅទរីបំ្ុតោៃល្រ់ចរាការរបស់ោត់ចំៃួៃអស់កបថវង១៥១ហិចរា។បោយសារថត�បកមើសរបស់

រា៉ាទរីៃបនាះរាៃ�រីវិតមៃុស្សរាប់លាៃនា្រ់កតូវោៃកបទាៃពរបហើយៃឹងបៅថតបៃ្កបទាៃពរ។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញដល់សិស្សឲ្យពិចារណ្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ

្រ្ននុងរោរចុះចូលឆៃ្ទៈរបស់ពួ្រប្កសបបៅរាមកពះហឬទព័យរបសក់ពះវរបិរា។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧–១៩  

( គមគ�ៀន ទតី ៥ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៧–១9(បមបរៀៃទរី៥)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ ននគោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ១៧–១៩ ( គមគ�ៀន ទតី ៥ ) មធិន ដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៧)
តាម��ៈ បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដល់ សាក្សតី ្រតីនាក ់នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង អនុវត្ គេចក្តីែុំគនឿ គលើ បពះ គនាះ 

គ�ើង អាច ទទួល បាន សាក្សតី មួ� អុំពតី គេចក្តីពធិត ដដល គ�ើង ចង់ដឹង ។ អេ់ អ្ក ដដល ទទួល បាន សាក្សតី អុំពតី គេចក្តីពធិត រាន ទុំនួល ខុេបតរូវ  គដើម្តី 

ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ អុំពតី វា ។ បពះអង្គ េគ្រ្គះ បទង់ ផាទាល ់ក ៏បាន ដ្លៃងទតី្រនាទាល ់ែងដដ� ថ្ បពះ្ម្ពតី� ម�មន ពធិត ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៨)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ តនមលៃ នន បពលឹង ្ ឺ មហធិរា ណាេ់ ដដល គ្្វើ ឲ្យ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បាន �ងទុកខេ គហើ� បាន េុ្ត ដរូគច្ះ មនេុ្ស អាច 

ដប្រចធិត្ គហើ� បតឡ្រ់ គៅ គៅ ជាមួ� បពះវ�្រធិតាេួ្៌ វិញ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន �កគេើញ ែងដដ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ែួ� អ្ក ដនទ ឲ្យ ដប្រចធិត្ គហើ� មក 

�ក បពះអរាចាេ់ គនាះ គ�ើង នឹង ទទួល អា�មមេណ៍ នន ក្តីអុំណ� ជាម�ួ ពួកគ្ គៅក្ញង ន្� នន បពះ  ។ គ�ើង អាច ឮ េុំគឡង �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ បាន 

គៅ គពល គ�ើង អាន បពះ្ម្ពតី� គោ� នរូវ បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ  ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:១–២២)
គចញពតីបពះឱវាទ �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ ដល ់រា៉ាទតីន ហា�ីេ េធិេ្ស អាច គ�ៀន ថ្ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បាន ្រុំគពញ តាម បពះហឫទ័� នន បពះវ�្រធិតា បទង់ 

គហើ� ថ្ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ នឹង ែុំនុុំែបមះ គ�ើង តាម កធិច្ចក្� ោុំងឡា� �្រេ់ គ�ើង ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្គ�ើង បតរូវដត ដប្រចធិត្ គចញ ពតី អុំគពើ 

បា្រ ឬ ក្��ងទុកខេ �្រេ់គ�ើង ។ អ្ក ោុំងឡា� ដដល គបែើេគ�ើេ ពុុំ ដប្រចធិត្ នឹង បតរូវ�ងទុកខេ នរូវ គោេ នន អុំគពើ បា្រ �្រេ់ ខលៃលួន ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៩:២៣–៤១)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ក្�េនយា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ រា៉ាទតីន ហា�ីេ ៖ ប្រេធិនគ្រើ រា៉ាទតីន គ�ៀន ពតី បទង់ សាដា្រ់ តាម ្រន្ទជូល �្រេ់ បទង់ គហើ� គដើ� គោ� 

ភាពរា្រសា� នន បពះវិញ្ញាណ�្រេ់ បទង់ គនាះ ោត់ នឹង រាន ភាព េុខសាន្ ។ ក្�េនយា គនះក៏ អនុវត្ ចុំគោះគ�ើង ែងដដ� ។ គមគ�ៀន គនះ ក៏ បាន ែួ� 

េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គ្្វើ តាម បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះអរាខាេ់ គនាះ បទង់ នឹង ប្រោន ព�ែ័� ដល ់គ�ើង ដដល រាន តនមលៃ ន្លៃ ជាង បទព្យ េម្ត្ធិ គលើ 

ដែនដតី គៅ គទៀត ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយសិស្សបរៀៃពរីមូលបហតុថដលរោរថកបចិតតេរាៃភាពចាំោច់។វៃឹង�ួយពកងរី្ររោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរី

ដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោលណ្បយើងយល់រោៃ់ថតបកចើៃអំពរីរោរបូជាៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បនាះរោរសង្សព័យពរីសមតថែភាពរបស់បយើងបដើម្បរី�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ៃឹងរោត់បៃថែយ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧–១៩ ( គមគ�ៀនទតី ៥ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៧

្្ះអម្ចាស់សនយាដល់្ ួកសាក្សរីរែរីនាក់ថា្ួកជ្នឹងអនុញ្ញាែឲ្យជមើលជ�ើញផ្ទាំងចំណារនិងវែ្នុ្ ិសិដ្ឋដន្រជ្រៀែ

សូមយ្រវតថែនុមួយថដល្ ួរឲ្យចាប់អារម្ណ៍ម្រថានា្រ់បរៀៃបែុថៃតេសូម្រុំឲ្យសិស្សបមើលប�ើញប�ើយ។បៅបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើម

សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្រោៃយ្រវតថែនុមួយម្រ។សូមសួរសិស្សកបសៃិបបើពួ្រប្ប�ឿថាអ្ន្ររាៃវតថែនុបនាះបទាះបរីជាព្ួរប្ពុំោៃ

ប�ើញវ្រតេរី។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលសា្រ្សរីបរីនា្់រចាំោច់កតូវរាៃពរីមុៃព្ួរប្អាចបមើលផ្ទាំងរាសោៃ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាសា្រ្សរីបរីនា្រ់កតូវរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿមុៃៃឹងពួ្រប្អាចប�ើញផ្ទាំងចណំ្រោៃោ៉ាងដបូច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៧:3–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃតកមូវឲ្យសា្រ្សរីបរីនា្រ់បធ្វើបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃប�ើញផ្ទាំងរាសៃិងវតថែនុពិសិដ្ឋៗប្្សងបទៀត។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកោប់សា្រ្សរីបរីនា្រ់ឲ្យពួ្រប្កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃប�ើញផ្ទាំងរាសៃិងវតថែនុពិសិដ្ឋៗប្្សងបទៀត?

• បតើកពះអរាចស់រំពឹងអ្វរីខលែះពរីបយើងបនាទាប់ពរីបយើងទទួលោៃសា្រ្សរីនៃបសច្រតេរីពិតបនាះ?(បនាទាប់្បីគយើងទទួលបាៃោក្សបីនៃ

គសចក្ដបី្ិតគនារះគយើងមាៃទំៃួលខុសពតូវគ�ើម្បីផ្លងទបីបនាទាល់អំ្ បីវា)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ិតពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃដឹងថាពិតៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីវតថែនុទាំងបនាះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៨–១៩

្្ះអម្ចាស់ោនម្ន្្ះរែន្ទទូល្ រីការរង្រុកខេររែស់្្រង់ជហើយរែជ្ងៀន្ រីសារៈសំខាន់ននការត្រែចិែ្ត

សូមបរ្ហាញថ្លែបឈើមួយចំណិតដល់សិស្សឬបរ្ហាញរូបភាពនៃថ្លែបឈើមួយចំណិត។សូមសួរព្ួរប្ថាបតើព្ួរប្ដឹងបោយ

របបៀបណ្ថាថ្លែបឈើបៃះអាចហូបោៃ។(រូបរាងរបស់វឬល្រ្ខណៈពិបសសប្្សងបទៀតថដលបរ្ហាញថាវទុំ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីអ្វរីថដលទុំសុះបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីទុច្ចរិត។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ពិ្ពបលា្របលា្រ្រំពុងថតទុំសុះបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីទុច្ចរិត»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើ្ សតេនុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញថារោរណ៍បៃះ្រំពុងថតប្រើតប�ើង?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨0:១0(ថដលជាថ្្ន្រមួយនៃវ្្គចបំណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរ)បោយ

សាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចបំោះមៃុស្សទាំងអស់បទាះទាំងអស់អ្ន្រថដលទុំសុះបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរី

ទុច្ចរិត។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១0ឲ្យឮៗរួមោនាជាបកចើៃដងរហូតទាល់ថត

សរា�ិ្ររានា្រ់ៗនៃថានា្រ់អាចសូកតចាំ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យោ៉ាងណ្ចបំោះ្រូៃបៅរបស់កទង់?

• បតើរោរដឹងពរីរោរណ៍បៃះអាច�ះឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រកបកពតឹតេចំបោះមៃុស្សបៅ�ុំខលែលួៃអ្ន្របោយរបបៀបណ្?

• បតើមៃុស្សរានា្រ់អាចដឹងថាខលែលួៃប្រាៃតនមលែមហិរាចំបោះកពះបោយរបបៀបណ្?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពជាបកចើៃតនមលែនៃវតថែនុមួយ្ ឺកតវូោៃ្ំរណត់បោយឆៃ្ទៈដ៏អបៃ្ររបស់បុ្ ្គលរានា្រ់ថដលចង់

បងន់ ល្ែសករាប់វ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ោ្រ់បរ្ហាញវតថែនុពរីរបរីថដលរាៃតនមលែប្្សងៗពរីោនាបដើម្បរីបរ្ហាញពរីចំណុចបៃះ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១១–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលតនមលែថដល

កពះអង្គសប្រ្គះោៃបង់ន្លែចបំោះកពលឹងរបស់បយើង។

• បតើតនមលែអ្វរីខលែះកតូវោៃបង់សករាប់កពលឹងរបស់បយើង?បហតុអ្វរីោៃជាវកតូវោៃបង់ន្លែឲ្យ?(អ្ន្រអាចសរបសរៃូវ

បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តនមលនៃបុគ្គលមានាក់គឺធំម�ិមាអ្បីគម៉លរះផ�លគធ្ើឲ្យព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃរងទុក្ខ

គ�ើយបាៃសុគត�ូគច្រះខ្នុំអាចបាៃផពបចិត្តគ�ើយពត�ប់គៅព្រះវរបិតាសួគ៌វិញ)។

• បតើរោរថកបចិតតេកតូវថតបធ្វើអ្វរីជាមួយៃឹងរោរម្ររោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះ?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧–១៩ ( គមគ�ៀនទតី ៥ )

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតកបបសើរពរីរបបៀប�ួយបយើងម្ររោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឃ្លាខាងបករោមម្រពរី្រូៃ

បសៀវបៅពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ ៖

« ក្�ដប្រចធិត្ ្ ឺ វា េុំខាន់ ជាង ក្�បោន់ដត ដឹង ពតី ក្�គ្្វើខុេ ។ វា ្ ឺ ជា ក្� ផាលាេ់ ្រ្ជូ� នន ្ ុំនធិត នធិង ចធិត្ដដល ែ្ល់ ដល់ គ�ើង នរូវ ក្� 

�ល់ ដឹង ្ មេតី អុំពតី បពះ អុំពតី ខលៃលួន �្រេ់ គ�ើង ផាទាល់ នធិង  អុំពតី ពធិភព គលាក គនះ ។ វា �ួម រាន ក្� ដ្រ� គចញ ពតី អុំគពើ បា្រ  គហើ� ដ្រ� គៅ �ក 

បពះ េបរា្រ់ ក្� អភ័� គោេ ។ វា បតរូវបាន ែបមុញ គោ� គេចក្តីបេឡាញ់ ដល ់បពះ នធិង ្រុំណង ដ៏ គសាមះបតង់ ក្ញង ក្�គោ�ព 

តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បទង់ » ្ិែចជំោះជសចក្រីជជំនឿ៖ជសចក្រីជយាងននដំណឹងល្អ ឆ្នាុំ ២០០៤], ទុំព័� ១៣២ ) ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យសិស្ស្ ិតពិចារណ្ពរីអំបពើោបអ្រប្ប្រិរោិៃិងបុ្្គលល្រ្ខណៈណ្មួយថដលពួ្រប្កតវូរោរដ្រខលែលួៃបចញ

ពរីវបដើម្បរីថកបចិតតេបហើយម្ររោៃ់កពះក្រីស្ទ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងោល លទ្្ិ នរិ ងសចក្ដីសញ្ញា ១៨:១៣–១៦ ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗខណៈថដលសិស្សទាំងអស់បទៀតប្្ទៀងរាម។អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យណ្កសបដៀងៃឹងការណ្ប ចិ្រ្បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ(ណ្បចិ្រ្ៃិងការណ្ប ចិ្រ)្។

បនាទាប់ពរីអាៃខ្ម្ពរីរបៃះបហើយសូមសួរសិស្សពរីអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃបបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិតតេ។អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១៨:១៥–១6ជាវ្្គចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរមួយ។

សូមបថៃថែមបសច្រ្រីពិតថដលសិស្សថស្វងរ្រោ្់របលើរោតារបខៀៃ។សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ប្្សងៗោនាបែុថៃតេសូមកោ្រដ

ឲ្យចបាស់ថាពបសិៃគបើគយើងជួយអ្ក�នទឲ្យផពបចិត្តគ�ើយមករកព្រះអមាចាស់គនារះគយើងៃឹងទទួលអារម្មណ៍នៃក្ដបីអំណរជាមួយ

្ួកគគគៅក្នុងៃគរនៃព្រះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ិតអំពរីអ្វរីថដលៃឹងទទួលោៃបៅបពលពួ្រប្កត�ប់បៅរោៃ់ទរីវតតេរាៃរបស់កពះបដើម្បរីទទួល

រោររោត់បទាស។សូមសួរព្ួរប្ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោ្រ់ថ្ៃរោរសករាប់កបកពតឹតេិរោរណ៍ដ៏ធំបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលបហើយ្ ួរបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំ

ខលែលួៃសករាប់ន្ងៃបនាះ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើបយើងបក�ើសបរើសពុំថកបចិតតេបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១3–១9បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល

លទ្្ធ លសករាប់អស់អ្ន្រថដលបក�ើសបរើសពុំថកបចិតតេ។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១9:១6–១9,បតើរាៃមូលបហតុអ្វរីខលែះថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃឲ្យ

ចបំោះបហតុ្លថដលកទង់រងទុ្រ្ខចំបោះអបំពើោបរបស់បយើងបនាះ?(អ្ន្រអាចបថៃថែមបោលលទ្ធិខាងបករោមបលើបោលលទ្ធិ

ប្្សងៗបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ព្រះអង្គសគ្ង្ររះបាៃរងទុក្ខចគំោរះអគំ ើ្បាបរបស់គយើង�ូគច្រះគយើងអាចផពបចិត្តគ�ើយ្ ុំរងទុក្ខ

�ូចជាពទង់បាៃរងទុក្ខគ�ើយ)។

សូមបរ្ហាញរូបភាពកពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងចបារថ្តបសរា៉ាៃរីដូចជារូបភាពថដលកពះបយស៊ូវអធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុងចបារថ្តបសរា៉ាៃរី

(ងសៀវងៅ រូបភាព ដំណរឹ ល្អ[ឆ្នាំ២009],បលខ៥6សូមបមើល្ ងថដរប្ហទំពព័រLDS .org)។សូមពៃ្យល់ថាដំបណើរ

បរឿងភា្បកចើៃអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រ្ខរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យបោយមៃុស្សប្្សងបទៀតបករៅពរីកពះអង្គកទង់(សូមបមើល

រា៉ាថាយ២6:36–39;លូរោ២២:39–44)បែុថៃតេបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១9រាៃៃូវដបំណើរបរឿងនៃរោររងទ្ុរ្ខរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះផ្ទាល់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:១៨–១9បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃពិពណ៌នាអំពរីបសច្រ្រីរងទុ្រ្ខថដលកទង់ោៃ�ួបអំ�នុងបពលបធ្វើដរ្វាយធួៃ។

សូមសរបសរសំណួរពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖
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ង្រើ ណផ្កមួយណា នន ការពិពណ៌នា របស់ ្ពទះអរ្ សង្ង្រទះ អំពដី ការររទ្ុក្ខ របស់ ្ទ្រ់ ណដលរានន័យ បំផុ្រ ចំងោទះ អ្ក ? 

ងហ្រុអ្ដី ?

ង្រើ រាន អ្ដីខ្ទះ ងៅក្នុរ ការពិពណ៌នា របស់ ្ពទះអរ្ សង្ង្រទះ  ណដល ជួយ បងរ្កើន បំណរ ្បាថ្នា របស់ អ្ក ងដើម្ដី ណ្បចិ្រ្  

ងហើយ ្្រ�ប់ ងៅ កាន់ ្ទ្រ់ វិញ ងនាទះ ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសសំណួរមួយបហើយពិភា្រសាចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយនដ្ូ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកចៀងឬសាតាប់ទំៃុ្របទនៃទំៃុ្រតបមកើង«ខញនុំឆងៃល់ោ៉ាងអសាចរ្យ»( ទ្ំនុក ្រងម្កើរ,បលខ១១៥)។សូមឲ្យ

ព្ួរប្សញជឹង្ិតពរីទៃំុ្របទនៃទំៃុ្រតបមកើងបៃះបហើយ្ ិតអំពរីអ្វរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធ្វើសករាប់ពួ្រប្។

កបសៃិបបើរាៃបពលសូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះៃិងពរ�ព័យនៃរោរថកបចិតតេ។

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធ្វើរាមអារម្ណ៍ឬរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលពួ្រប្រាៃបដើម្បរីថកបចិតតេបហើយកត�ប់ម្ររ្រកពះអង្គ

សប្រ្គះវិញ។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យសកូតបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១9:២3ពរីរោរចងចាំឬអាៃវរួមោនាពរី

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមសួរពួ្រប្ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្្ ិតអំពរីចំបណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរបៃះទា្់រទងៃឹងរោរថកបចិតតេៃិង

បសច្រតេរីសង្ឹមនៃរោរអ្ព័យបទាស។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០–២៣)

បតើបយើងបធ្វើអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសព្វន្ងៃបៃះថដលដូចោនា្រ្ននុងសមព័យថដលសាសនាចក្រកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបៅន្ងៃទរី

6ថខបមសាឆ្នាំ១៨30បនាះ?បតើអ្វរីខលែះជាតកមូវរោរនៃបុណ្យក�ម�ុទឹ្រ?បតើរោរថណនាំរបស់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបដើម្បរី

កបសិទ្ធិពរសាករោមែង់ោ៉ាងដូចបមតេចថដរ?បតើរោតព្វ្រិច្ចរបស់ក្ូឬសង្រាៃអ្វរីខលែះ?សិស្សៃឹងបរៀៃបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះបៅបពល

ពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0–២3។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:១–៣៦
បមបរៀៃទរី២6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២0:១–36

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:១–៤

្្ះរែញ្ជាថាសាសនាច្ក្ែូវតែោនសាថារែនាជ�ើងវិញ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីរោរកប�ុំបលើ្រមុៃថដលពួ្រប្ោៃចូលរួមថដលរាៃរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់។សូមពួ្រប្ឲ្យ

ពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលរោរថ្លែងទរីបនាទាល់្ឺរាៃភាពខុសោនាពរីរោរកោប់បរឿងឬរោរបរ្ហាញៃូវអំណរ្ុណ។

សូមសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃិយមៃព័យដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ទតី្រនាទាល់ អុំពតី ដុំណឹងល្អ ្ ឺ ជា សាក្សតី ផាទាល់ខលៃលួន មួ� ដដលដ្លៃង ដល់ បពលឹង គ�ើង 

គោ�បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ថ្ ភាព ពធិតជាក់លាក់ នន សា�ៈេុំខាន ់ដ៏អេ់កល្ ្ឺ ជា ក្� ពធិត  

គហើ� ដដល  គ�ើង ដឹង ថ្ វា ជាក្�ពធិត » ( Testimony » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ  

ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៨, ២៦ ) ។ 

 

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃដូចខាងបករោម៖ងយើរ ដឹរ ថ្ . . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0។សូមពៃ្យល់ថាពួ្រអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រអាៃ្រណ្ឌ

បៃះឮៗបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទសាសនាចក្រថដលោៃបធ្វើប�ើងបៅន្ងៃទរី9ថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨30ៃិងន្ងៃទរី២6ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ២៨30

ថដលោៃ�ួយរំឭ្រដល់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ្ ្រីអំពរីសារៈសំខាៃ់ជាបកចើៃនៃបសច្រ្រីពិតដំណឹងល្អ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

ដល់សិស្សឲ្យកសាវកជាវរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ្រ្ននុង្រណ្ឌបៃះថដលអាចកតូវោៃចាប់ប្្ើមបោយឃ្លា

«បយើងដឹងថា���»

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើល្ំៃិតបំ្ លែឺអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញ

នៃដំណឹងល្អ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតស្រីអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អអ្វរីខលែះ?(បោលលទ្ធិមួយថដល

សិស្សអាចកោប់្ ឺថាយ៉ូផសបស៊្ម៊ីធពតវូបាៃគៅ្ បីព្រះគ�ើយបាៃបញ្ជាឲ្យគរៀបចំោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរបោលលទ្ធិបៃះកពមទាំងឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតកោប់អំពរីអ្វរីបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមឃ្លាថា

«បយើងដឹងថា���»សិស្សទាំងឡាយអាចៃឹងបបងកើតបញជរីកសបដៀងោនាមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់

ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង វិវ�ណៈ មួ� គៅក្ន់  ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បពះអរាចាេ់ បាន្រញ្ជា ថ្ 

សាេនាចបក ដដលបាន សាដា�គឡើង វិញ �្រេ់បទង់ បតរូវ គ�ៀ្រចុំគឡើង គៅ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខគមសា 

ឆ្នាុំ ១៨៣០ ។ បទង់ ក៏បាន្រគបងៀន អុំពតីសា�ៈេុំខាន់ នន បពះ្ម្ពតី�ម�មន គហើ� បាន 

ប្រោន ក្� ដណនាុំ ជាគបចើន អុំពតី ក្� ប្្រ់ប្ង សាេនាចបក �្រេ់បទង់ �ួម ោុំង តុំដណង 

្រព្វែធិតភាព ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នធិង ទបមង់ក្� នានា នន សាេនាចបក ដដលបាន សាដា�គឡើង វិញ 

្មេតី គនាះ ។ វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន គៅថ្ « រាបតា នធិង គេចក្តីេញ្ញា » ក្ល ពតី ែុំនាន់ 

មុន ក្ញង សាេនាចបក ឥឡជូវ រាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២០ ។ 

វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន កតប់តា គៅ ក្ញង ��ៈ  គពល ពតី�្រតី ន្ងៃ គបក្� ពតី ន្ងៃទតី ៦ ដខ គមសា ឆ្នាុំ 

១៨៣០ ្ុ៉រដន្ បពះអរាចាេ់ ប្រដហលជា បាន គ្រើក េដមង្ ដត ដែក្ៗគទ  គៅ ក្ន់ពយាក្�ី  

គៅគដើម �ដរូវគរៅដា នន ឆ្នាុំ ១៨២៩ ។ គោ�សា�វា ដវង គនាះ គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តីេញ្ញា ២០ បតរូវ បាន ដ្រងដចក គៅ ជា ្រតីគមគ�ៀន គៅក្ញងគេៀវគៅ េធិកសាគនះ ។
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គមគ�ៀនទតី ២៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:១–៣៦

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះសូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្អំពរីទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់ព្ួរប្អំពរីរោរបៅដប៏ទវភាពរបស់យែូថសបស្៊ីធៃិងបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃសាសនាចក្រ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំឲ្យសិស្ស

ថច្រចាយជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃម្រដឹងថាបរឿងទាំងបៃះថាជារោរពិត។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាោ្រ្យ«រោររំាងប�ើង»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:១រាៃៃព័យោ៉ាងណ្ទា្រ់ទងបៅៃឹង

រោរបរៀបចំសាសនាចក្រ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវរំឭ្រដល់សិស្សអំពរីរោរ្រ្បត់សាសនាៃិងតកមវូរោរសករាប់រោរ

សាដារប�ើងវិញ)។

• បតើបយើងអាច�ួយសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់បៃ្«រោររំាងប�ើង»បៅ�ំនាៃ់របស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៥–១៦

្្ះអម្ចាស់ោនជរៀរែរារ់ែសជងខេរែអំ្ រី្្ឹែ្តការណ៍មួយចំនួនននការសាដារជ�ើងវិញ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:៥–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវបរឿង

ទាំងឡាយថដលោៃបរៀបចំយែូថសបស្៊ីធឲ្យបរៀបចំសាសនាចក្រម្ងបទៀតបៅបលើថ្ៃដរី។

• បតើយែូថសបរាៃបទពិបសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលអាចឲ្យបលា្របរៀបចំសាសនាចក្រពិតម្ងបទៀតបៅបលើថ្ៃដរី?(បលា្រកតវូោៃ

ថណនាំបោយកពះៃិងពួ្របទវរាបហើយកតូវោៃកបទាៃអណំ្ចឲ្យប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបៅថខបមសាឆ្នាំ១៨30បនាះកពះ្ម្ពរីរមរមៃបទើបថតោៃ

បោះពុម្ពរួច។សូមសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:9–១២បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលបសច្រ្រីពិត

ថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃបបកងៀៃ។អ្ន្រអាច្ ល្់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណ្ំៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បនាទាប់ពរី

រាៃបពលក្ប់កោៃ់សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ពទះ្ម្ដីរ មរមន បង្ហាញ ដល ់

ពិភពងលាក ថ្ . . .

សូមអបញជើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យប�ើងម្ររោដារបខៀៃបហើយបញ្ចប់កបបោ្បោយបកបើឃ្លានានាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២0:9–១២។អ្ន្រអាចចង្អនុលបៅបញជរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់ដល់មលែែបះបដើម្បរីទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជារោរពិតបនាះ?

• បបើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជារោរពិតចុះបតើវបរ្ហាញអ្វរីខលែះអំពរីយែូថសបស្៊ីធ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាព្រះគម្បីរមរមៃគឺជាភស្ដនុតាងថ្ព្រះបាៃោដារ�ំណឹងល្អគៅក្នុងជំនាៃ់របស់គយើងគ�ើងវិញ។

បសច្រតេរីពិតបៃះអាចកតូវោៃសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃបករោមោ្រ្យ«បយើងដឹងថា���»

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:១4–១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្រៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់សៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយរស់បៅរាមរោរបបកងៀៃ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបនាះ។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាពរ�ព័យអ្វរីខលែះចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលោៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ?

• បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃចិតតេរឹងរូស្រ្ននុងរោរឥត�ំបៃឿបហើយបដបិសធកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះ?

• បតើរាៃវិធរីអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចទទួលោៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយបសច្្ររី�ំបៃឿ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចដឹ្រនាំមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យ«បធ្វើរោរសុចរិត»ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរី(១)របបៀបថដលទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយព្ួរប្រោៃ់ថតបោរពបទបញ្ញតតេិ

របសក់ពះៃិង(២)អ្វរីខលែះថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីវបនាះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:១៧–៣៦

្្ះ្ម្រីរមរមនរែជ្ងៀននិងរែញ្ជាក់អំ្ រីជរលល្ិ្រសំខាន់ៗននដំណឹងល្អ

អ្ន្រអាចៃឹងអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃ៖

េូមអង្ជើញេិេ្សឲ្យ

ផ្លែរទីបន្ទាល់

ប្រូ្រគបងៀន អាច គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ 

ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ អុំពតី គេចក្តីពធិត ដុំណឹងល្អ 

តាម��ៈ ក្� េួ�េុំណ�ួ ដដលអគញ្ើញ 

ពួកគ្ ឲ្យ ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ 

នធិងែុំគនឿ �្រេ់ពួកគ្ ។ គៅគពល 

េធិេ្ស ដ្លៃងទតី្រនាទាល់អុំពតី អា�មមេណ៍ 

នធិងក្� ផាលាេ់ដប្រចធិត្គែឿ �្រេ់ពួកគ្ 

គនាះជាញឹកញា្រ់ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ 

អាច ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ ក្ន់ដត រានអានុភាព 

អុំពតី គេចក្តីពធិតោុំងគនះ ដល់ពួកគ្ 

ដដលែួ� េធិេ្ស អភធិវឌ្ឍ ទតី្រនាទាល ់ក្ន់ដត 

បជាលគបរៅ អុំពតី គ�ឿង ដដលពួកគ្ បាន 

្ររ្ហាញ បបា្រ់ ។ តាម��ៈ បពះគចសាដា 

ននបពះវិញ្ញាណ គនាះោក្យេម្តី 

�្រេ់ពួកគ្ ក ៏អាច រានឥទ្ធិពល េុំខាន់ 

គៅគលើ ដួងចធិត្ មធិត្ភក្ធិ �្រេ់ពួកគ្ 

ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ២៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:១–៣៦

« គៅក្ញង កណ្ឌ ទតី ២០ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា បពះរាចាេ់ បាន ប្រោន ខ ្ ម្ពតី� ជាគបចើន គដើម ត្ី 

េគងខេ្រ អុំពតី គេចក្តីពធិត ដ៏េុំខាន់ ដដល បពះ្ម្ពតី�ម�មន ្រគបងៀន ។ ( េរូម គមើល ខ ១៧–៣៦ ) ។ វា ដ ល្ៃង 

អុំពតីបពះ ក្� ្រងក្រគងកើត នន មនុេ្ស ក្� ធាលាក់ ដរ្វា�្ួន ក្� យង គឡើង គៅសាថានេួ្៌ វិញ �្រេ់បពះប្តីេ្ទ 

ពួកពយាក្�ី គេចក្តី ែុំគនឿ ក្�ដប្រចធិត្ ពធិ្តី្រុណ្យបែមែុទឹក បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ក្�ក្នខ់ាជា្រ់ 

ក្�អ្ធិសាឋាន ភាព �ុត្ធិ្ម៌ នធិង ក្� ដញក គចញ ឲ្យ ្រ�ិេុទ្ តាម��ៈបពះ្ុណ នធិង គេចក្តី បេឡាញ់ នធិង 

ក្� ្រគបមើ បពះ » ( A New Witness for Christ, » Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៨៤, ទុំព័� ៧ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២0:១៧,២9,30,3១,3៥បហើយកោប់ឃ្លាថដលកតូវោៃ

ថ្លែងដថដលៗបៅ�ិតៃឹងរោរចាប់ប្្ើមខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។(សិស្ស្ ួរថតកោប់ឃ្លាថា«បយើងដឹងថា»ឬរោរប្្សងៗអំពរីវ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២0:១៧–36បយើងអាចរ្រប�ើញបោលលទ្ធិសំខាៃ់មួយចៃំួៃ

ថដលសាសនាចក្ររបសក់ពះអរាចស់ោៃកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រជាលទ្ធ្លមួយអំពរីរោរៃិមិតតេដំបូងៃិងរោរបចញម្រ

នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បៅ្រ្ននុងចំបណ្មបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអំពរីកពះវរបរិាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ៃិងអ្វរីថដលបយើងកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីកតវូោៃសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងោលលទ្្ិ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា ២០:១៧–១៩, ងោលលទិ្្ នរិ 

ងសចក្ដី សញ្ញា ២០:២១–២៥, ងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ២០:២៦–២៨ ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបំបពញតួនាទរីរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងដបំណើររោរបរៀៃសូកតបហើយបរៀបចំពួ្រប្ឲ្យកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដំណឹងល្អ

បោយបថំប្រពួ្រប្ជា្ ូៗបហើយចាប់្ ូៃរីមួយៗៃូវវ្្គ្ម្ពរីរមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យសិ្រសាខ្ម្ពរីរថដល

ោៃចាត់ឲ្យព្ួរប្ជាមួយោនារ្របមើលបសច្រ្រីពិតអំពរីកពះបិរាកពះរា�បុករាៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងអ្វរីថដលពួ្រកទង់ោៃបធ្វើ

សករាប់បសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់បយើង។

បនាទាប់ពរី្ ្លប់ពលបវលាក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យថច្រចាយបសច្រ្រីពិតមួយថដលពួ្រប្ោៃកោប់អំពរី

កពះវរបិរាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឬកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលវសំខាៃ់ចបំោះពួ្រប្។អ្ន្រអាចៃឹង

បលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រ្រីពិតថដលរាៃអតថែៃព័យជា្រ់លា្រ់ចំបោះព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ

របស់ព្ួរប្ៃិងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះអ្ន្រអាចបថៃថែមបសច្រតេរីពិតទាំងបនាះបៅបលើបញជរីបៅបលើរោតារបខៀៃបករោមោ្រ្យ

«បយើងដឹងថា���»។បោលលទ្ធិមួយចំៃួៃថដលសិស្សអាចរ្រប�ើញរួមរាៃដូចតបៅបៃះ៖

មាៃព្រះមួយអង្គផ�លគៅជាៃិរៃ្ដរ៍ៃិងអស់កល្ជាៃិច្ចឥតផពបពបលួ(ខ១៧)។

គយើងពតូវបាៃបគង្កើតគ�ើងតាមរូបអង្គពទង់ៃិង�ូចជារូបរបស់ព្រះ(ខ១៨)។

ព្រះពបទាៃព្រះរាជបុពតាសំណប់ផតមួយគត់របស់ពទង់គ�ើម្បីពតវូគគឆ្កាងគ�ើយរស់គ�ើងវិញម្ដងគទៀតគ�ើម្បីមៃុស្សទាំងអស់ផ�ល

គជឿពតវូបាៃពជមុជទឹកៃិងកាៃ់ខ្ជាប់គៅក្នុងគសចក្ដបីជគំៃឿអាចពតូវបាៃសគ្ង្ររះ(ខ២១–២៥)។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លងទបីបនាទាល់អំ្ បីព្រះបិតាៃិងព្រះរាជបពុតា(ខ២៧)។

ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុពតាៃិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគធ្ើការរួមោនាគ�ើម្បីគរៀបចំគយើងសពមាប់ជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ច

(ខ១៧–២៨)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:២9–34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរ

ទទួលខុសកតូវថដលបយើងរាៃបបើបយើងចង់ទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចជាមរត្រ។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ខទាំងបៃះ

អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាយុ្រ្ិធម៌(ខ30)រាៃៃព័យថាកតូវោៃអ្ព័យបទាសអតប់ទាសបហើយកបរោសថាោមៃ

្រំហុស។ការ ណញក ជា បរិសុទ្្(ខ3១)រាៃៃព័យថារោលាយជាសាអាតស្អំបរិសុទ្ធពិសិដ្ឋៃិងរាៃល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីោៃសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:3៥–36ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីបរ្ហាញថាពួ្រប្ដឹងថាបរឿងទាំងបៃះ្ ឺជារោរពិត។

• បតើបយើងអាចថាវាយកពះ្រិតតេិយសៃិងសិរីល្អដល់កពះនាមដល់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?
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គមគ�ៀនទតី ២៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:១–៣៦

សួមឲ្យសិស្សបមើលបញជរីបៅបលើរោតារបខៀៃប�ើងវិញបករោមោ្រ្យ«បយើងដឹងថា���»។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្បោយបសងៃៀមសាងាត់

ថាបតើបោលរោរណ៍ណ្មួយថដលពួ្រប្ដឹងថាពិត។បបើពួ្រប្ោៃសរបសរបញជរីកសបដៀងោនាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្្រ្ននុងថានា្រ់

របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបនាះអ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យោ្់រសញ្ញា្ូសធរី្របៅ�ិតៃឹងបសច្រ្រីពិត

ទាំងបនាះ។

សូមបញ្ចបប់មបរៀៃបោយរោរអបញជើញឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍ថដលោៃបលើ្រប�ើងមួយបហើយថច្រចាយពរីរបបៀប

ថដលព្ួរប្ោៃដឹងអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញរបស់បោលរោរណ៍បនាះ។
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គមគ�ៀន ទតី ២៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២០:៣៨–៦៧
បមបរៀៃទរី២៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២0:3៨–6៧

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៣៨–៥៩

កាែ្វកិច្ចននែំតណងរែ្វជិែភា្្ែូវោនតាំងជ�ើង

សូមបសរបសរោ្រ្យដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ្រ្ននុងថានា្់រ៖ផសាយ បង្រៀន ពន្យល់ ោស់ង្រឿន ្ពរាន អង្ជើញ មនុស្ស 

ទាំរអស់ ឲ្យ មក រក ្ពទះ្្ដីស្

បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃដំបូងសូមបោងបៅោ្រ្យបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើៃរណ្រាៃទំៃួលខុសកតូវទាំងបៃះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាោ្រ្យពន្យល់រាៃៃព័យថាបបកងៀៃអ្វរីមួយ

បោយរាៃភាពលម្អិតោ៉ាងខាលាំងបហើយថាោ្រ្យោស ់ង្រឿន រាៃៃព័យថាជារោរបលើ្រទឹ្រចិតតេោ៉ាងខាលាំងដល់ៃរណ្រានា្រ់ឲ្យបធ្វើ

អ្វរីមួយ។

សិស្សអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាពួ្រពយារោរីពួ្រសាវ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រប្្សងបទៀតៃិងពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាង

រាៃទំៃួលខុសកតូវទាំងបៃះ។ពួ្រប្្រ៏អាចចង្អនុលបរ្ហាញ្ ងថដរថាទាំងបៃះជារោតព្វ្រិច្ចថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងអស់

រាៃរួមទាំងអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃថដលអាចអៃុវតតេ។បបើពួ្រប្ពុំោៃកោប់អំពរីអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបទបនាះវៃឹង

កោប់ពរីបសច្រ្រីពិតបោយខលែលួៃឯង។សូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុបៅ្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រកតូវោៃទុ្រចិតតេជាមួយ

ៃឹងឱរោសសំខាៃ់បដើម្បរីបបកមើ។

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបរីក្រុម។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទៃំងជាមួយៃឹងអង្គភាពនៃសាសនាចក្របនាះកពះអរាចស់

ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធៃូវរោតព្វ្រិច្ចជាបកចើៃអំពរីអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព។សូមឲ្យក្រុមមួយសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា២0:3៨–4៥រ្របមើលរោតព្វ្រិច្ចរបស់ព្ួរថអលបឌើរ។សូមអបញជើញក្រុមទរីពរីរឲ្យស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា២0:46–៥២រ្របមើលរោតព្វ្រិច្ចរបស់ពួ្រសង្។សូមអបញជើញក្រុមទរីបរីឲ្យស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

២0:៥3–៥9រ្របមើលរោតព្វ្រិច្ចរបស់ក្ូបបកងៀៃៃិងឌរី្រុៃ។បៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាសូមសរបសរោ្រ្យដូចខាងបករោមបៅថ ្្ន្រ

ខាងបលើនៃរោដារបខៀៃ៖

ណអលសឌើរ ពួកេ្្ឃ កគូបសក្ៀៃៃិ្ឌដីករុៃ

្. នធិង េ. ២០:៣៨–៤៥ ្. នធិង េ. ២០:៤៦–៥២ ្. នធិង េ. ២០:៥៣–៥៩

បនាទាប់ពរី្ ្លប់ពលបវលាក្បក់ោៃ់បហើយសូមអបញជើញអ្ន្រតំណ្ងរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ម្រពរីក្រុមៃរីមួយៗម្របលើរោដារបខៀៃបហើយ

សរបសររោតព្វ្រិច្ចនៃតថំណងឬតំថណងនានាថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសា។

• បតើអ្ន្រ្រត់សរាគល់ប�ើញភាពខុសោនាអ្វរីខលែះរវងរោតព្វ្រិច្ចនៃពួ្រថអលបឌើរពួ្រសង្ពួ្រក្ូៃិងពួ្រឌរី្រុៃ?បតើអ្ន្របមើល

ប�ើញរាៃភាពកសបដៀងោនាអ្វរីខលែះ?

បរុព្វកថា
គៅក្ញង វិវ�ណៈ គៅក្ន់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ដដលរាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ២០ បពះអរាចាេ់ បាន្រញ្ជា ថ្ សាេនាចបក ដដលបាន សាដា�គឡើងវិញ 

�្រេ់បទង់ ្ឺបតរូវ គ�ៀ្រចុំគឡើង គៅន្ងៃទតី ៦ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣០ ។ បទង់ ក៏ ប្រោន 

ក្�ដណនាុំ អុំពតីក្� ប្្រ់ប្ង សាេនាចបក �្រេ់ បទង់ ែងដដ� �ួមរាន នរូវ ក្� ពន្យល់ 

មួ� អុំពតី តុំដណង ្រព្វែធិតភាព គែ្សងៗ នធិង ក្តព្វកធិច្ច នន អ្កោុំងឡា� ដដល នឹង ក្ន់ 

តុំដណង ោុំងគនះ ។ គោ� រាន តុំដណង ោុំង គនះ ករូនៗ �្រេ់បពះវ�្រធិតា េួ្៌ អាច 

ទទួលបាន ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ្រព្វែធិតភាព គហើ� គ្្វើ គេចក្តីេញ្ញានានា ។
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គមគ�ៀនទតី ២៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៨–៦៧

• បតើតំថណងណ្មួយថដលរាៃសិទ្ធិបដើម្បរីកប្ល់អំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?(ថអលបឌើរសូមបមើលខ4១)។

បតើតំថណងណ្មួយថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីបបកមើសាករោមែង់?(ថអលបឌើរៃិងសង្សូមបមើលខ40ៃិង46)។

បតើតំថណងណ្មួយថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីថតងរាំងសង្ក្ូៃិងឌរី្ុរៃ?(ថអលបឌើរៃិងសង្សូមបមើលខ39

ៃិង4៨)។បតើតំថណងណ្មួយថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីពៃ្យល់ោស់បតឿៃៃិងបបកងៀៃ?(ថអលបឌើរសង្ក្ូ

ៃិងឌរី្រុៃសូមបមើលខ4២,46ៃិង៥9)។

• បតើបសច្្ររីពិតណ្ខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីតំថណងបព្វ�ិតភាពរាមរយៈរោរបកបៀបបធៀបៃិងរោរោ្រ់ភាព្ ្ទនុយោនានៃ

រោតព្វ្ិរច្ចរបស់ពួ្រប្?

សិស្សអាចៃឹងកោប់បោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាអ្ន្រ្ ូសបញ្ជា្រ់ដូចខាងបករោម៖

គៅគ្លកូៃពបសុទាំងឡាយរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌ទទួលតំផណងនៃប្្ជិតភា្កាៃ់ផតខ្ស់គនារះ្ ួកគគទទួលបាៃៃូវទៃំួលខុស

ពតូវៃិងឱកាសកាៃ់ផតគពចើៃគ�ើម្បីបគពមើអ្ក�នទ។

គៅគ្លអ្កកាៃ់ប្្ជិតភា្មានាក់ពតូវបាៃផតងតាំងតំផណងនៃប្្ជិតភា្បផៃ្ថមគនារះោត់រកសាៃូវតផំណងផ�លទាបជាងៃិង

ទៃួំលខុសពតវូផ�លជាប់ទាក់ទងរបស់្ួកគគ�ផ�ល។

អ្កកាៃ់ប្្ជិតភា្ទាំងអស់មាៃទំៃួលខុសពតូវគ�ើម្បីគធ្ើ្ ិធបីបរិសុទ្ធៃិងគមើលការខុសពតូវគៅគលើសមាជិកនៃោសនាចពក

គ�ើយបគពមើ�ល់្ ួកគគ។

បនាទាប់ពរីអ្ន្រ�ួយដល់សិស្សឲ្យកោប់បសច្រ្រីពិតចុងបករោយបៅបលើបញជរីសូមសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមបញជរីទំៃួលខុសកតូវ

នៃបព្វ�ិតភាព។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវចង្អនុលបរ្ហាញថាោ្រ្យបង្មើរាៃៃព័យថា្្ល់រោរបបកមើ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីទំៃួលខុសកតូវរបស់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពសូមនាំចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់ពួ្រប្បផ្ដាតបៅបលើបញជរីបៅបលើ

រោដារបខៀៃបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើវិធរីមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃអាច«បមើលរោរខុសកតូវបលើកពះវិហារ»ៃិង«បៅជាមួយបហើយ

ពកងឹងដល់ព្ួរប្»?(ឧទាហរណ៍អាចរួមរាៃរោរបបកងៀៃរាម្្ទះរោរបមើលថ្ដល់អ្ន្រក្ររីក្រៃិងអ្ន្រខ្វះខាតរោរបមើល

ថ្សាលាកប�ុំៃិងបរិបវណៃិងរោរបំបពញរាមរោរចាត់រំាងប្្សងបទៀតម្រពរីប៊ីស្សពៃិង្រូរុ៉មថអលបឌើរ)។

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃអាច«អបញជើញមៃុស្សទាំងអស់ឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ»ោៃ?

បៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវរោរកបឹ្រសាដូចខាងបករោម៖

« ប្រេធិន គ្រើ  អ្ក  ជា អ្កក្ន់្រព្វែធិតភាព េរូម ចងចាុំ ថ្ ្រព្វែធិតភាព ្ ួ�ជា  ដែ្ក មួ� �្រេ់អ្ក ប្្់រគពល នធិង ប្្រ់ក្លៈគទេៈ 

ោុំងអេ់ ។  វា មធិនដរូចជា អាវោក់  ដណដា្រ់ ដដលអ្កអាច ោក់ គហើ� គោះគចញ  តាមចធិត្បាន  គនាះគទ ។ រាល់ ក្�ដតងតាុំង 

ណា មួ� ចុំគោះ តុំដណង ្រព្វែធិតភាព ជា ក្� គៅ ឲ្យ ្រគបមើមួ� គដើម ត្ី ្រគបមើ  គពញ មួ� ែតីវិត ជាមួ� នឹង គេចក្តី  េនយាថ្ 

បពះអរាចាេ់ នឹង ្រញ្ជាក់ ថ្ អ្ករាន ្ ុណេម្ត្ធិ ប្្រ់បោន់ គដើម្តី គ ្្វើ  កធិច្ចក្� �្រេ់បទង់ បេ្រ តាម ភាពគសាមះបតង់ �្រេ់អ្ក ។

« អ្ក បតរូវ រានភាព េក្ធិេម គដើម្តី ទទួល  នធិង អនុវត្  អុំណាច ្រព្វែធិតភាព ។ ោក្យេម្តី ដដលអ្ក នធិយ� នធិង ឥ�ិយ្រទ  

រាល់ន្ងៃ �្រេ់អ្ក ែះ ឥទ្ធិពល ដល់ េមតថែ ភាព �្រេ់អ្ក គដើម្តី្រគបមើ ។ ឥ�ិយ្រទ �្រេ់ អ្ក ជាសាធា�ណៈ បតរូវ ដតរាន កបមធិត 

ខ្ពេ់ ។  ឥ�ិយ្រទ �្រេ់អ្ក គៅទតី កុំបាុំង ក៏ �ឹតដត េុំខាន ់ខាលាុំង ែងដដ� » ( ្ិែចជំោះជសចក្រីជំជនឿ៖ឯកសារជយាងនន

ដំណឹងល្អ ឆ្នាុំ ២០០៤ ], ទុំព័� ១២៧ ) ។

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររឆី្ដ�រីសកតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

បហើយអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃវឮៗ។(បសច្រ្រីថ្លែងរោរបៃះ្ឺរាៃបៅ្រ្ននុង«Honor the Priesthood and Use It 
Well,» Ensignឬលដីអាហូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ២00៨,46)។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរវបៅ

ថ្មទំពព័រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0ឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្

ឬ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

« ងោលបំណរ នន សទិ្្ិអំណាច បព្ជ្ិរភាព ្ឺ ្្រូវ ផ្ល់ឲ្យ បង្មើ ងលើក ្រងម្កើរ បំផុស្ំន្ិរ »  

( ណអលង�ើរ រឆី្ដ ជដី ស្ក្រ ) ។

សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបពលបវលាថដលពួ្រប្ោៃបមើលប�ើញអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្ ្ល់ឲ្យបបកមើបលើ្រតបមកើងៃិងបំ្ ុស្ំៃិត។

អ្ន្រអាចៃឹងបថៃថែមៃូវរោរសបងកតប�ើញផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ្ ងថដរ។
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គមគ�ៀនទតី ២៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៨–៦៧

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាខណៈថដលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0្ឺៃិោយ

អំពរីអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបនាះសរា�ិ្រទាំងអស់នៃសាសនាចក្ររាៃទំៃួលខុសកតូវៃិងឯ្រសិទ្ធិបដើម្បរីបបកមើដល់អ្ន្រដនទ។

យុវនារីរានា្រ់រាៃឱរោសជាបកចើៃបដើម្បរីបបកមើ។មៃុស្សមួយចំៃួៃអាចបក�ើសបរើសបបកមើបបស្រ្រម្បហើយន្ងៃណ្មួយព្ួរប្

ៃឹងរាៃឱរោសបធ្វើជាសរា�ិ្រ្រ្ននុងសរា្មសប្រ្គះ«បធ្វើ[រោរ]កពមោនាជាមួយៃឹងបុរសថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាពបដើម្បរីបបងកើៃ

បសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបសច្រ្រីសុចរិតផ្ទាល់ខលែលួៃពកងឹងដល់ក្រុមក្ួសារៃិងប្ហោឋាៃបហើយថស្វងរ្រៃិង�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

ខ្វះខាត»(Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society ឆ្នាំ២0១១],

ទំពព័រ៧)។

សូម្ ្ល់ឱរោសដល់សិស្សពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីសរបសរអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

២0:3៨–៥9។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេយុវ�ៃរានា្រ់ឲ្យ្ ិតបហើយសរបសរបោលបៅមួយថដលៃឹង�ួយពួ្រប្បមើលថ្ៃិងពកងឹង

ដល់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របោយបសាមះកតង់។រោរណ៍បៃះអាចៃឹងកតូវបធ្វើប�ើងជាថ្្ន្រនៃ្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបធ្វើ

បសៀវបៅរោតព្វ្រិច្ចចំបោះកពះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៦០–៦៧

ជសចក្រីតណនាំអំ្ រីការតែងតាំងរែ្វជិែភា្្ែវូោនផ្ល់ឲ្យ

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:60ឮៗបហើយសុំឲ្យសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលតួនាទរីរបស់

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបពលៃរណ្រានា្រ់កតវូោៃថតងរាំងៃូវតថំណងបព្វ�ិតភាពមួយ។

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដប�ើងបបើពួ្រប្ោៃបធ្វើជាសា្រ្សរី្រ្ននុងរោរថតងរាំងបព្វ�ិតភាពមួយឬកតូវោៃថតងរាំងៃូវតថំណងមួយ

្រ្ននុងបព្វ�ិតភាព។សូមអបញជើញមៃុស្សមួយចៃំួៃឲ្យបលើ្រនដរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្ៃិងអារម្ណ៍

ថដលពួ្រប្រាៃអំ�នុងបពលថតងរំាង។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាៃចំថណ្រនៃរោរថតងរាំងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្កកាន់បព្ជិ្រ ភាព ្្រវូការ ្ពទះងចសាដារ 

នន្ពទះវិញ្ញាណបរិសុទ្្ងៅជាមួយ ពួកង្ ងពល ពួកង្បំងពញកា្រព្កិច្ច របស់ពួកង្ ។

បដើម្បរី�ួយដល់យុវ�ៃឲ្យ្ិតអំពរីភាពស្ិ្រសមរបស់ព្ួរប្បៅបពលបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបព្វ�ិតភាពសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« េធិទ្ធិអុំណាច �្រេ់ អ្ក បាន មក តាម ��ៈក្�ដតងតាុំង �្រេ់ អ្ក អុំណាច �្រេ់ អ្ក បាន មក តាម��ៈ 

ក្�គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ នធិង ភាពេក្ធិេម ។. . .

« អុំណាចគៅក្ញង្រព្វែធិតភាព គកើត មកពតីក្�អនុវត្ក្តព្វកធិច្ច�្រេ់ អ្ក គៅក្ញងកធិច្ចក្�សាមញ្ញ 

ោុំងឡា� ដរូចជា ៖ ក្�ចរូល�ួមក្�ប្រែុុំនានា ក្�ទទួល�កក្�ចាត់តាុំង ក្�អានបពះ្ម្ពតី� ក្� 

គោ�ពោក្យននបបាជាញាវាងនវ » ( «The Aaronic Priesthood, » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៨១, 

៣២–៣៣ ) ។

សូមអបញជើញយុវ�ៃឲ្យពិចារណ្កប្របបោយរោរអធសិាឋាៃៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ៃឹងឲ្យពួ្រប្បធ្វើបដើម្បរីអបញជើញអំណ្ច

នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យរាៃបៅជាមួយព្ួរប្បពលពួ្រប្បធ្វើរាមរោតព្វ្រិច្ចបព្វ�ិតភាពនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នឬនាបពលអនា្ត

របស់ពួ្រប្។សូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថាយុវនារី្រ៏រាៃទំៃួលខុសកតូវសំខាៃ់្ ងថដរ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យ

ពិចារណ្ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ៃឹងឲ្យព្ួរប្បធ្វើបដើម្បរីអបញជើញឲ្យរាៃអំណ្ចនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបពលពួ្រប្បបំពញតួនាទរី

ទាំងឡាយបនាះ។

អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:6១–63កោប់អំពរីបោលបំណងមួយចំៃួៃនៃរោរបធ្វើសៃ្និសរីទ

សាសនាចក្រដូចជារោរដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរសាសនាចក្របោយបបើ្រចំហរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:6៥ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខបៃះោ្រ្យោំ្ទ្សំបៅ

បៅបលើរោរោំកទៃរណ្រានា្រ់ឲ្យទទួលតំថណងមួយ្រ្ននុងបព្វ�ិតភាពពរីមុៃបពលកតូវោៃថតងរំាង្រ្ននុងតថំណងបនាះ។សូមឲ្យ

យុវ�ៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ៃឹ្រ្ិតពរីកោមុៃថដលពួ្រប្កតូវោៃោំកទបោយសរា�ិ្រនៃវួដឬសាខារបស់ពួ្រប្បដើម្បរីកតវូោៃថតងរាំង

្រ្ននុងតំថណងបព្វ�ិតភាពមួយ។

ការផចកចាយគំនិត

និរអារម្មណ៍

គៅគពល �ុវែន ្ររ្ហាញ ្ ុំនធិត នធិង 

អា�មមេណ៍ �្រេ់ ពួកគ្ អុំពតី គោលក្�ណ៍ 

នន ដុំណឹងល្អ គនាះ ពួកគ្ អគញ្ើញ 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្  ែួ� ដល ់

ក្��ល់ដឹង �្រេ់ ពួកគ្បាន គបរៅបែះ 

នធិង ពបងងឹ នរូវ ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ ពួកគ្ ។ 

អ្ក ក៏អាច ែួ� គ�ឿង គនះ ឲ្យ គកើត រានគឡើង 

គោ� ក្� អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យដចកចា� នរូវ 

្រទពធិគសា្ន៍ ដដលោក់ទង គពលពួកគ្ 

រាន អា�មមេណ៍ បពះវិញ្ញាណ ឬ គពល 

បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោនព� ដល់ពួកគ្ ។ 

ដអលគឌើ� �ីឆ្ដ ែតី េកត នន ករូ�ុ៉ម នន 

ពួក សាវក ដ្់រពតី� នាក់ បាន ្រគបងៀន ថ្ 

« កធិច្ចខធិតខុំ គដើម្តី ដចកចា� ចុំគណះដឹង 

្ឺ ជាញឹកញា្រ់ បតរូវ បាន ែ្ល ់�រ្វាន់ ជា ក្� 

គចះដឹង ក្នដ់តគបចើន ដរូចជា ពនលៃឺ ្រដនថែម 

ដដល ហរូ� ចរូល គៅ ក្ញង ្ ុំនធិត នធិង ដួង ចធិត្ 

�្រេ់អ្ក ( េរូមគមើល្. នធិង េ.   

៨:២–៣ Acquiring Spiritual 
Knowledge, »Ensignដខ  

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៣, ទុំព�័  ៨៨ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ២៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៨–៦៧

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលអ្ន្រោៃប�ើញថាសរា�ិ្រនៃវួដ(ឬសាខា)របស់អ្ន្រោៃោំកទដល់រោរថតងរាំង

របស់អ្ន្រ?បតើរោរចងចំាពរីរោរបលើ្រនដោំកទរបស់ពួ្រប្អាច�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរបបកមើបព្វ�ិតភាពរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចជាពួ្រប្ៃឹងរាៃអារម្ណ៍ល្អចំបោះសរា�ិ្រ្រ្ននុងវួដបដើម្បរីបធ្វើរោរបបកមើ្រ្ននុងវួដៃិងថាព្ួរប្ៃឹង

រាៃអារម្ណ៍ោំកទពរីសរា�ិ្រ្រ្ននុងវួដ)។

អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្រាៃអំណរ្ុណចំបោះសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាព។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ្ងថដរ។
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គមគ�ៀន ទតី ២៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២២:៦៨–៨៤
បមបរៀៃទរី២៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២0:3៧,6៨–៨4

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៧៤

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្ង្ រីែ្មូវការស្ម្រែ់រុែ ្្គលម្នាក់ៗម្នមុនជ្លនិងជ្កាយជ្ល្ ិ្រីរែុណ្យ្ជមុជ្រឹក។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចៃិោយបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាងបករោមបៃះ៖

មិតតេរានា្រ់ថដលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារប្្សងទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។នាងោៃសួរម្ររោៃ់

អ្ន្រថា«បតើខញនុំចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីខញនុំអាចទទួលោៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយរោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រ?»

សូមអបញជើញសិស្សពួ្រប្ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរបៃះចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចណំ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ

្រំណតក់រារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។រួចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:3៧រ្របមើលតកមូវ

រោរសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលរាៃបំណងកោថានាបដើម្បរីោៃក�មុ�ទឹ្រ។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំៃូវ

តកមូវរោរៃរីមួយៗថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីអតថែៃព័យនៃខ្ម្ពរីរបៃះអ្ន្រអាចៃឹង

ចង់ពៃ្យល់ថាមៃុស្សថដលរាៃ«ចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប»្ឺរាបសាបហើយទទួលយ្រកពះឆៃ្ទៈរបសក់ពះ។ពួ្រប្

រាៃអារម្ណ៍បសា្រសា្យោ៉ាងខាលាំងចំបោះអបំពើោបៃិងរាៃបំណងចង់ថកបចិតតេបោយអស់ពរីចិតតេ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មុន ងពល មនុស្សអាច ទ្ទួ្លបុណ្យ្ជមុជទឹ្ក 

ងនាទះពួកង្ ្្រវូ ណ្រ. . .

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយបធ្វើជាបសៀ្ៃ។សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បោងបៅរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:3៧បតើមៃុស្សរានា្រ់កតូវបរ្ហាញថាបធ្វើអ្វរីខលែះមុៃបពលពួ្រប្អាចទទួល

ោៃក�មុ�ទឹ្រ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះសូមឲ្យអ្ន្រសរបសរបបំពញៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

អ្ន្រសរបសរអាចសរបសរៃូវអ្វរីដូចបៃះថា៖មុៃគ្លមៃុស្សអាចទទួលបុណ្យពជមុជទឹកគនារះ្ួកគគពតូវផតបនាទាបខលលួៃ

ផពបចិត្តស្មរ័ពគចិត្តគ�ើម្បីគលើកោក់គលើខលលួៃគគៃូវព្រះនាមនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគ�ើយតាំងចិត្តគ�ើម្បីបគពមើពទង់រ�ូត

�ល់ទបីបំែុត)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាមៃុស្សរានា្់រចាំោច់កតូវបំបពញរាមតកមវូរោរទាំងបៃះមុៃបពលទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:3៧្រ៏រាៃថចងអំពរីបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធ្វើបៅបពលបយើង

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើនាបពលបៃះបដើម្បរីរសប់ៅកសបរាម

បសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមែថាមិតតេដថដលបនាះោៃសួរអំពរីអ្វរីថដលកតូវបធ្វើបៅបពលៃរណ្រានា្រ់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ។

បនាទាប់ពរីសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃបឆលែើយតបបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:៧២–៧4ឮៗ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណំ្ល្រ្ខណៈនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រថដលោៃពិពណ៌នាបោយកពះអរាចស់។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដែ្ក នន កណ្ឌទតី ២០ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ក្�ដណនាុំ អុំពតី ក្� 

ប្្រ់ប្ង សាេនាចបក �្រេ់បទង់ �ួមរាន ោុំង ក្� ពន្យល ់អុំពតី តបមរូវក្� េបរា្រ់ 

ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក នធិង ពធិ្តី្រញ្ជាក់ គហើ� នឹង វិ្តី បតឹមបតរូវ គដើម្តី ្រគបមើ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន 

ពធិ្តី្ុរណ្យបែមែុទឹក ពធិ្តី ្រញ្ជាក់ នធិង ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ។
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គមគ�ៀនទតី ២៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៧, ៦៨–៨៤

• បោងរាមខ៧២–៧4បតើកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរកតវូោៃបធ្វើប�ើងរាមរបបៀបណ្?(ចបមលែើយ

របស់សិស្ស្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖្ ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកពតវូផតគធ្ើគ�ើងគោយការពជមុជ

ៃិងបាៃគធ្ើគ�ើងគោយអ្កកាៃ់សិទ្ធិអំណាចពតឹមពតូវមានាក់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅខាងបករោម

បោលរោរណ៍ថដលោៃកោប់ពរីមៃុ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:6៨–69បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយកោប់អំពរីរោររំពឹងទុ្រ

របសក់ពះអរាចស់ចបំោះបយើងរានា្រ់ៗបនាទាប់ពរីបយើងោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំរោររំពឹងទុ្រ

ទាំងបៃះ។

• បតើបរឿងមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញថាកពះអរាចស់រំពឹងទ្ុរពរីបយើងបនាទាប់ពរីបយើងោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

កំណ្រ់ ចំណាំ ៖សិស្សអាចៃឹងសួរអំពរីតកមវូរោរបៅ្រ្ននុងខ6៨ថដលសរា�ិ្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ្ ្រីៗកតវូថតោៃ

បបកងៀៃបោយថអលបឌើរមុៃបពលពួ្រប្អាចកតូវោៃទទួលពិធរីបញ្ជា្រ់។សូមពៃ្យល់ថារោរអៃុវតតេបច្ចនុប្បៃ្ន្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ

បមបរៀៃអ្ន្រ្ សាយសាសនាដល់អ្ន្របរៀៃមុៃបពលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សកតូវោៃបញ្ជា្រ់ៃិងទទួល

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភាលាមបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

• ដ្រកសង់ម្រពរីខ69បតើអ្ន្របរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលបយើងបរ្ហាញដល់កពះអរាចស់អំពរីភាពស្រ្ិសមរបសប់យើងបនាទាប់ពរី

បយើងទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចៃឹងរាៃប្្សងៗបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖បនាទាប់្បី្ ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកគយើងបង្ហាញ�ល់ព្រះអមាចាស់ៃូវភា្សក្ដិសមរបស់គយើងតាមរយៈការគ�ើរៃិងវាចា

�៏សុចរិតរបស់គយើង។សូមសរបសរបោលបសច្រ្រីពិតបៅបលើរោដារបខៀៃបៅខាងបករោមបោលរោរណ៍ពរីរថដលកោប់ពរីមៃុម្រ

បហើយបនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«បរ្ហាញពរី���រោរបដើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»បនាះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូ

ពៃ្យល់ថាមៃុស្សរានា្រ់បរ្ហាញឬសថម្ងបចញ«ៃូវដបំណើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»រាមរយៈស្រម្ភាពអា្រប្ប្រិរិោ

ៃិងរោរៃិោយថដលសុខុដុមៃឹងកពះ)។

ថ្្អ្របៅបលើតកមូវរោររបស់សិស្សអ្ន្រសូមពិចារណ្បដើម្បរីសុំឲ្យពួ្រប្បបើ្របៅវ្្គមួយនៃ្រូៃបសៀវបៅងដើម ដ្ី ករាលាំរ នន 

យុវជនសករាប់រោរកបឹ្រសារោៃ់ថតជា្រ់លា្រ់បថៃថែមបទៀតអំពរីរបបៀបថដលយុវវព័យរានា្រ់អាចបរ្ហាញៃូវ«ដំបណើរៃិងវចាដ៏

សុចរិត»។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃបមើលប�ើញអ្ន្រដនទ«បរ្ហាញៃូវ���រោរបដើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»?បតើអ្ន្រ្ ិតថាស្រម្ភាព

ៃិងអា្រប្ប្រិរិោរបស់ព្ួរប្រាៃឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រដនទថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃព្ួរប្ោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរោៃ់ថតបរ្ហាញ

បោយបពញបលញៃូវ«ដំបណើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»បៅ្រ្ននុងពរីរបរីន្ងៃខាងមុខ។បបើសិស្សរាៃអារម្ណ៍ល្អ្រ្ននុងរោរថច្រចាយអំពរី

របបៀបថដលព្ួរប្ោ្រ់ថ្ៃរោរបធ្វើដូចបៃះសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រ

្រ៏អាចចង់បធ្វើដូចោនាបៃះបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលប្រើតរាៃបៅបពលបយើងបោរពរាម

បសច្រ្រីសញ្ញាបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់បយើង។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៧៥–៧៩

្្ះអម្ចាស់្រែទានការតណនាំស្រីអំ្រីការរែជ្មើ្ ិ្រីសា្កាម៉ង់

សូមអបញជើញសិស្សមួយ្ូរឲ្យប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់តំណ្ងឲ្យមិតតេរានា្រ់ថដលម្រចូលរួមរោរកប�ំុសាករោមែង់

ជាបលើ្រទរីមួយបហើយចង់ដឹងពរីមូលបហតុថដលប្ថច្រៃំបុព័ងៃិងទ្ឹរដល់ក្រុម�ំៃុំ។សូមសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យពៃ្យល់អំពរី

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃសាករោមែង់ដល់មិតតេបនាះ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្បហើយសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ឲ្យរ្របមើលបទ្ម្ពរីរថដលោំកទៃូវអ្វរីថដលសិស្សោៃពៃ្យល់្៏រដូចជា្ ំៃិតបថៃថែមប្្សងបទៀតថដលពួ្រប្អាចបកបើបដើម្បរីពៃ្យល់

អំពរីពិធរីសាករោមែង់បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាខ្ម្ពរីរជាបកចើៃបករោយម្របទៀត។

សូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:៧៥ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម។(អ្ន្រអាចៃឹង

ចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាសព្វន្ងៃបៃះបយើងបកបើទឹ្រ�ំៃួសឲ្យកសាបៅ្រ្ននុងពិធរីសាករោមែង់។សូមបមើល្�ៃិងស�២៧:១–២)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាបយើងកតូវោៃថណនាំឲ្យទទួលទាៃសាករោមែង់ជាមួយោនាញឹ្រញាប់ដបូច្នះ?

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរថមលវិៃប�ោ�ឺដនៃ

្ូររុ៉មនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅបពលថអលបឌើរោ�ឺដរាៃកបសាសៃ៍អំពរី«រោររាៃ[មុខ]

បៅតុសាករោមែង់»្ឺបលា្រចង់សបំៅបៅបលើរោរអៃុវតតេនៃរោរទទួលទាៃសាករោមែង់)។

េូមេ្មបងមងរៀនងនោះ

ងៅតាមត្មូវការរបេ់េិេ្ស

គៅគពល អ្ក អ្ធិសាឋាន េុុំ ក្� ដណនាុំ 

គដើម ត្ីែួ� ដលេ់ធិេ្ស �្រេ់អ្ក 

បពះអរាចាេ់ អាច ្រុំែុេ្ុំនធិត អ្ក ឲ្យ 

េបម្រ គមគ�ៀនគដើម្តី ្រុំគពញ តាម តបមរូវក្� 

�្រេ់ ពួកគ្ ។ ឧោហ�ណ៍ គៅក្ញង ក្� 

ពធិភាកសា គនះ អុំពតី ក្� ្ររ្ហាញនរូវ « ក្� 

គដើ�  នធិង វាចា ដ៏ េុច�ិត » េរូម �កគមើល វិ្តី 

គដើម ត្ី េបម្រ គមគ�ៀន គោ� ដែ្អក គៅគលើ 

តបមរូវក្� �្រេ់ េធិេ្ស នធិង ក្� ្រុំែុេ្ុំនធិត 

ពតីបពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ២៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៧, ៦៨–៨៤

« គ�ឿង មួ� ដដល នឹង ែល់្ េុវតថែធិភាព ដល់ ្ុរ�េ នធិង បេ្តី ប្្រ់�រូ្រ គនាះ ្ ឺជា ក្� រាន មុខ គៅ តុ សាបក្ម៉ង់ ជា 

គ�ៀងរាល់ ន្ងៃ ្រ�ិេុទ្ ។ គ�ើង នឹង មធិន គៅ ឆ្ងា� ពតី បពះ មួ� េបាដាហ៍— ្ ឺ មធិន គៅ ឆ្ងា�គពកគឡើ� គ្រើ មធិន 

តាម��ៈដុំគណើ� ក្� នន ក្�េគងកត គមើល ខលៃលួន ឯងគទ គនាះគ�ើង ពុុំ អាចនឹង  កុំហុេ ឆ្គង  នានា ដដល គ�ើង បាន 

ប្របពឹត្គឡើ� ។. . . ែលៃជូវ គៅក្ន់ តុសាបក្ម៉ង់ ្ឺ ជា ែលៃជូវ នន េុវតថែធិភាព េបរា្់រ ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� » 

( គៅក្ញង Bryant S. Hinckley Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph 
Ballard [ ឆ្នាុំ ១៩៤៩ ], ទុំព័� ១៥១ ) ។

សូមសរបសរ្របាលបរឿងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

អវរីតដលជយើងសនយាអវរីតដល្្ះអម្ចាស់សនយា

សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២0:៧៧–៧9រ្របមើលអ្វរីថដលបយើងសៃយាបៅបពល

បយើងទទួលទាៃសាករោមែង់។សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃខដូចោនារ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់សៃយា។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃ់បដើម្បរីស្ិរសាវ្្គ្ ម្ពរីរបហើយសូមពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃបករោម្របាលបរឿងកតឹមកតូវ។បពលសិស្សោៃបញ្ចប់បញជរី

ទាំងបៃះបហើយបនាះពួ្រប្ៃឹងកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

គៅគ្លគយើងទទួលទាៃោពកាម៉ង់គនារះគយើងគធ្ើជាោក្សបីថ្គយើងៃឹងមាៃឆៃ្ទៈគលើកោក់មកគលើខលលួៃគយើងៃូវព្រះនាមនៃ

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទថ្គយើងៃឹងចងចាំពទង់ជាៃិច្ចគ�ើយថ្គយើងៃឹងរកសាបទបញ្ញត្តិរបសព់ទង់។

គៅគ្លគយើងគោមារះពតង់ចំគោរះការសៃយាទាំងឡាយផ�លគយើងបាៃគធ្ើអ�ំនុងគ្ល្ ិធបីោពកាម៉ង់គនារះគយើងអាចមាៃ

ព្រះវិញ្ញាណគង់គៅជាមួយគយើងជាៃិច្ច។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណំ្បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• សូមបកបៀបបធៀបបញជរីបៅបលើរោដារបខៀៃជាមួយៃឹងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:3៧បតើអ្ន្រប�ើញរាៃភាព

កសបដៀងោនាអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរសៃយាថដលោៃបធ្វើប�ើងអំ�នុងបពលសាករោមែង់ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់បនាះបយើងរំឭ្របសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងបធ្វើបពលបយើងកតវូោៃក�មុ�ទ្ឹរ

ៃិងបញ្ជា្រ់។

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញពរីឆៃ្ទៈរបស់បយើងបដើម្បរីបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមច្?

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរឈរសករាប់អ្វរីថដលកតូវរោរកោប់អ្ន្រដនទថាបយើង្ ឺជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយរោរថច្រចាយ�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកទង់ៃិងរោរចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ទង់)។

• បតើបរឿងមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរីចងចាំកពះអង្គសប្រ្គះជាៃិច្ច?

• បតើរោរទទួលទាៃសាករោមែង់�ួយបយើង«បរ្ហាញៃូវ���រោរបដើរៃិងវចាដ៏សុចរិត»ោ៉ាងដូចបមច្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីតនមលែនៃរោររាៃកពះវិញ្ញាណ្ង់បៅជាមួយបយើងសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាង

បករោមម្រពរី្រូៃបសៀវបៅពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវពរ�ព័យទាំងឡាយអំពរីរោររំឭ្របសច្រ្រីសញ្ញា

បុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់បយើង។

« អ្កបាន ទទួលព�ែ័�ដ៏ មហធិរា គពលអ្ក �កសា គេចក្តីេញ្ញា ្រុណ្យបែមុែទឹក ។ គៅគពល អ្ក �ំឭក វា គនាះ បពះអរាចាេ់ 

�ំឭក ក្�េនយា ដដល បាន គ្្វើ គដើម្តី ផាដាច់បា្រ �្រេ់អ្ក ។ បាន សាអាត ពតីអុំគពើបា្រ អ្ក អាច ‹ រាន បពះវិញ្ញាណ �្រេ់បទង់ 

្ង់គៅជាមួ� នឹង [ អ្ក ] ជា ដរា្រ › ( ្. នធិង េ. ២០:៧៧ ) ។ ក្� រានភាពជានដ្រូ ននបពះវិញ្ញាណ ដ៏ខាជា្រ់ខ្លួន  

្ឺ ជា អុំគណា� ដ៏្ុំ្រុំែុត ម�ួ ដដលអ្ក អាច ទទួលបាន ក្ញង ែតីវិត �ដមង សាលា្់រ ។ បពះវិញ្ញាណ នឹង ដឹកនាុំ អ្ក គៅ គលើ ែលៃជូវ នន 

គេចក្តីេុច�ិត នធិងភាព េុខសាន្ ដដលដឹកនាុំ អ្ក គៅក្ន់ ែតីវិត ដ៏គៅអេ់កល្ ជាមួ�នឹងបពះវ�្រធិតាេួ្៌�្រេ់អ្ក  

នធិង បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ » ( ្ិែចំជោះជសចក្រីជំជនឿ៖ឯកសារជយាងននដំណឹងល្អ [ ឆ្នាុំ ២០០៤ ], ទុំព�័ ១៤៨ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្(ឬសរបសរ)អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលទាៃសាករោមែង់

្រ្ននុងសោដាហ៍បៃះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីតនមលែនៃរោររំឭ្របសច្រ្រីសញ្ញាបុណ្យក�មុ�ទឹ្រកបចាំសោដាហ៍

របសប់យើង។
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គមគ�ៀនទតី ២៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៧, ៦៨–៨៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៨០–៨៤

្្ះអម្ចាស់តណនាំដល់ថានាក់ដឹកនាំសាសនាច្កឲ្យរកសាកំណែ់្តាសម្ជិកភា្សាសនាច្ក្ែមឹ្ែូវ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:៨១–៨4បោយរោរ�ូៃដំណឹងដល់សិស្សថាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុកតូវោៃថណនាំឲ្យ្រត់ករាប្មះរបស់មៃុស្សថដលោៃចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ពួ្រប្រ្រសាទ្ុរប្មះ

ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅមួយ។ប្មះរបស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្រកតូវោៃដ្របចញពរីបសៀវបៅ

បនាះ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃផ្លាស់ពរីទរីរាំងមួយបៅទរីរាំងមួយបទៀត្ឺកតូវយ្រវិញ្ញាបៃបកតនៃ

សរា�ិ្រភាពរបស់ពួ្រប្បៅជាមួយបដើម្បរីកប្ល់បៅឲ្យអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាព្ ្រីរបស់ពួ្រប្។បៅ�ំនាៃ់របស់បយើងអ្ន្រដឹ្រនាំ

សាសនាចក្របៃ្រ្រសា្រំណត់ករាសរា�ិ្រភាពកតឹមកតូវបែុថៃតេវិធរីសាកសតេនៃរោរបធ្វើវ្ឺរាៃភាពរ្យកសលួបកចើៃ។

អ្ន្រអាចបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃ។
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គមគ�ៀន ទតី ២៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២១
បមបរៀៃទរី២9៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២១:១–៣

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ្ែវូោនតាំងឲ្យជ្វើជា្ យាការីនិងអ្នកជមើលឆុែននសាសនាច្ក

សូម្ ិតសុំសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យបកចៀងបទ«បយើងសូមអរ្ុណកទង់ចំបោះពយារោរី»(ទ្ំនុក ្រងម្កើរបលខ១9)ជាថ្្ន្រនៃរោរកប�ុំ

ធម្ៃិោឋាៃកបចាំន្ងៃ។បៅបពលអ្ន្រចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូមកោប់អំពរីទៃុំ្រតបមកើងបៃះបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើមូលបហតុមួយចៃំួៃអ្វរីខលែះថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថ្លែងអំណរ្ុណចំបោះពយារោរីរានា្រ់?

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១ព្ួរប្ៃឹងបរៀៃពរីបសច្រ្រីពិត

ថដលអាចបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីតួនាទរីរបស់ព្ួរពយារោរី។បដើម្បរី្ ្ល់ដល់សិស្សៃូវបរិបទជាកបវតតេិសាកសតេមួយចំៃួៃ

សករាប់វិវរណៈបៃះសូមសបង្ខបពព័តរ៌ាៃថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបុព្វ្រថាបមបរៀៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:១ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលតំថណងថដល

យែូថសបស៊្ីធៃឹងកតូវោៃប្សាគល់។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅយែូថសបស្៊ីធឲ្យបធ្វើជាអ្ន្របមើលឆុតបនាះ?

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅយែូថសបស្៊ីធឲ្យបធ្វើជាពយារោរីបនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវតថំណងទាំងបៃះៃិងទំៃួលខុសកតូវថដលរាៃ្រ្ននុងបនាះសូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យអាៃរោរពិពណ៌នា

អំពរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងពយារោរីរានា្់រដូចខាងបករោមបៃះឲ្យឮៗ។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ៃិមួយៗយឺតៗឈប់បៃិ្ច

បៅបពលបញ្ចប់កបបោ្ៃរីមួយៗ។សូមសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់បមើលកបបោ្ទាំងឡាយថដលរាៃអតថែៃព័យដល់

ពួ្រប្បហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីពៃ្យល់ពរីមូលបហតុ។

« អ្កគមើលឆុត ្ឺជា អ្ក ដដល គមើលគេើញ គោ� ដភ្ក ខាង វិញ្ញាណ ។ គលាក ដឹង ពតី អតថែន័�  នន អ្វតី ដដល 

ហាក់ដរូចជា [ បេពធិចបេពធិល  ឬលាក់កុំបាុំង ] ចុំគោះ អ្កដនទ គហតុដរូគច្ះគហើ�គលាក ្ ឺជា អ្ក្រកដប្រ 

នធិង អ្ក្រញ្ជាក់ ពតី គេចក្តីពធិត ដ៏ អេ់កល្ ជានធិច្ច ។ ោត់ ពយាក�ណ៍ អនា្តក្ល ពតី អតតីតក្ល នធិង 

្រច្ចញ្រ្ន្ក្ល ។ ក្�ណ៍ គនះ ោត់ គ្្វើ គោ� អុំណាច នន បពះអរាចាេ់ ដដល ប្រតធិ្រត្ធិក្� តាម��ៈ ោត់ គោ� 

ផាទាល់ ឬ មធិន ផាទាល់ ជាមួ� នឹង ែុំនួ� នន ឧ្រក�ណ៍ ដ៏ គទវភាព ដរូចជា �រូ�ីម នធិង ្រូមតីម ។ នធិយ� �ួម 

គលាក ្ ឺ ជា មនុេ្ស រានាក់ ដដល គមើល គេើញ ដដល គដើ�គៅក្ញង  ពនលៃឺ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ោុំង គ្រើក ដភក្  » 

( John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, ៣ vols. in ១ [ ១៩៦០ ], 

២៥៨ ) ។

បរុព្វកថា
គៅ គបក្ម ក្� ដឹក នាុំ �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ សាេនាចបក ននបពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ 

នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� បតរូវ បាន គ�ៀ្រចុំ គឡើង ជាែលៃជូវក្� គៅ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខ គមសា ឆ្នាុំ 

១៨៣០ គៅ ែ្ទះ �្រេ់  គពបតុេ វិតគមើ� េី៊ញ្ញ័� ក្ញង ហាវាដ�៉ត �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក ។ រាន 

មនុេ្ស ែធិត ៦០ នាក ់បាន មក ចរូល�ួម ក្� ប្រែុុំ ដដល រាន ក្� អ្ធិសាឋាន ក្�ោុំបទ  

ក្� ដតងតាុំង ក្� ្រគបមើ សាបក្ម៉ង់ នធិង ពធិ្តី្រញ្ជាក់ ។ គៅក្ញង ក្� ប្រែុុំ គនះ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលឥឡជូវ បានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ២១ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រក្េ អុំពតី ក្� គៅ្រគបមើ នធិង 

ទុំនួល ខេុបតរូវ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គហើ� បាន ដណនាុំ ដល់ េរាែធិក សាេនាចបក ឲ្យ 

សាដា្រ់ តាម ោក្យ េម្តី �្រេ់ គលាក ។

បង្រៀនងដ្យ្ពោះវិញ្ញាណ

ងេើយផ្លែរទីបន្ទាល់អំពី

្ពោះងយេ៊ូវ្គីេ្ទ

េរូមអ្ក ខុំ ឲ្យ អេ់ពតីលទ្ភាព គដើម្តី 

្រគងកើត ្រ�ិយក្េ ម�ួ  ដដល 

េធិេ្ស អាច បតរូវ បាន ្រគបងៀន 

គោ�បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។ វិ្តី 

ដរ៏ាន អតថែន័� ្រុំែុត ម�ួ គដើម ត្ី 

្រគងកើត ្រ�ិយក្េ ម�ួ ដរូគច្ះ ្ ឺ គផាដាត 

ឧោហ�ណ៍ នធិងក្� ពធិភាកសា �្រេ់ អ្ក 

គៅ គលើ បពះអង្គេគ្រ្គះ ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ 

អុំពតី បទង់ ឲ្យ ញឹកញា្់រ គហើ� ែ្ល់ ឱក្េ 

ឲ្យ េធិេ្ស ដ ល្ៃងទតី្រនាទាល ់អុំពតី បទង់ ។
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គមគ�ៀនទតី ២៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២១

ពយាក្�ី ្ឺជា « ្រុ�េ រានាក់ ដដល បតរូវបាន គៅ គោ� បពះ គដើម្តី នធិយ� ែុំនួេ បពះ ។ ក្ញងនាម ជា សា�ទរូត �្រេ់បពះ ពយាក្�ី 

រានាក់ ទទួល ្រទ្រញ្ញត្ធិ ពយាក� គហើ� ទទួលវិវ�ណៈ មកពតីបពះ ។ ទុំនួលខុេបតរូវ �្រេ់គលាក ្ឺ គដើម្តី ្ររ្ហាញ ពតី បពះហឬទ័� 

�្រេ់បពះ នធិង លកខេណៈ ពធិត �្រេ់បពះ ចុំគោះ មនុេ្ស គលាក គហើ� ្ររ្ហាញ ពតី អតថែន័� នន ក្� ទុំនាក់ទុំនង �្រេ់ បទង់ ជាម�ួ 

ពួកគ្ ។ ពយាក្�ី រានាក់ ប្រក្េ ្រដធិគេ្ អុំគពើបា្រោុំង បេុង គហើ� ោ� ទុក ពតី ែលវិបាក �្រេ់ វា ។ គលាក្ឺ ជា អ្ក ែសា� 

អុំពតី គេចក្តីេុច�ិត ។ ក្ញងឱក្េ ខលៃះ ពួកពយាក្�ី អាច នឹងបតរូវ បាន ្រុំែុេ្ុំនធិត ឲ្យ ោ�ទុក ជាមុន អុំពតី អនា្តក្ល េបរា្់រ 

ជា ប្រគយែន៍ ដល់មនុេ្ស គលាក ។ គោះជាយ៉ាងណា ទុំនួលខុេបតរូវ ចម្ង �្រេ់គលាក ្ឺ បតរូវ ដ ល្ៃង ជា សាក្សតី អុំពតីបពះប្តីេ្ទ » 

( គេចក្តីដណនាុំ ដល់ ្រទ្ម្ពតី� ោុំងឡា� « ពយាក្�ី » scriptures.lds.org ) ។

បនាទាប់ពរីៃិយមៃព័យៃរីមួយៗោៃអាៃបហើយសូមអបញជើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យពៃ្យល់ថាកបបោ្ណ្ថដលពួ្រប្រាៃ

ចំណ្ប់អារម្ណ៍។

មុៃបពលបៃ្វអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពិភា្រសាជាមួយសិស្សបោយសបង្ខបអំពរីៃិយមៃព័យនៃតថំណងប្្សងៗបទៀតដូចខាង

បករោមថដលោៃ្ ល្់ឲ្យបៅ្រ្ននុងខទរីមួយនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១៖

អ្ក បកណ្ប ៖ជាមៃុស្សរានា្រ់ថដល(១)ប្រថកបោ្រ្យសម្រី្រ្ននុងរោរសរបសរឬរោរៃិោយបៅជាភាសាប្្សងបទៀតឬ(២)

្្ល់អតថែៃព័យរោៃ់ថតចបាស់ចបំោះរោរប្រថកបរួចបហើយរាមរយៈរោរថ្រលម្អឬរោរថ្រតកមវូោឬបោយរោរសាដារៃូវឯ្រសារ

ថដលោៃោត់បង់បៅ(សូមបមើលបសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ,«រោរប្រថកប»scriptures.lds.org)។

ពួក សាវក ៖ជាសា្រ្សរីពិបសសរានា្រ់របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទដល់ពិ្ពបលា្រ(សូមបមើលបសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរ

ទាំងឡាយ«សាវ្រ»)។

ណអលង�ើរ ៖«ជាតំថណងកតឹមកតូវថដលោៃ្ ្ល់បៅឲ្យអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រទាំងអស់»ៃិង្ ្ល់ចបំោះៃរណ្

រានា្់រថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើ្រិច្ចរោរកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបពញបរា៉ាង(សូមបមើលបសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

«ថអលបឌើរ»)។

• បតើតថំណងថដលោៃ្ ្ល់បៅឲ្យយែូថសបស៊្ីធ�ួយអ្ន្រយល់អំពរីតួនាទរីសំខាៃ់របស់បលា្រ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:២–3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះោៃ

បំ្ុស្ំៃិតដល់យែូថសបស៊្ីធឲ្យបធ្វើ។សូមសិស្សឲ្យកោប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃ។(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីពិតថាព្រះបាៃ�ឹកនាំយ៉ូផសបស៊្ម៊ីធឲ្យោដារោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

គ�ើងវិញ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីដឹងថាយែូថសបស៊្ីធកតវូោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីសាដារប�ើងវិញ

ៃិងដ្ឹរនំាសាសនាចក្ររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទដូបច្នះ?

សូមបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវរូបភាពបងកបុសយែូថសប

(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ននដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009],បលខ៨6;

សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)បហើយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

បសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាខាងបលើ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២១:៤–៩

សម្ជិកននសាសនាច្ក្ួរតែសាដារែ់តាមោក្យសម្រីររែស់

យ៉តូសរែស្៊ម្ី

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះបៅ

ន ង្ៃថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើង។វិវរណៈបៃះ

កតូវោៃកប្ល់ឲ្យបៅន្ងៃពិបសសបៃះ្ឺ្ ្ល់ៃូវភាពសំខាៃ់

ជាពិបសសអំពរីវ។

សូមសរបសរៃូវោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយដូចខាងបករោមដ្រ

កសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:4–៥បៅបលើ

រោដារបខៀៃ(សូម្ំុរោ្រ់បញ្ចតូលទាំងៃិយមៃព័យបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ

បនាះប�ើយ)៖
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សាសនាច្ក(សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់យែូថសបស៊្ីធ

្រ៏ដូចជាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់បយើងផ្ទាល់្ ងថដរ)។

របស់ងលាក(ជាពិបសសចំបោះយែូថសបស៊្ីធបែុថៃតេ្រ៏អាចសំបៅបៅបលើកបធាៃសាសនាចក្របច្ចនុប្បៃ្ន្ ងថដរ)

ោក្យ សម្ដី និរ ប្្ញ្រ្ិ ទាំរឡាយ(អាចសំបៅបៅបលើរោរបបកងៀៃៃិងដំបូនាមៃរបស់ពយារោររីានា្់ររួមរាៃទាំងរោរថណនាំជា្រ់លា្់រ

ថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យបោយកពះអរាចស់រាមរយៈពយារោរី្ងថដរ)

ងោយ ងសចក្ដី អ្រ់ធន់ និរ ងសចក្ដីជំងនឿ ្្ប់ោ៉ារ(អាចរាៃៃព័យថាបយើងអាចទុ្រចិតតេទាំងកសងុបៅបលើរោរបបកងៀៃរបសព់យារោរី

ថាបយើងពុំ្ួររិះ្ៃ់បលា្រថាបយើង្ ួរថតបធ្វើរាមដំបនូាមៃរបស់បលា្របោយពុំ្ិតអំពរីរោរធាលា្រ់ចុះផ្ទាល់ខលែលួៃថដលបលា្រអាចរាៃ

បហើយថាបយើង្ ួរថតរង់ចាំពរ�ព័យថដលោៃសៃយាបោយអត់ធៃ់)

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:4–៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយពិចារណ្អំពរីអតថែៃព័យនៃោ្រ្យ

ឬឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមសួរដល់សិស្សថាបតើព្ួរប្ៃឹង្រំណត់ោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បកបើៃិយមៃព័យបៅ្រ្ននុងរង្វង់ក្រច្របដើម្បរីដ្ឹរនាំរោរពិភា្រសា។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូច

ខាងបករោមបៃះ៖

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:4–៥បតើរោរបបកងៀៃរបសព់យារោរីណ្មួយថដលបយើងកតូវសាដាប់?

(បយើងកតូវសាដាប់«រាល់ោ្រ្យសម្រីរបស់បលា្រៃិងបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ»)។

• បហតុអ្វរីបពលខលែះវតកមូវឲ្យរាៃរោរអត់ធៃ់ៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿបដើម្បរីសាដាប់ោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរី?

• បតើរោរដឹងថាពយារោរីទទួលោៃដំបូនាមៃៃិងបទបញ្ញតតេិម្រពរីកពះអរាចស់�ួយដល់អ្ន្រទទួលយ្រោ្រ្យសម្រីរបសប់លា្រ

«បោយបសច្រ្រីអត់ធៃ់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿក្ប់ោ៉ាង»រាមរបបៀបណ្?(្�ៃិងស�២១:៥)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ៗឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលពរ�ព័យបរីោ៉ាងថដលោៃ

្្ល់ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលោៃោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបោយបសច្រ្រីអត់ធៃ់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាអតថែៃព័យមួយនៃោ្រ្យញាប់ញ័រ្ឺបធ្វើឲ្យរបូតឬោច់បចញពរីអ្វរីមួយថដលកទកទង់វឬោច់បចញពរីកបអប់មួយ។ដូបច្នះរោរ

ប្រថកបមួយនៃខ្ម្ពរីរបៃះអាចថាបៅបពលសាថាៃសួ្ ៌ញាប់ញព័រ«បដើម្បរីបសច្រ្រីល្អដល់[បយើង]»បនាះវិវរណៈៃិងពរ�ព័យ

ទាំងឡាយ្ឺកតូវោៃ«ោច់បចញម្រ»បហើយចា្រ់បកសាចម្របលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលបធ្វើរាមព្ួរពយារោរីបៅរស់)។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបរោរសៃយាថដលោៃកបទាៃឲ្យដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលោៃសាដាប់រាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីោ៉ាង

ដូចបម្ច?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងោដាប់តាមោក្យ

សម្ដបីរបស់្យាការីគនារះគយើងៃឹងពតវូបាៃការោរទាស់ៃឹងមារសពតូវ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរសាដាប់រាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរី«្ររាចត់អំណ្ចនៃបសច្រ្រីងងឹតបចញ»ោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្បទើបៃឹងោៃកោប់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរដ្រកសង់ដូចខាង

បករោមបៃះស្រីអំពរីរោរបដើរបលងជា្ូ(ឬរោរដ្រកសង់មួយបទៀតអំពរី�បកមើសរបស់អ្ន្រ)បចញម្រពរី្រូៃបសៀវបៅងដើម្ដី ករាលាំរ 

នន យុវជន ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បហើយកោប់អំពរីដំបនូាមៃរបសព់យារោរីៃិងពរ�ព័យ

ថដលោៃសៃយា។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់រោរអាៃរួចបហើយសូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃកោប់។

« ក្� គដើ� គលង ជា ្ រូ ្ឺ ជា េកមមេភាព មួ� ដដល បាន ោក់ គដើម្តី អនុញ្ញាត ឲ្យ �ុវែន រានាក់ នធិង �ុវនា�ី រានាក់ ចា្រ់ គែ្ើម សាគល់ 

ោនា បាន ប្រគេើ� ជាង ។ គៅ ក្ញង វ្រ្្ម៌ ដដល ក្� គដើ� គលង ជា ្ រូ អាច ទទួល �ក បាន វា អាច ែួ� អ្ក ឲ្យ គ�ៀន នធិង អនុវត្ នរូវ 

ែុំនាញ ខាង េង្គម អភធិវឌ្ឍ មធិត្ភាព រាន ភាព េ្របា� �ីករា� នធិង ទតី្រុំែុត  �ក គេើញ នដ ្ រូ ដ៏ អេ់កល្ ជានធិច្ច រានាក ់។

« អ្ក មធិន ្ ួ� គដើ� គលង ជា ្ រូ គឡើ� �ហរូត ដល់ អ្ក រាន អា�ុ យ៉ាងតធិច ១៦ ឆ្នាុំេធិន ។ គៅ គពល ដដល អ្ក ចា្រ់គែ្ើម គដើ� 

គលង ជា ្ រូ េរូម គៅ ជាមួ� នឹង ្ រូ គែ្សង គទៀត ។ េរូម គចៀេវាង ពតី ក្� គដើ� គលង ជា ្ រូ ញឹកញា្រ់ ជាម�ួ នឹង នដ ្ រូ ដដដលៗ ។ 

ក្�អភធិវឌ្ឍន៍ ទុំនាក់ទុំនង េ៊ីែគបរៅ តាុំង ពតី វ�័គកមេង គពក អាច រារាុំង អ្ក មធិន ឲ្យ រាន ឱក្េសាគល់ មនុេ្ស គែ្សង គទៀត ដដល អ្ក 

ែួ្រ គហើ� ប្រដហល ជា អាច នាុំ គៅ �ក ភាព អេតីល្ម ៌។ េរូម អគញ្ើញ ឪពុករាតា� �្រេ់ អ្ក ឲ្យសាគល់មនុេ្ស ដដល អ្ក គដើ� គលង 

ជា ្ រូ ជាមួ� ។

« េរូម គបែើេគ�ើេ គដើ�គលង ដត ជាមួ� អ្ក ោុំងឡា� ណា ដដលរាន ្រទោឋាន េតីល្ម៌ ខ្ពេ់ គហើ� នឹង គៅ ក្ញង បកមុ ដដល អ្ក 

អាច �កសា នរូវ ្រទោឋាន �្រេ់ អ្ក បាន ។ េរូម ចងចាុំ ថ្ �ុវែន រានាក់ នធិង�ុវនា�ី រានាក់គដើ� គលង ជា ្ រូ ្ឺ រាន ទុំនួល ខុេបតរូវ គដើម្តី 

ក្� ោ� កធិត្ធិ�េ នធិង ្ ុណ្ម៌ ឲ្យ ោនា គៅវិញគៅមក » ( ជដើម្បរីកម្លាំងននយុវជន [ ករូនគេៀវគៅ ឆ្នាុំ ២០១១ ], ៤; េរូម គមើល 

ែងដដ� LDS .org) ។
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• បតើអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ទទួលោៃពរ�ព័យពរីរោរសាដាប់រាមោ្រ្យសម្រីៃិងបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយនៃពយារោរីបៅរស់

បៅបពលណ្?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្កតូវបធ្វើបដើម្បរីកបរោសអំពរីពរ�ព័យថដលោៃសៃយាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា២១:6។សូមអះអាងៃឹងព្ួរប្ថាបៅបពលពួ្រប្សាដាប់រាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់

បនាះពួ្រប្ៃឹងទទួលោៃពរ�ព័យដ៏អសាចរ្យ្រ្ននុងបពលបៃះៃិងដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ច។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:៧–9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

បំណងកោថានាៃិងឥរោិបទសុចរិតរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

• បតើបយើងបរៀៃោៃអ្វរីខលែះអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបចញម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្រ៏អាចអៃុវតតេចំបោះកបធាៃនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

បច្ចនុប្បៃ្នបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:១០–១២

អូលរីជវើរជៅជ�ើរី្ែូវោន្រ្ួរលសារល់ជាតអលជ�ើរនិងអ្នកផសាយម្នាក់

សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំដំបូងរបស់សាសនាចក្រអូលរីបវើរប្បឌើរីកតូវោៃថតងរំាងជាថអលបឌើររានា្រ់បោយពយារោរី

យែូថសបស្៊ីធបហើយពយារោរីកតូវោៃថតងរំាងជាថអលបឌើរបោយអូលរីបវើរប្បឌើរី។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យផ្លាស់បវណ

ោនាអាៃឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:១0–១២។

អ្ន្រ្រ៏អាចចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ១0កពះអរាចស់សបំៅបៅបលើអូលរីបវើរប្បឌើរីថាជា«សាវ្ររបស់បយើង»(សូមបមើល

្ងថដរ្�ៃិងស�២0:២–3)។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងភាសាក្រចិោ្រ្យថាសាវករាៃៃព័យថា«ជាមៃុស្សរានា្រ់

ថដលកតូវោៃបញជតូៃ»(បសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ«សាវ្រ» scriptures.lds.org)។អូលរីបវើរប្បឌើរីកតូវ

ោៃបញជតូៃម្របោយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយោៃបញ្ជាឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។បទាះបរីជាអូលរីបវើរកតូវោៃ្ ្ល់

ឲ្យៃូវទំៃួលខុសកតវូជាសាវ្រ្រ្រី្៏របលា្រពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដរ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយ

បលា្រោៃ�ួយបៅ្រ្ននុងរោរថស្វងរ្របុរសថដលកតូវោៃបៅថាជាសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ូមបនាះបពលវកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ

១៨3៥។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:១១បតើអូលរីបវើរប្បឌើរីកតូវោៃសុំឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ថ្លែងពរីកពះនាម

របស់កពះអរាចស់)។

• បតើរោរថ្លែងអំពរីកពះនាមរបស់កពះអរាចស់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះអ្ន្រ?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃន្ងៃបៃះបោយរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួលស្រីអំពរីរបបៀប

ថដលព្ួរប្អាចថ្លែងពរីកពះនាមរបសក់ពះអរាចស់បហើយបធ្វើជាតណំ្ងឲ្យសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់ព្ួរប្

សហ្មៃ៍របស់ព្ួរប្ៃិងពិ្ ពបលា្រ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២២–២៣ 
បមបរៀៃទរី30៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២២–២3

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២២

្ិ្រីរុែណ្យ្ជមុជ្ឹរក្ែវូតែជ្វើជ�ើងជោយអ្នកទាំងឡាយតដលម្នសិ្រ្ិអំណាច្ែឹម្ែូវ។

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យបដើរត្ួរ្ននុងរោរសថម្ងមួយ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបដើរតួជាអ្ន្របរៀៃថដលប�ឿថាសាសនាចក្រ

ពិត។អ្ន្របរៀៃោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរពៃលែិចបៅ្រ្ននុងទឹ្របៅកពះវិហារប្្សងរួចបហើយបហើយពុំយល់ថាបហតុអ្វរី្៏រ

ចាំោច់កតូវទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រម្ងបទៀតបនាះបទ។សូមសិស្សពរីរនា្រ់ប្្សងបទៀតឲ្យបដើរតួជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាថដល

ពយាោមបឆលែើយតបចំបោះសំណួររបស់អ្ន្របរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយតបបបើពួ្រប្

សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចោនាបៃះ។

បនាទាប់ពរីរោរសថម្ងសូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២២កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិត

បោយសាថាៃភាពកសបដៀងោនាមួយ។រាៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលចង់រោលាយជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ

បៅ្រ្ននុង�ំបៃឿពរីមុៃរបស់ពួ្រប្បហើយ។ពួ្រប្បងឿងឆងៃល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្កតវូទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រម្ងបទៀត។

យែូថសបស៊្ីធោៃសួរដល់កពះអរាចស់អំពរីសំណួររបស់ពួ្រប្។្រ្ននុងចបមលែើយកពះអរាចសោ់ៃបបកងៀៃៃូវបោលលទ្ធិដ៏សំខាៃ់មួយ

នៃរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២២:១២២:១ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លាមួយថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។

• បតើឃ្លាណ្្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលទា្រ់ទងៃឹងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ?(«បសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រី

បហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ច)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវឃ្លាបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។

« ជសចក្រីសញ្ញា្ ្រីជហើយអស់កល្បអស់កាលជានិច្ច ្ឺ ជា ភាព គពញគលញ នន ដុំណឹងល្អ ។  [ េរូម គមើល 

្. នធិង េ.៦៦: ២] ។ វា រាននរូវ ‹ គេចក្តីេញ្ញា កធិច្ចេនយា េុំ្រុបតធានា ក្តព្វកធិច្ច េម្្ ក្�េចាចា 

ក្� ប្របពឹត្ធិ ក្� �ួ្រ�ួម ក្� ចរូល�ួម ឬ ក្� េង្ឹម › ដដល ភាជា្រ់ មក គលើ េរាែធិក នន សាេនាចបក គោ� 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ននក្� េនយា ឬ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ គោ� េធិទ្ធិអុំណាច ននប្រធាន សាេនាចបក 

ដដល ក្ន់ ករូនគសា ោុំងឡា� ។  [េរូម គមើល ្. នធិង េ. ១៣២:៧  ] ។ ប្រធាន នន សាេនាចបក ក្ន់ 

ករូនគសា ោុំងឡា� នន ្រព្វែធិតភាព មធិល្តីេសាដដក ។  គលាក គែ្ទ� េធិទ្ធិអុំណាច ដល់អ្កដនទ គហើ� 

ែ្ល់េធិទ្ធិ ឲ្យពួកគ្ គ្្វើ ពធិ ត្ី្រ�ិេុទ្ ដ៏ពធិេធិដ្ឋ នន ្រព្វែធិតភាព ។

« អាោហ៍ពធិោហ៍ េបរា្រ់ភាព អេ់កល្ ្ ឺ ជាគេចក្តីេញ្ញា អេ់កល្ អេ់ក្លជានធិច្ច មួយ ។ ពធិ្តី្រុណ្យបែមែុទឹក ក ៏ជា 

គេចក្តី េញ្ញា ្ មេតី គហើ�អេ់កល្អេ់ក្លជានធិច្ច មួយ [ េរូមគមើល ្ នធិង េ ១៣២: ២២  ] គហើ� ក៏ ដរូចជា ក្� ដតងតាុំង 

្រព្វែធិតភាពដដ� គហើ� គេចក្តីេញ្ញា ដនទគទៀត ោុំងអេ់ ្ឺ អេ់កល្ អេ់ក្លជានធិច្ច គហើ� ជា ដែ្ក មួ� នន ជសចក្រី េញ្ញា 

្មេតី គហើ�អេ់កល្អេ់ក្លជានធិច្ច ដដល ឱ្របកគសា្រ នរូវ គ�ឿង ប្្រ់ យ៉ាង » ( Answers to Gospel Questions, 
ចងបកងគោ� Joseph Fielding Smith Jr., វ៉ុល ទតី ៥ [ ឆ្នាុំ ១៩៥៧– ៦៦ ១ :៦៥ ) ។

បរុព្វកថា
អុំឡញងក្�ក្ត់សាេនា ដ៏្ ុំ ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ ននសាេនាចបក �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បតរូវ 

បាន ផាលាេ់្រ្ជូ� ល្ុរ្រុំបាត់ ឬ គ្្វើគឡើង គោ�ោមនេធិទ្ធិអុំណាច បតឹមបតរូវ ។ គៅក្ញង 

វិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២២ បពះអរាចាេ់ 

បាន ្រញ្ជាក់ ថ្ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្នន ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក បតរូវ បាន គ្្វើគឡើង គោ� 

អ្កោុំងឡា� ណា ដដល រានេធិទ្ធិ អុំណាច គដើម្តី ែ្ល់ េរាែធិក ភាព សាេនាចបក ដល់ 

្រុ្្គល រានាក់ៗ គហើ� អាច ចរូល គៅក្ញង ន្� �្រេ់បពះ ។ កណ្ឌ ២៣ នន គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា �ួមោុំង វិវ�ណៈ មួ� ដដលបាន ទទួល គោ� �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ េបរា្រ់ 

្ុរ�េ បបាុំ នាក់ ដដល រាន ្រុំណង បបាថ្នា យ៉ាង ខាលាុំង គដើម្តី ដឹង អុំពតី បពះឆន្ទៈ �្រេ់បពះ 

អុំពតីពួកគ្ ៖ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី, នហ�៉ុម េមេ៊ី្, សាុំ�រូដអល េមេ៊ី្, �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ េ៊ីញ្ញ័� 

នធិង �៉រូដេ្រ នណត ៍។

ការេផម្រ

ក្�េដម្ង នឹង ែួ� េធិេ្សឲ្យ អនុវត្ 

ដុំគណាះ បសា� ដុំណឹងល្អ គៅ ក្ញង 

សាថានភាព ែតីវិត ពធិត ។ ក្� េដម្ង 

នឹង ក្ន់ដតរានគជា្ែ័� គ្រើអ្ក 

ែ្ល់ គៅដល ់អ្ក ចរូល�ួម េដមង្ នរូវ 

ព័ត៌រាន ប្្រ់បោន់ គហើ� ែល្គ់ពល 

ឲ្យ គ�ៀ្រចុំខលៃលួន ។ គៅគពល េធិេ្ស 

េដម្ង ពួកគ្ នឹង រាន កុំហេុ 

ឆ្គង ។ េរូម ្ររ្ហាញ នរូវក្��ល់ចុំគោះ 

អា�មមេណ៍ នធិង អាក្រ្កធិ�ិយ �្រេ់ពួកគ្ 

គហើ�មធិនបតរូវ �ិះ្ន ់ចុំគោះ កុំហុេឆ្គង 

�្រេ់ពួកគ្គទ ។ គៅចុង ្រញ្ច្រ់ ននក្� 

េដម្ង វា អាច នឹង រាន ប្រគយែន៍ គដើម្តី 

េួ� ឲ្យ អ្ក គមើល គ្រើរាន ្ ុំនធិត គែ្សង 

ដដលពួកគ្ អាច នឹង នធិយ� គ្រើ ពួកគ្ 

ជាេដម្ង វិញ គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ៣០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២២– ២៣

សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបរាមសម្រីផ្ទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាថាងសចក្ដី សញ្ញា េ្ដី ងហើយអស់កល្អស់កាលជានិច្ច ។

• បតើរោរបរៀៃសូកតអំពរីបសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចអាចជា�ំៃួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃ

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយោមៃសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធបៅបករោមបសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចថដលោៃបធ្វើប�ើងបោយសិទ្ធិអំណ្ចអ្វរី?

(សិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាព)។

សូមសរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ិធបីបុណ្យពជមុជទឹកពតូវផតគធ្ើគ�ើងគោយមៃុស្សមានាក់ផ�លមាៃ

សិទ្ធិអំណាចមក្បីព្រះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២២:២–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរី

ឃ្លាថដលចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ពុំទទួលយ្រពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរថដលោៃបធ្វើប�ើងបោយោមៃសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាព

បនាះបទ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃសំបៅពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រជារោរចូលបៅ្រ្ននុង«ទាវារចបង្អៀត»

(សូមបមើល្ៃិងស២២:២)។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយោមៃសិទ្ធិអំណ្ចអាចជា«្រិច្ចរោរោមៃៃព័យ»របបៀបណ្?(វពុំ្ ្ល់កបបោ�ៃ៍ដ៏

អស្់រល្បដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបធ្វើ្រិច្ចរោរបនាះបទ)។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២3:3បតើកពះអរាចស់ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបកោះថត្រិច្ចរោរដ៏ោមៃៃព័យថដលកតូវោៃ

បធ្វើប�ើងបៅកោបនាះ?(កទង់ោៃបធ្វើឲ្យបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់សាថាបនាប�ើងវិញបហើយសាសនាចក្ររបសក់ទង់កតវូោៃ

សាថាបនាប�ើង)។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបោយសារថតអ្ន្រោៃរោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

នៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ–ជាកពះវិហារថតមួយ្ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធសំខាៃ់ៗ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៣

រុែរស្ោំនាក់្ែវូោនជៅឲ្យ្ ្ងងឹដល់សាសនាច្ក

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្កតូវរោរោ្រ្យសម្រីនៃរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេឬរោរដឹ្រនាំម្រពរីមៃុស្សប្្សងបទៀត។អ្ន្រអាច

ៃឹងសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបសច្រ្រីថណនាំបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២3បហើយកោប់ពរីបុរសកោំនា្រ់ថដលោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុង

្រណ្ឌបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបុរសទាំងបៃះរានា្រ់ៗោៃទទួលរោរថណនាំជា្់រលា្់រម្រពរីកពះអរាចស់។សូម

បលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលបមបរៀៃថដលពួ្រប្អាចបរៀៃបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់បៅរោៃ់បុរស

ទាំងបៃះ។�រីវកបវតតេិខលែរីៗដូចខាងបករោម្្ល់បរិបទដ៏ជា�ំៃួយសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២3។

នហ រ៉ុម ស្ម៊ីធជាបងកបុសរបស់ពយារោរីោៃ�ួយ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរោរបធ្វើរោរបោយផ្ទាល់ជាមួយៃឹង

អ្ន្របោះពុម្ព។ោត់ោៃបបកមើជាកបធាៃនៃសាខាទរីមួយរបស់សាសនាចក្របៅខូស្វរីលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។នហរ៉ុមបសាមះកតង់

ចំបោះកពះអរាចស់ៃិងសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិតរបសោ់ត់។

សាំយូណអល ស្ម៊ីធជាប្អតូៃកបុសរបស់ពយារោរីោៃក�ម�ុទឹ្របៅ្រ្ននុងថខឧសភាឆ្នាំ១៨២9។បៅ្រ្ននុងថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨30ោត់

ោៃបធ្វើដបំណើរបៅបបស្រ្រម្មួយបហើយោៃោ្រ់ល្រ់កពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលទរីបំ្ុតោៃនាំឲ្យរាៃរោរផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿដល់

កពរីហាគំយែង់ៃិងសរា�ិ្រក្ួសារោត់ជាបកចើៃ។សាំយូថអលរាៃ្្រ្រីចំបោះកពះក្ួសារោត់ៃិងសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិត

របសោ់ត់។សាំយូថអលពុំទាៃ់ោៃបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរី្្សព្វ្ សាយបទបពលវិវរណៈបៃះកតវូោៃ្ ្ល់ឲ្យបែុថៃតេរយៈបពលពរីរថខ

បករោយម្រោត់ោៃចាប់ប្្ើមរោរបបកមើបបស្រ្រម្របស់ោត់។

យ៉ណូសប សម្៊ីធ សម៊ី ្្ញរ័ជាឪពុ្ររបស់ពយារោរីោៃចូលរួម្រ្ននុងសាសនាក្របៅន្ងៃថដលសាសនាចក្រោៃបរៀបចំប�ើង។បៅរដូវបរៅដា

បករោយម្រោត់ៃិង្រូៃកបុសរបស់ោត់ដុៃខា�នុសោៃចាប់ប្្ើមបបស្រ្រម្មួយបៅដល់ក្ួសារសាច់ញាតិបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។

ោត់ោៃរោលាយជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់រានា្រ់បហើយជាអយ្យបរោទរីមួយនៃសាសនាចក្រ។យែូថសបស្៊ីធ�ុញ្ញព័រោៃពិពណ៌នា

អំពរីឪព្ុរបលា្រថាជា«បុរសបសាមះកតង់ចបំោះកពះរបស់ោត់ៃិងចបំោះសាសនាចក្រក្ប់សាថាៃភាពទាំងអស់ៃិងបករោម

រោលៈបទសៈទាំងអស់ថដលោត់ោៃឆលែងរោត់»(History of the Church,)។
យ៉ណូសប នណ្រ សម៊ី្្ញ័រ្ឺជាមិតតេ�ិតស្និតរានា្រ់របស់យែូថសបស្៊ីធ�ុញ្ញព័របហើយោៃបរ្ហាញដល់បលា្រៃូវសនាដាៃចិតតេ

ដ៏ល្អ។ោត់ោៃ្ ្ល់សរាភារបៅដល់ពយារោរីខណៈថដលបលា្របធ្វើរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់រាៃបំណងកោថានាចង់

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រជាមួយអ្ន្រដនទបទៀតបៅន្ងៃថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចបំ�ើងបែុថៃតេោត់ោៃរង់ចាំសៃិបោយសារ

ោត់ចង់សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបថៃថែម។បករោយម្រោត់ោៃសរបសរថា«ខញនុំៃឹង[រាៃ]អារម្ណ៍ល្អជាងបបើខញនុំ���ោៃបដើរ

បៅមុខ»បដើម្បរីទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របនាះ(ដូចោៃដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងLarry Porter,«The Joseph Knight 
Family»Ensign,ថខតុលាឆ្នាំ១9៧៨,ទំពព័រ40រោរកប្របោ្រ្យៃិងរោរោ្រ់អ្រ្សរធំកតវូោៃបធ្វើប�ើងរាមបទោឋាៃ)។
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គមគ�ៀនទតី ៣០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២២– ២៣

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២3:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរ

កពរាៃមួយថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់បៅឲ្យអូលរីបវើរប្បឌើរី។

• បតើរោរកពរាៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ល្់បៅឲ្យអូលរីបវើរ?បតើភាពបឆ្ើងនឆ្នាំបៅរ្ររោរល្បលួងោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលបយើងអាចបចៀសពរីអារម្ណ៍នៃភាពបឆ្ើងនឆ្ថដលៃឹងនាំបយើងបៅរ្ររោរល្បលួងបនាះ?

• កសបរាមខ២បតើអូលរីបវើរៃឹងរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះ?(សមតថែភាពបដើម្បរី«្្សព្វ្សាយពរីបសច្រ្រីពិត»)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២3:3–៥ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ភាពកសបដៀងោនាបៅ្រ្ននុងរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់បៅឲ្យនហរ៉ុមស្៊ីធ,សាំយថូអលស្៊ីធៃិងយែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញព័រ។

• បតើរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ចបំោះបុរសទាំងបៃះកសបដៀងោនាោ៉ាងដូចបមច្?(រានា្រ់ៗកតូវោៃបៅឲ្យោស់បតឿៃៃិង

ពកងឹងដល់សាសនាចក្រ។អ្ន្រ្រ៏អាចពៃ្យល់ថារោរបៅឲ្យោស់បតឿៃសំបៅបៅបលើទៃំួសខុសកតវូបដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អ

ដល់អ្ន្រដនទ)។

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យបបើ្របៅអាៃ�រីវកបវតតេិសបង្ខបរបស់នហរ៉ុមស្៊ីធ,សាំយូថអលស្៊ីធៃិងយែូថសបស៊្ីធស៊ីញ្ញព័រ

ឲ្យឮៗ។ពរីមុៃៃឹងអាៃសូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើលរបបៀបថដលបុរសទាំងបៃះោៃបំបពញរាមរោរបៅឲ្យោស់បតឿៃ

ៃិងពកងឹងដល់សាសនាចក្រ។បនាទាប់ពរីអាៃ�រីវកបវតតេិៃរីមួយៗបហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើរាៃភាពកសបដៀងោនាៃិងភាពខុសោនារាៃអ្វរីខលែះរវងរោរថណនាំបៅដល់នហរ៉ុមស្៊ីធៃិងសាំយថូអលស្៊ីធ?

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលបយើងអាចោស់បតឿៃៃិងពកងងឹដល់សាសនាចក្រ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ�រីវកបវតតេិសបង្ខបរបស់យែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័ររួចបហើយសុំឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២3:6–៧ថដលរាៃៃូវោ្រ្យទនូាមៃរបស់កពះអរាចស់ចំបោះយែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលថាបតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ោត់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ។

• បតើយែូថសបនណតោៃបញ្ជាឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ឲ្យអធសិាឋាៃឮៗបៅ្រ្ននុងទរី្រំោំងជាមួយៃឹងក្ួសារៃិងមិតតេ្្រ្ិោត់

ៃិងបៅចំបោះពិ្ ពបលា្របដើម្បរីចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយបដើម្បរីោស់បតឿៃដល់អ្ន្រដនទ)។

• បតើរាៃ្ ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២3:៧ថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យ

បដើម្បរីកបទាៃពរដល់យែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រ?

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងរយៈបពលខលែរីមួយបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះយែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រោៃបក�ើសបរើស

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។ោត់ោៃបៅបសាមះកតង់ចំបោះសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិតរបសោ់ត់រោរោរដល់ពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធបោយសរាងាត់ៃិងបបើ្រចំហរ។ពយារោរីបករោយម្រោៃពិពណ៌នាអំពរីយែូថសបនណតស៊ីញ្ញព័រថាជា«មៃុស្សបសាមះៃិង

ពិតកតង់បហើយជា�ំៃួយៃិងជា្ំរូបហើយកប្របបោយ្ុណធម៌ៃិងសនាដាៃចិតតេល្អពុំថដលរ្្របរបៅបឆ្វងឬបៅសាដាំប�ើយ»

(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ២00៧]46២)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថ ល្ែងបោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២3។

សិស្សអាចៃឹងបរ្ហាញអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖

គៅគ្លគយើងមាៃបំណងពបាថ្នាគ�ើម្បីបគពមើព្រះអមាចាស់គយើងអាចទទួលបាៃការ�ឹកនាំផ្ទាល់ខលលួៃមក្បីពទង់។

ព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្រ�ល់គយើងគៅគ្លគយើងគធ្ើតាមការផណនាំផ�លពទង់បាៃពបទាៃ�ល់គយើង។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរោរថណនាំថដលពួ្រប្ោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចស់រាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោ្រ្យសម្រី

របស់ពយារោរីបៅរស់ឬកពះ្ម្ពរីរ។សូមឲ្យបពលពួ្រប្ពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីៃឹ្រ្ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបោរពរាមដំបូនាមៃ

ថដលពួ្រប្ោៃទទួល។អ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ្រំណតប់ហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររាល់ចំណ្ប់អារម្ណ៍ថដលពួ្រប្ោៃទទួល។សូមអះអាងៃឹងពួ្រប្ថាពួ្រប្ៃឹងទទួលោៃពរ�ព័យ

ជាមួយៃឹង�ំៃួយៃិងរោរថណនាំម្រពរីកពះអរាចស់បៅបពលពួ្រប្បធ្វើរាមអ្វរីថដលកទង់ោៃសុំឲ្យព្ួរប្បធ្វើ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០–២៣  

( គមគ�ៀន ទតី ៦ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២0–២3(បមបរៀៃទរី6)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ២០–២៣ ( គមគ�ៀន ទតី ៦ ) មធិន ដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែក្ នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:១–៣៦)
គមគ�ៀន គនះ ្ រូេ ្រញ្ជាក ់ពតី ក្�គៅ ្រគបមើ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ មក ពតី បពះ គដើម្តី គ�ៀ្រចុំ សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។ វា ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល ់ថ្ 

ក្�គលច គចញ មក នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន ្ឺ ជា ភេ្ញតាង ម�ួ នន គេចក្តីពធិត ដ៏ គពញគលញ នន ក្�សាតា�គឡើង វិញ ។ េធិេ្ស ក ៏អាច �កគេើញ នរូវ គេចក្តី ពធិត 

ប្ឹះ អុំពតី លកខេណៈ នធិង នធិេ្ស័� �្រេ់ បកមុបពះ ែងដដ� ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៣៨–៦៧)
េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតី ក្តព្វកធិច្ច នន តុំដណង ្រព្វែធិតភាព គហើ� បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល ករូនប្រុេ ោុំងឡា� �្រេ់ បពះវ�្រធិតាេួ្៌ ទទួល តុំដណង 

នន ្រព្វែធិតភាព ក្ន់ដត ខ្ពេ់ គនាះ ពួកគ្ ទទួល បាន នរូវ ទុំនួលខុេ បតរូវ នធិង ឱក្េ ក្ន់ដត គបចើន គដើម្តី ្រគបមើ អ្កដនទ ។ េធិេ្ស ក៏ អាច េធិកសា ពតី 

ទុំនួលខុេបតរូវ �្រេ់ អ្ក ក្ន់ ្រព្វែធិតភាព ដដល រាន គដើម្តី ចាត់ដចង ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ នន ដុំណឹង ល្អ គហើ� គមើល ដ្ោុំ បពមោុំង ្រគបមើ ដល់ េរាែធិក 

សាេនាចបក ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០:៣៧,៦៨–៨៤)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន ្រុណ្យ បែមុែទឹក នធិង ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ។ ដ្ធិត ពធិ្តី្រុណ បែមុែ ទឹក បតរូវដត គ ្្វើ គឡើង គោ� ្រុ្្គល មួ� �រូ្រ ដដល 

ក្ន់ េធិទ្ធិអុំណាច បតឹមបតរូវ គហើ� បតរូវ បាន គ្្វើ គឡើង គៅក្ញង លកខេណៈ បតឹមបតរូវ គទើ្រ ពតី្តី ្ុរណ្យ បែមុែទឹក គនាះ នឹង បតរូវ ទទួល សាគល់ គោ� បពះ ។ 

េធិេ្ស ក៏ បាន ពធិចា�ណា អុំពតី ក្�េនយា ដដល ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ គសាមះបតង់ ចុំគោះ គេចក្តីេញ្ញា នន ្រុណ្យ បែមុែទឹក �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� ទទួលោន 

សាបក្ម៉ង់ គោ� េក្ធិេម គនាះ ពួកគ្ នឹង រាន បពះវិញ្ញាណ ្ ង់ គៅ ជាមួ� ពួកគ្ ជានធិច្ច ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២១–២៣)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី បពឹត្ធិក្�ណ៍ ែុុំវិញ ក្�សាថា្រនា សាេនាចបក ជា ែលៃជូវក្� គនាះ ពួកគ្ បាន េធិកសា ពតី គេចក្តីពធិត ខាង គបក្ម គនះ ៖ បពះ បាន 

្រុំែុេ ្ ុំនធិត�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ឲ្យសាដា� សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គឡើង វិញ ។ ប្រេធិនគ្រើ ្ុរ្្គល រានាក់ៗ សាតា្រ់ តាម ប្រសាេន ៍�្រេ់ ពយាក្�ី គនាះ 

ពួកគ្ នឹង បតរូវបាន ក្�ោ� ប្រឆ្ុំង នឹង អា�ក្ស គហើ� ទទួល បាន នរូវ ព�ែ័� ពតី សាថានេួ្៌ ។ ពធិ្តី ្ុរណ្យ បែមែុ ទឹក បតរូវ ដត គ ្្វើគឡើង គោ� មនេុ្ស រានាក់ 

ដដល រាន េធិទ្ធិអុំណាច មក ពតីបពះ ។ គៅគពល គ�ើង រាន ្រុំណង បបាថ្នា គដើម្តី ្រគបមើ បពះអរាចាេ់ គនាះ គ�ើង អាច ទទួល ក្�ដណនាុំ ពធិគេេ មក ពតីបទង់ 

គហើ� បពះអរាចាេ់ នឹង ប្រោន ព�ដល ់ពួកគ�ើង គៅគពល គ�ើង គ្្វើ តាម ក្�ដណនាុំ ដដល បទង់ បាន ប្រោន ឲ្យ គ�ើង ។

គសចក្ីគផដើម

សាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបោយថ្្អ្របលើវិវរណៈថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធ។បមបរៀៃបៃះ្ ូស

បញ្ជា្រ់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃវិវរណៈរបស់កពះអរាចស់ចបំោះពយារោរីរបស់កទង់។
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គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២០–២១

្្ះអម្ចាស់ជរៀរែចំសាសនាច្កររែស់្្រង់

សូមបរៀបចំរូបភាពថដលទា្រ់ទងោ្រ់បលើក្រោសពរីរសៃលែឹងប្្សងោនា។សូម្រុំឲ្យសិស្សបមើលប�ើញរូបភាពទាំងបនាះប�ើយ

រហូតដល់អ្ន្របធ្វើរាមរោរថណនាំខាងបករោម។

សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្រៃឹងបរ្ហាញពួ្រប្ៃូវរូបភាពពរីរបហើយ

ថាពួ្រប្ប្្ ួរថតពយាោម្ ូរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្បមើលប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាព្ួរប្ៃឹងប�ើញរូបភាពៃិមួយៗថតមួយវិនាទរី

បែុបណ្ណះដូបច្នះព្ួរប្្ ួរថតយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ឲ្យោៃមែត់ចត់។

សូមបរ្ហាញរូបភាពទរីមួយដល់ព្ួរប្សូមទុ្របពលឲ្យព្ួរប្

្ូររូបបនាះបហើយបករោយម្របរ្ហាញរូបភាពទរីពរីរដល់ពួ្រប្

បហើយទុ្របពលខលែះឲ្យព្ួរប្្ ូររូបបនាះ។

• បតើរូបភាពមួយណ្រ្យ្ ូរជាងប្?

សូមបរ្ហាញរូបភាពទាំងពរីរ្រ្ននុងបពលថតមួយ។សូមចង្អនុល

បរ្ហាញថារូបភាពទាំងពរីរបៃះរាៃចំៃួៃថខ្សបនាទាត់ដូចោនា។

• បហតុអ្វរីោៃជារូបភាពទរីពរីរកសលួ្ូរជាង?(ថខ្សបនាទាត់ដប់ពរីរថដលរាៃសណ្ដាប់ធានាប់រ្យ្ ូរជាង)។

• បតើបមបរៀៃអ្វរីខលែះថដលបយើងបរៀៃពរីរោរ្ូររូបភាពទាំងពរីរបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសាតារសាសនាចក្ររបស់កទង់ប�ើងវិញបនាះកទង់ោៃកបទាៃវិវរណៈមួយចំៃួៃសតេរីអំពរី

របបៀបថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំបហើយថាៃរណ្្ ួរថតដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។

• បតើរោររាៃពយារោរីរានា្រ់ៃិងសាវ្រ១២នា្រ់រ្រសាសណ្ដាបធ់ានាប់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:១–២ឲ្យឮៗបហើយឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា២១:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបណ្ដា�ំហាៃដំបូងថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធ្វើ

បដើម្បរីសាថាបនាសណ្ដាប់ធានាប់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កទង់។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីសាថាបនាសណ្ដាប់ធានាប់ៃិង�ួយបរៀបចំសាសនាចក្ររបស់

កទង់បនាះ?(កទង់ោៃបៅយែូថសបស្៊ីធឲ្យបធ្វើជាពយារោរីោៃ្ តេល់កពះបញ្ញតតេិដល់បលា្របហើយោៃ្ តេល់រោរថណនាំអំពរី

របបៀបបរៀបចំសាសនាចក្ររបស់កទង់)។

សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្សបោយសរបសរថាព្រះបាៃផណនាំយ៉ផូសបស្ម៊៊ីធឲ្យោតារោសនាចពករបស់ពទង់គ�ើងវិញបៅបលើ

រោតារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីវចាំោច់រាៃពយារោរីបដើម្បរីសាតារសាសនាចក្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើងវិញ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយរបបៀបថដលរោរស្ិរសាររបស់ព្ួរប្អំ�នុងសោតាហ៍បៃះ�ួយព្ួរប្ឲ្យរាៃអំណរ្ុណរោៃ់ថតខាលាំង

ចបំោះយែូថសបស្៊ីធៃិងតួនាទរីរបស់បលា្រ្រ្ននុងរោរសាតារសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើងវិញ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រថាយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈៃិងរោរថណនាំឲ្យសាថាបនាសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់បហើយថារាមរយៈ

យែូថសបស្៊ីធបនាះកពះអរាចស់ោៃនាំម្រៃូវរបបៀបបរៀបរយម្ររោៃ់ៃ្រកទង់បលើថ្ៃដរីបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:៥–6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលពរ�ព័យបរីថដលោៃ្ ្ល់ដល់

អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលទទួលយ្រោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបោយបសច្្ររីអត់ធៃ់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។បនាទាប់ពរី

អាៃរួចសូមពៃ្យល់ថារោរសៃយាទាំងបៃះ្រ៏អៃុវតតេ្ ងថដរចបំោះពយារោរីបៅរស់សព្វន្ងៃបៃះ្ ងថដរ។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបពរ�ព័យថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលោៃសាដាប់រាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីោ៉ាង

ដូចបម្ច?(ខាងបករោមបៃះ្ ឺជារបបៀបមួយបដើម្បរីថ្លែងពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖គបើគយើងោដាប់តាមោក្យសម្ដបីរបស់្ យាការី

គនារះគយើងៃឹងពតូវបាៃការោរទាស់ៃឹងមារសពតូវគ�ើយទទួល្ រជរ័យ្ បីឋាៃសួគ៌)។
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• បហតុអ្វរីោៃជារោរសាតាប់រាម(រោរទទួលយ្របហើយរស់បៅរាម)ៃិងរោរថដលពុំកោៃ់ថតសាតាប់ឮកបសាសៃ៍របស់ពយារោរី

វសំខាៃ់បដើម្បរីទទួលោៃពរ�ព័យទាំងបៃះោ៉ាងដបូច្នះ?

• បតើអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់កតវូោៃរោរោរកបឆ្ំងៃឹងរាសកតវូរាមរយៈរោរបធ្វើរាមកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីថដល

បៅរស់បៅបពលណ្?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីបៅរស់បដើម្បរីពួ្រប្អាចចាំោច់សាតាប់រាមឬរសប់ៅរាមរោៃ់ថតឲ្យកបបសើរ

ប�ើង។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយបដើម្បរីអៃុវតតេរាមរោរបបកងៀៃសព្វន្ងៃបៃះ។

សូមសរបសរឃ្លាបៃះ« ងយើរ ដរឹ ថ្ . . . »បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២0កតូវោៃអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយចំៃួៃរបស់សាសនាចក្ររោលពរី

�ំនាៃ់មុៃបដើម្បរីរំឭ្រដល់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ្ ្រីបៃះអំពរីបសច្រ្រីពិតដ៏ចាោំច់ជាបកចើៃនៃដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមថច្រសិស្សជាបួៃក្រុម។សូមចាត់ឲ្យក្រុមៃរីមួយៗអាៃបសច្រតេរីបោងខាងបករោមបោយរ្របមើលបោលលទ្ធិនានាថដលអាច

កតូវោៃបញ្ចតូលខាងបករោមឃ្លា«បយើងដឹងថា���»

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២0:១៧

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:១៨–១9

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:២១–២3

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0:២៥,២9

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលសិ្រសាវ្្គ្ ម្ពរីររបស់ខលែលួៃបហើយសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃរ្រ

ប�ើញ។(សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បធ្វើជាអ្ន្រសរបសរបហើយសរបសរបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្រ

ប�ើញបសច្រតេរីពិតទាំងបនាះ)។

បោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលសិស្សរ្រប�ើញអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

មាៃព្រះមួយអង្គផ�លគៅជាៃិរៃ្ដរ៍ៃិងអស់កល្ជាៃិច្ចឥតផពបពបួល(ខ១៧)។

គយើងពតវូបាៃបគង្កើតគ�ើងតាមរូបអង្គពទង់ៃិង�ូចជារូបរបស់ព្រះ(ខ១៨)។

ព្រះពបទាៃព្រះរាជបពុតាសំណប់ផតមួយគត់របស់ពទង់គ�ើម្បីពតូវគគឆ្កាងគ�ើយរស់គ�ើងវិញម្ដងគទៀត(ខ២១–២3)។

មៃុស្សទាំងអស់ពតូវផតផពបចិត្តគជឿគលើព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទពតូវពជមុជទឹកៃិងកាៃ់ខ្ជាប់គោយគសចក្ដបីជំគៃឿគ�ើម្បីពតវូបាៃសគ្ង្ររះ

(ខ២៥,២9)។

បៅបពលសិស្សោៃបញ្ចប់បធ្វើបញជរីនៃបសច្រតេរីពិតថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើស

បសច្រតេរីពិតមួយថដលរាៃអតថែៃព័យចបំោះព្ួរប្បហើយថាពួ្រប្ដឹងបោយផ្ទាល់ខលែលួៃថាវ្ ឺជារោរពិត។សូមអបញជើញសិស្សមួយ

ចៃំួៃឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលបសច្រតេរីពិតបនាះ

សំខាៃ់ចំបោះព្ួរប្។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រតេរីពិតនានាថដលោៃពិភា្រសាន្ងៃបៃះៃិងអំណរ្ុណរបស់អ្ន្រចំបោះ

រោរបធ្វើជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់ថដលោៃសាតារប�ើងវិញ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៤–២៩)

បតើោ៉ាងបមែចថដរកបសិៃបបើអ្ន្រ�ួបៃរណ្រានា្រ់ថដលមិៃថមៃជាពយារោរីបែុថៃតេោៃកបរោសថាទទួលវិវរណៈសករាប់សាសនាចក្រ

ទាំងមូល?បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃឹងបរៀៃពរីរបបៀបថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបោះកសាយៃូវបញ្ហាបៃះ។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងបរៀៃ

្ងថដរអំពរីទរីសរាគល់ទាំងឡាយនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៤ 

នធិង ២៦
បមបរៀៃទរី3១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២4ៃិង២6

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៤:១–១២

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងអូលរីជវើរជៅជ�ើរី្រ្រួលោនការ្រែឹកសាស្រីអំ្រីការជៅររែស់្ ួកជោក

មុៃបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ក ងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ងៅងពល ជដីវិ្រ ជួបការ លំបាក ?

សូមសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីកោលំោ្រឬកោស្នុ្សាមញមួយថដលពួ្រប្ោៃ�ួបៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្កបឈមមុខៃឹងរោរលំោ្រ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។(សូមរំឭ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃ

ណ្ស់ថដលពុំ្ ួរថច្រចាយ)។

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃ�ួបៃឹងកោលំោ្រជាបកចើៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ្របាលបរឿង

នៃ្រណ្ឌ២4ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមៃិងកោប់អំពរីសាថាៃភាពថដលវិវរណៈបៃះៃិងវិវរណៈពរីរបទៀត

កតូវោៃទទួលម្រ។

បដើម្បរីបរ្ហាញពរីរោរបបៀតបបៀៃថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតោៃកបឈមមុខបៅកោបៃះសូម្ ិតបធ្វើរោរសុំដល់សិស្ស

ឲ្យសបង្ខបអំពរី�រីវកបវតតេិជាកបវតតេិសាកសតេដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ(អ្ន្រអាចៃឹងកតូវរោរ្ ្ល់ពព័ត៌រាៃបៃះពរីមុៃចាបប់្្ើមថានា្រ់បរៀៃ

បដើម្បរីទុ្របពលឲ្យសិស្សោៃបរៀបចំខលែលួៃ)៖

បៅ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨30យែូថសបស៊្ីធៃិងសហរោរីពរីរបរីនា្រ់ោៃបចញបៅខូលស្វរីលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របដើម្បរី�ួបៃឹង

មៃុស្សថដលចាប់អារម្ណ៍្រ្ននុងរោរទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។ទឹ្រអូរមួយកតូវោៃទប់ទៃំប់ប�ើងបដើម្បរីបរៀបចំសករាប់

ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របៅន្ងៃបនាទាប់(ន ង្ៃអាទិត្យ)បែុថៃតេព្ួរមៃុស្សអាក្រ្់រោៃបំផ្លាញទៃំប់ទ្ឹរបនាះបៅបពលយប់។បៅកពឹ្រន្ងៃ

ចៃ្ទទំៃប់ទ្ឹរកតូវោៃសងប់�ើងវិញបហើយមៃុស្សចំៃួៃ១3នា្រ់កតូវោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររួមទាំងអិមរា៉ាស៊្ីធ្ង។

បទាះជាោ៉ាងណ្បៅបពលថដលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រកតូវោៃបញ្ចប់បនាះព្ួរមៃុស្សអាក្រ្រ់�ិត៥0នា្រ់ោៃកបមូល្ ្នុំោនា

ប�រកបរា្បហើយ្ ំរាម្ ំថហងបដើម្បរីបធ្វើទ្ុរ្ខបទាសដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។នាលាងាចបនាះព្ួរបរិសុទ្ធោៃ�ួប�ុំោនាបដើម្បរីបធ្វើពិធរីបញ្ជា្់រ

ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃក�មុ�ទឹ្រពរីកពឹ្រមិញបែុថៃតេមៃុបពលថដលពិធរីបញ្ជា្រ់កតូវោៃបធ្វើប�ើងបនាះយែូថសបកតវូោៃប្ចាប់

ខលែលួៃបោយបចាទកបរោៃ់ថា«ជាអ្ន្របធ្វើឲ្យកចបូ្រកចបល់ថដលបធ្វើឲ្យទរីក្រងុរាៃភាពវ្ឹរវរបោយរោរ្ សាយកពះ្ម្ពរីរមរមៃ»។

(សូមបមើលHistory of the Church,១:៨6–៨៨)។

បៅរាម្ លែតូវបៅរោៃ់្រថៃលែងរោត់្រ្រីបនាះយែូថសបោៃប្ចខលែលួៃពរីមៃុស្សអាក្រ្រ់បោយរាៃ�ំៃួយពរីម្ៃតេរីចិតតេល្អរានា្រ់ថដលអម

ដបំណើរបលា្រ។បនាទាប់ពរីោៃរោត់្រ្រីបហើយរ្រប�ើញថាោមៃបទាស្រំហុសអ្វរីបសាះបនាះយែូថសបកតវូោៃចាប់ខលែលួៃម្ងបទៀត

ភាលាមៗបោយរោរពួ្រទាហាៃម្រពរីទរីក្រុងប្្សង។បៅយប់បនាះយែូថសបកតូវោៃប្រិះ្ៃ់បហើយរំបលា្បំោៃបោយ

«មៃុស្សមួយហ្វតូង»បហើយបៅកពឹ្រប�ើងបលា្រកតូវោៃរោត់្រ្រី។យែូថសបស្៊ីធកតវូោៃរ្រប�ើញថាោមៃបទាស្រំហុសអ្វរីបសាះ

ម្ងបទៀតបហើយ្រ៏ោៃប្ចខលែលួៃពរីពួ្រមៃុស្សអាក្រ្រ់ប្្សងបទៀតបពលបលា្រោៃបធ្វើដបំណើរម្រ្ ្ទះ។(សូមបមើលHistory of 
the Church,១:៨៨–96)។

បរុព្វកថា
គៅ ក្ញង ដខ មធិ្ុនា នធិង ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣០ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េរាែធិក 

សាេនាចបក គែ្សង គទៀត បាន ប្រឈម មុខ នឹង ក្� គ្រៀតគ្រៀន ដ៏ ខាលាុំង ក្លា ។ អុំឡញង 

បោ នន ក្� លុំបាក គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ពបងឹង ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង អរូលតីគវើ� 

គ្គឌើ�ី គហើ� បាន ដណនាុំ ពួកគ្ េ្តីអុំពតី ទុំនួល ខុេបតរូវ �្រេ់ពួកគ្ តាម��ៈ វិវ�ណៈ 

ដដលរាន គៅក្ញងគោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២៤ ។ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន 

ក្�ដឹកនាុំ ចុំគោះ ក្� អនុវត្នរូវ ក្� �ល់បពមទរូគៅ គៅក្ញង សាេនាចបក ែងដដ� ដដល 

រាន គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២៦ ។
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យែូថសបសី្៊ធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរីោៃពយាោមម្ងបទៀតបដើម្បរីបៅ�ួបៃឹងសរា�ិ្រថដលោៃក�មុ�ទឹ្រ្ ្រីៗបៅខូលស្វរីល

បែុថៃតេព្ួរមៃុស្សអាក្រ្រ់ោៃ្ ្នុំោនាមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីពួ្របលា្រោៃបៅដល់។យែូថសបៃិងអូលរីបវើរកតូវោៃបង្ខំឲ្យរត់ប្ៀស

ខលែលួៃប្ចខលែលួៃ្ ុតបៃ្ិចបពលមៃុស្សអាក្រ្រ់ោៃបដញរាមពួ្របលា្រនាយបប់នាះ(សូមបមើលHistory of the Church,
១:9៧)។យែូថសបោៃៃិោយអំពរីរោរពយាោមបៃះថា«បករៅពរីរោរបករោតខឹងរបស់ពួ្រសកតូវរបសប់យើងទាំងអស់បនាះបយើង

ោៃទទួលរោរលួងបលាមចិតតេោ៉ាងបកចើៃបហើយបរឿងជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងបដើម្បរីពកងឹងដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបសប់យើងបហើយបធ្វើ

ឲ្យដួងចិតតេបយើងរី្ររាយ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church១:១0១)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឲ្យឮៗៃូវកបបោ្ចុងបករោយនៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4។អ្ន្រអាចបស្នើ

ថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណំ្កបបោ្បៃះទ្ុរ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្អំ�នុងបមបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលោ្រ្យទនូាមៃរបស់

កពះអរាចស់ដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរី្៏រអាច�ួយពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្�ួបៃឹងកោលំោ្រ្ ងថដរ។

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

ការពក្ឹ្ៃិ្ការសលើកទឹកចិត្ ការណណនាំ

សូមចាត់សិស្សឲ្យស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4:១–១២ជា្ ូៗ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃខបោយសាងាត់បសងៃៀម

រ្របមើលឃ្លាថដលអាចៃឹងពកងឹងបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ពយារោរីៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរី។សូមអបញជើញសិស្សទរីពរីរឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរ

ថស្វងរ្ររោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យ។បនាទាប់ពរី្ ល្់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមនាំសិស្សឲ្យថច្រចាយជាមួយៃឹង

នដ្ូរបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមអបញជើញនដ្ូទាំងពរីរឲ្យបក�ើសបរើសឃ្លាមួយថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះ

ព្ួរប្បហើយបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្្ ិតថារោរបលើ្រទឹ្រចិតតេឬរោរថណនាំជា្់រលា្រ់

ម្រពរីកពះអរាចស់អាចោៃ�ួយដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរី។

បនាទាប់ពរីនដ្ូៃរីមួយៗោៃពិភា្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4:១–១២រួចបហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់

ឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។បៅបពលសិស្ស្ ្ល់្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្សូម្្ល់ោ្រ្យនៃរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេ

ៃិងរោរថណនាំថដលពួ្រប្រ្រប�ើញោ្រ់បៅបករោម្របាលបរឿងថដលកតឹមកតូវបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបោលរោរណ៍ណ្ខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4:៨ទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលអាច�ួយបយើង

បៅ្រ្ននុងកោទុ្រ្ខលំោ្ររបស់បយើង?(អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាទ្ុក្ខលំបាក្ឺជាបុព្វបហតុឬសាថាៃភាពមួយនៃរោរ

ឈឺចាប់រោរអស់សង្ឹមឬរោររងទុ្រ្ខ។សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាពួ្រប្កោប់អំពរីបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងអត់ធ្មត់គ�ើយពទាំពទក្នុងទុក្ខលំបាករបស់គយើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគង់គៅជាមួយគយើង។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ

្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវរោរពៃ្យល់បោយសបង្ខបអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹងថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីរាៃភាពអត់ធ្ត់

ៃិងស៊កូទាំ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យអាៃរោរពិពណ៌នារបស់ពួ្រប្ឲ្យឮៗ។បថៃថែមពរីបលើ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្បោយរោរ

ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទដំណឹងល្អបដើម្បរីស៊កូទាំរោរលំោ្រអាចរាៃៃព័យថាបៅបៃ្បសាមះកតង់ចំបោះកពះអរាចស់បហើយទប់ទល់

រាល់រោរសា្រល្បងបោយភាពរោលាហាៃ។

• បហតុអ្វរី្រ៏វពោិ្របដើម្បរីអត់ធ្ត់អំ�នុងបពលរាៃទុ្រ្ខលោំ្រ?

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សអៃុវតតេភាពអត់ធៃ់បហើយបៃ្បសាមះកតង់អ�ំនុងបពលរាៃទ្ុរ្ខលោំ្របៅបពលណ្?

• បតើកពះអរាចស់បរ្ហាញដល់អ្ន្រទាំងអសប់នាះថាកទង់្ ង់បៅជាមួយព្ួរប្ោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់បសច្រ្រីពិតមួយទា្រ់ទងបៅៃឹងបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃសូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4:១0–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីពរ�ព័យ

ថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់អូលរីបវើរប្បឌើរីបបើោត់ៃឹងបៃ្បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់ោត់បដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អ។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សៃយាៃឹងអូលរីបវើរបបើោត់ៃឹងបៃ្បៅបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបធ្វើៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់សុំឲ្យ

ោត់បធ្វើ?(�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញរោរសៃយាដូចខាងបករោម៖«បយើងបៅជាមួយៃឹងបលា្រដរាបដល់ចុងបំ្ុត»

[ខ១0]។«បៅ្រ្ននុងបយើងបនាះបលា្រៃឹងោៃសិរីល្អ»[ខ១១]។«បយើងៃឹងកបទាៃដល់បលា្រៃូវ្ររាលាំង

ដូចចាពុំថដលសាគល់បៅ្រ្ននុងចំបណ្មមៃុស្សម្រប�ើយ»[ខ១២]។

សូមសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ងបើ . . . ងនាទះ . . .]។

េូមងធវើការជានដគូៗ

ក្�គ ្្វើក្� ជា នដ្រូ អាច ែល្ ់ឱក្េ 

ឲ្យ េធិេ្ស គដើម្តី « ្រគបងៀន ោនា 

គៅវិញគៅមក អុំពតី គោលលទ្ធិ នន 

ន្� » ( ្ នធិង េ ៨៨:៧៧ ) ។ 

េរូម ្ ធិត គោ�ប្រុងប្រ�័ត្ គៅក្ញង ក្� 

េគបមចចធិត្ �្រេ់អ្ក អុំពតី េធិេ្សដដល 

អ្ក ចាត ់ឲ្យ គ្្វើក្� ជាមួ�ោនា ។ េធិេ្ស ខលៃះ 

អាច នឹង ទទួលបាន ែុំនួ� ឬជា ក្� �ំខាន 

ដល់គ្ គពល ពួកគ្ រាននដ រ្ូ ។
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សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍«បបើ–បនាះ»ថដលបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4:១0–១២។(សិស្សអាចៃឹងកោប់បោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតវូកោ្រដថា

្ូសបញ្ជា្រ់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោមារះពតង់គធ្ើៃូវអ្បីផ�លព្រះអមាចាស់សុំឲ្យគយើងគធ្ើគនារះពទង់ៃឹងចគពមើៃ

កមាលាំងគយើង។សូមបំបពញ្រ្ននុង្រថៃលែងទំបៃរបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីបបំពញបោលរោរណ៍។

• បតើកពះអរាចស់ោៃចបកមើៃ្ររាលាំងដល់អ្ន្របៅបពលអ្ន្របសាមះកតង់ចបំោះកទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរៃូវអ្វរីមួយថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីអត់ធ្ត់បហើយបៃ្បសាមះកតង់ចំបោះកពះអរាចស់បៅបពលពួ្រប្

កបឈមមុខៃឹងរោរលំោ្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រកតវូោៃចបកមើៃ្ររាលាំង

បហើយរាៃកពះអរាចស់្ ង់បៅជាមួយអ្ន្របោយសារភាពអត់ធ្ត់បោយបសាមះកតង់របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងកោលំោ្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៤:១៣–១៩

្្ះអម្ចាស់តណនាំដល់យ៉ូតសរែស៊្មី្និងអូលរីជវើរជៅជ�ើរីអំ្រីកិច្ចការររែស់្ួកជោកនិងអំ្រីអ្នកទាំងឡាយតដល

្រែឆាំងជំទាស់នឹង្ ួកជោក

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២4:១3–១9បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់យែូថសបស៊្ីធៃិង

អូលរីបវើរប្បឌើរីទា្រ់ទងៃឹងអព្តូតបហតុទាំងឡាយថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបៅ្រ្ននុងកពះនាមរបសក់ទង់។កទង់្រ៏ោៃកោប់ដល់ពួ្រប្

អំពរីរោររោរោរថដលពួ្រប្អាចទទួលោៃបៅបពលមៃុស្សកបឆំ្ង�ំទាស់ៃឹងព្ួរប្។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់

ោៃកបទាៃដល់ពួ្របលា្រៃូវរោរថណនាំមួយចៃំួៃថដលខុសោនាពរីរោរថណនាំថដលពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាទទួលោៃបៅសព្វ

ន ង្ៃបៃះ។ឧទាហរណ៍កទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របលា្រៃូវរោរអៃុញ្ញាតបដើម្បរី«រលាស់ធូលរីដរីោតប�ើង[ពួ្របលា្រ]បចញ»

ទុ្រជាទរីបនាទាល់ទាស់ៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដលពំុទទួលព្ួរបលា្រ(្ៃិងស២4:១៥)។រោរអៃុវតតេបៃះកតវូោៃរ្រសាទ្ុរ

សករាប់សាថាៃភាពដប៏លើសលប់។ពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងពុំអៃុញ្ញាតឲ្យបធ្វើដបូច្នះបទសព្វន្ងៃបៃះ។យែូថសបស៊្ីធ

ៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរី្រ៏កតូវោៃបញ្ជា«្រុំឲ្យយ្ររោរបូបឬោម»បៅជាមួយប�ើយ(្ៃិងស២4:១៨)បនាះរាៃៃព័យថា

ពួ្របលា្រោៃបធ្វើដំបណើរបោយោមៃកោ្់របទបោយពឹងថ្្អ្របលើបសច្រ្រីល្អរបស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រដនទថដល្ ្ល់

អាហារៃិងទរី�កម្រដល់ព្ួរបលា្រ។សព្វន្ងៃបៃះពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងពុំកតវូោៃបញ្ជាឲ្យបៅបោយោមៃយ្រ

រោរបូបឬោមបៅជាមួយបនាះប�ើយ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៦

្្ះអម្ចាស់តណនាំយ៉តូសរែស៊្មី្,អូលរីជវើរជៅជ�ើរីនិងយ៉ូហានវិែជមើរ

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២6:១រាៃៃូវរោរថណនាំបថៃថែមដល់យែូថសបស៊្ីធ,អូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងយែូហាៃ

វិតបមើរទា្រ់ទងៃឹង្រិច្ចរោរខាងវិញ្ញាណៃិងខាងរាងរោយថដលពួ្របលា្រកតវូបធ្វើ។រួចកពះអរាចស់ោៃ្ ូសបញ្ជា្់រប�ើងវិញអំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍មួយថដលទា្់រទងៃឹងរោរក្ប់ក្ងសាសនាចក្រ។បដើម្បរីថណនាំអំពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតថារាៃមិតតេរានា្រ់ថដលរាៃ�ំបៃឿប្្សងោៃបៅជាមួយព្ួរប្្រ្ននុងរោរកប�ុំមួយថដលអ្ន្ររោៃ់តំថណង

សាសនាចក្រកតវូោៃោំកទ។សូមសួរដល់ព្ួរប្ថាបតើពួ្រប្ៃឹងពៃ្យល់ដល់មិតតេរបស់ពួ្រប្អំពរីរោរអៃុវតតេៃូវរោរោំកទបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច។(សូម្ិតបធ្វើរោរអបញជើញដល់សិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យសថមង្សរីណ្រីយែូបៃះ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២6:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លា

មួយថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងរោរអៃុវតតេៃូវរោរោំកទ។បនាទាប់ពរីអាៃខ្ម្ពរីរបៃះសូមសួរសិស្សឲ្យកោប់វ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់

បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចណំ្ំោ្រ្យថដលបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖អ្បីៗពគប់យា៉ាងគៅក្នុងោសនាចពកៃឹងពតូវគធ្ើ

គ�ើងគោយការយល់ព្មទូគៅ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រោរយល់កពមទបូៅ»រាៃៃព័យដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថា«រោរយល់កពមទូបៅ»

សំបៅបៅបលើសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបរ្ហាញពរីរោរស្ព័ក្ចិតតេឬរោរមិៃស្ព័ក្ចិតតេ

របស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរោំកទដល់រោរោ្រ់បស្នើសុំម្រពរីអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់ៃិងសៃ្នសិរីទបស្្រ

ៃិងសៃ្និសរីទទូបៅបយើងកតវូោៃសុំឲ្យយល់កពមបោយរោរបលើ្រនដសាដាំរបស់បយើងជាសញ្ញា)។

• បតើរោរោំកទបោយរោរយល់កពមទបូៅៃិងរោរបោះបឆ្នាតខុសោនាោ៉ាងណ្ខលែះ?

អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះអរាចស់ជាញឹ្រញាប់កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងពរីរោរសបកមចកពះទព័យ

របស់កទង់ចំបោះអ្ន្រដឹ្រនាំទាំងឡាយថដលោៃថតងរាំងពរីកទង់។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ្ននុង្ររណរីមួយចៃួំៃកទង់អៃុញ្ញាត

ឲ្យអ្ន្រដឹ្រនាំបធ្វើរោរសបកមចចិតតេរាមរយៈសិទ្ធិអំណ្ចថដលោៃកប្ល់ឲ្យព្ួរោត់។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ជា្រ់អំពរីរោរ

សបកមចចិតតេទាំងបៃះបហើយសរា�ិ្រសាសនាចក្របកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបរ្ហាញពរីរោរស្ក្ព័ចិតតេោំកទដល់រោរ

សបកមចចិតតេបនាះជាសញ្ញាបលើ្រនដ។ចបាប់នៃរោរយលក់ពមទបូៅអៃុវតតេចំបោះរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្ររោរថតងរំាង
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បព្វ�ិតភាពៃិងវិវរណៈ។បយើងចូលរួម្រ្ននុងចបាប់នៃរោរយលក់ពមទូបៅរាលប់ពលថដលបយើងបលើ្រនដរបសប់យើងបដើម្បរីោំកទ

មៃុស្សរានា្់រឬរោរសបកមចចិតតេមួយ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្របនាះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមពរីអតថែៃព័យបពលថដលបយើងោំកទអ្ន្រដនទសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាង

បករោមបោយកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរី។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់ៃូវបរឿងបរីោ៉ាងថដលបយើងរាំងចិតតេបធ្វើបៅបពល

បយើងោំកទអ្ន្រដនទបោយរោរយល់កពមទូបៅ។

« ទបមង់ក្� នន ក្� ោុំបទ ្ឺរានន័� គបចើន ជាង ក្� គលើក នដ ជាែលៃជូវក្� មួ� ។ វា ្ ឺ ជា ក្� តាុំងចធិត្ មួ� 

គដើម្តី គលើក េ្ទលួ� ោុំបទ ែួ� ដល់ អ្កោុំងឡា� ដដល បតរូវ បាន គបែើេគ�ើេ » ( « This Work Is 
Concerned with People » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩៥ ទុំព័� ៥១ ) ។ 

 

 

• បតើបយើងកតូវរាំងចិតតេបធ្វើអ្វរីខលែះបពលបយើងបលើ្រនដរបសប់យើងបដើម្បរីោំកទដល់អ្ន្រដនទ?

សូមសួរដល់សិស្សបបើពួ្រប្ធាលាប់កតូវោៃោំកទសករាប់រោរថតងរាំងមួយរោររ្ីរចបកមើៃឬរោរបៅបបកមើមួយថដរឬបទ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថបបណ្អំពរីរោរថដលកតូវោៃប្ោំកទបនាះ?

• បតើបយើងអាចោំកទអ្ន្រដនទរាមវិធរីបរីោ៉ាងថដលកបធាៃហុិង្លែរីោៃពិពណ៌នាោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមសរបសរចបមលែើយ

របស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរប្មះរបស់បុ្្គលរានា្រ់ថដលពួ្រប្ោៃោំកទបោយរោរបលើ្រនដរបស់ព្ួរប្(ឧទាហរណ៍ពយារោរី

ព្ួរសាវ្រប៊ីស្សពឬអ្ន្រដឹ្រនាំយុវវព័យ)។សូមឲ្យសិស្សសរបសរៃូវស្រម្ភាពមួយថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីោំកទដល់បុ្ ្គល

បៃះោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ។សូមបរ្ហាញទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យថដលប្រើតរាៃរាមរយៈរោរោំកទដល់អ្ន្រដឹ្រនាំ

សាសនាចក្រ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៥
បមបរៀៃទរី3២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២៥

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៥:១–៣

្្ះអម្ចាស់ោនត្លែង្រីអិមម្៉ាស៊្ម្ី ថាជា្ស្តរីជជ្មើស

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្់របរៀៃសូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យសិ្រសាខលែលួៃឯងឲ្យបចះបរឿងបហើយសបង្ខបបរឿងអំពរី�រីវិតៃិងចរ្ិរល្រ្ខណៈ

របស់អិមរា៉ាស៊្ីធថដលជា្រោិរបស់ពយារោរីយែូថសបដូចខាងបករោម។សូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃបោយរោរអបញជើញឲ្យសិស្ស

ទាំងបរីនា្រ់បៃះកោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីអិមរា៉ាស៊្ីធ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បរ្ហាញរូបភាពរបស់

អិមរា៉ាស្៊ីធ(ងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរល្អ [ឆ្នាំ២009]បលខ៨៨សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)។

១� អិមរា៉ាោៃ�ួយយែូថសបស៊្ីធអំ�នុងរោរប្រថកប

នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

មៃិយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីអិមរា៉ាបហលោៃបរៀបរោរ

ៃឹងយែូថសបស៊្ីធបនាះបទវរាមរ៉នូណោៃកោប់ដល់

យែូថសបថាបពលបវលាោៃម្រដល់បហើយបដើម្បរីបលា្រ

ទទួលយ្រផ្ទាំងចំណ្ររាស។បៅកពឹ្រកពលឹមន្ងៃទរី

២២ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨២៧យែូថសបៃិងអិមរា៉ាោៃ

�ិះរបទះបសះជាមួយោនាបៅរោៃ់្រូៃ្្នំ្ូមែូរាែជា្រថៃលែង

ថដលយែូថសបោៃទទួលផ្ទាំងចណំ្រ។បោយសារថត

រោរបបៀតបបៀៃបៅ្រ្ននុងរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របនាះយែូថសបៃិង

អិមរា៉ាបករោយម្រោៃផ្លាស់បៅរោៃ់្ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋ

ថ្ៃស៊ីលបវញា៉ាជា្រថៃលែងថដលបករោយម្រពួ្រប្ោៃ

ទិញដរីពរីឪព្ុររាដាយរបស់អិមរា៉ា។បៅ្ូមិហាមែូៃរីបនាះ

ពយារោរីោៃចាប់ប្្ើមប្រថកបផ្ទាំងចំណ្រ។អិមរា៉ា

ោៃបធ្វើជាបស្ៀៃខណៈថដលយែូថសបោៃប្រថកបអស់

មួយរយៈរោល។ម្រដល់បពលបៃះយែូថសបកតូវោៃ

បញ្ជាថាបលា្រពុំ្ ួរបរ្ហាញផ្ទាំងចណំ្របៅដល់ៃរណ្

រានា្រ់ប�ើងសូម្បរីថតអិមរា៉ា្ងថដរ។បទាះជាអិមរា៉ា

ោៃបមើលប�ើញផ្ទាំងចំណ្រោ្រ់បៅបលើតុបោយរាៃក្ប

ក្រណ្ត់្្ររី្រ៏នាងពុំថដលោៃបបើ្រក្រណ្ត់ប�ើងបដើម្បរីបមើលផ្ទាំងចំណ្រថដរ។

២� អិមរា៉ាោៃ�ួបៃឹងបសា្រនា្រដ្រម្រោរឈឺចាប់ៃិងរោរបបៀតបបៀៃ។

ខណៈបពល្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុង្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃស៊ីលបវញា៉ាអិមរា៉ាោៃបបងកើត្រូៃកបុសរានា្រ់ោ្រ់ប្មះថាអាល់វិៃថដល

រាៃអាយុខលែរី។អិមរា៉ាផ្ទាល់ោៃធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺជាទមងៃៃ់បហើយយែូថសបខាលាចថានាងៃឹងពុំអាចរស់្ ងថដរ។បៅបពលនាង

បរុព្វកថា
ក្� គ្រៀតគ្រៀន ោេ់ នឹង ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េរាែធិក នន សាេនាចបក 

នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� បាន ្រន្ អុំឡញង �ដរូវ គរៅដា នន ឆ្នាុំ 

១៨៣០ ។ ភ�ិយ �្រេ់ �៉រូដេ្រ គ្មះ អធិមរា៉ា បាន ទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក គៅន្ងៃទតី 

២៨ ដខ មធិ្ុនា ្រ៉ុដន្ ក្� គ្រៀតគ្រៀន នន េរាែធិក បាន ពនយាគពល ពធិ្តី្រញ្ជាក់ �្រេ់ោត់ 

�ហរូត ដល់ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣០ ។ គៅ ចុង ដខ មធិ្ុនា ក្ញង ចគនាលាះ ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក 

នធិង ពធិ្តី្រញ្ជាក់ �្រេ់ អធិមរា៉ា គនាះ �៉រូដេ្រ បាន ទទួលវិវ�ណៈ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២៥ ។ គៅក្ញង គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ែល្់ នរូវោក្យលួងគលាម 

ដល់ អធិមរា៉ា ក៏ដរូចជា ែ្ល់ ក្� ដណនាុំ ោក់ទង នឹង ប្ួសា� នាង នធិងទុំនួេខុេបតរូវ ក្ញង 

សាេនាចបក ។
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គមគ�ៀនទតី ៣២ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៥

ោៃជាសះបស្បើយនាងោៃឮដំណឹងដ៏អាក្រ្់រថាឯ្រសារសរបសរបោយនដថដលោៃប្រថកបចៃំួៃ១១6ទំពព័រកតូវោៃ

ោត់បៅ្រ្ននុងនដមិតតេរបស់យែូថសបប្មះរា៉ាទរីៃហារិស។បទាះជានាងរាៃសុខភាពមៃិល្អ្រ្រី្រ៏អិមរា៉ាោៃលួងបលាមចិតតេ

សាវាមរីថដលោ្រ់ទឹ្រចិតតេរបស់នាងថដលោៃោត់បង់អណំ្ចបដើម្បរីប្រថកបថដរ។ពួ្រោត់ោៃរង់ចាំជាមួយោនាបដើម្បរីបធ្វើ

រាមកពះហឬទព័យរបស់កពះអរាចស់ចំបោះរោរប្រថកបផ្ទាំងចណំ្រ។បករោយម្រនាងកតូវោៃបង្ខំឲ្យចា្របចញពរី្ ្ទះនាង

បៅ្ ូមិហាមែូៃរីបោយសារថតរោរ្ំរាម្ំថហងម្រពរីមៃុស្សបឃ្របៅ។

3� បៅន្ងៃថដលអិមរា៉ាទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របនាះយែូថសបកតូវោៃប្ចាប់ខលែលួៃ។

បៅ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨30យែូថសបៃិងក្រុមអ្ន្រប�ឿមួយចំៃួៃតូចោៃសង់ទំៃប់ទឹ្រមួយបៅ្រ្ននុងស្ទឹងមួយ�ិតៃឹង

ខូលស្វរីលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របដើម្បរីបបងកើតជាអាងបករៅល្មបដើម្បរីបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ។បទាះជាោ៉ាងណ្្៏របោយមៃុស្ស

អាក្រ្់រោៃទរាលាយទៃំប់ទឹ្រមុៃបពលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រអាចបធ្វើប�ើង។ន្ងៃថស្អ្រប�ើងពួ្របរិសុទ្ធោៃសង់ទំៃប់ទ្ឹរ

ប�ើងវិញបហើយោៃបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មៃុស្ស១3នា្រ់រួមទាំងអិមរា៉ាស្៊ីធ្ងថដរ។បៅយប់បនាះ

មៃុបពលថដលពិធរីបញ្ជា្រ់កតូវោៃបធ្វើប�ើងបនាះយែូថសបកតវូោៃប្ចាប់ខលែលួៃបោយបចាទកបរោៃ់ថា«ជាអ្ន្របធ្វើឲ្យកចបូ្រ

កចបល់»(History of the Church១:៨៨)។បលា្រកតូវោៃរោត់្រ្រីបហើយរ្រប�ើញថាោមៃបទាស្រំហុសអ្វរីបសាះ

បនាះយែូថសបកតូវោៃចាប់ខលែលួៃម្ងបទៀតភាលាមៗបោយរោរបចាទកបរោៃ់ដូចោនាបោយព្ួរទាហាៃម្រពរីទរីក្រុងប្្សង។បលា្រ

កតូវោៃបោះថលងម្ងបទៀត។បោយសារថតរាៃរោរ�ំទាស់ជាបៃ្បនាទាប់បៅៃឹង្រិច្ចខិតខំ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់ពួ្រោត់

បនាះសរា�ិ្រសាសនាចក្រកតូវពៃយាបពលរោរកប�ុំបធ្វើពិធរីបញ្ជា្រ់របស់ពួ្រោត់។អិមរា៉ាពុំកតូវោៃបធ្វើពិធរីបញ្ជា្រ់ជា

សរា�ិ្រសាសនាចក្របហើយកបទាៃឲ្យៃូវអបំណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទរហូតដល់បដើមថខសរីហា។បៅចុង

ថខមិ្ ុនាចបនាលាះបពលនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់របស់នាងយែូថសបោៃទទួលវិវរណៈមួយសករាប់អិមរា៉ា

ថដលឥ�តូវកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥។

• បតើអ្វរីខលែះថដលបធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អំពរីអិមរា៉ាស៊្ីធបៅបពលអ្ន្របរៀៃអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃរបស់នាងបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:១–3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លារទាំងឡាយថដលអាច

ជារោរលួងបលាមចិតតេដល់អិមរា៉ា។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យកោប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុ

ថដលពួ្រប្្ ិតថាោ្រ្យឬឃ្លាទាំងបនាះអាចជារោរលួងបលាមចិតតេដល់នាង។

• បតើរោរដឹងថាអ្ន្រជាបុករាឬបុកតរីរានា្រ់បៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះអរាចស់�ួយដល់អ្ន្រអំ�នុងកោលោំ្រោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអិមរា៉ាអ្វរីខលែះបបើនាងៃឹងបៅបសាមះកតង់បហើយ«បដើររាម្ លែតូវ្ ុណធម៌»បនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បដើររាម្ លែតូវ្ ុណធម៌»រាៃៃព័យដូចបមតេច?បតើមៃុស្សថដលបដើររាម្ លែតូវ្ ុណធម៌អាចកតូវោៃរោរោរបោយ

របបៀបណ្?

សូមបថង្វរចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបៅបលើឃ្លា«កសតេរី�បកមើស»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:3។អ្ន្រ

អាចៃឹងចង់បស្នើឲ្យពួ្រប្្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសរា្មសប្រ្គះកតូវោៃបបងកើតប�ើងបៅឆ្នាំ១៨4២

(បកចើៃជាងមួយទស្សវត្សបនាទាប់ពរីវិវរណៈកតូវោៃកប្ល់ឲ្យ»អិមរា៉ាស្៊ីធកតវូោៃបៅឲ្យបធ្វើជាកបធាៃទរីមួយនៃអង្គរោរបៃះ។

បៅ្រ្ននុងកោដថដលបនាះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃអាៃវិវរណៈថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥។រួចបលា្រ

ោៃពៃ្យល់ថាអិមរា៉ា្ឺជាកសតេរី«�បកមើស»បោយសារនាងកតូវោៃ«បក�ើសបរើសឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោរជា្រ់លា្រ់មួយ���បហើយវិវរណៈ

បនាះកតូវោៃបំបពញបោយសាររោរបក�ើសបរើស[របស់នាង]ឲ្យបធ្វើជា្ ណៈកបធាៃនៃសរា្មសប្រ្គះថដលនាងកតូវោៃ

ថតងរំាងពរីមៃុម្រឲ្យពៃ្យល់បទ្ម្ពរីរ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church4:៥៥២–៥3)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៥:៤–១៦

អិមម្៉ាស្៊មី្ោន្រ្រួលការ្ូរនាមនទាក្់រងនឹង្្ួសារររែស់នាងនិងកាែ្វកិច្ចក្ននុងសាសនាច្ក

សូមសរបសរោ្រ្យដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យចមលែងវោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់

របស់ពួ្រប្ឬ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

ការទូនាមាៃ ការសៅ ការេៃយា

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:4–១6បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលឃ្លាឬ្ ំៃិតថដល

ទា្រ់ទងបៅៃឹងថ្្ន្រទាំងបរីថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។(ព្ួរប្អាចបធ្វើដូចបៃះថតឯងឬជាមួយៃឹងនដ្ូរានា្រ់)។

សូមព្ួរប្ឲ្យសរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញោ្់របៅបករោមថ្្ន្រកតឹមកតវូ។(ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងខបួៃរោរថណនាំ

របស់កពះអរាចស់ចំបោះអិមរា៉ា«្ំុររអូរទាំ»បោយសារថតនាងពុំោៃបមើលប�ើញផ្ទាំងចណំ្រអាចចាត់ជាដំបូនាមៃវិញ)។
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គមគ�ៀនទតី ៣២ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៥

បនាទាប់ពរី្ ល្់បពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមចាត់សិស្សឲ្យពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមជាក្រុមតូចៗ។អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរ

បៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវបៅបលើក្រោសសករាប់ថច្រដល់ក្រុមៃរីមួយៗ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចាត់ឲ្យរាៃអ្ន្រដ្ឹរនាំរោរពិភា្រសា

រានា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗបដើម្បរីសួរសំណួរៃិងបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យរាៃរោររួមចំថណ្រពរីសិស្សរានា្រ់ៗ។

• បតើឃ្លាឬ្ ំៃិតណ្មួយថដលអ្ន្រោៃសាគល់ថដលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់សាគល់ៃិងកសឡាញ់ចំបោះអិមរា៉ាស៊្ីធ?

សូមពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលឃ្លាឬ្ ំៃិតៃរីមួយៗ្ឺជា្ ស្នុរាងនៃបសច្រ្រីកសឡាញ់របសក់ពះអរាចស់។

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:១6រាៃៃូវបសច្្ររីកបរោសរបស់កពះអរាចស់ថដលកទង់រាៃកពះទព័យ្ ្ល់រោរទូនាមៃ

ៃិងរោរសៃយាបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌបៃះ្៏រអៃុវតតេចំបោះបយើង្ ងថដរ។បតើបមបរៀៃមួយចំៃួៃថដលអ្ន្របរៀៃម្រពរីកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះអរាចស់បៅដល់អិមរា៉ាស្៊ីធរាៃអ្វរីខលែះ?(បៅបពលអ្ន្រកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះសូមសរបសរវទ្ុរ)។

បនាទាប់ពរីក្រុមពិភា្រសាអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចបំោះសំណួរទាំងបៃះសូមឲ្យព្ួរប្កោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីបោលរោរណ៍

ទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:4–១6។ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្អាចៃឹង

រួមរាៃចបមលែើយមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ដូចខាងបករោម(បទាះជាោ៉ាងណ្ព្ួរប្អាចៃឹងៃិោយោ្រ្យប្្សងៗោនា្្ររី)៖

គយើងពតូវទុកគចាលៃូវគរឿងនៃគោកិយគ�ើយផស្ងរកអ្បីផ�លអស់កល្ជាៃិច្ចវិញ។

គៅគ្លគយើងថ្វាយបង្គំព្រះអមាចាស់តាមរយៈត្ៃ្តបីសុចរិតគនារះពទង់ៃឹងពបទាៃ្ រ�ល់គយើង។

គយើងអាចរកបាៃក្ដបីអំណរៃិងការកមសាៃ្ដចិត្តគៅក្នុងការគៅជាបៃ់ឹងគសចក្ដបីសញ្ញាផ�លគយើងបាៃចរុះជាមួយព្រះអមាចាស់។

គបើគយើងៃឹងរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគោយខ្ជាប់ខ្លួៃគនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃមកុ�នៃគសចក្ដបីសុចរិត។

បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃចង្អនុលកោប់សូមពិភា្រសាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមបធ្វើរាមរោរដឹ្រនាំរបស់កពះវិញ្ញាណបៅបពលអ្ន្រអបញជើញសិស្សឲ្យពៃ្យល់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយថច្រចាយ

អំពរីរោរយល់ដឹងៃិង្ ំរូទាំងឡាយ។សំណួរៃិងរោរថណនាំទាំងឡាយបៅខាងបករោមអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បៅបពលអ្ន្រដ្ឹរនាំ

រោរពិភា្រសាបៃះ។

គយើងពតូវទុកគចាលគរឿងនៃគោកិយគ�ើយផសង្រកអ្បីផ�លអស់កល្ជាៃិច្ចវិញ(សូមបមើល្ៃិងស២៥:១0)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរទូនាមៃឲ្យោ្រ់បរឿងអស្់រល្បជាៃិច្ចមៃុបរឿងនៃបលា្ិរយបៃះអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍ដល់អិមរា៉ាជាពបិសស

្រ្ននុងនាមជា្ រិោរបស់យែូថសបស៊្ីធោ៉ាងដូចបមច្?(វអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថាអិមរា៉ាបហលកតូវោៃ

ចិញ្ចឹមបរីោច់ធំប�ើងបៅ្រ្ននុងក្ួសាររាៃស្នុ្រស្មបែុថៃ្បនាទាប់ពរីបរៀបរោរោៃរស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាព្រ៏ក្រខ្សត់បំ្ុត)។

• បតើរោរទូនាមៃឲ្យោ្រ់បរឿងអស់្រល្បជាៃិច្ចមុៃបរឿងនៃបលា្ិរយជាកបបោ�ៃ៍ដល់បយើងសព្វន្ងៃបៃះោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើបរឿងមួយចំៃួៃនៃបលា្រិយថដលមៃុស្សរាៃទំបនារោ្រ់មុៃកពះរាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថស្វងរ្រអ្វរីថដលអស់្រល្បជាៃិច្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ថាបតើពួ្រប្្រំពុងោ្រ់បរឿងខាងបលា្ិរយមុៃកពះថដរឬបទ។

គៅគ្លគយើងថ្វាយបង្គំព្រះអមាចាស់តាមរយៈត្ៃ្តបី�៏សុចរិតគនារះពទង់ៃឹងពបទាៃ្រគយើង(សូមបមើល្ៃិងស២៥:១២)។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើបរឿងមួយថដលកពះសព្វកពះទព័យ្ ឺជាអ្វរី?បតើកទង់រាៃបៃ្ទតូលអំពរីពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលប្រើតរាៃ

រាមរយៈ«ចបកមៀងនៃពួ្រសុចរិត»បនាះ?

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលជាលទ្្ធ លនៃរោរថាវាយបង្គំដល់កពះអរាចស់រាមរយៈត្ៃ្រីកតឹមកតវូបនាះ?

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញសិស្សឲ្យោ្់របោលបៅមួយបដើម្បរីសាដាប់ដ្ៃតេរីស្រ្ិសមៃិងកតឹមកតូវ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្

ឲ្យរ្របមើលពរ�ព័យថដលៃឹងប្រើតរាៃបៅបពលពួ្រប្ពយាោមសបកមចបោលបៅបៃះ។

គយើងអាចរកបាៃក្ដបីអំណរៃិងការកមសាៃ្ដចិត្តគោយការគៅជាប់ក្នុងគសចក្ដបីសញ្ញាផ�លគយើងបាៃចរុះជាមួយព្រះអមាចាស់

(សូមបមើល្ៃិងស២៥:១3)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាឃ្លាថា«បៅជាប់ៃឹងបសច្រ្រីសញ្ញា»រាៃៃព័យថាបោរពរាមោ៉ាងដិតដល់ឬរោៃ់ខាជាប់បៅៃឹង

រោរសៃយាថដលបយើងោៃបធ្វើជាមួយៃឹងកពះ។

សូម្ ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ថដលោៃបៃ្បៅបសាមះកតង់ចបំោះបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ព្ួរប្បទាះជាអំ�នុងបពលរាៃកោ

លំោ្រ្រ្រី។

ការដឹកន្ំការពិភាកសាក្ននុរថ្នាក់

ក្� ពធិភាកសា ក្ញង ថ្នាក់ អាច ែួ� េធិេ្ស 

គ�ៀន ពតីោនា គៅវិញគៅមក ទទួល បានក្� 

�ល់ ដឹង ក្នដ់ត គបរៅបែះអុំពតី គេចក្តីពធិត 

ដដលបាន ពធិភាកសា គហើ� រាន ្រុំណង 

បបាថ្នា គដើម ត្ី អនុវត្ នរូវ អ្វតី ដដលពួកគ្ 

គ�ៀន ។ តាម��ៈ ក្� សាដា្រ់ គោ� 

�កចធិត្ ទុក ោក់ ចុំគោះ េធិេ្ស គហើ� 

េួ� េុំណួ� តាមោន គនាះអ្កអាច 

�ល់ ពតី តបមរូវក្� ពួកគ្ គហើ� ដឹកនាុំ 

ក្� ពធិភាកសា គៅគបក្ម ក្� ដឹកនាុំ ពតី 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។ េរូម ពធិចា�ណា 

គដើម ត្ី េួ�េុំណួ� ដរូចជា « គតើអ្ក អាច 

ែួ� ខ្ញុំ ឲ្យ �ល់ ពតី អ្វតី ដដល អ្ក ចងរ់ានន�័ 

បាន ឬគទ ? » ឬ េរូម េួ� ដល់ េរាែធិក 

ថ្នាក ់ដនទគទៀតថ្ « គតើ អ្ក នឹង ្រដនថែម 

អ្វតីខលៃះ ចុំគោះ គយ្រល ់គនាះ ? »
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គមគ�ៀនទតី ៣២ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៥

• បតើភាពបសាមះកតង់្ ឺជាពរ�ព័យមួយចបំោះោត់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យបៅបពលណ្បោយសារថតអ្ន្របៅបសាមះកតង់ចបំោះបសច្រ្រីសញ្ញាថដលអ្ន្រោៃបធ្វើបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចៃឹងបលើ្រដួងចិតតេប�ើងបហើយបៅពិតបសាមះចបំោះបសច្រ្រីសញ្ញា

របស់ពួ្រប្។

គបើគយើងៃឹងរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាបៃ្ដបនាទាប់គនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃមកុ�នៃគសចក្ដបីសុចរិត(សូមបមើល្ៃិងស

២៥:១៥)។

សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា«ម្រុដនៃបសច្្ររីសុចរិតបនាះអ្ន្រៃឹងោៃទទួល»សំបៅបៅបលើរោរទទួលោៃរោរបលើ្រតបមកើងបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល(សូមបមើល្ ងថដរ្ ៃិងស២9:១3)។

• បតើរោរសៃយាបៃះអាច�ួយដល់ៃរណ្រានា្រ់ថដលោៃឆលែងរោត់ឬ្រំពុងបដើរឆលែងរោត់កោលំោ្រោ៉ាងដូចបមច្?

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិជាបៃ្បនាទាប់បហើយពុំថមៃម្ងរាកាលបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចថ្រលម្អបៅ្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិជាបៃ្បនាទាប់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

សុំឲ្យព្ួរប្សរបសរ្ំៃិតរបស់ពួ្រប្ទុ្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរ។

បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃពិភា្រសាបរឿងទាំងបៃះដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បហើយសូម

អបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតកប្របបោយអធិសាឋាៃរួចសរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ទទួលអារម្ណ៍ម្រពរីកពះអរាចស់បដើម្បរីឲ្យព្ួរប្បធ្វើថ្្អ្រ

បៅបលើអ្វរីថដលោៃបរៀៃម្រពរី្រ្ននុងថានា្រ់បៃះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេពបួ្ឲ្យបធ្វើរាមរោរដឹ្រនាំទាំងបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៧
បមបរៀៃទរី33៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២៧

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៧:១–៤

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានការតណនាំអំ្ រីនិមិែ្តសញ្ញានន្ិ្រីសា្កាម៉ង់

បបើអាចបធ្វើបៅរួចសូមបរ្ហាញសំប្រដ�ំតូងោរាំងខលែះៗបហើយសុំឲ្យសិស្សទាយសាមៃពរីបោលបំណងខាងវិញ្ញាណអ្វរីថដលព្ួរប្

អាចបកបើជារោរបកបៀបបធៀប។បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយោៃពរីរបរីនា្់រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាង

បករោមដ្រកសង់បចញពរីរោរៃឹ្រចាំរបស់កបធាៃថអ៊សរាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃអំពរីរោរបៅទស្សនាទ្វរីបបអើរ៉ុបថដលកតូវបំផ្លាញបោយ

ស្រ្គមបនាទាប់ពរីស្រ្គមបលា្របលើ្រទរី២៖

« ខ្ញុំ ពុុំ អាច គភលៃច អុំពតី ពួក្រ�ិេុទ្ ែនជាតធិ បារាុំង ដដល ពុុំ អាច ទទួលបាន នុំ្រុ័ង ដត បាន គប្រើ េុំ្រក ដុំឡជូង 

បារាុំង គ្្វើ ជាតុំណាង នន ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ ែុំនួេ វិញ » ( Prepare for the Days of Tribulation » 

Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៨០, ៣៣–៣៤ ) ។ 

 

 

• បតើអ្ន្រៃឹង្ ិតោ៉ាងណ្បបើអ្ន្រោៃប�ើញសំប្រដំ�តូងោរាំងកតូវោៃបកបើ�ំៃួសៃំបុព័ងសករាប់ពិធរីសាករោមែង់បនាះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវអាចទទួលយ្រោៃសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធ�ៃជាតិោរាំងបកបើអ្វរីមួយប្្សងបករៅពរីៃំបុព័ងបដើម្បរីជាតណំ្ង

នៃពិធរីសាករោមែង់ដូបច្នះ?

បដើម្បរី្ ្ល់ដល់សិស្សៃូវបរិបទខាងកបវតតេិសាកសតេសករាប់វិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧

សូមសបង្ខបពព័ត៌រាៃថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបុព្វ្រថាបមបរៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

២៧:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលបទវរាោៃកោប់ដល់យែូថសបស៊្ីធអំពរីរោរតំណ្ងនៃ

ពិធរីសាករោមែង់។

• បតើសារទូតោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះដល់យែូថសបសី្៊ធចំបោះអ្វរីថដលបយើង្ ួរទទួលទាៃឬ្ ឹ្របៅបពលបយើងទទួលទាៃ

សាករោមែង់បនាះ?(អ្វរីថដលបយើងបកបើជាតណំ្ងនៃពិធរីសាករោមែង់្ឺពុំសំខាៃ់ដូចជាអ្វរីថដលរបស់ទាំងបនាះតំណ្ងឲ្យថដល

�ួយបយើងឲ្យចងចាំបនាះបទ)។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើង្ ួរបផ្ដាតបៅបលើអ្វរីខលែះបពលបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា

បែុថៃ្ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងទទួលទាៃ្ ិធបីោពកាម៉ង់គនារះ

គយើងពតូវចងចាំអំ្ បី្ លិកម្មធួៃរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចំណ្ំបសច្រ្រីពិតបៃះ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:២។ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាបយើងរាៃ

«ថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អរបស់[កពះអរាចស់]»បៅបពលបយើងបផ្ដាតបៅបលើកទង់បហើយោ្រ់ឆៃ្ទៈរបស់បយើង

ឲ្យកសបៃឹងឆៃ្ទៈរបស់កទង់)។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣០ នរូដវល នណត នធិងភ�ិយ �្រេ់ោត់ សាលតី បានគ្្វើ 

ដុំគណើ� គៅ ភរូមធិ ហាម៉រូនតី �ដ្ឋ ដែនេតីលគវញា៉ា គដើម្តី េួ�េុខទុកខេ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ ។ សាលតី នណត នធិង អធិមរា៉ា េ៊មេី្ បាន ទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក គៅគដើម ដខ 

�ដរូវគរៅដា ្រ៉ុដន្ ពុុំ ោន់បានទទួលពធិ្តី ្រញ្ជាក់ គោ�សា� ដតរាន ក្�គ្រៀតគ្រៀន ពតីពួក 

មនុេ្ស អាបកក់ ។ អុំឡញង ក្� គៅេួ�េុខទុកខេ �្រេ់ ប្ួសា� នណត គៅភរូមធិហាម៉រូនតី 

គនាះបតរូវ បាន កុំណត់ ថ្ សាលតី នធិង អធិមរា៉ា ្ួ� ទទួលបានពធិ្តី ្រញ្ជាក់ គហើ� ថ្ 

បកុមដដល មកជាមួ��៉រូហាន វិតគមើ�ក៏នឹងបាន ទទួល ោនសាបក្ម៉ង់ែុុំោនាែងដដ� ។ 

គៅគពល �៉រូដេ្រ គចញ គៅគបរៅ គដើម្តី ទទួល �ក បសាទុំោុំង បា�ែរូ� 

េបរា្រ់ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ គនាះ គលាក បាន ែួ្រ នឹង សា�ទរូត េួ្៌ ដដល បាន ទុំនាក់ទុំនង 

នរូវ វិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ បតរូវបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២៧ ។
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បដើម្បរី�ួយដល់សិស្សដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រ្រីពិតបៃះបហើយពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលវអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្

សូមពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្ររាៃបទពបិសាធៃ៍អ្វរីខលែះបពលអ្ន្រោៃៃឹ្រ្ិតអំពរីពលិ្រម្ធួៃរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះអំ�នុងបពលបធ្វើពិធរីសាករោមែង់

បនាះ?

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថ្រលម្អលទ្ធភាពរបស់បយើងបដើម្បរីចងចាំពល្ិរម្របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយទទួលទាៃ

សាករោមែង់«ថ្្ន្របសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អរបស់[កទង់]»?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំទទួលទាៃសាករោមែង់រាល់សោដាហ៍។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្

អំពរីវិធរីនានាបដើម្បរីចងចាំកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងអតថែៃព័យថដលរាៃបងកប់បៅ្រ្ននុងរោរតំណ្ងនៃពិធរីសាករោមែង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

អបញជើញព្ួរប្ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:3–4រាមរយៈរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកពរាៃដល់យែូថសបស៊្ីធ

្រុំឲ្យទិញកសាឬប្ស�ជៈខាលាំង(ប្ស�ជៈទាំងអស់ណ្ថដលរាៃជាតិបធ្វើឲ្យកសវឹង)ម្រពរីព្ួរសកតូវរបស់សាសនាចក្របហើយ

បកបើកោស់បៅ្រ្ននុងពិធរីសាករោមែង់ប�ើយ។ពួ្រប្កតូវបកបើថតកសាថដល«ោៃបធ្វើ្ ្រី»បោយព្ួរបរិសុទ្ធបែុបណ្ណះ។វអាចៃឹង

ជាកបបោ�ៃ៍ដល់សិស្សរបស់អ្ន្របដើម្បរីដឹងថាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាជាវងនវមិៃកតវូោៃបបើ្រសថមង្សករាប់រយៈបពលពរីរឆ្នាំ្រៃលែះ

(សូមបមើល្ៃិងស៨9)បហើយថាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសព្វន្ងៃបយើងបកបើទ្ឹរសករាប់ពិធរីសាករោមែង់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៧:៥–១៤

្្ះអម្ចាស់នឹង្រ្ួរលទានសា្កាម៉ងម្ងជ្រៀែជៅជលើតផនដរី

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍នៃរោរទទួលទាៃសាករោមែង់របស់ព្ួរប្អាចៃឹងផ្លាស់ប្តូរោ៉ាងដូចបមច្

បបើព្ួរប្កតូវទទួលទាៃបៅចំបោះវតតេរាៃរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះវិញបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិត

របស់ពួ្រប្។

សូមរំឭ្រដល់សិស្សថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃថណនាំពិធរីបរិសុទ្ធនៃសាករោមែង់ដល់ពួ្រសាវ្ររបសក់ទង់បៅយប់អាហារចុង

បករោយ។បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃពយា្ររអំពរីកោមួយបពលថដលកទង់ៃឹងកត�ប់ម្ររោៃ់ថ្ៃដរីវិញ

បហើយទទួលទាៃសាករោមែង់ម្ងបទៀតជាមួយៃឹងពួ្រសិស្សរបសក់ទង់(សូមបមើលរា៉ាថាយ២6:២6–២9)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២៧:៥–១២កពះអរាចស់ោៃកោប់ប្មះរបស់បុ្្គលមួយចៃំួៃថដលៃឹង

ចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំបៃះបោយជា្រ់លា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកតួសៗបហើយកោប់(១)បុ ្្គលរានា្់រៗ

ទាំងបៃះជាៃរណ្ៃិង(២)បបើោៃកោប់បហើយបតើពួ្រប្រាៃ្រូៃបសាឬទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

សរបសរពព័តរ៌ាៃបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបពលថដលសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេថ្ៃដរីទាំងមូលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពដល់បុរសសុចរិតបដើម្បរី

�ួយបបកមើដំណឹងល្អរបស់កទង់។កទង់្រ៏ោៃកបទាៃឲ្យៃូវ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដល់អ្ន្រដឹ្រនំាបព្វ�ិតភាព្ ងថដរបដើម្បរីពួ្រោត់

អាចដឹ្រនាំកតួតករាៃិងក្ប់ក្ងបលើរោរបកបើបព្វ�ិតភាពរបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី)។

បៅបពលបញជរីកតូវោៃបំបពញបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២៧:១២–១3ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរី្រូៃបសាថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

• បតើ្រូៃបសាអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃរំាងចិតតេដល់ឬ្ ្ល់បៅដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ?(សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រ

ឲ្យបថៃថែមយ៉ណូសប សម្៊ីធៃិងកូនងសា ទាំរឡាយ នន ន្រ របស់្ពទះអរាចាស់ចូល្រ្ននុងបញជរីបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាពយារោរីជាបកចើៃថដលរាៃប្មះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧ោៃម្រ�ួបៃឹងយែូថសប

ស៊្ីធបដើម្បរីកប្ល់្ូរៃបសាម្រឲ្យបលា្រ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ូសចំណ្ំឃ្លា«នៃរោររោៃ់រោប់កតួតករានៃដំណឹងល្អសករាប់បពលចុងបករោយ

បង្អស់ៃិងសករាប់្រំណត់រោលដ៏បោរបពញ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១3។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះអំ�នុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាសករាប់បពលចុងបករោយ

បង្អស់បនាះ?(«កបមូលរបស់របរទាំងអស់បៅថតមួយ»)។

សូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមបញជរីថា៖ការកាៃ់កាប់ពតួតពតានៃ�ំណឹងល្អសពមាប់កំណត់

កាល�៏គោរគ្ញជាគ្លផ�លៃឹងពបមូលកូៃគោ�ំណឹងល្អទាំងអស់្ិធបីបរិសុទ្ធៃិងគសចក្ដបី្ិតនៃការកាៃ់កាបព់តួតពតាកាល

្បីអតបីតកាលមកផតមួយ។

ការអនុវត្តងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

គមគ�ៀន ដុំណឹងល្អ ប្រក្រ 

គោ�ប្រេធិទ្ភាព អាច ្រគងកើន 

្រុំណងបបាថ្នា នធិង លទ្ភាព �្រេ់ េធិេ្ស 

គដើម្តី អនុវត្ គេចក្តីពធិត ដដលពួកគ្ 

បាន គ�ៀន តាម �គ្រៀ្រ មួ� ប្រក្រ គោ� 

អតថែន័� ។  �គ្រៀ្រ មួ� ដដល ប្រូ្រគបងៀន 

អាច ែួ� េគបមច ក្�ណ៍ គនះ ្ឺ 

តាម��ៈ ក្� អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យ ពធិចា�ណា 

តាមវិ្ តីជាក់លាក់ម�ួ ដដល ពួកគ្ 

អាច អនុវត្ គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ 

ម�ួ គៅក្ញង សាថានភាព ផាទាល់ខលៃលួន 

�្រេ់ពួកគ្ ។
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សូមពៃ្យល់ថារោររោៃ់រោប់កតួតករា«្ ឺជាអំ�នុងបពលមួយថដលោ៉ាងបហាចណ្ស់កពះអរាចស់រាៃអ្ន្របបកមើថដលរាៃៃូវ

សិទ្ធិអំណ្ចរានា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីថដលរោៃ់[្រូៃបសា]បព្វ�ិតភាពបរិសុទ្ធ���ៃិងជាអ្ន្រថដលរាៃៃូវរោរអៃុញ្ញាតពរីកពះ

បដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អ»(Bible Dictionary,«Dispensations»)ៃិងបដើម្បរីចាតថ់ចងពិធរីបរិសុទ្ធថដលរាៃ្រ្ននុង

ដំណឹងល្អបនាះ។បៅបពលកពះអរាចស់បរៀបចំរោររោៃ់រោប់កតួតករាមួយ«ដំណឹងល្អកតវូោៃបបើ្រសថមង្ជា្ ្រីបដើម្បរីឲ្យមៃុស្ស

នៃកោរោៃ់រោប់កតតួករាបនាះពុំចាំោច់កតវូពឹងថ្្អ្រទាំងកសងុបៅបលើកោរោៃ់រោប់កតួតករារោលពរីអតរីតរោលសករាប់ចំបណះដឹង

អំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះ»( Bible Dictionary«Dispensations»)។អព័ោម,បហណុ្រ,ណូបអ,មែូបសៃិង

អ្ន្រដនទបទៀត្ ឺជាអ្ន្រដឹ្រនាំនៃកោរោៃ់រោប់កតួតករាដំណឹងល្អ។យែូថសបស៊្ីធ្ឺជាអ្ន្រដឹ្រនាំនៃកោរោៃ់រោប់កតួតករាថដល

បយើងរស់បៅ–ជាកោរោៃ់រោប់កតួតករានៃ្រំណត់រោលដប៏ោរបពញ។បៅកោរោៃ់រោប់ចុងបករោយបៃះោៃចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹង

រោរសាដារដំណឹងល្អរាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។វកតូវោៃបៅថាជាកោរោៃ់រោប់កតួតករានៃ្រំណត់រោលដ៏បោរបពញបោយ

សារថតរាល្់រូៃបសាទាំងអស់ថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងសករាប់ពរ�ព័យនៃ្រូៃបៅរបស់កទង់កតូវោៃសាដារប�ើងវិញបហើយ

រាល់ថ្ៃរោរៃិងបសច្្ររីសៃយាទាំងឡាយរបសក់ពះអរាចស់ចាប់រំាងពរីរោរ្រប្រើតពិ្ពបលា្រៃឹងកតូវោៃបំបពញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយ

កោប់ថាៃរណ្ប្្សងបទៀតៃឹងរាៃវតតេរាៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់ថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាឃ្លា«អស់អ្ន្រណ្ថដលកពះវរបរិារបស់បយើងោៃកបទាៃដល់បយើងបចញពរីបលា្រិយ្ង»សំបៅបៅបលើ

ៃរណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរកប៊ូសអព័រ�រា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់៖

« រាល់ អ្ក គសាមះបតង់ គៅក្ញង ប្រវត្ធិសាបេ្ នន ពធិភពគលាកោុំងមរូល រាល ់្រុ ្្គល ដដល បាន�េ់គៅ គដើម ត្ីេម 

នឹង ែតីវិត ដ៏អេ់កល្ជានធិច្ច គៅក្ញង ន្� នន បពះវ�្រធិតា នឹង រានវត្រាន គហើ� នឹង ទទួលោន សាបក្ម៉ង ់

ជា មួ� បពះអរាចាេ់ » ( The Promised Messiah: The First Coming of Christ ឆ្នាុំ ១៩៧៨ ], 

ទុំព័�៥៩៥ ) ។ 

 

សូមបថៃថែមអ្ក និរ ខ្នុំចូលបៅ្រ្ននុងបញជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បោងបៅរាមថអលបឌើររា៉ា្រ់ខៃ់�រីបតើបយើងកតូវរសប់ៅោ៉ាងដូចបម្ចបដើម្បរីរាៃវតតេរាៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់ដ៏

ពិបសសបៃះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៧:១៥–១៨

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជារា្ស្តររែស់្ ្រង់ឲ្យោក់អាវជ្កាះនន្្ះ

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១៥–១៨រាៃៃូវោ្រ្យទនូាមៃថដលៃឹង�ួយបយើងឲ្យរាៃភាពស្ិ្រសម

បដើម្បរីទទួលោៃពរ�ព័យទាំងឡាយរបស់កពះអរាចស់រួមទាំងពរ�ព័យនៃរោរចូលរួមរោរកប�ុំសាករោមែង់ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ

4–១4។

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើពួ្រប្ចង់បសលែៀ្រោ្់រអ្វរីបបើពួ្រប្ដឹងថាពួ្រប្ៃឹងបៅបធ្វើស្រ្គមបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល(១)អ្វរីថដលកពះអរាចស់

ដ្ឹរនាំឲ្យបយើងបធ្វើបដើម្បរីបរៀងចំខលែលួៃសករាប់ចមបាំងខាងវិញ្ញាណៃិង(២)បតើកទង់សៃយាកបទាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះបបើបយើងបធ្វើរាមរោរ

ដឹ្រនាំរបស់កទង់បនាះ។

• បតើកពះអរាចស់ទូនាមៃបយើងឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃសករាប់ចមបាំងខាងវិញ្ញាណ?(សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្ស

បោយរោរសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ោក់ ងលើ ខ្បួន ងយើរ នូវ អាវង្កាទះទាំរ មូល របស ្់ពទះ. . .

• បតើកពះអរាចស់សៃយាកបទាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលោ្រ់អាវបករោះទាំងមូលរបស់កពះបនាះ?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយសូមបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងគលើកោក់មកគលើខលលួៃគយើងៃូវអាវគពការះទាំងមូលនៃព្រះ

គនារះគយើងៃឹងអាចទប់ទល់ៃឹងអារក្ស)
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គមគ�ៀនទតី ៣៣ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៧

សូមចមលែងរូបភាពបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរាៃ្ ូសបនាទាត់ភាជាប់បៅចំថណ្រនៃអាវបករោះៃរីមួយៗថដលោៃ

កោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១៥–១៨។សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាក្រុមតូចៗ

បហើយចាត់រាំងក្រុមៃិមួយៗៃូវចថំណ្រមួយនៃអាវបករោះ។សូម្ ្ល់ដល់ក្រុមៃិមួយៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរបោយកបធាៃហារ៉ូល

ប៊ីលរីដូចខាងបករោមៃិងពព័ត៌រាៃៃិងសំណួរបៅ្រ្ននុងវ្្គខាងបករោមទា្រ់ទងបៅៃឹងចថំណ្រនៃអាវបករោះថដលោៃចាត់បៅឲ្យប្

បនាះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរោរបៅ្រ្ននុងក្រុមពួ្រប្បដើម្បរីបឆលែើយសំណួរសករាប់ចំថណ្រអាវបករោះថដលោៃចាត់រាំងបៅឲ្យ

ពួ្រប្បហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

« គ�ើង រាន ដែ្ក្រួន នន រាងក្� ដដល សាវក ្រ៉ុល បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ [ ្ឺជា ] ដែក្ 

ដ៏ទន់គខសា� ្រុំែុត ចុំគោះ អុំណាច នន គេចក្តី  ងងឹត ។ ចគងកះ ជា តួយ៉ាង នន ្ ុណ្ម៌ 

បពហមេចា�ី�ភាព ។ គ្រះដរូង ជា តួយ៉ាង នន ទគង្វើ �្រេ់ គ�ើង ។ គែើង �្រេ់ គ�ើង ជា គោលគៅ  

ឬ គោល្រុំណងគៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ គ�ើង គហើ� ចុង គបក្� ្ឺ ជា កបាល �្រេ់គ�ើង ្ុំនធិត 

�្រេ់គ�ើង » ( ហា�៉រូល ្រ៊ី លតី Feet Shod with the Preparation of the Gospel of 
Peace Brigham Young University Speeches of the Year [ ន្ងៃ ទតី ៩ ដខ វិច្ធិក្ 

ឆ្នាុំ១៩៥៤],ទុំព័� ២ ) ។

«កកវាត់ចស្កោះសោយសេចក្ដីពិត»( េរូមគមើល្ នធិង េ ២៧:១៥–១៦ ) ៖ 

ប្រធាន លតី បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ « ចគងកះ ្ ឺ ជា ដែ្ង នន រាងក្� ដដលគៅ ចគនាលាះ ឆ្អឹង ែុំនតី នធិង បតគកៀក ដដល អ្ក នឹង 

សាគល់ ្ឺ ជា េ�ីរាង្គ ដ៏ េុំខាន់ ដដល បតរូវ ដត រានេបរា្រ់  ក្� ្រន្ ពរូែ » ( ជាតស្បកជជើង ២ ) ។ គដើម្តី ្កវាែ ់្ឺជា ក្� ចង 

យ៉ាង តឹង គោ� ដខ្ស បកវាត់មួ� ។

• គហតុអ្វតី ក៏ អ្ក្ធិត ថ្ សាតាុំង វា� ប្រហា� គៅគលើ ្រ�ិេុទ្ភាព ្ុណ្ម៌ នធិង បពហមេចា�ី�ភាព ដរូគច្ះ ?

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ ក្� សាគល់ ្រទោឋាន �្រេ់បពះ អុំពតី េតីល្ម៌ អាច ែួ� អ្ក េថែធិត គៅ ្រ�ិេុទ្ ប្រក្រ គោ�្ុណ្ម៌ នធិង បពហមេចា�ីភាព យ៉ាង 

ដរូចគម្ច ?

ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ែួ� បកវា៉ត់ គ�ើង គៅក្ញង គេចក្តីពធិត គហើ�ែួ� ក្�ោ� ្ ុណ្ម៌ នធិង បពហមេចា�ី�ភាព�្រេ់គ�ើង ។
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«កបោប់ប្ំ្សែើមកទូ្នៃសេចក្ដីេរុចរិត»( ្ នធិង េ ២៧:១៦ ) ៖ 

• គយង តាម ប្រធាន លតី គតើ ប្រោ្រ់ បាុំង គដើម បទរូង ក្�ោ� អ្វតីខលៃះ ?

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ គេចក្តីេុច�ិត នន ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង ( ទគង្វើ �្រេ់គ�ើង នធិង ្រុំណង បបាថ្នា �្រេ់គ�ើង ) រានឥទ្ធិពល គលើ លទ្ែល �្រេ់ 

គ�ើង គដើម ត្ី ចបាុំង ក្ញង ចមបាុំង ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់គ�ើង យ៉ា ងដរូចគម្ច ?

«ពាក់សេចក្ដីកបរុ្សកបៀបរបេ់ែំណឹ្ល្អនៃសេចក្ដីេរុខសាៃ្ទរុកជាណេបកសជើ្» ( ្ នធិង េ ២៧:១៦ ) ៖ 

ក្� « ោក់ដេ្ក » គែើង �្រេ់ អ្ក រានន័� ថ្ ជាក្� ោក់ដេ្កគែើង ឬ ក្�ក្� ោ� គែើង គ�ើង ។

• គយង តាម ប្រធាន លតី គតើ គែើង �្រេ់ គ�ើង តុំណាង ឲ្យ អ្វតី ?

• គតើ សាតាុំង វា� ប្រហា� គលើ គោលគៅ នធិង គោល្រុំណង ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ គ�ើង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ បពះ ប្រោនអ្វតីខលៃះ ដល់ គ�ើង ឲ្យ « គតាងជា្រ់ » គដើម្តី ែួ� គ�ើង �កសា គែើង �្រេ់ គ�ើង គដើ� តាម ែលៃជូវ នន ែតីវិត គឆ្ពាះ គៅ ក្ន់ គោលគៅ 

�្រេ់ គ�ើង ? ( េរូមគមើល នតីនហ្វទតី ១ ៨:២៤ ) ។

• គតើ ក្� គផាដាត គៅគលើ គោលគៅ នធិង គោល្រុំណង េុច�ិត ែួ� គ�ើង �កឈ្ះក្� ល្លួង យ៉ា ងដរូចគម្ច ?

«សេចក្ដីជំសៃឿទរុកជាណខល» ( ្ នធិង េ ២៧:១៧ ) ៖ 

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ វា រានន័� យ៉ាង ណា គដើម្តី « �ំលត់ អេ់ ោុំង បពួញ គឆះ �្រេ់ ពួក ទុច្ច�ិត » ?

• គតើ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់អ្ក ទុកជា ដខល គហើ� ក្� ោ� ដល ់អ្ក យ៉ាងដរូចគម្ច ?

«សេចក្ដីេស្គ្គាោះទរុកជាមួកេឹក» ( ្ នធិង េ ២៧:១៨ ) ៖ 

• គយងតាម ប្រធាន លតី គៅគពល កបាល �្រេ់ គ�ើង បតរូវ បាន ប្្របាុំង គតើ វា ក្�ោ� ដល់ អ្វតីខលៃះ ?

• គហតុអ្វតី ក៏ វាេុំខាន ់គដើម្តី ក្�ោ� ដល ្់ ុំនធិត �្រេ់ គ�ើង ?

• គតើ សាតាុំង វា�ប្រហា� ដល ្់ ុំនធិត �្រេ់ គ�ើង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ គ�ឿង ជាក់លាក ់អ្វតីខលៃះ ដដល គ�ើងអាច គ្្វើ គដើម្តីក្� ោ� ្ ុំនធិត �្រេ់គ�ើង ?

«ោវរបេ់កពោះវិញ្ញាណរបេ់ខ្នុំ» ( ្ នធិង េ ២៧:១៨ ) ៖ 

• គតើ បពះវិញ្ញាណ អាច ែួ� គ�ើង �កឈ្ះ គលើ ក្� វា�ប្រហា� �្រេ់ សាតាុំង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ ក្� រាន បពះវិញ្ញាណ ែ្ល់ អតថែប្រគយែន ៍អ្វតីខលៃះ ដល់ គ�ើង គៅក្ញង ក្� ប្រ�ុទ្ �្រេ់គ�ើង ោេ់ នឹង អុំគពើ អាបកក ់?

• គតើ បពះ្រន្ទជូល នន បពះ ែួ� គ�ើង គប្រើ ោវ �្រេ់ បពះវិញ្ញាណ យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ អ្កអាច គ្្វើ អ្វតីខលៃះ គដើម្តី អគញ្ើញ បពះវិញ្ញាណ ឲ្យ ចរូលក្ញង ែតីវិត �្រេ់ អ្ក ក្នដ់ត គបចើន ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍ពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បហើយសូមអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុល

ោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយសុំឲ្យសិស្សសាដាប់ពរីរបបៀបថដលបយើងោ្រ់បក្ឿងសឹ្រៃិងពកងងឹដល់បក្ឿងសឹ្រ

របស់កពះ៖

« ខ្ញុំ ចរូល ចធិត្ ្ ធិត អុំពតី អាវគបក្ះ ខាង វិញ្ញាណ គនះ ដដល ពុុំ គប្រៀ្រដរូចជា ្រុំដណក នន គលាហៈ ធាតុដដល េរូន្យ 

គឡើង មួ�ដុុំ គដើម្តី ោក់ ឲ្យ បតរូវ �រូ្រ ក្� គនាះ គទ ្រ៉ុដន្ វា ដរូចជា បចវាក៉់ ប្រោក់ ោនា គៅ វិញ ។ បចវា៉ក់ ប្រោក់ោនា 

រានជា្រុំដណក តរូចៗជាគបចើនដែន ត ភាជា្រ់ នឹង ោនា គដើម្តី អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្ក គប្រើ អាច ្រត់ដ្រន បាន ក្ន់ដត រ្� 

បេួល គោ� មធិន បាត់ ្រង់នរូវ ក្� ក្�ោ� ។ ខ្ញុំនធិយ� ដរូគចានាះ គោ� សា� វា ជា ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ខ្ញុំ 

ថ្ោមន អ្វតី ដត មួ� ដ៏ ុ្ំ គហើ� អសាចា�្យ ដដល គ�ើង អាច គ្្វើ គដើម្តី ក្�ោ� ខលៃលួន គ�ើង ខាង វិញ្ញាណ បាន គនាះ 

គឡើ� ។ អុំណាច ខាងវិញ្ញាណពធិត ពឹង គលើ ទគង្វើ តរូចៗ ជា គបចើន គវញ ្រញ្ចជូល ោនា គៅក្ញងសាច់ បកណាត់ នន 

ក្�ក្�ោ� ខាង វិញ្ញាណ ដដល ក្�ោ� នធិង ជា ដខលោេ់នឹង  រាល់ គេចក្តីអាបកក់ »  ( « Be Strong in the Lord » 

Ensign ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ២០០៤ ទុំព័� ៨ ) ។

• បតើទបង្វើរតូចៗមួយចំៃួៃអ្វរីខលែះថដលោៃកបមូល្ ្នុំជា្ររាលាំងរបស់វៃឹង�ួយរោរោរបយើងទាស់ៃឹងរោរល្បលួងៃិងអបំពើ

អាក្រ្រ់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកត�ប់បៅបមើលបៅបដើមបនាទាត់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១៥។បនាទាប់ម្រសួរសំណួរដូច

ខាងបករោមបៃះ៖
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• បតើបយើង្ ួររាៃអា្រ្ប្ិររោិោ៉ាងណ្បពលបយើងោ្រ់បក្ឿងសឹ្ររបស់កពះ?(បយើង្ ួរថត«បលើ្រទឹ្រចិតតេ[របស់បយើង]

ប�ើងបហើយអរសបបាយ»)។បហតុអ្វរី្រ៏បយើង្ ួរថតរាៃអា្រ្ប្រិរិោថបបបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះបហើយអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសបរឿងជា្រ់លា្រ់មួយ

ថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីោ្់រអាវបករោះនៃកពះោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើ

បៅបលើក្រោសមួយសៃលែឹ្រថដលព្ួរប្អាចបមើលជាញ្ឹរញាប់ទ្ុរជារោររំឭ្រមួយអំពរីរោររំាងចិតតេរបស់ព្ួរប្។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៨
បមបរៀៃទរី34៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២៨

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៨:១–៧

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថា្រែធានននសាសនាច្ក្ឺជាមនុស្សតែម្នាក់្ ែ់តដលអាច្រ្រួលវិវរណៈជដើម្បរី្្រែ់្្ង

សាសនាច្ក។

សូមសរបសរោ្រ្យណក្រកាលាយបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើឧទាហរណ៍មួយចៃំួៃនៃបរឿងថដលកោៃ់ថតជារោរថ្រលែងរោលាយរាៃអ្វរីខលែះ?(ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចៃឹង

ចង់បរ្ហាញឧទាហរណ៍មួយអំពរីវតថែនុមួយថដលថ្រលែងរោលាយដូចជារូប្ំៃូរ្ តចមលែងលុយថ្រលែងរោលាយឬថ្លែបឈើ�ព័រមួយចំណិត

ជាបដើម)។

• បហតុអ្វរី្រ៏រោរយល់ខុសថាវតថែនុថ្រលែងរោលាយជាវតថែនុពិតអាចជាបរឿងកប្របបោយបកោះថានា្រ់ដូបច្នះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃរោរកពរាៃដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអ្ូរនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« អា�ក្ស ្ ឺ ជា ្រធិតា នន ក្� កុហក គហើ� វា អន្ទះសា� គ្្វើ ឲ្យ េមេញ្ សាមញ ដល ់កធិច្ចក្� �្រេ់បពះ តាម��ៈ ក្� 

ដកលៃង ្រនលៃុំ ដ៏ ឆ្លាតនវ �្រេ់ វា » ( Two Lines of Communication, » Ensign ឬ លរីអាហូណា  

ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៨៤ ) ។ 

 

 

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីបរឿងថ្រលែងរោលាយថដលសារាំងោៃបកបើបដើម្បរីបបញ្ឆោតដល់សរា�ិ្រមួយចំៃួៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

រោលពរី�ំនាៃ់មៃុ។

• បតើបរឿងថ្រលែងរោលាយថដលសារាំងោៃបកបើបដើម្បរីបបញ្ឆោតដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ្ ឺជាអ្វរី?(បបើសិស្សពុំោៃកោប់ពរីភាព

កសបដៀងោនារវង្ ្របស់នហរាំជាមួយយូរិមៃិងធូមរីមថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបកបើបពលខលែះបនាះសូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីភាព

កសបដៀងោនាបៃះ)។

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃប�ឿវិវរណៈថ្រលែងរោលាយថដលសារាំងោៃបបញ្ឆោតនហរាំប្ច។បៅបពល

សិស្សស្ិរសាបហើយពិភា្រសាអំពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្ឲ្យរ្របមើល

បសច្រ្រីពិតថដលអាច�ួយព្ួរប្បចៀសវងពរីរោរបបញ្ឆោតបោយសាររោរថ្រលែងបៃលែំរបស់សារំាង។សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្រៃឹង

សរបសរបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលពួ្រប្រ្រប�ើញវបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស

សរបសរបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះបៅថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

បរុព្វកថា
គៅ ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣០ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ែួ្រ នឹង ្រញ្ហា ម�ួ គោ�សា� 

េរាែធិក សាេនាចបក ពុុំ �ល់ អុំពតី លុំោ្រ់ ននវិវ�ណៈ គៅក្ញង សាេនាចបក ។ នហរាុំ 

គភច បាន ប្រក្េ ថ្ ទទួល វិវ�ណៈ េបរា្រ់ សាេនាចបក តាម��ៈ �រូ្រអា�ក្ស នន 

្មេ ពធិគេេ ម�ួ គហើ� េរាែធិក សាេនាចបក មួ�ចុំនួន �ួមោុំង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី 

ែងក៏បានគែឿ ោត ់ែងដដ� ។ មធិន �រូ�្ុ៉រនាមន មុន គពល េន្ធិេតីទ សាេនាចបក ម�ួ 

ដដលគ្្វើ គឡើង គៅ ន្ងៃ ទតី ២៦ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣០ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ 

គេចក្តីពធិត ដដល បានែួ� អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង អ្ក ដនទគទៀត ឲ្យ �ល់ អុំពតី លុំោ្រ់ នន 

វិវ�ណៈ គៅក្ញង សាេនាចបក ។
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គមគ�ៀនទតី ៣៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៨

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:១–4ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់អំពរីទៃំួល

ខុសកតូវរបស់អូលរីបវើរប្បឌើរីបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ្ឺខុសពរីទៃំួលខុសកតូវរបស់យែូថសបស៊្ីធបោយរបបៀបណ្។

• បតើទំៃួលខុសកតូវរបស់អូលរីបវើរប្បឌើរីខុសពរីយែូថសបស្៊ីធោ៉ាងដូចបមច្?(យែូថសប្ឺទទួលខុសកតូវបដើម្បរីទទួលបញ្ញតតេិ

ៃិងវិវរណៈសករាប់សាសនាចក្រ)។អូលរីបវើរ្ឺទទួលខុសកតវូបដើម្បរីបបកងៀៃរាមរយៈអង្គលួងបលាមចិតតេទា្រ់ទងៃឹង

បទបញ្ញតតេិៃិងវិវរណៈទាំងឡាយថដលយែូថសបោៃទទួល)។

• បតើបសច្រ្រីពិតសំខាៃ់អំពរីកបធាៃសាសនាចក្រថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:២រាៃអ្វរីខលែះ?

(សិស្ស្ួរកោប់អំពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ពបធាៃនៃោសនាចពកគឺជាមៃុស្សផតមានាក់គត់ផ�លអាចទទួលវិវរណៈ

សពមាប់ោសនាចពកទាំងមូល។សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើចបំណះដឹងរបស់បយើងអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ�ួយបយើងបចៀសវងពរីរោរកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោតោ៉ាងដូចបមច្?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់បមើលឲ្យកោ្រដថាពួ្រប្អាចទ្ុរចិតតេជាៃិច្ចបៅបលើរោរបបកងៀៃៃិង

រោរទូនាមៃរបស់កបធាៃនៃសាសនាចក្របោយសារថតកពះអរាចស់ៃឹងពុំថដលអៃុញ្ញាតឲ្យកបធាៃដឹ្រនាំបយើងឲ្យវបង្វងបនាះបទ។

(្ំរណត់ចំណ្ំថារោរសៃយាបៃះ្ ឺរ្រោៃបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរមួយបោយកបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដពុ្វ។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បនាះ

្ឺរាៃបញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបៅ្រ្ននុងឯ្រសារបថៃថែមបនាទាប់ពរីរោរកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១)។

សូមពៃ្យល់ថាមិៃយូរបែុនាមៃពរីមៃុបពលកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតថដលឥ�តូវបៃះកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨អូលរីបវើរប្បឌើរីោៃបធ្វើអ្វរីមួយថដលបរ្ហាញថាោត់ពុំទាៃ់យល់ដឹងបពញបលញអំពរី

ភាពខុសោនារវងទំៃួលខុសកតូវរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងទំៃួលខុសកតវូរបស់យែូថសបស្៊ីធ្រ្ននុងនាមជាកបធាៃនៃ

សាសនាចក្របៅប�ើយបទ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោម៖

យែូថសបសី្៊ធរសប់ៅ្រ្ននុង្ ូមិហាមែូៃរីរដ្ឋថ្ៃសរីលបវញា៉ាបៅបពលបលា្រោៃទទួលសំបកុតមួយម្រពរីអូលរីបវើរប្បឌើរីថដល

បៅ្ ូមិហាវាថយែតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រថដលរាៃចរាងាយកបថហលជា១00ថមែល(១60្�ម)ពរីោនា។អូលរីបវើរោៃរាៃកបសាសៃ៍

ថាោតោ់ៃរ្រប�ើញ្រំហុសឆ្គងមួយបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលបយើងឥ�តូវបៅថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២0។អូលរីបវើរ

ោៃសរបសរថា៖«ខញនុំបញ្ជាអ្ន្របៅ្រ្ននុងនាមនៃកពះឲ្យលុបោ្រ្យទាំងឡាយបនាះបចាល»។យែូថសបោៃបធ្វើដបំណើរបៅ្ូមិ

ហាវាថយែតបហើយោៃដឹងថាក្ួសារវិតបមើរោៃយល់កពមជាមួយៃឹងអូលរីបវើរអំពរី្រំហុសឆ្គងថដល្ ិតសាមៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ។

យែូថសបោៃសរបសរថា«បបើោមៃរោរខិតខំបធ្វើរោរៃិងរោរអត់ធៃ់បនាះបទខញនុំពុំអាចយ្រឈ្នះបលើព្ួរប្ណ្រានា្រ់ឲ្យ្ ិតអំពរី

បហតុ្ លបោយសងៃប់សាងាត់អំពរីកបធាៃបទបនាះបទ»។បៅទរីបំ្ុតពយារោរី«ោៃទទួលបជា្�ព័យ្រ្ននុងរោរនាំក្ួសារវិតបមើរ

ថ្មទាំង���អូលរីបវើរប្បឌើរី្ងម្ររោៃ់ចំបណះដឹងថដលពួ្រប្ោៃរាៃ្រំហុសឆ្គងបនាះ»( Histories, វ៉ុលទ្ដី ១:  

ឆ្នាំ ១៨៣២–១៨៤៤,វ៉ុលទរី១of the Histories series of The Joseph Smith Papers [ឆ្នាំ២0១២],

ទំពព័រ4២6;សូមបមើល្ ងថដរទំពព័រ4២4–២៥)។

សូមសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:6–៧បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរោរដឹ្រនាំរបស់កពះអរាចស់បៅ

រោៃ់អូលរីបវើរប្បឌើរី។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់អូលរីបវើរប្បឌើរីអ្វរីខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅក្នុងោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបុគ្គលមានាក់ៗ្ ុំទទួលវិវរណៈគ�ើម្បី�ឹកនាំៃរណាមានាក់ផ�លគធ្ើ

ជាអធិបតបីគលើ្ ួកគគគ�ើយ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះទា្រ់ទងៃឹងដបំណើរបរឿងថដលបយើងបទើបថតអាៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាច�ួយបយើងបៅសព្វន្ងៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៨:៨–១០

្្ះអម្ចាស់ោនជៅអូលរីជវើរជៅជ�ើរីឲ្យផ្ស្វផសាយដំណឹងល្អជៅកាន់្ ួកសាសន៍ជលមិន

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:៨–១0ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ពរីអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបៅឲ្យអូលរីបវើរឲ្យបធ្វើបនាះ។

• បតើកពះអរាចស់បៅឲ្យអូលរីបវើរឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(្សាយដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងចំបណ្មពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃវិវរណៈផ្ទាល់ខលែលួៃអ្វរីខលែះម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:៨?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូម

សរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងអាចទទួលវិវរណៈសពមាប់ពបគយាជៃ៍ផ្ទាល់ខលលួៃរបស់គយើង

ៃិងគ�ើម្បីជួយគយើងគៅក្នុងការគៅបគពមើៃិងការចាត់តាំងផ�លបាៃពបគល់�ល់គយើង)។
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គមគ�ៀនទតី ៣៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៨

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ

ប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« គ�ើង អាច ទទួល បាន វិវ�ណៈ ផាទាល ់ខលៃលួន ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� លុះបតា ដត គ�ើង បតរូវបាន 

ដញកគចញ គៅតុំដណង អ្ធិ្រតតី មួ�ចុំនួន្រ៉ុគណាណះ គនាះ គ�ើង នឹង ពុុំ ទទួល បាន វិវ�ណៈ ោក់ទង នឹង អ្វតី ដដល 

អ្កដនទ ្ ួ� គ្្វើ គនាះគឡើ� . . . ។

« ្រទពធិគសា្ន៍ ខាង វិញ្ញាណ ខុេ ប្របកតតី មួ� ពុុំ ្ ួ�្ធិត ថ្ ជា ក្� គៅ ផាទាល់ខលៃលួនឲ្យ ដឹកនាុំ អ្កដនទ 

គនាះគទ ។ ក្�គែឿជាក់ �្រេ់ខ្ញុំ ្ ឺ ថ្ ្រទពធិគសា្ន៍ ពធិគេេមួ� ដដល រានលកខេណៈពធិេធិដ្ឋ ្ ឺ ជាលកខេណៈ 

្រុ្្គល គហើ� ្ ួ� ដត �កសា ទុក េបរា្រ់ ខលៃលួន ឯង » (  « Revelation in a Changing World, » Ensign  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ 

១៩៨៩ ទុំព�័ ១៤–១៥ ) ។

ពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃសូមសរបសរតួនាទរីៃិងរោរបៅដូចខាងបករោមបៅបលើសៃលែឹ្រក្រោសប្្សងោនា៖ឪពុករាដាយ អ្ក 

ណដលរានសិទ្្ិ អំណាច ទ្ូងៅ បម៊ីស្សប អ្ក ផ្សព្ផសាយ សាសនា ្្ូបង្រៀន សាលានេងៃអាទ្ិ្រ្យ ្បធាននម៉ងម៉្រ ្្ូបង្រៀនតាម ផ្ទះ 

្្ូបង្រៀន សួរសុខទុ្ក្ខ ។ោ្រ់ក្រោសចូល្រ្ននុងកបអប់មួយ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសក្រោសម្រពរីកបអប់បហើយអាៃវបៅរោៃ់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ម្ងមួយៗ ។បៅបពលក្រោស

ៃិមួយៗកតូវោៃអាៃសូមឲ្យសិស្ស្ ្ល់បោបល់អំពរីកបប្ទនៃវិវរណៈថដលបុ្្គលរានា្រ់ៗអាចទទួលោៃបដើម្បរី�ួយពួ្រប្

បំបពញៃូវតួនាទរីឬរោរបៅបបកមើបនាះ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងរោរចាត់រាំងឬរោរទទួលខុសកតូវ

មួយ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រោៃទទួលវិវរណៈបដើម្បរី�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរបៅឬរោរចាត់រាំង

មួយ។សូមរំឭ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់ពុំ្ ួរថច្រចាយ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យអធសិាឋាៃសូមវិវរណៈបដើម្បរី�ួយពួ្រប្បៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្ៃិងបៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើ្រ្ននុង

សាសនាចក្រៃិងរោរចាត់រាំងទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្។្រ៏សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យអធិសាឋាៃសូមឲ្យអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ

ៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យរាៃសុខភាពល្អៃិងសុវតថែិភាពបហើយរាៃរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលពួ្របលា្រកតូវរោរបដើម្បរីបបំពញ

ទំៃួលខុសកតូវរបស់ពួ្របលា្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៨:១១–១៦

្្ះអម្ចាស់ដឹកនាំអូលរីជវើរជៅជ�ើរីឲ្យតកែ្មូវនហរាំជភចជហើយជួយជរៀរែចំសាសនាច្កឲ្យម្នរជរែៀរែជរៀរែរយ

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីវិវរណៈថ្រលែងរោលាយថដលនហរាំប្ចោៃបរ្ហាញដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃំួៃ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:១១–១4បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំអូលរីបវើរ

ប្បឌើរីឲ្យបធ្វើបដើម្បរី�ួយបោះកសាយបញ្ហាលំោ្របៃះ។

• បតើកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យអូលរីបវើរបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយបោះកសាយបញ្ហាជាមួយៃឹងនហរាំប្ច?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីោៃខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរោរទទួលខុសកតវូរបស់អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ?(សិស្សអាចកោប់អំពរី

បោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថាអ្ន្រ្ ូសបញ្ជា្រ់ដូចខាងបករោមបៃះ៖អ្ក�ឹកនាំោសនាចពកមាៃទំៃួលខុសពតូវ

គ�ើម្បីផកតពមូវអ្កទាំងឡាយណាផ�លកំ្ុង�ឹកនាំអ្ក�នទឲ្យវគងង្។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:១3អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ

របសក់ទង់?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេសូមកោ្រដថាពួ្រប្កោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅក្នុង

ោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទអ្បីៗពគប់យា៉ាងពតវូផតមាៃរគបៀបគរៀបរយ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារ

បខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបមួយថដលបយើងបធ្វើក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់«រាមរបបៀបបរៀបរយៃិងរាមរោរយល់កពមទបូៅ»្ឺថាបយើង

ោំកទដល់បុ្ ្គលរានា្រ់ៗជាសាធារណៈបៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើសាសនាចក្រ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ចំបោះបុ្ ្គលរានា្រ់ៗកតវូោៃោំកទជាសាធារណៈបៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើរបស់ព្ួរប្ដូបច្នះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់យល់អំពរីរបបៀបយល់កពមទូបៅ្្ល់ៃូវរបបៀបបរៀបរយៃិងរោររោរោរដល់សាសនាចក្រសូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃផ្្រ្ឺរ៖

ការផចកចាយបទពិងស្ធន៍

ផ្ទាល់ខលែលួន

ក្លណា អ្ក ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ 

ដដលអ្ករាន គៅគពលអ្ក ពយាយម 

�េ់គៅ តាម គោលក្�ណ៍ ដុំណឹងល្អ 

គនាះអ្ក អាច ែួ� េធិេ្ស �ល ់អុំពតី �គ្រៀ្រ 

គដើម្តី អនុវត្ គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� 

គោ� ខលៃលួន គ្ ។ េរូម �កសា ឲ្យ គ�ឿង 

អ្ក ខលៃតី គហើ� ដតងដត រាន ្រញ្ចជូល នរូវ 

គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ ៍អុំពតី ទតី្រនាទាល់ ដដល 

នាុំ គៅ �ក អ្វតី ដដល អ្ក បាន គ�ៀន ឬ �គ្រៀ្រ 

ដដល អ្ក បតរូវ បាន ប្រោនព� តាម��ៈ 

្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់អ្កគនាះ ។ ក្�ណ៍ 

គនះ នឹង  អគញ្ើញ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ 

ឲ្យ ដ ល្ៃង ជាសាក្សតី ពតីគេចក្តីពធិត ដដល 

អ្កដចកចា� ។
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គមគ�ៀនទតី ៣៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៨

« វិវ�ណៈ ក្ញងសាេនាចបក គកើត រាន ដល់ អ្កោុំង ឡា� ដដល បតរូវ បានគៅ បានោុំបទ បាន ដតងតាុំង  

ឬ បានដញកគចញ គោ�បតឹមបតរូវ ។ ឧោហ�ណ៍ ្រ៊ីេ្សព រានាក់ នឹង ពុុំ ទទួល វិវ�ណៈ ណា ោក់ទង នឹង វួដ ែធិត 

ខាងគទ គោ� សា� វា េថែធិត គៅ គបរៅ តុំ្រន់ �្រេ់ ោត់ ។

« កបម រាន មនុេ្ស រានាក់ណា នឹង ប្រក្េខលៃលួន ថ្ បាន ទទួល េធិទ្ធិអុំណាច គដើម្តី ្រគបងៀន នធិងប្រោនព� 

គោ� ពុុំ បតរូវ បាន គៅ នធិង ដញក គចញ ណាេ់ ។. . .

« គនាះ ជា មរូលគហតុ ដដល ដុំគណើ�ក្� នន ក្� ោុំបទ ដល់អ្កោុំងឡា� បាន គៅ ឲ្យ ក្ន់តុំដណង ្ឺ បតរូវ បានក្� ោ� យ៉ាង 

ខាលាុំ ង្រុំែុត ក្ញង សាេនាចបក– គដើម្តី ឲ្យ មនុេ្ស អាច ដឹង ថ្ ន�ណា រាន េធិទ្ធិអុំណាច គដើម្តី ្រគបងៀន នធិង ប្រោនព� » 

( « Revelation in a Changing World, » ទុំព័� ១៥ ) ។

• បោងរាមកបធាៃផ្្រ្ឺរបហតុអ្វរី្រ៏បយើងោំកទអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃទទួលរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

ជាសាធារណៈដបូច្នះ?

• បនាទាប់ពរីបយើងោៃបលើ្រនដបដើម្បរីៃិោយថាបយើងៃឹងោំកទដល់អ្ន្រទាំងឡាយ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើរបស់ពួ្រប្បតើបយើង្ ួរបធ្វើ

អ្វរីខលែះបដើម្បរីបរ្ហាញថាពិតជាោៃោំកទដល់ព្ួរប្ពិតថមៃ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សអៃុវតតេបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះសូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមឲ្យឮៗបហើយ

សួរព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបឆលែើយតបបៅៃឹងបោលរោរណ៏ៃរីមួយៗ៖

១� អ្ន្រទទួលោៃសារទំនា្រ់ទំៃងបអប�ចកតូៃិចមួយកបរោសថាជាវិវរណៈ្្រី។វរាៃៃូវរោរបបកងៀៃថដលពុំកតវូរាមបទ្ម្ពរីរ

ឬោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបៅរស់។

២� អ្ន្រ្រត់សរាគល់ប�ើញថាសរា�ិ្ររានា្រ់្រ្ននុងវួដរបស់អ្ន្រោៃបធ្វើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍មួយថដលពុំកតឹមកតូវរាមបោលលទ្ធិ

បៅបពលនាងថ្លែងទរីបនាទាល់របស់នាងអំ�នុងរោរកប�ុំសាករោមែង់។អ្ន្រោរម្បបើសិៃជាសារលិខិតបនាះខុសពរីបសច្រ្រីពិត

វអាចៃឹងរាៃឥទ្ធិពលបែះោល់បំផ្លាញអ្ន្រដនទ។បតើៃរណ្្ ួរថ្រតកមូវសរា�ិ្រថដល្រំពុងៃិោយខុសឆ្គងបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:១៥–១6ឲ្យឮៗបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់អំពរី

រោរទូនាមៃចុងបករោយរបស់កពះអរាចស់បៅរោៃ់អូលរីបវើរប្បឌើរីបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ។

ចូរពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៃះបលា្រោៃចាប់ប្្ើមបធ្វើសៃ្នសិរីទមួយបហើយោៃបរៀបចំសាសនាចក្រ

រាមរបបៀបបរៀបរយ។បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទ«បងកបុសប្ច្៏រដូចជាសាសនាចក្រទាំងមូលថដលរាៃវតតេរាៃបៅទរីបនាះោៃ

បដិបសធៃឹង្ ្បចះៃិោយកពមទាំងអ្វរីៗទាំងអស់ថដលោៃជាប់ទា្់រទងៃឹងបរឿងបនាះ»(Histories, វ៉ុល ទ្ដី ១:១៨៣២–

១៨៤៤,4៥២)។បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាៃិងតនមលែរបស់ព្ួរប្

្រ្ននុងរោរ�ួយបយើងឲ្យបចៀស្ ុតពរីរោរបបញ្ឆោត។
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គមគ�ៀន ទតី ៣៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:១–២៩
បមបរៀៃទរី3៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២9:១–២9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:១–១៣

្្ះអម្ចាស់ោនត្លែង្ររីរែនាទាល់អំ្រីដង្វាយ្ួនររែស់្្រង់និង្្ះ្រ័យររែស់្្រង់ក្ននុងការ្រែមូលរា្ស្តររែស់្្រង់

ពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖« សូម ងលើក ចិ្រ្ អ្កង�ើរ ងហើយ អរ សបបាយ ចុទះ »  

( ្ និរ ស ២៩:៥ ) ។

• បហតុអ្វរី្រ៏បពលខលែះវពោិ្របដើម្បរីបោរពរាមរោរទូនាមៃបៃះ?បតើរាៃវិធរីមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបដើម្បរីបោរព

រាមរោរទូនាមៃបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២9:១–3រាៃៃូវកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះថដលអាច�ួយបយើង

«សូមបលើ្រចិតតេ[បយើង]ប�ើងបហើយអរសបបាយចុះ»។

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាមួយៃឹង្រុរារតូចៗ

(ងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរល្អ[២009]ទំពព័រ4៧សូមបមើល

្ងថដរLDS .org)បហើយបបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម

បរ្ហាញរូបភាពបមរាៃ់្រំពុងក្រុង្រូៃៗវ។សូមសួរថាបតើ

រាៃៃរណ្រានា្រ់អាចពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបៃិងមូលបហតុ

ថដលបមរាៃ់ក្រុង្រូៃវ។(បបើសិស្សពុំដឹងបទសូមពៃ្យល់ថា

បៅបពលបមរាៃ់ដឹងពរីបកោះថានា្រ់បនាះវៃឹងបៅ្រូៃៗវម្រ។

បៅបពលពួ្រវម្ររ្របមវបមរាៃ់ក្រុងពួ្រវបៅបករោមសាលាប

បដើម្បរីរោរោរពួ្រវ)។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:២ឲ្យឮៗ។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះដូចជាបមរាៃ់ថដលក្ុរងរោរោរ្រូៃវ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើ្រូៃរាៃ់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីកតូវោៃក្រុងបោយសុវតថែិភាពបៅបករោមសាលាបរោរោររបស់បមវ?(បបើចាំោច់សូមចង្អនុល

បរ្ហាញថា្រូៃរាៃ់កតូវខំរតប់ៅរ្របមរបស់វ)។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ពទះ ងយសមូវ ្្ដីស្ នឹរ ្បមូល ងយើរ ងពល ងយើរ . . .

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:២បតើបយើងចាោំច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីកតវូោៃកបមូល្ ្នុំបោយកពះ

អង្គសប្រ្គះ?(សូមបកបើចបមលែើយរបស់សិស្សបដើម្បរីបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃឹងពបមូល

គយើងគ្លគយើងោដាប់តាមសំគ�ងពទងគ់ោយរាបោរគ�ើយទូលគៅពទង់ក្នុងការអធិោឋាៃ)។

បរុព្វកថា
មធិន �រូ� ្ុ៉រនាមន ពតីមុន គពល េន្ធិេតីទ សាេនាចបក ដដល បាន គ្្វើ គឡើង គៅ ន្ងៃ ទតី ២៦ 

ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣០ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ មួ� គៅក្ញង វត្រាន 

�្រេ់ ដអលគឌើ� បបាុំ ម�ួ �រូ្រ ។ តាម��ៈ វិវ�ណៈ ពួកដអលគឌើ� ោុំងគនះ បាន គ�ៀន អុំពតី 

ក្� ប្រមរូល ែ្ញុំ នន ពួកែគបមើេ �្រេ់បពះអង្គេគ្រ្គះ មុន ក្� យង មក ជា គលើក ទតីពតី� 

�្រេ់បទង់ ។

េូមអង្ជើញ្ពោះវិញ្ញាណបរេិុទ្ធ

េរូម គលើកទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ អគញ្ើញ ឲ្យ 

រាន ឥទ្ធិពល នន បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ 

ខណៈគពល ពួកគ្ េធិកសា បពះ្ម្ពតី� 

�ួមោនា ។ េកមមេភាពម�ួចុំនួន 

ដដល អគញ្ើញ ឲ្យរាន បពះវិញ្ញាណ 

្ឺ ក្� អ្ធិសាឋាន គោ�គសាមះ ក្� 

្រគបងៀន មកពតី បពះ្ម្ពតី� ក្� ដ្លៃង 

ទតី្រនាទាល់ ក្� េួ� េុំណួ� ្រុំែុេ្ុំនធិត 

ក្�្រងហញនរូវគេចក្តីបេឡាញ់ចុំគោះ 

បពះនធិងអ្កដនទ បពមោុំងក្�ដចកចា� 

្រទពធិគសា្ន៏ខាងវិញ្ញាណ ។ 

ក្ញងឱក្េ ខលៃះ អ្ក អាច នឹង ទទួល 

បាន ក្�្រុំែុេ្ុំនធិត គដើម្តី ែួ� 

េធិេ្ស ទទួលសាគល់ ពតីឥទ្ធិពល �្រេ់ 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ អុំឡញង គមគ�ៀន 

ោុំងឡា� ។
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គមគ�ៀនទតី ៣៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:១–២៩

សូមពៃ្យល់ថាចាប់រំាងពរីរោរចាប់ប្្ើមម្រពួ្រពយារោរីោៃពយា្ររអំពរីរោរកបមូល្ ្នុំនៃពួ្រអ៊ីកសាថអល។ដំណ្្រ់នៃអ៊ីកសាថអល–

រាកសតេនៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចស់–ៃឹងកតូវោៃកបមូល្ ្នុំបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយមុៃរោរោងម្ររបស់កពះក្រីស្ទ(សូមបមើល

រាករានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ១:១0)។កពះអរាចស់កបមូលរាកសតេកទង់បៅបពលពួ្រប្អៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកទង់បហើយរ្រសា

បទបញ្ញតតេិរបសក់ទង់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃិងដឹងពរីបសច្រតេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមពិភា្រសាចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើវិធរីមួយចៃួំៃថដលបយើងសាដាប់សំប�ងរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះរាៃអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាបយើងអាច

សាដាប់ឮសំប�ងរបស់កទង់រាមរយៈកពះ្ម្ពរីររោរបបកងៀៃរបស់ព្ួរពយារោរីបៅរស់ៃិងព្ួរសាវ្រៃិងរោរបំ្ុស្ំៃិត

នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

• បតើរោរសាដាប់រាមសំប�ងរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះខុសពរីរោរកោៃ់ថតឮសបំ�ងរបសក់ទង់ោ៉ាងដូចបមច្?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាបយើងចាំោច់កតូវបនាទាបខលែលួៃបដើម្បរីកតូវោៃកបមូលបោយកពះអង្គសប្រ្គះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីកោថដលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍ថាបៅ�ិតៃឹងកពះអង្គសប្រ្គះរាមរយៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

រោរបធ្វើរាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបៅរស់ឬរោរអធិសាឋាៃបៅរោៃ់កពះវរបរិាសួ្៌។សូម្ ្ល់ឱរោសដល់សិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះសូមរំឭ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់ពុំ្ ួរថច្រចាយបទ។

បោងបៅបទ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ។

• បតើ្ ំៃិតថដលកតូវោៃកបមូល្ ្នុំបោយកពះអង្គសប្រ្គះ�ួយអ្ន្របលើ្រចិតតេអ្ន្រប�ើងបហើយអរសបបាយោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:១,3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុមួយបដើម្បរីបលើ្រចិតតេបយើងប�ើងបហើយអរសបបាយ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបោលរោរណ៍មួយម្រពរីខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះថដលពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលបយើងអាចបលើ្រចិតតេខលែលួៃឯងប�ើងបហើយអរសបបាយ។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃកោប់បនាះ។

(ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គោយោរផតព្រះអង្គសគ្ង្ររះបាៃធួៃសពមាប់អំគ ើ្បាប

របស់គយើងគនារះគយើងអាចគលើកចិត្តគយើងគ�ើងគ�ើយអរសបបាយ)។

• បតើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃនាំសុ្មង្គលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ ងថដរ)។

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបមួយថដលកពះអង្គសប្រ្គះកបមូលរាកសតេកទង់្ឺរាមរយៈរោរខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អ។

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9កទង់រាៃបៃ្ទតូលរាមរយៈយែូថសបស៊្ីធបៅរោៃ់

ថអលបឌើរទាំងកោំមួយរូបបហើយោៃបញ្ជាពួ្រប្បដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អរបស់កទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:4–6បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរ្រ

បមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលទា្រ់ទងៃឹង្រិច្ចរោរអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម

បៃះ៖

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ?បតើោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយបៃះបបកងៀៃអំពរីបទពបិសាធៃ៍នៃរោរថច្រចាយ

ដំណឹងល្អោ៉ាងណ្ខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរពៃ្យល់

របសក់ពះអង្គសប្រ្គះអំពរីអ្វរីថដលថអលបឌើរទាំងកោំមួយនា្រ់បៃះកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើៃិងបហតុអ្វរី។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃបៅពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(«បដើម្បរីនាំឲ្យរាៃរោរកបមូល្ ្នុំនៃពួ្រ�បកមើស

[របស់កទង់]»)។បតើកពះអង្គសប្រ្គះពិពណ៌នាអំពរីពួ្រ�បកមើសរបស់កទង់ោ៉ាងដូចបមច្?(អ្ន្រទាំងឡាយថដល

«សាដាប់សំប�ងរបស់កទង់បហើយពុំរឹងរូស្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្»)។

• បតើអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា�ួយនាំម្រៃូវរោរកបមូល្ ្នុំនៃព្ួរ�បកមើសោ៉ាងដូចបម្ច?

ចូរពៃ្យល់ថារោលវិវរណៈបៃះកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យសរា�ិ្រភាព្រ្ននុងសាសនាចក្ររាៃចៃំួៃតិច។ពួ្របរិសុទ្ធអាច«កតូវោៃ

កបមូលបៅ្រថៃលែងមួយ»(្�ៃិងស�២9:៨)។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅបពលសាសនាចក្ររ្ីរចបកមើៃកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធកបមូល្ ្នុំោនាពរី្រថៃលែងប្្សងៗ។សព្វន្ងៃបៃះបយើងកបមូល្ ្នុំោនាបៅ្រ្ននុងបស្្រនៃស៊ីយែូៃកតង់្រថៃលែងថដល

បយើងរស់បៅ។
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គមគ�ៀនទតី ៣៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:១–២៩

• បតើបយើងកបមូល្ ្នុំោនានាសព្វន្ងៃបៃះកតង់្រថៃលែងណ្?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបៅប្ហោឋាៃសាលាកប�ុំៃិង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:9–១3បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃកបរោសថាកទង់ៃឹងោងម្រម្ងបទៀតបៅបលើថ្ៃដរីបោយកពះបចសាដាៃិងសិរីល្អ។ពួ្រពលបរិវរថដលៃឹងម្រជាមួយ

កពះអង្គសប្រ្គះ្រ្ននុងសិរីល្អបៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់ៃឹងជាព្ួរបរិសុទ្ធបសាមះកតង់ថដលោៃរសប់ៅពរីក្ប់

�ំនាៃ់នៃកបវតតេិសាកសតេថ្ៃដរី។ពួ្រសុចរិតថដលោៃសាលាប់បៅៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបហើយពួ្រទុច្ចរិតៃឹងកតូវបំផ្លាញ

បចាល។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹង«សថែិតបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិតជាមួយមៃុស្សបលា្របៅបលើថ្ៃដរីអស់មួយោៃ់ឆ្នាំ»

(្ៃិងស២9:១១)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:១៤–២១

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ្ិ្ណ៌នាអំ្រី្ររីសម្រល់មួយចំនួនតដលនឹងម្នមុនការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្ ្រង់

សូមពៃ្យល់ថារោរកបមូល្ ្នុំនៃពួ្រអ៊កីសាថអល្ឺជាចំថណ្រនៃរោរបរៀបចំខលែលួៃរបសប់យើងសករាប់រោរោងកត�ប់ម្រវិញ

របស់កពះអង្គសប្រ្គះ។កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងទរីសរាគល់ដនទៗបទៀតថដលៃឹងប្រើតប�ើងពរីមៃុរោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:១4–២១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលទរីសរាគល់ថដល

ៃឹងប្រើតប�ើងពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំទរីសរាគល់ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

បទ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ឬសរបសរវបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសកូតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

ពរីមុៃសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថាបយើងពុំដឹងពរីរបបៀបឬបៅបពលណ្ថដលរោរពយា្ររណ៍ទាំងបៃះៃឹងកតវូោៃ

បបំពញបនាះបទ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះបរីជាទរីសរាគល់ទាំងបៃះៃឹងប្រើត

រាៃបោយសារថតបសច្រ្រីទុច្ចរិត្រ្រីបនាះវៃឹងរាៃឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីបទាះជាព្ួរសុចរិត្រ្រី។អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ៖

« អុំពតី ក្�យង មក �្រេ់ ករូន មនុេ្ស. . . វា ក៏ ជា ្ ុំនធិត ខេុឆ្គង ែង ដដ� ដដល ថ្ ពួក ្រ�ិេុទ្ នឹង គចៀេ ែុត 

ពតី ប្្រ់ ក្� ែុំនុុំ ែបមះ ខណៈ គពល ដដល មនុេ្ស ទុច្ច�ិត �ងទុកខេ ដ ធ្ិត ប្្់រ សាច់ ្ ម ្ឺ េថែធិត គៅ គបក្ម ក្� 

�ងទុកខេ គហើ� ‹ ពួក េុច�ិត វិះ នឹង គភៀេ ខលៃលួន មធិន �ួច ដដ� › [ េរូមគមើល ្ នធិង េ ៦៣:៣៤្រ៉ុដន្ 

ពួក្រ�ិេុទ្ ជាគបចើន នឹង បាន គភៀេ ខលៃលួន ដ ធ្ិត មនុេ្ស េុច�ិត នឹង �េ់គៅ គោ� គេចក្តី ែុំគនឿ �្រេ់ ខលៃលួន 

[ េរូមគមើល ហាបា្ុក ២:៤] ្រ៉ុដន្ ពួក េុច�ិត ជា គបចើន នឹង �ងគបោះ គោ� សា� ែមងៃឺ គបោះចនបង 

ជាគដើម ។ គោ� សា� ដត មរូលគហតុ នន ភាព ទន់គខសា� ខាង សាច់្ ម គហើ� ្ុ៉រដន្ នឹង បតរូវបាន េគ្រ្គះ 

គៅក្ញង ន្� បពះ » ( Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith ឆ្នាុំ ២០០៧], ២៥៣ ) ។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រចង់កតូវោៃកបមូល្ ្នុំជាមៃុស្ស�បកមើសរានា្រ់របស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលបរឿងទាំងបៃះប្រើតប�ើងដូបច្នះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបបើបយើងរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបធ្វើរាមកទង់បនាះបយើងអាចរាៃភាពសុខសាៃ្

ជាៃិច្ចបទាះជាបៅ្រ្ននុងកោទាំងឡាយថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ្រ្រី។បដើម្បរី្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះអ្ន្រអាច

អបញជើញសិស្សឲ្យអាៃៃូវខមួយចំៃួៃឬខទាំងអស់ដូចខាងបករោម៖យែូហាៃ១4:២៧,១6:33,បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា៥9:២3។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល្ លវិោ្រនៃ

រោរបដិបសធ្រ្ននុងរោរថកបចិតតេ។

• បតើ្ លវិោ្រនៃរោរបដបិសធ្រ្ននុងរោរថកបចិតតេរាៃអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងមិៃ

ផពបចិត្តគទគនារះគោ�ិតនៃ�ង្វាយធៃួរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃឹង្ ុំោងជពមរះគយើងគ�ើយ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់

សិស្ស្ ូសចំណ្ំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:១៧)។

សូមអះអាងៃឹងសិស្សថារោរបរៀបចំខលែលួៃដ៏សំខាៃ់បំ្ុតថដលបយើងអាចបធ្វើសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ្ ឺរោរម្ររ្រ

កពះអង្គសប្រ្គះថកបចិតតេបហើយកតវូោៃលាង�កមះពរីអបំពើោបរបស់បយើង។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតថាបតើពួ្រប្ចាំោច់កតូវ

ថកបចិតតេអ្វរីខលែះបហើយអ្វរីខលែះថដលពួ្រប្កតវូបធ្វើបដើម្បរីឲ្យោៃក�ះសាអាតពរីអំបពើោប។
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គមគ�ៀនទតី ៣៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:១–២៩

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:២២–២៩

្្ះអង្គសជ្ង្រះជរែើកសតម្ងជសចក្រី្ិែអំ្រីអវរីតដលនឹងជកើែម្នជ�ើងរែនាទារ់ែ្រីសហសវែ្សរួមទាំងការជំនុំជ្មះចុង

ជ្កាយផងតដរ

សូមចាត់ឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9៖ខ២២,ខ២6ឬ

ខ២៧–២៨។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យព្ួរប្ឬអាៃខ្ម្ពរីរបនាះបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់

ៃូវបរឿងមួយថដលៃឹងប្រើតប�ើងបៅចុងបញ្ចប់នៃសហស្សវត្សរ៍។(សករាប់សិស្សទាំងឡាយថដលកតវូោៃចាត់រំាងឲ្យសិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២9:២6អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាមរីថ្លថដលជាមហាបទវរា្ឺជាបលា្រអព័ោម។សូមបមើល

្�ៃិងស�១0៧:៥4)។បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលកសាវកជាវខ្ ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យព្ួរប្ឬខ្ម្ពរីរទាំងឡាយរួចបហើយ

សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញចាប់ប្្ើមពរីខ២២។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:២៧ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវពរ�ព័យ

ថដលោៃកបទាៃដល់ពួ្រសុចរិតបៅ្រ្ននុងរោរ�ំៃុំ�កមះចុងបករោយ។

• បតើៃឹងរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះប្រើតរាៃដល់បយើងបបើបយើងកតូវោៃកបមូល្ ្នុំបៅ�ួបកពះអង្គសប្រ្គះ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លបាៃរស់គៅគោយសុចរិតគ�ើយមករកព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃឹងទទួលបាៃ

ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិច្ច។អ្ន្រអាចចង់បលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចណំ្ំបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា២9:២៧)។

សូមបញ្ចប់បោយរោរោ្រ់រូបភាពនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាមួយៃឹង្រុរារតូចៗបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសរបសរោ្រ្យខ្នុំបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរី្រថៃលែងថដលពួ្រប្ៃឹងោ្រ់ោ្រ្យខ្នុំបបើសិៃជារោរោ្់រ�ំៃួសវបនាះតំណ្ងឲ្យភាព

�ិតស្និតបំ្ ុតរបស់ពួ្រប្ចបំោះកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលពួ្រប្ោៃ

បធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលោៃនាំពួ្រប្បៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសអ្វរីមួយថដល

ពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីបធ្វើៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះបហើយខិតបៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកទង់។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

២៤–២៩:៣០ ( គមគ�ៀន ទតី ៧ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២4–២9:30(បមបរៀៃទរី៧)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២៤–២៩:៣០ ( គមគ�ៀន ទតី ៧ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៤–២៦)
តាម��ៈ បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដល់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី អុំពតី ក្�គឆលៃើ�ត្រ គៅ នឹង ក្�សាកល្ង គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គ�ើង 

្ួ�ដត រាន ចធិត្ អត់្មេត់ គហើ� េ៊រូបោុំ នឹង ទុកខេ គវទនា �្រេ់ គ�ើង គោ�សា� បពះអរាចាេ់ ្ ង់ គៅ ជាមួ� គ�ើង ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា បពះឱវាទ 

�្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ អធិមរា៉ា េមេ៊ី្ អុំពតី តួនាទតី �្រេ់ ោត់ គៅក្ញង សាេនាចបក គនាះពួកគ្ បាន �កគេើញ គោលក្�ណ៍ មួ� ចុំនួន គហើ� បាន 

គបែើេគ�ើេ �ក គោល ក្�ណ៍ មួ� គដើម្តី គផាតាត�ក ចធិត្ ទុក ោក់ គលើ វា គនាះ ពួកគ្ នឹង រាន អា�មមេណ៍ ថ្ អាច អនុវត្ បាន គៅក្ញង ែតីវិត ផាទាល់ ខលៃលួន ។ 

ជាចុងគបក្� េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតី ក្�ប្រក្េ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដដល ថ្ �្រេ់ ោុំងអេ់ នឹង បតរូវបាន េគបមច គោ�សា� ក្��ល់ បពម ទរូគៅ 

គៅក្ញង សាេនាចបក គហើ� បាន ពធិចា�ណា ពតី �គ្រៀ្រ ដដល ពួកគ្ អាច គ្្វើ ក្�តាុំងចធិត្ ខលៃលួន បាន ក្ន់ដត ប្រគេើ� គដើម្តី ោុំបទ អេ់ អ្ក ដដល បតរូវបាន 

គៅ គហើ� ោុំបទ ឲ្យ ្រគបមើ គៅក្ញង វួដ ឬ សាខា �្រេ់ ខលៃលួន ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៧)
( គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៧ គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល គ�ើង ទទួលោន ពធិ្តីសាបក្ម៉ង់ គនាះ គ�ើង 

បតរូវ ចងចាុំ អុំពតី ពលធិកមមេ ្ ួន �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គ�ើង កុំពុង �េ់គៅ ក្ញង បោ ក្ន់ក្្់រ បតតួបតា នន កុំណត់ក្ល ដ ៏

គោ�គពញ ដដល នាុំ មក �ួមោនានរូវ ករូនគសា ោុំងអេ់ នន ដុំណឹងល្អ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នធិង គេចក្តីពធិត នន បោក្ន់ក្្់រ បតតួ បតា ដដល បាន កនលៃង ហួេ គៅ ។ 

គដើម្តី អាច ទ្រ់ទល់ នឹង អុំគពើ អាបកក់ គៅ ែុំនាន់ �្រេ់ គ�ើង គនះ េធិេ្ស បតរូវបាន គលើក ទឹកចធិត្ ឲ្យ ោក ់គលើ ខលៃលួន ពួកគ្ នរូវ ប្្់រ គប្ឿង េឹក �្រេ់ បពះ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៨)
គចញ ពតី បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គៅក្ញង សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ េរាែធិក រានាក់ៗ ពុុំ ទទួល 

វិវ�ណៈ គដើម្តី ដឹកនាុំ ន�ណា រានាក់ ដដល គ្្វើ ជា អ្ធិ្រតតី គលើ ពួកគ្ គឡើ� គហើ� ថ្ រាន ដត ប្រធាន សាេនាចបក ដត រានាក់ ្រ៉ុគណាណះ ដដល នឹង ទទួល 

វិវ�ណៈ េបរា្រ់ សាេនាចបក ោុំងមរូល ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� គ�ើង អាច នឹង ទទួល បាន វិវ�ណៈ េបរា្រ់ ជា ប្រគយែន៍ ផាទាល់ខលៃលួន នធិង 

គដើម្តី ែួ� គ�ើង ្រុំគពញ ក្�គៅ នធិង ក្�ចាត់តាុំង ដដល បាន ប្រ្ល ់ដល់ គ�ើង ។ ( េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក រាន 

ទុំនួលខុេបតរូវ គដើម្តី នឹង ដកតបមរូវ ដល់ អេ់ អ្ក ដដល កុំពុង ដឹកនាុំ អ្ក ដនទ គទៀត ឲ្យ វគង្វង គហើ� ថ្ សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ អ្វតីៗ ប្្រ់យ៉ាង 

បតរូវ ដត រាន �គ្រៀ្រ គ�ៀ្រ�� ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:១–៣០)
គចញពតី ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ អុំពតី ក្�យង មក ជា គលើកទតីពតី� នធិង បពឹត្ធិក្�ណ៍ គបក្� ពតី េហេ្សវត្ស�៍ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ អេ់ អ្ក 

ដដល មក�ក បពះអង្គេ គ្រ្គះ នឹង បតរូវបាន គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ ក្�សាកល្ង នធិង គេចក្តី ទុកខេលុំបាក នន ន្ងៃ ចុងគបក្� គហើ� នឹង ទទួល ែតីវិត អេ់ កល្ 

ជានធិច្ច ។ គមគ�ៀន គនះ ក ៏បាន ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ ថ្ គោ�សា� បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បាន គ្្វើ ឲ្យ ្ ួន នឹង អុំគពើបា្រ ោុំងឡា� �្រេ់ គ�ើង នធិង ជា បពះ ដ ៏

ោុំបទ ចុំគោះ បពះវ�្រធិតា គនាះ គ�ើង អាច គលើក ចធិត្ គ�ើង គឡើង គហើ� បាន អ�េ្របា� ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះ្ តេល់ឱរោសឲ្យសិស្សពកងរី្រៃូវរោរយល់របស់ខលែលួៃរោៃ់ថតកជាលបករៅអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរោ្រ់បលើខលែលួៃៃូវក្ប់បក្ឿង

សឹ្ររបស់កពះ។បៅបពលសិស្សបរៀៃអំពរីថ្្ន្រៃិមួយៗនៃបក្ឿងសឹ្រទាំងមូលរបស់កពះបនាះព្ួរប្ៃឹងរាៃឱរោសវយតនមលែ

្ររាលាំងនៃបក្ឿងសឹ្ររបស់ពួ្រប្បហើយបធ្វើរោរផ្លាស់បតេតូរនានារាមរោរបំ្ុសពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៤–២៩:៣០ ( គមគ�ៀនទតី ៧ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៧:១៥–១៨

្្ះអម្ចាស់្តាស់រែញ្ជារា្ស្តររែស់្្រង់ឲ្យោក់្្រ់ែជ្្ឿងសឹកររែស់្្ះ

សូមយ្រឧប្ររណ៍រោរោរមួយចំៃួៃម្រថានា្រ់បរៀៃដូចជាឧប្ររណ៍រោរោរសករាប់្ររីឡាថវ៉ៃរាសុវតថែិភាពបកសាមនដវជិាជាសាកសតេ

មួ្រសុវតថែិភាពសករាប់រោរសាងសង់ឬអាវបករោះ។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីបោលបំណងនៃឧប្ររណ៍បនាះៃិងរបបៀបថដលវ

បកបើបដើម្បរីរោរោរអ្ន្រោ្រ់វ។សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលឧប្ររណ៍ទាំងបៃះរោរោរពួ្របយើងខាងរាងរោយបនាះកពះអរាចស់ោៃ

្តេល់កពះឱវទបដើម្បរី�ួយរោរោរបយើងខាងវិញ្ញាណ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាបយើងកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីកតូវោៃរោរោរខាងវិញ្ញាណ។

• បតើបយើងកតូវថតបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីកតូវោៃរោរោរខាងវិញ្ញាណ?

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះចំបោះអស់អ្ន្រថដលោ្រ់ក្ប់បក្ឿងសឹ្ររបសក់ពះបនាះ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពបសិៃគបើគយើងោក់ពគប់គពគឿងសឹករបស់ព្រះគនារះគយើងៃឹងអាច

ទប់ទល់ៃឹងអំគ ើ្អាពកក់បាៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីោ្រ់្្ប់បក្ឿងសឹ្រនៃកពះបហើយ្រុំកោៃ់ថតោ្រ់ថតមួយថ ្្ន្របនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៧:១6–១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

ថស្វងរ្រថ ្្ន្រៃិមួយៗនៃបក្ឿងសឹ្រខាងវិញ្ញាណថដលបយើងកតូវោ្រ់បដើម្បរីអាចទប់ទល់ៃឹងបសច្រតេរីអាក្រ្រ់ោៃ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្់រឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរបហើយសរបសរ(ឬ្ូរ)ថ្្ន្រនៃបក្ឿងស្ឹរបៅរោតារបខៀៃបៅបពលសិស្សរ្រប�ើញវ។(អ្ន្រ

អាចចង្អនុលបរ្ហាញថាសាវ្របែុល្រ៏ោៃបបកងៀៃ្ ងថដរអំពរីក្ប់បក្ឿងសឹ្ររបស់កពះ[សូមបមើលបអប្សូ6:១១–១៧])។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររោរោរខាងវិញ្ញាណបៃះថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

សូមថច្រសិស្សជាក្រុមតូចៗបហើយចាត់រំាងក្រុមៃិមួយៗៃូវចំថណ្រមួយនៃបក្ឿងសឹ្រ។សូម្ ្ល់ដល់ក្រមុ

ៃិមួយៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរមួយចបាប់បោយកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរីដូចខាងបករោមៃិងពព័ត៌រាៃៃិងសំណួរបៅ្រ្ននុងវ្្គខាងបករោម

ទា្រ់ទងបៅៃឹងថ្្ន្រនានានៃបក្ឿងសឹ្រថដលោៃចាត់បៅឲ្យប្បនាះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរោរបៅ្រ្ននុងក្រមុព្ួរប្បដើម្បរី

បឆលែើយសំណួរអំពរីថ្្ន្រនៃបក្ឿងសឹ្រថដលោៃចាត់រាំងបៅឲ្យព្ួរប្បហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយ

ៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

« គ�ើង រាន ដែ្ក្រួន នន រាងក្� ដដល សាវក ្រ៉ុល បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ [ ្ឺជា ] ដែក្ 

ដ៏ទន់គខសា� ្រុំែុត ចុំគោះ អុំណាច នន គេចក្តី ងងឹត ។ ចគងកះ ជា តួយ៉ាង នន ្ ុណ្ម៌ បពហមេចា�ី� 

ភាព ។ គ្រះដរូង ជា តួយ៉ាង នន ទគង្វើ �្រេ់ គ�ើង ។ គែើង �្រេ់ គ�ើង ជា គោលគៅ ឬ 

គោល្រុំណងគៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ គ�ើង គហើ� ចុង គបក្� ្ ឺ ជា កបាល �្រេ់ គ�ើង ្ុំនធិត �្រេ់ 

គ�ើង » ( ហា�៉រូល ្រ៊ី លតី, Feet Shod with the Preparation of the Gospel of 
Peace, Brigham Young University Speeches of the Year [ ន្ងៃ ទតី ៩ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ 

១៩៥៤ ] ទុំព័� ទតី ២ ) ។

«កកវាត់ចស្កោះសោយសេចក្ដីពិត»( េរូមគមើល្. នធិង េ. ២៧:១៥–១៦) ៖

ប្រធាន លតី បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ « ចគងកះ ្ ឺ ជា ដែ្ង នន រាងក្� ដដលគៅ ចគនាលាះ ឆ្អឹង ែុំនតី នធិង បតគកៀក ដដល អ្ក នឹង 

សាគល់ ្ឺ ជា េ�ីរាង្គ ដ៏ េុំខាន់ ដដល បតរូវ ដត រានេបរា្រ់ ក្� ្រន្ ពរូែ » (ជាតស្បកជជើង២ ) ។ គដើម្តី ្កវាែ ់្ឺជា ក្� ចង យ៉ាង 

តឹង គោ� ដខ្ស បកវាត់មួ� ។

• គហតុអ្វតី ក៏ អ្ក្ធិត ថ្ សាតាុំង វា� ប្រហា� គៅគលើ ្រ�ិេុទ្ភាព ្ុណ្ម៌ នធិង បពហមេចា�ី�ភាព ដរូគច្ះ ?

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ ក្� សាគល់ ្រទោឋាន �្រេ់បពះ អុំពតី េតីល្ម៌ អាច ែួ� អ្ក េថែធិត គៅ ្រ�ិេុទ្ ប្រក្រ គោ� ្ ុណ្ម៌ នធិង បពហមេចា�ីភាព យ៉ាង 

ដរូចគម្ច ?

ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ែួ� បកវា៉ត់ គ�ើង គៅក្ញង គេចក្តីពធិត គហើ�ែួ� ក្�ោ� គេចក្តីពធិត នធិង បពហមេចា�ី�ភាព�្រេ់គ�ើង ។



162
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«កបោប់ប្ំ្សែើមកទូ្នៃសេចក្ដីេរុចរិត» (្. នធិង េ. ២៧:១៦) ៖

• គយង តាម ប្រធាន លតី គតើ ប្រោ្រ់ បាុំង គដើម បទរូង ក្�ោ� អ្វតីខលៃះ ?

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ គេចក្តីេុច�ិត នន ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង ( ្រុំណង បបាថ្នា �្រេ់គ�ើង ) រានឥទ្ធិពល គលើ លទ្ែល �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី ចបាុំង ក្ញង 

ចមបាុំង ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់គ�ើង យ៉ា ងដរូចគម្ច ?

«ពាក់សេចក្ដីកបរុ្សកបៀបរបេ់ែំណឹ្ល្អនៃសេចក្ដីេរុខសាៃ្ទរុកជាណេបកសជើ្»(្. នធិង េ. ២៧:១៦) ៖

ក្� « ោក់ដេ្ក » គែើង �្រេ់ អ្ក រានន័� ថ្ ជាក្� ោក់ដេ្កគែើង ឬ ក្�ក្� ោ� គែើង គ�ើង ។

• គយង តាម ប្រធាន លតី គតើ គែើង �្រេ់ គ�ើង តុំណាង ឲ្យ អ្វតី ?

• គតើ សាតាុំង វា� ប្រហា� គលើ គោលគៅ នធិង គោល្រុំណង ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ គ�ើង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ បពះ ប្រោនអ្វតីខលៃះ ដល់ គ�ើង ឲ្យ « គតាងជា្រ់ » គដើម្តី ែួ� គ�ើង �កសា គែើង �្រេ់ គ�ើង គដើ� តាម ែលៃជូវ នន ែតីវិត គឆ្ពាះ គៅ ក្ន់ គោលគៅ 

�្រេ់ គ�ើង ? ( េរូមគមើល នតីនហ្វទតី ១ ៨:២៤) ។

• គតើ ក្� គផាដាត គៅគលើ គោលគៅ នធិង គោល្រុំណង េុច�ិត ែួ� គ�ើង �កឈ្ះក្� ល្លួង យ៉ា ងដរូចគម្ច ?

«សេចក្ដីជសំៃឿទរុកជាណខល» (្. នធិង េ. ២៧:១៧) ៖

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ វា រានន័� យ៉ាង ណា គដើម្តី « �ំលត់ អេ់ ោុំង បពួញ គឆះ [ ក្�ល្លួង ] �្រេ់ ពួក ទុច្ច�ិត ? »

• គតើ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់អ្ក ទុកជា ដខល គហើ� ក្� ោ� ដល ់អ្ក យ៉ាងដរូចគម្ច ?

«សេចក្ដីេស្គ្គាោះទរុកជាមួកេឹក(្. នធិង េ. ២៧:១៨) ៖

• គយងតាម ប្រធាន លតី គៅគពល កបាល �្រេ់ គ�ើង បតរូវ បាន ប្្របាុំង គតើ វា ក្�ោ� ដល់ អ្វតីខលៃះ ?

• គហតុអ្វតី ក៏ វាេុំខាន ់គដើម្តី ក្�ោ� ដល ្់ ុំនធិត �្រេ់ គ�ើង ?

• គតើ សាតាុំង វា�ប្រហា� ដល ្់ ុំនធិត �្រេ់ គ�ើង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ គ�ឿង ជាក់លាក ់អ្វតីខលៃះ ដដល គ�ើងអាច គ្្វើ គដើម្តីក្� ោ� ្ ុំនធិត �្រេ់គ�ើង ?

«ោវរបេ់កពោះវិញ្ញាណរបេ់ខ្នុំ» (្. នធិង េ. ២៧:១៨) ៖

• គតើ បពះវិញ្ញាណ អាច ែួ� គ�ើង �កឈ្ះ គលើ ក្� វា�ប្រហា� �្រេ់ សាតាុំង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ ក្� រាន បពះវិញ្ញាណ ែ្ល់ អតថែប្រគយែន ៍អ្វតីខលៃះ ដល់ គ�ើង គៅក្ញង ក្� ប្រ�ុទ្ �្រេ់គ�ើង ោេ់ នឹង អុំគពើ អាបកក ់?

• គតើ បពះ្រន្ទជូល នន បពះ ែួ� គ�ើង គប្រើ ោវ �្រេ់ បពះវិញ្ញាណ យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ អ្កអាច គ្្វើ អ្វតីខលៃះ គដើម្តី អគញ្ើញ បពះវិញ្ញាណ ឲ្យ ចរូលក្ញង ែតីវិត �្រេ់ អ្ក ក្នដ់ត គបចើន ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍ពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បហើយសូមអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុល

ោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយសុំឲ្យសិស្សសាដាប់ពរីរបបៀបថដលបយើងោ្រ់បក្ឿងសឹ្រៃិងពកងងឹដល់បក្ឿងសឹ្រ

របស់កពះ៖

« ខ្ញុំ ចរូល ចធិត្ ្ ធិត អុំពតី អាវគបក្ះ ខាង វិញ្ញាណ គនះ ដដល ពុុំ គប្រៀ្រដរូចជា ្រុំដណក នន គលាហៈ ធាតុដដល េរូន្យ 

គឡើង មួ�ដុុំ គដើម្តី ោក់ ឲ្យ បតរូវ �រូ្រ ក្� គនាះ គទ ្រ៉ុដន្ វា ដរូចជា បចវាក៉់ ប្រោក់ ោនា គៅ វិញ ។ បចវា៉ក់ ប្រោក់ោនា 

រាន ជា្រុំដណក តរូចៗ ជាគបចើន ដែន ត ភាជា្រ់ នឹង ោនា គដើម្តី អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្ក គប្រើ អាច ្រត់ដ្រន បាន ក្ន់ដត រ្� 

បេួល គោ� មធិន បាត់ ្រង់នរូវ ក្� ក្�ោ� ។ ខ្ញុំ នធិយ� ដរូគចានាះ គោ� សា� វា ជា ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ ខ្ញុំ ថ្ 

ោមន អ្វតី ដត មួ� ដ៏ ្ ុំ គហើ� អសាចា�្យ ដដល គ�ើង អាច គ្្វើ គដើម្តី ក្�ោ� ខលៃលួន គ�ើង ខាង វិញ្ញាណ បាន គនាះ 

គឡើ� ។ អុំណាច ខាងវិញ្ញាណពធិត ពឹង គលើ ទគង្វើ តរូចៗ ជា គបចើន គវញ ្រញ្ចជូល ោនា គៅក្ញងសាច់ បកណាត់ នន 

ក្�ក្�ោ� ខាង វិញ្ញាណ ដដល ក្�ោ� នធិង ជា ដខលោេ់នឹង រាល់ គេចក្តីអាបកក់ » (« Be Strong in the Lord » Ensign 

ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ២០០៤ ទុំព័� ៨ ) ។

• បតើទបង្វើរតូចៗមួយចំៃួៃអ្វរីខលែះថដលោៃកបមូល្ ្នុំជា្ររាលាំងរបស់វៃឹង�ួយរោរោរបយើងទាស់ៃឹងរោរល្បលួង

ៃិងអំបពើអាក្រ្រ់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកត�ប់បៅបមើលបៅបដើមបនាទាត់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២៧:១៥។
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• បតើបយើង្ ួររាៃអា្រ្ប្ិររិោោ៉ាងណ្បពលបយើងោ្រ់បក្ឿងសឹ្ររបស់កពះ?(បយើង្ ួរថត«បលើ្រទឹ្រចិតតេ[របស់បយើង]

ប�ើងបហើយអរសបបាយ»)។បហតុអ្វរី្រ៏បយើង្ ួរថតរាៃអា្រប្ប្រិរិោថបបបៃះ?

• បតើវ ្្គចំបណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរណ្ខលែះថដលអ្ន្របរៀៃ្រ្ននុងសោតាហ៍បៃះថដលទូនាមៃបយើងឲ្យបលើ្រចិតតេរបស់បយើងប�ើងបហើយ

អរសបបាយ្ ងថដរបនាះ?(្�ៃិងស�២៥:១3)។សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃវមតេងបទៀតឬសូកតវរាម

រោរចាំ)។

• បតើរោរបធ្វើរាមរោរបញ្ជាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:១3ឲ្យបយើងបៅជាប់ៃឹងបសច្រតេរីសញ្ញារបស់បយើងជាមួយ

កពះវរបិរាសួ្៌អាចរោរោរបយើងពរីសារំាងោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះបហើយអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសអ្វរីមួយជា្រ់លា្រ់ថដល

ព្ួរប្អាចបធ្វើបដើម្បរីោ្រ់បក្ឿងសឹ្រនៃកពះោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើ

បៅបលើក្រោសមួយសៃលែឹ្រថដលពួ្រប្អាចបមើលជាញ្ឹរញាប់ទុ្រជារោររំឭ្រមួយអំពរីរោររាំងចិតតេរបស់ព្ួរប្។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃបៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:៣១–៥០;៣០–៣៥)

បតើ្រូៃបៅរបស់កពះវរបិរាសួ្៌បែុនាមៃនា្រ់ថដលកតូវោៃបបណតាញបចញពរីឋាៃសួ្៌បៅ្រ្ននុង�រីវិតមៃុ�រីវិតបៃះ?បហតុអ្វរីពួ្រប្

កតូវោៃបបណតាញបចញ?បតើឃ្លាថា«បញ្ជាៃ់[ោៃបញ្ជាៃ់]សាសៃ៍ទាំងឡាយ»រាៃៃព័យដូចបមតេច?បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់

សិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងបៃះ។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងបរៀៃ្ ងថដរអំពរីសរា�ិ្ររោលពរី�ំនាៃ់មៃុថដលកតវូោៃបៅឲ្យ

«បញ្ជាៃ់[ោៃបញ្ជាៃ់]សាសៃ៍ទាំងឡាយបោយកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណ[បនាះ]»(្�ៃិងស�3៥:១3)។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣០–៥០
បមបរៀៃទរី36៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២9:30–៥0

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:៣០–៤៥

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្រែកាសថា្្រង់ោនជ្ោសជោះជយើង្ រីការធាលាក់ជហើយថា្្រង់ោនផ្ល់ជសចក្រីសជ្ង្រះ្ រីអំជ ើ្ោរែ

ររែសជ់យើង

សូមថច្រចាយសាថាៃភាពដូចខាងបករោមជាមួយសិស្សរបស់អ្ន្ររួចបហើយសួរសំណួរថដលរាៃដូចខាងបករោម៖

សូមៃឹ្រកសនមែថាមិតតេរានា្រ់របស់អ្ន្រម្ររ្រអ្ន្របហើយរាៃអារម្ណ៍ោ្់រទឹ្រចិតតេបៃិ្ចបៃ្លួច។បៅបពលអ្ន្រសួរថាបហតុអ្វរី្៏រនាង

ោ្រ់ទឹ្រចិតតេនាងកោប់អ្ន្រថានាងពុំដឹងថាបបើរោរបធ្វើជាមៃុស្សល្អបនាះបតើរាៃតនមលែបដើម្បរីខកំបងឹឬ្រ៏អត់បនាះបទ។នាងពៃ្យល់

ថាបទាះជានាងោៃពយាោមបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិនានា្រ្រី្រ៏នាងពុំប�ើញថា�រីវិតរបស់នាងោៃល្អកបបសើរជាង�រីវិតរបស់មិតតេ្ ្ិ្រ

នាងថដលបក�ើសបរើសបធ្វើអំបពើោបបនាះថដរ។បថៃថែមពរីបលើបនាះនាងោៃចង្អនុលបរ្ហាញថាោមៃអ្វរីថដលអាក្រ្រ់ោៃប្រើតប�ើង

ដល់មិតតេ្្រ្ិរបស់នាងបោយសារថតរោរបក�ើសបរើសខុសរបស់ព្ួរប្្ ងហ្នឹង។

• បតើអ្ន្រអាចបឆលែើយតបចំបោះ្រង្វល់របស់មិតតេអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9

ថដលអាច�ួយពួ្រប្បឆលែើយតបចំបោះ្រង្វល់របស់មិតតេពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:3១–3២ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមពៃ្យល់ដូចខាងបករោមមុៃបពលសិស្សអាៃវឮៗ៖

បៅរោរបងកបបងកើតអព័ោមបអវែថ្ៃដរីៃិងវតថែនុសព្វសារបពើរបៅបលើថ្ៃដរី្ឺសថែិតបៅ្រ្ននុងសភាពខាងវិញ្ញាណ។បទាះជាអព័ោម

ៃិងបអវែរាៃរូបរោយ្រ្រី្៏រពួ្រោត់ពុំសថែិតបៅបករោមបសច្រ្រីសាលាប់ថដរបហើយអាចរសប់ៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះជាៃិរៃរ្៍។បទាះជា

ោ៉ាងណ្្រ៏បោយជាចំថណ្រនៃថ្ៃរោររបស់កពះវរបរិាសួ្៌រាល់រោរបងកបបងកើតរបសក់ទង់ៃឹងរោលាយបៅជាខាងសាច់្ម។

ជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀត្ ឺថាពួ្រប្ៃឹងរោលាយជាបបណ្ដាះអាសៃ្នបហើយសថែិតបៅបករោមបសច្រ្រីសាលាប់។បនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញ

បនាះពួ្រប្ៃឹងកត�ប់បៅសភាពជាវិញ្ញាណ–រាៃរូបរោយថតរាៃ�រីវិតអមត្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:34–3៥។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលវិធរីថដលកពះអរាចស់

ទតបមើលបទបញ្ញតតេិថដលកទង់កបទាៃដល់បយើង។

• បតើកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីបទបញ្ញតតេិរបសក់ទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលលទ្ធិដូច

ខាងបករោម៖រាល់បទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងអស់គឺខ្ងវិញ្ញាណ។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់អំពរីរោរកបរោសរបសក់ពះអរាចស់ថារាល់បទបញ្ញតតេិទាំងអស់របសក់ទង់្ឺខាងវិញ្ញាណបោយរបបៀបណ្?

បតើ្ ំរូមួយចំៃួៃនៃពរ�ព័យខាងវិញ្ញាណថដលប្រើតរាៃបៅបពលបយើងរ្រសាបទបញ្ញតតេិរាៃអ្វរីខលែះ?

បរុព្វកថា
មធិន �រូ� ្ុ៉រនាមន ពតីមុន គពល េន្ធិេតីទ សាេនាចបក ដដល បាន គ្្វើ គឡើង គៅ ន្ងៃ ទតី ២៦ ដខ 

កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣០ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ម�ួ គៅក្ញង វត្រាន �្រេ់ 

ដអលគឌើ� បបាុំ មួ� �រូ្រ ។ តាម��ៈ វិវ�ណៈ ពួក ដអលគឌើ� ោុំងគនះ បានគ�ៀន អុំពតី ក្� 

ធាលាក់ នន គលាក អោ័ម នធិង នាង គអវា៉ នធិង អុំពតី ក្� គបបាេគលាះ ពតីក្� ធាលាក់ គោ� សា� ដត 

ដរ្វា�្ួន �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។

ការបគ្ហាញរបេ់្គបូង្រៀន

ខណៈ ដដល វា េុំខាន់ េបរា្រ់ េធិេ្ស 

គដើម្តី ទទួល នរូវ តួនាទតី ដេ៏កមមេ គៅក្ញង 

ដុំគណើ� ក្� នន ក្� គ�ៀន េរូបត ក្�ណ៍ គនះ 

ពុុំ ែុំនេួ តបមរូវក្� េបរា្រ់ ប្រូ្រគបងៀន 

គដើម្តី គ្្វើ ក្� ្ររ្ហាញ ដច៏បាេ់លាេ់ អុំពតី 

ព័តរ៌ាន ដដល អាច នឹង ្ មេតី ចុំគោះ េធិេ្ស 

គនាះគទ ។ គៅក្ញង ក�ណតី ដរូគច្ះ េធិេ្ស 

ចរូល�ួម គោ� ក្� សាដា្រ់ គោ� �កចធិត្ 

ទុកោក់ នធិង ក្� េួ�េុំណួ� ។ អ្កអាច 

ចាុំបាច់ បតរូវ គ្្វើ ្រទ្ររ្ហាញ ដរូគច្ះ គពល 

អ្ក េគងខេ្រ វ្្គ ្រទ្ម្ពតី� ្ររ្ហាញ ព័ត៌រាន 

្មេតី អុំពតីគោលលទ្ធិ គោលក្�ណ៍ ឬ្រ�ិ្រទ 

ជាប្រវត្ធិសាបេ្ គ្្វើក្� ផាលាេ់្រ្ជូ� �វាង ដែ្ក 

គែ្សងៗ ននគមគ�ៀន នធិង គ្្វើក្� េន្ធិោឋាន ។



165

គមគ�ៀនទតី ៣៦ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣០–៥០

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបទបញ្ញតតេិជាបកចើៃដូចជាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញា

វងនវៃិងចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ដឹ្រនាំបៅរ្រពរ�ព័យខាងសាច់្ ម។បទាះជាោ៉ាងណ្្៏របោយវដ្ឹរនាំបៅរ្រ

ពរ�ព័យខាងវិញ្ញាណរោៃ់ថតខាលាំង។ខណៈថដលពរ�ព័យខាងសាច់្ មៃឹងបញ្ចប់បៅទរីបំ្ុតបនាះបនាះពរ�ព័យខាងវិញ្ញាណៃឹង

បៅរាៃជាបរៀងរហូត។

• បតើបោលលទ្ធិថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃអាច�ួយមិតតេរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលោៃពិភា្រសាបៅបដើមបមបរៀៃ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:36–39បោយរោរពៃ្យល់ថាពួ្រអារ្រ្សោៃបះបោរទាស់ៃឹងកពះបៅ្រ្ននុង

ពិ្ ពជាវិញ្ញាណមៃុ�រីវិតបៃះបហើយនាំ«បំថបរមួយភា្បរីនៃព្ួរពលបរវិរសាថាៃសួ្៌បចញ»។បោយសារថតអារ្រ្សៃិងពួ្រ

អ្ន្របដើររាមវោៃបះបោរទាស់បនាះពួ្រវកតូវោៃបបណដាញបចញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:39ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់អៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រអារ្រ្សល្បលួងបយើង។

• បហតុអ្វរី្៏រកពះអរាចស់អៃុញ្ញាតឲ្យអារ្រ្សល្បលួងបយើងដូបច្នះ?បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីរាៃរោរបក�ើសបរើសរវង

បសច្្ររីល្អៃិងបសច្រ្រីអាក្រ្រ់?

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យពិភា្រសាអំពរីបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:40–4៥សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២9:3៥កពះអរាចស់ោៃកោប់អំពរីបទបញ្ញតតេិមួយថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់អព័ោមបៅ្រ្ននុង

សួរចបារបអថដៃ(សូមបមើល្ ងថដរ្ៃិងស២9:40)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបទបញ្ញតតេិបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមបៅ្រ្ននុង

មែូបស3:១6–១៧។

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អព័ោម?(កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាអព័ោមមិៃឲ្យបរិបភា្ថ្លែបឈើនៃបដើម

ដឹងខុសកតូវប�ើយ)។បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងបបើអព័ោមរំលងក្រិត្យវៃិព័យបៃះ?(អព័ោមៃឹង

សាលាប់។ចាប់រំាងពរីន្ងៃនៃរោររំលងរបស់បលា្រអព័ោមោៃសថែិតបករោមរោរសាលាប់ខាងរូបរោយៃិងរោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:40–4១។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អតថែៃព័យនៃឃ្លា«បសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ»។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើបសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណជាអ្វរី?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖

គសចក្ដបីោលាប់ខ្ងវិញ្ញាណគឺជាការពតូវបាៃ�កគចញ្ បីវត្តមាៃរបស់ព្រះ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អតថែៃព័យនៃឃ្លា«បសច្្ររីសាលាប់ទរីមួយ»បៅ្រ្ននុងខ4១សូមពៃ្យល់ថារាៃបសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណពរីរ។

ទរីមួយ្ឺជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរធាលា្រ់ៃិងជារោរបបណ្ដាះអាសៃ្ន។ទរីពរីរ្ឺលទ្ធ្លមួយនៃរោរមិៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបបហើយៃឹង

បៅជាប់ជាមួយអ្ន្រទាំងឡាយថដលធាលា្រ់ចុះមៃិថកបចិតតេ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:4២។សូមសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមថស្វងរ្រ

កបប្ទនៃបសច្រ្រីសាលាប់ប្្សងបទៀតថដលប្រើតរាៃបោយសារថតរោររំលងរបស់អព័រោម។

• បតើកបប្ទនៃបសច្រ្រីសាលាប់ប្្សងបទៀតប្រើតរាៃម្របោយសារថតរោររំលងរបស់អព័ោមរាៃអ្វរីខលែះ?(បសច្រ្រីសាលាប់ខាង

សាច់្មឬជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថាជាបសច្្ររីសាលាប់ខាងរូបរោយ។បសច្រ្រីសាលាប់្ឺជារោរបំថប្រវិញ្ញាណៃិងរូបរោយបចញ

ពរីោនា។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីលទ្ធ្លនៃរោរធាលា្រ់សករាប់មៃុស្សបលា្រទាំងអស់សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបហបលមិៃ១4:១6

បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមពួ្រប្ឲ្យកោប់ថាៃរណ្ថដលទទួលបទពិបសាធៃ៍ពរីលទ្ធ្ លនៃរោររំលងរបស់អព័ោម។

• បតើៃរណ្ទទួលបទពបិសាធៃ៍ម្រពរីរោរធាលា្រ់របស់បលា្រអព័ោម?(មៃុស្សបលា្រទាំងអស់)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបហបលមិៃ១4:១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលខបៃះោៃៃិោយអំពរី

របបៀបថដលលទ្្ធ លនៃរោរធាលា្រ់របស់អព័ោមៃឹងកតូវោៃយ្រឈ្នះ។

• បតើលទ្ធ្លនៃរោរធាលា្រ់របស់អព័ោមៃឹងកតូវោៃយ្រឈ្នះោ៉ាងដូចបមច្?បតើៃរណ្ៃឹងទទួលោៃពរ�ព័យទាំងបៃះ?

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អាលរា៉ា ៣៣:២២, ៤២:២៣ ។សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្ស

ទាំងអស់ៃឹងកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃរបសក់ពះសករាប់រោរ�ំៃុំ�កមះបែុថៃ្ពុំថមៃមៃុស្សទាំងអស់ៃឹងស្រ្ិសមបដើម្បរីរសប់ៅ្រ្ននុង

វតតេរាៃរបស់កទង់ជាបរៀងរហូតបនាះបទ។រួចបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោយសាងាត់បសងៃៀមៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃសរបសរ
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គមគ�ៀនទតី ៣៦ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣០–៥០

បៅបលើរោដារបខៀៃរ្របមើល្ ស្នុរាងនៃបសច្រ្រីពិតបៃះ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:43–44ឲ្យឮៗ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញអំពរីរោរកបរោសថា

អ្ន្រទាំងឡាយថដល«ពុំប�ឿ»បៅបលើកពះក្រីស្ទ«ពុំអាចកតូវោៃបកោសបលាះពរីរោរធាលា្រ់ខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្ប�ើយ»។

ចូរពៃ្យល់ថា្្វរីដ្បិតថតមៃុស្សទាំងអស់ៃឹងកតូវោៃបកោសបលាះពរីរោរធាលា្រ់នៃបលា្រអព័ោមៃិងបអវែ្រ្រី្រ៏អ្ន្រទាំងឡាយថដល

បដិបសធពុំអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយថកបចិតតេបទបនាះៃឹងពុំកតូវោៃសប្រ្គះពរីរោរធាលា្រ់ខាងវិញ្ញាណ

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:4២–43ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្រ

បមើលវិធរីថដលបយើងអាចកតូវោៃសប្រ្គះពរីលទ្ធ្លនៃអំបពើោបផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើងចាំោច់កតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីកតូវោៃសប្រ្គះពរីលទ្ធ្លនៃអំបពើោបរបស់បយើងផ្ទាល់ោៃ?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖តាមរយៈ�ង្វាយធៃួរបសព់ទង់

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទែ្ដល់ការអភរ័យគទាសៃិងជបីវិតអស់កល្ជាៃិច្ចចគំោរះមៃុស្សទាំងអស់ផ�លអៃុវត្តគសចក្ដបីជគំៃឿគៅគលើ

ពទង់គ�ើយផពបចិត្ត្ បីអំគ្ើបាបរបស់្ួកគគ។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថារោរធាលា្រ់នៃបលា្រអព័ោមៃិងបអវែ្ឺរាៃចំថណ្រនៃថ្ៃរោររបស់កពះវរបិរាសួ្៌សករាប់សុ្មង្គល

របស់បយើង។្្វរីដ្បិតថតបយើងោៃរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះពរីមុៃបយើងប្រើតម្រ្រ្រី្រ៏បយើងរានា្រ់ៗចាំោច់កតូវម្ររោៃ់ថ្ៃដរី

ទទួលរូបរោយខាងសាច់្មបហើយបរៀៃរាមរយៈបទពិបសាធៃ៍បដើម្បរីបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសបធ្វើរាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ងថដរ។

សាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងបៅបពលបយើងទទួល�រីវិតដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ចៃឹងរាៃសភាពអសាចរ្យជាងសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ

ថដលបយើងោៃទទួលពបិសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងពិ្ពជាវិញ្ញាណ្រ្ននុង�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់

ដូចខាងបករោមម្រពរី្រូៃបសៀវបៅពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ៖

« អមតភាព ្ឺ ជា ែតីវិត ដដល អាច �េ់ គៅជា នធិ�ន្�៍ ក្ញង សាថានភាព ដដល បាន �េ់ គឡើង វិញ ។ តាម��ៈ ដរ្វា�្ួន នន បពះគ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ មនុេ្ស ប្្រ់�រូ្រ នឹង ទទួល បាន អុំគណា� គនះ ។ ែតីវិត ដ៏អេ់កល្ជានធិច្ច ឬ ភាព គលើក តគមកើង ្ឺ គដើម្តី ទទួល កដនលៃង 

មួ� គៅក្ញង កបមធិត ដ៏ខ្ពេ់ ្រុំែុត នន ន្� គេគឡសាទាល ដដល គ�ើង នឹង �េ់គៅ ក្ញង វត្រាន �្រេ់បពះ គហើ� ្រន្ ជា បកុមប្ួសា� 

( េរូមគមើល ្ នធិង េ ១៣១:១–៤ ) ។ ដរូចជា ែតីវិត អមតភាពែងដដ� អុំគណា�ោន គនះ នឹង បតរូវ បាន គ្្វើ ឲ្យ គកើត រានគឡើង 

តាម��ៈដរ្វា�្ួន �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� វាតបមរូវ ឲ្យរាន ‹ ក្� គោ�ព តាម បកធិត្យវិន័� នធិង 

ពធិ ត្ីក្� ោុំងឡា� នន ដុំណឹងល្អ › ( រាបតា នន គេចក្តី ែុំគនឿ ១:៣) » (្ិែចំជោះជសចក្រីជំជនឿ៖ឯកសារជយាងននដំណឹងល្អ 

[ ២០០៤ ], ៥២ ) ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបធ្វើរោរបក�ើសបរើសថដលៃឹង�ួយព្ួរប្ទទួលពរ�ព័យនៃដរ្វាយធួៃរបសក់ពះអង្គ

សប្រ្គះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរទូនាមៃដូចខាងបករោមម្រពរីកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ៖

« េរូម កុុំ ោក់ ែតីវិត ដ៏អេ់កល្ជានធិច្ច �្រេ់អ្ក ក្ញង គបោះ ថ្នាក់ គឡើ� ។ ប្រេធិន គ្រើ អ្ករានបា្រ ក្លណា 

អ្ក បតឡ្រ់មក�ក ែលៃជូវ វិញក្ន់ដតឆ្្រ់ គនាះ អ្ក នឹង �ក គេើញនរូវ ភាព េុខសាន្ ដ ៏ដែ្អម ដលហម នធិង ក្តី អុំណ� 

ដដល គកើត រានមកជាមួ� នឹង អព្ជូតគហតុ ននក្� អភ័�គោេ ។

« . . .អ្ករាន នរូវ អុំណាច ម�តក ករូន ច្ង ដ៏ ន្លៃថ្លា មួ� ។ ែតីវិត ដ៏ គៅ អេ់កល្ ជានធិច្ច ក្ញង ន្� �្រេ់ 

បពះវ�្រធិតា គ�ើង ្ឺជា គោលគៅ �្រេ់ អ្ក ។ គោលគៅ ដ្រ្រ គនាះ ពុុំ អាច េគបមច បាន តាម��ៈ ក្� ខធិតខុំ 

ប្រឹង ដប្រង គលើ ភាព �ុងគ�ឿង មយា៉ាង គនាះ គទ ្រ៉ុដន្ វា ជា លទ្ែល នន គេចក្តី េុច�ិត គពញ មួ� ែតីវិត ដដលរាន�ួម ចុំដណក ោុំង  ក្� 

គបែើេគ�ើេ ដ៏្លាេនវ បពមោុំង រានគោល្រុំណងដ៏ខាជា្រ់ខ្លួន នធិង ឧត្ម្តធិ ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពេ់ ែង ដដ� ។ វា ្ ឺដរូចជា អ្វតី ប្្រ់ យ៉ាង ដដល 

រាន តនមលៃ ្រុំែុត ែងដដ� �រ្វាន់ េបរា្រ់ ភាព អេ់កល្ ជានធិច្ច ្ឺ ោមោ� ឲ្យ រាន ក្� ប្រឹងដប្រង ។

« . . . េរូម គ�ើង គោ�គពញ គោ� អុំណ�្ុណ ចុំគោះ ក្� គបែើេគ�ើេ ្ែឹម្ែូវ នធិង ទទួល �ក ការ្រ្រួលខុស្ែូវ គៅគលើ 

ែគបមើេ នធិង េរូម ្ ធិត អុំពតី ល្រ្ផល នន ក្� គបែើេគ�ើេ » ( « ែគបមើេ ោុំង្រតី នន អក្ស� ក » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ 

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០, ទុំព័� ៦៩–៧០ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៣៦ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣០–៥០

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:៤៦–៥០

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្រែកាសថាកមុ្រែូចៗនិងអ្នកទាំងឡាយតដល្ ុំម្នការយល់ដឹង្ឺ្ែូវោនសជ្ង្រះតាមរយៈ

ដង្វាយ្ ួនររែស់្្រង់។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:46–៥0បយើងបមើលប�ើញថាលទ្ធ្លនៃរោររំលងក្រតិ្យវិៃព័យ

របស់កពះ្ឺខុសោនាពរី្រុរារតូចៗៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំដឹងខុសកតូវបៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះ។បយើង្រ៏បមើលប�ើញពរី

កពះបចសាដារដ៏មហរិាៃិង្រ្រីបមរាតា្ររុណ្របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា២9:46–4៧ឲ្យឮៗ។

• បតើរោរណ៍បៃះរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចំបោះ្រុរារតូចៗថដលសាលាប់បៅមុៃបពលពួ្រប្រាៃអាយកុោំបរីឆ្នាំបនាះ?(ពួ្រប្

កតូវោៃសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។សូមបមើល្ងដរ្ៃិងស១3៧:១0។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញ

ថាបោងរាមរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធបលា្ុរប្បតតេិ១៧:១១[បៅ្រ្ននុងBible appendix]ៃិងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6៨:២៥្រុរារតូចៗចាប់ប្្ើមរោលាយជាមៃុស្សដឹងខុសកតវូបៅចំបោះកពះអរាចស់បពលពួ្រប្រាៃអាយុ

កោំបរីឆ្នាំ។សករាប់រោរបបកងៀៃបថៃថែមស្រីអំពរីកបធាៃបទបៃះសូមបមើលមរ៉នូណ៨ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១3៧:១0)។

• បតើវ ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះពកងរី្ររោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរីបញ្ចបប់មបរៀៃសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:49បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយពិចារណ្អំពរី

រោររំពឹងទុ្ររបសក់ពះអរាចស់ចំបោះពួ្រប្បោយផ្ទាល់។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់បដើម្បរីថច្រចាយថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្

ចបំោះព្ួរប្បដើម្បរីអាចកត�បប់ៅរោៃ់វតតេរាៃរបស់កពះវរបិរាសួ្ ៌បហើយបៃ្បៅទរីបនាះដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ច។បនាទាប់ពរីសិស្ស

ពរីរបរីនា្់រោៃបឆលែើយតបបហើយសូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរបក�ើសបរើសថដលៃឹងអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃ

របស់កពះអរាចស់ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣០
បមបរៀៃទរី3៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣០:១–៤

្្ះអម្ចាស់ោនវាយផ្ចាលជដវី�វិែជមើរចំជោះការមិនសាដារែ់តាម្្ះវិញ្ញាណនិងអ្នករែជ្មើតដលោនតែងតាំងររែស់

្្ះអម្ចាស់

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្បោយបសងៃៀមសាងាត់ចំបោះសំណួរខាងបករោម៖

១� យុវ�ៃរានា្រ់ោៃសាដាប់ត្ៃតេរីថដលពុំកតវូរាមបទោឋាៃដូចរាៃថចងបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅងដើម្ដី ករាលាំរ នន យុវជន ។បទាះជា

ោត់ចូលចិតតេសាដាប់ត្ៃតេរីបៃះ្រ្រី្រ៏ោត់ោៃចាប់ប្្ើមដឹងថាសាររបស់ចបកមៀងបនាះោៃបណ្ដាលឲ្យោត់ោត់បង់កពះវិញ្ញាណ

បហើយឃ្លាតឆ្ងាយពរីក្ួសារមិតតេ្្រ្ិៃិងសាសនាចក្ររបស់ខលែលួៃ។

២� បនាទាប់ពរីរាៃរោរបដើរបលងជា្ូជាមួយៃឹងយុវ�ៃរានា្់រជាបកចើៃដងម្ររាៃយុវនារីរានា្រ់បនាះោៃចាប់ប្្ើមទទួលសាគល់

បោយរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាយុវ�ៃបនាះោៃបែុៃបែងបដើម្បរីបញ្ចនុះបញ្ចតូលនាងឲ្យរំលងចបាប់

កពហ្ចារីយភាពបៃ្ិចម្ងៗ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងកពរាៃបយើងបពលបយើងសថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្់រខាងវិញ្ញាណ។បទាះជាោ៉ាង

ណ្្រ៏បោយបបើបយើងពុំសាដាប់រោរកពរាៃរបស់កទង់បទបនាះកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចស់ៃឹងោងដ្រ្ យពរីបយើង។បោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា30រាៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលអាច�ួយបយើងបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលៃិងបធ្វើរាមរោរកពរាៃ

ម្រពរីកពះវិញ្ញាណ។

សូមពៃ្យល់ថាថ្្ន្រដំបូងនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30្ឺជាវិវរណៈមួយថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួល

សករាប់ោវីឌវិតបមើរ។

• បតើអ្ន្រោៃដឹងអ្វរីខលែះអំពរីបដវីឌវិតបមើរ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាោត់ៃិងឪព្ុររាដាយោត់ោៃ្ ្ល់្រថៃលែងមួយសករាប់

យែូថសបស្៊ីធបដើម្បរីប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃថាោត់្ ឺជាសា្រ្សរីរានា្់រនៃសា្រ្សរីបរីនា្រ់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយថាោត់្ ឺជា

សរា�ិ្ររានា្រ់នៃសរា�ិ្រកោំមួយនា្រ់ដំបូងរបស់សាសនាចក្រ)។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាបដវីឌវិតបមើរបសាមះកតង្់រ្ននុងរបបៀបជាបកចើៃ្រ្រី្រ៏កពះអរាចស់ោៃវយផ្ចលោត់អំពរីរោរបធ្វសកបថហស

ចបំោះរោរទទួលខុសកតូវរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

30:១–២ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់អំពរីរោរវយផ្ចល។

• បហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់វយផ្ចលបដវីឌវិតបមើរដូបច្នះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្រត់ករាចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ។

ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាបដវីឌខាលាចមៃុស្សបហើយពុំពឹងថ្្អ្របៅបលើកពះអរាចស់សុំ្ររាលាំងោៃោ្រ់្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ោត់ៃូវ

បរឿងខាងបលា្រិយបកចើៃជាងបរឿងរបស់កពះអរាចស់ពុំោៃបធ្វើរាមរោរដឹ្រនាំរបសក់ពះវិញ្ញាណៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ

បហើយកតូវោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលបោយមៃុស្សថដលកពះអរាចស់ពុោំៃបៅបបកមើ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ្ល់បោបល់ៃូវបោលរោរណ៍ថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:១–២។

ពួ្រប្អាច្ ្ល់បោបល់មួយចំៃួៃឬបោលរោរណ៍ទាំងអស់ដូចខាងបករោម៖

ជាជាងគយើងភរ័យខ្លាចមៃុស្សគយើងគួរផត្ ឹងផែ្អកគលើព្រះអមាចាស់សុំកមាលាំង។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣០ មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតី េន្ធិេតីទ សាេនា ចបក មួ�គៅ 

ហាវាដ�៉ត �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក គនាះ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានទទួល វិវ�ណៈ េបរា្រ់ ោវីឌ វិតគមើ�, 

គពបតុេ វិតគមើ� ែុញ្ញ័� នធិង ចន វិតគមើ� ។ វិវ�ណៈ ោុំងគនះ បតរូវ បាន គបាះពុម្ព 

ោច់ គោ� ដឡក ពតីខាង គដើម ្រ៉ុដន្ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ្រញ្ចជូល វា គៅជា កណ្ឌ ដតម�ួ 

គៅក្ញងក្� គបាះពុម្ព ឆ្នាុំ ១៨៣៥ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ។

េូមងលើកទឹកចិត្តឲ្យរាន

ការេិកសា្ពោះគម្ីរ្បចាំន្ងៃ

ោមន គ�ឿង តរូចតាច ណា ដដល រាន 

ឥទ្ធិពល�រូ�អដង្វង ឲ្យ គ្្វើក្� ល្អ ជាង 

ក្�ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ អភធិវឌ្ឍ នរូវ ទរាលា្រ់ នន 

ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល ់ខលៃលួន ប្រចាុំ ន្ងៃ គនាះ 

គទ ។ េរូម គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ ដញក 

គពលគវលា រាល ់ន្ងៃ េបរា្រ់ ក្�េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ។ េរូម ែល្់ ដល់ េធិេ្ស នរូវ 

ឱក្េ ជាគទៀងោត់ គៅក្ញង ថ្នាក់ គដើម្តី 

ដចកចា� នរូវ អ្វតីដដល ពួកគ្ កុំពុង គ�ៀន 

នធិង រាន អា�មមេណ៍ គពល ពួកគ្ េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ខលៃលួន ែង ដដ� ។
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គយើងគួរផតោក់គំៃិតរបស់គយើងគៅគលើរបស់ែងទាំងឡាយនៃព្រះគពចើៃជាងគៅគលើរបសែ់ងទាំងឡាយខ្ងគោកិយ។

គយើងគួរផតគធ្ើតាមព្រះវិញ្ញាណៃិងោក្យទូនាមាៃរបស់ថ្នាក់�ឹកនាំោសនាចពកជាជាងពតវូបាៃបញ្ចនុរះបញ្ចជូលគោយមៃុស្សផ�ល

ព្រះអមាចាស់្ ុំបាៃគៅឲ្យបគពមើ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍ទាំងបៃះសូមសួរសំណួរមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរខាលាចមៃុស្សវរាៃៃព័យដូចបម្ច?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចជាវៃព័យថាជារោរអៃុញ្ញាតឲ្យរោរបបកងៀៃ

របស់មៃុស្សដនទដឹ្រនាំបយើងបចញពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះ)។

• បតើបយើងកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីពឹងថ ្្អ្របៅបលើកពះអរាចស់បដើម្បរីសុំ្ររាលាំងបនាះ?បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថា

កពះអរាចស់ោៃពកងឹងដល់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវៃព័យោ៉ាងណ្ថដលោ្់រឲ្យ្ ំៃិតរបស់បយើងបផ្ដាតបៅបលើបរឿងបលា្ិរយបកចើៃជាងបផ្ដាតបៅបលើបរឿង

របសក់ពះអរាចស់?បតើបកោះថានា្រ់មួយចំៃួៃថដលប្រើតម្រពរី្រំហុសនៃបរឿងទាំងបៃះរាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលអ្ន្របធ្វើរាមកពះវិញ្ញាណៃិងោ្រ្យទនូាមៃរបស់អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:3–4ឮៗ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្រ

ដំបូលនាមៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បដវីឌវិតបមើរ។

• បនាទាប់ពរីរោរវយផ្ចលដល់បដវីឌបតើកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យបដវីឌបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ឲ្យពិចារណ្បៅបលើបរឿងថដលោត់ោៃទទួល

បហើយចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោតព្វ្រិច្ច្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់ោត់)។

• បតើរោរពិចារណ្អំពរីបរឿងថដលបយើងោៃទទួលម្រពរីកពះ�ួយបយើងឲ្យបៃ្បសាមះកតង់ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

• បតើបយើងរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណ្សករាប់បសច្រ្រីល្អបៅបពលបយើងលះបង់ខលែលួៃបយើងបៅ្រ្ននុងរោរបបកមើថដលបយើងោៃទទួល

បនាះ?

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:១–4បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរោរកបឹ្រសាថដល

អៃុវតតេោៃោ៉ាងល្អជា្រ់លា្រ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីបធ្វើរាមរោរទូនាមៃ

បនាះ្ ងថដរ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យ្រត់ករា្ំៃិតរបស់ពួ្រប្ចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករា

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣០:៥–៨

ជ្្ែុសវិែជមើរជុញ្ញ័រ្ែូវោនជៅឲ្យជៅជាមួយអូលរីជវើរជៅជ�ើរីក្ននុងជរែសកកម្មួយជៅកាន់្រែជាជនជលមិន។

សូមយ្រវតថែនុធងៃៃ់មួយឬរោបូបមួយថដលោ្រ់វតថែនុធងៃៃ់ៗោ៉ាងថណៃដូចជាបសៀវបៅឬ្ ្ម្រថានា្រ់បរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យរោៃ់វតថែនុបនាះបៅពរីមុខោត់។ខណៈថដលសិស្ស្រំពុងរោៃ់វតថែនុបនាះសូមពៃ្យល់ថាជារោរបថៃថែមបៅបលើវិវរណៈដល់

បដវីឌវិតបមើរ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30បនាះរាៃវិវរណៈពរីរបថៃថែមបទៀតថដលថ្លែងបៅរោៃ់ប្អតូៃកបសុរបស់បដវីឌ

្ឺបពកតុសៃិងយែូហាៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:៥បោយខលែលួៃឯងបហើយថស្វងរ្រអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅបពកតុសវិតបមើរ�ុញ្ញព័រឲ្យបធ្វើ។

• បតើកពះអរាចស់បៅបពកតុសវិតបមើរ�ុញ្ញព័រឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(កបរោសដំណឹងល្អ)។បតើៃរណ្ជាអ្ន្រដឹ្រនាំរបស់បពកតុស

បៅ្រ្ននុង្ិរច្ចខិតខំបៃះ?(អូលរីបវើរប្បឌើរី)។

សូមអបញជើញសិស្សទរីពរីរឲ្យ�ួយសិស្សថដល្រំពុងរោៃ់វតថែនុធងៃៃ់បនាះ។សូមឲ្យសិស្សទរីមួយពិពណ៌នាអំពរីភាពខុសោនាថដលោត់

ោៃដឹង្រ្ននុងរោររាៃរោរោំកទពរីមៃុស្សរានា្រ់បទៀត។សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់កបទាៃដំបូនាមៃដល់បពកតសុថដលពិពណ៌នា

អំពរីរបបៀបថដលោត់កតូវោំកទដល់អូលរីបវើរប្បឌើរី។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថស្វងរ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:៥–៨

ថស្វងរ្រឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលបពកតសុកតូវោំកទដល់អូលរីបវើរ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បស្នើឲ្យសិស្ស្ ួរថត្ ូសចណំ្ំឃ្លា

ទាំងបៃះ។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញឃ្លាអ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវៃព័យោ៉ាងណ្សករាប់បពកតុសឲ្យ«រងទុ្រ្ខបៅ្រ្ននុងក្ង់ទាំងបសច្រ្រីបវទនារបស់[អូលរីបវើរ]»បនាះ?

(បពកតុសកតូវឈរបៅ�ិតៃឹងអូលរីបវើរបទាះជា្រ្ននុងកោលំោ្រ្រ្រី)។

• កសបរាមខ6បតើរោរអធិសាឋាៃបដើរតួោ៉ាងណ្បៅ្រ្ននុងរោរោំកទដល់អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើង?
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣០:៩–១១

យ៉ូហានវិែជមើរ្ែូវោនជៅឲ្យផសាយដំណឹងល្អ

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:9–១១រាៃៃូវវិវរណៈមួយសករាប់យែូហាៃវិតបមើរ។សូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:9–១0ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃបៅយែូហាៃវិតបមើរឲ្យបធ្វើ។(វអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថា្រោិរបស់្រីលរីពបប៊ីបរា្ឺជាសរា�ិ្ររានា្់រ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។ក្ួសារបប៊ីបរារស់បៅកបថហលជាកោំពរីរថមែលខាងប�ើងក្ួសារវិតបមើរ្រ្ននុងបសៃរីរោហ្វលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ។

បទាះជា្រីលរីពបប៊ីបរាកតូវោៃបៅថាជា«បងប្អតូៃ»បៅ្រ្ននុងខ១0្រ្រី្រ៏ោមៃ្ំរណតក់រាថាោតោ់ៃចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រ

ថដរ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមឲ្យពួ្រប្កសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:១១

រ្របមើលបោលរោរណ៍មួយអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថតបបកមើកពះអរាចស់។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេពួ្រប្ឲ្យបរ្ហាញៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ

បៅ្រ្ននុងកបបោ្«បបើសិៃជា–បនាះ)។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ១១?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបគពមើព្រះអមាចាសគ់ោយអស់្បីព្លឹងរបសគ់យើងគនារះពទង់ៃឹងគង់គៅជាមួយៃឹងគយើង)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍មួយថដលពួ្រប្រាៃបោយសារព្ួរប្ោៃដឹងថាកពះអរាចស់

្ង់បៅជាមួយព្ួរប្បពលពួ្រប្ោៃបបកមើកទង់)។(អ្ន្រ្រ៏អាចចង់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃអំពរីបោលរោរណ៍

បៃះ្ងថដរ)។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលឱរោសបដើម្បរីខិតបៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះអរាចស់រាមរយៈរោរបបកមើកទង់។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣១–៣២
បមបរៀៃទរី3៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3១–3២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣១:១–៨

្្ះអម្ចាស់ោនជៅ្ូម្៉ាសរ៊ែមីម្៉ាសឲ្យផសាយដំណឹងល្អជហើយជួយសាថារែនាសាសនាច្ក

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ព្ួរប្ៃិងអារម្ណ៍ថដលពួ្រប្រាៃអំពរីព្ួរោត់។អ្ន្រអាចៃឹងោ្រ់រាំង

រូប្តក្ួសាររបស់អ្ន្របហើយបរៀបរាប់បោយសបង្ខបអំពរី្រ្រីកសឡាញ់របស់អ្ន្រចបំោះព្ួរោត់។សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ថា

បតើរាៃៃរណ្រានា្រ់្រ្ននុងក្ួសារព្ួរប្ថដលពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រឬបច្ចនុប្បៃ្នបៃះពុំោៃរស់បៅរាមបសច្្ររីសញ្ញា

របស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងកពះអរាចស់ថដរឬបទ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរី្រ្រីសង្ឹមរបស់ពួ្រប្ចំបោះសរា�ិ្រ

ក្ួសារ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3១កពះអរាចស់ោៃថ្លែងកោប់អំពរីអ្ន្រផ្លាសថ់កបចិតតេប�ឿ្្រីរានា្រ់ប្មះ

្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសបហើយោៃៃិោយបៅរោៃ់ោត់អំពរីក្ួសាររបស់ោត់។

បដើម្បរី�ួយឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់យល់អំពរីកបវតតេិនៃ្រណ្ឌបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃូវរោរពិពណ៌នាដូចខាងបករោមអំពរីរបបៀប

ថដល្ ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសោៃរោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។

ខណៈថដល្ំរពុងរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបូសតេនុៃរដ្ឋរា៉ាសសាឈបូសត្រ្ននុងឆ្នាំ១៨២9្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសោៃសៃ្និោឋាៃថាោមៃកពះវិហារ

ណ្ថដលោត់ធាលាប់សាគល់រាៃភាពកតូវោនាៃឹងរោរបបកងៀៃនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបទ។ោត់ោៃសរបសរថា«ខញនុំោៃប�ឿថាកពះវិញ្ញាណ

របស់កពះោៃដ្ឹរនាំខញនុំឲ្យបធ្វើដបំណើរបៅភា្ខាងលិច»។ោត់ោៃចា្របចញពរី្ រោិរបស់ោត់បអលរីសសាថបត៊ៃិង្រូៃៗ

របស់ោត់បដើម្បរីថស្វងរ្របសច្រ្រីពិត។បនាទាប់ពរីរោរបធ្វើដំបណើរអស់រយៈបពលបរីថខបនាះ្ ូរា៉ាសោៃបធ្វើដបំណើរកត�ប់ម្រ្ ្ទះវិញ

បៅបពលោត់«ោៃសាដាប់ឮអំពរីបសៀវបៅរាស[មួយ]ថដលរ្រប�ើញបោយយុវ�ៃរានា្រ់ប្មះយែូថសបស៊្ីធ»។ោត់

ោៃបធ្វើដំបណើរបៅរោៃ់្ ូមិោល់នមែរារដ្ឋៃូវបោ៉ា្រជា្រថៃលែងថដលោត់ោៃ�ួបៃឹងរា៉ាទរីៃហារិស។អ្ន្របោះពុម្ពោៃឲ្យ

ឯ្រសារដប់កោំមួយសៃលែឹ្រដំបូងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលបហៀបៃឹងបោះពុម្ពដល់្ ូរា៉ាស។បករោយម្រ្ូរា៉ាសោៃសរបសរ

ថា«បនាទាប់ពរីម្រដល់្ ្ទះវិញ���ខញនុំោៃបរ្ហាញដល់្ រិោខញនុំៃូវឯ្រសារដប់កោំមួយទំពព័រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ���ថដលនាង

សបបាយចិតតេោ៉ាងខាលាំងបហើយប�ឿថាវ្ ឺជា្រិច្ចរោររបស់កពះ»។កបថហលមួយឆ្នាំបករោយម្របនាទាប់ពរីដឹងអំពរីរោរបរៀបចំ

សាសនាចក្របនាះ្ ូរា៉ាសៃិងក្ួសាររបសោ់ត់ោៃផ្លាស់បៅរោៃ់ោ៉ាល់នមែរា។ខណៈថដល្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុងតំបៃ់ថដល

ោត់កតូវោៃក�មុ�ទឹ្រ�ិត្ ូមិហាវាថយែតបហើយោៃថតងរំាងជាថអលបឌើរបោយអូលរីបវើរប្បឌើរី្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨30

(សូមបមើល្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស«History of Thomas Baldwin Marsh»Millennial Starន្ងៃទរី១១ថខ

មិ្ុនាឆ្នាំ១៨64,ទំពព័រ3៧៥)។

• បតើអ្ន្ររាៃចំណ្ប់អារម្ណ៍ោ៉ាងណ្អំពរីរោរថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតរបស់្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា3១:១–២ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលឃ្លាទាំងឡាយ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់្ូរា៉ាសបនាទាប់ពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់ោត់។

• បតើរោរបលើ្រទ្ឹរចិតតេថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ដល់្ូរា៉ាសបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះរាៃអ្វរីខលែះ?

បរុព្វកថា
គៅ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣០ បពះអរាចាេ់ បាន គៅ ្រូរា៉ាេ ្រ៊ី រា៉ាេ ឲ្យ ែសា� ដុំណឹងល្អ 

គហើ� ែួ� សាថា្រនា សាេនាចបក ។ ក្� គៅគនះ រានគៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៣១ ក៏ រាន �ួម ោុំង ក្�េនយា នធិង ក្� ទរូនាមន គដើម្តី ដឹកនាុំ ្រូរា៉ាេ 

គៅក្ញង ែតីវិត ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់ ោត់ នធិង ជា អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនាមួ� �រូ្រ ។ គៅក្ញង 

ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៣០ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ រាន គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣២ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន គៅ បា៉ាលតី ភតី បបាត្ នធិង 

នេបា ភតីគតើេុន ឲ្យ ចរូល�ួម នឹង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង គពបតុេ វិតគមើ� ែុញ្ញ័� ចុំគោះ 

គ្រេកកមមេ មួ� គៅ ពួកសាេន៍គលមធិន គៅ ដ្រក៉ ខាង លធិច �ដ្ឋ មតីេេួ�ី ។ បពះអរាចាេ់ 

បាន េនយា ថ្្ង់គៅ ជាម�ួ នឹង ្ុរ�េ ោុំងគនះ ក្ញង កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា 

�្រេ់ពួកោត់ ។

េូមេង្មចចិត្តេ្រាប់

អវីផដល្តូវបង្រៀន

គមគ�ៀន គនះ រាន នរូវ ឯកសា� គបចើន 

ជាងគពលគវលាដដល អ្ក រានគដើម្តី 

្រគបងៀន ។ េរូម ពធិចា�ណា ប្រក្រ 

គោ�ក្� អ ធ្ិសាឋាន ថ្ គោលលទ្ធិ 

គោលក្�ណ៍ ឬ ្ ុំនធិត ្រគបងៀន ណា 

ម�ួ ដដលជា ប្រគយែន៍ ល្អ ្រុំែុត 

េបរា្រ់ េធិេ្ស គៅក្ញង ថ្នាក់ �្រេ់អ្ក ។ 

េរូម េបម្រ គមគ�ៀន គៅ តាម អា�មមេណ៍ 

ដដលអ្កបានទទួលក្�្រុំែុេ្ុំនធិត ។ 
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គមគ�ៀនទតី ៣៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣១–៣២

• បតើកពះអរាចស់កបទាៃរោរសៃយាអ្វរីខលែះដល់្ូរា៉ាសទា្់រទងៃឹងក្ួសារោត់?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3១:១–២ថដលអាច�ួយបយើងបបើ

បយើងរាៃសរា�ិ្រក្ួសារថដលពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រឬថដលពុំោៃរស់បៅបោយបសាមះកតង់កសបបៅរាម

បសច្្ររីសញ្ញារបស់ពួ្រប្បនាះ?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗ្រ្រី្៏រពួ្រប្្ ប្បរីកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖តាមរយៈគសចក្ដបីគោមារះពតង់របស់គយើងសមាជិកពគួោររបសគ់យើងអាចៃឹងពតូវបាៃពបទាៃ្រឲ្យគជឿៃិងោរល់

គសចក្ដបី្ិត។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបុ្្គលរានា្រ់ៗអាចកតូវោៃកបទាៃពររាមរយៈបសច្រ្រីបសាមះកតង់នៃសរា�ិ្រក្ួសារប្រាមវិធរីណ្ខលែះ?បតើអ្ន្រោៃប�ើញ

្ំរូណ្ខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3១:3–4រួចថស្វងរ្រអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃករាស់បៅឲ្យ្ូរា៉ាស

ប៊ីរា៉ាសបធ្វើ។សុំឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរីស្រីអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលប្រើតរាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបបកមើ

ជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាបោយបសាមះកតង់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរបៃះដល់សិស្សរានា្រ់មួយចបាប់

បដើម្បរីរ្រសាទុ្រ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់បមើលថាបតើៃរណ្កតូវោៃកបទាៃពររាមរយៈ

រោរបបកមើ្ ្សព្្វ សាយសាសនា។

« អ្ក នឹង ប្រោនព� ដល់ែតីវិត ននអ្កោុំងឡា� ដដល អ្ក ្រគបងៀន នធិង ករូនគៅ តុំណ� គបក្� 

�្រេ់ពួកគ្ ។ អ្ក នឹង ប្រោន ព� ដល់ែតីវិត �្រេ់អ្កផាទាល ់។ អ្ក នឹង ប្រោនព� ដល់ែតីវិត នន ប្ួសា� អ្ក 

ដដល នឹង ោុំបទ អ្ក គហើ�អ្ធិសាឋាន េបរា្រ់ អ្ក » ( Of Missions, Temples, and 
Stewardship, » Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៥, ៥២ ។ 

 

• បតើៃរណ្កតូវោៃកបទាៃពររាមរយៈរោរបបកមើ្ ្សព្វ្សាយសាសនា?

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបរីក្រុម។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី3១:៥–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

ក្ុរមមួយរ្របមើលពរ�ព័យថដលៃឹងប្រើតរាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដល្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសៃឹងបបកងៀៃ។សូមឲ្យក្រុមទរីពរីរ

រ្របមើលពរ�ព័យថដលៃឹងប្រើតរាៃដល់្ូរា៉ាសបពលោត់ោៃបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា។សូមឲ្យក្រុមទរីបរីរ្របមើល

ពរ�ព័យថដលៃឹងប្រើតរាៃដល់ក្ួសាររបស់្ ូរា៉ាសបពលោត់ឃ្លាតបៅឆ្ងាយពរីពួ្រប្។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃអាៃរួចបហើយសូម

សួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលៃឹងប្រើតរាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល្ូរា៉ាសោៃបបកងៀៃ?

• បតើ្ ូរា៉ាសៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរចំបោះរោរបបកមើ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់ោត់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើក្ួសារោត់ៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរបបកមើ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់មៃុស្សដនទោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រឬ�រីវិតរបស់ៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់

ោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយអំពរីឧទាហរណ៍នៃរបបៀបថដលអ្ន្រោៃប�ើញរោរបបកមើ្្សព្វ្សាយសាសនាកបទាៃពរដល់�រីវិត

របស់មៃុស្ស។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣១:៩–១៣

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទោន្រែទានការ្រូនាមនជោយផ្ទាល់ជៅដល់្ូម្៉ាសរែ៊មីម្៉ាស

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3១:9–១3រាៃៃូវរោរទូនាមៃថដលកពះអរាចស់កបទាៃឲ្យបដើម្បរី�ួយដល់

្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ោត់ៃិង្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនារានា្រ់។មុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរ

រោរថណនាំដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវបៅបលើក្រោសមួយបដើម្បរីថច្រចាយដល់សិស្ស៖
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គមគ�ៀនទតី ៣៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣១–៣២

សូម សិកសា ងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ៣១:៩–១២ ងហើយ ្បាប់ អំពដី ចំនុច មួយ នន ការទ្ូនាមាន ណដលអ្ក រានអារម្ណ៍ 

ថ្ នឹរ សខំ្ន ់ស្រាប់ ងយើរ ងដើម្ដី ងធ្ើតាម ងៅនេងៃ ងនទះ ។ សូម ងរៀបចំខ្បួន ងដើម្ដី ង្្ើយ សំណួរ ដូច ខ្រ ង្កាម ៖ 

១.  ង្រើ អ្កបាន ង្ជើសងរើសចំនុច មួយណា នន ការ ទ្ូនាមានងនាទះ ? ងហ្ុរអ្ដី ក៏អ្ក្ិ្រ ថ្ ការទូ្នាមាន ងនទះ សំខ្ន់ ស្រាប ់ងយើរ 

ងៅសព្នេងៃងនទះ ?

២. ង្រើ ងយើរ អាច អនុវ្្រការ ទ្ូនាមាន ងនទះ ងៅក្នុរជដីវិ្រ របស់ ងយើរ តាម វិធដីមួយ ោ៉ារដូចងមច្ ?

៣. ង្រើ ងយើរ អាច ទ្ទ្ួល ្បងោជន៍ មកពដី ការ ងធ្ើតាម ដំបូនាមាន ងនទះ ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

សូមចាត់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមឲ្យពួ្រប្រានា្រ់ៗសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3១:9–១២រួចបហើយថច្រចាយ

ចបមលែើយចបំោះសំណួរទាំងបនាះរានា្រ់មួយជាមួយៃឹងនដ្ូរបស់ពួ្រប្។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3១:១3បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយ

កោប់ពរីពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចបំោះ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសបបើោត់ៃឹងបៅបសាមះកតង់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

ម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយសរបសររោរសៃយាបៃះបៅ្រ្ននុងទកមង់នៃបោលរោរណ៍មួយបោយបកបើោ្រ្យងបើសិនជាងនាទះ ។សូម

បលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យ�ួយសិស្សបនាះបបើចាំោច់។បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សង្រ្រី្រ៏បោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោមបៃះ្ួរថតកោប់ចបាស់ថា៖គបើគយើងគោមារះពតង់�ល់ទបីបំែុតគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគងគ់ៅជាមួយគយើង។សូម

ចង្អនុលបរ្ហាញថាបសច្រ្រីពិតបៃះអៃុវតតេចំបោះបយើងបៅបពលបយើងពយាោមថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្ន្រដនទ្រ៏ដូចជាបៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពដនទ្ ងថដរ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់្ង់បៅជាមួយអ្ន្របពលអ្ន្រពយាោមបសាមះកតង់ចំបោះកទង់?

(សូមឲ្យបពលសិស្សបដើម្បរីពិចារណ្សំណួរបៃះមុៃបពលពួ្រប្បឆលែើយ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃ

អ្ន្រ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣២

្្ះអម្ចាស់ជៅោ៉ាលរីភរី្ោែ្តនិងជសោភរីជែើសុនឲ្យចូលរួមក្ននុងជរែសកកម្ផ្ស្វផសាយជៅកាន់សាសនាជលមិន

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅថ្ៃទរី្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថដលរាៃចំណងប�ើងថា«ដបំណើរនៃសាសនាចក្របៅទិសខាងលិច»

(សូមបមើលថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រថ្ៃទរីទរី6)។ឬអ្ន្រអាចៃឹងោ្់ររាំងថ្ៃដរីធំមួយបរ្ហាញអំពរីចរាងាយ្លែតូវចបនាលាះ

ពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រៃិងរដ្ឋមរីសសួរីស�រ�អា។

• បតើអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងបពកតសុវិតបមើរ�ុញ្ញព័រកតវូោៃបៅឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អបៅ្រថៃលែងណ្?(បបើសិស្សពុំចាំ

បទសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបោងបៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៨:៨–9,30:៥។អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាទាំងបៃះ

កតវូោៃបៅឲ្យ្ សាយ«បៅរោៃ់សាសៃ៍បលមិៃ»បៅភា្ខាងលិចកតង់កពំកបទល់នៃរដ្ឋមរីសសួរី។សូម�ួយសិស្សឲ្យ

រ្របមើលទរីរាំងបៃះបៅថ្ៃទរី)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរថណនាំ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3២។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីសំណួរមួយចៃំួៃថដលពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្ររាៃ្រង្វល់អំពរីបបស្រ្រម្ថដលអូលរីបវើរប្បឌើរី

ៃិងបពកតុសវិតបមើរ�ុញ្ញព័រកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើបនាះ។

• បតើសំណួរថដលថអលបឌើរមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្ររាៃ្រង្វល់អំពរីបបស្រ្រម្បៅរោៃ់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃរាៃអ្វរីខលែះ?

(ព្ួរប្ចង់ដឹងបបើរាៃអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាបថៃថែមបទៀតអាចៃឹងកតវូោៃបៅឲ្យបបកងៀៃដល់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3២:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលោ៉ាលរី្រីកោតតេៃិងបសោ្រីបតើសុៃកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើៃិងអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងព្ួរប្។

• បតើោ៉ាលរីៃិងបសោកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះជាមួយព្ួរោត់?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញពរីភាពកសបដៀងោនារវងរោរសៃយាថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា3២:3ៃិងបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃថា៖ងបើ ងយើរ ងសាមាទះ្្ររ់ ដល់ទ្ដីបំផុ្រ ងនាទះ្ពទះអរាចាស់ នឹរ 

្រ់ងៅជាមួយ ងយើរ ។
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អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាអ�ំនុងសរទរដូវឆ្នាំ១៨30ៃិងសិសិររដូវឆ្នាំ១៨30–3១ក្ុរមអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនាតូច

បៃះ(បករោយម្រោៃចូលរួមបោយអ្ន្រផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿម្រពរីអូនហអូប្មះថាប្ហ្វដបឌើរី្រ�រីវលិាលាម)ោៃបធ្វើដំបណើរ

�ិត១៥00ថមែល(កបថហលជា២400្រី�តូថមែកត)ពរី្ូមិហាវាថយែតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់អ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃ្សរដ្ឋ

មរីសសួរីថដលភា្បកចើៃបដើរប្្ើប�ើង។អ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាទាំងបួៃនា្រ់បៃះោៃបធ្វើដបំណើរបៅដល់អ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃ្ស

បៅោ្រ់្រណ្ដាលថខម្ររាឆ្នាំ១៨3១។្រ្ននុងរោរបធ្វើដំបណើររបស់ព្ួរោត់បនាះពួ្រោត់ោៃស៊ូកទាំៃឹងភាពកតជា្រ់ខាលាំង

ខ្យល់បោ្រប្រ់ៃិងបៃឿយហត់ជាខាលាំងថដលរោររស់បៅបរបិភា្ៃំបុព័ង្រ្របធ្វើពរីបោតៃិងសាច់ក�ូ្របៅជាចម្បង។បៅ្រថៃលែង

ខលែះពួ្រោត់ោៃបដើររោត់កពលិ�បករៅបរីហ្វរីត។បោយពុំ្ ិតអំពរីរោរលំោ្រទាំងបៃះអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាទាំងបនាះទទួល

ោៃបជា្�ព័យ្រ្ននុងរោរថណនាំដំណឹងល្អដល់ព្ួរអាបមរិ្ររោំងថស្ប្រក្រហមថដលរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីពួ្រថស្ប្រក្រហម�ិតៃឹង

ថបែ្រខាងលិចកពំកបទល់រដ្ឋមរីសសួរី។ពួ្រប្្រ៏ោៃ្ សាយដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងថមៃទព័រៃិងខឺត�ង់រដ្ឋអនូហអូបៅដល់ក្រមុ�ំៃំុ

នៃមៃុស្សថដល្រំពុងថស្វងរ្ររោរសាដារប�ើងវិញនៃក្រីស្ទៃិ្រ�ៃសញ្ញ្ា ្រី។(សិស្សៃឹងបរៀៃបកចើៃអំពរីកបជា�ៃទាំងបៃះៃិង

អ្ន្រដឹ្រនាំរបស់ពួ្រប្ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥)។កពះអរាចស់

ោៃបំបពញបសច្រ្រីសៃយារបស់កទង់ថាកទង់ៃឹង្ ង់បៅជាមួយអ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនាទាំងបៃះបហើយថាោមៃអ្វរីៃឹងយ្រឈ្នះបលើ

ពួ្រោត់ោៃបទ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual,បោះពុម្ពទរី២

[ Church Educational System manual,ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ៨4–៨៥)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចបប់មបរៀៃបៃះបោយរោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសា។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៣–៣៤
បមបរៀៃទរី39៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា33–34

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៣:១–៦

្្ះអម្ចាស់ោនជៅតអ៊សរា៉ជ្យ័រនិងណូរ្ែុ្សវ៊មីែឲ្យ្រែកាសដំណឹងល្អ

មុៃបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ណ្្រ, រា្រ់, ្្រងចៀក វាល ណ្ស្សូវ ទ្ុំល្ម ្ចូ្រកា្រ់ ។

(បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបរ្ហាញរូបភាពនៃវតថែនុទាំងបៃះ)។បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើវតថែនុទាំងបៃះទា្រ់ទងៃឹង្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទចំបោះបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33សូមពៃ្យល់ថាថអ៊សរាែបធយព័រោៃរសប់ៅ�ិតៃឹង

ក្ួសាររបស់យែូថសបស៊្ីធ�ុញ្ញព័រ។ោត់ោៃសាគល់សរា�ិ្រនៃក្ួសារស្៊ីធរាមរយៈ្រិច្ចរោរថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើសករាប់ោត់

្រ្ននុងបពលប្្សងៗ។បៅ្រ្ននុងថខតុលាឆ្នាំ១៨30ថអស៊រាែបធយព័រៃិងអ្ន្ររសប់ៅោ៉ាល់នមែរាប្មះណូរកតពុស្វ៊ីតកតវូោៃ

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រចូល្រ្ននុងសាសនាចក្រ។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបនាះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈមួយថដល

ថ ល្ែងបៅរោៃ់បុរសទាំងពរីរនា្រ់បៃះថដលឥ�តូវកតូវោៃ្រត់ករាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលទា្រ់ទង

បៅៃឹង្ ំៃូរ(ឬោ្រ្យ)បៅបលើរោដារបខៀៃ។(រូបភាពរាត់ៃឹងកោប់បៅបពលបករោយ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ)។បករោយពរីសិស្សោៃ

រាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«បបើ្រ���កតបចៀ្ររបស់អ្ន្របហើយសាដាប់រាមសំប�ងនៃ���កពះ»បនាះ?

បតើបយើងអាចបរ្ហាញដល់កពះអរាចស់ថាកតបចៀ្ររបសប់យើងកតូវោៃបបើ្របដើម្បរីសាដាប់រាមសបំ�ងរបសក់ទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អ«ហា្់រដូចជាបោយសបំ�ងថកត»?

សូមពៃ្យល់ថាជាញឹ្រញាប់កពះអរាចស់ោៃបកបើវតថែនុកសបដៀងោនាដូចជាថកតជាៃិមិតតេរូបបដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អរបសក់ទង់ៃិង

បដើម្បរី�ួយបយើងយល់អំពរីបសច្រ្រីពិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា33:3

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃិមិតតេរូបបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាចរាការទំោំងោយ�ូររបស់កពះអរាចស់តំណ្ងឲ្យអ្វរី?(ពិ្ ពបលា្រ)។

• បតើអ្ន្រថដលបធ្វើរោរ្រ្ននុងចរាការទំោំងោយ�ូររបស់កពះអរាចស់តំណ្ងឲ្យៃរណ្?(សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

របស់កពះអរាចស់)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាឃ្លា«កតូវជាបរា៉ាងទរី១១»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(បៃះ្ ឺជាកោរោៃ់រោប់កតួតករាចុងបករោយនៃដំណឹងល្អ

ៃិងជាកោចុងបករោយថដលកពះអរាចស់ៃឹងបរៀបចំៃ្ររបស់កទង់ប�ើងបៅបលើថ្ៃដរីមុៃបពលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

របសក់ទង់)។

បរុព្វកថា
គៅដខតុលា ឆ្នាុំ ១៨៣០ បពះអរាចាេ់ បានគៅ ដអ៊េរា៉ គ្�័� នធិង ណ�ូបតុព 

េ្វ៊ីត ឲ្យ ប្រក្េ ដុំណឹងល្អ ។ វិវ�ណៈគនះ បានកតប់តា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៣៣ �ួមរាននរូវ ក្�ដណនាុំ អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល្រុ�េ ោុំងគនះ បតរូវ បាន 

្រគបងៀនដុំណឹងល្អ ។ មធិន �រូ�្ុ៉រនាមន ្រនាទា្រ់ពតីគនាះ គៅក្ញង វិវ�ណៈ បានកត់បតា គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៤ បពះអរាចាេ់ បានេ�គេើ� អ�ួេុន បបាត្ ចុំគោះ 

គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ ោត់ គហើ� បាន ្រញ្ជា ឲ្យោត ់គៅ ែសា� ដុំណឹងល្អ ែងដដ� ។ 

េូមអង្ជើញេិេ្ស

ទាំរអេ់ឲ្យចូលរួម

េរូម �កវិ្តីអគញ្ើញ េធិេ្ស ោុំងអេ់ 

ឲ្យចរូល�ួមគៅក្ញង ក្� ពធិភាកសា 

ដ៏រានអតថែន័� គោ�េម�ម្យ គោះជា 

អ្កោុំងឡា� រានក្� សាទាក់គេ្ទើ� ក្ញង ក្� 

ចរូល�ួមក្តី ។ វិ្តីមួ�គដើម្តីគ ្្វើក្� គនះ ្ឺ 

បតរូវ េួ� េុំណួ� ដដលចា្រ់ គែ្ើម ជាមួ� នឹង 

ឃ្លាថ្ « គតើអ្ក ធ្ិត យ៉ាងណា. . . ? » 

េុំណួ� ដរូគច្ះ ែួ�េធិេ្ស ឲ្យ �ល ់ថ្ 

្ុំនធិត �្រេ់ពួកគ្ ្ ឺ រានតនមលៃ គហើ� 

ថ្ អ្ក ពុុំចង់បាន ចគមលៃើ�ជាក់លាក ់

ដតមួ�គនាះគទ ។



176

គមគ�ៀនទតី ៣៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៣–៣៤

សូមសំុសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33:4បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នា

អំពរីសាថាៃភាពនៃបលា្រិយ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨30។

• បតើឃ្លាណ្មួយ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលបលចបធាលាចំបោះអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីពកងងឹខលែលួៃបយើងទប់ទល់ៃឹង

ឥទ្ធិពលព្ុររលួយនៃបលា្រិយ?

សូមសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ពទះអរាចាស់ រាន  ងហើយ ្ ឺ 

ជា  ។

សូមឲ្យបពលដល់សិស្សពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបធ្វើឬ្រំពុងបធ្វើបដើម្បរី�ួយពកងងឹពួ្រប្ទប់ទល់ៃឹងភាព

ព្ុររលួយនៃបលា្រិយ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា33:៥–6កពះអរាចស់ោៃកបរោសអ្វរីមួយ

ថដលកទង់ោៃបធ្វើបហើយៃឹងបរឿងមូយថដលកទង់្រំពុងបធ្វើបដើម្បរី�ួយពកងឹងបយើងទប់ទល់ៃឹងភាពព្ុររលួយនៃបលា្ិរយ។សូមសុំ

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបធ្វើ

បហើយៃឹងបធ្វើបដើម្បរីពកងឹងដល់បយើង។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្វរីមួយថដលកពះោៃបធ្វើបហើយអ្វរីមួយថដលកទង់្រំពុងបធ្វើ្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះថដលអាច

�ួយពកងឹងបយើងទប់ទល់ៃឹងភាពព្ុររលួយនៃបលា្រិយបៃះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបបំពញ

បៅ្រ្ននុងចបរាលាះបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ)។ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូច

ខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បាៃោថាបនាោសនាចពករបស់ពទង់គ�ើយកំ្ុងផតពបមូលែ្ដនុំ្ ួកជគពមើសរបសព់ទង់គៅន្ងៃចុង

គពកាយ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បថៃថែមអំពរីបសច្្ររីពិតបៃះបហើយរាៃអារម្ណ៍ដឹងពរីសារៈសំខាៃ់របស់វសូមចាត់ឲ្យព្ួរប្បធ្វើរោរជា្ ូៗ

បហើយពិភា្រសាអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម។អ្ន្រអាចអាៃសំណួរទាំងបៃះឲ្យឮៗសូមសរសរវបៅបលើ

រោដារបខៀៃឬថច្រវបៅ្រ្ននុងក្រោសបៅឲ្យសិស្ស។(សូម្រុំសរបសរចបមលែើយបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ)។

 ១. ងោរតាម  ខ ៦ ង្រើ នរណា ជា ពួកជង្មើស ? ( អ្ក ទាំរឡាយ ណដលនឹរ ងជឿ ងលើ្ពទះ ងហើយសាដាប់ តាម សងំ�រ ្ទ្រ់ ) ។

 ២. សូម ពិចារណា អំពដី ភាព ពុករលួយ នន ងលាកិយ ងហ្ុរអ្ដី ក៏ វាសំខ្ន់ ងដើម ដ្ី្បមូល ផ្នុំ ពួកជង្មើស របស ្់ពទះអរាចាស់ ?

 ៣. ង្រើ សរាជិកភាព របស់អ្ក ងៅក្នុរ សាសនាច្ក នន្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ននពួកបរិសុទ្្ នេងៃចុរ ង្កាយ បាន ព្រឹរ ដល់អ្ក 

ទ្ប់ទ្ល់ នឹរ ភាពពុករលួយ នន ងលាកិយ ងនទះ ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៣:៧–១៨

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានការតណនាំដល់តអស៊រា៉ជ្យ័រនិងណូរ្ែុ្សវ៊មីែឲ្យរែជ្ងៀនដំណឹងល្អ

បោងបៅបលើរូបភាពរាត់(ឬោ្រ្យរា្រ់)បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

33:៧–១0បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់ថអ៊សរាែបធយព័រៃិងណូរកតុពស្វ៊ីតពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្កតូវបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ងបើក រា្់រ របស់ងយើរ ្បកាស ដំណឹរល្អ 

. . .

សូមឲ្យសិស្សបកបើៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33:៧–១0បដើម្បរីបំបពញបសច្រ្រីថ្លែង

រោរណ៍បៃះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបដើម្បរីសរបសរបញ្ចប់បោលរោរណ៍បៃះ។វអាចកតូវោៃ

សរបសរដូចតបៅ៖គបើគយើងគបើកមាត់របស់គយើងពបកាស�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងបែុំសគយើងអំ្បីអ្បីផ�លពតវូៃិយាយ។

• បតើសាថាៃភាពមួយចំៃួៃថដលបយើងអាចៃឹងសាទា្រ់បស្ទើរបដើម្បរីបបើ្ររាត់របស់បយើងកោប់អំពរីដំណឹងល្អរាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រោៃសបកមចចិតតេបបើ្ររាត់របស់អ្ន្រៃិោយអំពរីដំណឹងល្អៃិងទទួលអារម្ណ៍បំ្ុស្ ំៃិតឲ្យដឹងៃូវអ្វរីថដលកតូវ

ៃិោយបៅបពលណ្?បតើបៅបពលណ្អ្ន្រោៃប�ើញៃរណ្រានា្រ់បទៀតថដលថច្រចាយដំណឹងល្អបហើយរាៃអារម្ណ៍ថា

ពួ្រប្កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតបៅ្រ្ននុងអ្វរីថដលពួ្រប្ៃិោយបនាះ?
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សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33:១១–១៥រាមរយៈរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអរាចស់

ោៃថណនាំថអ៊សរាែបធយព័រៃិងណូរកតុពស្វ៊ីតបដើម្បរី្សាយបោលរោរណ៍ទរីមួយៃិងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ–

បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិតតេពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងអបំណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមបោងបៅបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃម្ងបទៀត។សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលបយើងចាំោច់

កតវូបធ្វើបថៃថែមពរីបលើរោរបបើ្ររាត់របស់បយើងដូបច្នះកពះអរាចស់អាចបំ្ ុស្ំៃិតបយើងឲ្យដឹងៃូវអ្វរីថដលកតូវៃិោយបពលបយើង

ថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្ន្រដនទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា33:១6–១៨ឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីរោរទូនាមៃជា្រ់លា្រ់ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ថអស៊រាែៃិងណូរកតពុថដលៃឹង

�ួយពួ្រប្ដឹងៃូវអ្វរីថដលកតូវៃិោយ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរទូនាមៃអ្វរីខលែះដល់ថអ៊សរាែៃិងណូរកតុពថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យដឹងៃូវអ្វរីថដលកតវូៃិោយ

្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា?(សូម្ ិតពរីរោរសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។)

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់ឲ្យរាៃ«ចបងកៀងបរ្កាត់បហើយបឆះបហើយរាៃបកបង

បៅជាមួយអ្ន្រ្ ង»បនាះ?(្ៃិងស33:១៧)។(បដើម្បរីកតវូោៃបកតៀមខលែលួៃខាងវិញ្ញាណបហើយបកតៀមខលែលួៃជាបកសច

ក្ប់បពលសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ខ្ម្ពរីរបៃះជាប់ទា្រ់ទងៃឹងបរឿងបកបៀបបធៀបនៃ

កសតេរីក្រមុំកពហ្ចារីយភាពទាំងដប់នា្រ់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ២៥:១–១3បហើយរាៃកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា4៥:៥6–៥៧)។

• បតើរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ�ួយបយើងបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបបើ្ររាត់ថច្រចាយដំណឹងល្អបៅក្ប់បពលៃិង

ក្ប់សាថាៃភាពោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៤

្្ះអម្ចាស់ោនសរជសើរដល់អួរសុន្ោែ្តចំជោះជសចក្រីជជំនឿររែស់រែ់ជហើយោនរែញ្ជាឲ្យរែ់ផសាយដំណឹងល្អ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលបសច្្ររីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34បដើម្បរីរ្របមើលឧទាហរណ៍មួយរបស់

មៃុស្សរានា្់រថដលកតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលៃរណ្រានា្រ់បទៀតោៃបបើ្ររាត់របស់ោត់ថច្រចាយដំណឹងល្អ។

• បតើៃរណ្កតវូោៃទទួលពរ�ព័យបៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍បៃះ?បតើអួរសុៃកោតតេរាៃអាយុបែុនាមៃបពលោត់

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?បតើោត់ោៃបរៀៃអំពរីដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:១ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលថា

បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលសបំៅបៅបលើអួរសុៃោ៉ាងណ្ខលែះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

បនាទាប់ម្រឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:២–3បោយសាងាតប់សងៃៀមបដើម្បរីរ្របមើលមូលបហតុ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅោត់ថា«បុកតរបស់បយើង»។

• បហតុអ្វរី្៏រកពះអរាចស់បៅអួរសៃុជាបកុតរបស់កទង់ដូបច្នះ?(បោយសារ�ំបៃឿរបស់អួរសៃុរាៃបៅបលើកពះអរាចស់)។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:3បតើកពះអរាចស់ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់«អស់អ្ន្រណ្»ថដលប�ឿបៅបលើ

កទង់?(បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ថាបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះអៃុវតតេដូចោនាចបំោះកសតេរីអ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ថា

ពួ្រប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២៥:១)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:4–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់អួរសុៃថដលៃឹងនាំម្រៃូវពរ�ព័យរោៃ់ថតបកចើៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ោត់បនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីបយើងកតូវោៃ«កបទាៃពររោៃ់ថតបកចើៃ»បៅបពលបយើងបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:១0–១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ពរ�ព័យថដលកតូវោៃកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្ន្រដនទបោយឧសសាហ៍ពយាោម។

• បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យអ្ន្រទាំងឡាយថដលបបកងៀៃដំណឹងល្អបោយឧសសាហព៍យាោមបនាះ?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្កទាំងឡាយផ�ល

បគពងៀៃ�ំណឹងល្អគោយឧសសា�៍្យាយាមៃឹងគធ្ើគ�ើង�ូគចានារះគោយព្រះគចោដារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ



178

គមគ�ៀនទតី ៣៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៣–៣៤

• បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកតូវោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបសាមះកតង់?(អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ្ ងថដរ៖គបើគយើងគោមារះពតង់គនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគង់គៅជាមួយគយើង)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា34:១១អាច�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងកោថដលោ្់រទឹ្រចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយអំពរីកោមួយថដលអ្ន្រោៃរាៃអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់្ង់បៅជាមួយអ្ន្រ

បពលអ្ន្របសាមះកតង់ៃឹងកទង់។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ្ ងថដរ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៥
បមបរៀៃទរី40៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៥:១–១២

្្ះអម្ចាស់ោនម្នរែន្ទទូលថា្្រង់ោនជរៀរែចំស៊មី�នរីរិកដុនស្ម្រែ់កិច្ចការង្រដ៏មហិម្

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់ចូរសរបសរៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ករានបទ្ពិងសាធន៍ អ្ដីខទ្ះ ណដលជួយ អ្ក 

ដឹរថ្ ្ពទះ សារល់អ្ក ងហើយ រានណផនការ មួយ ស្រាប់ជដីវិ្រ អ្ក ?

បដើម្បរីចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះបបើពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ល្អ្រ្ននុងរោរបធ្វើដបូចានាះ

ោៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលឥ�តូវកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥កពះអរាចស់ោៃ

ថ ល្ែងអំពរីបុរសរានា្់រប្មះស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃថដលបទើបថតោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់្ ្រីៗ។កពះអរាចស់

ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ស៊ីឌៃរីអំពរីតួនាទរីរបស់ោត់្រ្ននុងរោរ�ួយដល់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃ្

្ិតអំពរីសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាអំពរីរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់បៅដល់ស៊ីឌៃរី។

បដើម្បរី�ួយឲ្យសិស្សយល់អំពរីកបវតតេិរូបរបស់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃមួយចំៃួៃសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបុព្វ្រថានៃបមបរៀៃបៃះ។

បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើល្ ស្នុរាងថដលកពះអរាចស់ោៃដឹងជាមុៃអំពរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិង្រិច្ចរោររ្ររបស់ោត់។

• បតើរាៃ្ ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញថាកពះអរាចស់ោៃដឹងជាមុៃអំពរីស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃ?

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្្ល់បោបល់អ្វរីខលែះអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរបស់កពះអរាចស់ជាមួយបយើង?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតប

សូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ោរល់គយើងគ�ើយមាៃកិច្ចការមួយសពមាប់ឲ្យ

គយើងមានាក់ៗគធ្ើ)។

• បហតុអ្វរីបសច្រ្រីពិតបៃះសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រ?

បដើម្បរីបញ្ជា្រ់ថាកពះអរាចស់សាគល់បយើងរានា្រ់ៗសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលបឌើរថៃលបអរា៉ា្រ់ថស្វល្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

បរុព្វកថា
អុំឡញង បបាុំមួ�ដខ នន ក្� គ�ៀ្រចុំ សាេនាចបក គឡើង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី នធិង គពបតុេ 

វិតគមើ� ែុញ្ញ័� បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ ែសា� ដុំណឹងល្អ គៅ ដល់ ពួក អាគម�ិកក្ុំង ដេ្ក បកហម 

( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ២៨:៨, ៣០:៥) ។ គេបា ភតីគតើេុន នធិង បា៉ាលតី ភតី បបាត្ 

បតរូវ បាន គៅ ្រនាទា្់រមកគនាះ គដើម្តី �រូមដុំគណើ�ជាមួ� ពួកោត់ ( េរូមគមើល ្. នធិង 

េ. ៣២) ។ គៅតាមែលៃជូវ �្រេ់ពួកោត់ គៅក្ន់បពុំប្រទល់ �ដ្ឋមតីេេួ�ី ភា្ ខាងលធិច 

ពួកោត់ បាន ឈ្រ់ គៅ ដមនទ័� អរូនហអរូ នធិង ខឺត ឡង់ អរូនហអរូ ជាកដនលៃង ដដលពួកគ្ 

បានដចកចា� សា�លធិខធិត នន ដុំណឹងល្អ ដដលបាន សាដា�គឡើងវិញ ជាមួ� នឹង មធិត្ �្រេ់ 

ដអលគឌើ� បបាត្ នធិង ប្រូ្រ្វាលចាេ់ �្រេ់ េ៊ីឌនតី �ិកដុន ។ ក្ញង��ៈ គពលដ៏ខលៃតី រាន 

មនេុ្ស គបចើន ជាង ១០០ នាក់ �ួមោុំង េី៊ឌនតី �ិកដុន នធិង េរាែធិក ជាគបចើនគទៀត នន 

បកុមែុំនុុំ �្រេ់ោត់ បាន ទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក ។ គនះ ្ ឺរានចុំនួនគទ្វដង គបចើន ជាង 

ចុំនួនេរាែធិកភាព េ�ុ្រ �្រេ់សាេនាចបកគៅគទៀត ។

្រនាទា្់រពតី ពួក ដអលគឌើ� បាន ចាក គចញ ពតីតុំ្រន់ ទតីបកងុ ខឺតឡង់ គដើម្តី្រន្ ដុំគណើ��្រេ់ពួកោត់ 

គនាះេ៊ីឌនតី �ិកដុន នធិង មធិត្ រានាក់ គ្មះ ដអតវឺត បា៉ាបទធិច បានគ្្វើដុំគណើ� គៅ ហាវាដ�៉ត �ដ្ឋ  នរូវ 

គយ៉ាក គដើម្តី ែួ្រ នឹង ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ។ មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតី ពួកោត់ គៅដល់ �៉រូដេ្រ 

បានទទួល វិវ�ណៈ ដដលបានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៥។ ក្ញងវិវ�ណៈ 

គនាះ បពះអរាចាេ់ បានប្រោន ទុំនួលខុេបតរូវ ជាក់លាក់ ដល់ េី៊ឌនតី ក្ញង អុំឡញង សាេនាចបក 

ដដលបានសាដា�គឡើងវិញ ្ មេតីៗ  ។



180
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« ខ្ញុំេរូម ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ គៅ អ្ក ថ្ បពះ សាគល ់អ្ក រានាក់ៗ . . . តាុំង ពតី �រូ� លង់ មក គហើ� ( េរូមគមើល  

្. នធិង េ. ៩៣:២៣) ។ បទង់ បេឡាញ់ អ្ក ជា �រូ� លង់មក គហើ� ។. . . បទង់ សាគលគ់្មះ�្រេ់អ្ក 

នធិង ក្� ឈឺចា្រ់ ោុំងអេ់ �្រេ់អ្ក នធិង ក្តីអុំណ� �្រេ់អ្ក ! » (« Remember How Merciful the 
Lord Hath Been, » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៤, ទុំព័� ៤៦ ) ។ 

 

សូមោ្រ់រាំងរូបភាពរបស់យែូហាៃោទរីស្ទ្ំរពុង្សាយ

ឬរូបភាពយែូហាៃ្ំរពុងក�មុ�ទឹ្រឲ្យកពះអង្គសប្រ្គះ

(សូមបមើលយែូហាៃោទរីស្ទ្ំរពុងក�មុ�ទ្ឹរកពះបយស៊ូវ,

ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009],បលខ3៥;

សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)។សូមឲ្យសិស្សកោប់

ថាយែូហាៃោទរីស្ទជាៃរណ្បហើយបតើោត់បរៀបចំអ្ន្រដនទ

សករាប់រោរោងម្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

3៥:4–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ្ឺដូចជាយែូហាៃោទរីស្ទ។

• បោងរាមខ4បតើស៊ីឌៃរីដូចជាយែូហាៃោទរីស្ទោ៉ាង

ដូចបម្ច?(ោត់ោៃបរៀបចំអ្ន្រដនទបដើម្បរីទទួលភាព

បពញបលញនៃដំណឹងល្អ)។

• កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាស៊ីឌៃរីៃឹងបធ្វើ«្រិច្ចរោរ

ដ៏ធំ»ជាង្រិច្ចរោរថដលោត់ោៃបធ្វើរួចបៅបហើយបនាះ

(្�ៃិងស�3៥:3)។បោងរាមបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា3៥:6បតើអ្វរីថដលជាចំថណ្រនៃ

«្រិច្ចរោរដ៏ធំ»បៃះ?(ោត់ៃឹង�ួយអ្ន្រដនទទទួល

បុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងអបំណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាមរយៈសិទ្ធិអំណ្ចកតឹមកតូវ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍ៃិងសាថាៃភាពនានាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្ឥ�តូវបៃះ្ំរពុងបរៀបចំ

ព្ួរប្សករាប់«្រិច្ចរោរដ៏ធំ»នាបពលអនា្ត។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បពលឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីសរបសររោរណ៍បៃះទ្ុរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីឃ្លា«អ្ន្រពុំោៃដឹងបសាះប�ើយ»បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:4។សូមពៃ្យល់ថា

មុៃបពលស៊ីឌៃរីោៃបរៀៃអំពរីសាសនាចក្រថដលោៃសាដារប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោត់ោៃបរៀបចំខលែលួៃឯងៃិងអ្ន្រដនទ

បដើម្បរីទទួលយ្រ។ោត់ោៃបធ្វើដូបច្នះរាមរយៈរោរបកបើកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបដើម្បរីបបកងៀៃដល់មៃុស្សបៅ្រ្ននុងកពះវិហាររបស់ោតប់ៅរដ្ឋ

អូនហអូ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបទាះជាបយើងពុំសាគល់្រិច្ចរោរជា្រ់លា្រ់ថដលកពះអរាចស់ោៃបរៀបទុ្រសករាប់បយើង្រ្រី្រ៏បយើង

អាចរាៃទំៃុ្រចិតតេថាកទង់ោៃដឹងជាមុៃអំពរីបយើង។បៅបពលបយើងពយាោមបដើម្បរីបធ្វើរាមកទង់បនាះកទង់ៃឹង�ួយបយើងសបកមច

្រិច្ចរោរថដលកទង់ចង់ឲ្យបយើងបធ្វើ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:៧–១១បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ឿបហើយអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

• បោងរាមខទាំងបៃះបតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបធ្វើរាមកទង់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រី�ំបៃឿ?(បទាះជា

សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យសម្រីប្្សង្រ្រីពួ្រប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងបគង្កើតអ្្ជូតគ�តុ

ែ្ដល់ទបីសមារល់ៃិងភា្អោចារ្យពសបតាមគសចក្ដបីជំគៃឿនៃអ្កទាំងឡាយផ�លគជឿគលើព្រះនាមពទង់)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាអព្តូតបហតុទរីសរាគល់ៃិងភាពអសាចរ្យកតូវោៃភាជាប់ោ៉ាង�ិតស្និតបំ្ុតបៅៃឹងបសច្រ្រី�ំបៃឿដូបច្នះ?
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៥:១៣–១៩

្្ះអម្ចាស់សនយានឹងជួយដល់អ្នកទាំងឡាយណាតដល្្រង់ជៅឲ្យជ្វើកិច្ចការររែស់្្រង់

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមែថាពួ្រប្្រំពុងកបមូល្ ្នុំក្រុម្ររីឡាមួយក្រុម។សូមឲ្យពួ្រប្ពិពណ៌នាអំពរីភាពខាលាំងៃិង�ំនាញ

ថដលពួ្រប្កោថានាចង់ោៃពរី្ររីឡា្ររ្រ្ននុងក្រុមរបស់ពួ្រប្។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលកទង់ោៃបៅឲ្យ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរន្ងៃចុង

បករោយនៃរោរ្រសាងៃ្ររបស់កទង់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:១3ឲ្យឮៗបហើយ

សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់អំពរីចរិតល្រ្ខណៈនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃបក�ើសបរើសឲ្យ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់។

• បតើឃ្លាណ្មួយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះពិពណ៌នាអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់បៅឲ្យ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់បៅឲ្យ�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់កតវូោៃ្ ិតថាជា«ពួ្រ្រំបសាយបៅបលា្ររីយ៍បៃះ»

រាមរបបៀបណ្?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រទាំងឡាយថដលពិ្ពបលា្រ្ិតថាជាពួ្រ្រំបសាយ្ឺជាបប្រ្ខ�ៃដ៏ល្អ្រ្ននុងរោរ�ួយដលក់ពះអរាចស់

សបកមច្រិច្ចរោររបស់កទង់ដូបច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យថាលាន(ឬលាន្សូវ)បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះសបំៅបៅបលើរោរអៃុវតតេនៃលាៃកសូវ។លាៃកសវូ្ឺជា

ដំបណើររោរថដលធុញ្ញជាតិដូចជាកសូវសា�រីកតូវោៃថញ្របចញពរីបដើមៃិងសំប្រ។កសូវកតូវោៃរ្រសាទ្ុរបហើយបដើមៃិងសំប្រ

វកតូវោៃបោះបចាល។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាឃ្លា«បញ្ជាៃ់សាសៃ៍ទាំងឡាយបោយសារកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណរបស់បយើង»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

(អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវ�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរណ៍បៃះសបំៅបៅបលើ្រិច្ចខិតខំរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីថញ្របហើយ

កបមូលអ្ន្រទាំងឡាយថដលបកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីទទួលដំណឹងល្អបចញពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលមៃិទទួល)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខទរី១3?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះគៅ្ ួកកគំោយគៅគោកិយ៍គ�ើម្បីឲ្យសគពមចកិច្ចការរបសព់ទង់តាមរយៈព្រះគចោដានៃ

ព្រះវិញ្ញាណរបស់ពទង់។សូមសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាច�ួយៃរណ្រានា្រ់ថដលរាៃអារម្ណ៍្ ិត្ព័យអំពរីរោរបបកមើបបស្រ្រម្ោ៉ាងដូចបមច្?បតើវអាច�ួយ

ៃរណ្រានា្រ់ថដលកតូវោៃសុំឲ្យបបកងៀៃបៅកពះវិហារបែុថៃតេរាៃអារម្ណ៍ថាខលែលួៃពុំល្អក្ប់កោៃ់ោ៉ាងដូចបមច្?បតើវអាច

�ួយៃរណ្រានា្រ់ថដលរាៃអារម្ណ៍បំ្ុស្ំៃិតឲ្យថច្រចាយដំណឹងល្អបែុថៃតេពុំដឹងថាកតូវៃិោយអ្វរីឲ្យកោ្រដបោយរបបៀប

ណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:១4–១៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលវិធរីថដលកពះអរាចស់

ោៃសៃយាបដើម្បរីពកងឹងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ទង់។

• បតើឃ្លាមួយចៃំួៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរបយើងបៅបពលបយើង�ួយ

បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់រាៃអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:១៧–១9,២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់បៅរោៃ់ស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃស្រីអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

• បតើរោរទូនាមៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃស្រីអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបនាះ?(«សូមបមើលបលា្រ

បដើម្បរី្រុំឲ្យបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បលា្រវិនាសោត់ប�ើយ»«សូមបៅជាមួយៃឹងបលា្រចុះ»បហើយ«សូម្រុំបោះបង់បលា្រ

បចាលប�ើយ»)។

• បតើបយើងអាចអៃុវតតេរោរទូនាមៃបៃះទា្រ់ទងបៅៃឹងអ្ន្រដឹ្រនាំសព្វន្ងៃរបស់បយើងោ៉ាងដូចបមច្?
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គមគ�ៀនទតី ៤០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៥

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៥:២០–២៧

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជាស៊មី�នរីរិកដុនឲ្យជ្វើជាជស្ៀនយ៉ូតសរែស៊្ម្ី ឲ្យផសាយដំណឹងល្អជហើយរកសាជសចក្រីសញ្ញាតដល

រែ់ោនជ្វើ។

សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាអំពរីរោរបៅបបកមើឬរោតព្វ្រិច្ចរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:២0–២3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរោតព្វ្រិច្ចជា្់រលា្រ់ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅឲ្យ

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបធ្វើ។

• បតើរោតព្វ្រិច្ចមួយចំៃួៃថដលកពះអរាចស់ោៃបៅស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបធ្វើរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោតព្វ្ិរច្ចមួយរបស់ស៊ីឌៃរី្ឺកតវូបធ្វើជាបសៀ្ៃរបស់យែូថសបស៊្ីធ។បស្ៀៃពរីមុៃរបស់យែូថសប្ឺអូលរីបវើរ

ប្បឌើរីៃិងយែូថសបវិតបមើរកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្។រោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺកតូវោៃបញ្ចប់បៅកតឹមបពលបៃះ

បែុថៃ្កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាយែូថសបឲ្យសាដារឬបធ្វើ្រំថណ្្រីៃូវថ ្្ន្រជាបកចើៃនៃ្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបសប់សតេចប�មស៍ថដលកតវូ

ោៃោត់បង់ឬផ្លាស់ប្តូរបនាះ។យែូថសបកតវូរោរបសៀ្ៃរានា្រ់បដើម្បរី�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោរបៃះ។(សូមបមើលBible Dictionary

« Joseph Smith Translation»)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:២4–២៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់ស៊ីឌៃរីបបើោត់ៃឹងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយថដលោត់ោៃបធ្វើជាមួយកពះអរាចស់។

អ្ន្រអាច្ ល្់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាកពះអរាចស់ៃឹងបណ្ដាលឲ្យន ្្ទបម�ញាប់ញព័របដើម្បរីបសច្រ្រីល្អដល់អ្ន្របនាះ?

(អតថែៃព័យថដលអាចរាៃមួយ្ឺថាកពះអរាចស់ៃឹងបញជតូៃពរ�ព័យៃិងអណំ្ចនៃសាថាៃសួ្៌បដើម្បរី�ួយអ្ន្រសបកមច

្ិរច្ចរោររបស់កទង់បហើយយ្រឈ្នះបលើអារ្រ្ស)។សូមបមើល្ងដរ្�ៃិងស�២១:6)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយកោប់បោលរោរណ៍មួយអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃបជា្�ព័យ

បៅ្រ្ននុងរោរសបកមច្រិច្ចរោររបស់កពះថដលរាៃសករាប់បយើង។បទាះជាសិស្សអាចៃឹងថ្លែងវរាមរបបៀបប្្សង្រ៏ចបមលែើយ

របស់ព្ួរប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយគ�ើយគោរ្

គសចក្ដបីសញ្ញារបស់គយើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងជួយគយើងសគពមចកិច្ចការរបស់ពទង់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

សូមទាញយ្រចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបលើបសច្រ្រីពិតទាំងបរីថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

្ពទះអរាចាស់ សារល់ ងយើរ ងហើយ រានកិច្ចការ មួយ ស្រាប់ ងយើរ រានាក់ៗ ងធ្ើ ។

្ពទះ ងៅ អ្កទាំរឡាយ ណដល ទ្ន់ងខសាយ ងដើម្ដីសង្មចកិច្ចការ របស់្ទ្រ់ តាមរយបៈ ្ពទះងចសាដា នន្ពទះវិញ្ញាណ របស់្ទ្រ់ ។

ងៅងពល ងយើររកសា បទ្ប្្ញ្រ្ិ ងហើយងោរព ងសចក្ដីសញ្ញា របសង់យើរ ងនាទះ ្ពទះអរាចាស់ នរឹ ជួយ ងយើរ សង្មច កិច្ចការ 

របស់្ ទ្រ់ ។

• បតើបសច្រ្រីពិតទាំងបរីបៅបលើរោដារបខៀៃទា្់រទងៃឹងោនាបៅវិញបៅម្រោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ(ឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់)ោៃទទួល�ំៃួយរបស់កពះអរាចស់ខណៈថដល្រំពុងពយាោមបដើម្បរីសបកមច្ិរច្ចរោរ

របសក់ទង់បៅបពលណ្?

បដើម្បរីបញ្ចប់សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:២6–២៧ឲ្យឮៗ។

• បផ្ដាតបៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥បតើរាៃមូលបហតុអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាស៊ីឌៃរី

រ្ិរដុៃៃិងយែូថសបស៊្ីធកតវូថតបលើ្រដួងចិតតេប�ើងបហើយអរសបបាយបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយមូលបហតុថដលពួ្រប្កតវូបលើ្រដួងចិតតេប្ប�ើងបហើយអសបបាយបនាះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បថៃថែម

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរី�ួយដល់បយើង្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរី�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ទង់។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា  

២៩:៣១–៥០; ៣០–៣៥ 

( គមគ�ៀន ទតី ៨ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា២9:3១–៥0;30–3៥(បមបរៀៃទរី៨)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ២៩:៣១–៥០ ; ៣០–៣៥ ( គមគ�ៀន ទតី ៨ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា២៩:៣១–៥០)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ដែនក្� នន គេចក្តី េគ្រ្គះ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩, គនាះ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ ប្្រ់ បពះ្រញ្ញត្ធិ 

ោុំងអេ់ �្រេ់ បពះ ្ ឺ ខាង វិញ្ញាណ គហើ� ថ្ បពះ បាន ប្រោន អុំគណា� នន េធិទ្ធិគបែើេគ�ើេ ដល់ គ�ើង គដើម ត្ី គ្្វើ ក្�គបែើេគ�ើេ គហើ� រាន 

្រទពធិគសា្ន ៍ជាមួ� នឹង លទ្ែល នន ែគបមើេ ោុំងគនាះ ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន ្ ធិត អុំពតី �គ្រៀ្រ នន ក្�ធាលាក ់�្រេ់ អោ័ម បាន នាុំ មក នរូវ ក្�សាលា្រ់ ខាង 

វិញ្ញាណ គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ តាម��ៈ ដរ្វា�្ួន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ែ្ល់ ក្� អភ�័ គោេ នធិង ែតីវិត អេ់កល្ ជានធិច្ច ដល់មនុេ្ស ោុំងអេ់ណា 

ដដល អនុវត្ គេចក្តីែុំគនឿ គលើ បទង់ គហើ� ដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើបា្រ �្រេ់ពួកគ្ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣០–៣២)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន អាន ពតីបពះឱវាទ នធិង ក្�េនយា នានា ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ ្ុរ�េ បបាុំមួ� នាក់  ដដល បទង ់បាន គៅ ឲ្យ 

ប្រក្េ ដុំណឹងល្អ ។ គមគ�ៀន គនះ បាន ្ រូេ ្រញ្ជាក់ ថ្ គ�ើង ្ ួ�ដត ្រគបមើ បពះអរាចាេ់ ឲ្យ អេ់ ពតី បពលឹង �្រេ់ គ�ើង គហើ� បទង់ នឹង ្ ង់ គៅ ជាមួ� នឹង 

គ�ើង ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ តាម ��ៈ គេចក្តី គសាមះបតង់ �្រេ់ គ�ើង គនាះ េរាែធិក ប្ួសា��្រេ់ គ�ើង អាច នឹង បតរូវបាន ប្រោន ព� ឲ្យ គែឿ 

គហើ� សាគល់ គេចក្តីពធិត ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៣–៣៤)
េធិេ្ស បាន េធិកសា បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដល់ អ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា ពតី� នាក់ ដអេរា ៉គ្�័� នធិង ណ�ូបតុព េ្វ៊ីត ។ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ 

ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គ្រើក រាត់ �្រេ់គ�ើងប្រក្េ ដុំណឹងល្អ គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង ្រុំែុេ ្ ុំនធិត ដល់ គ�ើង នរូវអ្វតី ដដល បតរូវ នធិយ� ។ តាម ��ៈ បពះ្រន្ទជូល 

�្រេ់ បពះអរាចាេ់ចុំគោះ អ័�េុន បបាត្ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ អេ់ អ្ក ដដល ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ គោ� បតឹមបតរូវ នធិង គោ� ឧេសាហ៍ពយាយម 

គនាះនឹង គ្្វើ កធិច្ចក្� គោ� បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៥)
េធិេ្ស បាន អាន អុំពតី ក្�ដប្រចធិត្ គែឿ �្រេ់ េ៊ីឌនតី �ិកដុន គហើ� បាន េធិកសា បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះ ចុំគោះ គលាក ។ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ 

បជា្រ ដឹង ពតី ពួក គ�ើង គហើ� រាន កធិច្ចក្� មួ� េបរា្រ់ ពួកគ�ើង រានាក់ៗឲ្យ គ្្វើ គហើ� ថ្ បពះ បតាេ់ គៅ មនេុ្ស ទន់គខសា�ឲ្យ ្រុំគពញ កធិច្ចក្� �្រេ់ 

បទង់ តាម ��ៈ បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ បទង់ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គេើញ ថ្ គៅគពល គ�ើង�កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ គហើ�គោ�ព គេចក្តីេញ្ញា �្រេ់គ�ើង 

គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង ែួ� គ�ើង េគបមច កធិច្ចក្� �្រេ់បទង់ ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះបផ្តាតជាពិបសសបលើកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ចបំោះោវីឌៃិងបពកតសុវិតបមើរបនាទាប់ពរីសៃ្និសរីទមួយរបស់

សាសនាចក្របៅ្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨30។អំ�នុងបពលនៃសៃ្និសរីទបនាះកពះអរាចស់ោៃបបើ្របរ្ហាញៃូវវិវរណៈនានាម្រពរី

នហរាំប្ចថា្ ឺជារោរបោ្របបញ្ឆោត។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30,កពះអរាចស់សតេរីបបនាទាសដល់ោវីឌវិតបមើរ

ចំបោះបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ោត់បលើត្បតូងបហើយោៃបៅបពកតុតវិតបមើរឲ្យអមដបំណើរជាមួយអូលរីបវើរប្បឌើរីបៅបបស្រ្រម្របស់

បលា្រ។
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គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣០:១–៤

ោវី�វិែជមើរ្ែូវោនស្តរីរែជនាទាសចជំោះការសាតារែ់តាមការរែញ្ចនុះរែញ្ចទូលររែស់មនុស្ស

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្បោយបសងៃៀមសាងាត់ចំបោះសំណួរខាងបករោម៖

១� យុវ�ៃរានា្រ់ោៃសាដាប់ត្ៃតេរីថដលពុំកតវូរាមបទោឋាៃដូចរាៃថចងបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅងដើម្ដី ករាលាំរ នន យុវជន។បទាះជា

ោត់ចូលចិតតេសាដាប់ត្ៃតេរីបៃះ្រ្រី្រ៏ោត់ោៃចាប់ប្្ើមដឹងថាសាររបស់ចបកមៀងបនាះោៃបណ្ដាលឲ្យោត់ោត់បង់កពះវិញ្ញាណ

បហើយឃ្លាតឆ្ងាយពរីក្ួសារមិតតេ្្រ្ិៃិងសាសនាចក្ររបស់ខលែលួៃ។

២� បនាទាប់ពរីរាៃរោរបដើរបលងជា្ូជាមួយៃឹងយុវ�ៃរានា្រ់ជាបកចើៃដងម្រយុវនារីរានា្រ់បនាះោៃដឹងរាមរយៈរោរបំ្ ុស្ំៃិតពរី

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាយុវ�ៃបនាះោៃបែុៃបែងបដើម្បរីបញ្ចនុះបញ្ចតូលនាងឲ្យរំលងចបាប់កពហ្ចារីយភាពបៃ្ិចម្ងៗ។

បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចដឹងបោយរបបៀបណ្ថាបៅបពលណ្ថដលបយើងកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោតដូចជាបុ្្គលទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពទាំងបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា30រាៃបសច្រតេរីពិតនានាថដលអាច�ួយបយើងបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលៃិងបធ្វើរាម

រោរកពរាៃម្រពរីកពះវិញ្ញាណបហើយ�ួយបយើងឲ្យបចៀស្ ុតពរីរោរបោ្របបញ្ឆោត។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលបសច្រតេរីពិត

ទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសា្រណ្ឌបៃះបៅន្ងៃបៃះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បរិបទនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30សូមឲ្យពួ្រប្រំឭ្រពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីោវីឌ

វិតបមើររំាងថតពរីពួ្រប្ោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រម្រ។(ោត់្ឺជាសា្រ្សរីរានា្់រនៃ

សា្រ្សរីបរីនា្រ់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយោៃ�ួយ្ តេល់បក្ឿងបរិរោខារនានាអ�ំនុងបពលនៃរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

សូមកោប់សិស្សថាបងកបុសន្លែរបស់ោវីឌវិតបមើរ្ឺនហរាំប្ច។អ្ន្រអាចសួរសិស្សពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃចាំអំពរីនហរាំប្ច

ម្រពរីរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា២៨។(ោត់្ឺជាសា្រ្សរីរានា្រ់នៃសា្រ្សរីកោំបរីនា្់រអំពរីកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃបហើយោៃរ្រប�ើញត្បតូងមួយកោប់ថដលរាមរយៈត្បតូងបនាះោត់ោៃកបរោសថាោត់អាចទទួលវិវរណៈោៃ)។សូម

ពៃ្យល់ថាបៅបពលនហរាំប្ចថណនាំត្បតូងអ្ន្របមើលឆុតថ្រលែងរោលាយរបស់ខលែលួៃបហើយោៃកបរោសថាវិវរណៈនានាកតូវោៃទទួល

ម្រពរីត្បតូងបនាះបនាះអូលរីបវើរប្បឌើរីក្ួសារវិតបមើរៃិងមៃុស្សដនទបទៀតបៅតំបៃ់ហាវាថយតោៃចាប់ប្តេើមប�ឿបលើរោរកបរោស

របស់នហរាំ។

• បហតុអ្វរីោៃជាោវីឌវិតបមើរកតូវោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលបោយនហរាំប្ចោ៉ាងរ្យកសលួថបបបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា30:១–២រួចបឆលែើយៃឹងសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាោវីឌវិតបមើរោៃបធ្វើអ្វរីខលែះថដលអាចបធ្វើឲ្យោត់ទៃ់បខសាយចបំោះរោរបោ្របបញ្ឆោត

បនាះ?

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាោវីឌពុោំៃបធ្វើអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ្ល់បោបល់ៃូវបោលរោរណ៍ថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:១–២។

ពួ្រប្អាច្ ្ល់បោបល់មួយចៃំួៃឬទាំងអស់ខាងបករោមបៃះ៖

ជាជាងភរ័យខ្លាច�ល់មៃុស្សគយើងគួរផត្ ឹងផែ្អកគលើព្រះអមាចាស់សពមាប់កមាលាំង។

គយើងគួរផតោក់គំៃិតរបសគ់យើងគៅគលើរបស់ែងទាំងឡាយនៃព្រះគពចើៃជាងគៅគលើរបសែ់ងទាំងឡាយខ្ងគោកិយ។

គយើងគួរផតគធ្ើតាមព្រះវិញ្ញាណៃិងោក្យទូនាមាៃរបស់ថ្នាក់�ឹកនាំោសនាចពកជាជាងពតវូបាៃបញ្ចនុរះបញ្ចជូលគោយមៃុស្សផ�ល

ព្រះអមាចាស់្ ុំបាៃគៅឲ្យបគពមើ។

សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖



185

គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣១–៥០; ៣០–៣៥ ( គមគ�ៀនទតី ៨ )

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យដូចបមតេចថដលោ្រ់ឲ្យ្ ំៃិតរបស់បយើងបផ្ដាតបៅបលើរបស់្ ងទាំងឡាយនៃបលា្ិរយបកចើៃជាង

បផ្ដាតបៅបលើរបស់្ងទាំងឡាយនៃកពះអរាចស់?បតើរាៃមបធយាោយណ្ខលែះថដលបយើងអាចកតូវោៃល្បលួងឲ្យបធ្វើរោរណ៍

បៃះ?

• បតើរោរបផ្តាតបលើរបស់្ ងខាងបលា្រិយបកចើៃជាងរបស់្ ងនៃកពះអរាចស់បនាះអាចបណ្ដាលឲ្យបយើងរ្យៃឹងកតវូោៃបោ្រ

បបញ្ឆោតបោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធឲ្យឮៗ៖

« វា ហាក់ដរូចជាចដមលៃក ្រន្ធិច ថ្  មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ ពតី ក្�គ្រើកេដម្ង ដ៏ អសាចា�្យ ដដល [ ោវីឌ វិតគមើ� ] 

បាន ទទួល នធិង សាក្សតី នន ក្�ចាក់គបសាច នន បពះវិញ្ញាណ គៅ គពល គបក្�ៗ គទៀត គនាះ ោត់ បាន គភលៃច 

្រ៉ុដន្ ្ មមេជាតធិ ននមនុេ្ស ្ ឺ ថ្ ពួកគ�ើង ប្្់រ ោនា បតរូវដត �ំឭក ចាុំឲ្យ ខាជា្រ់ខ្លួន អុំពតីទុំនួលខុេបតរូវ �្រេ់ គ�ើង ឬ 

គ�ើង ទុំនង ជា ភាលាត់ ចរូលគៅក្ញងភាព បពគងើ� កគន្ើ� មួ� ចុំនួន គនាះ ។ តបមរូវក្� នន ក្�អ្ធិសាឋាន យ៉ាង 

ខាជា្រ់ខលៃលួន នធិង ក្�ែ្ចង់ ្ ុំនធិត �្រេ់ គ�ើង  គលើ �្រេ់ ែង នន ន្� បពះ នធិង ក្� គផាតាត អា�មមេណ៍ គោ� គសាមះេ� 

ចុំគោះក្តព្វកធិច្ច ្ឺភា្គបចើន វា អាច គមើល គេើញ ជាមួ� នឹង គ�ើង  ដបកងគលា គ�ើង បាន ប្របពឹត្ខុេ ។ 

បពះអរាចាេ់ បាន បពរាន ប្រជារាបេ្ បទង់ ជា ញឹកញា្រ់ ែុំោេ់ នឹង ភាព កុំគសា� នន សាច់្ម គនាះ ! » (Church History 
and Modern Revelation, ភា្ ២. [ ឆ្នាុំ ១៩៥៣ ] ១:១៤៦ ) ។

• បោងរាមកបធាៃស្៊ីធបតើបយើងកតូវថតបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីកោ្រដថាបយើងៃឹងមៃិប្លែចទៃំួលខុសកតវូខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងដូចជា

ោវីឌវិតបមើរោៃបធ្វើបនាះ?

អ្ន្រអាចបកបើឱរោសបៃះបដើម្បរីរំឭ្រសិស្សអំពរីភាពចាំោច់នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃរបស់ពួ្រប្—មៃិថមៃកោៃ់ថតបំបពញ

រាមរោរចាត់ឲ្យអាៃបែុបណ្ណះបទបែុថៃតេ�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀៃដំណឹងល្អបបងកើៃទរីបនាទាល់នៃដំណឹងល្អបហើយសាតាប់សំប�ងរបស់

កពះអរាចស់។អ្ន្រ្៏រអាចសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអ្វរីថដលោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររាមរបបៀបមួយដ៏រាៃអតថែៃព័យ

្ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:3–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ដល់ោវីឌវិតបមើរ។

• បនាទាប់ពរីកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោតបោយនហរាំប្ចម្របតើកពឹតតេិរោរណ៍បៃះអាច�ួយោវីតវិតបមើរបោយរបបៀបណ្ឲ្យ

ពិចារណ្ពរីបរឿងៗ នានាថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងដល់ោត់បនាះ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពិចារណ្កបសិៃបបើរាៃសាថាៃភាពនានាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្ថដលពួ្រប្អាចថ្្អ្របលើឬបផ្តាត

ចិតតេបកចើៃបលើ«របស់្ ងទាំងឡាយបលើថ្ៃដរី»ជាជាងរបស់្ ងទាំងឡាយនៃកពះៃិងរបបៀបថដលរោរបធ្វើថបបបនាះអាច

បធ្វើឲ្យពួ្រប្រ្យៃឹងកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោត។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យសបកមចចិតតេពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីពឹងថ្្អ្របលើ

កពះអរាចស់ឲ្យរោៃ់ថតបកចើៃបៅ្រ្ននុងក្ប់សាថាៃភាពទាំងបនាះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣០:៥–៨

ជ្្ែុសវិែជមើរ្ែវូោនជៅឲ្យជៅជាមួយអូលរីជវើរជៅជ�ើរីក្ននុងជរែសកកម្ជៅកាន់្ ួកសាសន៍ជលមិន

សូមបរ្ហាញវតថែនុថដលធងៃៃ់មួយឬរោបូបមួយថដលោ្រ់ឥវែៃ់ធងៃៃ់ៗ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យម្រមុខរោតារបខៀៃបហើយបលើ្រ

វតថែនុបនាះបចញម្រោ្រ់ខាងមុខខលែលួៃ។ខណៈថដលសិស្សបនាះ្រំពុងបលើ្រវតថែនុបនាះសូមអបញជើញសិស្សប្្សងបទៀតឲ្យអាៃបោល

លទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបៅឲ្យបពកតុសវិតបមើរឲ្យបធ្វើ។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើៃរណ្ជាអ្ន្រដឹ្រនាំអធិបតរីបលើបបស្រ្រម្របស់បពកតុសវិតបមើរបៅរោៃ់សាសៃ៍បលមិៃបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សទរីពរីរឲ្យ�ួយសិស្សថដល្រំពុងរោៃ់វតថែនុធងៃៃ់បនាះ។សូមឲ្យសិស្សទរីមួយពិពណ៌នាអំពរីភាពខុសោនាថដលោត់

ោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីរោររាៃរោរោំកទពរីមៃុស្សរានា្រ់បទៀត។សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា30:៥–៧្រត់ករា

អំពរីកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ចបំោះបពកតុសវិតបមើរអំពរីរបបៀបថដលបពកតសុោំកទដល់អូលរីបវើរប្បឌើរីបៅ្រ្ននុងតថំណងនៃ

ថានា្រ់ដឹ្រនាំរបស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយថស្វងរ្រឃ្លាជា្់រលា្់រនានាថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀប

ថដលបពកតសុោំកទដល់អូលរីបវើរ។
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• បតើកពះអរាចស់ោៃបកបើឃ្លាអ្វរីខលែះបដើម្បរីបបកងៀៃបពកតុសពរីរបបៀបថដលបលា្រ្ ួរថតោំកទដល់អូលរីបវើរ?(សូមបមើលខ6;

បពកតសុកតូវរួមសុខរួមទុ្រ្ខជាមួយៃឹងអូលរីបវើរអធិសាឋាៃឲ្យអូលរីបវើរៃិងទទួលសាគល់សិទ្ធិអំណ្ចរបស់អូលរីបវើរ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បៅ្រ្ននុងក្ប់បសច្រតេរីទុ្រ្ខបវទនារបស់ោត់»រាៃៃព័យដូចបមច្(្�ៃិងស�30:6?)

• បតើបមបរៀៃអ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ចំបោះបពកតសុថដលអៃុវតតេចបំោះបយើង្ ងថដរបនាះ?

បសច្រតេរីពិតមួយថដលសិស្សអាចបរ្ហាញបនាះ្ ឺថាគយើងពតវូោំពទគ�ើយពទពទង់អ្កទាំងឡាយណាផ�លព្រះអមាចាស់បាៃគៅឲ្យ

�ឹកនាំកិច្ចការរបស់ពទង់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ខលែលួៃកបថហលបៅ្រ្ននុងរោរោំកទអ្ន្រដឹ្រនាំ

បៅ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់ខលែលួៃ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃអំពរីពរ�ព័យនានាថដលោៃទទួលពរីរោរោំកទ

ដល់អស់អ្ន្រថដលកពះអរាចស់ោៃបៅបបកមើ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបៃតេរសប់ៅរាមបោលរោរណ៍បៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៦–៤០)

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់កតូវោៃសុំឲ្យបធ្វើរាមកពះបញ្ញតតេិមួយបែុថៃតេពួ្រប្ពុំយល់ពរីមូលបហតុបនាះទាំងកសងុប�ើយ។

បតើវោ៉ាងបមែចថដរកបសិៃបបើអ្ន្រកតូវោៃសៃយាៃូវពរ�ព័យនានាបផ្តាតបលើរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់អ្ន្របែុថៃតេបករោយម្រអ្ន្រពុំោៃ

រសប់ៅរាមកពះបញ្ញតតេិបនាះបៅវិញ?បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃប�ើញថាពួ្រប្

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះៃិងអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃព្ួរប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៣៧
បមបរៀៃទរី4១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា36–3៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៦:១–៣

្្ះអម្ចាស់ោនអែ់ជទាសឲ្យតអែវឹែោ៉ា្្រចិ្រីអំជ ើ្ោរែររែស់រែ់ជហើយជៅរែ់ឲ្យផសាយដំណឹងល្អ

សូមនាំយ្រវែលរី(ឬរោបូបសាពយ)មួយម្រថានា្រ់ថដលរាៃៃូវសរាភារថដលអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាអាចៃឹងកតវូរោរបៅបពល

្រំពុងបបកមើបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាងមួយ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចោ្រ់កពះ្ម្ពរីរអាវ–សក្រវែត់្រសបំលៀ្របំោ្រ់ថស្ប្រប�ើងៃិង

បសៀវបៅ្បកាស ដំណឹរល្អរបស់ ងយើរ មួយ្របាល។សូមបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវវែលរីថដលបិទ�ិតមួយបហើយអបញជើញឲ្យព្ួរប្

ៃឹ្រ្ិតថាវោៃោ្រ់អ្វរីខលែះសករាប់អ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាថដល្រំពុងបកតៀមខលែលួៃបៅបបកមើបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាង។សូមសួរ

ថាបតើព្ួរប្រំពឹងទុ្រថារាៃអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងវែលរីបៃះ។បនាទាប់ម្របបើ្រវែលរីបហើយបរ្ហាញវតថែនុថដលរាៃ្រ្ននុងបនាះ។(ឬអ្ន្រអាច

អបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូបដើម្បរីបបងកើតជាបញជរីមួយឬ្ ូរូបរាងវតថែនុទាំងឡាយថដលអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាអាចៃឹងកតូវរោរ្រ្ននុង

បបស្រ្រម្របស់ពួ្រប្)។

សូមពៃ្យល់ថារាៃអ្វរីៗប្្សងបទៀតជាបកចើៃថដលពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាកតវូរោរថដលពុំចាំោច់កតវូបវចខ្ចប់្រ្ននុងវែលរី

(ឬរោបូបសាពយ)។កពះអរាចស់ោៃកោប់ៃូវបរឿងមួយចំៃួៃបៃះបៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយថដលោៃថ្លែងបៅរោៃ់ថអតវឹតោ៉ាកទិច។

វិវរណៈបនាះឥ�តូវ្ ឺសរបសរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រ

្្សព្វ្សាយសាសនារានា្រ់កតូវរោរពរីមុៃបពលោត់កតូវោៃបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្ខណៈបពលថដលព្ួរប្សិ្រសាអំពរី

វិវរណៈបៃះ។(បៅបពលសិស្សកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយអំ�នុងបពលបរៀៃបមបរៀៃបៃះបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរ

បសច្រ្រីពិតទាំងបនាះបៅបលើក្រោសមួយសៃលែឹ្រ។បនាទាប់ម្របិទឬបោតជាមួយមជនុលខាទាស់ក្រោសបនាះបៅៃឹងថ្្ន្រខាងបករៅនៃ

វែលរីឬរោបូបសាពយបដើម្បរីឲ្យសិស្សបមើលប�ើញ។អ្ន្រ្រ៏អាចបរៀបរាប់វបោយសាមញ្ញបៅបលើរោដារបខៀៃ្ ងថដរ)។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវពព័ត៌រាៃនៃកបវតតេិបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36ដូចខាងបករោម។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលោៃ�ួយដល់ថអតវឹតោ៉ាកទិចបធ្វើរោរសបកមចចិតតេទទួលបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ។

អំ�នុងពរីរបរីសោដាហ៍នៃរោរម្រដល់របស់ថអលបឌើរអូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងនដ្ូរបសោ់ត់បៅថបែ្រឦសាៃនៃរដ្ឋអនូហអូ

បនាះរាៃមៃុស្សជាបកចើៃោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រចូល្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលោៃសាដារប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទ។បទាះបរីជា្ រិោរបស់ថអតវឹតោ៉ាកទិចលរីឌាសថែិតបៅ្រ្ននុងចំបណ្មអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿៃិង

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា្រ្រី្រ៏ថអតវឹតបៅពុំទាៃ់ប�ឿបពញបលញបនាះថដរ។ោត់រាៃបំណង

បដើម្បរីបៅ�ួបពយារោរីយែូថសបស្៊ីធមុៃបពលោត់សបកមចចិតតេ។ោត់ៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដៃុោៃបៅដល់វ៉តបធើរលូរដ្ឋៃូវ

បោ៉ា្រចំបពលថដលយែូថសបស្៊ីធ្ំរពុងបធ្វើបទសៃ្រថាមួយ។បៅបពលពយារោរីោៃបញ្ចប់រោរៃិោយបហើយបនាះថអតវឹត

ោៃបករោ្រឈរប�ើងៃិោយ។ោត់ោៃបរៀបរាប់ថាបៅរាម្ លែតូវបៅរោៃ់វ៉តបធើរលូោត់ោៃៃិោយជាមួយៃឹងអ្ន្រ�ិត

ខាងថដលបៅ�ិតចរាកាក្ួសារស្៊ីធបៅរា៉ាៃថឆសបស្ើរអំពរីចរិ្រល្រ្ខណៈរបស់ក្ួសារស៊្ីធ។បោយោៃសកប់សកល់ៃឹងអ្វរី

ថដលោត់ោៃដឹងបនាះថអតវឹតោៃសួរថាបតើយែូថសបអាចៃឹងក�មុ�ទឹ្រឲ្យោត់ោៃឬបទ។(សូមបមើលDocuments, 
Volume ១: ណខ កក្កោ ឆ្នាំ ១៨២៨–ណខ មិេុនា ឆ្នាំ ១៨៣១,វ៉ុលទរី១of the Documents series of The 
Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២0១3],ទំពព័រ១9៧,១99,២២4)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36:១បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់

ថអតវឹតោ៉ាកទចិបនាទាប់ពរីោត់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយ។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ៩ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣០ ��ៈគពល ពតី� ន្ងៃ ពតីមុន ដអតវឹត បា៉ាបទធិច 

បានទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ោត់ នរូវវិវ�ណៈ ម�ួ 

តាម��ៈ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ ដដល ឥឡជូវ បតរូវ បាន កត់បតា 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦ បពះអរាចាេ់ បាន អភ�័គោេ ដល់ 

ដអតវឹត បា៉ាបទធិច ពតី អុំគពើបា្រ �្រេ់ោត់ គហើ� បាន គៅ ោត់ ឲ្យ ែសា� ដុំណឹងល្អ ។ 

បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន គចញ ្រទ្រញ្ញត្ធិ មួ� េបរា្រ់អ្កក្ន់ ្រព្វែធិតភាព ោុំងអេ់ ឲ្យ 

ែសា� ដុំណឹងល្អ ែងដដ� ។ មធិន �រូ� ្ុ៉រនាមន ្រនាទា្រ់ពតី ទទួលបាន វិវ�ណៈ គនះ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដលរាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៧ដដល 

បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ឲ្យពួក្រ�ិេុទ្ ចាកគចញពតី �ដ្ឋ នរូវ គយ៉ាក គហើ� គៅប្រមរូល ែ្ញុំ ោនា 

គៅ�ដ្ឋ អរូនហអរូ ។
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គមគ�ៀនទតី ៤១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៣៧

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលថអតវឹតោ៉ាកទិចោៃទទួលថដលជាលទ្ធ្លោៃម្រពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹររបស់ោត់បនាះ?

(កពះអរាចស់អត់បទាសអំបពើោបរបសោ់ត់)។

• បតើទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលថអតវឹតរាៃបនាទាប់ពរីោត់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទ្ឹររួច?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃបៅឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អកតូវថកបចិតតេបហើយកតវូោៃ

អត់បទាសអបំពើោបរបស់ពួ្រប្ដូបច្នះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីមូលបហតុថដលវសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រថដលបកតៀមបធ្វើជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាកតូវថកបចិតតេពរីអំបពើោប

របស់ពួ្រប្បនាះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអរហូ�ិៃ

នៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅបពលថអលបឌើរហ�ូិៃបកបើឃ្លាថា«បលងឲ្យខាង

រារសកតូវ»បហើយ«កតូវខាងកពះអង្គសប្រ្គះ»បនាះោត់្រំពុងបកបៀបកបដូចបៅៃឹងរោរកប្រួតរវងបសច្រ្រីល្អៃិងបសច្្ររីអាក្រ្់រ

បៅ្រ្ននុងរោរកប្រួតកបថ�ងអតតេពល្រម្មួយ)។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរបរៀបចំចបាប់ចមលែងនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះសករាប់សិស្ស

រានា្រ់ៗ។

« គៅក្ញង ក្�ប្រកួត �វាង គេចក្តីល្អ នធិង គេចក្តី អាបកក់ គនះ អ្ក ពុុំ អាច គលង ឲ្យ ខាង រា�េបតរូវ គៅ គពល 

ណា រាន ក្� ល ល្ួង គកើត គឡើង �ួច មក �ំពឹងទុក ថ្ ខលៃលួន ដ្រ� បតរូវ ខាង បពះអង្គេគ្រ្គះ វិញ គៅ ឯ 

បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ នធិង គៅ គពល គចញ គ្រេកកមមេ ដដល ហាក់ដរូច ជា ោមន អ្វតី បាន គកើត គឡើង បាន គនាះ 

គទ ។. . . បពះ នឹង ពុុំ បតរូវ ចុំអក គឡើ� ។

« . . . បពះអរាចាេ់ បាន ្ រូេ ្រនាទាត់ ភាពេក្ធិេម េបរា្រ់អ្កោុំងឡា� ដដល បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ គ្្វើក្� 

ជាមួ� បទង់ ក្ញងកធិច្ចក្� �្រេ់បទង់។ ោមន អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា ណា អាច មធិន ដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើ �ំលង ខាង ែលៃជូវគភទ ឬ ភាសា 

អាេបោម ឬ ្រគណាដា� ខលៃលួន តាម ភាពអាេបោម គហើ� មក �ំពឹង ឲ្យ អ្កដនទ ដប្រចធិត្ ពតី គ�ឿង ោុំងអេ់ គនះ គនាះ គទ !. . . 

បពះវិញ្ញាណ នឹង ពុុំ ្ ង់ គៅ ជាមួ� អ្ក គឡើ� គហើ� ោក្យ ោុំងឡា� នឹង បតរូវ សាលាក ់គៅ ក្ញង ្រុំពង់ក អ្ក គពល អ្ក ដ ល្ៃង វា គចញ 

មក ។ អ្ក ពុុំ អាច គ្្វើដុំគណើ� តាម ែលៃជូវ ដដល លតីនហ បាន គៅថ្ ‹ ែលៃជូវហាម ឃ្ត ់› គនាះ គឡើ� នតីនហ្វទតី ១ ៨:២៨គហើ� �ំពឹង ថ្ 

ដឹកនាុំ អ្កដនទ ឲ្យ គដើ� គលើ ‹ ែលៃជូវ បតង់ នធិង ចគង្អៀត › គនាះគឡើ� [នតីនហ្វទតី ២ ៣១:១៨ វា ពុុំ អាច គ្្វើ គៅ�ួចគទ » ( We Are All 
Enlisted » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១,ទុំព័� ៤៥ ) ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបៅបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីោៃសាអាតស្អំចំបោះរោរបបកមើ្ ្សព្វ្សាយសាសនា

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរអបញជើញឲ្យថកបចិតតេដូចខាងបករោមម្រពរីថអលបឌើរហូ�ិៃ្ងថដរថា៖

« មធិនថ្ អ្កជា ន�ណា ឬ អ្កបានគ្្វើអ្វតី គនាះគទ អ្កអាច បតរូវ បាន អភ័�គោេឲ្យ ។ អ្ករាល់ ោនា ប្្រ់�រូ្រ 

. . . អាច ទុកគចាល អុំគពើ �ំលង េព្វដ្រ្រ យ៉ាង ដដល អ្ក អាច នឹង រាន្រញ្ហា ។ វា ្ ឺ ជា អព្ជូតគហតុ នន 

ក្�អភ័�គោេ វា ្ ឺជា អព្ជូតគហតុ នន ដរ្វា�្ួន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។ ្រ៉ុដន្ អ្ក ពុុំ អាច គ្្វើ វា 

បាន គោ� ោមន ក្�តាុំងចធិត្ ដ៏ េកមមេ មួ� ចុំគោះ ដុំណឹងល្អ គនាះ គទ គហើ� អ្ក ពុុំ អាច គ្្វើ វា បាន គោ� ោមន 

ក្�ដប្រចធិត្ គពល ដដល វា ចាុំបាច ់តបមរូវ ឲ្យ រាន គនាះ គឡើ� ។ ខ្ញុំ េុុំ ឲ្យ អ្ក. . . េកមមេ គហើ� សាអាតេ្អុំ ។  

គ្រើ វា តបមរូវឲ្យខ្ញុំ គ្្វើ ដរូគចានាះ គនាះ ខ្ញុំេុំណូមព�ដល់អ្ក ឲ្យ ្រ្រួលោនក្�េកមមេ គហើ� ្រ្រួលោន ភាព សាអាតេ្អុំ » ( We Are 
All Enlisted » ទុំព័�៤៥ ) ។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាបអតវឹតោ៉ាកទចិោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រពរីមុៃទទួលវិវរណៈបៃះ្្ររីថតោត់ពុំទាៃ់ទទួលោៃអបំណ្យ

ទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅប�ើយបទ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36:២–3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្រ

បមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់កោប់ដល់ថអតវឹតអំពរីអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ថអតវឹតោ៉ាកទិចបហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាកតូវរោរកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ជានដ្ូរបស់ពួ្រប្ដូបច្នះ?

• កសបរាមខ២បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងបបកងៀៃថអតវឹតោ៉ាកទិចអ្វរីខលែះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមតេចបដើម្បរី

បរៀៃ«រោរណ៍ទាំងឡាយដ៏កប្របបោយបសច្រ្រីសុខសាៃ្នៃៃ្រ»?(បដើម្បរី�ួយសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះសូមឲ្យពួ្រប្

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:6១)។
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អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍នានាថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃបបកងៀៃពួ្រប្ៃូវ

រោរណ៍ទាំងឡាយដ៏កប្របបោយបសច្រ្រីសុខសាៃ្នៃៃ្រ។(សូមរំឭ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃ

ណ្ស់ថដលពុំ្ ួរថច្រចាយ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៦:៤–៨

្្ះអម្ចាស់ជចញរែ្ររែញ្ញែ្តិមួយស្រីអំ រ្ីអ្នកទាំងឡាយតដល្ែូវោនជៅឲ្យផសាយដំណឹងល្អ

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36:4–៥,៧ឲ្យឮៗ។មុៃបពលសិស្សអាៃសូមចង្អនុល

បរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះកពះអរាចស់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់«ពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រ[របសក់ទង់]»(្�ៃិង

ស�36:៧)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវទៃំួលខុសកតូវមួយថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់បៅឲ្យព្ួរអ្ន្ររោៃ់

បព្វ�ិតភាព។

• បតើទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកប្ល់បៅឲ្យអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្កកាៃ់ប្្ជិតភា្ពតូវបាៃគៅឲ្យែសាយ�ំណឹងល្អ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រ្រីពិតបៃះៃិងរបបៀបថដលវអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបសប់យើងសូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃអំពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ។

« ខ្ញុំ �ំឭក គឡើង វិញ នរូវ អ្វតី ដដល ពួកពយាក្�ី បាន្រគបងៀន ជា �រូ� លង់មក គហើ�—ថ្ រាល់�ុវែន 

ដដលរានលកខេណៈេម្ត្ធិ េក្ធិេម នធិង រានេមតថែភាព ប្្់រ�រូ្រ ្ួ� ដត គបតៀម ខលៃលួន ្រគបមើ គ្រេកកមមេ ។ 

កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា� សាេនា ្ឺ ជា ក្តព្វកធិច្ច ្រព្វែធិតភាព មួ�– ជា ក្តព្វកធិច្ច ម�ួ ដដល បពះអរាចាេ់ �ំពឹង 

ពតីគ�ើង ដដល បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ យ៉ាង គបចើន គនាះ » (As We Meet Together Again, » Ensign  

ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០, ទុំព័� ៥–៦ ) ។ 

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36:៥បតើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះមុៃបពលពួ្រប្កតវូោៃ

ថតងរាំងបហើយបញជតូៃបៅ្ សាយដំណឹងល្អបនាះ?

• បតើយុវ�ៃរានា្់រអាចបរ្ហាញដល់កពះអរាចស់ថាោត់ឱបក្របសាបយ្របទបញ្ញតតេិបដើម្បរី្សាយដំណឹងល្អបោយរបបៀបណ្?

• បតើៃរណ្ថដលអ្ន្រសាគល់ថាោៃឱបក្របសាបយ្របទបញ្ញតតេិបដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អ?បតើ្ ំរូរបស់បុ្ ្គលបៃះរាៃឥទ្ធិពល

ម្របលើអ្ន្រោ៉ាងណ្ខលែះ?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបទាះជារោរបបកមើអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាង្ឺជារោតព្វ្រិច្ចបព្វ�ិតភាព្រ្រី្រ៏យុវនារីអាចបបកមើ

ោៃ្ ងថដរ។កបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា៖

« ោក្យេម្តី គៅ ក្ន់ �ុវនា�ី ោុំងឡា� ខណៈដដល អ្ក ពុុំ រាន នរូវ ទុំនួល ខុេបតរូវ ្រព្វែធិតភាព ដរូច 

�ុវែន គដើម ត្ី ្រគបមើ ជាអ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា គពញគរា៉ាង ក្តី ក៏ អ្កអាច គ្្វើក្� ចរូល�ួម ចុំដណក ដ៏ រាន តនមលៃ 

ជា ពួកអ្កែ្សព្វ ែសា�សាេនា បានែងដដ� គហើ� គ�ើង សាវា្មន៍ ចុំគោះ ក្�្រគបមើ �្រេ់ អ្ក » ( As We 
Meet Together Again »៦ ) ។ 

 

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36:6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលសារលិខិតជាមូលោឋាៃថដល

កពះអរាចស់បញ្ជាដល់ពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់កទង់ឲ្យបបកងៀៃ។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ឃ្លាថា«អាវថដលកតូវបសាម្រ

បកោ្របោយសាច់្ ម្ ង»បនាះសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងសាសៃ៍អ៊កីសាថអលបុរាណសំបលៀ្របំោ្់រថដលរាៃបមបរា្

ឆលែង្ឺកតូវដុតបចាលបដើម្បរីរោរោរ្រុំឲ្យ�ំងឺឆលែងរាតតបាត។បៅ្រ្ននុងខបៃះកពះអរាចស់បកបៀបបធៀប�ំងឺបៅៃឹងអំបពើោប

ដូបច្នះបហើយកទង់ោៃបញ្ជាដល់បយើងឲ្យបចៀសវងៃូវអ្វរីៗទាំងអស់ថដលទា្រ់ទងៃឹងអបំពើោប។(សូមបមើលកប៊ូសអព័រ

រា៉ា្រ់ខៃ់�រីDoctrinal New Testament Commentary,វ៉ុលទរី3[ឆ្នាំ១96៥–៧3],3:4២៨)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា36:៧ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ល្រ្ខណៈថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្ួរឱបក្របសាបបៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់ពួ្រប្។
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• បតើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពរានា្រ់អាច«ឱបក្របសាប[រោរបៅបបកមើរបសោ់ត់]បោយរាៃចិតតេកពមបកពៀង»ោ៉ាងដូចបម្ច?

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃទាំងរោរចាប់ប្តេើមរាំងចិតតេចំបោះរោរបៅបបកមើរបសោ់ត់បហើយបបកមើបោយបសាមះៃិងបោយ

បសច្្ររីសុចរិត)។

បបើអ្ន្រោៃបបកមើបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាងមួយសូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រអំពរីរោរឱបក្របសាបយ្ររោរ

បៅឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៧

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាសាសនាច្កររែស់្្រង់ឲ្យ្រែមូល្ ្នរីរនាជៅឯរដ្ឋអូនហអូ

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថអតវឹតោ៉ាកទចិ្រំពុងសបងកតបមើលសាសនាចក្របៅរដ្ឋអនូហអូបនាះរោរ

បបៀតបបៀៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃប្រើៃប�ើង។្រ្ននុង្ររណរីមួយចៃំួៃរោរ្ំរាម្ ំថហងទាំងឡាយោៃប្រើត

ប�ើងដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របហើយខាមំងសកតវូរបស់ពួ្រប្ោៃកប�ុំបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងសរាងាត់បដើម្បរីោ្រ់ថ្ៃរោររោរ

បំផ្លាញរបស់ពួ្រប្(សូមបមើល្�ៃិងស�3៨:១3,២៨–២9)។បៅ�ិតចុងថខធ្នតូឆ្នាំ១៨30បែុនាមៃសោដាហ៍បនាទាប់ពរី

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថអតវឹតោ៉ាកទិចោៃម្រដល់រដ្ឋៃូវបោ៉ា្របនាះយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈមួយថដលកពះអរាចស់ោៃ

បញ្ជាដល់ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យប្ចបចញពរីខាមំងសកតវូរបស់ពួ្រប្បហើយផ្លាសប់ៅរដ្ឋអនូហអូ។

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វណោនាអាៃឲ្យឮៗដ្រកសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៧:២–4។សូមសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវរោរបរៀបចំថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យយែូថសបបធ្វើមុៃបពលបលា្របៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បហតុអ្វរីកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យយែូថសបសី្៊ធបៅរ្រពួ្របរិសុទ្ធបៅខូលស្វិល?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរោរអធិសាឋាៃ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេកតូវ

កោ្រដថាពួ្រប្កោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងអធិោឋាៃគោយគសចក្ដបីជំគៃឿគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគឆលើយ

តបរាល់ការអធោិឋាៃរបស់គយើង។ព្រះអមាចាស់ជាញឹកញាប់គពបើអ្ក�នទឲ្យគឆលើយតបៃឹងការអធោិឋាៃរបស់គយើង)។

• បតើៃរណ្រានា្រ់ោៃបឆលែើយចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្របៅបពលណ្?

បពលោៃបំ្ុស្ំៃិតបោយកពះវិញ្ញាណសូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃ

ពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរាមអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍បពលពួ្រប្ោៃសិ្រសាវិវរណៈ

ទាំងបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៨:១–១៦
បមបរៀៃទរី4២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៨:១–១6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:១–៧

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ្ោរែ់ដល់សម្ជិកននសាសនាច្កររែស់្ ្រង់ថា្្រង់្ ឺស្ិែជៅក្ននុងចជំណាម្ ួកជ្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតក់រា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវ

បទបញ្ញតតេិមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថារ្យកសួលបដើម្បរីព្ួរប្បោរពរាម។បនាទាប់ម្រអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្

ថាបទបញ្ញតតេិមួយណ្ថដលលំោ្រសករាប់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបោរពរាមបហើយបហតុអ្វរី។(សិស្សអាចៃឹងសរបសរៃូវ្ំៃិត

ទាំងបៃះទុ្រ្ ងថដរបបើពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថាល្អ្រ្ននុងរោរបធ្វើដបូចានាះ)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាបទបញ្ញតតេិមួយចៃំួៃពិោ្រសករាប់បយើងបោរពរាម?

• បតើចំណុចអ្វរីខលែះថដលបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់អ្ន្រឲ្យរ្រសាបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយបទាះបរីលោំ្រសករាប់អ្ន្របោរពរាម្រ៏បោយ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅថខធ្នតូឆ្នាំ១៨30កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាម្រឯរដ្ឋអូនហអូ

(សូមបមើល្�ៃិងស�3៧)។សករាប់សរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៃះបទបញ្ញតតេិមួយបៃះ្ឺពោិ្រខាលាំងណ្ស់

បដើម្បរីបោរពរាម។បៅន្ងៃទរី២ថខម្ររាឆ្នាំ១៨3១ព្ួរបរិសុទ្ធម្រពរីសាខាប្្សងៗបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃ�ួបោនាបៅ្្ទះរបស់

បពកតសុវិតបមើរស៊ីញ្ញព័រសករាប់សៃ្និសរីទសាសនាចក្របលើ្រទរី3។អំ�នុងសៃ្និសរីទរាៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃួំៃោៃ

សួរអំពរីបទបញ្ញតតេិនៃរោរផ្លាស់បៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវអាចរាៃរោរលំោ្រសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃំួៃបដើម្បរីបោរពរាមបទបញ្ញតតេិឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

បហើយកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូោ៉ាងដបូច្នះ?

អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាមិៃថមៃមៃុស្សក្ប់ោនាថដលបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទបនាះសុទ្ធថតយល់ពរីកោជាញានៃបទបញ្ញតតេិ

បៃះទាំងអស់បនាះបទ។មៃុស្សមួយចំៃួៃៃឹងមៃិទទួលយ្រថាវជាកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់បទបហើយអ្ន្រប្្សងបទៀត

ោៃសាទា្់របស្ទើរ្រ្ននុងរោរចា្របចាល្រសិោឋាៃដ៏រុងបរឿងៃិងសាថាៃភាពសុខកសួលរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបៅរោៃ់្រថៃលែង្ ្រី

ថដលមិៃកោ្រដកបជា។ជារោរពិតណ្ស់មៃុស្សជាបកចើៃៃឹងោត់បង់្ វិរោបៅបលើអចលៃកទព្យរបស់ព្ួរប្បហើយមៃុស្ស

ខលែះបទៀតអាចៃឹងពុំអាចល្រ់អចលៃកទព្យរបស់ពួ្រប្ោច់ោៃបទ។

បរុព្វកថា
គៅ ក្ញង ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣០ បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ ដលព់យាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្  

នរូវ ្រទ្រញ្ញត្ធិ មួ� គដើម្តី ឲ្យ សាេនាចបក មក ប្រមរូល ្ ្តីោនាគៅ ឯ�ដ្ឋ អរូនហអរូ ( េរូមគមើល 

្. នធិង េ. ៣៧ ) ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣១ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ ដដល 

ឥឡជូវ គនះ បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៨ ដដល បាន ពន្យល់ 

អុំពតី មរូលគហតុ មួ�ចុំនួន ថ្ គហតុអ្វតី ពួក្រ�ិេុទ្ ្ ួ� ប្រមរូល ្ ្តីោនា គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ បទង់ 

ក ៏បានប្រោន ្រញ្ញត្ធិ គដើម្តី ដឹកនាុំ ពួកគ្ គៅក្ញង ក្� ប្រមរូល ែ្ញុំ គនាះែងដដ� ។ គមគ�ៀន 

គនះ រាន ប្្រដណដា្់រ ខ្ម្ពតី� ចុំនួន ១៦ ខដុំ្ររូង នន កណ្ឌទតី ៣៨ ។ គៅក្ញងវិវ�ណៈ 

គនះ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បានបបា្រ់ ដល ់េរាែធិក នន សាេនាចបក ថ្ បទង់ េថែធិត គៅក្ញង 

ចុំគណាម ពួកគ្ ។ បទង់ ក៏ បាន ពធិពណ៌នា ែងដដ� ថ្ ន�ណា នឹងអតប់ោុំ គៅ ក្ញងក្� 

យង មក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បទង់ បទង់បាន បពរាន ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ អុំពតី គបោះថ្នាក់  

នធិង ប្រោន នរូវក្� គលើក ទឹកចធិត្ ដល ់ពួក្រ�ិេុទ្ ។
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សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងសៃ្និសរីទថខម្ររាឆ្នាំ១៨3១យែូថសបស៊្ីធោៃអធសិាឋាៃបៅរោៃ់កពះអរាចស់សុំបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរី

បទបញ្ញតតេិបដើម្បរីកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូ។កពះអរាចស់ោៃបឆលែើយតបជាមួយៃឹងវិវរណៈថដលឥ�តូវបៃះ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា3៨។សូម�ូៃដំណឹងដល់សិស្សថាបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាវិវរណៈបៃះបនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃពរី

បសច្រ្រីពិតទាំងឡាយថដលអាច�ួយពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្បធ្វើរោរបក�ើសបរើសទា្រ់ទងៃឹងបទបញ្ញតតេិនានាថដលពួ្រប្ប�ើញថា

ពោិ្រៃឹងបោរពរាម។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា3៨:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បសច្រ្រីពិតថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបបនាះអ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូស

ចំណ្ំោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលទា្់រទងជាមួយៃឹងចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតប

សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ�ឹងគរឿងពគប់យា៉ាង)។

• បតើរោរយល់ដឹងថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដឹងៃូវបរឿងក្ប់ោ៉ាងអាច�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវោៃបញ្ជាឲ្យផ្លាស់បៅរដ្ឋអនូហ

អូោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាច�ួយបយើងបៅកោថដលបយើងរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាពរីមុៃបពលទទួលវិវរណបៃះយែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើរោរបៅ្រ្ននុង្រំថណ្្រីដ៏បំ្ ុស្ំៃិតនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបហើយ

ោៃទទួលៃូវអ្វរីថដលឥ�តូវរាៃបៅ្រ្ននុងមែូបស6–៧បៅ្រ្ននុងមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិា។�ំពូ្រទាំងបៃះ្្ល់ៃូវដបំណើរបរឿងអំពរី

ពយារោរីរានា្រ់ថដលរាៃប្មះថាបហណុ្រៃិងកបជា�ៃរបស់បលា្រ។បោយសារថតបសច្រ្រីសុចរិតៃិងសាម្្គរីភាពរបស់ពួ្រប្

បនាះកពះអរាចស់ោៃបៅកបជា�ៃទាំងបៃះថាសម៊ីយ៉ូន ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា3៨:4

បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបធ្វើសករាប់បហណុ្រៃិងកបជា�ៃរបសប់លា្រ។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះអរាចស់ោៃបកបើឃ្លាថា«បៅ្រ្ននុងឱរា

របស់បយើងផ្ទាល់»បនាះកទង់្រំពុងសំបៅបៅបលើវតតេរាៃរបសក់ទង់។

• កសបរាមខ4បតើបរឿងមួយថដលកបជា�ៃបហណុ្រោៃបធ្វើថដលបណ្ដាលឲ្យកពះអរាចស់យ្រពួ្រប្ប�ើងបៅសាថាៃសួ្៌្ ឺ

ជាអ្វរី?(ពួ្រប្ប�ឿបៅបលើកពះនាមកទង់)។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃប�ឿដល់កពះនាមរបសក់ទង់?

បតើបរឿងបនាះបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបមច្អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:៥–៧ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីទរី្រថៃលែងរបស់កទង់។

• បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកទង់្ង់បៅ្រថៃលែងណ្?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកពះអង្គសប្រ្គះ្ង់បៅ�ិតបទាះជាអ្ន្របមើលមៃិប�ើញកទង់បោយផ្ទាល់ថ្្ន្របៅបពលណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:៨–១២

្្ះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្រីនរណាតដលនឹងអែ់្ទាំជៅក្ននុងការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរ

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ66,សូមបមើល្ងថដរ

LDS .org)។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះអង្គសប្រ្គះ្រំពុង�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ

រោរកបមូល្ ្នុំ្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូបនាះកទង់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។
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សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃឲ្យឮៗ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:៨–១0។សូមអបញជើញឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃបបើ្រសថមង្អំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។

វអាច�ួយពៃ្យល់ថាអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដល«ធៃ់បៅ

ន្ងៃបនាះ»(្�ៃិងស�3៨:៨)នៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

្ឺអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងអាចបៃ្បៅបលើថ្ៃដរីជាមួយៃឹង

កពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលកទង់ោងម្រជាជាងកតូវោៃបំផ្លាញ

បចាល។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបយើងយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរ

បធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធៃិងសាអាតស្អំមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

3៨:១១–១២បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្របមើលរោរពិពណ៌នា

របសក់ពះអរាចស់អំពរីសាថាៃភាពថដលៃឹងរាៃបៅបលើថ្ៃដរី

មុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។រួចបហើយឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរី

អ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។(បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថារោរពិពណ៌នាអំពរីពួ្របទវរា

បៅរង់ចាំបដើម្បរី«កចូតរោត់ថ្ៃដរី»្ឺជាបសច្រ្រីបោងមួយបៅ

បរឿងបកបៀបបធៀប្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីអំពរីកសូវសា�រីៃិងកសថង[សូមបមើលរា៉ាថាយ១3:២4–30,្�ៃិងស�៨6:១–៧]

ថដលកសវូសា�រី[ជាអ្ន្រទាំងឡាយថដលសុចរិត]្ឺកតូវោៃកបមូល្ ្នុំមុៃបពលដុតកសថង[អ្ន្រទាំងឡាយថដលទុច្ចរិត])។

• បតើរាៃ្ ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្របមើលប�ើញថាសាថាៃភាពទាំងឡាយោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ១១រាៃបៅសព្វន្ងៃបៃះ?

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបៃ្រាៃភាពបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង្រណ្ដាលសាថាៃភាពទាំងឡាយបនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:១៣–១៦

្្ះអម្ចាស់្្ម្ន្ ួករែរិសុ្រ្អំ្ រីជ្រះថានាក់ជហើយផ្ល់ការជលើក្រឹកចិែ្តដល់្ ួកជ្

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោររាៃបៃ្ទតូលអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់រោរកពរាៃមួយ

ស្រីអំពរីបកោះថានា្រ់ថដលពួ្របរិសុទ្ធ�ួបកបទះ។សូមនាំសិស្សបៅរោៃ់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:១២បហើយសួរសំណួរ

ដូចខាងបករោម៖

• បៅចុងខ១២បតើកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីខាមំងសកតូវរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាឃ្លា«ខាមំងសកតូវ្រំពុងរួមោនា»ជាទបូៅអាចៃឹងសបំៅបៅបលើភាពពិតថដលសារាំងៃិងពល

បរិវររបស់វោៃកបមូល្ ្នុំបដើម្បរីទាស់ៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។វ្រ៏អាចសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលជាខាមំងសកតូវ

ៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅកោថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ្ ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

3៨:១3ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលអ្វរីថដលជាបំណងរបសខ់ាមំងសកតូវោៃកបមូល្ ្នុំោនាបៃះ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើកពះអរាចស់អាចបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងសថែិតបៅ្រ្ននុងបកោះថានា្រ់?(សិស្សអាច្ ល្់ចបមលែើយប្្សងៗោនា។សូមកោ្រដ

ថា្ូសបញ្ជា្រ់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបហើយសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់អាចព្មាៃគយើងអំ្បី

គពោរះថ្នាក់)
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សូមទុ្របពលឲ្យសិស្សមួយសៃ្ទនុះពិចារណ្អំពរីសារលិខិតថដលពួ្រពយារោរីរបស់កពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បយើងបៅ្រ្ននុង

សៃ្និសរីទទបូៅបហើយៃឹងរាមរយៈឯ្រសារបោះពុម្ពរបស់សាសនាចក្រ។

• បតើសារលិខិតទាំងបៃះជារោរកពរាៃម្រពរីកពះអរាចស់អំពរីបកោះថានា្រ់ខាងវិញ្ញាណឬខាងសាច់្មថដលបយើង�ួបកបទះ

រាមរបបៀបណ្ខលែះ?

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកពរាៃអំពរីបកោះថានា្រ់ខាងវិញ្ញាណឬខាងសាច់្មរាមវិធរីណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:១4–១៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដល

កពះអរាចស់ោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអំ�នុងកោនៃបកោះថានា្រ់ៃិងភាពពុំពិតកោ្រដបៃះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធសករាប់បសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់ពួ្រប្។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

បទបញ្ញតតេិថដលសបំៅបៅបលើបនាះ្ឺជាបទបញ្ញតតេិឲ្យផ្លាស់ទរីពរីទរីក្រុងៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។

• បតើបទបញ្ញតតេិឲ្យផ្លាស់ទរីពរីទរីក្រងុៃូវបោ៉ា្រអាចជាបសច្រ្រីសប្រ្គះខាងសាច់្ មរបស់ពួ្របរិសុទ្ធរាមរបបៀបណ្?

• បតើបទបញ្ញតតេិឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូអាចជាបសច្រ្រីសប្រ្គះខាងវិញ្ញាណរាមរបបៀបណ្?

សូមបថៃថែមបៅបលើបោលរោរណ៍ថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃដូបច្នះវអាៃដូចតបៅបៃះ៖ព្រះអមាចាស់អាចព្មាៃគយើងអំ្បី

គពោរះថ្នាក់គ�ើយពបទាៃបញ្ញត្តិ�ល់គយើងគ�ើម្បីការោរគយើង។

• បតើរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់អាចរោរោរបយើងោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ដឹងថាអ្ន្រកតូវោៃរោរោររាមរយៈរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិបៅបពលណ្?(អ្ន្រអាចទុ្របពលដល់សិស្ស

ឲ្យពិចារណ្អំពរីសំណួរបៃះមុៃបពលឲ្យពួ្រប្បឆលែើយ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតអំពរីស្រម្ភាពបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្់របរៀៃថដលពួ្រប្ោៃ្ិតអំពរីបទបញ្ញតតេិថដលលំោ្រ

ចំបោះពួ្រប្បោរពរាម។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលបទបញ្ញតតេិទាំងបៃះអាចជាពរ�ព័យម្រពរីកពះអរាចស់

បដើម្បរីរោរោរព្ួរប្ពរីបកោះថានា្រ់ខាងវិញ្ញាណឬខាងសាច់្ម។

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្្ររីពិតថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបលើ្រទ្ឹរចិតតេអ្ន្រឲ្យបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់

ោ៉ាងដូចបម្ចជាពិបសសបៅបពលរោរបោរពរាមបទបញ្ញតតេិទាំងបៃះបមើលបៅហា្់រដូចជាលំោ្របនាះ?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរអបញជើញសិស្សថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីលទ្ធភាពរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីកពរាៃបយើង

អំពរីបកោះថានា្រ់បហើយកបទាៃបទបញ្ញតតេិថដលៃឹង�ួយរោរោរដល់បយើងបបើបយើងបោរពរាមបនាះ។អ្ន្រ្រ៏អាចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

បសច្រ្រីពិតបៃះ្ ងថដរ។

េូមទុកងពលឲ្យេិេ្សពិចារណា

គដើម្តីែួ�េធិេ្ស សាគល់ នរូវបោនានា គពល 

ដដលពួកគ្ បានទទួល្រទពធិគសា្ន៍ 

អុំពតី ភាពពធិត គពញគលញ នន គោលក្�ណ៍ 

ដុំណឹងល្អ េរូម េួ�េុំណួ� ដដលនឹងគ្្វើ 

ឲ្យ ពួកគ្នឹក ចាុំពតីក្ញង ក្� ចងចាុំ 

�្រេ់ពួកគ្ ។ ្រនាទា្រ់មកទុកគពល 

ឲ្យ ពួកគ្ ប្្រ់បោន ់គដើម្តី ពធិចា�ណា 

អុំពតីចគមលៃើ� �្រេ់ពួកគ្ ។ គ្រើេធិេ្ស 

្រន្ គៅ សាងាត់គេងៃៀម ្រនាទា្់រពតី អ្កបាន 

េួ� េុំណួ� ម�ួ គនាះ វា ចង្អញល្ររ្ហាញថ្ 

ពួកគ្ កុំពុង ពធិចា�ណា អុំពតី េុំណួ� 

គនាះគោ� �កចធិត្ទុកោក់គហើ� ។ 

គៅគពល េធិេ្ស ពធិចា�ណា េរូម កុុំ្រដនថែម 

េុំណួ� ក្�ដណនាុំ ឬ ក្� េនាទាន ដដល 

នឹង �ំខាន ដល់ពួកគ្ ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៨:១៧–៤២
បមបរៀៃទរី43៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៨:១៧–4២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:១៧–២២

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្ង្ រជ័យមួយចំនួនតដលនឹងជកើែម្នចំជោះ្ួកសុចរែិក្ននុងជ្លឥ�ទូវជនះនិងអ�ំនុងជ្ល

សហស្សវែ្សរ៍។

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើមរត្រមួយ្ ឺជាអ្វរីបហើយជាធម្រាបតើៃរណ្ទទួលោៃវ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រចង់ោៃមរត្រមួយដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:១៧–២២។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីមរត្រថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងកបទាៃឲ្យរាកសតេរបសក់ទង់។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះបៅរោៃ់រាកសតេកទង់ថដលៃឹងចាោំច់កតវូបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃមរត្រថដលោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សូមថស្វងរ្រវបោយអស់ពរីដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្[សូមបមើល្�ៃិងស�3៨:១9]សាដាប់សំប�ងកទង់

បហើយបធ្វើរាមកទង់[្�ៃិងស�3៨:២២])។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបរៀបរាប់ពរីកបវតតេិនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំ�នុងបមបរៀៃមុៃ។

បបើចាំោច់សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃំួៃបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃបស្នើសុំពព័ត៌រាៃបថៃថែមស្រីអំពរីបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់

បដើម្បរីផ្លាស់បៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបកងៀៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអំពរីមរត្រដ៏អស់្រល្បរបស់ពួ្រប្អាចរាៃឥទ្ធិពលបលើអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្អំពរី

បទបញ្ជាឲ្យផ្លាស់បៅរដ្ឋអូនហអូោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យថស្វងរ្រមូលបហតុបថៃថែមថាបហតុអ្វរីកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបទបញ្ញតតេិដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកបមូល

្្នរីោនាបៅរដ្ឋអូនហអូបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាអ្វរីថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:២៣–២៧

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជា្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យម្នសាម្្គរីភា្

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃសូម្ ូរូបភាពថ្្ន្រខាងបករៅនៃអោរមួយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងតំបៃ់របស់អ្ន្របោយសាមញ្ញបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។ឬ្ ូរូប្្ទះដ៏សាមញ្ញមួយដូចោៃបរ្ហាញបៅទរីបៃះ។សូមបញ្ចតូលៃូវធាតុសំខាៃ់ៗនៃអោររួមរាៃទាំងកច្រទាវារ

ចូលបង្អលួច�ញ្ជាំងៃិងតំបូល។សូមសួរដល់សិស្សថាថ្្ន្រណ្មួយនៃអោរថដលសំខាៃ់បំ្ ុត។បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

សូម�ួយព្ួរប្បមើលប�ើញថាថ្្ន្រៃរីមួយៗនៃអោរបធ្វើប�ើងសករាប់បោលបំណងចាំោច់មួយ។

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន មុន បាន ប្្រដណដា្រ់ ខ្ម្ពតី� ចុំនួន ១៦ ខដុំ្ររូង នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៣៨ ។ គមគ�ៀន គនះ ្រគបងៀន នរូវ ដែ្ក ដដលគៅគេេេល់ ោុំង ្រ៉ុនាមន នន កណ្ឌ 

គនាះ ។ គៅក្ញង ក្� គឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ ្រុំណង បបាថ្នា �្រេ់ពួក្រ�ិេុទ្ គដើម្តី ដឹង ្រដនថែម 

អុំពតី ្រទ្រញ្ញត្ធិ គដើម្តីប្រមរូល ្ ្តីោនា គៅ ឯ�ដ្ឋ អរូនហអរូ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ នរូវ 

ព�ែ័� មួ�ចុំនួន ដដល នឹង គកើត រាន ចុំគោះ ពួកេុច�ិត អុំឡញងគពល េហេ្សវត្ស�៍ ។ 

�ួច បទង ់បាន ្រគបងៀន ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ រាន សាម្្គតីភាព គហើ� បាន ពន្យល់ ពតីមរូលគហតុ 

ដដលបទង់ បាន ្រញ្ជា ពួកគ្ ឲ្យ ប្រមរូល ្ ្តីោនា គៅ ឯ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ ទតី្រុំែុត បពះអរាចាេ់ 

បានប្រោន ្រទ្រញ្ញត្ធិ គដើម្តី ែួ� ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យដឹង �គ្រៀ្រ គដើម្តី ចា្រ់ គែ្ើម ក្� 

ប្រមរូល ្ ្តីោនា ។
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គមគ�ៀនទតី ៤៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៨:១៧–៤២

• បតើថ្្ន្រទាំងឡាយនៃអោរមួយអាចបកបៀបបធៀប

បៅៃឹងសរា�ិ្រ្រ្ននុងក្ួសារមួយឬសរា�ិ្របៅ្រ្ននុងវួដឬ

សាខាមួយោៃោ៉ាងដូចបម្ច?(្រ៏ដូចជាថ្្ន្រៃរីមួយៗ

នៃអោរមួយ្ឺវសំខាៃ់បនាះសរា�ិ្ររានា្រ់ៗ្រ្ននុងក្ួសារ

ឬវួដឬសាខាមួយ្ឺរាៃតនមលែបហើយអាចបកបើ្រ្ននុងតួនាទរី

សំខាៃ់មួយ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

3៨:២3–២៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវឃ្លា

មួយថដលបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបមើលបៅមៃុស្ស

ដនទោ៉ាងណ្។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

បរៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចំបោះមៃុស្សរានា្រ់

ឲ្យ«បោរពបងប្អតូៃខលែលួៃឲ្យដូចជាខលែលួៃឯង»?(បនាទាប់ពរី

សិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមសរសរបោលរោរណ៍ខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងពតូវឲ្យតនមលអ្ក�នទឲ្យបាៃគពចើៃ�ូចជាគយើងឲ្យតនមល�ល់ខលលួៃគយើងផ�រ)

បដើម្បរី�ួយសិស្សចងចាំបោលរោរណ៍បៃះសូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ

្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យចមលែងវោ្រ់្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបសៀវបៅ្រត់ចណំ្ំ

្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ។(បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍រ្រោៃបៅ្រ្ននុង«The Weak and the 
Simple of the Church»Ensignឬលដីអាហូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ២00៧,ទំពព័រ៧)។

« រាន ភាព ងស្ើោនា ដ៏ពិងសស មួយ ងៅក្នុរ ចំងណាម សរាជិក [  នន សាសនាច្ក ] ។ ោមាន ងយើរណា រានាក់ ចា្់រទ្ុក ថ្ ខ្បួន 

ឯរ រាន ្រនម្ ង្ចើន ជារ អ្កដនទ្ ងនាទះងទ្ ( សូមងមើល ្. នរិ ស. ៣៨:២៤–២៥ ) » ( ្បធាន បមយដ៏ ង� ផ្កកឺ ) ។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងខលែះបពលមៃុស្ស្ ិតថាខលែលួៃប្រាៃតនមលែបកចើៃជាងឬល្អកបបសើរជាងអ្ន្រដនទបនាះ?

• បតើសាសនាចក្រកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបមច្បៅបពលបយើងពុំចាត់ទ្ុរខលែលួៃបយើងថារាៃតនមលែជាងអ្ន្រដនទបនាះ?

សូមកោប់ដល់សិស្សថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃៃូវបរឿងបកបៀបបធៀបមួយថដលបរ្ហាញពរីមូលបហតុថដលបយើង្ ួរថតបោរព

ដល់អ្ន្រដនទឲ្យដូចជាខលែលួៃបយើង។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា3៨:២6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលបុរស្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះោៃកបកពតឹតេចំបោះ

្រូៃកបុសៗរបស់ោត់។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើអ្ន្រជា្រូៃកបុសថដលោៃោ្រ់្រៃ្ទបបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះ?

• បតើ្រូៃកបសុថដលោ្់របខារអាវអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថ្រលម្អសាថាៃភាពបៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់មួយបៃះបងកប់ៃព័យអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះចបំោះបយើង?

សូមសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:២៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយ

ថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យបយើងយល់ដ្រកសង់បចញពរីបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះ។(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរ

ថតបរ្ហាញពរីអ្វរីមួយថដលរាៃល្រ្ខណៈដូចខាងបករោមបៃះ៖គបើសិៃជាអ្ករាល់ោនាមៃិរួមោនាផតមួយគទគ្មារះថ្អ្ករាល់ោនា

្ុំផមៃជារបស់ែងព្រះអមាចាស់គ�ើយ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃថ្រ្បរៃឹងបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃ

សរបសរពរីដំបូង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍

បៃះ)។

• បៅ្រ្ននុងបរិបទនៃខ២៧បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីោៃ«រួមោនាថតមួយ»?(បដើម្បរីរាៃសាម្្គរីភាពៃឹងអ្ន្រដនទ

បហើយៃឹងជាមួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិត)។

• បតើរោរឲ្យតនមលែអ្ន្រដនទឲ្យបកចើៃដូចជាបយើងឲ្យតនមលែបលើខលែលួៃបយើងអាច�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយបៅជារួមោនាថតមួយោ៉ាង

ដូចបម្ច?បតើរោរណ៍បៃះអាច�ួយបយើងរោលាយបៅជារួមោនាថតមួយៃឹងកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាបយើងពុំអាចរោលាយជារាកសតេរបស់កពះអរាចស់ោៃប�ើយកបសិៃបបើបយើងពុំោៃរួមោនាថតមួយបនាះ?
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គមគ�ៀនទតី ៤៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៨:១៧–៤២

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុថដលកតូវោៃបៅឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូ្ឺរាៃ�រីវកបវតតេិប្្សងៗោនា។

អ្ន្រខលែះជារាចស់ចរាការដរ៏ាៃបជា្�ព័យបហើយកតូវោៃប្បោរពរាប់អាៃបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍របស់ពួ្រប្ខណៈថដលអ្ន្រដនទបទៀត

រាៃកទព្យបៃិ្ចបៃ្លួចបហើយកតូវោៃចាត់ទុ្រថារាៃវណ្ៈទាប្រ្ននុងសង្គម។

• បតើបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលថដលពួ្រប្កបមូល្ ្នរីោនាជាមួយៃឹង

សរា�ិ្រដនទបទៀតនៃសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូោ៉ាងដូចបម្ច?

ពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្់របរៀៃអ្ន្រអាចបរៀបចំបដើម្បរីថច្រក្រោសមួយដល់សិស្សរានា្រ់ៗថដលរាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម

បោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលវិធរីថដលបទបញ្ញតតេិឲ្យរួមោនាថតមួយថដលរាៃជាប់ទា្់រទងបៅៃឹងបទបញ្ញតតេិរបស់កពះ

សករាប់រាកសតេរបស់កទង់ឲ្យកបមូល្ ្នុំោនា។

« គ�ើង បាន ដឹង មកពតី ្រទ្រពធិគសា្ន៍ ដដល ថ្ ក្តីអុំណ� គកើត រាន គៅគពល គ�ើង បតរូវ បាន ប្រោន ព� 

ជាមួ�នឹង ភាព សាម្្គតី ោនា ។. . . ្រុំណង បបាថ្នា [ បពះវ�្រធិតា េួ្៌ �្រេ់ គ�ើង ] ្ឺ បតរូវ បាន ប្រោន ដល់ 

គ�ើង នរូវ ្រុំណង ដ៏ពធិេធិដ្ឋ ឲ្យ រាន សាម្្គតីភាព ដដលវា គចញមកពតី ក្តីបេឡាញ់�្រេ់បទង់ ចុំគោះ គ�ើង ។

« បទង់ ពុុំ អាច ប្រោនវា ដល ់គ�ើង រានាក់ៗ គនាះគទ ។ ក្តីអុំណ� នន សាម្្គតីភាព ដដលបទង់ ចង់ ប្រោន 

ឲ្យ គ�ើង យ៉ាង ខាលាុំង គនាះ ្ឺ មធិនឲ្យគ�ើងដត រានាក់ ឯង គទ ។ គ�ើង បតរូវ ដត ដេ្វង �ក វា គហើ� នឹង រាន 

លកខេណៈេម្ត្ធិប្្រ់ បោន់ េបរា្រ់រាន វា ជាមួ� នឹង អ្កគែ្សងគទៀត ។ វា មធិន ្ ួ� ឲ្យ ភាញាក់ គែ្អើល គទដដល បពះ ែបមញុ គ�ើង ឲ្យ 

ប្រមរូល ែ្ញុំោនា ដរូគច្ះ គទើ្របទង់ អាច ប្រោន ព� ដល់ គ�ើង ។ បទង់ ចង់ឲ្យ គ�ើង �ួ្រ�ួម ោនា គៅ ក្ញង បកមុ ប្ួសា� ។ បទង ់បាន ្រគងកើត 

ថ្នាក់ វួដ នធិង សាខា ជា គបចើន គហើ� បាន ្រញ្ជាគ�ើង ឲ្យ ែួ្រ ែុុំ ោនា ជា គ�ឿ�ៗ ។ គៅក្ញង ក្� �ួ្រ�ួមោនាោុំង គនាះ ដដលបពះ បាន 

គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ គ�ើង គនាះជា ឱក្េ ដ៏អសាចា�្យ �្រេ់ គ�ើង ។ គ�ើង អាច អ្ធិសាឋាន គហើ� គ្្វើ ក្� ដេ្វង �ក ភាព សាម្្គតី ដដល 

នឹង នាុំ គ�ើង នរូវ គេចក្តី អុំណ� នធិង ពបងតីក អុំណាច �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី ្រគបមើ » (« Our Hearts Knit as One » Ensign ឬ 

Liahona,  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� ៦៩ ) ។

• បោងរាមកបធាៃអាវរិងបហតុអ្វរីកពះអរាចស់ចង់ឲ្យបយើងកបមូល្ ្នុំ្ ្នរីោនា?(ដូបច្នះកទង់អាចកបទាៃពរដល់បយើងបហើយ�ួយ

បយើងឲ្យបធ្វើរោររួមោនាបឆ្ពះបៅរ្រសាម្្គរីភាព)។បតើពរ�ព័យនៃសាម្្គរីភាពរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(្រ្រីអំណរៃិងអណំ្ច

បទ្វភា្បដើម្បរីបបកមើរបស់បយើង)។

• បតើបសច្្ររីថ្លែងរោររបសក់បធាៃអាវរិង�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលបយើងកតូវរួបរួមោនាជាក្រមុក្ួសារោ៉ាងដូចបមច្?

ជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?ជាសិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាមួយោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្ររាៃបទពិបសាធៃ៍នៃរោរទទួលពរ�ព័យទាំងឡាយថដលប្រើតរាៃម្រពរីរោររួបរួមោនាៃឹងអ្ន្រដនទបទៀតបៅបពលណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចណំ្យបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រតក់រា

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីរួមោនាថតមួយជាមួយៃឹងក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្ជាមួយយុវ�ៃៃិងយុវនារី

បៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុមៃិងថានា្រ់បរៀៃបៅកពះវិហាររបស់ព្ួរប្បហើយៃឹងជាមួយកពះអរាចស់។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូម

អបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:២៨–៣៣

្្ះអម្ចាស់្ន្យល់ រ្ីមូលជហែុតដល្្រង់ោនរែញ្ជាឲ្យសាសនាច្កររែស់្ ្រង់្ែូវ្រែមូល្ ្នរីរនាជៅឯរដ្ឋអនូហអូ

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្របរ្ហាញៃូវមូលបហតុប្្សងបទៀតថាបហតុអ្វរីោៃជាកទង់បញ្ជាឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវ

បោ៉ា្របហើយកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:២៨–30ឲ្យឮៗ

បហើយសំុឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលមូលបហតុប្្សងបទៀតថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបញ្ជាឲ្យកបមូល្្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកពរាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីអ្វរីខលែះ?

• កសបរាមខ30បតើរាកសតេរបស់កពះអរាចស់អាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី្រុំឲ្យ្ ព័យខាលាចពួ្រខាមំងសកតវូរបស់ព្ួរប្?(អ្ន្រអាចៃឹង

ចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យថដលបបកងៀៃបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបាៃគពតៀមខលលួៃគនារះគយើង

ៃឹង្ ុំភរ័យខ្លាចគ�ើយ)។

េូមពយាយាមងដើមបីបងរកើតបរិដ្ឋាន

ននក្ី្េឡាញ់និរការងគ្រព

 េធិេ្ស ោុំងឡា� ណា ដដល ទទួល 

អា�មមេណ៍ នរូវ ក្តីបេឡាញ់ ទុកចធិត្ 

នធិង ឲ្យ តនមលៃ គោ� ប្រូ្រគបងៀន �្រេ់ 

គ្ នធិងេធិេ្ស ដនទ គែ្សងគទៀត គនាះ 

នឹងមកក្ន់ថ្នាក់គ�ៀនគោ� គ្រើក ទរូលា� 

ចុំគោះ ឥទ្ធិពល នន បពះវិញ្ញាណ នធិងរាន 

្រុំណងបបាថ្នា ក្នដ់ត មុតរាុំ ក្ញង ក្� 

ចរូល�ួម ។ អ្កអាច នឹង ចង់ ្ លាត គពល 

គនះ គដើម្តីពធិភាកសា ជាមួ� នឹង េធិេ្ស ពតី អ្វតី 

ដដល អាច បតរូវ បាន គ្្វើគឡើង គដើម្តី ពបងតីក 

អា�មមេណ៍ នន ក្តីបេឡាញ់ ក្� គោ�ព នធិង 

សាម្្គតីភាព គៅក្ញង ចុំគណាម េរាែធិក 

នន ថ្នាក់ េធិក្ខាសាលា �្រេ់អ្ក ។
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បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បហើយអៃុវតតេបសច្្ររីពិតថដលពួ្រប្បទើបថតកោប់សូមបំថប្រព្ួរប្ជា្ ូៗបហើយអបញជើញឲ្យ្ ូៃរីមួយៗ

ពិភា្រសារ្រចបមលែើយចបំោះសំណួរដូចខាងបករោម។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរសំណួរទាំងបៃះបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថារោរបរៀបចំខលែលួៃ្ ្លៃ់ូវទំៃុ្រចិតតេដលប់យើងបៅបពលកបឈមមុខៃឹងភាពអវ�ិជរាៃឬបកោះថានា្់រ?

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃទប់ទល់ៃឹង្ររាលាំងរបស់ខាមំងសកតូវថដលចង់បំផ្លាញបយើងបនាះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3១ពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃំួៃបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃរាៃចមងៃល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្កតូវោៃបញ្ជាឲ្យ

បៅរដ្ឋអូនហអូ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:3១–33ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកបទាៃពរបបើពួ្រប្ោៃបោរពរាមបទបញ្ញតតេិឲ្យកបមូល្្នរីោនាបៅឯរដ្ឋ

អូនហអូបនាះ។សិស្ស្ួរថតកោប់អំពរីពរ�ព័យចំៃួៃបួៃ៖(១)ពួ្រប្«អាចៃឹងប្ច្ ុតពរីអំណ្ចរបស់ខាមំងសកតូវ»

(២)ពួ្រប្ៃឹង«កតូវោៃកបមូលោនាបៅរ្រ[កពះ]ជារាកសតេសុចរិតមួយ»(3)ពួ្រប្ៃឹងទទួលោៃក្រឹត្យវៃិព័យរបសក់ពះ

បហើយ(4)ពួ្រប្ៃឹង«កបទាៃឲ្យៃូវកពះបចសាដាម្រពរីសាថាៃបលើ»។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ពបមូលរាពស្តរបស់ពទង់គ�ើម្បីការោរ្ ួកគគគ�ើយ្ ពងងឹ

�ល់្ួកគគខ្ងវិញ្ញាណ។

• បតើរោរកបមូល្្នុំជាមួយៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដលថច្រចាយបទោឋាៃរបស់អ្ន្រ�ួយអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃរោរោរពរី

អំណ្ចរបស់សារាំងោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរទទួលក្រឹត្យវិៃព័យរបស់កពះ�ួយពកងងឹបយើងខាងវិញ្ញាណដូចបមច្ខលែះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨:៣៤–៤២

សាសនាច្ក្ែវូោនផ្ល់ឲ្យនូវរែ្ររែញ្ញែ្តិទាំងឡាយទាក្់រងនឹងការ្រែមូលផ្នុំជៅឯរដ្ឋអូនហអូ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:34–4២បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបទបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃ

បហើយកបឹ្រសាដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថាបញ្ញតតេិទាំងបនាះៃឹង�ួយពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរផ្លាស់លបំៅបៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។សូមពៃ្យល់្ ងថដរ

ថាសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធភា្បកចើៃកប្ពនៃរោរចិញ្ចឹម�រីវិតរបស់ព្ួរប្្ឺចរាការរបស់ព្ួរប្។បោយរាៃសរា�ិ្រជាបកចើៃ្រ្ននុង

សាសនាចក្រកតូវល្រ់កទព្យសម្បតតេិរបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបពលថតមួយបនាះរាៃពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃកបឈមមុខៃឹងរោរខាត

បង់កោ្រ់បៅបលើចរាការរបស់ព្ួរប្ឬពួ្រប្ពុំអាចល្រ់វោច់ទាល់ថតបសាះ។បោយរាៃដរីជាបកចើៃកតវូល្រ់បនាះវៃឹងនាំឲ្យន្លែ

ធាលា្រ់ចុះបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរអ្ន្រទិញចរាការរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធទិញោៃ្រ្ននុងតនមលែបថា្របំ្ ុត។

សូមអបញជើញសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:3៧,39បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលដំបនូាមៃ

របសក់ពះអរាចស់ទា្រ់ទងបៅៃឹងចរាការៃិងភាពរាៃោៃរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្

ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើរោរដឹងពរីរោរសៃយាដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រ�ួយអ្ន្រឲ្យបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថារាៃពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃំួៃរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរល្រ់ចរាការរបស់ពួ្រប្បនាទាប់ពរីបទបញ្ញតតេិកតូវោៃកបទាៃ

ឲ្យ។មួយចំៃួៃោៃល្រ់ចរាការរបស់ពួ្រប្ខាតអ្ន្រដនទបទៀតពុំអាចល្រ់អចលៃកទព្យោច់ថតម្ង។រាៃសរា�ិ្របសាមះកតង់

មួយចៃំួៃកតូវោៃចា្របចាល្្ទះៃិងកទព្យសម្បតតេិថដលល្រ់មៃិោច់បហើយបចញដំបណើរបៅរដ្ឋអនូហអូ។

អ្ន្រអាចបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីពិតថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យបធ្វើរាមបរឿងទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍ៃិងោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងអំ�នុងបពលបមបរៀៃ។



199

គមគ�ៀន ទតី ៤៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៩–៤០
បមបរៀៃទរី44៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39–40

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៩:១–១២

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទអជញជើញជយ៉មស៍ខូវិលឲ្យ្រ្រួលដំណឹងល្អររែស់្្រង់ជហើយ្រ្រួលរុែណ្យ្ជមុជ្រឹក

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ិតថាពួ្រប្បទើបកតូវោៃកបទាៃអំបណ្យមួយម្រពរីឪព្ុររាដាយឬមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់ប្្សងបទៀត។

បៅបពលពួ្រប្បបើ្រអំបណ្យបនាះពួ្រប្ប�ើញថាជាអ្វរីមួយថដលពួ្រប្ពិតជាចង់ោៃ។

• បតើអ្ន្រៃឹងទទួលអំបណ្យបនាះឬបទ?បតើរាៃមូលបហតុអ្វរីប្្សងថាបហតុអ្វរីអ្ន្រៃឹងបក�ើសបរើសមិៃទទួលអបំណ្យ

បនាះឬថដរបទ?

• បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីអំបណ្យឬរោរ្ ្ល់ឲ្យណ្ប្្សងបទៀតម្រពរីកពះវរបរិាសួ្៌ថដល្រូៃបៅរបស់កទង់ោៃបក�ើសបរើសមិៃ

កពមទទួលយ្រថដរឬបទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលមៃុស្ស

មួយចំៃួៃោៃបក�ើសបរើសបធ្វើពុំកពមទទួល។

• បតើមៃុស្សទាំងបៃះបក�ើសបរើសមិៃទទួលយ្រអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីទទួលកពះបយស៊ូក្រីស្ទ?

• ម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រដឹងអំពរីរោរបបកមើរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះបៅបលើថ្ៃដរីបតើមូលបហតុមួយចៃំួៃថដលរាកសតេកទង់ពុំទទួលយ្រ

កទង់រាៃអ្វរីខលែះ?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរទ្ទ្ួលយក ្ពទះងយសមូវ ្ ដ្ីស្  

ងនាទះ ្ទ្រ់ នរឹ . . .

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:4ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលថាបតើ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរបៅបលើរោដារបខៀៃអាចកតូវោៃបំបពញម្រពរីបោលរោរណ៍មួយបោយរបបៀបណ្។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្បរៀៃ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះជាខ្ម្ពរីរៃិោយថា«បុករា»្រ្រី្រ៏កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃថាកសតេរីអាចរោលាយជាបកុតរីនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ងថដរ(សូមបមើល្�ៃិងស�២៥:១)។បនាទាប់ម្របញ្ចប់បសច្្ររីថ្លែងរោរបៅបលើរោដារបខៀៃដូចខាង

បករោម៖គបើគយើងទទួលព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទគនារះពទង់ៃឹងពបទាៃអំណាច�ល់គយើងគ�ើម្បីកាលាយជាកៃូគៅរបសព់ទង់។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣១ អ្ក ្រគបងៀន សាេនា ប្ររូគតេ្ង់ គ្មះ គ�៉មេ៍ 

ខរូវិល បានែួ្រ នឹង �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅភរូមធិ  ហាវាដ�៉ត នរូវគយ៉ាក គហើ� « បាន ចុះ 

គេចក្តីេញ្ញា ជាមួ� បពះអរាចាេ់ ថ្ ោត ់នឹង គោ�ព តាម ្រទ្រញ្ញតធិ្ ោុំងឡា� ដដល 

បពះអរាចាេ់ នឹង ប្រោន ឲ្យ តាម��ៈ អ្ក ្រគបមើ �្រេ់ បទង់ �៉រូដេ្រ » ( េរូមគមើល 

Documents, Volume១:តខកក្កោឆានាំ១៨២៨–តខមិ្ ុនាឆានាំ១៨៣១ វ៉ុលទតី 

១ of the Documents series of The Joseph Smith Papers [ ឆ្នាុំ ២០១៣ ], 

ទុំព័� ២៣៣–៣៤ ) ។ ចគមលៃើ� �្រេ់បពះអរាចាេ់ បតរូវ បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៩ ។ គៅ វិវ�ណៈ បពះអរាចាេ់ បាន គៅ គ�ម៉េ៍ ខរូវិល ឲ្យ 

ទទួល ្រុណ្យបែមុែទឹក គហើ� ឲ្យ ែសា� ភាពគពញគលញ នន ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង �ដ្ឋ 

អរូនហអរូ ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� គៅន្ងៃ ្រនាទា្រ់ពតី វិវ�ណៈ បតរូវ បាន េ�គេ� ទុកថ្ 

គ�ម៉េ៍ ខរូវិល បាន ចាក គចញពតីភរូមធិ ហាវាដ�៉ត គហើ� « បតឡ្រ់គៅក្ន ់គោលក្�ណ៍ 

ចាេ់ នធិង មធិត្ចាេ់ �្រេ់ោត់ » (History of the Church ១:១៤៥ ) ។ �ួច គហើ� 

បពះអរាចាេ់ បានប្រោន វិវ�ណៈ ម�ួ ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន ពន្យល ់

ពតី មរូលគហតុ ដដល ខរូដវល ពុុំ បាន គោ�ព តាម ្រទ្រញ្ញត្ធិ ដដល បានប្រោន ឲ្យ ោត់ ។ 

វិវ�ណៈ គនាះ ្ឺបតរូវបាន កត់បតា ទុក គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤០ ។
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គមគ�ៀនទតី ៤៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៩–៤០

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវអតថែៃព័យបដើម្បរីរោលាយជា្រូៃបៅនៃកពះក្រីស្ទសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោម

បោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌរីងស្៊ីធ។(អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃឬ្ ្ល់

ជាក្រោសថច្រឲ្យសិស្ស)។

« បពះអង្គ េគ្រ្គះ ក្លា�ជា បពះ្រធិតា �្រេ់គ�ើង ក្ញង ន័� ដដល ឃ្លាគនះ បតរូវ បាន គប្រើ គៅក្ញង ្រទ្ម្ពតី� 

្ឺគោ�សា� បទង់ បាន ប្រោន ែតីវិត ដល់គ�ើង ែតីវិត ដ៏អេ់កល្ជានធិច្ច តាម��ៈ ដរ្វា�្ួន ដដល បទង់ 

បាន គ្្វើ េបរា្រ់ គ�ើង » ( Doctrines of Salvation,comp. Bruce R. McConkie, 3vols.  
[ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦], ១:២៩) ។ 

 

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបយើងោៃបរៀៃថាអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលោៃផ្លាស់ប្តូរដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្រាមរយៈ

បសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះនាមរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាបុកតសំណប់ខាងវិញ្ញាណរបស់កទង់។ពួ្រប្រោលាយជាបកុរា

ៃិងបុកតរីរបស់កទង់(សូមបមើលមែូសាយ៥:៧)។សូមថ្លែងបោយសាមញ្ញថាបុករាៃិងបកុតរីរបសក់ពះក្រីស្ទ្ឺជា

«អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលោៃទទួលដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរ«្រូៃបៅនៃកពះក្រីស្ទ»

scriptures.lds.org)។

• បោងរាមបសច្រ្រីថ្លែងរោររបស់កបធាៃស៊្ីធបហតុអ្វរី្រ៏បយើងអាចរោលាយជា្រូៃបៅរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:៥–6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលបយើងអាចទទួល

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយទទួលយ្រកបបោ�ៃ៍ពរីអ្វរីថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់បយើងបដើម្បរីបយើងអាចរោលាយជា្រូៃបៅរបស់កទង់។

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់ៃូវអ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីរោលាយជា្រូៃ

របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកតូវោៃដឹ្រនាំបៅបយែមស៍ខូវិលថដលជាអ្ន្រ្ រ្វាលព្ួរ

បមតូឌរីសថដលរាៃរោរបោរពរានា្រ់អស់រយៈបពលកបថហលជា40ឆ្នាំ។មុៃបពលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៃះ

បយែមស៍ខូវិលោៃបរៀៃអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បទាះជាោត់ពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

្រ្រី្រ៏ោត់ោៃចុះបសច្រ្រីសញ្ញាថាបោរពរាមរាល់បទបញ្ញតតេិថដលោត់ោៃទទួលរាមរយៈយែូថសបស្៊ីធថដរ។(្រំណត់ចំណ្ំ

ថារាមរោរកសាវកជាវ្ ្រីៗបៃះោៃបរ្ហាញពរីពៃលែឺបៅបលើរោរសាគល់បុរសថដលោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។បបើសិស្សពុំរាៃ្រំថណ្្រីនៃ

កពះ្ម្ពរីរចុងបករោយបំ្ុតបទបនាះបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌៃឹងពុំឆលែនុះបញ្ចំងពរីពព័ត៌រាៃ្ ្រីៗបំ្ ុតបនាះបទ)។

• រោរដឹងថាបយែមស៍ខូវិលពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របពលវិវរណៈបៃះកតូវោៃទទួលបតើរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ៥–6អាចអៃុវតតេចំបោះោត់ោ៉ាងដូចបមច្?

• បហតុអ្វរីវតកមូវឲ្យរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿដ៏ខាលាំងចំបោះបយែមស៍ខូវិលបដើម្បរីទទួលយ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណឹងល្អរបស់កទង់

បហើយទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រដូបច្នះ?(្រ្ននុងនាមជាក្ូ្រ្វាលរានា្រ់បបើបយែមស៍ខូវិលោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របនាះោត់

ៃឹងលះបង់តថំណងអ្ន្ររាប់អាៃៃិងកោ្់រចំណូលរបស់ោត់ថដលោត់ោៃសាថាបនាប�ើងជាង40ឆ្នាំម្របហើយបនាះជា

ពុំខាៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:៧–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើល្ស្នុរាងថដលថាកពះអរាចស់ោៃសាគល់បយែមស៍ខូវិល។បនាទាប់ពរីសិស្សបរៀបរាប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃរួចបហើយ

សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងតថំណងរបស់បយែមស៍ខូវិលបតើអ្ន្រអាចរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បនាទាប់ពរីោៃសាដាប់ឮោ្រ្យទាំងបៃះ?

បហតុអ្វរី?

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីសាថាៃភាពនៃដួងចិតតេរបស់បយែមស៍ខូវិលបៅ្រ្ននុងកោបៃះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យ

ោ៉ាងណ្ថដលដួងចិតតេរបសោ់ត់«កតឹមកតូវបៅចំបោះ»កពះអរាចស់បៅបពលបវលាបៃះ?(អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យ

្ូសចណំ្ំោ្រ្យងពលងវលា ងនទះបៅ្រ្ននុងខ៨)។

• បោងរាមខ9បហតុអ្វរី្រ៏បយែមស៍ខូវិលោៃបដិបសធកពះអរាចស់ជាបកចើៃបលើ្របកចើៃកោដូបច្នះ?

សូមចមលែងរារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។

េូមេរងេរងគ្លការណ៍

និរងគ្លលទ្ធិទារំឡាយ

ងៅងលើកាដារងខៀន

គៅគពល េធិេ្ស បបា្់រ អុំពតីគោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� េរូម បបាកដ 

ថ្ ែួ�ពួកគ្ ឲ្យ ដ ល្ៃង គេចក្តីពធិត ឲ្យ 

ចបាេ់លាេ់ នធិង សាមញ្ញៗ ។ េរូម 

េ�គេ� គេចក្តីពធិត គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ឬ 

អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យ េ�គេ� វា ឬ ្ រូេចុំណាុំ 

វា គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� គនាះវា នឹង ែួ� េធិេ្ស 

ឲ្យ ្រញ្ជាក់ពតី គេចក្តីពធិត ោុំងគនះ គៅក្ញង 

្ុំនធិត �្រេ់ពួកគ្ ។ េរូម េ�គេ� 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ោុំង ឡា� 

គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ក ៏�ំឭក េធិេ្ស ឲ្យ គផាដាត 

គៅគលើ ្រទ្ម្ពតី� ដដលពួកគ្ កុំពុង េធិកសា 

ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ៤៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៩–៤០

សបើអ្កៃឹ្... សនាោះ...

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃឲ្យឮៗម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:១0–១២។ពរីមុៃព្ួរប្ចាប់ប្តេើម

អាៃសូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់បរ្គប់បយែម្សខូវិលឲ្យបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្់រ

បទៀតថស្វងរ្រអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាជាមួយបយែម្សខូវិលថាោត់ៃឹងទទួលោៃបបើោត់បោរពកបតិបតតេិរាមកពះអរាចស់។

បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោម្របាលបរឿងកតមឹកតូវបៅ្រ្ននុងរារាង។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសួរសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បតើរាមរបបៀបណ្ថដលបយែមស៍ខូវិលទទួលោៃពរ�ព័យរោៃ់ថតមហិរាបហើយបធ្វើ្រិច្ចរោររោៃ់ថតអសាចរ្យមួយបបើោត់

ោៃទទួលរោរអបញជើញរបស់កពះអរាចស់ឲ្យក�មុ�ទឹ្របនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ដល់

បយែមស៍ៃូវភាពបពញបលញនៃដំណឹងល្អថដលរួមរាៃទាំងទៃំួលខុសកតូវៃិងពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោត់ពុំរាៃពរីមុៃម្រ

ដូចជាអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោរថតងរំាងបព្វ�ិតភាព)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញៃូវោ្រ្យងបើ សិនបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា39:១0ៃិង១១។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់

ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំោ្រ្យបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើោ្រ្យងបើសិនជាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំខាៃ់អ្វរីខលែះ?(ពរ�ព័យថដលោៃសៃយារបស់កពះអរាចស់ចបំោះបយែមស៍ខូវិល

្ឺសថែិតបលើបយែមស៍ោៃសាដាប់រាមសំប�ងរបសក់ពះអរាចស់)។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីរោរបកបើោ្រ្យងបើសិនជារបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនា្រ្រី្រ៏ពួ្រប្្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖្រជរ័យផ�លបាៃសៃយា

របស់ព្រះអមាចាស់គឺស្ថិតគៅគលើការោដាប់តាមរបស់គយើងចគំោរះសគំ�ងរបស់ពទង់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្បោយសាងាត់បសងៃៀមអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសូមសុំឲ្យ

ព្ួរប្សញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរាៃល្រ្ខណខណ្ឌអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃោ្រ់ម្របលើអ្ន្រពរីមុៃអ្ន្រអាចទទួលោៃពរ�ព័យទាំងបនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៩:១៣–២៤

ជជមខូតវល្ែវូោនជៅឲ្យផសាយភា្ជ្ញជលញននដំណឹងល្អជៅរដ្ឋអូនហអូ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:១3–២4បោយរោរកោប់ដល់សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបៅបយែមស៍ខូវិល

ឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អបៅរដ្ឋអូនហអូ។កពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំដលោ់ត់អំពរីអ្វរីថដលកតូវបបកងៀៃៃិងរបបៀបបដើម្បរី

បបកងៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39:២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះទា្រ់ទងបៅៃឹងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសារួចបហើយបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ចបបើអ្ន្រពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របហើយរាៃរោរថណនាំបៅ្រ្ននុង

វិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យដល់អ្ន្របនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤០

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្ង្ រីមូលជហែុតដលជយ៉មស៍ខូវិលោនរែដិជស្្្ះរែន្ទទូលររែស់្្រង់

សូមកោប់សិ្សថាបៅន្ងៃបនាទាប់ពរីវិវរណៈថដលោៃសាគល់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា39កតូវោៃសរបសរទ្ុរបនាះ

បយែមស៍ខូវិលោៃចា្របចញពរី្ូមិហាវាថយែតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របហើយ«ោៃកត�ប់បៅបោលរោរណ៍ចាស់ៃិងមិតតេរបសោ់ត់

History of the Church១:១4៥)។កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថាបហតុអ្វរីោៃ

ជាបយែមស៍ខូវិលពុំបោរពរាមរោរថណនាំរបសក់ពះអរាចស់បហើយពុំទទួលពរ�ព័យថដលរាៃថចងបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌទរី39។

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា40:១–3។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលមូលបហតុថដលបយែមស៍ខូវិលពុំសាដាប់រាមសំប�ងរបសក់ពះអរាចស់។
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គមគ�ៀនទតី ៤៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៩–៤០

• សូមបកបៀបបធៀបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា40:១ជាមួយៃឹងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39:៨។បតើដួងចិតតេ

របស់បយែមស៍ខូវិលោៃផ្លាស់ប្តូរោ៉ាងដូចបម្ច?

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា40:២បតើបៅទរីបំ្ុតរាៃអ្វរីថដលនាំឲ្យបយែមស៍ខូវិលបដិបសធកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះអរាចស់?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រកោប់បៅ្រ្ននុងខ២?(សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតវូកោ្រដថា

ពួ្រប្សាគល់ថាភា្ភរ័យខ្លាចៃិងភា្ខ្ល់ខ្វាយនៃគោកិយអាចបណាដាលឲ្យគយើងប�ិគសធព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះ។សូម

សរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរថត្រត់ករាវបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើភាពខ្វល់ខាវាយនៃបលា្រិយអ្វរីខលែះថដលអាចរារាំងមៃុស្សមៃិឲ្យបធ្វើរាមកពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ

មួយភាព្ព័យខាលាចឬភាពខ្វល់ខាវាយនៃបលា្ិរយថដលអាចរារាំងពួ្រប្មៃិឲ្យបធ្វើរាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរស់បៅរាមដំណឹងល្អ

កទង់។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើភាព្ ព័យខាលាចៃិង

ភាពខ្វល់ខាវាយទាំងឡាយរបស់ព្ួរប្។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្ឲ្យបធ្វើរាមអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សសបង្ខបៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃសូមសរបសរោ្រ្យងបើសិនជាបៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរ

ដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើោ្រ្យបៃះទា្រ់ទងៃឹងបយែមស៍ខូវិលោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើវទា្រ់ទងៃឹងបយើងោ៉ាងដូចបមច្?

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីកោថដលពួ្រប្ោៃទទួលពរ�ព័យមួយម្រពរីកពះអរាចស់

បោយសារពួ្រប្ោៃបោរពរាមល្រ្ខខណ្ឌថដលរាៃភាជាប់ៃឹងពរ�ព័យបនាះ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ថច្រចាយៃូវទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ

អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលបយើងទទួលបៅបពលបយើងរ្រសាបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ្ ងថដរ។
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គមគ�ៀន ទតី ៤៥

គៅ �ដ្ឋអរូនហអរូ
បមបរៀៃទរី4៥៖បៅរដ្ឋអូនហអូ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សេចក្ដីេស ្្ខបអំពដីទដីកករុ្ខឺតឡ្់

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខម្ររាឆ្នាំ១៨3១ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិង្រោិរបសប់លា្រអិមរា៉ា្រ៏ដូចជា

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថអតវឹតោ៉ាកទិចោៃចា្របចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។ពួ្របរិសុទ្ធបៅៃូវបោ៉ា្រ

ភា្បកចើៃោៃម្ររាមកោំថខបករោយ។បមបរៀៃតូចៗចៃំួៃបួៃដូចខាងបករោមរាៃៃូវបសច្រ្រីសបង្ខបមួយអំពរីកពតឹតេរោរណ៍

សំខាៃ់នៃរយៈបពលនៃកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្របៅរដ្ឋអូនហអូ។សូមបថំប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបៃួក្រុមបហើយចាតប់មបរៀៃ

តូចមួយឲ្យក្រុមៃិមួយៗ។(បបើចៃំួៃសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រពុំអាចបធ្វើដូចបៃះោៃអ្ន្រអាចបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រ

ជាក្រុមសិស្សពរីរបរីនា្រ់បហើយចាត់បមបរៀៃតូចៗបកចើៃជាងមួយដល់ក្រុមៃិមួយៗ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសិ្រសាអំពរី្ បករាង

របស់ពួ្រប្បហើយបរៀបចំបដើម្បរីបបកងៀៃឯ្រសារដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលបដើម្បរីបរៀបចំក្ប់កោៃ់បហើយ

សូមអបញជើញក្រមុៃិមួយៗឲ្យបក�ើសបរើសសរា�ិ្ររានា្រ់បដើបម្បើបបកងៀៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បមបរៀៃៃរីមួយៗ្ ួរថតចណំ្យបពល

បរីបៅបួៃនាទរី។

សមសរៀៃតូចៗទដី១–កកតឹ្យវិៃ័យនៃសាេនាចកក

េរូម ចា្រ់គែ្ើម ថ្នាក ់គោ� ក្�េួ� េធិេ្ស នរូវ េុំណ�ួ ខាងគបក្ម គនះ ៖

• គហតុអ្វតី បកឹត្យវិន័� េុំខាន់ ?

• គហតុអ្វតី បកឹត្យវិន័� េុំខាន់ គៅក្ញង សាេនាចបក ?

េរូម �ំឭក េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក ់ថ្ បពះអរាចាេ់ បានេនយា ថ្ បទង់ នឹង « ប្រោន បកឹត្យវិន័� ដល់ [ ពួក្រ�ិេុទ្ ] មួ� » គៅគពល ពួកគ្ 

គចញ គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ( ្. នធិង េ. ៣៨:៣២ ) ។ េរូម ពន្យល ់ថ្ គៅគពល ពួក្រ�ិេុទ្ បានគៅដល់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គនាះបពះអរាចាេ់ បាន 

្រុំគពញ គហើ� បាន ប្រោន វិវ�ណៈ មួ� ោក់ទង នឹង បកធិតវិន័� នន សាេនាចបក ។ គៅក្ញង បកឹត្យវិន័� គនះ ដដលបតរូវបាន កត់បតា គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២ �ួមរាន នរូវ ្រទ្រញ្ញត្ធិ នធិង ក្�ដណនាុំ ោុំងឡា� ដដល ដឹកនាុំ ដុំគណើ� ក្� ក្ញង សាេនាចបក ។ េរូម 

អគញ្ើញ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ ឲ្យគមើល បតួេៗ នរូវ គេចក្តីេគងខេ្រ កណ្ឌ នន  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២ ( រានគៅ ពតីមុន ខ្ម្ពតី� ដុំ្ររូង គ្ ) 

េរូម�កគមើល បកឹត្យវិន�័ មួ�ចុំនួន ដដលបពះអរាចាេ់ ប្រោន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ។

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យ ្ រូេចុំណាុំ ឃ្លា « បកតឹ្យវិន័� ប្្រ់ប្ង គលើ ក្� ថ្វា� ជាបទព្យេម្ត្ធិ ្ឺ បតរូវ បាន ្រគងកើត គឡើង » គៅក្ញង 

គេចក្តីេគងខេ្រ កណ្ឌ ។

េរូម ពន្យល ់ថ្ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន បកតឹ្យវិន័� នន ក្�ថ្វា� ដដល ជា « គោលក្�ណ៍ ដ៏គទវភាព ម�ួ ដដល្រុ�េ 

នធិង បេ្តី លះ្រងគ់ពលគវលា គទពគក្េល្យ នធិង បទព្យេម្ត្ធិខាង េរាភា� �្រេ់ពួកគ្ គោ�េមេ័ប្ ចធិត្ គដើម្តី សាថា្រនា នធិង កសាង គឡើង 

នរូវ ន្� �្រេ់បពះ » ( គេចក្តីដណនាុំ ដល់្រទ្ម្ពតី� « “Consecrate, Law of Consecration, »scriptures.lds.org) ។ 

គោល្រុំណង នន បកតឹ្យវិន័� ននក្� ថ្វា� មួ�ចុំនួន បាន �ួម រានោុំង ក្� គមើល ដ្ ដល់អ្ក ោល់បក លុ្រ្រុំបាត់ ភាព កុំណាញ់ គហើ� ្រគងកើត 

សាម្្គតីភាព គៅក្ញង ចុំគណាមពួក្រ�ិេុទ្ ។

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន គនះ នឹង ែល្់ ដលេ់ធិេ្ស នរូវ គេចក្តីេគងខេ្រ ខលៃតី អុំពតី្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ ពួក្រ�ិេុទ្ 

គៅ�ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ គៅក្ញង ដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣០ ពួក ្រ�ិេុទ្ បតរូវ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ផាលាេ់ គៅ 

�ដ្ឋ អរូនហអរូ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៣៧:៣) គហើ� គៅក្ញង ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣១ 

គនាះពួកគ្ បតរូវ បាន េនយា ថ្ ពួកគ្ នឹង បតរូវ បាន « ទទួល បពះគចសាដា មកពតី សាថានគលើ » 

គ្រើ ពួកគ្ នឹង គោ�ព តាម (្. នធិង េ. ៣៨:៣២) ។

អ្ក ោុំងឡា� ដដលបាន ប្រមរូល ែ្ញុំ ្ ្តីោនា គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ បតរូវ បាន ប្រោន ព� យ៉ាង មហធិរា ។ 

វិវ�ណៈ ជា្រន្្រនាទា្រ់ បាន ដឹកនាុំ ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ�ល់ ដឹង ក្ន់ដត គបរៅបែះ អុំពតី ដុំណឹងល្អ 

�្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ ពួកគ្ បាន ទទួល ព�ែ័� ោុំងឡា� ដដល គកើត មក 

ពតី ក្� សាថា្រនា បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ នធិង ក្� ែសា� ដុំណឹងល្អ ។ ខណៈ ដដល សាេនាចបក រាន ចុំនួន 

េរាែធិក គហើ� ករាលាុំង ខាងវិញ្ញាណក្ន់ដត គបចើនគៅក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ គនាះ ក្� ែ្ទញ� ដ ៏ខាលាុំង ក្លា បាន 

គកើន គឡើង ោេ់នឹង សាេនាចបក នធិង អ្កដឹកនាុំ ែងដដ� ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន �េ់គៅ 

ក្ញង ទតីបកុង ខឺតឡង់ ចា្រ់ ពតីដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣១ គៅដល់ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ។

ការង្បើជំនួយការេិកសា្ពោះគម្ីរ

គេចក្តីេគងខេ្រ កណ្ឌ ដែនទតី នធិង តារាង 

លុំោ្រ់រាតធិក្ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា អាច ពបងតីកក្� 

�ល់ដឹង �្រេ់េធិេ្ស អុំពតី ្រទ្ម្ពតី� នធិង 

្រ�ិ្រទ ខាង ប្រវត្ធិសាបេ្ �្រេ់ពួកគ្ ។ 

េរូម គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ គយង គៅ 

្នធាន ោុំងឡា� គពល ពួក គ្ េធិកសា 

គដើម្តីែួ�ពួកគ្ �ល់ អុំពតី ្រ�ិ្រទ ខាង 

ប្រវត្ធិសាបេ្ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ។
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 ប្រដហល ជា គលើេ ពតីមួ�ឆ្នាុំ ្រន្ធិច ្រនាទា្រ់ ពតីបពះអរាចាេ់ គ្រើក េដមង្ បកតឹ្យវិន័� នន ក្� ថ្វា� ដដល បទង់បាន្រញ្ជា ឲ្យ អ្កដឹកនាុំ នន 

សាេនាចបក សាថា្រនាជា បកុម ហ៊ុន សាម្្គតីភាព ។ គោល្រុំណង ម�ួ នន បកុម ហ៊ុន សាម្្គតីភាព ្ឺ គផាដាត គៅគលើ គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� 

នន បកឹត្យវិន័� ននក្� ថ្វា� ្ឺ បតរូវ សាថា្រនា ឃ្លាុំង គដើម្តីែួ� ចុំគោះតបមរូវក្� ្រគណាដាះអាេន្ �្រេ់ េរាែធិក នន សាេនាចបក ជាពធិគេេ 

អ្កោុំងឡា�ណា ដដល បកតីបក ។ គនះ ្ ឺ ជា ព�ែ័� មួ� ចុំគោះពួក្រ�ិេុទ្ គៅបោ គនះ គោ�សា� េរាែធិក សាេនាចបក ជាគបចើន ដដល 

បាន ផាលាេ់ទតីលុំគៅ មកពតី�ដ្ឋ នរូវ គយ៉ាក គៅក្ន់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ដដលបតរូវ ទុក គចាល ែ្ទះេដម្ង នធិង បទព្យ េម្ត្ធិ �្រេ់ពួកគ្ ។ បកុម ហ៊ុន 

សាម្្គតីភាព ក៏ រានែ្ល់ជា មរូលនធិ្ធិ គដើម្តី ចុំណា� គលើ កធិច្ចក្� �្រេ់សាេនាចបក គែ្សងៗ ដរូចជា កធិច្ចក្� អ្កែ្សព្វែសា�សាេនា នធិង ក្� 

គបាះពុម្ព ។ គ�ើង នឹង គ�ៀន គបចើនគទៀត អុំពតី បកតឹ្យវិន័� ននក្� ថ្វា� នធិងឥទ្ធិពល �្រេ់វា គៅគលើ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង គមគ�ៀន គបក្� ។

សមសរៀៃតូចៗទដី២–កពោះវិហារបរេិរុទ្ខឺតឡ្់

េរូម �ំឭក េធិេ្ស អុំពតីគេចក្តីេនយា �្រេ់បពះអរាចាេ់ គដើម្តីប្រោន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ « បពះគចសាដា មកពតី សាថានគលើ » គៅគពលពួកគ្ មកដល់ 

�ដ្ឋ អរូនហអរូ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៣៨:៣២ ) ។ េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:១១៩ 

ឲ្យឮៗ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក ់គែ្ទៀង តាម �កគមើល្រទ្រញ្ញតធិ្ ដដល បពះអរាចាេ់ បានប្រោន ដល់ ពួក អ្ក្រ�ិេុទ្ ។ ្រនាទា្រ់ពតីពួកគ្ 

បានបបា្់រ ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ពួកគ្ ឲ្យ សាថា្រនា ដុំណាក់ មួ�គឡើង ចរូ �ពន្យល់ ថ្ « ដុំណាក់ » គនាះ បពះអរាចាេ់ េុំគៅ គៅគលើ 

បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង់ ្ឺ ជា បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ដុំ្ររូង គ្ ដដលបាន សាងេង់ គៅក្ញង បោ ក្ន់ ក្្់របតួត បតា គនះ ។

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យ គ្រើក �រូ្រ្ត ននបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង់ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី��្រេ់ ពួកគ្ ( �រូ្រ្ត ប្រវត្ធិសាបេ្ សាេនាចបក �រូ្រ្តទតី 

៩ « បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង់ » ) ។

េរូម ពន្យល ់ថ្ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង់ ចុំណា� គពល ប្រដហល ជា ្រតី ឆ្នាុំ គដើម្តី សាងេង់ ។ ្រនាទា្រ់ពតី បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ បតរូវ បាន ឧទ្ទធិេ 

ឆលៃង គៅន្ងៃ ទតី ២៧ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៦ បពះអរាចាេ់ បាន ចា្រ់ គែ្ើម ្រុំគពញ ក្� េនយា �្រេ់បទង់ គដើម្តី ប្រោន ឲ្យ ពួក្រ�ិេុទ្ គោ� អុំណាច 

គហើ� ពួកគ្ បាន ទទួល ្រទពធិគសា្ន៍ ននព�ែ័� ខាងវិញ្ញាណ ដ៏អសាចា�្យ ។ ឧោហ�ណ៍ បពះអរាចាេ់ បានគលច មក �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង 

អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី គោ� ផាទាល់ គៅ ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង់ គហើ� បាន ប្រក្េ ថ្ ោត់ បាន « បាន ទទួល ដុំណាក់ គនះ » (្. នធិង 

េ. ១១០:៧) ។ បទង់ បាន ្រញ្ជូន សាទរូត េួ្៌ ្រតីអង្គ មកែងដដ� ្ ឺ– ម៉រូគេ គអលតីយ៉ា នធិង គអលតីយ៉ាេ– គដើម្តី សាដា� គឡើងវិញ នរូវករូនគសា 

្រព្វែធិតភាព េុំខាន ់គលើ ដែនដតី ។ ករូនគសា ោុំងគនះ នឹង ែ្ល់ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ នរូវ េធិទ្ធិអុំណាច គដើម្តី គ្្វើ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ 

គហើ� ែសាភាជា្រ់ ប្ួសា� េបរា្រ់ ភាព អេ់កល្ជានធិច្ច ។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ « បាន ប្រ្ល់ ដល់ គ�ើង នរូវ ករូនគសា ោុំងឡា� នន ក្� ប្រមរូល 

សាេន៍ អ៊ីបសាដអល » បតរូវ បាន សាដា�គឡើងវិញ ក្ញង បោ គនះ (្. នធិង េ. ១១០:១១) ។ ជាលទ្ែល អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា បតរូវ បាន គៅ 

គហើ� ែ្ល់ េធិទ្ធិ អុំណាច គដើម្តី ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ គៅទរូោុំង ដែនដតី ។

សមសរៀៃតូចៗទដី៣–កិច្ការ្ ្សព្វ្សាយសាេនា

េរូម ឲ្យ េធិេ្ស រានាក់ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៦–៧ ឲ្យឮៗ ។ េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ ឲ្យ គែ្ទៀង តាម �ក 

គមើល ្រទ្រញ្ញត្ធិ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ្រនាទា្រ់ពតី ពួកគ្ បាន មកដល ់�ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ ្រនាទា្់រពតីេធិេ្ស បាន 

អានខោុំងឡា�គហើ� េរូម េួ�េុំណួ� ដរូច ខាង គបក្ម ៖ 

• គតើ ្រទ្រញ្ញត្ធិ អ្វតី ខលៃះ ដដលបពះអរាចាេ់ បានប្រោន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ?

• គយង តាម ខ ៦ គតើ អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនាោុំង គនះ ែសា�ដុំណឹងល្អ យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

• គតើ ក្�ណ៍ គនះ បេគដៀងោនា គៅនឹង �គ្រៀ្រ ដដលអ្កែ្សព្វែសា�សាេនា ែសា� ដុំណឹងល្អ គៅេព្វ ន្ងៃ យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

េរូម ពន្យល់ ថ្ គៅគពល បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង់ បតរូវ បាន ឧទ្ទធិេ ឆលៃង គហើ� ករូនគសា នន ក្� ប្រមរូល ែ្ញុំ នន សាេន ៍អ៊បីសាដអល  

បតរូវ បាន សាដា�គឡើងវិញ គនាះ េរាែធិក នន សាេនាចបក បាន ចា្រ់ គែ្ើម ែសា� ដុំណឹងល្អ នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គៅ គបចើន កដនលៃង គទៀត ។  

េរូម អគញ្ើញេធិេ្ស ឲ្យ គ្រើក ្រទ្ម្ពតី� �្រេ់ពួកគ្ គៅ ដែនទតី ទតី៣ គៅក្ញងវ ្្គ ដែនទតី ប្រវត្ធិសាបេ្ សាេនាចបកក្ញង ្ ម្ពតី� �្រេ់ពួកគ្ 

( « The New York, Pennsylvania, and Ohio Area of the USA » ) ។

គៅគពល េធិេ្ស គមើល គៅដែនទតី េរូម �ំឭក ពួកគ្ ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន េនយា នឹង ពួក្រ�ិេុទ្ថ្ បទង់ នឹង ្រញ្ជូន ពួកគ្ ឲ្យ គចញ គៅ ែសា� 

« គៅក្ញងចុំគណាម ប្្រ់ អេ់ ោុំង សាេន ៍» (្. នធិង េ. ៣៨:៣៣ ) ។ េរូម ពន្យល់ ថ្ ទតីបកុង ខឺតឡង់ ្ឺ ជា កដនលៃង ពធិគេេ ម�ួ គដើម្តី 

ចា្រ់ គែ្ើម ្រញ្ជូន អ្កែ្សព្វែសា�សាេនា គៅទរូោុំង ពធិភពគលាក ។ ទតីបកុង ខឺតឡង់ ្ឺ គៅែធិត នឹង ែលៃជូវ េុំខាន់ មួ�ចុំនួន េបរា្រ់ ក្� គ្្វើ 

ដុំគណើ� គៅក្ញង េហ�ដ្ឋ ។ គចញពតី ទតីបកុង ខឺតឡង់ អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា បតរូវ គ្្វើដុំគណើ�ក្ញង ��ៈគពល ខលៃតី គដើម្តី គៅែធិះទរូក គៅ ទគនលៃ ្ ុំៗ 

នធិង ដបពក អ៊ឺ�ីន �្រេ់ អាគម�ិក ។ ពួកគ្ ក ៏អាច គចញ ចរូល គៅ ប្រព័ន្ ែលៃជូវ ជាតធិ គៅខាង ត្ជូង គហើ� ប្រព័ន្ ដបពក ែតីក គៅខាង គែើងែងដដ� ។ 

គោ� សា� ដត ក្�ណ ៍គនះ ទតីបកុង ខឺតឡង់ ្ឺ ជា កដនលៃង គចញដុំគណើ� គ្រេកកមមេ គៅ ប្រគទេ ក្ណាោ គៅដែ្កគែ្សងៗគទៀត នន េហ�ដ្ឋ 

នធិង អាណាចបក ប្រគទេ អង់គ ល្ៃេ ។

េរូម ពន្យល់ ថ្ គោ�សា� ដត កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា អុំឡញង បោគនះ េរាែធិកភាព នន សាេនាចបក គៅទរូោុំង ពធិភពគលាក 

បានគកើនគឡើងដល់ រា្រ់ោន់នាក់ ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៧ ដអលគឌើ� ហុតី្រ៊ឺ េ៊ី េឹម្រឹល នធិង អ�ួេុន នហឌ បតរូវ បាន គៅគៅជាមួ�នឹង 

មនេុ្ស បបាុំ នាក់គទៀតក្ញង គ្រេកកមមេមួ� គៅ អណាចបក ប្រគទេ អង់គ្លៃេ ជាកដនលៃង ដដលពួកគ្ បាន គ្្វើ្ុរណ្យបែមុែទឹកឲ្យ ប្រជាែន 

ប្រដហលជា ២,០០០ នាក ់។ បតឹម ឆ្នាុំ ១៨៣៨ គៅគពល ពួក្រ�ិេុទ្ ចាកគចញ ពតី បកុង ខឺតឡង់ គោ�សា� ដត ក្� គ្រៀតគ្រៀន គនាះ 

រាន េរាែធិកសាេនាចបក ប្រដហលជា ២,០០០ នាក់ �េ់ គៅ ក្ញង ទតីបកុង ខឺតឡង់ គហើ� រាន ែធិតដល់ ១, ៨០០០ នាក់ គៅទរូោុំង 

ពធិភពគលាក ។
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សមសរៀៃតូចៗទដី៤–វិវរណៈៃិ្កពឹត្ការណ៍េំខាៃ់ែនទសទៀត

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក ់ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២:៦១ គោ� សាងាត់គេងៃៀម ។ ្រនាទា្រ់ពតី ពួកគ្ បាន ្រញ្ច្់រក្� 

អាន េរូម ចង្អញល ្ររ្ហាញ ថ្ ្រនាទា្រ់ពតី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន មក ដល់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ បពះអរាចាេ់បានរាន្រន្ទជូល បបា្រ់ គលាកថ្ ោត់ នឹង 

« ទទួល វិវ�ណៈ ដ្ម គៅគលើ វិវ�ណៈ » គ្រើ គលាក នឹងេរូម ដល់បពះ ។ ្រនាទា្រ់មក េរូម អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ គ្រើក គៅ តារាង លុំោ្រ់ រាតធិក្ នន 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ( រាន គៅ្រនាទា្រ់ ពតី គេចក្តីគែ្ើម ) ។ េរូម ឲ្យ ពួកគ្ កុំណត់ទតីតាុំង ដដល វិវ�ណៈ ភា្ គបចើន ្រុំែុត បានកត់បតា 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា បតរូវ បាន ទទួល ។ ្រនាទា្រ់ ពតី ពួកគ្ បាន �ក គេើញ ថ្ វិវ�ណៈ ភា្គបចើន បតរូវ បាន ទទួល គៅក្ញង �ដ្ឋ 

អរូនហអរូ េរូម ពន្យល ់ថ្ វិវ�ណៈ យ៉ាង គបចើន គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន្រុំគពញ តាម បពះ្រន្ទជូល �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។

គដើម្តី ្ររ្ហាញ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ នរូវ វិវ�ណៈ េុំខាន ៗ់  ម�ួចុំនួន ដដល បាន ទទួល គៅក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ េរូម ចាត់ តាុំងកណ្ឌ ដកបេង់ពតី 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ដរូចខាង គបក្ម ម�ួ ឬ ពតី� ដល់ េធិេ្សរានាក់ៗ ៖  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៦, ៨៩, ១០៧, 

១៣៧ ។

េបរា្រ់ កណ្ឌ នធិមួ�ៗ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ដដល បាន ចាត់ អាន គេចក្តីដណនាុំ កណ្ឌ នធិង គមើល បតួេៗ ពតី គេចក្តី េគងខេ្រ កណ្ឌ ដដល រាន គៅ 

មុន ខទតីមួ� ។ ្រនាទា្រ់មក អគញ្ើញេធិេ្ស រានាក់ៗ ឲ្យគ�ៀ្ររា្រ់ អុំពតី មរូលគហតុ ដដល កណ្ឌ ដដលបាន ចាត់ ដល់ពួកគ្្ឺ េុំខាន់ ។ គៅគពល 

ពួកគ្ពធិពណ៌នា េរូម បបាកដ ថ្ ពួកគ្គ�ៀ្ររា្រ់ ដរូច ខាង គបក្ម ៖ 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៦, ១៣៧ ( វិវ�ណៈ អុំពតី កបមធិត ោុំង្រតី នន េធិ�ីល្អ នធិង ក្�នធិមធិត្អុំពតី ន្� សាថានេួ្៌ ) ។

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៩ ( ោក្យ េម្តី នន បបាជាញា វាង នវ ) ។

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៧ ( វិវ�ណៈ អុំពតី ្រព្វែធិតភាព )

្រនាទា្រ់ពតី េធិេ្ស រានាក់ ៗ  អាច បាន រា�ក្�ណ៍ េរូម េួ� េុំណ�ួ ដរូច ខាង គបក្ម ៖ 

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ វា យ៉ាង ណា ដដ� ចុំគោះ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ គដើម្តី សាដា្់រឮ គេចក្តី ពធិត ោុំង គនះ ខលៃះៗ ជា គលើក ដុំ្ររូង ?

េរូម ពន្យល់ ថ្ ្រដនថែម គៅគលើ គេចក្តីពធិត ដដល បាន គ្រើក េដមង្ ោុំង គនះ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ដណនាុំ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ឲ្យ គ�ៀ្រចុំ ថ្នាក់ដឹកនាុំ 

សាេនាចបក អុំឡញង បោគនះ ែងដដ� ។ ្ណៈ ប្រធាន ទតី ម�ួ ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ នធិង ករូ�៉ុម នន ពួកចធិតេធិ្រនាក់ បតរូវ បាន ្រគងកើត 

គឡើង ជា ែលៃជូវក្� ខណៈគពល ដដលពួក្រ�ិេុទ្ បាន �េ់គៅ ក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ្រន្ កធិច្ចក្� �្រេ់គលាក 

គៅក្ញង ក្� ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ ។

ការ្ ្នុយៃិ្ការកបត់សាេនាររុកគៃួពួកបរេិរុទ្សៅរែ្ឋអនូហអូ

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់ស្រម្ភាពខាងបលើបហើយសូមពៃ្យល់ថាទៃ្ទមឹៃឹងពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងបកចើៃម្រពរី

កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូបនាះសារាំង្រ៏ោៃបបងកើៃរោរ្ ្ទនុយទាស់ៃឹងសាសនាចក្រដណំ្លោនាបនាះ្ងថដរ។បពល

ពួ្របរិសុទ្ធោៃម្រដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់ភាលាមបនាះពួ្រអ្ន្រកបឆ្ំងៃឹងព្ួរមរមៃោៃចាប់ប្្ើមវយកបហារម្របលើសាសនាចក្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយយែូថសបស៊្ីធទា្រ់ទងៃឹងសាថាៃភាពទាំងបៃះ៖

« រាន �បា�ក្�ណ៍ ខុេឆ្គង ក្� កុហក នធិង គ�ឿង ឆកលួត លតីលា ជាគបចើន បតរូ វបាន គបាះពុម្ព គៅក្ញងក្ដេត 

គហើ�ែសា�គៅ ប្្រ់ ទធិេទតី គដើម្តីរារាុំង មនុេ្ស កុុំ ឲ្យ គ�ៀន ពតីកធិច្ចក្� គនះ ឬ ឱ្របកគសា្រ �ក គេចក្តីែុំគនឿ » 

( គៅក្ញង  History of the Church, ១:១៥៨ ) ។ 

 

 

សូមពៃ្យល់ថារោយរោរណ៍អវិ�ជរាៃទាំងបៃះមួយចៃំួៃកតវូោៃចាប់ប្្ើមបោយមៃុស្សមួយចៃំួៃថដលោៃចា្របចញពរី

សាសនាចក្រសករាប់មូលបហតុប្្សងៗ។ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨3១សរា�ិ្រចាស់របស់សាសនាចក្ររានា្រ់

ប្មះថអសរាែប៊ូសោៃពយាោមឃ្ត់មៃុស្ស្រុំឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយោៃបោះពុម្ពសំបកុតចំៃួៃកោំបួៃចបាប់

ថដលកោប់លម្អិតអំពរីរោររិះ្ៃ់របស់ោត់អំពរីសាសនាចក្រ(សូមបមើលDocuments, Volume ១: ណខ កក្កោ ឆ្នាំ ១៨២៨–

ណខ មេិុនា ឆ្នាំ ១៨៣១ vol�១of the Documents series ofThe Joseph Smith Papers [ឆ្នាំ២0១3],

២03–4;សូមបមើល្ងថដរChurch History in the Fulness of Times Student Manualោៃបោះពុម្ពជា

បលើ្រទរី២។[ Church Educational System manual,ឆ្នាំ២003],១១3–១៥)។សំបុកតទាំងបៃះោៃ

បបងកើតជារោររុ្រ្ួៃដល់សាសនាចក្រ។រោរបបៀតបបៀៃថដលជាលទ្ធ្លម្រពរីឥទ្ធិពលដូបច្នះ�ួៃរោលបធ្វើឲ្យរាៃអំបពើហងឹសា

ជាពិបសសចំបោះពយារោរីៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀត។

បៅ្រ្ននុងឧប្បទ្ទវបហតុដ៏ធងៃៃ់ធងៃរមួយបៅយប់ន្ងៃទរី២4ថខមិនាឆ្នាំ១៨3២រាៃពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចចំៃួៃ២៥បៅ30នា្រ់

ោៃវយកបហារបលើ្្ទះរបស់ចៃចៃសុៃបៅនហរាំរដ្ឋអូនហអូជា្រថៃលែងថដលយែូថសបៃិងអិមរា៉ា្រំពុងសានា្រ់បៅ។
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បុរសទាំងបនាះោៃចូលបៅចាប់យែូថសបស៊្ីធបហើយោៃទាញបលា្របចញម្របករៅ្ ្ទះទាំងយប់។ពួ្រប្ោៃកចោច់

្របលា្រោៃវយបលា្របហើយោៃពយាោមចា្់រអាស៊ីតមួយដបតូចចូលបៅ្រ្ននុងរាត់របស់បលា្រថដលបធ្វើឲ្យោ្រ់បធ្ញ

របស់បលា្រមួយបណ្ដាលឲ្យបលា្របករោយម្រៃិោយបចញថតសំប�ងខសាវៗ។បនាទាប់ម្រពួ្រប្ោៃចា្រ់�ព័របរៅស៊ូ

ៃិងបិទបរាមសត្វបពញខលែលួៃបលា្របហើយទុ្របលា្របចាល។បៅបពលយែូថសបរាៃ្ររាលាំងបៃតេិចម្រវិញបលា្រោៃ

ខិតខំកត�ប់បៅ្ ្ទះវិញ។បៅបពលបលា្រោៃបៅដល់រាត់ទាវាបហើយអិមរា៉ាោៃប�ើញបលា្ររាៃសុទ្ធថត�ព័របរៅស៊ូបពញខលែលួៃ

ថដលោៃបមើលបៅដូចជា្ មបនាះនាងោៃសៃលែប់ោតស់ាមរតរី។មិតតេ្្រ្ិជាបកចើៃោៃចំណ្យបពលបពញមួយយប់បដើម្បរី

�ួយលាងសរាអាត�ព័របរៅស៊ូបនាះ។បៅន្ងៃថស្អ្រប�ើងថដលកតូវជាន្ងៃអាទិត្យបនាះយែូថសបោៃ្ សាយបទសៃ្រថាមួយថដល្រ្ននុង

បនាះរាៃពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចមួយចៃំួៃោៃម្រចូលរួម្ងថដរ។បនាទាប់ពរីបទសៃ្រថាបនាះយែូថសបោៃបធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រឲ្យ

មៃុស្សបរីនា្រ់។(សូមបមើល្បវ្រ្ិ នន សាសនាច្ក១:២6១–6៥)។

អំ�នុងបពលថដលរាៃបញ្ហាៃិងរោរកចបូ្រកចបល់្រ្ននុងរោរវយកបហារបៃះទាវា្ ្ទះោៃបបើ្រចំហរបចាល។ថដលជាលទ្្ធ ល

បណ្ដាលឲ្យ្ូរៃកបុសរបស់យែូថសបប្មះយែូថសបបមើរដ្រ់ស្៊ីធថដល្រំពុងរាៃ�ំងឺ្រកញជិលបនាះប្រើត�មងៃឺ«ក្ុៃផ្ដាស

សាយធំ»បហើយោៃសាលាប់្រ្ននុងរយៈបពលកោំន្ងៃបករោយម្រ។បៅយប់ដថដលបនាះស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃោៃបដើរអូសប�ើង

របស់ោត់ម្រពរី្ ្ទះ។្របាលរបសោ់ត់ោៃកតូវថប្រោ៉ាងដំណំបោយសារថតដួលបៅបោ្របលើដរីរឹងបនាះបហើយោត់កតវូ

របវើររវយអស់ជាបកចើៃន្ងៃ។(សូមបមើលHistory of the Church១:២6៥)។

សូមពៃ្យល់ថាមៃិថារាៃរោរលោំ្រដូចបៃះៃិងរោរលំោ្រប្្សងៗបទៀតបែុណ្ណបទពួ្របរិសុទ្ធោៃបៃ្កបមូល្ ្នរីោនាបៅទរីក្រងុ

ខឺត�ង់ជាពិបសសចាប់ពរីឆ្នាំ១៨36បៅដល់ឆ្នាំ១៨3៨។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយរោរបបៀតបបៀៃោៃរាៃរោៃ់ថត

ធងៃៃ់ធងៃរប�ើងៗអំ�នុងៃិទារ�រដូវឆ្នាំ១៨3៨ថដលពួ្របរិសុទ្ធភា្បកចើៃកតូវោៃបង្ខំឲ្យចា្របចញពរីរដ្ឋអូនហអូ។អ្ន្រដ្ឹរនាំ

សាសនាចក្រមួយចៃំួៃរួមរាៃទាំងយែូថសបស៊្ីធ,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងកពិ្រហាំយែង់កតូវរត់ប្ៀសខលែលួៃពរីទរីក្រុងខឺត�ង់បដើម្បរី

សុវតថែិភាព�រីវិតរបស់ព្ួរបលា្រ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបទាះជាសាសនាចក្រោៃ�ួបៃឹងរោរសា្រល្បងកពមទាំងរោរបបៀតបបៀៃោ៉ាងខាលាំង

បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់្រ្រី្រ៏កពះអរាចស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបៃ្បៅបសាមះកតង់ោ៉ាងបកចើៃអបៃ្រ្ ងថដរ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៤០;  

គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ( គមគ�ៀន ទតី ៩ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា36–40បៅរដ្ឋអនូហអូ(បមបរៀៃទរី9)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៣៦–៤០ នធិង « គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ » ( គមគ�ៀន ទតី ៩ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែក្ នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន 

ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល 

អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៦–៣៧)
តាម��ៈ វិវ�ណៈ ម�ួ គៅ ក្ន់ ដអតគវើត បា៉ាបទធិច ពតីមុន ្រុណ្យ បែមុែទឹក �្រេ់ ោត់ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ អ្ក ក្ន ់្រព្វែធិតភាព បតរូវបាន គៅ ឲ្យ 

ែ្សព្វែសា� ដុំណឹង ល្អ គហើ� បតរូវដត រាន ភាព សាអាតេ្អុំ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៨)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដដល ឲ្យ ពួក្រ�ិេុទ្ ប្រមរូល ្ ្តីោនា គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គនាះ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ បពះអរាចាេ់ 

បជា្រដឹង ក្�ណ៍ ប្្រ់ យ៉ាង ថ្ បទង់ អាច បពរាន គ�ើង អុំពតី គបោះថ្នាក់ គហើ� ថ្ បទង់ ប្រោន ្រទ្រញ្ញត្ធិ ដល ់គ�ើង េបរា្រ់ ជា ក្�ក្�ោ� ខលៃលួន គ�ើង ។ 

ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន េនយា ដល ់ពួក្រ�ិេុទ្ ថ្ ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ គ ្្វើតាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បទង់ ពួកគ្ នឹង បតរូវបាន គ�ៀ្រចុំ 

គហើ� នឹង ពុុំ ខាលាច គឡើ� ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៩–៤០)
បពះអរាចាេ់ បាន ដឹកនាុំ អាចា�្យ ប្ររូគតេង្់ គ្មះ គ�៉ម្ស ខរូវ៉ល ឲ្យ ទទួល ពធិ្តី្រុណ្យ បែមុែទឹក គហើ� ែសា� អុំពតី ភាពគោ�គពញ នន ដុំណឹងល្អ ។ 

គចញ ពតី ក្ដណនាុំ គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ទទួល �ក បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះ បទង់ នឹង ប្រោន ឲ្យ គ�ើង នរូវ អុំណាច គដើម្តី ក្លា� 

គៅ ជា្រុបតា នធិង ្រុបតតី �្រេ់ បទង់ ។ េធិេ្ស ក៏បាន គេើញែងដដ� ថ្ ព�ែ័� ដដល បានេនយា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ្ឺ បេ្រ គៅ តាម ក្�សាដា្រ់ តាម 

េុំគឡង �្រេ់ បទង់ ។ គ�៉ម្ស ខរូវ៉ល បាន ្រដធិគេ្ ក្�អគញ្ើញ �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ គដើម្តី បែមុែទឹក ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ភាពភ័�ខាលាច នធិង 

ភាពខ្វល់ខាវា�នន គលាកធិ� អាច ្រណាដាល ឲ្យ គ�ើង ្រដធិគេ្ បពះ្រន្ទជូល �្រេ់បពះ ។

សមសរៀៃទដី៤(សៅរែ្ឋអនូហអូ)
គមគ�ៀន គនះ នឹង ែល្់ ទេ្សនៈ ម�ួ ដល ់េធិេ្ស អុំពតី ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ ពតី ឆ្នាុំ ១៨៣១ ដល់ ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ។ េធិេ្ស 

បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន េនយា ដល ់ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ ថ្ បទង ់នឹង គ្រើក េដម្ង បកតឹ្យវិន័� �្រេ់ បទង់ នធិង ប្រោនអុំណាចពតីសាថាន 

ខ្ពេ់ ដល់ ពួកគ្ ។ គបរៅ ពតី គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រក្េ ថ្ បទង់ នឹង គៅ ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ែ្សព្វែសា� ដុំណឹងល្អ គៅទរូោុំង ពធិភពគលាក ។ េធិេ្ស បាន 

គ�ៀន ពតី �គ្រៀ្រ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈជាគបចើន ដល ់ពួក ្រ�ិេុទ្ គហើ� បាន ្រុំគពញ គេចក្តីេនយា �្រេ់ បទង់ គោះ្រតី ជា រាន គេចក្តី 

ទុំនាេ់ នធិង ក្�គ្រៀតគ្រៀន ក៏ គោ� ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀនែងដដ� អុំពតី បពតឹ្ធិក្�ណ៍ នធិង គេចក្តី ទុំនាេ់ ដ៏អកុេល មួ� ចុំនួន ដដល ពួក្រ�ិេុទ្ បាន 

ែួ្រ ប្រទះអុំឡញង គពល គៅ ក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។

គសចក្ីគផដើម

កពះអរាចស់ពុំកោៃ់ថតថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបតេតូរទរីលំបៅបៅរដ្ឋអនូហអូថតបែុបណ្ណះបទកទង់្រ៏ោៃកបទាៃកពះឱវទដល់ពួ្រប្ៃូវ

របបៀបកោកសព័យទា្រ់ទងោនាៃឹងោនា។បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីរោរបញ្ជារបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យរាៃសាម្្គរីភាព

បហើយ្ តេល់តនមលែឲ្យមៃុស្សដនទដូចបយើង្ តេល់តនមលែដល់ខលែលួៃឯងថដរ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៤០ គៅ�ដ្ឋអរូនហអរូ ( គមគ�ៀនទតី ៩ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៦–៣៨

្ួករែរិសុ្រ្្ែវូោនរែញ្ជាឲ្យម្នសាម្្គរីភា្

សូមថច្រសិស្សជាពរីរក្រុមបហើយឲ្យវតថែនុចកមុះប្្សងោនាដល់ក្រុមៃិមួយៗថដលអាចបកបើវបដើម្បរីសាងសង់អោរ(វតថែនុទាំងបនាះ

រួមរាៃដូចជាបឈើដុំតូចៗថពងក្រោសឬកបអប់ទបទតូចៗ)។សូមកោ្រដថារាៃមួយក្រុមកតវូទទួលវតថែនុទាំងបនាះបកចើៃជាង

ឬធំជាងក្ុរមប្្សងបទៀត។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សូម ងធ្ើ ប៉ម មួយ ឲ្យ ខ្ស់ តាម ណដល អាច ងធ្ើ បាន ងោយ ង្បើ វ្រ្នុ ទារំ ងនទះ ។សូម្ំុរ

ៃិោយថាស្រម្ភាពបៃះ្ ឺជារោរកប្ួរតឬៃិោយឲ្យព្ួរប្សាងសង់បែមពរីរប�ើយ។សិស្សទៃំងជា្ ិតថាក្រុមទាំងពរីរ្ំរពុង

កប្រួតកបថ�ងោនា។កបសៃិបបើពួ្រប្សួរសំណួរថាបតើព្ួរប្្ ួរថតបធ្វើរោររួមោនាឬបធ្វើរោរថតរាមក្រមុបរៀងៗខលែលួៃបនាះកោៃ់ថត

កោប់ពួ្រប្ថាៃូវបោលបំណងបនាះមតេងបទៀតថា៖ពួ្រប្កតូវសាងសង់បែមមួយឲ្យោៃខ្ពស់រាមថតអាចបធ្វើោៃ។

សូមទុ្របពលមួយនាទរីបដើម្បរីឲ្យពួ្រប្បញ្ចប់្រិច្ចរោរបៃះ។បនាទាប់ពរីស្រម្ភាពបៃះសូមឲ្យព្ួរប្វយតនមលែថាបតើៃរណ្្ ឺជា

«អ្ន្រឈ្នះ»។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ខលែលួៃបហើយសូមកោប់ពួ្រប្ថាបដើម្បរី្ំរណត់ថាពួ្រប្ោៃបជា្�ព័យ

បែុណ្ណបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពបៃះបនាះពួ្រប្ៃឹងកតូវថតសិ្រសាឱវទរបស់កពះអរាចស់ថដលោៃកបទាៃឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្

កតូវោៃបរៀបចំខលែលួៃឲ្យបតេតូរទរីលំបៅបៅរដ្ឋអូនហអូ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលរោរយល់ដឹងពរីស្រម្ភាពបៃះបៅៃឹង�រីវិតរបស់

ព្ួរប្្ ងថដរបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសារោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធរោលពរី�ំនាៃ់មៃុ។

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រប�ើងវិញអំពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកបមូល្ តេនុំោនាបៅរដ្ឋអូនហអូ។(កបសិៃបបើ

ចាំោច់សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរំឭ្ររោរ្រត់ចំណ្ំរបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៧–3៨ៃិងបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតរួមរាៃទា្រ់ទងៃឹងបកោះថានា្រ់ថដលពួ្របរិសុទ្ធ

្រំពុង�ួបកបទះបៅទរីក្ុរងៃូវបោ៉ា្រកពមទំាងពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាកបទាៃដល់កបជារាកសតេរបស់កទង់បៅបពល

ពួ្រប្ោៃកបមូល្ តេនុំោនារដ្ឋអនូហអូ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធទា្រ់ទងៃឹងរោរបតេតូរទរីលបំៅរបស់ព្ួរប្បៅរដ្ឋអនូហអូបនាះកទង់ោៃកបទាៃ

កពះឱវទដល់ពួ្រប្សតេរីពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវកបកពឹតតេិចំបោះោនាបៅវិញបៅម្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា3៨:២3–២៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវឃ្លាមួយថដលបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលបយើងអាចកបកពឹតតេិ

ចំបោះមៃុស្សដនទបទៀត។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាឲ្យបយើង្ ួរថតកបកពតឹតេិចំបោះមៃុស្សដនទោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបោរពបងប្អតូៃខលែលួៃដូចជាខលែលួៃឯងផ្ទាល់រាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមច្?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយ

សូមសរសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងពតូវឲ្យតនមលអ្ក�នទឲ្យបាៃគពចើៃ�ូចជាគយើងឲ្យតនមល�ល់ខលលួៃ

គយើងផ�រ)

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងខលែះបពលមៃុស្ស្ ិតថាខលែលួៃប្រាៃតនមលែបកចើៃជាងឬល្អកបបសើរជាងអ្ន្រដនទបនាះ?

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះអាចកតូវោៃកបទាៃម្រដល់បយើង្រ្ននុងនាមជាសាសនាចក្រទាំងមូលឬជាបុ្្គលផ្ទាល់បៅបពលបយើងពុំ

ចាត់ទុ្រខលែលួៃបយើងថារាៃតនមលែជាងអ្ន្រដនទបនាះ?

សូមបលើ្រក្រណ្ត់សាអាតៃិង្រៃ្ទបមួយដុំប�ើង។សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ចង់យ្រក្រណ្ត់ណ្មួយម្របសលែៀ្រ?សូម

ពៃ្យល់ថាបដើម្បរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះកពះអរាចស់ោៃកបទាៃោៃកបទាៃៃូវបរឿងបកបៀបកបដូចមួយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:២6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

របបៀបថដលបុរស្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះោៃកបកពតឹតេចំបោះ្រូៃកបុសៗរបស់ខលែលួៃ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្កបសិៃបបើអ្ន្រ្ឺជា្រូៃកបសុថដលទទួលោៃ្រៃ្ទបបនាះ?

• បតើ្រូៃកបសុថដលទទួលោៃសបមលែៀ្របំោ្់រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថ្រលម្អសាថាៃភាពបៃះោៃ?(ោត់្ ួរថតថច្ររថំល្រៃូវអ្វរីថដល

ោត់រាៃជាមួយៃឹង្រូៃកបុសថដលទទួលោៃតិចជាងខលែលួៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារាៃសារលិខិតអ្វរីថដលកពះអរាចស់បបកងៀៃពួ្របយើងបៅ្រ្ននុងបរឿងកបដូចបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៨:២៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយ

ថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យបយើងយល់បចញពរីបរឿងកបដូចបៃះ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃថ្រ្បរ
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៤០ គៅ�ដ្ឋអរូនហអរូ ( គមគ�ៀនទតី ៩ )

បោលរោរណ៍ទរីមួយថដលអ្ន្រោៃសរបសរ៖ពបសិៃគបើគយើងមិៃរួមោនាផតមួយគទគនារះគយើងមិៃផមៃជាពបជារាពស្តរបស់ពទង់

គ�ើយ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

• បៅ្រ្ននុងបរិបទនៃខ២៧បតើោ្រ្យ«រួមោនាថតមួយ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(បដើម្បរីរាៃសាម្្គរីភាពៃឹងមៃុស្សដនទ

ៃឹងជាមួយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិត)។

• បតើរោរឲ្យតនមលែអ្ន្រដនទឲ្យបកចើៃដូចជាបយើងឲ្យតនមលែបលើខលែលួៃបយើងអាច�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយបៅជារួមោនាថតមួយោ៉ាង

ដូចបម្ច?បតើរោរណ៍បៃះអាច�ួយបយើងរោលាយបៅជារួមោនាថតមួយៃឹងកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាបយើងពុំអាចរោលាយជារាកសតេរបស់កពះអរាចសោ់ៃប�ើយកបសិៃបបើបយើងពុំោៃរួមោនាថតមួយបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុថដលកតវូោៃបៅឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអូនហអូ្ឺរាៃ�រីវកបវតតេិប្្សងៗោនា។

អ្ន្រខលែះជារាចស់ចរាការដ៏រាៃបជា្�ព័យបហើយកតូវោៃប្បោរពរាប់អាៃបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍របស់ព្ួរប្ខណៈថដលអ្ន្រដនទបទៀត

រាៃកទព្យបៃ្ិចបៃ្លួចបហើយកតូវោៃចាត់ទុ្រថារាៃវណ្ៈទាប្រ្ននុងសង្គម។

• បតើបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលថដលពួ្រប្កបមូល្ ្នរីោនាជាមួយៃឹង

សរា�ិ្រដនទបទៀតនៃសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមៃិោយពរីស្រម្ភាពនៃរោរសាងសង់បែមបៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃ។សូមឲ្យសិស្សៃិោយពរីបោលបំណងនៃ

រោរសាងសង់បែមបនាះប�ើងវិញ(សាងសង់បែមឲ្យខ្ពស់រាមថដលពួ្រប្អាចបធ្វើោៃ)។

• បតើបយើងោៃសាងសង់បែមឲ្យខ្ពសរ់ាមថដលបយើងអាចបធ្វើោៃថដរឬបទ?(កបសិៃបបើក្រុមទាំងពរីរបញ្ចតូលបថំណ្ររបស់ខលែលួៃ

ចូលោនាបនាះព្ួរប្អាចសង់បែមោៃខ្ពស់ថមៃ។កបសិៃបបើក្រុមមួយៗបធ្វើរោរបរៀងខលែលួៃបនាះព្ួរប្កបថហលជាអះអាងថា

ព្ួរប្ោៃសាងសង់បែមរបស់ខលែលួៃោៃខ្ពស់រាមថដលពួ្រប្អាចបធ្វើោៃ)។

• ថ្្អ្របលើកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា3៨,បតើរបបៀបដ៏ល្អបំ្ុត

អ្វរីខលែះថដលបកបើកោសប់ដើម្បរីសាងសង់បែមឲ្យខ្ពស់រាមថដលអាចបធ្វើោៃ?(ចូលរួមោនាជាក្រុមថតមួយបហើយបញ្ចតូលៃូវអ្វរី

ៗថដលបយើងកតូវោៃ្ តេល់ឲ្យបដើម្បរី្រសាងបែមមួយ)។

• បតើសាថាៃភាពមួយចំៃួៃណ្ខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះថដលបយើងអាចកតវូោៃល្បលួងឲ្យ្ ិតថតពរី្លកបបោ�ៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃជាជាង

ថស្វងរ្ររោរសាថាបនាៃិងបលើ្រស្ទលួយមៃុស្សដនទថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃបយើង?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាប់ពរីរបបៀបថដលបទបញ្ញតតេិឲ្យរួមោនាថតមួយទា្់រទងបៅៃឹងបទបញ្ញតតេិរបស់កពះសករាប់រាកសតេរបសក់ទង់ឲ្យ

កបមូល្ ្នុំោនា។អ្ន្រអាច្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗបដើម្បរីព្ួរប្អាចប្្ទៀងរាម។

« គ�ើង បាន ដឹង មកពតី ្រទ្រពធិគសា្ន៍ ដដល ថ្ ក្តីអុំណ� គកើត រាន គៅគពល គ�ើង បតរូវ បាន ប្រោន ព� 

ជាមួ�នឹង ភាព សាម្្គតី ោនា ។. . . ្រុំណង បបាថ្នា [ បពះវ�្រធិតា េួ្៌ �្រេ់ គ�ើង ] ្ឺ បតរូវ បាន ប្រោន ដល់ 

គ�ើង នរូវ ្រុំណង ដ៏ពធិេធិដ្ឋ ឲ្យ រាន សាម្្គតីភាព ដដលវា គចញមកពតី ក្តីបេឡាញ់�្រេ់បទង់ ចុំគោះ គ�ើង ។

« បទង់ ពុុំ អាច ប្រោនវា ដល ់គ�ើង រានាក់ៗ គនាះគទ ។ ក្តីអុំណ� នន សាម្្គតីភាព ដដលបទង់ ចង់ ប្រោន 

ឲ្យ គ�ើង យ៉ាង ខាលាុំង គនាះ ្ឺ មធិនឲ្យគ�ើងដត រានាក់ ឯង គទ ។ គ�ើង បតរូវ ដត ដេ្វង �ក វា គហើ� នឹង រាន 

លកខេណៈេម្ត្ធិប្្រ់ បោន់ េបរា្រ់រាន វា ជាមួ� នឹង អ្កគែ្សងគទៀត ។ វា មធិន ្ ួ� ឲ្យ ភាញាក់ គែ្អើល គទដដល បពះ ែបមញុ គ�ើង ឲ្យ 

ប្រមរូល ែ្ញុំោនា ដរូគច្ះ គទើ្របទង់ អាច ប្រោន ព� ដល់ គ�ើង ។ បទង់ ចង់ឲ្យ គ�ើង �ួ្រ�ួម ោនា គៅ ក្ញង បកមុ ប្ួសា� ។ បទង ់បាន ្រគងកើត 

ថ្នាក់ វួដ នធិង សាខា ជា គបចើន គហើ� បាន ្រញ្ជាគ�ើង ឲ្យ ែួ្រ ែុុំ ោនា ជា គ�ឿ�ៗ ។ គៅក្ញង ក្� �ួ្រ�ួមោនាោុំង គនាះ ដដលបពះ បាន 

គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ គ�ើង គនាះជា ឱក្េ ដ៏អសាចា�្យ �្រេ់ គ�ើង ។ គ�ើង អាច អ្ធិសាឋាន គហើ� គ្្វើ ក្� ដេ្វង �ក ភាព សាម្្គតី  ដដល 

នឹង នាុំ គ�ើង នរូវ គេចក្តី អុំណ� នធិង ពបងតីក អុំណាច �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី ្រគបមើ  » (« Our Hearts Knit as One » Ensign ឬ 

Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� ៦៩ ) ។

• បោងរាមកបធាៃអាវរិងបហតុអ្វរីកពះអរាចស់ចង់ឲ្យបយើងរួបរួមោនា?

• បតើបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាសាម្្គរីភាពនាំពរ�ព័យអ្វរីខលែះម្ររោៃ់បយើង?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៤០ គៅ�ដ្ឋអរូនហអរូ ( គមគ�ៀនទតី ៩ )

• បតើបសច្រ្រីថ្លែងរោររបសក់បធាៃអាវរិង�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលបយើងកតូវរួបរួមោនាជាក្រុមក្ួសារោ៉ាងដូចបម្ច?

ជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបមច្?ជាសិស្សថានា្់រសិរោខាសាលាមួយោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលប្រើតរាៃម្រពរីរោរកបមូល្ តេនុំោនាជាមួយមៃុស្សដនទថដលអ្ន្រោៃទទួលបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចណំ្យបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រតក់រារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ខលែលួៃអំពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីរួមោនាថតមួយជាមួយៃឹងក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្ជាមួយយុវ�ៃៃិងយុវនារីបៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុមៃិងថានា្រ់បរៀៃ

បៅកពះវិហាររបស់ពួ្រប្បហើយៃឹងជាមួយកពះអរាចស់។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

ថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។អ្ន្រអាចៃឹងចងថ់ច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យនៃរោរួបរួមោនាថតមួយជាមួយោនា

ៃិងរោរ ត្េល់តនមលែដល់មៃុស្សដនទដូចថដលបយើង្ តេល់តនមលែឲ្យខលែលួៃបយើង។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៣៩–៤០

្្ះអម្ចាស់ផ្តល់ការអជញជើញជៅដល់ជយម៉្សខូវិល

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្រប�ើងវិញថាៃរណ្្ ឺជាបយែម្សខូវិលបហើយថាបតើរាៃអ្វរីោៃប្រើតប�ើងចំបោះោត់បោយរោរអាៃ

្របាល្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា39ៃិង40។បៅន្ងៃទរី៥ថខម្ររាឆ្នាំ១៨3១បយែម្សខូវិលកតូវោៃបញ្ជា

បោយកពះអរាចស់ឲ្យទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�39:១0)។បែុថៃតេោត់ពុំោៃបោរពរាមរោរសៃយារបស់

ខលែលួៃបដើម្បរីបធ្វើរាមរោរបញ្ជារបស់កពះប�ើយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា40:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សៃិោយពរីមូលបហតុថដល

បយែម្សខូវិលោៃបដិបសធរោរអបញជើញរបស់កពះអរាចស់ចបំោះោត់។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររ្រសាបសច្រតេរីសញ្ញាថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើជាមួយកពះអរាចស់។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤១–៤៤)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃបៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4១–44,អ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

ពិចារណ្សំណួរខាងបករោម៖បតើបកោះថានា្រ់នៃរោរតបកម្រសបកមើបចង់ោៃរាៃអ្វរីខលែះ?បតើបយើង្ួរថតបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់បោយរបបៀបណ្?បតើបសច្រតេរីសាលាប់ៃឹងរាៃរសជាតិោ៉ាងដូចបមតេចចំបោះអស់អ្ន្រថដលសុចរិត?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃឹងរាៃឱរោសបរៀៃពរីចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចំបោះសំណួរទាំងបៃះកពមទាំងបរៀៃ

អំពរីក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយរបសក់ពះអរាចស់។
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គមគ�ៀន ទតី ៤៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១
បមបរៀៃទរី46៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤១:១–៦

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនថា្ួកសិស្សដ៏្ ិែនឹងរកសា្កឹែ្យវិន័យររែស់្ ្រង់

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលនាំម្រៃូវ្រតេរីរ្ីររាយឬថស្វងរ្របសច្រ្រីអំណរបៅ្រ្ននុងរោរបធ្វើបរឿងអ្វរីមួយ។

• បតើអ្ន្ររី្ររាយឬបពញចិតតេ្រ្ននុងរោរបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាកពះអរាចស់សព្វកពះហឬទព័យបៅ្រ្ននុងរោរបធ្វើអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់

អំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់សព្វកពះហឬទព័យបៅ្រ្ននុងរោរបធ្វើបនាះ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់សព្វកពះហឬទព័យ្រ្ននុងរោរបធ្វើអ្វរី?(កបទាៃពរដល់រាកសតេកទង់«កពះពរដ៏កបបសើរបំ្ុតជាង

កពះពរទាំងអស់»)។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរមៃិបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ពទះអរាចាស់ 

សព្្ពទះហឬទ័្យ ្បទានពរ ដល់ងយើរ ងៅងពល. . .

• បោងរាមខ១បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យកបទាៃដល់បយើង?

(អ្ន្រអាចចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថា្បុរសាដាប់រាៃៃព័យថាសាដាប់បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បហើយបោរពរាម។សូមបកបើចបមលែើយ

របស់សិស្សបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ស្្ព្រះ�ឬទរ័យពបទាៃ្រ�ល់គយើងគៅគ្លគយើងោដាប់

គ�ើយគោរ្តាមពទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណំ្ោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលបបកងៀៃៃូវ

បោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ថាបតើពួ្រប្ធាលាប់រាៃបទពិបសាធៃ៍នៃ្រ្រីអំណរជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរបធ្វើអ្វរីមួយសករាប់អ្ន្រដនទរានា្រ់បទៀត

ថដរឬបទ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចំបោះអ្ន្រថដលកពះអរាចស់សព្វកពះហឬទព័យកបទាៃពរដល់អ្ន្រចំបោះរោរសាដាប់រាមកទង់បនាះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅកបមូល្្នរីោនាបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូ។ពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃំួៃថដលផ្លាសប់ៅ

រដ្ឋអូនហអូោៃបធ្វើដូបចានាះបោយរោរលះបង់។ពួ្រប្ោៃល្រ់កទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងតនមលែបថា្រឬចា្របចញពរី្្ទះៃិង

កទព្យសម្បតតេិបោយពុំោៃល្រ់ដូរបសាះបហើយបចញបៅរដ្ឋអនូហអូបោយរោរបោរពកបតិបតតេិរាមបញ្ជាថដលកពះអរាចស់ោៃ

កបទាៃឲ្យរាមរយៈពយារោរីរបស់កទង់។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣០ បពះអរាចាេ់ បាន្រញ្ជា ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ផាលាេ់ គៅ�ដ្ឋ 

អរូនហអរូ ជាកដនលៃង ដដលពួកគ្ នឹង ទទួល បកឹត្យវិន័� �្រេ់បទង់ ( េរូមគមើល ្. នធិង 

េ. ៣៧:៣, ៣៨:៣២ ) ។ លតីរា៉ាន ខរូពលៃតី ជា េរាែធិក រានាក់ នន សាេនាចបក ក្ញង 

�ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន ែ្ល់ ឲ្យដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន នធិង បកមុប្ួសា� 

�្រេ់ពួកគ្នរូវ « ែ្ទះ នធិង គេ្ៀង អាហា� » ( គេចក្តី គែ្ើម កណ្ឌ ្. នធិង េ. 

៤១ ) ។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដលបាន កត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤១ គៅន្ងៃទតី ៤ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៨៣១ មធិន�រូ�្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតី 

គលាកបាន មកដល ់�ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ គៅ ក្ញងវិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ 

ពយាក្�ី នធិង អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក ដនទគទៀត ឲ្យ អ្ធិសាឋាន គដើម្តី ទទួល បកឹត្យវិន�័ 

�្រេ់បទង់ ។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ បទង់ បាន ្រញ្ជាក់ពតី កដនលៃងដដល �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង 

េ៊ីឌនតី �ិកដុន ្ួ� �េ់ គៅ គហើ� បាន គៅ ដអតវឺត បា៉ាបទធិច ឲ្យ គ ្្វើជា ្រ៊ីេ្សព ទតីមួ� នន 

សាេនាចបក ។
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គមគ�ៀនទតី ៤៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមអំពរីលូស៊ីរា៉ា្រស្៊ីធ(រាដាយរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ)

បហើយៃឹងក្រុមមួយនៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោត់ោៃដឹ្រនាំបៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បមើល្ ំរូ

មួយអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់កបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្ោៃសាដាប់រាមបញ្ជារបស់កទង់បដើម្បរីផ្លាស់ទរីបៅរដ្ឋ

អូនហអូ៖

លូសី៊រា៉ា្រស្៊ីធោៃដឹ្រនាំក្រុមមួយថដលរាៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រចំៃួៃ៨0នា្រ់បចញពរី្ូមិហាវាថយែតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

បៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។បៅបពលពួ្រប្បធ្វើដំបណើររាមទូ្របៅរាមថកព្រ�រី្ររោយូរោៃិងបសៃរីរោបៅោហាវា�តូរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

បនាះលូស៊ីោៃរំឭ្រដល់ពួ្របរិសុទ្ធថាពួ្រប្្រំពុងបធ្វើដំបណើររាមបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់ដូចជាលរីនហពរី�ំនាៃ់បដើមបពល

ោត់ោៃចា្របចញពរីបយរូសា�ិម។ោត់ោៃឲ្យដំបនូាមៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធថាបបើពួ្រប្ៃឹងបសាមះកតង់បនាះព្ួរប្«រាៃ

មូលបហតុដូចោនាបដើម្បរីរំពឹងទ្ុរៃូវពរ�ព័យទាំងឡាយនៃកពះ»(សូមបមើលHistory of Joseph Smith by His 
Mother,ោៃបោះពុម្ពបោយPreston Nibley[ឆ្នាំ១9៥៨],ទំពព័រ១9៥–96;Church History in the 
Fulness of Times Student Manual,ោៃបោះពុម្ពជាបលើ្រទរី២[Church Educational System 
manual, ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ9១)។

បៅបពលពួ្រប្ោៃបធ្វើដំបណើរបៅដល់ោហាវា�តូពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញថា្រំពង់ថ្កតូវោៃស្ទះបោយទឹ្រ្រ្ររារាំងមិៃឲ្យទូ្រ

បចញចូលោៃ។«បនាទាប់ពរីអស់រយៈបពលដ៏រៃ្ធត់ជាបកចើៃន្ងៃបៅោហាវា�តូបនាះ្រុរារតូចៗមួយចំៃួៃចាបប់្តេើមឈឺបហើយ

មៃុស្សជាបកចើៃ្រ្ននុងក្រុមោៃបកស្រឃ្លាៃបហើយោ្រ់ទឹ្រចិតតេ។ពួ្រប្ោៃបង់ន្លែបដើម្បរីអង្គនុយបៅបលើដំបូលទ្ូរបោយោ្់រឥវែៃ់

របស់ពួ្រប្បៅបលើទ្ូរបហើយោៃទទួល្រថៃលែងក�្របបណ្ដាះអាសៃ្នសករាប់កសតេរីៃិង្រុរារតូចៗរហូតដល់កពឹ្រថស្អ្រប�ើង។

បៅបពលពួ្រប្កត�ប់ម្រទ្ូរវិញលូស៊ីោៃបញ្ចនុះបញ្ចតូលដល់ក្រុមថដល្រំពុងថតបៅទួញបសា្រសុំឲ្យកពះអរាចស់បោំ្់រផ្ទាំង

ទឹ្រ្រ្រ្រករាស់នម្ហ្វរីតថដល្រ្របៅ្រំពង់ថ្បនាះ»(Church History in the Fulness of Times Student 
Manual,9២)។

លូស៊ីោៃោស់បតឿៃដល់ក្រុមរបសោ់ត់ឲ្យរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបហើយោៃសៃយាថាបបើពួ្រប្ៃឹងរាៃសាម្្គរីភាព

បៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃបហើយសុំឲ្យកពះបថំប្រផ្ទាំងទ្ឹរ្រ្រថដល្រ្រ្រំពង់ថ្បនាះបនាះវៃឹងោៃសបកមច។លូស៊ីោៃពិពណ៌នា

អំពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់បទៀតថា៖«របំពចបនាះរាៃសបំ�ងមួយបៃលែឺប�ើងដូចជា្ ្គរលាៃ់។អ្ន្របបើ្រទូ្រោៃថកស្រ

ថា‹អ្ន្រក្ប់ោនាសូមបៅរោៃ់្រថៃលែង›។ដុំទឹ្រ្រ្របនាះោៃថប្របកបះបចញបោយទ្ុរកច្រតូចមួយសករាប់ទូ្របហើយបៅបពល

ទូ្រោៃឆលែងរោត់រាម្ លែតូវតូចចបង្អៀតបនាះបោងទ្ឹរោៃរថហ្របោយសារថតទង្គិចៃឹងមុខថប្ររបស់ទឹ្រ្រ្រ។���បយើងោៃ

ឆលែង្ ុតថតបៃ្ិចមុៃបពលថដលទឹ្រ្រ្រម្រជាប់ោនាវិញម្ងបទៀតបនាះ»(សូមបមើលHistory of Joseph Smith by His 
Mother,ទំពព័រ១9៧–២0៥)។

• បតើពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះបរ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលោំ្របៃះោ៉ាងដូចបម្ច?បតើសាថាៃភាពបៃះ

បរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃដឹងជាមុៃអំពរីបយើងបហើយៃឹង�ួយបយើងយ្រឈ្នះបលើរោរលំោ្រទាំងបនាះោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:២–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវរោរថណនំាថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រ។

• បតើកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យព្ួរថអលបឌើរនៃសាសនាចក្របធ្វើអ្វរីខលែះ?(កទង់ោៃបញ្ជាពួ្រប្ឲ្យ�ួប�ុំោនា

បដើម្បរីបធ្វើបសច្រតេរីកពមបកពៀងោនាអធិសាឋាៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿទទួលក្រតឹ្យវិៃព័យរបសក់ទង់បហើយបមើលថាក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កទង់

កតូវោៃរ្រសាបោយសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ)។

• បោងរាមខ3បតើបោលបំណងនៃក្រឹត្យវិៃព័យថដលពួ្រថអលបឌើរកតូវទទួល្ ឺជាអ្វរី?

• បតើរោរទទួលក្រឹត្យវិៃព័យរបស់កពះអរាចស់អាចជាពរ�ព័យមួយចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា«ក្រឹត្យវៃិព័យ»ថដលកពះអរាចស់សបំៅបៅបលើបនាះ្ឺក្រិត្យវៃិព័យថដលោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា4២ជាក្រឹត្យវិៃព័យនៃកពះអរាចស់ចបំោះសាសនាចក្រ។សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាពួ្រប្ៃឹងស្ិរសាក្រឹត្យវិៃព័យ

បៃះលម្អិតបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយ។

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យពិពណ៌នាអំពរីបសច្រ្រីពិតសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:៥សូមសរបសរោ្រ្យដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្កងជឿៃិងពួកសិស្ស ។

• បតើបោល្ំៃិតទាំងពរីរបៃះដូចោនារាមរបបៀបណ្?បតើវអាចខុសោនារាមរបបៀបណ្?
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គមគ�ៀនទតី ៤៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:៥ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីពួ្រសិស្សរបស់កទង់។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើល្រ្ខណៈមួយរបស់ពួ្រសិស្សនៃកពះអង្គសប្រ្គះ្ ឺជាអ្វរី?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់

ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលបបកងៀៃៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖្ួកសិស្សនៃព្រះគយស៊ូវ

ពគបីស្ទទទួលបាៃពកឹត្យវិៃរ័យរបស់ពទង់គ�ើយគោរ្តាម)។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ថដលពួ្រសិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវថ្រ្រសាបទបញ្ញតតេិបហើយពុំកោៃ់ថតោៃដឹងពរីបទបញ្ញតតេិ

បនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរំឭ្របទោឋាៃបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅងដើម ដ្ី ករាលាំរ នន យុវជន

បោយខលែលួៃប្ផ្ទាល់។សូមឲ្យពួ្រប្បក�ើសបរើសបទោឋាៃមួយបហើយសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ

បសៀវបៅ្រតក់រារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចងប់ធ្វើបដើម្បរីរសប់ៅរាមបទោឋាៃបនាះោៃរោៃ់ថតកបបសើរជាងមៃុបៃ្ិច។

(សូមអះអាងៃឹងសិស្សថាបៃះ្ ឺជាស្រម្ភាពផ្ទាល់ខលែលួៃមួយបហើយពួ្រប្ៃឹងពុំសុំឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

ជាមួយអ្ន្រដនទបទ)។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤១:៧–៨

្្ះអម្ចាស់តណនាំ្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យសាថារែនាជ្ហោឋានមួយតដល្ យាការីអាចរសជ់ៅជហើយរែកត្រែ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:៧–៨បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ្ ្គត់្្គង់

ប្ហោឋាៃមួយថដលពយារោរីៃិងក្ួសាររបសប់លា្រអាចរស់បៅបហើយយែូថសបអាចបៃ្្រិច្ចរោររបស់បលា្រ្រ្ននុងរោរប្រថកប

កពះ្ម្ពរីរប៊ីប។កពះអរាចស់្រ៏្ ្ល់ៃូវរោរថណនាំសបង្ខប្ ងថដរចបំោះស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤១:៩–១២

្្ះអម្ចាស់ជៅតអែជវើែោ៉ា្្រចិឲ្យជ្វើជារែ៊មីស្ស្្ររីមួយននសាសនាច្ក

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមែថាវួដរបស់ព្ួរប្កតូវរោរប៊ីស្សព្ ្រីរានា្រ់។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4១:9–១0បោយខលែលួៃប្រ្របមើលអ្វរីថដលជាប់ទា្រ់ទងបៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើជាប៊ីស្សពរានា្រ់។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើរាៃអ្វរីខលែះថដលជាប់ទា្រ់ទងៃឹងរោរបៅបបកមើនៃប៊ីស្សព្ ្រី?(ប៊៊ីស្ស្ពតូវបាៃគៅគោយ

ព្រះបាៃោំពទគោយសំគ�ងរបស់សមាជិកគ�ើយបាៃផតងតាំងគោយសិទ្ធិអំណាចពតឹមពតវូ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

សរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាប៊ីស្សព្រ្ននុងវួដសព្វន្ងៃបៃះពុំកតវូោៃបញ្ជា

ឲ្យចំណ្យបពលទាំងអស់របស់ពួ្រោត់«បធ្វើរោរឲ្យកពះវិហារ»ដូចថដលកពះអរាចស់ោៃបៅថអតវឹតោ៉ាកទិចឲ្យបធ្វើ

បនាះបទ)។

• បតើថដលកតវូោៃ«ថតងរាំងបោយសបំ�ងនៃសាសនាចក្រ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(វរាៃៃព័យថាសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រោៃ្ ្ល់រោរោំកទរបស់ព្ួរប្ឬោំកទមៃុស្សថដលកតូវោៃបៅបោយកពះ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ល្រ្ខណៈថដលថអតវឹតោ៉ាកទិចរាៃថដលៃឹង�ួយោត់បៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់ោត់។

• បតើរាៃល្រ្ខណៈអ្វរីខលែះថដលថអតវឹតោ៉ាកទិចរាៃថដលអាច�ួយោតប់ៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើរបស់ោត់?(បៅបពលសិស្ស

បឆលែើយអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាឧបាយកល្ឺកប្របបោយរោរបោ្របបញ្ឆោតឬរោរលា្រ់ពុត។បហតុដូបចានាះបហើយ

រោរ«ោមៃឧោយ្រល»រាៃៃព័យថាជារោរបសាមះកតង់ៃិងបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4១:១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរ

កពរាៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅចុងបញ្ចប់នៃវិវរណៈបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីកបយព័ត្ន្រ្ននុងរបបៀបថដលបយើងរោៃ់ភាជាប់ៃូវកពះបៃ្ទតូលទាំងឡាយរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះបនាះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាចំបោះយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដនទបៃះ្ ឺជាបទបញ្ញតតេិមួយបដើម្បរីរ្រសា

បទ្ម្ពរីរ)។បតើរោរណ៍បៃះទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលបយើងោៃបរៀៃអំពរីព្ួរសិស្សនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមច្?

េូមជួយេិេ្សឲ្យ

អនុវត្តងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

ក្�អនុវត្ រាន គៅគពល េធិេ្ស ោុំងឡា� 

្ធិត នធិយ� នធិង �េ់គៅ បេ្រតាម 

គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� ដដល ពួកគ្ 

បាន គ�ៀន ។ ប្រធាន ្រូរា៉ាេ គអេ 

ម៉នេុន បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ ៖ 

« គោលគៅ នន ក្� ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ 

. . .្ឺ មធិនដមន គដើម ត្ី ‹ ចាក់ ព័ត៌រាន ›  

ចរូល គៅក្ញង ចធិត្ នន [អ្កគ�ៀន] គនាះ 

គទ ។ . . . ជរលជៅជនាះ្ ឺជដើម្បរី

រែំផុស្ ំនិែដល់រែុ្្គលម្នាក់ៗឲ្យ

្ិែឲ្យដឹងជហើយរែនាទារែ់មកឲ្យជ្វើអវរី

ម៉យាងអំ្រីការរសជ់ៅតាមជរលការណ៍

ទាំងឡាយននដំណឹងល្អ » ( គៅក្ញង 

Conference Report ដខ តុលា ឆ្នាុំ 

១៩៧០ ទុំព័� ១០៧ ) ។ គៅគពល 

េធិេ្ស េ�គេ� អុំពតីអា�មមេណ ៍�្រេ់ពួកគ្ 

គហើ� ពធិចា�ណា គៅគលើ េកមមេភាព 

ជាក់លាក់ដដលពួកគ្ ្ ួ� គ្្វើ គនាះ 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ អាច ្រុំែុេ ្ ុំនធិត 

ដល់ពួកគ្ អុំពតី វិ្ តីជាក់លាក់ គដើម្តី អនុវត្ 

គេចក្តីពធិត ដដលពួកគ្ បាន គ�ៀន ។
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គមគ�ៀនទតី ៤៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ ដរូច ខាង គបក្ម គោ� ដអលគឌើ� ដនល គអ រា៉ាក់ដេ្វល 

នន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ឲ្យឮៗ ៖ « រាល់ន្ងៃ គ�ើង េគបមច ចធិត្ គៅគលើ កបមធិត នន ភាព ជា េធិេ្ស 

�្រេ់គ�ើង » (My Servant Joseph, » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩២, ទុំព័� ៣៩ ) ។ 

 

 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះអាច�ួយព្ួរប្

រោលាយជាសិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោៃ់ថតល្អ។
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គមគ�ៀន ទតី ៤៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:១–២៩
បមបរៀៃទរី4៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4២:១–២9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:១–១០

្្ះអម្ចាស់ោនជៅ្ ួកតអលជ�ើរឲ្យរែជ្ងៀនដំណឹងល្អជហើយសាថារែនាសាសនាច្កររែស់្្រង់ជ�ើង

បៅបលើរោដារបខៀៃថ ្្ន្រខាងបលើសូមសរបសរថា្កឹ្រ្យវិន័យ និរ បទ្ប្្ញ្រ្ិ ទាំរឡាយ ។

បៅថ ្្ន្រខាងបករោមសូមសរបសរោ្រ្យដូចខាងបករោម៖

 ការ ោក់កំហិ្រ ពរជ័យ បន្នុក ធុញ្ទាន់ អំងណាយទាន ្ពំណដន រង្វាន ់

សូមចាប់ប្្ើមបោយរោរសុំឲ្យសិស្សពិចារណ្ថាោ្រ្យណ្មួយបៅបលើរោដារបខៀៃថដលពួ្រប្អាចបក�ើសបរើសបដើម្បរីយ្រម្រ

ពិពណ៌នាអំពរីក្រតឹ្យវិៃព័យៃិងបទបញ្ញាតតេិទាំងឡាយ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយៃូវោ្រ្យៃិងោ្រ្យទាំងឡាយ

ថដលពួ្រប្បក�ើសបរើសបហើយពៃ្យល់ថាបហតុអ្វរី។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្រួចបហើយសូមសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្រ៏បពលខលែះវពោិ្របដើម្បរីរ្រសាបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ?

• បហតុអ្វរី្រ៏មៃុស្សមួយចំៃួៃរាៃអារម្ណ៍ថាក្រឹត្យវិៃព័យឬបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ្ឺជាអបំណ្យឬពរ�ព័យមួយដបូច្នះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រឲ្យបៅរោៃ់រដ្ឋអនូហអូបនាះកទង់ោៃសៃយា

ថាបៅបពលពួ្រប្បៅទរីបនាះបនាះកទង់ៃឹងកបទាៃដល់ព្ួរប្ៃូវក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កទង់(សូមបមើល្�ៃិងស�3៨:3២)។

ព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រភា្បកចើៃោៃបោរពរាមបញ្ជាឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាបៅឯរដ្ឋអនូហអូ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្មួយចៃួំៃ

ោៃបៅដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់បហើយបនាះថអលបឌើរ១២នា្រ់ោៃ�ួបជាមួយៃឹងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃអធិសាខាៃ

បៅរោៃ់កពះអរាចស់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:១–3ឮៗ។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុថាបហតុអ្វរីោៃជាព្ួរថអលបឌើរោៃ�ួប�ុំោនា។

• បហតុអ្វរីោៃជាពួ្រថអលបឌើរ�ួប�ុំោនាបៅបពលបៃះ?(កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាព្ួរប្ឲ្យ�ួប�ុំោនាបដើម្បរីទទួលក្រឹត្យវៃិព័យ

របសក់ទង់)។

បរុព្វកថា
េរូម �ំឭក េធិេ្ស ថ្ គៅដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣០ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ដល ់ពួក្រ�ិេុទ្ 

គៅ�ដ្ឋ នរូវ គយ៉ាក ឲ្យ ប្រមរូល ្ ្តីោនា មក ឯ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. 

៣៧) ។ គៅក្ញង ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣១ បទង់ បាន េនយា ថ្ ពួកគ្ នឹង ទទួល បាន 

បកតឹ្យ វិន័� �្រេ់បទង់ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៣៨:៣២) ។ គៅន្ងៃ ទតី ៩ ដខ កុម្ៈ 

ឆ្នាុំ ១៨៣១ មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតី ក្� មកដល់ ទតីបកុង ខឺតឡង់ គនាះ រាន ដអលគឌើ� 

១២ នាក់ នន សាេនាចបក បាន ប្រមរូល ែ្ញុំ ោនា គហើ� បាន អ្ធិសាឋាន �ួមោនា ដរូច ដដល 

បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ដល់ពួកគ្ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៤១:២–៣ ) ។ គៅក្ញង 

សាថានភាព គនះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ម�ួ ដដល ឥឡជូវ គនះ បាន្រញ្ចជូល 

ជា  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២:១–៧៣ ។ គលាក បាន ទទួល ក្�ដណនាុំ 

្រដនថែម គៅ ន្ងៃ ទតី ២៣ ដខ កុម្ៈ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៤២:៧៤–៩៣ ) ។ គោ�្រ 

ញ្ចជូល វិវ�ណៈោុំងគនះ �ួមោនា បតរូវ បាន សាគល់ ថ្ ជា « បកឹត្យវិន័� នន សាេនាចបក » 

( ្. នធិង េ. ៤២ កបាល កណ្ឌ ) ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២ នឹង បតរូវ 

បាន ្រុំដ្រក ជា ្រតីគមគ�ៀន ។ គមគ�ៀន គនះ ប្្រ់ដណដា្់រ  ខ ១–១៩ ដដល បាន ែ្ល់ 

ក្�ដណនាុំ អុំពតី ក្� ្រគបងៀនដុំណឹងល្អ នធិង ក្� ្រគងកើត ចបា្់រ ននក្� ប្របពឹត្ ទរូគៅ េបរា្រ់ 

េរាែធិកនន សាេនាចបក ។
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សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:4–១0បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្រថអលបឌើរបចញបៅ

ពរីរៗនា្រ់បធ្វើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អបហើយសាថាបនាសាសនាចក្របៅក្ប់្ ូមិភា្ថដលពួ្រប្កតូវោៃ

បៅឲ្យបៅរហូតដល់មៃុស្សទាំងអស់កតវូោៃបៅឲ្យ�ួប�ុំោនាជាក្រុមថតមួយ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:១១–១៧

្្ះអម្ចាស់ោនរែជង្កើែជរលការណ៍ននការរែជ្ងៀនដំណឹងល្អ

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្្រំពុងអង្គនុយបៅ្រ្ននុងសាលា�ំៃុំរង់ចាំរោរកប�ុំសាករោមែង់ចាប់ប្្ើម។សរា�ិ្រនៃ្ ណៈប៊ីស្សព

ឬ្ ណៈកបធាៃសាខាោៃពៃយាបពលបហើយពុំទាៃ់ោៃម្រដល់បៅប�ើយ។រាៃមៃុស្សរានា្រ់ម្រពរីក្រមុ�ំៃុំោៃបករោ្រឈរ

ប�ើងបហើយពៃ្យល់ថាោត់ចង់្ ្ល់រោរបៅបបកមើមួយចៃំួៃបហើយបបកងៀៃៃូវបោលលទ្ធិ្ ្រីមួយចំៃួៃថដលកតូវោៃបបើ្រសថម្ង

ដល់ោត់។

• បតើអ្ន្រៃឹងរាៃកបតិ្រម្ោ៉ាងណ្ចបំោះសាថាៃភាពបៃះ?បហតុអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:១១ឲ្យឮៗបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលថា

បតើៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបបកងៀៃៃិងសាថាបនាសាសនាចក្ររបស់កទង់។

• បតើៃរណ្ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបបកងៀៃៃិងសាថាបនាសាសនាចក្ររបសក់ទង់?(សិស្ស្ ួរ

ថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លបគពងៀៃៃិងោថាបនាោសនាចពកពតូវផតបាៃគៅគោយព្រះ

ៃិងបាៃផតងតាំងឬផញកគចញគោយ្ ួកអ្ក�ឹកនាំផ�លមាៃសិទ្ធិអំណាចនៃោសនាចពក)។

• បោងរាមខ១១អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អ្ឺកតវូរោរបៅរបស់ព្ួរប្កតវូោៃប្

សាគល់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បតើសរា�ិ្រសាសនាចក្រសព្វន្ងៃបៃះដឹងថាមៃុស្សរានា្រ់ោៃទទួលរោរបៅបបកមើបៅ្រ្ននុង

វួដឬបស្្របហើយៃឹងោៃថញ្របចញឬោៃថតងរាំងបោយព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របោយរបបៀបណ្?(ប្មះ

របស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃបៅបនាះកតូវោៃបរ្ហាញបៅរោៃ់សរា�ិ្រភាពនៃសាសនាចក្រសករាប់រោរបោះបឆ្នាត

ោំកទ។បៃះកតូវោៃសាគល់ថាជាបោលរោរណ៍នៃរោរយល់កពមជាទបូៅ។សូមបមើល្�ៃិងស�២6:២)។

• បតើទកមង់រោរនៃរោរោំកទដល់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនំាសាសនាចក្រៃិងព្ួរក្ូបបកងៀៃអាចរោរោរដល់សាសនាចក្រៃិងសរា�ិ្រ

ោ៉ាងដូចបម្ច?(រោរោំកទដល់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ�ួយបយើងដឹងថាៃរណ្កតូវោៃបៅឲ្យដឹ្រនាំៃិងបបកងៀៃបៅ

្រ្ននុងសាសនាចក្រ)។វ្រ៏អាច�ួយរោរោរបុ្្គលរានា្រ់ៗពរីរោរសៃ្ត់សាមៃៗចបំោះរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលពុំ

ោៃចាត់បៅឲ្យព្ួរប្បហើយថាបតើមួយណ្ថដលព្ួរប្ោមៃសិទ្ធិអណំ្ចបដើម្បរីបធ្វើបនាះ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:១២–១3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ទំៃួលខុសកតូវថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យមៃុស្សថដលបបកងៀៃៃិងដ្ឹរនាំបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររួមទាំងព្ួរអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា

បពញបរា៉ាង្ ងថដរ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើទៃំួលខុសកតូវថដលកពះអរាចស់កបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកទង់បៅឲ្យបបកងៀៃឬដ្ឹរនាំ

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររាៃអ្វរីខលែះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់ក្ូបបកងៀៃៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អដូចរាៃ

បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ?

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរ�ព័យោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលក្ូបបកងៀៃឬពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំរបស់អ្ន្រោៃរស់បៅរាមបោលលទ្ធិ

ៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃបបកងៀៃបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:១3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដល្ ួរថតដ្ឹរនាំបយើងបៅបពលបយើង

បបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4២:១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រទាំងឡាយថដល

បបកងៀៃដំណឹងល្អ្ ួរបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណ។

• បតើបយើងអាចទទួលោៃឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបដើម្បរី�ួយបយើងបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទអំពរីដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

(គបើសិៃជាគយើងអធិោឋាៃគោយគសចក្ដបីជំគៃឿគនារះគយើងអាចទទួលបាៃព្រះវិញ្ញាណជួយគយើងបគពងៀៃ�ល់អ្ក�នទ។

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យបៅ្រ្ននុងខទរី១4ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញ

ថាបថៃថែមពរីបលើរោរអធិសាឋាៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបយើងចាំោច់កតូវរាៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលកពះវិញ្ញាណ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រ�ហ�ិូៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖
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« ្រទ្ម្ពតី� បាន ដចងថ្ ‹  បពះវិញ្ញាណ បតរូវ បាន ប្រោន ដល់ អ្ក គោ� ោក្យ អ្ធិសាឋាន នន គេចក្តី ែុំគនឿ 

គហើ� គ្រើេធិនជា អ្ក រាល់ ោនា មធិន បាន ទទួល បពះវិញ្ញាណ គទ គនាះ អ្ក រាល់ ោនា នឹង មធិន បតរូវ ្រគបងៀន គឡើ� › 

(្. នធិង េ. ៤២:១៤) ។ ក្�ណ៍ គនះ ្រគបងៀន ថ្ វាពុុំបោន់ដត ថ្ អ្កនឹងមធិន ្រគបងៀន ឬ ថ្ អ្ កពុុំ អាច 

្រគបងៀន ឬ ថ្ វា នឹង ជា ក្� ្រគបងៀន មធិន ល្អ គនាះគទ គទ វា ខាលាុំង ជាង គនាះ គៅគទៀត ។ វា ្ ឺ ជា ទបមង់ 

កធិ�ិយេព្ទ ្រញ្ជា ។ ‹ អ្ករាល់ោនាមិន្ែូវ្រគបងៀន គឡើ� › ។ េរូម ោក់ ោក្យអ្នកគៅ ទតីគនាះ ែុំនួេ 

ឲ្យអ្នករាល់រនា រាន ភាសា ភ្ុំ េ៊ីណា� ។ គនះ ្ ឺ ជា ្រទ្រញ្ញត្ធិ មួ� » (Teaching, Preaching, 
Healing » Ensign  ដខ មករា ឆ្នាុំ ២០០៣, ទុំព័� ៤១ ) ។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:១4ៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរហូ�ិៃបតើៃរណ្្ ឺជា

ក្ូបបកងៀៃពិតបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់សាសនាចក្រ?(កពះវិញ្ញាណ)។

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលសិស្សអាច�ួយបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:១6–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរី

តួនាទរីរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។មុៃបពលសិស្សអាៃវៃឹងជា�ំៃួយបដើម្បរីរំឭ្រសិស្សថាោ្រ្យអរ្ លរួងលាម ចិ្រ្ថដលោៃបកបើ

បៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ្ឺជាប្មះមួយបទៀតសករាប់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

• កសបរាមខ១៧បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងដឹងបហើយបធ្វើអ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំ

បោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ដូចខាងបករោម៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ឹងៃូវគរឿងពគបយ់ា៉ាងគ�ើយផ្លងទបីបនាទាល់អំ្ បី

ព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបពុតា)។

• បផ្ដាតបៅបលើបោលលទ្ធិបៃះបហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីរាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ងប់ៅជាមួយបយើងបៅបពល

បយើងបបកងៀៃដំណឹងល្អ?

• បតើរោររាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ង់បៅជាមួយអ្ន្រអាច�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលអ្ន្របបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ ិតអំពរីសំណួរដូចខាងបករោម(អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុចាប់ប្្ើម

ថានា្រ់បរៀៃឬបរៀបចំោ្រ់បៅ្រ្ននុងក្រោសសករាប់ថច្រចាយ)៖

ង្រើងពលណា ណដល អ្ក រានបទ្ពិងសាធន៍ អំពដី ្ពទះងចសាដា និរ ឥទ្្ិពល នន ្ពទះវិញ្ញាណបរិសុទ្ ្ងពល អ្ក កំពុរ បង្រៀន 

( ណចកចាយ, ពន្យល់ ឬ ណេ្រ ទ្ដីបនាទាល់ អំពដី ) ដំណរឹល្អ ? 

ង្រើ ងពល ណា ខ្ទះ ណដល អ្ក ដឹរ ថ្ ្ពទះវិញ្ញាណ បរិសុទ្្ ណេ្រ ទ្ដីបនាទាល់ មក កាន់ អ្ក អំពដី ្ពទះវរបិតាសួ្ ៌ និរ ្ពទះងយសមូវ 

្ ដ្ីស្ ?

បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបក�ើសបរើសសំណួរមួយ្រ្ននុងសំណួរទាំងឡាយបហើយ

ថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បថៃថែមទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីតួនាទរីដ៏សំខាៃ់

ថដលកពះវិញ្ញាណរាៃបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃដំណឹងល្អ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:១៨–២៩

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្្កឹែ្យវិន័យនិងរែ្ររែញ្ញែ្តិទាំងឡាយស្ម្រែ់សម្ជិកននសាសនាច្ក

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖(សូម្រុំបញ្ចតូលោ្រ្យបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ)៖

្. នរិ ស. ៤២:១៨–១៩ ( ការ សំលាប់ ) ្. និរ ស. ៤២:២០ ( ការលួច ) ្. នរិ ស. ៤២:២១ ( ការ កុហក )  

្. នរិ ស. ៤២:២២–២៣ ( ការងលាភ ចរ់ បាន របស់ អ្កដនទ្ ) ្. នរិ ស. ៤២:២៤–២៦ ( អំងពើ ផិ្រក្្រ់ )  

្. នរិ ស. ៤២:២៧ ( ការ និោយ អា្កក់ ពដី អ្កដនទ្ )

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងក្រឹត្យវៃិព័យៃិងបទបញ្ញតតេិនានាថដលទា្់រទងបៅៃឹងសរា�ិ្រ

ទាំងអស់នៃសាសនាចក្រ។សូមថបងថច្រសិស្សជាបរីក្រុមឬកោំមួយក្រុម។សូមចាត់ឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរ

មួយឬពរីរថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពៃ្យល់ថាវ្្គបទ្ម្ពរីរៃិមួយៗរាៃៃូវរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់អំពរី

បទបញ្ញតតេិជា្រ់លា្់រមួយ។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យព្ួរប្រួចបហើយបកបើ្ បករាងខាងបករោម

បដើម្បរីបរៀបចំបបកងៀៃដល់ក្រុមរបស់ពួ្រប្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចបរ្ហាញ្ បករាងបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំ
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គមគ�ៀនទតី ៤៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:១–២៩

ថច្រជាវបៅបលើក្រោសដល់ព្ួរប្។)អ្ន្រអាចៃឹងចង់បលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យបកបើ្ូរៃបសៀវបៅងដើម្ដីករាលាំរ នន យុវជនឬ

បសច្រ្រីថណនាំបៅបទ្ម្ពរីរសករាប់�ំៃួយបថៃថែម។បបើសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្ររាៃចំៃួៃតិចអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យ

បបកងៀៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូលជាជាងបបកងៀៃបៅដល់ក្រមុរបស់ព្ួរប្)។

១� សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ពរីក្រុមរបស់អ្ន្រឲ្យអាៃៃូវបទ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យព្ួរប្ឮៗ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ល្់បោបល់

ដល់សរា�ិ្រនៃក្រុមរបស់អ្ន្រឲ្យ្ ូសចំណ្ំបញ្ញតតេិឬក្រឹត្យវៃិព័យបៅ្រ្ននុងវ ្្គបទ្ម្ពរីរ។

២� សូមកោប់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញម្រពរីខ្ម្ពរីរ។

3� សូមពៃ្យល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាបទបញ្ញតតេិបៃះសំខាៃ់ៃិងរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិរបសប់យើងចបំោះ

បទបញ្ញតតេិអាច�ះឥទ្ធិពលដល់សុខុរាលភាពខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង។

4� សូមថច្រចាយ្ ំៃិតមួយអំពរីអ្វរីថដលបយើងទាំងអស់ោនាអាចបធ្វើរោៃ់ថតបពញបលញ្រ្ននុងរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិបៃះ(ឬរោរោរ្រុំឲ្យ

បោំ្់របទបញ្ញតតេិបៃះ)។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់អបញជើញសរា�ិ្រក្រុមរបស់អ្ន្រឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្្ ងថដរ។

សូមកោ្រដថាអ្ន្រឲ្យបពលពួ្រប្ក្ប់កោៃ់បដើម្បរីសិស្សអាចបកតៀមខលែលួៃរួចបហើយបបកងៀៃដល់ក្រុមរបស់ព្ួរប្។បៅបពល

សិស្សបបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្រសូមបដើរបមើល�ុំវិញបហើយ្ ្ល់ជា�ំៃួយៃិងរោរបលើ្រទ្ឹរចិតតេបពលចាោំច់។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់រោរបបកងៀៃដល់ក្រុមរបស់ព្ួរប្បហើយសូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ថដលពុំបពញបលញដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តាមរយបៈ ការ បង្មើ ្ពទះ នរិការ រកសា បទ្ប្្ញ្រ្ិរបស់ ្ទ្រ់ ងនាទះ ងយើរ បង្ហាញ. . .

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:២9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលបំបពញបោលរោរណ៍បៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបំបពញចបនាលាះទបំៃរបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីឲ្យ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍រាៃល្រ្ខណៈកសបដៀងៃឹងបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖តាមរយៈការបគពមើព្រះៃិងការរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់

ពទង់គនារះគយើងបង្ហាញគសចក្តបីពសឡាញ់របស់គយើងចំគោរះព្រះ។(អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបោលរោណ៍

បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើរោររ្រសាក្រឹត្យវិៃព័យៃិងបទបញ្ញតតេិរបស់កពះបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកទង់ោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិោៃនាំអ្ន្រឲ្យខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ិតអំពរីអា្រប្ប្រិរោិរបស់ព្ួរប្ចំបោះក្រឹត្យវិៃព័យៃិងបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអរាចស់។សូមអបញជើញ

ពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសបទបញ្ញតតេិមួយថដលពួ្រប្ៃឹងពយាោមបដើម្បរីរ្រសាឲ្យោៃរោៃ់ថតបពញបលញថដលជារបបៀបមួយបដើម្បរី

បរ្ហាញពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់ពួ្រប្ចំបោះកពះវរបរិាសួ្៌ៃិងកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចចាយអំពរីរបបៀប

ថដលរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយោៃ�ួយពកងឹងដល់ទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្រជាមួយកពះអរាចស់។

េិេ្សបង្រៀនគ្នាងៅវិញងៅមក

គៅគពល ពួកគ្ េធិកសា នធិង ្រគបងៀនោនា នរូវ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� 

ននដុំណឹងល្អ ដដល បានសាតា� គឡើង វិញ 

ដល ់ោនា គៅ វិញគៅ មក គនាះពួកគ្ 

នឹងរាន នរូវ ក្��ល់ដឹងក្ន់ដតអសាចា�្យ 

គហើ� ពបងឹង ដល ់ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ 

ពួកគ្ ។ េរូម គបែើេគ�ើេ ឱក្េ 

គោ��កចធិត្ ទុកោក់ គដើម ត្ី ឲ្យ េធិេ្ស 

្រគបងៀនោនាគៅវិញគៅមក គហើ� 

ែ្ល់ នរូវក្�ដណនាុំ ចបាេ់លាេ់ ដល់ 

ពួកគ្ គដើម្តីពួកគ្ អាច គ ្្វើបាន 

គជា្ែ័� ។ ជាទរូគៅ ក្� ចាត់ ឲ្យ 

េធិេ្ស ្រគបងៀន ្រទ្ម្ពតី� មួ� គោ�ោមន 

ែល្ ់នរូវក្�ដណនាុំ ចបាេ់លាេ់ ពុុំ អាច 

ែ្លែ់ល ជាក្�្រគបងៀន ល្អ គទ ។ េរូម 

គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ ្ ធិត នធិងអ្ធិសាឋាន 

គពល ពួកគ្ គ�ៀ្រ ចុំ ខលៃលួន គដើម ត្ី ្រគបងៀន ។
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គមគ�ៀន ទតី ៤៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៣០–៤២
បមបរៀៃទរី4៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4២:30–4២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៣០–៤២

្្ះអម្ចាស់ោនោក់្កឹែ្យវិន័យននការថាវាយ

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃសូមបកបើបង់ស្អិតឬហ្វឺតបដើម្បរី្ ូសបនាទាត់មួយបៅបលើថ្រវទឹ្រថាលាចំៃួៃកោំមួយ។សូម្ ូសបនាទាត់

្រ្ននុង្រកមិត្រម្ពស់ប្្សងៗោនាបៅបលើថ្រវទឹ្រៃិមួយៗ។សូមយ្រថ្រវទឹ្រម្រថានា្រ់បរៀៃ។សូមនាំយ្រ្ ូទ្ឹរមួយថដលរាៃទ្ឹរបកចើៃ

ល្មក្ប់កោៃ់បដើម្បរីចា្រ់បបំពញ្រ្ននុងថ្រវទ្ឹរទាំងអស់កតឹមបនាទាត់ថដលោៃ្ ូសបៅបលើថ្រវទឹ្រទាំងបនាះ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់

លាយពណ៌បៅ្រ្ននុងទ្ឹរបដើម្បរីសិស្សៃឹងអាចបមើលប�ើញវបោយរ្យ)។

បៅបដើមបមបរៀៃសូមបរ្ហាញ្ ូទឹ្រ។សូមកោប់ដល់សិស្សថាទឹ្រតណំ្ងឲ្យកទព្យសម្បតតេិៃិងធៃធាៃទាំងអស់្រ្ននុងសហ្មៃ៍

មួយ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨3១សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអនូហអូោៃកតូវរោរ�ំៃួយ

បដើម្បរីបមើលថ្ដល់អ្ន្រទាល់ក្រ�ួយដល់អ្ន្រម្ររាំងលំបៅ្្រីថដលោៃលះបង់ោ៉ាងបកចើៃបដើម្បរីម្រកបមូល្ ្នុំបៅរដ្ឋអូនហអូ

បហើយ�ួយថ ្្ន្រហិរញ្ញវតថែនុបដើម្បរីកបតិបតតេិរោរបលើសាសនាចក្រ្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:30ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលបទបញ្ញតិតេថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងទា្រ់ទងៃឹងអ្ន្រទាល់ក្រ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«សូមៃឹ្រដល់មៃុស្សទាល់ក្រ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យថាវាយកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីោំកទដល់មៃុស្សទាល់ក្រ។

សូមសរបសរោ្រ្យការ ថ្វាយ បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សសញជឹង្ិតចំបោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរថាវាយរាៃៃព័យដូចបម្ច?

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវៃិយមៃព័យដូចខាងបករោមនៃោ្រ្យការ ថ្វាយថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យបោយថអលបឌើរឌរី្ត

ក រ្ីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។អ្ន្រអាចៃឹងចងប់ស្នើរឲ្យសិស្សសរបសរៃិយមៃព័យបៃះបៅ្រ្ននុងថ្មទំពព័រនៃបទ្ ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្បៅ�ិតៃឹងខ30។

បរុព្វកថា
គៅ គដើម ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពួក្រ�ិេុទ្ ភា្ គបចើន ដដល �េ់គៅ ក្ញង �ដ្ឋ នរូវគយ៉ាក �ួម ោុំង 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ផាលាេ់ទតីលុំគៅ គៅក្ន់ �ដ្ឋ ហរូនហអរូ គដើម្តី ចរូល�ួម នឹង បកមុ ្ ុំមួ� 

ដដល បាន ផាលាេ់ដប្រចធិត្គែឿ ទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក ្ មេតីៗ គៅ ទតីគនាះ ។ អ្កដឹកនាុំ 

សាេនាចបក ដេ្វង �ក ក្� ដឹកនាុំ មកពតី បពះអរាចាេ់ ោក់ទង នឹង ក្� �ីកចគបមើន 

ននសាេនាចបក ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ មួ� ដដល ឥឡជូវ បតរូវ 

បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២:១–៧៣ គៅក្ញង វត្រាន 

ននពួក ដអលគឌើ� ១២ នាក ់។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ អុំពតី 

បកឹត្យវិន័� ខាង វិញ្ញាណ ខាង គេដ្ឋកធិច្ច នធិង ខាង សាច់្ ម គដើម្តីដឹកនាុំ េរាែធិក 

សាេនាចបក ឲ្យ ែួ� ដល់អ្ក បកតីបក ែល្់ ហធិ�ញ្ញវតថែញ េបរា្រ់ ្រន្ទញក គែ្សងៗ ក្ញង 

សាេនាចបក គហើ� ែួ� ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ គែ្សង គទៀត ដដល មកដល់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។

ឧបករណ៍េ្រាប់ងមងរៀន

ឧ្រក�ណ៍ េបរា្រ់ គមគ�ៀន អាច ជា វិ្តី 

ដ៏រានប្រេធិទ្ភាព មួ� គដើម្តីែួ�េធិេ្ស 

�ល់ គោលក្�ណ៍ ខាងវិញ្ញាណ ។ 

ជាញឹកញា្រ់ វតថែញ មួ� អាច ែួ� ោក់ោញ 

ចុំណា្់រ អា�មមេណ៍ �្រេ់េធិេ្ស គហើ� ែួ� 

ពួកគ្ ឲ្យ គផាដាត គៅ គលើ ្រទពធិគសា្ន៍ គ�ៀន 

េរូបត ។ គៅគពល ណា អ្ក គមើល គេើញ 

កមមេវតថែញននគមគ�ៀន ម�ួ េរូម បបាកដ ថ្ វា 

ែួ� ែបមុញ ដល់គោល្រុំណង នន គមគ�ៀន 

ជាជាង ក្� �ំខាន ចុំគោះ គមគ�ៀនគៅវិញ ។
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« គដើម ត្ី ថ្វា� ្ឺ ដញក គចញ ឬ លះ្រង់អ្វតី មួ� គដើម្តីគោល្រុំណង ្រ�ិេុទ្ ពធិេធិដ្ឋ គោ�លះ្រង់ » 

(Reflections on a Consecrated Life, » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០,  

ទុំព័� ១៦ ) ។ 

 

 

• បតើអ្ន្រ្ិតថាៃិយមៃព័យបៃះទា្រ់ទងៃឹងទបង្វើនៃរោរ្ ្ល់អ្វរីមួយបដើម្បរី�ួយដល់មៃុស្សថដលខ្វះខាតោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រអាចសបង្ខបបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ30ទា្រ់ទងៃឹងមៃុស្សទាល់ក្រោ៉ាងដូចបម្ច?(បទាះជាសិស្ស

អាចបកបើោ្រ្យប្្សង្រ្រី្រ៏ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ួរថតបរ្ហាញពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បញ្ជាឲ្យគយើងគមើលផ្

�ល់អ្កទាល់ពកៃិងអ្កខ្រះខ្ត។ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រៃឹងចង់អាចអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា3៨:១6,34–36)។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២រាៃបោលរោរណ៍នៃក្រឹត្យវៃិព័យមួយថដលបៅថាក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរថាវាយ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបោលរោរណ៍មូលោឋាៃក្ឹះទាំងបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោម

បោយកបធាៃរា៉ារុៃ�រីរ៉ូមៃរីនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

« គោលក្�ណ៍ ប្ឹះ នធិង ក្� ដក េបមលួ េបរា្រ់ បកឹត្យវិន័� ននក្� ថ្វា� ‹ ្ឺ ថ្ អ្វតីៗប្្រ់ យ៉ាង ដដល គ�ើង 

រាន ជា �្រេ់ ែង បពះអរាចាេ់ គហតុដរូគចានាះ គហើ� បពះអរាចាេ់ អាច គៅ ឲ្យ គ�ើងលះ្រង់ រាល់ បទព្យេម្ត្ធិ 

ដដល គ�ើង រាន គោ� សា� វា ជា �្រេ់ ែង បទង់ ។ ្. នធិង េ. ១០៤:១៤–១៧, ៥៤–៥៧ J. Reuben 
Clark, Jr., in Conference Report, ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៤២, ទុំព័� ៥៥ » ) (Living the 
Principles of the Law of Consecration, » Ensign  ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៩៧៩, ទុំព័� ៣ ) ។ 

កំណ្រ់ចំណាំ ៖ឧប្ររណ៍សករាប់បមបរៀៃដូចខាងបករោម្ឺជារោរសករាយមួយអំពរីក្រតឹ្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយដូចថដលរាៃបៅ

្រ្ននុងសាសនាចក្រកបថហលបៅឆ្នាំ១៨33។បនាទាប់ពរីកោបៃះម្រសាសនាចក្រោៃថ្ររោរអៃុវតតេបៃះ។រាៃឃ្លាមួយចំៃួៃនៃ

រោរអៃុវតតេក្ឹរត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយៃិងរោរថ្រសកមលួរោរអៃុវតតេបៅ្រ្ននុងឆ្នាំបករោយៗម្របទៀត។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សកោំមួយនា្រ់ប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមឲ្យពួ្រប្រានា្រ់ៗរោៃ់ថ្រវទឹ្រទបំៃរមួយ។សូមចា្រ់ទឹ្រពរី្រ្ននុង

្ូចូល្រ្ននុងថ្រវ។សូមបំបពញថ្រវទ្ឹរមួយដល់កតមឹថខ្សបនាទាត់ថដលអ្ន្រោៃ្ូសបហើយសូមបបំពញថ្រវទឹ្របរីបទៀតបៅខាង

បលើបនាទាត់ថដលអ្ន្រោៃ្ូសបហើយបំបពញថ្រវទ្ឹរពរីរបទៀតបៅខាងបករោមបនាទាត់ថដលអ្ន្រោៃ្ូស។សូមពៃ្យល់ថាថ្រវទ្ឹរ

ៃិមួយៗតំណ្ងឲ្យក្ួសារមួយបហើយថាបនាទាត់បៅបលើថ្រវទឹ្រៃិមួយៗតំណ្ងឲ្យបសច្្ររីកតូវរោរៃិងបំណងកោថានាសុចរិតរបស់

ក្ួសារបនាះ។ថ្រវទឹ្រថដលរាៃទឹ្របៅខាងបករោមបនាទាត់តំណ្ងឲ្យក្ួសារថដលពុំរាៃកោ្រ់រោសក្បក់ោៃ់ឬសរាភារបដើម្បរី

្្គត់្្គង់តកមូវរោររបស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4២:3១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

�ំហាៃទរីមួយថដលពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃចាប់ប្្ើមបដើម្បរីរសប់ៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។

• សករាប់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះបតើ�ំហាៃទរីមួយបៅ្រ្ននុងរោររស់បៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរថាវាយ្ ឺជាអ្វរី?(សរាភាររបស់ព្ួរប្

្ឺកតូវោៃ«ោ្រ់កទព្យទាំងបនាះបៅចំបោះមុខប៊ីស្សពនៃសាសនាចក្រៃិងទរីកបឹ្រសាទាំងឡាយរបស់ោត់»។ជា

ោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថាពួ្រប្កតូវបរ្ហាញៃូវរោរស្ព័ក្ចិតតេរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីថាវាយកោ្រ់ៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្ដល់

សាសនាចក្រ)។

• បតើប៊ីស្សពតណំ្ងឲ្យៃរណ្?(កពះអរាចស់)។

បដើម្បរីជាតំណ្ងឲ្យសាសនាចក្របនាះសរា�ិ្រោៃថាវាយកទព្យរបស់ខលែលួៃដល់សាសនាចក្រសូមឲ្យសិស្សកោំមួយនា្់រម្រ

ចា្រ់ទឹ្របចញពរីថ្រវរបស់ពួ្រប្ចូលបៅ្រ្ននុង្ ូ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:3២ឲ្យឮៗ

បហើយសំុឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល�ំហាៃទរីពរីរថដលពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះកតូវបធ្វើបដើម្បរីរសប់ៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។
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សូមពៃ្យល់ថាក្ប់ក្ួសារោៃបធ្វើរោរជាមួយប៊ីស្សពៃិងោៃទទួលៃូវអ្វរីថដលបៅថា«រោររោៃ់រោប់កតតួករា»(្�ៃិងស�

4២:៧២)។បៃះរាៃៃព័យថាក្ួសារៃិមួយៗកតូវោៃកប្ល់កទព្យៃិងធៃធាៃនានាម្រពរីកពះអរាចស់។ក្រុមក្ួសាររាៃ

ឯ្រសិទ្ធិបធ្វើជារាចស់បលើកទព្យសម្បតតេិៃិងធៃធាៃនានាថដលពួ្រប្ោៃទទួលបហើយពួ្រប្កតូវបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្

បដើម្បរីក្ប់ក្ងបលើរោររោៃ់រោបក់តួតករារបស់ពួ្រប្។្រ្ននុងនាមជាអ្ន្ររោៃ់រោប់កតួតករាកទព្យសម្បតតេិៃិងធៃធាៃនានា

របស់កពះអរាចស់បនាះពួ្រប្រាៃទំៃួលខុសកតូវចំបោះកទង់បហើយទទួលខុសកតូវទាំងកសុងចបំោះអ្វរីថដលកទង់ោៃកប្ល់

ដល់ព្ួរប្។

សូមចា្រ់ទ្ឹរបចញពរី្ ូបំបពញ្រ្ននុងថ្រវទ្ឹរៃិមួយៗកតឹមបនាទាត់ថដល្ូសបនាះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលប៊ីស្សពថច្រធៃធាៃដល់ក្រុមក្ួសារសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៥១:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរីរបបៀបថដលប៊ីស្សព(ថដលបៅ្រ្ននុង្ររណរីបៃះ្ឺជាថអតវឹត

ោ៉ាកទិច)ោៃកប្ល់ចំថណ្រមួយដល់ក្ួសារៃិមួយៗ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរ្. នរិ ស. 

៥១:៣បៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្�ិតៃឹងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:33។

• បតើប៊ីស្សពកប្ល់ចំថណ្រមួយដលក់្ប់ក្ុរមក្ួសារោ៉ាងដូចបម្ច?(រោរថច្រចំថណ្រ្ឺអាកសព័យបៅបលើសាថាៃភាពចំណង់

ៃិងតកមូវរោររបស់ក្ួសារៃិមួយៗ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់្រំណត់អំពរីចំណង់ៃិងតកមូវរោររបស់មៃុស្សរាមរបបៀបណ្។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ឲ្យ

បោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរ្. នរិ ស. ៨២:១៧បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្�ិតៃឹងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4២:33។

• បោងរាមខបៃះបតើកពះអរាចស់រាៃតកមូវរោរអ្វរីខលែះពរីរាកសតេថដលកបរោសពរីបំណងកោថានាៃិងតកមូវរោររបស់ពួ្រប្ចំបោះ

ប៊ីស្សពបនាះ?(ពួ្រប្កតូវរាៃយុតតេិធម៌ឬជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថាបស្ើភាពៃិងបទៀងកតង់)។

សូមបរ្ហាញទ្ឹរថដលបៅសល់្រ្ននុង្ ូដល់សិស្ស។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:33–36ឲ្យ

ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើជាមួយៃឹងកទព្យសម្បតតេិ

ថដលោៃថាវាយថដលបៅបសសសល់បនាទាប់ពរីថច្រឲ្យរោៃ់រោប់កតួតករាបហើយបនាះ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងកទព្យសម្បតតេិថដលបៅសល់ឬ«របស់ថដលបៅ

សល់ទាំងបែុនាមៃ»បនាះ?(ពួ្រប្្ ឺកតូវបកបើបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រទាល់ក្រ្្ល់ហិរញ្ញវតថែនុដល់រោរសាងសង់សាសនាចក្រៃិង

�ួយសរា�ិ្រថដលខ្វះខាត)។បតើអ្ន្រ្ ិតថា្ូតំណ្ងឲ្យអ្វរីបៅ្រ្ននុងខទំាងបៃះ?(ឃ្លាំង)។

• បតើរោរថាវាយ�ួយ្រ្ននុងរោរបមើលថ្ដល់មៃុស្សទាល់ក្រៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាតោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរថាវាយអាចជាពរ�ព័យមួយដល់សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើវៃឹងលោំ្រោ៉ាងណ្បដើម្បរីរសប់ៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:3៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលបោលរោរណ៍មួយថដលកពះអរាចស់បបកងៀៃទា្រ់ទងៃឹងរោរបធ្វើល្អចំបោះអ្ន្រដនទ។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរបធ្វើល្អដល់អ្ន្រដនទ?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញថាគៅគ្លគយើងគធ្ើល្អ

�ល់អ្ក�នទក៏�ូចជាគយើងគធ្ើល្អ�ល់ព្រះអមាចាស់ផ�រ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះោៃ�ួយដល់ព្ួរបរិសុទ្ធរាៃឆៃ្ទៈបដើម្បរីលះបង់កទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើរោរចងចាំ

បសច្្ររីពិតបៃះ�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃដឹងថាអ្ន្រ្រំពុងបបកមើកពះអរាចស់បៅបពលអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីមួយបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រដនទបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:40–4២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលល្រ្ខណៈរបស់មៃុស្សរានា្រ់កតវូថតរាៃបដើម្បរីរស់បៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។(បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀប

ថដលខ40អៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បនាះអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ពុំរំពឹងឲ្យបយើងបដរបខាអាវខលែលួៃ

បយើងបទ។បទាះជាោ៉ាងណ្្៏របោយកទង់ចង់ឲ្យបយើងរាៃភាពសាអាតោតៃិងសាអាតខាងរាងរោយរបស់បយើង្ង)។
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• បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4២:4២ោ្រ្យខជិល្ចអូសរាៃៃព័យថាខជិល។បហតុអ្វរី្រ៏វពិោ្រសករាប់មៃុស្ស

ខជិលរានា្រ់រស់បៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ?

សូមថបងថច្រសិស្សជាក្រុមៗថដលរាៃោនាពរីរឬបរីនា្រ់្រ្ននុងមួយក្រុមៗ។សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាបយើងពុំោៃបញ្ជាឲ្យរស់បៅ

រាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយរាមរបបៀបដូចោនាៃឹងពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មៃុ្រ្រី្រ៏ក្រឹត្យវៃិព័យ្ ឺបៅថតរាៃសករាប់បពលសព្វន្ងៃ

បៃះ្ងថដរ។សូមអបញជើញក្រុមៃិមួយៗអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយបអលបឌើរថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�ឹមបឹល

ឲ្យឮៗបហើយសាដាប់ៃូវអតថែៃព័យថដលវរាៃចំបោះបយើងនាសព្វន្ងៃបៃះបដើម្បរីរសប់ៅរាមក្រតឹ្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។បនាទាប់ម្រ

អបញជើញសរា�ិ្រក្រុមៃិមួយៗពិភា្រសាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរថដលរាៃរាមបករោយបសច្រ្រីថ្លែងរោរណប៍នាះ។

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះបៅថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្�ិតខ30)។

« ក្� ថ្វា� ្ ឺ ជា ក្� ែល់្ គពលគវលា គទពគក្េល្យ នធិង ្ គមយាបា� នានា �្រេ់ មនុេ្ស រានាក់ គដើម ត្ី គមើល 

ដ្ ដល់អ្ក ោុំងឡា� ដដល ខ្វះខាត– គោះជា ខាង វិញ្ញាណ ឬ ខាង សាច ្់ ម ក្តី– គហើ� គៅក្ញង ក្� 

សាថា្រនា ន្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ » (Welfare Services: The Gospel in Action, » Ensign  

ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៧៧, ទុំព័� ៧៨ ) ។ 

 

• បតើមៃុស្សរានា្រ់ថដលបៅ�ិតអ្ន្រអាចៃឹងខ្វះខាតរាមមបធយាោយមួយចំៃួៃ(បករៅពរីហិរញ្ញវតថែនុ)រាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើបពលបវលាបទពបរោសល្យៃិងមបធយាោយនានាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្ររាៃថដលអាចបកបើបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

ខ្វះខាត?

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយមៃុស្សរានា្់រប្្សងបទៀតថដលោៃលះបង់បពលបវលាបទពបរោសល្យ

ឬមបធយាោយរបស់ព្ួរប្បដើម្បរី�ួយអ្ន្របនាះ?

សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៤៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៤៣–៩៣
បមបរៀៃទរី49៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4២:43–93

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៤៣–៥៥

្្ះអម្ចាស់្រែទានការ្ូរនាមនទាក្់រងនឹងជសចក្រីសាលារែ់និងការ្ យាោល

សូមយ្រនដរាខាងបលើ្រដបបកបងអូលរីវតូចមួយសករាប់បធ្វើរោរកបសិទ្ធិពរដល់អ្ន្រឈឺបហើយយ្រនដរាខាងបទៀតរោៃ់ដបថានាំ។

• បតើវតថែនុទាំងពរីរបៃះបកបើសករាប់បធ្វើអ្វរី?បតើវតថែនុមួយណ្ថដលបយើង្ ួរថតពឹងថ្្អ្របៅបលើបពលរាៃ�មងៃឺ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយបោយសបង្ខបៃូវ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្បហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា4២:43–44ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរោរថណនាំរបសក់ពះអរាចស់ទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលបយើង

្ួរថតពឹងថ ្្អ្របលើវបពលរាៃ�ំងឺ។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវខ្ម្ពរីរទាំងបៃះវអាចជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថារុ្រ្ខជាតិៃិង

អាហារកសាលៗថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ43បៃះសបំៅបៅបលើរោរពយាោលខាងបវ�ជសាកសតេថដលកតូវោៃប្បកបើជាទូបៅ

អំ�នុងបពលថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរីរបបៀបថដលរោរពយាោលអាចប្រើតរាៃម្ររាមរយៈទាំងបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ង និររោរពយាោលខាង

បវ�ជសាកសតេ្ង។

« ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� គែឿ គៅគលើ ក្� អនុវត្ចុំគណះ ដឹង នធិង ្រគច្ចក វិទយា ខាង វិទយាសាបេ្ ដ៏ ល្អ ្រុំែុត 

ដដល រាន ។ គ�ើង គប្រើ អាហា��រូ្រតថែម្ លុំហាតប់បាណ នធិង ក្� អនុវត្ ដនទគទៀត គដើម្តី ដ្ោុំ េុខភាព 

គហើ� គ�ើង ចរូល�ួម ្រគបមើ  ក្ញង ក្� ពយាបាល�្រេ់ប្រូគពទ្យែុំនាញ ដរូចជា គវែ្្រណ្ឌធិត នធិង ប្រូគពទ្យវះក្ត់ 

គដើម្តី ទទួល បាន េុខភាពល្អ គឡើងវិញែងដដ� ។

« ក្� គប្រើ បបាេ់ វិទយាសាបេ្ គវែ្សាបេ្ ្ឺ ពុុំ ដមនជាក្�ែុំោេ់ នឹង ក្� អ្ធិសាឋាន គោ� គេចក្តីែុំគនឿ 

�្រេ់គ�ើង នធិង ក្� ពឹងដែ្អក �្រេ់ គ�ើង គៅ គលើ ក្� ប្រេធិទ្ព� នន ្រព្វែធិតភាព គនាះ គទ ។. . .

« បបាកដ ណាេ់ ថ្ គ�ើង ពុុំ �ង់ចាុំ �ហរូត ដល់ វិ្តីសាបេ្ ដនទគទៀត ោុំងអេ់ គប្រើក្� ដលង បាន គទើ្រ គ�ើង អ្ធិសាឋាន គោ� 

គេចក្តីែុំគនឿ ឬ ែ្ល់ ក្� ប្រេធិទ្ព� ្រព្វែធិតភាព េបរា្រ់ក្� ជាេះគេ ើ្� គនាះគទ ។ ក្ញង គពលអាេន្ ក្� អ្ធិសាឋាន នធិង ក្� 

ប្រេធិទ្ព� បតរូវ គ ្្វើ គឡើង ដុំ្ររូង គ្្រង្អេ់ ។ ជាញឹកញា្រ់ ណាេ់ ដដល គ�ើងខធិតខុំ គ្្វើអ្វតីៗប្្់រយ៉ាង ក្ញង គពល ដុំណាល ោនា »  

( Healing the Sick » Ensign ឬ Liahona,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០, ទុំព័� ៤៧ ) ។

បរុព្វកថា
ដែក្ ខាង គបក្� នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២ ្ឺ ជា ក្� ្រន្ នរូវ អ្វតី ដដលបតរូវ 

បាន សាគល់ ថ្ ជា បកឹត្យវិន័� នន សាេនាចបក ។ វា �ួមរាន ោុំង ក្� ្រគបងៀន 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ ោក់ទង នឹង គេចក្តី សាលា្រ់ នធិង ក្� ពយាបាល ។ វា ក ៏រាន នរូវ ក្�ទរូនាមន 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ោក់ទង នឹង �គ្រៀ្រ បតរូវ គោះបសា� ជាមួ�នឹង 

អុំគពើបា្រដ៏ ្ ងៃន់្ងៃ� នធិង ឧបកធិដ្ឋកមមេ នធិង �គ្រៀ្រ ប្្់រប្ង សាថានភាព គោ�បតឹមបតរូវ  

ដដល គ�ើង បតរូវ បាន អាក់អន់ចធិត្ ឬ បានគ្្វើ ឲ្យគ្អាក់អន់ចធិត្ ។

េូមេង្មចចិត្តេ្រាប់

អវីផដល្តូវបង្រៀន

គមគ�ៀន គនះ រាន នរូវ ឯកសា� គបចើន 

ជាងគពលគវលាដដល អ្ក រានគដើម្តី 

្រគបងៀន។ េរូម ពធិចា�ណា ប្រក្រ 

គោ�ក្� អ ធ្ិសាឋាន ថ្ គោលលទ្ធិ 

គោលក្�ណ៍ ឬ ្ ុំនធិត ្រគបងៀន ណា 

ម�ួ ដដលជា ប្រគយែន៍ ល្អ ្រុំែុត 

េបរា្រ់ េធិេ្ស គៅក្ញង ថ្នាក់ �្រេ់អ្ក ។ 

េរូម េបម្រ គមគ�ៀន គពល អ្ក បាន 

ទទួល អា�មមេណ៍ ្រុំែុេ្ុំនធិត គោ� 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៤៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៤៣–៩៣

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីបកបើរោរអធិសាឋាៃៃិងពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាព្រ៏ដូចជារោរពយាោល

ខាងបវ�ជសាកសតេសករាប់បធ្វើរោរពយាោល្រ្ននុងបពលរាៃ�ំងឺោ៉ាងដបូច្នះ?

• កសបរាមខ44បតើមៃុស្សរាៃ�មងៃឺក្ប់ោនាថដលោៃទទួលពរ�ព័យបព្វ�ិតភាពៃឹងកតវូោៃពយាោលជាឬ?

សូមកោប់សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃថដលោៃទទួលពរ�ព័យបព្វ�ិតភាពអាចៃឹង

ពុំោៃជាសះបស្បើយ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:4៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលក្ប់ក្ងថាបតើៃរណ្ៃឹងកតូវោៃជាសះបស្បើយឬអត់

បោយសាររោរកបសិទ្ធពរពរីបព្វ�ិតភាព។

• បោងរាមខ4៨បតើ្ររាដាចម្បងថដល្រំណត់ពរីលទ្ធ្លនៃរោរកបសិទ្ធពរពរីបព្វ�ិតភាព្ ឺជាអ្វរី?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតប

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា«ថដលពុំោៃ្រំណត់ឲ្យសាលាប់»សំបៅបៅបលើ្ររាដាថដលបសច្រ្រីសាលាប់ឬរោរពយាោលៃឹងកតវូបធ្វើប�ើង

កសបរាមបពលបវលាកោជាញាៃិងកពះទព័យរបសក់ពះអរាចស់)។

• បហតុអ្វរី្រ៏មៃុស្សក្ប់ោនាថដលរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងពុំោៃជាសះបស្បើយដបូច្នះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះៃិងបពលបវលាសករាប់បយើងរានា្រ់ៗ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:4៨អំពរីរោរ

ពយាោលពរីអស់ទាំងបរាោរបស់បយើង។ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចៃឹងឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងមាៃ

គសចក្ដបីជំគៃឿគៅគលើព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគយើងអាចពតវូបាៃ្ យាបាលតាមព្រះឆៃ្ទៈរបសព់ទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់

សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី4៨ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្រ្រី�ំបៃឿរបសប់យើងកតវូថតបផ្ដាតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាជាងបផ្ដាតបៅបលើលទ្្ធ លជា្់រលា្់រ

នានាថដលបយើងកោថានាចង់ោៃសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ

នៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រមូលបហតុមួយថាបហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីបផ្ដាត

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

« ក្ញងនាម ជា ្រុបត �្រេ់ បពះ គោ� ដឹង ពតី គេចក្តី បេឡាញ់ ដ ៏មហធិរា �្រេ់ បទង់ នធិង ចុំគណះ ដឹង ដ ៏ោមន 

កបមធិត �្រេ់ បទង់ អុំពតី អ្វតី ដដល ល្អ ្រុំែុត េបរា្រ់េុខុរាលភាព ដ៏ អេ់កល្ �្រេ់ គ�ើង គនាះ គ�ើង នឹង ទុកចធិត្ 

គលើ បទង់ ។ គោលក្�ណ៍ ទតីមួ� នន ដុំណឹងល្អ ្ ឺជា គេចក្តីែុំគនឿ គៅគលើ បពះអរាចាេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ 

គហើ� គេចក្តីែុំគនឿ រាន ន័� ថ្ ក្�ទុកចធិត្ ។ ខ្ញុំ បាន ទទួល អា�មមេណ៍ ដឹងពតី ទុំនុកចធិត្ គនាះ គៅក្ញង ក្� 

នធិយ� ដដល ្រង្រ្អជូនែតីដរូនមួ� �្រេ់ខ្ញុំ បាន ែ្ល ់គៅ ពធិ្តី្រុណ្យេព �្រេ់ គកមេង បេតីែុំទង់ រានាក់ ដដល បាន 

សាលា្រ់ គោ�សា� រាន ែុំងឺ ្ ងៃន់ ។ ោត់ បាន នធិយ� ោក្យ ោុំងគនះ ដដល ដុំ្ររូង វា គ្្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ភាញាកគ់ែ្អើល គហើ� 

្រនាទា្រ់មក វា បាន គ្្វើ ខ្ញុំ បាន េក្រ់ ចធិត្ ៖ ‹ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ វា ្ ឺជា បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដដល ថ្ នាង បតរូវ សាលា្រ់ ។ នាង បាន ទទួល 

នរូវ ក្��ក ចធិត្ ទុក ោក់ ពតី គវែ្សាបេ្ ដ៏ ល្អ ។ នាង បាន ទទួល ក្� ប្រេធិទ្ព� ្រព្វែធិតភាព ។ គ្មះ នាង បតរូវ បាន ោក់គៅក្ញង 

្រញ្តី អ្ធិសាឋាន ក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ នាង ្ ឺជា ប្រធាន្រទ នន ក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ មនុេ្ស រា្រ់�� នាក់ ដដល េុុំ ឲ្យ នាង 

រានេុខភាព ល្អ ប្រគេើ� វិញ ។ គហើ� ខ្ញុំ ដឹង ថ្ ប្ួសា� គនះ រាន ែុំគនឿ លមេម ប្្់របោន់ គដើម្តី ឲ្យ នាង នឹង បាន ជាេះគេ ើ្� ដត វា 

្ឺ ជា បពះទ័� �្រេ់បពះអរាចាេ់ គដើម្តី នាុំ នាង បតឡ្រ់គៅ ែ្ទះ វិញ នា គពល គនះ › ។ ខ្ញុំ បាន រាន អា�មមេណ៍ ពតី ទុំនុកចធិត្ ដរូចោនា គនះ 

គៅគលើ ោក្យ �្រេ់ ឪពុក �្រេ់ គកមេងបេតី ែគបមើេ រានាក់ គទៀត ដដល បាន សាលា្់រ គោ�សា� មហា�ីក ក្ញង វ័� ែុំទង់ �្រេ់ នាង ។ ោត ់

បាន ប្រក្េ ថ្ ‹ គេចក្តី ែុំគនឿ �្រេ់ ប្ួសា� គ�ើង ្ឺ គៅគលើ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គហើ� វា មធិន ពឹងដែ្អក គៅគលើ លទ្ែល ណា មួ� 

គនាះគទ › ។ ក្�្រគបងៀន ោុំងគនាះ សាដា្រ់គៅ ពធិត ណាេ់ចុំគោះ ខ្ញុំ ។ គ�ើងគ្្វើនរូវអ្វតីៗ ោុំង អេ់ដដល គ�ើងអាច គ្្វើ គដើម្តី 

ពយាបាល ដល់មនុេ្ស ជា ទតីបេឡាញ់�្រេ់ គ�ើង �ួច គហើ� គ�ើង ទុកចធិត្ គៅគលើ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ លទ្ែល គនាះ » 

(« Healing the Sick » ទុំព័� ៥០ ) ។

• បតើបុ្ ្គលរានា្រ់ៗថដលថអលបឌើរអូ្ររាៃកបសាសៃ៍ោៃអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

• បពលខលែះវតកមូវឲ្យរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបដើម្បរីបមើលប�ើញមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់កតូវសាលាប់ឬរងទុ្រ្ខៃឹង�ំងឺដ៏រាំនរ៉

ជាជាងបមើលប�ើញពួ្រប្រសប់ៅឬកតូវោៃជាសះបស្បើយ។បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បៃះអាចថកបរោលាយជាដូបច្នះ?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទាះជាបយើងពុំទទួលោៃលទ្ធ្លថដលបយើង

ចង់ោៃ្រតេរី?
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គមគ�ៀនទតី ៤៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៤៣–៩៣

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើជាពួ្រប្សាគល់ៃរណ្ថដលោៃទទួលមរណភាពបទាះជាោត់ោៃបធ្វើរាមដំបូនាមៃខាងបវ�ជសាកសតេ

កតឹមកតូវបហើយថស្វងរ្ររោរពយាោលរាមរយៈរោរអធិសាឋាៃៃិងរោរកបសិទ្ធពរពរីបព្វ�ិតភាព្រ៏បោយ។(សូមកបយព័ត្នជាពិបសស

ចំបោះអារម្ណ៍របស់អ្ន្រថដលអាចៃឹង�ួបសាថាៃភាពដូចបៃះ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4២:4៥–4៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលអាចនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់ៃរណ្

រានា្រ់ថដលធាលាប់រាៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របស់ខលែលួៃទទួលរមណភាព។

• ខ4៥កោប់បយើងថាបយើងៃឹងយំបសា្របៅរាមធម្ជាតិចំបោះរោរោត់បង់មៃុស្សថដលបយើងកសឡាញ់។បតើ

បោលរោរណ៍អ្វរីខលែះោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ46ថដលអាចនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលយំបសា្រ

ចបំោះរោរោត់បង់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោម៖គសចក្ដបីោលាប់គឺផែ្អមផលហែមចំគោរះអ្កទាំងឡាយផ�លោលាប់គៅក្នុងព្រះអមាចាស់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្រ្រីសាលាប់បៅ្រ្ននុងកពះអរាចស់វរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាបសច្រ្រីសាលាប់ៃឹង«ថ្្អមថលម្»ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលសាលាប់បៅ្រ្ននុង

កពះអរាចស់បនាះ?(អ្ន្រចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាសូម្បរីថតមៃុស្សបសាមះកតង់រានា្រ់ថដលសាលាប់្រ៏អាចៃឹងរងៃូវរោរឈឺចាប់

ខាងរូបរោយថដររោរសៃយាបៃះសបំៅបៅបលើភាពសុខសាៃ្ៃិងរោរឈប់សករា្រថដលបុ្្គលបនាះៃឹងទទួល

បៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតពិចារណ្ថាបតើព្ួរប្្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរាមរបបៀបថដលៃឹងបធ្វើឲ្យបសច្រ្រីសាលាប់«ថ្្អមថល្ម»

ចំបោះពួ្រប្កបសិៃបបើវៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃបៃះឬបទ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្ំៃិតរបស់ព្ួរប្ទុ្រ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសកូតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៥៦–៧៣

្្ះអម្ចាស់សនយាថាជរែើកសតម្ងរែ្រ្ម្រីរនិងវិវរណៈរែតន្មជៅកាន់អ្នកទាំងឡាយណាតដលសុំ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:៥6–៥៨បោយរោរពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោងបៅបលើរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរ

ប៊ីបរបស់យែូថសបស្៊ីធ។កពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថារោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធ្ួរថតកតូវោៃបបកងៀៃដល់

មៃុស្សទាំងអស់។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4២:៥9–69បោយរោរពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរាៃៃូវរោ

រថណនាំម្រពរីកពះអរាចស់បៅរោៃ់យែូថសបសី្៊ធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតទា្រ់ទងៃឹងបពលបវលាៃិងៃរណ្

ថដលពួ្រប្្ ប្បរី្ សាយដំណឹងល្អបៅ។កពះអរាចស់ោៃោស់បតឿៃព្ួរប្ឲ្យរស់បៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យទាំងឡាយថដលពួ្រប្កតូវ

ោៃកប្ល់ឲ្យបហើយកទង់ោៃពៃ្យល់ថាពួ្រប្ៃឹងទទួលរោរដឹ្រនាំបថៃថែមថដលៃឹង�ួយពួ្រប្សាថាបនាសាសនាចក្របហើយ

បរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យរសប់ៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបយរូសា�ិម្ ្រីនាបពលអនា្ត។បថៃថែមពរីបលើបនាះកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃព្ួរប្អំពរី

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលទា្រ់ទងៃឹងរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបៃ្ទទួលវិវរណៈពរីកពះ។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា4២:៧0–៧3បោយពៃ្យល់ថាបៅបករោមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយបនាះអ្ន្រទាំងឡាយថដល្ ្ល់រោរបបកមើបពញបរា៉ាងឬ

បករៅម្រដល់សាសនាចក្រ្ឺកតូវោៃ្ ្ល់�ំៃួយខាងហិរញ្ញវតថែនុ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:6១,6៨បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយអំពរី

រោរទទួលវិវរណៈ។ចបមលែើយសិស្សអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

គបើគយើងសូមគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃចំគណរះ�ឹង�ល់គយើងផ�លៃឹងនាំមកគយើងៃូវគសចក្ដបីសុខោៃ្ដគសចក្ដបីអំណរៃិងជបីវិត

�៏អស់កល្ជាៃិច្ច។

គបើគយើងសូមពបាជាញាគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ�ល់គយើងគោយសនាធាគោយឥតបគនាទាសែង។

• បពលទូលសុំវិវរណៈពរីកពះអរាចស់បោយឧសសាហព៍យាោមបតើៃឹងរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាអ្ន្រដឹ្រនំាសាសនាចក្ររបសប់យើងដ្ឹរនាំៃិងថណនាំបយើងរាមរយៈបោលរោរណ៍នៃវិវរណៈ

ជាបៃ្បនាទាប់បៃះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៧៤–៨៧

ថានាក់ដឹកនាំរែ្វជិែភា្្រ្រួលោនជសចក្រីតណនាំស្រី្រីការជោះ្សាយជាមួយសម្ជិកសាសនាច្កតដលោន

្រែ្្ឹែ្តអំជ ើ្ោរែដ៏្ ងៃន់្ងៃរ

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:៧4–៨៧កពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីក្រឹត្យវៃិព័យមួយចំៃួៃ

បដើម្បរីក្ប់ក្ងរោរោ្់រវិៃព័យសាសនាចក្រ។កទង់ោៃកបទាៃរោរដ្ឹរនាំដ៏ជា្់រលា្រ់ដល់ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពទា្រ់ទង

ៃឹងរបបៀបបដើម្បរីបបកមើដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃកបកពឹតតេអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃររួមទាំងអំបពើោបខាង្ លែតូវប្ទរោរលួចរោរ្រុហ្រឬ

«រោរកបកពឹតតេបសច្្ររីទុច្ចរិតណ្មួយ»(្�ៃិងស�4២:៨៧)។
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គមគ�ៀនទតី ៤៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៤៣–៩៣

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៨៨–៩៣

្្ះអម្ចាស់តណនាំ្ ួករែរិសុ្រ្អំ្រីរជរែៀរែជោះ្សាយជាមួយជហែុទាស់ផ្ទាល់ខលែលួន

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃប�ើញៃរណ្រានា្រ់រាៃបហតុទាស់ៃឹងោ្រ្យសម្រីឬទបង្វើនៃមៃុស្សរានា្រ់បទៀត?បតើអ្ន្រធាលាប់

រាៃអារម្ណ៍ឈឺចាប់ឬបហតុទាស់ៃឹងោ្រ្យសម្រីឬទបង្វើរបស់មៃុស្សរានា្រ់បទៀតឬបទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:៨៨–៨9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

រោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់សករាប់អ្វរីថដលកតូវបធ្វើបបើៃរណ្រានា្រ់រាៃបហតុទាស់ៃឹងបយើង។

• បតើបយើងៃឹងបធ្វើអ្វរីចំបោះៃរណ្រានា្រ់ថដលរាៃបហតុទាស់ៃឹងបយើង?(្្សះ្សារជាមួយៃឹងោត់ឬនាងជាសរាងាត់)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យផ្សទះផសាររាៃៃព័យថាបោះកសាយៃូវភាពខុសោនាបហើយសាដារឲ្យរាៃភាពសុខុដុម

ប�ើងវិញ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថារោរបធ្វើថបបបៃះអាចរាៃកបបោ�ៃ៍?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅថ្្ន្ររាខាងនៃរោដារបខៀៃ៖

ងហ្រុទាស់ ណដល រាន ក្នុរ ទ្ដីសរាងា្រ់ ្ួរណ្រ ្្រវូ . . .

ងហ្រុទាស់ ណដល រាន ក្នុរ ទ្ដីសាធារណបៈ ្ួរណ្រ ្្រូវ . . .

បៅបលើរោតារបខៀៃរាខាងបទៀតសូមសរបសរបញ្ចប់ៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍រោលពរីមុៃៃិមួយៗ៖

. . . បាន ងោទះ្សាយជាសាធារណបៈ ។

. . . បាន ងោទះ្សាយ ងោយ សរាងា្រ់ ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:90–93បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយដ្ឹរនាំព្ួរប្ឲ្យ្ ្គតូរ្្គង

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ថដលពុំបពញបលញៃិមួយៗជាមួយៃឹងឃ្លាបញ្ចប់ថដលកតឹមកតូវ។(គ�តុទាស់គោយសមាងាត់គួរផតពតវូបាៃ

គោរះពោយគោយសមាងាត់)។(គ�តុទាស់ផ�លជាោធារណៈគួរផតពតូវបាៃគោរះពោយជាោធារណៈវិញ)។

• បហតុអ្វរីោៃជាវមិៃសមរម្យចបំោះបហតុទាស់បោយសរាងាត់កតូវបោះកសាយជាសាធារណៈបនាះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏�ួៃរោលវជាបរឿងឆ្លាតនវបដើម្បរីបោះកសាយបហតុទាស់ជាសាធារណៈបៅទរីសាធារណៈ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីសាថាៃភាពទាំងឡាយថដលបរ្ហាញទាំងរោរអៃុវតតេកតមឹកតវូៃិងរោរអៃុវតតេមៃិកតឹមកតវូនៃបសច្រ្រីពិត

ទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្។(បៅបពលសិស្សថច្រចាយសូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថារោរ

បោះកសាយបហតុទាស់រាមវិធរីរបសក់ពះអរាចស់រាៃជាប់ទា្់រទងៃឹងរោរថកបចិតតេៃិងរោរអ្ព័យបទាស)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបោះកសាយបហតុទាស់បោយកតឹមកតវូអាចកបទាៃពរដល់ក្ួសារមួយោ៉ាងដូចបម្ច?វួដឬសាខា

ោ៉ាងដូចបម្ច?ក្រុមមួយនៃមិតតេរួមថានា្រ់ោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបយើងកតូវរោរភាពរោលាហាៃបដើម្បរីបៅរោៃ់មៃុស្សថដលោៃបធ្វើបហតុទាស់ៃឹងបយើង។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យអធសិាឋាៃសំុ�ំៃួយម្រពរីកពះវរបិរាសួ្៌បៅបពលពួ្រប្ពយាោមបោះកសាយបញ្ហានៃភាពខុសោនាជាមួយអ្ន្រដនទបោយ

កតឹមកតូវបនាះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៥០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៣–៤៤
បមបរៀៃទរី៥0៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា43–44

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៣:១–៧

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថាវិវរណៈនិង្្ះរែញ្ញែ្តិទាំងឡាយ្ឺម្នតាមតែរយៈ្ យាការីតដល្ែូវោនតែងតាំងររែស់្្រង់

រែ៉ុជណាណះ

សូមបក�ើសបរើសទៃំុ្រតបមកើងពរីរសករាប់ឲ្យសិស្សបកចៀង។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបធ្វើរាមអ្ន្រដឹ្រនាំពរីរនា្រ់

ប្្សងោនា្រ្ននុងបពលថតមួយសូមសួរដល់សិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យឈរបៅខាងមុខបហើយនាំសិស្សឲ្យបកចៀងទំៃុ្រតបមកើងពរីរ្រ្ននុងបពលថត

មួយ។បនាទាប់ពរីបកចៀងោៃពរីរបរី�ួរបចញពរីទំៃុ្រតបមកើងទាំងពរីរបនាះបហើយសូមឈប់បកចៀងបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរីោៃជាវលោំ្របដើម្បរីបធ្វើរាមអ្ន្រដឹ្រនាំឬបកចៀងចបកមៀងពរីរប្្សងោនា្រ្ននុងបពលថតមួយដូបច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨3១រាៃកសតេរីរានា្រ់ប្មះហឹបបិលោៃម្រ្រ្ននុងចបំណ្មពួ្របរិសុទ្ធបៅខឺត�ង់រដ្ឋ

អូនហអូ។នាងោៃអះអាងថានាង្ ឺជាពយារោរកីសរីរានា្រ់ថដលនាងោៃទទួលវិវរណៈសករាប់សាសនាចក្រនាងោៃដឹងថា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃពិតបហើយថានាង្ ួរថតរោលាយជាក្ូបបកងៀៃរានា្រ់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។នាងអាចបោ្របបញ្ឆោតដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ

មួយចៃំួៃ។យែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដនទបទៀតោៃោរម្អំពរីឥទ្ធិពលរបស់នាងៃិងអំពរីវិវរណៈថ្រលែងរោលាយប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុង

ចបំណ្មពួ្របរិសុទ្ធ។ពយារោរីោៃសបកមចចិតតេទូលសួរដល់កពះអរាចស់អំពរីអ្វរីថដលកតូវបធ្វើបហើយបលា្រោៃទទួលវិវរណៈ។

យែូហាៃវិតបមើរថដលោៃម្រដល់ទរីក្ុរង្រ្ននុងបពល្ ្រីៗ្ ងថដរបនាះោៃសរបសរថា«កពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈ[បៃះ]

ថាពួ្របរិសុទ្ធមិៃអាចកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោតប�ើយ»(Documents, Volume ១: ណខ កក្កោ ឆ្នាំ ១៨២៨–ណខ  មិេុនា 

ឆ្នាំ ១៨៣១ វ៉ុលទរី១ of the Documents series of The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២0១3],ទំពព័រ

២៥៧)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:១–៥។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរពៃ្យល់របស់កពះអរាចស់អំពរីៃរណ្ថដលអាចទទួលវិវរណៈសករាប់សាសនាចក្រទាំងមូល។

• បតើៃរណ្កតវូោៃថតងរំាងបៅកោបនាះបដើម្បរីទទួលបទបញ្ញតតេិៃិងវិវរណៈសករាប់សាសនាចក្រទាំងមូល?(យែូថសប

ស្៊ីធ)។បតើៃរណ្កតូវោៃថតងរំាងតំថណងបនាះនាសព្វន្ងៃបៃះ?(កបធាៃនៃសាសនាចក្រ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរថតកោប់អំពរីបោលលទ្ធិដូច

ខាងបករោម៖មាៃផតពបធាៃនៃោសនាចពកប៉ុគណាណរះផ�លអាចទទួលវិវរណៈសពមាប់ោសនាចពកទាំងមូល។អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់្ ល្់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្រ្បរខ3–4។បដើម្បរី្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២១:4–6,២៨:២–៧)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាដូចជាអ្ន្រកសរីហឹបបិលៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុមៃុស្សមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុង

�ំនាៃ់របស់បយើង្៏រពយាោមបដើម្បរីបញ្ចនុះបញ្ចតូលអ្ន្រដនទឲ្យបធ្វើរាមពួ្រប្បហើយទទួលយ្ររោរបបកងៀៃរបស់ព្ួរប្្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពិពណ៌នាអំពរី្ំរូថដល

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន មក ដល់ ទតីបកុង ខឺតឡង់ �ដ្ឋ 

អរូនហអរូ ។ គពល គលាក មក ដល់ គលាក បាន គេើញ ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅទតីបកុង ខឺតឡង់ 

បតរូវ បាន ្រគញ្ឆោត គោ� វិវ�ណៈ ដកលៃង ក្លា� ។ ឧោហ�ណ៍ បេ្តី រានាក់ គ្មះ អ្ក បេតី 

ហឹ្រ្រធិល បាន អះអាង ថ្ ជា ពយាក្�ីបេតី គហើ� ទទួល វិវ�ណៈ េបរា្រ់ សាេនាចបក ។ 

គោ� បា�ម្ អុំពតី ឥទ្ធិពល ដដល គកើត រានគៅក្ញង ចុំគណាម ពួក្រ�ិេុទ្ គៅទតីបកុង ខឺតឡង់ 

គនាះ �៉រូដេ្រ បាន ទរូល េួ� ដល់បពះអរាចាេ់ អុំពតី អ្វតី ដដល ្ ួ� ដត គ ្្វើ ។ ជាក្� គឆលៃើ� ត្រ 

គលាក បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ គនះ បតរូវ បាន កតប់តា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៤៣ ។ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ 

អុំពតី អ្វតី ដដល ពួកគ្ បតរូវ គ្្វើ គដើម្តី គចៀេ វាង ពតី ក្� គបាក្រគញ្ឆោត ។ វិវ�ណៈ គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៤ ក ៏បតរូវ បាន ទទួល គៅ ក្ញង ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៨៣១ 

ែងដដ� ដដល ែល្ ់នរូវក្� ដណនាុំ ដល់ ពួក្រព្វែធិតភាព ឲ្យ ែសា� ដុំណឹងល្អ គហើ� ្រគបមើ 

ដល់ មនេុ្ស ោល់បក ។

េូមផចកចាយពីការញាណ

ដឹរមួយអំពីងគ្លបំណរ

គៅគពល អ្ក នធិង េធិេ្ស ដចកចា� ពតីក្� 

ញាណ ដឹង មួ� អុំពតី គោល្រុំណង គនាះ 

អ្កនឹង �ក គេើញ ថ្ គេចក្តីែុំគនឿ នឹង 

្រគងកើន គឡើង គហើ� ថ្ ្រទពធិគសា្ន៍ 

ក្ញង ថ្នាក ់គ�ៀន នឹង រាន ក្� ដឹកនាុំក្ន់ដត 

គបចើន គហើ� ក្ន់ ដត រាន អតថែន័� ។ 

អ្ក អាច្រតីបាច់ នរូវ ក្�ញាណ ដឹង 

ពតីគោល្រុំណង ដរូគច្ះ គោ� ក្� ទុកចធិត្ 

ឲ្យ េធិេ្ស ដចកចា� តាម �គ្រៀ្រ ដ៏ េុំខាន់–

គោ� �ំពឹង ទុក ឲ្យ ពួកគ្ ្រុំគពញ នរូវ តួនាទតី 

�្រេ់ពួកគ្ ក្ញងនាមជា អ្ក គ�ៀនេរូបត 

គហើ� ែួ� ពួកគ្ ក្ញង ក្� គ្្វើ ដរូគចានាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ៥០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៣–៤៤

កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងោៃរោរោរបយើងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតបោយព្ួរអ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំរាៃសិទ្ធិអណំ្ចបដើម្បរីដ្ឹរនាំ

សាសនាចក្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៣:៨–១៦

្ួកតអលជ�ើរ្ែូវោនរែញ្ជាឲ្យតណនាំនិងសាអាងដល់រនាជៅវិញជៅមកជហើយកាលាយជារែរិសុ្រ្

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់បៅបលើរោដារបខៀៃអំពរីរោរកប�ំុមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ោៃចូលរួម្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។

បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សឲ្យបថំប្រជា្ ូៗបហើយពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបោលបំណងមួយចៃួំៃនៃរោរកប�ុំទាំងបៃះ្ឺជាអ្វរី?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃពិភា្រសាអំពរីសំណួរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំពួ្រប្មួយចៃំួៃឲ្យថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹង

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូល។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:៨ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ឲ្យកោប់ៃូវអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអំពរីបោលបំណងនៃរោរកប�ុំ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលពួ្រប្កប�ំុោនា?បតើរោរសាអាងោនា

បៅវិញបៅម្ររាៃៃព័យដូចបម្ច?(បដើម្បរីសាថាបនាោនាបៅវិញបៅម្របហើយពកងងឹដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ)។

• កសបរាមខ៨បតើបយើងៃឹងបរៀៃអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងថណនាំៃិងសាអាងោនាបៅវិញបៅម្របនាះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាច

រាៃប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងពបជុំោនាគយើងពតវូផណនាំគ�ើយ

ោអាងោនាគៅវិញគៅមកគ�ើម្បីគយើងអាចគរៀៃអំ្ បីរគបៀបពបព្ឹត្តៃិង�ឹកនាំោសនាចពក)។

ចូរអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:9,១១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ពរីអ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើ

បនាទាប់ពរីបយើងបរៀៃអំពរីរបបៀបកបកពតឹតេ។

• បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបនាទាប់ពរីបយើងកតូវោៃថណនាំបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើង?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងពតវូមាៃកាត្្កិច្ចគធ្ើតាមចគំណរះ�ឹងផ�លគយើងបាៃទទួលគនារះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យ

បោបល់សិស្ស្ ូសចំណំ្បសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងខ9)។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើងកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលបយើងទទួលចបំណះដឹងបហើយកបកពតឹតេរាម

បនាះ?(បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះសូមកោ្រដថា្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើង

ផពបកាលាយជាបរិសុទ្ធគៅគ្លគយើងពបព្ឹត្តតាមគសចក្ដបី្ិតផ�លគយើងគរៀៃ។បយើង្រ៏អាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបដើម្បរីោៃថញ្រ

ជាបរិសុទ្ធ្ឺកតូវោៃបធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធសាអាតពរីអំបពើោប)។

សូម្ ូសឌរីោ៉ាករោមថដលអមជាមួយខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«កតវូរាៃ[រោតព្វ្រិច្ច]បធ្វើរាម»រាៃៃព័យោ៉ាង

ណ្?

• បតើចបំណះដឹងថដលបយើងោៃទទួលបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំនៃ

សាសនាចក្រ�ួយបយើងោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យ្ ិតអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលពួ្រប្

ោៃទទួលបៅបពលពួ្រប្ោៃបធ្វើរាមអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុង

រោរកប�ុំសាសនាចក្រ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយៃូវ

បទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះបហើយពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវោៃ

កបទាៃពរបដើម្បរីកបកពឹតតេៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបនាះ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:១២–១4បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថាបបើពួ្រប្

ចង់ទទួលបសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អបនាះពួ្រប្ចាំោច់កតវូោំកទដល់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់បលា្រ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងបសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:១៥–១6ចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធ

ន ង្ៃចុងបករោយថដល្រំពុងបរៀបចំខលែលួៃបចញបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអៃុវតតេចំបោះ្រិច្ចរោរនៃអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនាបពញបរា៉ាងោ៉ាងដូចបមច្?

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )
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គមគ�ៀនទតី ៥០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៣–៤៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៣:១៧–៣៥

្ួកអ្នករែជ្មើររែស់្្ះ្ែូវផសាយអំ្ រីការត្រែចែិ្តក្ននុងការ្រែុងជ្រែៀរែខលែលួនស្ម្រែ់ការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរនិង

សហស្សវែ្សរ៍

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់អំពរីស្រម្ភាពឬកពឹតតេរោរណ៍ទាំងឡាយថដលតកមវូឲ្យរាៃរោរបរៀបចំបោយកបងុកបយព័ត្ន។សិស្សអាច

ថច្រចាយៃូវឧទាហរណ៍មួយចៃំួៃដូចជាបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាងកពឹតតេរោរណ៍្ររីឡា្លិត្រម្ត្ៃតេរីរោរចាតរ់ាំងឲ្យបបកងៀៃបៅ

កពះវិហារៃិងរោរកប�ងបៅសាលាបរៀៃជាបដើម។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាមៃុស្សៃឹងរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើពួ្រប្ពុំោៃបរៀបចំបៅបពលដល់បពលបវលាកតូវសថមង្្រ្ននុងស្រម្ភាព

ដូបច្នះបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:១៧–១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើលកពតឹតេរោរណ៍មួយថដលតកមូវឲ្យបយើងរាៃរោរបរៀបចំ។(«ន្ងៃដ៏ធំនៃកពះអរាចស់»ឬជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថារោរោងម្រ

ជាបលើ្រទរីពរីរ)។

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូ។សូមឲ្យនដ្ ូៃិមួយៗអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:១៧–២២ជាមួយោនារ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់ព្ួរថអលបឌើរឲ្យបធ្វើបដើម្បរី�ួយមៃុស្សបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។បៅបពលសិស្ស

ោៃអាៃបហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើកពះអរាចស់ថណនាំពួ្រថអលបឌើរឲ្យបបកងៀៃអ្វរីខលែះ?បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញថាគ�ើម្បីគរៀបចំខលលួៃគយើងសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី្បីរនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគយើងពតូវផតផពបចិត្ត។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាៃឹងកបមូលរាកសតេកទង់ដូចជាបមរាៃ់កបមូល្រូៃវបៅបករោមសាលាបដូបចានាះថដរបែុថៃតេរាៃ

មៃុស្សជាបកចើៃោៃបដិបសធថកបចិតតេឬបរៀបចំខលែលួៃប្សករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ(សូមបមើល្�ៃិងស�43:២3–២4

សូមបមើល្ ងថដរ្ �ៃិងស�២9:១–២ៃិងបមបរៀៃទរី3៥បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះ)។

សូមនដ្ូទាំងឡាយអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:២៥–២៧ជាមួយោនារ្របមើល«សំប�ង»ប្្សងៗ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីបៅរាកសតេឲ្យម្រកទង់។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់រោរអាៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើ«សំប�ង»អ្វរីថដលអ្ន្រសាគល់?បហតុអ្វរី្រ៏សំប�ងខុសៗោនាទាំងបៃះកតូវរោរជាចាំោច់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីបរឿងជា្រ់លា្រ់ថដលពួ្រប្ចាោំច់កតូវបធ្វើបដើម្បរីថកបចិតតេបហើយបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រ

ជាបលើ្រទរីពរីរ។រួចអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា43:២៨–3១ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

រ្របមើលកពឹតតេរោរណ៍ធំៗថដលោៃពយា្ររបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើកពឹតតេរោរណ៍ដ៏ធំថដលោៃពយា្ររបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺជាអ្វរី?(សហស្សវត្សរ៍)។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងអ�ំនុងបពលសហស្សវត្សរ៍?(សិស្ស្ ួរថតកោប់បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖អំ�នុងគ្ល

ស�ស្សវត្សរ៍ោតាំងៃឹងពតូវបាៃចងគ�ើយព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃឹងគោយរាជ្យជាមួយៃឹងរាពស្តពទង់គៅគលើផែៃ�បី។អ្ន្រ

្រ៏អាចឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតបៃះបៅខ២៨–3១)។បដើម្បរី�ួយសិស្ស

ឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីរបបៀបថដលសារាំងៃឹងកតូវចងសូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃៃរីនហ្វទរី១

២២:២6)។

សូមអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃចច�្យតូខាៃុៃនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដលពៃ្យល់អំពរី

របបៀបថដលសារាំងៃឹងកតូវចងអ�ំនុងសហស្សវត្សរ៍ថា៖

« គ�ើង នធិយ� អុំពតី សាតាុំង ដដល នឹង បតរូវ ចង ។ សាតាុំង នឹង បតរូវ ចង គោ� បពះគចសាដា នន បពះ ្រ៉ុដន្ វា ក៏ 

នឹង បតរូវបាន ចង ែងដដ� គោ� ក្�គ្រ្ជាញាចធិត្ �្រេ់ រាបេ្ នន បពះ មធិន សាដា្រ់ តាម វា គោ� មធិន អនុញ្ញាត ឲ្យ វា 

ប្្រ់ប្ង គលើ បាន » (Gospel Truth: Discourses and Writings of President George Q. 
Cannon គបែើេគ�ើេគោ� Jerreld L. Newquist វ៉ុល ២ [ ឆ្នាុំ ១៩៥៧–៧៤ ] ១:៨៦ ) ។ 
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គមគ�ៀនទតី ៥០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៣–៤៤

• បតើបយើងអាចកតូវោៃបរៀបចំខលែលួៃនាបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីកតវូោៃរាប់បៅ្រ្ននុងចបំណ្មមៃុស្សសុចរិតបពលកពះអង្គសប្រ្គះ

ោងម្រម្ងបទៀតបោយរបបៀបណ្?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្របហើយ

បធ្វើទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៤

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជា្ ួកអ្នករែជ្មើ្្រង់ឲ្យជួរែជុំរនា

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា44:១–6បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំពួ្រថអលបឌើរឲ្យ�ួប�ុំោនាសករាប់

សៃ្និសរីទមួយ។កពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងព្ួរថអលបឌើរថាបបើពួ្រប្ៃឹងបៅបសាមះកតង់បហើយអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកទង់

បនាះកទង់ៃឹងចា្រ់បកសាចកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់ម្របលើព្ួរប្បហើយកបទាៃពរដល់ពួ្រប្បដើម្បរី្រុំឲ្យរារសកតូវរបស់ពួ្រប្រាៃ

អំណ្ចបលើពួ្រប្ប�ើយ។កពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំពួ្រប្ឲ្យ្សាយពរីរោរថកបចិតតេបបកមើបដើម្បរី�ួយសប្រ្គះដល់មៃុស្សទព័លក្រ

បហើយបរៀបចំខលែលួៃប្កសបរាមចបាប់នៃថដៃដរី។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១–៤៤  

( គមគ�ៀន ទតី ១០ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4១–44(បមបរៀៃទរី១0)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤១–៤៤ ( គមគ�ៀន ទតី ១០ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤១)
គចញពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១, េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់េព្វ បពះទ័� នឹង ប្រោន ព� ដល ់ពួក គ�ើង គៅគពល គ�ើង សាតា្រ់ នធិង 

គោ�ព តាម បទង់ គហើ� ថ្ គ�ើង នឹង ក្លា� ជាពួកេធិេ្ស �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គៅគពល គ�ើង ទទួល បកឹត្យវិន័� បទង់ គហើ� គ្្វើ តាម បកឹត្យ វិន័� 

ោុំង គនាះ ។ តាម��ៈក្�េធិកសាពតី ក្�គៅ្រគបមើ �្រេ់ដអតគវើត បា៉ាបទធិច ឲ្យ គ ្្វើ ជា ្រ៊ីេ្សព ទតីមួ� នន សាេនាចបក  គនាះ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ 

្ី៊រេ្សព បតរូវបាន គៅ គោ� បពះ ោុំបទ គោ� េុំគឡង នន េរាែធិក នធិង បតរូវបាន ដតងតាុំង គោ� េធិទ្ធិអុំណាច បតឹមបតរូវ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:១–២៩)
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤២ ្ឺ បតរូវបាន រា្រ់ទុកជា « បកឹត្យវិន�័ នន សាេនាចបក » ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតីដែ្ក ទតីមួ� នន 

បកតឹ្យ វិន�័ នន សាេនាចបក គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង អ្ធិសាឋាន គោ� គេចក្តីែុំគនឿ គនាះ គ�ើង អាច ទទួល បាន បពះវិញ្ញាណ ែួ� 

គ�ើង ្រគបងៀន ដល់អ្កដនទ ។ គលើេ ពតី គនាះ គទៀត េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្បជា្រ ដឹង នរូវ ក្�ណ ៍ប្្់រយ៉ាង គហើ� ដ្លៃង ទតី្រនាទាល ់

អុំពតី បពះវ�្រធិតា នធិង បពះរាែ្រុបតា ។ គៅក្ញង ចុំគណាម បកតឹ្យវិន័� នធិង ្រទ្រញ្ញត្ធិ ជាគបចើន ដដល បាន េធិកសា គៅក្ញង ដែក្ គនះ  នន គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តីេញ្ញា ៤២, េធិេ្ស បាន េធិកសា អុំពតី គេចក្តី ពធិត ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង រាន តគបមក េគបមើ្រ ចង ់បាន ្រុ្្គល ណា ម�ួ គនាះ គ�ើង នឹង គបាះ្រង់ 

គចាល គេចក្តីែុំគនឿ គហើ� នឹង មធិន រាន បពះវិញ្ញាណ គឡើ� ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៣០–៩៣)
គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គហើ� បាន ្រគបងៀន ពតី បកឹត្យវិន័� នន ក្�ថ្វា� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល គ�ើង�កចធិត្ 

ទុកោក់ ចុំគោះ ែន ទ័លបក នធិង អេ់ អ្ក ដដល ខ្វះខាត គហើ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គ្្វើ ល្អ ចុំគោះមនុេ្ស ដនទ គនាះ គ�ើង គ្្វើ ក្�ណ ៍គនះ ដល ់

បពះអរាចាេ់ គហើ� ។ េធិេ្ស ក៏ �កគេើញ គោលក្�ណ៍ គនះ ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើងទរូលេួ� គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង ប្រោន ចុំគណះ ដឹង ដល ់គ�ើង ដដល 

នឹង នាុំ មក គ�ើងនរូវ គេចក្តីេុខសាន្ គេចក្តីអុំណ� ។ ពួកគ្ បាន ្រញ្ច្រ់ គមគ�ៀន គនះ គោ� ក្�គ�ៀន ថ្ ទគង្វើខុេដដល បាន គ្្វើ គឡើង គោ� េរាងាត់ 

្ួ�ដត បតរូវបាន គោះបសា� គោ� េរាងាត់ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៣–៤៤)
គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៣, េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្  រាន ដត ពយាក្�ី នន សាេនាចបក ដត ្ុ៉រគណាណះ ដដល នឹង ទទួល វិវ�ណៈ េបរា្រ់ 

សាេនាចបក ោុំង មរូល ។ េធិេ្ស ក៏�ល់ ែងដដ� ថ្ គោល្រុំណង នន ក្�ប្រែុុំ�្រេ់ សាេនាចបក ្ ឺ គដើម ត្ី្ររ្គ្រ់ នធិង សាអាងោនា គៅវិញ គៅមក 

គហើ� ថ្ គ�ើង បតរូវ ភាជា្រ់ ខលៃលួន គ�ើង គៅនឹង ក្� ប្របពតឹ្ តាម គេចក្តីពធិត ដដល គ�ើង គ�ៀន ។ ្រនាទា្រ់ ពតី ក្�េធិកសា ពតី �គ្រៀ្រ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា 

ករូនគៅ �្រេ់ បទង់ ឲ្យ ដប្រចធិត្ គហើ� គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន ពួកគ្ េបរា្រ់ ក្�យង មក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ 

អុំឡញង គពល េហេ្សវត្ស�៍ សាតាុំង នឹង បតរូវបាន ចង គហើ� បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ នឹង គសា�រាែ្យ ជាម�ួ រាបេ្ បទង់ គៅ គលើ ដែនដតី ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១–៤៤ ( គមគ�ៀនទតី ១០ )

គសចក្ីគផដើម

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសិស្សៃឹងបផ្តាតបលើរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4២ទា្រ់ទង

ៃឹងបសច្រតេរីសាលាប់ៃិងរោរជាបស្បើយថដលៃឹងពុំរាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃរបស់សិស្សថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះប�ើយ។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤២:៤៣–៥២

្្ះអម្ចាស់្រែទានឱវា្រទាក់្រងនឹងជសចក្រីសាលារែ់និងការជាជស្បើយ

សូមយ្រនដរាខាងបលើ្រដបបកបងអូលរីវតូចមួយសករាប់បធ្វើរោរកបសិទ្ធិពរដល់អ្ន្រឈឺបហើយយ្រនដរាខាងបទៀតរោៃ់ដបថានាំ។

• បតើវតថែនុទាំងពរីរបៃះបកបើសករាប់បធ្វើអ្វរី?

• បតើវតថែនុមួយណ្ថដលបយើង្ ួរថតពឹងថ្្អ្របៅបលើបពលរាៃ�ំងឺបនាះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយបោយសបង្ខបៃូវ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្បហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា4២:43–44ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរោរថណនាំរបសក់ពះអរាចស់ទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលបយើង

្ួរថតពឹងថ្្អ្របលើវបពលរាៃ�ំងឺ។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវខ្ម្ពរីរទាំងបៃះវអាចជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថារ្ុរ្ខជាតិៃិង

អាហារសាបៗ ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ43បៃះសបំៅបៅបលើរោរពយាោលខាងបវ�ជសាកសតេថដលកតវូោៃប្បកបើជាទូបៅអំ�នុង

បពលថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ថារោរជាបស្បើយអាចកតូវោៃកបទាៃម្របោយសារបសច្រតេរី�ំបៃឿនិរថានាំបពទ្យពយាោលបនាះសូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖បៅបពល

សិស្សអាៃសូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់អំពរីរបបៀបថដលរោរជាសះបស្បើយអាចប្រើតរាៃម្ររាមរយៈទាំងបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ង

ៃិងរោរពយាោលខាងបវ�ជសាកសតេ្ ង។

« ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� គែឿ គៅគលើ ក្� អនុវត្ចុំគណះ ដឹង នធិង ្រគច្ចក វិទយា ខាង វិទយាសាបេ្ ដ៏ ល្អ ្រុំែុត 

ដដល រាន ។ គ�ើង គប្រើ អាហា��រូ្រតថែម្ លុំហាតប់បាណ នធិង ក្� អនុវត្ ដនទគទៀត គដើម្តី ដ្ោុំ េុខភាព 

គហើ� គ�ើង ចរូល�ួម ្រគបមើ  ក្ញង ក្� ពយាបាល�្រេ់ប្រូគពទ្យែុំនាញ ដរូចជា គវែ្្រណ្ឌធិត នធិង ប្រូគពទ្យវះក្ត់ 

គដើម្តី ទទួល បាន េុខភាពល្អ គឡើងវិញែងដដ� ។

« ក្� គប្រើ បបាេ់ វិទយាសាបេ្ គវែ្សាបេ្ ្ឺ ពុុំ ដមនជាក្�ែុំោេ់ នឹង ក្� អ្ធិសាឋាន គោ� គេចក្តីែុំគនឿ 

�្រេ់គ�ើង នធិង ក្� ពឹងដែ្អក �្រេ់ គ�ើង គៅ គលើ ក្� ប្រេធិទ្ព� នន ្រព្វែធិតភាព គនាះ គទ ។. . .

« បបាកដ ណាេ់ ថ្ គ�ើង ពុុំ �ង់ចាុំ �ហរូត ដល់ វិ្ តីសាបេ្ ដនទគទៀត ោុំងអេ់ គប្រើក្� ដលង បាន គទើ្រ គ�ើង អ្ធិសាឋាន គោ� 

គេចក្តីែុំគនឿ ឬ ែ្ល់ ក្� ប្រេធិទ្ព� ្រព្វែធិតភាព េបរា្រ់ក្� ជាេះគេ ើ្� គនាះគទ ។ ក្ញង គពលអាេន្ ក្� អ្ធិសាឋាន នធិង ក្� 

ប្រេធិទ្ព� បតរូវ គ្្វើ គឡើង ដុំ្ររូង គ្្រង្អេ់ ។ ជាញឹកញា្រ់ ណាេ់ ដដល គ�ើងខធិតខុំ គ្្វើអ្វតីៗប្្់រយ៉ាង ក្ញង គពល ដុំណាល ោនា »  

( Healing the Sick » Ensign ឬ Liahona,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០, ទុំព័� ៤៧ ) ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរីបកបើរោរអធិសាឋាៃៃិងពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាព្រ៏ដូចជារោរពយាោល

ខាងបវ�ជសាកសតេសករាប់បធ្វើរោរពយាោល្រ្ននុងបពលរាៃ�ំងឺោ៉ាងដូបច្នះ?

• កសបរាមខ44,បតើមៃុស្សរាៃ�ំងឺក្ប់ោនាថដលោៃទទួលពរ�ព័យបព្វ�ិតភាពៃឹងកតូវោៃជាសះបស្បើយថដរឬបទ?

សូមកោប់សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សមួយចៃំួៃថដលោៃទទួលពរ�ព័យបព្វ�ិតភាពអាចៃឹង

ពុំោៃជាសះបស្បើយ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4២:4៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលក្ប់ក្ងថាបតើៃរណ្ៃឹងកតវូោៃជាសះបស្បើយឬអត់

បោយសាររោរកបសិទ្ធពរពរីបព្វ�ិតភាព។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១–៤៤ ( គមគ�ៀនទតី ១០ )

• បោងរាមខ4៨បតើ្ររាដាចម្បងថដល្រំណត់ពរីលទ្ធ្លនៃរោរកបសិទ្ធពរពរីបព្វ�ិតភាព្ ឺជាអ្វរី?(កបសិៃបបើបុ្ ្គលរានា្រ់

រាៃបសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយពុំកតូវោៃ្រំណត់ឲ្យសាលាប់បនាះបុ ្្គលបនាះៃឹងកតវូោៃជាសះបស្បើយ។អ្ន្រ

អាចកតូវពៃ្យល់ឃ្លា«ថដលពុំោៃ្រំណត់ឲ្យសាលាប់»សបំៅបៅបលើ្ររាដាថដលបសច្រ្រីសាលាប់ឬរោរជាសះបស្បើយៃឹងប្រើតប�ើង

កសបរាមបពលបវលាកោជាញាៃិងកពះទព័យរបសក់ពះអរាចស់)។

• បហតុអ្វរី្រ៏មៃុស្សក្ប់ោនាថដលរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងពុំោៃជាសះបស្បើយដបូច្នះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះៃិងបពលបវលាសករាប់បយើងរានា្រ់ៗ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4២:4៨អំពរី

រោរជាសះបស្បើយពរីអស់ទាំងបរាោរបស់បយើង។បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនា្រតេរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរី

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ពបសិៃគបើគយើងមាៃគសចក្ដបីជំគៃឿគៅគលើព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគយើងអាចពតវូបាៃជាសរះគស ើ្យ

តាមព្រះឆៃ្ទៈរបស់ពទង់។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចណំំ្ោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី4៨ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍

បៃះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងកតវូថតបផ្ដាតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាជាងបផ្ដាតបៅបលើលទ្្ធ លជា្រ់លា្រ់

នានាថដលបយើងកោថានាចង់ោៃសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ

នៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រមូលបហតុមួយថាបហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីបផ្ដាត

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

« ក្ញងនាម ជា ្រុបត �្រេ់ បពះ គោ� ដឹង ពតី គេចក្តី បេឡាញ់ ដ ៏មហធិរា �្រេ់ បទង់ នធិង ចុំគណះ ដឹង ដ ៏ោមន 

កបមធិត �្រេ់ បទង់ អុំពតី អ្វតី ដដល ល្អ ្រុំែុត េបរា្រ់េុខុរាលភាព ដ៏ អេ់កល្ �្រេ់ គ�ើង គនាះ គ�ើង នឹង ទុកចធិត្ 

គលើ បទង់ ។ គោលក្�ណ ៍ទតីមួ� នន ដុំណឹងល្អ ្ ឺជា គេចក្តីែុំគនឿ គៅគលើ បពះអរាចាេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ 

គហើ� គេចក្តីែុំគនឿ រាន ន័� ថ្ ក្�ទុកចធិត្ ។ ខ្ញុំ បាន ទទួល អា�មមេណ៍ ដឹងពតី ទុំនុកចធិត្ គនាះ គៅក្ញង ក្� 

នធិយ� ដដល ្រង្រ្អជូនែតីដរូនមួ� �្រេ់ខ្ញុំ បាន ែ្ល ់គៅ ពធិ្តី្រុណ្យេព �្រេ់ គកមេង បេតីែុំទង់ រានាក់ ដដល បាន 

សាលា្រ់ គោ�សា� រាន ែុំងឺ ្ ងៃន់ ។ ោត់ បាន នធិយ� ោក្យ ោុំងគនះ ដដល ដុំ្ររូង វា គ្្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ភាញាកគ់ែ្អើល គហើ� 

្រនាទា្់រមក វា បាន គ្្វើ ខ្ញុំ បាន េក្រ់ ចធិត្ ៖ ‹ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ វា ្ ឺជា បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដដល ថ្ នាង បតរូវ សាលា្រ់ ។ នាង បាន ទទួល 

នរូវ ក្��ក ចធិត្ ទុក ោក់ ពតី គវែ្សាបេ្ ដ៏ ល្អ ។ នាង បាន ទទួល ក្� ប្រេធិទ្ព� ្រព្វែធិតភាព ។ គ្មះ នាង បតរូវ បាន ោក់គៅក្ញង 

្រញ្តី អ្ធិសាឋាន ក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ នាង ្ ឺជា ប្រធាន្រទ នន ក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ មនុេ្ស រា្រ់�� នាក់ ដដល េុុំ ឲ្យ នាង 

រានេុខភាព ល្អ ប្រគេើ� វិញ ។ គហើ� ខ្ញុំ ដឹង ថ្ ប្ួសា� គនះ រាន ែុំគនឿ លមេម ប្្់របោន់ គដើម្តី ឲ្យ នាង នឹង បាន ជាេះគេ ើ្� ដត វា 

្ឺ ជា បពះទ័� �្រេ់បពះអរាចាេ់ គដើម្តី នាុំ នាង បតឡ្រ់គៅ ែ្ទះ វិញ នា គពល គនះ › ។ ខ្ញុំ បាន រាន អា�មមេណ៍ ពតី ទុំនុកចធិត្ ដរូចោនា គនះ 

គៅគលើ ោក្យ �្រេ់ ឪពុក �្រេ់ គកមេងបេតី ែគបមើេ រានាក់ គទៀត ដដល បាន សាលា្់រ គោ�សា� មហា�ីក ក្ញង វ័� ែុំទង់ �្រេ់ នាង ។ ោត់ 

បាន ប្រក្េ ថ្ ‹ គេចក្តី ែុំគនឿ �្រេ់ ប្ួសា� គ�ើង ្ឺ គៅគលើ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គហើ� វា មធិន ពឹងដែ្អក គៅគលើ លទ្ែល ណា មួ� 

គនាះគទ › ។ ក្�្រគបងៀន ោុំងគនាះ សាដា្រ់គៅ ពធិត ណាេ់ចុំគោះ ខ្ញុំ ។ គ�ើងគ្្វើនរូវអ្វតីៗ ោុំង អេ់ដដល គ�ើងអាច គ្្វើ គដើម្តី 

ពយាបាល ដល់មនេុ្ស ជា ទតីបេឡាញ់�្រេ់ គ�ើង �ួច គហើ� គ�ើង ទុកចធិត្ គៅគលើ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ លទ្ែល គនាះ » 

(« Healing the Sick » ទុំព័� ៥០ ) ។

• បតើបុ្ ្គលរានា្រ់ៗថដលថអលបឌើរអូ្ររាៃកបសាសៃ៍ោៃអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

• បពលខលែះវតកមូវឲ្យរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបដើម្បរីបមើលប�ើញមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់កតូវសាលាប់ឬរងទុ្រ្ខៃឹង�ំងឺដ៏រាំនរ៉

ជាជាងបមើលប�ើញពួ្រប្រសប់ៅឬកតូវោៃជាសះបស្បើយ។បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បៃះអាចថកបរោលាយជាដូបច្នះ?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទាះជាបយើងពុំទទួលោៃលទ្ធ្លថដលបយើង

ចង់ោៃ្រតេរី?

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើជាពួ្រប្សាគល់ៃរណ្ថដលោៃទទួលមរណភាពបទាះជាោត់ោៃបធ្វើរាមដំបូនាមៃខាងបវ�ជសាកសតេ

កតឹមកតូវបហើយថស្វងរ្ររោរពយាោលរាមរយៈរោរអធិសាឋាៃៃិងរោរកបសិទ្ធពរពរីបព្វ�ិតភាព្៏របោយ។(សូមកបយព័ត្នជាពិបសស

ចំបោះអារម្ណ៍របស់អ្ន្រថដលអាចៃឹង�ួបសាថាៃភាពដូចបៃះ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4២:4៥–4៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលអាចនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់ៃរណ្

រានា្រ់ថដលធាលាប់រាៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របស់ខលែលួៃទទួលរមណភាព។



234

គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១–៤៤ ( គមគ�ៀនទតី ១០ )

• ខ4៥កោប់បយើងថាបយើងៃឹងយំបសា្របៅរាមធម្ជាតិចំបោះរោរោត់បង់មៃុស្សថដលបយើងកសឡាញ់។បតើ

បោលរោរណ៍អ្វរីខលែះោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ46ថដលអាចនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់អស់អ្ន្រថដលទួញយំចំបោះ

រោរោត់បត់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់?(គសចក្ដបីោលាប់គឺផែ្អមផលហែមចគំោរះអ្កទាំងឡាយណាផ�លោលាប់គៅក្នុងព្រះអមាចាស់។

អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យឬឃ្លានានាថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្រ្រីសាលាប់បៅ្រ្ននុងកពះអរាចស់វរាៃៃព័យដូចបមតេច?(របបៀបមួយបដើម្បរីពៃ្យល់រោរណ៍បៃះថាបុ្ ្គលបៃះ

រាៃរោរស៊ូកទាំោ៉ាងបសាមះកតង់បហើយោៃរ្រសាបសច្រតេរីសញ្ញាពិសិដ្ឋរហូតដល់សាលាប់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាបសច្រ្រីសាលាប់ៃឹង«ថ្្អមថលម្»ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលសាលាប់បៅ្រ្ននុង

កពះអរាចស់បនាះ?(អ្ន្រចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាសូម្បរីថតមៃុស្សបសាមះកតង់រានា្រ់ថដលសាលាប់្រ៏អាចៃឹងរងៃូវរោរឈឺចាប់

ខាងរូបរោយថដររោរសៃយាបៃះសបំៅបៅបលើភាពសុខសាៃ្ៃិងរោរឈប់សករា្រថដលបុ្្គលបនាះៃឹងទទួល

បៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតពិចារណ្ថាបតើព្ួរប្្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរាមរបបៀបថដលៃឹងបធ្វើឲ្យបសច្្ររីសាលាប់«ថ្្អមថលម្»

ចំបោះពួ្រប្កបសៃិបបើវៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃបៃះឬបទ។(អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្ំៃិតរបស់ព្ួរប្ទុ្របៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសកូតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ)។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតនានាថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥–៤៨)

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់រាៃអារម្ណ៍កចបូ្រកចបល់ឬខ្វល់ខាវាយពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរីទរីសរាគល់នានានៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរី

ពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងបៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោងម្រ?បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃ

រួចជាបកសចសករាប់បពលបនាះ?
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១–១៥
បមបរៀៃទរី៥១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:១–១៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:១–៥

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទោន្ ូសរែញ្ជាក់អំ្ រីែួនា្ររីររែស់្ ្រង់ជាអង្គរែង្ករែជង្កើែនិងជាអង្គរំ្្រ

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្្រំពុងថស្វងរ្រទិសបៅអំពរីអ្វរីមួយថដលសំខាៃ់ចបំោះព្ួរប្បហើយថដលមៃុស្សប្្សងៗមួយ

ចំៃួៃចង់្ ្ល់ដំបនូាមៃឲ្យពួ្រប្។

• បតើមៃុស្សរានា្់រចាំោច់កតូវរាៃ្ ុណសម្បតតេិអ្វរីខលែះមុៃបពលអ្ន្រៃឹងសាដាប់រាមដំបូនាមៃរបស់ោត់?(សិស្សអាចៃឹងថច្រចាយ

ចបមលែើយប្្សងៗោនាជាបកចើៃចំបោះសំណួរបៃះ។បបើចាំោច់អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ថាពួ្រប្ៃឹងទៃំងជាចង់សាដាប់

ៃរណ្រានា្់រថដលយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ចំបោះព្ួរប្បោយផ្ទាល់បហើយថដលរាៃបជា្�ព័យបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទថដលពួ្រប្្រំពុង

្្ល់បោបល់ឲ្យបនាះ)។

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈថដលរាៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥ោៃប្រើតប�ើងបៅចំកោថដលពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងបករោយៃិងមៃុស្សដនទបទៀតោៃសាដាប់ៃិងអាៃសារលិខិតថដលកបឆំ្ងទាស់ៃឹងសាសនាចក្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់

ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរថណនាំ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលសាថាៃភាព

ថដលពួ្របរិសុទ្ធ្រំពុងថតកបឈមមុខ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃកពះបៃ្ទតូលដំបូងប្របស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈ។

សូមរំឭ្រសិស្សថា្បុរ  សាដាប់រាៃៃព័យថាសាដាប់បោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បហើយបោរពរាម។បៅបពលបយើងសាដាប់កពះអរាចស់

ោ៉ាងពិតកោ្រដបនាះបយើងៃឹងបធ្វើរាមឱវទៃិងកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់។សូមពៃ្យល់ថាបៅបដើមដំបូងនៃវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់

ោៃបធ្វើរោរកបរោសអំពរីតួនាទរីរបស់កទង់មួយចៃំួៃៃិង្ិរច្ចខ្នះថខ្នងរបស់កទង់្រ្ននុងរោរ�ួយដល់បយើង។បៅបពលបយើងអាៃបសច្រ្រី

កបរោសទាំងបៃះបយើងអាចរ្រប�ើញមូលបហតុថដលបយើងកតូវសាដាប់រាមកពះបៃ្ទតូលកទង់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យរ្រ

បមើលោ្រ្យ្បុរ សាដាប់ៃិងសាដាប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងឡាយបពលពួ្រប្ស្ិរសាបៅន្ងៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះ

បៃ្ទតូលអំពរីកពះអង្គកទង់។សូមសុំឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយតបសូមសរបសរ

បោលលទ្ធិខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃបគង្កើតនែ្ទគម�ៃិងផែៃ�បី។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុថដលកតូវកបុងសាដាប់កពះអង្គសប្រ្គះ។

បរុព្វកថា
គៅ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ សាេនាចបក បាន ្រន្ �ីកចគបមើន គៅក្ញង ទតីបកុង ខឺតឡង់ ។ 

ក្�ប្រឆ្ុំងោេ់ នឹងសាេនាចបក ក ៏គៅដត្រន្ ែងដដ� ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

បានេ�គេ�ថ្ ៖ « រាន �បា�ក្�ណ៍ ខុេឆ្គង ក្� កុហក នធិង គ�ឿង ឆកលួត លតីលា 

ជាគបចើន បតរូ វបាន គបាះពុម្ព គៅគលើទុំព័�ក្ដេត គហើ�ែសា�គៅ ប្្រ់ ទធិេទតី 

គដើម្តីរារាុំង មនេុ្ស កុុំ ឲ្យ គ�ៀន ពតីកធិច្ចក្� គនះ ឬ ឱ្របកគសា្រ �ក គេចក្តីែុំគនឿ » ។ 

គៅក្ញង បោ ដដល រានក្� �ីកចគបមើន នធិង ក្� ប្រឆ្ុំង គនះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន 

ទទួលវិវ�ណៈ ម�ួ ដដល គបក្� មក គលាក បាន រាន ប្រសាេន៍ ដដល នាុំ ឲ្យ 

« ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល បតរូវ តេ៊រូ ោេ់ នឹង អ្វតីៗប្្រ់ យ៉ាង រាន ក្តី អុំណ� ដដលក្�គ�ើេគអើង 

នធិង គេចក្តី អាបកក់ អាចដកដប្រមុខរាត់្ មេតី » ( គៅ ក្ញង History of the Church 

១:១៥៨ ) ។ វិវ�ណៈ គនះ ឥឡជូវ បតរូវ បាន កត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៤៥ ដដល ចា្រ់ គែ្ើម ជាម�ួ នឹង គេចក្តីប្រក្េ មកពតី បពះអង្គេគ្រ្គះ អុំពតី 

តួនាទតី �្រេ់បទង់ គៅក្ញង គេចក្តីេគ្រ្គះ �្រេ់គ�ើង ។ គមគ�ៀន ន្ងៃ គនះ ្ឺ ជា គមគ�ៀន 

ដុំ្ររូងគ្ នន គមគ�ៀន ោុំង្រតី ដដល គផាដាត គៅ គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៥ ។

ការងធវើទីបន្ទាល់

អ្ក ្ ួ�ដត ដ ល្ៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី គោលលទ្ធិ 

ជាក់លាក ់ដដល អ្ក ្រគបងៀន គៅក្ញង 

គមគ�ៀន នធិមួ�ៗ មធិន ដមន បោន់ដត ពតី 

គេចក្តីពធិត នន ដុំណឹងល្អ ទរូគៅ គនាះ 

គទ ។ គៅគពល អ្ក ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ េរូម 

ចាុំ ក្�ប្រឹកសា គនះ មក ពតី ដអលគឌើ� ដែ្ហ្វតី 

អ័� ហរូឡធិន នន ករូ�៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ 

ពតី�នាក់ ៖ « េរូម ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ 

អ្ក គោ�គចញពតី ែគបរៅ នន ដួងចធិត្ 

�្រេ់ អ្ក ។ វា នឹង ជា គ�ឿង ដដល េុំខាន់ 

្រុំែុត ដដល អ្ក នធិយ� គៅ ក្ន់ ពួកគ្ 

គពញ មួ� គរា៉ាង គពញ ។. . . ប្រេធិន គ្រើ 

គ�ើង ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី គេចក្តីពធិត ដដល 

គ�ើង បាន ្រគបងៀន បពះ នឹង ្រញ្ជាក់ ដល់ 

ដួងចធិត្ គ�ើង នធិង ដល់ ដួងចធិត្ នន េធិេ្ស 

�្រេ់ គ�ើង នរូវ សា�លធិខធិត នន ដុំណឹងល្អ 

�្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ » Teaching 
and Learning in the Church, » 

Ensign ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ២០០៧, ទុំព័� 

១០៤, ១០៥ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៥១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១–១៥

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបហតុអ្វរី្រ៏បយើង្ ួរថតកបុងសាដាប់រាមកពះអង្គសប្រ្គះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាឃ្លា

«បៅបវលាថដលអ្ន្ររាល់ោនាមិៃ្ិតបនាះរដូវបរៅដាៃឹង្រៃលែង»សបំៅបៅបលើ្ ំៃិតថដលរដូវបរៅដាអាចៃឹងជាបវលាមួយបដើម្បរី

បធ្វើរោរបហើយបកតៀមសករាប់កចតូរោត់បៅចុងរដូវ។ខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃថាបយើងចាំោច់កតូវកបុងសាដាប់កពះអង្គសប្រ្គះ

្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះបហើយថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងខណៈថដលបយើងបៅថតរាៃបពលបដើម្បរីបធ្វើរោរសករាប់បសច្្ររី

សប្រ្គះនៃកពលឹងរបស់បយើង)។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:3រួមរាៃទាំងោ្រ្យអ្ក ោំ្ទ្។អ្ន្រោំកទ្ឺជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលទូលអង្វរ

សករាប់បុព្វបហតុនៃមៃុស្សរានា្់របទៀត។បពលខលែះបរឿងបៃះប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងតុលារោរជា្រថៃលែងថដលបមធាវីបរ្ហាញៃូវ្ ស្នុរាង

បៅដល់បៅក្រម�ំៃួសឲ្យៃរណ្រានា្រ់ថដលកតូវោៃទទួលរោរ្តេនាទាបទាស។

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមបរៀបចសំាលា្រសញ្ញាបរីដូចខាងបករោម៖

សកែ្មភា្

ចំងណរះដរឹ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

បរៀបចំបៅខ្នងខាងបករោយសាលា្រសញ្ញាទាំងបៃះដូចខាងបករោម៖

សកែ្មភា្

ចំងណរះដរឹ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមឲ្យសាលា្រសញ្ញាមួយបៅដល់សិស្សរានា្រ់ៗ។សូមឲ្យពួ្រប្បលើ្រសញ្ញា

ទាំងឡាយប�ើងថដលបរ្ហាញៃូវោ្រ្យងៅ្កម ងមធាវីៃិងចុរងចាទ្ ។សូមឲ្យសិស្សបលើ្រសញ្ញាថដលរាៃសាលា្រថាងមធាវី

ឈបៅចបរាលាះសិស្សពរីរនា្រ់បទៀតបនាះ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្បៅ្រ្ននុងតុលារោរថដលរាៃបៅក្រមបមធាវីៃិងចុងបចាទថដលកតវូោៃប្បចាទកបរោៃ់

ថាោៃបធ្វើបទឧក្រិដ្ឋមួយ។

• បតើតួនាទរីរបស់បៅក្រម្ ឺជាអ្វរី?

• បតើបមធាវីអាច�ួយដល់�ៃថដលកតូវប្បចាទកបរោៃ់ោៃោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:3ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបតើៃរណ្្ ឺជាបៅក្រម?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះសូមឲ្យសិស្សរោៃ់សាលា្រសញ្ញាថដល

រាៃោ្រ្យថាងៅ្កមបង្វិលសញ្ញាបនាះបមើលបៅខ្នងខាងបករោយវិញ)។បតើៃរណ្ជាចុងបចាទ?(សូមឲ្យសិស្សរោៃ់

សញ្ញាថដលរាៃសាលា្រចុរងចាទ្បង្វិលសញ្ញាបនាះបមើលបៅខ្នងខាងបករោយវិញ)។បតើៃរណ្ជាបមធាវី?(សូមឲ្យសិស្ស

រោៃ់សញ្ញាថដលរាៃសាលា្រអ្កោំ្ទ្បង្វិលសញ្ញាបនាះបមើលបៅខ្នងខាងបករោយវិញ)។បនាទាប់ម្រសរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូច

ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាគមធាវីរបស់គយើងគៅចំគោរះព្រះភ្ក្តព្រះវរបិតាសួគ៌)។

• បហតុអ្វរី្រ៏បយើងកតូវរោរអ្ន្រោំកទរានា្រ់បៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះវរបរិាសួ្៌?(បយើងរាៃ្រំហុសនៃអំបពើោប។កសប

រាមបសច្រ្រីយុតតេិធម៌របស់កពះោមៃវតថែនុមៃិសាអាតណ្អាចរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កទង់ោៃបទ។បហតុដូបចានាះបហើយ

បយើងកតូវរោរអ្ន្រោំកទរានា្រ់បដើម្បរីទូលអង្វរពរីបុព្វបហតុរបសប់យើងបៅចំបោះកពះ្្្រតេរបស់កពះបិរាបហើយ�ួយបយើងឲ្យ

្្សះ្សាៃឹងកទង់)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:4–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរីរបបៀប

ថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃទូលអង្វរពរីបុព្វបហតុរបស់បយើងចបំោះកពះវរបរិា។
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• កសបរាមខ4បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃទូលសូមដល់កពះវរបិរាឲ្យកទង់ញាណអ្វរីខលែះ?(កពះអង្គសប្រ្គះោៃកោប់អំពរី

�រីវិតថដលោមៃអំបពើោបរបស់កទង់ៃិងរោររងទុ្រ្ខៃិងរោរសុ្តរបសក់ទង់)។

• កសបរាមខ៥បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃទូលសុំឲ្យកពះវរបិរាកទង់ញាណអ្វរីខលែះបទៀត?(បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវរោរកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្បរីបធ្វើជាអង្គោំកទរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង�រីវិតរស់បៅ

កបចាំន្ងៃរបស់ព្ួរប្។សូម្ ល្់បពលដល់ពួ្រប្ឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ

្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះជាអង្គោំកទរបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរ

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ដឹងថាកទង់ៃឹងឲ្យព្ួរប្បធ្វើបដើម្បរីបរ្ហាញពរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះនាមរបសក់ទង់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:៦–១០

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្រែកាសថា្្រង់្ ឺជា្ នលែឺនិងជាជរីវិែននជោកិយជហើយថា្្រង់ោនរែញជទូនជសចក្រីសញ្ញា

ដ៏អស់កល្បអស់កាលជានិច្ចររែស់្ ្រង់ជៅដល់្ ិភ្ជោក។

សូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយសុំឲ្យនដ្ូទាំងឡាយអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:6–១0ជាមួយោនា។បករោយពរី

សិស្សរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសិស្សៃូវសំណួខាងបករោមបៃះ៖

• កសបរាមខ6–៧បតើមូលបហតុអ្វរីខលែះថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃដល់បយើងឲ្យកបងុសាដាប់ដល់កទង់?បតើវរាៃៃព័យ

ោ៉ាងណ្ចបំោះអ្ន្រថដលថាកទង់្ឺជា«បដើមៃិងជាចុង»?បតើកទង់នាំពៃលែឺៃិង�រីវិតម្របលើពិ្ពបលា្ររាមវិធរីណ្?

សូមសរបសររោរពិពណ៌នាដូចខាងបករោមអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

្ពទះងយសមូវ ្ ដ្ីស្ ្ឺ ជា ងដើម និរ ជា ចុរ ។

្ពទះ ងយសមូវ ្្ដីស្ ្ឺ ជា ពន្ឹ នរិ ជា ជដីវិ្រ នន ពិភពងលាក ។

• កសបរាមខ៨បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលយ្រកទង់?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ9បយើងអាៃថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបញជតូៃ«បសច្រ្រីសញ្ញាដ៏បៅអស់្រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ច

របសក់ទង�់��បដើម្បរីបធ្វើជាពៃលែឺដល់មៃុស្សបលា្របហើយបដើម្បរីបធ្វើជាបរាណរីយដល់រាកសតេ[របស់កទង់]»។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈ

មួយបទៀតកទង់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏បៅអស់្រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ចរបស់កទង់្ឺជា«ភាពបោរបពញនៃដំណឹងល្អ

[របស់កទង់]»(្ �ៃិងស�66:២)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ថស្វងរ្រ»ដំណឹងល្អរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញដំណឹងល្អ្ ឺជាពៃលែឺដល់ពិ្ ពបលា្ររាមរបបៀបណ្ខលែះ?បតើដំណឹងល្អ្ ឺជាបទោឋាៃមួយសករាប់បយើង

ថដលោៃបធ្វើបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយកពះអរាចស់បោយវិធរីណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:១១–១៥

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្រែកាសថា្្រង់្ ឺជា្្ះននជោកជហណុក

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពទរីក្រុងស៊ីយែូៃកតូវោៃបលើ្រប�ើងបៅសាថាៃសួ្៌(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ6,

សូមបមើល្ងថដរLDS .org)។សូមពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជាសិល្បៈនៃរោរពិពណ៌នាអំពរីបហណុ្រៃិងរាកសតេរបស់កទង់។

បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:១១ឲ្យឮៗ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរី

របៃះកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាមៃុស្សមួយចំៃួៃបៅកទង់ថា«កពះនៃបលា្របហណុ្រ»។
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សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្

ដឹងអំពរីពយារោរីបហណុ្រ។បបើចាំោច់សូម្ ល្់ពព័ត៌រាៃ

ដូចខាងបករោមថា៖បហណុ្រោៃរសប់ៅពរីមុៃ�ំនាៃ់របស់

ណបូអ។ថ្ៃដរីបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បលា្របហណុ្រកតូវ

ោៃក្បដណដាប់បោយបសច្រ្រីទុច្ចរិតបែុថៃតេបលា្រោៃដឹ្រនាំ

មៃុស្សសុចរិតមួយក្រុមថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងមួយ

ថដលបៅថាស៊ីយែូៃ។បៅទរីបំ្ុតកបជារាកសតេទរីក្រុងស៊ីយែូៃ

កតូវោៃ«ថប្របចញពរីថ្ៃដរី»(្�ៃិងស�4៥:១២)—កតវូ

ោៃបលើ្រប�ើងបៅសាថាៃសួ្៌បោយសារថតបសច្រ្រីសុចរិត

របស់ពួ្រប្(សូមបមើលមែូបស៧:69)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:១២–១4

បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃទទួលកបជារាកសតេទរីក្រុង

ស៊ីយែូៃប�ើងបៅឯកទង់បហើយថាកទង់ៃឹងរ្រសាពួ្រប្ទ្ុរ

«រហូតដល់ន្ងៃនៃបសច្រ្រីសុចរិតៃឹងម្រដល់»។បៅន្ងៃបនាះ

បហណ្ុរៃិងរាកសតេរបស់បលា្រៃឹងកត�ប់ម្រថ្ៃដរីវិញ

បដើម្បរី�ួបជាមួយព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបសាមះកតង់បៅទរីក្រុង

បយរ៉ូសា�ិម្ ្រីថដល្រ៏ៃឹងកតូវោៃបៅថាទរីក្រុងស៊ីយែូៃថដរ

(សូមបមើលមែូបស៧:6២–64)។ពយារោរីទាំងអស់ោៃ

ទៃ្ទឹងរង់ចំាន្ងៃបនាះ។បោយសារថតអបំពើទុច្ចរិតនៃកបជា�ៃ

ថដលរស់បៅបលើថ្ៃដរីបទើបន្ងៃបនាះមិៃទាៃ់ោៃម្រដល់បៅ

ប�ើយបែុថៃ្អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃទៃ្ទងឹរង់ចាំន្ងៃបនាះៃឹងោៃប�ើញជាកោ្រដបៅន្ងៃណ្មួយ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្របសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃថដលពិពណ៌នាអំពរីតួនាទរីៃិងចរិតល្រ្ខណៈ

មួយចំៃួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទាំងបៃះបហើយបក�ើសបរើសចរិតល្រ្ខណៈមួយ

ថដលរាៃអតថែៃព័យជាពិបសសចបំោះព្ួរប្។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបរៀបរាប់

អំពរីតួនាទរីឬចរិតល្រ្ខណៈថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយពៃ្យល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏វរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្។បនាទាប់ពរីសិស្ស

ោៃពៃ្យល់អំពរី្ំៃិតរបស់ពួ្រប្រួចបហើយចូរសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅគ្លគយើងគរៀៃអំ្បី

តួនាទបីៃិងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះបំណងពបាថ្នារបស់គយើងគ�ើម្បីគធ្ើតាមពទង់ៃឹងគកើៃគ�ើង។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅន្ងៃបៃះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃបំណងកបុងសាតាបរ់ាមកទង់បោយកបុងកបយ

ត្នព័បនាះ?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រអំពរីតួនាទរីឬចរិតល្រ្ខណៈមួយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងអំពរីរបបៀបថដលចំបណះដឹង

របស់អ្ន្រអំពរីតួនាទរីៃិងចរិតល្រ្ខណៈោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃបំណងកោថានាបដើម្បរីបធ្វើរាមកទង់ោ៉ាងដូចបម្ច។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរ

បញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យនៃរោរសាដាប់រាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរបោរពរាមដំបនូាមៃៃិងបទបញ្ញតតេិ

របស់កទង់។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១៦–៥៩
បមបរៀៃទរី៥២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:១6–៥9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:១៦–៤៦

្្ះអង្គសជ្ង្រះជរែើកសតម្ង្ររីសម្រល់ទាំងឡាយតដលនឹងជកើែម្ន្ រីមុនការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្ ្រង់

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រអាចកោប់ពរីបពលថដលអាចៃឹងរាៃប្លែៀងធាលា្រ់ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថា្៏រដូចជាឧប្ររណ៏ឧតុៃិយម�ួយបយើងឲ្យដឹងថាបពលណ្ប្លែៀងៃឹងបង្អនុរចុះម្របនាះ្រ៏រាៃឧប្ររណ៏ឧតុៃិយម

ឬទរីសរាគល់ថដល�ួយបយើងឲ្យដឹងថាបពលណ្ថដលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងប្រើតប�ើង្ ងថដរ។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ ទ្ដីសរារល់ នន ការ ោរ មក ជា ងលើក ទ្ដីពដីរ ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4៥កពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរី

ទរីសរាគល់មួយចៃំួៃថដលៃឹងកោប់បយើងជាមុៃអំពរីរោរម្រដល់ជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ទង់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:១6–១៧បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលពួ្រសិស្ស

របស់កពះអរាចស់ោៃសួរកទង់ៃិងអ្វរីថដលកទង់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងបរ្ហាញដល់ពួ្រប្។

• បតើពួ្រសិស្សោៃសូមដលក់ពះអរាចស់ឲ្យបបកងៀៃព្ួរប្អំពរីអ្វរីខលែះ?

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបរ្ហាញដល់ពួ្រសិស្សរបសក់ទង់អ្វរីខលែះ?(បតើន្ងៃនៃរោរបកោសបលាះៃឹងម្រ

ដល់របបៀបណ្បហើយរោរកបមូលព្ួរសាសៃ៍អ៊កីសាថអលថដលោៃខាចត់កោត់បោយរបបៀបណ្)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យកោប់ពរីទរីសរាគល់ទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងប្រើតរាៃបៅពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កទង់សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

្. នរិ ស. ៤៥:១៨–២៤

្. នរិ ស. ៤៥:២៥–២៧

្. នរិ ស. ៤៥:២៨–៣១, ៣៣

្. នរិ ស. ៤៥:៤០–៤៣

បរុព្វកថា
បពះ ្ ម្ពតី� ្ី៊រ្រ នធិង បពះ្ម្ពតី� ម�មន ពយាក� អុំពតី សាថានភាព នធិង បពតឹ្ក្�ណ៍ ោុំងឡា� 

ដដល នឹង គកើត រានគឡើង ពតីមុន ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ 

មធិន�រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតី សាេនាចបក បាន ផាលាេ់ ពតី �ដ្ឋនរូវ គយ៉ាក គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គនាះ 

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៤៥ ។ គៅក្ញង ចុំដណក នន វិវ�ណៈ ដដល បតរូវ បាន ប្្រដណដា្រ់ គៅក្ញង គមគ�ៀន 

គនះ បពះអង្គ េគ្រ្គះ បាន ែ្ល់ នរូវ គ�ឿងលម្អធិត អុំពតី បោ ដដល គកើត រានពតីមុន ក្� 

យងមក ជា គលើក ទតីពតី� ។ បទង ់បាន លាត េន្ឹង គេចក្តីពធិត ដដលបទង់បាន ្រគបងៀន 

ដល់ពួកេធិេ្ស �្រេ់បទង់ គៅគលើ ភ្ុំ អរូលតីវ ( េរូម គមើល រា៉ាថ្� ២៤ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៥២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១៦–៥៩

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូរៗបហើយចាត់ឲ្យ្ ូៃិមួយៗៃូវវ ្្គបទ្ម្ពរីរមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសុំឲ្យពួ្រប្អាៃខទាំងឡាយ

ជាមួយោនារ្របមើលទរីសរាគល់ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។ពរីមុៃព្ួរប្ចាប់ប្្ើមអ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថា

ទរីសរាគល់មួយចំៃួៃកតូវោៃបំបពញរួចបៅបហើយ។

បនាទាប់ពរី្ ល្់បពលបវលាក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យនដ្ូៃិមួយៗបរៀបរាប់អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ពួ្រប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅខាងបករោម្របាលបរឿង«ទរីសរាគល់នៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ»បៅបលើ

រោដារបខៀៃ។បបើចាោំច់សូមបកបើពព័តរ៌ាៃបៅ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌពរីរបនាទាប់បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរោរពយា្ររណ៍ទាំងឡាយ។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4៥:១៨–២4បយើងអាៃអំពរីរោរពយា្ររណ៍ទាំងឡាយថដលកតូវោៃបំបពញរួច

បហើយបនាះ។កពឹតតេរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពយា្ររបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងបពលមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរី

រោរសុ្តៃិងរោររស់ប�ើងវិញរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ។សូម្រត់ចំណ្ំថាខ២0សំបៅបៅបលើកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលោៃ

សង់ប�ើងបោយបស្ចបហរ៉ូឌបៅ្រ្ននុងក្រងុបយរូសា�ិម។វកតវូោៃបំផ្លាញបោយ�ៃជាតិរ៉ូមបៅ្�សឆ្នាំ៧0។

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:២៥–46បយើងអាៃអំពរីរោរពយា្ររណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង

កោរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះមុៃបពលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ។បៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះឃ្លាថា

«បពលបវលានៃពួ្រសាសៃ៍ដនទ»(្�ៃិងស�4៥:២៥,២៨,30)សបំៅបៅបលើដំណឹងល្អថដលកតូវោៃ្ សាយជាបលើ្រដំបូង

បៅរោៃ់សាសៃ៍ដនទបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។ថអលបឌើរកប៊ូសអព័ររា៉ា្់រខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃ

ថាយែូថសបស៊្ីធ«្ឺជាសាសៃ៍ដនទរាៃៃព័យថាបលា្រ្ឺជាពលរដ្ឋនៃជាតិសាសៃ៍ដនទបហើយបលា្រ្រ៏ពុំថមៃជាព្ួរសាសៃ៏

យោូថដរ។���កោ្រដណ្ស់ដំណឹងល្អោៃបលចបចញម្របៅន្ងៃចុងបករោយបៅជំនាន់ នន ពួកសាសន៍ដនទ្បហើយៃឹងមៃិបៅ

រោៃ់ពួ្រយូោបទទាល់ថតពួក សាសន៍ដនទ្ទារំអស់ម្ររោៃ់ដំណឹងល្អសិៃ(្ៃិងស�4៥:២៨–30)»។(Mormon 
Doctrine្រំថណបលើ្រទរីពរីរ[ឆ្នាំ១966]ទំពព័រ3១១)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលពួ្រសិស្សបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលកទង់ោៃកោប់ពួ្រប្អំពរី

ទរីសរាគល់នៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលអ្ន្រ្ ិតពិចារណ្អំពរីទរីសរាគល់ទាំងឡាយនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?

សូមពៃ្យល់ថារោរដឹងអំពរីទរីសរាគល់ទំាងឡាយនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរអាច�ួយបយើងរស់បៅបោយោមៃភាព្ ព័យខាលាច

ភាពសង្សព័យឬភាពរៃ្ធត់ប�ើយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:3៥–3៨បោយសាងាត់បសងៃៀម

បដើម្បរីបរៀៃពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់កបទាៃៃូវទរីសរាគល់ទាំងបៃះ។(ពរីមុៃសិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង

អ៊ីកសាថអលបដើមលាវា្ ឺជាបដើមបឈើចុងបករោយប្បំ្ ុតថដលៃឹងដុះកតួយបៅៃិទា�រដូវបហើយលាស់កតយួបៅចុងរដូវ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីអាចសាគល់អំពរីបពលបវលា«បរា៉ាង�ិតដល់បហើយ»ឬថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃឹងម្រ

ដល់ជាកោ្រដបនាះ?

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ៤៥:៣២, ៣៩ ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះជាមួយ

ៃឹងនដ្ូរបស់ពួ្រប្បហើយពិពណ៌នាៃូវអ្វរីថដលពួ្រអ្ន្របដើររាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃជាបកសចសករាប់រោរ

ោងម្ររបស់កទង់។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្ររបសក់ពះអរាចស់?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុបំពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ សិនជា ងយើរ ឈរ ងៅក្នុរ ទ្ដីបរិសុទ្្ ទាំរឡាយ 

ងហើយ ទ្ន្ឹរ ចា ំទ្ដីសរារល់ ងនាទះ ងយើរ នឹរ . . .

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលបយើងោៃសិ្រសា្រៃលែងម្របតើអ្ន្រៃឹងបបំពញបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបមច្?(បៅខាងបករោមបៃះ

្ឺជាវិធរីមួយថដលសិស្សអាចបបំពញៃូវបោលរោរណ៍បនាះ៖គបើសិៃជាគយើងឈរគៅក្នុងទបីបរិសុទ្ធទាំងឡាយគ�ើយទៃ្ទឹងចាំ

ទបីសមារល់គនារះគយើងៃឹងគពតៀមខលលួៃជាគពសចសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះអមាចាស់។សូមបញ្ចប់រោរសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាអ្ន្របដើររាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាច«ឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធ»ោ៉ាងដូចបមច្?បតើទរី្រថៃលែងណ្ខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់អ្ន្រថដលអ្ន្រ្ ិតថាជា«ទរីបរិសុទ្ធ»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលជាអតថែៃព័យបដើម្បរីឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់ៃូវអ្វរីថដលជាអតថែៃព័យបដើម្បរីឈរបៅ្រ្ននុង

ទរីបរិសុទ្ធ៖
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គមគ�ៀនទតី ៥២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១៦–៥៩

« ‹ ទតី្រ�ិេុទ្ › អាច រាន កតាតា ជាគបចើន តបមរូវ ឲ្យ គ្្វើ ជាម�ួ នឹង រជរែៀរែ ដដល ្រុ ្្គល រានាក់ �េ់គៅ ប្រគេើ�ជាង ្ររីកតនលែង ដដល 

្រុ្្គល គនាះ �េ់គៅ ។ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង �េ់គៅ គោ� សា្អតេ្អុំ គោ� រាន នដ្រូ ជា បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ឥតោច ់គនាះ គ�ើង 

នឹង ឈ� គៅក្ញង ទតី្រ�ិេុទ្ មួ� គហើ� ។. . . « ទតី្រ�ិេុទ្ េថែធិត គៅ ប្្រ់ ទតីកដនលៃង ោុំងអេ់ ជា ទតី ដដល ្រុ្្គល រានាក់ �ីករា� នឹង 

បពះវិញ្ញាណ នន បពះ » (ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញាជសៀវជៅសកិសាររែស់សិស្ស ក្�គបាះពុម្ព ជា គលើក ទតី ២ [ គេៀវគៅ 

េធិកសា �្រេ់ ប្រព័ន្ អ្រ់�ំ សាេនាចបក ឆ្នាុំ ២០០១ ] ទុំព័� ១៩៦ ) ។

• បតើបយើងអាចឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធខណៈថដលបយើងកតូវោៃហ៊ុំពព័ទ្ធបោយបសច្រ្រីទុច្ចរិតនៃបលា្ិរយោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ66,

សូមបមើល្ងថដរLDS .org)។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:44–46បោយរោរពៃ្យល់ថាអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលកតូវោៃបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃឹងោៃប�ើញកទង់ោងម្រ្រ្ននុងសិរីល្អ។មៃុស្សសុចរិតថដល

ោៃសាលាប់បៅមុៃបពលរោរោងម្ររបស់កទង់ៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបហើយបករោ្រប�ើងម្រ�ួបៃឹងកទង់។ពួ្របរិសុទ្ធ

បសាមះកតង់ថដលបៅរស់បៅបលើថ្ៃដរី្រ៏ៃឹងកតូវោៃនាំយ្របៅ�ួបៃឹងកទង់្ ងថដរ(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:96–9៨)។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:៤៧–៥៩

្្ះអង្គសជ្ង្រះជរែើកសតមង្្ររីសម្រល់និងការអសាចារ្យជា

ជ្ចើនតដលនឹងម្នចតំណកក្ននុងការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរ

ររែស់្្រង់។

សូមោ្រ់រាំងឬអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅទំពព័រថ្ៃទរី១

(«Physical Map of the Holy Land»)

បៅ្រ្ននុងវ ្្គថ្ៃទរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់ពួ្រប្។សូមចង្អនុល

បរ្ហាញពរីទរីរំាងថដល្ ្នំអូលរីវ្ឺបៅ�ិតៃឹងទរីក្ុរងបយរូសា�ិម

បហើយពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:4៨

សំបៅបៅបលើទរី្រថៃលែងសំខាៃ់បៃះបៅ្រ្ននុងអ៊ីកសាថអល។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4៥:4៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះ្្នំបៃះៃិងចបំោះថ្ៃដរីបៅបពល

កពះអង្គសប្រ្គះោងកត�ប់ម្រវិញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4៥:49–៥0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយថស្វងរ្របមើលអ្វរីប្្សងបទៀតថដលៃឹងប្រើតរាៃប�ើងបៅ

្រ្ននុងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

• បតើៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះសាសៃ៍ទាំងឡាយនៃថ្ៃដរីបៅកោនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?

• បតើៃរណ្ថដលអ្ន្រ្ិតថាសំបៅបៅបលើ«ពួ្រប្ថដលោៃបសើចោ្រ់»បនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:៥១–៥3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលពួ្រសាសៃ៍

យោូៃឹងបឆលែើយតបបៅបពលកពះអរាចស់ោងម្រ្ ្នំអូលរីវ។

• បហតុអ្វរីោៃជាពួ្រសាសៃ៍យោូៃឹងយំបៅបពលកពះអរាចស់ោងកត�ប់ម្រវិញ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់របបៀបបថៃថែមបទៀតបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចស់សូមបរ្ហាញរូបភាព

បរឿងបកបៀបបធៀបនៃកសតេរីកពហ្ចារីដប់នា្រ់(ងសៀវងៅ រូបភាព ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]បលខ៥3សូមបមើល្ ងថដរ

LDS .org)។សូមសួរដល់សិស្សបបើរាៃៃរណ្រានា្រ់អាចបរៀបរាប់ប�ើងវិញអំពរីបរឿងបកបៀបបធៀបនៃកសតេរីកពហ្ចារីដប់នា្រ់

ោៃបទ។បបើចាំោច់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបរឿងបកបៀបបធៀបបនាះឲ្យឮៗបចញម្រពរីរា៉ាថាយ២៥:១–១3។

ជំនួយចក្នុ

វតថែញ នធិង �រូ្រភាព ោុំងឡា� �ួមរាន 

ដែនទតី នធិង តារាង អាច ែួ�  េធិេ្ស 

គមើល គេើញ នឹង ដភ្ក, វិភា្ គហើ� 

�ល់អុំពតី ្រទ្ម្ពតី� ជាពធិគេេ គៅ គពល 

វា បតរូវ បាន គប្រើបបាេ់ គដើម្តី ែបមុញ ឲ្យ 

រាន ក្�ពធិភាកសា មួ� ។ វតថែញ ែុំនួ� ចកខេញ 

ដរូចគនះ ក៏អាច ែួ� គលើក ទឹកចធិត្ ដល់ 

េធិេ្សចង់ដឹង នធិង ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ ចង់ គ�ៀន 

្រដនថែម ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ៥២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១៦–៥៩

• បតើកសតេរីកពហ្ចារីយកោំនា្រ់រាៃ្ ំៃិតដូចបមតេចខលែះ?

• បតើបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះទា្រ់ទងៃឹងរោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4៥:៥6–៥៧បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលបរឿង

បកបៀបបធៀបនៃកសតេរីកពហ្ចារីយដប់នា្រ់ៃឹងបបំពញោ៉ាង

ដូចបម្ចខលែះ។

• បតើបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះៃឹងកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុងរោរ

ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរោ៉ាងដូចបមច្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់បថៃថែមអំពរីអតថែៃព័យនៃបរឿងបកបៀបបធៀបកសតេរីកពហ្ចារីយដប់នា្រ់បៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលកសតេរីកពហ្ចារីយដប់នា្រ់តណំ្ងឲ្យ៖

« ក្�្ធិត អុំពតី គ�ឿង គប្រៀ្រគ្ៀ្រគនះ ្ឺ បពឺេម ញ្� ។ បេតី បពហមេចា�ី ោុំង ដ្រ់ នាក់ ពធិត ជា តុំណាង ឲ្យ េរាែធិក 

នន សាេនាចបក �្រេ់ បពះប្តីេ្ទ គោ�សា� មនុេ្ស ោុំងអេ់ បតរូវបាន អគញ្ើញ ឲ្យ មក ពធិ្តីមង្គលក្� គហើ� 

មនុេ្ស ោុំងអេ់ បាន ដឹង ពតី តបមរូវក្� គដើម្តី បាន ចរូល គៅគពល ករូនកុំគលាះ បាន មក ។ ្រ៉ុដន្ រាន ដត 

េរាែធិក ោក់ កណាដាល ្រ៉ុគណាណះ ដដល គបតៀមខលៃលួន ជា គបេច  គៅ គពល ករូនកគរាលាះ បាន មក ដល់ គនាះ » 

( Preparation for the Second Coming, » Ensign ឬ Liahona ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៤ 

ទុំព័� ៨ ) ។

• បោងរាមខ៥៧បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីោៃបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?(សិស្ស្ ួរថត

ពិពណ៌នាកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងទទួលគសចក្ដបី្ិតគ�ើយទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

គធ្ើជាអង្គ�ឹកនាំគយើងគនារះគយើងៃឹងគៅខ្ជាប់ខ្លួៃក្នុងការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះ។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពិចារណ្អំពរីបពលបវលាថដលពួ្រប្ោៃទទួលបសច្រ្រីពិត

ឬោៃបធ្វើរាមកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រជាមួយៃឹងរោរទទួលយ្របសច្រ្រីពិតៃិងរោរបធ្វើរាមកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយអ្ន្រ

បកតៀមខលែលួៃបដើម្បរី�ួបៃឹងកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ទង់ឬបទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកបើបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីោ្រ់បោលបៅមួយថដលៃឹង�ួយ

ពួ្រប្បកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4៥:៥៥,៥៨–៥9បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីរ្របមើលពរ�ព័យបថៃថែម

ថដលៃឹងប្រើតរាៃម្របលើអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលោៃបកតៀមខលែលួៃបហើយបៅខាជាប់ខជលួៃ្រ្ននុងន្ងៃនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះ។

សូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររាៃកពះវិញ្ញាណ្ ង់

បៅជាមួយ្រ្ននុងកោលំោ្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ឲ្យសាដាប់អំពរីរបបៀបថដលកបធាៃផ្្រ្ឺរោៃរាៃកបសាសៃ៍បដើម្បរីបយើងអាចដឹងអំពរីរោររសប់ៅ្រ្ននុងកោថដលៃឹងប្រើតរាៃមុៃ

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ៖
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គមគ�ៀនទតី ៥២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១៦–៥៩

« គ�ើង �េ់គៅ ក្ញង បោ ដ៏ លុំបាក—ដដល ជា បោ ដ៏ លុំបាក គពកពន់ ។ គ�ើង េង្ឹម គ�ើង អ្ធិសាឋាន េរូម ឲ្យ 

សាថានភាព ក្ន់ដត ប្រគេើ� គឡើង ។ ្រ៉ុដន្ ក្�ណ៍ គនាះ មធិន គកើតគឡើង ោល់ ដត គសាះ ។ ក្�ពយាក�ណ៍ បាន 

បបា្រ់ គ�ើង ថ្ ដរូគចានាះ ។ គ�ើង នឹង មធិន គ្្វើ ជា មនុេ្ស បកមុ ប្ួសា� ឬ ្រុ ្្គល ដដល �ួច ចាក ែុត ពតី 

ក្�សាកល្ង ដដល នឹង គកើតគឡើង គនាះ គទ ។. . .

« គ�ើង មធិន បតរូវ �េ់គៅ គោ� ភធិតភ័� នឹង អនា្ត គឡើ� ។ គ�ើង រាន ប្្់រ គហតុែល គដើម្តី បាន 

�ីករា� នធិង គហតុែល តរូច ្រុំែុត គដើម្តី នឹង ភធិតភ័� ។ គ្រើ គ�ើង គ្្វើតាម ក្�្រុំែុេ្ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ គនាះ គ�ើង នឹង រាន 

េុខេុវតថែធិភាព គោះ ជា អនា្ត គៅ ជា យ៉ាង ក៏ គោ� ។ គ�ើង នឹង បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ នរូវ អ្វតី ដដល បតរូវ គ្្វើ » ( « The Cloven 
Tongues of Fire,»  Ensign  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០០ ទុំព័� ៨ ) ។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវអ្វរីមួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបចញម្រពរីបមបរៀៃបៃះ។អ្ន្រអាចចង់

ថច្រចាយពរីអារម្ណ៍របស់អ្ន្រ្ងថដរ។
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គមគ�ៀន ទតី ៥៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:៦០–៧៥
បមបរៀៃទរី៥3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:60–៧៥

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:៦០–៦១

្្ះអម្ចាស់តណនាំ្ យាការីយ៉ូតសរែស្៊មី្ឲ្យចារែ់ជផ្ើមការរែកត្រែ្្ះ្ម្រីសញ្ញ្ា ្រីររែស់ជោក

សូមសួរដល់សិស្សបបើសិៃជាព្ួរប្ណ្រានា្រ់អាចសកូតរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿទរីកោំបរីោៃ។បបើពួ្រប្កតូវរោរ�ំៃួយសូមឲ្យ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យបបើ្របៅរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបហើយអាៃខទរីកោំបរីឲ្យឮៗ។

• បតើឃ្លា«បបើសិៃជាោៃប្រថកបកតមឹកតូវ»ោៃ្តេល់ជាបោបល់អ្វរីខលែះដល់បយើងអំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីប?

សូមរំឭ្រដល់សិស្សថាយែូថសបចូលចិតតេរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបហើយោៃរ្រប�ើញៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដ៏អសាចរ្យ

ពរីកពះបៃ្ទតូលទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបនាះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅបពលបលា្រោៃសិ្រសាវបលា្រោៃ្រត់សរាគល់

ប�ើញរាៃៃូវ្រំហុសជាបកចើៃបហើយបលា្ររាៃអារម្ណ៍ថាពព័ត៌រាៃមួយចៃំួៃកតូវោៃោត់ឬរាៃពុំបពញបលញ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធស្រីអំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីបឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលោៃបណ្ដាលឲ្យរាៃបញ្ហាជាបកចើៃថដលយែូថសបោៃ្រត់សរាគល់បនាះ៖

« វា ្ររ្ហាញ ឲ្យ គេើញ ថ្ រាន  ចុំណុច េុំខាន់ៗ ជាគបចើន ដដល រាន ឥទ្ធិពល  ដល់ គេចក្តី  េគ្រ្គះ�្រេ់  

មនុេ្ស បតរូវ បាន ដក គចញពតី បពះ្ម្ពតី� ្រ�ិេុទ្ ឬ បតរូវ បាន បាត់ មុនគពល វា បតរូវ បាន គ្ ចងបកង »  

( ការរែជ្ងៀនររែស់្រែធានននសាសនាច្ក៖យ៉ូតសរែស៊្មី្ ឆ្នាុំ ២០០៧ ]ទុំព័� ២១៧ 

 

 

គលាក ក៏ បាន រាន ប្រសាេន៍ ែងដដ� ថ្ ៖ « ខ្ញុំ គែឿ គលើ បពះ្ម្ពតី� ្រ៊ី្រ គ្រើេធិនជា វា បតរូវបាន េ�គេ� គោ� 

ដងបា៉ាក្ នន អ្ក នធិពន្ គដើម ។ អ្ក ្រកដប្រ ដដលោមន វិជាជាែតីវៈ អ្ក ចមលៃង ខ្តីខាជា ឬ ពួក េង្ ដដល ដកលៃង្រនលៃុំ 

នធិង ពុក�លួ� បាន ្រគងកើត ឲ្យ រាន កុំហេុ ជា គបចើន » (Teachings: Joseph Smith, ទុំព័� ២០៧) ។ 

 

 

បរុព្វកថា
គៅគពល ពួក្រ�ិេុទ្ បានប្រមរូល ្ ្តីោនា គៅ ក្ញង បកងុ ខឺតឡង់ គនាះរាន ដុំគណើ�គ�ឿង នធិង 

ោក្យ ចចាមរាម តាម ក្ដេត ដកលៃង ្រនលៃុំ ជា គបចើន ដដល រា�ក្�ណ ៍ខេុ នធិង នធិយ� 

្ររ្កាច់្រងខេជូច សាេនាចបក ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៤៥ បពះអរាចាេ់ បានចា្រ់ គែ្ើម គ្រើក េដម្ង លម្អធិត អុំពតី ទតីកដនលៃងប្រមរូល 

ែ្ញុំ ដដល បាន កុំណត់ ទុក ជាកដនលៃងដដល រាន គេចក្តីេុខសាន្ នធិង េុវតថែធិភាព គៅក្ញង 

ន្ងៃ ចុង គបក្� ដដល បតរូវ បាន េនយា គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី�ម�មន នធិង បានគ�ៀ្ររា្រ់ បបា្រ់ពតី 

ដុំ្ររូង គៅក្ញង វិវ�ណៈ ឆ្នាុំ ១៨៣០ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ២៨ ) ។ បពះអរាចាេ់ 

បាន ពធិពណ៌នា លម្អធិត អុំពតី ដដនដតី នន ក្� ប្រមរូល ែ្ញុំ ោនា គនះ ដដល បតរូវ បាន សាគល ់ថ្ 

ជា ទតីបកុង គ��រូសាឡធិម ្ មេតី ឬ េ៊ី�៉រូន ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ដណនាុំ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ ឲ្យ ចា្់រគែ្ើមគផាដាត �កចធិត្ទុកោក់គៅគលើ កធិច្ចខធិតខុំ គ្្វើក្�  ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី� 

េញ្ញា្មេតី�្រេ់គលាក គដើម្តី គបតៀមខលៃលួន ពួក ្រ�ិេុទ្ ចុំគោះ អ្វតី ដដល នឹង គកើតគឡើង ។



245

គមគ�ៀនទតី ៥៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:៦០–៧៥

• កសបរាមយែូថសបស៊្ីធបតើមូលបហតុោ៉ាងបហាចណ្ស់ចំៃួៃបរីថដលបណ្ដាលឲ្យកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធរាៃ្រំហុសឆ្គង

្ឺអ្វរីខលែះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:១6–៥9ពួ្រប្ោៃសិ្រសាៃូវអ្វរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ោៃកោប់ដល់ព្ួរសិស្សរបស់កទង់អំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។វិវរណៈោៃបរៀបរាប់ៃូវអ្វរីៗជាបកចើៃថដល

កតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ២4។បៅបពលវិវរណៈបៃះកតូវោៃសរបសរប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3១បនាះយែូថសបស៊្ីធ

្ំរពុងបធ្វើរោរថ្រ្រំថណរ្ ្រីដ៏បំ្ុស្ំៃិតបៅបលើកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

4៥:60–6១ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពយារោររីាៃចំណ្ប់អារម្ណ៍បៅបលើ

បនាះ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថារោរប្រថកបនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីៃឹងកបទាៃពរដល់ព្ួរបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមច្?(វៃឹងបបើ្រ

សថម្ងបកចើៃអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបសក់ពះបដើម្បរីបរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់សបង្ខបៃូវពព័ត៌រាៃដូចខាងបករោមដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។(បដើម្បរីទ្ុរបពលឲ្យសិស្សោៃបរៀបចំខលែលួៃសូម

្ល្់ពព័ត៌រាៃដល់ោត់មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ)។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បបំពញពព័ត៌រាៃលម្អិតថដលសិស្សពុំោៃ្តេល់ពព័ត៌រាៃ។

បៅ្រ្ននុងរដូវសលែឹ្របឈើក�ុះឆ្នាំ១៨30យែូថសបស៊្ីធកតវូោៃបញ្ជាបោយកពះអរាចស់ប្រថកបកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។បលា្រពុំោៃប្រថកប

កពះ្ម្ពរីរប៊ីបបចញពរីភាសាមួយបៅភាសាមួយបទៀតបនាះបទបហើយបលា្រ្រ៏ពុំរាៃឯ្រសារសរបសរបោយនដនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបដើម

ម្របធ្វើរោរប្រថកបថដរ។្្ទនុយបៅវិញបលា្រោៃអាៃបហើយស្ិរសាវ្្គបទ្ម្ពរីរបចញម្រពរី្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបោយបសតេច

ប�មស៍បហើយោៃបធ្វើ្រំថណៃិងបថៃថែមបៅរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ដូបច្នះរោរប្រថកប្រំថណ្ ្រីបនាះ្ឺរោៃ់

ថតរាៃរោរបំ្ ុស្ំៃិតខាលាំងជាងរោរប្រថកបរាមទរាលាប់។

រោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធកតវូោៃោ៉ាៃ់សាមៃថាោៃរងឥទ្ធិពលោ៉ាងបហាចណ្ស់ចំៃួៃ3400ខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុង្រំថណ្្រី

នៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍។ភាពខុសោនាទាំងបៃះរាៃរួមទាំងរោរបថៃថែម(បដើម្បរីបញ្ជា្រ់ពរីអតថែៃព័យឬបរិបទឲ្យចបាស់)

រោរលុបបចាលរោរបរៀបចំខ្ម្ពរីរប�ើងវិញៃិងរោរបរៀបចំរចនាសម្ពព័ៃ្ធនៃ�ំពូ្រជា្រ់លា្រ់ឲ្យោៃបពញបលញ។រោរប្រថកបរបស់

យែូថសបសី្៊ធោៃបញ្ជា្រ់ោ៉ាងចបាស់អំពរីរាតិរោខាងបោលលទ្ធិជាពិបសសបបស្រ្រម្របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិស្សព័យនៃកពះ

ល្រ្ខណៈធម្ជាតិរបស់មៃុស្សបសច្្ររីសញ្ញារបស់អព័កោហាំបព្វ�ិតភាពៃិងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។

ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃថ្រសកមួល្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍ថដលោៃបោះពុម្ពបនាទាប់ពរីឆ្នាំ១9៧9

រួមរាៃទាំងរោរផ្លាស់ប្តូរបកចើៃជាង600្រថៃលែងម្រពរីរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធ។រោរផ្លាស់ប្តូរខលែរីៗកតវូោៃ្រត់ចំណ្ំបៅ

បលខបោងៃិងរោរបក�ើសបរើសរោៃ់ថតធំ្ឺកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលយែូថសបស្៊ីធ–រា៉ាថាយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមុរោដារដរ៏ាៃតនមលែមហរិា។សូមពៃ្យល់ថាចំថណ្រនៃ

រោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធរាៃៃូវពព័ត៌រាៃបកចើៃបចញម្រពរីរា៉ាថាយ២4អំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះអរាចស់

បហើយកតូវោៃបំបពញរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:60–6១។

អ្ន្រអាចចង់សុំឲ្យសិស្សរានា្រ់បដើម្បរីថាប�ើងវិញឲ្យឮៗៃូវអ្វរីថដលោត់យល់អំពរីរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធ។បបើសិស្សរបស់

អ្ន្ររាៃ្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍របស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបនាះអ្ន្រអាចបរ្ហាញដល់ពួ្រប្ៃូវ្ ំរូនៃ

បលខបោងរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីឬ�បកមើសដ៏ធំបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។

ឧទាហរណ៍រា៉ាថាយ4:១បលខបោងខថ្លែងថាកពះបយស៊ូវោៃោង«បៅ្ ង់បៅជាមួយៃឹងកពះ»ជាជាង«ឲ្យកតូវ

អារ្រ្សល្បលួង»។បនាទាប់ពរីោៃបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃរួចបហើយសូមសួរដល់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលរោរ

ប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធអាចោៃ�ួយដល់រោរសិ្រសាៃិងរោរយល់ដឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:៦២–៦៥

្ួករែរិស្ុរ្្ែវូោន្្ម្ន្រុកជាមុនឲ្យជៅជរួែជុំរនាជៅភូមិភា្ខាងលិចនន្រែជ្រស

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធផ្លាស់បៅ្ ូមិភា្ខាងលិច«ពរីថដៃដរីខាងប្រើត»(្�ៃិងស�4៥:64)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបមើលប�ើញៃឹងថ្្ន្រអំពរីរោរផ្លាស់លបំៅបឆ្ពះបៅរោៃ់ទិសខាងលិចរបស់ពួ្រសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របៅកោ

ថដលវិវរណៈបៃះកតវូោៃ្ ្ល់ឲ្យ(បចញពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របៅរដ្ឋអនូហអូ)អ្ន្រអាចៃឹងសុំឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅទំពព័រថ្ៃទរី3

(«រដ្ឋៃូវបោ៉ា្រថ្ៃសិ៊លបវញា៉ាៃិងតំបៃ់អូនហអូនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្រ»)បៅ្រ្ននុងថ្្ន្រនៃថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:6២–64ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធកបមូល្ ្នរីោនាបឆ្ពះបៅ«ភា្ខាងលិចនៃ

កបបទស»(្�ៃិងស�4៥:64)។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីអ្វរី«បៅរាត់ទាវារ»?បតើអ្ន្រ្ ិតថារូបភាពបៃះរាៃៃព័យដូចបមច្ថដរ?
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គមគ�ៀនទតី ៥៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:៦០–៧៥

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨6១�ិតរយៈបពល១៧ឆ្នាំបនាទាប់ពរីរោរសាលាប់របស់យែូថសបស៊្ីធបនាះស្រ្គមស៊ីវិលមួយោៃ

ចាប់ប្្ើមប្រើតរាៃប�ើងបៅ្រ្ននុងសហរដ្ឋអាបមរិ្រ។វកតូវោៃបធ្វើរោរោ៉ាៃ់សាមៃថាស្រ្គមបៃះោៃបណ្ដាលឲ្យកបជា�ៃជាង១

លាៃនា្រ់រងរបួសៃិងសាលាប់បហើយកទព្យសម្បតតេិជាបកចើៃ្រ៏កតូវោៃបំ្លែិចបំផ្លាញ្ ងថដរថដលបធ្វើឲ្យក្រុមក្ួសាររងទុ្រ្ខលំោ្រ

ៃិងសហ្មៃ៍ជាបកចើៃបៅទូទាំងកបបទស។ពួ្របរិសុទ្ធទាំងឡាយថដលោៃបៃ្បធ្វើរាមដំបនូាមៃរបស់កពះអរាចស់ឲ្យកបមូល្ ្នរីោនា

បចញពរីភា្ខាងប្រើតកតូវោៃកបទាៃពរបោយរាៃបសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពជាមួយសាច់ញ្ញាតិបៅ្រ្ននុងរដ្ឋយូថាហ៍។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:6៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើបៅបពលពួ្រប្កប�ុំោនាបៅភា្ខាងលិចនៃកបបទស។

• បហតុអ្វរីពួ្រប្កតូវកបមូលៃូវកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្?(បដើម្បរីទិញដរីថដលពួ្របរិសុទ្ធអាចរស់បៅ្រ្ននុងសាម្្គរីភាព

បសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាព)។សូមពៃ្យល់ថាមរ្រកសំបៅបៅបលើទ្ឹរដរីថដលពួ្របរិសុទ្ធអាចរស់បៅបហើយ

ថាវាយបង្គំដល់កពះអរាចស់)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:៦៦–៧៥

្្ះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្រី្ររី្កុងជយរ៉ូសា�ិម្ ្រីឬ្ររី្កុងស៊មីយ៉ូន

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពិចារណ្អំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បបើអ្ន្រអាចបក�ើសបរើស្រថៃលែងណ្មួយ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របដើម្បរីរសប់ៅបតើអ្ន្រៃឹងបរើសយ្រ្រថៃលែងណ្?បហតុអ្វរីអ្ន្រចង់រសប់ៅ

ទរីបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបឆលែើយៃឹងសំណួរ។បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយសូម្ ូសបនាទាត់មួយបៅោ្រ់្រណ្ដាលរោដារបខៀៃបបងកើត

ជាពរីរ្រូបឡាៃ។បៅថ ្្ន្រខាងបលើនៃ្រូបឡាៃមួយសូមសរបសរប្មះទរីរាំងមួយចៃំួៃថដលសិស្សោៃកោប់។បៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃ

ដថដលបនាះសូមសរបសរៃូវមូលបហតុថដលពួ្រប្ចង់រស់បៅ្រ្ននុងទរីរាំងទាំងបនាះបៅបករោមប្មះទរីរាំងទាំងបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:66–6៧បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលប្មះនៃថដៃដរីប្ររអា្ររ

ៃិងមូលបហតុនានារបស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលជាថដៃដរីថដល្ ួរឲ្យចង់រស់បៅ។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណ្ំអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើថដៃដរីប្ររអា្រររបស់ពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបៅថាអ្វរី?(ទរីក្រុងបយរូសា�ិម្ ្រីឬទរីក្រងុស៊ីយែូៃ។សូមសរបសរបៅថ ្្ន្រ

ខាងបលើនៃ្រូបឡាៃទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោ្រ្យសម៊ីយ៉ូនបពលខលែះកតវូោៃបកបើជាៃព័យប្្សងៗពរីោនាបៃ្ិច។បពលខលែះោ្រ្យបនាះ

សំបៅបៅបលើកបជា�ៃនៃស៊ីយែូៃបហើយពិពណ៌នាវថាជា«ចិតតេល្អសុទ្ធសាធ»(្�ៃិងស�9៧:២១)។្រថៃលែងប្្សងបទៀត

ោ្រ្យសម៊ីយ៉ូនសំបៅបៅបលើសាសនាចក្រទាំងមូលៃិងបស្្រទាំងអស់បៅទូទាំងពិ្ ពបលា្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�

៨២:១4)។ោ្រ្យសម៊ីយ៉ូន្រ៏អាចសំបៅបៅបលើទរីរាំង្ ូមិសាកសតេជា្រ់លា្រ់្ ងថដរ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះោ្រ្យសម៊ីយ៉ូនសំបៅ

បៅបលើទរីក្ុរងខាងសាច់្ មមួយថដលពួ្របរិសុទ្ធៃឹងសាថាបនាប�ើងបហើយកបមូល្ ្នុំោនា។

• បតើកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីទរីក្រុងបយរ៉ូសា�ិម្ ្រី(ទរីក្រុងស៊ីយែូៃ)ោ៉ាងដូចបមច្?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់

សិស្សបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។ពួ្រប្អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិ

ដូចខាងបករោម៖ទបីពកុងគយរូោ�ិម្ ្មបីៃឹងជាកផៃលងនៃគសចក្ដបីសុខោៃ្ដៃិងសុវត្ថិភា្គ�ើយសិរីល្អរបស់ព្រះអមាចាស់ៃឹង

គង់គៅទបីគនារះ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកបៀបបធៀបទរីរាំងថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសសករាប់ប្ហោឋាៃអនា្តដ៏ល្អរបស់ពួ្រប្បៅរាមរោរ

ពិពណ៌នាអំពរីទរីក្រុងស៊ីយែូៃបនាះ។

• ថ្្អ្របៅបលើរោរពិពណ៌នារបស់កពះអរាចស់អំពរីទរីក្រុងស៊ីយែូៃបហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រចង់រាៃចថំណ្របៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៃះ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍នៃបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពបៅ្រថៃលែងណ្?បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃ្រថៃលែង

ជាបកចើៃថដលអ្ន្រអាចរាៃសុវតថែិភាពៃិងបសច្រ្រីសុខសាៃ្បនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:6៨–៧១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុបថៃថែមថដលពួ្រប្អាចៃឹងចង់រសប់ៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�ិម្ ្រី។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សថាពួ្រប្្ ួរ

្ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយបថៃថែមចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចូល

បៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បទបគ្ហាញអំពីេរាភាររបេ់

្គូបង្រៀន

ខណៈ ដដល េធិេ្សចរូល�ួម យ៉ាង 

េកមមេគៅក្ញង ដុំគណើ�ក្� នន ក្� 

គ�ៀនេរូបត គនាះ ្ ឺ ជា ក្� ចាុំបាច់ ណាេ់ 

ដដល ពួកគ្ បតរូវ �ល់ នធិង អនុវត្ 

ខ្ម្ពតី�ោុំងឡា� ្រ៉ុដន្ វា ពុុំ បាន  ែុំនួេ 

ឲ្យ តបមរូវ ក្� ដដល ប្រូ្រគបងៀនបតរូវ  បបា្់រ 

អុំពតី ព័តរ៌ាន ក្ញងគពល គែ្សងៗោនា ខណៈ 

ដដល េធិេ្ស សាដា្រ់ គនាះ គឡើ� ។ ក្� 

គ ្្វើ ្រទ្ររ្ហាញ �្រេ់ប្រូ្រគបងៀន គោ� 

េគងខេ្រ ខលៃតីៗ អាច នឹង រាន ប្រេធិទ្ភាព 

ខណៈដដលគ�ើងបតរូវក្� េគងខេ្រឯកសា� 

ក្ញងគមគ�ៀនដដលរាននរូវ ដុំគណើ�គ�ឿង 

ដ៏ ដវង គដើម ត្ី ្ររ្ហាញ ព័តរ៌ាន ដដល ្ មេតី 

េបរា្រ់េធិេ្ស គ្្វើ ក្� ផាលាេ់្រ្ជូ� គៅក្ញង 

គមគ�ៀន ឬ ្ នគៅដលក់្�គ្្វើក្� 

េន្ធិោឋាន ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:៦០–៧៥

• បតើពួ្រទុច្ចរិតៃឹងរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្អំពរីទរីក្រុងស៊ីយែូៃ?

• កសបរាមខ៧១បតើមៃុស្សសុចរិតនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃឹងបចញម្រពរី្រថៃលែងណ្?(បបើវពុំទាៃ់ោៃពិពណ៌នាបទសូម

សរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មៃុស្សសុចរិតមក្បីពគប់ជាតោិសៃ៍ៃឹងពបមូល

ែ្ដនុំោនាគៅកាៃ់ស៊៊ីយ៉ូៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជារោរពិតចំបោះទរីក្រុងស៊ីយែូៃថដលោៃសំបៅបៅបលើបៅ្រ្ននុង

វិវរណៈបៃះបហើយ្ ឺជារោរពិតចំបោះបស្្រនៃស៊ីយែូៃថដលកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រសព្វន្ងៃបៃះ)។

សូមអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធអំពរីកបធាៃបទនៃសី៊យែូៃ៖

« េ៊ី�៉រូន . . . ្ឺ ជា កដនលៃង �្រេ់ពួកេុច�ិត គហើ�  មនុេ្ស ោុំងអេ់ ដដលសាថា្រនា គៅគលើ គនាះ ្ឺបតរូវ 

ថ្វា�្រង្គុំ ដល់បពះពធិត នធិង រានបពះែនមេ�េ់ គហើ�ជា អេ់អ្ក ដដលគែឿ គៅគលើ គោលលទ្ធិ មួ� ជា 

គោលលទ្ធិ នន បពះអរាចាេ់ �្រេ់ គ�ើង នធិង បពះអង្គេគ្រ្គះ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ » ( គៅក្ញង  History of 
the Church ២:២៥៤ ) ។ 

 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥:៧២–៧3បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

កពរាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ្រុំឲ្យបធ្វើ។បនាទាប់ម្រសូមសបង្ខបខ្ម្ពរីរពរីរចុងបករោយនៃវិវរណៈបៃះបោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់រំឭ្រ

ពួ្របរិសុទ្ធថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃឹងបធ្វើឲ្យពួ្ររារសកតូវរបស់ព្ួរប្�ួបៃូវបញ្ហាធំ។

អ្ន្រអាចៃឹងរំឭ្រដល់សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃ�កមុញឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មៃុៃិងព្ួរបយើងឲ្យ«កបងុសាដាប់»រាមសំប�ង

របស់កទង់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលកត�ប់បៅបករោយវិញ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥បហើយ

រំឭ្រៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់ៃិងទរីក្រុងបយរូសា�ិម្ ្រី។

អ្ន្រអាចៃឹងបលើ្រទ្ឹរចិតតេព្ួរប្ឲ្យបបំពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ

បសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថា៖«បោយសារថតអ្វរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥

ខញនុំៃឹងបរៀបចំខលែលួៃចបំោះបរឿងទាំងឡាយថដលៃឹងប្រើតរាៃបោយ���»សូមបញ្ចប់បោយរោរបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យពិភា្រសា

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសព្វន្ងៃបៃះជាមួយៃឹងសរា�ិ្រក្ួសារ។
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គមគ�ៀន ទតី ៥៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៦
បមបរៀៃទរី៥4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា46

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៦:១–៦

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនដល់្ួករែរិសុ្រ្អំ្រីការ្រែជុំក្ននុងសាសនាច្កររែស់្ួកជ្

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្្រំពុងដឹ្រនំាថ្ៃរោរនៃរោរកប�ុំសាករោមែង់។

• បតើអ្ន្រដឹងថាអ្ន្រកតូវរាប់បញ្ចតូលអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំរាមរបបៀបណ្?បតើអ្ន្រៃឹងបក�ើសបរើសត្ៃតេរីបហើយសបកមចចិតតេថា

ៃរណ្ៃឹងប�ើងៃិោយបោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា46:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យអំពរីរបបៀបថដលរោរកប�ុំសាសនាចក្រ្ ួរកតូវោៃដឹ្រនាំ។អ្ន្រអាចៃឹង

ចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីដឹ្រនំារោរកប�ុំរួមរាៃទាំងទំៃួលខុសកតវូ្រ្ននុងរោរបរៀបចំសករាប់រោរកប�ុំទាំងបនាះ

្ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្អាចៃឹងរាៃប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថត

បរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖អ្ក�ឹកនាំោសនាចពកគឺពតូវបាៃ�ឹកនាំគោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគៅគ្ល្ ួកោត់

�ឹកនាំការពបជុំ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ដឹងថាពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំ

មួយបនាះ?

• បតើសរា�ិ្រសាសនាចក្រអាចអបញជើញឲ្យរាៃឥទ្ធិពលពរីកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្របោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្ៃឹងថ្រលម្អៃូវរោរចូលរួមរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាសនាចក្រទាំងឡាយ។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃសូម សាវា្មន៍ ងភៀ្វ ទ្ស្សនា ។សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីទរី្រថៃលែងថដលពួ្រប្ធាលាប់

ោៃប�ើញឃ្លាបៃះោៃោ្់របៅ្រថៃលែងណ្មួយ។សូមសួរពួ្រប្បបើសិៃជាពួ្រប្ធាលាប់ប�ើញវបៅខាងបករៅសាលាកប�ុំ

សាសនាចក្រ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា46

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បហើយរ្របមើលថាព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មៃុរូបណ្ថដល

ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំរបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូម

ឲ្យពួ្រប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា46:3–6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលឃ្លាថដលោៃថ្រតកមូវចំបោះរោរអៃុវតតេ

រោលពរីបដើមបៃះ។

បរុព្វកថា
គៅ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ែធិត ��ៈគពល មួ�ឆ្នាុំ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� គ�ៀ្រចុំ សាេនាចបក 

គឡើង គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន �ំឭក ពួក្រ�ិេុទ្ ថ្ ក្� ប្រែុុំ ក្ញង សាេនាចបក ្ឺ បតរូវ 

ដឹកនាុំ គោ� បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ ដដដល គនះ បទង់ បាន ្ រូេ្រញ្ជាក ់

ថ្ មនុេ្ស ដដលមធិន ដមន ជា េរាែធិក នន សាេនាចបក ពុុំ បតរូវ ្រគណដាញ គចញ ពតី ក្� 

ប្រែុុំ ជា សាធា�ណៈ គនាះ គឡើ� ។ ្រដនថែម ពតីគលើ ក្� ដកតបមរូវ ចុំគោះ ក្� អនុវត្ ដដល 

ពុុំ រា្រ់្រញ្ចជូល នរូវ អ្ក ឥត  គែឿ គៅក្ញង ក្� ប្រែុុំ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀនអុំពតី 

អុំគណា�ោន នន បពះវិញ្ញាណ ។
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• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យបយើងកបកពតឹតេចបំោះអ្ន្រដនទ?(សិស្ស្ ួរ

ថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បាៃបញ្ជាឲ្យគយើងោវាគមៃ៍មៃុស្សទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការពបជុំជា

ោធារណៈរបស់គយើង)។

• បតើបយើងអាច�ួយអ្ន្រដនទឲ្យដឹងថាពួ្រប្ោៃទទួលសាវា្មៃ៍្រ្ននុងរោរចូលម្ររោៃ់រោរកប�ំុសាសនាចក្ររបស់បយើងោ៉ាង

ដូចបមច្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះសូមថច្រចាយៃូវឧទាហរណ៍ដូចខាងបករោម៖

សរា�ិ្រវព័យប្រ្ងរានា្រ់្រ្ននុងសាសនាចក្រោៃបៅទស្សនាវួដ្ ្រីមួយជាមួយៃឹងក្ួសាររបស់នាងជាបលើ្រដំបូង។បនាទាប់ពរី

ចបប់រា៉ាងសាករោមែង់រាៃសរា�ិ្រ្រ្ននុងវួដរានា្រ់ោៃម្រសាវា្មៃ៍ក្ួសារបនាះបហើយបរ្ហាញព្ួរប្ពរី្រថៃលែងថដលកតវូបៅសាលាន្ងៃ

អាទិត្យ។ោត់ោៃនាំយុវនារីបៅរោៃ់ថានា្រ់បរៀៃបហើយថណនាំនាងដល់ក្ូបបកងៀៃ។យុវ�ៃៃិងយុវនារី្រ្ននុងថានា្រ់ោៃ�ួបៃឹង

ព្ួរប្បៃិ្ចបនាទាប់ម្ររានា្រ់ៗសួរសុខទុ្រ្ខោនាប្បោយពុំខ្វល់ពរីនាង។

• បតើសាថាៃភាពបៃះខុសោនាោ៉ាងដូចបមច្បបើសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យបធ្វើរាមបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា46:3–6?

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យសាវា្មៃ៍ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលម្រចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្រ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬ្រ្ននុងស្រម្ភាព

នានា។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៦:៧–៣៣

្្ះអម្ចាស់ោន្ ន្យល់អំ្ រីជរលរែំណងចំជោះអជំណាយទាននន្្ះវិញ្ញាណ

សូមរំឭ្រដល់សិស្សថាបៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨3១យែូថសបស៊្ីធោៃចូលរួមៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងខឺត�ង់(សូមបមើល

បមបរៀៃទរី៥0បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះ)។បៅបពលបលា្រម្រដល់បលា្រោៃប�ើញថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រទាំងបៃះោៃ

ទទួលយ្រៃូវរោរអៃុវតតេខុសឆ្គងមួយចំៃួៃ។រោរអៃុវតតេខុសឆ្គងមួយ្ឺពុំរាប់បញ្ចតូលមៃុស្សប្្សងម្រ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាសនាចក្រ

ដូចោៃពៃ្យល់ពរីដំបូងបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។រោរអៃុវតតេខុសឆ្គងមួយបទៀត្ឺថាសរា�ិ្រមួយចំៃួៃោៃរាៃឥរោិបទ

ចថមលែ្រៗបពលពួ្រប្ចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្រ។ពួ្រប្ោៃកបរោសថាទបង្វើរបស់ពួ្រប្្ ឺកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតបោយ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សរា�ិ្រមួយចៃំួៃប�ឿបលើព្ួរប្បហើយអ្ន្រប្្សងបទៀតរាៃអារម្ណ៍ថាឥរិោបទថបបបនាះ្ ឺពុំថមៃម្រ

ពរីកពះបទ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា46កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍

ទាំងឡាយថដលៃឹង�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបចៀសវងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតបហើយថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់អំពរីអំបណ្យទាៃនៃ

កពះវិញ្ញាណដ៏ពិត។

• បតើរោរកតូវោៃបបញ្ឆោតរាៃៃព័យដូចបមតេច?(នាំឲ្យយល់ខុសឬបកបើឧោយ្រលឲ្យប�ឿបលើអ្វរីមួយថដលពុំពិត)។បតើអ្ន្រអាច

កោប់អំពរីកោមួយថដលអ្ន្រកតូវោៃប្បោ្របបញ្ឆោតោៃឬបទ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា46:៧–៨បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃទូនាមៃដល់

រាកសតេរបស់កទង់ឲ្យបធ្វើដបូចានាះបដើម្បរីព្ួរប្អាចបចៀសវងពរីរោរកតូវោៃប្បោ្របបញ្ឆោត។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ

្ូសចំណ្ំៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើខទាំងបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរកតូវប្បោ្របបញ្ឆោត?(សូម�ួយដល់សិស្សឲ្យកោប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖វិធបីមួយគ�ើម្បីគចៀសវាង្ បីការពតូវគគគបាកបគញ្ឆោតគឺពតូវគធ្ើតាមការ�ឹកនាំមក្បីព្រះវិញ្ញាណ

គៅក្នុងពគប់ភា្បរិសុទ្ធ)។

• កសបរាមខ៨បតើបយើង្ ួរពយាោមថស្វងរ្រអ្វរីខលែះ?(អំបណ្យទាៃដ៏ល្អបំ្ុត)។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ពយាោម ណស្ររក អំងណាយទាន នានា ណដល វិងសស បំផុ្រ. . .

បៅបពលសិស្សចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាពដូចខាងបករោមសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលពរ�ព័យថដលៃឹងប្រើតរាៃបៅបពលពួ្រប្

ថស្វងរ្រអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណ្ឺជា«ពរ�ព័យឬលទ្ធភាព

ថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យបោយកពះបចសាដារនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កពះកបទាៃឲ្យៃូវអបំណ្យទាៃោ៉ាងបហាចណ្ស់មួយ

បៅដល់សរា�ិ្របសាមះកតង់នៃសាសនាចក្រ»(ពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ ៖ ឯកសារ ងោរ នន ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២004]

ទំពព័រ១6៥)។
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ពរីមុៃថានា្រ់បរៀៃសូមសរបសរបលខ១3បៅដល់២៥ៃិង២៧បហើយពករ្យបៅបលើសៃលែឹ្រក្រោស។បនាទាប់ម្ររោត់

ក្រោសជាចថំណ្រៗបធ្វើជាក្រោស្ ្គនុំចំៃួៃដប់បៃួថដលរាៃបលខសរាគល់មួយបៅបលើក្រោស្ ្គនុំៃរីមួយៗ។

ថច្រក្រោស្ ្គនុំៃរីមួយៗឲ្យបៅដល់សិស្ស។អាកសព័យបៅបលើចៃំួៃសិស្សអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវឲ្យក្រោស្ ្គនុំមួយបៅដល់ក្រុម

តូចមួយឬឲ្យបកចើៃបៅដល់សិស្សរានា្រ់ៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យបធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរី្ ្គនុកំ្រោសបនាះ។

• បៅ្រ្ននុងរូប្ ្គនុំមួយបហតុអ្វរី្រ៏ចំបរៀ្ររូប្្គនុំៃិមួយៗសំខាៃ់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា46:៨–១២,២6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលបោលបំណងនៃអបំណ្យទាៃថដលកពះកបទាៃឲ្យបយើង។

• បតើអបំណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណកតវូោៃបកបើសករាប់អ្វរី?(«សករាប់ជាកបបោ�ៃ៍ដល្់រូៃបៅរបស់កពះ»)។

• កសបរាមខ9បតើអបំណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណកតូវោៃកបទាៃឲ្យដល់ៃរណ្?(ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកសឡាញ់កពះ

បហើយរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់ៃិងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល«ពយាោមបធ្វើដបូចានាះ»)។

• កសបរាមខ១១បតើរាៃោនាបយើងបែុនាមៃនា្រ់ថដលកតវូោៃកបទាៃឲ្យៃូវអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណ?

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខទំាងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងបបំពញបញ្ចប់ឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?(បទាះ

ជាោ៉ាងណ្សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាថតចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើ

គយើង្ យាយាមផសង្រកអគំណាយទាៃនានាផ�លវិគសសបំែុតគនារះព្រះៃឹងពបទាៃវាមកគយើងសពមាប់ជាពបគយាជៃ៍�ល់

អ្ក�នទ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថដលបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតបៃះ)។

សូមនាំចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបផ្ដាតបៅបលើក្រោស្្គនុំថដលពួ្រប្ោៃ្ ្គនុំបនាះ។សូមរំឭ្រពួ្រប្អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ

ចំថណ្រ្រ្ននុងរូប្្គនុំបនាះ។

• បហតុអ្វរី្រ៏សរា�ិ្រក្ប់រូបសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់?(មៃុស្សក្ប់រូបរាៃអំបណ្យទាៃមួយថដល

អាចជាកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រដនទ)។

សូមបថំប្ររូប្្គនុំបចញពរីោនាបហើយ្ ្ល់ចថំណ្របនាះកត�ប់បៅឲ្យសិស្សវិញ។សូមពៃ្យល់ថាបលខសរាគលប់ៅបលើចំថណ្រ

ក្រោសបនាះសំបៅបៅបលើខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា46បហើយថាខទាំងបៃះៃិមួយៗរាៃៃូវអបំណ្យទាៃ

នៃកពះវិញ្ញាណមួយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឮៗៃូវខថដលបឆលែើយឆលែងបៅៃឹងបលខថដលពួ្រប្កតវូោៃ្ ្ល់ឲ្យបនាះ។

បនាទាប់ពរីអាៃខៃិមួយៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្ ្ល់បោបល់អំពរីសាថាៃភាពមួយថដលអបំណ្យទាៃបនាះអាច្ ្ល់ជាកបបោ�ៃ៍

ដល់្រូៃបៅរបស់កពះ។សិស្សអាចៃឹងរាៃរោរលំោ្រយល់អំពរីអំបណ្យទាៃមួយចំៃួៃ។រោរពៃ្យល់អំពរីអំបណ្យទាៃ

មួយចំៃួៃដូចខាងបករោមអាច�ួយអ្ន្រដល់រោរដឹ្រនាំ្រ្ននុងរោរពិភា្រសារបស់ពួ្រប្៖

អំបណ្យទាៃបដើម្បរីដឹងពរីភាពខុសោនានៃរោរក្ប់ក្ង្ឺជាញឹ្រញាប់បរ្ហាញឲ្យប�ើញរាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃអ្ន្រដ្ឹរនាំថដលោៃដឹង

អំពរីរបបៀបថដលអំបណ្យទាៃរបស់អ្ន្រដនទអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បៅ្រ្ននុងតំថណងនៃរោរបធ្វើរោរបបកមើប្្សងៗ។

អបំណ្យទាៃបដើម្បរីដឹងពរីភាពប្្សងោនានៃកបតិបតតេិរោរ្ឺរាៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងសមតថែភាពរបស់មៃុស្សរានា្រ់បដើម្បរីបមើលប�ើញ

ពរីភាពខុសោនារវងអបំណ្យទាៃពិតកោ្រដឬជារោរបធ្វើរោររបសក់ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងដឹងរវងវិញ្ញាណខុសឆ្គងបោលលទ្ធិឬ

បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ។

អំបណ្យទាៃនៃោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវពុំសំបៅបៅបលើបទបញ្ញតតេិថដលកតវូោៃសាគល់ថាជាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវបទ។

ថតវសំបៅបៅបលើពរ�ព័យនៃកោជាញាថដលប្រើតរាៃចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដល«សូមដល់កពះថដលកទង់កបទាៃដល់មៃុស្ស

ទាំងអស់បោយសទាធា»(ោ៉ា្រុប១:៥)។

អំបណ្យទាៃនៃរោរថញ្រដឹងខាងវិញ្ញាណអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សរានា្រ់សាគល់ឬយល់អំពរីបំណងពិតៃិងរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេថដល

្រប់លា្រ់ទ្ុររបស់អ្ន្រដនទ។អំបណ្យទាៃបៃះ�ួយមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យប�ើញពរីបសច្រ្រីអាក្រ្រ់ថដល្រប់លា្រ់ទុ្របហើយឲ្យបមើល

ប�ើញពរីបសច្រ្រីល្អបៅ្រ្ននុងខលែលួៃអ្ន្រដនទ។

អំបណ្យទាៃខាងភាសាៃិងអំបណ្យទាៃនៃរោរប្រថកបភាសា្ឺជាទូបៅបរ្ហាញឲ្យប�ើញរាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃអ្ន្រ

្្សព្្វ សាយសាសនាថដលអាចបរៀៃបហើយយល់ភាសាោៃោ៉ាងឆ្ប់។អំបណ្យទាៃទាំងបៃះ្រ៏អាចកតវូោៃរី្ររាយ

បោយមៃុស្សថដលកតូវរោរយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គខាងភាសាបដើម្បរីបរៀៃៃិងបបកងៀៃដំណឹងល្អ្ ងថដរ។

ការងរៀបចំពីមុនថ្នាកង់រៀន

គៅគពល អ្កគប្រើ កមមេវិ្ តីេធិកសា គដើម្តី 

គ�ៀ្រចុំគមគ�ៀន េរូម គមើល បតួេៗ នរូវ 

គយ្រល់ េបរា្រ់ក្� ្រគបងៀន គហើ� 

បបា្់រពតីេរាភា� នធិងេកមមេភាព ណា 

ដដលអ្កបតរូវ ក្� គដើម ត្ី គ�ៀ្រចុំ ឬ 

គបតៀម ពតីមុន ថ្នាក់ គ�ៀន ចា្រ់ គែ្ើម ។ 

គៅគពលអ្ក បាន គបតៀម ពតីមុន ថ្នាក់ 

គ�ៀន គនាះអ្កនឹង អាច ប្្រ់ប្ង គពល 

គវលា  គៅក្ញង ថ្នាក់គ�ៀនបាន ក្នដ់តល្អ 

គហើ�ែួ�េធិេ្ស ឲ្យ គផាដាត គៅគលើ អ្វតី 

ដដលពួកគ្ កុំពុង គ�ៀន ក្ញងបពះ្ម្ពតី� ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៤៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៦

• បហតុអ្វរី្៏របយើងកតូវថស្វងរ្រអបំណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណ?បតើអ្ន្រ្ិតថាបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថស្វងរ្រវោៃ?(វអាចៃឹង

ជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់អាចបបើ្រសថម្ងអំបណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណរាមរយៈពរ�ព័យអយ្យបរោឬ

រោរកបសិទ្ធពរបព្វ�ិតភាពប្្សងៗបទៀត។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញៃរណ្រានា្់រទទួលអំបណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណមួយបដើម្បរីជាកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រដនទបៅបពលណ្?

សូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា46:30–33បោយខលែលួៃឯងបហើយកោប់ៃូវចៃំុចបួៃោ៉ាងថដល

បយើងកតវូបធ្វើបៅបពលបយើងបកបើអបំណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង។(ចបមលែើយអាចៃឹងរាៃដូចជាបយើង្ ួរថតសូមបដើម្បរី

សាគល់ពរីកពះហឬទព័យរបស់កពះបធ្វើ្ិរច្ចរោរបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថ្លែងអំណរ្ុណចំបោះពរ�ព័យទាំងឡាយថដល

បយើងទទួលបហើយអៃុវតតេ្ ុណធម៌ៃិងភាពបរិសុទ្ធ)។

សូមបរ្ហាញៃូវរោរដឹង្ុណចបំោះអបំណ្យទាៃនានាខាងវិញ្ញាណៃិងដឹង្ុណចំបោះឥទ្ធិពលនៃអំបណ្យទាៃទាំងបនាះ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូម្ ល្់ឱរោសដល់សិស្សឲ្យបធ្វើដូចោនា។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបំណងកោថានារបស់កពះអរាចស់ចង់ឲ្យ

មៃុស្សទាំងអស់ដឹងថាពួ្រប្កតូវោៃសាវា្មៃ៍ៃិងសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កទង់។
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គមគ�ៀន ទតី ៥៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៧–៤៨
បមបរៀៃទរី៥៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៧–4៨

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៧

្្ះអម្ចាស់ោនតែងតាំងយ៉ូហានវិែជមើរឲ្យកែ់្តា្រែវែ្តិននសាសនាច្ក

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបទពិបសាធៃ៍សំខាៃ់ៗខាងវិញ្ញាណថដលពួ្រប្ោៃរាៃថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថារាៃតនមលែ្រ្ននុងរោរ

ចងចាំ។(ឧទាហរណ៍ពួ្រប្អាច្ ិតអំពរីកពឹតតេរោរនានាដូចជារោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធឬរោរកប�ុំសាសនាចក្រមួយ

ឬពួ្រប្អាចៃឹងៃឹ្រ្ិតអំពរីកោមួយថដលព្ួរប្ោៃទទួលចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃមួយឬទទួលអារម្ណ៍ពរីវតតេរាៃនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ទាំងបៃះ។សូមសួរដល់សិស្សរានា្រ់ៗៃូវសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្រ៏បទពិបសាធៃ៍បៃះរាៃអតថែៃព័យចំបោះអ្ន្រ?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីចងចាំពរីបទពិបសាធៃ៍បៃះ?

• បតើ្រំណតក់រាអំពរីបទពបិសាធៃ៍បៃះកបទាៃពរដល់្រូៃបៅ�ំនាៃ់បករោយរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលថាកពះអរាចស់ោៃបរ្គប់ឲ្យរាកសតេរបស់កទង់បធ្វើអ្វរីខលែះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៧:១–3បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលពព័ត៌រាៃលម្អិតអំពរីរោរបបកមើរបស់យែូហាៃវិតបមើរ។សូម

ឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈមុៃកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូល

ថា«ៃឹងរាៃបញជរីមួយ្រត់ទុ្របៅ្រ្ននុងចំបណ្មអ្ន្ររាល់ោនា»[្�ៃិងស�២១:១]។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

សព្វន្ងៃ្ណៈកបធាៃទរីមួយោៃបៅអ្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រ្រត់្រំណត់ករារានា្រ់[រាមធម្រាសបំៅបៅបលើ

អ្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ]បហើយថណនាំោត់ជាសាធារណៈបដើម្បរីបលើ្រនដោំកទ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ថដលកបវតតេិនៃសាសនាចក្រកតូវោៃ្រត់ករាទុ្រ?

• បតើបរឿងមួយចំៃួៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីកបវតតេិសាសនាចក្រថដលោៃបំ្ ុស្ំៃិតអ្ន្រជាពិបសស?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររា៉ាលរីៃប�ថ�ៃសិៃនៃពួ្រចិតសិប

នា្រ់ថដលបបកមើជាអ្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រចាប់ពរីឆ្នាំ២00៥ដល់ឆ្នាំ២0១២៖

បរុព្វកថា
គៅក្ញង ដខ មតីនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ែធិត ��ៈគពល មួ�ឆ្នាុំ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� គ�ៀ្រចុំ សាេនាចបក 

គឡើង គនាះ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ បតរូ វបាន កត់បតា 

គៅជា កណ្ឌ ៤៧ នធិង ៤៨ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ។ ពតីមុន បោគនះ 

អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បតរូវបាន គដើ�តួ ជា អ្កប្រវត្ធិសាបេ្ នធិង ជាអ្កកត់កុំណត់បតា េបរា្រ់ 

សាេនាចបក ។ គៅក្ញង តួនាទតីគនះ គលាកបាន �កសា កុំណត់បតា ម�ួ អុំពតី វិវ�ណៈ 

នានា ដដលពយាក្�ី បាន ទទួល ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បាន 

គចញ គ្រេកកមមេ ចា្រ់តាុំង ពតី ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៣០  គហតុដរូគចានាះ គលាកពុុំ អាច ្រន្ 

កធិច្ចក្� ជា អ្កប្រវត្ធិសាបេ្ នធិង អ្ក កត់កុំណត ់បតា បាន គទៀតគទ ។ គៅ ក្ញងវិវ�ណៈ 

បានកត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៧ បពះអរាចាេ់ បានគៅ 

�៉រូហាន វិតគមើ� ឲ្យ ែុំនួេ អរូលតីគវើ� ក្ញង តុំដណង គនះ ។ អុំឡញង បោ គនះ ពួក្រ�ិេុទ្ 

គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ក ៏បាន ដេ្វង �ក ក្� ដឹកនាុំ េ្តី អុំពតី �គ្រៀ្រ គដើម្តីែួ� ដល់ េរាែធិក 

សាេនាចបក ផាលាេ់គចញ ពតី �ដ្ឋ នរូវ គយ៉ាក ។ គៅក្ញងវិវ�ណៈ ឥឡជូវ បតរូវ បាន ោក់្រញ្ចជូល 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៨ បពះអរាចាេ់បាន ដណនាុំ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ 

ឲ្យ ដចក ដតី �្រេ់ពួកគ្ ជាម�ួ នឹង អ្កដដល ខ្វះ ខាត គហើ� គ�ៀ្រចុំ គដើម្តី ោក់ ប្ឹះ នន បកងុ 

េ៊ី�៉រូន ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៧–៤៨

« រាន គ�ឿង អសាចា�្យ គែ្សងៗ ជាគបចើន គៅក្ញងប្រវត្ធិ �្រេ់គ�ើង ដដល រានតនមលៃ គដើម្តី ដឹង គហើ� ្រគបងៀន គៅ 

បពះវិហា� នធិង គៅ ក្ញងគ្ហោឋាន ។ គមគ�ៀនអុំពតី ទតីបកុង ខឺតឡង់ ក្�សាកល្ង គៅ�ដ្ឋ មតីេេួ�ី ែ័�ែុំនះ 

នធិងទតី្រុំែុត ជា ក្� ្រគណដាញ ពួក្រ�ិេុទ្ ពតី �ដ្ឋ គៅវរូ គហើ�នឹង ក្� គ្្វើដុំគណើ� �្រេ់ពួក អ្កបតួេបតា� ែលៃជូវ 

គៅ ក្ន់ ទធិេ ខាង លធិច ្ឺ ជា គ�ឿង ដ៏ ្រុំែុេ្ុំនធិត ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង ប្្់រដែនដតី នធិងភាសា ។   ្រ៉ុដន្ 

រាននរូវ គ�ឿង នន ក្� គឆ្ពាះ គៅមុខ ដរូចោនា ែងដដ� អុំពតី ក្� �ីកចគបមើន នធិងក្�អភធិវឌ្ឍន៏នន សាេនាចបក នធិង 

ឥទ្ធិពល នន ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង ែតីវិត �្រេ់ េរាែធិក សាមញ្ញៗ គៅប្្រ់ជាតធិសាេន៍ ដដល បតរូវ បាន ្រ៉ះដួងចធិត្ 

គោ� ដុំណឹងល្អ ដដល បាន សាដា�គឡើងវិញ ។ គ�ឿង ោុំងគនះ បតរូវក្� នរូវក្� កត់បតា នធិង �កសា ទុក ឲ្យ ល្អ ែងដដ� ។

« . . . គ�ឿង ដ៏អសាចា�្យ ៗ  ជាគបចើន �្រេ់សាេនាចបក ្ឺ រានគៅក្ញង ប្រវត្ធិ ផាទាល់ខលៃលួន នធិង ប្រវត្ធិ ប្ួសា� គហើ� ោុំងគនះ ្ ឺជា 

ចុំដណក មួ� នន គក�ដុំដណល ប្ួសា� នធិង ្ុរ្្គលរានាក់ៗ » (There Shall Be a Record Kept among You » Ensign 

ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ២០០៧, ទុំព�័ ៣១ ) ។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ ិតថាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងកបវតតេិក្ួសារសំខាៃ់?

បោងបៅបលើបទពបិសាធៃ៍ទាំងឡាយថដលសិស្សោៃចងចាំបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ។សូមពួ្រប្ឲ្យៃឹ្រកសនមែថា្រូៃបៅ

របស់ពួ្រប្ៃិងបៅៗរបស់ព្ួរប្្រំពុងអាៃដបំណើរបរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្អំពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងបនាះ។សូម

អបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើចំថណ្របទពិបសាធៃ៍ណ្មួយថដលអ្ន្រៃឹង្ ូសបញ្ជា្រ់?បតើអ្ន្រចង់ឲ្យក្ួសាររបស់អ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ៃិងដឹងពរី

លទ្្ធ លនៃរោរអាៃដបំណើរបរឿងរបស់អ្ន្រឬបទ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលយែូហាៃវិតបមើរោៃបធ្វើរាម្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រ

្រត់្រំណតក់រាអាចអៃុវតតេចបំោះកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងកបវតតេិក្ួសាររបសប់យើង្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4៧:4បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីបរៀៃៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាបបើយែូហាៃវិតបមើរៃឹងបសាមះកតង់

បៅ្រ្ននុង្ិរច្ចខិតខំរបស់ោត់បនាះ។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះដល់យែូហាៃវិតបមើរ?(កពះអរាចស់ោៃសៃយាថាអង្គលួងបលាមចិតតេ–កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ–ៃឹង

�ួយោត់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំបដើម្បរីសរបសរកបវតតេិនៃសាសនាចក្រ)។

• បតើបយើងអាចភាជាប់បរឿងបៃះបៅៃឹង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីរ្រសាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងកបវតតេិក្ួសារោ៉ាងដូចបម្ច?(សូម

�ួយសិស្សឲ្យសាគល់បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោមារះពតង់គៅក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់គយើងគ�ើម្បីរកសាពបវត្តិផ្ទាល់ខលលួៃ

ៃិងពបវត្តិពគួោរគនារះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងជួយគយើង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយមៃុស្សរានា្រ់បៅបពលោត់រ្រសាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃឬក្ួសារោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាោនាអំពរីសំណួរបៃះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យបមើលប�ើញថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនាំបរឿងទាំងឡាយម្រ្រ្ននុង

រោរចងចាំរបស់បយើង(សូមបមើលយែូហាៃ១4:២6)បហើយ�ួយបយើងឲ្យសរបសរអំពរីកពឹតតេរោរណ៍ៃិងសាថាៃភាពនានា្រ្ននុង

របបៀបមូយថដលៃឹងកបទាៃពរដល់សរា�ិ្រក្ួសារៃិងអ្ន្រដនទបទៀត។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យសុំ�ំៃួយពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្រ្រសាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងកបវតតេិក្ួសាររបស់ព្ួរប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៨

្្ះអម្ចាស់តណនាំដល់្ ួករែរិសុ្រ្ជៅរដ្ឋអូនហអូឲ្យជួយដល់អ្នកទាំងឡាយតដលមក្ រីរដ្ឋនូវជយា៉ាក

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថាពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងតំបៃ់ឆ្ងាយៗ្ឺកតូវថត�បមលែៀសបចញពរីប្ហោឋាៃរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រដឹ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃសុំឲ្យក្ួសាររបស់សិស្ស្ ្ល់ជាម្តូបអាហារៃិង�កម្រដល់ក្រុមក្ួសារថដលោមៃ្រថៃលែងសានា្រ់បៅមួយចំៃួៃ

សករាប់រយៈបពលបកចើៃថខ។

• បតើសំណួរៃិង្រង្វល់អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រអាចរាៃចំបោះសបំណើរថបបបៃះ?

• បតើ្រង្វល់ៃិងអារម្ណ៍អ្វរីខលែះបពលថដលអ្ន្រ្ ិតអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលផ្លាស់ម្របៅ្រ្ននុង្ ្ទះអ្ន្រ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅទំពព័រថ្ៃទរីទរី3(«រដ្ឋៃូវបោ៉ា្រថ្ៃសិលបវញា៉ាៃិងអូនហអូនៃសហរដ្ឋអាបមរ្ិរ»)បៅ្រ្ននុងវ្្គ

ថ្ៃទរីកបវតតេិសាសនាចក្រ្រ្ននុង្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលហាវាថយែតរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រៃិងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ

បហើយ្រំណត់ចរាងាយកបហា្រ់កបថហលរវងទរីក្រុងទាំងបៃះ(កបថហល២៥0ថមែលឬ400្�ម)។សូមរំឭ្រសិស្សថា
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គមគ�ៀនទតី ៥៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៧–៤៨

បៅថខធ្នតូឆ្នាំ១៨30កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាម្រឯរដ្ឋអូនហអូ(សូមបមើល

្�ៃិងស�3៧:3)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៨:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូឲ្យបធ្វើសករាប់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃផ្លាស់ចូលម្រ

តំបៃ់បនាះ។រួចបហើយឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូបធ្វើអ្វរីខលែះ?(កទង់បញ្ជាឲ្យអ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃដរីឲ្យថច្រជាមួយៃឹង

ពួ្របរិសុទ្ធថដលផ្លាស់ចូលម្រ្រ្ននុងតំបៃ់)។បតើបោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីបទបញ្ញតតេិបៃះ្ ឺជា

អ្វរី?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បញ្ជាឲ្យ្ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុង

គពកាយផចកចាយៃូវអ្បីផ�ល្ួកគគមាៃជាមួយៃឹងអ្កខ្រះខ្ត។វអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីចង្អនុលបរ្ហាញថាពុំថមៃ

ក្ប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអនូហអូរាៃដរីថច្របទបហើយថាសរា�ិ្រមួយចំៃួៃម្រពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ្ឺតកមូវឲ្យទិញដរីផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់ពួ្រប្)។

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃថដលបយើងអាចថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលបយើងរាៃជាមួយអ្ន្រដនទរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលពួ្រប្បធ្វើជាសា្រ្សរីពរីមៃុស្សថដលថច្ររថំល្រជាមួយ

អ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាត។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់អបញជើញព្ួរប្ឲ្យពិពណ៌នាអំពរីកោនានាថដលពួ្រប្ទទួលោៃកបបោ�ៃ៍

ម្រពរីបសច្្ររីសប្បនុរសៃិងរោរបបកមើរបស់អ្ន្រដនទ។

បដើម្បរី្្ល់ជាឧទាហរណ៍មួយចំបោះរោរ�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាតសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវដបំណើរបរឿងខាងបករោម

បោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលបលា្រោៃរាៃជាមួយៃឹងថានា្រ់អង្គរោរបឋមស្ិរសារបស់បលា្រ

រោលបៅ្រុរារភាព។

« គ�ើង បាន គ្្វើ្គបរាង មួ� គដើម្តី េន្សុំ បបាក ់ចុំនួនមួ�ក្ក់ មួ�គេន េបរា្់រគ្្វើ ពធិ្តីែ្រ់គលៀង 

្រុណ្យប្តីេ្ទ រា៉ាេ ដ៏ ុ្ំមួ� ។ ្រងបេតី គហ្គើេ្ទ បាន កត់បតា យ៉ាង ប្រុងប្រ�័ត្ នរូវក្� �ីកចគបមើន �្រេ់ 

គ�ើង ។ ក្លគៅជា គកមេង តរូចៗអ្វតី ដដល ចង់ ្រ�ិគភា្ក្ញង្ុំនធិត�្រេ់គ�ើង ្ ឺ ្ ធិតដល់ នុំេុក្តី នុំនែ នធិង 

ក្គ�៉ម បាន គបចើន ្ុ៉រណាណ ដដល បបាក់ ោុំងអេ់ �្រេ់ គ�ើង អាចទធិញ បាន ។ គនះ ្ ឺ ជា បពឹត្ក្�ណ៍ ដ៏ �ុង គ�ឿង 

មួ� ។ គ�ើង ពុុំ ធាលា្រ់ រាន ប្រូ ្រគបងៀនណារានាក់ �្រេ់ គ�ើង ក្លពតីមុន ែ្ល់ គយ្រល់ អុំពតី បពតឹ្ក្�ណ៍ ដរូច 

គនះ គទ ។

« �ដរូវ គរៅដា បាន កនលៃងែុត្ន ចរូល ដល់ �ដរូវ េលៃឹកគឈើបែុះ ។ �ដរូវ េលៃកឹ គឈើបែុះ្ន ចរូល ដល់�ដរូវ �រ្� ។ គោលគៅ 

ពធិ្តីែ្់រគលៀង �្រេ់គ�ើង បតរូវ បាន េគបមច ។ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ បាន ្ ុំៗ ។ អា�មមេណ៍ ល្អ បាន ប្្រដណដា្រ់ ។

« ោមន ោនា គ�ើងណា រានាក់ នឹង ្រុំគភលៃច បាន នរូវ បពឹក បពលឹមដ៏ដេនគសាកគៅ គពល ដដល ប្រូ្រគបងៀនបាន ប្រក្េ បបា្រ់គ�ើង 

ថ្ រាដា�មធិត្ �ួម ថ្នាក់ �្រេ់ គ�ើង រានាក់បាន ទទួលម�ណៈភាពគនាះគទ ។ គ�ើង បាន្ធិត អុំពតី រាដា� �្រេ់ គ�ើង ផាទាល់ គហើ� ថ្ 

គតើ ពួកោត់រាន អតថែន័� ខាលាុំង ្ុ៉រណាណ ចុំគោះ គ�ើង ។ គ�ើង បាន រានអា�មមេណ៍ គសាក គៅអេ់ពតីដួងចធិត្ ចុំគោះ ្រ៊ីលតី ឌតីវិន ែត 

គៅក្ញង ក្� បាត់ ្រង់ ដ៏្ុំ �្រេ់ោត់គនាះ ។

« គមគ�ៀន ន្ងៃ អាទធិត្យមួ� គនះ ្ឺ គចញមកពតី គេៀវគៅ កធិច្ចក្� ែុំពរូក ទតី ២០ ខ ៣៥ ៖ ‹ នឹក ចាុំ ពតី បពះ្រន្ទជូល នន 

បពះអរាចាេ់គ�េ៊រូវ ដដល បទង់ រាន បពះ្រន្ទជូល ថ្ ដដល ឲ្យ គនាះ បាន ព� ជា ជាង ទទួល › ។ គៅ ចុង ្រញ្ច្រ់ នន ក្� គ្្វើ្រទ្ររ្ហាញ 

នន គមគ�ៀន ដដល បាន គ�ៀ្រចុំ ដ៏ល្អ គនាះ លរូេ៊ី គហ្គើេ្ទ បាន ដ្លៃង អុំពតី សាថានភាព គេដ្ឋកធិច្ច �្រេ់ ប្ួសា� ្រ៊ីលតី ។ ោុំងគនះ ្ ឺ 

ជា បោ ដ៏ រានវិ្រត្ធិ្ុំ គហើ� បបាក់ ក្េ ក៏ រាន តធិចតួច េ្លួច គេ្ើង ។ គោ� ក្� បពធិចដភក្ ោត់ បាន េួ� ថ្ ៖ ‹ គតើ អ្ក នឹង 

គ្្វើតាម ក្� ្រគបងៀន គនះ �្រេ់បពះអរាចាេ់ �្រេ់ គ�ើង យ៉ាងដរូចគម្ច ? គតើ អ្ក នឹង រានអា�មមេណ៍ យ៉ាង ណា ក្ញងក្� ដក បបាក ់

េបរា្រ់ពធិ្តីែ្រ់គលៀង �្រេ់គ�ើង គហើ� គ�ើងោុំងអេ់ោនាតុំណាង ថ្នាកោ់ុំងមរូល ែល្់ បបាក ់គនាះ គៅ ឲ្យ ប្ួសា� ឌតីវិន ែត 

ជាក្� េដម្ង គេចក្តីបេឡាញ�់្រេ់ គ�ើង វិញ គនាះ ? › ក្� េគបមច ចធិត្ ្ ឺ បតរូវ បាន គ្្វើ គឡើង ជាឯកឆ័ន្ទ ។ គ�ើង បាន រា្រ់ វា យ៉ាង 

�កចធិត្ទុកោក់ នរូវ  ក្ក់នធិមួ�ៗ គហើ� បានោក់ ចុំនួន េ�ុ្រ គៅក្ញង គបសាមេុំ្រុបត ្ ុំមួ�  ។ ក្ត ដ៏សាអាត មួ� បតរូវ បាន ទធិញ 

គហើ� េ�គេ� គ្មះ �្រេ់ពួកគ�ើង ។

« ទគង្វើនន េនាដានចធិត្ល្អ ដ៏សាមញ្ញ គនះ បាន ចងភាជា្រ់ ពួក គ�ើង ជាមួ� ោនា » (« Your Personal Influence, » Ensign  

ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៤, ទុំព័� ២១–២២ ) ។

ការង្បើងរឿរ

ក្�នធិោនគ�ឿង ម�ួ អាច ែួ� ោក់ោញ 

េធិេ្ស គោ� ក្�្រគងកើត ចុំណា្រ់ អា�មមេណ៍ 

នធិង ក្�ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ ចរូល�ួម គៅក្ញង 

ដុំគណើ�ក្� គ�ៀនេរូបត តាម��ៈ ក្�សាដា្់រ 

តាម ្រទពធិគសា្ន ៍�្រេ់ អ្កដនទ ។ 

គ�ឿង ក ៏អាច ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ គេើញ ពតី �គ្រៀ្រ 

ដដល គោលក្�ណ៍ នន ដុំណឹងល្អ អនុវត្ 

គៅក្ញង ែតីវិត �្រេ់ មនេុ្ស ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៧–៤៨

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីដំបណើរបរឿងទាំងបៃះ?បតើសនាដាៃចិតតេល្អៃិងរោរបបកមើកបទាៃពរដល�់រីវិតនៃអ្ន្រ្ ្ល់ឲ្យ

្រ៏ដូចជាអ្ន្រទទួលោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅបពលពួ្រប្ោៃ�ួយ(ឬោៃប�ើញអ្ន្រដនទ

�ួយ)ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃរោរខ្វះខាត។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្អាច�ួយៃរណ្

រានា្់របៅ្រ្ននុងសោដាហ៍បករោយ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៨:4–6បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ចង់ឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីទិញ

ដរីបពលកទង់ៃឹងបបើ្រសថម្ងពរីទរីរាំងនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃឬទរីក្រុងបយរូសា�ិម្ ្រី។កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសៃ្សំកោ្់រ

ទាំងអស់ថដលពួ្រប្អាចបធ្វើោៃបដើម្បរីបកតៀមចា្រ់ក្ឹះនៃទរីក្រុងបនាះ(សូមបមើល្�ៃិងស�4៨:4–6)។សូមកោប់សិស្ស

ថាពួ្រប្ៃឹងបរៀៃរោៃ់ថតបកចើៃថ្មបទៀតអំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធបដើម្បរីសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយៗ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥–៤៨  

គមគ�ៀន ទតី ១១
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥–4៨(បមបរៀៃទរី១១)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៥–៤៨ ( គមគ�ៀន ទតី ១១ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:១–១៥)
គៅក្ញង ក្�ចា្រ់គែ្ើម នន ខ្ម្ពតី� ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥, េធិេ្ស បាន អាន ថ្ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បាន ្រគងកើត ឋានេួ្៌ នធិង ដែនដតី 

គហើ� ថ្ បទង់ ្ ឺ ជា បពះោុំបទ �្រេ់ គ�ើង ជាមួ� បពះវ�្រធិតា ។ គៅគពល គ�ើង គ�ៀន ពតី បពះអង្គ េគ្រ្គះ នធិង អ្វតី ដដល បទង់ បាន គ្្វើ េបរា្រ់ គ�ើង គនាះ 

គ�ើង អាច ្រគងកើន ្រុំណងបបាថ្្ គ�ើង ឲ្យ សាដា្រ់ តាម េុំគឡង�្រេ់ បទង់ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥:១៦–៧៥)
គចញពតី ក្�េធិកសា នរូវ ទតីេរាគល់ នានា នន ក្�យងមក ជាគលើក ទតីពតី� �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ឈ� គៅក្ញង 

ទតី្រ�ិេុទ្ ោុំងឡា� គហើ� ទន្ទឹង ចាុំគមើល ទតីេរាគល ់នានា គនាះ គ�ើង នឹង គបតៀម ខលៃលួន ជាគបេច េបរា្រ់ បពតឹ្ធិក្�ណ៍ ដ៏ ្ ុំអសាចា�្យ គនាះ ។ គចញ ពតីគ�ឿង 

គប្រៀ្រប្រដរូច នន បេ្តី បពហមេចា�ី� ដ្រ់ នាក់ គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ទទួល គេចក្តីពធិត គហើ� ទទួល�ក បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ គ្្វើ 

ជាអង្គ ដឹកនាុំ ែលៃជូវគ�ើង គនាះគ�ើង នឹង គៅ ខាជា្រ់ខ្លួន ក្ញង ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បពះអង្គេគ្រ្គះ ។ គមគ�ៀន គនះ ក៏ បាន ដណនាុំ េធិេ្ស ែងដដ� 

អុំពតី ព័ត៌រាន នន ទតីបកុង គ��រូសាឡធិម ្ មេតី ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៦)
េធិេ្ស បាន ចុំណា� គពល គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ ្ធិត អុំពតី �គ្រៀ្រ នន ក្�ដឹកនាុំ ក្�ប្រែុុំ ក្ញង សាេនាចបក ។ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ អ្ក ដឹកនាុំ 

សាេនាចបក បតរូវបាន ដឹកនាុំ គោ� បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល ពួកគ្ ដឹកនាុំ ក្�ប្រែុុំ នានា គហើ� ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា គ�ើង ឲ្យ 

សាវា្មន៍ ដល់ មនេុ្ស ោុំងអេ់ ដដល មក ក្ញងក្�ប្រែុុំ ជា សាធា�ណៈ �្រេ់ គ�ើង ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គេើញ ពតី វិ្ តី នានា គដើម្តី គចៀេវាង ពតី ក្�បតរូវបាន 

គបាក្រគញ្ឆោត ៖ (១) គ្្វើ តាម បពះវិញ្ញាណ គោ� អេ់ ពតី ្រ�ិេុទ្ភាព នធិង (២) អុំោវនាវ គៅ ក្ន ់បពះ គហើ� �េ់គៅ គោ� រាន អុំណ�្ុណ ចុំគោះ 

បទង់ ។ គបក្�មក េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី គោល្រុំណង នន អុំគណា�ោន ខាង វិញ្ញាណ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៧–៤៨)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី សា�ៈេុំខាន់ នន ក្��កសា កុំណត់បតា �្រេ់ សាេនាចបក គនាះ ពួកគ្ បាន គេើញ គេចក្តីពធិត ថ្ គ្រើ គ�ើង គសាមះបតង់ 

គៅក្ញងកធិច្ចខធិត ខុំ �្រេ់ គ�ើង គដើម ត្ី �កសា ប្រវត្ធិ ផាទាល់ខលៃលួន គនាះ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ នឹង ែួ� គ�ើង ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ្រ�ិ្រទ ប្រវត្ធិសាបេ្ 

នន ក្�គ្្វើ អគនាតាប្រគវេន្៍ �្រេ់ ពួក ្រ�ិេុទ្  មក ដល ់�ដ្ឋ អរូនហអរូ ដដល គចញ មក ពតី ទតីបកុង នរូវ គយ៉ាក គនាះពួកគ្ បាន ្ ធិត អុំពតី ក្�្រញ្ជា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

ឲ្យ ដចកចា� នរូវ អ្វតី ដដល ពួកគ�ើង រាន ជាមួ� អេ់អ្កដដលខ្វះខាត ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះ្ ឺៃិោយអំពរីរបបៀបនៃរោរ្ិត្ ូររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទចំបោះពួ្របយើងក្ប់ោនា។សិស្សៃឹងរាៃឱរោសភាជាប់

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបពញមួយសោតាហ៍បៃះជាមួយៃឹងរបបៀបថដលកពះអរាចស់បបើ្រសថមតេង

បសច្រតេរីកសឡាញ់របស់កទង់ចំបោះព្ួរបយើង។

កំណ្់រចំណាំ ៖បៅ្រ្ននុងរោរស្ិរសាផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្សិស្សបធ្វើរោរទបៃ្ទញៃិងអៃុវតតេវ្្គចំបណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា46:33។អ្ន្រអាចសុំឲ្យពួ្រប្សកូតវបហើយថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្្ិតពរីយុវវព័យថដល

អាច«កបកពឹតតេិបោយ្ ុណធម៌ៃិងបោយបរិសុទ្ធភាពបៅចំបោះ[កពះអរាចស់]ជាៃិច្ច»។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥–៤៨ ( គមគ�ៀនទតី ១១ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៥–៤៦

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនអំ្រីសារៈសំខាន់នន្្ឹែ្តិការណ៍និងអំជណាយទាននានាជៅក្ននុងន្ងៃចុងជ្កាយ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ឥ�ដូវ ងនទះ រាន នរណា កំពរុ ្ ិ្រ អំពដី អ្កឬងទ្ ?

អ្ន្រអាចបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យបឆលែៀតបពលមួយសៃ្ទនុះបដើម្បរីរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា4៥–46,រ្របមើលខ្ម្ពរីរនានា

ថដលពួ្រប្ោៃ្ ូសចំណ្ំៃិងបសច្រតេរីពិតមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញថដលោំកទ្ ំៃិតថដលថាកពះអង្គសប្រ្គះ្រំពុង

្ិតអំពរីពួ្រប្បហើយរាៃចំណ្ប់អារម្ណ៍បោយអង្គកទង់ផ្ទាល់ចបំោះពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្រពរីសំណួរបៅបលើ

រោដារបខៀៃបហើយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយ។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រ្រ្ននុងសោតាហ៍បៃះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ថាកពះអរាចស់្រំពុងថត្ិត្ូរពរី

អ្ន្រ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចឆលែនុះបញ្ចំងឲ្យប�ើញពរី្ ំៃិតខាងបករោមបៃះ៖កពះអង្គសប្រ្គះ្ ឺជាកពះោំកទរបស់បយើង

ជាមួយកពះវរបិរាកពះអង្គសប្រ្គះបរ្ហាញបសច្រតេរីកសឡាញ់របស់កទង់សករាប់ពួ្របយើងបោយរោរបបើ្របរ្ហាញពរីកពតឹតេិរោរណ៍

ថដលប្រើតមៃុរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបហើយកពះោៃកបទាៃអបំណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបៅបពលបយើងពយាោមៃិង

រស់បៅបោយស្រតេិសមរាមអំបណ្យទាៃទាំងបនាះ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រនា�ំនាៃ់បនាះរារសកតូវោៃសាបបកោះរោរ្រុហ្រៃិងរោយរោរណ៍

ថ្រលែងរោលាយអំពរីសាសនាចក្រៃិងពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា4៥ោៃរំឭ្រពួ្របរិសុទ្ធ

ជាពិបសសថាអំ�នុងបពលនៃកោដ៏លោំ្របៃះកពះអរាចស់្រំពុងថត្ ិត្ ូរអំពរីពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃរោរដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:១–6ឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយពិចារណ្ពរីរបបៀបថដលវិវរណៈបៃះអាចលួងបលាមពួ្របរិសុទ្ធអ�ំនុងបពលនៃរោរបបៀតបបៀៃ

បនាះ។សូម្ ិតឲ្យសិស្សឈប់មួយសៃ្ទនុះបៅ្រ្ននុងរោរអាៃរបស់ព្ួរប្ដូបច្នះអ្ន្រអាចសួរសំណួរមួយចៃំួៃខាងបករោមបនាទាប់ពរី

ោៃអាៃខ្ម្ពរីរថដលទា្រ់ទងបនាះ៖

• បតើបោលលទ្ធិថដលថាព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទបាៃបគង្កើតឋាៃសួគ៌ៃិងផែៃ�បី(្�ៃិងស�4៥:១)បរ្ហាញពរីចណំ្ប់អារម្ណ៍

របស់កពះអង្គសប្រ្គះផ្ទាល់ចំបោះអ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា4៥:២បរ្ហាញពរី្រង្វល់របស់កទង់ចំបោះបយើងោ៉ាង

ដូចបមតេច?

• បចញពរីខ3,បតើអ្ន្រយល់អ្វរីខលែះពរីឃ្លាថា«អង្វរ�ំៃួសអ្ន្ររាល់ោនា?»

• បោងរាមខ4,បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបទពិបសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលអាចបធ្វើឲ្យកទង់ថកបរោលាយជាកពះោំកទរបស់បយើងជាមួយ

កពះវរបិរាសួ្ ៌?(កទង់ោៃ�ួបរោររងទុ្រ្ខៃិងរោរសុ្តកពមទាំងរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតថដលោមៃអំបពើោប។អ្ន្រអាចអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរីតួនាទរីនៃអ្ន្រោំកទបចញពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរស្ិរសាផ្ទាល់ខលែលួៃ)។

• បតើរោរដឹងថាព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាព្រះអង្គោំពទជាមួយព្រះវរបិតាសួគ៌�ះលទ្ធិពលបលើរោរសបកមចចិតតេៃិងស្រម្ភាព

របស់អ្ន្រ្រ្ននុងបពលបៃះោ៉ាងដូចបមតេច?

បដើម្បរី្ ូសបញ្ជា្់រអំពរីរោរ្ិត្ូររបស់កពះអង្គសប្រ្គះចបំោះបយើងសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រ្ ំៃិតបថៃថែមអំពរីតួនាទរីរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

្រ្ននុងនាមជាកពះអង្គោំកទរបស់បយើង។

« [ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ] ្ង់គៅ ចគនាលាះ បពះវ�្រធិតា នធិង មនេុ្ស គលាក ។ បទង់ ទរូល អង្វ� ែុំនួេ គ�ើង ។  

អ្ក ដឹង ថ្ គៅគពល បទង់ ្ ង់គៅ គលើ ដែនដតី គនាះ បទង់ បាន អ្ធិសាឋាន ជា ញឹកញា្រ់ គហើ� បទង ់បាន 

អ្ធិសាឋាន េបរា្រ់ពួកេធិេ្ស�្រេ់ បទង់ ទរូល អង្វ� ជាមួ� បពះវ�្រធិតា ែុំនួេ គហើ� បទង ់បាន ទរូលអង្វ�តាុំង ពតី 

គនាះ មក គហើ� ថ្ បទង់ ្ ង់ គៅ ចគនាលាះ ពួក គ�ើង  នធិង បពះ ដដល ជា បពះ្រធិតា គ�ើង » ( គៅក្ញង 

Conference Report ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៥៣ ទុំព័� ៥៨ ) ។ 
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥–៤៨ ( គមគ�ៀនទតី ១១ )

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបុ្្គលរានា្រ់អាចថ្លែងអំណរ្ុណដល់កពះអង្គសប្រ្គះចំបោះរោរបធ្វើជាកពះអង្គោំកទរបស់ខលែលួៃបោយរបបៀបណ្?

(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យថច្រចាយចបមលែើយបោយរាៃរោរ្ិត្ូរចបំោះសំណួរបៃះបនាះអ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្បមើលអ្វរីថដលព្ួរប្

ោៃសរបសរសករាប់រោរចាត់ឲ្យសរបសរបលើ្រទរីពរីររបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃរបស់ខលែលួៃសករាប់ន្ងៃទរី១នៃបមបរៀៃបៃះ

[្�ៃិងស�4៥:១–១៥])។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយថដលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍ថាោមៃៃរណ្រានា្រ់្ ិតអំពរីពួ្រប្ឬពួ្រប្ោៃទទួលអារម្ណ៍

ថាពួ្រប្ពុំសូវសំខាៃ់ជាងអ្ន្រប្្សងបទៀត។

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រហូ�ិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស

សាដាប់រ្របមើលៃូវរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះរាៃអារម្ណ៍អំពរីពួ្រប្រានា្រ់ៗ។

« ្រង្រ្អជូន ប្រុេ បេតី �្រេ់ ខ្ញុំ គអើ� ខ្ញុំ េរូម ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ ថ្ ោមន ពួក គ�ើង ណា រានាក់ បតរូវបានែ្ល់តនមលៃ ឬ 

បតរូវបាន បេឡាញ ់ពតី បពះតធិចជាងន�ណា រានាក់គទៀត គឡើ� ។ ខ្ញុំ េរូម ដ្លៃង ទតី្រនាទាល ់ថ្ បទង់ បេឡាញ់ ពួក 

គ�ើង រានាក់ៗ គោះ្រតី គ�ើង គៅក្ញង សាថានភាព—អេុវតថែធិភាព អន្ទះសា� អត្�រូ្រ នធិង ប្្រ់ សាថាន ភាព 

ោុំងអេ់ ។ បទង់ ពុុំ វាេ់ដវង គទពគក្េល្យ �្រេ់ គ�ើង ឬ ភធិនភា្នន �រូ្ររាង គ�ើង គឡើ� បទង់ ពុុំ វាេ់ដវង ពតី 

វិជាជាែតីវៈ ឬ បទព្យេម្ត្ធិ គ�ើង គឡើ� ។ បទង់ េព្វ បពះទ័� គលើអ្ក �ត់ ប្រណាុំង ្្រែ់រូរែ ដដល អុំោវនាវ ថ្ 

ក្�ប្រណាុំង គនាះ ្ ឺ ែុំោេ់ នឹង អុំគពើ បា្រ, មិនតមន ប្រឆ្ុំង ែុំោេ់ ោនា នឹង ោនា គឡើ� ។ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ ប្រេធិនគ្រើ 

គ�ើង នឹង គសាមះបតង់ គនាះ រានេគមលៃៀក្រុំោក់នន គេចក្តីេុច�ិត ដដល បាន ក្ត់ដកតបមរូវ ដ៏ សាអាត ឥតគខាចាះ �ួច ជាគបេចគៅគហើ� 

ដដលកុំពុងដត�ង់ចាុំ េបរា្រ់ មនុស្ស្្រែ់រនា» (« The Other Prodigal » Ensign,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០២ 

ទុំព័� ៦៤ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថាកពះ្ិត្ូរពរីព្ួរប្ឬ

បៅបពលពួ្រប្ទទួលអារម្ណ៍ថាកពះោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្។

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបមួយថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃលួងបលាមព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់បដើមអំ�នុងបពលនៃរោរបបៀតបបៀៃបនាះ្ ឺកទង់

ោៃកោប់ពួ្រប្ថាកទង់ៃឹងោងម្របលើថ្ៃដរីមតេងបទៀតបដើម្បរីកបទាៃពរដល់ពួ្រប្។សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងោល លទិ្្ និរ ងសចក្ដីសញ្ញា ៤៥:៥៥–៥៩ ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យបៅបពលកពះអរាចស់

ោងម្រ។

• បោងរាមខ៥៧,បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃជាបកសចសករាប់រោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ?(សូម

សរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖គបើគយើងទទួលគសចក្ដបី្ិតគ�ើយទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគធ្ើ

ជាអ្ក�ឹកនាំគយើងគនារះគយើងៃឹងគៅខ្ជាប់ខ្លួៃក្នុងការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរទទួលបសច្រតេរីពិតៃិងរោរទទួលយ្រកពះវិញ្ញាណបធ្វើជាអ្ន្រដឹ្រនាំបយើង�ួយបរៀបចំបយើងសករាប់រោរ

ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណ្?

• បតើអ្ន្រធាលាបោ់ៃបធ្វើអ្វរីខលែះបហើយបដើម្បរីទទួលោៃៃិងទទួលយ្របសច្រតេរីពិតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃដឹ្រនាំ

បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរោលពរីបពលណ្?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយរួចសូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ម្រពរី�រីវិត

អ្ន្រផ្ទាល់)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៧–៤៨

្ួករែរិសុ្រ្្ែវូតែរកសា្ុរកនូវ្រែវែ្តិសា្ស្តឲ្យោនជ្រៀងទាែ់ជហើយតចកចាយ្ នធាននានាររែស់្ ួកជ្ដល់រនាជៅវិញ

ជៅមក

សូមរំឭ្រសិស្សថាថ្្ន្រមួយនៃរោរស្ិរសារបស់ពួ្រប្បៅសោតាហ៍បៃះោៃបផ្តាតសំខាៃ់បៅបលើសារៈសំខាៃ់នៃរោររ្រសាទ្ុរៃូវ

កបវតតេិផ្តាល់ខលែលួៃឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុផ្ទាល់ខលែលួៃ។បដើម្បរីបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សរា�ិ្របៅ្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យបៃតេ្រិច្ចខិតខំរបស់ខលែលួៃ្រ្ននុង

រោររ្រសាកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃឬចាប់ប្តេើមរ្រសាទុ្រៃូវកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃបនាះអ្ន្រអាចសួរព្ួរប្ពរីមូលបហតុដ៏សំខាៃ់នៃរោររ្រសាកបវតតេិផ្ទាល់

ខលែលួៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយពរ�ព័យនានាថដលពួ្រប្ោៃរាៃម្រពរីរោររ្រសាទុ្រៃូវកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃឬពរ�ព័យថដលោៃម្រពរី

រោរអាៃកបវតតេិសាកសតេរបស់ឪពុ្ររាតាយ�រីដូៃ�រីរាឬបុព្វរោរ�ីៃប្្សងៗ បទៀត។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥–៤៨ ( គមគ�ៀនទតី ១១ )

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៩–៥៦)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្បៅអំ�នុងបពលនៃសោតាហ៍,អ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរ

ខាងបករោម៖បតើបយើង្្សព្វ្សាយដំណឹងល្អដល់មៃុស្សដនទបោយរបបៀបណ្?បតើអ្ន្រអាចកោប់ថាអ្ន្រ្រំពុងថតបបកងៀៃឬ

្រំពុងបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណរាមរបបៀបណ្?បតើវធាលាប់រាៃរោរពិោ្រដល់អ្ន្រថដរឬបទបដើម្បរីថញ្រឲ្យដឹងថាអ្វរីមួយម្រពរីកពះ

ឬម្រពរីកប្ពណ្ប្្សងបទៀតបនាះ?សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរី

របបៀបបដើម្បរីសាគល់បសច្រតេរីពិតបហើយបចៀសវងពរីរោរបបកងៀៃថ្រលែងរោលាយ។
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គមគ�ៀន ទតី ៥៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩
បមបរៀៃទរី៥6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា49

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៩:១–៤

្្ះអម្ចាស់ោនជៅស៊មី�នរីរិកដុន,ោ៉ាលរីភរី្ោែ្ត,និងលរីម្៉ានខូ្ លែរីឲ្យផសាយជៅកាន់្ ួកជសជកើរ។

មុៃបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមបធ្វើជាអនាទា្រ់ចាប់សត្វសាវាមួយឬ្ូរូបដូចរាៃអមម្រជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។បដើម្បរីបធ្វើអនាទា្រ់

ចាប់សត្វសាវាសូមរ្រកបអប់ថដលរាៃ្ កមប។បិទ្កមបកបអប់ឲ្យ�ិតបហើយរោត់កបបឡាះមួយបៅរាខាងនៃកបអប់ឲ្យរាៃទំហំ

ធំល្មថដលសិស្សអាចលានដចូលោៃបហើយរោតាប់នដបចញម្រវិញមិៃរូច។សូមោ្រ់ថ្លែបឈើឬោល់មួយបៅខាង្រ្ននុងកបអប់។

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើពួ្រប្ដឹងពរីរបបៀបបដើម្បរីចាប់សត្វសាវា។

(បបើពួ្រប្ដឹងវិធរីសាកសតេដូចខាងបករោមសូមអបញជើញព្ួរប្

ឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបបនាះដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បបើអ្ន្រោៃបធ្វើអនាទា្រ់មួយ

អ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបរ្ហាញអំពរីរបបៀបថដលជាប់ដង្គប់

្ងថដរ)។សូមឲ្យបោបល់ថាវិធរីមួយបដើម្បរីោ្រ់អនាទា្រ់សត្វសាវា្ឺ

ោ្រ់វតថែនុអ្វរីមួយថដលវចូលចិតតេបៅ្រ្ននុងកបអប់មួយថដលរាៃកបបហាង

មួយធំល្មៃឹងសាវាអាចលូ្រនដវចូលរួច។បៅបពលសាវាចាប់ោៃវតថែនុ

បនាះបហើយវមៃិអាចដ្រនដវបចញម្រវិញោៃប�ើយបោយសារវ

ចាប់រោៃ់វតថែនុមួយថដលធំជាងកបបហាងបនាះ។បោយរោររាំងចិតតេរបសវ់

រោៃ់របស់បនាះោ៉ាងជាប់បនាះសាវាមួយចំៃួៃៃឹងទុ្រឲ្យខលែលួៃវកតូវប្ចាប់

ោៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើល

វិធរីថដលសាថាៃភាពោៃពិពណ៌នាបនាះ្ឺដូចជាអនាទា្រ់សាវា។បៅបពលសិស្សោៃចង្អនុលបរ្ហាញថាលរីរា៉ាៃខូពលែរីពុះោរបដើម្បរី

បោះបចាល�ំបៃឿពួ្របសប្រើរសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវ�ំបៃឿរបស់បសប្រើរមួយចំៃួៃ។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរចបមលែើយពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃដូចោៃបរ្ហាញបៅខាងបករោម។សូម្រុំបថៃថែម្រូបឡាៃ

ថដលរាៃចំណងប�ើងជាមួយ្របាល្រណ្ឌ«បោលលទ្ធិរបស់កពះអរាចស់»។អ្ន្រៃឹងបថៃថែម្រូបឡាៃបនាះបៅបពលបករោយ្រ្ននុង

បមបរៀៃ។

ជំសៃឿរបេ់ពួកសេសកើរ សគ្លលទ្ិរបេ់កពោះអមាចាេ់

១�រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះក្រីស្ទ

ោៃប្រើតប�ើងរួចបហើយ។

្. នធិង េ. ៤៩:៥–៨

២�កពះក្រីស្ទោៃបលចម្រ្រ្ននុងរូបរាងជាកសតេរីរានា្រ់ប្មះ

អាៃលរី។

្. នធិង េ. ៤៩:២២–២៥ 

3�ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយទឹ្រ

ពុំ្ ិតថាសំខាៃ់បទ។

្. នធិង េ. ៤៩:១១–១៤ 

បរុព្វកថា
លតីរា៉ាន ខរូពលៃតី ជា អ្ក ផាលាេ់ដប្រចធិត្ គែឿ រានាក់ចរូលក្ញងសាេនាចបក បាន ចង់ ឲ្យ 

អ្កែ្សព្វែសា�សាេនា ែសា�ដុំណឹងល្អ គៅដល់ េរាែធិក នន បកុម សាេនា 

�្រេ់ោត់ពតីមុន ដដលជា បកុម គេគកើ� ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក ៏គោ� ោត់ បាន ្រន្ 

ក្ន់ តាមែុំគនឿ ខេុឆ្គង មួ�ចុំនួន  មកពតី សាេនា គនាះ ។ គោ� រានកង្វល់ អុំពតី ែុំគនឿ 

�្រេ់ លតីរា៉ាន គនាះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទរូលេួ� ដល ់បពះអរាចាេ់ គៅ ន្ងៃទតី  

៧ ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣១ គហើ� បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ គនះ បតរូវ បាន កតប់តា 

គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៩ ។

េូមេង្មចចិត្តពីអវី

ផដល្តវូបង្រៀន

គមគ�ៀន គនះ រាន នរូវ ឯកសា�គបចើន 

ជាង គពល គវលា ដដល អ្ក រាន   គដើម្តី 

្រគបងៀន ។ េរូម ពធិចា�ណា ប្រក្រ 

គោ�ក្� អ ធ្ិសាឋាន ថ្ គោលលទ្ធិ 

គោលក្�ណ៍ ឬ ្ ុំនធិត ្រគបងៀន ណា មួ� 

ដដលនឹង ជា ប្រគយែន ៍ល្អ ្រុំែុត េបរា្រ់ 

េធិេ្ស គៅក្ញង ថ្នាក់ �្រេ់អ្ក ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩

ជំសៃឿរបេ់ពួកសេសកើរ សគ្លលទ្ិរបេ់កពោះអមាចាេ់

4�ពួ្រប្ោៃបដិបសធអាោហ៍ពិោហ៍បហើយោៃប�ឿបលើរោរ

រស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតថដលបៅលរីវ(បចៀសវងពរីអាោហ៍ពិោហ៍

ៃិងទំនា្់រទំៃងខាង្ លែតូវប្ទ)។

្. នធិង េ. ៤៩:១៥–១៧

៥�ពួ្របសប្រើរមួយចំៃួៃោៃហាមបរបិភា្សាច់សត្វ។ ្. នធិង េ. ៤៩:១៨–២១ 

បបើសិស្សចង់ដឹងខាលាំងអំពរីប្មះងសងកើរសូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រនៃអ្ន្រប�ឿបលើរោរបរ្ហាញខលែលួៃជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះក្រីស្ទ្រ្ននុង

សង្គមសហរដ្ឋ្ឺកតូវោៃបៅថាពួ្របសប្រើរបោយសារថតល្រ្ខណៈនៃរោរថាវាយបង្គំរបស់ពួ្រប្រាៃទា្រ់ទងៃឹងរោរញា្រ់ញព័រ

ខលែលួៃបពលព្ួរប្បកចៀងរាំៃិងទះនដរបស់ព្ួរប្ជាប្លែង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងទា្រ់ទងៃឹងព្ួរបសប្រើរ។

• បតើកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីពួ្របសប្រើរោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមបមើលខ២)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដល«រាៃបំណងកោថានាចង់ដឹងបសច្រ្រីពិតខលែះៗថតមៃិបពញបលញបនាះ»?

(ពួ្រប្ោៃទទួលយ្ររោរបបកងៀៃមួយចៃំួៃរបសក់ពះបែុថៃតេោៃមិៃបអើរបពើឬោៃបដិបសធរោរបកងៀៃប្្សងបទៀត)។

• បតើសរា�ិ្រសាសនាចក្ររាៃឥរិោកសបដៀងោនាបៃះរាមរបបៀបណ្ខលែះបៅសព្វន្ងៃបៃះ?

សូមសរបសរៃូវកបបោ្ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការ ្្រឹម្្រូវងៅចំងោទះ ្ពទះ រួមរាន. . .

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើព្ួរប្ៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៃះោ៉ាងណ្បោយថ្្អ្របៅបលើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ

២។បៅបពលសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការពតឹមពតូវគៅចំគោរះព្រះអមាចាស់រួមមាៃៃូវកា

រមាៃបំណងពបាថ្នាគ�ើម្បីទទួលៃូវរាលគ់សចក្ដបី្ិតផ�លពទង់បាៃគបើកសផម្ដង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ

សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្រ្បរខ២។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបបើបយើងរាៃបំណងកោថានាចង់ដឹង

បសច្រ្រីពិតបោយបសាមះបនាះបយើង្រ៏រាៃបំណងកោថានាបដើម្បរីរសប់ៅរាមបសច្រ្រីពិត្ ងថដរ។

• បហតុអ្វរី្រ៏លរីរា៉ាៃខូពលែរីកតវូរោរៃូវរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងខ២?បតើបោលរោរណ៍បៃះអាចៃឹងរាៃ្ ុណកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងដូចបម្ច

ចបំោះអ្ន្រ?

• បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលមៃុស្សរានា្រ់ខ្រខាៃពុំោៃទទួលបពលបក�ើសបរើសទទួលយ្រថតបសច្រ្រីពិតខលែះៗបនាះ?

បោងបៅអនាទា្រ់សត្វសាវា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ពរីអនាទា្រ់មួយចំៃួៃថដលអាចៃឹងនាំមៃុស្សឲ្យបដបិសធរោរបបកងៀៃ

មួយចំៃួៃរបស់កពះ–ស្រម្ភាពៃិងទបង្វើថដលមៃុស្សរោៃ់រាមថដលរារាំងពួ្រប្ពរីរោរបធ្វើកតមឹកតវូបៅចបំោះកពះអរាចស់។

(ឧទាហរណ៍មួយចៃំួៃអាចរួមរាៃទាំងទរាលាប់រ្របលសដ៏អាក្រ្រ់មួយរោរសាដាប់ត្ៃតេរីថដលបបណដាញកពះវិញ្ញាណរោរចូលរួម្រ្ននុង

ស្រម្ភាពបៅន្ងៃអាទិត្យថដលពុំសមរម្យសករាប់ន្ងៃឈប់សករា្ររោរបពញចិតតេៃឹងរោរបបកងៀៃៃិងទស្សៃវជិាជានៃបលា្ិរយជាង

រោរបបកងៀៃរបស់កពះបហើយមិៃទទួលយ្របទបញ្ញតតេិបដើម្បរីអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ)។

• បតើ្ លវោិ្រអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះរោរកបរោៃ់ខាជាប់យ្រស្រម្ភាពៃិងឥរោិបទដូបច្នះ?បតើបរឿងបៃះវជាអនាទា្់រោ៉ាង

ដូចបម្ចថដរ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចចាោំច់កតូវបោះបង់បចាលបដើម្បរីទទួលោៃៃូវរាល់ពរ�ព័យ

ថដលកពះវរបិរាសួ្ ៌រាៃកពះបំណងចង់ឲ្យព្ួរប្។សូមពិចារណ្អបញជើញព្ួរប្ឲ្យោ្់របោលបៅមួយបដើម្បរីបោះបង់បចាលៃូវអ្វរី

ថដលរារាំងពួ្រប្មិៃឲ្យរាៃភាពកតឹមកតវូបៅចំបោះកពះអរាចស់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៩:៥–២៨

្្ះអម្ចាស់តកត្រែជរលល្រ្ិខុសឆ្គងររែស់្ ួកជសជកើរជហើយរែញ្ជាឲ្យ្ ួកអ្នករែជ្មើររែស់្្រង់អជញជើញ្ ួកជ្ឲ្យត្រែចិែ្ត

ជហើយ្រ្ួរលរែុណ្យ្ជមុជ្ឹរក

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់លរីរា៉ាៃខូពលែរី,ស៊ីឌៃរីរ្ិរដៃុៃិងោ៉ាលរី្រីកោតតេឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អបៅដល់ពួ្រ

បសប្រើរ(សូមបមើល្�ៃិងស�49:១–4)។សូមពៃ្យល់ថាមុៃបពលទទួលោៃបញ្ជាបៃះលរីរា៉ាៃខូពលែរីោៃ«របំ្ើបចិតតេ

ថដលពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃ្ ួរបៅ�ួបៃឹងព្ួរបងប្អតូៃចាស់ៗរបស់ោត់[ពួ្របសប្រើរ]បហើយ្សាយដំណឹងល្អបនាះ»

(Histories, Volume ២: Assigned Histories, ឆ្នាំ ១៨៣១–១៨៤៧, វ៉ុលទរី២of the Histories series of 
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គមគ�ៀនទតី ៥៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩

The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២0១២],ទំពព័រ3៧)។បៅបពលពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះោៃបៅ�ួបព្ួរបសប្រើរបនាះ

ពួ្រប្ោៃអាៃវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49ឲ្យឮៗដល់ពួ្រប្។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមចមលែង្រូបឡាៃទរីពរីរ្រ្ននុងរារាងមុៃម្រពរីបមបរៀៃបៃះ។

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាកោំក្រុម។សូមចាត់ឲ្យក្រុមៃិមួយៗៃូវបទ្ម្ពរីរមួយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ

បនាះ។(បបើអ្ន្ររាៃសិស្សតិចសូមថបងថច្របទ្ម្ពរីរបៅដល់សិស្សទាំងឡាយបហើយពិភា្រសារួមោនា)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

អាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យពួ្រប្បនាះរ្របមើលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលថ្រតកមវូៃូវ�ំបៃឿខុសឆ្គង

របស់ពួ្របសប្រើរ។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីស្ិរសាបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោម

បៅ្រ្ននុងក្ុរមរបស់ពួ្រប្បហើយបរៀបចំថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលពួ្របសប្រើរៃិងលរីរា៉ាៃ្រូពលែរីចាោំច់កតវូយល់?

• បតើខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យបនាះពៃ្យល់អំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

បៅបពលក្រុមទាំងឡាយរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីអាៃៃិងពិភា្រសាអំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលចាត់ឲ្យពួ្រប្រួចបហើយបនាះសូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ម្រពរីក្រុមៃិមួយៗឲ្យបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះសករាប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស

្ូសចំណ្ំបទ្ម្ពរីរថដលបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃបរៀបរាប់កោប់បនាះ។

សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយដូចខាងបករោម។(្រំណត់ចំណ្ំថាបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ

្ឺកតវូោៃោ្រ់បលខបដើម្បរីបឆលែើយឆលែងជាមួយៃឹង�ំបៃឿខុសឆ្គងបៅបលើរោដារបខៀៃ)។បៅបពលសិស្សកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរសួរសំណួររាមោៃបដើម្បរីបំ្ ុសឲ្យរាៃរោរពិភា្រសាបថៃថែម។

១� បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា49:៧សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ោមាៃៃរណា�ឹង្បីគ្លគវោ

នៃការយាងមកជាគលើកទបី្បីរថ្ៃឹងគកើតគ�ើងគៅគ្លណាគទគលើកផលងផតព្រះប៉ុគណាណរះ។

២� បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49:២២–២៥បោលលទ្ធិមួយថដលពួ្រសិស្សអាចៃឹងកោប់្ឺរាៃដូចខាង

បករោម៖គបើគយើង�ឹងអំ្ បីទបីសមារល់នៃការយាងមកជាគលើកទបី្បីរគនារះគយើងៃឹង្ ុំពតូវបាៃបគញ្ឆោតគោយការអរះអាងខុសឆ្គង

គនារះគទ។

• បតើទរីសរាគល់មួយចំៃួៃថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ២3–២៥រាៃអ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាប្មះោ៉ា្ុរប

បៅ្រ្ននុងខ២4សំបៅបៅបលើព�ូពង្សសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល)។បតើអ្ន្រោៃប�ើញទរីរាគល់ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់

បយើងរាមវិធរីណ្?

3� បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49:១១–១4សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះគយស៊ូវ

ពគបីស្ទបាៃបញ្ជា្ ួកអ្កបគពមើរបសព់ទង់ឲ្យគៅមៃុស្សឲ្យគជឿគៅគលើពទង់ឲ្យផពបចិត្តទទួលបុណ្យពជមុជទឹកគ�ើយ

ទទួលអគំណាយទាៃនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្ររាៃអំណរ្ុណថដលអ្ន្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយថដលអ្ន្រោៃទទួលអបំណ្យទាៃនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូបច្នះ?បហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រទៃ្ទឹង�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះ?

4� បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49:១៥–១៧សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិមួយឬបកចើៃដូចខាង

បករោម៖អាោ�៍្ិោ�៍រវាងបុរសៃិងពស្តបីគឺពតូវបាៃផតងតាំងគ�ើងគោយព្រះបហើយោវាមបីៃិងភរិយាពតវូបាៃបញ្ជាឲ្យ

រួមោនាផតមួយគ�ើយមាៃកូៃគៅ។អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវពៃ្យល់ៃូវឃ្លា«បដើម្បរីឲ្យថ្ៃដរីអាចបបំពញបោលបំណងនៃរោរ

បងកបបងកើតបហើយបដើម្បរីឲ្យថ្ៃដរីអាចោៃបពញបៅបោយមៃុស្ស»។វ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃថាបោលបំណងថតមួយនៃ

រោរបងកបបងកើតរបស់ថ្ៃដរី្ឺកតូវ្ ្ល់ជា្រថៃលែងមួយថដល្រូៃបៅរបស់កពះអាចរស់បៅជាក្រមុក្ួសារ។

• បតើរាៃបោលបំណងអ្វរីខលែះថដលអាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសៃិងកសតេរីកតវូបបំពញបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបរិាសួ្៌?

• បតើ«[រោរ]ហាមមិៃឲ្យបរៀបរោរ»កតូវោៃរាប់ចូល្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបរិាសួ្៌ោ៉ាងដូចបម្ច?

• កសបរាមខ១6កពះោៃអៃុមតិបលើអាោហ៍ពិោហ៍រាមកបនពណរីរវងបុរសៃិងកសតេរី។បតើវិធរីមួយចំៃួៃថដល

មៃុស្សពយាោមបដើម្បរីរិះ្ៃ់ឬបំផ្លាញទំបៃៀមទំលាប់កបនពណរីរាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើយុវ�ៃៃិងយុវនារីអាចបធ្វើអ្វរីខលែះ្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាប់អាោហ៏ពិោហ៏បសប�សាទាល?
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៥ បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា49:១៨–២១សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បាៃែ្ដល់

សត្ោ�ៈៃៈនៃផែៃ�បីសពមាប់ជាការគពបើពបាស់របស់គយើង។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យសំងលៀក បំោក់រាៃៃព័យ

ថាបខាអាវ)។

• បតើរោរកពរាៃអ្វរីខលែះថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខ២១?បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាកពះអរាចស់ពុំសព្វកពះទព័យៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដល

សរាលាប់សត្វបោយពុំចាោំច់?

សូមពៃ្យល់ថាព្ួរបសប្រើរៃិងលរីរា៉ាៃខូពលែរីពុំោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់បទ។ពួ្របសប្រើរោៃបដបិសធ

សារលិខិតរបស់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបហើយលរីរា៉ាៃខូពលែរីោៃកត�ប់បៅរ្រ�ំបៃឿពរីមុៃរបសោ់ត់វិញបហើយោៃចា្របចញពរី

សាសនាចក្រ។

សូមបញ្ចប់បោយរោរសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា49:២6–២៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរទនូាមៃៃិងរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់។(អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាោ្រ្យការោរ ជួរ ង្កាយ 

សំបៅបៅបលើៃរណ្រានា្រ់ថដលរោរោរដល់ៃរណ្រានា្រ់បទៀតបៅពរីបករោយខ្នង)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃសារប�ើងវិញៃូវខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរទូនាមៃៃិងរោរសៃយា

ទាំងឡាយរបសក់ពះអរាចស់អៃុវតតេចំបោះពួ្រប្រានា្រ់ៗ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលប្រើតរាៃ

បៅបពលបយើងថស្វងរ្ររោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បហើយបធ្វើរាម។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥០
បមបរៀៃទរី៥៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥0

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥០:១–៩

្្ះអម្ចាស់្្ម្នដល់្ួកតអលជ�ើរននសាសនាច្កអំ្រីវិញ្ញាណតកលែងរែនលែំ

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថា្រំពុងចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់មួយថដលរាៃសរា�ិ្រម�្ិមវព័យ្រ្ននុងសាសនាចក្រមួយចំៃួៃ

្ំរពុងឈរបៅបលើបរៅអរីបហើយៃិោយឮៗខណៈថដលអ្ន្រដនទបទៀត្រំពុងរបមៀលខលែលួៃបៅបលើ្រករាលឥដ្ឋបនាះ។

• បតើអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ថបបណ្?បតើអ្ន្រ្ិតថារាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះកពះវិញ្ញាណថដលសថែិតបៅបករោមសាថាៃភាព

ដូបច្នះ?(សូមកោ្រដថារោរពិភា្រសាបៃះពុំរោលាយបៅជារោររិះ្ៃ់អំពរីសាសនាមួយថដលមៃុស្សចូលរួមបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាព

ដូបចានាះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលយែូថសបស៊្ីធោៃម្រដល់ទរីក្រងុខឺត�ង់ជាបលើ្រដំបូងបលា្រោៃប�ើញថាពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃំួៃ

ោៃកតូវបបញ្ឆោត្រ្ននុងកោមួយបពលថដលពួ្រប្ពុំរាៃថានា្រ់ដឹ្រនាំបកចើៃ។ជាលទ្ធ្ល«រាៃសញ្ញាណចថមលែ្រខលែះៗៃិងវិញ្ញាណ

ថ្រលែងបៃលែំរាៃបៅ្រ្ននុងចំបណ្ម»ព្ួរប្(History of the Church,១:១46)។សរា�ិ្រ្ ្រីបៅ្រ្ននុងតំបៃ់ទរីក្រុងខឺត�ង់

ោៃថណនាំអំពរីស្រម្ភាពចថមលែ្រៗឮៗបហើយភាៃ់កច�ំបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីថាវាយបង្គំរបស់ពួ្រប្។ស្រម្ភាពទាំងបៃះោៃបង្វ្រ់

អារម្ណ៍របស់មៃុស្សបែុថៃ្ពួ្រប្ពុំកតវូោៃសាអាងប�ើងបទ។ពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រមួយចំៃួៃពុំយល់ៃូវអ្វរីថដលោៃ

ប្រើតប�ើងបទដូបច្នះពួ្រប្ោៃសុំៃូវរោរទូនាមៃពរីពយារោរី។បលា្រោៃទូលសួរដលក់ពះអរាចស់បហើយោៃទទួលវិវរណៈមួយ

ថដលៃឹង�ួយឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធោៃសាអាងដល់ោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលពួ្រប្ោៃបបកងៀៃៃិងបរៀៃបសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលកប្ពនៃឥទ្ធិពលបៃះបៅ្រ្ននុងចំបណ្មពួ្រអ្ន្របរិសុទ្ធ។

• បតើកប្ពនៃឥទ្ធិពលបៃះ្ ឺជាអ្វរី?

• កសបរាមខ3បហតុអ្វរី្៏រសារាំងចង់បោ្របបញ្ឆោតព្ួរបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:4–9បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរោរកពរាៃរបសក់ពះអរាចស់

អំពរីមៃុស្សមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងចំបណ្មសរា�ិ្រសាសនាចក្របៅរដ្ឋអូនហអូ។

• បតើបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃំួៃបៅ�ំនាៃ់បៃះ?

• បតើមៃុស្សលា្រ់ពុតជាអ្វរី?បតើរោរលា្រ់ពុត្ ្ល់អណំ្ចដល់រារសកតូវោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងដល់មៃុស្សលា្រ់ពុត?(សូមបមើល្�ៃិងស�៥0:6,៨)។

បរុព្វកថា
គៅគពល �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន មក ដល់ ទតីបកុង ខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គលាក បាន េគងកត 

គេើញ ថ្ « រាន េញ្ញាណ ចដមលៃក ខលៃះៗ នធិង វិញ្ញាណ ដកលៃង ្រនលៃុំ រាន គៅក្ញងចុំគណាម » 

ពួក្រ�ិេុទ្ ម�ួចុំនួន ។ គលាក បាន ចា្រ់ គែ្ើម ្រគបងៀន គោ� « ក្� ោេ់គតឿង នធិង 

. . . គោ�បបាជាញា » គដើម្តី �កឈ្ះ គលើ គ�ឿង ោុំងគនះ ( េរូមគមើល History of the 
Church, ១:១៤៦ ) ។ ដអលគឌើ� បា៉ាលតី ភតី បបាត្ បាន បតឡ្រ់មកពតី គ្រេកកមមេមួ� 

គហើ�បានេគងកត គេើញ រាន ឥ�ិយ្រទ បេគដៀងោនា គនះ គៅក្ញង សាខា ជាគបចើន នន 

សាេនាចបក គៅគបរៅ ទតីបកងុ ខឺតឡង់ ។ គលាក នធិង ពួកដអលគឌើ� ដនទគទៀត បាន 

គៅ �ក �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គដើម្តី ទទួលក្� ដណនាុំ ( េរូមគមើល History of the Church 

១:១៧០ ) ។ គៅក្ញង ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពយាក្�ី បាន ទរូល េួ�ដល់បពះអរាចាេ់ 

គហើ�បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបាន កតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៥០ ។ គៅ ក្ញងវិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បានដណនាុំ ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ្រគបងៀន នធិង 

ទទួល�ក ដុំណឹងល្អ គោ�បពះវិញ្ញាណ នន គេចក្តីពធិត ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥០

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥០:១០–៣៦

អ្នកកាន់រែ្វជែិភា្្ែូវោនតណនាំអំ្រីរជរែៀរែជដើម្បរីរែជ្ងៀននិងជរៀនតាមរយ្្ះវិញ្ញាណ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ង្រើ ្រ្មូវ ឲ្យ រានអ្ដីខ្ទះ ងដើម ដ្ី កាលាយ ជា ្្ូបង្រៀនដំណឹរល្អ ដ៏រាន្បសទិ្្ភាពរានាក់ ?

ង្រើ ្រ្មូវ ឲ្យ រានអ្ដីខ្ទះ ងដើម ដ្ី កាលាយ ជាអ្ក ងរៀនដំណឹរល្អ ដ៏រាន្បសិទ្្ភាពរានាក់ ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះ។សូម្រត់ករាចំណុចសំខាៃ់ៗ របស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃបករោមសំណួរៃិមួយៗ។

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាពរីរក្រុម។សូមអបញជើញក្រុមទរីមួយអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:១3–២0បោយ

សាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីមួយ។សូមអបញជើញក្រុមប្្សងបទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥0:១3–២0បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីពរីរ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបួៃ

នា្់រថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើធាតុនៃរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃដំណឹងល្អអ្វរីខលែះកតវូោៃបលើ្រប�ើងដថដលៗបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(តកមូវរោរ

សករាប់រាៃកពះវិញ្ញាណ)។

• បតើតួនាទរីរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកតូវោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥0:១4រាៃអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថត

បរ្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គលួងគោមចិត្តបហើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបគពងៀៃគសចក្ដបី្ិត)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អ«បោយកពះវិញ្ញាណ»?(្�ៃិងស�៥0:១4)។បតើអ្ន្រ្ ិត

ថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីបបកងៀៃ«រាមរបបៀបប្្សង»?(្�ៃិងស�៥0:១៧)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីឱរោសទាំងឡាយថដលពួ្រប្កតូវបបកងៀៃដំណឹងល្អ។ពួ្រប្អាច្ ិតអំពរីរោរបបកងៀៃបៅ្ ្ទះ

ជាមួយមិតតេ្្ិ្របៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាបៅកពះវិហារឬជាក្ូបបកងៀៃរាម្្ទះ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍ទាំងឡាយថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលពួ្រប្រាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹ្រនាំព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អឬ

រោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«ទទួល[ោ្រ្យនៃបសច្្ររីពិត]បោយកពះវិញ្ញាណនៃបសច្រ្រីពិតបនាះ»?

(្�ៃិងស�៥0:១9)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីទទួលវរាម«វិធរីប្្សង»បនាះ?(្�ៃិងស�

៥0:១9)។

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលដំណឹងល្អឲ្យោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរបៅបពលវកតវូោៃបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបរឿងដូចខាងបករោមថដលោៃកោប់បោយថអលបឌើរចា្របអ្រ�ហ្គតូសលែរីៃនៃពួ្រចិតសិប

នា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវ្ំៃិតអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃោ្រ្យសម្រីនៃបសច្រ្រីពិតរាមកពះវិញ្ញាណរោៃ់ថត

ល្អកបបសើរ។

« គតើ អ្ករាល់ ោនា ្រ៉ុនាមន នាក់ ដដល រាន ‹ អាក្�ៈ្ុញបោន ់› អុំឡញង គពល គរា៉ាង ប្រែុុំ សាបក្ម៉ង់ ? 

អ្កដឹង អុំពតីអាក្�ៈ គនាះ ថ្ ៖ ក្� ឱនបែុ្រ ក្� អង្គញ� បចត់ចរ្កា� អង្គញ� បចត់ នដគលើែង្គង់ គ្ងាក  គមើល គៅ 

ឥដ្ឋ ជាគដើម ។  គតើ អ្ក ធាលា្រ់ រាន ឥ�ិយ្រ្ ដ្រ្រ គនះ ដដល ជា ជជ្មើស�្រេ់ អ្ក គោះ ជា ក្�ប្រែុុំ គនាះ រាន 

ក្�ចា្រ់អា�មមេណ៍ ឬ អត ់ដដ� ឬ គទ ?. . .

« ប្រធាន ដេ្ពនគេ៊ី� ដ្រុល�រូ េឹម្រឹល បាន រាន ប្រសាេន៍ អុំពតី ក្�ថ្វា�្រង្គុំ ដ្រ្រ គនាះ ថ្ ‹ ជា 

ក្�ទទួលខេុបតរូវ ផាទាល់ខលៃលួន មួ� គហើ� គោះ ជា អ្វតី ដដល បតរូវ បាន ដ្លៃង គចញ ពតី គវទធិក្ ក៏ គោ� ប្រេធិនគ្រើ ្ុរ ្្គល រានាក់ រាន ្រុំណង 

ថ្វា�្រង្គុំ បពះអរាចាេ់ តាម វិញ្ញាណ នធិង តាម គេចក្តីពធិត គនាះ ោត់ អាច គ្្វើ ដរូចគនាះ បាន ។. . . ប្រេធិនគ្រើ ក្�ប្រែុុំ គនាះ ជា 

ក្�គ ្្វេប្រដហេ ចុំគោះ អ្ក អ្ក បាន ្ររាែ័� គហើ� ។ ោមន ន�ណារានាក់ អាច ថ្វា�្រង្គុំ ែុំនួេ អ្ក បាន គឡើ� អ្ក បតរូវដត ចាុំ 

ទទួល បពះអរាចាេ់ គោ� ខលៃលួន អ្ក ផាទាល ់› ។ (Ensign ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៩៧៨ ទុំព័� ៥ ) ។

« �ុវវ�័ រានាក់ បាន បបា្រ់ អុំពតី ្រទពធិគសា្ន៍ ដុំ្ររូង ដដល ោត់ រាន អុំពតី វិញ្ញាណ នន ក្�ថ្វា�្រង្គុំ ។ ោត់ ពុុំ េរូវ រាន ភាពេកមមេ 

ក្ញង ក្�ក្ន់ ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន �្រេ់ ោត់ គឡើ� អេ់ ��ៈ គពល ជា គបចើន ឆ្នាុំ ។ គៅ គពល ោត់ ចរូល�ួម ក្�ប្រែុុំ សាបក្ម៉ង់ ជា 

្មមេតា ោត់ អង្គញ� គៅ ខាង គបក្� ជាមួ� បកុម មធិត្ភក្ធិ �្រេ់ ោត់ គហើ� ោត់ ពុុំ បាន គ្្វើ ជា ្ ុំ�រូ ល្អ ក្ញង ក្�រាន ោ�វភាព គឡើ� ។ 

គោះជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� ន្ងៃ មួ� ោត់ បាន មក �ឺត គពល គហើ� ពុុំ រាន កដនលៃង អង្គញ� ដក្� មធិត្ភក្ធិ �្រេ់ ោត់ គនាះ គទ ។ ោត់ 

បាន អង្គញ� ដត ឯង គហើ� គនាះ ជា គលើក ទតី មួ� គហើ� គៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ ោត់ ដដល អង្គញ� ដត ឯង ោត់ បាន ្រធិទ ដភក្ គពល អ្ធិសាឋាន 
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គមគ�ៀនទតី ៥៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥០

ោត់ បាន គបចៀង ទុំនុកតគមកើង ោត់ បាន សាដា្រ់ ក្�អ្ធិសាឋាន សាបក្ម៉ង់ គហើ� ោត់ បាន �ក ចធិត្ ទុក ោក់ គលើ អ្ក គឡើង នធិយ� ។ 

គៅ គពល អ្ក គឡើង នធិយ� ទតី មួ� នធិយ� បាន ប្រដហល ោក់ កណាដាល ោត់ គេើញ ថ្ ទឹក ដភក្ ោត់ បាន បេក់ ពតី ដភ្ក �្រេ់ 

ោត់ ។ គោ� ក្�គអៀនគប្រៀន ្រន្ធិច ោត់ បាន េមលៃឹង គមើល គៅ ែុុំវិញ ខលៃលួន គោ� ប្រងុប្រ�័ត្ ្រ៉ុដន្ ោមន ន�ណា រានាក់ រាន 

អា�មមេណ៍ �ំែួល ដរូចជា ោត់ គឡើ� ។ ោត់ ពុុំ បាន ដឹង ថ្ រាន អ្វតី បាន គកើតគឡើង ចុំគោះ ោត់ គនាះ គទ ្រ៉ុដន ្្រទពធិគសា្ន៍ គនាះ បាន 

ដកដប្រ ែតីវិត �្រេ់ ោត់ ។ អុំឡញង គពល ក្�ប្រែុុំ គនាះ គហើ� ដដល ោត់ បាន ចា្រ់គែ្ើម គបតៀមខលៃលួន យ៉ាង បបាកដប្រជា ខាង វិញ្ញាណ 

គដើម្តី ្រគបមើ គ្រេកកមមេ ។ ោត់ ោនដឹង្ រី អ្វតី មួ� គហើ� ជា កុេលល្អ ោត ់បាន គ្្វើ តាម គហើ� ោុំបទ អា�មមេណ៍ ោុំងគនាះ » 

(Yagottawanna » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩១, ទុំព័� ៤៦ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបតើថ្្ន្រណ្មួយនៃបរឿងបៃះថដលបធ្វើឲ្យព្ួរប្ចាប់អារម្ណ៍។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ពរីរបរីនា្់រោៃ

ថច្រចាយរួចបហើយបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ថាពួ្រប្សរបសររបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលព្ួរប្អាចថ្រលម្អបៅ្រ្ននុង

រោរខិតខំរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច្រំណត់ថាបតើព្ួរប្្រំពុងថតបបកងៀៃឬ្រំពុងថតបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណឬ

បទ។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:២១–២២ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

រ្របមើលរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់អំពរីរបបៀបបដើម្បរីបធ្វើដូចបៃះ។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងខលែះបៅបពលបយើងបបកងៀៃៃិងបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«សាអាងប�ើងបហើយបកត្រអរជាមួយោនា»?បតើអ្ន្រទទួលបទពបិសាធៃ៍បៃះ

បៅបពលណ្?

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបរោរបបកងៀៃរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:១3–២២បោយរបបៀបណ្?

(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងបគពងៀៃៃិងគរៀៃគោយព្រះវិញ្ញាណគនារះគយើងយល់

្បីោនាគៅវិញគៅមកគ�ើយគយើងពតូវបាៃោអាងគ�ើងគ�ើយគពតកអរជាមួយោនា។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:២3–២៥បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលភាព

្្ទនុយោនារវងអ្វរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្សបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណៃិងអ្វរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្សបបកងៀៃបហើយ

បរៀៃរាម«រាមរាោ៌ាណ្មួយបទៀត»(្�ៃិងស�៥0:១៧)។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីរោរបបកងៀៃថដលពុំសាអាងោនាប�ើងោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

• បតើកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីរោរបបកងៀៃថដល«ម្រពរីកពះ»ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?(្�ៃិងស�៥0:២4)។បតើ

កទង់រាៃបៃ្ទតូលថាបយើងៃឹងកតវូោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលបយើងទទួលរោរបបកងៀៃដបូច្នះ?

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីខលែះកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖អ្បីផ�ល

មក្ បីព្រះជា្ ៃលឺគ�ើយោអាងោនាគ�ើងផតអ្បីផ�លមិៃមក្ បីព្រះនាំឲ្យមាៃការពចបូកពចបល់ៃិងភា្ងងឹត។សូមសរបសរ

បសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ដឹងថាអ្វរីមួយថដលអ្ន្រោៃសាដាប់ឮបមើលប�ើញឬោៃ�ួបពុំថមៃម្រពរីកពះបៅបពលណ្?បតើកពះវិញ្ញាណ

�ួយអ្ន្រឲ្យសាគល់បរឿងបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

ចូរពៃ្យល់បៅសិស្សថាពួ្រប្ៃឹងសាដាប់ឮបហើយបមើលប�ើញសារទាំងឡាយថដលរាៃបំណងចង់បំផ្លាញបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់

បយើង។បោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្្ំរពុងបរៀៃបៅន្ងៃបៃះអាចជា្រំថ្ងរោរោរពួ្រប្ទប់ទលៃ់ឹងសារទាំងបនាះ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្ររាៃបៅបពលកពះវិញ្ញាណោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យថញ្រដឹងថាសារមួយពុំថមៃ

ម្រពរីកពះ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:២6–36បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបឹ្រសាៃឹងអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព

ទា្រ់ទងៃឹងអំណ្ចៃិងទំៃួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលរាៃម្រជាមួយៃឹងរោរថតងរាំងរបស់ព្ួរប្។កទង់រាៃបៃ្ទតូលថា

អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងឡាយ្ឺកតវូបបកមើអ្ន្រដនទៃិងរ្រសាខលែលួៃពួ្រប្ឲ្យបរិសុទ្ធ។បៅបពលពួ្រប្បធ្វើដបូច្នះកពះអរាចស់ៃឹង

កបទាៃអណំ្ចដល់ពួ្រប្បដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើវិញ្ញាណថ្រលែងបៃលែំដូចជាវិញ្ញាណទាំងឡាយថដលរ្រប�ើញរាៃបៅ្រ្ននុងចំបណ្ម

ពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃបៅកោថដលវិវរណៈបៃះកតវូោៃកបទាៃឲ្យបនាះ។
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥០:៣៧–៤៦

្្ះអម្ចាស់ជលើក្រឹកចែិ្តដល់្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យរែន្រីកចជ្មើនជៅក្ននុង្្ះ្ុណនិងជសចក្រី្ិែជហើយ្្រង់អះអាងដល់

្ួកជ្ថា្្រង់្ ង់ជៅជាមួយ្ ួកជ្។

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពរោរអធិសាឋាៃជាក្ួសារ(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ១១២,សូមបមើល្ងថដរ

LDS .org)។សូមចង្អនុលបៅប្រ្ងកបុសតូចជាងប្បហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រអាចៃឹ្រកសនមែពរី្រុរារាតូចបៃះបបកមើបបស្រ្រម្

បពញបរា៉ាងបៅបពលោត់ធំប�ើងថដរឬបទ?បតើរូបភាព

បៃះ្ ល្់រាៃបោបល់អ្វរីខលែះថដលោត់អាចៃឹងបកតៀមខលែលួៃ

បដើម្បរីបបកមើ?

• សូមពិចារណ្អំពរី្រិច្ចរោរថដលកពះអរាចស់រាៃបៅ្រ្ននុង

ឃ្លាំងសករាប់បយើងរានា្រ់ៗបតើបយើងដូច្រុរារាតូចបៃះ

រាមរបបៀបណ្ខលែះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥0:3៧–40រាៃៃូវរោរកបឹ្រសារបស់កពះអរាចស់ចំបោះព្ួរ

ថអលបឌើរមួយចំៃួៃថដលរាៃវតតេរាៃបៅបពលវិវរណៈបៃះកតូវ

ោៃទទួល។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃខ40ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរកបឹ្រសាថដល

កពះអរាចស់ោៃ្ ល់្បៅឲ្យពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះ។

• កសបរាមខ40បហតុអ្វរី្រ៏កពះអរាចស់បៅ

អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងបៃះថា«ជា្រុរារ

តូចៗ»ដបូច្នះ?បតើបយើងដូចជា្រុរារតូចៗទាំងបៃះោ៉ាង

ដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ចបកមើៃប�ើង្រ្ននុងកពះ្ុណ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?បតើអ្ន្រ្ ិតថាចបកមើៃប�ើង«្រ្ននុងរោរបចះដឹងពរី

បសច្្ររីពិត»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខបៃះអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអង្គសប្រ្គះចង់ឲ្យបយើងទទួល?(សិស្ស្ ួរថត

កោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអង្គសគ្ង្ររះចង់ឲ្យគយើងរីកចគពមើៃគៅក្នុងព្រះគុណៃិងក្នុងការគចរះ�ឹង្ បី

គសចក្ដបី្ិត)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0:4១–46ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលោ្រ្យនៃរោរ

លួងបលាមចិតតេៃិងរោរធានាអះអាងថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះៃិងចបំោះបយើង។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បៅបពលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថា«អ្ន្រជារបស់្ ងបយើង»?បតើរោរអះអាងបៃះអាច�ួយបយើង្រុំ

ឲ្យ«្ព័យខាលាច»ោ៉ាងដូចបម្ច?(្�ៃិងស�៥0:4១)។

• បតើរោរសៃយាប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្ខលែះចំបោះអ្ន្រ?

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

សិស្សឲ្យបបកងៀៃៃិងបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណរោៃ់ថតបពញបលញបថៃថែមបទៀត។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥១–៥២
បមបរៀៃទរី៥៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥១–៥២

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥១:១–២០

្្ះអម្ចាស់ដឹកនាំរែ៊មីស្ស្តអែវឹែោ៉ា្្រិចឲ្យត្លែងអំ្រីែ្មូវការខាងសាច់ឈាមររែស់្ួករែរិសុ្រ្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សចាប់ប្្ើម្ ិតអំពរីលទ្ធ្លមួយនៃរោររស់បៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរថាវាយសូមអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរដូច

ខាងបករោមជា្ ូៗឬក្ុរមតូចៗឬជាថានា្រ់បរៀៃទាំងមូល។

• បតើក្រុមថដលរាៃសាម្្គរីភាពបំ្ុតថដលអ្ន្រចូលរួម្ ឺជាក្រុមអ្វរី?បតើអ្ន្រដឹងថាក្រមុមួយរាៃសាម្្គរីភាពបោយរបបៀប

ណ្?បតើរោរអៃុវតតេឬកពឹតតេរោរណ៍កបប្ទណ្ថដល�ួយក្រុមមួយឲ្យរាៃសាម្្គរីភាពបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធថដលផ្លាស់ពរីរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃចាប់ប្្ើមម្រដល់រដ្ឋអូនហអូបៅបដើមៃិទារ�រដូវឆ្នាំ១៨3១។

ក្ុរមមួយោៃបចញម្រពរីខូលស្វិលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្របោយរាៃរោរលះបង់ោ៉ាងខាលាំង។ក្រុមបៃះកតូវោៃថណនាំឲ្យបោះទរីរំាងបៅ

្មសុៃរដ្ឋអូនហអូបហើយរស់បៅរាមក្ឹរត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមអំពរីសាម្្គរីភាពថដលជា

លទ្ធ្លោៃម្រពរីក្ុរមមួយថដលោៃលះបង់ជាមួយោនាបដើម្បរីបធ្វើរាមកពះឆៃ្ទៈរបសក់ពះអរាចស់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥១:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

ទៃំួលខុសកតូវរបស់ប៊ីស្សពថអតវឹតោ៉ាកទិច។

• បតើទៃំួលខុសកតូវមួយចៃំួៃរបស់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចរាៃអ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ3ឃ្លា

«កតូវោៃដូចោនារាមក្ួសាររបស់ខលែលួៃ»ពុំរាៃៃព័យថាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយកតវូទទួល�ំៃួយដូចោនាបនាះបទ។ប៊ីស្សព

កតូវ្ ិតអំពរីសាថាៃភាពរបស់ក្ួសារៃិមួយៗប្្សងៗោនាបហើយ«្្ល់ឲ្យ»ពួ្រប្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្កតូវរោរ។ពួ្រប្កតូវោៃ

បស្ើោនាបោយសារប៊ីស្សពោៃ្ ិតបហើយបមើលថ្ក្ួសារៃរីមួយៗដូចៗោនា)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥១:9បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃពៃ្យល់

ថដលជាលទ្ធ្លពរីរោ៉ាងនៃរោររសប់ៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរថាវាយ។

• បតើកពះអរាចស់រំពឹងអ្វរីខលែះពរីរាកសតេរបស់កទង់?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់រំ្ ឹងឲ្យរាពស្ត

របសព់ទង់ពបាពសរ័យទាក់ទងោនាគោយគោមារះពតង់គ�ើយពតូវមាៃោមគ្គបីភា្)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥១:១0–២0បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំប៊ីស្សពោ៉ាកទិចឲ្យបបងកើត

ឃ្លាំងមួយសករាប់្ ្ទនុ្រ្ លិត្លថដលបៅសល់។កទង់ោៃពៃ្យល់ថាកទង់ោៃរាំងថដៃដរីបៃះដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ«សករាប់

មួយរដូវតូច»(្�ៃិងស�៥១:១6)។បទាះបរីជាពួ្រប្ពុំដឹងថាព្ួរប្សានា្រ់បៅោៃរយៈបពលយូរបែុណ្ណ្រ្រី្រ៏ពួ្រប្កតវូ

«កបកពឹតតេបៅបលើថដៃដរីបៃះហា្រ់ដូចជាបៅបកចើៃឆ្នាំ»(្�ៃិងស�៥១:១៧)បោយបធ្វើជាោវបសាមះកតង់ ល្ាសនវៃិងយុតតេិធម៌

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃឲ្យ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ១0ោ្រ្យ្ពទះវិហារសំបៅបៅបលើ

សាខាមួយរបស់សាសនាចក្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥១:១0បលខបោងកសូមបមើល្ងថដរ្�ៃិងស�២0:៨១,

4៥:64)។

បរុព្វកថា
គៅគពល ពួក្រ�ិេុទ្ ម�ួចុំនួន គ្្វើ អគនាដាប្រគវេន្៍ មកពតី �ដ្ឋគៅ ដ្រក៉ ខាង គកើត បានចា្រ់ 

គែ្ើម មកដល់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គៅក្ញង ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣១ បពះអរាចាេ់ បានគ្រើក េដមង្ 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥១ ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ េបរា្រ់ ្រ៊ីេ្សព គអតវឹត 

បា៉ាបទធិច ។ បកុម ដដលមក ដល់ ខរូេ្វធិល �ដ្ឋ នរូវ គយ៉ាក បតរូវ បាន ដឹកនាុំ ឲ្យគៅ ្មេុន 

�ដ្ឋ អរូនហអរូ ជាកដនលៃង ដដលពួកគ្ នឹង �េ់គៅ តាម បកឹត្យវិន័� ននក្� ថ្វា� ។ គៅ ចុង 

្រញ្ច្រ់ នន េន្ធិេតីទ សាេនាចបក គលើកទតី ្ួរន ដដល បានគ្្វើគឡើង គៅន្ងៃទតី ៣–៦ ដខ 

មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ គៅ ទតីបកុង ខឺតឡង់ គនាះបពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

នធិង ពួកដអលគឌើ� ដនទគទៀត គ្្វើ ដុំគណើ� ជា ្ រូៗ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ែសា�ដុំណឹងល្អ គៅ 

តាមែលៃជូវ ។ វិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥២ 

បពះអរាចាេ់ បានគៅ នដ្រូ នធិមួ�ៗ គហើ� ប្រោន ឲ្យនរូវ ្ ុំ�រូ មួ� គដើម្តីែួ�ពួកគ្ ឲ្យ 

គចៀេវាង ពតីក្� គបាក្រគញ្ឆោត ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥១–៥២

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥២:១–១៣,២២–៣៦។

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជា្យាការីនិង្ ួកតអលជ�ើរដន្រជ្រៀែឲ្យជ្វើដំជណើរជៅរដ្ឋមិសសួរីជហើយផសាយដំណឹងល្អ

អំ�នុងជ្លននការជ្វើដជំណើរររែស់្ ួកជ្

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមបរៀបចំតកមុយចំៃួៃបរីថដលតកមុយៃិមួយៗនាំបៅរ្រតកមុយមួយបទៀត។ឧទាហរណ៍តកមុយទរីមួយ

អាចៃឹងនំាសិស្សឲ្យរ្របមើលតកមយុទរីពរីរបៅបករោមឬបៅ្រ្ននុងវតថែនុមួយបៅ្រថៃលែងណ្មួយ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។តកមយុទរីពរីរអាចៃឹងនាំ

ពួ្រប្ឲ្យថស្វងរ្រតកមុយទរីបរីបៅ្រថៃលែងប្្សង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។តកមុយទរីបរី្ ួរថតៃិោយថា«អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥២:១–6។សូមរ្របោលរោរណ៍មួយថដលកសបដៀងោនាបៅៃឹងស្រម្ភាពបៃះ»។

សូមបិទតកមុយទរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសរបសររោរថណនាំដូចខាងបករោមបៅ�ិតវ៖ងធ្ើតាម ្រ្មយុ ងនទះ  ងដើម ដ្ី ងរៀន អំពដី 

រងបៀប ទ្ទ្ួលបានការ ណណនា ំជាបន្បនាទាប់មកពដី្ពទះ  អរាចាស ់។

បនាទាប់ពរីសិស្សអាៃតកមុយទរីមួយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបធ្វើរាមរោរថណនាំបដើម្បរីរ្រតកមុយទរីពរីរ។បនាទាប់ម្រអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

អាៃរោរថណនាំបៅតកមុយទរីពរីរបហើយថស្វងរ្រតកមុយទរីបរី។

ពរីមុៃសិស្សបធ្វើរាមរោរដឹ្រនាំបៅតកមុយទរីបរីសូមពៃ្យល់ថាវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ៃឹងថស្វងរ្រ្ឺរាៃរោរថណនាំថដលោៃ

កបទាៃឲ្យយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយរបស់សាសនាចក្រថដលោៃបធ្វើប�ើង

បៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១។សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ពរីមុៃម្រថា

ព្ួរបរិសុទ្ធៃឹងបបងកើតទរីក្រុងមួយបៅថាសម៊ីយ៉ូន(សូមបមើល្�ៃិងស�២៨:9)បែុថៃតេកទង់ពុំទាៃ់ោៃបបើ្រសថម្ងពរីទរីរាំង

បនាះបទ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរាមរោរថណនាំបៅ្រ្ននុងតកមុយទរីបរី។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបចញពរីបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:១–6ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលកសបដៀងោនាបៅៃឹង

ស្រម្ភាពថដលព្ួរប្បទើបថតោៃបបំពញ។

• បោងរាមខ4–៥,បតើអ្វរីខលែះអាចប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងបសាមះកតង់ចបំោះរោរថណនាំរបសក់ពះ?(គៅគ្លគយើង

គធ្ើតាមការផណនាំរបស់ព្រះគោយគោមារះពតង់គនារះពទង់ៃឹងគបើកសផម្ដងព្រះទរ័យពទង់កាៃ់ផតគពចើៃ�ល់គយើង។សូមសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើស្រម្ភាពបៃះកសបដៀងោនាៃឹងបោលរោរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបម្ច?(បៅបពលសិស្សបធ្វើរាមរោរថណនាំៃរីមួយៗបនាះព្ួរប្

ោៃទទួលរោរដឹ្រនាំបថៃថែមថដលទរីបំ្ុតនាំពួ្រប្បៅរ្រចបមលែើយថដលពួ្រប្្រំពុងថស្វងរ្រ)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្ថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃទទួលោៃរោរថណនាំៃិងបសច្្ររីពិតរបសក់ពះអរាចស់បៃិ្ចម្ងៗ

ជាជាងោៃទទួលម្ងទំាងអសប់នាះ?

សូមអបញជើញសិស្សថដលរាៃបទពិបសាធៃ៍មួយជាមួយៃឹងបោលរោរណ៍បៃះឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្ឬ

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយឬទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ្ ងថដរ។សូម

បលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរសំណួរ្រង្វល់ឬរោរសបកមចចិតតេមួយថដលពួ្រប្្រំពុង�ួបថដលពួ្រប្ចង់ទទួលោៃ�ំៃួយ

ៃិងរោរដឹ្រនាំរបស់កពះអរាចស់។បនាទាប់ម្រអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ៃិងសរបសរៃូវរោរថណនាំនានាថដលកពះអរាចស់ោៃ

កបទាៃដល់ព្ួរប្ថដលពួ្រប្អាចៃឹងកបុងសាដាប់រោៃ់ថតបកចើៃបដើម្បរីអបញជើញឲ្យរាៃរោរដ្ឹរនាំបថៃថែមម្រពរីកទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:៧–១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

រោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមួយចំៃួៃពរីមុៃព្ួរប្ោៃបធ្វើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរី។

• បតើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងបៃះោៃថណនាំឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលពួ្រប្ោៃបធ្វើដំបណើរ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥២:១៤–២១,៣៦

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្ង្ ំរូមួយជដើម្បរីជួយជយើងជចៀសវាង្ រីការ្ែូវរែជញ្ឆោែជោយសាតាំង

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥0កពះអរាចស់ោៃកពរាៃ

ដល់ព្ួរថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រអំពរីវិញ្ញាណថ្រលែងរោលាយបហើយកបទាៃរោរថណនាំថដលៃឹង�ួយពួ្របរិសុទ្ធសាអាងោនាបៅវិញបៅម្រ

បៅបពលពួ្រប្ោៃបបកងៀៃៃិងបរៀៃបសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:១4–២១កពះអរាចសោ់ៃបបើ្រសថមង្រោរថណនាំបថៃថែម

បដើម្បរី�ួយពកងងឹដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រជាពិបសសអ្ន្រទាំងឡាយថដលកទង់ោៃបៅឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អបៅបពលពួ្រប្

ោៃបធ្វើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរី។

េូមជួយេិេ្សឲ្យ

ងរៀបចំងដើមបីងរៀន

េរូមែួ� េធិេ្ស ឲ្យ គផាដាត គៅគលើ 

្រទពធិគសា្ន៍ ននក្� គ�ៀនេរូបត តាម��ៈ 

ក្�គប្រើ េកមមេភាព វតថែញែុំនួ� ឬ 

េុំណួ� ដដល ្រុំភលៃឺ ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ 

�្រេ់េធិេ្ស គហើ�ែួ�ពួកគ្ ឲ្យ 

គមើល គេើញ ទុំនាក់ទុំនងោុំងឡា� 

នន្រទ្ម្ពតី� គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់ពួកគ្ ។ 

ោុំងគនះ ្ ួ� ដត បតរូវ បាន គ្្វើគឡើង 

តាម�គ្រៀ្រ មួ� ដដល គផាដាត គៅគលើ 

ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍�្រេ់េធិេ្ស គហើ� 

នាុំ ពួកគ្ ឲ្យ បសាវបជាវ ្រទ្ម្ពតី� ក្ញង 

គោល្រុំណង ក្ន់ដតអសាចា�្យ ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥១–៥២

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

កោប់ឃ្លាថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលកទង់បហៀបៃឹងបបកងៀៃ។(«្ំរូនៃបរឿងក្ប់ោ៉ាង»)។

• បតើ្ ំរូជាអ្វរី?(្ំរូមួយថដលបយើងអាចបធ្វើរាមបដើម្បរីសបកមចលទ្ធ្លជា្់រលា្រ់មួយ)។

• បតើកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់មូលបហតុអ្វរីខលែះចំបោះរោរ្ ្ល់្ំរូបៃះ?

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមអបញជើញសិស្សបួៃកោំនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា៥២:១៥–១9។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលស្រម្ភាពៃិងអា្រប្ប្រិរិោថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹង�ួយ

រាកសតេកទង់បចៀសវងពរីរោរកតវូបបញ្ឆោតបោយសារាំង។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាបសៀ្ៃបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ឬសុំឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់អំពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាដូចខាងបករោម៖

«ថដលរាៃវិញ្ញាណទៃ់ទាប»(្�ៃិងស�៥២:១៥)សំបៅបៅបលើមៃុស្សរានា្រ់ថដលរាៃឥរោិបទថកបចិតតេ«បោរពរាម

ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយរបស់បយើង»(្�ៃិងស�៥២:១៥)សំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលទទួលពិធរីបរិសុទ្ធរបសក់ពះអរាចស់

បហើយរ្រសាៃូវបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយថដលជាប់ទា្រ់ទង«ថដលបកបើោ្រ្យសម្រីសុភាពបហើយសាអាងប�ើង»(្�ៃិង

ស�៥២:១6)សបំៅបៅបលើមៃុស្សថដលៃិោយរាបសារបហើយបលើ្រតបមកើងៃិងសាថាបនាអ្ន្រដនទ«ថដលញព័ររៃ្ធត់

បៅបករោមកពះបចសាដារបស់បយើង»(្�ៃិងស�៥២:១៧)ពិពណ៌នាអំពរីមៃុស្សថដលរាៃអារម្ណ៍ោរវភាពចបំោះកពះបចសាដានៃ

កពះ«ៃឹងនាំ្ ល»(្�ៃិងស�៥២:១៧)សំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលបបងកើតបសច្រ្រីល្អ(ដូចជា«រោរសរបសើរៃិងកោជាញា»)

បោយបធ្វើរាមវិវរណៈថដលកពះោៃកបទាៃឲ្យ។

សូមទុ្របពលឲ្យសិស្សថដលជានដ្ូពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងសបង្ខបអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥២:១4–១9។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយ

បសច្រ្រីពិតថដលព្ួរប្ោៃពិពណ៌នា។សិស្សអាចៃឹង្ ្ល់ចបមលែើយប្្សងៗោនាបែុថៃតេអ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ូសបញ្ជា្រ់បោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖គ�ើម្បីគចៀសវាង្ បីការពតូវបគញ្ឆោតគោយោតាំងមៃុស្សមានាក់គនារះពតវូផតគោរ្តាម្ ិធបីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអមាចាស់

គ�ើយរស់គៅពសបតាមវិវរណៈទាំងឡាយផ�លពទង់បាៃពបទាៃឲ្យ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលកពះអរាចស់បបើ្រសថមង្្ ំរូបៃះបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតបនាះកទង់្រំពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅក្រមុ

អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមួយក្រុមថដលៃឹង្ សាយដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រទំាងឡាយថដលបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទបដើម្បរីបធ្វើរាម្ ំរូថដលកពះអរាចស់ោៃ

បបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(ដូបច្នះពួ្រប្អាចបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:36ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរថណនាំបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើកពះអរាចសថ់ណនាំព្ួរថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រឲ្យកបរោសអ្វរីខលែះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏បយើងអាចរាៃទំៃុ្រចិតតេបៅបលើអ្ន្រដឹ្រនាំឬក្ូបបកងៀៃរានា្រ់ថដលរស់បៅកសបរាម្ ំរូថដលកពះអរាចស់ោៃថចង

បៅ្រ្ននុងខ១4–១9បហើយបបកងៀៃថតអ្វរីថដលពួ្រពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រោៃបបកងៀៃដបូច្នះ?

អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ថាសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលសរា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយឬ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

បរ្ហាញពរី្ំរូបៃះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥២:៣៧–៤៤

្្ះអម្ចាស់្រែទានដរំែូនាមនដល់្ួកអ្នកដឹកនាំតដលនឹងរែន្ជៅក្ននុងរដ្ឋអូនហអូ

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលកពះអរាចស់ោៃបៅព្ួរអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពពរី�ំនាៃ់មុៃជាបកចើៃឲ្យ្ សាយបៅរាម្ លែតូវរបស់ព្ួរប្បៅ

រដ្ឋមិសសួរីបនាះរាៃពួ្រថអលបឌើរខលែះបទៀត្ ឺកតវូបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥២:39–40ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរថអលបឌើរ

ថដលបៃ្រស់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូ។

• បតើទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រថអលបឌើរថដលបៃ្បៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«���ៃឹ្រដល់មៃុស្សទាល់ក្រៃិងទុ្ត៌»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?បហតុអ្វរី្រ៏រោរកោៃ់ថត្ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់

ថដលរាៃរោរខ្វះខាតវពុំល្មក្ប់កោៃ់្រ្ននុងរោរបបំពញរាមដំបូនាមៃម្រពរីកពះអរាចស់ដូបច្នះ?
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គមគ�ៀនទតី ៥៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥១–៥២

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងមៃិបំបពញរាមទំៃួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរោរបធ្វើជាសិស្សពិតរបស់កពះអរាចស់?(បទាះជាសិស្ស

បកបើោ្រ្យប្្សងៗ ្រ៏ពួ្រប្្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖្ួកសិស្សរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគមើលផ្ៃិងផ្ទាំ

�ល់អ្កទាំងឡាយផ�លពកបីពកខ្រះខ្តឈឺៃិងរងទុក្ខ)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលពួ្រប្សាគល់ថដលពួ្រប្ចាត់ទ្ុរថាជាសិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ។សូមអបញជើញ

សិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សរានា្រ់ថដលពួ្រប្ោៃ្ិតចំបោះរោរបមើលថ្ៃិងថ្ទាំដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលខ្វះខាត។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សថម្ងៃូវរោរដឹង្ុណថដលអ្ន្ររាៃចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបមើលថ្ៃិងោៃ�ួយអ្ន្រ

បៅ្រ្ននុងកោខ្វះខាត។
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គមគ�ៀន ទតី ៥៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៣–៥៥
បមបរៀៃទរី៥9៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥3–៥៥

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៣

្្ះអម្ចាស់ជៅស៊មី�នរីហ្គរីលជរែ៊មីែឲ្យជ្វើជាតអលជ�ើរម្នាក់ជហើយោនជ្វើដំជណើរជាមួយនឹងយ៉ូតសរែស៊្ម្ី ជៅកាន់រដ្ឋ

មិសសួរី។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សពរីរនា្រ់ប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។សូមសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់ថណនាំដល់សិស្សប្្សងបទៀតអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបធ្វើ

្រិច្ចរោរជា្រ់លា្រ់មួយ។ឧទាហរណ៍សិស្សរានា្រ់អាចបបកងៀៃសិស្សប្្សងបទៀតឲ្យចងចំណងជា្រ់លា្រ់មួយបត់ជាយៃ្

បហាះក្រោសឬសថម្ងរោររាំជា្រ់លា្់រមួយ។(បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមោកប់ដល់សិស្សរានា្រ់ឲ្យបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីបបកងៀៃ�ំនាញ

មួយពរីមុៃបរា៉ាង)។

• បៅ្រ្ននុងរោរសថម្ងបៃះបហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់ថដលអ្ន្របរៀៃកតវូបធ្វើរាមរោរថណនាំទាំងអស់បៃះ?បតើៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើង

បបើពួ្រប្សបកមចចិតតេថាមៃិបធ្វើរាមថ ្្ន្រណ្មួយនៃរោរថណនាំបនាះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបៅពួ្រអ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនាឲ្យបធ្វើដបំណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្�ៃិង

ស�៥២)។សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿ្ ្រីរានា្រ់ប្មះស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីតោៃរ្រប�ើញថាោត់ពុំរាប់បញ្ចតូលជា

អ្ន្រ្្សព្វ្សាយរានា្រ់្រ្ននុងចបំណ្មអ្ន្រ្្សព្្វ សាយទាំងឡាយបទ។ោត់ោៃបៅ�ួបពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃសួរថាបតើ

កពះអរាចស់រាៃកពះទព័យឲ្យោត់បធ្វើអ្វរី។យែូថសបោៃទូលសួរបហើយោៃទទួលវិវរណៈបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរី

សញ្ញា៥3,ថដល្ តេល់ៃូវ�ំហាៃចាប់ប្តេើមមួយចំៃួៃនៃបសច្រតេរីថណនាំដល់ស៊ីឌៃរី។

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមអបញជើញ្ ូៃិមួយៗឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥3:១–៥រ្របមើលរោរថណនាំ

ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីត។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចណំំ្រោរថណនាំៃិមួយៗថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

• បតើរោរថណនាំអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីត?(បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រ

ប�ើញវអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីចង្អនុលបរ្ហាញថា្រិច្ចរោររបស់បងកបសុហ្គរីលបប៊ីតឲ្យបធ្វើជា«ភានា្រ់រ្រមួយចំបោះ

សាសនាចក្រ»កតូវោៃពៃ្យល់រោៃ់ថតបពញបលញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧:6–១0,ទំពព័រ១៥)។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃសបំៅបៅបលើបញជរីនៃរោរថណនាំបៃះថាជា«ពិធរីបរិសុទ្ធដំបូងទាំងឡាយថដល[ស៊ីឌៃរី]ៃឹង

ទទួល»(្�ៃិងស�៥3:6)។ោ្រ្យពិធដីបរិសទុ្្បពលខលែះសំបៅបៅបលើចបាប់មួយឬបញ្ញតតេិមួយ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥3:6ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលកោថដលកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃ

រោរថណនាំថដលបៅសល់(«ថដលបៅសល់»)ទាំងបែុនាមៃរបស់កទង់ដល់ស៊ីឌៃរី។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ6បៃះ?(សូមពិចារណ្្ ្ល់បោបល់ថាសិស្សអាចបោងបទ្ម្ពរីរបៃះជាមួយៃឹង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:4–៥។សិស្សអាចចងចាំកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃៗ៖

គៅគ្លគយើងគធ្ើតាមការផណនាំរបស់ព្រះគោយគោមារះស្មរ័ពគគនារះពទង់ៃឹងគបើកសផម្ដងព្រះឆៃ្ទៈរបស់ពទង់�ល់គយើងកាៃ់ផត

គពចើៃ)។

បរុព្វកថា
គៅ ក្ញងដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានទទួល វិវ�ណៈ ដដល 

បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៣–៥៥។ វិវ�ណៈ រាន 

នរូវក្�ដណនាុំ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ េរាែធិក មួ�ចុំនួន នន សាេនាចបក 

ដដលបាន �េ់គៅក្ញង�ដ្ឋ អរូនហអរូ ្ុ៉រដន្ មធិន �រូ�្ុ៉រនាមន បានផាលាេ់ គៅ �ដ្ឋ មតីេេួ�ី ។ 

គៅក្ញងវិវ�ណៈ ោុំងគនះ បពះអរាចាេ់ បាន រាន្រន្ទជូល គៅ ក្ន់ េី៊ឌនតី ហ្គតីលគ្រ៊ីត, 

នរូដវល នណត នធិង វិលលាម ដ្័រ្រុល�រូ ដហ្វ្រ្ស គោ� ប្រោន ដល់ពួកោត់នរូវក្� 

ដណនាុំ ដដលជាក់លាក់ ចុំគោះ កធិច្ចក្� សាេនាចបក នធិង គទពគក្េល្យ 

�្រេ់ពួកោត់ ។
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គមគ�ៀនទតី ៥៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៣–៥៥

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៤

្្ះអម្ចាស់តណនាំ្ ួករែរិសុ្រ្ជៅខូលសវិលឲ្យចាកជចញ្ រី្មសុនរដ្ឋអូនហអូជហើយផ្លាស់ជៅរដ្ឋមិសសួរី

សូមពៃ្យល់ថាបៅថខបមសាឆ្នាំ១៨3១ៃូថវលនណតោៃដឹ្រនាំក្រុមនៃពួ្របរិសុទ្ធរានា្រ់បចញពរីខូលស្វិលរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

បៅចូលរួមៃឹងពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូ។បៅថខឧសភាពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃថណនាំប៊ីស្សពថអតវឺតោ៉ាកទិចឲ្យ�ួយ

ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបនាះសានា្រ់បៅបលើទ្ឹរដរី្រ្ននុង្ូមិ្មសៃុរដ្ឋអូនហអូថដលលរីរា៉ាៃខូពលែរីកតវូោៃបធ្វើបសច្រ្រីសញ្ញារោលពរីបលើ្រ

មុៃ(ឬោៃសៃយា)ថា្ ្ល់ឲ្យសករាប់បោលបំណងបនាះ។ពួ្រប្ោៃោំដំណ្ំបៅទរីបនាះបហើយោៃចាប់ប្្ើមបងកបបងកើៃ

្លបៅបលើដរីធលែរីបនាះ។បែុថៃតេបទាះជាពួ្រប្ោៃបធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីថ្រលម្អដល់ថដៃដរី្រ្រី្រ៏ពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើមរាៃចិតតេ

្រំណ្ញ់បហើយអរាមៃិយម។សាថាៃភាពរបស់ពួ្រប្រោៃ់ថតអាក្រ្រ់ប�ើងបៅបពលលរីរា៉ាៃខូពលែរីោៃកត�ប់ម្រពរីបបស្រ្រម្

របស់ោត់បៅរោៃ់ព្ួរបសប្រើរវិញបហើយោៃចាប់ប្្ើមសង្សព័យបលើ�ំបៃឿរបស់ោត់(សូមបមើល្�ៃិងស�49ៃិងបមបរៀៃទរី

៥6)។ោត់ោៃបដិបសធ្រ្ននុងរោរអ្ិវឌ្ឍទរីបនាទាល់របស់ោត់អំពរីដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបហើយោត់ោៃបញ្ជា

ឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធចា្របចញពរីដរី។ោត់្រ៏ោៃ្ ិតន្លែពរីពួ្រប្60ដលុាលារ្ ងថដរ។បោយសារលរីរា៉ាៃមៃិបោរពបសច្រ្រីសញ្ញា

របសោ់ត់បនាះពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះឥ�តូវោមៃ្រថៃលែងរសប់ៅបទ។ៃូថវលនណតៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតោៃសួរពយារោរីពរីអ្វរីថដល

ព្ួរប្្ ួរបធ្វើអ្វរី។(សូមបមើលDocuments, Volume ១: ណខ មេិុនា ឆ្នាំ ១៨២៨–ណខ មិេុនា ឆ្នាំ ១៨៣១vol.១of 
the Documents series of  The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២0១3],ទំពព័រ334–33៥។)

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥4:១–3ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដល

ពួ្របរិសុទ្ធចាំោច់កតូវបធ្វើបដើម្បរី�ួយថ្រលម្អសាថាៃភាពរបស់ព្ួរប្។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថារោរថកបចិតតេៃិងភាពរាបសារៃឹង�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ពុំសព្វកពះទព័យៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង្ូមិ្មសុៃថដលោៃ្រ្បត់បសច្រ្រីសញ្ញា

របស់ពួ្រប្បនាះបទ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥4:4–៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលោ្រ្យឬ

ឃ្លាថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតរាៃប�ើងបៅបពលថដលមិៃរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញា។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះបសច្រ្រីសញ្ញាមួយ«កតូវោៃលុបបចាលបហើយោមៃកបសិទ្ធភាពបនាះ»?

បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលបយើងោៃោត់បង់បៅបពលបយើងពុំរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបសប់យើង?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥4:6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលពរ�ព័យមួយថដលបយើងទទួល

បៅបពលបយើងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបសប់យើងបហើយបោរពរាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។ពួ្រប្អាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតនាំបៅរ្របោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងរកសា

គសចក្ដបីសញ្ញារបស់គយើងគ�ើយគោរ្តាមបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃគសចក្ដបីគមតាតាករុណា។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញថាកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់្រ្រីបមរាតា្ររុណ្ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ពួ្រប្ជាមួយកទង់

បៅបពលណ្?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើបៅពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយបោរពបទបញ្ញតតេិ

ទាំងឡាយបដើម្បរីព្ួរប្អាចទទួលោៃបសច្្ររីបមរាតា្ររុណ្ម្រពរីកពះអរាចស់។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥4:៧–9បោយពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃោត់បង់ប្ហោឋាៃ

របស់ពួ្រប្បៅបលើដរីរបស់លរីរា៉ាៃខូពលែរីបនាះកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្រប្បធ្វើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរី។ពួ្រប្កតូវថតងរំាង

ៃរណ្រានា្រ់ឲ្យបង់ន្លែរោរចំណ្យបៅរាម្ លែតូវ។កពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាបៅបពលពួ្រប្បៅដល់រដ្ឋមិសសួរីបនាះពួ្រប្ៃឹង

បធ្វើរោរសករាប់រោររស់បៅរបស់ពួ្រប្បៅទរីបនាះរហូតទាល់ថតកពះអរាចស់ៃឹងបរៀបចំ្រថៃលែងមួយសករាប់ពួ្រប្រាំងទរីលបំៅ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សរ្រប�ើញរបបៀបថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះបឆលែើយតបចំបោះរោរសា្រល្បងរបស់ព្ួរប្សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥4:១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

រោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធទាំងបៃះ។

• រាមបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្របតើពរ�ព័យមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលបយើងទទួលោៃបៅបពលបយើង«រាៃចិតតេអត់ធៃ់បៅ្រ្ននុង

បសច្្ររីលំោ្រ»?

• បតើៃរណ្ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាៃឹង«រ្រប�ើញបសច្្ររីសករា្រដល់កពលឹងរបស់ពួ្រប្»?(សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

បឆលែើយសំណួរបៃះជាមួយៃឹងកបបោ្«បបើសៃិជា–បនាះ»។បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយសំណួរសូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងផស្ងរកព្រះអមាចាស់្បីមុៃៗគនារះគយើងៃឹងរកគ�ើញគសចក្ដបីសពមាក�ល់ព្លឹងរបស់គយើង)។
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បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវអតថែៃព័យបដើម្បរីរ្រប�ើញបសច្រ្រីសករា្រដល់កពលឹងរបស់បយើងសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាង

បករោមបោយថអលបឌើរប ើ្រ�រីរា៉ាមនៃព្ួរចិតសិបនា្រ់៖

« គដើម ត្ី �ក គេើញ គេចក្តីេបរាក ដល់ បពលឹង �្រេ់ គ�ើង �ួមរាន គេចក្តីេុខសាន្ ក្ញង្ុំនធិត នធិង ដួងចធិត្ 

ដដល ជាលទ្ែលមកពតី ក្� គ�ៀនេរូបត នធិង ក្� គ្្វើតាម គោលលទ្ធិ នន បពះប្តីេ្ទ » (« Rest unto Your 
Souls,» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព�័ ១០១ ) ។ 

 

 

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីអតថែៃព័យមួយចំៃួៃចបំោះោ្រ្យថាថស្វងរ្រកពះអរាចស់ជាមៃុសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីថស្វងរ្រកពះអរាចស់ជាមៃុបនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាវរាៃៃព័យថាឲ្យ

ថស្វងរ្រកទង់រាំងពរីប្រ្ងថដលវរាៃៃព័យថាថស្វងរ្រកទង់ជាមុៃរាល់ន្ងៃបហើយវរាៃៃព័យថាថស្វងរ្រ�ំៃួយរបស់កទង់

ពរីមុៃរាៃរោរសា្រល្បងម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង)។

• បហតុអ្វរី្រ៏បយើង្ិតថាបយើងរ្រប�ើញបសច្រ្រីសករា្រដល់កពលឹងរបស់បយើងបៅបពលបយើងថស្វងរ្រកពះអរាចស់ជាមៃុបនាះ?

• បតើរោរថស្វងរ្រកពះអរាចស់ជាមៃុពរីមុៃកោនៃបសច្រ្រីទុ្រ្ខលោំ្រខុសោនាពរីរោរថស្វងរ្រកទង់អំ�នុងបពលរាៃកោនៃបសច្រ្រីទ្ុរ្ខ

លំោ្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬថច្រជាក្រោសមួយសៃលែឹ្រដល់ព្ួរប្៖

• បតើអ្ន្រអាចថស្វងរ្រកពះអរាចស់ជាមុៃមុៃបពលរោរសា្រល្បងទាំងឡាយៃឹងប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុងបពលអនា្តរបស់អ្ន្រោ៉ាង

ដូចបមតេច?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថស្វងរ្រកពះអរាចស់ជាមៃុរាល់ន្ងៃ?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថស្វងរ្រកពះអរាចស់ពរីបពលឥ�តូវបៃះខណៈថដលអ្ន្រជាបៅយុវវព័យបៅប�ើយ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃសរបសររួចបហើយសូមអបញជើញឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយ្ំៃិតរបស់ព្ួរប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៥

្្ះអម្ចាស់ជៅវិលោមដ័រែរែុលយូតហវរែ្សឲ្យជួយជៅក្ននុងការសរជសរនិងការជោះ្ុម្ឯកសារនានាររែស់

សាសនាច្ក

សូមសិស្សជាមៃុឲ្យម្រថានា្រ់បរៀៃបោយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីសថម្ងៃូវបទពបរោសល្យឬ�ំនាញមួយ។សូមកោ្រដថាបទបរ្ហាញ

របស់សិស្សៃឹងនាំឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណ។ឬសុំសិស្សឲ្យសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបទពបរោសល្យៃិង�ំនាញទាំងឡាយ

ថដលពួ្រប្ោៃប�ើញរាៃ្រ្ននុងខលែលួៃរបស់ោនាបៅវិញបៅម្រ។បនាទាប់ម្របៅសិស្សរានា្រ់រាមប្មះបហើយសួរសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាបទពបរោសល្យៃិង�ំនាញរបស់អ្ន្រខុសោនាពរីបទពបរោសល្យៃិង�ំនាញរបស់អ្ន្រដនទ្រ្ននុងថានា្រ់ដូបច្នះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរជាមួយៃឹងបទពបរោសល្យៃិង�ំនាញទាំងបៃះដបូច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៥បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើល�ំនាញ

មួយរបស់វិលលាមដព័បបុលយូថហ្វប្ស។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាវិលលាមដព័បបុលយូថហ្វប្សោៃទិញកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយចបាប់្រ្ននុងរយៈបពលពរីរសោដាហ៍បនាទាប់ពរីវកតូវោៃ

ោ្រ់ល្រ់។រោរណ៍បៃះនាំឲ្យោត់ផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿ។បករោយម្រោត់ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«បករៅពរីរូបរោយខញនុំពុំកតូវោៃ

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រចូល្រ្ននុងកពះវិហារបៃះរហូតដល់���ថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១្រ្រី្រ៏ដួងចិតតេរបស់ខញនុំោៃបៅទរីបនាះចាបរ់ាំងពរី

បពលថដលខញនុំោៃសាគល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃម្រមលែែបះ»(បៅ្រ្ននុងDocuments, Volume ១: ណខ មេិុនា ឆ្នាំ ១៨២៨–ណខ មិេុនា 

ឆ្នាំ ១៨៣១ទំពព័រ33៧)។បៅន្ងៃទរី១4ថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបងកបុសថហ្វប្សោៃម្រដល់

ទរីក្រុងខឺត�ង់បនាះពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៥។

េូមទទួលស្រល់ងទពងកាេល្យ

និរចំណាប់អារម្មណ៍

របេ់េិេ្សរានាក់ៗ

គៅគពល អ្ក គលើក �ក ឧោហ�ណ៍ ឬ 

ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ មកពតីែតីវិត �្រេ់ 

េធិេ្ស វា នឹង ែួ� េធិេ្ស រានាក់ៗ ដឹង 

ថ្ ពួកគ្ បតរូវ បាន ទទួលសាគល់ គហើ� 

រានអុំណ�្ុណ ។ េរូម បបាកដ ថ្ 

អ្កគប្រើ ្ ុំ�រូ វិែ្រាន គពល អ្ក ទទួលសាគល់ 

គទពគក្េល្យ �្រេ់េធិេ្ស ោុំងឡា� ។
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សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៥:4ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

បទពបរោសល្យប្្សងបទៀតថដលវិលលាមដព័បបុលយូថហ្វប្សរាៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូម

អបញជើញសិស្សប្្សងបទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៥:៥ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលទរីរាំងថដល

បងកបុសថហ្វប្សកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោរនៃរោរសរបសរៃិងរោរបោះពុម្ព។(កពះអរាចស់ោៃថណនាំោត់ឲ្យបធ្វើដំបណើរជាមួយ

យែូថសបស៊្ីធបហើយៃឹងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរី)។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអាចគពបើគទ្គកាសល្យជំនាញៃិងសមត្ថភា្ទាំងឡាយរបស់

គយើងគ�ើម្បីពបទាៃ្រ�ល់កូៃគៅរបសព់ទង់។

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញកពះបកបើបទពបរោសល្យៃិងសមតថែភាពរបស់មៃុស្សឲ្យកបទាៃពរដល្ូ់រៃបៅរបស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបទពបរោសល្យឬសមតថែភាពមួយថដលពួ្រប្រាៃៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបកបើសមតថែភាពបនាះ

បដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រដនទបហើយរំ្ិរល្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចស់បឆ្ពះបៅមុខ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិត

របស់ពួ្រប្។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរបោងបៅបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូម

អបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបក�ើសបរើសបសច្រ្រីពិតមួយបហើយថច្រចាយពរីមូលបហតុថដលវសំខាៃ់ចបំោះពួ្រប្ៃិងអ្វរីថដលពួ្រប្

ចង់បធ្វើបដើម្បរីអៃុវតតេវឲ្យរោៃ់ថតបពញបលញ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៦
បមបរៀៃទរី60៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥6

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៦:១–១៣

្្ះអម្ចាស់ោនលុរែជចាលនូវការជៅរែជ្មើជរែសកកម្ររែស់រែង្រែុសជ្យ័រជហើយ្្ម្នដល់រែ់ឲ្យត្រែចិែ្ត

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្រាៃសាគល់ៃរណ្រានា្់រថដលលះបង់អ្វរីថដលសំខាៃ់បដើម្បរីបោរពរាមបទបញ្ញតតេិមួយ

របស់កពះអរាចស់។(ឧទាហរណ៍អាចរួមរាៃទាំងៃរណ្រានា្រ់ថដលពលិ្រម្បដើម្បរីចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របៅបបស្រ្រម្

ឬបោរពរាមបទោឋាៃជា្រ់លា្រ់របស់សាសនាចក្រ)។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវ្ំរូរបស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១កពះអរាចស់ោៃបៅថអស៊រាែបធយព័រឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្បៅរដ្ឋមិសសួរីជាមួយ

ៃឹង្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស។្រង្វល់របស់បងកបុសបធយព័រអំពរីកទព្យសម្បតតេិៃិងលុយរោ្រ់ោៃបណ្ដាលឲ្យោត់ពុំោៃបរៀបចំខលែលួៃ

ចា្របចញប�ើយបពលបងកបុសរា៉ាសោៃបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់បនាះដូបច្នះបងកបសុរា៉ាសោៃបៅ�ួបយែូថសបស្៊ីធសួរអំពរីអ្វរី

ថដលកតូវបធ្វើ។បៅបពលពយារោរីោៃទូលសូមដល់កពះអរាចស់បនាះកពះអរាចស់ោៃបឆលែើយតបម្ររោៃ់បលា្រជាមួយៃឹងវិវរណៈ

ថដលរាៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥6។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥6:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបដបិសធ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបដបិសធ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបញ្ញតតេិរបសក់ទង់?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពំុបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងដើម ដ្ី បាន សង្ង្រទះ ងនាទះងយើរ ្្រវូ ណ្រ . . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍កសបរាមខ២។សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គ�ើម្បីបាៃសគ្ង្ររះគនារះគយើងពតូវផតែ្ទនុកគឈើឆ្កាងរបស់គយើងគធ្ើតាមព្រះអង្គសគ្ង្ររះគ�ើយរកសា

បទបញ្ញត្តិរបសព់ទង់។(សូមបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោតារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«្្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់បយើង»រាៃៃព័យោ៉ាងដូចបម្ច?(បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីឃ្លាបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់

អបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃរោរប្រថកបបោយយែូថសបស្៊ីធនៃ្ ម្ពរីររា៉ាថាយ១6:២4រាៃបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ១6:២4បលខ

បោងរ)

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យថដលតកមវូឲ្យអ្ន្រ្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់ខលែលួៃបហើយបធ្វើរោរលះបង់

បដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិ?(្ំរូមួយចៃំួៃអាចរ្រោៃបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅងដើម្ដី ករាលាំរ នន យុវជន )។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលឬៃឹងទទួលោៃបោយសារអ្ន្របក�ើសបរើសបោរពកបតិបតតេិរាម?

បរុព្វកថា
ដអ៊េរា៉ គ្�័� បតរូវ បាន ចាត់ ឲ្យ �េ់គៅ នធិង គ្្វើ ក្� ជាមួ� នឹង �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ េ៊ីញ្ញ័� 

គៅ ចរាកា� �្រេ់ គ្ហ្វដគឌើ�ីក ែតី វលិាលាម គៅ បកងុ ខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ ្រងប្រុេ 

គ្�័� ក៏ បាន ែួ� ្រង់េង្រុំណុល មួ�ចុំនួន ដដល ែុំោក់ ន្លៃ ដតី ែងដដ� ។ គៅ គដើម 

ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ោត់ នធិង ្រូរា៉ាេ ្រ៊ី រា៉ាេ បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ ្រគបមើ គ្រេកកមមេ 

គៅក្ន់ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ( េរូមគមើល ្ នធិង េ ៥២:២២) ។ គោ�សា� ដត ភាព គឆមេើង 

នឆមេ នធិង ភាពអតាម នធិ�ម ្រងប្រុេ គ្�័� ពុុំ បាន គបតៀម ខលៃលួន គដើម្តី គចញដុំគណើ�ជាមួ� 

្រងប្រុេ រា៉ាេ គទ ។ គៅក្ញងវិវ�ណៈ បានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៥៦ បាន ទទួល គៅន្ងៃទតី ១៥ ដខ មធិ្ុនា បពះអរាចាេ់ បាន លុ្រគចាល នរូវ ក្� 

គៅ ្រគបមើ �្រេ់ ្រងប្រុេ គ្�័� គហើ� បាន ចាត ់តាុំងនដ្រូ ្ មេតី ដល្់រងប្រុេ រា៉ាេ ។ 

បពះអរាចាេ់ បាន បពរាន ោេ់ នឹង ភាព គឆមេើង នឆមេ គហើ� បាន្រគបងៀន ដល់ពួក ្រ�ិេុទ្ ថ្ 

បទង់ រានអ្វតី ៗ យ៉ាង គបចើន េបរា្រ់ពួកគ្ ប្រគេើជាងដតី្លៃតី នធិង បបាក់ក្េគៅគទៀត ។
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សូមសួរថាបតើមៃុស្សបៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ដូចខាងបករោមអាច្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់ប្បហើយបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់

រាមវិធរីណ្៖

១� យុវ�ៃរានា្់រ្ំរពុង្ ៃចូលដល់អាយុថដលោត់អាចៃឹងបបកមើបបស្រ្រម្ោៃ។ោត់ោរម្អំពរីអ្វរីៗថដលោត់ៃឹងទ្ុរបចាល

បៅបពលោត់បចញបៅបបកមើ។

២� យុវនារីរានា្់រដឹងថាយុវវព័យបៅ្រ្ននុងវួដនាងៃឹងបៅទស្សនាកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរយៈបពលពរីរបរីថខបទៀតបែុថៃតេនាងពុំរាៃ

បព័ណ្ចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធបទ។រាៃអ្វរីមួយប្រើតប�ើង្រ្ននុង�រីវិតរបស់នាង្រ្ននុងបពលបៃះថដលរារាំងនាងមិៃឲ្យទទួលោៃ

បព័ណ្បនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាបបើបយើងបក�ើសបរើសមិៃ្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់បយើងបទបនាះបយើងអាចៃឹងោត់បង់ឱរោសបដើម្បរីកបទាៃពរដល់អ្ន្រដនទ

បហើយទទួលពរ�ព័យសករាប់ខលែលួៃបយើង។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:3–៥ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលៃូវអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបោយសារថអ៊សរាែបធយព័រពុំោៃបកតៀមខលែលួៃបៅរដ្ឋមិសសួរី។មុៃបពល

សិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យលុបងចាលរាៃៃព័យថាដ្របចញឬបដិបសធ។

• បតើថអ៊សរាែបធយព័រោៃោត់បង់អ្វរីខលែះបោយសារថតោត់ពុំបកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីបៅ?(ោត់ោៃោត់បង់ឱរោស

របសោ់ត់បដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្្៏រដូចជារោរទទួលពរ�ព័យថដលៃឹងប្រើតរាៃ្ ងថដរ)។

• កសបរាមខ4បតើកពះអរាចស់អាចបធ្វើអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងបទបញ្ញតតេិថដលកទង់កបទាៃឲ្យ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ពរីបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់អាចពបទាៃបទបញ្ញត្តិមួយឬ�កបទបញ្ញត្តិគនារះគចញគ្លពទង់ទតគ�ើញថ្សមពសប)។

សូមសួរដល់សិស្សបបើសៃិជាពួ្រប្អាច្ ិតអំពរីឧទាហរណ៍បចញម្រពរីបទ្ម្ពរីរឬកបវតតេិសាសនាចក្រអំពរីរោរកបទាៃបទបញ្ញតតេិ

ៃិងរោរដ្របញ្ញតតេិបចញរបស់កពះអរាចស់។ខាងបករោមបៃះ្ឺជាឧទាហរណ៏មួយចៃំួៃ៖

១� បនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃកបទាៃក្រឹត្យវិៃព័យខ្ពស់ជាងដល់មែូបសៃិងរាកសតេរបស់កទង់បនាះ្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលោៃបះបោរ

បហើយចាប់ប្្ើមថាវាយបង្គំរូបបោរាស។បករោយម្រកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរប្ៃូវក្ឹរត្យវៃិព័យទាបជាង។

(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ3២–34,រោរប្រថកបបោយយែូថសបស៊្ីធៃិ្រ្ខមៃំ34:១–២,្ៃិងស៨4:២3–២៧)។

២� អំ�នុងបពលរោរបបកមើ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់កពះអង្គសប្រ្គះកទង់ោៃបញជតូៃព្ួរសាវ្របៅរោៃ់ថតសរា�ិ្រនៃវង្ស

អ៊ីកសាថអលបែុបណ្ណះ(សូមបមើលរា៉ាថាយ១0:៥)។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោររស់ប�ើងវិញរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ

បនាះកទង់ោៃកោប់ដល់ព្ួរសាវ្រឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អបៅក្ប់ជាតិសាសៃ៍ទាំងអស់(សូមបមើលរា៉ាថាយ២៨:១9)។

3� បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មៃុមួយចំៃួៃឲ្យអៃុវតតេពហុពៃ្ធភាព។ពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតជាបកចើៃោៃរ្រប�ើញថាបទបញ្ញតតេិបៃះពោិ្របែុថៃតេព្ួរប្ោៃបោរព

រាម។បនាទាប់ពរីរោរទទួលោៃវិវរណៈបនាះកបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វោៃបចញបសច្រតេរីកបរោសថដលកតូវោៃទទួល

យ្របោយសាសនាចក្រជារោរអៃុញ្ញាតជា្ លែតូវរោរបហើយបោរពរាមបៅន្ងៃទរី6ថខតុលាឆ្នាំ១៨90។រោរណ៍បៃះនាំ

បៅរ្ររោរបញ្ចប់ៃូវរោរអៃុវតតេនៃពហុពៃ្ធភាព្រ្ននុងសាសនាចក្រ(សូមបមើលបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី១)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥6:6–៧បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់្រ៏ោៃផ្លាស់ប្តូររោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្

របស់បសឡាប�ក្ិពហ្វិៃៃិងៃូថវលនណត្ងថដរ។សូមរំឭ្រសិស្សថាបោយសាររោរលោំ្រជាបកចើៃថដលបណ្ដាលប�ើង

បោយលរីរា៉ាៃខូពលែរីបៅ្រ្ននុង្មសុៃរដ្ឋអូនហអូបនាះពួ្របរិសុទ្ធបៅខូលស្វិលកតវូោៃដឹ្រនាំឲ្យផ្លាស់ទរីបៅរដ្ឋមិសសួរី។

ពួ្រប្ោៃសួរពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបបើសៃិជាពួ្រប្អាចបធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរបោយរាៃៃូថវលនណតដឹ្រនាំព្ួរប្ដូច

ថដលោត់ធាលាប់បធ្វើចាប់រាំងពរីចា្របចញពរីខូលស្វិល។ៃូថវលនណតកតវូោៃបៅបបកមើជាមួយបសឡាប�ក្ិពហ្វិៃពរីមុៃរោរ

លំោ្រទាំងបៃះ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥២:3២)បដើម្បរីកពះអរាចស់ដ្ឹរនាំបសឡាប�ក្ិពហ្វិៃឲ្យ�ំៃួស្រថៃលែងរបស់ថអស៊រាែ

បធយព័របធ្វើជានដ្ូរបស់្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសរួចបហើយៃូថវលនណតបៃ្បៅជាមួយព្ួរបរិសុទ្ធបៅខូលស្វិល។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:៨–១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាថអ៊សរាែបធយព័រឲ្យបធ្វើបនាទាប់ពរីរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្របស់ោត់កតូវោៃលុបបចាល។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងដល់ថអស៊រាែបធយព័របបើោត់ោៃថកបចិតតេ?បតើៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើ

ោត់មិៃកពមថកបចិតតេវិញ?

សូមពៃ្យល់ថាថអ៊សរាែោៃបក�ើសបរើសថកបចិតតេបហើយកោំពរីរថខបករោយម្រោត់កតូវោៃបៅឲ្យបបកមើម្ងបទៀត

ជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាជាមួយៃឹង្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស(សូមបមើល្�ៃិងស�៧៥:3១)។
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គមគ�ៀនទតី ៦០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៦

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៦:១៤–២០

្្ះអម្ចាស់្្ម្នដល់្ួករែរិសុ្រ្ឲ្យទាស់នឹងដួងចែិ្តជោភលន់និងជឆ្ើងនឆ្

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្រាៃមិតតេរានា្រ់ថដលបធ្វើអំបពើោបបហើយ្រំពុងរាៃអារម្ណ៍បសា្រសាដាយ។មិតតេបនាះោៃម្ររ្រ

ពួ្រប្បហើយសួរថា«បតើខញនុំចាោំច់កតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថកបចិតតេ?»សូមទុ្របពលឲ្យសិស្សពិចារណ្បហើយបឆលែើយតប។បនាទាប់ពរី

ព្ួរប្ោៃបឆលែើយតបបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១4–១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអា្រប្ប្ិររិោៃិងស្រម្ភាពថដលរារាំងអំបពើោបរបសប់យើងពរីរោរអ្ព័យបទាសឬអត់បទាស។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១4–១៥បតើអា្រប្ប្ររោិឬស្រម្ភាពថបបណ្ថដលរារាំងអំបពើោប

របស់បយើងពរីរោរអ្ព័យបទាសឬអត់បទាស?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាឃ្លា«ថស្វងរ្រដំបនូាមៃរាមអំបពើចិតតេរបស់ខលែលួៃ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?បតើឃ្លា«ចិតតេរបស់អ្ន្រទាំងឡាយពុំោៃ

សកប់សកល់ប�ើយ»្្ល់ជាបោបល់អ្វរីខលែះ?(វរាៃៃព័យថាពុំបពញចិតតេៃឹងអ្វរីថដលអ្ន្ររាៃ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ១4ៃិង១៥អំពរីអ្វរីថដលចាំោច់បដើម្បរីថកបចិតតេបហើយទទួលោៃរោរអ្ព័យបទាសបនាះ?

(សិស្សអាចៃឹងកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថា្ូសបញ្ជា្់រៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ការ

ផពបចិត្តរួមមាៃទាំងការគោរ្តាម�ំបូនាមាៃរបស់ព្រះអមាចាស់គ�ើយង្កគចញ្ បីបំណងពបាថ្នា្ ុំសុចរិត។អ្ន្រអាចៃឹង

ចង់អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្�ិតបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១4–១៥)។

• បហតុអ្វរី្រ៏រោរបោរពកបតិបតតេិៃិងរោររ្្របចញពរីភាពមៃិសុចរិតវចាំោច់បៅ្រ្ននុងរោរថកបចិតតេពិត?

សូមពៃ្យល់ថារោរថកបចិតតេពុំកោៃ់ថតជារោរបធ្វើរាម�ំហាៃៗ ថដលតកមវូឲ្យរាៃរោរផ្លាស់ប្តូរដួងចិតតេទាំងកសងុបនាះបទ–វជា

រោររាំងចិតតេមួយបដើម្បរីបោរពកពះអរាចស់បហើយរ្្របចញពរីក្ប់បរឿងមៃិសុចរិតទាំងឡាយ។បៅបពលវិវរណៈបៃះកតវូ

ោៃទទួលវបរ្ហាញថាភាពអរាមៃិយមៃិងភាពបឆ្ើងនឆ្របស់ថអស៊រាែបធយព័រោៃរារាំងោត់មិៃឲ្យបោរពរាមរោរទូនាមៃ

របស់កពះអរាចស់។

• បតើភាពបឆ្ើងនឆ្របស់មៃុស្សរានា្រ់�ះឥទ្ធិពលដល់សមតថែភាពរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីរាៃដួងចិតតេផ្លាសថ់កបោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១6–១៧ជាមួយនដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូរានា្រ់រ្របមើលរបបៀប

ថដលដួងចិតតេពុំផ្លាស់ថកបអាចរាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃមៃុស្សរានា្រ់ថដលរាៃកទព្យ។សូមឲ្យនដ្ូរានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលដួងចិតតេពុំ

ផ្លាស់ថកបអាចរាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃមៃុស្សរានា្រ់ថដលក្ររីក្រ។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញចបំោះនដ្ូរបស់ព្ួរប្បនាទាប់ម្រពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោមជាមួយោនា

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

• បតើអ្ន្រអាចប�ើញៃូវភាពកសបដៀងោនាអ្វរីខលែះរវងដួងចិតតេមិៃផ្លាសថ់កបទាំងអ្ន្ររាៃៃិងអ្ន្រក្រ?

• បហតុអ្វរី្រ៏ភាពបលា្លៃ់អាចរាៃទូបៅទាំង្រ្ននុងព្ួរអ្ន្ររាៃៃិងអ្ន្រក្រោ៉ាងដបូច្នះ?

សូមដល់សិស្សឲ្យពិចារណ្ថាពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃប�ើញទបង្វើទាំងបៃះបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្ឬ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតមៃុស្សទាំងឡាយថដលពួ្រប្សាគល់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ោ្រ្យថដលពិពណ៌នាអំពរីដួងចិតតេនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរ។

• កសបរាមខ១៨បតើបយើង្ ួរថតរាៃដួងចិតតេដូចបមតេច?បតើរោររាៃដួងចិតតេសបកងងរាៃៃព័យដូចបមតេច?ចុះចំថណ្រ

ឯវិញ្ញាណទៃ់ទាបវិញោ៉ាងបមែចថដរ?(ោ្រ្យទាំងបៃះបរ្ហាញពរីភាពរាបសាៃិងរោរចុះចូលៃឹងកពះអរាចស់)។

• បបើដួងចិតតេរបសប់យើង្រំណ្ញ់ឬរាៃអំៃួតបតើបយើងអាចផ្លាស់ប្តូរោ៉ាងដូចបមច្?



279
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សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១9–២0ជាមួយនដ្ូរបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល

ពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃដួងចិតតេរាបសា។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សថា

ពួ្រប្្ ួរ្ ូសចណំ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ពុបំពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្ក ទាំរឡាយ ណា ណដល រានដួរចិ្រ្ រាបសា 

នរឹ. . .

• កសបរាមខ១៨–២0បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះ�ួយបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ?(បៅបពលសិស្សកោប់អំពរីពរ�ព័យ

ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ្ ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យឲ្យរង្វាន់សំបៅ

បៅបលើររ្វាៃ់សករាប់ទបង្វើល្អៃិងទណ្ឌ្រម្សករាប់ទបង្វើមិៃសុចរិត)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបករោមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយចំថណ្រថដលកតូវោៃ្ ្ល់បៅឲ្យបុ្្គលរានា្រ់ៗឬក្ួសារកសបរាមសាថាៃភាព

របស់ព្ួរប្ថដលកតូវោៃបៅថា«ប្ររ្តិ៍អា្ររ»(្�ៃិងស�៥៧:៧)។វទំៃងដូចជាអំ�នុងបពលរោរអៃុវតតេក្រឹត្យវៃិព័យបៃះ

ដំបូងរាៃព្ួរបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃដូចជាថអ៊សរាែបធយព័រោៃថបរបៅជារាៃភាពរំប ើ្បហួសកបរាណអំពរីរោរទទួលោៃ

«ប្ររ្តិ៍អា្ររ»របស់ពួ្រប្។

សូមសរបសរោ្រ្យងករ្ដិ៍ អាកររបស់ ខ្នុំបៅ�ិតៃឹងពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលបយើងោៃសរបសរបតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃ្រ្ននុងឃ្លាំង

សករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃដួងចិតតេរាបសាោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លមាៃ�ួងចិត្តរាបោៃឹងទទួលពគងផែៃ�បី)។

• បតើពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ១៨–២0បកបៀបបធៀបបៅៃឹងកទព្យសម្បតតេិៃិងកោ្់រថដលថអស៊រាែ

បធយព័រៃិងព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មុៃដនទបទៀតអាចៃឹងរាៃចិតតេរបំ្ើបៃឹងរបស់បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យឬ«ប្ររ្តិ៍អា្ររ»ថដលកពះអរាចស់រាៃ្រ្ននុងឃ្លាំងសករាប់បយើងបៅបពលបយើងបដិបសធរាល់បសច្រ្រី

មិៃសុចរិតបចញពរីខលែលួៃបយើងបហើយរំាងចិតតេបធ្វើរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩–៥៦  

( គមគ�ៀន ទតី ១២ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា49–៥6(បមបរៀៃទរី១២)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៤៩–៥៦ ( គមគ�ៀន ទតី ១២) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែក្ នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៤៩)
េធិេ្ស បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា ដដល ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ  លតីរា៉ាន ខរូពលៃតី នធិង អ្ក គែ្សង គទៀត ឲ្យ ្រគបងៀន ពួកគេគកើ� ៖ 

ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ដឹង ពតី ទតីេរាគល ់នន ក្� យង មក ជា គលើក ទតីពតី� គនាះ គ�ើង នឹង មធិន ចាញ់ គបាក ក្�ប្រក្េគបាកបបាេ់ គឡើ� ថ្ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ 

បាន ្រញ្ជា ឲ្យ អ្ក ្រគបមើ �្រេ់ បទង់ គៅម នុេ្សឲ្យ គែឿ គលើ បទង់ ដប្រចធិត្ ទទួល ្ុរណ្យ បែមុែទឹក គហើ� ទទួល អុំគណា� ោន នន បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ 

ថ្ អាោហ៍ពធិោហ៍ �វាង ្ុរ�េ រានាក់ នធិង បេ្តី រានាក់ ្ ឺ បតរូវបាន ដតងតាុំង គឡើង គោ� បពះ គហើ� ថ្ សាវាមតី នធិង ភ�ិយ ោុំងឡា� បតរូវបាន បាន ្រញ្ជាឲ្យ 

�ួម ោនា ដត មួ� គហើ� ្រគងកើត ករូនគៅ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥០)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ វិញ្ញាណ ដកលៃងក្លា� បាន គបាក ្រគញ្ឆោត ពួក្រ�ិេុទ្ ែុំនាន់ គដើម មួ� ចុំនួន ។ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន ដល ់ពួក ្រ�ិេុទ្ ោុំង គនះ ថ្  

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ្ឺ ជា អង្គ លួងគលាមចធិត្ គហើ� ថ្ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ្រគបងៀន គេចក្តីពធិត ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ្រគបងៀន ែងដដ� ថ្ អ្វតី ដដល 

មក ពតីបពះ ជា ពនលៃឺ គហើ� សាអាង គឡើង ដត អ្វតី ដដល មធិន មកពតីបពះ នាុំ ឲ្យ រាន ក្� បច្ររូក បច្រល់ នធិង ភាព ងងឹត ។ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ គៅគពល គ�ើង 

្រគបងៀន នធិង គ�ៀន គោ�បពះវិញ្ញាណ គនាះ គ�ើង �ល់ ពតីោនា គៅវិញ គៅមក គហើ� គ�ើង បតរូវ បាន សាអាងគឡើង គហើ� គបតក អ�ជាមួ�ោនា ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥១–៥២)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គដើម្តី គចៀេវាង ពតី ក្�បតរូវបាន ្រគញ្ឆោត គោ� សាតាុំង ្ុរ្្គល រានាក់ បតរូវដត គ្្វើតាម ក្�ដណនាុំ ោុំងឡា� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គហើ� 

�េ់គៅ តាម វិវ�ណៈ ដដល បទង់ បាន ប្រោន ឲ្យ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ពួកេធិេ្ស �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ឃ្លាុំគមើល នធិង ដ្ោុំ ដល់ អ្ក 

ោុំងឡា� ដដល បកតីបក ខ្វះខាត ឈឺ នធិង �ង ទុកខេ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៣–៥៦)
ខណៈ កុំពុង េធិកសា អុំពតី ពួក ្រ�ិេុទ្ ដដល បតរូវបាន ្រងខេុំ ឲ្យ ចាកគចញ ពតី ទឹកដតីលតីរា៉ាន ខរូពលៃតី គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង �កសា គេចក្តីេញ្ញា 

�្រេ់ គ�ើង គហើ� គោ�ព តាម ្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បពះអរាចាេ់ គនាះ គ�ើង នឹង ទទួល បាន គេចក្តីគមតាតាក�ុណា ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតី 

្រ�ិ្រទ នន ក្�គៅ្រគបមើ �្រេ់ វិលាម ដ្័រុល�រូ ដហ្វ្រ្ស ឲ្យ េ�គេ� នធិង គបាះពុម្ព េបរា្រ់ សាេនាចបក គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ 

អាច គប្រើ គទពគក្េល្យ ែុំនាញ នធិង េមតថែភាព �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី ប្រោន ព� ដល់ ន្� �្រេ់ បទង់ ។ គៅគពល ពួកគ្ បាន គ�ៀន អុំពតីដអេរា ៉គ្�័� 

គនាះពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ បពះអរាចាេ់ អាច ប្រោន ្រទ ្រញ្ញត្ធិមួ� ឬ ដក ្រទ្រញ្ញត្ធិ គនាះគចញ គពលបទង់ ទត គេើញ ថ្ េមបេ្រ ។

គសចក្ីគផដើម

បៅ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១កពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈជាបកចើៃបោយអោំវនាវឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអនូហអូបធ្វើដំបណើរ

បៅរដ្ឋមិសសួរី។បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបលើទំនា្រ់ទំៃងរវងរោរបោរពកបតិបតតេិរាមៃិងរោរទទួលវិវរណៈបថៃថែមម្រពរីកពះអរាចស់។

បមបរៀៃបៃះ្រ៏ៃឹងៃិោយ្ ងថដរពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លា«្្ទនុ្របឈើឆ្កាង[របស់បយើង]»(សូមបមើល្�ៃិងស�៥6:២)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩–៥៦ ( គមគ�ៀនទតី ១២ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥២:១–១៣,២២–៣៦

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជា្យាការីនិង្ ួកតអលជ�ើរដន្រជ្រៀែឲ្យជ្វើដំជណើរជៅរដ្ឋមិសសួរីជហើយផសាយដំណឹងល្អ

អំ�នុងជ្លននការជ្វើដជំណើរររែស់្ ួកជ្

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមបរៀបចំតកមុយចំៃួៃបរីថដលតកមុយៃិមួយៗនាំបៅរ្រតកមុយមួយបទៀត។ឧទាហរណ៍តកមុយទរីមួយ

អាចៃឹងនំាសិស្សឲ្យថស្វងរ្រតកមុយទរីពរីរបៅបករោមឬបៅ្រ្ននុងវតថែនុមួយបៅ្រថៃលែងណ្មួយ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។តកមយុទរីពរីរអាចៃឹងនាំ

ពួ្រប្ឲ្យថស្វងរ្រតកមុយទរីបរីបៅ្រថៃលែងប្្សង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។តកមុយទរីបរី្ ួរថតៃិោយថា«អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥២:១–6។សូមរ្របោលរោរណ៍មួយថដលកសបដៀងោនាបៅៃឹងស្រម្ភាពបៃះ»។

សូមបិទតកមុយទរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសរបសររោរថណនាំដូចខាងបករោមបៅ�ិតវ៖ងធ្ើតាម ្រ្មយុ ងនទះ  ងដើម ដ្ី ងរៀន អំពដី 

រងបៀប ទ្ទ្ួលបានការ ណណនា ំជាបន្បនាទាប់មកពដី្ពទះ អរាចាស ់។

បនាទាប់ពរីសិស្សអាៃតកមុយទរីមួយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបធ្វើរាមរោរថណនាំបដើម្បរីរ្រតកមយុទរីពរីរ។បនាទាប់ម្រអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

អាៃរោរថណនាំបៅតកមុយទរីពរីរបហើយថស្វងរ្រតកមយុទរីបរី។

ពរីមុៃសិស្សបធ្វើរាមរោរដឹ្រនាំបៅតកមុយទរីបរីសូមពៃ្យល់ថាវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្ៃឹងថស្វងរ្រ្ឺរាៃរោរថណនាំថដលោៃ

កបទាៃឲ្យពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងសៃ្នសិរីទមួយរបស់សាសនាចក្រថដលោៃបធ្វើប�ើង

បៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១។សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងពរីមុៃម្រថា

ព្ួរបរិសុទ្ធៃឹងបបងកើតទរីក្រុងមួយបៅថាសម៊ីយ៉ូន(សូមបមើល្�ៃិងស�២៨:9)បែុថៃតេកទង់ពុំទាៃ់ោៃបបើ្រសថម្ងពរីទរីរាំង

បនាះបទ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរាមរោរថណនាំបៅ្រ្ននុងតកមុយទរីបរី។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបចញពរីបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥២:១–6ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលកសបដៀងោនាបៅៃឹង

ស្រម្ភាពថដលព្ួរប្បទើបថតោៃបបំពញ។

• បោងរាមខ4–៥,បតើអ្វរីខលែះអាចប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងបសាមះកតង់ចបំោះរោរថណនាំរបសក់ពះ?(គៅគ្លគយើង

គធ្ើតាមការផណនាំរបស់ព្រះគោយគោមារះពតង់គនារះពទង់ៃឹងគបើកសផម្ដងព្រះទរ័យពទង់កាៃ់ផតគពចើៃ�ល់គយើង។សូម

សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរវបៅថ្មនៃកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្្ងថដរ)។

• បតើស្រម្ភាពបៃះកសបដៀងោនាៃឹងបោលរោរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបម្ច?(បៅបពលសិស្សបធ្វើរាមរោរថណនាំៃរីមួយៗបនាះព្ួរប្

ោៃទទួលរោរដឹ្រនាំបថៃថែមថដលទរីបំ្ុតនាំពួ្រប្បៅរ្រចបមលែើយថដលពួ្រប្្រំពុងថស្វងរ្រ)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្ថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃទទួលោៃរោរថណនាំៃិងបសច្្ររីពិតរបស់កពះអរាចស់បៃ្ិចម្ងៗ

ជាជាងោៃទទួលម្ងទំាងអសប់នាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៣

្្ះអម្ចាស់ជៅស៊មី�នរី្ិលរឺែែឲ្យជ្វើជាតអលជ�ើរជហើយជ្វើដជំណើរជាមួយយ៉ូតសរែស៊្មី្ជៅរដ្ឋមិសសួរី

ដូចជាឧទាហរណ៍បថៃថែមមួយអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលោៃរ្រប�ើញខាងបលើសូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿ្ ្រីរានា្រ់ប្មះស៊ីឌៃរី

ហ្គរីលបប៊ីតោៃដឹងថាោត់ពុំរាប់បញ្ចតូលជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយរានា្រ់នៃអ្ន្រ្្សព្វ្សាយទាំងអស់ថដលោៃបៅឲ្យបធ្វើដបំណើរបៅរដ្ឋ

មិសសួរី។ោត់ោៃបៅ�ួបពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃសួរថាបតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យឲ្យោត់បធ្វើអ្វរី។ពយារោរីោៃ

ទូលសួរបហើយោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥3។វិវរណៈោៃថណនាំបងកបុស

្ិលបឺតឲ្យបោះបង់ពិ្ ពបលា្របចាលកតវូោៃថតងរំាងជាថអលបឌើរបហើយបធ្វើដំបណើរបៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរី�ួយបធ្វើជាភានា្រ់រ្រ

ចបំោះសាសនាចក្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥3:១–៥)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥3:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បពលបវលាថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងកបទាៃរោរថណនាំថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃ(«បៅសល់»)។

(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលសំបៅបលើបញជរីនៃរោរថណនាំបៃះថាជា«ពិធរីបរិសុទ្ធ»។ោ្រ្យពិធដីបរិសទុ្្បពលខលែះ

សំបៅបៅបលើចបាប់មួយឬកពះរា�ក្រឹតមួយ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីបយើងកតូវថតបោរពរាមរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បយើងពរីមុៃបយើងអាចង់រំពឹងទទួល

ោៃបថៃថែមបទៀត?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩–៥៦ ( គមគ�ៀនទតី ១២ )

សូមអបញជើញសិស្សថដលរាៃបទពិបសាធៃ៍មួយជាមួយៃឹងបោលរោរណ៍បៃះឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្ឬ

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយឬទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ្ ងថដរ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរសំណួរ្រង្វល់ឬរោរសបកមចចិតតេមួយថដលពួ្រប្្រំពុង�ួបថដលពួ្រប្ចង់ទទួលោៃ�ំៃួយ

ៃិងរោរដឹ្រនំារបសក់ពះអរាចស់។បនាទាប់ម្រអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ៃិងសរបសរៃូវរោរថណនាំនានាថដលកពះអរាចស់ោៃ

កបទាៃដល់ព្ួរប្ថដលពួ្រប្អាចៃឹងកបុងសាដាប់រោៃ់ថតបកចើៃបដើម្បរីអបញជើញឲ្យរាៃរោរដ្ឹរនាំបថៃថែមម្រពរីកទង់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៦:១–៨

្្ះអម្ចាស់ោនលុរែជចាលនូវការជៅរែជ្មើជរែសកកម្ររែស់តអសរា៉ជ្យ័រជហើយ្្ម្នដល់រែ់ឲ្យត្រែចិែ្ត

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្រាៃសាគល់ៃរណ្រានា្់រថដលលះបង់អ្វរីថដលសំខាៃ់បដើម្បរីបោរពរាមបទបញ្ញតតេិមួយ

របស់កពះអរាចស់។(ឧទាហរណ៍អាចរួមរាៃទាំងៃរណ្រានា្រ់ថដលពលិ្រម្បដើម្បរីចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របៅបបស្រ្រម្ឬ

បោរពរាមបទោឋាៃជា្់រលា្រ់របស់សាសនាចក្រ)។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ំរូរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូម

ឲ្យសិស្សសបង្ខបពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីថអសរាែបធយព័របៅបពលពួ្រប្ោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6។

(កបសិៃបបើពួ្រប្កតូវរោរ�ំៃួយសូមរំឭ្រពួ្រប្ថាថអសរាែបធយព័រកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្ជាមួយ្ ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្ស

បែុថៃតេបោយសារថតបញ្ហានៃភាពបឆ្ើងនឆ្ៃិងអារាមៃិយមោត់ពុំោៃបកតៀមខលែលួៃរួចរាល់ប�ើយបៅបពលរោរបចញដំបណើរម្រ

ដល់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបដបិសធ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបដិបសធមៃិបោរពរាមបញ្ញតតេិរបសក់ទង់?

• បោងរាមខ២,បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីកតូវោៃសប្រ្គះ?(គ�ើម្បីបាៃសគ្ង្ររះគនារះគយើងពតូវផតែ្ទនុកគឈើឆ្កាងរបស់គយើង

គធ្ើតាមព្រះអង្គសគ្ង្ររះគ�ើយរកសាបទបញ្ញត្តិរបសព់ទង់។សូមសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាង[របស់បយើង]»រាៃៃព័យោ៉ាងដូចបម្ច?(យែូថសបស្៊ីធប្រថកបរា៉ាថាយ១6:២4ោៃ

្តេល់ៃិយមៃព័យនៃឃ្លាបៃះរាមរបបៀបបៃះ៖«បហើយឥ�តូវសករាប់មៃុស្សរានា្រ់ថដល្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងបលើខលែលួៃបនាះ្ ឺោៃ

បដិបសធៃូវរាល់បសច្្ររីអាក្រ្រ់ៃិងតណ្ហានៃបលា្ិរយទាំងអស់បហើយរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបស់បយើង»[រា៉ាថាយ១6:២4,

បលខបោង�]។រោរៃិោយពរីបឈើឆ្កាង្ ឺជារោររំឭ្រមួយនៃបបតេជាញាចិតតេរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើម្បរីបធ្វើរាមកពះឆៃ្ទៈរបស់

កពះវរបិរាសួ្៌។បយើង្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់បយើងបោយបរ្ហាញឆៃ្ទៈរបស់បយើងបដើម្បរីបោរពកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់

បហើយ«បដិបសធខលែលួៃបយើង»ឬលះបង់ៃូវអ្វរីៗថដលចាំោច់បដើម្បរីបោរពរាមកពះ)។

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យថដលតកមូវឲ្យអ្ន្រ្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់ខលែលួៃបហើយបធ្វើរោរលះបង់

បដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិ?(្ំរូមួយចៃំួៃអាចរ្រោៃបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅងដើម ដ្ី ករាលាំរ នន យុវជន )។

សូមអាៃ្ ំរូខាងបករោម(ឬបបងកើត្ ំរូមួយចំៃួៃថដលកតូវបកចើៃបៅៃឹងសាថាៃភាពរបស់សិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រ)បហើយសួរ

ពរីរបបៀបថដលបុ្ ្គលរានា្រ់ៗអាច្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងខលែលួៃបហើយបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់៖

១� យុវ�ៃរានា្រ់្រំពុង្ ៃចូលដល់អាយុថដលោត់អាចៃឹងបបកមើបបស្រ្រម្ោៃ។ោត់ោរម្អំពរីអ្វរីៗថដលោត់ៃឹងទ្ុរបចាល

បៅបពលោត់បចញបៅបបកមើ។

២� យុវនារីរានា្រ់ដឹងថាយុវវព័យបៅ្រ្ននុងវួដនាងៃឹងបៅទស្សនាកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរយៈបពលពរីរបរីថខបទៀតបែុថៃតេនាងពុំរាៃ

បព័ណ្ចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធបទ។រាៃអ្វរីមួយប្រើតប�ើង្រ្ននុង�រីវិតរបស់នាង្រ្ននុងបពលបៃះថដលរារាំងនាងមិៃឲ្យទទួលោៃ

បព័ណ្បនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាកបសិៃបបើបយើងបក�ើសបរើសមិៃ្ ្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់បយើងបទបនាះបយើងអាចៃឹងោត់បង់ឱរោសបដើម្បរីកបទាៃពរ

ដល់អ្ន្រដនទបហើយទទួលពរ�ព័យសករាប់ខលែលួៃបយើង។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥6:3–៨បោយរំឭ្រសិស្សថាបោយសារថអសរាែបធយព័រពុំោៃបោរពបធ្វើរាម

បនាះបបស្រ្រម្របស់ោត់កតូវោៃលុបបចាលបហើយោត់ោត់បង់ឱរោសបដើម្បរីបបកមើបៅបពលបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

ពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្កតូវបធ្វើបដើម្បរី ្្ទនុ្របឈើឆ្កាងរបស់ប្បហើយបោរពរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេឲ្យ

ពួ្រប្បធ្វើស្រម្ភាពរាមរោរបំ្ ុស្ ំៃិតថដលព្ួរប្ទទួល។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩–៥៦ ( គមគ�ៀនទតី ១២ )

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៧–៥៩)

សូមសួរសិស្សថាបតើវៃឹងរោលាយបៅជាោ៉ាងដូចបមតេចថដរបដើម្បរីរស់បៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍មួយថដលមៃុស្សក្ប់ោនាសុចរិត

រាៃសនាតាៃចិតតេល្អៃិងរាៃចិតតេសប្បនុរស។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥9បយើងបរៀៃពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថត

រស់បៅបដើម្បរីសមៃឹងពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីរសប់ៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះ។
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គមគ�ៀនទតី ៦១

កដនលៃង កណាដាល នន េី៊�៉រូន
បមបរៀៃទរី6១៖្រថៃលែង្រណ្ដាលនៃស៊ីយែូៃ

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

កពោះអមាចាេ់ប្ៃកំណត់កករុ្អមិៃឌដីណប៉ៃណែៃេ៍រែ្ឋមិេេួរីជាកណៃ្្កណាដាលនៃេម៊ីយ៉ូៃ

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃសូមសរបសរខឺ្រ�រ់ រដ្ឋ អូនហអូបៅបលើសាលា្រសញ្ញាមួយបហើយោ្រ់វបៅថ្្ន្ររាខាងនៃថានា្់របរៀៃ។

បហើយបៅថ្្ន្ររាខាងបទៀតនៃថានា្រ់បរៀៃសូមោ្់ររាំងសាលា្រសញ្ញាមួយថដលអាៃថា្កុរ អមិន�ដីណប៉ន ណដនស៍ រដ្ឋ មិសសួរី ។

ឬបបើអ្ន្រចង់ោៃអ្ន្រអាច្ ូសបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវថ្ៃទរីសាមញ្ញមួយអំពរីបច្ចិមកបបទសអាបមរិ្រជាមួយៃឹងខឺត�ង់

រដ្ឋអូនហអូៃិងក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបោយ្ូសចំណ្ំឲ្យចបាស់(សូមបមើលថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ

ថ្ៃទរីទរី6«ដំបណើរនៃសាសនាចក្របៅទិសខាងលិច»)។សូមបោងបៅថ្ៃទរីបនាះបពលអ្ន្របបកងៀៃបមបរៀៃ។

សកែ្មភា្

ចំងណរះដរឹ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

សូមចាប់ប្្ើមបោយសុំឲ្យសិស្សៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្្រំពុងបោះ�ំរុំបហើយព្ួរប្ដឹងថារាៃព្យនុះ្ំរពុងថតខិត�ិតម្រ។

• បតើអ្ន្រអាចរ្រ្រថៃលែងក�្រប្ចពរីព្យនុះរាមវិធរីមួយចំៃួៃរបបៀបណ្ខលែះ?បតើតង់អាច�ួយបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពោ៉ាងដូចបមតេចថដរ?

សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីបអសាយោៃពណ៌នាថាស៊ីយែូៃ្ឺដូចជាកតសាលដ៏ធំមួយ។បលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«សូម

ពកងរី្រទរីដំប�ើងកតសាលឯងឲ្យធំប�ើងបហើយឲ្យវរាល់ោនាសៃ្ធឹងសំោយសំពត់កតសាលរបស់ឯងបៅ្រុំឲ្យសំនចប�ើយកតូវឲ្យ

បៃ្ថខ្សឲ្យថវងបហើយបោះចំរឹងឲ្យរំាប�ើងចុះ»(បអសាយ៥4:២)។បៅ្រ្ននុងរោរបបំពញរាមរោរពយា្ររណ៍បៃះកពះអរាចស់ោៃ

បៃ្ដឹ្រនំា្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនាបស្្រនៃស៊ីយែូៃបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:4១–43ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យ

ទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចបំោះព្ួរបរិសុទ្ធថដលោៃកបមូល្ ្នុំ្ ្នរីោនាបៅរោៃ់ស៊ីយែូៃ។

បរុព្វកថា
គៅ ក្ញង �ដរូវ គរៅដា ឆ្នាុំ ១៨៣១ រានពួក្រ�ិេុទ្ មួ�ចុំនួន ដដលបាន ប្រមរូល ្ ្តីោនា គៅ�ដ្ឋ 

អរូនហអរូ បាន ចា្រ់ គែ្ើមក្� គ្្វើដុំគណើ� គៅ តាុំង ទតីលុំគៅ ក្ញង តុំ្រន់ េុុំចាកេុន �ដ្ឋ 

មតីេេួ�ី ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ ម�ួ គៅក្ន់ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅ ន្ងៃទតី ២០ ដខ 

កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣១ បពះអរាចាេ់ បាន កុំណត់ បកុង អ៊ិនឌតីដ្រ៉នដដនេ៍ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ជា 

« កដនលៃងកណាដាល » នន េ៊ី�៉រូន (្. នធិង េ. ៥៧:៣) ។ ពួក្រ�ិេុទ្ ោុំងឡា� បាន 

ចា្រ់គែ្ើម ទធិញ ដតី គៅតុំ្រន់ គនាះ គហើ�ពួកគ្ ក ៏�កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បពះអរាចាេ់គៅក្ញង 

ក្� គបតៀម ខលៃលួនគដើម្តី សាថា្រនា េ៊ី�៉រូន គឡើង ែងដដ� ។ គោះជា យ៉ាណា កគ៏ោ� 

គពលគវលា បាន កនលៃង ែុតគៅ ែគរាលាះោេ់ដទង បាន គកើត គឡើង �វាង ពួក្រ�ិេុទ្ នធិង 

ពល�ដ្ឋ ជាគបចើន គៅេុុំ ចាក េុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ដដល នាុំ ឲ្យ រានអុំគពើ ហងឹសា ដ៏អាបកក់ 

ោេ់ នឹង ពួក្រ�ិេុទ្ ។ ពួក្រ�ិេុទ្ បតរូវ ្រងខេុំ ឲ្យ ចាក គចញ ពតី េុុំ ចាកេុន គៅ ដខ វិច្ធិក្ 

នធិង ដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ។
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គមគ�ៀនទតី ៦១ ៖ កដនលៃងកណាដាលននេ៊ី�៉រូន

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សៃយាដល់ព្ួរសុចរិតថដលកបមូល្ ្នរីោនាបៅរោៃ់ស៊ីយែូៃ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3១កពះអរាចស់ោៃអះអាងថាថដៃដរីមរីសសួរី្ ឺជាថដៃដរីសៃយានៃក្រងុស៊ីយែូៃ

បហើយអ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរី្ឺជា«្រថៃលែង្រណ្ដាល»នៃស៊ីយែូៃ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥៧:១–3)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យឈរឬអង្គនុយបៅ�ិតៃឹងសញ្ញាអមិន�ដីណប៉នណដនស៍ រដ្ឋ មដីសសួរី។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ្ ូរូប

តង់មួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។(បបើថានា្រ់បរៀៃរាៃទំហំធំល្មបនាះអ្ន្រអាចៃឹងពិចារណ្បកោងយ្រតង់មួយម្រថានា្រ់បរៀៃបហើយ

អបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់លាតង់បោះប�ើងតំណ្ងឲ្យពួ្របរិសុទ្ធចាប់ប្្ើមសាថាបនាទរីក្រុងមួយបធ្វើជាទរី�កម្រ)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់តំប�ើងតង់មួយមិៃកតឹមកតូវឬ្រ៏ពយាោមតំប�ើងវបោយោមៃបំថណ្រក្ប់កោៃ់ថដរឬបទ?បតើរាៃ

បរឿងអ្វរីោៃប្រើតប�ើង?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥:៥បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដល«កតសាល»

នៃស៊ីយែូៃកតវូថតសងប់�ើងសករាប់កពះអរាចស់បដើម្បរីទទួលយ្រវោៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ទបីពកុងស៊៊ីយ៉ៃូពតូវផតោថាបនាគ�ើងគៅគលើគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃ

ពកឹត្យវៃិរ័យនៃៃគរគសគ�ោទាល។សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងអំពរីទរី្រថៃលែងនៃថដៃដរីស៊ីយែូៃ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3១

ម្រកទង់ោៃកបទាៃវិវរណៈជាបកចើៃជាងពរីរឆ្នាំបករោយថដលពិពណ៌នាអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលពួ្របរិសុទ្ធ្ ួរសាថាបនា

ក្ុរងស៊ីយែូៃ។

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ងោលលទិ្្ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ៨២ :១៤–១៩

ងោលលទ្្ិ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា ៩៧:១០–១៦

ងោលលទ្្ិ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា ៩៧:២១–២២, ២៥–២៧ ។

ងោលលទ្្ិ នរិ ងសចក្ដី សញ្ញា ១៣៣:៤–៩

សូមថបងថច្រសិស្សបៅជាបួៃក្រុមបហើយចាតរ់ាំងបសច្រ្រីបោងមួយថដលរាៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃដល់ក្រុមៃរីមួយៗ។

សូមអបញជើញក្រមុឲ្យអាៃវ្្គ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់ឲ្យព្ួរប្អាៃរ្របមើលបោលរោរណ៍នៃបសច្រ្រីសុចរិតឬបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

ថដលព្ួរបរិសុទ្ធៃឹងចាោំច់កតូវបធ្វើរាមបដើម្បរីសាថាបនាស៊ីយែូៃបោយបជា្�ព័យ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃសិ្រសាវ្្គ្ ម្ពរីរថដលោៃចាត់ឲ្យរបស់ពួ្រប្រួចបហើយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតរួមរាៃដូច

ខាងបករោម៖រស់បៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយបហើយថស្វងរ្រសុខរាលភាពរបស់អ្ន្រដនទ[្�ៃិងស�៨២:១៧–១9]

សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយទទួលរោរថណនាំបៅទរីបនាះ[្�ៃិងស�9៧:១0–១4]បរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេ[្�ៃិងស�

9៧:១6,២១]ពិៃិត្យសបងកតបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ[្�ៃិងស�9៧:២៥–២6]ៃិងកតូវោៃថញ្របចញបហើយ«���បចញពរី

ោប៊ី�តូៃ»ថដលរាៃៃព័យថារ្្របចញពរីបលា្រិយ[្�ៃិងស�១33:4–៥]។

• បតើរោររស់បៅរាមបោលរោរណ៍នៃបសច្្ររីសុចរិតទាំងបៃះអាចោៃ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃបហើយកតវូ

ោៃរោរោរពរីព្យនុះខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្វចខលែះ?បតើរោររស់បៅរាមបោលរោរណ៍ទាំងបៃះ�ួយរោរោរបយើងសព្វន្ងៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃឹងពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញដល់សិស្សមួយចៃំួៃឲ្យយ្រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ម្រជាមួយបហើយឈរឬអង្គនុយបៅ�ិតៃឹង

ផ្លា្រសញ្ញា្កុរ ខ្ឺរ�រ់ រដ្ឋ អូនហអូបហើយសំុឲ្យសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់នៃសិស្សទាំងបៃះបៅរោៃ់ផ្លា្រសញ្ញាអមិន�ដីណបន៉ណដនស៍ រដ្ឋ 

មដីសសួរីបហើយឈរឬអង្គនុយបៅទរីបនាះ។សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ទរីរាំងនៃក្រងុស៊ីយែូៃបៅថខ្រ្រកោ

ឆ្នាំ១៨3១ម្របនាះរាៃពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបធ្វើដបំណើរ�ិត900ថមែលបៅរោៃ់អ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរីបដើម្បរី

រស់បៅទរីបនាះបហើយសាថាបនាស៊ីយែូៃ។អ្ន្រដនទបទៀតបៃ្បៅ្រ្ននុងក្រងុខឺត�ង់ៃិង្រ្ននុងតំបៃ់ប្្សងៗបៅទិសខាងប្រើត។បស្្រ

មួយៃឹងកតូវបបងកើតប�ើងបៅក្រុងខឺត�ង់បៅន្ងៃទរី១៧ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨34។

សូមចង្អនុលបៅរូបភាពតង់(ឬចង្អនុលបៅតង់ថដលអ្ន្រោៃយ្រម្រ្រ្ននុងថានា្់រ)។សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងនាមជាព្ួរបរិសុទ្ធថដល

ោៃបធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីសាថាបនាស៊ីយែូៃពរ�ព័យនៃរោររោរោរនៃស៊ីយែូៃកតូវោៃ្ ល្់ដល់ព្ួរប្ទាំងអស់ោនាសូម្បរីថត

អ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំរស់បៅ្រ្ននុងអ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរី្រ៏បោយ។ពួ្របរិសុទ្ធោៃបធ្វើរោររួមោនាបដើម្បរីបរចិាច្មូលៃិធិៃិង

ធៃធាៃនានាបដើម្បរីចា្រ់ក្ឹះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។សូមឲ្យសិស្សកសនមែអំពរីរោរពនាលាតកតសាលនៃស៊ីយែូៃក្ងោំងបលើព្ួរបរិសុទ្ធបៅ

ក្ុរងខឺត�ង់។
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គមគ�ៀនទតី ៦១ ៖ កដនលៃងកណាដាលននេ៊ី�៉រូន

ការស្លោះទាេ់ណទ្ប្ៃសកើតមាៃរវា្ពួកបរេិរុទ្ៃិ្ពលរែ្ឋមដីេេួរីែនទសទៀត

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីកពឹតតេរោរទាំងឡាយថដលប្រើតប�ើងបៅរដ្ឋអូនហអូៃិងមរីសសួរីរវងឆ្នាំ១៨3១ៃិងឆ្នាំ១៨33

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ថដលបៅ�ិតៃឹងផ្លា្រសញ្ញាក្រងុខឺត�ង់អាៃឲ្យឮៗៃូវរោរពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងបស្្រស៊ីយែូៃ

ខឺត�ង់ោៃោំកទដល់រោរបបងកើត្រថៃលែង្រណ្ដាលនៃស៊ីយែូៃបៅរដ្ឋមរីសសួរីដូចខាងបករោម។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់

ៃូវអ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃួំៃបៅក្រុងខឺត�ង់ោៃបធ្វើបដើម្បរី�ួយសាថាបនាក្រងុស៊ីយែូៃ។

ពកុងខឺត�ង់រ�្ឋអូន�អូ៖អ�ំនុងបពលសៃ្និសរីទមួយោៃបធ្វើប�ើងបៅថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨3១បនាះយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដ្ឹរនាំ

សាសនាចក្រដនទបទៀតោៃកបមូល្ ្នុំវិវរណៈទាំងឡាយថដលោៃទទួលម្ររហូតដល់បពលបនាះបហើយោៃបរៀបថ្ៃរោរបដើម្បរី

បោះពុម្ពចបាប់ចមលែងបៅ្រ្ននុងទកមង់ជាបសៀវបៅ។អូលរីបវើរប្បឌើរីៃិងយែូហាៃវិតបមើរោៃទទួលទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីនាំវិវរណៈ

ទាំងឡាយបៅរដ្ឋមិសសួរីឲ្យវិលលាមដព័បបុលយូថហ្វប្សអាចបោះពុម្ពវជាកពះ្ម្ពរីរនៃបទបញ្ញតតេិ។អ�ំនុងឆ្នាំ១៨3១

ដល់ឆ្នាំ១៨3២យែូថសបោៃបៃ្ទទួលវិវរណៈៃិងរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរប៊ីប។បៅ្រ្ននុងៃិទារ�រដូវឆ្នាំ១៨3២យែូថសបោៃ

បធ្វើដំបណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរី�ួបៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅស៊ីយែូៃបដើម្បរីកពរាៃព្ួរប្ថាសារាំង្ំរពុងពយាោមបដើម្បរី«បំថបរ

ដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្បចញពរីបសច្រ្រីពិត»(្�ៃិងស�៧៨:១0)បហើយសកមបសកមួល្រិច្ចរោរនៃឃ្លាំងរបស់ប៊ីស្សពបៅ្រ្ននុងក្រុង

ខឺត�ង់ៃិងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍។សរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូោៃបរិចាច្កោ្់របដើម្បរី�ួយទិញដរីៃិង

សរាភារ្ ្គង់្្គង់បៅរដ្ឋមិសសួរី។ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃរូបោៃបៃ្ផ្លាស់លបំៅបៅស៊ីយែូៃបហើយដល់ចុងឆ្នាំ១៨3២រាៃសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រកបថហលជាមួយភា្បរីោៃរស់បៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃ។

• បតើយែូថសបស៊្ីធៃិងពួ្របរិសុទ្ធដនទបទៀតបៅខឺត�ង់�ួយពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីចាប់ប្្ើមសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗអំពរីពព័ត៌រាៃអំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធបដើម្បរីសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យ

រ្របមើលអ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃបធ្វើកតមឹកតូវៃិងមៃិកតមឹកតូវបៅបពលព្ួរប្ចាបប់្្ើមសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។

អ៊ិៃឌបីផប៉ៃផ�ៃស៍រ�្ឋមបីសសួរី៖ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃពិពណ៌នាអំពរីរោររំាងលំបៅរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងស៊ីយែូៃបោយរោរ

កបរោសថា«បសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិងភាពបរិបូរណ៍ោៃក្ងម្របលើ្ិរច្ចរោររបស់ព្ួរប្បហើយទរីរបហាសាថាៃោៃរោលាយជាចរាការ

សម្បតូរណ៍បភា្្ល»(Autobiography of Parley P. Pratt, ោៃបោះពុម្ពបោយParley P. Pratt Jr.[ឆ្នាំ

១93៨],ទំពព័រ93)។អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីោៃបធ្វើរោរបដើម្បរីបំបពញរាមតកមូវរោរនៃព្ួរបរិសុទ្ធថដលម្រ

ដល់។រោរណ៍បៃះរួមរាៃទាំងរោរទិញដរីៃិងបបងកើតឃ្លាំងមួយៃិងបរាងពុម្ពមួយ។កតមឹថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33ចំៃួៃពួ្របរិសុទ្ធ

ន ង្ៃចុងបករោយោៃប្រើៃប�ើង�ិតដល់១២00នា្រ់។បែុថៃតេអ្ន្រដឹ្រនាំៃិងពួ្របរិសុទ្ធពុំថមៃថាោមៃបញ្ហារបស់ពួ្រប្បនាះបទ។

សរា�ិ្រមួយចៃំួៃោៃអៃុញ្ញាតឲ្យភាពអរាមៃិយមៃិងភាពបលា្លៃ់របស់ព្ួរប្រារាំងពួ្រប្មៃិឲ្យរសប់ៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃ

រោរថាវាយ។

បថៃថែមបៅបលើបញ្ហានានាថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃបធ្វើបោយសារថតរោរមៃិបោរពកបតិបតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្បនាះពួ្រប្ោៃ

កបឈមមុខៃឹង�បរាលាះជាមួយៃឹងកបជា�ៃបដើម្រ្ននុងតំបៃ់បនាះ។កបជា�ៃរដ្ឋមរីសសួរីោៃខ្វល់ជាខាលាំងអំពរីរោររី្រចបកមើៃដ៏

បលឿៃរបស់«ព្ួរមរមៃ»ៃិងឥទ្ធិពលរបស់ពួ្រប្បៅបលើបសដ្ឋ្រិច្ចៃិងៃបោោយ្រ្ននុងតំបៃ់។អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនា្រ្ននុងតំបៃ់

ពុំយល់កសបចបំោះ�ំបៃឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបទ។អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនារានា្រ់ោៃ្ ្សព្វ្សាយរោរ្រុហ្រអំពរីសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

បហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេកបជាពលរដ្ឋឲ្យកបកពឹតតេអំបពើហងឹសាទាស់ៃឹងព្ួរប្។បហើយបៅ្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33ដព័បុលយូ

ដបុលយូថហ្វបោៃបោះពុម្ពអតថែបទមួយចំណងប�ើងថា«Free People of Color(រោរមៃិបរើសបអើងពូ�សាសៃ៏)»

ថដលោស់បតឿៃដល់ពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាអំពរីរោរ្ សាយសាសនាបៅ្រ្ននុងចំបណ្មពួ្រទាស្ររ។ពលរដ្ឋមរីសសួរីថដល

ជាអ្ន្រោំកទឲ្យរាៃទាសភាពោៃសៃ្និោឋាៃបោយពុំកតមឹកតូវថាពួ្របរិសុទ្ធ្រំពុងអបញជើញពួ្រទាស្ររថដលរួចខលែលួៃម្ររោៃ់

រដ្ឋមរីសសួរី។រោរណ៍បៃះោៃបថៃថែមៃូវសាថាៃភាពរាៃតឹងរួចបៅបហើយបៅ្រ្ននុងរដ្ឋ។បៅន ង្ៃទរី២0ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33

ព្ួរមៃុស្ស្ំរណ្ចោៃបោះរា៉ាស៊ីៃបោះពុម្ពបៅបលើ្ លែតូវ្ំរបទចរោរិោលព័យបោះពុម្ពបំផ្លាញសៃលែឹ្រនៃកពះ្ម្ពរីរបទបញ្ញតតេិថដលពុំ

ទាៃ់្រិបជាបសៀវបៅបស្ទើរថតទាំងអស់បហើយោៃចា្រ់�ព័រៃិងបរាមសត្វបលើប៊ីស្សពោ៉ាកទចិៃិងអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿប្មះឆ្បលស

អាថលៃបហើយោៃ្ ំរាម្ំថហងពួ្របលា្រឲ្យបចញពរីក្រងុ។រោរកបទុស្រាែយោៃបៃ្បហើយពួ្របរិសុទ្ធោៃបង្ខំឲ្យចា្របចញពរី

�ុំចា្រសុៃបៅ្រ្ននុងថខវិច្ិរោៃិងថខធ្នតូនៃឆ្នាំបនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបបើអ្ន្រជាមៃុស្សរានា្រ់្រ្ននុងចបំណ្មពួ្របរិសុទ្ធសុចរិតទាំងបនាះថដល

សង្ឹមថាទទួលោៃរោររោរោរពរីកពះអរាចស់បែុថៃតេថបរជាកតវូបង្ខំឲ្យចា្របចញពរី�ំុចា្រសុៃបៅវិញបនាះ?

• បបើៃរណ្រានា្រ់សួរអ្ន្រថាបហតុអ្វរី្រ៏ព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មៃុពុំអាចសាថាបនាក្រុងនៃស៊ីយែូៃោៃបតើអ្ន្រៃឹងតបោ៉ាងណ្?

(បដើម្បរី�ួយសិស្សបឆលែើយតបៃឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១0១:6–៧,១03:២–4,១0៥:3–4,9)។

បបើអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃសុំឲ្យសិស្សកត�ប់បៅ្រថៃលែងអង្គនុយវិញបទសូមអបញជើញឲ្យព្ួរប្បៅ្រថៃលែងអង្គនុយវិញចុះ។
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សតើអនាគតនៃេម៊ីយ៉ូៃសៅជាយ៉្ា ណា?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:២១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលថា

បតើកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីស៊ីយែូៃោ៉ាងណ្ខលែះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ូសចំណ្ំោ្រ្យថដលបបកងៀៃៃូវ

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមថា៖ស៊៊ីយ៉ូៃគឺបរិសុទ្ធគៅក្នុង�ួងចិត្ត។សូមបោងបៅបញជរីនៃបោលរោរណ៍ៃិងឥរោិបទទាំងឡាយ

បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបោលរោរណ៍សុចរិតទាំងបៃះ�ួយមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យថកបជារាៃចិតតេល្អសុទ្ធសាធបោយរបបៀបណ្?

• បតើតួនាទរីរបសប់យើងបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនាស៊ីយែូៃសព្វន្ងៃ្ ឺជាអ្វរី?(បយើងអាចរសប់ៅបោយសុចរិតបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេ

អ្ន្រដនទឲ្យរស់បៅសុចរិត។បៅបពលបយើងរស់បៅបហើយថច្រចាយដំណឹងល្អបនាះកពំថដៃស៊ីយែូៃកតូវោៃពកងរី្របស្្រ

របស់វកតូវោៃពកងឹងបហើយកពះកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធជាមួយៃឹងរោររោរោរ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃបសច្រ្រីសុចរិតថដលោៃបរៀបរាប់បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមបលើ្រ

ទ្ឹរចិតតេដល់ព្ួរប្សរបសរបោលបៅមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រតក់រារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្បដើម្បរីរស់បៅរាមបោលរោរណ៍មួយឲ្យរោៃ់ថតបសាមះកតង់។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៧
បមបរៀៃទរី6២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៧:១–៦

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្្ររីតាំងនន្ររី្កងុស៊មីយ៉ូន

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្រាៃចំណង់ពិតជាចង់បធ្វើអ្វរីមួយោ៉ាងខាលាំងដូចជារោរកោរព្ធពិធរីសករាប់

ន្ងៃឈប់សករា្រមួយឬន្ងៃខួប្រំបណើតរោរបបកមើបបស្រ្រម្រោរបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធរោរទទួលអំបណ្យឬរោរ

បៅសួរសុខទុ្រ្ខមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលកពតឹតេរោរណ៍ថដលព្ួរប្

្រំពុងទៃ្ទឹងរងចាំបនាះៃឹងម្រដលឆ់្ប់ៗ។

• បហតុអ្វរីកពឹតតេរោរណ៍បៃះសំខាៃ់ខាលាំងមលែែបះចបំោះអ្ន្រ?

• បតើស្រម្ភាពរបស់អ្ន្រ�ះឥទ្ធិពលបលើរោររំប្ើបចិតតេរបស់អ្ន្រចំបោះកពតឹតេរោរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមរំឭ្រសិស្សថារាមរយៈវិវរណៈថដលោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធបនាះព្ួរបរិសុទ្ធោៃដឹងថាស៊ីយែូៃៃឹងសថែិតបៅ្រ្ននុង

ទរីរំាងណ្មួយបៅរដ្ឋមរីសសួរី(សូមបមើល្�ៃិងស�៥២:២,៥,4២)។សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់បៅ

ពួ្របរិសុទ្ធ�ំនាៃ់មៃុមួយចំៃួៃឲ្យបធ្វើដំបណើរម្រពរីរដ្ឋអូនហអូបៅរោៃ់រដ្ឋមរីសសួរីម្របនាះសរា�ិ្រជាបកចើៃនៃសាសនាចក្រ

ោៃសិ្រសាសាមៃដឹងជាមុៃអំពរីទរីរាំងជា្រ់លា្រ់នៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សញាណដឹងអំពរីអារម្ណ៍ប្រលែៀវរោលារបស់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីរោរសាថាបនាប�ើងនៃស៊ីយែូៃសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

ៃូវដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមអំពរីបងកសរីបែូលរីនណត៍។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរីរបបៀបថដលស្រម្ភាពរបស់បងកសរី

នណត៍ឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីរោរ្ ិតទ្ុរជាមុៃសករាប់រោរសាថាបនានៃក្រុងស៊ីយែូៃ។

« ្រងបេតី នណត៍ ជា រាដា� �្រេ់ នរូដវល នធិង ជាេរាែធិក នន សាខា ខរូលេ្វធិល បាន ប្រ្ុ�ែតីវិត �្រេ់ោត់ គ្្វើដុំគណើ�គៅ 

េី៊�៉រូន ។ េុខភាព �្រេ់ ភរូលតី បាន ធាលាក់ចុះ ្រ៉ុដន្ ចធិត្ �ំគភើ្រ �្រេ់ោត់ គដើម្តី គមើល ទឹកដតី េនយា ្ឺ ខាលាុំងក្លា ្រុំែុត ដដល 

ោត់ បាន ្រដធិគេ្ ពុុំ ចង់ គៅ ក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។. . . ករូនប្រុេ �្រេ់ោត់ បានេ�គេ� ថ្ ‹ ្រុំណង ដ៏្ុំ្រុំែុត �្រេ់ោត់ 

ដតមួ�្ត់ ្ឺ គដើម្តី គៅជាន់គលើ ទឹកដតី េ៊ី�៉រូន នធិង �រូ្រក្� �្រេ់ ោត់បតរូវ ្រញ្ចញះ គៅក្ញង ទឹកដតីគនាះ › ។. . . គបក្�មក ោត់ 

បាន បបា្រ់ ថ្ ‹ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន តាម ្រុំណង នន ដួងចធិត្ ោត់ គហើ� ោត ់បាន �េ់គៅ គដើម្តី ឈ� គលើ ទឹកដតីគនាះ › 

[Scraps of Biography: Tenth Book of the Faith–Promoting Series, 1883 ) ទុំព័� ៧០ េរូមគមើល ែងដដ� 

History of the Church, ១:១៩៩] ។ ភរូលតី បាន ទទួលម�ណភាព គបក្�ពតីគៅដល់ទឹកដតីេ៊ី�៉រូន បានពតី�េបាតាហ៏ 

គហើ�ោត់្ឺជាពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� ដុំ្ររូង គ្ ដដល បាន្រញ្ចញះេពគៅ�ដ្ឋ មតីេេួ�ី » (Church History in the 
Fulness of Times, គបាះពុម្ព គលើកទតីពតី� [Church Educational System manual, ២០០៣] ទុំព័� ១០៥ ) ។

បរុព្វកថា
គៅ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣១ បពះអរាចាេ់ បាន្រញ្ជា ឲ្យ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង ពួកដអលគឌើ� 

គែ្សងគទៀត គក្ះគៅ ប្រែុុំ េន្ធិេតីទ សាេនាចបក មួ� គៅ �ដ្ឋ មតីេេួ�ី ( េរូមគមើល 

្. នធិង េ. ៥២:២) ។ គោ�គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ តាម ្រញ្ញត្ធិ គនាះ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង 

អ្កគែ្សងគទៀត បាន គ្្វើដុំគណើ� ចរាងា� ៩០០ ដមល៉ ពតី អរូនហអរូ គៅ�ដ្ឋមតីេេួ�ី ។ 

្រនាទា្រ់ពតី ពយាក្�ី បាន គ្្វើដុំគណើ� ដល់�ដ្ឋ មតីេេួ�ី គនាះ គលាក បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល 

ឥឡជូវ បានកត់បតា ទុក គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧ ។ គៅក្ញងកណ្ឌ 

គនះ បពះអរាចាេ់បាន គ្រើក េដម្ង ទតីតាុំង េបរា្រ់ទតីបកុង េ៊ី�៉រូន ដដល្រុំគពញ 

តាមក្� េនយា មួ� ដដលបទង់បាន គ្្វើ ពតីគដើម ចុំគោះ ពួក្រ�ិេុទ្ ( េរូមគមើល ្. នធិង 

េ. ៥២ ) ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ដណនាុំ ែងដដ� ដល់ ្ុរ្្គល ជាគបចើន ោក់ទង នឹង 

តួនាទតី�្រេ់ ពួកគ្ គៅក្ញង ក្� សាថា្រនា េី៊�៉រូន ។

េូមគេូបញ្ជាក់អំពី

ងេចក្ីពិតទារំឡាយផដល

គ្ំ្ទដល់ងគ្លបំណរ

ននថ្នាក់េិកាខាស្លា

គៅគពល អ្ក្រគបងៀន េរូម្រូេ្រញ្ជាក់ពតី 

គេចក្តីពធិត ដដល នឹង ែួ� េធិេ្ស េគបមច 

គោល្រុំណងថ្នាកេ់ធិក្ខាសាលា នធិង 

ថ្នាក់វិទយាសាថាន សាេនា ៖ គដើម ត្ីែួ� 

�ុវវ័� នធិងមែ្ឹមវ�័ឲ្យ�ល់ 

នធិងពឹងដែ្អក គលើ ក្�្រគបងៀន បពមោុំ

ងដរ្វា�្ួនននបពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ 

រាន ភាព េក្ធិេមគដើម ត្ីទទួលព�ែ័

�ោុំងឡា�ននបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ 

នធិងគ�ៀ្រចុំខលៃលួន បកមុប្ួសា��្រេ់ពួកគ្ 

នធិងអ្កដនទគទៀត េបរា្់រ 

ែតីវិតដគ៏ៅអេ់កល្ជានធិច្ច 

ជាម�ួនឹងបពះវ�្រធិតា�្រេ់ពួកគ្ ដដល 

្ង់គៅសាថានេួ្៌។
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សូមរំឭ្រសិស្សថារាៃមៃុស្សបរីក្រុមថដលកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើដំបណើរ�ិត900ថមែលបៅរដ្ឋមរីសសួរី៖ពយារោរី

ៃិងក្ុរមតូចមួយនៃព្ួរថអលបឌើរ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥២,៥3)ក្រុមពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាមួយក្រុមកតវូោៃបៅឲ្យ

្សាយបៅរាម ល្ែតូវ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥២)ៃិងពួ្របរិសុទ្ធខូលស្វិលថដលោៃដឹ្រនាំបោយៃូថវលនណត៍(សូមបមើល

្�ៃិងស�៥4)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីបៅដល់រដ្ឋមរីសសួរីពយារោរីោៃទូលសួរកពះអរាចស់បដើម្បរីដឹងបកចើៃបទៀតអំពរីទរី្រថៃលែងនៃក្រុងស៊ីយែូៃ

ៃឹងកតូវបោះទរីរាំងបហើយបពលណ្ថដល្ួរថតសាងសង់ប�ើង។ចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់កតវូោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល្រថៃលែងថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអំពរីទរីក្រុងស៊ីយែូៃកតវូសាងសងប់�ើង។

• បតើទរីក្រុងស៊ីយែូៃកតូវសាងសងប់�ើងបៅ្រថៃលែងណ្?(អ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍�ំុចា្រសុៃរដ្ឋមរីសសួរី)។

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវសាងសង់ប�ើងបៅ្រថៃលែងណ្ថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងទ្ឹរដរីស៊ីយែូៃ?(បៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍

រដ្ឋមរីសសួរីជា្រថៃលែង្រណ្ដាលនៃស៊ីយែូៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧:3សារប�ើងវិញបោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលថាបតើកពះអរាចស់

រាៃបៃ្ទតូលថា្ួររាំងបៅ្រថៃលែងណ្្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរីជា្រថៃលែង្រណ្ដាលនៃស៊ីយែូៃ។

• បតើកពះអរាចស់ចង្អនុលបរ្ហាញពរីអ្វរីខលែះថដល្ួរថតរំាងបៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរីឬបៅ្រ្ននុង្រថៃលែង្រណ្ដាលនៃ

ស៊ីយែូៃ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះវិហារបរិសុទ្ធគឺស្ថិតគៅ

កផៃលងកណាដាលនៃស៊៊ីយ៉ូៃ)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧:4–6បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធទិញដរីបៅ�ុំវិញ�ុំ

ចា្រសុៃរដ្ឋមរីសសួរីថដលៃឹងអាចឲ្យព្ួរប្ចាប់ប្្ើមសាថាបនាស៊ីយែូៃៃិងសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៧:៧–១៦

្្ះអម្ចាស់តណនាំដល់រុែ្្គលម្នាក់ៗតដលទាក្់រងនឹងែួនា្ររីររែស់្ ួកជ្ជៅក្ននុងការសាថារែនាស៊មីយ៉ូន។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យបដើរតួសថមតេងដូចខាងបករោមបៅខាងមុខថានា្រ់បរៀៃ(អ្ន្រអាចៃិោយជាមួយសិស្សពរីរនា្់របនាះ

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃបហើយទុ្របពលឲ្យព្ួរប្បរៀបចំខលែលួៃ)៖

សិស្សរានា្រ់សួរដល់សិស្សប្្សងបទៀតថាបហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្មៃិម្ររោៃ់រោរកប�ុំសាសនាចក្រឬស្រម្ភាពនានាមួយរយៈ

បករោយបៃះ។សិស្សទរីពរីរតបថាពួ្រោត់រាៃអារម្ណ៍ថាមិៃចាោំច់។សិស្សពុំថមៃជាអ្ន្រដ្ឹរនាំ្រ្ននុងថានា្រ់យុវវព័យឬ្រូរ៉ុមបហើយ

ពុំរាៃអារម្ណ៍ថាោត់បធ្វើឲ្យរាៃភាពខុសថបលែ្រអ្វរីចំបោះអ្ន្រដនទបៅ្រ្ននុងក្រមុ។

បនាទាប់ពរីសិស្សទរីពរីរោៃថច្រចាយអំពរី្រង្វល់ទាំងបៃះសូមសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាបតើព្ួរប្ៃឹងបឆលែើយតបបដើម្បរី�ួយសិស្សបៃះ

ោ៉ាងដូចបម្ច។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃថច្រចាយ្ំៃិតរបស់ព្ួរប្បហើយសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដល

អាច�ួយយុវ�ៃឬយុវនារីបៃះបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាថ្្ន្រថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងខ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្. នរិ ស. ៥៧:៧, ្. នរិ ស. ៥៧:៨–១០, ្. នរិ ស. 

៥៧:១១–១២, ្. និរ ស. ៥៧:១៣។

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗបហើយចាត់ឲ្យ្ ូៃរីមួយៗៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរបោងមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបនាះ។សូម

ឲ្យសិស្សអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃចាត់បហើយរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរសំណួរ

ទាំងបៃះបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើកពះអរាចស់ចាត់ឲ្យៃរណ្�ួយសាថាបនាស៊ីយែូៃ?

• បតើបុ្្គលរានា្់របៃះោៃចាត់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលជារោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្។សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្ស

រានា្រ់ៗថដលកតូវោៃកបឹ្រសាឲ្យរំាងលំបៅបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមរីសសួរីរាៃអំបណ្យទាៃៃិងបទពបរោសល្យថដលកតូវរោរចាោំច់

បដើម្បរីសាថាបនាស៊ីយែូៃ។
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• បតើោ្រ្យទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់បបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលកទង់សាថាបនាៃ្ររបសក់ទង់?(សិស្សអាចៃឹង

បកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងគួរផតគពបើកមាលាំងផ្ទាល់ខលលួៃគយើងមានាក់ៗ

គ�ើម្បីជួយោថាបនាៃគររបស់ព្រះអមាចាស់គៅគ្លពទង់គៅគយើងឲ្យគធ្ើ�ូគចានារះ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សសរបសរវបៅថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតខ៨–១3)។

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះអាច�ួយយុវ�ៃឬយុវនារី្រ្ននុងរោរសថម្ងោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះៃិងរបបៀបថដលវទា្រ់ទងៃឹងព្ួរប្រោៃ់ថតល្អសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសុំឲ្យសិស្សបឆលែើយវបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្៖

ង្រើ ភាព ខ្លារំ របស់អ្ក ្ ឺជា អ្ដី?

ង្រើ ករាលាំរ របស់អ្ក អាច ជា ពរជ័យ ចំងោទះ្្ួសារ នរិ សាសនាច្ក របស់អ្ក ោ៉ារ ដូចងមច្ ?

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយ្ ំរូអំពរីមៃុស្សថដលពួ្រប្សាគល់ថាោៃសាថាបនាសាសនាចក្របោយរោរបកបើ្ររាលាំងផ្ទាល់ខលែលួៃ

អំបណ្យទាៃខាងវិញ្ញាណៃិង�ំនាញថដលពួ្រប្រាៃ។សូមបញ្ចប់បោយបធ្វើរោរបញ្ជា្់រថាសិស្សរានា្រ់ៗរបស់អ្ន្ររាៃ

តួនាទរីសំខាៃ់មួយបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនាៃ្ររបសក់ពះអរាចស់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបកបើបោយអស់្ររាលាំងរបស់ពួ្រប្

រានា្រ់ៗបដើម្បរីកបទាៃពរដល់ក្រុមក្ួសារៃិងសាសនាចក្ររបស់ពួ្រប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៨:១–៣៣
បមបរៀៃទរី63៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥៨:១–33

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:១–៥

្្ះអម្ចាស់្ូរនាមនដល់្ួករែរិសុ្រ្ឲ្យជសាមះ្ែង់ជទាះស្ិែជៅក្ននុង្រុកខេជវ្រនាររែស់្ួកជ្ក្តរី

មុៃបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរោ្រ្យបច្ចនុប្ន្ៃិងអនា្្របៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមចាប់ប្្ើមថានា្់របរៀៃបោយរោរសុំឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីឧបស្្គដ៏បំ្ុតថដលពួ្រប្្ំរពុងកបឈមមុខ្រ្ននុងបពល្្រីៗបៃះ្រ្ននុង�រីវិត

ពួ្រប្។

• បតើរោរ្ ិតអំពរីអនា្តរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិង�រីវិតបនាទាប់អាច�ួយអ្ន្រឲ្យបោះកសាយចំបោះឧបស ្្គទាំងឡាយថដល

អ្ន្រ្ំរពុងកបឈមមុខនាបពលបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរីឧបស្្គទាំងឡាយថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅ

រដ្ឋមិសសួរីោៃ�ួបកបទះ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3១ថដលអាចៃឹងបណ្ដាលឲ្យពួ្រប្មួយចំៃួៃរាៃរោរោ្់រទឹ្រចិតតេ។

បៅ្រ្ននុងថខម្ររាឆ្នាំ១៨3១ពួ្រអ្ន្រ្្សព្សាយសាសនាោៃរ្រប�ើញអាបមរ្ិររោំងបដើមបដឡាថវ្ំរពុងរស់បៅ្រ្ននុងទ្ឹរដរី

�ៃជាតិអាបមរិ្ររោំងបដើមហួសបៅភា្ខាងលិចនៃកពំកបទល់រដ្ឋមិសសួរី។អាបមរ្ិររោំងបដើមបដឡាថវរាៃចំណ្ប់អារម្ណ៍

បរៀៃដំណឹងល្អថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបោយសារថតពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាពុំ

ទទួលោៃរោរអៃុញ្ញាតបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងទឹ្រដរីអាបមរិ្ររោំងបដើមបហើយ្ សាយដំណឹងល្អៃិងបោយសារថតរាៃរោរ�ំទាស់

ម្រពរីភានា្រ់រ្រអាបមរិ្ររំោងបដើម្រ្ននុងមូលោឋាៃៃិងពួ្រក្ូ្រ្វាលបនាះពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាម្រពរីសាសនាចក្រកតូវោៃ

បង្ខំឲ្យចា្របចញពរីទឹ្រដរីបនាះ។បពលបនាះពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាោៃបែុៃបែងបបកងៀៃដល់អ្ន្ររាំងលំបៅ�ៃជាតិថស្ប្រ

សបៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីៃិងតំបៃ់បៅ�ុំវិញបែុថៃតេរាៃអ្ន្រផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿតិចជាងដប់នា្រ់ោៃចូលរួម្រ្ននុង

សាសនាចក្របៅកតឹមថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3១។បៅបពលពួ្រថអលបឌើរនៃសាសនាចក្រម្រពរីអូនហអូោៃចាប់ប្្ើមបៅដល់

រដ្ឋមិសសួរីបៅថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3១បនាះព្ួរប្មួយចំៃួៃោៃខ្រចិតតេចបំោះអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។ពួ្រប្មួយចំៃួៃ

ោៃរំពឹងថាៃឹងបមើលប�ើញសហ្មៃ៍នៃអ្ន្រប�ឿរី្រចបកមើៃោ៉ាងឆ្ប់រហព័សៃិងរាៃទរីលបំៅមួយថដលកតវូោៃបរៀបចំបដើម្បរី

ទទួលសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃបធ្វើអបនាដាកបបវសៃ្៍ចូលម្រ។ពួ្រប្មួយចំៃួៃតូចសថម្ងអំពរី្រង្វល់បោយសារថតថដៃដរី

បៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍ពុំោៃអ្ិវឌ្ឍ។បថៃថែមពរីបលើបនាះរាៃបងប្អតូៃកបុសមួយចៃំួៃោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យសានា្រ់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរីបហើយទិញដរីបដើម្បរីបរៀបចំស៊ីយែូៃសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធថដលៃឹងម្រដល់បពលបករោយបទៀត។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាសាថាៃភាពបៃះអាចបធ្វើឲ្យោ្រ់ទឹ្រចិតតេដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោ៉ាងដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ពួ្រថអលបឌើរថដលអាចៃឹងោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យបោះកសាយបញ្ហាថដលពួ្រប្កបឈមមុខ។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ១ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ តធិចជាង ពតីេបាដាហ ៍្រនាទា្រ់ពតី បពះអរាចាេ់ បាន 

កុំណត់ អ៊ិនឌតីដ្រ៉នដដនេ៍ �ដ្ឋ មតីេេួ�ី ជាចុំណុចកណាដាល នន េី៊�៉រូន គនាះ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល រាន គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៨ ។ 

វិវ�ណៈគនះ បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ ជា ចគមលៃើ�ត្រចុំគោះ អ្កោុំងឡា� ណា ដដល �ំគភើ្រ ចធិត្ 

ចង់ ដឹង អុំពតី បពះហឬទ�័ �្រេ់បពះ េ្តីអុំពតី ពួក គ្ េថែធិត គៅក្ញង ទឹកដតី្មេតី គនះ ។ គៅក្ញង 

វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ទរូនាមន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ គសាមះបតង់ គោះេថែធិតគៅ ក្ញង 

ទុកខេ គវទនា �្រេ់ពួកគ្ក្តី គហើ� បាន ពន្យល់ ថ្ គហតុអ្វតី បានជា បទង់ ្រញ្ជូន ពួក្រ�ិេុទ្ 

ឲ្យ គៅេី៊�៉រូន ។ បពះអរាចាេ់ ក ៏បាន គលើក ទឹកចធិត្ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ គប្រើ គេ�ីភាព 

�្រេ់ពួកគ្ គដើម្តី នាុំ មកនរូវ គេចក្តីេុច�ិត ែងដដ� ។
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• បតើកពះអរាចស់ោៃកោប់អ្វរីខលែះដល់ពួ្រថអលបឌើរ?

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងខ២ោ៉ាងដូចបមច្?(សិស្ស្ ួរថតកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងៃឹង

ពតូវបាៃពបទាៃ្រគបើគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់។រង្វាៃ់�៏អស់កល្ជាៃិច្ចរបស់គយើងៃឹងមាៃកាៃ់ផតគពចើៃ

គបើគយើងបៃ្ដគោមារះពតង់គៅក្នុងទុក្ខគវទនា។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចំណ្ំឃ្លាថដលបបកងៀៃបោលលទ្ធិទាំងបៃះ

បៅខ២)។

សូមបោងបៅបលើោ្រ្យបច្ចនុប្នៃ្ិងអនា្្របៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥៨:3–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ពួ្រថអលបឌើរអំពរីបច្ចនុប្បៃ្នភាព

ៃិងអនា្តភាពរបស់រាកសតេកទង់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ3បតើជាញ្ឹរញាប់បយើងបមើលពំុប�ើញឬពុំយល់អ្វរីខលែះបៅបពលបយើងឆលែងរោត់បសច្រ្រីទុ្រ្ខបវទនា?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះហា្រ់ដូចជាបញ្ជា្រ់ថាកពះអរាចស់ចង់ឲ្យព្ួរថអលបឌើរបមើលរំលងៃូវរោរសា្រល្បងទាំងឡាយ

ថដលពួ្រប្្រំពុងស៊ូកទាំបហើយឲ្យបផ្ដាតបៅបលើអនា្តដ៏រុងបរឿងថដលពួ្រប្ៃឹងទទួលពបិសាធៃ៍�ំៃួសវិញបបើពួ្រប្បៅ

បសាមះកតង់។សារលិខិតរបស់កពះអរាចស់ចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីអាច�ួយបយើងឲ្យស៊ូកទាំៃឹងឧបស្្គនានារាមរយៈ

រោររ្រសាបផ្ដាតរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់របស់បយើងបៅបលើពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលស៊កូទាំៃឹង

បសច្រ្រីទុ្រ្ខបវទនាបោយបសាមះកតង់។

• បតើរោរទុ្រចិតតេថាកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរដល់អ្ន្រ�ួយអ្ន្រឲ្យស៊ូកទំាៃឹងបសច្រ្រីទុ្រ្ខបវទនាបោយបសាមះកតង់ោៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រកតវូោៃកបទាៃពរចំបោះរោរបៅបសាមះកតង់អ�ំនុងបពលរាៃបសច្្ររីទុ្រ្ខបវទនា

បនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីឧបស្្គដ៏ធំបំ្ ុតថដលពួ្រប្្រំពុងថត�ួប្រ្ននុងបពល្្រីៗបៃះម្ងបទៀត។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

ពួ្រប្ឲ្យបៃ្បៅបសាមះកតង់ចបំោះដំណឹងល្អបទាះជារាៃឧបស ្្គនានា្រ្រីបដើម្បរីពួ្រប្អាចទទួលោៃររ្វាៃ់ថដលកពះអរាចស់

រាៃបៅ្រ្ននុងឃ្លាំងសករាប់ពួ្រប្ទាំង្រ្ននុងបពលបៃះៃិងបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:៦–១៣

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្ ន្យល់អំ្ រីមូលជហែុតដល្្រង់ោនរែញជទូន្ ួករែរិសុ្រ្ជៅស៊មីយ៉ូន

សូមសួរសិស្សៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃប្សុំឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយបែុថៃតេអ្ន្រពុំយល់ពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រកតវូោៃសុំឲ្យបធ្វើបរឿងបនាះថដរឬបទ?បតើបរឿងបនាះ

បធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្?

• ្្ទនុយបៅវិញបតើអ្ន្រធាលាប់រាៃៃរណ្រានា្រ់ម្រសុំឲ្យអ្ន្របធ្វើអ្វរីមួយបហើយ្រ៏ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលកតូវបធ្វើដបូចានាះ

ថដរឬបទ?បតើរោរដឹងពរីមូលបហតុបធ្វើឲ្យរាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណ្?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ៃូវមូលបហតុមួយចំៃួៃរបស់កទង់ថដលបញជតូលមៃុស្សឲ្យបៅចា្រ់ក្ឹះនៃស៊ីយែូៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:6–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យ្រ្ននុងរោរបញជតូៃមៃុស្សឲ្យបៅចា្់រក្ឹះនៃស៊ីយែូៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:9–១3បោយពៃ្យល់ថាមូលបហតុមួយថដលកពះអរាចស់បញជតូៃមៃុស្ស

ឲ្យបៅចា្រ់ក្ឹះនៃស៊ីយែូៃ្ឺបដើម្បរីបរៀបចំថ្ៃដរីសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ

កពះអរាចស់ោៃសំបៅបៅបលើបរឿងបកបៀបបធៀបកពះ្ម្ពរីរសញ្ញ្ា ្រីថដលបបកងៀៃថាមៃុស្សបៅក្ប់ជាតិសាសៃ៍ៃឹងកតូវោៃ

អបញជើញឲ្យម្រទទួលទាៃពរ�ព័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។

• បតើរោរដឹងថាពួ្រប្្រំពុងបរៀបចំថ្ៃដរីសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ�ួយពួ្រថអលបឌើរឲ្យ

បៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីទ្ុរ្ខបវទនារបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមច្?
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:១៤–២៣

្្ះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្រី្រំនួលខុស្ែូវររែសរ៊់ែមីស្ស្ជហើយរែញ្ជាឲ្យ្ួករែរិសុ្រ្រកសាចបារែ់តដនដរី

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃបៅប៊ីស្សពថអតវឹត

ោ៉ាកទិចឲ្យដឹ្រនាំ្ិរច្ចខិតខំបដើម្បរីសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។

កពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចៃិងស៊ីឌៃរី

ហ្គរីលបប៊ីតឲ្យបៃ្បៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីក្ប់ក្ងបលើ

កទព្យសម្បតតេិសាសនាចក្របហើយទិញដរីបៅ្រ្ននុងៃិងបៅ�ុំ

វិញអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្�ៃិងស�

៥៧:៧–៨)។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលពួ្របរិសុទ្ធោៃ

បរៀបចំបដើម្បរីទិញដរីបនាះប៊ីស្សពោ៉ាកទិចោៃទាស់សម្រីៃឹង

យែូថសបសី្៊ធអំពរី្ ុណភាពដរីថដលកតូវោៃបក�ើសបរើស។ោត់

រាៃអារម្ណ៍ថាដរីបៅ្រថៃលែងប្្សង្ួរថតកតូវោៃទិញ�ំៃួស

វិញ។រោរពុំចុះសកមុងោនាបៃះនាំឲ្យកពះអរាចស់សតេរីបបនាទាស។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥៨:១4–១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិច។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• សូមនាំសិស្សឲ្យកត�ប់បៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៥៨:3។បតើបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងខ

្ម្ពរីរបនាះោៃ�ួយប៊ីស្សពោ៉ាកទិចបក�ើសបរើសថកបចិតតេ

ឈប់ទាស់សម្រីៃឹងពយារោរីអំពរីដរីចំថណ្រណ្ថដល្ ួរថត

ទិញោ៉ាងដូចបម្ច?

ចូរពៃ្យល់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាប៊ីស្សពោ៉ាកទិចោៃទទួលយ្ររោរស្រីបបនាទាសរបស់កពះអរាចស់បោយរាបសាបហើយ

ោបរបស់ោត់កតូវោៃអ្ព័យបទាស។

• បតើបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:3អាច�ួយបយើងបឆលែើយតបចំបោះបទបញ្ញតតេិ

របស់កពះអរាចស់បោយបសច្រ្រី�ំបៃឿជាជាងបោយរោរមៃិប�ឿៃិងបសច្រ្រីងងឹតបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:១6–២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ប៊ីស្សពោ៉ាកទិចអំពរីតួនាទរីរបស់ោត់្រ្ននុងនាមជាប៊ីស្សពៃិងទំៃួលខុសកតូវរបស់ោត់បដើម្បរី�ួយ

សាថាបនាស៊ីយែូៃ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើទៃួំលខុសកតូវរបស់ប៊ីស្សព្ ឺជាអ្វរី?

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃអ្វរីខលែះថដលពួ្រប៊ីស្សពកតូវវៃិិច្ព័យដល់រាកសតេរបសក់ពះអរាចស់នាបពលសព្វន្ងៃបៃះ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:២១–២3បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់រំពឹងឲ្យបយើងរ្រសាចបាប់នៃថដៃដរីរហូត

ដល់កទង់ោងម្របហើយក្ងរា�្យអំ�នុងសហសវត្សរ៍។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:២៤–៣៣

្្ះអម្ចាស់្រូនាមន្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យជ្រែើសិ្រ្ិជ្ជើសជរើសររែស់្ួកជ្ជដើម្បរីជ្វើល្អ

សូមបរ្ហាញសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖

សូមកសនមែថាបៅបពលអ្ន្រ្រំពុងបដើររាម្លែតូវអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សចំណ្ស់រានា្រ់ដួល។បតើចំៃុចខាងបករោមណ្មួយ

ថដលអ្ន្រ្ួរបធ្វើ?

្រ�រង់ចាំឲ្យកពះវិញ្ញាណបំ្ុស្ំៃិតអ្ន្រឲ្យ�ួយ។

ខ�រង់ចាំឲ្យៃរណ្រានា្រ់បទៀតកោប់អ្ន្រថាកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះ។

្�រង់ចាំបមើលបបើសិៃជារាៃៃរណ្រានា្រ់ប្្សងបទៀតៃឹងម្រ�ួយ។

���ួយដល់មៃុស្សថដលដួលបនាះភាលាមៗ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៣៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៨:១–៣៣

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់បដើម្បរី�ួយមៃុស្សរានា្់របោយពុំចាំោច់រង់ចាំរោរដឹ្រនាំពរីមៃុស្សរានា្រ់ប្្សងបទៀត?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:២6–២៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃព្ួរបរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្�ួបៃឹងរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរសាថាបនា

ទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាឃ្លា«អ្ន្រណ្ថដលកតូវប្បង្ខំៃូវក្ប់អ្វរីៗទាំងអស់»[្�ៃិងស�៥៨:២6]

សំបៅបៅបលើៃរណ្រានា្រ់ថដលពុំបធ្វើស្រម្ភាពចាំរហូតទាលថ់តពួ្រប្កតូវោៃតកមូវឲ្យបធ្វើដបូចានាះ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ២6–២៨?(សិស្សអាចៃឹងបឆលែើយតបជាមួយបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម

ថា៖គយើងមាៃអំណាចគ�ើម្បីគពជើសគរើសគធ្ើសកម្មភា្សពមាប់ខលលួៃគយើង។គបើគយើងរង់ចាំព្រះអមាចាស់ពបាប់អ្បីៗពគប់យា៉ាង

�ល់គយើងថ្គួរគធ្ើអ្បីគនារះគនារះគយើងៃឹងបាត់បង់រង្វាៃ់គយើងគ�ើយ។គបើគយើងគពបើសិទ្ធិគពជើសគរើសរបស់គយើងគ�ើម្បីគធ្ើ

គរឿងទាំងឡាយផ�លនាំមកៃូវគសចក្ដបីសុចរិតគនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃរង្វាៃ់។សូមបកបើោ្រ្យរបស់សិស្សសរបសរ

បសច្្ររីពិតទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសបំៅបៅបលើ«ររ្វាៃ់»អ្វរីខលែះ?បតើរោរបធ្វើអ្វរីៗថដលល្អៗបោយសិទ្ធិបសរីភាពផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង

�ះឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលបយើងទទួល�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ចោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃថដលអ្ន្រអាចបកបើបោយអៃ្ទៈសារ្រ្ននុងរោរបធ្វើល្អបៅប្ហោឋាៃរាៃអ្វរីខលែះ?បៅសាលារាៃអ្វរីខលែះ?បៅ្រ្ននុងវួដ

ឬសាខារបស់អ្ន្ររាៃអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរឲ្យបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើស

របស់ពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:២9–33ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីបធ្វើល្អឬៃរណ្ថដលសង្សព័យចបំោះបទបញ្ញតតេិ

របស់កពះ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើល្អឬៃរណ្ថដលសង្សព័យចបំោះ

បទបញ្ញតតេិរបសក់ពះ?

• បតើមៃុស្សមួយចំៃួៃបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលពួ្រប្ពុំទទួលោៃពរ�ព័យបោយសារថតភាពខជិលកចអូសឬរោរ

មិៃបោរពកបតិបតតេិរបស់ពួ្រប្បនាះ?បតើរាៃរោរកពរាៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់បុ្្គលជា្រ់លា្រ់្រ្ននុង

ខ33?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបកបើសិទ្ធិបសរីភាពរបស់បយើងបដើម្បរីបធ្វើល្អ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើស

របស់ពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើអ្វរីមួយល្អពរីមុៃ�ួបោនាម្ងបទៀត។សូមកោប់សិស្សថាពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោសមួយបដើម្បរីថច្រចាយៃូវអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើជាចំថណ្រនៃបមបរៀៃបករោយ។
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គមគ�ៀន ទតី ៦៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៨:៣៤–៦៥
បមបរៀៃទរី64៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥៨:34–6៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមៃុៗសិស្សកតូវោៃអបញជើញឲ្យបកបើសិទ្ធិបសរីភាពរបស់ព្ួរប្ឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយថដលល្អមុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បៅន្ងៃ

បៃះ។សូមរាមោៃរោរអបញជើញបៃះបោយសុំឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្អំពរីរោរបក�ើសបរើស«ឧសសាហ៍

ចូលរួម»(្�ៃិងស�៥៨:២៧)្រ្ននុងកបបោ�ៃ៍ល្អ។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:៣៤–៤៣

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានការតណនាំស្រីអំ្រីស៊មីយ៉ូនជហើយរែជ្ងៀនជរលការណ៍ននការត្រែចិែ្ត

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ការណ្បចិ្្រ រានន័យ ោ៉ារណា ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របឆលែើយតបសំណួរបៃះ។បនាទាប់ម្រសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ខ្នុំអាច ដឹរ ថ្  

ខ្នុំ បាន ណ្បច្ិរ្ ងពញងលញ ងោយ រងបៀប ណា ? ង្រើ ខ្នុំអាច ដឹរ ថ្ ្ពទះអរាចាស់ អភ័យងទាស ចំងោទះអំងពើបាប ខ្នុំ ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរសំណួរទាំងបៃះ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យពួ្រប្ចំណ្យបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីសរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរៃិមួយៗ។បករោយពរីរាៃ

បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមកោប់ពួ្រប្ថាពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោសមួយបដើម្បរីបមើលចបមលែើយពួ្រប្បៅបពលបករោយ្រ្ននុងបមបរៀៃ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:34–3៧បោយរោរពៃ្យល់ថាព្ួរថអលបឌើរជាបកចើៃថដលោៃបធ្វើដំបណើរបៅ

រដ្ឋមិសសួរីបហើយៃឹងរសប់ៅទរីបនាះចង់ដឹងពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចាំោច់កតវូបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំោ្់រថ្ៃរោរៃិងសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។

កពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលផ្លាស់បៅរដ្ឋមិសសួរីឲ្យ្ ្ល់កោ្់រៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ព្ួរប្សករាប់ជា

បុព្វបហតុនៃរោរសាថាបនាស៊ីយែូៃប�ើង។រា៉ាទរីៃហារិសកតវូោៃថណនាំឲ្យបធ្វើជា្ំរូបៅ្រ្ននុងរោរកប្ល់កោ្់របៅឲ្យប៊ីស្សព។

ោត់ោៃបរិចាច្កោ្រ់ោ៉ាងបកចើៃបដើម្បរី�ួយប៊ីស្សពថអតវឹតោ៉ាកទិចទិញដរីសករាប់សាសនាចក្រ។

សូមសរបសរប្មះដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រា៉ាទ្ដីន ហារិស, វិលាម ដ័បុលយូ ណហប្្សៃិងងសបា ភដីង្រើសុន ។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:3៨–4១,60ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរទូនាមៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់រា៉ាទរីៃហារិស,វិលាមដព័បុលយូថហ្វប្សៃិងបសោ្រីបតើសុៃ

បៅបពលពួ្រប្ោៃបរៀបចំបដើម្បរីសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរដូចខាងបករោមសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោមប្មះកតមឹកតូវបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

• បតើអំបពើោបអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាជា្រំហុសរបស់រា៉ាទរីៃហារីស?បតើកពះអរាចស់កោប់ោត់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើអបំពើោបអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាជា្រំហុសរបស់វិលាមដព័បុលយូថហ្វប្ស?បតើកពះអរាចស់កោប់ោត់ឲ្យបធ្វើ

អ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាឃ្លា«ថស្វងរ្របដើម្បរីតបមកើងខ្ពស់»[ខ4១]ពុំរាៃៃព័យថាបធ្វើឬពយាោមបដើម្បរី

បរុព្វកថា
ជា ក្� គឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ េុំណួ� �្រេ់ពួក ដអលគឌើ� អុំពតី �គ្រៀ្រ គដើម ត្ី ដុំគណើ� ក្� សាថា្រនា 

ទតីបកុង នន េ៊ី�៉រូន បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៨ ន្ងៃទតី ១ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ។ ខ ៣៤–៦៥ រាននរូវ ក្� 

ដណនាុំ េ្តីអុំពតី ក្� �េ់គៅ តាម បកឹត្យវិន័� នន ក្� ថ្វា� ចុំគោះអ្កោុំងឡា� ដដល បាន 

ផាលាេ់គៅ ក្ន់ េ៊ី�៉រូន ។ គៅក្ញង ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ បពះអរាចាេ់ ក៏បាន ្រគបងៀន ែងដដ� 

អុំពតី គោលក្�ណ ៍នន ក្� ដប្រចធិត្ ដដលបាន ្រញ្ជាឲ្យពួកដអលគឌើ� ែសា� ដុំណឹងល្អ 

គហើ� ទរូនាមន ពួកគ្ ោក់ទង នឹង �គ្រៀ្រ គដើម្តី សាថា្រនា បកងុ េ៊ី�៉រូន ។
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ថ្រលម្អបោយអស់ពរីលទ្ធភាពរបស់បយើងបទ។ថតឃ្លាបៃះចង់សំបៅបៅបលើបំណងកោថានាឥតសុចរិតៃិងកប្របបោយអៃំួត

បដើម្បរីបរ្ហាញថាល្អកបបសើរឬសំខាៃ់ជាងមៃុស្សដនទបទៀត)។

• បតើបសោ្រីបតើសុៃពយាោមបធ្វើអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងអបំពើោបរបសោ់ត់?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាអំបពើោបទាំងឡាយរបស់មៃុស្សទាំងបៃះោៃ្ំរាម្ ំថហងបដើម្បរីរារាំងព្ួរប្ពរីរោរ�ួយសាថាបនាស៊ីយែូៃ។

• បតើអំបពើោបរបស់បយើងអាចៃឹងោ្រ់្រំហិតបលើសមតថែភាពរបសប់យើងបដើម្បរីបបកមើកពះអរាចស់រាមវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:4២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិតតេ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់បយើងបបើបយើងថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើង?(សិស្ស្ ួរថត

កោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងផពបចិត្ត្ បីអំគ្ើបាបរបសគ់យើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងអភរ័យគទាស�ល់គយើង

គ�ើយ្ ុំចងចាំអំគ្ើបាបរបសគ់យើងគទៀតគ�ើយ។សូមសរបសបោលរោរណ៏បៃះបៅបលើរោតាបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់

សិស្សឲ្យ្ ូសចំណំ្ឃ្លាថដលបបកងៀៃបោលលទ្ធិទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងខ4២)។

• បតើអបំពើោបរបស់បយើងមួយណ្ថដលរោរសៃយាបៃះកតវូោៃអៃុវតតេ?(អំបពើោបទាំងអស់)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់

ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

« មធិន ថ្ ក្��ំលង �្រេ់ គ�ើង ជាអ្វតី គនាះ គទ មធិន ថ្ េកមមេភាព �្រេ់ គ�ើង គ្្វើ ឲ្យ អ្កដនទ ឈឺ ចា្រ់ យ៉ាង ណា 

គទ កុំហុេ ោុំងគនាះ អាច បតរូវ បាន លុ្រគចាល ។ ចុំគោះ ខ្ញុំ ឃ្លា ដដល ល្អ ្រុំែុត គៅក្ញង្រទ្ម្ពតី� ោុំងអេ់ 

្ឺ គៅគពល បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល ថ្ ‹ គមើល ចុះ អ្ក ណា ដដល ដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើបា្រ ោុំងឡា� �្រេ់ ខលៃលួន 

អ្ក គនាះ គ្មះថ្ បាន អត់គោេ ឲ្យ គហើ� គហើ� គ�ើង ជា បពះអរាចាេ់ មធិន ចាុំ ពតី អុំគពើ បា្រ ោុំង គនាះ គទៀត 

គទ › [្. នធិង េ. ៥៨:៤២] ។

« គនាះ ្ ឺ ជា ក្� េនយា នន ដុំណឹងល្អ នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នធិង ដរ្វា�្ួន » (The Atonement, » Ensign ឬ លរីអាហូណា 

ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ៧៧ ) ។

សូមនាំសិស្សបមើលបៅសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ4២�ួយបឆលែើយសំណួរទរីបរីោ៉ាងដូចបមច្៖ង្រើខ្នុំ អាច ដឹរថ្ ្ពទះអរាចាស ់បាន 

អភ័យងទាសចំងោទះ អំងពើបាប របស់ខ្នុំ ោ៉ារដូចងម្ច ?(រោរសៃយារបស់កពះអរាចស់�ួយបយើងដឹងថាកទង់ថតងថត

កបទាៃៃូវរោរអ្ព័យបទាសជាៃិច្ចបៅបពលបយើងោៃថកបចិតតេបោយបពញបលញ)។

• បថៃថែមពរីបលើរោរដឹងថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាអ្ព័យបទាសដលប់យើងបៅបពលបយើងថកបចិតតេបោយបពញបលញ

បតើបយើងអាចដឹងថាបយើងកតូវោៃអ្ព័យបទាសោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វ�អុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈកបធាៃទរី

មួយ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចដឹងថាបតើបៅបពលណ្កពះអរាចស់ោៃអ្ព័យបទាសដល់អបំពើោបរបស់

ពួ្រប្។

« គៅគពល គ�ើង ពធិត ជា បាន ដប្រចធិត្ គនាះ បពះប្តីេ្ទ នឹង ដក គចញ នរូវ ្រន្ទញក នន គោេ ដដល ជា បា្រ 

ោុំងឡា� �្រេ់ គ�ើង ។ គ�ើង អាច ដឹង គោ� ខលៃលួនឯង ថ្ គ�ើង បតរូវ បាន អត់ឱន ឲ្យ គហើ� បាន គ្្វើ ឲ្យ 

សាអាត ។ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នឹង ្រញ្ជាក់ ពតី ក្�ណ៍ គនះ ដល់ គ�ើង ។បទង់ ្ ឺជា អ្កដញក ឲ្យ ្រ�ិេុទ្ ។  

ោមន ទតី្រនាទាល់ ណា គែ្សង គទៀត នន ក្�អភ័�គោេ អាច អសាចា�្យ ជាង គនះ គនាះ គទ » « Point of Safe 
Return, » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៧ ទុំព័� ១០១ ) ។ 

• បតើរោរដឹងថាអ្ន្រអាចកតូវោៃអ្ព័យបទាសចបំោះអបំពើោបរបស់អ្ន្រទាំងអស់កបទាៃពរដល�់រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?
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គមគ�ៀនទតី ៦៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៨:៣៤–៦៥

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាមៃុស្សមួយចៃំួៃោៃ្ ិតបោយខុសឆ្គងថាបបើពួ្រប្អាចបៅថតចងចាំអំបពើោបរបស់ព្ួរប្បនាះ

ពួ្រប្ពុំទាៃ់ោៃថកបចិតតេបពញបលញបទ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះឲ្យឮៗបោយកបធាៃ

បឌៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ពរីមូលបហតុថដលបយើងអាចបៅចងចំាអំបពើោបរបសប់យើងបទាះជាបយើង

ោៃថកបចិតតេរួចបហើយ្រ្រី។

«សាតាុំង នឹង ពយាយម គ្្វើ ឲ្យ គ�ើង គែឿ ថ្ អុំគពើ បា្រ �្រេ់ គ�ើង មធិន បតរូវបាន អត់គោេ គទ គោ�សា� ជយើង 

អាច ចាុំវា ។ សាតាុំង ជា គមកុហក វា ពយាយម គ្្វើ ឲ្យ ទេ្សនៈ �្រេ់ គ�ើង បេអា្រ់ គហើ� ដឹកនាុំ គ�ើង គចញ 

ពតី ែលៃជូវ នន ក្�ដប្រចធិត្ នធិង ក្�អត់គោេ ។ បពះ ពុុំ បាន េនយា ថ្ ជយើង នឹង មធិន ចងចាុំ អុំគពើ បា្រ �្រេ់ គ�ើង 

គទៀត គនាះគទ ។ ក្�ចងចាុំ នឹង ែួ� គ�ើង ឲ្យ គចៀេវាង ពតី ក្�គ ្្វើ កុំហុេ ដដដលៗ ម្ងគទៀត ។ ្រ៉ុដន្ គ្រើ 

គ�ើង គៅដត ពធិត នធិង គសាមះបតង់ គនាះ ក្�ចងចាុំ ពតី អុំគពើបា្រ �្រេ់ គ�ើង នឹង បតរូវបាន ្រន្ទន់ ចុំគោះគពល 

គវលា គៅមុខគទៀត ។ គនះ នឹង ជា ចុំដណក នន ដុំគណើ� ក្�ននក្� ពយាបាល នធិង ក្� ដញក គចញ ឲ្យ ្រ�ិេុទ្ » 

( « Point of Safe Return,» ទុំព័� ១០១ ) ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរសៃយាថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ្ឺរាៃល្រ្ខខណ្ឌ។បយើងអាចទទួលោៃរោរអ្ព័យបទាស

ពរីកពះអរាចស់បបើសៃិជាបយើងបធ្វើៃូវអ្វរីៗក្ប់ោ៉ាងថដលបយើងអាចបធ្វើោៃបដើម្បរីថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងបោយបពញបលញ

ថតបែុបណ្ណះ។

• បតើរោរថកបចិតតេរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្?(អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យបោងបៅបលើចបមលែើយថដលពួ្រប្សរបសរបឆលែើយៃឹង

សំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមម្រពរី្រូៃបសៀវបៅងដើម ដ្ី ករាលាំរ 

នន យុវជន។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បរឿងបថៃថែមបទៀតបដើម្បរីព្ួរប្អាចបរៀៃអំពរីអតថែៃព័យនៃរោរថកបចិតតេ។

« ក្� ដប្រចធិត្ ្ ឺ េុំខាន់ ជាង ក្� ទទួល សាគល់ កុំហុេ ដ៏ សាមញ្ញ ។ វា ជា ក្�ផាលាេ់្រ្ជូ� នន្ុំនធិត នធិង ដួងចធិត្ ។ វា �ួម រាន ក្� ដ្រ� 

គចញ ពតី អុំគពើ បា្រ គហើ� ដ្រ� គៅ �ក បពះ េបរា្រ់ ក្� អភ័� គោេ ។ វា បតរូវបាន ែបមុញ គោ� គេចក្តីបេឡាញ់ ដល់ បពះ  

នធិង ្រុំណង ដ៏ គសាមះបតង់ ក្ញង ក្�គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បទង់  » (ជដើម្បរីកម្លាំងននយុវជន ករូនគេៀវគៅ ឆ្នាុំ ២០១១ ]  

ទុំព័� ២៨ ) ។

សូមពៃ្យល់ថារោរថកបចិតតេពិតរួមរាៃៃូវតកមូវរោរមួយចំៃួៃ។តកមូវរោរចៃំួៃពរីរនៃតកមូវរោរទាំងបៃះរាៃកោប់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:43។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរបនាះឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលបរឿងពរីរោ៉ាងថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីថកបចិតតេបពញបលញពរីអំបពើោបរបស់បយើង។

• កសបរាមខ43បតើបរឿងពរីរោ៉ាងថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងបពញបលញរាៃអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរ

ថតកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គ�ើម្បីផពបចិត្តគយើងពតូវផតោរភា្គ�ើយលរះបង់គចាលៃូវអំគ្ើបាបទាំងឡាយ

របសគ់យើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះ�ួយបយើងឲ្យបឆលែើយចបំោះសំណួរថាង្រើ ងយើរ អាច ដឹរ ថ្ ងបើ ងយើរ បាន ណ្បចិ្រ្ បាន ងពញ ងលញ ងោយ រងបៀប 

ណា ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរសារភាពៃិងរោរលះបង់បចាលអបំពើោបទាំងឡាយ្ឺសំខាៃ់ចបំោះរោរថកបចិតតេ

បពញបលញ)។

• បតើរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើងរាៃៃព័យដូចបម្ច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរអំពរីអតថែៃព័យនៃរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើងសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ក្� សា�ភាព នធិង ក្� លះ្រង់ គចាល ្ឺ ជា គោល្ុំនធិត ដ ៏រានអានុភាព ។ វា រាន ន័� គបចើន ជាង ោក្យថ្ 

‹ ខ្ញុំបពមទទួលកុំហុេ ខ្ញុំេរូមគោេ › ។ ក្� សា�ភាព ្ឺជា ក្� ទទួលសាគល់គោ�អេ់ពតីចធិត្ គពល ខលៃះ 

គោ�ក្�ឈឺចា្រ់ ចុំគោះកុំហុេ នធិង ក្�គ្្វើោេ់ នឹង បពះ នធិង មនុេ្ស » (« The Divine Gift of 
Repentance » Ensign ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៤០ ) ។ 
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• បតើរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើង�ួយបយើងរ្្របចញពរីអំបពើោបបហើយថបរបៅរ្រកពះសុំរោរអ្ព័យបទាសោ៉ាងដូចបម្ច?

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសិស្សអាចៃឹងបងឿងឆងៃល់ថាអបំពើោបអ្វរីខលែះថដលចាោំច់កតវូសារភាពបហើយកតូវសារភាព

ដល់ៃរណ្។សូមពៃ្យល់ថាបយើងចាោំច់កតវូសារភាពចំបោះអបំពើោបទាំងអស់របសប់យើងចបំោះកពះវរបិរាសួ្៌។រោររំលង

ធងៃៃ់ធងៃរដូចជាអបំពើរំលងខាង្ លែតូវប្ទឬរោរបកបើរូបអាសកោម្ួរថតកតូវសារភាពដល់ប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខា្ងថដរ។

សូមនាំសិស្សបៅរោៃ់បសច្្ររីពិតចុងបករោយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរលះបង់បចាលអបំពើោបរបស់បយើងរាៃៃព័យដូចបម្ច?(បដើម្បរីរ្្របចញពរីអំបពើោបទាំងកសងុបហើយឈប់បធ្វើវ

តបៅបទៀត)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងបោលរោរណ៍នានានៃរោរថកបចិតតេៃិងរោរអ្ព័យបទាសថដលអ្ន្រ

ោៃពិភា្រសា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ថាបតើព្ួរប្រាៃអំបពើោបណ្ថដលព្ួរប្ចាំោច់កតវូថកបចិតតេឬបទបហើយបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថកបចិតតេបោយរោរបធ្វើរាបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:៤៤–៦៥

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាឲ្យ្ួកតអលជ�ើរផសាយដំណឹងល្អជហើយ្រែឹកសា្ ួកជ្ស្រីអំ រ្ីរជរែៀរែជដើម្បរីសាថារែនាស៊មីយ៉ូនជ�ើង

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:49–6២បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ពួ្រថអលបឌើរថដលសានា្់របៅរដ្ឋ

មិសសួរីថាពួ្រប្្ ួរថតទិញដរីបហើយបរៀបចំសករាប់រោរកបមូល្ ្នុំនៃពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមរីសសួរី។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:46–4៧,63–6៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

រ្របមើលៃូវដំបូនាមៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរថអលបឌើរថដលកត�ប់បៅរោៃ់រដ្ឋអូនហអូ។

• កសបរាមខ46–4៧បតើព្ួរថអលបឌើរកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលពួ្រប្ោៃកត�ប់បៅរដ្ឋអូនហអូវិញ?

• កសបរាមខ64បតើដំណឹងល្អកតូវ្ សាយបៅដល់ៃរណ្?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរ

ថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖�ំណឹងល្អពតវូផតែសាយ�ល់មៃុស្សពគប់រូប។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យ

្ូសចណំ្ំឃ្លាថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតបៃះបៅខ64)។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបដើម្បរីថច្រចាយបសច្រ្រីពិតនៃដំណឹងល្អជាមួយៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលបៅ�ុំវិញពួ្រប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៩
បមបរៀៃទរី6៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៩:១–៤

្្ះអម្ចាស់ោន្ ិ្ណ៌នាអំ្រី្ រជ័យទាំងឡាយតដល្្រង់នឹង្រែទានមកជលើ្ ួករែរិស្ុរ្ជសាមះ្ែង់ជៅស៊មីយ៉ូន

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ង្រើអ្ក ្ ិ្រ ថ្ ការ ្សឡាញ ្់ពទះអរាចាស់  ងោយ អស់ ពដីដួរ ចិ្រ្  របស់អ្ក រានន័យ ោ៉ារដូចងមច្ ?

ង្រើ សកម្ភាព ឬ អាកប្កិរិោ ណាខ្ទះ ណដល អ្ក អាច ងមើល ង�ើញ ងៅក្នុរ ខ្បួន មនុស្ស ណដល ្សឡាញ់្ពទះអរាចាស់ 

ងោយអស់ពដីដរួ ចិ្រ្ របស់ពួកង្ –––––––––––––––––––––––––––––––– ផ្នុយ ពដីអ្កទាំរឡាយ ណដល ពុំរាន  ?

បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរប្មះប៉ូលដី នណ្រ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរដល់សិស្សៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ចងចាំអំពរីនាង

ដ្រកសងប់ចញពរីបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៧។បបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើម្បរីចងចាំសូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងអំពរីបែូលរីនណត៍ថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ6២។

• បតើអ្ន្រសរបសើរបែូលរីនណត៍បោយសាមូលបហតុអ្វរីខលែះ?

សូមកោប់សិស្សថាយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9បៅន្ងៃថដល

បែូលរីសាលាប់។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយថស្វងរ្រឃ្លាថដល

អាចៃឹងរាៃអតថែៃព័យចំបោះមិតតេៃិងមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របសោ់ត់។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ១បតើៃរណ្ថដលវិវរណៈបៃះអៃុវតតេចំបោះប្បករៅពរីបែូលរីនណត៍?(ព្ួរបរិសុទ្ធថដលបោរពរាមបទបញ្ញតតេិ

របស់កពះបោយថ្រវថ្្ន្រទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អរបសក់ទង់)។បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីរាៃថ្រវថ្្ន្រ

ទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អនៃកពះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:3–4ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលពរ�ព័យខាង

សាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណថដលោៃសៃយាចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពកពះអរាចស់បោយថ្រវថ្្ន្រទាំងកសុងចំបោះសិរីល្អ

របស់កទង់។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បៅ្រ្ននុងខ4បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃអាចៃឹងមិៃ្ិតថាជាពរ�ព័យ?

(«បទបញ្ញតតេិទាំងឡាយពុំថមៃថតពរីរបរីបនាះបទ»)។បតើបទបញ្ញតតេិជាពរ�ព័យសករាប់បយើងរាមវិធរីណ្ខលែះ?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យព្ួរប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១30:២0–២១)។

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ រកសា បទ្ប ្្ញ្រ្ិ ទាំរឡាយ ងោយ ណកវណភ្ក 

ទាំរ ្សុរ ចងំោទះ សិរីល្អ នន ្ពទះ ងនាទះ 

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃ អាទធិត្យទតី ៧ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៩ ខណៈ ដដល េថែធិត គៅក្ញង េុុំ ចាកេុន 

�ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ោក់ ក្��ំពឹង ទុក �្រេ់បទង់ 

ចុំគោះ ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល បាន មក ដល ់េី៊�៉រូន ្ មេតៗី  �ួមោុំង ក្� �កសា ន្ងៃ ឈ្រ់ េបរាក 

ឲ្យ បតឹមបតរូវ ។ បពះអរាចាេ់ ក ៏បាន ្រញ្ជាក់ ែងដដ� ថ្ អ្កោុំងឡា� ណា ដដល �កសា 

្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បទង់ នឹង ទទួលព�ែ័� ខាង វិញ្ញាណ នធិង ខាង សាច់្ម ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៥៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៩

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយបកបើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបចញម្រពរីខ១–4វិធរីមួយថដលសិស្សអាច

បរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍បៃះ្ ឺគបើសិៃជាគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយគោយផកវផភ្កផតមួយចំគោរះសិរីល្អនៃព្រះគនារះគយើងៃឹង

ពតូវបាៃពបទាៃ្ រទាំងខ្ងោច់្មៃិងខ្ងវិញ្ញាណ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថស្វងរ្របមើល្ ំរូបថៃថែមបទៀតអំពរីបោលរោរណ៍

បៃះបៅបពលពួ្រប្បៃ្ស្ិរសាវិវរណៈបៃះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៩:៥–៨

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានរែ្ររែញ្ញែ្តិទាំងឡាយដល់្ួករែរិសុ្រ្

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបៃ្វិវរណៈបៃះរាមរយៈរោរកបទាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅស៊ីយែូៃៃូវបទបញ្ញតតេិមួយចំៃួៃ។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥9:៥ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ពរីបទបញ្ញតតេិមួយថដល

កពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធ។

កសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអរាចស់រំពឹងអ្វរីខលែះពរីពួ្របរិសុទ្ធរបស់កទង់?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គយើង

ពតូវផតពសឡាញ់ព្រះគោយអស់្បីចិត្ត្លំគំៃិតៃិងកមាលាំងរបស់គយើង)។

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមចាត់ឲ្យនដ្ូៃិមួយៗៃូវោ្រ្យមួយថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថត

កសឡាញ់កពះអរាចស់ឲ្យ(អស់ពរីចិតតេពលំ្ំៃិតៃិង្ររាលាំង)។សូមថណនាំសិស្សឲ្យបកបើោ្រ្យថដលោៃចាត់បៅឲ្យព្ួរប្

បបំពញសំណួរទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុខសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់្រ្ននុងចំបណ្ម

នដ្ូៃិមួយៗបឆលែើយចំបោះសំណួរទរីមួយបហើយសិស្សរានា្រ់បទៀតបឆលែើយចបំោះសំណួរទរីពរីរ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់

បដើម្បរីពិភា្រសាពរីសំណួរទាំងបៃះជា្ូរួចបហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សដឹងអំពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបទបញ្ញតតេិឲ្យកសឡាញ់កពះឲ្យអស់ពរីអស់ពរីចិតតេពលំ្ំៃិតៃិង្ររាលាំងរបស់

បយើងសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបឆលែើយតបចំបោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍មួយនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចណំ្ំ

្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

• សូមពិពណ៌នាអំពរីកោមួយថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកសឡាញ់កពះអរាចស់ោ៉ាងអសាចរ្យ។

• សូមពិពណ៌នាអំពរីកោមួយថដល្រ្រីកសឡាញ់របស់អ្ន្រចំបោះកពះអរាចស់រាៃឥទ្ធិពលបៅបលើរោរសបកមចចិតតេថដលអ្ន្រ

ោៃបធ្វើ។

បនាទាប់ពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់ដល់សិស្សបហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។(សូមរំឭ្រសិស្សថា

ពួ្រប្មិៃ្ ួរថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ពិសិដ្ឋឬបរឿងផ្ទាល់ខលែលួៃខាលាំងបព្របនាះបទ។)

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:6–៨បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយកោប់អំពរីបទបញ្ញតតេិបថៃថែមថដល

កពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអ�ំនុងកោបៃះ។

• បតើបទបញ្ញតតេិទាំងបៃះទា្រ់ទងបៅៃឹងបទបញ្ញតតេិបដើម្បរីកសឡាញក់ពះអរាចស់ឲ្យអស់ពរីចិតតេពលំ្ំៃិតៃិង្ររាលាំងរបស់បយើង

ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរកសឡាញ់អ្ន្រ�ិតខាងរបស់បយើងបរ្ហាញពរី្រ្រីកសឡាញ់របសប់យើងចបំោះកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៩:៩–១៩

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនដល់្ួករែរិសុ្រ្អំ្ រីន្ងៃឈរែ់ស្ម្ក

សូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយថអលបឌើររា៉ា្រអ៊ី្រីបធើរសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រដូចខាង

បករោមដល់សិស្សឬសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃថានា្់រចាប់ប្្ើម។(បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះកតវូោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

«The Sabbath Day»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ១9៧៥ទំពព័រ49)។

« ការ្ប្រិប្ិ្រ តាម ឬ មិន ្ប្រិប្រ្ិ តាម របស ់ងយើរចំងោទះ  ្ឺ ជា រង្វាស ់ដ៏ ពិ្រ ្បាកដ មួយ អំពដី អាកប្កិរោិ របស់ 

ងយើរ ផ្ទាល់ ចងំោទះ ្ពទះអរាចាស់ នរិ ចងំោទះ ការររទ្ុក្ខ របស់ ្ទ្រ់ ងៅ ក្នុរសួនចបារ ណ្្រងសរា៉ានដី ការសុ្ ្រ របស ្់ទ្រ់ ងៅ ងលើ 

ងឈើ ឆ្ការ និរ ការ រាន ្ពទះជន្ រស ់ពដី សុ្ ្រង�ើរ វិញ របស ្់ទ្រ់» ( ណអលង�ើរ រា៉ាក អម៊ី ភដីងធើរសិន)។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

ងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

ប្រូ ោុំងឡា� អាច ែួ� េធិេ្ស �ល់ ពតី 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍នានា 

នន ដុំណឹងល្អ បានក្នដ់ត ល្អ ប្រគេើ� 

តាម��ៈ ក្�េួ� េុំណ�ួ ដដល គលើក 

ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ វិភា្ពតី អតថែន�័ 

�្រេ់ វា ។ េុំណួ� ដរូគច្ះ ្ួ� ដត 

ែួ�ដល់េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

គេចក្តីពធិត ោុំងគនះ អនុវត្ គៅក្ញងែតីវិត 

�្រេ់ពួកគ្ ។ េរូម ពធិភាកសា អុំពតី �គ្រៀ្រ 

គដើម្តីអនុវត្ គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� នន ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង 

សាថានភាព ែតីវិត ពធិត អាចែួ� េធិេ្ស 

ទទួល បាន នរូវក្� �ល ់ដឹង ក្ន់ ដត គបចើន 

អុំពតី គេចក្តីពធិត ដដលពួកគ្ បាន គ�ៀន 

គៅក្ញង ្រទ្ម្ពតី� ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៥៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៩

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសាមៃោ្រ្យថដលោត់ពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរបៃះ(«ន្ងៃឈប់សករា្រ»)។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃថច្រចាយ្ ំៃិត

របស់ពួ្រប្បហើយសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9កពះអរាចស់ោៃ

ថ្លែងប�ើងវិញៃូវបទបញ្ញតតេិមួយថដលអាច�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យោ្រ់កពះជាមៃុបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បហើយពកងងឹទំនា្រ់ទំៃង

របស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងកទង់រោៃ់ថតខាលាំង។បៃះ្ ឺជាបទបញ្ញតតេិថដលថអលបឌើរ្រីបធើរសិៃោៃសំបៅបៅបលើបនាះ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:9–១0ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់កោប់អំពរីបទបញ្ញតតេិថដលកពះអរាចស់

ោៃកបទាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីថដលកពះអរាចសោ់ៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ?(រ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យោៃបរិសុទ្ធ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របសថ់អលបឌើរ្រីបធើរសិៃជាមួយៃឹងោ្រ្យនេងៃ ឈប់ស្រាក ។

• បោងរាមថអលបឌើរ្រីបធើរសិៃបតើរោរកបតិបតតេិរាមរបសប់យើងចបំោះន្ងៃឈប់សករា្រទា្រ់ទងៃឹងរោរ

កសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកពះអរាចស់ៃិងដរ្វាយធួៃរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ9កពះអរាចស់ោៃសៃយាៃូវពរ�ព័យដ៏មហិរាមួយចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពដល់ន្ងៃ

ឈប់សករា្រដ៏បរិសុទ្ធរបសក់ទង់។សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ រកសា 

នេងៃ ឈប់ស្រាក ឲ្យបរិសទុ្្ ងនាទះ វា នរឹ ជួយងយើរ. . . 

សូមឲ្យសិស្សបមើលខ9បហើយកោប់ពរីរោរសៃយាថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃជាមួយៃឹងបទបញ្ញតតេិបៃះ។

• កសបរាមខ9បតើបយើងៃឹងកតវូោៃកបទាៃពរបោយរោររ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមច្?បតើអ្ន្រ្ ិតថា

វរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដរ្រ្ននុងរោររ្រសាខលែលួៃបយើង«្រុំឲ្យកបឡា្រ់ពរីបលា្ិរយ»?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើោ្រ្យរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់។បៅខាងបករោមបៃះ្ឺជា

វិធរីមួយថដលសិស្សអាចបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖គបើគយើងរកសាន្ងៃឈប់សពមាកឲ្យបរិសុទ្ធគនារះវាៃឹងជួយគយើងទប់ទល់ៃឹង

ការល ល្ួងគ�ើយយកឈ្រះអគំ្ើបាប។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរចំណ្ំបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាខ9–១4�ួយបយើងឲ្យយល់ៃូវអតថែៃព័យបដើម្បរីរ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។សូមចាត់ឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវ

ខ្ម្ពរីរមួយដូចខាងបករោម៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:9,១0,១២ៃិង១3។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យស្ិរសាៃូវ

ខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់បៅឲ្យប្បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលៃូវ្ ំៃិតអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។

សូមកោប់សិស្សថាពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោសមួយបដើម្បរីថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។ពរីមុៃ

បពលសិស្សចាប់ប្្ើមអាៃខ្ម្ពរីរថដលចាត់បៅឲ្យពួ្រប្វអាចៃឹងជា�ំៃួយបដើម្បរីពៃ្យល់ឃ្លា«ថាវាយ្្រ្រីភាពរបស់អ្ន្រ»បៅ្រ្ននុង

ខ១0រាៃៃព័យថារោរថាវាយបង្គំឬបដើម្បរីបរ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិង្្រ្រីភាពរបស់បយើង។បថៃថែមពរីបលើបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់

ចង្អនុលបរ្ហាញពរីបលខបោងចបំោះោ្រ្យកា្រព្កិច្ចបៅ្រ្ននុងខ១២។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ថដលោៃសិ្រសាខ9អាៃៃូវខបនាះឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សថដល

សិ្រសាខ្ម្ពរីរបៃះថច្រចាយ្ ំៃិតថដលពួ្រប្រ្រប�ើញអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។សូមចាត់

សិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាបស្ៀៃបហើយសរបសរ្ ំៃិតទាំងបៃះបៅពរីបករោមបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។(ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងខ9

សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីរោរបៅកពះវិហាររោរអធសិាឋាៃៃិងរោរទទួលទាៃសាករោមែង់ជាថ្្ន្រសំខាៃ់នៃរោររ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រ

ឲ្យបរិសុទ្ធ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរាមដំបណើររោរបៃះប�ើងវិញជាមួយៃឹងខថដលបៅសល់ៃិមួយៗ។

• បតើ្រិច្ចខិតខំរបស់អ្ន្របដើម្បរីរ្រសាន ង្ៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធោៃ�ួយអ្ន្រទប់ទល់ៃឹងរោរល្បលួងបហើយពកងឹងដល់អ្ន្រខាង

វិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:១៥បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរី

អា្រប្ប្ិររិោថដលបយើង្ ួររាៃចំបោះន ង្ៃឈប់សករា្រ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃកោប់បហើយពៃ្យល់ថា

បហតុអ្វរី្រ៏រោររាៃអា្រប្ប្រិរិោថបបបៃះបៅន ង្ៃឈប់សករា្រអាច�ួយបយើងរ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធោៃដូបច្នះ។

សូមសបង្ខបបោយខលែរីៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:១6–១9បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃពៃ្យល់អំពរីពរ�ព័យ

ខាងសាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។សូមថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដល

រោររ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធរាៃឥទ្ធិពលបលើទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្រជាមួយកពះអរាចស់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីមួយថដល

ព្ួរប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរី�ួយពួ្រប្រ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៥៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៩

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៩:២០–២៤

្្ះអម្ចាស់សនយា្ រជ័យខាងជោកិយនិងភា្អស់កល្បជានិច្ចចំជោះ្ ួកជសាមះ្ែង់

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ ិតថាពួ្រប្្ ឺជាឪពុ្ររាដាយថដលកបទាៃអបំណ្យដល់្រូៃៗរបស់ពួ្រប្។្រូៃៗខលែះថតងថតបរ្ហាញៃូវរោរ

ដឹង្ុណបោយបសាមះក្ប់បៅកោថដលោៃទទួលអំបណ្យ។

• បតើបរឿងបនាះបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបមច្្រ្ននុងនាមជាឪព្ុររាដាយបនាះ?បតើបរឿងបនាះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរសបកមចចិតតេ

របស់អ្ន្របដើម្បរី្ ្ល់អបំណ្យឲ្យរោៃ់ថតបកចើៃថ្មបទៀតថដរឬបទ?បហតុអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:២0–២១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលកពះរាៃកពះទព័យោ៉ាងណ្អំពរីរោរកបទាៃពរដល់បយើងៃិងរបបៀបថដលបយើង្ ួរថតបឆលែើយតបចំបោះកទង់បៅបពល

បយើងទទួលោៃពរ�ព័យនានាបនាះ។

• បតើកពះរាៃកពះទព័យោ៉ាងណ្អំពរីរោរកបទាៃពរដល់បយើង?(វ្រ្រីអំណររបសក់ទង់)។កសបរាមខ២១បតើបយើងអាចៃឹង

�ំទាស់កពះោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្ស្ ួរថតពិពណ៌នាៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងជំទាស់ៃឹងព្រះគៅគ្លគយើង្ ុំ

បង្ហាញៃូវការ�ឹងគុណចំគោរះពទង់គ�ើយរកសាបទបញ្ញត្តិរបសព់ទង់គនារះ)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរ�ំទាស់ៃិងបសច្រ្រីបករោធរបស់កពះថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ២១្ឺជា្ ស្នុរាងនៃ

បសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់ចបំោះបយើង។កទង់ពុំសព្វកពះទព័យបទបៅបពលបយើងោមៃអំណរ្ុណៃិងមិៃបោរពកបតិបតតេិរាម

បនាះបោយសារអា្រប្ប្រិរិោទាំងបៃះនាំបយើងឃ្លាតឆ្ងាយពរីកទង់។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវបធ្វើឲ្យខូចទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើងៃឹងកពះបៅបពលបយើងពុំអរ្ុណកទង់ចំបោះពរ�ព័យទាំងឡាយថដល

បយើងទទួលោៃម្រពរីកទង់បនាះ?

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះទា្រ់ទងៃឹងបោលរោរណ៍ថដលោៃកោប់ពរីខាងបដើមអំពរីរោររ្រសាន្ងៃឈប់សករា្រឲ្យបរិសុទ្ធោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥9:២3–២4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្រ

បមើលពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់សៃយាចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបសក់ទង់។

• បតើរោររស់បៅកសបរាមបសច្រ្រីពិតថដលបយើងកតូវោៃកោប់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះនាំម្រៃូវបសច្រ្រីសុខសាៃ្ដល�់រីវិត

របស់អ្ន្ររាមោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

សូមបញ្ចប់បោយរោរអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីវិធរីជាបកចើៃថដលកពះោៃកបទាៃពរដល់ពួ្រប្ចបំោះរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិ

របសក់ទង់ៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបរ្ហាញៃូវរោរដឹង្ុណចបំោះកទង់។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

កដនលៃង កណាដាល នន េ៊ី�៉រូន  

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧–៥៩  

( គមគ�ៀន ទតី ១៣ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖្រថៃលែង្រណ្ដាលនៃស៊ីយែូៃ;បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥៧–៥9(បមបរៀៃទរី១3)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅ គពល ពួកគ្ បាន េធិកសា « កដនលៃង 

កណាដាល នន េ៊ី�៉រូន » គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៧–៥៩ ( គមគ�ៀន ទតី ១៣) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ 

គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(កណៃ្្កណាដាលនៃេម៊ីយ៉ូៃ)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន ទទួល ទេ្សនៈ នន ក្��ល់ ដឹង ម�ួ អុំពតី ទតីបកុងេី៊�៉រូន ។ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ ទតីបកុង េី៊�៉រូន េុំគៅគលើ ទឹក ដតី  នធិង 

ទតីបកងុ មួ� បពមោុំង មនេុ្ស មួ� បកុម ដដល រាន ដួងចធិត្ ្រ�ិេុទ្ ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ែងដដ� អុំពតី ទតីតាុំង នន ទតីបកុង េី៊�៉រូន គហើ� ថ្ទតីបកងុ េ៊ី�៉រូន 

បតរូវដត សាងេង់ គលើ គោលក្�ណ ៍ននគេចក្តីេុច�ិត ។ េធិេ្ស ក ៏បាន េធិកសា ែងដដ�  អុំពតីឧ្រេ ្្គ នានា ដដល ពួក្រ�ិេុទ្ បាន ែួ្រ ប្រទះ គៅគពល 

ពួកគ្ បាន ពយាយម សាថា្រនា ទតីបកុង េី៊�៉រូន គៅ េុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ មតីេេួ�ី ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៧)
ជាដែក្ ម�ួ នន គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ទតីបកុង េី៊�៉រូន នឹង បតរូវបាន គបាះទតីតាុំង គៅក្ញង បកុង អ៊ិនឌតីដ្រន៉ដដនេ៍ េុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី 

គហើ� បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ មួ� នឹង បតរូវបាន សាងេង់ គឡើង គៅ ទតីគនាះ ។ បពះអរាចាេ់ បាន ែ្ល ់ក្�ដណនាុំ ដល ់្ុរ្្គល រានាក់ៗ ដដល បតរូវបាន គៅ គដើម្តី 

សាថា្រនា បកុង េី៊�៉រូន គឡើង ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ្ុរ្្គល ោុំង គនះ គនាះពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ គ�ើង ្ ួ�ដត គប្រើ ករាលាុំង ផាទាល់ខលៃលួន គ�ើង រានាក់ៗ 

គដើម ត្ីែួ� សាថា្រនា ន្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ គៅគពល បទង់ គៅ គ�ើង ឲ្យ គ្្វើ ដរូគចានាះ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨)
តាម��ៈ ក្�េធិកសា បពះឱវាទ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ ពួកដអលគឌើ� ដដលែួ្រ នឹង កធិច្ចក្� ដ៏ អសាចា�្យ នន ក្�សាថា្រនា ទតីបកុង េី៊�៉រូន គនាះ 

េធិេ្ស បាន គេើញ ពតី គោលក្�ណ៍ ខាង គបក្ម ៖ គ�ើង នឹង បតរូវបាន ប្រោន ព� ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ �រ្វាន់ អេ់ 

កល្ជានធិច្ច �្រេ់ គ�ើង នឹងក្ន់ដត មហធិរា ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គៅដត ្រន្ គសាមះបតង់ គៅក្ញងទុកខេលុំបាក �្រេ់ គ�ើង គហើ� ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គប្រើ េធិទ្ 

គបែើេគ�ើេ �្រេ់ គ�ើង គ ្្វើ នរូវអ្វតីៗ ដដល នាុំមកនរូវ គេចក្តីេុច�ិត គនាះ គ�ើង នឹងទទួល �រ្វាន់ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន ្ ធិត អុំពតី ក្�េនយា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

ថ្ គ្រើ គ�ើង ដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើបា្រ �្រេ់គ�ើង គនាះ បទង់ នឹង អភ�័គោេដល់ គ�ើង គហើ� ពុុំចងចាុំ អុំគពើបា្រ �្រេ់គ�ើង គទៀតគឡើ� ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៩)
តាម��ៈក្�េធិកសា ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដល់ ពួក ្រ�ិេុទ្ដដល បាន គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គ�ើង បតរូវដត 

បេឡាញ់ បពះ ឲ្យ អេ់ ពតី ចធិត្ ពលុំ ្ុំនធិត នធិង ករាលាុំង �្រេ់ គ�ើង គហើ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គោ�ព ន្ងៃ ឈ្រ់ េបរាក ទុក ជា្រ�ិេុទ្ គនាះ វា នឹង ែួ� 

គ�ើង ឲ្យ ទ្់រទល ់នឹង ក្�ល្លួង គហើ� �ក ឈ្ះ គលើ អុំគពើ បា្រ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គ�ើង ែុំោេ់ នឹង បពះ គៅគពល គ�ើង ពុុំ ្ររ្ហាញ 

អុំណ�្ុណ ចុំគោះ បទង់ គហើ� �កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បទង់ គនាះ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន�កគេើញព�ែ័� នានា ដដល ពួកគ្ ទទួល បាន ប្រេធិនគ្រើ ពួកគ្ 

គោ�ព្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ កដនលៃងកណាដាលននេ៊ី�៉រូន; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧–៥៩ ( គមគ�ៀនទតី ១៣ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់បោលរោរណ៍នៃរោរថកបចិតតេបៃះឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។បៅបពលសិស្សបរៀៃ

ពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបនាះពួ្រប្អាចពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្កតវូថតបធ្វើបដើម្បរីថកបចិតតេៃិងរបបៀបថដលរោរសៃយានៃ

អ្ព័យបទាសរបស់កពះអរាចស់អាចកបទាៃពរ�ព័យដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្។ដូចថដលចំណុចមួយចំៃួៃបៃះកតូវោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃកបចាំន្ងៃបនាះបមបរៀៃបៃះ្ តេល់ឱរោសដល់អ្ន្រឲ្យ�ួយសិស្សរបស់ខលែលួៃយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងៃូវបោលរោរណ៍នានានៃ

រោរថកបចិតតេៃិងរបបៀបបដើម្បរីអៃុវតតេបោលរោរណ៍បនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតខលែលួៃ។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៥៨:៣៤–៤៣

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានការតណនាំស្រីអំ្រីស៊មីយ៉ូនជហើយរែជ្ងៀនជរលការណ៍ននការត្រែចិែ្ត

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ការណ្បចិ្រ្ រានន័យ ដូចងម្ច ? ង្រើ ខ្នុំ អាច ដរឹ 

ថ្ ខ្នុំ បាន ណ្បចិ្រ្ ទាំរ្សុរ ងោយ រងបៀប ណា ?បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបឆលែើយសំណួរ

ទាំងបនាះ។

សូមសរបសរប្មះខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រា៉ាទ្ដីន ហារិស, វិលាម ដ័បុលយូ ណហប្្សៃិងងសបា ភដីង្រើសុន ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥៨:3៨–4១,60ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលកពះឱវទថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បុរសទាំងបនាះបៅបពលពួ្រប្ោៃបរៀបចំបដើម្បរីសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរដូចខាងបករោមសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោមប្មះកតមឹកតូវបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

• បតើអំបពើោបអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាជា្រំហុសរបស់រា៉ាទរីៃហារីស?បតើកពះអរាចស់កោប់ោត់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើអបំពើោបអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាជា្រំហុសរបស់វិលាមដព័បុលយូថហ្វប្ស?បតើកពះអរាចស់កោប់ោត់ឲ្យបធ្វើ

អ្វរីខលែះ?(អ្ន្រអាចចាំោច់កតវូពៃ្យល់ថាឃ្លា«ថស្វងរ្របដើម្បរីតបមកើងខ្ពស់»[ខ4១]ពុំរាៃៃព័យថាបធ្វើឬពយាោមបដើម្បរី

ថ្រលម្អបោយអស់ពរីលទ្ធភាពរបស់បយើងបទ។ថតឃ្លាបៃះចង់សំបៅបៅបលើបំណងកោថានាឥតសុចរិតៃិងកប្របបោយអៃំួត

បដើម្បរីបរ្ហាញថាល្អកបបសើរឬសំខាៃ់ជាងមៃុស្សដនទបទៀត)។

• បតើបសោ្រីបតើសុៃពយាោមបធ្វើអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងអបំពើោបរបស់ោត់?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាអំបពើោបទាំងឡាយរបស់មៃុស្សទាំងបៃះោៃ្ំរាម្ ំថហងបដើម្បរីរារាំងព្ួរប្ពរីរោរ�ួយសាថាបនាស៊ីយែូៃ។

• បតើអំបពើោបរបស់បយើងអាចៃឹងោ្រ់្រំហិតបលើសមតថែភាពរបសប់យើងបដើម្បរីបបកមើកពះអរាចស់រាមវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៥៨:4២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិតតេ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់បយើងបបើបយើងថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើង?(សិស្ស្ ួរថត

កោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងផពបចិត្ត្ បីអំគ្ើបាបរបសគ់យើងគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងអភរ័យគទាស�ល់គយើង

គ�ើយ្ ុំចងចាំអំគ្ើបាបរបសគ់យើងគទៀតគ�ើយ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់

សិស្សឲ្យ្ ូសចំណំ្ឃ្លាថដលបបកងៀៃបោលលទ្ធិទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងខ4២)។

• បតើអបំពើោបរបស់បយើងមួយណ្ថដលរោរសៃយាបៃះកតូវោៃអៃុវតតេ?(អំបពើោបទាំងអស់)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់

ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រោ្រ្យឬឃ្លាថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ កដនលៃងកណាដាលននេ៊ី�៉រូន; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧–៥៩ ( គមគ�ៀនទតី ១៣ )

« មធិន ថ្ ក្��ំលង �្រេ់ គ�ើង ជាអ្វតី គនាះ គទ មធិន ថ្ េកមមេភាព �្រេ់ គ�ើង គ្្វើ ឲ្យ អ្កដនទ ឈឺ ចា្រ់ យ៉ាង ណា 

គទ កុំហុេ ោុំងគនាះ អាច បតរូវ បាន លុ្រគចាល ។ ចុំគោះ ខ្ញុំ ឃ្លា ដដល ល្អ ្រុំែុត គៅក្ញង្រទ្ម្ពតី� គេ្ទើ�ោុំងអេ់ 

្ឺ គៅគពល បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល ថ្ ‹ គមើល ចុះ អ្ក ណា ដដល ដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើបា្រ ោុំងឡា� �្រេ់ ខលៃលួន 

អ្ក គនាះ គ្មះថ្ បាន អត់គោេ ឲ្យ គហើ� គហើ� គ�ើង ជា បពះអរាចាេ់ មធិន ចាុំ ពតី អុំគពើ បា្រ ោុំង គនាះ គទៀត 

គទ › ។ [្. នធិង េ. ៥៨:៤២] ។

« គនាះ ្ ឺ ជា ក្� េនយា នន ដុំណឹងល្អ នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នធិង ដរ្វា�្ួន » (« The Atonement, » Ensign ឬ 

លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ៧៧ ) ។

• បតើរោរដឹងថាអ្ន្រអាចកតូវោៃអ្ព័យបទាសចបំោះអំបពើោបរបស់អ្ន្រទាំងអស់កបទាៃពរដល�់រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សមួយចៃំួៃោៃ្ិតបោយខុសឆ្គងថាបបើពួ្រប្អាចបៅថតចងចាំអបំពើោបរបស់ខលែលួៃបនាះពួ្រប្ពុំទាៃ់

ោៃថកបចិតតេបពញបលញបៅប�ើយ។សូមកោ្រដថារោរចងចាំពរីអបំពើោបរបស់ខលែលួៃអាច�ួយពួ្រប្បចៀសវងពរីរោរបធ្វើៃូវ្រំហុស

ដថដលបនាះមតេងបទៀត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរី។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវ

អ្វរីថដលបលា្រោៃបបកងៀៃអំពរីភាពសុខសាៃតេនៃសតិសម្ប�ញ្ញៈថដលោៃទទួលរាមរយៈរោរថកបចិតតេ។

« ប្រេធិនគ្រើ គពល គនាះ មកដល់ គៅគពល អ្ក បាន គ្្វើ នរូវ អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដល អ្ក អាច គ្្វើ គដើម្តី ដប្រចធិត្ គចញ 

ពតី អុំគពើបា្រ �្រេ់ អ្ក មធិនថ្ អ្កជា ន�ណា អ្កគៅ កដនលៃងណា គហើ� បាន គ្្វើ ក្�េងន្លៃ នធិង 

ក្�ែួេែុលេងវិញ អេ់ ពតី េមតថែភាព �្រេ់ អ្ក ប្រេធិនគ្រើ វា ជា អ្វតី មួ� ដដល ្៉រះោល់ ដល់ េរាែធិកភាព 

�្រេ់ អ្ក គៅក្ញង សាេនាចបក គហើ� អ្ក បាន គៅ�ក អ្ករាន េធិទ្ធិ អុំណាច បតឹមបតរូវ ្រនាទា្រ់ មក  អ្ក នឹង ចង់ 

បាន ចគមលៃើ� នន ក្�្រញ្ជាក់ គនាះ ថ្គតើ បពះអរាចាេ់ បាន ទទួល �ក អ្ក ឬ ក៏ អត់ ។ គៅក្ញង បពលឹង ដដល 

ខាវា�ខ្វល់ �្រេ់ អ្ក ប្រេធិនគ្រើ អ្ក ដេ្វង �ក គហើ� អ្ក �កគេើញ គេចក្តីេុខ សាន្ ក្ញង េតធិេម្ែញ្ញៈ 

គោ� ក្�្រញ្ជាក់ គនាះ អ្ក អាច ដឹង ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ទទួល �ក ក្�ដប្រ ចធិត្ �្រេ់ អ្ក » (Stand Ye in Holy Places 
[ ឆ្នាុំ ១៩៧៤ ] ទុំព�័ ១៨៥ ) ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរសៃយាថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ្ឺរាៃល្រ្ខខណ្ឌ។បយើងអាចទទួលោៃរោរអ្ព័យបទាសពរី

កពះអរាចស់កបសិៃបបើជាបយើងបធ្វើៃូវអ្វរីៗក្ប់ោ៉ាងថដលបយើងអាចបធ្វើោៃបដើម្បរីថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងបោយបពញបលញ

ថតបែុបណ្ណះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមម្រពរី្រូៃបសៀវបៅងដើម្ដី ករាលាំរ នន យុវជនឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលចំណុចនានាថដលព្ួរប្អាចបរៀៃអំពរីអតថែៃព័យនៃរោរថកបចិតតេ។

« ក្� ដប្រចធិត្ ្ ឺ េុំខាន់ ជាង ក្� ទទួល សាគល់ កុំហេុ ដ៏ សាមញ្ញ ។ វា ជា ក្�ផាលាេ់្រ្ជូ� នន្ុំនធិត នធិង ដួងចធិត្ ។ វា �ួម រាន ក្� ដ្រ� 

គចញ ពតី អុំគពើ បា្រ  គហើ� ដ្រ� គៅ �ក បពះ េបរា្រ់ ក្� អភ័� គោេ ។ វា បតរូវបាន ែបមុញ គោ� គេចក្តីបេឡាញ់ ដល់ បពះ  

នធិង ្រុំណង ដ៏ គសាមះបតង់ ក្ញង ក្�គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បទង់ » (ជដើម្បរីកម្លាំងននយុវជន [ ករូនគេៀវគៅ ឆ្នាុំ ២០១១ ] 

ទុំព័� ២៨ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥៨:43ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបរឿង

ពរីរោ៉ាងថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីថកបចិតតេោ៉ាងបពញបលញពរីអបំពើោបរបស់បយើង។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើចំណុចពរីរោ៉ាងថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងទាំងកសុងរាៃអ្វរីខលែះ?(សូម

សរបសរបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះបលើរោតារបខៀៃ៖គ�ើម្បីផពបចិត្តគយើងពតូវផតោរភា្គ�ើយលរះបង់គចាលៃូវអំគ ើ្បាប

ទាំងឡាយរបសគ់យើង)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ កដនលៃងកណាដាលននេ៊ី�៉រូន; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧–៥៩ ( គមគ�ៀនទតី ១៣ )

• បតើបោលលទ្ធិបៃះ�ួយបយើងឲ្យបឆលែើយចបំោះសំណួរថា«បតើបយើងអាចដឹងថាបយើងោៃថកបចិតតេោៃទាំងកសុងបោយរបបៀប

ណ្?»(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរសារភាពៃិងរោរលះបង់បចាលអបំពើោបទាំងឡាយ្ឺសំខាៃ់ចបំោះរោរថកបចិតតេ

ទាំងកសុង)។

• បតើរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើងរាៃៃព័យដូចបមច្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរអំពរីអតថែៃព័យនៃរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើងសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ក្� សា�ភាព នធិង ក្� លះ្រង់ គចាល ្ឺ ជា គោល្ុំនធិត ដ ៏រានអានុភាព ។ វា រាន ន័� គបចើន ជាង ោក្យថ្ 

‹ ខ្ញុំបពមទទួលកុំហុេ ខ្ញុំេរូមគោេ › ។ ក្� សា�ភាព ្ឺជា ក្� ទទួលសាគល់គោ�អេ់ពតីចធិត្ គពល ខលៃះ 

គោ�ក្�ឈឺចា្រ់ ចុំគោះកុំហុេ នធិង ក្�គ្្វើោេ់ នឹង បពះ នធិង មនុេ្ស » (« The Divine Gift of 
Repentance » Ensign ឬ Liahona,  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៤០ ) ។ 

 

• បតើរោរសារភាពអំបពើោបរបស់បយើង�ួយបយើងរ្្របចញពរីអំបពើោបបហើយថបរបៅរ្រកពះសុំរោរអ្ព័យបទាសោ៉ាងដូចបម្ច?

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសិស្សអាចៃឹងបងឿងឆងៃល់ថាអំបពើោបអ្វរីខលែះថដលចំាោច់កតូវសារភាពបហើយកតវូសារភាព

ដល់ៃរណ្។សូមពៃ្យល់ថាបយើងចាំោច់កតវូសារភាពអំបពើោបទាំងអស់របសប់យើងចបំោះកពះវរបរិាសួ្៌។អំបពើោប

ធងៃៃ់ធងៃរដូចជាអំបពើរំលងខាង្ លែតូវប្ទ(រួមរាៃរោរបកបើកោស់រោរណ៍អាសកោម)្ួរថតកតូវសារភាពដល់ប៊ីស្សពឬកបធាៃ

សាខា្ងថដរ។

សូមនាំសិស្សបៅរោៃ់បោលលទ្ធិចុងបករោយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរលះបង់បចាលអបំពើោបរបស់បយើងរាៃៃព័យដូចបមច្?(បដើម្បរីរ្្របចញពរីអំបពើោបទាំងកសុងបហើយឈប់បធ្វើវ

តបៅបទៀត)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងបោលរោរណ៍នានានៃរោរថកបចិតតេៃិងរោរអ្ព័យបទាសថដលអ្ន្រោៃ

ពិភា្រសា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ថាបតើពួ្រប្រាៃអំបពើោបណ្ថដលព្ួរប្ចាំោច់កតូវថកបចិតតេឬបទបហើយបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថកបចិតតេបោយរោរបធ្វើរាបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៥៨:4២–43្ឺជាវ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរមួយ។សូមអបញជើញពួ្រប្

ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើ្រ្ននុង្ិរច្ចខិតខំរបស់ខលែលួៃបដើម្បរីទបៃ្ទញចាំវ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦០–៦៤)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60–64,អ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

ពិចារណ្សំណួរខាងបករោម៖កបសិៃបបើមៃុស្សរានា្រ់ពុំោៃអ្ព័យបទាសឲ្យបុ្្គលរានា្រ់បទៀតចំបោះ្រំហុសថដលោត់ោៃបធ្វើ

បនាះបតើៃរណ្ប្្ ឺជាអ្ន្ររាៃបទាសនៃអំបពើោបខាលាំងជាងប្?សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បឆលែើយ

តបបៅបពលពួ្រប្រាៃរោរបឈើចាប់បោយសារស្រម្ភាពឬោ្រ្យសមតេរីរបស់បុ្្គលណ្រានា្រ់។បទាះបរីជារាៃ្ររណរីខុសឆ្គង

ដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ្រតេរីបតើបយើងតកមូវឲ្យសុំរោរអ្ព័យបទាសពរីៃរណ្?សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃឹងោៃបរៀៃពរីអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីបញ្ហាបៃះៃិងរបបៀបបដើម្បរីបឆលែើយតបចំបោះរោររវតចិតតេបោយសារថតមៃុស្សដនទ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦០–៦២
បមបរៀៃទរី66៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា60–6២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦០

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាឲ្យ្ួកតអលជ�ើរផសាយដំណឹងល្អជៅជ្ល្ ួកជ្ជ្វើដំជណើរ្ រីរដ្ឋមិសសួរីជៅរដ្ឋអនូហអូ

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្កអាច ្ ិ្រ អំពដី្ោ មួយ ណដល អ្ក បាន សាទាក់ងស្ើរ ក្នុរ 

ការ ្បាប់អ្កដនទ្ អំពដី ជំងនឿ របស់អ្ក ឬ សាទាក់ងស្ើរ ក្នុរ ការ ណចកចាយ ទ្ដីបនាទាល់របស់អ្ក អំពដី ដំណឹរល្អ ណដរ ឬងទ្ ?

សូមចាប់ប្្ើមបោយរោរសុំសិស្សឲ្យពិចារណ្សំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បៅបពលសិស្ស្រំពុងពិចារណ្អ្ន្រអាចៃឹងចង់

ថច្រចាយចបមលែើយផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រចំបោះសំណួរបៃះបោយ្ សាភាជាប់បទពបិសាធៃ៍បចញម្រពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រផ្ទាល់មួយ។

សូមពៃ្យល់ថាក្រមុថអលបឌើរថដលោៃបធ្វើដំបណើរពរីរដ្ឋអូនហអូបៅចូលរួម្រ្ននុងរោរឧទ្ទិសឆលែងទឹ្រដរីៃិងទរីរាំងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បៅអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ព្ួរប្ឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទបៅបពលពួ្រប្បធ្វើដំបណើរ

បៅរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្�ៃិងស�៥២:9–១0)។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60រាៃៃូវកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់

ចបំោះពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃបៃះបៅបពលពួ្រប្ោៃបរៀបចំបដើម្បរីកត�ប់បៅរដ្ឋអូនហអូវិញ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ពុំសព្វកពះទព័យជាមួយៃឹង

ពួ្រថអលបឌើរមួយចៃំួៃបៃះ។

• បហតុអ្វរី្រ៏កពះអរាចស់ពុំសព្វកពះទព័យៃឹងព្ួរថអលបឌើរមួយចំៃួៃបៃះ?(កទង់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថា«ពួ្រប្មិៃកពមបបើ្ររាត់

ប្ប�ើយបែុថៃ្ព្ួរប្លា្រ់រោរបុិៃកបសប់របស់ខលែលួៃថដលបយើងោៃកបទាៃដល់ព្ួរប្បៅវិញ»។ភាសាមយា៉ាងបទៀត្ឺថា

ពួ្រប្ពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីដំណឹងល្អប�ើយ)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60:២បហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្ោ៉ាង

ដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរី

អ្វរីថដលអាចប្រើតប�ើងបបើបយើងពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់បយើងបទ។

• បតើអ្វរីខលែះអាចប្រើតរាៃប�ើងបបើបយើងពុំថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់បយើង?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថត

កោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងអាចៃឹងបាត់បង់ទបីបនាទាល់របស់គយើងគបើគយើង្ ុំផចកចាយវាគទគនារះ)។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ ិតថាបយើងកតូវថច្រចាយទរីបនាទាល់បដើម្បរីឲ្យវសថែិតបៅជាមួយៃឹងបយើងដូបច្នះ?បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រោៃរី្រចបកមើៃរោៃ់ថតរឹងរាំបោយសារអ្ន្រោៃថច្រចាយវបៅបពលណ្?

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ៨ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង ពួកដអលគឌើ� ជាគបចើននាកគ់ទៀត 

បាន គ�ៀ្រចុំ គដើម្តីគចញដុំគណើ� គៅ អ៊ិនឌតីដ្រ៉នដដនេ៍ �ដ្ឋមធិេេួ�ី គហើ� បតឡ្រ់គៅ 

�ដ្ឋ អរូនហអរូវិញ ។ បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ ពួកដអលគឌើ� ឲ្យ ែសា�ដុំណឹងល្អ 

គៅតាមែលៃជូវដដលពួកគ្ គ្្វើដុំគណើ�–ក្�ដណនាុំ គនាះ ឥឡជូវ បតរូវ បាន កត់បតា គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦០។ គៅន្ងៃទតី្រតី ននក្� គ្្វើដុំគណើ� �្រេ់ពួកគ្ បកុម 

គនាះ បាន ែួ្រ នឹង គបោះ ថ្នាក់ គៅ ទគនលៃ មតីេេួ�ី ។ គៅពតី� ន្ងៃ គបក្�មក គៅន្ងៃទតី ១២ 

នធិង ១៣ ដខ េតីហា ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានទទួល វិវ�ណៈ ពតី� មកពតីបពះអរាចាេ់ ។ 

វិវ�ណៈ ោុំងគនះ ឥឡជូវ បតរូវ បាន កតប់តា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦១ 

នធិង ៦២។ វិវ�ណៈោុំងគនះ រាន ោុំង ោក្យ ដណនាុំ ក្� បពរាន ក្� លួងគលាមចធិត្ 

នធិង ក្� គលើកទឹកចធិត្ ។
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សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្បៅបពលពួ្រប្រាៃឱរោសបដើម្បរីបធ្វើដូបចានាះ។សូមសបង្ខប

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60ថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃបោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះ

បដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អបៅបពលពួ្រប្បធ្វើដំបណើរកត�ប់ម្រពរីរដ្ឋអូនហអូវិញ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦១

្្ះអម្ចាសោ់ន្រែទានការដឹកនាំដល់យ៉តូសរែស៊្ម្ី និង្ួកតអលជ�ើរដន្រជ្រៀែជៅក្ននុងការជ្វើដំជណើរររែស់្ ួករែ់ជៅ

រដ្ឋអូនហអូ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោរម្អំពរីសុវតថែិភាពបហើយរាៃអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់ោៃរោរោរដល់ពួ្រប្។សូម

ពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី១១ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3១ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងពួ្រថអលបឌើរដប់នា្រ់ោៃប�ើញថាពួ្រោត់សថែិត

បៅ្រ្ននុងភាពបកោះថានា្រ់បៅបពលពួ្រោត់បធ្វើដំបណើររាមទូ្រថដលរាៃចរៃ្ទ្ឹរដ៏ខាលាំងនៃទបៃលែមរីសសួរី។យែូថសបស៊្ីធោៃៃឹ្រចាំ

ថាបៅន ង្ៃទរីបរីនៃរោរបធ្វើដំបណើរបនាះ«ជាទូបៅ្ឺរាៃបកោះថានា្រ់ជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងបៅបលើទឹ្រនៃតំបៃ់ថបែ្រខាងលិចបហើយ

បនាទាប់ពរីបយើងោៃបៅដល់កចាំងទបៃលែ���បងកបុស[វិលាមដព័បុលយូ]ថហ្វប្សបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបពលន្ងៃោៃប�ើញបមបំផ្លាញ

្រំពុងថត�ិះ្រ្ននុងអណំ្ចបៅបលើន្្ទទ្ឹរទាំងឡាយបហើយអ្ន្រដនទបទៀតោៃសាដាប់ឮសំប�ងបែុថៃតេពុំោៃបមើលប�ើញរោរៃិមិតតេបទ»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church១:២03)។ពរីមុៃរោរៃិមិតតេបៃះ«រាៃរោរមិៃយល់កសបខលែះៗៃិងអារម្ណ៍មិៃ

ល្អខលែះៗប្រើតរាៃប�ើងបៅ្រ្ននុងចំបណ្មបងប្អតូៃកបសុទាំងបនាះ»(B. H. Roberts A Comprehensive History of 
the Church១:២6២–63)។នាលាងាចបនាះបងប្អតូៃកបសុទាំងឡាយោៃពិភា្រសាអំពរីរោរលំោ្ររបស់ព្ួរប្បហើយព្ួរប្

ភា្បកចើៃោៃអ្ព័យបទាសដលោ់នាបៅវិញបៅម្រ។បៅកពឹ្រថស្អ្រប�ើងយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃបហើយោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6១។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6១:២,២0,36–3៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀង

រាមរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលអាចៃឹងនាំម្រៃូវភាពសុខសាៃ្ដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះ។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយណ្ថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញថាអាចៃឹងលួងបលាមដល់ព្ួរថអលបឌើរទាំងបៃះ?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សួរពួ្រប្ឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលោ្រ្យឬឃ្លានានាថដលពួ្រប្ោៃកោប់អាចៃឹង

លួងបលាមចិតតេ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃថា«រាៃរោរបំ្លែិចបំផ្លាញជាបកចើៃ»ៃឹងប្រើតរាៃប�ើងបៅបលើ

ន្្ទទ្ឹរបៅន្ងៃចុងបករោយ(សូមបមើល្�ៃិងស�6១:៥,១4–១9)។កពះអរាចស់្រ៏រាៃបៃ្ទតូលអំពរីកពះបចសាដារបស់កទង់

្ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6១:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីកពះបចសាដាកទង់។

• បតើកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីកពះបចសាដាកទង់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់មាៃពគប់ព្រះគចោដា)

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាបោយសារថតរោរៃិមិតតេរបស់វិលាមដព័បុលយូ]ថហ្វប្សអំពរីបមបំផ្លាញបៅបលើន្្ទទ្ឹរបនាះ

រាៃមៃុស្សមួយចំៃួៃោៃសាមៃថាសារាំងរាៃអំណ្ចបលើទ្ឹរទាំងឡាយ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា6១:១បញ្ជា្រ់ថាកពះអរាចស់រាៃក្ប់កពះបចសាដា–រួមទាំងកពះបចសាដាបលើទ្ឹរទាំងឡាយ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6១:6,១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលឃ្លាទាំងឡាយថដលអាចៃឹង�ួយដល់ព្ួរថអលបឌើររាៃអំណរ្ុណបថៃថែមបទៀតចំបោះកពះបចសាដារបស់កពះអរាចស់។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញរួចបហើយបថៃថែមបៅបលើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បនាះបៅបលើរោដារបខៀៃថដលអាៃដូច

ខាងបករោមបៃះថា៖ព្រះអមាចាស់មាៃពគប់ព្រះគចោដាគ�ើយពទង់អាចផ្រកសាគយើង។

• បតើបទពបិសាធៃ៍ណ្ខលែះថដលអ្ន្រធាលាប់រាៃថដលោៃពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបចសាដារបសក់ពះអរាចស់

ៃិងសមតថែភាពរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីរោរោរបយើងពរីបកោះថានា្រ់?

អ្ន្រអាចសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6១ថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃបោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរ

ថណនាំបថៃថែមបដើម្បរីដ្ឹរនាំរោរកត�ប់បៅរដ្ឋអូនហអូរបស់ព្ួរថអលបឌើរទាំងបៃះ។
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦២

្្ះអម្ចាស់ោនសរជសើរដល់ភា្ជសាមះ្ែង់ររែស់្កមុតអលជ�ើរមួយ្កុមតដលជ្វើដំជណើរជៅអ៊ិន�រីតរែ៉នតដនស៍រដ្ឋ

មិសសួរី។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ង្រើ ខ្នុំ ្ ួរ ោក់ អាវ ពណ៌ អ្ដី ងៅនេងៃ ងនទះ ?

ង្រើ ខ្នុំ ្ ួរ ងៅ ្ពទះវិហារ ងៅ នេងៃ អាទ្ិ្រ្យ ឬ ងទ្ ?

ង្រើ ខ្នុំ ្ ួរ បង្មើ ងបសកកម្ ឬងទ្ ? ងបើ ដូងចានាទះ ង្រើ ងៅងពល ណា ?

ងបើ រាដាយ របស់ ខ្នុំ ្បាប់ថ្ោ្រ់នឹរ ងធ្ើ អាហារ ណដល ខ្នុំចូលចិ្រ្ ង្រើខ្នុំ ្ ួរ ង្ជើសងរើស មុខម្ដូបម ួយណា ?

ង្រើ ខ្នុំ្ួរ ងដើរ ងលរជា្ូជាមួយ នរណា ? ង្រើ ខ្នុំ ្ ួរ ងៅ បរិងភា្ អាហារ ងៅកណន្រ ណា ជាមួយ នឹរ នដ្ូ ងដើរ ងលរ របស់ខ្នុំ  ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីសំណួរទាំងបៃះថាមួយណ្អាចៃឹងសំខាៃ់បំ្ ុតចំបោះកពះអរាចស់។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់ព្ួរថអលបឌើរថដលបធ្វើដំបណើរពរីរដ្ឋមិសសួរីបៅរដ្ឋអូនហអូបនាះកទង់

ោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថារោរសបកមចចិតតេមួយចំៃួៃថដលព្ួរប្ចាោំច់កតូវបធ្វើ្ឺសំខាៃ់ចំបោះកទង់ជាងអ្វរីៗប្្សងបទៀត។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើល្ ំៃិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6២ថដលអាចដ្ឹរនាំព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរោរបធ្វើរោរ

សបកមចចិតតេ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6២:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លា

នានាថដលបរ្ហាញថា្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្រថអលបឌើរបដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អ្ ឺសំខាៃ់ខាលាំងណ្ស់ចបំោះកពះអរាចស់។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញឃ្លាអ្វរីខលែះ?បតើឃ្លាទាំងបៃះបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យអំពរី្រិច្ចរោររបស់ព្ួរអ្ន្រ

្្សព្្វ សាយសាសនាទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីឧទាហរណ៍នៃបរឿងថដលសំខាៃ់ចបំោះកពះអរាចស់ៃិងបរឿងថដលពុំសំខាៃ់សូម្ តចមលែងរារាង

ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវសករាប់ថច្រចាយ។សូម្រុំសរបសរពព័ត៌រាៃបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្របោយថ្្អ្របលើ

បសច្្ររីកតូវរោររបស់សិស្សសូមពួ្រប្បធ្វើស្រម្ភាពបៃះបរៀងៗខលែលួៃឬជាមួយៃឹងនដ្ូ។ឬអ្ន្រអាចៃឹងបញ្ចប់ស្រម្ភាព្រ្ននុងថានា្រ់

ទាំងមូល។

សតើអ្វដីណែលេំខាៃ់ចំសពាោះកពោះអមាចាេ់ សតើអ្វដីណែលមៃិេំខាៃ់ចំសពាោះកពោះអមាចាេ់

្. នធិង េ. ៦០:៥ ( ថ្ ពួកដអលគឌើ�បតរូវគចញ ដុំគណើ�ជា្រ នាទាន់ 
គៅក្ន់ េន្លរូវិេ ) ។

( គោះ ជា ពួកដអលគឌើ� គ្្វើ ឬ ទធិញ ទរូក មួ� 
គដើម្តីគ្្វើដុំគណើ�គៅក្តី ) 

្. នធិង េ. ៦១:២១–២២ ( ថ្ ពួក ដអលគឌើ� បតរូវ គចញ ដុំគណើ� ជា 
្រនាទាន់ គហើ� ថ្ ពួកគ្ ្រុំគពញ គ្រេកកមមេ 
�្រេ់ពួកគ្ )

( គោះ ជា ពួកគ្ បតរូវ គ្្វើដុំគណើ� តាម ែលៃជូវ ទឹក ឬ 
ែលៃជូវ គោក ក្តី ) 

្. នធិង េ. ៦២:៥–៧ ( ថ្ ពួកដអលគឌើ� បតរូវ គសាមះបតង់ ដ្លៃង 
ទតី្រនាទាល់ អុំពតី ដុំណឹងល្អ គហើ� ែួ� ពួក 
្រ�ិេុទ្ឲ្យ ែួ្រែុុំោនា )

( គោះជា ពួកដអលគឌើ បតរូវ គចញដុំគណើ� �ួមោនា 
ឬជា្រូៗ ក្តី គោះជា ពួកដអលគឌើ� ែធិះគេះ ឬ 
ែធិះលា ឬ ែធិះ �គទះគេះ ក្តី ) 

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបំបពញរារាងរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរាៃភាពខុសោនាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្រត់សរាគល់ប�ើញរវងបរឿងថដលសំខាៃ់ចបំោះកពះអរាចស់ៃិងបរឿងថដលមៃិ

សំខាៃ់ចំបោះកទង់បនាះ?

• បតើ្ ំរូបៃះអាចដ្ឹរនាំអ្ន្របៅបពលអ្ន្របធ្វើរោរសបកមចចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6២:៨បបកងៀៃបោលរោរណ៍មួយថដលអាចដឹ្រនាំបយើងបៅបពលបយើងបធ្វើ

រោរសបកមចចិតតេ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបោលរោរណ៍បនាះ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យ

ពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។ពួ្រប្អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖គៅគ្លគយើងគធ្ើការសគពមចចិត្តគនារះគយើងពតូវ្ ឹងផែ្អកគលើការវៃិិច្រ័យរបសគ់យើងៃិងការ�ឹកនាំ្ បីព្រះវិញ្ញាណ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះជាោ្រ្យសមតេរីរបស់ពួ្រប្ផ្ទាល់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

េូមគិតពីងេចក្ី្តូវការរបេ់

េិេ្សងៅងពលអ្នកបង្រៀន

ក្� ដក េបមួល វិ្តីសាបេ្ ្រគបងៀន 

អាច ែួ�េធិេ្ស ឲ្យ ្រុំគពញ តួនាទតី 

�្រេ់ពួកគ្ គោ� គជា្ែ័� ក្ញងនាម ជា 

អ្កគ�ៀនេរូបត ។  ជាឧោហ�ណ៍ ប្រេធិន 

គ្រើ េធិេ្ស គនឿ�ហត់ េរូម ្ ធិត ឲ្យ ពួកគ្ 

គ្្វើក្� ជានដ រ្ូ� គដើម ត្ី ែួ� ពួកគ្ ្រន្ ក្ញង 

ក្�គ�ៀនេរូបត ។ ប្រេធិន គ្រើ េធិេ្ស រាន 

ថ្មពល ខាលាុំងគពក អ្ក អាច ឲ្យ ពួកគ្ 

េធិកសា គ�ៀងៗ ខលៃលួន គដើម្តី ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ 

្រន្ខុំគ្្វើក្� ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦២

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីពឹងថ្្អ្របលើរោរវិៃិច្ព័យរបសប់យើង្៏រដូចជារោរដ្ឹរនំាម្រពរីកពះវិញ្ញាណបៅបពលបយើង

បធ្វើរោរសបកមចចិតតេដូបច្នះ?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃបធ្វើរោរសបកមចចិតតេថ្្អ្របៅបលើរោរវិៃិច្ព័យរបស់អ្ន្រ្រ៏ដូចជាថ្្អ្របលើរោរដឹ្រនាំម្រពរី

កពះវិញ្ញាណ?បតើអ្ន្រោៃទទួលពរបោយបកោះរោរបធ្វើដបូចានាះោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្

អាចបធ្វើរាមបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា60–6២របស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាច

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោ្រ់ថ្ៃរោរបដើម្បរីបធ្វើរាមបសច្រ្រីពិតមួយ្រ្ននុងចបំណ្ម

បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៦៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:១–២១
បមបរៀៃទរី6៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា63:១–២១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣:១–៦

្្ះអម្ចាស់្្ម្ន្ ួករែរិស្ុរ្អំ្ រីផលវិោកននជសចក្រី្ុរច្ចរិែនិងការរែះជោរ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមែថារាៃមិតតេរានា្រ់ោៃសួរសំណួរដូចខាងបករោម។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្

ៃឹងបឆលែើយតប។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្របធ្វើរាមរោរបបកងៀៃរបស់សាសនាចក្រជាជាងរោរបលងសបបាយបៅវិញ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីបយើងរស់បៅរាម�ំបៃឿរបស់

បយើងោ៉ាងដបូច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរដូវបរៅដាឆ្នាំ១៨3១ខណៈថដលយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតសថែិតបៅ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរីបដើម្បរីឧទ្ទិសឆលែងទ្ឹរដរីៃិងទរីរំាងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅស៊ីយែូៃបនាះរាៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៅរដ្ឋអូនហអូ

ោៃកបកពឹតតេអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរបោយសរាងាត់។បនាទាប់ពរីពយារោរីោៃកត�ប់បៅដល់រដ្ឋអូនហអូវិញបនាះបលា្រោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលោៃ្រតក់រាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

63:១ឲ្យឮៗបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់ថាបតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យោ៉ាងណ្ចំបោះសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើការ ងៅខលែលួៃបយើងថាជារាកសតេនៃកពះអរាចស់ខុសោនាពរីការ ងធ្ើជារាកសតេនៃកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗៃូវខ១ម្ងបទៀតបហើយរ្របមើលរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅខលែលួៃប្ថាជា

រាកសតេរបស់កទង់។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យឲ្យបយើងបធ្វើអ្វរីខលែះ្រ្ននុងនាមជារាកសតេរបស់កទង់?(សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្សបោយរោរសរបសរ

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ក្នុងនាមជារាពស្តរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងគបើក�ួងចិត្តរបស់គយើង

គ�ើយោដាប់តាមព្រះបៃ្ទជូលៃិងព្រះឆៃ្ទៈរបស់ពទង់ស្ដបីអំ្បីគយើង

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបើ្រដួងចិតតេរបស់បយើងរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរបបើ្រដួងចិតតេរបស់បយើងបរៀបចំបយើងឲ្យសាដាប់រាមសំប�ងរបសក់ពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើអ្ន្របធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបបើ្រដួងចិតតេរបស់អ្ន្រ?

បរុព្វកថា
គៅក្ញង �ដរូវ គរៅដា ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ្ឺ ជា អ្ក គមើលក្� ខុេបតរូវ គលើ ក្� ឧទ្ទធិេ 

ឆលៃង ទឹកដតី ដដលពួក្រ�ិេុទ្ បតរូវ សាងេង់ ទតីបកុង េី៊�៉រូន គៅ ក្ញង អ៊ិនឌតីដ្រ៉នដដនេ៍ �ដ្ឋ 

មតីេេួ�ី ។ អុំឡញង គពល អវត្រាន �្រេ់ ពយាក្�ី េរាែធិក សាេនាចបក មួ�ចុំនួន គៅ 

�ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន រ្ក គចញ ពតី ្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បពះអរាចាេ់ គហើ� ប្របពឹត្ អុំគពើបា្រដ៏ 

្ងៃន់ ្ ងៃ� ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន បតឡ្រ់គៅ ទតីបកុងខឺតឡង់ គៅន្ងៃ ទតី ២៧ ដខ 

េតីហា គហើ� គៅន្ងៃទតី ៣០ ដខ េតីហា គលាក បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដលបាន កត់បតា 

គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៣ ។ គមគ�ៀនគនះ ប្្រដណដា្រ់ ចុំដណក 

មួ� នន វិវ�ណៈ គនាះ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន បពរាន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ អុំពតីែលវិបាក នន 

គេចក្តីទុច្ច�ិត នធិង ក្� ្រះគបា� ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:១–២១

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្រដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្ចំបោះឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំ�នុងបមបរៀៃបៃះ។អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់

បោបល់ឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវចណំ្ប់អារម្ណ៍ៃិងរោរបំ្ ុស្ំៃិតទាំងឡាយថដលពួ្រប្ទទួលោៃម្រពរីកពះវិញ្ញាណ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:២,6ឲ្យឮៗ។ពរីមៃុសិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់

ថាបៅ្រ្ននុងខ6ឃ្លា«ន្ងៃនៃបសច្រ្រីបករោធ»សំបៅបៅបលើរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាកោមួយថដល

អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលពុំថកបចិតតេចំបោះអបំពើោបរបស់ព្ួរប្ៃឹងរងទ្ុរ្ខចំបោះ្លវិោ្រទាំងឡាយនៃរោរបក�ើសបរើស

របស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ព្ួរទុច្ចរិតៃិងពួ្របះបោរ។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣:៧–២១

្្ះអម្ចាស់្្ម្នទាស់នឹងការតសវងរក្ររីសម្រល់និងជសចក្រី្ុរច្ចរិែ

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:6សូមចង្អនុលបរ្ហាញៃូវបញ្ជាថដលថា«ពួ្រថដលឥត�ំបៃឿទប់រាត់របស់ពួ្រប្

ទ្ុរ»។សូមពៃ្យល់ថាបៅកោបៃះសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃឈប់ប�ឿបៅបលើបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃ

សាសនាចក្របហើយោៃៃិោយជាសាធារណៈទាស់ៃឹងយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀត(សូមបមើល

History of the Church១:២១6–១៧)។មៃុស្សរានា្រ់ថដលរិះ្ៃ់សាសនាចក្រខាលាំងបំ្ុតជាងប្្ឺជាបុរសរានា្រ់ថដល

ប្មះថាថអសរាែប៊ូត។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌពរីរដូចខាងបករោមអំពរីបទពិបសាធៃ៍នានាថដលនាំ

ថអសរាែប៊ូតឲ្យចូល្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

ថអសរាែប៊ូត្ឺជាអ្ន្រ្ សាយខាងបមតូឌរីសបៅរដ្ឋអូនហអូ។ោត់ោៃចាប់អារម្ណ៍បៅបលើរោរសាដារប�ើងវិញបៅបដើមឆ្នាំ១៨3១

បនាទាប់ពរីរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់ោៃបធ្វើដំបណើរបៅខឺត�ង់ជាមួយយែូហាៃៃិងអាលរីសចៃសៃុបដើម្បរី�ួបៃឹង

ពយារោរី។អ្ន្រកសរីចៃសុៃោៃរងទុ្រ្ខៃឹងបរា្សនាលា្រ់ឆ្អឹងថដលបណ្ដាលឲ្យរាៃរោរឈឺចាប់បហើមៃិងរឹងនដ។បៅបពលោត់

ោៃ�ួបៃឹងយែូថសបស៊្ីធដំបូងោត់ពុំអាចបលើ្រនដរបសោ់ត់ោ្រ់បលើ្របាល�ិតពរីរឆ្នាំ។

« អុំឡញង គពល ក្� េរាភាេ ន៍ ក្� េន្ទនាបាន ្រដង្វ� គៅ គលើ ប្រធាន្រទ អុំពតី អុំគណា�ោន ដ៏ ហួេ វិេ័� ដរូចជា ដដលបតរូវ បាន 

ប្រ្ល់ ឲ្យ គៅក្ញង ែុំនាន់ នន ពួកសាវក ។ រានរានាក់បាន នធិយ� ថ្ ‹ គនះ ជា អ្ក បេតី ចនេុន ដដល ពធិក្�នដ គតើ បពះបាន 

ប្រោន អុំណាច អ្វតី ដល់ មនុេ្ស គលើ ដែនដតី ក្ញង គពល គនះ គដើម ត្ី ពយាបាល ោត់ ? › ្រន្ធិច គបក្�មក គៅគពល ក្�េន្ទនា បាន 

្រដង្វ� គៅ �ក ទធិេគៅ មួ�គទៀត [ �៉រូដេ្រ ] េ៊មេី្ បាន គបក្កគឡើង គហើ� គដើ� ក្ត់ ្រន្ទ្រ់ ដឹក នដ អ្កបេតី ចនេុន គហើ� បាន 

ដ ល្ៃង គោ� ឧឡា�ិក នធិង អសាចា�្យ ថ្ ៖ ‹ បេ្តី គអើ� គៅក្ញង បពះនាម នន បពះអរាចាេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ខ្ញុំ ្រញ្ជា ឲ្យ អ្ក បាន ជា 

េះគេ្ើ� › �ួច ក៏ បាន គចញ ពតី្រន្ទ្រ់ ភាលាម គៅ ។. . . អ្ក បេតី ចនេុន ក៏ អាច គលើក នដ�្រេ់ ោត់ បាន គោ� រ្� បេលួ គហើ� 

គពល ោត់បតឡ្រ់គៅែ្ទះវិញ គៅ ន្ងៃ ដេ្អក គឡើង ោត់ អាច គ្្វើ ក្� គបាក្ក់ដុះលាង គោ�ោមនក្� លុំបាក ឬ ឈឺ ចា្់រ អ្វតីគឡើ� » 

( គៅក្ញង History of the Church, ១:២១៥–១៦ ) ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើអ្ន្រោៃប�ើញអព្តូតបហតថុបបបនាះផ្ទាល់ថ្្ន្រ?

សូមពៃ្យល់ថាមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីថអសរាែប៊ូតោៃបធ្វើជាសា្រ្សរីនៃអ្្តូតបហតុបៃះោត់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

សូមសរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ទ្ដីសរារល់ នរិ ងសចក្ដីជំងនឿ ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:៧–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់

ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីទរីសរាគល់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះដ្រកសង់បចញអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីទរីសរាគល់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ?(សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរី

បោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថា្ូសបញ្ជា្រ់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គសចក្ដបីជំគៃឿ្ ុំគកើតមាៃបនាទាប់្បី

ទបីសមារល់គនារះគទ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅពរីខាងបករោមទ្ដីសរារល់ នរិ ងសចក្ដីជំងនឿ )។

• បតើ្ ំរូមួយចៃំួៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរអំពរីមៃុស្សថដលបធ្វើជាសា្រ្សរីពរីទរីសរាគល់ឬអព្តូបហតុអសាចរ្យបែុថៃតេពុំបរ្ហាញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿ

ៃិងបសច្រ្រីសុចរិតយូរអថង្វងរាៃអ្វរីខលែះ?(ឧទាហរណ៍អាចរួមរាៃទាំង្រូៃបៅនៃអ៊កីសាថអល[សូមបមើល�ៃ្ណនា

១4:២២–២3]ៃិងបលមិៃៃិងបលមយួល[សូមបមើលៃរីនហ្វទរី១១៧:43–4៥])។

សូមពៃ្យល់ថាថអសរាែប៊ូត្ឺជា្ ំរូនៃមៃុស្សរានា្រ់ថដលពឹងថ្្អ្របៅបលើទរីសរាគល់ជាជាងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។បនាទាប់ពរីោត់ោៃ

ទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រោត់ោៃទទួលបព្វ�ិតភាពបហើយកតវូោៃបញជតូៃឲ្យបៅបបស្រ្រម្មួយបៅរដ្ឋមិសសួរី។ប៊ូតោៃចាប់

ប្្ើមបបស្រ្រម្របស់ោត់បោយរោររំពឹងទុ្រដ៏អសាចរ្យបោយសាមៃថាោត់ៃឹងអាចផ្លាសថ់កបមៃុស្សឲ្យោៃបកចើៃរាមរយៈបោយ

បរ្ហាញពរីទរីសរាគល់ៃិងអព្តូតបហតុ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបនាទាប់ពរីរោរ្ សាយដំណឹងល្អោៃមួយរយៈបពលខលែរីម្របហើយពុំ

តួន្ទីរបេ់េិេ្សងៅក្ននុរ

ដំងណើរការងរៀនេូ្ត

ក្� គ�ៀនេរូបត ខាងវិញ្ញាណ គោ� គ្រើក 

ដួងចធិត្ តបមរូវ ឲ្យរាន ោុំង  កធិច្ចខធិតខុំ 

នធិងេធិទ្ធិ គបែើេគ�ើេ �្រេ់អ្ក គ�ៀន ។  

ដអលគឌើ� ោវីឌ គអ ដ្រដណា នន 

ករូ�ុ៉ម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន 

ពន្យល ់ថ្ « អ្កគ�ៀន បតរូវ អនុវត្ 

េធិទ្ធិគបែើេគ�ើេ គោ�ក្� គ្្វើ េកមមេភាព 

បេ្រគៅតាម គោលក្�ណ ៍បតមឹបតរូវ 

គោ� គ្រើក ដួងចធិត្ �្រេ់ ោត់ ចុំគោះ 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្– គហើ� ទទួល 

�ក នរូវក្� ្រគបងៀន�្រេ់បទង់ អុំណាច 

នន ក្� ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ នធិង សាក្សតី 

្រញ្ជាក់�្រេ់បទង់ » (Seek Learning 

by Faith »address to CES religious 

educators, Feb.  

៣, ២០០៥], ៣, LDS.org
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គមគ�ៀនទតី ៦៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:១–២១

ោៃប�ើញលទ្ធ្លដូចថដលោត់ោៃសាមៃទ្ុរបនាះប៊ូត«ោៃរ្្របចញ»បហើយោៃ្រ្បត់សាសនា(សូមបមើលHistory 
of the Church១:២១6)។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើរោរសបងកតដូចខាងបករោមអំពរីថអសរាែប៊ូត៖

« គៅគពល ោត់ បាន គ�ៀន ដឹងគោ�ពធិត ថ្ គេចក្តីែុំគនឿ ក្�្រនាទា្រ ខលៃលួន ក្� អត់្មេត់ នធិង ក្�លុំបាក  

បតរូវ គកើត រាន ពតីមុន ទទួល បាន ព�ែ័� គហើ� ថ្ បពះ នឹង នាុំឲ្យមនុេ្សរា្រសា មុននឹង បទង់ តគមកើង គ្ គឡើង 

នធិង ថ្ ‹ បពះអង្គេគ្រ្គះប្រោនអុំណាច ដល់ ោត់ គដើម ត្ី វា� មនុេ្ស គហើ� គ្្វើ ឲ្យ ពួកគ្ គែឿ ›  

ែុំនួេ វិញ . . . គនាះ ោត់ បាន ខក ចធិត្ » ( គៅក្ញង History of the Church ១:២១៦ ) ។ 

 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:១0–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

បសច្រ្រីពិតបថៃថែមអំពរីទរីសរាគល់ៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

• កសបរាមខ១0បតើទរីសរាគល់ប្រើតរាៃោ៉ាងដូចបម្ច?(សូម�ួយសិស្សកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ទបីសមារល់

គកើតមាៃគោយោរគសចក្ដបីជំគៃឿពសបតាមព្រះទរ័យរបស់ព្រះ។សូមបថៃថែមបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបៅខាងបករោម

ទ្ដីសរារល់ នរិ ងសចក្ដីជំងនឿ )។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាបយើងទទួលទរីសរាគល់បនាទាប់ពរីបយើងោៃអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ?

• កសបរាមខ១២បតើបហតុ្លកតឹមកតូវបដើម្បរីថស្វងរ្រទរីសរាគល់រាៃអ្វរីខលែះ?(«សករាប់មៃុស្សបសច្រ្រីល្អដល់មៃុស្ស

ចបំោះសិរីល្អរបស់[កពះ]–រាៃៃព័យថាបដើម្បរី�ួយអ្ន្រដនទៃិងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាទរីសរាគល់ៃិងរោរអសាចរ្យទាំងឡាយពុំបរ្ហាញឲ្យប�ើញថាអសាចរ្យជាៃិច្ចបនាះប�ើយ។ជាញ្ឹរញាប់បយើង

អាចៃឹងទទួលទរីសរាគល់មួយឬសា្រ្សរីមួយអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃដំណឹងល្អរាមរបបៀបដ៏សងៃប់សាងាត់ៃិងផ្ទាល់ខលែលួៃមួយ

បៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើង។

• បតើបយើងអាចអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីមួយនៃដំណឹងល្អោៃោ៉ាងដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្រត់ករា

ចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃទាំងស្រម្ភាពដូចជារោរអធិសាឋាៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរ

តមអាហាររោរ្ ្ល់រោរបបកមើៃិងរោររស់បៅរាមបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងរោរទទួលសា្រ្សរីមួយអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃដំណឹងល្អ

បោយរោរអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿរាមរបបៀបមួយនៃរបបៀបទាំងបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបថៃថែមពរីបលើរោរថស្វងរ្រទរីសរាគល់បនាះសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៅរដ្ឋអនូហអូ្រ៏ោៃ«ថបរបចញពរី

[បទ]បញ្ញតតេិទាំងឡាយ»(្�ៃិងស�63:១3)បហើយោៃកបកពតឹតេអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា63:១4–១9បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយកោប់អំពរីអំបពើោបមួយចំៃួៃថដលសរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃកបកពតឹតេ។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាពួ្រ្រំ្ិត្ឺជាមៃុស្សថដលចូលរួម្រ្ននុងអបំពើោបខាង្ លែតូវ

ប្ទ។ពួ្រមៃអ្ា្ម្ឺជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលចូលរួមបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពថដលអបញជើញឥទ្ធិពលនៃវិញ្ញាណអាក្រ្រ់ឲ្យម្រ)។

• សូម្រត់សរាគល់អំពរីរោរកពរាៃរបសក់ពះអរាចស់អំពរីដំបរ្រសបកមើបបៅ្រ្ននុងខ១6។បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលក្រប�្រ

ប�ើញកសតេរីបហើយរាៃដំបរ្រសបកមើប?(ដំបរ្រសបកមើបរាៃៃព័យថា«រោររាៃបំណងកោថានាបោយពុកំតមឹកតូវដ៏ខាលាំងចំបោះ

អ្វរីមួយ»ឬៃរណ្រានា្រ់[ Guide to the Scriptures]«ដំបរ្រសបកមើប»scriptures.lds.org]។រោរបមើល

បៅៃរណ្រានា្់របោយរាៃដំបរ្រសបកមើបរាៃៃព័យថាបមើលបៅរូបរាងរោយរបសៃ់រណ្រានា្រ់បោយពុំកតឹមកតូវឬរាមវិធរីមួយ

ថដលោស់អារម្ណ៍ខាង្ លែតូវប្ទ។រោរណ៍បៃះជាប់ទា្រ់ទងៃឹងរោរបមើលរោរណ៍ភាពអាសកោម)។

• បតើរាៃបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្របមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរកពរាៃរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១6?(សិស្ស្ ួរថតកោប់

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគមើលគៅៃរណាមានាក់គោយ�ំគរកសគពមើបគនារះគយើងៃឹងោមាៃព្រះវិញ្ញាណគ�ើយ

គយើងប�ិគសធគសចក្ដបីជំគៃឿ។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំោ្រ្យថដលបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថារោររាៃដំបរ្រសបកមើបចបំោះៃរណ្រានា្រ់បណ្ដាលឲ្យមៃុស្សរានា្រ់បនាះោត់បង់កពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូបច្នះ?

• បតើបយើងអាចយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួងដំបរ្រសបកមើបចបំោះអ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបមតេច?

ជាចថំណ្រនៃរោរពិភា្រសាអំពរីរោរបចៀសវងពរីដបំរ្រសបកមើបអ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាង

បករោមបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រហូ�ិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖



314

គមគ�ៀនទតី ៦៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:១–២១

« េុំខាន់្រុំែុតគនាះ ចា្រ់ គែ្ើម គោ� ក្� ដញក ខលៃលួន អ្កគចញពតីមនុេ្ស េរាភា� នធិង សាថានភាព នានា ដដល 

នឹង គបោះថ្នាក ់ដល់អ្ក ។. . .

« . . . ប្រេធិនគ្រើ គេើញកមមេវិ្តី ទរូ�ទេ្សន៍ មធិនបតឹមបតរូវ គនាះេរូម ្រធិទ វា  ។ ប្រេធិនគ្រើ ដខ្សភាព�ន្ ពុុំ 

សាអាតេ្អុំគទ គនាះេរូម គដើ� គចញ ។ ប្រេធិនគ្រើ ទុំនាក់ទុំនង មធិន បតមឹបតរូវ គកើត រាន គឡើង េរូម ្រញ្ច្រ់ 

ទុំនាក់ទុំនង គនាះ ។ យ៉ាងគហាចណាេ់ គៅបោ ដុំ្ររូងគឡើ� ឥទ្ធិពល ោុំងគនះ អាច នឹង មធិន អាបកក ់ខាលាុំង 

គទ ្រ៉ុដន្ វា អាច នឹង គ្្វើ ឲ្យវក់វី ដល់ ក្� វិនធិច្័� �្រេ់ គ�ើង គ្្វើឲ្យែតីវភាព ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់គ�ើង បេអា្រ់ គហើ� ដឹកនាុំ គៅ�ក អ្វតី 

មួ�ដដល អាច នឹង អាបកក់ ។. . .

« . . .េរូមែុំនួេ ្ ុំនធិត តគបមក េគបមើ្រ គោ� �រូ្រភាព នន ក្តីេង្ឹម នធិង អានុេសា�ី�៍ ប្រក្រ គោ�ក្តីអុំណ� �រូ្រភាព នន ទឹកមុខ 

�្រេ់ អ្កោុំង ឡា� ដដល អ្ក បេឡាញ់ ថ្ អ្វតីៗោុំងគនាះ នឹង បតរូវ ្រុំផាលាញ ្រង់ ប្រេធិន គ្រើ អ្ក ្រដណតាត្រគណាដា� ខលៃលួន តាម 

តណាហា ដ្រ្រ គនះ ។. . . មធិនថ្ អ្ក រាន ្ ុំនធិត អ្វតី គនាះគទ េរូម បបាកដ ថ្ វា សាវា្មន៍ មក ក្ញង ចធិត្ �្រេ់អ្ក គោ�ក្� អគញ្ើញ ដត 

្ុ៉រគណាណះ ។. . .

« េរូម្រណដាដះវាគឡើង នធិងគៅ កដនលៃង ដដលរាន បពះវិញ្ញាណ នន បពះអរាចាេ់ ។ េរូម បបាកដ ថ្ គ្ហោឋាន ឬ ែ្ទះ ែួល �្រេ់ 

អ្កផាទាល់រាន នរូវប្រគភទ នន ត្ន្តី េធិល្ៈ នធិង អក្ស�សាបេ្ ដដល �កសាក្�ោ�អ្ក គៅទតីគនាះ »  Place No More for the 
Enemy of My Soul » Ensign ឬ Liahona, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៤៥, ៤៦ ) ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញបៅបោលរោរណ៍ទរីមួយថដលអ្ន្រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ៖ក្នុងនាមជារាពស្ត

របស់ព្រះអមាចាស់គយើងពតូវគបើក�ួងចិត្តរបស់គយើងៃិងោដាប់ព្រះបៃ្ទជូលរបសព់ទង់ៃិងព្រះទរ័យរបសព់ទង់ចំគោរះគយើង។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតថាបតើដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្បបើ្រចំហរចបំោះរោរបំ្ុស្ំៃិតឬចំណ្ប់អារម្ណ៍អំ�នុងរោរសិ្រសា

អំពរីកពះ្ម្ពរីរនាន្ងៃបៃះរបស់ព្ួរប្ថដរឬបទ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្បធ្វើស្រម្ភាពរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតៃិងចណំ្ប់អារម្ណ៍

ថដលពួ្រប្ោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចស់បហើយថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលពួ្រប្បធ្វើដូបចានាះបនាះពួ្រប្ៃឹងរោលាយជារាកសតេរបស់

កពះអរាចស់។
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គមគ�ៀន ទតី ៦៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:២២–៦៦
បមបរៀៃទរី6៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា63:២២–66

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣:២២–៥៤

្្ះអម្ចាស់សនយា្រែទាន្រជ័យដល់្ ួករែរិសុ្រ្ជៅក្ននុងន្ងៃចុងជ្កាយ

ពរីមុៃថានា្រ់បរៀៃសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងហ្ុរអ្ដី ក៏ មនុស្ស មួយចំនួន រានក្ដី បារម្ភ អំពដី ការ រសង់ៅ ក្នុរ 

នេងៃ ចុរ ង្កាយ ?

បៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះរួមោនាឬជា្ ូៗ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា63កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីរោរ

បំ្លែចិបំផ្លាញថដលៃឹងប្រើតរាៃម្របលើពួ្រទុច្ចរិតបៅន្ងៃចុងបករោយបែុថៃតេកទង់្៏រោៃបធ្វើរោរសៃយាដ៏រាៃអាៃុភាព្ ងថដរចបំោះ

ពួ្របរិសុទ្ធ។បថៃថែមពរីបលើបនាះកទង់ោៃដឹ្រនំាព្ួរបរិសុទ្ធបៅ�ំនាៃ់បនាះឲ្យទិញដរីបៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរីសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ

ថដលកទង់ោៃសៃយាថាវៃឹងរោលាយជា្រថៃលែងនៃរោរក�្របរោៃ(សូមបមើល្�ៃិងស�4៥:66–69)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃអំពរីរោរពយារោរណ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63សូមបបងកើតជារារាង

មួយថដលរាៃៃូវបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម។សូមចាត់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមឲ្យព្ួរប្្ំរណត់ថាបតើ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ៃិមួយៗពិតឬខុសរាមរយៈរោរកសាវកជាវរ្របសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរថដលទា្់រទង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់

បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរៃូវបសច្រ្រីពិតថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅបពលព្ួរប្បំបពញ្រ្ននុងរារាងបៃះ។

____១.  អុំឡញង េ្រ្គម គៅន្ងៃ ចុង គបក្� មនុេ្ស ទុច្ច�ិត នឹង ្រុំផាលាញ ោនា គៅវិញគៅមក ។ ( េរូមគមើល  

្. នធិង េ. ៦៣:៣២–៣៣) ។

____២.  ពួក្រ�ិេុទ្ េុច�ិត នឹង គចៀេែុត ពតី ក្� ្រុំែលៃធិច ្រុំផាលាញ ោុំង អេ់ នន ន្ងៃ ចុង គបក្� គោ� រ្� ។  

( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦៣:៣៤) ។

____៣.  គៅគពល បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ យង មក ម្ងគទៀត បទង់នឹង ្រុំផាលាញ មនុេ្ស ទុច្ច�ិត ោុំងអេ់ ដដល រាន 

គៅគលើដែនដតី ។ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦៣:៣៤) ។

____៤.  អ្កោុំងឡា� ដដល គសាមះបតង់ នឹង �កឈ្ះ គលើ ឧ្រេ្្គ ោុំងអេ់ ននែតីវិត គនះ គៅទតី្រុំែុត ។  

( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦៣:៤៧–៤៨) ។

____៥.  មនុេ្ស េុច�ិត ដដលសាលា្រ់មុន ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� នឹង បតរូវ បាន �េ់គឡើងវិញ គៅគពល បពះអង្គេគ្រ្គះ 

យងមក គលើ ដែនដតី ។ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦៣:៤៩) ។

____៦.  មនុេ្ស េុច�ិត ដដល កុំពុង �េ់គៅ គលើ ដែនដតី គៅបោ នន ក្� យងមក ជាគលើក ទតីពតី� នឹង ពុុំ សាលា្់រគឡើ� ។ 

( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦៣:៥០–៥១) ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ៣០ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ 

ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៣ ។ គមគ�ៀនគនះ  

បាន ប្្រ់ដណដា្រ់ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៣:២២–៦៦ ដដល បពះអរាចាេ់ 

េនយាថ្ប្រ ោនព�ែ័� ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល គសាមះបតង់គៅក្ញង ន្ងៃ ចុង គបក្� 

បពរាន ពតី គបោះ ថ្នាក ់នន ភាព គឆមេើង នឆមេ នធិង ោេ់គតឿន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ �្រេ់បទង់ ឲ្យ ចងចាុំ 

ភាព ពធិេធិដ្ឋ នន បពះនាម �្រេ់បទង់ គហើ� នធិយ� គោ�ក្� គោ�ព អុំពតី គ�ឿង ពធិេធិដ្ឋ 

ោុំងឡា� ។

ង្បើ្រាេ់កម្មវិធីេិកសា

គៅគពល អ្កគ�ៀ្រចុំគមគ�ៀន មួ� េរូម 

គមើល កមមេវិ្ តី េធិកសា ប្រក្រគោ� ក្� 

អ្ធិសាឋាន បពមជាមួ�នឹង ក្� េធិកសា 

�្រេ់អ្ក អុំពតី ្រណដាដុំខ្ម្ពតី� ។ េរូម 

ដេ្វង�ក ក្�ដឹកនាុំ ពតី បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ 

គដើម្តី ែួ� អ្ក េបម្រ គមគ�ៀន គនះ 

គៅតាម តបមរូវក្� េធិេ្ស �្រេ់ អ្ក ។ 

អាបេ័�គៅគលើ តបមរូវក្� នធិង សាថានភាព 

នន េធិេ្ស �្រេ់អ្ក អ្កអាច គបែើេគ�ើេ 

គដើម្តីគ្្វើតាមគយ្រល់ កមមេវិ្តី េធិកសា 

ោុំងអេ់ ឬ ដែក្ៗ េបរា្រ់ ្រន្ញុំខ្ម្ពតី�  

ឬ េបម្រ ្ ុំនធិត ក្� ្រគបងៀន ដដល បាន 

ែល្់ គយ្រល់ ។
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គមគ�ៀនទតី ៦៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:២២–៦៦

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបំបពញរារាងរួចបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់អំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពរីរដំបូង។

(បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរីមួយ្ឺពិតបហើយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ទរីពរីរ្ឺខុស)។សូមពិភា្រសាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយសុំឲ្យ

ពួ្រប្រំឭ្រវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃបរៀបរាប់បនាទាប់ពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ៃិមួយៗ។បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

ចបំោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរីពរីរសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃអំពរីរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ៖

« វា ្ ឺ ជា ្ ុំនធិត ខុេ ឆ្គង មួ� ដដលពួក្រ�ិេុទ្ នឹង គចៀេ ែុតពតី ក្� ែុំនុុំ ែបមះ ខណៈ ដដលពួក ទុច្ច�ិត �ងទុកខេ 

ដ្ធិត ប្្រ់សាច់្ ម ្ ឺ េថែធិត គៅគបក្ម ក្� �ងទុកខេ គហើ� ‹ ពួក្រ�ិេុទ្ នឹង ពធិបាក គចៀេែុត ណាេ់ › . . . 

ពួកេុច�ិត ជាគបចើន នឹងក្លា�ជា ែន �ងគបោះ នឹង ែុំងឺ គបោះ ចនបង ជាគដើម គោ� សា� ដត មរូលគហតុ នន ភាព 

ទន់ គខសា� ខាង សាច់្ម ដត នឹង បតរូវ បាន េគ្រ្គះ គៅក្ញង ន្� នន បពះ » ( គៅក្ញង  History of the 
Church ៤:១១; េរូមគមើល ែងដដ� Journals, Volume១:១៨៣២–១៨៣៩  វ៉ុលទតី ១ នន 

Journals series of The Joseph Smith Papers ឆ្នាុំ ២០០៨ ], ទុំព�័ ៣៥២–៥៣ ) ។

• បតើបហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីដឹងថាមៃុស្សសុចរិតៃឹងមៃិកតូវោៃបចៀស្ុតពរីរោរ

សា្រល្បងទាំងអស់នៃន្ងៃចុងបករោយដូបច្នះ?

សូមសួររ្រចបមលែើយពរីសិស្សចំបោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍3–6បៅបលើរារាង។(បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី3–៥្ឺជារោរពិតបហើយ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរទរី6្ឺខុស)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:4៧–4៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរសៃយាម្រពរីកពះអរាចស់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបបរ្ហាញពរីរោរ

សៃយារបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះជាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍«បបើសិៃ–បនាះ»។

• បតើអ្ន្រៃឹងថ្លែងអំពរីរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះជាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍«បបើសិៃ–បនាះ»ោ៉ាងដូចបម្ច?

(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញថាគបើគយើងគោមារះពតង់គ�ើយស៊ពូទំាគនារះ្ ួកគយើងៃឹងយកឈរ្ះគលើគោកិយ៍។សូមសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើកពះអរាចស់អាច�ួយបយើង«យ្រឈ្នះបលា្រិយ»បៅ្រ្ននុង�រីវិតរស់បៅកបចាំន្ងៃរបសប់យើងរាមវិធរីណ្?

• បតើកពះអរាចស់អាច�ួយបយើង«យ្រឈ្នះបលា្រិយ»បនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់បៅរាមវិធរីណ្?

បដើម្បរី្ូសបញ្ជា្រ់អំពរីពរ�ព័យដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ចថដលបយើងអាចទទួលថដលៃឹង�ួយបយើងយ្រឈ្នះបលើបលា្ិរយសូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:49ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យ

ទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់ពួ្រសុចរិត។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលបយើងៃឹងទទួលោៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិង�រីវិតបនាទាប់

បបើបយើងបសាមះកតង់ៃិងរោៃ់ខាជាប់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣:៥៥–៥៦

្្ះអម្ចាស់សតម្ងនូវការ្ ុំស្វ្្ះ្រ័យររែស់្្រង់ចំជោះអំនែួររែស់ស៊មី�នរីរិកដុន

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឧទាហរណ៍ដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។បនាទាប់ពរីសិស្សអាៃឧទាហរណ៍ៃិមួយៗដូចខាងបករោមបហើយសូម

ផ្អា្រមួយថ្លែតបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលមៃុស្សរានា្រ់អាចៃឹងកតូវល្បលួងឲ្យបឆលែើយតបបោយអៃំួតឬ

បឆ្ើងនឆ្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។

១� អ្ន្រកតូវោៃអបញជើញឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្របៅមុខយុវវព័យដនទបទៀតជាបកចើៃ្រ្ននុងសៃ្និសរីទយុវវព័យដ៏ធំមួយ។

២� បុ្្គលមួយចៃំួៃ្រ្ននុង្រូរ៉ូមរបស់អ្ន្រឬថានា្រ់យុវនារីមួយោៃរអ៊ូរទាំអំពរីស្រម្ភាពទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃ�ួយបរៀប

ថ្ៃរោរ។

3� អ្ន្រជាអ្ន្របកចៀងដ៏រាៃបទពបរោសល្យបហើយអ្ន្រកតូវោៃសុំឲ្យបកចៀងចបកមៀងមួយ្រ្ននុងបរា៉ាងសាករោមែង់។

សូមពៃ្យល់ថាស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃទទួល្រិច្ចរោរសំខាៃ់មួយម្រពរីកពះអរាចស់បែុថៃតេោៃបឆលែើយតបបោយអៃំួត។កពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាោត់ឲ្យសរបសរ«រោរពិពណ៌នាអំពរីទ្ឹរដរីនៃស៊ីយែូៃបហើយៃឹងបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍មួយអំពរីកពះទព័យនៃកពះដូចថដលកតូ

វោៃបធ្វើឲ្យោត់ដឹងបោយកពះវិញ្ញាណ»(្�ៃិងស�៥៨:៥0)។រោរពិពណ៌នាជាលាយល្រ្ខណ៍អ្រ្សរបៃះៃឹង�ួយព្ួរបរិសុទ្ធ

ថដលរសប់ៅឆ្ងាយពរីអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីដឹងថាទ្ឹរដរីបនាះវរាៃល្រ្ខណៈដូចបម្ច(�ំនាៃ់បនាះពុំរាៃរូប្តបទ)។

វ្រ៏ៃឹង�ួយបំ្ុស្ំៃិតដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបរិចាច្កោ្់រសករាប់រោរទិញដរី្ ងថដរ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥៨:៥១)។
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:៥៥–៥6ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើល

្ស្នុរាងថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃកតូវោៃរងឥទ្ធិពលបោយអៃំួតបពលោត់ោៃបំបពញ្រិច្ចរោររបស់ោត់បដើម្បរីសរបសរពិពណ៌នាអំពរី

ក្ុរងស៊ីយែូៃបនាះ។

• បតើ្ ស្នុរាងនៃអៃំួតថដលអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់រាៃអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតចង្អនុលបរ្ហាញថាស៊ីឌៃរី«្រ្ននុងចិតតេោៃបលើ្រខលែលួៃ

ោត់ប�ើងបហើយពុំទទួលយ្ររោរកបឹ្រសា»)។

• បតើលទ្ធ្លនៃអៃំួតរបស់ស៊ីឌៃរីរាៃអ្វរីខលែះ?(ោត់ោៃបសា្របៅ្រ្ននុងវិញ្ញាណបហើយកពះអរាចស់ពុំទទួលយ្ររោរ

សរបសររបស់ោត់បទ)។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថារោរបសា្របៅ្រ្ននុងវិញ្ញាណរាៃៃព័យថារស់បៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ្របចញពរីបយើង)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ៥៥?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរកោប់ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖

វិញ្ញាណពតូវបាៃគោកគៅគបើគយើងមាៃអំៃួតក្នុងការគធ្ើកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវឧទាហរណ៍ខាងបលើៃិមួយៗម្ងបទៀត។បនាទាប់ពរីឧទាហរណ៍ៃិមួយៗោៃអាៃរួច

បហើយសូមផ្អា្របៃិ្ចបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សរានា្រ់អាចៃឹងចូលបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ

បោយភាពរាបសាជាជាងបោយអៃំួត។បនាទាប់ពរីរោរពិភា្រសាសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឱរោសដល់ស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃឲ្យសរបសរពិពណ៌នាអំពរីក្រុងស៊ីយែូៃមួយប្្សងបទៀត(សូមបមើល្�ៃិងស�63:៥6)។ស៊ីឌៃរីោៃថកបចិតតេបហើយ

សរបសររោរពិពណ៌នាមួយបទៀតអំពរីទ្ឹរដរីស៊ីយែូៃថដលកតូវោៃទទួលយ្រចបំោះកពះអរាចស់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣:៥៧–៦៦

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទតណនាំដល់្ ួកអ្នករែជ្មើររែស់្្រង់ឲ្យចាំនូវភា្្ ិសិដ្ឋនន្្ះនាម្្រង់ជហើយត្លែងជោយររវភា្

អំ្រីជរឿង្ ិសិដ្ឋទាំងអស់

សូមអាៃឬសបង្ខបៃូវដបំណើរបរឿងដូចខាងបករោមដ្រកសង់បចញម្រពរី�រីវិតរបស់កបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�ឹមបឹល។

សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យពួ្រប្ចាប់អារម្ណ៍។

« គៅ មន្ទតី� គពទ្យ េន្ រា៉ាក គៅទតីបកុង េលត៍ គលក [ ប្រធាន ដេ្ពនគេី៊� ដ្រុល�រូ េឹម្ឹរល ] បតរូវ 

បាន ោក់ថ្នាុំ ឲ្យ េនលៃ្រ់ឈឹង គហើ�គ្្វើ ក្� វះក្ត់ �ួច គហើ� ោក់ ដប្ �ុញ បតឡ្រ់មក ្រន្ទ្រ់ �្រេ់ គលាកវិញ ។ 

គោ� សា� គៅបតរូវ ជាតធិ ថ្នាុំ េនលៃ្រ់ គៅគឡើ� គលាក ដេ្ពនគេី៊� បាន ដឹង ថ្ ដប្�ុញ �្រេ់ោត ់បានឈ្រ់ គៅ 

ែធិត នឹង ែគណដាើ� គយង គហើ� បានសាដា្រ់ ឮ គពទ្យ ខឹង នឹង អ្វតី មួ� ដដល បាន ដ្លៃង បពះនាម �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

គោ�មធិនគោ�ព ។ គោ�ដឹង ខលៃលួន ខលៃះៗ គនាះ គលាក បាន េរូម អង្វ� គោ� េុំគឡង ខុំ ប្រឹង ថ្ ៖ 

‹ ខ្ញុំេរូមអង្វ� កុុំ នធិយ� ដរូគចានាះ គឡើ� ។ ខ្ញុំ បេឡាញ់ បទង់ គលើេ អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ក្ញង គលាក គនះ ។ 

េរូមអង្វ� › ។ �ួច ក៏ រានភាព សាងាត់ គេងៃៀមបែងុំគៅវិញ ។ ្រនាទា្រ់មក គពទ្យ បាន ត្រ គោ�ទន់ ភលៃន ់វិញ ថ្ ៖ ‹ ខ្ញុំ ពុុំ ្ ួ� នធិយ� ដរូច 

គនាះគទ ។ ខ្ញុំេុុំគោេ › » ( Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball Jr. Spencer W. Kimball: Twelfth 
President of The Church of Jesus Christ of Latter–day Saints [ ឆ្នាុំ ១៩៧៧ ], ទុំព័� ២៦៤ ) ។

• បតើដបំណើរបរឿងបៃះបធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបមតេចថដរ?

• បតើរោរបោរពចបំោះកពះនាមរបស់កពះអរាចស់របស់កបធាៃ�ឹមបឹលខុសពរីរបបៀបថដលមៃុស្សជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រ

សព្វន្ងៃបកបើកពះនាមរបស់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃឮៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:៥9–64។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល�ួយពួ្រប្យល់អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យបយើងបកបើកពះនាមកទង់

ៃិងរបបៀបថដលកទង់ចង់ឲ្យបយើងៃិោយអំពរីបរឿងពិសិដ្ឋទាំងអស់។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលបយើងកតូវបកបើកពះនាមរបសក់ពះបនាះ?(បៅបពលសិស្សកោប់ោ្រ្យៃិងឃ្លាម្រពរី

ខ64សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសបង្ខបៃូវថ្្ន្រដំបូងនៃខ្ម្ពរីរ។ព្ួរប្្ ួរថតបរ្ហាញអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

ព្រះនាមរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺ្ ិសិ�្ឋគ�ើយពតូវផតផ្លងគោយយកចិត្តទុកោក់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។
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គមគ�ៀនទតី ៦៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:២២–៦៦

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាបស្ៀៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់អំពរីសាថាៃភាពមួយចំៃួៃថដលបយើងអាច

ៃឹងបកបើកពះនាមរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយកតឹមកតូវបហើយឲ្យបសៀ្ៃសរបសរសាថាៃភាពទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សិស្ស

អាចៃឹងកោប់ថាបយើងបកបើកពះនាមរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃរោរប�ើងៃិោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់បមបរៀៃ

នៃដំណឹងល្អៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃបព្វ�ិតភាព។បយើង្រ៏អាចៃឹងថ្លែងអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាជាបរៀងរាល់ន្ងៃរបស់

បយើង្ ងថដរបែុថៃ្បយើង្ ួរថតថ្លែងបោយោរវភាពបំ្ុត។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាបយើងកតវូបកបើកពះនាមរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះបោយោរវភាព?

• បតើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:6២បបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីអតថែៃព័យបដើម្បរីយ្រកពះនាមរបសក់ពះអរាចស់ជា

អសារឥតរោរោ៉ាងដូចបមច្?បតើខបៃះអៃុវតតេចំបោះពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាពោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

• បៅបពលបយើងបកបើកពះនាមរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះបតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីចាំថាវពិសិដ្ឋបហើយកតវូថតថ្លែងបោយយ្រចិតតេ

ទុ្រោ្រ់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាពុំអៃុវតតេកតឹមថតចំបោះកពះនាមរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

បែុបណ្ណះបទ។

• បតើោ្រ្យឬកបធាៃបទមួយចំៃួៃដនទបទៀតថដល«ម្រពរីសាថាៃបលើ»បហើយពិសិដ្ឋរាៃអ្វរីខលែះ?បតើបយើងអាចកោ្រដថាបយើង

ថ្លែងបោយ«យ្រចិតតេទុ្រោ្រ់»ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ោមនោក្យណា ដដលពធិេធិដ្ឋ ឬ េុំខាន់ គៅក្ញង ភាសា �្រេ់ គ�ើង ជាងបពះនាម �្រេ់បពះ ជា បពះវ�្រធិតា 

នធិងបពះរាែ្ុរបតា បទង់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គនាះគទ » (Reverent and Clean » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

១៩៨៦, ទុំព័� ៥០ ) ។ 

 

 

• បហតុអ្វរី្រ៏កពះនាមរបស់កពះជាកពះបិរាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពិសិដ្ឋចំបោះអ្ន្រដូបច្នះ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលកពះនាមរបសក់ទង់ពិសិដ្ឋ

ចំបោះអ្ន្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីវិធរីនានាថដលពួ្រប្អាចបកបើកពះនាមរបសក់ពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

រោៃ់ថតរាៃោរវភាពបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធ្វើដបូចានាះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៦៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:១–១៩
បមបរៀៃទរី69៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា64:១–១9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:១–៧

្្ះអម្ចាស់អះអាងនឹង្ ួកតអលជ�ើរអំ្រី្្ះ្័រយររែស់្្រង់ជដើម្បរីអភ័យជទាស

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ង្រើ ងពលណា ណដល អ្កទ្ទ្ួល អារម្ណ៍ឈឺចាប់ ងោយសារ ណ្រ ោក្យសម្ដី ឬ ទ្ងរ្ើ នន មនុស្ស រានាក់ ងទ្ៀ្រ ?

ង្រើ អ្ក ង្្ើយ ្រប នឹរ សាថានភាព ងនាទះ ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

សូមចាប់ប្្ើមបោយរោរអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ចបំោះសំណួរទាំងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64កពះអរាចស់បបកងៀៃបយើងអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបឆលែើយតបបៅបពល

អ្ន្រដនទបធ្វើឲ្យបយើងឈឺចាប់។យែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

64បៅន ង្ៃទរី១១ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨3១កបថហលជាពរីរសោដាហ៍បនាទាប់ពរីោត់ៃិងក្រុមនៃពួ្រថអលបឌើរោៃកត�ប់បៅរដ្ឋ

អូនហអូពរីអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរីវិញ។ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះៃិងសរា�ិ្រសាសនាចក្រដនទបទៀតោៃ�ួបៃឹងរោរ

លំោ្របោយសារថតរោរមិៃយល់កសបៃិងអារម្ណ៍ទាសថ់ទងបៅ្រ្ននុងចំបណ្មសរា�ិ្រក្ុរមមួយចៃំួៃ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថា«រាៃពួ្រអ្ន្របៅ្រ្ននុងចំបណ្មអ្ន្ររាល់ោនាថដលោៃបធ្វើោៃ»(្ៃិងស64:3)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:១–4ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលឃ្លា

ថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ៃឹងបឆលែើយតបចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបធ្វើោប។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ដល់

សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃកោប់។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបឆលែើយតបចំបោះសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃបធ្វើោបោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើរោរបឆលែើយតបទាំងបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីកពះអរាចស់?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់អំពរី

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់មាៃក្ដបីគមតាតាករុណាការអភរ័យគទាសគ�ើយពបកបគោយព្រះគុណ។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏បសច្រ្រីពិតបៃះសំខាៃ់ចំបោះសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃ�ួបៃឹងរោរលំោ្របោយសារថតរោរមិៃ

យល់កសបៃិងអារម្ណ៍រាៃតឹងបនាះ?បហតុអ្វរីបសច្រ្រីពិតអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រដូបច្នះ?

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ២៧ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ 

នធិងពួកដអលគឌើ�មួ�ចុំនួនបានបតឡ្រ់គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ្មេតីៗ ពតី ក្� គ្្វើដុំគណើ� 

�្រេ់ពួកោត់ គដើម្តី ឧទ្ទធិេ ឆលៃង ទឹកដតី នធិង ទតីតាុំង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គៅ េ៊ី�៉រូន ឬ 

អ៊ិនឌតីដ្រ៉នដដនេ៍ �ដ្ឋ មតីេេួ�ី ។ អុំឡញង គពលក្� គ្្វើ ដុំគណើ� គៅមក�ដ្ឋ មតីេេួ�ី 

គនាះ រាន ពួកដអលគឌើ� មួ�ចុំនួន បាន ោេ់ ោនា គហើ� បាន រានអា�មមេណ៍ នន ក្� 

ោេ់ដទងោនា ្រ៉ុដន្ ភា្ គបចើន អាច ែ្សះែសា� ោនា វិញបាន ។ គៅន្ងៃទតី ១១ ដខ កញ្ញា 

ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៤ ។ គមគ�ៀន គនះ ប្្រដណដា្រ់ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៦៤:១–១៩ ដដល បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល អុំពតី បពះទ័� �្រេ់បទង់ គដើម្តីអភ័�គោេ 

ដល់ពួក អ្ក្រគបមើ �្រេ់ បទង ់។ បទង់ ក ៏បាន្រញ្ជា ដល់ េរាែធិក សាេនាចបក ឲ្យ 

អភ័�គោេ ដល់ោនា គៅវិញ គៅមក ែងដដ� ។

កំណែ់ចំណា ំគមគ�ៀន ទតី ៧០ ែ្ល់ នរូវ ឱក្េ ម�ួ េបរា្រ់ េធិេ្ស ពតី�នាក់ គឡើង មក ្រគបងៀន ។ 

គ្រើ អ្ក ពុុំ ោន់ បានគ្្វើ ដរូគចានាះ គទ អ្ក អាច នឹង គបែើេគ�ើេ េធិេ្សពតី� នាក់ ក្ញង គពលឥឡជូវគនះ គហើ� 

ែ្ល់ ចបា្រ់ ចមលៃង ដែ្ក នន គមគ�ៀន ទតី ៧០ ចាត់តាុំងដល់ពួកគ្ គដើម ត្ីពួកគ្ អាច គបតៀម ខលៃលួន ។
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សូមពៃ្យល់ថាបៅកោបៃះសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃរួមទាំងពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃថដលោៃបធ្វើដបំណើរជាមួយៃឹង

យែូថសបស៊្ីធោៃរិះ្ៃ់ដល់យែូថសបសី្៊ធ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:៥–6

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីយែូថសបស៊្ីធ។ពរីមុៃសិស្សអាៃ

សូមពៃ្យល់ថារោរថស្វងរ្រឱរោសបដើម្បរីទាស់ៃឹងៃរណ្រានា្រ់ោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងខ6្ឺជារោររ្រ្រំហុសចំបោះៃរណ្រានា្រ់។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីយែូថសបសី៊្ធ?(យែូថសបស៊្ីធោៃរោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្ររបសក់ពះអរាចស់

បហើយជាអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់។មៃុស្សខលែះចាំចាប្់រំហុសយែូថសប)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា64:៧បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីយែូថសបស្៊ីធ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីខបៃះអំពរីយែូថសបស្៊ីធ?(យែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើោបបែុថៃតេកពះអរាចស់រាៃឆៃ្ទៈ

បដើម្បរីអ្ព័យបទាសដល់បលា្រ។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់វ្្គ្ ម្ពរីរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថា្រ៏ដូចជាមៃុស្ស

ទាំងអស់ថដរយែូថសបស៊្ីធរាៃភាពទៃ់បខសាយបហើយចាំោច់កតូវថស្វងរ្ររោរអ្ព័យបទាសចបំោះអបំពើោបរបស់បលា្រ

ពរីកពះអរាចស់។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបលា្រពុំោៃកបកពតឹតេ្ំរហុសបធ្វើអបំពើោបធងៃៃ់ធងៃរបនាះបទ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីខ្ម្ពរីរបៃះអំពរីអ្វរីថដលបយើងកតវូបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃរោរអ្ព័យបទាសពរីកពះអរាចស់?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:៨–១៩

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជា្ ួកអ្នករែជ្មើ្្រង់ឲ្យអភ័យជទាសដលរ់នាជៅវិញជៅមក

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបរ្ហាញរូបពស់ពិសមួយថដលរសប់ៅ្រ្ននុងតំបៃ់របស់អ្ន្រឬរូបភាពនៃដំបៅមួយថដលបណ្ដាលម្រពរី

ពស់ចឹ្រ។

• បថៃថែមពរីបលើអារម្ណ៍ឈឺចាប់ខាងរាងរោយបតើអារម្ណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាៃឹងប្រើតរាៃចបំោះអ្ន្របបើអ្ន្រកតូវោៃ

ពស់ពិសចឹ្របនាះ?

សូមពៃ្យល់ថារាៃអ្ន្រខលែះបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះអាច(១)បដញរាមពស់បហើយសរាលាប់វបោយ្រំហឹងឬ្ ព័យខាលាចឬ

(២)រ្រវិធរីបៃសាបពិសបចញពរីរូបរោយរបស់ោត់ភាលាមៗ។

• ទបង្វើរទាំងពរីរបៃះបតើទបង្វើមួយណ្ថដលអ្ន្រ្ិតថារាៃភាពឆ្លាតនវជាង?បហតុអ្វរី?

សូមពៃ្យល់ថា�បកមើសរបស់មៃុស្សរានា្រ់បនាទាប់ពរីពស់ពិសចឹ្រអាចបកបៀបបធៀបៃឹង�បកមើសរបស់បយើងបៅបពលបយើង

រាៃអារម្ណ៍ឈឺចាប់បោយសារោ្រ្យសម្រីឬទបង្វើរបស់អ្ន្រដនទ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា64:៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល្ លវិោ្រនានាថដលសិស្សរបស់កពះអរាចស់មួយចៃំួៃោៃ�ួប

បោយសារថតព្ួរប្បដិបសធពុំអ្ព័យបទាសដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងបរៀៃម្រពរីខ៨បៃះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរកោប់អំពរីបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងប�ិគសធ្ ុំអភរ័យគទាស�ល់អ្ក�នទគនារះគឺគយើងនាំទុក្ខោក់ខលលួៃឯង។សូមពិចារណ្

អំពរីរោរអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះជាោ្រ្យរបស់ប្ផ្ទាល់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើមៃុស្សរានា្រ់អាចកតូវរងទ្ុរ្ខ(ឬឈឺចាប់)បោយរោរមិៃអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបម្ច?បតើរោរណ៍បៃះដូចោនា

ៃឹងលទ្ធ្លនៃមៃុស្សរានា្រ់ថដលរតប់ដញរាមពស់ថដលបទើបច្ឹរោត់ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:9ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់អំពរីលទ្្ធ ល

មួយបទៀតនៃរោរមិៃអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ។

• កសបរាមខ9បតើលទ្្ធ លនៃរោរបដិបសធពុំអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទរាៃអ្វរីខលែះ?(គបើគយើង្ ុំអភរ័យគទាស�ល់អ្ក�នទ

គនារះគយើងឈរទទួលគទាសគៅចំគោរះព្រះអមាចាស់។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

ជាចថំណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំឲ្យសិស្សអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរបដវីឌអ៊ី

សូរិៃសិៃនៃព្ួរចិតសិបនា្រ់៖
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« វា អាច នឹង រានក្� លុំបាក ណាេ់ គដើម្តីអភ័�គោេ ដល់ន�ណា រានាក់ ចុំគោះ ក្�អាបកក់ ដដលពួកគ្ 

បានគ្្វើ មកគលើ គ�ើង ្រ៉ុដន្ គៅគពល គ�ើងអភ័�គោេ គនាះគ�ើងនឹង គ្រើកែលៃជូវឲ្យខលៃលួនគ�ើង្ន គៅ�ក 

អនា្ត ក្ន់ដត ល្អប្រគេើ� មួ� ។ គនាះទគង្វើ នន ក្� គ្្វើ ខុេឆ្គង �្រេ់ អ្កដនទនឹង ឈ្់រ 

រានឥទ្ធិពលប្្រ់ប្ង គលើ ែលៃជូវនន ែតីវិត�្រេ់ គ�ើងគហើ� ។ គៅគពល គ�ើង អភ័�គោេ ដល់ អ្កដនទ  

វា �ំគោះ គ�ើង ឲ្យ រាន គេ�ីភាព គដើម្តី គបែើេគ�ើេ ថ្ គតើ គ�ើង នឹង �េ់គៅ ក្ញងែតីវិត �្រេ់ គ�ើង តាម �គ្រៀ្រ 

ណា ។ ក្�អភ័�គោេ រានន័�ថ្ ្រញ្ហា ក្ល ពតី អតតីតក្ល ឈ្រ់ េគបមច គជា្វាេ នា �្រេ់ គ�ើង 

គទៀត គហើ� គហើ� គ�ើង អាច គផាដាត គៅគលើ អនា្ត ក្ល គោ� ក្តីបេឡាញ់ �្រេ់បពះ គៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង »  

( « Forgiveness Will Change Bitterness to Love » Ensign ឬ Liahona ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៣  

ទុំព័� ១២ ) ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សកោប់ឬអៃុវតតេបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីអ្ព័យបទាសដល់មៃុស្សទំាងអស់សូមអាៃៃូវឧទាហរណ៍ដូច

ខាងបករោមបហើយសួរសំណួរដូចតបៅ៖

១� យុវនារីរានា្រ់កតូវោៃឈឺចាប់បហើយរាៃរោរខាមស់បអៀៃបពលថដលោៃដឹងថាមិតតេរបស់នាងោៃៃិោយបដើមនាងតៗោនា។

បករោយម្រមិតតេមួយចំៃួៃោៃម្រសុបំទាសបែុថៃតេអ្ន្រដនទបទៀតពុំោៃម្របទ។យុវនារីបនាះោៃអ្ព័យបទាសដល់

អ្ន្រថដលម្រសុំបទាសបែុថៃតេោៃ្ ុំ្ួៃៃឹងអ្ន្រប្្សងបទៀត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:១0–១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីរបបៀបថដល

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះទា្រ់ទងៃឹងឧទាហរណ៍ថដលអ្ន្រោៃអាៃ។

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខ១0?(សូម�ួយសិស្សសាគល់បទបញ្ញតតេិដូចខាង

បករោម៖ព្រះអមាចាស់បញ្ជាគយើងឲ្យអភរ័យគទាស�ល់មៃុស្សទាំងអស់)។

• បតើបទបញ្ញតតេិបៃះទា្រ់ទងៃឹងយុវនារីបៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីអ្ព័យបទាស

មៃុស្សទាំងអស់មិៃថាពួ្រប្ម្រសុបំទាសចំបោះ្រំហុសរបស់ព្ួរប្ឬអត់បនាះ?

២� យុវ�ៃរានា្់រពុបំោរពបទបញ្ញតិមួយ។ោត់ោៃអធិសាឋាៃសូមរោរអ្ព័យបទាសបហើយពិភា្រសាបញ្ហាជាមួយៃឹងប៊ីស្សព

របស់ោត់។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបនាទាប់ពរីប៊ីស្សពោៃអះអាងៃឹងយុវ�ៃបនាះថាោត់ោៃថកបចិតតេបពញបលញ

្រ៏យុវ�ៃបនាះបៅបៃ្រាៃអារម្ណ៍មៃិស្រ្ិសមបោយសារថតអបំពើោបពរីអតរីតរោលរបស់ោត់។

• បតើបទបញ្ញតតេិនៃរោរអ្ព័យបទាសដល់មៃុស្សទាំងអស់ទា្រ់ទងៃឹងយុវ�ៃ្រ្ននុងឧទាហរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបមច្?បហតុអ្វរី្រ៏

បយើងកតូវអ្ព័យបទាសឲ្យខលែលួៃឯង?

3� យុវនារីរានា្់ររាៃអារម្ណ៍បសា្របៅបហើយរាៃរោរកចបូ្រកចបល់បោយសារថតទបង្វើរបស់ឪពុ្រនាង។ោត់ោៃ

បោះបង់ក្ួសារបចាល។ពរីមុៃោត់ចា្របចញោត់្រកមបរ្ហាញបសច្្ររីកសឡាញ់ដល់ក្រុមក្ួសារឬរាៃចរ្ិរបឃ្របៅ

ជាញឹ្រញាប់។នាងពំុយល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏ឪពុ្រនាងរាៃទបង្វើរថបបបៃះបហើយនាងរាៃអារម្ណ៍ខឹងដល់ោត់។នាងោៃ

ដឹងថានាង្ ួរថស្វងរ្ររោរអ្ព័យបទាសឲ្យឪពុ្រនាងបែុថៃតេនាង្ិតថានាងមិៃអាចបធ្វើោៃបទ។

• បតើរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១១អាច�ួយយុវនារីបៃះឲ្យអ្ព័យបទាសដល់ឪពុ្ររបស់នាងោ៉ាងដូចបមច្?

បតើវ�ួយបយើងឲ្យទ្ុររោរ�ំៃុំ�កមះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបធ្វើឲ្យបយើងឈឺចាប់បៅបលើកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ថាបតើរាៃៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្ចាោំច់កតវូអ្ព័យបទាសឲ្យ។បោយទទួលសាគល់ថា�ួៃរោលវ

រាៃរោរលំោ្រណ្ស់បដើម្បរីអ្ព័យបទាសដល់ៃរណ្រានា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរី។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបបើពួ្រប្្រំពុងរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងអ្ព័យបទាស

ដល់ៃរណ្រានា្់រ។

« ខ្ញុំ េរូម អង្វ� អ្ក ឲ្យ ទរូល េុុំ ករាលាុំង មកពតីបពះអរាចាេ់ គដើម្តី អភ័�គោេ ។. . . វាប្រដហជាពុុំរ្� បេួល គទ 

គហើ� វា អាច នឹង ប្រដហលជាពុុំគកើត រាន យ៉ាង ឆ្្រ់�ហ័េែងដដ� ។ ្រ៉ុដន្ គ្រើ អ្ក នឹង ដេ្វង�ក វា គោ� ចធិត្ 

គសាមះេ� គហើ� ្រណដាដះ វាគឡើង គនាះ វា  នឹង គកើត រាន គឡើង » (« Of You It Is Required to 
Forgive »  Ensign ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៩៩១ ទុំព័� ៥ ) ។ 
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គមគ�ៀនទតី ៦៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:១–១៩

• បតើកបធាៃហុិង្លែរីោៃកបឹ្រសាដល់បយើងឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបបើបយើង្រំពុងពុះោរ្រ្ននុងរោរអ្ព័យបទាសដល់ៃរណ្រានា្រ់បនាះ?

បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធិសាឋាៃសុំ្ររាលាំងអាច�ួយបយើងឲ្យអ្ព័យបទាសោៃោ៉ាងដូចបមច្?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:១២–១4បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃថា�បកមើសរបស់បយើង

បដើម្បរីអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទពុំរំបោះពួ្រប្ពរីរោរទទួលខុសកតូវចបំោះទបង្វើរបស់ព្ួរប្បនាះបទ។ពួ្រប្បៅថតទទួលខុសកតូវ

ចំបោះកពះអរាចស់ចបំោះ្រំហុសថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:១៥–១៧បយើងបមើលប�ើញ

ថាកពះអរាចស់ោៃអ្ព័យបទាសដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបសក់ទង់ពរីរនា្់រោ៉ាងជា្រ់្ឺអ៊ីសា្រមួលរីៃិងថអតវឹតោ៉ាកទិចបោយសារ

ពួ្រប្ោៃថកបចិតតេពរីោបរបស់ពួ្រប្។

សូមោ្រ់រំាងរូបភាពនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញបៅបសច្រ្រីពិតទរីមួយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ

បៅពរីមុៃបមបរៀៃថា៖ព្រះអមាចាស់មាៃក្ដបីគមតាតាករុណាការអភរ័យគទាសៃិងពបកបគោយព្រះគុណ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា

បៅបពលបយើងអ្ព័យបទាសបនាះបយើងរោៃ់ថតថកបរោលាយដូចជាកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេរាមបោលរោរណ៍នៃរោរអ្ព័យបទាសថដលពួ្រប្ោៃ

បរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។សូម្ ្ល់បពលដល់ពួ្រប្ឲ្យសរបសរអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីអៃុវតតេបសច្្ររីពិតទាំងបៃះបហើយ្រត់ករា

ចណំ្ប់អារម្ណ៍នានាថដលពួ្រប្ោៃទទួល។
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គមគ�ៀន ទតី ៧០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:២០–៤៣
បមបរៀៃទរី៧0៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា64:២0–43

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:២០–២៥

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនថា្្រង់ែ្មូវចំជោះដួងចែិ្តររែស់ជយើង

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើរោរលះបង់បដើម្បរីបធ្វើរាមបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់។(បដើម្បរីឲ្យព្ួរប្្ ិត

អ្ន្រអាចៃឹងថច្រចាយឧទាហរណ៍មួយដូចជារោរឈប់ចូលរួមបៅ្រ្ននុងកពឹតតេរោរណ៍្ររីឡាឬស្រម្ភាពកសបដៀងោនាបៃះបៅន្ងៃ

ឈប់សករា្រ)។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពិពណ៌នាអំពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្បហើយថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្

ទទួលអារម្ណ៍ថាពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរថដលោៃបធ្វើរោរលះបង់ទាំងបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:២0–43សិស្សៃឹងបរៀៃបថៃថែមអំពរីពលិ្រម្

ថដលកពះអរាចស់តកមូវពរីបយើង។សូមបរ្ហាញរារាងខាងបករោមបៃះ។(អ្ន្រអាចចមលែងរារាងបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើម

ថានា្រ់បរៀៃ)។

អម៊ីសាកមួលដី(គ.ៃិ្េ.៦៤:២០) ណ្ហ្វសឌើរិកជដីវិលោម្ស

(គ.ៃិ្េ.៦៤:២១)

បពះ្រញ្ញត្ធិ 

ក្� គឆលៃើ�ត្រ

លទ្ែល

សូមពៃ្យល់ថាអ៊ីសា្រមួលរីជារាចស់ចរាការដ៏ធំមួយបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។ោត់ោៃអបញជើញសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ជាបកចើៃបោយរី្ររាយរួមទាំងយែូថសបស្៊ីធៃិងក្ួសារោត់ឲ្យរសប់ៅបលើដរី្រម្សិទ្ធិរបស់ោត់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:២0ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ថណនាំ

ដល់អ៊ីសា្រមួលរីឲ្យបធ្វើជាមួយៃឹងចរាការរបស់ោត់។

• បតើកពះអរាចស់បញ្ជាអ៊ីសា្រមួលរីឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងចរាការរបស់ោត់?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរលក់ ចរាការ 

របស់ោ្់របៅ្រ្ននុងរារាងបដើម្បរីបរ្ហាញពរីបទបញ្ញតតេិថដលកពះអរាចស់កបទាៃដល់អ៊ីសា្រមួលរី)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យអ៊ីសា្រមួលរីបធ្វើរោរលះបង់ដ៏ធំមួយ។កោ្់រភា្បកចើៃថដលោៃម្រពរីរោរល្រ់

ចរាការរបស់ោត់ៃឹងបកបើសករាប់ទិញដរីសករាប់សរា�ិ្រសាសនាចក្រប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរី។

បរុព្វកថា
�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៦៤ គៅន្ងៃទតី ១១ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣១ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៦៤:២០–៤៣ រាននរូវ ក្� ្រគបងៀន �្រេ់បពះអរាចាេ់ អុំពតី ពលធិកមមេ ដដល បទង់ តបមរូវ 

ឲ្យពួក្រ�ិេុទ្រាន នធិង អុំពតី ក្� សាថា្រនា េី៊�៉រូន គៅន្ងៃ ចុង គបក្� ។

កំណែ់ចំណាំ៖ គមគ�ៀន គនះ ែ្ល ់នរូវ ឱក្េ មួ� េបរា្រ់ េធិេ្ស ពតី�នាក់ គឡើង មក ្រគបងៀន ។ 

េរូម ែល់្ ចបា្រ់ចមលៃង នន ឯកសា� ដលេ់ធិេ្ស ោុំងគនះ ជាមុន គដើម្តីពួកគ្ រានគពល ប្្់របោន់ 

គដើម្តី គបតៀម ខលៃលួន ។ ជា ែគបមើេ ម�ួ អ្កអាច នឹង េគបមច ចធិត្ គដើម ត្ី្រគបងៀន គមគ�ៀន ោុំង មរូល 

គោ� ខលៃលួន អ្ក ។
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គមគ�ៀនទតី ៧០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:២០–៤៣

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សៃយាថាៃឹង្ ្ល់ឲ្យអ៊ីសា្រមួលរីបបើោត់ល្រ់ចរាការរបស់ោតប់នាះ?(កពះអរាចស់សៃយា

ថាបបើអ៊ីសា្រល្រ់ចរាការរបស់ោត់បនាះោត់ៃឹង«មិៃកតូវោៃល្បលួងបលើសពរីសមតថែភាពថដលោត់[អាច]កទំាកទោៃ

បនាះបទ»)។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលរោរសៃយាបៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីរោរបចៀសវងពរីរោរល្បលួង?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំង

អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគធ្ើតាមឆៃ្ទៈរបស់ព្រះអមាចាស់សពមាប់គយើងគនារះគយើងៃឹងមៃិពតវូបាៃល្លួងឲ្យ

គលើស្ បីអ្បីផ�លគយើងអាចពទំាពទបាៃគនារះគទ)។

សូមពៃ្យល់ថាអ៊ីសា្រមួលរីោៃបធ្វើរាមបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់បដើម្បរីល្រ់ចរាការរបស់ោត់។ោត់្ ឺជាពួ្របរិសុទ្ធរានា្់រដំបូង

ប្ថដលោៃរាំងលំបៅបៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរីថដលោត់ោៃពយាោមសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ។ោត់ោៃបបកមើ

កពះអរាចស់បោយបសាមះកតង់បពញមួយ�រីវិតរបសោ់ត់។បៅ្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរ្ទ្រ់ បានងោរព តាម

ដូចរោរបឆលែើយតបរបស់អ៊ីសា្រ។សូមសរបសរោ្រ់បាន ទ្ទួ្លពរជ័យជាលទ្ធ្លនៃទបង្វើរបសោ់ត់។

• បតើ្ ំរូមួយចៃំួៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបចៀសវងពរីរោរល្បលួងរាមរយៈរោរបធ្វើរាមបទបញ្ញតតេិៃិងបទោឋាៃទាំងឡាយ

របសក់ពះអរាចស់រាៃអ្វរីខលែះ?(សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយ្ ំរូមួយចៃំួៃបចញម្រពរី្រូៃបសៀវបៅងដើម ដ្ី ករាលាំរ នន 

យុវជន)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបុរសរានា្រ់បទៀតប្មះថ្ហ្វបឌើររ្ិរ�រីវិលលាម្ស្៏រជារាចស់ចរាការដ៏ធំមួយបៅទរីក្រុងខឺត�ង់្ងថដរ។

សូមសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា64:២១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបទបញ្ញតតេិថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃ

ឲ្យថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្ស។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្សឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះជាមួយៃឹងចរាការរបស់ោត់?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតប

សូមសរបសរកុំលក់ ចរាការ របសោ់្រ់បៅ្រថៃលែងកតឹមកតវូ្រ្ននុងរារាង)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមបោយពៃ្យល់ថាបតើថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃបធ្វើអ្វរីជាមួយៃឹងចរាការ

របសោ់ត់៖

បទាះជាថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សពុំកតវូោៃសុំឲ្យល្រ់ចរាការរបសោ់ត្្់ររី្រ៏ោត់បៅថតបរ្ហាញពរីឆៃ្ទៈបដើម្បរីបធ្វើរោរលះបង់្ ងថដរ។

ោត់ោៃកោប់យែូថសបស៊្ីធថាចរាការរបស់ោត់អាចកតូវោៃបកបើកោស់ជា្ ្ទះឬជា្រថៃលែងបរីោច់ដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ថដលខ្វះខាត។បករោយម្រថ្ហ្វបឌើរិ្រោៃកប្ល់ចរាការរបស់ោត់ទាំងមូលដល់សាសនាចក្របោយោមៃទទួលយ្ររោរបង់ន ល្ែ

កត�ប់វិញប�ើយ។រាមរយៈរោរលះបង់របស់ថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្សៃិងព្ួរបរិសុទ្ធបសាមះកតង់ដនទបទៀតបៅរដ្ឋអូនហអូបនាះ

កពះអរាចស់ោៃរ្រសា«្រថៃលែងរាំមួៃមួយបៅ្រ្ននុងថដៃដរីខឺត�ង់សករាប់រយៈបពលកោំឆ្នាំ»្�ៃិងស�64:២១)។អ�ំនុង

ឆ្នាំទាំងបៃះពួ្របរិសុទ្ធោៃសាថាបនាកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់ថដលជាកប្ពមួយនៃពរ�ព័យដ៏មហិរាថដលរាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ

រួមទាំងបងកបសុវិលលាម្ស្ងថដរ។

បៅ្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃចូរបបំពញ្រូបឡាៃសករាប់ថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបោយរោរសរបសរោ្រ់ បានងោរពៃិង

ោ្រ់្្ូរវ បាន ្បទានពរបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងកតឹមកតូវ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរោរបោរពកបតិបតតេិៃិងរោរលះបង់ម្រពរី្ ំរូរបស់អ៊ីសា្រមួលរីៃិងថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្ស?

(សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្សបោយរោរសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងពតវូបាៃពបទាៃ្រ

គៅគ្លគយើងគោរ្ព្រះអមាចាស់គ�ើយថ្វាយការលរះបង់តាមផ�លពទង់បាៃសុំ្ បីគយើង)។

សូមពៃ្យល់ថារោរលះបង់ថដលអ៊ីសា្រមួលរីៃិងថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃបធ្វើស្រីអំពរីចរាការរបស់ពួ្រប្ោៃ

បរ្ហាញពរីរោរលះបង់មួយបទៀតថដលកពះអរាចស់តកមូវពរីព្ួរប្បហើយថដលកទង់តកមវូពរីបយើងសព្វន្ងៃបៃះថដរ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរោរលះបង់ថដលកពះអរាចស់

តកមូវពរីបយើង។

• កសបរាមខ២២បតើកពះអរាចស់តកមវូអ្វរីខលែះពរីបយើង?(ពួ្រសិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់

តពមូវ្ បី�ួងចិត្តរបសគ់យើង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ពួ្រប្)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាកពះអរាចស់តកមូវពរីចិតតេរបស់បយើង?

• បតើអ៊ីសា្រមួលរីៃិងថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃបរ្ហាញថាព្ួរោត់រាៃឆៃ្ទៈបដើម្បរីថាវាយដួងចិតតេរបស់ពួ្រោត់

ដល់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើ្ ំរូរបស់មៃុស្សមួយចំៃួៃប្្សងបទៀតថដលោៃថាវាយដួងចិតតេដលក់ពះអរាចស់
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គមគ�ៀនទតី ៧០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:២០–៤៣

រាៃៃរណ្ខលែះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថាសិស្សអាចថច្រចាយពរី្ំរូម្រពរីបទ្ម្ពរីរឬម្រពរី�រីវិតរបស់មៃុស្ស

ថដលពួ្រប្សាគល់)។

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញកពះអរាចស់ថាបយើងរាៃឆៃ្ទៈថាវាយដួងចិតតេរបស់បយើងដល់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:២3–២៥ឲ្យឮៗបហើយសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់

ពរីបទបញ្ញតតេិមួយថដលបយើងអាចរ្រសាបដើម្បរីបរ្ហាញថាបយើងោៃថាវាយដួងចិតតេរបស់បយើងដល់កពះអរាចស់។

• បតើកពះអរាចស់បញ្ជារាកសតេរបស់កទង់ឲ្យបធ្វើអ្វរី?(ថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅបពល

កពះអរាចស់កបទាៃវិវរណៈបៃះពួ្របរិសុទ្ធោៃបកបើោ្រ្យដង្វាយមួយភា្ក្នុរដប់សំបៅបៅបលើរោរបរិចាច្របស់ព្ួរប្

ដល់សាសនាចក្រ។កបថហលជាកោំពរីរឆ្នាំបករោយម្រកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ថាដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់្ឺជា

«មួយភា្ដប់ៃូវធៃធាៃ្រ្ននុងមួយឆ្នាំ[របស់បយើង]»[្�ៃិងស�១១9:4])។បតើរោរថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់អាច

បរ្ហាញថាបយើងកតូវោៃថាវាយចិតតេរបស់បយើងដល់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

• កសបរាមខ២3បតើកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់រោរសៃយាអ្វរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់?

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលពរ�ព័យជា្រ់លា្រ់បៅ្រ្ននុងខ២3អៃុវតតេបៅបពលអនា្តបនាះកពះអរាចស់្រ៏ោៃកបទាៃពរដល់

បយើង្រ្ននុងបពលបៃះសករាប់រោរថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់្ ងថដរ។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្

ោៃរាៃបៅបពលព្ួរប្ឬក្ួសាររបស់ពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:២៦–៤៣

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានការតណនាំស្ម្រែ់ការសាថារែនាស៊មីយ៉ូន

បដើម្បរី្ ្ល់ៃូវទស្សៃៈរួមអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា64:២6–43សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

បយើងអាៃអំពរីរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់សករាប់រោរសាថាបនាស៊ីយែូៃ។បមបរៀៃបៃះទាំងកសងុកតវូោៃបបងកើតបដើម្បរី

ោៃបបកងៀៃបោយសិស្ស។សូមអបញជើញសិស្សទរីមួយថដលបធ្វើជាក្ូប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់បដើម្បរីបបកងៀៃ។

សិសសេទីម�ួដែលគធវើជា្្រូគោលលទ្ិនិងគសចកដីសញ្ញា៦៤:២៦–៣៣

េរូម ចា្់រគែ្ើម គោ�េួ�េុំណ�ួ ដរូច ខាងគបក្ម គនះ ៖

• គតើ អ្កបតរូវ បាន បបា្រ់ ឲ្យ្រុំគពញកធិច្ចក្� មួ� ដដលពធិបាក ឬ វា រានភាពគលើេល្់រ គៅគពលណា ? ( ្រនាទា្់រពតីេធិេ្ស គឆលៃើ�ត្រ 

អ្កអាច ដចកចា� ឧោហ�ណ៍ម�ួ ) ។

េរូមពន្យល ់ថ្ គៅក្ញង ដខេតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣១ បពះអរាចាេ់បាន ប្រោន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ នរូវកធិច្ចក្� ជាគបចើន នន ក្� ទទួល បាន 

បបាក់ គដើម្តី ទធិញ ដតីោុំង អេ់ ដដលតបមរូវ ឲ្យ សាងេង់ ទតីបកុង េី៊�៉រូន គៅេុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ ពួក្រ�ិេុទ្ បាន ដឹង ថ្ 

គៅគពល ពួកគ្ ទធិញ បានដតី គនាះពួកគ្ បតរូវគ្្វើក្� ខាលាុំង គដើម្តី សាថា្រនា ទតីបកងុ នធិង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គៅទតីគនាះ ។ គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៤:២៦–៣០ រាននរូវ ្រញ្ជា �្រេ់បពះអរាចាេ់ ដល់ អ្ក្រគបមើ �្រេ់បទង់ ពតី� �រូ្រ គ្មះ នរូដវល គេ វីតនតី 

នធិង េ៊ីឌនតី ហ្គតីលគ្រ៊ីត ។ បទង់ បាន្រញ្ជា ពួកគ្ ឲ្យ គប្រើ ហាង �្រេ់ពួកគ្ គៅខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គដើម្តីែួ�ែ្គង់ែ្គង់ ដល់ 

តបមរូវក្� �្រេ់ពួក្រ�ិេុទ្ ។ គនះ ្ ឺជា ឧោហ�ណ៍មួ� អុំពតី វិ្តីមួ� ដដលពួក្រ�ិេុទ្មួ�ចុំនួន បតរូវបាន េុុំ ឲ្យ គ ្្វើក្� លះ្រង់ 

នធិង ្រ�ិចាចា្ គដើម្តី សាថា្រនា េ៊ី�៉រូន ។

េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៤:៣១–៣៣ ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម ឲ្យេធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក ់គែ្ទៀងតាម 

�កគមើល ឃ្លា ដដលអាច នឹង គលើកទឹកចធិត្ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល ពយាយម គដើម្តី េគបមច ក្�រ្� ជាគបចើន ននក្� សាថា្រនា 

េ៊ី�៉រូន ។

• គតើឃ្លា អ្វតីខលៃះ ដដល បាន គលើកទឹកចធិត្ ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ោុំងគនះ ? ( គៅគពល េធិេ្ស ដចកចា�ឃ្លា នានា េរូម េួ� ពួកគ្ អុំពតី�គ្រៀ្រ ដដល 

ពួកគ្ ែសាភាជា្រ់ ឃ្លា ោុំងគនាះ គៅ នឹងខលៃលួនពួកគ្តាម �គ្រៀ្រណា ) ។

្រនាទា្រ់ពតីេធិេ្ស បាន ្រញ្ច្រ់ក្� ពធិភាកសា ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ េរូមេ�គេ� គោលក្�ណ៍ ដរូច ខាង គបក្ម គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ៖សបើ

សយើ្ឧេសាហ៍សៅក្នុ្ការសធ្វើសេចក្ដីល្អសនាោះសយើ្អាចេសកមចៃូវសរឿ្អសាចារ្យៗជាសកចើៃ។ េរូមដចកចា�ទតី្រនាទាល់�្រ

េ់អ្កអុំពតីគោលក្�ណ៍ គនះ ។ អ្ក ក៏ អាច នឹង ចង់ ដចកចា� នរូវ ្រទពធិគសា្ន៍ មួ� ដដល បាន ែួ� អ្ក គ�ៀន គេចក្តីពធិត នន 

គោលក្�ណ៍ គនះ ែងដដ� ។

េូមែ្ល់ឱកាេ

ឲ្យេិេ្សបង្រៀន

ពតីមួ�បោគៅមួ�បោ េរូម អនុញ្ញាត 

ឲ្យ េធិេ្ស ្រគបងៀន ដែក្ ខលៃះននគមគ�ៀន 

មួ� ។ ្រទពធិគសា្ន៍គនះ អាចែួ� 

ពួកគ្ ្រុំគពញតួនាទតី�្រេ់ពួកគ្ គៅក្ញង 

ដុំគណើ�ក្� គ�ៀនេរូបត គហើ�គ�ៀ្រចុំ 

ពួកគ្ េបរា្រ់ ឱក្េ នាគពល 

អនា្ត គដើម្តី្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ ។ 

គៅគពលអ្កអគញ្ើញេធិេ្ស ឲ្យ្រគបងៀន 

េរូម បបាកដ ថ្ អ្កែ្ល់ ក្�ដណនាុំ 

ចបាេ់លាេ់ដល់ពួកគ្ គហើ� ទុក គពល 

ឲ្យ ប្្រ់បោន់ េបរា្រ់គ�ៀ្រចុំ ។
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គមគ�ៀនទតី ៧០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:២០–៤៣

សិសសេទីពីរដែលគធវើជា្្រូ–គោលលទ្ិនិងគសចកដីសញ្ញា៦៤:៣៤–៤៣

េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ្ ធិត អុំពតី បោ មួ� ដដលពួកគ្ គោ�ព ឪពុករាដា� អ្កដឹកនាុំ ប្រូ្រគបងៀន ឬ ប្រូ្រង្វឹក ្រ៉ុដន្ គ្្វើ ក្� គោ�ព គនាះ 

គោ�អាក្រ្កធិ�ិយ មធិន េរូវ �កចធិត្ទុកោក់ ។ េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក ់ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៤:៣៤ 

ឲ្យឮៗ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ គែ្ទៀងតាម �កគមើល ោក្យ ដដល ពធិពណ៌នា អុំពតី អាក្រ្កធិ�ិយ ដដល គ�ើង ្ ួ� រាន គៅគពល 

គ�ើង គោ�ព បពះអរាចាេ់ ។

• គតើ ោក្យ េម្តី អ្វតីខលៃះ ្រគបងៀន អុំពតី អាក្រ្កធិ�ិយ ល្អ ចុំគោះ ក្� គោ�ពប្រតធិ្រត្ធិ ?

្រនាទា្រ់ពតី េធិេ្ស គឆលៃើ�ត្រ េរូម េ�គេ� គោលក្�ណ៍ ដរូច ខាង គបក្ម គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ៖សយើ្កតវូសគ្រពកពោះអមាចាេ់

សោយអេ់ពដីចិត្របេ់សយើ្ៃិ្សោយចិត្សសាមាោះេ្័កគ។

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ ក្� គោ�ព បពះអរាចាេ់ គោ� « អេ់ពតីចធិត្ នធិង គោ� ចធិត្គសាមះ េមេ័ប្ » រានន័� យ៉ាង ណា ?

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យ ្ ធិត អុំពតី បោ ដដលពួកគ្ បានគោ�ព បពះអរាចាេ់ គោ� អេ់ពតីចធិត្ នធិង គោ� ចធិត្គសាមះ េមេ័ប្ 

�្រេ់ពួកគ្ ។

• គតើ គ�ឿង គនះ វា ខុេោនា ពតី បោ ដដលអ្ក ពុុំ គោ�ពគោ� ចធិត្េមេ័ប្ គសាមះ យ៉ាង ដរូចគម្ច ? (អ្កក៏ អាច ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ មួ� 

ែងដដ�) ។

េរូម ចង្អញល ្ររ្ហាញ ថ្ បេ្រតាម ខ ៣៤ អ្កោុំងឡា� ដដល គោ�ព បពះអរាចាេ់ គោ�អេ់ពតីចធិត្ នធិង គោ� ចធិត្គសាមះ 

េមេ័ប្�្រេ់ ពួកគ្ នឹង �ីករា� នឹង ព�ែ័� នន េ៊ី�៉រូន គៅន្ងៃ ចុង គបក្� ។ េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៦៤:៤១–៤៣ ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ គែ្ទៀងតាម �ក គមើលព័តរ៌ាន អុំពតី ក្� សាថា្រនាបកុង េី៊�៉រូន 

គៅ ក្ញងែុំនាន់ �្រេ់ គ�ើង ។ គដើម ត្ីែួ�េធិេ្ស�ល់ អុំពតី ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ េរូម ពន្យល់ ថ្ គៅក្ញង ន្ងៃ ចុង គបក្� េ៊ី�៉រូន នឹង 

បតរូវ បាន សាថា្រនា គឡើងគៅប្្រ់ ជាតធិសាេន៍ ដដល មនុេ្ស គោ�ព បពះអរាចាេ់ គោ�អេ់ពតីចធិត្ នធិង គោ� ចធិត្ គសាមះេមេ័ប្ 

�្រេ់ពួកគ្ ។

េរូម ដចកចា�ទតី្រនាទាល់ �្រេ់អ្ក អុំពតី សា�ៈេុំខាន ់នន ក្� គោ�ព តាម បពះអរាចាេ់អេ់ពតីចធិត្ នធិង គោ� ចធិត្គសាមះ េមេ័ប្�្រេ់ 

អ្ក ។ េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យ ្ ធិត អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដលពួកគ្ អាចគោ�ព បពះអរាចាេ់ក្ន់ដត អេ់ពតីចធិត្ នធិង ក្ន់ដតគោ�ព 

ប្រតធិ្រត្ធិគោ� ចធិត្ គសាមះេមេ័ប្។ េរូម គលើក ទឹកចធិត្ ពួកគ្ ឲ្យ កតេ់រាគល់អុំពតីភាពខុេោនា នន ក្�គោ�ពប្រតធិ្រត្ធិប្រគភទគនះ 

គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់ពួកគ្ ។

កំណ្រ់ចំណាំ ៖បនាទាប់ពរីសិស្សទាំងឡាយោៃបបកងៀៃចថំណ្ររបស់ពួ្រប្អំពរីបមបរៀៃបៃះបហើយសូមអរ្ុណដល់ពួ្រប្

សករាប់្រិច្ចរោររបស់ពួ្រប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាពរ�ព័យថដលោៃសៃយា្ឺរាៃតនមលែចំបោះរោរបោរពកបតិបតតេិៃិង

រោរលះបង់ថដលកពះអរាចស់ោៃសុំឲ្យបយើងបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបពរីអ្វរីថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះៃិងពៃ្យល់

អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើស្រម្ភាពរាមបោលរោរណ៍ទាំងបៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦៤  

( គមគ�ៀន ទតី ១៤ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា60–64(បមបរៀៃទរី១4)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅ គពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៦០–៦៤ ( គមគ�ៀន ទតី ១៤) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦០–៦២)
តាម��ៈ ក្�េធិកសា បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ពួក ដអលគឌើ� ដដល កុំពុង គ្្វើ ដុំគណើ� ពតី �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គនាះេធិេ្ស បាន គ�ៀន 

ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង មធិន ដចកចា� ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ គ�ើង គទ គនាះ គ�ើង នឹង បាត់្រង់ វា ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គេើញ ែងដដ� ថ្ បពះអរាចាេ់ រាន ប្្់រ ោុំង 

បពះគចសាតា ោុំងអេ់ គហើ� អាច �កសាគ�ើង ឲ្យ ្ ង់វង្ស គហើ� ថ្ គ�ើង បតរូវ ពឹង ដែ្អក គលើ ក្� វិនធិច្័� �្រេ់ខលៃលួន នធិង ក្� ដឹកនាុំ ពតីបពះវិញ្ញាណ គៅគពល 

គ�ើង គ្្វើ ក្�េគបមចចធិត្ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣)
គៅក្ញង ក្�េធិកសា �្រេ់ ពួកគ្ អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣, េធិេ្ស អាច គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់េ្តី្រគនាទាេ ដល់ អេ់ អ្ក ោុំងឡា� ណា 

ដដល មធិន ក្ន់តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បទង់ គហើ� លួងគលាម ដល ់អេ់ អ្ក ណា ដដល គសាមះបតង់ ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គេចក្តីែុំគនឿ ពុុំ បាន គកើត មកពតី 

ទតីេរាគល់ គឡើ� ្រ៉ុដន្ ្ ឺជាទតីេរាគលគ់ទ ដដល គកើត មកពតី គេចក្តីែុំគនឿ គនាះគោ�បេ្រតាម បពះទ័� �្រេ់បពះ ។ ពួកគ្ ក៏ �កគេើញ ែងដដ� នរូវ 

គេចក្តីពធិត ខាង គបក្ម គនះ ៖ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង បកគឡក គមើល មនេុ្ស ដនទ គហើ� រាន តគបមក េគបមើ្រ ចង់ បាន គនាះ គ�ើង នឹង ោមន បពះវិញ្ញាណ គឡើ� 

គហើ� គ�ើង បាន គបាះ្រង់ គចាល គេចក្តីែុំគនឿ គហើ� ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គសាមះបតង់ គហើ�េ៊រូបោុំ គនាះ គ�ើង នឹង ឈ្ះ គលើគលាកធិ� គនះ នធិង បពះនាម នន 

បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ្ ឺ ពធិេធិដ្ឋ គហើ� បតរូវដត នធិយ� ពតីបពះនាម គនាះ គោ� ប្រុងប្រ�័ត្ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:១–១៩)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតីបពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ េរាែធិក នន សាេនាចបក ដដល រាន អុំគពើ បា្រ គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ 

បពះអរាចាេ់ គពញ គោ� ក្តី េគណាដាេប្រណតី អតគ់ោេ នធិង គពញ គោ� គេចក្តី គមតាតា ក�ុណា ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង 

ពុុំ អភ�័ គោ េ ឲ្យ មនុេ្ស ដនទ គទ គនាះ គ�ើង នឹង ឈ� គោ� បតរូវបានក្ត់គោេ គៅគោះ បពះអរាចាេ់ គហើ� ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា គ�ើង ឲ្យ 

អភ័�គោេ ដល់ មនុេ្ស ោុំងអេ់ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:២០–៤៣)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ក្�លះ្រង់ ដដល បពះអរាចាេ់ តបមរូវ ពតី ពួក្រ�ិេុទ្ គៅគពលពួក គ្ ចា្រ់គែ្ើម សាថា្រនា បកងុ េ៊ី�៉រូន ។ 

គមគ�ៀន គនះ បាន ្ រូេ ្រញ្ជាក់ ពតី គេចក្តីពធិត ខាង គបក្ម គនះ  ៖ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គ្្វើ តាម បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះ អរាចាេ់ េបរា្រ់ ពួកគ�ើង គនាះ គ�ើង 

នឹង ពុុំ បតរូវបានល្លួង ហួេ ពតី ករាលាុំង ដដល គ�ើង អាច ទ្រ់ទល់ គឡើ� គ�ើង បតរូវបាន ប្រោន ព� គៅគពល គ�ើង គោ�ព គ្្វើ តាម បពះអរាចាេ់ គហើ� គ្្វើ 

ក្�លះ្រង់នានា ដដល បទង់ េុុំ ពតី គ�ើង ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ឧេសាហ៍ គៅក្ញង កធិច្ចក្� ល្អ គនាះ គ�ើង អាច េគបមច បាន នរូវ ក្�ណ ៍អសាចា�្យ ជា គបចើន គហើ� 

គ�ើង បតរូវដត គោ�ព តាម បពះអរាចាេ់ គោ� អេ់ ពតី ដួងចធិត្ នធិង ្រុំណង នន ចធិត្ គ�ើង ។

គសចក្ីគផដើម

បៅ្រ្ននុងរដូវបរៅដាឆ្នាំ១៨3១ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ្ឺជាអ្ន្របមើលរោរខុសកតវូបលើរោរឧទ្ទិសឆលែងទ្ឹរដរីថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវសាងសង់

ទរីក្ុរងសី៊យែូៃបៅ្រ្ននុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរី។អវតតេរាៃរបស់ពយារោរីោៃបធ្វើឲ្យសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃបៅ

រដ្ឋអូនហអូោៃរ្្របចញពរីបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់បហើយកបកពឹតតេអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបលើកពះបញ្ញតតេិមួយ

ចំៃួៃថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់ថាបនាទាប់ពរីយែូថសបស្៊ីធោៃកត�ប់បៅរដ្ឋអនូហអូវិញ—រួមរាៃទាំងកពះបញ្ញតតេិបដើម្បរី

បចៀសវងពរីតបកម្រសបកមើបចង់ោៃៃិងរោរអ្ព័យបទាសដល់មៃុស្សដនទ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦៤ ( គមគ�ៀនទតី ១៤ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៣:១–២១

្្ះអម្ចាស់្្ម្ន្ ួករែរិសុ្រ្អំ្ រីផលវោិកននជសចក្រី្រុច្ចរិែនិងការរែះជោរ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៃះបលើរោតារបខៀៃ៖ ងហ្រុអ្ដី អ្ក ្ ិ្រ ថ្ វាសំខ្ន់ ណដល ងយើរ ្្រូវ រស់ងៅ ឲ្យ ្សប តាម ជំងនឿ របស់ 

ងយើរ ក្នុរ នាម ជា សរាជិក សាសនាច្ក នន ្ពទះងយសមូវ្្ដីស្ ?សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្ស

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរដូវបរៅដាឆ្នាំ១៨3១ខណៈថដលយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតសថែិតបៅ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរីបដើម្បរីឧទ្ទិសឆលែងទ្ឹរដរីៃិងទរីរាំងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅស៊ីយែូៃបនាះរាៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃកបកពតឹតេ

អំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរបោយសរាងាត់។បនាទាប់ពរីពយារោរីោៃកត�ប់បៅដល់រដ្ឋអនូហអូវិញបនាះបលា្រោៃទទួលវិវរណៈថដល

ោៃ្រត់ករាទ្ុរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

របបៀបថដលកពះអរាចស់រាៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីសរា�ិ្រសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើការងៅខលែលួៃបយើងថាជារាកសតេនៃកពះអរាចស់ខុសោនាពរីការ ងធ្ើ ជារាកសតេនៃកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?(បៅបពលសិស្ស

ពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបធ្វើអ្វរីៗជាបកចើៃបទៀតជាជាងកោៃ់ថតបៅខលែលួៃប្ថាជា

កពះរាកសតេរបស់កពះអរាចស់។ពួ្រប្បៃតេបៅបសាមះកតង់)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃខ១ចុះប�ើងម្ងបទៀតបហើយរ្របមើលរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅខលែលួៃប្ថាជា

រាកសតេរបស់កទង់។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យឲ្យបយើងបធ្វើអ្វរីខលែះ្រ្ននុងនាមជារាកសតេរបស់កទង់?(សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្សបោយរោរសរបសរ

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ក្នុងនាមជារាពស្តរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងគបើក�ួងចិត្តរបស់គយើង

គ�ើយោដាប់តាមព្រះបៃ្ទជូលៃិងព្រះឆៃ្ទៈរបស់ពទង់ស្ដបីអំ្បីគយើង)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបើ្រដួងចិតតេរបស់បយើងរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើរោរបបើ្រដួងចិតតេរបស់បយើងបរៀបចំបយើងឲ្យសាដាប់រាមសបំ�ងរបសក់ពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើអ្ន្របធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យបបើ្រដួងចិតតេរបស់អ្ន្រ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:២–២១បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃសតេរីបបនាទាសដល់អស់អ្ន្រថដលមិៃ

ប�ឿបហើយោៃពយាោមថស្វងរ្រទរីរាគល់បហើយោៃកបកពឹតតេិអំបពើ្រំ្ិតៃិងអំបពើោៃធងៃៃ់ធងៃរដនទបទៀត។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា63:១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរកពរាៃមួយថដល

កពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យ។

• បតើរោរកពរាៃអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខ១6?

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលក្រប�្របមើលៃរណ្រានា្រ់បហើយរាៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃ?(ោ្រ្យថា្រង្មកសង្មើប 

ចរ់ បានរាៃៃព័យថា«រោររាៃបំណងកោថានាបោយពុកំតឹមកតវូោ៉ាងបលើសលប់ចំបោះអ្វរីមួយ»ឬៃរណ្រានា្រ់

[បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ,«តបកម្រសបកមើបចង់ោៃ»scriptures.lds.org]។រោរបមើលបៅៃរណ្

រានា្រ់បោយរាៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃរាៃៃព័យថាបមើលបៅរូបរាងរោយរបស់ៃរណ្រានា្រ់បោយពុំកតឹមកតូវឬរាមវិធរីមួយ

ថដលោស់អារម្ណ៍ខាង្ លែតូវប្ទ។រោរណ៍បៃះជាប់ទា្រ់ទងៃឹងរោរបមើលរោរណ៍ភាពអាសកោម)។

• បតើរាៃបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្របមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរកពរាៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១6?(សិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យប្្សងបទៀតបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ពបសិៃគបើគយើងគមើលគៅៃរណាមានាក់គោយ

តគពមកសគពមើបចង់បាៃគនារះគយើងៃឹងោមាៃព្រះវិញ្ញាណគ�ើយគយើងៃឹងប�ិគសធគសចក្ដបីជំគៃឿ។អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យ

្ូសចណំ្ំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថារោររាៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃចំបោះៃរណ្រានា្រ់បណ្ដាលឲ្យមៃុស្សរានា្រ់បនាះោត់បង់កពះវិញ្ញាណ

ោ៉ាងដូបច្នះ?

• បតើបយើងអាចយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួងនៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃចំបោះអ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបមតេច?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦៤ ( គមគ�ៀនទតី ១៤ )

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាអំពរីរោរបចៀសវងពរីតបកម្រសបកមើបចង់ោៃអ្ន្រអាចឲ្យចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

ដល់សិស្សរានា្រ់ៗបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រហូ�ិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យប្តូរបវៃ

ោនាអាៃ្រថាខណ្ឌទាំងបនាះឲ្យឮៗ។បនាទាប់ពរីអាៃ្រថាខណ្ឌៃិមួយៗចប់បហើយសូមសួរសិស្សឲ្យពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលរោរទូនាមៃ

ខាងបករោមបៃះអាច�ួយបយើងឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួងនៃតបកម្រសបកមើបចង់ោៃបៃះ។

ថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រហូ�ិៃោៃបបកងៀៃថា៖

« េុំខាន់្រុំែុតគនាះ ចា្រ់ គែ្ើម គោ� ក្� ដញក ខលៃលួន អ្កគចញពតីមនុេ្ស េរាភា� នធិង សាថានភាព នានា ដដល 

នឹង គបោះថ្នាក់ ដល់អ្ក ។. . .

« . . . ប្រេធិនគ្រើ គេើញកមមេវិ្តី ទរូ�ទេ្សន៍ មធិនបតឹមបតរូវ គនាះេរូម ្រធិទ វា ។ ប្រេធិនគ្រើ ដខ្សភាព�ន្ ពុុំ 

សាអាតេ្អុំគទ គនាះេរូម គដើ� គចញ ។ ប្រេធិនគ្រើ ទុំនាក់ទុំនង មធិន បតមឹបតរូវ គកើត រាន គឡើង េរូម ្រញ្ច្រ់ 

ទុំនាក់ទុំនង គនាះ ។ យ៉ាងគហាចណាេ់ គៅបោ ដុំ្ររូងគឡើ�  ឥទ្ធិពល ោុំងគនះ អាច នឹង មធិន អាបកក់ ខាលាុំង 

គទ ្ុ៉រដន្ វា អាច នឹង គ្្វើ ឲ្យវក់វី ដល់ ក្� វិនធិច្័� �្រេ់ គ�ើង គ្្វើឲ្យែតីវភាព ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់គ�ើង បេអា្រ់ គហើ� ដឹកនាុំ គៅ�ក អ្វតី 

ម�ួដដល អាច នឹង អាបកក់ ។

« េរូមែុំនេួ ្ ុំនធិត តគបមក េគបមើ្រ គោ� �រូ្រភាព នន ក្តីេង្ឹម នធិង អានេុសា�ី�៍ ប្រក្រ គោ�ក្តីអុំណ� �រូ្រភាព នន ទឹកមុខ �្រេ់ 

អ្កោុំង ឡា� ដដល អ្ក បេឡាញ់ ថ្ អ្វតីៗោុំងគនាះ នឹង បតរូវ ្រុំផាលាញ ្រង់ ប្រេធិន គ្រើអ្ក ្រដណតាត្រគណាដា� ខលៃលួន តាម តណាហា ដ្រ្រ 

គនះ ។. . . មធិនថ្ អ្ករាន្ុំនធិត អ្វតី គនាះគទ េរូម បបាកដ ថ្ វា សាវា្មន៍ មក ក្ញង ចធិត្ �្រេ់អ្ក គោ�ក្� អគញ្ើញ ដត ្រ៉ុគណាណះ ។

« េរូម្រណដាដះវាគឡើង នធិងគៅ កដនលៃង ដដលរាន បពះវិញ្ញាណ នន បពះអរាចាេ់ ។ េរូម បបាកដ ថ្ គ្ហោឋាន ឬ ែ្ទះ ែួល �្រេ់ 

អ្កផាទាលរ់ាន នរូវប្រគភទ នន ត្ន្តី េធិល្ៈ នធិង អក្ស�សាបេ្ ដដល �កសាក្�ោ�អ្ក គៅទតីគនាះ »  (Place No More for the 
Enemy of My Soul » Ensign ឬ Liahona, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៤៥, ៤៦ ) ។

សូមសួរកបសិៃបបើរាៃសិស្សណ្រាៃបំណងចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃទទួលពរ�ព័យចំបោះ

្រិច្ចខិតខំរបស់ខលែលួៃបដើម្បរីរសប់ៅរាមចបាប់កពហ្ចារីភាព។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៤:៨–១៩

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជា្ ួកអ្នករែជ្មើ្្រង់ឲ្យអភ័យជទាសដល់រនាជៅវិញជៅមក

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីរោរចាត់រាំងរបស់ពួ្រប្ពរីន្ងៃទរី3នៃបមបរៀៃបៃះបដើម្បរីពយាោមទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

64:9–១១,ថដលជាវ្្គចំបណះចណំ្ខ្ម្ពរីរមួយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗជាមួយោនា។(សិស្ស

អាចបមើល្ ម្ពរីររបស់ខលែលួៃសករាប់ជា�ំៃួយ)។សូមសួរកបសៃិបបើរាៃសិស្សថដលចង់សកូតខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗបោយខលែលួៃ

ឯងដល់សិស្សប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។សូមសរបសរកពះបញ្ញតតេិខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់គចញបញ្ជា�ល់គយើង

ឲ្យអភរ័យគទាស�ល់មៃុស្សពគប់ោនា។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីអ្ព័យបទាសមៃុស្សទាំងអស់មិៃថាពួ្រប្ម្រសុំអ្ព័យបទាសចបំោះ្រំហុសរបស់ព្ួរប្ឬ

អត់បនាះ?

• បតើវ�ួយបយើងបដើម្បរីទ្ុរឲ្យកពះជាអង្គ�ំៃំុ�កមះដល់អស់អ្ន្រថដលបធ្វើឲ្យបយើងឈឺចាបោ់៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាោៃទទួលពរបោយសារថតរោរអ្ព័យបទាសឲ្យៃរណ្រានា្រ់បនាះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបពលខលែះបយើងរាៃឆៃ្ទៈអ្ព័យបទាសឲ្យមៃុស្សដនទបែុថៃតេបយើងលំោ្របដើម្បរីអ្ព័យបទាសឲ្យខលែលួៃឯង។

• បហតុអ្វរី្៏របយើងកតូវអ្ព័យបទាសឲ្យខលែលួៃឯង?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញបៅបោលរោរណ៍ទរីមួយថដលអ្ន្រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ៖ក្នុងនាមជារាពស្ត

របស់ព្រះអមាចាស់គយើងពតូវគបើក�ួងចិត្តរបស់គយើងៃិងោដាប់ព្រះបៃ្ទជូលរបសព់ទង់ៃិងព្រះទរ័យរបសព់ទង់ចគំោរះគយើង។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតថាបតើដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្បបើ្រចំហរចបំោះរោរបំ្ុស្ំៃិតឬចំណ្ប់អារម្ណ៍អំ�នុងរោរសិ្រសា

អំពរីកពះ្ម្ពរីរនាន្ងៃបៃះរបស់ព្ួរប្ថដរឬបទ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្បធ្វើស្រម្ភាពរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតៃិងចណំ្ប់អារម្ណ៍

ថដលព្ួរប្ោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចស់បហើយថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលព្ួរប្បធ្វើដូបចានាះបនាះព្ួរប្ៃឹងរោលាយជារាកសតេរបស់

កពះអរាចស់។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦៤ ( គមគ�ៀនទតី ១៤ )

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៥–៧១)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃអំ�នុងបពលនៃសោតាហ៍បៃះអ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរខាង

បករោម៖បតើ្្មួយអាចរបមៀលបចញបៅរហូតដល់ោៃបពញថ្ៃដរីទាំងមូលោៃោ៉ាងដូចបមតេច?បតើកពះអរាចស់សាគល់បយើងរានា្់រ

ៗោ៉ាងចបាស់បោយរបបៀបណ្?បហតុអ្វរីឪពុ្ររាតាយរាៃរោតព្វ្រិច្ចជាទមងៃៃ់បដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ?

បតើរាៃលទ្ធ្លអ្វរីខលែះប្រើតប�ើងដល់ឪព្ុររាតាយថដលពុំោៃបធ្វើរោរណ៍បនាះ?សូមកោប់ដល់សិស្សជាមុៃថាអំ�នុងបពលនៃ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅសោតាហ៍បៃះបនាះពួ្រប្ៃឹងរ្រប�ើញចបមលែើយចបំោះសំណួរទាំងបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៥
បមបរៀៃទរី៧១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា6៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៥

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថាដំណឹងល្អនឹងរែំជ្ញជៅជលើតផនដរីទាំងមូល

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតក់រា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវបរឿង

ថដលពួ្រប្ោៃអធិសាឋាៃសុំជាបទៀងទាត់។អ្ន្រអាចសុំដល់សិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរទ្ុរ

បបើពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថាចង់ថច្រចាយវ។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥ឲ្យឮៗ។សូមពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃកោប់បយើងពរីអ្វរីមួយថដលបយើង្ួរអធសិាឋាៃសុំ–ជាពិបសសបៅបពលបយើងបធ្វើជាសា្រ្សរីនៃរោរ

បំបពញកពឹតតេរោរណ៍ថដលោៃពយា្ររថាៃឹងប្រើតប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីរោរ្ សាយដំណឹងល្អ។

• បតើដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងបៅដល្់រថៃលែងណ្ខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញៃូវបោលលទ្ធិខាងបករោម៖�ំណឹងល្អ

នៃព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទៃឹងគចញគៅ�ល់ចុងផែៃ�បីគៃរះ។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• កសបរាមខ២បតើកពះអរាចស់«្្ទនុ្រផ្ដា្រ់ដល់មៃុស្ស»រាៃអ្វរីខលែះបដើម្បរីអាចឲ្យដំណឹងល្អោៃរាៃបពញបលើថ្ៃដរី

ទាំងមូល?(្រូៃបសានៃៃ្រនៃកពះ។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវរំឭ្រដល់សិស្សថាឃ្លា«្រូៃបសានៃៃ្រ»សំបៅបៅបលើ

សិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពបដើម្បរីបធ្វើជាអធិបដរីបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បោយ្រូៃបសាទំាងបៃះកបធាៃនៃសាសនាចក្រ

ដឹ្រនាំ្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរី្សាយដំណឹងល្អ។កទង់ោៃប្្ទរ្រូៃបសាមួយចៃំួៃដល់អ្ន្រដឹ្រនាំទបូៅៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំ

បព្វ�ិតភាព្រ្ននុងមូលោឋាៃ)។

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពោៃរីថយែលប្រកសាយសុបៃិរបស់

បៃប៊ូប ្្នសា(ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]

ទំពព័រ២4,សូមបមើល្ងថដរLDS .org)។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យពៃ្យល់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹងអំពរីរោរប្រកសាយរបស់

ោៃរីថយែលអំពរីសុបិៃរបស់បស្ចបៃប៊ូប្្នសា។(អ្ន្រអាច

ពិចារណ្បធ្វើរោរអាៃឬសបង្ខបោៃរីថយែល២:3១–4៥។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្បៃប៊ូប្្នសាកតវូោៃស្នុ្សាមញ

បោយសុបិៃមួយបហើយថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្របរ្ហាញសុបិៃ

ៃិងអតថែៃព័យរបស់វដល់ោៃរីថយែល។បៅ្រ្ននុងសុបៃិរាៃរូប

ដ៏ធំមួយថដលតណំ្ងឲ្យៃ្រខាងៃបោោយប្្សងៗោនា

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ១២ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង ប្ួសា� �្រេ់គលាក 

បានផាលាេ់ពតីខឺតឡង់មក �ដ្ឋ អរូនហអរូ គៅ នហ�ុម �ដ្ឋ អរូនហអរូ រានចរាងា� ប្រដហលជា 

៣០ ដម៉ល ភា្អាគ្្�៍ នន ទតីបកុង ខឺតឡង់ ។ ពួកគ្ បាន គ្្វើក្� ផាលាេ់ លុំគៅគនះ 

ក្ញង ក្� គឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ ក្� ទរូនាមនមកពតី បពះអរាចាេ់ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. 

៦៣:៦៥) ។ ពយាក្�ី នធិង ប្ួសា� �្រេ់គលាក បាន ផាលាេ់ គៅ�េ់គៅ ជាមួ� ប្ួសា� 

�៉រូហាន នធិង អាលតីេ ចនេុន ដដលជា អ្ក ផាលាេ់ដប្រចធិត្គែឿ សាេនាចបក ្ មេតី ។  

មរូលគហតុចម្ង មួ� នន ក្� ផាលាេ់ លុំគៅ ពតី ទតីបកុង ខឺតឡង់ ្ឺ គដើម្តី គៅគ្្វើកធិច្ចក្� 

ក្� ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ ដ ៏្រុំែុេ្ុំនធិត្រន្ ។ គពលគៅភរូមធិ នហរាុំ �៉រូដេ្រ បាន 

ចា្រ់ គែ្ើម កធិច្ចក្� គនាះ ។ គៅន្ងៃទតី ៣០ ដខតុលា ឆ្នាុំ ១៨៣១ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន 

ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៥ ។  

គៅ ក្ញងវិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន ថ្ ដុំណឹងល្អ នឹង គចញគៅ ប្្់រ 

ជាតធិសាេន៍ ក្ញងក្� គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បពះអង្គ េគ្រ្គះ 

គហើ� ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្ ្ ឺ បតរូវ អ្ធិសាឋាន េុុំឲ្យរាន ក្� �ីកចគបមើន ដល ់ន្� �្រេ់បពះ ។

េូមងធវើបទបគ្ហាញ

ងមងរៀនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

រានការទាក់ទរគ្នានិរ

រានការស្អារង�ើរ។

គៅ គពលអ្ក គ�ៀ្រចុំ នធិងគ ្្វើ្រទ្ររ្ហាញ 

គមគ�ៀន ដដលរានក្� 

សាអាងគឡើងឲ្យបានជា្រ់លា្រ់ គនាះ 

េធិេ្សនឹង ្រគងកើន ក្��ំពឹងទុក មួ� ថ្ 

ពួកគ្ នឹង គ�ៀន អ្វតី មួ� ដដល រាន តនមលៃ 

ប្្់រ គពល ដដល ពួកគ្ ចរូល�ួម ក្ញង 

ថ្នាក ់។ ប្រធាន ្រ៊�ដ៏ គេ ផាកកឺ បាន 

្រគបងៀន ថ្ េធិេ្ស « នឹង មធិន បតឡ្រ់មក 

[ថ្នាកគ់�ៀន] វិញ គោ�រានចធិត្ 

គកលៃៀវក្លាគនាះ គទ គលើក ដលង ដតពួកគ្ 

បតរូវ បាន ្រគបងៀន អ្វតីមួ�ពតីថ្នាក់គនាះ ។ 

ពួកគ្ បតរូវដត បាន គ�ៀន អ្វតី មួ� ដដល គ្្វើ 

ឲ្យ ចង ់បតឡ្រ់ មក វិញ ។ ពួកគ្ នឹង 

មកក្ន់ថ្នាក ់ម�ួ គោ� េមេ័ប្ចធិត្ គោ� 

គេចក្តី គបេក ឃ្លាន . . . ចុំគោះ អ្វតី ដដល 

ពួកគ្ បតរូវ បាន ែ្ល់ ឲ្យ  » (Teach Ye 
Diligently  [ ឆ្នាុំ ១៩៧៥ ], ទុំព័� 

១៥៣–៥៤ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៧១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥

កតូវោៃបំផ្លាញបោយ្ ម្ួយថដលោៃរោត់ផ្ដាច់ពរី្្នំឥតនដណ្បធ្វើ។្្ោៃប្្ើមរ្ីរពរីតូចបៅធំរហូតដល់វរាៃបពញថ្ៃដរី

ទាំងមូល)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា6៥:២បតើ្ ្ថដលរោត់បចញពរី្ ្នំបោយឥតនដណ្បធ្វើបនាះ្ឺជាអ្វរី?(ៃ្រនៃ

កពះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឃ្លា«ៃ្រនៃកពះ»សបំៅបៅបលើៃ្រនៃកពះបៅបលើថ្ៃដរី–សាសនាចក្រនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្សសរបសររោរពៃ្យល់បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ពួ្រប្ថ្រ្បរខ២)។

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម្ ្ល់ឲ្យសិស្សៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍មួយចបាប់ដូចខាងបករោមបដើម្បរីព្ួរប្អាចោ្រ់វបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្។បបើបៃះមិៃអាចបធ្វើោៃបទអ្ន្រអាចៃឹងសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃថានា្រ់បរៀៃបហើយអបញជើញ

សិស្សឲ្យសរបសរវបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតក់រា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះឲ្យឮៗ។

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃថ្លែងថា៖

« គ�ើង ្ ឺ ជា ពល�ដ្ឋ គៅក្ញង ន្� ដ៏្ុំ្រុំែុត គៅគលើ ដែនដតី– ជា ន្� មួ� ដដលពុុំ បតរូវ បាន ដឹកនាុំ គោ� បបាជាញា 

មនុេ្ស គឡើ� ្រ៉ុដន្ បានដឹកនាុំ គោ� បពះអរាចាេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ វត្រាន �្រេ់ ន្� 

្ឺរានពធិតដមន ។ គជា្វាេនា �្រេ់ន្� ្ឺ រានជាក់ ។ គនះ ្ ឺ ជា ន្� ដដល ពយាក្�ី ោនតីដ�៉ល បាន 

ដ្លៃង– ្មេមួ�ដុុំ ដដល ្ ួ� ដត បតរូវបាន ក្ត់ ផាដាច់ពតី ភ្ុំ គោ� ឥតនដណា គ្្វើ គហើ� �គមៀល គចញគៅ �ហរូត 

ដល់បាន គពញដែនដតីោុំងមរូល ។ ( េរូមគមើល ោនតី. ២:៣៤–៣៥) ។

« ោមន មនុេ្ស �ដមង សាលា្រ់ ណា រានាក់ បាន ្រគងកើត ន្� គនះ គឡើ� » (Pillars of Truth »Ensign ដខ មករា ឆ្នាុំ  

១៩៩៤ ទុំព័� ៤ ) ។

• បតើរាៃ្ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញថារោរពយា្ររណ៍របស់ោៃរីថយែលកតវូោៃបំបពញបៅសព្វន្ងៃបៃះ?

• បតើ្ ស្នុរាងបៃះ�ួយពកងងឹដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោ៉ាង

ដូចបម្ច?

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលអ្ន្រកតូវរាៃចំថណ្រនៃៃ្ររបស់កពះបៅបលើថ្ៃដរី?

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

ពរីមុៃអ្ន្រអាៃសូមកោប់ដល់សិស្សថាអ្ន្រៃឹងបញ្បរ់ោរអាៃបៅោ្រ់្រណ្ដាលនៃកបបោ្ចុងបករោយនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍។

សូមពួ្រប្ឲ្យសាដាប់បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បហើយ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបញ្ចប់កបបោ្ចុងបករោយ។

« គតើ អ្ក ធាលា្រ់ ្ ធិត អុំពតី មរូលគហតុ ដដល អ្ក បតរូវបាន ្រញ្ជូន ឲ្យ មក គកើត គៅ គលើ ដែនដតី គៅ ែុំនាន់ ដ៏ ពធិគេេ 

គនះ ដដ� ឬ គទ ? អ្ក ពុុំ គកើត មក អុំឡញង ែុំនាន់ �្រេ់អ័ោម នធិង គអវា៉ ឬ គៅគពល ដដល ផាគរាន៉ បាន 

ប្្រ់ប្ង គលើ ប្រគទេគអេ៊ីព្ទ ឬ អុំឡញង គពល រាែវង្ស មតីងគនាះគទ ។ អ្ក បាន មក ក្ន់ ដែនដតី គៅបោ គនះ 

២០ េតវត្ស�៍ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� យងមក �្រេ់បពះប ត្ីេ្ទ ពតីដុំ្ររូង ។ ្រព្វែធិតភាព �្រេ់បពះ បតរូវ បាន 

សាដា�គឡើងវិញ គៅគលើ ដែនដតី គហើ� បពះអរាចាេ់ បាន ោក់បពះហេថែ បទង ់គ�ៀ្រចុំ ពធិភពគលាក េបរា្់រ ក្� 

បតឡ្រ់ មកវិញ ដ៏�ុងគ�ឿង �្រេ់បទង ់។ ោុំង គនះ ្ឺជា ្រណាដា គពល គវលា នន ឱក្េ នធិង ក្� ទទួល ខុេបតរូវ 

ោុំង ឡា� ដ៏ េុំខាន់ ។ ោុំង គនះ ្ឺជា គពល គវលា �្រេ់ អ្ក ។. . . ទុំនួល ខុេបតរូវ េុំខាន់ មួ� �្រេ់អ្ក ្ឺបតរូវ . . . » 

(Preparing the World for the Second Coming,» Ensign ឬ លរីអាហូណា, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១១,  

ទុំព័� ៤៩ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យៃិោយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបបំពញកបបោ្ចុងបករោយនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់

ថអលបឌើរអាៃ់បឌើរសិៃ។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបញ្ជារបស់កពះអរាចស់ចំបោះបយើង្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃៃ្ររបស់កទង់។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលបយើងកតូវបរៀបចំ្ លែតូវទទួលកពះអរាចស់ៃិងបរៀបចំបភា�នាអាហារទទួល្រូៃបចៀមបហើយបរៀបចំ

ជាបកសចចាំប្រីបថាមង្ ្រីបនាះ?(ឃ្លាទាំងបៃះសំបៅបៅបលើទៃួំលខុសកតូវបដើម្បរីបរៀបចំពិ្ ពបលា្រសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។



333

គមគ�ៀនទតី ៧១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងមាៃទំៃួលខុសពតវូមួយគ�ើម្បីគពតៀមខលលួៃគយើងៃិងអ្ក�នទ

សពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្�ិតបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥:3)។សូមពៃ្យល់ថាថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

បសច្្ររីពិតបៃះ។សូមអាៃរោរបំបពញកបបោ្ចុងបករោយបចញម្រពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់បលា្រ៖«រោរទទួលខុសកតូវ

ដ៏សំខាៃ់មួយរបស់អ្ន្រ្ឺកតូវ�ួយបរៀបចំពិ្ពបលា្រសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ»(Preparing 
the World,»ទំពព័រ49។

• បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីទំៃួលខុសកតូវរបស់អ្ន្របដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃៃិងអ្ន្រដនទសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបតើអ្ន្ររាៃ

្ំៃិតៃិងអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥:4ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលបយើង

អាចបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃបយើងៃិងអ្ន្រដនទសករាបរ់ោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើបយើងអាច«កបរោសកោប់ពរី្រិច្ចរោរដ៏អសាចរ្យ[របសក់ទង់]បៅ្រ្ននុងចំបណ្មកបជា�ៃ»រាមវិធរីណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥:៥–6ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

ៃូវអ្វរីថដលបយើង្ ួរអធិសាឋាៃសុំ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើង្ួរអធសិាឋាៃសករាប់អ្វរីខលែះបៅបពលបយើងបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះអ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបកបៀបបធៀបខ6ជាមួយៃឹងោ្រ្យនៃរោរអធិសាឋាៃ

របស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ6:១0)។

• បតើរោរអធិសាឋាៃសករាប់បរឿងទាំងបៃះ�ួយបយើងបរៀបចំខលែលួៃបយើងៃិងអ្ន្រដនទសករាបរ់ោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសៃុបហើយសុំ

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រអ្វរីមួយថដលបយើង្ួរថតោ្់របញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើង។

« ខ្ញុំគេ្ើេុុំឱ្យគេចក្តីែុំគនឿ នធិងក្�អ្ធិសាឋាន�្រេ់អ្ក្រន្គ្្វើគឡើង ដល់ប្្រ់តុំ្រន់ោុំងឡា� 

ដដលឥទ្ធិពល�្រេ់ គ�ើងគៅរានកុំណត់ គហើ�គៅកដនលៃងដដលគ�ើងពុុំបតរូវអនុញ្ញាត ឱ្យដចកចា�ដុំណឹ

ងល្អគោ�គេ�ីក្ញងគពលគនះ។  អព្ជូតគហតុ ោុំងឡា� នឹង គកើត គឡើង ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គ្្វើ ដរូគច្ះ » 

(Welcome to Conference » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៩, ទុំព័� ៦ ) ។ 

 

• កសបរាមកបធាៃមែៃសុៃបតើបយើង្ួរអធិសាឋាៃសុំអ្វរីខលែះ?បតើរោរអធិសាឋាៃទាំងបៃះ�ួយបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់រោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីរោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កត�ប់បៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៥:១–២បហើយសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឮៗ។

• បតើបយើងចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីបំបពញថ្ៃដរីបោយដំណឹងល្អរបស់កទង់រាមវិធរីណ្?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យបមើលប�ើញថាពួ្រប្អាចចូលរួមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរបៃះ

ជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាង។្រ៏សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យបមើលប�ើញថាពួ្រប្ចូលរួម្រ្ននុង្ិរច្ចរោរបៃះឥ�តូវរាមរយៈ

ឥទ្ធិពលរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងប្ហោឋាៃវួដៃិងសាខាសាលាបរៀៃៃិងសហ្មៃ៍របស់ព្ួរប្)។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបកតៀមខលែលួៃៃិងអ្ន្រដនទសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។
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គមគ�ៀន ទតី ៧២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៦
បមបរៀៃទរី៧២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា66

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៦:១–៣

្្ះអម្ចាស់ោន្រែកាសថាវិោមអ៊មីមុ័កជខលែលិន្ែវូោន្រែទាន្រជោយសារតែរែ់ោន្រ្ួរលដំណឹងល្អ

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូម្ ូរឌរីោ៉ាករោមខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

បៅបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមអបញជើញសិស្សឲ្យពៃិិត្យបមើលឌរីោ៉ាករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្បោយ

សាងាត់បសងៃៀមពរី្រថៃលែងថដលពួ្រប្ៃឹងោ្រ់ខលែលួៃព្ួរប្បៅបលើរូបបនាះ។សូម្ ្ល់បោបល់្ ងថដរថាព្ួរប្ពិចារណ្អំពរី

ទិសបៅថដលព្ួរប្កតូវផ្លាស់ទរី—បៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះឬបៅរោៃ់ថតឆ្ងាយពរីកទង់។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្់រអាៃឲ្យឮៃូវ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហៃិរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រវិធរីថដល

បយើងអាចខិតបៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះ។

« ប្រេធិនគ្រើ អ្ក ចង់ គៅ ែធិត នឹង ន�ណា រានាក ់ដដល អ្ក បេឡាញ់ ្រ៉ុដន្ ជា អ្ក ដដល គៅ ដ្រក ពតី អ្ក គនាះអ្ក 

ដឹង ថ្ បតរូវ គ្្វើ យ៉ាងណា គហើ� ។ អ្ក នឹង �ក វិ្តី មួ� គដើម ត្ី នធិយ� នឹង ពួកគ្ អ្ក នឹង សាដា្រ់ ពួកគ្ គហើ� 

អ្ក នឹង �ក គេើញ ដុំគណាះបសា� គ្្វើ គ�ឿង ោុំងឡា� េបរា្រ់ោនា គៅវិញ គៅមក ។ ក្ល ណា វា គកើត គឡើង 

ក្ន់ដត ញឹកញា្រ់ គហើ� ្រន្ គៅក្ន់ដត �រូ� គនាះ ចុំណង ននគេច ក្តី បេឡាញ់ នឹង រាន ក្ន់ដត 

បជាលគបរៅ ។ ប្រេធិនគ្រើ គពលគវលា ជាគបចើន បាន កនលៃង ែុតគៅ គោ� ោមន ក្� នធិយ� ក្� សាដា្រ់  

នធិង គ្្វើអ្វតី ្រន្ធិច គសាះគនាះ គនាះ ចុំណង ទុំនាក់ទុំនងនឹង បតរូវ ទន់គខសា� ។

« បពះ្ឺ ល្អ ឥតគខាចាះ បពមោុំង រានប្្់របពះគចសាដា គហើ�អ្ក នធិង ខ្ញុំ ្ឺ ជាមនុេ្ស �ដមងសាលា្រ់ ។ ្រ៉ុដន្ បទង់្ ឺជា បពះ្រធិតា 

�្រេ់គ�ើង បទង់ បេឡាញ់ គ�ើង គហើ� បទង់ ប្រោន ឱក្េ ដរូចោនា គនះ គដើម្តីឲ្យ គ�ើង ខធិត គៅក្ន់ដតែធិត នឹង បទង់ ក៏ដរូចជា 

មធិត្ រានាក់ដដ� ។ គហើ�អ្ក នឹង គ្្វើ វា តាម�គ្រៀ្រ ដដល បេគដៀងោនា គនះ ៖ ក្� នធិយ� ក្� សាដា្រ់ នធិង ក្� គ្្វើ » (« To Draw 
Closer to God » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩១ ទុំព័� ៦៦ ) ។

• កសបរាមកបធាៃអាវរិងបតើបយើងអាចខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី

ៃិោយសាដាប់ៃិងបធ្វើបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ�ំនាៃ់មុៃ្រ្ននុងសាសនាចក្ររាៃបុរសរានា្រ់ប្មះវីលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃោៃខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះ

បៅបពលោត់ោៃបរៀងអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។បលា្រោៃក�មុ�ទឹ្របៅន្ងៃទរី២0ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3១។មិៃ

យូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបនាះបលា្រកតវូោៃថតងរាំងជាថអលបឌើរបហើយោត់ោៃរួមដំបណើរជាមួយនហរ៉ុមស្៊ីធពរីរបរីសោដាហ៏្រ្ននុង

នាមជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា។បៅថខតុលាឆ្នាំ១៨3១ោត់បធ្វើដបំណើរបៅរដ្ឋអូនហអូសករាប់សៃ្និសរីទរបស់សាសនា

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពតី វិលាម អ៊ី ម័ុក គខលៃលធិន បាន ទទួល្រុណ្យបែមុែទឹក គៅ �ដរូវ គរៅដាឆ្នាុំ ១៨៣១ 

ោត់បាន ទទួល ក្� គៅ ឲ្យ ែសា� ដុំណឹងល្អ ។ គៅ ក្ញងដខតុលា ោត់បានគ្្វើដុំគណើ� 

គៅ�ដ្ឋ អរូនហអរូ គដើម្តីចរូល�ួមក្ញង េន្ធិេតីទ ននសាេនាចបក ។ គៅទតីគនាះ 

ោត់បានែួ្រ នឹង ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គហើ�គៅន្ងៃទតី ២៩ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៣១ 

ោត់បាន េុុំ ឲ្យ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ទរូល េុុំ ដល់បពះអរាចាេ់ ែុំនួេ ោត់ ។ ចគមលៃើ� ចុំគោះ 

េុំគណើ� គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នរូវ វិវ�ណៈ ដដលបាន 

កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៦។ វិវ�ណៈ គនះ រាន នរូវ ក្� 

ប្រឹកសា ជាក់លាក ់អុំពតីែុំហ� ខាងវិញ្ញាណ �្រេ់ ្រងប្រុេ ម័ុក គខលៃលធិន ក្ញងក្� គៅឲ្យ 

ែសា�ដុំណឹងល្អ នធិង េក្ដា�នុពល �្រេ់ោត់ គដើម្តី ទទួលព�ែ័� មហធិរា ជាគបចើន ។

ការង្បើកាដារងខៀន

ដី–េឬកាដារងខៀន

េរូមគប្រើ ក្តា�គខៀន ដតីេ ឬក្តា�គខៀន ឲ្យ 

រាន ប្រេធិទ្ភាព អុំឡញង គពល ្រគបងៀន 

អាច គ�ៀ្រចុំ េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន នធិង អគញ្ើញ ឲ្យ 

រាន ក្�ចរូល�ួម ប្រក្រ គោ� អតថែន�័ 

ជា ពធិគេេ េបរា្រ់ អ្ក ោុំងឡា� ណា 

ដដល ចង់ គ�ៀន គោ� ក្� គមើល �រូ្រភាព ។
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គមគ�ៀនទតី ៧២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៦

ចក្រ។ខណៈបពលបៅទរីបនាះោត់ោៃ�ួបៃឹងពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។បៅថខតុលាន្ងៃទរី២9បងកបសុមុព័្របខលែលិៃោៃ

អធិសាឋាៃជាសរាងាត់ទូលសុំដល់កពះអរាចស់ឲ្យបបើ្រសថម្ងចបមលែើយចំបោះសំណួរជា្រ់លា្រ់ចៃំួៃកោំរបស់ោត់រាមរយៈយែូថសប

ស៊្ីធ។បោយពុំោៃកោប់អំពរីសំណួរដល់យែូថសបស៊្ីធបនាះបងកបសុមុព័្របខលែលិៃោៃបស្នើសុំវិវរណៈមួយ។បៅបពលពយារោរី

ោៃសរបសរវិវរណៈថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66បងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃរ្រប�ើញថាសំណួរៃិមួយៗ

របស់ោត់កតូវោៃបឆលែើយតប។កពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បលា្រៃូវរោរថណនាំៃិងរោរកពរាៃបដើម្បរី�ួយបលា្រឲ្យបៅបសាមះកតង់

ៃិងទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចបៅទរីបំ្ុត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃពរដល់បងកបុសមុព័្របខលែលៃិបៅអ�ំនុងវិវរណៈបៃះ។

• បហតុអ្វរី្៏របងកបុសមុព័្របខលែលិៃអាចទទួលោៃពរ�ព័យម្រពរីកពះអរាចស់?(បោយសារបលា្រោៃរ្្របចញពរីអំបពើោប

របស់ខលែលួៃោៃទទួលបសច្រ្រីពិតរបសក់ពះអរាចស់បហើយោៃទទួលភាពបពញបលញនៃដំណឹងល្អ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃ

បៃ្ទតូលថាបងកបុសមុព័្របខលែលិៃបៅថតចាោំច់កតូវបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«សាអាតបហើយបែុថៃតេពុំថមៃទាំងអសប់ទ»បនាះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវ�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ថាបទាះបរីជាបងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃបធ្វើរោររី្រចបកមើៃោ៉ាងខាលាំង្រ្រីបហើយកតូវោៃកបទាៃពរចំបោះ្រិច្ចខិតខំ

របស់បលា្រ្រ្រី្រ៏បលា្របៅថតចាោំច់កតូវថកបចិតតេពរីអំបពើោបមួយចំៃួៃបទៀត្ងថដរ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ3?(សិស្ស្ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោម៖គយើងពតូវបាៃបញ្ជាឲ្យផពបចិត្ត្ បីអំគ្ើបាបរបស់គយើងទាំងអស់។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរី្៏រវសំខាៃ់បដើម្បរីថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងទាំងអស់បហើយពុំកោៃ់ថតមួយចំៃួៃបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ3ម្ងបទៀតបោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចសៃ់ឹងបធ្វើបដើម្បរី�ួយវិលលាមអ៊ីមុព័្រ

បខលែលិៃថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ោត់ទាំងអស់។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរបៃះអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ៃឹង�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងរោរថកបចិតតេរបស់បយើង?(សិស្ស្ ួរ

ថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងបង្ហាញគយើងៃូវគរឿងទាំងឡាយផ�លគយើងចាំបាច់ពតូវផពបចិត្ត។

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើវិធរីមួយចំៃួៃថដលកពះអរាចស់អាចបរ្ហាញបយើងអំពរីបរឿងថដលបយើងចាំោច់កតូវថកបចិតតេរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិង៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់

រ្រវិធរីមួយថដលបយើងអាចទូលសូមកពះអរាចស់បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យថកបចិតតេ។

« េុំណ�ួ មួ� ដដល គ�ើង បតរូវ ទរូល េរូម ពតីបពះវ�្រធិតាេួ្៌ �្រេ់ គ�ើង ្ឺ គៅក្ញងក្� អ្ធិសាឋាន ដតរានាក់ឯងដរូច 

គនះ ថ្ ៖ ‹ គតើ ទរូល្រង្គុំ បានគ្្វើ អ្វតីខលៃះ គៅន្ងៃ គនះ ឬ ពុុំ បានគ្្វើ អ្វតី គសាះ ដដល នាុំ ឲ្យ បទង ់ពុុំ េព្វ បពះទ�័ ? 

ប្រេធិនគ្រើ ទរូល្រង្គុំ អាចបោន់ដត ដឹង ទរូល្រង្គុំ នឹង ដប្រចធិត្ អេ់ពតី ដួងចធិត្ គោ� ោមន ្រង្អង់ គឡើ� › ។  

ក្� អ្ធិសាឋាន គោ�រា្រសា គនាះ នឹង បតរូវ បាន គឆលៃើ� ត្រ » (« Do Not Delay » Ensign, ដខ វិច្ធិក្  

ឆ្នាុំ ១៩៩៩ ទុំព័� ៣៤ ) ។ 

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យ្ិតអំពរីពរ�ព័យនានាថដលពួ្រប្ោៃទទួលបៅបពលពួ្រប្ោៃរ្្របចញពរីអំបពើោបបហើយោៃ

ទទួលដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថស្វងយល់អំពរីបរឿងថដលពួ្រប្ចាំោច់កតវូថកបចិតតេបដើម្បរីពួ្រប្អាចទទួលោៃពរ�ព័យ

រោៃ់ថតបកចើៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៦:៤–១៣

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាឲ្យវិលោមអ៊មីអ៊មីម័ុកជខលែលិន្រែកាសដំណឹងល្អលះរែង់ជចាលនូវជសចក្រីអសុចរែិទាំងអស់ជហើយ

រែន្ជសាមះ្ែង់ដល់្ររីរំែផុែ។

បោងបៅបលើរោរសៃយារបសក់ពះអរាចស់បដើម្បរីបរ្ហាញដល់វិលលាមអ៊ីអ៊ីមុព័្របខលែលិៃៃូវអបំពើោបទាំងឡាយថដលោត់ចាំោច់

កតូវថកបចិតតេ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាបដើម្បរីបរ្ហាញដល់បងកបសុអ៊ីមុព័្របខលែលិៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។
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គមគ�ៀនទតី ៧២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៦

• បហតុអ្វរី្រ៏ជាពរ�ព័យបដើម្បរីដឹងពរីកពះទព័យរបស់កពះរាៃចំបោះបយើង?

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូបនាះអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:៥–9ជាមួយោនារ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យបងកបុសមុព័្របខលែលិៃបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោងរាមខ៨–9បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលបងកបុសមុព័្របខលែលិៃៃឹងទទួលបបើោត់ៃឹងបសាមះកតង់បធ្វើរាមកពះទព័យ

របស់កពះអរាចស់?(កពះអរាចស់ៃឹង្ ង់បៅជាមួយោត់បហើយៃឹងកបទាៃពរដល់ោត់បដើម្បរីអាចពកងឹងដល់ពួ្របសាមះកតង់

ៃិងពយាោលដល់ពួ្រអ្ន្រឈឺ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខទាំងបៃះអំពរីពរ�ព័យនានាថដលបយើងអាចទទួលោៃបៅបពលបយើងបធ្វើរាមកពះទព័យ

របស់កពះអរាចស់សករាប់បយើង?(សិស្ស្ ួរថតកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ពបសិៃគបើគយើងគោមារះពតង់

គៅក្នុងការគធ្ើតាមព្រះទរ័យរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងគង់គៅជាមួយគយើងគ�ើយៃឹងពបទាៃ្រ�ល់គយើងគ�ើម្បីគយើង

អាចសគពមចៃូវអ្បីផ�លពទង់តពមវូ្ បីគយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោរ្ ្ល់រោរថណនាំដល់បងកបុសមុព័្របខលែលិៃអំពរីអ្វរីថដលកតវូបធ្វើបនាះកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរ

កពរាៃដល់ោត់។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១0

ឲ្យឮៗ។ពរីមុៃពួ្រប្អាៃសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកបបោ្ទរីមួយរាៃៃូវោ្រ្យអំពល់ ។សូមពៃ្យល់ថាអ្វរីមួយៗថដលអំពល់

ដល់បយើងកបសិៃបបើវបរ្ខាំង្ លែតូវរបស់បយើងឬបធ្វើ្រិច្ចរោរដ៏លោំ្របំ្ ុតបដើម្បរីោៃសបកមច។

• កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់បងកបុសមុព័្របខលែលិៃ«បោះបង់បចាលអស់ទាំងបសច្រ្រីដ៏ឥតសុចរិត»។បតើភាពមៃិសុចរិត

ឬអំបពើោបអំពល់ដល់្រិច្ចរោរ្្សព្វ្សាយសាសនារបស់បងកបុសមុព័្របខលែលិៃរាៃោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?បតើបសច្រ្រី

អសុចរិតអំពល់ដលប់យើងខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ចង់ឲ្យគយើងលរះបង់គចាលៃូវ

អ្បីៗទាំងអស់ផ�លអំ្ល់�ល់ការរីកចគពមើៃខ្ងវិញ្ញាណរបស់គយើង។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពិចារណ្បោយសាងាត់បសងៃៀមអំពរីបរឿងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្ថដលអាចៃឹងបធ្វើឲ្យពួ្រប្អំពល់។

សូមអាៃកបបោ្ទរីបរីនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១0ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលៃូវរោរកពរាៃ

ជា្រ់លា្រ់មួយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បងកបសុមុព័្របខលែលិៃ។

• បោងរាមខ១0,បតើបងកបសុមុព័្របខលែលិៃរាៃរោរពុះោរបលើរោរល្បលួងអ្វរីខលែះ?

• បចញម្រពរីខ១0បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីចំបណះដឹងរបសក់ពះអរាចស់ចបំោះបយើងរានា្រ់ៗ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យ

បមើលប�ើញថាព្រះអមាចាស់ោរល់្ បីបញ្ហាៃិងគសចក្តបីល្លួងជាក់ោក់របស់គយើង្រ៏ដូចជាកទង់ោៃកជាបពរីបងកបុសមុព័្រ

បខលែលិៃ្ងថដរ)។សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រតេរីពិតបៃះជាប់ៃឹងខទរី១0)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ថាកពះអរាចស់ដឹងអំពរីបញ្ហាៃិងរោរល្បលួងជា្រ់លា្រ់របស់បយើង?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបថៃថែមពរីបលើរោរដឹងអំពរីបញ្ហាៃិងរោរល្បលួងទាំងឡាយរបស់បយើងកពះអរាចស់ដឹងអំពរី្ររាលាំងៃិងសមតថែភាព

នានារបស់បយើង្ ងថដរ។កទង់ដឹងអ្វរីៗទាំងអស់អំពរីបយើងរានា្រ់ៗ។ជាមួយៃឹងរោរយល់ដឹងមួយថាកទង់កសឡាញ់បយើងបហើយ

សាគល់បយើងោ៉ាងល្អឥតបខាចះបនាះបយើងអាចថស្វងរ្រៃិងបធ្វើរាមកពះទព័យរបសក់ទង់បោយរាៃទំៃុ្រចិតតេៃិងទ្ុរចិតតេបៅបលើ

កទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១១–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរកបឹ្រសាបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យវិលលាមមុព័្របខលែលិៃ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលពរ�ព័យ

ថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាបបើបងកបសុមុព័្របខលែលិៃៃឹងបធ្វើរាមរោរកបឹ្រសាបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

• បោងរាមខ១២បតើបយើងចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួល�រីវិតដប៏ៅអស្់រល្បជាៃិច្ច?(សូម�ួយសិស្សឲ្យទទួលសាគល់ថា

ពបសិៃគបើគយើងបៃ្ដគោមារះពតង់�ល់ទបីបញ្ចប់គនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ច។សូមសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបដើម្បរីឲ្យអ្ន្របៃ្បសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបញ្ចប់វរាៃៃព័យោ៉ាងណ្សករាប់អ្ន្រ?



337
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សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យបនាះបងកបុសមុព័្របខលែលៃិោៃទទួលទរីបនាទាល់មួយអំពរីរោរ

សាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។បនាទាប់ពរីវិវរណៈកតូវោៃកបទាៃឲ្យបនាះោត់ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីរោរបៅជាពយារោរីរបស់

យែូថសបស៊្ីធ។ោត់ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«យែូថសបស៊្ីធ្ឺជាពយារោរីពិតរបសក់ពះអរាចស់���បហើយ���រាៃអំណ្ចៃិង

ោៃទទួលវិវរណៈម្រពរីកពះ»(សំបុកតម្រពរីវិលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃន្ងៃទរី4ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3២RLDS Archives, 
4; quoted in M. Russell Ballard,«What Came from Kirtland»[Church Educational 
System fireside for young adults,ន្ងៃទរី6ថខវិច្ិរោឆ្នាំ១994],ទំពព័រ៨,speeches .byu .edu។

បងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃបបកមើបោយបសាមះកតង់អស់ជាបកចើៃឆ្នាំបហើយកតវូោៃបៅឲ្យបបកមើជាសរា�ិ្រទរីមួយរានា្រ់នៃ

្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយោត់ពុំោៃបៃ្បោយបសាមះត្

រង់ដល់ពរីបញ្ចប់បនាះបទ។រាមពិតបៅោត់ោៃរ្្រម្រកបឆ្ំងៃឹងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោត់កតូវោៃរោត់រោល

បចញពរីសាសនាចក្រ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៨។អ្ន្រអាចអាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

« ខណៈ ដដល �៉រូដេ្រ េថែធិត គៅក្ញង ្ ុ្ គៅ �ីចម៉ន្ �ដ្ឋមតីេេួ�ី គនាះ មុ័ក គខលៃលធិនដដល ជា ្រុ�េ រានរាឌ ្ ុំ គហើ� �ហ័េ�ហួន 

បាន គៅែួ្រ នឹង ោហានឈលៃ្រ គហើ�បាន េុុំ ឯកេធិទ្ធិ គដើម្តី វា�ោនា ជាមួ� ពយាក្�ី ។ ក្�អនុញ្ញាត បតរូវ បាន ទទួល �កក្ញង 

លកខេខណ្ឌ ដដលថ្ �៉រូដេ្រ នឹង វា�ោនា ។ ោហានឈលៃ្រ បានទទួល�ក . . . េុំគណើ� ដ៏ ទទរូច �្រេ់ មុ័ក គខលៃលធិន ដដល 

�៉រូដេ្រ �លប់ពម គ្រើេធិន ជាគ្ គោះគខានាះ គចញពតី នដ �្រេ់ គលាក  ។ មុ័ក គខលៃលធិន ្រនាទា្រ់មក បាន្រដធិគេ្ ក្ញង ក្� វា�ោនា 

លុះបតា ដត ោត ់រាន អាវុ្ មួ� ដដល�៉រូដេ្រ �លប់ពម តាម េុំគណើ� គនាះ ្រ៉ុដន្ ោហាន ឈលៃ្រ ពុុំ អនុញ្ញាត ឲ្យពួកគ្ វា� ោនា 

គោ� លកខេខណ្ឌ ពុុំ គេមេើ ភាព ោនាដរូគចានាះ គនាះគទ » (« History of Brigham Young, » Millennial Star, ន្ងៃទតី  

១៧ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៦៤, ទុំព័� ៨០៨) ។

សូមបថង្វរចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបៅបលើឌរីោ៉ាករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយឲ្យបោបល់ថាពួ្រប្ៃឹងកតូវពិចារណ្

ម្ងបទៀតពរី្រថៃលែងថដលពួ្រប្ៃឹងោ្់រខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងឌរីោ៉ាករោមបនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្សញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រៃឹងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះបហើយបៃ្បៅបសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបំ្ុត?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធ្វើស្រម្ភាព

បោយខលែលួៃប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៧
បមបរៀៃទរី៧3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា6៧

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៧:១–៣

្្ះអម្ចាស់ោនសាដារ់ែឮការអ្ិសាឋានររែស់ជយើងជហើយដឹង្ រីដួងចិែ្តររែស់ជយើង

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ក រានអារម្ណ៍ ថ្ ការ អធិសាឋាន របស់អ្ក ្្រូវ បាន 

សាដាប់ ឮ និរ ង្្ើយ ្រប ងៅងពលណា ?បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃសូមអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨3១ក្រុមនៃពួ្រថអលបឌើរមួយក្រុមរួមទាំងយែូថសបស៊្ីធោៃ�ួប�ុំោនាពិភា្រសាអំពរី

រោរបោះពុម្ពវិវរណៈថដលពយារោរីោៃទទួល។យែូថសបស៊្ីធោៃសុំឲ្យព្ួរថអលបឌើរថ្លែងទរីបនាទាល់ថាវិវរណៈទាំងឡាយ្ ឺម្រពរី

កពះអរាចស់បែុថៃតេពួ្រប្មួយចៃំួៃោៃសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់។រោរសាទា្់របស្ទើរបៃះនាំឲ្យរាៃវិវរណៈថដលោៃ្រតក់រា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា6៧:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះ

បៃ្ទតូលអំពរីរោរអធិសាឋាៃ។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអំពរីបំណងកពះទព័យរបសក់ទង់ចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងអ្វរីខលែះ?

(បទាះជាសិស្សរបស់អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់ចបមលែើយប្្សងៗជាបកចើៃ្រ្រីសូមកោ្រដថាព្ួរប្កោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖ព្រះអមាចាស់ោដាប់ឮការអធោិឋាៃរបស់គយើងគ�ើយ�ឹង�ួងចិត្តរបស់គយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរដឹងពរីបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យថ្រលម្អរោរអធសិាឋាៃរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណ្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃសូមអបញជើញពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

ដឹងថាកពះវរបិរាសួ្៌ោៃសាដាប់ឮរោរអធិសាឋាៃរបស់ពួ្រប្បហើយដឹងពរីបំណងកោថានានៃដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ពរីសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ោៃរាៃឱរោសថច្រចាយរួចបហើយសូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យអធិសាឋាៃសុំចំបណះដឹងថាកពះោៃសាដាប់ឮរោរអធិសាឋាៃ

របស់ពួ្រប្បហើយដឹងពរីដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧:3។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរីមូលបហតុ

ថដលពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃពុំោៃទទួលពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ឲ្យពួ្រប្។

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ការភ័យ ខ្លាច អាច បណាដាល ឲ្យ នរណា រានាក់ បា្រ់បរ់ ពរជ័យ ោ៉ារ ដូច ងមច្ ?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយ។បៅបពលពួ្រប្ពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

គបើគយើងទុកឲ្យភា្ភរ័យខ្លាចមាៃគៅក្នុង�ួងចិត្តរបស់គយើងគនារះគយើងអាចៃឹងបាត់បង់្ រជរ័យ។

• បតើរោរ្ព័យខាលាចអ្វរីខលែះថដលមៃុស្សរាៃថដលអាចៃឹងបញ្ប់ពួ្រប្ពរីរោរទទួលោៃពរ�ព័យ?(ឧទាហរណ៍អាច

រាៃដូចជាភាព្ព័យខាលាចនៃរោរមិៃចុះៃឹងប្ភាព្ព័យខាលាចនៃរោរបធ្វើ្រំហុសភាព្ព័យខាលាចនៃរោរផ្លាស់ប្តូរ�រីវិតរបស់ព្ួរប្

ភាព្ព័យខាលាចនៃរោរបរា�ព័យភាព្ ព័យខាលាចនៃរោរថកបចិតតេជាបដើម)។

បរុព្វកថា
គៅ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣១ បកុម នន ពួកដអលគឌើ� ម�ួ បកុម បាន មកែួ្រ ែុុំោនា េបរា្រ់ 

េន្ធិេតីទ ពធិគេេ ម�ួ គៅ នហរាុំ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ ចុំណុចម�ួដដលបតរូវគលើកមក 

ពធិភាកសាគៅក្ញង េន្ធិេតីទ គនាះ្ឺ អុំពតី ក្� គបាះពុម្ព ែសា� វិវ�ណៈ ដដល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ បាន ទទួល ។ អុំឡញង ក្� ប្រែុុំ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ មួ� ដល់ 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គហើ� បាន កុំណត់ វា ជា អា�ម្កថ្ ចុំគោះ ្ ម្ពតី� នន វិវ�ណៈ ដដល នឹង 

បតរូវ បាន គបាះពុម្ព ។ ឥឡជូវ វិវ�ណៈគនាះ ្ឺ គៅក្ញង កណ្ឌទតីមួ� នន គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តីេញ្ញា ។ គបក្�មក គទៀត គៅក្ញង េន្ធិេតីទ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន 

វិវ�ណៈមួ� ដដល ឥឡជូវ គនះ បតរូវ បាន កតប់តា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៦៧ ។ គៅក្ញងវិវ�ណៈ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ដ្លៃង គៅ ពួក្រង្រ្អជូន ប្រុេ ដដល 

រានេុំណ�ួ អុំពតី ភាសា នន វិវ�ណៈ ដដល បទង់ បាន ប្រោន ដល ់ពយាក្�ី ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៧

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីភាព្ព័យខាលាចថដលអាចៃឹងរារាំងព្ួរប្ពុំឲ្យបធ្វើស្រម្ភាព្រ្ននុងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

សិស្សឲ្យថស្វងរ្រ�ំៃួយរបស់កពះអរាចស់�ំៃួសឲ្យភាព្ព័យខាលាចរបស់ពួ្រប្បោយបសច្្ររី�ំបៃឿ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៧:៤–៩

្្ះអម្ចាស់្រែទានផលែទូវមួយស្ម្រ់ែ្ួកតអលជ�ើរឲ្យ្រ្ួរលោននូវ្ររីរែនាទាល់ននវិវរណៈតាមរយៈយ៉ូតសរែស៊្មី្

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងហ្រុអ្ដី ក៏ ងយើរ ្ ួរ ណ្រ ងៅោំ្ទ្ ដល់ពួក អ្កដឹកនាំ សាសនាច្ក របស់ ងយើរ 

ងទាទះជា ងយើរ ដឹរ ថ្ ពួកង្ ពុំ ល្អ ឥ្រងខ្ចាទះ ក៏ងោយ ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរថណនាំ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអារម្ណ៍ថដល

ពួ្រថអលបឌើររាៃអំពរីវិវរណៈបៅជាោ៉ាងណ្ថដលៃឹងកតូវបោះពុម្ពបៅ្រ្ននុងកពះ្ ម្ពរីរនៃកពះបញ្ញតតេិ។(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថា

រោរចងក្រងដំបូងនៃវិវរណៈរបស់យែូថសបសី្៊ធ្ឺោ្រ់ចំណងប�ើងថាកពះ្ម្ពរីរនៃកពះបញ្ញតតេិ។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៥កពះ្ម្ពរីរកតូវ

ោៃបោះពុម្ពបៅបករោមចំណងប�ើងថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា)។

• បតើពួ្រថអលបឌើររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្អំពរីវិវរណៈ?(ពួ្រថអលបឌើរជាបកចើៃ«ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ជាឧឡារ្ិរ»អំពរី

បសច្្ររីពិតបពញបលញនៃវិវរណៈ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយ«រោរសៃ្ទនាមួយចៃំួៃ្ ឺរាៃរោរោរម្អំពរីភាសាថដលោៃ

បកបើបៅ្រ្ននុងវិវរណៈទាំងឡាយ»។កសបរាមខ៥ពួ្រថអលបឌើរមួយចំៃួៃោៃ្ ិតថាពួ្រប្អាច«ថ្លែងោៃកបបសើរជាង

ភាសារបស់[យែូថសបស៊្ីធ]»)។

សូមពៃ្យល់ថាព្ួរថអលបឌើរមួយចំៃួៃោៃោរម្អំពរីភាសាថដលវិវរណៈកតវូោៃថ្លែង។ពួ្រប្អាចរាៃអារម្ណ៍ថាវិវរណៈ

ចាំោច់កតូវបធ្វើរោរថ្រសកមួលោ៉ាងបកចើៃបដើម្បរីបកតៀមបធ្វើរោរបោះពុម្ពបហើយពួ្រប្អាចៃឹង្ ព័យខាលាចអំពរីអ្វរីថដលរារសកតូវ

របស់សាសនាចក្រៃឹងកបកពឹតតេជាមួយៃឹងវិវរណៈទាំងឡាយបៅបពលថដលវកតវូោៃបោះពុម្ពបចញម្រ។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧:4–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលចបមលែើយរបស់

កពះអរាចស់អំពរីភាសានៃវិវរណៈ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃដឹងអ្វរីខលែះអំពរីយែូថសបស្៊ីធ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា�ំនាញភាសារបស់យែូថសបស៊្ីធពុំល្អឥតបខាចះបនាះបទ។បលា្រពុរំាៃភាពកបសប់្រ្ននុងរោរៃិោយ

បនាះបទ។ថតបទាះជាោ៉ាងណ្្រ្រីកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្បសច្រ្រីពិតដល់បលា្របហើយោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបលា្រថ្លែងោៃល្អ

បំ្ ុតរាមថដលបលា្រអាចបធ្វើបៅោៃ។

• បហតុអ្វរី្៏រវជា�ំៃួយបដើម្បរីដឹងថាកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងកពះទព័យរបសក់ទង់ចបំោះយែូថសបស៊្ីធបទាះជាកទង់ោៃដឹងថា

យែូថសបពំុល្អឥតបខាចះ្រតេរី?

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧:6–9។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវសំណូមពរថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរិះ្ៃ់ដល់ភាសានៃវិវរណៈ។

• បតើសំណូមពរអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃ្ ិតថាពួ្រប្អាចថ្លែងោៃល្អជាងភាសានៃ

វិវរណៈបនាះ?

សូមសួរសិស្សអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចងចំាម្រពរីបមបរៀៃមុៃៗអំពរីវិលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃ។សូមពៃ្យល់ថាវិលលាមោៃសបកមច

ចិតតេទទួលយ្រសំណូមពររបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីសរបសរវិវរណៈមួយម្របកបៀបបធៀបៃឹងវិវរណៈទាំងឡាយថដលយែូថសបស្៊ីធ

ោៃទទួល។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមម្រពរីកបវតតេិរបស់យែូថសបស៊្ីធ៖

« វិលលាម អ៊ី មុ័ក គខលៃលធិន ជា ្រុ�េ ដ៏្លាេនវ រានាក់ ោត់ពរូដក បា៉ាន់សាមន ោត់គ�ៀនបានគបចើនគហើ�អាច 

ញាណ ដឹង ោត់បាន ខធិតខុំ គដើម្តីេ�គេ� ្រញ្ញត្ធិ ម�ួ ដរូច ជា្រញ្ញត្ធិ មួ��្រេ់ បពះអរាចាេ់ ្រ៉ុដន្ បាន 

្ររាែ័� វា ្ ឺ ជា ក្�ទទួលខេុបតរូវ ដ៏ អាបកក់ មួ� គដើម្តី េ�គេ� គៅក្ញង បពះនាម �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ 

ពួកដអលគឌើ� នធិង មនុេ្ស ោុំងអេ់ ដដល រានវត្រាន បាន គ ្្វើជាសាក្សតីអុំពតី ក្� ្ុ៉រន្រ៉ង ដ៏ ឥតប្រគយែន ៍គនះ 

�្រេ់ មនុេ្ស គដើម្តី គ្្វើតាម ភាសា �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បាន �ំឭក គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ពួកគ្ 

គៅក្ញងភាពគពញ គលញនន ដុំណឹងល្អ នធិង គៅក្ញង គេចក្តីពធិត នន ្រទ្រញ្ញត្ធិ នធិងវិវ�ណៈ ោុំងឡា� 

ដដលបពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ សាេនាចបក តាម��ៈ ភាព ជាឧ្រក�ណ៍ �្រេ់ខ្ញុំ គហើ� ពួកដអលគឌើ�បាន ្ររ្ហាញ ពតី ក្� 

េមេ័ប្ចធិត្ គដើម ត្ី ដ ល្ៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី គេចក្តីពធិត �្រេ់ពួកគ្ ចុំគោះពធិភពគលាក ោុំងមរូល » ( គៅក្ញង  History of the Church 

១:២២៦ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៧

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពឹតតេរោរណ៍បៃះពួ្រថអលបឌើរជាបកចើៃោៃបរ្ហាញឯ្រសារចុះហតថែបលខាមួយថដលោៃ្្ល់ៃូវទរីបនាទាល់

ជា្ លែតូវរោររបស់ពួ្រប្អំពរីភាពពិតបពញបលញនៃវិវរណៈបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរនៃបទបញ្ញតតេិ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាយែូថសបស៊្ីធជាមៃុស្សថដលរាៃរោរសិ្រសាតិចតួចអាចនាំវិវរណៈទាំងបៃះបចញម្រោៃបែុថៃតេ

វិលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃថដលជាមៃុស្សរាៃរោរអប់រំខ្ពស់ថបរជាពុំអាចបធ្វើោៃបៅវិញោ៉ាងដូបច្នះ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីដំបណើរបរឿងបៃះអំពរីរោរវិៃិច្ព័យដល់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំរបសប់យើងបោយសារថតភាពពុំល្អឥតបខាចះ

របស់ពួ្រប្បនាះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃអំពរីរោរបធ្វើរាមអ្ន្រដឹ្រនាំពុំល្អឥតបខាចះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

សរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ខាងបករោមសំណួរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៧:១០–១៤

្្ះអម្ចាស់្ រែឹកសាដល់្ួកអ្នកជដើរតាម្្រង់អំ្រីរជរែៀរែជដើម្បរីជ្ែៀមខលែលួនជៅក្ននុងវែ្តម្នររែស់្្ះ

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ពរជ័យមួយចំនួន ណដលអាច ងកើ្ររាន ងៅងពល ងយើរ រានការអ្់រធ្្រ់ 

ចំងោទះខ្បួន ឯរ នរិ អ្កដនទ្ រានអ្ដីខ្ទះ ?សូមអបញជើញឲ្យសិស្សបឆលែើយ។

សូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមថដលោៃថច្រចាយបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វ�អ�ុដូហ្វនៃ្ ណៈ

កបធាៃទរីមួយ៖

« អុំឡញង ទេវត្ស�៍ ឆ្នាុំ ១៩៦០ រាន សាបសាតាចា�្យ មួ� �រូ្រ គៅ សាកលវិទយាល័� ដេ្ទនហ្វដ បាន គ្្វើ 

ក្�សាកល្ង គ្្វើ ្រទពធិគសា្ន៍ តរូច មួ� អុំពតី ករាលាុំង ឆន្ទៈ �្រេ់ កុរា� តរូចៗ ដដល រាន អា�ុ ្រួន ឆ្នាុំ ។ ោត់ 

ោក់ នុំ រា៉ាេ្សរា៉ាឡជូ ដ៏ ្ ុំ មួ� គៅ ចុំគោះ មុខ កុរា� តរូចៗ គនាះ គហើ� បាន បបា្រ់ កុរា� ោុំងគនាះ ថ្ ពួកគ្ អាច 

ញាដុំ នុំ គនាះ ភាលាម ដត ម្ង ឬ គ្រើ អាច ចាុំ ដត ១៥ នាទតី គទៀត នឹង ទទួល បាន នុំ រា៉ាេ្សរា៉ាឡជូ គនាះ ដល់ ទតី ពតី� ។

« ្រនាទា្រ់ មក ោត់ បាន ទុក ឲ្យ កុរា� គនាះ គៅ ដត ឯង គហើ� ឃ្លាុំ គមើល ពតី គបក្� កញ្ចក់ ដដល 

អាច គេើញ ដត រាខាង ។ ករុា�ខលៃះបានញាដុំនុំ រា៉ាេ្សគមល៉រូ ភាលាមដតម្ង គហើ�ខលៃះគទៀតអាច �ង់ចាុំបានដត្រ៉ុនាមននាទតី 

មុនគពលពួកវាចុះចាញក់្�ល្លួង ។ រានដត ៣០ ភា្�� ្រ៉ុគណាណះ ដដល អាច �ង់ចាុំ បាន » (្រន្គោ�ភាពអត់្ ន់ » 

Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៥៦ ) ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរពិបសាធៃ៍ៃិងរោររ្រប�ើញរបស់សាកសាតាចារ្យរូបបៃះអាចទា្់រទងៃឹងបយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលបោយសារថតអ្ន្រអត់ធ្ត់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបងកើតរារាងថដលរាៃពរីរ្រូបឡាៃ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យពួ្រប្ោ្រ់សាលា្របៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃទរីមួយថារង្វាន់បហើយ្រូបឡាៃទរីពរីរថារងបៀប ងដើម ដ្ី ទ្ទួ្លបាន 

រង្វាន់ ។សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៧:១0–១4ជាមួយ

ៃឹងនដ្ូរបស់ពួ្រប្បហើយរ្របមើលររ្វាៃ់ថដលោៃសៃយាបោយកពះអង្គសប្រ្គះៃិងស្រម្ភាពថដលចាោំច់កតូវរាៃបដើម្បរី

ទទួលោៃររ្វាៃ់។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្រត់ករាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃកតមឹកតូវ្រ្ននុងរារាងរបស់ពួ្រប្។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីស្ិរសាៃិងពិភា្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរសូមបកបើសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្បរី�ួយព្ួរប្

រាយរោរណ៍អំពរីរោរថស្វងរ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្បៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើររ្វាៃ់អ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់្ ្ល់ដល់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបៃះ?

• បតើព្ួរថអលបឌើរចាំោច់កតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃររ្វាៃ់ទាំងបៃះ?(បៅបពលសិស្សកោប់ឃ្លា«បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះ»

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យងៅរាៃៃព័យថាស៊ូកទំាឬបៃ្បៅ្រ្ននុង្រថៃលែងជា្រ់លា្រ់មួយ)។

សូមពៃ្យល់ថាវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះអៃុវតតេចំបោះបយើងទាំងអស់ោនា។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

គបើគយើងកំចាត់ខលលួៃគចញ្បីគសចក្ដបីពចផណៃៃិងគសចក្ដបីខ្លាចគ�ើយបនាទាបខលលួៃៃិងបៃ្ដគៅក្នុងភា្អត់ធៃ់គនារះគយើងៃឹងគៅ

ក្នុងវត្តមាៃរបស់ព្រះ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាបយើងចាោំច់កតូវអត់ធៃ់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីរាៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃ

របសក់ពះ?



341

គមគ�ៀនទតី ៧៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៧

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវរោររ្រប�ើញដូចខាងបករោមឲ្យឮៗបចញម្រពរីរោរបធ្វើពិបសាធៃ៍ៃំរា៉ាស្សបមែលូដូច

ោៃដណំ្លកោប់បោយកបធាៃអុ�ដូហ្វ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីរោរថកបរោលាយបៅជាបរិសុទ្ធ

បៅចំបោះកពះ។

« ្រ៉ុដន្ គៅគពល ដដល គពលគវលា កនលៃង គៅ [ សាបសាតាចា�្យ ] បាន តាម ោន កុរា� ោុំង គនាះ គហើ� 

ចា្រ់គែ្ើម េរាគល់ គេើញ នរូវ ភាព បេ្រោនា ដ៏ ្ ួ� ឱ្យ ចា្រ់ អា�មមេណ៍ ថ្ ៖ កុរា� ោុំង គនាះ ដដល មធិន អាច 

�ង់ចាុំបាន គបក្� មក ដតង នឹង រាន ្រញ្ហា គៅក្ញង ែតីវិត នធិង រាន ្រញ្ហា ដែ្ក អាក្រ្កធិ�ិយ ជាង ករុា� ដដល 

អាច �ង់ចាុំ បាន គៅគពល ដដល កុរា� ដដល អាច �ង់ចាុំ បាន ទុំនង ជា រាន ភាពវិែ្រាន ជាង នធិង រាន 

ក្�គលើកទឹក ចធិត្ ជាង រាន ពធិន្ទញ នធិង ចុំណូល ខ្ពេ់ ជាង គហើ� រាន ទុំនាក់ទុំនង ល្អ ជាង កុរា� ដដល មធិន អាច 

�ង់ចាុំ បាន ។

« . . .លទ្ភាពគដើម្តី�ងចាុំ–អត់្ន់–្ឺ ជា លកខេណៈេម្ត្ធិ នន អត្ច�ិត ដដល ជា ្ នលៃឹះ អាច ពយាក� នរូវ ភាពគជា្ែ័� គបក្� មក 

ក្ញង ែតីវិត ។. . .

« . . . គោ�ោមនក្�អត់្ន់ គ�ើង មធិន អាច គ្្វើ ឱ្យ បពះ េព្វ បពះហ�ឬទ័� គឡើ� គ�ើង មធិន អាច ទទួល បាន ភាព ប្្រ់ ល័កខេណ៍ 

គឡើ� ។ យ៉ាង ពធិតបបាកដ ក្�អត់្ន់ ្ឺជា ដុំគណើ�ក្� ឲ្យ រាន ្រ�ិេុទ្ភាព ដដល ដុេ ខាត់ ក្��ល់ដឹង ្រគងកើន េុភមង្គល 

គផាដាត ទគង្វើ គហើ� នធិង ែល្់ ក្តី េង្ឹម េបរា្រ់ ភាពេុខសាន្ » (« ្រន្ គោ� ភាព្ត់្ន់ » ទុំព�័ ៥៦ ) ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីរោរបធ្វើពិបសាធៃ៍បៃះអំពរីពរ�ព័យថដលប្រើតរាៃបៅបពលបយើងអត់ធៃ់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ឬអធិសាឋាៃអំពរីថ្្ន្រជាបកចើៃនៃ�រីវិតរបស់ពួ្រប្ថដលពួ្រប្ចាំោច់កតវូរាៃរោរអត់ធៃ់

រោៃ់ថតបកចើៃចបំោះខលែលួៃប្ៃិងអ្ន្រដនទ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យោ្រ់បោលបៅមួយថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យរោៃ់ថតរាៃភាព

ស្ិ្រសមបដើម្បរីបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះ។

ការពិចារណានិរការអធិស្ឋាន

គដើម្តីពធិចា�ណា ្ ឺ ក្� េញ្ឹង ឬ 

្ធិត គោ�បជាលគបរៅ អុំពតីអ្វតីមួ� ។ 

កធិច្ចខធិតខុំ�្រេ់គ�ើង គដើម្តីពធិចា�ណា 

បតរូវ បាន ពបងឹង គៅគពល គ�ើង 

្រញ្ចជូល វា គៅក្ញងក្� អ្ធិសាឋាន ។ 

គៅគពល េធិេ្ស គ�ៀន ពធិចា�ណា នធិង 

អ្ធិសាឋាន គនាះពួកគ្ នឹង គបតៀម 

ខលៃលួន គដើម្តីទទួលក្�ដឹកនាុំមកពតី 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ដដលនឹង ែួ� 

ពួកគ្ ឲ្យដឹង ពតី �គ្រៀ្រ ដដលពួកគ្ អាច 

ដប្រក្លា�ក្ន់ដត ដរូចជា បពះគ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ ។



342

គមគ�ៀន ទតី ៧៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៨
បមបរៀៃទរី៧4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា6៨

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៨:១–១២

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្រែឹកសាដល់អ្នកទាំងឡាយតដល្ែូវោនជៅឲ្យផសាយដំណឹងល្អ

បបើអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់បៅ�ិតអ្ន្រោៃបបកមើបបស្រ្រម្សករាប់សាសនាចក្រសូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បោយរោរថច្រចាយអំពរី

អារម្ណ៍មួយចំៃួៃថដលមៃុស្សបនាះទទួលបទពបិសាធៃ៍បៅបពលពួ្រប្បកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីចា្របចញពរី្្ទះបហើយបធ្វើជា

អ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនាបពញបរា៉ាង។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរោរោរម្ឬ្រង្វល់អ្វរីខលែះអាចប្រើតរាៃចំបោះមៃុស្សថដលបហៀបៃឹងបបកមើបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាង?

• បតើមូលបហតុមួយចំៃួៃអ្វរីខលែះថដលមៃុស្សបពលខលែះរាៃអារម្ណ៍្ ិត្ព័យចំបោះរោរថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយសរា�ិ្រ

ក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិរបស់ពួ្រប្?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយថដលោៃបធ្វើប�ើងអំ�នុងន្ងៃទរី១ថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨3១រាៃពួ្រថអលបឌើរបៃួនា្រ់ថដលៃឹង

បបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាោៃបៅ�ួបៃឹងយែូថសបស៊្ីធបហើយោៃសុំបដើម្បរីដឹងពរីកពះទព័យរបស់កពះអរាចស់អំពរីព្ួរប្។

បៅ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ង្ ំរូមួយនៃរោរ្ សាយដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញសិស្សកោំនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនា

អាៃឲ្យឮៗថដលដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:១–៥។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលធាតុ

ទាំងឡាយនៃ្ ំរូបនាះ។មុៃបពលពួ្រប្អាៃសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាខ២ៃិង3រាៃៃូវោ្រ្យជា្ំរូ ។្ំរូមួយ្ ឺជាលំនាំ

ឬមែូត។

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ួរថត្ សាយដំណឹងល្អ?

• បៅ្រ្ននុងខ3–៥បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ៃូវរោរសៃយាអ្វរីខលែះ?

• បតើោ្រ្យបំ្ុស្ំៃិតរបស់ពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាៃឹងចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលពួ្រប្រាៃអ្វរីខលែះ?(សិស្សអាច

ៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លអ្កបគពមើរបស់ព្រះអមាចាស់បាៃមាៃគ្ញ

គោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគនារះោក្យសម្ដបីរបស់្ួកគគៃឹង�ឹកនាំមៃុស្សគៅរកគសចក្ដបីសគ្ង្ររះ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើខលែះបដើម្បរីអបញជើញឲ្យរាៃឥទ្ធិពលម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលបយើងថច្រចាយដំណឹងល្អ?

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលអ្ន្រទាំងឡាយថដលកតវូោៃថតងរាំងបដើម្បរី្សាយដំណឹងល្អអាច�ួយមៃុស្សទទួលោៃទរីបនាទាល់

មួយអំពរីបសច្រ្រីពិតបនាះរាៃថតកបធាៃសាសនាចក្ររានា្រ់បែុបណ្ណះថដលរាៃសិទ្ធិទទួលៃិងកបរោសពរីកពះទព័យនៃកពះអរាចស់

សករាប់សាសនាចក្រទាំងមូលោៃ។បៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបសប់លា្រសរា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយដនទបទៀតៃិងសរា�ិ្រ

នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់្រ៏រាៃសិទ្ធិអណំ្ចបដើម្បរីកបរោសពរីកពះទព័យរបសក់ពះចំបោះបយើង្ ងថដរ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ១ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានែួ្រ នឹង បកមុ នន ពួក 

ដអលគឌើ� គៅភរូមធិ នហរាុំ �ដ្ឋ អរូនហអរូ េបរា្រ់ េន្ធិេតីទ ពធិគេេ មួ� ។ ពួកោត់ បាន 

ពធិភាកសា អុំពតី ក្� គបាះពុម្ព បពះ្ម្ពតី� នន ្រទ្រញ្ញត្ធិ ជា ក្� ប្រមរូលែ្ញុំ ននវិវ�ណៈ ដដលពយាក្�ី 

បាន ទទួល ។ ពួកដអលគឌើ� ្ួរននាក់ គៅក្ញង េន្ធិេតីទ គនាះ បាន េុុំឲ្យ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ ទរូល េួ� ដល់បពះអរាចាេ់ អុំពតី បពះទ័� �្រេ់បទង់ចុំគោះពួកគ្ ។ ជាក្� គឆលៃើ� 

ត្រចុំគោះ េុំគណើ� គនះ ពយាក្�ី បាន ទទួល វិវ�ណៈ ម�ួ ដដល ឥឡជូវ គនះ បតរូវ បាន កត់បតា 

គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៨ ។ វិវ�ណៈ �ួមរាន នរូវ ក្� ប្រឹកសា គៅ ដល ់

អ្កោុំងឡា� ដដល បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ ែសា�ដុំណឹងល្អ ក្�ដណនាុំ ោុំងឡា� អុំពតី ក្� 

គៅ �្រេ់្ី៊រេ្សព នធិង ្រញ្ញត្ធិ មួ� ថ្ ឪពុក រាដា�្រគបងៀនករូនគៅ អុំពតី គោលក្�ណ៍ 

នធិង ពធិ ត្ី្រ�ិេុទ្ោុំងឡា� នន ដុំណឹងល្អ ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យអ្ន្របបកមើរបស់កទង់។

• បតើអ្ន្របមើលប�ើញបសច្រ្រីពិតអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលអាចនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា

រានា្់រ?

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់សករាប់អ្ន្របដើម្បរីដឹងថាកពះអរាចស់្ ង់បៅ�ិតៃឹងអ្ន្របបកមើបសាមះកតង់របស់កទង់?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាខ6ថចងអំពរីទំៃួលខុសកតូវនៃពួ្រអ្ន្របបកមើរបសក់ពះអរាចស់ជាចម្បងថា៖កតូវថ្លែងទរីបនាទាល់

អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបបស្រ្រម្របស់កទង់បៅ្រ្ននុងអតរីតរោលបច្ចនុប្បៃ្នរោលៃិងអនា្តរោល។បនាទាប់ម្រសូមសបង្ខប

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:៧–១២បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់បៅពួ្រថអលបឌើរបសាមះកតង់នៃសាសនាចក្រឲ្យ

្សាយដំណឹងល្អៃិងក�មុ�ទឹ្រដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ឿ។

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណបដើម្បរីដឹងអំពរីរបបៀបថច្រចាយ

ដំណឹងល្អជាមួយៃរណ្រានា្់រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៨:១៣–២៤

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្ថា្ណៈ្រែធាន្ររីមួយ្ឺ្ែូវជមើលខុស្ែូវជលើការជៅ្ ួករែ៊មីស្ស្

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតកសនមែថារាៃមិតតេរានា្រ់ថដលប�ឿសាសនាប្្សងោៃសួរថា«បតើប្បក�ើសបរើសប៊ីស្សពរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?»

• បតើអ្ន្រៃឹងតបបោយរបបៀបណ្?

សូមពៃ្យល់ថាថអតវឹតោ៉ាកទិច្ឺជាប៊ីស្សពដំបូងប្ថដលោៃបៅបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃ

សាដារប�ើងវិញ(បៅន្ងៃទរី4ថខ្រុមៈ្ឆ្នាំ១៨3១សូមបមើល្�ៃិងស�4១:9)។ពរីមុៃយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨(បៅ្រ្ននុងថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨3១)ប៊ីស្សពោ៉ាកទិច្ឺជាប៊ីស្សពថត

រានា្រ់្ ត់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ប៊ីស្សពប្្សងបទៀតកតូវោៃបៅមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីពយារោរីោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:១4–១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្រ

បមើលពរីរបបៀបថដលកតូវបក�ើសបរើសប៊ីស្សព។

កំណ្រ់ចំណំា ៖ខ១៥–២0រាៃៃូវរោរថណនាំអំពរីពូ�ពង្សនៃបលា្របអើរ៉ៃុពិតថដលអាចៃឹងកតូវោៃបៅជាប៊ីស្សព

ជាអធិបតរី។ឃ្លា«ពូ�ពង្សនៃបលា្របអើរ៉ុៃពិត»សំបៅបៅបលើ្រូៃបៅរបស់បងកបុសរបស់មែូបសប្មះបអើរ៉ៃុបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

សញ្ញាចាស់។ពូ�ពង្សដបូច្នះៃឹងរាៃសិទ្ធិបៅ្រ្ននុងតំថណងនៃប៊ីស្សពជាអធិបតរីបបើោត់កតវូោៃបៅៃិងោៃអៃុមតិបោយ

្ណៈកបធាៃទរីមួយ។ខ១6–២0ទា្រ់ទងថតប៊ីស្សពជាអធិបតរីបែុបណ្ណះពុំថមៃជាប៊ីស្សព្រ្ននុងវួដបនាះបទ(សូមបមើលយែូថសប

ហ្វរីលឌិងស៊្ីធងោលលទ្្ិ នន ងសចក្ដីសង្ង្រទះចងក្រងបោយកប៊ូសអររា៉ា្រ់ខៃ្រីវ៉ុល3[ឆ្នាំ១9៥4–៥6],3:9២–

93)។បៅ្រ្ននុងអ្រ្សរសាកសតេសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មុៃជាញ្ឹរញាប់សបំៅបៅបលើប៊ីស្សពោ៉ាកទិចថាជាប៊ីស្សពជាអធិបតរី។

ទៃំួលខុសកតូវរបស់ប៊ីស្សពជាអធិបតរីោៃបបងកើតប�ើងបហើយជាបកចើៃឆ្នាំបករោយម្រោៃផ្លាស់ប្តូរ។បៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់បនាះទំៃួលខុសកតូវទាំងឡាយរបស់ប៊ីស្សពជាអធិបតរីកតវូោៃបញ្ជា្រ់រោៃ់ថតបពញបលញបៅឆ្នាំ១៨4៧

បៅវិៃបទើរខ្វរបទើរ្សជាមួយៃឹងប៊ីស្សពៃូថវលប�វីតៃរីថដលោៃទទួលរោរបៅបនាះ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុសរា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃថតងរាំងៃិងថញ្របចញជា

ប៊ីស្សពទាំងអស់។បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសព្វន្ងៃរោរណ៍បៃះបៅថតពិតចបំោះ្ណៈប៊ីស្សពជាអធិបតរី។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏

បោយរោរបៅរោរថតងរំាងៃិងរោរថញ្របចញនៃពួ្រប៊ីស្សព្ឺកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកបធាៃបស្្របៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់

្ណៈកបធាៃទរីមួយ។កបធាៃបស្្ររានា្រ់បោយរាៃរោរោំកទម្រពរីទរីកបឹ្រសារបសប់លា្របៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃបស្្រថស្វងរ្រ

វិវរណៈបដើម្បរីសាគល់បៅបពលណ្កតូវបៅប៊ីស្សព្ ្រីឬកតូវបៅៃរណ្។បលា្រប្ញើអៃុសាសៃ៍របសប់លា្របៅរោៃ់្ ណៈកបធាៃ

ទរីមួយសំុរោរអៃុមតិ។បៅបពល្ ណៈកបធាៃទរីមួយអៃុមតិរោរបៅរួចបហើយបនាះព្ួរបលា្រអៃុញ្ញាតឲ្យកបធាៃបស្្រ

ថតងរាំងៃិងថញ្របចញដល់ប៊ីស្សព្ ្រី។(សករាប់ពព័ត៌រាៃបថៃថែមសូមបមើលក្បួន ខ្នា្រ ភា្ ២ ៖ ការ ្្ប់្្រ សាសនាច្ក 

[ឆ្នាំ២0១0]១9�6)។

• បហតុអ្វរី្៏រវសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្របដើម្បរីដឹងថា្ណៈកបធាៃទរីមួយោៃអៃុមតិរោរបៅរបស់ប៊ីស្សពរបស់អ្ន្រ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៨:២៥–៣៥

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាឪ្ុកម្ដាយឲ្យរែជ្ងៀនដំណឹងល្អដល់កូនជៅររែស់្ួកជ្

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកពឹតតេិរោរណ៏ថដលពួ្រប្អាចបធ្វើជាឪព្ុររាដាយបៅ្រ្ននុងពរីរបរីឆ្នាំបទៀត។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់

្្ល់ដល់រាដាយៃិងឪព្ុរទាំងឡាយៃូវទៃំួលខុសកតូវដ៏មហិរាជាបកចើៃ–ពួ្រប្កតវូបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្
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គមគ�ៀនទតី ៧៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨

បោយោ្រ្យសម្រីៃិង្ំរូ(សូមបមើល្�ៃិងស�២9:46,៥0ៃិង«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»ថដល

រាៃបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមបៅចុងបសៀវបៅស្ិរសាបៃះ)។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណំ្្រ្ននុង

ថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណតក់រារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ៃូវបោលរោរណ៍បរីោ៉ាងថដលព្ួរប្ៃឹងចង់បបកងៀៃដល់្ូរៃបៅ

របស់ពួ្រប្។

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមពួ្រប្ឲ្យអាៃបញជរីរបស់ព្ួរប្ដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។បនាទាប់ម្រអបញជើញ

ពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:២៥–២៧ជាមួយោនារ្របមើលៃូវអ្វរីៗថដលពួ្រប្អាចបថៃថែមបៅបលើបញជរី

របស់ពួ្រប្។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ឪពុ្ររាដាយឲ្យបបកងៀៃ្រូៃបៅរបស់ព្ួរប្អ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូច

ខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បាៃបញ្ជាឲ្យឪ្ុកមាដាយបគពងៀៃកូៃៗរបស់្ ួកគគឲ្យយល់គោលលទ្ធិអំ្បីការផពបចិត្ត,គសចក្តបី

ជំគៃឿគជឿ�ល់ព្រះពគបីស្ទ,បុណ្យពជមុជទឹកៃិងអំគណាយទាៃនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យ្ ូស

ចំណ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខទរី២៥ថដលបបកងៀៃពរីបោលលទ្ធិបៃះ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់សករាប់្រូៃតូចៗយល់អំពរីរោរថកបចិតតេ?បសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកពះក្រីស្ទ?ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ?

អំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោៃប�ើញឪពុ្ររាដាយបបកងៀៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ

ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:២៥។បករោយពរីពួ្រប្រាៃបពលសរបសរបហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរី

នា្រ់ថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមឲ្យសិស្សបៃ្បធ្វើរោរជានដ្ូបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពបនាទាប់។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

6៨:២៨–3១កពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរកបឹ្រសាបថៃថែមដល់ឪព្ុររាដាយ។សូមឲ្យចបាប់ចមលែងនៃពព័ត៌រាៃដូចខាង

បករោមមួយចបាប់បៅដល់នដ្ូៃិមួយៗ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេនដ្ូទាំងឡាយឲ្យអាៃវ្្គ្ម្ពរីរៃិមួយៗបហើយពិភា្រសាអំពរីសំណួរ

ជាមួយោនា។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលពួ្រប្ោៃបញ្ចប់បនាះព្ួរប្ៃឹងបរៀបរាប់អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្ដល់សិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់។

 ១. េរូមអាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៨:២៨ គហើ� �កគមើល នរូវ អ្វតី ដដលបពះអរាចាេ់ ្រញ្ជា ដល់ឪពុក រាដា� ឲ្យ 

្រគបងៀនករូនគៅ �្រេ់ពួកគ្ ។

• គហតុអ្វតី អ្ក្ធិត ថ្ វានឹង េុំខាន់ ចុំគោះអ្ក គដើម្តី្រគបងៀនករូនគៅ ឲ្យ អ្ធិសាឋាន ?

• គតើ អ្កបតរូវបាន ្រគបងៀន ឲ្យអ្ធិសាឋានយ៉ាង ដរូចគមច្ ? គតើ ក្�អ្ធិសាឋាន បាន ប្រោនព� ដល់អ្ក នធិងប្ួសា� អ្ក យ៉ាង 

ដរូចគម្ច ?

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ « ឲ្យ គដើ� គោ� គទៀងបតង់ គៅចុំគោះបពះអរាចាេ់ » រាន ន័� យ៉ាងដរូចគមច្ ?

 ២. េរូម អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨:២៩ គហើ��កគមើលនរូវ អ្វតី ដដល បពះអរាចាេ់ ្រញ្ជា ឲ្យគ�ើងគ្្វើ ។

• គតើ អ្ក គ�ៀន អ្វតីខលៃះ អុំពតី ក្��កសា ន្ងៃ ឈ្រ់េបរាក ឲ្យ្រ�ិេុទ្ ?

• គតើអ្ក អាច គ្្វើអ្វតីខលៃះ គដើម្តី �កសា ន្ងៃ ឈ្រ់េបរាក ឲ្យ បាន ្រ�ិេុទ្ ?

 ៣. េរូម អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៨:៣០ គហើ� �ក គមើល ក្� បពរាន �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ 

េរូមកត់ចុំណាុំថ្ ោក្យ ខជិល្ចអូស េុំគៅ គៅគលើ ន�ណា រានាក់ ដដល ខ្ធិល  ។

• គតើអ្កបានគមើលគេើញព�ែ័� ដដលគកើត គចញមកពតី ក្� ខធិតខុំគ្្វើក្�យ៉ាងលុំបាក គៅគពលណា ?

េរូមអាន នរូវក្� ដក បេង់  ដរូច ខាង គបក្មមកពតីករូនគេៀវគៅ ជដើម្បរីកម្លាំងននយុវជន៖

« បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ដល់ គ�ើង កុុំ ឲ្យ ខ្ធិលបចអរូេ ។ ភាព ខ្ធិលបចអរូេ អាច ដឹកនាុំ គៅ �ក អាក្រ្កធិ�ិយ មធិន 

េម�ម្យ គ្្វើ ឲ្យ ខរូច ទុំនាក់ទុំនង នធិង រាន បា្រ ។ ទបមង់ មួ� នន ភាព ខ្ធិលបចអរូេ ្ ឺ ក្� ចុំណា� គពល ហួេ គហតុ 

គៅ គលើ េកមមេភាព ោុំងឡា� ដដល រារាុំង អ្ក ពតី កធិច្ចក្� ដដល រាន ប្រគយែន៍ ដរូចជា ក្� គប្រើ អ៊ីន្ឺដណត គលង 

វីគដអរូគហ្គម នធិង គមើល ទរូ�ទេ្សន៍ ជាគដើម » (ជដើម្បរីកម្លាំងននយុវជន[ ករូន គេៀវគៅ ឆ្នាុំ ២០១១ ] ទុំព�័ ៤០ ) ។

• គតើ ភាពខ្ធិល បចអរូល នាុំ គៅ�ក គេចក្តីទុច្ច�ិត យ៉ាង ដរូចគម្ច?

• គតើ គ�ឿង មួ�ចុំនួនណា ខលៃះ ដដលអាច នឹង ែួ� មនុេ្ស រានាក់ �កឈ្ះ គលើ ទុំគនា� គៅ�ក ភាពខ្ធិលបចអរូេ ?

េកម្មភាពជា្កមុតូច

េកមមេភាពជា បកុមតរូច អនុញ្ញាត ឲ្យ 

េធិេ្ស ជាគបចើន ចរូល�ួម បាន ។ វា អាច 

ែ្ល់ ្រ�ិយក្េ ម�ួ ដដលេធិេ្ស 

អាច រានអា�មមេណ៍ េុវតថែធិភាព គដើម្តី 

ដចកចា� ពតីអា�មមេណ៍ ្ុំនធិត នធិង 

ទតី្រនាទាល់ ។ វា អាច ែ្ល ់ជា ឱក្េ 

ដលេ់ធិេ្ស គដើម្តី្រគបងៀនដុំណឹងល្អ 

ដលោ់នាគៅវិញគៅមក ែងដដ� ដដល អាច 

ែួ�ពួកគ្ គបតៀម ខលៃលួន េបរា្រ់ ឱក្េ 

ដដលពួកគ្ នឹង បតរូវ ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ 

គៅគពលអនា្ត ។ ជាទរូគៅ េធិេ្ស 

នឹង ចរូល�ួម គៅក្ញង េកមមេភាព ោុំងគនះ 

គោ� ចុំណា្រ់អា�មមេណ ៍ក្ន់ដតខាលាុំង 

គ្រើអ្ក អគញ្ើញ ពួកគ្ ឲ្យ គបតៀម ខលៃលួន 

ដចកចា� ជាម�ួនឹង េធិេ្ស ក្ញងថ្នាក់ 

អុំពតីអ្វតី មួ�ដដលពួកគ្ នឹង គ�ៀន ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨

 ៤. េរូម អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨:៣១–៣២ �ួចគហើ� �កគមើល នរូវក្� ប្រឹកសា �្រេ់បពះអរាចាេ់ 

ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ក្ញង េី៊�៉រូន ។

• គតើ អ្ក ធ្ិត ថ្ ក្� គលាភ លន់អាច នឹងែះ ឥទ្ធិពល ដល់ ប្ួសា� មួ�យ៉ាងដរូចគមច្ ?

• គតើ គ�ើងអាច គ្្វើអ្វតីខលៃះ គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់ គ�ើងគដើម្តី �កឈ្ះ គលើ ភាព អតាមនធិ�ម នធិង ភាពគលាភលន់ ?

បនាទាប់ពរីសិស្សបញ្ចប់ស្រម្ភាពបៃះសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។(សូម្ ិតសុំឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរ

ចបមលែើយរបស់សិស្សប្្សងៗបៅបលើរោដារបខៀៃ)។បោលរោរណ៍មួយថដលអ្ន្រអាចចង់្ ូសបញ្ជា្រ់ដ្រកសង់ម្រពរីខ3១ៃិង

3២្ឺថាគយើងពតូវលុបបំបាត់គចាលៃូវភា្ខ្ិលពចអូសៃិងភា្គោភលៃ់គចញ្បីក្នុងជបីវិតរបសគ់យើង។(បៅបពលសិស្ស

ពិភា្រសាអំពរីបោលរោរណ៍បៃះអ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាបយើងពុំចាំោច់តកមូវឲ្យរាៃអ្វរីៗទាំងអស់ថដលមិតតេរបស់បយើងរាៃបដើម្បរី

រាៃភាពរី្ររាយបនាះបទ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់ចំបោះឪព្ុររាដាយបបកងៀៃៃិងរសប់ៅរាមបទោឋាៃដំណឹងល្អ?

• បតើយុវ�ៃៃិងយុវនារីអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយក្រុមក្ួសាររបស់ព្ួរប្«ឲ្យបដើរបោយបទៀងកតង់បៅចបំោះកពះអរាចស់»?

បបើអ្ន្រជាឪពុ្ររាដាយសូមពិចារណ្អំពរីរោរបរ្ហាញៃូវរោរថ្លែងអំណរ្ុណចំបោះរបបៀបនានាថដល្ូរៃៗរបស់អ្ន្រោៃបធ្វើរាម

បទបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលបៅមួយ

ថដលៃឹង�ួយព្ួរប្បកតៀមខលែលួៃបធ្វើជាឪពុ្ររាដាយល្អ។ឬអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរី�ួយឪព្ុររាដាយរបស់ពួ្រប្

្រ្ននុងទៃំួលខុសកតូវរបស់ព្ួរោត់។បបើរាៃបពលអ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបោលបៅរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់។
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គមគ�ៀន ទតី ៧៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៩–៧១
បមបរៀៃទរី៧៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា69–៧១

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៩

្្ះអម្ចាសជ់រែើកសតមង្្ រីសារៈសំខាន់ននការរកសា្រែវែ្តិសា្ស្ត

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ធាលាប់រាននរណា រានាក់ ទ្ុកចិ្រ្អ្កងោយ  ងផ្ើរ របស់ 

រាន ្រនម្ ឲ្យ អ្ក ងមើល ណេ ណដរ ឬងទ្ ?

បៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូម្ ្ល់បពលដល់សិស្សឲ្យ្ិតអំពរីសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូច

ខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រកតូវោៃប្ទុ្រចិតតេឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?បតើរោរទុ្រចិតតេបនាះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់របស់អ្ន្របៅបលើរបស់

រាៃតនមលែបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា69។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលអូលរីបវើរប្បឌើរីកតូវោៃទទួលៃូវរោរទុ្រចិតតេ។

• បតើអូលរីបវើរប្បឌើរីកតូវោៃទទួលៃូវរោរទុ្រចិតតេបលើអ្វរីខលែះ?

• បបើអ្ន្រកតូវោៃទទួលៃូវរោរទ្ុរចិតតេឲ្យថ្ទំាវតថែនុរាៃតនមលែទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងបមើលថ្វោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា69:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

រោរកបឹ្រសាថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់ឲ្យទា្រ់ទងៃឹងវតថែនុរាៃតនមលែទាំងបៃះ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវៃឹងជារោរ្ លាសនវបដើម្បរីរាៃមៃុស្សបកចើៃជាងរានា្់របដើម្បរីរោៃ់វតថែនុរាៃតនមលែទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ទុ្រកពះទព័យបលើយែូហាៃវិតបមើរៃូវទៃំួលខុសកតូវសំខាៃ់ប្្សងបទៀតបថៃថែមពរីបលើរោរ�ួយអូលរីបវើរ

នាំយ្រវិវរណៈៃិងកោ្់ររោសបៅរដ្ឋមិសសួរី។សូមអបញជើញសិស្សមួយចៃួំៃឲ្យផ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗដ្រកសង់បចញពរី

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា69:3–៨បហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវអ្វរីប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃទុ្រចិតតេដល់

យែូហាៃវិតបមើរឲ្យបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រសិស្សថាយែូហាៃវិតបមើរ

កតូវោៃបៅបបកមើជាអ្ន្រ្រត់ករាៃិងអ្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្របៅបដើមឆ្នាំ១៨3១(សូមបមើល្�ៃិងស�4៧)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា69:3បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាយែូហាៃវិតបមើរឲ្យ្រត់ករាអ្វរីខលែះ?

• កសបរាមខ៨បហតុអ្វរីោៃវសំខាៃ់បដើម្បរីឲ្យយែូហាៃវិតបមើរ្រត់ករាកបវតតេិសាសនាចក្រ?

បរុព្វកថា
គៅ ចុង ដខ តុលា ឬ គដើម ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣១ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បានទទួល ក្� 

ចាត់តាុំង ម�ួ គដើម្តី នាុំ �ក ឯកសា� េ�គេ� គោ�នដ េបរា្រ់បពះ្ម្ពតី� នន បពះ្រញ្ញត្ធិ 

មកពតី�ដ្ឋ អរូនហអរូ គៅក្ន់ �ដ្ឋមធិេេួ�ី ។ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី វិលលាម ដ័្រុល�រូ 

ដហ្វ្រ្ស នឹង គបាះពុម្ព បពះ្ម្ពតី� គៅក្ញង គរាងពុម្ព �្រេ់ោត់ ។ គៅន្ងៃទតី ១១ ដខ វិច្ធិក្ 

ឆ្នាុំ ១៨៣១ បពះអរាចាេ់ បាន ចាត់តាុំង �៉រូហាន វិតគមើ� ឲ្យ គ្្វើជា នដ្រូ គ្្វើដុំគណើ� 

�្រេ់ អរូលតីគវើ� គហើ� បាន្រញ្ជា ោត់ ឲ្យ ្រន្ គៅក្ញង ក្តព្វកធិច្ច �្រេ់ោត់ ក្ញងនាមជា 

អ្កប្រវត្ធិសាបេ្ សាេនាចបក ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៦៩) ។ គៅន្ងៃ្រនាទា្រ់ 

បពះអរាចាេ់ បាន ដតងតាុំង ្ុរ�េ បបាុំមួ�នាក់ ឲ្យ ្រគបមើ ជា អ្កក្ន់ក្្់រ បតតួ 

បតា គលើ វិវ�ណៈ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៧០) ។ គៅក្ញង ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣១ 

បពះអរាចាេ់ បាន្រញ្ជា �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េី៊ឌនតី �ិកដុន ឲ្យ ្រគបមើ គ្រេកកមមេមួ� 

គដើម្តីលុ្រ្រុំបាត់ គចាល នរូវ អា�មមេណ៍ អមធិត្ ោេ់ នឹង សាេនាចបក គហើ� គបតៀម ែលៃជូវ 

េបរា្រ់វិវ�ណៈ នធិង ្រទ្រញ្ញត្ធិ ជាគបចើន ដដល បតរូវគបាះពុម្ព ( េរូមគមើល  

 ្  នធិង េ ៧១) ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៩–៧១

សូមពៃ្យល់ថាចាប់រាំងពរី�ំនាៃ់យែូថសបស៊្ីធអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃពយាោមបធ្វើរាមរោរដឹ្រនាំរបស់កពះអរាចស់ឲ្យ

្រតក់រា«រោរណ៍ដ៏សំខាៃ់ៗទាំងឡាយ���ពរីសាសនាចក្រ»បោយឧសសាពយាោម(្�ៃិងស�69:3)។ពួ្រប្ោៃ

រ្រសា«ក្ប់រោរទាំងអស់ថដលៃឹងបៅជារោរល្អដល់សាសនាចក្រ»(្�ៃិងស�69:៨)បទាះជាបពលថដលរោរណ៍ទាំងបនាះ

មួយចំៃួៃអាចៃឹងបណ្ដាលឲ្យរាៃរោរខាមសប់អៀៃខលែះៗ្រ្រី។ឧទាហរណ៍បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាអាចរាៃៃូវវិវរណៈ

មួយចំៃួៃថដលកពះអរាចស់ោៃវយផ្ចលព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មុៃ(សូមបមើល្�ៃិងស�3:៥–9,93:4១–

៥0)។សព្វន្ងៃបៃះអ្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្របៅបករោមរោរដឹ្រនាំនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយដឹ្រនាំ្រិច្ចខិតខំនៃរោរិោលព័យ

ថ្្ន្រកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រឲ្យរ្រសាកបវតតេិកតឹមកតូវមួយ«នៃបរឿងសំខាៃ់ៗទាំងអស់»។

បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់ពរីបោលរោរណ៍មួយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា69:3,៨សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំ

បពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ពទះអរាចាស់ រំពឹរឲ្យ រកសា ្បវ្ិ្រសា្ស្ ស្រាប់ ជាការ ល្អ នន . . . 

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ៃឹងបបំពញបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍បៃះអាកសព័យបៅបលើខ3ៃិងខ៨រាមរបបៀបណ្។

បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយតបសូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់រំ្ ឹងឲ្យរកសាពបវត្តិោពស្តសពមាប់

ជាការល្អនៃោសនាចពកៃិងជំនាៃ់ផ�លកំ្ុងគ្ញវរ័យ។អ្ន្អាចៃឹងចង់ឲ្យកោ្រដថាសិស្សោៃយល់ថាឃ្លា«�ំនាៃ់

ថដល្ំរពុងបពញវព័យ»សំបៅបៅបលើពួ្រប្ថដលជាយុវវព័យនៃសាសនាចក្រ។

• រាម្ំៃិតរបស់អ្ន្របតើកបវតតេិសាសនាចក្រៃិងកបវតតេិផ្ទាល់ខលែលួៃរាៃកបបោ�ៃ៍ដល់សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?បតើវ្ ្ល់

កបបោ�ៃ៍ដល់�ំនាៃ់ថដល្រំពុងបពញវព័យោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីដំបណើរបរឿងម្រពរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រឬកបវតតេិក្ួសាររបស់ព្ួរប្ថដលោៃ�ួយដល់ពួ្រប្។សូម

បំថប្រសិស្សជា្ ូរៗបហើយសុំឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយដបំណើរបរឿងរបស់ពួ្រប្ជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រ។្រ៏សុំឲ្យព្ួរប្ៃិោយអំពរី

របបៀបថដលដបំណើរបរឿងទាំងឡាយរាៃឥទ្ធិពលបលើព្ួរប្។ឬអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយដំបណើរបរឿង

ទាំងឡាយរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧០

្្ះអង្គសជ្ង្រះោនតែងតាំងអ្នកកាន់ការ់ែ្ែួែ្តាឲ្យជមើលត្វិវរណៈទាំងឡាយររែស់្្រង់

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃសាងាត់ៗៃូវរោរថណនំានៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧0បហើយរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកបវតតេិរបស់យែូថសបស៊្ីធោៃថ្លែងអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា(ពរីបដើមកតូវោៃបៅថាកពះ្ម្ពរីរនៃកពះបញ្ញតតេិ)។

• បតើពយារោរីពិពណ៌នាអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧0:១ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

ប្មះនៃអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រកោំមួយនា្រ់។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៧0:២–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរទទួលខុសកតវូថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បុរសទាំង

កោំមួយនា្រ់បៃះ។

• បតើទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកប្ល់បៅឲ្យបុរសទាំងកោំមួយនា្រ់?(ពួ្រប្្ ឺកតវូរោៃ់រោប់កតួតករាបលើ

វិវរណៈៃិងបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧0:4បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះថាកទង់ៃឹងតកមវូឲ្យបុរស

ទាំងបៃះបធ្វើអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងន្ងៃនៃរោរ�ំៃុំ�ំរះ?(កទង់ៃឹងតកមូវៃូវដំបណើរបរឿងមួយអំពរីរោររោៃ់រោប់កតួតករារបស់ពួ្រប្។

ជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតកទង់ៃឹងសុំឲ្យពួ្រោត់រាយរោរណ៍អំពរីរោរបបកមើរបស់ព្ួរោត់)។

• បតើរោរណ៍បៃះ្ ្ល់ជាបោបល់អំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ៃឹងតកមូវពរីបយើងបៅន្ងៃនៃរោរ�ំៃំុ�ំរះអ្វរីខលែះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតប

សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យសាគល់បសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងឲ្យគយើងទទួលខុសពតវូចំគោរះកាត្្កិច្ចទាំងឡាយ

ផ�លពទង់បាៃទុកព្រះទរ័យមកគលើគយើង។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបសច្្ររីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើរបបៀបថដលបយើងបឆលែើយតបចំបោះរោរបៅៃិងរោរចាត់រាំងទាំងឡាយ្រ្ននុង

សាសនាចក្ររបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧0:៥–១៨បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់បុរសទាំងកោំមួយនា្រ់

ឲ្យរោៃ់រោប់កតតួករាបលើវិវរណៈទាំងឡាយ«ជាមុខរ្ររបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះ្ឺបដើម្បរីចាត់ថចងរោរណ៍ទាំងបនាះ

ៃិងបរឿងរាែវទាំងបនាះថមៃបហើយ្ឺ្ លកបបោ�ៃ៍ថដលោៃម្រពរីរោរណ៍ទាំងបនាះ»(្�ៃិងស�៧0:៥)។កសបបៅរាម

ក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយរាល់ចំណូលថដលពួ្រប្ោៃទទួលថដលបលើសពរីតកមូវរោររបស់ពួ្រប្្ឺកតូវកប្ល់បៅ្រ្ននុងឃ្លាំង

របស់កពះអរាចស់បដើម្បរីបមើលថ្ទាំដល់�ៃក្ររីក្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�៧0:៧)។

េូមជួយេិេ្សឲ្យទទួល

អារម្មណ៍ពីងេចក្តីពិតនិរ

ស្រៈេំខាន់ននងគ្លលទ្ធិ

និរងគ្លការណ៍ទារំឡាយ

�គ្រៀ្រ មួ�គដើម្តីែួ�េធិេ្ស 

ទទួល អា�មមេណ៍ ពតីគេចក្តីពធិត 

នធិង សា�ៈេុំខាន់ នន គោលលទ្ធិ 

នធិងគោលក្�ណ៍ោុំងឡា� ្ឺ 

បតរូវ គលើកទឹកចធិត្ ពួកគ្ ឲ្យ 

នឹក្ធិតអុំពតី្រទពធិគសា្ន៍ ផាទាល់ខលៃលួន ។ 

គៅគពលពួកគ្ពធិចា�ណា 

អុំពតី្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ពួកគ្ 

គហើ�ដចកចា� គោ�បតឹមបតរូវ 

គនាះបពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ នឹង 

ែួ�ពួកគ្ គមើល គេើញ ព�ែ័� 

ក្ន់ដត ចបាេ់ ដដលពួកគ្ នធិង 

អ្កគែ្សងគទៀត បាន ទទួល តាម��ៈ ក្� 

�េ់គៅតាមគោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

ដុំណឹងល្អ ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៩–៧១

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧១

្្ះអម្ចាសរ់ែជ្ងៀនយ៉តូសរែស៊្មី្និងស៊មី�នរីរិកដុនអំ្រីរជរែៀរែជឆលែើយែរែចជំោះការរិះ្ន់ដល់សាសនាច្ក

សូមសួរដល់សិស្សបបើរាៃពួ្រប្ណ្រានា្រ់ធាលាប់សាដាប់ឮរោររិះ្ៃ់អំពរីសាសនាចក្រ។អ្ន្រអាចៃឹង្ ិតអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យ

កោប់អំពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

• បតើរបបៀបកតឹមកតូវបដើម្បរីបឆលែើយតបចបំោះរោររិះ្ៃ់អំពរីសាសនាចក្ររាៃអ្វរីខលែះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបរិបទនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧១សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃពព័ត៌រាៃដូចខាងបករោម

ឲ្យឮៗ(ឬអាៃឃ្លាបោយខលែលួៃឯង)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់អំពរីរបបៀបថដលសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំកតវូោៃប្រិះ្ៃ់

បៅកោនៃវិវរណៈបៃះកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យ។

ថអសរាែប៊ូត្ឺជាអតរីតអាចារ្យពួ្របមតូឌរីសថដលោៃរោលាយជាសរា�ិ្រសាសនាចក្របនាទាប់ពរីោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ

ៃិោយជាមួយយែូថសបស្៊ីធបហើយោៃបធ្វើជាសា្រ្សរីនៃរោរពយាោលមួយ។ោតោ់ៃបធ្វើដបំណើរជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា

រានា្រ់បៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបែុថៃតេោៃខ្រចិតតេបៅបពលោត់ពុំអាចបធ្វើអព្តូតបហតុបដើម្បរីបញ្ចនុះបញ្ចតូលអ្ន្រដនទប�ឿបសច្រ្រីពិតោៃ។

បថៃថែមពរីបលើបនាះប៊ូតពុំប�ឿថាទបង្វើររបស់យែូថសបស៊្ីធសមរម្យបដើម្បរីបធ្វើជាពយារោរីឬអ្ន្រដឹ្រនាំខាងវិញ្ញាណបនាះបទ។

ោត់ោៃរិះ្ៃ់ដល់យែូថសបស៊្ីធោ៉ាងខាលាំងោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្របហើយោៃសរបសរសំបុកតរិះ្ៃ់កោំបួៃចបាប់

ដល់សាសនាចក្រៃិងពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំ។សំបុកតទាំងបៃះោៃបោះពុម្ពបៅ្រ្ននុងរោថសតមួយថដលបៅថាOhio Star, (តារា 

អនូហអូ)ោៃនាំមៃុស្សមួយចំៃួៃឲ្យរាៃអារម្ណ៍ពុំចូលចិតតេសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំទាំងឡាយ។កបវតតេិរបស់ពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធោៃបៅរោរសរបសររបស់ថអសរាែប៊ូតថាជា«លោំប់សំបុកតថដលលាបពណ៌រោរថ្រលែងបៃលែំៃិងបំណងឥត

កបបោ�ៃ៍បដើម្បរីបំផ្លាញ្រិច្ចរោរនៃកពះអរាចស់ោៃបបើ្រឲ្យប�ើញៃូវភាពទៃ់បខសាយភាពទុច្ចរិតៃិងភាពលងៃង់របស់ោត់[ប៊ូត]

បហើយោៃបបងកើៃៃូវរោររំឭ្រខលែលួៃកោៃ់ថតបរឿងដ៏ខាមស់បអៀៃបៃះបដើម្បរីឲ្យពិ្ពបលា្ររាៃរោរបងឿងឆងៃល់»(History of the 
Church១:២១6–១៧)។ស៊ីមែូៃស៍នរបឌើរជាសរា�ិ្រថដលរាៃរោរអា្រ់អៃ់ចិតតេរានា្រ់បទៀតោៃ្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃវិវរណៈ

មួយចំៃួៃបៅឲ្យអ្ន្ររោថសតប្្សងបទៀតបោយបែុៃបែងបធ្វើឲ្យមៃុស្សោ្រ់ទឹ្រចិតតេពុំចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

សូមពៃ្យល់ថារោររំខាៃថដលបណ្ដាលម្រពរីថអសរាែប៊ូតៃិងស៊ីមែូៃស៍នរបឌើរោៃរោលាយបៅជាបញ្ហារោៃ់ថតធងៃៃ់ធងៃរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧១:១–4ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃឲ្យបធ្វើបដើម្បរីររាងាប់ៃូវអារម្ណ៍អមិតតេថដលជាលទ្ធ្ល

ម្រពរីអតថែបទរោថសត។

• កសបរាមខ១បតើកពះអរាចស់ថណនាំយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីររាងាប់អារម្ណ៍អវិ�ជរាៃរបស់

កបជា�ៃអំពរីសាសនាចក្រ?(ពួ្រប្កតូវបកបើបទ្ម្ពរីរៃិងកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណថដលកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃដល់

ព្ួរប្)។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីរោរថណនាំបៃះអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃឹងរោររិះ្ៃ់របស់

សាសនាចក្រ?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹង្ ្ល់ចបមលែើយកតឹមកតវូជាបកចើៃ្រ្រីសូមកោ្រដថាពួ្រប្ោៃកោប់បោលរោរណ៍ដូច

ខាងបករោម៖គៅគ្លមៃុស្សរិរះគៃ់ោសនាចពកគយើងអាចគឆលើយតបគោយការផចកចាយគសចក្ដបី្ិតគចញមក្បីបទគម្បីរ

គ�ើយគធ្ើតាមការ�ឹកនំា្ បីព្រះវិញ្ញាណ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះនាបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបឆលែើយតបចំបោះរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃឹងសាសនាចក្រឬអ្ន្រដឹ្រនាំ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររាៃរោរថណនាំពរីកពះវិញ្ញាណបៅបពលពួ្រប្បឆលែើយតបចំបោះរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃឹង

សាសនាចក្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររ៉ូបឺតឌរីថហលនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណអាច�ួយបយើងបឆលែើយតបចំបោះរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃឹង

សាសនាចក្រ។

« គពល គ�ើង គឆលៃើ� ត្រ នឹង អ្ក ដនទ ក្លៈគទេៈ នតីមួ�ៗ នឹង ខុេ ោនា ។ េុំណាង ល្អ បពះអរាចាេ់ បជា្រ ពតី 

ដួងចធិត្ នន អ្ក គចាទ ប្រក្ន់ គ�ើង នធិង �គ្រៀ្រ ដដល គ�ើង អាច គឆលៃើ�ត្រ គៅក្ន់ ពួកគ្ វិញ គោ� រាន 

ប្រេធិទ្ភាព ្រុំែុត ។ ក្ននុងនាមជាសិស្សដ៏្ ិែតសវងរកការតណនាំមក្ រី្្ះវិញ្ញាណជនាះ្ ួកជ្្រ្ួរល

ោនការរែំផុស្ ំនិែតដលទាក់្រងនឹងជរឿង្រែឈមនរីមួយៗ។ គហើ� គៅ ប្្រ់ ក្�ប្រឈម នតីមួ�ៗ 

សិស្សដ៏្ ិែជឆលែើយែរែតាមរជរែៀរែតដលអជញជើញ្្ះវិញ្ញាណនន្្ះអម្ចាស ់The Price of 
Discipleship »  Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព�័ ៧៣ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៩–៧១

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧១:៥–១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលរោរកបឹ្រសាៃិងរោរលួងបលាមចិតតេ

ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបឆលែើយតបចំបោះរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃឹងសាសនាចក្រ។

• បតើរាៃរោរកបឹ្រសាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ៧?

សូមពៃ្យល់ថាស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបោរពរាមរោរកបឹ្រសារបស់កពះអរាចស់បហើយោៃអបញជើញថអសរាែប៊ូតឲ្យចូលរួមៃឹង

ោត់បៅ្រ្ននុងទរីក្រងុរាែថវៃណ្ជា្រថៃលែងថដលពួ្រប្ៃឹងពិភា្រសាជាសាធារណៈអំពរីសំបុកតថដលថអសរាែោៃបញជតូៃបៅឲ្យ

អ្ន្ររោថសត។ស៊ីឌៃរី្រ៏ោៃសំណូមពរឲ្យស៊ីមែូៃស៍នរបឌើរពិភា្រសាជាសាធារណៈអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បុរសទាំងពរីរនា្រ់

ពុំទទួលយ្ររោរអបញជើញបនាះបទ។ស៊ីឌៃរីបៅថតថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៅរាែថវៃណ្ៃិងទរីរាំងប្្សងបទៀត។

• បតើរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧១:៨–១0ជារោរលួងបលាមចិតតេដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

បឆលែើយតបបៅៃឹងរិះ្ៃ់ទាស់ៃឹងសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរបដើម្បរីបឆលែើយតបបៅៃឹងរោររិះ្ៃ់ទាស់ៃឹង

សាសនាចក្រ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥–៧១  

( គមគ�ៀន ទតី ១៥ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា6៥–៧១(បមបរៀៃទរី១៥)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្មគនះ្ឺជាគេចក្តីេគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅ គពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៥–៧១ ( គមគ�ៀន ទតី ១៥ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៥–៦៦)
អុំឡញង គពល េធិកសា គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ដុំណឹងល្អ�្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ នឹង គចញ�ហរូតដល ់ចុង ដែនដតី ។ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ គ�ើង 

រាន ទុំនួល ខុេបតរូវ ម�ួ គដើម្តី គបតៀមខលៃលួន គ�ើង នធិង អ្ក ដនទ េបរា្រ់ ក្� យង មក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៧)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន �កគេើញ គោលលទ្ធិ ខាង គបក្ម ៖ បពះអរាចាេ់ឮក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ គ�ើង គហើ� បជា្រ ដឹង ពតី ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង 

ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ទុក ឲ្យ ភាព ភ�័ ខាលាចរាន គៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង គនាះ គ�ើង អាច នឹង បាត់ ្រង់ ព�ែ័� គនាះ ។ ពួកគ្ ក ៏បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ 

ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ករាចាត់ ខលៃលួន គចញពតី គេចក្តីបចដណន នធិង គេចក្តីខាលាច គហើ� ្រនាទា្រ ខលៃលួន នធិង ្រន្ គៅក្ញង ភាព អត់្ ន់ គនាះ គ�ើង នឹង អាច គៅ ជា្រ់ 

គៅក្ញង ទតីវត្រាន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៨)
ជាដែក្ នន គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គៅ គពល ពួក អ្ក ្រគបមើ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ បតរូវបាន ្រណាដាល គោ� បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គនាះ ោក្យេម្តី 

�្រេ់ ពួកគលាក នឹង ដឹកនាុំ មនុេ្ស គៅ �ក គេចក្តី េគ្រ្គះ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ្រ៊ីេ្សព បតរូវដត បាន អនុមតធិ គោ� ្ ណៈប្រធាន 

ទតីមួ� នធិង បតរូវបាន ដតង តាុំង គោ� អ្ក រាន េធិទ្អុំណាច បតឹមបតរូវ ។ គលើេពតី គនះ គទៀត េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ដល់ ឪពុក 

រាតា� ឲ្យ ្រគបងៀន ករូនៗ �្រេ់ ខលៃលួន ឲ្យ �ល់ គោលលទ្ធិនន ក្�ដប្រចធិត្, គេចក្តី ែុំគនឿគែឿដល់ បពះប្តីេ្ទ, ្រុណ្យបែមុែទឹក នធិង អុំគណា�ោន 

ននបពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៩–៧១)
គចញពតី បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ �៉រូហាន វិតគមើ� គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ �ំពឹង ឲ្យ �កសា ប្រវត្ធិសាបេ្ េបរា្រ់ ជា ក្�ណ៍ ល្អ 

នន សាេនាចបក នធិង ែុំនាន់ ដដលកុំពុង គពញវ័� ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គេើញ ែងដដ� ថ្ បពះអរាចាេ់ នឹង ឲ្យ គ�ើង ទទួល ខុេបតរូវ ចុំគោះ ក្តព្វកធិច្ច 

ោុំងឡា� ដដល បទង់ បាន ទុក បពះទ័� មក គលើ គ�ើងែងដដ� ។ ជា ចុងគបក្� េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល មនុេ្ស �ិះ្ន ់សាេនាចបក គនាះ គ�ើង 

អាច គឆលៃើ� ត្រ គោ� ក្�ដចកចា� គេចក្តីពធិត គចញ មកពតី ្រទ្ម្ពតី� គហើ� គ្្វើតាម ក្� ដឹកនាុំ ពតីបពះវិញ្ញាណ ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបលើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់ចបំោះវិលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា66។

រាមរយៈរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្នៃ្រណ្ឌបៃះបនាះសិស្សអាចបរៀៃពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរថកបចិតតេពរីអបំពើោបទាំងអស់របស់ខលែលួៃ

ដ្រយ្របចញពរី�រីវិតពួ្រប្ៃូវអ្វរីៗថដលរារាំងរោររ្ីរចបកមើៃខាងវិញ្ញាណរបស់ព្ួរប្ៃិងបៃតេបៅបសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបំ្ ុត។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥–៧១ ( គមគ�ៀនទតី ១៥ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៦៦

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាឲ្យវិលោមអ៊មីមុ័កជខលែលិន្រែកាសដំណឹងល្អលះរែង់ជចាលនូវជសចក្រី្ុរច្ចរិែទាំងអស់ជហើយរែន្

ជសាមះ្ែង់ដល់្ររីរែំផែុ។

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូម្ ូររូបខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

បៅបពលថានា្់រចាប់ប្្ើមសូមអបញជើញសិស្សឲ្យពៃិិត្យបមើលរូបបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្បោយសាងាត់បសងៃៀមពរី

្រថៃលែងថដលពួ្រប្ៃឹងោ្់រខលែលួៃព្ួរប្បៅបលើរូបបនាះ។សូម្ ្ល់បោបល់្ ងថដរថាព្ួរប្ពិចារណ្អំពរីទិសបៅថដលពួ្រប្

កតូវផ្លាស់ទរី—បៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះឬបៅរោៃ់ថតឆ្ងាយពរីកទង់។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រវិធរីថដលបយើងអាចខិត

បៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះ។

« ប្រេធិនគ្រើ អ្ក ចង់ គៅ ែធិត នឹង ន�ណា រានាក ់ដដល អ្ក បេឡាញ់ ្រ៉ុដន្ ជា អ្ក ដដល គៅ ដ្រក ពតី អ្ក គនាះអ្ក 

ដឹង ថ្ បតរូវ គ្្វើ យ៉ាងណា គហើ� ។ អ្ក នឹង �ក វិ្តី មួ� គដើម ត្ី នធិយ� នឹង ពួកគ្ អ្ក នឹង សាដា្រ់ ពួកគ្ គហើ� 

អ្ក នឹង �ក គេើញ ដុំគណាះបសា� គ្្វើ គ�ឿង ោុំងឡា� េបរា្រ់ោនា គៅវិញ គៅមក ។ ក្ល ណា វា គកើត គឡើង 

ក្ន់ដត ញឹកញា្រ់ គហើ� ្រន្ គៅក្ន់ដត �រូ� គនាះ ចុំណង ននគេច ក្តី បេឡាញ់ នឹង រាន ក្ន់ដត 

បជាលគបរៅ ។ ប្រេធិនគ្រើ គពលគវលា ជាគបចើន បាន កនលៃង ែុតគៅ គោ� ោមន ក្� នធិយ� ក្� សាដា្រ់  

នធិង គ្្វើអ្វតី ្រន្ធិច គសាះគនាះ គនាះ ចុំណង ទុំនាក់ទុំនងនឹង បតរូវ ទន់គខសា� ។

« បពះ្ឺ ល្អ ឥតគខាចាះ បពមោុំង រានប្្់របពះគចសាដា គហើ�អ្ក នធិង ខ្ញុំ ្ឺ ជាមនុេ្ស �ដមងសាលា្រ់ ។ ្រ៉ុដន្ បទង់្ ឺជា បពះ្រធិតា 

�្រេ់គ�ើង បទង់ បេឡាញ់ គ�ើង គហើ� បទង់ ប្រោន ឱក្េ ដរូចោនា គនះ គដើម្តីឲ្យ គ�ើង ខធិត គៅក្ន់ដតែធិត នឹង បទង់ ក៏ដរូចជា 

មធិត្ រានាក់ដដ� ។ គហើ�អ្ក នឹង គ្្វើ វា តាម�គ្រៀ្រ ដដល បេគដៀងោនា គនះ ៖ ក្� នធិយ� ក្� សាដា្រ់ នធិង ក្� គ្្វើ » (« To Draw 
Closer to God » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩១ ទុំព័� ៦៦ ) ។

• បោងរាមកបធាៃអាវរិងបតើបយើងអាចខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីៃិោយសាដាប់ៃិងបធ្វើបៅបពលបយើងពយាោមខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ�ំនាៃ់មុៃ្រ្ននុងសាសនាចក្ររាៃបុរសរានា្រ់ប្មះវីលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃោៃខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះ

បៅបពលបលា្រោៃបរៀៃអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។បលា្រោៃក�មុ�ទឹ្របៅន្ងៃទរី២0ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3១។មិៃ

យូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីបនាះបលា្រកតូវោៃថតងរំាងជាថអលបឌើរបហើយោត់ោៃរួមដំបណើរជាមួយនហរ៉ុមស្៊ីធពរីរបរីសោដាហ៏្រ្ននុង

នាមជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា។បៅថខតុលាឆ្នាំ១៨3១ោត់បធ្វើដបំណើរបៅរដ្ឋអូនហអូសករាប់សៃ្និសរីទរបស់សាសនា

ចក្រ។បពលបៅទរីបនាះបលា្រោៃ�ួបៃឹងពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។បៅថខតុលាន្ងៃទរី២9បងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃអធិសាឋាៃជា

សរាងាត់ទូលសុំដលក់ពះអរាចស់ឲ្យបបើ្រសថម្ងចបមលែើយចបំោះសំណួរជា្រ់លា្រ់ចៃំួៃកោំរបស់បលា្ររាមរយៈពយារោរី។បោយពុំ

ោៃកោប់អំពរីសំណួរដល់យែូថសបស៊្ីធបនាះបងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃបស្នើសុំវិវរណៈមួយ។បៅបពលពយារោរីោៃសរបសរវិវរណៈ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66,បងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃរ្រប�ើញថាសំណួរៃិមួយៗរបស់បលា្រកតវូោៃ

បឆលែើយតប។កពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បលា្រៃូវរោរថណនាំៃិងរោរកពរាៃបដើម្បរី�ួយបលា្រឲ្យបៅបសាមះកតង់ៃិងទទួលោៃ

�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចបៅទរីបំ្ុត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃពរដល់បងកបុសវីលលាមមុព័្របខលែលៃិបៅអំ�នុងវិវរណៈបៃះ។

• បហតុអ្វរី្៏របងកបុសមុព័្របខលែលិៃអាចទទួលោៃពរ�ព័យម្រពរីកពះអរាចស់?(បោយសារបលា្រោៃរ្្របចញពរីអំបពើោប

របស់ខលែលួៃោៃទទួលបសច្រ្រីពិតរបសក់ពះអរាចស់បហើយោៃទទួលភាពបពញបលញនៃដំណឹងល្អ)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥–៧១ ( គមគ�ៀនទតី ១៥ )

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃ

បៃ្ទតូលថាបងកបុសមុព័្របខលែលិៃបៅថតចាំោច់កតូវបធ្វើបដើម្បរីោប់កពះទព័យកទង់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«សាអាតបហើយបែុថៃតេពុំថមៃទាំងអសប់ទ»បនាះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូ�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ថាបទាះបរីជាបងកបសុមុព័្របខលែលៃិោៃបធ្វើរោររី្រចបកមើៃោ៉ាងខាលាំង្្ររីបហើយកតវូោៃកបទាៃពរចំបោះ្រិច្ចខិតខំ

របស់បលា្រ្រ្រី្៏របលា្របៅថតចាោំច់កតវូថកបចិតតេពរីអំបពើោបមួយចៃំួៃបទៀត្ងថដរ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ3?(សិស្ស្ួរថតរ្រប�ើញកពះបញ្ញតតេិខាងបករោមបៃះ៖

គយើងពតូវបាៃបញ្ជាឲ្យផពបចិត្ត្ បីអំគ្ើបាបរបស់គយើងទាំងអស)់។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងទាំងអស់បហើយពុំកោៃ់ថតមួយចៃំួៃបនាះ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរបៃះអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ៃឹង�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងរោរថកបចិតតេរបស់បយើង?(ចបមលែើយ

របស់សិស្សអាចរាៃប្្សងៗោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងបង្ហាញគយើងៃូវ

ការណ៍ទាំងឡាយផ�លគយើងចាំបាច់ពតូវផពបចិត្ត)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិង។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់

រ្រវិធរីមួយថដលបយើងអាចទូលសូមកពះអរាចស់បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យថកបចិតតេ។

« េុំណួ� មួ� ដដល គ�ើង បតរូវ ទរូល េរូម ពតីបពះវ�្រធិតាេួ្៌ �្រេ់ គ�ើង ្ឺ គៅក្ញងក្� អ្ធិសាឋាន ដតរានាក់ឯងដរូច 

គនះ ថ្ ៖ ‹ គតើ ទរូល្រង្គុំ បានគ្្វើ អ្វតីខលៃះគៅន្ងៃគនះ ឬ ពុុំ បានគ្្វើ អ្វតី គសាះ ដដល នាុំ ឲ្យ បទង ់ពុុំ េព្វ បពះទ�័ ? 

ប្រេធិនគ្រើ ទរូល្រង្គុំ អាចបោន់ដត ដឹង ទរូល្រង្គុំ នឹង ដប្រចធិត្ អេ់ពតី ដួងចធិត្ គោ� ោមន ្រង្អង់ គឡើ� › ។  

ក្� អ្ធិសាឋាន គោ�រា្រសា� គនាះ នឹង បតរូវ បាន គឆលៃើ� ត្រ » (« Do Not Delay » Ensign,   
ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៩ ទុំព័� ៣៤ ) ។ 

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យ្ិតអំពរីពរ�ព័យនានាថដលពួ្រប្ោៃទទួលបៅបពលពួ្រប្ោៃរ្្របចញពរីអំបពើោបបហើយ

ោៃទទួលដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថស្វងយល់អំពរីបរឿងថដលពួ្រប្ចាោំច់កតវូថកបចិតតេបដើម្បរីឲ្យពួ្រប្អាចទទួលោៃ

ពរ�ព័យរោៃ់ថតបកចើៃ។

សូមថច្រសិស្សជា្ូៗ។សូមឲ្យនដ្ូបនាះអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:៥–9បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យបងកបុសមុព័្របខលែលិៃបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោងរាមខ៨–9បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលបងកបុសមុព័្របខលែលិៃៃឹងទទួលកបសិៃបបើោត់ៃឹងបសាមះកតង់បធ្វើរាមកពះឆៃ្ទៈ

របស់កពះអរាចស់?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខទាំងបៃះអំពរីពរ�ព័យនានាថដលបយើងអាចទទួលោៃបៅបពលបយើងបធ្វើរាមកពះទព័យ

របស់កពះអរាចស់សករាប់បយើង?(សិស្ស្ ួរថតកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ពបសៃិគបើគយើងគោមារះពតង់

គៅក្នុងការគធ្ើតាមព្រះទរ័យរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងគង់គៅជាមួយគយើងគ�ើយៃឹងពបទាៃ្រ�ល់គយើងគ�ើម្បីគយើង

អាចសគពមចៃូវអ្បីផ�លពទង់តពមវូ្ បីគយើង)។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោរ្ ្ល់រោរថណនាំដល់វិលលាមមុព័្របខលែលិៃអំពរីអ្វរីថដលកតវូបធ្វើបនាះកពះអរាចស់ោៃកបទាៃ

រោរកពរាៃដល់ោត់។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវរោរថណនាំនៃកបបោ្ទាំងពរីរដំបូង្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា66:១0ឲ្យឮៗ។ពរីមុៃព្ួរប្អាៃសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកបបោ្ទរីមួយរាៃៃូវោ្រ្យអំពល់ ។សូមពៃ្យល់ថា

អ្វរីមួយៗថដលអំពល់ដលប់យើងកបសិៃបបើវបរ្ខាំង្ លែតូវរបស់បយើងឬបធ្វើ្រិច្ចរោរដ៏លំោ្របំ្ ុតបដើម្បរីោៃសបកមច។

• កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់បងកបុសមុព័្របខលែលិៃ«បោះបង់បចាលអស់ទាំងបសច្្ររីដ៏ឥតសុចរិត»។បតើភាពទុច្ចរិតឬ

អំបពើោបអំពល់ដល់្រិច្ចរោរ្្សព្វ្សាយសាសនារបស់ោត់ោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

• បតើបសច្រ្រីទុច្ចរិតអំពល់ដល់វិញ្ញាណរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥–៧១ ( គមគ�ៀនទតី ១៥ )

សូមអាៃកបបោ្ទរីបរីនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១0ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវរោរកពរាៃ

ជា្រ់លា្់រមួយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់វិលលាមមុព័្របខលែលិៃ។

• បោងរាមខ១0,បតើបងកបុសមុព័្របខលែលិៃរាៃរោរពុះោរបលើរោរល្បលួងអ្វរីខលែះ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ១0អំពរីចំបណះដឹងរបស់កពះអរាចស់ចបំោះបយើងរានា្រ់?(សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថា

ព្រះអមាចាស់ោរល់្ បីបញ្ហាៃិងគសចក្តបីល្លួងជាកោ់ក់របស់គយើង្រ៏ដូចជាកទង់ោៃកជាបពរីបងកបសុមុព័្របខលែលិៃ្ងថដរ)។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ថាកពះអរាចស់កជាបពរីបញ្ហាៃិងរោរល្បលួងជា្រ់លា្រ់របស់បយើង?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា66:១១–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលកពះឱវទបថៃថែមបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យវិលលាមមុព័្របខលែលិៃ។

• បោងរាមខ១២បតើបយើងចាំោច់កតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួល�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច?(សូម�ួយសិស្សឲ្យទទួលសាគល់ថា

ពបសិៃគបើគយើងបៃ្ដគោមារះពតង់�ល់ទបីបញ្ចប់គនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ច។)

• បតើបដើម្បរីឲ្យអ្ន្របៃ្បសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបញ្ចប់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្សករាប់អ្ន្រ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យបនាះវិលលាមមុព័្របខលែលិៃោៃទទួលទរីបនាទាល់មួយអំពរីរោរ

សាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។បនាទាប់ពរីវិវរណៈកតូវោៃកបទាៃឲ្យបនាះោត់ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីរោរបៅជាពយារោរីរបស់

យែូថសបស្៊ីធ។បងកបុសមុព័្របខលែលិៃោៃបបកមើបោយបសាមះកតង់អស់ជាបកចើៃឆ្នាំបហើយកតវូោៃបៅឲ្យបបកមើជាសរា�ិ្រ

ទរីមួយរានា្រ់នៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយោត់ពុំោៃបៃ្បោយ

បសាមះកតង់ដល់ពរីបញ្ចបប់នាះបទ។រាមពិតបៅោត់ោៃរ្្រម្រកបឆំ្ងៃឹងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយោត់កតវូោៃរោត់រោល

បចញពរីសាសនាចក្រ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៨។

សូមបថង្វរចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបៅបលើរូបបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយឲ្យបោបល់ថាពួ្រប្ៃឹងកតូវពិចារណ្ម្ងបទៀតពរី

្រថៃលែងថដលព្ួរប្ៃឹងោ្់រខលែលួៃប្បៅបលើរូបបនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្សញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រៃឹងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះបហើយបៃ្បៅបសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបំ្ុត?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេរាម

បសច្រតេរីពិតទាំងបៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧២–៧៦)

សូមឲ្យសិស្សកសនមបៃតេិចថាសាថាៃៃរ្រ(ពិ្ពងងឹងខាងបករៅ)រាៃសភាពថបបណ្បហើយថារោរឈឺចាប់ប្្សងបទៀតនៃភាព

មិៃថមៃជាកពះបហើយបករោយម្រទទួលរោរៃិមិតតេមួយអំពរីៃ្រនៃសិរីល្អបសប�សាទាលបទបរសកទាលៃិងៃ្របទប�សាទាល។

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារ្រិច្ចរោររបស់ព្ួរប្សតេរីពរីរោរប្រថកបកប្របបោយរោរបំ្ុស្ ំៃិតនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបនាះពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបមើលប�ើញរោរៃិមិតតេមួយនៃ្រកមិតទាំងបរីនៃៃ្រសិរីល្អថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6។
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គមគ�ៀន ទតី ៧៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧២–៧៤
បមបរៀៃទរី៧6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧២–៧4

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧២:១–៨

្្ះអម្ចាស់ជៅនូវលជខវីែនរីជារែ៊មីស្ស្ជៅរដ្ឋអូនហអូ

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើរោរបៅបបកមើមួយណ្ថដលពួ្រប្្ ិតថាលោំ្រខាលាំង។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ទទួលរោរបៅបបកមើមួយឬកតូវោៃសុំឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយថដលពិោ្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រឬរាៃអារម្ណ៍ថាវបលើស

លប់ឬអសមតថែភាព្រ្ននុងរោរបធ្វើវថដរឬបទ?បបើធាលាប់បហតុអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧២:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់អំពរីរោរបៅថដល

ចាំោច់កតូវបធ្វើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាឃ្លា«បៅ្រ្ននុងថ្្ន្របៃះនៃចរាការទំោំងោយ�ូរ

របស់កពះអរាចស់»ោៃសំបៅបៅបលើរដ្ឋអនូហអូ)។

• បតើរោរបៅអ្វរីខលែះថដលចាំោច់កតវូបៅបៅរដ្ឋអូនហអូ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីមូលបហតុថដលប៊ីស្សព្ ្រីកតវូរោរបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូសូមឲ្យព្ួរប្រ្រៃឹ្រថាៃរណ្កតូវោៃបៅជាប៊ីស្សព

ដំបូងប្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ(ថអតវឹតោ៉ាកទិចសូមបមើល្�ៃិងស�4១:9)។សូមពៃ្យល់ថាជាមួយៃឹងរោរពកងរី្រ

សាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីៃិងរោរប្តូរទរីរាំងរបស់ប៊ីស្សពោ៉ាកទចិបៅអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរី(រាៃចរាងាយ�ិតបស្ើៃឹង

១000ថមែលពរីទរីក្រុងខឺត�ង់)កពះអរាចស់ោៃកបរោសថាប៊ីស្សព្ ្រី្ឺចាំោច់កតូវរាៃបៅរដ្ឋអូនហអូ។សូមអបញជើញសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យផ្លាសប់វៃោនាអាៃឲ្យឮៗដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧២:3–6។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀង

រាមបហើយរ្របមើលឃ្លាថដលពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូកតូវរោរប៊ីស្សព។

• កសបរាមខ3ៃិងខ៥បហតុអ្វរី្រ៏ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូកតូវរោរប៊ីស្សព?(ដូបច្នះពួ្រប្អាចរាៃទៃំួលខុសកតូវ

ចំបោះប៊ីស្សពសករាប់រោររោៃ់រោប់កតតួករារបស់ពួ្រប្)។

• បតើរោរណ៍បៃះកសបដៀងោនាបៅៃឹងទៃំួលខុសកតូវរបស់បយើងចំបោះប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាសព្វន្ងៃបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧២:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាម

បហើយកោប់ថាៃរណ្កតូវោៃបៅជាប៊ីស្សព្ ្រីបៅរដ្ឋអនូហអូបហើយៃរណ្ោៃបក�ើសបរើសោត់ឲ្យបំបពញរោរបៅបបកមើបៃះ។

• បតើៃរណ្កតូវោៃបៅជាប៊ីស្សព្ ្រីបៅរដ្ឋអនូហអូ?

បរុព្វកថា
ក្� ពបងតីក សាេនាចបក គៅក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី នធិង ក្� ្្រជូ� ទតីតាុំង �្រេ់ ្រ៊ីេ្សព 

ដអតវឹត បា៉ាបទធិច គៅទតីគនាះ បាន្រគងកើត ឲ្យ រាន តបមរូវក្� ្ី៊រេ្សព រានាក់គទៀត បតរូវ 

បាន គៅ គៅក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ គៅន្ងៃទតី ៤ ដខ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣១ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បានទទួលវិវ�ណៈ ចុំនួន្រតី ដដលបតរូវ បាន ្រញ្ចជូល គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៧២។ វិវ�ណៈ ោុំងគនះ បានទទួលសាគល់ ក្� គៅ �្រេ់នរូវល គខ 

វីតនតី ជា ្រ៊ីេ្សព ្ មេតី គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ បានគ្រើក េដមង្ អុំពតី ក្តព្វកធិច្ច �្រេ់្រ៊ីេ្សព 

វិតនតី ខលៃះៗ គហើ�បានប្រោន ក្� ដណនាុំ ោុំងឡា� ោក់ទង នឹង ក្� ប្រមរូល ្ ្តីោនា 

គៅ ក្ន់េី៊�៉រូន ។ វិវ�ណៈ បានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៧៣ ដដលបាន ប្រោន ឲ្យ គៅ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣២ ដដលរាន នរូវក្� ដឹកនាុំ 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន គដើម្តី ចា្រ់គែ្ើម ក្� រ្� 

�្រេ់ពួកោត ់គៅ ក្ញងក្� ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ ។ វិវ�ណៈ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៧៤ បតរូវបានទទួលគៅឆ្នាុំ ១៨៣០ ពតីមុន សាេនាចបក បតរូវបាន 

សាដា�គឡើងវិញ ។ វា រាននរូវក្� ពន្យល ់�្រេ់បពះអរាចាេ់អុំពតី ករូ�ិន្រូេ ទតី ១ ៧:១៤ 

ខ្ម្ពតី�មួ� ដដល បតរូវ បាន គប្រើ គោ�មនុេ្ស ម�ួចុំនួន គដើម្តី គោះសា� អុំពតីគ�ឿង 

ពធិ្តី្ុរណ្យបែមុែទឹក ដល់ោ�ក ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧២–៧៤

• បតើៃរណ្ោៃបក�ើសបរើសៃូវលបខវីតៃរីជាប៊ីស្សព្ ្រី?

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ៨ស្រីអំពរីរោរបៅបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបសក់ពះអរាចស់?(ចបមលែើយ

របស់សិស្សអាចៃឹងឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ការគៅបគពមើគៅក្នុងោសនាចពករបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

គកើតមក្បីព្រះអង្គសគ្ង្ររះ)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចៃឹងទទួលអារម្ណ៍ដឹងបបើពួ្រប្កតូវោៃបៅបៅ្រ្ននុងរោរបបកមើ

្រ្ននុងសាសនាចក្រដ៏លំោ្រមួយ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបរឿងដូចខាងបករោមឲ្យឮៗថដលោៃកោប់បោយបៅកបុស

របសៃូ់វលបខវីតៃរីប្មះថអលបឌើរអួរសុៃថអហ្វវិតៃរីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់

អំពរីរបបៀបថដលបងកបុសវិតៃរីទទួលអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលោត់កតូវោៃបៅជាប៊ីស្សពរានា្រ់ៃិងអ្វរីថដលោត់ោៃបរៀៃថា

រោរបៅរបស់ោតោ់ៃបចញម្រពរីណ្។

« ្ុំនធិត នន ក្� សាមន អុំពតី ទុំនួលខុេបតរូវ េុំខាន់គនះ ( តុំដណង នន ្រ៊ីេ្សព ) ្ឺគេ្ទើ� ដតរាន គបចើន ជាង ដដល 

[ នរូវល គខ វីតនតី ] អាច បោុំបទ បាន ។. . . ោត់ . . . មធិន ទុក ចធិត្ គលើ េមតថែភាព �្រេ់ោត់ គហើ� បាន  

[  រានអា�មមេណ ៍] ថ្ អេមតថែភាព ក្ញង ក្�គ្្វើ កធិច្ចក្� ដដល ែល្់នរូវក្� ទុកចធិត្ ដ៏ខ្ពេ់ នធិង ្រ�ិេុទ្ គនាះ ។ 

គៅ ក្ញងភាព វិលវល់ �្រេ់ោត់ ោត់ បាន គៅ្រ្ឹង ពយាក្�ី ៖

« ‹ ខ្ញុំ គមើល ពុុំគេើញថ្�រូ្រ ខ្ញុំ េមជា្រ៊ីេ្សពគសាះ ្រងប្រុេ �៉រូដេ្រ ្រ៉ុដន្ គ្រើ គលាក នធិយ� ថ្ វា ្ ឺ ជា 

បពះឆន្ទៈ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ខ្ញុំ នឹង ពយាយម › ។

ពយាក្�ី បាន ត្រ គោ� េណាដានចធិត្ ថ្ «‹ អ្ក ពុុំចាុំបាច់ �ក តាម ោក្យ ខ្ញុំ គនាះគទ េរូម គៅទរូល ដល់បពះ្រធិតា គោ� ខលៃលួន អ្ក 

ផាទាល់ ចុះ › ។

« នរូវល . . . បាន តាុំងចធិត្ គ្្វើ ដរូច ដដល [ ពយាក្�ី ] បាន ទរូនាមន ។. . . ក្�អ្ធិសាឋាន ដ៏ រា្រសា នធិង គសាមះ អេ់ ពតី ចធិត្ �្រេ់ ោត់ 

បតរូវបាន គឆលៃើ� ត្រ ។ គៅក្ញង ្រន្ទ្រ់ដត រានាក់ឯង ក្ញង �្់រសាងាត់ ោត់ បាន សាដា្រ់ ឮ េុំគឡង ពតី សាថានេួ្៌ ថ្ ៖ ‹កម្លាំងររែស់អ្នក្ ឺ

ជៅនឹងជយើង›។ ោក្យ ដតពតី�្រតីរា៉ាត់ នធិង សាមញ្ញ គនះ រានអតថែន័� ដេ៏ុំខាន្់រុំែុត ។ ក្� េង្ស័� �្រេ់ោត់ បតរូវ បាន �លត់ 

បាត់ ដរូចជា ទឹកេគន្សើម មុន គពល អ�ុណ�ះ ។ ោត់ បាន ដេ្វង�ក ពយាក្�ី គោ�ផាទាល់ បាន បបា្់រ គលាក ថ្ ោត់ េក្រ់េកល់ ចធិត្ 

គហើ� រាន ឆន្ទៈ នឹង ទទួល �ក តុំដណង ដដល ោត់ បតរូវ បាន គៅ » ( « The Aaronic Priesthood »Contributor  ដខ 

មករា ឆ្នាុំ១៨៨៥ ទុំព�័ ១២៦ ) ។

• បតើអ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយៃូវលបខវិតៃរីទទួលយ្ររោរបៅរបស់ោត់បដើម្បរីបបកមើជាប៊ីស្សពបោយស្ព័ក្ចិតតេ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបទពិបសាធៃ៍របសោ់ត់បដើម្បរីអាច�ួយបយើងបបើបយើងរាៃអារម្ណ៍ថាវបលើសលប់

បោយរោរបៅបបកមើឬរោរចាត់រំាងមួយបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របនាះ?

• បតើរោរយល់ថារោរបៅបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រម្រពរីកពះអង្គសប្រ្គះ�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលយ្របហើយពយាោមបោយឧសសា

ហប៍ដើម្បរីបំបពញរោរបៅរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលោៃពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថារោរបៅបបកមើទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្ររបសក់ពះអរាចស់្ឺម្រពរីកទង់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧២:៩–២៦

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ រីកាែ្វកិច្ចទាំងឡាយររែស់រ៊ែមីស្ស្ម្នាក់

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ប៊៊ីស្ស្ៃិងពបធាៃោខ្ពគប់ពគងកិច្ចការខ្ងវិញ្ញាណៃិងខ្ង

ោច់្មរបស់ោសនាចពកគៅក្នុងវួ�ឬោខ្របស់្ួកោត់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាខ្រសាច់្ មសំបៅបៅបលើ

អ្វរីៗថដលទា្រ់ទងៃឹង�រីវិតខាងសាច់្ម។ឧទាហរណ៍ប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខាក្បក់្ងបលើកទព្យសម្បតតេិសាសនាចក្រ

មូលៃិធិសាសនាចក្រៃិងរោរបកបើកោស់សរាភារបៅ្រ្ននុងឃ្លាំងរបស់ប៊ីស្សព)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧២:9–២6បោយពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពិពណ៌នាអំពរីរោតព្វ្រិច្ចមួយចៃំួៃ

របស់ប៊ីស្សពវិតៃរី។សូមពៃ្យល់ថារោតព្វ្រិច្ចរបស់ប៊ីស្សពរានា្រ់ោៃពិពណ៌នាបោយកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះជាចម្បង

ទា្រ់ទងៃឹងតួនាទរីរបស់ប៊ីស្សពបៅបករោមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។អំ�នុងកោបៃះសាសនាចក្រពុំោៃបំថប្រជាវួដបោយរាៃ

ប៊ីស្សពបធ្វើជាអធិបតរីបៅ្រ្ននុងវួដៃរីមួយៗដូចឥ�តូវបៃះបទ។បៅកោបនាះរាៃប៊ីស្សពថតពរីរនា្រ់បែុបណ្ណះ៖ប៊ីស្សពវិតៃរី្ឺជា

ប៊ីស្សពសករាប់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋអូនហអូបហើយប៊ីស្សពោ៉ាកទិច្ឺជាប៊ីស្សពសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយបៅរដ្ឋមិសសួរី។
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គមគ�ៀនទតី ៧៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧២–៧៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៣

្្ះអម្ចាស់ដឹកនាំយ៉ូតសរែស៊្មី្និងស៊មី�នរីរិកដុនឲ្យរែន្រែកត្រែ្្ះ្ម្រីររែ៊មីរែ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧3:១–២បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំថាពួ្រថអលបឌើរថដល្រំពុង

្សាយកតូវបៃ្បធ្វើដូបចានាះបទៀតរហូតដល់សៃ្និសរីទបលើ្របករោយថដលៃឹងបធ្វើប�ើងបៅពរីរសោដាហ៍។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិង

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃ្ សាយបដើម្បរី�ួយលុបបោំត់បចាលៃូវពព័ត៌រាៃខុសឆ្គងអំពរីសាសនាចក្រថដលជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរបោះពុម្ព

សំបុកតរបស់ថអ៊រាែសប៊ូត។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧3:3–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបផ្ដាតបៅបលើបនាទាប់ពរីសៃ្នសិរីទ

រួច។

• បតើកពះអរាចស់ោៃសុំឲ្យយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃឲ្យបផ្ដាត្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរោត់បៅបលើអ្វរីខលែះ?បតើ«្រិច្ចរោរនៃរោរ

ប្រថកប»្ឺជាអ្វរីថដលកពះអរាចស់សបំៅបៅបលើឬ?(្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៤

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ រីអែ្ន័យននកូរិន្ូស្ររី១៧:១៤

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមែថាពួ្រប្្រំពុងបបកមើជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងសករាប់សាសនាចក្រ។

ខណៈបពល្រំពុងៃិោយៃឹង្ ូសាវាមរី្រោិថដលោៃបរៀបរោរមួយ្ូថដល្រំពុងស្ិរសាពរីសាសនាចក្របនាះពួ្រប្ោៃដឹង

ថាពួ្រោត់រាៃ្រូៃកបុសរានា្រ់ថដលោៃសាលាប់បពលោត់ប្រើតម្របទើបោៃថតពរីរបរីថខបែុបណ្ណះ។្ូសាវាមរី្រិោបៃះកតវូោៃ

អ្ន្រដឹ្រនាំខាងសាសនារបស់ពួ្រប្ថា្រូៃកបសុព្ួរប្ពុំអាចប�ើងបៅសាថាៃសួ្៌ោៃបទបោយសារថត្រូៃតូចបនាះពុំទាៃ់ោៃ

ក�មុ�ទឹ្រពរីមុៃោត់សាលាប់។ឪពុ្ររាដាយរាៃអារម្ណ៍បសា្របៅោ៉ាងខាលាំងបោយសារថតរោរោត់បង់្ូរៃរបស់ព្ួរប្បហើយ

�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្កោប់ថា្រូៃរបស់ព្ួរប្ោៃោត់បង់បសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់ខលែលួៃ។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃឹងបឆលែើយតបបៅៃឹងសាថាៃភាពបៃះបហើយកោប់ពួ្រប្ថាពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោសបឆលែើយតប

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៅបពលបករោយ។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧4រាៃៃូវរោរពៃ្យល់របស់កពះអរាចស់អំពរី្ូររិៃ្ូសទរី១៧:១4។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧4:១ថដលជាោ្រ្យរបស់សាវ្របែុលម្រពរី្ូររិៃ្ូសទរី១

៧:១4។សូមកោប់សិស្សថាខ្ម្ពរីរបៃះបៅ្រ្ននុង្ូររៃិ្ូសទរី១កតូវោៃបកបើបដើម្បរីោំកទដល់រោរអៃុវតតេពិធរីបុណ្យក�ម�ុទឹ្រ

ដល់ទារ្រតូច។(អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យពុំងជឿ បៅ្រ្ននុងខ១សបំៅបៅបលើព្ួរយូោថដលពុំោៃទទួលយ្រ

ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទ។បែុលពុំថ ល្ែងថាមៃុស្សរានា្រ់អាចកតូវោៃសប្រ្គះបោយសារបសច្រ្រីសុចរិតរបស់ប្រីឬកបពៃ្ធ

របស់ប្បនាះបទបែុថៃ្បោយរោរផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿរបស់ប្រីឬកបពៃ្ធបដើម្បរីអាចនាំម្រៃូវឥទ្ធិពលនៃរោរថញ្របចញជាបរិសុទ្ធ

បៅ្រ្ននុងក្ួសារ)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧២:២–6។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបញ្ហានានាថដលកតវូោៃបបងកើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់សាវ្របែុលបៅបពលប្រីឬ

កបពៃ្ធរានា្រ់ថដលបរៀបរោរៃឹងោនាោៃផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿបៅបលើដំណឹងល្អនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបហើយរានា្រ់បទៀតបៅថតអៃុវតតេរាម

ចបាប់របស់មែូបស។

• បតើរាៃភាពខុសោនាអ្វរីខលែះកតវូោៃ�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍កបប្ទបៃះ?(សាវាមរី្ រិោៃឹងប្លាះោនាថាបតើ្ូរៃៗ

របស់ពួ្រប្ៃឹងកតូវបបកងៀៃឲ្យប�ឿបហើយបោរពរាមដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឬក្រឹត្យវិៃព័យរបស់មែូបស[សូមបមើល

ខ3]្រូៃៗថដលចិញ្ចឹមបរីោច់បករោមរោរបោរពរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃមែូបសោៃធំប�ើងបោយពុំប�ឿដល់ដំណឹងល្អនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទ[សូមបមើលខ4])។

• បតើរោរប�ឿ�ំបៃឿសាសនាខុសោនាបៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍អាចរាៃឥទ្ធិពលបលើក្ួសាររបស់្ ូសាវាមរី្រោិបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាដរ្វាយធួៃរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបំបពញៃូវក្រឹត្យវៃិព័យរបស់មែូបសបហើយរោររោត់ថស្ប្រឈប់តកមវូឲ្យរាៃ

បទៀតបហើយ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយពួ្រសាសៃ៍យោូថដលបធ្វើរាមក្រតឹ្យវិៃព័យរបស់មែូបសោៃប�ឿថា្ូរៃកបុស្ឺពុំសាអាតស្អំ

បទលុះករាថត្រូៃបនាះកតូវរោត់ថស្ប្រសិៃ។�ំបៃឿបៃះោៃបណ្ដាលឲ្យរាៃបញ្ហាជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងក្ួសារថដលរាៃឪពុ្រឬរាដាយ

រានា្រ់ថដលោៃប�ឿបៅបលើដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរានា្រ់បទៀតប�ឿបលើក្រឹត្យវៃិព័យរបស់មែូបស។�បរាលាះកសបដៀងោនាបៃះ

បៅ្រ្ននុង�ំបៃឿសាសនាៃិងរោរអៃុវតតេអាចប្រើតរាៃបៅសព្វន្ងៃបៃះ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារថដលរាៃសាវាមរីឬ្ រោិរានា្រ់ជាសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្របហើយរានា្រ់បទៀតពុំប�ឿ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧4:៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរី្រុរារតូចៗ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧២–៧៤

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះស្រីអំពរី្រុរារតូចៗ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ ួរថតឆលែនុះ

បញ្ចំងដូចខាងបករោម៖កុមារតូចៗបរិសុទ្ធពតវូបាៃផញកឲ្យបរិសុទ្ធតាមរយៈ�ង្វាយធួៃនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីសាថាៃភាពរបស់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាថដលោៃបរ្ហាញពរីខាងបដើម្រ្ននុងបមបរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

សរបសរមរ៉ូនណ៨:៨–១២ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:46–៥0ជាបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរបៅ�ិតៃឹងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧4:៧។សូមចាត់សិស្សឲ្យអាៃមរ៉ូនណ៨:៨–១២ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២9:46–៥0

ជាមួយៃឹងនដ្ូបនាទាប់ម្រពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមជាមួយោនា៖

• សូមបកបើៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីបសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់្រុរារតូចៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧4:៧

ៃិងមរ៉ូនណ៨:៨–១២បតើអ្ន្រៃឹងបបកងៀៃអ្វរីខលែះដល់្ ូរសាវាមរី្រោិថដលោៃបរៀបរោរថដលរាៃអារម្ណ៍ថា្រូៃថដលោៃ

សាលាប់បៅរបស់ពួ្រប្ពុំអាចចូល្រ្ននុងសាថាៃសួ្៌បនាះ?

សូមអបញជើញនដ្ូមួយឬពរីរឲ្យពៃ្យល់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ៃឹងបបកងៀៃ។សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបចសាដានៃ

ដរ្វាយធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើម្បរីបកោសបលាះដល់្រុរារតូចៗ។
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គមគ�ៀន ទតី ៧៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៥
បមបរៀៃទរី៧៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧៥

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៥:១–៥

្្ះអម្ចាស់ោនត្លែងអំ្រីអ្នកទាំងឡាយតដលម្នរែំណង្ោថានាជដើម្បរីផសាយដំណឹងល្អ

បៅរយៈបពលពរីរបរីន្ងៃពរីមុៃអ្ន្របបកងៀៃបមបរៀៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ថដលោៃទទួលរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្

មួយជាសិស្សរានា្រ់ថដលអាចៃឹងោ្រ់បបស្រ្រម្្រ្ននុងបពលឆ្ប់ៗឬអ្ន្រកត�ប់ម្រពរី្ ្សព្្វ សាយសាសនា្ ្រីៗរានា្រ់

ឲ្យ�ួយបបកងៀៃអំពរីរោរថច្រចាយដំណឹងល្អ។សូមឲ្យ្បករាងរោរបបកងៀៃដូចខាងបករោមមួយចបាប់ដល់ប្បហើយសុំឲ្យោត់

សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:១–4បហើយបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃបៅថ ្្ន្របនាះ្រ្ននុងបមបរៀៃ។

បនាទាប់ពរីរោរកប�ុំបបើ្រថានា្រ់បរៀៃសូមបថង្វបៅសិស្សឬអ្ន្រកត�ប់ម្រពរី្ ្សព្វ្សាយសាសនាឲ្យបបកងៀៃពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ

បរៀបចំ។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន្គ្រាងស្រាប់–គោលលទ្ិនិងគសចកដីសញ្ញា៧៥:១–៤

េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៥:១–២ ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ គែ្ទៀង តាម 

�កគមើល ន�ណា ដដល បពះអរាចាេ់ បានដ្លៃង គៅក្ញងខ្ម្ពតី�ោុំងគនះ ។

េរូម េួ� ថ្ ៖ គតើ បពះអរាចាេ់ កុំពុង រាន្រន្ទជូល គៅក្ន់ ន�ណា ក្ញង ខ្ម្ពតី�ោុំងគនះ ? ( ពួកដអលគឌើ� ដដលបាន ោក់្រញ្ជូន 

គ្មះ �្រេ់ពួកគ្ គដើម្តី គ្្វើ កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា� សាេនា ) ។

េរូម បបា្រ់េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ថ្ តាមពធិត រាន វិវ�ណៈពតី� ដដល បាន ោក់្រញ្ចជូល គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៥ 

គហើ� ថ្ វា បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ គៅ ក្ញងេន្ធិេតីទ មួ� �្រេ់សាេនាចបក ។ វិវ�ណៈទតីមួ�បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ ដលប់កុម អ្ក 

ែ្សព្វែសា�សាេនា មួ� បកុម គហើ�បាន ពន្យល់ អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដលពួកគ្ ែួ� អ្កដនទ ឲ្យ �ល់ ពតី សា�លធិខធិត �្រេ់ពួកគ្ ក្ត ់

ដត រានប្រេធិទ្ភាព ។

េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៥:៣–៤ ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ �កគមើល ក្� 

ប្រឹកសា �្រេ់បពះអរាចាេ់ ដល់ពួកដអលគឌើ� េ្តីអុំពតី ក្�គៅ្រគបមើ �្រេ់ពួកគ្ ឲ្យ ែសា�ដុំណឹងល្អ ។ អ្ក អាច ែ្ល់ គយ្រល់ ថ្ 

េធិេ្ស ្ ួ� ្ រូេចុំណាុំ នរូវអ្វតី ដដល ពួកគ្ �កគេើញគៅក្ញង្ម្ពតី� �្រេ់ពួកគ្ ។

េរូម េួ� ថ្ ៖ បេ្រតាម ខ ៣–៤ គតើ បពះអរាចាេ់ ចង់ ឲ្យពួកដអលគឌើ� គ្្វើអ្វតីខលៃះ ខណៈគពល ែសា�ដុំណឹងល្អ ?

េរូម អគញ្ើញេធិេ្ស ពតី�្រតីនាក់ ឲ្យពន្យល់ អុំពតី អ្វតី ដដលពួកគ្ ្ ធិត ថ្ ឃ្លា « គចញគៅ គហើ� មធិន ្រង្អង់ គៅ »  

« ឬ ក៏ ខ្ធិល បចអរូេគឡើ� » គហើ� « គ្្វើក្� គោ� ករាលាុំង �្រេ់អ្ក ចុះ » រានន័� យ៉ាងណា ។

បរុព្វកថា
គៅក្ញងេន្ធិេតីទ សាេនាចបក ដដលបានគ្្វើគឡើង គៅន្ងៃទតី ២៥ ដខ មករា ឆ្នាុំ 

១៨៣២ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានទទួលវិវ�ណៈពតី� ដដលោុំងពតី�គនាះរានគៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៥។ វិវ�ណៈ ទតីមួ� បានកត់បតា គៅក្ញង ខ ១–២២ 

បតរូវ បានប្រោនឲ្យបកុមដអលគឌើ�មួ�បកុម ដដល បាន ោក់្រញ្ជូន គ្មះ �្រេ់ពួកគ្ 

គ្្វើក្� ្រគបមើ គ្រេកកមមេ ។ បពះអរាចាេ់បានដណនាុំ ដល ់ពួកដអលគឌើ� ោុំងគនះ អុំពតី 

ក្តព្វកធិច្ច ែ្សព្វែសា�សាេនា �្រេ់ពួកគ្ គហើ�បាន ចាត់តាុំង នដ្រូ គ្រេកកមមេ 

�្រេ់ពួកគ្ ។ វិវ�ណៈ ទតីពតី� បានកតប់តា គៅក្ញង ខ ២៣–៣៦ បតរូវ បាន ប្រោន 

ឲ្យ គៅបកុម ដអលគឌើ� ទតីពតី� ដដលចង់ដឹង ពតីបពះទ័� �្រេ់បពះអរាចាេ់ អុំពតីពួកគ្ ។ 

បពះអរាចាេ់ បានដណនាុំ ពួកដអលគឌើ� ោុំងគនះ គដើម ត្ី បបាកដ ថ្ បកុមប្ួសា� �្រេ់ពួកគ្ 

នឹង ែ្គត់ែ្គង់ គហើ� ទទួល �ក ក្�គៅ គដើម្តីែសា� ដុំណឹងល្អ�្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៥

្រនាទា្រ់ពតី េរាែធិក ក្ញង ថ្នាក់ បាន គឆលៃើ�ត្រ �ួច គហើ� េរូម ពន្យល់ ពតីមរូលគហតុ ដដលអ្ក្ធិត ថ្ អ្កោុំងឡា� ដដល បតរូវ បាន 

គៅ ឲ្យ ប្រក្េ ដុំណឹងល្អ បតរូវដត ដឹង គហើ� ្រគបងៀន អុំពតីវិវ�ណៈ នធិង ្រទ្រញ្ញត្ធិ ោុំងឡា� ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ 

គ�ើង ( េរូមគមើល ខ ៤) ។

េរូម េួ� ថ្ ៖ គហតុអ្វតី ក៏ អ្ក្ធិត ថ្ វា េុំខាន់ ដដល ពួកអ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា �្រេ់បពះអរាចាេ់ ្រគបមើ បទង់ តាម �គ្រៀ្រ 

ោុំងគនះ ?

េរូម ដចកចា� ជាមួ� េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ អុំពតី អ្វតី ដដល អ្ក កុំពុង គ្្វើ (ឬ អ្វតី ដដល អ្ក បាន គ្្វើ គ្រើេធិន ជា អ្ក បាន ្រគបមើ គ្រេកកមមេ ) 

គដើម ត្ី គ�ៀ្រ ចុំ ប្រក្េ ដុំណឹងល្អ តាម �គ្រៀ្រ ដដល បពះអរាចាេ់ បានពធិពណ៌នា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៧៥:៣–៤។ េរូម ្រញ្ច្រ់ គោ� ក្� ដចកចា� អុំពតី្ុំនធិត �្រេ់អ្កចុំគោះ អ្វតី ដដល េធិេ្ស អាច គ្្វើគដើម្តីដចកចា� ដុំណឹង ល្អ 

តាម� គ្រៀ្រ គនះ គៅបោ គនះ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ពួកគ្ ។

បនាទាប់ពរីសិស្សឬអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាថដលកត�ប់ម្រវិញោៃបញ្ចប់រោរបបកងៀៃសូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងមិៃបពញបលញ

បៅបលើរោដារបខៀៃថា៖ងបើ សិនជា ងយើរ ងសាមាទះ្្ររ់ ងៅក្នុរ ការ ្បកាស ដំណឹរល្អ ងនាទះ ្ពទះអរាចាស់ នឹរ . . . 

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:៥បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយកោប់ពរីរោរសៃយាថដលកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់

ឲ្យពូ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាទាំងបនាះ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីជាមួយៃឹងអស់អ្ន្រណ្ថដលកបរោសដំណឹងល្អរបស់កទង់បោយបសាមះកតង់?

អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាោ្រ្យកណាដាប់សំបៅបៅបលើរោររោត់្ ួកសូវបហើយបនាទាប់ម្រចងវជាដុំៗឬជា្រណ្ដាប់។

រោររាៃ«្រណ្ដាប់ជាបកចើៃ»រាៃៃព័យថាជារោរកចូតរោត់ដ៏បកចើៃសៃ្ធឹ្រ។

• បតើអាចរាៃ«្រណ្ដាប់»មួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្រ្្សព្វ្សាយបសាមះកតងប់ៅ្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណឹងល្អោៃទទួល?

(្រណ្ដាប់្រ៏អាចសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលទទួលយ្រសារលិខិតរបស់ព្ួរប្[អ្ន្រផ្លាស់ថកបចិតតេប�ឿ]្៏រដូចជាពរ�ព័យ

ដ៏អស្់រល្បថដលោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងខ៥។

សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបៃូវរោរសៃយាទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:៥បោយរោរបំបពញសព្វក្

ប់ៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។ខាងបករោម្ឺជាវិធរីមួយថដលសិស្សសូកតបោលរោរណ៍បៃះ៖គបើ

សិៃជាគយើងគោមារះពតង់គៅក្នុងការពបកាស�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្ រ�ល់គយើងៃូវកិត្តិយសសិរីល្អៃិងជបីវិត�៏

អស់កល្ជាៃិច្ច។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាអ្ន្រទាំងឡាយថដលកបរោសដំណឹងល្អបោយបសាមះកតង់ៃឹងទទួលោៃពរ�ព័យអស្់រល្បជាៃិច្ចដ៏មហិរា

ដបូច្នះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៥:៦–២២

្្ះអម្ចាស់ជៅនិងតណនាំអំ្ រីនដ្ូអ្នកផ្ស្វផសាយសាសនា

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំៃិងរោរសៃយាដល់ព្ួរថអលបឌើរថដលៃឹងបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្

បនាះកទង់ោៃោ្រ់ព្ួរប្ជានដ្ូបហើយកបទាៃរោរថណនាំជា្រ់លា្់រអំពរីនដ្ូៃិមួយៗ។

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗអាៃបោយសាងាតប់សងៃៀមៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៧៥:6–១២បហើយសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃខ១3–១4។សូមព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរដូចខាងបករោមបៅបពល

ពួ្រប្អាៃ៖

១� បតើកពះអរាចស់្ំរពុងរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ៃរណ្?

២� បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សៃយាៃឹងព្ួរប្បបើពួ្រប្បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរកបរោសដំណឹងល្អបនាះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃអាៃៃូវខ្ម្ពរីរជា្រ់លា្រ់របស់ពួ្រប្សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយជាមួយនដ្ូរបស់ពួ្រប្ៃូវចបមលែើយចំបោះ

សំណួរដូចខាងបលើ។



360

គមគ�ៀនទតី ៧៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៥

• បតើរោរកបឹ្រសាបថៃថែមអ្វរីខលែះបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់វិលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃៃិងលូរោចៃសុៃបៅ្រ្ននុង

ខ៨–១១ថដលអាច�ួយបយើងកបរោសដំណឹងល្អកប្របបោយកបសិទ្ធភាព?(អធិសាឋាៃបដើម្បរីទទួលោៃអង្គលួងបលាម

ចិតតេ–កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ–បដើម្បរីបបកងៀៃបយើងៃិងសុំ្ររាលាំងបដើម្បរីបៃ្បៅបសាមះកតង់)។

• បតើរោរសៃយាអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃថ្លែងដថដលៗអំពរីនដ្ូទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងខ១១១3ៃិង១4?(កទង់ៃឹង

្ង់បៅជាមួយពួ្រប្។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណ្ំរោរសៃយាបៃះទ្ុរ)។

សូមសិស្សឲ្យបរ្ហាញបោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សង្្ររី្រ៏

ព្ួរប្្ ួរថតអាចកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោមារះពតង់គៅក្នុងការពបកាស�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងគង់

គៅជាមួយគយើង។

• បតើបទពបិសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ោៃអះអាងដល់អ្ន្រថាកពះអរាចស់ៃឹង្ ង់បៅជាមួយ

អ្ន្រទាំងឡាយថដលថច្រចាយដំណឹងល្អបោយបសាមះកតង់ជាមួយអ្ន្រដនទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងៃិោយបៅរោៃ់មិតតេឬសរា�ិ្រក្ួសាររានា្រ់ថដល្រំពុងរាៃបញ្ហា

ខណៈបពល្រំពុងបបកមើបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាង។សូមឲ្យពួ្រប្បកបើបោលរោរណ៍ទំាងឡាយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

ន្ងៃបៃះបហើយសរបសរសំបកុតបលើ្រទឹ្រចិតតេខលែរីមួយដល់អ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាបនាះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬ

បសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយ្រ្ននុងសំបកុតៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយ

សាសនាអាចបធ្វើបដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អរោៃ់ថតបសាមះកតង់ៃិងពរ�ព័យមួយចៃំួៃខលែះបទៀតថដលប្រើតរាៃម្រដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលបធ្វើដបូចានាះ។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលសរបសរសំបុកតក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧៥:១៥–២២បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់អ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនា

បដើម្បរីកបទាៃពរដល់ក្ួសារនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃទទួលព្ួរប្។កទង់្៏រោៃបបកងៀៃពួ្រប្្ ងថដរៃូវអ្វរីថដលកតវូបធ្វើបពល

ពួ្រប្កតូវោៃមៃុស្សថដលពួ្រប្ថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយបដិបសធ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថារោររលាស់ធូលរីពរីប�ើង

ដូចជាទរីបនាទាល់មួយទាស់ៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដលបដបិសធអ្ន្រ្្សព្សាយសាសនាៃិងសារលិខិតរបស់ពួ្រប្កតូវោៃបធ្វើប�ើង

ថត្រ្ននុងសាថាៃភាពដ៏្រកមបែុបណ្ណះបៅបពលកពះអរាចស់បញ្ជា)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៥:២៣–២៩

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ រីរជរែៀរែតដល្កុម្្ួសារននអ្នកទាំងឡាយតដល្្រង់ោនជៅឲ្យរែជ្មើជរែសកកម្្ ួរ្ែូវោន

្រ្ួរលនូវការរំ្្រ

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈទរីពរីររាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥្ឺកតូវោៃកបទាៃឲ្យដល់ក្រុមថអលបឌើរប្្សងមួយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:២3ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលបំណងកោ

ថានាថដលថអ៊លបឌើរទាំងបនាះចង់ដឹង។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មុៃបុរសជាបកចើៃថដលកតវូោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្រាៃកបពៃ្ធៃិង្រូៃ

ថដលពឹងថ្្អ្របៅបលើព្ួរប្បដើម្បរី្ ្គត់្្គង់។រោរទទួលយ្ររោរបៅបបកមើ្ឺជារោរលះបង់ដ៏ធំមួយរបស់ក្ួសារទាំងមូល។

ជាទូបៅ្រង្វល់របស់ពួ្រថអលបឌើរទាំងបនាះភា្បកចើៃ្ ឺថាបតើៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះក្ួសារព្ួរប្បបើពួ្រប្ទទួលយ្ររោរ

បៅឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អបៅឆ្ងាយពរី្ ្ទះបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:២4–២៨ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

រោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ចំបោះព្ួរថអលបឌើរថដលចាោំច់កតូវ្ សាយដំណឹងល្អបែុថៃតេរាៃក្រមុក្ួសារកតវូបមើលថ្្ងថដរ។

• កសបរាមខ២4បៅបពលសាវាមរីៃិងឪពុ្របបកមើបបស្រ្រម្បពញបរា៉ាងបតើៃរណ្្ ួរ�ួយ្ ្គត់្្គង់ដលក់្ួសាររបស់ោត់?

• បៅ្រ្ននុងខ២6បតើកពះអរាចស់ដ្ឹរនំាព្ួរថអលបឌើរឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបបើពួ្រប្អាចរ្រោៃ្រថៃលែងមួយថដលក្រុមក្ួសាររបស់ព្ួរប្

ៃឹងទទួលោៃៃូវរោរ្ ្គត់្្គង់?

• បៅ្រ្ននុងខ២៨បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលសាថាៃភាពៃឹងពុំអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្ចា្របចញពរី

ក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រប្បដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:២9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថស្វងរ្ររោរទូនាមៃ

ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បុរសទាំងអស់បៃះ។វជា�ំៃួយបដើម្បរីពៃ្យល់ថាមៃុស្សខជិលកចអូស្ឺជាបុ្ ្គលរានា្រ់ថដលពុំ

ស្ព័ក្ចិតតេបធ្វើរោរ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៥

• បតើឃ្លាណ្បៅ្រ្ននុងខ២9ថដលអ្ន្រអាចបកបើបដើម្បរីសបង្ខបរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះពួ្រថអលបឌើរថដលអាចបបកមើ

បបស្រ្រម្ៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលចាោំច់កតូវបៅ្ ្ទះបដើម្បរីបមើលថ្ក្រមុក្ួសាររបស់ព្ួរប្?(«សូមឲ្យមៃុស្សក្ប់រូប

រាៃចិតតេឧសសាហ៍្រ្ននុងក្ប់�ំពូ្រទាំងអស់»។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាឃ្លាបៃះអៃុវតតេចំបោះបយើងទាំងអស់ោនាបហើយ

ថាព្រះអមាចាស់បញ្ជាគយើងឲ្យឧសសា�៍ក្នុងពគប់ជំ្ ូកទាំងអស់)។

• បតើវរាៃៃព័យដូចបមច្ចំបោះ«រោរឧសសាហ៍្រ្ននុងក្ប់�ំពូ្រទាំងអស់»?(កតូវរាៃភាពខាជាប់ខជលួៃស៊ូកបុងសាមរតរីៃិង

ខិតខបំធ្វើរោរ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៥:៣០–៣៦

្្ះអម្ចាស់ចាែ់តាំង្ ួកតអលជ�ើរឲ្យរែជ្មើជានដ្ូផ្ស្វផសាយសាសនា

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៥:30–36បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅចុងបញ្ចប់នៃវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃ

ចាត់នដ្ូអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនារោៃ់ថតបកចើៃប�ើង។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរអបញជើញដល់សិស្សឲ្យសរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបៅន្ងៃបៃះបដើម្បរីរោៃ់ថតឧសសាហ៍បៅ្រ្ននុងរោរ

បបកមើរបស់ព្ួរប្ចបំោះកពះអរាចស់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្

អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ន្ងៃបៃះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៧៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:១–១៩
បមបរៀៃទរី៧៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6:១–១9

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

ទេ្សៃៈរួមនៃសគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីទរី្រថៃលែងមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ចង់បៅបៅវិស្សមរោលឬបៅន្ងៃបុណ្យ។(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្

បៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូម្ ូសរង្វង់បលើទិសបៅមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរៃូវរោរពិពណ៌នា

មួយអំពរី្ លែតូវថដលពួ្រប្ៃឹងចាោំច់កតវូបធ្វើដំបណើរបដើម្បរីបៅដល់ទិសបៅថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស។បនាទាប់ពរីមួយឬពរីរនាទរី

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បនាទាប់ម្របក�ើសបរើសទិសបៅមួយថដលរាៃបរៀបរាប់

បៅបលើរោដារបខៀៃថដលរាៃចំណុចពិបសសខុសោនាពរីទិសបៅទរីមួយរួចបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បបើអ្ន្របធ្វើរាម្ លែតូវថដលអ្ន្រោៃពិពណ៌នាសករាប់ទិសបៅទរីមួយបតើវៃឹងនាំអ្ន្របៅរោៃ់ទិសបៅប្្សងបៃះឬបទ?

• បតើទិសបៅថដលអ្ន្របក�ើសបរើសរាៃឥទ្ធិពលបលើ្ លែតូវថដលអ្ន្រកតវូថតបធ្វើដបំណើរបដើម្បរីបៅដល់ទរីបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាបៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨3២ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌរីៃរីរ្ិរដុៃោៃទទួលរោរៃិមិតតេមួយថដលោៃបបើ្រ

សថមង្ពរីទិសបៅដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចរបស់មៃុស្សបលា្រថដលអាចរាៃ។រោរៃិមិតតេបៃះោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៧6ពិពណ៌នាអំពរី្រកមិតទាំងបរី(ឬៃ្រ)នៃសិរីល្អៃិង្រកមិតនៃរោរអ្ិវឌ្ឍខាងវិញ្ញាណរបស់មៃុស្ស

ទាំងឡាយថដលៃឹងទទួលក្ងវ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ពរី�បកមើសថដលនាំបៅរ្រ�រីវិតអស្់រល្បបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល

បៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាអំពរីរោរៃិមិតតេបៃះបៅបមបរៀៃបួៃខាងបករោយបទៀត។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្

ថាបបើសិៃជា�បកមើសថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើ្ ្រីៗបៃះ្ំរពុងនាំពួ្រប្បៅរោៃ់ទិសបៅអស់្រល្បជាៃិច្ចថដលៃឹងនាំព្ួរប្បៅរោៃ់

សុ្មង្គលដ៏មហិរាបំ្ុត។

បដើម្បរី្ ្ល់ៃូវទស្សៃៈរួមសបង្ខបមួយអំពរីរាតិរោនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6សូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃឌរីោ៉ាករោមអមដល់

សិស្សរានា្រ់មួយចបាប់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់បធ្វើរោរ្ តចមលែងតូចៗល្មបដើម្បរីសិស្សអាចៃឹងោ្រ់ស៊្រវបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្

បហើយអាចយ្រវម្របមើលបៅបពលពួ្រប្សិ្រសា្រណ្ឌ៧6)។សូមពៃ្យល់ថាឌរីោ៉ាករោមថចងពរីអ្វរីថដលយែូថសបៃិងស៊ីឌៃរី

ោៃប�ើញៃិងោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេថដលពួ្របលា្រោៃទទួល។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ១៦ ដខ កុមៈ្ ឆ្នាុំ ១៨៣២ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន កុំពុង 

គ្្វើក្�ជា មួ� នឹងកុំដណ ្ មេតី ដ៏្រុំែុេ្ុំនធិត ចុំគោះ បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ ( គពល ខលៃះ បតរូវបាន 

គៅ ថ្ ក្� ្រក ដប្រ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ) ។ ខណៈ ដដលពួកគ្ កុំពុង ្រក ដប្រ នធិង 

ពធិចា�ណា អុំពតី អតថែន័� នន �៉រូហាន ៥:២៩ គនាះ ពួកគ្ បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ នរូវ ក្�នធិមធិត្ 

ម�ួ ដដល បតរូវ បានកត់ បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៦។ អុំឡញង ក្� 

នធិមធិត្ គនះ បពះអង្គ េគ្រ្គះ បាន ្ររ្ហាញ ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េី៊ឌនតី �ិកដុន នរូវ 

ដុំគណើ� តៗោនា នន ក្� នធិមធិត្ ជាក់លាក់ ដដល្រញ្ជាក់ពតីភាព ពធិត នធិង ភាព ជា បពះ �្រេ់ 

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ដដលបាន ្រគបងៀន អុំពតី ក្� ធាលាក់ �្រេ់ សាតាុំង នធិង ពួកករូនអន្�ធាន 

គហើ� បាន គ្រើក េដមង្ ពតី លកខេណៈ នន ន្� នន េធិ�ីល្អ ោុំងឡា� នធិង អ្កោុំងឡា� 

ដដល នឹង ទទួល ប្ងម�ត ក ។ ប្រធាន វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្  

« ខ្ញុំ នឹង េុំគៅ គៅគលើដត ‹ ក្� នធិមធិត្ › [គៅក្ញង កណ្ឌ ៧៦] ដត ្រ៉ុគណាណះ ថ្ជា វិវ�ណៈ 

ម�ួ ដដល ែល្់នរូវ ពនលៃឺ ក្ន់ដត ខាលាុំង ក្នដ់ត ពធិត នធិ ង រានគោលក្�ណ៍ គបចើនជាង 

វិវ�ណៈណាៗោុំងអេ់ ដដល រានគៅក្ញង ្ ម្ពតី� គែ្សងគទៀត ដដលគ�ើង ធាលា្់រ អាន ។  

វា នឹង ពន្យល់ ក្ន់ដតចបាេ់ គដើម្តី ឲ្យ គ�ើង �ល់ដឹង អុំពតី សាថានភាព ្រច្ចញ្រ្ន្ �្រេ់ គ�ើង 

ថ្ គ�ើងមក ពតីណា គហតុអ្វតី គ�ើង គៅទតីគនះ នធិង គតើ គ�ើងនឹង គៅកដនលៃង ណា ។ មនុេ្ស 

រានាក់ អាច ដឹង តាម��ៈ វិវ�ណៈ គនះ អុំពតី ដែ្ក នធិង សាថានភាព ដដល ោត់ នឹង រាន » 

(Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff  

[ ឆ្នាុំ ២០០៤ ], ទុំព័� ១២០–២១) ។

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦ នឹង បតរូវ បាន្រគបងៀន ជា្រួនគមគ�ៀន ។ គមគ�ៀន គនះ 

ប្្រដណដា្រ់នរូវ ទេ្សនៈ �ួម េគងខេ្រ មួ� អុំពតី ក្�នធិមធិត្ ព�ែ័� ដដល បាន េនយា �្រេ់បពះអរាចាេ់ 

ដល់ពួកគសាមះបតង់ នធិង ទគង្វើ ោុំងឡា� ដដល នាុំ ឲ្យ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េី៊ឌនតី �ិកដុន បាន 

ទទួល ក្� នធិមធិត្ ។



363

គមគ�ៀនទតី ៧៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:១–១៩

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:១–១០

្្ះអម្ចាស់សនយាថា្រែទាន្រជ័យជាជ្ចើនដល់អ្នកទាំងឡាយតដលជសាមះ្ែង់ចំជោះ្្រង់

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាអំពរីល្រ្ខណៈរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើល្រ្ខណៈរបស់កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះមួយណ្ថដលសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

សូមទាញចំណ្ប់អារម្ណ៏របស់សិស្សបផ្ដាតបៅបលើល្រ្ខណៈរបស់កពះអង្គសប្រ្គះថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥។

• កសបរាមខ៥បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីរាៃបទពិបសាធៃ៍នៃ្រ្រីបមរាតាៃិងកពះ្ុណរបស់កពះអរាចស់?(បយើងកតូវថត

បរោតខាលាចដល់កទង់។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះបដើម្បរីងកា្រ ខ្លាចកពះអរាចស់រាៃៃព័យថារាៃោរវភាពបោរព

ៃិងកសឡាញ់កទង់)។

• បតើបយើងកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃ្រិតតេិយសពរីកពះអរាចស់?បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីបបកមើកពះអរាចស់

«បោយៃូវបសច្រ្រីសុចរិតៃិងបោយៃូវបសច្្ររីពិតរហូតដល់ចុងបំ្ ុត»?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:6–9បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់

ោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលរាៃោរវភាពៃិងបបកមើកទង់។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតរាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃោរវភាពៃិងបបកមើដល់កពះអរាចស់?

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រសិស្សថាោ្រ្យងសចក្ដីអាេ៌ កំបាំរបៅ្រ្ននុងខ៧សំបៅបៅបលើបសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណថដលអាចៃឹង

កតូវោៃសាគល់ថតរាមរយៈវិវរណៈបែុបណ្ណះ)។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ងោរព ដល់្ពទះអរាចាស់ ងហើយ បង្មើ ្ទ្រ់ 

ដលទ់្ដីបំផុ្រ ងនាទះ្ទ្រ់ នឹរ ្បទាន កិ្រ្ិយស ដល់ ងយើរ ងោយ . . . 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។ពួ្រប្្ ួរថតកោប់ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោរ្�ល់ព្រះអមាចាស់

គ�ើយបគពមើពទង់�ល់ទបីបំែុតគនារះពទង់ៃឹងពបទាៃកិត្តិយស�ល់គយើងគោយការគបើកសផម្ដងគសចក្ដបី្ិតមកកាៃ់គយើង។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់អាចបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតដល់បយើងសូមបលើ្រអំពូលប្លែើង(ឬពិល)ប�ើង

បហើយសួរថាបតើវទា្រ់ទងៃឹងឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃបឆលែើយតបបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ្ ំៃិតបថៃថែមអំពរីរបបៀបថដល

អំពូលប្លែើងមួយ(ឬពិល)មួយអាចទា្រ់ទងបៅៃឹងឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណ។

• បតើឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណដូចជាកប្ពនៃពៃលែឺមួយដូចជាអំពូលប្លែើងោ៉ាងដូចបម្ច?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចៃឹង

ឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បំភលឺគំៃិតគយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណ)។

• បតើការ បំភ្ឺ រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(បដើម្បរី្្ល់ចបំណះដឹងឬ្ំៃិតខាងវិញ្ញាណថដលបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់បយើង

ឬ�ួយបយើងឲ្យបមើលប�ើញបសច្រ្រីពិត)។

• បតើអ្ន្រទទួលបទពបិសាធៃ៍ពរីរោរទទួលោៃរោរបំ្លែឺបោយកពះវិញ្ញាណបៅបពលណ្?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតប

រួចបហើយអ្ន្រ្រ៏អាចចង់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រ្ងថដរ)។
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គមគ�ៀនទតី ៧៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:១–១៩

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:១១–១៩

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនោន្ិ្ណ៌នាអំ្រីសាថានភា្ទាំងឡាយតដលនាំជៅរកការនិមែិ្តររែស់្ួកជោក

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១១–១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលៃូវរោរបបំពញនៃរោរសៃយាថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ៥–១0។

• បតើបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបបំពញៃូវរោរសៃយាទាំងឡាយថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ៥–១0

រាមរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីកោថដលពួ្រប្ោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរបហើយពុំយលៃ់ូវអ្វរីថដលពួ្រប្្រំពុងអាៃ។

• បតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីយល់ពរីបទ្ម្ពរីរឲ្យោៃល្អកបបសើរ?

សូមពៃ្យល់ថាស្រម្ភាពរបស់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃពរីមុៃរោរទទួលោៃៃូវរោរៃិមិតតេបៃះអាចបបកងៀៃបយើងអំពរី

របបៀបថដលបយើងអាចយល់ពរីបទ្ម្ពរីររោៃ់ថតល្អកបបសើរបហើយអបញជើញកពះវិញ្ញាណបដើម្បរីបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតម្ររោៃ់បយើង។

សូមចាត់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់្រ្ននុងចំបណ្មនដ្ូៃិមួយៗអាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌ

សករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀត្រ្ននុងចំបណ្មនដ្ ូៃិមួយៗឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧6:១៥–១9បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃោៃបធ្វើឬ្រំពុងបធ្វើថដលោៃបរៀបចំព្ួរប្ឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដឹងអំពរីបទ្ម្ពរីររាមរយៈវិវរណៈ។(បដើម្បរី�ួយសិស្ស

យល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរៃូវបសច្រ្រីថណនំា្រណ្ឌបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាោ្រ្យsundry (ងផ្សរៗ) រាៃៃព័យ

បកចើៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់យែូថសបស៊្ីធមៃុស្សភា្បកចើៃបំ្ុតថដលប�ឿបៅបលើកពះ្ម្ពរី

រប៊ីបោៃ្ ិតថាបនាទាប់ពរីរោរ�ំៃុំ�កមះចុងបករោយបនាះមៃុស្សទាំងអស់ៃឹងកតូវោៃបញជតូៃបៅសាថាៃសួ្៌ឬបៅសាថាៃៃរ្រ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីអាៃបហើយសូមពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅដល់នដ្ូ

របស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃោៃបធ្វើអ្វរីខលែះថដលោៃបរៀបចំពួ្របលា្រឲ្យទទួលរោរៃិមិតតេបៃះ?(ពួ្របលា្រ្រំពុង

ស្ិរសាៃិងសញជឹង្ិតអំពរីយែូហាៃ៥:២9)។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីសញជឹង្ិតកពះ្ម្ពរីរ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃទាំងរោរពិចារណ្ឬរោរ្ ិតអំពរីអ្វរីថដលអ្ន្រ្រំពុង

អាៃរោរសួរសំណួរអំពរីអ្វរីថដលអ្ន្រ្រំពុងអាៃៃិងរោរភាជាប់ៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រ្រំពុងថតបរៀៃជាមួយៃឹងអ្វរីថដលអ្ន្រោៃដឹងរួច

បហើយ)។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរី្ ំរូរបស់យែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ?(សិស្សអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់អំពរី

បោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថា្ូសបញ្ជា្រ់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងសិកសាៃិង្ិចារណា

បទគម្បីរពបកបគោយការអធិោឋាៃគនារះគយើងបាៃគពតៀមខលលួៃគ�ើម្បីទទួលៃូវការយល់�ឹងមក្បីព្រះអមាចាស់តាមរយៈ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរអំពរីរបបៀបបដើម្បរីស្ិរសាៃិងពិចារណ្បទ្ម្ពរីរកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃសូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលស្រម្ភាពថដលជាប់ទា្រ់ទងជាមួយៃឹងរោរសិ្រសាៃិងរោរពិចារណ្បទ្ម្ពរីរ

កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដល់សិស្សរានា្រ់មួយចបាប់បដើម្បរីព្ួរប្

អាចបធ្វើរាម)។

« គៅ គពល ដដល ខ្ញុំ នធិយ� ថ្ ‹ េធិកសា › ខ្ញុំ រាន ន័� ថ្ ជា អ្វតី មួ� ដដល ពធិគេេ ជាង ក្�បោន់ ដត អាន គៅ 

គទៀត ។. . . ខ្ញុំ គេើញ ថ្ គពល ខលៃះអ្ក អាន ពតី�្រតី ខ្ម្ពតី� ឈ្រ់ គដើម្តី េញ្ឹង ្ ធិត អុំពតី ខ្ម្ពតី� គនាះ េរូម អាន 

ខ្ម្ពតី� គនះម្ង គទៀត គោ� �ក ចធិត្ ទុកោក់ គហើ� គៅគពល អ្ក ្ ធិត អុំពតី អតថែន័� �្រេ់ វា េរូម អ្ធិសាឋាន 

គដើម្តី ទទួលបាន ក្��ល់ដឹង េួ� េុំណួ� គៅក្ញង ្ ុំនធិត �្រេ់ អ្ក �ង់ចាុំ ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ខាង វិញ្ញាណ �ួច 

េ�គេ� ទុក នរូវ ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត នធិង ទេ្សន វិេ័� គបរៅបែះ ដដល នឹង គកើតរាន គដើម ត្ី ឲ្យ អ្ក អាច ចងចាុំ 

គហើ� គ�ៀន េរូបត បាន ក្ន់ដត ប្រគេើ� គឡើង ។ ក្�េធិកសា �គ្រៀ្រ គនះ អ្ក ប្រដហល មធិនបាន អាន គបចើន ែុំពរូក 

ឬ គបចើនខ្ម្ពតី� គៅក្ញង ��ៈគពល កនលៃះ គរា៉ាងគនាះគទ ្រ៉ុដន្ អ្ក នឹង ទុក កដនលៃង មួ� េបរា្រ់ បពះ្រន្ទជូល នន បពះគៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ 

អ្ក គហើ� បទង់ នឹង រាន បពះ្រន្ទជូល មក ក្ន់ អ្ក » ។ (When Thou Art Converted,» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ 

ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៤, ទុំព័� ១១ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:១–១៩

• បតើស្រម្ភាពអ្វរីខលែះថដលថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសៃិោៃភាជាប់ជាមួយៃឹងរោរសិ្រសាៃិងរោរពិចារណ្បទ្ម្ពរីរកប្របបោយរោរ

អធសិាឋាៃបនាះ?

• បថៃថែមពរីបលើបោបល់របស់ថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសៃិបតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីប្្សងបទៀតបដើម្បរីស្ិរសាៃិងពិចារណ្បទ្ម្ពរីរ

កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្ររាៃបទពបិសាធៃ៍អ្វរីខលែះជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរសិ្រសាៃិងរោរពិចារណ្បទ្ម្ពរីរកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃ?

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យអៃុវតតេស្រម្ភាពទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់ពួ្រប្។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរស្ិរសាៃិងរោរពិចារណ្កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យ

អនុវត្តងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

គៅគពលេធិេ្ស អនុវត្ គោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� ដដលពួកគ្ បាន គ�ៀន 

មកពតី ្រទ្ម្ពតី� គនាះ ក្� �ល់ដឹង 

នធិងទតី្រនាទាល់�្រេ់ពួកគ្ អុំពតី គេចក្តីពធិត 

ោុំងឡា� នឹង �ីកចគបមើន គឡើង ។ 

េរូម ែល់្ គពល ដលេ់ធិេ្ស ក្ញងថ្នាក ់

ឲ្យពធិចា�ណា អុំពតីអ្វតី ដដលពួកគ្ បាន គ�ៀន 

នធិងពធិចា�ណា អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដលពួកគ្ 

អាច គ្្វើនរូវអ្វតី ដដលពួកគ្ បាន គ�ៀន ។ 

េរូម គលើក ទឹកចធិត្ ពួកគ្ ឲ្យ គ្្វើ តាម ក្� 

្រុំែុេ្ុំនធិត ដដលពួកគ្ ទទួលមកពតី 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ គៅគពលពួកគ្ 

ពធិចា�ណា ។
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គមគ�ៀន ទតី ៧៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:២០–៤៩
បមបរៀៃទរី៧9៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6:២0–49

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:២០–២៤

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនោនជមើលជ�ើញការនិមែិ្តមួយអំ្រី្្ះវររែិតាសួ្៌និង្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ

សករាប់ទំៃុ្រដបមកើងធរាមៃិោឋាៃសូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បកចៀងបទ«ខញនុំដឹងថាកពះបកោសបលាះខញនុំបៅរស់»(ទ្ំនុក ្រងម្កើរ

ទំពព័រ១36)។ោ្រ្យបពចៃ៏នៃទៃំុ្រតបមកើងបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យរាៃអារម្ណ៍ពរីកពះបចសាដានៃបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ៃឹងបរៀៃ

បៅន្ងៃបៃះ។

សូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃបោយរោរអបញជើញសិស្សពិចារណ្អំពរីសាថាៃភាពដូចខាងបករោម៖ខណៈបពល្រំពុងអង្គនុយបៅ្រ្ននុងថានា្រ់

បរៀៃមួយបៅសាលាបរៀៃក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រចាប់ប្្ើមរោរពិភា្រសាអំពរីសាសនា្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រ។ក្ូបបកងៀៃោៃសួរថាបបើ

រាៃៃរណ្ជាក្រីស្ទសាសៃិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់បៃះសូមស្ព័ក្ចិតតេថច្រចាយអំពរី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះបតើអ្ន្រៃឹងៃិោយថាអ្ន្រប�ឿបហើយសាគល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបៅឌរីោ៉ាករោមថដលពួ្រប្ោៃទទួលពរីមុៃបរៀៃបមបរៀៃថដលថចងអំពរីរោរៃិមិតតេថដលោៃ្រតក់រា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីថ្្ន្របរីដំបូងនៃរោរ

ៃិមិតតេថដលោៃបបើ្របរ្ហាញដល់យែូថសបសី្៊ធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ។បៅថ្្ន្រទរីមួយនៃរោរៃិមិតតេពួ្របលា្រោៃបមើលប�ើញ

កពះវរបិរាៃិងកពះរា�បុករាបៅ្រណ្ដាលសិរីល្អរបស់កទង់។សូមសរបសរ្របាលបរឿងបរីដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

 អ្ដី ណដលពួកងលាក បាន ងមើលង�ើញ                 អ្ដី ណដល ពួក ងលាក បាន សាដាប់ ឮ                  អ្ដី ណដលពួក ងលាក បាន ងរៀន 

សូមសិស្សឲ្យសរបសរ្របាលបរឿង្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់រឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។រួច

បហើយអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:២0–២4បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយសរបសរោ្រ្យឬឃ្លានានា

ដ្រកសង់បចញពរីខ្ម្ពរីរបៅពរីបករោម្របាលបរឿងថដលកតូវ។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលឲ្យក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យ

ម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយបធ្វើជាបស្ៀៃ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថច្រចាយោ្រ្យឬឃ្លាទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃកោប់បៅបករោម

្របាលបរឿងពរីរដំបូងខណៈថដលសិស្សសរបសរវបៅបករោម្របាលបរឿងកតឹមកតូវបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបោលលទ្ធិ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបញជរីចបមលែើយរបស់សិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ោ្់របៅបលើរោដារបខៀៃបៅពរីបករោម្របាលបរឿងអ្ដី ណដល ពួក ងលាក បាន សាដាប់ ឮ )។

សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីបោលលទ្ធិប្្សងៗរួមរាៃដូចខាងបករោម៖ព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទជាតួអង្គមាៃព្រះជៃ្មរស់ជាតួអង្គរុងគរឿង

ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិងព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាតួអង្គគែ្សង្ បីោនាព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាព្រះរាជបពុតាសំណប់ផតមួយគត់របស់ព្រះបិតា

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាអង្គបង្កបគង្កើតនៃ្ ិភ្គោកគៃរះៃិង្ ិភ្�នទគទៀតបហើយគយើងគឺជាបពុតាបុពតបីសំណប់របស់ព្រះ។

បរុព្វកថា
គៅដែក្ ដុំ្ររូង នន កុំដណ ម្េតី បាន្ររ្ហាញ ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េី៊ឌនតី �ិកដុន 

គៅន្ងៃទតី ១៦ ដខ កុមៈ្ ឆ្នាុំ ១៨៣២ ពួក គលាក បាន គមើល គេើញ េធិ�ីល្អ នន បពះគ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ គហើ�បាន ដ្លៃង ជា សាក្សតីអុំពតីបទង់ ។ ពួកគលាក បាន គមើល គេើញ សាតាុំង បតរូវ 

បាន ្រគណដាញ គចញ ពតី វត្រាន �្រេ់បពះ គៅក្ញងែតីវិត មុន ែតីវិត �ដមង សាលា្រ់ គោ�សា� 

ក្� ្រះគបា� ។ ពួកគលាក ក៏ បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ ែងដដ� អុំពតី ករូន អន្�ធាន គហើ� បាន គ�ៀន 

អុំពតី លទ្ែល ដ៏អេ់កល្ នន អ្កោុំងឡា� ដដល គបែើេគ�ើេ គដើ� តាម សាតាុំង ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យទទួល

អារម្មណ៍ពីងេចក្តីពិតនិរ

ស្រៈេំខាន់ននងគ្លលទ្ធិ

និរងគ្លការណ៍ទារំឡាយ

ឥទ្ធិពល នន បពះវិញ្ញាណ អាច ែួ�េធិេ្ស 

ដឹង ពតី គេចក្តីពធិត នធិង សា�ៈេុំខាន់ 

នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� នន ដុំណឹងល្អ ។ ក្� 

សាដា្់រ ឬ ក្� គបចៀង ទុំនុក តគមកើង ពធិេធិដ្ឋ 

ក្� ពធិចា�ណា អុំពតី គេចក្តីពធិត នន 

ដុំណឹងល្អ គហើ� ដចកចា�ទតី្រនាទាល់ 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� ដដល េធិេ្ស បាន សាគល់ ្ឺ 

ជា មគ្យាបា� េបរា្់រពួកគ្ អគញ្ើញ 

ឥទ្ធិពល នន បពះវិញ្ញាណ ចរូល ក្ញង ដួងចធិត្ 

�្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:២០–៤៩

សូម�ួយសិស្សឲ្យបកតៀមខលែលួៃថច្រចាយពរីអារម្ណ៍ៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

ខ២0–២4បោយសុំឲ្យពួ្រប្បឆលែើយតបៃឹងសំណួរ មួយនៃសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬ

បសៀវបៅ្ំរណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្(សូមសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

ង្រើ ងសចក្ដីព្ិរ ទាំរងនទះ ណា មួយ ណដល អ្ក រាន អំណរ្ុណ ជាពិងសស ងហើយ ងហ្រុអ្ដី ?

ង្រើ ងោលលទ្្ិ ទាំរងនទះណា មួយ ណដលអ្ក អាច ណេ្រ ទ្ដីបនាទាល់ ? ង្រើ អ្កដឹរ ថ្ វាជាការ ពិ្រ ងោយ រងបៀប ណា ?

សូម ប្្ចប់ ្បងោ្ ងនទះថ្ ៖ ស្ដីអំពដី ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ខ្នុំ ដឹរ. . .

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីសរបសរសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗអំពរីទរីបនាទាល់របស់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃបៅ្រ្ននុង្�ៃិងស�៧6:២២។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សណ្រានា្់រថដលស្ព័ក្ចិតតេបដើម្បរីថច្រចាយអារម្ណ៍ៃិងទរីបនាទាល់

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះថដលោៃរស់ប�ើងវិញបដើម្បរីបធ្វើដបូចានាះ។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ្ ងថដរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:២៥–២៩

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនោនជមើលជ�ើញការនិមែិ្តមួយអំ្រីការធាលាក់ររែស់លូស៊មីជហវើរ

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម្ ្ល់ដល់សិស្សរានា្រ់ៗៃូវចបាប់ចមលែងនៃលំហាត់កតវូ/ខុសដូចខាងបករោមឬសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍នៃ

លំហាត់បនាះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមថណនាំសិស្សឲ្យសរបសរបៅបលើចបាប់ចមលែងឬក្រោសរបស់ពួ្រប្ថាបតើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ៃិមួយៗកតូវឬខុស។

____១. សាតារំ ្្រូវ បាន សារល់ថ្ ជា លូសម៊ីងហ្ើរ ។

____២. សាតាំរ ្ឺ ជា វិញ្ញាណ មួយ រានសិទ្្ិអំណាច ងៅក្នុរ វ្រ្រាន របស់្ពទះ ។

____៣. សាតាំរ ពុំ រានបំណរ មិនចរ់ងោរព តាម្ពទះវរបិតាសួ្៌ នរិ ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ងនាទះងទ្ ។

____៤. រាន ការ សបបាយរីករាយ ងៅសាថានសួ្ ៌ ងៅងពល សាតាំរ ្្រូវ បាន បងណដាញ ងចញ ។

____៥. សាតាំរ ងធ្ើ ស្ង្រម ជាមួយ នឹរ ពួកបរិសុទ្្ នន ្ពទះ ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់លំហាត់បហើយសូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:២៥–២9ពិពណ៌នាអំពរីរោរៃិមិតតេ

ថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបមើលប�ើញរោរធាលា្រ់របស់លូស៊ីបហ្វើរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយបធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរបៅបលើចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយបផ្ដាតបៅបលើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃ។បនាទាប់ពរីសិស្ស

ោៃបញ្ជា្់រអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បហើយសូមបមើលបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ៃិមួយៗរបស់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បហើយអបញជើញសិស្ស

ឲ្យពៃ្យល់អំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយបកបើៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី១្ឺកតវូ(សូមបមើល

្�ៃិងស�៧6:២6)។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី២្ឺកតូវ្ងថដរ(សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:២៥–២៧)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ដល់សិស្សថាប្មះលូសម៊ីងហ្ើររាៃៃព័យថាអ្ន្រនាំពៃលែឺឬរោរបបញ្ចញពៃលែឺមួយ។វ្រ៏កតវូោៃសាគល់ថាជា

«បុករានៃបពលកពឹ្រ»។(សូមបមើលBible Dictionary«Lucifer»បសច្រ្រីថណនាំដល់កពះ្ម្ពរីរ«Lucifer»
scriptures.lds.org)។

ដូចសិស្សពៃ្យល់ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី3ថដលខុស(សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:២៥២៨)

�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថាសារាំងោៃបះបោរ។វោៃពយាោមបដើម្បរីដបណដាើមបលលែព័ង្គរបស់កពះបិរាសួ្ ៌បហើយចង់យ្រអណំ្ច

ៃ្រៃិងសិរីល្អកទង់។

• កសបរាមខ២៥បតើលទ្្ធ លនៃរោរបះបោររបស់លូស៊បីហ្វើរទាស់ៃឹងកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃអ្វរីខលែះ?

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅរឹមទំពព័រនៃ្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅ�ិតៃឹងខ២៥៖

គៅក្នុងជិវិតមុៃជបីវិតគលើផែៃ�បីលូស៊៊ីគ�្ើរបាៃបរះគបារទាស់ៃឹងព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិងព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគ�ើយពតូវបាៃបគណដាញ

គចញ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សពៃ្យល់អំពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចបំោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី4ថដលខុស(សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:២6)

សូមពៃ្យល់ថាកូន អន្រធាន្ឺជាប្មះថដលោ្រ់ឲ្យលូស៊បីហ្វើររាៃៃព័យថារោរបំ្លែចិបំផ្លាញឬរោរវិនាសហៃិបហាច។

បៅបពលសិស្សពៃ្យល់ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទរី៥ថដលពិត(សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:២9)

សូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ២9ថដលបបកងៀៃថាោតាំងបាៃបគង្កើតស្ង្រមជាមួយៃឹង

្ួកបរិសុទ្ធនៃព្រះ។
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គមគ�ៀនទតី ៧៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:២០–៤៩

• បតើស្រ្គមជាមួយៃឹងសារំាងបៃះចាប់ប្្ើមបៅបពលណ្?(បៅ្រ្ននុង�រីវិតមុៃ�រីវិតបៃះ)។បតើោ្រ្យដ្រកសង់បចញពរី

ខ២9ណ្ខលែះថដលពៃ្យល់ថាស្រ្គមថដលចាប់ប្្ើមបៅសាថាៃសួ្៌ោៃបៃ្បៅសព្វន្ងៃបៃះ?(ោ្រ្យងធ្ើៃិងព័ទ្្ ជុំវិញ

្ឺទាំងពរីរបៃះកតវូោៃបកបើបៅ្រ្ននុងរោលបច្ចនុប្បៃ្នរោល។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាពព័ទ្ធ�ុំវិញរាៃៃព័យថាកតូវោៃហ៊ុំ

ពព័ទ្ធទាំងកសុង)។

• បតើសារំាងបបងកើតស្រ្គមទាសៃ់ឹងពួ្របរិសុទ្ធនៃកពះបៅសព្វន្ងៃបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៣០–៤៩

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនោនជមើលជ�ើញការនិមែិ្តមួយអំ្រីការរង្រុកខេររែស់្ ួកកូនអន្រធាន

• បៅ្រ្ននុងស្រ្គមមួយបតើ�ៃ្រ្បត់ជាអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលកតួសៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:30–3២រ្របមើលព្ួរ�ៃ្រ្បត់កពះអង្គសប្រ្គះ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបរ្ហាញដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដៃុបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧6:30–3៥។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល�បកមើសថដលនាំឲ្យបុ ្្គលរានា្រ់ៗរោលាយបៅជាព្ួរ្រូៃអៃ្រធាៃ។

• បតើ�បកមើសអ្វរីខលែះថដលដឹ្រនាំឲ្យរោលាយបៅជា្រូៃអៃរ្ធាៃ?(រោរបក�ើសបរើសបធ្វើរាមសារាំងរោរបដិបសធបសច្រ្រីពិត

ៃិងបបនាថា្របនាទាបកពះបចសាដាកពះបនាទាប់ពរីោៃសាគល់[សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:3១]រោរបដិបសធកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បនាទាប់ពរីោៃទទួលបហើយបដបិសធកពះអង្គសប្រ្គះ[សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:3៥])។

បពលខលែះសិស្សរាៃ្រង្វល់ថាមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់ថដលថកបជាមិៃសូវស្រម្បៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អ្ឺជាព្ួរ្រូៃអៃតេរធាៃ។សូម

ពៃ្យល់ថាពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃ្ឺខុសពរីសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលរាៃទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតបៅបពលមួយបែុថៃតេោៃអស្រម្

បៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អ។ពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃោៃកបកពតឹតេអំបពើោបថដលមិៃអាចបលើ្រថលងឲ្យោៃ្ឺរោរបដិបសធកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ។

កបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�ឹមបឹលោៃបបកងៀៃថា៖

« អុំគពើ បា្រ ោេ់ នឹង បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ តបមរូវ ឲ្យ រាន ចុំគណះដឹងខ្ពង់ខ្ពេ់ ដដល េដមង្ គចញ យ៉ាង 

ចបាេ់ នរូវ គ�ឿង ដដល មធិន អាច គ្្វើ គៅ �ួច ក្ញង ក្� ប្របពឹត្ អុំគពើ បា្រ គនាះ  The Miracle of Forgiveness  
ឆ្នាុំ ១៩៦៩ ] ទុំព�័ ១២៣ ) ។ 

 

 

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:36–3៨,44–49ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរីសាថាៃភាពនៃពួ្រ្រូៃអៃរ្ធាៃ។

• បតើអ្ន្រៃឹងពិពណ៌នាអំពរីរោររងទុ្រ្ខថដលពួ្រ្រូៃអៃ្រធាៃៃឹងទទួលបទពិបសាធៃ៍សករាប់ភាពអស់្រល្បជាៃិច្ចោ៉ាង

ដូចបម្ច?

• កសបរាមខ3៧បតើបសច្រ្រីសាលាប់កបប្ទណ្ថដលពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃៃឹងរាៃជាអ្ន្រថដលទទួលបទពិបសាធៃ៍ថតរានា្រ់្ត់

បនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្រ្រូៃអៃតេរធាៃៃឹងមៃិកតូវោៃបកោសបលាះពរីរោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណជាបលើ្រទរីពរីរប�ើយៃិងមៃិស្នងៃ្រនៃ

សិរីល្អទ្ុរជាមរត្រថដរបនាទាប់ពរីពួ្រប្កតូវោៃបកោសឲ្យរស់ប�ើងវិញបនាះ។្្ទនុយបៅវិញពួ្រប្ៃឹងរងទ្ុរ្ខដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុង្រណ្ដាលរោរៃិមិតតេអំពរីពួ្រ្រូៃអៃ្រធាៃយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបរៀៃពរីបសច្រ្រីពិតដ៏

រាៃសង្ឹមមួយ។បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់បសច្រ្រីពិតបៃះសូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់អំពរីពព័ត៌រាៃដ៏ល្អបំ្ុតថដលពួ្រប្ោៃទទួល

អ�ំនុងសោដាហ៍មុៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់នាំម្រៃូវឧទាហរណ៍អំពរីដំណឹងល្អមួយចៃួំៃបចញម្រពរីរោថសតឬកប្ពប្្សងៗ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧6:39–43ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវពព័ត៌រាៃល្អៗមួយចំៃួៃថដលពិ្ពបលា្រោៃទទួល។
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គមគ�ៀនទតី ៧៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:២០–៤៩

• បតើពព័តរ៌ាៃល្អអ្វរីខលែះថដលពិ្ពបលា្រៃឹងទទួល?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យដំណឹរល្អរាៃៃព័យបដើមថាពព័ត៌រាៃល្អ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សកោប់អំពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:39–43សុំឲ្យ

ពួ្រប្សរបសរបដើមបរឿងខលែរីមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្សរុប

អំពរី«ពព័តរ៌ាៃល្អ»ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្ស

ពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបដើមបរឿងរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ថា

ពួ្រប្្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ39–43ថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖តាមរយៈ�ង្វាយធួៃនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

កូៃគៅទាំងអស់របស់ព្រះៃឹងពគងកផៃលងមួយគៅក្នុងៃគរនៃសិរីល្អគលើកផលងផត្ ួកកៃូអៃ្តរធាៃប៉ុគណាណរះ។

• បហតុអ្វរីោៃជាដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ្ ឺជា«ពព័ត៌រាៃល្អ»សករាប់អ្ន្រ?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់អ្ន្រចំបោះសំណួរបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៥០–៨០
បមបរៀៃទរី៨0៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6:៥0–៨0

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៥០–៧០

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្អំ្ រីែ្មូវការនានានិង្រជ័យទាំងឡាយននការ្រ្រួលោនការជលើកែជម្កើងជៅក្ននុងន្រ

ជសជ�សាទាល

សូមយ្រៃំបុព័ងមួយចំណិតម្រថានា្រ់បរៀៃៃិងបក្ឿង្ ្សំសករាប់បធ្វើៃំបុព័ង។(ឬអ្ន្រអាចបកបើកបប្ទនៃ្លិត្លដុតៃំប្្សងបទៀត

ថដលតកមូវឲ្យរាៃបក្ឿង្ ្សំបកចើៃ)។សូមសរបសររូបមន្ ស្រាបង់ធ្ើ នំបុ័របៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបក្ឿង្ ្សំ

សករាប់បធ្វើៃំបុព័ងបហើយបរ្ហាញវតថែនុទាំងបនាះបៅបពលសិស្សៃិោយពរីវ។(បបើអ្ន្រពុំរាៃបក្ឿង្ ្សំបកចើៃបទអ្ន្រអាចសរបសរវ

បៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលពួ្រប្កោប់)។សូមកោប់សិស្សថាដំបណើររោរនៃរោរបធ្វើៃំបុព័ងអាច�ួយពួ្រប្យល់អំពរីបសច្រ្រីពិត

ថដលៃឹងកោប់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥0–៨0។

សូម�ួយសិស្សបមើលបរិបទបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6បោយរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបធ្វើអ្វរីខលែះពរីមុៃរោរទទួលោៃរោរៃិមិតតេថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៧6?(រោរប្រថកបៃិងរោរពិចារណ្យែូហាៃ៥:២9។បបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើម្បរីចងចាំបរិបទបៃះ

សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបមើលកតួសៗៃូវកបបោ្ចុងបករោយចង្អស់នៃបសច្រ្រីថណនាំដល្់រណ្ឌ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃយែូហាៃ៥:២9ឲ្យឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃ្រំពុងពិចារណ្

អំពរីរោរពិពណ៌នារបស់យែូហាៃអំពរីរោររស់ប�ើងវិញនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃបធ្វើល្អៃិងរោររស់ប�ើងវិញនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដល

បធ្វើអាក្រ្រ់បៅបពលពួ្របលា្រោៃទទួលរោរៃិមិតតេថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដល

យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃកតូវោៃបបើ្របរ្ហាញបនាទាប់ពរីរោរៃិមិតតេអំពរីពួ្រ្រូៃអៃ្រធាៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងខបៃះោ្រ្យល្អរាៃៃព័យថាសុចរិត)។

• កសបរាមខ៥0បតើៃរណ្ថដលពយារោរីៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបនាទាប់អំពរីពួ្រ្រូៃអៃ្រធាៃ?

(អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងបចញម្រ្រ្ននុងដបំណើររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិត)។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧6:៥0–៨0ពិពណ៌នាអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុង

រោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិត។សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៧0បហើយពិពណ៌នា

កោប់អំពរីក្ុរមមៃុស្សដំបូងថដលៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញអំ�នុងរោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិត។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសរបសររូបមន្ ស្រាប់ ការ កាលាយជា មនុស្ស ងសង�សាទាលបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាជាចំថណ្រនៃរោរៃិមិតតេបៃះ

កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃូវរោរពិពណ៌នាមួយអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងទទួលក្ង

រោរបលើ្រតបមកើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥១–៥3បោយ

សាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលតកមវូរោរនានា(បក្ឿង្ ្សំ)បដើម្បរីថកបរោលាយបៅជាមៃុស្សបសប�សាទាល។សូមថណនាំសិស្សថា

បៅបពលពួ្រប្រ្រប�ើញតកមូវរោរមួយបនាះព្ួរប្កតវូោៃអបញជើញឲ្យម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយសរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រ

ប�ើញ។

បរុព្វកថា
ខណៈគពល កុំពុង ដត គ្្វើ ក្� ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ គៅ ន្ងៃទតី ១៦ ដខ កុម្ៈឆ្នាុំ ១៨៣២ 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន គ្្វើក្� ផាលាេ់ ្រ្ជូ � ដ ៏្រុំែុេ្ុំនធិត ចុំគោះ �៉រូហាន ៥:២៩ េ្តីអុំពតី ក្� 

�េ់គឡើងវិញ នន មនុេ្ស េុច�ិត នធិង មនេុ្ស ទុច្ច�ិត ។ ្រនាទា្រ់ពតី គមើលគេើញ ក្�នធិមធិត្ 

អុំពតី េធិ�ីល្អ នន បពះ្រធិតា នធិងបពះរាែ្រុបតា ក្�ធាលាក់ �្រេ់ លរូេ៊ីគហ្វើ� នធិង ពួក ករូន អន្�ធាន 

គនាះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ ក្�នធិមធិត្ អុំពតី អ្កោុំងឡា� 

ដដលនឹង រានចុំដណក ក្ញងក្� �េ់គឡើង វិញ នន មនុេ្សេុច�ិត ៖ ជា ប្រជាែន នន ន្� 

គេគឡសាទាល នធិង គទគ�បសាទាល ។
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គមគ�ៀនទតី ៨០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៥០–៨០

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃសរបសរអំពរីតកមូវរោរនានាបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអ្ន្រអាចៃឹងចង់�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរី

ោ្រ្យមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យដូចបម្ចបដើម្បរី«[ទទួល]ទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»?(្�ៃិងស�៧6:៥១)។(ចបមលែើយ

នានាអាចៃឹងរួមរាៃរោររាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើបបស្រ្រម្ដ៏បទវភាពរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរបដើររាមដំណឹងល្អ

របសក់ទង់)។

• បតើមៃុស្សរានា្់រ«ោៃឈ្នះបោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿ»បោយរបបៀបណ្?(្�ៃិងស�៧6:៥3)។(បដើម្បរី«ោៃឈ្នះ

បោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿ»រាៃៃព័យថាបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួងៃិងអបំពើោបទាំងឡាយបោយរោរអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបដើម្បរីស៊កូទាំក្ប់រោរសា្រល្បងទាំងអស់)។

• បតើវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«ោៃភាជាប់បោយសារកពះវិញ្ញាណនៃបសច្រ្រីសៃយា»?(្�ៃិងស�៧6:៥3)។

(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយា្ឺជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បយើងកតូវោៃ

្សាភាជាប់បោយសារកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយាបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងជាសា្រ្សរីបៅរោៃ់កពះវរបរិាសួ្ ៌

ថាពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយថដលបយើងោៃទទួលកតូវោៃបធ្វើប�ើងបោយកតមឹកតូវបហើយថាបយើងោៃបសាមះកតង់ចបំោះ

បសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយថដលបយើងោៃបធ្វើ។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្រ៏អាចបញ្ជា្រ់ដល់បយើងថាបសច្រ្រីបសាមះកតង់របស់បយើង

ចំបោះពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយកតូវោៃទទួលយ្រចំបោះកពះ្ ងថដរ)។

សូមសបង្ខបបោយខលែរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥4–6៨បោយពៃ្យល់ថាវ្្គ្ម្ពរីរបៃះរាៃបរៀបរាប់ៃូវពរ�ព័យជាបកចើៃ

ថដលកបទាៃដល់អ្ន្រក្ងៃ្របសប�សាទាលដ៏តបមកើងប�ើងៃឹងទទួល។បបើរាៃបពលអ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥4–6៨។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យទាំង

បៃះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំរាល់ពរ�ព័យថដលរាៃអតថែៃព័យពិបសសចបំោះព្ួរប្។

• បតើពរ�ព័យមួយណ្ថដលរាៃអតថែៃព័យជាពិបសសចំបោះអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:69–៧0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលតកមូវឲ្យបុ្ ្គលរានា្រ់ៗរាៃភាពស្រ្ិសមចំបោះៃ្របសប�សាទាល។

• បទាះជាបយើងពយាោមបដើម្បរីរាៃក្បប់ក្ឿង្្សំថដលចាំោច់ទាំងអស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរសប់ៅរបស់បយើង្រ្រីបតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

ោៃៃិោយថាបយើងបៅថតចាោំច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបទៀតបដើម្បរីរាៃភាពស្រ្ិសមទទួលក្ងៃ្របសប�សាទាល?(បនាទាប់ពរី

សិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមោ្រ្យថារូបមន្ ងដើម ដ្ី កាលាយ ងៅជា មនុស្ស 

ងសង�សាទាលគយើងអាចពតូវបាៃគធ្ើឲ្យល្អឥតគខ្ចារះផតតាមរយៈ�ង្វាយធៃួនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទប៉ុគណាណរះ)

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដល្រិច្ចខិតខំដ៏ល្អបំ្ុតរបស់បយើងបដើម្បរីរ្រសារាល់បទបញ្ញតតេិពុំបធ្វើឲ្យបយើងោៃល្អឥតបខាចះ្រ្រី្រ៏

្ិរច្ចខិតខំរបសប់យើងបនាះោៃ�ួយបធ្វើឲ្យបយើងស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលកពះ្ុណរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះៃិងកតវូោៃសរាអាតបោយ

«ដរ្វាយធៃួដ៏ល្អឥតបខាចះរាមរយៈរោរបង្តូរបលាហិតរបស់កទង់���»(្�ៃិងស�៧6:69)។បសច្រ្រីពិតបៃះអាចបលើ្រ

ទ្ឹរចិតតេបយើងឲ្យរ្រសាបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយបហើយទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនានានៃបសច្រ្រីសប្រ្គះដូបច្នះបយើងអាចទទួលពរ�ព័យ

ដ៏អស្់រល្បទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីសំណួរដូចខាងបករោមរួចបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

• បតើបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងខ69អាច�ួយបយើងឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរោ្់រទឹ្រចិតតេបៅបពលបយើងពយាោមបដើម្បរីរាៃរោរបលើ្រ

តបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលោ៉ាងដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីឲ្យបពលក្ប់កោៃ់ដល់សិស្សបហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។សូមពិចារណ្អំពរីរោរ

ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីតួនាទរីរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងរោរ�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយជាល្អឥតបខាចះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៧១–៨០

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនក៏្ែូវោនរែង្ហាញនូវការនិមិែ្តមួយអំ្ រីន្រជ្រជរស្ទាល។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៧១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្អៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃកតូវោៃបរ្ហាញបនាទាប់បទៀត។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើសិរីល្អនៃៃ្របទបរសកទាលបកបៀបបៅៃឹងសិរីល្អនៃៃ្របសប�សាទាលោ៉ាងដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថាបទ្ម្ពរីរបកបើ្រ្ននុងអណំ្ចនៃពៃលែឺប្្សងោនាថដលបបញ្ចញរស្រីម្រពរីកពះចៃ្ទៃិងកពះអាទិត្យបដើម្បរីជាៃិមិតតេរូបនៃភាព

ខុសោនារវងសិរីល្អនៃៃ្របទបរសកទាលៃិងៃ្របសប�សាទាល។ខណៈថដលអ្ន្រទទួលក្ងៃ្របសប�សាទាលៃិងៃ្របទបរស
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គមគ�ៀនទតី ៨០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៥០–៨០

កទាល្ឺទាំងពរីរកតូវោៃរាប់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញនៃមៃុស្សសុចរិតអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលរូបរោយបសប�សាទាល

ៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបោយសិរីល្អរោៃ់ថតមហរិាបហើយរាៃពរ�ព័យបកចើៃជាងអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលោៃរូបរោយ

បទបរសកទាល។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៧២–៨0បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលខុសោនារវងអ្ន្រក្ង

មរត្រនៃៃ្របទបរសកទាលៃឹងអ្ន្រក្ងមរត្រនៃៃ្របសប�សាទាល។បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីអាៃបហើយសូម

ឲ្យពួ្រប្ពិពណ៌នាអំពរីភាពខុសោនាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើរោរពិពណ៌នាជាទូបៅមួយចៃំួៃអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងក្ងៃ្របទបរសកទាល

រាៃអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖អ្ន្រទាំងឡាយ«ថដលោៃសាលាប់បៅបោយោមៃក្រឹត្យវៃិព័យ»[ខ៧២]

អ្ន្រទាំងឡាយ«ថដលពុំោៃទទួលទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវរោលបៅ្រ្ននុងសាច់្ មបែុថៃតេបករោយម្រោៃទទួលទរីបនាទាល់

បនាះ»[ខ៧3–៧4]«ថដលជាមៃុស្សរាៃ្រិតតេិយសបៅបលើថ្ៃដរីថដលខាវា្រ់បោយសារឧោយ្រលនៃមៃុស្ស»

[ខ៧៥]ៃិង«ពួ្រប្ថដលពុំរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវ»[ខ៧9])។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរៃូវបសច្រ្រីបោងចំបោះអស់អ្ន្រថដលោៃសាលាប់បោយោមៃក្រឹត្យវៃិព័យឬអ្ន្រថដល

ោៃទទួលដំណឹងល្អបនាទាប់ពរីរោរសាលាប់(សូមបមើលខ៧២–៧4)សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរយល់ដឹងបថៃថែម

ដល់បុ្ ្គលរានា្រ់ៗទាំងបនាះបពលកទង់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធៃូវបជា្វសនាចុងបករោយរបស់បងកបសុបលា្រ

អាល់វិៃថដលោៃសាលាប់បៅពរីមុៃោត់ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា១3៧:៧–9ឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្រសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរោរបញ្ជា្រ់បថៃថែមអ្វរីខលែះបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យទា្់រទងៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងទទួលយ្រដំណឹងល្អ

បបើសិៃពួ្រប្កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបៅរស់វិញបនាះ?

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៧:9បតើៃរណ្ៃឹងវៃិិច្ព័យបយើងកសបរាម្រិច្ចរោររបស់បយើងៃិងបំណង

កោថានានៃដួងចិតតេរបស់បយើងបនាះ?

សូមអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោមថា៖«សូមចងចាំថារាៃថតកពះថតបែុបណ្ណះថដលសាគល់ដួងចិតតេរបស់បុ្ ្គល

រានា្រ់ៗថដលកទង់អាចបធ្វើរោរវៃិិច្ព័យចុងបករោយដល់បុ្ ្គលរានា្រ់ៗបនាះោៃ»(ងសចក្ដីពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ ៖ ងសចក្ដីងោរ 

ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២004]ទំពព័រ90)។សូម្ ូសបញ្ជា្់រថាបោយសារថតកពះអរាចស់អាចសាគល់ដួងចិតតេរបស់បយើងបនាះបយើង

ពុំ្ ួរបធ្វើរោរវៃិិច្ព័យអំពរីៃ្រណ្មួយថដលបយើងប�ឿថាអ្ន្រដនទៃឹងទទួលក្ងមរត្របនាះបទ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ថដលខាវា្រ់បោយសារឧោយ្រលនៃមៃុស្ស»រាៃៃព័យដូចបមតេច?(្�ៃិងស�៧6:៧៥)។(មៃុស្ស

មួយចំៃួៃកតវូោៃខាវា្រ់ចំបោះសារៈសំខាៃ់នៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយសារថតឥទ្ធិពលខាងបលា្រិយ)។

បតើមៃុស្សមួយចំៃួៃបៅសព្វន្ងៃបៃះខាវា្រ់បោយសារឧោយ្រលនៃមៃុស្សោ៉ាងដូចបមច្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ឃ្លា«ពុំរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវ»(្�ៃិងស�៧6:៧9)សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរកបូសអររា៉ា្រ់ខៃ្រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« គតើ ភាព ក្លាហាន ក្ញង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី បពះគ�េ៊រូវ រាន ន័� ដរូចគមច្ ?. . .

មរូលោឋានប្ឹះ ដ៏ ្ ុំ នន ភាពក្លាហាន គៅ ក្ញង ្ុរព្វគហតុ នន េុច�ិតភាព ្ឺ ជា ក្�គោ�ពប្រតធិ្រត្ធិ ចុំគោះ 

បកឹត្យវិន័� ោុំងអេ់ នន ដុំណឹងល្អ ោុំងបេុង ។. . .

« ក្លាហាន ក្ញង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី បពះគ�េ៊រូវ ្ ឺ បតរូវ គែឿ គលើ បពះប្តីេ្ទ នធិង ដុំណឹងល្អ �្រេ់ បទង់ ជាមួ� នឹង ែុំគនឿ 

ឥត រ្កគ� ។. . .

« ្រ៉ុដន្ វា មធិន ោន់ អេ់ គៅ គឡើ� គទ ។ វា គលើេពតី ក្� គែឿ នធិង ក្� ដឹង គៅ គទៀត ។ គ�ើង បតរូវ ដត គ្្វើ ជា អ្ក �េ់គៅ តាម 

បពះ្រន្ទជូល ពុុំដមន បោន់ ដត ជា អ្ក សាដា្រ់ គនាះ គឡើ� ។ វា គលើេ ពតី ក្� ថ្ ្រគបមើ ដត រាត់ វា ពុុំដមន បោន ់ដត ជា ក្� សា�ភាព 

ដតនឹងរាត់ ពតី ភាព ជា បពះរាែ្រុបតា �្រេ់ បពះអង្គេគ្រ្គះ ្ុ៉រគណាណះ គទ ។ វា ្ ឺ ជា ក្� គោ�ពប្រតធិ្រត្ធិ នធិង ក្� គ្្វើតាម វិន័�  

នធិង គេចក្តីេុច�ិត ផាទាល់ខលៃលួន ។. . .

« គដើម្តី ក្លាហានគៅក្ញង ទតី្រនាទាល់ ពតី បពះគ�េ៊រូវ ្ ឺបតរូវ . . . ‹ ក្ន់ខាជា្់រ ដរា្រ ដល់ចុង ្រុំែុត › ។ (នតីនហ្វទតី ២ ៣១:២០) ។  

្ឺ បតរូវ �េ់គៅ តាម សាេនា �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី អនុវត្ នរូវអ្វតី ដដល គ�ើង ែសា� គដើម្តី �កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ ោុំងឡា� » (Be Valiant 
in the Fight of Faith, » Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៧៤ ទុំព័� ៣៥ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៨០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៥០–៨០

• សូម្ ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ថដលអ្ន្រ្ ិតថារាៃភាពរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បតើអតតេចរិត

ៃិងស្រម្ភាពអ្វរីខលែះថដលបរ្ហាញពរីភាពរោលាហាៃរបស់ពួ្រប្?

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បបើបយើងរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបតើបយើងៃឹងទទួលោៃអ្វរីខលែះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបបនាះពួ្រប្

្ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងកាលាហាៃគៅក្នុងទបីបនាទាល់្ បីព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគយើងអាចទទួលបាៃ

ៃគរគសគ�ោទាលនៃព្រះ។សូមបថៃថែមបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងរូបមន្ ស្រាប់ ការ កាលាយ ងៅជា មនុស្ស ងសង�សាទាលបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

អំពរីអ្វរីមួយថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីរោៃ់ថតរោលាហាៃបៅបលើទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រថាពួ្រប្រានា្រ់ៗ រាៃសរោដាៃុពលបដើម្បរីទទួលោៃៃ្របសប�សាទាល។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

៧២–៧៦:៨០ ( គមគ�ៀន ទតី ១៦ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧២–៧6:៨0(បមបរៀៃទរី១6)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺជា គេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧២–៧៦:៨០ ( គមគ�ៀនទតី ១៦ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧២–៧៤)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�គៅ ្រគបមើ �្រេ់ នរូវល គខ វីតនតី ឲ្យ គ្្វើ ជា ្រ៊ីេ្សព គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ក្�គៅ្រគបមើ គៅក្ញង សាេនាចបក 

នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ្ ឺ មក ពតី បពះអង្គ េគ្រ្គះ ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ្រ៊ីេ្សព នធិង ប្រធានសាខា ប្្រ់ប្ង កធិច្ចក្�ខាង សាច់្ ម 

នធិង ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់ សាេនាចបក គៅក្ញង វួដ ឬ សាខា �្រេ់ពួកោត់ ។ អុំឡញងគពល គ�ៀន អុំពតី កធិច្ចក្�្រកដប្រ ដ ៏្រុំែុេ ្ ុំនធិត នន បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ 

�្រេ់ពយាក្�ី�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គនាះ េធិេ្ស បាន �កគេើញ គោលក្�ណ៍ ថ្ ករូនគកមេង តរូចៗ ្ ឺ រាន ភាព ្រ�ិេុទ្ បតរូវបាន ដញក គោ� ដរ្វា� ្ ួន �្រេ់ 

បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៥)
តាម��ៈ ក្�េធិកសា ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ពួក ដអលគឌើ� មួ� បកុម នន សាេនាចបក គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ព�ែ័� នានា ដដល 

បពះអរាចាេ់ ប្រោន ដល់ អេ់ អ្ក ដដលគសាមះបតង់ គៅក្ញង ក្�ប្រក្េ ដុំណឹង ល្អ  ។ តាម��ៈ បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ពួកដអលគឌើ� មួ� 

បកមុ គែ្សង គទៀត គនាះ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ បពះអរាចាេ់ ្រញ្ជា គ�ើង ឲ្យ ឧេសាហ៍ ក្ញង ប្្់រ ែុំពរូក ោុំងអេ់ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:១–៤៩)
ខណៈ ដដល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង េី៊ឌនតី �ិកដុន បាន ពធិចា�ណា ពតី អតថែន័� នន �៉រូហាន ៥:២៩ ពួកគ្ បតរូវបាន ប្រោន ក្�នធិមធិត្ មួ� ពតី 

បពះអរាចាេ់ ។ មុននឹង េធិកសា អុំពតីក្�នធិមធិត្ គនះ េធិេ្ស បាន គេើញ គោលក្�ណ៍ នានា ោក់ ទង នឹង បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គដើម្តី គ្រើក េដម្ង 

គេចក្តីពធិត ដល់ ពួក គ�ើង ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ដែក្ដុំ្ររូង នន ក្�នធិមធិត្ គនាះពួកគ្ បាន �កគេើញ គោលលទ្ធិ ជាគបចើន អុំពតី បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ 

នធិង សាតាុំង ។ េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ តាម��ៈ ដរ្វា�្ួន �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ករូន គៅ ោុំងអេ់ �្រេ់ បពះ គលើកដលង ដត ពួក ករូន 

អន្�ធាន្រ៉ុគណាណះ អាច បតរូវបាន េគ្រ្គះ គចញ ពតី អុំគពើបា្រ ែង នធិង គេចក្តី សាលា្រ់ ែង ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៥០–៨០)
អុំឡញងគពល េធិកសា ពតី អ្វតី ដដល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង េី៊ឌនតី �ិកដុន បាន គេើញ គៅក្ញង ក្�នធិមធិត្ ោក ់ទង នឹង ន្� គេគឡសាទាល គនាះ េធិេ្ស បាន 

�កគេើញ ពតី ព�ែ័� ដ៏ គៅ អេ់កល្ ជានធិច្ច ដដល នឹង បតរូវប្រោន មក ដល់ អេ់ អ្ក ដដល ទទួល ទតី្រនាទាល់ អុំពតី បពះគ�េ៊រូវ គហើ� គោ�ពបពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ 

បទង់ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គេើញ ែងដដ� ថ្ គ�ើង អាច បតរូវបាន គ្្វើ ឲ្យ ល្អ ឥតគខាចាះ តាម��ៈ ដរ្វា�្ួន នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ តាម��ៈ ក្�គប្រៀ្រគ្ៀ្រ 

នរូវភាព ខេុោនា �វាង ន្� គេគឡសាទាល នធិង ន្�គទគ�េបោល គនាះេធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ក្លាហាន ក្ញង ទតី្រនាទាល់ ពតី បពះគ�េ៊រូវ គនាះ 

គ�ើង អាច ប្ង ន្� គេគឡសាទាល នន បពះ បាន ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបលើអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដៃុោៃបរៀៃអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះៃិងៃ្របសប�សាទាលៃិង

ៃ្របទបរសកទាលរាមរយៈរោរៃិមិតតេថដលោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6។
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គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កំណ្រ់ចំណាំ ៖បដើម្បរី�ួយសិស្ស្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីទបៃ្ទញវ្្គចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា៧6:40–4១,អ្ន្រអាចសូកតវជាមួយព្ួរប្បៅបពលចាប់ប្តេើមឬបពលចប់ថានា្រ់បៃះ។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:២០–២៤

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនោនជមើលជ�ើញការនិមិែ្តមួយអំ្រី្្ះវររែិតាសួ្៌និង្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ

សករាប់ទំៃុ្រដបមកើងធរាមៃិោឋាៃសូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បកចៀងបទ«ខញនុំដឹងថាកពះបកោសបលាះខញនុំបៅរស់»(ទ្ំនុក ្រងម្កើរ

ទំពព័រ៧6)។ោ្រ្យបពចៃ៏នៃទំៃុ្រតបមកើងបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យរាៃអារម្ណ៍ពរីកពះបចសាដានៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដល

ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីសាថាៃភាពដូចខាងបករោម៖អំ�នុងបពល្រំពុងអង្គនុយបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃមួយបៅសាលាបរៀៃ

ក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រចាប់ប្្ើមពិភា្រសាអំពរីសាសនា្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រ។បៅបពលៃិោយពរីក្ិសតេសាសនាក្ូបបកងៀៃសួរបបើ

រាៃៃរណ្ជាក្ិសតេសាសៃិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់បៃះថដលស្ព័ក្ចិតតេថច្រចាយអំពរី�ំបៃឿរបស់ខលែលួៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• កបសៃិបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះបតើអ្ន្រៃឹងៃិោយថាអ្ន្រប�ឿបហើយសាគល់អ្វរីខលែះអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបយើងអាចបរៀៃបសច្រតេរីពិតជាបកចើៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6។

សូម�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្របរិបទនៃវិវរណៈបៃះប�ើងវិញបោយសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបធ្វើអ្វរីខលែះពរីមុៃពួ្របលា្រោៃទទួលរោរៃិមិតតេថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6?(កបសិៃបបើចាំោច់សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបមើលរោរថណនាំ្រណ្ឌបៃះប�ើងវិញ)។

• បតើយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃប�ើញៃរណ្មុៃប្បៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបនាះ?(កបសិៃបបើសិស្សពុំអាចចាំ

បទសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:២0–២4បដើម្បរីថស្វងរ្រចបមលែើយ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:២0–២4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្អៀងរាម

រ្របមើលបសច្រតេរីពិតថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើរាៃបសច្រតេរីពិតអ្វរីខលែះថដលយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាមរយៈរោរៃិមិតតេបៃះ?

(សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ)។

សិស្សអាចៃឹងរ្រប�ើញបោលលទ្ធិប្្សងៗរួមរាៃដូចខាងបករោម៖ព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទជាតួអង្គមាៃព្រះជៃ្មរស់មាៃព្រះកាយសិរី

រុងគរឿងព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិងព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាតួអង្គគែ្សង្ បីោនាព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាព្រះរាជបពុតាសំណ្្ផតមួយគត់

របស់ព្រះវរបិតាព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាអង្គបង្កបគង្កើតនៃ្ ិភ្គោកគៃរះៃិង្ ិភ្�នទគទៀតបហើយគយើងគឺជាបពុតាបុពតបីសំណ្្

របស់ព្រះ។(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងៃូវបោលរោរណ៍ចុងបករោយបៃះបនាះអ្ន្រអាចអបញជើញព្ួរប្ឲ្យអាៃ

មែូសាយ៥:៧)។

• បតើបសច្រតេរីពិតណ្មួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃថដលអ្ន្រអាចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីវោៃ?បតើអ្ន្រដឹងថាវជារោរពិត

បោយរបបៀបណ្?

សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6:២២–២4្ឺជាវ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរមួយ។សូមឲ្យពួ្រប្កោប់

ប្មះពរីមៃុស្សដនទបទៀតថដលកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបរ្ហាញកពះរោយកទង់ដល់ព្ួរប្បករៅពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃ។(បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសិ្រសាបៅ្ ្ទះរបស់ពួ្រប្សករាប់ន្ងៃទរី3សិស្សកតូវោៃចាត់ឲ្យថស្វងរ្របទ្ម្ពរីរបោងបៅៃឹង

ដំបណើរបរឿងប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរថដលពយារោរីោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីរោរប�ើញកពះអង្គសប្រ្គះ។ឧទាហរណ៍សូមបមើល

ៃិ្រ្ខមៃំ33:១១;ពងសាវរារ្រ្សកតទរី១១១:9;ៃិងបអសាយ6:៥;សូមបមើល្ ងថដររា៉ាថាយ៥:៨)។
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៥០–៨០

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុនជ�ើញនរ្ជសជ�សាទាលនិងន្រជ្រជរស្ទាលជៅក្ននុងការនិមែិ្ត

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីប្មះទរី្រថៃលែងមួយចៃួំៃថដលពួ្រប្ចង់បៅបពលវិស្សមរោលឬបៅន្ងៃបុណ្យជាតិ។(សូមសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូម្ ូសរង្វង់បលើទិសបៅមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្ស

ពិពណ៌នាពរី្ លែតូវថដលពួ្រប្ៃឹងកតវូថតបធ្វើដំបណើរបដើម្បរីបៅដល់ទិសបៅថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើស។សូមបក�ើសបរើសយ្រទិសបៅ

មួយបទៀតបចញពរីបញជរីទាំងបនាះថដលសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃថដលរាៃចំណុចពិបសសខុសៗោនាពរីទិសបៅទរីមួយថដលអ្ន្រោៃ

្ូសរង្វង់។

• កបសិៃបបើអ្ន្របធ្វើដំបណើររាម្ លែតូវនៃទិសបៅទរីមួយថដលអ្ន្រោៃពិពណ៌នាបតើវៃឹងនាំអ្ន្របៅរោៃ់ទិសបៅប្្សងបទៀតឬបទ?

• បតើទិសបៅថដលអ្ន្របក�ើសបរើសរាៃឥទ្ធិពលបលើ្ លែតូវថដលអ្ន្រកតូវថតបធ្វើដបំណើរបដើម្បរីបៅដល់ទរីបនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្បៅ«បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6៖ចំណុចសំខាៃ់ៗ

នៃរោរៃិមិតតេ»រូបបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសករាប់ន្ងៃទរី3។

សកែ្មភា្

ចំងណរះដឹរ

ការយារែកជាងលើកទី្ ីរ
គ. និង ស.៤៣:២២

សហស្សវត្សរ៍
គ. និង ស.៤៣:៣០

ែួយរដរូវដ៏ខ្ីប៉ុង្ណរះ
គ. និង ស.៤៣:៣១

១០០០ឆ្នាំ

ងៅពកែ ព្រះអរ្គគាំពទ អ្នកជាប់ងោទ

ព្រះវរបិតាសួ្៌ ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ ្ួកងយើរ

ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ពពរះ ខិត ជិត ពពរះ

សិរីល្អននន្រងសងេស្ទាល

( ខ ៥០–៧០, ៩២–៩៦ )

សិរីល្អងទងរសពរាល

( ខ ៧១–៨០, ៨៧, ៩១, ៩៧ )

សិរីល្អងទងេស្ទាល

( ខ ៨១–៨៦, ៨៨–៩០, ៩៨–១១២ )

ងគាលលទ្ធិនិរងសចក្ីសញ្ញា៧៦បង្ហាញ្ ី

ការនិែិត្ត

ការធ្លាក់របស់លរូស៊ីងហវើរ

( ខ ២៥- ២៧ )

សិរីល្អននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

( ខ ១៩- ២៤ )

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ 
( ពពំដដន នន សាសន៍ 

មេេិន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

អូនៃអូ

ខឺតឡង់

ទមនលេ អូនៃអូ

្ួកករូនអន្តរធ្ន

( ខ ៣០- ៤៩ )

• បតើរោរពិភា្រសារបស់បយើងអំពរី្ លែតូវៃិងទិសបៅនានាទា្រ់ទងៃឹងរោរៃិមិតតេថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៧6ោ៉ាងដូចបមតេច?(បចញពរីរោរៃិមិតតេបៃះបយើងបរៀៃអំពរី្ លែតូវឬ�បកមើសនានាថដលនាំបៅរ្រទិសបៅដ៏អស់្រល្ប

ជាៃិច្ចថដលអាចរាៃដល់បយើងរានា្រ់ៗ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥១–៥3ឲ្យឮៗថដលពិពណ៌នាអំពរី្ លែតូវបឆ្ពះបៅរោៃ់

ភាពតបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៧២–

៧9ឲ្យឮៗថដលពិពណ៌នាអំពរី្លែតូវថដលនាំបៅរ្រៃ្របទបរសកទាល។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល្លែតូវថដលនាំបឆ្ពះ

បៅរោៃ់ៃ្របសប�សាទាលខុសពរី្ លែតូវថដលនាំបៅរោៃ់ៃ្របទបរសកទាលោ៉ាងដូចបមតេច។

• បតើអ្ន្រោៃសរាគល់ប�ើញភាពខុសោនាអ្វរីខលែះរវងអ្ន្រថដលក្ងមរត្រនៃភាពតបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលៃិងអស់

អ្ន្រថដលក្ងមរត្រនៃៃ្របទបរសកទាល?(ភាពខុសោនាមួយសំខាៃ់ថដលសិស្សអាចសរាគល់ប�ើញបនាះ្ ឺថាអស់អ្ន្រ

ថដលក្ងៃ្របទបរសកទាល«ពុំរោលាហាៃ្រ្ននុងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវ»ប�ើយ(្�ៃិងស�៧6:៧9)។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៥១–៥3បោយរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ពុំបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្បសិន ងបើ ងយើរ កាលាហានក្នុរ ទ្ដីបនាទាល់ ពដី ្ពទះងយសមូវ 

ងនាទះ. . .

• បចញពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ៥១–៥3បតើអ្ន្រៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៃះោ៉ាងដូចបម្ច?(ពួ្រប្អាចបកបើ

ោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេសិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ពបសិៃគបើគយើងកាលាហាៃគៅក្នុងទបីបនាទាល់្ បី

ព្រះគយស៊ូវគនារះគយើងអាចទទួលបាៃភា្តគម្កើងគ�ើងគៅក្នុងៃគរគសគ�ោទាលនៃព្រះ)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧២–៧៦:៨០ ( គមគ�ៀនទតី ១៦ )

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងអំពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្វរីខលែះជាភាពខុសោនារវងរោររាៃទរីបនាទាល់ពរីកពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោររាៃភាពរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់បនាះ?

• បតើទបង្វើៃិងឥរិោបទមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងខលែលួៃនៃអស់អ្ន្រថដលរោលាហាៃ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃពរី

កពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាពួ្រប្រានា្រ់ៗ រាៃសរោដាៃុពលបដើម្បរីទទួលភាពតបមតេើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។

សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្ថាបតើ�បកមើសថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើនាំពួ្រប្បៅរោៃ់ទិសបៅអស្់រល្បជាៃិច្ចថដលៃឹងនាំព្ួរប្

បៅរោៃ់សុ្មង្គលដ៏មហរិាបំ្ុតឬបទ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧–៨៣)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរសិ្រសារបស់ខលែលួៃអំ�នុងបពលនៃសោតាហ៍បករោយបៃះអ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរ

ខាងបករោម៖បហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់រំពឹងរោៃ់ថតខាលាំងពរីអស់អ្ន្រថដលោៃទទួលពៃលែឺៃិងចំបណះដឹងរោៃ់ថតបកចើៃោ៉ាង

ដូបច្នះ?បករៅពរីបញ្ចប់រោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្អំពរីរោរៃិមិតតេថដលោៃកបទាៃឲ្យពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃថដលោៃ

្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6,បនាះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃឹងបរៀៃពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់រំពឹងចង់ោៃ

ពរីអស់អ្ន្រថដលកទង់ោៃកបទាៃឲ្យៃូវអ្វរីៗជាបកចើៃ។សិស្ស្រ៏ៃឹងអាៃ្ ងថដរអំពរីរោរពៃ្យល់នៃោ្រ្យ«តួរាៃ�រីវិតបួៃ»ថដល

រាៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4:6–9។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩
បមបរៀៃទរី៨១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6:៨១–១១9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៨១–១១២

្្ះអម្ចាស់រែង្ហាញដល់យ៉ូតសរែស៊្មី្និងស៊មី�នរីរិកដុននូវការនិមិែ្តមួយអំ្រីន្រជ្រជ�សាទាល

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថារាៃមិតតេរានា្រ់ថដលជាសរា�ិ្រនៃ�ំបៃឿក្រីស្ទសាសនាប្្សងបទៀតៃិោយបៅរោៃ់ព្ួរប្ថា

«ក្ូ្ រ្វាលរបស់ខញនុំោៃកោប់បយើងថាបនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់បៅបនាះបយើងអាចៃឹងបៅសាថាៃសួ្ ៌ឬបៅសាថាៃៃរ្រ។ខញនុំ

រាៃអារម្ណ៍ថាខញនុំពុំល្អក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបៅសាថាៃសួ្៌ឥ�តូវបៃះបទបែុថៃតេខញនុំ្រ៏ពុំរាៃអារម្ណ៍ថាខញនុំអាក្រ្រ់ខាលាំងថដល្ ួរបៅ

សាថាៃៃរ្របនាះថដរ។បតើសាសនារបស់អ្ន្របបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីសាថាៃសួ្ ៌ៃិងសាថាៃៃរ្រ?»

• បតើអ្ន្រៃឹងបឆលែើយតបចំបោះមិតតេរបស់អ្ន្រោ៉ាងណ្ថដរ?

សូមបរ្ហាញឌរីោ៉ាករោមដ្រកសង់ម្រពរីបមបរៀៃ៧៨ថដលបៅថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6៖រោរថចងអំពរីរោរៃិមិតតេ»

ឬអបញជើញសិស្សឲ្យដ្រៃូវចបាប់ចមលែងនៃឌរីោ៉ាករោមផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បចញម្រ)។បៅបពលសិស្សពិភា្រសាថ្្ន្រថដលបៅសល់

នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្ឲ្យថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតថដលអាចៃឹង�ួយមិតតេរានា្រ់បៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៨១–៨3,១0១,១03ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាអំពរីមៃុស្សថដលៃឹងទទួលក្ងៃ្របទប�សាទាល។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលពិពណ៌នាអំពរីមៃុស្សថដលៃឹងក្ងៃ្របទប�សាទាល?(អ្ន្រអាចៃឹង

ចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថា្្ូមន្អា្ម្ឺជាមៃុស្សរានា្់រថដលចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាពទាំងឡាយថដលអបញជើញឲ្យរាៃឥទ្ធិពលនៃ

វិញ្ញាណអារ្រ្សម្រ។ពួកកំផិ្រ្ឺជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលចូលរួម្រ្ននុងអបំពើោបខាង្ លែតូវប្ទ)។

• កសបរាមខ៨២ៃិង១0១មៃុស្សមួយចំៃួៃៃឹងក្ងៃ្របទប�សាទាលបោយសារពួ្រប្ោៃបដិបសធទទួលយ្រ

ពរ�ព័យដ៏មហិរាថដលោៃកបទាៃដល់ព្ួរប្។បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលពួ្រប្ោៃបដិបសធ?(ពួ្រប្ោៃបដិបសធ

ទរីបនាទាល់ពរីកពះបយសូ៊វៃិងដំណឹងល្អបោយស្ព័ក្ចិតតេ។បោយសារពួ្រប្បដបិសធកពះអង្គសប្រ្គះៃិងដំណឹងល្អរបស់កទង់

បនាះពួ្រប្បដបិសធឱរោសបដើម្បរីថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ព្ួរប្បហើយកតូវោៃលាងសរាអាតរាមរយៈដរ្វាយធួៃបនាះ។

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅបមបរៀៃមុៃៗអំពរីរោរ

រាៃភាពរោលាហាៃចំបោះទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាសិរីល្អថដលបយើងក្ងៃឹងអាកសព័យបៅបលើរបបៀប

ថដលបយើងទទួលទរីបនាទាល់បៃះ[សូមបមើល្�ៃិងស�៧6:៥0–៥១,69,៧៨–៧9,៨១–៨២,១0១])។

• កសបរាមខ៨3បតើអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងទទួលក្ងៃ្របទប�សាទាលខុសពរីពួ្រ្រូៃអៃ្រធាៃោ៉ាងដូចបមច្?(ព្ួរប្ពុំ

ោៃបធ្វើោបថដលពុំអាចអ្ព័យបទាសនៃរោរបដិបសធកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបទ[សូមបមើល្ៃិងស៧6:3៥])។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៨4–៨៥,១04–១06បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលៃឹង

ប្រើតប�ើងចំបោះមៃុស្សទុច្ចរិតមៃុបពលពួ្រប្អាចទទួលោៃសិរីល្អបទប�សាទាល។

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន គនះពធិភាកសាចុំគោះ ក្�នធិមធិត្ អុំពតី េធិ�ីល្អ គទគឡសាទាល ដដល បាន ្ររ្ហាញ ដល់ 

�៉រូដេ្រ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន ដរូ ចបាន កត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

៧៦។ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន បាន ពធិពណ៌នា អុំពតី អ្វតី ដដល ពួក គលាក បាន 

គ�ៀន អុំពតី អ្កោុំងឡា� ដដល នឹង ទទួល ប្ង ន្� គទគឡសាទាល នធិង អុំពតី លទ្ែល នន ក្� 

្រដធិគេ្ ទតី្រនាទាល់នន បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ ។ ពួក គលាក ក ៏បាន ពធិពណ៌នា អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

ន្� គទគឡសាទាល ខេុពតី ន្� េធិ�ីល្អ គែ្សងៗ គទៀត ែងដដ� ។

ការឲ្យនិយមន័យពាក្យ

ឬឃ្លាពរិាកៗ

ចុំដណក នន ក្� �ល់ដឹង អុំពតី រាតធិក្ នន 

្រទ្ម្ពតី� ្ឺ ជា ក្� គ�ៀនេរូបត អុំពតី អតថែន�័ 

នន ោក្យ ឬ ឃ្លា ពធិបាកៗ  ។ គៅគពល អ្ក 

គ�ៀ្រចុំ គដើម ត្ី្រគបងៀន េរូម បបា្់រោក្យ ឬ 

ឃ្លា គចញ មកពតី ្រទ្ម្ពតី� ដដលេធិេ្ស 

អាច នឹង ពុុំ ធាលា្រ់សាគល ់។ ្រនាទា្រ់មក�ក

គមើលគេចក្តីពន្យលគ់ៅក្ញង វចនានបុកម 

គេៀវគៅ េធិកសា គលខគយង នធិង 

ែុំនួ�ក្� េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� គដើម្តីែួ� អ្ក 

ឲ្យរាន ក្� �ល់ដឹង បតឹមបតរូវ អុំពតី អតថែន័� 

�្រេ់ វា ។ េរូម ្រគបងៀនេធិេ្ស អុំពតី �គ្រៀ្រ 

គដើម្តី �ក គមើល ្ នធាន ោុំងគនះ គោ� 

ខលៃលួនគ្ គដើម្តីពបងតីក ក្�េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� 

ផាទាល់ ខលៃលួន �្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៨១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩

• បតើអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះព្ួរទុច្ចរិតពរីមុៃពួ្រប្ៃឹងកតូវោៃបកោសបលាះបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យទទួលក្ងៃ្រ

បទប�សាទាល?(សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លទទួលពគងៃគរគទគ�ោទាល

ពតវូផតរងទុក្ខក្នុងៃរក្ បីមុៃ្ ួកគគពតូវបាៃគពបាសគោរះគោយព្រះអង្គសគ្ង្ររះ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីអតថែៃព័យនៃោ្រ្យនរកសូមពៃ្យល់ថាបទ្ម្ពរីរបកបើោ្រ្យបៃះរាមរបបៀបោ៉ាងបហាចណ្ស់ពរីរោ៉ាង។

ទរីមួយៃរ្រ្ឺជាថ ្្ន្រនៃពិ្ ពវិញ្ញាណថដលោៃក្ងបោយព្ួរទុច្ចរិតបហើយវរាៃពិតថមៃបែុថៃតេជាសាថាៃភាពបបណ្ដាះអាសៃ្ន

នៃទណ្ឌ្រម្ៃិងរោររងទុ្រ្ខខាងវិញ្ញាណ។ទរីពរីរបពលខលែះបទ្ម្ពរីរបកបើោ្រ្យនរកសំបៅបៅបលើសាថាៃភាពជាអចិន្ៃតេយ៍នៃ

ទណ្ឌ្រម្ៃិងរោររងទ្ុរ្ខសករាប់ពួ្រ្រូៃអៃ្រធាៃ។(សូមបមើលBibleDictionary« Hell»បសច្រ្រីថណនាំដល់កពះ្ម្ពរីរ

«Hell»scriptures.lds.org)។

• បតើោ្រ្យបៅ្រ្ននុងខ៨4–៨៥ៃិង១04–១06ពិពណ៌នាអ្វរីខលែះអំពរីរោររងទ្ុរ្ខថដលពួ្រទុច្ចរិតៃឹងទទួលបទពបិសាធៃ៍

បនាទាប់ពរីព្ួរប្សាលាប់បៅ?(អ្ន្រអាចចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ១0៥ឃ្លា«ប្លែើងដប៏ឆះអស់្រល្បជាៃិច្ច»

្ឺបរ្ហាញពរីរោរបកបៀបបធៀបថដលសបំៅបៅបលើរោររងទុ្រ្ខរបស់ព្ួរទុច្ចរិតថដលៃឹងក្ងៃ្របទប�សាទាល។វពុំរាៃៃព័យថា

រោររងទ្ុរ្ខរបស់ព្ួរប្ៃឹងោមៃទរីបញ្ចប់បនាះប�ើយ។សូមបមើល្�ៃិងស�១9:4–១២)។

សូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថាសាថាៃភាពទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងសាថាៃៃរ្រចំបោះអស់អ្ន្រថដលៃឹងក្ង

ៃ្របទប�សាទាលោៃទទួលបទពិបសាធៃ៍បោយកោៃ់ថតទទួលបបណ្ដាះអាសៃ្នបែុបណ្ណះ។បោយសារថតបុ្ ្គលរានា្រ់ៗទាំងបៃះ

ៃឹងមៃិថកបចិតតេបហើយអៃុវតតេពរ�ព័យនៃដរ្វាយធួៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បនាះព្ួរប្ៃឹងបៃ្សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃៃរ្របពញមួយ

សហស្សវត្សរ៍បង់ន្លែបទាស្រំហុសសករាប់អំបពើោបរបស់ព្ួរប្រាមរយៈអ្វរីៗថដលពួ្រប្រងទុ្រ្ខ។

• បតើឃ្លាអ្វរីខលែះបចញម្រពរីខ៨៥ៃិង១06ថដលបបកងៀៃថាៃរ្រៃឹងជាសាថាៃភាពបបណ្ដាះអាសៃ្នមួយ

សករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងក្ងៃ្របទប�សាទាល?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធបហើយអបញជើញ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់រ្រលទ្្ធ លនៃរោររងទុ្រ្ខថដលពួ្រទុច្ចរិតៃឹងទទួលពិបសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងសាថាៃៃរ្រ៖

« ក្�� ងទុកខេគនះ នឹង ជា មគ្យាបា� ម�ួ នន ក្� លាងេរាអាត ឬ ក្� ្រេ្សញទ្ គហើ� តាម��ៈវា 

គនាះពួកទុច្ច�ិត នឹង នាុំមកនរូវ សាថាន ភាព មួ� ដដល ពួកគ្ អាច នឹងគៅ ដដល តាម��ៈ ក្� គបបាេគលាះ នន 

បពះ គ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គនាះ គ្ ទទួលបាន នរូវ ែតីវិត អមតៈ ។ វិញ្ញាណ នធិង �រូ្រក្� �្រេ់ពួកគ្ នឹង បតរូវ បាន ែ្គញុំ ោនា 

សា�ជា្មេតី គហើ�ពួកគ្ នឹង �េ់ គៅ ក្ញ ងន្� គទគឡសាទាល ។ ្រ៉ុដន្ ក្� �េ់ គឡើងវិញ គនះ នឹង ពុុំ គកើត រាន គទ 

�ហរូត ោល់ ដត ចុង ្រុំែុត នន គលាកធិ� » (Doctrines of Salvation ចងបកង គោ� ប្រ៊រូេ អ័� 

រា៉ាក់ខន់េតី វ៉ុល ៣ [ ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦ ] ២:២៩៨ ) ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១06–១0៨បោយពៃ្យល់ថាពួ្រទុច្ចរិតៃឹងរងទុ្រ្ខចបំោះអបំពើោបរបស់ព្ួរប្

រហូតដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបញ្ចប់្រិច្ចរោររបស់កទង់បហើយបលើ្រៃ្រនៃកពះបៅបលើថ្ៃដរីបៅថាវាយកពះបិរាកទង់។បពលបនាះ

កពះក្រីស្ទៃឹងកតូវបោំ្រ់ម្រុដបោយសិរីល្អ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១09–១១១ឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៧:9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងបៅបពល

អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវក្ងៃ្របទប�សាទាលម្រខាងមុខបលលែព័ង្គនៃកពះបដើម្បរី�ំៃុំ�ំរះបនាះ។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១១0បតើរាៃអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្សទាំងបៃះកតវូោៃនាំបៅខាង

មុខបលលែព័ង្គនៃកពះបដើម្បរី�ំៃុំ�ំរះបនាះ?(ពួ្រប្ៃឹងលុត�ង្គង់ចុះបហើយទទួលសាគល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាកពះអង្គសប្រ្គះ

របស់ពួ្រប្)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១១១ៃិង១3៧:9បតើកពះអរាចស់ៃឹង�ំៃុំ�ំរះថ្្អ្របៅបលើបរឿងអ្វរីខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាខ១១១សំបៅជា្រ់លា្រ់បៅបលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងក្ងៃ្របទប�សាទាល្រ្រី្រ៏បសច្រ្រីពិតោៃ

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខបៃះអៃុវតតេចំបោះមៃុស្សក្ប់រូប្ងថដរ។
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គមគ�ៀនទតី ៨១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩

• កសបរាមខ១១១បតើ្ររាតាអ្វរីខលែះៃឹង្រំណត់អំពរីៃ្រនៃសិរីល្អថដលបយើងៃឹងក្ងបនាះ?(សូម�ួយសិស្សសាគលៃ់ូវ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ៃគរនៃសិរីល្អផ�លគយើងពគងៃឹងពតូវបាៃកំណត់គោយទគង្ើរបស់គយើងគៅក្នុងជបីវិតគៃរះ

ៃិងបំណងពបាថ្នានៃ�ួងចិត្តរបស់គយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបោលលទ្ធិបៃះរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើរោរបក�ើសបរើសរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:៨6–៨9,9៨,១១២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលោ្រ្យ

ៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរី�រីវិតអមតរាៃទកមង់ោ៉ាងណ្ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលក្ងៃ្របទប�សាទាល។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបនាះបរ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិង្រ្រីបមរាតារបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃរោរដ្រកសង់បចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:9១–9៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលៃ្រនៃសិរីល្អបកបៀប្ ្ទឹមៃឹងោនា។

• បតើសិរីល្អនៃៃ្របសប�សាទាលខុសពរីសិរីល្អនៃៃ្របទបរកទាលៃិងបទប�សាទាលោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យ

ប្្សងបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖សិរីល្អនៃៃគរគសគ�ោទាលល្អគលើសលប់ជាង

សិរីល្អនៃៃគរគទគរពទាលៃិងៃគរគទគ�ោទាល)។

• កសបរាមខ9២–9៥បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតរាៃចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលរោរបលើ្រតបមកើងបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល?បតើពរ�ព័យទាំងឡាយបៃះបកបៀបបធៀបៃឹងពរ�ព័យទាំងឡាយថដលៃឹងកតូវោៃ្ ្ល់បៅដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលក្ងៃ្របទប�សាទាលោ៉ាងដូចបមច្ថដរ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:១១៣–១១៩

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី និងស៊មី�នរីរិកដុន្ន្យល់អំ្ រីរជរែៀរែតដលអ្នកដន្រអាច្រ្រួលោនចំជណះដឹងតដល្ ួកជោកោន្រ្ួរល

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១១3–១១9បោយពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរពិពណ៌នាអំពរីរោរៃិមិតតេបៃះយែូថសប

ស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃថ្លែងថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាព្ួរបលា្រ្រុំឲ្យសរបសរៃូវអ្វរីៗទាំងអស់ថដលពួ្របលា្រកតូវោៃបបើ្រ

បរ្ហាញឲ្យប�ើញបនាះប�ើយ។ពួ្របលា្រ្រ៏ោៃពៃ្យល់្ ងថដរៃូវអ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីអាចបមើលប�ើញៃិងយល់ៃូវអា្៌

្រំោំងនៃៃ្រនៃកពះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6:១១6–១១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរី

របបៀបថដលបយើងអាចបមើលប�ើញៃិងយល់ៃូវអា្៌្រំោំងនៃៃ្រនៃកពះ។

• កសបរាមខទាំងបៃះបតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអាចបមើលប�ើញៃិងយល់ៃូវអា្៌្រំោំងនៃៃ្រនៃកពះ?(សូមបមើល្ ងថដរ

្�ៃិងស�៧6:៥–១0)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សពៃ្យល់ៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិនានាថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៧6សូមរំឭ្រព្ួរប្អំពរីសំណួរថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃថា៖«បតើសាសនារបស់អ្ន្របបកងៀៃ

អ្វរីខលែះអំពរីសាថាៃសួ្៌ៃិងសាថាៃៃរ្រ?»សូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយសុំឲ្យពួ្រប្បធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីបបងកើតជា្ បករាងមួយ

អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាបនាទាប់ពរីរយៈបពលពរីរបរីនាទរីម្របនាះនដ្ូៃិមួយៗ

ៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ដល់្ ូប្្សងៗបទៀត។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំរបស់ព្ួរប្សូមថច្រសំណួរដូចខាងបករោមឬសរបសរសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃ

បពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ៖

គតើ បពះអរាចាេ់ គ្រើក េដម្ង អ្វតី ខលៃះ អុំពតី សាថានេួ្៌ នធិង សាថានន�ក គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៦?

គតើ ភាព ខុេោនា �វាង ន្�េធិ�ីល្អ នធិមួ�ៗ រានអ្វតីខលៃះ ?

គតើ ភាព ខុេោនា អ្វតីខលៃះ នឹងគកើតរានគោ�សា� ែគបមើេ ដដលបាន គ្្វើ គឡើងពតីេុំណាក់ អ្កោុំងឡា� ដដល ប្ង ន្� ោុំងគនះ 

នធិង អ្កោុំងឡា� ដដល ពុុំ ប្ង ន្� នន េធិ�ីល្អ ណាមួ� គនាះ ?

គតើ ក្� ពធិតអ្វតីខលៃះដដលអ្កបានដឹង អុំពតី បពះអង្គេគ្រ្គះ នធិង តួនាទតី �្រេ់បទង ់គៅក្ញង គេចក្តី េគ្រ្គះ �្រេ់ គ�ើង ?
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គមគ�ៀនទតី ៨១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩

សូម្្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យពិចារណ្សំណួរទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្បរៀបចំបដើម្បរីពៃ្យល់ៃូវអ្វរីថដលសាសនាចក្របបកងៀៃ

អំពរីសាថាៃសួ្៌ៃិងសាថាៃៃរ្រ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូមឲ្យសិស្សបកបើបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរោ៉ាងបហាចណ្ស់ឲ្យោៃពរីរ

ដ្រកសង់បចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6ជាថ្្ន្រនៃរោរពៃ្យល់របស់ពួ្រប្។

បនាទាប់ពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមអបញជើញនដ្ូៃិមួយៗបធ្វើរោរជាមួយនដ្ូប្្សងបទៀត។សូមអបញជើញនដ្ូមួយបបកងៀៃ

ដល់សិស្សពរីរនា្រ់ប្្សងបទៀតបោយបកបើ្ បករាងរបស់ព្ួរប្។បៅបពលនដ្ូនៃសិស្សទរីមួយរាៃឱរោសបដើម្បរីពៃ្យល់បោលលទ្ធិ

រួចបហើយសូមអបញជើញនដ្ូទរីពរីរឲ្យបបកងៀៃមតេង។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់រោរបបកងៀៃបហើយអ្ន្រអាចៃឹងអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

ថច្រចាយជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សអៃុវតតេៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីរោរសិ្រសាអំពរីៃ្រនៃសិរីល្អសូមសរបសរកបបោ្ពុំបពញបលញដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញបញ្ចប់កបបោ្បនាះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬបសៀវបៅ

្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថា៖

ជា លទ្្ផល នន អ្ដី ណដល ខ្នុំបាន ងរៀន មកពដី ការសិកសា អំពដី ន្រ នន សិរីល្អ ងៅក្នុរ ងោលលទិ្្ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ៧៦ ៖

ខ្នុំ ដរឹ. . .

ខ្នុំ ចរ់. . .

ខ្នុំនរឹ. . .

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបំបពញស្រម្ភាពបៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្ថាបតើរោរបក�ើសបរើសថដល

ព្ួរប្្រំពុងបធ្វើៃឹងនាំឲ្យពួ្រប្ស្រ្ិសមបដើម្បរីក្ងៃ្របសប�សាទាលថដរឬបទ។្រ៏សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្ឲ្យថស្វងរ្រ�ំៃួយ

របស់កពះអរាចស់បដើម្បរីបធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរនានាថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថាពួ្រប្ចាោំច់កតវូបធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរបនាះ។សូមពិចារណ្

បធ្វើរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃបរៀៃម្រពរីរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6។
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គមគ�ៀនទតី ៨២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៧
បមបរៀៃទរី៨២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៧:១–១៥

្្ះអម្ចាស់ជឆលែើយែរែចជំោះសំណួរររែស់យ៉ូតសរែស៊្មី្អំ្ រី្្ះ្ម្រីរននវិវរណៈ

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្បោយសាងាត់បសងៃៀមអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្អំ�នុងបពល

ពរីរបរីន ង្ៃ្រៃលែងបៅបៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយ្ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួល។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សមួយចំៃួៃ

ថច្រចាយចមងៃល់ថដលពួ្រប្រាៃអំ�នុងបពលឬបនាទាប់ពរីរោរស្ិរសាផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បនាះ។ទាំងបៃះអាចរួមរាៃចមងៃល់

អំពរីអតថែៃព័យនៃោ្រ្យឬឃ្លាណ្មួយ�រីវកបវតតេិខាងកបវតតេិសាកសតេអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាៃឬសារៈសំខាៃ់នៃខ្ម្ពរីរជា្រ់លា្់រ

មួយ។(បោលបំណងនៃរោរអៃុវតតេបៃះ្ឺពុំថមៃបឆលែើយដល់សំណួររបស់សិស្សអំពរីបទ្ម្ពរីរបនាះបទបែុថៃតេ្ ឺបដើម្បរី្ ូសបញ្ជា្់រអំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោរសួរសំណួរបៅបពលបយើងសិ្រសា)។បនាទាប់ពរីសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃថច្រចាយរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បតើអ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរ្រប�ើញចបមលែើយចបំោះសំណួររបស់អ្ន្រៃិង�ួយឲ្យរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីបទ្ម្ពរីររោៃ់ថត

ល្អកបបសើរប�ើង?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបហើយរ្រ

បមើលអ្វរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ្រំពុងបធ្វើបៅបពលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយបនាះអ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាឃ្លា«ទា្រ់ទងបៅៃឹងរោរប្រថកបកពះ្ ម្ពរីរ»្ឺសំបៅបៅបលើបញ្ជា

របស់កពះអរាចស់ថាយែូថសបស៊្ីធកតូវបធ្វើ្រំថណ្ ្រីថដលោៃបំ្ុស្ំៃិតចបំោះកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍។្រំថណ្្រីទាំងបៃះ

ឥ�តូវកតូវោៃសាគល់ថាជារោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធ។សូមពៃ្យល់ថាអ�ំនុងបពលថដលយែូថសបស៊្ីធ្រំពុងបធ្វើរោរប្រថកប

្ម្ពរីរវិវរណៈបនាះបលា្រោៃទូលសួរកពះអរាចស់អំពរីអតថែៃព័យនៃខ្ម្ពរីរមួយចំៃួៃ។សំណួរថដលបលា្រោៃសួរៃិងចបមលែើយ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្្ឺកតវូោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ

រ្របមើល្ ំៃិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧ថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ដឹងអំពរីកពះ្ម្ពរីររោៃ់ថតបករៅក�ះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧បហើយសុំឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលទកមង់នៃ្រណ្ឌបៃះ

រាៃភាពខុសោនាពរី្រណ្ឌប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា។ព្ួរប្្ ួរថត្រត់សរាគល់អ្រ្សរសៃិងចបៅ�ិតៃឹង

ខ្ម្ពរីរឬឃ្លាៃិមួយៗបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌបនាះ្ងថដរ។សូមពៃ្យល់ថាអ្រ្សរសៃិមួយៗនាំមុខៃូវសំណួរមួយម្រពរីយែូថសប

ស៊្ីធបហើយអ្រ្សរចៃិមួយៗនាំមុខបោយចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់។

សូមសួរដល់សិស្សបបើរាៃពួ្រប្ណ្រានា្រ់ោៃអាៃ្ ម្ពរីរនៃវិវរណៈខលែះៗឬទាំងអស់រួចបហើយ។

• បតើរោរអាៃ្ ម្ពរីរវិវរណៈអាចរាៃឧបស ្្គអ្វរីខលែះ?(បបើសិស្សពុំោៃកោប់បទអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា្ម្ពរីរវិវរណៈអាចៃឹងពោិ្រ

យល់បោយសារថតរាៃៃូវៃិមិតតេរូប)។

បរុព្វកថា
គៅ ដខ កុម្ៈ នធិង ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣២ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ្រន្ គ្្វើកុំដណ ្ មេតី នន បពះ្ម្ពតី 

�េញ្ញា ្ មេតី ដ៏ ្រុំែុេ្ុំនធិត �្រេ់ គលាក ។ គៅគពល គលាក បាន ចា្រ់ គែ្ើម គ្្វើក្� គៅគលើ 

្ម្ពតី� នន វិវ�ណៈ គនាះ គលាក បាន គងឿង ឆងៃល់ អុំពតី អតថែន័� នន ្រទ្ម្ពតី� មួ�ចុំនួន ។ 

គលាក បាន ទរូល េួ� ដល់ បពះអរាចាេ់ គដើម្តី ្រកដប្រ នធិមធិត្�រូ្រ នធិងបពតឹ្ក្� មួ�ចុំនួន 

ដដល �៉រូហាន ជា អ្កទទួលវិវ�ណៈ បានពធិពណ៌នា ។ ជាក្� គឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ េុំណួ� 

�្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ អុំពតី ែុំពរូក ១–១១ នន បពះ្ម្ពតី� វិវ�ណៈ គនាះបពះអរាចាេ់ បាន 

ប្រោន វិវ�ណៈ ដដលបតរូវបានកត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៧។

កំណែ់ចំណាំ៖ខណៈ ដដលគមគ�ៀន គនះ ដ្លៃង អុំពតីរាតធិក្ គៅក្ញង ្ ម្ពតី� នន វិវ�ណៈ គនាះ វា ពុុំ ដមនជា 

គមគ�ៀន មួ� អុំពតី បពះ្ម្ពតី� វិវ�ណៈ គទ ។ េរូម ចុំណា�គពល ក្ញងគមគ�ៀន ភា្ គបចើន ពធិភាកសា អុំពតី 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល បាន ្ររ្ហាញ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៧  

ពុុំ ដមនជា បពះ្ម្ពតី� វិវ�ណៈ ។

េូមងលើកទឹកចិត្តឲ្យរាន

ការេិកសា្ពោះគម្ីរ្បចាំន្ងៃ

ោមន គ�ឿង តរូចតាច ណា ដដលនឹង រាន 

ឥទ្ធិពល េបរា្រ់ កធិច្ចក្� ល្អ �រូ�អដង្វង 

ជាង ក្�ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ អភធិវឌ្ឍ នរូវ ទរាលា្រ់ 

នន ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ ខលៃលួន ប្រចាុំ ន្ងៃ 

គនាះ គឡើ� ។ េរូម គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស 

ឲ្យគឆលៃៀត គពលគវលា រាល់ ន្ងៃ េបរា្រ់ 

ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ។ វិ្ តីមួ� គដើម្តី គលើក 

ទឹកចធិត្ ឲ្យ េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ប្រចាុំ ន្ងៃ ្ឺ 

តាម��ៈ ក្� ែ្ល់ ឱក្េ ដល់ េធិេ្ស ជា 

គទៀងោត់ គៅក្ញង ថ្នាក់ គដើម្តី ដចកចា� 

ដលោ់នា គៅវិញគៅមក អុំពតី អ្វតី ដដលពួកគ្ 

កុំពុង គ�ៀន នធិង រានអា�មមេណ៍ អុំឡញង គពល 

ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល ់ខលៃលួន �្រេ់ពួកគ្ 

គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ៨២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៧

បដើម្បរី្ ្ល់ៃូវឧទាហរណ៍អំពរីរូបភាពនៃៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរវវិរណៈសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យផ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗ

បចញម្រពរីវិវរណៈ4:២–៨។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់ពរីៃិមិតតេរូបទាំងបៃះបហើយសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃឥៃ្ទធៃូពព័ទ្ធ�ុំវិញ

បលលែព័ង្គបលលែព័ងកនម្បួៃម្រុដរាសចបងកៀងកោំពរីរបឆះសមុកទថ្រវៃិងតួរាៃ�រីវិតបួៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវសំណួររបស់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:១។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រ្ ូសរង្វង់ៃិមិតតេសញ្ញាបៅបលើរោដារបខៀៃថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសួរដលក់ពះអរាចស់បដើម្បរី�ួយោត់យល់

(សមុកទថ្រវ)។បនាទាប់ម្រឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃរោរពៃ្យល់របសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:១។

• បតើចបមលែើយបៃះ�ួយបយើងយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងពរីវិវរណៈ4:6ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យ្ ូៃិមួយៗអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:២–៥ជាមួយោនារ្របមើលៃូវសំណួរ

បថៃថែមថដលយែូថសបស៊្ីធោៃសួរអំពរីៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4ៃិងចបមលែើយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យចំបោះសំណួរ

ទាំងបនាះ។បនាទាប់រាៃបពលក្ប់កោៃ់សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់

បឆលែើយចំបោះសំណួររបស់យែូថសបស៊្ីធ�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់អំពរីរូបភាពៃិមិតតេរូបមួយចៃំួៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4:២–៨។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបកបើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៧៧បដើម្បរីសបង្ខបអ្វរីថដលយែូហាៃោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4:២–៨។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយរោរ

សបង្ខបរបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះដ្រកសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧អំពរីតួនាទរីរបស់ពយារោររីានា្រ់បៅ្រ្ននុងរោរ�ួយបយើង

ឲ្យយល់អំពរីអតថែៃព័យនៃបទ្ម្ពរីរ?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សង្រ្រី្៏រពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោម៖ព្រះអមាចាស់គបើកសផម្ដងការបកផពបអំ្បីបទគម្បីរពតឹមពតូវតាមរយៈ្ួក្ យាការីរបស់ពទង់។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់

បោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីបរៀៃៃូវអ្វរីថដលពួ្រពយារោរីោៃបបកងៀៃទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលបយើងសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ

ដូបច្នះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យទទួលោៃ្ ំៃិតបោបល់បថៃថែមចំបោះសំណួរបៃះសូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាង

បករោមឲ្យឮៗបោយថអលបឌើរកបូសអររា៉ា្រ់ខៃ្រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

« ពួក ពយាក្�ី បាន ែ្ល់ បពះ្ម្ពតី�ឲ្យ គហើ�ពួកពយាក្�ី បតរូវ ដត ្រកដប្រ វា ។ ្រុ�េ ្រ�ិេុទ្ ែុំនាន់ គដើម បាន 

ទទួលវិវ�ណៈ មកពតី បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ដដល ពួកគលាកបានកត់បតា ជា ្ ម្ពតី� ឥឡជូវ មនុេ្ស បតរូវ ដត រាន 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ដរូចោនា គដើម ត្ី គ្រើក េដម្ង នរូវ អតថែន័� �្រេ់វាតាម��ៈ បពះ្ម្ពតី�– គ្រើ មធិនដរូគចានាះ គទ  

នឹង រាន នរូវ ក្�ដឹក នាុំ គៅ�ក ក្� ្រក ដប្រ ផាទាល់ខលៃលួន គហើ� លទ្ែល នឹង នាុំ ឲ្យ រាន បពះវិហា� ខុេោនាជាគបចើន 

គហើ� មធិន ចុះ េបមងុ ជាគបចើន ដដលជា សាថានភាពជាក ់ដេង្ គៅក្ញង ពធិភពគលាក ខាង សាេនា នាេព្វន្ងៃ 

គនះ » ( គៅក្ញង Conference Report, ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៦៤, ទុំព័� ៣៨) ។

• កសបរាមថអលបឌើររា៉ា្រ់ខៃ�រីបហតុអ្វរី្រ៏បយើងកតូវរោរពយារោរីរានា្រ់បដើម្បរីប្រថកបអតថែៃព័យកតឹមកតូវ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ?

• បតើបយើងអាចរ្រោៃរោរបបកងៀៃរបស់ព្ួរពយារោរីអំពរីអតថែៃព័យនៃអ្វរីថដលបយើងអាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបៅ្រថៃលែងណ្?

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបយើងរ្រោៃរោរបបកងៀៃដបូច្នះបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទទូបៅៃិងបៅ្រ្ននុងទស្សនាវដ្រីសាសនាចក្រ

ៃិងរោរបោះពុម្ពរបស់សាសនាចក្រប្្សងៗបទៀត)។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបចបំោះសំណួរបៃះសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧បរ្ហាញថាោ្រ្យសម្រី

របស់ព្ួរពយារោរីថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអាច�ួយពៃ្យល់បទ្ម្ពរីរប្្សងបទៀត។ជាបកចើៃបលើ្របកចើៃកោោ្រ្យសម្រី

របស់ពយារោរីរានា្់រថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងវ ្្គបទ្ម្ពរីរមួយៃឹងពៃ្យល់ឬប្រថកបៃូវអ្វរីថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរ

មួយបទៀត។សូមពៃ្យល់ថាបលខបោងរាៃៃូវ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរជាញឹ្រញាប់្ ្ល់ជាបសច្រ្រីបោងចំបោះវ្្គបទ្ម្ពរីរដ៏ជា�ំៃួយ

ទាំងបៃះ។

រានបរិយាយអំពីងគ្លលទ្ធិ

និរងគ្លការណ៍ទារំឡាយ

គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ ជាគបចើន 

ពុុំ ដ្លៃង ចុំៗ គោ� អ្កោុំងឡា� ដដល 

បាន េ�គេ� ្រទ្ម្ពតី� គទ ្រ៉ុដន្ បតរូវ បាន 

្រ�ិយ� ែុំនួេវិញ ។ គោលក្�ណ ៍

ដដលបាន ្រ�ិយ� ោុំង ឡា� អាច 

បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ គៅក្ញង ដខ្ស គ�ឿង ឬ 

្រ�ិ្រទ ខាង ប្រវត្ធិសាបេ្ អុំពតី ខ្ម្ពតី� 

មួ� ។ គោលក្�ណ៍គោ�ប្រគយល 

ជាញឹកញា្រ់អាច បតរូវ បាន �កគេើញ 

គោ� ក្�ដេ្វង�ក ពតី មរូលគហតុ នធិង 

ប្រេធិទ្ភាព ទុំនាក់ទុំនងគៅ ក្ញង ្រណតាដុំ 

្រទ្ម្ពតី� ដដល បាន េធិកសា ។
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គមគ�ៀនទតី ៨២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៧

បដើម្បរីបរ្ហាញអំពរីចំណុចបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃវិវរណៈ៥:១បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលយែូហាៃោៃប�ើញ

បៅ្រ្ននុងនដរបស់មៃុស្សរានា្រ់ថដលអង្គនុយបៅបលើបលលែព័ង្គ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បបើសិស្ស

្រំពុងបកបើរោរបោះពុម្ពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃ្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបបើ្រ

បៅបទ្ម្ពរីរថដលោៃបោងបៅ្រ្ននុងបលខបោងខបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ៥:១(្�ៃិងស�៧៧:6)។បបើសិស្សពុំរាៃ្រំថណ្្រីនៃ

កពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍របស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបទសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបបើ្របៅរោៃ់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៧៧:6បោយផ្ទាល់បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃពិពណ៌នាៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ៥:១។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលសំណួរ

របស់យែូថសបស៊្ីធអំពរីវិវរណៈ៥:១្រ៏ដូចជាចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់្ ងថដរ។(វអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថា

៧000ឆ្នាំសបំៅបៅបលើកោចាប់រាំងពរីរោរធាលា្រ់នៃបលា្រអព័ោមៃិងបអវែម្រមលែែបះ។វពុំសំបៅបៅបលើអាយរុោលពិតកោ្រដ

នៃថ្ៃដរីរួមទាំងអាយុរោលនៃរោរបងកបបងកើតបនាះបទ)។

សូមឲ្យសិស្សបកបើោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់ពួ្រប្បដើម្បរីសបង្ខបសំណួរៃិងចបមលែើយទាំងឡាយ។បនាទាប់ពរីបញ្ចប់ស្រម្ភាពបៃះ

សូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលរោរបកបើកោស់បលខបោងបៅបពលបយើងសិ្រសាបទ្ម្ពរីរអាច�ួយបយើងឲ្យរ្រប�ើញអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីបទ្ម្ពរីរថដលបយើង្រំពុងអាៃ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះបរីជារាៃថតពយារោរីរានា្់រ្ ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីប្រថកបកពះ្ម្ពរីរសករាប់ពិ្ពបលា្រ្រ្រី្៏របយើង

រានា្រ់ៗ្ ួរថតកសាវកជាវបដើម្បរីរាៃរោរយល់ដឹងៃិងអៃុវតតេផ្ទាល់ខលែលួៃបៅបពលសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោយខលែលួៃឯង។

• បតើបយើងអាចបកបៀបកបដូចអ្វរីថដលយែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើបៅបពលបលា្រោៃសិ្រសាៃិងពិចារណ្អំពរី្ ម្ពរីរវិវរណៈបៅៃឹងរោរ

សិ្រសា្ ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងោ៉ាងដូចបមតេច?(សិស្សអាចៃឹងរ្រប�ើញបោលរោរណ៍មួយដូចខាងបករោមបៃះ៖ពបសិៃគបើ

គយើងទូលសុ�ំល់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់អាចជួយគយើងឲ្យយល់បទគម្បីរទាំងឡាយ)។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីកសាវកជាវរ្រអតថែៃព័យកតឹមកតវូនៃបទ្ម្ពរីររួចបហើយពយាោមអៃុវតតេបោយផ្ទាល់ខលែលួៃដបូច្នះ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីកោមួយបៅបពលថដលពួ្រប្ោៃសុំកពះអរាចស់ឲ្យ�ួយពួ្រប្យល់ៃូវបទ្ម្ពរីរៃិងរបបៀបបដើម្បរី

អៃុវតតេរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរចបំោះសាថាៃភាពផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍

របស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាអ្វរីថដលបៅសល់្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧រាៃៃូវសំណួរជាបកចើៃបទៀតថដលយែូថសបស៊្ីធោៃ

សួរអំពរី្ ម្ពរីរវិវរណៈៃិងចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចំបោះសំណួរទាំងឡាយបៃះ។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៧៧:៨–១៥បោយរោរកោប់សិស្សថាវិវរណៈបៃះោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយែូថសបស៊្ីធបរៀៃអំពរីកពឹតតេរោរណ៍មួយចៃំួៃថដលៃឹងប្រើត

ប�ើងមុៃបពលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសា្ ម្ពរីរវិវរណៈនាបពលអនា្តបនាះចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៧៧អាច�ួយពួ្រប្យល់អំពរីអតថែៃព័យនៃរូបភាពជាៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសា

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះឬបោយរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្ររាៃជាលទ្ធ្លម្រពរីរោររ្្របៅរ្រកពះអរាចស់សុំ�ំៃួយ

បដើម្បរីយល់បទ្ម្ពរីរ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៨–៨០
បមបរៀៃទរី៨3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧៨–៨0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៨:១–១៦

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជា្ យាការីយ៉ូតសរែស៊្មី្ជដើម្បរីជរៀរែចំ្កមុហ៊ុនសហភា្។

សូមបលើ្រក្រោសកោ្រ់បែុនានាៃសៃលែឹ្រប�ើងបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើកោ្់រអាចកតូវោៃបកបើសករាប់បោលបំណងអាក្រ្រ់ោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើកោ្់រអាចកតូវោៃបកបើបដើម្បរីពបៃលែឿៃបុព្វបហតុល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបចូរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខឧសភាឆ្នាំ១៨3១កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាថាឃ្លាំងមួយកតូវសាថាបនាប�ើង

បដើម្បរីកបមូល្ លិត្លៃិងកោ្រ់រោសសករាប់ជាកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រក្ររីក្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥១)។បករោយម្រឃ្លាំង

ពរីរកតូវោៃបបងកើតប�ើង៖ឃ្លាំងមួយដំបណើររោរបោយស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីតបៅអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបហើយមួយបទៀត

ោៃដបំណើររោរបោយៃូថវលប�វីតៃរីបៅក្ុរងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បៅ្រ្ននុងទំៃួលខុសកតូវបៃះបងកបុសហ្គរីលបប៊ីតៃិង

បងកបុសវីតៃរីោៃបធ្វើជាភានា្រ់រ្រសករាប់សាសនាចក្រ។ឃ្លាំងទាំងបៃះ្្គត់ ្្គង់របស់របបថដលចាំោច់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធខណៈ

បពលបបងកើតមូលៃិធិបដើម្បរីទិញដរីៃិងបដើម្បរី្ ្គង់្្គង់ហិរញ្ញវតថែនុដល់រោរបោះពុម្ពវិវរណៈថដលយែូថសបស្៊ីធោៃទទួល្ ងថដរ។

ឃ្លាំងទាំងបៃះ្៏រកតូវ�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាត្ ងថដរ(សូមបមើល្�ៃិងស�៧២:១0–១២)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបរិបទនៃវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧៨សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់

ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំចបំោះ្រណ្ឌបនាះបៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរឆ្នាំ២0១3ថា៖

« ពតីគដើម គឡើ� វិវ�ណៈ គនះ បាន ដណនាុំ ដល់ ពយាក្�ី េ៊ីឌនតី �ិកដុន នធិង នរូដវល គខ វីតនតី ឲ្យ គ្្វើដុំគណើ� គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គហើ� 

គ�ៀ្រចុំ ក្� គបាះពុម្ព នធិង អាែតីវកមមេ �្រេ់ សាេនាចបក គោ� ក្� ្រគងកើត ជា « បកុមហ៊ុន » មួ� ដដលនឹង គមើល ខុេ បតរូវ គលើ 

កធិច្ចខធិតខុំ ោុំងគនះ គោ�ក្� ្រគងកើត មរូលនធិ្ធិ េបរា្រ់ ក្� សាថា្រនា េី៊�៉រូន នធិង េបរា្រ់ ជា ប្រគយែន៍ ដល់ ែន បកតីបក ។ បកុមហ៊ុន 

គនះ បតរូវ បាន សាគល់ ថ្ បកុមហ៊ុន េហភាព បតរូវ បាន គ�ៀ្រចុំគឡើង គៅ ដខគមសា ឆ្នាុំ ១៨៣២ គហើ� បាន ្រញ្្រ់ គៅវិញគៅ 

ឆ្នាុំ ១៨៣៤ ( េរូមគមើល កណ្ឌ ៨២) ។ គពល មួ� ្រនាទា្រ់ពតី វា បាន ្រញ្្រ់ គៅ គបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ឃ្លា 

‹ កធិច្ចក្�នន ឃ្លាុំង េបរា្រ់ ែន បកតីបក › បានែុំនួេោក្យ « ក្� សាថា្រនា ក្� គបាះពុម្ព នធិង អាែតីវកមមេ » គៅក្ញងវិវ�ណៈ គហើ� 

ោក្យ « �គ្រៀ្រ » បានែុំនួេ ោក្យ ‹ បកុមហ៊ុន › » ។

សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨ោ្រ្យរងបៀប(សូមបមើលខ4សបំៅបៅបលើសហ

សរា្ម។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:3–4ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

ថាក្រុមហ៊ុៃឬរបបៀបថដលអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើ។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ១ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣២ បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ ដល់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

នរូវ វិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ គនះ បតរូវ បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៧៨។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ដឹកនាុំ ពយាក្�ី ឲ្យ ្រគងកើត បកមុហ៊ុន ម�ួ 

( ដដល គបក្� មក បតរូវ បាន គ្ សាគល ់ថ្ ជាបកមុហុ៊ន េហ�ដ្ឋ ) គដើម្តី ប្្រ់ប្ង ឃ្លាុំង 

ោុំងឡា� នធិងប្្រ់ប្ង កធិច្ចខធិតខុំ គបាះពុម្ពែសា��្រេ់សាេនាចបក ។ បពះអរាចាេ់ 

ក៏ បានពធិពណ៌នា អុំពតីព�ែ័� ោុំងឡា� ដដល ពួក ្រ�ិេុទ្ នឹង ទទួល ែងដដ� គ្រើ ពួកគ្ 

បាន គោ�ព ដល់ ្រទ្រញ្ញត្ធិ គដើម្តី គ�ៀ្រចុំ ្រគងកើត បកុម ហ៊ុន គនះ ។ គៅក្ញង កធិច្ចខធិតខុំ 

គដើម្តីក្� ោ� ដល់ ដុំគណើ�ក្�បកុមហ៊ុន �្រេ់ សាេនាចបក គនះ ពតី រា�េបតរូវ គនាះ ភាសា 

មួ�ចុំនួន នន វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន ផាលាេ់្រ្ជូ� គៅ គពល ដដល វា បតរូវ បាន គបាះពុម្ព គលើក 

ដុំ្ររូង ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៥ ក្� គបាះពុម្ព នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ។ ឧោហ�ណ៍ 

បកុមហ៊ុន េហភាព ្ឺ េុំគៅ ថ្ ជា « �គ្រៀ្រ » ឬ « �គ្រៀ្រ �ួម » ។ ក្ញង គពល 

ដុំណាល ោនា ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ឲ្យ ្រគងកើត បកមុហ៊ុន េហភាព 

គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ ដដលបតរូវបាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៧៩–៨០។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ ោុំងគនះ បពះអរាចាេ់ បាន គៅ យ៉ាគ�ឌ 

ខា�គតើ�, គេ្ទផាន គ្រ៊ី�ដណត នធិង គអដដន េមេ៊ី្ គដើម្តី ្រគបមើ ជា ពួកអ្ក ែ្សព្វែសា� 

សាេនា ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៨–៨០

• កសបរាមខ4បតើបុព្វបហតុអ្វរីថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យរ្ីរចបកមើៃរាមរយៈរោរសាថាបនាក្រមុហ៊ុៃបៃះ?(បសច្រ្រីសប្រ្គះនៃ

មៃុស្សបលា្រ)។

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃថដលកោ្រ់អាចកតវូោៃយ្រម្របកបើកោស់បដើម្បរីចបកមើៃបុព្វបហតុនៃបសច្្ររីសប្រ្គះរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:៥–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុ

ថាបហតុអ្វរីកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធរបសក់ទង់�ួយ«មៃុស្សទព័លក្រ្រ្ននុងរាកសតេ[របស់កទង់]»(្�ៃិងស�៧៨:3)។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្។

• បតើរោរ�ួយដល់មៃុស្សទព័លក្រៃឹង�ួយឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធរោលាយជា«ោៃបស្ើោនាបៅ្រ្ននុងអ្វរីៗខាងថ្ៃដរី»ោ៉ាងដូចបម្ច?

អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់រំឭ្រដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈមៃុមួយថដលកពះអរាចស់ោៃ្រំណត់ពរីភាពដូចោនារាមសាថាៃភាព

តកមូវរោរៃិងចំណង់របសក់្ួសារ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥១:3)។បហតុដូបចានាះបហើយបទបញ្ជាឲ្យោៃបស្ើោនាចំបោះ

អ្វរីៗខាងថ្ៃដរីពុំថ្លែងបញ្ជា្រ់ថាមៃុស្សក្ប់រូបៃឹងរាៃចំៃួៃធៃធាៃបស្ើោនាទាំងកសងុបនាះបទបែុថៃតេថាក្ប់ក្ួសារៃឹងរាៃ

ក្ប់កោៃ់សករាប់តកមូវរោរៃិងចំណង់របស់ព្ួរប្កសបរាមសាថាៃភាពៃិមួយៗរបស់ពួ្រប្។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាឃ្លា«អ្វរីៗខាងសាថាៃសួ្ ៌»បៅ្រ្ននុងខ៥–6។

• បតើ«អ្វរីៗខាងសាថាៃសួ្៌»អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យបយើងរាៃភាពបស្ើោនា?

• បតើរោររាៃភាពបស្ើោនាចបំោះអ្វរីៗខាងថ្ៃដរីអាចអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងបស្ើោនាបៅ្រ្ននុងរោរទទួលោៃអ្វរីៗខាងសាថាៃសួ្៌ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលមូល

បហតុបថៃថែមមួយថាបហតុអ្វរីកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបមើលថ្ដល់មៃុស្សទព័លក្រ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបមើលថ្ដល់�ៃទព័លក្រៃឹងបរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យក្ងៃ្របសប�សាទាលរាមវិធរីណ្ខលែះ?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ្ម្ពរីរបៃះថដលអៃុវតតេចំបោះបយើងសព្វន្ងៃបៃះ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ប្្សងៗបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ការគោរ្ពបតិបត្តិចគំោរះបទបញ្ញត្តិ

របស់ព្រះអមាចាស់គរៀបចំគយើងសពមាប់កផៃលងមួយគៅក្នុងៃគរគសគ�ោទាល)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់ឲ្យោៃបកចើៃរាមថដលប្អាចបធ្វើបៅោៃបៅ្រ្ននុងមួយនាទរី។សូមសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសបទបញ្ញតតេិមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ

បហើយសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ៃូវកបបោ្ពរីរ

បរីថដលពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពរាមបទបញ្ញតិតេបនាះៃឹង�ួយបរៀបចំពួ្រប្សករាប់ៃ្របសប�សាទាល។បករោយពរីរាៃ

បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់បថៃថែមអំពរីបោលបំណងរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះរោរកបទាៃដល់បយើងៃូវបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

សូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់៖

« វាមធិន ប្្់របោន់ គទ េបរា្រ់ ន�ណា រានាក់ដដល បោន់ ដត គ្្វើ អ្វតី មួ� គៅ តាម ដត អា�មមេណ៍គនាះ ។ បពះ្រញ្ញាត្ធិ 

ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ោុំងឡា� នន ដុំណឹង ល្អ ្ឺ មធិនដមន ជា ្រញ្តី នន ក្� ោក ់បបាក់ ដដល តបមរូវ 

ឲ្យ គ្្វើ គៅ ក្ញង ្ ណនតី េួោ៌ា មួ� ចុំនួន គនាះ គទ ។ ដុំណឹងល្អ �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ្ឺ ជា ដែនក្� មួ� ដដល 

្ររ្ហាញ គ�ើង ពតី �គ្រៀ្រ គដើម្តី ដប្រក្លា� ជា អ្វតី ដដល បពះវ�្រធិតាេួ្៌ េព្វបពះទ័� ឲ្យ គ�ើង ដប្រក្លា� »  

(The Challenge to Become,» Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០០, ទុំព័� ៣២ ) ។ 

• បតើរោរយល់ពរីបោលបំណងរបស់កពះអរាចស់្រ្ននុងរោរកបទាៃបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយដល់បយើងអាច�ួយបយើងឲ្យបោរពដល់កទង់

រោៃ់ថតបសាមះកតង់ខាលាំងប�ើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:៨–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បោយរ្របមើលប្មះនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃថតងរំាងឲ្យបរៀបចំសហសរា្មបនាះប�ើង។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់

ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។
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• កសបរាមខ9បតើបុរសទាំងបរីរូបបៃះោៃបញ្ជាឲ្យអង្គនុយជាមួយៃរណ្បៅ្រ្ននុងរោរកបឹ្រសា?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

ឃ្លា«ពួ្របរិសុទ្ធ���បៅ្រ្ននុងស៊ីយែូៃ»សំបៅបៅបលើសរា�ិ្រសាសនាចក្របៅអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី)។

ចូរពៃ្យល់ថាយែូថសបស្៊ីធ,ៃូវលបខវិតៃរី,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ,បពកតុសវិតបមើរ�ុញ្ញព័រៃិងថចស៊ី្រសោៃបោរពរាមបទបញ្ញតតេិ

បៃះបហើយោៃបធ្វើដបំណើរបៅរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ១៨3២។មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរម្រដល់របស់ព្ួរោត់បុរស

ទាំងបរីរូបោៃរាៃក្រុមកបឹ្រសាមួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀបចំក្រុមហ៊ុៃសហភាពកសបរាមរោរដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។ក្រុម

ហ៊ៃុបនាះរាៃសរាសភាពយែូថសបស៊្ីធ,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ,ៃូវលបខវិតៃរី,ថអតបវើតោ៉ាកទចិ,ស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីត,អូលរីបវើរប្បឌើរី,

យែូហាៃវិតបមើរ,វិលាមដព័បុលយូថហ្វប្សៃិងរា៉ាទរីៃហារិស។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:១0–១6បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអរាចស់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់

ថាសរា�ិ្រនៃក្រមុហ៊ុៃ្ួរថតចងបផ្អាបខលែលួៃរួមោនារាមរយៈបសច្រ្រីសញ្ញាមួយបដើម្បរីក្ប់ក្ងសហកោសរបស់សាសនាចក្រ។

បោយរោរបសាមះកតង់ចបំោះបសច្រ្រីសញ្ញាបៃះពួ្រប្ៃឹងរាៃ�ំៃួយរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងរោរសបកមចៃូវបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់។

កពះអរាចស់្៏រោៃពៃ្យល់្ ងថដរថាបបើពួ្របរិសុទ្ធោៃបធ្វើរាមរោរថណនាំរបស់កទង់បនាះសាសនាចក្រៃឹងអាចឈរបោយ

ឯ្ររា�្យពរីអង្គភាពនានាប្្សងបទៀតបៅបលើថ្ៃដរីទាំងអស់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៨:១៧–២២

្្ះអម្ចាស់ោន្ ិ្ណ៌នាអំ្រី្រជ័យនានាតដលម្នស្ម្រែ់អ្នកទាំងឡាយតដលរកសារែ្ររែញ្ញែ្តិទាំងឡាយររែស់្្រង់

សូមសួរដល់សិស្សឲ្យបរៀបរាប់ៃូវអបំណ្យឬពរ�ព័យមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ោៃទទួលបៅបពលពួ្រប្បៅប្រង្ថដលពួ្រប្

រាៃអំណរ្ ុណរោៃ់ថតខាលាំងបៅបពលបៃះរោលថដលពួ្រប្រោៃ់ថតធំដឹង្រ្រី។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្ររាៃអំណរ្ុណចំបោះអំបណ្យឬពរ�ព័យទាំងឡាយបៃះរោៃ់ថតបកចើៃនាបពលឥ�តូវបៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បៃះអាចទា្រ់ទងៃឹងពរ�ព័យថដលកពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើងោៃបរៀបចំសករាប់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:១៧–១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរី

របបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធបកបៀបដូចជា្រុរារតូចៗ។

• បហតុអ្វរី្៏របពលខលែះវពោិ្រសករាប់បយើងបដើម្បរីយល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៅ្រ្ននុងឃ្លាំងសករាប់

បយើង?

• បទាះជាបយើងមិៃអាចយល់ឬកទាំកទៃូវបរឿងក្ប់ោ៉ាង្រ្រីបតើកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់រោរអបញជើញអ្វរីខលែះដល់បយើង?(សូមរាៃចិតតេ

រី្ររាយចុះ)។

• បតើរោរដឹងថាកពះអរាចស់«ៃឹងដឹ្រនាំ[បយើង]រាលោ់នា»(្�ៃិងស�៧៨:១៨)ឆលែងរោត់ៃូវបរឿងទាំងឡាយថដលបយើង

មិៃអាចយល់ឬកទាំកទអាច�ួយបយើងឲ្យរាៃចិតតេអរសបបាយោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:១9បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរោរដឹ្រនាំរបស់កពះអរាចស់កបទាៃបៅដល់

ពួ្របរិសុទ្ធ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបក�ើសបរើសបដើម្បរីទទួលៃូវក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់

បោយ្រ្រីអំណរ្ុណបនាះ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍មួយកសបដៀងោនាៃឹងបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើសិៃ

ជាគយើងទទួលពគប់ការណ៍ទាំងអស់គោយមាៃអំណរគុណគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្រជរ័យ�ល់គយើងគទ្�ង)។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរ�ព័យបទ្វដងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់បោយ

អំណរ្ុណោ៉ាងដូបច្នះ?

• បតើរោរបក�ើសបរើសបដើម្បរីទទួលក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់បោយអំណរ្ុណ្៏រអាច�ួយបយើងឲ្យរាៃចិតតេរ្ីររាយោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចទទួលៃូវក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់បោយរាៃអំណរ្ុណរោៃ់ថត

បពញបលញោ៉ាងណ្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៨:២0–២២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃ

បៃ្ទតូលថាបយើង្ ួរថតបធ្វើបដើម្បរីរាៃលទ្្ធ លមួយនៃរោរយល់ដឹងអំពរីរោរសៃយាទាំងឡាយថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ១9។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៩–៨០

យា៉ាជរដខារជែើរ,ជស្ទផ្នជរែ៊មីរតណែនិងជអតដនស្៊មី្្ែវូោនជៅឲ្យរែជ្មើជរែសកកម្

សូមកោប់សិស្សឲ្យដឹងថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧9ៃិង៨0កពះអរាចស់ោៃ

បៅបុរសបរីនា្រ់ឲ្យបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា។សូមចាត់ឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ ូរានា្រ់ស្ិរសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧9បហើយសុំឲ្យនដ្ូរានា្រ់បទៀតសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨0។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរ្របមើល

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអៃុវតតេចំបោះ្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបៅបពលព្ួរប្សិ្រសា្រណ្ឌថដលោៃចាត់ឲ្យព្ួរប្

បនាះ។

បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមសិស្សឲ្យថច្រចាយជាមួយៃឹងនដ្ូរបស់ព្ួរប្អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្

ោៃរ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមសុំឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវបោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរកបបោ្ពរីរបរីអំពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្អាចបកបើបោលរោរណ៍បនាះបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់ន្ងៃបៃះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៨៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨១
បមបរៀៃទរី៨4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨១:១–៧

្្ះអម្ចាស់្ិ្ណ៌នាអំ្ រីែួនា្ររីនន្ររី្រែឹកសាជៅក្ននុង្ ណៈ្រែធាន្ររីមួយ

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ងហ្រុអ្ដី ្ពទះអរាចាស់ ្បទាន ដលង់យើរ នូវ ការ ងៅ បង្មើ ងៅក្នុរ សាសនាច្ក របស់ ្ទ្រ់ ?

ង្រើ ពរជ័យ នន ការបំងពញ ការងៅ បង្មើ ងោយ ងសាមាទះ្្ររ់ រាន អ្ដី ខ្ទះ ?

ចុទះងបើនរណា រានាក់ ង្ជើស ងរើស មិន បំងពញ ការងៅ បង្មើ របស់ពួកង្ ងោយងសាមាទះ្្ររ់ វិញ ងនាទះ ?

សូមចាបប់្្ើមបោយរោរអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយតបៃឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា

បទាះជាអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្ររានា្រ់អាចៃឹងទទួលរោរបំ្ុស្ំៃិតបដើម្បរីបៅសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររានា្រ់្ តេល់ៃូវតំថណងជា្រ់

លា្រ់មួយ្រ្រី្៏រវ្ ឺអាកសព័យបៅបលើបុ្ ្គលថដលទទួលរោរបៅឲ្យបឆលែើយតបចំបោះរោរបៅបោយបសាមះកតង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវរោរថណនាំ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨១។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើល្ ំរូមួយរបស់មៃុស្សរានា្រ់ថដលោៃបៅបោយកពះអរាចស់បែុថៃតេពុំោៃបធ្វើរោរបៅរបស់ោត់បោយបសាមះកតង់។

• បតើៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅដំបូងប្ឲ្យបបកមើជាទរីកបឹ្រសាដល់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាព

ជាៃ់ខ្ពស់?

• បហតុអ្វរីថចស៊ី្រសោត់បង់រោរបៅរបស់ោត់?

សូមពៃ្យល់ថាថចស៊ី្រសកតវូោៃបៅឲ្យបធ្វើជាទរីកបឹ្រសារានា្រ់បៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់បៅថខមិនាឆ្នាំ

១៨3២។បៅ្រ្ននុងន ង្ៃទរី១ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3២ោត់ោៃបចញដបំណើរបៅបបស្រ្រម្មួយជាមួយស៊ីប៊ីឌរីខូលកទរីៃ។

ខណៈថដលបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្បៃះបងកបុស្រសោៃ�ួបៃឹង្ រិោរបស់ោត់បហើយោៃពយាោមបដើម្បរីបញ្ចនុះបញ្ចតូលនាងអំពរី

បសច្រ្រីពិតបែុថៃតេនាងបដិបសធមៃិចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រ។មិៃយូរបែុនាមៃបករោយម្របងកបុសខូលកទរីៃោៃឈឺជាទមងៃៃ់រួច

ោៃកត�ប់បៅខឺត�ង់វិញ។ជាអ្រុសលបងកបុស្រសពុំោៃបញ្ចប់បបស្រ្រម្របស់ោត់បហើយពុំោៃបៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្របទ។

• កសបរាមបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបតើកពះអរាចស់ោៃបៅៃរណ្ឲ្យ�ំៃួសថចស៊ី្រស?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យ្តេល់បោបល់ថាសិស្ស្ ូសចណំ្ំៃូវឃ្លាដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីថណនាំ្រណ្ឌ៖«វិវរណៈ���្ួរ

ថតទ្ុរជា�ំហាៃមួយបដើម្បរីបរៀបចំជា្លែតូវរោរៃូវ្ណៈកបធាៃទរីមួយ»។សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃនៃសាសនាចក្រៃិងទរីកបឹ្រសា

របស់បលា្រ(្ណៈកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់)ៃឹងពុំសំបៅជា«្ណៈកបធាៃទរីមួយ»បទរហូតដល់ឆ្នាំ១៨34

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃ ទតី ៨ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣២ បពះអរាចាេ់ បាន គៅ ដចេ៊ី កេ នធិង េ៊ីឌនតី 

�ិកដុន ឲ្យ ្រគបមើ ជា ទតីប្រឹកសា �្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ។ គៅ មួ� េបាដាហ៍ គបក្�មក 

គៅន្ងៃទតី ១៥ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣២ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ ដដលបាន 

កត់បតា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨១។ គៅ ក្ញងវិវ�ណៈ គនះ បទង់ 

បាន ពធិពណ៌នា អុំពតី តួនាទតី �្រេ់ ទតីប្រឹកសា គៅក្ន់ ប្រធាន សាេនាចបក នធិង បានដចង 

ពតី ព�ែ័� ោុំងឡា� េបរា្រ់អ្ក ោុំងឡា� ដដល គសាមះបតង់ គៅក្ញង ក្� ្រគបមើ 

�្រេ់ពួកគ្ ។ ដចេ៊ី កេ ពុុំ ្រន្ គៅ គសាមះបតង់ គទ �ួច បពះអរាចាេ់ បាន គៅ ដ្ហ្វគឌើ�ិក 

ែតី វិលលាម្ស ដដល ឥឡជូវ រាន គ្មះ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨១  

ឲ្យ ែុំនួេ តុំដណង �្រេ់ កេ គៅ ក្ញង ្ ណៈប្រធាន ។ គៅ បោ នន វិវ�ណៈ គនះ 

ប្រធាន នន សាេនាចបក នធិង ទតីប្រឹកសា �្រេ់ គលាក បតរូវ បាន គៅ ជា ្ ណៈប្រធាន នន 

្រព្វែធិតភាព ជាន់ខ្ពេ់ ។ ចា្រ់ គែ្ើម គៅ ក្ញ ង ឆ្នាុំ ១៨៣៤ វិវ�ណៈ េុំគៅគៅគលើ ប្រធាន 

នធិង ទតីប្រឹកសា �្រេ់ គលាក ក្ញង នាមជា ្ ណៈប្រធានទតីមួ� ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. 

១០២:២៦–២៨) ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨១

(សូមបមើល្�ៃិងស�១0២:២6–២៨)។កពះអរាចស់ពុំបបើ្រសថម្ងៃូវរោរបរៀបចំបពញបលញនៃសាសនាចក្ររបស់កទង់ដល់

ពយារោរីទាំងអស់្រ្ននុងបពលថតម្ងបនាះបទ។កទង់ោៃបបើ្រសថមង្ថ្្ន្រប្្សងោនានៃរោរបរៀបចំបៅបពលថដលតកមវូរោរប្រើតរាៃប�ើង

ៃិងបពលពួ្របរិសុទ្ធបកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីទទួលយ្រ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨១:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប ្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សអំពរី្ ណៈកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់។

• កសបរាមខ២បតើ្ ណៈកបធាៃរោៃ់អ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតសាគល់ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គណៈពបធាៃនៃ

ប្្ជិតភា្ជាៃ់ខ្ស់កាៃ់កូៃគោនៃៃគររបស់ព្រះគៅគលើផែៃ�បី។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យ

ៃិងឃ្លានានាថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវបោលលទ្ធិបៃះសូមរំឭ្រព្ួរប្ថា«្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិអណំ្ចកពះថដលោៃកបទាៃដល់

អ្ន្រដឹ្រនំាបព្វ�ិតភាពទាំងឡាយបដើម្បរីដឹ្រនាំក្ប់ក្ងៃិងកតតួករារោរបកបើកោស់បព្វ�ិតភាពរបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី។រោរ

អៃុវតតេសិទ្ធិអំណ្ចនៃបព្វ�ិតភាព្ឺកតូវោៃក្ប់ក្ងបោយអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់្រូៃបសា(សូមបមើល្�ៃិងស�6៥:២,

៨១:២,១២4:១២3)។អ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់្ូរៃបសារាៃសិទ្ធិបដើម្បរីបធ្វើជាអធិបតរីៃិងដ្ឹរនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងថដៃ

្រំណត់មួយ។

« បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បាន ក្ន់ ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព ោុំងអេ់ េបរា្រ់ សាេនាចបក �្រេ់ បទង់ ។ បទង់ បាន ប្រ្ល់ ឲ្យ ពួក 

សាវក �្រេ់ បទង់ រានាក់ៗ នរូវ រាល់ ករូនគសា ដដល រាន េបរា្រ់ ន្� បពះ គៅ គលើ ដែនដតី ។ សាវក ច្ង ដដល គៅ�េ់ ជា ប្រធាន 

សាេនាចបក ្ឺ ជា ្រុ្្គល ដត រានាក ្់ ត់ គៅ គលើ ដែនដតី ដដល បតរូវ បាន ែ្ល់ េធិទ្ធិ អុំណាច ឲ្យ គដើម ត្ី អនុវត្ រាល ់ករូន គសា ្រព្វែធិតភាព 

(ក្បលួនខានាែភា្២៖ការ្្រែ់្្ងសាសនាច្ក [ ឆ្នាុំ ២០១០ ], ២.១.១ ) ។

• បតើ្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពអាច�ួយឲ្យ្ ណៈកបធាៃទរីមួយបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរកពះអរាចស់បៅបលើថ្ៃដរី)។

សូមបរ្ហាញរូបភាពមួយរបស់្ណៈកបធាៃទរីមួយបច្ចនុប្បៃ្នឬរូបភាពប្្សងៗោនានៃសរា�ិ្រនៃ្ណៈកបធាៃ)។សូមសួរដល់

សិស្សបបើពួ្រប្អាចបរៀបរាប់ប្មះរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

សូមសរបសរ្របាលបរឿងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ទ្ដី្បឹកសា រានាក់ ងៅក្នុរ ្ ណបៈ្បធានទ្ដីមួយ ។

• រាមរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្របតើរោតព្វ្រិច្ចៃិង

រោរទទួលខុសកតូវរបស់ទរីកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុង

្ណៈកបធាៃទរីមួយរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨១:3

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរ

ថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដលថ់្ហ្វបឌើរិ្រ�រី

វិលលាម្សអំពរីរោរបៅរបស់បលា្រ្រ្ននុងនាមជាទរីកបឹ្រសារានា្់រ

បៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃទរីមួយ។

• កសបរាមខ3បតើថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្សកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះ

្រ្ននុងនាមជាទរីកបឹ្រសារានា្រ់បៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃទរីមួយ?

(សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

បៅបលើរោដារបខៀៃបករោម្របាលបរឿង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

ពៃ្យល់ថាទរីកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃទរីមួយោំកទ

ៃិងពកងឹងដល់កបធាៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីឲ្យទរីកបឹ្រសារានា្រ់

«បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរកបឹ្រសា»បៅដលក់បធាៃ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរពរីអតថែៃព័យបៅ

បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរកបឹ្រសាសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ី

ហុិង ល្ែរី។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវរបបៀបថដលទរីកបឹ្រសារានា្រ់បៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃ្ួរថតកបឹ្រសាជាមួយកបធាៃ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨១

« [ ទតីប្រឹកសា រានាក់ ] ្ឺ ជា ជំនួយការនន្រែធានររែស់រែ់។. . .

« ក្ញង នាម ជា ែុំនួ�ក្� រានាក់ គនាះ ទតីប្រឹកសា មធិនដមន ជា ប្រធាន គឡើ� ។ ោត់ មធិន អាច េនមេត់ អុំពតី ក្�ទទួល 

ខុេបតរូវ គហើ� នាុំ មុខ ប្រធាន �្រេ់ ខលៃលួន គនាះ គទ ។

« គៅ ក្ញង ក្�ប្រែុុំ ្ ណៈប្រធាន ទតីប្រឹកសា រានាក់ៗ រាន គេ�ីភាព ្រគញ្ចញ មតធិ �្រេ់ ខលៃលួន គៅ គលើ ្រញ្ហា 

ដដល រាន ចុំគោះ មុខ ្ ណៈប្រធាន ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� វា ្ ឺ ជា ្រុព្វេធិទ្ធិ �្រេ់ ប្រធាន គដើម្តី គ្្វើ 

ក្�េគបមចចធិត្ គហើ� វា ្ ឺ ជា ក�ណតី�កធិច្ច �្រេ់ ទតីប្រឹកសា ដដល បតរូវ ោុំបទ គលាក គលើ ក្�េគបមចចធិត្ គនាះ ។ ក្� េគបមចចធិត្ 

�្រេ់គលាក ្រនាទា្រ់មក ក្លា�ជាក្� េគបមចចធិត្ �្រេ់ ពួកគ្ មធិន ថ្ ្ ុំនធិត ពតីមុន �្រេ់ពួកគ្ យ៉ាង ណា គទ » (In . . . 
Counsellors There Is Safety » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩០ ទុំព័� ៤៩ ) ។

• កសបរាមកបធាៃហុិង្លែរីបតើទរីកបឹ្រសារានា្រ់បៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃមួយ្ួរកបឹ្រសាជាមួយកបធាៃោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរកបឹ្រសា�ួយៃរណ្រានា្រ់ថដល្រំពុងបបកមើជាទរីកបឹ្រសារានា្រ់

បៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីកោថដលពួ្រប្ោៃបបកមើ(ឬោៃប�ើញអ្ន្រដនទបបកមើ)បៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ចង្អនុលបរ្ហាញថា្ណៈប៊ីស្សពបធ្វើជា្ ណៈកបធាៃមួយ្រ្ននុងវួដ)។សូមឲ្យពួ្រប្

ពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ឬអ្ន្រដនទោៃបធ្វើបដើម្បរី្្ល់រោរោំកទបោយរាៃកបសិទ្ធភាពបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃ្រ្ននុង្រូរ៉ូម

បព្វ�ិតភាពរបស់ព្ួរប្ឬថានា្រ់យុវនារី។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្សបៅ្រ្ននុង

ថានា្់រ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨១:4បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

សៃយាៃឹងថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបបើបលា្រៃឹងបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់បលា្របនាះ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាឃ្លា

«តបមកើងសិរីល្អដល់កពះអរាចស់របស់អ្ន្រ���»បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះអៃុវតតេថាបោយរោរបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅរបសប់យើងបនាះ

បយើងអាច�ួយដឹ្រនាំមៃុស្សឲ្យបោរពៃិងថាវាយបង្គំដល់កពះអរាចស់។

• កសបរាមខ4បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបបើបយើងបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់បយើង?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យ

ប្្សង្្ររី្រ៏ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោមារះពតង់គៅក្នុងការគៅរបស់

គយើងគនារះគយើងអាចគធ្ើការល្អអោចារ្យចំគោរះអ្ក�នទគ�ើយតគម្កើងសិរីល្អថ្វាយព្រះ។សូមបកបើោ្រ្យរបស់សិស្សសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើង�ួយបយើងឲ្យបធ្វើរោរល្អអសាចរ្យចបំោះមៃុស្ស

ដនទោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើង�ួយតបមកើងសិរីល្អថាវាយកពះោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោៃប�ើញបុ្្គលរានា្រ់បធ្វើបរឿងល្អអសាចរ្យចបំោះអ្ន្រដនទបោយរោរបបកមើបោយ

បសាមះកតងប់ៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើរបស់ពួ្រប្បនាះ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយរោរសបងកតប�ើញរបស់ព្ួរប្ជា

មួយសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨១:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរ

កបឹ្រសាបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្ស។

• បផ្ដាតបៅបលើអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សបៅ្រ្ននុងខ៥បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរោរ

បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើងឬរោរបធ្វើជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រដ៏បសាមះកតង់?

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរ«�ួយអ្ន្រទៃ់បខសាយបលើ្រនដថដលបរាយបហើយចបកមើៃ្ររាលាំងដល់្របាល�ង្គង់ថដលញព័រ្ ង»រាៃៃព័យ

ដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររា៉ាវិៃប�អាសតេនុៃនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រ្ ំៃិតថដល�ួយបំ្លែឺពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាទាំងបៃះ។

េូមជួយេិេ្សងរៀន

ស្រល់ងគ្លលទ្ធិនរិ

ងគ្លការណ៍ទារំឡាយ

គពល ខលៃះ អ្កនឹង ចង្អញល ្ររ្ហាញ ពតី 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ោុំងឡា� 

គៅគពល េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក ់េធិកសា បពះ្ម្ពតី� 

ជាមួ�ោនា ។ គៅ គពល គែ្សង គទៀត 

អ្ក ្ ួ� ដត ដឹកនាុំ គលើកទឹកចធិត្ នធិង 

អនុញ្ញាតឲ្យ េធិេ្ស ដេ្វង�ក គេចក្តីពធិត 

ោុំងគនះ គោ� ខលៃលួន ឯង ។ េរូម 

ែួ�េធិេ្ស អភធិវឌ្ឍ លទ្ភាព គដើម្តី 

បបា្រ់ ពតីគោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� គោ� ខលៃលួនគ្ គហើ� ្ររ្ហាញ វា 

គោ� ោក្យ េម្តី ពួកគ្ ផាទាល ់។
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« គៅក្ញងគោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨១:៥ខ គនះ អាច បតរូវ បាន ្រក ដប្រ ជា ក្� ែបមញុ 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ដល់ដ្ហ្វគឌើ�ិក ែតី វិលលាម្ស ែ្ល់ករាលាុំង ដល ់មនុេ្ស ទន់ គខសា� (ែួ� អ្កទន់គខសា�) 

ែ្ល់ ក្� គលើក ទឹកចធិត្ ដល់ អ្កោុំងឡា� ដដល គនឿ�ហត់ ឬ បាក់ ទឹកចធិត្ ( គលើកនដ ដដល គរា�)  

គហើ� ែ្ល់ ភាព ក្លាហាន នធិង ករាលាុំង ដល់ អ្កោុំងឡា� ដដល រាន កបាល ែង្គង់ ញ័� នធិង ដួង ចធិត្ ភ�័ខាលាច » 

( Strengthen the Feeble Knees,» Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩១ ទុំព័� ៧០ ) ។ 

• បតើវិធរីមួយចំៃួៃថដលបយើងអាច«�ួយអ្ន្រទៃ់បខសាយបលើ្រនដថដលបរាយបហើយចំបរើៃ្ររាលាំងដល់្របាល�ង្គង់ថដលញព័រ្ ង»

រាៃអ្វរីខលែះ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេឬពកងងឹដល់ៃរណ្រានា្រ់បៅបពលណ្?

សូមសំណូមពរដល់សិស្សឲ្យបរើសយ្រវតថែនុមួយបចញពរីបញជរីចបមលែើយបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយថស្វងរ្រឱរោសបដើម្បរី�ួយអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលបៅ�ុំវិញព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨១:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យ

ទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់ថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្សបបើបលា្រៃឹងបសាមះកតង់រហូតដល់ទរីបញ្ចប់។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបៃតេបៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅរបស់បយើងៃិងរោរ�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

បៅ�ុំវិញបយើងបដើម្បរីពួ្រប្អាចស្រ្ិសមសករាប់�រីវិតដប៏ៅអស់្រល្បជាៃិច្ច្ ងថដរ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨២–៨៣
បមបរៀៃទរី៨៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨២–៨3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨២:១–៧

្្ះអម្ចាស់្្ម្នដល់អ្នកទាំងឡាយតដលោន្រ្ួរលជ្ចើនមក្រី្្រង់

មុៃបពលថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមកបមូលក្រោសធំៗជាបកចើៃសៃលែឹ្រម្រកពមទាំងហ្វឺត្ងថដរ។(នាបពលបករោយ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ

សិស្សៃឹងបកបើរបស់ទាំងបៃះបដើម្បរីបធ្វើបញជរីថដលអាចបរ្ហាញដល់សិស្សប្្សងបទៀតបមើលប�ើញ)។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយសុំឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោៃ�ំទាស់ៃឹងមិតតេឬសរា�ិ្រសាសនាចក្រថតបករោយម្រ

អាចបោះកសាយវិញោៃ។

• បតើអ្ន្រោៃរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្ថដរបៅបពលអ្ន្រោៃបោះកសាយ�ំទាស់របស់អ្ន្របនាះ?

សូមកោប់ដល់សិស្សថាស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបៅរដ្ឋអូនហអូៃិងប៊ីស្សពថអតបវើតោ៉ាកទិចបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃរាៃអារម្ណ៍ពុំល្អ

ៃឹងោនាអស់រយៈបពលជាបកចើៃថខ។បៅ្រ្ននុងថខបមសាឆ្នាំ១៨3២ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀត

ោៃបធ្វើដបំណើរបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបោយបោរពកបតិបតតេិចបំោះបទបញ្ញតតេិរបសក់ពះអរាចស់ថដលពួ្រោត់ោៃ«អង្គនុយ

កបឹ្រសាជាមួយព្ួរបរិសុទ្ធថដលបៅក្ុរងស៊ីយែូៃ»(្�ៃិងស�៧៨:9)។បពលពួ្របលា្រម្រដល់បនាះរោរកបឹ្រសា្រ្ននុងក្រុម

សង្ជាៃ់ខ្ពស់នៃសាសនាចក្រោៃបធ្វើប�ើង។បៅចបនាលាះសមព័យកប�ុំសៃ្និសរីទបពលកពឹ្រៃិងបពលរបសៀលបនាះស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ

ៃិងថអតបវើតោ៉ាកទិចោៃបោះកសាយៃូវទំនាស់របស់ពួ្របលា្រ។វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២កតូវោៃ

ទទួលអំ�នុងសមព័យកប�ុំបពលរបសៀល។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ដល់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថអតបវើតោ៉ាកទិចអំពរីរោរបោះកសាយទំនាស់របស់ពួ្របលា្រ។

• កសបរាមខ១បតើទំនា្រ់ទំៃងរវងរោរអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទៃិងរោរទទួលោៃៃូវរោរអ្ព័យបទាសរបស់កពះអរាចស់

្ឺជាអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:២ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរោរកពរាៃ

ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះថដលៃឹងប្រើតរាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលពុំ«ថបបចញពរីអបំពើោប»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវអបំពើោបមួយចំៃួៃថដលកពះអរាចស់ោៃសំបៅបៅបលើសូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រោៃផ្លាស់បៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបនាះរាៃពួ្រប្ជាបកចើៃរូបពុំោៃបោរពរាមរោរទូនាមៃរបស់អ្ន្រដឹ្រនាំនៃ

សាសនាចក្របទបហើយមួយចំៃួៃោៃបដិបសធឈប់រសប់ៅរាមក្រតឹ្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។ជាលទ្ធ្លសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

មួយចៃំួៃទាំងបៃះោៃដឹងខលែលួៃខុសចំបោះរោរកចថណៃរោរបលា្លៃ់ៃិងរោរពុំយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ចបំោះរោតព្វ្ិរច្ច។

បរុព្វកថា
គៅ ក្ញង  ដខ  គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣២ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង អ្ក ដនទគទៀត បាន 

គ្្វើ ដុំគណើ� គៅក្ន់�ដ្ឋ អ៊ិនឌតីដ្រន៉ដដនេ៍ �ដ្ឋ មតីេេួ�ីគោ�គោ�ព តាម ្រទ្រញ្ញត្ធិ 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ គដើម្តី សាថា្រនា អង្គក្� មួ�េបរា្រ់ សាថែ្រនា េី៊�៉រូនគឡើង គហើ� 

គមើល ដ្ ដល់ អ្កបកតីបក ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៧៨ �ួម រាន គេចក្តីដណនាុំ 

កណ្ឌ ) ។ គៅន្ងៃទតី ២៦ ដខ  គមសា ពយាក្�ី បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨២ អុំឡញងបកុមប្រឹកសា នន ពួកេង្ជាន់ខ្ពេ់ 

នធិង ពួកដអលគឌើ� នន សាេនាចបក គៅ  អ៊ិនឌតីដ្រ៉នដដនេ៍ ។ គៅក្ញងវិវ�ណៈគនះ 

បពះអរាចាេ់ បាន អភ័� គោេ ដល ់្រង្រ្អជូនប្រុេ ចុំគោះ អុំគពើ �ំលង ោុំងឡា� 

�្រេ់ពួកគ្ គហើ� បាន បពរាន ពួកគ្ឲ្យ ដ្រ� គចញ ពតី អុំគពើបា្រ។ បពះអរាចាេ់ ក៏បាន 

ដណនាុំ ដល ់្រង្រ្អជូន ប្រុេ ោុំងគនះ អុំពតី �គ្រៀ្រ គដើម ត្ីប្្រ់ប្ង កធិច្ចក្� ខាង សាច់្ម 

នន េី៊�៉រូនែងដដ� ។ ្រួន ន្ងៃ គបក្�មក �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈដដលបាន 

កត់ បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៣ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ 

ដល ់ពួកដអលគឌើ� នន សាេនាចបកអុំពតី �គ្រៀ្រ គមើល ដ្ដល់ពួក បេ្តីគមរា៉ា� នធិង ករុា� 

កុំបោ ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨២–៨៣

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:3–4ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលៃូវមូលបហតុមួយថាបហតុអ្វរី្រ៏រោរ�ំៃុំ�កមះថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ២ៃឹងប្រើតរាៃម្របលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៃ្

សថែិតបៅ្រ្ននុងអំបពើោប។

• បតើព្ួរបរិសុទ្ធទាំងបៃះរាៃ្ុណសម្បតតេិស្រ្ិសមជារាកសតេថដលោៃទទួល«ពៃលែឺរោៃ់ថតធំ»រាមវិធរីណ្?

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីទំៃួលខុសកតវូរបស់បយើងចំបោះអ្វរីថដលកទង់ោៃកបទាៃ

ដល់បយើង?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់

តពមូវការយា៉ាងគពចើៃ្ បីអ្កទាំងឡាយផ�លពទង់បាៃពបទាៃឲ្យគពចើៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូស

ចំណ្ំបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃទទួលបកចើៃម្រពរីកពះអរាចស់បនាះតកមូវបកចើៃពរីព្ួរប្្ ងថដរោ៉ាងដបូច្នះ?

សូមថបងថច្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជាក្ុរមតូចៗ។សូមឲ្យបៅក្រុមៃិមួយៗៃូវក្រោសមួយផ្ទាំងធំៃិងហ្វឺតមួយបដើម។សូមអបញជើញ

ព្ួរប្ឲ្យសរបសរពរ�ព័យឲ្យោៃបកចើៃបំ្ុតថដលពួ្រប្ោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចស់រាមថដលអាចបធ្វើបៅោៃ្រ្ននុងរយៈបពលពរីរ

នាទរី។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យោ្រ់បញ្ចតូលទាំងពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោៃប្រើតរាៃចំបោះពួ្រប្្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រ្ ងថដរ។បៅបពលពួ្រប្ោៃសរបសរចប់សូមោ្រ់រាំងបញជរីបនាះបៅខាងមុខថានា្រ់បរៀៃបហើយសួរសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាបយើងស្រ្ិសមជារាកសតេ«ថដលកតវូោៃកបទាៃឲ្យបកចើៃ»ដបូច្នះ?

• បោយសារថតកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បយើងោ៉ាងបកចើៃបតើតកមូវរោរមួយចៃំួៃអ្វរីខលែះថដលកទង់តកមវូពរីបយើង?

បដើម្បរី�ួយសិស្សអៃុវតតេបោលរោរណ៍បចញម្រពរីខ3សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ

្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវពរ�ព័យមួយនៃពរ�ព័យទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចស់។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃដឹងថាកពះអរាចស់រំពឹងឲ្យព្ួរប្បធ្វើបោយសារថតព្ួរប្ោៃទទួល

ពរ�ព័យបនាះ។ទរីបំ្ុតសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរបោលបៅមួយនៃអ្វរីថដលពួ្រប្អាចចាប់ប្្ើមបធ្វើបដើម្បរីបបំពញរាមរោរ

រំពឹងទ្ុរបនាះ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:៥–6បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកពរាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថារោរក្ប់ក្ង

ៃិងអណំ្ចនៃសារាំងបលើថ្ៃដរី្រំពុងថតប្រើៃប�ើង។សូមអាៃកបបោ្ទរីបរីនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:៧ឲ្យឮៗ

បហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវរោរកពរាៃបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យអំពរីអំបពើោប។

• កសបរាមខ៧បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលថកបចិតតេឲ្យលះបង់អបំពើោប?(បៅបពល

បយើងោៃរ្្របចញពរីបសច្រ្រីសុចរិតបៅរ្រអបំពើោបបោយរោរដឹងចបាស់បនាះ«អំបពើោបពរីមុៃរបស់បយើងៃឹង

កត�ប់ម្រវិញ»)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាអបំពើោបពរីមុៃរបស់បយើងកត�ប់ម្រវិញបបើបយើងបធ្វើោបបោយបចតនាបនាទាប់ពរីោៃ

ថស្វងរ្ររោរអ្ព័យបទាសពរីកពះអរាចស់បហើយបនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបដើម្បរីថកបចិតតេបពញបលញបហើយកតូវោៃ

អ្ព័យបទាសបនាះបយើងកតូវថតលះបង់បចាលអបំពើោបរបស់បយើង)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨២:៨–២៤

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជារុែរស្ោំរែួននាក់ឲ្យរែជង្កើែសម្្មមួយជដើម្បរី្្រ់ែ្្ងកិច្ចការខាងសាច់ឈាមររែស់សាសនាច្ក

សូមបរៀបចំសិស្សជា្ ូ។សូមឲ្យ្ ូៃិមួយៗ្ ិតអំពរីសាថាៃភាពពរីរថដលយុវ�ៃឬយុវនារីរានា្់រអាចៃឹងកតូវរោរៃូវរោរអះអាងថា

កពះរ្រសាៃូវរោរសៃយារបស់កទង់។(ឧទាហរណ៍យុវនារីរានា្់ររាៃទំនា្់រទំៃងោ៉ាង�ិតស្និតជាមួយៃឹង�រីដូៃនាងថដល្រំពុងថត

រងទ្ុរ្ខបោយសារ�ំងឺថដលៃឹងកតូវបញ្ចប់�រីវិតោត់)។យុវនារីរូបបៃះអាចៃឹងចាោំច់កតូវោៃទទួលរោរអះអាងកោប់សារជា្្រី

អំពរីរោរសៃយាទាំងឡាយនៃក្រមុក្ួសារដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចៃិងរោររស់ប�ើងវិញ)។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវសាថាៃភាព

មួយចំៃួៃរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងបពលនៃក្រុមកបឹ្រសាសង្ជាៃ់ខ្ពស់បៅរដ្ឋមិសសួរីបនាះកពះអរាចស់ោៃសៃយាអះអាងជា្្រីដល់អ្ន្រទាំង

ឡាយថដលបោរពរាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបសក់ទង់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យរ្របមើលបសច្រ្រីពិតថដលអាចៃឹង

្្ល់ៃូវរោរអះអាងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពនានាថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបៅបពលព្ួរប្បៃ្សិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:៨–9បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃ

បៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធអ�ំនុងក្រុមកបឹ្រសាបៃះ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨២–៨៣

• កសបរាមខ៨បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងកបទាៃអ្វរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលម្រ�ួប�ុំបៅ្រ្ននុងក្រុមកបឹ្រសា?

• បចញពរីពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងខ៨–9បតើកទង់រាៃមូលបហតុអ្វរីខលែះចំបោះរោរបចញៃូវបទបញ្ញតតេិ្ ្រីបៃះ?

(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើមូលបហតុទាំងបៃះអៃុវតតេចំបោះបទបញ្ញតតេិថដលកពះអរាចស់កបទាៃដល់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលៃូវបោលរោរណ៍មួយថដលអាច្ ្ល់ទៃំុ្រចិតតេដល់បយើងបៅបពលបយើងពយាោមបដើម្បរីបោរពរាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយ

របស់កពះអរាចស់។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្ររ្រប�ើញថាអាច្ ្ល់ទៃំុ្រចិតតេដល់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រពយាោមបោរពរាមកពះអរាចស់?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើសិៃជាគយើង

ៃឹងគោរ្ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងរកសាការសៃយារបសព់ទង់គ�ើម្បីពបទាៃ្រ�ល់គយើងជាៃិច្ច)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីបទពបិសាធៃ៍ទាំងឡាយថដលពួ្រប្រាៃថដលោៃបរ្ហាញដល់ព្ួរប្ថាបោលរោរណ៍បៃះ

ពិត។សូមទ្ុរបពលឲ្យព្ួរប្សរបសរអំពរីបទពបិសាធៃ៍មួយនៃបទពិបសាធៃ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់

ឬបសៀវបៅ្រំណតក់រារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្

ជាមួយសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចងថ់ច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយបចញពរី�រីវិតផ្ទាល់របស់អ្ន្រថដលោៃបញ្ជា្រ់អំពរី

បោលរោរណ៍បៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលពួ្រប្ោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧៨បនាះពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីរបបៀប

ថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបសក់ទង់បៅទរីក្រងុខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូឲ្យខិតខំបបងកើតសរា្មមួយ

បដើម្បរីក្ប់ក្ងឃ្លាំងរបស់សាសនាចក្រៃិង្រិច្ចរោរបោះពុម្ព។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១១,១៥–១៧

បោយរោរកោប់ដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំរោរបរៀបចំសរា្មបៃះពិតៗ–ថដលោៃសាគល់ថា

សហសរា្ម–បហើយោៃថតងរំាងសរា�ិ្រនៃសរា្មបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលបោលបំណងនៃ

សហសរា្ម។បៅបពលពួ្រប្អាៃវអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីរំឭ្រពួ្រប្ថារោតព្វ្ិរច្ចមួយនៃរោតព្វ្រិច្ចទាំងឡាយរបស់

ប៊ីស្សព្ឺបដើម្បរី�ួយដល់បសច្រ្រីកតូវរោរខាងសាច់្ មរបស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ។

• កសបរាមខ១២បតើបោលបំណងនៃសហសរា្ម្ ឺជាអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១4,១៨–១9បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លានានាថដលពៃ្យល់

បថៃថែមអំពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យបបងកើតសហសរា្មបៃះ។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ចបំោះពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីអ្ិវឌ្ឍៃូវទស្សៃៈវិស្សព័យថដលោៃសំបៅបៅបលើបៅ្រ្ននុងខ១9?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:២0–២4បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ចប់ៃូវវិវរណៈបៃះបោយរោរ

កពរាៃដល់អ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រឲ្យបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញាថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសហសរា្ម។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៣

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្អំ្ រីរជរែៀរែជដើម្បរីជមើលត្្ស្តរីជមម្៉ាយនិងកមុ្រកំ្ោរ

សូមកោប់សិស្សថារយៈបពលបួៃន្ងៃបនាទាប់ពរីរោរទទួលោៃវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈមួយអំពរីរបបៀបបដើម្បរីថ្លែងអំពរីបញ្ហាលំោ្រ្រ្ននុងរោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ចំបោះបសច្រ្រីកតវូរោរ

ខាងសាច់្មនៃព្ួរបរិសុទ្ធ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨3:១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលថា

បតើតកមូវរោររបស់ៃរណ្ថដលោៃថ្លែងបោយវិវរណៈបៃះ។

• បតើតកមូវរោររបស់ៃរណ្ថដលកតូវោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថារាៃពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃ្រំពុងរស់បៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរថាវាយបហើយោៃទទួល«ប្ររមរត្រ»

ឬដរីធលែរីពរីសាសនាចក្រ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ៃូវអ្វរីថដល្ ប្បរីប្រើតរាៃប�ើងចំបោះប្ររមរត្រ

របស់ក្ួសារមួយបបើសៃិជាសាវាមរីឬឪពុ្រោៃថច្រឋាៃបហើយបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨3:២–3បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវរោរថណនាំ

របស់កពះអរាចស់អំពរីរោរបមើលថ្ដល់កសតេរីថដលោត់បង់សាវាមរីរបស់ពួ្រប្។
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គមគ�ៀនទតី ៨៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨២–៨៣

• បបើបុរសរានា្រ់សាលាប់បហើយ្ រោិរបស់ោត់បៃ្បៅបសាមះកតង់បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដល្ រិោទទួលោៃ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅកោថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យកសតេរីភា្បកចើៃោៃពឹងថ ្្អ្របលើសាវាមរីរបស់ពួ្រប្បដើម្បរី្ ្គត់្្គង់ខាង

សាច់្មរបស់ព្ួរប្។បដើម្បរី«ទទួលរោររាប់អាៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ»រាៃៃព័យថាបោយសារថតអ្ន្រ្ ្គត់្្គង់ក្ួសារ

ទទួលមរណភាពបនាះសាសនាចក្រៃឹង�ួយដល់ោត់បៅបពលោត់រោលាយជាអ្ន្រ្ ្គត់្ ្គង់ថតរានា្រ់្ត់បៅ្រ្ននុងក្ួសារ។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨3:4–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀប

ថដលសាសនាចក្រអាច�ួយដល់្រុរារ្រំកោៃិងកសតេរីបមរា៉ាយ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចបំោះកសតេរីបមរា៉ាយ្រុរារ្រំកោៃិងអ្ន្រទាំងអស់ណ្

ថដលខ្វះខាតោ៉ាងណ្ខលែះ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យដឹងរោៃ់ថតបកចើៃអំពរីបសច្រ្រីកតូវរោររបស់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃពួ្រប្បហើយរ្រ

បមើលៃូវរបបៀបបដើម្បរីអៃុវតតេៃូវរោរទូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះរោរថស្វងរ្រចំណូលចិតតេអ្ន្រ�ិតខាងរបស់ព្ួរប្(សូមបមើល

្�ៃិងស�៨២:១9)។ដូចោៃថណនាំបោយកពះវិញ្ញាណសូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី

បសច្រ្រីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា  

៧៦:៨១–១១៩; ៧៧–៨៣ 

( គមគ�ៀន ទតី ១៧ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៧6:៨១–១១9;៧៧–៨3(បមបរៀៃទរី១៧)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ដដលេធិេ្សបាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩; ៧៧–៨៣ ( គមគ�ៀន ទតី ១៧ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជាដែ្កននគមគ�ៀន�្រេ់អ្កគនាះគទ ។ គមគ�ៀន 

ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល 

អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១៖(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧)
គៅគពល េធិេ្ស ្រញ្ច្រ់ ក្�េធិកសា �្រេ់ ពួកគ្អុំពតី ក្�នធិមធិត្ នន ន្� នន េធិ�ី�ុងគ�ឿង គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ អ្កោុំងឡា� ដដល ទទួលប្ងម�តក នន 

ន្� គទគឡសាទាល បតរូវ ដត �ងទុកខេ ក្ញង សាថានន�ក ពតីមុន ពួកគ្ បតរូវ បាន គបបាេគលាះ គោ� បពះអង្គេគ្រ្គះ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ន្� នន 

េធិ�ីល្អ ដដល គ�ើង ប្ងជាម�តកនឹង បតរូវ បានកុំណត់  តាម��ៈ ទគង្វើ �្រេ់ គ�ើង គៅក្ញង ែតីវិត គនះ នធិង ្រុំណង បបាថ្នា នន ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៨–៨០)
អុំឡញងគពល េធិកសា បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គដើម្តី ្រគងកើត បកមុហ៊ុន�ួម ម�ួ  គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ក្�គ្្វើកធិច្ចក្� នានា ដដល បពះអរាចាេ់ បាន 

្រញ្ជា គ�ៀ្រចុំ គ�ើង រានកដនលៃង ម�ួ គៅក្ញង ន្� គេគឡសាទាល ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ទទួល បាន អ្វតី ោុំង អេ់ គោ� អុំណ� 

្ុណ គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង ្ ុណគទ្វ ព�ែ័� �្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨១)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ទតីប្រឹកសា គៅក្ញង ្ ណៈប្រធាន ទតីម�ួ គនាះពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ ្ ណៈ ប្រធាន 

នន ្រព្វែធិតភាព ជាន់ខ្ពេ់ ក្ន់ ករូនគសា ននន្� �្រេ់បពះ គៅគលើ ដែនដតី ។ គបរៅពតីគនាះ គទៀត ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ទតីប្រឹកសា គៅក្ញង្ណៈប្រធាន ្ ឺ 

គដើម្តីោុំបទ នធិង ពបងឹង ដល់ ប្រធាន ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង គសាមះបតង់ គៅក្ញង ក្�គៅ ្រគបមើ �្រេ់ គ�ើង គនាះ គ�ើង អាច គ្្វើ 

កធិច្ចក្� បាន យ៉ាង អសាចា�្យ ដល់ មនុេ្ស ដនទ គទៀត ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨២–៨៣)
គចញពតី ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គៅក្ន ់ថ្នាក ់ដឹកនាុំ សាេនាចបក ពតី ែុំនាន់ មុនៗ គនាះេធិេ្ស អាច គ�ៀន ែងដដ� ថ្ « ដល ់អ្ក ណា ដដល បតរូវ 

បាន ប្រោន ឲ្យ គបចើន គនាះ ក៏ រាន តបមរូវក្� ជា គបចើន វិញ » (្. នធិង េ. ៨២:៣) ។ េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតី ក្�បពរាន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ថ្ ប្រេធិន 

គ្រើ គ�ើងប្របពឹត្ អុំគពើបា្រ ម្ង គទៀត ្រនាទា្រ់ពតី គ�ើង ដប្រចធិត្ គហើ� គនាះ អុំគពើបា្រ ពតីមុនៗ�្រេ់ គ�ើងនឹង បតឡ្រ់ មក វិញ ែងដដ� ។  ពួកគ្ ក៏ បានគ�ៀន 

ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង នឹង គោ�ព តាម បពះអរាចាេ់ គនាះ បទង់ នឹង �កសា ក្� េនយា �្រេ់ បទង ់ជានធិច្ច គដើម្តី ប្រោន ព� ដល់ គ�ើង ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបោលរោរណ៍នានាបចញពរី្ ំរូថដលោៃបធ្វើប�ើងបោយពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបៅបពល

បលា្រោៃសួរសំណួរដល់កពះអរាចស់អំពរី្ម្ពរីរវិវរណៈ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩; ៧៧–៨៣ ( គមគ�ៀនទតី ១៧ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កំណ្រ់ចំណាំ ៖សិស្សោៃបរៀៃអំពរីវ្្គចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរពរីរបៅសោតាហ៍បៃះ។ពួ្រប្ោៃបកបើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

៧៨:១9បដើម្បរីសរបសររោរៃិោយរយៈបពលពរីរនាទរី។អ្ន្រអាចអបញជើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់បធ្វើបទបរ្ហាញរោរៃិោយ

របស់ពួ្រប្្រ្ននុងថានា្រ់។ពួ្រប្្រ៏ទបៃ្ទញបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨២:១0្ងថដរ។សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ឲ្យសូកតខ្ម្ពរីបៃះជាមួយោនា។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៧៧

្្ះអម្ចាស់ជឆលែើយែរែចជំោះសំណួរររែស់យ៉ូតសរែស៊្មី្អំ្រី្ ម្រីរវិវរណៈ

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្បោយបសងៃៀមសាងាត់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យ

ពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយ្ំៃិតថដលព្ួរប្ោៃទទួល។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សមួយចំៃួៃថច្រចាយចមងៃល់ថដលពួ្រប្រាៃ

អំ�នុងបពលសិ្រសាផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បនាះ។ទាំងបៃះអាចរួមរាៃចមងៃល់អំពរីអតថែៃព័យនៃោ្រ្យឬឃ្លាណ្មួយ�រីវកបវតតេិខាង

កបវតតេិសាកសតេអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាៃឬសារៈសំខាៃ់នៃខ្ម្ពរីរជា្រ់លា្រ់មួយ។(បោលបំណងនៃរោរអៃុវតតេបៃះ្ឺពុំថមៃបឆលែើយ

ដល់សំណួររបស់សិស្សអំពរីបទ្ម្ពរីរបនាះបទបែុថៃតេបដើម្បរី្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសួរសំណួរបៅបពលបយើងសិ្រសា)។

បនាទាប់ពរីសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោៃថច្រចាយរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់កពះ្ម្ពរីរោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើងបហើយរ្រប�ើញចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងឡាយថដល

អ្ន្ររាៃ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៧៧,សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបហើយរ្រ

បមើលអ្វរីថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ្រំពុងបធ្វើបៅបពលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយបនាះអ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាឃ្លា«ទា្រ់ទងបៅៃឹងរោរប្រថកបកពះ្ ម្ពរីរ»្ឺសំបៅបៅបលើបញ្ជា

របស់កពះអរាចស់ថាយែូថសបស៊្ីធកតូវបធ្វើ្រំថណ្ ្រីថដលោៃបំ្ុស្ំៃិតចបំោះកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍។្រំថណ្្រីទាំងបៃះ

ឥ�តូវកតូវោៃសាគល់ថាជារោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្ីធ។សូមពៃ្យល់ថាអ�ំនុងបពលថដលយែូថសបស៊្ីធ្រំពុងបធ្វើរោរប្រថកប

្ម្ពរីរវិវរណៈបនាះបលា្រោៃទូលសួរកពះអរាចស់អំពរីអតថែៃព័យនៃខ្ម្ពរីរមួយចំៃួៃ។សំណួរថដលបលា្រោៃសួរៃិងចបមលែើយ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្្ ឺកតវូោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យ

រ្របមើលរោរយល់ដឹងបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧ថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ដឹងអំពរីកពះ្ម្ពរីរ

រោៃ់ថតបករៅក�ះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរាគល់ពរីរបបៀបថដលទកមង់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧រាៃភាពខុសោនាពរី្រណ្ឌប្្សងបទៀត

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា។ពួ្រប្្ ួរថត្រត់ចំណ្ំអ្រ្សរសៃិងចបៅ�ិតៃឹងខ្ម្ពរីរឬឃ្លាៃិមួយៗបពញ

ទាំង្រណ្ឌបនាះ។សូមពៃ្យល់ថាអ្រ្សរសៃិមួយៗតណំ្ងឲ្យសំណួរមួយម្រពរីយែូថសបស៊្ីធបហើយអ្រ្សរចៃិមួយៗតណំ្ង

ឲ្យចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់។

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើរាៃៃរណ្ោៃអាៃ្ ម្ពរីរវិវរណៈខលែះៗឬអាៃទាំងអស់រួចបហើយ។

• បតើរោរអាៃ្ ម្ពរីរវិវរណៈអាចរាៃឧបស ្្គអ្វរីខលែះ?(កបសិៃបបើសិស្សពុំកោប់បទអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា្ ម្ពរីរវិវរណៈអាចៃឹងពោិ្រ

យល់បោយសារថតៃិមិតតេរូបថដលរាៃបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីរបនាះ)។

បដើម្បរី្ ្ល់ៃូវឧទាហរណ៍អំពរីរូបភាពនៃៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរវវិរណៈសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗ

បចញម្រពរីវិវរណៈ4:២–៨។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់ពរីៃិមិតតេរូបទាំងបៃះបហើយសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃឥៃ្ទធៃូពព័ទ្ធ�ំុវិញ

បលលែព័ង្គបលលែព័ងកនម្បួៃម្រុដរាសចបងកៀងកោំពរីរបឆះសមុកទថ្រវៃិងតួរាៃ�រីវិតបួៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃសំណួររបស់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់្ ូសរង្វង់បលើៃិមិតតេសញ្ញាបៅបលើរោដារបខៀៃថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសួរកពះអរាចស់បដើម្បរី�ួយបលា្រឲ្យយល់(សមុកទ

ថ្រវ)។បនាទាប់ម្រឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃរោរពៃ្យល់របសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:១។

• បតើចបមលែើយបៃះ�ួយបយើងយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងពរីវិវរណៈ4:6ោ៉ាងដូចបមច្?

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យនដ្ ូៃិមួយៗអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:២–៥ជាមួយោនារ្របមើលសំណួរ

បថៃថែមថដលយែូថសបស៊្ីធោៃសួរអំពរីៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4ៃិងចបមលែើយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យចំបោះសំណួរ

ទាំងបនាះ។បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់

បឆលែើយចំបោះសំណួររបស់យែូថសបស៊្ីធ�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់អំពរីរូបភាពៃិមិតតេរូបមួយចៃំួៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4:២–៨។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩; ៧៧–៨៣ ( គមគ�ៀនទតី ១៧ )

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបកបើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧បដើម្បរី

សបង្ខបអ្វរីថដលយែូហាៃោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ4:២–៨។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយរោរសបង្ខបរបស់ពួ្រ

ប្។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧អំពរីតួនាទរីរបស់ពយារោរី្រ្ននុងរោរ�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីអតថែៃព័យ

នៃបទ្ម្ពរីរ?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា្រតេរី្រ៏ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់

គបើកសផម្ដងការបកពោយពតឹមពតូវអំ្បីបទគម្បីរតាមរយៈ្ួក្ យាការីរបស់ពទង់។អ្ន្រអាច្ តេល់បោបល់ឲ្យសិស្ស

សរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតរោរចាប់ប្តេើមនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីបរៀៃពរីអ្វរីថដលពួ្រពយារោរីោៃបបកងៀៃទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលបយើងសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ

ដូបច្នះ?

• បតើបយើងអាចរ្ររោរបបកងៀៃរបស់ព្ួរពយារោរីអំពរីអតថែៃព័យនៃអ្វរីថដលបយើងអាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបៅ្រថៃលែងណ្?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧បរ្ហាញថាោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្រពយារោរី

ថដលោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអាច�ួយពៃ្យល់បទ្ម្ពរីរនានាប្្សងបទៀត។ជាបកចើៃបលើ្របកចើៃកោវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយៃឹងពៃ្យល់

ឬប្រកសាយៃូវអ្វរីថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយបទៀត។សូមពៃ្យល់ថាជាញឹ្រញាប់បលខបោងរាៃៃូវ

្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ្ ល្់ជាបសច្រ្រីបោងចបំោះវ្្គបទ្ម្ពរីរដ៏រាៃកបបោ�ៃ៍ទាំងបៃះ។

បដើម្បរីបរ្ហាញអំពរីចំណុចបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃវិវរណៈ៥:១បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលយែូហាៃោៃប�ើញ

បៅ្រ្ននុងនដរបស់មៃុស្សរានា្រ់ថដលអង្គនុយបៅបលើបលលែព័ង្គ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។កបសិៃ

បបើសិស្ស្ំរពុងបកបើរោរបោះពុម្ពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបបើ្របៅ

បសច្រតេរីបោងខ្ម្ពរីរថដលបៅ្រ្ននុងបលខបោងខបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ៥:១(្�ៃិងស�៧៧:6)។(កបសៃិបបើសិស្សពុំរាៃ

កពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់បសតេចប�មស៍របស់ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបទសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៧៧:6បោយផ្ទាល់បនាទាប់ពរីព្ួរប្ោៃពិពណ៌នាពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងវិវរណៈ៥:១)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

សំណួររបស់យែូថសបស៊្ីធអំពរីវិវរណៈ៥:១្រ៏ដូចជាចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់្ ងថដរ។វអាចៃឹងរាៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់

ថា៧000ឆ្នាំសបំៅបៅបលើបពលបវលាចាប់រំាងពរីរោរធាលា្រ់នៃអព័ោមៃិងបអវែម្រមលែែបះ។វពុំសំបៅបៅបលើអាយរុោលពិត

កោ្រដនៃថ្ៃដរីរួមទាំងអាយុរោលនៃរោរបងកបបងកើតបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សបកបើោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់ពួ្រប្បដើម្បរីសបង្ខបសំណួរៃិងចបមលែើយទាំងឡាយ។បនាទាប់ពរីបញ្ចប់ស្រម្ភាពបៃះ

សូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលរោរបកបើកោស់បលខបោងបៅបពលបយើងសិ្រសាបទ្ម្ពរីរអាច�ួយបយើងឲ្យរ្រប�ើញអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីបទ្ម្ពរីរថដលបយើង្រំពុងអាៃ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះបរីជារាៃថតពយារោរីរានា្រ់្ ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីប្រថកបកពះ្ម្ពរីរសករាប់ពិ្ពបលា្រ្្ររី្រ៏បយើង

រានា្រ់ៗ្ ួរថតកសាវកជាវបដើម្បរីរាៃរោរយល់ដឹងៃិងអៃុវតតេផ្ទាល់ខលែលួៃបៅបពលសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោយខលែលួៃឯង។

• បតើបយើងអាចបកបៀបកបដូចអ្វរីថដលយែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើបៅបពលបលា្រោៃសិ្រសាៃិងពិចារណ្អំពរី្ ម្ពរីរវិវរណៈបៅៃឹងរោរ

សិ្រសា្ ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងោ៉ាងដូចបមតេច?(សិស្សអាចៃឹងរ្រប�ើញបោលរោរណ៍មួយដូចខាងបករោមបៃះ៖ពបសិៃគបើ

គយើងទូលសុ�ំល់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់អាចជួយគយើងឲ្យយល់បទគម្បីរទាំងឡាយ)។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីកសាវកជាវរ្រអតថែៃព័យកតឹមកតូវនៃបទ្ម្ពរីររួចបហើយពយាោមអៃុវតតេបោយផ្ទាល់ខលែលួៃដបូច្នះ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីកោមួយបៅបពលថដលពួ្រប្ោៃសុំកពះអរាចស់ឲ្យ�ួយព្ួរប្យល់ៃូវបទ្ម្ពរីរៃិងរបបៀប

បដើម្បរីអៃុវតតេរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរចំបោះសាថាៃភាពផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍របស់ខលែលួៃ។

សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្គរីរថដលបៅសល់្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧រាៃសំណួរជាបកចើៃបទៀតថដលយែូថសបស៊្ីធោៃសួរ

អំពរី្ ម្ពរីរវិវរណៈៃិងចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចបំោះសំណួរទាំងបៃះ។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧៧:៨–១៥

បោយកោប់សិស្សថាវិវរណៈបៃះោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយែូថសបស៊្ីធបរៀៃអំពរីកពតឹតេរោរណ៍មួយចៃំួៃថដលៃឹងប្រើតប�ើងមុៃបពលរោរ

ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសា្ ម្ពរីរវិវរណៈនាបពលខាងមុខបនាះចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៧៧អាច�ួយពួ្រប្យល់អំពរីអតថែៃព័យនៃរូបភាពជាៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃបៃះឬបោយថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្ររាៃជាលទ្ធ្លម្រពរីរោររ្្របៅរ្រកពះអរាចស់សុំ�ំៃួយបដើម្បរី

យល់បទ្ម្ពរីរ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩; ៧៧–៨៣ ( គមគ�ៀនទតី ១៧ )

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤–៨៧)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃបៅអំ�នុងបពលនៃសោតាហ៍បៃះអ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរខាង

បករោម៖បតើអ្ន្រធាលាប់្ ិតពរីអ្វរីៗទាំងអស់ថដលកពះវរបរិាសួ្៌រាៃថដរឬបទ?បតើអ្ន្រោៃដឹងបទថាកទង់ោៃសៃយាថច្ររថំល្រ

ៃូវអ្វរីៗទាំងអស់ថដលកទង់រាៃជាមួយព្ួរបយើងថដរឬបទ?រោរស្ិរសារបស់អ្ន្រនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨4–៨៧

ៃឹង�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីសាគល់កពះៃិងទទួលៃូវក្ប់ពរ�ព័យទាំងអស់ថដលកទង់

រាៃបៅ្រ្ននុងឃ្លាំងសករាប់អ្ន្រ។
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គមគ�ៀន ទតី ៨៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:១–៤៤
បមបរៀៃទរី៨6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨4:១–44

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:១–៣០

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថា្្ះវិហាររែរិស្ុរ្មួយនឹង្ែូវោនសាងសង់ជ�ើងជហើយ្ ន្យល់អំ្ រីជរលរែំណងនន

រែ្វជិែភា្

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមយ្រចបាប់ចមលែងថខ្សកសឡាយនៃសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពរបស់ៃរណ្រានា្រ់ម្រ្រ្ននុងថានា្់រ(ជារបស់

អ្ន្រឬរបស់សរា�ិ្រក្ួសាររានា្រ់)។(អ្ន្រអាច្ តចមលែងថខ្សកសឡាយនៃសិទ្ធិអំណ្ចបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូម�ួយសិស្ស

ឲ្យយល់ថាថខ្សកសឡាយនៃសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពបរ្ហាញពរីសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពថដលកតវូោៃកប្ល់ពរីសំណ្្រ់អ្ន្រ

រោៃ់បព្វ�ិតភាពរានា្រ់បៅដល់រានា្រ់បទៀតចាប់រំាងពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅឲ្យអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពនាសព្វន្ងៃបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4រាៃៃូវវិរណៈមួយអំពរីបព្វ�ិតភាពៃិងរបបៀបថដលវកបទាៃពរដល់្រូៃបៅ

របសក់ពះវរបិរាសួ្៌។ថ្្ន្រទរីមួយនៃវិវរណៈបបើ្រសថម្ងអំពរីថខ្សកសឡាយបព្វ�ិតភាពរបស់មែូបស។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

បមើលកតួសៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:6–១9បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលមែូបសអាច្ ូសោៃ

សិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពរបសប់លា្របៅដល់កពះ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ថដលសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពកតូវកបទាៃឲ្យរាមថខ្សកតង់កត�ប់បៅរ្រកពះវិញដូបច្នះ?

(សូមបមើលបហបកពើរ៥:4)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវ

ឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីល្រ្ខណៈដ៏អស់្រល្បនៃបព្វ�ិតភាព(«បោយោមៃន្ងៃចាប់ប្្ើមឬឆ្នាំបញ្ចប់ប�ើយ»)។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

ថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបព្វ�ិតភាព្ឺជាអំណ្ចៃិងសិទ្ធិអំណ្ចដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចនៃកពះបហើយថច្រចាយៃូវរោរដឹង្ុណរបស់អ្ន្រ

ចបំោះកពះថដលោៃកបទាៃអំណ្ចបៃះម្របលើមៃុស្សបលា្រសករាប់ជាកបបោ�ៃ៍នៃ្រូៃបៅរបស់កទង់។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:១9–២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលៃូវពរ�ព័យទាំងឡាយថដលបយើងអាចទទួលោៃរាមរយៈបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។

• កសបរាមខ១9–២២បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចទទួលោៃរាមរយៈបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ?(សិស្ស

អាចថច្រចាយៃូវចបមលែើយមួយចំៃួៃ។សូមកោ្រដថាពួ្រប្កោប់ពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គៅក្នុង្ិធបីបរិសុទ្ធនៃ

ប្្ជិតភា្មិលគបីសសាផ�កអំណាចនៃភា្ជាព្រះពតូវបាៃសផម្ដងគ�ើង។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្រ្គះមួយណ្ថដលកតូវបធ្វើប�ើងបោយសិទ្ធិអំណ្ចនៃបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ?(ពិធរីបញ្ជា្រ់

រោរកប្ល់នៃបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រអបំណ្យទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុ

បរុព្វកថា
គៅ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣២ ពួកអ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា បាន បតឡ្រ់ គៅ ក្ន់ 

ទតីបកុងខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ្រនាទា្រ់ពតី ក្� ែសា�ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង េហ�ដ្ឋ 

អាគម�ិកដ្រ៉ក ខាង គកើត ។ គៅ ក្ញង ក្�ែួ្រែុុំ ដ ៏�ីករា��្រេ់ ពួក គលាក ពយាក្�ី 

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល ឥឡជូវ គនះ បាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤ ។ គលាក បាន ទទួលវិវ�ណៈ អេ់��ៈគពល ពតី�ន្ងៃ ៖ ន្ងៃទតី 

២២ នធិងទតី ២៣ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣២ ។ គៅក្ញង គេៀវគៅេធិកសា គនះ កណ្ឌ 

៨៤ បតរូវ បាន ដ្រងដចកជា្រតី គមគ�ៀន ។ គមគ�ៀន ទតីមួ�គនះ គផាដាត គៅគលើ ក្� ដណនាុំ 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ អុំពតី ្រព្វែធិតភាព នធិង អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល្រព្វែធិតភាព អាច គ�ៀ្រចុំគ�ើង 

គដើម្តី ទទួល នរូវអ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដលបពះវ�្រធិតា េួ្៌រាន ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

អំពីងគ្លលទ្ធិមូលដ្ឋាន

េធិេ្ស នឹង គ�ៀន នរូវ គោលលទ្ធិ មរូលោឋាន 

គៅគពលពួកគ្ េធិកសា នធិង ពធិភាកសា 

អុំពតី្រទ្ម្ពតី� ជា គ�ៀង រាលន់្ងៃ នធិង 

គៅគពលពួកគ្ ចាុំ ្រទ្ម្ពតី� ្ នលៃឹះ ។ អ្ក 

ពុុំ ្ ួ� ្រដង្វ� គចញពតី ក្� េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� 

តាម លុំោ្់រលុំគោ� គៅ គផាដាត 

គលើ គោលលទ្ធិ មរូលោឋាន គនាះគទ ។ 

ែ្ទញ�គៅវិញ អ្ក្ួ� �កចធិត្ ទុកោក់ 

គៅគលើ គោលលទ្ធិោុំងឡា� គៅគពល 

វារានគៅក្ញងវ្្គ េធិកសា ។ ឧោហ�ណ៍ 

គៅក្ញង គមគ�ៀនគនះ អ្កអាច ្ រូេ្រញ្ជាក់ 

អុំពតីគោលលទ្ធិ នន ្រព្វែធិតភាព ដដល បតរូវ 

បាន្រគបងៀន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៨៤។
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ទ្ធ។សូមសរបសរពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។បតើអ្ន្រោៃប�ើញអំណ្ចនៃភាពជាកពះសថម្ងឲ្យប�ើញបៅ្រ្ននុង

ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

• កសបរាមខ២២បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់ថដលបយើងទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ?(«អណំ្ចនៃ

ភាពជាកពះ»ថដលសថម្ងប�ើងបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះៃឹងអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងបមើលប�ើញកពះ្ព័្្រតេរបស់កពះ

បហើយរស់)។

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គ�ើម្បីកាលាយ�ូចជាព្រះគ�ើយរស់គៅក្នុងវត្តមាៃរបសព់ទង់គនារះគយើង

ពតូវទទួល្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃប្្ជិតភា្មិលគបីសសាផ�ក។

សបំៅបៅបលើបញជរីនៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្របៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះណ្មួយថដលអាចកតូវោៃទទួលថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររព័សុលអិមណិលសុៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់

ពរីរនា្រ់ថា៖

« បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ជាគោល្រុំណងននរាល់េកមមេភាព រាល់គមគ�ៀន រាល់ែុំហានដដល�ីកចគបមើន 

គៅក្ញងសាេនាចបក ។. . . ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ ោុំងឡា� ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ្ឺ េុំខាន់ ខាលាុំង ណាេ់ ។  

គ�ើង ពុុំ អាច បតឡ្រ់ គៅ �កេធិ�ីល្អ ននបពះ គោ�ោមន វា បានគឡើ� » (Prepare for the Blessings  
of the Temple, » Ensign ដខ តុលា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៤១ ) ។ 

 

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:២3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

កោប់ៃូវអ្វរីថដលមែូបសោៃបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំរាកសតេរបសប់លា្រឲ្យបមើលប�ើញកពះ្ព័្្រតេរបស់កពះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យណញកងចញរាៃៃព័យថាសាអាតស្អំបហើយបធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធ។បយើងអាចកតូវោៃ

ថញ្របចញរាមរយៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:២4–30បោយរោរពៃ្យល់ថាបោយសារ្រូៃបៅនៃ

អ៊ីកសាថអលរាៃចិតតេរឹងរូសបព្របនាះពួ្រប្ោៃោត់បង់ឱរោសបដើម្បរីទទួលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រៃិងពិធរីបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយថដលជាប់ទា្រ់ទងៃឹងវបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកពះអរាចស់ោៃបៃ្�ួយពួ្រប្ឲ្យរី្រចបកមើៃ។

កទង់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរាៃបព្វ�ិតភាពទាបជាងឬបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុបដើម្បរីបៃ្រាៃជាមួយពួ្រប្(សូមបមើល្�ៃិងស�

៨4:២6–២៧)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:៣១–៤៤

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនអំ្រីសម្ប្និងជសចក្តរីសញ្ញាននរែ្វជិែភា្

សូមសួរដល់សិស្សរានា្រ់ថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាពឲ្យបឆលែើយតបចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រកតវូោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្រដនទរោៃ់

បព្វ�ិតភាពោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:3១–3២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្រ

បមើលឃ្លាថដលថដលកពះអរាចស់ោៃបកបើបដើម្បរីសបំៅបៅបលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាព។

• បតើកពះអរាចស់សបំៅបៅបលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាពោ៉ាងដូចបមច្?(សូម�ួយសិស្សយល់ថាឃ្លា«្រូៃកបុស

របស់បលា្រមែូបស»សំបៅបៅបលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្របហើយថាឃ្លា«្រូៃកបុសរបស់

បអើរ៉ុៃ»សំបៅបៅបលើអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ)។

សូមសរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សម្េ និរ ងសចក្ដីសញ្ញា នន បព្ជិ្រភាព ។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:33–44កតវូោៃសាគល់ថាជាបសច្រ្រីសម្ប្ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានៃ

បព្វ�ិតភាព។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថចងថា(១)ជាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលមៃុស្សរានា្រ់បធ្វើបៅបពលោត់ទទួលោៃបព្វ�ិតភាពបហើយ

(២)រោរសៃយាថដលកពះអរាចស់ោៃបធ្វើជាមួយពួ្រអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបសាមះកតង់។
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សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ អ្កទាំរឡាយ ណដលទ្ទ្ួលបព្ជិ្រភាព 

នឹរ ងនាទះ្ពទះ 

នឹរ .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:33–44បោយបសងៃៀមសាងាត់ឬជា្ ូៗ។សូមពួ្រប្ឲ្យបំបពញ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបោយថ្្អ្របៅបលើខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។

• បតើអ្ន្របបំពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្ស្ ួរថតសាគល់បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើអ្កទាំងឡាយណា

ផ�លទទួលប្ជ្ិតភា្ៃឹងតគម្កើងការគៅរបស់្ ួកគគគធ្ើតាមព្រះអមាចាស់ៃិង្ ួកអ្កបគពមើពទង់គ�ើយោដាប់ឮព្រះបៃ្ទជូល

នៃជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ចគនារះព្រះៃឹងផញក្ ួកគគគចញគ�ើយពបទាៃ�ល់្ ួកគគៃូវអ្បីៗទាំងអស់ផ�លពទង់មាៃ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី៖

« គ�ើង តគមកើង ្រព្វែធិតភាព គ�ើង គហើ� ពបងតីក ក្�គៅ �្រេ់ គ�ើង គៅ គពល គ�ើង ្រគបមើ គោ� រាន ចធិត្ 

ឧេសាហ៍ ពយាយម នធិង គេចក្តី គសាមនេ្ស ក្ញង ក្�ទទួល ខុេបតរូវ ដដល គ�ើង បតរូវបាន គៅ គោ� 

េធិទ្អុំណាច បតឹមបតរូវ ។. . . គ�ើង តគមកើង ក្�គៅ គ�ើង គ�ើង ពបងតីក េក្ដានុពល នន ្រព្វែធិតភាព គ�ើង  

គៅ គពល គ�ើង គ្ង គៅ ែួ� អ្ក ដដល រាន ទុកខេបពួ� គហើ� ចគបមើន ករាលាុំង ដល់ អ្ក ដដល ែុំព្់រ គែើង 

ដួល ។. . . គ�ើង តគមកើង ក្� គៅ �្រេ់ គ�ើង គៅគពល គ�ើង គដើ� គោ� គទៀងបតង់ នធិង គេចក្តីេុច�ិត » 

(Magnify Your Calling, » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៨៩ ទុំព័� ៤៨–៤៩ ) ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងទទួលរោរបៅបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របនាះបយើងរាៃឱរោសបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃបយើងៃិងអ្ន្រដនទឲ្យ

ទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្រ្គះនៃបព្វ�ិតភាព។សូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ

្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ៖

« គហើ� គតើ មនុេ្ស រានាក់ តគមកើង ក្�គៅ មួ� គោ� �គ្រៀ្រ ណា ? វា សាមញ្ញណាេ់ ្ឺតាម ��ៈ ក្�្រុំគពញ 

ក្�្រគបមើ ដដល ោក់ទង គៅ នឹងក្� គៅគនាះ ។. . . ខ្ញុំ េង្ឹម គោ�អេ់ពតីដួងចធិត្ នធិង បពលឹង �្រេ់ខ្ញុំ ថ្ 

�ុវែន ប្្់រ�រូ្រ ដដល ទទួល្រព្វែធិតភាព នឹងែ្ល់តនមលៃឲ្យ ្រព្វែធិតភាព គនាះ គហើ� គសាមះបតង់ចុំគោះ 

ទុំនុកចធិត្ ដដល បតរូវ បានទទួលគៅគពលវាបតរូវបានប្រ្ល់ ឲ្យ » ( Priesthood Power » Ensign  

ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៩ ទុំព័� ៤៩, ៥១ ) ។ 

• បតើរាៃវិធរីមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃតបមកើងរោរបៅរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងបព្វ�ិតភាព?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារថតៃរណ្រានា្រ់ោៃតបមកើងរោរបៅបបកមើរបស់ព្ួរប្បនាះ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាពរ�ព័យនៃបសច្រ្រីសម្ប្ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាបព្វ�ិតភាព្ឺពុំកោៃ់ថតសករាប់អ្ន្ររោៃ់

បព្វ�ិតភាពបនាះបទ។ពរ�ព័យដ៏ធំបំ្ ុតរបស់កពះប្រើតរាៃដល់បុរសៃិងកសតេរីថដលកតវូោៃ្ សាភាជាប់ៃឹងោនាបៅវិញបៅម្រ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររព័សុលអិមណិលសុៃ៖

« គៅន្ងៃ ណាមួ� េី៊គេ្ទើ� ណធិលេុន នធិង ខ្ញុំ នឹង �េ់គៅ ែុុំោនា ក្ញងវត្រាន នន ប្ួសា� �្រេ់ គ�ើង នធិង 

បពះអរាចាេ់ ជា គ�ៀង�ហរូត ។ គ�ើង នឹង គសាមះបតង់ចុំគោះគេចក្តីេញ្ញា ោុំងឡា� ដដល គ�ើងបានគ្្វើ 

គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គហើ� គសាមះបតង់ចុំគោះ េម្្ នធិង គេចក្តីេញ្ញា នន ្រព្វែធិតភាព ដដល បាន 

អះអាង ដល់ គ�ើង គៅក្ញងបពះ្រន្ទជូល នន បពះអរាចាេ់ ថ្ ‹ ប្្រ់អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដល បពះវ�្រធិតា គ�ើងរាន 

គនាះ នឹង បតរូវ បាន ប្រោន ដល់ [អ្ក] គនាះដដ� › (្. នធិង េ. ៨៤:៣៨) ។

« បេ្តីគសាមះបតង់ ដចក �ំដលក ព�ែ័�នន ្រព្វែធិតភាព ។ េរូម ្ ធិត អុំពតីោក្យ ោុំងគនះ ថ្ ‹ ប្្រ់អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដល 

បពះវ�្រធិតា គ�ើងរាន › ។. . . វា រានន័�ថ្ ោមន�រ្វាន់ខាងគលាកធិ�៏ណា  – ោមន គជា្ែ័�ណា– អាច េង ន្លៃ 

ចុំគោះព�ែ័�ោុំងឡា� ដដលបពះ នឹង ចាក់ គបសាច មកគលើ អ្កោុំង ឡា� ដដល បេឡាញ់ បទង់ �កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ 

�្រេ់បទង់គឡើ� ( េរូមគមើល  ម�៉រូនណ ៤:៣ គហើ�ក្ន់ ខាជា្រ់ ដល់ ចុង ្រុំែុត គនាះគទ » ( េរូមគមើល្. នធិង េ. ១៤:៧ 

Identity, Priority, and Blessings,» Ensign ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ២០០១ ទុំព័� ១០ ) ។



404

គមគ�ៀនទតី ៨៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:១–៤៤

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវរោរសៃយាជា្រ់លា្រ់ថដលកពះអរាចស់ោៃបធ្វើជាចថំណ្រនៃបសច្រ្រីសម្ប្ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញានៃ

បព្វ�ិតភាពសូមសរបសរៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ពុបំពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ណដល្ពទះអរាចាស់ សនយា ចងំោទះ. . . 

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃប�ើងវិញៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:33–34,3៨,4២បោយសាងាត់បសងៃៀម។

សូមពួ្រប្ឲ្យកោប់ពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់សៃយាថដលជាចថំណ្រនៃបសច្រ្រីសម្ប្ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

នៃបព្វ�ិតភាព។អ្ន្រ្ួរថតសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។ព្ួរប្អាចកោប់ថាកពះអរាចស់ៃឹង៖(១)ថញ្រ

បយើងជាបរិសុទ្ធបោយកពះវិញ្ញាណ(សូមបមើលខ33)(២)្រសាងរូបរោយរបស់បយើងជា្ ្រី(សូមបមើលខ33)(3)រាប់

បយើងបៅ្រ្ននុងចំបណ្មពូ�របស់អព័កោហាំ–ជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថាកបទាៃដល់បយើងៃូវពរ�ព័យថដលោៃសៃយាដល់អព័កោហាំៃិង

ពូ�របស់បលា្រ(សូមបមើលខ34)(4)បធ្វើឲ្យបយើងរោលាយជាព្ួរ�បកមើសឬពួ្រថដលកតវូោៃបក�ើសបរើសរបសក់ទង់(សូមបមើល

ខ34)(៥)កបទាៃដល់បយើងៃូវអ្វរីៗ ទាំងអស់ថដលកពះបិរារាៃ(សូមបមើលខ3៨)បហើយ(6)កបទាៃព្ួរបទវរារបស់កទង់

ឲ្យបមើលថ្បយើង(សូមបមើលខ4២)។(បៅបពលសិស្សកោប់ពរីរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ3៨អ្ន្រអាចៃឹងចង់បលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្

ឲ្យ្ ិតអំពរីល្រ្ខណៈៃិងសិរីល្អរបសក់ពះពុំថមៃរោររាៃោៃកទព្យសម្បតតេិៃិងសរាភារបនាះបទ។ឧទាហរណ៍បយើងអាចទទួល

បសច្រ្រីពិតរបស់កទង់បសច្រ្រីកសឡាញ់របសក់ទង់្រ្រីអំណររបស់កទង់ៃិងភាពសុខសាៃ្របស់កទង់។បយើងអាចកតវូោៃកបទាៃ

ពរបោយភាពបពញបលញនៃកពះបចសាដាកទង់)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយថាបហតុអ្វរីោៃជាបព្វ�ិតភាពរាៃៃព័យចំបោះព្ួរប្។សូមពិចារណ្ថច្រចាយពរី

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាព។
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គមគ�ៀន ទតី ៨៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៤៣–៦១
បមបរៀៃទរី៨៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨4:43–6១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:៤៣–៥៣

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនអំ្រីសារៈសំខាន់ននការសាដារែ់ឮ្្ះរែន្ទទូលររែស់្្ះ

សូមរំឭ្រដល់សិស្សអំពរីបោលបៅថដលពួ្រប្ោៃោ្រ់បៅបដើមឆ្នាំបដើម្បរីស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

ពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើោៃោ៉ាងល្អបែុណ្ណជាមួយៃឹងបោលបៅបៃះ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃពិចារណ្បរឿងបៃះរួច

បហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើឧបស្្គមួយចៃំួៃថដលអ្ន្រកបឈមមុខ្រ្ននុងរោរពយាោមបដើម្បរីស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររាល់ន ង្ៃរាៃអ្វរីខលែះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

តបសូមទទួលសាគល់ថាវអាចៃឹងពោិ្របដើម្បរីរ្រសាទរាលាប់នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្របក�ើសបរើសបដើម្បរីស្ិរសា្ ម្ពរីរបទាះជា�ួៃរោលវអាចៃឹងពោិ្របដើម្បរីបធ្វើ្រ៏បោយបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីបសច្រ្រីពិតម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4ថដលអាច

បំ្ុស្ំៃិតព្ួរប្ឲ្យបៃ្រោរខិតខំ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:43–44បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ៃូវោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល

បបកងៀៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសិ្រសាៃិងរោរអៃុវតតេកពះបៃ្ទតូលនៃកពះអរាចស់។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្ររ្រប�ើញថដលបបកងៀៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសិ្រសាៃិងរោរអៃុវតតេៃូវ

កពះបៃ្ទតូលនៃកពះអរាចស់?(សិស្សអាចៃឹងកោប់ៃូវោ្រ្យៃិងឃ្លាដូចជា«បទបញ្ញតតេិ»«កបុងសាដាប់រាម»ៃិង

«រស់បោយសារក្ប់ទំាងកពះបៃ្ទតូល»)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:4៥–46ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមៃិងរ្របមើលៃូវ

ោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះថដលរាៃៃព័យដូចោនាៃឹង«កពះបៃ្ទតូលនៃកពះអរាចស់»។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ?(ចបមលែើយ្ ួររាៃដូចជា«បសច្្ររីពិត»«ពៃលែឺ»«កពះវិញ្ញាណ»

«កពះវិញ្ញាណនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»ៃិង«សបំ�ងនៃកពះវិញ្ញាណ»)។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ ងបើ ងយើរ ្បុរ សាដាប់តាម ្ពទះបន្ដូល នន ្ពទះ 

ងនាទះ. . . 

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:4៥–46បោយសាងាត់បសងៃៀម។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ២២ នធិង ២៣ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣២ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ 

ដដល បាន កតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៤។ គៅក្ញង វិវ�ណៈគនះ 

បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ គេចក្តីពធិត អុំពតី ្រព្វែធិតភាព ដរូច បាន ពធិភាកសា គៅក្ញង 

គមគ�ៀន មុនៗ ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ្រគបងៀន ែងដដ� ដល់ពួក ្រ�ិេុទ្ អុំពតី សា�ៈេុំខាន់ 

នន ក្� សាដា្រ់ ឮ បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះ ។ បទង់ បាន វា� ផាចាល ពួកគ្ ដដល រា្រ់ ថ្ 

បពះ្ម្ពតី�ម�មន នធិង ្រទ្រញ្ញត្ធិ ដនទគទៀត នធិងវិវ�ណៈ ោុំងឡា�ោមន ប្រគយែន៍ ។

េូមងលើកទឹកចិត្តឲ្យរាន

ការេិកសា្ពោះគម្ីរ្បចាំន្ងៃ

ោមន គ�ឿង តរូចតាច ណា ដដល រាន 

ឥទ្ធិពល�រូ�អដង្វង ឲ្យ គ្្វើក្� ល្អ ជាង 

ក្�ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ អភធិវឌ្ឍ នរូវ ទរាលា្រ់ នន 

ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ ខលៃលួន ប្រចាុំ ន្ងៃ 

គនាះ គទ ។ េរូម គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស 

ឲ្យ ដញក គពលគវលា រាល់ ន្ងៃ េបរា្រ់ 

ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ។ េរូម ែ្ល់ ដល់ 

េធិេ្ស នរូវ ឱក្េ ជាគទៀងោត់ គៅក្ញង 

ថ្នាក់ គដើម ត្ី ដចកចា� នរូវ អ្វតីដដល ពួកគ្ 

កុំពុង គ�ៀន នធិង រាន អា�មមេណ៍ គពល 

ពួកគ្ េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ខលៃលួន ែង ដដ� ។ 

គៅ គពល គលើកទឹកចធិត្ ដល់ ក្�េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ជា ប្រចាុំ ្ួ� ដត ប្រ�័ត្ ក្ញង 

ក្�គ្្វើ ឲ្យរាន ខាមេគអៀន ឬ មធិន គលើក 

ទឹកចធិត្ ដល់ េធិេ្ស មួ� ចុំនួន ដដល 

អាចេមេញប្សាមញក្ញងក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� 

ផាទាល់ ខលៃលួន �្រេ់ គ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៤៣–៦១

• ថ្្អ្របលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ4៥–46បតើអ្ន្រៃឹងបញ្ចប់បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃោ៉ាងដូចបមតេច?

(សិស្សអាចៃឹង្ ្ល់ចបមលែើយប្្សង។សូមបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃដូបច្នះវនាំបៅរ្របោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖គបើគយើងពបងុោដាប់តាមព្រះបៃ្ទជូលនៃព្រះគនារះគយើងៃឹងពតូវបាៃបំភលឺគំៃិតតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះពគបីស្ទ)

សូមបថង្វចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបៅយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បលើឃ្លា«កពះវិញ្ញាណនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងខ4៥។សូម

ពៃ្យល់ថាឃ្លាប្្សងបទៀតថដលរាៃៃព័យដូចោនា្ឺ«ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ»។ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ឺជា«អាៃុភាពមួយនៃបសច្្ររីល្អ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមៃុស្សទូបៅ។���[បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយ]ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទពុំ្ ួរកតូវោៃកច�ំៃឹងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បនាះបទ។វពុំថមៃជាតួអង្គមួយដូចជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបទ»(ពិ្រចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ[ឆ្នាំ២004]ទំពព័រ96)។

ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ឺរាៃបៅ្រ្ននុងបុ្្គលរានា្រ់ៗបហើយ្ ្ល់ៃូវ«ចបំណះដឹងនៃភាពកតឹមកតូវៃិងភាពខុសឆ្គង[ឬ]ជាញាណខាង

សរីលធម៌ឬមៃសិរោរ»។វ«អាចនាំបយើងឲ្យក្ប់ក្ងស្រម្ភាពរបស់បយើង–លុះករាថតបយើង�ំៃះវឬររាងាប់វ»(ប៊យដ៍

ប�ផ្្រ្រឺThe Light of Christ,»Ensignថខបមសាឆ្នាំ២00៥ទំពព័រ9)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:4៧–4៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ថាបយើងៃឹង

រាៃពរ�ព័យោ៉ាងណ្បបើបយើងកបុងសាដាប់រាមកពះវិញ្ញាណនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• កសបរាមខ4៧បតើបយើងៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងដូចបម្ចបបើបយើងកបុងសាដាប់រាមកពះវិញ្ញាណនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃ្ពួ្រប្្ ួរថតសាគល់បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងពបុងោដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណ

នៃព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទគនារះគយើងៃឹងមករកព្រះបិតា។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• កសបរាមខ4៨បតើអ្វរីខលែះថដលកពះវរបរិាៃឹងបធ្វើបៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់?(កទង់ៃឹងបបកងៀៃបយើង)។

• បៅ្រ្ននុងខ4៨បយើងអាៃថាកពះបិរាៃឹងបបកងៀៃបយើងពុំកោៃ់ថតសករាប់ជាកបបោ�ៃ៍របស់បយើងបែុបណ្ណះបទបែុថៃតេ្៏រ

សករាប់កបបោ�ៃ៍នៃពិ្ពបលា្រទាំងមូល្ ងថដរ។បតើរោរណ៍បៃះរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្ចំបោះអ្ន្រ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបដើម្បរីរាៃពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបនាះបុ្្គលរានា្រ់ៗអាចទទួលភាពជានដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាទាប់ពរីពួ្រប្

ចូល្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។រាមរយៈអំបណ្យទាៃបៃះពួ្រប្អាចទទួលពៃលែឺបថៃថែមបហើយកតូវោៃដឹ្រនាំ

កត�ប់បៅវតតេរាៃនៃកពះបិរាបដើម្បរីទទួល�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបិទប្លែើងបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់រួចបហើយកត�ប់បៅ្រថៃលែងរបស់ពួ្រប្វិញ។(សូមកោ្រដថារាៃពៃលែឺ

ក្ប់កោៃ់ល្មបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់បដើម្បរីសិស្សអាចបដើរបោយសុវតថែិភាព)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីកោថដលពួ្រប្កតវូថតបដើរ

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពងងឹតសៃូ្យសុង។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពិពណ៌នាថាបទពិបសាធៃ៍បៃះវោ៉ាងណ្ខលែះចំបោះព្ួរប្។បនាទាប់

ម្រសូមបបើ្រប្លែើងម្រវិញ។

សូមពៃ្យល់ថាជាញ្ឹរញាប់្រ្ននុងខ្ម្ពរីរោ្រ្យភាពងងឹតសំបៅបៅបលើរោរពិពណ៌នានៃៃិមិតតេរូបអំពរីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:49–៥3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយពិពណ៌នាកោប់ថាៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាបៅ្រ្ននុងភាពងងឹតខាងវិញ្ញាណបហើយបហតុអ្វរីោៃជាពួ្រប្

សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។

• បតើៃរណ្សថែិតបៅ្រ្ននុងភាពងងឹត?បហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងភាពងងឹត?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃពិពណ៌នាថាសថែិតបៅ្រ្ននុងពិ្ពងងឹត្រ៏កតូវ

ោៃពិពណ៌នា្ ងថដរថាជាអ្ន្រថដលសថែិតបៅបករោមបសវ្រភាពនៃអំបពើោប។បៃះរាៃៃព័យថាពួ្រប្កតូវជាប់អនាទា្់របៅ្រ្ននុង្ ល

នៃអបំពើោបរបស់ពួ្រប្បោយសារពួ្រប្ពុំោៃថកបចិតតេ។

• បតើរោររស់បៅ្រ្ននុងបសវ្រភាពនៃអបំពើោបដូចោនាបៅៃឹងរោរបៅ្រ្ននុងភាពងងឹតោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:៥៤–៦១

្្ះអម្ចាស់ោនវាយផ្ចាលដល់្ួករែរិស្ុរ្តដលរារ់ែថា្្ះ្ម្រីរមរមនឥែ្រែជយាជន៍

សូមពៃ្យល់ថាបដើម្បរីថ ល្ែងថាពិ្ពបលា្រសថែិតបៅ្រ្ននុងភាពងងឹតបនាះកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថា្ំៃិតរបស់សរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រកតូវោៃងងឹត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:៥4–៥6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលៃូវមូលបហតុពរីរោ៉ាងថាបហតុអ្វរី្ ំៃិតរបស់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រកតូវោៃថកបជាងងឹតដបូច្នះ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៤៣–៦១

• កសបរាមខ៥4បហតុអ្វរី្រ៏្ ំៃិតរបស់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រកតវូោៃងងឹត?

• បតើរោរចាត់ទុ្រអ្វរីមួយជារបស់ឥតកបបោ�ៃ៍រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(មិៃបអើបពើរៃឹងអ្វរីមួយឬចាត់ទុ្រថាវមៃិ្ួរឲ្យបោរព

ឬបោយមៃិយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់)។បតើរោរមិៃប�ឿឬរោរចាត់ទុ្របរឿងពិសិដ្ឋមួយជារោរឥតកបបោ�ៃ៍អាចបណ្ដាលឲ្យ្ំៃិត

របស់មៃុស្សរានា្រ់កតូវថកបជាងងឹតោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:៥៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលអ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធចាត់ទុ្រថាឥតកបបោ�ៃ៍។

• បតើព្ួរបរិសុទ្ធចាត់ទុ្រអ្វរីខលែះថដលោមៃកបបោ�ៃ៍?(កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិង«បទបញ្ញតតេិពរីមុៃៗ»របសក់ពះអរាចស់ឬវិវរណៈ

មៃុៗរួមទាំងវិវរណៈទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ)។

• កសបរាមអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃម្រពរីខ៥4–៥៨បតើបយើងៃឹង�ួប្ លវិោ្រអ្វរីខលែះបបើបយើងចាត់ទុ្រកពះបៃ្ទតូលនៃកពះ

ោមៃកបបោ�ៃ៍បនាះ?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញថាគបើគយើងចាត់ទុកព្រះបៃ្ទជូលនៃព្រះោមាៃពបគយាជៃ៍គនារះគំៃិតគយើងៃឹងពតូវងងឹត

គ�ើយគយើងៃឹងនាំគៅរកការោក់គទាស។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃស្រីអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖

«គតើ លទ្ែល ដ៏ អេ់កល្ ជានធិច្ច េថែធិត គៅ គលើ ក្�អនុវត្ �្រេ់ អ្ក ចុំគោះ បពះ្ម្ពតី� គនះ ដដ� ឬគទ ? 

ពធិតដមនគហើ� មធិន ថ្ ចុំគោះ ព�ែ័� �្រេ់ គ�ើង ឬ ក្�ោក់ គោេ �្រេ់ គ�ើង គនាះ គទ ។

« ពួក ្រ�ិេុទ្ ន្ងៃចុង គបក្� ប្្រ់ �រូ្រ ្ួ�ដត េធិកសា បពះ្ម្ពតី� គនះ គពញ មួ� ែតីវិត ខលៃលួន ។ គ្រើមធិន ដរូគចានាះ គទ គ្ 

កុំពុង ដត ោក់ បពលឹង ខលៃលួន ក្ញង គបោះថ្នាក់ នធិង ក្�គ្្វេ ប្រដហេ ដដល អាច ែ្ល ់ភាព �ួមោនា ខាង វិញ្ញាណ នធិង 

្រញ្ញា គពញ មួ� ែតីវិត �្រេ់ ខលៃលួន ោុំងមរូល ។ រាន ភាពខុេោនា �វាង អ្ក ដប្រចធិត្គែឿ ដដល សាងេង់ គលើ ្ មេ នន 

បពះប្តីេ្ទ តាម��ៈ បពះ្ម្ពតី� ម�មន គហើ� ក្ន់ខាជា្រ់ ដុំ្រងដដក គនាះ នធិង អ្ក ដដល មធិន បាន គ្្វើ ដរូចគនាះ » (« The Book of 
Mormon Is the Word of God » Ensign, ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៩៨៨ ទុំព័� ៥ ) ។

« េរូម គ�ើង កុុំ គៅ គបក្ម ក្�ោក់ គោេ គោ� នរូវ ក្�វា� នធិង គេចក្តី ែុំនុុំ ែបមះ �្រេ់ វា គបោះ ដត ក្�រា្រ់ អុំគណា�ោន ដ៏ 

មហធិរា នធិង ដ៏ អសាចា�្យ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ គ�ើង គនះ ទុក ជា ោមន ែល ប្រគយែន៍ គនាះ គឡើ� ។ ដត េរូម គ�ើង 

ទទួលបាន គជា្ែ័� គលើ គេចក្តីេនយា ោុំងឡា� ដដល ជា្រ់ោក់ទង នឹង ក្� �កសា ទុក វា គៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង វិញ »  

(The Book of Mormon—Keystone of Our Religion, » Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៨៦ ទុំព័� ៧ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កបកពឹតតេចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយបតើព្ួរប្អាចបធ្វើឲ្យរោរសិ្រសា

របស់ព្ួរប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃជារោរថស្វងយលប់ពញមួយ�រីវិតរាមរបបៀបណ្។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:៥៧បោយសាងាតប់សងៃៀម។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅពួ្របរិសុទ្ធថាចាោំច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីថកបចិតតេពរីរោរចាត់ទុ្រកពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់

ោមៃកបបោ�ៃ៍បនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាបថៃថែមពរីបលើរោរចងចំាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិង«បទបញ្ញតតេិមុៃៗ»

ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបនាះពួ្របរិសុទ្ធចាំោច់កតូវបធ្វើៃូវអ្វរីថដលោៃសរបសរ្រ្ននុង្ម្ពរីរ)។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យបយើងបធ្វើចបំោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្សអាចៃឹង

កោប់ៃូវបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃ្សូមកោ្រដថាកតូវ្ ូសបញ្ជា្រ់ដូចខាងបករោម៖គយើងពតូវសកិសាព្រះគម្បីរមរមៃគោយ

គោមារះពតង់គ�ើយរសគ់ៅពសបតាមការបគពងៀៃគនារះ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យ្ ូៗបនាះថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើៃរណ្ជា្ ំរូល្អចំបោះអ្ន្រអំពរីរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោររស់បៅកសបរាមរោរបបកងៀៃបនាះ?

បដើម្បរីបញ្ចប់សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:60–6១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលរោរថណនាំបថៃថែមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលទទួលកពះបៃ្ទតូលរបសក់ទង់រាមរយៈ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បនាទាប់ពរីោៃអាៃខទាំងឡាយបហើយសូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកសបរាមខ6១អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួល

កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺកតូវថ្លែងទរីបនាទាល់បៅដល់អ្ន្រដនទ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៤៣–៦១

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្កតូវោៃកបទាៃពរបពលពួ្រប្ោៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

បហើយពយាោមរសប់ៅកសបរាមបសច្រ្រីពិតថដល្ ម្ពរីរបបកងៀៃ។(អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់ដល់សិស្សៃូវកោមួយបដើម្បរី្ិតអំពរី

បទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្មុៃៃឹងសុំពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយតប)។

សូមរំឭ្រដល់សិស្សអំពរីបោលបៅរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃ។សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

ង្រើ អ្កបានងរៀន អ្ដីខ្ទះងៅនេងៃងនទះ ណដល បានបំផុស្ំនិ្រ អ្ក ឲ្យ បន្ សិកសា ្ពទះ្ម្ដីរមរមន ?

ង្រើអ្ក នឹរ ងធ្ើអ្ដីខ្ទះ ងដើម្ដី សិកសា ្ពទះ្ម្ដីរមរមន ឲ្យ កានណ់្រ ឧសសា ពយាោម ងហើយរសង់ៅ តាម ងសចក្ដីពិ្រ ណដលអ្ក បាន ងរៀន 

មកពដី្ពទះ ្ ម្ដីរ ងនាទះ ?

ង្រើអ្ក នឹរ ង្បើ ្ពទះ្ម្ដីរមរមន ងដើម្ដីណចកចាយ ដំណឹរល្អ ជាមួយ អ្កដនទ្ ោ៉ា រដូចងមច្ ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាសិស្សៃឹងខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះវរបរិាសួ្៌បៅបពលពួ្រប្រសប់ៅរាមបសច្រ្រីពិតថដលោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃ

បៃះ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។
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គមគ�ៀន ទតី ៨៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៦២–១២០
បមបរៀៃទរី៨៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨4:6២–១២0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:៦២–៧៦

្្ះអម្ចាស់ោនជចញការជៅមួយឲ្យ្ ួករែរិស្ុរ្ត្លែង្ររីរែនាទាល់អំ្រីជរលការណ៍និង្ិ្រីរែរិសុ្រ្ទាំងឡាយននដំណឹងល្អ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលព្ួរប្សាគល់ថដល្ ្រីៗបៃះោៃទទួលរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្ឬោៃ

ចា្របចញបៅបបស្រ្រម្។សូមឲ្យសិស្សកោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពរីទរី្រថៃលែងថដលអ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនាទាំងឡាយកតូវោៃ

បៅឲ្យបបកមើ។សូមពិចារណ្បកបើ្ ូបោលថ្ៃដរីឬថ្ៃទរីបដើម្បរី�ួយសិស្សបមើលប�ើញពរីទរី្រថៃលែងថដលកពះអរាចស់ោៃបៅ

ព្ួរអ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនាទាំងបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សរានា្រ់ៗចាំោច់កតូវរាៃឱរោសបដើម្បរីបរៀៃដំណឹងល្អ។សូមកោប់ពរីចៃំួៃកបជា�ៃបៅបលើថ្ៃដរីបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ

(កបថហលជា៧បរោដ)បហើយពៃ្យល់ថាវៃឹងមៃិអាចបៅរួចបទថដល្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិង

ពួ្រចិតសិបនា្់រៃិងអស់អ្ន្រថដលរោៃ់តំថណងនានា្រ្ននុងរោរកបរោសដំណឹងល្អដល់ក្ប់ជាតិសាសៃ៍ក្ប់ទរី្រថៃលែងៃិងបបកងៀៃ

ដល់មៃុស្សក្ប់ោនាោៃបនាះបទ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:6២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលទិសបៅ

ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃទំៃួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរ្សាយដំណឹងល្អ។

• កសបរាមខ6២បតើព្ួរអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់កតូវ្ សាយដំណឹងល្អបៅ្រថៃលែងណ្ខលែះ?

• បថៃថែមពរីបលើព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពបតើៃរណ្ប្្សងបទៀតថដលរាៃទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អបៅទូទាំង

ពិ្ ពបលា្រ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបទាះជារោរបបកមើ្ ្សព្្វ សាយសាសនាបពញបរា៉ាងភា្បកចើៃកតវូោៃបធ្វើប�ើង

បោយយុវ�ៃយុវនារីៃិងព្ួរបរៀមច្បង្រ្រី្រ៏្ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងគពកាយទាំងអស់មាៃទំៃួលខុសពតូវគ�ើម្បីោំនាំ�ំណឹងល្អ

គៅកាៃ់្ ិភ្គោកទាំងមូលែងផ�រ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�ឹមបឹល៖

« ្រទ្ម្ពតី� ជា គបចើន បាន ដ្លៃង យ៉ាង ចបាេ់ ថ្ េរាែធិក នន សាេនាចបក ប្្់រ�រូ្រ រាន ទុំនួល ខេុបតរូវ គដើម ត្ី 

គ្្វើ កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា ។. . .

« ពួក ពយាក្�ី ក្ញង បោ ក្ន់ក្្រ់ បតតួបតា គនះ ក៏ បាន ្រគបងៀន យ៉ាង ចបាេ់ អុំពតី ្រ�ិ្រទ ដដល ថ្ ក្�រ្� 

ែ្សព្វែសា� សាេនា ្ ឺ ជា ក្�ទទួល ខុេបតរូវ �្រេ់ េរាែធិក ោុំងអេ់ ដដ� ។ ប្រធាន គដវីឌ អរូ មធិកគេ 

បាន ្រគបងៀន អុំពតី គោលក្�ណ ៍គនះ គោ� រាន ប្រសាេន៍ អគញ្ើញ ថ្ ‹ េរាែធិក ប្្រ់ �រូ្រ ្ ឺ ជា អ្ក 

ែ្សព្វែសា� សាេនា ! › ( េរូម គមើល រោយការណ៍សន្និសរី្រ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៩៥៩ ទុំព័� ១២២ ) » « It Becometh 
Every Man, » Ensign, ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៧៧,ទុំព័� ៣ ) ។

បរុព្វកថា
គៅដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៣២ ្រនាទា្់រពតី ក្� គ្រើក េដម្ង គេចក្តីពធិត អុំពតី ្រព្វែធិតភាព 

នធិងសា�ៈេុំខាន់ នន ក្� ប្រុង សាដា្រ់ តាម បពះ្រន្ទជូលបទង់ បពះអរាចាេ់ បាន ្ រូេ្រញ្ជាក់ 

អុំពតីក្� ្រញ្ជា ឲ្យ ពួកសាវក នធិង ពួកអ្កក្ន់្រព្វែធិតភាព ដនទគទៀត ឲ្យ ែសា� 

ដុំណឹងល្អ គៅទរូោុំង ពធិភពគលាក ។ វិវ�ណៈ គនះ បានេងកត់្ងៃន់គៅគលើ ក្� ែសា� 

ដុំណឹងល្អ នធិង ែល្់ ក្� ដណនាុំ បេគដៀងោនា គៅដល់ អ្កោុំងឡា� ដដលបពះគ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ បាន ប្រ្ល់ គៅ ឲ្យ ពួកសាវក ្រនាទា្រ់ពតី ក្� �េ់គឡើងវិញ �្រេ់បទង់ ។ 

បពះអរាចាេ់ក៏បានពន្យល់ែងដដ�អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដលកធិច្ចក្� គនះ បតរូវ េគបមច �ួមោុំង 

�គ្រៀ្រ ដដល អ្កោុំងឡា� ចរូល�ួម ក្ញង កធិច្ចក្� គនះ នឹង បតរូវ បាន ោុំបទ នធិង ្រន្ 

គៅក្ញងកធិច្ច ខធិតខុំ �្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៦២–១២០

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:64ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរី

អ្វរីថដលអ្ន្រទាំងឡាយប�ឿបហើយកតូវោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រអាចទទួលោៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីចបមលែើយ

របស់ពួ្រប្។

• បហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់សករាប់មៃុស្សទទួលយ្រដំណឹងល្អទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?(បយើងកតូវ

ថតទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:6៥–៧3បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ឿដល់ព្ួរអ្ន្របបកមើកទង់បហើយកតូវោៃក�មុ�ទឹ្រ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រ

ប�ើញរបស់ព្ួរប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាអំបណ្យទាៃទាំងបៃះៃឹងសំខាៃ់សករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដល្ សាយៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលប�ឿ

ដំណឹងល្អោ៉ាងដបូច្នះ?

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខ៧3?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨4:៧4–៧6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរី

អ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់បុ្្គលរានា្រ់ៗ ថដលបក�ើសបរើសមៃិប�ឿដំណឹងល្អបហើយមិៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបក�ើសបរើសមិៃប�ឿៃិងមៃិកពមទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃអាៃម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨4បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបបកងៀៃ

អ្ន្រដនទអំពរីដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:៧៧–១២០

្្ះអម្ចាស់្រែទានការតណនាំដល់អ្នកទាំងឡាយតដល្ែូវោនជៅឲ្យផសាយដំណឹងល្អររែស់្្រង់

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលបណ្ដាលឲ្យមៃុស្សរានា្រ់សាទា្រ់បស្ទើរពុំបបកមើកពះអរាចស់្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនារានា្រ់?(ចបមលែើយ

អាចរួមរាៃរោរ្ព័យខាលាច្រ្ននុងរោរចា្របចញពរី ្្ទះៃិងក្ួសាររោរលះបង់បពលបវលាៃិងឱរោសឧបស្្គខាងហិរញ្ញវតថែនុ

ឧបស្្គ្រ្ននុងរោរៃិោយបៅរោៃ់មៃុស្សចថមលែ្រអំពរីដំណឹងល្អៃិងោរម្អំពរីរោរបរៀៃភាសា្្រី)។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨4:៧៧–៨៨្រត់ករាអំពរីរោរអះអាងរបស់កពះអរាចស់ចំបោះអ្ន្រ្្សព្វ្សាយ

សាសនាថាកទង់ៃឹងបមើលថ្តកមូវរោររបស់ព្ួរប្។កទង់្រ៏ោៃសៃយាៃឹងព្ួរប្្ ងថដរៃូវពរ�ព័យប្្សងបទៀតបបើព្ួរប្ៃឹង

បំបពញទំៃួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្បដើម្បរី្សាយដំណឹងល្អ។

សូម្ តចមលែងរារាងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសុំឲ្យសិស្សចមលែងវចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់រ

របស់ព្ួរប្ឬ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

ការបសកមើសបេកកម្

ទុំនួលខុេបតរូវ ព�ែ័� ោុំង ឡា�

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:៨0,៨៥,៨៧–៨៨បហើយរ្របមើលទៃំួលខុសកតូវ

ៃិងពរ�ព័យទាំងឡាយនៃរោរបបកមើជាអ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនា។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបសច្រ្រីបោងបទ្ម្ពរីរបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សអាៃជា្ ូៗបោយសិស្សរានា្រ់រ្របមើលទំៃួលខុសកតវូបហើយសិស្ស

រានា្រ់បទៀតកោប់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយ។សូមសិស្សឲ្យសរបសរអំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃកតឹមកតូវ្រ្ននុងរារាង

របស់ព្ួរប្។

បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្របរៀៃោៃអ្វរីខលែះអំពរីទំៃួលខុសកតូវនៃរោរបបកមើជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថា

ពួ្រអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា«បចញបៅស្រីបបនាទាសមៃុស្សបលា្រ»(្�ៃិងស�៨4:៨៧)បោយរោរបបកងៀៃអ្ន្រដនទអំពរី

បោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបោយរោរអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថកបចិតតេបហើយរសប់ៅរាមបោលលទ្ធិទាំងបនាះ

បោយសុទ្ធចិតតេ)។

• បតើកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរដល់បយើងោ៉ាងដូចបមច្បៅបពលបយើងថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្ន្រដនទ?(សិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹង្ ពងឹងគយើងគ�ើយ

េូមងធវើការជានដគូៗ

ក្�គ ្្វើក្� ជា ្ រូ អាច ែ្ល់ ឱក្េ ឲ្យ 

េធិេ្ស គដើម ត្ី « ្រគបងៀន ោនា គៅវិញគៅមក 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នន ន្� » (្. នធិង េ. 

៨៨:៧៧)។ ្រដនថែម ពតី គលើ គនាះ ក្� 

គ ្្វើក្�ជាមួ�េធិេ្ស គែ្សងគទៀត អាច 

្រណតាដះ ទុំនុកចធិត្ គៅ ក្ញងខលៃលួន �្រេ់េធិេ្ស 

ដដលរាន ក្� ខាមេ់គអៀន គនាះ គោ� 

គលើក ទឹកចធិត្ពួកគ្ឲ្យ រាន ក្� ចរូល�ួម 

ក្ន់ដតរានអតថែន័�។  េរូម ្ ធិត ឲ្យ 

ចបាេ់លាេ់ អុំពតី េធិេ្ស ដដល អ្ក ចាត់ ឲ្យ 

គ ្្វើក្� ជាមួ�ោនា គបោះ េធិេ្ស មួ�ចុំនួន 

អាច នឹង បតរូវក្�ែុំន�ួក្� ឬជាក្� 

�ំខាន គោ�អ្កោុំងឡា� ដដលពួកគ្ 

ចា្រ់នដ្រូ ជាមួ� គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ៨៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៦២–១២០

គង់គៅជាមួយគយើងគៅគ្លគយើងផចកចាយ�ំណឹងល្អជាមួយអ្ក�នទ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរសៃយាថដលោៃថ្លែងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨4:៨0,៨៥,ៃិង៨៨អាចរាៃឥទ្ធិពលដល់បំណង

កោថានាៃិងលទ្ធភាពរបស់បុ្្គលរានា្រ់ៗបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖

« គ�ើង ពុុំ ចាុំបាច់ បពួ�ចធិត្ ថ្ គ�ើង គៅឯកគក្ នធិងោមន ក្តី បេឡាញ់ គៅក្ញង ក្�្រគបមើ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

គនាះ គទ ពតីគបោះ គ�ើងពុុំដមនដ្រ្រគនាះ គទ ។ គ�ើង អាច ទទួល អា�មមេណ៍ពតី ក្តី បេឡាញ់ �្រេ់ បពះ ។ 

បពះអង្គ េគ្រ្គះបាន េនយា ថ្ ពួកគទវតា នឹង គៅខាង គឆ្វង គ�ើង នធិង ខាង សាដាុំ គ�ើង គដើម្តី គលើក បទ គ�ើង 

គឡើង ។ ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៨៤:៨៨) ។ គហើ� បទង់ ដតង ដត �កសា នរូវ បពះ្រន្ទជូល បទង់ » 

(Mountains to Climb » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ២៦ ) ។ 

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចស់ៃឹងពកងឹងបយើងបហើយ្ ង់បៅជាមួយបយើងបៅបពលបយើងថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្ន្រដនទ។

អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយបចញពរី�រីវិតផ្ទាល់របស់អ្ន្រថដលបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ខ្នុំ នឹរ បំងពញ ទ្ំនួល ខុស្្រូវ របស ់ខ្នុំ ងដើម្ដី 

ណចកចាយ ដំណឹរល្អ ងោយ . . .

សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

ោៃសរបសរ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:៨9–9៧បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់បញ្ជា្រ់ថាអ្ន្រ

ទាំងឡាយថដលទទួលអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់កទង់្៏រទទួលយ្រកទង់ថដរបហើយៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរ។្្ទនុយបៅវិញ

អ្ន្រទាំងឡាយថដលបដិបសធពួ្រអ្ន្របបកមើរបសក់ពះៃិងកពះបៃ្ទតូលរបសក់ទង់ៃឹងោត់បង់ពរ�ព័យបហើយៃឹងកតូវបណ្ដាសា។

ចូរពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:9៨–១0២រាៃៃូវទៃំុ្រចបកមៀងនៃ្រ្រីអំណរៃិងរោរសរបសើរទា្រ់ទងៃឹង

រោរបកោសបលាះនៃស៊ីយែូៃ។ឃ្លា«រោរបកោសបលាះនៃស៊ីយែូៃ»សំបៅបៅបលើសាថាៃភាពថដលរាកសតេនៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះ

បៅន្ងៃមួយៃឹងរ្ីររាយបោយសារពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសម្ររ្រកទង់បហើយទទួលរាល់ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងពរ�ព័យនៃដំណឹងល្អ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨4:9៨ឲ្យឮៗ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាចបកមៀងនៃរោរបកោសបលាះនៃ

ស៊ីយែូៃៃឹងកតូវោៃបកចៀងបនាទាប់ពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលមៃុស្សទាំងអស់ថដលបៅបលើថ្ៃដរី

ៃឹងម្រសាគល់កទង់។

សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃនដ្ ូអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាមួយ្ ូ។(បបើអ្ន្រោៃបបកមើជាអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាអ្ន្រអាចៃឹងចង់

បរ្ហាញដល់សិស្សៃូវរូបភាពមួយអំពរីខលែលួៃអ្ន្រជាមួយៃឹងនដ្ូថដលជាកប្ពនៃ្ររាលាំងចំបោះអ្ន្រ)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាកពះអរាចស់បៅអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាឲ្យបបកមើជានដ្ូដូបច្នះ?

• បតើរោរបៅមួយចំៃួៃបទៀតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលបយើងបបកមើជាមួយៃឹងមៃុស្សប្្សងបទៀតរាៃអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាច

រួមរាៃ្ណៈកបធាៃនដ្ូបបកងៀៃរាម្្ទះៃិងនដ្ូសួរសុខទុ្រ្ខរាម្្ទះៃិង្ ណៈ្រម្រោរនានា)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:១06ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រឲ្យបធ្វើបដើម្បរីពកងឹងដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។

• បតើកពះអរាចស់កោប់ឲ្យសរា�ិ្រសាសនាចក្របធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីពកងឹងដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖អ្កទាំងឡាយផ�លរឹងមាំគៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណគឺពតូវោអាង�ល់អ្កទាំងឡាយផ�ល

ទៃ់គខសាយ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រឹងរាំបៅ្រ្ននុងកពះវិញ្ញាណ»វរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រកតវូោៃបលើ្រតបមកើងរាមរយៈ

រោរបធ្វើរោរជាមួយៃរណ្រានា្រ់ថដលរឹងរាំបៅ្រ្ននុងកពះវិញ្ញាណ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍មួយ។បបើអ្ន្ររាៃរូប្តខលែលួៃឯងៃិងនដ្ូ្ ្សព្វ្សាយសាសនាម្រោ្រ់រាំងបនាះអ្ន្រអាចពៃ្យល់អំពរីរបបៀប

ថដលនដ្ូបៃះោៃ�ួយពកងឹងដល់អ្ន្រ)។
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សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណបច្ចនុប្បៃ្នរបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញអ្ន្រទាំងឡាយថដល្ ិតថាខលែលួៃឯង

ទៃ់បខសាយខាងវិញ្ញាណឲ្យ្ ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ថដលរឹងរាំខាងវិញ្ញាណបហើយថស្វងរ្រឱរោសបដើម្បរីបរៀៃម្រ

ពរីបុ្្គលបៃះ។សូមអបញជើញអ្ន្រទាំងឡាយថដល្ ិតថាខលែលួៃប្រឹងរាំខាងវិញ្ញាណឲ្យថស្វងរ្រវិធរីបដើម្បរីបលើ្រទ្ឹរចិតតេៃិងពកងឹង

ដល់អ្ន្រដនទ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:១09–១១0បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលអ្វរីមួយបទៀត

ថដលសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រអាចបធ្វើបដើម្បរីពកងងឹដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើចថំណ្រប្្សងៗនៃរូបរោយតណំ្ងឲ្យអ្វរី?(សរា�ិ្រទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រ)។

បតើៃិមិតតេរូបបៃះអាចបបកងៀៃបយើងអំពរីរោរពកងឹងដលោ់នាបៅវិញបៅម្រោ៉ាងណ្ខលែះ?(បយើងចាំោច់កតូវចងចាំអំពរីតនមលែ

ៃិងសារៈសំខាៃ់នៃសរា�ិ្ររានា្រ់ៗ្រ្ននុងសាសនាចក្រ)។

សូមបញ្ជា្រ់ថាកពះអរាចស់កសឡាញ់បយើងរានា្រ់ៗបហើយោៃកបទាៃដល់បយើងរានា្់រៗៃូវបទពបរោសល្យប្្សងៗោនាថដលបយើងអាច

បកបើបដើម្បរីបបកមើដល់អ្ន្រដនទ។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរ្ ្ល់រោរថណនាំខលែះៗដល់ប៊ីស្សពៃូវលបខវីតៃរីៃិងអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពដនទបទៀត(សូមបមើល

្�ៃិងស�៨4:១១១–១១៧)កពះអរាចស់ោៃបធ្វើបសច្រ្រីសៃយាមួយដល់ព្ួរអ្ន្របបកមើរបស់កទង់ថដលោៃបចញបៅបោយ

បសច្្ររី�ំបៃឿ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨4:១១៨–១១9ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យ

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយា។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់ព្ួរអ្ន្របបកមើបសាមះកតង់របស់កទង់ថាបមើលប�ើញអ្វរីខលែះ?បតើអ្ន្រោៃ

បមើលប�ើញកពះអរាចស់បកបើកពះបចសាដានៃសាថាៃសួ្ ៌បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងោ៉ាងដូចបមច្?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបទាះជាមៃុស្សមួយចៃំួៃ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រពុំអាចបមើលប�ើញកពះបចសាដារបស់កពះអរាចស់្រ្រី្រ៏ន្ងៃមួយៃឹង

ម្រដល់បពលថដលមៃុស្សទាំងអស់ៃឹងបមើលប�ើញកទង់បហើយសាគល់ថាកទង់ជាៃរណ្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៥–៨៦
បមបរៀៃទរី៨9៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៥–៨6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៥

ជស្ៀនររែស់្្ះអម្ចាស់្ ឺ្ែូវរកសាកំណែ់្តាមួយអំ្រីរា្ស្តររែស់្្ះ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថាពួ្រប្បទើបថតកតូវោៃ្ ្ល់ររ្វាៃ់តថំណងជា្ររីឡា្ររប�ើងចាស់បៅ្រ្ននុងក្រុម្ររីឡាមួយ។

(អ្ន្រអាចបរៀបរាប់អំពរីក្រុម្ររីឡាដ៏ធំបំ្ុតបៅ្រ្ននុងវប្បធម៌របស់អ្ន្រៃិងក្រុមដ៏រាៃកបជាកបិយមួយថដលបលង្ររីឡាបនាះ)។

បនាទាប់ពរីបលងោៃពរីរបរីន្ងៃជាមួយៃឹងក្រុមបៃះពួ្រប្ោៃសបងកតប�ើញថាសរា�ិ្រក្រុមរានា្រ់្ឺជាអ្ន្របលងដ៏អរាមៃិយមរានា្រ់

សរា�ិ្រក្រមុខលែះបទៀតមិៃបលងរាមថ ្្ន្ររបស់ប្កតឹមកតូវបទបហើយអ្ន្រប្្សងបទៀតពុំសាដាប់ក្ូបង្វឹ្រប�ើយ។

• បហតុអ្វរី្រ៏វពោិ្រសករាប់ក្រុមបៃះបដើម្បរីយ្រឈ្នះ?បតើអ្វរីខលែះថដលចាំោច់កតវូផ្លាស់ប្តូរបដើម្បរីក្រុមបៃះអាចបលងោៃល្អកបបសើរ

ជាងបៃះ?

ចូរពៃ្យល់ថាសាថាៃភាពកសបដៀងោនាមួយោៃចាប់ប្្ើមប្រើតរាៃប�ើងបៅឆ្នាំ១៨3២ជារោរប្រើៃចំៃួៃពួ្របរិសុទ្ធ

ថដលោៃម្រដល់រដ្ឋមិសសួរី។វិវរណៈពរី�ំនាៃ់មុៃោៃបរៀបរាប់ថាទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃឹងកតូវោៃសាងសង់ប�ើងបៅ្រ្ននុង្ូមិ

ចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីកសបរាមក្រឹត្យវិៃព័យរបសក់ពះអរាចស់ៃិងបករោមរោរដឹ្រនាំនៃបព្វ�ិតភាព។កសបរាមក្រឹត្យវៃិព័យ

ទាំងបៃះបនាះសរា�ិ្រសាសនាចក្រពុំបធ្វើដំបណើរបៅស៊ីយែូៃប�ើយលុះករាថតព្ួរប្ោៃទទួលវិញ្ញាបៃបកតមួយម្រពរីថានា្រ់ដ្ឹរនាំ

សាសនាចក្រ។បៅបពលពួ្រប្ោៃបៅដល់ពួ្រប្កតូវថាវាយកោ្រ់ៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្ទាំងអស់បៅសាសនាចក្រ

បហើយទទួលមរត្រមួយម្រពរីប៊ីស្សព។បថៃថែមពរីបលើបនាះពួ្រប្កតូវរ្រសារាល់បទបញ្ញតតេិរបស់កពះ។(សូមបមើល្�ៃិងស�

64:34–3៥;៧២:១៥–១9,២4–២6)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទនៃវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៥សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធ

ជាបកចើៃបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃរស់បៅសុខដុមៃឹងក្រឹត្យវិៃព័យថដលកពះអរាចស់ោៃោ្រ់ឲ្យបដើម្បរីសាថាបនាស៊ីយែូៃប�ើង។បទាះជា

ោ៉ាងណ្្រ៏បោយសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃពុបំោរពរាមបញ្ជារបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីថាវាយកទព្យសម្បតតេិរបស់ពួ្រប្បទ

បហើយោៃបធ្វើដំបណើរបៅស៊ីយែូៃទាំងោមៃវិញ្ញាបៃបកតព័ម្រពរីថានា្រ់ដឹ្រនាំរបស់ពួ្រប្្ ង។បោយសារថតរោរណ៍បៃះពួ្រប្ពុំ

ទទួលោៃមរត្ររបស់ពួ្រប្ប�ើយ។

• បហតុអ្វរី្៏រវរាៃរោរលំោ្របដើម្បរីសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃបៅបករោមសាថាៃភាពទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងចបមលែើយចំបោះរោរលំោ្រទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបនាះយែូថសបស៊្ីធោៃប្ញើសំបកុតមួយចបាប់

បៅវិលាមដព័បុលយូថហ្វប្សជាអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររានា្រ់ថដល្រំពុងរស់បៅអ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍នាកោបនាះ(សូមបមើល

បសច្្ររីថណនាំ្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៥)។

សូមពៃ្យល់ថាសំបុកតរបសព់យារោរីោៃ្ ្ល់រោរថណនាំសករាប់បស្ៀៃរបស់កពះអរាចស់យែូហាៃវីតបមើរថដលោៃរសប់ៅ្រ្ននុង

រដ្ឋមិសសួរី។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៥:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់បសៀ្ៃអំពរីសាសនាចក្របៅរដ្ឋមិសសួរីឲ្យបធ្វើ។

បរុព្វកថា
គៅ ចុង ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣២ ពួក្រ�ិេុទ្ មួ�ចុំនួន បាន ផាលាេ់ គៅក្ន់ទតីបកុង 

េ៊ី�៉រូន ្ុ៉រដន្ ពុុំ បាន ថ្វា� បទព្យ េម្ត្ធិ �្រេ់ពួកគ្ ដរូច ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា 

គទ ។ គោ�សា� ដត ពួកគ្ ពុុំ បាន ថ្វា� បទព្យេម្ត្ធិ �្រេ់ពួកគ្ គនាះពួកគ្ 

ពុុំ ទទួល បាន ម�តក �្រេ់ពួកគ្ បេ្រតាម លុំោ្រ់ ដដលបាន ្រគងកើត គឡើង �្រេ់ 

សាេនាចបកគឡើ� ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ដ្លៃង អុំពតី ្រញ្ហា គនះ គៅក្ញង 

េុំ្ុរបត ដ៏្រុំែុេ្ុំនធិត មួ� គៅក្ន់ វិលាម ដ្័រុល�រូ ដហ្វ្រ្ស ចុះ ន្ងៃទតី ២៧ ដខ វិច្ធិក្ 

ឆ្នាុំ ១៨៣២ ។ ចុំដណកននេុំ្រុបតគនះ បតរូវបានកត់បតាគៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៨៥ ។ គបក្�មក គៅន្ងៃទតី ៦ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣២ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដលបានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៦ 

គៅគពល គលាក កុំពុង គ្្វើចុំគោះ កុំដណ្មេតី នន បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រ ដ៏ ្រុំែុេ្ុំនធិត ។ វិវ�ណៈ 

គនះ បាន ែ្ល ់ឲ្យ គោ�ពន្យល់ ្រដនថែម អុំពតី គ�ឿង គប្រៀ្រគ្ៀ្រ នន បេរូវ នធិង បេដង នធិង 

តួនាទតី �្រេ់្រព្វែធិតភាព គៅក្ញង ក្� ែួ� បពះអរាចាេ់ ប្រមរូល ពួកេុច�ិត គៅក្ញង ន្ងៃ ចុង 

គបក្� ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

អំពីបរិបទននបណដាដំបទគម្ីរ

គៅគពលេធិេ្ស �ល់ អុំពតី្រ�ិ្រទ នន 

អតថែ្រទ្ម្ពតី�ដដល ពួកគ្ កុំពុង េធិកសា 

គនាះពួកគ្ នឹង អាច �ល់ រាតធិក្� 

បានក្ន់ ដត ល្អ ែងដដ� ។ ្រ�ិ្រទ ែ្ល់នរូវ 

ព័ត៌រាន នែ្ទគ�ឿង ដដល ្រញ្ជាក់ នធិង ែួ� 

ឲ្យ�ល់ ក្នដ់ត ខាលាុំង អុំពតី បពតឹ្ក្�ណ៍ 

គោលក្�ណ៍ នធិងគោលលទ្ធិ គៅក្ញង 

អតថែ្រទ ្ ម្ពតី� ។ ្រ�ិ្រទ អាច �ួមរាន 

េុំណួ� ឬសាថានភាព ដដល បាន្រុំែុេ 

នរូវក្� ្រគបងៀនជាក់លាក់ មួ� 

ព័ត៌រានអុំពតី អ្កដដលកុំពុង នធិយ� 

គៅ�ក នធិង មរូលគហតុ បពមោុំង ទតីតាុំង 

ជា ប្រវត្ធិសាបេ្ ខាង វ្រ្្ម៌ ឬ ខាង 

ភរូមធិសាបេ្ នន អតថែ្រទ ។
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• បតើបស្ៀៃកតូវោៃថណនាំឲ្យ្រត់ករាអ្វរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៥:3–៥ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាពុំ្ួររាៃប្មះសរបសរបៅ្រ្ននុង្រំណត់ករានៃសាសនាចក្រប�ើយ។

• បតើមៃុស្សណ្ខលែះថដលពុំរាៃប្មះរបស់ពួ្រប្កតវូោៃសរបសរបៅ្រ្ននុង្រំណត់ករានៃសាសនាចក្រ?

សូមពៃ្យល់ថា្រំណតក់រារបស់សាសនាចក្រកតូវោៃរ្រសាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង្រ៏ដូចជាបៅ�ំនាៃ់របស់យែូថសបស៊្ីធ

្ងថដរ។បោលបំណងមួយសករាប់រោរណ៍បៃះ្ឺបដើម្បរីរ្រសា្រំណត់ករានៃប្មះ�ៃបសាមះកតង់ៃិងដំបណើរបរឿងនៃ្រិច្ចរោរ

របស់ពួ្រប្្ ងថដរ។

• បតើបរឿងមួយចំៃួៃថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីរាៃប្មះរបស់បយើងោៃ្រត់ករាជាសរា�ិ្របសាមះកតង់សាសនាចក្ររាៃអ្វរីខលែះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរៃូវបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងរស់គៅតាមពកឹត្យវៃិរ័យនៃព្រះ

គនារះគ្មារះរបស់គយើងៃឹងពតូវបាៃសរគសរគៅក្នុងកំណតព់តានៃោសនាចពកក្នុងនាមជាសមាជិកគោមារះពតង់។សូមពៃ្យល់ថា

ស្រម្ភាពទាំងឡាយរបស់�ៃបសាមះកតង់ថដលោៃ្រត់ករាបៅបលើថ្ៃដរី្រ៏កតវូោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងសាថាៃសួ្៌ជាអ្វរីថដលកតូវោៃ

បៅថាបសៀវបៅ�រីវិត(សូមបមើល្�ៃិងស�១២៨:6–៧)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលកតួសៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា៨៥:៥,9,១១បហើយកោប់អំពរីចំណងប�ើងប្្សងបទៀតថដលោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរី្រំណត់ករាថដលកតូវោៃរ្រសា

បៅបលើថ្ៃដរីអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលបសាមះកតង់។សូមកោប់ឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សរាៃអារម្ណ៍ដឹងអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

កសនមថាពួ្រប្រាៃថ្ៃរោរបដើម្បរីចូលរួម្រ្ននុងកពតឹតេរោរដ៏រាៃ្ិរតយាៃុភាពមួយ។សូមសួរពួ្រប្ថាបតើពួ្រប្ៃឹងរាៃអារម្ណ៍

ោ៉ាងណ្បបើពួ្រប្បៅដល់កពឹតតេរោរបនាះបែុថៃតេពុំកតវូោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបោយសារថតប្មះរបស់ព្ួរប្ពុំរាៃបៅ្រ្ននុងបញជរី

អបញជើញ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៥:9–១១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកសនមអំពរី

បតើអារម្ណ៍ថបបបនាះៃឹងបៅជាោ៉ាងណ្ថដលប�ើញថាប្មះរបស់ពួ្រប្កតូវោៃោត់ពរីបសៀវបៅនៃរោរចងចាំរបស់កពះអរាចស់

បនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលអ្ន្រទាំងឡាយរាៃប្មះពុំកតូវោៃ្រត់ករា«ៃឹងពុំទទួលមរត្រ»

ជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបនាះ?(ពួ្រប្ៃឹងពុំទទួលពរ�ព័យថដលៃឹងកតូវោៃកបទាៃឲ្យពួ្របសាមះកតងប់នាះបទ)។

• កសបរាមខ១១បតើអ្វរីខលែះថដលអាចបណ្ដាលឲ្យសរា�ិ្រសាសនាចក្រកតូវដ្រប្មះបចញពរីបសៀវបៅនៃក្រតឹ្យវិៃព័យ

របស់កពះ?

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោររាៃប្មះរបស់អ្ន្រោៃ្រត់ករាជាសរា�ិ្របសាមះកតង់នៃ

សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបមច្?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា្រំណត់ករានានាកតូវោៃរ្រសាទុ្រទាំងបៅទរីបៃះបលើថ្ៃដរីៃិងបៅសាថាៃសួ្៌។បយើងទាំងអស់ោនាៃឹងកតូវ

ទទួលខុសកតូវចំបោះស្រម្ភាពៃិងភាពបសាមះកតង់របស់បយើង្រ្ននុងរោររស់បៅរាមក្រតឹ្យវិៃព័យនៃកពះ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យពិចារណ្អំពរីអា្រប្ប្រិរិោរបស់ពួ្រប្ៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ព្ួរប្ចំបោះក្រតឹ្យវិៃព័យនៃកពះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៦

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់ជរឿងជ្រែៀរែជ្ៀរែអំ្ រី្សវូនិង្សតង

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរា៉ាថាយ១3:២4–30បហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីសបង្ខបបរឿងបកបៀបបធៀប

អំពរីកសូវៃិងកសថងសករាប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមសរបសរៃូវោ្រ្យដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្សូវ ្សណរ វាល ណ្ស 

អ្កង្ោទះពូជ រារស្្ូរវ ។

បនាទាប់ពរីសិស្សថដលោៃបក�ើសបរើសបនាះោៃសបង្ខបបរឿងបកបៀបបធៀបរួចបហើយសូមសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• បតើកសូវៃិងកសថងជាៃិមិតតេរូបឲ្យអ្វរីខលែះ?(កសវូជាៃិមិតតេរូបនៃសុចរិតភាពបហើយកសថងជាៃិមិតតេរូបនៃទុច្ចរិតភាព[សូមបមើល

រា៉ាថាយ១3:3៨])។

• បហតុអ្វរី្រ៏បុរស្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបរង់ចំាចង់ឲ្យដ្រកសថងបចញ?
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សូមោ្រ់រំាងរូបភាពថដលរាៃអមជាមួយអំពរីកសូវៃិង

កសថងឬ្ ូរូបបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាកសថងជា

កបប្ទបៅមពុល។កសូវៃិងកសថង្ឺបមើលបៅបស្ទើរថតដូចោនា

បៅបពលវដុះពៃលែ្របចញម្របែុថៃតេវអាចបមើលបៅខុសោនា

បពលវធបំ�ើង។បបើអ្ន្រកចូតរោត់ពយាោមដ្រកសថងបចញ

មុៃបពលកសូវៃិងកសថងធំបនាះហា្រ់ដូចជាោត់បំផ្លាញកសូវ

អស់បកចើៃ្ងថដរ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃដ្រកសង់បចញពរី

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨6:១–6ឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអតថែៃព័យនៃចរាការ

អ្ន្របកោះពូ�ៃិងរារសកតូវ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ព្ួរប្ោៃបរៀៃ។

• បោយថ ្្អ្របៅបលើរោរពៃ្យល់របសក់ពះអរាចស់អំពរីៃិមិតតេរូបបតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបអតថែៃព័យនៃបរឿងបកបៀបបធៀបោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃពិៃិត្យបមើលបហើយោៃថ្រសកមួល្រំថណ្ ្រីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបដ៏បំ្ ុស្ំៃិត(រោរប្រថកប

របស់យែូថសបស្៊ីធ)បៅបពលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨6ពៃ្យល់បថៃថែម

អំពរីបរឿងបកបៀបបធៀបដូចថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ១3:២4–30។ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៨6បយើងបរៀៃថាអ្ន្របកោះពូ�បៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀងតំណ្ងឲ្យពួ្រសាវ្ររបសក់ពះអរាចស់(សូមបមើលខ២)បហើយថា

កសថង«ដុះក្បពរីបលើកសូវបហើយនាំកពះវិហារចូល្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ»(ខ3)។បយើង្រ៏បរៀៃ្ ងថដរថា«បៅន្ងៃចុងបករោយ»

សំណ្បកសូវ្ ្រីៃឹងចាប់ប្្ើម«ដុះប�ើងពៃលែ្រ»(ខ4)។រោរបកោះកសថងអាចតំណ្ងឲ្យរោរ្រ្បត់សាសនាបហើយរោរដុះពៃលែ្រ

កសវូ្ ្រីអាចតណំ្ងឲ្យរោរសាដារប�ើងវិញ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបលា្របៅហាវាយថណនាំដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ឲ្យកបមូលកសថងមុៃប្បដើម្បរី

ដុតបចាលរួចបហើយបទើបកបមូលកសូវោ្រ់្រ្ននុង�កមុ្រ(សូមបមើលរា៉ាថាយ១3:២៧–30)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨6:៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីរ្របមើលទស្សៃៈនៃវិវរណៈបៃះ្ល្់ឲ្យថដលបញ្ជា្រ់អំពរីលំោប់នៃ

រោរកបមូលទ្ុរ។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ៧អំពរីលំោប់នៃរោរកបមូល្តេនុំ?

• បតើបរឿងបៃះបបកងៀៃអំពរីអ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងដល់ពួ្រសុចរិតៃិងព្ួរទុច្ចរិតបៅន្ងៃចុងបករោយអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងពបមូល្ ួកសុចរិតអំ�នុងន្ងៃចុងគពកាយរួចគ�ើយបំផ្លាញ្ ួកទុច្ចរិតគៅក្នុងការ

យាងមកជាគលើកទបី្បីររបសព់ទង់)។

សូមោ្រ់រំាងរូបពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា៖ពួ្រថអលបឌើរៃិងអ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនា៖ពួ្រស៊បីស្ទើរងសៀវងៅ រូបភាព 

ដំណឹរល្អ ឆ្នាំ២009]បលខ

0 200 400 600 800 1000

ពសរូវស្េី ពសមរ

តាេរយៈ ការទទួេ ពនលេឺ និង មសចក្ីពិត មោរះ មយើង អាច កាលាយ ដូច ជា ពពរះមយស៊ូវពគីស្ទ និង 
ពពរះវរ៉ិតាសួគ៌ ។

មយើង ទទួេ មសចក្ីពិត និង ពនលេឺ មៅមពេ មយើង រកសា 
ពពរះ៉ញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ ។

ការេិន មោរព ព៉តិ៉ត្ិ និង ទម្លា៉់ ខុស ឆ្គង ៉ ណ្តាេ ឲ្យ មយើង 
បាត់៉ង់ ពនលេឺ និង មសចក្ីពិត ។

សហរដ្ឋអាងែរិកងៅក្ននុរ១៨៤៧

កាណ្ដា

េ៊ិកសិច

េហាសេុពទ 
បា៉ាស៊ីៃ្ិក

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ

ជ.

ខារ៉រូលី្ខារត្បូរ

គ.េ.
េហាសេុពទ 
អាតលេង់ទិច
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គមគ�ៀនទតី ៨៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៥–៨៦

• បតើរូបភាពទាំងបៃះទា្រ់ទងបៅៃឹងបរឿងបកបៀបបធៀបអំពរីកសវូៃិងកសថងោ៉ាងដូចបមច្?(សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថា

បយើងអាច�ួយបៅ្រ្ននុងរោរកបមូលព្ួរសុចរិតបោយរោរថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្ន្រដនទ)។

សូមពៃ្យល់ថារោរចងចាំវិធរីជាបកចើៃថដលបយើងកតូវោៃកបទាៃពរ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់អាច

បបងកើៃបំណងកោថានារបស់បយើងបដើម្បរីថច្រចាយពរ�ព័យទាំងបនាះជាមួយអ្ន្រដនទ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៨6:៨–១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវវិធរីថដលបយើងកតូវោៃកបទាៃពរ

្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចស់។

• កសបរាមខ៨–១0បតើវិធរីមួយចំៃួៃថដលបយើងកតូវោៃកបទាៃពរ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

របស់កពះអរាចសរ់ាៃអ្វរីខលែះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញៃូវឃ្លា«អ្ន្រ្ឺជាអ្ន្រក្ងមរត្រកសបចបាប់»បៅ្រ្ននុងខ9។សូមពៃ្យល់ថាបៃះរាៃៃព័យថាសរា�ិ្រ

នៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ឺរាៃចថំណ្រនៃបសច្រ្រីសញ្ញារបសក់ពះោៃបធ្វើជាមួយៃឹង

អព័កោហាំថដលអព័កោហាំកតវូោៃសៃយាថា្រូៃបៅរបស់បលា្រៃឹងរ្ីររាយៃឹងពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាពបហើយៃឹងថច្ររំថល្រ

ពរ�ព័យទាំងបនាះជាមួយអ្ន្រដនទ(សូមបមើលអព័កោហាំ២:9–១១)។

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យរាមរយៈបព្វ�ិតភាពោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨6:១១ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់អំពរីវិធរីថដល

បយើងកតូវ�ួយដល់អ្ន្រដនទ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងអាចនាំគសចក្ដបីសគ្ង្ររះ�ល់អ្ក�នទគោយការជួយ្ួកគគឲ្យទទួល្រជរ័យនៃប្្ជិតភា្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលព្ួរប្អាចបធ្វើ្ំរូសុចរិតសករាប់មៃុស្សរានា្រ់បទៀត

ឬបៅបពលពួ្រប្�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលោៃៃូវពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាព។
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គមគ�ៀន ទតី ៩០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៧
បមបរៀៃទរី90៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៧:១–៨

តាមរយៈយ៉តូសរែស្៊មី្្្ះអម្ចាស់ោន្ យាករថាស្ង្រមនឹងចាក់ជ្សាចមកជលើ្្រែ់ជាែិសាសន៍ទាំងអស់

សូមចាប់ប្្ើមបបកងៀៃបោយរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើទំនាយខុសោនាជាមួយៃិងរោរពយា្ររដូចបមតេច?(ទំនាយ្ ឺជា្ ំៃិតមួយអំពរីអ្វរីថដលអាចៃឹងប្រើតរាៃប�ើងនាបពល

អនា្ត។្្ទនុយបៅវិញរោរពយា្ររណ៍្ឺជារោរកបរោសអំពរីទរីសរាគល់ឬកពឹតតេរោរណ៍មួយ្រ្ននុងបពលអនា្តដូចថដលោៃបបើ

្រសថម្ងបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

សូមសរបសរប្មះដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ណូងអ, យ៉ណូសប  នន្សុក ងអសម៊ីព្, លដីនហ និរ សាំយ៉ណូអល សាសន៍ ងលមិន ។

(អ្ន្រ្៏រអាចចង់ោ្រ់រំាងរូបភាពនៃព្ួរពយារោរីទាំងបៃះ្ងថដរ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថ្លែងៃូវោ្រ្យពយា្ររបោយព្ួរពយារោរី

បុរាណរានា្់រៗទាំងបៃះ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖ណូបអោៃពយា្ររអំពរីទ្ឹរ�ំៃៃ់,យែូថសបនៃកសុ្របអស៊ីព្ទ

ោៃពយា្ររថាៃឹងរាៃរយៈបពលកោំពរីរឆ្នាំសម្បតូរសបបាយបហើយបនាទាប់ម្រៃឹងរាៃបកោះទុរ្ិ្រ្សរយៈបពលកោំពរីរឆ្នាំ,លរីនហោៃ

ពយា្ររថាបយរូសា�ិមៃឹងកតូវបំផ្លាញបហើយសាំយូថអលជាសាសៃ៍បលមិៃោៃពយា្ររអំពរីទរីសរាគល់ៃិងកពតឹតេរោរណ៍ទាំងឡាយ

ថដលៃឹងប្រើតរាៃជាមួយៃឹងរោរកបសូកតៃិងរោរសុ្តរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរោ្រ្យយ៉ូណសប សម្៊ីធបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៨៧:១–4បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលរោរពយា្ររណ៍មួយថដលោៃបបើ្រសថមង្ដល់យែូថសបស៊្ីធ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះថាៃឹង«ប្រើតប�ើងបៅបពលឆ្ប់ៗ»?(ស្រ្គមៃឹងប្រើតប�ើងបៅបពលឆ្ប់ៗបោយចាប់

ប្្ើមជាមួយៃឹងរោរបះបោរបៅរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្ថដលៃឹងនាំឲ្យរាៃរោរសាលាប់ៃិងទ្ុរ្ខបវទនាដល់កពលឹងជាបកចើៃ)។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីកពះអរាចស់បចញម្រពរីខ១–4?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់អាចគបើកសផម្ដងអំ្បីអនាគតកាល�ល់គយើងតាមរយៈ្ ួក្យាការីរបស់ពទង់)។

• បតើរោរដឹងថាកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងអនា្តរោលរាមរយៈពួ្រពយារោរីជាពរ�ព័យមួយចំបោះសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបមច្?

បតើរោរណ៍បៃះអាចជាពរ�ព័យមួយដល់អ្ន្រៃិងក្ួសារអ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?

បរុព្វកថា
គៅគពញ  ឆ្នាុំ ១៨៣២ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិងេរាែធិក សាេនាចបក ដនទគទៀត 

ទុំនង ជា បាន គ�ៀន តាម��ៈ �បា�ក្�ណ៍ ក្ដេត អុំពតី ក្� �ងទុកខេ ដដល កុំពុង ដត គបាេ 

េរាអាត ដែនដតី ។ ឧោហ�ណ៍ ពួកគលាក បាន ដឹង អុំពតី ែគរាលាះ  នន ភាពជា គទេក� 

គៅក្ញង េហ�ដ្ឋ គហើ� ពួកគលាក ក៏ បាន ដឹង អុំពតី ្រញ្ហា ោេ់ នឹង ពន្េហព័ន្ គៅ 

ក្ញង  �ដ្ឋ គៅ ខា �រូឡាញណា ។ ពយាក្�ី បាន ដ្លៃង ថ្ « �រូ្ររាង នន ្រញ្ហា ោុំងឡា� 

គៅក្ញង ចុំគណាម ជាតធិសាេន៍ នានា ក្ន់ដត្ររ្ហាញ�រូ្ររាងចបាេ់គៅែុំនានគ់នះ ជាង 

គៅ ែុំនាន់មុន ដដល ពតី ដុំ្ររូង សាេនាចបក គចញ ពតី ទតី�គហាសាថាន »  (Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith [ឆ្នាុំ ២០០៧] ទុំព័� ២៤៩) ។ 

គៅន្ងៃទតី ២៥ ដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣២ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ  ដដល ឥឡជូវ បាន 

កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៧ ដដល �ួមរាន ោុំង ក្� ពយាក�ណ ៍

អុំពតី េ្រ្គម នធិង ក្� ែុំនុុំែបមះ ដដល នឹង ចាក់ គបសាច មក គលើ ប្្រ់ ជាតធិសាេន៍ គៅ 

ន្ងៃចុង គបក្� ។
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តាេរយៈ ការទទួេ ពនលេឺ និង មសចក្ីពិត មោរះ មយើង អាច កាលាយ ដូច ជា ពពរះមយស៊ូវពគីស្ទ និង 
ពពរះវរ៉ិតាសួគ៌ ។

មយើង ទទួេ មសចក្ីពិត និង ពនលេឺ មៅមពេ មយើង រកសា 
ពពរះ៉ញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ ។

ការេិន មោរព ព៉តិ៉ត្ិ និង ទម្លា៉់ ខុស ឆ្គង ៉ ណ្តាេ ឲ្យ មយើង 
បាត់៉ង់ ពនលេឺ និង មសចក្ីពិត ។

សហរដ្ឋអាងែរិកងៅក្ននុរ១៨៤៧

កាណ្ដា

េ៊ិកសិច

េហាសេុពទ 
បា៉ាស៊ីៃ្ិក

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ

ជ.

ខារ៉រូលី្ខារត្បូរ

គ.េ.
េហាសេុពទ 
អាតលេង់ទិច

សូមសុំសិស្សឲ្យកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧រ្របមើលរោលបរិបច្ទថដលវិវរណៈបៃះ

កតូវោៃកបទាៃឲ្យ។បនាទាប់ម្រសូមសបង្ខប្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមឬអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃវឲ្យឮៗ៖

យែូថសបសី្៊ធោៃដឹងអំពរី�បរាលាះខាងៃបោោយរវងរដ្ឋខារូឡាញណ្ៃិងរោឋា្ិោលសហពព័ៃ្ធនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្រអំពរី

ពៃ្ធនំាចូល។(តនមលែ្ យ្ឺជាពៃ្ធនៃរោរនាំចូល)។បោយសារថតកបជា�ៃនៃរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្ពឹងថ្្អ្របៅបលើ

្លិត្លនាំចូលបកចើៃជាងកបជា�ៃបៅរដ្ឋភា្ខាងប�ើងបនាះពួ្រប្្ ិតថាតនមលែ្ យរបស់រដ្ឋពុំកតឹមកតវូបហើយថាព្ួរប្

កតូវោៃកបមូលបោយបចតនាបលើរាល់រោរចណំ្យនៃភា្ខាងត្បតូង។ថានា្រ់ដឹ្រនាំរោឋា្ិោលបៅរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្ោៃ

បបងកើតចបាប់មួយថដលមិៃអាចទទួលយ្រោៃឬទុ្រជាបរា�ៈថដលជាចបាប់រដ្ឋបហើយកបជា�ៃរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្ជា

បកចើៃោៃចាប់ប្្ើមបកតៀមខលែលួៃបធ្វើស្រ្គមកបឆំ្ងៃឹងរោឋា្ិោល។កបធានាធិបតរីនៃសហរដ្ឋោៃបោលអះអាងថាោត់ៃឹងរ្រសា

ចបាប់នៃសហរដ្ឋបោយ្រង្ររាលាំង។្រ្ននុងថខធ្នតូឆ្នាំ១៨3២សារពព័ត៌រាៃោសបពញសហរដ្ឋោៃចុះ្សាយអំពរីទំនាស់បៃះ។

្ឺបៅបពលបៃះបហើយថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៧ថដលោៃពយា្ររថា

«ស្រ្គមទាំងឡាយ���ៃឹងប្រើតប�ើងបៅបពលឆ្ប់ៗដបូច្នះថា្ឺចាបប់្្ើមៃឹងរោរបះបោរពរីរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្»(្�ៃិង

ស�៨៧:១)។បៅបដើមឆ្នាំ១៨33មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីរោរពយារោរណ៍បៃះកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យរោឋា្ិោលសហរដ្ឋអាបមរិ្រ

ោៃបោះកសាយបញ្ហាជាមួយៃឹងរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្បោយសៃ្ិភាព។មៃុស្សមួយចំៃួៃោៃប�ឿថាវិបតតេិោៃ្រៃលែង្ ុតបៅ

បហើយបែុថៃតេវកោៃ់ថតឈប់បបណ្ដាះអាសៃ្នបែុបណ្ណះបហើយរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្ៃឹងបៅថតបះបោរ។

• បតើអ្ន្រៃឹងបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបមច្បបើោ្រ្យសម្រីរបសព់យា្ររីពុំកតូវោៃបំបពញរាមរបបៀបថដលអ្ន្ររំពឹងទុ្រ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទ្ម្ពរីរបោងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:១បលខបោង្។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់

ដល់សិស្សឲ្យ្ូសចំណ្ំបលខបោងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:១២–១3បហើយសុំឲ្យ

សិស្សរានា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ។

• បតើយែូថសបស៊្ីធោៃបញ្ជា្រ់ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងរោរពយា្ររណ៍បៃះអំពរីអ្វរីខលែះ?(ថាស្រ្គមៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរដ្ឋបៅខា

រូឡាញណ្)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបោងបៅបលើបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១30បហើយកោប់អំពរីឆ្នាំថដល

យែូថសបស្៊ីធោៃ្ ្ល់ៃូវរោរកបរោសជា្្រីអំពរីរោរពយា្ររណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង្រណ្ឌ៨៧។

• បតើឆ្នាំណ្ថដលយែូថសបស្៊ីធោៃកបរោសប�ើងវិញអំពរីរោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុង្រណ្ឌទរី៨៧?(ឆ្នាំ១៨43)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាវិបតតេិរវងរដ្ឋ្ិោលសហរដ្ឋអាបមរ្ិរៃិងរដ្ឋបៅខារូឡាញណ្កតវូោៃបោះកសាយរំាងពរី១0ឆ្នាំមុៃ

ម្រមលែែបះបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨33។

កាង្បើបទគម្ីរងយារ

្រទ្ម្ពតី� គយង ្ឺជា គេចក្តីគយង 

្រទ្ម្ពតី� ម�ួ ដដល អាច ែ្ល់ ព័តរ៌ាន 

្រដនថែម នធិងែ្ល់ ក្� �ល ់ដឹង គៅ គលើ 

វ ្្គ បពះ្ម្ពតី� ដដល បាន េធិកសា គនាះ ។ 

្រទ្ម្ពតី� គយង រាន ន័� ថ្ ជា ក្� 

ទុំនាក់ទុំនង គេចក្តីគយង ្រទ្ម្ពតី�  

ដដល ែួ� ពន្យល់ អុំពតីគោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ ៍ម�ួ ឬ ធាត ុគែ្សងៗ 

មួ�ចុំនួន អុំពតី វ ្្គ ្រទ្ម្ពតី� ។ អ្ក អាច 

�ក ្រទ្ម្ពតី� គយង គៅ គលខគយង នធិង 

ែុំនួ� ក្� េធិកសា គែ្សងគទៀត គៅក្ញង 

គេៀវគៅ ប្រូ្រគបងៀន នធិង គេៀវគៅេធិេ្ស 

បពមោុំង គៅ ក្ញងប្រសាេន៍ នន 

េន្ធិេតីទ ទរូគៅ ។ េរូមគលើក ទឹកចធិត្ 

េធិេ្ស ឲ្យ �កគមើល ្រទ្ម្ពតី� គយង 

ដដលោក់ទង គៅក្ញងក្� េធិកសា ផាទាល់ខលៃលួន 

�្រេ់ពួកគ្ ។



419

គមគ�ៀនទតី ៩០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៧

• បតើរោរកបរោសប�ើងវិញអំពរីរោរពយា្ររណ៍របស់យែូថសបស៊្ីធថដលបលា្រោៃទទួល១0ឆ្នាំមុៃអាចបបកងៀៃអ្ន្រអំពរី

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បលា្រអ្វរីខលែះ?(បទាះជាកបជា�ៃមួយចំៃួៃោៃអះអាងថាយែូថសបស៊្ីធ្ឺជាពយារោរីថ្រលែងរោលាយ្រតេរីថត

បលា្រោៃបៃ្រ្រសាបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើរោរពយា្ររណ៍ថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងរាមរយៈបលា្រ)។

បនាទាប់ម្រសូមអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមឬសុំសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃវឲ្យឮៗ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ តចមលែងវសករាប់សិស្ស

បដើម្បរីោ្រ់្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

បៅឆ្នាំ១៨6១ស្រ្គមថបែ្រខាងត្បតូងោៃចាប់ប្្ើម្ ្ទនុះប�ើងបៅបលើ្រងទព័ពសហពព័ៃ្ធសហរដ្ឋអាបមរិ្រថដលបោះទរីរាំងបៅ

ហ្វតសាបំតើរបៅសាប�ស្នុៃហាបប៊ីររដ្ឋបៅខារូឡាញណ្។បៅរដ្ឋថបែ្រខាងត្បតូងប្្សងបទៀតោៃចូលរួមៃឹងរដ្ឋបៅខា

រូឡាញណ្្រ្ននុងស្រ្គមស៊ីវិលទាសៃឹ់ងរដ្ឋថបែ្រខាងប�ើង។បពលបនាះរដ្ឋថបែ្រខាងត្បតូងោៃសុំ�ំៃួយពរីអាណ្ចក្រអង់ប្លែស។

បថៃថែមពរីបលើបនាះរាៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលកតូវោៃចាប់ជាបឈលែើយបៅថបែ្រខាងត្បតូងោៃចូល្រងទព័ពបៅខាងប�ើងបហើយោៃ

វយទាស់ៃឹងបៅហាវាយបដើមរបស់ព្ួរប្។ស្រ្គមស៊ីវិលរបស់អាបមរិ្រោៃរាៃរយៈបពលយូរអថង្វងរហូតដល់ឆ្នាំ១៨6៥

បហើយជាលទ្្ធ ល្ឺរាៃទាហាៃសាលាប់កបថហលជា6២0000លាៃនា្រ់(អ្ន្រកបវតតេិសាកសតេមួយចំៃួៃោៃោ៉ាៃ់សាមៃថារាៃ

បកចើៃដល់បៅ៧៥0000លាៃនា្រ់)។

• បតើរោរបំបពញៃូវរោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧អាចបបកងៀៃបយើងអំពរីយែូថសបស៊្ីធអ្វរីខលែះ?

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថារោរពយា្រររបស់យែូថសបស៊្ីធ្ឺពិតបហើយថាបលា្រ្ ឺជាពយារោរីរានា្រ់របស់កពះ)។បនាទាប់ពរី

សិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យ៉ផូសបស៊្ម៊ីធគឺជា្ យាការី្ ិតរបស់ព្រះ)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ថ្លែងទរីបនាទាល់ថាយែូថសបស៊្ីធ្ឺជាពយារោរីពិត។បនាទាប់ម្រសូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើកពឹតតេរោរណ៍ទាំងឡាយ

ថដលោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:១–4កពះអរាចស់ោៃពយា្ររណ៍រាមរយៈយែូថសបស៊្ីធអំពរី

បរឿងប្្សងៗថដលៃឹងប្រើតប�ើង។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:6–៧បោយខលែលួៃប្បហើយកោប់អំពរីកពឹតតេរោរណ៍ប្្សងបទៀត

ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

• បតើកពឹតតេរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងប្រើតរាៃប�ើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ?

• កសបរាមខ6ៃិង៧បតើមូលបហតុមួយចំៃួៃថដលបរឿងទាំងបៃះៃឹងប្រើតប�ើង្ ឺជាអ្វរី?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា«រោរវយផ្ចលបោយកពះហសថែ»របស់កពះសំបៅបៅបលើភាពពិតថដលថាកពះអរាចស់ោៃបកបើរោរ

�ំៃំុ�កមះរបស់កទង់បដើម្បរីបំ្ ុសឲ្យ្រូៃបៅរបស់កទង់ោៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ពួ្រប្(សូមបមើលបហបលមិៃ១២:3)។

បថៃថែមពរីបលើបនាះរោរ�ំៃុំ�កមះមួយចៃំួៃថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃឹងប្រើតរាៃប�ើងបៅបពលកពះអរាចស់ោ្រ់

បទាសដល់ព្ួរទុច្ចរិតចំបោះរោរកបកពឹតតេអយុតតេិធម៌របស់ព្ួរប្ដល់ព្ួរសុចរិត។

សូមបញ្ជា្់រថាក្ប់រោរណ៍ពយា្ររបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧កតូវោៃឬៃឹងកតូវោៃបំបពញ។សូម

អបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:៨បដើម្បរីបរៀៃអំពរីអ្វរីថដលកពះោៃដឹ្រនាំបយើងឲ្យបធ្វើដបូចានាះថដលបយើង

ៃឹងោៃបកតៀមខលែលួៃសករាប់ស្រ្គមៃិងបកោះមហៃ្រាយថដលៃឹងប្រើតរាៃចំបោះថ្ៃដរីបៅន្ងៃចុងបករោយ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាបយើងឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ប្បរីកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងពតូវឈរគៅទបីបរិសុទ្ធ

គ�ើយកុំគរើគ�ើយរ�ូត�ល់ព្រះអមាចាស់យាងមក។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើទរីបរិសុទ្ធមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលអាច្ ្ល់បសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពដល់បយើងបនាះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យសិស្ស

សរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតាបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃប្ហោឋាៃ,កពះវិហារ,កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងថានា្រ់

សរិោខាសាលា)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ្ឺជាទរីរាំងទាំងឡាយថដលបយើងអាចដឹងពរីវតតេរាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដល�ួយ

បយើងខិតបៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះវរបិរាសួ្ ៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបរៀៃអំពរីកទង់។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីឈរបៅទរីបរិសុទ្ធៃិង«្រុំបរើប�ើយ»បនាះ(្�ៃិងស�៨៧:៨)?

• បតើមៃុស្សរានា្់រអាចៃឹងបរើបចញពរីទរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃកបទាៃពរៃូវបសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពបោយរោរឈរបៅទរីបរិសុទ្ធមួយនៃទរីបរិសុទ្ធ

ទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?
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គមគ�ៀនទតី ៩០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៧

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើទរីរាំងខាងរូបរោយថដលបរិសុទ្ធ«ទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ»អាចរាៃទា្រ់ទងបៅៃឹងរងបៀប 

ថដលបយើងរស់បៅបកចើៃជាងទ្ដីកណន្រថដលបយើងរស់បៅ។បបើបយើងរស់បៅស្រ្ិសមរាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានដ្ ូជាកបចាំ

បនាះរាៃៃព័យថាបយើងឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយបហើយ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យបធ្វើឲ្យដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្

រោលាយជាទរីបរិសុទ្ធថដលបពញបោយកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចស់។បៅបពលពួ្រប្អបញជើញកពះវិញ្ញាណចូលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរសប់ៅ

របស់ពួ្រប្បនាះពួ្រប្អាចអៃុញ្ញាតឲ្យកទង់រាៃឥទ្ធិពលបលើប្ហោឋាៃរបស់ព្ួរប្បហើយបធ្វើឲ្យពួ្រប្រោលាយជាទរីបរិសុទ្ធ។

• បតើអ្ន្រអាចពយាោមបដើម្បរីបធ្វើឲ្យដួងចិតតេរបស់អ្ន្ររោលាយជាទរីបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមច្?

• បតើវិធរីមួយចៃំួៃថដលអ្ន្រអាច�ួយបធ្វើឲ្យប្ហោឋារបស់អ្ន្ររោលាយជាទរីបរិសុទ្ធរាៃអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរោំកទដល់

រោរអធិសាឋាៃជាក្ួសារៃិងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងរោររាៃសណ្ដាៃចិតតេល្អៃឹងសរា�ិ្រក្ួសារទាំងឡាយ)។

• បបើពយារោរីបៅបមើលបៃ្ទប់របស់អ្ន្របតើបលា្រៃឹងបមើលប�ើញវជាទរីបរិសុទ្ធមួយថដរឬបទ?ចុះអ្ន្រវិញ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្ំរណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ៃូវ

អ្វរីមួយថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធរោៃ់ថតបសាមះកតង់បហើយ្ំុរបរើបចញពរីទរីបនាះ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់រោរ

សរបសរបហើយអ្ន្រអាចៃឹងចង់សុំពួ្រប្មួយចៃួំៃឲ្យថច្រចាយបោលបៅរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេដល់សិស្សទាំងអស់ឲ្យបធ្វើរាមបោលបៅថដលពួ្រប្ោៃោ្រ់បនាះ។បនាទាប់ម្រអ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរ

ថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤–៨៧  

( គមគ�ៀន ទតី ១៨ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨4–៨៧(បមបរៀៃទរី១៨)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ ននគោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៨៤–៨៧ ( គមគ�ៀន ទតី ១៨ ) មធិន ដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត 

គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី 

តបមរូវក្��្រេ់េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:១–៤២)
េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតី វិវ�ណៈ មួ� អុំពតី បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ដដល បតរូវបាន សាងេង់ គឡើង គៅក្ញង ទតីបកុង គ��៉រូសាឡធិម្មេតី គហើ� ពួកគ្ ក ៏បាន អាន ែងដដ� 

អុំពតី កធិច្ចខធិតខុំ�្រេ់ ម៉រូគេ គដើម្តី គ�ៀ្រចុំ ប្រជាែន �្រេ់ គលាក ឲ្យ ចរូល គៅក្ញង វត្រាន �្រេ់ បពះ ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន គោលក្�ណ៍ ខាង គបក្ម ៖ គដើម្តី 

ដប្រក្លា� ដរូច ជា បពះ គហើ� �េ់គៅ ក្ញង វត្រាន �្រេ់ បទង ់បាន គនាះ គ�ើង បតរូវដត ទទួល ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នានា នន ្រព្វែធិតភាព មធិល្តីេសាដដក គហើ� 

ប្រេធិនគ្រើ អេ់ អ្ក ដដល បាន ទទួល ្រព្វែធិតភាព តគមកើង ក្�គៅ្រគបមើ �្រេ់ ខលៃលួន គនាះ បពះនឹង ដញក ពួកគ្ គចញ ឲ្យបាន្រ�ិេុទ្ គហើ� ប្រោន 

ដល់ពួកគ្ នរូវអ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដលបទង់ រាន ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤:៤៣–១២០)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី គោលក្�ណ៏ ពតី� ដដល អាច ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ បតឡ្រ់ គៅ ក្ញង វត្រាន �្រេ់ បពះវិញ៖ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ពយាយម 

សាតា្រ់ តាម បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះ គនាះ គ�ើង នឹង បតរូវបាន្រុំភលៃឺ គោ� បពះវិញ្ញាណ នន បពះប្តីេ្ទ គហើ� ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង សាតា្រ់ តាម បពះវិញ្ញាណ នន 

បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះគ�ើង នឹង អាច គៅក្ន់ បពះវ�្រធិតា ។ េធិេ្ស ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង នឹង បតរូវក្លា� ជា ងងឹត គហើ� គ�ើង នឹង 

បតរូវ បាន ោក់ គៅ ក្ញង គបក្ម ក្�ក្ត់គោេ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ចាត់ទុក បពះ្រន្ទជូល ននបពះ ោមនប្រគយែន៍ គនាះ ។ បពះឱវាទ ឲ្យ េធិកសា បពះ្ម្ពតី� គោ� 

គសាមះបតង់ គហើ� �េ់គៅតាម អ្វតី ដដល ពួកគ្ គ�ៀន ក ៏បតរូវបាន្រញ្ជាក់ ម្ង គទៀត គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ ។ គលើេពតីគនាះ គទៀត េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ពួក 

្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� ប្្រ់�រូ្ររាន ទុំនួលខុេបតរូវ គដើម្តីគ្្វើ នរូវ ចុំដណក �្រេ់ ខលៃលួន ក្ញង ក្�ែួ� ឲ្យ ដុំណឹង ល្អគឆ្ពាះ គៅក្ន់ ពធិភពគលាក ោុំងមរូល ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៥–៨៦)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន ពធិចា�ណា អុំពតី សា�ៈេុំខាន់ នន កុំណត់បតា �្រេ់ សាេនាចបក ។ ពួកគ្ បានគ�ៀន ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង�េ់គៅ តាម 

បកតឹ្យវិន�័ នន បពះ គនាះ គ្មះ �្រេ់ គ�ើង នឹង បតរូវ បាន េ�គេ� គៅក្ញង កុំណត់បតានន សាេនាចបក ក្ញងនាមជា េរាែធិក គសាមះបតង់ ។ េធិេ្ស ក៏ 

ទទួល បាន នរូវ ក្��ល់ដឹង ្រដនថែម គទៀត ែងដដ� គៅក្ញង ក្�គប្រៀ្រគ្ៀ្រ �វាង បេរូវ សាលតី នធិង គដើម បេដង បពមោុំង បាន គេើញថ្ បពះអរាចាេ់ នឹង 

ប្រមរូល ពួកេុច�ិត អុំឡញង គពល ន្ងៃ ចុង គបក្� គហើ� ្រុំផាលាញ ពួក ទុច្ច�ិត គៅក្ញងក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បទង់ ។ គបរៅពតី គនាះេធិេ្ស បាន គ�ៀន 

ថ្ គ�ើងអាច នាុំ គេចក្តីេគ្រ្គះ ដល់អ្កដនទ គោ� ក្� ែួ�ពួកគ្ ឲ្យ ទទួលព�ែ័� ននដុំណឹង ល្អ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៧)
េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�ពយាក� �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ោក់ទង នឹង េ្រ្គម គៅក្ញង ន្ងៃ ចុងគបក្� គហើ� បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ អាច គ្រើក េដមង្ 

អុំពតី អនា្ត ក្ល ដល់ គ�ើង តាម��ៈ ពួកពយាក្�ី �្រេ់ បទង់ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ តាម��ៈ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បតរូវបាន ្រុំគពញ នធិង អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល បពះ្រន្ទជូល ោុំង គនាះ បតរូវបាន ្រុំគពញ ។ ពួកគ្ ក៏្ធិត ែងដដ� ពតី សា�ៈេុំខាន់ នន ក្� ឈ� គៅទតី្រ�ិេុទ្ 

នានា គហើ� កុុំគ�ើ គឡើ� �ហរូត ដល់បពះ អរាចាេ់ យងមក ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤–៨៧ ( គមគ�ៀនទតី ១៨ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងពៃ្យល់រោៃ់ថតបកចើៃអំពរីបោលលទ្ធិនៃបព្វ�ិតភាព។បមបរៀៃបៃះ្រ៏្ តេល់ឱរោសឲ្យសិស្ស

ថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅសោតាហ៍បៃះពរីរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្សតេរីពរីរបបៀបថដលពួ្របយើងអាចបធ្វើរោៃ់ថតកបបសើរ

ប�ើង្រ្ននុងនាមឧប្ររណ៍នៃកពះបហើយតបមកើងបព្វ�ិតភាពរបស់បយើង។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កំណ្់រចំណាំ ៖បៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំសករាប់បមបរៀៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យយ្រក្រោសតំណនៃសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាព

ម្ររោៃ់ថានា្រ់បរៀៃ(ជារបស់សរា�ិ្រក្ួសារឬកបថហលជារបស់ផ្ទាល់ខលែលួៃពួ្រប្)។ក្រោសក្រោសតំណនៃសិទ្ធិអំណ្ច

បព្វ�ិតភាពផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់សរា�ិ្ររានា្រ់អាចទទួលោៃពរី្រំណត់ករាសរា�ិ្រៃិងសថែិតិនៃសាសនាចក្របោយអ៊ថីមែលបស្នើសុំបៅ

lineofauthority@ ldschurch .orgជាមួយPLAបៅ្រ្ននុងបនាទាត់នៃកបធាៃបទ។សារបឆលែើយតបបោយស្វព័យ

កបវតតេិមួយៃឹងប្ញើទកមង់ថបបបទមួយបដើម្បរីបបំពញបហើយបញជតូៃកត�ប់បៅវិញ។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៤

្្ះអម្ចាស់សារលែ់ំណរែ្វជិែភា្ររែស់ម៉ូជស

សូម�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីសារពព័ៃ្ធសព្ទមួយចៃំួៃថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅសោតាហ៍បៃះបោយថច្រសិស្សជា្ូៗ។្រ្ននុងនដ្ូ

ៃិមួយៗសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ថបរបចញពរីរោតារបខៀៃបដើម្បរីោត់ពុំអាចប�ើញវប�ើយ។សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រៃឹងសរបសរោ្រ្យ្ ៃលែឹះ

ឬឃ្លាមួយបៅបលើរោតារបខៀៃទា្រ់ទងៃឹងបោលលទ្ធិក្ឹះនៃដំណឹងល្អ។សិស្សថដល្រំពុងបមើលបៅរោតារបខៀៃៃឹង្ តេល់ៃិយមៃព័យ

ឬពិពណ៌នាោ្រ្យ្ៃលែឹះឬឃ្លាបនាះសាងាត់ៗដល់នដ្ូរបស់ខលែលួៃបហើយនដ្ូរបស់ោត់ៃឹងទាយពរីោ្រ្យឬឃ្លាបនាះ។បករោយម្រ

សិស្សៃឹងផ្លាស់បតេតូរតួនាទរីោនាបហើយអ្ន្រអាចបៃតេស្រម្ភាពបៃះបោយសរបសរោ្រ្យឬឃ្លា្ ្រីមួយបៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមចាប់ប្្ើមស្រម្ភាពបហើយសរបសរោ្រ្យបព្ជិ្រភាពបៅបលើរោតារបខៀៃ។បៅបពលសិស្សោៃរ្រប�ើញោ្រ្យ

បៃះសូមបៃតេស្រម្ភាពបៃះបោយបកបើោ្រ្យៃិងឃ្លាខាងបករោមបៃះ៖ពិធដីបរិសទុ្្ បព្ជិ្រភាពងអើរ៉ុន ងសចក្ដីសញ្ញា 

បព្ជិ្រភាពមិល្ដីសសាណដក ពិធដីបរិសុទ្្ នន ងសចក្ដី សង្ង្រទះ ។(កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថារាៃកបបោ�ៃ៍អ្ន្រអាចចង់ឈប់

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរ្រប�ើញោ្រ្យឬឃ្លា្ ៃលែឹះបនាះបហើយរំឭ្រខលែរីៗពរីៃិយមៃព័យរបស់វជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។ៃិយមៃព័យ

ខលែរីៗសករាប់ោ្រ្យមួយចំៃួៃបៃះរាៃបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាព្ ្គតូរ្្គងបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៅ១៨៖ន ង្ៃទរី១បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍

រោរសិ្រសាសករាប់សិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះ។សករាប់រោរពៃ្យល់រោៃ់ថតសី៊�បករៅសូមបមើល«បព្វ�ិតភាពៃិង

្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព»ឬ«ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា»បៅ្រ្ននុងវ ្្គបោលលទ្ធិក្ឹះនៃឧបសមព័្ពៃ្ធបៅចុងបញ្ចប់នៃបសៀវបៅ

សិ្រសាបៃះ)។បនាទាប់ពរីស្រម្ភាពោៃចប់បហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធណ្មួយនៃដំណឹងល្អ្ ឺជាពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរពិធរី

បរិសុទ្ធខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖បុណ្យ ្ជមុជទ្ឹក ពិធដីបញ្ជាក់ ការ្ប្ល់ បព្ជិ្រភាពមិល្ដីសសាណដក [ ស្រាប់ 

បុរស ] អងំណាយទានពិសិដ្ឋ នន ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្,ៃិងការផសារភាជាប់ ងៅក្នុរ ្ពទះវិហារ បរិសទុ្)្។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨4បបកងៀៃថាបំណងកោថានារបស់ពយារោរីមែូបស្ឺ�ួយមៃុស្សដនទបទៀតឲ្យ

ខិតរោៃ់ថត�ិតកពះរាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះនៃបព្វ�ិតភាព។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា៨4:6–១៧ចុះប�ើងបដើម្បរីរ្រឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលមែូបសអាចកបបដញរ្រសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពរបស់បលា្រ

រហូតដល់អព័ោមថដលជាអ្ន្រថដលោៃទទួលវម្រពរីកពះ។

• បតើអ្ន្របរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីបព្វ�ិតភាពម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ប្្សងៗោនាបែុថៃតេ

កតូវ្ូសបញ្ជា្រ់ឲ្យោក្រដៃូវចំណុចខាងបករោមបៃះ៖ប្ជ្ិតភា្មក្ បីព្រះគ�ើយពតវូបាៃពបគល់ឲ្យតាមរយៈការោកន់�

គលើគោយអស់អ្កផ�លគៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចគនារះ)។

កតង់ចំណុចបៃះនៃបមបរៀៃសូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរ្ហាញ្ ំរូនៃថខ្សកសឡាយនៃសិទ្ធិអំណ្ចបោយអាៃវ្រ៏ោៃឬសរបសរ

វបៅរោតារបខៀៃ្រ៏ោៃ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាតំណនៃសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពបរ្ហាញពរីសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពថដលកតវូ

ោៃកប្ល់ឲ្យពរីសំណ្្រ់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពរានា្់របៅដល់រានា្រ់បទៀតចាប់រាំងពរីកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបៅឲ្យអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព

នាសព្វន្ងៃបៃះ។
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• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពអាចកបបដញរ្រសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពរបស់ខលែលួៃរហូតដល់កពះវិញ

ដបូច្នះ?(សូមបមើលបហបកពើរ៥:4)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃបទពិបសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលោៃពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបព្វ�ិតភាព។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រឆ្លាស់បវៃោនាអាៃសម្ប្ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញានៃបព្វ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៨4:33–44ឲ្យឮៗ។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលបព្វ�ិតភាពបហើយតបមកើងរោរបៅរបស់ខលែលួៃ?(សិស្ស្ ួរថត

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ពបសិៃគបើអ្កទាំងឡាយណាផ�លទទួលប្្ជិតភា្តគម្កើងការគៅរបស់ខលលួៃ

គនារះព្រះៃឹងផញក្ ួកគគគចញគ�ើយពបទាៃ�ល់្ួកគគៃូវអ្បីៗទាំងអស់ផ�លពទង់មាៃ)។

• បតើរាៃវិធរីមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃតបមកើងរោរបៅរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងបព្វ�ិតភាព?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពរានា្រ់ោៃតបមកើងរោរបៅរបស់ខលែលួៃ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យថច្រចាយរោរយល់ដឹងមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្ោៃទទួលអ�ំនុងបពលរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្បៅសោតាហ៍បៃះអ្ន្រ

អាចសួរសំណួរមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ខាងបករោមបៃះ៖(កំណ្រ់ចំណាំ ៖បៅបពលអ្ន្របរៀបចំថ្្ន្របៃះនៃបមបរៀៃអ្ន្រអាចរំឭ្រ

ប�ើងវិញៃូវន្ងៃទរី២នៃបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅម្្គនុបទសៃ៍រោរសិ្រសាសករាប់សិស្សថានា្រ់សិរោខាសាលាថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះ)។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរពយាោមសាដាប់កពះបៃ្ទតូលរបស់កពះ?(សូមបមើល្�ៃិងស�៨4:43–4៥,

៥4–៥៨)។

• បតើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោយបសាមះកតង់ៃិងរោរអៃុវតតេរាមកពះបៃ្ទតូលនៃកពះោៃបធ្វើឲ្យ�ិវិតរបស់អ្ន្រផ្លាស់បតេតូរោ៉ាងណ្ខលែះ?

• បតើបយើងរាៃទទួលខុសកតូវអ្វរីខលែះចំបោះមៃុស្សបៅបលើពិ្ ពបលា្របៃះ។(សូមបមើល្�ៃិងស�៨4:6១–6២,

៨៥–៨៨)។

• បតើអ្ន្រអាច�ួយបំបពញ្ររណរី្រិច្ចបដើម្បរីនាំយ្រដំណឹងល្អបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រទាំងមូលបោយរបបៀបណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៧

យ៉តូសរែស៊្មី្្យាករថាស្ង្រមនឹងចាក់ជ្សាចមកជលើ្្រ់ែជាែិសាសន៍ទាំងអស់

សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរពយា្ររថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧។

• បតើរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីវិវរណៈបៃះោៃពកងឹងបសច្រតេរី�ំបៃឿថដលថាកពះអរាចស់អាចបបើ្រសថមង្កពតឹតេិរោរណ៍នាអនា្ត

រាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់បោយរបបៀបណ្?

• បតើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៧ពកងឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាយែូថសបស្៊ីធ្ ឺជាពយារោរីពិតោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមបញ្ជា្់រថាក្ប់រោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧កតវូោៃឬៃឹងកតូវោៃបំបពញ។សូម

អបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៧:៨បដើម្បរីបរៀៃអំពរីអ្វរីថដលកពះោៃដឹ្រនាំបយើងឲ្យបធ្វើដបូចានាះថដលបយើង

ៃឹងោៃបកតៀមខលែលួៃសករាប់ស្រ្គមៃិងបកោះមហៃ្រាយថដលៃឹងប្រើតរាៃចបំោះថ្ៃដរីបៅន្ងៃចុងបករោយ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាបយើងឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(សូម�ួយពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គយើងពតូវឈរ

គៅទបីបរិសុទ្ធគ�ើយកុំគរើគចញគ�ើយរ�ូត�ល់ព្រះអមាចាស់យាងមក)។

• បតើទរីបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអាច្ ្ល់បសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពដល់បយើងបនាះ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យបសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពបោយរោរឈរបៅទរីបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសា។



424

គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤–៨៧ ( គមគ�ៀនទតី ១៨ )

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨–៨៩)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨–៨9,អ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

ពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម៖បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្ណ៍ថាឯបរោឬកពួយោរម្ថាកពះវរបិរាសួ្៌ពុំកជាបដឹងពរីរោលៈបទសៈ

ឬបសច្រតេរីកតូវរោរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រថដរឬបទ?បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨,សូមថស្វងរ្រចបមលែើយរបស់

កពះអរាចស់ចំបោះអារម្ណ៍ថបបបនាះ។បតើោ្រ្យ«អំបពើអាក្រ្់រទាំងឡាយៃិងថ្ៃរោរទាំងឡាយ���ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេ

មៃុស្សថដលរួម្ ំៃិតកបកពឹតតេិអំបពើទុច្ចរិត(្�ៃិងស�៨9:4)បៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់រាៃៃព័យដូចបមតេច?បៅបពលអ្ន្រសិ្រសា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨9,សូមថស្វងរ្រកពះឱវទរបស់កពះអរាចស់ថដលោៃកបទាៃម្រថដលអាចរោរោរអ្ន្រពរីអំបពើ

អាក្រ្រ់ៃិងថ្ៃរោរទាំងបនាះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៩១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១–៤០
បមបរៀៃទរី9១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨:១–40

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:១–១៣

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថា្្រង់្ ឺជា្ នលែឺជៅក្ននុង្្រ់ែអវរីទាំងអស់

សូមសួរដល់សិស្សបបើសៃិជាពួ្រប្ធាលាប់សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពងងឹតសៃូ្យសឹងឬបទ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។សូមោ្រ់រាំងពិលឬបទៀៃឬ្ ូរូបបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពងងឹតសូៃ្យសឹងៃឹង�ួយអ្ន្រថ្លែងអំណរ្ ុណចបំោះពរ�ព័យនៃរោររាៃពៃលែឺោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើពៃលែឺតណំ្ងឲ្យអ្វរីបៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨រួមរាៃទាំងរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពៃលែឺ។ពយារោរី

យែូថសបសី្៊ធោៃទទួលវិវរណៈបៃះអស់រយៈបពលជាងបរីន្ងៃបនាទាប់ពរីពួ្រសង្សជាៃ់ខ្ពស់បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយោៃអធសិាឋាៃ

បដើម្បរីដឹងពរីកពះទព័យរបស់កពះអរាចស់ស្រីអំពរីរោរសាថាបនានៃស៊ីយែូៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១–២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីរបបៀបថដលកទង់ៃិងព្ួរបទវរារាៃអារម្ណ៍ថាោ៉ាងណ្បៅបពលពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់អធិសាឋាៃសុំដឹងពរី

កពះទព័យរបស់កទង់បនាះ។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ិតថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យបហើយពួ្របទវរាអរសបបាយបៅបពលបយើងអធិសាឋាៃទូលសុំចង់ដឹង

ៃូវកពះទព័យរបសក់ពះអរាចស់?

• បតើរោរដឹងៃូវកពះទព័យរបសក់ពះបកបៀបដូចជាពៃលែឺចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដល្រំពុងថស្វងរ្រវោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:3–៥បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់បងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះថា

ពួ្រប្អាចទទួលរោរអះអាងៃូវ�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលកតវូោៃបៅថាជាអង្គលួងបលាមចិតតេ

ៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរោរសៃយា្ ងថដរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីកប្ពនៃពៃលែទឺាំងអស់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បៅ្រ្ននុងខ៧បតើោ្រ្យអ្វរីថដលកតូវោៃបកបើសំបៅបៅបលើពៃលែឺនៃបសច្រ្រីពិត?

បរុព្វកថា
ប្រធាន �៉រូដេ្រ ហ្វតីលឌតីង េមេ៊ី្ បាន ដ្លៃង ថ្ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៨៨ ្ឺជា « វិវ�ណៈ ដ៏ មហធិរា ្រុំែុត មួ� ដដលបាន ប្រោន ដល់មនុេ្ស » 

(Doctrines of Salvation comp. Bruce R. McConkie, វ៉ុលទតី ៣ [ឆ្នាុំ 

១៩៥៤–៥៦] ៣:១៨១ ) ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បានទទួលវិវ�ណៈ គនះអេ់ 

��ៈគពលជាង្រតីន្ងៃ–ន្ងៃទតី ២៧–២៨ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣២ នធិង ន្ងៃទតី ៣ ដខ មករា ឆ្នាុំ 

១៨៣៣ – ្រនាទា្រ់ពតី ពួកេង្ជាន់ខ្ពេ់ គៅ ក្ញង េន្ធិេតីទ មួ� បានអ្ធិសាឋាន គដើម្តី ដឹង 

ពតីបពះទ័� �្រេ់បពះអរាចាេ់ េ្តីអុំពតី ក្� សាថា្រនា នន េី៊�៉រូន ។ គនះ ្ ឺ ជាគមគ�ៀនទតីម�ួ 

នន គមគ�ៀនោុំង្រួន អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨។ ដែ្ក នន វិវ�ណៈ 

ដដលបានពធិភាកសា គៅក្ញងគមគ�ៀន គនះ �ួមរាន (១) ក្�ប្រក្េ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ថ្ 

បទង់្ឺជា ពនលៃឺ ដដល ប្្រ់ប្ង នធិង គៅក្ញងប្្រ់អ្វតីៗោុំងអេ់ គហើ� (២) ក្�ពន្យល ់

�្រេ់បទង់ អុំពតី បកតឹ្យវិន័� ដដល ប្្រ់ប្ង ន្� នធិង រាបេ្�្រេ់បទង់ ។
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គមគ�ៀនទតី ៩១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១–៤០

• កសបរាមខ១២–១3បតើពៃលែឺទំាងអស់ប្រើតបចញម្រពរី្រថៃលែងណ្?

• បតើរោរបងកបបងកើតរបស់កទង់រាមរយៈពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទកពះរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបមច្?(សូម�ួយសិស្សកោប់ៃូវបោលលទ្ធិ

ដូចខាងបករោម៖តាមរយៈ្ ៃលឺនៃព្រះពគបីស្ទព្រះពបទាៃ្ៃលឺៃិងជបីវិត�ល់ពគប់ការបង្កបគង្កើតរបស់ពទង់ទាំងអស់។អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់សរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សិស្ស្រ៏អាចកោប់្ ងថដរថាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ្ឺជាក្រតឹ្យវិៃព័យថដល

ក្ប់ក្ងសា្រលបលា្រៃិងកបជារាកសតេបហើយវ«បកោស»រោរយល់ដឹងរបស់បយើង។ង្បាសរាៃៃព័យថាបធ្វើឲ្យរស់

របវើ្រ។បោយសារោ្រ្យបៃះកតូវោៃបកបើបករោយបទៀតបៅ្រ្ននុងវិវរណៈសូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញដល់សិស្សឲ្យសរបសរ

ៃិយមៃព័យបៃះបៅ្រ្ននុងរឹមទំពព័រ្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្�ិតៃឹងខ១១)។

បបើចាំោច់សូមបថៃថែមរោរពៃ្យល់របស់សិស្សអំពរីពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបោយរោរពៃ្យល់ថាវ្ ឺជា«ថាមពលបទវភាពកពះបចសាដា

ឬឥទ្ធិពលថដលបចញម្រពរីកពះរាមរយៈកពះក្រីស្ទបហើយ្ ្ល់�រីវិតៃិងពៃលែឺចំបោះក្ប់របស់ទាំងអស់»(Guide to the 
Scriptures,«Light of Christ,»scriptures.lds.org)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតវូោៃកបទាៃពររាមរយៈពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទសូមសរបសរថ្្ន្រដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

 ពន្ឺ ខ្រ រូបកាយ ការយល់ដឹរ ជដីវិ្រ ្កឹ្រ្យវិន័យ 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរឧទាហរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃអំពរីរបបៀបថដលរោរបបើ្រសថម្ងអំពរីពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទទាំងបៃះ

រាៃឥទ្ធិពលបលើព្ួរប្កបចាំន្ងៃ។(ឧទាហរណ៍មួយចៃំួៃអាចរួមរាៃលទ្ធភាពបដើម្បរីបមើលប�ើញលទ្ធភាពបដើម្បរីបរៀៃ

ៃិងសាគល់បសច្រ្រីពិតរោរដុះលូតលាស់នៃបដើមរ្ុរ្ខជាតិៃិងសត្វថដល្ ្ល់ជាអាហារៃិងសបំលៀ្របំោ្រ់ដល់បយើងៃិងលទ្ធភាព

បដើម្បរីសាគល់ភាពខុសោនារវងល្អៃិងអាក្រ្រ់)។

• បតើបសច្រ្រីពិតថដលបយើងោៃពិភា្រសាអំពរីពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទអាច�ួយបយើងថ្លែងអំណរ្ុណចំបោះឥទ្ធិពលរបស់កពះអរាចស់

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:១៤–៤០

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់ថាម្ន្កឹែ្យវិន័យជាជ្ចើនទាក់្រងនឹងន្រននសិរីល្អ

សូមបរ្ហាញបកសាមនដបហើយពៃ្យល់ថាវតំណ្ងឲ្យរូបរោយសាច់្ ម។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យោ្រ់បកសាមនដបហើយ

្របកមើ្រករាមនដរបសប់្។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថានដ្របកមើ្រឬ្ ្ល់ភាពរស់របវើ្រដល់បកសាមនដ។

• បបើបកសាមនដតំណ្ងឲ្យរូបរោយសាច់្ មបតើនដអាចតំណ្ងឲ្យអ្វរី?(រូបរោយខាងវិញ្ញាណមួយ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបៅចំបោះរោរ្ ្គនុំោនានៃវិញ្ញាណៃិងរូបរោយ។

• បតើកពះអរាចស់បៅរោរ្ ្គនុំោនានៃវិញ្ញាណៃិងរូបរោយថាជាអ្វរី?(វិញ្ញាណៃិងរូបកាយគឺជាព្លឹងមៃុស្ស។(អ្ន្រអាចបស្នើថា

សិស្ស្ ួរ្ ូសចណំ្ំបោលលទ្ធិបៃះ)។

• បតើបរឿងទាំងឡាយថដល�ះឥទ្ធិពលដល់រូបរោយរបសប់យើងអាច�ះឥទ្ធិពលដល់វិញ្ញាណរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្ ្ល់ឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវងរូបរោយៃិងវិញ្ញាណរបស់បយើងសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃកបធាៃថអ៊សរាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់

អំពរីរបបៀបថដលវិញ្ញាណៃិងរូបរោយអាច�ះឥទ្ធិពលដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។

« ពុុំ បតរូវ គចាទ េួ� ថ្ គតើ េុខភាព �រូ្រក្� ្រ៉ះោល់ ដល់ វិញ្ញាណ ដដ� ឬ គទ គនាះ គឡើ� គ្រើ ពុុំ គសាត គទ គនាះ 

បពះអរាចាេ់ នឹង មធិន ចាុំបាច់ គ្រើក េដម្ង ោក្យេម្តី នន បបាជាញា វាងនវ គនាះ គទ ។ បពះ ពុុំ ប្រោន ្រទ្រញ្ញត្ធិ ខាង 

សាច់្មណា មួ�គទ–ដដល ែះឥទ្ធិពល ដល់ �រូ្រក្� �្រេ់ គ�ើង នធិង [វិញ្ញាណ] �្រេ់ គ�ើងែង ។. . .

« . . . អុំគពើបា្រ គ្្វើ ឲ្យ បាត ់្រង់ ភាព �ឹងរាុំ ។ វា ែះឥទ្ធិពល មធិនបោន់ដត ដល់ [វិញ្ញាណ ] ្រ៉ុគណាណះ គទ ្ុ៉រដន្ 

ដល់ �រូ្រក្� ែងដដ� ។ ្រទ្ម្ពតី� រាន គពញគៅគោ� ឧោហ�ណ៍ អុំពតី អុំណាច ខាង �រូ្រក្� ដដលអាច �ួម 

ោនា នឹង គេចក្តីេុច�ិត ។ ែ្ទញ�គៅវិញ អុំគពើបា្រ ដដល ពុុំ ដប្រចធិត្ អាចគ្្វើ ឲ្យ ថ្មពល សា�ភា� គហើ� នាុំ ឲ្យ គកើតរាន ែុំងឺ ោុំង 

ខាង េតធិអា�មមេណ៍ នធិង ខាង �រូ្រក្� » (In His Steps » Ensign  ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៩៨៨ ទុំព័� ៥ ) ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

ងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

គៅ គពល េធិេ្ស �ល់ ពតី គោលលទ្ធិ ឬ 

គោលក្�ណ ៍ម�ួ គនាះ ពួកគ្ មធិនបតឹម 

ដតដឹង ពតី អតថែន័� នន ោក្យ ោុំងឡា� 

្រ៉ុគណាណះ គទ ្រ៉ុដន្ ក៏ ដឹង ពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ អាច 

រាន ឥទ្ធិពល ចុំគោះ ែតីវិត �្រេ់ ពួកគ្ 

ែងដដ� ។ អ្កអាច ែួ�េធិេ្ស ឲ្យក្ន់ដត 

�ល់ គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ ម�ួ 

តាម��ៈ ក្� ពធិភាកសា អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

គេចក្តីពធិត អាច អនុវត្ គៅក្ញងែតីវិត 

�្រេ់ ពួកគ្ គោ� ក្� អគញ្ើញ េធិេ្ស 

ឲ្យ ពន្យល់ គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ 

តាម េម្តី �្រេ់ពួកគ្ នធិង តាម��ៈ ក្� 

រ្ក គៅ�ក ក្� ្រគបងៀន �្រេ់ ពួកពយាក្�ី 

នធិងពួកសាវក ន្ងៃចុង គបក្� ។
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គមគ�ៀនទតី ៩១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១–៤០

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវងរូបរោយអ្ន្រៃិងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រអាច�ួយអ្ន្របធ្វើរោរសបកមចចិតតេសុចរិតោ៉ាង

ដូចបមច្?

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សបធ្វើរោរពិភា្រសាអំពរីបសច្រ្រីពិតអំពរីរោររស់ប�ើងវិញសូមអបញជើញសិស្សឲ្យប�ើងម្ររោតាបខៀៃបហើយដ្រ

បកសាមនដបចញពរីនដោត់បហើយោ្រ់បកសាមនដបនាះបៅបលើតុឬបរៅអរី។

• បតើស្រម្ភាពបៃះអាចតំណ្ងឲ្យអ្វរី?(បសច្រ្រីសាលាប់ខាងរូបរោយ)។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះកពលឹងបៅបពលសាលាប់?(វិញ្ញាណៃិងរូបរោយកតូវោៃបំថប្របចញពរីោនា)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យយ្របកសាមនដម្របហើយោ្រ់វម្ងបទៀត។

• បតើស្រម្ភាពបៃះអាចតំណ្ងឲ្យអ្វរី?(រោររស់ប�ើងវិញ)។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះកពលឹងបៅបពលរោររស់ប�ើងវិញ?(វិញ្ញាណៃិងរូបរោយកតូវោៃ្្គនុំោនាវិញ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១4,១6–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីរោររស់ប�ើងវិញ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើៃរណ្ថដលោៃបធ្វើឲ្យកពលឹងរបស់បយើងកតូវោៃបកោសបលាះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូច

ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃគធ្ើឲ្យព្លឹងរបស់គយើងពតវូបាៃគពបាសគោរះគ�ើងវិញ)

• បនាទាប់ពរីកពលឹងរបស់បយើងកតូវោៃបកោសបលាះបតើកពលឹងនៃ«�ៃក្ររីក្រៃិងរាបសារ»ៃឹងទទួលក្ងអ្វរីខលែះ?

(ថ្ៃដរី)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១៨–២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

ៃូវអ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះថ្ៃដរីពរីមុៃកពលឹងថដលោៃបកោសបលាះទាំងឡាយអាចក្ងមរត្រ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះថ្ៃដរីពរីមុៃកពលឹងបកោសបលាះអាចោៃក្ងមរត្របនាះ?

• កសបរាមស១9បតើៃរណ្ៃឹងរាៃវតតេរាៃបៅបលើថ្ៃដរីថដលោៃថញ្របចញបរិសុទ្ធ?

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖« ង្រើនរណា នឹរ សក្ិសម ងដើម្ដីរសង់ៅ ក្នុរ ន្រ ងសង�សាទាល ងហើយ 

រីករាយជាមួយ វ្រ្រាន របស់្ពទះវរបិតាសួ្៌ ?សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបឆលែើយសំណួរបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថា្៏រដូចជាថ្ៃដរីថដលៃឹងទទួលសិរីល្អបនាទាប់ពរីវកតូវោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធបនាះរូបរោយរបស់បយើង្រ៏ៃឹងកតវូ

ោៃផ្លាស់ប្តូរបហើយោៃទទួលសិរីល្អបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ្ ងថដរ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយពុំថមៃមៃុស្សទាំងអសៃ់ឹង

ទទួលោៃ្រកមតិនៃសិរីល្អដូចោនាទាំងអស់បនាះបទ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:២១–២4បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ៃូវអ្វរីថដល្រំណត់្រកមតិ

នៃសិរីល្អថដលមៃុស្សរានា្់រទទួលោៃបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ។

• បតើអ្វរីខលែះថដល្រំណត់អំពរី្រកមិតនៃសិរីល្អរបស់មៃុស្សរានា្រ់ថដលៃឹងទទួលបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ?(សូមសរបសរ

បោលលទ្ធិខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរវបៅរឹមនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្

្ងថដរ។គៅក្នុងការរស់គ�ើងវិញគយើងៃឹងទទួលបាៃសិរីល្អពសបតាមពកឹត្យវៃិរ័យផ�លគយើងគោរ្តាម)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បថៃថែមអំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:២៥–33

ជាមួយនដ្ូ។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិចបំោះក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កពះក្រីស្ទៃឹង�ះឥទ្ធិពលបលើថ្ៃដរី

ៃិងបយើងរានា្់រៗោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សថាពួ្រប្្ ួរថត្ូសចំណំ្ចំបោះអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញអ្វរីខលែះថដលោំកទបសច្រ្រីពិតថាបៅ្រ្ននុងរោររសប់�ើងវិញបយើងៃឹងទទួលោៃសិរីល្អកសបរាមក្រឹត្យវៃិព័យ

ថដលបយើងបោរពរាម?

• សូម្រត់សរាគល់បៅ្រ្ននុងខ២៨បតើកពះអរាចស់សំបៅបៅបលើៃរណ្ថដល«ជាវិញ្ញាណនៃបសប�សាទាល»?បតើអ្ន្រ្ ិតថា

«ជាវិញ្ញាណនៃបសប�សាទាល»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលជាវិញ្ញាណនៃបសប�សាទាល្ឺជាបុ្្គលទាំងឡាយណ្ថដលរស់បៅ

កសបរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃៃ្របសប�សាទាល។សូមរំឭ្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាបយើងដឹងម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៧6

ថាក្រតឹ្យវិៃព័យនៃៃ្របសប�សាទាលរួមរាៃទាំងរោររាៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិរោរចុះៃិងរ្រសា
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គមគ�ៀនទតី ៩១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១–៤០

បសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយរោរយ្រឈ្នះបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងរោរទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរោរសៃយា(សូមបមើល

្�ៃិងស�៧6:៥0–៥3,69–៧0)។

• បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:២៨–២9បតើកពះអរាចស់ពិពណ៌នាអំពរីរូបរោយថដលោៃរស់ប�ើងវិញរបស់

អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលសិរីល្អបសប�សាទាលោ៉ាងដូចបមច្?

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:30–3១បបើមៃុស្សរានា្រ់បោរពរាមក្រឹត្យវិៃព័យបទបរកទាលៃិងបទប�សាទាល

ថតបែុបណ្ណះបៅបលើថ្ៃដរីបតើរូបរោយកបប្ទណ្ថដលពួ្រប្ៃឹងទទួលោៃបៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ?(សូម�ួយសិស្ស

ឲ្យយល់ថារូបរោយថដលរស់ប�ើងវិញរបស់បយើងៃឹងកតូវោនាបៅ្រ្ននុងសិរីល្អជាមួយៃឹងកបប្ទនៃវិញ្ញាណថដលបយើងោៃ

ថកបរោលាយប�ើយ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីបោលលទ្ធិថដលបយើងទទួលសិរីល្អកសបរាមក្រតឹ្យវិៃព័យថដលបយើងបោរពរាម

សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបធ្វើរោរជាបរីក្រុមឬបួៃនា្រ់បដើម្បរីបំបពញ្រិច្ចរោរចាតរំ់ាងដូចខាងបករោម។អ្ន្រអាចថច្រចបាប់

ចមលែងនៃបសច្រ្រីថណនំាឬសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។

 ១. េរូម ពធិភាកសា េុំណួ� ដរូច ខាង គបក្ម �ួមោនា ៖ គតើអតថែប្រគយែន៍ មួ�ចុំនួនចុំគោះ ក្� គោ�ពដល់ ចបា្រ់ ចរាច� រាន 

អ្វតីខលៃះ ?  គតើ លទ្ែល មួ�ចុំនួន ចុំគោះ ក្� មធិនគោ�ព ចបា្់រ ច�ណ៏រានអ្វតីខលៃះ ?

 ២. េរូមអាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៣៤–៣៥ គហើ� �កគមើល លទ្ែល នន ក្� �េ់គៅ នធិង ក្� ្រដធិគេ្ 

ក្ញង ក្� �េ់គៅតាម បកឹត្យវិន័� �្រេ់បពះ ។ េរូម ពធិភាកសា អុំពតីអ្វតី ដដលអ្ ក �កគេើញ ។

 ៣. គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៤០ ពធិភាកសា អុំពតី ្ ុណេម្ត្ធិ នន មនុេ្ស ដដល នឹង ខធិត គៅែធិត ន្� 

គេគឡសាទាល ។ េរូមេធិកសា ខគនះ ជាមួ�ោនា គហើ� បបា្់រ អុំពតី ្ ុណេម្ត្ធិោុំងឡា� ។ �ួច ពធិភាកសា នរូវអ្វតី ដដល 

គ�ើងអាច គ្្វើ គដើម្តីអភធិវឌ្ឍ ឬ ពបងងឹ ដល់ ្ ុណេម្ត្ធិ ោុំងគនះ គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់គ�ើង ។

បនាទាប់ពរីសិស្សពិភា្រសាអំពរី្ ុណសម្បតតេិទាំងបៃះ្រ្ននុងក្រុមរបស់ពួ្រប្សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពៃលែឺថដលបបំពញ

្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបៅបពលបយើងពយាោមរសប់ៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កពះអរាចស់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយ

ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃបមើលប�ើញបសច្រ្រីពិតបៃះបបើ្រសថមង្បៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។សូម�ួយសិស្សអៃុវតតេ

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបោយរោរសុំឲ្យព្ួរប្សរបសរពរីបោលបៅមួយថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យរស់បៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យនៃៃ្រ

បសប�សាទាលបហើយកតូវោៃកបទាៃពរបោយ្ ុណសម្បតតេិទាំងបៃះ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបោលបៅរបស់

ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រកបសិៃបបើពួ្រប្អាចបធ្វើដបូចានាះោៃ។
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គមគ�ៀន ទតី ៩២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៤១–៦៩
បមបរៀៃទរី9២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨:4១–69

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៤១–៥០

្្ះអង្គសជ្ង្រះជរែើកសតមង្ថាអវរីៗទាំងអស់្ែូវោន្្រែ់្្ងជោយ្កឹែ្យវិន័យដជ៏្រវភា្

សូមបរ្ហាញរូបផ្កាយដូចជាកពះអរាចស់ោៃបបងកើតវតថែនុទាំងអស់(ងសៀវងៅ រូបភាព សិល្បៈននដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]

បលខ២សូមបមើល្ងថដរLDS .org)ឬ្ ូសរូបផ្កាយមួយចំៃួៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃបមើលបៅហ្វតូងរារាបហើយ្ ិតអំពរីកពះៃិង

រោរបងកបបងកើតរបស់កទង់ថដរឬបទ?បតើសំណួរឬ្ ំៃិត

អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃពិចារណ្បៅបពលអ្ន្រសមលែឹងបមើលបៅ

បលើបម�?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅបពលមៃុស្សសញជឹង្ិតអំពរីភាព

ធំបធងនៃរោរបងកបបងកើតរបស់កពះបពលខលែះព្ួរប្រាៃអារម្ណ៍

ថាខលែលួៃឯងតូចរាចបហើយពុំសំខាៃ់។ពួ្រប្អាចៃឹងពិចារណ្

ថាបតើកពះោៃដឹងអំពរីព្ួរប្ឬបទ។សូមកោប់សិស្សថា

បៅបពលព្ួរប្ពិភា្រសាអំពរីខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះពួ្រប្

ៃឹងយល់ប�ើញថាបទាះជាកពះក្ប់ក្ងរោរបងកបបងកើតដ៏បកចើៃ

បៅទូទាំងសាថាៃសួ្ ៌្រ្រី្រ៏កទង់កជាបដឹងអំពរីបយើងរានា្រ់ៗបហើយ

ចង់ខិតម្រ�ិតៃឹងបយើង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា៨៨:4១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះបរ្ហាញថាកពះរាៃកពះបចសាដាក្ប់ក្ង

រាលរ់ោរបងកបបងកើតរបស់កទង់ទាំងអស់បហើយោៃដឹងអំពរីបយើង

រានា្់រៗ។

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះបរ្ហាញថាកពះរាៃកពះបចសាដាកជាបដឹងពរី

បយើងរានា្រ់ៗៃិងដឹងពរីតកមូវរោររបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:4២–4៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រកោប់អំពរីរបបៀបថដល

កពះក្ប់ក្ងរោរបងកបបងកើតរបសក់ទង់។

• បតើកពះក្បក់្ងរោរបងកបបងកើតរបស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?(បោយក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កទង់)។

បរុព្វកថា
គនះ ្ ឺ ជាគមគ�ៀនទតីពតី� នន គមគ�ៀនោុំង្រួន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

៨៨។ ដែក្ នន វិវ�ណៈ ដដល បាន ពធិភាកសា គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ បតរូវ បាន ែ្ល់ឲ្យ 

គៅ ក្ញង េន្ធិេតីទមួ�អុំពតីពួកេង្ជាន់ខ្ពេ់ គៅទតីបកុង ខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ 

គៅន្ងៃទតី ២៧ នធិង ២៨ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣២ ។ វា រាន �ួម ្រញ្ចជូល ោុំងក្� ពន្យល ់

�្រេ់បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ អុំពតី�គ្រៀ្រដដលបពះប្្រ់ប្ងក្�្រងក្រគងកើត�្រេ់បទង់ នធិង ក្� 

អគញ្ើញឲ្យ គ�ើង ខធិត គៅែធិត បទង ់។ 

េូមបងរកើតបរិយាកាេនន

ក្ី្េឡាញ់និរការងគ្រព

គៅគពល អ្ក �ីកចគបមើនគៅក្ញង 

ក្តីបេឡាញ់ នធិង ក្� គោ�ពដល់េធិេ្ស 

�្រេ់អ្ក គនាះ អ្កនឹង សា�ភា� នរូវ 

ក្តីបេឡាញ់ ដេុ៏ទ្សា្ �្រេ់បពះប្តីេ្ទ 

នធិង ្រគបងៀន គោ� ភាព អត់្មេត់ 

នធិងក្តីគមតាតា ។ េកមមេភាព ដរូច ខាង គបក្ម 

នឹង ែួ�អ្ក អភធិវឌ្ឍ ក្តីបេឡាញ់ នធិង ក្� 

គោ�ព ក្ន់ដត ខាលាុំងដល់ េធិេ្ស �្រេ់អ្ក ៖ 

(១) គ�ៀន សាគល់ គ្មះ ពួកគ្ គហើ� 

ពយាយម គដើម ត្ី ដឹង ពតីចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ 

គទពគក្េល្យ ្រញ្ហា នធិង លទ្ភាព 

នានា (២) អ្ធិសាឋាន េបរា្រ់ពួកគ្ ជា 

�ួម នធិងជា ្រុ ្្គល (៣) សាវា្ម ន៍ េធិេ្ស 

រានាក់ៗមកក្ញង ថ្នាក ់គ�ៀនគោ�ផាទាល់ 

គហើ� ឲ្យ េធិេ្ស រានាក់ៗ រានឱក្េ 

�ួមចុំដណក ។ 
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គមគ�ៀនទតី ៩២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៤១–៦៩

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីរោរបងកបបងកើតមួយរបស់កពះថដលបធ្វើឲ្យព្ួរប្អសាចរ្យ្រ្ននុងចិតតេជាខាលាំង។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរី

នា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្។ជាឧទាហរណ៍មួយអ្ន្រអាចបរ្ហាញពរី្រម្វតថែនុឬរូបភាពមួយថដលតំណ្ងឲ្យរោរបងកបបងកើត

របស់កពះមួយបហើយពៃ្យល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏រោរបងកបបងកើតបនាះបធ្វើឲ្យអ្ន្រអសាចរ្យ្រ្ននុងចិតតេខាលាំងមលែែបះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:46–4៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលបយើង្រំពុង

បមើលប�ើញបៅបពលបយើងបមើលបៅរោរបងកបបងកើតរបសក់ពះ។

• បតើបយើងបមើលប�ើញអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងបមើលបៅបលើសូម្បរីថតរបស់ដ៏តូចមួយនៃរោរបងកបបងកើតរបស់កពះ្រតេរី?(សិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងគមើលគៅការ

បង្កបគង្កើតរបស់ព្រះគនារះគយើងគមើលគ�ើញ្បីព្រះគចោដាៃិងម�ិឬទ្ធិរបសព់ទង់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារ

បខៀៃ)។

• បតើរោរបងកបបងកើតថដលអ្ន្របមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងសាថាៃសួ្៌ៃិងបៅបលើថ្ៃដរីរាៃឥទ្ធិពលដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:4៨–៥0បោយសាងាត់បសងៃៀម។បនាទាប់ពរី្្លប់ពលក្ប់កោៃ់

បហើយសូមឲ្យព្ួរប្រានា្រ់ប�ើងសបង្ខបអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងឡាយរាមោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់ពួ្រប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៥១–៦១

្្ះអម្ចាស់្ោរ់ែនូវជរឿងជ្រែៀរែជ្ៀរែមួយអំ្រីរុែរសតដលជ្វើការជៅក្ននុងត្សនិងការតដល្ែូវោនជៅហាវាយជៅជួរែនឹង

្ួកជ្។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៥១–60រាៃៃូវបរឿងបកបៀបបធៀបមួយថដល�ួយបយើងយល់អំពរីរោរ

កោកសព័យទា្រ់ទងរបស់កពះជាមួយៃឹងៃ្រទាំងឡាយឬពិ្ពទាំងឡាយថដលកទង់ោៃបបងកើត។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៥១–៥៥ឲ្យឮៗ។សូមសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលបុរសបៅ្រ្ននុង

បរឿងបកបៀបបធៀបោៃបញ្ជាដល់អ្ន្របបកមើរបស់ោត់រានា្រ់ៗឲ្យបធ្វើៃិងអ្វរីថដលោត់ោៃសៃយាៃឹងព្ួរអ្ន្របបកមើរានា្រ់ៗរបស់ោត់។

• បតើបុរសបញ្ជាពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់ោត់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?បតើោតោ់ៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបសោ់ត់?(ោត់ោៃបញ្ជា

ពួ្រប្ឲ្យបធ្វើរោរបៅ្រ្ននុងថកសរបសោ់ត់។ោត់ោៃសៃយាថាោតៃ់ឹងបៅ�ួបព្ួរប្រានា្់រៗម្ងៗ)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៥6–60បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបរាចស់ថកសោៃបៅ�ួបៃឹង

ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់ោត់ម្ងរានា្់រៗ រាមបវៃរបស់ពួ្រប្។អ្ន្របបកមើរានា្រ់ៗ«ោៃទទួលរស្រីបៅបលើមុខបៅហាវាយរបស់ខលែលួៃ

្ឺមៃុស្សរានា្រ់ៗរាមបរា៉ាងរបស់ខលែលួៃ»(្ �ៃិងស�៨៨:៥៨)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:6១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលៃូវអ្វរីថដលបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីរបបៀបថដលកពះកោកសព័យទា្រ់ទងៃឹងៃ្រទាំងឡាយថដលកទង់ោៃ

បបងកើតប�ើង។

• បតើបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលកពះកោកសព័យទា្រ់ទងជាមួយៃឹងៃ្រថដលកទង់ោៃបបងកើត?

(សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះៃឹងគៅជួបៃឹងៃគរទាំងឡាយរបស់ពទង់ៃិងមៃុស្សក្នុងៃគរ

គនារះម្ដងមានាក់ៗតាមគ្លរបស់ពទង់។សូមសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៦២–៦៩

្្ះសនយាថានឹងចូលមកជែិជយើងជៅជ្លជយើងចូលមកជែិ្្រង់

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃម្រៃ្ររបសក់ទង់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះបហើយថាកទង់ៃឹងោងម្រម្ងបទៀតបហើយក្ងរា�្យ

បៅទរីបៃះអំ�នុងបពលនៃសហសវត្សរ៍។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:6២–69កពះអរាចស់បបកងៀៃៃូវអ្វរីថដល

បយើងអាចបធ្វើបដើម្បរីកទង់ៃឹងចូលម្រ�ិតបយើងឥ�តូវបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាបៅ�ិតៃឹងកពះអរាចស់ដល់្រកមិតណ្?បតើអ្ន្រចង់រាៃអារម្ណ៍រោៃ់ថត�ិតស្និតៃឹងកទង់ថដរឬបទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:6២–63បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីៗថដលបយើងអាចបធ្វើ

បដើម្បរីោងអបញជើញកពះអរាចស់ម្រ�ិតបយើង។
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• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះអំពរីរោរចូលបៅ�ិតៃឹងកពះអរាចស់?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងចូលគៅជិតព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងចូលមកជិតគយើង)។

• បតើោ្រ្យបៅ្រ្ននុងខ63បបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចចូលបៅ�ិតកពះអរាចស់?(ណស្ររក សូមៃិងងោទះ )។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាោ្រ្យណស្ររក សូមៃិងងោទះ្ឺជាោ្រ្យថដលរាៃស្រម្ភាព។

• បតើស្រម្ភាពមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលោៃ�ួយអ្ន្រថស្វងរ្រសូមៃិងបោះបដើម្បរីចូលបៅរោៃ់ថត�ិតៃឹងកពះអរាចស់?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្អាចចូលបៅ�ិតកពះអរាចស់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�ឹមបឹល៖

« ខ្ញុំ �ក គេើញ ថ្ គពល ខ្ញុំគ្្វើ ឲ្យ ទុំនាក់ទុំនង ខ្ញុំ នឹង បពះ អាទធិគទព រាន ភាពសាមញ្ញ គហើ� ក្ល បពះ ហាក់ 

ដរូចជា មធិន បាន សាដា្រ់ គហើ� រាន ្រន្ទជូល មក ក្ន់ ខ្ញុំ គនាះ ខ្ញុំ ឃ្លាត ពតី បទង ់ក្នដ់ត ឆ្ងា� គហើ�។ គ្រើ េធិន ខ្ញុំ 

គផាតាត �កចធិត្ ទុកោក់ ោុំង បេងុ គលើ បពះ ្ ម្ពតី� គនាះែលៃជូវ ឆ្ងា� នឹង បតរូវ បាន ្របងួញ គហើ� ែលៃជូវ វិញ្ញាណ នឹង 

បតឡ្រ់ មក វិញ » (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball 
[ឆ្នាុំ ២០០៦ ]ទុំព័� ៦៧) ។ 

បដើម្បរី�ួយសិស្សបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបថដលកពះវរបរិាសួ្ ៌បឆលែើយរោរអធិសាឋាៃរបស់ព្ួរប្សូមអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨៨:64–6៥ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវរោរសៃយា

របស់កពះអង្គសប្រ្គះដល់បយើងបបើបយើងអធិសាឋាៃដល់កពះបិរាបៅ្រ្ននុងកពះនាមរបសក់ទង់។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះអង្គសប្រ្គះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលកពះវរបិរាសួ្ ៌បឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើង?

(សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះវរបិតាសួគ៌គឆលើយតបការអធោិឋាៃរបស់គយើងតាមរគបៀបជា

គពចើៃផ�លពទង់ោរល់វាល្អបំែុតសពមាប់គយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃូវបោលរោរណ៍បៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់ឲ្យព្ួរប្ៃូវចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោ

យថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកតនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ឲ្យឮៗបហើយ

សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ៃូវអ្វរីថដលបយើង្ ួរបធ្វើបៅបពលកពះវរបរិាសួ្៌បឆលែើយតបរោរអធិសាឋាៃមួយរាមរបបៀប

មួយថដលខុសពរីអ្វរីថដលបយើងសង្ឹមឬរំពឹងទុ្របនាះ។

« វា លុំបាក ណាេ់ គៅ គពល ក្�អ្ធិសាឋាន ដ៏ គសាមះ េបរា្រ់អ្វតី មួ�ដដល ចង់ បាន ជាង ខាលាុំង គនាះ មធិន បាន 

ទទួល ចគមលៃើ� ដរូច ដដល អ្ក ចង់ បាន ។ វា ពធិបាក គដើម្តី �ល់ អុំពតី មរូលគហតុ ដដល ក្�អនុវត្ គេចក្តី ែុំគនឿ ដ៏ 

បជាលគបរៅ នធិង គសាមះ �្រេ់ អ្ក គោ� �េ់ គៅ ក្ញង ែតីវិត មួ� ដដល រាន ក្�គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ ដ្រ� ជា មធិន បាន 

ទទួល លទ្ែល ដដល ចង់ បាន គៅ វិញ ។. . . គពល ខលៃះ វា ពធិបាក គដើម្តី សាគល ់អុំពតី អ្វតី ដដល ជា ការ្រែជសើរ

រែំផុែឬ ការចាោំច់ េបរា្រ់ អ្ក ណាេ់ ។ ែតីវិត �្រេ់អ្ក នឹង ក្ន់ដត រ្�បេួល គៅគពលអ្ក ទទួល 

សាគល់ថ្ អ្វតីដដលបពះ បាន គ្្វើ ឲ្យ រាន គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់អ្ក ្ឺ េបរា្រ់ គេចក្តី ល្អ ដ៏អស់កល្បជានិច្ច 

�្រេ់អ្ក » (Using the Supernal Gift of Prayer » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៧ ទុំព័� ៩ ) ។

សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលកពះវរបរិាសួ្៌ោៃបឆលែើយ

តបរាល់រោរអធិសាឋាៃរបស់ព្ួរប្បោយៃូវអ្វរីថដលល្អបំ្ុតសករាប់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រ្ងថដរ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:66បយើងដឹងថាវិធរីមួយថដលកពះទំនា្រ់ទំៃងៃឹងបយើង្ ឺ

«ដូចជាសបំ�ងនៃមៃុស្សរានា្រ់្រំពុងថតថកស្របៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ»។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៨៨:66បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលពរីរបបៀបថដលសបំ�ងរបសក់ពះឮម្ររោៃ់បយើង។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើសំប�ងរបសក់ពះដូចជា«សំប�ងនៃមៃុស្សរានា្រ់្រំពុងថតថកស្របៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ»

ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកពះោៃ្ង់បៅ�ិតអ្ន្របទាះបរីជាអ្ន្រពុោំៃប�ើញកទង់្រ៏បោយបនាះ?
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សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:6៧–69ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលៃូវរបបៀបបថៃថែមថដលបយើងអាចចូលបៅ�ិតៃឹងកពះអរាចស់។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ សិនជា ណភក្ របស់ ខ្នុំ ងសាមាទះ្្ររ់ ទារំ ្សុរ ងៅ 

ចំងោទះ សិរីល្អ របស់ ្ពទះ ងនាទះ. . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយបកបើៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ្រ្ននុងខ6៧។បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍អាចអាៃ

ដូចតបៅបៃះ៖គបើសិៃជាផភ្ករបស់ខ្នុំគោមារះពតង់ទាំងពសងុគៅចំគោរះសិរីល្អរបស់ព្រះគនារះខ្នុំៃឹងបាៃគោរគ្ញគៅគោយ្ ៃលឺ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចំណ្ំបោលរោរណ៍បៃះដូចរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:6៧។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាថ្្ន្ររបស់អ្ន្រ«បសាមះកតង់ទាំងកសងុចំបោះសិរីល្អរបស់[កពះអរាចស់]រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?»(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរបៃះពួ្រប្អាចៃឹងកោប់អំពរីឧទាហរណ៍ជា្រ់លា្រ់ប្្សងពរីបៃះ។ថតសូមកោ្រដថាព្ួរប្

យល់ថាជាទូបៅឃ្លាបនាះរាៃៃព័យថាលះបង់ទាំងកសុងចបំោះ្រិច្ចរោរៃិងបោលបំណងទាំងឡាយរបស់កពះ)។

• សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសាគល់ថដលហា្រ់ដូចជាោៃបោរបពញបៅបោយពៃលែឺរបសក់ពះអរាចស់។បតើអ្ន្របមើលប�ើញពៃលែឺ

បៃះបៅ្រ្ននុងខលែលួៃពួ្រប្បោយវិធរីណ្?

• កសបរាមខ6៨បតើបយើងចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់្ំៃិតរបសប់យើងបដើម្បរីបសាមះកតង់ទាំងកសងុចំបោះកពះ?(អ្ន្រអាច

ៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាឃ្លា«ថញ្រខលែលួៃអ្ន្ររាល់ោនាជាបរិសុទ្ធ»សំបៅបៅបលើតកមវូរោររបស់បយើងបដើម្បរីោៃបរិសុទ្ធៃិង

សាអាតពរីអំបពើោប។បយើងោៃរោលាយជាថញ្របចញបរិសុទ្ធរាមរយៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលបយើងថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបព្វ�ិតភាពបហើយរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញា

ទាំងឡាយរបស់បយើង)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃប�ើងវិញៃូវបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បនាទាប់ម្រសុំពួ្រប្ឲ្យៃឹ្រកសនមថាពួ្រប្្រំពុងសមលែឹងបមើលបៅហ្វតូងរារាជាមួយមិតតេរានា្រ់ថដលរាៃអារម្ណ៍ថាកពះពុោំៃ

ដឹងអំពរីោត់ឬនាងបទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្ំរណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងៃិោយបៅរោៃ់មិតតេរបសប់្បនាះបោយបកបើបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។បករោយពរី

រាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់

បោយរោរអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប ើ្របអស្វអុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីឥទ្ធិពលរបសក់ពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃខិតខំបដើម្បរីចូលបៅ�ិតកទង់្ ងថដរ។

« ្រង្រ្អជូនប្រុេបេតី ជាទតីបេឡាញ់ �្រេ់ខ្ញុំគអើ�. . . ែួន ក្ល គ�ើង អាច . . . រានអា�មមេណ៍ ថ្ ខលៃលួន ពុុំ 

េុំខាន់ ោមនអ្កណា គមើលគេើញ ឯគក្ គហើ� បតរូវបាន គ្្រុំគភលៃច គចាល ។ ្រ៉ុដន ្េរូម ចងចាុំ ជានធិច្ច 

ថ្— អ្ក េុំខាន់ ចុំគោះ បទង់ !. . .

« បពះ ទត គមើល អ្ក ពុុំ ដមនបោន់ ដត ជា មនុេ្ស �ដមង សាលា្រ់ គៅ ក្ញង ភព តរូច មួ� ដដល គ�ើង �េ់គៅ មួ� ��ៈ 

គនះ គនាះ គទ— បទង់ ទត គមើល គលើ អ្ក ក្ញង នាម ជា ្រុបត �្រេ់ បទង ់។ បទង់ ទតគមើល អ្ក ជា តួអង្គ ដដល 

រាន េមតថែភាព នធិង បាន គ�ៀ្រចុំ �ចនា អ្ក គឡើង ឲ្យ ដប្រក្លា� គៅ ជា ដរូចគនាះ ។ បទង់ ចង់ ឲ្យអ្កដឹង ថ្ អ្ក េុំខាន ់ចុំគោះបទង់» 

(«You Matter to Him» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១,ទុំព�័ ២២)។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៧០–១១៧
បមបរៀៃទរី93៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨:៧0–១១៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៧០–១១៧

្្ះអម្ចាស់្តាស់រែញ្ជាឲ្យ្ ួកតអលជ�ើរននសាសនាច្កជ្ែៀមខលែលួនស្ម្រែ់ការរែជ្មើររែស់្ួកជ្ជហើយោនជរែើក

សតម្ងអំ្រី្្ឹែ្តការណ៍ជុំវិញការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្្រង់

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្រខាងមុខរោតារបខៀៃបហើយបបកងៀៃសិស្សរានា្រ់បទៀតអំពរីរបបៀបបធ្វើរោរសាមញ្ញមួយដូចជាចងក្រវែត់្រ

(ឬរោររ្រប្្សងមួយថដលសិស្សទរីពរីរពុំបចះបធ្វើ)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របលើ្រនដបបើពួ្រប្ោៃ�ួយបបកងៀៃបមបរៀៃមួយ

ឬ�ំនាញមួយដល់ៃរណ្រានា្រ់បទៀត្រ្ននុងបពល្ ្រីៗបៃះ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពិពណ៌នាពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបបកងៀៃ។

បនាទាប់ម្រសូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះរាមរយៈរោរបកតៀមបបកងៀៃៃិងរាមរយៈរោរបបកងៀៃៃរណ្រានា្រ់?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាជាញឹ្រញាប់បយើងបរៀៃម្រពរីរោរបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបបកងៀៃបកចើៃជាងកតូវោៃបបកងៀៃបោយៃរណ្រានា្រ់

បទៀត?

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨ដល់ក្រុមអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព

មួយក្រមុថដលោៃអធិសាឋាៃបដើម្បរីដឹងអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបសក់ពះអរាចស់អំពរីរោរសាថាបនាស៊ីយែូៃ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់

ោៃសំបៅបៅបលើក្រមុបៃះអំពរីពួ្រអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពជា«អ្ន្របធ្វើរោរមុៃដំបូងបៅ្រ្ននុងៃ្រចុងបករោយបៃះ»(សូមបមើល

្�ៃិងស�៨៨:៧0,៧4)បហើយោៃបរ្គប់ពួ្រប្ឲ្យបរៀបចំៃិងចូលបរៀៃ្រ្ននុងសាលាបរៀៃមួយបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃព្ួរប្បចញ

្សាយដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងចំបណ្មជាតិសាសៃ៍បៅបលើថ្ៃដរី(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:៧4,៨4,១២៧)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧3–៧6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងបៃះឲ្យបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទ។

• បតើ«ពួ្រអ្ន្របធ្វើរោរដំបូងប្»ទាំងបៃះកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទ្រ្ននុងនាមជាពួ្រ

អ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនា?(អ្ន្រអាចៃឹងសូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី«បរៀបចំ»«បកតៀមខលែលួៃ»ៃិង«ថញ្របចញ»ខលែលួៃបយើងជាបរិសុទ្ធបដើម្បរីរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព

្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណឹងល្អ?

• បតើរោរកតូវោៃសរាអាតពរីអំបពើោបរាៃឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់បយើងបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

បរុព្វកថា
គនះ ្ ឺ ជាគមគ�ៀនទតី្រតី នន គមគ�ៀនោុំង្រួន អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨។ 

ចុំដណក នន វិវ�ណៈ ដដល គមគ�ៀន នឹង គផាដាត គៅគលើ បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យ គៅ ក្ញង 

េន្ធិេតីទ មួ� អុំពតី ពួកេង្ ជាន់ខ្ពេ់ គៅន្ងៃទតី ២៧ – ២៨ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣២ ។ 

គៅក្ញង គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ ដល់ពួក ដអលគឌើ� នន សាេនាចបក ឲ្យ ្រគបងៀន 

ដល់ ោនាគៅវិញគៅមក នធិង គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន គដើម្តី ្រគបមើ ជា អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា ។ 

បពះអរាចាេ់ក៏បាន្រគបងៀនែងដដ� អុំពតីទតីេរាគល់ននក្�យងមកជាគលើកទតីពតី� 

ជា្ររ្គ្រ់ទរូគៅដដលមនុេ្សោុំងអេ់នឹង បតរូវ បាន�េ់គឡើងវិញ គហើ� បពតឹ្ក្�ណ៍ 

ម�ួចុំនួនគៅែុុំវិញ ចមបាុំង ចុង គបក្� ជាម�ួ សាតាុំង ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៧០–១១៧

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧៧–៨0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងបៃះឲ្យបធ្វើបៅបពលពួ្រប្�ួបជាមួយោនា។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះចំបោះអស់អ្ន្រថដលបបកងៀៃបោយឧសសាហ៍ពយាោម?(ថាកពះ្ុណកទង់ៃឹងបៅជាមួយព្ួរប្

បហើយថាពួ្រប្ៃឹងកតូវោៃបបកងៀៃរោៃ់ថតល្អឥតបខាចះបថៃថែមបទៀតបៅ្រ្ននុងក្ប់អ្វរីថដលពួ្រប្ចាំោច់កតវូយល់ដឹងទា្រ់ទង

បៅៃឹងៃ្រនៃកពះ)។

• បតើោ្រ្យថា«កពះ្ុណរបស់កពះអរាចស់ៃឹងបៅជាមួយអ្ន្រ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្(្�ៃិងស�៨៨:៧៨)?(កពះអរាចស់

ៃឹង�ួយបយើងបៅបពលបយើងថស្វងរ្របោយពយាោមបដើម្បរីបបកងៀៃៃិងបរៀៃដំណឹងល្អ)។

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ៧៧–៧៨បតើអ្ន្រៃឹងថ្លែងៃូវបោលរោរណ៍មួយស្រីអំពរីរោរបបកងៀៃោ៉ាង

ដូចបម្ច?(សិស្សអាចៃឹងកោប់ៃូវបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃរួមរាៃដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងបគពងៀៃោនា

គៅវិញគៅមកគោយឧសសា�៍្យាយាមគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងជួយគយើងយល់គសចក្ដបី្ិតរបស់ពទង់កាៃ់ផតបាៃល្អឥតគខ្ចារះ។

តាមរយៈការបគពងៀៃ�ល់ៃរណាមានាក់គនារះគយើងអាចគពតៀមខលលួៃគ�ើម្បីផចកចាយ�ំណឹងល្អជាមួយអ្ក�នទ។អ្ន្រអាច

សរបសរបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើោ្រ្យសម្រីរបស់សិស្ស)។

• បតើរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីដំណឹងល្អរាមវិធរីណ្?

• បោងរាមខ៧9បតើកបធាៃបទណ្ប្្សងបទៀតថដលសំខាៃ់បដើម្បរីបយើងយល់ដឹង?បតើរោរទទួលោៃៃូវចបំណះដឹង

ទូលំទូលាយដបូច្នះអាច�ួយបយើងបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបមច្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សរាៃអារម្ណ៍ពរីសារៈសំខាៃ់បហើយអៃុវតតេបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃកោប់ពរីខាងបលើសូមចាត់

ក្ុរមសិស្សបួៃនា្រ់ឲ្យបកតៀមខលែលួៃបហើយបបកងៀៃបមបរៀៃតូចៗដូចខាងបករោមបៅដល់សរា�ិ្រក្រុមរបស់ពួ្រប្។

សូមសិស្សពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗឲ្យបធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៨១–៨6

បហើយសិស្សពរីរនា្រ់បទៀតឲ្យបធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨:៨៧–9៨។សូម

្តចមលែងបសច្រ្រីថណនាំដូចខាងបករោមសករាប់ក្រុមៃិមួយៗ។សូមពួ្រប្ឲ្យអាៃបសច្្ររីថណនាំៃិងខកពះ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

រួចបហើយសបកមចពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃបមបរៀៃតូចៗៃិមួយៗបនាះ។(សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សទាំងពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុ

ងចំបណ្មនដ្ូៃិមួយៗឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ)។សូមពៃ្យល់ថានដ្ូៃឹងរាៃរយៈបពលកបថហលជាកោំនាទរីបដើម្បរី

បកតៀមខលែលួៃបហើយកបថហលជាកោំពរីរនាទរីបដើម្បរីបបកងៀៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបហើយសូម

អបញជើញនដ្ូថដលោៃចាត់រាំងឲ្យសិ្រសា្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៨១–៨6បដើម្បរីបបកងៀៃសិស្សដនទបទៀតបៅ្រ្ននុង

ក្រុមរបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសួរដល់សិស្សឲ្យផ្លាស់តួនាទរីបហើយអបញជើញនដ្ូថដលោៃចាត់រាំងឲ្យសិ្រសា្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៨៧–9៨បដើម្បរីបបកងៀៃ។(កំណ្រ់ចំណាំ ៖បបើអ្ន្រចងោ់ៃអ្ន្រអាចបក�ើសបរើសបបកងៀៃបមបរៀៃតូចៗ

បោយខលែលួៃអ្ន្រ�ំៃួសឲ្យរោរសុំដល់សិស្សបបកងៀៃដលោ់នាបៅវិញបៅម្រ)។

គមគរៀនតរូចៗទី១៖គោលលទ្ិនិងគសចក្ីសញ្ញា៨៨:៨១–៨៦

េរូម ចា្រ់គែ្ើមគមគ�ៀន �្រេ់អ្ក គោ� ក្�េួ� េុំណួ� ខាងគបក្ម គនះ ៖

• គតើ គៅគពល ណា ដដល អ្ក រានអុំណ�្ុណ គោ� សា� ដត ន�ណា រានាក់ បាន បពរាន ដល់អ្ក អុំពតី អ្វតីមួ� ? (អ្កក៏ អាច ដចកចា� 

្រទពធិគសា្ន៍ មួ� ែងដដ�) ។

េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៨១–៨៣ ឲ្យឮៗ ។ េរូម ឲ្យអ្កដនទគទៀត �កគមើលអ្វតី 

ដដល បពះអរាចាេ់ បាន្រគបងៀន អុំពតីក្�បពរាន ។ េរូម ឲ្យពួកគ្ គ�ៀ្ររា្រ់ ពតី អ្វតី ដដល ពួកគ្ បាន �ក គេើញ ។ ្រនាទា្់រមក េួ� 

េុំណួ� ដរូច ខាងគបក្ម គនះ ៖

• គតើ វា រានន័� យ៉ាងណា ដដល គ�ើង បតរូវ បានបពរាន គនាះ ? ( គ�ើង បតរូវបាន ្រគបងៀន អុំពតី គេចក្តីពធិត នន ដុំណឹងល្អ ដដល បាន សាដា�គឡើង 

វិញ �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ) ។

• គតើ គេចក្តីពធិត អ្វតី ខលៃះ ដដល  គ�ើង អាច គ�ៀនមក ពតី ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ ? ( អ្កោុំងឡា� ដដល អ្ក ្រគបងៀន អាច គប្រើ ោក្យ គែ្សង ្រ៉ុដន្ពួកគ្ 

្ួ� បបា្រ់ អុំពតី គោលក្�ណ៍ បេគដៀងោនា ដរូច ខាង គបក្ម ៖សោយសារណតសយើ្កតូវប្ៃកពមាៃតាមរយៈសារលិខិតនៃែំណឹ្ល្អ

សនាោះកពោះអមាចាេ់រំពឹ្ឲ្យសយើ្កពមាៃែល់អ្កជិតខា្សយើ្្្ណែរ។ អ្ក អាច នឹង ចង ់ឲ្យ គយ្រល់ េធិេ្ស ្ រូេចុំណាុំ គេចក្តីពធិត គនះ 

គៅក្ញង ខ ៨១) ។

េរូម េគងខេ្រ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៨៤–៨៥ គោ� ក្� ពន្យល់ ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ដណនាុំ ដល់ 

ពួកអ្កក្ន់្រព្វែធិតភាព ដដល រានវត្រាន គៅគពល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ គនះ គដើម ត្ី គ្្វើក្� គោ� ឧេសាហ៍ 

ពយាយម គដើម្តី គបតៀម ខលៃលួន ពួកគ្ នធិង ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ គចៀេ ែុត ពតី ក្� ែុំនុុំែុំ�ះ នា គពលអនា្ត ដដល �ង់ចាុំ ពួក ទុច្ច�ិត ។

េូមែ្ល់ឱកាេដល់េិេ្ស

ឲ្យពន្យល់ផចកចាយ

និរផ្លែរទីបន្ទាល់

ក្� អនុញ្ញាត ឲ្យ េធិេ្ស ្រគបងៀន ោនា គៅវិញ 

គៅមក ែ្ល់ ឱក្េ ដល់ពួកគ្ ពន្យល់ 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� ដចកចា�្ុំនធិត 

នធិង្រទពធិគសា្ន៍ គហើ� ដ្លៃង 

ទតី្រនាទាល់អុំពតី គេចក្តីពធិត ដគ៏ទវភាព ។ 

ក្� គ្្វើ ដរូគច្ះ អាច ែួ� េធិេ្ស ដកលម្អ 

ក្� ដល់ក្� �ល់ដឹង �្រេ់ ពួកគ្ អុំពតី 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ោុំងឡា� 

នន ដុំណឹងល្អ នធិង លទ្ភាព �្រេ់ពួកគ្ 

គដើម្តី ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ ដល់អ្កដនទ ។ 

គៅ គពល អ្ក ពន្យល់ ដចកចា� គហើ� 

ដ ល្ៃងទតី្រនាទាល់ គនាះ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ 

នឹង ដឹកនាុំ អ្ក ឲ្យ រាន ទតី្រនាទាល់ ក្ន់ដត 

�ឹងរាុំ អុំពតី គេចក្តី ពធិត ដដល អ្ក កុំពុងដត 

្រគបងៀន គនាះ ។



435

គមគ�ៀនទតី ៩៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៧០–១១៧

េរូម ឲ្យ េធិេ្ស រានាក់ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៨៦ ឲ្យឮៗ ។ េរូម ឲ្យ បកមុ �្រេ់ អ្ក �ក គមើល �គ្រៀ្រ ដដល គ�ើង 

្ួ� ដត �េ់គៅតាម គៅគពល ដដល គ�ើង គបតៀម ខលៃលួន ដចកចា�ដុំណឹងល្អ ។ េរូម ឲ្យពួកគ្ គ�ៀ្ររា្រ់ ពតី អ្វតី ដដល ពួកគ្ បាន �ក 

គេើញ ។

• គតើ « ក្� កុុំ ជា្រ់ែុំោក់ខលៃលួន ក្ញងអុំគពើបា្រ » រានន័� យ៉ាង ណា ? គតើ ក្� ដណនាុំ គនះ អាច អនុវត្ គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់អ្ក គៅគពល 

អ្ក គបតៀមខលៃលួន គដើម្តី ទទួល ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ្រគបមើ គ្រេកកមមេ គពញគរា៉ាង ឬ គ�ៀ្រក្� គហើ� រាន ប្ួសា� មួ� យ៉ាង 

ដរូចគមច្ ?

គដើម្តីែួ�េធិេ្ស ្ ធិតអុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល ក្�ជា្រ់ែុំោក់ គៅនឹង អុំគពើបា្រ អាច ែះឥទ្ធិពល គលើ លទ្ភាព �្រេ់ ពួកគ្ គដើម ត្ី ដ្លៃង 

ទតី្រនាទាល់ អុំពតី គេចក្តីពធិត េរូមអាន គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ ដរូច ខាង គបក្ម គោ�ដអលគឌើ� ដែ្ហ្វតី អ័� ហរូឡធិននន ករូ�៉ុម នន ពួក 

សាវក ដ្់រពតី� នាក់ ៖

« ោមន អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា ណា អាចមធិន ដប្រចធិត្ពតី អុំគពើ �ំលង ខាង ែលៃជូវគភទ ឬ ភាសា អាេបោម 

ឬ ្រគណាដា� ខលៃលួន តាម�រូ្រ ភាព អាេបោម �ួច គហើ� មក �ំពឹង ទុក ឲ្យ អ្កដនទ ដប្រចធិត្ចុំគោះ គ�ឿង 

ោុំងអេ់ គនះ គនាះ គទ ! អ្ក មធិន អាច គ្្វើ ដរូគចានាះ បាន គឡើ� ។ បពះវិញ្ញាណ នឹង ពុុំ ្ ង ់គៅ ជាម�ួ 

អ្ក គឡើ� គហើ� ោក្យ ោុំងឡា� នឹង បតរូវ សាលាក់ គៅ ក្ញង ្រុំពង់ក អ្ក គពល អ្ក ដ្លៃង វា គចញ មក ។ 

អ្ក ពុុំ អាច គ្្វើដុំគណើ� តាម ែលៃជូវ ដដល លតីនហ បាន គៅថ្ ‹ែលៃជូវហាម ឃ្ត់  › គនាះ គឡើ� នតីនហ្វទតី  

១ ៨:២៨ គហើ� �ំពឹង ថ្ ដឹកនាុំ អ្កដនទ ឲ្យ គដើ� គលើ ‹ ែលៃជូវ បតង់ នធិង ចគង្អៀត › គនាះគឡើ�  

[នតីនហ្វទតី ២ ៣១:១៨ វា ពុុំ អាច គ្្វើ គៅ�ួចគទ » ( We Are All Enlisted » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ  

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១,ទុំព័� ៤៥ ) ។

អ្កអាច នឹង ចង់ ដចកចា� ទតី្រនាទាល់�្រេ់ អ្កអុំពតី សា�ៈេុំខាន់ នន ក្� ្រន្ រានភាព សាអាតេ្អុំ គដើម្តី រានឥទ្ធិពល គៅក្ញងក្� 

ដចកចា� ដុំណឹងល្អ ។ េរូមគលើក ទឹកចធិត្ ដល់អ្កោុំងឡា� ដដលអ្ក កុំពុង ្រគបងៀន គដើម្តីដេ្វង�ក ភាព សាអាតេ្អុំគចញពតី 

ក្�ជា្រ់ែុំោក់ នឹង អុំគពើបា្រ ។

គមគរៀនតរូចៗទី២៖គោលលទ្ិនិងគសចក្ីសញ្ញា៨៨:៨៧–៩៨

េរូមេួ� ដល ់អ្ក ោុំងឡា� ដដលអ្ក ្រគបងៀន គ្រើេធិនជា ពួកគ្ ធាលា្រ់ ឮ ន�ណា រានាក់ បាន ដចកចា� ទតី្រនាទាល់ ប្រក្រ 

គោ�អានុភាព ។ េរូម អគញ្ើញ ពួកគ្ ឲ្យពធិពណ៌នា អុំពតីទតី្រនាទាល់ នធិង ពតី អា�មមេណ៍ �្រេ់ ពួកគ្ គៅគពល ពួកគ្ បាន សាដា្រ់ ឮ 

អុំពតី វា ។

េរូម ឲ្យ េធិេ្ស រានាក់ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៨៧–៩១ ឲ្យឮៗ ។ េរូម ដល់ េធិេ្ស ដដលអ្ក កុំពុង្រគបងៀន ឲ្យ 

�ក គមើល ុ្ំ�រូ នន ទតី្រនាទាល់ ដ៏រានអានុភាព ។ ្រនាទា្រ់ពតីេធិេ្ស បានអាន�ួចគហើ� េរូម េួ�េុំណួ� ដរូច ខាង គបក្ម ៖

• ពតីមុន ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី��្រេ់បពះអរាចាេ់ គតើ ទតី្រនាទាល់ប្រគភទ ណា ខលៃះ នឹង រានមក តាម ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ 

ពួកអ្កែ្សព្វែសា�សាេនា ?

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ដដលអ្ក្រគបងៀន ឲ្យអាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៩២ គោ� សាងាត ់គេងៃៀម គហើ� �កគមើល 

នរូវ អ្វតី ដដល ពួក គទវតា សាថានេួ្៌ នឹង រាន្រន្ទជូល អុំឡញង បោគនះ ពតីមុនក្� យងមក ជាគលើក ទតីពតី� ។ េរូម ឲ្យពួកគ្ គ�ៀ្ររា្់រ ពតី អ្វតី 

ដដល ពួកគ្ បាន �ក គេើញ ។ េរូម បបា្់រពួកគ្ ថ្ ោក្យ កូនកជម្លាះ េុំគៅ គៅគលើ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។

• គហតុអ្វតី ក៏ វា េុំខាន ់គដើម្តី គ�ើង អាច បានគបតៀម ខលៃលួនេបរា្រ់ ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ?

េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យអាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៩៥–៩៨ ឲ្យឮៗ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ដដល អ្ក 

្រគបងៀន �ក គមើល បកមុ មនុេ្ស ពតី� គែ្សងោនា ដដលនឹង គលើក គឡើងគៅ ែួ្រ នឹង បពះអង្គេគ្រ្គះ គៅគពល បទង់ យងមក ។ 

្រនាទា្់រមកេរូមេួ�  េុំណួ� ខាងគបក្ម គនះ ៖

• គតើ ន�ណា នឹង បតរូវ គលើក គឡើង ឲ្យ គៅែួ្រ នឹង បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គៅគពល បទង់ យងមក ? ( ពួក្រ�ិេុទ្ �្រេ់បទង់ ដដល គៅ�េ់ នធិង 

ពួក្រ�ិេុទ្ �្រេ់បទង់ ដដលបាន សាលា្រ់គៅ គហើ� គនាះ ) ។ អ្កអាច នឹង ែល្់ គយ្រល់ ដល់ េធិេ្ស ដដលអ្ក កុំពុង ្រគបងៀនឲ្យ ្ រូេ 

ចុំណាុំ ោក្យ ឬ ឃ្លា ោុំងឡា� គៅក្ញង ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ ដដល្រគបងៀន អុំពតី គេចក្តីពធិត ដរូច ខាង គបក្ម ៖ពួកេរុចរិតៃឹ្កតវូប្ៃសលើក

សឡើ្ឲ្យសៅជួបកពោះកគដីេ្សៅសពលកទ្់យ្មក)។

េរូម ឲ្យ អ្កោុំងឡា� ដដល អ្ក កុំពុង ្រគបងៀន �ំឮក គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៨:៩៨ គហើ� ដេ្វង�ក ោក្យ ឬឃ្លា 

ដដល ពធិពណ៌នា អុំពតី បកមុ នន ពួកេុច�ិត ដដល នឹង ចរូល�ួមគៅក្ញង ក្� យងមក �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ ្រនាទា្រ់មកេរូមេួ�  េុំណួ� 

ខាងគបក្ម គនះ ៖
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គមគ�ៀនទតី ៩៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៧០–១១៧

• គតើ ោក្យ ឬ ឃ្លា អ្វតីខលៃះ ដដល អ្ក បាន�ក គេើញ ? ( អ្កអាច នឹង ចង់ពន្យល់ ថ្ ឃ្លា « ែល ដុំ្ររូង » េុំគៅគៅគលើ ពួក្រ�ិេុទ្ េុច�ិត 

ដដលនឹង គចញមក គៅក្ញងក្� �េ់គឡើងវិញ ជាគលើក ទតីមួ� ) ។

េរូម ដចកចា� អុំពតី ក្� បេនម�្រេ់ អ្ក ថ្ គតើអ្ក នឹង រានអា�មមេណ៍ថ្គៅជា យ៉ាង ណា គដើម ត្ី គៅក្ញង វត្រានននក្� យងមក 

ជា គលើក ទតីពតី� ដរូច បាន ពធិពណ៌នា គៅក្ញង ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ ។

បនាទាប់ពរីក្រុមសិស្សោៃបបកងៀៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្របហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៅដល់សិស្សទាំងអស់៖

• បតើរោរបបកងៀៃអ្វរីខលែះថដលបលចបធាលាបៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសារបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៨១–9៨?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:9៧–១0៧បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ថាមៃុស្សសាលាប់ៃឹង

កតូវោៃរស់ប�ើងវិញរាមលំោប់នៃបសច្រ្រីសុចរិតរបស់ពួ្រប្។អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃរស់ប�ើងវិញដំបូងប្ៃឹងក្ង

ៃ្របសប�សាទាល(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:9៧–9៨)។អ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃរស់ប�ើងវិញទរីពរីរៃឹងក្ងៃ្របទបរ

កទាល(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:99)។អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងក្ងៃ្របទប�សាទាលៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបនាទាប់ពរី

សហសវត្សរ៍(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:១00–១0១)។ទរីបញ្ចប់អ្ន្រទាំងឡាយថដល«សថែិតបៅ្រ្ននុងភាពបសាម្របកោ្រ»

–ជាអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃរស់បៅបលើថ្ៃដរីបហើយោៃរោលាយជា្រូៃអៃ្រធាៃ–ៃឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបហើយបបណដាញ

បចញបៅ្រ្ននុងភាពងងឹតសៃូ្យសុង(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:១0២)។បនាទាប់ពរីចុងបញ្ចប់នៃមួយោៃ់ឆ្នាំ្រ្ននុងភាពសុខសាៃ្

ថដលកតូវោៃសាគល់ថាសហសវត្សរ៍បនាះសារំាងៃិងអ្ន្របដើររាមរបស់វៃឹងម្របធ្វើចមបាំងទាស់ៃឹងរាកសតេនៃកពះថដលោៃ

ដ្ឹរនាំបោយមរីថ្រល(ឬអព័ោម)។សារាំងៃិងអ្ន្របដើររាមវៃឹងកតូវចាញ់បហើយកតូវបបណដាញបចញបៅ្រ្ននុងភាពងងឹត

សៃូ្យសុង។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖«បៅបពលបយើងបបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្របោយឧសសា

ហ៍ពយាោមបនាះកពះអរាចស់ៃឹង�ួយបយើងយល់បសច្រ្រីពិតរបស់កទង់រោៃ់ថតោៃល្អឥតបខាចះ»។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៨១–៨6ឬ៨៨:៨៧–9៨រោៃ់ថតបករៅក�ះបែុណ្ណ

បៅបពលអ្ន្របបកងៀៃវបៅអ្ន្រដនទបៅន្ងៃបៃះ?

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យថស្វងរ្រឱរោសបដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយ

ថដលពួ្រប្ៃឹងទទួលសករាប់រោរបធ្វើដបូចានាះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៩៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១១៨–១៤១
បមបរៀៃទរី94៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨:១១៨–១4១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:១១៨–១២៦

្្ះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នាអំ្រី្ ំរូននការជរៀនសូ្ ែ

សូមចាប់ប្្ើមបោយរោរពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្រំពុងបរៀៃោៃអ្វរីខលែះបៅសាលាបរៀៃបៅបពលបៃះ?បៅ្ ្ទះ?បៅ្រថៃលែងបធ្វើរោរ?បៅកពះវិហារ?

• បតើរោរបរៀៃអំពរីកបធាៃបទបៅសាលាបរៀៃដូចជាមុខវិជាជា្ ណិតវិទយាឬវិទយាសាកសតេខុសពរីរោរបរៀៃសូកតអំពរីដំណឹងល្អោ៉ាង

ដូចបម្ចថដរ?បតើវអាចដូចោនាោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅថខម្ររាឆ្នាំ១៨33ក្រុមនៃអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមួយក្រុមោៃបធ្វើរាម

រោរបរ្គប់របស់កពះអរាចស់ឲ្យ�ួប�ុំោនាបៅ្រថៃលែងមួយថដលបៅថាសាលានៃព្ួរពយារោរីបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃ្ សាយដំណឹងល្អ

បៅបពញថ្ៃដរី។បៅបពលពួ្រោត់�ួប�ំុោនាកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់បងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះអំពរីរបបៀបបដើម្បរីកតូវោៃសាអាងឬ

បលើ្រតបមកើងរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបៅបពលពួ្រប្បរៀៃជាមួយោនា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយអំពរី

រោរបរៀៃសូកតបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១១៨–១4១បៅន្ងៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១១៨ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលរបបៀបថដលសរា�ិ្រនៃសាលានៃពួ្រពយារោរីកតូវថស្វងរ្ររោរបរៀៃសូកត។

• បតើបងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះកតូវថស្វងរ្ររោរបរៀៃសូកតោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្្រ្ននុងរោរបរៀៃសូកត«បោយសាររោរស្ិរសាៃិងបោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ ង»បនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីអតថែៃព័យនៃរោរបរៀៃសកូតបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថា៖

ក្�គ�ៀនេរូបត គោ� គេចក្តី ែុំគនឿ តបមរូវ ឲ្យ រាន កធិច្ចខធិត ខុំ ខាង វិញ្ញាណ ខាង េតធិអា�មមេណ៍ នធិង ខាង 

�រូ្រក្� គហើ� ពុុំ ដមន បោន់ ដត ជា ក្� ទទួលភាព អកមមេ គនាះ គទ ។. . .

« . . .ក្� គ�ៀនេរូបត គោ� គេចក្តីែុំគនឿ ពុុំអាច បតរូវ បាន គែ្ទ� ពតី ប្រូ្រគបងៀន គៅ េធិេ្សរានាក់ តាម��ៈ ក្� 

្រគបងៀន ក្� ្ររ្ហាញ ឬ តាមេកមមេភាព ក្ញង ថ្នាក់គ�ៀន គទ ដត េធិេ្ស រានាក់ បតរូវ ដត អនុវត្ គេចក្តីែុំគនឿ នធិងគ្្វើ 

េកមមេភាព គដើម្តី ទទួលបាន ចុំគណះ ដឹង េបរា្់រ ខលៃលួនោត់ » (Seek Learning by Faith» Ensign 
ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ២០០៧ ទុំព័� ៦៤ ) ។

បរុព្វកថា
គនះ ្ ឺ ជា គមគ�ៀន ទតី្រួន ចុង គបក្� គ្ ក្ញង ក្� ពធិភាកសា អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៨៨។ វិវ�ណៈបតរូវ បាន ប្រ្ល់ ឲ្យ គៅ ក្ញង េន្ធិេតីទ ម�ួ នន ពួកេង្ ជាន់ខ្ពេ់ 

គៅន្ងៃទតី ២៧–២៨ ដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣២ (ខ ១–១២៦) នធិង ន្ងៃទតី ៣ ដខ មករា ឆ្នាុំ 

១៨៣៣ (ខ ១២៧–១៤១) ។ គមគ�ៀនគនះ ប្្រ ដណដា្រ់ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៨៨:១១៨–១៤១ គៅ ក្ញង ដែក្ នន វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន បតាេ់ ្ររ្គ្់រ

ដល់បកុមអ្កក្ន់្រព្វែធិតភាពឲ្យ គ�ៀ្រចុំ សាលា �្រេ់ពួក ពយាក្�ី គៅគបក្ម ក្� ដឹកនាុំ 

�្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ។ អ្ក ោុំងឡា� ដដល ចរូល�ួម គៅក្ញង សាលា គ�ៀន ្ឺ បតរូវ គ�ៀន 

ជាមួ� ោនា គោ� ក្� េធិកសា នធិង គោ� គេចក្តីែុំគនឿ គហើ� ្ររ្ហាញ គេចក្តីបេឡាញ់ 

នធិង មធិត្ភាពចុំគោះោនាគៅវិញ គៅមក ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១១៨–១៤១

ចូរពៃ្យល់ថាបយើងអាចបរៀៃសូកតបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបពលបយើងចូលរួមបោយស្រម្ៃិងកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុង

ឱរោសបរៀៃសូកតទាំងឡាយបនាទាប់ម្រអៃុវតតេៃូវអ្វរីថដលបយើងោៃបរៀៃបនាះ។បយើងបរៀៃបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់

បយើងរាមរយៈរោរបោរពកបតិបតតេិ។

• សូម្រត់សរាគល់បៅបដើមខ១១៨ថាកពះអរាចស់ោៃចង្អនុលបរ្ហាញថាមៃុស្សមួយចំៃួៃពុរំាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបទ។បតើ

បយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខបៃះអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបបងកើៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើង?(សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់បោលរោរណ៍

កសបដៀងោនាដូចខាងបករោម៖គបើគយើងផស្ងរកការគរៀៃសពូតគោយសកម្មតាមរយៈការសិកសាៃិងគសចក្ដបីជំគៃឿ

គនារះគសចក្ដបីជំគៃឿរបស់គយើងគៅគលើព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទៃឹងរីកចគពមើៃ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីសាថាៃភាពមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមអាៃឮៗៃូវ

សាថាៃភាពដូចខាងបករោម។បនាទាប់ពរីរោរអាៃៃិមួយៗសូមសិស្សឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សអាចថស្វងរ្ររោរបរៀៃសូកត

បោយស្រម្រាមរយៈរោរសិ្រសាៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។សូមពួ្រប្ឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលរោរបធ្វើដបូចានាះៃឹង�ួយបុ្ ្គលបនាះឲ្យ

បបងកើៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ ងថដរ។

១� យុវនារីរានា្រ់អាៃកពះ្ម្ពរីរជាបទៀងទាត់បែុថៃតេនាង្រកមឈប់មួយសៃ្ទនុះបដើម្បរី្ិតអំពរីអ្វរីថដលនាងអាៃណ្ស់។នាងពុំថដល

រាៃអារម្ណ៍ថារោរអាៃកពះ្ម្ពរីររាៃកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងខាលាំងសករាប់នាងបនាះបទ។

២� យុវ�ៃរានា្រ់ចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ំុបៅកពះវិហាររបស់ោត់បហើយរី្ររាយៃឹងរោរចូលរួម្រ្ននុងរោរពិភា្រសា្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

បពលខលែះោត់រាៃអារម្ណ៍បំ្ុស្ំៃិតឲ្យបធ្វើរោរផ្លាស់ប្តូរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបសោ់ត់បោយថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលោត់ោៃបរៀៃ

បែុថៃតេរាមធម្រាោត់ពំុអៃុវតតេរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតទាំងបនាះបទ។

បនាទាប់ពរីសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ោៃពិភា្រសាអំពរីសាថាៃភាពទាំងបៃះរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រប្រើៃប�ើងថដលជាលទ្្ធ លោៃម្រពរីរោរថស្វងរ្ររោរ

បរៀៃសូកតបោយស្រម្រាមរយៈរោរស្ិរសាៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ?បតើស្រម្ភាពរបស់អ្ន្រ�ួយឲ្យបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ

រី្រចបកមើៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១១9–១២0បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃកោប់ឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះបទបញ្ញតតេិបដើម្បរីសាងសង់ដំណ្្រ់ប�ើងថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ១១9បៅទរីបំ្ុត

ពួ្របរិសុទ្ធោៃសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់។ខណៈថដលកពះវិហារបរិសុទ្ធសថែិតបៅ្រ្ននុងរោរសាងសងប់ៅប�ើយបនាះ

សាលាបរៀៃពួ្រពយារោរីោៃ�ួប�ុំោនាបៅបៃ្ទប់ខាងបលើនៃហាងរបស់ៃូវលបខវិតៃរីបៅទរីក្រុងខឺត�ង់។

• បតើរោរទូនាមៃបៅ្រ្ននុងខ១១9្រ៏អាចជាប់ទា្រ់ទងបៅៃឹងទរី្រថៃលែងថដលបងប្អតូៃកបុសោៃ�ួបោនាសករាប់សាលាបរៀៃ

នៃព្ួរពយារោរីោ៉ាងដូចបម្ច?ទា្រ់ទងបៅៃឹងប្ហោឋាៃរបសប់យើងោ៉ាងដូចបមច្?ទា្់រទងបៅៃឹង្រិច្ចខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់អ្ន្របដើម្បរីស្ិរសាបៅសាលាបរៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?(សាលានៃព្ួរពយារោរីកតវូោៃបធ្វើជា្ ំរូបនាទាប់ពរីបោលរោរណ៍

ទាំងឡាយកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។ប្ហោឋាៃរបស់បយើងអាចកតវូោៃកបទាៃពរឲ្យជា្រថៃលែងនៃរោរអធិសាឋាៃ

រោរតមអាហារបសច្រ្រី�ំបៃឿរោរបរៀៃសូកតៃិងរបបៀបបរៀបរយ)។

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១២១–១២6ជាមួយនដ្ូ

របស់ពួ្រប្បហើយកោប់អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃរំពឹងទុ្រឲ្យបងប្អតូៃកបុសបៅសាលានៃពួ្រពយារោរីឲ្យបរៀបរយខលែលួៃប្។

អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យពួ្រប្្ ួរ្ ូសចណំ្ំចំបោះអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បៅបពលសិស្ស្រំពុងសិ្រសាអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូម

សរបសររោរថណនាំដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃសករាប់នដ្ូៃិមួយៗឲ្យបំបពញជាមួយោនាបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃកសាវកជាវ

បទ្ម្ពរីរបហើយ៖

សូម សង្មច ថ្ ង្រើ ចំណុច នន ការ ទ្ូនាមាន មួយណា ណដលជា ជំនួយ ពិងសស ស្រាប ់យុវវ័យ ណដល កំពុរ ណស្ររក ការ 

ងរៀនសូ្ ្រ ដំណឹរល្អ ។ ចូ រពិភាកសា ថ្ ងហ្រុអ្ដី ក៏អ្ក ្ ិ្រ ថ្ សកម្ភាព ទាំរងនទះ សខំ្ន់ ងៅក្នុរ ការ ជួយ ដល់នរណា រានាក់ 

ងរៀនដំណរឹល្អ ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលអាៃៃិងពិភា្រសាអំពរីដំបូនាមៃរបសក់ពះអរាចស់ក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យពៃ្យល់

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសារបស់ព្ួរប្។បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយតបសូមពិចារណ្អំពរីរោរបកបើសំណួរៃិងរោរ

ពៃ្យល់ដូចខាងបករោមមួយចំៃួៃបដើម្បរី�ួយព្ួរប្យល់ៃូវដំបនូាមៃខលែះៗរបសក់ពះអរាចស់៖
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គមគ�ៀនទតី ៩៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១១៨–១៤១

• បតើអ្ន្រ្ិតថា«រោរឈប់ពរីសម្រីអសារឥតរោរទាំងអស់របស់អ្ន្រពរីសំបណើចទាំងអស់���ៃិង្ំៃិតប្តេសផ្តាសទាំងអស់

របស់អ្ន្រ»(ខ១២១)រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?បហតុអ្វរី្រ៏រោរឈប់បធ្វើៃូវបរឿងទាំងបនាះបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងខាងវិញ្ញាណអាចជា

�ំៃួយបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីបរៀៃៃូវបរឿងទាំងឡាយថដលពិសិដ្ឋដូបច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថារោរ�ួប�ុំសករាប់សាលានៃពួ្រពយារោរី្ឺពិសិដ្ឋ។រោរថណនាំទាំងបៃះសតេរីអំពរីរោរបសើចៃិងរោរៃិោយសម្រី

អសារឥតរោររាៃៃព័យថាអ្ន្រទាំងឡាយថដលចូលរួមបៅ្រ្ននុងសាលានៃព្ួរពយារោរីចាោំច់កតវូរាៃោរវភាពបៅ្រ្ននុង្រថៃលែង

ពិសិដ្ឋ។រោរ�ួប�ំុទាំងបៃះៃឹងបធ្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• សូម្រត់សរាគល់ៃូវោ្រ្យដថដលៗថាទាំរអស់ោនាបៅ្រ្ននុងខ១២២។បតើសិស្សរានា្រ់អាចទទួលរងឥទ្ធិពលថដរឬបទ

បបើសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំរអស់ោនាបរៀៃបមបរៀៃបហើយពយាោមបដើម្បរីបរៀៃម្រពរីោនាបៅវិញបៅម្របនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបដ្រ«យូរជាងថដលកតូវរោរ»�ះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធភាពនៃរោរបរៀៃសូកតរបស់បយើងឬរោរទទួលអារម្ណ៍

ខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច?បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបដ្រ្រ្ននុងចៃំួៃបរា៉ាងកតឹមកតូវៃិងរោរបករោ្រពរីកពលឹមអាច�ួយបយើងបរៀៃសូកត

ោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើររាមវិធរីណ្?

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបដំបូនាមៃអំពរីរោរបរៀៃសូកតថដលកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១១៨–១២6

បោយរបបៀបណ្?(សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ប្្សងៗ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្បឆលែើយតបរួចសូមសរបសរ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការគធ្ើសកម្មភា្សុចរិតៃិងការឈប់្ បីសកម្មភា្្ ុំសុចរិតៃឹងជួយគយើង

គរៀៃសូពតគ�ើយពតូវបាៃោអាងគ�ើង)

• បតើឥរោិបទណ្ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងឡាយអាចឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលារបសប់យើងអាចទទួលយ្រ

ឬបោះបង់បដើម្បរីបយើងអាចបរៀៃសូកតអំពរីដំណឹងល្អោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរបហើយកតូវោៃសាអាងជាមួយោនា?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកត�ប់បៅបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១២១–១២6បហើយពិចារណ្ថាបតើដំបនូាមៃអ្វរីថដល

ពួ្រប្ចាោំច់កតូវទទួលយ្រឲ្យោៃរោៃ់ថតបពញបលញបៅ្រ្ននុង�រីវិតបនាះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរៃូវបោលបៅមួយ

បដើម្បរីបធ្វើស្រម្ភាពបៅបលើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:១២៧–១៤១

្្ះអម្ចាស់ោនជរៀរែចំរជរែៀរែជរៀរែរយននសាោ្ ួក្យាការី

សូមអបញជើញសិស្សម្ររោៃ់រោដាបខៀៃបហើយសរបសរពរីទរី្រថៃលែងមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្សិ្រសាដំណឹងល្អ។(ចបមលែើយអាច

រួមរាៃដូចខាងបករោម៖ថ្នាក់សាលានេងៃអាទ្ិ្រ្យ ថ្នាក ់យុវនារី ឬ កូរ៉ុម បព្ជ្ិរភាព ថ្នាក់ សកិាខាសាលា ៃិងង្ហោឋាន)។សូម

ឲ្យសិស្សពិចារណ្ថាបបើរាៃមៃុស្សបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងទាំងបៃះថដលព្ួរប្ពុំធាលាប់សាគល់ចបាស់ឬថដលពួ្រប្្រំពុងថតពុះោរ

បដើម្បរីចុះសកមុងជាមួយបនាះ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យ្ិតអំពរីមៃុស្សរានា្រ់នៃមៃុស្សទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១២៧–១4១។សូមឲ្យពួ្រប្សញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើទំនា្រ់ទំៃងរបស់ខញនុំជាមួយៃឹងអ្ន្រទាំងបៃះថដលខញនុំបរៀៃដំណឹងល្អជាមួយបនាះ�ះឥទ្ធិពលបលើសមតថែភាពរបស់ខញនុំបដើម្បរី

បរៀៃសកូតៃិងកតូវោៃសាអាងប�ើងបោយកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់រំពឹងឲ្យសរា�ិ្រនៃសាលាពួ្រពយារោរីបបងកើតទំនា្រ់ទំៃងល្អៃឹងោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលពួ្រប្បរៀៃ

ជាមួយោនា។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១២៨–១34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវតួនាទរីរបស់ក្ូបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងរោរបបងកើតបរោិរោសបរៀៃសូកតខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងសាលា

ពួ្រពយារោរី។

• បតើក្ូបបកងៀៃនៃសាលាពួ្រពយារោរីបបងកើតបរិោរោសបរៀៃសកូតខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមច្?(អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថា

ក្ូបបកងៀៃសាវា្មៃ៍សរា�ិ្រនៃថានា្រ់បរៀៃរាៃៃព័យថាោត់�ំរាបសួរព្ួរប្បៅបពលព្ួរប្ចូលថានា្រ់បរៀៃ។បៃះ្ ឺជារោរ

សាវា្មៃ៍ជា្រ់លា្រ់មួយបៅ្រ្ននុងសាលាពួ្រពយារោរី)។

• បតើអ្ន្រ្រត់សរាគល់អំពរីរោរសាវា្មៃ៍ឬរោរ�ំរាបសួរបៅ្រ្ននុងខ១33អ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១3៥–១3៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលៃូវតួនាទរីរបស់សិស្សបៅ្រ្ននុងរោរបបងកើតបរិោរោសបរៀៃសកូតល្អ។

• បតើទំនា្រ់ទៃំងកបប្ទណ្ថដលសរា�ិ្រនៃសាលានៃព្ួរពយារោរីរាៃចបំោះោនាបៅវិញបៅម្រ?
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គមគ�ៀនទតី ៩៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១១៨–១៤១

• កសបរាមខ១3៧បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះបបើសរា�ិ្រនៃសាលានៃពួ្រពយារោរីៃឹងបធ្វើរាមរោរថណនាំរបសក់ទង់?

(សាលាៃឹងរោលាយបៅជា្រថៃលែងបរិសុទ្ធមួយថដលកពះវិញ្ញាណៃឹងសាអាងពួ្របលា្រប�ើង)។

• បតើអ្វរីខលែះអាចៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងសាលាបរៀៃនៃសាសនាចក្ររបស់បយើងឬប្ហោឋាៃរបស់បយើងបបើបយើងបធ្វើរាមរោរ

ថណនាំរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១២៨–១3៧?(សិស្សអាចៃឹងកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេអ្ន្រអាចៃឹងចង់

្ូសបញ្ជា្រ់ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបង្ហាញមិត្តភា្ៃិងក្ដបីពសឡាញ់ចំគោរះោនាគៅវិញគៅមកគនារះគយើងអាចអគញ្ើញ

ព្រះវិញ្ញាណគៅគ្លគយើងសិកសា�ំណឹងល្អជាមួយោនា)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកត�ប់បៅបមើលោរវ្រិច្ចបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:១33។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើងអាចបរ្ហាញ«ៃូវរោរសបកមចចិតតេថដលជាប់ឥត្របកមើ្របហើយឥតថកបកបលួបដើម្បរីជាមិតតេ[រានា្រ់]»ចំបោះ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឬសរា�ិ្រក្ួសារថដលបយើងអាចៃឹងពុំសាគល់ចបាស់ឬអាចៃឹងពោិ្របដើម្បរីកសឡាញ់បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃបទពិបសាធៃ៍ទទួលោៃបរោិរោសបរៀៃសូកតដំណឹងល្អចាត់ទុ្រជា្រថៃលែងសករាប់មៃុស្ស

ក្ប់រូបកតូវោៃសបកមចចិតតេបដើម្បរីបធ្វើជាមិតតេបនាះ?(សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអ្ិវឌ្ឍរោររាំងចិតតេ្រ្ននុងរោរកសឡាញ់អ្ន្រទាំងឡាយថដលពួ្រប្

បរៀៃដំណឹងល្អជាមួយ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួលបដើម្បរីបរ្ហាញៃូវសណ្ដាៃចិតតេ

ល្អៃិងបសច្រ្រីកសឡាញ់រោៃ់ថតខាលាំងចំបោះមិតតេរួមថានា្រ់ៃិងសរា�ិ្រក្ួសារ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចស់ៃឹង�ួយពួ្រប្

បៅបពលពួ្រប្ពយាោមបដើម្បរីកសឡាញ់អ្ន្រដនទ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៩
បមបរៀៃទរី9៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨9

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៩:១–៣

្្ះអម្ចាស់តណនាំវិវរណៈតដល្ែូវោនសារល់ថាជាោក្យសម្រីនន្ោជាញាវាងនវ

សូមសរបសរោក្យសម្ដី នន ្បាជាញា វារនវបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវពៃ្យល់ដល់ៃរណ្រានា្រ់ថាបហតុអ្វរីអ្ន្រពុំ្ ឹ្រកសា្ឹ្រថតឬ្ ឹ្ររោបហ្វឬបកបើថានាំ�្រ់ថដរឬបទ?បតើអ្ន្រៃិោយ

ោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?បតើមៃុស្សបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ច?(បបើអ្ន្រចង់អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃ

បពលថានា្រ់បរៀៃ។បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃអ្ន្រអាចបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយសំណួរទាំងបរីបៃះ

ជាមួយោនា។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់អំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃរបស់ពួ្រប្ដល់ថានា្់រទាំងមូល)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗពរីបសច្រ្រីប្្ើម្រថាខណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

កោប់អំពរីសាថាៃភាពទាំងឡាយថដលនាំឲ្យយែូថសបទទួលោៃវិវរណៈបៃះ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ

រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ោ្រ្យឬឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីបោលបំណងរបស់កពះអរាចស់្រ្ននុងរោរកបទាៃឲ្យៃូវវិវរណៈបៃះ។

• កសបរាមខ២–3បហតុអ្វរី្រ៏វិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ?(អ្ន្រអាចចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាឃ្លា«បសច្រ្រីសប្រ្គះខាង

សាច់្ ម»ទា្រ់ទងបៅៃឹងសុខុរាលភាពខាងរូបរោយរបស់បយើងៃិងឥទ្ធិពលរបស់វបៅបលើសុខរុាលភាពខាងវិញ្ញាណ

របស់បយើង)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាពរីដំបូងកពះអរាចស់ពុំកបទាៃោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវដល់ព្ួរបរិសុទ្ធជាបទបញ្ញតតេិមួយប�ើយ(សូមបមើល

្�ៃិងស�៨9:២)។កបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធោៃពៃ្យល់ថា៖

« គ្រើេធិនជា [ ោក្យ េម្តីនន បបាជាញា វាងនវ ] បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យជា ្រទ្រញ្ញត្ធិ ម�ួ គនាះ វា នឹង នាុំ មនុេ្ស 

ប្្រ់ោនា ដដល បាន គញៀន នឹង ក្� គប្រើ គប្ឿង គបោះថ្នាកោ់ុំងគនះ េថែធិត គៅ គបក្មក្� ោក់ គោេ ជាមធិន ខាន 

ដរូគច្ះ បពះអរាចាេ់ ដ៏ ប្រក្រ គោ� ក្តីគមតាតា បាន ប្រោន ដល់ពួកគ្ នរូវ ឱក្េ គដើម្តី �កឈះ្ មុនគពល ដដល 

បទង់ នាុំ ពួកគ្ គៅ ោក់គៅ គបក្ម បកឹត្យវិន័� ( គៅក្ញង Conference Report, ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩១៣, 

ទុំព័� ១៤ ) ។ 

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតរោរណ៍បៃះបយើង្ ួរថតកបុងកបយព័ត្ន្រុំវិៃិច្ព័យដល់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនំាៃិងសរា�ិ្រសាសនាចក្រ�ំនាៃ់

មុៃមួយចំៃួៃប�ើយបទាះជាបនាទាប់ពរីោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវកតូវោៃបបើ្រសថមង្បហើយ្រ្រី្រ៏រោរបកបើសារធាតុទាំងបនាះកតូវោៃ

ហាមឃ្ត់បៅសព្វន្ងៃបៃះថដរ។្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រ�ំនាៃ់មៃុទាំងមូលពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំោៃអបញជើញពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ

រស់បៅរាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវឲ្យរោៃ់ថតបពញបលញ។បៅ្រ្ននុងសៃ្នសិរីទទូបៅនាសរទរដូវឆ្នាំ១៨៥១កពិ្រហាំយែង់ោៃ

ោ្រ់បស្នើសុំឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធទាំងអស់ចុះបសច្រ្រីសញ្ញាជា្ លែតូវរោរបដើម្បរីបចៀសវងពរីថតរោបហ្វថានាំ�្រ់ៃិងកសាវីស្គរី។បៅន្ងៃទរី១3

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៨៣៣ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទរូលេួ� ដលប់ពះអរាចាេ់ 

អុំពតី ក្� គប្រើ ថ្នាុំែក់ �្រេ់ ពួកអ្ក ក្ន់្រព្វែធិតភាព គៅក្ញង ក្� ប្រែុុំ �្រេ់ពួកគ្ ។ 

គៅក្ញង ក្� គឆលៃើ�ត្រ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៨៩ ដដលបតរូវ បាន សាគលថ់្ ជា ោក្យេម្តី នន បបាជាញា វា ង នវ ។ គៅក្ញងគនាះ 

បពះអរាចាេ់ បានបពរាន ោេ់នឹង ក្� គប្រើ សា�ធាត ុគបោះថ្នាក់ គហើ�បាន គលើក ទឹកចធិត្ 

ឲ្យ ្រ�ិគភា្អាហា� ដដលរានេុខភាព ល្អ ។ បពះអរាចាេ់ក ៏បាន េនយា ែងដដ� ថ្ 

អ្កោុំងឡា� ដដល គ ្្វើតាម ោក្យ េម្តី នន បបាជាញា វាងនវ នឹង បតរូវ បានប្រោនព� ោុំង ខាង 

�រូ្រក្� នធិង ខាងវិញ្ញាណ ។
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ថខតុលាឆ្នាំ១៨៨២កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ដល់កបធាៃយែូហាៃប្បលើរថាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវកតវូោៃចាត់ទុ្រថា

ជាបទបញ្ញតតេិមួយ។បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១9១9្ណៈកបធាៃទរីមួយបៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់កបធាៃហុរីបប៊ីរបចករោៃតេោៃបធ្វើឲ្យ

រោរបោរពោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវជាតកមូវរោរមួយបដើម្បរីទទួលោៃបព័ណ្ចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ។ោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ

បៃ្ជាបញ្ញតតេិសំខាៃ់មួយបៅបច្ចនុប្បៃ្នបៃះបហើយរោរបោរពរាមវ្ឺជាល្រ្ខខណ្ឌមួយសករាប់ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររោរចូលរួម

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធរោរបបកមើ្ ្សព្វ្សាយសាសនាៃិងរោរបបកមើស្រ្ិសមដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

បៅបលើរោដារបខៀៃពរីខាងបករោមោ្រ្យោក្យ សម្ដី នន ្បាជាញា វារនវបៃ្ិចសូមសរបសរឃ្លាងោលការណ៍ ងោយងសចក្ដី សនយាបចញ

ម្រពរីខ3កតូវោៃប្សាគល់ដូចខាងបករោម។អ្ន្រ្រ៏អាចបស្នើឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្្ងថដរ។

ឃ្លាបៃះៃឹងបធ្វើជា្ បករាងមួយសករាប់បមបរៀៃថដលបៅសល់។

 ងោលការណ៍ ងោយ ងសចក្ដីសនយា 

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៩:៤–៩

្្ះអម្ចាស់្្ម្នដល់្ួករែរិសុ្រ្កុំឲ្យជ្រែើ្សាថានាំជក់តែឬកាជហវ

សូមបរ្ហាញសិស្សៃូវដងសៃ្ទតូចមួយៃិងៃុយខលែះៗឬ្ ូររូបភាពបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រស្ទតូចកតរីបបញ្ឆោតកតរីស៊ៃីុយសៃ្ទតូចរាមវិធរីណ្ខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9:4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលថាៃរណ្

ថដលកពះអរាចស់ោៃកពរាៃថាៃឹងជាអ្ន្រោ្់រៃុយបបញ្ឆោតព្ួរបរិសុទ្ធបៅន្ងៃចុងបករោយ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកពរាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខបៃះ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃពរីបករោមោ្រ្យងោលការណ៍ ៖ គោយោរអំគ ើ្អាពកក់ៃិង

ផែៃការទាំងឡាយផ�លមាៃគៅន្ងៃចុងគពកាយគនារះព្រះអមាចាស់បាៃព្មាៃ�ល់គយើងកុំឲ្យគពបើោរធាតុផ�លនាំឲ្យគពោរះថ្នាក់

ទាំងឡាយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9:៥–9បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដល

ជាសារធាតុថដលកពះអរាចស់ោៃកពរាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រុំឲ្យទទួលទាៃចូល្រ្ននុងរូបរោយរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់

ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណំ្ចំបោះអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើសារធាតុអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់កពរាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ្រុំឲ្យទទួលទាៃចូល្រ្ននុងរូបរោយរបស់ពួ្រប្?(អ្ន្រអាចៃឹង

ចាំោច់កតូវពៃ្យល់ថាពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃថ្លែងថាោ្រ្យ«ប្ស�ជៈបរៅដា»សំបៅបៅបលើថតៃិងរោបហ្វ)។

បតើសារធាតុទាំងបៃះរាៃបកោះថានា្រ់អ្វរីខលែះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកសាៃិងថានាំ�្រ់រាៃៃូវរោរបកបើកោស់កតមឹកតូវៃិងរោរបកបើកោស់មិៃកតមឹកតូវ្ ងថដរ(សូមបមើល

្�ៃិងស�៨9:៧–៨)។បៅសព្វន្ងៃបៃះរាៃសារធាតុដនទបទៀតថដលអាចកតវូោៃបកបើកោស់ខុសឆ្គងបហើយជាលទ្្ធ ល

វរោលាយជាបកោះថានា្រ់ៃិងបញៀៃ។ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃកពរាៃទាស់ៃឹងរោរបកបើកោស់ៃូវរាល់ប្ស�ជៈថានាំបញៀៃ

សារធាតុជាតិ្រីមរីឬរោរបកបើកោស់ថដលបកោះថានា្រ់ថដលនាំឲ្យ�ះឥទ្ធិពល«ខ្ពស់»ឬឥទ្ធិពលថ្រលែងរោលាយដនទបទៀតថដលអាច

បកោះថានា្រ់ដល់រូបរោយឬ្ ំៃិតរបស់បយើង។សារធាតុទាំងបៃះរួមរាៃ្រញ្ឆោថានាំកសវឹងរោរមិៃបោរពរាមបវ�ជបញ្ជាឬឱស្

ថដលអាចជាវបោយឥតរាៃបវ�ជបញ្ជាថដលកតវូោៃប្បំោៃៃិងសារធាតុ្ រីមរីថដលបកបើបៅរាម្ ្ទះ។(សូមបមើលងដើម្ដី 

ករាលាំរ នន យុវជន[្ូរៃបសៀវបៅ,ឆ្នាំ២0១១],ទំពព័រ២6)។

• បហតុអ្វរី្រ៏មៃុស្សមួយចំៃួៃពយាោមបញ្ចនុះបញ្ចតូលអ្ន្រឲ្យទទួលទាៃសារធាតុទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃហាមឃ្ត់

ដូបច្នះ?(មៃុស្សមួយចំៃួៃរាៃអារម្ណ៍ថាវរាៃកបជាកបិយភាពបដើម្បរីទទួលទាៃៃូវសារធាតុទាំងបៃះ។អ្ន្រប្្សងបទៀត

ពយាោមរ្រកោ្រ់ចំបណញបោយរោរល្់រសារធាតុបញៀៃទាំងឡាយបៅដល់អ្ន្រដនទ)។

• បតើរោរបញៀៃបកបៀបដូចជាថ្លែសៃ្ទតូចថដលអ្ន្រស្ទតូចកតរីបកបើបដើម្បរីចាប់កតរីោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?បតើរោរបញៀៃបធ្វើឲ្យខូចបង់ដល់រោរ

រី្រចបកមើៃដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ចរបស់បយើងរាមោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលរោរកពរាៃឲ្យបចៀសវងពរីសារធាតុថដលនាំឲ្យបញៀៃៃិងកប្របបោយ

បកោះថានា្រ់ោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ឬ�រីវិតមិតតេ្្រ្ិរបស់ព្ួរប្ឬសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាច



443
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ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ្ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរោរសបកមចចិតតេបដើម្បរី្រុំទទួលទាៃសារធាតុ

ទាំងឡាយថដល្ ្ទនុយបៅៃឹងោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៩:១០–១៧

្្ះជលើក្ឹរកចិែ្តឲ្យជ្រែើ្ោស់ែិណជ្រសតផលែជឈើសាច់និង្ររ់ែ្ុញ្ញជាែិ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨9:១0–១៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់

បលើ្រទឹ្រចិតតេបយើងឲ្យបរបិភា្។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សថាពួ្រប្្ ួរ្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអាហារអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ឲ្យបយើងបរិបភា្ថដលជាចថំណ្រនៃោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ?

• កសបរាមខ១១បតើអា្រប្ប្រិរិោកបប្ទណ្ថដលបយើង្ួររាៃបៅបពលបយើងទទួលទាៃអាហារថដលកប្របបោយ

សុខភាពល្អទាំងបៃះ?(បយើង្ ួរថតទទួលទាៃអាហារទាំងបៃះបោយរោរកបុងកបយព័ត្នៃិងបោយរោរថ្លែងអំណរ្ុណ។

អ្ន្រអាចចាំោច់កតវូបញ្ជា្រ់ថា«បោយរោរកបុងកបយព័ត្ន»រាៃៃព័យថាបោយ្ លាសនវៃិងកបយព័ត្នកបថយង។រោរ

ទទួលទាៃបលើស្រំណត់ឬពុំរាៃតុល្យភាពបទាះជាទទួលទាៃអាហារល្អ្រ្រី្រ៏អាចនាំឲ្យរាៃខុសភាពមៃិល្អថដរ)។

• ថ ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបោលរោរណ៍អំពរីអាហារថដលរាៃសុខភាពអ្វរីខលែះថដលបយើងអាច

បថៃថែមបៅបលើរោដារបខៀៃ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមបោលរោរណ៍អំពរី

សារធាតុថដលរាៃបកោះថានា្រ់៖គយើងពតូវគពបើពបាស់តិណគទសផែលគឈើោច់ៃិងពោប់ធុញ្ញជាតិគោយ្ លាសនវៃិងពបកប

គោយអំណរគុណ)

សូមពៃ្យល់ថាឧទាហរណ៍មួយនៃរោរបចះបកបើកោស់អាហារអាចកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃ

កបទាៃឲ្យអំពរីសាច់បៅ្រ្ននុងខ១២–១3។ោ្រ្យងោយ សំនច្្ល់បោបល់ថាជាសាច់ថដលកតូវបកបើរាមមធ្យម។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៩:១៨–២១

្្ះអម្ចាស់សនយាអំ្រីសុខភា្្ោជាញានិងការការោរដល់អ្នកទាំងឡាយតដលជររ្តាមោក្យសម្រីនន្ោជាញាវាងនវ

សូមសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមោ្រ្យការ សនយា ៖ ងបើ ងយើរងធ្ើ តាមោក្យ សម្ដីនន ្បាជាញា វារនវ នរិ 

បទ្ប្្ញ្រ្ិ ដនទ្ងទ្ៀ្រ របស់្ ពទះអរាចាស់ ងនាទះ ្ពទះអរាចាស់ នឹរ ្បទានពរ ដល់ ងយើរ ជាមួយ នឹរ. . . 

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9:១៨–១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

កោប់អំពរីពរ�ព័យថដលអាចបំបពញបញ្ចប់កបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សៃយាចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលរ្រសាន្ងៃបរិសុទ្ធជាបរិសុទ្ធ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់

សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីបបំពញបញ្ចប់កបបោ្)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថារោរសៃយាសុខភាពល្អរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១៨ពុំរាៃៃព័យថាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ្ ឺជា

រោរពយាោលដល់�ំងឺរាុំនរ៉ឬ�ំងឺោៃជាសះបស្បើយបនាះបទ។្្ទនុយបៅវិញវ�ួយមៃុស្សឲ្យរាៃសុខភាពល្អបំ្ុតបហើយរាៃ

្ររាលាំងថដលរូបរោយរបស់ព្ួរប្រាៃសមតថែភាព។

• បតើរោររ្រសាោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវអាច�ួយបយើងទទួលោៃកោជាញាៃិងចំបណះដឹងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរបោរពោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងរី្ររាយៃឹងភាពជានដ្ ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ថដលបរ្ហាញពរីកោជាញាៃិងចំបណះដឹងបៅអ្ន្រថដលបសាមះកតង់។ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

ឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

« ខ្ញុំ បាន ដឹង . . . ថ្ គោល្រុំណង ចម្ង នន ោក្យ េម្តី នន បបាជាញា វាងនវ បតរូវ គកើតគឡើង ជាមួ� នឹង 

វិវ�ណៈ ។. . .

« គ្រើ មនុេ្ស រានាក់ ‹ គៅ គបក្ម ឥទ្ធិពល គនះ › គេ្ទើ� ដត មធិន អាច សាដា្់រ ក្� នធិយ� ្ មមេតា ែង គតើ ពួក គ្ អាច 

គឆលៃើ�ត្រ គៅ នឹង ក្� ្រុំែុេ ្ ុំនធិត ខាង វិញ្ញាណ ដដល គ្្វើ ឲ្យ អា�មមេណ៍ ដ៏ ទន់ភលៃន់ ្រុំែុត �្រេ់ គ្ �ំែួល គោ� 

�គ្រៀ្រ ណា ?

« ‹ ោក្យ េម្តី នន បបាជាញា វាង នវ រាន តនមលៃ ដរូច ជា បកឹត្យ វិន័� នន េុខភាព ដដ� វាអាច រាន តនមលៃ េបរា្់រ វិញ្ញាណ អ្ក ជាង េបរា្រ់ 

រាងក្� អ្ក គៅ គទៀត › (« Prayers and Answers,» Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៧៩ ទុំព័� ២០ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៩

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9:២0–២១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវពរ�ព័យបថៃថែមថដលអាចប្រើតរាៃរាមរយៈរោរបធ្វើរាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ។

• បតើពរ�ព័យបថៃថែមអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សៃយាចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបធ្វើរាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីឃ្លា«បទវរាថដលបំផ្លាញៃឹងបង្លួសព្ួរប្»សបំៅបៅបលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨9:២១

បលខបោងក។សូមពៃ្យល់ថារោរសៃយានៃរោររោរោរដ៏បទវភាពបៃះអាចសំបៅបៅបលើសុវតថែិភាពខាងរូបរោយ្រ៏ដូចជាខាង

វិញ្ញាណ្ងថដរ។សូមបញ្ចប់កបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីវឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគធ្ើតាម

ោក្យសម្ដបីនៃពបាជាញាវាងនវៃិងបទបញ្ញត្តិ�នទគទៀតរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្ រ�ល់គយើងឲ្យមាៃសុខភា្ល្អ

មាៃពបាជាញាមាៃកមាលាំងៃិងការការោរ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្របមើលប�ើញរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ១៨–២១ោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬ�រីវិតរបស់មៃុស្ស

រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ(ជាមួយៃឹងសិស្សដនទបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់ឬជាមួយនដ្ូ)ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃឬោៃដឹងអំពរី

ោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវបៅបពលពួ្រប្ោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9សព្វន្ងៃបៃះ។សូមអបញជើញពួ្រប្

ឲ្យពិចារណ្អំពរីបោលរោរណ៍ៃិងរោរសៃយាទាំងឡាយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយោៃោ្រ់បោលបៅមួយ

បដើម្បរីរស់បៅរាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវរោៃ់ថតរាៃភាពបសាមះកតង់។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលៃឹង

ប្រើតរាៃចំបោះពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្រសប់ៅរាមក្រឹត្យវៃិព័យបៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨–៨៩  

( គមគ�ៀន ទតី ១៩ )
បមបរៀៃសិ្រសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨–៨9(បមបរៀៃទរី១9)

ការសរៀបចេំមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែលេ់ិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ្ឺជាគេចក្តីេគងខេ្រ ននគោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៨៨–៨៩ ( គមគ�ៀន ទតី ១៩ ) មធិន ដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:១–៤០)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា វិវ�ណៈ ម�ួ ដដល បាន ប្រោន ដល់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង ពួកេង្ ជាន ់ខ្ពេ់ ម�ួ បកុម គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ 

បពះ ប្រោន ពនលៃឺ នធិង ែតីវិត ដល ់ប្្់រ អ្វតីៗ ោុំងអេ់ តាម��ៈ ពនលៃឺ នន បពះប្តីេ្ទ ។ ពួកគ្ ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ វិញ្ញាណ នធិង �រូ្រក្� ្ ឺ ជា បពលឹង នន 

មនុេ្ស ដដល បតរូវបាន គបបាេគលាះ គៅក្ញង ក្��េ់គឡើង វិញ តាម��ៈ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គហើ� ថ្ គៅក្ញង ក្��េ់ គឡើង វិញ គ�ើង នឹង ទទួល បាន 

េធិ�ី�ុងគ�ឿង បេ្រគៅតាម បកឹត្យវិន័� ដដល គ�ើង បាន គោ�ពតាម ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៤១–៦៩)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ពួកគ្ អាចគេើញឫោធានុភាព នធិង បពះគចសាតា �្រេ់ បពះ គៅគពល ពួកគ្ គមើល ពតី ក្�្រងក្រគងកើត �្រេ់ បទង់ ។ 

េធិេ្ស បាន េធិកសា ខ្ម្ពតី� អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល បពះអរាចាេ់ នឹង យង គៅែួ្រន្� នធិមួ�ៗ�្រេ់ បទង់ បពមោុំង ប្រជាែន ក្ញងន្� គនាះតាម កុំណត់គពល 

�្រេ់បទង់ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅគពល ពួកគ្ ខធិតក្ន់ដត ែធិត បពះ គនាះ បទង់ នឹង ខធិត ែធិត ពួកគ្ ែងដដ� ។ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គឆលៃើ� ត្រ ក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ ពួកគ្ តាម�គ្រៀ្រ ដដល បទង់បជា្រ ថ្ ជាចគមលៃើ�ដ៏ ល្អ ្រុំែុត េបរា្រ់ ពួកគ្ គហើ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ 

ពួកគ្រាន ដភក្ គសាមះបតង់ ោុំងបេុង ចុំគោះ េធិ�ី ល្អ នន បពះ គនាះពួក គ្ នឹង គពញ គោ� ពនលៃឺ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៧០–១៤១)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ េបរា្រ់ ក្�សាងេង់ សាលានន ពួក ពយាក្�ី គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិន គ្រើ ពួកគ្ 

្រគបងៀន ោនា គៅវិញ គៅមក គហើ� ដេ្វង�ក ក្� គ�ៀនេរូបត គោ�សា� ក្�េធិកសា នធិង គោ�សា� គេចក្តីែុំគនឿែង គនាះ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ ពួកគ្គលើ 

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នឹង គកើន គឡើង ។ ពួកគ្ បាន �ក គេើញ អាក្រ្កធិ�ិយ េុច�ិត ដដល នឹង ែួ� ពួកគ្គ�ៀន នធិង បតរូវបាន សាអាង គឡើង បពមោុំង ទគង្វើ 

ទុច្ច�ិត នានា ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ពួក គ�ើង ឈ្រ់ គ្្វើ វា គទៀត ។  ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ក្�្ររ្ហាញ មធិត្ភាព នធិង គេចក្តីបេឡាញ់ 

ដល ់អេ់ អ្កដដលគ�ៀន ដុំណឹង ល្អ អគញ្ើញ បពះវិញ្ញាណ គៅគពល ពួកគ្ េធិកសា ជាមួ� ោនា ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៩)
គចញ ពតី បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ្រង្រ្អជូន ប្រុេ ដដល ចរូលគ�ៀន គៅ សាលានន ពួក ពយាក្�ី គនាះេធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គោ� សា� ដែនក្�អាបកក់ 

ោុំងឡា�ដដល មនុេ្ស �ួម ្ ុំនធិត ប្របពឹត្ធិអុំគពើ ទុច្ច�ិត គៅន្ងៃ ចុង គបក្� គនាះបពះអរាចាេ់ បាន បពរាន ដល់ គ�ើង កុុំ ឲ្យ គប្រើ សា�ធាតុដដល នាុំ ឲ្យ 

គបោះថ្នាក់ ោុំងឡា� ។ ពួកគ្ បាន �កគេើញ ក្�បពរាន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ អុំពតីក្�ក្�គប្រើខេុនរូវសា�ធាត ុជាក់លាក់ ម�ួ ចុំនួន គហើ� បាន គ�ៀន ថ្ 

ពួកគ្ ្ ួ�ដត ្រ�ិគភា្ អាហា� ដដល នាុំ ឲ្យ រាន េុខភាព ល្អ គោ� ឆ្លាតនវ នធិង គោ� រាន អុំណ�្ុណ ។ េធិេ្សបាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង គ្្វើតាម 

ោក្យ េម្តី នន បបាជាញា វាងនវ គនាះបពះអរាចាេ់ នឹង ប្រោន ព� ដល់ គ�ើងឲ្យ រានេុខភាព ល្អ រានបបាជាញា រាន ករាលាុំង នធិ ង ក្�ក្�ោ� ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យទទួលសាគល់ពរីតនមលែបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ

ោនាបៅវិញបៅម្រៃូវបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសាអ�ំនុងបពលសោតាហ៍បៃះបនាះពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោស

ទទួលោៃបទពបិសាធៃ៍នៃបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់អស់អ្ន្រថដលោៃចូលបរៀៃបៅ្រ្ននុងសាលា

នៃព្ួរពយារោរី។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨–៨៩ ( គមគ�ៀនទតី ១៩ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កំណ្រ់ចំណំា ៖បៅបពលសិស្សោៃសិ្រសាវ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨៨:១២4បៅស

ោតាហ៍បៃះពួ្រប្កតូវោៃអបញជើញឲ្យទបៃ្ទញវឲ្យចាំបហើយសកូតវបៅបពលពួ្រប្ចូលបរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់ប្្សងៗនៃ

សាសនាចក្រ។រោរអបញជើញបៃះរាៃបំណងចង់�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចាំថារោរបធ្វើទបង្វើសុចរិតនានាៃិងរោរឈប់ពរីទបង្វើទុច្ចរិតៃឹង

�ួយបយើងឲ្យបរៀៃសូកតបហើយកតូវោៃសាអាងប�ើង។អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សអំពរីចំណុចបៃះបហើយអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសូកតវ ្្គបទ្ម្ពរីរ

បនាះជាមួយោនា។អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរស់បៅរាមកពះឱវទថដលោៃកបទាៃឲ្យ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះ។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៨៨:៧០–១១៧

្្ះអម្ចាស់្ តាស់រែញ្ជាឲ្យ្ ួកតអលជ�ើរននសាសនាច្កជ្ែៀមខលែលួនស្ម្រែ់ការរែជ្មើររែស់្ួកជ្ជហើយោនជរែើក

សតមង្អំ្រី្្ឹែ្តការណ៍ជុំវិញការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្្រង់

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្រខាងមុខរោតារបខៀៃបហើយបបកងៀៃសិស្សរានា្រ់បទៀតអំពរីរបបៀបបធ្វើរោរសាមញ្ញមួយដូចជាចង

ក្រវែត់្រ(ឬរោររ្រប្្សងមួយថដលសិស្សទរីពរីរពុំបចះបធ្វើ)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បលើ្រនដកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃធាលាប់

�ួយបបកងៀៃបមបរៀៃមួយឬ�ំនាញមួយដល់ៃរណ្រានា្់របទៀត្រ្ននុងបពល្ ្រីៗបៃះ។សូមឲ្យមៃុស្សមួយចៃំួៃថដលបលើ្រនដ

របស់ពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបបកងៀៃៃិងមៃុស្សថដលពួ្រប្ោៃបបកងៀៃ។សូមរាមោៃបោយសួរសំណួរ

ខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះរាមរយៈរោរបកតៀមបបកងៀៃៃិងរាមរយៈរោរបបកងៀៃៃរណ្រានា្រ់?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាជាញឹ្រញាប់បយើងបរៀៃម្រពរីរោរបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបបកងៀៃបកចើៃជាងកតូវោៃបបកងៀៃពរីៃរណ្រានា្់របទៀត?

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា៨៨អស់ជាបកចើៃន្ងៃបៅចុងថខធ្នតូ

ឆ្នាំ១៨3២ៃិងបៅបដើមថខម្ររាឆ្នាំ១៨33ដល់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមួយក្រុមថដលោៃអធិសាឋាៃបដើម្បរីដឹងអំពរីកពះឆៃ្ទៈ

របសក់ពះអរាចស់អំពរីរោរសាថាបនាស៊ីយែូៃ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃសំបៅបៅបលើក្រុមនៃពួ្រអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព

បៃះថាជា«អ្ន្របធ្វើរោរមុៃដំបូងបៅ្រ្ននុងៃ្រចុងបករោយបង្អស់បៃះ»(្�ៃិងស�៨៨:៧0,៧4)បហើយោៃបញ្ជាពួ្រប្ឲ្យ

បរៀបចំៃិងចូលបរៀៃ្រ្ននុងសាលាបរៀៃមួយបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃព្ួរប្បចញ្ សាយដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងចំបណ្មជាតិសាសៃ៍បៅបលើថ្ៃដរី

(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:៧4,៨4,១២៧)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧3–៧6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្រអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងបៃះឲ្យបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទ។

• បតើ«ពួ្រអ្ន្របធ្វើរោរដំបូងប្»ទាំងបៃះកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទ្រ្ននុងនាមជាពួ្រ

អ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនា?(អ្ន្រអាចៃឹងសូមសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី«បរៀបចំ»«បកតៀមខលែលួៃ»ៃិង«ថញ្របចញ»ខលែលួៃបយើងជាបរិសុទ្ធបដើម្បរីរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព

្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណឹងល្អ?

• បតើរោរកតូវោៃសរាអាតពរីអំបពើោបរាៃឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់បយើងបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧៧–៨0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងបៃះឲ្យបធ្វើបៅបពលពួ្រប្�ួបជាមួយោនា។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះចំបោះអស់អ្ន្រថដលឧសសាហ៍ពយាោមបបកងៀៃ?(កទង់ោៃសៃយាថាកពះ្ុណរបស់កទង់ៃឹង

បៅជាមួយពួ្រប្បហើយថាព្ួរប្ៃឹងកតូវោៃបបកងៀៃរោៃ់ថតល្អឥតបខាចះបថៃថែមបទៀតបៅ្រ្ននុងក្ប់អ្វរីៗថដលពួ្រប្ចាំោច់កតូវ

យល់ដឹងទា្រ់ទងបៅៃឹងៃ្រនៃកពះ)។

• បតើោ្រ្យថា«កពះ្ុណរបស់កពះអរាចស់ៃឹងបៅជាមួយអ្ន្រ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្(្�ៃិងស�៨៨:៧៨)?(កពះអរាចស់

ៃឹង�ួយបយើងបៅបពលបយើងថស្វងរ្របោយពយាោមបដើម្បរីបបកងៀៃៃិងបរៀៃដំណឹងល្អ)។

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ៧៧–៧៨បតើអ្ន្រៃឹងថ្លែងៃូវបោលរោរណ៍មួយស្រីអំពរីរោរបបកងៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

(សិស្សអាចៃឹងរ្រប�ើញបោលរោរណ៍មួយចៃំួៃ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្បឆលែើយបហើយអ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោម

បៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖គៅគ្លគយើងបគពងៀៃោនាគៅវិញគៅមកគោយឧសសា�៍្យាយាមគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងជួយគយើង
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨–៨៩ ( គមគ�ៀនទតី ១៩ )

យល់គសចក្ដបី្ិតរបសព់ទង់កាៃ់ផតបាៃល្អឥតគខ្ចារះ។តាមរយៈការបគពងៀៃ�ល់ៃរណាមានាក់គនារះគយើងអាចគពតៀមខលលួៃ

គ�ើម្បីផចកចាយ�ំណឹងល្អជាមួយអ្ក�នទ)។

• បតើរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីដំណឹងល្អរាមវិធរីណ្?

• បោងរាមខ៧9បតើកបធាៃបទណ្ប្្សងបទៀតថដលសំខាៃ់បដើម្បរីបយើងយល់ដឹង?បតើរោរទទួលោៃចំបណះដឹង

ទូលំទូលាយដូបច្នះអាច�ួយបយើងបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបមច្?

កំណ្រ់ចំណំា ៖ស្រម្ភាពខាងបករោមបៃះ្ ឺកតូវោៃសរបសរប�ើងសករាប់សិស្សជាក្រុមៗថដលមួយក្រុមរាៃសិស្សបួៃនា្រ់

បដើម្បរីបរៀបចំៃិងបបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្របៅ្រ្ននុងភាពនដ្ ូ។កបសៃិបបើអ្ន្ររាៃសិស្សតិចអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបរៀបចំបហើយ

បបកងៀៃបុ្្គលរានា្រ់ៗឬអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបបកងៀៃអ្ន្រៃូវបមបរៀៃមួយបហើយបនាទាប់ម្រអ្ន្រអាចបបកងៀៃព្ួរប្ៃូវបមបរៀៃប្្សង

បទៀត។

សូមពៃ្យល់សិស្សថាអ្ន្រចង់�ួយពួ្រប្ឲ្យទទួលអារម្ណ៍នៃភាពសំខាៃ់ៃិងអៃុវតតេបោលរោរណ៍ពរីរនៃរោរបបកងៀៃថដល

ព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមថច្រសិស្សជាក្រុមៗ ថដលរាៃោនាបួៃនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗបធ្វើរោរជាមួយ

ោនាបោយបកបើកពះ្ម្ពរីរៃិងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបរៀបចំបបកងៀៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

៨៨:63–6៨ដល់សិស្សពរីរនា្រ់ប្្សងបទៀត។សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្រ់ប្្សងបទៀតបធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីបរៀបចំបបកងៀៃវ្្គ

ចំបណះចណំ្ៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា៨9:១៨–២១ដល់សិស្សពរីរនា្រ់ដំបូង។

សូមថច្រចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថណនាំខាងបករោមបៃះសករាប់ក្រុមៃិមួយៗ។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃបសច្្ររីថណនាំ

ៃិងខកពះ្ម្ពរីរនានារួចបហើយសបកមចពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃបមបរៀៃៃិមួយៗ។(សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្ស

ទាំងពរីរនា្រ់បៅ្រ្ននុងនដ្ូៃិមួយៗឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ)។សូមពៃ្យល់ថានដ្ូៃិមួយៗៃឹងរាៃរយៈបពលកបថហលជា

៨–១0នាទរីបដើម្បរីបរៀបចំបមបរៀៃបហើយកបថហលជា៥នាទរីបដើម្បរីបបកងៀៃរបស់ខលែលួៃ។

ងសចក្ដីណណនាំ ស្រាប់ សិស្ស ណដល នឹរបង្រៀន ៖

 ១. េរូម អាន វ្្គ ្រទ្ម្ពតី� ោុំងអេ់ ដដល បាន ចាត់ ដល់ អ្ក ។ អ្ក អាច អ្ធិសាឋាន គៅក្ញង ចធិត្ �្រេ់ ខលៃលួន ថ្ បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ នឹង ែួ� អ្ក គៅគពល អ្ក គ�ៀ្រចុំ នធិង គៅគពល អ្ក ្រគបងៀន ។

 ២. េរូម គមើល កុំណត់ចុំណាុំ ឬ ក្�្រូេចុំណាុំ នានា ដដល អ្ក បាន គ ្្វើ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� នធិង គៅក្ញង គេៀវគៅ 

កុំណតគ់ហតុេធិកសា បពះ្ម្ពតី� �្រេ់ អ្ក គដើម្តីែួ� អ្ក ឲ្យ ចាុំ នរូវ អ្វតី ដដល អ្ក បាន គ�ៀន មក ពតី ក្�េធិកសាវ្្គ ្រទ្ម្ពតី� �្រេ់ 

អ្ក អុំឡញងគពល េបាតាហ ៍គនះ ។

 ៣. េរូម កត់ ឬ ្រូេចុំណាុំ គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ មួ� ដដល អ្ក ចង់ ្រគបងៀន ។

 ៤. េរូម េគបមចចធិត្ ពតី �គ្រៀ្រ គដើម្តី ្រគបងៀន គមគ�ៀន គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ ។ េរូម្ធិត ពតីក្�គប្រើគយ្រល់ ខាង 

គបក្ម គនះ គៅគពល អ្ក ្រគងកើត ្ គបរាង គមគ�ៀន ៖

 ក.   េរូម្ធិត ពតី េុំណ�ួ សាមញ្ញ មួ� គដើម្តី េួ� ឬ ្ធិត ពតីឧ្រក�ណ៍ គមគ�ៀន មួ� ដដល អ្កអាច គប្រើ វា គដើម្តី ោក់ោញ 

ក្�ចា្រ់ អា�មមេណ៍ពតីអេ់ អ្ក ដដល អ្ក ្រគបងៀន គហើ� ដណនាុំ ឲ្យសាគល់ប្រធាន ្រទ ។

 ខ..   េរូម ពន្យល់អ្វតី ដដល អ្ក សាគល់ ពតី ប្រវត្ធិ នធិង រាតធិក្ នន វិវ�ណៈគនះ គហើ� អគញ្ើញអេ់ អ្ក ដដល អ្ក ្រគបងៀន 

អាន ដែ្ក មួ� ឬ ោុំងអេ់ នន វ្្គ ្រទ្ម្ពតី� ដដល អ្ក បតរូវបាន ចាត់ ឲ្យ អាន ។

 ្..   េរូម េួ� េុំណួ�នានា ដដល ែួ� ដល់ អេ់ អ្ក ដដល អ្ក ្រគបងៀន�កគេើញ គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ គហើ� 

្រនាទា្រ់ មកេួ� េុំណួ� ្រដនថែម គទៀត គដើម្តី គមើល ថ្គ្រើ ពួកគ្ �ល់ វា ដដល ឬ អត់ ។

 េ..   េរូមដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍មួ� ដដល អ្ក រានជាម�ួ គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ គនាះ គហើ� ដ្លៃង 

ទតី្រនាទាល់ អុំពតី សា�ៈេុំខាន់ នធិង គេចក្តីពធិត �្រេ់ វា ។ អ្ក ក៏ អាច អគញ្ើញ អេ់ អ្ក ដដល អ្ក ្រគបងៀន ដចក 

ចា� ្រទពធិគសា្ ម�ួ ដដល ពួកគ្ រាន ជាម�ួ នឹង គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ គនះ ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបរៀបចំបមបរៀៃបហើយសូមអបញជើញនដ្ូថដលោៃចាត់រាំងឲ្យសិ្រសា្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា៨៨:63–6៨បដើម្បរីបបកងៀៃសិស្សដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងក្រុមរបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សផ្លាស់តួនាទរីោនា

បហើយអបញជើញនដ្ូថដលោៃចាត់រាំងឲ្យសិ្រសា្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨9:១៨–២១ឲ្យបបកងៀៃ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨–៨៩ ( គមគ�ៀនទតី ១៩ )

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្ររួចបហើយបនាះសូមចង្អនុលបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

«បៅបពលបយើងបបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្របោយឧសសាហ៍ពយាោមបនាះកពះអរាចស់ៃឹង�ួយបយើងយល់បសច្រ្រីពិតរបស់កទង់

រោៃ់ថតោៃល្អឥតបខាចះ»។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្ររាៃរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតខាលាំងបែុណ្ណអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃវដល់អ្ន្រដនទនាន្ងៃបៃះ?

• បតើអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់ោៃ�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេដល់សិស្សឲ្យថស្វងរ្រឱរោសបដើម្បរីបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយ

ថដលពួ្រប្ៃឹងទទួលចំបោះរោរបធ្វើដបូចានាះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩០–៩៧)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃអំ�នុងបពលនៃសោតាហ៍បៃះអ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្សំណួរ

ខាងបករោម៖បតើកពះអរាចស់ោៃោ្រ់ល្រ្ខខណ្ឌអ្វរីខលែះថដលរាប់ទ្ុរជា្ ុណសម្បតតេិបដើម្បរីប�ើញកពះ្ព័ក្រកទង់?បតើពរ�ព័យ

នៃរោរ«រាៃចិតតេបរិសុទ្ធ»រាៃអ្វរីខលែះ(្�ៃិងស�9៧:១6)បៅបពលអ្ន្រចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ?បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់បទថាបតើ

ការថ្វាយបរ្ំដល់កពះរាៃៃព័យដូចបមតេច?បៅ្រ្ននុងរោរស្ិរសារបស់អ្ន្របៅសោតាហ៍បករោយបៃះសូមរ្របមើលនរណាថដលបយើង

ថាវាយបង្គំៃិងរងបៀបថដលបយើងថាវាយបង្គំ។
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គមគ�ៀន ទតី ៩៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩០–៩២
បមបរៀៃទរី96៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90–9២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩០:១–១៨

្្ះអម្ចាស់ោនតណនាំដល់្ ណៈ្រែធានអំ្ រីរែ្វជិែភា្ជាន់ខ្ស់ស្តរីអំ្ រី្រំនួលខុស្ែូវររែស់្ ួកជ្

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអំបណ្យដរ៏ាៃតនមលែបំ្ុតថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួល្ ឺជាអ្វរី?បតើបហតុអ្វរីវរាៃតនមលែ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា90:១–3ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអ្វរីមួយថដល

រាៃតនមលែថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធ។

• បតើយែូថសបស៊្ីធោៃរោៃ់រោប់អ្វរី?(្រូៃបសានៃៃ្រថដលរាៃៃព័យថាជាសិទ្ធិទាំងឡាយនៃ្ ណៈកបធាៃឬកពះបចសាដា

ថដលកពះកបទាៃដល់មៃុស្សបដើម្បរីក្បក់្ងៃិងដ្ឹរនាំៃ្ររបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរី)។បហតុអ្វរី្រ៏របស់បនាះរាៃតនមលែ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា90:4–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់

អំពរីរោរកពរាៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរអ្ន្របរិសុទ្ធ។(អ្ន្រអាចកតវូពៃ្យល់ថាដូចោៃបកបើបៅ្រ្ននុងខ4–៥ោ្រ្យ

្ពទះបន្ដូល ទាំរឡាយ សំបៅបៅបលើវិវរណៈទាំងឡាយម្រពរីកពះរាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់)។

• បតើរោរកពរាៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ?បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីរោរ

កពរាៃបៃះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងរាប់វិវរណៈទាំងឡាយ

ផ�លព្រះពបទាៃឲ្យតាមរយៈ្ ួក្ យាការីរបស់ពទង់ជាឥតការគនារះគយើងៃឹងជំ្ ប់គ�ើយ�ួល។អ្ន្រអាចសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោររាប់វិវរណៈទាំងឡាយថដលកពះកបទាៃឲ្យរាមរយៈពួ្រពយារោរីរបស់កទង់ជា«ឥតរោរ»វរាៃៃព័យោ៉ាង

ណ្?បតើ្ ំរូនៃវិវរណៈមួយចំៃួៃថដលមៃុស្សអាចៃឹងកតូវោៃល្បលួងឲ្យរាប់ជាឥតរោររាៃអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90:6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្ន្រណ្ប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចស់

ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាៃឹងរោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្របនាះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី១៨ថខមិនាឆ្នាំ១៨33ជារយៈបពលដប់ន្ងៃបនាទាប់ពរី្រណ្ឌទរី90កតវូោៃកបទាៃឲ្យបនាះយែូថសប

ស៊្ីធោៃថញ្រស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សជាទរីកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់ថដល

បករោយម្រកតូវោៃបៅថាជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយនៃសាសនាចក្រ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ៨ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន វិវ�ណៈ ដដលបាន កត់បតា 

គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩០។ វិវ�ណៈ គនះ រាន នរូវ ក្� ដណនាុំ ដល់ 

្ណៈប្រធាន នន ្រព្វែធិតភាព ជាន់ខ្ពេ់ នធិង ជា « ែុំហាន ្រន្ » គៅក្ញង ក្� ្រគងកើត 

នន ្ ណៈប្រធានទតីមួ� ( េរូមគមើល គេចក្តីដណនាុំ កណ្ឌ ) ។ គៅ ន្ងៃទតី ៩ ដខ មធិនា 

ឆ្នាុំ ១៨៣៣ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទរូលេួ�គ្រើេធិន ជា គលាក ្ ួ� ដត ្រញ្ចជូល អា្រ៉រូប្តីផា 

គៅក្ញង ក្� ្រកដប្រ បពះ្ម្ពតី� ្រ៊ី្រ �្រេ់ គលាក ឬ អត ់។ បពះអរាចាេ់ បាន គឆលៃើ� ត ្រ ចុំគោះ 

េុំណួ� �្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ តាម��ៈ វិវ�ណៈ ដដលបានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩១ គហើ� បបា្រ់ គលាក ថ្ វា ពុុំ ចាុំបាច់ បតរូវ្រកដប្រ គទ ។ បោន់ដត 

្រ៉ុនាមន ន្ងៃ គបក្�មក គៅន្ងៃទតី ១៥ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ពយាក្�ី បាន ទទួលវិវ�ណៈ 

ដដលបានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩២ ដដលដណនាុំ ដល់ 

ដ្ហ្វគឌើ�ិក ែតី វិលលាម្ស ជា ទតីប្រឹកសា រានាក់ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ឲ្យ គ ្្វើជា េរាែធិក 

េកមមេ រានាក ់នន បកុមហ៊ុន េហភាព ដដល បាន សាថា្រនា គឡើង គដើម្តី គមើល ខុេ បតរូវ គលើ 

េុខុរាលភាព នធិង កធិច្ចក្� អាែតីវកមមេ �្រេ់ សាេនាចបក ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩២

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីថដលបយើងបរៀៃម្រពរីខ6បៃះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោម៖គណៈពបធាៃទបីមួយកាៃ់កៃូគោទាំងឡាយនៃៃគរ។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាបទាះបរីជាសរា�ិ្ររានា្់រៗ

នៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយរោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រ្្ររី្រ៏កបធាៃសាសនាចក្រ្ឺជាមៃុស្សថតរានា្់រ្ ត់ថដលអាចទទួល

វិវរណៈសករាប់សាសនាចក្រទាំងមូល)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា90:៧–១0បោយរោរពៃ្យល់ថា្ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវោៃថណនាំឲ្យបរៀបចំ

សរា�ិ្រនៃសាលានៃព្ួរពយារោរីបដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា90:១១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះកតវូោៃបំបពញបៅសព្វន្ងៃបៃះ។សូមឲ្យ

សិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងចង់សបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា90:១២–១៨្ងថដរ។ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថាពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធៃិងទរីកបឹ្រសារបស់បលា្រ្ឺកតូវបរៀបចំឲ្យ្រិច្ចរោរនៃសាសនាចក្ររាៃរបបៀបបរៀបរយ។

អ្ន្រអាចថ្លែងទរីបនាទាល់ថា្ណៈកបធាៃទរីមួយរោៃ់្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្របហើយថច្រចាយអារម្ណ៍របស់អ្ន្រអំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោរសាដាប់រាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្របលា្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩០:១៩–៣៧

្្ះអម្ចាស់តណនាំដល់្ ួករែរិសុ្រ្ជៅ្កងុស៊មីយ៉ូន

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា90បលា្រៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំ

សាសនាចក្រដនទបទៀតសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលំោ្រមួយបោយសារថតសាសនាចក្រខ្វះធៃធាៃហិរញ្ញវតថែនុ។

• បតើអ្ន្រកតូវបធ្វើោ៉ាងណ្បៅបពលសាថាៃភាពនានាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្ររោៃ់ថតោ៉ាប់យុឺៃបៅៗបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា90:១9–3៧រាៃៃូវរោរថណនាំរបសក់ពះអរាចស់ចំបោះអ្ន្រដឹ្រនាំ�ំនាៃ់មៃុ

អំពរីរបបៀបបដើម្បរីក្ប់ក្ងសាថាៃភាពពិោ្រៗថដលពួ្រប្�ួបកបទះ។សូមឲ្យអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា90:២4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីរោរកបឹ្រសាថដលអាចលួងបលាមចិតតេដល់បុ្ ្គលរានា្់រៗ

ថដល្រំពុងឆលែងរោត់កោលំោ្រៗ។

• បតើរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងខ២4អាចលួងបលាមចិតតេបុ្ ្គលទាំងឡាយថដល្រំពុងឆលែងរោត់កោលំោ្រៗោ៉ាងដូចមតេបចខលែះ?

បតើអ្ន្រៃឹងថ្លែងអំពរីសារលិខិតរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះជាបោលរោរណ៏ោ៉ាងដូចបមច្?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរ

ថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងពោវពជាវគោយឧសសា�៍្ យាយាមអធិោឋាៃជាៃិច្ចគជឿៃិងរកសា

គសចក្ដបីសញ្ញាទាំងឡាយរបស់គយើងគនារះពគប់អ្បីៗទាំងអស់ៃឹងគធ្ើការរួមោនាសពមាប់គសចក្ដបីល្អរបស់គយើង)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបរឿងក្ប់ោ៉ាងៃឹងបធ្វើរោរជាមួយោនាសករាប់បសច្្ររីល្អរបស់បយើងរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រពយាោមរាៃភាពបសាមះកតង់អំ�នុងកោលំោ្របហើយរាៃអារម្ណ៍ថាោៃទទួលពរ�ព័យថដលជា

លទ្ធ្លតបវិញបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររានា្រ់ថដលបរ្ហាញៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿដ៏អសាចរ្យអំ�នុងកោពិោ្រ្ឺវថីអណ្

ចា្រស៍។សូមចាត់ឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃពព័ត៌រាៃដូចខាងបករោមដល់សិស្សរានា្រ់មួយ

ចបាប់ៗអំពរីវីថអណ្ចា្រស៍។សូមអបញជើញនដ្ូទាំងឡាយឲ្យស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា90:២៨–3១ជាមួយោនា

បហើយកោប់អំពរីរោរថណនាំជា្រ់លា្រ់ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់វថីអណ្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្សិ្រសាឯ្រសារ

ថដលថច្រឲ្យបនាះបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលវីថអណ្រាៃភាពបសាមះកតង់។

វីដអនណា ចាកេ៍ ្ឺ ជា ្ ុំ�រូ នន មនុេ្ស រាន ចធិត្ គសាមះបតង ់មួ� �រូ្រ ក្ញង ចុំគណាម ពួក ្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� ជា គបចើន គៅ 

ែុំនាន់ ដុំ្ររូង ។ ោត់ បាន គកើត គៅ ន្ងៃ ទតី ១០ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៧៨៧ ។ ្រនាទា្រ់ ពតី ោត ់បាន ែួ្រ ជាមួ� ពួក អ្ក ែ្សព្វែសា� 

សាេនា គៅ ទតីបកុង ្ររូេ្ញន �ដ្ឋ រា៉ាេសាឈរូគេត េ.�.អា ោត់ បាន គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ ក្ន់ ទតីបកុង ខឺត ឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ក្ញង ឆ្នាុំ 

១៨៣១ ។ ោត់ សានាក់គៅ ទតីគនាះ បបាុំ មួ� េបាដាហ៍ គហើ� បាន ទទួល ពធិ្តី ្ុរណ្យ បែមុែទឹក ។ គពល បតឡ្រ់គៅ ្ររូេ្ញន វិញ 

វីដអណា បាន ែួ� នាុំ េរាែធិក ជាគបចើន �រូ្រ នន ប្ួសា� �្រេ់ ោត់ មក ក្ញង សាេនាចបក ។ ្រនាទា្់រមក ោត់ « លក់ អាែតីវកមមេ 

�្រេ់ោត់ គហើ� បាន បតឡ្រ់គៅ ខឺតឡង់ វិញ គដើម ត្ី �ួ្រ �ួម កធិច្ច ខធិត ខុំ នធិង ចរូល�ួមេកមមេភាព នានាជាម�ួ នឹង សាេនាចបក 

ជា គ�ៀង�ហរូត» ( « Home Affairs»Woman’s Exponent,ន្ងៃទតី ១ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៧៨ ទុំព័� ២១ ) ។ គៅ ឆ្នាុំ 

១៨៣៣ វដីអណា បាន ឧទ្ទធិេ បទព្យ េម្ត្ធិោុំងអេ់ �្រេ់ោត់ �ួមរាន ១៤០០ ដលុាលា� អាគម�ិក ដល់ សាេនាចបក អុំឡញង 

បោ មួ� ដដលបបាក់ជា តបមរូ វក្� ចាុំបាច់ ។ ្រនាទា្រ់មក ោត់ បាន គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គដើម្តី ទទួល គក�ម�តក �្រេ់ោត ់

គៅ េី៊�៉រូន ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� មធិន �រូ ្ុ៉រនាមន ្រនាទា្រ់ ពតី ោត់ គៅ ដល់ ទតីគនាះ ោត់ បាន �ងទុកខេ គេចក្តី គ្រៀតគ្រៀន 

េងរ្ប

អ្ក នឹង មធិន រានគពល គដើម ត្ី 

្រគបងៀនអ្វតីៗប្្់រយ៉ាង គៅក្ញង វ្្គ 

បពះ្ម្ពតី� មួ� គោ� ្រញ្ជាក់ ប្្រ់ 

ចុំណុចោុំង អេ់ គនាះ គទ ។ ក្ញង 

ឱក្េ គនះ អ្ក អាច េគងខេ្រ ដខ្សគ�ឿង 

ឬ ក្�្រគបងៀន គៅក្ញង ដែ្ក ម�ួ នន 

វ្្គ បពះ្ម្ពតី� មួ� គដើម្តី ឲ្យ រាន គពល 

ប្្់របោន់ ទុក គ�ៀន ពតី អតថែ្រទ គោលលទ្ធិ 

ឬ គោលក្�ណ៍ ដដល រាន សា�ៈេុំខាន់ 

ជាង គនះ គៅក្ញង ដែក្ គែ្សង គទៀត នន វ្្គ 

គនះ ។ ក្�េគងខេ្រ ប្រគេើ�ជាង ក្�លុ្រ 

គចាល នរូវ ដែ្ក នន វ្្គ បពះ្ម្ពតី� ម�ួ អាច 

ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ ក្ន់ ដត ចបាេ់ ពតី 

សា�លធិខធិត នន វ្្គ គនះោុំងមរូល ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩២

ជាមួ� ពួក ្រ�ិេុទ្ ។ ្រនាទា្រ់ពតី បតរូវ បាន គ្ ្រគណដាញ គចញពតី គ្ហោឋាន �្រេ់ ោត់ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ោត់បាន ចរូល�ួមគមើល ដ្ 

អ្ក ែុំងឺ ក្ញង ែុំ�ំុ េី៊�៉រូន ។ ហុតី្រ៊ឺ េ៊ី េឹម្រឹល បាន េ�គេ� ថ្ « ខ្ញុំ បាន ទទួល េណាដាន ចធិត្ ដ៏ អសាចា�្យ . . . ពតី ្រងបេតី វដីអណា 

ចាកេ៍ ដដល បាន ្រគបមើ ខ្ញុំ នធិង ្រង្រ្អជូនប្រុេ �្រេ់ខ្ញុំ តាម តបមរូវក្� – េរូម បពះអរាចាេ់ ប្រោន ព� ដល់ [ោត់] ចុំគោះ 

េណាដានចធិត្ ល្អ [�្រេ់ ោត់] » («Extracts from H. C. Kimball’s Journal,»Times and Seasons,ន្ងៃទតី ១៥ 

ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៤៥ ទុំព័� ៨៣៩–៤០ ) ។

ខណៈគពល គៅ ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី វដីអណាបានគ�ៀ្រក្�នឹង ោនតីដ�៉ល គេៀគ�ើ� ។ ោត់ បានគ្្វើ ដុំគណើ� ពតី ទធិេ ខាង 

លធិច គៅ�ដ្ឋ �រូថ្ហ៍ គៅ ឆ្នាុំ ១៨៤៧ គហើ� គៅ អា�ុ ៦០ ឆ្នាុំ បាន ្រ��គទះ គោ គោ� ខលៃលួន ឯង ឆលៃង ក្ត់ វាល ទុំនា្រ ។ 

ោត់បាន តាុំង លុំគៅ គៅ ទតីបកុង េលត៍ គលក គហើ� បានគ្្វើ ក្� ្ ងៃន់គពញមួ�ែតីវិត គដើម្តី ែ្គត់ ែ្គង់ ខលៃលួន ោត់ នធិង េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� យ៉ា ងឧេសាហព៍យាយម ។ វដីអណា បាន ទទួលម�ណភាព គៅន្ងៃទតី ៧ ដខ កុមៈ្ ឆ្នាុំ ១៨៨៤ គៅ អា�ុ ៩៦ 

ឆ្នាុំ ។ ក្ញង ពធិ្តី្រុណ្យ េព�្រេ់ោត់ បាន ដ្លៃ ង ថ្ « ោត់គសាមះបតង់ ចុំគោះ គេចក្តីេញ្ញា �្រេ់ោត់ គហើ� បាន គោ�ព 

ដល់ ក្� សាដា�គឡើងវិញ នន ដុំណឹងល្អ ចាត់ទុកជា បទព្យ េម្ត្ធិ ដ៏ ពុុំអាច ក្ត់ន្លៃបាន » («In Memoriam» Woman’s 
Exponent  ន្ងៃទតី ១ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៨៤ ទុំព័� ១៥២ ) ។ ( េរូមគមើល ែងដដ� េ៊រូសាន គអេ្ញន បាលាក «Happiness 
in Womanhood,» Ensign ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ២០០២ ទុំព័� ១២–១៤ ) ។

បៅបពលនដ្ូទាំងឡាយោៃបញ្ចប់រោរអាៃសូមពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖

• បតើវីថអណ្ចា្រស៍បំបពញរាមរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដលោ់ត់ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលោៃបធ្វើ

ឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អំពរីវីថអណ្ចា្រស៍?

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រអាៃអំពរីវីថអណ្ចា្រស៍?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩១

្្ះអង្គសជ្ង្រះតណនាំដល់យ៉ូតសរែស៊្មី្កុំឲ្យរែកត្រែអារូ៉ែ្្រីផ្

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបរ្ហាញកប្ពនៃពព័ត៌រាៃថដលោៃ្រត់ករាទុ្រប្្សងៗមួយចៃំួៃដូចជាបសៀវបៅរោថសតឬទស្សនាវដ្រី

ឬទូរសព្ទ។

• បតើអ្ន្រអាចដឹងោ៉ាងដូចបម្ចថាអ្វរីមួយថដលអ្ន្រោៃអាៃពរីធៃធាៃទាំងបៃះ្ ឺជារោរពិត?

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈថដលរាៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9១ោៃថណនាំយែូថសបស្៊ីធពរីរបបៀប

បដើម្បរីថញ្រឲ្យដឹងថាអ្វរីថដលោត់្រំពុងអាៃ្ឺកតឹមកតូវ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលយែូថសបោៃ្រំពុងបធ្វើ្រ្ននុងបពលថដលបលា្រោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។សូម

អបញជើញព្ួរប្ឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាអាបែូក្រីផ្្ឺជារោរកបមូល្ ្នុំនៃបសៀវបៅពិសិដ្ឋៗរបស់កបជា�ៃយូោថដលពុំកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុង

្ម្ពរីរបហបកពើរ(សញ្ញាចាស់)បែុថៃតេកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបភាសាក្រិចនៃ្ ម្ពរីរប៊ីបមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរី

�ំនាៃ់របស់កពះក្រីស្ទ។្ម្ពរីរមួយចៃំួៃជាសាពៃភាជាប់បពលបវលាចបរាលាះកោកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងសញ្ញ្ា ្រី។បៅបពលពួ្រ

សាសៃិ្រ�ៃ�ំនាៃ់មៃុោៃកបមូល្ ្នុំ្ ម្ពរីរទាំងឡាយនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបែុនាមៃសតវត្សរ៍បករោយបនាះពួ្រប្ោៃោ្រ់បញ្ចតូល្ ម្ពរីរនៃ

អាបែូក្រីផ្ចូលោនាបែុថៃតេរាៃសំណួរទាំងឡាយថាបតើ្ម្ពរីរទាំងបៃះសថែិតបៅខាងណ្នៃកពះ្ម្ពរីរ។កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធថដលយែូថសប

ស្៊ីធោៃបកបើបដើម្បរីបបងកើតរោរប្រថកបដ៏បំ្ុស្ ំៃិតរបស់បលា្របនាះរាៃៃូវ្ ម្ពរីរអាបែូក្រីផ្្ ងថដរ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយ

បោយសារថតសុពលភាពនៃអាបែូក្រីផ្សថែិតបៅ្រ្ននុងចមងៃល់បនាះយែូថសបោៃទូលសួរដលក់ពះអរាចស់បបើសិៃជារោរប្រថកប

កពះ្ម្ពរីរប៊ីបរបស់ោត់្ួរថតោ្រ់បញ្ចតូលៃូវ្ ម្ពរីរទាំងបៃះឬបទ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9១:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលយែូថសប

ស៊្ីធោៃបរៀៃអំពរីអាបែូក្រីផ្។(អ្ន្រចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាោក្យ បង្្ចញប្្ចដូល្ឺជាអ្វរីមួយថដលោៃោ្់រចូលបៅ្រ្ននុង

រោរសរបសរបោយនដបពលខលែះវបណ្ដាលឲ្យបង្ខតូចអតថែៃព័យនៃអតថែបទបដើម)។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

9១:4–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីរបបៀបថដលយែូថសបស៊្ីធអាចដឹងៃូវអ្វរីថដលពិតបៅ្រ្ននុងអាបែូក្រីផ្។

• បតើយែូថសបអាចដឹងថាអ្វរីជារោរពិតបៅ្រ្ននុងអាបែូក្រីផ្ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុងខ4–6អាច�ួយបយើងយល់អ្វរីថដលបយើងអាៃោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូច

ខាងបករោម៖ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយគយើង�ឹងគបើសិៃជាអ្បីផ�លគយើងបាៃអាៃជាការ្ ិត)។
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គមគ�ៀនទតី ៩៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩២

អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅបពលពួ្រប្ទទួលអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បញ្ជា្រ់ថាអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃជារោរពិត។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩២

ត្ហវជ�ើរិកជរីវិលោម្ស្ឺ្ែវូ្រ្ួរលឲ្យចូលជៅក្ននុងសហសម្្ម

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9២ោៃថណនាំដល់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ

ថដលរាៃចំថណ្របៅ្រ្ននុងសហសរា្ម(្រ៏ោៃបៅថាជាសណ្ដាប់រួម)បដើម្បរីទទួលថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សចូល្រ្ននុង

សហសរា្ម។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9២:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្សបធ្វើជាសរា�ិ្រ្រ្ននុងសរា្ម។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាម្សជា«សរា�ិ្រស្រម្»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអាចបធ្វើជាសរា�ិ្រស្រម្របស់សាសនាចក្រសព្វន្ងៃបៃះ?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ២អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោៃសៃយាដល់ព្ួរបសាមះកតង់?

(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើសិៃជាគយើងគោមារះពតង់គៅក្នុងការរកសាបទបញ្ញត្តិ

របស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងៃឹងពតូវបាៃពបទាៃ្រជាគរៀងរ�ូត)។

សូមបញ្ចប់ជាមួយៃឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣:១–២០
បមបរៀៃទរី9៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:១–២0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣:១–៥

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទរែជ្ងៀនអំ្រីរជរែៀរែតដលរែុ ្្គលម្នាក់ៗអាចជមើលជ�ើញ្្ះភ្ក្តររែស់្្រង់ជហើយ

ដឹងថា្ិែជាម្ន្្រង់តមន

សូមបរ្ហាញរូបភាពមៃុស្សល្បរីរានា្រ់ថដលសិស្សរបស់អ្ន្រៃឹងសាគល់បហើយសួរដល់ពួ្រប្បបើព្ួរប្សាគល់ប្មះរបស់បុ្ ្គលរានា្់រ

បនាះ។(កបសិៃបបើអ្ន្រពុំរាៃរូបភាពោ្់របរ្ហាញបទសូមសរបសរប្មះរបស់បុ្ ្គលបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្ស

ពៃ្យល់ថាអ្ន្របនាះជាៃរណ្បហើយអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យោត់ល្បរី)។

• បហតុអ្វរីមៃុស្សជាបកចើៃសាគល់មៃុស្សរានា្រ់បៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ឬបទបដើម្បរីសាគល់មៃុស្សរានា្រ់បៃះ?បហតុអ្វរី?

សូមោ្រ់រំាងរូបភាពរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(អ្ន្រអាចបកបើរូបកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ[ងសៀវងៅ រូបភាព សិល្បៈដំណរឹល្អ 

(ឆ្នាំ២009)បលខ១]សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)បហើយពៃ្យល់ថាមៃុស្សជាបកចើៃសព្វន្ងៃបៃះពុំសាគល់ថាកទង់ជា

ៃរណ្បទ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីសាគល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ថាជាៃរណ្?

ថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងពុំអាចសបកមចសរោដាៃុពលបពញបលញ

របស់បយើង្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅរបសក់ពះោៃបទលុះករា

ថតបយើងសាគល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93កពះអរាចស់

ោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបបងកើៃចំបណះដឹងរបស់

បយើងអំពរីកទង់ៃិងអំពរីកពះបចសាដារបស់កទង់បដើម្បរីកបទាៃពរ

បយើងបៅបពលឥ�តូវបៃះៃិងរហូតដល់ភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមសរបសរសំណួរពរីដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃទុ្រ

្រថៃលែងសករាប់ឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោម

សំណួរទាំងឡាយ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ៦ ដខឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ 

ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៣ ។ វិវ�ណៈ គនះ នឹង 

បតរូវ បាន ្រគបងៀន ជា ពតី �ដែ្ក ។ គមគ�ៀន គនះ គផាដាតគៅគលើ ខ ១–២០ ដដល បពះគ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ បាន ពន្យល់ អុំពតី គោល្រុំណង នន វិវ�ណៈ ៖ « គ�ើង ប្រោន ដល់អ្ក នរូវ ោក្យ 

ោុំងគនះ គដើម្តី ឲ្យ អ្ក អាច �ល់ គហើ� គចះ ថ្វា� ្រង្គុំ គហើ� សាគល់ នរូវ អ្វតី ដដល ខលៃលួន 

ថ្វា� ្រង្គុំ ប្រគយែន ៍ឲ្យ អ្កអាច ចរូលមក ឯ បពះវ�្រធិតា គោ�នរូវ បពះនាម �្រេ់ គ�ើង 

គហើ� គៅ គវលា កុំណត់ ឲ្យ បាន ទទួល នរូវ ភាព គោ�គពញ �្រេ់បទង់ » (្. នធិង េ. 

៩៣:១៩) ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣:១–២០

ង្រើ ងយើរ្្រូវងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ងដើម ដ្ីទ្ទ្ួល បាន ទ្ដីបនាទាល ់មួយអំពដី ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ?

ង្រើ ងយើរ អាច ដឹរ អ្ដីខ្ទះ ពដី ្ទ្រ់ ្បសិន ងបើ ងយើរ ងធ្ើ តាមចំណុច ទាំរងនទះ ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា93:១–៥ឲ្យឮៗ។មុៃបពលសិស្សចាប់ប្្ើមអាៃសូមឲ្យសិស្ស

ោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់រ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីមួយបហើយសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីពរីរ។

បនាទាប់ពរីខ្ម្ពរីរកតូវោៃអាៃសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប�ើងម្រមុខរោដារបខៀៃបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្តបៃឹងសំណួរ

ទាំងបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រៃឹងថ្លែងអំពរីបសច្្ររីសៃយាបៅ្រ្ននុងខ១ជាបោលរោរណ៍«កបសិៃបបើ–បនាះ»ោ៉ាងដូចបម្ច?(រោរបឆលែើយតបរបស់

សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ពបសៃិគបើគយើងគបារះបងគ់ចាលអំគ ើ្បាបរបស់គយើងមករកព្រះពគបីស្ទ

អំោវនាវរកព្រះនាមរបស់ពទង់គោរ្តាមសគំ�ងពទង់គ�ើយរកសាបទបញ្ញត្តិរបសព់ទង់បនាទាប់មកគយើងៃឹងគមើលគ�ើញ

ព្រះភ្ក្តពទង់គ�ើយោរល់ពទង់ថ្ជាៃរណា)។

អ្ន្រអាច្ ូសបញ្ជា្រ់ថាពរ�ព័យបៃះៃឹងប្រើតរាៃរាមបពលបវលារបសក់ពះអរាចស់ផ្ទាល់រាមរាោ៌ារបសក់ទង់បហើយកសបរាម

កពះទព័យកទង់(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:6៨;សូមបមើល្ ងថដរបអណុស១:២៧)។

• បតើស្រម្ភាពៃិមួយៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១�ួយបយើងឲ្យសាគល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមតេច?

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ3បតើបោលលទ្ធិអ្វរីថដលសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ដឹងអំពរីកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករា?

(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះបិតាៃិងព្រះរាជបពុតាគឺរួមោនាផតមួយ)។

• បតើឃ្លាថាកពះវរបិរាៃិងកពះរា�បុករា្ ឺរួមោនាថតមួយរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

សូម�ួយសិស្សយល់ដឹងថាកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករា្ឺរាៃតួអង្គប្្សងោនាបហើយជា្រ់ថសង្ថដលតួអង្គៃិមួយៗរាៃ

រូបរោយសាច់ៃិងឆ្អឹងដ៏រុងបរឿងមួយ(សូមបមើល្�ៃិងស�១30:២២)។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកពះវរបរិាៃិង

កពះរា�បុករា្ឺរាៃបោលបំណងៃិងបោលលទ្ធិរួមោនាថតមួយ។ពួ្រកទង់រួមសាម្្គរីោនាដ៏ឥតបខាចះ្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវថ្ៃរោរនៃ

បសច្រតេរីសប្រ្គះរបស់កពះវរបរិា។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញៃូវឃ្លាដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:4៖«ជាកពះវរបរិាពរីបកោះកពះអង្គោៃ

កបទាៃដល់បយើងៃូវភាពបោរបពញរបស់កទង់»។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

93:១៧–២6ឲ្យឮៗ។សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃទទួលៃូវភាពបោរបពញរបសក់ពះវរបរិារាៃៃព័យដូចបមច្?(សូមបមើល្�ៃិងស�

93:១6–១៧,២6)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងខ4–៥�ួយបយើងយល់អំពរីអតថែៃព័យថដលថាកពះបិរាៃិងកពះរា�បុករា្ឺរួមោនាថតមួយោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតកពះបិរាៃិងកពះរា�បុករា្ឺរួមោនាថតមួយបនាះបយើងៃឹងោៃសាគល់ទាំងកពះវរបរិាសួ្៌ៃិង

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលបយើងបធ្វើៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣:៦–២០

កំណែ់្តាររែស់យ៉ូហាន្ែូវោនជ្រែើជដើម្បរីជួយជយើងយល់ដឹងអំ្រីរជរែៀរែតដល្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទោន្រ្ួរលនូវ

ភា្ជ្ញជលញននសិរីល្អររែស់្្ះវររែិតាសួ្៌

សូមពៃ្យល់ថាបយើងអាចបរៀៃបកចើៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាមរយៈរោរសិ្រសាពព័ត៌រាៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃ

ឲ្យដ្រកសង់បចញម្រពរី្រំណត់ករារបស់យែូហាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93។វអាចជា�ំៃួយបដើម្បរីពៃ្យល់

្ងថដរថាសាវ្រយែូហាៃ្ឺជាសិស្សរបស់យែូហាៃោទរីស្ទបៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃចាប់ប្្ើមរោរបបកមើ្រ្ននុង�រីវិតរថមង

សាលាប់របស់កទង់។បៅ្រ្ននុងរោរសរបសររបសប់លា្រសាវ្រយែូហាៃោៃ្ ្ល់ដបំណើរបរឿងខលែះៗអំពរីភាពជាសា្រ្សរីរបស់យែូហាៃ

ោទរីស្ទោៃថ្លែងអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមថបងថច្រសិស្សជាក្រុមៗថដលរាៃសរា�ិ្របៃួនា្រ់។សូមឲ្យក្រុមៃិមួយៗអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

93:6–១១ជាមួយោនាបហើយកោប់អំពរីចំណងប�ើងថដលោៃបកបើបដើម្បរីពិពណ៌នាអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។ចំណងប�ើងថដលសិស្ស

រ្រប�ើញ្ ួរថតរួមរាៃដូចតបៅ«ជាកពះបៃ្ទតូល្ ឺជាសារទូតអំពរីបសច្រ្រីសប្រ្គះ»(ខ៨)«ជាពៃលែឺៃិងជាកពះដ៏បកោសបលាះនៃ

ពិ្ពបលា្រ»(ខ9)«ជាកពះវិញ្ញាណនៃបសច្្ររីពិត»(ខ9)«កពះរា�បុករាបបងកើតថតមួយនៃកពះវរបរិា»(ខ១១)។

ផចកចាយទីបន្ទាល់របេ់អ្នក

េរូម គឆលៃៀត ឱក្េ គដើម្តី គ ្្វើ ទតី្រនាទាល់ 

ឲ្យញឹកញា្់រ ពតី គេចក្តី បេឡាញ់ �្រេ់ 

អ្ក ចុំគោះ បពះវ�្រធិេួ្៌ នធិង ្រុបតា បទង់ 

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នធិងពតីគេចក្តីពធិត នធិង 

តនមលៃ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា� នន ដុំណឹងល្អ ។ ខណៈគពល 

ដដលវា េម�ម្យ គដើម ត្ី ្រញ្ច្់រ គមគ�ៀន 

គោ�ទតី្រនាទាល់ �្រេ់អ្ក េរូម ដចក ចា� 

ទតី្រនាទាល់ �្រេ់អ្ក អុំឡញង គមគ�ៀន ម�ួ 

ដដលអាច អគញ្ើញ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ 

គដើម្តី ដ្លៃង ជា សាក្សតី នន គេចក្តីពធិត ដដល 

បតរូវ បានពធិភាកសា ។



455

គមគ�ៀនទតី ៩៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣:១–២០

បៅបពលព្ួរប្ោៃបញ្ចប់រោរអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូម្ ្ល់ដល់សិស្សរានា្រ់ៗៃូវចបាប់ចមលែងនៃពព័ត៌រាៃដូចខាង

បករោមអំពរីចំណងប�ើងថដលោៃកោប់បៅខាងបលើ។សូមឲ្យសរា�ិ្រក្រុមៃិមួយៗបក�ើសបរើសចំណងប�ើង

មួយបហើយសិ្រសាអំពរីពព័ត៌រាៃថដលទា្រ់ទងបោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមថណនាំដល់សិស្សឲ្យបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីពៃ្យល់ដល់ក្រមុ

របស់ពួ្រប្ៃូវអ្វរីជាអតថែៃព័យនៃចំណងប�ើងបហើយថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម។អ្ន្រអាចបរ្ហាញ

សំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃឬោ្រ់បញ្ចតូលវបៅ្រ្ននុងក្រោសថច្រចាយដូបច្នះសិស្សអាចបោងបៅបលើវរាមកតវូរោរ។

• គតើ ព័ត៌រានគនះ ែួ�អ្ក សាគល់ រានអុំណ�្ុណ នធិង គដើ� តាមបពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ក្ន់ដត ល្អ ប្រគេើ� យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

«ជាកពោះបៃ្ចូលគឺជាសារទូតអំពដីសេចក្ដីេស្គ្គាោះ»

បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ ្ឺ បតរូវ បាន េុំគៅ គៅគលើ ថ្ជា « បពះ្រន្ទជូល » គៅក្ញង �៉រូហាន ១:១។ ដអលគឌើ� �័េុល អធិម ណធិលេុន នន ករូ�៉ុម នន 

ពួកសាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន ពន្យល់ ថ្ ៖

« គៅក្ញងភាសា បកធិច នន បពះ្ម្ពតី� េញ្ញា ្ មេតី ោក្យថ្្្ះរែន្ទទូល្ឺជានិមិែ្តរូរែឬ ‹ ក្� 

្ររ្ហាញ › ។. . . វាក្យេព្ទ គនាះ អាចគមើល គៅដរូចជា ចដមលៃក ្រ៉ុដន្ វា េម�ម្យ ។ គ�ើង គប្រើ ោក្យ 

ោុំងឡា� គដើម្តី បបា្រ់អុំពតីក្� ្ររ្ហាញ�្រេ់ គ�ើង ដល់អ្កដនទ ។ ដរូគច្ះ បពះគ�េ៊រូវ ្ ឺ ជា 

បពះ្រន្ទជូល ឬ ក្� ្ររ្ហាញ អុំពតីបពះវ�្រធិតា �្រេ់បទងគ់ៅដល់ពធិភពគលាក » («Jesus the 
Christ: Our Master and More,» Ensign, ដខ គមសា ឆ្នាុំ ២០០០,ទុំព័� ៤ ) ។ 

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បតរូវ បាន គៅ ជា សា�ទរូត អុំពតី គេចក្តីេគ្រ្គះ គោ� សា� ដត បទង់ បាន ប្រក្េ 

បពះ្រន្ទជូល �្រេ់បពះ្រធិតា ចុំគោះ គ�ើង គហើ� អ្ក ោុំងឡា� ណាដដល សាដា្រ់ គហើ�គោ�ព តាមសា�លធិខធិត �្រេ់ បទង់ 

នឹង ទទួល គេចក្តី េគ្រ្គះ ( េរូមគមើល �៉រូហាន ១២:៤៩–៥០) ។

«កទ្់គឺជាពៃឺ្ៃិ្កពោះសកប្េសោោះនៃពិភពសោក»

តាម��ៈពនលៃឺ នន បពះប ត្ីេ្ទ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បាន ប្រោន ែតីវិត នធិង ពនលៃឺ ដល ់គ�ឿង ប្្រ់យ៉ាង ។ បទង់ ក៏ បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ គ្្វើជា ពនលៃឺ នន គលាកធិ� 

គោ�សា� ដត បទង់ បាន ប្រោន ្ ុំ�រូ ដ ៏ឥតគខាចាះ អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដលមនុេ្ស ោុំងអេ់ ្ ួ� �េ់គៅ ។ បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ ្ឺ ជា បពះគបបាេគលាះ នន 

ពធិភពគលាក គោ�សា� ដត ដរ្វា�្ួន �្រេ់បទង់ បទង់ បាន ្រង់ ន្លៃ ចុំគោះ អុំគពើបា្រ នន មនុេ្ស គលាក ោុំងអេ់ គហើ� បាន គ្្វើ ឲ្យ រានក្� 

�េ់គឡើងវិញ ដល់មនុេ្ស ប្្់រ�រូ្រ ។

«កពោះវិញ្ញាណនៃសេចក្ដីពិត»

ចុំណងគែើង ថ្ « បពះវិញ្ញាណ នន គេចក្តីពធិត » ែួ� គ�ើង �ល់ដឹង ថ្ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ពុុំ កុហក គឡើ� គហើ� ថ្ បទង់ រាននរូវ ប្្់រភាព 

គពញគលញនន គេចក្តីពធិត ( េរូមគមើលគអណេុ ១:៦, ្. នធិង េ. ៩៣:២៦) ។ បទង់បាន គ្រើកេដម្ង គេចក្តីពធិត ដល់ មនុេ្ស គលាក 

( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៧៦:៧–៨) ។ ចុំណងគែើង គនះ បតរូវ បាន គប្រើ េុំគៅ គៅគលើ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ដដល ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី 

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ( េរូមគមើល �៉រូហាន ១៥:២៦) ។

«កទ្់គឺជាបរុកតេំណព្វណតមួយគត់របេ់កពោះវរបិតា»។

បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ្ឺ ជា តួអង្គ ដ៏ មហធិរា ្រុំែុត ដដល បាន ចា្រ់កុំគណើត គៅគលើ ដែនដតី គនះ ។ បពះ ្ឺ ជា បពះ្រធិតា នន វិញ្ញាណ �្រេ់ មនុេ្ស 

គលាក ោុំងអេ់ ្ុ៉រដន្ បពះ គ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ្ឺ ជា មនុេ្ស ដត រានាក់ ្ ត់ ដដលបាន គកើត មក ក្ញង ពធិភពគលាក ជា ្រុបតា នន បពះ ក្ញង សាច់ នធិង ឆ្អឹង ។ 

គោ�សា� ដត បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ បាន គកើត មកពតី បពះ្រធិតា អមត គនាះ បទង ់រាន អុំណាច គដើម្តី �កឈ្ះ គលើ គេចក្តីសាលា្រ់ ( េរូមគមើល 

�៉រូហាន ៥:២៦) ។ អុំណាច គនះ បានអនុញ្ញាត ឲ្យ បទង់ េគបមច នរូវ ដរ្វា�្ួន នធិង ក្��េ់គឡើ ង វិញ ដល់ មនេុ្ស គលាក ោុំងអេ់ ។

បនាទាប់ពរីក្រមុទាំងឡាយរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបញ្ចប់រោរពិភា្រសារបស់ព្ួរប្រួចបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា93:១២–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីរបបៀបថដលកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទោៃថកបរោលាយដូចជាកពះបិរាកទង់។

• បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថកបរោលាយដូចជាកពះបិរាកទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃធំគ�ើង្ បីព្រះគុណផ្មគលើព្រះគុណរ�ូត�ល់ពទង់ទទួលបាៃៃូវភា្គ្ញគលញនៃ

សិរីល្អរបស់ព្រះបិតា)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបៃ្ពរីកពះ្ុណថ្មបលើកពះ្ុណរហូតដល់កទង់ោៃទទួលោៃៃូវភាពបពញបលញោ៉ាង

ដូចបម្ច?
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សូម�ួយសិស្សយល់ថាកពះ្ុណ្ ឺជា្ររាលាំងៃិងជាកពះបចសាដាម្រពរីកពះថដលអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច

ៃិងភាពតបមកើងប�ើង។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១9–២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីមូលបហតុថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃឲ្យសករាប់រោរបបើ្រសថមង្អំពរីរបបៀបថដលកទង់

ទទួលោៃភាពបពញបលញនៃកពះវរបរិា។

• បោងរាមខ១9,បហតុអ្វរីកពះអង្គសប្រ្គះបបើ្រសថម្ងពរីរបបៀបថដលកទង់ទទួលោៃភាពបពញបលញនៃកពះវរបរិាដូបច្នះ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបើ្រសថមង្អំពរីរបបៀបថដលកទង់ោៃទទួលភាពបពញបលញមួយ

្ឺបដើម្បរីឲ្យបយើងអាច«យល់ៃិងសាគល់»កទង់ៃិងកពះវរបិរាសួ្ ៌បហើយសាគល់របបៀបបដើម្បរីថាវាយបង្គំកពះបិរាៃិងទទួល

ៃូវភាពបពញបលញរបស់កទង់។សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរកប៊ូសអព័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅបលើរោតាបខៀៃ៖(បសច្រតេរីថ្លែងបៃះកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងThe Promised Messiah : 
The First Coming of Christ(ឆ្នាំ១9៧៨)ទំពព័រ៥6៨]។

« ការ ថ្វាយបរ្ំ ដ៏ ឥ្រងខ្ចាទះ ្ ឺជា ការ ្តាប់តាម ។ ងយើរ ងោរព ដល់ អ្ក ទារំឡាយ ណដល ងយើរ ្តាប់ តាម » ( ណអលង�ើរ  

្បមូស អរ រា៉ាក់ខន�ដី ) ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរថាវាយបង្គំរាៃៃព័យដូចបម្ច?

• បតើបយើងថាវាយបង្គំដល់កពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើង

ពតូវថ្វាយបង្គំ�ល់ព្រះវរបិតាសួគ៌គោយការគធ្ើតាមគំរូនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ)។

• បតើរោររី្រចបកមើៃរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះពរីកពះ្ុណថ្មបលើកពះ្ុណកសបដៀងោនាបៅៃឹងដំបណើររោរនៃរោរបរៀៃសូកតៃិង

រោររី្រចបកមើៃថដលបយើងអាចទទួលបទពិបសាធៃ៍របបៀបណ្?

• បតើបសច្រ្រីសៃយាអ្វរីខលែះកតវូោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:២0ដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបធ្វើ

រាម្ ំរូរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបសក់ទង់?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ពបសិៃ

គបើគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយគនារះគយើងអាចទទួលបាៃភា្គ្ញគលញនៃព្រះវរបិតា�ូចផ�លព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

ទទួលបាៃែងផ�រ)។

សូមបលើ្ររូបភាពរបស់កពះអង្គសប្រ្គះប�ើងថដលអ្ន្រោៃោ្់ររំាងបៅបពលចាបប់ ត្េើមថានា្រ់។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃទរីបនាទាល់មួយអំពរី្ ំរូរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរបបកងៀៃៃិងដរ្វាយធួៃរបសក់ទង់?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបៃ្«កពះ្ុណថ្មបលើកពះ្ុណ»(្�ៃិងស�93:១3)បហើយរោៃ់ថតរោលាយដូចជាកទង់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ�តូថរៃសូស្នតូបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

្ិតអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចងប់ធ្វើបដើម្បរីថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះអង្គសប្រ្គះ៖

« េរូម កុុំ �ំពឹង ឲ្យ បាន ល្អ ឥតគខាចាះ ក្ញង គពល ដតម�ួគឡើ� ។ គ្រើអ្ក �ំពឹង ដរូគចានាះ គនាះ អ្ក នឹង ខកចធិត្ 

គហើ� ។ េរូម ឲ្យន្ងៃ គនះ  បាន ល្អ ប្រគេើ� ជាង ក្លពតី ម្សធិលមធិញ គហើ� រាន ន្ងៃ ដេ្អក បាន ល្អ ប្រគេើ� ជាង ន្ងៃ 

គនះ ។ ក្� ល ល្ួង ដដល វា ប្រដហលជា បាន �កឈ្ះ គលើ គ�ើង ខលៃះៗ គៅន្ងៃ គនះ ចរូ �កុុំ ឲ្យ វា �ក ឈះ្ គលើ គ�ើង 

គៅ ន្ងៃ ដេ្អកគឡើ� ។ ដរូគច្ះ េរូម ្រន្ គ្្វើ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រគេើ�គឡើង ពតីមួ�ន្ងៃ គៅម�ួន្ងៃ គហើ� កុុំ ទុក ឲ្យែតីវិត 

�្រេ់ អ្ក បតរូវ ្រញ្ច្រ់ គោ� ោមន េគបមច គេចក្តីល្អ ដល់ អ្កដនទ ក៏ ដរូចជា ខលៃលួន ឯង គឡើ� » (Teachings of 
Presidents of the Church: Lorenzo Snow  [ ឆ្នាុំ ២០១២ ], ទុំព�័ ១០៣) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវ

របបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលពួ្រប្ៃឹងថស្វងរ្ររោររី្រចបកមើៃៃិងរោរថ្រលម្អបោយរោរបធ្វើរាម្ ំរូរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ។
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គមគ�ៀន ទតី ៩៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣:២១–៥៣
បមបរៀៃទរី9៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:២១–៥3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣:២១–៣៩

្្ះអម្ចាស់ោនតណនាំ្ ួកអ្នករែជ្មើររែស់្្រង់អំ្ រីរជរែៀរែជដើម្បរី្រ្រួលជសចក្រី្ិែនិង្ នលែឺ

សូមបស្ើរដល់សិស្សថដលជា្រូៃច្បងបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់ពួ្រប្ឲ្យបករោ្រឈរប�ើង។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាទៃំួលខុសកតូវមួយចៃំួៃនៃរោរបធ្វើជា្រូៃច្បងរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សអង្គនុយចុះវិញ។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា93:២១–២3

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបបើ្រសថមង្អំពរីកពះអង្គកទង់។

• កសបរាមខ២១បតើភាពខុសថបលែ្រអ្វរីខលែះថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃបៅ្រ្ននុងចំបណ្ម្រូៃវិញ្ញាណនៃកពះវរបរិាសួ្៌

ទាំងអស់?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគឺជាកូៃច្ងនៃកៃូគៅខ្ងវិញ្ញាណនៃ

ព្រះវរបិតាសួគ៌ទាំងអស់)។

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជា្រូៃច្បងនៃកពះបិរាបនាះកទង់្ ឺជា«អ្ន្រទទួលមរត្រថដលោៃថតងរាំង»

បលើអ្វរីៗទាំងអស់ថដលកពះបិរារាៃ(បហបកពើរ១:២)។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកទង់ចង់ឲ្យ្រូៃបៅរបស់កពះវរបិរាសួ្៌

ទាំងអស់ថច្រចាយោនានៃប្ររតំថណលបៃះ។បយើងរាៃឱរោសបដើម្បរីបធ្វើជា«អ្ន្រក្ងមរត្រនៃកពះជាមួយកពះក្រីស្ទ»

(រ៉ូម៨:១៧)បហើយកតូវោៃរាប់បៅ្រ្ននុងចំបណ្ម«សាសនាចក្រនៃ្រូៃច្បង»(្�ៃិងស�93:២២,សូមបមើល្ ងថដរ

្�ៃិងស�៧6:៥១–៥4)។បៅរាមរបបៀបបៃះបយើង្៏រអាចទទួលៃូវអ្វរីៗទាំងអស់ថដលកពះបិរារាៃ្ ងថដរ(សូមបមើល

្�ៃិងស�៧6:៥៥,៨4:3៧–3៨)។

• កសបរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:២២បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបធ្វើជាអ្ន្រទទួលសិរីល្អនៃបុកតច្បង?

• បតើរោរបធ្វើជា្ូរៃសំណប់រាមរយៈកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃៃព័យដូចបមតេច?(បដើម្បរីប្រើតម្ងបទៀតខាងវិញ្ញាណបហើយោៃសាអាតពរី

ក្ប់អំបពើោបរាមរយៈកពះបចសាដានៃដរ្វាយធួៃ)។

• សូម្រំណត់សរាគល់បៅ្រ្ននុងខ២១ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកទង់្ ឺជា«រោលបដើមដំបូង្ ង់បៅជាមួយ

កពះវរបិរា»។កសបរាមខ២3បតើៃរណ្ប្្សងបទៀតថដលរោលដំបូងោៃបៅជាមួយកពះវរបរិា?(ោ្រ្យអ្ករាល់ោនា

បៅ្រ្ននុងខបៃះសំបៅបៅបលើ្រូៃបៅវិញ្ញាណទាំងអស់របស់កពះវរបិរាសួ្ ៌។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ�ំៃួសោ្រ្យ

អ្ករាល់ោនាបៅ្រ្ននុងខ២3បោយប្មះរបស់ពួ្រប្បហើយសរបសរវបៅរឹមទំពព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលបយើងោៃរស់បៅជាមួយកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុង�រីវិតមៃុ�រីវិតបៃះបនាះបយើង

កតូវោៃបបកងៀៃបោយកពះបិរាៃិងកពះរា�បុករាបហើយរាៃឱរោសបដើម្បរីទទួលយ្រឬបដិបសធបសច្រ្រីពិត។សូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:២4–២6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃបបកងៀៃអំពរីបសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

បរុព្វកថា
គនះ ្ ឺ ជាដែ្ក ទតីពតី� នន គមគ�ៀន ពតី� អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៣។ ពយាក្�ី 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បានទទួល វិវ�ណៈគនះ គៅន្ងៃទតី ៦ ដខឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ។ 

គៅក្ញងដែ្កខាង គបក្� នន វិវ�ណៈ បពះអរាចាេ់បានគ្រើក េដមង្ គេចក្តីពធិត 

េុំខាន ់អុំពតី ែតីវិត មុន ែតីវិត គនះ �្រេ់ គ�ើង ។ គៅ បោ នន វិវ�ណៈ គនះ បាន ទទួល 

រាន មនុេ្ស ជាគបចើន បានគែឿ ថ្ ែតីវិត �្រេ់ គ�ើង បាន ចា្រ់ គែ្ើម គពល ចា្រ់ ទុំនែ្ទ 

រាដា� ឬ គៅគពល ចា្រ់ កុំគណើត មក ។ ក្� ្ ធិត ដរូគច្ះ ្ឺ រានជាទរូគៅ គៅេព្វ 

ន្ងៃគនះ ែងដដ� ។ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ថ្ « ក្ល គដើម ដុំ្ររូង 

មនុេ្ស ក៏ បាន គៅ ជាម�ួ នឹង បពះ ដដ� » (្. នធិង េ. ៩៣:២៩) គហើ� ថ្ វិញ្ញាណ 

�្រេ់ គ�ើង ្ឺ អេ់កល្ជានធិច្ច ។ បទង ់ក៏ បាន ្រគបងៀន អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល គ�ើង 

អាច ទទួល បាន គេចក្តីពធិត នធិង ពនលៃឺ គហើ� បាន ដណនាុំ ពយាក្�ី នធិង អ្កដឹកនាុំ 

សាេនាចបក ដនទគទៀត ឲ្យ គ�ៀ្រចុំគ្ហោឋាន �្រេ់ពួកគ្ឲ្យរាន�គ្រៀ្រគ�ៀ្រ�� 

គដើម្តីប្ួសា��្រេ់ពួកគ្អាចបតរូវ បាន ពបងឹង នធិង ក្�ោ� ។
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• បតើអ្ន្របរៀៃម្រពរីៃិយមៃព័យនៃបសច្រ្រីពិតរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ២4អ្វរីខលែះ?

• បតើៃរណ្កតូវោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ២៥?(សារំាង)។

• បតើសារាំងពយាោមរាៃឥទ្ធិពលបលើចបំណះដឹងអំពរីបសច្រ្រីពិតរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?(ឃ្លា«រោរណ៍ណ្ថដល

បលើសឬតិចជាងបៃះ»បរ្ហាញថាសារំាងពយាោមបង្ខតូចបហើយរោត់បៃថែយចំបណះដឹងរបស់បយើងអំពរីបសច្រ្រីពិត)។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ២6អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:36–3៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតបថៃថែម

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្វរីខលែះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាពៃលែឺៃិង

បសច្្ររីពិត្៏របៅថាជាបញ្ញ្ា ងថដរ្ឺជាចរ្ិរល្រ្ខណៈរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវរបរិាសួ្៌)។

• បតើបយើងទទួលកបបោ�ៃ៍បោយរោរទទួលពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្សអាច្ ្ល់ចបមលែើយប្្សងៗោនា។

បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយតបសូម�ួយពួ្រប្សាគលៃ់ូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គោយការទទួល្ៃលឺៃិងគសចក្ដបី្ិត

គនារះគយើងអាចផពបកាលាយ�ូចជាព្រះគយសូ៊វពគបីស្ទៃិងព្រះវរបិតាសួគ៌)។
0 200 400 600 800 1000

ស រ្ូវសាឡី ស្ងែ

តាមរយៈការទទួលពន្លឺនិងសេចក្តីពិតសោះសយើងអាចកាលាយដូចជាពពះសយេ៊ូវព្តីេ្ទ
និងពពះវរបិតាេួ្៌។

សយើងទទួលសេចក្តីពិតនិងពន្លឺសៅសពលសយើងរកសា
ពពះបញ្ញត្ិទាំងឡាយ។

ការមិនសោរពពបតិបត្ិនិងទម្លាប់ខុេឆ្គងបណ្តាលឲ្យសយើង
បាត់បង់ពន្លឺនិងសេចក្តីពិត។

្ហរដ្ឋអាមេរិកមៅក្នុែ១៨៤៧

កាណ្ដា

ម៊ិកេិច

មហាេមុពទ
បា៉ាេ៊ីហិ្ក

ទឹកដតីអាសមរិកាំងសដើម

ជ.

ខារ៉រូលីណាខាែត្បូែ

្.ម.
មហាេមុពទ
អាត្ង់ទិច

សូម្តចមលែងឌរីោ៉ាករោមថដលអមជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបែុថៃតេ្រុំោ្រ់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅ្រ្ននុងកបអប់ទាំងពរីរប�ើយ។សិស្ស

ៃឹងរ្រប�ើញថាបោលរោរណ៍ទាំងបៃះជារោររី្រចបកមើៃ្រ្ននុងបមបរៀៃ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យចមលែងឌរីោ៉ាករោមទ្ុរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:២6–២៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលបយើងកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីទទួលបសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺ។

• បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលបសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងទទួល

គសចក្ដបី្ិតៃិង្ ៃលឺគៅគ្លគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកបអប់បៅខាងសាដាំនដនៃ

ឌរីោ៉ាករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ)។
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• បតើរោរបោរពបទបញ្ញតតេិ�ួយបយើងទទួលោៃបសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រោៃទទួលបសច្រ្រីពិតៃិងពៃលែឺបោយរោររ្រសាបទបញ្ញតតេិ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងរស់បៅជាមួយកពះមៃុបពលបយើងប្រើតម្របនាះបយើងរាៃសិទ្ធិបសរីភាព–ជាលទ្ធភាព

បដើម្បរីបក�ើសបរើសៃិងបធ្វើស្រម្ភាពសករាប់ខលែលួៃបយើង។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:២9–3២

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀបថដលរោរបកបើសិទ្ធិបសរីភាពរបស់បយើងរាៃឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាព

របស់បយើងបដើម្បរីទទួលពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតបោយរបបៀបណ្។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ3១–3២បតើរាៃ្ លវិោ្រអ្វរីខលែះបបើបយើងបក�ើសបរើសពុំទទួលយ្រពៃលែឺ?(បយើងោ្រ់ខលែលួៃបយើងបៅបករោមរោរ

ោ្រ់បទាស។បៃះរាៃៃព័យថាបយើងបរ្អា្រ់រោររី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងបោយរោរបដិបសធពុំទទួលយ្រពៃលែឺថដល

រាៃដល់បយើងបនាះ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចោត់បង់ពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតថដលបយើងោៃទទួលរួចបហើយថដរឬបទ?(បដើម្បរី�ួយសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះ

សូមអបញជើញឲ្យពួ្រប្ថស្វងរ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:39)។អ្ន្រ្រ៏អាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថស្វងរ្រ

បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា១២:១0–១១)។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលបណ្ដាលឲ្យបយើងោត់បង់ពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត?(សិស្ស្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

ការមិៃគោរ្ពបតិបត្តិៃិងទគំៃៀមទមាលាប់ខុសឆ្គងបណាដាលឲ្យគយើងបាត់បង់្ ៃលឺៃិងគសចក្ដបី្ិត។សូមសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកបអប់បៅខាងបឆ្វងនដនៃឌរីោ៉ាករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើ្ំរូនៃទបំៃៀមទំលាប់ឬស្រម្ភាពទបូៅថដលមៃុស្សជាបកចើៃោៃបធ្វើមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលអាចបណ្ដាលឲ្យបយើង

ោត់បង់ពៃលែឺៃិងបសច្្ររីពិតពរីកពះវរបិរាសួ្ ៌របស់បយើង?

ស្រម្ភាពដូចខាងបករោមអាច�ួយបរ្ហាញពរីរបបៀបថដល�បកមើសផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងបដើម្បរីបោរពឬមិៃបោរពរាម

បទបញ្ញតតេិរបសក់ពះ�ះឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់បយើងបដើម្បរីទទួលោៃពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតឬោត់បង់វ។សូម

បរ្ហាញពព័ត៌រាៃដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬចមលែងវបៅបលើក្រោសថច្រសករាប់សិស្សរានា្រ់ៗ។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្់រអាៃ្រថាខណ្ឌទរីមួយឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពៃ្យល់ពរីរបបៀបៃិងមូលបហតុថដលរោរបក�ើសបរើសរបស់រា៉ាបរៀៃឹង

�ះឥទ្ធិពលបលើលទ្ធភាពរបស់នាងបដើម្បរីទទួលពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតោ៉ាងណ្ខលែះ។បនាទាប់ពរីសិស្សបរៀបរាប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្

ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមបធ្វើដំបណើររោរបៃះជាមួយៃឹង្រថា្រណ្ឌ២–4ម្ងបទៀត។

 ១. រា៉ាគ�ៀ អ ធ្ិសាឋាន គ�ៀងរាល់បពឹក នធិង លាងាច  ។ នាង រាន អា�មមេណ៍ គេចក្តី អុំណ� ដដល បាន គ ្្វើ ក្�្រគបមើ �កសា គេចក្តី 

េញ្ញា �្រេ់ នាង នធិង បសាវបជាវ ្រទ្ម្ពតី� ជា គ�ៀង រាល់ ន្ងៃ ។ នាង បាន ែួ� ប្រមរូល ប្ួសា� �្រេ់ នាង មក េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� នធិង អ្ធិសាឋាន ជា ប្ួសា� យ៉ាង គទៀងោត់ ។ នាង ទន្ទឹង�ង់ ចាុំ ទទួល ោន សាបក្ម៉ង់ រាល់េបាដាហ៍ គៅ 

បពះវិហា� ។

 ២. រា៉ាគ�ៀ អ ធ្ិសាឋាន គហើ�េធិកសា ្ ម្ពតី� ជា ញឹកញា្រ់ ្រ៉ុដន្ ពុុំ ដមនជា គ�ៀងរាល់ ន្ងៃ គនាះគទ ។ ភា្គបចើននាង ចរូល�ួម ក្ញង 

បពះវិហា� គហើ�តាម្មមេតា នាង សាដា្រ់ អ្កោុំងឡា� ដដលគឡើងនធិយ� នធិង ្រគបងៀន  ។ នាង គៅ េកមមេភាព 

�ុវនា�ី គ្រើនាង ដឹង ថ្ មធិត្ �្រេ់នាង នឹង គៅទតីគនាះ ។

 ៣. រា៉ាគ�ៀ អ្ធិសាឋាន ថ្ គ្រើ េធិនជា នាង ពុុំ គនឿ�ហត់ ឬ គបេកឃ្លាន។ នាង ែួ�កធិច្ចក្� រ្� ែ្ទះ មធិនគពញនដគពញគែើង 

គហើ� អាន្ម្ពតី� ជាមួ� ប្ួសា� ដត គពលដដល រ្� បេលួ ្ុ៉រគណាណះ ។  តាម្មមេតា នាង បាន គ្ច បពះវិហា� គហើ� 

គ្ច ពតី េកមមេភាព �ុវនា�ី ។ ែួនក្ល នាង ពុុំ គោ�ព ចបា្រ់ នន បបាជាញា វាង នវ  ។

 ៤. រា៉ាគ�ៀ ពុុំដដលអ្ធិសាឋាន អាន បពះ្ម្ពតី� ឬ ចរូល�ួម ក្ញង ក្� ប្រែុុំ សាេនាចបក គទ ។ ្រ៊ីេ្សព បាន េុុំ ែួ្រនាង ្រ៉ុដន្ 

នាង នឹង ពុុំ នធិយ� ជាមួ� ្រ៊ីេ្សព គទ ។ នាង គលមេើេ នឹង ោក្យ េម្តី នន បបាជាញា វាងនវ ជា ញឹកញា្រ់ ។ នាង ដតង គ្លាះ 

ប្រដកក ជាមួ� េរាែធិក ប្ួសា� ។ នាង រានអា�មមេណ ៍គៅ ឆ្ងា�ពតី បពះវ�្រធិតាេួ្៌ ។

• ថ ្្អ្របៅបលើឧទាហរណ៍ទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសបកមចចិតតេកបចាំន្ងៃរបស់បយើងៃិងឥទ្ធិពលរបស់

ព្ួរប្បៅបលើពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិតថដលបយើងទទួលោ៉ាងដូចបម្ច?
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គមគ�ៀនទតី ៩៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣:២១–៥៣

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣:៤០–៥៣

្្ះអម្ចាស់្ូរនាមនដល់្ ួកអ្នករែជ្មើ្្រង់ឲ្យជរៀរែចំជ្ហោឋានឲ្យម្នរជរែៀរែជរៀរែរយ

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមជាមួយៃឹងនដ្ូព្ួរប្៖

• បតើរោរកោកសព័យទា្រ់ទងរបស់អ្ន្រជាមួយៃឹងឪព្ុររាដាយអ្ន្រឬសរា�ិ្រក្ួសារដនទបទៀត�ួយអ្ន្រឲ្យរី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងពៃលែឺ

ៃិងបសច្រ្រីពិតោ៉ាងដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃពិភា្រសាអំពរីសំណួរទាំងបៃះសូមអបញជើញព្ួរប្ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូល។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:40ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរទទួលខុសកតូវថដលកពះោៃកបទាៃដល់ឪព្ុររាដាយ។

• បតើរោរទទួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលកពះោៃកបទាៃដល់ឪព្ុររាដាយ?

• បតើឪព្ុររាដាយចិញ្ចឹមបរីោច់្រូៃរបស់ពួ្រប្«បៅ្រ្ននុងពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត»ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:4១–4៨បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំថ្ហ្វបឌើរ្ិរ�រីវិលលាស៏,

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងយែូថសបស្៊ីធ�ុញ្ញព័រឲ្យបធ្វើឲ្យល្អកបបសើរបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដល់្ូរៃបៅរបស់ពួ្រប្អំពរីពៃលែឺៃិងបសច្រ្រីពិត

បហើយបរៀបចំក្រុមក្ួសារពួ្រប្ឲ្យរាៃរបបៀបបរៀបរយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:49–៥0

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរកពរាៃមួយថដលអៃុវតតេចំបោះក្រុមក្ួសាររបស់បយើង។

• បតើរោរកពរាៃអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូច

ខាងបករោម៖គយើងពតូវផតអធោិឋាៃជាៃិច្ចគ�ើយឧសសា�៍្យាយាមៃិងខ្ល់ខ្វាយអំ្ បីគគ�ោឋាៃជាៃិច្ចផពកងោតាំងៃឹង

មាៃអំណាចគលើគយើង)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«ឧសសាហ៍ពយាោមៃិងខ្វល់ខាវាយអំពរីប្ហោឋាៃ»?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះបរីជារោរកពរាៃបៃះកតូវោៃ្ ្ល់ដល់ឪព្ុរ្រ្រី្រ៏វអៃុវតតេចបំោះក្រមុក្ួសាររបស់ពួ្រោត់្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ្ល់បោបល់ៃូវវិធរីទាំងឡាយថដលយុវវព័យអាចឧសសាហ៍ពយាោមៃិងខ្វល់ខាវាយអំពរីប្ហោឋាៃ។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយម្រពរីសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលសិស្សោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

បៃះ។សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរមួយ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចណំ្ំ

្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

 ១. ្បាប់ នូវ បទ្ប ្្ញ្រ្ិ មួយ ណដលអ្កអាច ងោរព តាម កាន់ណ្រ ងសាមាទះ្្ររ់ ងដើម ដ្ីអ្កអាច បងរ្កើន ពន្ឺ នរិ ងសចក្ដីពិ្រ ។  

ង្រើ អ្កនឹរ ងធ្ើអ្ដីខ្ទះ ងដើម ដ្ី កាន់ណ្រ ងសាមាទះ្្ររ់ ងៅក្នុរការ រកសា បទ្ប្្ញ្រ្ិ ងនាទះ ?

 ២. ង្រើអ្កអាច កាន់ណ្រ ឧសសាហ៍ពយាោម នរិ ខ្ល់ ខ្វាយ អំពដីង្ហោឋាន ោ៉ារ ដូចងម្ច ? សូម សរងសរ ងោលងៅមួយ  

ណដល ្បាប់ពដីវិធដីមួយ ណដលអ្កនឹរ ពយាោម ងដើម ដ្ីណកលម្អ អំ�នុរ សបាដាហ ៍ង្កាយ ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៤–៩៦
បមបរៀៃទរី99៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា94–96

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៤

្្ះអម្ចាស់រែង្ររែ់ឲ្យ្ួករែរិស្ុរ្សាងសង់ជ្ហោឋាន្ រីរជហើយរែញ្ជាករ់ែតន្មអំ្រីជសចក្រី្ែូវការជដើម្បរីសាងសង់

្្ះវិហាររែរិសុ្រ្។

សូមឲ្យសិស្សកសនមពរីឱរោសថដលពួ្រប្រាៃបដើម្បរីបធ្វើដបំណើរបពញកបបទសបៅរោៃ់ទរីក្រុងជាបកចើៃ។បៅបពលពួ្រប្បធ្វើដំបណើរ

ពួ្រប្ោៃ្រត់សរាគល់ថារាៃ្ររីឡាោឋាៃបៅ្រណ្ដាលទរីក្រុង្រ្ននុងទរីក្រងុទាំងឡាយ។

• បតើរោរណ៍បៃះអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់អំពរីមៃុស្សនៃកបបទសបៃះោ៉ាងណ្ខលែះ?

• បបើអ្ន្រៃឹងបៅបរៀបចំទរីក្រុងធំមួយបតើអ្ន្រៃឹងោ្រ់អ្វរីខលែះបៅ្រណ្ដាលទរីក្រុង?បហតុអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា94:១,3,១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយកោប់អំពរីអោរចំៃួៃបរីថដលកពះអរាចស់ោៃបរ្គប់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូកតូវសាងសង់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• អោរទាំងបរីបៃះបរ្ហាញអ្វរីខលែះថដលសំខាៃ់ចំបោះកពះអរាចស់?(ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ិរច្ចរោរនៃ

្ណៈកបធាៃទរីមួយបៅ្រ្ននុងរោរទទួលោៃវិវរណៈៃិងរោរបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងរោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរៃិង្រិច្ចរោរ

ដនទបទៀតថដលកពះអរាចស់បរ្គប់ម្រ)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា94:១3–១៧បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់នហរ៉ុមស្៊ីធ,

បរយណុល្សខាហ៊ូៃៃិងោ៉ាបរឌខារបតើរបដើម្បរីបបងកើតជា្ ណៈ្រម្រោរមួយសករាប់អោរទាំងឡាយថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា94។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា94:១6បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីរ្រៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់

ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអំពរីរោរសាងសង់អោរទាំងឡាយសករាប់្ ណៈកបធាៃៃិងសករាប់រោរបោះពុម្ព។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរី

អ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើងមុៃអោរពរីរប្្សងបទៀត?បតើរោរណ៍បៃះអាចបបកងៀៃបយើងអំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃកពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?(អ្ន្រអាចកោប់ដល់សិស្សថាអោរពរីរប្្សងបទៀតពុំថដលោៃសាងសង់

ប�ើងបទ)។

បរុព្វកថា
បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ វិវ�ណៈ ដដលបាន កតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៩៤ គៅន្ងៃទតី ២ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ គហើ� បាន ដឹកនាុំ ពួក្រ�ិេុទ្ 

ឲ្យ សាថា្រនា ទតីបកុង ខឺតឡង់ បេគដៀង ោនា នឹង �គ្រៀ្រ ដដល បទង់បាន ដណនាុំ ពួកគ្ ឲ្យ 

សាថា្រនា ទតីបកុង េី៊�៉រូន គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ែងដដ�។ បពះអរាចាេ់ ក ៏បាន ្រញ្ជា ពួក្រ�ិេុទ្ 

ឲ្យសាងេង់ កដនលៃងមួ� េបរា្រ់ ្ ណៈប្រធាន ( អោ� �ដ្ឋបាល សាេនាចបក ) នធិង 

កដនលៃង េបរា្រ់ គបាះពុម្ព ្រដនថែម ពតីគលើបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ដដល បទង់ ធាលា្រ់បាន ្ររ្គ្់រក្ល 

ពតីមុន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ សាងេង់ ។ ពតី� ដខ មុន គៅន្ងៃទតី ១ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល �ក បាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៩៥ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន វា� ផាចាល ពួក្រ�ិេុទ្ េបរា្រ់ក្� ពនយាគពល ក្� 

សាងេង់ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៦ រាននរូវ ក្� 

ដណនាុំ �្រេ់បពះអរាចាេ់េបរា្រ់ដតងតាុំង នរូវល គខ វីតនតី « ក្ន់ក្្់រ » (្. នធិង 

េ. ៩៦:២) ជាអចលនបទព្យដដល បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ខឺតឡង ់នឹង បតរូវ បាន សាងេង់ 

គលើគនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៤–៩៦

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៥

្្ះអម្ចាស់ោនវាយផ្ចាលដល់្ ួករែរិសុ្រ្ស្ម្រែ់ការ្នយាជ្លសាងសង់្្ះវិហាររែរិសុ្រ្

សូមរំឭ្រសិស្សថាដំបូងប�ើយកពះអរាចស់បចញបទបញ្ញតតេិឲ្យសងក់ពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

៨៨:១១9ថដលោៃ្រត់ករាបៅន ង្ៃទរី២៧ៃិង២៨ថខធ្នតូឆ្នាំ១៨3២។(សូមសរបសររោលបរបិច្ទបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៥អំពរីរោលបរបិច្ទថដលវិវរណៈបៃះ

កតូវោៃកបទាៃឲ្យ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ណនាអំពរីបពលបវលាកបហា្រ់កបថហលថដលោៃ្រៃលែងបៅបៅចបនាលាះរោលបរបិច្ទទាំង

ពរីរបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងកោបៃះអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃដឹងអំពរីដរី្រម្សិទ្ធិបៅទរីក្រុងខឺត�ង់ថដលកតវូសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅន្ងៃទរី១ថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨33ព្ួរបរិសុទ្ធពុំោៃចាប់ប្្ើមសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធឬបរៀបចំចា្រ់ក្ឹះប�ើយ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៥:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃកោប់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីរោរពៃយាបពលរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើកពះអរាចស់បធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកទង់កសឡាញ់?(សិស្ស្ ួរថតកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ព្រះ

បាៃវាយផ្ចាល�ល់អ្កទាំងឡាយផ�លពទង់ពសឡាញ់។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំោ្រ្យថដលបបកងៀៃ

អំពរីបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

• បតើរោរវយផ្ចលរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្?(បដើម្បរីលត់ដំឬថ្រតកមូវ)។កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហតុអ្វរីកពះវយផ្ចល

ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលកទង់កសឡាញ់ោ៉ាងដូបច្នះ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បឆលែើយតបជាញ្ឹរញាប់បៅបពលពួ្រប្កតូវោៃវយផ្ចលឬថ្រតកមូវបោយៃរណ្

រានា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់អំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធ

មួយចំៃួៃោៃបឆលែើយតបចំបោះរោរវយផ្ចលរបសក់ពះអរាចស់៖

បនាទាប់ពរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា9៥ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំ

សាសនាចក្រោៃបធ្វើសៃ្និសរីទមួយបដើម្បរីពិភា្រសាអំពរីរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។«មៃុស្សមួយចៃំួៃចូលចិតតេ្រ្ននុងរោរ

សាងសង់បកោងនៃ្ ្ទះបហើយអ្ន្រដនទបទៀតចង់សង់្ ្ទះពរីបឈើហ៊ុប។យែូថសបោៃរំឭ្រពួ្រោត់ថាពួ្រោត់ពុំថមៃសាងសង់

ដំណ្្រ់មួយប�ើងសករាប់មៃុស្សបនាះបទបែុថៃតេ្ ឺសករាប់កពះបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា‹បងប្អតូៃកបុសទាំងឡាយបអើយបតើ

បយើងៃឹងសាងសង់ដណំ្្រ់សករាប់កពះរបស់បយើងពរីបឈើហ៊ុបឬ?បទខញនុំរាៃថ្ៃរោរល្អកបបសើរជាងបនាះ។ខញនុំរាៃបលែង់នៃដណំ្្រ់

របសក់ពះអរាចស់ថដលកពះអង្គផ្ទាល់ោៃកបទាៃឲ្យ›»។បនាទាប់ម្រយែូថសបោៃពៃ្យល់អំពរី្ំរូបពញបលញនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បនាះបងប្អតូៃកបុសទាំងអស់រាៃចិតតេរបំ្ើបរ្ីររាយ។ពួ្រប្ោៃបធ្វើដបំណើរបៅទរីរំាងនៃរោរសាងសង់ដ្ររបងបហើយោៃោ្រ់ដរី

បំបពញ្រ្ននុងថកសថដលោៃោំដុះបោយក្ួសារស្៊ីធរោលពរីមុៃ។បនាទាប់ម្រកសូវោៃ�កមះោ៉ាងសាអាតរួចបហើយនហរ៉ុមស្៊ីធ

«ោៃចាប់ប្្ើម�រី្របធ្វើជាក្ឹះ�ញ្ជាំង»។(សូមបមើលលូស៊ីរា៉ា្រស្៊ីធHistory of Joseph Smith by His Mother,
ោៃបោះពុម្ពបោយPreston Nibley[ឆ្នាំ១9៥៨],ទំពព័រ២30,២3១)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃម្រពរីព្ួរបរិសុទ្ធទាំងបៃះអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបឆលែើយតបចំបោះរោរវយផ្ចល?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ3កពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីរោរពៃយាបពលរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ

្ឺជា«អំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ណ្ស់»។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៥:៥–6បដើម្បរីបមើលប�ើញ

ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបកបៀបបធៀបជាអបំពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើរោរមិៃបអើបពើរៃឹងបទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់្រ្ននុងរោរសាថាបនាកពះវិហារបរិសុទ្ធដូចជា«បដើរបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីងងឹតទាំង

្រណ្ដាលន ង្ៃកតង់»ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើបយើងអាច«បដើរបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីងងឹតទាំង្រណ្ដាលន្ងៃកតង់»ោ៉ាងដូចបម្ចបបើបយើង

បក�ើសបរើសបដិបសធបទបញ្ញតតេិប្្សងបទៀតបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៥:4,៨–9ជាមួយនដ្ូ។សូមឲ្យពួ្រប្កោប់អំពរីមូលបហតុ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«កបបោ�ៃ៏ឲ្យ

បយើងអាចសបកមច្រិច្ចរោរថបលែ្រៗរបស់បយើងោៃ»[ខ4]អាចសបំៅបៅបលើរបបៀបថដលមៃុស្សពុំប�ឿបៅបលើវិវរណៈរោរ

ោងម្រ�ួបពរីសាថាៃសួ្៌ៃិងបរឿងខាងវិញ្ញាណដនទបទៀតអាចបមើលប�ើញថារោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ្ឺជាបរឿងចថមលែ្រ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យបយើងសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ?

(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅក្នុង

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធព្រះអមាចាស់បាៃគរៀបចំ្ ួកអ្កបគពមើពទង់ឲ្យគធ្ើកិច្ចការរបស់ពទង់គ�ើយពបទាៃអំណាច�ល់្ួកគគ)។
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គមគ�ៀនទតី ៩៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៤–៩៦

សូមពៃ្យល់ថា្បទានរាៃៃព័យថា្្ល់ដល់ៃរណ្រានា្រ់ៃូវអបំណ្យមួយ។រោរទទួលអបំណ្យទាៃពិសិដ្ឋបៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធរាៃៃព័យថាទទួលោៃអំណ្ចៃិងចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ៖

«ោល់ដត អ្ក បាន ចរូល ក្ញង ដុំណាក់ នន បពះអរាចាេ់ គហើ� បាន ទទួល ប្្រ់ ព�ែ័� ដដល �ង់ចាុំ អ្ក គៅ ទតីគនាះ 

គ្រើ មធិន ដរូគចានាះ គទ អ្ក មធិន បាន ទទួល អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដល សាេនាចបក បាន ែ្ល ់ឲ្យ គទ ។ ព�ែ័�េុំខាន់ 

នធិងអសាចា�្យ ្រុំែុត ោុំងអេ់ នន េរាែធិកភាព គៅក្ញង សាេនាចបក ្ឺ ជា ព�ែ័� ោុំងឡា� ណា ដដល គ�ើង 

បានទទួលគៅក្ញង ដុំណាក់ នន បពះ » ( The Holy Temple—a Beacon to the World» Ensign 

ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១១  ទុំព័� ៩៣ ) ។ 

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្រ្គះពរីរថដលបយើងអាចទទួលថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធនៃកពះរាៃអ្វរីខលែះ?(អំបណ្យទាៃពិសិដ្ឋ

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរ្ សាភាជាប់អាោហ៍ពិោហ៍)។

• បតើបរឿងមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចបធ្វើនាបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធៃិងពរ�ព័យបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ទាំងបៃះរាៃអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនានាថដលពួ្រប្ោៃទទួលរួច

បហើយៃិងរសប់ៅបោយស្រ្ិសមជាៃិច្ចបដើម្បរីទទួលបព័ណ្ចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ)។

សូមពៃ្យល់ថារោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់្ឺជា្រិច្ចរោរដ៏ធំថដលកតូវសបកមចរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ។បៅបដើមឆ្នាំ

១៨33រាៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រកបថហលជាតិចជាង២00នា្់របៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូបហើយភា្បកចើៃ្ ឺជាអ្ន្រក្រ។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៥:១១–១២ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្រ

បមើលពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាបបើពួ្របរិសុទ្ធៃឹងរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបស់កទង់។

• បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះបបើពួ្របរិសុទ្ធៃឹងបោរពរាមបទបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់?

សូម�ូៃដំណឹងដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាពួ្របរិសុទ្ធបៅអូនហអូោៃបៃ្រាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់បហើយ

ោៃសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីខ១១បៃះ?(សិស្ស្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងរកសា

បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយគនារះគយើងៃឹងមាៃអំណាចគ�ើម្បីគធ្ើអ្បីផ�លព្រះអមាចាស់បាៃសុំឲ្យគយើងគធ្ើ)។

• បតើសាថាៃភាពមួយចំៃួៃថដលអ្ន្រអាចៃឹងកបឈមមុខ្រ្ននុងបោលលទ្ធិបៃះអាចអៃុវតតេរាៃអ្វរីខលែះ?បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រ

ោៃទទួល�ំៃួយរបស់កពះអរាចស់ឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយបោយសារថតអ្ន្ររ្រសាបទបញ្ញតតេិកទង់បៅបពលណ្?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៥:១3–១៧បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំអំពរីទំហំៃិង

មុខរ្រនៃបៃ្ទប់ជា្់រលា្់រនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃខ១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវរបបៀបមួយថដលកពះអរាចស់ោៃបរ្ហាញថាកទង់ៃឹងបបំពញៃូវរោរសៃយាបៃះបដើម្បរីកបទាៃដល់ព្ួរប្

ៃូវកពះបចសាដាបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាច

បរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាៃឹងបរ្ហាញដល់មៃុស្សបរីនា្រ់អំពរីរបបៀបថដលកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ួរកតូវោៃសាងសង់។

បុរសទាំងបរីរូបបៃះ្ឺជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបមើលប�ើញពរីរបបៀបថដលរោរសៃយាបៃះកតវូោៃបំបពញសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោម

ឲ្យឮៗ៖

យែូថសបសី្៊ធ,ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃអធិសាឋាៃរួមោនាបហើយោៃប�ើញកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង

រោរៃិមិតតេ។បនាទាប់ពរីរោរបមើលប�ើញៃូវថ្្ន្រខាងបករៅោ៉ាងលម្អិត«អោរហា្រ់ដូចជាបលចម្របលើ[ពួ្របលា្រ]»បហើយ

ពួ្របលា្រោៃបមើលប�ើញថ្្ន្រខាង្រ្ននុងនៃអោរដូចជាព្ួរបលា្រោៃសថែិតបៅខាង្រ្ននុងអោរបនាះ(សូមបមើលTeachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith២00៧],ទំពព័រ២៧១)។បករោយម្របៅបពលកពះវិហារបរិសុទ្ធ

សាងសង�ិ់តបហើយបនាះថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សោៃៃិោយថាវរាៃរូបរាងដូច្ ំរូថដលោត់ោៃបមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេ

ចាបរ់ាំងពរីបរឿងលម្អិតៗ តូចរាចបំ្ុតបហើយោត់ពុំអាចកោប់ពរីភាពខុសោនារវង្ំរូកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេៃិង

កពះវិហារបរិសុទ្ធថដលោៃសាងសង់បនាះបទ។

• បៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍បៃះបតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធៃូវអណំ្ចបដើម្បរីបធ្វើៃូវអ្វរីថដលកទង់ោៃសុំឲ្យព្ួរប្បធ្វើ

ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

ងផ្ដាតងៅងលើ្ពោះវិហារបរិេុទ្ធ

ដែ្កម�ួននគោល្រុំណង �្រេ់ ថ្នាក់ 

េធិក្ខាសាលា នធិង ថ្នាក ់វទិយាសាថាន សាេនា 

្ឺគដើម្តី ែួ� �ុវែន នធិង �ុវមែ្ធិម វ័� 

េបរា្រ់ព�ែ័� នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ 

គៅគពល អ្ក ្រគបងៀន េរូម ពធិចា�ណា អុំពតី 

�គ្រៀ្រ ដដល អ្កអាច ែួ�េធិេ្ស ឲ្យ�ល់ 

ដឹង រានអា�មមេណ៍ថ្េុំខាន់ នធិងអនុវត្ 

គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� 

ោក់ទង នឹង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ 

គៅគពលអ្កគ្្វើដរូគចានាះ អ្កអាច 

្រុំែុេ្ុំនធិតេធិេ្ស ឲ្យ �េ់គៅ គោ�រាន 

ភាព េក្ធិេមនឹងព�ែ័�ននបពះវិហា�

្រ�ិេុទ្ ្ឺជាអាទធិភាពមួ�គៅក្ញងែតីវិត 

�្រេ់ ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ៩៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៤–៩៦

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៦

នូវលជខវីែនរី្ែវូោនចាែ់តាំងឲ្យកាន់ការែ់នូវរាល់្្រ្្យសម្បែ្តិររែស់សាសនាច្កទាំងអស់

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា96កពះអរាចស់ោៃថណនាំថាប៊ីស្សពៃូវលបខវីតៃរី្ួរថតរោៃ់រោប់

ៃូវរាល់កទព្យសម្បតតេិរបស់សាសនាចក្រ។កពះវិហារបរិសុទ្ធៃឹងសាងសង់បៅ្រថៃលែងថដលោៃ្រំណត់បោយកពះអរាចស់បហើយ

ប៊ីស្សពវិតៃរីៃឹងថប្រថច្រដរីធលែរីថដលបៅសល់ជា�តូដ៍ៗសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងថស្វងរ្រប្ររមរត្រ។ដរី�តូដ៍ៗមួយចៃំួៃ

ទាំងបៃះកតូវោៃ្រំណត់បដើម្បរីអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របមើលខុសកតូវសករាប់រោរបោះពុម្ពវិវរណៈទាំងឡាយ។រោរទទួលោៃ

ប្ររតមរត្របៃះៃឹង�ួយពួ្រប្លះបង់បពលបវលារបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើ្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់ថដលរួមរាៃទាំងរោរបោះពុម្ព

កពះបៃ្ទតូលនៃកពះ្ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា96:4–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប ្្ទៀងរាមៃិងកោប់អំពរីរបបៀបថដលរោរបោះពុម្ពកពះបៃ្ទតូលនៃកពះៃឹង�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំ្ ងថដរថាយែូហាៃចៃសុៃ្ួរថតអៃុញ្ញាតឲ្យចូលជាសរា�ិ្រនៃ

សហសរា្មថដលបមើលខុសកតូវបលើហិរញ្ញវតថែនុរបស់សាសនាចក្ររោរបោះពុម្ពៃិងកបតិបតតេិរោរអា�រីវ្រម្ទាំងឡាយ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យសបង្ខបបសច្រ្រីពិតថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃម្រពរីបមបរៀៃបៃះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្

ឲ្យបធ្វើរាមបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។
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គមគ�ៀនទតី ១០០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៧
បមបរៀៃទរី១00៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៧:១–៩

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនសម្ជិកអំ្រីសាោនន្ ួកតអលជ�ើរជៅរដ្ឋមិសសួរីអំ្រីអវរីតដល្ួកជ្្ែវូតែជ្វើជដើម្បរី្រ្ួរលយក

្្រង់។

សូមសរបសរកបបោ្មៃិបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសិស្សឲ្យបបំពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្៖

ខ្នុំ ងៅ សាលា ងោយសារ ណ្រ . . .

ខ្នុំ ងៅ ្ពទះវិហារ ងោយសារ ណ្រ . . .

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងរដូវររ្នៃឆ្នាំ១៨3២–33កពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របដើម្បរីបបងកើតសាលា

នៃព្ួរពយារោរីបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។ោ៉ាលរី្រីកោតតេបធ្វើជាអធិបតរីបលើសាលាបរៀៃមួយថដលកសបដៀងោនាបៅ

អ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមរីសសួរី–ជាសាលាសករាប់ពួ្រថអលបឌើរ។សរា�ិ្រនៃសាលាបៃះោៃសរបសរបៅរោៃ់យែូថសប

ស៊្ីធថដលបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូ។ជារោរបឆលែើយតបបលា្រោៃទទួលវិវរណៈថដលឥ�តូវបៃះកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់អំពរី

របបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីបងប្អតូៃកបុសជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីនៃស៊ីយែូៃ(រដ្ឋមិសសួរី)។

• បតើកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាអំពរីបងប្អតូៃកបសុជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់

អំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់បុរសទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បៅ្រ្ននុងខ១–២បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្របមើលប�ើញស្រីអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃកោជាញាៃិងបសច្រ្រីពិត?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតកោប់អំពរីបោលរោរណ៍មួយកសបដៀងោនាដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបនាទាប

ខលលួៃគយើងគ�ើយផសង្រកការគរៀៃសូពតគោយឧសសា�៍្យាយាមគនារះគយើងៃឹងទទួលបាៃពបាជាញាៃិងគសចក្ដបី្ិត)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាភាពរាបសារៃិងភាពឧសសាហ៍អាច�ួយបយើងទទួលោៃកោជាញាៃិងបសច្រ្រីពិតោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:3–៥បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចស់

រាៃកពះទព័យពរីរោរបបកមើរបស់ោ៉ាលរី្រីកោតតេបហើយអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងបងកបសុកោតតេ។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។សូមអះអាងៃឹងព្ួរប្ថាដូចជាោ៉ាលរី្រីកោតតេព្ួរប្អាចដឹងថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យ

ជាមួយៃឹងពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្បៃ្បធ្វើរាមកទង់។

បរុព្វកថា
�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ៩៧ គៅន្ងៃទតី ២ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ។ គៅក្ញងវិវ�ណៈគនះ 

បពះអរាចាេ់បានប្រោនក្�ដណនាុំ នធិង ក្� គលើក ទឹកចធិត្ ដល់ បា៉ាលតី ភតី បបាត្ ដដល 

គ្្វើជាអ្ធិ្រតតី គលើ សាលា គ�ៀន េបរា្រ់ អ្កក្ន់ តុំដណង ្រព្វែធិតភាព គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី 

នធិង េបរា្រ់ មនុេ្ស ដដលចរូល�ួម គៅក្ញង សាលា គនាះ ។ បពះ អរាចាេ់ ក ៏បាន ្រញ្ជាក់ អុំពតី 

បពះទ័� �្រេ់ បទង់ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី សាងេង់ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ 

បទង់បាន េនយា ថ្ គ្រើ ពួកគ្ បានគ្្វើ ដរូគចានាះ គហើ� គ្រើ ដួងចធិត្ �្រេ់ពួកគ្ ្រ�ិេុទ្ គនាះ 

េធិ�ីល្អ  នធិង វត្រាន �្រេ់បទង់ នឹង គៅ ទតីគនាះ ។

ការបំពាក់បំប៉ន់អំពីការបង្មើ

ក្� ្រុំោក់្រុំ្៉រនអុំពតី ក្� ្រគបមើ ែ្ល់ 

ដល់អ្ក នរូវឱក្េ មួ� គដើម្តីេធិកសា  

នធិង ពធិភាកសា អុំពតី្រទ្ម្ពតី�គដើម ត្ីគ្្វើឲ្យ ក្� 

�ល់ ដឹង �្រេ់អ្កក្ន់ដតគបរៅបែះ ។ 

អ្កអាចគ�ៀននរូវវិ្ តី ្រុំែុេ្ុំនធិត អុំពតី ក្� 

្រគបងៀន នធិងដចកចា�្ុំនធិតោុំងឡា

�គដើម្តីែួ�ប្រូ្រគបងៀន អ្កដនទគទៀត 

ដរូចជា ្ ុំនធិត េបរា្រ់ ្រគងកើន ក្� ចុះគ្មះ 

�្រេ់េធិេ្ស ក្� ចរូល�ួម នធិងក្� 

្រញ្ច្រ់ ។ អ្ក ក៏អាច គ�ៀនែងដដ� អុំពតី 

�គ្រៀ្រ គដើម្តី្រុំគពញ នរូវក្� ទទួលខុេបតរូវ 

ខាង ក្� ប្្រ់ប្ង ។
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គមគ�ៀនទតី ១០០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៧

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:6–9សូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្់រឲ្យ្ ូសរូបបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់្ ូររូបបដើមបឈើថដលរាៃថ ល្ែបឈើល្អៗបហើយថដលោៃដុះបៅដរីថដលរាៃ�រីជាតិល្អបៅ�ិតៃឹង

អូរមួយ(សូមបមើលខ9)។សូមឲ្យសិស្សដនទបទៀត្ូររូបបដើមបឈើថដលពុំឲ្យ្ លថ្លែល្អបោយរាៃពូបៅោ្រ់បៅៃឹង្ ល់វ

(សូមបមើលខ៧)។

សូមពៃ្យល់រូបភាពទាំងពរីរបដើមបឈើតំណ្ងឲ្យ

សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។សូមរំឭ្រសិស្សថាសរា�ិ្រជាបកចើៃបៅ

សាលានៃព្ួរថអលបឌើររាៃចិតតេរាបសារបហើយបសាមះកតង់។បទាះជា

ោ៉ាងណ្្៏របោយអ្ន្រដនទបទៀតោៃរោលាយជារាៃភាពបឆ្ើងនឆ្ៃិង

មិៃបោរពកបតិបតតេិ។

• បបើសិៃជាបដើមបឈើតណំ្ងឲ្យសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

បតើអ្ន្រ្ិតថាថ្លែរបសវ់តំណ្ងឲ្យអ្វរី?(្រិច្ចរោរឬស្រម្ភាព

របស់សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។បបើសិស្សរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុង

រោរកោប់អំពរីចបមលែើយបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញព្ួរប្ឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:6បោយសាងាត់បសងៃៀម

រ្របមើលចបមលែើយបៅទរីបនាះ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា9៧:6–៧ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យរ្រ

បមើលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ។

• បតើបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា9៧:៨–9ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្រ

បមើលបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

• បតើរោរពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងចបំោះបដើមបឈើ

ទាំងឡាយអាច�កមុញទឹ្រចិតតេបយើងឲ្យរោៃ់ថតបសាមះកតង់ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងដើម ដ្ី បាន ទ្ទួ្ល យក ងោយ ្ពទះអរាចាស់ ងនាទះ ងយើរ 

្្រូវ ណ្រ . . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:៨បហើយកោប់អំពរីចរិតល្រ្ខណៈរបស់មៃុស្សរានា្រ់ថដលកតវូោៃ

កពះអរាចស់ទទួលយ្រ។បៅបពលពួ្រប្កោប់អំពរីចរិតល្រ្ខណៈទាំងបៃះសូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃដូច

ខាងបករោម៖គ�ើម្បីពតូវបាៃព្រះអមាចាស់ទទួលយកគនារះគយើងពតវូផតមាៃ�ួងចិត្តគោមារះពតង់ៃិងទៃ់ទាបគ�ើយវិញ្ញាណគោក

សគពងងៃិងមាៃឆៃ្ទៈពបតិបត្តិតាមរាល់គសចក្ដបីសញ្ញារបស់គយើងគោយការ្ លិកម្ម។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីរាៃចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមច្បដើម្បរីកបតិបតតេិរាមរាល់បសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើងបោយរោរពលិ្រម្បនាះ?

(ចបមលែើយមួយថដលអាចបឆលែើយ្ឺវរាៃៃព័យថាកតូវបធ្វើៃូវអ្វរីៗថដលបយើងកតវូបធ្វើបដើម្បរីរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយថដលបយើង

ោៃបធ្វើជាមួយៃឹងកពះអរាចស់)។

• បតើរោរពលិ្រម្មួយចៃំួៃថដលអ្ន្រោៃបធ្វើបដើម្បរីរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយរបស់អ្ន្ររាៃអ្វរីខលែះ?

សូម្ ្ល់បពលឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរី�ំហររបស់ពួ្រប្បៅចំបោះកពះអរាចស់បហើយ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេ

បោលរោរណ៍បចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:៨បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។
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គមគ�ៀនទតី ១០០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៧

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៧:១០–២១

្្ះអម្ចាស់ក៏ោនរែញ្ជាក់អំ្រី្្ះ្័រយររែស់្្រង់ថា្ួករែរិសុ្រ្ជៅក្ននុងរដ្ឋមិសសួរី្ួរសាងសង់្្ះវិហាររែរិស្ុរ្មួយ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា9៧:១0–១២ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលៃូវ

រោរពលិ្រម្ថដលកពះអរាចស់តកមវូពរីព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។

• បតើពលិ្រម្អ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់តកមូវពរីពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី?(ពួ្រប្កតូវសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយ–

ជាដំណ្្រ់មួយថាវាយកពះអរាចស់)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចស់ោៃ្រំណត់ទរីរំាងសករាប់សាងសងក់ពះវិហារបរិសុទ្ធរយៈបពលពរីរឆ្នាំមុៃ(សូមបមើល្�ៃិង

ស�៥៧:១–3)។បៅ្រ្ននុងថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨33យែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរបៅរោៃ់ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរីបហើយោៃថណនាំពួ្រប្ឲ្យចាប់ប្្ើមរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធជាបនាទាៃ់។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅបពល

វិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧កតវូោៃ្ ល្់ឲ្យបៅន្ងៃទរី២ថខសរីហាឆ្នាំ១៨33បនាះព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋ

មិសសួរីពុំទាៃ់ោៃចាប់ប្្ើមរោរសាងសង់បៅប�ើយបទ។បថៃថែមពរីបលើបនាះព្ួរមៃុស្សអាក្រ្រ់ដំបូងប្ោៃទាស់ៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធ

បៅ�ុំចា្រសុៃថដលោៃប្រើតប�ើងពរីមុៃលិខិតនៃវិវរណៈបៃះោៃប្ញើបៅដល់ថដលបធ្វើឲ្យរាៃរោរពិោ្ររោៃ់ថតខាលាំង្រ្ននុងរោរ

បោរពបទបញ្ញតតេិបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:១២–១4បោយសាងាត់បសងៃៀមកោប់អំពរីមូលបហតុនានាថដល

កពះអរាចស់ចង់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីរោរថស្វងរ្រ

របស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធជា«្រថៃលែងនៃបសច្្ររីអំណរ្ុណ»សករាប់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេច?បតើវជា«្រថៃលែងនៃរោរបរ្គប់»

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមចាត់ឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:១៥–២0ជាមួយៃឹងនដ្ ូ

របស់ពួ្រប្រ្របមើលៃូវរោរសៃយាទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបបើពួ្រប្ៃឹងសាថាបនាកពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយប�ើង។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីរោរថស្វងរ្ររបស់ព្ួរប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ថារោរសៃយាអំពរីរោរបមើលប�ើញកពះបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធអាចរាៃបកចើៃជាងរោរកោៃ់ថតប�ើញកទង់

បោយថ្្ន្រខាងសាច់្មរបសប់យើងសូមអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោវីឌប៊ីបហតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ជាក្� ពធិត ថ្ រាន មនុេ្ស មួ�ចុំនួន ពធិត ជា បាន គេើញបពះអង្គេគ្រ្គះ ្រ៉ុដន្ គៅគពលរានក្� ពធិគបោះ 

គៅក្ញង វចនានុបកម ោត់បាន ដឹង ថ្ រាន អតថែន័� គបចើន គែ្សង គទៀត ចុំគោះោក្យ ជមើលជ�ើញ គនះ ដរូចជា 

ក្� មក សាគល់បទង់ ក្� ដញក ដឹងពតី បទង់ ក្� ទទួលសាគល់បទង់ នធិងកធិច្ចក្� �្រេ់បទង់ ក្� �ល ់ដឹង អុំពតី 

សា�ៈេុំខាន់ �្រេ់បទង់ ឬ ក្� បាន�ល់ដឹង អុំពតីបទង់ » (Temples and Work Therein,» Ensign 
ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩០, ទុំព័� ៦១) ។ 

• កសបរាមខ១៥–១៧បតើបយើងស្រ្ិសមបដើម្បរីទទួលបទពបិសាធៃ៍នៃសិរីល្អៃិងវតតេរាៃរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធព្រះៃឹង

គបើកសផម្ដងព្រះអង្គពទង់�ល់អ្កទាំងឡាយផ�លមាៃ�ួងចិត្តបរិសុទ្ធ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាដួងចិតតេបរិសុទ្ធរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបធ្វើឲ្យដួងចិតតេរបសប់យើងោៃបរិសុទ្ធដូបច្នះបយើងអាចទទួលោៃពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃកបទាៃពរបោយរបបៀបណ្បៅបពលអ្ន្រោៃចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយស្រ្ិសម?

(បបើអ្ន្ររាៃសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់អ្ន្រថដលពុំទាៃ់រាៃឱរោសចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សួរ

សំណួរដូចខាងបករោម�ំៃួសវិញ៖បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថារាៃពរ�ព័យោ៉ាងណ្បៅបពលអ្ន្រពយាោមបដើម្បរីបធ្វើឲ្យដួងចិតតេ

របស់អ្ន្រោៃបរិសុទ្ធ?)

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:២១,បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយកោប់ពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់

ោៃ្ំរណត់ៃព័យនៃោ្រ្យសម៊ីយ៉ូន ។សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ស៊៊ីយ៉ៃូគឺជាភា្បរិសុទ្ធគៅក្នុងចិត្ត។
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គមគ�ៀនទតី ១០០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៧

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៧:២២–២៨

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ រីអវរីតដលជយើង្ែូវតែជ្វើជដើម្បរីជចៀសផុែ្ រីការ្ ិជរា្ររែស់្្រង់ជហើយ្រ្រួលោន្ រជ័យររែស់្្រង់

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យយល់អំពរីសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:២២–២4

សូមបរ្ហាញឬ្ ូររូបភាពនៃខ្យល់្ ួច។សូមពៃ្យល់ថា

ខ្យល់្ួចប្រើតរាៃបៅទូទាំងពិ្ ពបលា្រ។ខ្យល់្ ួច

ខាលាំងអាចបថង្វរបៅជាខ្យល់ព្យនុះដ៏សាហាវថដលបណ្ដាលឲ្យ

រាៃរោរខូចខាតោ៉ាងធងៃៃ់ធងៃរ។សូមសួរសិស្សបបើព្ួរប្

ធាលាប់ោៃប�ើញខ្យល់្ ួចឬខ្យល់ព្យនុះដ៏ធំបោយផ្ទាល់ឬបមើល

ប�ើញបៅ្រ្ននុងវីបដអូមួយ។សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាអំពរី

បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

9៧:២២–២4ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កោប់

ពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបកបៀបបធៀបបៅៃឹងខ្យល់្រួច។

សូមកោប់ឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូម

ព្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ២២ោ្រ្យងសចក្ដីសរសឹកសំបៅបៅបលើ

្លវិោ្រនៃរោរមិៃបោរពដលក់ពះអរាចស់។

• បតើបសច្រ្រីសងសឹ្ររបស់កពះអរាចស់ដូចជាខ្យល់្ ួចោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧:២៥–២៨បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលបយើង

ចាោំច់កតូវបធ្វើបដើម្បរីប្ចបចញពរីបសច្រ្រីសងសឹ្ររបស់កពះអរាចស់បហើយទទួលោៃពរ�ព័យរបស់កទង់វិញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ល្់

បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចណំំ្ោ្រ្យងបើសិនកតង់្រថៃលែងណ្ថដលប�ើញរាៃោ្រ្យបនាះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីប្ចបចញពរីបសច្រ្រីសងសឹ្ររបស់កពះអរាចស់បហើយទទួលោៃពរ�ព័យទាំងឡាយរបស់កទង់វិញ?

• បតើសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះទា្រ់ទងៃឹងរូបភាពនៃបដើមបឈើពរីរបដើមថដលបយើងោៃពិភា្រសា

រោលពរីមុៃោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?បតើខ២៧–២៨បបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិតតេៃិងរោរអ្ព័យបទាសអ្វរីខលែះ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោរ្ពបតិបត្តិគនារះគយើងៃឹងគគចគចញ្ បី

គសចក្ដបីសងសឹករបស់ព្រះអមាចាស់គ�ើយទទួលបាៃ្ រជរ័យរបសព់ទង់យា៉ាងគពចើៃអគៃក។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាកសបរាមោ៉ាលរី្រីកោតតេវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៧«ពុំថមៃក្ប់ថានា្់រដ្ឹរនាំ

ៃិងសរា�ិ្រទូបៅទាំងអស់នៃសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបោរពរាមបនាះបទបទាះជាអ្ន្រដឹ្រនាំៃិងសរា�ិ្រភា្បកចើៃ

រាៃភាពរាបសារៃិងបសាមះកតង់្រ្រី។បហតុដូបចានាះបហើយរោរ�ំៃុំ�ំរះបោយ្ ំរាម្ំថហងកតូវោៃចា្រ់បកសាចម្របលើពួ្រប្ថដល

ៃឹងបរ្ហាញ្រ្ននុងកបវតតេិសាកសតេ្រ្ននុងរយៈបពលកោំឆ្នាំបនាទាប់បនាះ»(Autobiography of Parley P. Pratt, ោៃបោះពុម្ពបោយ

ោ៉ាលរី្រីកោតតេ�ុញ្ញព័រ[ឆ្នាំ១93៨]ទំពព័រ96)។កតឹមថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨33ពួ្របរិសុទ្ធកតវូោៃបបណដាញបចញពរី�ុំចា្រសុៃ

រដ្ឋមិសសួរីបហើយពួ្រប្ោៃបៃ្កបឈមមុខៃឹងរោរបបៀតបបៀៃបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមរីសសួរីរហូតដល់ពួ្រប្កតវូោៃបបណដាញបចញពរីរដ្ឋ

បៅឆ្នាំ១៨3៨ៃិងឆ្នាំ១៨39។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍បំ្ុស្ំៃិតបដើម្បរីបធ្វើបៅបពលព្ួរប្ោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា9៧។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតទាំងបនាះបដើម្បរីពួ្រប្អាចទទួលោៃពរ�ព័យទាំងឡាយ

របស់កពះអរាចស់។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩៧  

( គមគ�ៀន ទតី ២០ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា90–9៧(បមបរៀៃទរី២0)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ ននគោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៩០–៩៧ ( គមគ�ៀន ទតី ២០ ) មធិន ដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩០–៩២)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើគ�ើង រា្រ់ វិវ�ណៈ ោុំងឡា� ដដលបពះប្រោន ឲ្យ តាម��ៈ ពួក ពយាក្�ី�្រេ់ បទង់ ជាឥត ក្� គនាះ 

គ�ើង នឹង ែុំព្រ់ គែើង គហើ�ដួល ។ ពួកគ្ ក ៏បាន �កគេើញ ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើ ង បសាវបជាវ គោ� ឧេសាហ៍ ពយាយម អ្ធិសាឋាន ជានធិច្ច គែឿ នធិង 

�កសាគេចក្តីេញ្ញាោុំងឡា� �្រេ់គ�ើង គនាះប្្់រ អ្វតីៗ ោុំងអេ់ នឹង គ្្វើ ក្� �ួមោនា េបរា្រ់ គេចក្តីល្អ �្រេ់ គ�ើង ។ គចញពតីក្�េធិកសា វិវ�ណៈ មួ� 

អុំពតីអា្រ៉រូប្តីផា េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ អាច ែួ� គ�ើង ដឹង ប្រេធិនគ្រើអ្វតី ដដលគ�ើង បានអាន ជា ក្� ពធិត ។ គបរៅពតី គនាះគទៀត េធិេ្ស 

បាន �កគេើញ គោលក្�ណ៍ ដដល ថ្ ប្រេធិនគ្រើគ�ើង គសាមះបតង់គៅក្ញង ក្� �កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់បពះអរាចាេ់ គនាះ គ�ើង នឹង បតរូវ បាន ប្រោនព� 

ជាគ�ៀង�ហរូត ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣)
គៅក្ញង ក្�េធិកសា នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣, េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ្ ឺ ករូន ច្ង នន ករូន វិញ្ញាណ ោុំងអេ់ �្រេ់ 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គហើ� ថ្ តាម��ៈ ក្�ទទួល ពនលៃឺ នធិង គេចក្ពធិត គនាះ គ�ើង អាច ដប្រក្លា� ដរូច ជា បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ នធិង បពះវ�្រធិតាេួ្៌ ។ ពួកគ្ 

ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្គ�ើង ទទួល គេចក្តីពធិត នធិង ពនលៃឺ គៅគពល គ�ើង គោ�ព បពះ្រញ្ញត្ធិ គហើ� ថ្ ក្� មធិនគោ�ពប្រតធិ្រត្ធិ នធិង ទុំគនៀមទរាលា្រ់ 

ខុេឆ្គងដដល ្រណាដាល ឲ្យ គ�ើង បាត់្រង់ ពនលៃឺ នធិង គេចក្តីពធិត ។ គចញ ពតី បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ពួក ដឹកនាុំ មួ� ចុំនួន �្រេ់ សាេនាចបក 

គនាះ េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គ�ើង បតរូវ ដត អ្ធិសាឋាន ជានធិច្ច គហើ� ឧេសាហ៍ពយាយម នធិង ខ្វល ់ខាវា� អុំពតី គ្ហោឋាន ជានធិច្ច ដបកងគលាសាតាុំង នឹង 

រានអុំណាច គលើ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៤–៩៦)
គចញពតី ក្�េ្តី្រគនាទាេ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះពួក្រ�ិេុទ្ េបរា្រ់ ភាព គ្្វេប្រដហេ �្រេ់ ពួកគ្ ក្ញង ក្� សាងេង់ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ខឺត ឡង់ 

គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះ វា�ផាចាល ដល ់អេ់ អ្ក ដដល បទង់ បេឡាញ់ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ បពះអរាចាេ់ បាន 

គ�ៀ្រចុំ ពួកអ្ក្រគបមើ �្រេ់ បទង ់ឲ្យគ្្វើ កធិច្ចក្� �្រេ់ បទង់ គហើ� ប្រោនអុំណាច ដល់ពួកគ្ ។ គបរៅពតីគនះ គទៀត េធិេ្ស បាន�កគេើញ ថ្ ប្រេធិនគ្រើ 

គ�ើង �កសា ្រទ្រញ្ញត្ធិ ោុំងឡា� គនាះ គ�ើង នឹង រាន អុំណាច គដើម្តីគ្្វើ អ្វតីៗ ដដល បពះអរាចាេ់ បាន េុុំ ឲ្យ គ�ើង គ្្វើ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៧)
គចញពតី ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ្រនាទា្រ ខលៃលួន គ�ើង គហើ� ដេ្វង�ក 

ក្� គ�ៀនេរូបត គោ�ឧេសាហ៍ពយាយម គនាះ គ�ើង នឹង ទទួល បាន បបាជាញា នធិង គេចក្តីពធិត ។ េធិេ្ស ក៏ �កគេើញ ែងដដ� នរូវ អ្វតី ដដល គ�ើង បតរូវដត គ ្្វើ 

គដើម្តី បតរូវបានទទួល �ក គោ� បពះអរាចាេ់ គហើ� បានគ�ៀន ថ្ គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ បពះ នឹង ្ររ្ហាញ បពះក្� បទង ់ដល់អ្កោុំងឡា� ដដល 

រាន ដួង ចធិត្ ្រ�ិេុទ្ ។ គបរៅពតីគនះ គទៀត េធិេ្ស បានគ�ៀន ថ្ ទតីបកុង េី៊�៉រូន ្ ឺជា អ្ក ដដល រាន ដួងចធិត្ ្រ�ិេុទ្ គហើ� ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង គោ�ពប្រតធិ្រត្ធិ 

គនាះគ�ើង នឹង គ្ចគចញ ពតី គេចក្តីគបក្្ �្រេ់បពះអរាចាេ់ គហើ� ទទួលបាន ព�ែ័� �្រេ់បទង់ យ៉ាងគបចើន អគនក ។

គសចក្ីគផដើម

កពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93បៅន្ងៃទរី6ថខឧសភាឆ្នាំ

១៨33។បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបៅបលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា93:១–២0,ថដលបរៀបរាប់ខលែរីៗថតបែុបណ្ណះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

សិស្សសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលបយើង

អាចសាគល់កទង់ៃិងរបបៀបថដលបយើងអាចថកបរោលាយដូចជាកទង់ៃិងកពះវរបរិាសួ្៌របស់បយើង។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩៧ ( គមគ�ៀនទតី ២០ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣:១–៥

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទរែជ្ងៀនអំ្រីរជរែៀរែតដលរែុ្្គលម្នាក់ៗអាចជមើលជ�ើញ្្ះភ្ក្តររែស់្្រង់ជហើយដឹងថា្ិែជាម្ន្្រង់

តមន

សូមបរ្ហាញរូបភាពមៃុស្សល្បរីរានា្រ់ថដលសិស្សរបស់អ្ន្រៃឹងសាគល់បហើយសួរដល់ពួ្រប្បបើពួ្រប្សាគល់ប្មះរបស់បុ្ ្គលរានា្់រ

បនាះ។(កបសិៃបបើអ្ន្រពុំរាៃរូបភាពោ្រ់បរ្ហាញបទសូមសរបសរប្មះរបស់បុ្ ្គលបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្ស

ពៃ្យល់ថាអ្ន្របនាះជាៃរណ្បហើយអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យោត់ល្បរី)។

• បហតុអ្វរីមៃុស្សជាបកចើៃសាគល់មៃុស្សរានា្រ់បៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់ឬបទបដើម្បរីសាគល់មៃុស្សរានា្រ់បៃះ?បហតុអ្វរី?

សូមោ្រ់រាំងរូបភាពរបសក់ពះបយសូ៊វក្រីស្ទ(អ្ន្រអាចបកបើរូបកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ[ងសៀវងៅ រូបភាព សិល្បៈដំណឹរល្អ

(ឆ្នាំ២009)បលខ១]សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)បហើយពៃ្យល់ថាមៃុស្សជាបកចើៃសព្វន្ងៃបៃះពុំសាគល់ថាកទង់ជា

ៃរណ្បទ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីសាគល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថាជាៃរណ្?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា93កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបបងកើៃចំបណះ

ដឹងរបស់បយើងអំពរីកទង់ៃិងអំពរីកពះបចសាដារបស់កទង់បដើម្បរីកបទាៃពរដល់បយើងបៅបពលឥ�តូវបៃះៃិងរហូតដល់ភាព

អស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមសរបសរសំណួរពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបោយទ្ុរចបនាលាះឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្

បៅបករោមសំណួរទាំងបនាះ៖

ង្រើ ងយើរ្្រូវងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ងដើម ដ្ីទ្ទ្ួល បាន ទ្ដីបនាទាល់ មួយអំពដី ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ?

ង្រើ ងយើរ អាច ដឹរ អ្ដីខ្ទះ ពដី ្ទ្រ់ ្បសិន ងបើ ងយើរ ងធ្ើ តាមចំណុច ទាំរងនទះ ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១–៥ឲ្យឮៗ។មុៃបពលសិស្សចាប់ប្្ើមអាៃសូមឲ្យសិស្ស

ោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់រ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីមួយបហើយសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីពរីរ។

បនាទាប់ពរីខ្ម្ពរីរកតូវោៃអាៃសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប�ើងម្រមុខរោដារបខៀៃបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្តបៃឹងសំណួរ

ទាំងបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រៃឹងថ្លែងអំពរីបសច្រ្រីសៃយាបៅ្រ្ននុងខ១ជាបោលរោរណ៍«កបសិៃបបើ–បនាះ»ោ៉ាងដូចបម្ច?(រោរបឆលែើយតបរបស់

សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ពបសិៃគបើគយើងគបារះបង់គចាលអំគ្ើបាបរបស់គយើងមករកព្រះពគបីស្ទ

អំោវនាវរកព្រះនាមរបស់ពទង់គោរ្តាមសគំ�ងពទង់គ�ើយរកសាបទបញ្ញត្តិរបសព់ទង់បនាទាប់មកគយើងៃឹងគមើលគ�ើញ

ព្រះភ្ក្តពទង់គ�ើយោរល់ពទង់ថ្ជាៃរណា)។

អ្ន្រអាច្ ូសបញ្ជា្រ់ថាពរ�ព័យបៃះៃឹងប្រើតរាៃរាមបពលបវលារបស់កពះអរាចស់ផ្ទាល់រាមរាោ៌ារបសក់ទង់បហើយកសបរាម

កពះទព័យកទង់(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:6៨;សូមបមើល្ ងថដរបអណុស១:២៧)។

• បតើស្រម្ភាពៃិមួយៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១�ួយបយើងឲ្យសាគល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមតេច?

• បចញម្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ3បតើបោលលទ្ធិអ្វរីថដលសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ដឹងអំពរីកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករា?

(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញបោលលទ្ធិខាងបករោម៖ព្រះវរបិតាៃិងព្រះរាជបុពតាគឺផតមួយ)។

• បតើឃ្លាថាកពះវរបិរាៃិងកពះរា�បុករា្ ឺថតមួយរាៃៃព័យដូចបមតេច?

សូម�ួយសិស្សយល់ថាកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករា្ ឺរាៃតួអង្គពរីប្្សងោនាបហើយោច់បោយថ�្រពរីោនាមួយអង្គៗរាៃកពះរោយ

ជាសាច់ៃិងឆ្អឹងថដលរាៃសិរីរុងបរឿង(សូមបមើល្�ៃិងស�១30:២២)។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកពះវរបរិាៃិង

កពះរា�បុករា្ ឺកពះរា�បំណងៃិងបោលលទ្ធិរួមោនាថតមួយ។ពួ្រកទង់រួមសាម្្គរីោនាដ៏ឥតបខាចះ្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវថ្ៃរោរនៃ

បសច្រតេរីសប្រ្គះរបស់កពះវរបរិា។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញៃូវឃ្លាដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:4៖«ជាកពះវរបរិាពរីបកោះកពះអង្គោៃ

កបទាៃដល់បយើងៃូវភាពបោរបពញរបស់កទង់»។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

93:១៧–២6ឲ្យឮៗ។សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖



471

គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩៧ ( គមគ�ៀនទតី ២០ )

• បតើរោរថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃទទួលៃូវភាពបោរបពញរបស់កពះវរបរិារាៃៃព័យដូចបមច្?(សូមបមើល្�ៃិងស�

93:១6–១៧,២6)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៣:៦–២០

កំណែ់្តាររែស់យ៉ូហាន្ែូវោនជ្រែើជដើម្បរីជួយជយើងយល់ដឹងអំ្រីរជរែៀរែតដល្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទោន្រ្ួរលនូវ

ភា្ជ្ញជលញននសិរីល្អររែស់្្ះវររិែតាសួ្ ៌

សូម្ ិតពរីរោរបរៀបចំជាមុៃៃូវរោរបរ្ហាញខាងបករោមបដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃទទួលៃូវ

ភាពបពញបលញរបស់កពះវរបិរាសួ្៌។សូមអបញជើញសិស្សថដលោៃបបងកើៃៃូវ�ំនាញពបិសសមួយដូចជាបលង្ររីឡាពបិសស

ណ្មួយឬបលងឧប្ររណ៍ត្ៃតេរីមួយឬបបងកើតសិល្បៈប្្សងៗបដើម្បរីបធ្វើបទបរ្ហាញខលែរីៗឬពិពណ៌នាពរី�ំនាញបនាះ។បនាទាប់

ម្រសូមឲ្យសិស្សទាំងបនាះកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីឱរោសមួយថដលោត់ោៃអ្ិវឌ្ឍ�ំនាញបនាះ។(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថត

�ួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់យល់ថាបដើម្បរីថកបរោលាយជា្ររីឡា្ររត្ៃតេរី្ររឬជាង្ ំៃូរដ៏�ំនាញរានា្រ់វ្ ឺជាដំបណើររោរថដលតកមូវឲ្យរាៃ

រោរខ្នះថខ្នងជាប់ជាៃិច្ចបហើយវពុំអាចប្រើតរាៃប�ើងភាលាមៗ្រ្ននុងមួយពកពិចថ្្ន្រប�ើយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១២–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលពរីរបបៀបថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃថកបរោលាយដូចជាកពះវរបរិាកទង់។

• បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិរាកទង់ោ៉ាងដូចបមច្?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទបាៃធំគ�ើង្ បីព្រះគុណផ្មគលើព្រះគុណរ�ូត�ល់ពទង់ទទួលបាៃៃូវភា្គ្ញគលញនៃ

សិរីល្អរបស់ព្រះវរបិតា។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងខ១3)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបៃ្ពរីកពះ្ុណថ្មបលើកពះ្ុណរហូតដល់កទង់ោៃទទួលោៃៃូវភាពបពញបលញោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូម�ួយសិស្សយល់ថាកពះ្ុណ្ ឺជា្ររាលាំងៃិងជាកពះបចសាដាម្រពរីកពះថដលអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស់្រល្ប

ជាៃិច្ចៃិងភាពតបមកើងប�ើង។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:១9–២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីមូលបហតុថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃឲ្យសករាប់រោរបបើ្រសថម្ងអំពរីរបបៀបថដល

កទង់ទទួលោៃភាពបពញបលញនៃកពះវរបិរា។

• បោងរាមខ១9,បហតុអ្វរីកពះអង្គសប្រ្គះបបើ្រសថម្ងពរីរបបៀបថដលកទង់ទទួលោៃភាពបពញបលញនៃកពះវរបិរាដូបច្នះ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីរបបៀបថដលកទង់ោៃទទួលភាពបពញបលញមួយ្ឺបដើម្បរីឲ្យបយើង

អាច«យល់ៃិងសាគល់»កទង់ៃិងកពះវរបិរាសួ្៌បហើយសាគល់របបៀបបដើម្បរីថាវាយបង្គំកពះរវបរិាៃិងទទួលៃូវភាពបពញបលញ

របស់កទង់។សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរកប៊ូសអព័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ

បៅបលើរោតាបខៀៃ៖(បសច្រតេរីថ្លែងបៃះកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងThe Promised Messiah :The First Coming of 
Christ(ឆ្នាំ១9៧៨)ទំពព័រ៥6៨)។

« ការ ថ្វាយបរ្ំ ដ៏ ឥ្រងខ្ចាទះ ្ ឺជា ការ ្តាប់តាម ។ ងយើរ ងោរព ដល់ អ្ក ទាំរឡាយ ណដល ងយើរ ្តាប់ តាម » ( ណអលង�ើរ  

្បមូស អរ រា៉ាក់ខន�ដី ) ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរថាវាយបង្គំរាៃៃព័យដូចបម្ច?

• បតើបយើងថាវាយបង្គំដល់កពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្សអាចបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

គយើងពតូវថ្វាយបង្គំ�ល់ព្រះវរបិតាសួគ៌គោយការគធ្ើតាមគំរូរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យសិស្សសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅថ្រ្បរថ្មទំពព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើរោររី្រចបកមើៃរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះពរីកពះ្ុណថ្មបលើកពះ្ុណកសបដៀងោនាបៅៃឹងដំបណើររោរនៃរោរបរៀៃសូកតៃិង

រោររី្រចបកមើៃថដលបយើងអាចទទួលបទពិបសាធៃ៍របបៀបណ្?

• បតើបសច្្ររីសៃយាអ្វរីខលែះកតវូោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា93:២0ដល់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបធ្វើ

រាម្ ំរូរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរ្រសាបទបញ្ញតតេិរបសក់ទង់?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ពបសិៃ

គបើគយើងរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយគនារះគយើងអាចទទួលបាៃភា្គ្ញគលញនៃព្រះវរបិតា�ូចផ�លព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ

ទទួលបាៃែងផ�រ)។



472

គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩៧ ( គមគ�ៀនទតី ២០ )

សូមបលើ្ររូបភាពរបស់កពះអង្គសប្រ្គះប�ើងថដលអ្ន្រោៃោ្រ់រាំងបៅបពលចាប់ប្តេើមថានា្រ់។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃទរីបនាទាល់មួយអំពរី្ ំរូរបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរបបកងៀៃៃិងដរ្វាយធួៃរបសក់ទង់?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបៃ្«កពះ្ុណថ្មបលើកពះ្ុណ»(្�ៃិងស�93:១3)បហើយរោៃ់ថតរោលាយដូចជាកទង់?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបជា្រ់លា្់រមួយថដលពួ្រប្ៃឹងថស្វងរ្របដើម្បរីរី្រចបកមើៃៃិងថ្រលម្អរាមរយៈរោរបធ្វើរាម្ ំរូ

របស់កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យោ្់រចំណុចបនាះជាបោលបៅបហើយពយាោមសបកមចវឲ្យោៃ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨–១០១)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨–១0១អ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្

ពរីសំណួរខាងបករោម៖បតើអ្ន្រធាលាប់កតវូោៃប្បធ្វើោបបហើយបតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ្ ួរថតរាៃកបត្ិរម្តបតៃឹង

រោរបធ្វើោបបនាះបោយរបបៀបណ្?បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់អ្ន្រៃឹងបរៀៃអំពរីរោរបបៀតបបៀៃៃិងរងទុ្រ្ខរបស់ពួ្របរិសុទ្ធថដល

ោៃ�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី។អ្ន្រៃឹងបរៀៃ្ ងថដរអំពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃព្ួរបរិសុទ្ធអំពរីរោរបឆលែើយតបចំបោះ

រោរបបៀតបបៀៃរួមទាំងកពះទព័យរបស់កទង់អំពរីរោរបចញបៅបធ្វើស្រ្គម។
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គមគ�ៀនទតី ១០១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:១–២២
បមបរៀៃទរី១0១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨:១–២២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:១–៣

្្ះអម្ចាស់ោនអះអាងនឹង្ ួករែរិសុ្រ្ក្ននុងជ្ល្ ួកជ្កំ្ ុងរង្រុកខេ

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ក នឹរ រាន អារម្ណ៍ ោ៉ារណា ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្ិតពរីអារម្ណ៍ថដលពួ្រប្អាចរាៃបបើព្ួរប្សថែិតបៅ

្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះ។

បៅន្ងៃបៅរ៏ទរី២0ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33រាៃកបជា�ៃខឹងសមបា្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីកបរាណជា400បៅ៥00នា្រ់ោៃ

�ួប�ុំោនាបៅសាលា្រតេរី្រ្ននុងក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី។ពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស្ ណៈ្រម្រោរមួយបដើម្បរីបកពៀងឯ្រសារ

មួយថដលសបង្ខបពរីរោរទាមទារចង់ោៃរបស់ខលែលួៃពរីព្ួរមរមៃ។ពួ្រប្ោៃទាមទារថាពុំអៃុញ្ញាតឲ្យរាៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុង

បករោយផ្លាស់បតេតូរទរីលំបៅបៅ�ុំចា្រសុៃបទៀតប�ើយបហើយោៃៃិោយថាអស់អ្ន្រថដល្រំពុងរស់បៅទរីបនាះកតូវថតសចាចថា

ចា្របចញពរីទរីបនាះឲ្យោៃឆ្ប់រាមថដលអាចបធ្វើោៃ។បលើសពរីបនាះបទៀតព្ួរប្ោៃទាមទារសាសនាចក្រឲ្យបញ្ប់រោរ

បោះពុម្ព្ សាយរោថសត។បៅបពលរោរទាមទារបៃះកតូវោៃោ្់របរ្ហាញដល់ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីថានា្រ់

ដឹ្រនាំសាសនាចក្ររាៃរោរភាញា្រ់ប្្អើលបហើយោៃបស្នើសុំរយៈបពលបរីថខបដើម្បរីពិចារណ្ពរីសបំណើបនាះៃិងបដើម្បរីពបិកោះបោបល់

ជាមួយថានា្រ់ដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអនូហអូ។ក្រុមកបជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋមិសសួរីោៃបរ្ហាញពរីរោរទាមទារថដលបដិបសធៃឹងរោរបស្នើសុំ

របស់ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។បករោយម្រពួ្របរិសុទ្ធោៃបស្នើសុំរយៈបពល១0ន្ងៃបែុថៃតេព្ួរប្ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរយៈបពលថត

១៥នាទរីបែុបណ្ណះបដើម្បរីបឆលែើយតប។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual,
បោះពុម្ពទរី២[Church Educational System manual,ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ១3២–33)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើអ្ន្រជាព្ួរបរិសុទ្ធរានា្រ់រស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីបៅបពលបនាះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃៃូវឃ្លាដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

កបជា�ៃរដ្ឋមិសសួរីថដល�ួប�ុំោនាបៅសាលា្រ្រី្រ្ននុងទរីក្រុងអ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍ោៃរោលាយជាព្ួរមៃុស្ស្ំរណ្ចោ៉ាងរហព័សបហើយ

ោៃសបកមចថាកតវូ្រំបទចរោរិោលព័យបោះពុម្ពៃិងរា៉ាស៊ីៃបោះពុម្ពបចាល។ពួ្រប្ោៃទំលុះចូលរោរោិលព័យបោះពុម្ពបោះ

បក្ឿងសរ្ហារឹមបចញបៅបលើ្ លែតូវៃិងបលើសៃួចបារ្ំរបទចរា៉ាស៊ីៃបោះពុម្ព្ររាចយរបស់របរបហើយបំផ្លាញ្ិរច្ចរោរបោះពុម្ពបស្ទើថត

ទាំងអស់រួមទាំងសៃលែឹ្រ្ ម្ពរីរនៃកពះបញ្ញតតេិថដលមិៃទាៃ់ោៃ្ ្គនុំបញ្ចតូលោនាបទៀង្ង។បនាទាប់ម្រក្រុមព្ួរមៃុស្ស្រំណ្ចោៃ

បៅ្ំរបទចហាងរបស់ហ្គរីលបប៊ីតៃិងវីតៃរីបទៀត។បែុថៃតេស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីតោៃ�ួបពួ្រមៃុស្ស្ំរណ្ចមៃុបពលពួ្រប្អាច

ចាប់ប្្ើមស្រម្ភាពបហើយោៃសៃយាថាោត់ៃឹងបរើឥវែៃ់បចញ្រ្ននុងរយៈបពលបរីន្ងៃ។(សូមបមើលChurch History in the 
Fulness of Times,ទំពព័រ១33)។

សេចក្ដីស្្ើម
គៅ ន្ងៃ ទតី ២០ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៣ រាន បកុម ប្រជាែន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ចុំនួន ៤០០ 

គៅ ៥០០ នាក់ បាន ោមោ� ថ្ មធិន ឲ្យ ពួក្រ�ិេុទ្ ផាលាេ់ គៅ �េ់ គៅ េុុំ ចាកេុន គទៀត 

គទ គហើ� ពួក អ្ក ដដល �េ់ គៅ ក្ញង េុុំ គនាះ �ួច គហើ� បតរូវ ដត ចាកគចញ ។ មុន គពល 

ដដល ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី អាច គឆលៃើ� ត្រ បាន បកុម ពួក មនេុ្ស កុំណាច បាន 

ចា្រ់ គែ្ើម ្រុំែលៃធិច្រុំផាលាញ បទព្យេម្ត្ធិ �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� ្ ុំរាម កុំដហង ដល់ អា�ុែតីវិត 

�្រេ់ ពួកគ្ ។ គៅ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន 

ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨ ក្ញង 

គនាះ ្ ឺ ជា អ្វតី ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន ពួក ្រ�ិេុទ្ អុំពតី �គ្រៀ្រ គឆលៃើ� ត្រ គៅ នឹង ក្� 

គ្រៀតគ្រៀន ។ គោះ្រតី ជា ព័ត៌រាន នន ្រញ្ហា ម�ួ ចុំនួន ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ប្រដហល ជា បាន 

ឮដល់ ពយាក្�ី គៅ ទតីបកុង ខឺត ឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ដដល រាន ចរាងា� ប្រដហល ១៤៥០ 

្តីឡជូដម៉បត ក្តីក៏ គលាក អាច �ល់ ពតី សាថានភាព ្ ងៃន់្ងៃ� តាម ��ៈ វិវ�ណៈ ដដ� ។ គៅក្ញង 

វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន បជា្រ ពតី ក្� �ងទុកខេ �្រេ់ ពួក ្រ�ិេុទ្ ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី នធិង 

�ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ បទង់ បាន ទរូនាមន ពួកគ្ ឲ្យ គ ្្វើ តាម ចបា្រ់ �ដ្ឋ្មមេនុញ នន ដដនដតី គហើ� �កសា 

គេចក្តី េញ្ញា ោុំងឡា� ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់កាន់

ផតចបាេ់ពីបរិបទនន្ពោះគម្ីរ

េធិេ្ស អាច េរាគល់ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� ក្ន់ ដត ប្រគេើ� 

បាន គៅគពល ពួកគ្ �ល់ ពតី ្រ�ិ្រទ ខាង 

ប្រវត្ធិសាបេ្ គៅ ក្ញង ្រណដាដុំ ខ្ម្ពតី� ។ វិ្ តី 

មួ� គដើម្តី ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ គ្្វើ កធិច្ចក្� គនះ 

្ឺ បតរូវ អគញ្ើញ ពួកគ្ ឲ្យ ោក់ ខលៃលួន គ្ គៅ 

ក្ញង សាថានភាព �្រេ់ អ្ក ដដល គៅ ក្ញង 

ខ្ម្ពតី� គហើ� ឲ្យ ពួកគ្ ពធិចា�ណា ពតី អ្វតី 

ដដល ពួកគ្ អាច រាន អា�មមេណ៍ គៅ ក្ញង 

សាថានភាព ដ្រ្រគនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១០១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:១–២២

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃថដលទា្់រទងបៅៃឹងបរឿងបៃះ។បករោយពរីសិស្សោៃ

ថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្បហើយសូមឲ្យសិស្សទរីបរីអាៃឃ្លាខាងបករោមបៃះ៖

បរីន ង្ៃបករោយម្របៅន្ងៃទរី២3ថខ្រ្រកោក្រុមព្ួរមៃុស្ស្រំណ្ចោៃម្រ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីម្ងបទៀតម្ងបៃះពួ្រប្

រាៃរោៃ់រោំប្លែើងថវងរំោប្លែើងខលែរីថខ្សតរីៃិងដំបង។ពួ្រប្ោៃដុត្ ្ន្រ់ចំបបើងៃិងថកសបហើយោៃ្រំបទច្ ្ទះ�កងុ្រកសូវៃិង

្រថៃលែងរ្រស៊ីមួយចៃំួៃ។ចុងបករោយព្ួរប្ោៃ�ួបជាមួយៃឹងថានា្រ់ដឹ្រនាំ្រ្ននុងសាសនាចក្រកោំមួយនា្រ់ថដលប�ើញថា

កទព្យសម្បតតេិៃិង�រីវិតរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រំពុងសថែិត្រ្ននុងភាពអៃតេរាយបហើយោៃបស្នើោ្រ់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ជារោរបលាះវិញ។ព្ួរប្

ោៃបដិបសធរោរបស្នើសុំបនាះបហើយពួ្រអ្ន្រដ្ឹរនាំក្រុមមៃុស្ស្រំណ្ចោៃ្ ំរាម្ ំថហងថាកតវូវយបុរសកសតេរីៃិង្រុរាររហូត

ដល់ពួ្រប្កពមបចញពរី្ ូមិបនាះ។បោយសថែិតបៅបករោមសំោធបងប្អតូៃកបុសោៃចុះហតថែបលខាបលើរោរកពមបកពៀងចា្របចញពរី

�ុំចា្រសុៃ។សរា�ិ្រសាសនាចក្រោ្រ់្រណ្ដាលៃិងថានា្រ់អ្ន្រដ្ឹរនាំបស្ទើរថតទាំងអស់ៃឹងចា្របចញបៅន្ងៃទរី១ថខម្ររា

ឆ្នាំ១៨34បហើយអ្ន្រថដលបៅសល់ៃឹងចា្របចញបៅន្ងៃទរី១ថខបមសាឆ្នាំ១៨34។ក្រុមពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចអៃុញ្ញាត

ឲ្យយែូហាៃខូរីលៃិងស៊ីឌៃរីហ្គរីលបប៊ីតបៅល្រ់កទព្យសម្បតតេិរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធថដលកតូវោៃបបណដាញបចញ។(សូមបមើល

Church History in the Fulness of Times,ទំពព័រ១34)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលោៃបំ្ុសដល់វិវរណៈបៃះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។

• កសបបៅរាមបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌបតើអ្វរីបៅថដល្ ួរឲ្យ្រត់សរាគល់ពរីបពលបវលានៃវិវរណៈបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអនូហអូ្រ៏ោៃ�ួបកបទះរោរបបៀតបបៀៃ្រ្ននុងបពលបៃះ្ងថដរ។បោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុង

វិវរណៈបៃះោៃអៃុវតតេចំបោះព្ួរប្បហើយវ្រ៏អាចអៃុវតតេចំបោះបយើងថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា9៨:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលរោរកបឹ្រសាថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។(វអាចរាៃ

កបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថាសាងបា្រ,បៅ្រ្ននុងខ២,្ឺជាោ្រ្យ្រ្ននុងភាសាបហបកពើរថដលរាៃៃព័យថា«អ្ន្របមើលថ្»ឬ

«្រងទព័ព»។វកតូវោៃបកបើបៅទរីបៃះបដើម្បរីបញ្ជា្រ់ថាកពះអរាចស់កតតួករារោរោរពួ្រពលបទវរាឬអ្ន្របមើលថ្ៃិង្រងទព័ព

អ៊ីកសាថអលឬពួ្របរិសុទ្ធ។[សូមបមើលBible Dictionary,«Sabaoth»])។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃកពះឱវទអ្វរីខលែះដល់ពួ្របរិសុទ្ធ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថ្លែងអំណរ្ុណអំ�នុងកោដ៏លោំ្របៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោយអត់ឱៃរង់ចំាកពះអរាចស់រាៃៃព័យដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររ៉ូបឺតឌរីថហលនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ឲ្យឮៗ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្រ់សាដាប់រ្រអតថែៃព័យនៃឃ្លាបោយអត់ឱៃរង់ចាំកពះអរាចស់។

« អញ្ចឹង គតើ វា រាន ន័� យ៉ាងណា គដើម្តី �ង់ចាុំ បពះអរាចាេ់ គនាះ ? គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� ោក្យ រង់ចាំ រានន័� ថ្ 

េង្ឹម ចរូល�ួម នធិង ទុកចធិត្ ។ េង្ឹម នធិង ទុក ចធិត្គលើ បពះអរាចាេ់ តបមរូវ ឲ្យ រាន គេចក្តីែុំគនឿ 

ក្�អត់្មេត់ ក្�្រនាទា្រខលៃលួន ភាពេលៃជូត្ររូត ក្�អត់បោុំ �កសា បពះ្រញ្ញត្ធិ គហើ� 

ក្ន់ខាជា្រ់ដរា្រដល់ចុង្រុំែុត » (« Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done » Ensign ឬ 

Liahona,  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៧២ ) ។ 

• បហតុអ្វរីោៃជាកពះឱវទបដើម្បរីអត់ឱៃរង់ចាំកពះអរាចស់រាៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី?

• បតើោ្រ្យលួងបលាមចិតតេថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ២រាៃអ្វរីខលែះ?

សូមសរបសរឃ្លាថដលមិៃបពញបលញខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ ណេ្រ អំណរ្ុណ ក្នុរ ្្ប់ ការណ៍ទាំរអស់ 

ងហើយ ររ់ចាំ ងោយ អ្រ់ធ្្រ់ ងលើ ្ពទះអរាចាស់ ងនាទះ . . .

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:3ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរីអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធកបសិៃបបើពួ្រប្បោរពរាមកពះឱវទរបស់កទង់។
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• បតើអ្ន្រៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបោយថ្្អ្របៅបលើខ3ោ៉ាងដូចបម្ច?(បៅខាងបករោមបៃះ្ឺជា

វិធរីមួយថដលសិស្សអាចបំបពញៃូវបោលរោរណ៍បនាះ៖គបើគយើងផ្លងអំណរគុណក្នុងពគប់ការណ៍ទាំងអស់គនារះព្រះអមាចាស់

អាចគធ្ើឲ្យការរងទុក្ខរបស់គយើងគធ្ើការរួមោនាសពមាប់ការណ៍ល្អ)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ជាអ្ន្រថដលរង់ចាំកពះអរាចស់បោយរោរអត់ធ្ត់បលើកពះអរាចស់្រ្ននុងកោលំោ្រ

បហើយោៃរ្រប�ើញបហតុ្លមួយបដើម្បរីរាៃអំណរ្ុណ។

• បតើរោររងទុ្រ្ខនាំម្រៃូវបសច្្ររីល្អ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បុ្្គលបនាះរាមវិធរីណ្ខលែះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:៤–១០

្្ះអម្ចាស់្ូរនាមន្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យរំ្្រ្កឹែ្យវិន័យររែស់តដនដរី

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោរទូនាមៃព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យរង់ចាំបោយអត់ធ្ត់បនាះកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រប្ឲ្យបោរព

រាមកពះបញ្ញតតេិទាំងអស់របស់កទង់(សូមបមើល្�ៃិងស�9៨:4)បហើយរាៃបៃ្ទតូលថាព្ួរប្កតូវោៃរាប់ថាសុចរិត«្រ្ននុងរោរ

ោំកទក្រឹត្យវិៃព័យបនាះថដលជាក្ឹរត្យវិៃព័យកតឹមកតូវនៃថដៃដរី»(្�ៃិងស�9៨:6)កទង់ោៃពៃ្យល់ថាចបាប់រដ្ឋធម្ៃុញ្ញនៃ

ថដៃដរីោំកទ«បោលរោរណ៍នៃបសរីភាពបនាះ្រ្ននុងរោរកទកទង់សិទ្ធិៃិងឯ្រសិទ្ធិទាំងឡាយ»បនាះ្ ឺសករាប់«មៃុស្សទាំងអស់»

(្�ៃិងស�9៨:៥)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:9–១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំរោឋា្ិោល។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្។

• បតើរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:4–១0អាច�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងបពលបៃះមិៃថា

បយើងរស់បៅកបបទសណ្ោ៉ាងដូចបមតេច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:១១–១៨

្្ះអម្ចាស់តណនាំ្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យរកសាជសចក្រីសញ្ញាជទាះជាជៅក្ននុង្រលំោកក្រី

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើររ្វាៃ់អ្វរីថដលប្រើតរាៃចំបោះអ្ន្រថដលោ្រ់�រីវិតខលែលួៃសករាប់បុព្វបហតុរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះនាមរបស់កទង់?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:១១–១៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលចបមលែើយ

ចបំោះសំណួរបនាះៃិងអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលកោប់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធអំពរីរោរសា្រល្បងៃិងរោរពិបសាធៃ៏។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបទបញ្ញតតេិអ្វរីខលែះដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ?(សូមបមើល្�ៃិងស�9៨:១១–១២)។

• បោងបៅរាមខ១3–១៥,បតើបហតុ្លអ្វរីថដលកពះអរាចស់កតូវសា្រល្បងបយើង?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយ

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ោកល្ងគយើងគ�ើម្បីគ�ើញថ្គតើគយើងរកសា

គសចក្ដបីសញ្ញារបស់គយើងបាៃឬគទគទារះបបីវា្ ិបាកគធ្ើកគ៏ោយ)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាវអាចរាៃសារៈសំខាៃ់សករាប់ពួ្របរិសុទ្ធថដលរស់បៅរដ្ឋមិសសួរី្រ្ននុងឆ្នាំ១៨33្រ្ននុងរោរដឹងរោរពិត

បៃះ?បតើបហតុអ្វរីោៃជារោរពិតបៃះរាៃសារៈសំខាៃ់សករាប់ឲ្យបយើងចងចាំបៅសព្វន្ងៃបៃះ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ថដលជា្ ំរូល្អនៃរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញា្រ្ននុងកោលំោ្រនានា។សូមអបញជើញ

សិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមសូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីបៅថតរឹងរាំៃិងរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាពួ្រប្បទាះជារាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុង

រោរបធ្វើវ្្ររី។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:១6–១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបោយរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃករាប់បរ្គប់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១០១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:១–២២

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:១៩–២២

្្ះអម្ចាស់ម្នរែន្ទទូល្ោរែ់្ ួករែរិសុ្រ្ជៅ្ររី្កងុខឺែ�ង់ឲ្យត្រែចិែ្ត

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងបពលថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ្រ៏ោៃ�ួបកបទះៃឹង

រោរលំោ្រនានា្ ងថដរ។បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨:១9–២២,បយើងោៃអាៃសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់

សករាប់ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:១9–២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់អំពរីពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់ទា្រ់ទងបៅៃឹងអ្វរីថដលកទង់ោៃកោប់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅ

្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីោ៉ាងដូបមតេច?(សូមបមើល្�ៃិងស�9៨:១១)។

• បតើសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១១អាចអៃុវតតេចំបោះបយើងរបបៀបណ្?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

រោរ«រោៃ់ខាជាប់»ខាងបសច្រ្រីល្អ្ឺជារោរបប្ជាញាបោយមៃិរ្្របរ)។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលបយើងោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យលះបង់បចាលៃូវអបំពើោបរបស់ពួ្រប្បហើយរោៃ់ខាជាប់ខាងបសច្្ររីល្អវិញ។
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គមគ�ៀនទតី ១០២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:២៣–៤៨
បមបរៀៃទរី១0២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨:២3–4៨

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:២៣–៣២

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្តង្ រីរជរែៀរែតដល្ ួករែរិសុ្រ្្ែូវជឆលែើយែរែនឹងការជរែៀែជរែៀន

មុៃបពលចាប់ប្្ើមបរៀៃសូម្ ូស�ួរឈរបរី�ួរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសរបសរចំណងប�ើងដូចខាងបករោមបលើ�ួរៃិមួយៗ៖

្កឹ្រ្យវិន័យ នន ការ សរសឹក របស់ ្ពទះអរាចាស់ ( ្. នរិ ស. ៩៨:២៣–៣២ ); ្កឹ្រ្យវិន័យ នន ស្ង្រម របស់្ ពទះអរាចាស់  

( ្. នរិ ស. ៩៨:៣៣–៣៨ );ៃិង្កឹ្រ្យវិន័យ នន ការ ងលើកណលរ ងទាស របស ្់ពទះអរាចាស់ (្. នរិ ស. ៩៨:៣៩–៤៨ ) ។

សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាពរីរបបៀបពរីរបរីោ៉ាងថដលមៃុស្សអាចរាៃកបតិ្រម្បពលពួ្រប្កតូវបធ្វើឲ្យអៃ់ចិតតេឬោយរីបោយៃរណ្

រានា្រ់។សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករា្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨,កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃពរី

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអាច�ួយបយើងឲ្យដឹងពរីរបបៀបបឆលែើយតបបពលបយើងកតូវោៃោយរីបោយោ្រ្យសម្រីឬទបង្វើរបស់

មៃុស្សដនទ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍បៃះបពញមួយបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨កតូវោៃកបទាៃឲ្យ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨33

បនាទាប់ពរីរោរបបៀតបបៀៃនៃពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីោៃរោលាយជាអបំពើហឹងសា។សូមសិស្សរំឭលពរីភាពលម្អិតពរីបមបរៀៃមុៃ

អំពរីរោរបធ្វើោបថដលព្ួរបរិសុទ្ធោៃ�ួបកបទះ។

សូមឲ្យសិស្សចមលែងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃចូល្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា9៨:២3–២៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃព្ួរបិរសុទ្ធអំពរីរោរសងសឹ្រ។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសររោរទូនាមៃម្ងបហើយម្ងបទៀតរបស់កពះអរាចស់

ថដលបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ។

• បតើឃ្លាស្ទលួៃោនាមួយណ្ថដលបបកងៀៃអំពរីរោរសងសឹ្រ?(អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់ថាសិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំឃ្លា«មិៃ

ប�រកបរា្»បហើយ«អត់កទាំ»បៅ្រ្ននុងខ២3–២៧)។

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់ពួ្របរិសុទ្ធបបើពួ្រប្អតក់ទាំៃឹងរោរបបៀតបបៀៃបហើយមិៃសងស្ឹរវិញបនាះ?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីកពះបៃ្ទតូលរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ២3–២៧?(សូម�ួយសិស្សឲ្យ

រ្របមើលបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងអត់ពទំាៃឹងការគធ្ើបាបគោយោមាៃការសងសឹកព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃរង្វាៃ់

�ល់គយើង។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងចំណងប�ើង្កឹ្រ្យវិន័យ របស ់នន ការ សរសឹក របស ្់ពទះអរាចាស់)។

សូមពៃ្យល់ថាបពលក្រុមមៃុស្ស្រំណ្ចកបមូល្ ្នុំបៅ�ុំចា្រសៃុរដ្ឋមិសសួរីបៅន្ងៃបៅរ៏ទរី២0ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33

ព្ួរប្ចង់បធ្វើបលើសពរីរោរបំផ្លាញកទព្យសម្បតតេិបៅបទៀត។ពួ្រប្្រ៏ពយាោមបធ្វើោបសរា�ិ្រសាសនាចក្រ្ ងថដរ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃ្ំរណត់ករាកបវតតេិសាកសតេខាងបករោមបៃះឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្ររបបៀបថដលប៊ីស្សពថអតបវើត

ោ៉ាកទិចៃិងឆ្លស៍អាថលៃជាអ្ន្រថកបចិតតេប�ឿអាយុ២៧ឆ្នាំម្រពរីរដ្ឋថ្ៃសិលបវញា៉ាបឆលែើយតបបៅៃឹងរោរបបៀតបបៀៃបៃះ។

សេចក្ដីស្្ើម
ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កត់បតា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨ គៅ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ប្រដហល ពតី� េបាដាហ៍ 

្រនាទា្រ់ ពតី ក្� គ្រៀតគ្រៀន នន ពួក្រ�ិេុទ្គៅ�ដ្ឋ មធិេេួ�ី បានក្លា�ជាអុំគពើហឹងសា ។ 

វិវ�ណៈគនះែ្ល់ នរូវ ក្� ដឹកនាុំ េបរា្រ់ ពួក ្រ�ិេុទ្ ដដល បតរូវ បាន គ្ គ្្វើ បា្រ ។ គៅ ក្ញង 

វិវ�ណៈ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន ពួក្រ�ិេុទ្ ពតី �គ្រៀ្រ ដដល ពួកគ្ ្ ួ� គឆលៃើ� ត្រ 

ចុំគោះ េបតរូវ �្រេ់ ពួកគ្ ។

ការង្បើ្រាេ់កាដារងខៀន

គប្រើ ក្ដា�គខៀន គដើម្តី បោង ចុំណុច ឬ 

គោលក្�ណ៍ េុំខាន់ោុំងឡា� ។ េរូម 

គប្រើ ក្តា�គខៀន ឲ្យ រាន ប្រេធិទ្ភាព អុំឡញង 

គពល ្រគបងៀន អាច គ�ៀ្រចុំ េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន 

នធិង អគញ្ើញ ឲ្យ រាន ក្�ចរូល�ួម ប្រក្រ 

គោ� អតថែន័� ជា ពធិគេេ េបរា្រ់ អ្ក 

ោុំងឡា� ណា ដដល គ�ៀន គោ� ក្� គមើល 

�រូ្រភាព ។
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គមគ�ៀនទតី ១០២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:២៣–៤៨

« មនុេ្ស កុំណាច បាន ចា្រ់ ្រ៊ីេ្សព ដអតវឺត បា៉ាបទធិច នធិង ឆ្លេ៍ គអដលន គហើ� បាន អរូេ ពួកោត ់ក្ត់ 

ហ្វជូង មនុេ្ស ដដល កុំពុង រាន កុំហឹង ពុះ កគបញ្ជាល គហើ� បាន ប្ររា្ ដ្មោុំង បាន គ្្វើ ទុកខេ គោេ ដល់ 

ពួកគលាក គៅ តាម ែលៃជូវ គៅ ក្ន់ ទតីលាន សាធា�ណៈ ។ ជា ែគបមើេ ោុំង ពតី� ដដល បាន ែ្ល់ ដល់ ពួកោត ្់ ឺ 

ពួកោត់ បតរូវដត គបែើេគ�ើេ គបាះ្រង់ គចាល គេចក្តី ែុំគនឿ គៅ គលើ ្្ះ្ម្រីរមរមន ឬ គបែើេគ�ើេ ចាកគចញ ពតី 

េុុំ គនាះ ។ ពួកោត់ ពុុំ បាន គបែើេគ�ើេ ្រដធិគេ្ ្្ះ្ម្រីរមរមន គហើ� ក៏ មធិន បាន គបែើេគ�ើេ ចាកគចញ ពតី 

េុុំ គនាះ ដដ� ។ គោ� បាន ទទួល ក្�អនុញ្ញាត ឲ្យ នធិយ� ្រ៊ីេ្សព បា៉ាបទធិច បាន ្រនលៃឺ ថ្ ពួក ្រ�ិេុទ្ បាន 

�ងទុកខេ នឹង គេចក្តី គ្រៀតគ្រៀន គៅ ប្្់រ ែុំនាន ់ោុំងអេ់ ក្ញង ប្រវត្ធិសាបេ្ ពធិភពគលាក គហើ� ពួកគ្ រាន ឆន្ទៈ គដើម ត្ី �ងទុកខេ 

គោ�សា�ដត បពះប្តីេ្ទ ដរូចជា ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅ ែុំនាន់ ្ុររាណ បាន គ្្វើ ដដ� ដដល ពួកគ្ ពុុំ បាន ប្របពឹត្ អ្វតី ខុេ ោល ់ដត គសាះ គហើ� 

គ្រើ េធិន ជា មនុេ្ស គ្្វើ ទុកខេ គោេ ដល់ ពួកគ្ គនាះ នឹង បាន គ្្វើ បា្រ ដល់ ែន ឥតគោេ ។ េុំគឡង �្រេ់ ោត់ បតរូវ បាន ប្្រ ដណដា្រ់ 

គោ� េុំគឡង បែួលបច្រល់ នន ហ្វជូង មនុេ្ស មនុេ្ស ជា គបចើន បាន ដបេក ៖‹ គៅ បពះ ឯង ឲ្យ �ំគោះ ឯង គៅ . . . ! › ្រង្រ្អជូនប្រុេ 

ោុំងពតី� នាក់ ្ឺ បា៉ាបទធិច នធិង អាដលន បតរូវ បាន េបរាត គខាអាវ គចញ គហើ� បតរូវ បាន លា្រ គោ� ែ័�គរៅេ៊រូ លា� ជាម�ួ 

កុំគបា�េ ឬ អាេ៊ីដ ដដល េី៊ សាច ់ដនទ គទៀត គហើ� បតរូវ បាន ចាក់ គរាម េត្វ ពតីគលើ ។ ពួក គ្ បាន អត់បោុំ នឹង ទគង្វើ គឃ្�គៅ  

នធិង ក្� គ្្វើបា្រ គនះ គោ� ក្� អត់្មេត់ នធិង ភាព េលៃជូត្ររូត ដដល គ្្វើ ឲ្យ ហ្វជូងមនុេ្ស គៅ គេងៃៀម គហើ� ហាក់ដរូច ជា ភាញាក់ គែ្អើល នឹង អ្វតី 

ដដល ពួកគ្ បាន គេើញ ។ ្រង្រ្អជូនប្រុេ ោុំងពតី� បតរូវ បាន គោះដលង គោ� គេងៃៀមសាងាត់ » ( B. H. Roberts, A 
Comprehensive History of the Church, ១:៣៣៣; េរូមគមើល ែងដដ� Church History in the Fulness of 
Times Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual], ឆ្នាុំ ២០០៣,ទុំព័� ១៣៣ ) 

• បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អំពរីឆ្លស៍អាថលៃៃិងប៊ីស្សពោ៉ាកទិចបឆលែើយតបៃឹងរោរបបៀតបបៀៃ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា9៨:២៨–3២បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃទូនាមៃព្ួរបរិសុទ្ធថាបបើសកតូវ

ោៃបធ្វើទុ្រ្ខបទាសដល់ពួ្រប្បរីដងបោយោមៃរោរសងសឹ្រពរីកពះពួ្រប្្ ួរកពរាៃសកតូវបៅ្រ្ននុងកពះនាមរបស់កពះអរាចស់្រុំឲ្យបធ្វើ

ទុ្រ្ខបទាសព្ួរប្ម្ងបទៀត។បបើសកតូវបៃតេបធ្វើោបពួ្រប្បនាទាប់ពរីរោរកពរាៃបៃះពួ្របរិសុទ្ធៃឹងរាប់ជាសុចរិតបហើយ«[សង]

អ្ន្របនាះរាមរោរទាំងឡាយថដលោត់កបកពតឹតេ»។បែុថៃតេពួ្របរិសុទ្ធ្រ៏កតូវោៃកោប់្ ងថដរថាបបើពួ្រប្បលើ្រថលងឲ្យសកតូវ

របស់ពួ្រប្បទាះជាចង់សងស្ឹរ្រ៏បោយបនាះពួ្រប្ៃឹងោៃររ្វាៃ់វិញសករាប់បសច្រ្រីសុចរិតរបស់ពួ្រប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:៣២–៣៨

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់អំ្ រីជ្លតដលស្ង្រម្ែូវោនរារែ់ថាសុចរែិ

សូមសូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ថាពួ្រប្ដឹងពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលពរីស្រ្គមឬអត់។អ្ន្រ្រ៏អាចសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថាក្រឹត្យវិៃព័យនៃស្រ្គមរបសក់ពះអរាចស់ជាអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:3២–34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ពយារោរីសមព័យបុរាណអំពរីស្រ្គម។

• កសបរាមខ33បតើក្រឹត្យវៃិព័យអ្វរីថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យពយារោរីសមព័យបុរាណ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃបករោមចំណងប�ើង្កឹ្រ្យវិន័យ នន ស្ង្រម របស់ ្ពទះអរាចាស់ ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា

កពះអរាចស់ោៃកបទាៃក្រឹត្យវៃិព័យជាពបិសសដល់កបជា�ៃថដលរស់បៅ្រ្ននុងសមព័យរោលខុសោនាៃិង្រ្ននុងវប្បធម៌ខុសោនា។

បទាះជាបោលរោរណ៍នៃក្រឹត្យវៃិព័យបៃះពិត្រ្រីសព្វន្ងៃបៃះបយើង្រ៏សថែិតបៅបករោមចបាប់កបបទសជាតិថដលបយើងរស់បៅថដរ)។

• បតើពយារោរីសមព័យបុរាណៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះបបើរាៃៃរណ្រានា្រ់កបរោសស្រ្គមកបឆំ្ងៃឹងព្ួរប្បនាះ?(សូមបថៃថែមចបមលែើយបៅ

បលើរោដារបខៀៃបករោមចំណងប�ើង្កឹ្រ្យវិន័យ នន ស្ង្រម របស ្់ពទះអរាចាស់)។

សូមសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:3៥–3៨ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលកោប់ពយារោរីសមព័យបុរាណឲ្យបធ្វើបបើរោរ្ ្ល់�ូៃនៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេរបស់ព្ួរប្មៃិកតវូោៃទទួល

សាគល់។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីក្រឹត្យវៃិព័យនៃស្រ្គមរបស់កពះអរាចស់?(សិស្សអាចបស្នើៃូវបោលរោរណ៍

ខុសៗោនាបែុថៃតេសូមកោ្រដថាកតូវ្ ូសបញ្ជា្រ់ៃូវចំណុចដូចខាងបករោម៖ស្ង្រមអាចពតវូបាៃរាប់ថ្សុចរិតគៅក្នុង

កាលៈគទសៈផ�ល្ ិ្ណ៌នាគោយព្រះអមាចាស់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមចំណងប�ើង

្កឹ្រ្យវិន័យ នន ស្ង្រម របស់ ្ពទះអរាចាស់)។
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គមគ�ៀនទតី ១០២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:២៣–៤៨

សូមពៃ្យល់ថាបយើងភា្បកចើៃៃឹងមៃិចាំោច់កតូវសបកមចថាកតូវបៅចបាំងៃឹងជាតិសាសៃ៍ដនទឬអត់បទ។បែុថៃតេរោរបបកងៀៃទាំង

បៃះអាច�ួយបយើងឲ្យដឹងពរីអ្វរីថដលកតូវបធ្វើបៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង—ឧទាហរណ៍បៅបពលបយើងមិៃចុះសកមងុ

ជាមួយអ្ន្រដនទ។

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីដំបូនាមៃរបស់កពះអរាចស់អំពរីស្រ្គមបតើបយើង្ ួរបធ្វើអ្វរីបៅបពលបយើងមិៃចុះសកមុង

ជាមួយអ្ន្រដនទបនាះ?(សូម�ួយសិស្សរ្របមើលបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គយើងគួរផសង្រក�ំគណារះពោយគោយសៃ្តវិិធបី

ចំគោរះការមិៃចរុះសពមុងរបស់គយើង)។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអាចប្រើតប�ើងពរីរោរថស្វងរ្រដបំណ្ះកសាយបោយសៃតេិវិធរីបនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨:៣៩–៤៨

្្ះអម្ចាស់ោនរែជ្ងៀន្ ួករែរិសុ្រ្្ រីរជរែៀរែតដល្ ួកជ្្ ួរជឆលែើយែរែនឹងស្ែូវររែស់្ ួកជ្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

« គៅ ក្ញង ប្រគទេ ហរូឡង់ ក្ញង អុំឡញង េ្រ្គម គលាកគលើក ទតី II បកុម ប្ួសា� �្រេ់ ខាេគភើ គ្ន ្រ៊រូម បាន 

គប្រើ ែ្ទះ �្រេ់ ពួកគ្ ជា កដនលៃង លាក់ខលៃលួន េបរា្រ់ អ្ក ោុំងឡា� ដដល គ្ចខលៃលួន ពតី ពួក ណាេ៊ី ។ គនះ ជា �គ្រៀ្រ 

ដដល ពួកគ្ �េ់ តាម ែុំគនឿ ជា ប្តីេ្្រ�ិេ័ទ ។ េរាែធិក ្រួន នាក់ នន បកុមប្ួសា� គនាះ បាន បាត់្រង់ ែតីវិត 

គោ�សា� ដត ក្�ែ្ល់ ែបមក គនះ ។ ខរូ�ី ដ្ន ្រ៊រូម នធិង ្រងបេតី �្រេ់ នាង ដ្រ៊េ្ទតី បាន ជា្រ់ ក្ញង ្ ុក 

រា៉ដវនេ្ជូខ យ៉ាង គវទនា អេ់ ��ៈគពល ជា គបចើន ដខ ។ ដ្រ៊េ្ទតី បាន បាត្់រង់ ែតីវិត គៅ ក្ញង ្ ុក គនាះ—គហើ� 

ខរូ�ី គៅ �េ់រាន រាន ែតីវិត ។

« គៅ ក្ញង ្ ុក រា៉ដវនេ្ជូខ គនាះ ខរូ�ី នធិង ដ្រ៊េ្ទតី បាន ដេ្វង�ល ់ថ្ បពះ ែួ� ពួក គ�ើង ឲ្យ គចះ អត់គោេ ។ គបក្� ពតី េ្រ្គម 

បាន ្រញ្ច្រ់ គៅ ខរូ�ី បាន េគបមច ចធិត្ ដចកចា� សា�លធិខធិត មួ� គនះ ។ គៅ ក្ញង ឱក្េ មួ� នាង បាន ដ្លៃង គៅ ក្ន់ មនុេ្ស ម�ួ 

កុបម គៅ ប្រគទេ អាលលៃឺម៉ង់ ដដល �ងទុកខេ គោ�សា� ក្�្រុំែលៃធិច្រុំផាលាញ នន េ្រ្គម ។ សា�លធិខធិត �្រេ់ នាង រាន ចុំណងគែើង ថ្ 

‹ បពះ បទង ់អតគ់ោេ › ។ គៅ គពល គនាះ គហើ� ដដល ភាព គសាមះបតង់ �្រេ់ ខរូ�ី ដ្ន ្រ៊រូម បាន នាុំ ឲ្យ រាន ព�ែ័� ។

« រាន ្រុ�េ រានាក ់បាន គដើ� េុំគៅ មក �ក នាង ។ នាង បាន សាគល់ ្ុរ�េ គនាះ ថ្ ជា ឆ្មុំ យម ្ ុក ដ ៏គឃ្�គៅ ្រុំែុត ។ ោត់ បាន 

វាចា ថ្ ‹ ្រងបេតី បាន ដ្លៃង អុំពតី ្ ុក រា៉ដវនេ្ជូខ គៅ ក្ញង េុន្ទ�កថ្ �្រេ់ ្រងបេតី › ។ ‹ ខ្ញុំ ្ ឺ ជា ឆ្នាុំ យម គៅ ទតី គនាះ ។. . . ្រ៉ុដន្ 

្រនាទា្់រ ពតី គនាះ មក . . . ខ្ញុំ បាន ក្លា� គៅ ជា ប្ធិេ្្រ�ិេ័ទ ។ ោត់ គ�ៀ្ររា្រ់ ថ្ ោត់ បាន ដេ្វង�ក ក្�អត់គោេ ពតី បពះ ចុំគោះ ទគង្វើ 

ដ៏ គឃ្�គៅ ដដល ោត់ បាន ប្របពឹត្ ។ ោត់ បាន ហុច នដ �្រេ់ ោត់ គហើ� គេ្ើ ដរូគច្ះ ថ្ ‹ គតើ ្រងបេតី នឹង អត់គោេ ឲ្យ ខ្ញុំ ដដ� ឬ 

គទ › ?

« ខរូ�ី ដ្ន ្៊ររូម បាន ្រនលៃឺ ៖

« ‹ វា បោនដ់ត ជា គវលា ដត មួ� ដភលៃត ្ុ៉រគណាណះ ដដល ោត់ បាន ឈ� គៅ ទតីគនាះ—គហើ� ហុច នដ �្រេ់ ោត់ មក—្រ៉ុដន្ េបរា្់រ ខ្ញុំ 

វិញ វា ហាក ់ដរូច ជា ខ្ញុំ បាន ពុះោ� គៅ ក្ញង កធិច្ចក្� ដ៏ លុំបាក ្រុំែុត ដដល ខ្ញុំ ធាលា្រ់ បាន គ្្វើ ។

« ‹. . . សា�លធិខធិត ដដល ថ្ បពះ បទង់ អត់គោេ រាន . . . លកខេខណ្ឌ មួ� ៖ ្ឺ គ�ើង បតរូវ អត់គោេ ដល់ មនុេ្ស ដដល បាន 

ពយាបាទ គ�ើង ។. . .

“. . .‹ ែួ�ករូនែង! › ខ្ញុំ បាន អ្ធិសាឋាន គោ� សាងាត់ៗ ។ ‹ ខ្ញុំ អាច គលើក នដ គឡើង ។ ខ្ញុំ អាច គ្្វើ បាន ដត ្រ៉ុណ្ឹង ។ េរូម ែល្់ 

អា�មមេណ ៍ឲ្យ ខ្ញុំ › ។

« ‹ . . . ខ្ញុំ បាន ោក់ នដ �្រេ់ ខ្ញុំ គលើ នដ ោត់ ដដល លរូក មក �ក ខ្ញុំ គោ� គសាះ អគង្គើ� ។ គៅ គពល ខ្ញុំ បាន គ្្វើ ដរូចគនាះ គ�ឿង ម�ួ ដ៏ 

អសាចា�្យ បាន គកើតគឡើង ។ អា�មមេណ៍ ម�ួ បាន ចា្រ់គែ្ើម គចញ ពតី សាម �្រេ់ ខ្ញុំ �ត់ គៅ តាម នដ គហើ� ចរូល គៅ ក្ញង ប្រអ្រ់ នដ ោុំងពតី� 

�្រេ់ គ�ើង ដដល កុំពុង ចា្រ់ គនាះ ។ គហើ� ក្� ពយាបាល ដ៏ កក់គរៅតា គនះ ហាក ់ដរូច ជា គៅ គពញ ខលៃលួន ខ្ញុំ ដដល គ្្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ �ុំ។ 

« ‹ ខ្ញុំ អភ�័គោេ ឲ្យ ្រងប្រុេ ! › ខ្ញុំ បាន �ុំ ។ ‹ គោ� អេ់ ពតី ដួង ចធិត្ ខ្ញុំ ›

« គ�ើង បាន ចា្់រនដ ោនា យ៉ាង �រូ� អតតីត ឆ្មុំ្ុក នធិង អតតីត អ្កគោេ ។ ខ្ញុំ មធិន ធាលា្រ់ ដឹង ពតី ក្តី បេឡាញ់ ដ៏ បជាលគបរៅ �្រេ់ បពះ 

ដរូច ដដល ខ្ញុំ បាន ដឹង គៅ គពល គនាះ គទ › ។ [ ខរូ�ី ដ្ន ្រ៊រូម Tramp for the Lord ( ឆ្នាុំ ១៩៧៤ ) ទុំព័� ៥៤–៥៥ ] » ។ 

( េតីត ្ី៊រ រា៉ាក់ម៊រូលតីន, Our Path of Duty » Ensign ឬ លរីអាហូណា, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០,ទុំព័� ១៣ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១០២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨:២៣–៤៨

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃអាៃរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបរឿងបៃះបធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អ្វរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:39–40ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលក្រឹត្យវិៃព័យនៃ

រោរអ្ព័យបទាសរបស់កពះអរាចស់។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើង្ួរបធ្វើអ្វរីបៅបពលៃរណ្រានា្រ់សូមរោរអ្ព័យបទាសពរីបយើង?

• កសបរាមខ40បតើបយើងកតូវអ្ព័យបទាសឲ្យៃរណ្រានា្រ់ថដលថកបចិតតេបហើយថស្វងរ្ររោរអ្ព័យបទាសបែុនាមៃដង?

(«រហូតដល់ចិតសិប្ ុណឲ្យកោំពរីរ»រាៃៃព័យថាបយើង្ ួរអ្ព័យបទាសឲ្យអ្ន្រដនទបកចើៃដងជាងចំៃួៃថដលប្ថកបចិតតេ

បហើយថស្វងរ្ររោរអ្ព័យបទាសពរីបយើងបនាទាប់ពរីបធ្វើឲ្យបយើងអា្់រអៃ់ចិតតេឬឈឺចាប់រួចម្រ។បទាះជាបយើងកតូវោៃបញ្ជាឲ្យ

អ្ព័យបទាស្រ្រីវ្រ៏មិៃថមៃរាៃៃព័យថាបយើង្ ួរអៃុញ្ញាតឲ្យអ្ន្រដនទបៃតេបធ្វើោបបយើងបទៀតថដរ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:4១–43ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បសច្រ្រីពិតថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃពួ្របរិសុទ្ធទា្រ់ទងៃឹងសកតូវរបស់ពួ្រប្ថដលមិៃកពមថកបចិតតេ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

បរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះរាៃសារៈសំខាៃ់សករាប់ពួ្របរិសុទ្ធថដលរស់បៅរដ្ឋមិសសួរីកតូវយល់?

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបក្រឹត្យវៃិព័យនៃរោរអ្ព័យបទាសរបស់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?(សូម�ួយសិស្សឲ្យកោប់បទបញ្ញតតេិដូច

ខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បញ្ជាគយើងឲ្យអភរ័យគទាសឲ្យសពតូវរបស់គយើង។សូមសរបសរកពះបញ្ញតតេិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ

បករោមចំណងប�ើង្កឹ្រ្យវិន័យ នន ការ អភ័យងទាស របស ្់ពទះអរាចាស់)។

• បតើបហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាបយើងកតូវោៃបញ្ជាឲ្យអ្ព័យបទាសឲ្យអ្ន្រដនទបទាះបរីជាព្ួរប្មិៃសូមរោរអ្ព័យបទាស្រ៏បោយបនាះ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:44–4៨បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាបបើសកតវូរបស់ព្ួរប្

បរិសុទ្ធថកបចិតតេពួ្រប្ៃឹងប្ចរួចពរីរោរសងសឹ្ររបស់កទង់។(កំណ្រ់ចំណាំ ៖បៅ្រ្ននុងខ44ឃ្លា«អ្ន្រមិៃកតូវអតប់ទាស»

រាៃៃព័យថា�ៃបល្ើស្ ួរថតទទួលខុសកតូវសករាប់ទបង្វើរបស់ខលែលួៃបហើយព្ួរបរិសុទ្ធពុំ្ ួរបៃតេរាៃអារម្ណ៍ស្អប់បខ្ពើមបទៀត

ប�ើយ)។

សូមបញ្ចប់បោយបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធ្វើរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរអ្ព័យបទាសរបស់កពះអរាចស់បោយពយាោមអ្ព័យបទាស

ដល់មៃុស្សរាល់ោនាថដលោៃោយរីព្ួរប្ឬអ្ន្រទាំងឡាយថដលពួ្រប្ខ្វល់ខាវាយ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៩–១០០
បមបរៀៃទរី១03៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា99–១00

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៩

្្ះអម្ចាស់ោនជៅយ៉ូហានជមើដក់ឲ្យ្រែកាសដំណឹងល្អ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថារាៃមិតតេរានា្រ់ថដលមិៃថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រសួរពួ្រប្ថាបហតុអ្វរីោៃជារាៃ

ៃរណ្រានា្រ់សុខចិតតេលះបង់រយៈបពល២ឆ្នាំ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្ោ៉ាងដបូច្នះ។

• បតើអ្ន្រៃឹងបឆលែើយសំណួរបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សអាៃពព័ត៌រាៃខាងបករោមអំពរីបុរសថដលរាៃប្មះយែូហាៃបមើដ្រ់ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសាដាប់បមើល

រោរលះបង់ថដលបងកបុសបមើដ្រ់ោៃបធ្វើបដើម្បរីបបកមើកពះអរាចស់។

យែូហាៃបមើដ្់រពិៃិត្យសបងកតបមើលកពះវិហារជាបកចើៃបហើយោៃសៃ្និោឋាៃថាសាសនាទាំងអស់ោៃវបង្វង្ លែតូវ។បែុថៃតេបៅចុង

ឆ្នាំ១៨30បលា្រោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយោៃរាៃអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិតរបស់វ។

បលា្រោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របៅន ង្ៃទរី៥ថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨30។មិៃយូរបែុនាមៃបករោយម្របលា្រោៃបបកមើបបស្រ្រម្

បហើយោៃក�មុ�ទ្ឹរឲ្យមៃុស្សកបថហល៧0នា្រ់្រ្ននុងរយៈបពលបួៃថខ្រ្ននុងទរីក្រុងអូថរង៉រដ្ឋអូនហអូៃិងទរីក្រុងវែរិៃស្វរីលរដ្ឋ

អូនហអូ។

បៅន្ងៃទរី30ថខបមសាឆ្នាំ១៨3១មៃិយូរបែុនាមៃបនាទាប់បងកបុសបមើដ្រ់ោៃកត�ប់ម្រពរីបបស្រ្រម្របស់បលា្រវិញ្រោិ

របស់បលា្រ្ឺ�ូលាោៃសាលាប់បនាទាប់ពរី្ ្ល់្រំបណើតឲ្យ្រូៃបភាលាះ។បៅថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨3១កពះអរាចស់ោៃបៅបលា្រ

ឲ្យបៅរដ្ឋមិសសួរីបហើយកបរោសដំណឹងល្អបៅរាម្ លែតូវ(សូមបមើល្�ៃិងស�៥២:៨–9)។មុៃបពលបលា្រអាចបៅោៃ

បលា្រកតូវធានាថា្រូៃទាំងកោំនា្រ់របសប់លា្រថដលរាៃអាយុបករោមកោំពរីរឆ្នាំកតូវោៃបមើលថ្ទាំ។បលា្រោៃបរៀបចំមៃុស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថ្ទាំ្រូៃៗច្បងរបស់បលា្របហើយយែូថសបៃឹងអិមរា៉ាស៊្ីធទទួលចិញ្ចឹម្ូរៃបភាលាះរបស់បលា្រ។បពញឆ្នាំ១៨3១

រហូតដល់ោ្រ់្រណ្ដាលឆ្នាំ១៨3២យែូហាៃបមើដ្់រោៃបបកងៀៃបៅរដ្ឋកពំកបទល់រដ្ឋមរីឈរីថហ្គៃរដ្ឋអ៊ិៃឌរីអាណ្រដ្ឋ

មិសសួរីៃិងរដ្ឋអូនហអូ។បៅបពលបលា្រកត�ប់បៅទរីក្រុងនហរ៉ុមរដ្ឋអូនហអូវិញបៅថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨3២បលា្រោៃធាលា្រ់

ខលែលួៃឈឺជាទមងៃៃ់បោយសារ�មងៃឺរាំនរកបចាំរោយ។បលា្រោៃដឹងថា្រូៃបភាលាះរបស់បលា្រោៃឈឺបហើោៃសាលាប់បោយសារកតូវ

ខ្យល់កតជា្់របៅបពលរាៃរោរវយកបហារម្របលើយែូថសបស៊្ីធ។

• បតើចំណុចណ្នៃបរឿងរបស់យែូហាៃបមើដ្រ់ថដលបលចបធាលាចំបោះអ្ន្រ?

សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា99បៅន្ងៃទរី

២9ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3២កបថហលពរីរថខបនាទាប់ពរីបងកបុសបមើដ្់រោៃកត�ប់ម្រ្ ្ទះពរីបបស្រ្រម្ទរីពរីររបស់បលា្រវិញ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា99:១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

បៅបងកបសុបមើដ្រ់ឲ្យបធ្វើ។

បរុព្វកថា
�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ៩៩ គៅន្ងៃទតី ២៩ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣២ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះបពះអរាចាេ់ 

បាន គៅ �៉រូហាន គមើដក់ ឲ្យ ្រន្ ្រគបមើ ជា អ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា ។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

បានទទួលវិវ�ណៈដដលបានកត់បតា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០០ 

គៅន្ងៃទតី ១២ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៣៣ គពល គលាក នធិង  េ៊ីឌនតី �ិកដុន គៅ ទតីបកុង 

នរូវ គយ៉ាក ្រគបមើ ជា អ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា ។ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈគនះបពះអរាចាេ់ បាន 

ធានា ដល ់ពួកគ្ ថ្ បកុមប្ួសា� �្រេ់ ពួកគ្ គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ នឹង េុខេ្របា� ។ 

បពះអរាចាេ់ ក ៏បាន លួងគលាម ពួកគ្ អុំពតី ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ដដល កុំពុង �ងទុកខេ 

ពតី ក្� គ្រៀតគ្រៀនែង ដដ� ។

េូមេង្មចចិត្តពីអវី

ផដល្តូវបង្រៀន

គមគ�ៀន ជា គបចើន គៅ ក្ញង គេៀវគៅ េធិកសា 

គនះ រាន នរូវ ឯកសា� គបចើន ជាងអ្កអាច 

្រគបងៀនច្រ់ ដតមួ�គពលក្ញង ថ្នាក់ ។ 

្រនាទា្រ់ ពតី បាន េធិកសា បពះ្ម្ពតី� នធិង កមមេវិ្តី 

េធិកសា េរូម ពធិចា�ណា ប្រក្រ គោ�ក្� 

អ្ធិសាឋាន ថ្ គោលលទ្ធិ គោលក្�ណ៍ 

នធិង ្ុំនធិតគដើម្តី ្រគបងៀន ណា មួ� 

ដដលនឹង ជា ប្រគយែន៍ ល្អ ្រុំែុត េបរា្រ់ 

េធិេ្ស �្រេ់អ្ក ។ គៅគពល អ្ក េគបមច 

ថ្ បតរូវ ្រគបងៀន អ្វតី េរូម ្រន្ ដេ្វង�ក ក្� 

ដឹកនាុំ ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ។
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• បតើកពះអរាចស់ោៃបៅឲ្យយែូហាៃបមើដ្រ់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្បៃះអាចសា្រល្បងបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងរោរបោរពរបស់បងកបុសបមើដ្រ់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា99:២–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងយែូហាៃបមើដ្រ់។

• បតើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ២–3?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចរួមបញ្ចតូលចំណុចដូច

ខាងបករោម៖គយើងតំណាងឲ្យព្រះអមាចាស់គ្លគយើងបគពមើគបសកកម្ម។គ្លគយើងទទួលៃិងគធ្ើតាមអ្កបគពមើរបស់

ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងកំ្ុងទទួលៃិងគធ្ើតាមពទង់)។

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យោ៉ាងណ្ថដរបពលថដលអ្ន្របធ្វើរាមអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា99:4–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រថដលបដិបសធសារលិខិតថដលយែូហាៃបមើដ្រ់ៃឹងបបកងៀៃ

ពួ្រប្។

• បោងរាមខ4បតើអ្វរីជាលទ្ធ្លនៃរោរបដិបសធសារលិខិតដំណឹងល្អថដលោៃបបកងៀៃបោយអ្ន្របបកមើរបស់កពះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា99:6–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

្ស្នុរាងថដលកពះអរាចស់ោៃដឹងជាមុៃអំពរីតកមវូរោររបស់យែូហាៃបមើដ្រ់ៃិងរោរលះបង់ថដលោត់ោៃបធ្វើ។

• បតើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បៅរោៃ់យែូហាៃបមើដ្រ់ោៃបរ្ហាញបយើងអ្វរីខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាបងកបុសបមើដ្រ់ោៃបធ្វើរាមដំបនូាមៃរបស់កពះអរាចស់។បលា្រោៃបធ្វើរោរបរៀបចំសករាប់្រូៃច្បងបរីនា្់រ

របស់បលា្រឲ្យរស់បៅជាមួយក្រុមក្ួសារខុសៗោនា្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីបហើយបលា្រោៃចា្របចញបៅថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨3២បដើម្បរី

កបរោសដំណឹងល្អ។បលា្រោៃបបកមើពរីរបរីបបស្រ្រម្បទៀតបហើយបនាទាប់ម្របលា្រោៃម្រ�ួប្រូៃ្រូៃៗច្បងរបស់បលា្របៅរដ្ឋ

មិសសួរី។បលា្រោៃបបកមើកពះអរាចស់បោយបសាមះកតង់បពញមួយ�រីវិតរបសប់លា្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០០:១–១២

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានដល់យ៉ូតសរែស៊្មី្និងស៊មី�នរីរិកដុននូវការលួងជោមចែិ្តនិងការរែជ្ងៀន

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ការ ្ពួយបារម្ភ អ្ដី ខ្ទះ ណដល អ្ក ផ្សព្ផសាយ អាច រាន ងៅងពល ពួកង្ 

ចាប់ងផ្ើម ងបសកកម្ របស់ ពួកង្ ?សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាបសៀ្ៃបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ។

(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចរួមបញ្ចតូលសំណួរដូចខាងបករោម៖បតើខញនុំអាចរ្រមៃុស្សបដើម្បរីបបកងៀៃោៃដូចបម្ច?បតើខញនុំៃឹងដឹងពរីអ្វរី

ថដលកតូវៃិោយោ៉ាងដូចបម្ច?បតើខញនុំៃឹងចុះសកមុងជាមួយនដ្ូខញនុំឬ្រ៏អត់?បតើក្ួសាររបស់ខញនុំៃឹងសុខសបបាយបទបពលថដលខញនុំ

បៅោត់?

សូមពៃ្យល់ថាបៅថខបមសាឆ្នាំ១៨33បុរសរានា្រ់ប្មះ្ហ្វរីថមៃៃរី្រប�ើសៃុោៃចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របៅៃូវបោ៉ា្រ

បហើយោៃម្រទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បពលថដល្ហ្វរីថមៃោៃ�ួបយែូថសបស៊្ីធោត់ោៃសូមឲ្យពយារោរីបៅបលង

ក្ួសារៃរី្រប�ើសុៃបៅៃូវបោ៉ា្រៃិងបៅរោណ្ោ។យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដៃុោៃយលក់ពមបៅៃឹងសបំណើរបស់

ោត់បហើយពួ្រប្ោៃចា្របចញពរីខឺត�ង់ជាមួយោត់បៅន្ងៃទរី៥ថខតុលាឆ្នាំ១៨33។ព្ួរប្ោៃកបរោសកោប់ដំណឹង

ល្អបៅរាម្ លែតូវ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ម្រដល់្ ្ទះរបស់ៃរី្រប�ើសុៃបៅថ្រីបស្បើ្ៃូវបោ៉ា្រយែូថសបោៃទទួលវិវរណៈថដល

ោៃ្រត់ករាទ្ុរបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយ

រ្របមើលអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដៃុរាៃរោរកពួយោរម្ពរីរោរម្រដល់ៃូវបោ៉ា្រ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃ

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរពរីរោរកពយួោរម្របស់បលា្របៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុបលា្រថា៖«ខញនុំដឹងោ៉ាងចបាស់្រ្ននុង្ ំៃិតថាកពះអរាចស់្ ង់បៅជាមួយបយើងបែុថៃតេរាៃរោររសាប់រសល់

ជាខាលាំងអំពរីក្រុមក្ួសាររបស់ខញនុំ»(Journals, Volume 1: 1832–1839,  vol. 1 of the Journals series of 
The Joseph Smith Papers [ឆ្នាំ២00៨],ទំពព័រ១4)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលចបមលែើយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅៃឹងរោរកពយួោរម្របស់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃ។
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• បតើឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាចលុបបចញៃូវរោរកពួយោរម្របស់យែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃថដរឬបទ?បតើខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាសព្វន្ងៃបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00:3–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់យែូថសបស្៊ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យដូចបម្ច្រ្ននុងរោររាៃ«ទាវារដ៏ស្រ្ិសិទ្ធ»ោៃបបើ្រសករាប់រោរថច្រចាយដំណឹងល្អបនាះ?

• បតើរាៃវិធរីមួយចៃំួៃណ្ខលែះថដលកពះអរាចស់«បបើ្រទាវារ»សករាប់ឲ្យបយើងបធ្វើ្រិច្ចរោរ្ ្សព្្វ សាយសាសនា?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00:៥–៨បោយសាងាតប់សងៃៀមសករាប់រោរសៃយាបថៃថែមពរី

កពះអរាចស់។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវ

ងបើ ងនាទះ 

.

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ៥–6?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ពរីបោលរោរណ៍ដូច

ខាងបករោម៖គបើគយើងៃឹងបៃលឺសំគ�ងគយើងគ�ើម្បីផចកចាយ�ំណឹងល្អគនារះព្រះអមាចាស់ៃឹងជួយគយើងឲ្យ�ឹង្ បីអ្បីផ�លពតូវ

ៃិយាយ)។

• បោងរាមខ៧បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនា្ សាយដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

• បោងរាមខ៨,បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីបបើបយើង្ សាយដំណឹងល្អបោយ«ៃូវចិតតេមុឺងរា៉ាត់»ៃិង«បោយៃូវវិញ្ញាណ

សលែតូតបូត»?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងផចកចាយ�ំណឹងល្អជាមួយអ្ក�នទគោយៃូវចិត្ត

មឺុងមា៉ាត់ៃិងគោយៃូវវិញ្ញាណសលជូតបូតគនារះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងផ្លងជាោក្សបីនៃោរលិខិតរបស់គយើង)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលមួយថដលកពះអរាចស់ោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យដឹងពរីអ្វរីថដលកតវូៃិោយបពលពួ្រប្ថច្រចាយ

ដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញព្ួរប្្ ិតអំពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃរាៃអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងជាសា្រ្សរីនៃអ្វរីថដលពួ្រប្

ោៃៃិោយ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00:9–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរថណនាំថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ។

• បោងរាមខ១២បតើបហតុអ្វរីោៃជាយែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃអាច«ឲ្យចិតតេ[ពួ្រប្]ោៃសបបាយរ្ីររាយ»?

• បតើរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ១២អាចរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះអ្ន្របបើអ្ន្រ្រំពុងបបកមើបបស្រ្រម្បនាះ?

សូមពៃ្យល់ថារោរខិតខំកបឹងថកបង្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃរាៃឥទ្ធិពលដ៏យូរអថង្វងបៅ

្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ឧទាហរណ៍យែូថសបស៊្ីធៃិងស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃ្ សាយដល់ក្ុរមដ៏ធំមួយបៅ្ ្ទះរបស់ៃរី្រប�ើសុៃៃិង

ក្ុរមប្្សងបទៀតបៅរោណ្ោ។ពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាោៃក�មុ�ទឹ្រឲ្យមៃុស្ស�ិត២0នា្រ់រួមទាំងមែូបសៃរី្រប�ើសៃុ

បហើយោៃបរៀបចំសាខានៃសាសនាចក្រមួយ។បៅឆ្នាំ១៨36ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃបៅសាខាបនាះបៅបពលបលា្របបកមើជា

អ្ន្រ្ ្សព្្វ សាយសាសនាបៅរោណ្ោ។មែូបសៃរី្រប�ើសុៃោៃថណនាំថអលបឌើកោតតេឲ្យសាគល់យែូហាៃប្បលើរ។ថអលបឌើរ

កោតតេោៃក�មុ�ទឹ្រឲ្យយែូហាៃប្បលើរថដលរោលាយជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាដ៏បជា្�ព័យបហើយបករោយម្ររោលាយជាកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០០:១៣–១៧

្្ះអម្ចាស់ោនលួងជោមចិែ្តយ៉តូសរែស៊្មី្និងស៊មី�នរីរិកដុនទាក់្រងនឹងការសាកល្បងររែស់្ ួករែរិសុ្រ្ជៅរដ្ឋ

មិសសួរី។

សូមពៃ្យល់ថាកបថហលពរីរថខមុៃបពលយែូថសបស៊្ីធោៃបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្អូលរីបវើរប្បឌើរីោៃនាំោ្រ្យម្រពរី

រដ្ឋមិសសួរីថាសកតូវរបស់សាសនាចក្រោៃបកបើអបំពើហឹងសាកបឆ្ំងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។យែូថសបស៊្ីធោៃបញជតូៃ

អួរសុៃនហឌៃិងយែូហាៃហ្គតូដឲ្យនាំរោរកបឹ្រសាពរីបលា្របៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។ដំបណើរបៃះៃឹងអាចមហៃតេរាយ

បកោះពួ្រប្បធ្វើដបំណើររោត់រាមតំបៃ់ព្ួរមៃុស្ស្រំណ្ចថដលកបឆ្ំងពួ្រមរមៃ។ពយារោរីោៃោរម្ពរីបងកបសុនហឌៃិង

បងកបុសហ្គតូដៃិងព្ួរបរិសុទ្ធទាំងអស់ថដលកតូវោៃបបៀតបបៀតបៅរដ្ឋមិសសួរី។
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គមគ�ៀនទតី ១០៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៩–១០០

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១00:១3–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលកោប់យែូថសបស៊្ីធ។សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើរោរសៃយាអ្វរីថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ១៥–១៧?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ពគប់ការណ៍ទាំងអស់ៃឹងបាៃែ្សំោនាសពមាប់គសចក្ដបីល្អគបើគយើងគ�ើរគោយគទៀតពតង់គៅ

ចគំោរះព្រះអមាចាស់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បដើរបោយបទៀងកតង់»បៅចំបោះកពះអរាចស់រាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ១៥–១៧អាច�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងបពលលោំ្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយឧទាហរណ៍អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃប�ើញរោរសៃយាបៃះោៃសបកមច។អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីបរឿងជា្រ់លា្រ់មួយថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរី

«បដើរបោយបទៀងកតង់»បៅចំបោះកពះអរាចស់។
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គមគ�ៀនទតី ១០៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១–១៦
បមបរៀៃទរី១04៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:១–១6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:១–៨

្្ះអម្ចាស់ោន្ ន្យល់្ រីមូលជហែុតដល្្រង់្ុរកឲ្យ្ ួករែរិសុ្រ្ជរួែ្រែ្រះការសាកល្បង

សូម្ ូររូបថ្ៃទរីថដលរាៃអមម្រជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចូលបរៀៃ។អ្ន្រអាចបមើលរាមថ្ៃទរីបពញមួយបមបរៀៃ

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបរឿងកបវិតតេិសាកសតេបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ។

ទមនលេ េិសសួរី

ែិសសួរី

ឃុំងខ្ងខានធី

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ឃុំោកសុន

ទមនលេ េិសសួរី

កាណ្ដា

ញូវ យែក

ដែនសិេមវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
ទីពកុង ញូវ យែក

សាេិេ

ម្៉ាសសាឈូមសត

េហាសេុពទ អាតលេង់ទិច

នអអូវែ

េីឈីមៃកេន

អិេេីមណ្យ

អិនឌីណ្ អូនៃអូ

មវើរជីញ៉ា

កាន់តាក់គី

េិសសួរី

ហាវារដវស្ទ

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ខឺតឡង់

េីម៉៊ីធី

បដើម្បរីចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើ្ ំរូនៃរោរបបៀតបបៀៃអ្វរីខលែះថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃរងទុ្រ្ខបៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសៃុរដ្ឋមិសសួរី?(អ្ន្រកបថហលកតូវរំឭ្រសិស្ស

ពរីរោរបំ្លែចិបំផ្លាញរោរិោលព័យបោះពុម្ព្្ទះៃិងដំណ្ំរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធបហើយោៃបកសាច�ព័របរៅស៊ូៃិងចា្រ់បរាមសត្វបលើ

ថអតបវើតោ៉ាកទិចៃិងឆ្លស៍អាថលៃ)។

សូមសបង្ខបឬអាៃឃ្លាខាងបករោមឬសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវ។

បកោះថតរោរបកបើអំបពើហងឹសារបស់ក្រមុពួ្រមៃុស្ស្ំរណ្ច្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីបៅថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33បនាះអ្ន្រ

ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីោៃយល់កពមចា្របចញពរី�ុំបនាះ។បែុថៃតេបៅថខសរីហាឆ្នាំ១៨33ក្រុមកបឹ្រសានៃអ្ន្រ

ដ្ឹរនាំសាសនាចក្រទូបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់ោៃ�ួបពិភា្រសាពរីរោរលំោ្របៅរដ្ឋមិសសួរី។ពួ្រប្ោៃប្ញើបសច្រ្រីថណនាំថា

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីមិៃ្ ួរល្រ់ដរីរបស់ខលែលួៃឬផ្លាស់បចញពរី្ ូមិបនាះប�ើងលុះករាថតព្ួរប្ោៃចុះ្រិច្ចកពមបកពៀងឲ្យបធ្វើ

ដូបចានាះសិៃ។ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃបស្នើដល់រោឋា្ិោលបហើយោៃបកបើវិធរីកសបចបាប់បដើម្បរីរ្រសាដរីធលែរីរបស់ព្ួរប្បៅ

រដ្ឋមិសសួរីៃិងថស្វងរ្រយុតតេិធម៌ពរីសំណ្្់រអ្ន្រថដលទទួលខុសកតូវបលើអបំពើហឹងសា។បនាទាប់ពរីោៃឮពរីទបង្វើទាំងបៃះបហើយ

បោយប�ឿថាព្ួរបរិសុទ្ធោមៃ្ បករាងចា្របចញដូចថដលោៃរំពឹងទុ្របនាះបទអ្ន្រថដលមៃិថមៃជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃ

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ១៦ នធិង  ១៧ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល 

វិវ�ណៈ មួ� អុំពតី ក្� �ងទុកខេ �្រេ់ ពួក្រ�ិេុទ្ បាន ែួ្រប្រទះ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ វិវ�ណៈ 

គនះ បាន កត់បតា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១ នឹង បតរូវ បាន ្រុំដ្រក 

ជា ្រតីគមគ�ៀន ។ គមគ�ៀន ដុំ្ររូង គនះ �ួម រាន ក្�ពន្យល់ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ពតី មរូលគហតុ 

ដដល បទង់ ទុកឲ្យ ពួក្រ�ិេុទ្ �ងទុកខេ ។ វា ក ៏្រញ្ចជូល បពះ្រន្ទជូល នន ក្� ទរូនាមន នធិង ក្� 

លួងគលាម ចធិត្ �្រេ់ បទង់ ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ដដលកុំពុង�ងទុកខេ ែងដដ� ។

ការកំណត់ភូមិស្្េ្ត

ព័តរ៌ាន សាមញ្ញ អុំពតី ក្� កុំណត់ 

ភរូមធិសាបេ្ នន គ�ឿង គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� អាច 

ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ ក្ន់ដត ចបាេ់ ពតី 

រាតធិក្ ននបពះ្ម្ពតី� ។ ដែនទតីអាច ែួ� 

េធិេ្សឲ្យ �ល់ ពតី ទុំនាក់ទុំនង �វាង កដនលៃង 

គែ្សងៗ ោនា ។ �រូ្រ្ុំនរូ� នធិង �រូ្រភាព អាច 

ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ គមើលគេើញ ទតី កដនលៃង ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១–១៦

វយកបហារពួ្របរិសុទ្ធម្ងបទៀត។បៅយប់ន ង្ៃទរី3១ថខតុលាឆ្នាំ១៨33ព្ួរមៃុស្ស្រំណ្ច�ិះបសះកបថហល៥0នា្់រ

ោៃវយឆ្្រ់លំបៅោឋាៃរបស់វិតបមើរបៅភា្ខាងលិចនៃទរីក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍។ពួ្រប្ោៃរុះបរើ្ ្ទះ១3ខ្នងៃិងោៃវយ

បុរសមួយចៃំួៃបស្ទើសាលាប់។រោរវយកបហារបៃះោៃបៃតេដល់ពរីរយប់បនាទាប់បៅទរីក្រុងអ៊ៃីឌរីថបែៃថដៃស៍ៃិងទរីរំាងប្្សងបទៀត

ថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃរស់បៅ។មៃុស្សកបសុកតូវោៃវយដំបហើយកសតេរីៃិង្រុរារកតវូោៃបំ្ព័យ។

• បតើសំណួរអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីអាចរាៃបៅបពលបនាះ?(បបើសិស្សកតវូរោរ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរ

បឆលែើយៃឹងសំណួរបៃះសូមពិចារណ្ពរីសំបណើថដលព្ួរបរិសុទ្ធអាចឆងៃល់ពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ទ្ុរឲ្យពួ្រប្កតូវ

បបៀតបបៀៃ)។

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់ឆងៃល់ពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ទ្ុរឲ្យពួ្រប្ឬមៃុស្សថដលពួ្រប្សាគល់�ួបកបទះៃឹងរោរ

រងទ្ុរ្ខថដរឬបទ។

សូមពៃ្យល់ថាបពលពួ្របរិសុទ្ធ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី្រំពុងរងទុ្រ្ខរាមរយៈរោរសា្រល្បងទាំងបៃះកពះអរាចស់ោៃសថម្ងរោរពិតអំពរី

មូលបហតុថដលកទង់ទុ្រឲ្យកបជា�ៃកទង់�ួបកបទះៃឹងរោររងទុ្រ្ខ។សូមឲ្យសិស្សបមើលបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១បហើយកោប់ពរីរោលបរិបច្ទថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៃះ។បហើយសូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល

្រ្ននុង្រណ្ឌទាំងមូលបដើម្បរីរ្របមើលទុ្រ្ខបវទនាប្្សងបទៀតថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួយកបទះរវងរោរវយកបហារពរីពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ច

បៅន្ងៃទរី3១ថខតុលាៃិងរោលបរបិច្ទបពលថដលវិវរណៈបៃះកតវូោៃកបទាៃឲ្យ។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។(បនាទាប់ពរីពួ្រប្រាយរោរណ៍បហើយអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថារាៃព្ួរបរិសុទ្ធបកចើៃជាង១000នា្រ់ថដលកតវូោៃ

បបណដាញពរី្ ្ទះរបស់ពួ្រប្្រ្ននុង�ំុចា្រសុៃ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃទុ្រឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃរងទុ្រ្ខពរីរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោរឈឺចាប់។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីពរីខ២អំពរីលទ្ធ្លនៃរោរកបឆំ្ងៃឹងកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗបែុថៃតេ

ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងពបឆ្ំងៃឹងព្រះបញ្ញត្តិគនារះព្រះទុកឲ្យគយើងរងទុក្ខ)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់្រ្ននុងរោរយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះជាព្ួរបរិសុទ្ធជាបកចើៃបៅរដ្ឋមិសសួរីរាៃរោរបសាមះកតង់ៃិងបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិ្រ្រីពួ្រប្បៅថត

រងទ្ុរ្ខបោយសាររោរបបៀតបបៀៃថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:3–៥ឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ទ្ុរឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថដលសុចរិតរងទ្ុរ្ខ។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យការ វាយផ្ចាលរាៃៃព័យថាកតូវថណនាំឬថ្រតកមវូោ្រ្យការ 

ល្ររាៃៃព័យថាកតូវសា្រល្បងបហើយោ្រ្យការ ណញកងចញ ជា បរិសុទ្្រាៃៃព័យថាកតវូបធ្វើឲ្យៃរណ្រានា្រ់ឬអ្វរីមួយោៃ

បរិសុទ្ធៃិងពិសិដ្ឋ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់វយផ្ចលៃិងល្បងកបជា�ៃរបស់កទង់?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញ

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងមិៃស៊ពូទាំៃឹងការវាយផ្ចាលគទគនារះគយើងមិៃអាចពតវូបាៃផញកគចញជាបរិសុទ្ធ

គទ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរវយផ្ចលអាច�ួយបយើងឲ្យកតូវោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើសារលិខិតបៅ្រ្ននុងខ្ ម្ពរីរទាំងបៃះរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណ្ចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលកតូវវយផ្ចលៃិងសា្រល្បង�ួយបយើងឲ្យោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធសូមឲ្យសិស្សអាៃ

ឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ្រដនថែម ពតី គលើ ក្� ែបមញុ ក្� ដប្រចធិត្ �្រេ់ គ�ើង ្រទពធិគសា្ន៍ នន ក្� ក្� េ៊រូបោុំ នឹង ក្� វា� ផាចាល អាច 

េបរាុំង នធិង គ�ៀ្រចុំ គ�ើង េបរា្រ់ ឯកេធិទ្ ខាង វិញ្ញាណ អសាចា�្យ ជាង គនះ » ( As Many as I Love,  
I Rebuke and Chasten » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៩៨ ) ។ 
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គមគ�ៀនទតី ១០៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១–១៦

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់សបំៅបៅអព័កោហាំជា្ ំរូមួយនៃមៃុស្សរានា្រ់ថដលកតូវោៃវយផ្ចលៃិងកតូវោៃសា្រល្បង។

អ្ន្រអាចសូមឲ្យសិស្សសបង្ខបោ៉ាងខលែរីៃូវបរឿងថដលកពះអរាចស់បញ្ជារឲ្យអព័កោហាំបូជា្រូៃកបុសរបស់បលា្រ្ឺអ៊ីសា្របធ្វើជា

យញ្ញបូជា(សូមបមើលបលា្រុប្បតតេិ២២:១–១4)។សូមពៃ្យល់ថារោរបសាមះកតង់របស់អព័កោហាំ្រ្ននុងបពលសា្រល្បងបនាះ

ៃិង្រ្ននុងបពលសា្រល្បងដនទបទៀតោៃបរៀបចំបលា្រឲ្យទទួលោៃពរ�ព័យខាងវិញ្ញាណោ៉ាងអសាចរ្យ(សូមបមើលបលា្រុប្បតតេិ

២២:១៥–១៨)។សូមឲ្យសិស្សបមើលបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាច�ួយបយើង្រ្ននុងបពលលោំ្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:6–៨បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអំបពើោបថដលោៃបធ្វើបោយ

ពួ្របរិសុទ្ធមួយចៃួំៃបៅរដ្ឋមិសសួរីថដលោៃដឹ្រនាំបៅរ្ររោររងទុ្រ្ខសករាប់ពួ្រប្ក្ប់ោនា។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរី

រោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ៧–៨?

• បោងរាមខ៨បតើមៃុស្សមួយចំៃួៃចង់បធ្វើអ្វរីបពល�រីវិតពួ្រប្រាៃភាពសុខសាៃតេ?

• កសបរាមខ៨បតើមៃុស្សមួយចំៃួៃចាប់ប្្ើមបធ្វើអ្វរីបៅ្រ្ននុងរោររងទុ្រ្ខរបស់ពួ្រប្?បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ«រាវរ្រ»កពះ

អរាចស់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍បពលរោរសា្រល្បងរបស់ពួ្រប្ោៃនាំប្ឲ្យថបរដួងចិតតេព្ួរប្ម្ររ្រ

កពះអរាចស់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៩–១៦

្្ះអម្ចាស់ោន្រែឹកសានិងលួងជោមចែិ្តដល់្ួករែរិសុ្រ្

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0១:9ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលសារលិខិតនៃបសច្្ររី

សង្ឹមថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថដលរងទុ្រ្ខបៅរដ្ឋមិសសួរី។

• បតើសារលិខិតអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបៅខ9ថដលអាច�ួយបយើងបពលបយើងទទួលរងលទ្ធ្លនៃអំបពើោបរបស់

បយើង?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចៃឹងរាៃខុសៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្ោៃ្រំណត់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៃះ៖គទារះជា

គៅគ្លផ�លគយើងបាៃគធ្ើអគំ្ើបាបក៏ព្រះអមាចាស់គៅផតមាៃគសចក្ដបីគមតាតាចំគោរះគយើងផ�រ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាច្ ្ល់បោបល់ថដរថាសិស្ស្ ួរថត្រត់ករាវបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាចនាំម្រៃូវបសច្រ្រីសង្ឹមដល់បយើងបោយបរៀបណ្?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីមួយថដលពួ្រប្អាច

បធ្វើបដើម្បរីបថង្វរដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្បៅកពះអរាចស់ៃិងទទួលបទពិបសាធៃ៍ពរីបសច្រ្រីបមរាតារបស់កទង់។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:១0–១១បោយពៃ្យល់ថាបទាះជាកពះអរាចស់ោៃទុ្រឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធកតូវោៃ

បបៀតបបៀៃ្រតេរីថតកទង់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹង្ ្នាទាបទាសអ្ន្រថដលបបៀតបបៀៃព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឃ្លាខាង

បករោមឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលរោរសា្រល្បងបថៃថែមថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃ�ួបកបទះ។

អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថាបតើពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើោៃបធ្វើជាសា្រ្សរីឬ�ួបកបទះរោរសា្រល្បង

ទាំងបនាះ។

ក្ុរមព្ួរមៃុស្ស្ំរណ្ចបៅ�ុំចា្រសុៃោៃបៃតេបបៀតបបៀៃព្ួរបរិសុទ្ធរហូតដល់សរា�ិ្រទាំងអស់្រ្ននុងសាសនាចក្រកតូវោៃ

បបណដាញបចញពរី្ ូមិបនាះ។ន�រា៉ាៃនវ៉តោៃរាយរោរណ៍ថា«ខញនុំោៃប�ើញកសតេរីៃិង្រុរារមួយរយបរៅសិបនា្រ់ោៃបដើរឆលែងរោត់

វលបៅមចរាងាយ4៨្រី�តូថមែកតជាមួយៃឹងបុរសចំណ្ស់បរីនា្រ់កោៃ់ោៃជាោនាបៅ្រ្ននុងថខវិច្ិរោប្លែៀងលាយកពលិោៃ្រ្រជាប់

បៅបលើ្ លែតូវោ៉ាងបស្ើងបហើយខញនុំអាចរ្រ្ លែតូវថដលពួ្រប្បដើរោៃោ៉ាងរ្យបោយ្ម ណដលហូរ ងចញ ពដី ងជើរ ណដល របួស របស់ ពួកង្

បៅបលើ�កញ្ជាំងថដលោៃបឆះ។(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church3:439)។

ពួ្របរិសុទ្ធបស្ទើថតទាំងអស់ោៃប្ៀសខលែលួៃបៅភា្ខាងប�ើងបហើយពួ្រប្កតវូឆលែងទបៃលែមិសសួរី។បឆ្នរទបៃលែបៅ�ិតសាឡាង

កតូវោៃតកមង់�ួរបោយអ្ន្រប្ៀសខលែលួៃ។មៃុស្សមួយចៃំួៃរាៃសំណ្ងថដលោៃប្ៀសខលែលួៃជាមួយៃឹងរបស់របរបៅ្រ្ននុង្ ្ទះបែុថៃតេ

មៃុស្សជាបកចើៃបទៀតោៃោត់បង់អ្វរីក្ប់ោ៉ាង។ោ៉ាលរី្រីកោតតេោៃសរបសរថា៖«មៃុស្សជាបកចើៃរយនា្រ់កតូវោៃប�ើញ

ថប្រថខញ្របៅក្ប់ទិសទរីមៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុងតង់បហើយមៃុស្សខលែះបទៀតបៅខាងបករៅបៅ�ុំវិញ្ ្ន្រ់ប្លែើងបពលថដលប្លែៀងធាលា្រ់ោ៉ាង
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គមគ�ៀនទតី ១០៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១–១៦

បជា្រជាំ។សាវាមរីជាបកចើៃ្រំពុងបមើលថ្ដល់្ រិោខលែលួៃ្រោិជាបកចើៃ្រំពុងបមើលថ្សាវាមរីខលែលួៃឪពុ្ររាដាយជាបកចើៃ្រំពុងបមើលថ្

្រូៃៗខលែលួៃៃិង្ូរៃៗជាបកចើៃ្ំរពុងបមើលថ្ឪពុ្ររាដាយខលែលួៃ។���ទិដ្ឋភាពបៃះ្ ឺ្ ួរឲ្យបខាលាច្សាបំ្ុតខញនុំកោ្រដណ្ស់ថារោរណ៍

បៃះោៃបធ្វើឲ្យមៃុស្សបៅបលើថ្ៃដរីរាៃចិតតេអាណិតអាសូរបលើ្រថលងថត�ៃប្ៀបសងកត់ដ៏ងងឹតងងល់ៃិងក្រុមមៃុស្សថដល

លងៃង់ប្លាៃិងអវិជាជាបែុបណ្ណះ»(Autobiography of Parley P. Pratt, រោរបោះពុម្ពនៃោ៉ាលរី្រីកោតតេ�ុញ្ញព័រ

[ឆ្នាំ១93៨]ទំពព័រ១0២)។

• បតើថ្្ន្រមួយណ្នៃរោរសា្រល្បងទាំងបៃះៃឹងរាៃរោរពិោ្របំ្ ុតសករាប់អ្ន្របធ្វើជាសា្រ្សរីឬ�ួបកបទះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចបឆលែើយតបោ៉ាងណ្បបើអ្ន្រោៃ�ួបកបទះរោររងទ្ុរ្ខថបបបនាះ?(អ្ន្រអាចទុ្របពលឲ្យសិស្សសញជឹង្ិត

ពរីសំណួរបៃះបោយមៃិចាំោច់បឆលែើយឮៗបទ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:១២–១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធដ៏បសាមះកតង់ទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់

ពួ្រប្។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ១២ឃ្លា«អស់ទាំងព្ួរសាសៃ៍អ៊កីសាថអល»សំបៅបៅបលើព្ួរអ្ន្រថដលបសាមះកតង់បៅៃឹង

បសច្រ្រីសញ្ញានៃដំណឹងល្អ។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលអ្ន្របរៀៃពរីខ១២–១6?(សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់សិស្សជាកបបោ្មួយបហើយសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ួរថតបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងរស់គៅគោយសុចរិតគយើង

អាចផស្ងរកការលួងគោមគៅក្នុងការ�ឹងថ្មៃុស្សទាំងអស់គឺគៅគពកាមការពគប់ពគងរបស់ព្រះអមាចាស)់។

• បៅ្រ្ននុងខ១6,បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្វរីបៅថដលជាៃិយមៃព័យរបស់កពះបញ្ញតតេិឲ្យ«សូមបង្អង់សិៃឲ្យោៃដឹងថាបយើងជាកពះ»?

• បតើ«បតើរោរបង្អង់»អាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃរោរលួងបលាមបោយរបបៀបណ្?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលបវលាថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍សុខសាៃតេបហើយដឹងថាពួ្រប្បៅបករោមរោរក្ប់ក្ងរបស់កពះ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្ររាៃបៅបពល

អ្ន្រកតូវោៃកបសិទ្ធិពរបោយភាពសុខសាៃតេបៅ្រ្ននុងបពលនៃរោររងទុ្រ្ខ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃតេថបរបៅរ្រកពះអរាចស់ៃិងទ្ុរចិតតេថាកទង់ៃឹងបធ្វើអ្វរីថដលកបបសើរបំ្ុតសករាប់ពួ្រប្។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១៧–៤២
បមបរៀៃទរី១0៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:១៧–4២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:១៧–៣៤

្្ះអម្ចាស់្ ិ្ណ៌នា្ រីលកខេខណ្មួយចំនួនននសហសវែ្សន៍

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ប្មះកពឹតតេិរោរណ៍នាបពលអនា្តថដលពួ្រប្ោៃបរៀបចំខលែលួៃសករាប់។សូមសរបសរកពឹតតេិរោរណ៍

ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្្រំពុងបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃសករាប់កពតឹតេិរោរណ៍ទាំងបនាះ។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រខិតខំកបឹងថកបងបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១រាៃៃូវរោរបបកងៀៃពរីរោរបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងសហសវត្សៃ៍។សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:១៧–២១បោយពៃ្យល់ថារោរសៃយា

របស់កពះអរាចស់បដើម្បរីកបមូល្្នុំពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងស៊ីយែូៃបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី«សូមបៃតេរង់ចាំបៅបពលថដល

កបជា�ៃកតូវោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធសករាប់អំបណ្យទាៃដ៏អសាចរ្យៃិងសករាប់ទំៃួលខុសកតូវថដលរាៃម្រជាមួយោនា

បនាះ។បៅចបនាលាះបពលបនាះពួ្រអ្ន្ររាៃចិតតេបទៀងកតង់ោៃកបមូលោនាបៅកច្រ្ ្នំរ៉្់រ្រី[ៃិងបៅបសតេ្រទូទាំងពិ្ ពបលា្រ]។���

កពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវោៃ្រសាងប�ើង។���បែុថៃតេទរីក្រុងស៊ីយែូៃពុំទាៃ់កតូវោៃសាថាបនាបៅបលើទរីរាំងថដលោៃបក�ើសបៅប�ើយ

បទ(ប�មអ៊ីថាលបមែហ្គThe Articles of Faith,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី១២[ឆ្នាំ១9២4],ទំពព័រ3៥3;សូមបមើល្ ងថដរ

Doctrine and Covenants Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី២�[Church Educational System 
manual,ឆ្នាំ២00១],ទំពព័រ២40)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:២២–២3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។

• បោងរាមខ២២ៃិង២3,បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?(សិស្ស្ ួរ

បរ្ហាញថាគយើងអាចគរៀបចំខលលួៃសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះអង្គសគ្ង្ររះគោយផពសកគៅព្រះនាមពទង់

រស់គៅពសបតាមគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃ�ំណឹងល្អពបមូលែ្ដនុំោនាៃឹងឈរគៅក្នុងទបីបរិសុទ្ធ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិត

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរោរ«ឈរបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធ»រាៃៃព័យដូចបមតេចចំបោះអ្ន្រ?បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាអ្ន្រ្រំពុងបៅ្រ្ននុង

ទរីបរិសុទ្ធ?

• បតើរោរកបមូល្្នុំបៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធជាមួយពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយដនទបទៀត�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យយល់ពរីកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:២4–34,សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះសំបៅបៅរោរបំ្លែិចបំផ្លាញនៃ�ៃទុច្ចរិតបៅបពលបៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយវជាល្រ្ខខ

ណ្ឌថដលប្រើតរាៃបៅបលើថ្ៃដរី្រ្ននុងបពលសហសវត្សៃ៍។សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមអបញជើញនដ្ូឲ្យស្ិរសាបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0១:២4–34រ្របមើលល្រ្ខខណ្ឌថដលៃឹងប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុងសហសវត្សៃ៍។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់

បហើយសូមសុំឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើ

រោតារបខៀៃ។

• បតើល្រ្ខខណ្ឌបៅបលើរោដារបខៀៃមួយណ្ថដលអ្ន្រចង់�ួបកបទះជាងប្?បហតុអ្វរី?

សេចក្ដីស្្ើម
គៅ ន្ងៃ ទតី ១៦ នធិង ១៧ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល 

វិវ�ណៈ មួ� អុំពតី ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ដដល បាន ចាកគចញ ពតី ែ្ទះ �្រេ់ ពួកគ្ 

គដើម្តី គ្ច គចញ ពតី ក្�គ្រៀតគ្រៀន ដ៏ គឃ្�គៅ ។ ពួក្រ�ិេុទ្ ជា គបចើន បតរូវ បាន ្រងខេុំ ឲ្យ 

�ត់គចាល បទព្យ េម្ត្ធិ�្រេ់ ពួកគ្។ វិវ�ណៈ ដដល ពយាក្�ី បាន ទទួល បាន កត់បតា 

គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១ បតរូវ គលើកមកពធិភាកសាជា្រតីគមគ�ៀន 

គៅក្ញងគេៀវគៅ េធិកសាគនះ ។ គមគ�ៀន ទតី ពតី� គនះ �ួម រាន ក្�ពធិពណ៌នា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

ពតី លកខេខណ្ឌ មួ� ចុំនួន នន េហេវត្សន៍ ។ វា ក ៏្រញ្ចជូល បពះ្រន្ទជូល នន ក្� លួងគលាម ចធិត្ 

នធិង ក្� ទរូនាមន ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១៧–៤២

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៣៥–៣៨

្្ះអម្ចាស់ោនអះអាងជាមួយ្ ួករែរិសុ្្រជៅក្ននុងរដ្ឋមិសសួរីថាជរែើ្ ួកជ្ស៊ូ្ទាំជោយជសចក្រីជជំនឿជនាះ

ជៅ្ររីរែញ្ចរែ់្ួកជ្នឹងអាច្រ្ួរលោនសិរីល្អររែស់្្រង់។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលកពះអរាចស់កបទាៃវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី

ោៃ�ួបកបទះៃូវទុ្រ្ខលំោ្រោ៉ាងខាលាំង។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សសបង្ខបពរីទុ្រ្ខលំោ្រមួយចៃំួៃថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:3៥–3៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បសច្រ្រីពិតថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃៃិងរោរទូនាមៃថដលកទង់ោៃកបទាៃឲ្យបដើម្បរីលួងបលាមចិតតេៃិងពកងឹងពួ្របរិសុទ្ធបៅ

្រ្ននុងរោរសា្រល្បងរបស់ពួ្រប្។

• បតើបសច្រ្រីពិតៃិងរោរទូនាមៃអ្វរីបៅ្រ្ននុងខ3៥–3៨ថដលអាចនាំរោរលួងបលាមចិតតេដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថដល្រំពុងរងទុ្រ្ខបៅ

រដ្ឋមិសសួរី?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសួរពួ្រប្ពរីរបបៀបថដលរោរពិតឬរោរទូនាមៃថដលពួ្រប្ោៃបលើ្រប�ើងអាច

នាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ)។

• បតើអ្ន្រអាចបរ្ហាញរោរសៃយារបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ3៥បោយោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?(សិស្ស្ ួរ

ថតបឆលែើយតបបោយបលើ្រប�ើងពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖អ្កផ�លរងទុក្ខការគបៀតគបៀៃគពោរះព្រះនាមរបស់

ព្រះអង្គសគ្ង្ការះគ�ើយស៊ូពទាំគោយគសចក្ដបីជគំៃឿគនារះៃឹងទទួលបាៃសិរីល្អរបស់ព្រះ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាសិស្សដ៏ពិតរបស់កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទថតងថតបដើររាមកទង់បទាះជាបៅបពលពួ្រប្កតូវោៃបបៀតបបៀៃបោយសារ

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្្រ៏បោយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបរឿងខាងបករោម,ថដលោៃកោប់បោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេ

នៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយឲ្យឮៗ។មុៃបពលប្អាៃសូមពៃ្យល់ថាបរឿងបនាះ្ ឺអំពរីរាែហាវាថអលមែុៃរ៉យៃិងវិៃសៃិមែូរាែលជា

ពួ្របរិសុទ្ធពរីរនា្រ់ថដលរស់បៅ្រ្ននុងកបបទសមុិ្រសិ្របៅបដើមឆ្នាំ១900។្រ្ននុងឆ្នាំ១9១៥ពួ្រប្កតូវោៃចាប់ខលែលួៃបោយក្រុម

ទាហាៃហងឹសាមួយក្រុម។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើលរបបៀបថដលបងកបសុមែុៃរ៉យៃិងបងកបុសមែូរាែលរាៃភាពបសាមះកតង់

បៅបពលពួ្រប្ស៊កូទាំៃឹងរោរបបៀតបបៀៃ។

« រា៉ហាវាដអល ម៉ុន�៉� ្ឺ ជា ប្រធាន សាខា នន សាខា តរូច មួ� គៅ ទតីបកងុ សាន់ រា៉ាកុេ ប្រគទេ មុធិកេ៊ិក 

នធិង វេីធិនដទ ម៉រូរាដឡេ ្ឺ ជា ទតីប្រឹកសា ទតីមួ� �្រេ់ ោត់ ។. . . គ្ បាន បបា្រ់ ពួកោត់ ថ្ ពួកោត ់នឹង �ួច 

ែតីវិត គ្រើ ពួកោត់ ទរាលាក់ អាវុ្ ចុះ គហើ� លះ្រង់ សាេនា ដ៏ ចដមលៃក �្រេ់ ពួកគ្ គចាល ។ ្រងប្រុេ ម៉ុន�៉� 

បាន បបា្រ់ អ្ក ចា្រ់ខលៃលួន ោត់ ថ្ ោត់ ពុុំ រាន អាវុ្  ណា មួ� គឡើ� គហើ� បាន ដក �ក បពះ្ម្ពតី� ម�មន គចញ 

ពតី គៅគ៉៉ា �្រេ់ ោត់ គោ� ្ មមេតា ។ ោត ់បាន បេដតី ថ្ ‹ គលាក អាវុ្  ដត មួ� ្ ត់ ដដល ខ្ញុំ រាន វា ្ ឺ ជា 

អាវុ្ នន គេចក្តីពធិត ដដល ប្រឆ្ុំង នឹង ភាពខុេឆ្គង ោុំងឡា� › ។

« គៅ គពល គ្ ពុុំ គេើញ រាន អាវុ្ គទ គនាះ ្រង្រ្អជូន ប្រុេ ោុំង ពតី� នាក់ គនះ បតរូវបាន គ្ វា� គ្្វើបា្រ យ៉ាង គឃ្�គៅ គដើម្តី ឲ្យ 

ពួកោត់ បបា្រ់ ពតី កដនលៃង ដដល អាវុ្ បតរូវបាន លាក់ ទុក ។ ្រ៉ុដន្ ពុុំ រាន អាវុ្  ដដល បតរូវបាន លាក់ ទុក គឡើ� ។ គបក្� មក 

ពួកោត់ បតរូវបាន គ្ នាុំ �ក គៅ េុុំឃ្ុំង គៅ ជា� បកុង ជា កដនលៃង ដដល អ្ក ចា្រ់ ខលៃលួន ពួកោត់ ចា្រ់ចង គផាអា្រ ពួកោត់ គៅ នឹង គដើម 

គឈើ ្ ុំ មួ� គដើម្តី គ្្វើ ក្�ប្រហា� ែតីវិត គៅ មុខ ពួក ោហាន ។ នា� ោហាន គនាះ ទទួល ្រន្ទញក គោះដលង ពួកោត់ គ្រើ ពួកោត ់

លះ្រង់ គចាល សាេនា �្រេ់ ខលៃលួន គហើ� ចរូល�ួម ជាមួ� [ កងោហាន ] ្រ៉ុដន្ ្រងប្រុេ ម៉ុន�៉� បាន វាចា ត្រ ថ្  

‹ ខ្ញុំ បេឡាញ ់សាេនា �្រេ់ ខ្ញុំ ជាង ែតីវិត �្រេ់ ខ្ញុំ គៅ គទៀត គហើ� ខ្ញុំ មធិន អាច លះ្រង ់វា គចាល បាន គឡើ� › ។

« លុំោ្រ់ គនាះ គ្ បាន បបា្រ់ ពួកោត់ ថ្ ពួកោត់ នឹង បតរូវ គ្ បាញ ់ប្រហា� ែតីវិត គហើ� បាន េួ� ថ្ គតើ ពួកោត់ រាន េុំគណើ អ្វតី ដដ� 

ឬ គទ ។ ្រងប្រុេ រា៉ហាវាដអល បាន គេ្ើ េុុំ ឲ្យ ោត់ អាច អ្ធិសាឋាន ពតីមុន ោត់ បតរូវបាន ប្រហា� ែតីវិត ។ ោត់ បាន លុតែង្គង់ ចុះ គៅ 

ទតីគនាះ ក្ញង ចុំគណាម ពួក អ្ក ប្រហា� ែតីវិត អ្ធិសាឋាន គោ� ្រគញ្ចញ េុំគឡង ឮៗ េរូម ឲ្យ បពះ ប្រោនព� គហើ� ដ្�កសា មនុេ្ស ដ ៏

ជា ទតីបេឡាញ ់ោុំងឡា� �្រេ់ ោត់ ដ្មោុំង ដ្�កសា សាខា ដ៏ តរូច ដដល កុំពុង ពុះោ� ដដល នឹង បតរូវ បាត់្រង ់អ្ក ដឹកនាុំ គនាះ ។ 

គៅ គពល ោត់ បាន ្រញ្ច្់រ ក្�អ្ធិសាឋាន ោត់ បាន ដ្លៃង គចញ បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអង្គេគ្រ្គះ ក្ល បទង់ បតរូវបាន ដុំ ដដកគោល 

ភាជា្រ់ គលើ គឈើ ឆ្កាង គហើ� បាន អ្ធិសាឋាន េបរា្រ់ ពួក អ្ក ប្រហា� ែតីវិត បទង់ ៖ ‹ ឱ បពះវ�្រធិតា គអើ� េរូម អត់ គោេ ដល ់អ្ក ោុំង 

គនះ ែង ដ ធ្ិត គ្ មធិន ដឹង ជា គ្ គ្្វើ អ្វតី គទ › ។ [លរូក្ ២៣:៣៤] ។ បកុម គពែ្ឃ្ដ បាន បាញ ់េរាលា្់រ ្រងប្រុេ ម៉ុន�៉� នធិង 

្រងប្រុេ ម៉រូរាល៉ (« Discipleship » Ensign ឬ លរីអាហូណា, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៦,ទុំព័� ២១–២២; គយង តាម 

Rey L. Pratt, « A Latter–day Martyr » Improvement Era, ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៩១៨,ទុំព័� ៧២០–២៦ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១៧–៤២

• បតើបងកបុសមែុៃរ៉យៃិងបងកបុសមែូរាែលបញ្ជា្រ់ពរីបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:3៥

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោថដលពួ្រប្កតូវោៃបបៀតបបៀៃ(ចំអ្រឬកបរា្)បោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្ចំបោះ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងសាសនាចក្ររបស់កទង់។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់របស់ពួ្រប្។

• បពលអ្ន្រកតូវោៃបបៀតបបៀៃបោយសារបសច្រ្រី�ំបៃឿចំបោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងសាសនាចក្ររបស់កទង់បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះ

បដើម្បរីបឆលែើយតបបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៣៩–៤២

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថា្រែជាជនននជសចក្រីសញ្ញាររែស់្្រង់ជាអំរែិលននតផនដរី

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យយល់រោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:39–4២,សូមបរ្ហាញ្ ំរូ

អំបិលពរីរកបប្ទ៖្ំរូអំបិលសុទ្ធមួយបហើយមួយបទៀតជា្ ំរូអំបិលថដលោៃលាយជាមួយសារធាតុប្្សងបទៀតដូចជាដរី។

សូមនាំចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្សបផ្ដាតបៅបលើ្ ំរូអំបិលទរីមួយ។

• បតើអំបិលកតូវោៃបកបើបធ្វើអ្វរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាអំបិលអាចកតូវោៃបកបើបដើម្បរី្ ្ល់រស់ជាតិៃិងរ្រសាអាហារៃិង

ពយាោលរបួសដូចជាថានាំលាងរបួស)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:39ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលមៃុស្សថដល

កពះអរាចស់ោៃបកបៀបបធៀបបៅៃឹងអំបិល។

• បតើៃរណ្ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាជា«អំបិលនៃថ្ៃដរី?»

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យជា្រិន្បសំបៅបៅបលើរស់ជាតិឬ្ ុណសម្បតតេិថដលថបលែ្រពរីប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាជាតិនកបនៃមៃុស្សរាៃៃព័យដូចបមតេច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីអតថែៃព័យនៃរោរបធ្វើជាជាតនិកបនៃមៃុស្សសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

បោយថអលបឌើរខា�តូសអ៊ីអាបសនៃក្រុមចិតសិបនា្រ់៖

« គៅគពល បពះអរាចាេ់ គប្រើ ោក្យ ‹ ជាតធិនប្រ នន មនុេ្ស › បទង់ រាន ្រន្ទជូល ពតី អ្ក ោុំងឡា� ដដល តុំណាង 

ឲ្យ បទង់ ។ បទង់ េុំគៅ គៅ មនុេ្ស ដដល បាន ដប្រចធិត្ ជា អ្ក ដដល បាន លាង េរាអាត គៅ ក្ញង ទឹក នន ក្� 

បែមុែទឹក គហើ� ជា អ្ក ដដល បាន គ្្វើ គេចក្តី េញ្ញា ថ្ នឹង គលើក ោក់ គលើ ខលៃលួន ពួកគ្ នរូវ បពះនាម នធិង 

្រុព្វគហតុ �្រេ់ បទង់ ។ ម�ួ វិញ គទៀត បទង់ រាន បពះ្រន្ទជូល អុំពតី អ្ក ោុំងឡា� ដដល �ួមចុំដណក ក្ញង 

អុំណាច ្រព្វែធិតភាព �្រេ់ ខលៃលួន តាម ��ៈ គេចក្តី េញ្ញា ។ បទង់ រាន ្រន្ទជូល ពតី អ្ក នធិង ខ្ញុំ » 

 ( Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men » Ensign,  ដខ ឧេភា  

ឆ្នាុំ ១៩៨០ ទុំព�័ ៤២ ) ។

• បតើឃ្លា«អំបិលនៃថ្ៃដរី»ៃិង«ជាតិនកបនៃមៃុស្ស»អាចបបកងៀៃបយើងអំពរីទំៃួលខុសកតវូរបស់បយើងចំបោះអ្ន្រដនទអ្វរីខលែះ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបយើងរាៃទំៃួលខុសកតូវ�ួយដល់មៃុស្សទាំងអស់នៃថ្ៃដរីឲ្យទទួលោៃពរ�ព័យរបស់កទង់ដូច

ជាកបជា�ៃនៃបសច្រ្រីសញ្ញាថដរ(សូមបមើលអព័កោហាំ២:៨–១១)។សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងដើម្ដី ជួយ មនុស្ស នន ណផនដដី ឲ្យ ទ្ទួ្ល បាន ពរជ័យ នន ្ពទះ ងយើរ ្្រូវ . . .

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:40–4២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរ

កពរាៃៃិងរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាខ40រួមរាៃឃ្លា«បបើសិៃជាអំបិលនៃថ្ៃដរីោត់ជាតិនកប»។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អតថែៃព័យនៃឃ្លា

បៃះសូមនាំចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់ពួ្រប្បៅ្ ំរូអំបិលទរីពរីរ។សូមពៃ្យល់ថាអំបិលមិៃោត់បង់រស់ជាតិរបស់វបទបៅបពល

ទ្ុរយូរ។វោត់បង់រស់ជាតិបៅបពលវលាយជាមួយសារធាតុប្្សងបទៀតបហើយោៃបធ្វើឲ្យ្រខ្វ្រ់។

ឧបករណ៍េ្រាប់ងមងរៀន

េរូម �កគមើល វិ្តី គប្រើ ឧ្រក�ណ៍ ដដល 

នឹង ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ គោលក្�ណ ៍

ោុំងឡា�ខាងវិញ្ញាណ ។ តាម 

��ៈឧ្រក�ណ៍ េបរា្រ់ គមគ�ៀន ដ៏ 

រាន ប្រេធិទ្ភាព អ្ក អាច ែួ� 

េធិេ្ស ឲ្យ គមើល គេើញ វិភា្ នធិង 

�ល់ ្រទ្ម្ពតី�ោុំងឡា� ។ អ្ក 

ក៏អាចគប្រើឧ្រក�ណ៍េបរា្រ់ គមគ�ៀន 

គដើម្តី ែបមុញ ក្� ពធិភាកសា ែងដដ� ។
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• បោងរាមខ4១បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យបយើងោត់បង់ជាតិនកបរបស់បយើងជាអំបិលនៃថ្ៃដរី?(អំបពើោប)។បតើបហតុអ្វរីោៃ

ជាអ្ន្រ្ ិតថាអំបពើោបរបស់បយើងបធ្វើឲ្យពោិ្រសករាប់បយើងបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលពរ�ព័យរបស់កពះអរាចស់?

• បតើអ្ន្រអាចៃិោយខ4២ប�ើងវិញជាោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?(កបសៃិបបើសិស្សកតវូរោរ�ំៃួយ្រ្ននុង

រោរបឆលែើយសំណួរបៃះសូមពៃ្យល់ថាៃរណ្រានា្រ់ថដលោៃតបមកើងខលែលួៃជាអ្ន្រអៃំួតបហើយៃរណ្ថដលោ្់រខលែលួៃបនាះជាអ្ន្ររាៃ

ភាពរាបទាបចំបោះកពះអរាចស់វិញ)។

• បយើងរាមរោរកពរាៃៃិងរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:40–4២បតើអ្ន្រ

ៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃដូចបមច្?(សូមបំបពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើចបមលែើយ

របស់សិស្ស។បទាះជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងពរីបៃះពួ្រប្បកបើបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គ�ើម្បីជួយមៃុស្សនៃផែៃ�បី

ឲ្យទទួលបាៃ្ រជរ័យរបស់ព្រះគយើងពតូវផពបចិត្ត្ បីអំគ ើ្បាបគយើងគ�ើយមាៃការបនាទាបខលលួៃ)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះជាបរៀងរាល់ន្ងៃថដលៃឹង�ួយបយើងឲ្យបចៀសវងពរីរោរបំពុលនៃអបំពើោប?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្បោយបសងៃៀមសាងាត់ថាបតើអបំពើោបបធ្វើឲ្យ�រីវិតរបស់ព្ួរប្្រខ្វ្រ់ឬអត់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថកបចិតតេ

ពរីអំបពើោបទាំងបនាះដូបច្នះពួ្រប្អាចរោលាយជាបរិសុទ្ធចបំោះកពះ្ព័ក្រកពះអរាចស់បហើយពួ្រប្អាច�ួយអ្ន្រដ៏នទឲ្យទទួលោៃ

ពរ�ព័យកទង់បោយរាៃកបសិទ្ធភាព។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា  

៩៨–១០១:៤២ ( គមគ�ៀន ទតី ២១ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨–១0១:4២(បមបរៀៃទរី២១)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ្ឺ ជា គេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៨–១០១:៤២ ( គមគ�ៀន ទតី ២១ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល 

អ្ក្រគបងៀនគផាដាតគលើគោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក 

្ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨)
គៅគពលេធិេ្ស បាន េធិកសា អុំពតីពួក ែន កុំណាច មួ� ចុំនួន បាន គ្្វើ អុំគពើគឃ្គៅ នបពនែ្ស ចុំគោះ ពួក ្រ�ិេុទ្ ដដល បាន ែួ្រ គៅ ក្ញងេុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ 

មធិេេួ�ី គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ គ�ើង ្ររ្ហាញ ខលៃលួន គ�ើង ចុំគោះ បពះអរាចាេ់ តាម��ៈ ក្��កសា នរូវ គេចក្តីេញ្ញា �្រេ់ គ�ើង េរូម្តីដត វា លុំបាក គដើម្តី 

គ្្វើ វា ក្តី ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើងេ៊រូ បោុំនឹង ចុំគោះ ក្�្រុំោន ខេុឆ្គង គោ� អត់្ មេត់ នធិង គោ� ោមនក្�េងេឹងត្រវិញ 

គនាះបពះអរាចាេ់នឹងប្រោន�រ្វាន់ដល់គ�ើង ។ ជាចុងគបក្� ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ក្�ចរូល �ួម ក្ញង េ្រ្គម អាច ជា ក្�បតឹមបតរូវ គៅគបក្ម 

ក្លៈគទេៈ ដដល បាន ោក់ ្រញ្ញត្ធិ គោ� បពះអរាចាេ់ ្ុ៉រគណាណះ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៩–១០០)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គ�ើង តុំណាងឲ្យ បពះអរាចាេ់ គៅគពល គ�ើង ្រគបមើ គ្រេកកមមេ គហើ� ថ្ អេ់ អ្ក ដដល ទទួល �ក ដុំណឹង ល្អ 

« ដរូច ជា ករូនគកមេង មួ� » (្. នធិង េ. ៩៩:៣) ទទួល បាន គេចក្តី គមតាតា ក�ុណា ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង នឹង ្រនលៃឺ េុំគឡង 

�្រេ់ គ�ើង គដើម្តី ដចកចា�ដុំណឹង ល្អ ជាម�ួ មនុេ្ស ដនទ គោ� ចធិត្ មឹុងរា៉ាត់ នធិង គោ� នរូវ វិញ្ញាណ េលៃជូត្ររូត គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង ែួ� គ�ើង ឲ្យ ដឹង 

ពតី អ្វតី គដើម្តី នធិយ� គហើ� បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នឹង ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ នន សា�លធិខធិត �្រេ់ គ�ើង ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គេើញ ែងដដ� ថ្ ប្្់រក្�ណ ៍ោុំងអេ់ 

ែ្សុំោនា េបរា្រ់ គេចក្តីល្អ ដលគ់�ើង ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង គដើ� គោ� គទៀងបតង់ គៅ ចុំគោះ បពះអរាចាេ់ គនាះ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:១–១៦)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា អុំពតី ក្�្រគណតាញ គចញ �្រេ់ពួក ្រ�ិេុទ្ ពតី េុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ គៅគពល គ�ើង �ំលង 

បពះ្រញ្ញត្ធិ គនាះ បពះ ្រគណាដា� គ�ើង �ងទុកខេ ក្�ណ ៍គនះ ្ ឺ ខុេ ពតី ក្�សាកល្ង នធិង ្រទពធិគសា្ន៍ លុំបាកៗ នានា នន អេ់ អ្ក ដដល េុច�ិត ។ 

ពួកគ្ ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង មធិន េ៊រូបោុំនឹងក្�វា� ផាចាល គទគនាះ គ�ើង នឹង ពុុំ អាចដញក គចញ បាន គឡើ� ។ េធិេ្ស បាន គេើញ 

ថ្ េរូម ត្ីដត គៅគពល គ�ើង បានគ្្វើអុំគពើបា្រ គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង រាន គេចក្តីអាណធិត អាេរូ� ចុំគោះ គ�ើង ។ គៅគពល គ�ើង �េ់គៅ គោ� េុច�ិត 

គនាះ គ�ើង អាច ដេ្វង�ក ក្�លួងគលាម គៅក្ញង ក្�គចះដឹង ថ្ មនេុ្ស ោុំងអេ់ ្ ឺ គៅក្ញង បពះហេ្ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:១៧–៤២)
ជាដែក្ នន គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បានគ�ៀន ពតី �គ្រៀ្រ នានា ដដល គ�ើង អាច គបតៀម ខលៃលួន េបរា្រ់ ក្�យង មក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់ បពះអង្គេ គ្រ្គះ ។ ពួកគ្ 

ក៏ បាន �កគេើញ គោលក្�ណ៍ ដដល ថ្ អេ់ អ្ក ដដល េ៊រូបោុំ នឹង ក្�គ្រៀតគ្រៀន គោ�គបោះ បពះនាម �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ គហើ� ក្ន់ ខាជា្រ់ ក្ញង 

គេចក្តី ែុំគនឿ នឹង បាន ទទួល នរូវេធិ�ី ល្អ �្រេ់ បពះ ។  គបរៅពតីគនះ គទៀត ពួកគ្ �កគេើញ ថ្គដើម្តី ែួ� មនេុ្ស គៅគលើ ដែនដតី គនះឲ្យ ទទួល ព�ែ័� �្រេ់ 

បពះ គនាះគ�ើង បតរូវ ដតដប្រចធិត្ ពតី អុំគពើ បា្រ �្រេ់ គ�ើង នធិង រានក្�្រនាទា្រខលៃលួន ។
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គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបលើរោរថណនាំមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា9៨ថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់

ពួ្របរិសុទ្ធថដល្រំពុងកតូវោៃបបៀតបបៀៃបោយព្ួរ�ៃ្រំណ្ច។បមបរៀៃបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដល

បយើង្ ួរថតរាៃកបតិ្រម្តបតចបំោះសាថាៃភាពលោំ្រៗបហើយវអាច�ួយពកងឹងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះបចសាតាៃិង

បសច្រតេរីសប្បនុរសរបស់កពះអរាចស់។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា៩៨

្្ះអម្ចាស់ជលើក្រឹកចែិ្តដល់្ ួករែរិសុ្រ្អ�ំនុងជ្លននការរង្រុកខេររែស់្ ួកជ្

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ក នឹរ រាន អារម្ណ៍ ណបបណា ?  

ង្រើ អ្ក នឹរ ងធ្ើ អ្ដីខ្ទះ ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីរោរសា្រល្បងៃិងរោរបបៀតបបៀៃមួយចំៃួៃម្របលើព្ួរបរិសុទ្ធថដល

រស់បៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីថដលោៃ�ួបបៅ្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33។សូមពៃ្យល់ថាពួ្រមិសសួរីមួយចៃំួៃោៃ

ថកបជាខឹងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបោយសារថតភាពខុសោនានៃបរឿងៃបោោយសង្គមបសដ្ឋ្រិច្ចៃិងសាសនា។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

បៅន្ងៃបៅទរី២0ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨33កបជាពលរដ្ឋមិសសួរីថដលរាៃ្រំហឹងកបរាណជា400បៅ៥00នា្រ់ោៃ�ួបកប�ំុ

ោនាបៅសាលា្រតេរីបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងអ៊ីៃឌរីបបែៃឌិៃរដ្ឋមិសសួរី។ព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើស្ ណៈ្រម្រោរមួយបដើម្បរីបកពៀងឯ្រសារមួយ

ថដលសបង្ខបពរីរោរទាមទារចង់ោៃរបស់ខលែលួៃពរីពួ្រមរមៃ។ពួ្រប្ោៃទាមទារថាពុំអៃុញ្ញាតឲ្យរាៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

ផ្លាស់បតេតូរទរីលំបៅបៅ�ុំចា្រសុៃបទៀតប�ើយបហើយោៃៃិោយថាអស់អ្ន្រថដល្រំពុងរស់បៅទរីបនាះកតវូថតសចាចថាចា្របចញ

ពរីទរីបនាះឲ្យោៃឆ្ប់រាមថដលអាចបធ្វើោៃ។បលើសពរីបនាះបទៀតពួ្រប្ោៃទាមទារសាសនាចក្រឲ្យបញ្ប់រោរបោះពុម្ព

្សាយរោថសត។បៅបពលរោរទាមទារបៃះកតូវោៃោ្់របរ្ហាញដល់ថានា្់រដឹ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីថានា្រ់ដឹ្រនាំ

សាសនាចក្ររាៃរោរភាញា្រ់ប្្អើលបហើយោៃបស្នើសុំរយៈបពលបរីថខបដើម្បរីពិចារណ្ពរីសបំណើបនាះៃិងបដើម្បរីពបិកោះបោបល់

ជាមួយថានា្រ់ដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអនូហអូ។ក្រុមកបជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋមិសសួរីោៃបរ្ហាញពរីរោរទាមទារថដលបដិបសធៃឹងរោរបស្នើសុំ

របស់ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។បករោយម្រពួ្របរិសុទ្ធោៃបស្នើសុំរយៈបពល១0ន្ងៃបែុថៃតេព្ួរប្ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរយៈបពលថត

១៥នាទរីបែុបណ្ណះបដើម្បរីបឆលែើយតប។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual,
បោះពុម្ពទរី២[Church Educational System manualឆ្នាំ២003],ទំពព័រ១3២–33)។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

ពួ្រមិសសួរីថដលបៅឯរោរកប�ុំបៅ្រ្ននុងសាលា្រតេរីទរីក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍ោៃថកបជាពួ្រ�ៃ្រំណ្ចមួយពកពិចថ្្ន្របហើយោៃ

សបកមចចិតតេបំផ្លាញរោរិោលព័យបោះពុម្ពៃិងរោថសតបចាល។ពួ្រ�ៃ្រំណ្ចោៃទំលាយទាវារចូលបៅ្រ្ននុងរោរិោលព័យបោះពុម្ព

ក្ថវងបក្ឿងសរ្ហារិមបៅបលើ្ លែតូវៃិងសួៃចបារថហ្រ្រំបទចរោថសតពករ្យឯ្រសារនានាបហើយោៃបំផ្លាញសមិទ្្ធ លនៃ

រោរបោះពុម្ពបស្ទើរថតទាំងកសុងរួមទាំងក្រោសនៃកពះ្ម្ពរីរនៃបទបញ្ញតតេិថដលមិៃទាៃ់ោៃ្ ្គនុំបញ្ចតូលោនាបស្ទើរថតទាំងអស់។បនាទាប់

ម្រពួ្រ�ៃ្រំណ្ចោៃចង់បំផ្លាញហាងរបស់្ ិលបឺតៃិងវិតៃរី។បែុថៃតេស៊ិឌៃរី្ិលបឺតោៃ�ួបពួ្រ�ៃ្រំណ្ចពរីមុៃពួ្រប្

អាចបធ្វើរាម្ បករាងរោរៃិងរោរសៃយារបស់ខលែលួៃថដលថាបលា្រៃឹងបវចខ្ចប់ឥវែៃ់ទាំងបនាះបហើយចា្របចញ្រ្ននុងរយៈបពលបរីន្ងៃ។

(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times,ទំពព័រ១33)។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃមតេងបទៀត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

បរីន ង្ៃបករោមម្របៅន្ងៃទរី២3ថខ្រ្រកោពួ្រ�ៃ្រំណ្ចោៃបលចមុខមតេងបទៀតបៅ�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីមតេងបៃះព្ួរ

វកបោប់បោយរោំប្លែើងថវងរំោប្លែើងខលែរីថខ្សតរីៃិងដំបង។ពួ្រ�ៃ្រំណ្ចោៃដុះ្ំៃរចំបបើងៃិងវលថកសបហើយោៃបំផ្លាញ

្្ទះជាបកចើៃខ្នង�កងុ្រកសវូៃិងអ្វរីៗជាបកចើៃបទៀត។ទរីបំ្ុតពួ្រ�ៃ្ំរណ្ចោៃកបឈមមុខោនាជាមួយថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ

កោំមួយនា្រ់បោយប�ើញថាកទព្យសម្បតតេិៃិង�រីវិតនៃព្ួរបរិសុទ្ធោៃធាលា្រ់្រ្ននុងភាពបកោះថានា្រ់បោយោៃកប្ល់�រីវិតរបស់ខលែលួៃ

ជាន្លែបលាះនៃអ្វរីៗទាំងបនាះ។ពួ្រ�ៃ្រំណ្ចោៃបដិបសធរោរ្តេល់ឲ្យបនាះពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំព្ួរ�ៃ្រំណ្ចបនាះោៃ្ ំរាមថា
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បុរសកសតេរីៃិង្ូរៃប្រ្ងក្ប់រូបៃឹងវយៃឹងថខ្សតរីកបសៃិបបើពួ្រប្មៃិយល់កពមចា្របចញពរី�ុំបនាះបទ។បោយរោរោបសងកត់

បងប្អតូៃកបុសោៃចុះហតថែបលខាបលើ្រិច្ចកពមបកពៀងចា្របចញពរី�ុំចា្រសុៃ—សរា�ិ្រសាសនាចក្រោ្រ់្រណ្ដាលៃិងថានា្រ់ដ្ឹរនាំ

បស្ទើរថតទាំងអស់ោនាោៃចា្របចញបៅន្ងៃទរី១ថខម្ររាឆ្នាំ១៨34បហើយអ្ន្របៅសល់ោៃចា្របចញបៅន្ងៃទរី១ថខបមសាឆ្នាំ

១៨34។ព្ួរ�ៃ្រំណ្ចោៃអៃុញ្ញតឲ្យយែូហាៃខូរិលៃិងស៊ិឌៃរី្ិលបឺតឲ្យបៃតេបៅល្រ់កទព្យសម្បតតេិរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ

ថដលកតូវោៃបបណតាញបចញបនាះ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times ទំពព័រ១34)។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃមតេងបទៀត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា9៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលោៃបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យរាៃវិវរណៈបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

• បោងរាមរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌបតើអ្វរីបៅថដលជាអព្តូបហតុដ៏អសាចរ្យអំពរីរោរ្រំណត់បពលបវលានៃវិវរណៈបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:១–២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

កពះឱវទថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។(វអាចរាៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ថាសាងបា្រ,បៅ្រ្ននុងខ២,

្ឺជាោ្រ្យរបស់ភាសាបហបកពើរថដលថតងថតរាៃៃព័យថាបរិវរឬពលទព័ព។រោរបកបើោ្រ្យបៃះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបញ្ជា្រ់ឲ្យប�ើញ

ថាកពះអរាចស់រាៃពលទព័ពនៃពួ្របទវរាឬបរិវរៃិងពលទព័ពនៃសាសៃ៍អ៊កីសាថអលឬព្ួរបរិសុទ្ធរាមរោរបញ្ជារបស់កទង់។

[សូមបមើលBible Dictionary,« Sabaoth»])។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃកពះឱវទអ្វរីខលែះដល់ពួ្របរិសុទ្ធ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថ្លែងអំណរ្ុណអំ�នុងកោដ៏លោំ្របៃះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោយអត់ឱៃរង់ចាំកពះអរាចស់រាៃៃព័យដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររ៉ូបឺតឌរីថហលនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យ

ឮៗ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្រ់សាដាប់រ្រអតថែៃព័យនៃឃ្លាបោយអត់ឱៃរង់ចាំកពះអរាចស់។

« គតើ. . . គោ� អត់ឱន �ង់ចាុំ បពះអរាចាេ់ រាន ន័� ដរូចគម្ច ? គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� ោក្យ រង់ចាំ រានន័� ថ្ 

េង្ឹម ចរូល�ួម នធិង ទុកចធិត្ ។ េង្ឹម នធិង ទុក ចធិត្គលើ បពះអរាចាេ់ តបមរូវ ឲ្យ រាន គេចក្តីែុំគនឿ 

ក្�អត់្មេត់ ក្�្រនាទា្រខលៃលួន ភាពេលៃជូត្ររូត ក្�អត់បោុំ �កសា បពះ្រញ្ញត្ធិ គហើ� ក្ន់ខាជា្រ់ ដរា្រ ដល់ ចុង 

្រុំែុត » (« Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done » Ensign ឬ Liahona,   
ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៧២ ) ។ 

• បតើបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរថហល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាបោយអត់ឱៃរង់ចាំកពះអរាចស់ោ៉ាង

ដូចបមតេច?

• បហតុអ្វរីោៃជាកពះឱវទបដើម្បរីអត់ឱៃរង់ចំាកពះអរាចស់រាៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី?

• បតើកពះបៃ្ទតូលលួងបលាមអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងខ២?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្បសិន ងបើ ងយើរ ណេ្រ អំណរ្ុណ ងៅក្នុរ ្្ប់ការណ ៍

ទាំរអស់ ងហើយ អ្រ់ឱន ររ់ចាំ ្ពទះអរាចាស់ ងនាទះ. . . 

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:3ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមរ្រ

បមើលពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធកបសិៃបបើពួ្រប្បោរពរាមកពះឱវទរបស់កទង់។

• បតើអ្ន្រៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៅបលើរោតារបខៀៃបៃះោ៉ាងដូចបមតេចបោយថ្្អ្របលើខ3?(ខាងបករោមបៃះ្ ឺជារបបៀប

មួយបដើម្បរីបំបពញបោលរោរណ៍បៃះ៖ពបសៃិគបើគយើងផ្លងអំណរគុណគៅក្នុងពគប់ការណ៍ទាំងអស់គ�ើយអត់ឱៃរង់ចាំ

ព្រះអមាចាស់គនារះព្រះអមាចាស់អាចគធ្ើឲ្យការរងទុក្ខរបស់គយើងែ្សំោនាសពមាប់ជាគសចក្តបីល្អរបស់គយើង)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨–១០១:៤២ ( គមគ�ៀនទតី ២១ )

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ថដលោៃអត់ឱៃរង់ចាំកពះអរាចស់អំ�នុងបពលលំោ្រនានាបហើយ

ោៃរ្រប�ើញបហតុ្លបដើម្បរីថ្លែងអំណរ្ុណ។

• បតើរោររងទុ្រ្ខោៃនាំម្រៃូវបសច្រតេរីល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្សរានា្រ់បនាះរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា9៨:១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ពរ�ព័យថដលពួ្របសាមះកតង់ៃឹងទទួលោៃ។

សូមបញ្ចប់បោយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាោនាបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃន្ងៃបៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៤៣–១០១;១០២–១០៥)

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយតបកបសិៃបបើពួ្រប្កតវូោៃបៅបោយកពះអរាចស់ឲ្យបធ្វើដបំណើរ

រាប់រយ្ រី�តូថមែកតអស់រយៈបពលជាបកចើៃថខបដើម្បរី�ួយសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលទរីទព័លក្រ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលពួ្រប្

សិ្រសាខ្ម្ពរីរថដលបៅសល់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១ៃិង្រណ្ឌទរី១0២រហូតដល់១0៥អ�ំនុងសោតាហ៍

ខាងមុខបៃះបនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីក្រុមមៃុស្សថដលស្ព័ក្ចិតតេបធ្វើដបំណើរពរីរដ្ឋអូនហអូបៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរី�ួយសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រ។ក្រុមបៃះកតូវោៃប្សាគល់ថាជា�ំរំស៊ីយែូៃ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:៤៣–១០១
បមបរៀៃទរី១06៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:43–១0១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៤៣–៦២

្្ះអម្ចាស់្រែទានជរឿងជ្រែៀរែ្រែដូចននរុែរស្ែកូលខ្ស់និងជដើមអូលរីវ

សូមសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃៃូវងរឿរង្បៀប្បដូច នន . . .

សូមពៃ្យល់ថាបរឿងបកបៀបកបដូច្ ឺជា«បរឿងសាមញ្ញមួយថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីបរ្ហាញៃិងបបកងៀៃបសច្រតេរីពិតខាងវិញ្ញាណ

ឬពរីបោលរោរណ៏។បរឿងបកបៀបកបដូច្ឺថ្្អ្របលើរោរបកបៀបបធៀប្រម្វតថែនុមួយឬកពឹតតេិរោរណ៍ធម្រាមួយបៅៃឹងបរឿងពិត(បសច្រ្រី

ថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ«បរឿងបកបៀបកបដូច»scriptures.lds.org)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបរឿងបកបៀបកបដូចមួយចំៃួៃថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃ្រ្ននុងបពលនៃរោរបបកមើខាងសាច់្ មរបស់

កទង់។ឧទាហរណ៍សិស្សអាចរំឭ្រពរីបរឿងបកបៀបកបដូចនៃសាសៃ៍សារា៉ារីដ៏ល្អឬបរឿងបកបៀបកបដូចនៃកសតេរីកពហ្ចារីទាំងដប់

នា្រ់។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះសិស្សៃឹងពិភា្រសាពរីបរឿងបកបៀបកបដូចថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃឲ្យរាមរយៈ

យែូថសបស៊្ីធ។សូមបំបពញឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃថដលៃិោយថា៖ ងរឿរ ង្បៀប្បដូច នន បុរស ្្រកូលខ្ស់  

និរ ងដើម អូលដីវ ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:43ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

សារលិខិតថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកទង់រាៃកពះទព័យចង់កោប់បយើងរាមរយៈបរឿងបកបៀបកបដូចបៃះ។(កទង់ចង់ឲ្យ

មៃុស្សយល់ពរី«កពះទព័យកទង់អំពរីបសច្រតេរីបកោះបលាះនៃនៃស៊ីយែូៃ»)។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១0១:44–4៥ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយយ្រចិតតេទុ្រោ្់របលើសាចប់រឿងលម្អិតនៃបរឿង

បកបៀបបធៀបបៃះ។បដើម្បរីធានាថាសិស្សយល់ពរីសាច់បរឿងសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបុរសកត្រូលខ្ពស់ោៃបញ្ជាអ្ន្របបកមើរបស់ោត់ឲ្យបធ្វើអ្វរី?

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាបុរសកត្រូលខ្ពស់ចង់ោៃអ្ន្រោមបៅ្រ្ននុងចរាការរបស់ោត់?បហតុអ្វរីោៃជាោត់ចង់ឲ្យអ្ន្រោមបៅបលើ

បែមចាំោម?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:46ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលថាបតើអ្ន្របបកមើបធ្វើរាមរោរថណនាំរបស់បុរសកត្រូលខ្ពស់ោៃល្អដល់្រកមិតណ្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:4៧–៥0បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលថាបតើអ្ន្របបកមើបធ្វើរាមរោរ

ថណនាំរបស់បុរសកត្រូលខ្ពស់ោៃល្អដល់្រកមិតណ្។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ១៦ នធិង ១៧ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៣ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល 

វិវ�ណៈ អុំពតី ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ដដល បាន ចាកគចញ ពតី ែ្ទះ េដម្ង �្រេ់ ខលៃលួន 

គដើម្តី គភៀេខលៃលួន គចញ ពតី គេចក្តី គ្រៀតគ្រៀន ។ ពួក្រ�ិេុទ្ ជា គបចើន បតរូវ បាន ្រងខេុំ ឲ្យ 

ទុក បទព្យ េម្ត្ធិ �្រេ់ ពួកគ្ គចាល ។ វិវ�ណៈ ដដល ពយាក្�ី បាន ទទួល បាន កត់បតា 

គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១ បតរូវ បាន ដ្រងដចក គៅ ជា ្រតីគមគ�ៀន 

គៅក្ញងគេៀវគៅ េធិកសាគនះ ។ គមគ�ៀន ទតី ្រតី គនះ �ួម រាន គ�ឿង ប្រដរូច �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

នន ្រុ�េ បតករូលខ្ពេ់ នធិង គដើម អរូលតីវ ក្� ្រគបងៀនពតីបពះទ័��្រេ់ បទង់ អុំពតី គេចក្តី 

គបបាេគលាះ នន េ៊ី�៉រូន ។ វា ក៏ �ួម រាន ោុំង ក្� ទរូនាមន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្ 

បតរូវ ្រន្ ប្រមរូលែ្ញុំ ោនា ( ជាមួ� នឹង គេចក្តី គយង នន គ�ឿង គប្រៀ្រគ្ៀ្រ �្រេ់ បទង់ ពតី បេរូវ 

សាលតី នធិង បេដង ) គហើ� ពយាយម េង ក្� គ្្វើខេុ ដដល បាន គ្្វើ ប្រឆ្ុំង នឹង ពួកគ្ 

( ជាមួ� នឹង គេចក្តី គយង នន គ�ឿង គប្រៀ្រគ្ៀ្រ �្រេ់ បទង ់នន បេ្តី នធិង គៅ បកម ដ ៏ឥត 

�ុត្ធិ្ម៌ រានាក់ ) ។

ងគ្លការណ៍ផដលបរកប់អត្ថន័យ

គោលក្�ណ៍ ជា គបចើន ពុុំ បាន ដ្លៃង គោ� 

ផាទាល់ គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� គទ ្រ៉ុដន្ វា ្រនក្រ់ 

អតថែន័� វិញ ។ ជា គ�ឿ�ៗ គោលក្�ណ៍ 

ដដល ្រងក្រ់ អតថែន័� អាច �ក គេើញ គោ� 

ក្� គមើលគៅ គលើ ទុំនាក់ ទុំនង មរូលគហតុ 

នធិង ែល ្៉រះោល់ ។ គដើម្តី ែួ� េធិេ្ស 

ឲ្យ �កគេើញ គោលក្�ណ៍ ដដល ្រងក្រ់ 

អតថែន័� េរូម ្ ធិត ពតី ក្� េុុំ ឲ្យ ពួកគ្ 

ពន្យល់ ចុំណុច េុំខាន់ៗ ឬ ដុំ្ររូនាមន �្រេ់ 

គ�ឿងនធិោនគនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:៤៣–១០១

• បតើអ្ន្របបកមើោៃបធ្វើរាមរោរថណនាំល្អដល់្រកមតិណ្?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ៥0ឃ្លា«�ថ�្រោនាបៅវិញបៅ

ម្រ»រាៃៃព័យថាអ្ន្របបកមើកបថ្រ្រោនាបៅវិញបៅម្រ)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្របបកមើបរា�ព័យ្រ្ននុងរោរសាងសង់បែមចាំោម?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:៥១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលោៃ

ប្រើតប�ើងបោយសារថតអ្ន្របបកមើមិៃោៃសាងសង់បែមចាំោម។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:៥២–៥4ឲ្យសិស្សសាដាប់។សូមឲ្យពួ្រប្ប្្ទៀងរាមរ្របមើលោ្រ្យរបស់បុរស

កត្រូលខ្ពស់បៅរោៃ់អ្ន្របបកមើរបស់ោត់។

• បោងរាមខ៥4បតើបហតុអ្វរីោៃបុរសកត្រូលខ្ពស់មិៃសបបាយចិតតេបពលថដលអ្ន្របបកមើរបសោ់ត់មិៃោៃសង់បែម

ចាំោម?

• បតើកពឹតតេិរោរណ៍នានាថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបកបដូចបៃះទា្រ់ទងបៅៃឹងអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់ពួ្របរិសុទ្ធ

បៅរដ្ឋមិសសួរីោ៉ាងដូចបមច្?

ជាថ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃកបទាៃឲ្យបៅថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3១កពះអរាចស់ោៃ

្រំណត់ទរីរាំងសករាប់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងអ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្�ៃិងស�៥៧)។បៅន្ងៃទរី

3ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3១យែូថសបស៊្ីធោៃឧទ្ទិសទរីរាំងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងអ៊ៃិឌរីថបែៃថដៃស៍។បទាះជាោ៉ាងណ្

ពួ្របរិសុទ្ធមិៃោៃបធ្វើអ្វរីបដើម្បរី្រសាងកពះបរិសុទ្ធប�ើយ។បៅន្ងៃទរី3ថខសរីហាឆ្នាំ១៨33កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាព្ួរបរិសុទ្ធ

បៅរដ្ឋមិសសួរីម្ងបទៀតឲ្យ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្�ៃិងស�9៧)។

• បតើបែមចាំោមបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបកបដូចអាចទា្រ់ទងៃឹងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលពួ្របរិសុទ្ធបរា�ព័យ្រ្ននុងរោរ្រសាងោ៉ាងដូច

បម្ច?

• បតើបោលរោរណ៏អ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបកបដូចបៃះថដលបយើងអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតបយើង?(បកោះថាបរឿងបកបៀបកបដូច

អាចរាៃៃព័យបកចើៃសិស្សអាចបស្នើៃូវបោលរោរណ៍មួយចៃំួៃថដលរាៃដូចខាងបករោមបៃះ៖គៅគ្លគយើងគោរ្តាម

ព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងពតូវបាៃ្ ពងឹងឲ្យស៊ូពទំាៃឹងសពតូវទាំងខ្ងវិញ្ញាណៃិងខ្ងោច់្ម។្ួក្យាការី

បគពមើជាអ្កយាមគៅគលើប៉មចាំយាមព្មាៃគយើង្ បីគពោរះថ្នាក់ផ�លៃឹងគកើតគ�ើង។តាមរយៈកិច្ចការព្រះវិហារបរិសុទ្ធ

គយើងគរៀបចំខលលួៃគ�ើម្បីស៊ពូទំាៃឹងមារសពតូវ)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:៥៥–6២។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលបុរសកត្រូលខ្ពស់ោៃបញ្ជាដល់អ្ន្របបកមើោត់ឲ្យបធ្វើ។

• បតើបុរសកត្រូលខ្ពស់ោៃកោប់អ្ន្របបកមើោត់ឲ្យបធ្វើអ្វរី?(ឲ្យកបមូល្្នុំពលទព័ពបហើយរំបោះចរាការទំោំងោយ�ូរប�ើងវិញ)។

សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្របបកមើថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ៥៥តំណ្ងឲ្យយែូថសបស៊្ីធ(សូមបមើល្�ៃិងស�

១03:២១)។យែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើរាមបញ្ជារបស់កពះអរាចស់បហើយោៃបរៀបចំក្រុមមួយថដលបៅថា�ុំរំស៊ីយែូៃបដើម្បរី

រំបោះថដៃដរីស៊ីយែូៃប�ើងវិញ។�ុំរំស៊ីយែូៃៃឹងកតូវោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃទរី១0៨ៃិងបមបរៀៃទរី១១0។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៦៣–៧៥

្្ះអម្ចាស់ោសជ់ែឿន្ ួករែរិស្ុរ្ឲ្យរែន្តជ្វើការរួមរនា

សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាពួ្របរិសុទ្ធបៅ�ុំចា្រសៃុរដ្ឋមិសសួរីកតូវោៃបបណដាញបចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ព្ួរប្្រ្រីកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាពួ្រប្ឲ្យបៃតេ្រសាងៃ្ររបស់កទង់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:63–64

ឲ្យឮៗបហើយឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបៃតេបធ្វើ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:6៥–66បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបរឿងបកបៀបកបដូចថដល

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូល។

• បតើកសូវសាលរីៃិងកសថងបៅ្រ្ននុងបរឿងបកបៀបកបដូចបៃះតំណ្ងឲ្យអ្វរី?(កសវូសាលរីតំណ្ងឲ្យសរា�ិ្របសាមះកតង់នៃ

សាសនាចក្របហើយកសថងតំណ្ងឲ្យមៃុស្សទុច្ចរិតនៃពិ្ពបលា្រ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាកសថងជាបៅមថដលដូចជាកសូវ

សាលរីបពលវបៅខ្ចរី)។
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គមគ�ៀនទតី ១០៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:៤៣–១០១

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បរឿងបកបៀបកបដូចបៃះសូមពៃ្យល់ថាសមព័យបុរាណ�កងុ្រ្ ឺជា្រថៃលែងថដលកសវូសាលរីកតូវោៃកបមូល

បហើយរ្រសាទុ្រឲ្យកតឹមកតូវ។បោយថ្្អ្របលើបរឿងកបដូចបៃះៃិងរោរបបកងៀៃប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរថអលបឌើរោវីឌបអ

ថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពៃ្យល់ថា«�កងុ្រ្ឺជាកពះវិហារបរិសុទ្ធ»(«Honorably Hold a 
Name and Standing»Ensignឬលដីអាហូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ២009,ទំពព័រ9៧)។សូមសរបសរោ្រ្យដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ជ្រុក = ្ពទះវិហារបរិសុទ្្

• បោងរាមបរឿងបកបៀបកបដូចបៃះបតើពរ�ព័យអ្វរីថដលបយើងៃឹងទទួលបោយរោរកបមូល្្នុំបហើយបបកមើបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងពបមូលែ្ដនុំោនាគៅ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធគយើងទទួលបាៃការការោរគ�ើយគរៀបចំខលលួៃគយើងសពមាប់ជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ច)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្រ្រីសញ្ញាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធអាចរោរោរបហើយបរៀបចំបយើងសករាប់�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលកពះវិហារបរិសុទ្ធជាកប្ពនៃរោររោរោរៃិងរោរបរៀបចំសករាប់ពួ្រប្

ៃិងក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចបថៃថែមទរីបនាទាល់របស់អ្ន្របលើបោលរោរណ៍បៃះ្ងថដរ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:6៧–៧៥បោយពៃ្យល់ថាបទាះជាព្ួរបរិសុទ្ធកតវូោៃបបណដាញបចញពរី�ុំ

ចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី្រ្រី្រ៏កពះអរាចស់ោៃទូនាមៃព្ួរប្ឲ្យបៃតេទិញដរីបៅទរីបនាះៃិងបៅ�ុំ�ិតខាងថដរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៧៦–១០១

្្ះអម្ចាស់្ូរនាមន្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យរែន្តតសវងរកវិ្ រី្ែ�រែ់ជៅផ្ទះ្ ួកជ្ជៅរដ្ឋមិសសួរីវិញ

សូមពៃ្យល់ថាបលើសពរីរោរថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យទិញអចលកទព្យកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលកោប់ពួ្រប្ឲ្យ«តវែសូម

ឲ្យថ្រសាទុ្រ្ខ»បោយសារទបង្វើរបស់ព្ួរអ្ន្រថដលោៃបបៀតបបៀៃព្ួរប្(សូមបមើល្�ៃិងស�១0១:៧6)។ោ្រ្យមយា៉ាង

វិញបទៀតកទង់រាៃបៃ្ទតូលឲ្យពួ្រប្ថស្វងរ្រយុតតេិធម៌រាមកបពព័ៃ្ធកសបចបាប់របស់រោឋា្ិោល។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:៧6–៨0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលកបពព័ៃ្ធចបាប់ថដលៃឹងអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធថស្វងរ្រ�ំៃួយពរីថានា្រ់ដឹ្រនាំ្រ្ននុងរោឋា្ិោល។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំរោរសាថាបនារដ្ឋធម្ៃុញ្ញសករាប់សហរដ្ឋបែុនាមៃឆ្នាំមៃុបនាះ។បតើបហតុអ្វរីោៃ

ជាកទង់ចង់ឲ្យរ្រសារដ្ឋធម្ៃុញ្ញ?

• កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាបោលបំណងមួយនៃ«សិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសិលធម៌»្ឺបដើម្បរីធានាថាបយើង«ទទួលខុសកតវូ

ចបំោះអំបពើោបទាំងឡាយរបស់[បយើង]»(្�ៃិងស�១0១:៧៨)។បតើបហតុអ្វរីោៃជារោរទទួលខុសកតូវ—ទៃំួល

ខុសកតូវសករាប់ទបង្វើរបស់បយើង—ជាថ ្្ន្រសំខាៃ់នៃសិទ្ធិបក�ើសបរើស?បតើអ្ន្រៃឹងបឆលែើយបៅៃឹងៃរណ្រានា្រ់ថដលៃិោយថា

«ខញនុំរាៃបសរីភាពៃឹងបធ្វើអ្វរីៗថដលខញនុំចង់បធ្វើ»ោ៉ាងដូចបមតេច?

• កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាោមៃៃរណ្រានា្រ់្ ួរជាប់្រ្ននុងទាសភាពរបស់ៃរណ្រានា្់រប�ើយ។បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថា

វសំខាៃ់ថដលមៃុស្សមិៃជាប់ចំណងបនាះ?

ជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមសរបសរៃូវឃ្លាខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ពទះ បាន ្បទាន ឲ្យ ងយើរ នូវ សទិ្្ិ ង្ជើសងរើស ខ្រ 

សិលធម៌ ជា អំណាច ងដើម្ដី ង្ជើសងរើស ប៉ុណន្ ងយើរ . . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញឃ្លាខាងបករោមបោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:៧៨។(បៅបពលសិស្សកោប់

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមសូមបំបពញឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះពបទាៃសិទ្ធិគពជើសគរើសខ្ងសិលធម៌ជាអំណាចគ�ើម្បី

គពជើសគរើសប៉ុផៃ្តគយើងទទួលខុសពតូវសពមាប់ជគពមើសរបស់គយើង)។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់បកបើបរឿងបកបៀបកបដូចបដើម្បរីបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យថស្វងរ្រ�ំៃួយពរីថានា្រ់ដឹ្រនាំ្រ្ននុងរោឋា្ិោល។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបរឿងបកបៀបកបដូចបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:៨១–៨4(សូមបមើល្ ងថដរលរូោ

១៨:១–៨)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយពិចារណ្ពរីរបបៀបថដលបរឿងបកបៀបកបដូចបនាះអៃុវតតេចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធ

បៅរដ្ឋមិសសួរី។បនាទាប់ម្រឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:៨៥–៨៨។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះអៃុវតតេបរឿងបកបៀបកបដូចបនាះចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:៤៣–១០១

• ្រ្ននុងបពលនៃកបវតតេិសាសនាចក្របៃះបតើកសតេរីបមរា៉ាយអាចតំណ្ងឲ្យៃរណ្?(សរា�ិ្រទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រ)។

បតើបៅក្រមតណំ្ងឲ្យៃរណ្?(បៅក្រមអាចតណំ្ងឲ្យពួ្របៅក្រមទាំងឡាយៃិងថានា្រ់ដឹ្រនាំ្រ្ននុងរោឋា្ិោលជាអ្ន្រថដល

ពួ្របរិសុទ្ធៃឹងសុំ�ំៃួយ។ោត់្រ៏អាចតណំ្ងឲ្យកពះវរបរិាសួ្៌ជាអ្ន្រថដលពួ្របរិសុទ្ធៃឹងបៃតេអធិសាឋាៃបៅរ្រ្ ងថដរ)។

• បោយបកបើបរឿងបកបៀបកបដូចបៃះបតើបរឿងជា្រ់លា្រ់អ្វរីមួយថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបធ្វើ?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធោៃប្ឹងសាទុ្រ្ខបៅបៅក្រម្រ្ននុងសាលា្រ្រីកបចាំតំបៃ់បែុថៃតេមៃិោៃទទួលរោរោំកទថដលពួ្រប្សង្ឹម

ចង់ោៃបនាះបទ។ពួ្រប្ោៃសូមឲ្យោៃរីថយែលោ្់រ្លែរីៃជាអ្ិោលរដ្ឋមិសសួរីៃិងថអៃកដូចា្រសៃុជាកបធានាធិបតរី

សហរដ្ឋឲ្យ�ួយពួ្រប្កត�ប់បៅ្ ្ទះៃិងឲ្យដរីធលែរីរបស់ពួ្រប្វិញៃិង្ ល្់ៃូវរោររោរោរសករាប់ពួ្រប្។ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំទាំង

ពរីរោៃបដិបសធមៃិ�ួយពួ្រប្។ពួ្របរិសុទ្ធ្រ៏ោៃោ្់រោ្រ្យបស្នើបៅៃិតិបញ្ញតតេិរដ្ឋមិសសួរី្ងថដរបែុថៃតេព្ួរប្បដិបសធមិៃ

�ួយ។

សូមបោងបៅបលើបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១0១:៨9–9១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលថានា្រ់ដឹ្រនាំរោឋា្ិោលៃឹងកតូវឲ្យទទួល

ខុសកតូវបបើពួ្រប្បដិបសធៃ៏មិៃ�ួយពួ្របរិសុទ្ធ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:9២–9៥បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃបៃ្ទតូលកោប់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើសករាប់ថានា្រ់ដឹ្រនាំរោឋា្ិោលរបស់ពួ្រប្។

• បតើខ9២បបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរីកពះអរាចស់?(កទង់មិៃចង់ោ្រ់បទាសមៃុស្សបទ។កទង់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យមៃុស្សទាំង

អស់ថកបចិតតេដូបច្នះកទង់អាចបមរាតាដល់ពួ្រប្)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0១:96–១0១បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃទូនាមៃព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យរ្រសាកទព្យ

សម្បតតេិរបស់ពួ្រប្្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃបទាះជាព្ួរប្មិៃោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរស់បៅទរីបនាះ្រ៏បោយ។កទង់ោៃសៃយាថាបបើពួ្រប្រស់

បៅបោយរាៃភាពស្រ្ិសមបៅន្ងៃណ្មួយពួ្រប្ៃឹងអាចរសប់ៅទរីបនាះវិញ។

បដើម្បរីបញ្ចប់សូមថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីបោលរោរណ៍ថដលសិស្សោៃពិភា្រសា។



501

គមគ�ៀនទតី ១០៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០២
បមបរៀៃទរី១0៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០២:១–៥

្កុម្រែឹកសាជាន់ខ្ស់ដំរូែងរំែផុែននសាសនាច្ក្ែវូោនជរៀរែចំជ�ើង

សូមអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមថដលកោប់បោយកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរីឲ្យឮៗ៖

« ្រ៉ុនាមន ឆ្នាុំ មុន . . . ខ្ញុំ បាន ្រគបមើ ជា ប្រធាន គេ្ក ។ គ�ើង រាន ក�ណតី ដ៏ គសាកគៅ មួ� ដដល បតរូវ បាន នាុំ 

មក ចុំគោះ ទតីប្រឹកសា ជាន់ខ្ពេ់ នធិង ្ ណៈប្រធាន គេ្ក ដដល ជា លទ្ែល នន ក្� ក្ត់ក្ល គចាល ្ុរ�េ រានាក់ 

ដដល បាន ្រងក គបោះថ្នាក ់ដល់ �ុវនា�ី ដ៏្ួ� ឲ្យ បេឡាញ់ រានាក់ ។ ្រនាទា្់រ ពតី ក្� ប្រែុុំ គេ្ទើ� ដត គពញ មួ� �្រ់ 

ោក់ទង នឹង ក�ណតី គនាះ មក ខ្ញុំ បាន គៅ ក្�ិយល័� �្រេ់ ខ្ញុំ គោ� អេ់ ករាលាុំង គៅ បពកឹ ្រនាទា្រ់ គហើ� បតរូវ 

បាន ប្រឈម មុខជាមួ� ្រងប្រុេ �្រេ់ ្ុរ�េ គនាះ ដដល គ�ើង [ បាន ែួ្រ គៅ ក្ញង បកមុ ប្រឹកសា ] គៅ �្់រ 

មុន គនាះ ។ ្រុ�េ គនះ បាន នធិយ� ថ្ ‹ ខ្ញុំ ចង ់បបា្់រ អ្ក ថ្ ្រ្អជូនប្រុេ �្រេ់ ខ្ញុំ ោមន កុំហេុ ដរូច ដដល អ្ក 

បាន គចាទប្រក្ន់ គនាះ គទ › ។

« ‹ គតើ អ្កដឹង ថ្ គ្ ោមន កុំហេុ គោ� �គ្រៀ្រ ណា ? ខ្ញុំ បាន េួ� ។

« ‹ ្រុ�េ គនាះ បាន គឆលៃើ� ថ្ ‹ គោ� សា� ខ្ញុំ បាន អ្ធិសាឋាន គហើ� បពះអរាចាេ់ បាន បបា្រ់ ខ្ញុំ ថ្ គ្ ោមន កុំហុេ គទ ›» 

( Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [ឆ្នាុំ ១៩៩៦],ទុំព័� ៤២០–២១ ) ។

• បៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្របតើបុរសបនាះអាចោៃទទួលចបមលែើយខុសពរីរោរសបកមចចិតតេថដលោៃបធ្វើប�ើងបោយ្ ណៈកបធាៃ

បសតេ្រៃិងក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ោៃោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0២រាៃៃូវបោលរោរណ៍ថដល�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដល្ ណៈកបធាៃ

បសតេ្រៃិងក្ុរមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ពយាោមថស្វងយល់កពះទព័យកពះអរាចស់អំពរីរបបៀបបដើម្បរី�ួយសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃ

កបកពឹតតេរោររំលងដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ថា

ក្ុរមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ជាអ្វរី។

• បតើក្រមុកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ជាអ្វរី?(ជាក្រុមថដលរាៃសង្ជាៃ់ខ្ពស់១២នា្រ់បោយរាៃ«រា្ន្រ់ឬបរីនា្រ់្រ្ននុងចបំណ្ម

្ណៈកបធាៃទរី១»ជាអធិបតរី។បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសព្វន្ងៃបៃះកបធាៃបសតេ្រៃិងទរីកបឹ្រសារបស់បលា្រជាអធិបតរីបលើ

ក្ុរមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់)។

សេចក្ដីស្្ើម
បតមឹ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣៤ សាេនាចបក បាន �ីកចគបមើន គហើ� រាន េរាែធិក 

គបចើនជាង ៣០០០ នាក់ ។ ក្� �ីកចគបមើន គនះ បាន ្រគងកើត ឲ្យ រាន តបមរូវ ក្� េបរា្រ់ 

ថ្នាក់ ដឹកនាុំ ្រដនថែម គទៀត គដើម្តី ប្្រ់ប្ង កធិច្ចក្� សាេនាចបក ។ ន្ងៃ ទតី ១៧ ដខ កុម្ៈ 

ឆ្នាុំ ១៨៣៤ េង្ជាន់ខ្ពេ់ នម្្រួន នាក់ បាន ប្រមរូល ែ្ញុំ ោនា គៅ ក្ញង ែ្ទះ �្រេ់ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ េបរា្រ់ េន្ធិេតីទ ដដល បកមុ ប្រឹកសា ជាន់ខ្ពេ់ ទតីមួ� បតរូវ បាន គ�ៀ្រចុំ គឡើង ។ 

អួ�េុន នហឌ ជា គេមេៀន នន ក្� ប្រែុុំ បាន េរាគល់ គេើញ ថ្ បកុមប្រឹកសា ជាន់ខ្ពេ់ អាច 

រាន កុំហុេ ឆ្គង ម�ួ ចុំនួន គៅ ក្ញង ក្� កតប់តា នន ក្� ប្រែុុំ គនាះ ។ ដរូគច្ះ បកមុ ប្រឹកសា 

បាន គបាះគឆ្នាត ថ្ ពយាក្�ី ្ួ�ដត គ្្វើ ក្� ដកតបមរូវ ដដល ចាុំបាច់ ។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន 

ចុំណា� គពល គៅ ន្ងៃ ្រនាទា្់រ គៅ ន្ងៃ ទតី ១៨ ដខ កុម្ៈ បាន គ្្វើ ក្� ដកតបមរូវ ដ៏ ្រុំែុេ 

្ុំនធិត េបរា្់រ កុំណត់បតា ពតីមុន ោុំង ្ុ៉រនាមន ។ កុំណត់ បតា បតរូវ បាន ដកតបមរូវ នធិង ទទួល 

�ក គៅ ន្ងៃ ្រនាទា្់រ ន្ងៃទតី ១៩ ដខ កុមៈ្ ។ ឥឡជូវ វា បតរូវ បាន �កគេើញ គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០២ កុំណត់បតា ោុំង គនះ ពន្យល់ ពតី ក្� សាថា្រនា បកមុ ប្រឹកសា 

ជាន់ខ្ពេ់ នធិង ែល្់ នរូវ ក្� ដឹកនាុំ េបរា្រ់ ្ ណៈប្រធាន គេក្ នធិង បកមុ ប្រឹកសា ជាន់ខ្ពេ់ 

គពល ពួកគ្ ចាតដ់ចងក្�ដណនាុំេបរា្់រ្រុ ្្គលដដលបានគ្្វើក្� �ំលង ដ ្៏ ងៃន់្ងៃ� ។ 

( េរូម ចុំណាុំ ថ្ ្ណៈប្រធាន មណ្ឌល នធិង ទតីប្រឹកសា មណ្ឌល ក៏ អាច អនុញ្ញាត ឲ្យ គ្្វើ 

តាម ដុំគណើ� ក្� ោុំងគនះ ដដ� )។

ការង្បើងរឿរនិទាន

គ�ឿងនធិោន អាចែួ� ោក់ោញ េធិេ្ស 

គោ� ្រគងកើត ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ នធិង 

គោ� អនុញ្ញាត ឲ្យ ពួកគ្ គ�ៀន តាម ��ៈ 

ក្�សាដា្រ់ ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ អ្ក ដនទ 

គទៀត ។ គ�ឿង នធិោនក៏ អាច ែួ� េធិេ្ស 

ឲ្យ គេើញ ពតី �គ្រៀ្រ ដដល គោលក្�ណ៍ 

ោុំងឡា�នន ដុំណឹងល្អ អនុវត្ គៅក្ញង 

ែតីវិត �្រេ់ មនុេ្ស ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០២

សូមពៃ្យល់ថាក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់កតូវោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0២រាៃភាពខុសោនាមួយ

ចំៃួៃពរីក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់បៅ្រ្ននុងបសតេ្រសព្វន្ងៃបៃះ។វជាតុលារោរទបូៅបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូៃិងតំបៃ់ថដល

បៅ�ុំវិញបនាះបហើយជាអធិបតរីក្ប់ក្ងបោយ្ណៈកបធាៃទរីមួយ។បែុថៃតេបៅបពលសរា�ិ្រភាពបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រោៃ

ប្រើៃប�ើងបស្្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបហើយ្ណៈកបធាៃបសតេ្រៃិងក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់កតូវោៃបៅឲ្យបបកមើសាសនាចក្របៅ

្រ្ននុងថដៃ្ំរណត់បសតេ្រៃរីមួយៗ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

បោលបំណងនៃក្ុរមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ៃិងរបបៀបថដលវកតូវោៃចាត់រាំងប�ើង។

• បតើក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់កតវូោៃចាត់រាំងប�ើងោ៉ាងដូចបម្ច?បតើបោលបំណងរបស់វជាអ្វរី?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបៅៃឹងសំណួរខាងបលើសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពកុមពបឹកសាជាៃ់ខ្ស់

ពតវូបាៃចាត់តាំងគោយវិវរណៈគ�ើម្បីគោរះពោយបញ្ហាសំខ្ៃ់ៗ ផ�លគកើតគ�ើងគៅក្នុងោសនាចពក។សូមពៃ្យល់ថាជា

ធម្រា«បញ្ហាសំខាៃ់»សបំៅបៅបលើសាថាៃភាពថដលសរា�ិ្រោៃកបកពឹតតេអំបពើរំលងធងៃៃ់ធងៃរ។

សូមពៃ្យល់ថាដំបណើរបរឿងរបស់កបធាៃលរីបៅខាងបដើមបមបរៀៃ្ ្ល់ៃូវឧទាហរណ៍នៃរោរទទួលខុសកតូវមួយរបស់ក្រុមកបឹ្រសា

ជាៃ់ខ្ពស់៖បដើម្បរីតណំ្ងជាក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យបៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់្ ណៈកបធាៃបសតេ្រ។បដើម្បរី�ួយសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យ

យល់ពរីបោលបំណងនៃក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

សាដាប់ពរីបោលបំណងបរីោ៉ាងនៃក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យសាសនាចក្រ។

« អុំគពើ �ំលង ដ៍ ្ ងៃន់្ងៃ� ្រុំែុត ដរូច ជា ប្របពតឹ្ អុំគពើ ហឹងសា ប្រឆ្ុំង នឹង ចបា្រ់ �ដ្ឋ្រ្គវណតី �ំគលាភ ្រុំោន ្រ្តី ឬ ប្រពន្ �ំគលាភ្រុំោន 

គលើ កុរា� ែធិតក្ត់ បបាេចាក េធិល្ម៌ �ំគលាភ គេពេនថែវៈ នធិង េមេន់ភាព ដដល ជាគ�ឿង តបមរូវ ឲ្យ រាន ក្� ោក់ វិន�័ ជា ែលៃជូវក្� 

�្រេ់ សាេនាចបក ។ ក្� ោក់ វិន័� ជា ែលៃជូវក្� �្រេ់ សាេនាចបក អាច �ួម រាន ក្� ោក់កបមធិត គលើ េធិទ្ធិ ជា េរាែធិកភាព 

សាេនាចបក ឬ បាត់្រង់ េរាែធិកភាព ក្ញង សាេនាចបក ។. . .

« . . . គោល្រុំណង �្រេ់ បកុមប្រឹកសា វិន័� ្ឺ បតរូវ [១] េគ្រ្គះ បពលឹង ែន ដដល ប្របពឹត្ អុំគពើ �ំលង , [២] ក្�ោ� 

ែនគសាមះបតង់ នធិង [៣] ក្�ោ� ភាព ្រ�ិេុទ្ ភាព បតមឹបតរូវ នធិង កធិត្ធិ�េ �្រេ់ សាេនាចបក ។

« វិន័� �្រេ់ សាេនា ចបក ្ឺ ជា ដុំគណើ� ក្� ដ៏ ្រុំែុេ ្ ុំនធិត ដដល បតរូវ ក្� គពល គវលា �រូ� ។ តាម ��ៈ ដុំគណើ� ក្� គនះ នធិង តាម 

��ៈ ដរ្វា�្ួន �្រេ់ បពះ គ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ េរាែធិក រានាក ់អាច ទទួល បាន ក្� អភ័�គោេ នន អុំគពើ បា្រ ទទួល បាន ភាពេុខសាន្ 

គៅ ក្ញង ចធិត្ ម្ងគទៀត នធិង ចគបមើន គឡើង នរូវ ករាលាុំង គដើម្តី គចៀេវាង ពតី ក្� �ំលង នា គពល អនា្ត » (្ិែចជំោះជសចក្រីជជំនឿ៖

ជសចក្រីជយាងននដំណឹងល្អ[ ឆ្នាុំ ២០០៤ ] ទុំព័� ៣៧–៣៨ ) ។

• បតើបោលបំណងទាំងបរីនៃក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យរបស់សាសនាចក្រ្ឺជាអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លា

ថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលសរា�ិ្រនៃក្ុរមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់បំបពញរោតព្វ្រិច្ចរបស់ពួ្រប្។រួចបហើយឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០២:៦–៣៤

ដំជណើរការស្ម្រែ់្កមុ្រែឹកសាវិន័យ្ែូវោនរែជង្កើែជ�ើង

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:6–១១បោយកោប់សិស្សថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលក្រុមកបឹ្រសា

ជាៃ់ខ្ពស់ដំបណើររោរបៅបពលថដលសរា�ិ្រ្រ្ននុងក្រុមទាំងអស់អវតតេរាៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១0២:១២–១4បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីបរៀៃពរីរបបៀបថដលសរា�ិ្រក្រុមកបឹ្រសារានា្រ់កតូវោៃបក�ើសបរើសឲ្យៃិោយបៅ

្រ្ននុងក្ុរមកបឹ្រសាវៃិព័យ។រួចបហើយឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើរោរចាប់បឆ្នាតរាៃៃព័យដូចបមច្?(្រ្ននុង្ររណរីបៃះវរាៃៃព័យថាសរា�ិ្រក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ចាប់ពរីបលខ

១ដល់បលខ១២)។
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:១៥–១៨ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុ

ថដលក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ចាប់បលខ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីពរីខ១៥–១6អំពរីរបបៀបថដលក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យកតវូោៃដឹ្រនាំ?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយ

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅក្នុងោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទពកុមពបឹកសាវៃិរ័យពតវូបាៃ�ឹកនាំ

ពសបតាមសមធម៌ៃិងយុត្តិធម៌)។

• បបើក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់រា្ន្រ់ចាប់ោៃបលខ្ ូអំ�នុងបពលរោរកប�ុំក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យបតើទៃំួលខុសកតូវរបស់បលា្រជាអ្វរី?

បតើរោរណ៍បៃះបរ្ហាញពរីកពះទព័យកពួយោរម្របស់កពះអរាចស់សករាប់សរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃកបកពតឹតេអំបពើោបដ៏

ធងៃៃ់ធងៃរោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលអ្វរី

ថដលកបធាៃនៃក្រុមកបឹ្រសាកតូវបធ្វើបនាទាប់ពរីឮបរឿងពរីភា្រីទាំងសងខាងបហើយ។រួចបហើយឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ

រ្រប�ើញ។

• បតើវ�ួយដល់កបធាៃបសតេ្រឲ្យបធ្វើរោរសបកមចចិតតេសាដាប់សរា�ិ្រនៃក្រុមកបឹ្រសាៃិោយពរីចណំ្ប់អារម្ណ៏របស់�ៃជាបប់ចាទ

្រ៏ដូចជាចំណ្ប់អារម្ណ៏របស់សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរីបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់សបងកតបមើលពរីអ្វរីថដលកបធាៃក្រុមកបឹ្រសាបធ្វើបថៃថែមពរីបលើរោរសាដាប់បរឿងពរីភា្រីទាំងសងខាង៖

« ខ្ញុំ េរូម អះអាង នឹង អ្ក ថ្ . . . ខ្ញុំ ្ ធិត ថ្ មធិន ដដល រាន ក្� វិនធិច្័� ណា បតរូវ បាន េបមច មុន ក្� អ្ធិសាឋាន 

គនាះ គទ ។ លទ្ែល ដដល គចញ ពតី ក្� វិនធិច្័� �្រេ់ មនុេ្ស ្ឺ ជា ទគង្វើ ោេ់ នឹង េរាែធិក រានាក់ ដ៏ ្ ងៃន់្ងៃ� ជា 

ពធិគេេ គោ�សា� មនុេ្ស ដត រានាក់ ។ វា បតរូវ ដត រាន ក្� ដឹកនាុំ ពតី បពះវិញ្ញាណ គដើម ត្ី ឲ្យ រាន ភាព �ុត្ធិ្ម៌ 

គោ� ក្� ពយាយម ដេ្វង�ក គោ�គសាមះគហើ� គ ្្វើតាម » ( In . . . Counsellors There Is Safety » 

Ensign,  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩០, ទុំព័� ៥០ ) ។ 

• បតើកបធាៃបសតេ្របធ្វើអ្វរីបថៃថែមពរីបលើរោរសាដាប់បរឿងពរីភា្រីទាំងសងខាងបហើយ?

• បោងរាមខ១9បតើកបធាៃបស្នើសុំឲ្យក្រុមកបឹ្រសាបធ្វើអ្វរីបនាទាប់ពរីបលា្រោៃបធ្វើរោរសបកមចចិតតេបហើយបនាះ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:២0–២២បោយរោរពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្្ល់រោរថណនាំអំពរីអ្វរីថដលកតូវ

បធ្វើបបើោមៃរោរចបាស់លាស់អំពរីរោរសបកមចចិតតេបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:២3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីអ្វរី

ថដល្ួរថតបធ្វើ្រ្ននុង្ររណរីថដលបញ្ហាបោលលទ្ធិមិៃចបាស់លាស់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ២3?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបហើយសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់បាៃសផម្ដងព្រះទរ័យពទង់�ល់អ្បីផ�លជាអធិបតបីគលើពកុមពបឹកសាវិៃរ័យ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២:២៧–34បោយពៃ្យល់ថារោរសបកមចចិតតេនានារបស់ក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យបសតេ្រ

អាចកតូវោៃោ្់របស្នើដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

សូមពៃិិត្យបមើលដបំណើរបរឿងថដលកោប់បោយកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរីបៅខាងបដើមនៃបមបរៀៃបៃះជាមួយសិស្ស។

• បតើអ្ន្ររាៃទំៃុ្រចិតតេបលើៃរណ្ជាង—រវង្ណៈកបធាៃបសតេ្រៃិងក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ឬបុរសថដលកបឆំ្ងទាស់ៃឹងរោរ

សបកមចចិតតេរបស់ព្ួរប្?

• ថ្្អ្របលើបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0២បហតុអ្វរីោៃជា

បយើងអាចរាៃទំៃុ្រចិតតេ្រ្ននុងរោរសបកមចចិតតេថដលបធ្វើប�ើងបោយក្រុមកបឹ្រសាវិៃព័យនៃសាសនាចក្រ?
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បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយអ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងរបស់កបធាៃលរីថដលបៅសល់ឲ្យឮៗ៖

« ខ្ញុំ បាន េរូម ឲ្យ ោត់ ចរូល មក ក្ញង ក្�ិយល័� គហើ� គ�ើង បាន អង្គញ� ចុះ គហើ� ខ្ញុំ បាន េួ� ថ្  

‹ គតើ ខ្ញុំ អាច េួ� អ្ក នរូវ េុំណួ� ផាទាល់ ខលៃលួន មួ� ចុំនួន បាន គទ ? ›

« ោត់ បាន នធិយ�ថ្ ‹ ពធិត ជា មធិន បាន គទ › ។. . .

« ‹ គតើ អ្ក រាន អា�ុ ្រ៉ុនាមន គហើ� ? ›

« ‹ ដេេធិ្របបាុំពតី� ឆ្នាុំ › ។

« ‹ គតើ អ្ក ក្ន់ ្រព្វែធិតភាព ថ្នាក់ អ្វតី ? ›

« ោត់ បាន នធិយ� ថ្ ោត់ ្ ធិត ថ្ ោត់ ក្ន់ ្រព្វែធិតភាព ថ្នាក់ប្រូ្រគបងៀន ។

« ‹ គតើអ្ក �កសា ចបា្រ់ េុខភាព គទ ? ›

« ‹ អត់ គទ › . . .

« ‹ គតើ អ្ក ្រង់ ដរ្វា� មួ� ភា្ ក្ញង ដ្រ់ គទ ? ›

« ោត់ បាន នធិយ� ថ្ ‹ គទ ›—គហើ� ោត់ មធិន ដដល ្ ធិត ចង់ គ្្វើ វា គទ ដរា្រ ណា . . . ្រុ�េ គនាះ គៅ ជា ្រ៊ីេ្សព នន វួដ ទតី 

សាមេធិ្រពតី� គនាះ ។

« ខ្ញុំ បាន នធិយ� ថ្ ‹ គតើ អ្ក ចរូល�ួម ក្�ប្រែុុំ ្រព្វែធិតភាព �្រេ់ អ្ក គទ ? ›

« ោត់ បាន ត្រ ថ្ ‹ អត់គទ គលាក ! ›. . .

« ‹ គតើ អ្ក មធិន បាន ចរូល�ួម ក្�ប្រែុុំ សាបក្ម៉ង់ ដដ� ដមនគទ ? ›

« ‹ អត់គទ គលាក › ។

« ‹ គតើ អ្ក រាន ក្�អ្ធិសាឋាន ជា បកុមប្ួសា� គទ ? › គហើ� ោត់ បាន នធិយ� ថ្ គទ ។

« ‹ គតើ អ្ក បាន េធិកសា បពះ្ម្ពតី� គទ ? › ោត់ បាន នធិយ� ថ្ ដភ្ក �្រេ់ ោត់ គមើល មធិន ចបាេ់ គហើ� ោត់ មធិន អាច អាន បាន 

គបចើន គទ ។. . .

«ខ្ញុំ បាន នធិយ� ថ្ ‹ ឥឡជូវ គមើល ចុះ › ‹ ្រុ�េ ដ្រ់បបាុំ នាក់ ដដល ល្អ ្រុំែុត គៅ ក្ញង គេក្ ផា�អរូគនៀ បាន អ្ធិសាឋាន ក្ល ពតី 

�្រ់មធិញ. . .គហើ� ្ុរ�េ រានាក់ បាន �ួ្រ�ួម ោនា ។. . . គហើ� គពលគនះ អ្ក្ឺជាអ្ក ដដលមធិន បាន គ ្្វើ ក្�ណ៍ ោុំង គនះ គសាះ 

អ្កដ្រ�ជា នធិយ� ថ្ អ្ក បាន អ្ធិសាឋាន គហើ� បាន ទទួល ចគមលៃើ� ដដល ែ្ទញ� ពតីគនាះ ។ គតើ អ្ក នឹង ពន្យល់ វា បាន យ៉ាង ដរូច 

គម្ច ? ›

« គហើ� ្ុរ�េ គនាះ បាន ែ្ល់ ចគមលៃើ� មួ� ដដល ខ្ញុំ ្ ធិត ថ្ ជា ចគមលៃើ� ដ៏ េម�ម្យ ។ ោត់ បាន នធិយ� ថ្ ‹ ប្រធាន លតី  

ខ្ញុំ ្ ធិត ថ្ ខ្ញុំ ទទួល បាន ចគមលៃើ� ពតី ប្រភព ខុេ គហើ� › ( Teachings of Harold B. Lee, ទុំព័� ៤២១–២២ ) ។

សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់អ្ន្រទា្់រទងៃឹងមូលបហតុថដលបយើងអាចទុ្រចិតតេបលើរោរសបកមចចិតតេរបស់្ ណៈកបធាៃបសតេ្រ

ៃិងក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់្រ្ននុងសាសនាចក្រ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៣
បមបរៀៃទរី១0៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១03

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៣:១–២០

្្ះអម្ចាស់សនយាថា្ររី្កុងស៊មីយ៉ូននឹង្ែវូោនជ្ោសជោះ

សូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បោយរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើសកតូវអ្វរីថដលពួ្រសុចរិតរាៃបៅន្ងៃបៃះ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបថដលសកតូវរបស់កពះអរាចស់ពយាោមបរ្អា្រ់រោររី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ិតថាសកតូវរបស់កពះអរាចស់អាចបរ្អា្រ់រោររី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណរបស់្រូៃបៅកពះអរាចស់មួយ

ចៃំួៃោៃ?

បៅបពលសិស្សចាប់ប្្ើមរោរសិ្រសាៃិងរោរពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់

ពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យយ្រឈ្នះសកតូវថបបបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថណនាំអំពរី្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១03។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុថដលោ៉ាលរី្រីកោតតេៃិងន�រា៉ាៃនវ៉តោៃម្រទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូពរីរដ្ឋមិសសួរី។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាបងកបុសកោតតេៃិងបងកបុសនវ៉តម្រទរីក្រុងខឺត�ង់?

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03បៅន្ងៃជាមួយោនា

ថដលអ្ន្រដ្ឹរនាំទាំងពរីរោៃ�ួបជាមួយបលា្រៃិងក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលមូលបហតុ

ថដលកពះអរាចស់អៃុញ្ញាតឲ្យរាៃរោរបបៀតបបៀៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។

• បោងបៅរាមខ3–4,បតើបហតុ្លពរីរោ៉ាងថដលកពះអរាចស់អៃុញ្ញាតឲ្យសកតូវរបស់កទង់បបៀតបបៀៃព្ួរបរិសុទ្ធជាអ្វរី?

(បហតុ្លទរីមួយ្ឺអៃុញ្ញាតតេឲ្យអ្ន្របបៀតបបៀៃ«អាចបំបពញ្រកមតិនៃបសច្្ររីទុច្ចរិតទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្កបបោ�ៃ៍ឲ្យ

ថពងរបស់ព្ួរប្អាចោៃបពញ»—រាមោ្រ្យមយា៉ាងបទៀត្ ឺបដើម្បរីបធ្វើរោរ�ំៃុំ�ំរះរបស់កទង់ចំបោះព្ួរទុច្ចរិតបោយកតឹមកតូវ។

បហតុ្លមួយបទៀត្ឺបដើម្បរីវយផ្ចលព្ួរបរិសុទ្ធថដលមិៃសាដាប់បរ្គប់)។

• កសបរាមខ4បតើបហតុអ្វរីោៃជាពួ្របរិសុទ្ធកតូវរោររោរវយផ្ចលោ៉ាងដបូច្នះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«ពុំោៃសាដាប់រាម»

រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(ពួ្រប្មិៃោៃសាដាប់បរ្គប់កពះអរាចស់ទាំងកសុងបទ)។

បរុព្វកថា
ក្ញង ក្� ប្រែុុំ បកុម ប្រឹកសា ជាន់ខ្ពេ់ ក្ញង ទតីបកងុ ខឺតឡង់ គៅ ន្ងៃ ទតី ២៤ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ 

១៨៣៤ បា៉ាលតី ភតី បបាត្ នធិង នឡរា៉ាន  នវត៉ បាន ដេ្វង�ក ក្� ដឹកនាុំ ពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី អាច ទទួល បាន ែុំនួ� ខាង សាច់្ ម នធិង ទទួល បាន 

កមមេេធិទ្ធិ ដតី្លៃតី �្រេ់ ពួកគ្ គៅ េុុំ ចាកេុន ។ គៅ ន្ងៃ ដដដល គនាះ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្  

ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៣  

ដដល  បពះអរាចាេ់បាន េនយា ថ្ ដដនដតី េី៊�៉រូន នឹង បតរូវ បាន គបបាេគលាះ ។ បពះអរាចាេ់ 

បាន ដណនាុំពួក អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក ឲ្យ ប្រមរូល ្ នធាន នធិង គកណ្ឌអ្ក េមេ័ប្ចធិត្ 

គៅ ែួ� ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ បកុម គនះ បតរូវ បាន សាគល ់ថ្ ជា ែុំ�ុំ េ៊ី�៉រូន ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៣

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:៥–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃព្ួរបរិសុទ្ធពរីអ្វរីថដលពួ្រប្កតូវបធ្វើបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើសកតូវរបស់កទង់។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យ

ឈ្ទះរាៃៃព័យថាខាលាំងជាង្ូបដិប្រ្ខឬរាៃ�ព័យ�ំៃះ)។

• បបើពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើរាមដំបូនាមៃរបស់កពះអរាចស់«ចាប់ពរីបរា៉ាង[បនាះ]តបៅ»បតើព្ួរប្ៃឹងទទួលពរ�ព័យអ្វរី?(ពួ្រប្ៃឹង

ោៃឈ្នះសកតូវរបស់កពះអរាចស់«ចាប់ពរីបរា៉ាង[បនាះ]តបៅ»)។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចឈ្នះឥទ្ធិពលបលា្ិរយបោយរបបៀបណ្?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ប្្សងោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងចាប់គែ្ដើមោដាប់តាមការទូនាមាៃរបស់

ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងទទួលបាៃកមាលាំងគ�ើម្បីយកឈរ្ះគោកិយ)។

សូមអបញើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:៨–១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកពរាៃថាៃឹងប្រើតប�ើងបបើបយើងបក�ើសបរើសមិៃបោរពរាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កទង់។

• បតើរោរបក�ើបរើសមិៃសាដាប់រាមកពះបៃ្ទតូលកពះអរាចស់នាំម្រៃូវលទ្្ធ លអ្វរីខលែះ?(សិស្សអាចកោប់បោលរោរណ៍ប្្សងោនារួម

ទាំងបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងមិៃោដាប់តាមព្រះបញ្ញត្តរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគោកិយៃិងយកឈរ្ះគយើង។

គបើគយើងមិៃរកសាព្រះបៃ្ទជូលរបស់ព្រះអមាចាស់ទាំងអស់គទគនារះគយើងបាត់បង់សមត្ថភា្គ�ើម្បីគធ្ើជា្ ៃលឺ�ល់អ្ក�នទ)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាៃរណ្រានា្រ់ថដលមិៃសាដាប់បរ្គប់ឬសាដាប់បរ្គប់កពះអរាចស់ថតបៃិ្ចបៃតេលួចមៃិអាចយ្រឈ្នះបលើ

សកតូវនៃកពះអរាចស់ោៃ?

• បតើឧទាហរណ៍ពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃអាចទទួលោៃ�ព័យ�ំៃះបលើសកតវូរបស់កពះបោយរោរពយាោមបោរពរាមកពះបៃ្ទតូល

របស់កពះអរាចស់រាៃអ្វរីខលែះ?(ឧទាហរណ៍អាចរួមរាៃមៃុស្សថដលោៃទទួល្ររាលាំងពរីកពះអរាចស់ឲ្យយ្រឈ្នះបលើរោរបញៀៃ

រាមរយៈរោរសាដាប់បរ្គប់ឬរស់បៅរាមដំណឹងល្អបនាទាប់ពរីោៃរស់បៅរាមរបបៀបបលា្រិយ)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងមិៃអាចបោរពរាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់ឲ្យោៃឥតបខាចះថតបបើបយើងពយាោម

សាដាប់រាមកទង់បហើយថកបចិតតេបោយបសាមះបៅបពលថដលបយើងទៃ់បខសាយបនាះកពះអរាចស់ៃឹង�ួយបយើងឲ្យយ្រឈ្នះបលើសកតូវ

របស់កទង់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរី

បោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្អាចចាប់ប្្ើមបធ្វើរាម«ចាប់ពរីបរា៉ាងបៃះបៅ»បដើម្បរីឲ្យោៃសាដាប់ឮរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់រោៃ់

ថតកបបសើរ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:១១–២0បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធថាបនាទាប់

ពរីរោររងទ្ុរ្ខរបស់ពួ្រប្ទរីក្រុងស៊ីយែូៃៃឹងកតវូោៃបកោសបលាះបោយកពះបចសាដារបស់កទង់។បែុថៃតេបបើពួ្របរិសុទ្ធបំពុលមរត្រ

របស់ខលែលួៃបនាះមរត្រទាំងឡាយៃឹងកតវូដ្របចញពរីពួ្រប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៣:២១–៤០

្្ះអម្ចាស់ោនជរែើកសតម្ង្ រីរជរែៀរែតដល្ររី្កងុស៊មីយ៉ូន្ែូវោនជ្ោសជោះ

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមបធ្វើសាលា្រមួយថដលសរបសរថា្្រូវការ អ្ក ស្័្្ចិ្្រ !សូមបរ្ហាញវបៅ្រថៃលែងថដលសិស្ស

អាចបមើលប�ើញ។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូមបរៀបចំរោរកបរោសដូចខាងបករោមបៅបលើក្រោសមួយផ្ទាំង៖

បតរូវក្� អ្ក េមេ័ប្ចធិត្ ! ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ េុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី បតរូវ បាន ្រងខេុំ ឲ្យ ចាកគចញ ពតី ដតី្លៃតី �្រេ់ ខលៃលួន គោ� ពួក មនុេ្ស 

កុំណាច ដដល ោមន គមតាតា ។ េរូម ចរូល �ួម ក្ញង ក្� េគ្រ្គះ ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ ោុំង គនះ គហើ� ែួ� ក្�ោ� ពួកគ្ ខណៈ ដដល 

ពួកគ្ ទទួលបាន នធិង �កសា ដតី �្រេ់ ពួកគ្ គៅ ក្ញង ទតីបកុង េី៊�៉រូន វិញ ។ ចាកគចញ ពតី ទតីបកុង ខឺត ឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គៅ ន្ងៃ ទតី  

១ ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣៤ ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:២១–២3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រឲ្យបធ្វើបដើម្បរីបកោសបលាះដរីនៃទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

េូមជួយេិេ្សដឹរពីរងបៀប

ងដើមបីស្រល់ងគ្លលទ្ធិនិរ

ងគ្លការណ៍ទារំឡាយ

គៅគពល អ្ក ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ ដឹង 

ពតី �គ្រៀ្រ សាគល់ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណគ៍ៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� ពួកគ្ 

នឹង អាច េធិកសា បពះ្ម្ពតី� រាន ប្រេធិទ្ភាព 

ជាង គនះ គោ�ខលៃលួនឯង ។ េរូម 

្រគបងៀន ពួកគ្ ឲ្យ �ក គមើល ឃ្លា ដរូចជា 

« គហើ�យ៉ាងគនាះគ�ើង បានគេើញ » 

« គហតុដរូគច្ះ គហើ� » « គហតុដរូគច្ះ 

គហើ� » « ត្ធិត គមើល ចុះ » ឬ 

« ប្រេធិន គ្រើ . . . គនាះ . . . » ដដល 

ជាញឹកញា្់រ វា ្ររ្ហាញ ពតី គោលក្�ណ៍ 

ឬ គេចក្តីដ្លៃង ក្� នន គោលលទ្ធិ ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៣

សូមឲ្យសិស្សឈរបៅ�ិតសាលា្រថដលសរបសរថា្្រូវការ អ្ក ស្័្្ចិ្រ្ !សូម្ ្ល់ឲ្យសិស្សៃូវបសច្រ្រីកបរោសថដលអ្ន្រោៃបរៀបចំ

មុៃចាប់ប ត្េើមថានា្រ់បហើយសូមឲ្យប្អាៃវឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងស្ព័ក្ចិតតេបៅ�ុំចា្រសុៃបដើម្បរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឬបទ?បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបៅឬមិៃបៅ?

សូមពៃ្យល់ថាបុរសមួយក្រុមថដលយែូថសបស៊្ីធោៃដឹ្រនាំបៅរដ្ឋមិសសួរីកតូវោៃសាគល់ថាជា�ំរុំស៊ីយែូៃ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាជំរុំជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតសករាប់្រងទព័ព[សូមបមើលNoah Webster,វចនានុ្កម អាងមរិក នន ភាសា អរ់ង្្ស,ចបាប់

ចមលែងនៃរោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីមួយ(ឆ្នាំ១៨២៨;repr., ឆ្នាំ១96៧),ោ្រ្យ«�ំរុំ»])។សរា�ិ្រភាព�ំរុំស៊ីយែូៃរាៃ

បោលបំណងសំខាៃ់ពរីរ។ទរីមួយពួ្រប្កតូវនាំយ្រធៃធាៃបៅឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរី្ ្ល់រោរ�ួយសប្រ្គះៃិង

�ួយឲ្យព្ួរប្កត�ប់បៅ្ ្ទះសថម្បងប្វិញបហើយទិញដរីបថៃថែមបទៀត។ទរីពរីរដូចថដលោៃអៃុញ្ញាតបោយោៃរីថយែលោ្់រ្លែរីៃ

ជាអ្ិោលរដ្ឋមិសសួរីថាឲ្យសរា�ិ្រ�ំរំុស៊ីយែូៃបៅ�ួយរ្រសាសណ្ដាប់ធានាប់ៃិងភាពសុខសាៃតេបៅទរីបនាះបនាទាប់ពរី្រង�រីវពលរដ្ឋ

មិសសួរីោៃអមដំបណើរពួ្របរិសុទ្ធបៅ�ុំចា្រសុៃវិញ។

• បបើអ្ន្រជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របៅបពលបនាះបតើអ្ន្ររាៃរោរកពួយោរម្អ្វរីខលែះអំពរីរោរស្ព័ក្ចិតតេចូលរួម�ំរុំស៊ីយែូៃ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:២0បោយសាងាត់បសងៃៀម។

• បតើរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរសបកមចចិតតេ្រ្ននុងរោរស្ព័ក្ចិតតេរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថារោរចូលរួម្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃតកមូវឲ្យចា្របចាលក្រុមក្ួសារៃិងទៃំួលខុសកតូវរោររ្រកតូវបដើរជា្រ្បលួៃចរាងាយ

កបថហល១4៥0្រី�តូថមែកត្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃឿយហត់ជាខាលាំងបៅ្រ្ននុងបរសិាថាៃថដលបពញបោយសកតវូៃិងបកោះថានា្រ់។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:២៧–២៨ឲ្យឮៗ។សូមសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់ព្ួរអ្ន្រថដលៃឹងចូលរួម្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«ប្តូរ�រីវិតរបស់ខលែលួៃបោយយល់ដល់កពះនាមរបស់បយើង»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះអរាចស់បៅៃរណ្ថដលកពមប្តូរ�រីវិតរបស់ខលែលួៃបោយយល់ដល់កពះនាម

កពះអរាចស់ដូចបម្ច?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សិស្សរបស់

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទព្មប្ដជូរជបីវិតរបស់ខលលួៃគោយយល់�ល់ព្រះនាមរបស់ពទង)់។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាសករាប់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃឱរោសនៃរោរសាលាប់្ ឺពិតកោ្រដ។ខណៈថដលបយើងមិៃ�ួបកបទះ

ៃឹងបកោះថានា្រ់ដូចោនាបនាះបសច្រ្រីពិតបៃះបៅថតអៃុវតតេចំបោះបយើង។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោម,ថដលោៃថ ល្ែងបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រវិធរី

មួយថដលបយើងអាចប្តូរ�រីវិតរបស់បយើងបោយយល់ដល់កពះនាមរបស់កទង់។

« េបរា្រ់ គ�ើង ភា្ គបចើន . . . អ្វតី ដដល តបមរូវ ឲ្យ គ�ើង គ្្វើ មធិន ដមន ជា ការសាលារ់ែ គដើម្តី សាេនាចបក គនាះ 

គទ ្រ៉ុដន្ បតរូវ រស់ជៅ គដើម្តី សាេនាចបក វិញ ។ េបរា្រ់ មនុេ្ស ជា គបចើន ក្� �េ់ គៅ ដរូច ជា បពះគ�េ៊រូវ ជា 

គ�ៀង រាល់ ន្ងៃ អាច រាន ក្� លុំបាក ជាង ក្� ្្រជូ� ែតីវិត ខលៃលួន គៅគទៀត » ( Discipleship » Ensign ឬ 

លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៦ ទុំព័� ២២ ) ។ 

 

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោររស់បៅបដើម្បរីកពះអរាចស់ជាងរោរសាលាប់បដើម្បរីកទង់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១03:30–34បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលថាកពះអរាចស់រាៃ

កពះទព័យចង់ោៃអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេចូល្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃបែុនាមៃនា្រ់។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ោៃអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបែុនាមៃនា្រ់?(៥00នា្រ់)។បតើចំៃួៃអប្បបររាថដលកពះអរាចស់ចង់ោៃ

រាៃបែុនាមៃ?(១00នា្រ់)។
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សូមពៃ្យល់ថាបៅទរីបញ្ចប់នៃរោរកប�ុំក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ថដលពួ្រអ្ន្រដឹ្រនំាសាសនាចក្រោៃពិភា្រសាពរីសាថាៃភាពរបស់

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីយែូថសបស៊្ីធោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបលា្រៃឹងបធ្វើដបំណើរបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃបហើយ�ួយបកោសបលាះ

វ។រាៃបុរសកបថហល30ឬ40នា្រ់ថដលរាៃវតតេរាៃ្រ្ននុងរោរកប�ុំបនាះ្រ៏ោៃស្ព័ក្ចិតតេថដរ។បនាទាប់ម្រកពះអរាចស់ោៃ

ចាត់បុរស៨នា្រ់ឲ្យបៅរាមក្រុម�ំៃុំរបស់សាសនាចក្រទាំងមូលបដើម្បរីកបមូល្្នុំអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេសករាប់�ំរុំស៊ីយែូៃបហើយបដើម្បរី

ថស្វងរ្ររោរបរិចាច្រជាបក្ឿងបរិបភា្ៃិង្ វរិោរសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី(សូមបមើល្�ៃិងស�១03:3៧–

40)។មៃុស្សកបថហល២00នា្រ់ោៃបៅជាមួយ�ំរុំស៊ីយែូៃរួមទាំងកសតេរីៃិង្រុរារមួយចៃំួៃ្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១03:3៥–36ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកោប់ពរី

អ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃបជា្�ព័យ្រ្ននុងរោរខិតខំកបឹងថកបងរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបកោសបលាះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។

• កសបរាមរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើង

អាចទទួលោៃអស់ទាំង�ព័យ�ំៃះៃិងសិរីល្អ?(សិស្ស្ ួរថតកោប់បោលរោរណ៏ដូចខាងបករោម៖អស់ទាំងជរ័យជៃំរះ

ៃិងសិរីល្អពតូវបាៃគធ្ើឲ្យសគពមច�ល់គយើងតាមរយៈការឧសសា�៍ការគោមារះពតង់ៃិងការអធិោឋាៃគោយគសចក្ដបីជំគៃឿរបស់

គយើង)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបយើងៃឹងទទួលោៃ�ព័យ�ំៃះបលើសកតូវរបស់កពះអរាចស់បបើបយើងពយាោមបោយឧសសាហ៍បហើយបោរព

រាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះបោយបសាមះកតង់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យសិស្សអៃុវតតេអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់ចណំ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្ឬ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ«ពរីបរា៉ាងបៃះបៅ»។
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គមគ�ៀនទតី ១០៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៤
បមបរៀៃទរី១09៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១04

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៤:១–១៨

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានការតណនាំអំ រ្ីសហសម្្ម

សូមោ្រ់វតថែនុធងៃៃ់មួយ(ដូចជាបសៀវបៅករោស់មួយ្របាលឬដុំ្្មួយដុំ)បៅមុខថានា្់របរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យបលើ្រវតថែនុ

បនាះប�ើងបោយបកបើថតករាមនដមួយ។វៃឹងរាៃរោរពិោ្រឬមិៃអាចបលើ្រោៃប�ើយបែុថៃតេសូមឲ្យសិស្សសា្រល្បង។បហើយ

សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សបៅសិស្សដនទឲ្យ�ួយបលើ្រវតថែនុបនាះ។សិស្សថដល�ួយកតូវសៃយាថាកតូវ�ួយរហូតដល់បលើ្រវតថែនុបនាះរួច

បហើយពួ្រប្្រ៏កតូវបកបើថតករាមនដមួយថដរ។សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សទរីមួយបៃតេបៅសិស្សថ្មបទៀតរហូតដល់ព្ួរប្អាចបលើ្រ

វតថែនុបនាះរួច។

• បតើអ្វរីថដលចាំោច់បដើម្បរីបលើ្រវតថែនុធងៃៃ់បនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរបធ្វើរោរជាក្រមុសាម្្គរីភាពៃិងចំណុចប្្សងៗ

បទៀត)។

សូមពៃ្យល់ថាបពលចាប់ប្្ើមសាសនាចក្រដំបូងបញ្ហាហិរញ្ញវតថែនុ្ ឺជាបៃ្ទនុ្រដ៏ធងៃៃ់សករាប់សាសនាចក្រ។បៅថខមិនាៃិង

បមសាឆ្នាំ១៨3២កពះអរាចស់ោៃថណនាំអ្ន្រដឹ្រនាំសានាចក្រឲ្យបរៀបចំសហសរា្មប�ើងថដលរាៃសរា�ិ្របធ្វើសៃតេិ

សញ្ញាថាៃឹងបធ្វើរោររួមោនាបហើយរាៃទំៃួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរកតួតពិៃិត្យវិសព័យោណិ�ជ្រម្ៃិងរោរបោះពុម្ពបដើម្បរីរោត់បៃថែយ

បំណុលរបស់សាសនាចក្របមើលថ្ទាំ�ៃក្ររីក្រៃិងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់។បដើមប�ើយសាថាបព័ៃបៃះកតវូោៃបៅថា

សហសរា្ម(សូមបមើលបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌ៧៨,៨២,ៃិង១04បៅ្រ្ននុងរោរបោះពុម្ពឆ្នាំ២0១3នៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា)។បៅៃិទារ�រដូវឆ្នាំ១៨34បំណុលោៃបធ្វើឲ្យអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ្ិតពរីរោររំលាយសរា្មបចាល។

បៅន្ងៃទរី២3ថខបមសាឆ្នាំ១៨34ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈថដលោៃ្រតក់រាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១04្រ្ននុងបនាះកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងអ្វរីថដលកតូវបធ្វើជាមួយៃឹងសហសរា្មៃិងកទព្យសម្បតតេិរបស់វ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវរោរថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្របធ្វើជាមួយៃឹងសហសរា្ម។

(មុៃបពលសិស្សអាៃសូមពៃ្យល់ថាបករោយម្រយែូថសបស៊្ីធោៃថ្រថកបោ្រ្យ«សរា្ម»បៅជាោ្រ្យ«សហសរា្ម»

បៅ្រ្ននុងវិវរណៈថដលោៃបោះពុម្ព)។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:១–4ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្រមូលបហតុមួយថដលសហសរា្មរាៃបញ្ហា។អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ4,ោ្រ្យងលាភលន់សំបៅបលើ

បំណងដ៏អរាមៃិយមបដើម្បរីោៃអ្វរីមួយជាធម្រា្ ឺអ្វរីមួយថដលជា្រម្សិទ្ធិរបស់មៃុស្សប្្សងបទៀត។

• បតើបងប្អតូៃកបុសមួយចំៃួៃោៃបធ្វើខុសអ្វរីខលែះបោយសារថតភាពបលា្លៃ់?

បព្វកថា
គៅ នធិោេ�ដរូវ ឆ្នាុំ ១៨៣៤ សាេនាចបក រាន ្រញ្ហា ខាង ហធិ�ញ្ញវតថែញ គហើ� កធិច្ច 

ប្រឹងដប្រង គដើម្តី ប្រមរូល មរូលនធិ្ធិ េបរា្រ់ ែុំនួ� បតរូវ បាន ្ររាែ័� ។ គៅ ដខ មធិនា 

ឆ្នាុំ ១៨៣២ ថ្នាក ់ដឹកនាុំ សាេនាចបក ក្ញង �ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន ្រគងកើត អង្គក្� មួ� 

ដដល គៅ ថ្ េហេរា្ម គដើម ត្ី ប្្រ់ប្ង ោណធិែ្កមមេ �្រេ់ សាេនាចបក 

ប្រតធិ្រត្ធិក្�អាែតីវកមមេ នធិង ដែ្ក ែុំនួញ ដដល នឹង ែួ� សាថា្រនា ទតីបកុង េី៊�៉រូន នធិង 

ែ្គត់ែ្គង់ ែនបកតីបក ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៧៨ ) ។ គៅ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣២ 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង េរាែធិក ដនទ គទៀត បាន ែួ្រ ជាមួ� ពួកអ្ក ដឹកនាុំ គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី 

គហើ� បាន គ�ៀ្រចុំ សាខា េហេរា្ម មួ� គៅ េុុំ ចាកេុន ( េរូមគមើល ្. នធិង 

េ. ៨២ ) ។ សាខា ោុំង ពតី� គនះ—មួ� គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គហើ� មួ� គទៀត គៅ �ដ្ឋ 

មធិេេួ�ី—បាន ្រន្ ��ៈគពល ពតី�ឆ្នាុំ ។ គៅ ក្ញង ក្� ប្រែុុំ មួ� ដដល គ្្វើ គឡើង គៅ ន្ងៃ 

ទតី ១០ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៤ េរាែធិក េរា្ម បាន េគបមចចធិត្ �ំលា� អង្គក្� 

គនាះ គចាល ។ ្រ៉ុដន្ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ មួ� ប្រដហល ពតី� េបាដាហ៍ 

គបក្� មក « េហេរា្ម បតរូវ បាន គ�ៀ្រចុំ គឡើង វិញ » គហើ� « បទព្យេម្ត្ធិ 

ោុំងឡា� បតរូវដចក ជា ក្� ក្ន់ក្្់រ បតួតបតា គៅ ក្ញង ចុំគណាម េរាែធិក នន េរា្ម 

( គេចក្តីដណនាុំ កណ្ឌ ្. នធិង េ. ១០៤ ) ។ គៅ គបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ ោក្យ « េរា្ម » បតរូវ បាន ែុំនួេ គោ� ោក្យ « េហេរា្ម » គៅ ក្ញង 

វិវ�ណៈ គនះ ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ទរូនាមន អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក ពតី ្រុំណុល �្រេ់ 

ពួកគ្ គហើ� បាន ្រគបងៀន ដល ់េរាែធិក សាេនាចបក ោុំង អេ់ ពតី �គ្រៀ្រ ដដល ពួកគ្ 

អាច ដ្ោុំ ដលែ់ន បកតីបក ។

ការេិកសា្ពោះគម្ីរងរៀររាល់ន្ងៃ

គ�ឿង តរូចតាច មួ� ចុំនួន ោមន ឥទ្ធិពល 

�រូ�អដង្វង ដរូច ក្�ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ គ�ៀន 

បេឡាញ់ បពះ្ម្ពតី� នធិង េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ជា 

គ�ៀងរាល ់ន្ងៃ គនាះ គទ។  េរូម គលើក ទឹកចធិត្ 

ឲ្យ រាន ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ជា គទៀងោត់ 

គោ� ែល្់ ឲ្យ េធិេ្ស នរូវ ឱក្េ ក្ញង ថ្នាក់ 

គដើម ត្ី ដចកចា� អ្វតី ដដល ពួកគ្ កុំពុង គ�ៀន 

នធិងទទួល អា�មមេណ៍ អុំឡញង ក្� េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ ខលៃលួន�្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៤

សូមរំឭ្រសិស្សពរីវតថែនុសករាប់បមបរៀៃបៅបដើមបមបរៀៃ។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្ពរីអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងបបើសិស្សមួយចៃំួៃោៃសៃយា

ថា�ួយបែុថៃតេបករោយម្រថបរជាផ្លាស់ប្តូរ្ ំៃិតបហើយោៃសបកមចចិតតេចា្របចញបៅបពលវតថែនុបនាះ្រំពុងកតូវបលើ្រប�ើង។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១04:៥–១0បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបចញបញ្ញតតេិថាលទ្្ធ លនៃរោររំលង

បសច្រ្រីសញ្ញាថដលទា្រ់ទងៃឹងសហសរា្មៃឹងកតូវបណ្ដាសាបហើយៃឹងកតូវរោត់បចញពរីសាសនាចក្រ(សូមបមើល្ ងថដរ

្�ៃិងស�៧៨:១១–១២;៨២:១១–២១)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១04:១១–១3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីអ្វរីថដលសហសរា្មៃឹងទទួលោៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាអ្ន្ររោៃ់រោប់កតួតករា្ ឺជាបុ្្គលរានា្រ់ថដលកតូវោៃកប្ល់ទៃំួលខុសកតូវឲ្យបមើលរោរខុសកតូវកទព្យសម្បតតេិរបស់មៃុស្សប្្សង

បទៀត។

• កសបរាមខ១២–១3បតើបហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់រាំងឲ្យរាៃអ្ន្ររោៃ់រោប់កតតួករាបលើសរា�ិ្ររានា្រ់នៃសហសរា្ម?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១04:១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលថា

ៃរណ្ជារាចស់្រម្សិទ្ធិបលើកទព្យសម្បតតេិថដលបៅ្រ្ននុងសហសរា្ម។

• បតើៃរណ្ជារាចស់បលើកទព្យសម្បតតេិថដលកតវូ្ ្ល់ឲ្យសរា�ិ្រសហសរា្ម?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបហើយសូម

សរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់បាៃបគង្កើតផែៃ�បីគ�ើយអ្បីពគប់យា៉ាងផ�លគៅគលើផែៃ�បីជារបស់

ែងពទង់)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រ្ិតៃិងបកបើកោស់កទព្យសម្បតតេិរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:១៥–១៨បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមសូមព្ួរប្កោប់ពរី

របបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអ្ន្ររោៃ់រោប់កតួតករារបស់កទង់ឲ្យបកបើរបស់នៃបលា្រិយ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធរបស់កទង់កតូវោៃ្ ្គត់្្គង់របបៀបណ្?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«មៃុស្សទព័លក្រកតូវោៃតបមកើងប�ើង្រ្ននុងរោរមៃុស្សរាៃកតូវោៃបនាទាបចុះ»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរយែូថសប

ប៊ីវុឺតលរីៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« �គ្រៀ្រ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ �ួម រាន ក្� ែួ� មនុេ្ស ឲ្យ ែួ� ខលៃលួនឯង ។ មនុេ្ស ទ័លបក បតរូវ បាន តគមកើង គឡើង 

គោ�សា� ពួកគ្ គ្្វើក្� េបរា្រ់ ែុំនួ� ្រគណាដាះអាេន្ ដដល ពួកគ្ ទទួល ពួកគ្ បតរូវ បាន ្រគបងៀន 

គោលក្�ណ៍ ពធិត គហើ� ពួកគ្ អាច �ួច គចញ ពតី ភាពបកតីបក គៅ ក្ន់ ភាព ខលៃលួន ទតីពឹង ខលៃលួន ។ អ្ក រាន បតរូវ បាន 

្រនាទា្រចុះ គោ�សា� ពួកគ្ រាន ភាពរា្រោ្រ ក្ញង ក្� ដចក�ំដលក បទព្យេម្ត្ធិ ពួកគ្ ដល់ មនុេ្ស ទ័លបក 

គោ� េោធា » ( Inspired Church Welfare » Ensign,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩៩ ទុំព័� ៧៧ )  

• បតើបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងខ១៧–១៨បបកងៀៃអំពរីទំៃួលខុសកតវូរបស់បយើងបដើម្បរី�ួយអ្ន្រដនទអ្វរីខលែះ?(សិស្សអាចកោប់ពរី

បោលរោរណ៍ប្្សងោនារួមទាំងបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងមាៃទំៃួលខុសពតូវក្នុងការគពបើអ្បីផ�លព្រះអមាចាស់បាៃ

ពបទាៃ�ល់គយើងគ�ើម្បីជួយអ្ក�នទ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតពរី«មៃុស្សទព័លក្រៃិងមៃុស្សទុ្៌ត»ថាព្ួរប្មិៃកតមឹថតកតូវរោរ�ំៃួយខាងហិរញ្ញវតថែនុបែុបណ្ណះបទ

ពួ្រប្្រ៏កតូវរោរ�ំៃួយខាងវិញ្ញាណខាងអារម្ណ៍ខាង្ លែតូវចិតតេៃិងខាងសង្គម្ងថដរ។ដូចោនា្ ងថដរបយើងអាច្ ិតពរីភាព

សម្បតូរសបបាយរបស់បយើងបលើសពរីកោ្់ររោសឬកទព្យសម្បតតេិថដលបយើងរាៃបៅបទៀត។ភាពសម្បតូរសបបាយរបស់បយើងរួម

ទាំងបពលបវលាបទពបរោសល្យចំបណះដឹងទរីបនាទាល់ៃិង�ំនាញរបស់បយើង។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវថច្រចាយភាពសម្បតូរសបបាយរបស់បយើងដល់�ៃទុ្៌តបនាះ?

• បតើបយើងអាច�ួយអ្ន្រដនទរាមវិធរីរបស់កពះអរាចស់ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរោរកបងឹថកបងរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរ�ួយមៃុស្សទព័លក្រៃិងមៃុស្សទុ្៌ត។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរ

បោលបៅមួយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបកបើអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យពួ្រប្បដើម្បរី�ួយៃរណ្រានា្់រថដលកតូវរោរ។
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គមគ�ៀនទតី ១០៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៤:១៩–៧៧

្្ះអម្ចាស់្រែទានការតណនាំទាក្់រងនឹងសហសម្្មអ្នកកាន់ការែ់្ែួែ្តានិងឃ្លាំង

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:១9–៥3បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់កបទាៃរោរថណនាំជា្់រលា្់រអំពរី

អ្ន្ររោៃ់រោប់កតួតករាថដលកទង់ោៃចាត់ដល់សរា�ិ្រនៃសហសរា្ម។សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖ងោលលទិ្្ និរ ងសចក្ដី សញ្ញា ១០៤:២៣, ២៥, ៣១, ៣៣, ៣៥, ៣៨, ៤២, ៤៦ ។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះបោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលលំនាំថដលកពះអរាចស់សៃយាដល់សរា�ិ្ររានា្រ់ៗបៅ្រ្ននុងសរា្ម។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

រាយរោរណ៏ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសួរសិស្សថាបតើោ្រ្យឬឃ្លាមួយណ្ថដលបលើ្រប�ើងម្ងបហើយម្ងបទៀត្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាឃ្លា

«ដរាបណ្»រាៃៃព័យថា«បបើរាមថដល»ឬ«ថដលថា»។

• បតើឃ្លាទាំងបៃះអាចបបកងៀៃបយើងអំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពរបស់បយើងរាៃឥទ្ធិពលបលើពរ�ព័យថដលបយើងបបកងៀៃអ្វរីខលែះ?

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវឃ្លាដរាបណា ងយើរ បនាទាប ខ្បួន នរិ ងសាមាទះ្្ររ់ ងនាទះ ្ពទះអរាចាស់ នរឹ . . .

សូមសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបបំពញបោលរោរណ៍បៃះ។(សូមបកបើោ្រ្យរបស់ប្ផ្ទាល់បដើម្បរីបញ្ចប់

បោលរោរណ៍មិៃបពញបលញបៅបលើរោដារបខៀៃ។ឧទាហរណ៍៖�រាបណាគយើងបនាទាបខលលួៃៃិងគោមារះពតង់គនារះព្រះអមាចាស់ៃឹង

ពបទាៃ្ រជរ័យ�ល់គយើងគទ្គ�ើង)។

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃប�ើញៃរណ្រានា្រ់កតូវោៃកបទាៃពរឲ្យសករាប់រោរបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងទៃួំលខុសកតូវរបស់ខលែលួៃ

ចបំោះកពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបសាមះកតង់ចំបោះទំៃួលខុសកតូវថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់

ពួ្រប្។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១04:៥4–៧៧បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃបសច្រ្រីថណនាំសករាប់

រោរសាថាបនាឃ្លាំងបដើម្បរីរោរោរមូលៃិធិថដលៃឹងកតូវបកបើសករាប់ជាកបបោ�ៃ៍របស់សាសនាចក្រដូចជារោរបោះពុម្ពកពះ្ម្ពរីរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៤:៧៨–៨៦

្្ះអម្ចាស់តណនាំដល់្ ួកអ្នកដឹកនំាសាសនាច្កទាក់្រងនឹងរំែណុលររែស់សហសម្្ម

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ថាបតើព្ួរប្ធាលាប់កតូវោៃសូមឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយថដលពួ្រប្្ ិតថាមៃិអាចបៅរួចថដរឬបទ។សូមអបញជើញ

សិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងដបំណើររោរនៃរោរបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់សហរា្មរាៃបំណុលោ៉ាងបកចើៃ។

កពឹតតេិរោរណ៍មួយចំៃួៃោៃរាំងស្ទះមៃិឲ្យសរា្មសងបំណុលោៃ។ឧទាហរណ៍រោរបំ្លែិចបំផ្លាញរបស់ព្ួរមៃុស្ស្រំណ្ច

បៅបលើរា៉ាស៊ៃីបោះពុម្ពបៅរដ្ឋចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីោៃរួមចំថណ្រដល់បញ្ហាបសដ្ឋ្រិច្ចបហើយពួ្រមៃុស្ស្ំរណ្ចោៃរាំងស្ទះ

មិៃឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបកបើឃ្លាំងបៅទរីក្រុងអ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:៧៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បសច្រ្រីថណនាំរបស់កពះអរាចស់អំពរីបំណុលរបស់សាសនាចក្រ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យសរា�ិ្រនៃសហសរា្មបធ្វើអ្វរីខលែះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរសងបំណុលហា្រ់ដូចជាមិៃអាចបៅរួចចបំោះព្ួរបរិសុទ្ធបែុថៃតេកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់រោរថណនាំបដើម្បរី

�ួយព្ួរប្។សូមសរបសរោ្រ្យងបើៃិងងនាទះបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:៨0–៨២ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាល្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃសូមដល់សរា�ិ្រសរា្មឲ្យបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃ�ំៃួយពរីកទង់្រ្ននុងរោរសងបំណុលរបស់ពួ្រប្។សូមសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ោ្រ់្រណ្ដាលបទៀតប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាកទង់ៃឹងបធ្វើបដើម្បរី�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសងបំណុល

របស់ខលែលួៃ។សូមឲ្យក្រុមទរីមួយសរបសរចបមលែើយរបស់ខលែលួៃបៅបករោមោ្រ្យ«បបើ»បហើយឲ្យក្រុមទរីពរីរសរបសរចបមលែើយរបស់ខលែលួៃបៅ

បករោម«បនាះ»។

• បតើបយើងអាចបរៀៃបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះដ្រកសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:៨0–៨២?(សិស្សអាចៃឹងបកបើ

ោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់ពរីបោលរោរណ៍មួយចំៃូៃដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបនាទាបខលលួៃគ�ើយគោមារះពតង់

គ�ើយអំោវនាវ�ល់ព្រះនាមព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងជួយគយើងឲ្យសគពមចបាៃៃូវអ្បីផ�លពទង់បាៃសូមឲ្យគយើងគធ្ើ)។
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គមគ�ៀនទតី ១០៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៤

• បតើកពះអរាចស់សូមឲ្យសរា�ិ្រសាសនាចក្របធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលបៃះថដលចាត់ទុ្រថាពោិ្របនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបនាទាបខលែលួៃ

រោរបសាមះកតង់ៃិងរោរអធិសាឋាៃរាៃតួនាទរី្រ្ននុងរោរសបកមចោៃៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់សូមឲ្យបយើងបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃរណ្ខលែះបៅថដលជា្ ំរូនៃបោលរោរណ៍ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងខ៨0–៨២?បតើសព្វន្ងៃបៃះ

អ្ន្រសាគល់ៃរណ្ខលែះថដលជា្ ំរូនៃបោលរោរណ៍បៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ខលែលួៃឬបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរពរីវិធរីមួយ

ថដលពួ្រប្អាចរាៃរោរបនាទាបខលែលួៃបសាមះកតង់ឬពយាោមរោៃ់ថតខាលាំងបដើម្បរីឲ្យកពះអរាចស់អាច�ួយពួ្រប្ឲ្យសបកមចោៃ

ៃូវបរឿងថដលកទង់ោៃសូមឲ្យពួ្រប្បធ្វើ។
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គមគ�ៀនទតី ១១០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៥
បមបរៀៃទរី១១0៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៥:១–១៩

្្ះអម្ចាស់តណនាំឲ្យ្ ួករែរិសុ្រ្រង់ចាំការជ្ោសជោះនន្ររី្កុងស៊មីយ៉ូន

មុៃបពលចាប់ប្្ើមបរៀៃសូមយ្រថពងក្រោសមួយបរៅស៊ូ្រងមួយៃិងថខ្សបរីសរនស។បរិរាកតរបស់បរៅស៊ូ្រងកតវូថតតូចជាង

បរិរាកតរបស់ថពង។សូមចងថខ្សទាំងបនាះជាប់ៃឹងបរៅស៊ូ្រងបោយកបថវងបស្ើោនា។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយសូមអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបរីនា្រ់។សូម

ោ្រ់ថពងបៅបលើន ្្ទរាបបស្ើបហើយបរ្គប់ឲ្យអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេទាំង

បនាះចាប់បលើ្រថពងប�ើងបោយបកបើថតបរៅស៊ូ្រងៃិងថខ្សបនាះ

បែុបណ្ណះ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាពួ្រប្ពុំអាចបះបរៅស៊ូ្រង

ប�ើយពួ្រប្កតវូថតរោៃ់ថតថខ្ស។(បដើម្បរីសបកមចោៃ

្រិច្ចរោរបៃះសិស្សៃឹងកតូវបធ្វើរោររួមោនាបហើយទាញថខ្សកសុះោនា

បោយបកបើ្ររាលាំងបស្ើបដើម្បរីទាញឲ្យបរៅស៊ូ្រងបនាះយឺតល្ម

បដើម្បរីោ្រ់ថពងចូល្រណ្ដាលបហើយបនាទាប់ម្របលើ្រវប�ើង)។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបំបពញស្រម្ភាពបៃះរួចបហើយសូម

សួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើភាពសាម្្គរីរាៃតួនាទរីអ្វរីបៅ្រ្ននុងរោរសបកមច្រិច្ចរោរបៃះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅថខ្ុរម្ៈឆ្នាំ១៨34កពះអរាចស់

ោៃថណនាំពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតឲ្យកបមូល

ធៃធាៃបបណ្ណះអាសៃ្នៃិងក្រុមអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេឲ្យ�ួយពួ្របរិសុទ្ធ

ថដលកតូវោៃបបណដាញបចញពរី�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរីបដើម្បរី

ទាមទារដរីពួ្រប្ម្រវិញ។បៅបពលសិស្សចាប់ប្្ើមរោរពិភា្រសា

ន ង្ៃបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលតួនាទរីរបស់ភាពសាម្្គរីថដលបដើរតួ

្រ្ននុងរោរទាមទារថដៃដរីនៃទរីក្រុងរបស់ពួ្របរិសុទ្ធម្រវិញ។

សូមសូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១03ពរីចំៃួៃអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេថដល

កពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យចូលរួម្រ្ននុង�ុំរុំសី៊យែូៃ(៥00នា្រ់)ៃិងចំៃួៃអប្បររិាថដលកទង់ចង់ោៃ(១00នា្រ់)។សូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលចៃួំៃមៃុស្សថដលោៃស្ព័ក្ចិតតេ្រ្ននុង�ុំរុំ

ស៊ីយែូៃបៅបពលថដលក្រុមបនាះោៃបចញដំបណើរជាបលើ្រដំបូង។

សេចក្ដីស្្ើម
ក្ញងក្�គោ�ពតាមក្�ដណនាុំ�្រេ់បពះអរាចាេ់ ពយាក្�ី�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង អ្ក 

េមេ័ប្ចធិត្ នធិង េរាែធិក ប្ររាណ ២០០ នាក ់គែ្សងគទៀត បាន គ�ៀ្រចុំ ជា ែុំ�ុំ េ៊ី�៉រូន គដើម្តី 

ែួ� ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល បាន នធិ�គទេ គចញ ពតី េុុំ ចាកេុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ គៅ 

ន្ងៃទតី ២២ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣៤ គពល កុំពុង គបាះែុំ�ុំ គៅែធិត ទគនលៃ ហ្វញតីេ៊ីង ក្ញង �ដ្ឋ 

មធិេេួ�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១០៥ ។ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ ្រញ្ជាក់ បបា្់រ ពួក្រ�ិេុទ្ ថ្ 

ដដនដតី េ៊ី�៉រូន នឹង មធិនបតរូវ បាន គបបាេគលាះ គៅគពល គនាះគទ ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន 

ែ្ល់ ក្�ដណនាុំ អុំពតី អ្វតី ដដល គ�ើង បតរូវ គ្្វើ គដើម្តី ឲ្យ ទតីបកុង េី៊�៉រូន បតរូវ បាន គបបាេគលាះ 

គឡើងវិញ នាគពល អនា្ត ។
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គមគ�ៀនទតី ១១០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៥

ចបមលែើយបៅៃឹង្រិច្ចខិតខំកបឹងថកបងរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងក្រុមអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេៃិងធៃធាៃសករាប់�ុំរុំស៊ីយែូៃ្ឺមិៃ

បជា្�ព័យដូចថដលោៃសង្ឹមទុ្របនាះបទ។ទំរាំដល់បពលថដល�ំុរុំឬពលទាហាៃោៃចាប់ប្្ើម្រ្បលួៃបដើរដថង្បៅបដើមថខ

ឧសភាឆ្នាំ១៨34រាៃថតមៃុស្សចំៃួៃ១២២នា្រ់បែុបណ្ណះថដលោៃស្ព័ក្ចិតតេបៅ។រោរកបមូលអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបថៃថែមសករាប់

�ុំរុំស៊ីយែូៃបៅរាម្ លែតូវបៅរដ្ឋមិសសួរី។បៅបពលក្រុមថដលនហរ៉ុមស្៊ីធៃិងន�រា៉ាៃនវ៉តោៃកបមូលពរីទឹ្រដរីរដ្ឋមរីឈរីថហ្គៃ

ោៃម្រ�ួបជាមួយក្រុមរបស់យែូថសបស៊្ីធបៅបដើមថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨34�ុំរុំស៊ីយែូៃរាៃបុរស២00នា្រ់កសតេរី១២នា្រ់ៃិង

្រុរារ9នា្រ់បែុបណ្ណះ(សូមបមើលAlexander L. Baugh, Joseph Smith and Zion’s Camp»Ensign,
ថខមិ្ុនាឆ្នាំ២00៥,ទំពព័រ4៥)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0៥:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បហតុ្លមួយថដលសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃំួៃមិៃោៃបក�ើសបរើស�ួយពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី។រួចបហើយឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0៥:១–6ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀបថដលរោរមិៃសាដាប់បរ្គប់ៃិងរោរខ្វះសាម្្គរីបណ្ដាលឲ្យរាៃឥទ្ធិពលបលើសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។

(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីអតថែៃព័យបៅ្រ្ននុងខ៥វអាចរាៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរពៃ្យល់ថា«ក្រឹត្យវិៃព័យនៃៃ្រ

បសប�សាទាល»រួមរាៃក្រតឹ្យវិៃព័យៃិងបោលរោរណ៍ទាំងអស់ថដលបយើងកតូវបោរពរាមពិធរីបរិសុទ្ធនានាថដលបយើងកតូវទទួល

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងកតូវរ្រសាបដើម្បរីស្នងៃ្របសប�សាទាលទ្ុរជាមរត្រ)។

• បតើសរា�ិ្រសាសនាចក្របរា�ព័យ្រ្ននុងរោរសាម្្គរីៃិងសាដាប់បរ្គប់រាមរបបៀបណ្?

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើងកតវូបធ្វើអ្វរីបដើម្បរី�ួយសាថាបនាទរីក្រុងស៊ីយែូៃ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូម�ួយ

ព្ួរប្ឲ្យរ្របោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គ�ើម្បីជួយោថាបនាទបីពកុងស៊៊ីយ៉ូៃគយើងពតវូផតោមគ្គបីគ�ើយគោរ្តាមអ្បីផ�ល

ព្រះអមាចាស់បាៃសូមឲ្យគយើងគធ្ើទាំងអស់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជារោររួបរួមោនាៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិកតវូោៃតកមូវឲ្យរាៃបដើម្បរីឲ្យស៊ីយែូៃកតូវោៃសាថាបនា

ប�ើង?

• បតើបទពបិសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃភាពសាម្្គរីរបស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ?

សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រថដលោៃស្ព័ក្ចិតតេចូល�ុំរុំស៊ីយែូៃោៃ�ួបឧបស្្គៃិងអព្តូតបហតុជាបកចើៃបពញបបស្រ្រម្របស់ពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយតប

បៅៃឹងបញ្ហាមួយចៃំួៃ។

�ុំរុំស៊ីយែូៃោៃបដើរកបថហលជា១4៥0្ រី�តូថមែកតរោត់រាមរដ្ឋ4បធ្វើដបំណើរកបថហល30–60្ រី�តូថមែកត្រ្ននុងមួយន្ងៃអស់

រយៈបពល4៥ន្ងៃ។សរា�ិ្រ្រ្ននុង�ុំរុំោៃរាៃពងថប្រប�ើងអារោសធាតុបរៅដាបហើយបសើមខ្វះបស្បៀងអាហារៃិងអាហារោមៃ

្ុណភាព។បៅបពលខលែះរោរបកស្រទឹ្រខាលាំងោៃនាំឲ្យសរា�ិ្រ�ុំរុំ្ ឹ្រទ្ឹរ្ ្រ់ថដលោៃកតងពងមុសបចញ(បពលខលែះបកបើបធ្ញ

របស់ពួ្រប្បធ្វើជាតកមង)ឬ្ ឹ្រទ្ឹរ្ លែនុ្រដ្រ់រាមោៃក្រច្របសះបនាទាប់ពរីប្លែៀងរួច។បពញមួយបបស្រ្រម្បនាះ�ំរុំស៊ីយែូៃកតូវ

ោៃ្ ំរាម្រំថហងបោយអំបពើហងឹសាពរីអ្ន្រដនទជាញឹ្រញយ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times 
Student Manual,បោះពុម្ពបលើ្រទរី២[Church Educational System manual,ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ

១43–4៥)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងបឆលែើយតបបៅៃឹងបញ្ហាទាំងបនាះបោយរបបៀបណ្ថដរ?

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីសរា�ិ្រ�ុំរុំស៊ីយែូៃោៃម្រដល់រដ្ឋមិសសួរីពួ្រប្ោៃដឹងថាោៃរីថយែលោ្រ់្លែរីៃជាអ្ិោលរដ្ឋ

មិសសួរីមិៃោៃរ្រសារោរសៃយារបស់បលា្រថា�ួយពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកត�ប់បៅដរីធលែរីបៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសុៃវិញបទ។បទាះបរីជារាៃ

ដំណឹងមៃិល្អបៃះ្រតេរី�ុំរំុស៊ីយែូៃោៃបៃតេបធ្វើដបំណើរបៅ�ុំចា្រសៃុរង់ចាំរោរដឹ្រនាំបថៃថែមបទៀតពរីកពះអរាចស់។

សូមកោប់សិស្សថារោរដឹ្រនាំថដលកតូវរោរបនាះរាៃ្រ្ននុងវិវរណៈថដលម្រពរីកពះអរាចស់បៅន ង្ៃទរី២២ថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨34

បនាទាប់ពរី�ុំរុំស៊ីយែូៃោៃបធ្វើដបំណើរ�ិតកោំពរីរសោដាហ៍បហើយបៅសល់ថតចរាងាយកបថហលថត១៥–30្ រី�តូថមែកតពរី�ុំចា្រសុៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0៥:9–១4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបៃ្ទតូលថាព្ួរប្កតូវបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីបកោសបលាះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ។

េំណួរទាំរឡាយផដល

ព្រឹរការយល់ដរឹ

េុំណ�ួ ដដល គលើកទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ 

្ធិត អុំពតី គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ៍ 

គៅក្ញង ្រ�ិ្រទ ទុំគនើ្រ អាច ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ 

�ល ់គេចក្តីពធិត ដដល គ្ �កគេើញ ក្ន់ 

ដតចបាេ់ ។
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• បតើកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យ�ុំរុំឲ្យបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីបកោសបលាះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ?

• បបើអ្ន្រជាសរា�ិ្របៅ្រ្ននុង�ុំរុំស៊ីយែូៃបតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលោៃឮវិវរណៈមុៃបៅដល់បោលបៅថតបៃតេិច

ថបបបៃះ?

• បតើបហតុ្ លអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ទុ្រឲ្យទរីក្រុងស៊ីយែូៃមៃិកតូវោៃបកោសបលាះបៅបពលបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥:១៨–១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលពរីមូលបហតុ

ថដលកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំ�ុំរុំស៊ីយែូៃឲ្យបធ្វើដបំណើរដ៏ថសៃឆ្ងាយបៅរោៃ់រដ្ឋមិសសួរីបហើយបនាទាប់ម្រោៃបបើ្រសថម្ងថាព្ួរប្

មិៃកតូវ�ួយព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យបៅរោៃ់ដរីធលែរីរបស់ខលែលួៃបៅទរីក្រុងស៊ីយែូៃវិញបៅបពលបនាះបទ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់បញ្ជាឲ្យ�ុំរុំស៊ីយែូៃបធ្វើដបំណើររហូតដល់រដ្ឋមិសសួរីបហើយបនាទាប់ម្រ

បបើ្រសថម្ងថាទរីក្រុងស៊ីយែូៃពុំទាៃ់អាចបកោសបលាះោៃបៅវិញ?(វ្ ឺជារោរសា្រល្បងនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ។វអាចរាៃ

កបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរពៃ្យល់ថារោរសា្រល្បងនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿអាចសំបៅបលើរោរល្បងថាបតើបយើងៃឹងបក�ើសបរើសទុ្រចិតតេ

ៃិងបោរពរាមកពះអរាចស់មៃិថាបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបណ្)។

• បតើរាមវិធរីណ្ខលែះថដលបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់សរា�ិ្រនៃ�ុំរុំស៊ីយែូៃកតូវោៃសា្រល្បងរាមរយៈបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បោលរោរណ៍មួយថដលសិស្សអាចរ្រប�ើញ្ ឺព្រះបាៃគរៀបចំ្ រជរ័យ�៏

អោចារ្យសពមាប់អ្កផ�លគោមារះពតង់តាមរយៈការោកល្ងរបស់្ ួកគគ)។

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ោៃ�ួបកបទះរោរសា្រល្បងនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ?បតើរោរសា្រល្បងនៃ

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រោៃបរៀបចំអ្ន្រសករាប់ពរ�ព័យដ៏អសាចរ្យដូចបមច្?

សូមកោប់សិស្សថាបុរសជាបកចើៃថដលោៃបបកមើ្រ្ននុង�ុំរុំស៊ីយែូៃកតូវោៃកបទាៃពរៃូវឱរោសបដើម្បរីបបកមើបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់

កពះអរាចស់។បៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨3៥្ូររ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិង្រូរ៉ុមទរីមួយនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់កតូវោៃបរៀបចំប�ើង។

សាវ្រ9នា្់រៃិងសរា�ិ្រទាំងអស់្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃបបកមើបៅ្រ្ននុង�ុំរុំស៊ីយែូៃ។(សូមបមើលChurch 
History in the Fulness of Times,ទំពព័រ១៥១)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបសី្៊ធ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់

រ្របមើលតួនាទរីរបស់�ំុរុំស៊ីយែូៃបៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំបុរសទាំងឡាយសករាប់តំថណងដឹ្រនាំនានា៖

« បពះ មធិន ចង់ ឲ្យ អ្ក គ្លាះ ោនា គនាះគទ ។ បទង់ មធិន អាច គ�ៀ្រចុំ ន្� �្រេ់ បទង់ គោ� មនុេ្ស ដត ដ្រ់ពតី� នាក ់

គដើម្តី គ្រើក ែលៃជូវ ដុំណឹងល្អ ដល់ ប្រជាជាតធិនានា នន ពធិភពគលាក នធិង ្ុរ�េ ចធិតេធិ្រនាក់ គៅ គបក្ម ឱវាទ �្រេ់ 

ពួកគ្ គដើម្តី គ្្វើ តាម ្ ុំ�រូ �្រេ់ ពួកគ្ គឡើ� គលើកដលង ដត បទង់ បាន គ�ើេ ពួកគ្ ក្ញង ចុំគណាម អ្ក ដដល បាន 

្្រជូ� ែតីវិត �្រេ់ ខលៃលួន នធិង អ្ក ដដល រាន ក្�លះ្រង់ យ៉ាង ្ ុំ ដរូច ជា អ័បបាហាុំ បាន គ្្វើ ដដ� » ( គៅក្ញង History 
of the Church, ២ : ១៨២េរូមគមើល ែងដដ� Church History in the Fulness of Times, 
ទុំព័� ១៥១ ) ។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរទុ្រចិតតេៃិងបោរពរាមកពះអរាចស់បៅបពលបសច្រ្រី�ំបៃឿបយើងកតវូោៃ

សា្រល្បង។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៥:២០–៤១

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀន្ ួករែរិសុ្រ្នូវអវរីតដល្ ួកជ្្ែវូជ្វើមុនជ្លតដល្ររី្កុងស៊មីយ៉ូន្ែូវោនជ្ោសជោះ

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥:២0–3៧បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី

ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្កតូវបឆលែើយតបបៅៃឹងរោរបបៀតបបៀៃថដលពួ្រប្ៃឹង�ួបកបទះបពល្រំពុងរង់ចាំរោរបកោសបលាះទរីក្រុងស៊ីយែូៃ

នាន្ងៃខាងមុខ។កទង់ោៃទូនាមៃព្ួរប្ឲ្យបនាទាប់ខលែលួៃបហើយបចៀសវងរោរបងក�បរាលាះ។កទង់ោៃពៃ្យល់ថាព្ួរប្កតូវលះបង់

្រ្ននុងរោរបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរបកោសបលាះទរីក្រុងស៊ីយែូៃបៅទរីបញ្ចប់។កទង់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងវិវរណៈដូចោនាពរីមុៃម្រថា

ពួ្រប្កតូវ«ោៃបបកងៀៃឲ្យោៃល្អឥតបខាចះបៅបទៀតបហើយរាៃរោរពិបសាធៃ៍បហើយបចះឲ្យោៃល្អឥតបខាចះអំពរីរោតព្វ្រិច្ចរបស់

ពួ្រប្ៃិងអ្វរីៗថដលបយើងតកមូវពរីសានានដរបស់ពួ្រប្»(្�ៃិងស�១0៥:១0)។

• បតើបយើង្ ួរបឆលែើយតបៃឹងរោរបបៀតបបៀៃរាមរបបៀបណ្ខលែះ?
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សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥:3៨–4១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយបក�ើសបរើសឃ្លាពរីខ្ម្ពរីរថដលសបង្ខប

ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបបៅៃឹងសងកត់សងកិៃបលើព្ួរប្។

• កសបរាមខ40បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតរាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីបបើពួ្រប្ពយាោមបបងកើត

សៃតេិភាពជាមួយអ្ន្រដនទបនាះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើង្ យាយាម

បគង្កើតសៃ្តិភា្ជាមួយអ្ក�នទគនារះអ្បីពគប់យា៉ាងៃឹងសគពមចគៅបាៃសពមាប់ការល្អរបស់គយើង)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយបបងកើតសៃតេិភាពជាមួយអ្ន្រដនទ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលពរ�ព័យោ៉ាងដូចបម្ចបពលអ្ន្រពយាោមបបងកើតសៃតេិភាពរួមទាំងជាមួយអ្ន្រថដលបបៀតបបៀៃអ្ន្រ

បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីបរឿងមួយថដលព្ួរប្អាចបធ្វើោៃ្រ្ននុងរោរពយាោមបបងកើតសៃតេិភាពជាមួយអ្ន្របៅ្រ្ននុង�រីវិតពួ្រប្ឲ្យរោៃ់

ថតកបបសើរប�ើងជាពបិសសបៅបពលថដលព្ួរប្អាចកតវូោៃប្�ិះជាៃ់បហើយសរបសរបោលបៅមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរ

ឬ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបដើម្បរីបធ្វើរាមបោលរោរៃ៍បៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១០១:៤៣–១០១; ១០២–១០៥  

( គមគ�ៀនទតី ២២ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0១:43–១0១;១0២–៥(បមបរៀៃទរី២២)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រនន បពតឹ្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិងគោលក្�ណ៍ដដលេធិេ្សបានគ�ៀន គៅគពលពួកគ្បានេធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១០១:៤៣–១០១; ១០២–១០៥ ( គមគ�ៀន ទតី ២២ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែក្ នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន 

ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល 

អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១៖(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០១:៤៣–១០១;១០២)
េធិេ្ស បាន េធិកសា គ�ឿង គប្រៀ្រគ្ៀ្រ ្រតី ដដល បពះអរាចាេ់ បាន គប្រើ  គដើម្តី ្រគបងៀន ពួក ្រ�ិេុទ្ ពតី បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បទង់ ោក់ទង នឹង គេចក្តី គបបាេគលាះ 

នន េ៊ី�៉រូន ។ គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន គោលក្�ណ៍ ខាង គបក្ម គនះ ៖ តាម��ៈ កធិច្ចក្�នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ក្��េ់គៅ 

គោ� េុច�ិត គហើ� គ្្វើតាម ពយាក្�ី គនាះ គ�ើង គបតៀម ខលៃលួន គដើម្តី ទ្រ់ទល់ នឹង គេចក្តីគវទនា គៅគពល គ�ើង គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

គនាះ គ�ើង បតរូវបាន ពបងឹង ឲ្យ ទ្រ់ទល់ នឹង រា�េបតរូវ ខាង វិញ្ញាណ  នធិង ខាង �រូ្រក្� គៅគពល គ�ើង មកែួ្រែុុំោនាគដើម ត្ី គៅ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គនាះ 

គ�ើង ទទួល បាន ក្�ក្�ោ� គហើ� គបតៀម ខលៃលួន គ�ើង េបរា្រ់ ែតីវិត អេ់ កល្ ជានធិច្ច គហើ� បពះ បាន ប្រោន េធិទ្ធិ គបែើេគ�ើេ ដល់ គ�ើង អុំណាច គដើម្តី 

គបែើេគ�ើេ ្រ៉ុដន្ គ�ើង បតរូវដត ទទួល ខុេបតរូវ ចុំគោះ ែគបមើ េ នានា�្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៣)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ោក់ទង នឹងគេចក្តី គបបាេគលាះ នន េ៊ី�៉រូន គនាះពួកគ្ បាន �កគេើញ ព�ែ័� ដដល គ�ើង 

ទទួល គៅគពល គ�ើង គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ នធិង លទ្ែល ដដល គកើត គឡើង គៅគពល គ�ើង ពុុំ បាន គោ�ព តាម ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន 

ែងដដ� ថ្ ករូនេធិេ្ស �្រេ់ បពះ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ រាន ឆន្ទៈ ថ្វា� ែតីវិត �្រេ់ ខលៃលួន គោ� គបោះ បពះនាម �្រេ់ បទង់ គហើ� ថ្ អេ់ ោុំង ែ័� ែុំនះ នធិង 

េធិ�ីល្អបតរូវបាន គ្្វើ ឲ្យ េគបមច ដល ់គ�ើង តាម��ៈ គេចក្តី ឧេសាហ៍ គេចក្តីគសាមះបតង់ នធិង ោក្យ អ្ធិសាឋាន ោុំងឡា� នន គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ គ�ើង ។ 

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៤)
គចញពតី ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ក្�គ�ៀ្រចុំ គឡើង វិញ នរូវ េហេរា្ម  ( ជាញឹកញា្រ់ បតរូវ បាន គៅ ថ្ ជាេណាដា្រ់ធានា្់រ េរា្ម ) 

គនាះ េធិេ្ស បានគ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន ្រគងកើ ត ដែនដតី គនះ គហើ� ថ្អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដល គៅគលើ ដែនដតី គនះ ្ ឺ ជា �្រេ់ បទង ់។ ពួកគ្ បាន �កគេើញ 

គោលក្�ណ៍ ថ្ គ�ើង បតរូវ ទទួល ខុេបតរូវ គដើម ត្ី គប្រើបបាេ់ នរូវ អ្វតី ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល ់គ�ើង គដើម ត្ី ែួ� មនុេ្ស ដនទ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន 

ែងដដ� អុំពតីព�ែ័� នានា  ដដល គ�ើង ទទួល បាន ពតីក្�្រនាទា្រខលៃលួន នធិង ភាពគសាមះ បតង់ បពមោុំង ក្�អុំោវ នាវ �ក បពះនាម �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៥)
្រនាទា្់រ ពតីបកុម ែុំ�ំ េី៊�៉រូន បាន គៅដល់ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ ថ្ បកុង េ៊ី�៉រូន នឹង ពុុំ បតរូវបាន គបបាេគលាះ គៅគពល គនាះ 

គឡើ� ។ គចញ ពតី ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ចុំគោះ ពួក ្រ�ិេុទ្ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន នរូវ គោលក្�ណ៍ ខាង គបក្ម ៖ គ�ើង បតរូវដត �ួ្រ�ួមោនា គហើ� 

គោ�ព គ្្វើ តាម អ្វតីៗ ោុំងអេ់ ដដល បពះ គេ្ើេុុំ គដើម្តី ឲ្យ ទតីបកុង េី៊�៉រូន បតរូវបាន ្រគងកើត គឡើង បពះ បាន គ�ៀ្រចុំ ព�ែ័� ដ៏ មហធិរា េបរា្រ់ អ្ក ដដល 

គសាមះបតង់ គោ� ឆលៃងក្ត់ ក្�សាកល្ង �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ដេ្វង�ក្រគងកើត េន្ធិភាព ជាមួ� មនុេ្ស ដនទ គនាះ ប្្់រ ក្�ណ៍ ោុំង 

អេ់ នឹង ែ្សុំោនា េបរា្់រ គេចក្តីល្អ ដល ់គ�ើង ។ ជាញឹកញា្រ់ ក្លវិភា្ �្រេ់ បពះអរាចាេ់្ឺ ខុេ ពតី ក្លវិភា្ ផាទាល់ �្រេ់ គ�ើង ។ 
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:៤៣–១០១; ១០២–៥ ( គមគ�ៀនទតី ២២ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបមបរៀៃនានានៃ�ំរំស៊ីយែូៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៥

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្នូវអវរីៗតដល្ ួករែរិសុ្រ្្ែូវតែជ្វើទាក់្រងនឹងឧរែស្្គនានាជៅក្ននុងតដនដរីស៊មីយ៉ូន

ពរីមុៃចាប់ប្តេើមថានា្រ់,សូមថស្វងរ្រថពងក្រោសមួយបរៅស៊្ូរងមួយៃិងថខ្សបរីចរ្វាយ។រង្វង់របស់បរៅស៊ូ្រងកតូវថតតូចជាងរង្វង់

របស់ថពងក្រោស។សូមចងថខ្សទាំងបនាះជាប់ៃឹងបរៅស៊ូ្រងបោយកបថវងបស្ើោនា។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយសូមអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបរីនា្់រ។សូម

ោ្រ់ថពងបៅបលើន្្ទរាបបស្ើបហើយបរ្គប់ឲ្យអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេទាំង

បនាះចាប់បលើ្រថពងប�ើងបោយបកបើថតបរៅស៊ូ្រងៃិងថខ្សបនាះ

បែុបណ្ណះ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាពួ្រប្ពុំអាចបះបរៅស៊ូ្រង

ប�ើយពួ្រប្កតូវថតរោៃ់ថតថខ្ស។(បដើម្បរីសបកមច្រិច្ចរោរ

បៃះសិស្សៃឹងកតូវបធ្វើរោរជាមួយោនាបហើយទាញថខ្សបរៀងៗខលែលួៃ

កពមោនាបោយបកបើ្ររាលាំងឲ្យបស្ើោនាបដើម្បរីពកងរី្របរៅស៊ូ្រងឲ្យធំ

ល្មបដើម្បរីោ្រ់វ�ុំវិញថពងបនាះបហើយបលើ្រវប�ើង)។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបំបពញស្រម្ភាពបៃះបហើយសូមសួរសំណួរ

ខាងបករោម៖

• បតើរោររួបរួមោនាបដើរតួោ៉ាងណ្ខលែះបៅ្រ្ននុងរោរសបកមចៃូវ

្រិច្ចរោរបៃះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាអំ�នុងបពលរោរស្ិរសារបស់ព្ួរប្រោល

ពរីសោតាហ៍មុៃបនាះព្ួរប្ោៃរាៃឱរោសស្ិរសាវិវរណៈពរី

កពះអរាចស់ទា្រ់ទងៃឹង�ំរំស៊ីយែូៃៃិងបបស្រ្រម្របស់វបដើម្បរី

�ួយពួ្របរិសុទ្ធថដលៃិរបទសបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសី៊យែូៃ។សូម

បលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលរោររួបរួមោនាបដើរតបួៅ្រ្ននុងរោរពយាោមរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីទទួល្រម្សិទ្ធិវិញនៃថដៃដរីស៊ីយែូៃ

រាមរយៈបមបរៀៃន ង្ៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់ពរីបរឿងនៃ�ំរំស៊ីយែូៃបោយថ ្្អ្របលើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្នៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១03ៃិង១0៥។សំណួរខាងបករោមបៃះអាចកតវូោៃសួរបដើម្បរី�ួយសិស្សបៅបពលពួ្រប្រំឮ្រពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃ៖

• បហតុអ្វរីពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងស៊ីយែូៃ(�ំុចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី)កតូវរោរ�ំៃួយ?(ពួ្រប្កតវូោៃបង្ខំឲ្យចា្របចញ

ពរីថដៃដរីរបស់ខលែលួៃបោយព្ួរ�ៃ្រំណ្ច)។

• បតើ�ំរំសី៊យែូៃ្ ឺជាអ្វរី?(ក្រុមមួយថដលរាៃបុរសជាង២00នា្រ់កសតេរី១២នា្រ់ៃិង្ូរៃប្រ្ង9នា្រ់—ោៃស្ព័ក្ចិតតេ

បហើយបក�ើសបរើស—ដឹ្រនាំបោយពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបហើយោៃបរៀបចំប�ើងរាមរោរបោរពចំបោះរោរថណនាំរបស់

កពះអរាចស់)។

• បតើបោលបំណងចម្បងរបស់�ំរំសី៊យែូៃ្ ឺជាអ្វរី?(នាំយ្រធៃធាៃដ៏ចាំោច់នានាបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធថដលៃិរបទសបៅរដ្ឋ

មិសសួរីបហើយ�ួយពួ្រប្្រ្ននុងរោរទាមទារម្រវិញៃូវថដៃដរីរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង�ំុចា្រសុៃ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាវិវរណៈថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៥កតូវោៃកបទាៃឲ្យបៅន្ងៃទរី២២ថខមិ្ុនា

ឆ្នាំ១៨34បនាទាប់ពរីក្រុម�ំរំស៊ីយែូៃ្រំពុងបធ្វើដបំណើរអស់�ិតកោំពរីរសោតាហ៍ៃិងោៃចរាងាយកបរាណថត១0បៅ២0រា៉ាយ

(កបថហល១៥–30្រី�តូថមែកត)ពរី�ំុចា្រសុៃ។សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើរាៃៃរណ្រានា្់រអាចកោប់ពរីរោរថណនាំរបស់

កពះអរាចស់ថដលោៃកបទាៃឲ្យបៅបពលបនាះដល់ក្រុម�ំរំស៊ីយែូៃទា្រ់ទងៃឹងបសច្រតេរីបកោសបលាះនៃស៊ីយែូៃ។(ពួ្រប្កតូវរង់ចាំ

�ួយពួ្របរិសុទ្ធថដលៃិរបទសឲ្យទាមទារយ្រវិញៃូវថដៃដរីស៊ីយែូៃវិញ។កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយពរីរោរចងចាំពរីពព័ត៌រាៃ

លម្អិតបៃះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៥:9)សារចុះសារប�ើង។
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សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥:3–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរំឭ្រពរី

បហតុ្លមួយចៃំួៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃៃូវរោរពៃយាបពលនៃបសច្រតេរីបកោសបលាះនៃស៊ីយែូៃ។

• បតើរាៃបហតុ្លអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃចំបោះរោរពុំសាតារប�ើងវិញដល់ព្ួរបរិសុទ្ធៃូវថដៃដរីៃិង្្ទះសថម្បងរបស់

ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងក្រងុស៊ីយែូៃបៅបពលបនាះ?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីអ្វរីថដលបយើងកតវូថតបធ្វើបដើម្បរី្រសាងក្រុងស៊ីយែូៃបនាះ?

(សិស្សអាច្ តេល់បោលរោរណ៍ប្្សងៗោនាបែុថៃតេសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គយើងពតូវផត

រួបរួមោនាគ�ើយគោរ្គធ្ើតាមអ្បីៗទាំងអស់ផ�លព្រះគស្ើសុំគ�ើម្បីឲ្យទបីពកុងស៊៊ីយ៉ៃូពតូវបាៃោថាបនាគ�ើង។អ្ន្រអាចចង់

សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាប់រោរពៃ្យល់របស់ថអលបឌើរ

ក រ្ីសតេតូហ្វឺសិៃអំពរីអតថែៃព័យនៃក្រុងស៊ីយែូៃៃិងអ្វរីថដលកតូវថតប្រើតប�ើងចំបោះវបដើម្បរីវកតវូោៃសាថាបនាប�ើង។

« េ៊ី�៉រូន ្ ឺ ជាទតីតាុំង ែង នធិង ជា មនុេ្ស ែង ។. . .

« េ៊ី�៉រូន ្ឺ ជាបកុង េ៊ី�៉រូន គោ�សា� ដត ច�ិត លកខេណៈ នធិង ភាព គសាមះបតង់ �្រេ់ ពល�ដ្ឋ នន បកងុ 

គនាះ ។ េរូម ចងចាុំ ថ្ ‹ បពះ អរាចាេ់ បទង់ បាន គៅ រាបេ្ បទង់ ថ្ េី៊�៉រូន ពតីគបោះ ពួក គ្ រាន ចធិត្ ដត 

មួ� នធិង ្ុំនធិត ដត មួ� �េ់គៅ ក្ញង គេចក្តី េុច�ិត គហើ� ោមន មនុេ្ស បកតីបក គៅ ក្ញង ចុំគណាម ពួក គ្ 

គឡើ� › (ម៉រូគេ ៧:១៨) ។ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង នឹង សាថា្រនា េី៊�៉រូន គៅក្ញងគ្ហោឋាន សាខា វួដ នធិង គេ្ក 

�្រេ់ គ�ើង គនាះ គ�ើងបតរូវ ដតចា្រ់ �ក្រទោឋាន គនះ ។ វា នឹង ចាុំបាច់ (១) គដើម្តី រានសាម្្គតីភាព ក្ញងដួងចធិត្ គហើ� ្ ុំនធិត 

ដតមួ� (២) គដើម ត្ី ដប្រក្លា�ជា រាបេ្ ដ៏្រ�ិេុទ្ ោុំង ជា ្រុ្្គល នធិង ជា �ួមបពមោុំង (៣) គដើម្តី គមើល ដ្ ដល់អ្ក ទ័លបក នធិង 

ទុ្ ៌ត គោ� រាន ប្រេធិទ្ភាព ដរូគច្ះ គដើម្តី គ�ើង លុ្រ្រុំបាត់ ភាពបកតីបក គៅក្ញង ចុំគណាម ពួកគ�ើង ។ គ�ើង ពុុំ អាច �ង់ចាុំ �ហរូត 

ដល ់បកងុេ៊ី�៉រូនមកដល់ គដើម្តីរាន អ្វតីៗ ោុំងគនះ គកើតគឡើង គនាះគទ—បកុង េ៊ី�៉រូន នឹង មក ដល់ ដត គពល ដដល អ្វតីៗ ោុំងគនះ 

គកើតគឡើង គហើ� ្ុ៉រគណាណះ » (Come to Zion » Ensign ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨, ទុំព័� ៣៧, ៣៨ ) ។

សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមមួយចំៃួៃបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ដឹងរោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីក្រុងស៊ីយែូៃ៖

• បតើស៊ីយែូៃ្ ឺជាអ្វរី?

• បតើអ្វរីខលែះកតវូថតប្រើតប�ើងបដើម្បរីសាថាបនាក្រុងស៊ីយែូៃ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជារោររួបរួមោនាៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិកតវូោៃតកមូវឲ្យរាៃបដើម្បរីឲ្យស៊ីយែូៃកតូវោៃសាថាបនា

ប�ើង?

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥:3–៥,មៃុស្សថដលរួបរួមោនា្រំពុងបោរពរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃៃ្រនៃសិរីល្អ

ណ្មួយ?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីពកងឹងសាម្្គរីភាពបៅ្រ្ននុងក្ួសារថានា្រ់បរៀៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រឬ្រូរ៉ុមរបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រអាចបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេមៃុស្សដនទបៅ្រ្ននុងក្រុមទាំងបៃះឲ្យរួបរួមោនាបហើយបោរពកបតិបតតេិចំបោះកពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើរោរបធ្វើៃូវ្ិរច្ចរោរទាំងបៃះ�ួយអ្ន្រៃិងមៃុស្សដនទឲ្យសាថាបនាស៊ីយែូៃោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើរាៃបទពិបសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃសាម្្គរីភាពបៅ្រ្ននុងក្រុម?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអ្វរីមួយថដលព្ួរប្អាចបធ្វើបដើម្បរីពកងឹងសាម្្គរីភាពបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារឬថានា្រ់បរៀៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

ឬ្រូរ៉ុមរបស់ពួ្រប្?សូមឲ្យសិស្សពិភា្រសាជាមួយនដ្ូអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ

រោររាៃភាពសាម្្គរីៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិបពលបយើងពយាោមសបកមចកពះរា�បំណងរបស់កពះអរាចស់។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃរួមបញ្ចតូលវិវរណៈបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៥បោយថណនាំពួ្របរិសុទ្ធ

ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្្ ប្បរីបឆលែើយតបចំបោះរារសកតូវរបស់ខលែលួៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១0៥:3៨–4១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយបក�ើសបរើសឃ្លាមួយបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបនាះថដលសបង្ខបពរី

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបៃឹងពួ្រអ្ន្រសងកត់សងកិៃខលែលួៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរី

មូលបហតុថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសឃ្លាទាំងបនាះ។
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• បោយថ្្អ្របៅបលើរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះអាចកតូវោៃកបទាៃឲ្យកបសិៃបបើបយើង

ពយាោមបបងកើតសៃតេិភាពជាមួយមៃុស្សដនទបនាះ?(សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ូសោ្រ្យឬឃ្លានានាថដលបបកងៀៃៃូវ

បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ពបសៃិគបើគយើង្ យាយាមបគង្កើតសៃ្តិភា្ជាមួយមៃុស្ស�នទគនារះការណ៍ពគបយ់ា៉ាងៃឹងែ្សំោនា

សពមាប់ជាគសចក្តបីល្អ�ល់គយើង)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលោៃទទួលបៅបពលអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ពយាោមបធ្វើជាអ្ន្រ

្្សះ្សារប្?

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យពយាោមបបងកើតសៃតេភិាពបៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងជាមួយមៃុស្សដនទ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៦–១០៨;១៣៧)

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់ឆងៃល់ពរីអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងដល់មៃុស្សថដលសាលាប់បៅបោយពុំោៃក�មុ�ទ្ឹរឬបោយពុំោៃ

ឮដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងរ្រប�ើញចបមលែើយចំបោះសំណួរបនាះ។

ពួ្រប្្រ៏ៃឹងបរៀៃ្ ងថដរអំពរីប្មះបដើមនៃបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រៃិងមុខរ្រនៃតំថណងបព្វ�ិតភាព។
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គមគ�ៀនទតី ១១១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

១០៦:១–១០៧:២០
បមបរៀៃទរី១១១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១06:១–១0៧:២0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៦

្្ះអម្ចាស់ោនជៅវា៉រិនជៅជ�ើរីជាសង្ឃជាន់ខ្ស់ជាអ្ិរែែរីជៅ្ររី្កុង្ហវរីដុមរដ្ឋនូវជយា៉ាក

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃោំកទប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខា្ ្រីរានា្រ់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបុ្្គលរានា្រ់រាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបមតេចបៅបពលថដលបលា្រកតូវោៃោំកទ?

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងឆ្នាំ១៨34សាសនាចក្រោៃ�ួបកបទះរោររី្រចបកមើៃដ៏្ ួរឲ្យ្រត់សរាគល់បៅទរីក្រងុ្ហ្វរីដុមរដ្ឋញតូវយែ្រ

ចរាងាយកបរាណជា3២0្ រី�តូថមែកតពរីទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអនូហអូ។កពះអរាចស់ោៃបៅអ្ន្រដ្ឹរនាំបព្វ�ិតភាពរានា្រ់ឲ្យ

បធ្វើជាអធិបតរីបលើសរា�ិ្របៅទរីបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១06:១–3បោយ

សាងាត់បសងៃៀម។

• បតើកពះអរាចស់ថណនាំវែរិៃប្បឌើរីឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាអារម្ណ៍របស់បងកបុសប្បឌើរីកបថហលជាដូចអ្ន្រថដលជាប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាសព្វន្ងៃបៃះថដរ។

កពះអរាចស់ោៃថច្រចាយោ្រ្យលួងបលាមបៅបពលថដលបងកបុសប្បឌើរីោៃទទួលយ្ររោរបៅបបកមើ្ ្រីរបស់បលា្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១06:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចស់រាៃបសច្រ្រីអំណរជាមួយបងកបុសប្បឌើរី។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«ករោបចំបោះដំបងបពក�របស់បយើង»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃឹងសំណួរបៃះ

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាដំបងបពក�្ ឺជារបស់ថដលរោៃ់បោយបស្ចៃិងរាចស់្រ្សកតរី។វ្ ឺជាៃិមិតតេសញ្ញានៃអណំ្ច)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«បំថប្រខលែលួៃបចញពរី្រលល្បិចនៃមៃុស្ស»រាៃអតថែៃព័យដូចបម្ច?

សូមបសរបសរោ្រ្យងបើបៅបលើរោដារបខៀៃ ងនាទះ 

.សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១06:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរទូនាមៃៃិងរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់ចបំោះបងកបុសប្បឌើរី។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ២៥ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣៤ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ 

ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៦ ។ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈ 

គនះ បពះអរាចាេ់ បាន គៅ វា៉�ិន គអ គ្គឌើ�ី នធិង ្រងប្រុេ �្រេ់ អរូលតីគវើ គ្គឌើ�ី ឲ្យ គ្្វើ 

ជា អ្ធិ្រតតី គលើ សាេនាចបក គៅ ទតីបកងុ ្ហ្វតីដុម �ដ្ឋ នរូវ គយ៉ាក នធិង េហ្ម គៅ ែុុំវិញ 

គនាះ ។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ ដដល បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១០៧ ប្រដហល ក្ញង ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៥ ថ្ េរាែធិក ោុំងអេ់ក្ញង 

ករូ�៉ុម នន សាវក ដ្រ់ពតី�នាក់ បតរូវ គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន គដើម ត្ី ្រគបមើ គ្រេកកមមេ គៅ ភា្ ខាង គកើត 

នន េហ�ដ្ឋ ។ គៅ ក្ញង គេចក្តី ដ្លៃងក្�ណ៍ ជាលា�លកខេណ៍ អក្ស� មួ� បកុម សាវក 

ដ្រ់ពតី�នាក់បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ ៖ « គពល ដដល គ�ើង បតរូវ ដ្រកោនា ែធិត មក ដល់ 

គហើ� រានដត បពះ ដដល បជា្រ ថ្ គ�ើង នឹង ែួ្រោនា ម្ងគទៀត ដរូគច្ះ គ�ើង េរូម អ្ក ដដល 

គ�ើង ទទួលសាគល់ ថ្ ជា ពយាក្�ី នធិង អ្ក គមើលឆុត ឲ្យ អ្ធិសាឋាន នធិង ទទួល វិវ�ណៈ 

េបរា្រ់ ពួកគ�ើង . . . ដដ� គ�ើង នឹង ពឹងដែ្អក គលើ វា គៅគពល ដដល គ�ើង ដ្រកោនា 

គហើ� ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង អាច បតរូវ បាន លួងគលាម » ( គៅក្ញង History of the 
Church, ២:២០៩–១០ ) ។ វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន កត់បតា គៅ ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៥, 

្ុ៉រដន្ « កុំណត់បតា ប្រវត្ធិសាបេ្ ្រញ្ជាក់ ថ្ វិវ�ណៈ ភា្គបចើន នន ខ ៦០ ដល ់ខ ១០០ 

្រញ្ចជូល វិវ�ណៈ ដដល បាន ប្រោន ឲ្យតាម ��ៈ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅន្ងៃ ទតី ១១ ដខ វិច្ធិក្ 

ឆ្នាុំ ១៨៣១ » ( ្រុព្វកថ្ក្ញង ្. នធិង េ. ១០៧ ) ។ គនះ ្ ឺ ជាគមគ�ៀនទតីមួ� នន 

គមគ�ៀន ោុំង្រតី គៅ ក្ញង គេៀវគៅ េធិកសា គនះ គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៧ ។
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គមគ�ៀនទតី ១១១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៦:១–១០៧:២០

សរបសរអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបោយសរបសរបោលរោរណ៍«បបើ–បនាះ»បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។បករោយពរីរាៃបពល

ក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបនាះ។(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ប្្សងោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបនាទាបខលលួៃគៅចំគោរះព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងមាៃ

ក្ដបីគមតាតាករុណាមកគលើគយើងតគម្កើងគយើងគ�ើយពបទាៃឲ្យគយើងៃូវព្រះគុណៃិងការលួងគោម)។

• បតើកពះអរាចស់តបមកើងអ្ន្រថដលបនាទាបខលែលួៃចបំោះកទង់រាមវិធរីណ្?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបយើងអាចទទួលោៃពរ�ព័យថដលោៃសៃយាដល់វែរៃិប្បឌើរីថដលថាបបើបយើងបនាទាបខលែលួៃចបំោះ

កពះអរាចស់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:១–២០

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀនអំ្រីរែ្វជិែភា្ជអើរ៉ុននិងរែ្វជិែភា្មិល្រីសសាតដក

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧ោៃ�ួយបញ្ជា្រ់ពរីរោរបរៀបចំៃិងទៃំួល

ខុសកតូវរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់។

សូមអាៃរោរពិពណ៌នាពរីពយារោរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ដូចខាងបករោម។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យទាយថាអ្ន្រ្រំពុងពិពណ៌នាពរី

ៃរណ្។

ពយារោរីបៃះ«្ឺជាបុរសនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿថដលសថម្ងៃូវភាពសុចរិតបហើយរោលបលា្របៅជា្រុរារបលា្រខាលាចកពះបហើយោៃ

បិតរាត់របស់ហ្វតូងបរាបហើយោៃពៃលែត់ប្លែើងដ៏សបនាធាសបៅធា»(រោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធ,បលា្ុរប្បតតេិ១4:២6[បៅ្រ្ននុង

the Bible appendix])។្រ្ននុងនាមជាបសតេចក្រុងសា�ិមកទង់«ោៃបបងកើតបសច្្ររីសុខសាៃតេបៅ្រ្ននុងកសុ្របៅសមព័យ

កទង់បហតុដូបច្នះបហើយកទង់កតូវោៃបៅថាជារាចស់នៃបសច្រ្រីសុខសាៃតេ»(អាលរា៉ា១3:១៨)។ពយារោរីអព័កោហាំោៃថាវាយ

ដរ្វាយមួយភា្ដប់ដល់កទង់(សូមបមើលអាលរា៉ា១3:១៥)។

បនាទាប់ពរីសិស្សបរីបួៃនា្រ់ោៃសា្រល្បងទាយប្មះរបស់ពយារោរីបៃះបហើយសូមសរបសរមិល្ដីសសាណដកបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:១–4បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលខទាំងបៃះថដលបបកងៀៃអំពរី

មិល្រីសសាថដ្រ។

• បតើបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រកតូវោៃបៅថាជាអ្វរីមុៃ�ំនាៃ់របស់មិល្រីសសាថដ្រ?បតើបហតុអ្វរីោៃជាវកតវូោៃបៅថា

បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ប្្ជិតភា្មិលគបីសសាផ�កគឺពតូវបាៃគៅតាមបញ្ជារបស់

ព្រះរាជបុពតានៃព្រះ។អ្ន្រអាចបស្នើសិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងខ3។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះបរ្ហាញអំពរីរបបៀបថដលពួ្រអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្ ួរថតបំបពញទំៃួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្អ្វរីខលែះ?

ជាចថំណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏

ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« អុំណាច ្រព្វែធិតភាព បតរូវ បាន អនុវត្ យ៉ាង បតឹមបតរូវ ្ឺ គៅគពល អ្កក្ន់ ្រព្វែធិតភាព គ្្វើ អ្វតី ដដល បទង់ 

[បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ] នឹង គ្្វើ គ្រើ បទង់ ្ ង់គៅ » ( The Power of the Priesthood » Ensign  

ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០, ទុំព័� ៧ ) ។ 

 

 

សូមសរបសរអង្គរោររបស់សាសនាចក្របៅបលើរោដារបខៀៃ៖សរា្ម សង្ង្រទះ ថ្នាក់ សាលា នេងៃអាទ្ិ្រ្យ យុវជន យុវនារីៃិងថ្នាក ់

អរ្ការបឋមសិកសា ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:៥,៨–9បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយ

រ្របមើលៃូវឃ្លាមួយថដលបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលអង្គរោរទាំងបៃះទា្់រទងៃឹងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់

ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

អំពីងគ្លលទ្ធិ្គឹោះ

េធិេ្ស នឹង គ�ៀន គោលលទ្ធិ ប្ឹះ គៅគពល 

ពួកគ្ េធិកសា នធិង ពធិភាកសា ខ្ម្ពតី� រាល ់

ន្ងៃ នធិង គៅគពល ពួកគ្ េរូបតចាុំ វ្្គ 

បពះ្ម្ពតី� ្ នលៃឹះ ។ អ្ក ពុុំ ្ ួ� ្រដង្វ� គចញ 

ពតី ក្�្រគបងៀន តាម លុំោ្់រ លុំគោ� 

នន ប្រវត្ធិ បពះ្ម្ពតី� គដើម ត្ី គផាតាត គលើ 

គោលលទ្ធិ ប្ឹះ ោុំងគនះ គឡើ� ។ 

ែ្ទញ�គៅវិញ អ្ក្ួ� �កចធិត្ ទុកោក់ 

គៅគលើ គោលលទ្ធិោុំងឡា� គៅគពល 

វារានគៅក្ញងវ ្្គ េធិកសា ។ ឧោហ�ណ៍ 

គៅក្ញង គមគ�ៀនគនះ អ្កអាច ្ រូេ ្រញ្ជាក់ 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នន ្រព្វែធិតភាព នធិង 

ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព ដដល បាន ្រគបងៀន 

គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

១០៧ ។
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• បតើថ្្ន្របថៃថែមជាអ្វរី?(ជាថ្្ន្រនៃរាងរោយដូចជានដឬប�ើង)។

• បោងរាមខ៨,បតើសិទ្ធិៃិងអំណ្ចអ្វរីថដលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្ររោៃ់?(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាច

ៃឹងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ប្្ជិតភា្មិលគបីសសាផ�កមាៃសិទ្ធិខ្ងគណៈពបធាៃៃិងសិទ្ធិ

អំណាចគលើអស់ទាំងតំផណងគៅក្នុងោសនាចពកៃិងមាៃអំណាចគ�ើម្បីចាតផ់ចងការណ៍ទាំងឡាយខ្ងវិញ្ញាណ។សូម

ពៃ្យល់ថា«[រោរ]ចាត់ថចងរោរណ៍ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ»រួមបញ្ចតូលរោរចាត់ថចងរោរកបសិទ្ធិពរពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា)។

សូមពៃ្យល់ថា្ណៈកបធាៃថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ9្ឺជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:១0ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលថាបតើៃរណ្ប្្សងបទៀតថដលរាៃសិទ្ធិ

បធ្វើរោរ្រ្ននុងដថំណងរបស់ខលែលួៃបករោមរោរដឹ្រនាំនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍បលើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ

សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថា្ណៈកបធាៃបសតេ្រៃិង្ ណៈប៊ីស្សព្ឺជាឧទាហរណ៍នៃសង្ជាៃ់ខ្ពស់បធ្វើរោរ្រ្ននុងដថំណងរបស់ខលែលួៃ

បៅបករោមរោរដឹ្រនំានៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

សូមបមើលប្មះអង្គរោរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីទំនា្រ់ទៃំងរវងអង្គរោរៃិងបសតេ្រ

ៃិងអ្ន្រដ្ឹរនាំបព្វ�ិតភាព្រ្ននុងវួដទាំងបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបបអហ្វ

ស៊្ីធឲ្យឮៗ៖

« ោមន �ោឋាភធិបាល គៅ ក្ញង សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ោច់គោ�ដឡក ឬ ជា ដែ្កគៅខាងគលើ ឬ គៅ 

គបរៅ ពតី ្រព្វែធិត ភាពដ៏ ្រ�ិេុទ្ ឬ អុំណាច �្រេ់ វា គឡើ� ។. . . [ អង្គក្� ែុំនួ� ] មធិន គៅគបរៅ ឬ គៅ គលើ 

គហើ� ក៏ មធិន ហេួ ពតី វា គឡើ� ។ ពួកគ្ ទទួលសាគល់ គោលក្�ណ៍ នន ្រព្វែធិតភាព ។ ប្្រ់ ទតីកដនលៃង ដដល 

ពួកគ្ គៅ ពួកគ្ ដតងដត នាុំ ទធិដ្ឋភាព នន ក្� េគបមចបាន នរូវ កធិច្ចក្� ល្អ ម�ួ ចុំនួន ក្� េគ្រ្គះ បពលឹង ខាង 

សាច់្ម នធិង ខាង វិញ្ញាណ » ( ការរែជ្ងៀនររែស់្រែធានសាសនាច្ក៖យ៉ូតសរែជអហវស៊្មី្  

[ ឆ្នាុំ ១៩៩៨ ], ទុំព័� ៣៤១–៤២ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថស្វងរ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:១៨–១9បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីរ្របមើលអំណ្ចបថៃថែម

ថដលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្ររោៃ់។

• កសបរាមខ១៨បតើអណំ្ចអ្វរីបៅថដលបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្ររោៃ់?(សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលសិស្សោកប់ថា៖ប្្ជិតភា្មិលគបីសសាផ�កកាៃ់កូៃគោនៃ្ រជរ័យខ្ងវិញ្ញាណគៅក្នុង

ោសនាចពកទាំងអស)់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បសច្រ្រីពិតបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលពរ�ព័យខាងវិញ្ញាណថដលម្ររាមរយៈបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។

«[ ្រព្វែធិតភាព មធិល្តីេសាដដក ] ្ឺ ជា ែលៃជូវ ដដល ចុំគណះដឹង គោលលទ្ធិ ដែនក្� នន គេចក្តី េគ្រ្គះ  

នធិង គ�ឿង េុំខាន់ៗ ោុំងអេ់ បតរូវ បាន គ្រើកេដម្ង ពតី សាថានេួ្៌ មក » ( គៅក្ញង History of the 
Church, ៤:២០៧ ) ។ 

 

 

• បតើពរ�ព័យខាងវិញ្ញាណមួយណ្ថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ១9ថដលបលចបធាលាចំបោះអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអ្ន្រថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្របកបើវបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលោៃពរ�ព័យដូចជា

អំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បតើពរ�ព័យណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលរាមរយៈបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់្រ៏ោៃពិពណ៌នាពរីបសច្រ្រីពិតថដលោៃបបើ្រសថម្ងអំពរីសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុ្ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវណោនាអាៃឲ្យឮៗម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0៧:១3–១4,២0។សូមសូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីសិទ្ធិអណំ្ចថដលបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុរោៃ់។
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• បតើសិទ្ធិអំណ្ចអ្វរីថដលបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុរោៃ់?(សិស្ស្ ួរថតកោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ប្្ជិតភា្គអើរ៉ុៃកាៃ់

កូៃគោនៃការចាតផ់ចង្ ួកគទវតាៃិងការចាត់ផចង្ ិធបីបរិសុទ្ធខ្ងគពរៅ)។

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធអ្វរីបៅថដលបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ២0?បតើពិធរីបរិសុទ្ធអ្វរីខលែះបទៀតថដលោៃចាត់ថចងបោយសិទ្ធិអំណ្ច

នៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ?(ពិធរីសាករោមែង់)។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលរាមរយៈបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុ?

សូមសរបសរចំណងប�ើងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

 ដំណណរ បព្ជិ្រភាព មិល្ដីសសាណដក ដំណណរ បព្ជិ្រភា ងអើរ៉ុន 

មុៃបពលចូលបរៀៃសូមសរបសរដថំណងបព្វ�ិតភាពខាងបករោមបៅបលើក្រោសមួយផ្ទាំង៖�ដីកុន ្្ូ សរ្ឃ បម៊ីស្សព ណអលង�ើរ 

សរ្ឃជាន់ខ្ស់ ងលាកអយ្យងកា ពួក ចិ្រសិបនាក់ សាវក ។សូមោ្រ់ក្រោសចូល្រ្ននុងកបអប់មួយមិៃរាមលំោប់លបំោយ។

បៅចំណុចណ្មួយ្រ្ននុងបមបរៀៃសូមថច្រក្រោសឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សប�ើងម្របលើរោដារបខៀៃបហើយោ្រ់

តថំណងៃិមួយៗបៅបករោមចំណងប�ើងថដលកតឹមកតូវ។

សិស្សមួយចំៃួៃអាចៃិោយថាតំថណងប៊ីស្សព្ឺជាតំថណងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ។បបើពួ្រប្យល់ដបូចានាះសូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:១3១៥ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្សបកបើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបដើម្បរីសបកមច

ទរី្រថៃលែងថដលព្ួរប្្ ួរោ្រ់ដំថណងប៊ីស្សពបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាតំថណងប៊ីស្សព្ឺជាតថំណងបៅ្រ្ននុងបព្វ�ិតភាព

បអើរ៉ុៃ៖ប៊ីស្សពរានា្រ់្ឺជាកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុៃិងជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់ជាអធិបតរីបៅ្រ្ននុងវួដរបស់ោត់។(សូមចំណ្ំថា

រោរបៅនៃព�ូពង្សនៃបលា្របអើរ៉ុៃពិតដូចថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ១6–១៧កតូវោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា6៨:១៥–២១ៃិងបមបរៀៃទរី៧4)។

សូមកោ្រដថាតំថណងទាំងឡាយកតូវោៃោ្រ់ោ៉ាងកតឹមកតូវបៅបលើរោដារបខៀៃ។(តំថណងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្ររាៃ

ថអលបឌើសង្ជាៃ់ខ្ពស់បលា្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់ៃិងសាវ្រ។តំថណងនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុរាៃឌរី្រុៃក្ូសង្ៃិង

ប៊ីស្សព។សូមពៃ្យល់ថាបញជរីទាំងបៃះៃឹងបរៀបចំសិស្សសករាប់បមបរៀៃពរីរបនាទាប់បទៀតបហើយព្ួរប្ៃឹងបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរី

តំថណងបព្វ�ិតភាព។

សូមបញ្ចប់បោយអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃៃិងពរីអារម្ណ៍ថដលរាៃបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់ន្ងៃបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:២១–៣៨
បមបរៀៃទរី១១២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:២១–3៨

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:២១–២៦

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់្ រីែួនា្ររីនិងសិ្ិ្រអំណាចររែស់កូរ៉ុមជាអ្ិរែែរីននសាសនាច្ក

មុៃចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ជួយៃិងោំ្ទ្ ។បៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូម

ឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោថដលរាៃៃរណ្រានា្រ់�ួយឬោំកទព្ួរប្។បហើយសូមឲ្យសិស្សថបរបៅរ្រនដ្ូរានា្រ់បហើយពិពណ៌នាអំពរី

បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

• បតើរាៃភាពខុសថបលែ្រោនាោ៉ាងណ្រោលអ្ន្រដឹងថាៃរណ្រានា្រ់ោៃ�ួយៃិងោំកទអ្ន្របនាះ?

សូមសរបសរោ្រ្យោំ្ទ្បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពៃ្យល់ថារោរោំកទៃរណ្រានា្់ររាៃៃព័យថាបយើង�ួយៃិងោំកទបុ្ ្គលបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:២១–២២បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលថាៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃកពះបៃ្ទតូលឲ្យសរា�ិ្រ្ ួរថតោំកទ។

• បតើៃរណ្ថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាបយើង្ ួរោំកទ?(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ្ណបៈ្បធានទ្ដីមួយ

ជាចំណងប�ើងបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:៨–9បោយសាងាត់បសងៃៀម។មុៃបពលថដលពួ្រប្អាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ9ឃ្លា«្ណៈកបធាៃនៃបព្វ�ិតភាពជាៃ់ខ្ពស់រាមរបបៀបបលា្រមិល្រីសសាថដ្រ»សំបៅបៅបលើ

្ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយ?(បៅបករោមចំណងប�ើងសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖

គណៈពបធាៃទបីមួយមាៃទំៃួលខុសពតូវៃិងសិទ្ធិអំណាចគ�ើម្បីគធ្ើជាអធិបតបីគលើពគប់ការិយាលរ័យនៃោសនាចពក)។

• កសបរាមខ២២បតើបយើងអាចោំកទ្ ណៈកបធាៃទរីមួយោ៉ាងដូចបមច្?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរី

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖គណៈពបធាៃទបីមួយពតូវបាៃោំពទគោយគសចក្ដបីទុកចិត្តគសចក្ដបីជំគៃឿៃិងការអធិោឋាៃនៃ

ោសនាចពក។អ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យបោបល់ដល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ២២ថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍

បៃះ)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាបយើងកតូវោំកទ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖សូមសូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលពរីអ្វរីថដលបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបយើង្ ួរបធ្វើបដើម្បរីកទកទង់ឬោំកទអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់

បយើង។

សេចក្ដីស្្ើម
គៅ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៥ េរាែធិក ក្ញង ករូ�៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី�នាក់ ដដល គទើ្រ 

ដត បាន ដតងតាុំង គៅ ទតីបកុង ខឺត ឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន គ�ៀ្រចុំខលៃលួន គចញគៅ ្រគបមើ 

គ្រេកកមមេ ជា ករូ�៉ុម ដុំ្ររូង ។ មុន គពល ពួកគ្ ចាកគចញ ពួកគ្ បាន េុំណូមព� ឲ្យ 

ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ដេ្វង �ក វិវ�ណៈ គដើម្តី ែួ� ពួកគ្ ក្ល ដដល ពួកគ្ ដ្រកគចញ 

គៅ ( េរូមគមើល គេចក្តីដណនាុំ ដល់ គមគ�ៀន ទតី ១១១ ) ។ វិវ�ណៈ ដដល គលាក បាន 

ទទួល ្ឺបតរូវបាន កតប់តា ទុក គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧ ។ គនះ ្ ឺ 

ជាគមគ�ៀនទតីពតី� នន គមគ�ៀនោុំង្រតី ដដល ពធិភាកសា គៅ ក្ញង គមគ�ៀន គនះ ។ គៅ ក្ញង ដែក្ នន 

វិវ�ណៈ គនះ បពះអរាចាេ់ បាន ពន្យល ់ពតី តួនាទតី នន ករូ�៉ុម ជា អ្ធិ្រតតី ក្ញង សាេនាចបក ៖ 

្ណៈប្រធាន ទតីមួ� ករូ�៉ុម នន ពួកដ្់រ ពតី�នាក់ នធិង ករូ�៉ុម នន ពួក ចធិតេធិ្រនាក់ ។

េូមបគ្ហាញរូបភាពនន

ពួកអ្នកដឹកន្ំស្េន្ច្ក

ក្�្ររ្ហាញ �រូ្រភាព នន ពួកអ្កដឹកនាុំ 

សាេនាចបក នឹង ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ សាគល ់

អ្កោុំងឡា� ណា ដដល បពះអរាចាេ់ 

បាន គៅ ឲ្យ គ្្វើ ជា ពយាក្�ី ជាអ្កគមើល 

ឆុត នធិង អ្កទទួល វិវ�ណៈ ។ គៅក្ញង 

គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស នឹង គ�ៀន អុំពតី តួនាទតី 

ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ដល់ អ្ក 

ដឹកនាុំ ោុំង គនះ ។ មុនគពល ចា្រ់ គែ្ើម 

្រគបងៀន អ្ក អាច �ក �រូ្រភាព ្រច្ចញ្រ្ន្ នន 

េរាែធិក នន ្ ណៈប្រធាន ទតីមួ� ករូ�៉ុម 

នន ពួកដ្រ់ពតី� នាក់ ្ណៈប្រធាន នន 

បកមុ ចធិតេធិ្រនាក់ នធិង ករូ�៉ុម ទតីមួ� នន 

បកមុ ចធិតេធិ្រនាក់ ។ �រូ្រភាព ោុំង គនះ 

បតរូវ បាន �ួម ្រញ្ចជូល គៅ ក្ញង ទេ្សនាវដ្តី 

សាេនាចបក េ្តីពតី េន្ធិេតីទ នធិង អាច �ក 

បាន គៅ គលើ គ្ហទុំព័� LDS .org ។
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គមគ�ៀនទតី ១១២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:២១–៣៨

« ចុំគោះ គ�ើង គដើម្តី ោុំបទ ដល់ អ្ក ោុំងឡា� ដដល បតរូវ បាន គៅ . . . គ�ើង បតរូវដត ពធិនធិត្យ ពធិច័� គលើ ែតីវិត 

�្រេ់ គ�ើង ដប្រចធិត្ គ្រើចាុំបាច់ េនយា ថ្ នឹង គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ ោុំងឡា� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គហើ� 

គ្្វើតាម ពួក អ្ក ្រគបមើ �្រេ់ បទង់ ។. . .

« . . . វា នឹង ជា គ�ឿង ្ លាេនវ ក្ញង ក្�គ្រ្ជាញាចធិត្ ថ្ នឹង ោុំបទ គោ� គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង គេចក្តី អ ធ្ិសាឋាន �្រេ់ 

គ�ើង ដល់ អ្ក ោុំងឡា� ដដល ្រគបមើ គ�ើង គៅ ក្ញង ន្� ។ ខ្ញុំ �ល់ ចបាេ់ គោ� ខលៃលួន ខ្ញុំ ផាទាល់ អុំពតី អុំណាច 

នន គេចក្តី ែុំគនឿ �្រេ់ េរាែធិក សាេនាចបក ក្ញង ក្�ោុំបទ ដល់ អ្ក ោុំងឡា� ដដល បតរូវបាន គៅ ។. . . ខ្ញុំ បាន រាន អា�មមេណ៍ 

ពតី ក្�អ្ធិសាឋាន នធិង គេចក្តី ែុំគនឿ �្រេ់ មនុេ្ស ដដល ខ្ញុំ មធិន សាគល់ គហើ� ពួកគ្ បាន សាគល់ ខ្ញុំ ថ្ ជា មនុេ្ស រានាក់ ដដល បតរូវ បានគៅ 

ឲ្យ ្រគបមើ តាម ��ៈ ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព » ( The True and Living Church » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

២០០៨, ទុំព័� ២១ ) ។

• បតើកបធាៃអាវរិងោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីោំកទដល់ពួ្រអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្ររបស់បយើង?

• បតើបយើងអាចោំកទពួ្រអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្ររបស់បយើងដូចជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដលបយើងសាគល់បោយផ្ទាល់បោយ

របបៀបណ្?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើបដើម្បរីោំកទ្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀត។សូមសូម

ឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

ៃឹងបធ្វើនាបពលអនា្តបដើម្បរី�ួយៃិងោំកទថានា្់រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។

សូមសរបសរកូរ៉ុម នន ពួកដប់ពដីរនាក់ជាចំណងប�ើងបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១0៧:២3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរីតួនាទរីរបស់ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

• កសបរាមខ២3បតើព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់កតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើអ្វរី?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបហើយសូមសរបសរបោលលទ្ធិ

បៅបលើរោតាបខៀៃបករោមចំណងប�ើង«្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់»៖្ួកោវកជាោក្សបី្ ិគសសអំ្បីព្រះនាមនៃព្រះពគបីស្ទ

គៅោសគ្ញ្ ិភ្គោក។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ពួ្រប្)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាពួ្រសាវ្រជាសា្រ្សរីពបិសសនៃកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទរាៃៃព័យដូចបមច្?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអ្វរីថដលBible Dictionaryៃិោយអំពរីោ្រ្យៃិងតួនាទរីរបស់ សាវក ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍

អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ពួ្រប្។

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃសាសនាចក្រ្ ឺជាសាវ្រច្បងបៅបលើថ្ៃដរីបហើយថាទរីកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ៏ជាសាវ្រ

ថដរ។ដូបច្នះសរា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ៏ជាសា្រ្សរីពបិសសនៃកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទថដរ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអារម្ណ៍

ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលពួ្រប្ោៃសាដាប់ឬអាៃ្ ស្នុរាងឬទរីបនាទាល់របស់ព្ួរសាវ្រ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយពរី

អារម្ណ៍របស់ព្ួរប្ជាមួយមិតតេរួមថានា្់រ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:២4បោយសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអំពរី

សិទ្ធិអណំ្ចៃិងអណំ្ចនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

• បៅ្រ្ននុងខ២4បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីសិទ្ធិៃិងអណំ្ចនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់?(ក្រុម្រូរ៉ុមរាៃសិទ្ធិៃិង

អំណ្ចបស្ើៃឹង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។អ្ន្រអាចសរបសរពព័ត៌រាៃបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមចំណងប�ើង«នៃ្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់»)។

សូមពៃ្យល់ថាបពលបុរសណ្រានា្រ់កតូវោៃថតងរំាងជាពួ្រសាវ្របនាះពួ្រប្កតវូោៃ្ ្ល់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដូចោនាៃឹង

កបធាៃនៃសាសនាចក្រថដរ។បែុថៃតេកបធាៃនៃសាសនាចក្រថដលជាសង្ជាៃ់ខ្ពស់ជាអធិបតរីបលើបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

្ឺជាបុរសថតរានា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីថដលកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យអៃុវតតេ្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពទាំងអស់។ពួ្រសាវ្រប្្សងបទៀតបកបើ

្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពទំាងបៃះដូចថដលោៃអៃុញ្ញាតបោយកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។បៅបពលកបធាៃសាសនាចក្រសាលាប់

្ណៈកបធាៃទរីមួយកតូវោៃរំសាយបហើយ្រូរុ៉មនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដលរាៃសិទ្ធិៃិងអណំ្ចបស្ើោនាបៅៃឹង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ

រោលាយជាក្រុមអធិបតរីនៃសាសនាចក្រ។្រ្ននុងនាមជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់សាវ្រច្បងថដលបៅរស់កតវូោៃអៃុញ្ញាត

ឲ្យអៃុវតតេ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពទាំងអស់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:២៥បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើល្រូរ៉ុមបព្វ�ិតភាពមួយបទៀតថដលោៃ

រំឭ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះៃិងតួនាទរីរបស់សរា�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមបនាះ។
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គមគ�ៀនទតី ១១២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:២១–៣៨

• បតើ្រូរ៉ុមទរីបរីថដលកពះអរាចស់ោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះជាអ្វរី?(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរ

្កុម ចិ្រសិបនាក់ជាចំណងប�ើងបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើក្រុមចិតសិបនា្រ់រាៃតួនាទរីអ្វរី?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៅបលើរោដារបខៀៃបករោម

ចំណងប�ើង«ក្រុមចិតសិបនា្រ់»៖ពកុមចិតសិបនាក់ពតវូបាៃគៅឲ្យបគពងៀៃ�ំណឹងល្អៃិងគធ្ើជាោក្សបី្ ិគសសនៃ

ព្រះនាមនៃព្រះពគបីស្ទគៅទូទាំង្ ិភ្គោក)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:២6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូល

អំពរីសិទ្ធអំណ្ចនៃក្រុមចិតសិបនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

បដើម្បរី�ួយសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យយល់ពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអំពរីសិទ្ធិអំណ្ចនៃក្រុមចិតសិបនា្់រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោម៖

« បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ បាន ក្ន់ ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព ោុំងអេ់ េបរា្រ់ សាេនាចបក �្រេ់ បទង ់។ បទង ់បាន ប្រោន ឲ្យ ពួក 

សាវក �្រេ់ បទង ់រានាក់ៗ រាល់ ករូនគសា ដដល រាន េបរា្រ់ ន្� បពះ គៅ គលើ ដែនដតី ។ សាវក ច្ង ដដល កុំពុង �េ់គៅ ដដល 

ជា ប្រធាន សាេនាចបក ្ឺ ជា ្រុ្្គល ដត រានាក់ ្ ត់ គៅ គលើ ដែនដតី គនះ ដដល បតរូវបាន ប្រោន េធិទ្ធិ អុំណាច ឲ្យ គប្រើ រាល់ ករូន គសា 

្រព្វែធិតភាព ។. . .

« ពួក ចធិតេធិ្រ នាក់ ្រគបមើ តាម ក្�ចាត់តាុំង នធិងតាម ក្�គែ្ទ� េធិទ្ធិអុំណាច ពតី ្ ណៈប្រធាន ទតី មួ� នធិងករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្់រពតី� 

នាក់ ។. . . ្ណៈ ប្រធាន នន ពួកចធិតេធិ្រនាក់ បតរូវ បាន ដញកគចញ គហើ� បតរូវ បាន ែ្ល់ ឲ្យ នរូវ ករូនគសា គដើម្តី គ ្្វើ ជា អ្ធិ្រតតី គលើ 

ករូ�ុ៉ម នន ពួកចធិតេធិ្រ នាក់ » ( ក្បលួនខានាែភា្២៖ការ្្រែ់្្ងសាសនាច្ក[ ឆ្នាុំ ២០១០ ], ២.១.១

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្រាៃបៅបពលពួ្រប្ោៃអាៃឬោៃសាដាប់

សុៃ្ទរ្រថាបោយសរា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្់រៃិងក្រុមចិតសិបនា្់រ។បបើសិស្សោៃ�ួបអ្ន្រដ្ឹរនាំ

ទាំងបៃះសូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍បនាះ្ ងថដរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:២៧–៣២

្្ះអង្គសជ្ង្រះ្ ន្យល់្ រីរជរែៀរែតដកកូរ៉ុមជាអ្ិរែែរីក្ននុងសាសនាច្កជ្វើការសជ្មចចែិ្ត។

សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្រចង់ឲ្យព្ួរប្បធ្វើរោរសបកមចចិតតេសាមញ្ញមួយជាក្រុម(ឧទាហរណ៍ពួ្រប្អាចសបកមចយ្របទចបកមៀង

បិទសករាប់រោរកប�ុំធម្ៃិោឋាៃបៅបរា៉ាងបរៀៃបលើ្របករោយ)។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរី�បកមើសរបស់ព្ួរប្បហើយ

សបកមចយ្រ�បកមើសបនាះរួមោនា។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃសបកមចចិតតេបហើយសូមពិភា្រសាដូចខាងបករោម៖

• បតើជាធម្រាមៃុស្សមួយក្រុមបធ្វើរោរសបកមចចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវិធរីសាកសតេទាំងបៃះអាចបកបៀបបធៀបៃឹងរោរសបកមចចិតតេ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្់រ

ៃិងក្រមុចិតសិបនា្រ់ោ៉ាងណ្បៅ?

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:២៧–3២រួមោនា,បហើយរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដល្រូរ៉ុមជាអធិបតរីនៃសាសនាចក្របធ្វើរោរសបកមចចិតតេ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពល

ក្ប់កោៃ់បដើម្បរីស្ិរសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើ្រូរ៉ុមជាអធិបតរីបធ្វើរោរសបកមចចិតតេោ៉ាងដូចបមច្?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបហើយអ្ន្រអាច

សបង្ខបចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បោយសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការសគពមចចិត្តរបស់កូរ៉ុមជា

អធិបតបីនៃោសនាចពកពតូវបាៃគធ្ើគ�ើងគៅក្នុងោមគ្គបីៃិងគសចក្ដបីសុចរិត)។

• បតើ្ ុណសម្បតតេិអ្វរីខលែះថដលរំឭ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ30ថដលរាៃសារៈសំខាៃ់សករាប់បងប្អតូៃកបុសទាំងបៃះបដើម្បរីឲ្យរាៃរោរ

សបកមចចិតតេរួមោនា?

• កសបរាមខ3១បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះដល់្រូរ៉ុមជាអធិបតរីនៃសាសនាចក្របៅបពលពួ្រប្បធ្វើរោរសបកមចចិតតេបោយ

បកបើ្ ុណសម្បតតេិទាំងបៃះ?

• បតើរោរដឹងថាកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃសាវ្រពួ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិងក្រុមចិតតេសិបនា្រ់ជាមួយ

ៃឹងកពះកោជាញាកទង់�ួយអ្ន្រឲ្យោំកទអ្ន្រដឹ្រនាំទាំងបៃះបោយបសច្រ្រីទុ្រចិតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងរោរអធិសាឋាៃបហើយបធ្វើរាម

រោរទូនាមៃរបស់ព្ួរប្ោ៉ាងដូចបម្ច?

អានខគម្ីររួមគ្នា

ក្�អាន ខ្ម្ពតី� �ួមោនា អាច ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ 

សាគល់ នធិង �ល់ដឹង ពតី ខ្ម្ពតី� ដដល ពួកគ្ 

កុំពុង េធិកសា បានក្ន់ដត ប្រគេើ�គឡើង ។ 

វា ក៏ អាច ែួ� ពួកគ្ រាន ែុំគនឿ ចធិត្ ក្ន់ 

ដត ខាលាុំង គលើ េមតថែភាព �្រេ់ ពួកគ្ ក្ញង 

ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� គោ� ខលៃលួន គ្ ផាទាល់ ។ 

រាន វិ្តីជា គបចើន ក្ញង ក្� អាន ខ្ម្ពតី� �ួមោនា 

គៅ ក្ញង ថ្នាក់ �ួមោុំង ក្� អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ 

អាន ឮៗ គោ� ខលៃលួនឯង ឬ �ួមោនា ឬ ក្� 

េរូម ឲ្យ េធិេ្ស អាន ឲ្យ ោនា សាដា្រ់ គៅវិញ 

គៅមក ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១១២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:២១–៣៨

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:៣៣–៣៨

្្ះអម្ចាស់ោនផ្ល់ការដឹកនាំរែតន្មជ្រៀែដល់កូរ៉ុមជាអ្ិរែែរីននសាសនាច្ក

សូមចាត់ឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវខ្ម្ពរីរមួយដូចខាងបករោម៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:33,34,ឬ3៥។សូមឲ្យ

សិស្សស្ិរសាខ្ម្ពរីរបហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតអំពរីសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឬក្រុមចិតសិបនា្រ់។បនាទាប់ពរី្ ល្់បពលបវលាក្ប់កោៃ់

បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបៅមុខរោដារបខៀៃបហើយសរបសរបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបៅខាងបករោម

ចំណងប�ើង«្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់»ឬ«ក្រុមចិតសិបនា្រ់»។

្រ្ននុងចំបណ្មបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយសិស្សអាចរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖្ួកោវក�ប់្បីរនាក់គធ្ើកិច្ចការគៅក្នុង

ព្រះនាមនៃព្រះអមាចាស់ៃិងគៅគពកាមការ�ឹកនាំរបស់គណៈពបធាៃទបីមួយក្នុងការោថាបនាោសនាចពក។ពកុមចិតសិបនាក់គធ្ើ

កិច្ចការគៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអមាចាស់គពកាមការ�ឹកនាំរបស់្ ួកោវក�ប់្បីរនាក់។្ួកោវក�ប់្បីរនាក់កាៃ់កៃូគោនៃការ

ពបកាស�ំណឹងល្អនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីទំៃួលខុសកតូវដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្ន្រថដលកតូវោៃបៅបោយកពះអរាចស់

ឲ្យដឹ្រនំាសាសនាចក្ររបស់កទង់។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យោំកទៃិងកទកទង់ព្ួរអ្ន្រដ្ឹរនាំបោយសាដាប់រាមរោរដឹ្រនាំដ៏

បំ្ុស្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១១៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១០៧:៣៩–១០០
បមបរៀៃទរី១១3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:39–១00

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:៣៩–៥៧

្្ះអម្ចាស់ោនជរែើកសតម្ងថារែ្វជិែភា្មិល្រីសសាតដក្ែូវោនជផ្ទរមក រ្ីសម័យរែុរាណ្ រីឪ្ុកជៅកូន្រែុស

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ សាថានភាព អ្ដី ខ្ទះ ណដល អ្ក កំពុរ ជួប្បទ្ទះ  

ឬ នឹរ ជួប ្បទ្ទះ ក្នុរ ងពល ឆ្ប់ៗ ងហើយ អ្ក អាច ទ្ទ្ួល ្បងោជន៍ ពដី ការ ដឹកនាំ ឬ ការ លួរងលាម ពដី ្ពទះវរបិតាសួ្ ៌ របស ់អ្ក ងនាទះ ?

បៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃសូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីសំណួរបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

បៅបពលថដលសិស្សចាប់ប្្ើមរោរពិភា្រសាសករាប់ន្ងៃបៃះនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:39–១00សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

ពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលអាច�ួយពួ្រប្ទទួលោៃរោរដឹ្រនាំៃិងរោរលួងបលាមចិតតេពរីកពះវរបរិាសួ្៌របស់ព្ួរប្។

សូមរំឮ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្់រៃិងក្រុមចិតសិបនា្រ់។

សូមសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:39ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលតួនាទរីមួយ

របស់ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យអ្កងធ្ើការង្រ បង្មើ ខ្រ ការ ផសាយ ដំណឹរល្អសំបៅបៅបលើអ្ន្រថដលរោៃ់

តំថណងបលា្រអយ្យបរោបៅ្រ្ននុងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ(សូមបមើលGuide to the Scriptures,«Evangelist»
scriptures.lds.org; Bible Dictionary,«Evangelist»)។

• បោងរាមខ39បតើបលា្រអយ្យបរោកតូវោៃថតងរាំងឲ្យរោៃ់តំថណងោ៉ាងដូចបមច្?(បពលសិស្សបឆលែើយសូម�ួយពួ្រប្

ឲ្យយល់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គោកអយ្យគកាពតូវបាៃគៅគោយវិវរណៈគ�ើយពតូវបាៃផតងតាំងគៅក្នុងការ�ឹកនាំ

របស់្ ួកោវក�ប់្បីរនាក់)។

សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីតួនាទរីរបស់អ្ន្រថដលរោៃ់តំថណងបលា្រអយ្យបរោ។(បលា្រអយ្យបរោ្ ្ល់រោរកបទាៃពរបព្វ�ិតភាព

ពបិសសថដលបៅថាពររបស់បលា្រអយ្យបរោដល់សរា�ិ្រស្រ្ិសម្រ្ននុងសាសនាចក្រទាំងអស់)។បថៃថែមពរីបលើបនាះសូមសួរ

ថាបតើរាៃៃរណ្រានា្រ់អាចរំឮ្រដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាពររបស់បលា្រអយ្យបរោជាអ្វរី។(ពររបស់បលា្រអយ្យបរោរួមរាៃរោរកបឹ្រសា

របស់កពះអរាចស់សករាប់បុ្្គលរានា្រ់ៗៃិងកបរោសពរីព�ូពង្សរបស់បុ្្គលបនាះបៅ្រ្ននុងថខ្សកសឡាយនៃសាសៃ៍អ៊កីសាថអល។

សូមបមើលពិ្រ ចំងោទះងសចក្ដីជំងនឿ៖ ឯកសារ ងោរ នន ដំណឹរល្អ [ឆ្នាំ២004]«Patriarchal Blessings»
ទំពព័រ១១១–១3)។

អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សថដលោៃទទួលពររបស់បលា្រអយ្យបរោឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីរោរបបកមើរបស់

បលា្រអយ្យបរោ្រ្ននុងបសតេ្រ។(សូមោស់បតឿៃសិស្សថាពររបស់បលា្រអយ្យបរោជាពរដ៏ពិសិដ្ឋបហើយផ្ទាល់ខលែលួៃបហើយពួ្រប្

មិៃ្ួរថច្រចាយជាមួយមៃុស្សទូបៅបករៅពរីសរា�ិ្រក្ួសារបនាះបទ)។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យនៃរោរ

ទទួលពររបស់បលា្រអយ្យបរោៃិងរោរសិ្រសារោរកបឹ្រសាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបនាះ។

សេចក្ដីស្្ើម
គនះ ្ ឺ ដែ្ក ចុងគបក្� នន គមគ�ៀន ោុំង្រតី ដដល ពធិភាកសា ពតី វិវ�ណៈ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៧ ។ វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន កតប់តា គៅ ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៥, ្រ៉ុដន្ 

« កុំណត់បតា ប្រវត្ធិសាបេ្ ្រញ្ជាក់ ថ្ វិវ�ណៈ ភា្គបចើន នន ខ ៦០ ដល ់ខ ១០០ 

្រញ្ចជូល វិវ�ណៈ ដដល បាន ប្រោន ឲ្យតាម ��ៈ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅន្ងៃ ទតី ១១ ដខ វិច្ធិក្ 

ឆ្នាុំ ១៨៣១ » ( ្ុរព្វកថ្ក្ញង ្. នធិង េ. ១០៧ ) ។ ខ្ម្ពតី� ដដល បាន ពធិភាកសា គៅ 

ក្ញង គមគ�ៀន គនះ �ួមរាន បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ អុំពតី ក្� ប្រតធិ្រត្ធិ ពតី្រុរាណ នន ក្� 

គែ្ទ� ្រព្វែធិតភាព មធិល្តីេសាដដក ពតី ឪពុក មក ករូនប្ុរេ ។ វា ក ៏បាន ែ្ល ់នរូវ ក្� ដណនាុំ 

ោក់ទង នឹង តួនាទតី �្រេ់ ថ្នាក់ដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព គែ្សងៗ ែងដដ� ។
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សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យងលាកអយ្យងកា្រ៏សំបៅបលើឪពុ្របៅ្រ្ននុងក្ួសារថដរ។កបធាៃថអស៊រាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃោៃបបកងៀៃថា៖

« គពលខលៃះ លុំោ្រ់ នន ្រព្វែធិតភាព ដដល បាន នធិយ� គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� ្ឺ េុំគៅ គៅ លុំោ្រ់គលាកអ�្យគក្ 

គបោះថ្វាគែ្ទ�ពតី ឪពុកគៅករូនប្រុេ » ( What I Hope You Will Teach Your Children about 
the Temple » Ensign, ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៩៨៥ ទុំព័� ៩ ) ។ 

 

 

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0៧:40ឲ្យឮៗបហើយឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដល

បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រកតវូោៃប ្្ទរបៅសមព័យបុរាណ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:4១–៥៧បយើងអាៃអំពរីបរឿងមួយចៃំួៃថដលអព័ោមោៃ

បធ្វើ្រ្ននុងនាមជាបលា្រអយ្យដ៏សុចរិត។សូមឲ្យសិស្សអាៃកតួសៗ្រ្ននុងខ4១–៥0បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលលំនាំ—ពរីរ

របបៀបថដលអព័ោមោៃបធ្វើដថដលៗបៅបពលបលា្របធ្វើជាអធិបតរីបលើក្ួសាររបស់បលា្រ។

• បតើស្រម្ភាពពរីរអ្វរីខលែះថដលអព័ោមបធ្វើដថដលៗបពលបលា្របធ្វើជាអធិបតរីបលើក្ួសាររបស់ពួ្របលា្រ?(បលា្រោៃថតងរាំង

្រូៃបៅបុរសថដលស្រ្ិសមរោៃ់តំថណងបព្វ�ិតភាពបហើយបលា្រោៃកបទាៃពរដល់ពួ្រប្)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:៥3ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្ន្រថដលអព័ោម

ោៃកបទាៃពរឲ្យបថៃថែមពរីបលើ្រូៃបៅបុរសថដលស្រ្ិសមរបសប់លា្រ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

(សូមបធ្វើឲ្យកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាអព័ោមោៃកបទាៃពរដល់ពូ�ពង្សថដលស្រ្ិសមរបស់បលា្រទាំងអស់រួមទាំង្រូៃបៅកសរី

្ងថដរ)។

• បតើ្ ំរូរបស់អព័ោមអាចបធ្វើជាលំនាំសករាប់ឪពុ្រទាំងឡាយោ៉ាងដូចបម្ច?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបបហើយសូមសរបសរ

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ឪ្ុកផ�លកាៃ់ប្្ជិតភា្មិលគបីសសាផ�កមាៃសិទ្ធិអំណាចគ�ើម្បីពបទាៃ្ រ

�ល់កៃូគៅរបស់្ ួកគគ)។

• បថៃថែមពរីបលើរោរថតងរំាង្រូៃកបុសឲ្យរោៃ់បព្វ�ិតភាពបតើឪព្ុរអាច្ ្ល់រោរកបសិទ្ធពរបព្វ�ិតភាពដល់្ូរៃកបុសឬ្ូរៃកសរី

បៅបពលណ្?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាឪពុ្រអាចចាតថ់ចងរោរកបសិទ្ធពរបព្វ�ិតភាព្រ្ននុងបពលថដលរាៃ�មងៃឺៃិង្ ល្់រោរ

ដ្ឹរនាំឬរោរលួងបលាម)។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោរកបទាៃពរដល់្រូៃបៅរបស់ព្ួរប្អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ

អាចកបសិទ្ធពរដល់សរា�ិ្រក្ួសារប្្សងបទៀតៃិងដល់អ្ន្រប្្សងបទៀតថដលសូមរោរកបសិទ្ធពរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗពរី

បសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« គ្ហោឋាន ដដល ោមន ្រព្វែធិតភាព បតរូវ ដតទទួល បានក្� គមើល ក្�ខុេបតរូវ នធិង ្រគបមើ គោ� ករូ�៉ុម នន 

្រព្វែធិតភាព ។។ ក្� គ្្វើ ដ្រ្រគនះ នឹង នាុំ ឲ្យ ោមន ក្� គបេកឃ្លាន ព�ែ័� ក្ញង ចុំគណាម េរាែធិក នន 

សាេនាចបក គឡើ� » ( The Power of the Priesthood » Ensign ឬ លរីអាហូណា  

ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០,ទុំព័� ៩ ) ។ 

 

សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបពលបវលាថដលពួ្រប្ោៃទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីរោរទទួលរោរកបសិទ្ធពរបព្វ�ិតភាពពរីឪពុ្ររបស់ប្

ឬពរីអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពប្្សងបទៀត។បបើពួ្រប្ពុំទាៃ់រាៃឱរោសបដើម្បរីទទួលពរបព្វ�ិតភាពបទបនាះសូមឲ្យពួ្រប្្ ិតពរីរបបៀប

ថដលប្អាចទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីរោរថស្វងរ្រពរ�ព័យបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ៃិង្ ំៃិត

របស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យពួ្រប្បមើលសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃ។សូមថច្រចាយស្រ្ខរីភាពរបស់

អ្ន្រថាសិស្សអាចថស្វងរ្ររោរដឹ្រនាំៃិងរោរលួងបលាមពរីកពះវរបរិាសួ្៌រាមរយៈពររបស់បលា្រអយ្យបរោៃិងរាមរយៈពរ�ព័យ

បព្វ�ិតភាពថដលោៃចាត់រាំងបោយឪព្ុររបស់ពួ្រប្ឬអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពប្្សងបទៀត។

េូមជួយេិេ្សឲ្យរក

ង�ើញលំន្ំងន្ោះ

លុំនាុំ ្ឺ ជា ្ ុំ�រូ ដដល អាច ដឹកនាុំ 

េកមមេភាព �្រេ់ គ�ើង ។ ដអលគឌើ� 

ោវីឌ គអ ដ្រដណា នន ករូ�ុ៉ម នន ពួក 

សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន ្រគបងៀន 

ថ្ « បពះ្ម្ពតី� គពញ គៅគោ� លុំនាុំ 

ខាង វិញ្ញាណ » ( « A Reservoir 
of Living Water ») [ Church 
Educational System fireside for 
young adults, ន្ងៃ ទតី ៤ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ 

២០០៧ ],ទុំព័� ៤; LDS .org ) ។ ក្� 

�កគមើល លុំនាុំ ្ឺ ជា ែុំនាញ ក្�េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ដ៏ រាន តនមលៃមួ� ។ េរូម ឈ្រ់ 

ម្ងរាកាលក្ញង គពល ្រគបងៀន គមគ�ៀន គដើម្តី 

ពធិភាកសា ពតី ែុំនាញ គនះ នធិង ែុំនាញ គែ្សងៗ 

គទៀត គលើកទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ គប្រើ វា ក្ញង ក្� 

េធិកសា ផាទាល ់ខលៃលួន �្រេ់ ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:៣៩–១០០

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:៥៨–១០០

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្ែួនា្ររីររែស់្រែធានននកូរ៉ុមរែ្វជិែភា្

ជារោររំឭ្រខលែរីមួយសូមសរបសរោ្រ្យបព្ជិ្រភាពមិល្ដីសសាណដកៃិងបព្ជិ្រភាពងអើរ៉ុនបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមសូមឲ្យ

សិស្សសរបសរតំថណងនៃបព្វ�ិតភាពបៅបករោមចំណងប�ើងថដលកតឹមកតូវ។សូមសូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរតថំណងមួយនៃ

បព្វ�ិតភាពបហើយហុចដរីសឬហ្វឺតបៃតេឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតសូមបៃតេបធ្វើស្រម្ភាពបៃះរហូតដល់សិស្សោៃសរបសរតថំណង

ទាំងអស់នៃបព្វ�ិតភាព។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ�ួយោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលចាំោច់។(តំថណងនៃបព្វ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្ររួមរាៃថអលបឌើរសង្ជាៃ់ខ្ពស់បលា្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់ៃិងសាវ្រ។តំថណងនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ៃុ

រាៃឌរី្ុរៃក្ូសង្ៃិងប៊ីស្សព)។

• បតើ្រូរ៉ុមនៃបព្វ�ិតភាព្ ឺជាអ្វរី?(ជាក្រមុថដលោៃបរៀបចំប�ើងថដលរាៃបងប្អតូៃកបុសថដលរោៃ់តំថណងបព្វ�ិតភាព

ដូចោនា)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ប�ើងម្ររោដារបខៀៃបហើយ្ូសរង្វង់បលើតថំណងបព្វ�ិតភាពណ្ថដលកតូវោៃបរៀបចំជា្រូរ៉ុម។សូមបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ�ួយោនារាមរោរ្ួរ។(តំថណងខាងបករោមបៃះរាៃ្រូរ៉ុម៖សាវ្រពួ្រចិតសិបនា្រ់សង្ជាៃ់ខ្ពស់ថអលបឌើរ

សង្ក្ូៃិងឌរី្រុៃ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបសតេ្រៃិមួយៗរាៃ្រូរ៉ុមសង្ជាៃ់ខ្ពស់មួយថដលរាៃកបធាៃបសតេ្រ្ ឺជាកបធាៃ

្រូរ៉ុមបនាះ។បៅ្រ្ននុងវួដៃិមួយៗពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់កតូវោៃបរៀបចំជាក្រុមសង្ជាៃ់ខ្ពស់មួយ)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:60–63,៨៥–៨9,93–94ឲ្យឮៗ។សូម

អបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលចំណុចរួមមួយអំពរី្រូរ៉ុមទាំងបៃះថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើ្រូរ៉ុមបព្វ�ិតភាពទាំងបៃះរាៃអ្វរីថដលដូចោនា?(សូម�ួយសិស្សកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាង

បករោម៖ពបធាៃពតូវបាៃចាត់តំាងឲ្យគធ្ើជាអធិតបីគ�ើយចាត់តាំងកិច្ចការ�ល់កូរ៉ុមប្្ជិតភា្មានាក់ៗ)។

• បោងរាមខ៨៧–៨៨បតើ្រូរ៉ុមសង្ខុសពរី្រូរ៉ុមឌរី្រុៃៃិង្ូររ៉ុមក្ូោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?(ប៊ីស្សពបៅវួដបធ្វើជាអធិបតរីបលើ

្ូររុ៉មសង្។ោត់្រ៏បធ្វើជាអធិបតរីបលើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃទាំងអស់បៅ្រ្ននុងវួដ្ ងថដរ។បៅ្រ្ននុងសាខាកបធាៃសាខា

បដើរតួជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមសង្)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ថដល្រូរ៉ុមនៃបព្វ�ិតភាពៃិមួយៗរាៃកបធាៃរានា្រ់?បតើកបធាៃ្រូរ៉ុមបព្វ�ិតភាពអាច�ួយ

សរា�ិ្រ្រូរ៉ុមរបស់ោត់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:6៨–៨4បោយពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្្ល់រោរបបកងៀៃទា្រ់ទងៃឹង

រោរិោលព័យប៊ីស្សពៃិងតួនាទរីក្រុមកបឹ្រសាសាសនាចក្រ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១0៧:6៥–66ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់្រត់សរាគល់អ្ន្រ

ដឹ្រនាំសាសនាចក្រថដលបធ្វើជាអធិបតរីបលើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងអស់។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសបំៅបលើកបធាៃសាសនាចក្រ។

សូមសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:6៧9១–9២ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

ោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីសិទ្ធិអំណ្ចៃិងទៃំួលខុសកតូវនៃកបធាៃសាសនាចក្រ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបសិទ្ធិអំណ្ចៃិងទៃំួលខុសកតូវជាកបធាៃសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបម្ច?(បទាះ

ជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតសាគល់បសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ពបធាៃោសនាចពកមាៃសិទ្ធិអំណាច

ពគប់ពគង្ ិធបីបរិសុទ្ធៃិង្ រជរ័យទាំងអស់គ�ើយគធ្ើជាអធិបតបីគលើោសនាចពកទាំងមូល។អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្សសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមបរ្ហាញរូបភាពរបស់ពយារោរីសាសនាចក្របច្ចនុប្បៃ្ន។

• បតើវិធរីអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យបោយសារថតសិទ្ធិអំណ្ចបព្វ�ិតភាពថដលរោៃ់បោយកបធាៃសាសនាចក្រ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃអាចរាៃអារម្ណ៍ថារោរបៅបបកមើឬទំៃួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រមិៃសំខាៃ់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហិុង្លែរី។

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃហុិង្លែរីោៃរាៃកបសាសៃ៍ពរីរោរណ៍បៃះដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់។
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គមគ�ៀនទតី ១១៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:៣៩–១០០

« ទុំនួលខុេបតរូវ ក្ញង ក្� គៅ្រគបមើ �្រេ់ អ្ក េុំខាន់ ដរូច ជា ទុំនួលខុេបតរូវ �្រេ់ ខ្ញុំ ក្ញង គៅ្រគបមើ �្រេ់ ខ្ញុំ 

ដដ� ។ ោមន ក្� គៅ្រគបមើ មួ�ណា គៅ ក្ញង សាេនាចបក ដដល មធិន េុំខាន ់គនាះ គទ ។ គ�ើង ោុំង អេ់ ោនា 

ខធិតខុំ ្រុំគពញ តួនាទតី �្រេ់ គ�ើង គដើម ត្ី ប្រោនព� ដល់ ែតីវិត �្រេ់ អ្ក ដនទ » ( « This Is the Work of 
the Master » Ensign ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩៥ ទុំព័� ៧១ ) ។ 

 

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ោមៃរោរបៅបបកមើមួយណ្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលមិៃសំខាៃ់»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃហិុង្លែរីបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:99–១00បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយ្ ិតពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រី

ថ ល្ែងរោរណ៍របស់កបធាៃហុិង្លែរីទា្រ់ទងៃឹងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បោងរាមខ99–១00បតើបយើងកតវូបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីរាៃភាពស្រ្ិសមបៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះអរាចស់?(សិស្ស្ ួរ

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គ�ើម្បីមាៃភា្សក្ដិសមគៅចំគោរះព្រះភ្ក្តព្រះអមាចាស់គយើងពតូវគរៀៃ្ បីតួនាទបីរបស់

គយើងគ�ើយបំគ្ញតួនាទបីគនារះគោយឧសសា�៍)។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

បទាះជាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំបៅកតង់ចំបោះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្រ្រីថតបោលរោរណ៍ថដលខ្ម្ពរីរទាំងបនាះបបកងៀៃអៃុវតតេចំបោះ

សរា�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យពិភា្រសាអំពរីសំណួរខាងបករោម៖សូមអាៃសំណួរម្ងមួយឬសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលពរម្រពរីរោរបបកមើនៃសរា�ិ្រសាសនាចក្ររានា្រ់ថដលបំបពញរោតព្វ្ិរច្ចរបស់ោត់បោយឧសសាហ៍

ពយាោមថដលឬបទ?

• បតើអ្ន្រ្រំពុងបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរៀៃពរីរោតព្វ្រិច្ចរបស់អ្ន្របហើយកបតិបតតេិបោយបសច្រតេរីឧសសាហ៍ក្ប់�ំពូ្របដើម្បរីបបំពញ

រោតព្វ្រិច្ចបនាះ?

សូម្ ្ល់ឱរោសឲ្យសិស្សថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបបំពញតួនាទរីរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងបៅ្រ្ននុង

ក្ុរមក្ួសាររបស់បយើង។សូមឲ្យពួ្រប្្រំណត់បោលបៅបដើម្បរីបបំពញតួនាទរីរបស់ពួ្រប្បោយឧសសាហ៍។
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គមគ�ៀនទតី ១១៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៨
បមបរៀៃទរី១១4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៨

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៨:១–៣

្្ះអម្ចាស់អភ័យជទាសឲ្យន�ម្៉ានជស៊មីម្៉ានចំជោះអជំ្ើោរែររែស់រែ់

សូមចាប់ប្្ើមបបកងៀៃបោយសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតបោយកពះវិញ្ញាណឲ្យបធ្វើអ្វរីមួយថដរឬបទ?បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលបពលអ្ន្រ

បធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨បោយសាងាតប់សងៃៀមរ្របមើលអ្ន្រថដលោៃ

ម្ររ្រពយារោរីបដើម្បរីបស្នើសុំវិវរណៈ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃពតព័រាៃខាងបករោមបោយន�រា៉ាៃបសី៊រា៉ាៃឲ្យឮៗ៖

ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃជាសរា�ិ្របសាមះកតង់រានា្រ់របស់សាសនាចក្រថដលោៃបបកមើបៅ្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃបហើយកតូវោៃបៅជាកបធាៃ

រានា្រ់្រ្ននុងចបំណ្មកបធាៃកោំពរីរនា្រ់នៃ្រូរ៉ុមនៃក្រុមចិតសិបនា្រ់។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរបស់

បលា្របៅន ង្ៃទរី២6ថខធ្នតូឆ្នាំ១៨3៥ថា«បងកបុសន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃោៃម្ររ្រខញនុំបហើយោៃបស្នើសុំកពះបៃ្ទតូលរបស់

កពះអរាចស់រាមរយៈខញនុំោត់ោៃៃិោយថា‹បកោះខញនុំកតូវោៃបំ្លែឺឲ្យដឹងថាខញនុំកតូវបរ្ហាញអារម្ណ៍ៃិងបំណងកោថានារបស់ខញនុំដល់

ពយារោរីបហើយខញនុំកតវូោៃសៃយាថាៃឹងទទួលោៃៃូវវិវរណៈថដលបរ្ហាញកោប់ពរីតួនាទរីរបស់ខញនុំ›»(បៅ្រ្ននុងHistory of the 
Church,២:34៥សូមបមើល្ ងថដរJournals, វ៉ុល ១: ១៨៣២–១៨៣៩,វ៉ុល១of the Journals series of 
The Joseph Smith Papers[ឆ្នាំ២00៨]ទំពព័រ១3៧)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាន�រា៉ាៃរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បៅបពលថដលោត់ៃិោយថា«បំ្លែឺ»ឲ្យៃិោយបៅរោៃ់យែូថសបស៊្ីធ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:១ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប្្ទៀងរាម

រ្របមើលពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃបកោះបលា្របធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យៃិោយបៅរោៃ់

ពយារោរី។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោងរាមអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃបតើពរ�ព័យអ្វរីថដលបយើងចង់បអាយរាៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

បយើងបៅបពលបយើងបធ្វើរាមកពះសូរបសៀងរបស់កពះអរាចស់បោយបពញចិតតេបនាះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេ

ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងគធ្ើតាមព្រះបៃ្ទជូលព្រះអមាចាស់គនារះគយើងពតវូបាៃ

អគញ្ើញឲ្យសុំការអភរ័យគទាស្ បីពទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជារោរបធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះអរាចស់្ឺជាអបញជើញឲ្យរាៃរោរអ្ព័យបទាស?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមពៃ្យល់ថាកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់អាចកតវូោៃសាដាប់ឮរាមរយៈកពះ្ម្ពរីរ

ោ្រ្យសម្រីពយារោរីន ង្ៃចុងបករោយរបស់កទង់ៃិងរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។រោរបធ្វើរាមកពះរួមរាៃរោរបំបពញ

�រីវិតរបស់បយើងបោយស្រម្ភាពសុចរិតថដលនាំម្រៃូវអណំ្ចខាងវិញ្ញាណ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ដូច

ខាងបករោមដ្រកសង់ពរីពិ្រ ចំងោទះងសចក្ដីជំងនឿឲ្យឮៗ ៖«រោរបោរពោ៉ាងឥតបល្អៀងនាំម្រៃូវអណំ្ចបពញបលញនៃដំណឹងល្អ

ម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្ររួមទាំងរោរបបងកើៃ្ររាលាំងឲ្យយ្រឈ្នះបលើភាពទៃ់បខសាយ។រោរបោរពបៃះរួមរាៃស្រម្ភាពថដល

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ២៦ ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៥ នឡរា៉ាន គេ៊ីរា៉ាន ជា េរាែធិក គសាមះបតង់ ក្ញងែុំ�ុំ 

េ៊ី�៉រូន នធិង ប្រធាន រានាក់ ក្ញង ចុំគណាម ប្រធាន បបាុំពតី�នាក់ នន ករូ�៉ុម នន បកុម ចធិតេធិ្រនាក់ 

បាន គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ្ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ឲ្យ េួ� ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ �ក ក្� ដឹកនាុំ 

ោក់ទង នឹង តួនាទតី �្រេ់ គលាក ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៨ រាន វិវ�ណៈ 

ដដល បាន ប្រោន ដល់ នឡរា៉ាន តាម ��ៈ ពយាក្�ី ។



534

គមគ�ៀនទតី ១១៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៨

អ្ន្រមិៃអាច្ិតដល់ពរីដំបូងនៃថ្្ន្រនៃរោរថកបចិតតេដូចជារោរចូលរួមរោរកប�ំុរោរបង់ដរ្វាយមួយភា្ដប់រោរ្ តេល់រោរបបកមើ

ៃិងរោរអ្ព័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ។កពះអរាចស់ោៃសៃយាថា‹អ្ន្រណ្ថដលថកបចិតតេបហើយបធ្វើរាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយនៃ

កពះអរាចស់បនាះៃឹងោៃអត់បទាស›(្�ៃិងស�១:3២ពិ្រ ចំងោទះងសចក្ដីជំងនឿ ៖ ឯកសារ ងោរ នន ដំណឹរល្អ

[ឆ្នាំ២004]ទំពព័រ១3៥)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:២បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលដំបនូាមៃរបសក់ពះអរាចស់

បៅរោៃ់ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃបនាទាប់ពរីោត់កតូវោៃកោប់ថាអំបពើោបរបស់ោត់កតវូោៃអត់បទាស។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

បរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«សូមឲ្យកពលឹងអ្ន្រោៃសងៃប់បសងៃៀមអំពរីរ�ំហរខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រចុះ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរកបឹ្រសា«្រុំកបឆំ្ងៃឹងសបំ�ងរបស់[កពះអរាចស់]»អាច�ួយៃរណ្រានា្រ់ឲ្យកពលឹងោៃសងៃប់បសងៃៀម

បោយរបបៀបណ្?

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីបោលរោរណ៍ថដលដ្រកសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:១–២អំពរីរោរអត់បទាសរបស់

កពះអរាចស់នាំម្រៃូវអ្វរី។(សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេសូមកោ្រដថាកតូវ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូច

ខាងបករោម៖ការអត់គទាសរបស់ព្រះអមាចាស់នាំមកៃូវការសងៃប់គសងៃៀម�ល់ព្លឹងរបស់គយើង)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបពលខលែះមៃុស្សថដលោៃថកបចិតតេឆងៃល់ថាបតើព្ួរប្កតវូោៃអត់បទាសោបបហើយឬបៅបកោះព្ួរប្បៅ

ថតរាៃអារម្ណ៍ពរីបៃ្ទនុ្ររបស់អំបពើោប។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលដំបូនាមៃសករាប់អ្ន្រថដលអាច្រំពុងពុះោរឲ្យកពលឹងពួ្រប្ោៃសាងាតប់សងៃៀម។

កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃរាៃកបសាសៃ៍៖

« [បពឹក] បពលឹម នន ក្� អត់ គោេ អាច នឹង មធិន គកើតគឡើង ោុំងអេ់ ក្ញង គពល ដត មួ� គនាះ គទ ។  

េរូម កុុំ ចុះចាញ់ គ្រើ អ្ក ្ររាែ័� គលើក ដុំ្ររូង គនាះ ។ ជា ញឹកញា្រ់ ចុំណុច ដ ៏ពធិបាក ្រុំែុត នន ក្�ដប្រចធិត្  

្ឺ បតរូវ អត់គោេ ឲ្យ ខលៃលួន ឯង ។ ក្�បាក់ទឹកចធិត្ ្ឺ ជា ចុំដណក មួ� នន ក្�សាកល្ង គនាះ ។ េរូម កុុំ 

ចុះចាញ់ ។ ទធិវា ដ៏ ដចងចាុំង នឹង គកើត គឡើង ។

« យ៉ាង គនាះ ‹ គេចក្តី េុខសាន្ �្រេ់ បពះ ដដល ហួេ គលើេ ពតី . . . ្ុំនធិត › នឹង គកើត រាន គៅ ក្ញង ែតីវិត 

�្រេ់ អ្ក សាជា្មេតី ។ [ ភតីលតីព ៤:៧ ] ។ គហើ� គនាះ អ្ក នឹង បាន ដរូច បទង់ ្ឺ មធិន នឹកចាុំ អុំគពើ បា្រ �្រេ់ អ្ក គទៀត គឡើ� ។ 

គតើ អ្ក នឹង ដឹង គោ� �គ្រៀ្រ ណា ? អ្ក នឹង ដឹង ! [ េរូម គមើល ម៉រូសា� ៤:១–៣ ] » ។ « The Brilliant Morning of 
Forgiveness » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៥ ទុំព័� ២០ ) ។

• បតើអ្ន្រៃឹងពិពណ៌នាថាបតើរោរបធ្វើឲ្យកពលឹងអ្ន្រោៃសងៃប់បសងៃៀមបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្ដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:3បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលរោរទូនាមៃថដលកពះអរាចស់

ោៃកបទាៃដល់ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃ។

• បតើរោរទូនាមៃអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បងកបុសបសី៊រា៉ាៃ?(បដើម្បរី«បករោ្រប�ើងបហើយសូមកបយព័ត្នពរីបពលបៃះ

តបៅ្រ្ននុងរោរបោរពរាមសម្ប្ទាំងឡាយរបស់[ោត់]»។ោ្រ្យងោរពតាមរាៃៃព័យថាកពមបធ្វើរាមឬកបតិបតតេិរាម។

ោ្រ្យសម្ប្្ឺជារោរសៃយាឬជាបសច្រ្រីសញ្ញា)។

• បតើបយើងោៃបធ្វើសម្ប្អ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច«កបយព័ត្នពរីបពលបៃះតបៅ»្រ្ននុងរោរបោរពរាមសម្ប្របស់

ពួ្រប្។បបើរាៃបពលអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរាៃរោរកបយព័ត្នរោៃ់ថតខាលាំង្រ្ននុងរោរបោរពរាមសម្ប្

របស់ព្ួរប្។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពៃ្យល់ពរីរបបៀបនៃបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

១0៨:១–3អាចបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឬមិតតេ្្រ្ិឬសរា�ិ្រក្រុមក្ួសារឲ្យបោរពរាមសំប�ងរបស់កពះអរាចស់ៃិងទទួលោៃ

រោរអត់បទាស។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបហើយរាៃអារម្ណ៍សងៃប់បសងៃៀមអំពរី�ំហរ

ខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្របៅចំបោះកពះ្្្រ្កពះអរាចស់។

ពន្យល់

េរូម ែល្់ ឱក្េ ឲ្យ េធិេ្ស ពន្យល ់ពតី 

គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ ៍ដដល គលើក 

ទឹកចធិត្ ពួកគ្ ឲ្យ ្ ធិត ក្ន់ ដត គបចើន នធិង 

ដេ្វង �ក ក្��ល់ដឹង ក្ន់ដត ប្រគេើ� 

មុនគពល ្រគបងៀន អ្ក ដនទ ។ អ្ក អាច 

អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ ពន្យល់ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ ៍ជា នដ្រូ ឬ ជា បកុម តរូច ជា 

ក្� េដមង្ ជាម�ួ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ ឬ ជា 

ក្� េ�គេ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៨

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៨:៤–៨

្្ះអម្ចាស់្រែទានការ្ូរនាមននិងការសនយារែតនម្ដល់ន�ម្៉ានជស៊មីម្៉ាន

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើពួ្រប្ោៃឮពរីបសច្រតេរីកបរោសឲ្យរាៃ�ំៃុំមុតរាំមួយឬបទ។បបើរាៃៃរណ្រានា្រ់ោៃឮសូមសូមឲ្យ

ពួ្រប្ពៃ្យល់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃយល់អំពរីបសច្រតេរីកបរោសបនាះ។បបើពួ្រប្កតវូរោរ�ំៃួយសូមពៃ្យល់ថាបសច្រតេរីកបរោសឲ្យ

រាៃ�ំៃុំមុតរំាមួយ្ឺរោរកបមូល្្នុំពិបសសសករាប់«រោរបបកងៀៃពបិសសដល់អ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពៃិងរោរោំកទសករាប់រោរ

ឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរោំកទកបធាៃសាសនាចក្រ្ ្រី»(David B. Haight,«Solemn Assemblies»
Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ១994ទំពព័រ១4)។បៅថខធ្នតូឆ្នាំ១៨3២កពះអរាចស់ោៃសៃយាចបំោះព្ួរបរិសុទ្ធថាបបើពួ្រប្

សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរាៃក្រុម�ំៃុំដ៏មុតរាំមួយបនាះកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរ�ព័យដ៏អសាចរ្យម្របលើពួ្របរិសុទ្ធ

(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:៧0–៧៥,១១៧–១១9)។បៅថខធ្នតូឆ្នាំ១៨3៥បៅបពលថដលវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៨កតូវោៃកបទាៃដល់ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃបនាះកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បៅសល់

ថតបរីថខបទៀតបែុបណ្ណះបដើម្បរីបធ្វើរោរឧទ្ទិស។បៅចបរាលាះថខម្ររាៃិងថខឧសភាឆ្នាំ១៨36រាៃរោរកប�ុំមួយចំៃួៃកតូវោៃ

បធ្វើប�ើងបៅទរីក្រងុខឺត�ង់រោរកប�ុំមួយចំៃួៃកតូវោៃចាត់ថាជា�ំៃុំមុតរាំ។អំ�នុងសោដាហ៍បៅន្ងៃទរី២៧ថខមិនាឆ្នាំ

១៨36�ំៃំុមុតរាំកតូវោៃបធ្វើប�ើងជាថ ្្ន្រនៃរោរឧទ្ទិសឆលែងនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់រួមទាំង�ំៃុំមុតរាំមួយបដើម្បរីបបកងៀៃ

ដល់អ្ន្រដ្ឹរនាំបព្វ�ិតភាពថដលោៃបធ្វើប�ើងបៅន្ងៃទរី30ថខមិនាឆ្នាំ១៨36។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:4–6ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវ

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងន�រា៉ាៃថាបលា្រៃឹងោៃទទួលបៅ្រ្ននុង�ំៃុំមុតរំា។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលកោប់ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃថាោត់ៃឹងទទួលោៃអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

រោរបបកងៀៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់បងកបុសបស៊ីរា៉ាៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាច

កតូវពៃ្យល់ថាបសច្រតេរីោស់បតឿៃ្ឺជាោ្រ្យនៃរោរទូនាមៃឬរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេ។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃពកងងឹដល់បងប្អតូៃកបុសរបសោ់ត់បោយរបបៀបណ្?

សូមសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:៧–៨។ពួ្រប្អាចរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិត

ខុសៗោនារួមទាំងបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គយើង្ពងឹងអ្ក�នទតាមរយៈការសៃ្ទនាៃិងទគង្ើរបរសគ់យើង។អ្ន្រអាច្ ្ល់

បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើអ្ន្រអាចពកងឹងមៃុស្សទាំងឡាយថដលបៅ�ំវិញខលែលួៃអ្ន្ររាមរយៈរោរសៃ្ទនាបោយរបបៀបណ្?បតើអ្ន្រអាចពកងឹងមៃុស្ស

ទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃអ្ន្ររាមរយៈទបង្វើរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណ្?

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់បទពិបសាធៃ៍បពលថដលៃរណ្រានា្រ់ោៃពកងឹងព្ួរប្រាមរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃទូនាមៃដល់

ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃបៅ្រ្ននុងខ៧។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្អាចពកងឹងបៅន្ងៃបៃះៃិងស្រម្ភាពជា្រ់លា្រ់ណ្មួយថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើ

បដើម្បរីពកងឹងអ្ន្របនាះ។

សូមកោប់សិស្សថាន�រា៉ាៃបសី៊រា៉ាៃបៃតេរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរហូតដល់ោត់សាលាប់។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថដលបៅ្រ្ននុង្ ុ្រ

លរីបប៊ីទរីោៃបៅបហើយថតងរាំងន�រា៉ាៃបធ្វើជាសរា�ិ្ររានា្រ់្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅន្ងៃទរី១6ថខម្ររាឆ្នាំ

១៨39បែុថៃតេន�រា៉ាៃោៃសាលាប់មុៃបពលទទួលសំបុកតពរីរោរបៅ្ ្រីរបស់ោត់ពរីពយារោរី។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍បពលៃរណ្រានា្រ់ោៃពកងងឹអ្ន្រឬបពលអ្ន្រោៃពកងងឹៃរណ្រានា្់រ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៧
បមបរៀៃទរី១១៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៧

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៧:១–៦

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ោនជ�ើញការនិមិែ្តននន្រជសជ�សាទាល

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ។(អ្ន្រអាចអបញជើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបសៀ

វបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រតក់រារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ)។

• បតើៃរណ្ប្ខលែះថដលជាមៃុស្សសំខាៃ់បំ្ ុតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?បតើបហតុអ្វរីោៃជាព្ួរប្សំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រ?

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរី្ ិតបហើយអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាវរាៃសារៈសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រ្រ្ននុងរោរដឹងថាមៃុស្សថដលអ្ន្រកសឡាញ់ៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីរសប់ៅ្រ្ននុង

ៃ្របសប�សាទាលបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៧រាៃៃូវរោរពិពណ៌នាពរីរោរៃិមិតតេរបស់យែូថសបស៊្ីធថាបលា្រោៃប�ើញ

ៃ្របសប�សាទាល។បៅ្រ្ននុងរោរពិពណ៌នាបៃះបលា្រោៃកោប់ប្មះបុ ្្គលមួយចៃំួៃថដលបលា្រោៃប�ើញបៅទរីបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៧បដើម្បរីបរៀៃពរីកបវតតេិនៃវិវរណៈបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៧:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីៃ្របសប�សាទាល។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៧:៥–6ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយកោប់មៃុស្សថដលយែូថសបស៊្ីធោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។

• បតើយែូថសបស៊្ីធោៃប�ើញៃរណ្បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល?(កពះវរបរិាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទអព័ោមអព័កោហាំរាដាយ

ៃិងឪពុ្ររបស់យែូថសបៃិងអាលវៃិជាបងកបុសរបស់យែូថសប។វអាចរាៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរចង្អនុលបរ្ហាញថាឪព្ុរ

ៃិងរាដាយរបស់យែូថសបបៅរស់បៅប�ើយបទ្រ្ននុងបពលបនាះរាមពិតបៅឪពុ្ររបស់បលា្រ្រំពុងបៅ្រ្ននុបៃ្ទប់បនាះជាមួយបលា្រ

រោលបលា្រោៃប�ើញរោរៃិមិតតេបនាះ។វរាៃៃព័យថារោរៃិមិតតេបនាះបលា្រមៃិោៃប�ើញអ្ន្រថដលបៅៃ្របសប�សាទាល

រួចបហើយបនាះបទបែុថៃតេជារោរៃិមិតតេពរីអ្ន្រថដលៃឹងបៅទរីបនាះ)។

• កសបរាមខ6បតើបហតុអ្វរីោៃជាយែូថសបរាៃរោរញាប់ញព័របពលបលា្រោៃប�ើញថាអាលវៃិជាបងកបសុរបស់បលា្រៃឹង

បៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលបនាះ?

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ២១ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៣៦ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ែួ្រ ជាមួ� ទតីប្រឹកសា 

នន ្ ណៈប្រធាន ទតីមួ� �្រេ់ គលាក ្ណៈ្រ៊ីេ្សព មក ពតី ទតីបកុង ខឺត ឡង់ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី 

ឪពុក �្រេ់ គលាក នធិង គេមេៀន �្រេ់ គលាក គៅ ្រន្ទ្រ់ ជាន ់ខាងគលើ នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ 

ខឺតឡង់ ដដល ែធិត នឹង សាងេង់ �ួច ។ ្រុ�េ ោុំង្រ៉ុនាមន នាក់ គនះ បាន ែួ្រែុុំ ោនា 

េបរា្រ់ ក្� ប្្រ់ប្ង នន ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ក្ញង ក្� គ�ៀ្រចុំខលៃលួន េបរា្រ់ ក្� ឧទ្ទធិេ បពះវិហា� 

្រ�ិេុទ្ ។ ក្ញង គពល គនាះ ពយាក្�ី បាន គេើញ ក្� នធិមធិត្ មួ� ពតី ន្� គេគឡសាទាល 

គហើ� បាន ឮ បពះអរាចាេ់ ប្រក្េ ពតី �គ្រៀ្រ ដដលបទង់នឹង ក្ត់គេចក្តី អ្ក ដដលបាន 

សាលា្រ់ គោ� ោមនចុំគណះ ដឹង នន ដុំណឹងល្អ ។ វា៉�ិន ផា�ីេ ដដល ជា គេមេៀន �្រេ់ 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅគពល គនាះ បាន កត់បតាក្�នធិមធិត្ គៅ ក្ញង គេៀវគៅ កុំណត់គហត ុ�្រេ់ 

ពយាក្�ី ។ ដែ្ក មួ� នន កុំណត់បតា ក្ញង ក្� នធិមធិត្ គនាះ គបក្�មក បតរូវ បាន ្រញ្ចជូល គៅ 

ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា កណ្ឌ ១៣៧ ។

េូមែ្តល់ងពលងវលា

ដល់េិេ្សគិត

គៅគពល អ្ក េួ� េុំណ�ួ េរូម ែល្់ 

គពល ដល់ េធិេ្ស ្ ធិត អុំពតី ចគមលៃើ� �្រេ់ 

ពួកគ្ ។ ជាញឹកញា្់រ េុំណួ� ដដល 

រាន ប្រេធិទ្ធិភាព នាុំ គៅ �ក ក្�្ធិត 

នធិង ក្�ពធិចា�ណា គហើ� េធិេ្ស អាច 

បតរូវក្� គពលគវលា គដើម្តី �ក ចគមលៃើ� 

គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� �្រេ់ ពួកគ្ ឬ គដើម្តី 

្ធិត ពតី ចគមលៃើ� ដ៏ រាន ន�័ ។ គោះ្រតីជា 

ចគមលៃើ� �្រេ់ េធិេ្ស មធិនល្អ ឥតគខាចាះ 

ក្តី ក៏ េធិេ្ស នឹង គ�ៀន ពតី គមគ�ៀន ដ៏ េុំខាន់ 

គៅគពលពួកគ្្ធិតអុំពតីគេចក្តីពធិត 

នន ដុំណឹងល្អ នធិង ដចកចា� 

ពតី្ុំនធិត�្រេ់ពួកគ្ ។
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បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតពរីមូលបហតុថដលបទពិបសាធៃ៍បៃះរាៃអតថែៃព័យជាពិបសសសករាប់យែូថសបស៊្ីធ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

យែូថសបស៊្ីធកសឡាញ់ៃិងបរោតសរបសើរអាលវិៃជាបងកបុសរបស់បលា្រខាលាំងណ្ស់។អាលវៃិ្៏រកសឡាញ់យែូថសបថដរ

បហើយោត់ោៃោំកទយែូថសប្រ្ននុងរោរបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលផ្ទាំងចំណ្ររាសពរីបទវរាមរ៉ូនណ។បៅថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨២3

រោលអាលវិៃអាយុ២៥ឆ្នាំបហើយយែូថសបអាយុ១៧ឆ្នាំអាលវិៃកសាប់ធាលា្រ់ខលែលួៃឈឺជាទមងៃៃ់។បៅបពលសាថាៃភាព�ំងឺ

របស់ោត់រោៃ់ថតធងៃៃ់ធងៃរបហើយវបរ្ហាញថាោត់ៃឹងសាលាប់ឆ្ប់ៗបនាះបលា្រោៃទូនាមៃយែូថសបថា៖«បងចង់ឲ្យប្អតូៃរោលាយ

ជាប្រ្ងល្អបហើយបធ្វើអ្វរីក្ប់ោ៉ាង្រ្ននុងអណំ្ចរបស់ប្អតូៃបដើម្បរីទទួល្រំណត់ករា។សូមរាៃបសច្រតេរីបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរទទួល

រោរថណនាំបហើយរ្រសាក្ប់បទបញ្ញតតេិថដលោៃកបទាៃម្រដល់ប្អតូៃ»(ដ្រកសង់បចញពរី Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ២00៧]ទំពព័រ40១សូមបមើល្ ងថដរChurch History in the Fulness of 
Times Student Manualបោះពុម្ពបលើ្រទរី២[Church Educational System manualឆ្នាំ២003]ទំពព័រ

4១–4២)។

រោរសាលាប់របស់អាលវិៃោៃនាំម្រៃូវរោរបសា្របៅោ៉ាងខាលាំងដល់ក្ួសារស្៊ីធ។អាចារ្យ្រ្ននុង្ូមិោ៉ាលនមែរាែរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រ

ោៃចាត់ថចងពិធរីបុណ្យសពរបស់អាលវិៃ។«បោយសារអាលវិៃមិៃធាលាប់ជាសរា�ិ្របៅ្រ្ននុងក្រុម�ំៃុំរបស់បលា្រអាចារ្យ

បនាះោត់ោៃបឆលែៀតបបកងៀៃថាអាលវិៃៃិងមិៃកតូវោៃសប្រ្គះប�ើយ។វលិាលាមស្៊ីធថដលជាប្អតូៃកបុសរបស់យែូថសប

ោៃរំឭ្រប�ើងថា៖‹[អាចារ្យ]���ោៃកបរោសោ៉ាងចបាស់ថា[អាលវៃិ]ោៃចុះឋាៃៃរ្របោយសារអាលវិៃមិៃថមៃ

ជាសរា�ិ្រកពះវិហារបែុថៃតេោត់ជាប្រ្ងល្អបហើយឳពុ្រខញនុំមិៃបពញចិតតេចំបោះបរឿងបៃះបទ›»(ដ្រកសង់បចញពរីទំពព័រ40១,

403)។

ផ្លកកពលឹ្ េមាគាល់កណៃ្្បញ្នុោះអាលវៃិេ្ម៊ីធណែលជាប្កបរុេចប្របេ់ពយាការីយ៉ូណេបេម្៊ីធ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីអារម្ណ៍របស់យែូថសបស្៊ីធរោលបលា្រប�ើញអាលវៃិបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៧:៧–១០

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្្ រីរជរែៀរែតដល្្រង់នឹងកាែ់ជសចក្រីមនុស្សតដលសាលារែ់ជោយរមនចំជណះដឹងននដំណឹងល្អ

សូមសរសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ងហ្ុរអ្ដី បាន ជា អាលវិន អាច ចូល ក្នុរ ន្រ ងសង�សាទាលបាន ងទាទះ បដីជា 

ងលាក មិន បាន ទ្ទ្ួលបុណ្យ ្ជមុជទ្ឹក ងពល ណដល ងលាក ងៅ រស់ក៏ងោយ ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៧:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលបសច្រ្រីពិតថដល�ួយបឆលែើយៃឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីថដលកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធថដលអាចបឆលែើយៃឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ?

(សិស្ស្ួរកោប់ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖មៃុស្សទាំងអសផ់�លោលាប់គោយោមាៃចំគណរះ�ឹងនៃ�ំណឹងល្អ

អ្កផ�លៃឹងទទួលយក�ំណឹងល្អៃឹងស្ងៃគរគសគ�ោទាលទុកជាមរតក។)

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាចលួងបលា្រដល់អ្ន្រថដលរាៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់ោៃសាលាប់បោយោមៃចំបណះដឹងនៃដំណឹងល្អ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៧:៧–៨មុៃកទង់

ោៃបបើ្រសថម្ងបោលរោរណ៍នៃរោរបធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណៈ�ៃ។សិស្សៃឹងស្ិរសាវិវរណៈនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ

សករាប់មរណៈ�ៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៧:9ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីវិធរីថដលកទង់ៃឹងរោត់បសច្រ្រីមៃុស្សទាំងអស់។

• កសបរាមខ9បតើកពះអរាចស់ៃឹងរោត់បសច្រ្រីបយើងបោយរបបៀបណ្?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេចបមលែើយរបស់

ពួ្រប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចំងអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងកាតគ់សចក្ដបីគយើងតាមកិច្ចការរបស់គយើងៃិង

បំណងនៃ�ួងចិត្តរបស់គយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាបំណងកោថានារបស់បយើងៃិង្រិច្ចរោររបស់បយើងរាៃសារៈសំខាៃ់ទាំងពរីរ?

សូមអាៃឧទាហរណ៍ៃិមួយៗដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។បនាទាប់ពរីឧទាហរណ៍ៃិមួយៗសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយតបបៅៃឹងសំណួរបៃះ៖

• បតើឧទាហរណ៍បៃះបរ្ហាញពរីសារៈសំខាៃ់នៃបំណងកោថានារបស់បយើង្រ៏ដូចជា្រិច្ចរោររបស់បយើងោ៉ាងដូចបមច្?

១� សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររានា្រ់រាៃបំណងកោថានាសុចរិតបដើម្បរីបរៀបអាោហ៍ពោិហ៍បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីរោរ

បបកមើោ៉ាងបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របពញមួយ�រីវិតសរា�ិ្ររានា្រ់បៃះសាលាប់បោយោមៃឱរោសបដើម្បរី្ សារភាជាប់ជាសាវាមរី

្រិោបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបទ។

២� យុវ�ៃរានា្រ់រ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបសោ់ត់ោ៉ាងខាជាប់ខជលួៃបហើយបំបពញតួនាទរីបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃរបស់ខលែលួៃ។

ោត់រាៃបំណងកោថានាដ៏មុតរំាបដើម្បរីបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងបែុថៃតេមៃិអាចបធ្វើដបូចានាះោៃបោយសារថត

ពិរោរភាព។

3� យុវនារីរានា្រ់រាៃរោរ្ ុំ្ួៃៃឹងយុវនារីរានា្រ់បទៀត។នាងបធ្វើពុតជារា្រ់ទា្រ់បែុថៃតេចង់ឲ្យរាៃបរឿងអាក្រ្រ់ប្រើតប�ើងចំបោះ

យុវនារីរានា្រ់បទៀតបនាះ។

4� យុវ�ៃរានា្រ់រាៃ្ ំៃិតបលា្លៃ់បហើយប្មៃិោៃថស្វងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចស់បដើម្បរីផ្លាស់ប្តូរ្ ំៃិតៃិងអារម្ណ៍ថដលមៃិ

កតឹមកតូវរបស់ខលែលួៃប�ើយ។

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖
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« គតើ អ្ក បបាកដ ដដ� ឬ គទ ថ្ នឹង ពុុំ រាន គោេ គៅ គបក្ម បកតឹ្យវិន័� នន បពះ គ្រើ គ�ើង បោន់ដត គចៀេវាង 

គចញ ពតី អុំគពើ អាបកក់ គនាះ ? ចុះ គ្រើ េធិន ជា អ្ក �ីករា� នឹង ្ ុំនធិត នធិង ្រុំណងបបាថ្នា ដដល អាបកក់ គៅ វិញ 

គនាះ ?

« គតើ អា�មមេណ៍ េម្អ្រ់ នឹង មធិន បតរូវ បាន គលើក គឡើង គៅ ន្ងៃ នន ក្�ែុំនុុំែបមះ គទ ឬ អតី ? ចុះ ក្�បចដណន វិញ ? 

ចុះ ក្�គលាភ ចង់ បាន គនាះ ?. . .

« ចគមលៃើ� �្រេ់ គ�ើង គៅនឹង េុំណ�ួ ដ្រ្រគនាះ ្ររ្ហាញ ពតី អ្វតី ដដល គ�ើង អាច គៅ ថ្ ដុំណឹង អាបកក់ ថ្ គ�ើង អាច រាន អុំគពើ បា្រ  

គោះ្រតីមធិនបាន ប្របពឹត្ក្តី  គោ� បោន់ ដត ្ ធិតតាម អា�មមេណ៍ នធិង ្រុំណង នន ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង្រ៉ុគណាណះ ។

« វា ក៏ រាន ដុំណឹងល្អ ែងដដ� ។ គបក្ម បកឹត្យវិន័� �្រេ់ បពះ គ�ើង អាច បតរូវ បាន ែ្ល់ �រ្វាន់ ឲ្យ េបរា្រ់ គេចក្តី េុច�ិត គោះ ជា 

គ�ើង មធិន បាន គ្្វើ អ្វតី ដដល ោក់ទង នឹង ព�ែ័� ោុំងគនាះ ក៏ គោ� ។

« គពល ន�ណា រានាក់ ចង់ គ្្វើ អ្វតី មួ� េបរា្រ់ ឪពុក គកមេក �្រេ់ ខ្ញុំ ្រ៉ុដន្ បតរូវ បាន ្ររ្អាក ់គោ�សា� សាថានភាព ណាមួ� ោត់ នធិង 

នធិយ� ថ្ ‹ អ�្ុណ ។ េបរា្រ់ ្រុំណង ល្អ �្រេ់ អ្ក › ។ បេគដៀង ោនា គនាះ ដដ� ខ្ញុំ គែឿ ថ្ បពះវ�្រធិតាេួ្៌ �្រេ់ គ�ើង នឹង 

ទទួល �ក ្រុំណង បបាថ្នា ពធិត គចញពតីគ្រះដរូង�្រេ់គ�ើង ែុំនួេឲ្យេកមមេភាព ដដល ពុុំ អាច គ្្វើ គៅបានគោ� ពធិត គនាះគទ » 

(The Desires of Our Hearts,”Ensign, ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៩៨៦,ទុំព័� ៦៦ ) ។

• បតើវរាៃឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រោ៉ាងណ្ថដរបោយដឹងថាអ្ន្រៃឹងកតូវោៃរោត់បសច្រ្រីកសបរាម្ិរច្ចរោរៃិងបំណងកោថានានៃ

ដួងចិតតេរបស់អ្ន្រ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៧:១0ឲ្យឮៗបហើយឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលបសច្រ្រីពិត

មួយបទៀតថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃអំពរីអ្ន្រថដលៃឹងស្នងៃ្របសប�សាទាលទុ្រជាមរត្រ។

• កសបរាមខ១0បតើៃរណ្ៃឹងកតូវោៃសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖

គក្មងៗទាំងអស់ផ�លោលាប់មុៃអាយុទទួលខុសពតូវៃឹងពតូវបាៃសគ្ង្ររះគៅក្នុងៃគរគសគ�ោទាល)។

សូមកោប់សិស្សថាបពលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៃះបលា្រៃិងអិមរា៉ាោៃរងទុ្រ្ខពរីរោរសាលាប់នៃ្រូៃទាំងបៃួរបស់

ពួ្របលា្ររួមទាំង្ូរៃចិញ្ចឹមរានា្រ់្ ង។បករោយម្រ្រូៃពរីរនា្រ់បទៀតរបស់ព្ួរបលា្រ្រ៏ោៃសាលាប់រោលបៅជាទារ្រថដរ។

ផ្លកកពលឹ្ េមាគាល់កណៃ្្បញ្នុោះអាលវៃិេ្ម៊ីធជាកូៃកបរុេរបេ់យ៉ណូេបៃិ្អិមមា៉ាេ្ម៊ីធ។
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សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតោៃបបើ្រសថមង្បៅ្រ្ននុងខ១0អាចនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេដល់ក្រុម

ក្ួសារថដលប្រើតទុ្រ្ខបោយសារោរសាលាប់របស្់រូៃ។សូម្ ្ល់បពលឲ្យព្ួរប្្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃឬថដល

សរា�ិ្រក្ួសាររាៃបពលថដលបសច្រ្រីពិតបៃះោៃនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមចិតតេ។

• បតើបយើងោៃបរៀៃអ្វរីខលែះបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៧អំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីកបទាៃដល់

មៃុស្សទាំងអស់ៃូវឱរោសបដើម្បរីរសប់ៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ។អ្ន្រអាច្ ្ល់ឱរោសឲ្យសិស្សថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់

ពួ្រប្ថដរ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា  

១០៦–១០៨; ១៣៧ ( គមគ�ៀន ទតី ២៣ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១06–៨:១3៧(បមបរៀៃទរី២3)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្មគនះ ្ ឺ ជា គេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៦–១០៨; ១៣៧ ( គមគ�ៀន ទតី ២៣ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល 

អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក 

្ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១៖(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៦;១០៧:១–២០)
តាម��ៈ ក្�េធិកសា បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ វា៉�ិន គ្គឌើ�ី គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៦ េធិេ្ស បាន គ�ៀន 

ថ្ ប្រេធិនគ្រើគ�ើង្រនាទា្រខលៃលួនចុំគោះបពះអរាចាេ់ គនាះ បទង់នឹង រាន គេចក្តី គមតាតាក�ុណា មក គលើ គ�ើង គលើក គ�ើង គឡើង គហើ� 

ែ្ល់ បពះ្ុណ នធិង ក្�ធានាអះអាង ដល់ គ�ើង ។ េធិេ្ស ក៏ បាន ចា្រ់គែ្ើម ក្�េធិកសា �្រេ់ ខលៃលួន ពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១០៧ ដដលជាវិវ�ណៈមួ�គលើ្រព្វែធិតភាព ។ គចញពតីកណ្ឌ គនះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ្រព្វែធិតភាពមធិល្តីេសាដដក ្ ឺ តាម �គ្រៀ្រ ននបពះរាជា្ុរបតា នន 

បពះ ។ ពួកគ្ ក៏ បាន េធិកសា ែងដដ� ពតី តុំដណង នធិង ទុំនួល ខុេបតរូវ នានា នន ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន នធិង មធិល្តីេសាដដក ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:២១–៣៨)
គៅគពល េធិេ្ស បាន ្រន្ ក្�េធិកសា �្រេ់ ខលៃលួន ពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧, គនាះពួកគ្បាន គ�ៀន អុំពតី ទុំនួល ខុេបតរូវ នន 

្ណៈប្រធានករូ�៉ុម នន សាេនាចបក ៖ ្ណៈប្រធាន ទតីមួ� ករូ�៉ុមននពួកសាវកដ្រ់ពតី�នាក់ នធិង ករូ�៉ុមននពួកចធិតេធិ្រនាក់ ។ ពួកគ្ក៏ បាន គ�ៀន 

ែងដដ� ថ្ ក្�េគបមចចធិត្ នន ្ ណៈប្រធាន ករូ�៉ុម ោុំង គនះ ្ ឺ គ្្វើ គឡើង គោ� សាម្្គតីភាព នធិង គោ� គេចក្តីេុច�ិត ។

ន្ងៃទដី៣៖(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:៣៩–១០០;១០៨)
គចញពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧, េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ គលាក អ�្យគក្ បតរូវបាន គៅ តាម��ៈ វិវ�ណៈ គហើ� បតរូវបាន ដតងតាុំង គឡើង 

គបក្មក្�ដឹកនាុំ នន ពួ្ សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ គហើ� ថ្ ឪពុក ដដល ក្ន់ ្រព្វែធិតភាព មធិល្តីេសាដដក រាន េធិទ្ធិ អុំណាច ប្រេធិទ្ធិព� ដល់ ករូនៗ �្រេ់ ខលៃលួន ។ 

េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� អុំពតី បពះ្រន្ទជូល �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ នឡរា៉ាន គេ៊ីរា៉ានគៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៨។ ពួកគ្ បាន 

គេើញ ថ្ គៅគពល គ�ើង គោ�ព តាម េុំគឡង �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះគ�ើង អគញ្ើញ ក្�អភ័�គោេ �្រេ់ បទង់ ដដល នាុំគេចក្តី េបរាក ដល ់បពលឹង 

�្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៧)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតីក្�នធិមធិត្ �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ អុំពតី ន្� គេគឡសាទាល នធិង មនេុ្ស ដដល គលាក បាន គេើញ គៅក្ញង 

ន្� គនាះ ។ គមគ�ៀន គនះ ្ រូេ្រញ្ជាក់ ពតី គោលក្�ណ៍ ខាងគបក្ម គនះ ៖ មនេុ្ស ោុំងអេ់ ដដល សាលា្់រ គោ� ោមន ក្�គចះដឹង ពតី ដុំណឹង ល្អ ដដល នឹង 

ទទួល �ក ដុំណឹង ល្អ គោ� អេ់ ពតី ដួងចធិត្ �្រេ់ ខលៃលួន នឹង ប្ង ម�តក នន ន្�គេគឡសាទាល បពះអរាចាេ់ នឹង ែុំនុុំែបមះពួក គ�ើង តាម ��ៈ កធិច្ចក្� 

នធិង ្រុំណង បបាថ្នា នន ដួងចធិត្ �្រេ់ គ�ើង គហើ�គកមេងៗ ោុំងអេ់ ដដល សាលា្់រ គៅ ពតីមុន ពួកគ្ ចា្រ់គែ្ើមអាច ទទួល ខុេបតរូវ នឹង បតរូវបាន េគ្រ្គះ 

គៅក្ញង ន្� គេគឡសាទាល ។

គសចក្ីគផដើម

បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរកបចាំសោតាហ៍របស់ព្ួរប្សិស្សពុំកតូវោៃសុំឲ្យសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:60–១00

ឲ្យស៊ី�បករៅបនាះបទ។បមបរៀៃបៃះៃឹង្ តេល់ឱរោសបនាះដល់ពួ្រប្។វអាច�ួយព្ួរប្ឲ្យសាគល់តំថណងបព្វ�ិតភាពបហើយយល់

រោៃ់ថតកបបសើរប�ើងអំពរីតួនាទរីរបស់ខលែលួៃ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?សិស្សៃឹងបរៀៃ្ ងថដរពរីកពះឱវទ

ថដលោៃកបទាៃដល់ន�រា៉ាៃបស៊ីរា៉ាៃថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៨។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៦–៨:១៣៧ ( គមគ�ៀនទតី ២៣ )

បៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាពរីតំថណងនៃបព្វ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះវសំខាៃ់បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអំ�នុងបពលថដលបុរស

ជាបកចើៃរូបបំបពញតំថណងប្្សងៗទាំងបៃះ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបនាះពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាពៃឹងអាចរាៃដល់

មៃុស្សក្ប់ោនា។ថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃ៖«បព្វ�ិតភាព្ ឺជាកពះបចសាតា

នៃកពះថដលោៃបកបើបដើម្បរីកបទាៃពរដល់្រូៃបៅរបស់កទង់ទាំងអស់ទាំងកបុសទាំងកសរី។រោរបរ្ហាញខលែរីៗរបស់បយើងមួយ

ចំៃួៃដូចជា‹កសតេរីៃិងបព្វ�ិតភាព›បរ្ហាញឲ្យប�ើញ្ ំៃិតខុសឆ្គងមួយ។ព្ួរបុរសពុំថមៃជា‹បព្វ�ិតភាព›បទ។

រោរកប�ុំបព្វ�ិតភាព្ ឺជារោរកប�ុំមួយនៃអស់អ្ន្រថដលរោៃ់ៃិងអៃុវតតេអំណ្ចបព្វ�ិតភាព។ពរ�ព័យទាំងឡាយនៃបព្វ�ិតភាព

ដូចជាពិធរីបុណក�មុ�ទឹ្រទទួលអំបណ្យទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំបណ្យទាៃពិសិដ្ឋនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង

អាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស្់រល្បជាៃិច្ច្ឺរាៃសករាប់បុរសៃិងកសតេរីដូចោនា។សិទ្ធិអំណ្ចនៃមុខរ្របព្វ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងក្ួសារ

ៃិងសាសនាចក្រកសបរាមបោលរោរណ៍នានាថដលកពះអរាចស់ោៃបបងកើតប�ើង»(«Priesthood Authority in the 
Family and the Church»EnsignឬLiahona,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ២00៥ទំពព័រ២៥–២6)។បុរសៃិងកសតេរី

រាៃតួនាទរីសំខាៃ់បស្ើោនាបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារៃិងសាសនាចក្រ(សូមបមើល«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»

Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ២0១0ទំពព័រ១២9)។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៧:៦០–១០០

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្្ រីកាែ្វកិច្ចនន្រែធានននកូរ៉ុមរែ្វជិែភា្

ជារោររំឭ្រខលែរីមួយសូមសរបសរោ្រ្យបព្ជិ្រភាពមិល្ដីសសាណដកៃិងបព្ជិ្រភាពងអើរ៉ុនបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរតំថណងនានានៃបព្វ�ិតភាពឲ្យោៃកតឹមកតវូខាងបករោមោ្រ្យបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរតំថណង

មួយនៃបព្វ�ិតភាពបហើយបនាទាប់ម្រហុចដរីសឬហ្វឺតឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតបៃតេដំបណើររោរបៃះរហូតដល់សិស្សោៃសរបសរ

ក្ប់អស់ទាំងតថំណងនៃបព្វ�ិតភាព។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ�ួយោនាបៅវិញបៅម្ររាមរោរ្ួរ។(តំថណងនៃបព្វ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្ររួមរាៃថអលបឌើរសង្ជាៃ់ខ្ពស់បលា្រអយ្យបរោពួ្រចិតសិបនា្រ់ៃិងសាវ្រ។តំថណងនៃបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃ

រាៃឌរី្រុៃក្ូសង្ៃិងប៊ីស្សព)។

• បតើ្រូរ៉ុមនៃបព្វ�ិតភាព្ ឺជាអ្វរី?(ជាក្រុមថដលោៃបរៀបចំប�ើងថដលរាៃបងប្អតូៃកបសុថដលរោៃ់តំថណងបព្វ�ិតភាព

ដូចោនា)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ប�ើងម្ររោដារបខៀៃបហើយ្ូសរង្វង់បលើតថំណងបព្វ�ិតភាពណ្ថដលកតវូោៃបរៀបចំជា្រូរ៉ុម។សូមបលើ្រ

ទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ�ួយោនារាមរោរ្ួរ។(តំថណងខាងបករោមបៃះរាៃ្រូរ៉ុម៖សាវ្រពួ្រចិតសិបនា្់រសង្ជាៃ់ខ្ពស់ថអលបឌើរ

សង្ក្ូៃិងឌរី្រុៃ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបសតេ្រៃិមួយៗរាៃ្រូរ៉ុមសង្ជាៃ់ខ្ពស់មួយថដលរាៃកបធាៃបសតេ្រ្ ឺជាកបធាៃ

្រូរ៉ុមបនាះ។បៅ្រ្ននុងវួដៃិមួយៗពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់កតវូោៃបរៀបចំជាក្រុមសង្ជាៃ់ខ្ពស់មួយ)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៧:60–63,៨៥–៨9,93–94ឲ្យឮៗ។

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលចំណុចរួមមួយអំពរី្រូរ៉ុមទាំងបៃះថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើ្រូរ៉ុមបព្វ�ិតភាពទាំងបៃះរាៃអ្វរីថដលរួមោនា?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេកតូវ

កោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖ពបធាៃគឺពតូវបាៃតាំងគ�ើងគ�ើម្បីពតួតពតាៃិង�ឹកនាំកិច្ចការនៃកូរ៉ុម

ប្្ជិតភា្ៃិមួយៗ )។

• បោងរាមខ៨៧–៨៨បតើ្រូរ៉ុមសង្ខុសពរី្រូរ៉ុមឌរី្រុៃៃិង្ូររ៉ុមក្ូោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?(ប៊ីស្សពបៅវួដបធ្វើជាអធិបតរីបលើ

្រូរុ៉មសង្។ោត់្រ៏បធ្វើជាអធិបតរីបលើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃទាំងអស់បៅ្រ្ននុងវួដ្ ងថដរ។បៅ្រ្ននុងសាខាកបធាៃសាខា

បដើរតួជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមសង្)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ថដល្រូរ៉ុមនៃបព្វ�ិតភាពៃិមួយៗរាៃកបធាៃរានា្រ់?បតើកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃបព្វ�ិតភាពអាច�ួយ

សរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមរបសោ់ត់ោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:6៥–66ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រថដលកតួតករាបលើអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពទាំងអស់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសបំៅបលើកបធាៃនៃសាសនាចក្រ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៦–៨:១៣៧ ( គមគ�ៀនទតី ២៣ )

សូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:6៧,9១–9២ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លានានាថដលពិពណ៌នាអំពរីសិទ្ធិអំណ្ចៃិងទំៃួលខុសកតូវរបស់កបធាៃសាសនាចក្រ។

• ថ ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបពរីសិទ្ធិអណំ្ចៃិងទៃំួលខុសកតវូរបស់កបធាៃ

សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបមតេច?(បទាះជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតសាគល់បសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖

ពបធាៃោសនាចពកមាៃសិទ្ធិអំណាចពគប់ពគង្ ិធបីបរិសុទ្ធៃិង្ រជរ័យទាំងអស់គ�ើយគធ្ើជាអធិបតបីគលើោសនាចពក

ទាំងមូល។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ោ្រ្យមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងខ9២ឲ្យោៃចបាស់ជាមួយៃឹងៃិយមៃព័យខាងបករោមម្រពរីថអលបឌើរចៃបអវីតសូរនៃ

្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ពយាក្�ី ្ ឺជា ប្រូ្រគបងៀន អុំពតី គេចក្តីពធិត រានាក់ ជាអ្កគមើលឆុត ្ ឺជា អ្ក�ល់ដឹង គោ� ញាណ នរូវ 

គេចក្តីពធិត ដដល អា្៌កុំបាុំង ជាអ្កទទួល វិវ�ណៈ ្ ឺជា អ្កទទួល នរូវ គេចក្តីពធិត ្ មេតី ។ តាមន�័ ដ៏ 

ទរូលុំទរូលា� ជា ោក្យ ដដល គ្ គប្រើ យ៉ាងគបចើន ្រុំែុត ្ឺរ្� ពយាក្�ី �ួម ្រញ្ចជូល ោុំង រ្� គែ្សង គទៀត » 

(Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, វ៉ុល ៣ គៅ ក្ញង ១  

[ ឆ្នាុំ ១៩៦០ ] ទុំព័� ២៥៨ ) ។ 

សូមបរ្ហាញរូបភាពមួយរបស់ពយារោរីបច្ចនុប្បៃ្ននៃសាសនាចក្រ។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរ�ព័យរាមរបបៀបណ្ខលែះរាមរយៈសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពថដលកតូវោៃរោៃ់បោយកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៧:99–១00បោយបសងៃៀមសាងាត់។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីៃឹងឈរបោយស្រតេិសមបៅចំបោះកពះអរាចស់?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ខុសៗោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គ�ើម្បីឈរគោយសក្តិសមគៅចំគោរះព្រះអមាចាស់គយើង

ពតូវផតគរៀៃ្ បីកាត្្កិច្ចរបស់គយើងគ�ើយពបតិបត្តិគោយគសចក្តបីឧសសា�៍ពគប់ជំ្ ូកគ�ើម្បីបគំ្ញកាត្្កិច្ចគនារះ)។

បទាះបរីជាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃិោយបោយផ្ទាល់ចំបោះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្រតេរី្រ៏បោលរោរណ៍ថដលខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអៃុវតតេចំបោះ

សរា�ិ្រសាសនាចក្រក្ប់រូប្ងថដរ។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាពរីសំណួរខាងបករោម។សូមអាៃសំណួរមួយមតេងៗឬសរបសរវបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលពរម្រពរីរោរបបកមើនៃសរា�ិ្រសាសនាចក្ររានា្រ់ថដលបំបពញរោតព្វ្រិច្ចរបស់ោត់បោយឧសសាហ៍

ពយាោមថដលឬបទ?

• បតើអ្ន្រ្រំពុងបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរៀៃពរីរោតព្វ្រិច្ចរបស់អ្ន្របហើយកបតិបតតេិបោយបសច្រតេរីឧសសាហ៍ក្ប់�ំពូ្របដើម្បរីបបំពញរោតព្វ្ិរច្ច

បនាះ?

សូម្ ្ល់ឱរោសដល់សិស្សបដើម្បរីថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបធ្វើរោតព្វ្រិច្ចរបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិង

ក្ុរមក្ួសារ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៨:៤–៨

្្ះអម្ចាស់្រែទាន្្ះឱវា្រនិងការសនយាដល់ន�ម្៉ានជស៊មីម្៉ាន

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១0៨រាៃៃូវវិវរណៈមួយអំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចស់ចបំោះន�រា៉ាៃ

បស៊ីរា៉ាៃថដលោៃម្រ�ួបពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបហើយបស្នើសុំចង់ដឹងបថៃថែមបទៀតទា្រ់ទងៃឹងរោតព្វ្ិរច្ចរបស់ខលែលួៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

រោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ថដលោៃកបទាៃដល់ន�រា៉ាៃ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រកតូវ

ពៃ្យល់ថាងសចក្ដីោស់ង្រឿន្ឺជាោ្រ្យទនូាមៃឬរោរបលើ្រទឹ្រចិតតេ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃចង់ឲ្យន�រា៉ាៃបសី៊រា៉ាៃពកងឹងបងប្អតូៃកបុសរបស់ខលែលួៃរាមរបបៀបណ្ខលែះ?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៦–៨:១៣៧ ( គមគ�ៀនទតី ២៣ )

សូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្របោលរោរណ៍មួយពរីរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ចបំោះន�រា៉ាៃបៅ្រ្ននុងខ៧–៨?ព្ួរប្អាចរ្រប�ើញ

បោលរោរណ៍ប្្សងៗរួមរាៃដូចខាងបករោមបៃះ៖គយើងពតូវ្ ពងឹងមៃុស្ស�នទតាមពគប់វាចាៃិងការពបព្ឹត្តិរបស់អ្ក។

(អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើអ្ន្រអាចពកងឹងដល់អ្ន្រថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃរបស់អ្ន្ររាមវចារបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើអ្ន្រអាចពកងឹងដល់អ្ន្រថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃរបស់អ្ន្ររាមរោរកបកពឹតតេរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាពរីបទពបិសាធៃមួយថដលព្ួរប្រាៃបៅបពលៃរណ្រានា្រ់ោៃពកងឹងព្ួរប្រាមរយៈរោរបធ្វើទបង្វើមួយ

ថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១0៨។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃអ្ន្រ។

សូមអបញជើញសិស្ស្ ិតពរីមៃុស្សរានា្រ់ថដលពួ្រប្ពកងឹងបៅន្ងៃបៃះៃិងទបង្វើជា្រ់លា្រ់មួយថដលពួ្រប្ៃឹងយ្របៅបធ្វើ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩–១១២)

បដើម្បរី�ួយសិស្សបរៀបចំសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09–១១២,សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរខាង

បករោម៖បហតុអ្វរីោៃកពះវិហារបរិសុទ្ធសំខាៃ់?បតើអ្ន្រធាលាប់ចូលរួមរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលឬបទ?សូមពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់។ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរីអ្វរីថដលោៃ

ប្រើតប�ើងៃិងៃរណ្ថដលោៃបរ្ហាញខលែលួៃបៅទរីបនាះៃិងរបបៀបថដលអ្វរីថដលោៃបបើ្រសថមតេងបៅទរីបនាះអាចកបទាៃពរដល់

ពួ្រប្ៃិងក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្ជាបរៀងរហូត។
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គមគ�ៀនទតី ១១៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩:១–៤៦
បមបរៀៃទរី១១6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09:១–46

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩:១–២៣

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ោន្រូលសូមឲ្យ្្ះអម្ចាស់្រ្ួរលយក្្ះវិហាររែរិសុ្រ្្ររី្កុងខឺែ�ង់ជហើយសូមឲ្យ្្រង់្រែទាន្ រ

ដល់អ្នកតដលជររ្រែូជាជៅ្ររីជនាះ។

សូមបរ្ហាញរូបកពះវិហារបរិសុទ្ធពរីរបរីសៃលែឹ្រ។អ្ន្រអាចសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្សាគល់ថាកពះវិហារៃិមួយៗរាៃទរីរាំងបៅទរីណ្

ឬបទ។

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ងហ្ុរអ្ដី បាន ជា ងយើរ សារសរ់ ្ពទះវិហារ បរិសទុ្្ ?សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

ចាប់្ូបហើយពិភា្រសារ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះ។បករោយពរីោៃ្ តេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់បហើយសូមពៃ្យល់ថាបយើងអាច

ថស្វងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09។

បរ្ហាញរូបភាពនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់

(សូមបមើលGospel Art Book[ឆ្នាំ២009]

ទំពព័រ១១៧សូមបមើល្ ងថដរLDS .orgៃិង

josephsmith .net)។សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធ

ោៃបធ្វើរោរបហើយោៃលះបង់អស់រយៈបពល�ិតបរីឆ្នាំបដើម្បរី

សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។ពួ្រប្ោៃ

ប�ើញរោរបំបពញរោរសៃយារបស់កពះអរាចស់ថាបបើព្ួរប្

រោៃ់រាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់បនាះពួ្រប្ៃឹង

«រាៃអំណ្ចបដើម្បរី្រសាងប្ហោឋាៃបនាះ»(្�ៃិងស�

9៥:១១)។បៅន្ងៃទរី២៧ថខមិនាឆ្នាំ១៨36ពួ្របរិសុទ្ធ

ោៃចូលរួមរោរឧទ្ទិសកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធោៃ្ ល្់រោរអធិសាឋាៃបបើ្រឧទ្ទិសឆលែង។បលា្រោៃ

ទទួលោ្រ្យអធសិាឋាៃបោយវិវរណៈមៃុបពលពិធរីឧទ្ទិសឆលែង។

វិវរណៈបនាះ្ឺកតូវោៃ្រត់ករាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១09។

សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ�ិត១,000នា្រ់ោៃ

ចូលរួមរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។រាៃ

សរា�ិ្រជាបកចើៃបទៀតថដលចង់ចូលរួមបែុថៃតេអោរបនាះោៃ

បពញបហើយ។ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបរៀបចំឲ្យព្ួរប្

ចូលរួមរោរកប�ុំបៅ្រ្ននុងអោរមួយប្្សងបទៀតបហើយរោរឧទ្ទិស

ឆលែងោៃបធ្វើប�ើងវិញម្ងបហើយមតេងបទៀតចំៃួៃពរីរបរីន្ងៃសករាប់ព្ួរប្។

បរុព្វកថា
ពួក្រ�ិេុទ្ គ្្វើក្� អេ់ ��ៈគពល ែធិត ្រតី ឆ្នាុំ គដើម្តី សាងេង់ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ទតីបកុង 

ខឺតឡង់ ។ គពល ពួកគ្ បាន ្រញ្ច្រ់ បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ ដល់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ ពតី ក្�អ្ធិសាឋាន គដើម្តី ឧទ្ទធិេ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ ពយាក្�ី បាន អាន ក្� អ្ធិសាឋាន 

ជា ដែ្ក មួ� នន ក្� ឧទ្ទធិេ គៅ ន្ងៃ ទតី ២៧ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៦ ។ ក្�អ្ធិសាឋានគនាះ 

្ឺបតរូវ បាន កត់បតា ទុក គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩ ។ គមគ�ៀន គនះ 

្ររ្ហាញ ពតី ដែ្ក ទតីមួ� នន ក្� អ្ធិសាឋាន ដដល រាន ក្� ទរូលអង្វ� ដល ់បពះអរាចាេ់ ឲ្យ ទទួល 

�ក បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ នធិង ្រុំគពញ ក្� េនយា ដដល បទង ់បាន គ្្វើ ោក់ទង នឹង បពះវិហា� 

្រ�ិេុទ្ �ួម ោុំង ក្� ក្�ោ� នធិង ព�ែ័� េបរា្រ់ អ្ក ដដល គោ�ព ្ររូជា គៅទតីគនាះ ។

ង្បើជំនួយេិកសា្ពោះគម្ីរ

ក្� ្រកដប្រ ភា្គបចើន នន គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា �ួម ្រញ្ចជូល ែុំនួ� េធិកសា 

បពះ្ម្ពតី� ដរូចជា គលខគយង លធិ្រធិបកម 

�រូ្រភាព នធិង ដែនទតី ។ ឧោហ�ណ៍ ចបា្រ់ 

គបាះពុម្ព ជា គបចើន �ួម ្រញ្ចជូល ដែ្ក មួ� 

ដដល គៅថ្ ប្រវត្ធិ សាេនាចបក តាម 

លុំោ្រ់ គពល គកើតគឡើង ដែនទតី នធិង 

�រូ្រ្ត ោុំងឡា� ដដល រាន �រូ្រ្ត នន 

បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ទតីបកងុ ខឺតឡង់ ។  

េរូម គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ គប្រើ ែុំនួ� ក្� 

េធិកសា គៅក្ញង ក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល ់

ខលៃលួន �្រេ់ ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩:១–៤៦

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមពរីរោរចូលរួម្រ្ននុងពិធរី

ឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់៖ពួ្រប្

រាៃអារម្ណ៍បកត្រអរោ៉ាងខាលាំងខណៈបពលក្រុម

ចបកមៀងបកចៀងចបកមៀងបបើ្រ។បហើយស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ

ោៃ្តេល់បទសៃ្រថា។បនាទាប់ពរីរោរសករា្របៃតេិចម្រពួ្រប្

រាៃឱរោស្្ល់រោរោំកទដល់ព្ួរអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ។

បនាទាប់ម្រពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃឈរបហើយអាៃរោរ

អធិសាឋាៃឧទ្ទិសឆលែង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបករោ្រឈរបហើយអាៃបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបហតុ្ លទរីមួយថដលពួ្របរិសុទ្ធ

្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។

• បតើអ្វរីជាមូលបហតុទរីមួយថដលបធ្វើឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ

្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់?(សិស្ស្ ួរប�ើញថា

ពួ្របរិសុទ្ធ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយសារកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជា។សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់បញ្ជាគយើងឲ្យកោងព្រះវិហារ

បរិសុទ្ធ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យបករោ្រឈរបហើយអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១09:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរីរោរ

លះបង់របស់ព្ួរបរិសុទ្ធបដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បតើអ្ន្រោៃសរាគល់ប�ើញឃ្លាអ្វរី?(ចបមលែើយអាចរាៃ«រោរបវទនាដ៏ខាលាំង»«បចញពរីភាពក្រខ្សត់»ៃិង«ថាវាយរបស់របរនៃ

ទូលបង្គំទាំងអស់ោនា»)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោរលះបង់ថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃបធ្វើបដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់

អាៃបសច្្ររីសបង្ខបដូចខាងបករោម៖

បៅចបនាលាះថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨33ៃិងថខមិនាឆ្នាំ១៨36សរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃលះបង់បពលបវលាកោ្រ់រោសៃិង

កទព្យសម្បតតេិបដើម្បរី�ួយ្រសាងកពះរា�ដំណ្្រ់សករាប់កពះអរាចស់។បុរសទាំងឡាយោៃស្ព័ក្ចិតតេ្ ្ល់្ររាលាំង�ួយសាងសង់។

កសតេរីទាំងឡាយោៃបដរសបមលែៀ្របំោ្រ់ៃិង្ ្ល់្រថៃលែងសានា្រ់បៅ។បៅបពលបុរសជាបកចើៃោៃបចញបៅឆ្ងាយជាមួយ�ំរុំ

ស៊ីយែូៃកសតេរីមួយចំៃួៃោៃបៃតេសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមួយចំៃួៃដូចជាចៃថាៃណឺៃិង

វថីអណ្ចា្រស៍ោៃ្ ្ល់កទព្យសម្បតតេិមួយចៃំួៃធំបដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។អ្ន្រដនទបទៀតោៃ្ ្ល់�ំនាញពល្រម្។

ឧទាហរណ៍កពិ្រហាំយែង់ោៃបធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រឲ្យបុរសរានា្រ់ថដលរាៃប្មះថាអាប្មុសមរីលថលតបៅកបបទស

រោណ្ោ។បងកបសុមរីលថលតោៃបោះបង់រោររ្ររបស់ោត់ជាជាង្ ្្រំបោរឲ្យរោឋា្ិោលរោណ្ោដូបច្នះោត់ៃិងក្រុម

ក្ួសារោត់អាចផ្លាស់បៅរស់បៅទរីក្រុងខឺត�ង់បហើយោត់ោៃបបកមើជាបមជាងនៃរោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សរុបម្រ

កពះវិហារបរិសុទ្ធរាៃតនមលែកបថហល60,000ដលុាលារអាបមរិ្រជាចំៃួៃដ៏បកចើៃបៅសមព័យបនាះជាពិបសសបបើ្ ិតពរីភាពក្ររីក្រ

របស់ពួ្របរិសុទ្ធ។បបើបកបៀបបធៀបៃឹងចៃំួៃទឹ្រកោ្រ់សព្វន្ងៃបៃះចំៃួៃបនាះអាចបលើសពរី១,000,000ដុលាលារអាបមរិ្រ។

• បតើអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អំពរីរោរលះបង់របស់ព្ួរបរិសុទ្ធោៃបធ្វើបដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ៥បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតថដលពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ

លះបង់ជាបកចើៃបដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញអំពរីមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធចង់្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញថាគៅ

ក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធព្រះអមាចាស់អាចគបើកសផម្ដងអង្គពទង់�ល់គយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដា្រថានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:១0–១១បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលអ្វរី

ថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសូមឲ្យកពះអរាចស់បធ្វើបដើម្បរីឲ្យមៃុស្សអាចទទួលោៃពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញ

សិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:១២–១3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលឃ្លាថដល�ួយ

ប្្់ជាៃ់ខា្សកកាមនៃកពោះវិហារបរេិរុទ្ទដីកករុ្ខឺតឡ្់។

កាណាដា

នូវល៉៉ាក

ផែនសិ�លវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
ទីពកុងនូវល៉៉ាក

ស្�ិម

មា៉ាសសាឈូលសត

មហ្សមុពទអាតលេង់ទិច

េ្ង់តេោះវិហារេរិេរុទ្ធ្ឺ្ឡង់

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាព

មិលគីស្សាដែ្

ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន ទស្្សនិ្ជន

ក្រុមចមកមៀង ក្រុមចមកមៀងមេទិកាបព្វជិតភាពម�ើរ៉រុន



547
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ពួ្រប្ឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់សថម្ងអង្គកទង់ដល់បយើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយ

សូមសួរក្រុមទរីមួយៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសូមឲ្យកពះអរាចស់បធ្វើអ្វរីបដើម្បរីឲ្យមៃុស្សក្ប់រូបអាចទទួលោៃពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

(បដើម្បរី�ួយពួ្រប្បោយកពះ្ុណកទង់ដូបច្នះពួ្រប្អាចរាៃភាពស្រ្ិសមបៅ្រ្ននុងកពះបៃកតកទង់)។

• បៅបពលបយើងពយាោមឲ្យរាៃភាពស្រ្ិសមបដើម្បរីចូល្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបតើបហតុអ្វរីោៃជាបយើងកតូវរោរកពះ្ុណ

កពះអរាចស់?

សូមសួរក្រុមទរីពរីរៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើឃ្លាអ្វរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញថា�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់សថម្ងអង្គកទង់ដល់បយើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

(អ្ន្រអាចសូមឲ្យសិស្ស្ ូសចណំ្ំឃ្លាថដលមិតតេរួមថានា្រ់របស់ព្ួរប្ោៃថច្រចាយ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយជា្ូឬជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់ៃូវបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបពលថដលពួ្រប្

រាៃអារម្ណ៍ថាបៅ�ិតកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមរំឮ្រថាបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់

ថដលពុំ្ ួរថច្រចាយបទ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃអ្ន្រ។

• បតើរោររាៃអារម្ណ៍ថាបៅ�ិតកពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណ្បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របពលអ្ន្របៅ

បករៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សបៃតេអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:១4–២3បោយខលែលួៃឯងបហើយរ្របមើលពរ�ព័យបថៃថែមថដល

កពះអរាចស់ោៃសៃយាចំបោះអ្ន្រថដលបោរពបូជាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បតើពរ�ព័យបថៃថែមអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចបំោះអ្ន្រថដលបោរពបូជាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?(សិស្ស្ ួររ្រប�ើញ

ពរ�ព័យជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(អ្ន្រអាចសរបសរពរ�ព័យទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

ពរីខ២២–២3បតើរោរបោរពបូជាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធនាំម្រៃូវលទ្ធ្លអ្វរីខលែះ?(្រ្ននុងរោរភាជាប់បៅៃឹងចបមលែើយថដលសិស្ស

្្ល់ឲ្យសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យកោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ការទទួលបាៃ្ រជរ័យនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធែ្ដល់ឲ្យគយើងៃូវព្រះ

ោដាៃិងជំៃួយរបស់ព្រះអមាចាស់គ្លផ�លគយើងបគពមើពទង់។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាច្ ្ល់

បោបល់ថដរថាសិស្ស្ ួរថត្រត់ករាវបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្្ ងថដរ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ«កបោប់បៅបោយកពះបចសាដារបស់[កពះអរាចស់]»រាៃអតថែៃព័យោ៉ាងដូចបមតេច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរអំពរីអតថែៃព័យនៃរោរកបោប់បៅបោយកពះបចសាដារបស់កពះអរាចស់សិស្សអាៃបសច្រ្រី

ថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

គៅ ក្ញង បពះដុំណាក់ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ េរាែធិក គសាមះបតង់ គៅ ក្ញង សាេនាចបក អាច បតរូវ បាន ប្រោន 

អុំគណា� ោន ដល់ ‹ គោ� បពះគចសាដា ពតី សាថាន គលើ › [ ្. នធិង េ. ៩៥:៨ជា បពះគចសាដា ដដល នឹង ែួ� 

គ�ើង ឲ្យ ទ្រ់ទល់ នឹង ក្� ល្លួង គោ�ព តាម គេចក្តី េញ្ញា គ ្្វើតាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ នធិង ដ្លៃង 

ទតី្រនាទាល់ ដល់ ប្ួសា� មធិត្ភក្ធិ នធិង អ្ក ែធិតខាង គោ� ភាព គកលៃៀវក្លា » ( Cultivating Divine 
Attributes » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៨,ទុំព័� ២៧ ) ។ 

• បតើកពះបចសាដាថបបបៃះអាចជាពរ�ព័យដល់អ្ន្រៃិងក្រុមក្ួសាររបស់អ្ន្របោយរបបៀបណ្?បតើកពះបចសាដាថបបបៃះអាចជា

ពរ�ព័យដល់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងោ៉ាងដូចបមច្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩:០៤–៤៦

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ោន្រូលសូមដល់្្ះអម្ចាស់ឲ្យការោរនិង្រែទាន្ រដល់អ្នកតដលជររ្រែូជាជៅក្ននុង្្ះវិហាររែរិសុ្រ្

និងអ្នកតដលផសាយដំណឹងល្អ។

សូម្ ូររូបសាលាបកោោយអៃិងោវបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាសាលាបកោោយអ្ឺកតុវោៃបកបើបដើម្បរីបបៀ្រោយអ

បៅចបនាលាះឥដ្ឋឬ្ ្។សូមសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលឧប្ររណ៍ទាំងបៃះកតូវោៃបកបើ្រ្ននុងរោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩:១–៤៦

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់

ពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចោៃ្រំបទចកពះវិហារបរិសុទ្ធ។កបធាៃ

កពិ្រហាំយែង់ោៃកោប់«អ្ន្របរៀប�ញ្ញាំងឲ្យរោៃ់ោវបៅ

នដរាខាងបដើម្បរីរោរោរខលែលួៃប្ពរីពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចបហើយនដ

រាខាងបទៀតបរៀបឥដ្ឋៃិងបបៀ្រោយអ»(Discourses of 
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe[ឆ្នាំ

១9៥4],ទំពព័រ4១៥)។រាៃបពលខលែះបុរសថដលសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅបពលន្ងៃកតវូោមបៅបពលយប់។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើរោរបធ្វើរោរបោយឧសសាហ៍

បដើម្បរីរោរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងខលែលួៃប្បហើយ

ពួ្របរិសុទ្ធោៃទូលសូមរោររោរោរពរីកពះអរាចស់្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១09:២4–២៨ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរោររោរោរថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបស្នើសុំកពះអរាចស់បនាទាប់ពរី

កពះវិហារបរិសុទ្ធោៃសាងសងប់ហើយ។

• បតើរោររោរោកបប្ទណ្ថដលយែូថសបស្៊ីធោៃអធិសាឋាៃសូម?

• បោងរាមខ២4បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីទទួលោៃរោររោរោរដូចបៃះ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីររោរទទួលរោររោរោរពរីអំបពើអាក្រ្រ់?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេ

ពួ្រប្្ ួរកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើពបជាជៃរបស់ព្រះអមាចាស់មាៃភា្សក្ដិសមគ�ើយគោរ្បូជាពទង់គៅ

ក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធគនារះអគំ្ើអាពកក់ៃឹងមៃិអាចយកឈ្រះគលើ្ ួកគគគ�ើយ។)

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09:២9–46បោយពៃ្យល់ថាពយារោរីោៃអធិសាឋាៃថាអ្ន្រថដល្ សាយរោរ្រុហ្រ

ពរីពួ្របរិសុទ្ធៃឹងកតូវោៃបធ្វើឲ្យខាមសបហើយថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រៃឹងអាចបករោ្រប�ើងបហើយបធ្វើ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់។

បលា្រ្រ៏ោៃទូលសូមដល់កពះអរាចស់ឲ្យបបំពញកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយសិរីល្អរបស់កទង់បហើយ្ ្ល់ឲ្យអ្ន្របបកមើរបស់កទង់ៃូវ

ទរីបនាទាល់ៃិងកពះបចសាដាថដលពួ្រប្កតវូរោរបដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អ។

បដើម្បរីបញ្ចប់សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរោៃ់បណ្ចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលរាៃសុពលភាពជាៃិច្ចបទាះបរីជាព្ួរប្មិៃរស់បៅ

�ិតកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ៏បោយ។សូមថច្រចាយបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហឹៃបធើរ៖

« ជាក្� ពធិតណាេ់ បពះអរាចាេ់ េព្វបពះទ័�ឲ្យរាបេ្បទង់ គ្្វើជាមនុេ្ស ដដលរានក្�ែបមញុ ចធិត្ ចង់  

គ្្វើ កធិច្ចក្� បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ វាជា ្រុំណងបបាថ្នា ដ៏ បជាលគបរៅ ្រុំែុត គចញពតី ដួងចធិត្ �្រេ់ខ្ញុំ េរូម ឲ្យ 

េរាែធិក ប្្់រ�រូ្រ នន សាេនាចបក រាន ភាព េក្ធិេម េបរា្រ់ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។. . . 

េរូមឲ្យគ�ើងគ្្វើជាមនុេ្សដដលចរូល�ួម នធិងបេឡាញ់បពះវិហា�្រ�ិេុទ្។ េរូម គ�ើង ប្រញា្់រ គៅ ក្ន់ 

បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ក្ន់ដត ញឹកញា្រ់ តាម គពលគវលា តាម មគ្យាបា� នធិង តាម សាថានភាព ដដល 

អុំគណា�ែល ឲ្យ » ( The Great Symbol of Our Membership » Ensign, ដខ តុលា ឆ្នាុំ 

១៩៩៤,ទុំព�័ ៥ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩:៤៧–៨០
បមបរៀៃទរី១១៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09:4៧–៨0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩:៤៧–៥៣

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ោនសូមឲ្យ្្ះវររែិតាសួ្ ៌ជួយ្ ួករែរិសុ្រ្ជៅរដ្ឋមិសសួរី។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថាមិតតេ្ ្រ្ិរានា្រ់ឬសរា�ិ្រក្ួសាររានា្រ់្រំពុងតស៊ូឬរងទុ្រ្ខបោយរបបៀបណ្មួយ។បហើយសូម

ឲ្យព្ួរប្កសនមថាពួ្រប្មិៃអាចបធ្វើអ្វរីោៃបោយខលែលួៃឯងបដើម្បរី�ួយមិតតេ្្រ្ិឬសរា�ិ្រក្ួសាររានា្រ់បៃះប�ើយ។បករោយពរីសិស្ស

រាៃបពល្ ិតបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រអាច�ួយសករាលរោររងទុ្រ្ខរបស់ៃរណ្រានា្រ់បទាះជាអ្ន្រមិៃអាចបធ្វើអ្វរីោៃបោយខលែលួៃអ្ន្ររាមវិធរីណ្?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយ្ ំៃិតមួយចំៃួៃបហើយសូមរំឮ្រពួ្រប្ថាពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃរងទុ្រ្ខោ៉ាងខាលាំង

បោយសារអំបពើហឹងសាពរីសំណ្្រ់ពួ្រមៃុស្ស្ំរណ្ចបៅ�ុំចា្រសុៃ។បៅថខបមសាឆ្នាំ១៨36ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ

បៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូ។បទាះជាបពលបនាះបលា្រមៃិអាចបធ្វើអ្វរីោៃបោយខលែលួៃបលា្របដើម្បរី�ួយសករាលរោររងទុ្រ្ខនៃ

ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី្រ្រី្រ៏បលា្រោៃបធ្វើអ្វរីមួយបៅបពលឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រងុខឺត�ង់បដើម្បរី�ួយពកងឹងពួ្រប្

ថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:4៧–49ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមបហើយរ្របមើលបរឿងមួយថដលបយើងអាចបធ្វើោៃបដើម្បរី�ួយអ្ន្រដនទ្រ្ននុងកោលំោ្រ។

• បៅរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់បតើពយារោរីបធ្វើអ្វរីសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរី?(បលា្រោៃ

អធសិាឋាៃសករាប់ព្ួរប្)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្ ្ល់បោបល់ពរីបសច្រ្រីពិតថដលបយើងអាច

បរៀៃពរីោ្រ្យអធសិាឋាៃរបស់ពយារោរីបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយតបបស្ៀៃអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតដូច

ខាងបករោម៖ការអធិោឋាៃរបស់គយើងអាចនាំមកៃូវជៃំួយៃិងកមាលាំង�ល់អ្កផ�លកំ្ុងពតូវការជំៃួយ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ឬោៃប�ើញអំណ្ចនៃរោរអធិសាឋាៃ�ួយៃរណ្រានា្រ់ថដលកតូវរោរ�ំៃួយ?

(អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាបពលខលែះរោរអធិសាឋាៃដូចបនាះកតូវោៃបឆលែើយតបរាមរយៈរោរបំ្ុស្ ំៃិតថដលបយើងទទួល

បដើម្បរី�ួយអ្ន្រដនទ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មៃុស្សដនទបទៀតថដលពយារោរីោៃអធិសាឋាៃសករាប់ព្ួរប្។

• បតើរាៃរណ្ខលែះបទៀតថដលពយារោរីោៃអធិសាឋាៃសករាប់ពួ្រប្បនាះ?

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៦ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ប្រក្េ 

ក្�អ្ធិសាឋានពធិ្តី ឧទ្ទធិេ ឆលៃង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ទតីបកុង ខឺតឡង ់។ ជា ក្�អ្ធិសាឋាន 

ដដល បពះអរាចាេ់ បានគ្រើកេដម្ងដល់ គលាក ពតីគលើកមុន បតរូវ បាន កតប់តា គៅ ក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៩ ។ គនះ ្ ឺ ជា ដែ្ក ទតីពតី� នន គមគ�ៀនទតី ពតី� អុំពតី ក្� 

អ្ធិសាឋាន ។ វា រាន ក្� ទរូលអង្វ� �្រេ់ ពយាក្�ី េរូម ឲ្យ បពះអរាចាេ់ ប្រោន ព� ដល់ 

ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល បតរូវ បាន គ្េងកត់េងកធិន គៅ ក្ញង ភរូមធិ ចាកេុន �ដ្ឋ មធិេេួ�ី នធិង េរូម 

ឲ្យ បពះអរាចាេ់ ប្រោន ព� ដល ់អ្ក ដដល េងកតេ់ងកធិន គលើ ពួកគ្ ដដ�ែងដដ� ។ វា ក ៏រាន 

នរូវ េុំគណើ �្រេ់ ពយាក្�ី ថ្ មនុេ្ស ទរូោុំង ពធិភពគលាក ជា ពធិគេេ សាេន៍ អ៊ីបសាដអល 

ដដល ដ្រកដខ្ក អាច បតរូវ បាន ដប្រចធិត្ គែឿ ចុំគោះ ដុំណឹងល្អ ដ៏ គពញគលញ គហើ� ថ្ 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ នឹង ទទួល�ក ក្� ឧទ្ទធិេ ឆលៃង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ទតីបកុង ខឺត ឡង់ នធិង 

ប្រោន ព� ដល ់បកមុប្ួសា� នន សាេនាចបកោុំងគនាះ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩:៤៧–៨០

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាបយើង្ ួរថតអធិសាឋាៃសករាប់សកតូវរបស់បយើង?(បដើម្បរី�ួយសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះអ្ន្រអាច

ឲ្យព្ួរប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១09:43ៃិងៃរីនហ្វទរី3១២:43–4៥)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥0អំពរីរបបៀបថដលរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងអាច

�ះឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សដនទ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមឲ្យអ្ន្រសរបសរសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើ

រោតារបខៀៃ៖ការអធោិឋាៃរបស់គយើងអាចជរះឥទ្ធិ្ល�ល់មៃុស្សឲ្យផពបចិត្ត។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញអ្ន្រសរបសរឲ្យអង្គនុយ

ចុះវិញ)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើវថកបជាោ៉ាងដូចបមតេចថដរកបសិៃបបើមៃុស្សថដលបយើងអធិសាឋាៃឲ្យពុំកពមបក�ើសថកបចិតតេបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥១–៥3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលឃ្លាថដលទទួលសាគល់កពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចស់ៃិងសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់មៃុស្សដនទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(មុៃបពលថដលសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបពលខ្ម្ពរីរថដលរួម

បញ្ចតូលបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍អំពរីកពះអរាចស់លាតកពះោហុរបស់កទង់ខ្ម្ពរីរបនាះរាៃៃព័យថាកទង់សថម្ងកពះបចសាដារបស់កទង់។)

សូមអបញ្ចើញសិស្សឲ្យអាៃម្ងបទៀតៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09:៥3បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដល

កពះវរបិរាសួ្៌ៃឹងបធ្វើសករាប់ពួ្រអ្ន្រថដលថកបចិតតេ។(អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាបសច្រ្រីបករោធរបស់កពះអរាចស់បបញ្ចញរាម

រោរោ្រ់បទាសឬរោររងទុ្រ្ខថដលបយើង�ួបកបទះកសបរាមបសច្រ្រីយុតតេិធម៌របស់កទង់បោយសារថតអបំពើោបរបស់បយើង។ឃ្លា

«បៅបពលកពះអង្គទតបៅបលើកពះ្្្រតេនៃអ្ន្រថដលកទង់ោៃចា្រ់បកបងរំាង»សំបៅបលើកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះវរបរិាសួ្៌កបទាៃ

បសច្រតេរីបមរាតា្ររុណ្បោយសារថតពល្ិរម្ដ៏ធួៃនៃកពះរា�បុករារបស់កទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បហតុអ្វរីោៃជាកពះវរបិរាសួ្៌បថង្វរបសច្រតេរីបករោធរបស់កទង់បចញពរីអស់អ្ន្រថដលថកបចិតតេដូបច្នះ?(សិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃ្សូម�ួយពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គោយោរផត្ លិកម្ម�៏ធួៃរបស់

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគសចក្តបីគពកាធរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃឹងពតវូផបរគចញ្ បីអស់អ្កផ�លផពបចិត្តសូមសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ ិត្រ្ននុងចិតតេពរីរោរបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងខ៥3សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបធ្វើដូចខាងបករោម៖

សូមកសនមថាអតរីតសរា�ិ្រក្រុមមៃុស្ស្រំណ្ចកបឆំ្ងៃឹងព្ួរមរមៃ្រំពុងឈរបៅចំបោះកពះ្ព័្្រតេកពះបដើម្បរី�ំៃំុ�ំរះ។ឥ�តូវ

សូមកសនមពរីបែុនាមៃឆ្នាំមុៃពរីមុៃបុ្ ្គលបៃះសាលាប់ោត់ពិតជាោៃថកបចិតតេបហើយោៃសុំរោរអ្ព័យបទាសបហើយោៃបកោសបលាះ

រាមរយៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បោយសារថតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរងទុ្រ្ខសករាប់អំបពើោបរបស់បុ្ ្គលបៃះ

កពះវរបិរាសួ្ ៌ៃឹងបថង្វររោរោ្រ់បទាសបហើយកបទាៃបសច្រ្រីបមរាតាដល់មៃុស្សរាៃោបថដលោៃថកបចិតតេ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអ្ិវឌ្ឍអតតេចរិតបៃះចំបោះអ្ន្រថដលោៃបធ្វើឲ្យពួ្រប្អា្់រអៃ់ចិតតេឬោៃបធ្វើឲ្យពួ្រប្រងទ្ុរ្ខ។សូមឲ្យ

សិស្សកសនមពរីមៃុស្សថដលថកបចិតតេថបបបៃះ្ំរពុងឈរបៅពរីមុខកពះ្្្រតេកពះវរបិរាសួ្៌។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអធសិាឋាៃដូចជា

យែូថសបសី្៊ធោៃបធ្វើសករាប់មៃុស្សថដលោៃបធ្វើឲ្យពួ្រប្អា្រ់អៃ់ចិតតេឬបធ្វើោបទាស់ៃឹងព្ួរប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩:៥៤–៦៧

្យាការីអ្ិសាឋានឲ្យមនុស្ស្រូទាំង្ ិភ្ជោកឲ្យត្រែចិែ្តជជឿចជំោះភា្ជ្ញជលញននដំណឹងល្អ

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដបបើពួ្រប្ោៃបធ្វើអ្វរីមួយដូចខាងបករោម៖

ោៃអធិសាឋាៃសករាប់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងទាំងឡាយ

ោៃអធិសាឋាៃសករាប់សាសនា្ៃ់រោរថីដលបរៀៃអំពរីសាសនាចក្រ

ោៃអធិសាឋាៃសករាប់មៃុស្សថដលមិៃទាៃ់ោៃឮដំណឹងល្អ

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រ�ួយដល់មៃុស្សទាំងបៃះបោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥4–៥៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្់រ

រ្របមើលមៃុស្សថដលយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃឲ្យ។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្់របទៀតរ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរីោៃ

ទូលសូមដល់កពះអរាចស់បធ្វើសករាប់មៃុស្សទាំងបនាះ។រួចបហើយសូមឲ្យក្រមុៃិមួយៗបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

នឹកគិតងៅក្ននុរចិត្ត

ម្ងរាកាល េរូម អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ បេនម 

ក្ញង ចធិត្ ពតី អ្វតី ដដល គកើតគឡើង គៅ ក្ញង 

ដុំគណើ�គ�ឿង បពះ្ម្ពតី� ។ ក្� គ្្វើ ដរូគច្ះ 

អាច ែួ� គ ្្វើ ឲ្យ ្រទ្ម្ពតី� ក្ន់ ដត �េ់�គវើក 

នធិង ពធិត េបរា្រ់ ពួកគ្ ។



551
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• បតើពយារោរីោៃអធិសាឋាៃថាៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រថដលឮទរីបនាទាល់អ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតមួយចៃំួៃរួមទាំង

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖ការថ្វាយបង្គំគៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធគរៀបចំគយើងឲ្យផ្លងទបីបនាទាល់�ល់អ្ក�នទ។គបើគយើង

អធោិឋាៃសពមាប់អ្ក�នទគនារះ�ួងចិត្ត្ ួកគគអាចពតូវបាៃបៃ្ទៃ់គ�ើម្បីទទួលអ្កបគពមើរបស់ព្រះអមាចាស់។បៅបពល

សិស្សកោប់ពរីបោលរោរណ៏ទាំងបនាះអ្ន្រអាចសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូម្ ្ល់ឱរោសឲ្យសិស្សថ្លែងទរីបនាទាល់នៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃសាគល់។អ្ន្រអាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់

អ្ន្រៃិងបទពបិសាធៃ៍ថដលទា្រ់ទងៃឹងបមបរៀៃបៃះ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥9–6៧បោយរោរពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃអធិសាឋាៃថាកពះអរាចស់

ៃឹងបបងកើតបសតេ្រនៃស៊ីយែូៃថ្មបទៀតបរាលាះបហើយមៃុស្សបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រអាចកបមូលោនាបៅបសតេ្រទាំងបនាះ។បលា្រោៃ

អធសិាឋាៃជាពិបសសសករាប់ពូ�ពង្សរបស់ពយារោរីោ៉ា្រុប(អ៊ីកសាថអល)ឲ្យដឹងពរីបសច្រ្រីពិតៃិងរោរថកបចិតតេបៅរ្រភាព

បពញបលញនៃដំណឹងល្អ។បៃះ្ ឺជាវិធរីមួយដ៏សំខាៃ់ថដលសាសៃ៍អ៊កីសាថអលកតវូោៃកបមូល្តេនុំោនាបៅន្ងៃចុងបករោយ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩:៦៨–៨០

្យាការីអ្ិសាឋានស្ម្រែ់សាសនាច្កនិង្ូរលសូមឲ្យ្្ះអម្ចាស់្រ្រួលយកការឧ្រ្ទិសឆលែង្្ះវិហាររែរិសុ្រ្

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវប�ើងវិញៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១09:6៨–69,៧១–៧3,៧៨–៨0បោយ

សាងាត់បសងៃៀម។អ្ន្រអាចសរបសរបលខបៅខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដូបច្នះសិស្សអាចបោងបៅ្រ្ននុងបនាះ។សូមសូមឲ្យ

សិស្សរ្របមើលសំបណើរបថៃថែមថដលពយារោរីោៃសុំបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃឧទ្ទិសឆលែង។សូម្ ្ល់បោបល់ឲ្យព្ួរប្្ ូសចំណ្ំអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃអធិសាឋាៃសករាប់ៃរណ្បហើយោៃអធិសាឋាៃបធ្វើអ្វរី?

• បតើ្ លកបបោ�ៃ៍អ្វរីថដលោៃម្រពរីរោររួមបញ្ចតូលសំណូមពរដបូចានាះបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើង?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកចៀងបទ«កពះវិញ្ញាណនៃកពះ»(ទ្ំនុក្រងម្កើរទំពព័រ២)។សូមបថង្វរចណំ្ប់អារម្ណ៍របស់សិស្ស

បៅរ្ររោរពៃ្យល់្រ្ននុងអតថែបទទំៃុ្រតបមកើងខាងបករោមថដលៃិោយថាទំៃុ្រតបមកើតបៃះកតូវោៃបកចៀងបៅរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធទរីក្ុរងខឺត�ង់។(ក្រុមចបកមៀងបកចៀងបទបនាះភាលាមបនាទាប់ពរីរោរអធិសាឋាៃឧទ្ទិសឆលែង)។វកតវូោៃបៃតេបកចៀងបៅរោរ

ឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅសព្វន្ងៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីសបង្ខបដូចខាងបករោមពរីអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅលាងាចន្ងៃទរី២៧

ថខមិនាឆ្នាំ១៨36បនាទាប់ពរីរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធ៖

បៅលាងាចបនាះ្រូរ៉ុមបព្វ�ិតភាពោៃ�ួបកប�ុំបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។យែូថសបស៊្ីធោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបលា្រ«ោៃ

កបទាៃដល់ពួ្រោត់ៃូវបសច្រ្រីថណនាំអំពរីវិញ្ញាណនៃរោរពយា្ររណ៍បហើយបលា្រោៃចាត់ឲ្យអ្ន្រចូលរួមប�ើងថ្លែង។���ចចបអ

ស្៊ីធោៃបករោ្រឈរប�ើងបហើយោៃចាប់ប្្ើមពយា្ររបនាះរាៃសំប�ងមួយោៃឮប�ើងដូចជាសំប�ងខ្យល់ដ៏ខាលាំងថដលឮខ្ទរ

បពញកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយក្រុម�ំៃុំោៃបករោ្រឈរប�ើងកពមោនាកតវូោៃសណឋាិតបោយកពះបចសាដាអរូបរីមៃុស្សជាបកចើៃចាប់

ប្្ើមៃិោយភាសាប្្សងៗបហើយចាប់ប្្ើមពយា្ររអ្ន្រប្្សងបទៀតោៃប�ើញរោរៃិមិតតេដ៏រុងបរឿងបហើយបមើលចុះខញនុំោៃកបរោស

ដល់ក្ុរម�ំៃុំថាកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃបោរបពញបៅបោយបទវរា។មៃុស្សរានា្រ់ថដលបៅ�ិតខាងោៃរត់ម្របមើល(ពួ្រប្ឮ

សបំ�ងថដលមៃិកបក្រតរីពរី្រ្ននុងបនាះបហើយោៃប�ើញពៃលែឺដ៏្ លែឺដូចជាសរសរប្លែើងសណឋាិតបៅបលើកពះវិហារបរិសុទ្ធ)បហើយរាៃ

រោរភាញា្់រប ្្អើលអំពរីអ្វរីថដល្រំពុងប្រើតប�ើង»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church២:4២៨)។មៃុស្សមួយចៃំួៃោៃ

ប�ើញបទវរាបៅបលើកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយោៃឮព្ួរបទវរាបកចៀង(សូមបមើលChurch History in the Fulness of 
Times Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី២[Church Educational System manualឆ្នាំ២003]

ទំពព័រ១6៧)។

សូមបញ្ចប់បោយថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីពរ�ព័យថដលបយើងអាចទទួលោៃបៅបពលថដលបយើងចូល្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយភាព

ស្រ្ិសម។
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គមគ�ៀនទតី ១១៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១០
បមបរៀៃទរី១១៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១០:១–១០

្្ះអម្ចាស់រែង្ហាញអង្គ្្រង់ជហើយ្រ្ួរលយក្្ះវិហាររែរិសុ្រ្្ររី្កុងខឺែ�ង់

សូមសួរសិស្សថាអ្វរីថដលោៃសរបសរបៅខាងបករៅកពះវិហារបរិសុទ្ធក្ប់្រថៃលែង។(«កពះអរាចស់ដ៏បរិសុទ្ធ—កពះដណំ្្់រនៃ

កពះអរាចស់»)។

• បតើឃ្លា«កពះដំណ្្រ់នៃកពះអរាចស់»រាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះអ្ន្រ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃពិភា្រសាសំណួរបៃះបហើយសូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃោងម្រកពះរា�ដំណ្្រ់របស់កទង់បៅ្រ្ននុង

ទរីក្ុរងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបនាទាប់ពរីោៃឧទ្ទិសបហើយ។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសាថាៃភាពបៅ�ុំវិញកពឹតតេិរោរណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋ

បៃះអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបុព្វ្រថា្រណ្ឌ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើលថារាៃវតតេរាៃៃរណ្ខលែះបហើយថាពួ្រប្ោៃបធ្វើអ្វរីមុៃបពលថដលរោរៃិមិតតេបៃះកោ្រដប�ើង។

• បតើៃរណ្ខលែះរាៃវតតេរាៃអំ�នុងបពលនៃរោរៃិមិតតេបៃះ?បតើព្ួរប្ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះមៃុបពលថដលរោរៃិមិតតេបៃះកោ្រដប�ើង?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១0:១–3ឲ្យឮៗ។មុៃបពលថដលសិស្សអាៃសូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយពយាោម្ ិត្រ្ននុងចិតតេពរីអ្វរីថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១0:4–៥បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើម្បរីបរៀៃពរីអ្វរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃ

រាៃបៃ្ទតូលបៅរោៃ់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើប្បឌើរី។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្ខលែះចំបោះអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

សូមអបញជើញសិស្សបួៃកោំនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១0:6–១0ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាព្ួរបរិសុទ្ធកតូវអរសបបាយ។

• កសបរាមខ៧បតើបហតុអ្វរីោៃជាពួ្របរិសុទ្ធរាៃបហតុ្លបដើម្បរីអរសបបាយ?(កពះអរាចស់ោៃទទួលយ្រកពះវិហារ

បរិសុទ្ធបហើយោៃសៃយាថាៃឹងបបើ្រសថមង្អង្គកទង់ដល់អ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះ)។

• បតើកពះអរាចស់បបើ្រសថមង្អង្គកទង់ដល់មៃុស្សបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយរបបៀបណ្?(ោ្រ្យងបើក សណម្ររាៃៃព័យថា

បបើ្រសថមតេងឬបរ្ហាញ។សូមរំឮ្រសិស្សថាពួ្រប្ោៃពិភា្រសាពរីបរឿងបៃះបពលពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

9៧ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09។ជាបរឿយៗកពះអរាចស់បរ្ហាញអង្គកទង់បោយកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ)។

សូមអបញជើញសិស្សកោប់ពរីបោលរោរណ៍មួយដ្រកសង់បចញពរីរោរសៃយាបៅ្រ្ននុងខ៧–៨។សិស្សអាចៃឹងកោប់ៃូវបោលរោរណ៍

ប្្សងៗបែុថៃតេកតូវកោ្រដថា្ូសបញ្ជា្រ់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគោរ្តាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់គ�ើយ

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ អាទធិត្យ ទតី ៣ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៦ ក្� ប្រែុុំ សាបក្ម៉ង់ មួ� បតរូវ បាន 

គ្្វើគឡើង គៅ ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ទតីបកុង ខឺតឡង ់។ ក្ញង គពល ប្រែុុំ គនាះ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ នធិងអរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី គៅ កដនលៃង មួ� នន បពះវិហា� ជា កដនលៃង ដដល វាុំងនន បាន 

្រុំដ្រក ពួកគ្ គចញ ពតី បកុម ែុំនុុំ ។ ពួកគលាក បាន ែ្ល់ ក្�អ្ធិសាឋាន គៅ ទតីគនាះ ។ 

្រនាទា្រ់ ពតី ពួកគលាក ្រញ្ច្រ់ ក្�អ្ធិសាឋាន បពះប្តីេ្ទ បាន ្ររ្ហាញ អង្គបទង់ ចុំគោះ  

ពួកគលាក គហើ� បាន ទទួល�ក បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ដដល គទើ្រ ដត បាន ឧទ្ទធិេ ឆលៃងគនាះ ។ 

្រនាទា្រ់ មក ម៉រូគេ គអលតីយ៉ាេ់ នធិង គអលតីយ៉ា បាន ្ររ្ហាញ ខលៃលួន ដល់ ពួក គលាក គហើ� 

ករូនគសា ្រព្វែធិតភាព បតរូវបាន សាដា�គឡើងវិញ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១០ 

្ឺ ជា គ�ឿង នន ក្� នធិមធិត្ គនះ ។
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រកសាព្រះ�ំណាក់របស់អង្គពទង់ឲ្យបរិសុទ្ធគនារះពទង់ៃឹងគបើកសផម្ដងអង្គពទង់�ល់គយើងគៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ពទង់។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះរោៃ់ថតកបបសើរសូមពិភា្រសាពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបយើងអាចរ្រសាកពះដំណ្្រ់របស់កពះអរាចស់ឲ្យបរិសុទ្ធៃិងសាអាតរាមរបបៀបណ្?

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់តកមូវឲ្យបយើងសាដាប់បរ្គប់ៃិងសាអាតស្អំមៃុបពលថដលកទង់ៃឹងសថម្ងអង្គកទង់ដល់

បយើងបៅ្រ្ននុងកពះដំណ្្រ់របស់កទង់?

បបើសិស្សោៃចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ោៃរាៃបពលពួ្រប្ោៃរាៃអារម្ណ៍

ខិត�ិតកពះអរាចស់បៅទរីបនាះ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយពរីរបបៀបថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍រោលអ្ន្រថាវាយបង្គំបៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១0:9–១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្ន្រថដលៃឹងអរសបបាយៃិងពរីមូលបហតុបនាះ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើៃរណ្ៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យបោយសាររោរសាដារប�ើងវិញនៃពរ�ព័យកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

• បតើពិ្ ពបលា្រៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះសករាប់អ្ន្រថដលបៅរស់

ៃិងអ្ន្រថដលោៃសាលាប់បោយរបបៀបណ្?

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធជាពរ�ព័យបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១០:១១–១៦

ម៉ូជសជអលរីយា៉ាសនិងជអលរីយា៉ាោនរែង្ហាញខលែលួនជហើយកូនជសារទាំងឡាយននរែ្វជិែភា្្ែវូោនសាដារជ�ើងវិញដល់

យ៉តូសរែស្៊ម្ី និងអូលរីជវើជៅជ�ើរី

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់អំពរីបពលថដលសរា�ិ្រក្រុមក្ួសាររបស់ព្ួរប្ោៃថប្របចញពរីោនាជាបបណ្ណះអាសៃ្ន។សូមឲ្យ

សិស្សថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ពរីរោរថប្រោនាបៃះ។បៅបពលសិស្សសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

១១0:១១–១6,សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលរបបៀបថដលរោរៃិមិតតេបៃះធានាថាក្រុមក្ួសាររបស់បយើងអាចយ្រឈ្នះបលើរោរ

ថប្រោនាបៃះ។

សូមចមលែងរារាងខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃ។សូម្រុំសរបសរពព័ត៌រាៃបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ។

ម៉ូសេ

គ.ៃិ្េ.១១០:១១

សអលដីយ៉ាេ

គ.ៃិ្េ.១១០:១២

សអលដីយ៉ា

គ.ៃិ្េ.១១០:១៣–១៦

កូៃសសាបព្វជិតភាពកតូវប្ៃ

សាដារសឡើ្វិញ

( ករូនគសា នន ក្� ប្រមរូល ែ្ញុំ 

ករូនគៅ អ៊ីបសាដអល )

( ក្� ក្ន់ក្្រ់ បតួតបតា នន 

ដុំណឹងល្អ នន អ័បបាហាុំ )

( ករូនគសា នន ក្� ក្ន់ក្្រ់ 

បតួតបតា គនះ )

សតើកូៃសសាទាំ្ សៃោះ

ែឹកនាំសៅរកអ្វដី

( កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា� សាេនា ) ( អាោហ៍ពធិោហ៍ គេគឡសាទាល 

នធិង ពរូែពង្ស ដ៏ អេ់កល្ )

( អុំណាច នន ក្� ែសា�ភាជា្រ់ �ួម 

ោុំង កធិច្ចក្� គៅ ក្ញង បពះវិហា� 

្រ�ិេុទ្ នធិង កធិច្ចក្� ពង្សប្រវត្ធិ )

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរៃិមិតតេនៃកពះអង្គសប្រ្គះកតូវោៃបញ្ចប់បនាះរាៃបុ ្្គលបរីនា្រ់បទៀតោៃបរ្ហាញខលែលួៃម្ងរានា្រ់ៗដល់

យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើប្បឌើរី។សូមបរ្ហាញរូបភាពរបស់មែូបសៃិងបអលរីោ៉ាស(សូមបមើលងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរ ល្អ

[ឆ្នាំ២009]បលខ១4,២0សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ថាបតើមែូបសៃិងបអលរីោ៉ាជាៃរណ្

បហើយឲ្យកោប់ពរីបរឿងសំខាៃ់ថដលពួ្របលា្រោៃបធ្វើ(បបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយសូម្ ្ល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្រ្របមើលពយារោរីទាំងបៃះ

បៅ្រ្ននុងBible Dictionary)។សូមពៃ្យល់ថាបអលរីោ៉ាសអាចជាពយារោរីថដលរស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់អព័កោហាំ។បថៃថែម

ពរីបលើប្មះងអលដីោ៉ាស្រ៏ជារ្រថដលរាៃៃព័យថាអ្ន្រនាំមុខឬអ្ន្រសាដារប�ើងវិញ(សូមបមើលBible Dictionaryឬ

Guide to the Scriptures,« Elias»scriptures.lds.org)។
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សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបរីក្រុម។សូមចាត់ឲ្យក្រុមៃិមួយៗៃូវប្មះមួយ្រ្ននុងចបំណ្មប្មះទាំងបរីបៅ្រ្ននុងរារាងបលើ

រោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រនាំសារៃិមួយៗោៃកប្ល់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើប្បឌើរី។

សូមឲ្យសិស្សស្ិរសាវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃសរបសរបៅបករោមប្មះថដលពួ្រប្ោៃចាត់ឲ្យៃិងរ្រប�ើញអ្វរីថដលបទវរានាំសារ

ោៃសាដារប�ើងវិញ។បនាទាប់ពរី្តេល់បពលឲ្យក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្់រម្រពរីក្រុមៃិមួយៗអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលប្

ោៃចាត់ឲ្យដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមអបញជើញសិស្សទរីពរីរម្រពរីក្រុមៃិមួយៗសរបសរអ្វរីថដលអ្ន្រនាំសារោៃសាដារប�ើងវិញបៅ

�ួរថដលរាៃចំណងប�ើងថា«្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលោៃសាដារប�ើងវិញ»្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអ្វរីថដលជា្រូៃបសានៃរោរកបមូល្ ្នុំ្ូរៃបៅអ៊ីកសាថអលសូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោម៖

• បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបតើកពះអរាចស់ោៃកបមូល្ ្នុំ្រូៃបៅកទង់ម្រ្រ្ននុងៃ្ររបស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

បថៃថែមពរីបលើឬបញ្ជា្រ់ចបមលែើយរបស់សិស្សបោយរោរអបញជើញៃរណ្រានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបោយថអលបឌើររព័សុល

អិមណិលសៃុនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា� សាេនា រាន សា�ៈេុំខាន់ ដល់ ក្� ប្រមរូលែ្ញុំ ននករូនគៅ អ៊ីបសាដអល ។. . . គៅ ក្ញង 

ប្រគទេ ជាតធិ ជា គបចើន អ្កែ្សព្វែសា� សាេនា�្រេ់ គ�ើង បាន ដេ្វង�ក ករូនគៅ ននសាេន៏អ៊ីបសាដអល 

ដដល បាន ដ្រកដខ្ក » ( The Gathering of Scattered Israel » Ensign ឬ លរីអាហូណាដខ 

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៦ ទុំព័� ៨១ ) ។ 

 

សូមសរបសរកិច្ចការ ផ្សព្ផសាយ សាសនាបៅបលើរោដារបខៀៃបករោម«មែូបស»បៅ�ួរថដលរាៃចំណងប�ើងថា«អ្វរីថដល្ូរៃបសា

ទាំងបៃះចា្រ់បចញ»។

• បតើ�រីវិតរបស់អ្ន្រោៃរងឥទ្ធិពលពរីរោរសាដារប�ើងវិញៃូវ្រូៃបសារក្ប់ក្ង្ិរច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់មែូបសបោយ

របបៀបណ្?

រោររោៃ់រោប់កតួតករានៃដំណឹងល្អនៃអព័កោហាំោៃកប្ល់ឲ្យយែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើប្បឌើរីបោយបអលរីោ៉ាសោៃ

សាដារប�ើងវិញៃូវរោរសៃយាថដលកពះអរាចស់ោៃបធ្វើជាមួយអព័កោហាំ។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោររោៃ់រោប់កតតួករានៃ

ដំណឹងល្អនៃអព័កោហាំថដលោៃសាដារប�ើងវិញបោយបអលរីោ៉ាសសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ដូចខាងបករោមបោយ

ថអលបឌើរកប៊ូសអររា៉ា្រ់ខៃ�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«គអលតីយ៉ាេ បាន នាុំមក វិញ នរូវ ‹ ដុំណឹងល្អ នន អ័បបាហាុំ › ជា គេចក្តីេញ្ញា �្រេ់ អ័បបាហាុំ ដដល 

ថ្មនុេ្ស គសាមះបតង់ ទទួលបាននរូវក្��ីកចគបមើន ដ៏ អេ់កល្  េនយា ថ្ តាម ��ៈ អាោហ៍ ពធិោហ៍ 

គេគឡសាទាល ពរូែពង្ស ដ៏ អេ់កល្ �្រេ់ ពួកគ្ នឹង រា្រ់ មធិន អេ់ ដរូច ជា បោ្រ់ ខសាច់ គៅ គលើ គឆ្� េមុបទ ឬ ដរូច 

ជា ផាកា� ដ៏ ឥត ្ ណនា គៅ គលើ គមេ ។ គអលតីយ៉ាេ ែ្ល ់នរូវ ក្� េនយា—ដដល បាន ទទួល ពតី ្រុរាណ គោ� 

អ័បបាហាុំ អ៊ីសាក នធិង យ៉ាក្ុរ—គហើ� មនុេ្ស គៅ េម�័ ទុំគនើ្រ នធិង ពរូែពង្ស ប្្រ់ ែុំនាន ់នឹង បតរូវ បាន 

ប្រោនព� ។ គហើ� គ�ើង កុំពុង ែ្ល់ ព�ែ័� �្រេ់ អ័បបាហាុំ អ៊ីសាក នធិង យ៉ាកុ្រ ដល ់អ្ក ដដល នឹង ទទួល 

�ក វា » ( The Keys of the Kingdom » Ensign, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៨៣ ទុំព័� ២២ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១០

• កសបរាមថអលបឌើររា៉ា្រ់ខៃ�រីបតើបសច្រតេរីសៃយាអ្វរីថដលោៃកបទាៃដល់អព័កោហាំ?(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយសូម

សរបសរអាោហ៍ពិោហ៍ ងសង�សាទាល ពូជពរ្ស ដ៏ អស់កល្បៅបលើ្ររោដារបខៀៃ្រ្ននុង�ួរឈរបករោម«បអលរីោ៉ាស»)។

• បតើពរ�ព័យនៃអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលៃិងព�ូពង្សដ៏អស់្រល្បរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងណ្ចំបោះអ្ន្រ?បតើបហតុអ្វរីោៃជាវ

សំខាៃ់ចំបោះអ្ន្រ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរី្រូៃបសាថដលោៃសាដារប�ើងវិញបោយបអលរីោ៉ាសូមឲ្យសិស្សពរីរនា្រ់អាៃៃូវបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖

ប្រធាន �៉រូដេ្រ ហ្វតីលឌតីង េមេ៊ី្ បាន ្រគបងៀន ៖ « អុំណាច នន ក្�ែសា�ភាជា្រ់ គនះ បាន ប្រោន ដល់ 

គអលតីយ៉ា ្ឺ ជា អុំណាច ដដល ចងភាជា្រ់ សាវាមតី នធិង ភ�ិយ បពម ោុំង ករូនគៅ គៅ នឹង ឪពុក រាតា� េបរា្រ់ គពល 

គនះ នធិង គពល ដ៏ គៅ អេ់កល្ ជានធិច្ច ។ វា ្ ឺ ជា អុំណាច នន ចងភាជា្់រ ដដល រាន គៅ ក្ញង ប្្់រ ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ 

ោុំងអេ់ នន ដុំណឹង ល្អ ។. . . គោ�សា�ដត អុំណាច គនះ គហើ� គទើ្រ ប្្់រ ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ ោុំងអេ់ ដដល 

ោក់ទង នឹង គេចក្តី េគ្រ្គះ បតរូវ បាន ចងភាជា្់រ ឬ ែសា�ភាជា្់រ គហើ� គនាះ ្ ឺ ជា គ្រេកកមមេ �្រេ់ គអលតីយ៉ា 

ដដល បតរូវ ្ររ្ហាញ ខលៃលួន មក គហើ� សាតា� វា គឡើង វិញ » (Elijah the Prophet and His Mission  

ឆ្នាុំ ១៩៥៧ ] ទុំព័� ៥ ) ។

ដអលគឌើ� ោវីឌ គអ ដ្រដណា នន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្់រពតី� នាក់ បាន ពន្យល់ ថ្ ៖ « ក្ញងនាមជា េរាែធិក 

នន សាេនាចបក ដដល បាន សាតា� គឡើង វិញ �្រេ់ បពះប្តីេ្ទ គ�ើង រាន ទុំនួល ខុេបតរូវដដល ភាជា្រ់ ជាម�ួ 

គេចក្តី េញ្ញា គដើម្តី នឹង បសាវបជាវ ដេ្វង�ក ដរូនតា �្រេ់ គ�ើង គហើ� គ្្វើ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ននក្�េគ្រ្គះក្ញង 

ដុំណឹងល្អដល ់ពួក គលាក ។. . . « គោ�សា� ដត មរូលគហតុ គនះ គហើ� គទើ្រ គ�ើង គ ្្វើ ក្�បសាវបជាវ 

ពង្សប្រវត្ធិ កសាង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ នធិង គ្្វើ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ែុំនួេ មនុេ្ស ដដល បាន ដចកឋាន គៅ ។ គោ� 

សា� គហតុែល គនះ គអលតីយ៉ា បតរូវ បាន ្រញ្ជូន ឲ្យ គៅ សាដា� អុំណាច ែសា�ភាជា្់រ ចុំណង គៅគលើ ដែនដតី នធិង គៅ 

សាថានេួ្៌ » ( The Hearts of the Children Shall Turn » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព�័ 

២៥–២៦ ) ។

• កសបរាមរោរពៃ្យល់ទាំងបៃះបតើកពះបចសាដាឬសិទ្ធិអំណ្ចអ្វរីថដលបអលរីោ៉ាោៃសាដារប�ើងវិញ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតប

សូមសរបសរអំណាច ផសារភាជាប់ រួម ទារំ កិច្ចការ ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ និរ កិច្ចការ ពរ្ស្បវ្រ្ិបៅបលើរោដារបខៀៃ្រ្ននុង�ួរឈរបករោម

«បអលរីោ៉ា»។អ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រសិស្សថាបបើោមៃ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពទាំងបៃះបទ«បនាះថ្ៃដរីទាំងមូលៃឹងកតវូ

្ំរបទចបចាលសៃូ្យឈឹង្រ្ននុងរោល[កពះអរាចស់]ោងម្រ»[្�ៃិងស�២:3]។

• បតើអ្ន្រកតវូោៃកបទាៃពរបោយរោរសាដារប�ើងវិញនៃអំណ្ច្ សារភាជាប់ោ៉ាងណ្ខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធោៃ្រត់ចណំ្ំថាកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់«កតូវោៃ្រសាងប�ើង

បដើម្បរីសាដារប�ើងវិញៃូវ្រូៃបសានៃសិទ្ធិអំណ្ច។្រ្ននុងរោរទទួលោៃ្រូៃបសាទាំងបៃះភាពបពញបលញនៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អ

[កតូវោៃ]បបើ្រសថម្ង»(Doctrines of Salvation comp. Bruce R. McConkie,វ៉ុល3[ឆ្នាំ១9៥4–៥6]

២:២4២)។កបធាៃនៃសាសនាចក្រៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់របៃតេអៃុវតតេ្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពទាំងបៃះ

រហូតដល់សព្វន្ងៃបៃះ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ថដលពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖កូនងសា នន កិច្ចការ ផ្សព្ផសាយ សាសនា 

្កុម្្ួសារដ៏អស់កល្ នរិ កិច្ចការ ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ ជួយ ងយើរ ឲ្យ. . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១0:១១–១6បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបថដលពួ្រប្អាច

បំបពញបោលរោរណ៍បៃះ។

• កសបរាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបហតុអ្វរីោៃជា្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនាក្រុមក្ួសារអស្់រល្បៃិង្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ

រាៃសារៈសំខាៃ់?(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយសូមបំបពញបសច្រតេរីថ្លែងបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ួរថត

ឆលែនុះបញ្ចំងពរីបោលរោរណ៏ដូចខាងបករោម៖កូៃគោនៃកិច្ចការែ្ស្្ែសាយោសនាពកុមពគួោរ�៏អស់កល្ៃិងកិច្ចការ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធជួយគយើងឲ្យគរៀបចំខលលួៃសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះអមាចាស់)។
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គមគ�ៀនទតី ១១៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១០

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បោលលទ្ធិបៃះសូមចាត់ឲ្យក្រមុៃិមួយៗ្ ិតពរីសំណួរមួយដូចខាងបករោម៖(១)បតើ្រិច្ចរោរ្ ្សព្្វ សាយ

សាសនាបរៀបចំមៃុស្សសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចស់របបៀបណ្?(២)បតើរោរសៃយានៃអាោហ៍ពិោហ៍

ៃិងក្ុរមក្ួសារដ៏អស្់រល្បបរៀបចំមៃុស្សសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?(3)បតើ្ិរច្ចរោរ

កពះវិហារបរិសុទ្ធបរៀបចំមៃុស្សសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបមច្?បនាទាប់ពរី្ តេល់បពលឲ្យ

ក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសិស្សរានា្រ់ពរីក្រុមៃិមួយៗពរីរបបៀបថដលប្ៃឹងបឆលែើយសំណួរ។

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់រ

របស់ពួ្រប្ឬ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

ង្រើ អ្ក ្្រូវ បាន ្បទានពរ ងោយសារ កូនងសា បព្ជិ្រភាព ណដល ្្រូវ បាន សាដារង�ើរវិញ ងោយ រងបៀបណា ?

ង្រើអ្កអាចងធ្ើអ្ដីងដើម្ដី ជួយនរណារានាក់ ឲ្យទ្ទ្ួលបានពរជ័យ តាម រយបៈ កូនងសា ណដល បាន សាដារ ង�ើរវិញ ទារំងនទះ ?

បនាទាប់ពរីទុ្របពលឲ្យក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពិភា្រសាពរី្ំៃិតរបស់ព្ួរប្ជាមួយនដ្ូ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយពរីរបបៀប

ថដល�រីវិតអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលោៃសាដារប�ើងវិញទាំងបៃះ។
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គមគ�ៀនទតី ១១៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១១
បមបរៀៃទរី១១9៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១១

្្ះអម្ចាស់្រែទានការលួងជោមនិងការដឹកនាំស្ម្រែ់យ៉តូសរែស៊្មី្និង្ ួកអ្នកដឹកនាំសាសនាច្កជផ្សងៗជ្រៀែ។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយសូមឲ្យសិស្សសរបសរៃូវចបមលែើយបៅៃឹងសំណួរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់

ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

• បតើអ្វរីខលែះថដលនាំឲ្យរាៃភាពរាៃតឹងឬរោរ្ប់អារម្ណ៍បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។(សូមរំឭ្រសិស្សថា្ំៃិតៃិង

បទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃរាៃភាពផ្ទាល់ខលែលួៃបព្រថដលពុំ្ ួរថច្រចាយប�ើយ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅរដូវបរៅដា្រ្ននុងឆ្នាំ១៨36យែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រប្្សងបទៀតោៃ�ួបកបទះរោរកពួយោរម្ពរី

ហិរញ្ញវតថែនុរបស់សាសនាចក្រ។បៅឆ្នាំមៃុៗសាសនាចក្រោៃជាប់�ំោ្រ់បំណុលោ៉ាងបកចើៃបោយសារអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ

ោៃបធ្វើរាមរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់ទិញដរីបៅរដ្ឋអូនហអូៃិងរដ្ឋមិសសួរី

ៃិង�ួយឧបតថែម្�ំរុំស៊ីយែូៃ។សាសនាចក្រ្រ៏កតូវរោរ្ វិរោរបដើម្បរីទិញដរីសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធបៅរដ្ឋមិសសួរីថដលកតវូោៃបង្ខំ

ឲ្យបចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ខលែលួៃ។្រ្ននុងឆ្នាំ១៨34កពះអរាចស់ោៃថណនាំយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀត

ឲ្យ«បង់បំណុល[របស់ពួ្រប្]ឲ្យអស់»(្�ៃិងស�១04:៧៨)។បែុថៃតេរោរខិតខំរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីសងបំណុលបនាះ

កតូវោៃរាំងស្ទះបោយសាររោរោត់បង់ចំណូលថ្្ន្រោណ�ិជ្រម្បៅរដ្ឋមិសសួរី។ដូបចានាះបហើយអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រពុំរាៃ

្វិរោរក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបំបពញរាមតកមូវរោររបស់រាចស់បំណុលប�ើយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១04:៨0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាបធ្វើបដើម្បរី�ួយអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្របោះកសាយបញ្ហាបំណុលរបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងឆ្នាំ១៨36សរា�ិ្រសាសនាចក្ររានា្រ់ថដលរាៃប្មះថាវិលាលាមប៊ឺបហ្គសោៃម្រដល់ទរីក្រុងខឺត�ង់

រដ្ឋអូនហអូបហើយោៃកោប់ដល់អ្ន្រដឹ្រនំាសាសនាចក្រពរីចំៃួៃទឹ្រកោ្់រដ៏បកចើៃសៃ្ធឹ្រសនាធាប់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងក្រុងសា�ិម

រដ្ឋរា៉ាសសា�ូសថសត្ស។បលា្រោៃៃិោយថាលុយកតូវោៃលា្រ់បៅបលើដំបូល្ ្ទះមួយបហើយបលា្រ្ ឺជាបុ ្្គលថតរានា្រ់

ថដលបៅរស់ថដលដឹងពរីទរីរំាងរបស់លុយបនាះ។

សូមកោប់សិស្សថាយែូថសបស៊្ីធស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃអូលរីបវើប្បឌើរីៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងខឺត�ង់បៅន្ងៃទរី២៥

ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨36បដើម្បរី�ួបៃឹងរាចស់បំណុលបៅរដ្ឋញតូវបោ៉ា្រ។បនាទាប់ពរីសានា្រ់បៅរដ្ឋៃូវបោ៉ា្រោៃពរីរបរីន្ងៃពួ្របលា្រ

ោៃបធ្វើដំបណើរបៅសា�ិម។បងកបុសប៊ឺបហ្គសោៃ�ួបពួ្របលា្របៅទរីបនាះបែុថៃតេបលា្រោៃៃិោយថាទរីក្រុងបនាះរាៃ

រោរផ្លាស់ប្តូរោ៉ាងខាលាំងចាប់រំាងពរីបលា្រោៃបចញបៅបហើយបលា្រមិៃអាចចាំទរីរាំង្ ្ទះថដលរាៃលុយបនាះបទ។បងកបសុ

ប៊ឺបហ្គសោៃចា្របចញោ៉ាងឆ្ប់រហព័សបនាទាប់ពរីបនាះ។

បរុព្វកថា
ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៦ សាេនាចបក បាន ែុំោក់ ្រុំណុល យ៉ាង គបចើន ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ នធិង អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក ដនទ គទៀត បាន គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ ទតីបកុង សាឡធិម 

�ដ្ឋរា៉ាេសាែរូេដេត្ស ជា កដនលៃង ដដល ពួកគលាក រាន េង្ឹម ថ្ នឹង អាច �ក បាន 

្វិក្ គដើម្តី េង ្រុំណុល ដដល សាេនាចបក ែុំោក់ ។ គៅ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខ េតីហា 

ឆ្នាុំ ១៨៣៦ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ ក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១១ ក្ញង គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន លួងគលាម គលាក 

អុំពតី ក្�បពួ�បា�មមេណ៏�្រេ់គលាក ចុំគោះ្រុំណុល នធិង េុខុរាលភាព �្រេ់ ទតីបកងុ 

េ៊ី�៉រូន ។ បពះអរាចាេ់ ក៏ បាន ប្រោន ក្�ដណនាុំ ោក់ទង នឹង ក្� សានាក់ គៅ �្រេ់ 

សាេនាចបក ក្ញង ទតីបកុង សាឡធិម ដល់ ពយាក្�ី ែងដដ� ។
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ទមនលេ េិសសួរី

ែិសសួរី

ឃុំងខ្ងខានធី

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ឃុំោកសុន

ទមនលេ េិសសួរី

កាណ្ដា

ញូវ យែក

ដែនសិេមវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
ទីពកុង ញូវ យែក

សាេិេ

ម្៉ាសសាឈូមសត

េហាសេុពទ អាតលេង់ទិច

នអអូវែ

េីឈីមៃកេន

អិេេីមណ្យ

អិនឌីណ្ អូនៃអូ

មវើរជីញ៉ា

កាន់តាក់គី

េិសសួរី

ហាវារដវស្ទ

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ខឺតឡង់

េីម៉៊ីធី

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បនាទាប់ពរីបធ្វើដបំណើរបៅទរីក្រងុសា�ិមបោយសង្ឹមថាៃឹងរ្រប�ើញ

មបធយាោយបដើម្បរី�ួយសងបំណុលរបស់សាសនាចក្របហើយថបរជារ្រមិៃប�ើញអ្វរីថដលអ្ន្រោៃរំពឹងទុ្របៅវិញបនាះ?

បតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃចំណ្យបពលរ្របមើល្ ្ទះថដលោៃរាយរោរណ៍ថារាៃលុយបនាះ។បៅន្ងៃទរី6

ថខសរីហាឆ្នាំ១៨36បពល្រំពុងបៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងសា�ិមបៅប�ើយបនាះយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈមួយថដលោៃោៃ

្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១:១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អារម្ណ៍របស់កពះអរាចស់អំពរីដបំណើររបស់បុរសទាំងបៃះបៅទរីក្រុងសា�ិម។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យចំកួ្រអាចរាៃៃព័យថា«ទៃ់បខសាយឬទបង្វើមិៃទំៃងថដល

មិៃថមៃបទឧក្រិដ្ឋធងៃៃ់ធងៃរជាទបង្វើមិៃជាប់លាប់ថដលមិៃសមបហតុ្លឬខ្វះរោរពិចារណ្ដិតដល់»[Noah Webster, 
An American Dictionary of the English Language, facsimile of the first edition(១៨២៨;

repr.,១96៧),“Folly”])។

• បតើរោរបធ្វើដំបណើរបៅទរីក្រុងសា�ិមអាចចាត់ទុ្រថាជាទបង្វើចំ្រួតថដរឬបទ?

សូមកោប់សិស្សថាបទាះជារោរថស្វងរ្រលុយ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិមោមៃបជា្�ព័យ្រ៏បោយកពះអរាចស់ោៃបញ្ជា្រ់ថាដំបណើរ

បៃះបៅថតអាចរាៃកបបោ�ៃ៍ដល់ៃ្ររបស់កពះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១:២

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិម។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់រាៃអ្វរីបៅទរីក្រុងសា�ិម?(សម្បតតេិៃិងមៃុស្សជាបកចើៃ)។

• បតើកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងកបមូល្ ្នុំកបជាៃ�ៃកទង់ម្រ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិមបៅបពលណ្?(បៅបពល

្រំណត់)។

សូមកោប់សិស្សថាយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រថដលបធ្វើដបំណើរជាមួយបលា្រោៃចំណ្យបពលបរីបួៃសោដាហ៍បៅទរីក្រុងសា�ិម

បហើយពួ្រប្ោៃបបកងៀៃដំណឹងល្អបពលពួ្រប្បៅទរីបនាះ។កោំឆ្នាំបករោយម្រអ៊ីរាែស្ទនុសស្នតូកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្

បៅទរីក្រុងសា�ិមជា្រថៃលែងថដលោត់ោៃបរៀបចំសាខាមួយថដលរាៃសរា�ិ្រ១២0នា្រ់ប�ើង(សូមបមើលChurch 
History in the Fulness of Times Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីពរីរ[Church Educational 
System manual,ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ១៧0–៧១)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីពរីបទពិបសាធៃ៍របស់យែូថសបស៊្ីធបៅទរីក្រងុសា�ិមៃិងរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១:១–២?(សិស្សអាច្ ្ល់ចបមលែើយល្អប្្សងៗោនា។ជាថ្្ន្រមួយ្រ្ននុងរោរពិភា្រសាបៃះ

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់អាចនាំមកៃូវគសចក្ដបីល្អ្ បីការខិតខំ�៏គោមារះពតង់របស់

គយើង)។
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• បតើកពះអរាចស់អាចនាំម្រៃូវបសច្រ្រីល្អពរីរោរខិតខំរបស់បយើងបទាះបដើមប�ើយជា្ំរហុសបោយរបបៀបណ្?(ចបមលែើយមួយ

អាចៃិោយោៃថាកទង់អាច�ួយបយើងឲ្យបរៀៃពរីបទពបិសាធៃ៍របស់បយើង)។

• បតើវរាៃឥទ្ធិពលបធ្វើឲ្យអ្ន្រដឹងថាកពះអរាចស់អាចនាំម្រៃូវបសច្រ្រីល្អពរីរោរខិតខំដ៏បសាមះកតង់របស់អ្ន្របោយរបបៀបណ្?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃ្ ្ល់បសច្រ្រីថណនាំដល់យែូថសបស៊្ីធៃិងក្រុមរបស់បលា្របដើម្បរី�ួយពួ្របលា្រឲ្យសបកមចោៃ

ៃូវបសច្្ររីល្អបពលព្ួរប្បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិម។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១:៥–៨

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យយែូថសបស៊្ីធៃិងនដ្ូររបស់បលា្រ

បធ្វើ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃលួងបលាមយែូថសបស្៊ីធៃិងក្រុមរបស់បលា្រទា្រ់ទងៃឹងបំណុលរបស់សាសនាចក្រៃិងសាថាៃភាពរបស់

ទរីក្ុរងសី៊យែូៃោ៉ាងដូចបមតេច?

• កសបរាមខ៨បតើយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតដឹងពរី្រថៃលែងថដលកតវូបៅរោលពួ្រប្បៅ្រ្ននុងទរីក្រុង

សា�ិមោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបសច្្ររីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ៨?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយបហើយសូម

សរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងអាចទទួលបាៃការ�ឹកនាំរបស់ព្រះអមាចាស់តាមរយៈគសចក្ដបី

សុខោៃ្តៃិងព្រះគចោដានៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ពទង)់។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យកបឈមមុខៃឹងរោរកពួយោរម្ៃិងបញ្ហាដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១:9–១0បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើល្រិច្ចរោរបថៃថែម

ថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យយែូថសបសី្៊ធៃិងក្រុមរបស់បលា្របបំពញបពលពួ្រប្បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិម។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។

សូមកោប់សិស្សថាយែូថសបស៊្ីធៃិងបុរសដនទបទៀតោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់ឲ្យ«ខំសា្រសួរពរីបណ្ដា�ៃពរី

បុរាណរោលៃិងព្ួរអ្ន្រថដលរ្រប�ើញទរីក្រុងបៃះ»(្�ៃិងស�១១១:9)។ពួ្រប្ោៃទស្សៃ្រិច្ចទរីរាំងកបវតតេិសាកសតេ

បពលពួ្រប្បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិម។ពរីរោរទស្សៃ្រិច្ចបៃះពួ្រប្ោៃបរៀៃថាកបជា�ៃមួយចៃំួៃបៅទរីក្រុងសា�ិមរដ្ឋ

រា៉ាសសា�ូសថសត្សៃិងបៅ�ុំវិញតំបៃ់ៃូវអ៊ីងថលៃកតូវោៃកបហារៃិងសរាលាប់បចាលបោយសារថតរោរមិៃអត់ឱៃខាងសាសនា

ៃិងរោរចបង្អៀតចង្អល់។(សូមបមើលHistory of the Church២:464–6៥)។កពឹតតេិរោរណ៍ទាំងបៃះោៃនាំឲ្យ

យែូថសបស្៊ីធសរបសរបៅ្រ្ននុងកបវតតេិថា«បតើបពលណ្បៅថដលមៃុស្សឈប់បធ្វើស្រ្គមៃឹងោនាបហើយអៃុវតតេសិទ្ធិបសរីភាពដ៏

ពិសិដ្ឋបដើម្បរីថាវាយបង្គំកពះរបស់ខលែលួៃកសបរាមសតិសម្ប�ញ្ញៈវិញ?»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church២:46៥)។

បករោយម្រពយារោរីោៃរំឭ្រប�ើងវិញៃូវសារៈសំខាៃ់នៃរោរអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សទាំងអស់អៃុវតតេសិទ្ធិបសរីភាពរបស់ខលែលួៃ

ខាងសាសនា(សូមបមើលរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ១:១១)។បទាះជាយែូថសបស៊្ីធៃិងក្រុមរបស់បលា្រមៃិទទួលោៃលុយ

ថដលព្ួរបលា្រោៃ្ ិតថាពួ្រប្អាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសា�ិម្រ៏ពួ្របលា្រទទួលោៃសម្បតតេិប្្សងបទៀតពរីដបំណើរបៃះ

រួមទាំងសម្បតតេិនៃចបំណះដឹង្ងថដរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១:១១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោររោរ

ទនូាមៃចុងបករោយរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យងរៀបចំថដលបកបើបៅ្រ្ននុងខ១១រាៃៃព័យថារោរ

ចាត់ថចង។

• បតើអ្ន្រអាចៃិោយប�ើងវិញៃូវរោរទនូាមៃរបសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១១ោ៉ាងដូចបមច្?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យ

ប្្សងៗបែុថៃតេកតវូកោ្រដថាពួ្រប្យល់ពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងឆ្លាតនវគ�ើយគចៀសវាងអគំ្ើបាបគនារះ

ព្រះអមាចាស់ៃឹងគរៀបចំអ្បីពគប់យា៉ាងសពមាប់គសចក្ដបីល្អរបស់គយើង។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបទាះជាបពលថដលមៃុស្សសុចរិត

�ួបកបទះរោរសា្រល្បងកពះអរាចស់«បរៀបចំអ្វរីៗ[ទាំងបៃះ]សករាប់បសច្រ្រីល្អ[របស់ព្ួរប្]»)។

• បតើ�បកមើសឆ្លាតនវអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបធ្វើោៃ?(សិស្សអាចបឆលែើយៃូវចបមលែើយប្្សងៗរួមទាំងរោរពយាោមបធ្វើរាម

កពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាកពះអរាចស់«ៃឹងបរៀបចំអ្វរីៗទាំងអស់សករាប់បសច្រ្រីល្អ[របស់បយើង]»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញ្ ំរូនៃបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលណ្?
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គមគ�ៀនទតី ១១៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១១

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពៃិិត្យបមើលចបមលែើយថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបឆលែើយតបបៅៃឹងចបមលែើយថដលអ្ន្រោៃសួរបៅបពលចាប់ប្្ើម

បរៀៃ។សូមឲ្យពួ្រប្្ិតពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរសិ្រសាខ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១១

ថដលអាច�ួយព្ួរប្ជាមួយៃឹងបញ្ហាថដលពួ្រប្ោៃ�ួបកបទះ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្រត់ករា្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ចូល្រ្ននុង

បសៀវបៅសរបសរឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសា។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធ្វើរាម

បោលរោរណ៍ទាំងបៃះ។

អនុវត្តងគ្លលទ្ធិនរិ

ងគ្លការណ៍ទាំរឡាយ

គោះ ជា ក្�អនុវត្ ដុំណឹង ល្អ 

ផាទាល ់ខលៃលួន បតរូវ បាន គ្្វើ គឡើង គៅ 

គបរៅថ្នាកគ់�ៀនភា្គបចើនក្តី ក៏ អ្ក អាច 

ែ្ល់ ឲ្យ េធិេ្ស នរូវ ឱក្េ គដើម្តី ្ ធិត 

ពតី សាថានភាព គហើ� ពធិចា�ណា ពតី វិ្ តី 

ជាក់លាក់ ណាម�ួ ដដល ពួកគ្ អាច 

អនុវត្ គោលក្�ណ៍ នធិង គោលលទ្ធិ 

ោុំងឡា� ។ គៅ គពល ពួកគ្ ្ ធិត ពតី 

គោលក្�ណ៍ ម�ួ គហើ� ពធិចា�ណា 

ពតី �គ្រៀ្រ គ្្វើតាម គោលក្�ណ ៍ខាង 

គបក្ម គៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ ពួកគ្ គនាះ 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្អាច ្រុំែុេ ្ ុំនធិត 

ពួកគ្ រានាក់ៗ ។



561

គមគ�ៀនទតី ១២០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១២
បមបរៀៃទរី១២0៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១២:១–១៣

្្ះអម្ចាស់្រែទានការ្ូរនាមននិងសនយាថា្រែទាន្រជ័យដល់្ូម្៉ាសរែ៊មីម្៉ាស

សូមសរបសរោ្រ្យដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ខឹរ ខកច្ិរ្ អាក់អន់ ចិ្រ្ ្ចណណន ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពល

ថដលពួ្រប្អាចរាៃបទពិបសាធៃ៍ទទួលអារម្ណ៍ទាំងបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រសាថាៃភាពថដល្ូរា៉ាស

ប៊ីរា៉ាសោៃ�ួបកបទះថដលោៃនាំបលា្រឲ្យទទួលបទពបិសាធៃ៍នៃអារម្ណ៍ទាំងបនាះថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរី្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសកតូវោៃបៅជាសាវ្រ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៥បលា្រកតូវោៃថតងរាំជាកបធាៃនៃ្ូររ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បៅៃិទា�រដូវឆ្នាំ១៨3៧កបធាៃរា៉ាសោៃដឹងថារាៃសាវ្ររានា្រ់្រ្ននុងចបំណ្មសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

្ឺថអលបឌើរោលរី្រីកោតតេោៃបរៀបចំបចញបបស្រ្រម្បៅកបបទសអង់ប្លែសបោយោមៃរោរដឹ្រនាំពរីកបធាៃរា៉ាស។កបធាៃ

រា៉ាសថដលបពលបនាះបៅរដ្ឋមិសសួរីោៃសរបសរបៅថអលបឌើរកោតតេៃិងសរា�ិ្រដនទនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយោៃអបញជើញ

ព្ួរប្ម្រ�ួបបលា្របៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅន្ងៃទរី២4ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3៧ដូបច្នះពួ្រប្អាចរួបរួមថតមួយ្រ្ននុង

រោរបរៀបចំសករាប់បបស្រ្រម្។បែុថៃតេមួយថខមៃុរោរកប�ុំបនាះប្រើតប�ើងសរា�ិ្រនៃពួ្រសាវ្រពរីរនា្រ់បទៀត្ ឺថអលបឌើរហុរីប៊ឺ

ស៊ី�ឹមបឹលៃិងអួរសៃុនហឌោៃចា្របចញបៅកបបទសអង់ប្លែសបនាទាប់ពរីោៃទទួលរោរបៅបបកមើពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។

កបធាៃរា៉ាស្សរាៃរោរអៃ់ចិតតេថដលសរា�ិ្រនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបចញបៅ្ សាយដំណឹងល្អបៅកបបទសអង់ប្លែសបោយ

ោមៃរោរចូលរួមពរីបលា្រ។

• បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះបតើកបធាៃរា៉ាស្សអាចបធ្វើអ្វរីោៃបដើម្បរីបចៀសវងពរីអារម្ណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ?

បតើបកោះថានា្រ់អ្វរីខលែះអាចប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងអៃុញ្ញាតឲ្យអារម្ណ៍ថបបបនាះក្ប់ក្ង្ ំៃិតៃិងទបង្វើរបស់បយើង?

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃរា៉ាស្សោៃថច្រចាយរោរកពួយោរម្របស់បលា្រជាមួយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបហើយសូមរោរកបឹ្រសា។

្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១២។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១២:១–3ឲ្យឮៗ។សូមសូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់រ្រ

បមើលរោរកពរាៃថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់កបធាៃ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្ស។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្់របទៀតរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃថាកបធាៃរា៉ាស្សោៃបធ្វើ។(មុៃបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យបនាទាបខ្បួនបៅ្រ្ននុង

ខ3រាៃៃព័យថាកបធាៃរា៉ាសោៃបនាទាបខលែលួៃបលា្រ)។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរកពរាៃអ្វរីដល់្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្ស?

• បតើបរឿងល្អអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាកបធាៃរា៉ាស្សោៃបធ្វើ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរទូនាមៃបថៃថែមដល់កបធាៃរា៉ាស្សបហើយោៃបបើ្រសថមង្ពរីពរ�ព័យមួយចៃំួៃថដល

កបធាៃរា៉ាស្សអាចទទួលោៃសករាប់រោរបសាមះកតង់របសប់លា្រ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗពរី

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១២:4–១0។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលរោរសៃយាថដលកពះអរាចស់ោៃ

កបទាៃដល់្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្ស។សូមពិចារណ្អបញជើញសិស្សឲ្យសរបសររោរសៃយាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបពលថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ២៣ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៧ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល 

វិវ�ណៈ េបរា្រ់ ្រូរា៉ាេ ្ី៊រ រា៉ាេ្ស ដដលគបក្�មក ្ ឺ ជា ប្រធាន ករូ�៉ុម 

ននពួកសាវកោុំងដ្រ់ពតី�នាក ់។ ក្ញង វិវ�ណៈ ដដល រាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ  

នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១២ បពះអរាចាេ់ បាន ប្រោន ក្� ទរូនាមន ោក់ទង នឹង ទុំនួល 

ខុេបតរូវ នន ករូ�៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១២

• បតើអ្ន្រអាចៃិោយប�ើងវិញៃូវរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១0បោយោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងបនាទាបខលលួៃគនារះ

ព្រះអមាចាស់ៃឹង�ឹកនាំគយើងគ�ើយពបទាៃចគមលើយចំគោរះការអធោិឋាៃរបស់គយើង)។

• បតើបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថារោរបនាទាបខលែលួៃអាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃរោរដឹ្រនាំពរីកពះអរាចស់?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃរាៃអារម្ណ៍ថាកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកពះអរាចស់បនាទាប់ពរីអ្ន្របនាទាបខលែលួៃបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3៧បៅបពលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃវិវរណៈបៃះសាសនាចក្រ្រំពុង�ួបកបទះរោរ

ថប្រោ្រ់សាម្្គរីរោរប្លាះកបថ្រ្រោនាៃិងរោរ្រ្បត់សាសនា។ភាពអំៃួតៃិងភាពបលា្លៃ់ោៃនាំសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយ

ចំៃួៃរិះ្ៃ់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបោយចំហរបហើយរាៃមៃ្ទិលពរីសិទ្ធិអណំ្ចរបស់បលា្រ។សរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃួំៃ

រួមទាំងពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រមួយចំៃួៃោៃពយាោមដ្រយែូថសបស៊្ីធបចញពរីកបធាៃសាសនាចក្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១២:១១–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យកបធាៃរា៉ាស្សបធ្វើបដើម្បរី�ួយសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្់រថដល្រំពុង�ួបបញ្ហា។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១២:១៤–៣៤

្្ះអម្ចាស់រែជ្ងៀន្ូម្៉ាសរ៊ែមីម្៉ាស្ស្រីកាែ្វកិច្ចររែស់្ ួកសាវកដរែ់្រីរនាក់

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃឲ្យកបធាៃ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សៃូវទៃួំលខុសកតូវសំខាៃ់ៗជាបកចើៃ។សូមសរបសរ

សំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ដី ងៅ ណដល អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ រាន ការ បនាទាប ខ្បួន ងៅងពល អ្ក ទ្ទ្ួល បាន ទ្ំនួល ខុស្្រូវ 

ឬ ការ ទ្ទ្ួលសារល់ដ៏ សំខ្ន់ងនាទះ ?សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ិតពរីសំណួរបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃ�ួយ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សឲ្យទទួលសាគល់សារៈសំខាៃ់នៃទៃំួលខុសកតវូរបស់បលា្រជាកបធាៃនៃ

្រូរុ៉មនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ខណៈបៃតេរំឮ្របលា្រឲ្យបនាទាបខលែលួៃ។សូមចមលែងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវជាក្រោស

ថច្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់ឲ្យបហើយបបំពញរារាងជានដ្ូ(ឬបំបពញវជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ)។

គ.ៃិ្េ.១១២:១៤–២២២៨–៣៣

ឃ្លា ោុំង គនះ េងកត់្ងៃន់ គលើ សា�ៈេុំខាន់ នន ទុំនួល ខុេបតរូវ �្រេ់ 

ប្រធាន រា៉ាេ្ស នធិង ករូ�៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី�នាក់ ។

ឃ្លា ដដល �ំឭក ប្រធាន រា៉ាេ្ស នធិង ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី�នាក់ ពតី 

តបមរូវក្� ឲ្យ រាន ក្� ្រនាទា្រ ខលៃលួន ។

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបំបពញរារាងបៃះបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើឃ្លាអ្វរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញថា្ូសបញ្ជា្់រពរីសារៈសំខាៃ់នៃទំៃួលខុសកតូវរបស់កបធាៃរា៉ាស្ស។

• កសបរាមខ១6–១៧បតើ្រូៃបសារអ្វរីថដលកតូវោៃរោៃ់បោយកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ប្្សងបែុថៃតេពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ពបធាៃនៃកូរ៉ុមនៃ្ ួកោវក�ប់ ប្ីរនាក់កាៃ់កៃូគោរគ�ើម្បី�ឹកនាំ

កិច្ចការរបស់្ ួក�ប់្បីរនាក់ក្នុងការពបកាស�ំណឹងល្អ�ល់ពគប់ពបជាជាតិ។)

• កសបរាមខ30–3២បតើកពះអរាចស់បបកងៀៃអ្វរីដល់្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សអំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលបលា្ររោៃ់

បនាះ?(សិស្សអាចោកប់ពរីបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃ្សូមកោ្រដថាពួ្រប្កោប់ពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖កៃូគោ

ប្្ជិតភា្ផ�លពតូវបាៃោដារគ�ើងវិញជាគលើកចុងគពកាយក្នុងរោររោៃ់រោប់កតតួករាគៅគ្លគ្ញកំណត់។អ្ន្រ

អាចរំឮ្រប�ើងវិញោ៉ាងសបង្ខបពរីអតថែៃព័យនៃោ្រ្យការ កាន់កាប់ ្្រួ្រ្តា[សូមបមើលBible Dictionary,
«Dispensations»])។

• បតើឃ្លាអ្វរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបហើយរំឭ្រអ្ន្រថាកបធាៃ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សកតូវបនាទាបខលែលួៃបនាះ?

• បតើកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១៥ៃិងខ30បបកងៀៃអ្វរីខលែះពរីទំនា្រ់ទៃំងរវងទៃំួលខុសកតូវរបស់កបធាៃ

្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិងទំៃួលខុសកតូវរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធជាកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថា្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សរាៃបញ្ហា្រ្ននុងរោរបធ្វើរាមរោរទូនាមៃថដលបលា្រោៃទទួលបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឃ្លាដូចខាងបករោម៖

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

អំពីងគ្លលទ្ធិ្គឹោះ

េធិេ្ស នឹង គ�ៀន នរូវ គោលលទ្ធិ 

ប្ឹះ គៅគពលពួកគ្ េធិកសា នធិង 

ពធិភាកសា អុំពតី្រទ្ម្ពតី� ជា គ�ៀង 

រាលន់្ងៃ នធិង គៅគពលពួកគ្ទគន្ទញ 

ចាុំ ្រទ្ម្ពតី� ្ នលៃឹះ ។ អ្ក ពុុំ ្ ួ� ្រដង្វ� 

ក្� ចា្រ់អា�មមេណ ៍គចញពតី ក្� េធិកសា 

្រទ្ម្ពតី� តាម លុំោ្់រលុំគោ� គៅ 

គផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ ប្ឹះ គនាះគទ ។ 

ែ្ទញ�គៅវិញ អ្ក្ួ� �កចធិត្ ទុកោក់ 

គៅគលើ គោលលទ្ធិោុំងឡា� គៅគពល 

វាបបាកដគឡើងគៅក្ញងវ្្គ េធិកសា ។ 

ឧោហ�ណ៍ គៅក្ញង គមគ�ៀនគនះ អ្កអាច 

្រូេ ្រញ្ជាក់ អុំពតី គោលលទ្ធិ នន ក្� 

ក្ន់ក្្រ់ បតតួបតា ោក់ទង គៅ នឹង អ្វតី 

ដដល បាន ្រគបងៀន គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១២ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១២

មិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១២កតូវោៃកបទាៃ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សោៃកោប់វីប�ត

្ិមបឹលថាថអលបឌើរហុរីប៊ឺស៊ី្ិមបឹលជាសាវាមរីរបស់ោត់ៃឹងោមៃកបសិទ្ធិភាព្រ្ននុងបបស្រ្រម្របស់ោត់បៅកបបទសអង់ប្លែស

ប�ើយ។ពិតណ្ស់កបធាៃរា៉ាស្សរាៃអារម្ណ៍ថាបោយសាររោរកបរោសដំណឹងល្អបៅបរបទស្ឺជាទំៃួលខុសកតវូរបស់

បលា្របនាះឱរោស្ ្សព្វ្សាយសាសនាបៅកបបទសអង់ប្លែសៃឹងមៃិអាចបបើ្រទាលថ់តបលា្របញជតូៃៃរណ្រានា្រ់បោយផ្ទាល់ឬ

បលា្របៅបោយខលែលួៃឯង។

• បតើកពឹតតេិរោរណ៍បៃះបរ្ហាញថាកបធាៃរា៉ាស្សអាចរាៃបញ្ហា្រ្ននុងរោរបនាទាបខលែលួៃោ៉ាងដូចបមច្?

សូមបោងបៅបលើសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរ។្រ្ននុងថ្្ន្រនៃ

រោរពិភា្រសាបៃះសូម្ ិតពរីរោរបកបើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈកបធាៃ

ទរីមួយ៖

« គ�ើង មធិន �កគេើញ ក្� ្រនាទា្រ ខលៃលួន គោ� ការ ្រនាទា្រ ្រគនាថាក ខលៃលួន គ�ើង គនាះ គឡើ� ដតគ�ើង �កគេើញ ក្� 

្រនាទា្រ ខលៃលួន គោ�ក្� មិនជផ្ដាែជលើ ខលៃលួន គ�ើង ។ វាគកើត គឡើង គពល គ�ើង គ្្វើ ក្� គោ� រាន អាក្រ្កធិ�ិយ 

នន ក្� ្រគបមើ បពះ នធិង ្រង្រ្អជូន គ�ើង ។

«. . . គៅគពល ដដល គ�ើង ឈ្រ់ ឈលៃក់វគង្វង នឹង ខលៃលួន គ�ើង គហើ� គភលៃច ខលៃលួន គ�ើង ក្ញង ក្� ្រគបមើ 

គនាះភាពអុំណួត �្រេ់ គ�ើង នឹង ្ �ចុះ គហើ� ចា្រ់ គែ្ើម បាត់្រង់ គៅ ( Pride and the 
Priesthood » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព�័ ៥៨ ) ។

សូមរំឭ្រសិស្សពរីពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់កបធាៃរា៉ាស្ស(សូមបមើល្�ៃិងស�១១២:4–១0)។អ្ន្រ

អាចឲ្យសិស្សសរបសរពរ�ព័យទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃជាមុៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១១២:34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយកោប់ពរីអ្វរីថដលកបធាៃរា៉ាស្សកតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�ព័យ

ទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖គយើងពតូវផតគោមារះពតង់គ�ើម្បីទទួលបាៃ្ រជរ័យសៃយារបស់ព្រះអមាចាស់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បោលរោរណ៍បៃះសូមអាៃឬសបង្ខបបរឿងនៃរោរធាលា្រ់បចញពរីសាសនាចក្រៃិងរោរកត�ប់ម្រវិញរបស់

្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្ស៖

រាៃបពលមួយកបធាៃរា៉ាស្សោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃថដលបលា្រោៃទទួល។ោត់ោៃខិតខំពកងឹងសាសនាចក្របហើយ

ោំកទយែូថសបស៊្ីធ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅមិៃយូរបែុនាមៃោត់ោៃកត�ប់ជារាៃអារម្ណ៍�ំទាស់ៃឹងរបបៀបថដល

សាសនាចក្រកតូវោៃដឹ្រនាំបៅវិញ។អារម្ណ៍ទាំងបៃះបូ្រ្ ្សំជាមួយៃឹង្រង្វល់អំពរីទំនាស់រវងសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដល

ពុំបោរពកបតិបតតេិៃិង ល្ាៃោៃកពមទាំងអ្ន្រ�ិតខាងរបស់ខលែលួៃបៅរដ្ឋមិសសួរី។្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨3៨រោលោត់

កតូវោៃ�ុំ�ិតបោយ្ ំៃិត្រ្បត់សាសនាបនាះ្ រិោរបស់ោត់បអលរីសសាថបតោៃោ្រ់ពព័ៃ្ធៃឹង�បរាលាះមួយ។ោត់ៃិងកសតេរីរា្ន្រ់

បទៀតទាំងពរីរនា្់រ្ ឺជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃកពមបកពៀងោនាបោះដូរទ្ឹរបោះបោជាកបចាំបដើម្បរីរាៃទ្ឹរបោះបោក្ប់កោៃ់

្រ្ននុងរោរបធ្វើឈរីសបែុថៃតេបងកសរីរា៉ាស្សោៃប្ឹងោត់ថាបល្ើសៃឹង្រិច្ចកពមបកពៀងបោយោៃទុ្រចថំណ្រទឹ្របោះបោថដលរាៃ

សារធាតុខាលាញ់ទឹ្របោះបកចើៃ។បញ្ហាបៃះកតូវោៃនាំបៅដល់ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រជាបកចើៃដង។វ្រ៏កតូវោៃនាំបៅដល់

្ណៈកបធាៃទរីមួយ្ ងថដរ។រាល់បពលវកតូវោៃសបកមចថាបងកសរីរា៉ាស្សពិតជាខុសថមៃ។កបធាៃរា៉ាស្សរាៃរោរ

ខឹងសមបារៃិងមៃិបពញចិតតេៃឹងរោរសបកមចចិតតេទាំងបៃះ(សូមបមើលGeorge A. Smith,«Discourse»Deseret 
News,ថខបមសាឆ្នាំ១៨៥6ទំពព័រ44)។បញ្ហាបៃះមៃិោៃនាំបលា្រឲ្យចា្របចញពរីសាសនាចក្របទបែុថៃតេវ្ របថៃថែម

បលើរោរខ្រចិតតេដនទបទៀត។បលា្រទបិតៀៃដល់អ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររោៃ់ថតខាលាំងបហើយបៅទរីបំ្ុតបលា្រោៃកបឆំ្ងៃឹងព្ួរ

បរិសុទ្ធ។បករោយម្របលា្រោៃរំឮ្រប�ើងវិញថា«ខញនុំរាៃរោរកចថណៃៃឹងពយារោរី���បហើយបមើលរំលងអ្វរីក្ប់ោ៉ាងថដល

កតឹមកតូវបហើយចណំ្យបពលទាំងអស់របស់ខញនុំបផ្តាតបលើបរឿងអាក្រ្រ់ៗបៅវិញ»(«Remarks»Deseret News,
ន ង្ៃទរី១6ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨៥៧ទំពព័រ២២0)។

្រ្ននុងថខតុលាឆ្នាំ១៨3៨កបធាៃ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សោៃស្ប្ចំបោះមុខអង្គបៅក្រមថាយែូថសបស៊្ីធៃិងព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងបករោយជាសកតូវរបស់រដ្ឋមិសសួរី។លិខិតថ្លែងសចាចបៃះោៃរួមចំថណ្រដល់រោរបចញបញ្ជាពរីរោឋា្ិោលឲ្យរាៃរោរកបលព័យ

ថដលបធ្វើឲ្យរាៃពួ្របរិសុទ្ធបកចើៃជាង១៥,000នា្រ់កតូវបបណដាញបចញពរី្ ្ទះរបស់ខលែលួៃបៅរដ្ឋមិសសួរី។

ដប់កោំបរីឆ្នាំបនាទាប់ពរី្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្របលា្រោៃសរបសរសំបុកតមួយចបាប់បោយបនាទាបខលែលួៃបៅ

រោៃ់កបធាៃហុរីប៊ឺស៊ី្ិមបឹលនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយសូមរោរអ្ព័យបទាសៃិងសុំអៃុញ្ញាតបដើម្បរីចូល្រ្ននុងសាសនាចក្រវិញ។

បលា្រោៃពៃ្យល់ថាបលា្រោៃបរៀៃពរី្រំហុសខលែលួៃឯងថា៖«កពះអរាចស់អាចបធ្វើ្រិច្ចរោរបទាះបរីជាោមៃខញនុំបហើយកទង់មិៃោត់បង់

អ្វរីបោយរោរធាលា្់របចញរបស់ខញនុំថដរបែុថៃតេបតើខញនុំោៃោត់បង់អ្វរីខលែះបៅ?»!(Thomas B. Marsh letter to Heber C. 
Kimball,ន្ងៃទរី៥ថខឧសភាឆ្នាំ១៨៥៧,Brigham Young Collection, Church History Library, 
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as quoted in Kay Darowski,«The Faith and Fall of Thomas Marsh»Revelations in 
Context, history .lds .org)។

សូមបោងបៅបលើបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថា្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស្សោៃសាវា្មៃ៍ឲ្យកត�ប់ម្រជាសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រវិញ។បែុថៃតេបោយសារបលា្រមៃិោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃឲ្យបនាទាបខលែលួៃៃិងបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបធ្វើជាកបធាៃនៃ

្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បនាះបលា្រមិៃោៃទទួលពរ�ព័យថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

១១២:4–១0បទ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់សបង្ខបពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។សូមអបញ្ចើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសវិធរីមួយថដលពួ្រប្អាច

រាៃរោរបនាទាបខលែលួៃៃិងរាៃភាពបសាមះកតង់រោៃ់ថតខាលាំងបហើយសរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរីបធ្វើរាម។
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១០៩–១១២ ( គមគ�ៀន ទតី ២៤ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១09–១២(បមបរៀៃទរី២4)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្មគនះ ្ ឺ ជា គេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៩–១១២ ( គមគ�ៀន ទតី ២៤ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត 

ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�អ្ធិសាឋាន ឧទ្ទធិេ ឆលៃង នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ខឺត ឡង់ គនាះពួកគ្ បាន គេើញ គហតុែល ម�ួ ចុំនួន ដដល គ�ើង សាងេង់ 

បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ថ្វា�្រង្គុំ គោ� ភាពេក្ធិេម គៅក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គនាះ បពះ អរាចាេ់ នឹង ្ររ្ហាញ អង្គ 

បទង់ ដល់ ពួក គ�ើង ្រុំោក់គ�ើង គោ� បពះគចសាតា នធិង ែុំនួ� �្រេ់ បទង់ បពមោុំង ប្រោនព�ដល់គ�ើងដរូគច្ះអុំគពើទុច្ច�ិតនឹង ពុុំ អាចឈះ្ គលើ គ�ើង 

បាន គឡើ� ។ ្រទពធិគសា្ន៍�្រេ់ពួក្រ�ិេុទ្គៅឯក្�ឧទ្ទធិេននបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ខឺតឡង់ ្ឺវាបេគដៀង ោនា យ៉ាង ខាលាុំងគៅនឹងអ្វតី  ដដល បាន គកើត 

គឡើង ចុំគោះ សាវក ពតី ្រុរាណគៅ ្ុរណ្យន្ងៃទតីហាេធិ្រ ( េរូមគមើល កធិច្ចក្� ២) ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១០)
ដែ្កនន ព�ែ័� ដដល បាន ទទួល គោ� ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ខឺតឡង់ គនាះ បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ បាន ្ររ្ហាញ បពះក្� បទង់ ដល់ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ នធិង អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គហើ� �កសា បពះ ដុំណាក់ �្រេ់ បទង់ 

ឲ្យ បាន ្រ�ិេុទ្ គនាះ បទង់ នឹង ្ររ្ហាញ អង្គ បទង់ ដល់ ពួក គ�ើង គៅក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ �្រេ់ បទង់ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ម៉រូគេ គអលតីយ៉ាេ 

នធិង គអលតីយ៉ា បាន ្ររ្ហាញ ខលៃលួនគៅក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ខឺត ឡង់ គហើ� បាន ប្រ្ល់ ករូនគសា នន ្រព្វែធិតភាព ឲ្យ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង អរូលតីគវើ� 

គ្គឌើ�ី ។  េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ករូនគសា នន កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា� សាេនា បកុម ប្ួសា� ដ៏ អេ់កល្ នធិង កធិច្ចក្� បពះ វិហា� ្រ�ិេុទ្ គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួនគ�ើង 

េបរា្រ់ ក្� យង មក ជា គលើក ទតី ពតី� �្រេ់ បពះ អរាចាេ់ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១១)
គចញ ពតី វិវ�ណៈ ដដល បាន ប្រោន ឲ្យ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គៅក្ញងបកុងសាលធិម �ដ្ឋរា៉ាេសាឈរូគេត គនាះ េធិេ្សបាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ អាច នាុំ មក 

នរូវគេចក្តី ល្អ េបរា្រ់ កធិច្ច ខធិតខុំ ដ ៏គសាមះបតង់ �្រេ់ គ�ើង ។ ពួកគ្ ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ គ�ើង អាច ទទួល បាន ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ តាម��ៈ 

គេចក្តីេុខសាន្ នធិង បពះគចសាតា នន បពះវិញ្ញាណ �្រេ់ បទង់ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១២)
តាម��ៈ បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ ្ រូរា៉ាេ ្រ៊ី រា៉ាេ្ស គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ្រនាទា្រខលៃលួន គនាះ បពះអរាចាេ់ នឹង ដឹកនាុំ គ�ើង 

នធិង ប្រោន ចគមលៃើ� ចុំគោះ ក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ គ�ើង ។ បពះអរាចាេ់ បាន បបា្រ់ ប្រធាន រា៉ាេ្ស ថ្ ក្ញង នាម ជា ប្រធាននន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ 

គនាះ គលាក បាន ក្ន់ ករូនគសា គដើម ត្ី ដឹកនាុំកធិច្ចក្� នន ពួក ដ្រ់ពតី� នាក់ គៅក្ញង ក្�ប្រក្េ បបា្រ់ ដុំណឹង ល្អ គៅក្ញង ប្្់រអេ់ ោុំងសាេន៍ ។ ករូនគសា 

ោុំងគនះ បតរូវបាន សាតា� គឡើង វិញ ជាគលើក ចុងគបក្� ្រង្អេ់ គៅក្ញង បោ ក្ន់ក្្រ់ បតតួបតា នន គពល គពញ កុំណត់ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ 

ពួកគ្ បតរូវដត គសាមះបតង់  គដើម្តី ទទួល បាន ក្�េនយាននព�ែ័� �្រេ់ បពះ អរាចាេ់ ។

គសចក្ីគផដើម

បៅ្រ្ននុងថ ្្ន្រនៃោ្រ្យអធិសាឋាៃឧទ្ទិសឆលែងសករាប់កពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បនាះពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃអធិសាឋាៃ

សករាប់សុខុរាលភាពរបស់មៃុស្សដនទ។បនាទាប់ពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវោៃឧទ្ទិសឆលែងបនាះពយារោរីពរីកោរោៃ់រោប់កតតួករា

�ំនាៃ់បដើមោៃកប្ល់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពបៅបលើពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរីរួមទាំង្រូៃបសានៃរោរ្សារភាជាប់។
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គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១០៩:៤៧–៥៣

យ៉ូតសរែស៊្មី្ោនសូម្្ះវររែិតាសួ្៌ឲ្យជួយ្ ួករែរិសុ្រ្ជៅក្ននុងរដ្ឋមិសសួរី

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ថដល្រំពុងកបឈមមុខៃឹងឧបស្្គឬរងទុ្រ្ខរាមរបបៀបមួយ

ចំៃួៃ។បករោយពរីពួ្រប្រាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បដើម្បរី្ ិតបហើយសូមសួរសំណួខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរាៃវិធរីណ្ខលែះថដលអ្ន្រអាច�ួយសករាលរោររងទុ្រ្ខរបស់ៃរណ្រានា្រ់?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយបោបល់មួយចៃំួៃសូមរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីោៃរងទុ្រ្ខោ៉ាងខាលាំងបោយ

សារអំបពើដ៏សាហាវនកពន្្សនៃពួ្រ�ៃ្រំណ្ចបៅ្រ្ននុង�ុំចា្រសៃុ។ពួ្របរិសុទ្ធដ៏ល្អទាំងបនាះកតូវោៃចងចាំបៅ្រ្ននុងរោរឧទ្ទិសឆលែង

កពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃថ ្្ន្រនៃរោរអធិសាឋាៃឧទ្ទិសឆលែងថដលោៃ្រត់ករាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:4៧–49ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីមួយថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរី�ួយ

មៃុស្សដនទអំ�នុងបពលលោំ្រ។

• បៅឯរោរឧទ្ទិសឆលែងនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បតើពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់បធ្វើជាអ្ន្រសរបសរ។សូមឲ្យសិស្ស្ តេល់បោលរោរណ៍មួយថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរអធិសាឋាៃរបស់

ពយារោរីបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។បៅបពលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រសរបសរអាចសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ការអធិោឋាៃ

របស់គយើងអាចនាំជំៃួយៃិងែ្តល់កមាលាំង�ល់អស់អ្កផ�លខ្រះខ្ត។

• បតើបៅបពលណ្ថដរថដលអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍ឬោៃប�ើញអំណ្ចនៃរោរអធិសាឋាៃ�ួយមៃុស្សរានា្រ់ថដលកតវូរោរ

�ំៃួយ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថារោរអធិសាឋាៃថបបបនាះភា្បកចើៃោៃទទួលចបមលែើយរាមរយៈរោរបំ្ ុស្ ំៃិតថដលបយើងឬ

មៃុស្សដនទបទៀតោៃទទួលអំពរីអ្វរីថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ពរីរបបៀប

ថដលអ្ន្រោៃប�ើញបោលរោរណ៍បៃះោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

មៃុស្សដនទបទៀតថដលពយារោរីោៃអធិសាឋាៃសករាប់ព្ួរប្។

• បតើរាៃរណ្ខលែះបទៀតថដលពយារោរីោៃអធិសាឋាៃសករាប់ពួ្រប្បនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាបយើង្ ួរថតអធិសាឋាៃសករាប់រារសកតូវរបស់បយើង?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១09:៥0អំពរីរបបៀបថដលរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងអាច

�ះឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សដនទ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមឲ្យអ្ន្រសរបសរសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើ

រោតារបខៀៃ៖ការអធោិឋាៃរបស់គយើងអាចជរះឥទ្ធិ្ល�ល់មៃុស្សឲ្យផពបចិត្ត។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញអ្ន្រសរបសរឲ្យអង្គនុយ

ចុះវិញ)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើវថកបជាោ៉ាងដូចបមតេចថដរកបសិៃបបើមៃុស្សថដលបយើងអធិសាឋាៃឲ្យពុំកពមបក�ើសថកបចិតតេបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥១–៥3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលឃ្លាថដលទទួលសាគល់កពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចស់ៃិងសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់មៃុស្សដនទ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(ពរីមុៃសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះ្ម្ពរីរបលើ្រប�ើងៃូវឃ្លា

ថដលថាកពះអរាចស់កតោងកពះហស្របស់កទង់បនាះវសបំៅបលើរោរបរ្ហាញកពះបចសាដារបស់កទង់)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១09:៥3ឲ្យឮៗមតេងបទៀត។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀង

រាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះវរបិរាសួ្៌ៃឹងបធ្វើចបំោះអស់អ្ន្រថដលថកបចិតតេ។(អ្ន្រកតវូថតពៃ្យល់ថាបសច្រតេរីបករោធរបស់កពះ

ជាញ្ឹរញាប់កតូវោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងរោរោ្រ់បទាសឬរ្រទុ្រ្ខៃូវបទពបិសាធៃ៍ថដលបយើង�ួបកបទះបោយសារថតអបំពើោបរបស់

បយើងកសបរាមបសច្រតេរីយុតតេិធម៌របស់កទង់។ឃ្លា«បៅបពលកពះអង្គទតបៅបលើកពះ្្្រតេនៃអ្ន្រថដលកទង់ោៃចា្រ់បកបងរាំង»

សំបៅបលើកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះវរបរិាសួ្៌កបទាៃបសច្រតេរីបមរាតា្ររុណ្បោយសារថតពល្ិរម្ដ៏ធួៃនៃកពះរា�បុករារបស់កទង់្ ឺ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩–១២ ( គមគ�ៀនទតី ២៤ )

• បហតុអ្វរីោៃជាកពះវរបិរាសួ្៌បថង្វរបសច្រតេរីបករោធរបស់កទង់បចញពរីអស់អ្ន្រថដលថកបចិតតេដូបច្នះ?(សិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃ្សូម�ួយពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គោយោរផត្ លិកម្ម�៏ធួៃរបស់

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគសចក្តបីគពកាធរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃឹងពតវូផបរគចញ្ បីអស់អ្កផ�លផពបចិត្ត)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរោរពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ៥3សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបធ្វើចំណុចខាងបករោមបៃះ៖

សូមកសនមពរីសរា�ិ្រពរីមុៃរានា្រ់របស់ព្ួរ�ៃ្រំណ្ចថដលកបឆ្ំងៃឹងព្ួរមរមៃឈរបៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះបដើម្បរីកតូវោៃ

�ំៃំ�កមះ។ឥ�តូវសូមកសនមពរីបែុនាមៃឆ្នាំមៃុពរីមុៃបុ្្គលបៃះសាលាប់ោត់ពិតជាោៃថកបចិតតេបហើយោៃសុំរោរអ្ព័យបទាស

បហើយោៃបកោសបលាះរាមរយៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បោយសារកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរងទុ្រ្ខសករាប់អំបពើោប

របស់បុ្ ្គលបៃះបនាះកពះវរបិរាសួ្៌ៃឹងបថង្វររោរោ្់របទាសបចញបហើយកបទាៃៃូវបសច្រតេរីបមរាតា្ររណុ្ដល់អ្ន្ររាៃោបថដល

ថកបចិតតេ។

• បតើឥរិោប្អ្វរីខលែះថដលចាំោច់សករាប់មៃុស្សឲ្យអធិសាឋាៃបោយបសាមះសរបដើម្បរីឲ្យរារសកតវូរបស់ពួ្រប្អាចកតវូោៃថបរ

បចញពរីបសច្រតេរីបករោធរបស់កពះវរបិរាសួ្ ៌ពរីព្ួរប្?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអ្ិវឌ្ៃ៍ឥរិោប្បៃះចំបោះអស់អ្ន្រថដលោៃបធ្វើឲ្យពួ្រប្អៃ់ចិតតេឬោៃបណ្ដាលឲ្យព្ួរប្

ឈឺចាប់។សូមឲ្យសិស្សកសនមពរីមៃុស្សថដលថកបចិតតេថបបបៃះ្ំរពុងឈរបៅពរីមុខកពះ្្្រតេកពះវរបរិាសួ្៌។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យអធិសាឋាៃដូចជាយែូថសបស្៊ីធោៃអធិសាឋាៃសករាប់មៃុស្សថដលបធ្វើឲ្យពួ្រប្អៃ់ចិតតេឬបធ្វើអបំពើោបទាស់ៃឹងពួ្រប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១០:១៣–១៦

ជអលរីយា៉ា្រែ្ល់កូនជសាននការផសារភាជារ់ែឲ្យយ៉ូតសរែស៊្ម្ី និងអូលរីជវើរជៅជ�ើរី

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅចុងសោតាហ៍នៃរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បនាះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបរ្ហាញអង្គកទង់ដល់

យែូថសបស្៊ីធៃិងអូលរីបវើរប្បឌើរីបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីថណនាំ្រណ្ឌនៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១0បហើយរ្របមើលរោលបរិបច្ទនៃរោរៃិមិតតេបនាះ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមពៃ្យល់

ថាបៅចុងសោតាហ៍នៃន្ងៃទរី3ថខបមសាឆ្នាំ១៨36្ឺជាបុណ្យរំលងសករាប់�ៃជាតិយោូបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។អស់បពល

ជាបកចើៃសតវត្សរ៍ម្របហើយពួ្រក្ួសារនៃសាសៃ៍យោូោៃទុ្របរៅអរីទំបៃរបៅឯពិធរី�ប់បលៀងនៃបុណ្យរំលងរបស់ពួ្រប្បោយ

ថ ្្អ្របលើរោរពយា្ររមួយបោយរា៉ាឡា្រីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់បោយរាៃរោរចូលរួមរបស់បអលរីោ៉ាបដើម្បរី«បថង្វរចិតតេព្ួរ

ឪពុ្រម្រឯ្រូៃៃិងចិតតេ្រូៃម្រឯឪព្ុរវិញ»(រា៉ាឡា្រី4:6)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១0:១3–១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរបបៀបថដលរោរពយា្រររបស់រា៉ាឡា្រីកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

កបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធោៃបបកងៀៃថាបអលរីោ៉ាោៃកប្ល់ដល់យែូថសបស្៊ីធៃូវ«អណំ្ចនៃរោរ្សារភាជាប់នៃ

បព្វ�ិតភាពថដលក្ប់អ្វរីៗទាំងអស់ៃឹងកតូវោៃចងភាជាប់បៅបលើឋាៃសួ្ ៌កពមទាំងបៅបលើថ្ៃដរី្ ងថដរ។វោៃ្ តេល់សិទ្ធិ

អំណ្ចដល់យែូថសបស្៊ីធបដើម្បរីបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធទាំងអស់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធរបស់កពះថដលចាំោច់សករាប់បសច្រតេរីសប្រ្គះ

ទាំងអ្ន្របៅរស់ៃិងមរណ�ៃ»(Doctrines of Salvation,ោៃបោះពុម្ពកប៊ូសអររា៉ា្រ់ខៃ�រីភា្ទរី3

[ឆ្នាំ១9៥4–៥6],២:១១៨)។

• បតើបយើង្រំពុង្ តេល់អ្វរីខលែះដល់បុព្វរោរី�ៃថដលោៃថច្រឋាៃរបស់បយើងបៅបពលបយើង�ួយបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ�ំៃួសពួ្រោត់បនាះ?(សូម្ ិតពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងែ្តល់

គសចក្តបីសគ្ង្ររះ�ល់បុ្ ្ការីជៃរបស់គយើងគៅគ្លគយើងគធ្ើកិច្ចការ្ង្សពបវត្តិៃិងព្រះវិហារបរិសុទ្ធសពមាប់្ ួកគគ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកត្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យ

ឮៗ។អ្ន្រអាចៃឹង្្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្ស។សូមឲ្យព្ួរប្សាតាប់រ្របមើលពរ�ព័យថដលអាចកបទាៃ

ម្រដល់អស់អ្ន្រថដល�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង្ិរច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ។
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« កធិច្ចក្� អ្វតី ដដល អ្ក គ្្វើ គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ្ឺជា គពល ដដល ចុំណា�បានល្អ ្រ៉ុដន្ ក្�ទទួល 

ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ែុំនួេ ែតីដរូនែតីតា ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់ អ្ក នឹង គ ្្វើ ឲ្យ គពលគវលា ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ក្ន់ដត ពធិេធិដ្ឋ 

គហើ� ដ្មោុំង ទទួល បាន ព�ែ័� ក្ន់ដត អសាចា�្យ គទៀត ែង ។. . .

« គតើ មនុេ្ស វ�័ គកមេងដរូច ជា អ្ក ចង់ បាន វិ្ តី ដ៏ បបាកដ មួ� គដើម ត្ី លុ្រ្រុំបាត់ ឥទ្ធិពល �្រេ់ រា�េបតរូវ 

រាន ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ អ្ក ឬ គទ ? េរូម បែមុែ ខលៃលួន អ្ក គៅ ក្ញង ក្� បសាវបជាវ �ក ែតីដរូនែតីតា អ្ក គ�ៀ្រចុំ គ្មះ 

�្រេ់ពួកោត់ េបរា្រ់ ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ ែុំនួេ ដ៏ពធិេធិដ្ឋ ដដលរានគៅក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ �ួច គហើ� គៅបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គដើម្តី 

ឈ�ជា អ្ក ទទួល ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន ពធិ្តី្រុណ្យបែមុែទឹក នធិង អុំគណា�ោន ននបពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ែុំនួេ ពួកោត់ ។ គៅគពល 

អ្ក ្ ុំ គឡើង  អ្ក នឹង អាច ចរូល�ួម ក្ញង ក្�ទទួល ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ គែ្សង គទៀត ែង ដដ� ។ ខ្ញុំ្ធិត មធិន គេើញ នរូវកធិច្ចក្�ោ�ដ៏មហធិរាពតី 

ឥទ្ធិពល �្រេ់ រា�េបតរូវ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់អ្ក គនាះ គឡើ� » ( « The Joy of Redeeming the Dead » Ensign  

ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ៩៣–៩៤ ) ។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលៃឹងកបទាៃឲ្យដល់អស់អ្ន្រថដលបធ្វើ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិ?

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រឬៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ោៃ�ួបបទពិបសាធៃ៍នៃពរ�ព័យទាំងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចបធ្វើបដើម្បរីបបងកើៃ្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង

្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សាេនាចកកប្ចូរសៅរែ្ឋមិេេួរីភាគខា្សជើ្សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៣–១២០)

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃអ�ំនុងបពលនៃសោតាហ៍បៃះអ្ន្រអាចអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្សំណួរខាងបករោម

បៃះ៖បតើសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃទទួលប្មះរបស់ខលែលួៃបោយរបបៀបណ្?បតើចបាប់

ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃថណនាំកោប់បៅបពលណ្?សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងោៃបរៀៃពរីចបមលែើយ

ចំបោះសំណួរទាំងបៃះៃិងអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចអំោវនាវដល់កពះសុំ�ំៃួយឲ្យបៃតេបៅពិតបសាមះកតង់ចបំោះបសច្រតេរី�ំបៃឿៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញារបស់បយើង។
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សាេនាចបក្្រជូ�គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាងគែើង
បមបរៀៃទរី១២១៖សាសនាចក្របតេតូរបៅរដ្ឋមិសសួរីភា្ខាងប�ើង

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ការកបត់សាេនាៃិ្ទដីកករុ្នៃភូមិហាវាណវេ្

អំ�នុងជ្លននការក្បែ់សាសនានិងការជរែៀែជរែៀន្ួករែរិសុ្រ្ជសាមះ្ែង់ោនរែ្តទូរ្ររីលំជៅជៅរដ្ឋមិសសួរីភា្ខាងជជើង

ពរីមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ការលំបាក និរ ការសាកល្រ ជួយ ព្រឹរ ងសចក្ដី 

ជំងនឿ របស់ ងយើរ ឬ ក៍បណាដាល ឲ្យ ងយើរ បា្រ់បរ់ ងសចក្ដីជំងនឿ ?អ្ន្រ្រ៍អាច្ូរថ្ៃទរីមួយបៅបលើរោតារបខៀៃបរ្ហាញពរីទរីរាំងនៃ

ទរីក្ុរងខឺត�ង់រដ្ឋអនូហអូៃិងរោររាំងទរីលំបៅប្្សងបទៀតបៅរដ្ឋមិសសួរីភា្ខាងប�ើង្ងថដរ។

ទមនលេ េិសសួរី

ែិសសួរី

ឃុំងខ្ងខានធី

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ឃុំោកសុន

ទមនលេ េិសសួរី

កាណ្ដា

ញូវ យែក

ដែនសិេមវញ៉ា

ខឺតឡង់

អូនៃអូ
ទីពកុង ញូវ យែក

សាេិេ

ម្៉ាសសាឈូមសត

េហាសេុពទ អាតលេង់ទិច

នអអូវែ

េីឈីមៃកេន

អិេេីមណ្យ

អិនឌីណ្ អូនៃអូ

មវើរជីញ៉ា

កាន់តាក់គី

េិសសួរី

ហាវារដវស្ទ

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ខឺតឡង់

េីម៉៊ីធី

សូមចាប់ប្្ើមថានា្់របោយអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយរោរយល់ដឹងរបស់ខលែលួៃ

រួចបហើយសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៧ៃិង១៨3៨ជារយៈបពលមួយនៃរោរសា្រល្បងថដលោៃនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធជា

បកចើៃកបឈមមុខៃឹងសំណួរដូចោនាបៃះ្ ងថដរ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីកពឹតតេិរោរណ៍លោំ្រៗទាំង

បៃះៃិងរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធបឆលែើយតបបៅៃឹងរោរលំោ្រទាំងបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតអំពរីរបបៀបថដលបយើង

រាៃកបតិ្រម្ចបំោះរោរសា្រល្បងអាចពកងឹង�ំបៃឿឬ្៏របធ្វើឲ្យ�ំបៃឿរបស់បយើងបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទទៃ់បខសាយ។

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ដល់សិស្ស្ ងថដរថាបមបរៀៃបៃះអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ពរីទិដ្ឋភាពកបវតតេិនៃវិវរណៈនានាថដលពួ្រប្ៃឹងស្ិរសា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១3–១២3។

សូមចង្អនុលបៅរដ្ឋមិសសួរីបៅបលើថ្ៃទរី។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលព្ួរបរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញបចញពរី�ុំចា្រសុៃរដ្ឋមិសសួរី

បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨33កបជាពលរដ្ឋនៃ�ុំប្រលែថដលជាអ្ន្រ្ ូមិ�ិតខាង្ងរបងថ្រ្បរោៃសាវា្មៃ៍ពួ្រប្ជាបកចើៃនា្រ់បហើយោៃ

បធ្វើឲ្យពួ្រប្ធូរបស្បើយបោយ្ ិតថាព្ួរបរិសុទ្ធៃឹងសានា្រ់បៅបបណ្ដាះអាសៃ្នថតបែុបណ្ណះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយពួ្របរិសុទ្ធ

ោៃរស់បៅទរីបនាះអស់រយៈបពល�ិតបរីឆ្នាំបែុបណ្ណះកបជាពលរដ្ឋទាំងបៃះោៃចាប់ប្តេើមោបសងកត់ព្ួរប្ឲ្យចា្របចញពរី�ុំបនាះ។

បរុព្វកថា
ក្ញង ១៨៣៧ នធិង ១៨៣៨ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង ពួកអ្ក ដឹកនាុំ ដនទ 

គទៀតននសាេនាចបក បាន ដឹកនាុំ សាេនាចបក ឆលៃង ក្ត់ បោ ដ ៏លុំបាក ម�ួ ។ ជា 

លទ្ែល នន វិ្រត្ធិ គេដ្ឋកធិច្ច គេចក្តីគលាភលន់ ក្�ដេ្វង�ក កុំហេុ នធិង ក្�គ្រៀតគ្រៀន 

គនាះ ពួក្រ�ិេុទ្ ១០ គៅ ១៥ ភា្�� គៅ ក្ញង ទតីបកុង ខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ នធិង �ដ្ឋ 

មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង បាន ក្ត់ សាេនា �ួម រាន ោុំង ថ្នាក់ ដឹកនាុំ សាេនាចបក ដដល 

គលច គធាលា មួ� ចុំនួន ែងដដ� ។ ពួក្រ�ិេុទ្ គសាមះបតង់ គៅក្ញង�ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន ចា្រ់ 

គែ្ើម ្រ្ជូ� ទតីលុំគៅ គៅ ចរូល�ួម ជាម�ួពួក អ្កដដល គៅក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង ។ 

គមគ�ៀន គនះ អាច ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ នធិង គ�ៀន ពតី បពឹត្ធិក្�ណ ៍ប្រវត្ធិសាបេ្ នានា គហើ� 

ែ្ល់ ក្��ល់ដឹង ដល ់ពួកគ្អុំពតីវិវ�ណៈ ដដលបានទទួល អុំឡញង គពល គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២១ ៖ សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង

សូមចង្អនុលបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអូនហអូបៅបលើថ្ៃទរី។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង១៨3៧ជាឆ្នាំបនាទាប់ពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ខឺត�ង់កតូវោៃឧទ្ទិសឆលែងបនាះព្ួរបរិសុទ្ធោៃ�ួបរោរសា្រល្បងថដលពបិសាធៃ៍ពរីបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្។ពួ្របរិសុទ្ធមួយ

ចំៃួៃោៃ្រ្បត់សាសនាបហើយោៃចា្របចញពរីសាសនាចក្ររួមរាៃថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រថដលបលចបធាលាមួយចៃំួៃ្ងថដរ។

សូមថច្រសិស្សជាពរីរក្ុរម។សូម្តេល់ឲ្យៃូវចបាប់ចមលែងនៃបសច្រតេរីសបង្ខបកបវតតេិសាកសតេខាងបករោមមួយចបាប់ដល់

ក្ុរមៃិមួយៗ។(បបើសៃិអ្ន្ររាៃសិស្សបកចើៃអ្ន្រអាចចង់ថច្រសិស្សជាបួៃឬកោំមួយក្រុមបហើយឲ្យបសច្រតេរី

សបង្ខបមួយចបាប់ដល់ក្រុមៃិមួយៗ។រោរណ៍បៃះៃឹងបធ្វើឲ្យសិស្សបកចើៃបទៀតចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសាបៃះ)។សូមឲ្យក្រមុ

ៃិមួយៗអាៃបសច្រតេរីសបង្ខបបនាះជាមួយោនាបហើយពិភា្រសាសំណួរបៅបពលអាៃបសច្រតេរីសបង្ខបបនាះចប់។សូមចាត់សិស្សរានា្រ់

បៅ្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗឲ្យដ្ឹរនាំរោរពិភា្រសាបហើយ�ួយក្រុមឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍មួយថច្រចាយជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របៅបពល

បករោយ។

គសចក្ីសគងខេប្បវត្ិសា្ស្ទី១—ក្រក្បត់សាសនាគៅទី្កងុខឺតឡង់

ក្ញងឆ្នាុំ ១៨៣៧ ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង ទតីបកុង ខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ បាន ែួ្រ នឹង ្រញ្ហា ហធិ�ញ្ញវតថែញ ខលៃះៗ ។ គដើម្តី ែួ� ដល ់

ពួក ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ក្ន់ដត រាន ភាព ពឹងដែ្អក ខលៃលួន ឯង គលើ ដែ្ក ហធិ�ញ្ញវតថែញ គនាះ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង ពួក អ្ក ដឹកនាុំ ដនទ គទៀត នន 

សាេនាចបក បាន សាថា្រនា បកមុហ៊ុន មួ� ដដល បេគដៀង គៅនឹង ្ នាោ� គហើ�បតរូវបាន គៅ ថ្ បកមុហ៊ុន េុវតថែធិភាព 

ទតីបកុង ខឺតឡង់ ។ គោ�សា�ដត ក្��ីករាលោល នន ក្�ធាលាក់ចុះ ខាង គេដ្ឋកធិច្ច អុំឡញងគពល គនាះ ្នាោ� ជាគបចើន បាន 

ដួល�លុំ ទរូោុំង ប្រគទេ ។ េរា្ម េង្គម េុវតថែធិភាព ទតីបកុង ខឺតឡង់ ក៏ បាន ដួល�លុំ គៅ �ដរូវ េលៃកឹ គឈើបែុះ ក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៧ 

ដដ� ។ អ្ក វិនធិគយ្ ពតី� �� នាក់ គៅក្ញង ្ នាោ� បាន បាត្់រង់ អ្វតីៗ គេ្ទើ� ដត ោុំងអេ់ គោ� រាន  �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ទទួល�ងក្� 

ក្�ខរូចខាតខាលាុំងជាងគ្ ។ គោះ្រតីជា បកុមហ៊ុន េុវតថែធិភាព ទតីបកុង ខឺតឡង់ មធិន បតរូវបាន ឧ្រតថែម្ គោ� សាេនាចបក ក្តី ក៏ ពួក 

្រ�ិេុទ្ ខលៃះ បាន ្ ធិត ថ្ វា ជា ្ នាោ� �្រេ់ សាេនាចបក មួ� ឬ ្ នាោ� �្រេ់ ពយាក្�ី មួ� គហើ� បាន ្រគនាទាេ  ដល់�៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ ចុំគោះ ្រញ្ហា ហធិ�ញ្ញវតថែញ �្រេ់ ពួកគ្ ។ អ្កខលៃះ ដ្មោុំង ចា្រ់គែ្ើម គៅ គលាក ថ្ ជា ពយាក្�ី ្ររាែ័� រានាក់ ។ ្រ៉ុដន្ ្្វតីគ្រើ 

្នាោ�បាន្ររាែ័�ក៏ អ្កដនទ គែ្សងគទៀត ជាគបចើន ដដល បាន ខាត្រង់បបាក់ក្ក់ គនាះ បាន ្រន្ គៅ ក្ញង គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង 

បាន ្រន្ គសាមះបតង់ គលើ ពយាក្�ី ដដដល ។ ( េរូមគមើល Church History in the Fulness of Times Student 
Manual, [Church Educational System manual, ឆ្នាុំ ២០០៣ ] ទុំព័� ១៧១–៧៣ ) ។

វិញ្ញាណ នន ក្�ក្ត់ សាេនា នធិង ក្�ដេ្វង�ក កុំហុេ បាន ចា្រ់គែ្ើម �ីករាលោល គៅក្ញង ចុំគណាម ពួក ្រ�ិេុទ្ ជាគបចើន ។ 

បពធិកហាុំ �៉ង់ បាន ពធិពណ៌នា ពតី បោ ម�ួ គៅគពល ដដល អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក នធិង េរាែធិក មួ� ចុំនួន បាន ែួ្រ គដើម្តី 

្រដធិគេ្ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គហើ� បាន ដតងតាុំង ពយាក្�ី ្ មេតីរានាក់គទៀត ៖

« ពួក ដ្រ់ពតី� នាក់ មួ� ចុំនួនដដល ជា សាក្សតី នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន នធិង អ្ក គែ្សង គទៀត ដដល រាន េធិទ្ធិ 

អុំណាច នន សាេនាចបក បាន ប្រែុុំ បកុមប្រឹកសា គៅ ្រន្ទ្រ់ ខាង គលើ នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ េុំណួ� 

ដដល គចាទេួ� គនាះ ្ឺ ថ្ គតើ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ អាច បតរូវ ទរាលាក់ គហើ� ដតងតាុំង ោវីឌ វិតគមើ� ជា 

ប្រធាន សាេនាចបក ែុំនួេ វិញ គោ� �គ្រៀ្រណា ។. . . ខ្ញុំ បាន គបក្ក ឈ� គឡើង គោ� បចគឡាត 

គហើ� បាន បបា្រ់ គៅ ពួកគ្ ថ្ ខ្ញុំ ដឹងថ្ �៉រូដេ្រ ្ឺជា ពយាក្�ី រានាក់ គហើ� ពួកគ្ អាច តធិះគដៀល 

នធិង នធិយ� ្រងខេជូច គលាក បាន តាម ពួកគ្ បតរូវក្� ្រ៉ុដន្ ពួកគ្ មធិន អាច ្រុំផាលាញ ក្�គបែើេតាុំង �្រេ់ 

ពយាក្�ី នន បពះ បាន គទ ពួកគ្ អាច បតឹមដត ្រុំផាលាញ េធិទ្ធិ អុំណាច �្រេ់ ខលៃលួន ឯង នធិង ក្ត់ ចុំណង ដដល ចង ពួកគ្ គៅនឹង 

ពយាក្�ី នធិង បពះ គហើ� ពនលៃធិច ខលៃលួន គៅក្ញង ន�ក ្រ៉ុគណាណះ » ( Manuscript History of Brigham Young,
១៨០១–១៨៤៤, ed. Elden Jay Watson [១៩៦៨], ទុំព័� ១៥–១៦ ) ។

គៅ បតឹម ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ រាន អ្ក ក្ត់ សាេនា ប្រដហល ជា ២០០ ឬ ៣០០ នាក់ បាន ចាកគចញ ពតី សាេនាចបក 

�ួមរាន ោុំង ពួកសាវក ្ួរន �រូ្រ  ដដលជា សាក្សតី ្រតី នាក់ នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន នធិង េរាែធិក រានាក់ នន ្ ណៈប្រធាន ទតីមួ�ែងដដ� 

( េរូមគមើល Church History in the Fulness of Times, ទុំព័� ១៧៧ ) ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក្តី ពួក ្រ�ិេុទ្ 

ភា្គបចើន បាន គឆលៃើ�ត្រ គៅនឹង ��ៈគពល នន ក្�សាកល្ង គនះ គោ� គេចក្តី ែុំគនឿ ្ឺដរូចជា បពធិកហាុំ �៉ង់ បាន គ្្វើ ដដ� ។ 

ពួកគ្ បតរូវបាន ពបងឹង គោ� បពះអរាចាេ់ គហើ� ពួកគ្ គៅដត គសាមះ ចុំគោះ ទតី្រនាទាល ់�្រេ់ ពួកគ្ ។ រាន មនុេ្ស ្ួរនបបាុំ នាក់ 

នន អេ់ អ្ក ដដល បាន ចាកគចញ ពតី សាេនាចបក អុំឡញងគពល នន ក្�ក្ត់ សាេនា គនះ គបក្� មក បាន បតឡ្រ់ មក វិញ នធិង 

បាន គេ្ើ េុុំ �ួ្រ�ួម ោនា ជា្មេតី ម្ង គទៀត ជាមួ� នឹងសាេនាចបក�្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ គៅក្ញងចុំគណាមពួកគ្គនាះ្ឺរាន អរូលតីគវើ� 

គ្គឌើ�ី រា៉ាទតីន ហា�ីេ លរូក្ ចនេុន នធិង ដ្ហ្វគឌើ�ិក ែតី វិលលាម្ស ។

គៅ អុំឡញងគពល នន ក្�លុំបាក ោុំងគនះ គៅក្ញង ទតីបកុង ខឺតឡង់ គនាះពួក អ្ក ក្ត់ សាេនា ពតី� ្រតី នាក់ បាន ចង់ េរាលា្រ់ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ ។ គោ� បតរូវបាន បពរាន ពតី បពះវិញ្ញាណ គនាះ គលាក នធិង េ៊ីឌនតី �ិកដុន បាន ចាកគចញ នា�្់រ ន្ងៃទតី ១២ ដខ មករា 

ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ។ េបតរូវបាន គដញ តាម ពួកគលាក ជាគបចើន ន្ងៃ ្រ៉ុដន្ បពះអរាចាេ់ បាន ក្�ោ� ពួកគលាក ។ ពួកគលាក បាន មក 

ែួ្រ ែុុំ ប្ួសា� �្រេ់ ខលៃលួន គៅក្ញង ហាវា ដវេ្ទ �ដ្ឋ មធិេេរូ�ី គៅ ន្ងៃ ទតី ១៤ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២១ ៖ សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង

េរូម ពធិភាកសា េុំណួ� ខាង គបក្ម គនះ ជា បកុម ៖

• គតើ គោលក្�ណ៍ អ្វតីខលៃះ ដដល គ�ើង អាច គ�ៀន ពតី បពឹត្ធិក្�ណ ៍ប្រវត្ធិសាបេ្ ោុំងគនះ ?

• គតើ អ្ក នឹង គ្្វើ អ្វតី គដើម្តី ្រន្ គៅ គសាមះបតង់ ចុំគោះ ពយាក្�ី អុំឡញង គពល នន ក្�ដេ្វង�ក កុំហេុ ?

• គតើ គពលណា ដដល ក្�េ៊រូបោុំ ចុំគោះ ក្�សាកល្ង គោ� គេចក្តី ែុំគនឿ បាន ពបងងឹ គេចក្តី ែុំគនឿ �្រេ់ អ្ក គលើ បពះអង្គ េគ្រ្គះ ?

• គតើក្�គ្្វើតាម ពយាក្�ី បាន ក្លា� ជា ក្�ក្�ោ� ខាង វិញ្ញាណ ម�ួ េបរា្រ់ អ្ក គោ� �គ្រៀ្រ ណា ?

គសចក្ីសគងខេប្បវត្ិសា្ស្ទី២—ថ្នាក់ែរឹកនាំរែ្ឋមិសសួរីភា្ខាងគ�ើង

គៅ ក្ញង �ដរូវ គរៅតា ឆ្នាុំ ១៨៣៦ គៅគពល ប្រជាពល�ដ្ឋននេុុំ គកលៃ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី កុំពុង ោ្រេងកត់ ពួក្រ�ិេុទ្ឲ្យដេ្វង�កែ្ទះ 

េដម្ង ដដល ក្ន់ដត អចធិន្ន្�៍ គនាះ �៉រូហាន វិតគមើ� នធិង វិលលាម ដ័្រ្រុល�រូ ដហ្វ្រ្សដដល ជា ទតីប្រឹកសា ោុំង ពតី� គៅ ក្ញង 

្ណៈប្រធាន គេ្ក មធិេេួ�ី បាន ចុំណា� លុ� �្រេ់ សាេនាចបក គដើម ត្ី ទធិញ ដតី គៅ ទតីតាុំង មួ� ដដល បាន សាគល ់ថ្ ហាវា 

គវេ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង ។ គោះជាយ៉ាងណាកគ៏ោ� គៅគពលពួកគ្បានែល្់ឲ្យនរូវដតី មួ� ដែ្ក ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ 

ដដល នឹង ចរូល មក គនាះពួកគ្ បាន លក់ ដតី គនាះ េបរា្រ់ ដត ប្រគយែន៍ តរូច មួ� ដដល ពួកគ្ បាន ទុក េបរា្រ់ ខលៃលួន គ្ ដត 

្រ៉ុគណាណះ ។ ក្�អាក់អន់ ចធិត្ គោ� ក្�ណ៍ គនះ នធិង ក្�ោេ់ចធិត្ គែ្សងៗ គទៀត គនាះ បកមុ ប្រឹកសា ជាន់ខ្ពេ់ គៅ ក្ញង �ដ្ឋ 

មធិេេួ�ី បាន ទរាលាក់ ្ ណៈប្រធាន គេ្ក គចញ ពតី តុំដណង ។

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ោុំបទ វិធានក្� �្រេ់ បកុមប្រឹកសា គនាះ គហើ� វិលលាម ដ្័រ្រុល�រូ ដហ្វ្រ្សបាន អាក់អន់ ចធិត្ ។ គៅ ក្ញង ដខ 

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ្រងប្រុេ ដហ្វ្រ្ស បាន ចុះ ហតថែគលខា គលើ លធិខធិត ដ្លៃង េចាចា មួ� ប្រឆ្ុំង នឹង ពយាក្�ី ។ លធិខធិត ដ្លៃង េចាចា 

គនះ  បាន្រណាដាលឲ្យពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង មនុេ្ស គែ្សង គទៀត បតរូវ ចា្រ់ ខលៃលួន គហើ�្រញ្ជូលចរូល គៅ ក្ញង ្ ុក លតីគ្រ៊ី្តី អេ់ 

��ៈគពល មួ� �ដរូវ �រ្ ។ ្រងប្រុេ ដហ្វ្រ្ស បតរូវបាន ក្ត់ក្លគចញ ពតី សាេនាចបក មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន គបក្� ពតី ក្�ណ៍ គនាះ ។

គៅ ក្ញង ្ ុក �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង អេ់ អ្ក ដដល គៅ ជាមួ� គលាក បាន �ងទុកខេ គវទនា យ៉ាង អគនក មធិន បោនដ់ត ្រណាដាល មក ពតី 

សាថានភាព ដ៏ គឃ្�គៅ នន ក្�េុុំឃ្ុំង �្រេ់ ពួកគ្ ្រ៉ុគណាណះ គទ ្រ៉ុដន្ ដ្ម ោុំង មក ពតី �បា�ក្�ណ៍ មក ថ្ ពួក ្រ�ិេុទ្ បតរូវបាន 

្រគណតាញ គចញ ពតី ែ្ទះ េដម្ង នធិង បតរូវ បាន គ្្វើ បា្រ តាម�រូ្រភាព ប្្់រ យ៉ាង ។ ពួក មនុេ្ស កុំណាច គៅ ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ដដល 

មធិន អាច ប្្រ់ប្ង់ បាន គោ� អភធិបាលគខត្ បាន ្រុំផាលាញ បទព្យេម្ត្ធិ នធិង អា�ុ ែតីវិត �ួម ោុំង េរាលា្រ់ �រ្គលមនេុ្សចុំនួន  

១៧ នាក់  គៅ គរាង រា៉ាេី៊ន កធិន បេរូវ មួ� ដដលរាចាេ់វា រានគ្មះ យ៉ាកុ្រ ហន ។

ម�ួ ឆ្នាុំ គបក្� មក វិលលាម ដ្័រ្រុល�រូ ដហ្វ្រ្ស បាន �ងក្�ឈឺ ចា្រ់ ខាង វិញ្ញាណ ចុំគោះ ទគង្វើ �្រេ់ ខលៃលួន គហើ� គលាក បាន 

េ�គេ� េុំ្ុរបត មួ� ចបា្រ់ ឲ្យ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ េុុំ ក្�អភ័� គោេ ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន េ�គេ� ត្រ វិញ ៖

« ពធិត ណាេ់ គ�ើង បាន �ងក្� ឈឺចា្រ់ យ៉ាង ខាលាុំង គោ� សា�ដត លទ្ែល នន ទគង្វើ �្រេ់ អ្ក ។. . .

« ្រ៉ុដន្ ដពង គនាះ បតរូវ បាន ែឹក គហើ� បពះទ័� �្រេ់ បពះវ�្រធិតា បតរូវ បាន េគបមច គហើ� ពួកគ�ើង 

គៅ រាន ែតីវិត គៅ គឡើ� គនាះ គហើ� ជា គហតុែល ដដល គ�ើង អ�បពះ្ុណ ដល់ បពះអរាចាេ់ ។. . .

« គោ� គែឿថ្ ក្� សា�ភាព �្រេ់ អ្ក ពធិត គហើ� អ្ក បបាកដ ជា ដប្រចធិត្ ដមន ខ្ញុំ រាន ភាព 

�ីករា� ក្ញង ក្� ែល្់ េធិទ្ធិ ឲ្យ អ្ក គ្្វើ ជា េរាែធិក ម្ង គទៀត គហើ� �ីករា� ចុំគោះ ក្� បតឡ្រ់ មក វិញ �្រេ់ ករូនប្រុេ 

ខ្ះខាជា� ។. . .

« ‹ េរូម មក ចុះ ្រងប្រុេ ជាទតី បេឡាញ់ គោ�សា� េ្រ្គម បាន ច្រ់ គហើ�

« ដ្ធិត ដុំ្ររូង គ�ើង ្ ឺ ជា មធិត្ភក្ធិ នឹង ោនា គហើ� ចុង គបក្� គ�ើង ក៏ គៅដតជា មធិត្ភក្ធិ នឹង ោនា ម្ង គទៀត › »  

( គៅ ក្ញង History of the Church ៤:១៦៣ ១៦៤ ) ។

េរូម ពធិភាកសា េុំណួ� ខាង គបក្ម គនះ ជា បកុម ៖

• គហតុអ្វតី បាន ជា វា ពធិបាក គដើម្តី អភ័�គោេ ដល ់មធិត្ភក្ ដដល បាន ក្ត ់អ្ក គហើ� គ្្វើ ឲ្យ អ្ក រាន ក្�ឈឺចា្រ់ គនាះ ?

• គតើ គោលក្�ណ ៍អ្វតី ខលៃះ ដដល គ�ើង អាច គ�ៀន មកពតី ្ ុំ�រូ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ?

• គតើ គមគ�ៀន អ្វតី គែ្សង គទៀត ដដល គ�ើង អាច គ�ៀន ពតី ្រទពធិគសា្ន៍ គនះ ?
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គមគ�ៀនទតី ១២១ ៖ សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង

បករោយពរីក្រុមទាំងបនាះរាៃបពលអាៃៃិងពិភា្រសាពរីកបវតតេិសាកសតេថដលោៃសបង្ខបបហើយសូមឲ្យព្ួរប្ៃិោយកបវតតេិថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញកោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃសូមឲ្យព្ួរប្

សរបសរបោលរោរណ៍បនាះបៅបលើរោដារបខៀៃ។បោលរោរណ៍ទាំងបនាះអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងគពជើសគ�ើម្បី

គឆលើយតបចគំោរះការោកល្ងនានាគោយមាៃជំគៃឿជាជាងចមងៃល់គនារះទបីបនាទាល់របស់គយើងអាចពតូវបាៃ្ ពងឹងគៅគ្លគយើង

ោំពទ្ យាការីគ�ើយគធ្ើតាមការទនូាមាៃរបស់គោកគនារះគយើងទទួលបាៃសុវត្ថិភា្ខ្ងវិញ្ញាណផ�លចងគយើងជាប់ៃឹងព្រះ

(សូមបមើលបសច្រតេរីសបង្ខបកបវតតេិសាកសតេទរី១)។គៅគ្លគយើងអភរ័យគទាសឲ្យមៃុស្ស�នទគនារះព្រះអមាចាស់អាច្ យាបាល

ទំនាក់ទំៃងរបស់គយើង(សូមបមើលបសច្រតេរីសបង្ខបកបវតតេិសាកសតេទរី២)។

បៅបពលសិស្សថស្វងរ្របោលរោរណ៍បនាះសូមសួរសំណួររាមោៃនានាបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់បហើយទទួលអារម្ណ៍អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះ។សំណួរទាំងបនាះអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីឲ្យបយើងចងចាំពរីបោលរោរណ៍បៃះ?

• បតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់បសច្រតេរីពិតបៃះដល់មិតតេ្្រតេិរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើអ្ន្រោៃរាៃបទពិបសាធៃ៍ឬោៃប�ើញ្ ំរូមួយអំពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលណ្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបសច្រតេរីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃសូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើសបោលរោរណ៍មួយឬពរីរថដលក្រុមបនាះោៃ

រ្រប�ើញ។រួចសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ

្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

• បោយបកោះបោលរោរណ៍បៃះឬបោលរោរណ៍នានាថដលខញនុំោៃបរៀៃនាន្ងៃបៃះបតើខញញនុំៃឹងបធ្វើអ្វរីប្្សងពរីបៃះខលែះ?

កពឹត្ិការណ៍នានាណែលនាំឲ្យមាៃការបសណ្ញពួកបរិេរុទ្សចញពដីរែ្ឋមិេេួរីភាគខា្សជើ្

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដប�ើងបបើពួ្រប្ោៃប�ើញសរា�ិ្រសាសនាចក្រណ្រានា្រ់ោៃសបកមចចិតតេថដលបណ្ដាលឲ្យមៃុស្សរានា្់រ

ប្្សងបទៀតបរ្ហាញអារម្ណ៍អវិ�ជរាៃចំបោះសាសនាចក្រ។(សូម្រុំឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្ប�ើយ)។

អ្ន្រ្រ៏អាចសូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីរបបៀបថដលទបង្វើផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្ោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់រោរបរ្ហាញអារម្ណ៍របស់មៃុស្ស

ដនទចំបោះសាសនាចក្រ។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើម្បរី្ ិតអំពរីរបបៀបថដលទបង្វើឬោ្រ្យសមតេរីរបស់បយើង�ះឥទ្ធិពលបលើសាសនាចក្រ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៨ទបង្វើៃិងោ្រ្យសមតេរីរបស់សរា�ិ្រមួយចំៃួៃោៃបថៃថែមអារម្ណ៍អវិ�ជរាៃ

បលើកបជាពលរដ្ឋមួយចំៃួៃនៃរដ្ឋមិសសួរីចំបោះព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។សូមឲ្យចបាប់ចមលែងបសច្រតេរីសបង្ខប

កបវតតេិសាកសតេខាងបករោម,បហើយអបញជើញសិស្សរានា្់រអាៃវឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធ

មួយចំៃួៃោៃៃិោយៃិងោៃបធ្វើថដលបធ្វើឲ្យសាសនាចក្រៃិងសរា�ិ្ររាៃរោរឈឺចាប់។សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សឈប់

មួយសៃ្ទនុះបនាទាប់ពរីអាៃចប់្រថាខណ្ឌៃិមួយៗ។បៅបពលឈប់មតេងៗសូមសួរសំណួរខាងបករោមដល់សិស្ស៖

• បតើពួ្របរិសុទ្ធមួយចំៃួៃោៃៃិោយឬបធ្វើអ្វរីខលែះថដលបណ្ដាលឲ្យរាៃកបតិ្រម្អវជិាជារាៃចំបោះសាសនាចក្រ?

គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៧ នធិង ១៨៣៨ េរាែធិក នន សាេនាចបក ដដល ខរូច មធិត្ភាព នធិង បតរូវ ក្ត់ក្ល គចញ ពតី សាេនាចបក 

ខលៃះ ដដល បាន �េ់គៅ ក្ញង ចុំគណាម ពួក្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង ហាវា គវេ បាន ចា្រ់គែ្ើម ្ឹ្រងែល្់ សាេនាចបក នធិង អ្កដឹកនាុំ គហើ� 

គដើម្តី �ំខាន ដល់ សាេនាចបក ។ ពួក្រ�ិេុទ្ មួ� ចុំនួន បាន ចា្រ់គែ្ើម ្រគងកើន ភាព ោមន អុំណត់ ជាមួ� ក្�្រះគបា� ោុំង គនះ ។ 

គៅក្ញង ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ េ៊ីឌនតី �ិកដុន បាន ដ្លៃង គោ� ខឹងេមបា� ដដល វា បតរូវបាន គ្ សាគល់ ថ្ ជា « គទេនកថ្ 

អុំ្រធិល » ។ គលាក បាន នធិយ� ពតី រា៉ាថ្� ៥:១៣ គហើ� បាន ដ្លៃង ថ្ ប្រេធិនគ្រើ អុំ្រធិល បាត់ ្រង់ �េជាតធិ �្រេ់ វា គនាះ វា 

ោមន ប្រគយែន៍ គសាះ គហើ� ្ ួ� ដត ក្ត់គចញ គៅ គោ� ្រងក្រ់ ន័� ថ្ អេ់ អ្ក ដដល បាន ចាកគចញ ពតី សាេនាចបក ្ ួ�ដត 

បតរូវបាន ក្ត់គចញ ពតី ក្ញង ចុំគណាម ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅ ។ ្រដនថែមពតីគលើគនាះ េរាែធិក សាេនាចបក ៨៤ នាក ់បាន ចុះ ហតថែគលខា 

គលើ ឯកសា� មួ� ដដល ្រញ្ជា ឲ្យ ពួក ក្ត់ សាេនា ចាកគចញ ពតី េុុំ គនាះ ។ ពតី� េបាដាហ៍ គបក្� មក គៅ ន្ងៃទតី ៤ ដខ កកកោ 

េី៊ឌនតី �ិកដុន បាន ដ្លៃង េុន្ទកថ្ មួ� ដដល គលាក បាន េនយា ថ្ ពួក ្រ�ិេុទ្ នឹង ក្�ោ� ខលៃលួន គ្្្វតីគ្រើរាន « េ្រ្គម នន 

ក្�្រុំផាលាញគចាល » គកើត គឡើង ក្តី ។ គោះ្រតីជា េុន្ទ�កថ្ ោុំងពតី� គនះ ហាក់ ដរូចជា ប្រឆ្ុំង នឹង ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

គដើម្តី « តវា៉ េរូម គេចក្តី េុខសាន្ » ( ្. នធិង េ. ១០៥:៣៨ ) ក្តី ក៏ េុន្ទ�កថ្ ោុំងពតី� គនះ បតរូវបាន គបាះពុម្ព នធិង បាន 

្រណាដាល ឲ្យ រាន ក្�្រគង្អើល ដល់ ពួក អ្ក មធិនដមន ជា ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� ដដ� ។ ( េរូមគមើល Church History in 
the Fulness of Times, ទុំព័� ១៩១–៩២ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១២១ ៖ សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង

គៅ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ គៅគពល ពួក ្រ�ិេុទ្ មួ� បកុម បាន ពយាយម គបាះគឆ្នាត គៅ ក្ញង ទតីបកុង ហាគឡាទតីន 

�ដ្ឋ មធិេេួ�ី គនាះពួកគ្ បតរូវ បាន �ុញ គៅ រាខាង  គោ� មនុេ្សមួ�បកុម គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី  គហើ� ្ុរ�េ រានាក់ ក្ញង មរូលោឋាន គនាះ 

បាន វា� ពួក្រ�ិេុទ្ រានាក់ ។ ពួក្រ�ិេុទ្ បាន វា� បតឡ្រ់ គៅ វិញ គហើ� មនុេ្ស មួ� ចុំនួន បាន �ង�្រួេ ោុំងេង ខាង ។ 

បពឹត្ធិក្�ណ៍ គនះ បាន នាុំ ឲ្យ រាន ែគរាលាះ នធិង ក្�្ុំរាមកុំដហង ្រដនថែម គទៀត បពមោុំង ្រគងកើន ក្��លប់ចឡុំ �វាង ពួក ្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ 

ចុង គបក្� នធិង អ្ក ែធិតខាង �្រេ់ ខលៃលួន គៅ ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។

អុំឡញងគពល គនះ អ្ក ដប្រចធិត្ គែឿ រានាក់ គ្មះ គេមេធិន អាគវើត បាន គ ្្វើ េម្្ េរាងាត់ ចុំគោះ អេ់ អ្កដដល នឹង ចរូល�ួម 

ជាមួ� នឹង ោត់ ក្ញង ក្�្រគងកើត បកុម មួ� នន ពួក គចា�្រលៃន់ ដដល គៅ ថ្ ពួក ដឌនណ ។ អាគវើត បាន ដណនាុំ ពួកគ្ ឲ្យ លួច នធិង 

្រលៃន់ ពួក អ្ក គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គោ� នធិយ� ថ្ ក្�ណ ៍គនះ នឹង ែួ� កសាង ដល់ ន្� �្រេ់ បពះ ។ អាគវើត បាន ្រញ្ចញះ្រញ្ចជូល 

ដល ់អ្ក គដើ�តាម ខលៃលួន ថ្ ក្�ដឹកនាុំ �្រេ់ ោត់ បាន មកពតី ្ ណៈប្រធាន ទតីមួ� ។ គបក្�មក ក្�ពធិត បតរូវ បាន លាតបតោង 

គហើ� អាគវើត បតរូវបាន ក្ត់ក្ល់ គចញ ។ េកមមេភាព �្រេ់ អាគវើត បាន ្រណាដាល ឲ្យ រាន ក្�ខរូចខាត ដ ៏ខាលាុំង ដល់ កធិត្ធិនាម �្រេ់ 

សាេនាចបក នធិង បាន គ្្វើ ឲ្យពយាក្�ីបតរូវគ្ចា្រ់ោក់ ្ ុក លតីគ្រ៊ី�្តី ។

គៅក្ញង ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ េ្រ្គម មួ� �វាង េរាែធិក សាេនាចបក មួ� ចុំនួន នធិង ពួកោហាន មធិេេួ�ី បាន គ្្វើឲ្យ 

មនេុ្ស ពតី� ្រតី នាក់ សាលា្រ់ ពតី ភា្តី រាខាងៗ ។ �បា�ក្�ណ៍ ្រុំគែលៃើេពគនលៃើេ នន េ្រ្គម គនះ បាន ឮ គៅដល់ គលាក អភធិបាល 

លតីលគ្រ៊ីន ដ្ុរល�រូ ្រ័ហ្គេ៍ ជា អភធិបាល �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ដដល គពលគនាះ បាន គចញ ដតីក្ ដដល គៅ ថ្ ជា ដតីក្ ្រុំផាលាញ គចាល ៖ 

« បតរូវដត ចាត់ទុក ពួក ម�មន ថ្ ជា េបតរូវ នធិង ្ែូវតែរែំផ្លាញជចាលឬ ្រគណដាញ គចញពតី �ដ្ឋ គនះ ប្រេធិនគ្រើ ចាុំបាច ់គដើម្តី 

ប្រគយែន ៍សាធា�ណៈ » ( បាន ដកបេង់ គៅក្ញង History of the Church ៣:១៧៥ ) ។ ភាលាមៗ គនាះ ទតីបកុង ហាវា គវេ 

បតរូវបាន គឡាមព័ទ្ គោ� ោហាន មួ� បកុម ដដល រាន ចុំនួន គបចើន គលើេ លុ្រ គលើ ករាលាុំង �្រេ់ ពួក ្រ�ិេុទ្ បបាុំ ដង ។ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ នធិង អ្ក ដឹកនាុំដនទ គទៀត នន សាេនាចបក បតរូវបាន ចា្រ់ោក់ ្ ុក លតីគ្រ៊ី�្តី ជា កដនលៃងដដលពួកគលាកជា្រ់គៅទតីគនាះគពញ

ម�ួ�ដរូវ�រ្គនាះ ។ ពួក ្រ�ិេុទ្ ោុំងឡា� គែ្សងគទៀត បតរូវបាន ្រងខេុំ ឲ្យ ចាកគចញ ពតី �ដ្ឋ គនះ ។

• បហតុអ្វរីោៃជាវអាចជារោរសំខាៃ់សករាបប់យើងបដើម្បរីទទួលសាគល់ថារោរបបៀតបបៀៃមួយចៃំួៃថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ

រងទ្ុរ្ខ្ឺជាលទ្ធ្លម្រពរីទបង្វើរបស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃពរីកពឹតតេិរោរណ៍ទាំងបៃះអំពរីរបបៀបថដលទបង្វើផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងោ្រ្យសមតេរីរបស់បយើងអាច�ះឥទ្ធិពលដល់

មៃុស្សដនទ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម្ ូសបញ្ជា្រ់បោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ទគង្ើៃិងោក្យសម្តបីរបស់គយើងអាច

ជរះឥទ្ធិ្លគលើរគបៀបផ�លមៃុស្ស�នទគិត្ បីោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រអាចសូមសិស្សឲ្យអាៃអាលរា៉ា

39:១១)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលថដលអ្ន្រោៃប�ើញោ្រ្យសម្រីឬស្រម្ភាពរបស់

មៃុស្សប្្សងបទៀត�ះឥទ្ធិពលបលើៃរណ្រានា្រ់បទៀតឲ្យរាៃទស្សៃៈវ�ិជរាៃមួយអំពរីសាសនាចក្រ។

សូមបញ្ចប់បោយបោងបៅសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃមតេងបទៀតពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃន ង្ៃបៃះអំពរីរបបៀបថដលចបមលែើយរបស់បយើងចំបោះឧបស្្គៃិងរោរសា្រល្បងអាចពកងឹង

�ំបៃឿឬ្រ៏បធ្វើឲ្យ�ំបៃឿរបស់បយើងទៃ់បខសាយ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីអំណ្ចនៃរោបៃតេបៅបសាមះកតង់ចំបោះ

ដំណឹងល្អអំ�នុងកោលំោ្រនានា។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា  

១១៣–១១៤
បមបរៀៃទរី១២២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១3–១១4

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៣

ជនាះ្្ះអម្ចាស់ោនជឆលែើយសំណួរនានាអំ រ្ីវ្្គរែ្រ្ម្រីរជចញមក្រី្ម្រីរជអសាយ

សូមចាប់ប្្ើមបបកងៀៃបោយសួរសំណួរខាងបករោមបៃះដល់សិស្ស៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃរោរលំោ្រយល់ពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃអាៃពរីកពះ្ម្ពរីរថដរឬបទ?

សូមបរ្ហាញថារោរពយា្ររណ៍មួយចៃួំៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររួមរាៃៃិមិតតេរូបថដលពិោ្រយល់។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងហាវាបវស្ទ

រដ្ឋមិសសួរីបងប្អតូៃកបុសមួយចំៃួៃោៃសួរយែូថសបស្៊ីធឲ្យបញ្ជា្រ់ៃព័យនៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុង�ំពូ្រ១១ៃិង៥២បៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

បអសាយ។ចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចបំោះសំណួរទាំងបនាះកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១3។

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅបពលមរ៉ូនណោៃ�ួបយែូថសបស៊្ីធបលើ្រដំបូងបនាះបលា្រោៃដ្រកសង់រោរពយា្ររណ៏បៅ្រ្ននុងបអសាយ

១១។មរ៉ូនណោៃកោប់យែូថសបស្៊ីធថារោរពយា្ររណប៍ៃះ�ិតៃឹងោៃសបកមចបហើយ(សូមបមើលយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ

១:40)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបអសាយ១១:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលវតថែនុបៃួថដលោៃបរៀបរាប់

្រ្ននុងខបៃះ។

• បតើអ្ន្រោៃរ្រប�ើញវតថែនុអ្វរីខលែះ?(សិស្ស្ ួរថតបរៀបរាប់ថាជាលំពង់១្ល់១ថម្រ១ៃិងឬស។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១3រាៃរោរពៃ្យល់ពរីលំពង់្ល់ថម្រៃិងឬស)។

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ្ល់បៅ្រ្ននុងបអសាយ១១:១កតវូោៃ

ប្រថកបពរីភាសាបហបកពើរថដលសំបៅបលើបដើមឬ្ល់របស់

បឈើ—បទាះជាបឈើថដលោៃរោត់ឬបដើមបឈើថដលោៃោំ

្រតេរី។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់្ូរ្ ល់បឈើមួយបលើរោតារបខៀៃបហើយ

សរបសរោ្រ្យ្ល់បៅថ្រ្បររូបបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមសិស្ស

ឲ្យបថៃថែមឬសបហើយសរបសរជាោ្រ្យថាឬស ។

• បោងរាមបអសាយ១១:១បតើអ្វរីថដលបចញម្រពរី

្ល់បឈើ?(លំពង់—ោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថាបដើមដុះ្ ្រី)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ូរបដើមដុះ្ ្រីបចញពរី្ល់បហើយសរបសរថា

លំពរ់ ។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ ពតី មកដល់ បកងុ ហាវាគវេ្ទ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គៅដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ពយាក្�ី 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កត់បតា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ១១៣ ។ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈ គនាះ បពះអរាចាេ់ បាន គឆលៃើ� េុំណ�ួ នានា អុំពតី វ្្គ 

បពះ្ម្ពតី� គចញ មក ពតី ្ ម្ពតី� គអសា� ។ គៅ ន្ងៃ ទតី ១១ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល រាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១១៤, ដដល បពះអរាចាេ់ បាន ដឹកនាុំ  ោវីឌ ដ័្រុល�រូ បា៉ាទ្ទធិន ជាេរាែធិក រានាក់ នន ករូ�ុ៉ម 

នន ពួក ដ្់រ ពតី�នាក់ ឲ្យ គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន ្រគបមើ គ្រេកកមមេមួ� ។

ការបង្រៀនតាមលដំ្ប់

លំងដ្យនន្ពោះគម្ីរ

គៅ ក្ញង វ្្គ េធិកសា ថ្នាក ់េធិក្ខាសាលា ែុំពរូក 

នធិង កណ្ឌនានាននបពះ្ម្ពតី� ជាទរូគៅបតរូវ 

្រគបងៀនតាមលុំោ្រ់លុំគោ�ដដលវាបា

ន្ររ្ហាញគៅ ក្ញង្រទោឋានបពះ្ម្ពតី� ។ 

គមគ�ៀននធិមួ�ៗ ដតង គ្្វើ តាម 

លុំោ្រ់លុំគោ� នន ខ្ម្ពតី� ជានធិច្ច ។ 

ខណៈ ដដល គមគ�ៀន គនះ គ�ៀ្ររា្់រ ពតី 

ក្�ពយាក�ណ ៍មួ� គៅ ក្ញង ្ ម្ពតី� គអសា� 

គនាះ វា ពុុំដមន ជា គមគ�ៀន េ្តី អុំពតី ្ ម្ពតី� 

គអសា� គឡើ� ។ អ្ក ្ ួ�ដត ្រគបងៀន 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា នន 

ដុំណឹង ល្អ ដដល រាន គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៣ គហើ� 

គចៀេវាង ពតីក្�ចុំណា� គពល គបចើន គៅ 

ពន្យល់ ពតី ្ ម្ពតី� គអសា� គឡើ� ។

គំនិត

ដួងចិត្ត

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ព្រូបងពរៀន អ្នកងរៀន

្ល់

ឬស

មែក
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សូមពៃ្យល់ថាវតថែនុទាំងបៃះ្ ឺជាៃិមិតតេរូប។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១3:១–6បោយ

សាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃិយមៃព័យនៃៃិមិតតេរូបបនាះ។

• បោងរាមខ១–២បតើ្ ល់របស់អ៊ីសាយតំណ្ងឲ្យៃរណ្?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរោ្រ្យ្ពទះងយសមូវ្្ដីស្បៅបលើរោតារបខៀៃជាប់ៃឹងោ្រ្យ្ល់ ។

សូមពៃ្យល់ថាថអលបឌើរកប៊ូសអព័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃថច្រចាយពរីរោរប្រកសាយមួយអំពរីឬសៃិង

លំពង់—ថដលវតថែនុទាំងពរីរបៃះតណំ្ងឲ្យយែូថសបស្៊ីធ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

« គតើ គ�ើង នធិយ� ខុេឬ ដដល ថ្ ពយាក្�ី ដដល បាន គលើកគឡើង គៅ ទតីគនះ ្ ឺជា �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ដដល រាន 

្រព្វែធិតភាព ដដល បាន ទទួល ករូនគសា ោុំងឡា� នន ន្� នធិង ដដល បាន គលើក ទង់ គដើម្តី ប្រមរូល រាបេ្ �្រេ់ 

បពះអរាចាេ់ គៅក្ញង បោ ក្ន់ក្្រ់ បតួតបតា�្រេ់គ�ើង ឬ ? គហើ� គតើ គលាក ក៏ មធិនដមន ជា ‹ អ្ក ្រគបមើ គៅក្ញង 

បពះហេ្ នន បពះប្តីេ្ទ ដដល ជា ពរូែពង្ស �្រេ់ អ៊ីសា� ខលៃះ នធិង ពរូែពង្ស�្រេ់ គអបបាអធិម ខលៃះ ឬ ជា វង្ស នន 

�៉រូដេ្រ ដដល រាន អុំណាច ដ៏ ខាលាុំង › គទ ឬ អតី ? ( ្. នធិង េ. ១១៣:៤–៦ ) ។ អ្ក ដដល �កចធិត្ 

ទុកោក់ យ៉ាង ខាលាុំង ចុំគោះ ក្�ណ៍ ដ៏ គទវភាពគនាះ នឹង ដឹង អុំពតី អតថែន័� នន ក្�ណ៍ ោុំងគនះ » (The 
Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [ ឆ្នាុំ ១៩៨២ ] ទុំព័� ៣៣៩–៤០ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរយ៉ូណសប សម្៊ីធបៅបលើរោតារបខៀៃជាប់ៃឹងោ្រ្យឬស ៃិងលំពរ់ ។

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើអ្វរីខលែះ្រ្ននុងនាមជា«អ្ន្របបកមើបៅ្រ្ននុងកពះហសតេនៃកពះក្រីស្ទ?»(្�ៃិងស�១១3:4)។

• បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១3:6,បតើរោរកបទាៃ្រូៃបសាទាំងឡាយនៃៃ្រឲ្យដល់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធរាៃ

បំណងអ្វរី?(បៅបពលសិស្សពិភា្រសាសំណួរបៃះសូមសរបសរបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យ៉ូផសបស៊្ម៊ីធបាៃ

ទទួលកៃូគោទាំងឡាយនៃៃគរសពមាប់ពបមូលោសៃ៍អ៊៊ីពោផអលគៅន្ងៃចុងគពកាយ។អ្ន្រអាចសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១0:១១)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងចបមលែើយចំបោះសំណួរអំពរីបអសាយ១១,បអលរីោ៉ាសហុរី្រប៊ីោៃសួរសំណួរ

ថដលទា្រ់ទងៃឹងបអសាយ៥២។សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១3:៧–៨

បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១3:9–១0បោយ

សាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យសិស្សទាំងពរីរក្រុមថស្វងរ្រកពះទព័យរបស់កពះអរាចស់សករាប់កបជារាកសតេនៃក្រុងស៊ីយែូៃ។

• បោងរាមខ៧–៨,បតើបយើង្ ួរ«ោ្រ់»អ្វរី?បោងរាមខ៨បតើ្ររាលាំងរបស់ក្រុងស៊ីយែូៃបនាះជាអ្វរី?(សិស្ស្ ួរថត

បរ្ហាញបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៃះ៖សិទ្ធិអំណាចប្្ជិតភា្គឺជាកមាលាំងនៃពកុងស៊៊ីយ៉ូៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាខ9រួមរាៃសំណួរមួយអំពរីទរីក្រុងស៊ីយែូៃ«បោះចំណងពរី្រនាងបចញ»។បៅ្រ្ននុងខបៃះោ្រ្យចំណរសបំៅ

បៅបលើឧប្ររណ៍បកបើបដើម្បរីឃ្ត់ៃរណ្រានា្រ់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបសវ្រភាព។

• បោងរាមខ១0,បតើឃ្លា«ចំណងទាំងឡាយបៅ្រនាង»រាៃៃព័យដូចបមតេច?»

• បតើវិធរីមួយចំៃួៃថដលសិទ្ធិអណំ្ចនៃបព្វ�ិតភាព�ួយបយើងទាំងអស់ោនាឲ្យ«ោ្រ់្ររាលាំង[របស់បយើង]រាៃអ្វរីខលែះ?»

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរីបោះខលែលួៃបយើងបចញពរី«ចំណងទាំងឡាយ»បនាះ?បតើបយើងអាច�ួយមៃុស្សដនទ

បទៀតឲ្យបធ្វើរោរណ៍ទាំងបៃះោ៉ាងដូចបមតេច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៤

្្ះអម្ចាស់ជចញរែញ្ជាដល់ោវី�ដ័រុែលយូោ៉ា្រ្ទិនឲ្យជរៀរែចំខលែលួនរែជ្មើជរែសកកម្

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សរានា្រ់ថដលកពះអរាចស់ោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរី�ួយទរីក្រុងស៊ីយែូៃ«ោ្រ់្ររាលាំងរបស់នាង»បនាះ្ ឺជាមៃុស្ស

រានា្រ់ថដលរាៃប្មះថាោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទ្ទិៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពិពណ៌នាខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

ោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទ្ទិៃោៃចូលរួមសាសនាចក្របៅន្ងៃទរី១៥ថខមិ្ ុនាឆ្នាំ១៨3២។បលា្រកតវូោៃថតងរំាងជាសាវ្របៅ

ឆ្នាំ១៨3៥។បលា្រោមៃរោរ្ព័យខាលាច្រ្ននុងរោររោរោរបសច្រតេរី�ំបៃឿៃិងពយារោរីយែូថសបស្៊ីធប�ើយ។្រ្ននុងរោររោរោរដល់

ពួ្របរិសុទ្ធកបឆ្ំងៃឹងពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចបៅរដ្ឋមិសសួរីោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទ្ទិៃកតវូោៃសាគល់ថាជា«បមបញ្ជារោរថដល

មិៃបចះខាលាច»។(សូមបមើលលរីខុហាគសបអវិលសៃុLife of David W. Patten: The First Apostolic Martyr
[ឆ្នាំ១900]ទំពព័រ៥,3២,៥២,6២)។
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សូមពៃ្យល់ថាថអលបឌើរោ៉ាទិៃោៃសុំឲ្យពយារោរីយែូថសបស្៊ីធថស្វងរ្រវិវរណៈ�ំៃួសបលា្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១4:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យចង់ឲ្យថអលបឌើរ

ោ៉ាទិៃបធ្វើ។

• បតើកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យចង់ឲ្យថអលបឌើរោ៉ាទិៃបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បោងរាមខ១បតើរាៃមៃុស្សបែុនាមៃនា្រ់ថដលកតូវោៃបៅបោយកពះអរាចស់បដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្បៃះ?(ដប់ពរីរ

នា្រ់។ខបៃះសបំៅបលើ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រៃិងបបស្រ្រម្បនាទាប់បទៀតរបស់ព្ួរប្បៅកបបទសអង់ប្លែស)។

• បតើថអលបឌើរោវីឌោ៉ាទិៃបចញបបស្រ្រម្បៅបពលណ្?សូមបមើលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីប្តេើមនៃ្រណ្ឌបហើយសរាគល់ពរី

រោលបរបិច្ទនៃវិវរណៈបៃះថដលោៃកបទាៃឲ្យ។បតើោវិឌរាៃបពលបែុនាមៃពរីមៃុបលា្រចា្របចញបនាះ?(កបថហល

មួយឆ្នាំ)។

សូមកោប់សិស្សថារាៃបសា្រនា្រម្មួយោៃប្រើតប�ើងបករោមពរីវិវរណៈបៃះកតវូោៃកបទាៃដល់ោវីឌោ៉ាទិៃកោំមួយថខ

បករោយម្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមឲ្យឮៗអំពរីស្រ្គមបៅទបៃលែក្ូ្រ៖

បៅរដូវសលែឹ្របឈើក�ុះនៃឆ្នាំ១៨3៨�បរាលាះៃិងរោរបបៀតបបៀៃនានាោៃប្រើៃប�ើងមតេងបទៀតកបឆំ្ងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរដ្ឋ

មិសសួរី។បៅន្ងៃទរី២4ថខតុលាមៃុស្ស្រំណ្ចមួយក្រុមោៃចាប់�ំរិតពួ្របរិសុទ្ធបរីនា្រ់ហា្រ់ដូចជារាៃ្ បករាងសរាលាប់

ពួ្រប្បៅយប់បនាះ។បោយោៃឮពរីបរឿងបៃះបៅក្រម្រ្ននុងមូលោឋាៃរានា្រ់ប្មះបអលរីោ៉ាសហុរី្រប៊ីជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ោៃបញ្ជាឲ្យអៃុបសៃរីយ៍បទាខូលូថណលចចអិមហុរីងបខលែនៃពលទាហាៃរដ្ឋថដលជាសរា�ិ្រ្ ងថដរបនាះឲ្យបរៀបចំបុរសមួយ

ក្ុរមបដើម្បរីបំថប្រក្រុមមៃុស្ស្រំណ្ចបហើយសប្រ្គះបឈលែើយស្ឹរ។បុរសចិតសិបកោំនា្រ់ោៃកបមូលោនាបៅោ្់រ្រណ្ដាលយប់

ថដលរាៃោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទិៃជាបមបញ្ជារោររបស់ព្ួរប្។ថអលបឌើរោ៉ាទិៃសង្ឹមថាៃឹងបធ្វើឲ្យពួ្រ�ៃ្រំណ្ចភាញា្រ់ប ្្អើល

បហើយសប្រ្គះពួ្របឈលែើយស្ឹរបោយពុំ្រំចាយ្ មប�ើយបែុថៃតេបៅបពលក្រុមបុរសបនាះោៃបៅដល់ទបៃលែក្ូ្រសរា�ិ្រនៃ

ពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចថដលលា្រ់ខលែលួៃោៃោញ់រោំប្លែើងមួយកោប់។ផ្កទរី្រអូោបៃៀៃសរា�ិ្ររានា្រ់នៃទាហាៃពួ្របរិសុទ្ធោៃ

ដួលចុះ។បមបញ្ជារោរោ៉ាទិៃោៃដឹ្រនាំបុរស១៥នា្រ់បទៀតបៅឆ្ងាយពរីក្រុមទាំងអស់ោៃឮសបំ�ងរោំប្លែើងបហើយោៃនាំ

្រង្ររាលាំងទាំងបនាះបៅតំបៃ់បនាះ។រោរវយកបហារបនាទាប់ភាលាមៗមួយោៃបធ្វើប�ើងបហើយមៃុស្សបរីបួៃនា្រ់ោៃរងរបួស។

ប្ឌាៃខាបតើរោៃសាលាប់ភាលាមៗបហើយផ្កទរី្រអូោបៃៀៃ្៏រោៃសាលាប់បៅយប់បនាះថដរ។ថអលបឌើរោ៉ាទិៃ្រ៏ជារានា្រ់្រ្ននុង

ចបំណ្មអ្ន្ររងរបួសទាំងបនាះថដរ។

ថអលបឌើរោ៉ាទិៃោៃសាលាប់បរីបួៃបរា៉ាងបនាទាប់ពរីរោរកបយុទ្ធោនាបនាះ។បសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អថដលោៃសាតារប�ើង

វិញបនាះ្ ឺថាោត់ោៃបរ្ហាញដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃូវឆៃ្ទៈបដើម្បរីសាលាប់្រ្ននុងនាមជាទុរ្រករបុ្្គល។«ពយារោរីរៃ្ធត់ចិតតេជាខាលាំង

ោៃបរ្ហាញរោរបសា្រសាតាយជាពៃ់បព្រថដលបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍បៅរោៃ់ោវីឌថា‹ដ្បតិបៅបពលមៃុស្សរានា្រ់ថដលរាៃ

បសច្រតេរី�ំបៃឿដូចជាអ្ន្រសុំកពះអរាចស់ៃូវអ្វរីមួយបនាះភា្បកចើៃោត់ៃឹងទទួលវ(Church History in the Fulness of 
Times Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី២[Church Educational System manual,២003],

ទំពព័រ២00;រោរដ្រកសង់យែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុងLife of David W. Patten,ទំពព័រ៥3)។ពរីមុៃពិធរីបុណ្យសពរបស់

ថអលបឌើរោ៉ាទិៃបៅហាវាបវសបនាះយែូថសបស្៊ីធោៃចង្អនុលបៅសពរបស់ថអលបឌើរោ៉ាទិៃបហើយរាៃកបសាសៃ៍ថា

«បៃះ្ ឺជាបុរសរានា្រ់ថដលោៃបធ្វើដូចអ្វរីថដលោត់ោៃៃិោយ—ោត់ោៃលះបង់�រីវិតខលែលួៃបដើម្បរីមិតតេ្្រតេិរបស់ោត់»

(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church3:១៧៥)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅបពលថអលបឌើរោ៉ាទិៃោៃសាលាប់បនាះោត់្រំពុងថតបរៀបចំខលែលួៃរាមរយៈភាពបសាមះកតង់របស់ោត់បដើម្បរី

បបកមើបបស្រ្រម្។សូមឲ្យសិស្សចាប់នដ្ ូបហើយពិភា្រសាសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃសករាប់បបស្រ្រម្ោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់ថអលបឌើរោ៉ាទិៃ

ោ៉ាងដូចបមតេច?បតើរោរបញ្ជាបៃះអាចរោលាយជាពរ�ព័យមួយដល់ថអលបឌើរោ៉ាទិៃោ៉ាងដូចបមតេចបទាះបរីជាោត់ពុំធាលាប់ោៃ

បំបពញបបស្រ្រម្ដូចថដលោត់រំពឹងៃឹងបធ្វើបនាះ្រតេរី?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរណ៍បៃះ?(សិស្សអាចថច្រចាយរោរយល់ដឹងៃិងបសច្រតេរីពិតមួយចៃំួៃ

ប្្សងៗពរីោនារួមរាៃបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖គបើសិៃគយើងោតាប់តាមការផណនាំរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងៃឹងពតូវបាៃ

គរៀបចំខលលួៃសពមាប់អ្បីផ�លពទង់បាៃគរៀបផែៃការសពមាប់គយើង)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់បហើយោៃប�ើញថាវោៃបធ្វើឲ្យអ្ន្របរៀបចំខលែលួៃសករាប់អ្វរីមួយថដលអ្ន្រ

មិៃោៃរំពឹងទុ្របៅបពលណ្?
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គមគ�ៀនទតី ១២២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៣–១១៤

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១4:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្សមិៃោៃបំបពញរោរបៅបបកមើរបស់ខលែលួៃ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ

្រ្ននុងខ្ ម្ពរីរបៃះោ្រ្យថា្ណបៈបម៊ីស្សពសបំៅបៅបលើទៃំួលខុសកតូវរបស់មៃុស្សរានា្រ់ពុំថមៃសបំៅបលើប៊ីស្សពៃិងទរីកបឹ្រសារបស់

ោតប់ទ។សូមបមើលទំៃុ្រតបមកើង១09:៨;្រិច្ចរោរ១:២0)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីម្រពរីខ២អំពរីអ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងបបើសិៃជាបយើងមិៃោៃបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើ

បយើងបនាះ?(មៃុស្សរានា្រ់បទៀតៃឹងកតូវោៃបៅបដើម្បរីបំបពញទំៃួលខុសកតូវរបស់បយើង)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលថអលបឌើរោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទ្ទិៃបដ្រសាលាប់បលើថក្របស់ខលែលួៃបនាះបលា្រោៃៃិោយពរីបងប្អតូៃ

ពួ្របរិសុទ្ធរបស់បលា្រមួយចៃំួៃរួមរាៃទាំងសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដលពុំរាៃចិតតេបសាមះកតង់។បលា្រោៃ

បៃលែឺប�ើងថា«ឱបបើសិៃពួ្រប្បៅ្រ្ននុងសភាពដូចជាខញនុំបៃះ!ដ្បតិខញនុំរាៃអារម្ណ៍ថាខញនុំោៃរ្រសាបសច្រតេរី�ំបៃឿខញនុំោៃបញ្ចប់្រិច្ចរោរ

របស់ខញនុំបហតុដបូច្នះបហើយៃឹងរាៃម្រុដមួយសករាប់ខញនុំថដលកពះអរាចស់ជាបៅក្រមដ៏សុចរិតៃឹងកបទាៃដល់ខញនុំ»។

ោត់ោៃៃិោយបៅរោៃ់្ រោិោត់ថា«បទាះជាអៃូបធ្វើអ្វរី្រ៏បោយថតសូម្រុំបោះបង់បចាលបសច្រ្រី�ំបៃឿប�ើយ»

(បសច្រ្រីសកមង់Heber C. Kimball,បៅ្រ្ននុងLife of David W. Patten, ទំពព័រ69)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យទទួលអារម្ណ៍ពរីភាពសំខាៃ់នៃរោរបក�ើសបរើស្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបសាមះកតង់សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់ចណំ្ំ្រ្ននុងថា្ន្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ខលែលួៃអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីបធ្វើរាម

កពះឱវទរបស់កពះអរាចស់បហើយបំបពញរោររំពឹងទុ្រនានាថដលកទង់រាៃចំបោះព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១២៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៥–១១៦
បមបរៀៃទរី១២3៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៥–១១6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៥:១–៦

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាឲ្យសម្ជិកននសាសនាច្កររែស់្្រង់ឲ្យ«ជ្កាកជ�ើងជហើយរែញ្ចាំង្ នលែឺជចញជៅ»

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

 ១. ង្រើ ង្មាទះ របស់ អរ្ការ ងនទះ បង្ហាញ ពដី អ្ដី ?

 ២. ង្រើ នរណា ជា អ្ក ដឹកនាំ អរ្ការ ងនទះ ?

 ៣. ង្រើ អរ្ការ ងនទះ ងធ្ើ អ្ដី ខទ្ះ ?

សូមរាំងបរ្ហាញប្មះឬសាលា្រសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ៃុឬអង្គរោរសមរម្យមួយចំៃួៃថដលសិស្សរបស់អ្ន្រទំៃងជាសាគល់។

សូមឈប់មួយសៃ្ទនុះបនាទាប់ពរីរោរបរ្ហាញសាលា្រសញ្ញាមួយបនាះៗបហើយសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរថដលោៃសរបសរបលើ

រោតារបខៀៃបនាះ។

សូមបរ្ហាញប្មះៃិងសាលា្រសញ្ញារបស់សាសនាចក្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលចបមលែើយចបំោះសំណួរទាំងឡាយបៅបលើ

រោតារបខៀៃថដលទា្រ់ទងៃឹងប្មះរបស់សាសនាចក្របៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៥។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៥:១–3បោយពៃ្យល់ថាវិវរណៈបៃះកតវូោៃកបទាៃឲ្យរាមរយៈ

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធដល់បុរសទាំងអស់ថដលរាៃប្មះបៅ្រ្ននុងខ១–២ៃិងចំបោះសរា�ិ្រទាំងអស់នៃ

សាសនាចក្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៥:4បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលប្មះ

ថដលកពះអរាចស់ោៃបរៀបចំប�ើងសករាប់សាសនាចក្ររបស់កទង់។បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ

សូមសរបសរប្មះនៃសាសនាចក្របៅបលើរោតារបខៀៃដូចខាងបករោម៖

      សាសនាច្ក

នន ្ពទះងយសមូវ្្ដីស្

នន ពួក បរិសុទ្្

នេងៃ ចុរ ង្កាយ

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារៈសំខាៃ់នៃប្មះរបស់សាសនាចក្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាជាមួយនដ្ូ្ ិតពរីអតថែៃព័យនៃ

ោ្រ្យឬឃ្លាៃិមួយៗថដលោៃសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃ។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយ

រោរយល់ដឹងរបស់ខលែលួៃទា្រ់ទងៃឹងអតថែៃព័យនៃោ្រ្យឬឃ្លាៃិមួយៗបនាះ។បបើសិៃសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយអ្ន្រអាចចង់អាៃ

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុលោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ២៦ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ 

ដដល បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៥ ។ គៅ ក្ញង គនាះ 

បពះអរាចាេ់ បាន គ្រើក េដមង្ គ្មះ �្រេ់ សាេនាចបក នធិង បាន ្រញ្ជា ពួក ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ 

« គបក្ក គឡើង គហើ� ្រញ្ចាុំង ពនលៃឺ គចញ គៅ » ( ្. នធិង េ. ១១៥:៥ ) គហើ� បាន 

គ្រើក េដម្ង បពះទ�័ បទង់ ោក់ទង នឹង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង ភរូមធិ ហាវាគវេត ៍។  

គៅ ន្ងៃ ទតី ១៩ ដខ  ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួលវិវ�ណៈ  

ដដល រាន គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៦ ដដល បាន �កគេើញ ថ្  

បេ្ពតីង ហធិល �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ថ្ ជា អោ័ម អុននដ អារា៉ាន ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៥–១១៦

« ោក្យ ថ្ សាសនាច្ក្ររ្ហាញ ពតី គោលែុំហ� ពធិគេេ នន សាេនាចបក ដដល បាន សាតា�គឡើង វិញ ក្ញង 

ចុំគណាម សាេនា នានា នន ពធិភពគលាក ។

« ោក្យ សាសនាច្កនន្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទប្រក្េ ថ្ វា ជា សាេនាចបក �្រេ់ បទង់ ។. . .

«ននន្ងៃចុងជ្កាយពន្យល់ ថ្ វា ជា សាេនាចបក ដតមួ� នឹង សាេនាចបក ដដល បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បាន 

្រគងកើត គឡើង ក្ញង គពល នន ក្� ប្្់រប្ង ខាង សាច់្ម �្រេ់ បទង់ គហើ� បតរូវ បាន សាដា�គឡើងវិញ គៅ ន្ងៃ 

ចុងគបក្� គនះ ។. . .

«្ួករែរិស្្ុរ . . .េុំគៅ យ៉ាង សាមញ្ញ គលើ អេ់ អ្ក ណា ដដល ពយាយម គ្្វើ ឲ្យ ែតីវិត �្រេ់ ខលៃលួន ្រ�ិេុទ្ គោ� ចុះ គេចក្តី េញ្ញា គ្្វើ 

តាម បពះប ត្ីេ្ទ » (The Importance of a Name » Ensign ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៨០ ) ។

• បតើបសច្រតេរីពិតសំខាៃ់ណ្ខលែះថដលបរ្ហាញបោយប្មះរបស់សាសនាចក្របនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៥:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់រំពឹងចង់ោៃពរីអស់អ្ន្រថដលជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររបស់កទង់។

• បតើកពះអរាចស់រំពឹងអ្វរីខលែះពរីបយើងថដលជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«សូមបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចំងពៃលែឺបចញបៅ»រាៃៃព័យដូចបម្ច្រ្ននុងនាមអ្ន្រជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

នៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ?

• បោងរាមខ៥,បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះៃឹងោៃកបទាៃដល់បយើង្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃ

របស់កពះអរាចស់ឲ្យបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចំងពៃលែឺបចញបៅបនាះ?(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

គបើសៃិគយើងគពកាកគ�ើងគ�ើយបញ្ចាំង្ៃលឺគចញគៅគនារះ្ ៃលឺរបស់គយើងៃឹងកាលាយជាបមាណបីយ�ល់ោសៃ៍នានា។

អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចំណ្ំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងខ៥)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះរោៃ់ថតកបបសើរសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាពៃលែឺឬ្ំរូរបស់បយើងអាចរោលាយជា«បរាណរីយដល់សាសៃ៍នានា?»

(បរាណរីយ្ ឺជាទង់�ព័យឬបោមួយថដលកតូវោៃបកបើជាទរីរាំងកបមូល្ តេនុំមួយឬៃិមិតតេរូបនៃរោរបំ្ុសខាងវិញ្ញាណ។

្ំរូរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រអាចបំ្ុស្ ំៃិតមៃុស្សដនទបហើយនាំពួ្រប្ឲ្យខិត�ិតកពះអរាចស់)។

• បតើកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអង្គសប្រ្គះខាងបករោមបៃះថដលឲ្យបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចំងពៃលែឺបចញបៅអាចទា្រ់ទាញមៃុស្ស

ដនទបទៀតឲ្យម្រសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបោយរបបៀបណ្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលពៃលែឺរបស់បយើងអាច�ួយមៃុស្សដនទសូមអបញ្ចើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងខាង

បករោមថដលោៃថច្រចាយបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីហាវាសតេនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖

« ជា គបចើន ឆ្នាុំ មុន ខនដេ្ទន ជា នធិេធិត្ស ្ ធិលានុ្រោឋា រានាក់ បតរូវ បាន ចាត់ ឲ្យ ពយាយម ែួ� បេ្តី រានាក់ ដដល រាន 

�្រួេ គែើង គៅ ក្ញង គបោះថ្នាក់ មួ� ។ បេ្តីរានាក់ គនាះ បាន ្រដធិគេ្ ែុំន�ួ ដែ្កគពទ្យ គោ�សា�ដតោត់ រាន 

្រទពធិគសា្ន៍ មធិន ល្អ ជាម�ួ ន�ណា រានាក ់គៅ មន្ទតី�គពទ្យ ។ ោត់ រាន ក្� ភ័� ខាលាច គហើ� បាន ដក ខលៃលួន គចញ 

ពតី េង្គម ។ គលើក ទតីមួ� ដដល ខនដេ្ទន បាន គៅ ែ្ទះ ោត់ បេតី្ �ង�្ួរេ គនាះ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ នាង គចញ ។ 

គៅក្ញង ក្�ពយាយម គលើក ទតីពតី� ោត់ ពុុំ អនុញ្ញាត ឲ្យ ខនដេ្ទន ចរូល មក គឡើ� ។ ្រ៉ុដន្ ឥឡជូវ គនះ គែើង �្រេ់ 

បេ្តី គនាះ បាន រាន ដុំគ៉ ក្ន់ដត ្ ុំ គឡើងៗ គហើ� រាន សាច ់មួ� ចុំនួន បាន �លួ� ។ ្រ៉ុដន្ ោត ់គៅ ដត មធិន 

ចង ់ទទួល ក្� ពយាបាល ។

« ខនដេ្ទន បាន អ្ធិសាឋាន ពតី គ�ឿង គនាះ គហើ� មួ�ន្ងៃ ឬ ពតី� ន្ងៃ គបក្� មក នាង បានទទួល ចគមលៃើ� ។ នាង បាន �ក ទឹក 

លាង�្ួរេ គៅ ជាមួ� គៅគពល នាង គៅ គលើក គបក្� ។ គោ�សា� ដត វា មធិន គ្្វើ ឲ្យ ឈឺ បេ្តី ចុំណាេ់ គនាះ បាន បពម ឲ្យ នាង គប្រើ 

វា គៅ គលើ គែើង ោត់ ។ គហើ� ពួកគ្ បាន នធិយ� អុំពតី ក្�ពយាបាល ដដល បបាកដ ប្រជា ជាង គនះ ។ ខនដេ្ទន បាន អះអាង នឹង 

ោត ់ថ្ មន្ទតី� គពទ្យ នឹង ពយាយម គ ្្វើ ឲ្យ ោត់ សានាក់គៅ យ៉ាង េុខបេួល ។ មួ� ន្ងៃ ឬ ពតី� ន្ងៃ គបក្� មក បេ្តី គនាះ រាន ចធិត្ ក្លាហាន 

គៅ មន្ទតី�គពទ្យ ។ គៅ គពល ខនដេ្ទន គៅ េួ�េុខទុកខេ ោត់ បេ្តី គនាះ បាន ញញឹម គហើ� បាន នធិយ� ថ្ ‹ កមេលួ� បាន គ្្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ 

ផាលាេ់ ្រ្ជូ� ្ ុំនធិត › ។ គហើ� ោត់ បាន េួ� ខនដេ្ទន គោ� មធិន បាន �ំពឹង ទុក ថ្ ‹ គតើ កមេលួ� ជា េរាែធិក �្រេ់ សាេនាចបក មួ� 

ណា ដដ� ? › ខនដេ្ទន បាន បបា្់រ ោត់ ថ្ នាង ្ ឺ ជា េរាែធិក នន សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� ។ 
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គមគ�ៀនទតី ១២៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៥–១១៦

បេ្តី គនាះ បាន នធិយ� ថ្ ៖ ‹ ខ្ញុំ ដឹង គហើ� ។ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ កមេលួ� បតរូវ បាន ្រញ្ជូន មក ខ្ញុំ តាុំងពតី ន្ងៃ ទតីមួ� ដដល ខ្ញុំ បាន គេើញ កមេលួ� ។ 

រាន ពនលៃឺ មួ� គៅ គលើ មុខ �្រេ់ កមេលួ� ដដល ខ្ញុំ បាន េរាគល់ គេើញ រាន គៅ គលើ មុខ �្រេ់ អ្ក ដនទ គទៀត ដដល រាន ែុំគនឿ ដរូច កមេលួ� ។ 

ខ្ញុំ បតរូវ ទុកចធិត្ គលើ កមេលួ� › ។

« គែើង ដុំគ៉ �្រេ់ ោត់ បាន ជាេះគេ ើ្� ោុំងបេុង ក្ញង ��ៈគពល ្រតីដខ ។ េរាែធិក គៅ វួដ ដដល បេ្តី ចុំណាេ់ គនាះ �េ់គៅ បាន 

គ្្វើ ែ្ទះ នធិង ែួេែុល រានហាល �្រេ់ ោត់ ។ ពួកអ្កែ្សព្វែសា�សាេនា បាន ែួ្រ ជាមួ� ោត់ គហើ� មធិន �រូ� ្រ៉ុនាមន គបក្�មក 

ោត់ បាន បែមុែទឹក [ េរូមគមើល Constance Polve ] « A Battle Won » New Era, ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៩៨០ ទុំព័� 

៤៤–៤៥ ] ។ ក្�ណ៍ ោុំងគនះ គោ�សា�ដត ោត ់បាន កត់េរាគល ់ពតី ពនលៃឺ ដដល រាន គលើ មុខ �្រេ់ នធិេ្សធិត ្ ធិលាន្ុរោឋា�ធិក្ 

គកមេង គនាះ » (The Light in Their Eyes » Ensign ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ២២ ) ។

• បតើខៃុបសតេៃោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី«បករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចំងពៃលែឺបចញបៅ?»

• បតើពៃលែឺបៅបលើមុខរបស់ខៃុបសតេៃ្ ឺជាបរាណរីយដល់កសតេរីរបួសបនាះោ៉ាងដូចបមតេច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីបសច្រ្រីពិតៃិងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរី

មៃុស្សថដលពួ្រប្សាគល់ថដលជា្ ំរូល្អអំពរីរោរបករោ្រប�ើងបហើយបញ្ចំងពៃលែឺបចញបៅ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

ថច្រចាយពរីអ្ន្រថដលពួ្រប្ោៃ្ ិតៃិងរបបៀបថដល្ ំរូរបស់បុ្្គលរានា្រ់បនាះរោលាយជាពរ�ព័យមួយសករាប់ពួ្រប្។បៅបពលអ្ន្រ

សាតាប់ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមសួរសំណួររាមោៃនានាថដលៃឹងបំ្ ុស្ ំៃិតសិស្សឲ្យថច្រចាយបថៃថែមពរីអ្វរីថដលពួ្រប្្រំពុង្ិត

ៃិងទទួលអារម្ណ៍។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបដើម្បរីថកបរោលាយរោៃ់ថតជាបរាណរីយដល់មៃុស្សថដលបៅ�ុំវិញខលែលួៃព្ួរប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៥:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្រពរ�ព័យថដលោៃសៃយា

ដល់អស់អ្ន្រថដលោៃកបមូល្ តេនុំោនាជាមួយសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងបសតេ្រនៃស៊ីយែូៃ?

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រថដលោៃកបមូល្ តេនុំោនាបៅ្រ្ននុងបសតេ្រនៃស៊ីយែូៃ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយ

សូមសរបសរបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងពបមូលែ្តនុំោនាគៅគស្តកនៃស៊៊ីយ៉ៃូសពមាប់ការការោរៃិង

ជាទបីជពមក

• បតើបយើងចាំោច់កតូវរោរោរខលែលួៃបយើងពរីអ្វរីខលែះ?បតើបយើងចាំោច់កតូវរោរទរី�កម្រប្ចពរីអ្វរីខលែះ?បតើអ្ន្រោៃប�ើញរោរកបមូល្ តេនុំោនា

្រ្ននុងនាមជាពួ្របរិសុទ្ធ�ួយបយើងរោរោរខលែលួៃបយើងៃិងថស្វងរ្រទរី�កម្រោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីៃរណ្រានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់ថដលោៃទទួល្ លកបបោ�ៃ៍ម្រពរីរោរកបមូលោនាជាមួយព្ួរ

បរិសុទ្ធ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពៃលែឺរបស់ពួ្រប្បញ្ចំងបចញបៅដូបច្នះមៃុស្សដនទអាចកតវូោៃនាំបៅរ្រភាពសុខសាៃតេ

សុវតថែិភាពៃិងទរី�កម្រថដល្ តេល់ឲ្យបោយសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៥:៧–១៩

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជា្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យសាថារែនា្ររី្កងុហាវាជវសជហើយឲ្យកសាង្្ះវិហាររែរិសុ្រ្

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបមួយថដលបយើងអាចទទួលោៃរោររោរោរពរីកពះអរាចស់ៃិងសុវតថែិភាព្ ឺរាមរយៈរោរថាវាយបង្គំកទង់បៅ

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្តេើមបតេតូរទរីលំបៅបៅហាវាបវសរដ្ឋមិសសួរីបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨36ថានា្រ់ដឹ្រនាំ

សាសានាចក្រោៃបរៀបចំថ្ៃរោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយកសបដៀងបៅៃឹងកពះវិហារបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអនូហអូ។

បទាះបរីជាដរីមួយចំៃួៃកតូវោៃ�រី្របហើយ្រតេរី្រ៏រោរសាងសង់បថៃថែមកតូវពៃយាបពលរហូតដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធអាចទទួល

បសច្រតេរីថណនាំបថៃថែមបទៀតពរីកពះអរាចស់។កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងកពះឆៃ្ទៈរបស់កទង់អំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលជាថ្្ន្រមួយ

នៃវិវរណៈថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៥។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៥:៧–១6បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងថាកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយ

្ួរថតកតូវោៃសាងសង់ប�ើងបៅហាវាបវសកសបរាម្ ំរូថដលកទង់ៃឹងកបទាៃដល់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។កពះអរាចស់្៏រោៃ្ តេល់

កពះឱវទដល់ថានា្រ់ដឹ្រនំាសាសនាចក្រមិៃឲ្យ�ំោ្់របំណុលប្បដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៥:១៧–១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើបករោមរោរថណនាំរបស់យែូថសបស្៊ីធបៅហាវាបវសៃិងបៅតំបៃ់ថ្រ្បរៗបនាះ។

ស្ដាប់ងដ្យយកចិត្តទុកដ្ក់

គៅគពល អ្កេគងកត នធិង 

ក្�សាតា្រ់េធិេ្សគោ��កចធិត្ ទុកោក់ 

ដល ់ចគមលៃើ� �្រេ់ ពួកគ្ គនាះ អ្ក អាច 

ដឹង ពតី តបមរូវក្� �្រេ់ ពួកគ្ គហើ� 

ដឹកនាុំ ក្�ពធិភាកសា គៅ គបក្ម ក្�ដឹកនាុំ 

នន បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ។ េរូម បបាកដ 

ថ្ អ្ក �ល់ ចគមលៃើ� �្រេ់ េធិេ្ស គោ� 

ក្�េួ� េុំណួ� ដរូចជា « គតើ អ្ក អាច ែួ� 

ខ្ញុំ ឲ្យ �ល់ ពតី អ្វតី ដដល អ្ក ចង់ រាន ន័� 

បាន ដដ� ឬ គទ ? » ឬ « គតើ អ្ក អាច ែ្ល់ 

ឧោហ�ណ៍ ម�ួ អុំពតី អ្វតី ដដល ចង ់នធិយ� 

បាន គទ ? » ក្�េួ�េុំណួ� តាមោន 

ដរូច គនះ ញឹកញា្រ់ នាុំ ឲ្យ រាន វិញ្ញាណ នន 

ទតី្រនាទាល់ គៅ ក្ញង ចគមលៃើ� �្រេ់ េធិេ្ស ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៥–១១៦

• បតើកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យចង់ឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបធ្វើអ្វរីខលែះបៅហាវាបវស?បតើ្រិច្ចរោរអ្វរីខលែះថដលពួ្រប្បធ្វើបករោមរោរថណនាំរបស់

យែូថសបសី៊្ធបៅ្រ្ននុងតំបៃ់�ុំវិញហាវាបវស?

• បោងរាមខ១9,បតើ្ ុណសម្បតតេិអ្វរីខលែះថដលកបធាៃសាសនាចក្របច្ចនុប្បៃ្នបៃះរាៃបដើម្បរីដឹ្រនាំ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់បលើ

ថ្ៃដរីបៃះ?(សិស្ស្ ួររ្រប�ើញបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះ៖ពបធាៃនៃោសនាចពកកាៃ់កៃូគោគ�ើម្បី�ឹកនាំកិច្ចការរបស់

ព្រះអមាចាស់គៅគលើផែៃ�បីគៃរះ)។អ្ន្រអាចឲ្យបោបល់សិស្ស្ ូសចណំ្ំឃ្លាថដលបបកងៀៃបោលលទ្ធិទាំងបៃះបៅខ១9)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅសំណួរបៅបលើរោតារបខៀៃបហើយសុំឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បឆលែើយៃឹងសំណួរទាំងបនាះបោយ

ថ ្្អ្របលើអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១៥។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៦:១

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជាក់ថាអោ័មអុននដអាម្៉ាន្ឺជា្ររីតាំងននកតនលែង្រែជុំនាជ្លអនា្ែរវាង្្ះអម្ចាស់និង

្រែជារា្ស្តររែស់្្រង់

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៥:១៨បហើយ

ោៃពិៃិត្យបមើលតំបៃ់នានាបៅ�ុំវិញហាវាបវស។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថណនាំ្រណ្ឌសករាប់បោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១១6ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលប្មះនៃទរីរាំងថដលយែូថសបោៃពិៃិត្យបមើល។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១6:១ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដល

កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងអំពរីកស្ពរីងហិលរដ្ឋមិសសួរី។អ្ន្រអាចថណនាំឲ្យសិស្សបបើ្របៅថ្ៃទរីៃិងរូបភាពនៃអព័ោម

អុៃនដអារា៉ាៃបៅខាងបករោយកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្(សូមបមើលថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេសាសនាចក្រថ្ៃទរីទរី៥«មិសសួរី

អិលលរីបណ្យៃិងនអអូវែតំបៃ់នៃស�រ�អា�»ៃិងរូប្តកបវតតេិសាសនាចក្ររូប្តទរី១0«អព័ោមអុៃនដអារា៉ាៃ»)។

អំណ្ច នន សាថាន សួគ៌

មោេការណ៍ នន មសចក្ី សុចរិត ( កុង តាក់ )

អ្នក កាន់ ៉ ព្ជិតភាព

សិទិ្ អំណ្ច ៉ ព្ជិតភាព

នអអូវែ

មណ្វូ

ឃ្ីនស៊ី

អិេេីមណ្យ

អ័ដាេ អុននត អាម្៉ាន

ហាវាដវស្ទ

េិម៉ើទី

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

នអអូវែ

អិេេីមណ្យ

េិសសួរី

ពស្ីង មៃៀេ ( អ័ដាេ អុននត អាម្៉ាន )

ហាវារដវស្ទ

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈបៃះកោប់ពរីទរីរាងំនៃរោរបំបពញរោរពយា្ររណ៏នាអនា្តថដលោៃពយា្ររណ៍រាំងពរីបុរាណបោយពយារោរី

ោៃរីថយែល(សូមបមើលោៃរីថយែល៧:9–១0,១3–១4)។រោរពយា្ររណ៍បនាះពិពណ៌នាអំពរីកពតឹតេិរោរណ៍នៃន្ងៃចុងបករោយ

ថដលកពះអង្គសប្រ្គះៃិងអព័ោមៃឹងម្រថ្ៃដរីបហើយបធ្វើជាអធិបតរីបលើរោរកប�ុំមួយពរីមៃុរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទដល់ពិ្ ពបលា្រទាំងមូល(សូមបមើល្�ៃិងស�២៧:៥–១4)។សូម្ ិតអំពរីរោរបញ្ចតូលបមបរៀៃបោយឲ្យ

សិស្សបកចៀងទំៃុ្រតបមកើងបទ«Adam–ondi–Ahman »(ទ្ំនុក ្រងម្កើរបលខ49)។
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គមគ�ៀនទតី ១២៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៧–១១៨
បមបរៀៃទរី១២4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៧–១១៨

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៧:១–១១

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាវិលោមម្៉ាក្សនិងនូវលជខវែិនរីឲ្យចាែ់តចង្ ុរកិច្ចររែស់្ ួកជ្ឲ្យោនជលឿនជហើយចាកជចញ្ រី

្ររី្កុងខឺែ�ង់

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើបញជរីមូលបហតុថដលបុ្្គលរានា្រ់អាចសាទា្់របស្ទើរបធ្វើរាមកពះបញ្ញតតេិមួយពរីកពះអរាចស់។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់

ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិៃិត្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១៧:១បហើយរ្របមើលថាបតើវិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ

ដល់ៃរណ្?សូមពៃ្យល់ថាៃូវលបខវិតៃរី្ឺជាប៊ីស្សពបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់។បលា្រ្ ឺជារាចស់អា�រីវ្រម្ដ៏រាៃបជា្�ព័យ

រានា្រ់បហើយបលា្រោៃលះបង់កទព្យសម្បតតេិខលែលួៃោ៉ាងបកចើៃដល់សាសនាចក្រ។វិលលាមរា៉ា្រ្សកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើជាភានា្រ់រ្រ

ដល់ប៊ីស្សពវិតៃរីបៅន្ងៃទរី១៧ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨3៧។បលា្ររាៃមុខរបបបបើ្រហាងល្រ់បសៀវបៅ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៧:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ថាកពះអរាចស់ោៃបរ្គប់ឲ្យរាកសតេរបស់កទង់បធ្វើអ្វរីខលែះ។(អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាោ្រ្យចាប ់ងផ្ើម ងធ្ើការរាៃៃព័យថាប្្ើមបធ្វើ)។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យៃូវលបខវិតៃរីៃិងវិលលាមរា៉ា្រ្សបធ្វើអ្វរីខលែះ?(កទង់ោៃបញ្ជាពួ្រប្ឲ្យចាត់ថចងធុរ្រិច្ចរបស់

ពួ្រប្ឲ្យោៃបលឿៃបហើយចា្របចញពរីទរីក្រុងខឺត�ង់។ពួ្រប្កតវូបធ្វើដបំណើរពរីមុៃកពះអរាចស់ៃឹងចាត់ឲ្យកពិលធាលា្រ់បៅ

តំបៃ់បនាះ។មយា៉ាងបទៀតពួ្រប្កតវូថតចា្របចញ្រ្ននុងរយៈបពលបួៃថខ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅន្ងៃទរី២6ថខបមសាឆ្នាំ១៨3៨កពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យកបមូល្ ្នរីោនាបៅហាវាបវសរដ្ឋ

មិសសួរីៃិង្រថៃលែងប្្សងៗបទៀត(សូមបមើល្�ៃិងស�១១៥:១៧–១៨)។បៅន្ងៃទរី6ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3៨ក្រុមមួយ

ថដលោៃសាគល់ថាក្រមុបោះ�ំរុំខឺត�ង់ថដលរាៃពួ្របរិសុទ្ធជាង៥00នា្រ់ម្រពរីតំបៃ់ខឺត�ង់ោៃបចញដំបណើរបៅរដ្ឋ

មិសសួរី(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី២

[Church Educational System manual,ឆ្នាំ២003]ទំពព័រ១៧៨–៧9)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅបពលបយើងអាៃកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៧:4–៥,បនាះ

បយើងប�ើញថាប៊ីស្សពវិតៃរីៃិងវិលលាមរា៉ា្រ្សោៃោរម្ជាខាលាំងអំពរីកទព្យសម្បតតេិសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់។

បោយសារថតរោរបៅបបកមើរបស់ព្ួរប្ជាប៊ីស្សពៃិងជាភានា្រ់រ្ររបស់ប៊ីស្សពបនាះពួ្រប្រាៃទំៃួលខុសកតវូបលើកទព្យសម្បតតេិ

ទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃខ4ឲ្យឮៗបហើយសូមសិស្សឲ្យសាតាប់សំណួររបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខបៃះ។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ង្រើ អ្ដី ងៅ ជា របស់របរ ដល់ ងយើរ ?

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃ ទតី ៨ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៨ គៅ ហាវា គវេ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ 

បាន ទទួល វិវ�ណៈ្រួនដដលបានកត់បតាគៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១១៧–១២០ ។ ក្ញង វិវ�ណៈ ដដល បាន កត់បតា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ១១៧, បពះអរាចាេ់ បាន គចញ ្រញ្ជា ដល់ នរូវល គខ វីតនតី នធិង វិលលាម រា៉ាក្ស 

គដើម្តី ចាតដ់ចង ្ ុ�កធិច្ច �្រេ់ ខលៃលួន យ៉ាង ឆ្្រ់ គៅក្ញង ទតីបកងុ ខឺតឡង់ គហើ� ចរូល�ួម 

ជាមួ� ពួក ្រ�ិេុទ្ គសាមះបតង់ ដដល បាន ប្រមរូល ែ្ញុំ ោនា គៅ ហាវា គវេ ។ បពះអរាចាេ់ បាន 

រាន បពះ្រន្ទជូល ែងដដ� ថ្ អរូលតីគវើ� ដប្ងគ្ើ� បតរូវ ្រគបមើ ជា អ្ក តុំណាង នន ្ ណៈប្រធាន 

ទតីម�ួ គដើម្តី លក់ បទព្យ េម្ត្ធិ សាេនាចបក នធិង ចាត់ដចង ្ ុ�កធិច្ច �្រេ់ �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១១៨, បពះអរាចាេ់ បាន គៅ សាវក ្ មេតី ឲ្យ ្រុំគពញ កដនលៃង �្រេ់ អេ់ អ្ក ដដល បាន វគង្វង 

គចញ គហើ� បាន គៅ េរាែធិក ោុំងអេ់ នន ករូ�ុ៉ម នន ពួក ដ្រ់ពតី� នាក ់ឲ្យ ្រគបមើ គ្រេកកមមេ 

គៅ ចបកភព អង់គ្លៃេ ។



583

គមគ�ៀនទតី ១២៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៧–១១៨

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃព័យនៃសំណួររបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ4,សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យ

ឮៗដ្រកសងប់ចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៧:៥–៨។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្រមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ៃឹង

រាៃកពះបៃ្ទតូលថា«បតើអ្វរីបៅជារបស់របរដល់បយើង?»(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«្្នំទាំងឡាយបៅអូឡាហាស៊ីបៃហា»សំបៅ

បលើតំបៃ់ថដលបៅ�ំុវិញអព័ោមអុៃនដអារា៉ាៃបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរី«បលា្ចង់ោៃ���តំណ្រ់បហើយបចាលបសច្រតេរីថដលរាៃទមងៃៃ់ជាងឬ?»

(្�ៃិងស�១១៧:៨)។បតើកទព្យសម្បតតេិបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់«តំណ្រ់»បកបៀបបធៀបបៅៃឹងពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់

អាចកបទាៃដល់ប៊ីស្សពវិតៃរីៃិងកបធាៃរា៉ា្រ្សោ៉ាងដូចបមតេច?(បនាទាប់ពរីសិស្សពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះសូមសរបសរ

បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការគោភចង់បាៃពទ្្យសម្ត្តិខ្ងោច់្មអាចបណាដាលឲ្យគយើងគចាល

គសចក្តបីផ�លមាៃទមងៃៃ់ជាង)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបផ្តាតយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់រោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើអ្វរីថដលសំខាៃ់បំ្ ុតបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ពួ្រប្។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៧:១0បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃឲ្យវិលលាមរា៉ា្រ្សបៃតេបបកមើជា

អ្ន្រដ្ឹរនំាសាសនាចក្របៅបពលបលា្របៅដល់ហាវាបវស។កពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូល្ ងថដរថាបបើសៃិកបធាៃរា៉ា្រ្សៃឹងបៅ

បៃតេ«បសាមះកតង់កតួតបលើរបស់បៃតេិចបៃះ»បនាះបៅទរីបំ្ុតបលា្រៃឹង«កតួតបលើរបស់ជាបកចើៃ»បទៀត(សូមបមើលរា៉ាថាយ

២៥:២3)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៧:១១ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

រោរសតេរីបបនាទាសរបស់កពះអរាចស់ចំបោះៃូវលបខវិតៃរី។បនាទាប់ពរីសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរបៃះបហើយសូមពៃ្យល់ថាព្ួរៃរី្រូឡា្ ឺពួ្រ

ៃិរោយសាសនាពរីបុរាណ។ពួ្រប្ោៃៃិោយថាពួ្រប្ជាព្ួរក្ិសតេសាសៃិ្របែុថៃតេព្ួរប្វបង្វងបចញពរីបោលរោរណ៍ដំណឹង

ល្អបហើយបធ្វើរាមរោរកបតិបតតេិខាងបលា្ិរយ(សូមបមើលDoctrine and Covenants Student Manual[Church 
Educational System manual,ឆ្នាំ២00១]ទំពព័រ២90)។

• បបើសិៃៃូវលបខវិតៃរីោៃសបកមចចិតតេបផ្តាតបលើកទព្យសម្បតតេិបៅទរីក្រុងខឺត�ង់បកចើៃជាងរោរកបមូល្ តេនុំជាមួយពួ្របរិសុទ្ធ

បតើទបង្វើរបស់ោត់អាចកសបដៀងបៅៃឹងទបង្វើរបស់ព្ួរៃរី្រូឡាោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមពៃ្យល់ថាបោយសាររោរពៃយាបពលបចញដំបណើររបស់ព្ួរប្ពរីទរីក្រងុខឺត�ង់ៃិងរោរបបៀតបបៀៃបៅរដ្ឋមិសសួរីវិលលាម

រា៉ា្រ្សៃិងៃូវលបខវិតៃរីពុំអាចម្រ�ួប�ំុពួ្របរិសុទ្ធបៅហាវាបវសប�ើយ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយពួ្រប្ោៃបធ្វើរាម

កពះឱវទរបស់កពះអរាចស់បហើយបៃតេបសាមះកតង់បហើយបករោយម្រពួ្រប្កបមូល្ តេនុំជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋ

អិលលរីបណ្យជា្រថៃលែងថដលវិលលាមរា៉ា្រ្សោៃបបកមើជាកបធាៃបសតេ្របហើយៃូវលបខវិតៃរីោៃបបកមើជាប៊ីស្សព។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៧:១២–១៦

្្ះអម្ចាស់ផ្តល់សិ្រ្ិអំណាចដល់អូលរីជវើរត្្ងជ ើ្រែំណាង្ ណៈ្រែធាន្ររីមួយជៅក្ននុងការជោះ្សាយ្ ុរកិច្ចជៅ

្ររី្កុងខឺែ�ង់

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវរោរបៅបបកមើប្្សងៗឬរោរចាត់រាំងរបស់សាសនាចក្រថដលពួ្រប្អាច

ទទួល។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាបុរសរានា្រ់ប្មះអូលរីបវើរថក្ងប្ើរឲ្យចា្របចញពរីហាវាបវសបហើយកត�ប់បៅទរីក្រុង

ខឺត�ង់បដើម្បរី«ឧសសាហ៍បធ្វើរោរបដើម្បរីបសច្រតេរីបកោសបលាះនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើងចុះ»(្�ៃិងស�

១១៧:១3)។រោរចាត់រំាងបៃះរួមរាៃរោរល្រ់កទព្យសម្បតតេិសាសនាចក្រៃិងចាត់ថចងធុរ្រិច្ចរបស់យែូថសបស្៊ីធ។រោរណ៍

បៃះៃឹងតកមូវឲ្យអូលរីបវើរថក្ងប្ើរថដល�ិតៃឹងងងឹតថ្្ន្របនាះបធ្វើរោរលះបង់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១១៧:១២–១៥បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាអូលរីបវើរថក្ងប្ើរ

ៃឹងទទួលបៅបពលបលា្របបំពញរោរចាតរ់ាំងបៃះ។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអូលរីបវើរថក្ងប្ើរៃឹងទទួល?

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យោ៉ាងណ្ចបំោះរោរបូជារបស់អូលរីបវើរថក្ងប្ើរ?(អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ថា

«រោរបូជារបស់ោត់ៃឹងកតូវោៃរាប់ថាពិសិដ្ឋដល់បយើងជាងរោរតបមលែើងរបស់ោត់បៅបទៀត»បរ្ហាញថាកពះអរាចស់

យ្រកពះទព័យទ្ុរោ្រ់ោ៉ាងខាលាំងអំពរីរោរបូជារបស់អូលរីបវើរជាជាងលុយថដលអូលរីបវើរអាចទទួលបៅបពល

ោត់បំបពញរោរចាត់រាំងរបស់ោត់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការបូជាផ�លគយើងគធ្ើគៅ

ក្នុងការបគពមើរបស់ព្រះអមាចាស់គឺ្ ិសិ�្ឋចំគោរះពទង)់។

េំណួរទាំរឡាយផដលន្ំេិេ្ស

ឲ្យវិភាគេ្រាប់ការយល់ដឹរ

េរូម គប្រើ េុំណ�ួ វិភា្ ោុំងឡា� គដើម្តី 

គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ ្ ធិត អុំពតី អតថែន័� 

 នន ខ្ម្ពតី� ដដល ពួកគ្ កុំពុង េធិកសា ។  

ជា ញឹកញា្រ់ េុំណួ� ដ្រ្រគនះ ចា្រ់គែ្ើម 

គោ� ឃ្លា ដរូចជា « គហតុអ្វតី បានជា អ្ក 

្ធិត ថ្ » ឬ « គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ យ៉ាង គម៉ច 

ដដ� » ។ ឧោហ�ណ៍ អ្ក អាច េួ� ថ្ 

« គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ ( ឃ្លា ឬ ោក្យ ) គនះ 

រានន័�យ៉ាងគម៉ចដដ� ? » ជា្មមេតា 

អ្ក្ួ�ដតេួ�េុំណួ�ោុំងគនះ គបក្� ពតី 

េធិេ្ស សាគល់ ខ្ម្ពតី�ដដលអ្កកុំពុងេួ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៧–១១៨

សូមបមើលបៅរោរបៅបបកមើៃិងរោរចាត់រាំងថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សួមសួរសិស្សថាបតើរោរបៅបបកមើៃិង

រោរចាត់រាំងបៃះតកមូវឲ្យបធ្វើរោរបូជាអ្វរីខលែះ។

• បហតុអ្វរីោៃជាសំខាៃ់បដើម្បរីបធ្វើអ្វរីៗទាំងអស់ថដលបយើងអាចបំបពញរោរចាត់រំាងឬរោរបៅបបកមើ?

សូមពៃ្យល់ថាអូលរីបវើរថក្ងប ើ្រោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់បៅន្ងៃទរី២៥ថខសរីហាឆ្នាំ១៨4១។បៅបពលបនាះ

បលា្រោៃបៃតេបធ្វើជា្ ណៈកបធាៃទរីមួយថដលតំណ្ងឲ្យធុរ្រិច្ចរបស់ពួ្រប្។បទាះបរីជាបលា្រពុំោៃបជា្�ព័យបពញបលញបៅ

្រ្ននុងរោរចាត់ថចងធុរ្រិច្ចរបស់សាសនាចក្របនាះបលា្រោៃបធ្វើរោរបោយរ្រសាបសច្រតេរីន្លែ្្នតូររបស់សាសនាចក្រៃិង្ិរតតេិនាមល្អ។

បលា្រពិតចបំោះកពះអរាចស់ៃិងពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់

ពរីរនា្រ់៖

« គតើ អរូលតីគវើ� ដប្ងគ្ើ បាន គ្្វើ អ្វតី បាន ជា គ្មះ ោត់ ្ ួ� បតរូវ បាន �ំឭក យ៉ាង ពធិេធិដ្ឋ ? ោត ់មធិន បាន គ ្្វើ អ្វតី 

គបចើន គទ ។ វា មធិន ដមន ជា អ្វតី ដដល ោត់ បាន គ្្វើ គនាះគទ ្រ៉ុដន្ ្ ឺ ខលៃលួន ោត់ ផាទាល់ គទគតើ ។. . .

« បពះអរាចាេ់ មធិន បាន �ំពឹង ឲ្យ អរូលតីគវើ រាន ភាព ឥតគខាចាះ គនាះគទ ប្រដហល ជាមធិន �ំពឹង ឲ្យ ោត់ គជា្ែ័� 

ែង ដដ� ។. . .

« គ�ើង មធិន អាច �ំពឹង គដើម្តី រាន គជា្ែ័� ជានធិច្ច គនាះ គទ ្រ៉ុដន្ គ�ើង ្ ួ�ដត ពយាយម ឲ្យ អេ់ពតី េមតថែភាព 

ដដល គ�ើង អាច គ្្វើ បាន » (The Least of These » Ensign ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៤ ទុំព័� ៨៦ ) ។

• បហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថារោរបូជារបស់បយើង្ ឺពិដិស្ឋចបំោះកពះអរាចស់បទាះបរីជាបយើងពុំរាៃអារម្ណ៍ថារាៃបជា្�ព័យ

បពញបលញ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងបនាះ្រតេរី?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៨

្្ះអម្ចាស់ោនតែងតាំងសាវក្ ្រីជហើយជៅសាវកទាំងអស់ឲ្យរែជ្មើជរែសកកម្។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី៨ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨3៨កពះអរាចស់ោៃបៅសាវ្រ្ ្រីបួៃនា្រ់បដើម្បរី�ំៃួសលូរោចៃសុៃ,ន�រា៉ាៃ

អ៊ីចៃសុៃ,វិលលាមអ៊ីមុព័្របខលែលិៃៃិងយែូហាៃបអហ្វបោញតៃុថដលោៃ្រ្បត់សាសនា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៨:3បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃកពះហទព័យចង់ឲ្យសាវ្រ

បធ្វើ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យសាវ្ររបស់កទង់ឲ្យបធ្វើអ្វរី?

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអ្វរីថដលបៅ្រ្ននុងខ3ថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យសាវ្របបកងៀៃដំណឹងល្អ?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងបើ ងយើរ បង្រៀន ដំណឹរ ល្អ តាម រងបៀប របស់ ្ពទះអរាចាស់. . .

• បោយថ្្អ្របលើខ3,បតើរបបៀបពរីរោ៉ាងអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបំបពញកបបោ្បៃះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា

បែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គបើគយើងបគពងៀៃ�ំណឹងល្អតាមរគបៀបរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះ

ពទង់ៃឹងែ្គត់ែ្គង់�លព់គួោររបស់គយើង។គបើសិៃគយើងបគពងៀៃ�ំណឹងល្អតាមរគបៀបរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងគរៀបចំ

មៃុស្ស�នទឲ្យទទួលោរលិខិតរបស់ពទង)់។

អ្ន្រអាចសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីរបបៀបថដលព្ួរប្កតូវោៃកបទាៃពររាមរយៈ្រិច្ចរោរអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាជាមួយបងប្អតូៃ

បបងកើតឬសរា�ិ្រក្ួសារដនទបទៀត។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១៨:4–៥បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបៅសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យ«បចញបៅបលើទ្ឹរដ៏ធំបធង»(មហាសមុកទអាតលែង់ទិច)បដើម្បរីកបរោសដំណឹងល្អរបស់កទង់បោយចាប់ប ត្េើម

បបស្រ្រម្របស់ពួ្រប្បៅបរិបវណកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅហាវាបវស។ពួ្រប្ៃឹងបបកមើបៅ្រ្ននុងចក្រ្ពអង់ប្លែស។

• បោងរាមខ៥បតើសាវ្រទាំងបៃះៃឹងបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្បៅបពលណ្?បតើព្ួរប្ចា្របចញពរី្រថៃលែងណ្?

សូមពៃ្យល់ថាបែុនាមៃថខបករោយពរីវិវរណៈបៃះ្តេល់ឲ្យបនាះរោរបបៀតបបៀៃោៃប្រើៃប�ើងបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី។

បៅទរីបំ្ុតពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញបចញពរីរដ្ឋបនាះ។សាថាៃរោរណ៍បៃះោៃបងកបកោះថានា្រ់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបំបពញ

កពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីបៅ�ួប�ុំោនាបៅក្រុងហាវាថវស្ទ។កបជា�ៃរដ្ឋមិសសួរីោៃអួតអាងោ៉ាងបបើ្រចំហរថាព្ួរប្
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គមគ�ៀនទតី ១២៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៧–១១៨

ៃឹងទប់សាកាត់មិៃឲ្យវិវរណៈរបស់កពះអរាចស់ោៃសបកមច។បែុថៃតេព្ួរដប់ពរីរនា្រ់ោៃសបកមចចិតតេបធ្វើរាមរោរបញ្ជារបស់

កពះអរាចស់។បៅកពឹ្រន្ងៃទរី២6ថខបមសាឆ្នាំ១៨39ថអលបឌើរកពិ្រហាំយែង់,ហុរីប៊ីរស៊ី្ិលបុលៃិងអួរសុៃកោតតេ

ជាមួយៃឹងថអលបឌើរយែូហាៃអ៊ីប្ចៃិងយែូហាៃប្បលើរថដលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះកតូវោៃថតងរំាងជាសាវ្រ(សូមបមើល្�ៃិង

ស�១១៨:6),ោៃបៅបរិបវណកពះវិហារបរិសុទ្ធហាវាបវស។(ពុំរាៃសរា�ិ្របសាមះកតង់ទាំងអស់នៃ្រូរ៉ុមអាចបៅទរីបនាះរហូត

ប�ើយ។ឧទាហរណ៍ថអលបឌើរោ៉ាលរី្រីកោតតេកតូវោៃចាប់ខលែលួៃបហើយោ្រ់្ ុ្របោយសាររោរបចាទកបរោៃ់ខុសឆ្គង)។ពួ្រប្

ោៃ្ តេល់អៃុសាសៃ៍ឲ្យចា្រ់ក្ឹះនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្�ៃិងស�១១៥:១១)បោយោ្រ់្ ្ធំមួយបៅថ្រ្បររោច់ក�ុង

ទិសខាងត្បតូងនៃទរីរាំងបនាះ។ពួ្រប្្រ៏ោៃថតងរាំងសាវ្រ្ ្រីថអលបឌើរវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វ(សូមបមើល្�ៃិងស�១១៨:6)

ៃិងចចបអស្៊ីធឲ្យបំបពញមុខរ្របៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់។បោយរោរបំបពញរាមរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់

បនាះពួ្រប្ោៃចា្របចញថដលអស់អ្ន្រថដលបរៀបថ្ៃរោរបញ្ប់ពួ្រប្ពុំចាប់ពួ្របលា្រោៃប�ើយ។វិល�ឺឌរិចិឌ្សថដល

ោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១៨:6កតវូោៃថតងរាំងជាសាវ្រកបថហលជាមួយឆ្នាំបករោយម្របៅន្ងៃទរី

១4ថខបមសាឆ្នាំ១៨40។(សករាប់ដំបណើរបរឿងបពញបលញបថៃថែមបទៀតអំពរីបទពបិសាធៃ៍បៃះសូមបមើលTeachings of 
Presidents of the Church: Wilford Woodruff[ឆ្នាំ២004],ទំពព័រ១39–4១)។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៩–១២០
បមបរៀៃទរី១២៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១9–១២0

គោបល់ស្រាបក់្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៩:១–៤

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្្ រីចបារែ់ដង្វាយមួយភា្ក្ននុងដរែ់

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដបំណើរបរឿងខាងបករោមឲ្យឮៗថដលោៃកោប់បោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី៖

« បេ្តី រានាក់ គៅ ក្ញង ទតីបកុង គៅ ផាឡជូ ប្រគទេ គប្រេី៊ល. . .បាន គ ្្វើក្� ែង នធិង គ�ៀន ែង គដើម្តី ែ្គត់ែ្គង ់

ប្ួសា� នាង ។ ខ្ញុំ េរូម គប្រើ ោក្យគពចន៍ ផាទាល់ �្រេ់ នាង ក្ញង ក្�បបា្់រ គ�ឿង គនះ ។ នាង ដ្លៃងថ្ ៖

« សាកលវទិយាល័� ដដល ខ្ញុំ បាន េធិកសា គនាះ រាន ចបា្រ់ មួ� ដដល ហាមឃ្ត់ េធិេ្ស ដដល មធិន ោន់ ្រង ់

លុ� ឲ្យ គ្្វើ ក្�ប្រឡង គនាះ គឡើ� ។. . .

« ‹ ខ្ញុំ បាន ចាុំ ពតីគពល មួ� គៅគពល ដដល ខ្ញុំ . . . រាន ្រញ្ហា លុំបាក ខាលាុំង ខាង ដែ្ក ហធិ�ញ្ញវតថែញ ។. . . 

គៅគពល ដដលខ្ញុំ ចាត់ដចង ្ វិក្ ប្រចាុំ ដខ �្រេ់ ខ្ញុំ គនាះ ខ្ញុំ ចា្រ់ អា�មមេណ៍ ថ្ ោមន បបាក់ ប្្រ់ បោន់ គដើម្តី ្រង់ [ ោុំង ] ដរ្វា� ម�ួ 

ភា្ ក្ញង ដ្រ់ នធិង ន្លៃ សាកល វិទយាល័� �្រេ់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ បតរូវ ដត គបែើេ គ�ើេ �វាង តបមរូវក្� ោុំងពតី� គនាះ ។ ក្� ប្រឡង គ�ៀង រាល់ ពតី� 

ដខ ម្ង នឹង ចា្រ់ គែ្ើម គៅ េបាតាហ៍ ្រនាទា្រ់ គហើ� គ្រើេធិន ខ្ញុំ មធិន បាន ប្រឡង គទ គនាះ ខ្ញុំ នឹងធាលាក់ក្ញងឆ្នាុំគនាះ ។  ខ្ញុំ រាន អា�មមេណ៍ 

បច្ររូក បច្រល់ យ៉ាង ខាលាុំង ។. . . ខ្ញុំ រាន ក្�េគបមច ចធិត្ ដ៏ ពធិបាក នបកដលង គៅចុំគោះ មុខ គហើ� ខ្ញុំ មធិន ដឹង ថ្ បតរូវ េគបមច ចធិត្ 

យ៉ាង ណា គនាះគទ › » (We Walk by Faith » Ensign, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០២ ទុំព័� ៧៣ ) ។

• បតើអ្ន្រៃឹងៃិោយោ៉ាងដូចបមតេចបៅរោៃ់មៃុស្សរានា្រ់ថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដ៏លោំ្រថបបបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងបៃតេបទៀត៖

« ‹ អា�មមេណ៍ គនះ បាន គៅដត ដក់ ក្ញង ្ ុំនធិត ខ្ញុំ គហើ� គៅជា្រ់ នឹង ខ្ញុំ [ អេ់ ជា គបចើន ន្ងៃ ] ។ ្រនាទា្រ់មក ខ្ញុំ 

បាន ចងចាុំ ថ្ គៅគពល ខ្ញុំ បាន បែមុែទឹក ខ្ញុំ បាន �ល់បពម គដើម្តី �េ់គៅ តាម ចបា្រ់ ដរ្វា� មួ� ភា្ ក្ញង 

ដ្រ់ ។ ខ្ញុំ បាន គលើកោក់ មក គលើ ខលៃលួន ខ្ញុំ នរូវ ក្តព្វកធិច្ច គនះ មធិន ដមនជាមួ� នឹង ពួកអ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា 

គនាះគទ ្រ៉ុដន្ ជាមួ� នឹង បពះវ�្រធិតាេួ្៌ �្រេ់ ខ្ញុំ ។ គៅគពល គនាះ ក្�ឈឺចា្់រ បាន ចា្រ់គែ្ើម វិនាេ បាត ់

គៅ គោ� ្រន្សល់ ទុក នរូវ អា�មមេណ៍ ដ៏ �ីករា� នន ភាពេងៃ្រ់សាងាត់ នធិង ក្�គ្រ្ជាញាចធិត្ ។. . .

« ‹ នា �្រ់ គនាះ គៅគពល ខ្ញុំ បាន អ្ធិសាឋាន ខ្ញុំ បាន ទរូល េុុំ បពះអរាចាេ់ ឲ្យ អភ័�គោេ ឲ្យ ខ្ញុំ ចុំគោះ ក្�េគបមចចធិត្ �្រេ់ ខ្ញុំ ។ 

គៅ ន្ងៃ អាទធិត្យ. . .ខ្ញុំ បាន ្រង់ ដរ្វា� មួ� ភា្ ក្ញង ដ្រ់ នធិង ដរ្វា� តម អាហា� គោ� ក្តី �ីករា� ្រុំែុត ។ គនាះ ្ ឺ ជា ន្ងៃ ម�ួ ដ៏ 

ពធិគេេ ។ ខ្ញុំ រាន អា�មមេណ៍ �ីករា� នធិង រាន ភាពេុខសាន្ គៅក្ញង ដួង ចធិត្ ខ្ញុំ ជាម�ួនធិង បពះវ�្រធិតាេួ្៌ › » (We Walk 
by Faith » ទុំព័� ៧៣ ) ។

បរុព្វកថា
គៅក្ញង �ដរូវ គរៅដា ឆ្នាុំ ១៨៣៨ ពួក្រ�ិេុទ្ កុំពុង ែួ្រ វ្ិរត្ធិ ខាង ដែ្ក ហធិ�ញ្ញវតថែញ យ៉ាង 

ខាលាុំង គៅគពល ពួកគ្ ពយាយម សាថា្រនាសាេនាចបក គៅ ក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង 

គែើង ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ពយាយម េុុំ ក្�ដណនាុំ ពតី បពះអរាចាេ់ គហើ� 

គៅន្ងៃ ទតី ៨ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៨ គលាក បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ 

ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៩ នធិង ១២០ ។ គៅ ក្ញង វិវ�ណៈ ោុំង គនះ 

បពះអរាចាេ់ បាន ្រគបងៀន ចបា្រ់ ដរ្វា� មួ�ភា្ ក្ញង ដ្រ់ នធិង បាន ែ្លេ់ធិទ្ធិជាក់លាក់ដ

ល់ថ្នាក់ដឹកនាុំសាេនាចបក គដើម្តី េគបមច ពតី �គ្រៀ្រ ដដល មរូលនធិ្ធិ នន ដរ្វា� ម�ួ ភា្ 

ក្ញង ដ្់រ បតរូវ បាន គប្រើ បបាេ់ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៩–១២០

សូមឲ្យសិស្សសញជឹង្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយតបចំបោះសាថាៃភាពបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍

នានាអំ�នុងបពលព្ួរប្សិ្រសាខ្ម្ពរីរន ង្ៃបៃះថដលអាច�ួយពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្�ួបសាថាៃភាពកសបដៀងោនាបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបដើមឆ្នាំ១៨3៧សាសនាចក្រ្រំពុង�ួបវិបតតេិខាងថ្្ន្រហិរញ្ញវតថែនុោ៉ាងខាលាំងកពមទាំងសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

ជាបកចើៃនា្រ់បទៀត្ ងថដរ។បញ្ហាហិរញ្ញវតថែនុបៃះបណ្ដាលម្រពរីរោរធាលា្រ់ចុះនៃបសដ្ឋ្រិច្ចរបស់កបបទសមៃុស្ស្រំណ្ចបកបើអំបពើ

ហិងសាបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីៃិងរដ្ឋអូនហអូថដលបបណតាញព្ួរបរិសុទ្ធបចញពរី្ ្ទះសថម្បងរបស់ខលែលួៃៃិងព្ួរបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃោមៃ

ឆៃ្ទៈបដើម្បរីរស់បៅរាមក្រឹត្យវិៃព័យនៃរោរថាវាយ។បៅឆ្នាំ១៨3៨ជាមួយៃឹងរោរកបមូល្ តេនុំនៃពួ្របរិសុទ្ធបៅរោៃ់�ុំខលបវ៉លរដ្ឋ

មិសសួរីសាសនាចក្រកតូវរោរកោ្រ់បដើម្បរីសបកមចចបំោះអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបចញបញ្ជាដល់ព្ួរប្ឲ្យបធ្វើដូចជារោរសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅហាវាបវស។ប៊ីស្សពបៅ្រ្ននុងរដ្ឋអូនហអូៃិងមិសសួរីកតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យនាំដរ្វាយមួយភា្

្រ្ននុងដប់ៃិងដរ្វាយប្្សងៗរបស់ខលែលួៃបៅទុ្រ្រ្ននុងឃ្លាំង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថណនាំនៃ្របាល្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្អៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទូលសួរបៅបពលបនាះ។

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃសួរអ្វរីខលែះដល់កពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១9:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

ចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចំបោះរោរបស្នើសុំរបស់យែូថសបស្៊ីធ។

• បោងរាមខ4,បតើដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់្ ឺជាអ្វរី?(សិស្ស្ួរថតរ្រប�ើញកពះបញ្ញតតេិខាងបករោមបៃះ៖ព្រះអមាចាស់

បញ្ជាឲ្យ្ ួកគយើងបង់មួយភាគក្នុង�ប់នៃៃូវធៃធាៃរបស់គយើងថ្វាយពទង់ទុកជា�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់។អ្ន្រអាច

សរបសរកពះបញ្ញតតេិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អតថែៃព័យនៃោ្រ្យធនធានបៅ្រ្ននុងខ4សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហឹៃបធើរឲ្យឮៗ៖

« បកឹត្យវិន័� គនះ ្ ឺ ដ្លៃង យ៉ាង សាមញ្ញ ថ្ ‹ ម�ួ ភា្ ដ្់រ នន ្ នធាន ោុំងអេ់ �្រេ់ ពួកគ្ › ។ ្នធាន 

រាន ន័� ថ្ បបាក់ ចុំគណញ បបាក់ េុំណង បបាក់ កុំគណើន ។ វា ្ ឺ ជា បបាក់ដខ �្រេ់ នធិគយែធិត មួ� �រូ្រ 

ជាបបាក់ ចុំគណញ ពតី ក្�គ្្វើ អាែតីវកមមេ ជា បបាក់ កុំគណើន �្រេ់ ្រុ្្គល រានាក់ ដដល �ីកចគបមើន ឬ �កបាន ឬ  

ជា បបាក់ ចុំណូល �្រេ់ មនុេ្ស រានាក់ គោះមក ពតី ប្រភព ណា ក៏ គោ� ។ បពះអរាចាេ់ បាន រាន ្រន្ទជូល ថ្  

វា ជា បកឹត្យ វិន័� ដដល គៅ ‹ អចធិន្ន្� › ដរូច ដដល វា រាន ពតី ្រុរាណ ក្ល ែងដដ� » ( គៅក្ញង   

Conference Report, ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៩៦៤, ទុំព័� ៣៥ ) ។

• បតើអ្ន្របរៀៃអ្វរីខលែះពរីរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងបៅចបំពលថដលវរាៃរោរលោំ្រ

ចបំោះពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើរោរណ៍បនាះដូបច្នះ?

• បតើរោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ជាទបង្វើបធ្វើប�ើងបោយបសច្រតេរី�ំបៃឿរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់សូមបរ្ហាញក្រោសបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិងដរ្វាយ

ប្្សងៗ។សូមឲ្យសិស្សកសនមថាពួ្រប្បទើបថតរ្រោៃកោ្រ់មួយចំៃួៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យោ៉ាៃ់សាមៃពរីចៃួំៃកោ្់រ

បនាះ។

• បតើកោ្់រចំៃួៃបែុណ្ឹងកតូវបង់ដរ្វាយមួយភា្ដប់បែុនាមៃ?

សូម្រត់ចំៃួៃកោ្រ់នៃដរ្វាយមួយ្រ្ននុងដប់បនាះបៅ្រថៃលែងកតឹមកតូវបៅបលើក្រោសបនាះបហើយសួរសំណួរខាងបករោម៖

• កបសិៃបបើបយើងថច្រ១0ភា្រយនៃកោ្រ់ចំណូលរបស់បយើង្រ្ននុងចំបណ្មខ្ទង់បរិចាច្ប្្សងៗបទៀតបៅបលើក្រោសបៃះបតើ

បយើងោៃបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បពញបលញថដរឬបទ?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថា១0ភា្រយនៃកោ្់រចំណូល

របស់បយើង្ ួរថតកតូវោ្រ់្រ្ននុងខ្ទង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។រោរបរចិាច្ប្្សងៗបទៀតថដលពួ្រប្បរចិាច្្ឺជាមូលៃិធិប្្សង

បទៀតបករៅពរី១0ភា្រយបនាះ)។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ោនាបៅវិញបៅម្រអំពរីរោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលមូលៃិធិនៃដរ្វាយ

មួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃបកបើកោស់។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់របសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១9:២។
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គមគ�ៀនទតី ១២៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៩–១២០

• បោងរាមខ២,បតើមូលៃិធិដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតវូោៃបកបើសករាប់អ្វរីខលែះ?(ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃបកបើ

‹សករាប់រោរ្រសាងដំណ្្រ់របស់[កពះអរាចស់][្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ]ៃិង«សករាប់រោរសង់ក្ឹះនៃស៊ីយែូៃៃិង

សករាប់បព្វ�ិតភាព»[្្គត់្ ្គង់ហិរញ្ញវតថែនុដល់ថ្្ន្រប្្សងបទៀតនៃ្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ដូចជារោរសាងសង់ៃិងរោរថ្

រ្រសាសាលាកប�ុំរោរប្រថកបៃិងបោះពុម្ពកពះ្ ម្ពរីរៃិងរោរឧបតថែមដល់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាៃិង្ិរច្ចរោរពង្សកបវតតេិបៅ

ទូទាំងពិ្ ពបលា្រ]។អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាសព្វន្ងៃបៃះសាសនាចក្រពុំ�ំោ្រ់បំណុលរបស់ប្បទ។សូមសរបសរ

បសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មូលៃិធិនៃ�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់ពតូវបាៃគពបើពបាស់គ�ើម្បីោងសង់ព្រះវិហារ

បរិសុទ្ធៃិងគ�ើម្បីសគពមចកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៩:៥–៧

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់្ រីចបារែ់ដង្វាយមួយភា្ក្ននុងដរែ់

សូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យចូលរួម្រ្ននុងរោរសថមង្មួយ។សូមចាត់រាំងឲ្យសិស្សរានា្រ់បធ្វើសរា�ិ្របសាមះកតង់នៃសាសនាចក្រ

បហើយសិស្សទរីពរីរបដើរតួជារានា្រ់ថដលមិៃថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។សូមឲ្យសិស្សទរីពរីរៃូវក្រោសមួយសៃលែឹ្របោយ

សរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើក្រោសបនាះ៖ខ្នុំ បាន ឮ ថ្ អ្ក បាន បរ់  ១០ ភា្រយ នន ្បាក់ ចំណូល របស់ អ្ក ងៅក្នុរ 

សាសនាច្ក របស់ អ្ក ។ ងហ្រុអ្ដី អ្ក ចរ់ងធ្ើ ណបប ងនាទះ ?

សូមឲ្យសិស្សទរីពរីរអាៃសំណួរឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្សទរីមួយឲ្យបឆលែើយ។បនាទាប់ពរីសថមតេងចប់សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្់រពរីរបបៀប

ថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយចបំោះសំណួរបនាះ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារាៃចបមលែើយល្អៗជាបកចើៃចំបោះសំណួរបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១9:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្រអ្វរីថដលោៃ

សបកមចបោយរោរបធ្វើរាមចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បៃះ។

• បោងរាមខ6បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលសបកមចោៃរាមរយៈរោរបោរពកបតិបតតេិចំបោះចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់?

(ថញ្រថដៃដរីស៊ីយែូៃបចញជាបរិសុទ្ធដល់កពះអរាចស់)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ខ្ម្ពរីរបៃះសូមពៃ្យល់ថារោរថញ្របចញជាបរិសុទ្ធសំបៅបលើរោរោមៃអំបពើោប—បរិសុទ្ធសាអាតស្អំៃិង

បរិសុទ្ធរាមរយៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។បលើសពរីបៃះសូមរំឭ្រសិស្សថាស៊ីយែូៃ្ ឺជារាៃៃព័យបលើសពរីទរីរាំងបៅបទៀត

វ្ ឺជាមៃុស្សថដលជា«អ្ន្រថដលរាៃចិតតេល្អសុទ្ធសាធ»(្�ៃិងស�9៧:២១)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបឥទ្ធិពលនៃរោរបោរពរាមចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ជាោ្រ្យសមតេរីផ្ទាល់របស់ខលែលួៃ។បទាះជាសិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា្រតេរីពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ការបង់�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់ផញកគយើងមានាក់ៗ

ៃិងោសនាចពកគចញជាបរិសុទ្ធ។សូមសរបសបោលរោរណ៏បៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថតសរបសរវ

បៅថ្រ្បរថ្មទំពព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងទទួលអារម្ណ៍ពរីភាពសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យព្ួរប្បឆលែើយសំណួរមួយខាងបករោមបៃះ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ករា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ខលែលួៃ៖

• បតើរោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ោៃ�ួយថញ្រអ្ន្របចញជាបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃឹង�ួយមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យកតវូោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធរាមវិធរីណ្?

បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយ

ៃូវបទពិបសាធៃ៍មួយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃអំពរីចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បៃះ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២០

្្ះអម្ចាស់រែជង្កើែ្កុម្រែឹកសាជលើការជរៀរែចំដង្វាយមួយភា្ក្ននុងដរែ់

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថណនាំ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបោលបំណងនៃវិវរណៈបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២0:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបោយ

រ្របមើលថាៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរីបធ្វើជាថ្្ន្រមួយនៃក្រុមកបឹ្រសាថដលសបកមចពរីរបបៀបថដលមូលៃិធិនៃ

ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវចណំ្យ។

• បតើៃរណ្ជាអ្ន្រសបកមចពរីរបបៀបបដើម្បរីបកបើកោស់មូលៃិធិនៃដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់?

ការេផម្រ

ក្�េដម្ង ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ អនុវត្ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ 

នន ដុំណឹងល្អ គៅ ក្ញង សាថានភាព 

ែតីវិតជា កដ់េង្ ។ ក្� េដមង្ នឹង 

ក្ន់ដតរានគជា្ែ័�្រដនថែមគទៀត 

គ្រើអ្ក ែល្់ឲ្យ អ្ក ចរូល�ួម េដមង្ នរូវ 

ព័ត៌រាន ប្្រ់បោន់ គហើ� ែល្គ់ពល ឲ្យ 

គ�ៀ្រចុំខលៃលួន ។ គៅគពល េធិេ្ស េដម្ង 

ពួកគ្ នឹង រាន កុំហុេ ឆ្គង ។ េរូម 

�ល់ពតី អា�មមេណ៍ នធិង អាក្រ្កធិ�ិយ �្រេ់ 

ពួកគ្ គហើ� មធិន បតរូវ �ិះ្ន់ ចុំគោះ កុំហុេ 

ឆ្គង �្រេ់ ពួកគ្គឡើ� ។ គៅចុង ្រញ្ច្រ់ 

ននក្� េដមង្ វា អាច រាន ប្រគយែន៍ 

គដើម ត្ី េួ� អ្ក គមើល គ្រើរាន ្ ុំនធិត គែ្សង 

ដដល ពួកគ្ អាច នឹង គលើកគឡើង គ្រើេធិន 

ពួកគ្ ជា តួអង្គ ក្ញង ក្�េដមង្ វិញ គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៩–១២០

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាក្រុមកបឹ្រសាថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២0្ឺរាៃទំៃួលខុសកតូវសករាប់

ក្ប់ក្ងបលើរោរបង់ៃិងរោរចំណ្យទាំងអស់សករាប់សាសនាចក្រទាំងមូល។បច្ចនុប្បៃ្នក្រមុកបឹ្រសាបៃះកតូវោៃសាគល់ថាជា

ក្រុមកបឹ្រសាបលើរោរបរៀបចំដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បហើយរួមរាៃ្ណៈកបធាៃទរីមួយ្រូរ៉ុមសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃិង្ណៈប៊ីស្សព

ជាអធិបតរី។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២0:១,បតើសរា�ិ្រនៃក្រុមកបឹ្រសាបៃះសបកមចពរីរបបៀបបកបើមូលៃិធិដរ្វាយមួយ

ភា្្រ្ននុងដប់បៃះបោយរបបៀបណ្?(រាមរយៈ«សំប�ងកពះអង្គសប្រ្គះផ្ទាល់ចបំោះពួ្របលា្រ»។ឬៃិោយមយា៉ាងបទៀត

ថារាមរយៈវិវរណៈ)។

សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបជាោ្រ្យសម្រីរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់ពរីអ្វរីថដលវិវរណៈបៃះបបកងៀៃអំពរីៃរណ្ថដលដឹ្រនាំរោរបកបើកោស់មូលៃិធិ

ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បៃះ។(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនា្រ្រី្រ៏ពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

ព្រះអមាចាស់�ឹកនាំការគពបើពបាស់មូលៃិធិ�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់តាមរយៈអ្កបគពមើជគពមើសរបស់ពទង)់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៃះដបំណើររោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសព្វន្ងៃបៃះសូមពៃ្យល់ថាវួដឬ

សាខាៃិមួយៗោៃប្ញើមូលៃិធិថដលកបមូលោៃបៅរោៃ់ទរីសានា្រ់រោរ្រណ្ដាលរបស់សាសនាចក្រ។ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំកបចាំមូលោឋាៃ

ពុំសបកមចពរីរបបៀបថដលមូលៃិធិពិសិដ្ឋទាំងបៃះកតូវោៃបកបើកោស់ប�ើយ។ក្រុមកបឹ្រសាបលើរោរបរៀបចំដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់

បៃះបធ្វើរោរសបកមចចិតតេទាំងបនាះបករោមរោរដឹ្រនាំពរីកពះអរាចស់។

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីរោរបោរពដ៏កជាលបករៅចំបោះក្រុមកបឹ្រសាបលើរោរបរៀបចំដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់

សករាប់មូលៃិធិដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់៖

« ខ្ញុំ បាន �កសា បបាក់ េលៃឹង មួ� �្រេ់ បេ្តី គមរា៉ា� គៅគលើ ទរូ គបក្� តុ �្រេ់ ខ្ញុំ ដដល គ្ បាន ឲ្យ ខ្ញុំ គៅ ក្ញង ទតីបកុង 

គ��រូសាឡធិម ក្ល ពតី គបចើន ឆ្នាុំ មុន ទុក ជា វតថែញ �ំឭក �ំឭក ជានធិច្ច នន ក្�ដញក មរូលនធិ្ធិ ដដល គ�ើង បតរូវ 

ដចកចា� ។ បបាក់ ដរ្វា� គនាះ មក ពតី បេ្តី គមរា៉ា� វា ្ ឺ ជា ក្�្ររូជា �្រេ់ នាង បពមោុំង ដរ្វា� ម�ួ ភា្ 

ដ្រ់ �្រេ់ អ្ក រានបទព គនាះ គហើ� វា បតរូវបាន គប្រើបបាេ់ គោ� ក្��ក ចធិត្ទុកោក់ នធិង គោ� 

ក្�េគបមចចធិត្ េបរា្រ់ គោល្រុំណង នានា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។ គ�ើង គប្រើ វា គោ� ប្រងុប្រ�័ត្ នធិង 

ក្�ោ� វា គហើ� ពយាយម ប្្រ់ ដ្រ្រយ៉ាង ដដល គ�ើង អាច គ្្វើ បាន  គដើម្តី គេើញ ថ្ គ�ើង បាន គប្រើបបាេ់ វា ដរូច 

ដដល គ�ើង រាន អា�មមេណ៍ ថ្ បពះអរាចាេ់ េព្វ បពះទ័�ឲ្យ គប្រើ វា េបរា្រ់ ក្�គលើកេ្ទលួ� កធិច្ចក្� �្រេ់ បទង់ នធិង ែ្ល់ ប្រគយែន៍ 

ដល ់មនុេ្ស » (This Thing Was Not Done in a Corner » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៦ ទុំព័� ៥០ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយរោរយល់ដឹងឬទរីបនាទាល់បថៃថែមបទៀតរបស់ខលែលួៃអំពរីចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បៃះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

សាេនាចបក ្្រជូ�គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង 

គែើង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១១៣–១២០ ( គមគ�ៀន ទតី ២៥ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖សាសនាចក្របតេតូរបៅរដ្ឋមិសសួរីភា្ខាងប�ើងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១១3–១២0(បមបរៀៃទរី២៥)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ្ឺ ជា គេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា « សាេនាចបក 

្រ្ជូ�គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង » នធិង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១៣–១២០ ( គមគ�ៀន ទតី ២៥ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន 

គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ 

្ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សាេនាចកកប្ចូរសៅរែ្ឋមិេេួរីភាគខា្សជើ្)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា អុំពតី បពតឹ្ធិក្�ណ៍ ដដល នាុំ ឲ្យ ទតីសានាក់ក្� កណាដាល �្រេ់ សាេនាចបក ផាលាេ់្្រជូ� គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង គនាះពួកគ្ 

បាន គ�ៀន ថ្  គៅគពល គ�ើង គបែើេគ�ើេទ្រ់ទល ់នឹង ក្�សាកល្ង គោ� គេចក្តីែុំគនឿ ជាជាងក្�គងឿងឆងៃល់ គនាះ ទតី្រនាទាល ់�្រេ់ គ�ើង អាច បតរូវបាន 

ពបងឹង ។  ពួកគ្ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅគពល ពួកគ្ ោុំបទ ពយាក្�ី គហើ� គ្្វើ តាម ក្�ទរូនាមន �្រេ់ គលាក គនាះ គ�ើង ទទួល បាន េុវតថែធិភាព 

ខាង វិញ្ញាណ ដដល ចងភាជា្រ់ គ�ើង គៅនឹង បពះ ។ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ គៅគពល គ�ើង អភ័� គោេ ឲ្យ មនុេ្ស ដនទ គនាះ បពះអរាចាេ់ អាច ែ្សះែសា� 

ទុំនាក់ទុំនង �្រេ់ គ�ើង ។ គបរៅពតី គនះ គទៀត គមគ�ៀន គនះ ែ្ល ់ឱក្េ ដល ់េធិេ្ស ឲ្យ ពធិចា�ណា ពតី�គ្រៀ្រ ដដល ទគង្វើ នធិង ោក្យ េម្តី �្រេ់ គ�ើង អាច 

ែះឥទ្ធិពល ដល់ មនុេ្ស ដនទដដល ្ ធិតអុំ ពតី សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៣–១១៤)
មធិន �រូ� ្ុ៉រនាមន ្រនាទា្រ់ ពតី បាន គៅ ដល់ ហាវា គវេ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គហើ� គនាះ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន បតរូវបាន េួ� ឲ្យ ្រញ្ជាក់ ឲ្យ ចបាេ់ ពតី វ្្គ្រទ្ម្ពតី� 

លុំបាកៗ ម�ួ ចុំនួន គៅក្ញង្ម្ពតី� គអសា� ។ គចញពតី វិវ�ណៈ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដដល ជាចគមលៃើ� ចុំគោះ េុំណួ� ោុំង គនាះ គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ 

ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល ករូនគសា នន ន្� េបរា្រ់ក្�ប្រមរូលសាេន៍អ៊ីបសាដអលគៅន្ងៃចុងគបក្� ។ គៅគពលេធិេ្សបាន េធិកសា អុំពតីោវីឌ 

ដ្័រុល�រូ បា៉ាទធិន ដដល ជា សាវក រានាក់ នន សាវក េម័� មុន គនាះពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង សាតា្រ់ តា ម ក្�ដណនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ 

គ�ើង នឹង បតរូវបាន គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ អ្វតី ៗ  ដដល បទង ់រាន ដែនក្� េបរា្រ់ ពួក គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៥–១១៦)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ប្រេធិន គ្រើ ពួកគ្ គបក្ក គឡើង គហើ� ្រញ្ចាុំង ពនលៃឺ គចញ គៅ គនាះ ពនលៃឺ �្រេ់គ�ើង គៅ ជា ្ររាណតី� ដល ់

សាេន៍ នានា ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គេើញ ែងដដ� ថ្ អេ់ អ្ក ដដល ប្រមរូល ោនា គៅ គេក្ នន េ៊ី�៉រូន អាច ទទួល បាន ក្�ក្�ោ� នធិង  រាន េុវតថែធិភាព 

គហើ� ថ្ ប្រធាន សាេនាចបក ក្ន់ករូនគសា គដើម្តី ដឹកនាុំ កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គៅគលើ ដែនដតី គនះ ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៧–១២០)
គចញពតី បពះឱវាទ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ចុំគោះ នរូវល គខ វីតនតី នធិង វិលលាម រា៉ាក ោក់ទង នឹង បទព្យ េម្ត្ធិ គៅក្ញងទតីបកុង ខឺត ឡង់  �ដ្ឋ អរូនហអរូ េធិេ្ស 

បាន គ�ៀន ថ្ ក្�គលាភ ចង ់បាន អ្វតីៗ ខាង សាច់្ម អាច ្រណាដាល ឲ្យ គ�ើងគចាល គេចក្តី ដដល រាន ទមងៃន់ ជាង ។ គចញពតី ្ ុំ�រូ �្រេ់ អរូលតីគវើ� ដប្ងគ ើ្� 

គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ក្�លះ្រង់ ដដល គ�ើង គ្្វើ គៅក្ញង ក្�្រគបមើ នន បពះអរាចាេ់ ្ ឺ ពធិេធិដ្ឋ ចុំគោះ បទង ់។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិងពរ�ព័យនានាថដលទទួលោៃបៅបពលបយើងរស់បៅរាម

ចបាប់បៃះ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៣–១២០ ( គមគ�ៀនទតី ២៥ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៩:១–៤

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្តងចបារែ់ដង្វាយមួយភា្ក្ននុងដរ់ែ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ងយើរ ្្រូវបាន ្បទាន ពរ តាមរងបៀប ណា ខ្ទះ ងៅងពល ងយើរ រសង់ៅតាម ចបាប់ 

ដង្វាយ មួយ ភា្ក្នុរ ដប់ ងនាទះ ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបដើមឆ្នាំ១៨3៧សាសនាចក្រោៃ�ួបកបទះៃឹងវិបតតេិខាងហិរញ្ញវតថែនុោ៉ាងខាលាំងកពមទាំងសរា�ិ្រក្ប់រូបនៃ

សាសនាចក្រ្ ងថដរ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថណនាំ្របាល្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១9។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃសួរថដលនាំឲ្យរាៃៃូវវិវរណៈបៃះ។

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃសួរអ្វរីខលែះដល់កពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១9:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចំបោះរោរបស្នើសុំរបស់យែូថសបស៊្ីធ។

• បោងរាមខ4,បតើដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់្ ឺជាអ្វរី?(សិស្ស្ួរថតរ្រប�ើញកពះបញ្ញតតេិខាងបករោមបៃះ៖ព្រះអមាចាស់

បញ្ជាឲ្យ្ ួកគយើងបង់មួយភាគក្នុង�ប់នៃៃូវធៃធាៃរបស់គយើងថ្វាយពទង់ទុកជា�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់។អ្ន្រអាច

សរបសរកពះបញ្ញតតេិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អតថែៃព័យនៃោ្រ្យធនធានបៅ្រ្ននុងខ4សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហឹៃបធើរឲ្យឮៗ៖

« បកឹត្យវិន័� គនះ ្ ឺ ដ្លៃង យ៉ាង សាមញ្ញ ថ្ ‹ ម�ួ ភា្ ដ្់រ នន ្ នធាន ោុំងអេ់ �្រេ់ ពួកគ្ › ។ ្នធាន 

រាន ន័� ថ្ បបាក់ ចុំគណញ បបាក់ េុំណង បបាក់ កុំគណើន ។ វា ្ ឺ ជា បបាក់ដខ �្រេ់ នធិគយែធិត មួ� �រូ្រ 

ជាបបាក់ ចុំគណញ ពតី ក្�គ្្វើ អាែតីវកមមេ ជា បបាក់ កុំគណើន �្រេ់ ្រុ្្គល រានាក់ ដដល �ីកចគបមើន ឬ �កបាន ឬ ជា 

បបាក់ ចុំណូល �្រេ់ មនុេ្ស រានាក់ គោះមក ពតី ប្រភព ណា ក៏ គោ� ។ បពះអរាចាេ់ បាន រាន ្រន្ទជូល ថ្ វា ជា 

បកឹត្យ វិន័� ដដល គៅ ‹ អចធិន្ន្� › ដរូច ដដល វា រាន ពតី ្រុរាណ ក្ល ែងដដ� » ( គៅក្ញង Conference 
Report, ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៩៦៤, ទុំព័� ៣៥ ) ។

• បតើអ្ន្របរៀៃអ្វរីខលែះពរីរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងបៅចបំពលថដលវរាៃរោរលំោ្រ

ចបំោះពួ្រប្បដើម្បរីបធ្វើរោរណ៍បនាះដូបច្នះ?

• បតើរោរថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់្ ឺជាទបង្វើនៃបសច្រតេរី�ំបៃឿបោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖

« គហតុអ្វតី េរាែធិក ទរូោុំង ពធិភពគលាក្ួ�ដត បតរូវបាន គលើក ទឹកចធិត្ ឲ្យ �កសា ចបា្រ់ ដរ្វា� មួ� ភា្ ក្ញង ដ្រ់ 

�្រេ់ បពះអរាចាេ់ គោះ្រតី ជា ពួកគ្ ភា្គបចើន ោមន បបាក់ ប្្់របោន ់េបរា្រ់ ្រុំគពញ គេចក្តីបតរូវក្� ប្រចាុំ ន្ងៃ 

�្រេ់ ខលៃលួន ក៏គោ� ? ដរូច ដដ� ប្រធាន ហុធិង្លៃតី បាន រាន ប្រសាេន៍ គៅក្ញង ទតីបកុង គេ្រ៊រូ ទឹកដតី នន ប្រគទេ 

ភតីលតីព ថ្ ‹ គោះ្រតី េរាែធិក �េ់គៅ ក្ញង ភាព ក្តីបក នធិង �ងទុកខេ ក្តី. . .ប្រេធិន គ្រើ ពួកគ្ ទទួល �ក ដុំណឹង ល្អ 

គហើ� �េ់គៅ តាម វា ្រង់ដរ្វា�មួ�ភា្ក្ញងដ្រ់ នធិង ដរ្វា� នានា �្រេ់ ពួកគ្ េរូម ត្ី ដត អ្ក ោុំងឡា� 

ណា ដដលរានេ្លួចគេ្ើង . . . គនាះពួកគ្ នឹង រាន បា� គៅក្ញង ចាន នធិង េគមលៃៀក្រុំោក ់េបរា្រ់ ្រធិទបាុំង 

ខលៃលួន បបាណ នធិង រាន ទតីែបមក េបរា្រ់ ពួកគ្ ។ ខ្ញុំពុុំ គេើញ ដុំគណាះបសា� ណា គែ្សង គទៀត គឡើ� › [« Inspirational 
Thoughts » Ensign, ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៩៩៧ ទុំព័� ៧ ] ។

«  រាន មនុេ្ស ម�ួ ចុំនួន ប្រដហល រាន អា�មមេណ ៍ថ្ ពួកគ្ ពុុំ អាច រាន បបាក់ ប្្រ់បោន់ គដើម្តី ថ្វា� ដរ្វា� មួ�ភា្ ក្ញង 

ដ្់រ គឡើ� ្រ៉ុដន្ បពះអរាចាេ់ បាន េនយា ថ្ បទង់ នឹងគ�ៀ្រចុំ ែលៃជូវ េបរា្រ់ ពួក គ�ើង គដើម ត្ី �កសា ប្្រ់ ោុំង បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បទង់ 

[ េរូមគមើល នតីនហ្វទតី ១ ៣:៧] ។ គដើម្តី ថ្វា� ដរ្វា� មួ�ភា្ ក្ញង ដ្រ់ តបមរូវ ឲ្យរាន គេចក្តី ែុំគនឿយ៉ាង ខាលាុំង គៅ គពល 

ដុំ្ររូង ។. . . ខ្ញុំ គែឿ ថ្ វា អាច ផាតាច់ ចុំណង នន ភាព បកតីបក គោ� ក្�រាន ែុំគនឿ ថ្វា� បតឡ្រ់ គៅ បពះអរាចាេ់ វិញ នរូវ ដែក្ ដដល រាន 

្រន្ធិច្រន្លួច �្រេ់ គ�ើង » (Opening the Windows of Heaven » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៨ ទុំព័� ៥៩ ) ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៣–១២០ ( គមគ�ៀនទតី ២៥ )

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់សូមបរ្ហាញក្រោសដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិងដរ្វាយប្្សង

ៗ។សូមឲ្យសិស្សកសនមថាពួ្រប្បទើបថតរ្រោៃកោ្រ់មួយចំៃួៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យោ៉ាៃ់សាមៃពរីចៃួំៃកោ្រ់បនាះ។

• បតើកោ្់រចំៃួៃបែុណ្ឹងកតូវបង់ដរ្វាយមួយភា្ដប់បែុនាមៃ?

សូម្រត់ចំៃួៃកោ្់រនៃដរ្វាយមួយ្រ្ននុងដប់បនាះបៅ្រថៃលែងកតឹមកតវូបៅបលើក្រោសបនាះបហើយសួរសំណួរខាងបករោម៖

• កបសិៃបបើបយើងថច្រ១0ភា្រយនៃកោ្់រចំណូលរបស់បយើង្រ្ននុងចំបណ្មខ្ទង់បរិចាច្ប្្សងៗបទៀតបៅបលើក្រោសបៃះបតើ

បយើងោៃបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បពញបលញថដរឬបទ?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថា១0ភា្រយនៃកោ្រ់ចំណូល

របស់បយើង្ ួរថតកតូវោ្រ់្រ្ននុងខ្ទង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។រោរបរចិាច្ប្្សងៗបទៀតថដលពួ្រប្បរិចាច្្ឺជាមូលៃិធិប្្សង

បទៀតបករៅពរី១0ភា្រយបនាះ)។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ោនាបៅវិញបៅម្រអំពរីរោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលមូលៃិធិនៃដរ្វាយ

មួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃបកបើកោស់។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់របសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១១9:២។

• បោងរាមខ២,បតើមូលៃិធិដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃបកបើសករាប់អ្វរីខលែះ?(ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់កតូវោៃបកបើ

‹សករាប់រោរ្រសាងដំណ្្រ់របស់[កពះអរាចស់][្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ]ៃិង«សករាប់រោរសង់ក្ឹះនៃស៊ីយែូៃៃិង

សករាប់បព្វ�ិតភាព»[្្គត់្ ្គង់ហិរញ្ញវតថែនុដល់ថ្្ន្រប្្សងបទៀតនៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ដូចជារោរសាងសង់ៃិងរោរ

ថ្រ្រសាសាលាកប�ុំរោរប្រថកបៃិងបោះពុម្ពកពះ្ ម្ពរីរៃិងរោរឧបតថែមដល់អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាៃិង្ិរច្ចរោរពង្សកបវតតេិ

បៅទូទាំងពិ្ ពបលា្រ]។អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាសព្វន្ងៃបៃះសាសនាចក្រពុំ�ំោ្រ់បំណុលរបស់ប្បទ។សូមសរបសរ

បសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មូលៃិធិនៃ�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់ពតូវបាៃគពបើពបាស់គ�ើម្បីោងសង់ព្រះវិហារ

បរិសុទ្ធៃិងគ�ើម្បីសគពមចកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១១៩:៥–៧

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់្រីចបារែ់ដង្វាយមួយភា្ក្ននុងដរែ់

សូមអបញជើញសិស្សពរីនា្រ់ឲ្យចូលរួមបដើរតួសថម្ងមួយ។សូមចាត់ឲ្យសិស្សរានា្់រសថមតេងបធ្វើជាសរា�ិ្របសាមះកតង់រានា្រ់នៃ

សាសនាចក្របហើយសិស្សទរីពរីរសថមតេងបធ្វើជាអ្ន្រមិៃថមៃជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ។សូមឲ្យសិស្សទរីពរីរៃូវក្រោសមួយសៃលែឹ្រ

បោយសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើក្រោសបនាះ៖ខ្នុំ បាន ឮ ថ្ អ្ក បាន បរ់  ១០ ភា្រយ នន ្បាក់ ចំណូល របស ់អ្ក ងៅក្នុរ 

សាសនាច្ក របស់ អ្ក ។ ងហ្រុអ្ដី អ្ក ចរ់ងធ្ើ ណបប ងនាទះ ?

សូមឲ្យសិស្សទរីពរីរអាៃសំណួរឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្សទរីមួយឲ្យបឆលែើយ។បនាទាប់ពរីសថមតេងចប់សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្រ់ពរីរបបៀប

ថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយចបំោះសំណួរបនាះ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារាៃចបមលែើយល្អៗជាបកចើៃចំបោះសំណួរបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១9:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ខលែះោៃថដលសបកមចោៃរាមរយៈរោរបោរពកបតិបតតេិចបំោះចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់។

• បោងរាមខ6បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលសបកមចោៃរាមរយៈរោរបោរពកបតិបតតេិចំបោះចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់?

(ថញ្រថដៃដរីស៊ីយែូៃបចញជាបរិសុទ្ធដល់កពះអរាចស់)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ខ្ម្ពរីរបៃះសូមពៃ្យល់ថារោរថញ្របចញជាបរិសុទ្ធសំបៅបលើរោរោមៃអំបពើោប—បរិសុទ្ធសាអាតស្អំៃិង

បរិសុទ្ធរាមរយៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។បលើសពរីបៃះសូមរំឭ្រសិស្សថាស៊ីយែូៃ្ ឺជារាៃៃព័យបលើសពរីទរីរាំងបៅបទៀត

វ្ ឺជាមៃុស្សថដលជា«អ្ន្រថដលរាៃចិតតេល្អសុទ្ធសាធ»(្�ៃិងស�9៧:២១)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបឥទ្ធិពលនៃរោរបោរពរាមចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ជាោ្រ្យសមតេរីផ្ទាល់របស់ខលែលួៃ។បទាះជាសិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា្រតេរីពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ការបង់�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់ផញកគយើងមានាក់ៗ

ៃិងោសនាចពកគចញជាបរិសុទ្ធ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរាៃវិធរីណ្ខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថារោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់�ួយថញ្របុ្្គលរានា្រ់ឲ្យបរិសុទ្ធ?

សូមបមើលសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ ងយើរ ្្រូវបាន ្បទាន ពរ តាមវិធដី ណា ខទ្ះ ងៅងពល ងយើរ រសង់ៅ តាម ចបាប់ ដង្វាយមួយ ភា្ 

ក្នុរ ដប់ ងនាទះ ?អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីចបាប់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុង

ដប់។អ្ន្រ្រ៏អាចថ្លែងទរីបនាទាល់ោៃ្ ងថដរ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេបសច្រតេរី�ំបៃឿបោយរោរថាវាយ១0ភា្រយនៃ

ធៃធាៃរបស់ពួ្រប្ជាដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ចបំោះកពះអរាចស់។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖សាេនាចបក្រ្ជូ�គៅ�ដ្ឋមធិេេួ�ីភា្ខាងគែើង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៣–១២០ ( គមគ�ៀនទតី ២៥ )

សមសរៀៃបនាទាប់ (សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១–១២៣ការសាថាបនាទដីកករុ្សៅវូ)

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរោរសា្រល្បងនានាថដលពួ្រប្ោៃ�ួបកបទះៃិងអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំង

បនាះ។បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថបបណ្កបសិៃបបើអ្ន្រកតូវោៃបចាទកបរោៃ់បោយខុសឆ្គងបហើយចាប់ោ្រ់្ ុ្របនាះ?សូមពៃ្យល់

ថាបៅអំ�នុងសោតាហ៍បករោយពួ្រប្ៃឹងស្ិរសាពរីបោលរោរណ៍មួយចៃំួៃថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបរៀៃអំ�នុងបពលរោរោ្រ់

្ុ្របោយអយុតតេិធម៌របស់បលា្របៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបបី៊រធរីរួមទាំងកពះរា�បំណងរបស់កពះអរាចស់ថដលបបណ្ដាយឲ្យបយើងទទួលៃូវ

បទពបិសាធៃនៃរោរសា្រល្បងបនាះ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

១២១:១–១០; ១២២
បមបរៀៃទរី១២6៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:១–១0;១២២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:១–៦

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី អ្ិសាឋានស្ម្រែ់្ ួករែរិស្ុរ្តដលរង្រុកខេ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមថារាៃមិតតេរានា្រ់ឬមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់្រំពុងឆលែងរោត់បទពបិសាធៃ៍លោំ្រមួយ។នាងបរ្ហាញអ្ន្រ

ថានាងពុំយល់ពរីមូលបហតុថដលនាង្រំពុងរងទ្ុរ្ខថបបបនាះប�ើយបហើយថានាងរាៃអារម្ណ៍ថាកពះហា្រ់បរីដូចជាបោះបង់នាង

បចាល។

• បតើអ្ន្រៃឹងកោប់អ្វរីខលែះដល់មិតតេរបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះបបើសៃិអ្ន្រជារានា្រ់ថដល�ួបបទពិបសាធៃ៍នៃរោររងទុ្រ្ខទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃទូនាមៃៃិងលួងបលាមពយារោរីយែូថសបស្៊ីធអំ�នុងបពលនៃបទពបិសាធៃ៍ដ៏លំោ្របំ្ ុតមួយ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថស្វងរ្ររបបៀបនានាថដលកពះបៃ្ទតូលនៃកពះឱវទៃិងរោរលួងបលាមរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:–១២3អាច�ួយពួ្រប្ឆលែងរោត់រោរសា្រល្បងរបស់ខលែលួៃផ្ទាល់។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី3១ថខតុលាឆ្នាំ១៨3៨ចចហុរីងបខលែជាសរា�ិ្ររានា្រ់នៃសាសនាចក្រៃិងជាវរបសៃរីយឯ្ររានា្់រ

បៅ្រ្ននុង�ួរ�រីវពលរដ្ឋមិសសួរីោៃ្រ្បត់ៃឹងពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។ហុរីងបខលែោៃកោប់យែូថសបស្៊ីធថាសរា�ិ្រនៃ�ួរ�រីវពល

រដ្ឋមិសសួរីថដលោៃវយកបហារព្ួរបរិសុទ្ធបៅហាវាបវសរដ្ឋមិសសួរីចង់�ួបបលា្រសា្រសួរបដើម្បរីរ្រដំបណ្ះកសាយ

ចបំោះភាពមិៃចុះសកមងុោនាបោយសៃតេិភាព។បៅបពលយែូថសបៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតោៃម្រដល់សករាប់

រោរសា្រសួរបនាះពួ្រ�រីវពលោៃចាប់បោយបចាទពួ្រប្ថាជាទណ្ឌិតស្រ្គម។បោយសារបៅថខបនាទាប់ម្រយែូថសប

ស៊្ីធៃិងអ្ន្រោ្រ់ពព័ៃ្ធៃឹងបលា្រកតូវោៃបធ្វើោបៃិងប�រសតេរីបៅបពលសកតូវរបស់ព្ួរបលា្រោៃោ្រ់ពួ្របលា្រ្រ្ននុង្ ុ្របៅ

អ៊ិៃឌរីថបែៃថដៃស៍រដ្ឋមិសសួរីៃិងរិចមែុៃរដ្ឋមិសសួរី។ខណៈ្រំពុងរង់ចាំរោរសា្រល្បងបៃះថដលបផ្តាតបលើរោរបចាទកបរោៃ់

ខុសឆ្គងៃិងបធ្វើប�ើងបោយោមៃដំបណើររោរកតឹមកតូវបនាះយែូថសបស្៊ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតកតូវោៃបតេតូរឲ្យបៅ

បៅ្រ្ននុង្ ុ្រមួយបៅលរីបប៊ីធរីរដ្ឋមិសសួរីបៅថ ង្ៃទរី១ថខធ្នតូ។

អ�ំនុងបពលបួៃថខបករោយម្របងកបុសរបស់ពយារោរីនហរុមអា�ិចសាៃ់បឌើររា៉ា្របរ៉ន�រា៉ាៃនវ៉តៃិងរោលរីបោលវីៃកតវូោៃ

ជាប់បៅ្រ្ននុង្ ុ្រងងឹតជាៃ់បករោមនៃ្ ុ្រលរីបប៊ីធរីអ�ំនុងបពលរដូវររ្ថដលកតជា្រ់ដ៏ល្វរីង�ូរចត់។ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃ្រ៏ោៃបៅជាមួយ

ពួ្រប្មួយរយៈថដលបែុថៃតេបៅក្រមោៃអៃុញ្ញាតឲ្យោត់រួចបទាសបៅចុងថខម្ររាឆ្នាំ១៨39។បោយខាលាចរោរ្ំរាម្រំថហងពរី

ព្ួរខាលាំងសកតូវបងកបុសរិ្រដុៃពុំោៃបចញពរី្ ុ្រប�ើយរហូតដល់បដើមថខ្រុម្ៈ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យដឹងពរីពរីសាថាៃភាពបឃ្របៅថដលពយារោរីៃិងមិតតេ្្ិ្ររបស់បលា្រោៃ�ួបខណៈបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរីបនាះ

អ្ន្រអាចបកបើសកត់ឬអ្វរីប្្សងបទៀតបដើម្បរី្ ូសន្្ទ្រករាលឥដ្ឋឲ្យរាៃរាងបួៃក�ងុថដលរាៃទំហំ4�3្ុណ4�3ថមែកត។សូម

ពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជាទំហំកបហា្រ់កបថហលៃឹង្រករាលនៃ្ ុ្របនាះ។ដំបូល្ ុ្ររាៃ្រំពស់កបថហល១�៨ថមែកតៃិង២ថមែកត។

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១–១២៣ រាន េុំ្ុរបត ដដល បាន គបែើេគ�ើេ ឬ 

េុំ្រុបត មក ពតី ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គៅ ក្ន់ សាេនាចបក ក្ល្រ�ិគច្ទចុះ ន្ងៃ ទតី ២០ 

ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៩ ។ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន េ�គេ� េុំ្ុរបត ម�ួ ខណៈ ដដល គលាក 

នធិង នដ្រូ ពតី�្រតី នាក់ គទៀត កុំពុង ជា្រ់ គៅក្ញង ្ ុក លតីគ្រ៊ី្តី ។ គៅក្ញង េុំ្រុបតគនះ ពយាក្�ី 

្រញ្ចជូល ក្�អ្ធិសាឋានខលៃះៗ �្រេ់ គលាក គោ� បាន េុុំ បពះអរាចាេ់ ឲ្យ ប្រោន ព� ដល់ 

គលាក នធិង នដ្រូ គែ្សងៗ �្រេ់ គលាក នធិង ពួក្រ�ិេុទ្ ោុំងអេ់ ដដល �ងទុកខេ គោ�សា� 

ទគង្វើ �្រេ់ រា�េបតរូវ �្រេ់ ខលៃលួន ។ គលាក ក៏ បាន ្រញ្ចជូល ចគមលៃើ� ដដល គលាក បាន ទទួល 

គៅ ក្ញង ក្�អ្ធិសាឋាន ោុំង គនាះ ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៦ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:១–១០; ១២២

អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យបោបល់ដល់សិស្សបមើលរូបភាពនៃ្ ុ្រលរីបប៊ីធរីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្្ងថដរ(សូមបមើលរូប្តកបវតតេិសាកសតេ

សាសនាចក្ររូប្តទរី១២«្ុ្រលរីបប៊ីធរី»)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមថាបតើវរាៃសភាពថបបណ្ថដលបៅជាប់្រ្ននុង

្ុ្រដ៏តូចថបបបនាះជាមួយមៃុស្ស4ឬ៥នា្រ់បទៀតអស់រយៈបពល4ថខនារដូវររ្បនាះ។រោំងបង្អលួចពរីរតូច្ តេល់ពៃលែឺតិចៗ

បហើយបៅខាងបករៅបង្អតូចទាំងបៃះមៃុស្សនានាោៃបសើចចំអ្រៃិងប�រសតេរីទណ្ឌិត។ទណ្ឌិតបដ្របលើចំបបើងដ៏្រខ្វ្រ់បលើ្រករាល

បនាះ។រោរ្តេល់ឲ្យដ៏សតេលួចបសតេើងរបស់ពួ្របលា្ររួមរាៃធុងមួយសករាប់ោ្រ់លាម្រ។រាៃបពលខលែះយែូថសបោមៃសូម្បរីថត

្ួយមួយថដលវកោៃ់ថតទ្ុរឲ្យទណ្ឌិតដណតាប់រោរោរពរីអារោសធាតុដថ៏សៃកតជា្រ់បែុបណ្ណះ។មតេងរាកាលអាហាររាៃជាតិ

ពុលបហើយបៅបពលខលែះវ្ ួរឲ្យបខ្ពើមណ្ស់ថដលពួ្របលា្រកោៃ់ថតបរបិភា្បដើម្បរី្រុំឲ្យឃ្លាៃបែុបណ្ណះ។ព្ួរបលា្រ្រកមរាៃ

អ្ន្រម្រសួរសុខទ្ុរ្ខណ្ស់បហើយរាៃរោរឈឺចាប់ជាខាលាំងបោយោៃឮរោររងទ្ុរ្ខរបស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវបបណតាញបចញពរីរដ្ឋ

មិសសួរីបៅោ្រ់្រណ្ដាលនៃរដូវររ្របនាះ។

• បតើអារម្ណ៍ឬ្ំៃិតអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចរាៃបបើសិៃជាអ្ន្រោៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចយែូថសបបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២១–១២3រួមរាៃៃូវសំបកុតមួយថដលោៃបក�ើសបរើសម្រពរីពយារោរី

បៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធថដលបលា្រោៃសរបសរបៅ�ិតចុងបញ្ចប់នៃរោរជាប់�ុំឃ្ំងរបស់បលា្របៅ្ុ្រលរីបប៊ីធរី។សំបកុតបនាះ

រួមរាៃរោរអធិសាឋាៃមួយចំៃួៃរបស់យែូថសបទូលអង្វរដល់កពះអរាចស់។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីឲ្យនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:១–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើល

សំណួរៃិងរោរទូលអង្វរថដលពយារោរីោៃបរ្ហាញដល់កពះអរាចស់។(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ខ១ៃិង4,អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាពនាលា្ ឺជាអោរមួយឬសំណង់មួយប្្សងបទៀតថដល្ តេល់ជាទរី�កម្រ)។

• បតើសំណួរៃិងរោរទូលអង្វរអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ?បតើរាៃអ្វរីខលែះបទៀតថដលបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃភាពអសាចរ្យពរីខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:៧–១០;១២២

្្ះអម្ចាស់លួងជោម្ យាការីយ៉ូតសរែស៊្មី្

សូមពៃ្យល់ថាចបមលែើយមួយចំៃួៃរបស់កពះអរាចស់បៅៃឹងរោរអធិសាឋាៃរបស់យែូថសបស្៊ីធរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១២១:៧–២៥ៃិង១២២:១–9។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:៧–

១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបោលរោរណ៍នានាថដលោៃ�ួយយែូថសបស៊្ីធៃិងនដ្ូរបស់បលា្រ

អំ�នុងបពលពួ្រប្បៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរី។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលពួ្រប្បរៀៃពរី

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

បករោយពរីទុ្របពលឲ្យក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូម

សរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ្ ឺជាបោលរោរណ៍បរីថដលពួ្រប្អាចរ្រប�ើញ៖

គៅគ្លគយើងអំោវនាវគៅកាៃ់ពទង់គៅក្នុងពោនៃគសចក្តបីគវទនាៃិងការឈឺចាប់គនារះគយើងអាចទទួលក្ដបីសុខោៃ្ដរបស់

ពទង់។

គបើសិៃគយើងតស៊ូៃឹងការោកល្ងបាៃពបគសើរគៅក្នុងជបីវិតរផមងោលាប់គៃរះគនារះព្រះៃឹងពបទាៃ្ រ�ល់គយើងនាគ្លគៃរះ

ៃិងគៅក្នុងគ្ល�៏អស់កល្។

គៅគ្លនៃការោកល្ងគនារះគយើងអាចរកគ�ើញការលួងគោមៃិងការោំពទ្ បីសំណាក់មិត្តភក្តិ�៏្ ិតទាំងឡាយ។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗបហើយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាពរីសំណួរខាងបករោម។សូមសួរមួយសំណួរមតេងៗបោយទ្ុរបពល

ក្ប់កោៃ់បដើម្បរីពិភា្រសា។

• បតើរោរសូ៊កទាំៃឹងរោរសា្រល្បងខុសោនាៃឹងរោរស៊ូកទាំរោរសា្រល្បងបោយអំណត់ដូចបមតេចខលែះ?

• បតើអ្ន្រសាគល់ៃរណ្រានា្រ់ថដលជា្ ំរូនៃរោរស៊ូកទាំៃឹងរោរសា្រល្បងបោយអំណត់ថដរឬបទ?

បនាទាប់ម្រសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាជាមួយនដ្ូ

របស់ខលែលួៃ។
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• កពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាបសច្រតេរីទំនាស់ៃិងបសច្រតេរីបវទនារបស់យែូថសបស្៊ីធ្ឺ«កោៃ់ថតមួយថ្លែតបែុបណ្ណះបទ»

(្�ៃិងស�១២១:៧)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?បតើទស្សៃវិសព័យបៃះអាច�ួយបយើងឲ្យស៊កូទាំ

រោរសា្រល្បងរបស់បយើងបោយអំណត់ោ៉ាងដូចបមតេចបៅ?

សូមទុ្រឱរោសឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្រាៃបៅបពលពួ្រប្ោៃទទួលភាពសុខសាៃតេរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

អំ�នុងបពលនៃរោរលំោ្រ។

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ នរណា នឹរ ណស្ររក ការទ្ូនាមាន និរ ពរជ័យ តាមរយបៈពយាការ ីយ៉ូណសប 

ស្ម៊ីធ ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះបៅបពលពួ្រប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២២:១–4

បោយបសងៃៀមសាងាត់។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យពិចារណ្ថាបតើខ២–3ពិពណ៌នាពរីចបមលែើយ

បនាះឬអត់។

• បតើបយើងបៃតេទទួលរោរទូនាមៃពរីយែូថសបស្៊ីធរាមរបបៀបណ្ខលែះ?បតើបយើងទទួលសិទ្ធិអំណ្ចៃិងពរ�ព័យរាមរយៈបលា្រ

បោយរបបៀបណ្ខលែះ?

• បតើរោរសៃយាអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធ?

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២២:៥–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលកពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃយែូថសបស្៊ីធអំពរីរោរលំោ្រថដលបលា្រៃិងមៃុស្សដនទ

បទៀត្រំពុង�ួបកបទះ។

• បោងរាមខ៧,បតើលទ្្ធ លវិ�ជរាៃអ្វរីខលែះថដលោៃទទួលម្រពរីបសច្រតេរីបវទនាៃិងរោរឈឺចាប់?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

សំណួរបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ការឈឺចាប់អាចែ្តល់ជាបទ្ិគោធៃ៍ៃិងជាគសចក្តបី

ល្អសពមាប់គយើង)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវុឺតលរីៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់ពរីរបបៀបថដលរោរឈឺចាប់អាចប្រើតរាៃសករាប់ជាបសច្រតេរីល្អសករាប់បយើង។

« អ្ក ប្រដហល ជា រាន អា�មមេណ៍ ឯគក្ គៅ គពល គេចក្តី ទុំនាេ់ ចរូល មក ក្ញង ែតីវិត អ្ក ។ អ្ក ប្វ ីកបាល 

គហើ� នឹក ឆងៃល់ ថ្ ‹ គហតុអ្វតី ជា �រូ្រ ខ្ញុំ › ?

« ្រ៉ុដន្ គៅ ទតី ្រុំែុត ទុកខេបពួ� គនះ នឹង គកើត រាន ចុំគោះ គ�ើង រានាក់ៗ ។ គៅ គពល ខុេៗោនា មនេុ្ស ប្្់រ �រូ្រ 

បតរូវ ដត ែួ្រ នឹង ទុកខេបពួ� ។ ោមនន�ណារានាក់គចៀេែុតគឡើ� » ។. . .

« ក្� គ�ៀន េ៊រូបោុំ ក្ញងបោ នន ក្� ខកចធិត្ ក្� �ងទុកខេ នធិង គសាកគៅ ្ឺ ជា ដែ្ក នន ក្� ្រុំោក្់រុំ្រ៉ន ក្�រ្� 

�្រេ់ គ�ើង ។  ជា ញឹកញា្រ់ ្រទពធិគសា្ន៍ ោុំងគនះហាក់ ្រតីដរូច ជា ពធិបាក បោុំបទ ដតវាក៏ ជា ប្រគភទ នន ្រទពធិគសា្ន៍ ជាក់លាក់ 

ដដល ពបងតីក ក្� �ល់ដឹង �្រេ់ គ�ើង សាថា្រនា ច�ិក លកខេណៈ �្រេ់ គ�ើង គហើ� ្រគងកើន គេចក្តីគមតាតា �្រេ់ គ�ើង ចុំគោះ អ្ក 

ដនទ » (Come What May, and Love It » Ensign ឬ Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� ២៧ ) ។

• បតើថអលបឌើរវុឺតលរីៃោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីបទពិបសាធៃ៍លោំ្ររបស់បយើងអាច�ួយបយើងអ្វរីខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរី

របបៀបថដលរោរសា្រល្បងោៃ្ តេល់បទពិបសាធៃ៍ៃិងសករាប់ជាបសច្រតេរីល្អដល់ពួ្រប្។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយអ្ន្រ

អាចសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្រមុខរោដារបខៀៃបហើយបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរ។សូមឲ្យោត់្ ូសបនាទាត់ប្តេ្រមួយកបថហលមួយភា្បរីពរី

ថ ្្ន្រខាងបករោមនៃរោតារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សសរបសរអំពរីសាថាៃភាពឧបស្្គនានាថដលមៃុស្ស�ួបកបទះ។សូមឲ្យអ្ន្រ

សរបសរ្រត់ករាចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ខាងបលើបនាទាត់បនាះ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលបធ្វើបញជរីបនាះក្បក់ោៃ់បហើយសូមសួរព្ួរប្បបើសិៃពួ្រប្ធាលាប់ឮៃរណ្រានា្រ់ៃិោយថា«ោមៃៃរណ្

រានា្រ់យល់ពរីអ្វរីថដលខញនុំ្រំពុងឆលែងរោត់បនាះបទ»។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២២:៨បោយ

បសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់អាចរាៃបៃ្ទតូលបឆលែើយតបចបំោះបសច្រតេរីអធិបបាយបៃះ។បៅបពលពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរី

ចបមលែើយរបស់ខលែលួៃសូមឲ្យអ្ន្រសរបសរសរបសរោ្រ្យ្ពទះងយសមូវ្្ដីស្បៅបករោមបនាទាត់បៅបលើរោតារបខៀៃ។
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• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអង្គសប្រ្គះ«ោៃចុះទាបជាងរោរណ៍ទាំងបនាះបៅបទៀត»វរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(ពរីមុៃសិស្ស

បឆលែើយសំណួរបៃះអ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្អាៃៃរីនហ្វទរី២9:២0–២១,អាលរា៉ា៧:១១,ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

៨៨:៥–6។សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញអំពរីបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះ៖ព្រះអង្គសគ្ង្ររះ

បាៃរងទុក្ខៃូវការឈឺចាប់ៃិងគសចក្តបីគវទនានៃមៃុស្សទាំងអស)់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្រតេរីពិតបៃះអាចរាៃកបបោ�ៃ៍ចំបោះយែូថសបស្៊ីធៃិងនដ្ូរបស់បលា្របៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរីោ៉ាង

ដូចបមតេច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរ

វឺុតលរីៃឲ្យឮៗ៖

« គោ� សា� បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ បាន �ងទុកខេ យ៉ាង មហធិរា បទង់ �ល់ ពតី ក្� �ង ទុកខេ �្រេ់ គ�ើង ។ បទង ់�ល់ ពតី 

ភាព គសាកគៅ �្រេ់ គ�ើង ។ គ�ើង ែួ្រ គ�ឿង លុំបាកៗ គដើម្តី គ�ើង អាច រាន គេចក្តី គមតាតា ក�ុណា នធិង ក្� 

�ល់ ដឹង ក្ន់ដត គបចើន ចុំគោះ មនុេ្ស គែ្សង គទៀត ។

« េរូម ចងចាុំ ្រន្ទជូល ដ៏ ឧត្ម �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ គៅ ក្ន់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គៅ គពល គលាក បាន �ង 

ទុកខេ ជាមួ� នឹង ពួក នដ ្ រូ �្រេ់ គលាក គៅ ក្ញង ភាព ងងឹត អា្់រអួ� នន ្ ុក លធិគ្រើ្តី ។. . .

« . . .�៉រូដេ្រ បាន ទទួល ក្�លួងគលាម គោ�សា� បពះ្រន្ទជូល គនះ គហើ� គ�ើង ក៏ អាច គ្្វើ ដរូគចានាះ ែងដដ� » (« Come What 
May, and Love It, »ទុំព័� ២៧ ) ។

• បតើរោរ�ួប«បញ្ហាលំោ្រៗ»អាចបបងកើៃរោរអាណិតអាសូរៃិងរោរយល់ចិតតេមៃុស្សដនទបទៀតបោយរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២២:9បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរ

បៃះទា្់រទងៃឹង�រីវិតៃិងរោរបបកមើរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៏ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២២:9ទា្រ់ទងៃឹងអ្ន្រដូចបមតេច?បតើខ្ម្ពរីរបៃះអាចពកងឹងអ្ន្រ

អំ�នុងបពល�ួបរោរលំោ្រដូចបមតេច?

សូមពៃ្យល់ថាមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីសំបុកតបៃះកតូវោៃសរបសររួចកពះអរាចស់ោៃបបើ្រ្ លែតូវឲ្យយែូថសបៃិងនដ្ូរបស់បលា្រ

ោៃ�ួប�ំុជាមួយព្ួរបរិសុទ្ធមតេងបទៀតបៅរដ្ឋអិលលរីបណ្យ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះ្ ង់បៅជាមួយអ្ន្របបកមើកទង់្ឺយែូថសប

ស្៊ីធបពញមួយ�ិវិតរបស់យែូថសប។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបបើសិៃបយើងបៃតេបៅបសាមះកតង់អ�ំនុងបពលនៃរោរសា្រល្បងរបស់

បយើងបនាះកពះៃឹង្ ង់បៅជាមួយបយើង្ ងថដរ។បដើម្បរីបញ្ចប់សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់ខាងបករោមថដលយែូថសបស្៊ីធោៃថ្លែង

បៅ�ិតចុងបញ្ចប់នៃ�រីវិតរបស់បលា្រ៖«កពះដ៏រាៃមហិ្ធរិទ្ធិ្ ឺជាថខលរបស់ខញនុំបហើយបតើៃរណ្ហា៊ាៃបធ្វើអ្វរីខញនុំបកោះកពះ្ ឺជាមិតតេ

សំឡាញ់របស់ខញនុំបនាះ?»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,៥:២៥9)។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

ពីរាតិកាននខគម្ីរ

េរូម េួ� េុំណ�ួ ដដល នឹង ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ 

វិភា្ ពតី នន ខ្ម្ពតី� ។ ឧោហ�ណ៍ អ្ក 

អាច េួ� េុំណួ� ដដល ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ  

(១) ពធិនធិត្យ គមើល ពតី វ្្គ្រទ បពះ្ម្ពតី� មួ� 

គោ� ទទួលពនលៃឺពតី្រទ្ម្ពតី� គែ្សង គទៀត 

(២) ពន្យល ់ឲ្យ ចបាេ់ ពតី អតថែន័� នន ោក្យ 

ឬ ឃ្លា ឬ (៣) វិភា្ ព័ត៌រាន លម្អធិត នន 

ដខ្ស គ�ឿង ឲ្យ ក្ន់ដត�ល់ បាន េ៊ីែគបរៅ ។ 

ក្�គឆលៃើ� េុំណួ� ដ្រ្រ គនាះ នឹង ែួ� េធិេ្ស 

ឲ្យ គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន �កគេើញ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ៍ នានា ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១២១:១១–៣៣
បមបរៀៃទរី១២៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:១១–33

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:១១–២៥

្្ះអម្ចាស់្ិ្ណ៌នាអំ្រីការជំនុំជ្មះតដលនឹងធាលាក់ជលើអស់អ្នកតដលជរែៀែជរែៀន្ ួករែរិសុ្រ្

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖« ្្រូវ ចា្រ់ទ្ុក ពួក មរមន ជា ស្្រូវ ងហើយ ្្រូវ សរាលាប់ 

ផ្តាច់ ពូជ » ។

បៅបពលចាប់ប្តេើមថានា្រ់បរៀៃសូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនម្ ិតថានាកពឹ្រមួយបៅបពលព្ួរប្្រំពុងបចញពរី្ ្ទះបនាះពួ្រប្ោៃ

ប�ើញរោរកបរោសបៃះបិទបៅរាត់ទាវារ្្ទះររបស់ខលែលួៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ព័យខាលាចថដលកតូវបចញពរី្ ្ទះថដរឬបទ?បតើអ្ន្រៃឹងបៅរ្រ�ំៃួយបៅ្រថៃលែងណ្?បតើអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ដូចបមតេច

បបើសិៃអ្ន្រដឹងថាបសច្រតេរីកបរោសបនាះបចញម្រពរីមិតតេ្្រតេិចាស់ៗមួយចំៃួៃរបស់អ្ន្របនាះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទកបវតតេិសាកសតេនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១,សូមពៃ្យល់ថារាៃមិតតេ្្រតេិរបស់យែូថសប

ស្៊ីធមួយចំៃួៃថដលធាលាប់បសាមះកតង់ៃឹងបលា្រថបរជាកបឆំ្ងទាស់ៃឹងបលា្របៅវិញ។រាៃមិតតេ្្រតេិពរីរនា្រ់្ឺ្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាស

ៃិងអួរសុៃនហឌជាសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់។បុរសទាំងពរីរនា្រ់បៃះោៃចុះហតថែបលខាបលើបសច្រតេរីថ្លែងសចាច

(បសច្រតេរីសម្ប្)ថ្រលែងរោលាយមួយបោយបចាទកបរោៃ់យែូថសបស្៊ីធៃិងសរា�ិ្រសាសនាចក្រដនទបទៀតអំពរីថ្ៃរោរនៃរោរបណ្

បតញសកតូវរបស់ខលែលួៃបចញបោយរោរដុតៃិងបំផ្លាញកទព្យសម្បតតេិរបស់ព្ួរប្។លិខិតថ្លែងសចាចបនាះោៃ�កមុញឲ្យរោឋា្ិោល

នៃរដ្ឋមិសសួរីបចញបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍មួយថដលសាគល់ថាជារោរបញ្ជាឲ្យសរាលាប់ផ្តាច់ពូ�បោយកបរោសថាកតូវថត្រំបទចពួ្រ

មរមៃបចាលឲ្យសាបសូៃ្យឬបបណតាញបចញពរីរដ្ឋបៃះ។បសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោតារបខៀៃបៃះ្ ឺជារោរដ្រកសង់ផ្ទាល់ម្រ

ពរីរោរបញ្ជាឲ្យសរាលាប់ផ្តាច់ពូ�។(្ូរា៉ាសប៊ីរា៉ាសកតូវោៃរោត់រោលបចញបៅន្ងៃទរី១៧ថខមិនាឆ្នាំ១៨39បហើយោៃ

ក�មុ�ទឹ្រមតេងបទៀតបៅន្ងៃទរី១6ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨៥៧។អួរសុៃនហឌកតូវោៃដ្របចញពរី្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

បៅន ង្ៃទរី4ថខឧសភាឆ្នាំ១៨39បហើយោៃោ្រ់ចូល្រ្ននុង្រូរ៉ុមវិញបៅន្ងៃទរី២៧ថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨39)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១–១២3្ឺជាថ្្ន្រនៃលិខិតដ៏បំ្ុស្ ំៃិតមួយរបស់ពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធថដលោៃសរបសរឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបៅថខមិនាឆ្នាំ១៨39ខណៈថដលបលា្របៅជាប់្ ុ្រលរីបប៊ីធរី។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:១១–១៧បោយបសងៃៀមសាងាត់បដើម្បរីរ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរីោៃបរៀៃពរីកពះអរាចស់

ទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះអស់អ្ន្រថដលោៃបចាទកបរោៃ់អ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់អំពរីអំបពើរំលង។សូមឲ្យព្ួរប្

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១ ្ឺ ជាក្�ដកបេង់ ពតី លធិខធិត ដ៏ ្រុំែុេ ្ ុំនធិត ដដល 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន េ�គេ� គៅ ក្ន់ ពួក្រ�ិេុទ្ ចុះ ន្ងៃ ទតី ២០ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៩ 

ពតី ្ ុក លតីគ្រ៊ី ត្ី ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:១១–៣៣ ពធិពណ៌នា អុំពតី 

ក្�ែុំនុុំែបមះ ដដល នឹង ធាលាក់ គលើ ពួក ទុច្ច�ិត នធិង វិវ�ណៈ ដដល បាន េនយា ដល់ មនុេ្ស 

ដដល ក្លាហាន ។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

បរិបទនន្ពោះគម្ីរ

េធិេ្ស អាច សាគល់ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ៍ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� បាន ក្ន់ ដត 

ប្រគេើ� គៅគពល ពួកគ្ �ល់ ពតី ្រ�ិ្រទ 

ប្រវត្ធិសាបេ្ គៅ ក្ញង ្រណដាដុំ ខ្ម្ពតី� ដដល 

ពួកគ្ កុំពុង េធិកសា ។ វិ្ តី ម�ួ គដើម្តី គ្្វើ 

កធិច្ចក្� គនះ ្ឺ បតរូវឲ្យេធិេ្សោក់ខលៃលួនគ្ 

គៅក្ញងសាថានភាព �្រេ់ អ្ក ដដល គៅ ក្ញង 

ខ្ម្ពតី� គហើ� ពធិចា�ណា ពតី �គ្រៀ្រ ដដល 

ពួកគ្ រាន អា�មមេណ៍ នធិង គ្្វើ េកមមេភាព 

គៅ ក្ញង សាថានភាពបេគដៀងោនាគនះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៧៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:១១–៣៣

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«បសច្រ្រីសង្ឹមរបស់ព្ួរប្ៃឹងកតូវថប្របខ្ទចខ្ទរីបហើយបសច្រតេរីកោថានារបស់ព្ួរប្ៃឹងកតូវោៃរលាយោត់

បៅ»រាៃៃព័យដូចបមតេច?(អស់អ្ន្រថដលកបឆ្ំងទាស់ៃឹងអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់បៅទរីបំ្ុតៃឹងោមៃបជា្�ព័យរាម

បំណងខលែលួៃប�ើយ)។

• បៅ្រ្ននុងខ១3ៃិង១៧,បតើបហតុ្លអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃសករាប់មូលបហតុថដលមៃុស្សខលែះោៃ

បចាទកបរោៃ់ដល់អ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចស់អំពរីអបំពើោប?(អ្ន្របចាទកបរោៃ់«ដួងចិតតេ[កតូវោៃ]ពុ្ររលួយ»

បហើយពួ្រប្្ ឺជា«ពួ្រអ្ន្របបកមើនៃអំបពើោប»ៃិង«្រូៃបៅនៃរោរមៃិបោរពកបតិបតតេិ»)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:១៨–២២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀង

រាមបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរព្ួរប្រ្របមើលលទ្ធ្លបថៃថែមបទៀតថដលៃឹងប្រើតរាៃម្របលើអស់អ្ន្រថដលបចាទកបរោៃ់ខុសឆ្គងបហើយកបឆំ្ង

ៃឹងពួ្របរិសុទ្ធ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបដើម្បរីកតូវោៃ«រោត់បចញពរីពរីធរី

បរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃដណំ្្រ់របស់[កពះអរាចស់]»(ខ១9)រាៃៃព័យថាកតូវោត់បង់ឬបំថប្របចញពរីពរ�ព័យថដលទា្រ់ទង

ជាមួយៃឹងពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សូមកោប់សិស្សថាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ថ្រលែងរោលាយម្រពរីសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដល្រ្បត់សាសនាចក្រៃិងមៃុស្សដនទបទៀតរួម

ជាមួយៃឹងរោរបញ្ជាឲ្យសរាលាប់ផ្តាច់ពូ�របស់រោឋា្ិោលោៃ�កមុញឲ្យព្ួរមៃុស្ស្ំរណ្ចបបងកើៃរោរបបៀតបបៀៃបលើព្ួរបរិសុទ្ធ។

សូមអាៃដំបណើរបរឿងខាងបករោមឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សសាតាប់ឧទាហរណ៍មួយពរីរបបៀបថដលព្ួរបរិសុទ្ធកតវូោៃកបកពឹតតេោ៉ាង

អយុតតេិធម៌បៅបពលបនាះ៖

បៅន្ងៃទរី30ថខតុលាឆ្នាំ១៨3៨្ឺបរីន្ងៃបនាទាប់ពរីរោរបញ្ជាឲ្យសរាលាប់ផ្តាច់ពូ�កតវូោៃបចញរាៃមៃុស្សកបថហល២40នា្រ់

ោៃម្រដល់្ ូមិឋាៃពួ្រមរមៃជា្រថៃលែងមួយបៅថាបរាងរា៉ាស៊ៃី្ិរៃកសូវហៃ។កសតេរីៃិងប្រង្ៗោៃរត់ភាសខលែលួៃចូលបៅ្រ្ននុង

នកពខណៈថដលបុរសៗោៃពយាោមរោរោរខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបរាងជាងថដ្រ។ថានា្់រដឹ្រនាំរានា្រ់របស់ពួ្របរិសុទ្ធ្ឺបដវីឌបអវែៃស៍

ោៃក្វីម្ួររបស់ោត់បហើយថកស្រសុំសៃតេិភាព។សបំ�ងរោំប្លែើងរាប់រយោៃបឆលែើយតបៃឹងរោរសុំរបស់ោត់ភា្បកចើៃោញ់

តកមង់បៅហាងជាងថដ្របនាះ។ពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចបនាះោៃបលើ្ររំោប ល្ែើងោញ់បោយោមៃ្រ្រីបមរាតាបៅបលើមៃុស្សក្ប់ោនាថដល

ព្ួរប្ប�ើញរួមទាំងកសតេរីបុរសចំណ្ស់ៃិង្រុរារ្ ងថដរ។អាបមៃោស្៊ីធោៃឆ្រ់្រូៃកសរីតូចពរីរនា្រ់របស់ខលែលួៃបហើយោៃ

រត់បៅជាមួយរា៉ារីបសតេដបវលរោត់ទឹ្ររាម្ លែតូវបដើរ។អារា៉ាៃោោៃៃិោយថា«បទាះបរីជាបយើងជាកសតេរីថដលរាៃ្រូៃតូចៗោៃ

រត់បដើម្បរីរស់រាៃរាៃ�រីវិត្រ៏ពួ្រ�ៃ្ំរណ្ចបៅបៃតេោញ់សរាលាប់ពួ្របយើង»(បៅ្រ្ននុងបអៃកឌូប�ៃសិៃThe Historical 
Record,ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨៨6ទំពព័រ៨4)។

ព្ួរមៃុស្ស្ំរណ្ចោៃចូលបៅ្រ្ននុងបរាងជាងថដ្របហើយោៃប�ើញរួចសរាលាប់សាបឌៀសស្៊ីធ្ូរៃកបុសរបស់អារា៉ាៃោស្៊ីធ

ថដលោៃលា្រ់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងខាងបករោមស្នបប់រាងជាងថដ្របនាះ។បករោយម្រពួ្របនាះៃិោយោនាថា«អាពងនច[្រូៃនច]

បៃះៃឹងរោលាយជានចបហើយបបើសិៃជាទុ្រឲ្យវបៅរស់បនាះវៃឹងរោលាយជាព្ួរមរមៃ»(បៅ្រ្ននុងប�ៃសិៃThe Historical 
Record,ថខធ្នតូឆ្នាំ១៨៨៨ទំពព័រ6៧3;សូមបមើល្ ងថដរប�មប៊ីអាថ�ៃៃិងហ្គិៃអិមប�អូណ្តThe Story of 
the Latter–day Saints[ឆ្នាំ១9៧6]ទំពព័រ១២៧–២៨)។អាលរា៉ាស្៊ីធជាប្អតូៃកបុសសាបឌៀសអាយុកោំពរីរឆ្នាំ

ោៃប�ើញពរីរោរបធ្វើឃ្តបលើឪព្ុរៃិងបងកបុសរបស់ខលែលួៃកពមទាំងខលែលួៃផ្ទាល់កតូវោៃោញ់ចំបៅលា។ក្រុមមៃុស្ស្រំណ្ចរ្រវ

មិៃប�ើញប�ើយបហើយបករោយម្រកតូវោៃជាសះបស្បើយោ៉ាងអព្តូតបហតុរាមរយៈរោរអធិសាឋាៃៃិងបសច្រ្រី�ំបៃឿ។បទាះបរី

ជារាៃបុរសពរីរបរីនា្រ់រួមៃឹងកសតេរីកពមទំាង្រូៃប្រ្ងោៃរត់ប្ចឆលែងទបៃលែចូលបៅ្រ្ននុង្រូៃ្្នំរួច្រតេរីោ៉ាងបហាចណ្ស់រាៃមៃុស្ស

១៧នា្់រកតូវោៃសរាលាប់បហើយរាៃ១3នា្រ់កតូវរងរបួស។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of 
Times Student Manual[Church Educational System manual,ឆ្នាំ២003]ទំពព័រ២0១២03–4;

សូមបមើល្ ងថដរHistory of the Church3:១៨3–៨៧)។មៃុស្ស្រំណ្ចបឃ្របៅទាំងបនាះមិៃកតវូោៃនាំបៅ

រោតប់ទាសចបំោះអំបពើឃ្ត្រម្របស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងតុលារោររដ្ឋមិសសួរីឬបោយសហពព័ៃ្ធថដលរាៃសិទ្ធិអណំ្ចប�ើយ។

• បតើអ្ន្រអាចរាៃអារម្ណ៍ដូចបមតេចខលែះបបើសិៃអ្ន្រ�ួបៃូវបរឿងដ៏នកពន្្សថបបបៃះ?បតើអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ដូចបមតេចបៅបពល

អ្ន្រោៃដឹងថាអ្ន្រវយកបហារបយើងៃឹងមិៃកតូវោៃទទួលខុសកតូវចំបោះទបង្វើរបស់ខលែលួៃបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:២3–២៥បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញថាកពះ

ៃឹងឲ្យព្ួរសកតូវរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយទទួលខុសកតូវចបំោះទបង្វើរបស់ខលែលួៃ។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងោៃបរៀៃពរីខ២3–២៥?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម្ ូសបញ្ជា្់របោលរោរណ៍ខាង

បករោមបៃះបោយសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ទតគ�ើញគ�ើយពជាប�ឹងពគប់កិច្ចការរបស់គយើង។អស់អ្ក

ផ�លពបឆ្ំងទាស់ៃឹងព្រះអមាចាស់ៃិងពបជារាពស្តរបស់ពទង់ៃឹងទទួលការជំៃុំជពមរះរបស់ព្រះគៅគ្លកំណត់របស់ពទង)់។

សូមអបញជើញសិស្ស្ ិតឲ្យអំពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃប�ើញមៃុស្សថដលបធ្វើខុសបហើយពុំប�ើញលទ្ធ្លភាលាមៗ។

• បតើបោលរោរណ៍ថដលបយើងប�ើញបៅ្រ្ននុងខ២3–២៥អាចទា្រ់ទងៃឹងសាថាៃភាពសព្វន្ងៃបៃះបៅបពលមៃុស្សចង់ប្ច

បចញពរីលទ្ធ្លនៃទបង្វើខុសឆ្គងរបស់ខលែលួៃោ៉ាងដូចបមតេច?
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:២៦–៣៣

្្ះសនយាជរែើកសតម្តងជសចក្តរី្ ិែដ៏អស់កល្បតាមរយៈ្្ះវិញ្ញាណរែរិស្ុរ្

បបើអាចបធ្វើោៃសូមោ្់របរ្ហាញរូបភាពយែូថសបស៊្ីធបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរី(ងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]

ទំពព័រ9៧សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)។

• បតើរោរលំោ្រអ្វរីខលែះថដលយែូថសបស្៊ីធៃិងនដ្ូរបស់

បលា្រោៃសូ៊កទាំបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១២១:២6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលបសច្រតេរីពិតមួយថដលយែូថសបស៊្ីធោៃ្រត់ករា

បៅបពលបលា្រជាប់�ំុបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរី។

• បតើបសច្រ្រីពិតអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

ខ២6?(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញចំណុចដូចខាងបករោម

បៃះ៖ព្រះៃឹងែ្តល់ចគំណរះ�ឹង�ល់គយើងតាមរយៈ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ពរីរបបៀបថដលបសច្រតេរីពិតបៃះអាចទា្រ់

ទងៃឹងពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្�ួបបទពិបសាធៃ៍លំោ្រសូមអ

បញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃទរីបនាទាល់ខាងបករោមបោយថអលបឌើរ

ថ�្ហ្វរីអព័រហូ�ិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« អ្ក អាច រាន ្រទពធិគសា្ន៍ ដឹកនាុំ ដ៏ ពធិេធិដ្ឋ ដ៏ រានវិវ�ណៈ យ៉ាង បជាលគបរៅ ជាមួ� នឹង បពះអរាចាេ់ 

ជៅក្ននុងរែ្រ្ិជសា្ន៍ដ៏ឈឺចារែ់ក្ននុងជរីវិែអ្នកគៅក្ញង ដុំគណើ� ដ៏ អាបកក់ ្រុំែុត ខណៈ េ៊រូបោុំ នឹង ភាព 

អ�ុត្ធិ្ម៌ ដ៏ គខាលាចែសា គៅគពល ប្រឈមមុខ នឹង គ�ឿងរា៉វ ដដល ពុុំ អាច ឈ្ះ បាន នធិង ក្�េងកត់េងកធិន ដដល 

អ្ក ធាលា្រ់ បាន ែួ្រប្រទះ ពតីមុន » (Lessons from Liberty Jail » Ensign,  ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ២០០៩ 

ទុំព័� ២៨ ) ។

• បតើរោរទទួលចំបណះដឹងរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយបយើងដូចបមតេចខលែះបៅបពលបយើង�ួបរោរលំោ្រ?

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃទទួលចបំណះដឹងឬរោរថណនាំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដល�ួយអ្ន្រឲ្យឆលែងរោត់បពលដ៏លោំ្រ

បនាះ?(សូមរំឮ្រសិស្សថាបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃ្ឺពិសិដ្ឋឬផ្ទាល់ខលែលួៃណ្ស់ពុំ្ ួរថច្រចាយបទ)។

បដើម្បរីបរ្ហាញបសច្រតេរីពិតបថៃថែមបទៀតថដលសិស្សរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ២6,អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងខាង

បករោមបោយលូស៊ីរា៉ា្រស្៊ីធថដលោៃទទួលចបំណះដឹងៃិងរោរលួងបលាមរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាទាប់ពរីយែូថសប

ៃិងនហរ៉ុមកតូវោៃចាប់យ្របៅជាទណ្ឌិតបហើយ្ ំរាម្ំថហងបោយបសច្រតេរីសាលាប់៖

« គៅក្ញង អុំឡញងគពល នន គេចក្តី គសាកគៅ �្រេ់ ខ្ញុំ គនាះ ខ្ញុំ បាន គេើញ ក្�លួងគលាម ដដល រាន ហួេ ពតី 

ក្�លួងគលាម នន អេ់ ោុំង ខាង គលាកធិ� ។ ខ្ញុំ បាន គោ� គពញ គោ� បពះវិញ្ញាណ នន បពះ គហើ� បាន  

ទទួល ចុំគណះដឹង ដរូចតគៅ គនះ តាម��ៈ អុំគណា�ោន នន ក្� ពយាក� ៖ ‹ េរូម ឲ្យ ដួង ចធិត្ អ្ក ទទួល  

បាន ក្� លួង គលាម ោក់ទង នឹង គ�ឿង ករូនៗ �្រេ់ អ្ក រា�េបតរូវ �្រេ់ ពួកគ្ នឹង មធិន គ្រៀតគ្រៀន ពួកគ្ 

គឡើ� ។. . .ក្�ណ៍ គនះ បាន គ្្វើ ឲ្យ ចធិត្ ខ្ញុំ ្ រូ�គេ្ើ� គហើ� ខ្ញុំបតរូវបាន គ�ៀ្រចុំ គដើម្តី លួងគលាម ករូនៗ  

�្រេ់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ បាន បបា្រ់ ពួកគ្ ពតី អ្វតី ដដល បាន គ្រើក េដមង្ ដល់ ខ្ញុំ ដដល លួងគលាម ចធិត្ �្រេ់ ពួកគ្ យ៉ាង 

ខាលាុំង » (History of Joseph Smith by His Mother, បាន គបាះពុម្ព គប្រេតុន នតី្រលៃតី [ ឆ្នាុំ ១៩៥៨ ] ទុំព័� ២៩១ ) ។

• បតើរោរសៃយានៃវិវរណៈរបស់កពះអរាចស់រាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចលួងបលាមយែូថសបស្៊ីធៃិងពួ្របរិសុទ្ធអ�ំនុង

បពលនៃរោរបបៀតបបៀៃបោយរបបៀបណ្?
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សូមសបង្ខបខ២6–33បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាថាបបើ្រសថមតេងចំបណះដឹងថដល«ពុំទាៃ់ោៃបបើ្រសថមតេង

កោប់ចាបរ់ាំងពរី្រំបណើតបលា្រិយ»(្�ៃិងស�១២១:២6)បហើយកបទាៃពរ�ព័យដ៏រុងបរឿងដល់អស់អ្ន្រថដលស៊ូកទាំបោយ

«រោលាហាៃបដើម្បរីដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(្�ៃិងស�១២១:២9)។

សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:33,ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបកបើរោរកបដូចមួយបដើម្បរី�ួយ

ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យយល់ថាកពះអរាចស់រាៃកពះបចសាតាបកចើៃជាងអស់អ្ន្រថដល្រំពុងបបៀតបបៀៃព្ួរបរិសុទ្ធបហើយពយាោមរារាំង្រិច្ចរោរ

របស់កពះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:33ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

រូបភាពមួយថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបកបើបដើម្បរីបរ្ហាញពរីកពះបចសាតានៃកពះ។(«ទឹ្រហូរ»ៃិង«ទបៃលែមិសសួរី»។អ្ន្រអាច

ពៃ្យល់ថាទបៃលែមិសសួរី្ ឺជាទបៃលែធំមួយបហើយជាទបៃលែដ៏រាៃឥទ្ធិពលថដលពួ្របរិសុទ្ធរោលពរីបដើមោៃរស់បៅថ្រ្បរបនាះបហើយោៃ

សាគល់ទរីបនាះ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃប�ើញទឹ្រហូរ្ ំហុ្រដូចជាទបៃលែឬស្ទឹងមួយថដលហូរពរីបលើ្ ្នំ។សូមឲ្យសិស្ស

្ិតពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃប�ើញទឹ្រៃឹង្កល់ដូចជាកសះមួយ។បបើអាចបធ្វើោៃអ្ន្រអាចបរ្ហាញរូបភាពនៃទ្ឹរថដល្្ទនុយពរី

បនាះ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះបចញពរីខ្ម្ពរីរបៃះ?(សូម�ួយសិស្សថស្វងរ្របោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ោមាៃអ្បី

មួយអាចបញ្ឈប់កិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់ឲ្យបៃ្តរីកចគពមើៃបាៃគ�ើយ)។

• បតើវបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បដើម្បរីដឹងថា្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ៃឹងបៃតេបទាះបរីជារាៃរោរកបឆំ្ង្រ៏បោយ?

បដើម្បរីបញ្ចប់អ្ន្រអាចរំឮ្របោយសបង្ខបអំពរីបោលរោរណ៍នានាថដលសិស្សោៃបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបធ្វើរាមបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតពួ្រប្។អ្ន្រ្រ៏អាចថ្លែង

ទរីបនាទាល់អំពរីរបបៀបថដលបសច្រតេរីពិតទាំងបៃះោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១២១:៣៤–៤៦
បមបរៀៃទរី១២៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:34–46

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:៣៤–៤០

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែជ្ងៀនថាសិ្រ្ិននរែ វ្ជិែភា្្ែូវោនភាជារែ់ជៅនឹងអំណាចសរួ៌ា

សូមបរ្ហាញអំពូលប្លែើងមួយថដលពុំបោតៃឹងកពរីប្លែើង។សូមកោ្រដថា្រុងរា្់រអំពូលប ល្ែើងបនាះកតូវោៃ«បិទ»បដើម្បរីបៅបពល

បោតៃឹងកពរីប្លែើងអំពូលបនាះពុំ្ លែឺប�ើយ។កបសិៃបបើអ្ន្រពុំអាចយ្រអំពូលប្លែើងម្រោៃសូម្ ូសរូបអំពូលប្លែើងថដលរាៃដូច

បរៀបរាប់ម្របៃះ(បោយពុំោ្រ់ោ្រ្យប�ើយ)បៅបលើរោតារបខៀៃ។

អំណ្ច នន សាថាន សួគ៌

មោេការណ៍ នន មសចក្ី សុចរិត ( កុង តាក់ )

អ្នក កាន់ ៉ ព្ជិតភាព

សិទិ្ អំណ្ច ៉ ព្ជិតភាព

នអអូវែ

មណ្វូ

ឃ្ីនស៊ី

អិេេីមណ្យ

អ័ដាេ អុននត អាម្៉ាន

ហាវាដវស្ទ

េិម៉ើទី

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

នអអូវែ

អិេេីមណ្យ

េិសសួរី

ពស្ីង មៃៀេ ( អ័ដាេ អុននត អាម្៉ាន )

ហាវារដវស្ទ

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

សូមពៃ្យល់ថាបមបរៀៃន្ងៃបៃះអំពូលប្លែើងតំណ្ងឲ្យអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព។ពៃលែឺពរីអំពូលប្លែើងតណំ្ងឲ្យពរ�ព័យថដលមៃុស្សអាច

ទទួលោៃពរីកពះរាមរយៈរោរបបកមើនៃអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព។បបើសិៃអ្ន្ររាៃអំពូលប្លែើងម្រជាមួយអ្ន្រសូមបិទបលើអំពូលប ល្ែើង

បនាះថាអ្ក កាន ់បព្ជិ្រភាព ។បបើសៃិពុំរាៃអំពូលប្លែើងបទសូមសរបសរឃ្លាបៃះបៅបលើ្រថៃលែងណ្មួយថដលសមរម្យបលើរូប។

បៅបពលសិស្សចាប់ប្តេើមរោរស្ិរសារបស់ពួ្រប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:34–46ន្ងៃបៃះសូមឲ្យពួ្រប្ពិចារ

ណ្ពរីរបបៀបនៃបសច្រតេរីសុចរិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព�ះឥទ្ធិពលបលើសមតថែភាពខលែលួៃបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួល

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:៣៤–៤៦ ្ឺ ជា ដែ្ក ម�ួ នន េុំ្រុបត ដ៏ ្រុំែុេ 

្ុំនធិត �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ពតី ្ ុក លតីគ្រ៊ី្តី ។ គៅក្ញង ដែក្ នន េុំ្រុបត គនះ ពយាក្�ី 

្រគបងៀន គោលក្�ណ៍ នានា អុំពតី បពះគចសាតា នធិង េធិទ្ធិ អុំណាច នន ្រព្វែធិតភាព ។ 

គលាក ពន្យល់ ពតី មរូលគហត ុដដល ថ្ រាន មនុេ្ស ជា គបចើន ដដល បតរូវបាន គៅ ្ុ៉រដន្ រាន 

ដត្រន្ធិច្រ៉ុគណាណះ ដដល បតរូវ បាន គ�ើេ នធិង �គ្រៀ្រ ដដល អ្ក ក្ន ់្រព្វែធិតភាព អាច ទទួល 

អុំណាច នានា នន ឋានេួ្៌ គដើម្តី ្រគបមើ មនុេ្ស ដនទ ។
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ពរ�ព័យនានាពរីបព្វ�ិតភាព។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបទាះបរីជាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃិោយផ្ទាល់ចបំោះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្រតេរី្រ៏ខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះរាៃៃូវបោលរោរណ៍ថដលអៃុវតតេចបំោះសរា�ិ្រសាសនាចក្រក្ប់រូប។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១រាៃថ្្ន្រនានានៃសំបកុតដ៏បំ្ុស្ ំៃិតថដលយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរ

បៅបពលបលា្រជាប់បៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបប៊ីធរី។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:34ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រត់ចណំំ្សំណួរបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យពិចារណ្ៃិងពិភា្រសាពរីអតថែៃព័យថដលថាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពកតវូោៃ«បៅ»ៃិង«បក�ើសបរើស»សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេនៃ្ណៈកបធាៃទរីមួយថដលោៃថ្លែង

បៅរោៃ់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពឲ្យឮៗ៖

« គ�ើង បតរូវ បាន គៅ គៅគពល គ្ ោក់ នដ គលើ កបាល �្រេ់ គ�ើង គហើ� គ�ើង បតរូវ បាន ប្រោន នរូវ ្រព្វែធិតភាព 

្រ៉ុដន្ គ�ើង មធិនបតរូវ បាន គបែើេគ�ើេ គៅ គឡើ� គទ �ហរូត ដល់ គ�ើង បាន ្ររ្ហាញ ដល់ បពះ ពតី គេចក្តី េុច�ិត 

ភាព គសាមះបតង់ នធិង ក្�តាុំងចធិត្ �្រេ់ គ�ើងជាមុន េធិន » (Called and Chosen » Ensign ឬ 

Liahona, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ៥៥ ) ។ 

 

• កសបរាមកបធាៃបហាវាសតេបតើវរាៃៃព័យដូចបមតេចបៅបពលប្រ្ងកបុសរានា្់រកតវូោៃ«បៅ»បនាះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរកតូវោៃ«បៅ»្ឺមិៃដូចោនាៃឹងរោរកតូវោៃ«បក�ើសបរើស»ប�ើយ។បដើម្បរីរោលាយជា«មៃុស្ស

�បកមើស»របស់កពះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពកតូវថតរសប់ៅរាមរបបៀបមួយថដលអាចឲ្យោត់ទទួលយ្រអំណ្ចនៃឋាៃសួ្ ៌បដើម្បរី

�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាព។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២១:3៥–39,បយើងបរៀៃពរីមូលបហតុថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមួយ

ចំៃួៃមិៃកតូវោៃបក�ើសបរើសប�ើយ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២១:3៥–36ឲ្យ

ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបមបរៀៃមួយថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពក្ប់រូប្ ួរថតបរៀៃ។

• បោងរាមខ36,បតើបមបរៀៃអ្វរីថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពក្ប់រូប្ ួរថតបរៀៃ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ36,សូមបមើលបៅកប្ពនៃចរៃតេអ្្គរីសៃរីបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬបៅ្រ្ននុងរូបបលើ

រោតារបខៀៃ។

• រាមឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ36បតើចរៃតេអ្្គរីសៃរីអាចតំណ្ងឲ្យអ្វរី?(«អំណ្ចទាំងឡាយនៃសាថាៃសួ្៌»។សូមសរបសរអំណាច 

ទាំរឡាយ នន សាថានសួ្៌បៅបលើរោតារបខៀៃជាប់ៃឹងរូបកពរីប្លែើងឬបិទសាលា្របៃះបៅជាប់ៃឹងកប្ពថាមពលប្លែើងពិត)។

• បៅ្រ្ននុងខ36,បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«សិទ្ធិទាំងឡាយនៃបព្វ�ិតភាព»សំបៅបៅបលើអ្វរី?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតបញ្ជា្់រ

ថាបុរសរានា្រ់ទទួលសិទ្ធិបដើម្បរីអៃុវតតេបព្វ�ិតភាពបៅបពលសិទ្ធិអណំ្ចនៃបព្វ�ិតភាពកតូវោៃកប្ល់ឲ្យោត់បោយ

រោរោ្រ់នដបលើ)។

សូមបិទសាលា្របលើថខ្សប្លែើងថាសិទ្្ិ អំណាច បព្ជិ្រភាព ។បបើសិៃអ្ន្របរ្ហាញពរីអំពូលប្លែើងមួយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបោត

ថខ្សឌុយបៅ្រ្ននុងកពរីប្លែើង។

• បហតុអ្វរី្រ៏អំពូលប្លែើងអត់្ លែឺ?(បោយសារ្រុងរា្់របិទ)។

• រាមឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ36បតើ្រុងរា្រ់អាចកបដូចបៅៃឹងអ្វរី?(«បោលរោរណ៍នៃបសច្រតេរីសុចរិត»។សូមពៃ្យល់ថាឃ្លាបៃះ

សបំៅបលើទៃួំលខុសកតូវរបស់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពឲ្យរសប់ៅបោយសុចរិត)។

សូមបិទសាលា្របលើ្រុងរា្រ់ថាងោលការណ ៍នន ងសចក្ដីសុចរិ្រ ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបបើ្រ្រុងរា្រ់ប្លែើង។

• ្រ្ននុងរោរបកបៀបបធៀបបៃះបតើរោររស់បៅបោយសុចរិតកបដូចបៅៃឹងរោរបបើ្រ្រុងរា្រ់ប្លែើងបៃះោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថ្លែងជាសមតេរីខលែលួៃផ្ទាល់ពរីបោលរោរណ៍ថដលដ្រកសង់ពរីខ36។សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បោយ

សរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ—ឬសរបសរអ្វរីដូចបៃះ—បលើរោតារបខៀៃ៖អ្កកាៃ់ប្្ជិតភា្អាចទទួលអំណាចទាំងឡាយ

នៃឋាៃសួគ៌បាៃគបើសិៃ្ ួកគគរស់គៅគោយគសចក្តបីសុចរិតផតប៉គុណាណរះ។អ្ន្រអាចកោប់សិស្សឲ្យសរបសរបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។
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គមគ�ៀនទតី ១២៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:៣៤–៤៦

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:3៧–3៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះសមតថែភាពរបស់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពរានា្់របដើម្បរីទទួលោៃអំណ្ចនានានៃឋាៃសួ្៌បបើសិៃ

ោត់មិៃោៃរស់បៅបោយសុចរិតបទបនាះ។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងបៅបពលថដលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមៃិរស់បៅបោយសុចរិតបនាះ?(អំណ្ចទាំងឡាយនៃឋាៃសួ្៌

ដ្រខលែលួៃបចញបហើយសិទ្ធិអណំ្ចរបស់ោត់កតូវោៃបញ្ចប់។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«ធា្រ់�ល់ៃឹង�ៃលែលួញ»សំបៅបលើសត្វ

ោហៃៈមួយថដលតរាំងៃឹងឈឺកសួចមួយថដលបកបើបដើម្បរីនាំ្ លែតូវវបៅរោៃ់បោលបៅថដលចង់បៅ។សករាប់ពួ្របយើង

ឃ្លាបៃះសំបៅបលើរោរតរាំងៃឹងរោរថណនាំពរីកពះអរាចស់ឬអ្ន្របបកមើកទង់)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៅបលើរោតារបខៀៃសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ

ប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

សិ្រ្ិអំណាចគៅក្ញង ្រព្វែធិតភាព បាន មក គោ� ក្�ដតងតាុំង អំណាចគៅ ក្ញង ្រព្វែធិតភាព បាន មក 

តាម��ៈ គេចក្តី គសាមះបតង់ នធិង ក្�ប្រតធិ្រត្ធិ តាម ក្��េ់គៅ ក្ញង ក្�គោ�ព គេចក្តីេញ្ញា ោុំងឡា� ។ 

វា នឹង គកើន គឡើង តាម��ៈ ក្�អនុវត្ នធិង គប្រើ ្រព្វែធិតភាព គៅក្ញង គេចក្តី េុច�ិត » ( The Power of 
the Priesthood » Ensign ឬ Liahona,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៩ ) ។ 

 

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

 ងធ្ើ ឲ្យ ទ្ំនាក់ទ្ំនរ ចុទះ ងខសាយ ព្រឹរ ទ្ំនាកទ់្ំនរ 

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ3៥ៃិង3៧បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលចរិតល្រ្ខណៈៃិងស្រម្ភាពថដលមៃិសុចរិតថដល

បណ្ដាលឲ្យទំនា្រ់ទំៃងនៃអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពជាមួយអណំ្ចទាំងឡាយនៃឋាៃសួ្៌ចុះបខសាយ។អ្ន្រអាចចង់ឲ្យពួ្រប្្ ួរ្ ូស

ចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រសរបសរបោយសរបសរចបមលែើយបៅបករោមឃ្លា«បធ្វើឲ្យទំនា្់រទំៃងចុះបខសាយ»។បនាទាប់ពរី

សរបសរចបមលែើយសិស្សបហើយសូមអាៃឧទាហរណ៍ខាងបករោមបៃះ។សករាប់ឧទាហរណ៍ៃិមួយៗសូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្រ

ឥរិោបទឬស្រម្ភាពថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបលើរោតារបខៀៃ។

១� បដើម្បរីកតូវោនាៃឹងមៃុស្សដ៏រាៃកបជាកបយិរបស់ខលែលួៃអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពចូលរួមជាមួយព្ួរប្បហើយបសើចចំអ្រដល់មិតតេរួម

ថានា្រ់បៅឯសាលា។

២� កបធាៃ្រូរ៉ុមក្ូរានា្រ់ចូលចិតតេ្ររីឡាបហើយោត់ោៃបដិបសធមៃិចូលរួមរោរោ្់រថ្ៃរោរនៃស្រម្ភាព្រូរ៉ុមថដលមិៃទា្រ់ទង

ៃឹងរោរបលងោល់ទាត់ឬោល់បោះប�ើយ។បៅបពល្រូរ៉ុមចូលរួម្រ្ននុងស្រម្ភាពមួយឬបបកមើោត់បញ្ជាឲ្យយុវ�ៃប្្សង

បទៀតបធ្វើរាមអ្វរីថដលខលែលួៃៃិោយបោយសារោត់ជាកបធាៃ្រូរ៉ុម។

• បតើរាៃ្ ំរូអ្វរីខលែះនៃមៃុស្សថដលពយាោមលា្រ់ោំងអបំពើោបរបស់ព្ួរប្?

• បតើរាៃ្ ំរូអ្វរីខលែះនៃមៃុស្សថដលោ្រ់ដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្ភាជាប់បៅបលើអ្វរីៗទាំងឡាយនៃបលា្របៃះបហើយកោថានាចង់ោៃ

្រិតតេិយសនៃមៃុស្សបលា្រ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាឥរិោបទៃិងស្រម្ភាពនានារារាំងអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពពរីរោរទទួលអំណ្ចទាំងឡាយនៃ

ឋាៃសួ្៌?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២១:39–40ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល

បហតុ្លថដលមៃុស្សមួយចៃំួៃអៃុវតតេរោរក្ប់ក្ងថដលមិៃសុចរិត។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោយថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:34–40,បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបពរីមូលបហតុ

ថដលមៃុស្សជាបកចើៃកតូវោៃបៅបែុថៃតេរាៃថតមួយចៃំួៃតូចថដលកតវូោៃបរើសោ៉ាងដូចបមតេច?
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គមគ�ៀនទតី ១២៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:៣៤–៤៦

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:៤១–៤៦

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែជ្ងៀន្ រីរជរែៀរែតដល្ ួកអ្នកកាន់រែ្វជិែភា្្ ួរ្រែ្្ឹែ្ត

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរបបកងៀៃអំពរីឥរិោប្ៃិងស្រម្ភាពថដលបធ្វើឲ្យទំនា្រ់ទៃំងរវងអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពៃិងអំណ្ច

ទាំងឡាយនៃឋាៃសួ្៌ចុះបខសាយយែូថសបស៊្ីធោៃបបកងៀៃអំពរីឥរិោប្ៃិងស្រម្ភាពថដលពកងឹងទំនា្់រទំៃងបនាះ។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗបហើយសូមឲ្យពួ្រប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:4១–4៥ជាមួយោនា។សូមឲ្យពួ្រប្

រ្របមើលឥរិោបទៃិងស្រម្ភាពនានាថដល�ួយអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពឲ្យទទួលអណំ្ចទាំងឡាយនៃឋាៃសួ្៌បដើម្បរី�ួយមៃុស្ស

ដនទបទៀត។(ពរីមុៃព្ួរប្អាៃអ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ4១,ោ្រ្យថាងលើកណលររាៃៃព័យថា«បលើ្រថលង

ថត»)។

បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជា

អ្ន្រសរបសរបោយសរបសរចបមលែើយបៅបករោមោ្រ្យ«ពកងឹងទំនា្រ់ទំៃង»។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍នានានៃបសច្រតេរី

សុចរិតអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ឬ្តេល់ឧទាហរណ៍ពរីបោលរោរណ៍ៃិមួយៗ។បបើចាំោច់សូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបធ្វើបោយរោរកសឡាញ់បសាមះកតង់ៃិងបោយឥតលា្រ់ពុតឬបោយឥតរាៃឧោយ្រលប�ើយរាៃៃព័យ

ដូចបម្ច?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចជាវរាៃៃព័យថាកសឡាញ់មៃុស្សបោយស្ព័ក្បសាមះៃិងពិតកោ្រដបហើយរាៃ

រោរ�កមញុចិតតេដ៏សុចរិត)។បហតុអ្វរីោៃជាអា្រប្ប្រិរិោទាំងបៃះសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព?

• បៅ្រ្ននុងខ43,ោ្រ្យស្ដីបងនាទាសសំបៅបៅបលើទបង្វើនៃរោរកោប់ៃរណរានា្រ់ថាោត់្រំពុងបធ្វើខុសបហើយជាទូបៅកោប់ថបប

សុភាពឬសនាតាៃចិតតេល្អ។ោ្រ្យសមងពល សម ងហ្រុរាៃៃព័យថា«មុៃបពល»ឬ«្រ្ននុងល្រ្ខណៈទាៃ់បពលបវលា»។

ោ្រ្យការ ្រឹរ រឹរអាចសំបៅបៅបលើបសច្រ្រីកតូវរោរបដើម្បរីបរ្ហាញខលែលួៃបយើងឲ្យចបាស់លាស់។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីវជា

រោរសំខាៃ់សករាប់ថានា្រ់ដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពរានា្រ់បដើម្បរីស្រីបបនាទាសឲ្យចបាស់លាស់ចំបពលបហើយកសបរាមរោរដឹ្រនាំរបស់

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីបរ្ហាញរោរបបងកើៃបសច្រតេរីកសឡាញ់បនាទាប់ពរីសតេរីបបនាទាស

ៃរណ្រានា្់របហើយបនាះ?បតើអ្ន្រធាលាប់ទទួលអតថែកបបោ�ៃ៍ពរីរោរថ្រថកបថបបបនាះថដរឬបទ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសូមឲ្យចិតតេអ្ន្របពញបៅបោយបសច្រតេរីសប្បនុរសដល់មៃុស្សទាំងអស់រាៃៃព័យដូចបមតេច?(សូមបមើល

ខ4៥)។បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់សករាប់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពបដើម្បរីរាៃភាពសលែតូតបូតៃិងរាៃសនាតាៃចិតតេល្អ្រ្ននុង

ទំនា្់រទំៃងជាមួយមៃុស្សដនទ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសូមឲ្យ្ ុណធម៌តុបថតង្ ំៃិតអ្ន្របោយឥតឈប់ឈរប�ើយរាៃៃព័យដូចបមតេច?(សូមបមើលខ4៥)។

បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបធ្វើោៃបដើម្បរីរ្រសា្ ំៃិតរបស់បយើងឲ្យរាៃ្ ុណធម៌?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពកតូវថតបធ្វើរាមបោលរោរណ៍នៃបសច្រតេរីសុចរិតបដើម្បរីទទួលោៃអំណ្ច

ទាំងឡាយនៃឋាៃសួ្ ៌?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញោ្រ្យខណបៈ ងនាទះបៅ្រ្ននុងខ4៥។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យបៃះចង្អនុលបរ្ហាញបៅលទ្ធ្លនៃរោររស់បៅ

កសបរាមបោលរោរណ៍នៃបសច្រតេរីសុចរិតថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខ4១–4៥។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១២១:4៥–46ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលពរ�ព័យថដលោៃកបទាៃម្រដល់អ្ន្រ

រោៃ់បព្វ�ិតភាពថដលោៃទទួលអណំ្ចនានានៃឋាៃសួ្៌រាមរយៈរោររសប់ៅបោយសុចរិត។(មុៃបពលសិស្សអាៃអ្ន្រ

អាចពៃ្យល់ថាដំបងបពក�្ ឺជាដំបងថដលរោៃ់បោយកពះមហា្រ្សកតឬរាចស់្រ្សកតរី។វ្ ឺជាៃិមិតតេរូបនៃសិទ្ធិអំណ្ចៃិង

កពះបចសាតា)។

• បតើរាៃពរ�ព័យអ្វរីខលែះនៃរោររស់បៅរាមបោលរោរណ៍នៃបសច្រតេរីសុចរិត?

• សូម្ ិតពរីអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពរានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ថដលរស់បៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដល�ួយោត់ទទួលោៃអំណ្ចទាំងឡាយ

នៃឋាៃសួ្៌។បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យរាមរយៈរោរបបកមើរបស់ោត់ោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យថដលអ្ន្រោៃទទួលរាមរយៈសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពៃិងអំណ្ចបព្វ�ិតភាព។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្្ ងថដរ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍មួយនៃបសច្រតេរី

សុចរិតថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:4១–4៥បហើយោ្រ់បោលបៅបដើម្បរីរសប់ៅរាម

បោលរោរណ៍បនាះឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៣
បមបរៀៃទរី១២9៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៣:១–៦

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ្ូរនាមនឲ្យ្ ួករែរិស្ុរ្្រែមូលនិងជោះ្ុម្ដជំណើរជរឿងននការជរែៀែជរែៀននិងការរង្រុកខេររែស់្ ួកជ្

សូមចាប់ប្្ើមបោយអាៃបសច្រតេរីថ្លែងខាងបករោមបៃះ៖

« គនះ េរូម ្រញ្ជាក់ ថ្ ខ្ញុំ គ្មះ ដឌលា �ីដ បាន ្្រជូ� មកគៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៦ ។ សាវាមតី �្រេ់ ខ្ញុំ បាន សាលា្រ់ មធិន �រូ� 

្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ ពតី គ�ើង បាន មក ដល់ ទតីគនះ គហើ� ទុក ករូន តរូចៗ បបាុំពតី� នាក់ ជាមួ� ខ្ញុំ ។. . . គៅគពល ភាពបច្ររូកប្រ្រល ់បាន 

គកើត រាន គឡើង �វាង ពួក ប្រជាែន នធិង ពួក ម�មន គនាះ ខ្ញុំ ជាមួ� នឹង េរា្ម ោុំងអេ់ �្រេ់ គ�ើង បតរូវបាន ្រងខេុំ ឲ្យ ចាកគចញ ពតី 

�ដ្ឋ គនាះ ។. . . ខ្ញុំ បតរូវ បាន ្រងខេុំ ឲ្យ លះ្រង់ បទព្យ េម្ត្ធិ ភា្ គបចើន [ នធិង ] ប្ួសា� �្រេ់ ខ្ញុំ [ បាន ] បោត់បបាេ់ ោនា គហើ� ខ្ញុំ បតរូវ 

ទទួល អាហា� ្រន្ធិច្រន្លួច ពតី ែន ដដល ខ្ញុំ មធិន សាគល ់» ( ដឌលា �ីដ គៅក្ញង Mormon Redress Petitions: Documents 
of the១៨៣៣–១៨៣៨Missouri Conflict, បាន គបាះពុម្ព គោ� ខាលាក វី ចនេុន [ ឆ្នាុំ ១៩៩២ ] ទុំព័� ៥២៣ 

វណ្�ុត្ អក្ស� ្ ុំ នធិង ក្�ប្រក្រ ោក្យ ដដល រាន ្រទោឋាន ) ។

សូមពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ជា្ លែតូវរោររបស់បងកសរីរីដថដលោៃ្ តេល់ឲ្យម្ៃតេរីបៅក្រម។បនាទាប់ម្រ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:១បោយបសងៃៀមសាងាត់។

• បចញពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរបៃះបតើបងកសរីរីដ្ តេល់បសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៏បៃះ្រ្ននុងបោលបំណងអ្វរី?

សូមរំឭ្រសិស្សថាចាប់ពរីថខធ្នតូឆ្នាំ១៨3៨ដល់ថខបមសាឆ្នាំ១៨39ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ

មួយចំៃួៃប្្សងបទៀតកតូវោៃជាប់�ុំបៅ្រ្ននុង្ ុ្របៅលរីបប៊ីធរីរដ្ឋមិសសួរី។បៅតំណ្លោនាបនាះពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញ

បចញពរីរដ្ឋមិសសួរីអំ�នុងបពលរដូវររ្ដ៏កតជា្រ់ជាបកចើៃថខបោយសារថតរោរបចញបញ្ជាឲ្យសរាលាប់ផ្តាច់ពូ�របស់រោឋា្ិោល

លិបបឹៃប្រស៏។សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3្ឺជារោរដ្រកសង់មួយនៃសំបុកតរបស់ពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធថដលោៃសរបសរបៅថខមិនាឆ្នាំ១៨39ពរី្ ុ្រលរីបប៊ីធរីថដល្ តេល់រោរទូនាមៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអ�ំនុងបពលដ៏លោំ្របៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:១–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមបោយរ្របមើលអ្វរីថដលយែូថសបោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធថដលរងរោរបបៀតបបៀៃបធ្វើរាម។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់

ខ្ម្ពរីរទាំងបនាះអ្ន្រអាចកតូវរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ៥ឃ្លា«កប�ុំអំបពើទុច្ចរិត»សំបៅបលើរោរកបមូលនៃរោរ្រុហ្រ់ទុច្ចរិតៃិង

ឃ្លា«រោរបង្ខំដ៏អាក្រ្់រអាកសូវៃិងឃ្ត្រម្ទាំងឡាយ»សំបៅបលើអបំពើអាក្រ្រ់ៃិងទបង្វើហិងសា។

• បតើពយារោរីោៃទូនាមៃឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបោរពកបតិបតតេិរាមរោរទនូាមៃរបស់ពយារោរីបហើយោៃកបមូលដបំណើរបរឿងនៃរោរបបៀតបបៀៃរបស់

ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បរុព្វកថា
អុំឡញងគពល ដដល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅ ក្ញង ្ ុក លតីគ្រ៊ី្តី ន្ងៃ ទតី ១  ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ 

១៨៣៨ ដល់ ន្ងៃ ទតី ៦ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៣៩ គលាក បាន េ�គេ� េុំ្ុរបត នន 

ក្�លួងគលាម នធិង ទរូនាមន ដល ់ពួក ្រ�ិេុទ្ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៣ 

្ឺ ជា ក្�ដកបេង់ មួ� គចញ ពតី េុំ្រុបត គនាះ ដដល ចុះ ន្ងៃ ទតី ២០ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៣៩ 

ដដលគលាក បាន េ�គេ�គៅក្ន់ ពួក ្រ�ិេុទ្ ។ គៅក្ញង ក្�ដកបេង ់គនះ ពយាក្�ី បាន 

េរូម ឲ្យ ពួក ្រ�ិេុទ្ ប្រមរូល នធិង គបាះពុម្ព ដុំគណើ� គ�ឿង នន ក្�គ្រៀតគ្រៀន នធិង ក្��ងទុកខេ 

�្រេ់ ពួកគ្ គហើ� ែួ� ដល់អេ់ អ្ក ដដល្រុំភាន់ គោ� គោលលទ្ធិ ដកលៃងក្លា� ។

កំណែ់ចំណំា៖ គមគ�ៀន ្រនាទា្់រ ( « ក្�កសាង ទតីបកុង គៅវរូ » គមគ�ៀន ទតី ១៣០ ) នឹង ែល្់ 

ឱក្េ ម�ួ ឲ្យ េធិេ្ស ពតី�នាក់ ្រគបងៀន ដែ្ក នន គមគ�ៀន គនាះ ។ អ្ក អាច នឹង គបែើេគ�ើេ េធិេ្ស 

ពតី� នាក ់ក្ញង គពល ឥឡជូវ គនះ គហើ� ែល្ ់ចបា្់រ ចមលៃង មួ�ដែក្  នន គមគ�ៀន ទតី ១៣០  ដដល បាន 

ចាត់តាុំង ដល ់ពួកគ្ គដើម្តី ពួកគ្ អាច គ�ៀ្រចុំ គមគ�ៀន គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៣

រ្របមើលមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកោប់ឲ្យកបមូលដបំណើរបរឿងនៃរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទ្ុរ្ខរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាច

ពៃ្យល់ថាឃ្លា«ថដលតកមូវពរីបយើង»រាៃៃព័យថា«តកមូវឲ្យពួ្របយើង»។អ្ន្រអាចរំឭ្រពួ្រប្ថាកពះអរាចស់ោៃសៃយារោលពរី

មៃុថាបកោសបលាះព្ួរបរិសុទ្ធថដលកតូវោៃប្បបៀតបបៀៃបហើយ«ោងបចញពរីទរី្រំោំងរបស់កទង់បហើយបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីខាញាល់រ

បស់កទង់ៃឹងបធ្វើទុ្រ្ខដល់កបបទស»(្�ៃិងស�១0១:៨9)។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២3:6,បហតុអ្វរីោៃជាកពះវរបរិាសួ្៌បញ្ជាឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធកបមូលដបំណើរបរឿង

នានានៃរោរបបៀតបបៀៃរបស់ព្ួរប្?

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះថដលបយើងកតូវបធ្វើពរីមុៃបពលថដលកពះអរាចស់បបំពញរោរសៃយារបស់កទង់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ថដលជាបោលរោរណ៍ថដលបញ្ជា្រ់ពរីទំនា្រ់ទំៃងរវង្រិច្ចខិតខំរបស់បយើងៃិង

រោរសៃយារបស់កពះអរាចស់។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។ខាងបករោម្ឺជា

របបៀបមួយថដលសិស្សអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះ៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងបគំ្ញការសៃយារបស់ពទង់បនាទាប់្ បីគយើងបាៃគធ្ើផែ្ក

របស់គយើងជាមុៃសិៃ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់រំពឹងឲ្យបយើងបធ្វើថ្្ន្ររបស់បយើងពរីមុៃកទង់ៃឹងបបំពញរោរសៃយារបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញបោលរោរណ៍បៃះបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ៃរណ្រានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់

បៅបពលណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៣:៧–១៧

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ្រូនាមនឲ្យ្ ួករែរិស្ុរ្ជួយដល់អស់អ្នកតដលរំែភាន់ជោយោក្យកុហក

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមថាព្ួរប្កតូវោៃចាត់រំាងឲ្យសរបសររោយរោរណ៍អំពរីសាសនាចក្រសករាប់ៃរណ្រានា្រ់បៅ្រ្ននុង

សាលាបរៀៃរបស់ព្ួរប្។ថ្្ន្រមួយនៃតកមវូរោរបនាះពួ្រប្កតូវថតរួមបញ្ចតូលោ៉ាងបហាចណ្ស់កប្ពបរីោ៉ាង។

• បតើធៃធាៃអ្វរីថដលអ្ន្រអាចបកបើសករាប់រោយរោរណ៍របស់អ្ន្រ?

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ពរីធៃធាៃថដលអ្ន្របកបើបដើម្បរីសរបសរអំពរីសាសនាចក្របនាះ?

• បតើអ្ន្រដឹងថាធៃធាៃមួយពិតថដលពិពណ៌នាពរីសាសនាចក្របោយរបបៀបណ្?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:៧–១0បោយពៃ្យល់ថាបៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃ្រត់ករាខ្ម្ពរីរទាំង

បៃះរាៃរោរ្ុរហ្រជាបកចើៃោៃ្ ្សព្វ្សាយអំពរីសាសនាចក្រ។ពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃប្កោប់ថាវ្ ឺជា«រោតព្វ្រិច្ចដ៏ចាំោច់»

(្�ៃិងស�១២3:៧)បដើម្បរីបឆលែើយតបៃឹងរោរ្រុហ្រទាំងបៃះបហើយកបមូលៃិងបោះពុម្ពដំបណើរបរឿងនៃរោរបបៀតបបៀៃៃិង

រោររងទុ្រ្ខរបស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:១១–១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលមូលបហតុបថៃថែមថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃដឹ្រនាំឲ្យកបមូលៃិងបោះពុម្ពដំបណើរបរឿងនៃរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទុ្រ្ខ

របស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីរោររ្រប�ើញរបស់ព្ួរប្។

• បោងរាមខ១២,បតើរាៃរាៃមៃុស្សបែុនាមៃនា្រ់ថដលរាៃចិតតេបរិសុទ្ធថដលោៃលា្រ់ោំងពរីបសច្រតេរីពិត?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ្រុហ្រអំពរីសាសនាចក្របែះោល់ដល់អស់អ្ន្រថដលមិៃថមៃបៅ្រ្ននុង�ំបៃឿរបស់បយើងោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

• បោងរាមខ១២បហតុអ្វរីោៃជារាៃមៃុស្សជាបកចើៃនា្រ់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះកតូវោៃលា្់រោំងពរីបសច្រតេរីពិត?(សិស្សអាច

បកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖មាៃមៃុស្សជាគពចើៃពតូវបាៃោក់បាំង្ បីគសចក្តបី្ ិត

គោយោរ្ ួកគគមិៃ�ឹងជាគៅរកគសចក្តបី្ិតគៅឯណាគ�ើយ)។

• បតើរោរបោះពុម្ពបសច្រតេរីពិតអំពរីរោរបបៀតបបៀៃៃិងរោររងទុ្រ្ខរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅបពលបនាះអាច�ួយមៃុស្សឲ្យរ្របសច្រតេរីពិត

ោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅថតរាៃមៃុស្សជាបកចើៃនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ«ថដលោៃខាវា្់របោយសារឧោយ្រលដ៏កបសប់នៃមៃុស្ស»

បហើយថដលកតូវោៃលា្រ់ពរីបសច្រតេរីពិតពរីបកោះពួ្រប្មៃិដឹងជាបៅរ្របសច្រតេរីពិតឯណ្បទ(្�ៃិងស�១២3:១២)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុលោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សសាតាប់បោយថស្វងរ្រអ្វរីថដលលា្រ់មៃុស្សពរីរោរដឹងបសច្រតេរីពិតអំពរីសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់របស់បយើង

បៃះ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៣

« រាន មនុេ្ស ជា គបចើន ដដលរានក្��ល់ដឹងតធិចតួច អុំពតី សាេនាចបក គោ�សា�ដត ព័ត៌រាន ភា្គបចើន 

ដដល ពួកគ្ បាន ឮ ពតីគ�ើង ្ឺ មក ពតី ព័ត៌រាន ប្រព័ន្ ែ្សព្វែសា� េង្គម ដដល ជាញឹកញា្រ់ ែុំ�ុញ គោ� 

ក្�ែុំោេ់ ។ ក្�គផាតាត ចធិត្ គបចើន គពក គលើ ក្�ែុំោេ់ បាននាុំ ឲ្យ ែះឥទ្ធិពល អវិែ្រាន គលើ ក្��ល់ដឹង 

�្រេ់ មនុេ្ស អុំពតី ភាពពធិត ដដល សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� រាន » 

(Sharing the Gospel Using the Internet » Ensign, ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� ៦២ ) ។

• បោងរាមថអលបឌើរោ�ឺដបតើអ្វរីខលែះថដលលា្រ់ោំងមៃុស្សពរីរោរដឹងបសច្រតេរីពិតអំពរីសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់របស់បយើង

បៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាកសបដៀងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨39បយើងកតវូោៃដឹ្រនាំឲ្យ�ួយមៃុស្សដនទឲ្យរាៃរោរយល់ដឹងកតមឹកតូវអំពរី

សាសនាចក្របៃះ្ ឺយល់ដឹងពរី—សរា�ិ្រអ្ន្រដឹ្រនាំ�ំបៃឿកបវតតេិរោរបបកងៀៃៃិងរោរអៃុវតតេ។

• បតើអ្វរីអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដឹងកតមឹកតូវអំពរីសាសនាចក្រ?(សូមសរបសរចបមលែើយ

របស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុលោ�ឺដ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់

រ្ររបបៀបមួយថដលបយើងអាច�ួយមៃុស្សដនទឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដឹងកតឹមកតូវអំពរីសាសនាចក្រ។

« រាន ក្�េន្ទនា ជាគបចើន អុំពតី សាេនាចបក ឥត ឈ្រ់ឈ� ។ ក្�េន្ទនា គនាះ នឹង ្រន្ គោះ្រតី ជា គ�ើង 

គបែើេគ�ើេ ចរូល�ួម ឬ មធិន ចរូល�ួម ក៏ គោ� ។ ្រ៉ុដន្ គ�ើង មធិន អាច ឈ� គៅ គេងៃៀម ខណៈ ដដល មនុេ្ស ដនទ 

�ួម ោុំងអ្ក �ិះ្ន់ �្រេ់ គ�ើង ពយាយម កុំណត់ ពតី អ្វតី ដដល សាេនាចបក ្រគបងៀនគឡើ� ។ ខណៈ ដដល 

ក្�េន្ទនា មួ� ចុំនួន រាន អ្ក សាតា្រ់ រា្រ់ោន់ ឬ រា្រ់លាន អ្ក ក៏ គោ� ក្�េន្ទនា គនាះ ្ ឺ ជា គ�ឿង តរូចតាច 

គទ ។ ្រ៉ុដន្ ក្�េន្ទនា ោុំង គនាះ រាន ឥទ្ពល គលើ អេ់ អ្ក ដដល ចរូល�ួម ក្ញង ក្�េន្ទនា គនាះ ។ 

ក្��ល់ដឹង អុំពតី សាេនាចបក បតរូវបាន កគកើត គឡើង គៅក្ញង ក្�េន្ទនា ម្ងៗ ។. . .

« ឥឡជូវ គនះ ខ្ញុំ េរូម ឲ្យ អ្ក ចរូល�ួម េន្ទនា តាម��ៈ ក្�ចរូល�ួម តាម អ៊ិនគ ើ្�ដណត គដើម្តី ដចកចា� ដុំណឹងល្អ គហើ� េរូម 

ពន្យល់ នរូវ សា�លធិខធិត ដ៏ សាមញ្ញ នធិងចបាេ់លាេ់ នន ក្�សាតា� គឡើងវិញ ។. . . ្ិែតមនជហើយការណ៍ជនះែ្មូវឲ្យអ្នកយល់

ជរលការណ៍្្ឹះននដំណឹងល្អសិន។ វា ្ ឺ ជា ក្�ណ៍ េុំខាន់ ដដល អ្ក អាច ែ្ល ់ជា សាក្សតី ដ៏ ចបាស ់នធិង ្ែឹម្ែវូ អុំពតី 

គេចក្តីពធិតននដុំណឹងល្អ » (Sharing the Gospel Using the Internet »ទុំព័� ៦១,៦២ ) ។

សូមបថៃថែមបោបល់របស់ថអលបឌើរោ�ឺដបលើបោបល់ថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទបរៀៃអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលោៃសរបសរបលើរោតារបខៀៃ។សូមឲ្យ

ព្ួរប្បក�ើសបរើសបសច្រតេរីពិតមួយថដលពួ្រប្រាៃអារម្ណ៍ថាអាចយ្របៅបកបើ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យរាយរោរណ៍អំពរី

បោបល់ណ្មួយថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្បរៀបថ្ៃរោរបកបើវបដើម្បរី�ួយមៃុស្សដនទឲ្យរាៃរោរយល់

ដឹងកតឹមកតវូអំពរីសាសនាចក្រ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សទាំងអស់ឲ្យបធ្វើរាមបោបល់ថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរី�ួយ

មៃុស្សដនទឲ្យថស្វងរ្របសច្រតេរីពិត។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោៃ�ួយមៃុស្សដនទឲ្យរាៃរោរយល់ដឹងកតឹមកតវូអំពរីសាសនាចក្រ។សូមអបញជើញ

សិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ខលែលួៃជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:១3–១6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកោប់អំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីបរ្ហាញដំបណើរបរឿងពិតអំពរីបសច្រតេរីពិតដល់មៃុស្សដនទ។

• បោងរាមខ១៥,បហតុអ្វរីោៃជាពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃកោប់ថា្រុំចាត់ទុ្រ្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរប្ថាជា«រោរណ៍តូចប�ើយ?»

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរទូនាមៃរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ១៥អំពរីរោរសបកមចចិតតេតូចរាចថដល

បយើងបធ្វើ្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖

ការសគពមចចិត្តរបស់គយើងគ�ើម្បីគធ្ើតាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់ផ�លហាក់បបី�ូចជាតូចតាចអាចមាៃឥទ្ធ្លធគំធងគលើ

ជបីវិតរបស់គយើងនាគ្លអនាគត)។

• បតើរោរសបកមចចិតតេតូចរាចបដើម្បរីរាៃរោរសៃ្ទនាអំពរីដំណឹងល្អជាមួយៃរណ្រានា្រ់អាចរាៃឥទ្ធិពលធបំធងោ៉ាងដូចបមតេច?

េូមអង្ជើញេិេ្សឲ្យផចកចាយ

ពីបទពងិស្ធន៍ន្ន្

គបរៅពតី ដចកចា� ទតី្រនាទាល់ នធិង 

្រទពធិគសា្ន ៍�្រេ់ អ្ក គហើ�េរូម 

ែ្ល ់ឱក្េ ឲ្យ េធិេ្ស ដចកចា� ពតី 

្ុំនធិត នធិង ក្��ល់ ដឹង �្រេ់ ពួកគ្ 

បពមោុំង ្រទពធិគសា្ន ៍ផាទាល់ខលៃលួន ដដល 

ពួកគ្ រាន ជាមួ� នឹង គោលលទ្ធិ ឬ 

គោលក្�ណ ៍ម�ួ ។ ពួកគ្ ក៏ អាច 

គ�ៀ្ររា្រ់ ពតី ្រទពធិគសា្ន៍ ដដល ពួកគ្ 

បាន គេើញ គៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ អ្ក ដនទ 

ែងដដ� ។ គៅគពល េធិេ្ស ដចកចា� 

បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ នឹង ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ 

អុំពតី គេចក្តី ពធិត នន គោលលទ្ធិ ឬ 

គោលក្�ណ៍ដដល កុំពុង ពធិភាកសា ។
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គមគ�ៀនទតី ១២៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៣

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២3:១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះទា្រ់ទងៃឹងបសច្រតេរីពិតថដលោៃសរបសរបលើរោតារបខៀៃពរីមុៃ៖្ពទះអរាចាស ់នឹរ បំងពញ ការសនយា របស់ ្ទ្រ់ 

បនាទាប់ ពដី ងយើរ បាន ងធ្ើ ណផក្ របស់ ងយើរជាមុន ។សូមអបញជើញសិស្សថច្រចាយរោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរី«កបកពឹតតេរោរណ៍ទាំងបៃះថដលបៅ្រ្ននុងអណំ្ចបយើង»ងោយ រីករាយ ចុទះ?

• ថ ្្អ្របលើខ១៧បតើបយើងអាចកតូវោៃធានាអ្វរីខលែះបបើសិៃបយើងបធ្វើអ្វរីក្ប់ោ៉ាងថដលបយើងអាចបធ្វើោៃបដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិ

រាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បនាះ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖

គបើគយើងពបព្ឹត្តការណ៍ទាំងគៃរះផ�លគៅក្នុងអំណាចគយើងគ�ើម្បីគោរ្ពបតិបត្តិតាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើង

អាចទទួលការធានាអរះអាងថ្ព្រះៃឹងគពបើព្រះគចោតារបស់ពទង់គ�ើម្បីជួយគយើងពសបតាមព្រះឆៃ្ទៈៃិងគ្លគវោរបស់

ពទង់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីរាៃរោរធានាថាកពះៃឹងបកបើកពះបចសាតារបស់កទង់បដើម្បរី�ួយបយើងបបើសិៃបយើង

«កបកពតឹតេរោរណ៍ទាំងបៃះថដលបៅ្រ្ននុងអណំ្ចបយើងបោយរ្ីររាយ?»បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចបធ្វើបដើម្បរីរាៃរោរធានា

អះអាងបនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបយើងអាចរាៃទំៃុ្រចិតតេថាបៅបពលបយើងោៃបធ្វើអ្វរីក្ប់ោ៉ាងថដលបយើងអាចបធ្វើោៃ

បដើម្បរីបោរពកបតិបតតេិរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះបនាះកទង់ៃឹងបបំពញរោរសៃយារបស់កទង់។
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គមគ�ៀនទតី ១៣០

ក្�កសាង ទតីបកុងគៅវរូ
បមបរៀៃទរី១30៖រោរ្រសាងទរីក្រងុបៅវូ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ពួកបរិេរុទ្ប្ៃកសា្ទដីកករុ្សៅវូ

អំណ្ច នន សាថាន សួគ៌

មោេការណ៍ នន មសចក្ី សុចរិត ( កុង តាក់ )

អ្នក កាន់ ៉ ព្ជិតភាព

សិទិ្ អំណ្ច ៉ ព្ជិតភាព

នអអូវែ

មណ្វូ

ឃ្ីនស៊ី

អិេេីមណ្យ

អ័ដាេ អុននត អាម្៉ាន

ហាវាដវស្ទ

េិម៉ើទី

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

េិសសួរី

នអអូវែ

អិេេីមណ្យ

េិសសួរី

ពស្ីង មៃៀេ ( អ័ដាេ អុននត អាម្៉ាន )

ហាវារដវស្ទ

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

រំឭ្រសិស្សថាពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញបចញពរីរដ្ឋមិសសួរីអំ�នុងបពលនៃរដូវររ្ឆ្នាំ១៨3៨–39ខណៈយែូថសបស្៊ីធ

ជាប់�ុំឃ្ំងបៅ្រ្ននុង្ ុ្រលរីបបើធរី។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាព្ួរបរិសុទ្ធអាចរាៃអារម្ណ៍ថបបណ្បៅបពលពួ្រប្កតូវោៃបបណតាញបចញពរីរដ្ឋមិសសួរី?(ចបមលែើយអាចរួម

រាៃថាពួ្របរិសុទ្ធឆងៃល់ថាបតើព្ួរប្ៃឹងកតវូបៅទរីណ្)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរបបណតាញពួ្របរិសុទ្ធបចញពរីរដ្ឋមិសសួរីព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញទរី�កម្របៅ�្វរីៃស៊ីរដ្ឋអិលលរីបណ្យ

ៃិងរាមសហ្មតូចៗប្្សងបទៀត។សូមអបញ្ចើញសិស្សឲ្យកោប់ពរីទរីរាំងនៃ�្វរីៃស៊ីបៅ្រ្ននុងថ្ៃទរី6(«រោរបតេតូរទរីលំបៅ

បៅភា្ខាងលិចនៃសាសនាចក្រ»)បៅ្រ្ននុងថ្្ន្រថ្ៃទរីកបវតតេិសាសនាចក្រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។បៅន្ងៃទរី១៥ថខបមសា

ឆ្នាំ១៨39យែូថសបស៊្ីធៃិងមិតតេ្្រតេិថដលជាប់បទាសជាមួយបលា្រកតូវោៃកោប់ថាព្ួរប្ៃឹងបតេតូរបៅទរីរាំងមួយប្្សងបទៀត។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ ពតី ក្�្រគណតាញ ពួក ្រ�ិេុទ្ គចញ ពតី �ដ្ឋ មធិេេួ�ី មក ពួកគ្ បាន គដើ� ឆលៃង វាលភក់ 

ល្្រ់ តាម ដងទគនលៃ មតីេី៊េ៊ីពតី  ចរូល ក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ ទឹកដតី ដ៏បេេ់បតក្ល ។ ទតីបកុង 

គៅវរូ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា�បាន ក្លា� ជា ទតីសានាក់ក្� កណាដាល �្រេ់ សាេនាចបក ពតីឆ្នាុំ 

១៨៣៩ ដល់ ១៨៤៦ ។ េរា្មេគ្រ្គះ បតរូវបាន ្រគងកើត គឡើង គៅ ទតីគនាះ គហើ� 

គចញ ពតី ទតីបកុងគៅវរូ ទតីសានាក់ក្�កណាដាល នន អ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា បាន ែ្សព្វែសា� 

ក្ន់ដត គបចើន គលើ ដែនដតី ។

កំណែ់ចំណំា៖ គមគ�ៀន គនះ ែ្ល ់នរូវ ឱក្េ មួ� េបរា្រ់ េធិេ្ស ពតី�នាក់ គឡើង មក ្រគបងៀន ។ 

េរូម គបែើេគ�ើេ េធិេ្ស ពតី� នាក ់ឲ្យ បាន ពតី�្រតី ន្ងៃ មុន គមគ�ៀន គនះ គហើ� ែល្ ់ចបា្រ់ ចមលៃង នន ដែ្ក ដដល 

បាន ចាត់តាុំង គដើម ត្ី ពួកគ្ អាច គ�ៀ្រចុំ គមគ�ៀន គនាះ ។
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បៅរាម្ លែតូវបៅទរីរាំង្ ្រីបៃះពួ្រអ្ន្រោមរបស់ព្ួរបលា្រោៃឲ្យពួ្របលា្ររត់ប្ចបោយដឹងពរីភាពអយុតតេិធម៌នៃរោរបរ្ខាំងទ្ុរ

ពួ្របលា្រជាយូរម្របនាះ។កបថហលជាមួយសោដាហ៍បករោយម្រយែូថសបស៊្ីធោៃ�ួប�ុំជាមួយក្ួសាររបសប់លា្រវិញបៅ�្វរីៃ

ស៊ី។បករោមរោរដឹ្រនាំរបស់យែូថសបស្៊ីធសាសនាចក្រោៃទិញដរីបៅសងខាងទបៃលែមរីស៊ីសី៊ពរីភា្ខាងប�ើងនៃ�្វរីៃស៊ី។ភា្

ខាងលិចនៃទបៃលែបនាះ្ ឺជាថ្្ន្រមួយទ្ឹរដរីរដ្ឋនអអូវែបហើយភា្ខាងប្រើត្ ឺថ ្្ន្រមួយនៃរដ្ឋអិលលរីបណ្យ។ពួ្របរិសុទ្ធោៃ

្រសាងទរីសានា្រ់រោរ្រណ្ដាល្ ្រីមួយរបស់សាសនាចក្របៅថ្្ន្ររាខាងនៃរដ្ឋអិលលរីបណ្យបៅ្រថៃលែងមួយថដលបៅថាខមបមើស

ថដលបករោយម្រពួ្រប្ោៃោ្រ់ប្មះ្ ្រីបៅថាបៅវូ។

សូមអបញ្ចើញសិស្សទរីមួយឲ្យថដលកតូវបបកងៀៃបចញម្របហើយបបកងៀៃខលែរីៗដល់សិស្សអំពរីរោរ្រសាងទរីក្រុងបៅវូ។

សិសសេដែល្តរូវបគ្ងៀនទី១៖ពួកបរិសុទ្រានប្តូរគ្មទះខមគមើសរែ្ឋអិលលគីោ�គៅជាគៅវរូ—ទរឹកែីែ៏្សស់្តក្ល។

េរូម េ�គេ� េុំណួ� ខាង គបក្ម គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ៖ ជែើម្នកាលៈជ្រសៈណាខលែះជៅក្ននុងជរីវែិអ្នកក្ននុងជ្លជនះតដល្ ិោក

ឬមិនរីករាយ? េរូម ទុកគពល ឲ្យ េធិេ្ស ពធិចា�ណា អុំពតី េុំណួ� គនះ ។

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យដេ្វង�ក ក្��ល់ ដឹង អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល ពួកគ្ អាច គោះបសា� ជាម�ួ ក្លៈគទេៈ ដដល លុំបាក ឬ  

មធិន �ីករា� គៅគពល ពួកគ្ គ�ៀន អុំពតី ពួក្រ�ិេុទ្ ដដល បាន កសាង ទតីបកងុ គៅវរូ ។

េរូម ពន្យល់ ថ្ េរាែធិក សាេនាចបក បាន ្រ្ជូ� គ្មះ ទឹកដតី តរូច មួ� ដដល គៅថ្ ខមគមើេ គៅជា គៅវរូ វិញ ដដល ភាសា 

គហគបពើ�រានន័�ថ្ បេេ់សាអាត ។

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ឲ្យ អាន ក្�ពធិពណ៌នា ខាងគបក្ម គនះ អុំពតី សាថានភាព នន តុំន្់រ គនះ ក្ល គពល ្រ�ិេុទ្ បាន គៅដល់ 

ទតីគនាះ គលើក ដុំ្ររូង គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣៩ ។ េរូម ឲ្យ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ សាដា្់រ គហើ� ពធិចា�ណា ពតី ប្រតធិកមមេ �្រេ់ ពួកគ្ អុំពតី សាថានភាព 

នន តុំ្រន ់គនាះ ។

គៅគពល ពួក្រ�ិេុទ្ បាន គៅ ដល់ កដនលៃង ម�ួ ដដល ពួកគ្ នឹង គៅថ្ គៅវរូ ភា្គបចើន នន ដតី គនាះ ្ ឺ ជា វាលភក់ ល្្់រ ដដល 

រាន េុទ្ដត មរូេ ។ មរូេ ោុំង គនាះ ចមលៃង ែុំងឺ មួ� គៅ ថ្ ប្ុនចាញ់ ដដល ្រណាដាល ឲ្យ រាន ក្�គរៅតា ខលៃលួន ខាលាុំង នធិង �រ្ 

ញាក់ គហើ� អាច ្រណាដាល ឲ្យ សាលា្រ់ បាន ។ ពួក្រ�ិេុទ្ ជា គបចើន បាន ឆលៃង ែុំងឺ គនាះ គហើ� ធាលាក ់ខលៃលួន ឈ ឺ។ អ្ក ែុំង ឺម�ួ ចុំនួន 

ឈឺ ក្ន់ដត ្ ងៃន់ ពួកគ្បានបតឹមដតលរូនក្ញងក្� ែួ� ោនា គៅវិញ គៅ មក គហើ� ពួកគ្ មួ� ចុំនួន បាន សាលា្រ់ ។ ( េរូមគមើល 

Church History in the Fulness of Times Student Manual, គបាះពុម្ពគលើកទតី ២ [Church 
Educational System manual ឆ្នាុំ ២០០៣] ទុំព័� ២១៧–១៨ ) ។

• គតើ អ្ក នឹង គៅ ទតីគនាះ ថ្ ជា ទឹកដតី ដប៏េេ់បតក្ល ដដ� ឬ គទ ? គហតុអ្វតី អ្ក ្ ធិត ថ្ ពយាក្�ី�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន គបែើេគ�ើេ គៅ វាល ភក់ 

ល្្់រ គនះ ថ្ ជា ទឹកដតី ដ៏បេេ់បតក្លគៅវិញ ?

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ អាន កថ្ខណ្ឌ ខាង គបក្ម ដដល ពន្យល់ ពតី�គ្រៀ្រ ដដល ពួក្រ�ិេុទ្ គឆលៃើ�ត្រ នឹង ឧ្រេ្្គ ដដល ពួក គ្ 

បាន ែួ្រប្រទះ ក្ញងកដនលៃង ដដល ជាគ្ហោឋាន ្ មេតី �្រេ់ ពួកគ្ ។

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ក ៏បាន គកើត ែុំងឺ ប្ុន ចាញ ់ែងដដ� ្រ៉ុដន្ ្ុ៉រនាមន ន្ងៃ គបក្� ពតី ឈឺ មក គលាក បាន ជា គឡើង វិញ គៅ ន្ងៃ ទតី ២២ ដខ 

កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៩ គហើ� បានគោ�គពញ គោ� បពះវិញ្ញាណ នន បពះ ។ គលាក បាន ប្រេធិទ្ព� អ្ក ែុំងឺ ជា គបចើន គៅ ដក្� ែ្ទះ 

�្រេ់ គលាក ។ រាន គពល មួ� គនាះ �៉រូដេ្រ បាន គៅដល់ តង់ មួ� ដដល ជា កមមេេធិទ្ �្រេ់ េរាែធិក សាេនាចបក គ្មះ 

ហធិន�ី ែតី គេី៊វួឌ ដដល គហៀ្រ នឹង សាលា្រ់ គៅ គហើ� ។ គៅគពល ពយាក្�ី បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ោត់ គបក្ក គឡើង គហើ� គចញ ពតីតង់ 

្រងប្រុេ េ៊ីវួឌ បាន គ្្វើតាម គហើ� បាន ជា េះគេ្ើ� ។

�៉រូដេ្រ បាន ឆលៃង ទគនលៃ គៅ ដែក្ រាខាងគទៀតនន �ដ្ឋ នអអរូវា ៉គហើ� ្រន្ ប្រេធិទ្ព� ដល់ អ្ក ឈ ឺ។ គៅគពល �៉រូដេ្រ កុំពុង គ�ៀ្រចុំ 

បតឡ្រ់ មក ខាង �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� វិញ គនាះ រាន ្រុ�េ រានាក ់ដដល មធិនដមន ជា េរាែធិក សាេនាចបក បាន េុុំ ពយាក្�ី ឲ្យ 

គៅ ប្រេធិទ្ព� ដល់ ករូន គភាលាះ �្រេ់ ោត់ ដដល រាន ចរាងា� ប្រដហល ពតី� រា៉ា� ពតី ទតីគនាះ ។ « �៉រូដេ្រ បាន នធិយ� ថ្ ោត់ 

មធិន អាច គៅ បាន គឡើ� ្រ៉ុដន្ ោត់ បាន ឲ្យ កដន្សងនដ េរូបត ពណ៌ បកហម ឲ្យ គៅ  វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ គហើ� បាន បបា្រ់ គលាក 

ឲ្យ គៅ ប្រេធិទ្ព� ដល់ ពួកគ្ គោ�េនយា ថ្ គៅគពល គលាក ែរូត កដន្សង គនះ គលើ មុខ �្រេ់ ពួកគ្ គនាះ ពួកគ្ នឹង បាន 

ជាេះគេ ើ្� » (Church History in the Fulness of Times, ទុំព័� ២១៩ ) ។ វិលហ្វជូឌ បាន គ្្វើ តាម 

ក្�ដណនាុំ គនាះ គហើ� គកមេងោុំង ពតី� គនាះ បាន ជា េះគេ្ើ� ដមន ។ វិលហ្វជូឌ បាន គៅ ន្ងៃ គនាះ ថ្ « ជា ន្ងៃ នន បពះគចសាតា នន 

បពះ » ( វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ គេៀវគៅ ទធិនានានុ្រ្វត្ធិន្ងៃ ទតី ២២ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៩ ដដល បាន ដកបេង់ គៅក្ញង Church 
History in the Fulness of Times, ទុំព័� ២១៨ ) ។
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គោះ្រតី ជា រាន គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង បពះគចសាតា នន ន្ងៃ គនាះ ែុំងឺ គៅដត ្រន្ គកើត រានចុំគោះ ពួក ្រ�ិេុទ្ អេ់��ៈ គពល ជា គបចើន 

ដខ ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� ពួកគ្ បាន ្រន្ ដ្ោុំ ោនា គៅវិញ គៅមក គហើ�បាន គ្្វើក្�សាងេង់ ែ្ទះ ្ មេតី �្រេ់ ពួកគ្ ។ 

ពួកគ្ បាន ែតីក អណតាតូង គដើម្តី ្រងហជូ� ទឹក គចញ ពតី វាលភក់ល្្់រ ចរូល គៅក្ញង ទគនលៃ ដដល គ្្វើ ឲ្យ ដតី ក្ន់ដត រាន ប្រគយែន៍ គហើ� 

ក្ត់ ្រនថែ� ្រញ្ហា មរូេ ។ ទតី្រុំែុត ពួកគ្ បានេង់ ែ្ទះ នធិង េុំណង់ ដនទ គែ្សងគទៀត ជាគបចើន�ួមោុំង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្គៅវរូ

ដដលរានមនុេ្ស មួ� ចុំនួន ចាត់ ទុកថ្វាជាអោ�ដដលបេេ់សាអាតជាងគ្្រុំែុត គៅក្ញង ប្រគទេ ។

• គតើ « ន្ងៃ នន បពះគចសាតា នន បពះ » គៅ ន្ងៃ ទតី ២២ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៩ ែួ� អ្ក ឲ្យ រាន គេចក្តីែុំគនឿ ក្ន់ដត ខាលាុំង គលើ បពះអរាចាេ់ យ៉ាង 

ដរូចគម្ច ?

• គតើ ពួក ្រ�ិេុទ្ បាន គ្្វើ ឲ្យ ទតីបកុង គៅវរូ ជា ទឹកដតី ដ៏បេេ់បតក្ល �គ្រៀ្រ ណា ?

• គតើ គ�ើង អាច គ�ៀន អ្វតីខលៃះ ពតី ្ ុំ�រូ �្រេ់ ពួកគ្ ?

្រនាទា្រ់ ពតី េធិេ្ស បាន ពធិភាកសា អុំពតី ្ ុំ�រូ �្រេ់ ពួក ្រ�ិេុទ្ ដដល ពយាយម គ្្វើក្�សាងេង់ ទតីបកងុ គណាវរូ េរូម េួ� េុំណួ� 

ខាងគបក្ម ៖

• គតើ រាន អ្វតីខលៃះ អាច គកើតរានគឡើង គៅគពល គ�ើង ពយាយម ដកលម្អ ្រ�ិសាថាន ែុុំវិញ ខលៃលួន គ�ើង ?

គៅគពល េធិេ្ស គឆលៃើ�ត្រ េរូម េ�គេ� គោលក្�ណ៍ ខាង គបក្ម គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ៖ សៅសពលសយើ្ពយាយមណកលម្អបរសិាថាៃ

សៅជរុំវិញខ្លួៃសយើ្សនាោះខ្លួៃសយើ្ៃឹ្រីកចសកមើៃកាៃ់ណតកបសេើរ។ េរូម អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ ដដល 

្ររ្ហាញ គៅក្ញង គោលក្�ណ៍ គនះ ។ អ្ក អាច ដចកចា� ្រទពធិគសា្ន៍ ឬ ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី គោលក្�ណ៍ គនះ ែងដដ� ។  

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ឲ្យ �កគមើល ឱក្េ នានា ក្ញង គពល ្រច្ចញ្រ្ន្ គនះ គដើម្តី ដកលម្អ ្រ�ិសាថាន គៅែុុំវិញ ពួកគ្ ។

សិសសេដែល្តរូវបគ្ងៀនទី២៖សរា្មសគ្គ្រទះ្តរូវរានបគងកើត

កំណែ់ចំណំា៖ ពតីមុន ចា្រ់គែ្ើម ថ្ក្់ េរូម ឲ្យ េរាែធិក រានាក់ នន េរា្ម េគ្រ្គះ ( ដរូចជា េរាែធិក ប្ួសា� ឬ មធិត្ភក្ធិ )  

ឲ្យ បបា្រ់ អ្ក អុំពតី �គ្រៀ្រ មួ� ចុំនួន ដដល េរា្ម េគ្រ្គះ បាន ែ្ល់ ឱក្េ ដល់ ោត់ ចរូល�ួម ក្ញង កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

គហើ� បាន ប្រោន ព� ដល់ ែតីវិត ោត់ ។ េរូម ្ ធិត ពតី ក្�េ�គេ�នរូវ អ្វតី ដដល អ្ក បាន គ�ៀន ពតី ោត់ ។

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ ្ ធិត អុំពតី បេ្តី គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� ដដល ពួកគ្ គពញចធិត្ ។ េរូមឲ្យពួកគ្បបា្រ់នដ្រូរានាក់អុំពតីបេ្តី គនាះ នធិង 

មរូលគហតុ ដដល ពួកគ្ គក្តេគេើ� ោត់ ។ ្រនាទា្រ់ ពតី នដ្រូ នធិមួ�ៗ រាន គពល ពធិភាកសា េរូម ពន្យល់ ថ្ បេ្តី គៅក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ 

្ឺ ជា ករាលាុំង ដ៏ អសាចា�្យ មួ� គៅក្ញង ក្�ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។

េរូម ពន្យល់ ថ្ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៤២ បេ្តី មួ� ចុំនួន គៅក្ញង ទតីបកុងគៅវរូ បានែួ្រែុុំោនាពធិភាកសាពតី �គ្រៀ្រដដល ពួកគ្ អាច ែួ� 

ក្ញង ក្�កសាង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គៅវរូ ។ ពួកគ្ បាន ្រគងកើត េរា្ម ម�ួ គហើ� បាន េ�គេ� ចបា្់រ នធិង បកតឹ្យបកម គដើម ត្ី 

ប្្រ់ប្ងកធិច្ចក្� �្រេ់ ពួកគ្ ។ ពួកគ្ បាន ្ររ្ហាញ ចបា្់់រ នធិង បកឹត្យបកម គនាះ ដល់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ដដល បាន រាន 

ប្រសាេន៍ ថ្ ចបា្រ់ គនះ ជា « ចបា្រ់ ល្អ ្រុំែុត ដដល គលាក ធាលា្រ់ បាន គេើញ » ។ ្រ៉ុដន្ គបក្�ម ក គលាក បាន រាន ប្រសាេន ៍

ថ្ បពះអរាចាេ់ រាន « អ្វតី មួ� ដដល ប្រគេើ� ជាងមុន េបរា្រ់ ពួកគ្ ជាង ចបា្រ់ ដដល បាន េ�គេ� គនាះ » ។ គលាក បាន 

អគញ្ើញ ពួកគ្ ឲ្យ ែួ្រ ជាមួ� គលាក គៅ េបាតាហ៍ ្រនាទា្រ់ គៅគពល គលាក នឹង « គ�ៀ្រចុំ បេ្តី គៅគបក្ម ្រព្វែធិតភាព តាម ្ ុំ�រូ នន 

្រព្វែធិតភាព » ( សារា ៉អធិម េឹម្ឹរល « Auto–biography » Woman’s Exponent, ន្ងៃ ទតី ១ ដខ កញ្ញា ១៨៨៣ 

ទុំព័� ៥១ បាន ដកបេង់ ក្ញង Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society  
[ ឆ្នាុំ ២០១១ ] ទុំព័� ១២) ។ អង្គក្� គនះ ្ ឺ ជា េរា្ម េគ្រ្គះ ។

អធិមរា៉ា េមេ៊ី្ បតរូវបាន គៅ ឲ្យ គ្្វើ ជា ប្រធាន េរា្ម េគ្រ្គះ ទរូគៅ ដុំ្ររូង គ្ ។ អ៊ីនឡេសា អ� េ្ជូ ជាគលខា នន េរា្ម 

េគ្រ្គះ គៅ ទតីបកុង គៅវរូ គហើ� គបក្� មក ក្លា� ជា ប្រធាន េរា្ម េគ្រ្គះ ទរូគៅ ទតីពតី� បាន ្រគបងៀន ថ្ « ្្វតីដ្ធិត ដត គ្មះ 

[ េរា្ម េគ្រ្គះ ] រាន ភាពទុំគនើ្រ ក្តី ្ុ៉រដន្ សាថា្រន គនះ រាន ប្រភព គដើម ពតី ្រុរាណ ។ គ�ើង បតរូវបាន បបា្រ់ គោ�  [ ពយាក្�ី 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ] ថ្ អង្គក្� ដរូចោនា គនះ បាន រាន ក្ញង សាេនាចបក ក្ល ពតី ្រុរាណ » ( « Female Relief Society » 

Deseret News, ន្ងៃ ទតី ២២ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៦៨ ទុំព័� ១ េរូមគមើល ែងដដ� Daughters in My Kingdom,  
ទុំព័� ៧) ។
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• គតើ គ�ើង អាច គ�ៀន អ្វតី ខលៃះ អុំពតី េរា្ម េគ្រ្គះ ពតី គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ �្រេ់ អ៊ីនឡេសា អ� េ្ជូ ? ( គៅគពល េធិេ្ស គឆលៃើ� េរូម 

េ�គេ� គេចក្តីពធិត គនះ គៅគលើ ក្តា�គខៀន ៖ េមាគមេស្គ្គាោះគឺជាណ្្កែ៏បំ្រុេគៃិំតមួយនៃការសា្រសឡើ្វិញនៃសាេនាចកកនៃ

កពោះសយេមូវកគដីេ្) ។

• គតើ អ្ក ្ ធិត ថ្ គហតុអ្វតី បាន ជា វា េុំខាន ់េបរា្រ់ គ�ើង ឲ្យ �ល់ ពតី គេចក្តី ពធិត គនះ ?

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ អាន គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ ខាងគបក្ម ដដល ោក់ទង នឹង គោល្រុំណង នន េរា្ម េគ្រ្គះ ៖

« េរា្ម េគ្រ្គះ បតរូវ បាន ្រគងកើត គឡើង គដើម្តី ែួ� គ�ៀ្រចុំ ្ុរបតតី �្រេ់ បពះ គដើម្តី ទទួល ព�ែ័� នន ែតីវិតដ៏ គៅ អេ់កល្ 

ជានធិច្ច ។ គោល្រុំណង នន េរា្ម េគ្រ្គះ ្ឺ គដើម្តី ្រគងកើន គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង គេចក្តី េុច�ិត ផាទាល ់ខលៃលួន ពបងងឹ បកមុ ប្ួសា� 

នធិង គ្ហោឋាន នធិង ែល្់ ក្� េគ្រ្គះ គោ� ដេ្វង �ក នធិង ែួ� អ្ក ោុំង ឡា� ណា ដដល បតរូវ ក្� ែុំនួ� » (Daughters in 
My Kingdom,xi ) ។

េរូម បបា្រ់ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ អុំពតី ក្�េន្ទនា ដដល អ្ក រាន ជាមួ� េរាែធិក រានាក់ នន េរា្ម េគ្រ្គះ �ួម ោុំង ្ ុំនធិត �្រេ់ អ្ក 

អុំពតី អ្វតី ដដល អ្ក បាន គ�ៀន ។ េរូម ្រញ្ច្រ់ គោ�ក្� ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ អុំពតី គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� ដដល អ្ក បាន េ�គេ� គលើ 

ក្តា�គខៀន ។

កិច្ការអ្ក្ ្សព្វ្សាយសាេនា្ ្សព្្វ សាយទូទាំ្ណ្ៃែដី

សូមអរ្ុណដល់សិស្សថដលោៃបបកងៀៃ។បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យបរៀៃអំពរីរោររ្ីរចបកមើៃនៃសាសនាចក្រអំ�នុងបពលបៅបៅវូ

សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើវតថែនុអ្វរីខលែះថដលបធ្វើឲ្យបយើងអាចពៃលែត់ប្លែើងោៃ?

• បតើអ្វរីខលែះថដលអាចបធ្វើឲ្យប្លែើងរោៃ់ថតបឆះខាលាំងប�ើយ?

• យែូថសបស៊្ីធោៃបកបៀបបធៀប្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់បៅៃឹងប្លែើង។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបៀតបបៀៃថដលពួ្របរិសុទ្ធ

ោៃ�ួបបៅរដ្ឋមិសសួរីដូចជាទឹ្រថដលោៃចាប់ប្តេើមពៃលែត់្រិច្ចរោររបស់កពះឬដូចជាបកបងសាំងថដលបធ្វើឲ្យ

្រិច្ចរោរបនាះរោៃ់ថតរី្រចបកមើៃ?បហតុអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងលិខិតមួយបៅរោៃ់អ្ន្រ

បោះពុម្ពរោថសតប្មះចៃវីៃវ៉សបៅន្ងៃទរី១ថខមិនាឆ្នាំ១៨4២៖

« ក្�គ្រៀតគ្រៀន ពុុំ បាន ្រញ្្រ់ ក្��ីកចគបមើន នន គេចក្តី ពធិត គឡើ� ្ុ៉រដន្ វា ក្ន់ដត ្រដនថែម គប្រងសាុំង គៅគលើ 

គភលៃើង គៅវិញ ។. . .

«. . .្រទោឋាន នន គេចក្តីពធិត បតរូវបាន ្រគងកើត គឡើង ោមន នដ ដដល មធិន សាអាតេ្អុំ ណា អាច ្រញ្្រ់ កធិច្ចក្� 

គនះ ពតីក្��ីកចគបមើន គឡើ� ក្�គ្រៀតគ្រៀន អាច កគបញ្ជាល គឡើង ពួក មនុេ្ស កុំណាច អាច ប្រមរូលែ្ញុំោនា 

ពួកោហាន អាច ប្រែុុំ ោនា ពួក អ្ក មួល ្ររ្កាច់អាច្រងខេជូចគក�្ដិ៍គ្មះ ដតគេចក្តីពធិតននបពះ នឹង គឆ្ពាះ គៅមុខ 

គោ� គកលៃៀវក្លា ន្លៃ្្ជូ� នធិង ឯករាែ �ហរូតោលដ់តវាបានដល់ប្្រ់ោុំងទ្វតី្រ ប្្រ់តុំ្រន់ ប្្រ់ ប្រគទេ នធិង បាន ឮ ដល់ ប្្់រ 

បតគចៀក �ហរូតដល់ គោល្រុំណង នន បពះ នឹងបានេគបមច គហើ� បពះគ�ហរូវា៉ ដ៏ អសាចា�្យ នឹង រាន ្រន្ទជូល ថ្ កធិច្ចក្� បាន ច្់រ 

គហើ� » ( គៅក្ញង History of the Church, ៤:៥៤០ ) ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍បសច្រតេរីពិតប្្សងៗោនាបែុថៃតេសូម្ ូស

បញ្ជា្់រដូចខាងបករោមបៃះ៖ោមាៃអ្បីអាចបញ្ឈប់កិច្ចការរបស់ព្រះទូទាំងផែៃ�បីគៃរះមៃិឲ្យរីកចគពមើៃបាៃគ�ើយ។សូម

សរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងរោរពយា្ររណ៍បៃះបនាះកពះអរាចស់ោៃចាប់ប្តេើមបៅអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយ

សាសនាឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងកបបទសជាបកចើៃ។ជាលទ្ធ្លមៃុស្សរាបោ់ៃ់នា្រ់—ជាពិបសសចក្រ្ពអង់ប្លែស—ោៃ

ក�មុ�ទឹ្រ។សរា�ិ្រ្ ្រីបនាះោៃបធ្វើឲ្យសាសនាចក្ររោៃ់ថតរឹងរាំបហើយរាៃមៃុស្សជាបកចើៃោៃបធ្វើដបំណើរម្រចូលរួមជាមួយ

ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងបៅវូ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣០ ៖ ក្�កសាងទតីបកុងគៅវរូ

បដើម្បរីបរ្ហាញពរីបសច្រតេរីពិតបៅបលើរោតារបខៀៃសូមរ្រអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបួៃនា្់របដើម្បរីចូលរួមបដើរតួអំពរីបទពបិសាធៃ៍មួយ

ថដលវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វោៃរាៃខណៈ្ ្សព្វ្សាយដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងបហៀហ្វតបស្សើកបបទសអងប់្លែសបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ

១៨40។សូមចាត់រំាងអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេៃូវថ្្ន្រខាងបករោម៖វិលហ្វតូឌវូឌកដពុ្វអាចារ្យបែូលរីសអ្ន្របោល។សូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែង

នៃនាដ្រថាដូចខាងបករោមដល់អ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេក្ប់រូបបដើម្បរីបកបើ្រ្ននុងរោរបដើរតួ៖

វិលហ្វចូឌវូឌកែរុព្វ(និយាយម្នាក់ឯងថា)៖ ហឺុ ។ គនះ ជា ក្�្រគបងៀន ទតីពតី� ដដល ខ្ញុំ បាន្រគបងៀន ន្ងៃ គនះ ។ ្រនាទា្រ់ ពតី 

ក្�ប្រែុុំ នា លាងាច គនះ ខ្ញុំ ្ ធិតថ្ នឹង រាន មនុេ្ស ែធិត មួ� ោន់ នាក់ នឹង បាន សាតា្រ់ ឮ សា�លធិខធិត �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ន្ងៃ គនះ ។

អាចារ្យ(ឈរជៅ្ជុងម្ខាងននថានាក់ជរៀនជោយនិយាយជៅកាន់រូ៉ែលរីស)៖ គលាក ្រ៉រូលតីេ អ្ក ែ្សព្វែសា� ពួក ម�មន 

គនះ បតរូវដត ឈ្រ់ ។ ខ្ញុំ រាន មនុេ្ស ដត ដ្រ់ បបាុំ នាក់្រ៉ុគណាណះ ដដល ចរូល�ួម ក្ញង បពះវិហា� ក្តរូលធិក �្រេ់ ខ្ញុំ គៅ ន្ងៃ គនះ ។ 

ដតដ្់របបាុំនាក់ ! ខ្ញុំ ្ ធិត ថ្ មនុេ្ស គែ្សង គទៀត នឹង បតរូវបាន ដឹកនាុំ គៅសាតា្រ់ ក្�្រគបងៀន �្រេ់ វា ។ ខ្ញុំ មធិន អាច គ្្វើ ឲ្យ បពះវិហា� 

ក្តរូលធិក �្រេ់ ខ្ញុំ ្រន្ ខ្សត់ មនុេ្ស គឡើ� ខណៈ ដដល អ្ក សាតា្រ់ ពួក ម�មន គនះ បាន គកើន គឡើង គនាះ ។ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ គលាក ចា្់រ វា 

គហើ� ្រញ្្រ់ កធិច្ចក្� �្រេ់ វា គៅ ។

ប៉ូលដីេ៖ ខ្ញុំ នឹង ពយាយម គ្្វើ ឲ្យ អេ់ ពតី លទ្ភាព ។

អ្កអតាថាធិបបាយ៖ គពល ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ គបក្ក គឡើង នធិយ� គៅក្ញង ក្�ប្រែុុំ នា លាងាច គនាះ ្រ៉រូលតីេ បាន មកដល់ រាត ់

ោវា� ។

ប៉ូលដីេ(ឥ�ទូវនិយាយជៅកាន់វិលហវទូ�វូ�្ដុ្វ)៖ េុុំគោេ គលាក ។ ខ្ញុំ ្ ឺ ជា ្រ៉រូលតីេ គហើ� អាចា�្យ រានាក់ នន បពះវិហា� 

ក្តរូលធិក ក្ញង មរូលោឋាន គនះ បាន ឲ្យ ខ្ញុំ មក ជាមួ� នឹង ដតីក្ ចា្រ់ ខលៃលួន គលាក ។

វិលហ្វចូឌវូឌកែរុព្វ៖ គតើ ចា្រ់ពតី្រទឧបកធិដ្ឋអ្វតីដដ� ?

ប៉ូលដីេ៖ ពតី ្រទែ្សព្វែសា� ដល់ ប្រជានែន ។

វិលហ្វចូឌវូឌកែរុព្វ៖ ខ្ញុំ អាច ធានា នឹង គលាក ថ្ ខ្ញុំ រាន អាជាញា្័រណ្ គដើម្តីែសា� ដុំណឹង ល្អ ដល់ ប្រជាែន  ដរូច ជា អាចា�្យ រានាក់ 

គនាះ បាន ែសា� ដដ� ។ គ្រើេធិនគលាក អង្គញ�ចាុំ  គនាះ ខ្ញុំ នឹង នធិយ� ជាម�ួ គលាក ្រដនថែម គទៀត អុំពតី ្រញ្ហា គនះ ្រនាទា្រ់ ពតី ក្�ប្រែុុំ 

្រ៉ុដន្ ខ្ញុំ បតរូវដត ចា្រ់គែ្ើម ្រគបងៀន ឥឡជូវ គនះ គហើ� ។. . . . (សូមជ្វើ្តារែ់ការនិយាយជនាះដល់សិស្ស)

អ្កអតាថាធិបបាយ៖ ្រ៉រូលតីេ គនាះ បាន �ក គរៅអតី ដដល ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ  អង្គញ� មក ោក ់អង្គញ� ដក្� ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ 

ខណៈ ដដល គលាក បាន្រគបងៀន ដុំណឹង ល្អ អេ់ ��ៈគពល ជាង មួ� គរា៉ាង ។ វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ បាន នធិយ� អុំពតី ្រទពធិគសា្ន ៍

គនះ ៖

វិលហ្វចូឌវូឌកែរុព្វ៖ បពះគចសាតា នន បពះ បាន េថែធិត មក គលើ �រូ្រ ខ្ញុំ បពះវិញ្ញាណ បាន េថែធិត គៅគពញ ែ្ទះ គនាះ គហើ� មនុេ្ស 

ោុំងអេ់ បាន ដប្រចធិត្ គែឿ ។

អ្កអតាថាធិបបាយ៖ គៅគពល ប្រែុុំច្រ់ ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ បាន អគញ្ើញ ឲ្យ ពួកគ្ បែមុែទឹក ។

វិលហ្វចូឌវូឌកែរុព្វ៖ ខ្ញុំ េរូម អគញ្ើញ អេ់ អ្ក ដដល រាន ្រុំណងចង់ ឲ្យ អុំគពើ បា្រ �្រេ់ អ្ក បាន អត់គោេ ឲ្យ គហើ� ចរូល�ួម 

ជាមួ� នឹង សាេនាចបក �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ដដល បានសាតា� គឡើង វិញ ឲ្យ ចុះ គៅក្ញង ទឹកនន ្ុរណ្យ បែមុែទឹក នា ន្ងៃ គនះ ។

ប៉ូលដីេ(ោនជ្កាកជចញ្ រីជៅអរីជហើយនិយាយជៅកាន់វិលហវទូ�វូ�្ដុ្វ)៖ គលាក វរូឌបដុព្វ ខ្ញុំ ចង់ ទទួល ្រុណ្យ 

បែមុែទឹក ។

អ្កអតាថាធិបបាយ៖ ្រ៉រូលតីេ គនាះ បាន ទទួល ្រុណ្យ បែមុែ ទឹក គៅ ន្ងៃ គនាះ ជាមួ� នឹង ប្រូ ែ្សព្វែសា� ្ួរន នាក់ នធិង មនេុ្ស 

ពតី� នាក់ គែ្សង គទៀត ។ ្រ៉រូលតីេ បាន បតឡ្រ់ គៅែួ្រ អាចា�្យ គនាះវិញ គហើ� បាន ពន្យល ់បបា្រ់ ពតី សាថានភាព គនាះ ។

ប៉ូលដីេ(និយាយជៅកាន់អាចារ្យ)៖ គ្រើេធិន អ្ក ចង់ ចា្រ់ ខលៃលួន គលាក វរូឌបដុព្វ អ្ក បតរូវដត ចា្រ់ ោត់ គោ� ខលៃលួនឯង គៅ 

ដ្ធិត ខ្ញុំ បាន ឮោត់ ្រគបងៀន ដត គេចក្តី ពធិត នន ដុំណឹង ល្អ ្រ៉ុគណាណះ ដដល ខ្ញុំ បាន សាតា្រ់ គពញ ម�ួ ែធិវិត ខ្ញុំ មក គហើ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣០ ៖ ក្�កសាងទតីបកុងគៅវរូ

អ្កអតាថាធិបបាយ៖ គបក្� មក អាចា�្យ គនាះ បាន ្រញ្ជូន គេមេៀន ពតី� នាក់ គទៀត ឲ្យ ចរូល�រូម ក្ញងក្� ប្រែុុំ គហើ� ដេ្វង�ល់ អុំពតី 

អ្វតី ដដល ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ កុំពុង ្រគបងៀន ។ ពួកគ្ ក៏ បាន ដប្រចធិត្ គែឿ គលើ គេចក្តីពធិត នន សា�លធិខធិត �្រេ់ ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ 

គហើ� បាន បែមុែទឹក ។ អាចា�្យ គនាះ ពុុំ បាន ្រញ្ជូន ន�ណា គទៀត ឲ្យ គៅ សាតា្រ់ ក្�្រគបងៀន �្រេ់ ដអលគឌើ� វរូឌបដុព្វ គទៀត 

គឡើ� ។

( ដកេបមលួ ពតី វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ, Leaves from My Journal [ ឆ្នាុំ ១៨៨១ ] ទុំព័� ៨០–៨១ ) ។

បនាទាប់ពរីអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេោៃបញ្ចប់បហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើបទពបិសាធៃ៍របស់ថអលបឌើរវូឌកដុព្វបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ថដលថាោមៃអ្វរីអាចបញ្ប់្រិច្ចរោររបស់កពះឲ្យរី្រចបកមើៃ

បោយរបបៀបណ្?

• បតើរោរពយា្ររណ៍របស់យែូថសបស៊្ីធទា្រ់ទងៃឹងរោររី្រចបកមើៃនៃ្រិច្ចរោររបស់កពះចាបប់្តេើមបំបពញបៅន្ងៃបៃះបោយរបបៀប

ណ្?បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្ថដរអំពរីរោរចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរបៃះ?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយឲ្យ្រិច្ចរោររបស់កពះោៃ្ ្សព្វ្សាយ្រ្ននុងចបំណ្មកបជា�ៃទាំងអស់?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបឆលែើយ

សំណួរបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្់រឬបសៀវបៅ្រត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃឹងបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរីកពឹតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃប្រើតប�ើងៃិងបោលរោរណ៍

នានាថដលកតូវោៃបបកងៀៃខណៈថដលសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃបៃតេរ្រសាទរីសានា្រ់រោរ

្រណ្ដាលបៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងបៅវូពរីឆ្នាំ១៨39ដល់១៨46។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសា

បៅ្រ្ននុងថានា្់រន្ងៃបៃះបហើយសូមអបញជើញសិស្សអៃុវតតេអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១–១២៣ 

ក្� សាថា្រនា ទតីបកុង គៅវរូ ( គមគ�ៀន ទតី ២៦ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១–១២3រោរសាថាបនាទរីក្រងុបៅវូ(បមបរៀៃទរី២6)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រ នន បពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២១–១២៣ នធិង គមគ�ៀន េ្តី អុំពតី « ក្� សាថា្រនា ទតីបកងុ គៅវរូ » ( គមគ�ៀន ទតី ២៦ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន 

គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្ុ៉រគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ 

្ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:១–១០;១២២)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា អុំពតី ក្�ចា្រ់ ោក់ ្ ុក �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង មនេុ្ស ដនទ គទៀត គៅក្ញង ្ ុក លតីគ្រ៊ី�្តី គនាះពួកគ្ បាន គេើញ 

គោលក្�ណ៍ ខាង គបក្ម  ៖ គៅគពល គ�ើង អុំោវនាវ គៅ បពះអរាចាេ់ អុំឡញងគពល លុំបាក នធិង �ងទុកខេ គនាះ គ�ើង អាច ទទួល បាន នរូវ េន្ធិភាព �្រេ់ 

បទង់ ។ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើងេ៊រូ បោុំនឹង ឧ្រេ្្គ បាន ល្អ គៅក្ញង ែតីវិត �ដមងសាលា្រ់ គនះ គនាះ បពះ នឹង ប្រោន ព� ដល ់គ�ើង នាគពល គនះ នធិង គៅក្ញង ភាព ដ៏ 

អេ់កល្ ។ ទុកខេលុំបាក អាច ែ្ល ់ក្� ពធិគសា្ដល់ គ�ើង នធិង គៅ ជា ក្�ណ៍ ល្អ ដល ់គ�ើង គៅ វិញ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ បពះអង្គ េគ្រ្គះ 

បាន �ង នរូវ ក្�ឈឺចា្រ់  នធិង ទុកខេ លុំបាក នន មនុេ្ស ោុំងអេ់ ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:១១–៣៣)
្រនាទា្់រ ពតី ក្�េធិកសា អុំពតី ទុកខេ លុំបាក នធិង ក្�គ្រៀតគ្រៀន ដដល ពួក ្រ�ិេុទ្ បាន ែួ្រប្រទះ គោ�សា� ដត រា� េបតរូវ �្រេ់ ពួកគ្ គៅក្ញង �ដ្ឋ មធិេេួ�ី 

គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ ទត គេើញ នធិង សាគល់ ពតី ប្្រ់ កធិច្ចក្� ោុំងអេ់ �្រេ់ គ�ើង គហើ� ថ្ អេ់ អ្ក ដដល ប្របពតឹ្ធិខេុ នឹង ទទួល នរូវ 

ក្�ែុំនុំែបមះ �្រេ់ បពះ គៅ គពល កុំណត់ �្រេ់ បទង់ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គេើញ ថ្ បពះ នឹង គ្រើក េដម្ង ក្�គចះ ដឹង ដល់ គ�ើង តាម��ៈ បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ គហើ� ថ្ ក្�សាកល្ង �្រេ់ គ�ើង អាច ែួ� ដញកគ�ើង គចញ ជា ្រ�ិេុទ្ បពមោុំង គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន គ�ើង គដើម្តី ទទួល នរូវ វិវ�ណៈ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១:៣៤–៤៦)
គៅក្ញង ដែក្ នន លធិខធិត ដ៏ ្រុំែុេ ្ ុំនធិត �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្មក ពតី ្ ុក លតីគ្រ៊ី�្តី គនាះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ អ្កក្ន់្រព្វែធិតភាព អាច ទទួល អុំណាច 

ោុំងឡា� នន ឋានេួ្៌ បាន ប្រេធិន គ្រើ ពួកគ្ �េ់គៅ គោ� េុច�ិត ដត ្ុ៉រគណាណះ ។ េធិេ្ស ក ៏បាន ពធិចា�ណា ែងដដ� អុំពតី ទគង្វើ ជាក់លាក់ នានា ដដល 

អាច គ្្វើ ឲ្យ អុំណាច នន អ្ក ក្ន់ ្រព្វែធិតភាព រានាក់ ដប្រ គៅ ជា គខសា� ឬ ដប្រ ជា ខាលាុំង ។

ន្ងៃទដី៤៖សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៣;ការសាថាបនាទដីកករុ្សៅវូ
 គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ពតី ក្តព្វកធិច្ច �្រេ់ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង ក្�ោក់ទង ជាមួ� នឹង អ្ក ដដល គ្្វើ ក្�គ្រៀតគ្រៀន ខលៃលួន គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន 

គោលក្�ណ ៍ោុំងគនះ ៖ បពះអរាចាេ់ នឹង ្រុំគពញ តាម ក្�េនយា �្រេ់ បទង់ ្រនាទា្រ់ ពតី គ�ើង បាន គ្្វើ ដែ្ក �្រេ់ គ�ើង េធិន ។ រាន មនេុ្ស ជាគបចើន 

ដដល លាក់ ពតី គេចក្តី ពធិត ពតីគបោះ ពួកគ្ មធិន ដឹង ជា គៅ�ក គេចក្តី ពធិត ឯណា គទ ។ ក្�េគបមចចធិត្ �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី គ្្វើ តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ 

បពះអរាចាេ់ ដដល ហាក្់រតី ដរូច ជា តរូចតាចក្តី អាច រាន ឥទ្ធិពល មហធិរា នា គពល អនា្ត ។ េធិេ្ស ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� អុំពតី ទតីសានាក់ក្� កណាដាល �្រេ់ 

សាេនាចបក បតរូវបាន សាថា្រនា គៅក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� គហើ� បាន គេើញ េរា្ម េគ្រ្គះ ្ឺជា ដែ្ក ដ ៏្រុំែុេ្ុំនធិត នន ក្�សាដា� 

គឡើង វិញ នន ដុំណឹង ល្អ �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។

គសចក្ីគផដើម

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសិស្សៃឹងរំឭ្រប�ើងវិញៃូវរោរបបកងៀៃមួយចំៃួៃបចញពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១–១២២

ថដលអាច�ួយព្ួរបយើងបៅបពលបយើង�ូបកបទះៃឹងបញ្ហាលោំ្របៅ្រ្ននុង�រីវិត។ពួ្រប្ៃឹងប�ើញ្ ងថដរថារោរបបៀតបបៀៃ

អាច�ះឥទ្ធពលដល់្រិច្ចរោររបស់កពះឲ្យបឆ្ពះបៅមុខជាជាងបញ្ប់រោររី្រចបកមើៃរបស់វ។ជាចុងបករោយសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរី

រោរសាថាបនាសរា្មសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យៃិងថច្រចាយពរីរបបៀបថដលសរា្មសប្រ្គះកបទាៃពរ

ដល់មៃុស្សនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិងគេចក្តីេញ្ញា ១២១–១២៣ ក្�សាថា្រនាទតីបកុងគៅវរូ ( គមគ�ៀនទតី ២៦ )

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២១–១២២

្ួករែរិសុ្រ្ោនជរៀន្ រីជមជរៀនសំខាន់ជចញ្ រីរែ្រ្ិជសា្ន៍ររែស់ខលែលួនជាមួយនឹងការជរែៀែជរែៀន

បៅបលើរោតារបខៀៃសូមសរបសរោ្រ្យការបញ្ជាឲ្យ សរាលាប់ ផ្តាច ់ពូជ ងរារ រា៉ាសមិន កិន ្សូវ ហនៃិង្ុក លដីងបម៊ីរធដី ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យបកបើោ្រ្យទាំងបៃះសបង្ខបពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរបបៀតបបៀៃនានាថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរី

បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៨–39។

សូមសរបសរងោលលទ្្ិ និរ ងសចក្ដីសញ្ញា ១២១:៧–១០; ១២២:៧–៩បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងបោលរោរណ៍នានាដល់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបដើម្បរីលួងបលាមបលា្រៃិងពួ្របរិសុទ្ធអ�ំនុង

បពលនៃរោរសា្រល្បងរបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលរបបៀបនៃរោរបបកងៀៃ

្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាច�ួយពួ្រប្អំ�នុងបពលនៃរោរសា្រល្បងរបស់ខលែលួៃ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

អ�ំនុងសោតាហ៍បៃះសិស្សោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២១:36,4១–4២,ថដលជាវ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរ

មួយ។អ្ន្រអាចសូមឲ្យពួ្រប្រំឭ្រពរីខ្ម្ពរីរបៃះបោយរោរសកូតខ36ជាមួយោនា។អ្ន្រ្រ៏អាច្ ិតពរីរោរសូមឲ្យពួ្រប្សរបសរ

ទបង្វើសុចរិតនានាថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលបៅ្រ្ននុងខ4១–4២្ងថដរ។

• បតើអ្ន្រសាគល់ៃរណ្ថដលជា្ ំរូនៃបោលរោរណ៍សុចរិតទាំងបៃះ?

សូមថច្រចាយអំណរ្ុណថដលអ្ន្ររាៃចំបោះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពសុចរិតៃិងអស់ទាំងពរ�ព័យថដលមៃុស្សោៃទទួល

រាមរយៈអំណ្ចនៃបព្វ�ិតភាព។

ការសាថាបនាទដីកករុ្សៅវូ

សូមឲ្យសិស្សរ្រប្មះវតថែនុនានាថដលអាចពៃលែត់ប្លែើងោៃ។បករោយម្រសួរពួ្រប្ពរីវតថែនុនានាថដលអាចបធ្វើឲ្យប្លែើងរោៃ់ថតបឆះខាលាំង

ប�ើង។សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធោៃបកបៀបបធៀប្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់បៅៃឹងប្លែើង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបបៀតបបៀៃថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួបបៅរដ្ឋមិសសួរីដូចជាទឹ្រថដលោៃចាប់ប្តេើមពៃលែត់្រិច្ចរោររបស់កពះ

ឬដូចជាបកបងសាំងថដល�ួយឲ្យ្រិច្ចរោរបនាះរោៃ់ថតរី្រចបកមើៃ?បហតុអ្វរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយពយារោរីយែូថសបស៊្ីធឲ្យឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធោៃសរបសរបសច្រតេរីថ្លែងរោរបៃះបៅ្រ្ននុងលិខិតមួយបៅរោៃ់អ្ន្របោះពុម្ពរោថសតប្មះចៃវីៃវ៉សបៅន្ងៃទរី

១ថខមិនាឆ្នាំ១៨4២។

« ក្�គ្រៀតគ្រៀន ពុុំ បាន ្រញ្្រ់ ក្��ីកចគបមើន នន គេចក្តី ពធិត គឡើ� ្ុ៉រដន្ វា ក្ន់ដត ្រដនថែម គប្រងសាុំង គៅគលើ 

គភលៃើង គៅវិញ ។. . .

«. . .្រទោឋាន នន គេចក្តីពធិត បតរូវបាន ្រគងកើត គឡើង ោមន នដ ដដល មធិន សាអាតេ្អុំ ណា អាច ្រញ្្រ់ កធិច្ចក្� 

គនះ ពតីក្��ីកចគបមើន គឡើ� ក្�គ្រៀតគ្រៀន អាច កគបញ្ជាល គឡើង ពួក មនុេ្ស កុំណាច អាច ប្រមរូលែ្ញុំោនា 

ពួកោហាន អាច ប្រែុុំ ោនា ពួក អ្ក មួល ្ររ្កាច់ អាច ្រងខេជូច គក�្ដិ៍គ្មះ ដត គេចក្តីពធិត នន បពះ នឹង គឆ្ពាះ គៅមុខ 

គោ� គកលៃៀវក្លា ន្លៃ្្ជូ� នធិង ឯករាែ �ហរូត ោលដ់ត វា បាន ដល់ ប្្់រ ោុំងទ្វតី្រ ប្្រ់តុំ្រន់ ប្្រ់ ប្រគទេ នធិង បាន ឮ ដល់ ប្្់រ 

បតគចៀក �ហរូតដល់ គោល្រុំណង នន បពះ នឹងបានេគបមច គហើ� បពះគ�ហរូវា៉ ដ៏ អសាចា�្យ នឹង រាន ្រន្ទជូល ថ្ កធិច្ចក្� បាន ច្់រ 

គហើ� » ( គៅក្ញង History of the Church, ៤:៥៤០ ) ។

• បតើបយើងបរៀៃបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះពរីបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍បសច្រតេរីពិតប្្សងៗោនាបែុថៃតេ

សូម្ ូសបញ្ជា្់រដូចខាងបករោមបៃះ៖ោមាៃអ្បីអាចបញ្ឈប់កិច្ចការរបស់ព្រះទូទាំងផែៃ�បីគៃរះមៃិឲ្យរីកចគពមើៃបាៃគ�ើយ)។

• បតើរាៃ្ សតេនុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញអំពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលបច្ចនុប្បៃ្ន?

• បតើរាៃវិធរីណ្ខលែះថដលអ្ន្រអាចចូលរួម្រ្ននុងរោរបធ្វើឲ្យ្រិច្ចរោររបស់កពះរ្ីរចបកមើៃ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងរោរពយា្ររណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងលិខិតរបស់បលា្របៅរោៃ់ចៃវៃីវ៉សបនាះ

កពះអរាចស់ោៃចាប់ប ត្េើមបៅអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងកបបទសជាបកចើៃ។រោរពយា្ររបនាះកតូវោៃ
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិងគេចក្តីេញ្ញា ១២១–១២៣ ក្�សាថា្រនាទតីបកុងគៅវរូ ( គមគ�ៀនទតី ២៦ )

បំបពញបៅបពលមៃុស្សរាប់ោៃ់នា្រ់—ជាពបិសសចក្រ្ពអងប់្លែស—ោៃក�មុ�ទឹ្រ។សរា�ិ្រ្ ្រីបនាះោៃបធ្វើឲ្យសាសនាចក្រ

រោៃ់ថតរឹងរាំបហើយរាៃមៃុស្សជាបកចើៃោៃបធ្វើដបំណើរម្រចូលរួមជាមួយពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូ។

សូមកោប់សិស្សថាបៅទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យកសតេរីនៃសាសនាចក្រ្ ឺជា្ររាលាំងដ៏អសាចរ្យមួយបៅ្រ្ននុងរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោរ

របស់កពះអរាចស់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឃ្លាពរីរខាងបករោម៖

បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨4២កសតេរីមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យោៃ�ួប�ុំោនាពិភា្រសាពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច�ួយ

្រ្ននុងរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ។ពួ្រប្ោៃបបងកើតសរា្មមួយបហើយបករោយម្រោៃសូម្ ំៃិតពរីពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធអពរីសរា្មបនាះ។បលា្រោៃអៃុមតិវបែុថៃតេបលា្រកតូវោៃបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យបរៀបចំសរា្មសប្រ្គះប�ើង«បរៀបចំកសតេរី

បៅបករោមបព្វ�ិតភាពរាម្ ំរូនៃបព្វ�ិតភាព»(ការបង្រៀនរបស់្ បធាន សាសនាច្ក ៖  យ៉ូណសប សម្៊ីធ[ឆ្នាំ២00៧],

ទំពព័រ4៥១សូមបមើលDaughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society

[ឆ្នាំ២0១១],ទំពព័រ១២)។

អិមរា៉ាស្៊ីធកតូវោៃបៅឲ្យបធ្វើជាកបធាៃសរា្មសប្រ្គះទូបៅដំបូងប្។បងកសរីអ៊ីន�សសាអរស្នតូថដលោៃបបកមើជាបលខា

នៃសរា្មសប្រ្គះបៅទរីក្រុងបៅវូបហើយបករោយម្រកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើជាកបធាៃសរា្មសប្រ្គះទូបៅទរីពរីរោៃបបកងៀៃ

ថា«្្វរីដ្បិតថតប្មះ[សរា្មសប្រ្គះ]រាៃភាពទបំៃើប្រតេរីបែុថៃតេសាថាបព័ៃបៃះរាៃកប្ពបដើមពរីបុរាណ។បយើងកតូវោៃកោប់

បោយ[ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ]ថាអង្គរោរដូចោនាបៃះោៃរាៃ្រ្ននុងសាសនាចក្ររោលពរីបុរាណ»(«Female Relief 
Society»Deseret News,ន្ងៃទរី២២ថខបមសាឆ្នាំ១៨6៨ទំពព័រ១សូមបមើល្ ងថដរDaughters in My 
Kingdom,ទំពព័រ៧)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីសរា្មសប្រ្គះពរីបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់អ៊ីន�សសាអរស្នតូ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម

សរបសរបសច្រតេរីពិតបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖សមាគមសគ្ង្ររះគឺជាផែ្ក�៏បំែុសគៃំិតមួយនៃការោតារគ�ើងវិញនៃោសនាចពក

នៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរីវសំខាៃ់សករាប់បយើងឲ្យយល់ពរីបសច្រតេរីពិតបៃះ?

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលទា្រ់ទងៃឹងបោលបំណងនៃសរា្មសប្រ្គះឲ្យឮៗ៖

« េរា្ម េគ្រ្គះ បតរូវ បាន ្រគងកើត គឡើង គដើម្តី ែួ� គ�ៀ្រចុំ ្រុបតតី �្រេ់ បពះ គដើម្តី ទទួល ព�ែ័� នន ែតីវិតដ៏ គៅ អេ់កល្ ជានធិច្ច ។ 

គោល្រុំណង នន េរា្ម េគ្រ្គះ ្ឺ គដើម្តី ្រគងកើន គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង គេចក្តី េុច�ិត ផាទាល់ ខលៃលួន ពបងឹង បកមុ ប្ួសា� នធិង គ្ហោឋាន 

នធិង ែ្ល់ ក្� េគ្រ្គះ គោ� ដេ្វង �ក នធិង ែួ� អ្ក ោុំង ឡា� ណា ដដល បតរូវ ក្� ែុំនួ� » (Daughters in My Kingdom, 
xi ) ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រប�ើងវិញពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្សករាប់ន្ងៃទរី

4្រិច្ចរោរទរី៧។(ពួ្រប្កតូវោៃសុំឲ្យៃិោយជាមួយសរា�ិ្ររានា្រ់នៃសរា្មសប្រ្គះបហើយសរបសររបបៀបមួយចំៃួៃថដល

សរា្មសប្រ្គះោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតនាងៃិងោៃ្ តេល់ឱរោសឲ្យនាងចូលរួមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីស្រម្ភាពបៃះ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របសអ្ន្រពរីរបបៀបថដល្រិច្ចខិតខំនៃបុរសៃិងកសតេរីទាំងបៃះសព្វន្ងៃបៃះ្ំរពុង�ួយ

្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់ឲ្យបៃតេសាយភាយទូទាំងថ្ៃដរី។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរសប់ៅបោយបសាមះកតង់ដូបច្នះពួ្រប្អាចបៃតេ

ចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤–១២៨)

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោនានាបៅបពលពួ្រប្ោៃចូលរួមពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងពិធរីបញ្ជា្រ់សករាប់មរណ�ៃ។សូម

ពៃ្យល់ថារោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្ភា្បកចើៃបៅសោតាហ៍បករោយ្ ឺសិ្រសាអំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រងុបៅវូៃិងរោរសាតារប�ើងវិញនៃ

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៤:១–២១
បមបរៀៃទរី១3១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១–២១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:១–១៤

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាថាការ្រែកាសមួយនឹង្ែវូោនជផញើជៅអ្នក្្រែ់្្ងននតផនដរី

សូមសរបសរោ្រ្យខ្លារំកាលាបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើមៃុស្សថបបណ្ថដលកសបរាមបទោឋាៃរបស់បលា្រិយ

កតូវោៃប្ចាត់ទ្ុរថាខាលាំងរោលា។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរចបមលែើយពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃបករោមោ្រ្យខ្លាំរកាលា ។

សូមសរបសរោ្រ្យទ្ន់ងខសាយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើអតតេចរិតអ្វរីខលែះថដលកសបរាមបទោឋាៃរបស់បលា្ិរយ

ថដលទា្់រទងជាមួយភាពទៃ់បខសាយ។

• បតើពិ្ ពបលា្រពយាោមបធ្វើឲ្យយុវ�ៃឬយុវនារីរាៃអារម្ណ៍ថាទៃ់បខសាយរាមរយៈបទោឋាៃរបស់បលា្រិយបោយ

វិធរីណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលថាៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃកពះបៃ្ទតូលថាជាអ្ន្រទៃ់បខសាយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃប�ើញ។

• បតើយែូថសបស្៊ីធអាចរាៃភាពទៃ់បខសាយរាមរបបៀបណ្ខលែះបៅបពលបលា្រកតូវោៃបៅបដើម្បរីសាតារដំណឹងល្អប�ើងវិញ

បនាះ?បោងរាមខ១,បហតុអ្វរីកពះអរាចស់បៅមៃុស្សទៃ់បខសាយឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោររបស់កទង់។(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយសរបសរបោលរោរណ៍កសបដៀងោនាខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់គបើក

បង្ហាញព្រះពបាជាញារបស់ពទង់តាមរយៈអ្បីៗផ�លទៃ់គខសាយនៃផែៃ�បីគៃរះ

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបើ្របរ្ហាញកពះកោជាញារបស់កទង់រាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោ៉ាងដូចបមតេចខលែះ?

• បតើកពះអរាចស់ោៃតបមកើងសមតថែភាពរបស់យែូថសបស្៊ីធដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីរោរបៅបបកមើឬរោរចាត់រំាងនានាថដលពួ្រប្អាចទទួលខណៈព្ួរប្បៅ្រ្ននុងភាពជាយុវវព័យ។

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃក្ូបបកងៀៃរាម្ ្ទះសរា�ិ្រនៃថានា្រ់ឬ្ណៈកបធាៃ្រូរ៉ុមអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាៃិោយបៅ្រ្ននុង

រោរកប�ុំសាករោមែង់ឬសាវា្មៃ៍ៃរណ្រានា្រ់បៅ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់ព្ួរប្)។

សូមបមើលបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរចងចាំពរីបសច្រតេរីពិតបៃះអាច�ួយបយើងដូចបមតេចបៅបពលបយើងទទួលរោរបៅៃិងរោរចាត់រំាងប្្សងៗបដើម្បរីបបកមើ

បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យរាមរយៈអស់អ្ន្រថដលោៃបបកមើកពះអរាចស់បោយបសាមះកតង់បោយរបបៀបណ្បទាះបរីជាពួ្រប្

បមើលបៅដូចជាទៃ់បខសាយបៅ្រ្ននុងក្រថសថ្្ន្រនៃបលា្រិយ្រតេរី?

បរុព្វកថា
គៅគពល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល បាន កតប់តា គៅ ក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៤ គៅ ន្ងៃទតី ១៩ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៤១ គនាះ 

ពួក្រ�ិេុទ្ បាន គៅ ក្ញង ទតីបកងុ គៅវរូ អធិលលតីគណា� ប្រដហលែធិតពតី�ឆ្នាុំគហើ� ។ 

្រនាទា្រ់ក្�គ្រៀតគ្រៀន នធិង ទុកខេគវទនា ដដល ពួក គ្ បាន ែួ្រ មក ឥឡជូវ គនះ ពួក ្រ�ិេុទ្ 

បាន រាន កដនលៃង ម�ួ ដដល ពួកគ្ អាច ប្រមរូល ែ្ញុំ គហើ� សាថា្រនា ទតីបកុង មួ� គោ� ភាព 

េុខសាន្ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤ ្ឺ ជា វិវ�ណៈ ដុំ្ររូង ដដល �៉រូដេ្រ 

េមេ៊ី្ បាន ទទួល គៅក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ ដដល នឹង បតរូវបាន ដញក គចញ ។ កណ្ឌ គនះ 

នឹង បតរូវ បាន ្រុំដ្រក ជា ្រតី គមគ�ៀន ។ គមគ�ៀន គនះ ពធិភាកសា ខ ១–២១ ។ គៅក្ញង ខ្ម្ពតី� 

ោុំងគនះ បពះអរាចាេ់បាន ្រញ្ជា ថ្ ក្�ប្រក្េ មួ�នឹង បតរូវ បាន គែ្ើ គៅ អ្ក ប្្់រប្ង 

នន ដែនដតីោក់ទង នឹង ក្�សាតា� ដុំណឹង ល្អ គឡើង វិញ នធិង គេក្ នន េី៊�៉រូន គៅ ក្ញង ទតីបកងុ 

គៅវរូ ។ គលាក ក៏ បាន េ�គេើ� នធិង ែល្់ក្�ទរូនាមន ដល់ អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក 

ក្លពតី គដើម ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤:១–២១

សូមរំឭ្រសិស្សថាអំ�នុងរដូវររ្ឆ្នាំ១៨3៨–39ពួ្របរិសុទ្ធោៃរត់ប្ៀសខលែលួៃបចញពរីរដ្ឋមិសសួរីបហើយោៃរំាងទរីលំបៅ

បៅ្រ្ននុងរដ្ឋអិលលរីបណ្យបលើដងទបៃលែមរីស៊ីសី៊ពរី។បៅទរីបនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្តេើម្រសាងទរីក្រងុបណ្វូ។បនាទាប់ពរី

រាៃរោរស៊ូកទាំៃឹងរោរបបៀតបបៀៃកពមទាំងរោរលោំ្រជាបកចើៃបនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃរាៃ្រថៃលែងមួយថដលពួ្រប្អាចកបមូល្ តេនុំោនា

បហើយ្រសាងទរីក្រុងមួយបោយសុខសាៃតេ។បៅថខធ្នតូឆ្នាំ១៨40ៃរីតិបញ្ញតតេិនៃរដ្ឋអិលលរីបណ្យោៃ្ តេល់លិខិតអៃុញ្ញាត

ឲ្យ្រសាងទរីក្រុងបៅវូថដលអៃុញ្ញតឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបរៀបចំរោឋា្ិោល្រ្ននុងមូលោឋាៃមួយ្រសាងសា្រលវិទយាលព័យៃិងបបងកើត

្រង�រីវពល្រ្ននុងមូលោឋាៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:២–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យចង់ឲ្យយែូថសបស្៊ីធបធ្វើឥ�តូវបៃះថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃរាំងទរីលបំៅបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុ

បៅវូ។(អ្ន្រអាចកតូវថតពៃ្យល់ព្ួរប្ថាោ្រ្យងសក្ ងនទះបៅ្រ្ននុងខ២សំបៅបលើទរីក្រុងបៅវូ)។

• បតើកពះអរាចស់បៅពយារោរីយែូថសបស៊្ីធឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(បធ្វើបសច្រតេរីកបរោសមួយអំពរីដំណឹងល្អបៅរោៃ់អ្ន្រក្ប់ក្ងនៃ

ថ្ៃដរី)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចណំ្យបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ៃឹងោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីកបរោសអំពរីដំណឹងល្អបៅរោៃ់អ្ន្រក្ប់ក្ងនៃថ្ៃដរី។

បដើម្បរី�ួយសិស្សអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្ពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹងថាពិតបៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អបហើយបស្នើឲ្យពួ្រប្បញ្ចតូលទរីបនាទាល់

មួយនៃបសច្រតេរីពិតទាំងបនាះ្រ្ននុងរោរកបរោសរបស់ព្ួរប្។ពរីរបរីនាទរីបករោយម្រសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយជាមួយ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមឲ្យសរបសររបបៀបប្្សងៗថដលបយើងអាចថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយមៃុស្សដនទ។(ឧទាហរណ៍អាចរួមរាៃរោរថច្រចាយ

រាមរយៈកបពព័ៃ្ធ្ ្សព្វ្សាយសង្គមរោរសរបសរទរីបនាទាល់មួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយឲ្យវបៅមិតតេណ្រានា្់រៃិងរោរអបញជើញ

ៃរណ្រានា្រ់ឲ្យម្រកពះវិហារឬថានា្រ់សិរោខាសាលា)។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ។

• បតើរាៃរបបៀបថដលរាៃកបសិទ្ធភាពខាលាំងបំ្ុតណ្ខលែះថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយមៃុស្សដនទ?

សូមសរបសរោ្រ្យទាំងពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រងបៀប ណា ?ៃិងងហ្ុរអ្ដី ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:4–៨បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាល

ថានា្រ់ថស្វងរ្ររបបៀបថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យសរបសរបសច្រតេរីកបរោសបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យសបសរបសច្រតេរីកបរោសបៃះ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់ស្ិរសាខ្ម្ពរីរបៃះបហើយ

សូមអបញជើញពួ្រប្ពរីរបរីនា្់រឲ្យប�ើងម្រមុខរោដារបខៀៃបហើយសរបសរអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅខាងបករោមោ្រ្យថដល

កតឹមកតូវ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថស្វងរ្របោលរោរណ៍មួយពរីខ4ថដលបបកងៀៃពរីរងបៀបថដលកពះអរាចស់ចង់ឲ្យពួ្របយើងថច្រចាយ

ដំណឹងល្អជាមួយមៃុស្សដនទ។(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

គយើងពតូវពបកាស�ំណឹងល្អគោយរាបទាបៃិងគោយព្រះគចោតានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកបរោសដំណឹងល្អបោយរាបទាបរាៃៃព័យដូចបមតេច?បតើអ្ន្រ្ ិតថាកបរោសដំណឹងល្អបោយកពះបចសាតានៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាៃៃព័យដូចបមតេច?

• សូមបមើលបញជរីនៃរបបៀបនានាបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អបៅបលើរោដារបខៀៃ។បតើបយើងអាចថច្រចាយដំណឹងល្អបោយរាបទាប

ៃិងបោយកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោយបកបើកោស់វិធរីសាកសតេទាំងបៃះោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:9បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថា

កទង់ៃឹងចង់បធ្វើបៅបពលពួ្របរិសុទ្ធកបរោសដំណឹងល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថស្វងរ្របោលលទ្ធិមួយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ9ថដលទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលកពះអរាចស់អាចបធ្វើសករាប់

អស់អ្ន្រថដលសាតាប់រាមដំណឹងល្អ។សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតថដលកសបដៀង

ៃឹងបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៃះ៖ព្រះអមាចាស់អាចបៃ្ទៃ់ចិត្តនៃអស់អ្កផ�លោតាប់�ំណឹងល្អ។

ការយល់ដឹរពីងគ្លលទ្ធិ

និរងគ្លការណ៍

គដើម្តី �ល ់ពតី គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ ៍នានា េធិេ្ស បតរូវដត 

�ល់ ោក្យ ដដល ្ររ្ហាញ ពតី វា គហើ� 

គ�ៀន ពតី�គ្រៀ្រ ដដល គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ ៍ោុំង គនាះ អាច ែះឥទ្ធិពល 

ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ ពួកគ្ ។ េរូម េួ� េុំណួ� 

ដដល នឹង ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ វិភា្ ពតី អតថែន�័ 

នន ោក្យ នធិង ឃ្លា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ ៍ដដល ពួកគ្ �ក គេើញ ។ 

អ្ក អាច ដចកចា� ក្�្រគបងៀន �្រេ់ 

ពយាក្�ី នធិង សាវក ន្ងៃ ចុងគបក្� ដដល 

បាន ពន្យល ់ជាក់លាក់ អុំពតី គោលលទ្ធិ 

នធិង គោលក្�ណ៍ គហើ� បាន បបា្រ់ ពតី 

�គ្រៀ្រ ដដល វា អនុវត្ គៅក្ញង ែតីវិត �្រេ់ 

គ�ើង ។
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• បតើបោលរោរណ៍បៃះអាចទា្រ់ទងៃឹងបសច្រតេរីពិតអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថតកបរោសដំណឹងល្អបោយរាបទាបៃិងបោយ

កពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចបមតេច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:១0–១4បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹង

បៅអ្ន្រក្ប់ក្ងនៃថ្ៃដរីឲ្យ្ តេល់�ំៃួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលពួ្របរិសុទ្ធោៃកបរោសដំណឹងល្អដល់ពួ្រប្។បករៅពរីបនាះ

កពះអរាចស់ោៃបញ្ជារ៉ូបប៊ីតប៊ី្មសៃុឲ្យ�ួយយែូថសបស្៊ីធសរបសរបសច្រតេរីកបរោសដំណឹងល្អបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជា្រិច្ចរោរនៃរោរសរបសរបសច្រតេរីកបរោសបៃះោៃចាប់ប្តេើមភាលាមបនាទាប់ពរីវិវរណៈបៃះោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4ថដលោៃទទួលបៃះ្រ៏បោយ្រ៏រាៃ្ររាតាមួយចំៃួៃថដលរារាំងវមៃិឲ្យបញ្ចប់បហើយ

បោះពុម្ពប�ើយរហូតដល់បែុនាមៃឆ្នាំបករោយម្រ។រ៉ូបឺតប៊ី្មសុៃោៃសាលាប់កោំពរីរថខបនាទាប់ពរីរោរសរបសរោៃចាប់ប្តេើម។

មរណភាពរបស់បលា្រ្ឺ្រ្ននុងអំ�នុងបពលថដលោៃបធ្វើរោរលះបង់បដើម្បរី្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូៃិងចំបពលបំបពញ

រោតព្វ្ិរច្ចប្្សងៗបទៀតថដលោៃរាំងស្ទះរោរបញ្ចប់បសច្រតេរីកបរោសបៃះពរីមុៃមរណភាពរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។ទរីបំ្ុត

បសច្រតេរីកបរោសបៃះកតូវសរបសរចប់បោយោ៉ាលរី្រីកោតតេបហើយោៃបោះពុម្ពជា្រូៃបសៀវបៅបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងៃូវបោ៉ា្របៅន្ងៃ

ទរី6ថខបមសាឆ្នាំ១៨4៥បហើយបោយMillennial Starបៅន្ងៃទរី២២ថខតុលាឆ្នាំ១៨4៥។(សូមបមើលថអ៊សរាែ

ថាហ្វថប៊ៃសឹៃ«A Message to the World»Ensign,ថខវិចិ្រោឆ្នាំ១9៧៥ទំពព័រ3២–34)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:១៥–២១

្្ះអម្ចាស់្រែទានការតណនាំដល់អ្នកដឹកនំាសាសនាច្កជៅក្ននុង្ររី្កុងជៅវូ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលរាៃៃរណ្រានា្រ់ោៃសរបសើរព្ួរប្បោយបសាមះសរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពរីរបរីនា្រ់

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ៃិងមូលបហតុនៃរោរសរបសើរទាំងបៃះរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលពរីបុ្្គលមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបហើយោៃបញ្ជាពួ្រប្បោយចង្អនុលបរ្ហាញ

ពរី្ររាលាំងៃិងរោររួមចំថណ្ររបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យស្ទងប់មើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១៥–២0

បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីបុ្្គលទាំងបៃះ។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យពួ្រប្្ ូសចណំ្ំ

ឃ្លាណ្ថដលបលចបធាលាចំបោះព្ួរប្។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថបរបៅរ្រនដ្ូរបស់ខលែលួៃបហើយ

ថច្រចាយចាយអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបោយបញ្ចតូលឃ្លាថដលបលចបធាលាចំបោះព្ួរប្ៃិងបហតុ្លរបស់វ។

អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១9កពះអរាចស់ោៃកបរោសថាបុរសបសាមះកតង់បរីរូប

ថដលបទើបៃឹងសាលាប់(ោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទិៃ,ថអតវិតោ៉ាកទិចៃិងយែូថសបស៊្ីធស៊ីញព័រឪពុ្ររបស់ពយារោរី)កតូវោៃទទួលឲ្យ

ចូលបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះអរាចស់បហើយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យរំឭ្រប�ើងវិញៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលអំពរីនហរ៉ុមស្៊ីធៃិង�ួចមិលបលើបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:១៥,២0។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យដូចបមតេចចំបោះអស់អ្ន្រថដលរាៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេ

ពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ស្្ព្រះទរ័យគ�ើយទុកព្រះទរ័យគលើអស់អ្កផ�លមាៃគសចក្តបី

គទៀងពតង់នៃចិត្ត។អ្ន្រអាចកោប់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំោ្រ្យថដលបបកងៀៃបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងខ១៥ៃិង២0)។

• បតើអ្ន្រឲ្យៃិយមៃព័យនៃោ្រ្យបសច្រតេរីបទៀងកតង់នៃចិតតេដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវឺុតលរីៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖
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គមគ�ៀនទតី ១៣១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤:១–២១

« ចុំគោះ ខ្ញុំ គេចក្តី គទៀង បតង់ រានន័� ថ្ បតរូវ គ្្វើ អ្វតី ដដល បតមឹបតរូវ នធិង  ល្អ ជា នធិច្ច មធិនថ្ គកើតរាន លទ្ែល 

ភាលាមៗ យ៉ាងណា គនាះ គទ ។ វា រាន ន័� ថ្ បតរូវ រាន គេចក្តី េុច�ិត គចញ ពតីែគបរៅននដួងបពលឹង�្រេ់ គ�ើង 

មធិន ដមន បោន់ ដត ក្� ប្របពឹត្ គនាះគទ ្រ៉ុដន្ អ្វតី ដដល េុំខាន់ គនាះ ្ ឺ  ក្ញង ្ ុំនធិត នធិង ក្ញង ដួង ចធិត្ �្រេ់ គ�ើង ។ 

គេចក្តីគទៀងបតង់ ផាទាល ់ខលៃលួន ្រញ្ជាក់ ពតី ក្�ទុកចធិត្ នធិង ្រ�ិេុទ្ភាព គនាះ ដដល គ�ើង មធិន អាច 

បតរូវបានគបាក្រគញ្ឆោតឲ្យទុកចធិត្ ឬ គ្្វើគេចក្តីេញ្ញា គឡើ� » (« Personal Integrity » Ensign,  
ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩០ ទុំព័� ៣០ ) ។

• បោយថ្្អ្របលើៃិយមៃព័យរបស់ថអលបឌើរវុឺតលរីៃបហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យដល់អស់អ្ន្រថដលរាៃបសច្រតេរី

បទៀងកតង់នៃចិតតេ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីថ ្្ន្រមួយនៃ�រីវិតរបស់ខលែលួៃថដលពួ្រប្អាចរាៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់នៃចិតតេ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

ពួ្រប្ឲ្យោ្រ់បោលបៅផ្ទាល់ខលែលួៃមួយបដើម្បរីបបងកើៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់បៅ្រ្ននុងចំណុចបនាះ។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលសិស្សោៃបរៀៃន្ងៃបៃះ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា  

១២៤:២២–៨៣
បមបរៀៃទរី១3២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:២២–៨3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:២២–៤១,៥៦–៨៣

្្ះអម្ចាស់ោនរែញ្ជា្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យសាងសង់្្ះវិហាររែរិសុ្រ្និងផ្ទះមួយស្ម្រែ់ជភញៀវមក្រស្សនា្ររី្កុងជៅវូ

មុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ លទ្្ផល អ្ដី ខ្ទះ ណដល អ្ក សង្មច បាន ណដល ្រ្មូវ 

ឲ្យអ្ក ង្បើ ងពលងវលា កិច្ចខ្ិរខំ ឬ ការលទះបរ់ ដ ៏ពងិសស ពដី ខ្បួន អ្ក ?បៅបពលសិស្សម្រដល់សូមឲ្យព្ួរប្បរៀបចំខលែលួៃបឆលែើយសំណួរ

បៃះ។បករោយពរីរោរកប�ំុធម្ៃិោឋាៃបហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បហតុអ្វរីោៃជាសានានដរបស់អ្ន្រវស្រតេិសមបៅៃឹងបពលបវលា្ិរច្ចខិតខំឬរោរបូជាថដលតកមូវឲ្យបធ្វើ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅឆ្នាំ១៨4១ព្ួរបរិសុទ្ធមួយចំៃួៃធំោៃបោះទរីរំាងជា្ ្រីបៅទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យ។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:២៥–២៧បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់

ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងបៅវូឲ្យបធ្វើ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យចង់ឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបកបើអ្វរីបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:២៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បហតុ្លថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធចាោំច់កតូវសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បហតុអ្វរីព្ួរបរិសុទ្ធកតូវថតសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ?(បដើម្បរី្ តេល់ទរីរាំងមួយជា្រថៃលែងថដលកពះអរាចស់ោងម្រៃិង

សាតារភាពបោរបពញនៃបព្វ�ិតភាពប�ើងវិញ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ឃ្លា«ភាពបោរបពញនៃបព្វ�ិតភាព»បៅ្រ្ននុងខ២៨,សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌរីងស្៊ីធ៖

« មនុេ្ស ប្្រ់�រូ្រ ដដល គសាមះបតង់ គហើ�រានឆន្ទៈទទួលពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ នធិង ព�ែ័� ោុំង គនះ ទទួល 

ភាពគោ�គពញ នន ្រព្វែធិតភាព គហើ� បពះអរាចាេ់ រាន បពះ្រន្ទជូល ថ្ ‹ គហើ�បពះអង្គ គ្្វើ ឲ្យ ពួកគ្ 

បានគេមេើោនា គៅក្ញង អុំណាច នធិង គៅក្ញង ពលុំ នធិង គៅក្ញងអាណាចបក › [្. នធិង េ. ៧៦:៩៥ 

េរូមគមើល ែងដដ� ្. នធិង េ. ៨៨:១០៧] ។. . . បពះអរាចាេ់ បាន គ្្វើ ឲ្យ ព�ែ័� គនះ អាច គកើត រាន ចុំគោះ 

មនុេ្ស ប្្់រ ោនា គៅ ក្ញង សាេនាចបក គនះ តាម��ៈ ក្� គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ �្រេ់ ោត់ គដើម ត្ី ទទួល បាន ភាព 

គពញ គលញ នន ្រព្វែធិតភាព តាម��ៈ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ។ ក្�ណ៍ គនះ ពុុំ 

អាច បតរូវបាន ទទួល គៅ ទតីណា គែ្សង គទៀត គឡើ� » ( គៅក្ញង Doctrines of Salvation, នធិព្ន គោ� ប្ររូេ អ័� 

រា៉ាក់ខនេ់តី ភា្ ទតី ៣. [ ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦ ], ៣:១៣២–៣៣ ) ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃ ទតី ១៩ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៤១ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ សាងេង់ 

បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� ។ គៅក្ញង វិវ�ណៈ គនះ 

ដដល រាន កតប់តា គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៤, បពះអរាចាេ់ បាន 

ពន្យល់ ពតី ព�ែ័� ដដល អាចគកើត រានចុំគោះពួក្រ�ិេុទ្ គ្រើេធិន ពួកគ្ ពយាយម ក្ញង 

ក្�សាងេង់ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ សាងេង់ ែ្ទះ 

មួ� ដដល អ្ក គ្្វើ ដុំគណើ� អាច សានាក់គៅក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤:២២–៨៣

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់—ទាំងបុរសៃិងកសតេរី—អាចទទួលភាពបោរបពញនៃពរ�ព័យទាំងឡាយនៃ

បព្វ�ិតភាពរាមរយៈរោរទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំងអស់នៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។រាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះបយើងអាចទទួល

ោៃៃូវពរ�ព័យទាំងអស់ថដលកពះវរបិរាសួ្ ៌រាៃកពះទព័យចង់កបទាៃពរដល់្រូៃបៅរបស់កទង់។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា

រោរសាតារប�ើងវិញនៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាោៃចាប់ប្តេើមបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់បែុថៃតេពុំ

ោៃចប់សព្វក្ប់ប�ើយ។រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូៃឹងបធ្វើឲ្យរោរសាតារពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញាៃឹងបៃតេប�ើងវិញ(សូមបមើល្�ៃិងស�១២4:២៨,40–4១)។

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធជាអ្វរី?(ជាពិធរីដ៏ពិសិដ្ឋៃិងជា្ លែតូវរោរមួយថដលោៃបធ្វើប�ើងបោយសិទ្ធិអណំ្ចនៃបព្វ�ិតភាព)។

សូមពៃ្យល់ថាពិធរីបរិសុទ្ធមួយចៃំួៃ្ ឺចាំោច់សករាប់ភាពតបមកើងប�ើងបហើយពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះទាំងបៃះអាចបធ្វើោៃ

ថតបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបែុបណ្ណះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:២9បោយសាងាតប់សងៃៀម

រ្របមើលពិធរីបរិសុទ្ធមួយដ៏ចាំោច់ថដលកពះអរាចស់ោៃបរ្ហាញថាចាោំច់កតូវថតសាតារប�ើងវិញ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី១៥ថខសរីហាឆ្នាំ១៨40ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបបកងៀៃដំបូងថាពួ្របរិសុទ្ធអាចបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធ

នៃបសច្រតេរីសប្រ្គះោៃដូចជាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសឲ្យមរណ�ៃនៃក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិរបស់ខលែលួៃថដលពុំរាៃឱរោស

ទទួលដំណឹងល្អ(សូមបមើលការបង្រៀន របស ្់បធាន សាសនាច្ក ៖ យ៉ូណសប សម្៊ីធ[ឆ្នាំ២00៧],403)។បនាទាប់

ពរីរោរកបរោសបៃះរាៃបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរជាបកចើៃសករាប់មរណ�ៃកតូវោៃបធ្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងទបៃលែមរីស៊ីស៊ីពរីឬបៅ�ិតស្ទឹងថ្រ្បរ

បនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:30–34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់ពរីទរីថៃលែងថដលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់កតូវបធ្វើប�ើង។

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះបៃ្ទតូលថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់ចាំោច់កតវូថតបធ្វើបៅទរីណ្បដើម្បរី

កទង់អាចទទួលយ្របនាះ?បហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់អៃុញ្ញាតឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរខាងបករៅកពះវិហារ

បរិសុទ្ធបបណ្ដាះសៃ្នសិៃ?

អ្ន្រអាចបរ្ហាញរូបភាពនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ(ងសៀវងៅ 

សិល្បៈដំណឹរ ល្អ[ឆ្នាំ២009]បលខ១១៨សូមបមើល

្ងថដរLDS .org)។សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីយែូថសប

ស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៃះបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១២4,បធ្វើរោរ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធរោៃ់ថតរី្រចបកមើៃ

ប�ើងឆ្ប់ៗ។បៅន្ងៃទរី3ថខតុលាឆ្នាំ១៨4១បនាទាប់

ពរីជាៃ់ផ្ទាល់ដរីនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃសង់បហើយោៃមួយ

ចំៃួៃយែូថសបស៊្ីធោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថា«ោមៃពិធរី

បុណ្យក�មុ�ទឹ្របថៃថែមបទៀតសករាប់មរណ�ៃប�ើយរហូត

ដល់ពិធរីបរិសុទ្ធបនាះអាចកតូវោៃចូលម្របធ្វើបៅ្រ្ននុងដណំ្្រ់

នៃកពះអរាចស់។���ដ្ិ្រ ្ពទះអរាចាស់ ្ទ្រ់ រាន បន្ដូល ថ្ 

ដូងច្ទះ ! »(ការបង្រៀន ៖ យ៉ណូសប សម្៊ីធ 469)។បៅន្ងៃ

ទរី២១ថខវិច្ិរោឆ្នាំ១៨4១បនាទាប់ពរីអាងក�មុ�ទឹ្រៃិង

រោរឧទ្ទិសបៅជាៃ់ផ្ទាល់ដរីនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូោៃបធ្វើ

សង់រួចបនាះពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃោៃបៃតេ

រាៃបទៀត។(សូមបមើលChurch History in the 
Fulness of Times Student Manual,ោៃបោះពុម្ព

បលើ្រទរី២[Church Educational System 
manual,ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ២៥១–៥២;ការបង្រៀន ៖ 

យ៉ណូសប សម្៊ីធ 469–៧0)។

េូមជួយេិេ្សឲ្យយល់

ពីងគ្លលទ្ធិ្គឹោះ

េធិេ្ស នឹង គ�ៀន គោលលទ្ធិ ប្ឹះ គៅគពល 

ពួកគ្ េធិកសា នធិង ពធិភាកសា ខ្ម្ពតី� រាល ់

ន្ងៃ នធិង គៅគពល ពួកគ្ េរូបតចាុំ វ្្គ 

បពះ្ម្ពតី� ្ នលៃឹះ ។ អ្ក ពុុំ ្ ួ� ្រដង្វ� គចញ 

ពតី ក្�្រគបងៀន តាម លុំោ្់រ លុំគោ� នន 

ប្រវត្ធិ បពះ្ម្ពតី� គដើម ត្ី គផាតាត គលើ គោលលទ្ធិ 

ប្ឹះ ោុំងគនះ គឡើ� ។ ែ្ទញ� គៅវិញ 

អ្ក ្ ួ�ដត ែ្ល់ ក្��កចធិត្ ទុកោក់ 

ចុំគោះ គោលលទ្ធិ ោុំងគនះ គៅគពល 

វាបបាកដគឡើងគៅក្ញង វ្្គ េធិកសា ។ 

ឧោហ�ណ៍ គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ អ្ក អាច 

្រូេ្រញ្ជាក់ ពតី គោលលទ្ធិ នន ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ 

ដដល ោក់ទង នឹង អ្វតី ដដល បាន ្រគបងៀន 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

១២៤ ។
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សៅសពលកពោះវិហារបរិេរុទ្សៅវូប្ៃសា្េ្់ពយាការីយ៉ូណេបេ្ម៊ីធប្ៃណណនាំថាអា្កជមរុជទឹកកតូវណតេ្់សៅជាៃ់ផ្ទាល់

ែដីសៅសលើខ្្នៃសគ្ស្មាលែប់ពដីរកបាលណែលតំណា្ឲ្យករុលេម្័ៃ្អម៊ីកសាណអលទាំ្ ែប់ពដីរ។

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4,បតើ្រថៃលែងណ្មួយថដលភាពបោរបពញនៃពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាពអាច

កតូវោៃទទួលសករាប់បសច្រតេរីបកោសបលាះទាំងអ្ន្របៅរស់ៃិងមរណ�ៃ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្

្ួរថតរ្រប�ើញបោលលទ្ធិខាងបករោម៖ព្រះវិហារបរិសុទ្ធគឺជាកផៃលងផតមួយគត់ផ�លគយើងអាចទទួលបាៃភា្គោរគ្ញនៃ

្ិធបីបរិសុទ្ធនៃប្្ជិតភា្នៃគសចក្តបីគពបាសគោរះនៃអ្កគៅរស់ៃិងមរណជៃ)។

• បតើបោលលទ្ធិបៃះអាច�កមុញពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើរោរលះបង់ដ៏ចាំោច់បដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅទរីក្រងុបៅវូោ៉ាង

ដូចបមតេច?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាង

បករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសៃុឲ្យឮៗ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដល់សិស្សមួយ

ចបាប់រានា្រ់ៗ)។

« អ្ក ដដល �ល ់ពតី ព�ែ័� ដ៏ អេ់ កល្ជានធិច្ច មកពតី បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ដឹងថ្ ោមន ក្�ពលធិកមមេ ណា មួ� 

មហធិរា ខាលាុំង គពក ោមន តនមលៃ ណា ្ ងៃន់្ងៃ� គពក នធិង ោមន ក្�ពុះោ� ណា លុំបាក គពក ក្ញង ក្�ទទួល ព�ែ័� 

ោុំង គនះគនាះគទ ។ ពួកគ្ នឹង គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ មធិន ថ្ ឆ្ងា� ្រ៉ុណាណ គនាះគទ មធិន ថ្ រាន ឧ្រេ ្្គ យ៉ាង ណា 

គដើម្តី �ក ឈ្ះ គនាះ ដដ�ឬេ៊រូបោុំប្្រ់ោុំង ភាពមធិនរ្� បេួល ោុំងអេ់ ។ ពួកគ្ �ល់ ថ្ ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ 

ននគេចក្តីេគ្រ្គះ ោុំងឡា� ដដល បាន ទទួល ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ដដល អនុញ្ញាត ឲ្យ គ�ើង បតឡ្រ់ គៅ 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គៅ ន្ងៃមួ� ក្ញង ទុំនាក់ទុំនង ប្ួសា� អេ់ កល្ជានធិច្ច នធិង បតរូវបាន ប្រោន ឲ្យ នរូវ ព�ែ័� នធិង 

អុំណាចមកពតីទតីខ្ពេ់ ្ឺរានតនមលៃប្្រ់ក្�ពលធិកមមេ នធិងក្�ខធិតខុំោុំងអេ់ ។ (The Holy Temple—a Beacon to the 
World » Ensign ឬ Liahona,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ៩២ ) ។

• បតើរោរបូជាអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចបធ្វើបដើម្បរីស្រតេិសមៃិងបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:3៨–4១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យមែូបសសាងសង់បរាងឧបោស្បៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃៃិងមូលបហតុថដល

កទង់ោៃបរ្គប់ដល់កបជារាកសតេកទង់សាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសៃយា។(អ្ន្រកតូវថតពៃ្យល់ថាមែូបសៃិងកបជា�ៃ

របស់បលា្រពុំោៃបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃប�ើយ។ោមៃ្រិច្ចរោរសករាប់មរណ�ៃកតូវោៃបធ្វើប�ើងប�ើយ

រហូតដល់កពះអង្គសប្រ្គះោៃដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរបនាះបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបនាទាប់ពរីរោរសុ្តរបស់កទង់)។

• បោងរាមខ3៨,បហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យសាសៃ៍អ៊កីសាថអលបុរាណឲ្យសាងសង់បរាងឧបោស្ៃិង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ?
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សូមសរបសរសំណួរពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

 ងហ្រុអ្ដី ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ សខំ្ន់ ចំងោទះ អ្ក ? ងហ្រុអ្ដី បាន ជា សាសនាច្ក សារសរ់ ្ពទះវិហារ បរិសទុ្្ ? 

សូមចាត់រាំងឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗបក�ើសបរើសសំណួរមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថបរ

បៅនដ្ូខលែលួៃបហើយឆ្លាស់បវៃោនាបឆលែើយសំណួររបស់ពួ្រប្បោយថ្្អ្របលើអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១២4:២៥–4១។បករៅពរីបនាះអ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយរោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្(ឬនដ្ូរបស់

ពួ្រប្)ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

អ្ន្រអាចសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:២២–២4,៥6–៨3បោយពៃ្យល់ថាបករៅពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធកពះអរាចស់

ោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យសាងសង់សំណង់មួយប្្សងបទៀតបៅថាបៅវូបហាសជា្រថៃលែងថដលប្ញៀវម្រទស្សនាទរីក្រុងបៅវូ

អាចសានា្រ់បៅោៃ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:៤២–៥៥

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់្ រីអវរីតដលនឹងជកើែជ�ើងជរែើសិន្ ួករែរិស្ុរ្ជររ្តាម្្ះរែញ្ញែ្តិឲ្យកសាង្្ះវិហាររែរិសុ្រ្

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:4២–4៥បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃបៃ្ទតូលថាៃឹងប្រើតប�ើងបបើសៃិពួ្របរិសុទ្ធៃឹងសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងសាតាប់រាមសបំ�ងរបស់កទង់ៃិងសំប�ង

របស់អ្ន្របបកមើកទង់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:46–៥4បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធពរីអ្វរីថដលៃឹង

ប្រើតប�ើងបបើសិៃពួ្រប្ោៃសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបែុថៃតេមៃិសាតាប់រាមសំប�ងរបស់កទង់ឬសំប�ងរបស់អ្ន្របបកមើកទង់។

កពះអរាចស់្រ៏ោៃពៃ្យល់្ ងថដរថាកទង់ៃឹងទទួលយ្រ្រិច្ចខិតខំរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធបដើម្បរីសបកមច្រិច្ចរោររបស់កទង់(រួមរាៃ

រោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ)បទាះបរីជាព្ួរប្កតូវោៃរារាំងមិៃឲ្យបធ្វើដបូច្នះ្រតេរីបោយសាររោរបបៀតបបៀៃថដលពួ្រប្�ួប

កបទះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:៥៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកបរោសឲ្យពួ្របរិសុទ្ធៃឹងបរ្ហាញដល់កទង់រាមរយៈរោរបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់បដើម្បរី្រសាង

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ។

• បោងរាមខ៥៥,បតើបយើងបធ្វើអ្វរីបដើម្បរីបរ្ហាញដល់កពះអរាចស់បៅបពលបយើងបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់បនាះ?(សិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖តាមរយៈការគោរ្តាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់

ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងបង្ហាញ្ បីភា្គោមារះពតង់របស់គយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរី្រិច្ចខិតខំបពលបវលាៃិងរោរបូជាមួយចៃំួៃថដលទា្រ់ទងជាមួយៃឹងរោរបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិ

របស់កពះអរាចស់។

• បតើឱរោសបដើម្បរីបរ្ហាញភាពបសាមះកតង់របស់បយើងចំបោះកពះអាច�ំរុញចិតតេរបស់បយើងឲ្យបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់ោ៉ាង

ដូចបមតេច?

• បោងរាមខ៥៥បតើពរ�ព័យបថៃថែមអ្វរីខលែះបទៀតថដលកពះអរាចស់សៃយាដល់ពួ្របរិសុទ្ធបបើសិៃពួ្រប្ៃឹងសាងសង់កពះវិហារ

បរិសុទ្ធបៅបៅវូ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាពរ�ព័យនៃរោរបោំ្រ់្រិតតេិយសអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចថដលោៃសៃយាបៅ្រ្ននុងខ៥៥

្ឺអស់្រល្បជាៃិច្ច។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ថាពរ�ព័យថដលបយើងទទួលសករាប់ភាពបសាមះកតង់របស់បយើងចំបោះកពះអរាចស់មៃិអាច

ោៃម្រភាលាមៗ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរីបពលបវលាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្បៅបពលពួ្រប្ោៃបោរពបធ្វើរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះ

បចញពរីបំណងកោថានាដ៏រាៃ្ ្រតេរីភាពចំបោះកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះអង្គសប្រ្គះរបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យ

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ៃិងអារម្ណ៍របស់ព្ួរប្អំពរីរោរបរ្ហាញ្ ្រតេរីភាពៃិងភាពបសាមះកតង់របស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្ស

រ្របមើលឱរោសនានាបដើម្បរីបរ្ហាញភាពបសាមះកតង់របស់ខលែលួៃចបំោះកពះអរាចស់។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១២៤:៨៤–១៤៥; ១២៥–១២៦
បមបរៀៃទរី១33៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:៨4–១4៥;១២៥–២6

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:៨៤–១២២

្្ះអម្ចាស់ោន្រែទានដរំែូនាមនដល់រុែ ្្គលជាក់ោក់ទាំងឡាយ

ពរីមុៃចាប់ប្តេើមថានា្់រសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើក្រោសមួយសៃលែឹ្រ៖គបើសៃិគយើងពបងុោតាប់តាមការទូនាមាៃ

របស់្ យាការីគនារះគយើងៃឹងបាៃគសចក្តបីសុខ។សូមោ្រ់ក្រោសបនាះបៅ្រ្ននុងបកសាមសំបុកតបហើយបៅបករៅបកសាមសំបុកតបនាះ

សូមសរបសរថារងបៀប ណដល ងយើរ អាច ្បទានពរ ទារំងពលងនទះ និរ ជានិរន្រ៍ ។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយបរ្ហាញបកសាមសំបុកតបនាះដល់សិស្ស។សូមកោប់ពួ្រប្ថាបកសាមសំបុកតបៃះរាៃបសច្រតេរីថណនាំពរី

របបៀបថដលបយើងអាចរី្ររាយ្រ្ននុងបពលបៃះប្ច្ុតពរីឧបស្្គថដលពុំសំខាៃ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតបយើងបហើយទទួលពរ�ព័យដនទបទៀត។

សូមពៃ្យល់ថាបសច្រតេរីថណនាំបៃះអៃុវតតេចំបោះព្ួរប្រានា្រ់ៗបទាះជា្រ្ននុងរោលៈបទសៈពិបសសរបស់ពួ្រប្្រតេរី។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើវអាចសំខាៃ់សករាប់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមតេចបដើម្បរីទទួលោៃរោរថណនាំបៅ្រ្ននុងបកសាមសំបុកតបនាះ?

• បបើសិៃអ្ន្រអាចរាៃរោរថណនាំបនាះបតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើរាមរោរថណនាំបនាះខាលាំងបែុណ្ណ?

សូម្ តចមលែងរារាងថដលអមម្រជាមួយបៅបលើរោតារបខៀៃពរីមុៃចាបប់្តេើមថានា្រ់។សូមបមើលបៅ្រ្ននុងរារាង0បហើយពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:៨4–១១៨កពះអរាចស់ោៃករាស់បរ្គប់ដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រជា្រ់លា្រ់

រានា្់រៗបបើសិៃព្ួរប្បធ្វើរាមបនាះពួ្រប្ៃឹងទទួលោៃពរ�ព័យដ៏មហរិា។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ៗឲ្យអាៃបសច្រតេរីបោងពរីរឬ

បកចើៃជាងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលភាពកសបដៀងោនារវងបសច្រតេរីថណនាំថដលោៃកបទាៃ

ឲ្យដល់បុ្ ្គលរានា្់រៗបៅបពលពួ្រប្អាៃ។

វិលលាម ឡ៏វ  
(្. នធិង េ. ៨៩–៩០)

នហ�៉ុម េមេ៊ី្  
(្. នធិង េ. ៩៤–៩៦)

គអម៉ុេ ោវីេ  
(្. នធិង េ១១១–១១៤)

�៉រូ្រឺត ហ្វជូគេ្ើ�  
(្. នធិង េ ១១៥–១១៨)

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់ប�ើញរាៃភាពកសបដៀងោនាអ្វរីខលែះ្រ្ននុងរោរថណនាំថដលោៃកបទាៃដល់បុរសទាំងបៃះ?

(វ្្គៃិមួយៗរាៃរោរថណនាំឲ្យបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ)។

បរុព្វកថា
គនះ ្ ឺ ជា គមគ�ៀន ទតី្រតីចុងគបក្� ក្ញងក្� ពធិភាកសា អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ១២៤ ។ វា ក៏ ពធិភាកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៥ នធិង 

១២៦ ែងដដ� គៅ ក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៤:៨៤–១៤៥, 

បពះអរាចាេ់បានប្រោនបពះឱវាទដល់ េរាែធិកសាេនាចបក រានាក់ៗ នធិង បាន 

ោក់ គ្មះ ដល ់អេ់ អ្ក ដដល នឹង ្រគបមើ គៅក្ញង តុំដណង គែ្សងៗ នន ថ្នាក់ ដឹកនាុំ 

្រព្វែធិតភាព ។ គៅក្ញង ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៤១ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ទទួល 

វិវ�ណៈ ដដល រាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៥, ដដល បពះអរាចាេ់ 

បាន គ្រើក េដមង្ បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បទង់ ោក់ទង នឹង ក្�ប្រមរូល ែ្ញុំ ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង ទឹកដតី 

នអអរូវា៉ ។ គៅ ន្ងៃ ទតី ៩ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៤១ គលាក បាន ទទួល វិវ�ណៈ ដដល រាន 

គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៦, ដដល បពះអរាចាេ់ បាន បបា្រ់ បពធិកហាុំ 

�៉ង់ ថ្ គលាកនឹងពុុំតបមរូវឲ្យចាកគចញ ពតី ប្ួសា� �្រេ់ គលាក គដើម្តី្រគបមើគ្រេកកមមេ 

គទៀត គឡើ� ។

េកម្មភាពផដលអង្ជើញេិេ្ស

ឲ្យ្ស្វ្ជាវរកព័តរ៌ាន

េកមមេភាព បសាវបជាវ ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ 

្រគងកើត ក្��ល់ ដឹង ប្ឹះ �្រេ់ ពួកគ្ អុំពតី 

បពះ្ម្ពតី� ។ េរូម េួ� េុំណ�ួ ដដល នាុំ ឲ្យ 

ពួកគ្ �កគមើល ព័ត៌រាន លុំអធិត េុំខាន់ 

ដដល ោក់ទង គៅនឹង្រ�ិ្រទ នន ្រណតាដុំ 

បពះ្ម្ពតី� ។ វា រាន ប្រគយែន៍ គដើម្តី 

េ�គេ� េុំណួ� ដ្រ្រ គនាះ គលើ ក្តា�គខៀន 

ដរូគច្ះ េធិេ្ស អាច ចាុំ ពតី អ្វតី ដដល ពួកគ្ 

បតរូវដេ្វង�ក គៅគពល ពួកគ្ អាន ។
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សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលខ្ម្ពរីរទាំងបនាះប�ើងវិញឲ្យព្ួរប្អាៃបហើយរ្របមើលពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងកបទាៃ

ឲ្យបបើសិៃពួ្របុរសទាំងបៃះបធ្វើរាមរោរទូនាមៃថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបរោរសៃយាថដលកពះអរាចស់បធ្វើដល់បុរសទាំងបៃះោ៉ាងដូចបមតេចបបើសៃិពួ្រប្សាតាប់រាមពយារោរី?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យបបើ្របកសាមសំបកុតបហើយអាៃបោលរោរណ៍បៅបលើក្រោសបនាះឲ្យឮៗ។

• បតើពរ�ព័យថដលោៃសៃយាៃិមួយៗសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃទា្់រទងៃឹងឃ្លាថា«បយើងៃឹងោៃបសច្រតេរីសុខ»

ោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សសរបសររោរទូនាមៃជា្រ់លា្រ់ថដលកបធាៃសាសនាចក្រោៃ្ តេល់ឲ្យរោលពរីបែុនាមៃឆ្នាំបៃះបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យ

សរបសរចបមលែើយបលើរោតារបខៀៃ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រកតវូោៃកបទាៃពរបោយរោរសាតាប់រាមរោរទូនាមៃរបស់ព្ួរពយារោរី?(អ្ន្រ្រ៏អាចពិចារណ្បោយ

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយ្ ងថដរ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:៨4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់រាៃបៃ្ទតូលថាសរា�ិ្រសាសនាចក្ររានា្រ់ប្មះអាលមែុៃោបបិតោៃ្រំពុងបធ្វើ្រិច្ចរោរបោយមៃិបធ្វើរាម

រោរទូនាមៃរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

• បោងរាមខ៨4,បតើអាលមែុៃោបបិតោៃបធ្វើអ្វរីថដលមិៃបធ្វើរាមរោរទនូាមៃរបស់្ ណៈកបធាៃទរីមួយ?(ោត់រាៃ

មហិច្ិរាបបងកើតរោរទូនាមៃផ្ទាល់ខលែលួៃ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបលា្រោៃពយាោមបញ្ចនុះបញ្ចតូលមៃុស្សមួយចៃំួៃ«ឈប់មួយ

រយៈ»្រ្ននុងរោរបធ្វើអបនាតាកបបវសៃ៍បៅទរីក្រុងបៅវូបហើយបៅរាំងទរីលំបៅបលើ្រ្ននុងទរីក្រុងខឺត�ង់វិញ[សូមបមើលHistory 
of the Church,4:4៧6])។

• បតើរាៃ្ ំរូអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សអាចបបងកើតរោរទូនាមៃផ្ទាល់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុងសមព័យរបស់បយើងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សពិចារណ្អំពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅៃឹងសំណួរថដលព្ួរប្ោៃ្ ិតរោលពរីបដើមបមបរៀៃអំពរីបំណងកោថានា

របស់ព្ួរប្បដើម្បរីទទួលៃិងបធ្វើរាមរោរថណនាំបៅ្រ្ននុងបកសាមសំបកុត។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបោលបៅជា្រ់លា្រ់សករាប់

ថ្រលម្អ្រិច្ចខិតខំរបស់ខលែលួៃបដើម្បរីសាតាប់រាមរោរទនូាមៃរបស់ពយារោរីរស់បៅដូបច្នះពួ្រប្អាចទទួលពរ�ព័យថដលោៃសៃយា។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:១១9–១២២បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរថណនាំបថៃថែមដល់

សាសនាចក្រទា្រ់ទងៃឹងរោរសាងសង់បៅវូបហាសថដលរោលាយជាសណ្ឋាោរផ្ទាល់របស់សាសនាចក្រ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:១២៣–១៤៥

្្ះអម្ចាស់្ោរ់ែជឈាមះននអស់អ្នកតដល្ែូវរែជ្មើជៅក្ននុងមុខង្រជផ្សងៗននថានាក់ដឹកនាំរែ្វជិែភា្

សូមឲ្យសិស្សសរបសរពរីមុខរ្ររបស់ថានា្រ់ដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាព្រ្ននុងសាសនាចក្រមួយចៃំួៃបលើរោតារបខៀៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១២3–១4៥,កពះអរាចស់ោៃកោប់ប្មះជា្រ់លា្រ់របស់មៃុស្ស

មួយចៃំួៃបដើម្បរីបបកមើ្រ្ននុងមុខរ្រប្្សងៗនៃថានា្់រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាព។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់អាៃពរីខ១២3–១3២

បហើយសំុឲ្យសិស្សោ្់រ្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតអាៃពរីខ១33–១4២,បោយរ្របមើលមុខរ្រថានា្រ់ដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពថដល

កពះអរាចស់ោៃបលើ្រប�ើង។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមសរបសរមុខរ្រថានា្រ់ដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពណ្

ថដលមិៃទាៃ់ោៃសរបសរពរីមុៃបលើរោតារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:១43ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

មូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃបៅពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពបហើយកបទាៃ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដល់ពួ្របលា្រ។

• បហតុអ្វរីកពះអរាចស់បៅពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពបហើយកបទាៃ្ូរៃបសាបព្វ�ិតភាពដល់ពួ្របលា្រោ៉ាងដូបច្នះ?(សិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់គៅ្ ួកអ្ក�ឹកនាំ

ប្្ជិតភា្គ�ើម្បីពគបព់គងកិច្ចការនៃការបគពមើគ�ើយជួយ្ ួកបរិសុទ្ធឲ្យបាៃពគប់លក្ខណ)៍។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រដ្ឹរនាំបព្វ�ិតភាពោៃ�ួយពួ្រប្្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំបដើម្បរីបធ្វើរាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យ

ោៃរោៃ់ថតកបបសើរៃិងថកបរោលាយឲ្យរោៃ់ថតដូចកទង់។អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។
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សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៥

្្ះអម្ចាស់ដឹកនាំ្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យ្រែមូល្ ្នរីរនាជៅកតនលែងនានាតដល្្រង់ោនកំណែ់

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណតាញបចញពរីរដ្ឋមិសសួរីបៅរដូវររ្ឆ្នាំ១៨3៨–39ពួ្រប្ោៃបធ្វើដបំណើរ

ចូលបៅរដ្ឋអិលលរីបណ្យៃិងនអអូវែជា្រថៃលែងថដលពួ្រប្ោៃរាំងទរីលំបៅទាំងសងខាងបលើកចំាងទបៃលែមរីស៊ីស៊ីពរី។សូម

សបង្ខបវិវរណៈថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៥បោយពៃ្យល់ថាវោៃទទួលបៅថខមិនាឆ្នាំ

១៨4១បហើយោៃបបើ្រសថមតេងពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចស់ទា្រ់ទងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធថដលរស់បៅ្រ្ននុងទ្ឹរដរីនអអូវែៃិងអស់

អ្ន្រថដលរាៃ្ បករាងៃឹងបៅទរីបនាះ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះកពះអរាចស់ោៃថណនាំព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យកបមូល្ តេនុំោនាបហើយសាងសង់

ទរីរាំងនានាថដលកពះអរាចស់ោៃ្រំណត់ទុ្ររាមរយៈពយារោរីយែូថសបស្៊ីធរួមរាៃទរីក្រុងនអអូវែថដលកតវូោៃោ្រ់ប្មះថា

សារាែហិមឡា។សាសនាចក្រោៃទិញដរីបៅ្រ្ននុងរដ្ឋនអអូវែបកចើៃជាងទិញដរីបៅរដ្ឋអិលលរីបណ្យបោយ្ តេល់បោបល់ថាថានា្់រ

ដឹ្រនាំសាសនាចក្រោមៃបំណងថាពួ្របរិសុទ្ធៃឹងរាំងទរីលបំៅបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបៅវូទាំងអស់ោនាបនាះបទ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៦

្្ិកហាំយ៉ង់្ុំែ្មូវឲ្យចាកជចញ្ រី្្ួសារររែស់ជោកជដើម្បរីរែជ្មើជរែសកកម្រែតន្មជ្រៀែជ�ើយ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមពរីសាថាៃភាពថដលពួ្រប្ចា្របចញពរីក្ួសាររបស់ខលែលួៃបដើម្បរីបបកមើបបស្រ្រម្សករាប់កពះអរាចស់្រ្ននុង

រយៈបពលរដូវបរៅតាកោំឆ្នាំបនាទាប់បទៀតបហើយបនាទាប់ម្រៃឹងកតូវោៃបៅបបកមើបបស្រ្រម្មួយបទៀតបៅបរបទសរយៈបពល�ិតពរីរ

ឆ្នាំ។

• បតើអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចអំពរីរោរចា្របចញពរីក្ួសារអ្ន្របកចើៃដងថបបបៃះ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើសិៃអ្ន្ររាៃទំៃួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរ្្គត់្្គង់បសច្រតេរីកតូវរោររបស់ក្ួសារអ្ន្រ?

សូមកោប់សិស្សថាបនាទាប់ពរីកពិ្រហាំយែង់ោៃចូលរួមសាសនាចក្របៅថខបមសាឆ្នាំ១៨3២បលា្រោៃបបកមើបបស្រ្រម្

មួយចំៃួៃបកចើៃជាងកោំបួៃឆ្នាំ។បបស្រ្រម្ដំបូងរបស់បលា្រ្ ឺអំ�នុងបពលនៃរដូវររ្បនាទាប់ពរីបលា្រោៃទទួល

បុណ្យក�មុ�ទឹ្ររួច។រោរបបកមើបបស្រ្រម្កោំប្្សងបទៀតរួមរាៃរោរចូលរួមរបស់បលា្របៅ្រ្ននុង�ំរុំស៊ីយែូៃោៃប្រើតប�ើងរាល់

រដូវបរៅតាពរីឆ្នាំ១៨33ដល់១៨3៧។បបស្រ្រម្ទាំងបៃះរាៃរយៈបពលចាប់ពរីបរីបៅកោំថខ។បៅន្ងៃទរី៨ថខ្រ្រកោឆ្នាំ

១៨3៨កពិ្រហាំយែង់ជាមួយៃឹងសាវ្រប្្សងបទៀតកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្បៅចក្រ្ពអងប់ ល្ែស។ពួ្រប្ោៃបធ្វើរាម

រោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីចា្របចញបៅបបស្រ្រម្បៃះពរីហាវាថវស្ទរដ្ឋមិសសួរីបៅន្ងៃទរី២6ថខបមសាឆ្នាំ១៨39

(សូមបមើល្�ៃិងស�១១៨)។កពិ្រហាំយែង់ៃិងសាវ្រប្្សងបទៀតោៃចំណ្យបពលពរីរបរីថខបនាទាប់បៅ្រ្ននុងរដ្ឋនអអូវែៃិង

អិលលរីបណ្យបធ្វើរោរបរៀបចំបថៃថែមបទៀតបដើម្បរីបធ្វើដបំណើរបៅចក្រ្ពអងប់្លែស។រោរឆលែងបរា្ក្ុៃចាញ់ោៃប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុង

តំបៃ់បនាះនារដូវបរៅតាឆ្នាំ១៨39បហើយព្ួរប្្រ៏ោៃឆលែង�ំងឺបនាះ្ ងថដរ។

សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ឲ្យឮៗ៖សូមឲ្យសិស្សសាតាប់រាមរ្របមើលឥរោិប្របស់

បលា្រចបំោះរោរបបកមើកពះអរាចស់បទាះបរីជាបលា្រឈឺថដលបស្ទើរថតមិៃអាចបដើរចូល្រ្ននុងរបទះបបើសៃិោមៃអ្ន្រ�ួយកោបៅបពល

បលា្រោៃបចញដបំណើរ។

« ខ្ញុំ បតរូវបាន កុំណត់ ឲ្យគៅ ប្រគទេ អង់គ្លៃេ ឬ ក៏ គ្្វើ ក្�ណ៍ គនាះ �ហរូត ដល់ សាលា្រ់ ។ ខ្ញុំ រាន ក្�តាុំងចធិត្ 

យ៉ាង មុតរាុំ ថ្ ខ្ញុំ នឹង គ្្វើ អ្វតី ដដល ខ្ញុំ បាន តបមរូវ ឲ្យ គ្្វើ គៅក្ញង ដុំណឹង ល្អ នន ែតីវិត នធិង គេចក្តីេគ្រ្គះ  

ឬ ខ្ញុំ នឹង សាលា្រ់ គោ�ក្� ពយាយម គ្្វើ ក្�ណ៍ គនះ » (Teachings of Presidents of the Church: 
Brigham Young [ ឆ្នាុំ ១៩៩៧ ], ទុំព័� ៥) ។ 

 

សូមពៃ្យល់ថារោរបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់កពិ្រហាំយែង់្រ៏ោៃតកមូវឲ្យក្ួសាររបសប់លា្របធ្វើរោរលះបង់្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីសបង្ខបខាងបករោមបៃះអំពរីសាថាៃភាពរបស់ក្ួសារកពិ្រហាំយែង់បៅបពលបលា្រោៃបចញ

បៅបបកមើបបស្រ្រម្របស់ខលែលួៃបៅចក្រ្ពអង់ប្លែស៖

កពិ្រហាំយែង់ោៃបចញពរីមែុៃកទូសរដ្ឋនអអូវែបៅចក្រ្ពអង់ប្លែសបៅន្ងៃទរី១4ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨39្ឺ១0ន្ងៃបនាទាប់ពរី

្រិោរបស់បលា្ររា៉ារីអាៃោៃឆលែងទបៃលែ្រូៃទរីបួៃរបស់ខលែលួៃ។រា៉ារីអាៃោៃរងទុ្រ្ខបោយសារ�ំងឺក្ុៃចាញ់។បៃះ្ ឺជាបលើ្រ

ទរីកោំបហើយរាំងពរីព្ួរប្ោៃបរៀបរោរថដលោត់ោៃឲ្យកពិ្រហាំបចញបៅបបស្រ្រម្។បោយកតូវោៃបបណតាញបចញពរី្ ្ទះៃិង

ោៃោត់បង់កទព្យសម្បតតេិរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរដ្ឋមិសសួរីរោលពរីឆ្នាំមុៃពួ្រប្រាៃភាពក្របរា្រោ៉ា្រ។កពិ្រហាំោៃបៃ្សល់
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គមគ�ៀនទតី ១៣៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤:៨៤–១៤៥; ១២៥–២៦

កោ្រ់ថត២�៧២ដុលាលារឲ្យរា៉ារីអាៃសករាប់ក្ួសាររបស់ពួ្របលា្រ។កពិ្រហាំៃិងរា៉ារីអាៃោៃទុ្រចិតតេថាកពះអរាចស់

ៃឹងកបទាៃពរដល់ពួ្រប្ៃិងពឹ្រថ ្្អ្របលើរោរសៃយាពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធថាក្រុមក្ួសាររបស់ព្ួរសាវ្រៃឹងទទួលោៃ

រោរថ្ទាំសករាប់បសច្រតេរីកតូវរោរនានាខណៈថដលព្ួរសាវ្រទាំងបនាះបចញបៅបបកមើបបស្រ្រម្។(សូមបមើលLeonard J. 
Arrington, Brigham Young: American Moses[ឆ្នាំ១9៨៥]ទំពព័រ៧4–៧៥,4១3,4២0)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនារបស់សាសនាចក្របៅ្រ្ននុងចក្រ្ពអង់ប ល្ែសកពិ្រហាំយែង់

ោៃបៅដល់ទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យបៅន្ងៃទរី១ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨4១។ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃទទួលវិវរណៈ

ថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២6កោំបរីន្ងៃបករោយម្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានាឲ្យ្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២6:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់កពិ្រហាំអំពរីរោរបបកមើរបស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

(អ្ន្រអាចចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាោ្រ្យកិច្ចការធងៃន់សំបៅបៅបលើរោរពយាោមបធ្វើរោរ្រ្ននុងរយៈបពលដ៏ថវង)។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាកពះអរាចស់ពុំតកមូវឲ្យបលា្រចា្របចញពរីក្ួសាររបស់ខលែលួៃ្រ៏បោយ្រ៏បករោយម្រកពិ្រហាំយែង់ោៃ

បបកមើបបស្រ្រម្រយៈបពលខលែរីៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកោប់បោលរោរណ៍មួយពរីខ១–២ថដលបបកងៀៃពរីអ្វរីថដលៃឹង

ប្រើតប�ើងបបើសិៃបយើងបធ្វើរោរបោយឧសសាហ៍សករាប់កពះអរាចស់។(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្

្ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គបើគយើងគធ្ើការគោយ្ យាយាមសពមាប់ព្រះអមាចាស់គនារះពទង់ៃឹងទទួលយក

ការថ្វាយ�៏សុចរិតរបស់គយើង។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ួរថតសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅថ្រ្បរថ្មទំពព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់

ពួ្រប្)។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ថាកពះអរាចស់ោៃសព្វកពះទព័យៃឹងរោរបបកមើរបស់អ្ន្រ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីឱរោសនានាថដលពួ្រប្រាៃបដើម្បរីបបកមើកពះអរាចស់។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធ្វើរាម្ ំរូរបស់

អ្ន្រដឹ្រនំាដូចជាកពិ្រហំាយែង់បដើម្បរីបធ្វើរោរបោយពយាោមបៅ្រ្ននុងឱរោសទាំងបៃះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថា

កពះអរាចស់ៃឹងទទួលយ្ររោរថាវាយដ៏សុចរិតនៃ្រិច្ចខិតខំពយាោមរបស់ពួ្រប្្រ្ននុង្រិច្ចរោររបសក់ទង់។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧;  

១២៨:១–១១
បមបរៀៃទរី១34៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៧;១២៨:១–១១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៧:១–៤

យ៉ូតសរែស៊្មី្ជៅតែអររីករាយជទាះម្នការជរែៀែជរែៀននិងជសចក្តរី្រុកខេលោំក

សូមចាប់ប្តេើមថានា្់របោយបរ្ហាញៃូវក្រ�ធំថាលាមួយថដលរាៃបិទោ្រ្យថាជដីវ្ិរ ណមរសាលាប់ៃិងទឹ្រមួយ្ ូរបិទោ្រ្យ

ងសចក្ដីទុ្ក្ខលំបាក ។សូមសួរសិស្សពរីអ្វរីថដលជាបសច្រតេរីទុ្រ្ខលោំ្ររបស់ព្ួរប្ថដលោៃធាលាប់�ួបឬោៃប�ើញមៃុស្សដនទោៃ

�ួប។សករាប់បសច្រតេរីទ្ុរ្ខលំោ្រៃិមួយៗថដលពួ្រប្បលើ្រប�ើងសូមចា្រ់ទ្ឹរខលែះបចញពរី្ ូរបៅ្រ្ននុងក្រ�ថាលាបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៧:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

បសច្រតេរីទុ្រ្ខលំោ្រអ្វរីខលែះថដលយែូថសបស្៊ីធោៃ�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបៅវូឆ្នាំ១៨4២។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរី

អ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងថខឧសភាឆ្នាំ១៨4២លរីលបឹៃដព័បុលយូប្រស៏ថដលជាអតរីតអ្ិោលនៃរដ្ឋមិសសួរីថដលោៃបចញ

បញ្ជាឲ្យសរាលាប់ផ្តាច់ពូ�កបឆ្ំងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធកតូវោៃរងរបួសបោយឃ្ត្ររមិៃសាគល់មុខរានា្រ់។អាជាញាធររដ្ឋមិសសួរីោៃ

បចាទកបរោៃ់យែូថសបស្៊ីធពរីរោរបរៀបចំមៃុស្សរានា្រ់បនាះឲ្យម្របធ្វើឃ្តបលា្រប្រស៏បហើយោៃពយាោមនាំយ្រពយារោរីកត�ប់

បៅរដ្ឋមិសសួរីវិញបដើម្បរីរោត់បទាស។យែូថសបស្៊ីធោៃចា្របចញពរីរដ្ឋមិសសួរីបែុនាមៃឆ្នាំមុៃបហើយោៃរស់បៅ្រ្ននុតតំបៃ់នៃ

ទរីក្ុរងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យបៅបពលបនាះ។បោយដឹងថាបបើសិៃបលា្រកត�ប់បៅរដ្ឋមិសសួរីវិញបលា្រៃឹងកតូវប្សរាលាប់

បនាះពយារោរីោៃលា្រ់ខលែលួៃពរីអជាញាធររដ្ឋមិសសួរីមួយរយៈបដើម្បរីបចៀសវងពរីរោរចាប់ខលែលួៃបោយខុសចបាប់បនាះ។បៅ្រ្ននុងថខម្ររា

ឆ្នាំ១៨43ដរីរោចាប់ខលែលួៃយែូថសបស្៊ីធៃិងបតយាបព័ៃនាំខលែលួៃបលា្រម្ររដ្ឋមិសសួរី្ ឺខុសចបាប់។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៧្ឺជាលិខិតមួយថដលយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរបៅសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

ខណៈថដលបលា្រ្ំរពុងបតេតូរទរីលបំៅបដើម្បរីប្ចពរីរោរចាប់ខលែលួៃខុសចបាប់ពរីសំណ្្រ់អជាញាធររដ្ឋមិសសួរី។លិខិតបៃះកតវូោៃអាៃឲ្

យពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូបែុនាមៃន ង្ៃបករោយម្រ។

សូមបរ្ហាញោល់ពរីរដល់សិស្សថដលោល់បនាះរាៃទំហំកបហា្រ់កបថហលោនាោល់មួយអថណតាតទឹ្របហើយមួយបទៀតលិច។

(ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចបកបើោល់វយ្រូៃបហាគលផ្លាស្ទរី្រៃិងោល់វយ្រូៃបហាគលធម្រា)។សូមោ្រ់ោល់ទាំងពរីរបនាះបៅ្រ្ននុង

ក្រ�ទឹ្របនាះបហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើោល់ទាំងពរីរបៃះអាចតំណ្ងឲ្យវិធរីប្្សងោនាថដលមៃុស្សបឆលែើយតបៃឹងបសច្រតេរីទុ្រ្ខលោំ្រោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៧:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលពរីរបបៀប

ថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបឆលែើយតបចំបោះបសច្រតេរីទុ្រ្ខលំោ្របនាះ។

• បតើោល់មួយណ្ថដលតំណ្ងឲ្យរោរបឆលែើយតបចំបោះបសច្រតេរីទុ្រ្ខលោំ្ររបស់យែូថសបស្៊ីធ?បហតុអ្វរី?

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧ រាន លធិខធិត មួ� មក ពតី ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ 

ចុះន្ងៃ ទតី ១ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៤២ ដដល បាន ដណនាុំ ពួក ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ �កសា កុំណត់បតា នន 

្រុណ្យ បែមុែទឹក ដដល ពួកគ្ បាន គ្្វើ េបរា្់រ ម�ណែន ។ ប្រដហល ជា មួ� េបាដាហ៍ 

គបក្� មក �៉រូដេ្របានេ�គេ�េុំ្រុបតមួ�គទៀតអុំពតីប្រធាន្រទននពធិ្តី្រុណ្យបែ

មុែទឹក ែុំនេួ ឲ្យ អ្ក សាលា្រ់ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៨ អតថែន�័ក្ញង 

លធិខធិត គនះ ្រគបងៀន ពតី មរូលគហតុ ដដល គ�ើង �កសា កុំណតប់តា នន ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ននគេចក្តី 

េគ្រ្គះ  ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧; ១២៨:១–១១

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃដឹងថាបលា្រៃឹងឈ្នះបលើបសច្រតេរីទុ្រ្ខលំោ្រៃិងបកោះថានា្់ររបស់បលា្របោយរបបៀបណ្?

• បោងរាមអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរបៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធបតើអ្វរីថដលអាច�ួយបយើងឲ្យស៊កូទាំៃឹងបសច្រតេរីទុ្រ្ខ

លំោ្រោៃ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសបង្ខបកបបោ្របស់ព្ួរប្បោយសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការទុកចិត្តគលើព្រះវរបិតាសួគ៌អាចជួយគយើងឲ្យស៊ូពទំាៃឹងគសចក្តបីទុក្ខលំបាក)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីមៃុស្សរានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់(ឬធាលាប់បរៀៃពរីរានា្រ់បនាះ)ថដលអាចស៊ូកទាំបសច្រតេរីទុ្រ្ខលំោ្រ

បោយសារោត់ោៃទុ្រចិតតេបលើកពះវរបរិាសួ្៌។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពៃ្យល់ពរីមៃុស្សថដលពួ្រប្ោៃ្ ិតដល់បនាះៃិង

របបៀបថដលរោរទុ្រចិតតេបលើកពះវរបរិាសួ្ ៌ោៃ�ួយបុ្្គលបៃះឲ្យស៊ូកទាំទ្ុរ្ខបវទនា។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៧:3–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលពយារោរីោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សថស្វងរ្របហើយថច្រចាយឃ្លាថដលរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្។

• បោងរាមខ3បតើបហតុអ្វរីពួ្របរិសុទ្ធ្ ួរថតរ្ីររាយអំ�នុងបពលនៃបសច្រតេរីទុ្រ្ខលំោ្រ?

• បៅ្រ្ននុងខ4,បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់អស់អ្ន្រថដលស៊ូកទំាៃឹងរោរបបៀតបបៀៃ?

• បតើរោរទុ្រចិតតេបលើកពះវរបិរាសួ្ ៌ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យស៊ូកទំាៃឹងបពលបវលាលំោ្រៗបៅ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រដូចបមតេច?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៧:៥–១២

្យាការីយ៉ូតសរែស្៊មី្្ូរនាមន្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យរកសាកំណែ់្តាននរែុណ្យ្ជមុជ្ឹរកតដល្ ួកជ្ោនជ្វើស្ម្រែ់មរណជន

សូមរំឭ្រសិស្សថាកបថហលជាមួយឆ្នាំ្រៃលែះពរីមុៃយែូថសបស្៊ីធោៃសរបសរលិខិតបៃះកពះអរាចស់ោៃកោប់ពួ្របរិសុទ្ធថា

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់្ ួរថតកតូវោៃបធ្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្�ៃិងស�

១២4:30)។បទាះជាោ៉ាងណ្កពះអរាចស់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃបៅ្រ្ននុង

ទបៃលែៃិងស្ទឹងថដលបៅថ្រ្បរបនាះសករាប់មួយរយៈបពលខលែរី។កពះអរាចស់ោៃកោប់ពួ្រប្ថាបៅបពលកពះវិហារបរិសុទ្ធសង់រួច

បកសចោច់ពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់អាចទទួលយ្រោៃបបើសៃិោៃបធ្វើប�ើងបៅថត្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បែុបណ្ណះ។ពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្តេើមបធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងបៅវូបៅ្រ្ននុងថខ

វិចិ្រោឆ្នាំ១៨4១។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលចុងបករោយប្ថដលពួ្រប្ោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបុណ្យ�កមុ�ទ្ឹរសករាប់មរណ�ៃ។សូមអបញជើញ

ព្ួរប្ឲ្យពិពណ៌នាពរីបទពបិសាធៃ៍រួមទាំងអស់អ្ន្រថដលអង្គនុយបៅថ្រ្បរអាងក�មុ�ទ្ឹរអ�ំនុងបពលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២៧:៥–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ថាៃរណ្ថដល្ ួរថតរាៃវតតេរាៃបៅបពលប្បធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោងរាមខ៧,បហតុអ្វរីោៃវសំខាៃ់ថា្រំណត់ករា្ ឺជាសា្រ្សរីនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ?

សូមសរបសរឃ្លាមៃិបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ពិធដី បរិសុទ្្ នន ្ពទះវិហារបរិសុទ្ ្ណដល ងយើរ ងធ្ើ ងៅ ងលើ ណផនដដី 

ងនទះ្ឺ. . .

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោងរាមខ៥–9។(សិស្ស្ ួរថតបំបពញបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះថដលឲ្យ

កសបដៀងបៅៃឹងបសច្រតេរីពិតដូចខាងបករោម៖្ិធបីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធផ�លគយើងគធ្ើគៅគលើផែៃ�បីគៃរះកំ្ ុងផតចងវាគៅក្នុង

ឋាៃសួគផ៌�រ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ថដលថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃឹងកតវូចងភាជាប់បៅ្រ្ននុងឋាៃសួ្៌?

• បតើរោរដឹងពរីបសច្រតេរីពិតបៃះអាច�ួយអ្ន្របំបពញទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់«មរណ�ៃ

របស់អ្ន្រ»ោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៧:១0–១២បោយពៃ្យល់ថាយែូថសបស៊្ីធចង់បបកងៀៃពួ្របរិសុទ្ធបថៃថែម

បទៀតអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់បែុថៃតេបោយសារបលា្រ្រំពុងលា្រ់ខលែលួៃបនាះបលា្រពុំអាចបបកងៀៃពួ្រប្ោៃ

ប�ើយ។បលា្រោៃសៃយាថាសរបសរលិខិតបថៃថែមឲ្យពួ្របរិសុទ្ធអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃៃិងកបធាៃបទសំខាៃ់

ដនទបទៀត។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧; ១២៨:១–១១

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៨:១–១១

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ្ន្យល់្ រីមូលជហែុតដលជយើងរកសាកំណែ់្តាស្ម្រែ់្ ិ្រីរែរិស្ុរ្ននជសចក្តរីសជ្ង្រះ

កបថហលជាមួយសោតាហ៍បនាទាប់ពរីបលា្រោៃសរបសរលិខិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៧,យែូថសបោៃសរបសរ

លិខិតមួយបទៀតឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធទា្រ់ទងៃឹងពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃ។លិខិតបៃះរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១២៨។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:១–៥បោយពៃ្យល់ថាយែូថសបោៃបបកងៀៃថា្រំណត់ករា្រ្ននុងមូលោឋាៃ្ ួរថត

កតូវោៃបធ្វើប�ើងបដើម្បរីជាសា្រ្សរីៃិង្រត់ករាអំពរីពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់។បលា្រ្រ៏ោៃបបកងៀៃថាអ្ន្រ

្រតក់រាទូបៅ្ួរថតកតូវោៃថតងរាំងបដើម្បរីចងក្រង្រំណត់ករា្រ្ននុងមូលោឋាៃឲ្យបៅជា្រំណត់ករាសាសនាចក្រទូបៅ។

សូមបរ្ហាញលិខិតឆលែងថដៃមួយ(ឬរូបភាពនៃលិខិតឆលែងថដៃ)។សូមសួរថាបតើឯ្រសិទ្ធថបបណ្ថដលអ្ន្ររោៃ់លិខិតឆលែងថដៃ

កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបកបើកោស់។

• បហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រពុំអាចបកបើលិខិតឆលែងថដៃអ្ន្រដនទចូលបៅ្រ្ននុងកបបទសមួយបទៀតោៃ?

• បតើៃឹងរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងបបើសិៃអ្ន្រពយាោមចូលបៅ្រ្ននុងកបបទសមួយបទៀតបែុថៃតេពព័ត៌រាៃបៅ្រ្ននុងលិខិតឆលែងថដៃរបស់អ្ន្រពុំ

ោៃបំបពញចប់សព្វក្ប់បនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:6–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលថាបតើ

្រំណត់ករាអ្វរីថដលៃឹងកតូវោៃបកបើកោស់បដើម្បរីសបកមចថាបបើសិៃបយើងអាចកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាយែូហាៃៃិងយែូថសបស៊្ីធោៃៃិោយពរី

្រំណតក់រាជាបកចើៃ៖«បញជរីោៃបបើ្រប�ើង»បហើយ«បញជរីមួយបទៀត���្ឺជាបញជរី�រីវិត»។

• បោងរាមខ៧,បតើបញជរីដំបូងថដលោៃៃិោយបោយយែូហាៃបនាះ្ ឺជាបញជរីអ្វរី?(បញជរីទាំងឡាយថដលោៃរ្រសាទុ្រ

បៅបលើថ្ៃដរី)។

• បតើបញជរី�រីវិត្ ឺជាអ្វរី?(បញ្ជាថដលោៃរ្រសាទុ្របៅបលើឋាៃសួ្ ៌)។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបញជរីទាំងបៃះ?(្ិរច្ចរោររបស់បយើង)។

• បតើ្រិច្ចរោរអ្វរីខលែះថដលកតូវថត្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបញជរីបៃះបដើម្បរីកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះោៃ?

បនាទាប់ពរីសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្ទា្រ់ទងៃឹងសំណួរបនាះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ក្លា� ជា ្រ័ណ្ េរាគល់ ខលៃលួន គ�ើង េបរា្រ់ ក្�ចរូល គៅក្ញង វត្រាន 

[ វត្រាន �្រេ់ បពះ ] (« Covenants » Ensign,  ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៨៧ ទុំព័� ២៤ ) ។ 

 

 

 

• បោងរាមបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃផ្្រ្ឺរបតើអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងបៅន ង្ៃនៃបសច្រតេរី�ំៃុំ�កមះបបើសិៃបញជរីរបស់មៃុស្ស

រានា្រ់បរ្ហាញថាោត់ពុំធាលាប់ទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�ម�ុទឹ្របនាះ?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបលើរោតារបខៀៃ៖មិន ថ្ អ្ដី ណដល អ្ក ចរភាជាប់ ងៅ ងលើ ណផនដដី ងនទះ  ងនាទះ នឹរ ្្រវូ បាន ចរភាជាប់ ងលើ ងៅ 

ឋានសួ្៌ ណដរ ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀបថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃពៃ្យល់ពរីបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះបៅរោៃ់ព្ួរបរិសុទ្ធ។បៅបពលសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្សូម�ំៃួសោ្រ្យចរជាមួយោ្រ្យប្ជដីបោយោ្រ្យបាន ចរបោយោ្រ្យបាន ក្រ់្តា

បៅបលើរោតារបខៀៃ។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ៨អំពរីរោរ្រត់ករាពិធរីបរិសុទ្ធថដលបយើងទទួលបនាះ?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«  ងោយ ខ្បួន ពួកង្ 

ផ្ទាល់ »សំបៅបលើមៃុស្សថដលោៃក�មុ�ទឹ្រសករាប់ខលែលួៃព្ួរប្បហើយឃ្លា«ភានា្់ររ្ររបស់ប្ផ្ទាល់»សបំៅបលើអស់អ្ន្រ

ថដលោៃក�មុ�ទឹ្រ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ�ំៃួស)។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧; ១២៨:១–១១

សូមសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងៅងពល ពិធដីបរិសទុ្្ មួយ ្្រវូបាន ងធ្ើ ង�ើរ ងោយ  ងហើយ បាន រកសា ោ៉ារ 

្្រឹម្្រូវ ពិធដី បរិសទុ្្ ងនទះ ្្រវូបាន ចរ ងៅងលើ ណផនដដី និរ ងៅងលើ ឋានសួ្៌ ។

• បោងរាមខ៨,បតើអ្វរីថដលចាំោច់កតូវថតប្រើតរាៃបដើម្បរីឲ្យពិធរីបរិសុទ្ធកតូវោៃចងបៅបលើថ្ៃដរីៃិងបៅឋាៃសួ្៌?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមអបញជើញសិស្សឲ្យបំបពញបសច្រតេរីពិតបៅបលើរោតារបខៀៃដូចខាងបករោមបៃះ៖គៅគ្ល្ ិធបីបរិសុទ្ធ

មួយពតូវបាៃគធ្ើគ�ើងគោយអ្កមាៃសិទ្ធិអំណាចប្្ជិតភា្គ�ើយកំណត់ពតាពតវូបាៃរកសាពតឹមពតូវគនារះ្ ិធបីបរិសុទ្ធគនារះ

កំ្ុងបាៃចងគៅគលើផែៃ�បីៃិងគៅក្នុងឋាៃសួគ)៌។

• បតើបសច្រតេរីសង្ឹមអ្វរីខលែះថដលបោលរោរណ៍បៃះ្ តេល់ដល់អស់អ្ន្រថដលោៃសាលាប់បៅបោយពុរំាៃចំបណះដឹងអំពរី

ដំណឹងល្អបនាះ?

• បតើរោរទទួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលបយើងកតវូរាៃបដើម្បរីបបំពញបោលរោរណ៍បៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរី

ថដលយែូថសបស៊្ីធោៃកបសាសៃ៍អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងក្ប់សមព័យរោៃ់រោប់កតួតករាទាំងអស់នៃបព្វ�ិតភាព?(កពះអរាចស់ោៃកបទាៃ

សិទ្ធិអណំ្ចោ៉ាងបហាចណ្ស់ដល់អ្ន្របបកមើរបស់កទង់រានា្់របដើម្បរីរោៃ់ៃិងបកបើកោស់្រូៃបសានៃរោរ្សារភាជាប់នៃ

បព្វ�ិតភាព)។

• បោងរាមខ9,បតើអ្វរីប្រើតប�ើងបៅបពលពិធរីបរិសុទ្ធមួយកតូវោៃបធ្វើប�ើងបោយសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពៃិងោៃ

រ្រសា្រំណត់ករាកតឹមកតូវបនាះ?(វរោលាយជាក្ឹរត្យវិៃព័យមួយបលើថ្ៃដរីៃិងបៅ្រ្ននុងឋាៃសួ្ ៌បហើយមិៃអាចរោលាយជា

អសារឥតរោរប�ើយលុះករាថតបុ្្គលបនាះថដលទទួលវបនាះរស់បៅពុំស្រតេិសម)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:១0–១១បោយពៃ្យល់ថា្ឺដូចជាកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃ្រូៃបសា

្សារភាជាប់នៃបព្វ�ិតភាពដល់បពកតុសបនាះកទង់ោៃកបទាៃ្រូៃបសាបនាះដល់�ំនាៃ់បយើងបៃះមតេងបទៀត។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរទាំងបនាះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់ឬ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

ង្រើ ពិធដីបុណ្យ ្ជមុជទ្ឹក ស្រាប់ មរណជន និរ កូនងសា នន ការផសារភាជាប់ ទាក់ទ្រ ោនា ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

ង្រើ អ្ក ្្រូវបាន បំផុស ្ ំនិ្រ ឲ្យ ងធ្ើ អ្ដី ខ្ទះ ងោយសារ ណ្រ អ្ដី ណដល អ្ក បាន ងរៀន ងៅ នេងៃ ងនទះ ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរជាមួយសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្រអំពរីរោរបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃ។

លំហាត់េរងេរ

ក្�អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ គឆលៃើ�ត្រ នឹង េុំណួ� 

្រុំែុេ ្ ុំនធិត គោ� ក្�េ�គេ� អាច 

ែួ� គ្្វើ ឲ្យ ពួកគ្ ្ ធិត បាន គបរៅបែះ នធិង 

ចបាេ់លាេ់ អុំពតី ្ ុំនធិត នធិង អា�មមេណ៏ 

�្រេ់ ខលៃលួន ។ ក្�អគញ្ើញ េធិេ្សឲ្យ គឆលៃើ� 

េុំណួ� ម�ួ គោ� ក្�េ�គេ� មុនគពល 

ដចកចា� ពតី ្ ុំនធិត �្រេ់ គ្ ជាម�ួ នឹង 

េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក ់គ�ៀន ្ឺ ែ្ល ់គពលគវលា 

ឲ្យ ពួកគ្ គដើម ត្ី គ�ៀ្រចុំ ្ ុំនធិត នធិង ទទួល 

ក្�្ររ្ហាញ ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា  

១២៨:១២–២៥
បមបរៀៃទរី១3៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២៨:១២–២៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៨:១២–១៨

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែជ្ងៀនអំ្ រីជសចក្តរីសជ្ង្រះររែស់អ្នកជៅរស់និងមរណជន។

សូមបរ្ហាញរូបភាពមួយនៃអាងក�មុ�ទឹ្របៅ្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ(ឧទាហរណ៍,«អាងក�មុ�ទឹ្រកពះវិហារបរិសុទ្ធ» 

ងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរ ល្អ[ឆ្នាំ២009]បលខ១២១;

សូមបមើល្ ងថដរប្ហទំពព័រLDS .org)។សូមឲ្យ

សិស្សកសនមថាពួ្រប្្រំពុងចូលរួមរោរសបរាពធបបើ្រឲ្យ

បកបើកោស់កពះវិហារបរិសុទ្ធជាមួយមិតតេរានា្រ់ថដលមិៃថមៃ

ជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ។បនាទាប់ពរីោៃបដើររោត់្រថៃលែង

ក�មុ�ទឹ្រមិតតេរបស់ពួ្រប្សួរថា«បហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រកតូវថត

លិចខលែលួៃទាំងកសុងចូលបៅ្រ្ននុងទ្ឹរបៅបពលអ្ន្រទទួលបុណ្យ

ក�មុ�ទឹ្រដបូច្នះ?»មិតតេរបស់ពួ្រប្្រ៏សួរ្ ងថដរថា«បហតុអ្វរី

ោៃជាអ្ន្រក�មុ�ទ្ឹរ�ំៃួសអ្ន្រថដលសាលាប់បៅោ៉ាងដបូច្នះ?»

សូមរំឭ្រសិស្សថាខណៈបពលយែូថសបស៊្ីធោៃលា្រ់ខលែលួៃពរី

មៃុស្សថដលថស្វងរ្រចាប់ខលែលួៃបលា្រខុសចបាប់បនាះបលា្រោៃសរបសរលិខិតមួយឲ្យពួ្របរិសុទ្ធ។បៅ្រ្ននុងសំបុកតបនាះបលា្រ

ោៃបបកងៀៃព្ួរប្បថៃថែមអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១២៨:១២–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលរោរបបកងៀៃរបស់យែូថសបស្៊ីធអំពរីៃិមិតតេរូប

នៃបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ។

• បតើអ្ន្រអាចបកបើរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ១២–១3បដើម្បរី�ួយៃរណ្រានា្រ់ឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រកតូវបធ្វើ

ប�ើងបោយរោរពៃលែិចខលែលួៃោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:១៥ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលមូលបហតុថដលបយើងបធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបហតុអ្វរីោៃជាដូៃរារបស់បយើងកតូវរោរបយើងឲ្យបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរសករាប់មរណ�ៃដូបច្នះ?

(បបើចាំោច់សូមទាញចណំ្ប់អារម្ណ៍សិស្សម្រោ្រ្យ«ពួ្រប្ពុំអាចោៃល្អឥតបខាចះបករៅពរីបយើងប�ើយ»។សូម

�ួយសិស្សឲ្យថស្វងរ្របោលលទ្ធិខាងបករោម៖ជបី�ូៃជបីតារបស់គយើងផ�លបាៃោលាប់គោយោមាៃ�ំណឹងល្អមិៃអាចរីក

ចគពមើៃគៅកាៃ់ភា្ល្អឥតគខ្ចារះគ�ើយទាល់ផតមាៃ្ិធបីបរិសុទ្ធនៃគសចក្តបីសគ្ង្ររះនៃ�ំណឹងល្អពតវូបាៃគធ្ើគ�ើងសពមាប់

្ួកោត់)។

បបើសិៃសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើម្បរីបឆលែើយសំណួរបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន គនះ រាន នរូវ ដែ្ក ោុំងអេ់ នន លធិខធិត ដដល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន េ�គេ� 

ឲ្យ ពួក ្រ�ិេុទ្ គៅ គដើម ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៤២ ។ គៅក្ញង ដែក្ ននលធិខធិត គនះ ពយាក្�ី 

្រគបងៀន អុំពតី គេចក្តី េគ្រ្គះ �្រេ់ អ្ក គៅ�េ់ នធិង ម�ណែន ។ គលាក បាន គលើក 

ទឹកចធិត្ ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ គសាមះបតង់ ចុំគោះ កធិច្ចក្� �្រេ់ ខលៃលួន េបរា្រ់ ម�ណែន គហើ� 

្ររ្ហាញ គេចក្តី អុំណ��្រេ់ គលាក គៅក្ញង ក្�សាតា� គឡើង វិញ នន ដុំណឹង ល្អ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៨:១២–២៥

« ែតីដរូនែតីតា ដដលបានទទួលម�ណក្លគៅគហើ� �្រេ់ អ្ក �េ់គៅ កដនលៃង មួ� ដដល គៅ ថ្ ពធិភពវិញ្ញាណ ។ គៅទតីគនាះ 

ពួកគ្ រាន ឱក្េ គដើម្តី សាតា្រ់ នធិង ទទួល �ក ដុំណឹង ល្អ នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� ពួកគ្ មធិន អាច 

ទទួល ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ នន ដុំណឹង េបរា្រ់ ខលៃលួន ពួកគ្ គឡើ� គហើ� ពួកគ្ ពុុំ អាច �ីកចគបមើន គឡើង គលើកដលង ដត រាន មនុេ្ស ដនទ គទៀត 

ែល្ ់ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ ោុំង គនះ េបរា្រ់ ពួកគ្ ។

« ឯកេធិទ្ធិ នធិង ទុំនួល ខុេបតរូវ �្រេ់ អ្ក ្ ឺ បតរូវ ែល្់ អុំគណា� គនះ ដល់ ពួកគ្ គោ� ក្� ដេ្វង�ក ពួកគ្ គហើ� ធានា ថ្ ពធិ្តី 

្រ�ិេុទ្ ោុំង គនះ បតរូវបាន គ្្វើ គឡើង ែុំនួេ ពួកគ្ គៅក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ។ ្រនាទា្រ់ មក ពួកគ្ អាច គបែើេគ�ើេ ថ្ បពមទទួល 

�ក កធិច្ចក្� ដដល បាន គ ្្វើ គនះ ឬ ក៏ អត់ » ( Member’s Guide to Temple and Family History Work  

[ ឆ្នាុំ ២០០៩ ] ទុំព័� ២ ) ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា�រីដូៃ�រីរារបស់អ្ន្រអាចរាៃអារម្ណ៍ថបបណ្ចំបោះអ្ន្របៅបពលអ្ន្របធ្វើ្រិច្ចរោរបៃះសករាប់ពួ្រប្បនាះ?

• បោងរាមខ១៥,បតើបហតុ្លអ្វរីមួយប្្សងបទៀតថដលបយើងបធ្វើពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់មរណ�ៃបនាះ?(បនាទាប់ពរី

សិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះបលើរោដារបខៀៃ៖គសចក្តបីសគ្ង្ររះសពមាប់ជបី�ូៃជបីតាផ�លបាៃោលាប់

របស់គយើងគឺចាំបាច់គ�ើយសំខ្ៃ់ចគំោរះគសចក្តបីសគ្ង្ររះរបស់គយើង)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថា«បសច្រតេរីសប្រ្គះរបស់ពួ្រប្្ ឺចាំោច់បហើយសំខាៃ់ចបំោះបសច្រតេរីសប្រ្គះរបស់បយើង?»(បនាទាប់

ពរីសិស្សរាៃបពលបដើម្បរីពិភា្រសាសំណួរបៃះបហើយសូមកោប់ពួ្រប្ថាព្ួរប្ៃឹងបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរីបោលលទ្ធិបៅបពល

ពួ្រប្បៃតេសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២៨:១6–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលពយារោរីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបថដលោៃសរបសរអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើវ្្គកពះ្ម្ពរីរប៊ីបទាំងបៃះអាចរាៃសារៈកបបោ�ៃ៍ចំបោះមិតតេរានា្រ់ថដលមិៃថមៃជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រដូចបមតេច?

សូមបរ្ហាញកចវែ្រ់ថដលថដលរាៃបកចើៃរោំឬសូម្ ូសវបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១២៨:១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរបបៀបថដលតំណនៃកចវែ្រ់បៃះទា្រ់ទងៃឹងរោរបបកងៀៃ

របស់យែូថសបស្៊ីធអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់។

(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាសមព័យរោៃ់រោប់កតតួករា្ ឺជាអំ�នុង

បពលថដលកពះអរាចស់បបើ្រសថមតេងបោលលទ្ធិពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបព្វ�ិតភាពរបស់កទង់។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ ម្ពរីរបៃះ

ោ្រ្យថាកូនៗសំបៅបលើព្ួរបយើងបហើយោ្រ្យថាឪពុកសំបៅបលើ�រីដូៃ�រីរារបស់បយើង)។

• បតើតំណនៃកចវែ្រ់បៃះទា្រ់ទងៃឹងរោរបបកងៀៃរបស់យែូថសបស្៊ីធអំពរីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ�ំៃួសមៃុស្សសាលាប់ោ៉ាងដូចបមតេច?

(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះ៖បុណ្យពជមុជទឹកជំៃួសមៃុស្សោលាប់ជួយភាជាប់គយើងជាៃិរៃ្តរ៍ជាមួយៃឹង

ជបី�ូៃជបីតារបស់គយើង។សូមពៃ្យល់ថាបករៅពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះប្្សងបទៀត—ពិធរីបញ្ជា្រ់

រោរថតងរាំងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ[សករាប់បុរស]ពិធរីអំបណ្យទាៃពិសិដ្ឋនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃ

រោរ្សារភាជាប់—្រ៏សំខាៃ់បដើម្បរីសប្រ្គះតំណនៃរោរ្សារភាជាប់ោនារវង�រីដៃូ�រីរារបស់បយើងៃិងខលែលួៃបយើង)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២៨:១២–១៨,សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសប

ហ្វរីលឌរីងស្៊ីធឲ្យឮៗ៖

« បតរូវដត រាន អង្គក្� ប្ួសា� មួ� ជា អង្គភាព បកុមប្ួសា� មួ� គហើ� ែុំនាន់ នធិមួ�ៗ បតរូវដត ែសា�ភាជា្រ់ 

ជាមួ� នឹង បចវា៉ក់ ដដល បាន គៅមុន គដើម្តី នាុំមក នរូវ ភាព ល្អឥតគខាចាះ គៅក្ញង អង្គភាព ប្ួសា� ។ ដរូគច្ះ 

គៅទតី្រុំែុត គ�ើង នឹង ក្លា� ជា ប្ួសា� ដ៏ ្ ុំ មួ�តាុំងពតីដុំ្ររូង ជាមួ� នឹង អ័ោម មតីដកល គមទ័ពពួកគទវតា 

គ្្វើជា អ្ធិ្រតតី គលើ ពរូែពង្ស �្រេ់ គលាក » (Doctrines of Salvation, បាន នធិពន្ គោ� ប្រ៊រូេ អ័� 

រា៉ាក់ខន់េតី ភា្ ទតី ៣ [ ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦ ] ២:១៧៥ ) ។ 
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គមគ�ៀនទតី ១៣៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៨:១២–២៥

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោងរាមខ១៨,ថ្ៃដរីៃឹងកតូវោៃវយបោយបសច្រតេរីបណ្ដាសាបលើងថលងថតរាៃចំណងភាជាប់ណ្មួយ

រវងពួ្រឪព្ុរៃិង្ូរៃៗ។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមអាៃសៃុ្ទរ្រថាខាងបករោមបៃះថដលពៃ្យល់បោយ

កបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌរីងស៊្ីធ៖

« គ្រើេធិន ោមន តុំណភាជា្់រ ោនា �វាង ពួកឪពុក នធិង ករូនៗ—ដដល ជា កធិច្ចក្� េបរា្រ់ មនុេ្ស សាលា្រ់ គទ— 

គនាះ គ�ើង ោុំងអេ់ ោនា នឹង បតរូវកុំគទច គចាល គហើ� កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះោុំង មរូល នឹង ្ររាែ័� នធិង  

បតរូវ កុំគទច គចាល េរូន្យ ឈឹង » (Doctrines of Salvation,២:១២២ ) ។ 

 

 

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៨:១៩–២៥

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែង្ហាញ្ រីជសចក្តរីអំណរជៅក្ននុងសាតារជ�ើងវិញននដំណឹងល្អជហើយជលើក្រឹកចិែ្តដល់្ ួករែរិសុ្រ្ឲ្យ

ជសាមះ្ែង់ជៅជ្ល្ ួកជ្ជ្វើកិច្ចការស្ម្រែ់ជសចក្តរីសជ្ង្រះដល់មរណជន

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីបពលមួយថដលព្ួរប្រាៃភាពរី្ររាយបោយោៃឮដំណឹងដ៏ល្អ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ថច្រចាយបហើយសូមសួរព្ួរប្បបើសិៃពួ្រប្ចង់ថច្រចាយពព័តរ៌ាៃបៃះ

ជាមួយមៃុស្សដនទៃិងមូលបហតុអ្វរី។

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យមួយបទៀតសករាប់ោ្រ្យព័្រ៌រាន្ឺដំណឹរ ។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១២៨:១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលដំណឹងថដលយែូថសបស៊្ីធោៃៃិោយថដល

បយើងោៃទទួល។

• បតើ«ដំណឹងល្អ»អ្វរីថដលបយើងោៃទទួល?(ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បតើដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាសំប�ងរី្ររាយសករាប់អ្ន្ររស់ៃិងមរណ�ៃោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមពៃ្យល់ថាយែូថសបស្៊ីធោៃបរៀបរាប់ពរីបទពិបសាធៃ៍មួយចៃំួៃថដលបលា្រោៃរាៃជាមួយសារទូតឋាៃសួ្៌បៅបពល

ដំណឹងល្អកតូវោៃសាតារប�ើងវិញរាមរយៈបលា្រ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃកតួសៗបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១២៨:២0–២១បហើយរ្របមើលបទពិបសាធៃ៍ៃិងសារទូតទាំងបនាះ។អ្ន្រអាចចង់ឲ្យព្ួរប្្ ួរ្ ូសចណំ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃថច្រចាយអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃប�ើញបហើយ

សបង្ខបបោបល់របស់ពួ្រប្បោយរោរសរបសរបោលលទ្ធិបៅបលើរោដារបខៀៃ៖កៃូគោអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាចនៃសមរ័យ

កាៃ់កាប់ពតួតពតា្ បីគ�ើមពតូវបាៃោតារគ�ើងវិញគៅក្នុងសមរ័យកាៃ់កាប់ពតួតពតានៃគ្លគ្ញកំណត់គៃរះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូហាៃប្បលើរឲ្យឮៗ៖

« គោលក្�ណ ៍ដដល [ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ] បតរូវបានដឹកនាុំឲ្យ ធាលាក់ចរូលគៅក្ញងក្�េន្ទនា ជាម�ួ 

បពះអរាចាេ់ គហើ� មធិនដមន បតឹមដត ជាមួ� បពះអរាចាេ់ គឡើ� ្រ៉ុដន្ ជាម�ួ សាវក នធិង ពយាក្�ី ្រុរាណ 

្រុ�េ ោុំង គនាះ �ួមរាន ដរូចជា អ័បបាហាុំ អ៊ីសាក យ៉ាក្ុរ ណូគអ អ័ោម គេត គអណុក នធិង បពះគ�េ៊រូវ 

នធិង បពះវ�្រធិតា នធិង សាវក ដដល បាន �េ់គៅ គលើ ទ្វតី្រ គនះ បពមោុំង អេ់ អ្ក ដដល បាន �េ់គៅក្ញង ទ្វតី្រ អាេ៊ី 

ែងដដ� ។ គលាក ហាក់្រតី ដរូច ជា សាគល់ មនុេ្ស ោុំង គនាះ គៅគពល គ�ើង បាន គៅ ជាមួ� ោនា ។ គហតុអ្វតី ? 

គោ�សា� គលាក បតរូវដត ដណនាុំ នរូវ បោក្ន់ក្្រ់បតតួបតា មួ� ដដល បតរូវ បាន គៅថ្ េម័� ក្ន់ក្្រ់ 

បតតួបតា នន គពល គពញកុំណត់ គហើ�វាបតរូវបានទទួលសាគល់គោ� អ្ក្រគបមើ ពតី្រុរាណននបពះ (The Gospel Kingdom 

[ ឆ្នាុំ ១៩៨៧ ] ទុំព័� ៣៥៣ ) ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះោៃផ្លាស់បតេតូរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយរោរដឹងថាដំណឹងល្អោៃសាតារប�ើងវិញបលើថ្ៃដរីរាមរយៈសារទូតឋាៃ

សួ្៌?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២៨:២២–២3រាៃរោរបរ្ហាញពរីបសច្រតេរីអំណររបស់យែូថសបស្៊ីធបោយសារ

្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពកតូវោៃសាតារប�ើងវិញបហើយបោយសារពួ្របរិសុទ្ធអាច�ួយសប្រ្គះដល់មរណ�ៃ។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្់រឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលឃ្លានានាថដលរាៃអតថែៃព័យពិបសសចបំោះ

ព្ួរប្។(អ្ន្រអាចចង់បស្នើថាពួ្រប្្ ូសចំណំ្ឃ្លាទាំងបនាះ)។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយពៃ្យល់មូលបហតុ

ថដលឃ្លាទាំងបនាះរាៃៃព័យចបំោះព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៨:១២–២៥

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១២៨:២4ឲ្យឮៗបហើយអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរី

ោៃថណនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោងរាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើអ្វរីបៅជារោរថាវាយដរ្វាយបោយបសច្រតេរីសុចរិតថដលបយើងថាវាយដល់កពះអរាចស់?(បញជរីមួយថដល

រាៃបញជរីនៃពួ្រអ្ន្រសាលាប់របស់បយើង)។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង«បញជរី»បៃះ?បតើខ២4បបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីរោរចូលរួមរបស់បយើងបៅ្រ្ននុង

្រិច្ចរោរនៃពង្សកបវតតេិៃិង្ិរច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងគធ្ើកិច្ចការ្ ង្សពបវត្តិគ�ើយទទួល្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធសពមាប់

ជបី�ូៃជបីតារបស់គយើងគនារះគយើងគធ្ើការថ្វាយ�ង្វាយគោយសុច្ចរិត�ល់ព្រះអមាចាស់គ�ើយ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាប់រោរពិពណ៌នារបស់ថអលបឌើរថបដណ្អំពរីតួនាទរីរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរនៃ

បសច្រតេរីសប្រ្គះដល់មរណ�ៃ៖

« រាន អ្ករាល់ោនា ជាគបចើន ប្រដហល ជា ្ ធិត ថ្ កធិច្ចក្� ពង្សប្រវត្ធិ ្ ឺ បតរូវ ដត គ្្វើ គឡើង គោ� ពួក មនុេ្ស វ័� 

ចុំណាេ់ ។ ្រ៉ុដន្ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ ោមន ក្� កុំណត ់អា�ុ ណា ម�ួ បាន គ�ៀ្ររា្់រ គៅ ក្ញង បពះ ្ ម្ពតី� ឬ គេចក្តី ដណនាុំ 

ណា មួ� ដដល បាន ប្រក្េ គោ� ពួក អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន ោក់ កុំហធិតគលើ ក្� ្រគបមើ ដ ៏េុំខាន ់

គនះគទ ។. . .

« វា មធិន ដមន ជា ក្�នចដន្យ គទ ដដល កមមេវិ្តី បសាវបជាវ ពង្សប្រវត្ធិ. . .ឧ្រក�ណ៍ ោុំងឡា� ដនទ គទៀត 

បតរូវ្រគងកើត គឡើង គៅ ចុំគពល ដដល មនុេ្ស វ័�គកមេង រាន ក្�គចះដឹង យ៉ាង ទរូលុំទរូលា� អុំពតី ្រគច្ចកវិជាជា ព័ត៌រាន នធិង ទុំនាក់ទុំនង 

គនាះ ។. . . ែុំនាញ នធិង ភាពឆ្លាតនវ ក្ញង ចុំគណាម ពួក �ុវវ័� ជា គបចើន �្រេ់ គ�ើង េព្វន្ងៃ គនះ គ�ៀ្រចុំ គដើម្តី ចរូល�ួម ចុំដណក ែួ� 

ដល់ កធិច្ចក្� នន គេចក្តី េគ្រ្គះ ។

« . . .ខ្ញុំ េរូម គលើក ទឹក ចធិត្ អ្ក ឲ្យ េធិកសា ដេ្វង�ក ែតីដរូនែតីតា �្រេ់ អ្ក គហើ� គបតៀម ខលៃលួន �្រេ់ អ្ក គដើម្តី គ្្វើ ្រុណ្យ បែមុែ ទឹក 

ែុំនួេ គៅ ក្ញង ដុំណាក់ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ េបរា្រ់ មរណជន �្រេ់ អ្ក ។. . . គ�ើង ខ្ញុំ េរូម ែបមុញ អ្ក ឲ្យ ែួ� មនុេ្ស ដនទ 

ដេ្វង�ក ពង្សប្រវត្ធិ �្រេ់ ពួកគ្ » (The Hearts of the Children Shall Turn » Ensign ឬ Liahona,   
ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ២៦ ) ។

• បតើរាមរបបៀបណ្ខលែះថដលអ្ន្រអាចចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង្ិរច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃថាវាយដរ្វាយរាមរយៈ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរ

រាមរបបៀបណ្ខលែះបៅបពលអ្ន្រោៃបធ្វើរោរថាវាយដរ្វាយទាំងបៃះ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលសិស្សៃឹងទទួលោៃបៅបពលពួ្រប្ចូលរួមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិ

ៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅថដលៃឹង�ួយព្ួរប្បធ្វើ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។េំណួរផដលអង្ជើញឲ្យ

ដឹរនិររានទីបន្ទាល់

េុំណ�ួ ម�ួ ចុំនួន អាច នាុំ េធិេ្ស ឲ្យ 

្ធិត អុំពតី ្រទពធិគសា្ន៍ ខាង វិញ្ញាណ 

ពតី អតតីតក្ល គហើ� ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ 

រាន អា�មមេណ ៍ក្នដ់ត បជាលគបរៅ គលើ 

គេចក្តីពធិត នធិង សា�ៈេុំខាន់ នន 

គោលលទ្ធិ ឬ គោលក្�ណ ៍នន ដុំណឹង 

ល្អ ។ ជាញឹកញា្រ់ េុំណ�ួ ោុំង គនះ 

គ ្្វើ ឲ្យ េធិេ្ស ដចកចា� ពតី អា�មមេណ៍ 

្រទពធិគសា្ន៍ នធិង ទតី្រនាទាល់ ។ េុំណួ� 

ោុំងគនះ ែួ� នាុំ ដុំណឹងល្អ គចញ ពតី ្ ុំនធិត 

េធិេ្ស ចរូល គៅ ក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១២៤–១២៨ ( គមគ�ៀន ទតី ២៧ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4–២៨(បមបរៀៃទរី២៧)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្មគនះ្ឺ ជា គេចក្តី េគងខេ្រ ននបពឹត្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ 

នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៤–១២៨ ( គមគ�ៀន ទតី ២៧ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក 

្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក 

្ធិតពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:១–៨៣)
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤ ្ឺ ជា វិវ�ណៈ ដុំ្ររូង គៅក្ញង ទតីបកុង គៅវរូ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� ដដល បតរូវបាន គបាះពុម្ព គៅក្ញ ង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ។ គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�្រញ្ជា �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ឲ្យ សាងេង់ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង ទតីបកងុ គៅវរូ គនាះ ពួកគ្ បាន គ�ៀន 

ថ្ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ្ឺ ជា កដនលៃង ដត ម�ួ ្ ត់ ដដល គ�ើង អាច ទទួល បាន ភាពគោ�គពញ នន ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន ្រព្វែធិតភាព េបរា្រ់ គេចក្តី គបបាេគលាះ 

ដល់ អ្ក គៅ �េ់ នធិង អ្ក សាលា្រ់ ។ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ តាម��ៈ ក្�គោ�ព តាម បពះ្រញ្ញត្ធិ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ គ�ើង ្ររ្ហាញ ពតី ភាពគសាមះបតង់ 

�្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:៨៤–១៤៥;១២៥–១២៦)
គៅគពល េធិេ្ស ្រញ្ច្រ់ ក្�េធិកសា �្រេ់ ខលៃលួន អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤, គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិន គ្រើ ពួកគ្ សាតា្រ់ 

តាមក្�ទរូនាមន �្រេ់ ពយាក្�ី គនាះ វា ជា ក្�ណ៍ ល្អ ជាមួ� នឹង គ�ើង គហើ� ថ្បពះអរាចាេ់ គៅ ពួក អ្ក ដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព គដើម្តី ប្្់រប្ង កធិច្ចក្� 

នន ក្�្រគបមើ គហើ� ែួ� ពួក ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ បាន ប្្រ់លកខេណ៍ ។ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៥ នធិង ១២៦, េធិេ្សបានគ�ៀនថ្ 

ប្រេធិនគ្រើគ�ើង គ្្វើក្�គោ� ពយាយម េបរា្់រ បពះអរាចាេ់ គនាះ បទង់ នឹង ទទួល �ក ក្�ថ្វា� ដ៏ េុច�ិត �្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៣៖(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៧;១២៨:១–១១)
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧ នធិង ១២៨ បតរូវបាន ដកបេង់ គចញ ពតី លធិខធិត �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ដដល បាន េ�គេ� គៅក្ន់ ពួក 

្រ�ិេុទ្ ខណៈ ដដល គលាក កុំពុង ្រ្ជូ� ទតីលុំគៅ គដើម្តី គចៀេវាង ពតី ក្�ចា្រ់ ខលៃលួន ខុេ ចបា្រ់ គោ� ម្ន្តី �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ គៅក្ញង កណ្ឌ គនះ េធិេ្ស បាន គេើញ 

ថ្ ក្�ទុកចធិត្ គលើ បពះវ�្រធិតាេួ្៌  អាច ែួ� គ�ើង ឲ្យ ទ្រ់ទល់ នឹង គេចក្តីទុកខេលុំបាក គហើ� ថ្ គៅគពលបតរូវបាន កត់ បតា បតឹមបតរូវ នរូវ ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ នន 

បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ដដល គ�ើង គ្្វើ គៅគលើ ដែនដតី គនះ  គនាះ វាកុំពុង ដត ចង ភាជា្រ់ គៅ ក្ញង ឋាន េួ្៌ែងដដ� ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៨:១២–២៥)
អុំឡញងគពល េធិកសា �្រេ់ ពួកគ្ នន ខ្ម្ពតី� ដដល គៅេល់ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៨, គនាះ េធិេ្ស បាន �កគេើញ គោលក្�ណ៍ 

ខាង គបក្ម ោក់ទង នឹង កធិច្ចក្� បពះវិហា� ៖ គេចក្តី េគ្រ្គះ ដល ់ម�ណែន �្រេ់ គ�ើង ្ ឺ ចាុំបាច់ គហើ� េុំខាន់ ចុំគោះ គេចក្តីេ គ្រ្គះ �្រេ់ 

គ�ើង ។ ្រុណ្យបែមុែទឹក េបរា្រ់ ម�ណែន ែួ� តភាជា្រ់ គ�ើង ជា នធិ�ន្�៍ ជាម�ួ នឹង ែតីដរូនែតីតា �្រេ់ គ�ើង ។ ករូនគសា អុំណាច នធិង េធិទ្ធិអុំណាច 

ននបោក្នក់្្រ់បតួតបតា ពតីមុនៗ  បតរូវ បាន សាដា�គឡើងវិញ គៅក្ញង បោ ក្ន់ក្្រ់ បតតួបតា ននគពល គពញកុំណតគ់នះ ។ គៅគពល គ�ើង គ្្វើ កធិច្ចក្� 

ពង្សប្រវត្ធិ គហើ� ទទួល ពធិ្តី ្រ�ិេុទ្ នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ េបរា្រ់ ែតីដរូនែតីតា �្រេ់ គ�ើង គនាះ គ�ើង គ្្វើ ក្�ថ្វា� ដរ្វា� គោ� េុច្ច�ិត ដល់ បពះអរាចាេ់ 

គហើ� ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤–២៨ ( គមគ�ៀនទតី ២៧ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះបផ្តាតបលើ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១–២១។បៅបពលសិស្សសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបនាះព្ួរប្ៃឹង

បរៀៃអំពរីយែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធកពមទំាងតួនាទរីរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរោរសាតារប�ើងវិញនៃសាសចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:១–១៤

្្ះអម្ចាស់្ ន្យល់្ រីមូលជហែុតដល្្រង់ោនជៅយ៉តូសរែស៊្ម្ី ឲ្យសាដារដំណឹងល្អររែស់្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទជ�ើងវិញ

សូមសរបសរោ្រ្យខ្លារំកាលាបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើល្រ្ខណៈអ្វរីខលែះថដលកសបរាមបទោឋាៃរបស់បលា្រិយថដល

កតូវោៃចាត់ទុ្រថាជារោរពិពណ៌នាអំពរីមៃុស្សថដលខាលាំងរោលារានា្រ់។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរចបមលែើយពួ្រប្បៅបលើ

រោដារបខៀៃបករោមោ្រ្យខ្លាំរកាលា ។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរោ្រ្យងខសាយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើល្រ្ខណៈអ្វរីខលែះ

ថដលកសបរាមបទោឋាៃរបស់បលា្ិរយថដលកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជារោរពិពណ៌នាអំពរីមៃុស្សថដលបខសាយរានា្់រ។

• បតើពិ្ ពបលា្រពយាោមបធ្វើឲ្យយុវ�ៃឬយុវនារីរាៃអារម្ណ៍ថាទៃ់បខសាយរាមរយៈបទោឋាៃរបស់បលា្ិរយរាមរបបៀប

ណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:១3ឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលថាៃរណ្ថដលកពះអរាចស់ោៃពិពណ៌នាថាជាអ្ន្រ

ទៃ់បខសាយ។

• បតើយែូថសបស្៊ីធអាចរាៃភាពទៃ់បខសាយរាមរបបៀបណ្ខលែះបៅបពលបលា្រកតូវោៃបៅបដើម្បរីសាតារដំណឹងល្អប�ើងវិញ

បនាះ?

• បោងរាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា3៥:១,បហតុអ្វរីកពះអរាចស់បៅមៃុស្សទៃ់បខសាយឲ្យបធ្វើ្រិច្ចរោររបស់កទង់។

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយសរបសរបសច្រតេរីពិតកសបដៀងោនាបៅៃឹងបោលរោរណ៍ខាងបករោម

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់គបើកបង្ហាញព្រះពបាជាញារបស់ពទង់តាមរយៈអ្បីៗផ�លទៃ់គខសាយនៃផែៃ�បីគៃរះ)។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបើ្របរ្ហាញកពះកោជាញារបស់កទង់រាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីរោរបៅបបកមើៃិងរោរចាត់រាំងមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្អាចទទួលអ�ំនុងបពលពួ្រប្បៅ្រ្ននុងភាពជា

យុវវព័យ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃក្ូបបកងៀៃរាម្ ្ទះសរា�ិ្រនៃថានា្រ់ឬ្ណៈកបធាៃ្រូរ៉ុមអ្ន្រ្្សព្្វ សាយសាសនាៃិោយ

បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាករោមែង់ឬសាវា្មៃ៍ៃរណ្រានា្រ់បៅ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់ព្ួរប្)។

• បតើរោរចងចាំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបលើរោតារបខៀៃបៃះអាច�ួយបយើងដូចបមតេចខលែះបៅបពលបយើងទទួលរោរបៅ

ៃិងរោរចាត់រាំងប្្សងៗបដើម្បរីបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:២–១4បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យយែូថសបស្៊ីធសរបសរ

បសច្រតេរីកបរោសនៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដ្ឹរនាំនានានៃថ្ៃដរី។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៤:១៥–២១

្្ះអម្ចាស់្រែទានការតណនាំដល់អ្នកដឹកនំាសាសនាច្កជៅក្ននុង្ររី្កុងជៅវូ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលរាៃៃរណ្រានា្រ់ោៃសរបសើរព្ួរប្បោយបសាមះសរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពរីរបរីនា្់រ

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ៃិងមូលបហតុនៃរោរសរបសើរទាំងបៃះរាៃអតថែៃព័យចំបោះព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលពរីបុ្្គលមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះបហើយោៃបញ្ជាពួ្រប្បោយចង្អនុលបរ្ហាញពរី

្ររាលាំងៃិងរោររួមចំថណ្ររបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១៥–២0

បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទតូលអំពរីបុ្្គលទាំងបៃះ។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យព្ួរប្្ ូសចណំ្ំឃ្លាណ្

ថដលបលចបធាលាចំបោះព្ួរប្។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថបរបៅរ្រនដ្ូរបស់ខលែលួៃបហើយថច្រចាយចាយ

អ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបោយបញ្ចតូលឃ្លាថដលបលចបធាលាចំបោះព្ួរប្ៃិងបហតុ្លរបស់វ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤–២៨ ( គមគ�ៀនទតី ២៧ )

អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២4:១9កពះអរាចស់ោៃកបរោសថាបុរសបសាមះកតង់បរីរូប

ថដលបទើបៃឹងសាលាប់(ោវីឌដព័បុលយូោ៉ាទិៃថអតវិតោ៉ាកទិចៃិងយែូថសបស៊្ីធស៊ីញព័រឪពុ្ររបស់ពយារោរី)កតូវោៃទទួលឲ្យ

ចូលបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះអរាចស់បហើយ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្របោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:១៥,២0,រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូល

អំពរីនហរ៉ុមស្៊ីធៃិងចចមរីលបលើ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលអ្វរីខលែះអំពរីនហរ៉ុមស្៊ីធៃិងចចមរីលបលើ?

• បតើកពះអរាចស់រាៃកពះទព័យដូចបមតេចចំបោះអស់អ្ន្រថដលរាៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់បនាះ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗ

ោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់ស្្ព្រះទរ័យគ�ើយទុកព្រះទរ័យគលើអស់អ្កផ�លមាៃ

គសចក្តបីគទៀងពតង់នៃចិត្ត)។

• បតើអ្ន្រឲ្យៃិយមៃព័យនៃោ្រ្យបសច្រតេរីបទៀងកតង់នៃចិតតេដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរយែូថសបប៊ីវឺុតលរីៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« ចុំគោះ ខ្ញុំ គេចក្តី គទៀង បតង់ រានន័� ថ្ បតរូវ គ្្វើ អ្វតី ដដល បតមឹបតរូវ នធិង  ល្អ ជា នធិច្ច មធិនថ្ គកើតរាន លទ្ែល 

ភាលាមៗ យ៉ាងណា គនាះ គទ ។ វា រាន ន័� ថ្ បតរូវ រាន គេចក្តី េុច�ិត គចញ ពតីែគបរៅននដួងបពលឹង�្រេ់ គ�ើង 

មធិន ដមន បោន់ ដត ក្� ប្របពឹត្ គនាះគទ ្រ៉ុដន្ អ្វតី ដដល េុំខាន់ គនាះ ្ ឺ  ក្ញង ្ ុំនធិត នធិង ក្ញង ដួង ចធិត្ �្រេ់ គ�ើង ។ 

គេចក្តីគទៀងបតង់ ផាទាល់ ខលៃលួន ្រញ្ជាក់ ពតី ក្�ទុកចធិត្ នធិង ្រ�ិេុទ្ភាព គនាះ ដដល គ�ើង មធិន អាច បតរូវបាន 

គបាក្រគញ្ឆោត ឲ្យ ទុកចធិត្ ឬ គ្្វើ គេចក្តីេញ្ញា គឡើ� » (« Personal Integrity » Ensign,   
ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៩០ ទុំព័� ៣០ ) ។

• បោយថ្្អ្របលើៃិយមៃព័យរបស់ថអលបឌើរវុឺតលរីៃបហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យដល់អស់អ្ន្រថដលរាៃបសច្រតេរី

បទៀងកតង់នៃចិតតេ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលនហរ៉ុមស្៊ីធោៃបធ្វើជា្ ំរូនៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់នៃចិតតេសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ

បសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុលោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« នហ�៉ុម េមេ៊ី្ ជា ្រងប្ុរេ ជាមធិត្ នធិង ជា អ្ក ែ្ល់ គយ្រល់ ដល់ ពយាក្�ី បាន ្ររ្ហាញ ភាព ពធិត ោុំង បេុង 

គេចក្តីបេឡាញ់  ភាព គសាមះបតង់ នធិង ភក្តីភាព ចុំគោះ បពះអរាចាេ់ដដល ពុុំ អាច ដ្លៃង បាន នធិង ចុំគោះ ្រ្អជូន 

ប្រុេ �្រេ់ ខលៃលួន ្ ឺ �៉រូដេ្រ ។ ភាពជា្រង្រ្អជូន �្រេ់ពួកគ្ ពុុំ រាន ន�ណា ល្អជាង ន�ណា គឡើ� ។. . .

« �៉រូដេ្រ បាន រាន ប្រសាេន៍ ពតី នហ�៉ុម ថ្ ‹ ខ្ញុំ ចង់ អ្ធិសាឋាន គៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ ខ្ញុំ ថ្ ្រង្រ្អជូន ប្រុេ 

�្រេ់ ខ្ញុំ ោុំងអេ់  ដរូច ជា ្រងប្រុេ ជាទតីបេឡាញ់ �្រេ់ ខ្ញុំ នហ�៉ុម ដដល រាននរូវ ភាពទន់ភលៃន់ នន ករូនគចៀម 

នធិង គេចក្តីគទៀងបតង់ នន �៉រូ្រ នធិង នធិយ� ជា�ួម រាន ភាពេលៃជូត្ររូត  នធិង ភាពរា្រោ្រ នន បពះប្តីេ្ទ គហើ� ខ្ញុំ បេឡាញ់ោត់  

ជាមួ� នឹង គេចក្តី បេឡាញ់ គនាះ ្ ឺ ខាលាុំង ជាង គេចក្តី សាលា្រ់ គៅគទៀត ដ្ធិត ខ្ញុំពុុំ ដដល ធាលា្រ់ រាន គពល េ្តី្រគនាទាេ ោត់ គហើ� ោត ់

ក៏ ពុុំ ដដល េ្តី្រគនាទាេ ខ្ញុំ ែងដដ� › ។ History of the Church, ២:៣៣៨ ) ។. . .

« នហ�ុ៉ម ពុុំ ដដលរាដ�ក គឡើ� េរូម្តីដត ប្រឈម មុខ នឹង គេចក្តី សាលា្រ់ ។ ្រនាទា្រ់ពតីក្�្រង្អត់ អាហា� នធិង ក្�គ្រៀតគ្រៀន មួ� ��ៈ 

គពល ដ៏ �រូ� មក ោត់ បាន េ�គេ� ៖

« ‹ ខ្ញុំ េរូម ដ្លៃង អុំណ�្ុណ បពះ ថ្ ខ្ញុំ រាន អា�មមេណ៍ ថ្ ក្� េគបមចចធិត្ គដើម ត្ី សាលា្រ់ ជាជាង ្រដធិគេ្ នរូវ អ្វតីៗ ដដល ដភក្ �្រេ់ ខ្ញុំ 

បាន គេើញ ដដល នដ �្រេ់ ខ្ញុំ បាន ក្ន់ [ ផាទាុំង ដដល បតរូវបាន ្រកដប្រ គៅ ជា បពះ្ម្ពតី� ម�មន ] នធិង អ្វតី ដដល ខ្ញុំបាន ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ 

គោះ្រតី ជាខ្ញុំ បតរូវចាត់គៅ ទតីណា ក៏ គោ� គហើ� ខ្ញុំ អាច អះអាង ជាម�ួ ្រង្រ្អជូន ប្រុេ ជា ទតីបេឡាញ់ �្រេ់ ខ្ញុំ ថ្ ខ្ញុំ អាច ដ្លៃង 

ទតី្រនាទាល់ ដដល វា ជា ទតី្រនាទាល់ ដ៏ �ឹងរាុំ ដដល ខ្ញុំ ធាលា្រ់ ដ្លៃង គៅក្ញង ែតីវិត ខ្ញុំ › ។ (Times and Seasons, ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៩ ទុំព័� 

២៣ ) » ។ (« The Family of the Prophet Joseph Smith » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩១ ទុំព័� ៧ ) ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤–២៨ ( គមគ�ៀនទតី ២៧ )

• បតើនហរ៉ុមស្៊ីធោៃបរ្ហាញបសច្រតេរីបទៀតកតង់របស់ខលែលួៃរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីថ្្ន្រមួយនៃ�រីវិតរបស់ខលែលួៃថដលព្ួរប្អាចរាៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់រោៃ់ថតបកចើៃប�ើង។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យោ្រ់បោលបៅផ្ទាល់ខលែលួៃមួយបដើម្បរីបបងកើៃបសច្រតេរីបទៀងកតង់បៅ្រ្ននុងចំណុចបនាះ។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍នានាថដលោៃបបកងៀៃបៅន្ងៃបៃះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៩–១៣២)

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្សាគល់ពរី្រកមិតនានាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាបៅ

សោតាហ៍បនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងប�ើញពរីបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលទា្់រទងៃឹងៃ្របសប�សាទាលៃិងថ្ៃរោរនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩; 

១៣០:១–១១, ២២–២៣
បមបរៀៃទរី១36៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២9,១30:១–១១,២២–២3

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៩

្យាការីយ៉តូសរែស៊្មី្ោនផ្តល់ការតណនាំអំ្រីលកខេណៈននការរែជ្មើររែស់្ ួកជ្រវតានិងវិញ្ញាណទាំងឡាយ។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ៃឹងកោប់អ្វរីខលែះដល់ៃរណ្រានា្រ់ថដលចង់ដឹងថាបតើពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយប�ឿបលើព្ួរបទវរាឬបទ។

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអព័រ�ហ�ូិៃ

នៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ចា្រ់ តាុំង ពតី ក្�ចា្រ់ គែ្ើម �ហរូត មកដល់ ប្្់រ ក្�ក្ន់ក្្់របតួតបតា ោុំងអេ់ បពះ បាន គប្រើ ពួក គទវតា ជា 

អ្ក ែ្សព្វែសា� �្រេ់ បទង់ គៅ ក្ញង ក្�្ររ្ហាញ គេចក្តី បេឡាញ់ នធិង ក្� ខ្វល់ខាវា� ចុំគោះ ករូនគៅ �្រេ់ 

បទង់ ។. . .

« ជាទរូគៅ គទវតា ោុំង គនាះ ្ ឺ មនុេ្ស គមើល មិន គេើញ គឡើ� ។ គពលខលៃះ គមើល គេើញ ។ ្ុ៉រដន្ គោះ្រតី 

គេើញ ឬ មធិន គេើញ ក្តី ពួកគ្ ្ ឺ តែង គៅដក្� ជានធិច្ច ។ គពលខលៃះ ក្�ចាត់តាុំង �្រេ់ ពួកគ្ ្ ឺ ្ ុំអសាចា�្យ 

គហើ� រាន សា�ៈេុំខាន់ ចុំគោះ ពធិភពគលាក ោុំង មរូល ។ គពល ខលៃះ សា�លធិខធិត គនាះ ្ ឺ េរាងាត់ ណាេ់ ។ �រូ�ៗ ម្ង គោល្រុំណង 

នន ពួកគទវតា ្ ឺ គដើម្តី បពរាន » (The Ministry of Angels » Ensign ឬ Liahona,  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� 

២៩ ) ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបដើមឆ្នាំ១៨39ៃិងបៃតេរហូតដល់ឆ្នាំ១៨43ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃ្ តេល់រោរថណនាំដល់មៃុស្ស

ជាបកចើៃបដើម្បរី�ួយឲ្យព្ួរប្ដឹងពរីភាពខុសថបលែ្រោនាអំពរីល្រ្ខណៈនៃរោរបបកមើរបស់ពួ្របទវរាៃិងវិញ្ញាណទាំងឡាយ។

រោរថណនាំមួយចៃំួៃកតូវោៃ្រត់ករាទុ្របៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២9។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២9:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្រ

បមើលចំណុចសំខាៃ់ប្្សងោនាមួយរវងពួ្របទវរាៃិងវិញ្ញាណទាំងឡាយ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យសុចរិ្ររាៃៃព័យថាពួ្រ

អ្ន្រសុចរិត)។

• បតើពួ្របទវរាខុសពរីវិញ្ញាណទាំងឡាយដូចបមតេច?(ពួ្របទវរារាៃរូបរោយរសប់�ើងវិញជាសាច់ៃិងឆ្អឹងវិញ្ញាណ

ទាំងឡាយពុំរាៃរូបរោយជាសាច់ៃិងឆ្អឹងប�ើយ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២9:4–៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

របបៀបមួយបដើម្បរីដឹងពរីភាពខុសោនារវងពួ្របទវរាៃិងវិញ្ញាណសុចរិតទាំងឡាយ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃ ទតី ៩ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៨៤៣ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ែ្ល់ ក្�ដណនាុំ គដើម្តី 

ែួ� ពួក ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ដឹង ពតី �គ្រៀ្រ ខេុដ្រលៃក ោនា នន លកខេណៈ នន ក្�្រគបមើ �្រេ់ ពួកគទវតា 

នធិង វិញ្ញាណ ោុំងឡា� ។ គេចក្តីដណនាុំ ោុំង គនះ បតរូវបាន កត់បតា ទុក គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩ ។ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣០ រាន 

ក្�្រគបងៀន �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ អុំពតី គោលលទ្ធិ គែ្សងៗ ខណៈ ដដល គលាក កុំពុង 

ែួ្រ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ រា៉មេួ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� គៅន្ងៃ ទតី ២ ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៨៤៣ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៦៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩, ១៣០:១–១១, ២២–២៣

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ៧អំពរីល្រ្ខណៈពិតនៃសារទូតថដលោៃបញ្ចតូៃម្រពរីកពះវរបរិាសួ្៌?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយ

អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យពួ្រប្សរបសរបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះបៅថ្មកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖ោរទូត្ ិតផ�លបាៃបញ្ចជូៃមក្ បី

ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃឹងមៃិគបាកពបាស់គយើងគ�ើយ)។

សូមពៃ្យល់ថាបពលខលែះអារ្រ្សពយាោមថ្រលែងខលែលួៃជា«បទវរានៃពៃលែឺ»បដើម្បរីបោ្រកោស់មៃុស្ស(សូមបមើល្�ៃិងស

១២9:៨)។បលើសពរីបនាះ«កពះ្ម្ពរីរោៃៃិោយ្ ងថដរអំពរីបទវរានៃអារ្រ្ស។ទាំងបនាះ្ ឺជាព្ួរវិញ្ញាណថដលោៃបធ្វើ

រាមលូស៊ីបហ្វើបហើយកតូវោៃបបណតាញបចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតមៃុឆ្្រ�រីវិតបៃះបហើយបដញចុះម្របលើថ្ៃដរី

បៃះ(វិវរណៈ១២:១–9;ៃរីនហ្វទរី២9:9,១6;្�ៃិងស�២9:36–3៧)»(បសច្រ្រីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

«ពួ្របទវរា»scriptures.lds.org)។សូម្រុំៃិោយពរីបទពិបសាធៃ៍ទា្រ់ទងៃឹងសារាំងឬវិញ្ញាណអាក្រ្រ់ឬបធ្វើឲ្យ

រោរពិភា្រសាថដលបបងកើតឲ្យរាៃរោរទា្រ់ទងៃឹងបរឿងថដលបំប្លែើសៃិងអ្វរីថដល្ុរហ្រប�ើយ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២9:៨–9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលរបបៀបបដើម្បរីទទួលសាគល់វិញ្ញាណអាក្រ្រ់ថដលថស្វងរ្របោ្រកោស់បោយរោរថ្រលែងខលែលួៃជាបទវរានៃពៃលែឺ។(សូមពៃ្យល់ថា

ោ្រ្យចា្រ់ណចរបៅ្រ្ននុងខ9សំបៅបលើរោរបរ្ហាញឬរោរម្រ�ួបពរីបទវរាឬវិញ្ញាណ)។សូមអបញជើញសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្បរៀៃ។

• បថៃថែមពរីបលើបសច្រតេរីថណនាំបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះវរបរិាសួ្៌ោៃកបទាៃអ្វរីបទៀតដល់អ្ន្របដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យដឹងពរី

រោរបោ្រកោស់របស់សារាំង?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣០:១–១១,២២–២៣

្យាការីយ៉ូតសរែស៊្មី្ោនរែញ្ជាក់្ រីជរលល្រ្ិជផ្សងៗ

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី២ថខបមសាឆ្នាំ១៨43យែូថសបស៊្ីធោៃកោរព្ធបធ្វើសៃ្នសិរីទបសតេ្រជាមួយព្ួរបរិសុទ្ធបៅរាែមូសរដ្ឋ

អិលលរីបណ្យថដលរាៃចរាងាយ២0ថមែលភា្អាប្្នយ៍នៃទរីក្រងុបៅវូ។អំ�នុងរោរកប�ំុបពលកពឹ្រថអលបឌើរអួរសៃុនហឌ

ោៃ្ ្សព្វ្សាយបទស្រថាមួយបហើយោៃបបកងៀៃរោរប្រកសាយកពះ្ម្ពរីរថដលបលា្រោៃបរៀៃរោលពរីមៃុជាមួយកពះវិហារ

ប្្សង។

• បតើទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលពយារោរីោៃរាៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ?(ថ្រថកបបោលលទ្ធិថ្រលែងរោលាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

រោរកប�ុំ)។

សូមពៃ្យល់ថាថានា្រ់ដឹ្រនាំជាអធិបតរីបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រដូចជាពយារោរីកបធាៃបសតេ្រៃិងប៊ីស្សពរាៃទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីកោ្រដ

ថាបោលលទ្ធិកតឹមកតូវកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្រ។បនាទាប់រោរកប�ុំបៅបពលកពឹ្រយែូថសបស៊្ីធអួរសុៃនហឌ

ៃឹងមៃុស្សពរីរបរីនា្រ់ប្្សងបទៀតោៃទទួលទាៃអាហារន្ងៃកតង់បៅ្ ្ទះរបស់ប្អតូៃកសរីយែូថសបស្៊ីធសូកពូបៃៀ។អ�ំនុងបពលអាហារ

ន ង្ៃកតង់បនាះពយារោរីោៃៃិោយថាបលា្រ«ៃឹង្ តេល់រោរថ្រតកមូវមួយចំៃួៃចំបោះរោរបបកងៀៃរបស់[បងកបសុនហឌ]»។

បងកបុសនហឌោៃបឆលែើយថា«ពួ្រប្ៃឹងទទួលបោយអំណរ្ុណ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,៥:3២3)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីរបបៀបថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបោះកសាយ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីរោរបឆលែើយតបរបស់អួរសៃុនហឌចំបោះពយារោរី?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរៃិោយនាកពឹ្របនាះអួរសុៃនហឌោៃប្រកសាយខុសៃូវខ្ម្ពរីរយែូហាៃ១4:២3។សូមអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរបនាះឲ្យឮៗ។

សូមកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាបនាទាប់ពរីអួរសុៃនហឌោៃៃិោយពរីខ្ម្ពរីរបៃះបហើយបលា្រោៃកោប់មៃុស្សថាវ្ ឺជា«ឯ្រសិទ្ធិ

របស់បយើងបដើម្បរីរាៃកពះវរបិរាៃិងកពះរាជាបកុរា្ ង់បៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើង»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,
៥:3២3)។បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១30រាៃរោរថ្រថកបរបស់យែូថសបស្៊ីធអំពរី្ ំៃិតបៃះ។វ្៏ររាៃរោរបបកងៀៃ

បថៃថែមមួយចំៃួៃបទៀត្ ងថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើល

អ្វរីថដលជាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់អួរសុៃនហឌទា្រ់ទងៃឹងអតថែៃព័យនៃ្ម្ពរីរយែូហាៃ១4:២3្ឺខុសឆ្គង។សូមឲ្យពួ្រប្

រាយរោរណ៍អ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សជាបកចើៃសព្វន្ងៃបៃះបទាះបរីជាពុំ្ ិតអំពរីកពះឬកបថហលជាដូចជាអួរសុៃនហឌថដលធាលាប់ជាក្ូបបកងៀៃព្ួរ

បខមថបល៊រីតរាៃរោរយល់ដឹងខុសពរីល្រ្ខណៈនៃអទបិទពបោយសារថតទបំៃៀមទរាលាប់ថ្រលែងរោលាយនានា។បយើងអាច�ួយមៃុស្ស

ដនទឲ្យយល់ពរីល្រ្ខណៈពិតរបស់កពះវរបិរាសួ្ ៌ៃិងទំនា្រ់ទៃំងរបស់ព្ួរប្បៅរោៃ់កទង់។

ងចៀេវារពីការដក្េរ់ឬ

ងរឿរផដលបំងែលែើេឬកុេក

�រូ�ៗ ម្ង ក្�ដកបេង់ ឬ គ�ឿង 

ដដល ្រុំគែលៃើេ ( មធិនពធិត ) ឬ កុហក 

រាន គៅក្ញង ចុំគណាម េរាែធិក 

សាេនាចបក ។ វា េុំខាន់ គដើម្តី ទទួល 

សាគល ់ថ្ បពះវិញ្ញាណ ពុុំ ដ ល្ៃងទតី្រនាទាល់ ពតី អ្វតី 

ដដល ពុុំ ពធិត ឬ ពុុំ បតឹមបតរូវ គឡើ� ។ គៅ 

គពល អ្ក ្រគបងៀន េរូម ឲ្យ បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ នាុំ េធិេ្ស គៅ ក្ន ់បពះប្តីេ្ទ 

មធិនដមនដុំគណើគ�ឿង្រុំគែលៃើេ គឡើ� ។ 

េរូម គចៀេវាង ពតី ក្�ពធិភាកសា ពតី គ�ឿង ដដល 

មធិន សាអាង ឬ គលើក តគមកើង ោនា គឡើង ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៦៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩, ១៣០:១–១១, ២២–២៣

• បតើបយើងអាចបឆលែើយតបបោយបសច្រតេរីសប្បនុរសៃិងរោរយល់ដឹងបៅបពលពិភា្រសាពរីដំណឹងល្អជាមួយអស់អ្ន្រថដលរាៃ

្ំៃិតខុសឆ្គងបោយសារទំបៃៀមទរាលាប់ខុសឆ្គងដូបមតេចខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:២២–២3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្អាចពៃ្យល់បៅបពលបបកងៀៃមៃុស្សដនទអំពរីក្រមុកពះ។

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីខលែះថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញពរីបោលលទ្ធិខាងបករោម៖

ព្រះវរបិតាសួគ៌ៃិងព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទជាអង្គ្បីរគែ្សងោនាគោយមាៃរូបរាងកាយជាោច់ៃិងឆ្អឹង។ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជា

តួអង្គវិញ្ញាណ)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ថាកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាតួអង្គពរីរខុសោនាបោយរាៃរូបរាងរោយ

ជាសាច់ៃិងឆ្អឹង?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមពរីបោលលទ្ធិនៃក្រុមកពះសូមចាតរ់ាំងព្ួរប្ឲ្យបធ្វើរោរជា្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃិមួយៗ

ៃូវបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យសិ្រសាបសច្រតេរីថ្លែងបនាះជាមួយនដ្ូខលែលួៃបហើយ្ ូសបនាទាត់

ពរីបករោមបសច្រតេរីពិតនានាអំពរីកពះបិរាកពះរា�បុករាៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលបលចបធាលាចំបោះព្ួរប្។

្្ះជា្្ះវររែិតា៖ជា ទរូគៅ ្ ឺ ជា បពះវ�្រធិតា ឬ អ៊ីឡជូហធិម ដដល បតរូវបាន គៅថ្ គោ� បពះនាមបពះ ។ បទង់បតរូវបាន គៅ 

ថ្ ជា បពះវ�្រធិតា គោ�សា� បទង់ ្ ឺ ជា បពះវ�្រធិតា ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់ គ�ើង ។. . . បពះ វ�្រធិតា ្ ឺ ជា អង្គ ប្្់រប្ង ដ៏ ខ្ពេ់ ្រុំែុត 

នន សាកលគលាក គនះ ។ បទង់ រាន បពះគចសាតា ោុំងអេ់. . .បជា្រដឹង អ្វតីៗ ោុំងអេ់. . .គហើ� បទង ់រាន វត្រាន ប្្រ់ទតីដនលៃង 

តាម��ៈ បពះវិញ្ញាណ �្រេ់ បទង់ ។. . . មនុេ្ស រាន ទុំនាក់ទុំនង ពធិគេេ ជាមួ� បពះ ដដល បាន ដញក មនុេ្ស គចញ ពតី 

ក្�្រគងកើត អ្វតីៗ គែ្សង គទៀត ោុំងអេ់ ៖ ្រុ�េ នធិង បេ្តី ្ ឺ ជា ្រុបតា្រុបតតី ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់ បពះ ។. . .

«្្ះតដលជា្្ះរាជារែុ្តា៖បពះ ដដល បាន សាគល ់ថ្ ជា បពះគ�ហរូវា៉ ្ឺ ជា បពះរាែ្រុបតា ្ឺ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។. . . 

បពះគ�េ៊រូវ គ ្្វើក្� គបក្មក្�ដឹកនាុំ�្រេ់បពះវ�្រធិតា គហើ� ចុះេបមុង ោុំងបេងុ ជាមួ� បទង ់។ មនុេ្ស គលាក ោុំងអេ់ ្ ឺ 

ជា ្រង្រ្អជូន ប្រុេបេតី �្រេ់ បទង់ ដ្ធិត បទង់ ្ ឺ ជា ករូនច្ងខាង វិញ្ញាណ �្រេ់ គអឡជូហធិម ។ [ បទង់ ្ ឺ ជា អង្គ គបបាេគលាះ ដដល 

�ងទុកខេ នន អុំគពើ បា្រ នធិង ក្�ឈឺចា្រ់ �្រេ់ មនុេ្ស គលាក ោុំងអេ់ គហើ� បាន �ក ឈះ្ គលើ គេចក្តី សាលា្់រ ខាង �រូ្រក្� 

េបរា្់រ មនុេ្ស ោុំងអេ់ ] ។. . .

«្្ះតដលជា្្ះវិញ្ញាណរែរិសុ្រ្៖ បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ្ ឺ ជា បពះ មួ� អង្គ ែងដដ� គហើ� បតរូវបាន គៅថ្ បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ បពះវិញ្ញាណ បពះវិញ្ញាណ នន បពះ ក្ញងចុំគណាម គ្មះ នធិង បពះនាម បេគដៀង គនះ [ រាន ដរូច ជា អង្គ លួងគលាម ] ។ 

គោ� រាន ែុំនួ� ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ មនេុ្ស អាច ដឹង ពតី បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះ ជា បពះវ�្រធិតា គហើ� ដឹង ថ្ បពះគ�េ៊រូវ ្ឺ ជា 

បពះប្តីេ្ទ » ( គេចក្តីដណនាុំដល់្រទ្ម្ពតី�ោុំងឡា� « បពះ បកុមបពះ » scriptures.lds.org) ។ តួនាទតី ចម្ង �្រេ់ 

បពះវិញ្ញណ ្រ�ិេុទ្ ្ ឺ គដើម្តី ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ អុំពតី បពះ ជា បពះវ�្រធិតា នធិង បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ្រគបងៀន នធិង 

្រញ្ជាក ់ពតី គេចក្តីពធិត ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបំបពញរោរចាត់រំាងបៃះរួចម្រសូមឲ្យពួ្រប្មួយចំៃួៃរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃ្ ូសបហើយពៃ្យល់ពរី

មូលបហតុថដលបសច្រតេរីពិតទាំងបនាះបលចបធាលាចំបោះព្ួរប្។អ្ន្រអាចបញ្ចប់ស្រម្ភាពបៃះបោយអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់

ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីក្រុមកពះជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបោលលទ្ធិមួយបទៀតថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបបកងៀៃដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរាែមូសសូមអបញជើញ

ព្ួរប្ឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:២,រ្របមើលអ្វរីថដលបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើង។

• បតើោ្រ្យថាទ្ំនាកទ់្ំនរ រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(ទំនា្រ់ទំៃងសំបៅបលើល្រ្ខណៈនៃរោរកោកសព័យោនាៃិងរោរទា្រ់ទង

ផ្ទាល់ខលែលួៃ)។

• បតើពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបបកងៀៃអ្វរីទា្់រទងៃឹងល្រ្ខណៈនៃទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងឋាៃសួ្៌?(សិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតខាងបករោម៖ទំនាក់ទំៃងផ�លគយើងអាចមាៃគៅក្នុងឋាៃសួគ៌គឺ�ូច

ោនាគៅៃឹងទំនាក់ទៃំងទាំងអស់ផ�លគយើងរីករាយគៅគលើផែៃ�បីគៃរះប៉ុផៃ្តវាៃឹងរួមបញ្ចជូលជាមួយសិរីរុងគរឿងនៃភា្អស់កល្

ជាៃិច្ច)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាច�កមុញឲ្យអ្ន្ររាៃរោរកោកសព័យទា្រ់ទងជាមួយមៃុស្សដនទបទៀតោ៉ាងដូចបមតេច?
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គមគ�ៀនទតី ១៣៦៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩, ១៣០:១–១១, ២២–២៣

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមអំពរីទំនា្រ់ទំៃងអស់្រល្បជាៃិច្ចបោយកបធាៃហៃិរីប៊ីអាវរិងនៃ

្ណៈកបធាៃទរីមួយឲ្យឮៗ៖

« គោ�សា� ក្�សាតា�គឡើង វិញ នន ចុំគណះដឹង អុំពតី បកុមប្ួសា� អេ់កល្ ជានធិច្ច គនាះ គ�ើង រាន េង្ឹម 

នធិង រាន ចធិត្ េ្រ្ញ�េ ក្ន់ដត គបចើន គៅក្ញង ទុំនាក់ទុំនង ប្ួសា� �្រេ់ គ�ើង ោុំងអេ់ ។ គេចក្តី អុំណ� ដ៏ 

អសាចា�្យ ្រុំែុត គៅក្ញង ែតីវិត គនះ ្ ឺ គៅក្ញង បកុម ប្ួសា� គៅគពល ពួកគ្ នឹង គៅក្ញង ពធិភព ខាង មុខ គទៀត ។  

ខ្ញុំ រាន អុំណ�្ុណ យ៉ាង ខាលាុំង ចុំគោះ ក្�អះអាង ដដល ខ្ញុំ រាន គ្រើេធិន គ�ើង គសាមះបតង់ គនាះទុំនាក់ទុំនង 

ដដដ� គនាះ ដដល �ីករា� គៅ ទតីគនះ គៅ ក្ញង ែតីវិត គនះ នឹង ្រន្ គៅ អេ់កល្ ជាមួ� គ�ើង គៅក្ញង ពធិភព ខាង 

មុខ គៅក្ញង េធិ�ី�ុងគ�ឿង ដ៏ អេ់កល្ » [ េរូមគមើល ្. នធិង េ ១៣០:២] (The True and Living 
Church » Ensign ឬ Liahona, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� ២២ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតពរីទំនា្រ់ទំៃងរបស់ពួ្រប្ជាមួយមៃុស្សដនទជាពិបសសជាមួយសរា�ិ្រក្ួសារព្ួរប្។សូមអបញជើញ

ព្ួរប្ឲ្យសរបសរបោលបៅមួយបដើម្បរីពកងឹងទំនា្រ់ទំៃងទាំងបនាះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សរ្រប�ើញបោលលទ្ធិប្្សងបទៀតថដលពយារោរីោៃបបកងៀៃបៅបពលកប�ុំបៅរាែមូសសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់

ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:4–១១ឲ្យឮៗ។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះអំពរីពួ្របទវរាពរីខ4–៧?

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ9អំពរីអនា្តរបស់ថ្ៃដរី?

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបោងរាមខ១0–១១,អស់អ្ន្រថដលក្ងមរត្រនៃៃ្របសប�សាទាលៃឹងទទួលយូរីមៃិងធូមរីមមួយបដើម្បរី

�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀៃៃិងយល់អំពរីអ្វរីៗនៃឋាៃសួ្៌។ពយារោរីពុំោៃបរិោយល្អិតល្អៃ់អំពរីរោរបបកងៀៃបៃះប�ើយ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១៣០:១២–២១
បមបរៀៃទរី១3៧៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១30:១២–២១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣០:១២–១៧

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែជ្ងៀនអំ្ រីការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរ

ពរីមុៃបរៀៃសូមសរបសរបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មនុស្ស ជា ង្ចើន បាន ្ ងៃល ់អំពដី កាលបរិច្ឆទ្ជាក់លាក ់នន 

ការោរ មក ជា ងលើក ទ្ដី ពដីរ ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ចង់ដឹងជា្រ់លា្រ់ពរីបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរឬបទ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅសមព័យយែូថសបស៊្ីធអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយក្ិសតេសាសនាល្បរីលបាញរានា្រ់ប្មះវីលាលាមមរីលលព័រោៃកបរោសអំពរី

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃឹងប្រើតប�ើងបៅន្ងៃទរី3ថខបមសាឆ្នាំ១៨43។មួយន្ងៃមៃុរោលបរិបច្ទ

នៃរោរពយា្ររណ៍របស់មរីលលព័រអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃរាៃកបសាសៃ៍បៅរោៃ់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ

រាែមូសរដ្ឋអិលលរីបណ្យបហើយោៃបញ្ជា្រ់ថាបលា្រោៃអធិសាឋាៃបដើម្បរីដឹងពរីបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:១4–១៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀង

រាមរ្របមើលអ្វរីថដលយែូថសបស្រីោៃបរៀៃបៅបពលបលា្រោៃអធិសាឋាៃអំពរីបពលបវលានៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់យែូថសបស៊្ីធអំពរីរោលបរិបច្ទចបាស់លាស់អំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរថដរឬបទ?

• បតើកពះអរាចស់ោៃកោប់ឲ្យយែូថសបស៊្ីធបធ្វើអ្វរីខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយអ្ន្រអាច្ តេល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូស

ចណំ្ំឃ្លា«សូម្រុំរំខាៃបយើងពរីរោរណ៍បៃះបទៀតប�ើយ»បៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។សូមពិចារណ្នាំសិស្សបមើល

បលខបោងនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១30:១៥កបដើម្បរី្ូសបញ្ជា្រ់បថៃថែមបទៀតថាោមៃៃរណ្រានា្រ់ដឹងបោយ

ជា្រ់លា្់រពរីបពលបវលាថដលកពះអង្គសប្រ្គះៃឹងកត�ប់ម្រវិញប�ើយ)។

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន គនះ រាន គោលលទ្ធិ ដដល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្បាន្រគបងៀន គៅ ក្ញងក្�ប្រែុុំ 

សាេនាចបកមួ� គៅរា៉មរូេ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� គៅន្ងៃ ទតី ២ ដខ គមសា ឆ្នាុំ 

១៨៤៣ ។ ក្�្រគបងៀន ោុំងគនះ បាន កតប់តា ទុក គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តីេញ្ញា ១៣០ ។ ពយាក្�ី បាន ្រគបងៀន អុំពតី បពឹត្ធិក្�ណ៍ នាគពល អនា្ត 

�ួមោុំង ក្�យង មក ជា គលើក ទតី ពតី� �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ ។ គលាក ក៏ បាន ្រគបងៀន 

ពួកគ្ អុំពតី េមតថែភាព �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី �កសា ចុំគណះ ដឹង នធិង ្រញ្ញា ្រនាទា្រ់ ពតី គ�ើង សាលា្់រ 

គៅ គហើ� បាន ពន្យល់ ពតី �គ្រៀ្រ ដដល គ�ើង អាច ទទួល ព�ែ័� �្រេ់ បពះ ។

បងរកើតឲ្យរានភាពទាក់ទរ

និរងគ្លបំណរ

�គ្រៀ្រ ដ៏ រាន ប្រេធិទ្ភាព មួ� គដើម្តី 

ែួ� េធិេ្ស គ�ៀ្រចុំ គ�ៀន ្ឺ ចា្រ់គែ្ើម ថ្នាក់ 

គ�ៀន គោ� េរូម ឲ្យ ពួកគ្ េញ្ឹង្ធិត 

អុំពតី េុំណួ� ឬ សាថានភាព មួ� ដដល 

ោក់ទង នឹង ពួកគ្ គហើ� ថ្ នឹង បតរូវ បាន 

គឆលៃើ�ត្រ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� មកពតី អ្វតី ដដល 

អ្ក កុំពុង ្រគបងៀន ។ ចុំណុចគនះនឹង 

ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ េធិកសា បពះ្ម្ពតី� គោ� រាន 

គោល្រុំណង ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣០:១២–២១

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរអិមរព័សុលោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ

ឲ្យឮៗ៖

« ខ្ញុំ បតរូវបាន គៅ ជា សាវក រានាក់ គដើម្តី គ្្វើ ជា សាក្សតី ពធិគេេ �្រេ់ បពះប្តីេ្ទ. . .គហើ� ខ្ញុំ មធិន ដឹង ពតី គពលគវលា 

ដដល បទង់ នឹង យង មក ម្ង គទៀត គឡើ� ។ អ្វតី ដដល ខ្ញុំ ដឹង ្ឺ ថ្ ោមន ្រង្រ្អជូន ណា រានាក់ គៅក្ញង ករូ�៉ុម នន ពួក 

ដ្រ់ពតី� នាក់ ឬ េរូម្តី ដត គៅក្ញង ្ ណៈប្រធាន ទតីមួ�បាន ដឹង គឡើ� ។ គហើ� ខ្ញុំ ចង់ បបា្់រ គោ� រា្រោ្រ ថ្ 

គ្រើេធិន គ�ើង មធិន ដឹង ពតី គ�ឿង គនាះ គទ គនាះ ោមន ន�ណា ដឹង គឡើ� ។. . . បពះ អង្គ េគ្រ្គះ បាន រាន ្រន្ទជូល ថ្ 

‹ អុំពតី ន្ងៃ នធិង ក្លគវលា គនាះ ្ឺ ោមន ន�ណា រានាក់ ដឹង គឡើ� េរូម្តី ដត ពួក គទវតា នន បពះ គៅ ឯ េួ្៌ ្រ៉ុដន្ 

រាន ដត បពះ វ�្រធិតា គ�ើង មួ� អង្គ ្ ត់ › [ Joseph Smith—Matthew ១:៤០

« ខ្ញុំ គែឿ ថ្ គៅគពល បពះអរាចាេ់ រាន ្រន្ទជូល ថ្ ‹ ោមន អ្ក ណា › ដឹង បទង់ ពធិត ជា រាន ន័� ថ្ ោមន រានាក់ ដឹង គឡើ� » 

 (When Shall These Things Be ? » Ensign ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៩៩៦ ទុំព័� ៥៦) ។

• បតើបយើងបរៀៃោៃអ្វរីខលែះពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:១4–១៧ៃិងបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរោ�ឺដ?

(សិស្សអាចរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតខាងបករោមបៃះ៖មាៃផតព្រះប៉គុណាណរះផ�ល

�ឹងចបាសោ់ស់្ បីគ្លគវោនៃការយាងមកជាគលើកទបី្ បីរៃឹងគកើតគ�ើង)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងសមព័យរបស់បយើងបៃះមៃុស្សមួយចៃំួៃពយាោមពយា្ររណ៍ពរីបពលបវលាជា្រ់លា្រ់នៃរោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីរឬចុងបំ្ ុតនៃបលា្រិយ។

• បតើរោរចងចាំពរីបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្រ្រុំឲ្យកតូវោៃដឹ្រនាំបោយខុសឆ្គងបោយរោរកបរោសថ្រលែងរោលាយបោយរបបៀប

ណ្?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣០:១៨–១៩

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែជ្ងៀនអំ្រីសារៈសំខាន់ននការ្រ្រួលោនចំជណះដឹងនិងរែញ្ញាជៅក្ននុងជរីវិែជនះ

បបើសិៃអាចបធ្វើោៃសូមបរ្ហាញវែលរីឬរោបូបមួយ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថាព្ួរប្្រំពុងចា្របចញពរី្ ្ទះបហើយ

បៅ្រថៃលែងមួយថដលពួ្រប្មៃិធាលាប់បៅពរីមុៃ។ពួ្រប្កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយ្រថតរបស់របបល្មបពញថតវែលរី(ឬរោបូប)

បៃះបែុបណ្ណះ។

• បតើអ្ន្រៃឹងចង់វិចខ្ចប់ឥវែៃ់អ្វរីខលែះោ្រ់បៅ្រ្ននុងវែលរីបៃះ?(សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើ

រោតារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាបោលបៅរបស់ពួ្រប្្ ឺពិ្ពវិញ្ញាណជា្រថៃលែងថដលពួ្របយើងៃឹងបៅបៅបពលបយើងសាលាប់។

• បតើឥវែៃ់អ្វរីខលែះបៅបពលបធ្វើដបំណើរថដលអ្ន្រៃឹងអាចយ្ររាមខលែលួៃោៃបៅបពលអ្ន្រសាលាប់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១30:១៨–១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលបយើងអាចនាំបៅជាមួយបយើងពរី្រ្ននុង�រីវិតបៃះបៅបពលបយើងសាលាប់។

• បោងរាមខ១៨–១9,បតើរាៃអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចយ្របៅជាមួយបពលបយើងសាលាប់?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗ

ោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះ៖ចំគណរះវជិាជាៃិងបញ្ញានានាផ�លគយើងទទួលគៅក្នុងជបីវិតគៃរះ

ៃឹងមាៃគៅជាប់ជាមួយគយើងគៅគ្លគយើងរស់គ�ើងវិញ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃព័យនៃោ្រ្យចំងណទះ វិជាជាៃិងបញ្ញា,សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បោយ

ថអលបឌើរថៃលបអរា៉ា្រ់ថស្វលនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« គ្រើេធិន គ�ើង ពធិចា�ណា ពតី អ្វតី ដដល នឹង រាន ជា្់រជាមួ� គ�ើង គៅគពល �េ់គឡើង វិញ គនាះ វា ហាក ់្រតីដរូច 

ជា ចបាេ់ ថ្ ្រញ្ញា �្រេ់ គ�ើង នឹង រាន គៅ ជា្រ់ ជាមួ� គ�ើង មធិនដមន ជា្រញ្ញា សាមញ្ញ �្រេ់ គ�ើង គឡើ� 

្រ៉ុដន្ ្ ឺ ជា េមតថែភាព �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី ទទួល គហើ� អនុវត្ គេចក្តីពធិត �្រេ់ គ�ើង ។ គទពគក្េល្យ 

លកខេណៈ នធិង ែុំនាញ �្រេ់ គ�ើង នឹង គបក្ក គឡើង ជាមួ� គ�ើង ពធិត ណាេ់ �ួម ោុំង េមតថែភាព �្រេ់ គ�ើង 

គដើម្តី គ�ៀន កបមធិត នន ទុំនុកចធិត្ �្រេ់ គ�ើង នធិង េមតថែភាព គ្្វើ ក្� �្រេ់ គ�ើង ែង ដដ� » ( We Will 
Prove Them Herewith ឆ្នាុំ ១៩៨២ ] ទុំព័� ១២ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣០:១២–២១

• បោងរាមថអលបឌើររា៉ា្រ់ថស្វលបតើោ្រ្យបញ្ញារាៃៃព័យដូចបមតេចថដរបៅ្រ្ននុងខ១៨–១9?

• បោងរាមខ១9,បតើបយើងអាចទទួលចបំណះវិជាជាៃិងបញ្ញារោៃ់ថតកបបសើរប�ើងបោយរបបៀបណ្?(អ្ន្រអាចចង់

ចង្អនុលបរ្ហាញថាចំបណះវិជាជាៃិងបញ្ញាមួយចៃំួៃអាចកតូវោៃទទួលថត«បោយសារ���រោរពយាោមៃិងរោរបោរព»)

បែុបណ្ណះ។

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃទទួលចបំណះវិជាជាឬបញ្ញាបោយសាររោរពយាោមៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិ?(អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយ្ ងថដរ)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោងរាមខ១9,អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលទទួលចំបណះវជិាជាៃិងបញ្ញារោៃ់ថតបកចើៃបៅ្រ្ននុង្រ្ននុង�រីវិតបៃះ

ៃឹងរាៃបកបៀបបកចើៃបៅពិ្ ពខាងមុខ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរទទួលចំបណះវិជាជាៃិងបញ្ញាបៅ្រ្ននុង្រ្ននុង�រីវិតបៃះអាចរាៃបកបៀបរោៃ់ថតបកចើៃបៅពិ្ពខាងមុខោ៉ាង

ដូចបមតេច?

សូមពៃ្យល់ថាអ្វរីថដលបយើងបរៀៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះទាំងខាងសាច់្ មៃិងខាងវិញ្ញាណៃឹងរាៃកបបោ�ៃ៍ចំបោះ

បយើងរហូតដល់អស់្រល្បជាៃិច្ច។បយើងៃឹងអាចសាថាបនាបលើចបំណះវិជាជាថដលបយើងទទួលោៃ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបដើម្បរីថកបរោលាយខលែលួៃឲ្យ

រោៃ់ថតដូចកពះវរបិរាសួ្៌។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបៃតេទទួលោៃចំបណះវិជាជាៃិងបញ្ញាសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបៃ្ចូលរួមបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាឥ�តូវបៃះ

បហើយបដើម្បរីបកោងចូលរួមថានា្រ់វិទយាសាថាៃបនាទាប់ពរីពួ្រប្បញ្ចប់ពរីថានា្រ់សិរោខាសាលា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលបៅ

មួយថដលៃឹង�ួយព្ួរប្ទទួលោៃចំបណះវិជាជាៃិងបញ្ញាបថៃថែមបទៀត។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣០:២០–២១

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី ្ន្យល់្ រីរជរែៀរែតដលជយើង្រ្រួលោន្ រជ័យ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមថាព្ួរប្ចង់អ្ិវឌ្ឍ�ំនាញរោរសរបសររបស់ពួ្រប្ដូបច្នះពួ្រប្សបកមចចិតតេរត់ចរាងាយបរីរា៉ាយកោំន្ងៃ

្រ្ននុងមួយសោតាហ៍រយៈបពលមួយថខ។

• បតើលទ្ធ្លៃឹងបៅជាោ៉ាងណ្?បហតុអ្វរី?

• បតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីឲ្យ�ំនាញរោរសរបសររបស់អ្ន្រោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា្ឺដូចជាបយើងកតូវយល់ពរីរបបៀបទទួលលទ្្ធ លថដលបយើងចង់ោៃបនាះបយើងកតវូយល់ពរីរបបៀបបដើម្បរី

ទទួលពរ�ព័យថដលកពះវរបិរាសួ្៌រាៃកពះទព័យចង់កបទាៃឲ្យបយើង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30:២0–២១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរបបៀបថដលបយើងអាចទទួលពរ�ព័យថដលកពះវរបិរាសួ្៌រាៃកពះទព័យចង់កបទាៃឲ្យបយើង។(អ្ន្រអាចចង់ពៃ្យល់ថា

ោ្រ្យ«ថ្្អ្រ»រាៃៃព័យថា«ថ្្អ្របៅបលើ»បហើយថាក្រឹត្យវិៃព័យមួយថដល«ពុំអាចដ្របចញោៃ»រាៃៃព័យថាបៅជាអចិន្ៃតេ

បហើយពុំថកបលកបួលប�ើយ)។

• បោងរាមខ២0–២១,បតើបយើងអាចទទួលពរ�ព័យពរីកពះរាមបរៀបណ្?

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍«បបើសិៃ–បនាះ»បោយថ ្្អ្របលើខ២0–២១។បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់

បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់អាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់ពួ្រប្ឲ្យឮ។សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថត

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖គបើសិៃគយើងចង់ទទួលបាៃ្ រជរ័យ្ បីព្រះគនារះគយើងពតូវផតគោរ្តាមពកឹត្យវៃិរ័យផ�ល

ពគប់ព្រះ្រទាំងអស់ផែ្អកគៅគលើ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតកជាលបករៅអំពរីបសច្រតេរីពិតបៃះសូមសរបសររារាងខាងបករោមបលើរោតារបខៀៃ(អ្ន្រអាចបធ្វើវ

ពរីមុៃចាប់ប្តេើមថានា្រ់បរៀៃ)។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចមលែងរារាងចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករា

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវ្្គកពះ្ម្ពរីរទរីមួយថដលោៃសរបសរឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលក្រឹត្យវិៃព័យមួយៃិងពរ�ព័យថដលទា្រ់ទងបនាះ។បៅបពលពួ្រប្កោប់ពរីចបមលែើយសូមបំបពញវបៅ្រ្ននុង

ចបនាលាះថដលកតឹមកតូវបៅបលើរារាង។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញរារាងរបស់ខលែលួៃបោយខលែលួៃឯង។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៧ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣០:១២–២១

សបើេិៃសយើ្ច្់ទទួលប្ៃពរជ័យពដីកពោះសនាោះសយើ្កតូវណតសគ្រពតាមកកឹត្យវៃិ័យណែលកគបក់ពោះពរទាំ្អេ់ណ្្អកសៅសលើ។

វគ្បទគម្ដីរ កកឹត្យវៃិ័យ ពរជ័យ

្. នរិ ស. ១០:៥

្. នរិ ស. ៨៨:១២៤

នដីនហ្ទ្ដី ២ ៣២:៣

យ៉ូហាន ៧:១៧

បនាទាប់ពរីសិស្សបញ្ចប់ស្រម្ភាពបៃះសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតពរីពរ�ព័យថដលព្ួរ្ោៃទទួលពរីបកោះពួ្រប្ោៃបធ្វើរាមក្រឹត្យវិៃព័យ។

សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរពរ�ព័យថដលពួ្រប្ចង់ោៃ។រួចសូមអបញជើញពួ្រប្សរបសរពរីក្រឹត្យវៃិព័យមួយឬបកចើៃថដល

ពួ្រប្កតូវថតបោរពរាមបដើម្បរីទទួលោៃពរ�ព័យទាំងបនាះ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាក្រឹត្យវិៃព័យៃិងពរ�ព័យមួយចៃំួៃ្ ឺពិបសសណ្ស់ខណៈថដលក្រឹត្យវៃិព័យៃិងពរ�ព័យប្្សងបទៀតរាៃភាព

សាមញ្ញ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញ្ ងថដរថាពរ�ព័យថដលោៃសៃយាមួយចៃំួៃអាចទទួលោៃបៅ�រីវិតបនាទាប់។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃន្ងៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សរំឮ្រពរីបសច្រតេរីពិតមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរី

យែូថសបស៊្ីធថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃអំណរ្ុណចំបោះយែូថសបស្៊ីធោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោយបោយកបធាៃកពិ្រហាំយែង់អំពរីសមតថែភាពរបស់

យែូថសបស្៊ីធបដើម្បរីពៃ្យល់ពរីរោរណ៍នានារបស់កពះ។

« េធិ�ីល្អ ដ៏ អសាចា�្យ ្រុំែុត នន អក្រ្កធិ�ិយ �្រេ់ ្រងប្រុេ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ្ឺ ថ្ គលាក អាច បបា្រ់ ក្�ណ ៍

គែ្សងៗ ពតី ឋានេួ្៌ គដើម្តី ឲ្យ មនុេ្ស ្ មមេតា �ល់ បាន ។ គៅគពល គលាក ្រគបងៀន មនុេ្ស—ោក់ទង នឹង 

គ�ឿង �្រេ់ បពះ បពះឆន្ទៈ �្រេ់ បពះ ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ គោល្រុំណង នន បពះគ�ហរូវា៉ ទុំនាក់ទុំនង 

ដដល គ�ើង រាន ចុំគោះ បទង់ នធិង ចុំគោះ តួអង្គ េួោ៌ា ោុំងអេ់ គលាក បាន េបម្រ ក្�្រគបងៀន �្រេ់ គលាក 

គៅ នឹង េមតថែភាព �្រេ់ ្ុរ�េ បេ្តី នធិង ករូនគកមេង ប្្រ់�រូ្រ គោ� គ្្វើ ឲ្យ ពួកគ្ �ល់ ចបាេ់ ដរូច ជា ែលៃជូវ 

ដដលរានផាលាកេញ្ញា យ៉ាង ចបាេ់ ។ ក្�ណ៍ គនះ ្ ួ�ដត បាន ្រញ្ចញះ្រញ្ចជូល មនុេ្ស ប្្់រ�រូ្រ ដដល ធាលា្់រ បាន ឮ 

ពតី គលាក អុំពតី េធិទ្ធិ អុំណាច នធិង អុំណាច ដ៏ គទវភាព �្រេ់ គលាក ដ្ធិត ោមន មនុេ្ស ណា រានាក់ គែ្សង គទៀត អាច ្រគបងៀន គ�ើង ដរូច 

គលាក បាន គ្្វើ គឡើ� គហើ� ោមន ្រុ្្គល ណា គ្រើកេដម្ង ពតីក្�ណ៍ �្រេ់ បពះ គឡើ� ្រ៉ុដន្ គោ� វិវ�ណៈ អុំពតី បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ » 

(Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [ ឆ្នាុំ ១៩៩៧ ] ទុំព័� ៣៤៧) ។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរបៅបបកមើរបស់យែូថសបស្៊ីធ្រ្ននុងនាមជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិង

អ្ន្រទទួលវិវរណៈ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបធ្វើរាមបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរបបកងៀៃរបស់

ពយារោរីបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១30។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៨

គោលលទ្ធិ នធិង  គេចក្តី េញ្ញា ១៣១
បមបរៀៃទរី១3៨៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣១:១–៤

យ៉ូតសរែស្៊ម្ី រែជ្ងៀនអំ្រីសារៈសំខាន់ននជសចក្តរីសញ្ញាអាោហ៍្ិោហ៍ដ៏អស់កល្បជានិច្ច

សូមបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវបសាថដលរាៃបលខសរាងាត់សាមញ្ញមួយ។អ្ន្រអាច្ ិតបកបើវបដើម្បរីចា្រ់បសា្ កមបកបអប់មួយឲ្យរាៃ

សុវតថែិភាព។បបើសិៃអ្ន្រោមៃបសាបទបនាះសូម្ ូររូបបសាបៃះបលើរោតារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សកបសុរានា្រ់ៃិងសិស្សកសរីរានា្រ់

ឲ្យឈរបៅខាងមុខរោតារបខៀៃ។សូមឲ្យក្រោសមួយសៃលែឹ្រថដលរាៃថ្្ន្រដំបូងនៃបលខសរាងាត់សរបសរបៅបលើបនាះបៅសិស្ស

រានា្រ់។សូមឲ្យក្រោសមួយសៃលែឹ្របទៀតថដលរាៃថ្្ន្របៅសល់នៃបលខសរាងាត់មួយបទៀតសរបសរបៅបលើបនាះឲ្យបៅសិស្សរានា្់រ

បទៀត។បបើសិៃអ្ន្រោៃនាំយ្របសាមួយម្រថានា្រ់បរៀៃសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បបើ្របសាបៅបោយពុំឲ្យសិស្សប្្សងបទៀត�ួយប�ើយ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្បធ្វើរោរជាមួយោនាបដើម្បរីបបើ្របសាបនាះ។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបលើរោតារបខៀៃ(ឬសូមសរបសរ

វបៅក្រោសមួយបៅ្រ្ននុងកបអប់ថដលសិស្សពរីរនា្រ់បទើបថតោៃ

ចា្រ់បសា)៖ងបើសិន ងសា ្រំណារ ឲ្យ ្ចកចូល ងៅ ក្នុរ ក្មិ្រ ដ៏ 

ខ្ស់ បំផុ្រ នន ន្រ ងសង�សាទាល ង្រើ ងលខសរាងា្់រ ងនាទះ ្រំណារ 

ឲ្យ អ្ដី ?សូមឲ្យសិស្សអាៃរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះ

បៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3១។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី១6ថខឧសភាឆ្នាំ១៨43យែូថសប

ស្៊ីធោៃបធ្វើដបំណើរបៅរោៃ់រាែមូសរដ្ឋអិលលរីណយ។

ខណៈបៅ្ ្ទះរបស់បបៃោ៉ាមរីៃៃិងមរីលរីសាចៃសិៃបលា្រ

ោៃបធ្វើពិធរី្ សារភាជាប់ឲ្យព្ួរប្ជាសាវាមរីៃិង្រិោសករាប់

ភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។បលា្រ្រ៏ោៃបបកងៀៃពួ្រប្ពរីរបបៀប

ថដលអាោហ៍ពោិហ៍ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចទា្រ់ទងៃឹងៃ្រ

បសប�សាទាល។បសច្រ្រីពិតទាំងបៃះកតូវោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3១:១–4។(សូមបមើល

History of the Church,៥:39១–9២)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១3១:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលបសច្រតេរីពិតថដលពយារោរីោៃបបើ្រសថមតេងអំពរី

ៃ្របសប�សាទាល។

• បតើយែូថសបស្៊ីធោៃបបើ្រសថមតេងអ្វរីខលែះអំពរីៃ្រ

បសប�សាទាល?

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១ �ួម រាន នរូវ ក្� ្រកបសា� មួ� អុំពតី គោលក្�ណ៍ 

ដដល ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន ្រគបងៀន ក្ល គៅ រា៉មរូេ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� គៅ 

ន្ងៃ ទតី ១៦–១៧ ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៨៤៣ ។ គលាក បាន ្រគបងៀន អុំពតី គេចក្តី េញ្ញា 

្មេតី គហើ� អេ់កល្ ជានធិច្ច នន អាោហ៍ ពធិោហ៍ នធិង ក្� េនយា នន ែតីវិត ដ៏ គៅ អេ់កល្ 

ជានធិច្ច េបរា្រ់ អ្ក គសាមះបតង់ ។ គលាក ក៏បាន ្រគបងៀន ថ្ វិញ្ញាណ ោុំងអេ់ ្ ឺ ជា 

ធាតុ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១

សូមពៃ្យល់ថាជាញ្ឹរញាប់បយើងៃិោយពរីរោរទទួល្រកមិតនៃសិរីរុងបរឿងដ៏ខ្ពស់បំ្ុតបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលថាជា

ភាពតបមកើងប�ើងឬ�រីវិតដប៏ៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមសរបសរោ្រ្យភាព្រងម្កើរង�ើរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាអស់

អ្ន្រថដលទទួល្រកមិតនៃសិរីរុងបរឿងនៃៃ្របសប�សាទាលបៃះៃឹងរសប់ៅដូចជាកពះវរបរិាសួ្៌កទង់រសប់ៅថដរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3១:២–4ឲ្យឮៗ,បហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដល

បយើងកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃ្រកមិតដ៏ខ្ពស់បំ្ុតនៃៃ្របសប�សាទាល។

• បតើបយើងកតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃ្រកមិតដ៏ខ្ពស់បំ្ុតនៃៃ្របសប�សាទាល?(សិស្ស្ ួររ្រប�ើញបោលលទ្ធិខាងបករោម៖

គ�ើម្បីទទួលបាៃកពមតិខ្ស់បែំុតនៃៃគរគសគ�ោទាលគនារះគយើងពតូវផតចូលគៅក្នុងគសចក្តបីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើយ�៏អស់កល្

អស់កាលជាៃិច្ចនៃអាោ�៍្ិោ�៍)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យដូចបមតេចបៅ្រ្ននុងខ4ថដលថាបបើសិៃបយើងមិៃោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយសិទ្ធិ

អំណ្ចកតឹមកតូវបនាះបយើង«ពុំអាចោៃភាពចបកមើៃប�ើយ?»(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ខបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវ

ពៃ្យល់ថាចង្មើនសំបៅបលើឱរោសបដើម្បរីបៃតេរាៃ្រូៃបៅបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ឃ្លា«បសច្រតេរីសញ្ញា្ ្រីបហើយដ៏អស់្រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ចនៃអាោហ៍ពិោហ៍»សូមពៃ្យល់ោ្រ្យេ្ដី

បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះរាៃៃព័យថាបសច្្ររីសញ្ញាបៃះកតូវោៃសាដារប�ើងវិញ្ ្រីបៅ្រ្ននុងសមព័យរោៃ់រោប់កតួតករារបស់បយើង។ោ្រ្យ

ដ៏ អស់កល្ អស់កាល ជានិច្ចរាៃៃព័យថាបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏ចាំោច់បៃះៃឹងបៃ្បឆ្ពះបៅរ្រភាពអស្់រល្ប។សូមរំឭ្រសិស្សថា

ពួ្រប្ចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលបៃះបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសរានា្់រៃិងកសតេរីរានា្រ់បរៀបចំពួ្រប្សករាប់ភាពតបមកើងប�ើងរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រឲ្យ

ឮៗ៖សូមឲ្យសិស្សសាដាប់បោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលអាោហ៍ពោិហ៍�ួយបយើងបរៀបចំខលែលួៃសករាប់�រីវិតដប៏ៅអស្់រល្បជាៃិច្ច។

« គហតុែល ខាង គោលលទ្ធិ ពតី� ែួ� គ�ើង ឲ្យ �ល់ ដឹង ពតី គហតុែល ដដល អាោហ៍ពធិោហ៍ ដ៏ គៅ អេ់កល្ 

ជានធិច្ច ្ ឺ ជា គ�ឿង ដ៏ េុំខាន់ គៅ ក្ញង ដែនក្� �្រេ់ បពះវ�្រធិតា ។

« មរូលគហតុទតី ១ ៖ ្មមេជាតធិ ននវិញ្ញាណ គភទប្ុរេ នធិងគភទ បេតី ្រុំគពញកង្វះោនាគៅវិញគៅមក នធិង 

ែួ�ោនាគៅវិញគៅ មក ឲ្យ ល្អ ឥតគខាចាះ គហតុដរូគចានាះ គហើ� ្ុរ�េ នធិង បេ្តី ្ឺរាន្រុំណង ចង់ �ីកចគបមើន 

គៅជាមួ� ោនា គឆ្ពាះ គៅ�កភាពតគមកើងគឡើង ។. . .

« តាម��ៈ ក្��ចនាដ៏គទវភាព  ្រុ�េ នធិង បេ្តី បតរូវបាន តាុំងចធិត្ គដើម ត្ី �ីក ចគបមើន ជាមួ� ោនា គឆ្ពាះគៅក្ន់ ភាពល្អ ឥតគខាចាះ 

នធិង ភាពដ៏ គពញគលញ នន េធិ�ី ល្អ ។ គោ�សា� ភាពខុេោនា នន នធិេ្ស័� នធិង េមតថែភាព �្រេ់ ខលៃលួន ្រុ�េ នធិង បេ្តី ប្្រ់�រូ្រ នាុំ 

មក ក្ន់ ទុំនាក់ទុំនង អាោហ៍ពធិោហ៍ នរូវ ទេ្សនវិេ័� នធិង ្រទពធិគសា្ន៍ ដ៏ ពធិគេេ ។ ្រុ�េ នធិង បេ្តី រាន លកខេណៈ គែ្សង ោនា 

្រ៉ុដន្រានភាព គេមេើោនាដតមួ� នធិង សាម្្គតី ភាព  ដដល កធិច្ចក្� ោុំងគនះ មធិន អាច ទទួល បាន គជា្ែ័� បានតាម វិ្ តី គែ្សង គឡើ� ។ 

្រុ�េ ្រុំគពញ នធិង គ្្វើ ឲ្យ បេ្តី បាន ប្្រ់លកខេណ៍ គហើ� បេ្តី្រុំគពញ នធិង គ្្វើ ឲ្យ្រុ�េ បាន ប្្រ់ លកខេណ៍ គៅគពលពួកគ្ គ�ៀនពតីោនា 

គហើ�ពបងឹង នធិង ប្រោនព� ដល់ោនាគៅវិញគៅមក គនាះ ។

« គហតុែល ទតី ២ ៖ តាម��ៈ ក្�តាក់ដតង ដ៏ គទវភាព ោុំង ្ុរ�េ នធិង បេ្តី ្ ឺ ចាុំបាច់ បតរូវ នាុំ ករូន ចរូល មក ក្ញង ែតីវិត �ដមងសាលា្់រ 

គនះ គហើ� ែល្់ ្ ុំ�រូ ដ៏ ល្អ ្រុំែុត គដើម្តី ចធិញ្ចឹម នធិង ដ្ោុំ ករូនគៅ » (« Marriage Is Essential to His Eternal Plan » 

Ensign,  ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ២០០៦ ទុំព័� ៨៣–៨៤ អក្ស ដធិត នធិង គបទត បតរូវបាន ដកគចញ ) ។

• បោងរាមថអលបឌើរថបដណ្បហតុអ្វរីអាោហ៍ពិោហ៍រវងបុរសរានា្រ់ៃិងកសតេរីរានា្រ់ចាោំច់សករាប់ភាពតបមកើងប�ើងរបស់

ពួ្រប្?

• បតើរោរយល់ដឹងពរីបោលលទ្ធិថដលថាអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលចាោំច់សករាប់ភាពតបមកើងប�ើងអាច�ះលទ្ធិពលបលើអ្វរី

ថដលអ្ន្រថស្វងរ្រចំបោះអនា្តសាវាមរីឬ្រិោោ៉ាងដូចបមតេច?

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់ថដលបៅ្រ្ននុងវព័យរបស់អ្ន្រកតូវោ្រ់ថ្ៃរោររោរបរៀបអាោហ៏ពិោហ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច្រ្ននុងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ្ឺជាអាទិភាពោ៉ាងដូបច្នះ?

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាពរ�ព័យនៃភាពតបមកើងប�ើងៃឹងរាៃដល់មៃុស្សទាំងអស់ថដលពុំរាៃឱរោសសករាប់

អាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះដ្រកសង់ពរី

បសៀវបៅពិ្រ ចំងោទះ ងសចក្ដីជំងនឿ ៖
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គមគ�ៀនទតី ១៣៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១

« េរាែធិក សាេនាចបក ខលៃះ គៅដត គៅលតីវ គោ�មធិន ដមនជា កុំហុេ �្រេ់គ្ គោះ្រតីជា ពួកគ្ ចង់ គ�ៀ្រក្� ក្តី ។ ប្រេធិនគ្រើ អ្ក 

គេើញ ខលៃលួន អ្ក េថែធិតគៅ ក្ញង សាថានភាព គនះ េរូម បបាកដ ថ្ ‹ ប្្រ់ក្�ណ៍ ោុំងអេ់ ែ្សុំោនា េបរា្់រ គេចក្តីល្អ ដល់ ពួកអ្ក ដដល 

បេឡាញ់ បពះ › ( �៉រូម ៨:២៨ ) ។ គៅគពល អ្ក ្រន្ រាន ភាពេក្ធិេម គនាះ គៅ ន្ងៃ ណា មួ� គៅក្ញង ែតីវិត គនះ ឬ ែតីវិត ្រនាទា្រ់ 

អ្ក នឹង បាន ព�ែ័� ោុំងឡា� នន ទុំនាក់ទុំនង ប្ួសា� ដ៏ អេ់កល្ » ( ្ិែចជំោះជសចក្រីជំជនឿ៖ឯកសារជយាងដំណឹងល្អ

[ ឆ្នាុំ ២០០៤ ], ទុំព័� ៩៩ ) ។

• បតើរោររ្រសាបសច្រតេរីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់អ្ន្រ្រ្ននុងបពលបៃះអាច�ួយអ្ន្របរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីទទួលោៃ

ពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធរបបៀបណ្?បតើយុវ�ៃៃិងយុវនារីអាចបធ្វើអ្វរីខលែះ្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបធ្វើឲ្យ

អាោហ៏ពោិហប៏សប�សាទាលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធរោលាយជាអាទិភាពមួយ?(អ្ន្រអាចសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើ

រោតារបខៀៃ។)

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យោ្រ់អាោហ៏ពិោហ៏ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធជាអាទិភាពសករាប់ព្ួរប្។សូមថ្លែង

ទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយថដលោៃម្រពរីលទ្ធ្លនៃអាោហ៍ពោិហ៍បសប�សាទាល។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣១:៥–៦

្យាការី្ ន្យល់្ រី«ោក្យ្ យាការណ៍ដ៏្ ិែជាង»

សូមបរ្ហាញសំបកុតធានាខុសកតូវឬសំបុកតធានាមួយចបាប់។

• បតើរោររាៃអ្ន្រធានារានា្រ់វរាៃកបបោ�ៃ៍អ្វរីខលែះ?

• បហតុអ្វរីោៃជារោរធានាមួយម្រពរីកពះវរបិរាសួ្៌រាៃតនមលែពបិសសោ៉ាងដបូច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅរាែមូសរដ្ឋអិលលរីបណ្យបៅកពឹ្រន្ងៃទរី១៧ថខឧសភាឆ្នាំ១៨43យែូថសបស៊្ីធោៃបបកងៀៃឃ្លាមួយ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបពកតសុទរី២១:១9ថដលតំណ្ងឲ្យអ្ន្រធានាមួយម្រពរីកពះ(សូមបមើលHistory of the Church,
៥:39២)សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបពកតុសទរី២១:១9បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលឃ្លាបនាះ។(ោ្រ្យទំនាយដ៏ពិត

ជាង»)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3១:៥បហើយរ្របមើលអតថែៃព័យនៃឃ្លា«ោ្រ្យពយារោរណ៍ដ៏ពិត

ជាង»។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បោងរាមខ៥,បតើកពះវរបិរាសួ្៌ធានាអ្វរីខលែះដល់មៃុស្សរានា្រ់រាមរយៈោ្រ្យពយារោរណ៍ដ៏ពិតជាងបនាះ?(�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ដូចបម្ចបដើម្បរីទទួលរោរធានាថបបបនាះ?បហតុអ្វរី?

កំណ្រ់ចំណា ំ៖សូម្ំុរបមើលកសាលបុ្្គលថដលបៅរស់ថដលអាចៃឹងទទួលោៃ«ោ្រ្យពយារោរណ៍ដ៏ពិតជាង»ប�ើយ។

បទាះជាោ៉ាងណ្្៏របោយកពះ្ម្ពរីរកោប់បយើងពរីបុ្្គលមួយចៃំួៃថដលោៃទទួលរោរធានានៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច

អ�ំនុងបពលបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះបៅប�ើយ។ឧទាហរណ៍កពះអរាចស់ោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងរោរធានាអះអាងបៃះចបំោះ

យែូថសបស្៊ីធ(សូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:49)ៃិងចំបោះអាលរា៉ា(សូមបមើលមែូសាយ២6:២0)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3១:6ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអ្វរីថដលៃឹង

រារាំងមៃុស្សរានា្រ់ពរីរោរទទួល�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ច។

• បតើយែូថសបស៊្ីធោៃរាៃកបសាសៃ៍ពរី្រិច្ចរោរអ្វរីខលែះថដលបធ្វើឲ្យបយើងមិៃោៃសប្រ្គះឬទទួល�រីវិតអស់្រល្បជាៃិច្ច?

(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាគយើងមៃិអាចបាៃសគ្ង្ររះគៅក្នុងភា្លងៃង់គ្លា

គ�ើយ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលោៃ្តេល់ឲ្យបោយកបធាៃរា៉ារ៉ុៃ�រីរ៉មៃរីនៃ្ ណៈកបធាៃទរី

មួយ។សូមឲ្យសិស្សសាតាប់រ្របមើលចំបណះវិជាជាថបបណ្ថដលបយើងកតវូរោរបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៨ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១

« ចុំគណះវិជាជា ននក្� ‹ សាគល ់ដល់ បទង់ ដ៏ ជា បពះ ពធិត ដត ម�ួ នធិង បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ › (�៉រូហាន ១៧:៣) 

្ឺ ជា ចុំគណះវិជាជា ដ៏ េុំខាន់ ្រុំែុត គៅគលើ សាកល គលាក គនះ វា ្ ឺ ជា ចុំគណះវិជាជា ដដល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន រាន 

ប្រសាេន៍ ថ្ គ្រើ ោមនចុំគណះគនះ  គនាះ ោមន ន�ណា បាន េគ្រ្គះ គឡើ� ។ ក្�ខ្វះ នរូវ ចុំគណះ វជិាជា គនះ ្ ឺ ជា 

ភាពលងៃង់គ្លា េុំគៅ គៅក្ញង វិវ�ណៈ ដដល បាន េ�គេ� ក្ញង គនាះ ថ្ ៖ ‹ ្ឺ ោមន ែលៃជូវគទ េបរា្រ់ ឲ្យ មនុេ្ស បាន 

េគ្រ្គះ ក្ញងក្�លងៃង់គ្លា គឡើ� › ។ ( ្. នធិង េ. ១៣១:៦ ) » ។ (« Except a Man Be Born 
Again » Ensign, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៨១ ទុំព័� ១៤ ) ។

• បតើចបំណះវិជាជាថបបណ្ថដលបយើងកតូវថតរាៃបដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរី

ចបំណះវិជាជាថបបបៃះចាោំច់សករាប់បសច្រតេរីសប្រ្គះ?

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបបងកើៃចំបណះវជិាជារបសប់យើងអំពរីកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣១:៧–៨

យ៉ូតសរែស៊្មី្រែជ្ងៀនថាវិញ្ញាណទាំងអស់្ ឺជាធាែុ

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3១:៧–៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលថាបតើវិញ្ញាណ្ ្សំប�ើងពរីអ្វរីខលែះ។

• បតើអ្ន្របរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(ក្ប់អស់ទាំងរោរបងកបបងកើត្ ្សំពរីធាតុនានាបែុថៃតេធាតុនៃវិញ្ញាណ្ ឺ«ហ្ត់ឬ

សុទ្ធសាធ»)។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3១,បហើយសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេ

សិស្សឲ្យបៃតេទទួលចបំណះវិជាជាអំពរីកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដូបច្នះពួ្រប្អាចថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចព្ួរកទង់។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:៣–៣៣
បមបរៀៃទរី១39៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:3–33

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:៣–១៨

្្ះអម្ចាស់កំណែ់្ រីលកខេខណ្ននជសចក្តរីសញ្ញ្ា ្រីជហើយអស់កល្បអស់កាលជានិច្ច។

កំណ្រ់ចំណំា ៖ បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:១–២្ឺរាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃទរី១40ជាថ្្ន្រមួយនៃរោរពិភា្រសាអំពរី

អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

ពរីមុៃចាប់ប្តេើមថានា្់រសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ងហ្ុរអ្ដី អាោហ៍ពិោហ៍ ដ៏ ងៅ អស ់កល្ ជានិច្ច សំខ្ន់ ចំងោទះ អ្ក ?

ងោយ ចាប់ងផ្ើម ពដី នេងៃ ងនទះ ង្រើ អ្ក នឹរ ងធ្ើ អ្ដី ខ្ទះ ងដើម្ដី ងរៀបចំ ខ្បួន ចូល ងៅ ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ ងហើយ ងរៀប អាោហ៍ពោិហ៍ ចំងោទះ 

ងវលាកាល នរិ ភាពអស់កល្ ជានិច្ច ?

ង្រើ ពរជ័យ អ្ដី ខទ្ះ ណដល អាច ្្រូវបាន ទ្ទ្ួល ងៅក្នុរ ជដីវិ្រ ងនទះ ចំងោទះ អស ់អ្ក ណដល ងធ្ើតាម ្កឹ្រ្យវិន័យ របស ្់ពទះ ងដើម្ដី ្្រវូបាន 

ផសារភាជាប់ ងៅក្នុរ ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២ន្ងៃបៃះ។

សូមចាប់ប្្ើមបោយសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចបនាះជាអ្វរី?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អតថែៃព័យនៃឃ្លា«បសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ច»សូមអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាង

បករោមបោយកបធាៃយែូថសបហ្វរីលឌិងស៊្ីធ៖

« ឥឡជូវគនះ រាន នធិ�មន័� ដ៏ ចបាេ់ មួ� យ៉ាង លម្អធិត អុំពតី គេចក្តីេញ្ញា ្ មេតី គហើ� 

អេ់កល្អេ់ក្លជានធិច្ច ។ វា ្ ឺ ជា អ្វតី ប្្រ់យ៉ាង—ភាពគោ�គពញ នន ដុំណឹងល្អ ។ ដរូគច្ះ អាោហ៍ពធិោហ ៍

បតឹមបតរូវ បតរូវបានគ្្វើ គឡើង ពធិ្តី្រុណបែមុែទឹក ពធិ្តីដតងតាុំង ្រព្វែធិតភាព អ្វតី ប្្រ់យ៉ាង គែ្សង គទៀត—ប្្រ់ 

កធិច្ចេនយា ក្តព្វកធិច្ច ក្�គ្្វើពធិ្តី នានា ដដល ោក់ទង នឹង ដុំណឹង ល្អ �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ដដល បតរូវបាន 

ែសា�ភាជា្រ់ គោ� បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នន គេចក្តីេនយា គយង តាម បកឹត្យវិន័� �្រេ់ បទង ់ដដល បាន ប្រោន 

មក ្ឺ ជា ដែ្ក មួ� នន គេចក្តីេញ្ញា ្ មេតី គហើ� អេ់កល្អេ់ក្លជានធិច្ច » (Doctrines of Salvation, 
នធិពន្ គោ� ប្រ៊រូេ អ�័ រា៉ាក់ខន់េតី ភា្ទតី ៣. [ ឆ្នាុំ ១៩៥៤–៥៦ ], ១:១៥៨ បាន ដក អក្ស� គបទត គចញ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:3–៥បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលលទ្ធ្លនៃរោរបដិបសធបៅ

ៃឹងបសច្រតេរីសញ្ញ្ា ្រីបហើយអស្់រល្បអស់រោលជាៃិច្ចថដលរួមរាៃបសច្រតេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពោិហ៍បសប�សាទាល។

បរុព្វកថា
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២ រាន វិវ�ណៈ មួ� អុំពតី គេចក្តី េញ្ញា ្ មេតី គហើ� 

អេ់កល្អេ់ក្ល ជានធិច្ច ខាង អាោហ៍ពធិោហ៍ ។ គោះ្រតី ជា វិវ�ណៈ គនះ បតរូវបាន 

កត់បតា ទុក គៅ ន្ងៃ ទតី ១២ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៤៣ ក្តីគេចក្តី ពធិត ម�ួ ចុំនួន គៅក្ញង 

វិវ�ណៈ គនះ បតរូវ បាន ទទួលសាគល់ គហើ� ្រគបងៀន គោ� ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅ 

គដើម ឆ្នាុំ ១៨៣១ ។ វិវ�ណៈ គនះ នឹង បតរូវ បាន ពធិភាកសា ជា ពតី� គមគ�ៀន ។ គមគ�ៀន គនះ 

ពធិភាកសា អុំពតី លកខេខណ្ឌ នន គេចក្តី េញ្ញា ្ មេតី គហើ� អេ់កល្អេ់ក្ល ជានធិច្ច ខាង 

អាោហ៍ពធិោហ៍ នធិង ក្�េនយា ដដល ប្រោន ដល់ អេ់ អ្ក ដដល គោ�ពដល់ វា ។ 

គមគ�ៀន ្រនាទា្រ់ នឹង ពធិភាកសា ពតី គោលក្�ណ ៍នន អាោហ៍ពធិោហ ៍ពហុពន្ភាព ។

េូម្បយ័ត្ន

អ្ក អាច រាន េធិេ្ស គៅក្ញង ថ្នាក់ 

ដដល រាន ក្�លុំបាក គដើម្តី នធិយ� ពតី 

អាោហ៍ពធិោហ៍ អេ់កល្ ជានធិច្ច ។ 

ប្រធាន្រទ គនះ ប្រដហល ជា លុំបាក 

េបរា្រ់ ពួកគ្ គ្រើេធិន ឪពុក រាតា� 

ពួកគ្ បាន ដលងលះ ោនា គ្រើេធិន ជា 

ឪពុក រាតា� ឬ ោុំង ឪពុក នធិង រាតា� 

មធិនដមន ជា េរាែធិក សាេនាចបក 

គ្រើេធិន ពួកគ្ ជាប្ួសា� ដដល 

ឪពុក ឬ រាតា� ចុង ឬ គោ�សា� ដត 

សាថានភាព ប្ួសា� គែ្សងៗ គទៀត ។ 

គៅគពល អ្ក ្រគបងៀន ពតី គោលលទ្ធិ នន 

អាោហ៍ពធិោហ៍ដ៏គៅអេ់កល្ជានធិច្ច 

េរូម ប្រ�័ត្ ចុំគោះ តបមរូវក្� នធិង កង្វល ់

�្រេ់ េធិេ្ស ោុំង គនះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:៣–៣៣

• បតើរាៃលទ្ធ្លអ្វរីខលែះចំបោះរោរបដិបសធបៅៃឹងបសច្រតេរីសញ្ញ្ា ្រីៃិងអស្់រល្បអស់រោលជាៃិច្ច?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

សំណួរបៃះអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យជាបង់ទាសរាៃៃព័យថាបុ្ ្គលរានា្រ់កតវូោៃបញ្ប់បៅ្រ្ននុងដំបណើររោរដ៏អស្់រល្ប

របស់ខលែលួៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់សៃយាដល់អស់អ្ន្រថដលបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស្់រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ច។

• បោងរាមខ6,បតើបយើងទទួលអ្វរីខលែះបបើសិៃបយើងបសាមះកតង់ចបំោះបសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ច?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះអ្ន្រអាចចង់ចង្អនុលបរ្ហាញពរីភាព្្ទនុយោនារវងរោរជាប់បទាសឬរារាំងមិៃឲ្យរី្រចបកមើៃ

ៃិងរោរទទួល«ភាពបោរបពញនៃសិរីល្អ[របស់កពះអរាចស់]»)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាជាញឹ្រញាប់មៃុស្សបធ្វើ្រិច្ចសៃយាឬ្រិច្ចកពមបកពៀងជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យ

អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:៧ឲ្យឮៗ។សូមចាត់រាំងសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលអ្វរីថដលប្រើតប�ើង

បលើមៃុស្សថដលចុះ្រិច្ចសៃយាបៅបពលពួ្រប្សាលាប់។សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតថស្វងរ្រល្រ្ខខណ្ឌពរីរសករាប់

បសច្រតេរីសញ្ញាថដលកតូវោៃភាជាប់បនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់។

• បតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចបំោះមៃុស្សថដលបធ្វើ្រិច្ចសៃយាបនាះ?(ពួ្រប្ោៃបញ្ចប់បៅបពលសាលាប់)។

• បោងរាមខ៧,បតើចំណុចពរីរោ៉ាងថដលកតវូថតប្រើតប�ើងសករាប់បសច្រតេរីសញ្ញាបដើម្បរីកតូវោៃភាជាប់បនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់

បនាះជាអ្វរី?(វកតូវថតោៃបធ្វើប�ើងរាមរយៈសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាពបហើយវកតូវថត«ចូលបហើយភាជាប់បោយកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសៃយា»)។

សូមពៃ្យល់ថា«កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ឺជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសៃយា។���កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្រីសៃយាបធ្វើជា

សា្រ្សរីដល់កពះវរបិរាថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្្ររីសប្រ្គះកតវូោៃបធ្វើប�ើងោ៉ាងកតឹមកតវូបហើយថាបសច្្ររីសញ្ញាថដលោៃទា្់រទង

ជាមួយៃឹងព្ួរប្កតូវោៃរ្រសាទ្ុរ»(បសច្្ររីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយកពះវិញ្ញាណនៃបសច្រតេរីសៃយា»scriptures.
lds.org)។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃខ៧មតេងបទៀតបហើយសបង្ខបវជាបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍មួយនៃបោលលទ្ធិ។

សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រតេរីថ ល្ែងរោរណ៍ថដលកសបដៀងោនាបៃះបៅ

ៃឹងបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖មាៃផតគសចក្តបីសញ្ញាផ�លពតូវបាៃគធ្ើគ�ើងតាមរយៈសិទ្ធិអំណាចប្្ជិតភា្ពតឹមពតូវ

ប៉គុណាណរះៃិងពតវូបាៃែសារភាជាប់គោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃគសចក្តបីសៃយាគបើមិៃ�ូគច្រះគទវាៃឹងពតវូបញ្ចប់គៅគ្លោលាប់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យពកងរី្ររោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមឲ្យព្ួរប្ៃិោយមតេងបទៀតជាឃ្លាកសបវិញ។សូមសរបសរចបមលែើយ

របស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ថដលកសបដៀងោនាបៃះបៅៃឹងបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបៃះ៖គៅគ្លគសចក្តបីសញ្ញាពតូវបាៃគធ្ើគ�ើងតាមរយៈសិទ្ធិអំណាចប្្ជិតភា្ពតឹមពតូវៃិងពតវូបាៃែសារភាជាប់

គោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃគសចក្តបីសញ្ញាវាៃឹងគៅជាប់ជាៃិរៃ្តរ៍។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:៨–១4បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបៃតេ្រំណត់ល្រ្ខខណ្ឌនានានៃ

ក្ឹរត្យវិៃព័យៃិងពិធរីបរិសុទ្ធរបស់កទង់។កទង់ោៃកបរោសថាអ្វរីក្ប់ោ៉ាងថដលកទង់ោៃបបងកើតប�ើងៃឹងបៃតេបៅជាៃិរៃតេរ៍បែុថៃតេអ្វរី

ប្្សងបទៀតៃឹងកតូវបំផ្លាញបចាលបៅទរីបញ្ចប់។

សូមអបញជើញសិស្សបួៃនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១៥–១៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀបពរីោ៉ាងថដលបុរសៃិងកសតេរីអាចចូលបៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ជាមួយោនា។បនាទាប់ម្រ

សូមអាៃឧទាហរណ៍ខាងបករោមបៃះឲ្យឮៗ។បនាទាប់ពរីឧទាហរណ៍ៃិមួយៗសូមសួរសិស្សថាបតើរាៃបសច្រតេរីពិតអ្វរីខលែះ

ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១៥–១៨អៃុវតតេបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។

ឧទាហរណ៍ទរី១៖បុរសៃិងកសតេរីមួយ្ូកសឡាញ់ោនាបោរពចបាប់កពហ្ចារីភាពបហើយបរៀបរោរោ៉ាងរ្ីររាយបោយអ្ន្រដឹ្រនាំ

រោឋា្ិោល្រ្ននុងមូលោឋាៃ។ពួ្រប្ពុំោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើយ។ពិធរីបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍របស់ពួ្រប្

រាៃោ្រ្យ«រហូតទាល់ថតបសច្រ្រីសាលាប់បំថប្រអ្ន្របចញ»។ពរីរបរីឆ្នាំបករោយម្រសាវាមរីរានា្រ់បនាះោៃសាលាប់បោយបកោះថានា្រ់

ចររាចរណ៍។បតើបសច្រតេរីពិតណ្ខលែះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១៥–១៧អៃុវតតេចបំោះ

បរឿងបៃះ?(សាវាមរីៃិង្រោិបៃះពុំោៃបៅថតបរៀបរោរជាមួយោនាបទៀតប�ើយ)។

ឧទាហរណ៍ទរី២៖បុរសៃិងកសតេរីមួយ្ូោៃបរៀបរោរបហើយ។ព្ួរប្សៃយាៃឹងោនាថាពួ្រប្ៃឹងកសឡាញ់ោនាជាៃិច្ចបហើយ

ថាពួ្រប្ៃឹងបៅជាមួយោនារហូតបែុថៃតេពួ្រប្ពុំោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើយ។ពួ្រប្ប�ឿថាបោយសារបសច្រតេរី

កសឡាញ់របស់ព្ួរប្បនាះកពះៃឹងអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្បៅជាមួយោនាជាៃិរៃតេរ៍។បតើបសច្រតេរីពិតណ្ខលែះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១៨អៃុវតតេចំបោះបរឿងបៃះ?(អាោហ៍ពិោហ៍របស់ពួ្រប្ៃឹងមៃិបៃតេបទៀតប�ើយបនាទាប់

ពរីពួ្រប្សាលាប់បៅ)។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:៣–៣៣

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:១៩–៣៣

្្ះអម្ចាស់សនយា្រែទាន្ រជ័យដល់អស់អ្នកតដលជររ្តាម្កឹែ្យវិន័យននអាោហ៍្ិោហ៍ជសជ�សាទាល

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបទពិបសាធៃ៍ខាងបករោមថដលោៃថច្រចាយបោយថអលបឌើរថអៃរ្ីរអព័រហាវាឡាថប៊ឡានៃ

ពួ្រចិតសិបនា្់រ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្រ់សាដាប់រ្របមើលអ្វរីថដលបធ្វើឲ្យថអលបឌើរៃិងស៊ិបស្ទើរហាវាឡាថប៊ឡាប្រើតទុ្រ្ខបហើយអ្វរីថដល

បធ្វើឲ្យពួ្រោត់រី្ររាយ។

« គៅគពល ខ្ញុំ បតឡ្រ់ មក ពតី គ្រេកកមមេ វិញ ខ្ញុំ បាន ែួ្រ នឹង �ុវនា�ី ដ៏ បេេ់ សាអាត រានាក ់។. . . នាង បាន គ ្្វើ ឲ្យ 

ខ្ញុំ ជា្រ់ ចធិត្ តាុំងពតី បោ ដុំ្ររូង ដដល ខ្ញុំ បាន ែួ្រ នាង ។

« ភ�ិយ �្រេ់ ខ្ញុំ បាន ោក់ គោលគៅ គ�ៀ្រក្� គៅបពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គោះជា ក្ល គនាះ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ 

ដដល ែធិត ្រុំែុត តបមរូវ ឲ្យ គ�ើង គ្្វើ ដុំគណើ� គបចើន ជាង ៦៤០០ ្តីឡជូ ដម៉បត ក៏ គោ� ។

« ពធិ្តី គ�ៀ្រក្� េ៊ីវិល �្រេ់ គ�ើង រាន ោុំង គ�ឿង �ីករា� នធិង គកើត ទុកខេ ដ ធ្ិត គ�ើង បាន គ�ៀ្រក្� ដដល រាន 

ក្ល្រ�ិគច្ទ គពល គ�ើង ្រញ្ច្រ់ ែតីវិត គនះ ។ ម្ន្តី គនាះ បាន ប្រក្េ ោក្យ ថ្ ‹ គហើ� ឥឡជូវ គនះ ខ្ញុំ េរូម ប្រក្េ ថ្ អ្ក ្ ឺ ជា សាវាមតី 

នធិង ភ�ិយ › ្រ៉ុដន្ ្រន្ធិច គបក្� មក ោត់ បាន នធិយ� ថ្ ‹ ដល់គពល សាលា្់រ អ្ក នឹង ដ្រក ោនា › ។

« ដរូគច្ះ គោ� រាន ក្�លះ្រង់ គនាះ គ�ើង បាន ទធិញ េុំ្រុបត �ន្គហាះ គៅ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គមសា អា�ីហ្សជូណា ។

« គៅគពល គ�ើង លុត ែង្គង់ ចុះ គលើ អាេនា ននបពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ អ្ក្រគបមើ ដដលរាន េធិទ្ធិ អុំណាច រានាក់ បាន ប្រក្េ 

ោក្យ ដដល ខ្ញុំ ចង ់សាតា្រ់ �រូ� មក គហើ� ដដល បាន ប្រក្េ ថ្ ពួកគ�ើង ្ ឺ ជា សាវាមតី នធិង ភ�ិយ េបរា្រ់ គវលាក្លគនះ នធិង 

�ហរូតដល់ភាពអេ់កល្ ជានធិច្ច » (« The Home: The School of Life, » Ensign ឬ Liahona,  ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

២០១៣  ទុំព�័ ១០២ ) ។

• បហតុអ្វរីក្ួសារហាវាឡាថប៊ឡាពុំបពញចិតតេជាមួយៃឹងអាោហ៍ពិោហ៍ស៊ីវិលរបស់ពួ្រប្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១9–២១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់សៃយាដល់អស់អ្ន្រថដលពិតចបំោះបសច្រតេរីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ច។

បោយសារវ ្្គកពះ្ម្ពរីរបៃះថវងបហើយពិោ្រយល់បនាះអ្ន្រអាចចាំោច់ឈប់ពរីរបរីដងបដើម្បរីពៃ្យល់បហើយបឆលែើយសំណួរ។ពព័ត៌រាៃ

ខាងបករោមបៃះអាច�ួយដល់អ្ន្រោៃថដរ៖

ោ្រ្យងៅជាប់រាៃៃព័យថាទទួលឬបៃតេដូបច្នះឃ្លា«បៅជាប់្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញារបស់បយើង»(ខ១9)ៃិង«បៅជាប់ៃឹង

ក្រឹត្យវិៃព័យរបស់បយើង»(ខ២១)រាៃៃព័យថាបៃតេបៅពិតចំបោះបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កពះអរាចស់។

ខ១9រាៃរោរសៃយាថដលថាបបើសិៃបុរសៃិងកសតេរីបរៀបរោរបៅ្រ្ននុង«បសច្រតេរីសញ្ញា្្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ច»

បហើយ«បសច្រតេរីសញ្ញាបនាះោៃភាជាប់ដល់ពួ្រប្បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសៃយា»បនាះពួ្រប្«ៃឹងកតូវោៃបករោ្រ

ប�ើងបៅ្រ្ននុងដំបណើររស់ប�ើងវិញបលើ្រទរីមួយបហើយ���ក្ងបលលែព័ងកទាំងឡាយៃ្រទាំងឡាយ្រ្សកតបុរីទាំងឡាយៃិងអំណ្ច

ទាំងឡាយ»ដរាបណ្ពួ្រប្«បៅជាប់្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញារបស់បយើងបហើយមិៃកបកពតឹតេិឃ្ត្រម្បោយរោរ្រំចាយ្មអ្ន្រ

ថដលោមៃបទាសប�ើយ»។(សូមបមើល្ ងដរ្�ៃិងស�១3២:២៧)។

ឃ្លា«ពូ�ដ៏បរិបូរៃិងបៃតេបនាទាប់ជាបរៀងដរាបតបៅ»(ខ១9)ៃិង«ពួ្រប្រាៃបៃតេបៅ»(ខ២0)សំបៅបលើរោរសៃយាថដល

ក្ួសារៃិងពូ�ពង្សរបស់បយើងអាចបៃតេរហូតអស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមសរបសរងបើសិន  

ងនាទះ បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបំពញចបនាលាះបដើម្បរីសបង្ខបរោរសៃយា

ថដលោៃ្ តេល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3២:១9–២១។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

ព្ួរប្អាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖

គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្តបីមានាក់រស់គៅតាមគសចក្តបីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើយអស់កល្អស់កាលជាៃិច្ចនៃអាោ�៍្ិោ�៍គនារះ្ ួកគគៃឹង

ទទួលបាៃភា្តគម្កើងគ�ើងៃិងសិរីល្អ។

គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្តបីមានាក់គៅជាប់ៃឹងគសចក្តបីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើយអស់កល្អស់កាលជាៃិច្ចនៃអាោ�៍្ិោ�៍គនារះ្ ួកគគៃឹង

មាៃការគកើៃគ�ើងនៃ្ ូជ្ង្ស�៏អស់កល្ជាៃិច្ច។

គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្តបីមានាក់គៅជាប់ៃឹងគសចក្តបីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើយអស់កល្អស់កាលជាៃិច្ចនៃអាោ�៍្ិោ�៍គនារះ

អាោ�៍្ិោ�៍របស់្ ួកគគៃឹងមាៃពបសិទ្ធិភា្រ�ូត�ល់អស់កល្អស់កាលជាៃិច្ច។

គបើសិៃបុរសមានាក់ៃិងពស្តបីមានាក់គៅជាប់ៃឹងគសចក្តបីសញ្ញា្ ្មបីគ�ើយអស់កល្អស់កាលជាៃិច្ចនៃអាោ�៍្ិោ�៍គនារះ្ ួកគគៃឹង

ផពបកាលាយ�ូចជាព្រះ។
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គមគ�ៀនទតី ១៣៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:៣–៣៣

សូមអាៃឧទាហរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

ឧទាហរណ៍ទរី3៖យុវ�ៃៃិងយុវនារីរានា្រ់ោៃ្ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយសិទ្ធិអណំ្ចបព្វ�ិតភាព។ពួ្រប្

ទាំងពរីររស់បៅបោយបសាមះកតង់បហើយបោរពបសច្រតេរីសញ្ញារបស់ខលែលួៃ។បតើបសច្រតេរីពិតណ្ខលែះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១9–២១អៃុវតតេចំបោះបរឿងបៃះបនាទាប់ពរីពួ្រប្សាលាប់បៅបនាះ?(អាោហ៍ពោិហ៍របស់

ពួ្រប្បៃតេជាៃិរៃតេរ៍។ពួ្រប្ៃឹងរោលាយដូចជាកពះវរបិរាថដល្ ង់បៅឋាៃសួ្៌បហើយៃឹងកតូវោៃកបទាៃពរជាមួយៃឹងសិរីល្អ

ភាពតបមកើងប�ើងៃិងក្ួសារអស់្រល្បជាៃិច្ច)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសាវាមរីៃិង្រិោកតវូថតបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបៅជាប់ៃឹងបសច្រតេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

រសប់ៅរាមកពះបៃ្ទតូលរបស់កពះបោរពកបតិបតតេិរាមក្ប់អស់ទាំងពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះរាៃ្ុណធម៌ៃិង

ស្រតេិសមកសឡាញ់ោនាបធ្វើរោររួមោនាបដើម្បរីបធ្វើជាឪព្ុររាតាយល្អចិញ្ចឹម្រូៃបៅបោយបសច្រតេរីកសឡាញ់ៃិងសុចរិតបហើយ

កត�ប់បៅកពះវិហារបរិសុទ្ធជាមួយោនាជាបទៀងទាត់)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:២២–២៥បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយបផ្តាតយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ជាពបិសស

ចបំោះរោរពិពណ៌នារបស់កពះអរាចស់អំពរីោ្រ្យ«ទាវារ»ៃិងោ្រ្យ«្លែតូវ»ថដលនាំបៅរោៃ់ភាពតបមកើងប�ើង។ពរីមុៃព្ួរប្អាៃ

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យចងរ្អៀ្របៅ្រ្ននុងខ២២រាៃៃព័យថាតូចឬោ៉ាងកបិតបកបៀៃថដលមៃិឲ្យអ្វរីមួយឆលែងរោត់ោៃ។

• បតើរូបភាពនៃទាវារដ៏ធំៃិង្លែតូវដ៏ទូលាយអាចតណំ្ងឲ្យទស្សៃៈបៅ្រ្ននុងសង្គមបច្ចនុប្បៃ្នអំពរីទំនា្រ់ទំៃង្ ូសាវាមរី្ រោិៃិង

អាោហ៍ពិោហ៍រាមរបបៀបណ្ខលែះ?បតើទស្សៃៈទាំងបៃះ្ ្ទនុយបៅៃឹងបសច្រ្រីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអស់រោលជាៃិច្ចខាង

អាោហ៍ពិោហ៍ោ៉ាងដូចបមតេច?

• បោងរាមខ២២ៃិងខ២៥,បហតុអ្វរីរាៃមៃុស្សជាបកចើៃោៃបរា�ព័យ្រ្ននុងរោរចូលរាម្ លែតូវចបង្អៀតថដលនាំបៅរ្រភាព

តបមកើងប�ើងោ៉ាងដបូច្នះ?(ពួ្រប្ពុំទទួលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទពុំចង់សាគល់កទង់ឬពុំបៅជាប់បៅ្រ្ននុងក្រឹត្យវិៃព័យកទង់)។

• បោងរាមខ២១–២4,បតើបយើងចាំោច់កតូវបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួល�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច?(សូមសបង្ខបចបមលែើយរបស់

សិស្សបោយសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបលើរោដារបខៀៃ៖គ�ើម្បីទទួលបាៃភា្តគម្កើងគ�ើងៃិងជបីវិតអស់កល្

ជាៃិច្ចគយើងពតូវផតោរល់ព្រះវរបិតាៃិងព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទផពបកាលាយ�ូចជា្ ួកពទង់គ�ើយគៅជាប់ជាមួយពកឹត្យវៃិរ័យរបស់

ពទង់)។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:២9–33បោយពៃ្យល់ថាអព័កោហាំបសាមះកតង់ៃិងបោរពរាមក្រឹត្យវិៃព័យ

នៃអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចរបស់កពះអរាចស់បហើយថាបលា្រោៃទទួលរោរសៃយានៃរោរប្រើៃប�ើងនៃពូ�ពង្សដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងបធ្វើរាមក្រឹត្យវៃិព័យរបស់កពះបនាះបយើងអាចរស់បៅជាមួយកទង់បហើយទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមបមើលសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះ

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយ

អ្ន្រអាចចង់អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ថច្រចាយអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូល។

សូមបញ្ចប់បោយបរ្ហាញរូបភាពក្រមុក្ួសាររបស់អ្ន្រ។សូមថច្រចាយអារម្ណ៍ៃិងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យនៃ

អាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបរៀបចំខលែលួៃ្រ្ននុងបពលឥ�តូវបៃះបដើម្បរីបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ

បហើយបរៀបអាោហ៍ពិោហ៏សករាប់ភាពអស្់រល្បជាៃិច្ច។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�ព័យថដលោៃសៃយា

បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២ៃិងបសច្រតេរីអំណរថដលោៃម្រពរីរោរបរៀបចំខលែលួៃសករាប់អាោហ៏ពោិហ៏្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា 

១៣២:១–២, ៣៤–៦៦
បមបរៀៃទរី១40៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:១–២,34–66

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:១–២,៣៤–៤៨

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតម្តងជរលការណ៍ននអាោហ៍្ ិោហ៍្ ហុ្ ន្ភា្

សូមចាប់ប ត្េើមបោយពៃ្យល់ថាខណៈថដលយែូថសបស្៊ីធ្ំរពុងបធ្វើរោរប្រថកបដ៏បំ្ ុស្ំៃិតនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់

បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3១បនាះបលា្រោៃអាៃអំពរីទំបៃៀមទរាលាប់នៃអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាពរបស់ពយារោរីសមព័យបុរាណ

(្រ៏កតូវោៃបៅពហុពៃ្ធភាព្ងថដរ)។្រ្ននុងទបំៃៀមទរាលាប់បៃះបុរសរានា្រ់កតូវោៃបរៀបរោរជាមួយ្ រិោថដល្រំពុង

បៅរាៃ�រីវិតជាបកចើៃនា្រ់។ពយារោរីោៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលោៃបរៀៃបហើយទរីបំ្ុតោៃយ្រសំណួរអំពរីអាោហ៍

ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពសួរដល់កពះវរបិរាបោយរោរអធិសាឋាៃ។

សូមសរបសរងលាកុប្្ិ្រ ១៦:១–៣បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពិពណ៌នាអំពរីស្រម្ភាពរបស់សារាែយ

ៃិងអាប់រាែមថដលបករោយម្របៅថាសារាែៃិងអព័កោហាំ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយ្ិតអំពរីសំណួរនានាថដលពួ្រប្អាចរាៃអំពរីកពឹតតេិរោរណ៍បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អាបរ់ាែម

ៃិងសារាែយ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធោៃសួរបៅបពលបលា្រោៃសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ទា្រ់ទងៃឹងរោរអៃុវតតេនៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យ្បពន្ចុរ្ឺជាោ្រ្យមួយ

ថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីកោប់ពរីកសតេរីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដលបៅសមព័យៃិងវប្បធម៌ថដលពួ្រប្ោៃរស់បៅថដលជា

កសតេរីថដលោៃបរៀបរោរបពញចបាប់ៃឹងបុរសរានា្រ់បែុថៃតេរាៃឋាៃៈ្រ្ននុងសង្គមទាបជាងកបពៃ្ធបដើម។កបពៃ្ធចុងមៃិថមៃជាថ្្ន្រនៃ

ទំបៃៀមទរាលាប់នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៅ្រ្ននុងសមព័យរោៃ់រោប់កតតួករារបស់បយើងប�ើយ)។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងហ្រុអ្ដី បាន ជា ្ពទះអរាចាស ់បញ្ជា បុរស និរ ្ស្ដី សុចរិ្រ ទាំរ ងនាទះ ឲ្យ ងធ្ើតាម 

ងោលការណ៍ នន អាោហ៍ពិោហ៍ ពហុពន្ភាព ងៅ ជំនាន់ ងនាទះ ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាររបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២,សិស្សអាចរ្រប�ើញចបមលែើយចំបោះ

សំណួរទាំងបនាះបៅបលើរោតារបខៀៃៃិងសំណួរប្្សងបទៀតថដលពួ្រប្អាចរាៃទា្រ់ទងៃឹងអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។សូម

អបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញអ�ំនុងបពលរោរស្ិរសាររបស់ព្ួរប្ន្ងៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:34–36ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុថដលអព័កោហាំៃិងសារាែោៃចាប់ប្្ើមអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

បរុព្វកថា
ខណៈដដលពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ កុំពុង គ្្វើ កុំដណ ្ មេតី ដ ៏្រុំែុេ ្ ុំនធិត នន បពះ្ម្ពតី� 

្រ៊ី្រ គៅឆ្នាុំ ១៨៣១ គនាះគលាក បាន េុុំ បពះអរាចាេ់ ប្រោន ក្��ល់ដឹង អុំពតី 

គលាកអ�្យគក្ ែុំនាន់ ្រុរាណ ដដល រាន ភ�ិយ គបចើន ជាងរានាក់ ។ គៅគពល គនាះ 

ពយាក្�ី បាន ចា្រ់គែ្ើម ទទួល វិវ�ណៈ គនះ ជា ចគមលៃើ� ចុំគោះ េុំណួ� �្រេ់ គលាក ។ ្ុ៉រនាមន 

ឆ្នាុំ គបក្� មក បពះអរាចាេ់ បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ពយាក្�ី នធិង ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� គែ្សង 

គទៀត ឲ្យ �េ់គៅ តាម គោលក្�ណ៍ នន អាោហ៍ពធិោហ ៍ពហុពន្ភាព ។ គៅក្ញង  ដខ 

កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៤៣ ខណៈ ដដល សាេនាចបក រាន ទតីសានាកក់្� កណាដាល គៅ ទតីបកុង 

គៅវរូ �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� គនាះ ពយាក្�ី បាន កតប់តា វិវ�ណៈ ដដល គលាក បាន ទទួល ។ 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣២ រាន កត់បតា អុំពតី ក្�្រគបងៀន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ 

ោក់ទង នឹង អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុពន្ភាព �ួម ោុំង ោក្យ ទរូនាមន ដល ់�៉រូដេ្រ នធិង 

អធិមរា៉ា េមេ៊ី្ ។

ង្បើេរាភារៈផដលរានអនុមតិ

េរាភា�ៈកមមេវិ ត្ីេធិកសា�្រេ់ថ្នាក់េធិក្ខា

សាលា នធិង ថ្នាក់វទិយាសាថានបតរូវបា

នែ្ល់ឲ្យជា្នធានេុំខាន់គដើម្តីែួ

�អ្កគ�ៀ្រចុំ នធិង ្រគបងៀន គមគ�ៀន 

ឲ្យ រាន ប្រេធិទ្ធិភាព ។ អ្ក អាច គប្រើ 

្នធាន ្រដនថែម ោុំងឡា� រាន ដរូច ជា 

ទេ្សនាវដ្តី សាេនាចបក គៅគពល 

អ្កោុំបទ ក្��ល់ដឹង �្រេ់ េធិេ្ស 

អុំពតី ្រណតាដុំ ្រទ្ម្ពតី� ។ ្នធាន ដនទ 

គទៀត មធិន ្ ួ� បតរូវ បាន គប្រើ គដើម្តី សាមន ឬ 

្រុំគែលៃើេ ប្រធាន្រទ គមគ�ៀន ឬ ្រគបងៀន 

្ុំនធិត នានា ដដល ពុុំ បាន ្រគងកើត គឡើង 

គោ� សាេនាចបក គឡើ� ។ េរូម្តី 

ដត រាន ្ នធាន ដដល បាន គបាះពុម្ ពតី 

មុន ក៏ គោ� ក ៏វា គៅ ដត អាច មធិន េម�ម្យ 

េបរា្រ់ គប្រើ គៅ ក្ញង ថ្នាក់គ�ៀន ដដ� ។ េរូម 

គបែើេគ�ើេ េរាភា�ៈ គមគ�ៀន គោ� ឆ្លាតនវ 

ដរូគច្ះ គមគ�ៀន អាច ្រគងកើត ឲ្យ េធិេ្ស រាន 

គេចក្តីែុំគនឿ នធិង ទតី្រនាទាល់ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:១–២, ៣៤–៦៦

• បោងរាមខ34,បហតុអ្វរី្រ៏សារាែអៃុញ្ញាតឲ្យអព័កោហាំយ្រ្ រោិមួយបទៀត?បតើរោរណ៍បៃះបបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរី

បោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖អាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្ពតវូបាៃអៃុមតិ្ បីព្រះអមាចាស់ផតគៅគ្លផ�លពទង់បញ្ជាឲ្យគធ្ើផតប៉ុគណាណរះ)។

• បតើរោរបោរពកបតិបតតេិរាមរបស់សារាែៃិងអព័កោហាំោៃ�ួយបំបពញអ្វរីខលែះ?(រោរសៃយារបស់កពះអរាចស់ចបំោះអព័កោហាំ

រួមរាៃរោរសៃយាថាអព័កោហាំៃឹងរាៃពូ�ពង្សបកចើៃរាប់មិៃអស់ដូចជាផ្កាយ[សូមបមើលបលា្ុរប្បតតេិ១៥:៥])។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោតារបខៀៃសូមបស្នើឲ្យពួ្រប្សរបសរោ៉ាកុប 

២:២៧, ៣០បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3២:34។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃ

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាអាោហ៍ពោិហបតេរីមួយកបពៃ្ធមួយ(អាោហ៍ពិោ៍រវងបុរសរានា្រ់ៃិងកស្រីរានា្់រ)

្ឺជាបទោឋាៃរបស់កពះចបំោះអាោហ៍ពិោហ៍លុះករាថតកទង់បញ្ជាឲ្យបធ្វើបែុបណ្ណះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:3៧–3៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីឧទាហរណ៍នានាបពលថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:39,4១–43បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជា្រ់ថាបៅបពលមៃុស្ស

អៃុវតតេបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាពអាកសព័យបលើបទបញ្ជារបស់កទង់បនាះពួ្រប្ពុរំាៃ្រំហុសៃឹងអបំពើោបនៃ

អំបពើ្រំ្ិតប�ើយ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ្រីកបសិៃបបើៃរណ្រានា្់រថដលអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្រ្ននុងល្រ្ខខណ្ឌណ្មួយ

ថដលកពះអរាចស់ពុំោៃបញ្ជាបនាះពួ្រប្បធ្វើខុសៃឹងអបំពើ្រំ្ិតបហើយ។(សូម្រត់ចំណ្ំថាោ្រ្យ្្រូវ បំផ្លាញ ងចាលបៅ្រ្ននុងខ

4១បរ្ហាញថាអស់អ្ន្រថដលរំលងបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខលែលួៃបនាះៃឹងកតូវបថំប្របចញពរីកពះៃិងពរីរាកសតេនៃបសច្្ររីសញ្ញា

របស់កទង់[សូមបកបៀបបធៀប្រិច្ចរោរ3:២២–២3;ៃរីនហ្វទរី១២២:២0])។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:40បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃ

រាៃកពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបធ្វើវ។

• បោងរាមខ40បតើកពះអរាចស់ៃឹងបធ្វើអ្វរី?(សាងប�ើងវិញៃូវរោរណ៏ក្ប់ោ៉ាង។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ«រោរណ៍

ក្ប់ោ៉ាង»សំបៅបលើចបាប់ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អនានាថដលកតូវោៃបបើ្រសថមតេងបៅ្រ្ននុងសមព័យរោៃ់រោប់កតតួករា

មុៃៗ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បទបញ្ញត្តិគ�ើម្បីរសគ់ៅតាមចបាប់អាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្

គៅក្នុងន្ងៃចុងគពកាយគឺជាផែ្កនៃការោដារគ�ើងវិញនៃការណ៍ទាំងឡាយ។[សូមបមើល្ ងថដរ្ិរច្ចរោរ3:២0–២១])។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:4៥,4៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកប្ល់ដល់យែូថសបស្៊ីធឲ្យនាំម្រៃូវរោរសាងប�ើងវិញៃូវរោរណ៏ក្ប់ោ៉ាង។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកប្ល់អ្វរីដល់យែូថសបស្៊ីធបដើម្បរីនាំម្រៃូវរោរសាងប�ើងវិញៃូវរោរណក៏្ប់ោ៉ាង?(្រូៃបសាៃិង

អំណ្ចនៃបព្វ�ិតភាព)។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះពរីខ4៥ៃិង4៨អំពរីអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាព?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍

ខាងបករោមបៃះបលើរោតារបខៀៃ៖អាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្អាចពតូវបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃផតតាមរយៈកូៃគោនៃ

ប្្ជិតភា្ផ�លពតូវបាៃពបទាៃ�ល់ពបធាៃនៃោសនាចពកផតប៉គុណាណរះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបដើមដំបូងនៃសមព័យរោៃ់រោប់កតតួករាបៃះ្រ្ននុងថ ្្ន្រមួយនៃរោរសាតារប�ើងវិញនៃរោរណ៍ទាំងឡាយកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ�ំនាៃ់បដើមមួយចំៃួៃឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពរាមរយៈ្រូៃបសា

បព្វ�ិតភាពថដលោៃរោៃ់បោយពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងកបធាៃសាសនាចក្របៃតេបនាទាប់បទៀត—កពិ្រហាំយែង់យែូហាៃ

ប្បលើរៃិងវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វ។បៅឆ្នាំ១៨90កបធាៃវូឌកដពុ្វបោយបកបើ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដថដលបនាះោៃទទួលវិវរណៈ

ថារោរអៃុវតតេនៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្ ួរថតបញ្ចប់(សូមបមើលបសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:៤៩–៦៦

្្ះអម្ចាស់្ រែទាន្្ះឱវា្រដល់យ៉តូសរែនិងអិមម្៉ាស្៊មី្ទាក់្រងនឹងអាោហ៍្ិោហ៍្ ហុ្ន្ភា្

សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីយែូថសបស្៊ីធរាៃរោរសាទា្រ់បស្ទើរបដើម្បរីចាបប់្តេើមអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។បលា្រោៃថ្លែងថា

បលា្រមៃិោៃចាប់ប្តេើមអៃុវតតេវប�ើយរហូតដល់បលា្រកតវូោៃកពរាៃថាបលា្រៃឹងកតូវបំផ្លាញបចាលបបើសិៃបលា្រមៃិបោរព

បធ្វើរាមបទបនាះ(សូមបមើល«Plural Marriage »Historical Record,ថខឧសភាឆ្នាំ១៨៨៧ទំពព័រ២២២)។

បោយសាររោរខ្វះឯ្រសារកបវតតេិសាកសតេបនាះបយើងពុំដឹងអំពរីរោរពយាោមដំបូងរបស់យែូថសបស្៊ីធបដើម្បរីបធ្វើរាមបទបញ្ញាតតេិ

បៃះប�ើយ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅឆ្នាំ១៨4១ពយារោរីោៃចាប់ប្តេើមបោរពរាមកពះបញ្ញាតតេិបៃះបហើយបបកងៀៃវ

ដល់សរា�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្របហើយបរីឆ្នាំជាងបករោយម្របលា្រោៃបរៀបរោរកបពៃ្ធបថៃថែមបទៀតកសបបៅរាម

ងចៀេវារការរា៉ានស្មន

េរូម កុុំ បា៉ានសាមន អុំពតី អាោហ៍ពធិោហ៍ 

ពហុពន្ភាព ថ្ ជា តបមរូវក្� មួ� េបរា្រ់ 

ន្� គេគឡសាទាល គឡើ� ។ គ�ើង ពុុំ 

រានចុំគណះដឹង ថ្ អាោហ៍ពធិោហ ៍

ពហុពន្ភាព នឹង ក្លា� ជា តបមរូវក្� មួ� 

េបរា្រ់ ភាពតគមកើង គឡើងគទ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:១–២, ៣៤–៦៦

រោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់។រោរបោរពកបតិបតតេិរាមរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធចបំោះកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីអៃុវតតេ

អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្ ឺជារោរសា្រល្បងមួយនៃបសច្រតេរី�ំបៃឿសករាប់បលា្រៃិងអិមរា៉ាថដលជា្ រោិបលា្រថដលបលា្រ

កសឡាញ់ោ៉ាងខាលាំង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:49–៥0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

ពរ�ព័យថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចបំោះយែូថសបស្៊ីធ។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាចបំោះយែូថសបស្៊ីធ?

• បោងរាមខ៥0,បហតុអ្វរីោៃជាកពះអរាចស់សៃយាពរ�ព័យទាំងបនាះចំបោះយែូថសបស្៊ីធ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:៥២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

កពះឱវទថដលកពះអរាចស់ោៃកបទាៃដល់អិមរា៉ាស្៊ីធ។

• បោងរាមខ៥២,បតើអិមរា៉ាោៃទទួលកពះឱវទអ្វរីខលែះ?(«អស់អ្ន្រណ្ថដលកតូវោៃកបទាៃដល់យែូថសបស្៊ីធជាអ្ន្រ

បបកមើបយើង»សំបៅបលើអស់អ្ន្រថដលោៃ្ សារភាជាប់ជាមួយៃឹងយែូថសបស្៊ីធ)។

សូមពៃ្យល់ថាបករៅពរីរោរបញ្ជាដល់អិមរា៉ាឲ្យទទួលអស់អ្ន្រថដលកតូវោៃ្ សារភាជាប់ជាមួយៃឹងសាវាមរីខលែលួៃបហើយកពះអរាចស់ោៃ

បញ្ជាឲ្យោត់បៅជាប់ៃឹងក្រឹត្យវិៃព័យរបស់កទង់បហើយអ្ព័យបទាសដល់យែូថសបចបំោះរោរកបកពតឹតេិរបស់បលា្រ។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:៥6បោយបសងៃៀមសាងាត់បដើម្បរីបរៀៃពរីអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃសៃយាដល់

អិមរា៉ាស្៊ីធ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីជាមួយអិមរា៉ាបបើសិៃោត់ៃឹងបោរពរាមបទបញ្ជារបស់កទង់បនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨4១យែូថសបស្៊ីធោៃចាបប់្តេើមបបកងៀៃដល់បុរសៃិងកសតេរីបសាមះកតង់ប្្សងបទៀតអំពរីបោលរោរណ៍

នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៃះ។បៅបពលដំបូងពួ្រប្្រ៏រាៃរោរលំោ្របដើម្បរីយល់ៃិងទទួលយ្របោលរោរណ៍បៃះ

ថដរ។ឧទាហរណ៍បៅបពលដំបូងថដលកពិ្រហាំយែង់ោៃបរៀៃពរីបទបញ្ញាតតេិបៃះបដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបនាះ

បលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបលា្ររាៃអារម្ណ៍ថាបលា្រចង់សាលាប់ជាជាងយ្រកបពៃ្ធបកចើៃ(សូមបមើលស៊ូសាយែង់បហ្គតៃិង

បលៀឌរីវីតសូ,[ឆ្នាំ១930]ទំពព័រ3២១)។បទាះបរីជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រដ៏បសាមះកតង់ទាំងបៃះរាៃរោរសាទា្រ់បស្ទើរៃិង

លំោ្រចបំោះបទបញ្ញតតេិបៃះបៅបពលដំបូង្រ៏បោយ្រ៏ពួ្រប្ោៃទទួលរោរបញ្ជា្រ់បរៀងៗខលែលួៃរាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយ

ទទួលយ្របោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៃះ។វីបលត្ិមបុល្រិោទរីមួយរបស់ថអលបឌើរបហុើបបើរស៊ី្ិមបុល

ោៃទទួលបហើយបធ្វើរាមបោលលទ្ធិនៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបហើយ«ពុំឆងៃល់ប�ើយថារោរបញ្ជានៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាពបនាះ្ ឺម្រពរីកពះដ្បិតកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងវដល់ោត់បៅ្រ្ននុងចបមលែើយចំបោះរោរអធសិាឋាៃ»(Helen Mar 
Kimball,បៅ្រ្ននុងOrson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball[ឆ្នាំ១96៧]ទំពព័រ3២៥សូមបមើល

្ងថដរទំពព័រ3២6–២៨)។

រោរអៃុវតតេអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាពោៃនាំឲ្យរាៃឧបស្្គបថៃថែមបទៀត។ដ្បិតដំបូងរោរអៃុវតតេបៃះបធ្វើប�ើងបោយលា្រ់លាម

បនាះោ្រ្យចចាមអារាែមោៃចាប់ប្តេើមរាលោលអំពរីអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រោៃបរៀបរោរកបពៃ្ធថ្មបទៀត។ោ្រ្យចចាមអារាែម

ទាំងបៃះបង្ខតូចបរ្កាច់បសច្រតេរីពិតោៃបង្ខតូចប្មះរបស់ពយារោរីៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតបហើយោៃបងកឲ្យរាៃ

រោរបបៀតបបៀៃប្រើៃប�ើងកបឆ្ំងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:63ឲ្យឮៗបោយចាបប់្តេើមជាមួយឃ្លា«ដ្បិតពួ្រប្កតូវោៃកប្ល់ដល់

ោត់»។ពរីមៃុអ្ន្រអាៃសូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបហតុ្លមួយថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាយែូថសបស្៊ីធ

ៃិងមៃុស្សដនទប្្សងបទៀតបដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបោលបំណង

ពបិសសបនាះ។

• បតើបទបញ្ញតតេិអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទលួលបៅ្រ្ននុងខ63?(កពះបញ្ញតតេិឲ្យបបងកើត្រូៃឲ្យចបកមើៃជាបកចើៃ

ប�ើងបហើយរាៃបពសបពញបលើថ្ៃដរី)។បតើរោរបបងកើត្រូៃឲ្យចបកមើៃជាបកចើៃប�ើងបហើយរាៃបពសបពញបលើថ្ៃដរី

រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(បបងកើត្រូៃបៅ)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញឃ្លាខាងបករោមបៅ្រ្ននុងខ63:«ដ្បតិរោរណ៍បៃះបហើយបទើប្រិច្ចរោរនៃកពះវរបរិារបស់បយើងោៃបៃតេបៅ»។

• បតើរោររាៃ្ូរៃបៅបធ្វើឲ្យឪពុ្ររាតាយរោលាយជាថ្្ន្រមួយនៃរោរបៃតេ្រិច្ចរោររបស់កពះវរបរិាសួ្៌ោ៉ាងដូចបមតេច?

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖
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គមគ�ៀនទតី ១៤០ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:១–២, ៣៤–៦៦

« គៅគពល ករូន រានាក់ បាន គកើត មក គោ� ឪពុក នធិង រាតា� គនាះពួកគ្ កុំពុង ្រុំគពញ ដែក្ នន ដែនក្� �្រេ់ 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គដើម្តី នាុំករូនគៅ មក គលើ ដែនដតី គនះ ។ បពះអរាចាេ់ រាន ្រន្ទជូល ថ្ ‹ គនះគហើ� ជា កធិច្ចក្� 

�្រេ់ គ�ើងនធិង េធិ�ី ល្អ �្រេ់ គ�ើង—្ឺ គដើម្តី នាុំ ឲ្យ រាន អមតភាព នធិង ែតីវិត ដ៏ គៅ អេ់កល្ ជានធិច្ច ដល់ 

មនុេ្ស › [ម៉រូគេ ១:៣៩] ។ ពតីមុន ពួកគ្ រាន អមតភាព គនាះពួកគ្ បតរូវដត រាន ែតីវិត �ដមង សាលា្រ់ េធិន » 

(Children » Ensign ឬ Liahona,  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព័� ២៨ ) ។ 

• ថ្្អ្របលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីខ63,បតើអ្វរីបៅជាមូលបហតុមួយថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុ

ពៃ្ធភាព?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់បាៃបញ្ជាឲ្យ

អៃុវត្តអាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្គ�ើម ប្ីែ្តល់ឱកាសបផៃ្ថមគទៀត�ល់ពបជារាពស្តរបស់ពទង់ចិញ្ចឹមកូៃគៅសុចរិតថ្វាយពទង់។

អ្ន្រអាចអាៃោ៉ា្រុប២:30)។

សូមបមើលសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃបៅបពល�ិតចាបប់្តេើមថានា្រ់បរៀៃ៖ងហ្រុអ្ដី បាន ជា ្ពទះអរាចាស់ បញ្ជា ឲ្យ បុរស 

នរិ ្ស្ដី សុចរិ្រ ទាំរ ងនាទះ ឲ្យ ងធ្ើតាម ងោលការណ៍ នន អាោហ៍ពិោហ៍ ពហុពន្ភាព ងៅ ជំនាន់ ងនាទះ ?អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យ

សបង្ខបដស់សិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរសិ្រសារបស់ខលែលួៃដ្រកសង់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២

ៃិងោ៉ា្រុប២:២៧,30ថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយសំណួរបៃះ។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបហើយថាបលា្រោៃទទួលកពមទាំងបោរពរាមវិវរណៈ

ពរីកពះ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា  

១២៩–១៣១; ១៣២:១–៣៣  

( គមគ�ៀន ទតី ២៨)
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១២9–១3១;១3២:១–33(បមបរៀៃទរី២៨)

ការសរៀបចំេមាភារេកមាបក់គូបសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែននជមជរៀនសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាងគបក្ម គនះ ្ ឺ ជាគេចក្តី េគងខេ្រនន បពតឹ្ធិក្�ណ៍ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១២៩–១៣១; ១៣២:១–៣៣ ( គមគ�ៀន ទតី ២៨ ) មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន 

ដដល អ្ក ្រគបងៀនគផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ ៍ដតពតី�្រតី ោុំង គនះ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល 

អ្ក ្ ធិតពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១២៩;១៣០:១–១១,២២–២៣)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា ក្�្រគបងៀន មួ� ចុំនួន �្រេ់ ពយាក្�ី�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ សា�ទរូត ពធិត ដដល បាន ្រញ្ចជូន មក ពតី 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ នឹង មធិន គបាក្រគញ្ឆោត គ�ើង គឡើ� ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គេើញ ថ្ គោលលទ្ធិ ោក់ទង នឹង េរាែធិក នន បកុម បពះ ។ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ 

ទុំនាក់ទុំនង ដដល គ�ើង អាច រាន គៅក្ញង ឋានេួ្៌ ្ ឺ ដរូច ោនា គៅ នឹង ទុំនាក់ទុំនង ោុំងអេ់ ដដល គ�ើង �ីករា� គៅគលើ ដែនដតី គនះ ្រ៉ុដន្ វា នឹង �ួម ្រញ្ចជូល 

ជាម�ួ េធិ�ី�ុងគ�ឿងននភាពអេ់កល្ជានធិច្ច ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣០:១២–២១)
គៅក្ញង គមគ�ៀនគនះ េធិេ្សបានគ�ៀន អុំពតីគោលក្�ណ៍ ខាងគបក្ម ៖ រាន បពះ ដតមួ� អង្គ ្ ត ់ដដល បជា្រដឹង ពតី គពល គវលា ពធិតបបាកដ នន 

ក្�យងមក ជា គលើក ទតីពតី� ។ ចុំគណះដឹង នធិង ្រញ្ញា ដដល គ�ើង បាន ទទួល គៅ ក្ញង ែតីវិត គនះ គនាះនឹង គៅ ជា្រ់ នឹង គ�ើង ក្ញង ដុំគណើ� �េ់ គឡើង វិញ ។ 

ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ចង់ ទទួល បាន ព�ែ័� ពតី បពះ គនាះ គ�ើង បតរូវដត គោ�ព តាមបកឹត្យវិន័� ដដល ប្្រ់បពះព� ោុំងអេ់ ដែ្អក គៅគលើ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣១)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១,  គនាះ ពួកគ្ បាន គេើញ ថ្ គដើម្តី ទទួល បាន កបមធិត ខ្ពេ់ ្រុំែុត នន ន្� 

គេគឡសាទាល គនាះ គ�ើង បតរូវ ដត ចរូល គៅ ក្ញង គេចក្តី េញ្ញា ្ មេតី គហើ� អេ់កល្ អេ់ក្ល ជានធិច្ច នន អាោហ៍ពធិោហ ៍។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� អុំពតី 

អតថែន័� នន ឃ្លា « ោក្យ ពយាក�ណ៍ ដ៏ពធិត ជាង » នធិង បាន គ�ៀន អុំពតី លកខេណៈ នន វិញ្ញាណ �្រេ់ គ�ើង ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:១–៣៣)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បានគ�ៀន ថ្ គៅគពល គេចក្តីេញ្ញា បតរូវបាន គ្្វើ គឡើង តាម��ៈ េធិទ្ធិ អុំណាច ្រព្វែធិតភាព បតមឹបតរូវ នធិង បតរូវបាន ែសា�ភាជា្រ់ 

គោ� បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នន គេចក្តីេញ្ញា វា នឹង ជា្រ់ ជា នធិ�ន្�៍ ។ ពួកគ្ ក ៏បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ ្រុ�េ រានាក់ នធិង បេ្តី រានាក ់គៅជា្រ់ នឹង 

គេចក្តីេញ្ញា ្ មេតី គហើ� អេ់កល្ អេ់ក្លជានធិច្ច នន អាោហ៍ពធិោហ៍ គនាះ ពួក គ្ នឹង រាន ក្�គកើនគឡើង នន ពរូែពង្ស ដ៏ អេ់ កល្ ជានធិច្ច ។

គសចក្ីគផដើម

សិស្សោៃសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១–33បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃរបស់ខលែលួៃបៅន្ងៃទរី4។បមបរៀៃន្ងៃបៃះអាច�ួយ

ពួ្រប្ឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើងពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២ទាំងអស់ៃិងបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។សិស្សៃឹងបបងកើៃរោរយល់ដឹងរបស់ខលែលួៃអំពរីមូលបហតុថដលអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពកតូវោៃអៃុវតតេរោលពរី

សមព័យមៃុ។

កំណ្់រចំណាំ ៖សិស្សោៃបរៀៃវ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរពរីរបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១30:២២–

២3ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3១:១–4។បៅបពលចាប់ប្តេើមបមបរៀៃបៃះសូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាល

ថានា្់រឲ្យពៃ្យល់អ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃម្រពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរទរីមួយបហើយសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតពៃ្យល់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ

បរៀៃពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរទរីពរីរ។
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គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:៣–៦,៣៤–៤៨

្្ះអម្ចាស់កំណែ់្ រីលកខេខណ្ននជសចក្តរីសញ្ញ្ា ្រីជហើយអស់កល្បអស់កាលជានិច្ចជហើយជរែើកសតម្តងជរលការណ៍នន

អាោហ៍្ិោហ៍្ ហុ្ន្ភា្

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ងហ្រុអ្ដី អាោហ៍ពិោហ ៍ដ៏ ងៅ អស់ កល្ ជានិច្ច សំខ្ន់ ចំងោទះ អ្ក ?

ងោយ ចាប់ងផ្ើម ពដី នេងៃ ងនទះ ង្រើ អ្ក នឹរ ងធ្ើ អ្ដី ខ្ទះ ងដើម្ដី ងរៀបច ំខ្បួន ចូល ងៅ ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ ងហើយ ងរៀប អាោហ៍ពោិហ៍ ចំងោទះ 

ងវលាកាល នរិ ភាពអស់កល្ ជានិច្ច ?

ង្រើ ពរជ័យ អ្ដី ខ្ទះ ណដល អាច ្្រវូបាន ទ្ទ្ួល ងៅក្នុរ ជដីវិ្រ ងនទះ ចំងោទះ អស់ អ្ក ណដល ងធ្ើតាម ្កឹ្រ្យវិន័យ របស ្់ពទះ ងដើម្ដី ្្រវូបាន 

ផសារភាជាប់ ងៅក្នុរ ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ពរីសំណួរទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២ន្ងៃបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាខណៈថដលយែូថសបស្៊ីធ្រំពុងបធ្វើរោរប្រថកបដ៏បំ្ុស្ំៃិតនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3១បនាះបលា្រ

ោៃអាៃអំពរីរោរអៃុវតតេនៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពរបស់ពយារោរីសមព័យបុរាណ(្រ៏កតូវោៃបៅពហុពៃ្ធភាព្ ងថដរ)។

្រ្ននុងរោរអៃុវតតេបៃះបុរសរានា្រ់កតវូោៃបរៀបរោរជាមួយ្ រោិថដល្រំពុងបៅរស់បកចើៃជាងរានា្រ់។ពយារោរីោៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលោៃបរៀៃបហើយទរីបំ្ុតោៃយ្រសំណួរអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពសួរដល់កពះវរបរិាបោយរោរ

អធិសាឋាៃ។

សូមសរបសរងលាកុប្្ិ្រ ១៦:១–៣បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពិពណ៌នាអំពរីស្រម្ភាពរបស់សារាែយ

ៃិងអាប់រាែមថដលបករោយម្របៅថាសារាែៃិងអព័កោហាំ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយ្ ិតអំពរីសំណួរនានាថដលពួ្រប្អាចរាៃអំពរីកពតឹតេិរោរណ៍បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អាបរ់ាែមៃិង

សារាែយ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលអ្វរីថដលពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធោៃសួរបៅបពលបលា្រោៃសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ទា្់រទងៃឹងរោរអៃុវតតេនៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យ្បពន្ចុរ្ឺជាោ្រ្យមួយ

ថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីកោប់ពរីកសតេរីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដលបៅសមព័យៃិងវប្បធម៌ថដលពួ្រប្ោៃរស់បៅថដលជាកសតេរី

ថដលោៃបរៀបរោរបពញចបាប់ៃឹងបុរសរានា្រ់បែុថៃតេរាៃឋាៃៈ្រ្ននុងសង្គមៃិងកសបចបាប់ទាបជាងកបពៃ្ធ។កបពៃ្ធចុងមៃិថមៃជា

ថ ្្ន្រនៃរោរអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៅ្រ្ននុងសមព័យរោៃ់រោប់កតួតករារបស់បយើងប�ើយ)។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងហ្រុអ្ដី បាន ជា ្ពទះអរាចាស់ បញ្ជា បុរស នរិ ្ស្ដី សុចរ្ិរ ទាំរ ងនាទះ ឲ្យ ងធ្ើតាម 

ងោលការណ ៍នន អាោហ៍ពិោហ៍ ពហុពន្ភាព ងៅ ជំនាន ់ងនាទះ ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាររបស់ព្ួរប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២,សិស្សអាចរ្រប�ើញចបមលែើយចំបោះ

សំណួរបលើរោតារបខៀៃៃិងសំណួរប្្សងបទៀតថដលពួ្រប្អាចរាៃទា្រ់ទងៃឹងអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាព។សូមអបញជើញពួ្រប្

ឲ្យសរបសរបសច្រតេរីពិតថដលពួ្រប្រ្រប�ើញអ�ំនុងបពលរោរសិ្រសាររបស់ព្ួរប្ន្ងៃបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3២:34–36ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលមូលបហតុថដលអព័កោហាំៃិងសារាែោៃចាប់ប្្ើមអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

• បោងរាមខ34,បហតុអ្វរី្រ៏សារាែអៃុញ្ញាតឲ្យអព័កោហាំយ្រ្ រិោមួយបទៀត?បតើរោរណ៍បៃះបបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរី

បោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖អាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្ពតូវបាៃអៃុមតិ្ បីព្រះអមាចាស់ផតគៅគ្លផ�លពទង់បញ្ជាឲ្យគធ្ើផតប៉ុគណាណរះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បោលរោរណ៍បៃះបនាះអ្ន្រអាចសូមឲ្យព្ួរប្អាៃោ៉ា្រុប២:២៧,30។អ្ន្រអាច្ តេល់

បោបល់ឲ្យសិស្សថាពួ្រប្អាចសរបសរបសច្រតេរីបោងបៃះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្រ្បរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១3២:34)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:3៧–3៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីឧទាហរណ៍នានាបពលថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។
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សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:39,4១–43បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជា្រ់ថាបៅបពលមៃុស្ស

អៃុវតតេបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពអាកសព័យបលើបទបញ្ជារបស់កទង់បនាះពួ្រប្ពុរំាៃ្រំហុសៃឹងអបំពើោបនៃ

អំបពើ្ំរ្ិតប�ើយ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ្រីកបសិៃបបើៃរណ្រានា្រ់ថដលអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្រ្ននុងល្រ្ខខណ្ឌណ្មួយ

ថដលកពះអរាចស់ពុំោៃបញ្ជាបនាះពួ្រប្បធ្វើខុសៃឹងអបំពើ្រំ្ិតបហើយ។(សូម្រត់ចំណ្ំថាោ្រ្យ្្រូវ បំផ្លាញ ងចាលបៅ្រ្ននុង

ខ4១បរ្ហាញថាអស់អ្ន្រថដលរំលងបសច្រ្រីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខលែលួៃបនាះៃឹងកតូវបថំប្របចញពរីកពះៃិងពរីរាកសតេនៃបសច្្ររីសញ្ញា

របស់កទង់[សូមបកបៀបបធៀប្រិច្ចរោរ3:២២–២3;ៃរីនហ្វទរី១២២:២0])។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:40យបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃ

កពះបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងបធ្វើវ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ«រោរណ៍ទាំងឡាយ»សំបៅបលើចបាប់ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អនានាថដលកតូវោៃបបើ្រសថមតេង

បៅ្រ្ននុងសមព័យរោៃ់រោប់កតួតករាមុៃៗ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បទបញ្ញត្តិគ�ើម្បីរសគ់ៅតាមចបាប់

អាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្គៅក្នុងន ង្ៃចុងគពកាយគឺជាផែ្កនៃការោដារគ�ើងវិញនៃការណ៍ទាំងឡាយ។(សូមបមើល្ ងថដរ

្រិច្ចរោរ3:២0–២១)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:4៥,4៨ឲ្យឮៗ។

• បតើបយើងបរៀៃអ្វរីខលែះបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរ

បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបលើរោតារបខៀៃ៖អាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្អាចពតវូបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃផតតាមរយៈកៃូគោ

នៃប្្ជិតភា្ផ�លពតូវបាៃពបទាៃ�ល់ពបធាៃនៃោសនាចពកផតប៉គុណាណរះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបដើមដំបូងនៃសមព័យរោៃ់រោប់កតួតករាបៃះ្រ្ននុងថ្្ន្រមួយនៃរោរសាតារប�ើងវិញនៃរោរណ៍ទាំងឡាយកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជាដល់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ�ំនាៃ់បដើមមួយចំៃួៃឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាពរាមរយៈ្រូៃបសា

បព្វ�ិតភាពថដលោៃរោៃ់បោយពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងកបធាៃសាសនាចក្របៃតេបនាទាប់បទៀត—កពិ្រហាំយែង់យែូហាៃ

ប្បលើរៃិងវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វ។បៅឆ្នាំ១៨90កបធាៃវូឌកដុព្វបោយបកបើ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដថដលបនាះោៃទទួលវិវរណៈ

ថារោរអៃុវតតេនៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្ ួរថតបញ្ចប់(សូមបមើលបសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣២:៤៩–៦៦

្្ះអម្ចាស់្រែទាន្្ះឱវា្រដល់យ៉តូសរែនិងអិមម្៉ាស្៊មី្ទាក់្រងនឹងអាោហ៍្ិោហ៍្ ហុ្ន្ភា្

សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីយែូថសបស្៊ីធរាៃរោរសាទា្រ់បស្ទើរបដើម្បរីចាបប់្តេើមអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។បលា្រោៃថ្លែងថា

បលា្រមៃិោៃចាប់ប្តេើមអៃុវតតេវប�ើយរហូតដល់បលា្រកតូវោៃកពរាៃថាបលា្រៃឹងកតូវបំផ្លាញបចាលកបសិៃបបើបលា្រមៃិបោរព

បធ្វើរាមបទបនាះ(សូមបមើល«Plural Marriage»Historical Record,ថខឧសភាឆ្នាំ១៨៨៧ទំពព័រ២២២)។

បោយសាររោរខ្វះឯ្រសារកបវតតេិសាកសតេបនាះបយើងដឹងោៃតិចតួចបំ្ុតអំពរីរោរខិតខំរោរពរីដំបូងរបស់បលា្របដើម្បរីបធ្វើរាម

កពះបញ្ញតតេិបៃះ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយបៅឆ្នាំ១៨4១ពយារោរីោៃបោរពបធ្វើរាមកពះបញ្ញតតេិបៃះបហើយបរីឆ្នាំជាងបករោយម្រ

បលា្រោៃបរៀបរោរកបពៃ្ធបថៃថែមបទៀតកសបបៅរាមរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចស់។រោរបោរពកបតិបតតេិរាមរបស់ពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធចបំោះកពះបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់បដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្ ឺជារោរសា្រល្បងមួយនៃបសច្រតេរី�ំបៃឿសករាប់

បលា្រៃិងអិមរា៉ាថដលជា្ រិោបលា្រថដលបលា្រកសឡាញ់ោ៉ាងខាលាំង។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3២:49–៥6បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃកពះឱវទដល់យែូថសប

ៃិងអិមរា៉ាស្៊ីធបហើយោៃសៃយាដល់ព្ួរប្ៃូវពរ�ព័យកបសិៃបបើពួ្រ្ៃឹងបោរពរាមបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨4១ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃចាបប់្តេើមបបកងៀៃដល់បុរសៃិងកសតេរីបសាមះកតង់

ប្្សងបទៀតអំពរីបោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៃះ។បទាះបរីជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រដ៏បសាមះកតង់ទាំងបៃះរាៃ

រោរសាទា្់របស្ទើរៃិងលោំ្រចបំោះបទបញ្ញតតេិបៃះបៅបពលដំបូង្៏របោយ្រ៏ពួ្រប្ោៃទទួលរោរបញ្ជា្រ់បរៀងៗខលែលួៃរាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយទទួលយ្របោលរោរណ៍នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៃះ។

សូមអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២:63ឲ្យឮបោយចាបប់្តេើមជាមួយឃ្លា«ដ្បិតពួ្រប្កតូវោៃកប្ល់ដល់អ្ន្រ

បនាះ»។ពរីមុៃអ្ន្រអាៃសូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបហតុ្លមួយថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាយែូថសបស្៊ីធ

ៃិងមៃុស្សដនទប្្សងបទៀតបដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបោលបំណង

ពិបសសបនាះ។(បនាទាប់ពរីអ្ន្រអាៃបហើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់បាៃបញ្ជាឲ្យ

អៃុវត្តអាោ�៍្ិោ�៍្ �ុ្ៃ្ធភា្គ�ើម្បីែ្តល់ឱកាសបផៃ្ថមគទៀត�ល់ពបជារាពស្តរបស់ពទង់ចិញ្ចឹមកូៃគៅថ្វាយពទង់។(អ្ន្រអាច

បមើលោ៉ា្ុរប២:30មតេងបទៀត)។

• បតើ«ឲ្យបបងកើត្រូៃជាបកចើៃប�ើងបហើយរាៃបពសបពញបលើថ្ៃដរី»បនាះរាៃៃព័យដូចបមតេច?(បបងកើត្រូៃបៅ)។

• បតើរោររាៃ្ូរៃបៅបធ្វើឲ្យឪពុ្ររាតាយរោលាយជាថ្្ន្រមួយនៃរោរបៃតេ្ិរច្ចរោររបស់កពះវរបរិាសួ្៌ោ៉ាងដូចបមតេច?
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩–១៣១; ១៣២:១–៣៣ ( គមគ�ៀនទតី ២៨ )

សូមបមើលសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃបៅបពល�ិតចាបប់្តេើមថានា្់របរៀៃ៖ងហ្រុអ្ដី បាន ជា ្ពទះអរាចាស់ បញ្ជា ឲ្យ បុរស 

និរ ្ស្ដី សុចរិ្រ ទាំរ ងនាទះ ឲ្យ ងធ្ើតាម ងោលការណ៍ នន អាោហ៍ ពោិហ ៍ពហុពន្ភាព ងៅ ជំនាន់ ងនាទះ ?អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យ

សបង្ខបដល់សិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរស្ិរសារបស់ខលែលួៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3២ៃិង

ោ៉ា្រុប២:២៧,30ថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយសំណួរបៃះ។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបហើយថាបលា្រោៃទទួលកពមទាំងបោរពរាមវិវរណៈ

ពរីកពះ(សូមបមើល្�ៃិងស�១3២:3៧)។

សមសរៀៃបនាទាប់(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣–១៣៥)

សូមសួរសិស្សពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើកបសិៃបបើព្ួរប្កតវូោៃឲ្យបក�ើសបរើសរវងរោរសាលាប់ឬរត់ប្ចខលែលួៃបចញពរីអស់អ្ន្រថដល

ោៃពយាោមសរាលាប់ពួ្រប្។ចុះកបសិៃបបើរោរបក�ើសបរើសបដើម្បរីកបឈមមុខៃឹងបសច្រតេរីសាលាប់អាចសប្រ្គះ�រីវិតរបស់ក្រុមក្ួសារ

មិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្រៃិងមៃុស្សដនទរាប់រយអ្ន្របទៀតបនាះ?បតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើដូចបមតេច?ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធរាៃឆៃ្ទៈបក�ើសបរើស

កបឈមមុខៃឹងបសច្រតេរីសាលាប់បោយៃិោយថា«ខញនុំបៅដូចជាបចៀមដ្ឹរបៅសំឡាប់បែុថៃតេខញនុំសងៃប់ចិតតេដូចជាកពឹ្រកពលឹមនារដូវបរៅតា»

(្�ៃិងស�១3៥:4)។សិស្សៃឹងអាៃអំពរីទុ្រករ្រម្របស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់។
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គមគ�ៀនទតី ១៤១

គោលលទ្ធិ នធិង  គេចក្តី េញ្ញា ១៣៣:១–៣៥
បមបរៀៃទរី១4១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១33:១–3៥

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:១–៣

្្ះអម្ចាស់្ិ្ណ៌នាអំ្ រីការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរ

មុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។(បសច្រ្រីថ្លែងរាៃបៅ្រ្ននុង

«Preparation for theSecond Coming » EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២004ទំពព័រ៧)។

« នេងៃ ងនទះ ខ្នុំរានអារម្ណ៍ បំផុស ឲ្យ និោយអំពដី សារបៈសំខ្ន់ នន ការ ង្្រៀមខ្បួន ស្រាប់្ពឹ្រ្ការណ ៍នាងពលអនា្្រ មួយ 

ណដល សំខ្ន់ ោ៉ារ ខ្លាំរ ចំងោទះ ងយើររានាក់ៗ–_____________________________» ( ណអលង�ើរ ោល្ិន ងអក អូក ) ។

សូមចាបប់្្ើមថានា្់របោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់បៅសាលាបរៀៃបហើយោៃដឹងថាអ្ន្រោៃប្លែចបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរកប�ងថដរឬបទ?បបើធាលាប់បតើអ្ន្រ

រាៃអារម្ណ៍ដូចបមតេច?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលថដលអ្ន្រោៃបកតៀមខលែលួៃោ៉ាងល្អសករាប់រោរកប�ងមួយបនាះ?

សូមបថង្វរអារម្ណ៍របស់សិស្សឲ្យបផ្ដាតបលើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែង

រោរណ៍បៃះឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្រសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើកពឹតតេរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្ិតថាថអលបឌើរអូ្រ្រំពុងថតសំបៅបៅបលើ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:១–3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

កពឹតតេរោរណ៍ថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃៃិងមូលបហតុមួយថាបហតុអ្វរីបយើងកតូវបកតៀមខលែលួៃបនាះ។(មុៃបពលសិស្សអាៃ

អ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាឃ្លា«លាតកពះោហុបរិសុទ្ធរបសក់ទង់»សំបៅបៅបលើកពះអរាចស់បបើ្រសថម្ងៃូវ្ររាលាំងៃិងកពះបចសាដា

របសក់ទង់ដល់ពិ្ពបលា្រ)។

• បតើកពឹតតេរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលកពះអរាចស់សបំៅបៅបលើ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ

បមើលបៅខ២បលខបោងក ។បនាទាប់ម្របំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរអូ្របៅបលើរោដារបខៀៃបោយរោរ

សរបសរការោរមកជាងលើក ទ្ដីពដីរ របស់្ពទះអរាចាស់ )។

• កសបរាមខ២បតើអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះពួ្រអាក្រ្រ់ឬពួ្រទុច្ចរិតបៅ្រ្ននុងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?(សិស្ស្ ប្បរី

កោប់ៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គៅក្នុងការយាងមកជាគលើកទបី្បីរព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃឹងយាងមកជៃំុំជំររះជំទាស់ៃឹង្ ួក

មៃុស្សអាពកក់។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្សសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្រ្បរខ២)។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ៣ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៣១ ��ៈគពលពតី� ន្ងៃ ្រនាទា្រ់ពតី បពះអរាចាេ់ បាន 

ដឹកនាុំ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ឲ្យ គបាះពុម្ពបពះ្ម្ពតី� នន បពះ្រញ្ញត្ធិ ពយាក្�ី បាន ទទួល វិវ�ណៈ 

ដដលបាន កតប់តា គៅក្ញង  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៣។ វិវ�ណៈ គនះ 

បតរូវ បាន ោក់្រញ្ចជូល គៅក្ញងក្�គបាះពុម្ព ឆ្នាុំ ១៨៣៥ នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 

េញ្ញា ជាកណ្ឌ ទតី ១០០ គហើ� បតរូវ បាន កុំណត់ទុកថ្ ជា គេចក្តី្រដនថែម �្រេ់ 

បពះ្ម្ពតី� ។  អ្កោុំងឡា� ណា ដដល កុំពុងគ្្វើក្� ជាមួ�នឹង ឯកសា� េ�គេ� 

គោ�នដ ក្លពតីគដើម រាន្រុំណងចង់ោក់ វិវ�ណៈ គនះ គៅ ខាង គបក្� គ្ នន ក្� 

គបាះពុម្ព ឆ្នាុំ ១៨៣៥ ។  វិវ�ណៈ នឹង បតរូវ បាន ដ្រងដចក ជាគមគ�ៀន ពតី� ។ គមគ�ៀន 

គនះ ពធិភាកសា អុំពតី្រញ្ជា �្រេ់បពះអរាចាេ់ ថ្ រាបេ្ �្រេ់បទង់ បតរូវ គ�ៀ្រចុំខលៃលួន គ្ នធិង 

អ្កដនទ េបរា្រ់ក្� យងមក ជា គលើក ទតីពតី� ។ វា ក៏ ពធិភាកសា អុំពតីក្�ពយាក�ណ៍ អុំពតី 

បពតឹ្ក្�ណ ៍ោុំងឡា� ដដលោក់ទង នឹង យង មកជាគលើក ទតីពតី� �្រេ់បទង់ នធិង រាែ្យនន 

េហេ្សវត្ស�៍ ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤១៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:១–៣៥

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:៤–១៦

្្ះអម្ចាស់រែញ្ជាដល់រា្ស្តររែស់្្រង់ឲ្យជរៀរែចំស្ម្រែ់ការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្្រង់

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីបរិបទនៃវិវរណៈបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថណនាំដល់្រណ្ឌចបំោះបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា១33។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលរបបៀបថដលវិវរណៈបៃះកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលពរីបដើមបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។បនាទាប់ពរីពួ្រប្រាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញសូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្រត់សរាគល់អំពរីរោលបរិបច្ទ

ថដលវិវរណៈបៃះថដលកតវូោៃ្ ្ល់ឲ្យ។សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈបៃះ្ ឺបៅបករៅលោំប់នៃរាតរិោបកោះថតវកតូវោៃោ្់របថៃថែម

ពរីបដើមដំបូងបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា។វិវរណៈបៃះៃិង្រណ្ឌ១កតវូោៃចងក្រងសករាប់វិវរណៈទាំងឡាយថដល

ោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលកតួសៗៃូវខ4បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយថស្វងរ្រៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃបញ្ជា

ដល់រាកសតេរបស់កទង់ឲ្យបធ្វើទា្រ់ទងៃឹងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ទង់។

• បតើកពះអរាចស់បញ្ជារាកសតេរបស់កទង់ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(បកតៀមខលែលួៃបហើយកបមូល្្នុំោនាបៅ្រ្ននុងសី៊យែូៃ)។

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖  ជួយ ងរៀបចំ ងយើរ ស្រាប់ 

ការោរមក ងលើកទ្ដីពដីរ របស់ ្ពទះងយសមូវ្្ដីស្ ។

សូមបំថប្រសិស្សជា្ូៗ។សូមអបញជើញនដ្ូឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:4–១6ជាមួយោនារ្របមើលៃូវោ្រ្យ

ៃិងឃ្លាថដលបបកងៀៃអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាបរ់ោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមអបញជើញនដ្ូៃិមួយៗឲ្យរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសុំសិស្សរានា្់រឲ្យបបំពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើ

រោដារបខៀៃបោយរោរសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបករោម្រថៃលែងទំបៃរ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីរបបៀបមួយចៃំួៃថដលបយើងអាចបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីររបសក់ពះអរាចស់សូម្ តចមលែងស្រម្ភាពដូចខាងបករោមសករាប់សិស្សរានា្រ់ៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ

បំបពញស្រម្ភាពជាមួយនដ្ូរបស់ព្ួរប្បហើយបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីថច្រចាយរោរយល់ដឹងរបស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

(អ្ន្រអាចៃឹងបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្មុៃបពលពួ្រប្ថច្រចាយជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ)។

ក្រគរៀបចំខ្លួនស្រាប់ក្រោងមកជាគលើកទីពីរ

 ១. េរូម ពធិភាកសា ជាមួ�នឹង នដ្រូ�្រេ់ អ្ក ថ្ គហតុអ្វតី ចគមលៃើ� ដដល បាន េ�គេ� គៅគលើ ក្ដា�គខៀន ហាក់ដរូចជា េុំខាន់  

គដើម្តី គបតៀម ខលៃលួន េបរា្រ់ ក្�យងមក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ដរូគច្ះ ។

 ២. េរូមកត់េរាគល់ នរូវឃ្លា ោុំង ឡា�អុំពតី បកងុបា្ី៊រឡជូន គៅក្ញង ខ ៥, ៧ នធិង ១៤ ។ គៅក្ញង បោ នន បពះ្ម្ពតី� េញ្ញា 

ចាេ់ ទតីបកុង បា្រ៊ីឡជូន ្ឺ ជា កដនលៃង មួ� នន គេចក្តីទុច្ច�ិត ដ៏ ្ ុំ ។ គៅក្ញង ខ្ម្ពតី� ោុំងគនះ បកុងបា្រ៊ីឡជូន បតរូវ បាន 

គប្រើ ជា នធិមធិត្�រូ្រ នន ភាព ខាង គលាកធិ� ។

 ក. គតើ វា អាច នឹងរានន័� យ៉ាងណា គៅគពល បពះអរាចាេ់ ដឹកនាុំ គ�ើង ឲ្យ  « គចញពតី បកុងបា្រ៊ីឡជូន » ? 

 ខ. គតើ គ�ើង អាច �ត់គភៀេ ពតី ទតីបកុង បា្រ៊ីឡជូន បានគោ� �គ្រៀ្រ ណា ? គតើ គ�ឿង ោុំងគនះ អាច គ�ៀ្រចុំ គ�ើង េបរា្់រ ក្� 

យងមក ជា គលើក ទតីពតី� យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

 ្. គតើ អ្កបានគ្្វើអ្វតីខលៃះ គដើម្តី ដក ខលៃលួន គចញពតី ឥទ្ធិពល ខាង គលាកធិ� ?

 ៣. េរូមអាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៣:១៥ សា�គឡើងវិញ គហើ��ក គមើល នរូវអ្វតី ដដលបពះអរាចាេ់បាន 

បពរាន ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ែុំនាន់ មុន កុុំ ឲ្យ គ្្វើ គៅគពលពួកគ្ គចញ ពតី បកុងបា្រ៊ីឡជូន ។ អ្ក អាច នឹង្រូេ ចុំណាុំ នរូវអ្វតី 

ដដលអ្ក �កគេើញ គហើ�ពធិចា�ណា អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល ក្� បពរាន គនះ អនុវត្ គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់ អ្ក ។

 ក. គតើអ្ក្ធិត ថ្ោក្យ « កុុំ រ្កគមើល គបក្� » ្រនាទា្រ់ពតី គ�ើង បាន ដកខលៃលួន គ�ើង គចញ ពតីឥទ្ធិពល ខាង គលាកធិ� 

រានន័� យ៉ាង គម៉ច ? ( គ�ើង « រ្ក គមើល គបក្� » គៅគពល គ�ើង ពយាយម លះ្រង់ ខាង គលាកធិ� 

្រ៉រូដន្ ្រនាទា្រ់មក បតឡ្រ់ គៅ ែលៃជូវ ចាេ់ �្រេ់ គ�ើង វិញ ។ ជាជាង អនុញ្ញាត ឲ្យ ដួងចធិត្ គ�ើង ផាលាេ់្រ្ជូ� គនាះ 

គ�ើងរានទុំគនា�ចង់ បតឡ្រ់គៅ �កែតីវិត ពតីមុន �្រេ់គ�ើង ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤១៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:១–៣៥

 ខ. គតើ គ�ើង អាច គ�ៀន គោលក្�ណ ៍អ្វតីគចញមក ពតី ខ ១៥  គនះ ?  ––––––––––––––––––––––––––––––––

 ្. េរូមពធិភាកសា ជាមួ�នដ្រូ �្រេ់អ្ក អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល�ុវវ័� ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� « ពុុំអាច រ្ក គមើល គបក្� » 

គៅគពល ពួកគ្ ខុំប្រឹងដប្រង�ីកចគបមើន ខាង វិញ្ញាណ គហើ� ចរូល មកក្ន់ដត ែធិត នឹង បពះអង្គេគ្រ្គះ ។

 េ. េរូម ្ ធិត អុំពតី មនុេ្ស ដដល អ្កសាគល់ ដដល ដតងដត ទន្ទឹង�ង់ចាុំ គបតៀមខលៃលួន ជានធិច្ច េបរា្រ់ក្� យងមក ជា 

គលើកទតីពតី� ។ គតើ អ្ក គមើល គេើញថ្ ពួកគ្ គ្្វើអ្វតីខលៃះ ? 

បនាទាប់ពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

(បដើម្បរី�ួយឲ្យសិស្សក្ប់រូបចូលរួមសូមអៃុញ្ញាតឲ្យនដ្ូប្្សងៗបឆលែើយតបចំបោះសំណួរប្្សងៗ)។បៅបពលសិស្សពិភា្រសា

ខ១៥ពួ្រប្្ ប្បរីកោប់បោលរោរណ៍មួយកសបដៀងោនាដូចខាងបករោម៖គបើគយើងពត�ប់គៅរកគសចក្ដបីទុច្ចរិតៃិងអំគ ើ្បាប

្បីអតបីតកាលរបស់គយើងវិញគនារះគយើងៃឹង្ ុំបាៃគពតៀមខលលួៃសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី ប្ីររបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគ�ើយ។

បោងកត�ប់បៅរោរសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃអំពរីអ្វរីៗទាំងឡាយថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យរាកសតេក្ប់រូបរបស់កទង់បកតៀមខលែលួៃជាបកសច

សករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:4–១៥ោ៉ាងរហព័ស

បហើយកោប់អំពរីខទាំងឡាយថដលបបកងៀៃបយើងអំពរីរបបៀបបដើម្បរី្ សាយដំណឹងល្អៃិងអបញជើញអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ។

• បតើខ្ម្ពរីរណ្ខលែះបបកងៀៃបយើងថាបយើងចាំោច់កតូវ្ សាយដំណឹងល្អបហើយអបញជើញអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ?

(សិស្ស្ ប្បរីកោប់ថាខ៨–១0)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីខទាំងបៃះអំពរី្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនា?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនាបែុថៃតេ

ពួ្រប្្ ួរថតកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖គៅគ្លគយើងផចកចាយ�ំណឹងល្អគនារះគយើងជួយអ្ក�នទឲ្យ

គពតៀមខលលួៃសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី្បីររបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរ

ចំណ្ំបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ឲ្យឮៗដូចខាងបករោមបោយ

ថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់ៃូវអ្វរីថដលថអលបឌើរ

អាៃ់បឌើរសិៃោៃកោប់ថាជារោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងៃិងជាវិធរីមួយថដលបយើងអាចបំបពញៃូវទៃួំលខុសកតូវបនាះ។

« ក្�ទទួលខុេបតរូវ ដ៏ ចាុំបាច់ មួ� �្រេ់ អ្ក ្ឺ បតរូវ ែួ� គ�ៀ្រចុំ មនុេ្ស ទទួល ក្�យង មក ជា គលើក ទតី ពតី� 

�្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ ។. . .

« គ្រេកកមមេ �្រេ់ អ្ក នឹង ក្លា� ជា ឱក្េ មួ� ដ៏ ពធិេធិដ្ឋ ក្ញង ក្�នាុំ មនុេ្ស ទរូគៅ មក �ក បពះ ប ត្ីេ្ទ គហើ� 

ែួ� គ�ៀ្រចុំ ពួកគ្ ទទួល ក្�យង មក ជា គលើក ទតី ពតី� �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ ។. . .

« . . . ពធិភពគលាក កុំពុង បតរូវបាន គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ ក្�យង មក ជា គលើក ទតីពតី� �្រេ់ បពះអង្គ េគ្រ្គះ 

គៅក្ញង ទុំហុំ ដ៏ ្ ុំ ម�ួ គោ�សា� ដត កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ តាម��ៈ អ្ក ែ្សព្វែសា� សាេនា �្រេ់ បទង់ » ( Preparing 
the World for the Second Coming, » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១១, ទុំព័� ៤៩, ៥០, 

៥១ ) ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថារោរបរៀបចំថតខលែលួៃឯងមិៃក្ប់កោៃ់សករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ�ួយអ្ន្រដនទឲ្យបរៀបចំសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃឹង�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀបចំខលែលួៃ្ ងថដរបោយរបបៀប

ណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ិតអំពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យចូលម្ររោៃ់ថត�ិតកពះក្រីស្ទ។សូមអបញជើញសិស្ស

ពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយរបបៀបថដលអ្ន្រដនទោៃ�ះឥទ្ធិពលៃិងោៃ�ួយដល់ពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្សបមើលប�ើងវិញ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:១6បោយបសងៃៀមសាងាត់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់

ោៃបញ្ជារាកសតេទាំងអស់ឲ្យបធ្វើបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរី�ួបកទង់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ១6ថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងៃឹង្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនា?

ការគូេចំណាំ

និរការេរងេរងេចក្ី

ពន្យល់បទគម្ីរបផន្ថម

�គ្រៀ្រ ដដល ជាែុំនួ� មួ� េបរា្រ់ េធិេ្ស 

គដើម ត្ីចងចាុំ នរូវ អ្វតី ដដល ពួកគ្ បានគ�ៀន 

្ឺ ្ រូេ ចុំណាុំ នធិងចា�គេចក្តីពន្យល់ 

្រទ្ម្ពតី� �្រេ់ពួកគ្ ។ ពួកគ្ អាច 

គ្្វើ ដរូចគនះ គោ�ក្� ្ រូេ្រនាទាត់ ពតី ខាង 

គបក្ម ផាត់ពណ៌ ឬ េគងខេ្រ ោក្យ ឬ 

ឃ្លា េុំខាន់ៗ ។ េធិេ្ស ក៏អា ចេ�គេ� 

គោលក្�ណ៍ ប្រសាេន៍ពយាក� នធិង 

ក្� �ល់ ដឹង គបរៅបែះផាទាល់ខលៃលួន 

នធិងចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ ោុំងឡា� គៅក្ញង 

ខ្ម្ពតី� �្រេ់ពួកគ្ ។ គោះ យ៉ាង ណា 

ក្តី  អ្ក្ួ� ដត គោ�ព េធិទ្ធិ គបែើេគ�ើេ �្រេ់ 

េធិេ្ស នធិង មធិន បតរូវ តបមរូវ ឲ្យ ពួកគ្ 

េ�គេ� គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� �្រេ់ ពួកគ្ 

គនាះគទ ។ ែ្ទញ�គៅ វិញ េរូម គ្្វើ ក្�គេ្ើ 

េុុំ នធិង អនុញ្ញាត ឲ្យ េធិេ្ស េគបមច 

ចុំគោះអ្វតី ដដល េម�ម្យេបរា្រ់ គ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤១៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:១–៣៥

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចកោប់បៅ្រ្ននុងខ១6ថដលៃឹង�ួយបយើងបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរី�ួបៃឹងកពះអរាចស់បៅបពល

កទង់ោងម្រ?(វិធរីមួយថដលសិស្សអាចសថមង្បោលរោរណប៍ៃះ្ឺថាគៅគ្លគយើងផពបចិត្តគនារះគយើងគពតៀមខលលួៃ

គ�ើម្បីជួបៃឹងព្រះអមាចាស់)។

• បតើរោរថកបចិតតេ�ួយបរៀបចំបយើងសករាប់រោរោងម្របលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមច្?

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ខ្នុំ នឹរ ង្្រៀមខ្បួន ខ្នុំ ស្រាប់ការ ោរមក ជា ងលើកទ្ដីពដីរ របស់្ពទះអរ្សង្ង្រទះ ងោយ . . .

ខ្នុំ នឹរ ជួយ អ្កដនទ្ ង្្រៀមខ្បួន ស្រាប់ការ ោរមក ជាងលើកទ្ដីពដីរ ងោយ . . .

បដើម្បរី�ួយសិស្សអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃសព្វន្ងៃបៃះសូមឲ្យពួ្រប្បំបពញបញ្ចប់បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើ

រោដារបខៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្ំរណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:១៧–៣៥

្្ះអម្ចាសោ់នជរែើកសតម្ង្្ឹែ្តការណ៍មួយចំនួនតដលជារែ់ទាក់្រងនឹងការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរនិងរាជ្យនន

សហស្សវែ្សរ៍ររែស់្្រង់

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរបបកងៀៃអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះកពះអរាចស់ោៃបរ្គប់

ឲ្យបយើងបកតៀមខលែលួៃ។

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗម្ងបទៀតដូបច្នះពួ្រប្រាៃនដ្ូ្ ្រី។សូមអបញជើញនដ្ូោ្រ់្រណ្ដាលឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា១33:១៧–២៥ជាមួយោនារ្របមើលកពឹតតេរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងៃឹងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមឲ្យនដ្ូោ្រ់្រណ្ដាលបទៀតបធ្វើដូចោនាជាមួយៃឹងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:២6–២៥។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពល

ក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញនដ្ូៃិមួយៗឲ្យបរៀបរាប់បៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវបរឿងមួយថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ១៧បតើបយើង្ួរបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?បហតុអ្វរីោៃជារោរណ៍បៃះ

សារៈសំខាៃ់ខាលាំងមលែែបះ?(បដើម្បរី�ួយសិស្សបឆលែើយតបសំណួរបៃះអ្ន្រអាចៃឹង្្ល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា៧:9,

១4–១9។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាឃ្លា«តកមង់្ លែតូវតូចថាវាយកទង់»ទា្រ់ទងៃឹងទៃំួលខុសកតូវរបស់បយើងបដើម្បរីថកបចិតតេ

បហើយ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទដូបច្នះពួ្រប្អាចថកបចិតតេទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយទទួលអំបណ្យទាៃនៃកពះវិ

ញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរថកបចិតតេបៅ្រ្ននុងរោរបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យរសប់ៅបោយសុចរិតបដើម្បរីពួ្រប្អាចទទួលោៃបទពិបសាធៃ៍នៃភាពបពញបលញរាមរោរសៃយា

របសក់ពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១៤២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា  

១៣៣:៣៦–៧៤
បមបរៀៃទរី១4២៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១33:36–៧4

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:៣៦–៤០

្្ះអម្ចាស់្រែកាសថាដំណឹងល្អតដលោនសាដារជ�ើងវិញនឹង្ែូវផសាយជចញជៅ្្រែ់កតនលែងក្ននុង្ិភ្ជោក

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃរាៃចិតតេរបំ្ើបោ៉ាងខាលាំងបដើម្បរី�ួបៃឹងៃរណ្រានា្រ់?(សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

បរៀបរាប់អំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយ្ ងថដរ)។

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរងសៀវងៅ 

សិល្បៈ ដំណរឹល្អ២009]ទំពព័រ66,សូមបមើល្ងថដរ

LDS .org

• បតើអ្ន្ររាៃចិតតេរំប្ើបបដើម្បរី�ួបៃឹងកពះអង្គសប្រ្គះបៅរោរ

ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់ថដរឬបទ?បហតុអ្វរី?

សូមពៃ្យល់ថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ៃឹងជាបទពបិសាធៃ៍ដ៏ថ្្អមថល្មបហើយអសាចរ្យមួយសករាប់

មៃុស្សមួយចៃំួៃបហើយវ្រ៏ជាបទពិបសាធៃ៍ដ៏្ ព័យខាលាច

សករាប់មៃុស្សប្្សងបទៀត្ ងថដរ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា

កពះអង្គសប្រ្គះរាៃកពះទព័យចង់ឲ្យមៃុស្សក្ប់រូបបកតៀមខលែលួៃ

សករាប់រោរោងម្ររបស់កទង់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១33:36–39ឲ្យឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើល្ ស្នុរាងថដលថាកពះអង្គសប្រ្គះសព្វកពះទព័យឲ្យ

មៃុស្សទាំងអស់បកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

របស់កទង់។

• បតើរាៃ្ ស្នុរាងអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំបៃះថដលថាកពះអង្គសប្រ្គះសព្វកពះទព័យឲ្យ

មៃុស្សទាំងអស់បកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់?(កទង់ោៃបញជតូៃបទវរាមួយអង្គ[ឬពួ្របទវរា]

ឲ្យសាដារដំណឹងល្អបៅបលើថ្ៃដរី។កទង់្រំពុងបញជតូៃព្ួរអ្ន្របបកមើរបសក់ទង់ឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អដល់មៃុស្សក្ប់រូប្ ងថដរ។

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន គនះ ពធិភាកសា នរូវ ដែ្ក ទតីពតី� នន វិវ�ណៈ ដដលបានកតប់តា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១៣៣។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បានទទួល វិវ�ណៈ គនះ គៅន្ងៃទតី ៣ ដខ វិច្ធិក្  

ឆ្នាុំ ១៨៣១ ។ វា គឆលៃើ� ត្រ គៅនឹង េុំណ�ួ ដដលពួកអ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា បាន រាន 

អុំពតី ក្� ែសា�ដុំណឹង ល្អ នធិងក្� ប្រមរូល ែ្ញុំវង្ស អ៊ីបសាដអល ។ វា ក៏ពធិពណ៌នាអុំពតីក្�

យងមកជាគលើកទតីពតី��្រេ់បពះអរាចាេ់ គហើ�ពន្យល់ នរូវ អ្វតី ដដល គ�ើង ចាុំបាច់បតរូវគ្្វើ 

គដើម្តីបានគ�ៀ្រចុំេបរា្រ់ ក្� យងមកជាគលើក ទតីពតី� ែងដដ� ។

បង្រៀនងដ្យ្ពោះវិញ្ញាណ

ក្ញង នាម ជា ប្រូ ្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ 

រានាក់ អ្ក បតរូវ ដេ្វង�ក ក្�ដណនាុំ ពតី 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្  េបរា្រ់ ក្� គ�ៀ្រចុំ 

គមគ�ៀន នធិងក្� ្រគបងៀន�្រេ់ អ្ក ។ 

« បពះវិញ្ញាណ បតរូវ បាន ប្រោន ដល់ អ្ក 

គោ� ោក្យ អ្ធិសាឋាន នន គេចក្តី ែុំគនឿ 

គហើ� គ្រើេធិនជា អ្ក រាល់ ោនា មធិន បាន 

ទទួល បពះវិញ្ញាណ គទ គនាះ អ្ក រាល់ ោនា 

នឹង មធិន បតរូវ ្រគបងៀន គឡើ� »  

(្. នធិង េ. ៤២:១៤) ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤២៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:៣៦–៧៤

• បតើៃរណ្ជាពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កពះថដលៃឹង្ សាយសារនៃដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ?

(សរា�ិ្រក្ប់រូបនៃសាសនាចក្រ្ឺជាពួ្រអ្ន្របបកមើនៃកពះថដលរាៃទំៃួលខុសកតូវបដើម្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយ

អ្ន្រដនទ។អ្ន្រអាចៃឹងកោប់ឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្៖ក្នុងនាមជា

្ួកអ្កបគពមើរបស់ព្រះគយើងអាចជួយអ្ក�នទឲ្យគពតៀមខលលួៃសពមាប់ការយាងមកជាគលើកទបី ប្ីរគោយការផចកចាយ

�ំណឹងល្អជាមួយ្ួកគគ)។

• កសបរាមខ3៨បតើបយើងកបរោសដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមច្?បតើអ្ន្រ្ិតថាវអាចរាៃៃព័យដូចបមតេចបដើម្បរីថច្រចាយ

ដំណឹងល្អ«បោយបៃលែឺសំប�ងោ៉ាងខាលាំង»?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចជាបយើង្ ប្បរីថច្រចាយដំណឹងល្អបោយចិតតេរោលាហាៃ

ៃិងបោយ�ំបៃឿស៊ប់)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:40បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលអ្វរីមួយប្្សងបទៀត

ថដលពួ្រអ្ន្របបកមើនៃកពះៃឹងបធ្វើពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• កសបរាមខ40បតើអ្ន្របបកមើរបស់កពះៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?(ពួ្រប្ៃឹងអធសិាឋាៃសុំសករាប់រោរ

ោងកត�ប់ម្រវិញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ)។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:៤១–៥៦

្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ្ ិ្ណ៌នាអំ្រីការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្្រង់

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:4១–4៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវពរ�ព័យទាំងឡាយថដលៃឹងប្រើតរាៃចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលអធិសាឋាៃបហើយរង់ចាំរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

របស់កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។

• កសបរាមខ4៥បតើកពះអរាចស់សៃយាអ្វរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងរង់ចាំកទង់បនាះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតប

សូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់បាៃគពតៀម្ រជរ័យ�៏ម�ិមាទាំងឡាយសពមាប់

អ្កទាំងឡាយផ�លរង់ចាំពទង់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោររង់ចាំកពះអរាចស់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(សូម�ួយសិស្សយល់ថាឃ្លា«រង់ចាំកពះអរាចស់»រាៃៃព័យ

បកចើៃជាងហួសពរីរោរកោៃ់ថតរង់ចាំឲ្យបពលបវលា្រៃលែង្ ុតបៅរហូតដល់កទង់ោងម្របនាះបទ។វរាៃៃព័យថាឃ្លាំចាំបមើល

បហើយបកតៀមខលែលួៃៃិងចូលរួមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរង់ចាំកពះអរាចស់ៃិងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរថ�្ហ្វរីអរហ�ិូៃនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើលស្រម្ភាពនានាថដលបយើង្ ួរបធ្វើបៅបពលបយើងរង់ចាំរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

« ចុំគោះអ្ករាល់ោនា ណា ដដល បាន ខ្វល់ ខាវា�អុំពតី អនា្ត. . .

« បពះ រាន បពះទ័� �ំពឹង ឲ្យ អ្ក រាន គេចក្តី ែុំគនឿ ប្្់របោន់ នធិង ក្�គ្រ្ជាញាចធិត្ គហើ� ទុកចធិត្ គលើ បទង់ 

គដើម្តី ្រន្ គៅ មុខ ្រន្ �េ់គៅ នធិង ្រន្ រាន ចធិត្ �ីករា� ។ បបាកដណាេ់ បទង់ មធិន រាន បពះទ័� �ំពឹង 

ឲ្យ អ្ក ្រែឈមមុខ នឹង អនា្តក្ល គោ� ្ មមេតា ( ដដល ហាក់ដរូចជា គបកៀមបកុំ នធិង ្រគណាដា� តាម 

វាេនា ) គនាះ គទ ដ្ធិត បទង់ រាន បពះទ័� �ំពឹង ឲ្យ អ្ក ឱ្របកគសា្រ �ក គហើ� ជរៀរែចំ អនា្តក្ល—

គដើម្តី គចះ បេឡាញ់ គហើ� អ�េ្របា� នឹង អនា្តក្ល គហើ� គ្្វើ ឲ្យ �ីករា� គឡើង គៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ អ្ក ។

« បពះ បទង់ ទន្ទឹង �ង់ចាុំ គោ� អន្ទះសា ចុំគោះ ឱក្េ គដើម្តី គឆលៃើ�ត្រ ក្�អ្ធិសាឋាន �្រេ់ អ្ក គហើ� ្រុំគពញ តាម គេចក្តី បបាថ្នា 

ដដល អ្ក រាន ដរូច ដដល បទង់ ធាលា្រ់ បាន គ្្វើ �ួច មក គហើ� ។ ្រ៉ុដន្ បទង់ ពុុំអាច គ្្វើ បានគទ គ្រើ អ្ក មធិនអ្ធិសាឋាន គហើ�បទង់ ពុុំ អាច 

គ្្វើ បាន គទ គ្រើ អ្ក ពុុំ េុ្រធិន ចង់បានគនាះ ។ េ�ុ្រ ឲ្យខលៃតី បទង់ពុុំអាច គ្្វើ បានគទ គ្រើអ្កពុុំគែឿ គនាះ » ( « Terror, Triumph,  
and a Wedding Feast » [Church Educational System devotional, ន្ងៃទតី ១២  ដខកញ្ញា ឆ្នាុំ ២០០៤],  

ទុំព័� ៣, speeches .byu .edu )   ។ 

• បតើថអលបឌើរហូ�ិៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបយើង្ប្បរីបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងរង់ចាំរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះអង្គសប្រ្គះ?
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គមគ�ៀនទតី ១៤២៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:៣៦–៧៤

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:46–4៧បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយបរៀបរាប់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃអំពរីមៃុស្សមួយចំៃួៃថដលៃឹងបៅបលើថ្ៃដរី្រ្ននុងកោនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។សិស្ស្ ប្បរីទទួលសាគល់ថាពុំថមៃ

មៃុស្សទាំងអស់ៃឹងសាគល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាៃរណ្បទបៅបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ទង់បនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:4៨–49ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវរោរពិពណ៌នាមួយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃរូបរាងោ៉ាងបមែចបៅបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់។

• បតើៃឹងរាៃសភាពជា្រ់លា្រ់ថបបណ្ខលែះអំពរីរូបរាងរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះបៅកោនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់?

(កទង់ៃឹងោងម្រ្រ្ននុងកពះពកសតេពណ៌ក្រហមបហើយកទង់ៃឹងបលចម្របៅ្រ្ននុងសិរីល្អដ៏មហរិា)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីៃិមិតតេរូបនៃកពះពកសតេពណ៌ក្រហម

របស់កពះអង្គសប្រ្គះសូមចង្អនុលបរ្ហាញោ្រ្យធុរទ្ំោំរ 

បាយជូរបៅ្រ្ននុងខ4៨។សូមោ្់ររាំងរូបភាពថដលរាៃអម

ម្រជាមួយនៃធុងទំោំងោយ�ួរ(្រ៏កតវូោៃបៅថាធុងកសា

្ងថដរបនាះ)ឬ្ ូរូបមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់បុរាណធុងកសា្ ឺជាោសាំងធំមួយថដលបកបើ

បដើម្បរីជាៃ់យ្រទ្ឹរទោំំងោយ�ួរបចញពរីថ្លែ។ោសាំងៃឹងកតូវ

ោ្់របំបពញបោយថ្លែទោំំងោយ�ូរបហើយមៃុស្សមួយចៃំួៃ

ៃឹងចូលបៅ្រ្ននុងោសំាងបនាះបហើយជាៃ់ទ្នាទាំពរីបលើថ្លែទោំំង

ោយ�ូរបដើម្បរីឲ្យទឹ្រវបចញម្រ។បៅបពលមៃុស្សជាៃ់បលើ

ទោំំងោយ�ូរពណ៌ក្រហមឬពណ៌សាវាយបនាះទឹ្រទោំំង

ោយ�ូរៃឹងកបឡា្់រជាប់ប�ើងៃិងសបមលែៀ្របំោ្រ់របស់ពួ្រប្

បោយពណ៌ក្រហមជាំ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១33:៥0–៥១ឲ្យឮៗ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីបសច្រ្រីយុតតេិធម៌

របស់កពះអរាចស់ោ៉ាងដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចៃឹងរំឭ្រសិស្ស

ថាព្ួរទុច្ចរិតថដលពុំកពមថកបចិតតេកតវូថតរងទ្ុរ្ខបៅរាម

តកមូវរោរនៃបសច្រ្រីយុតតេិធម៌បហើយៃឹងមៃិអាចធៃ់បៅ

្រ្ននុងន ង្ៃនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះបទ[សូមបមើល្�ៃិងស�3៨:៨]។កពះពកសតេពណ៌ក្រហមរបសក់ពះអរាចស់

ជាតណំ្ងឲ្យបលាហិតនៃពួ្រទុច្ចរិតថដលៃឹងកតូវោៃបំផ្លាញបចាលបៅបពលបសច្រ្រីយុតតេិធម៌ចា្រ់ម្របលើព្ួរប្

បៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:៥២–៥3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលព្ួរសុចរិតៃឹងចងចាំបហើយថ្លែងបៅកោនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់

អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីបសច្្ររីបមរាតា្ររណុ្របស់កពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:៥4–៥6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយកោប់ថាៃរណ្ៃឹងបលចបចញម្រជាមួយៃឹងកពះអង្គសប្រ្គះបៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

• បតើៃរណ្ៃឹងបលចបចញម្រជាមួយកពះអង្គសប្រ្គះបៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?(ពួ្រសុចរិតថដលោៃរស់បៅ

ពរីមុៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងថដលោៃរស់ប�ើងវិញបហើយបនាះៃឹងម្រជាមួយកទង់បៅ្រ្ននុងសិរីល្អរបស់កទង់។បថៃថែមពរីបលើ

បនាះពួ្រសុចរិតថដលរស់បៅៃិងោៃសាលាប់បៅបនាទាប់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងកតវូោៃរស់ប�ើងវិញបហើយបចញម្រចូលរួម

ៃឹងកពះអង្គសប្រ្គះៃិងអ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលបៅជាមួយកទង់។អ្ន្រអាចៃឹងថ្លែងថារោរណ៍បៃះរួមរាៃទាំងសរា�ិ្រ

ក្ួសារសុចរិតរបស់បយើងថដលោៃសាលាប់បៅ្ ងថដរ។ពួ្រសុចរិតថដលបៅរសប់ៅបលើថ្ៃដរីៃឹង«កតូវោៃបលើ្រប�ើង»

បៅ�ួបៃឹងកពះអង្គសប្រ្គះ[សូមបមើលថ្សសា�តូៃិចទរី១4:១៧,្�ៃិងស�១09:៧៥])។
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គមគ�ៀនទតី ១៤២៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:៣៦–៧៤

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:៥៧–៧៤

ដំណឹងល្អ្ែូវោនរែញជទូនជចញជៅជដើម្បរីជរៀរែចំតផនដរីស្ម្រែ់ការយាងមកជាជលើក្ររី្រីរររែស់្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូៗ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមជាមួយៃឹងនដ្ូពួ្រប្៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះបចញម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33អំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ?

បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលអ្ន្រ្ិតអំពរីកពឹតតេរោរណ៍ទាំងបៃះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:៥៧–6២

ជាមួយៃឹងនដ្ូរបស់ព្ួរប្បហើយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយអំពរីមូលបហតុថដលដំណឹងល្អៃឹងបចញបៅពរីមុៃរោរ

ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចស់។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងបរៀៃដំណឹងល្អបហើយរស់បៅរាមបនាះបយើងៃឹងបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីរ។

• កសបរាមខ6២បតើពរ�ព័យដ៏ធំបំ្ុតថដលបយើងៃឹងទទួលរាៃអ្វរីខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបសច្រ្រីពិត

ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្កទំាងឡាយណាផ�លផពបចិត្តគ�ើយផញកខលលួៃ្ួកគគគចញជាបរិសុទ្ធៃឹងទទួលជបីវិត

�៏អស់កល្ជាៃិច្ច)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សភាជាប់បោលរោរណ៍បៃះជាមួយៃឹងបោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃកោប់ពរីមុៃបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• បតើបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងខ6២ទា្រ់ទងបៅៃឹងបោលរោរណ៍ថដលបយើងកោប់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១33:4៥ថដលោៃថ្លែងថា«កពះអរាចស់ោៃបរៀបចំពរ�ព័យដ៏មហិរាទាំងឡាយសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរង់ចាំកទង់

ោ៉ាងដូចបម្ច»?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:63–៧4បោយពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអរាចស់ោៃកោប់អំពរី

្លវិោ្រមួយចៃំួៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលៃឹងពុំថកបចិតតេបហើយពុំបកតៀមខលែលួៃសករាបរ់ោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។្លវិោ្រ

មួយចំៃួៃទាំងបៃះរួមរាៃទាំងរោររោត់បចញពរីកពះអរាចស់ៃិងរាកសតេសុចរិតរបស់កទង់(សូមបមើល្�ៃិងស�១33:63)

បហើយ«កតូវោៃកប្ល់បៅឯបសច្រ្រីងងឹត»(្�ៃិងស�១33:៧២)រាៃៃព័យថាជាមៃុស្សទុច្ចរិតថដលោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុង

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃឹងកតូវចូលបៅ្រថៃលែងមួយថដលបៅថាសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណឬសាថាៃៃរ្រ(សូមបមើលបសច្រ្រីថណនាំ

ដល់បទ្ម្ពរីរ«សាថាៃៃរ្រ»scriptures.lds.org)។

បដើម្បរីបញ្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33ថដលោៃពកងឹងដល់រោរយល់ដឹង

ៃិងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបសក់ពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូម្ ិតអំពរីរោរអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យ

ថច្រចាយ្ ំៃិតទាំងបៃះជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសា។

េូមជួយេិេ្សឲ្យ

្រាប់អំពីទនំ្ក់ទំនរ

ងៅក្ននុរបទគម្ីរន្ន្

ដអលគឌើ� គដវីឌ គអ ដ្រដណា ក្ញង ករូ�៉ុម 

នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន ្រគបងៀន 

ថ្ « ក្�ភាជា្រ់ោនា ្ ឺ ជា ទុំនាក់ទុំនង 

ឬ តុំណ �វាង ្ ុំនធិត មនុេ្ស វតថែញ ឬ 

បពតឹ្ធិក្�ណ ៍នានា គហើ� ្រទ្ម្ពតី� 

រាន គពញ គៅ គោ� ក្�ភាជា្រ់ោនា 

គនះ ។. . . ក្� េរាគល់ គមើលប្រក្រ 

គោ� ក្�អ្ធិសាឋាន ក្� គ�ៀនអុំពតី នធិង 

ក្� ពធិចា�ណា ចុំគោះក្� ោក់ទង ោនា 

ដរូគច្ះ. . . នាុំ គៅ �ក ក្� �ល់ដឹង 

ដ៏្រុំែុេ ុ្ំនធិត » (« A Reservoir 
of Living Water » [ Church 
Educational System devotional, 
ន្ងៃទតី ៤ ដខ កុមៈ្ ឆ្នាុំ ២០០៧ ],ទុំព័� 

៤, speeches .byu .edu) ។ ពតីមួ� 

បោ គៅម�ួបោ េរូម ឈ្រ់ ម�ួេន្ទញះ  

ក្ញងអុំឡញង គមគ�ៀន គដើម្តី ពធិភាកសា អុំពតី 

ែុំនាញគនះ នធិង ែុំនាញ េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� 

ដនទគទៀត គោ�គលើកទឹកចធិត្ ដល់េធិេ្ស 

ឲ្យគប្រើ វា គៅក្ញង ក្�េធិកសា ផាទាល់ខលៃលួន 

�្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៤
បមបរៀៃទរី១43៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១34

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៤:១–៤

្រំនួលខុស្ែូវទាំងឡាយររែស់រោឋាភិោល្ែវូោនសាថារែនាជ�ើង

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រកសនមថាពួ្រប្្ំរពុងថតបបងកើតកបបទស្ ្រីមួយ។សូមថតងរំាងសិស្សរានា្រ់ឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុង

រោឋា្ិោល្ ្រីបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យយ្រ្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ម្រខាងមុខសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមសួរដល់សិស្សថដលជា

អ្ន្រដឹ្រនាំបនាះៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើចបាប់ណ្ខលែះថដលអ្ន្រចង់អៃុមតិឲ្យកបជា�ៃបៅ្រ្ននុងកបបទស្ ្រីបៃះអៃុវតតេរាម?(អ្ន្រអាចៃឹងសរបសរចបមលែើយ

របស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ។)

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថាចបាប់ណ្ខលែះថដលអ្ន្រដឹ្រនាំរបស់អ្ន្រោៃបបងកើតប�ើង?បតើអ្ន្ររាៃថ្ៃរោរបធ្វើរាមចបាប់ទាំងបនាះឲ្យោៃល្អ

្រកមិតណ្?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបោលបំណងរបស់រោឋា្ិោលមួយ្ ឺជាអ្វរី?

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34រាៃៃូវឯ្រសារមួយថដលកបរោសអំពរី�ំបៃឿរបស់សាសនាចក្រទា្រ់ទង

ៃឹងរោឋា្ិោលៃិងចបាប់ទាំងឡាយ។បៅន្ងៃទរី១៧ថខសរីហាឆ្នាំ១៨3៥ខណៈបពលរោរបរៀបចំចុងបករោយកតូវោៃបធ្វើប�ើង

បដើម្បរីបោះពុម្ពចបាប់ដំបូងនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញាបនាះអូលរីបវើរប្បឌើរីោៃបធ្វើជាអធិបតរីបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំទបូៅមួយ

នៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រ។បលា្រោៃបរ្ហាញឯ្រសារបហើយសរា�ិ្រោៃចូលរួមបោះបឆ្នាតបោយអនាម្ិរបដើម្បរីោ្រ់បញ្ចតូលវ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ ម្ពរីរ។យែូថសបស៊្ីធៃិងថ្ហ្វបឌើរិ្រ�រីវិលលាម្សថដលជាទរីកបឹ្រសាទរីពរីរបៅ្រ្ននុង្ណៈកបធាៃទរីមួយពុំរាៃវតតេរាៃ

បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំបៃះបទ។ពួ្របលា្រ្រំពុង្ សាយដំណឹងល្អបៅរដ្ឋមរីឈរីបហកៃ។បៅបពលពួ្របលា្រោៃកត�ប់ម្រវិញយែូថសប

ស៊្ីធោៃអៃុញ្ញាតឲ្យឯ្រសារបនាះកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សថដលជាអ្ន្រដឹ្រនាំអាៃៃូវបសច្រ្រីថណនា្ំរ្ននុង្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34ឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវមូលបហតុថដលពួ្របរិសុទ្ធរាៃអារម្ណ៍ថារោរកបរោស្ឺចាំោច់កតូវោៃ

បោះពុម្ព។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:១ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម។សូមឲ្យ

សិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់រ្របមើលថាបតើៃរណ្ជាអ្ន្របបងកើត្ ំៃិតអំពរីរោឋា្ិោលបហើយៃឹងបោលបំណងចម្បងនៃរោឋា្ិោល

ទាំងឡាយ។សូមអបញជើញសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យរ្របមើលអ្វរីថដលកពះរោៃ់ទៃំួលខុសកតវូជា្ លែតូវរោររបស់រោឋា្ិោល។

សូមអបញជើញក្រុមៃរីមួយៗឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បៅបពលសិស្សកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម

សូមសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

រោឋាភិបាលទាំងឡាយពតូវបាៃបគង្កើតគ�ើងគោយព្រះសពមាប់ជាពបគយាជៃ៍�ល់មៃុស្ស។

ម្ៃ្តបីរោឋាភិបាលគឺទទួលខុសពតូវចគំោរះព្រះសពមាប់ការណ៍ល្អៃិងសៃ្ដិសុខក្នុងសង្គម។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃ ទតី ១៧ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៣៥ ក្�ប្រែុុំ ទរូគៅ ម�ួ នន សាេនាចបក បាន 

គ្្វើ គឡើង គៅ ទតីបកុង ខឺត ឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ គដើម ត្ី ពធិចា�ណា គលើ រាតធិក្ ដដល បាន គេ្ើ 

េបរា្រ់ ក្�គបាះពុម្ពគលើក ដុំ្ររូង នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ។ គោ� សា� ដត 

ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ កុំពុង ដត គៅេួ�េុខទុកខេ ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅ  ទតីបកុង មតីឈតីគហកន 

គនាះ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បានគ្្វើជា អ្ធិ្រតតី ក្ញង ក្� ប្រែុុំ គនះ ។ គៅក្ញង ក្� ប្រែុុំ 

ពួក្រ�ិេុទ្ បាន គបាះគឆ្នាត គោ� អនាមធិក គដើម្តី ោក់្រញ្ចជូល នរូវគេចក្តីប្រក្េ ម�ួ 

ដដល  អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បាន ្ររ្ហាញោក់ទង នឹង ែុំគនឿ នន សាេនាចបក  ោក់ព័ន្នឹង 

�ោឋាភធិបាល នធិង ចបា្រ់ ោុំងឡា� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៣៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៤

• បតើរាៃវិធរីណ្ខលែះថដលអ្ន្រដ្ឹរនាំ្រ្ននុងរោឋា្ិោលអាចបធ្វើសករាប់រោរល្អៃិងសៃ្ិសុខ្រ្ននុងសង្គម?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

សិទ្ធិរបស់រោឋា្ិោលបរីោ៉ាង្ប្បរីរោរោរដល់បុ្្គលរានា្់រៗ។ពរីមុៃសិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាោ្រ្យធានា រាន ន័យថ្ 

សុវ្រ្ិភាព ឬ មិន ងល្ើស  ។

• កសបរាមខ២បតើសិទ្ធិអ្វរីខលែះថដលរោឋា្ិោល្ ប្បរីរាៃបដើម្បរីធានាសុវតថែិភាពដល់កបជាពលរដ្ឋរបស់ព្ួរប្?(«បសរីភាព

ខាងសតិសម្ប�ញ្ញៈខាងសិទ្ធិ,សិទ្ធិរោៃ់រោប់កទព្យសម្បតតេិៃិងសិទ្ធិរោរោរ�រីវិត»។អ្ន្រអាចៃឹងកោប់សិស្សថាកបធាៃ

ថអស៊រាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«�រីវិត,បសរីភាព[ៃិង]កទព្យសម្បតតេិ[្ឺជា]សិទ្ធិដ៏ធំបរីោ៉ាងរបស់

មៃុស្សបលា្រ»[«Our Divine Constitution» Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ១9៨៧ទំពព័រ4])។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអៃុវតតេខាងសតិសម្ប�ញ្ញៈរបស់អ្ន្ររាៃៃព័យោ៉ាងដូចបមច្?បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃសិទ្ធិអៃុវតតេខាង

សតិសម្ប�ញ្ញៈរបស់អ្ន្របោយបសរបីនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលសិទ្ធិប្្សងបទៀតថដលរោឋា្ិោល្ ប្បរីរោរោរ។(ពរីមុៃសិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាោ្រ្យទ្ទ្ួលខុស ្្រវូ

រាៃៃព័យថាបចះទទួលខុសកតូវបហើយថាអ្ន្ររោៃ់អណំ្ចរដ្ឋោលស៊ីវិល្ឺជាម្ៃតេរីសាធារណៈមួយថដលក្ប់ក្ងចបាប់)។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់ចំបោះមៃុស្សកតូវទទួលខុសកតូវចបំោះកពះពុំថមៃរោឋា្ិោលចំបោះរបបៀបថដលពួ្រប្អៃុវតតេ

សាសនារបស់ព្ួរប្?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវរាៃៃព័យោ៉ាងណ្បដើម្បរីប្រ្កាបបលើឧក្រិដ្ឋ្រម្បហើយោ្រ់បទាស្រំហុសបោយពុំពយាោមក្ប់ក្ងបលើ

មៃសរិោឬបំផ្លាញបសរីភាពរបស់មៃុស្សបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បដើម្បរីថស្វងរ្របមើល

អ្វរីមួយថដលពលរដ្ឋនៃកបបទសមួយចំៃួៃអាចបធ្វើបដើម្បរី�ួយបមើលឲ្យកោ្រដថាអ្ន្រដឹ្រនាំ្រ្ននុងរោឋា្ិោលរបស់ពួ្រប្ៃឹង�ួយបលើ្រ

្រម្ពស់ដល់ចបាប់។(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃូវខ្ម្ពរីរអ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាសាធារណរដ្ឋ្ឺជារោឋា្ិោលមួយ

ថដលកបជា�ៃបក�ើសបរើសអ្ន្រដឹ្រនាំឲ្យបធ្វើជាតំណ្ងរបស់ពួ្រប្បហើយថាមហា្រ្សកត្ ឺជាអ្ន្រក្ប់ក្ងដ៏ខ្ពស់ខ្ពង់ដូចជាបស្ចឬ

រាចស់្រ្សកតរី)។

• បតើ«សបំ�ងរបស់កបជា�ៃ»ថស្វងរ្រៃិងបលើ្រ្រម្ពស់ដល់អ្ន្រដឹ្រនាំល្អោ៉ាងដូចបមច្?(បបើចាំោច់សូមចង្អនុល

បរ្ហាញថាឃ្លា«សំប�ងរបស់កបជា�ៃ»សំបៅបៅបលើរោរអៃុវតតេនៃរោរបោះបឆ្នាតបរើសអ្ន្រដឹ្រនាំ)។

សូមបោងបៅបលើសិស្សថដលអ្ន្រោៃចាត់រាំងឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រដឹ្រនាំបលើកបបទស្្រីរោលពរីបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃដំបូង។សូម

អបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យោ្រ់បញ្ចតូលប្មះសិស្សបកចើៃបទៀតបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រដឹ្រនាំបៃះ។បនាទាប់ម្របធ្វើរោរបោះបឆ្នាតមួយ

បដើម្បរីសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាចបក�ើសបរើសសិស្សពរីរនា្រ់ថដលកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលប្មះបនាះ។សូមអបញជើញអ្ន្រដឹ្រនាំ្ ្រីទាំងបៃះ

ឲ្យយ្រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ម្របហើយចូលរួមៃឹងអ្ន្រដឹ្រនាំទរីមួយ(ជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលអ្ន្រោៃថតងរាំងមុៃប្)ម្រខាង

មុខថានា្រ់។សូមឲ្យអ្ន្រដឹ្រនាំទាំងបរីនា្រ់បៃះពៃ្យល់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃរហូតម្រដល់បពលបៃះអំពរីទំៃួលខុសកតូវ

របស់ពួ្រប្្រ្ននុងនាមជាម្ៃតេរីរោឋា្ិោល។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៤:៥–៦,៨

្ំរនួលខុស្ែូវទាំងឡាយររែស់្ លរដ្ឋ្ែូវោនជរៀរែចំជ�ើង

សូមឲ្យអ្ន្រដឹ្រនាំទាំងបរីរូបបនាះសរបសរៃូវទៃំួលខុសកតូវមួយចៃំួៃថដលពលរដ្ឋ្ ួរថតរាៃបៅ្រ្ននុងកបបទស្ ្រីរបស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបញជរីនៃទំៃួលខុសកតូវបៃះោ៉ាងបមែចថដរ?បតើអ្ន្រៃឹងផ្លាស់ប្តូរបញជរីបៃះោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១34:៥–6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវ

ទំៃួលខុសកតូវរបស់កបជាពលរដ្ឋ។(បៅបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចៃឹងសុំពួ្រប្ឲ្យផ្អា្រមួយថ្លែតសិៃបដើម្បរីអ្ន្រអាចឲ្យៃព័យ

នៃោ្រ្យដូចខាងបករោម៖ឥ្រ ដក ងចញបានសំបៅបៅបលើអ្វរីមួយថដលពុំអាចយ្របចញោៃោ្រ្យការ ចាក់រុកសំបៅបៅបលើ

រោរបះបោរទាស់ៃឹងអ្ន្រដឹ្រនាំរោឋា្ិោលោ្រ្យ្ពម ងធ្ើតាមរាៃៃព័យថាយល់កពមឬចុះចូលោ្រ្យបានជំនួសរាៃៃព័យថា

ោៃ�ួសអនាធិបង្រយ្យរាៃៃព័យថាភាពោមៃចបាប់ទរាលាប់–ភាពអវតតេរាៃនៃចបាប់ៃិងរោឋា្ិោលឬរោរបះបោរទាស់ៃឹងចបាប់

ៃិងរោឋា្ិោល)។

និយមន័យពាក្យនិរ

ឃ្លាពិរាកៗ

គៅគពល េធិេ្ស េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� ពួកគ្ 

អាច នឹង ែួ្រ នរូវោក្យ ឬ ឃ្លា ពធិបាកៗ 

ដដល ពុុំធាលា្រ់សាគល់ ឬ ដដលពធិបាក 

�ល់ ។ អ្កអាច ែួ�ពួកគ្ �ក គមើល 

នធិ�មន័� នន ោក្យ នធិង ឃ្លា ដរូគច្ះ គោ� 

ក្� គលើកទឹកចធិត្ ពួកគ្ ឲ្យ �កគមើល 

ក្ញង វចនានបុកម គេៀវគៅ េធិកសា 

�្រេ់េធិេ្ស គលខគយង នធិង ែុំនួ� ក្� 

េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� ដនទគទៀត ។ គ្រើចាុំបាច់ 

អ្កអាច នឹង ែល្ ់នរូវ នធិ�មន�័ ោុំងគនះ 

ខលៃះ គោ�ខលៃលួនអ្ក ។ ឧោហ�ណ៍ 

អ្កអាចនឹងេ�គេ� ោក្យ ពធិបាកៗ 

នធិងនធិ�មន�័ គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១៣៤ គៅគលើ ក្ដា�គខៀន 

គៅគពល បតរូវ បាន គលើកគឡើងអុំឡញង 

គមគ�ៀន ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៣៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៤

• កសបរាមខ៥–6បតើបយើងរាៃទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះចបំោះរោឋា្ិោលរបស់បយើង?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញពរីអ្វរីមួយ

កសបដៀងោនាបៅៃឹងបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖គយើងពតូវោំពទៃិងគលើកកម្ស់�ល់រោឋាភិបាលផ�លគយើងរស់គៅ។សូម

ពិចារណ្សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោលរោរណ៍បៃះរួមរាៃទាំងរោរសៃ្ត់ថា

រោឋា្ិោលរបស់បយើងរ្រសាចបាប់ទាំងឡាយថដលរោរោរបយើងបៅ្រ្ននុង«សិទ្ធិ្រំបណើតៃិងឥតអាចដ្របចញោៃ»)។

• បតើរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿមួយណ្ថដលបោលរោរណ៍បៃះរំឭ្រអ្ន្រអំពរីវ?(អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឬសកូត

រាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿទរីដប់ពរីរ)។

• បតើ្រ្ននុងនាមជាកបជាពលរដ្ឋបយើងអាចបធ្វើដូចបម្ចបដើម្បរីោំកទៃិងបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោឋា្ិោល?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថា

បយើងអាចបោរពចបាប់បលើ្រទឹ្រចិតតេអ្ន្រដនទឲ្យបោរពរាមបបកមើបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍បរ្ហាញរោរបោរពដល់ម្ៃតេរីរោឋា្ិោល

ៃិងរោរបោះបឆ្នាត)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សកោប់អំពរីបសច្រ្រីពិតប្្សងបទៀតអំពរីរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោឋា្ិោលៃិងចបាប់ទាំងឡាយសូមសួរសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• កសបរាមខ6បតើកពះរាៃកពះទព័យោ៉ាងណ្អំពរីរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់បយើងចំបោះក្រឹត្យវិៃព័យរបស់កពះៃិងចបាប់

របស់មៃុស្ស?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះចង់ឲ្យគយើងគធ្ើតាម

ៃិងគោរ្�ល់ពកឹត្យវិៃរ័យរបស់ព្រះៃិងចបាប់របស់មៃុស្ស)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបឆលែើយសំណួរពរីមុៃសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរ

ប�មអ៊ីថាលបមែហ្គនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ៃូវរបបៀបថដលបយើង្ប្បរីកបកពតឹតេចំបោះចបាប់

នៃថដៃដរីបៅបពលវទាស់ៃឹង�ំបៃឿរបស់បយើង៖

« គៅ ក្ញង ក�ណតី រាន ទុំនាេ់ �វាង ក្�ោមោ� ដដល គ្្វើ គឡើង ពតី បពះ្រន្ទជូល នន បពះ ដដល បាន គ្រើក េដមង្ នធិង 

ពតី សាថានភាព ដដល បតរូវបាន ្រងខេុំ គោ� ចបា្រ់ គលាកធិ� គតើ ភា្តី ណាមួ� ដដល េរាែធិក សាេនាចបក បតរូវ 

គោ�ព តាម ?. . .

« ទន្ទឹម នឹង ក្��ង់ចាុំ [ បពះ ] បទង់ ប្្រ់ប្ង គលើ អ្វតី ោុំងអេ់ គដើម្តី រាន គេ�ីភាព ខាង សាេនា គនាះ វា 

្ឺ ជា ក�ណតី�កធិច្ច �្រេ់ ពួក ្រ�ិេុទ្ ដដល បតរូវ ចុះចរូល គៅ នឹង ចបា្រ់ នន ប្រគទេ �្រេ់ ខលៃលួន ។ គោះជា យ៉ាង 

ណា ក៏ គោ� ពួកគ្ ្ ួ�ដត គប្រើបបាេ់ ប្្់រ វិ្តី ក្ញង នាម ជា ប្រជាពល�ដ្ឋ ឬ ោក់ េុំគណើ គៅ ក្ន់ �ោឋាភធិបាល �្រេ់ ខលៃលួន គដើម្តី ធានា 

ដល់ ពួកគ្ នធិង ដល ់មនុេ្ស ោុំងពួង ឲ្យ ទទួល បាន ្ ុណប្រគយែន៍ នន គេ�ីភាព ខាង កធិច្ចក្� សាេនា ។ វា ពុុំ តបមរូវពួកគ្ 

ឲ្យទទួលក្��ង ទុកខេ គោ�ោមនក្�ប្រឆ្ុំង តវ៉ា ចុំគោះ ក្� គ្្វើទុកខេ ពតី អ្ក គ្រៀតគ្រៀន ដដលោមន ចបា្រ់ ឬ តាម��ៈ ក្� ប្រតធិ្រត្ធិ ចបា្់រ 

គោ� អ�ុត្ធិ្ម៌ គឡើ� ្រ៉ុដន្ ក្�ប្រឆ្ុំងតវា៉ �្រេ់ពួកគ្ ្្រ្តី ែ្ល់ ឲ្យ តាម ចបា្រ់ នធិង លុំោ្់រ បតមឹបតរូវ ។ ពួក្រ�ិេុទ្ពធិតជាបាន 

្ររ្ហាញ នរូវក្� ទទួល�ក គោលលទ្ធិ �្រេ់ ពួកគ្ តាម ក្� ប្រតធិ្រត្ធិ ដដលវា ល្អ ប្រគេើ� ជាង គដើម្តី �ងទុកខេ ទគង្វើអាបកក់ ជាជាង ក្� 

គ្្វើខេុ  គោ� ក្� ប្រឆ្ុំង ចុំគោះ អ្ក រានេធិទ្ធិ អុំណាច ដដល អ�ុត្ធិ្ម៌ គោ� ពុុំ បតឹមបតរូវ គនាះ »  ( ម្្តាននជសចក្រីជជំនឿទតី  

១២ បានគបាះពុម្ព [ឆ្នាុំ ១៩២៤] ទុំព័� ៤២២, ៤២៣ ] ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីមៃុស្សថដលពួ្រប្សាគល់ថដលបោរពរាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃរោរោំកទៃិងរោរបលើ្រ

្រម្ពស់ដល់រោឋា្ិោលៃិងចបាប់របស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចៃឹងសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយរបបៀបថដលពលរដ្ឋទាំងបៃះបលើ្រ

្រម្ពស់ដល់រោឋា្ិោល។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីមួយថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបោយខលែលួៃឯងបដើម្បរីោំកទៃិងបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោឋា្ិោលៃិងចបាប់។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:៨បោយរោរពៃ្យល់ថារោឋា្ិោលរាៃទំៃួលខុសកតូវមួយបដើម្បរីោ្់របទាស

ដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណ្ថដលកបកពឹតតេបទឧក្រិដ្ឋបហើយថាកបជាពលរដ្ឋរាៃទំៃួលខុសកតូវមួយបដើម្បរី�ួយ

«នាំអ្ន្ររាៃបទាសថដលទាស់ៃឹងចបាប់ល្អកតឹមកតូវម្រោ្រ់បទាស»។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៤:៧,៩–១០,១២

្រំនាក់្រំនងរវាងសាសនានិងរោឋាភិោល្ែវូោន្ ិ្ណ៌នា

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:៧,9–១0,១២បោយរោរពៃ្យល់ថាអូលរីបវើរប្បឌើរីោៃសរសរ

ថារោឋា្ិោល្ ប្បរីថតបបងកើតចបាប់ថដលរោរោរដល់បោរពខាងសាសនាបែុថៃតេព្ួរប្ពុំ្ ប្បរីលបំអៀងបៅបលើសាសនាមួយជា

ងសាសនាមួយបទៀតប�ើយ។បថៃថែមពរីបលើបនាះបលា្រោៃសរបសរថាសង្គមសាសនាទាំងឡាយរាៃសិទ្ធិបដើម្បរីោ្រ់បទាស
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គមគ�ៀនទតី ១៤៣៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៤

ចំបោះសរា�ិ្រថដលពុំបោរពរាមរបស់ព្ួរប្បោយរោររោតរ់ោលពួ្រប្បចញឬដ្រសរា�ិ្រភាពរបស់ពួ្រប្បចញបែុថៃតេសង្គម

ដបូច្នះពុំរាៃសិទ្ធិបធ្វើរោរវិៃិច្ព័យឬោ្រ់ទណ្ឌ្រម្នានាថដលៃឹងដ្រហូរយ្រកទព្យសម្បតតេិរបស់សរា�ិ្រព្ួរប្ឬបធ្វើឲ្យបកោះថានា្រ់

ដល់រាងរោយពួ្រប្ប�ើយ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៤:១១

សិ្ិ្រជដើម្បរីអោំវនាវសុំជំនួយមក្រីរោឋាភិោល្ឺ្ែូវោន្ ន្យល់

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១34:១១បោយរោរពៃ្យល់ថាកសបរាមខ្ម្ពរីរបៃះពលរដ្ឋ្ ប្បរីអៃុញ្ញាតឲ្យសុំដល់

រោឋា្ិោលរបស់ព្ួរប្បដើម្បរី«ថ្រ្រំហុស»បបើពួ្រប្ោៃបធ្វើខុស។ោ្រ្យណក កំហុសរាៃៃព័យថាោៃបធ្វើអ្វរីមួយកតូវ។ខ្ម្គរីរ

្រ៏រាៃបញ្ចតូលទាំងរោរកបរោសមួយថដលពលរដ្ឋរាៃមូលបហតកុតឹមកតូវបៅ្រ្ននុងរោររោរោរខលែលួៃៃិងអ្ន្រដនទបៅបពលថដលរាៃ

តកមូវរោរបនាទាៃ់មួយបហើយរោឋា្ិោលពុំអាច�ួយោៃ។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ថ្លែងអំណរ្ុណចំបោះកបបទសៃិងសហ្មៃ៍របស់ព្ួរប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោរោំកទៃិងរោរបលើ្រ្រម្ពស់រោឋា្ិោលៃិងចបាប់ទាំងឡាយ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៤

គោលលទ្ធិ នធិង  គេចក្តី េញ្ញា  

១៣៥ ភា្ ១
បមបរៀៃទរី១44៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៥ភា្១

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៥:១–៧

្រុក្ករកម្ររែស់យ៉ូតសរែនិងនហរ៉ុមស្៊មី្្ែវូោន្រែកាស

សូមចាប់ប្្ើមថានា្់របោយរោរសួរដល់សិស្សបបើរាៃពួ្រប្ណ្រានា្រ់ចាំថាពួ្រប្បៅ្រថៃលែងណ្បៅបពលពួ្រប្ោៃដឹងអំពរីរោរ

សាលាប់របស់កបធាៃនៃសាសនាចក្រឬមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យកសនមថាពួ្រប្ជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលរសប់ៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណ្យ្រ្ននុងឆ្នាំ

១៨44បហើយព្ួរប្ោៃទទួលដំណឹងថដលោៃ្រត់ករាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:១។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរបៃះឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបនាទាប់ពរីោៃសាដាប់ឮអំពរីបសា្រនាដ្រម្បៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាព្ួរបរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃរញជលួយចិតតេជាខាលាំងជាមួយៃិងភាពបសា្របៅបៅបពលពួ្រប្ោៃដឹងអំពរីរោរសាលាប់របស់

យែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធ។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតអំពរីអារម្ណ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីពយារោរី

យែូថសបស្៊ីធបៅបពលពួ្រប្ដឹងអំពរីន្ងៃចុងបករោយនៃ�រីវិតរបស់បលា្រ។

សូមកោប់សិស្សថាយែូថសបស៊្ីធៃិងពួ្របរិសុទ្ធោៃរសប់ៅបោយភាពសុខសាៃ្្រ្ននុងរដ្ឋអិលលរីបណ្យកបថហល

រយៈបពលបរីឆ្នាំ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយកតមឹឆ្នាំ១៨4២ពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើម�ួបៃឹងរោរ�ំទាស់កបឆ្ំងម្ងបទៀត។

អ្ន្រកបឆ្ំងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងប្រ្សកបឆ្ំងបៅខាងបករៅសាសនាចក្រោៃរួម្ររាលាំងោនាបដើម្បរីកបឆ្ំងៃឹងពយារោរីកពមទាំង

សាសនាចក្រ។ពលរដ្ឋមួយចំៃួៃបៅរដ្ឋអិលលរីបណ្យោៃចាប់ប្្ើមរាៃភាព្ព័យខាលាចបហើយស្អប់ឥទ្ធិពលខាងៃបោោយ

របស់ពួ្របរិសុទ្ធ។អ្ន្រដនទរឹតរោៃ់ថតកចថណៃៃឹងរោររី្រចបកមើៃខាងបសដ្ឋ្រិច្ចរបស់សាសនាចក្របៅទរីក្រុងបៅវូបហើយ

ោៃរិះ្ៃ់ៃឹងអំណ្ចរបស់អ្ិោលក្រុងបៅវូៃិងក្រុម�រីវពលរបស់ក្រុង។មៃុស្សមួយចំៃួៃបទៀតោៃចាប់ប្្ើមមៃិចូល

ចិតតេព្ួរបរិសុទ្ធបោយសារថតរោរយល់កច�ំអំពរីបោលលទ្ធិៃិងរោរអៃុវតតេរបស់ពួ្រមរមៃដ៏ចថមលែ្រដូចជាអាោហ៍ពិោហ៍

ពហុពៃ្ធភាពបហើយមួយចំៃួៃបទៀតោៃយល់ខុសបោយសារថតសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដល្រ្បត់សាសនា។(សូមបមើល

Church History in the Fulness of Times Student Manual,បោះពុម្ពទរី២[Church Educational 
System manual,ឆ្នាំ២003],ទំពព័រ២63–66,២៧0–៧១)។

បរុព្វថា
គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង ្រងប្រុេ �្រេ់ គលាក 

នហ�៉ុម ដដល ជា ែុំនួ� ក្� ប្រធាន នធិងជាគលាក អ�្យគក្ �្រេ់សាេនាចបក បតរូវ បាន 

គ្្វើទុកក�កមមេ គៅក្ញង្ុ្ ក្តគ្ច �ដ្ឋ អធិលលតីគណា� ។ ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� 

នាក់ បានអនុមតធិ ក្� ប្រក្េ អុំពតី ទុកក�កមមេមួ�  ឲ្យ ោក់្រញ្ចជូល គៅក្ញង ក្�គបាះពុម្ព 

នន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា គៅចុង ឆ្នាុំ ១៨៤៤ ដដល គហៀ្រ នឹង បតរូវបាន 

គបាះពុម្ព  ។ គេចក្តី ប្រក្េ គនាះ េ�គេ� តាម ដុំគណើ�គ�ឿង ដដល ដអលគឌើ� �៉រូហាន 

គ្គលើ� នធិង វិលឡឺឌ �ិចឺត្យ ជា េរាែធិក ក្ញង ករូ�៉ុម នន ពួក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន គេើញ គោ� 

ផាទាល់ដភក្ ។ វិវ�ណៈ គនះ ឥឡជូវ បតរូវ បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១៣៥ ។

កំណែ់ចំណាំ៖គមគ�ៀន គនះ �ួមរាន នរូវ ដុំគណើ�គ�ឿង ជា ប្រវត្ធិសាបេ្ មួ�ចុំនួន ដដលអាច បតរូវ 

បាន អាន គោ�េធិេ្ស ។ អ្កអាច នឹង ្ ធិត គ្្វើក្� ្ តចមលៃង ដុំគណើ�គ�ឿង ោុំងគនះ គហើ�ដចក វា 

គៅឲ្យេធិេ្ស គៅ គពលចា្រ់ គែ្ើម ថ្នាកគ់�ៀន ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៤៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥ ភា្ ១

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោម៖

សិសសេទី១

បតឹមដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ ភាពអនាមធិក ប្រឆ្ុំង នឹង សាេនាចបកក្ន់ដតតានតឹង ខាលាុំងគឡើងៗ ។ ប្រជាែន ខលៃះ គៅក្ញង �ដ្ឋ 

អធិលលតីគណា� បាន ពធិភាកសា ពតី ក្�្រគណដាញ ពួក្រ�ិេុទ្ គចញពតី �ដ្ឋ ខណៈ អ្កគែ្សង គទៀត បាន គបោង េរាលា្រ់ ពយាក្�ី ។ អ្ក 

ខលៃះ ដដល បាន �ួម្ុំនធិត ក្ត់ នឹង ពយាក្�ី នធិង សាេនាចបក ជា អតតីត េរាែធិក នន សាេនាចបក ដដល បាន ក្ត់ សាេនា ។ 

គៅន្ងៃទតី ៧ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ វលិាលាម ឡ� ដដល បាន ្រគបមើ ជា ទតីប្រឹកសា ទតីពតី� នន ្ ណៈ ប្រធាន ទតីមួ� នធិង អ្កក្ត ់

សាេនា គែ្សង គទៀត  បាន គបាះពុម្ព ក្ដេត គលខ ទតីមួ� ដដល គៅ ថ្ Nauvoo Expositor។ គោ� រាន ្រុំណង ចង់ 

ញញះញញងដល់ សាធា�ណែន  ឲ្យ ប្រឆ្ុំង នឹង ពយាក្�ី នធិង សាេនាចបក ្ុរ�េ ោុំងគនះ បាន គប្រើ ក្ដេត គដើម្តី នធិយ� ្រងខេជូច 

ដល់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង ពួកអ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក គែ្សង គទៀត ។ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិង បកមុប្រឹកសា បកុង គៅវរូ ភា្គបចើន បាន 

ដឹងថ្ ក្ដេត អែុអាល គនះ  នឹងនាុំ គៅ�ក អុំគពើ ហធិងសា ឥត េណាដា្រ់ធានា្រ់ ប្រឆ្ុំងក្ញង បកុង គនះ ។ ពួកគ្ បាន ប្រក្េ ដល់ 

សាធា�ណៈែនថ្ ជាសា�ព័ត៌រាន�ំខាន នធិង បាន ្រញ្ជា ឲ្យ ្រុំផាលាញ ក្ដេត Nauvoo Expositor  ។

សូមពៃ្យល់ថារាតិរោអំពរីNauvoo Expositor កពមជាមួយៃឹងរោរបំផ្លាញរោរបោះពុម្ពោៃបណ្ដាល

ឲ្យរាៃ្រំហឹងទំនាស់កបឆ្ំងៃឹងពួ្រមរមៃប្រើៃប�ើងរឹតថតខាលាំង។រាចស់បរាងពុម្ពោៃោ្រ់បណដាឹងកសបចបាប់ទាសៃ់ឹងយែូថសប

ស៊្ីធៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំ្រ្ននុងក្រុងដនទបទៀតបោយបចាទកបរោៃ់ពួ្រប្អំពរីរោរបងកឲ្យរាៃ្រុប្ប្រម្ប�ើង។យែូថសបស៊្ីធកតវូោៃ

រួចពរីរោរបចាទកបរោៃ់បែុថៃតេរោរបោះថលងបលា្ររោៃ់ថតបធ្វើឲ្យរារសកតវូរបស់បលា្រខឹងខាលាំងប�ើងៗបែុបណ្ណះ។បៅបពលរោរ

រាយរោរណ៍ោៃចាប់ប្្ើមសាយភាយថដលពួ្រមៃុស្ស្រំណ្ចោៃកបមូល្ ្នុំោនាវយកបហារបលើទរីក្រុងបៅវូបនាះយែូថសប

ស៊្ីធ្រ្ននុងនាមជាអ្ិោលបខតតេោៃកបរោសថាទរីក្រុងបៅវូកតូវសថែិតបៅបករោមចបាប់ទព័ព(ចបាប់ទព័ពបបណ្ដាះអាសៃ្ន)។

បោយរាៃរោរដឹ្រនាំពរីអ្ិោល្ូរា៉ាសហ្វតនៃរដ្ឋអិលលរីបណ្យយែូថសបោៃបញ្ជាទព័ព្ លែតូវរោរបៅបៅវូរោរោរ

ដល់ទរីក្រុង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌពរីរដូចខាងបករោម៖

សិសសេទី២

ក្� �ំគែើ្រ �ំែួល គៅក្ញង តុំ្រន់ បាន �ីក្ុំគឡើងៗ ដដល គ្្វើ ឲ្យ អភធិបាល ហ្វត គចញគៅ ក្តគ្ច ជា ទតីសានាកក់្� កណាដាល នន 

�ោឋាភធិបាល  េុុំ កងទ័ព គដើម្តី ្រ្រ្កា្រ សាថានភាព ហងឹសា ដ៏ខាលាុំង គនាះ ។ ោត់ បាន េ�គេ� េុំ្ុរបត គៅ ក្ន់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ថ្ 

រានដត តាម��ៈ ក្�េគបមច ក្តី �្រេ់ ពយាក្�ី នធិង ថ្នាក ់ដឹកនាុំ ដនទ គទៀត នន សាេនាចបក បតរូវបាន គ្្វើ គឡើង គោ� បកមុ គៅបកម 

មធិនដមន ជា ពួក ម�មន គៅ បកុង ក្តគ្ច គទ គទើ្រ អាច គ ្្វើ ឲ្យ ប្រជាពល�ដ្ឋ េក្់រ ចធិត្ បាន ។ អភធិបាល ហ្វត ក៏បាន េនយា នឹង 

ពួកគ្ ថ្ នឹង ក្� ោ�  គហើ�ក្ត់គោេ គោ� �ុត្ធិ្ម៌ ោុំងបេុង គ្រើ ពួកគ្ ចរូល មក គោ�េមេ័ប្ចធិត្ ។ �៉រូដេ្រ បាន ត្រ ថ្ 

ែតីវិត �្រេ់គលាកនឹង េថែធិត គៅក្ញង ភាពគបោះថ្នាក់ គៅតាមែលៃជូវ គហើ� ថ្ គលាក នឹង ពុុំ ចរូលខលៃលួនគទ ។

គៅគពល  �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ប្រឹកសា ជាមួ�នឹង ្រង្រ្អជូនប្រុេ �្រេ់ គលាក អុំពតី អ្វតី បតរូវ គ ្្វើ ្រនាទា្រ់គទៀត គនាះគលាក រានអា�មមេណ៍ 

ថ្ គ្រើគលាក នធិងនហ�៉ុម ចាកគចញពតី គៅ�រូ គហើ�គ្្វើដុំគណើ�គៅទធិេខាងលធិច គនាះពួកគ្ ្រ�ិេុទ្ គៅ �ដ្ឋ គៅវរូ 

នឹងពុុំរានគបោះថ្នាក់គទ ។ �៉រូដេ្រ នធិង នហ�៉ុម បាន គ្្វើដុំគណើ� ឆលៃង ក្ត់ ទគនលៃម៊តីេ៊ីេ៊ីពតី គៅ នអអរូវា៉ តាមក្� ប្រឹកសា គនះ ។ 

គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� េរាែធិក សាេនាចបក មួ�ចុំនួន គៅ ណា វរូ បាន េង្ស័� ចុំគោះដែនក្� �្រេ់ ពយាក្�ី ។ 

រានមនុេ្ស មួ�ចុំនួនបាន មកែួ្រ គលាក បានគចាទ គលាកថ្ កុំសាក គោ�នធិយ� ថ្ គលាក បាន គបាះ្រង់ គចាល 

ពួក្រ�ិេុទ្ គហើ� ទុក ឲ្យពួកគ្ គៅ ប្រឈម មុខ នឹង ក្� គ្រៀតគ្រៀន ដត ឯង ។ ពយាក្�ី បាន ត្រថ្ « គ្រើ េធិន ជា ែតីវិត មធិត្ �្រេ់ 

ខ្ញុំ ពុុំ រាន តនមលៃ ចុំគោះ ែតីវិត ខ្ញុំ គនាះ ខ្ញុំ ោមន តនមលៃ អ្វតីគទ  » ( គៅក្ញងHistory of the Church ៦:៥៤៩) ។ ្រនាទា្រ់ ពតី បាន 

ប្រឹកសា ជាមួ� ោនា គហើ� �៉រូដេ្រ នធិង នហ�ុម បាន បតឡ្រ់ មក ទតីបកុង គៅវរូ វិញ ។ គៅបពកឹ បពលឹម ន្ងៃទតី ២៤ ដខ មធិ្ុនា  

ឆ្នាុំ ១៨៤៤ ពួកគលាក បាន ចាក គចញគៅ ក្តគ្ច ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរពយា្ររថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើបៅបពលបលា្រ�ិតបៅដល់ទរីក្រងុរោតបធច។

• បតើយែូថសបោៃកោប់ថារាៃអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងដល់បលា្រ?
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• បតើអ្ន្រ្ិតថាពយារោរីៃឹងរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បៅបពលថដលបលា្រចា្របចញពរីក្ួសារបលា្របោយដឹងថាបលា្រៃឹងពុំ

កត�ប់ម្រ�ួបពួ្រប្វិញបនាះ?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាយែូថសប«រាៃចិតតេសងៃប់សាងាត់ដូចជាកពឹ្រកពលឹមបៅរដូវបរៅដា»បៅបពលបលា្រោៃដឹងថាបលា្រៃឹង

«ដូចជា្រូៃបចៀមថដលៃឹងកតូវសរាលាប់»ោ៉ាងដូបចានាះ?

សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីោៃដឹងថារោរសាលាប់របស់បលា្រៃឹងរោរោរដល់�រីវិតរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។

បៅបពលនហរ៉ុមស្៊ីធោៃបរៀបចំបធ្វើដបំណើរបៅ្ ុ្ររោតបធចបនាះបលា្រោៃអាៃបអបធើរ១២:36–3៨បហើយបនាទាប់ម្រោៃ

បត់ទំពព័របនាះទុ្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សបកតៀមខលែលួៃ

បហើយ្រត់សរាគល់ៃូវអ្វរីថដលនហរ៉ុមោៃអាៃៃិងោៃ្ ូសចណំ្ំពរីមុៃចា្របចញបៅ្ ុ្ររោតបធច។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាខ្ម្ពរីរម្រពរី្ម្ពរីរបអបធើរទាំងបៃះអាចរាៃអតថែៃព័យោ៉ាងខាលាំងចំបោះនហរ៉ុមបដើម្បរីអាៃបៅកោបនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«មៃុស្សទាំងអស់ៃឹងដឹងថាអាវរបស់ខញនុំោមៃកបឡា្់របោយ្ មរបស់អ្ន្រប�ើយ»(្�ៃិងស�

១3៥:៥)រាៃៃព័យដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីរបបៀបថដលយែូថសបៃិងនហរ៉ុមអាចរាៃអារម្ណ៍ថបបណ្បៅបពលដឹងថាព្ួរបលា្រោៃបំបពញរាម

រោរបៅបបកមើៃិងរោតព្វ្រិច្ចរបស់ព្ួរបលា្រម្រពរីកពះបោយអស់ពរីលទ្ធភាពខលែលួៃបហើយបនាះ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរី្ ំរូរបស់យែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធថដលអាច�ួយបយើងឲ្យបបំពញរោរបៅនានាថដលបយើងទទួល

ោៃម្រពរីកពះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីសបង្ខបដូចខាងបករោមអំពរីកពតឹតេរោរណ៍ទាំងឡាយថដលប្រើតប�ើងបៅន្ងៃទរី

២៥–២៧ថខមិ្ុនាឆ្នាំ១៨44៖

សិសសេទី៣

គៅន្ងៃទតី ២៥ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ �៉រូដេ្រ នធិង នហ�៉ុម េ៊មេី្ នធិង អ្កដឹកនាុំ ដនទគទៀត បាន្រង ់បបាក់ ធានា អនុញ្ញាត 

ឲ្យ គៅគបរៅេុុំ គៅ ក្តគ្ច គហើ� បានគៅ គបរៅ េុុំ �ហរូត ដល់ ន្ងៃ ក្� ក្ត់ក្តី ជា ែលៃជូវក្�  នឹងគ្្វើគឡើង  ដដល គចាទ ប្រក្ន់អុំពតី 

ក្� ្រងក� ឲ្យ រាន កុ្រ្កមមេ គនាះ ( េុំគៅគៅគលើ ក្� ្រុំផាលាញ ក្ដេត  Nauvoo Expositor ) ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ គោ� 

គៅលាងាចគនាះ �៉រូដេ្រ នធិង នហ�៉ុម បតរូវ បាន ្ររ្ខាុំងឲ្យ គៅ ក្ញង្ុ្ ក្តគ្ច ោក់ទង នឹង ក្� គចាទមួ� ថ្ ក្ត់ជាតធិ ដដលថ្ 

�៉រូដេ្រ នធិង គមធាវី �្រេ់ គលាក បាន តវា៉ ថ្ ពុុំ បេ្រ ចបា្រ់គឡើ� គោ�ថ្  ក្� គចាទ គនាះ ពុុំ បាន ្រ�ិយ�អុំពតី បបាក់ធានា 

អនុញ្ញាត ឲ្យ គៅគបរៅេុុំ េបរា្រ់េវនាក្�ពតី ដុំ្ររូង�្រេ់ ពួក គលាក ។ ោមន បបាក់ធានា អនុញ្ញាត ឲ្យ គៅគបរៅេុុំ ចុំគោះ ក�ណតី 

ក្ត់ជាតធិ គទ ដរូគច្ះ ពួកគលាក បតរូវ ដត េថែធិត គៅក្ញង ្ ុ្ ក្តគ្ច– គហើ� េថែធិត គៅក្ញង គបោះថ្នាក់ដដដល ។

គៅន្ងៃទតី ២៦ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ �៉រូដេ្រ បាន ែួ្រ នឹង អភធិបាល ហ្វត គៅក្ញង ្ ុ្ ។ គលាក អភធិបាល ហ្វដ បាន ្ ធិត 

អុំពតី ក្�គ ្្វើ ដុំគណើ�គៅទតីបកុង គៅវរូ គហើ� �៉រូដេ្រ បាន េុុំ គៅ ជាមួ� គោ� រាន អា�មមេណ៍ ថ្ គលាក ពុុំ រាន េុវតថែធិភាព គៅ 

ក្ញង ្ ុក ក្តគ្ច គនះ គឡើ� ។ អភធិបាល ហ្វត បាន េនយា ថ្ គ្រើ គលាក ចាកគចញ ពតី ក្តគ្ច គនាះ គលាក នឹង នាុំ  �៉រូដេ្រ 

នធិង នហ�៉ុម គៅជាមួ� ។ នា លាងាច គនាះ ពយាក្�ី បាន ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ គៅដល ់ពួក អ្ក យម អុំពតីភាពពធិត នន បពះ្ម្ពតី� ម�មន  

នធិង ក្� សាដា�គឡើងវិញ នន ដុំណឹងល្អ ។

គៅបពកឹ ន្ងៃទតី ២៧ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ �៉រូដេ្រ បាន េ�គេ� គៅក្ញង េុំ្ុរបត ម�ួគៅ  អធិមរា៉ា ថ្ ៖ « ្រង ទទួល 

�ក សាថានភាព �្រេ់ ្រង គោ� ដឹង ថ្ ្រងបតឹមបតរូវ គហើ� បាន គ្្វើ ល្អ្រុំែុត តាមដដល ្រងអាច គ្្វើបាន គហើ� ។  េរូម 

ែ្ល់ ក្តីបេឡាញ ់�្រេ់ ្រង ដល ់ករូនៗ នធិង មធិត្ ភក្ធិ ោុំងអេ់ �្រេ់ ្រង ែង » ( គៅក្ញង  History of the Church, 
៦:៦០៥ ) ។ គបក្�មក គៅន្ងៃ ដដដលគនាះ គោ� ដឹង ថ្ ប្រជាពល�ដ្ឋ ក្ញងមរូលោឋាន រានដែនក្� នឹង េបមកុ 

ចរូល គៅ ក្ញង្ុ្ គដើម ត្ី េរាលា្រ់ អ្ក គោេ ោុំងឡា� គនាះ  អភធិបាល ហ្វត បាន ចាកគចញ ពតី ទតីបកងុ ក្តគ្ច គដើម្តី 

នធិយ� គៅក្ន់ប្រជា ពល�ដ្ឋ គៅ គៅវរូ ។ គលាក បាន ក្ត់ េនយា�្រេ់ គលាក  គហើ� ពុុំ បាន នាុំ �៉រូដេ្រ នធិង នហ�ុ៉ម 

គៅជាមួ�គឡើ� ។ មុន គពលចាកគចញ អភធិបាល ហ្វត បាន ោក់ ក្តគ្្ គៅក្ញង ភាព គបកៀមបកុំ–ដដល ោហាន គឃ្�គៅ 

ជាគបចើន បាន ប្រមរូល ែ្ញុំ ោនា គៅ ទតីបកុង ក្តគ្ច– ទទួល ្រញ្ជាយម ្ ុ្ គហើ� បាន ្រគណតាញ ោហាន គែ្សងគទៀតឲ្យ បតឡ្រ់គៅ 

ែ្ទះវិញ ។
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សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងបពលលាងាចដ៏បរៅដាៃិងបសើមបៅន្ងៃទរី២៧ថខមិ្ ុនាបនាះសាវ្រយែូហាៃប្បលើរៃិងវិល�ឺឌរីឆ្ដ

បៅជាមួយៃឹងយែូថសបៃិងនហរ៉ុមបៅ្រ្ននុង្ ុ្រោតបធច។អារម្ណ៍នៃភាពអស់សង្ឹមោៃម្រក្បដណដាប់បលើពយារោរីៃិង

អ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅជាមួយបលា្របៅបពលពួ្រប្ោៃអង្គនុយបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់្រ្ននុង្ ុ្បៅជាៃ់ទរីពរីរ។នហរុមស្៊ីធោៃសុំឲ្យ

យែូហាៃប្បលើរបកចៀងបទ«អ្ន្របធ្វើដបំណើរដ៏ក្របរា្រោ៉ា្រ»(សូមបមើលទ្ំនុក ្រងម្កើរ ទំពព័រ១៧)។បបើទំៃុ្រតបមកើងបៃះរាៃ

្រ្ននុងបសៀវបៅទំៃុ្រតបមកើងរបស់អ្ន្រសូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកចៀងពរីរបរីវ្្គ។បៅបពលពួ្រប្បកចៀងសូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យ្ ិតអំពរី

ទំៃុ្រតបមកើងបៃះអាចរាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចំបោះយែូថសបៃិងនហរុមស៊្ីធបៅ្រ្ននុងកោបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃបសច្រ្រីសបង្ខបដូចខាងបករោមអំពរីទ្ុរករ្រម្។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ពយាោមបបងកើតជាច្រ្ខនុវិសព័យអំពរីកពឹតតេរោរណ៍ទាំងបៃះដូចជាពួ្រប្បៅជាមួយៃឹងពយារោរី្រ្ននុង្ុ្ររោតបធច។

សិសសេទី៤

មធិន�រូ� ្រ៉ុនាមន ្រនាទា្រ់ពតីគរា៉ាង ៥:០០ លាងាច គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ រាន ពួក មនុេ្ស កុំណាច មួ�បកុម ដដល 

រានចុំនួនប្រដហលជា ១៥០–២០០ នាក់ គោ� រាន លា្រមុខ គដើម ត្ី លាក់ បាុំង អត្េញ្ញាណ �្រេ់ពួកគ្ បាន មក 

ព័ទ្្ុ្ ។ អ្កយមពុុំ បាន ឃ្ត់ ពួកគ្ គទ គពល ពួក មនុេ្ស កុំណាច មួ�ចុំនួន បាន េបមុក �ត់គឡើង មកជាន់ គលើ បតង់កដនលៃង 

ដដល ពយាក្�ី នធិងមធិត្ភក្ធិ �្រេ់ គលាក េថែធិត គៅ គនាះ ។

�៉រូដេ្រ នធិង អ្កដនទគទៀត បាន �ុញ ទ្រ់ោវា� ក្�ោ� កុុំ ឲ្យ ពួក មនុេ្ស កុំណាច េបមុក គ្រើក បាន ។ រាន រានាក់ ក្ញង បកមុ មនុេ្ស 

កុំណាច បាន បាញ ់ក្ុំគភលៃើង គៅ ដែ្ក ខាង គលើ នន ោវា� គោ� បាន ទមលៃញះ បចមុះ �្រេ់ នហ�ុម ដែក្ ខាង គឆ្វង  ។ ោត់ បាន ដួល ផាងា� 

គបក្� គោ� បាន ដបេក ថ្ « ខ្ញុំ សាលា្រ់ គហើ� ! » ( គៅ ក្ញង History of the Church ៦:៦១៧ ) ។ �៉រូហាន 

គ្គលើ� បានរានប្រសាេនថ៍្ « ខ្ញុំ ពុុំ អាច ្រុំគភលៃច បាន គទ នរូវ អា�មមេណ៍ ដ៏ គសា�គៅ នធិង គោ�ព ដ៏បជាលគបរៅ  ដដល បាន 

្ររ្ហាញ គៅគលើ ទឹកមុខ �៉រូដេ្រ គៅគពល ដដល គលាក បាន គៅែធិត នហ�ុម គហើ� គបោ្រ ខលៃលួន គលើគលាក គោ� ដបេក ថ្  

‹ ឱ! ្រងប្រុេ កុំេត់ជាទតី បេឡាញ់ �្រេ់្រ្អជូន គអើ� ! ›» ( គៅ ក្ញង History of the Church ៧:១០២ ) ។

សិសសេទី៥

នាបពឹក ន្ងៃ គនាះ រាន អ្កមក េួ� េុខទុកខេ រានាក់បាន ឲ្យ ក្ុំគភលៃើង មួ�គដើម គៅ �៉រូដេ្រ ។ គោ� ក្�ោ� ដល់មនុេ្ស ប្្់រ�រូ្រ 

គៅក្ញង ្រន្ទ្់រ �៉រូដេ្រ បាន �ត់គៅ រាត់ោវា គហើ� បាន បាញ់ គចញគៅ គបរៅ រាត់ោវា ។ រានដត ្រតីបោ្់រ ចុំគណាម បបាុំ មួ� 

បោ្រ់្រ៉ុគណាណះ ដដល បាញ់ គចញ ដដល គ្្វើ ឲ្យ េរាែធិក មួ�ចុំនួននាក់ នន ពួកមនុេ្ស កុំណាច �ង�្រួេ ខលៃះ ។ គពលគនាះ 

ពួកមនុេ្ស កុំណាច បានគប្រើ ក្ុំគភលៃើង �្រេ់ គ្ �ុញចរូលតាមប្រគហាង ោវា�ដដលោក់ កណាដាលគ្រើក គហើ� �៉រូហាន គ្គលើ�  

បាន ពយាយម វា�ក្ណុង ក្ុំគភលៃើង �្រេ់ ពួកគ្ ឲ្យ ដក្� វិញ គោ� ដងគឈើ បចត់មួ� ។

គៅគពល ភាពចលាចល គៅ ោវា� គនាះ រានក្ន់ ដតខាលាុំងគឡើង គនាះ �៉រូហាន គ្គលើ� បាន ពយាយម �ត់គ្ច គោ�គផាលាះ តាម 

្រង្អលួច  ។ គៅគពល គលាក ចង់ គលាត គចញពតី ្រង្អលួច គលាក បតរូវបាន គ្ បាញ ់ចុំ គៅលា  ដដល បាញ់ ពតី រាតោ់វា� គហើ� ក៏ បតរូវ គ្ បាញ ់

ចុំ ពតី ខាងគបរៅ ែងដដ� ។ គលាក បានដួល គៅគលើ កបរាល ឥដ្ឋ  គហើ� ខណៈ ដដល ខុំ វា� គៅគបក្ម ដប្ ដក្� ្រង្អលួច គនាះ គលាក 

បតរូវ បាន គ្ បាញ ់្រតី បោ្រ់ គទៀត គ ្្វើឲ្យ�្រួេយ៉ាង្ងៃន់ ។ ទន្ទឹមនឹង ោនា គនាះ គៅគពល ក្ុំគភលៃើង ជាគបចើន បាន បាញ់ ចរូលមក តាម 

រាត់ោវា� គនាះ វិលឡឺឌ �ីឆ្ដ បាន ចា្រ់គែ្ើម តតាុំង នឹង ពួកគ្ គោ� គឈើបចត់ មួ� ។

សិសសេទី៦

្រនាទា្រ់មក  �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ពយាយម គ្ច តាម ្រង្អលួច ដដដល គនាះ ដដលទុំនង ជា នឹង �កសា ែតីវិត គលាក ដត មនុេ្ស ខលៃះ បានគែឿ 

ថ្ ្ឺគដើម ត្ី ែួ�ែតីវិត �្រេ់  វិលឡឺឌ �ីឆ្ដ នធិង �៉រូហាន គ្គលើ� ។  គៅគពល វិលឡឺឌ �ីឆ្ដ បាន ្រន្ វា��ុញបតឡ្រ់ 

ពួកមនុេ្ស កុំណាច គៅឯរាត់ ោវា� គនាះ ពយាក្�ី បាន គលាត គៅ ្រង្អលួច ដដល គ្រើក �ួច គនាះ ។ គៅគពល គលាក បាន គ្្វើ ដរូគចានាះ 

រាន បោ្រ់ ក្ុំគភលៃើង ជាគបចើន ោុំង ក្ញង នធិងគបរៅ ្ ុក បាន បាញ់ េុំគៅ គៅគលាក ។ គលាក បាន ធាលាក់ គចញ ពតី ្រង្អលួច គោ� ដបេក ថ្  

« ឱ បពះអរាចាេ់ ជា បពះ ខ្ញុំ គអើ� » គហើ� ក៏ បាន ធាលាក់ មកដតី  ។ េរាែធិក ពួកមនុេ្ស កុំណាច ខលៃះ ដដល គៅក្ញង ្ ុក បាន �ត ់

គចញ គៅគបរៅ គដើម្តី ្រញ្ជាក់ ថ្ �៉រូដេ្រ បាន សាលា្់រ ដមន ។ គោះ្រតីជា ោមន េរាែធិក សាេនាចបក ណារានាក់ គៅ តាម ែលៃជូវ គៅ 

ទតីបកុង ក្តគ្ច ក ៏រាន មនុេ្ស រានាក់បាន ដបេក ថ្ « ពួកម�មន មក គហើ� » គហើ� ហ្វជូង មនុេ្ស កុំណាច ោុំងមរូល ក៏ �ត ់គ្ច 

គចញ អេ់ គៅ ។ ( េរូមគមើល History of the Church, ៦:៦១៨, ៦២០–២១; េរូមគមើល ែងដដ� History in 
the Fulness of Times Student Manual, ទុំព័� ២៨៣ ) ។

ការង្បើត្ន្តីងៅក្ននុរងមងរៀន

ត្ន្តី ជា ពធិគេេ ទុំនុក តគមកើង �្រេ់ 

សាេនាចបក អាច គដើ�តួ យ៉ាង េុំខាន់ 

ម�ួ គៅ ក្ញង ក្�ែួ� ដល់េធិេ្ស ឲ្យ ទទួល 

អា�មមេណ៍ ដឹងអុំពតីឥទ្ធិពល នន បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ គៅ ក្ញង ្រទពធិគសា្ន៍នន 

ក្�គ�ៀនេរូបត អុំពតីដុំណឹងល្អ �្រេ់ 

ពួកគ្ ។ ក្� គបចៀង ទុំនុក តគមកើង ដដល 

ោក់ទង ផាទាល់ គៅនឹង គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក 

អាច ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ំឭក គោលក្�ណ៍ 

ដុំណឹងល្អ នធិង ពធិចា�ណា អុំពតី ្ ុំនធិត ្រដនថែម 

គទៀត ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៤៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥ ភា្ ១

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយ្រត់

ចណំ្ំរោរពិពណ៌នាអំពរីបជា្វសនារបស់យែូហាៃប្បលើរៃិងវិល�ឺឌរីឆ្ដ។សូមកោប់សិស្សថាវិល�ឺឌរីឆ្ដកោៃ់

ថតកតូវកោប់រំោប្លែើងមួយកោប់បហាះកប្ិតៗៃឹងកតបចៀ្រខាងបឆ្វងរបសោ់ត់ថតបែុបណ្ណះថដលោៃបំបពញរាមរោរពយា្ររណ៍

ថដលយែូថសបោៃពយា្ររអស់ជាងមួយឆ្នាំមុៃថា«បពលបវលាៃឹងម្រដល់ថដលកោប់រោំប្លែើងៃឹងបហាះបៅ�ុំវិញោត់ដូចជា

កោប់កពលិធាលា្រ់បហើយោត់ៃឹងបមើលប�ើញមិតតេរបស់ោត់ដួលសាលាបប់ៅខាងបឆ្វងៃិងខាងសាដាំបែុថៃតេៃឹងោមៃកោប់រោំប្លែើងមួយកោប់

ណ្ម្របែះៃឹងអាវរបសោ់ត់ប�ើយ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church6:6១9)។

សូមនាំសិស្សបៅរោៃ់បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៥:១បហើយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«បដើម្បរីបិទទរីបនាទាល់នៃកពះ្ម្ពរីរបៃះៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ»រាៃៃព័យដូចបម្ច?(វអាចៃឹង�ួយពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះបដើម្បរីបិទ្្ឺបបងកើតអ្វរីមួយដៃ៏ិរៃ្ៃ៍ដូចជាទរីបនាទាល់ជាបដើម)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាោ្រ្យទ្ុក្ករកម្បៅ្រ្ននុងខ១បហើយសួរថា៖

• បតើទុ្រករ�ៃជាអ្វរី?(មៃុស្សរានា្រ់ថដលរងទុ្រ្ខដលស់ាលាប់្រ្ននុងរោរបធ្វើជាសា្រ្សរីចំបោះបសច្រ្រីពិតអំពរី�ំបៃឿឬបុព្វបហតុរបសោ់ត់

ឬនាង។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យទ្ុក្ករជនបចញម្រពរីោ្រ្យភាសាក្រិចថាសាក្សដី[សូមបមើលBible Dictionary,
«Martyr»។

សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:៧រ្របមើលៃូវអ្វរីថាបតើទុ្រករ្រម្របស់យែូថសបៃិង

នហរុមស្៊ីធបធ្វើជាសា្រ្សរីចបំោះអ្វរីខលែះ។

• រាមរយៈរោរសាលាប់របស់ពួ្របលា្រជាទុ្រករ�ៃបតើយែូថសបៃិងនហរុមស្៊ីធោៃបិទទរីបនាទាល់របស់ព្ួរបលា្រអំពរីអ្វរីខលែះ?

(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្្ ប្បរីកោប់ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖យ៉ូផសបៃិងន�រុមស្ម៊៊ីធបាៃបិទ

ោក្សបីរបស់្ួកគោកអំ្បីគសចក្ដបី្ិត�៏គ្ញគលញនៃ�ំណឹងល្អផ�លបាៃោដារគ�ើងវិញគោយជបីវិតរបស់្ ួកគោក។

អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីសំណួរដូចខាងបករោមរួចបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ

្រ្ននុងថានា្់រឬបសៀវបៅ្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

• បតើចំបណះដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីទរីបនាទាល់របស់យែូថសបៃិងនហរុមស្៊ីធៃិងរោរស្ព័ក្ចិតតេសាលាប់របស់ព្ួរបលា្របដើម្បរីបសច្រ្រីពិត

រាៃឥទ្ធិពលម្របលើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរី្ល្់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សថដលរាៃឆៃ្ទៈថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ឲ្យប�ើងថច្រចាយ។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៥ ភា្ ២
បមបរៀៃទរី១4៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៥ភា្២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៥

្រុក្ករកម្ររែស់យ៉ូតសរែនិងនហរ៉ុមស្៊មី្្ែវូោន្រែកាស

មុៃៃឹងចាប់ប្តេើមសូមោ្រ់រាំងរូបភាពមួយរបស់យែូថសបស៊្ីធបៅខាងមុខថានា្រ់បរៀៃ(សូមបមើលGospel Art Book
[ឆ្នាំ២009]បលខ៨៧សូមបមើល្ងថដរLDS .org)។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សំុដល់សិស្សឲ្យបកចៀងបទ«សរបសើរដល់បលា្រ»

(ទ្ំនុក ្រងម្កើរបលខ១6)សករាប់ជាទំៃុ្រតបមកើងកប�ុំធម្ៃិោឋាៃ។ពរីមុៃបកចៀងទំៃុ្រតបមកើងសូមពៃ្យល់ថាដព័បុលយូដបុលយូ

ថហ្វបោៃសរបសរោ្រ្យនៃទំៃុ្រតបមកើងបៅ្រ្ននុងរោរចងចាំដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធបករោយពរីរោរបធ្វើទ្ុរករ្រម្បៃ្ិច។

សូមចាបប់្្ើមបមបរៀៃបោយសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់�ថ�្រជាមួយៃរណ្រានា្រ់ថដលមិៃថមៃជា

សរា�ិ្រសាសនាចក្រអំពរីពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធថដរឬបទ?បបើធាលាប់បតើអ្ន្រៃិោយអំពរីអ្វរីខលែះ?

(បបើោមៃៃរណ្រានា្រ់ធាលាប់រាៃបទពិបសាធៃ៍បៃះបទ

សូមសួរដល់សិស្សថាបតើពួ្រប្ចង់កោប់អ្ន្រដនទអំពរី

យែូថសបស៊្ីធថដរឬបទ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥

រាៃៃូវរោរកបរោសមួយអំពរីទុ្រករ្រម្របស់យែូថសបៃិងនហរុម

ស្៊ីធ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃកបបោ្ទរីមួយនៃ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្សប ្្ទៀងរាម។

• បតើសារលិខិតនៃខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺជាអ្វរី?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញ

ថាយ៉ូផសបស៊្ម៊ីធបាៃគធ្ើកិច្ចការគពចើៃជាងគគគលើកផលង

ផតព្រះគយស៊ូវប៉ុគណាណរះសពមាប់គសចក្តបីសគ្ង្ររះ�ល់មៃុ

ស្សគោកគៃរះជាងមៃុស្សគែ្សងៗគទៀតផ�លធាលាប់រស់គៅ

ក្នុងគោកគៃរះ)។

• បតើពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់បសច្រតេរីស

ប្រ្គះៃិងភាពតបមកើងប�ើងរបស់បយើង?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឃ្លាទាំងអស់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៥:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀង

រាមរ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើសករាប់បសច្រតេរីសប្រ្គះរបសប់យើង។សូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្រ

ចំណុចបថៃថែមបទៀតបដើម្បរីបថៃថែមបលើបញជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបថហ្វសស៊្ីធ។សូមឲ្យសិស្សសាតាប់រ្របមើល

ៃរណ្ថដលកតូវោៃទទួលរងឥទ្ធិពលរាមរយៈ្រិច្ចរោរនៃពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

សេចក្ដីស្្ើម
គនះ ្ ឺជា ដែក្ទតីពតី�នន គមគ�ៀន ទតីពតី� គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៥  

នធិង ទុកក�កមមេ �្រេ់ �៉រូដេ្រ នធិង នហរាុុំេមេ៊ី្ គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ ។ 

ក្ញង គមគ�ៀន គនះ  េធិេ្ស នឹង ពធិភាកសា អុំពតីតួនាទតី �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គៅក្ញង 

គេចក្តីេគ្រ្គះ �្រេ់ ករូនគៅបពះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៥៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥ ភា្ ២

« កធិច្ចក្� ដដល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានចរូលប្រឡជូក ពុុំបតរូវបានកុំណត់ចុំគោះដតែតីវិតគនះគនាះគទ ្រ៉ុដន្ វាជា្រ់ 

ោក់ទងនឹងែតីវិត ឯ្រ�គលាកនា� នធិង ែតីវិត ដដល ធាលា្រ់រានែងដដ� ។ នធិយ� មយា៉ាង គទៀត ថ្ វា ជា្រ់ 

ោក់ទង នឹង អ្ក ោុំងឡា� ណា ដដល បាន �េ់គៅ គលើ ដែនដតី គនះ អ្ក ោុំង ឡា� ណា ដដល កុំពុង �េ់គៅ 

នធិង អ្ក ោុំងឡា� ណា ដដល នឹង មក ្រនាទា្រ់ ពតី គ�ើង ។ វា ពុុំ ដមន ជា អ្វតី ដដល បោន់ដត ោក់ទង នឹង មនេុ្ស 

អុំឡញងគពលពួកគ្�េ់ គៅក្ញងគរាង ឧគបាេ្ គៅក្ញង សាច់្ ម គនាះគទ ្រ៉ុដន្ ្ ឺ េបរា្់រ ប្ួសា� មនុេ្ស 

ោុំង អេ់ គចញ ពតី ភាពអេ់កល្ គៅ ភាពអេ់ កល្ » (Gospel Doctrine, ក្�គបាះពុម្ពគលើក ទតី ៥. 

[ ឆ្នាុំ ១៩៣៩ ] ទុំព័� ៤៨១ ) ។

សូមបមើលរោរពិពណ៌នារបស់យែូថសបស្៊ីធអំពរីរោរនាំបចញម្រៃូវកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាបៅ្រ្ននុង

ខ3។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ្រិច្ចរោរបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១3៥:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបហតុ្លថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាកតូវោៃនាំបចញម្រ។

• បោងរាមខ6,បហតុអ្វរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាកតូវោៃនាំបចញម្រ?(សិស្ស

អាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះ៖ព្រះគម្បីរមរមៃៃិងគោលលទ្ធិៃិង

គសចក្តបីសញ្ញាពតូវបាៃនាំគចញមកសពមាប់គសចក្តបីសគ្ង្ររះ�ល់្ ិភ្គោក)។

• បតើ្ ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយនាំម្រៃូវបសច្រ្រីសប្រ្គះដល់ពិ្ ពបលា្ររាមវិធរីណ្?

• បោងរាមខ6,បតើអ្វរីខលែះថដលបធ្វើឲ្យកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញារាៃតនមលែខាលាំងបំ្ុត្រ្ននុងចបំណ្ម

កពះ្ម្ពរីរថដលអ្ន្ររាៃ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើជាមួយកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ព្ួរប្។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរ្ហាញរោរដឹង្ ុណរបស់បយើងចំបោះរោរបូជារបស់យែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធបដើម្បរីនាំបចញម្រ

ៃូវកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្

ៃូវរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលពួ្រប្អាចបរ្ហាញរោរដឹង្ុណរបស់ខលែលួៃចបំោះរោរបូជាថដលោៃបធ្វើប�ើងបដើម្បរីនាបំចញម្រៃូវ

កពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមបោងបៅបលើបញជរីថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីបដើមដំបូងបមបរៀៃ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថារាមរយៈរោរ�ួយសាដារ

កពះ្ម្ពរីរប�ើងវិញបោលលទ្ធិពិតសិទ្ធិអំណ្ចៃិង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពពិធរីបរិសុទ្ធសករាប់អ្ន្របៅរស់ៃិងអ្ន្រសាលាប់ៃិងរោរ

បរៀបចំសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទយែូថសបស៊្ីធោៃ�ួយ្រូៃបៅរបស់កពះទាំងអស់ទទួលោៃៃូវពរ�ព័យបពញបលញនៃ

ដរ្វាយធៃួ។

ចូរពៃ្យល់ថាមៃុស្សមួយចំៃួៃអាចៃឹងយល់ខុសអំពរីអារម្ណ៍ៃិងរោរប�ឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយចំបោះពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្់រសាដាបប់មើលអំពរីរបបៀបថដលសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រយល់ប�ើញអំពរីយែូថសបស៊្ីធចបំោះកពះវរបរិាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវ

ក រ្ីស្ទ។កបសៃិបបើអាចបធ្វើោៃអ្ន្រអាច្ តេល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្សមួយចបាប់រានា្រ់។

« គ�ើង មធិន ថ្វា� ្រង្គុំ ពយាក្�ី គទ ។ គ�ើង ថ្វា� ្រង្គុំបពះជាបពះវ�្រធិតា េួ្ �្រេ់ គ�ើង នធិង បពះអរាចាេ់ដដល 

បាន រាន បពះែនមេ �េ់ គឡើង វិញ ្ ឺ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ ្រ៉ុដន្ គ�ើង ទទួល សាគល់ ពយាក្�ី គ�ើង ប្រក្េ អុំពតី 

គលាក គ�ើង គោ�ព គលាក គ�ើង រាន ោ�វភាព ចុំគោះគលាក ថ្ ជា ឧ្រក�ណ៍ គៅក្ញង បពះហេ្ នន បពះ ដ៏ 

រានមហធិទ្ធិ�ិទ្ធិ ក្ញង ក្�សាតា� គឡើង វិញ មក គលើ ដែនដតី នរូវ គេចក្តីពធិត ពតី ្រុរាណ នន ដុំណឹង ល្អ �្រេ់ បពះ �ួម 

ជាមួ� នឹង ្រព្វែធិតភាព តាម��ៈ េធិទ្ធិ អុំណាច �្រេ់ បពះ  ្ឺ បតរូវបាន អនុវត្ គៅក្ញង កធិច្ចក្� នន សាេនាចបក 

�្រេ់ បទង់ នធិង េបរា្់រ ព�ែ័� នន ប្រជា រាបេ្ �្រេ់ បទង់ » (Joseph Smith Jr.—Prophet of God, 
Mighty Servant » Ensign, ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ៤ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៥៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥ ភា្ ២

• ជាោ្រ្យរបស់អ្ន្រផ្ទាល់បតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់ពរីអារម្ណ៍របស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីឥទ្ធិពលរោរបបកមើរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃរាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្បហើយ្រ្ននុង�រីវិតមៃុស្ស

រាប់លាៃបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសុំសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរមួយ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖

ង្រើ ជដីវិ្រ របស់ អ្ក អាច ខុសោនា  ោ៉ារ ដូច ងម្ច ខ្ទះ ្បសិនងបើ ោមាន ការបង្មើ របស់ ពយាការី យ៉ូណសប សម្៊ីធ ងទ្ ងនាទះ ?

ង្រើ ពយាការី យ៉ូណសប សម្៊ីធ បាន រានឥទ្្ិពល ងលើ ចំងណទះ ដឹរ  និរ ទំ្នាកទ់្ំនរ របស់អ្ក ជាមួយ ្ពទះវរបិតាសួ្ ៌  

និរ ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

សូមសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអស�មែៃសុៃ។សូមឲ្យសិស្សសាដាបប់មើល

អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាច�ួយអ្ន្រដនទទទួលបទពបិសាធៃ៍្រ្រីអំណរនៃដំណឹងល្អ។

« [ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្] បាន ្រន្សល់ ទុក នរូវ គក�តុំដណល មួ� ដដល ែួ� ឲ្យរាន អ្កគដើ � តាម  [រា្រ់លាន 

អ្ក] គៅ េព្វ ន្ងៃ គនះ គៅ គលើ ប្្រ់ទ្វតី្រ គដើម្តីប្រក្េអុំពតី គលាក ថ្ ជា ពយាក្�ី រានាក ់�្រេ់បពះ ។  េរូម ឲ្យ គ�ើង 

រានាក់ៗ ពយាយម គដើម្តី្រន្ នរូវ ក្�នធិមធិត្ �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ ចុំគោះ កធិច្ចក្� គនះ គហើ� តគមកើង 

គក�ដុំដណល �្រេ់ គលាក តាម��ៈកធិច្ចក្� �្រេ់គ�ើង នធិង ទតី្រនាទាល់ ដល់អ្កដនទ គដើម្តីពួកគ្ អាច សាគល់ 

គលាក ដរូច ជា គ�ើង គហើ� គដើម្តី ឲ្យពួក គ្ អាច រាន្រទពធិគសា្ន៍ ននភាព េុខសាន្ នធិង ក្តីអុំណ� នន 

ដុំណឹងល្អ ដដល គលាក បាន សាដា�គឡើងវិញ » ( Brother Joseph » Church News  
ន្ងៃទតី ៣១  ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ៤ ) ។

• បតើបយើងអាច�ួយអ្ន្រដនទទទួលបទពិបសាធៃ៍្រ្រីអំណរនៃដំណឹងល្អដូចថដលោៃសាដារប�ើងវិញរាមរយៈពយារោរីយែូថសប

ស៊្ីធោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាសករាប់សិស្សបៅសល់្រ្ននុងថានា្រ់អាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងរោរ

សាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្អំពរីរោរបកបើចបមលែើយពួ្រប្បចញម្រពរីស្រម្ភាពសរបសរពរីខាងបដើម

បៅបពលពួ្រប្បរ្ហាញពរីទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។

សូមបញ្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងរោរសាដារប�ើងវិញ។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យរ្របមើលឱរោសបៅពរីរបរីន្ងៃខាងមុខបៃះបដើម្បរីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងអ្ន្រដនទអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិង

តួនាទរីរបស់បលា្រ្រ្ននុងរោរសាតារដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើងវិញ។

ការផ្លែរទីបន្ទាល់អំពី

ងេចក្ីពិតននដំណឹរល្អ

ក្�គ ្្វើ ទតី្រនាទាល់អុំពតី គេចក្តីពធិត នន 

ដុំណឹងល្អ ែ្ល់ ឱក្េ នានាេបរា្់រ 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ឲ្យគ ្្វើ ជា សាក្សតី 

នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ពធិត 

បបាកដ នន ដុំណឹងល្អ ដដលបាន សាតា� 

គឡើង វិញ ។ គៅគពលអ្ក ែល់្ ឱក្េ 

ដល់េធិេ្សគដើម្តី ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ អុំពតី 

គោលក្�ណ៍ ដុំណឹងល្អ ដល់មធិត្ភក្ធិ 

ពួកគ្ េរូម ប្រ�័ត្ ចុំគោះ លកខេណៈ 

ពធិេធិដ្ឋ  នធិង ភាព ផាទាល់ខលៃលួនននទតី្រនាទាល់ ។ 

េរូម អគញ្ើញេធិេ្ស ឲ្យដចកចា� ទតី្រនាទាល់ 

�្រេ់ពួកគ្ ្ុ៉រដន្ អ្ក ពុុំ ្ ួ� តបមរូវ ឲ្យគ្ 

គ្្វើដរូគចានាះ គឡើ� ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

១៣៣–១៣៥ ( គមគ�ៀន ទតី ២៩ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្្ទះ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១33–១3៥(បមបរៀៃទរី២9)

ការសរៀបចំសមសរៀៃេកមាប់កគបូសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្ ្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែជមជរៀនស្ម្រែ់សិស្សសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១៣៣–១៣៥ ( គមគ�ៀនទតី ២៩ ) ។ គេចក្តីេគងខេ្រ គនះ មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ 

គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀន េបរា្រ់ គមគ�ៀន ទតី ២៩ គផាដាត គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតីគនះ ្រ៉ុគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:១–៣៥)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា អុំពតីក្�្រគបងៀន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ោក់ទង នឹង ក្�យងមក ជាគលើក ទតីពតី� �្រេ់ បទង់ ពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ក្�យងមក ជា 

គលើក ទតីពតី� �្រេ់ បទង់ គនាះបទង់ នឹង យង មក គៅក្ញង ក្�ែុំនុុំែុំបមះ ប្រឆ្ុំងោេ់ នឹងពួកអាបកក់ ។ េធិេ្សក៏ បាន �កគេើញ ែងដដ� នរូវ �គ្រៀ្រ នានា 

ដដល គ�ើង អាច គ�ៀ្រចុំខលៃលួន គ�ើង នធិង អ្កដនទ េបរា្រ់ក្�យង មកជា គលើក ទតីពតី� ។ ក្�គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន គនះ �ួម រាន ក្�ដប្រចធិត្ នធិង ពុុំ បតឡ្់រ គៅ�ក អុំគពើ 

បា្រ ពតី មុនៗ �្រេ់ ខលៃលួន វិញ គឡើ� ។

ន្ងៃទដី២(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៣:៣៥–៧៤)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន ្រន្ ក្�េធិកសា �្រេ់ ខលៃលួន អុំពតី ក្�្រគបងៀន �្រេ់ បពះអរាចាេ់ោក់ទង នឹង ក្�យង មក ជាគលើក ទតីពតី� �្រេ់ បទង ់។ ពួកគ្ 

បាន គ�ៀន ថ្ក្ញងនាមជាអ្ក្រគបមើ�្រេ់បពះ ពួកគ្អាចែួ� មនុេ្ស ដនទ ឲ្យ គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន េបរា្រ់ ក្�យង មក ជាគលើក ទតីពតី� តាម��ៈក្�ដចកចា�ដុំ

ណឹងល្អជាមួ�ពួកគ្ ។ េធិេ្សក៏បានគេើញែងដដ�ថ្បពះអរាចាេ់បាន គ�ៀ្រចុំ ព�ែ័� ដ ៏មហធិរា េបរា្រ់ អេ់ អ្ក ដដល �ង់ចុំ បទង់ គហើ� ថ្ អេ់ អ្ក 

ដដល ដប្រចធិត្ គហើ� ដញក ខលៃលួន ពួកគ្ គចញ ជា ្រ�ិ េុទ្ នឹង បាន ទទួល ែតីវិត ដ ៏គៅ អេ់កល្ ជានធិច្ច ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៤)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា គេចក្តីប្រក្េ គនះ អុំពតី ែុំគនឿ �្រេ់ សាេនាចបក ោក់ទង នឹង �ោឋាភធិបាល នធិង បកឹត្យវិន័� នានាគនាះពួកគ្ 

បាន�កគេើញ គេចក្តីពធិតដរូចតគៅ ៖ �ោឋាភធិបាល បតរូវ បាន ដតងតាុំង គឡើង គោ� បពះ េបរា្រ់ ជា ប្រគយែន ៍នន មនុេ្ស គហើ� �ោឋាភធិបាល រាន 

ទុំនួលខុេបតរូវ ចុំគោះ បពះ គដើម្តី ក្�ោ� េធិទ្ធិ�្រេ់ ្រុ្្គល រានាក់ៗ �ួមោុំង គេ�ីភាព សាេនា ែងដដ� ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ គ�ើង 

រាន ក្តព្វកធិច្ចគដើម្តីោុំបទ នធិង បទបទង់ �ោឋាភធិបាល គៅក្ញង កដនលៃងដដល គ�ើង �េ់គៅ គហើ� ថ្ បពះ នឹង ឲ្យ គ�ើង ទទួល ខុេបតរូវ ចុំគោះ ក្��ំលង 

បកឹត្យវិន័� �្រេ់ បទង់ នធិង ចបា្រ់ �្រេ់ មនុេ្ស ។

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៥)
ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀនគនះ េធិេ្សបានគ�ៀនអុំពតីបពតឹ្ធិក្�ណ៍នានាដដលោក់ទងនឹងទុកក�កមមេនន  �៉រូដេ្រ នធិង នហ�ុ៉ម េមេ៊ី្ គហើ� បាន េធិកសា ពតី 

គេចក្តីប្រក្េ មួ� ដដល បាន េ�គេ� អុំពតី ម�ណភាព �្រេ់ ពួកគលាក ។ តាម��ៈ ក្�គ្្វើ ដរូគច្ះ គនាះ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ �៉រូដេ្រ នធិង នហ�៉ុម 

េមេ៊ី្ បាន ែសា�ភាជា្រ់ ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ ពួកគលាក អុំពតី ភាពគោ�គពញ នន គេចក្តីពធិត នន ដុំណឹង ល្អ ដដល បាន សាតា� គឡើង វិញជាមួ� ែតីវិត �្រេ់ ពួកគ្ ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរី្រិច្ចរោរមួយចៃំួៃថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃបធ្វើសករាប់បសច្រតេរីសប្រ្គះរបស់មៃុស្ស

បលា្រ។សិស្សៃឹងរាៃឱរោស្ ងថដរបដើម្បរីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងរោរសាតារប�ើងវិញនៃ

ដំណឹងល្អ។
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គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៥:១–៧

្រុក្ករកម្នន្ យាការីយ៉ូតសរែនិងនហរ៉ុមស្៊មី្្ែវូោន្រែកាស

ពរីមុៃថានា្រ់បរៀៃសូមបរ្ហាញរូបភាពរបស់យែូថសបស្៊ីធ(សូមបមើលងសៀវងៅ សិល្បៈដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]បលខ៨៧

សូមបមើល្ ងថដរLDS .org)។អ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សបកចៀងបទ«សរបសរដល់បលា្រ»(ទ្ំនុក ្រងម្កើរ,បលខ១6)

សករាប់ទៃុំ្រតបមកើងរោរកប�ុំធម្ៃិោឋាៃ។ពរីមុៃរោរកប�ុំធម្ៃិោឋាៃសូមពៃ្យល់ថាដព័បុលយូដបុលយូថហ្វប្សោៃសរបសរទំៃុ្រ

បទនៃទៃំុ្រតបមកើងបៃះបដើម្បរីរំឭ្រចាំពរីយែូថសបស្៊ីធមិៃយូរបែុនាមៃបនាទាប់ពរីទុ្រករ្រម្របស់ពយារោរី។

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់�ថ�្រជាមួយៃរណ្រានា្រ់ថដលមិៃថមៃជា

សរា�ិ្រសាសនាចក្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធថដរឬបទ?

កបសិៃបបើោៃ�ថ�្រោនាថមៃបតើអ្ន្រោៃ�ថ�្រោនាពរីអ្វរី?

(កបសិៃបបើោមៃៃរណ្រានា្រ់ធាលាប់�ថ�្រោនាពរីបរឿងបនាះបទ

សូមសួរសិស្សៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ចង់កោប់មៃុស្សអំពរីពយារោរី

យែូថសបស្៊ីធ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៥រាៃ

ៃូវបសច្្ររីកបរោសនៃទុ្រករ្រម្របស់យែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃកបបោ្ទរីមួយនៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១3៥:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាម។

• បតើសារលិខិតនៃខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺជាអ្វរី?(សិស្ស្ ួរថតបរ្ហាញ

ថាយ៉ូផសបស៊្ម៊ីធបាៃគធ្ើកិច្ចការគពចើៃជាងគគគលើកផលង

ផតព្រះគយស៊ូវប៉ុគណាណរះសពមាប់គសចក្តបីសគ្ង្ររះ�ល់មៃុស្ស

គោកគៃរះជាងមៃុស្សគែ្សងៗគទៀតផ�លធាលាប់រស់គៅ

ក្នុងគោកគៃរះ)។

• បតើពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើអ្វរីខលែះសករាប់បសច្រតេរីសប្រ្គះ

ៃិងភាពតបមកើងប�ើងរបស់បយើង?(សូមសរបសរចបមលែើយ

របស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឃ្លាទាំងអស់នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៥:3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀង

រាមរ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើសករាប់បសច្រតេរីសប្រ្គះរបសប់យើង។សូមឲ្យសិស្សថស្វងរ្រ

ចំណុចបថៃថែមបទៀតបដើម្បរីបថៃថែមបលើបញជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបថហ្វសស៊្ីធ។សូមឲ្យសិស្សសាតាប់រ្របមើល

ៃរណ្ថដលកតូវោៃទទួលរងឥទ្ធិពលរាមរយៈ្រិច្ចរោរនៃពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

« កធិច្ចក្� ដដល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានចរូលប្រឡជូក ពុុំបតរូវបានកុំណត់ចុំគោះដតែតីវិតគនះគនាះគទ ្រ៉ុដន្ វាជា្រ់ 

ោក់ទងនឹងែតីវិត ឯ្រ�គលាកនា� នធិង ែតីវិត ដដល ធាលា្រ់រានែងដដ� ។ នធិយ� មយា៉ាង គទៀត ថ្ វា ជា្រ់ 

ោក់ទង នឹង អ្ក ោុំងឡា� ណា ដដល បាន �េ់គៅ គលើ ដែនដតី គនះ អ្ក ោុំង ឡា� ណា ដដល កុំពុង �េ់គៅ 

នធិង អ្ក ោុំងឡា� ណា ដដល នឹង មក ្រនាទា្រ់ ពតី គ�ើង ។ វា ពុុំ ដមន ជា អ្វតី ដដល បោន់ដត ោក់ទង នឹង មនុេ្ស  

អុំឡញងគពលពួកគ្�េ់ គៅក្ញងគរាង ឧគបាេ្ គៅក្ញង សាច់្ ម គនាះគទ ្រ៉ុដន្ ្ ឺ េបរា្រ់ ប្ួសា� មនេុ្ស 

ោុំង អេ់ គចញ ពតី ភាពអេ់កល្ គៅ ភាពអេ់ កល្ » (Gospel Doctrine, ក្�គបាះពុម្ពគលើក ទតី ៥. 

[ ឆ្នាុំ ១៩៣៩ ] ទុំព័� ៤៨១ ) ។
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សូមបមើលរោរពិពណ៌នារបស់យែូថសបស្៊ីធអំពរីរោរនាំបចញម្រៃូវកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាបៅ្រ្ននុង

ខ3។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃ្រិច្ចរោរបៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១3៥:6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលបហតុ្លថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញាកតវូោៃនាំបចញម្រ។

• បោងរាមខ6,បហតុអ្វរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាកតូវោៃនាំបចញម្រ?(សិស្សអាចៃឹង

បកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះ៖ព្រះគម្បីរមរមៃៃិងគោលលទ្ធិៃិងគសចក្តបីសញ្ញា

ពតូវបាៃនាំគចញមកសពមាប់គសចក្តបីសគ្ង្ររះ�ល់្ ិភ្គោក)។

• បតើរាៃវិធរីណ្ខលែះថដលកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួមចថំណ្រ្ តេល់បសច្រតេរីសប្រ្គះដល់ពិ្ពបលា្រ?

• បោងរាមខ6,បតើអ្វរីខលែះថដលបធ្វើឲ្យកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញារាៃតនមលែខាលាំងបំ្ុត្រ្ននុងចបំណ្ម

កពះ្ម្ពរីរថដលអ្ន្ររាៃ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើជាមួយកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ពួ្រប្។

• បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបរ្ហាញរោរដឹង្ ុណរបស់បយើងចំបោះរោរបូជារបស់យែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធបដើម្បរីនាំបចញម្រ

ៃូវកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្

ៃូវរបបៀបជា្់រលា្រ់មួយថដលពួ្រប្អាចបរ្ហាញរោរដឹង្ុណរបស់ខលែលួៃចបំោះរោរបូជាថដលោៃបធ្វើប�ើងបដើម្បរីនាបំចញម្រៃូវ

កពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមបមើលបញជរីថដលោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃពរីបពលចាបប់្តេើមបមបរៀៃដំបូង។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថារាមរយៈរោរ�ួយ

សាតារកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិពិតសិទ្ធិអណំ្ចនៃបព្វ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាពិធរីបរិសុទ្ធៃិងរចនាសម្ពព័ៃ្ធនៃសាសចក្រ

នៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើងវិញបនាះយែូថសបស្៊ីធោៃ�ួយ្រូៃបៅរបស់កពះទាំងអស់ទទួលោៃសិទ្ធិបពញបលញបដើម្បរីទទួល

ពរ�ព័យនៃដរ្វាយធួៃ។

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សមួយចំៃួៃអាចយល់កច�ំអំពរីអារម្ណ៍ឬ�ំបៃឿរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយចំបោះពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរី។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាប់រ្របមើលរបបៀបថដលសរា�ិ្រសាសនាចក្រយល់ប�ើញចំបោះយែូថសបស្៊ីធបៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងចំបោះ

កពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។កបសិៃបបើអាចបធ្វើោៃអ្ន្រអាច្ តេល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្ស

មួយចបាប់រានា្់រ។

« គ�ើង មធិន ថ្វា� ្រង្គុំ ពយាក្�ី គទ ។ គ�ើង ថ្វា� ្រង្គុំបពះជាបពះវ�្រធិតា េួ្ �្រេ់ គ�ើង នធិង បពះអរាចាេ់ដដល 

បាន រាន បពះែនមេ �េ់ គឡើង វិញ ្ ឺ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ ។ ្រ៉ុដន្ គ�ើង ទទួល សាគល់ ពយាក្�ី គ�ើង ប្រក្េ អុំពតី 

គលាក គ�ើង គោ�ព គលាក គ�ើង រានោ�វភាព ចុំគោះគលាក ថ្ ជា ឧ្រក�ណ៍ គៅក្ញង បពះហេ្ នន បពះ ដ៏ 

រានមហធិទ្ធិ�ិទ្ធិ ក្ញង ក្�សាតា� គឡើង វិញ មក គលើ ដែនដតី នរូវ គេចក្តីពធិត ពតី ្រុរាណ នន ដុំណឹង ល្អ �្រេ់ បពះ �ួម 

ជាមួ� នឹង ្រព្វែធិតភាព តាម��ៈ េធិទ្ធិ អុំណាច �្រេ់ បពះ  ្ឺ បតរូវបាន អនុវត្ គៅក្ញង កធិច្ចក្� នន សាេនាចបក 

�្រេ់ បទង់ នធិង េបរា្់រ ព�ែ័� នន ប្រជា រាបេ្ �្រេ់ បទង់ » (Joseph Smith Jr.—Prophet of God, 
Mighty Servant » Ensign, ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ២០០៥ ទុំព័� ៤ ) ។

• ជាោ្រ្យរបស់អ្ន្រផ្ទាល់បតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់ពរីអារម្ណ៍របស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោ៉ាងដូចបមតេច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីឥទ្ធិពលនៃរោរបបកមើរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធរាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃិង្រ្ននុង�រីវិតមៃុស្ស

រាប់លាៃនា្់រទូទាំងពិ្ ពបលា្រ។សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរ

ទាំងបៃះ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ៖
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣–១៣៥ ( គមគ�ៀនទតី ២៩ )

ង្រើ ជដីវិ្រ របស់ អ្ក អាច ខុសោនា ោ៉ារ ដូច ងមច្ ខ្ទះ ្បសិនងបើ ោមាន ការបង្មើ របស់ ពយាការី យ៉ូណសប សម្៊ីធ ងទ្ ងនាទះ ?

ង្រើ ពយាការី យ៉ូណសប ស្ម៊ីធបាន ជួយឲ្យ ចំងណទះ ដរឹ របស ់អ្ករាន អនុភាព ោ៉ារ ដូចងម្ច ខ្ទះ អំពដី ទ្ំនាកទ់្ំនរ របស ់អ្ក ជាមួយ 

្ពទះវរបិតាសួ្ ៌ និរ ្ពទះងយសមូវ ្្ដីស្ ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យចណំ្យបពលថដលសល់បៅ្រ្ននុងថានា្់រទាំងបែុនាមៃបដើម្បរីថច្រចាយអារម្ណ៍ៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរី

ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យ្ ិតពរីរោរបកបើកោស់ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បចញពរី

ស្រម្ភាពសរបសររោលពរីចាបប់្តេើមថានា្រ់បរៀៃបៅបពលពួ្រប្បរ្ហាញអារម្ណ៍ៃិងទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃ។

សូមបញជប់បមបរៀៃរាមរយៈរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងរោរសាតារប�ើងវិញ។សូមអបញជើញ

សិស្សឲ្យរ្របមើលឱរោសបៅពរីរបរីន្ងៃខាងមុខបៃះបដើម្បរីថច្រចាយជាមួយៃឹងអ្ន្រដនទអំពរីទរីបនាទាល់របស់ប្អំពរីពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធៃិងតួនាទរីរបស់បលា្រ្រ្ននុងរោរសាតារដំណឹងល្អប�ើងវិញ។អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្្ ងថដរឲ្យ្រត់ករាពរីទរីបនាទាល់របស់

ព្ួរប្អំពរីពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុផ្ទាល់របស់ពួ្រប្។

កំណ្់រចំណាំ ៖សូមទុ្របពលក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្បៅចុងបមបរៀៃវសំខាៃ់ជាងរោរបកបើស្រម្ភាព

ខាងបករោមបៃះ។កបសិៃបបើទរីបនាទាល់របស់សិស្សបកបើបពលបៅសល់នៃបរា៉ាងបរៀៃរបស់អ្ន្របនាះអ្ន្រអាចៃឹងបកបើស្រម្ភាពបៃះ

បៅន្ងៃប្្សងបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបកចើៃ។

សូមឲ្យបញជរីនៃបសច្រតេរីបោងនៃចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរទាំង២៥នៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញាៃិងកបវតតេិសាសនាចក្រ

ដល់សិស្ស។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យពិចារណ្ពរីវ ្្គចបំណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរណ្មួយថដលពួ្រប្អាចបកបើបដើម្បរីបបកងៀៃៃរណ្

រានា្រ់អំពរីរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អរាមរយៈពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបមបរៀៃឬរោរៃិោយខលែរីមួយ

បោយបកបើកោស់វ្្គចំបណះចំណ្ៃខ្ម្ពរីរមួយចៃំួៃថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។ពួ្រប្អាចសរបសរបមបរៀៃឬរោរៃិោយ

បលើក្រោសឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូម្ ិតអំពរីរោរអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបបកងៀៃ

បមបរៀៃរបស់ខលែលួៃឬអាៃរោរៃិោយដល់សិស្សថដលជាថ្្ន្រមួយនៃរោរកប�ុំធម្ៃិោឋាៃនាបពលខាងមុខ។

សមសរៀៃបនាទាប់(ការសធ្វើែំសណើរសៅទិេខា្លិច)

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាពយារោរីោៃសុំព្ួរប្ឲ្យបរៀបចំឥវែៃ់របស់ពួ្រប្បហើយបធ្វើដបំណើរចំណ្យរាប់រយ្ រី�តូថមែកតបៅ្រ្ននុង

រទះបសះឬរុញរបទះបៅមុខបោយោមៃទិសបៅ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីរោរបធ្វើដំបណើរបៅទិស

ខាងលិចរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងបរៀៃ្ ងថដរអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ោៃបៃតេដ្ឹរនាំសាសាចក្ររួមទាំងរោរបបងកើតអ្ន្រ

ដឹ្រនាំបៃតេបនាទាប់បករោយពរីរោរសាលាប់របស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៦

ក្�េ្ងតុំដណង្រន្ គៅក្ញង  

្ណៈប្រធាន ទតីមួ�
បមបរៀៃទរី១46៖រោរស្នងតំថណងបៃតេបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

បនាទាប់ពដីទរុកករកម្របេ់យ៉ូណេបៃិ្នហររុមេ្ម៊ីធមៃរុេ្សមួយចៃំួៃប្ៃអោះអា្េិទ្ិែឹកនាំសាេនាចកក

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ងៅ ងពល ណដល ្បធាន នន សាសនាច្កបច្ចនុប្ន្ សាលាប់ងៅ ង្រើ នរណា នឹរ កាលាយ ជា ្បធាន នន សាសនាច្កបនាទាប់ងទ្ៀ្រ ?  

ង្រើ ងលាក នឹរ ្្រវូ បាន ង្ជើសងរើស ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

ង្រើ ្បធាន នន សាសនាច្ក ទ្ទ្ួល សទិ្្ិអំណាច បព្ជិ្រភាពចាំបាច់  ងដើម្ដី ងធ្ើជាអធិប្រដី ងលើ សាសនាច្ក ោ៉ារ ដូចងម្ច ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបឆលែើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេព្ួរប្ឲ្យសាដាប់

ចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងបៃះបៅន្ងៃបៃះបពលពួ្រប្បរៀៃអំពរីរោរផ្លាស់ប្តូរបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ដឹ្រនាំនៃសាសនាចក្រថដលប្រើតរាៃប�ើង

បនាទាប់ពរីរោរសាលាប់របស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធៃិងបងកបុសបលា្រនហរុម។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីយែូថសបៃិងនហរុមស្៊ីធកតវូោៃបធ្វើទ្ុរករ្រម្បនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃ�ួបៃឹងរោរទុ្រ្ខបសា្រោ៉ាងខាលាំង។

ព្ួរប្មួយចៃួំៃ្រ៏ោៃភាៃ់កច�ំ្ ងថដរអំពរីៃរណ្ៃឹងកតូវដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ។បពលអវតតេរាៃកបធាៃសាសនាចក្របនាះ

មៃុស្សមួយចៃំួៃោៃយល់ថាភាពជាអ្ន្រដឹ្រនាំកតូវធាលា្រ់បៅបលើ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បោយកតឹមកតវូ។បទាះជាោ៉ាង

ណ្្រ៏បោយមៃុស្សមួយចំៃួៃោៃោ្រ់ៃូវរោរអះអាងខុសឆ្គងថាពួ្រប្រាៃសិទ្ធិបដើម្បរីដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។បៅ្រ្ននុងចំបណ្ម

ព្ួរប្្ ឺរាៃស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃៃិងប�មកសាទាង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌចំៃួៃបរីដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាប់ៃិងថស្វងរ្រមូលបហតុ

ថដលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃថដលោៃបធ្វើជាអ្ន្រដ្ឹរនាំដ៏សំខាៃ់មួយរូបបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រអស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំោៃ្ិតថា

ោត់្ ួរថតដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ។

« េី៊ឌនតី �ិកដុន ជា ទតីប្រឹកសា ទតីមួ� គៅក្ញង ្ ណៈប្រធាន ទតីមួ� បាន មកដល់ [ ទតីបកុង គៅវរូ]  ពតី ភធិតេ្ឺក �ដ្ឋដែនេតីលគវញា៉ា 

គៅន្ងៃទតី ៣ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ មុនគនះ ោត់បាន ចា្រ់ គែ្ើម គដើ� ែលៃជូវ ោេ់ នឹង ក្�ប្រឹកសា �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ 

េ៊មេី្ គហើ� បាន ្រុំដ្រក ខលៃលួន គចញពតី សាេនាចបក ។ ោត់ បាន ្រដធិគេ្ មធិន ែួ្រ ជាមួ� េរាែធិក ្រតី �រូ្រ នន ពួក ដ្រ់ពតី� នាក់ �ួច គៅ 

គហើ� ក្ល គៅ ទតីបកុង គៅវរូ គហើ� ែុំនួេ ឲ្យ ក្� មក ែួ្រ គនាះ ោត ់ដ្រ� ជា គៅ ដ្លៃង គៅ ក្ន ់ពួក្រ�ិេុទ្ មួ� បកុម ្ ុំ ដដល 

មក ែួ្រ ែុុំ ោនា ថ្វា� ្រង្គុំ គៅ ន្ងៃ អាទធិត្យ » (ជករដំតណលររែស់ជយើង៖្រែវែ្តិសជងខេរែររែស់សាសនាច្កនន្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទនន

្ួករែរិស្ុរ្ន្ងៃចុងជ្កាយឆ្នាុំ ១៩៩៦ ] ទុំព័� ៦៦ ) ។

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបរោះបៅឲ្យរាៃរោរកប�ុំជាពបិសសមួយបៅន្ងៃអរ្គរទរី6ថខសរីហាបដើម្បរីឲ្យសរា�ិ្រសាសនាចក្រអាច

បក�ើសបរើសអ្ន្រោំោរសាសនាចក្ររានា្រ់។វបមើលបៅហា្រ់ដូចជាស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃោៃពយាោមបដើម្បរីបធ្វើឲ្យរោរកប�ុំបៃះរាៃ

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពតី ទុកក�កមមេ �្រេ់ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ នធិង ្រងប្រុេ �្រេ់ គលាក នហ�ុម 

គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៤៤មក មនុេ្ស មួ�ចុំនួន បាន បច្ររូក បច្រល់ 

ក្ញងចធិត្ថ្  គតើន�ណា នឹង ដឹកនាុំ សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ 

ចុង គបក្� ។ ្រ៉ុដន្ មុនគពលគលាក សាលា្រ់ ពយាក្�ី បាន គ�ៀ្រចុំ េបរា្រ់ក្� គែ្ទ� នរូវ ភាព ជា 

អ្កដឹកនាុំ គនះ គោ�ក្� ប្រ្ល់ ករូនគសា នធិង អុំណាច នន ្រព្វែធិតភាព ោុំងអេ់ គៅ ឲ្យ 

ករូ�៉រូម នន ពួក សាវកដ្់រពតី� នាក ់។ គៅគពល  បពធិកហាុំ �៉ង់ ដដលជា ប្រធាន នន ករូ�ុ៉ម នន 

ពួកសាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ បាន ដ្លៃង គៅក្ន ់ពួក្រ�ិេុទ្ គៅន្ងៃទតី ៨ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៤៤ 

ថ្ រានេរាែធិក សាេនាចបក ជាគបចើន បាន ទទួល សាក្សតី ខាង វិញ្ញាណ ម�ួថ្  គលាក 

បតរូវ បាន គៅ នធិង គ�ៀ្រចុំ គោ�បពះគដើម្តីដឹកនាុំ សាេនា ចបក ។

ផចកចាយទីបន្ទាល់របេ់អ្នក

េរូមពធិចា�ណា គប្រើ គមគ�ៀនគនះ ជា 

ឱក្េ ម�ួ  គដើម្តី ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ 

អុំពតី បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នធិង ក្� ្រន្ 

េធិទ្ធិអុំណាច ្រព្វែធិតភាព ដដលពុុំ អាច 

ក្ត់ផាដាច់បានមកពតី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ 

គៅដល់ ពយាក្�ី នាគពល ្រច្ចញ្រ្ន្ គនះ ។ 

អ្កអាច នឹង គលើក ទឹកចធិត្ េធិេ្ស ឲ្យ 

ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ �្រេ់ ពួកគ្ ែងដដ� ។ 

ក្�ដចកចា� ទតី្រនាទាល់ ប្រោនព� ដល់ 

មនេុ្ស ដដល ដ្លៃងពតី វា នធិងអាច ពបងឹង 

គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង ទតី្រនាទាល ់�្រេ់ អ្ក 

ដនទ ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៦ ៖ ក្�េ្ងតុំដណង្រន្គៅក្ញង្ណៈប្រធានទតីមួ�

សរា�ិ្រសាសនាចក្រអៃុមព័តឲ្យោត់រាៃតំថណងជាអ្ន្រោំោរសាសនាចក្រមុៃបពលពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ទាំងអស់ោៃ

កត�ប់ម្រពរីបបស្រ្រម្របស់ពួ្រប្ពរីភា្ខាងប្រើតនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្រវិញ។ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនំាសាសនាចក្រមួយចំៃួៃោៃ

ដឹងថាបងកបុសរិ្រដុៃអាចៃឹងបកោង«្លាតយ្រឱរោសពរីសាថាៃភាពរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ»(History of the Church

៧:២២៥)។ជាអ្រុសលបោយសារថតរោរខិតខំរបស់ថអលបឌើរវិល�ឺឌរីឆ្ដៃិងថអលបឌើរោ៉ាលរី្រីកោតតេរោរកប�ុំបនាះកតូវ

បលើ្របៅន្ងៃកពហស្បតិ៍ទរី៨ថខសរីហាឆ្នាំ១៨44ថដលជាបពលថដលពួ្រសាវ្រភា្បកចើៃោៃកត�ប់ម្រដល់ទរីក្រុងបៅវូ

វិញ។

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃទាមទារថាបោយសារោត់កតូវោៃបៅៃិងថតងរំាងជាអ្ន្រនាំោ្រ្យរបស់យែូថសបស្៊ីធពរីមុៃម្រ

(សូមបមើល្�ៃិងស�១00:9បនាះវជាទៃំួលខុសកតូវរបស់ោត់បដើម្បរី«បមើលថាសាសនាចក្របៃះកតូវោៃដឹ្រនាំរាម

របបៀបកតឹមកតូវ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church៧:២២9)។ោត់្រ៏ោៃអះអាងថាោត់្ួរថតជា«អ្ន្រោំោរដល់

កបជា�ៃ»បហើយថាបៅ្រ្ននុងរោរបំបពញៃូវទៃំួលខុសកតវូបៃះបនាះោត់្រំពុងបធ្វើៃូវអ្វរីថដលកពះោៃបញ្ជាោត់ឲ្យបធ្វើ(សូមបមើល

History of the Church៧:២30)។

• បបើអ្ន្រោៃបៅទរីក្រុងបៅវូ្រ្ននុងកោបនាះបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអះអាងរបស់ស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃោ៉ាងណ្ថដរ?បតើអ្ន្រអាចៃឹងរាៃ

រោរោរម្អ្វរីខលែះអំពរីបងកបុសរិ្រដុៃ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រពរីមូលបហតុថដលប�មកសាទាង

ោៃៃិោយថាោត់្ួរថតដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ។

ប�មកសាទាងថដលោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨44ោៃរ្រប�ើញទរីរាំងមួយសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធ

បៅរដ្ឋវីសកនុៃស៊ីៃ្រ្ននុងៃិទារ�រដូវឆ្នាំ១៨44។បនាទាប់ពរីទ្ុរករ្រម្បនាះប�មកសាទាងោៃអះអាងថាោៃទទួលសំបុកត

មួយម្រពរីយែូថសបស៊្ីធបោយថ្លែងថាោត់កតូវោៃថតងរាំងឲ្យបធ្វើជាអ្ន្រស្នងតំថណងយែូថសប។សំបុកតរបស់ប�មកសាទាង

ថដលោត់ោៃបរ្ហាញដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃរាៃៃូវហតថែបលខារបស់យែូថសបស៊្ីធ។ប�មកសាទាងោៃអះអាង

ឲ្យបធ្វើជាពយារោរីបនាទាប់បហើយោៃកបរោសតថំណងរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទមួយរបស់សាសនាចក្របៅទរីក្រុងមរីឈរីថហ្គៃ

បៅន្ងៃទរី៥ថខសរីហាឆ្នាំ១៨44។

• បបើអ្ន្រោៃបៅជាមួយៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងមរីឈរីថហ្គៃបតើអ្ន្រ្ិតថាអ្ន្រៃឹងប�ឿបៅបលើរោរអះអាងរបស់ប�មកសាទាង

ថដរឬបទ?បតើអ្ន្រអាចៃឹងរាៃរោរោរម្អ្វរីខលែះអំពរីរោរអះអាងទាំងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌចំៃួៃកោំដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់ៃូវអ្វរីថដលកពិ្រហាំយែង់ោៃ

កោប់ដល់អ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពដនទបទៀតបោយរួមទាំងសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ូមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រថដលបៅទរីក្រុងបៅវូអំពរី

ៃរណ្្ ួរថតដឹ្រនាំសាសនាចក្រ៖

ថអលបឌើរយែូហាៃប្បលើរ,វិល�ឺដរីឆ្ដ,ោ៉ាលរី្រីកោតតេ្ឺោៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូកសាប់បៅបពលស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃ

ម្រដល់។ពួ្រសាវ្រឯបទៀតភា្បកចើៃកពមទាំងកពិ្រហាំយែង់ោៃកត�ប់ម្រដល់ទរីក្រុងបៅវូវិញនាលាងាចន្ងៃទរី6ថខ

សរីហាឆ្នាំ១៨44។បៅន្ងៃបនាទាប់ន្ងៃទរី៧ថខសរីហាពួ្រសាវ្រោៃ�ួប�ុំក្រមុកបឹ្រសាបៅ្្ទះរបស់យែូហាៃប្បលើរ។នាបពល

របសៀលបៅន្ងៃបនាះពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ក្រុមកបឹ្រសាជាៃ់ខ្ពស់ៃិងពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់ោៃ�ួប�ុំោនា។កបធាៃយែង់ោៃសួរដល់

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃឲ្យថ្លែងកោប់ពរីសារលិខិតរបស់ោត់ដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។ស៊ីឌៃរីរិ្រដៃុោៃកបរោសបោយអង់អាចថាោត់ោៃ

ប�ើញរោរៃិមិតតេមួយបហើយថាោមៃបុរសណ្អាចបៃតេតំថណងយែូថសបស្៊ីធជាកបធាៃនៃសាសនាចក្របទ។ភាលាមបនាះបលា្រ

ោៃបស្នើថាបលា្រកតូវោៃថតងរំាងជាអាណ្ពយាោលនៃកបជា�ៃបៃះ។

បករោយពរីស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបញ្ចប់សៃុ្ទរ្រថារបស់ោត់កពិ្រហាំយែង់ោៃរាៃកបសាសៃ៍៖

« ខ្ញុំ មធិន ខ្វល់ ថ្ ន�ណា ដឹកនាុំ សាេនាចបក គនាះ គទ . . . ្រ៉ុដន្ រាន គ�ឿង មួ� ដដល ខ្ញុំ បតរូវដត ដឹង គហើ� ថ្ 

គនាះ ជា អ្វតី ដដល បពះ រាន ្រន្ទជូល អុំពតី វា ។ ខ្ញុំ រាន ករូនគសា នធិង រាន វិ្តី ជាគបចើនក្ញង ក្�ទទួល បាន បពះឆន្ទៈ 

នន បពះ គលើ ក្�រ្� គនះ ។. . .

« �៉រូដេ្រ បាន ប្រ្ល់ មក គលើ កបាល គ�ើង [េុំគៅគៅគលើ ករូ�៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី� នាក់] នរូវករូនគសា 

នធិង អុំណាច ោុំងអេ់ ដដល ជា �្រេ់ ែង សាវក ដដល គលាក ផាទាល ់បានក្ន់ មុន គពល គលាក បតរូវ បាន 

នាុំ�កគៅ ។. . .

« គតើ �៉រូដេ្រ បាន នធិយ� ្រ៉ុនាមន ដង ដល់ ពួកសាវក ថ្ ‹ ខ្ញុំបានោក់ប្ឹះ គហើ� អ្ក បតរូវដត សាងគៅ គលើ វា ដ្ធិត គៅគលើ សាម អ្ក 

គនាះ ន្� នឹង េបរាក › » ( គៅក្ញង History of the Church ៧:២៣០ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៦ ៖ ក្�េ្ងតុំដណង្រន្គៅក្ញង្ណៈប្រធានទតីមួ�

• បហតុអ្វរីោៃជាទរីបនាទាល់របស់កពិ្រហាំយែង់អំពរី្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពសំខាៃ់មលែែបះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូម

សរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ ួកោវកកាៃ់កូៃគោទាំងអស់នៃអំណាចប្្ជិតភា្ផ�លចាំបាច់

គ�ើម្បីគធ្ើជាអធិបតបី�ល់ោសនាចពក)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសាវ្ររានា្រ់កតូវោៃថតងរាំងបនាះបលា្រកតូវោៃកប្ល់ឲ្យៃូវ្ូរៃបសាចាំោច់ទាំងអស់នៃបព្វ�ិតភាព

បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ(សូមបមើល្�ៃិងស�១១២:30–3២)បែុថៃតេសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីអៃុវតតេ្រូៃបសាទាំងបនាះកតវូោៃ្រំណត់

ចបំោះថតសាវ្របរៀមច្បងកបធាៃនៃសាសនាចក្រថតបែុបណ្ណះ។

សូមអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថណនាំដូចខាងបករោមថដលោៃ្ តេល់ឲ្យបោយយែូថសបស៊្ីធបៅរោៃ់្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

បៅថខម្ររាឆ្នាំ១៨36រាៃរយៈបពលបកចើៃជាងកោំបរីឆ្នាំមុៃបពលបលា្រោៃសាលាប់៖

« ពួកដ្រ់ពតី� នាក់ ពុុំ េថែធិត គៅគបក្មអ្ក គែ្សង គបរៅ ពតី ្ណៈ ប្រធាន ទតី មួ� គនាះគឡើ�. . . ‹ គហើ� កដនលៃង 

ណា គ្រើ ោមនខ្ញុំ គនាះ ោមន្ណៈ ប្រធាន ទតីមួ� គ្្វើ ជាអ្ធិ្រតតី គលើ ពួកដ្រ់ពតី� នាក់គឡើ� ›» ( គៅក្ញង  

History of the Church ២:៣៧៤ ) ។ 

 

 

• ថ ្្អ្របៅបលើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះបតើរាៃអ្វរីប្រើតប�ើងចបំោះ្ ណៈកបធាៃទរីមួយបៅបពលកបធាៃសាសនាចក្រ

សាលាប់?បតើៃរណ្ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖គៅគ្លពបធាៃនៃោសនាចពកោលាប់គៅគនារះគណៈពបធាៃទបីមួយពតូវបាៃរោំយគ�ើយកូរ៉ុមនៃ្ ួកោវក

�ប់្បីរនាក់បាៃកាលាយជាកូរ៉ុមជាអធិបតបី)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកបធាៃសាសនាចក្រសាលាប់បនាះទរីកបឹ្រសាបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃឹងកត�ប់បៅតំថណងព្ួរ

បលា្រម្ងបទៀត្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បោយថ្្អ្របលើភាពជាសិស្សច្បងរបស់ខលែលួៃបៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុម។

បៅបពល្រូរ៉ុមកតូវោៃបបងកើតប�ើងដំបូងបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨3៥បនាះភាពជាបរៀមច្បង្ឺកតូវោៃសបកមចបោយវព័យ។ឥ�តូវភាពជា

បរៀមច្បង្ឺកតូវោៃ្រំណត់បោយរោលបរបិច្ទថដលបុរសរានា្រ់ោៃរោលាយបៅជាសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្់រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២4:១២៧–១២៨ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

ថាបតើៃរណ្្ឺជាសាវ្របរៀមច្បងៃិងជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់របៅកោថដលយែូថសបស្៊ីធសាលាប់។សូមឲ្យ

ពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

• ថ ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបហតុអ្វរីោៃជាអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបធ្វើរាមកពិ្រហំាយែង់បនាទាប់ពរីរោរសាលាប់របស់ពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធ?

សូមបំបពញបោលលទ្ធិបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបថៃថែមៃូវថ្្ន្រថដលោៃ្ ូសបនាទាត់ពរីបករោម៖គៅគ្លពបធាៃនៃោសនាចពក

ោលាប់គនារះគណៈពបធាៃទបីមួយពតូវបាៃរំោយគ�ើយកូរ៉ុមនៃ្ ួកោវក�ប់្បីរនាក់បាៃកាលាយគៅជាកូរ៉ុមជាអធិបតបីគៅគពកាម

ការ�ឹកនាំរបស់ោវកគរៀមច្ង។

ពួកបរេិរុទ្ជាសកចើៃប្ៃទទួលសាក្សដីមួយថាកពកិហាំយ៉្់គួរណតែឹកនាំសាេនាចកក

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី៨ថខសរីហាឆ្នាំ១៨44ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូោៃកប�ុំោនាបៅបរា៉ាង១0កពឹ្របដើម្បរី

សាដាប់ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបធ្វើរោរអះអាងខលែលួៃថាជាអ្ន្រោំោរសាសនាចក្រ។បោយសារថតខ្យល់ោៃបោ្រប្រ់បៅចំបវទរិោបនាះ

ស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃោៃបៅកតង់្រថៃលែង្រ្ននុងរបទះបសះមួយពរីខាងបករោយក្រុម�ំៃំុថដលោៃ�ួប�ុំោនាដូបច្នះកបជា�ៃពុំអាចឮសបំ�

ោត់ចបាស់ប�ើយ។ថដលក្រុម�ំៃុំកតូវថបរបករោយបដើម្បរីព្ួរប្អាចបមើលប�ើញស៊ីឌៃរីរិ្រដុៃបៅបពលោតៃ់ិោយ។ោត់ោៃ

ៃិោយដល់ពួ្របរិសុទ្ធថដលម្រកប�ុំរាបោ់ៃ់នា្រ់អស់រយៈបពលមួយបរា៉ាង្រៃលែះបោយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលោត់្ ួរថត

រោលាយជាអ្ន្រោំោរសាសនាចក្រ។មៃុស្សបរីបួៃនា្រ់ោៃៃិោយថាសៃុ្ទរ្រថារបស់ោត់មិៃថមៃជារោរបំ្ ុស្ ំៃិតបនាះបទ។

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រដនទបទៀតោៃម្រចូលរួមបហើយអង្គនុយបៅបលើបវទិរោកបទល់មុខៃឹងស៊ីឌៃរី

រិ្រដុៃថដល្រំពុងថតថ្លែងបនាះ។ខ្យល់ោៃសងៃប់បៅវិញកតង់បពលបៃះ។បនាទាប់ពរីស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃោៃបញ្ចប់កបធាៃកពិ្រហាំ

យែង់ោៃរាៃកបសាសៃ៍។បណ្ដា�ៃទាំងឡាយោៃរ្្រកត�ប់ម្រសាដាប់កពិ្រហាំយែង់រាៃកបសាសៃ៍បហើយថបរខ្នងបៅ

របទះបសះថដលស៊ីៃឌរីរិ្រដុៃសថែិតបៅបនាះវិញ។(សូមបមើលGeorge Q. Cannon,«Discourse,»Deseret 
News,ន្ងៃទរី២១ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨៨3,6៧)។កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃៃិោយបោយខលែរីបហើយោៃថ្លែងថាបលា្រចង់

កត�ប់ម្រក្រុងបៅវូបដើម្បរីចូលរួមរថំល្រទុ្រ្ខដល់ពយារោរីជាជាងបដើម្បរីម្រថតងរំាងអ្ន្រដឹ្រនាំ្ ្រីមួយ។បលា្រោៃកបរោសថា

រោរកបមូល្តេនុំនៃថានា្រ់ដឹ្រនាំៃិងសរា�ិ្រៃឹងបធ្វើប�ើងបពលបករោយបៅន្ងៃបនាះបវលាបរា៉ាង២របសៀល។បករោយម្រសរា�ិ្រមួយ
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គមគ�ៀនទតី ១៤៦ ៖ ក្�េ្ងតុំដណង្រន្គៅក្ញង្ណៈប្រធានទតីមួ�

ចំៃួៃរបស់សាសនាចក្រោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបពលកបធាៃកពិ្រហាំយែងោៃរាៃកបសាសៃ៍បនាះពួ្រប្ោៃប�ើញថាទឹ្រមុខ

របស់បលា្រោៃផ្លាស់បតេតូរបហើយោៃឮសំប�ងរបស់បលា្រោៃផ្លាស់បតេតូរបហើយបលា្រោៃោៃរាៃទឹ្រមុខៃិងសបំ�ងដូចៃឹង

ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ។កពឹតតេរោរណ៍ដ៏អព្តូតបហតុបៃះោៃ�ួយឲ្យពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃដឹងថាកពះអរាចស់សព្វកពះទព័យឲ្យ

កពិ្រហាំយែង់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវឧទាហរណ៍ដូចខាងបករោមអំពរីអ្វរីថដលពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃបមើលប�ើញ

ៃិងោៃសាដាប់ឮៗ៖

គ្រនយ៉ាមតីន គអហ្វ ចនេុន បាន �ំឭក ថ្ « �ំគពច ដដល គលាក [បពធិកហាុំ �៉ង់] រានប្រសាេន៍ ភាលាម គនាះ 

ខ្ញុំ បាន គបក្កឈ� គឡើង ដ្ធិតវា ្ ឺ ជា េុំគឡង �្រេ់ �៉រូដេ្រ  ប្្់រោក្យ គហើ� �រូ្ររាង គលាក ផាទាល់ ោុំង 

អាក្រ្កធិ�ិយ េគមលៃៀក ្រុំោក់ នធិង �រូ្ររាង ្ឺ ដរូចជា  �៉រូដេ្រផាទាល់ គៅ�េ់�គវើក គហើ� ខ្ញុំ ដឹង មួ��ំគពច 

គនាះ ថ្ បពះវិញ្ញាណ នធិងរានជា�រូ្រ �្រេ់ �៉រូដេ្រ មក ប្្រគលើ គលាក » (My Life’s Review ១០៤ 

ដរូច បានដកបេង់ គៅក្ញង Church History in the Fulness of Times Student Manual, 
គបាះពុម្ពជាគលើក ទតីពតី� [Church Educational System manual, ឆ្នាុំ ២០០៣], ទុំព័� ២៩១) ។

វិលលាម េី៊ គេ្ន បានពធិពណ៌នា ថ្ បពធិកហាុំ �៉ង់ គៅគពល កុំពុង ដត នធិយ� « េុំគឡង គលាក ្ ឺ ដរូចជា េុំគឡង �្រេ់ 

ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ ។ ខ្ញុំ បាន្ធិត វា ជា �៉រូដេ្រ គហើ� រានមនុេ្ស រា្រ់ោន់ បាន សាដា្រ់ ឮ ដរូចោនាគនះដដ� » ( គៅក្ញង History of 
the Church ៧:២៣៦ ) ។

វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ បាន េ�គេ� ថ្ « គ្រើ ខ្ញុំ ពុុំ ធាលា្រ់ បាន គេើញ បពធិកហាុំ �៉ង់ គោ� ផាទាល់ ដភក្ �្រេ់ ខ្ញុំ គទ 

គនាះ ោមន ន�ណា រានាក់ ដដល អាច មក ្រញ្ចញះ្រញ្ចជូល ខ្ញុំ ឲ្យ គែឿ ថ្ អ្ក ដដល គឡើង នធិយ� គនាះ ពុុំ ដមន ជា 

�៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គនាះ គឡើ� គហើ� មនុេ្ស ប្្់រ�រូ្រ ដដល បាន សាគល់ ្ុរ�េ ោុំងពតី� �រូ្រ គនះ អាច ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ 

ចុំគោះ បពឹត្ធិក្�ណ៍ គនះ បាន ( គៅ ក្ញង History of the Church ៧:២៣៦ ) ។ 

 

សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងរោរកប�ុំោៃបធ្វើប�ើងបករោយម្របៅន្ងៃបនាះបវលាបរា៉ាង២:00របសៀលបនាះកពិ្រហាំយែង់ៃិង

សរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ប្្សងបទៀតោៃរាៃកបសាសៃ៍។បៅបពលបលា្រោៃៃិោយនារបសៀលបនាះរាៃ

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃៃិោយថាកពិ្រហាំយែង់ោៃបមើលបៅៃិងសាដាប់បៅឮដូចជាយែូថសបស្៊ីធ។ចច�្យតូខាៃុៃថដល

រាៃអាយុ១៧ឆ្នាំនាកោបនាះោៃចងចាំថា«វ្ ឺជាសំប�ងរបស់យែូថសបផ្ទាល់ថមៃ។���វហា្រ់ដូចជាបៅ្រ្ននុងថ ្្ន្ររបស់

មៃុស្សថដលបៅទរីបនាះបមើលប�ើញថាជាយែូថសបថដល្រំពុងឈរបៅចំបោះមុខពួ្រប្បនាះ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the 
Church,៧:២36;សូមបមើល្ ងថដរ Edward William Tullidge, Life of Brigham Youngឆ្នាំ១៨៧៧],

ទំពព័រ១១៥)។បថៃថែមបលើអព្តូតបហតុបនាះព្ួរបរិសុទ្ធជាបកចើៃ្រ៏ោៃរាៃអារម្ណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធ្វើជាសា្រ្សរីដល់ពួ្រប្

ថាកពិ្រហំាយែង់ៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់ពរីរនា្់រកតវូោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ។បៅបពលបញ្ចប់នៃរោរកប�ំុបៃះ

ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូោៃបោះបឆ្នាតបោយអនាម្ិរបដើម្បរីោំកទដល់្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បោយរាៃកពិ្រហាំយែង់

ជាកបធាៃបដើម្បរីដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ្រីពុំថមៃសរា�ិ្រក្ប់រូបនៃសាសនាចក្រោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរីបធ្វើរាម

ពួ្រសាវ្របៅទរីបញ្ចប់បនាះបទ។កបជា�ៃខលែះោៃបក�ើសបរើសបធ្វើរាមបុ្ ្គលនានាដូចជាស៊ីឌៃរីរ្ិរដុៃៃិងប�មកសាទាងថដលោៃ

បបងកើតសាសនាចក្រផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្បៅវិញ។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យដឹងថាបតើៃរណ្ថដលកទង់ោៃចាត់រាំងឲ្យដ្ឹរនាំសាសនាចក្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

• បតើបយើងអាចដឹងថាអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រសព្វន្ងៃបៃះកតូវោៃបៅបោយកពះបោយរបបៀបណ្?(បៅបពលសិស្ស

បឆលែើយតបសូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគយើងអាចទទួល

បាៃោក្សបីមួយថ្អស់អ្កផ�ល�ឹកនាំោសនាចពកពតូវបាៃគៅបគពមើគោយព្រះ)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីទទួលទរីបនាទាល់មួយថាអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើងកតូវោៃបៅពរីកពះ?

• បតើបៅបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃទទួលសា្រ្សរីមួយថាអ្ន្រដឹ្រនាំនៃសាសនាចក្ររានា្រ់កតូវោៃបៅពរីកពះ?បតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីខលែះ

បដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីបនាះ?
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គមគ�ៀនទតី ១៤៦ ៖ ក្�េ្ងតុំដណង្រន្គៅក្ញង្ណៈប្រធានទតីមួ�

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលយែូថសបស្៊ីធោៃសាលាប់បៅសាវ្របរៀមច្បង(កពិ្រហាំយែង់)្ឺអាចអៃុវតតេ្រូៃបសាអំណ្ចបព្វ�ិតភាព

ទាំងអស់ោៃភាលាមៗ។បលា្ររាៃសិទ្ធិបដើម្បរីទទួលវិវរណៈស្រីអំពរីបពលបវលាណ្បដើម្បរីបរៀបចំ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្ ្រី។បៅ្រ្ននុង

ឆ្នាំ១៨4៧–រាៃរយៈបពលបកចើៃជាងពរីរឆ្នាំបនាទាប់ពរីរោរបធ្វើទុ្រករ្រម្–កពិ្រហាំយែង់កតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតឲ្យបរៀបចំ្ ណៈកប

ធាៃទរីមួយមតេងបទៀតជាជាងបៃ្ដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ្រ្ននុងនាមជាកបធាៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់របពលបច្ចនុប្បៃ្ន។បដើម្បរី្ ្ល់ឱរោសដល់សិស្ស

សបង្ខបៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃសូមឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ៃូវអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងចំបោះ្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃព្ួរ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅបពលកបធាៃនៃសាសនាចក្រសាលាប់។សូមឲ្យពួ្រប្កោប់ថាៃរណ្ៃឹងរោលាយជាកបធាៃសាសនាចក្រ

ឬសាវ្របរៀមច្បងបបើកបធាៃសាសនាចក្របច្ចនុប្បៃ្នសាលាប់បៅន្ងៃបៃះបនាះ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថា្រូៃបសាៃិងអណំ្ចបព្វ�ិតភាពដូចោនាថដលយែូថសបស្៊ីធ

ោៃកប្ល់ដល់កពិ្រហាំយែង់ៃិងសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់កតូវោៃរោៃ់បៅន្ងៃបៃះបោយកបធាៃនៃសាសនាចក្រ

ទរីកបឹ្រសារបស់បលា្របៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងសរា�ិ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយ្ ងថដរពរី

របបៀបថដលអ្ន្រទទួលោៃទរីបនាទាល់ថាអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រកតូវោៃបៅបោយកពះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថស្វងរ្រ

កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃបដើម្បរីទទួលោៃឬពកងឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបសច្្ររីពិតថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាន្ងៃបៃះ។
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ក្�ចាកគចញពតី ទតីបកុង គៅវរូ
បមបរៀៃទរី១4៧៖រោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ពួកបរេិរុទ្ប្ៃសធ្វើការសោយឧេសាហ៍ពយាយមសែើមបដីទទួលពរជ័យនៃកពោះវិហារបរិេរុទ្

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើអ្វរីមួយដ៏លំោ្របោយសារថតព្ួរប្ោៃដឹងថាលទ្ធ្លៃឹងរាៃតនមលែ្រ្ននុងរោរ

ខិតខំបនាះ។សូមពិចារណ្បធ្វើរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរី

នា្រ់ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរសាលាប់របស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធបនាះពួ្របរិសុទ្ធរាៃរោររ្រដ៏លំោ្របដើម្បរីបញ្ចប់រោរសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវរាៃរោរលំោ្រសករាប់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីបបំពញរាមបទបញ្ញតតេិមួយបៃះថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យរាមរយៈ

យែូថសបសី្៊ធ?

សូមបរ្ហាញរូបភាពកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូអិលលរីបណ្យដល់សិស្ស(សូមបមើលងសៀវងៅ រូបភាព ដំណឹរ ល្អ[ឆ្នាំ២009]

បលខ១១៨សូមបមើល្ ងថដរប្ហទំពព័រLDS .org)។សូមពៃ្យល់ថាវកតូវរោរពលិ្រម្ដ៏ខាលាំងពរីពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

សាដាប់បមើលអំពរីរោរពលិ្រម្ទាំងឡាយថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃបធ្វើរោរលះបង់បដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងបៅទរីក្រុង

បៅវូ។

បៅសៃ្និសរីទទូបៅថខតុលាឆ្នាំ១៨44កបធាៃកពិ្រហាំយែង់

ោៃសុំឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធថាវាយដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិងដរ្វាយ

ប្្សងៗរបស់ពួ្រប្បដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។្រ្ននុង

រោរបឆលែើយតបបងកសរីសរា្មសប្រ្គះរានា្រ់ៗោៃបរិចាច្

កោ្រ់មួយបសៃរាល់សោដាហ៍បដើម្បរី្ ្គត់្ ្គង់ដល់រោរសាងសង់។

បុរសជាបកចើៃោៃថាវាយដរ្វាយមួយភា្ដប់ជាបពលបវលា

របស់ពួ្រប្បោយរោរបធ្វើរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយន្ងៃ្រ្ននុងរយៈបពលដប់ន្ងៃ។អ្ន្រប្្សងបទៀតោៃថាវាយ

បកចើៃជាងមួយភា្្រ្ននុងដបប់ៅរាមមបធយាោយរបស់

ព្ួរប្ផ្ទាល់។យែូថសបតូរ៉ុៃតូោៃកប្ល់ដល់កពិ្រហាំ

យែង់ៃូវរាសថដលរាៃតនមលែបស្ើរៃឹងទឹ្រកោ្រ់ចំៃួៃ២៥00

ដុលាលាបហើយោៃៃិោយថាោត់ចង់ថាវាយអ្វរីៗទាំងអស់

ថដលោត់រាៃបដើម្បរីសាថាបនាៃ្រនៃកពះ។(សូមបមើល

Church History in the Fulness of Times 
Student Manual,ោៃបោះពុម្ពជាបលើ្រទរី២

[Church Educational System manual,
២003],30២;Our Heritage[១996],

៥9–60)។

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពតី ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បតរូវ គ្ គ្្វើទុកក�កមមេ គនាះ ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� 

នាក់  គៅគបក្មក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ប្រធានករូ�៉ុម ពួកគ្ ្ឺ បពធិកហាុំ �៉ង់ បានដឹកនាុំ 

សាេនាចបក គហើ� ្រន្ គ្្វើកធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ ពួក គលាក បាន គលើកទឹកចធិត្ 

ពួក្រ�ិេុទ្ ឲ្យ ្រញ្ច្រ់ក្� សាងេង់បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គៅវរូ ។ គោ�សា� ដត រាន 

ក្�គ្រៀតគ្រៀន ឥតឈ្់រឈ� គនាះ ពួក គលាក បាន ប្រឹកសា ដល់ពួក ្រ�ិេុទ្ ឲ្យ គបតៀម ខលៃលួន 

គដើម្តី គចញដុំគណើ�គៅ ទធិេ ខាង លធិច ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៧ ៖ ក្�ចាកគចញពតីទតីបកុង គៅវរូ

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាព្ួរបរិសុទ្ធស្ព័ក្ចិតតេលះបង់ោ៉ាងបកចើៃបដើម្បរីសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធដូបច្នះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សពិភា្រសាសំណួរបៃះបហើយសូមពៃ្យល់ថារោរបបៀតបបៀៃោៃបធ្វើឲ្យរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូឲ្យបហើយ។រាៃរារសកតូវរបស់សាសនាចក្រជាបកចើៃោៃ្ិតថារោលណ្យែូថសបស៊្ីធ

កតូវប្សរាលាប់បហើយបនាះសាសនាចក្រៃឹងកតូវរលំចុះ។ថតបទាះជាោ៉ាងណ្បៅបពលសាសនាចក្របៃ្រ្ីរចបកមើៃ

ៃិងលូតលាស់បនាះព្ួររារសកតូវនៃសាសនាចក្រោៃបបងកើៃៃូវរោរខិតខំរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីបបណដាញព្ួរបរិសុទ្ធបចញពរីរដ្ឋ

អិលលរីបណ្យ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលពួ្ររារសកតូវនៃ

សាសនាចក្រោៃបធ្វើបដើម្បរីពយាោមបំផ្លាញសាសនាចក្រ។

បៅ្រ្ននុងថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨44វរបសៃរីឯ្របលវីវិលលាមជាមៃុស្សរានា្រ់នៃអ្ន្រទាំងបនាះថដលបករោយម្រោៃរោត់បទាស

ថាជាអ្ន្រសរាលាប់យែូថសបៃិងនហរុមស្៊ីធោៃបរៀបចំបបងកើតក្រុម្រងទព័ពមួយដ៏ធំបដើម្បរីបង្ខំពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបចញពរី

រដ្ឋអិលលរីបណ្យ។វកតូវោៃ្ ្សព្វ្សាយសាសនាជា«ថឆកចច្រដ៏ធំកបរាញប់ៅ្រ្ននុង�ំុថហៃខ្រ»(David E. Miller 
and Della S. Miller, Nauvoo: The City of Joseph[ឆ្នាំ១9៧4]ទំពព័រ១៨6)។បពលោៃឮអំពរីបរឿងបៃះ

អ្ិោល្ូរា៉ាសហ្វតនៃរដ្ឋអិលលរីបណ្យោៃបញជតូៃឧតតេមបសៃរីចៃហាឌរីៃនៃ្រងចលព័តរដ្ឋឲ្យបៅរោៃ់�ំុបនាះបដើម្បរីរ្រសា

ភាពសុខសាៃ្។មួយឆ្នាំបករោយម្របៅថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨4៥វរបសៃរីឯ្រវិលលាមោៃដឹ្រនាំក្រុមមៃុស្សអាក្រ្់រមួយក្រុម

ថដលរាៃមៃុស្ស300នា្រ់បៅវយកបហារដល់�កម្ររបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបៅតំបៃ់ជាយៗបោយរោរដុត

្្ទះជាបកចើៃខ្នងៃិងដុតអោរ្រសិោឋាៃបរាង្រិៃកសូវៃិងកសូវអងករអស់ជាបកចើៃ។បៅោ្រ់្រណ្ដាលថខ្រញ្ញាកបធាៃកពិ្រហាំ

យែង់ោៃថស្វងរ្រអ្ន្រស្ព័ក្ចិតតេបដើម្បរីបៅ�ួយសប្រ្គះពួ្របរិសុទ្ធទាំងបនាះ។ពួ្របរិសុទ្ធបៅទរីក្រុងបៅវូោៃបកតៀមរបទះបសះ

ចៃួំៃ១34បដើម្បរីដឹ្រក្រុមក្ួសារថដលរសប់ៅតំបៃ់ឆ្ងាយោច់កសោលម្រទរីក្រុងបៅវូថដលជាទរី�កម្ររាៃសុវតថែិភាព។

(សូមបមើលHistory of the Church៧:4៥–46Church History in the Fulness of Times Student 
Manual,ទំពព័រ30១David E. Miller and Della S. Miller, Nauvoo: The City of Joseph

ទំពព័រ១៨៥–៨6)។

• បតើរោរវយកបហារទាំងបៃះោៃបធ្វើឲ្យវរាៃរោរលោំ្របដើម្បរីបៃ្បធ្វើរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថារាៃកបជា�ៃរដ្ឋអិលលរីបណ្យជាបកចើៃរូបោៃ្ព័យខាលាចថាវតតេរាៃរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយអាចនាំឲ្យ

ប្រើតរាៃស្រ្គមស៊ីវិល។ពួ្រប្ោៃសុំឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធចា្របចញពរីរដ្ឋ។បៅន្ងៃទរី២4ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨4៥្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ោៃបោះពុម្ពលិខិតមួយសៃយាថាសាសនាចក្រៃឹងចា្របចញបៅៃិទារ�រដូវបករោយ។

• បហតុអ្វរីោៃជាកពឹតតេិរោរណ៍បៃះរោលាយជារោរសបកមចចិតតេដ៏លំោ្រោ៉ាងដូបច្នះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសបកមចចិតតេចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូអាចបែះទង្គិចដល់រោរខិតខំកបឹងថកបងរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីបញ្ចប់

រោរសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

បនាទាប់ពរីសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះចូរពៃ្យល់ថាបទាះជាពួ្របរិសុទ្ធោៃដឹងថាពួ្រប្កតូវថតចា្របចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណ្យ

្រ្រី្រ៏ពួ្រប្ោៃបៃ្បធ្វើរោរសាងសង់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអ្វរីព្ួរបរិសុទ្ធោៃបៃ្បធ្វើរោរសាងសងក់ពះវិហារបរិសុទ្ធ្្វរីបបើព្ួរប្ោៃដឹងថាព្ួរប្ៃឹងចា្របចញបៅ្រ្រី?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅកោបនាះពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលចាំោច់សករាប់រោរបលើ្រតបមកើងពុំទាៃ់រាៃចំបោះសរា�ិ្រភាព

ទូបៅនៃសាសនាចក្របៅប�ើយ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨4១កពះអរាចស់ោៃសៃយាៃឹងពួ្របរិសុទ្ធថាបបើពួ្រប្សាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធបៅវូបនាះពួ្រប្អាចៃឹងទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបនាះ(សូមបមើល្�ៃិងស�១២4:២៧–44)។

• បតើបយើងរានា្រ់ៗអាចបរៀៃដូចបមតេចខលែះអំពរីដំបណើរបរឿងនៃរោរពល្ិរម្ៃិងទុ្រ្ខលោំ្រទាំងឡាយរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ

បដើម្បរីសាងសងក់ពះវិហារបរិសុទ្ធ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ប្្សងៗដូចខាងបករោមបៃះ៖ការទទួល្ ិធបីបរិសុទ្ធ

នៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធមាៃតនមលៃឹងការខិតខំៃិង្ លិកម្ម�៏សុចរិតទាំងអស់របស់គយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះ

ៃិងបសច្្ររីថ្លែងដនទបទៀតថដលសិស្សោៃកោប់បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអស�មែៃសុៃ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលរោរពលិ្រម្របស់ពួ្របរិសុទ្ធសមព័យទំបៃើបមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធ

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៧ ៖ ក្�ចាកគចញពតីទតីបកុង គៅវរូ

« អេ់��ៈគពលជាគបចើនឆ្នាុំកនលៃងគៅ ខ្ញុំបានអានអុំពតីបកុមេរាែធិកជាងមួ���នាក់ 

ដដលបានចាកគចញពតី គមណូេ ដដល េថែធិត គៅ កណាដាល នបព លធិច ទឹក អារា៉ាហ្សជូន គ្្វើដុំគណើ� គៅក្ន់ 

បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ដដល គៅ ែធិត ្រុំែុត េថែធិតគៅទតីបកងុ គៅ ផាឡជូ ប្រគទេគប្រេ៊ីល –(ចរាងា�ប្រដហល 

៤០០០ ្តីឡជូដម៉បត)ពតី គមណូេ។ ពួក្រ�ិេុទ្គសាមះបតង់ោុំងគនាះ បានគ្្វើដុំគណើ� តាម ទរូកអេ់ ��ៈ 

គពល្រួនន្ងៃ តាម ទគនលៃ អារា៉ាហ្សជូន នធិង តាម នដ ទគនលៃ អារា៉ាេ្សជូន ។ ្រនាទា្់រពតី បាន ្រញ្ច្រ់ ក្�គ្្វើដុំគណើ� តាម 

ទឹក គនះ ពួកគ្ បាន គឡើង ែធិះឡាន បកងុ គ្្វើ ដុំគណើ� ��ៈគពល ្រតី ន្ងៃ គទៀត តាមែលៃជូវ �លាក់ គហើ� រាន អាហា� 

្រ�ិគភា្ ្រន្ធិច្រន្លួច ្រ៉ុគណាណះ គហើ� ោមន កដនលៃង េបរាក បេួល្រួល គនាះ គទ ។ បបាុំពតី� �្់រ បបាុំពតី� ន្ងៃ គបក្� មក ពួកគ្ បាន មក 

ដល់ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គៅ គៅ ផាឡជូ ដដល គៅ ទតី គនាះ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ដ៏ អេ់កល្ ោុំងឡា� បតរូវបាន គ្្វើ គឡើង ។ បបាកដ ណាេ់ 

ក្�គ្្វើ ដុំគណើ� បតឡ្រ់ មក វិញ �្រេ់ ពួកគ្ រាន ក្�លុំបាក ដរូច នឹង គពល គ ្្វើ ដុំគណើ�គៅដដ� ។ គោះជាយ៉ាងណាកគ៏ោ� 

ពួកគ្បានទទួលពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នធិងព�ែ័�ននបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គហើ�គោះ្រតីជា ក្ញងេុំោ� �្រេ់ ពួកគ្ោមនគៅេល់បបាក ់ក្តី 

ក៏ពួកគ្បានគោ�គពញគៅគោ�អា�មមេណ៍ នន បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គហើ�រានអុំណ� ្ុណ ចុំគោះ ព�ែ័� ោុំងឡា� ដដល ពួកគ្ 

បាន ទទួលែង ដដ� » (The Holy Temple—a Beacon to the World,» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ 

២០១១, ទុំព័� ៩១) ។

• បតើពួ្របរិសុទ្ធម្រពរីបមណូសោៃបធ្វើពល្ិរម្អ្វរីខលែះបដើម្បរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យម្រខាងមុខសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បហើយអាៃដបំណើរបរឿងដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់្រិច្ចខិតខំដ៏សុចរិតរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធបៅវូបដើម្បរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

 ១. អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន ឧទ្ទធិេ ឆលៃង ្រន្ទ្រ់ ោុំងឡា�ក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គៅគពល ដដលបាន 

សាងេង់ច្រ់េព្វប្្់រ គដើម ត្ី កធិច្ចក្� ននពធិ ត្ី្រ�ិេុទ្ អាច ចា្រ់ គែ្ើម ឲ្យឆ្្រ់ ្រុំែុត តាមដដលអាច គ្្វើគៅបាន ។ 

្រន្ទ្រ់ ខាង គលើ នន បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ បតរូវ បានឧទ្ទធិេ ឆលៃង េបរា្រ់កធិច្ចក្� នន ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ គៅន្ងៃទតី ៣០ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ 

១៨៤៥ ។ ពួក្រ�ិេុទ្ បានចា្រ់ គែ្ើម ទទួល ពធិ្តីអុំគណា�ោន ពធិេធិដ្ឋ �្រេ់ពួកគ្  នា គពល លាងាច ន្ងៃទតី ១០ ដខ 

្្ជូ ដដលរាន វ្្គ ពធិ្តី អុំគណា�ោនពធិេធិដ្ឋ បាន ្រន្ �ហរូត ដល់ គរា៉ាង ៣ បពឹក គៅន្ងៃទតី ១១  ដខ ្ ្ជូ ។ ( េរូមគមើល 

Church History in the Fulness of Times Student Manual Religion ទុំព័� ៣០៣ ) ។

 ២. មកបតឹម ចុង ឆ្នាុំ ១៨៤៥ រានេរាែធិក គបចើនជាង ១០០០ នាក់ បាន ទទួលពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ។ 

គៅ ដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៤៦ ប្រធាន  បពធិកហាុំ �៉ង់ បានកត់បតា ថ្ ៖ « ក្�ណ៍ ដ្រ្រ គនាះ បាន ្ររ្ហាញ ឲ្យគេើញ 

ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្រានចធិត្អន្ទះសា  គដើម្តី ទទួល បាន ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ [ នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ] គហើ�រាន ចធិត្ អន្ទះសា  

ក្ញងចុំដណក�្រេ់គ�ើង គដើម្តី ្រគបមើដល់ ពួកគ្ �ហរូតដល់ ខ្ញុំ បាន លះ្រង់ ខលៃលួន ខ្ញុំ ោុំងបេុង ចុំគោះ កធិច្ចក្� �្រេ់ 

បពះអរាចាេ់ គៅក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ោុំង�្រ់ ោុំង ន្ងៃ គោ� ចរូល េបរាក ជា ម្្យម គលើេ ពតី ្រួន គរា៉ាង ក្ញង មួ� ន្ងៃ គទ 

គហើ� គៅែ្ទះ ដត ម្ង ្ុ៉រគណាណះ ក្ញង មួ� េបាដាហ៍ »  ( គៅក្ញង History of the Church ៧:៥៦៧ ) ។ ្រុ�េ 

បេ្តីជាគបចើន�រូ្រ បានចរូល�ួមចុំដណក គោ�ក្� គបាក្ក់ េគមលៃៀក ្រុំោក់ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ រាល់ �្់រ គដើម ត្ី ឲ្យកធិច្ចក្� 

អាច ្រន្ រានគៅ បពឹក ដេ្អកគឡើង គោ� ពុុំ រានក្ � ្រង្អង់គឡើ� ។ ( េរូមគមើល Church History in the 
Fulness of Times Student Manual Religion ទុំព័� ៣០៣ ) ។

 ៣. គៅន្ងៃទតី ៣ ដខ កុម្ៈ ឆ្នាុំ ១៨៤៦ ប្រធាន �៉ង់ បាន ចាកគចញ ពតីបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គដើម្តី គលាកអាច គបតៀម ខលៃលួន 

ចាកគចញពតី ទតីបកុង គៅវរូ គៅន្ងៃ្រនាទា្រ់ ។ ្រ៉ុដន្ គៅគពល គលាក បាន គដើ�គចញគៅខាង គបរៅ គលាក បាន គេើញ 

មនុេ្ស មួ�បកុម្ុំ ដដលកុំពុង ដត �ង់ចាុំ គដើម្តីទទួលពធិ្តីអុំគណា�ោន ពធិេធិដ្ឋ �្រេ់ពួកគ្ ។ គោ� រាន អា�មមេណ៍ 

អាណធិតអាេរូ� ចុំគោះ្រង្រ្អជូន ពួក្រ�ិេុទ្ ោុំងគនះ គលាក បាន បតឡ្រ់ គៅ ក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ វិញ គដើម្តី្រគបមើ 

ពួកគ្ ។ គលាក ពុុំ អាច ចាកគចញពតី ទតីបកុង គៅវរូ  បានគទ �ហរូត ដល់ ពតី�េបាដាហ៍ គបក្�មក ។ កុំណត់បតា 

បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ បាន្ររ្ហាញថ្រានពួក្រ�ិេុទ្ ចុំនួន ៥៦១៥ នាក ់បតរូវ បាន ទទួលអុំគណា�ោន ពធិេធិដ្ឋ មុនគពល 

គ្្វើដុំគណើ� គៅ ទធិេ ខាង លធិច។ ( េរូមគមើល   ទុំព័� ៣០៣–៤) ។

• បតើអ្វរីថដលពិតជាបធ្វើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្ណ៍អំពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីទទួលពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សដឹងពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ

ៃិងបដើម្បរី�ួយពួ្រប្អៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបឆលែើយតបចំបោះសំណួរ

លំហាត់េរងេរ

លុំហាត ់េ�គេ� ែល្ ់ដល់ េធិេ្ស 

នរូវ ឱក្េ្ធិត ពធិចា�ណា ទទួល 

ក្�្រុំែុេ្ុំនធិត គ�ៀ្រចុំគដើម ត្ី ្រគបងៀន 

នធិង ដចកចា� អា�មមេណ៍ �្រេ់ ពួកគ្ 

ជាមួ� អ្ក ដនទ ទទួល សាគល់ បពះហេ្ 

�្រេ់ បពះអរាចាេ់ គៅ ក្ញង ែតីវិត �្រេ់ គ្ 

នធិង ដ្លៃង ទតី្រនាទាល់ ។
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ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

(សូមសរបសរសំណួរបៅបលើរោតារបខៀៃ)។

ង្រើការខំ្បឹរណ្បរ នរិពលិកម្ អ្ដីខ្ទះ ណដល ងយើរ្្រូវ ងធ្ើ ងដើម ដ្ីទ្ទ្ួលបាន ពិធដីបរិសុទ្្ ក្នុរ្ពទះវិហារបរិសទុ្្ ?

ងហ្ុរអ្ដី អ្ក ្ ិ្រ ថ្ ការ ទ្ទ្ួលពិធដីបរិសុទ្្ ក្នុរ្ពទះវិហារបរិសុទ្្ ្ ឺរាន្រនម្ ឲ្យ ខ្ិរខំ និរងធ្ើពលិកម្ោ៉ារ ខ្លាំរ ដូងចានាទះ ?

ង្រើអ្កចាំបាច់្ ្រវូងធ្ើ ដូចងម្ចខ្ទះ ងដើម្ដីអ្កអាច ទ្ទ្ួលបាន ពិធដីបរិសុទ្្ ក្នុរ្ពទះវិហារ បរិសុទ្្ ? ( ង្រើ អ្កចាំបាច់្្រូវឈប់  

ឬ ចាប់ ងផ្ើម ងធ្ើអ្ដីខ្ទះ ? )

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ស្ព័ក្ចិតតេថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរទរីពរីរ។

ពួកបរេិរុទ្ចាកសចញពដីទដីកករុ្សៅវូ

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីោៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្្ើមចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ

បៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨46។បែុនាមៃថខបករោយម្រពួ្រប្ោៃបៃ្ចា្របចញពរីទរីក្រងុបៅវូបហើយរាៃក្រុមប្្សងៗជាបកចើៃោៃ

បោះ�កម្របបណ្ដាះអាសៃ្នបៅបពលឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែ។ម្រដល់កតមឹចុងថខបមសាពួ្របរិសុទ្ធភា្បកចើៃោៃចា្របចញពរីទរីក្រុង

បៅវូ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយពុំថមៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់អាចចា្របចញបៅោៃបទ។រាៃមៃុស្សមួយចំៃួៃ

តូចោៃបៃ្បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅវូអំ�នុងរដូវបរៅដាឆ្នាំ១៨46បោយសារថតព្ួរប្ឈឺធងៃៃ់បព្រក្រខាលាំងបព្រឬបខសាយខាលាំងបព្រ

ពុំអាចបធ្វើដបំណើរបៅោៃ។រាៃមួយចំៃួៃតូចប្្សងបទៀតោៃបក�ើសបរើសបៅទរីបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមថដលទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីោៃប្រើតប�ើងចបំោះមៃុស្សជាបកចើៃ

ថដលមិៃោៃចា្របចញពរីក្រុងបនាះ។

បៅថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១៨46រាៃមៃុស្សកបថហលជា៨00នា្រ់បំោ្រ់បោយរោំប្លែើងរោណុងធំកោំមួយោៃបរៀបចំម្រ

វយកបហារបលើទរីក្ុរងបៅវូ។ពួ្របរិសុទ្ធថដលបៅសល់ៃិងពលរដ្ឋ្ ្រីៗមួយចៃំួៃថដលរាៃបុរសចំៃួៃកបថហលជា១៥0

នា្រ់ោៃបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីកបយុទ្ធរោរោរទរីក្រុង។បនាទាប់ពរីរាៃរោរកបយុទ្ធោនាអស់រយៈបពលពរីរបរីន្ងៃបនាះព្ួរបរិសុទ្ធជាបកចើៃ

កតូវោៃបង្ខំឲ្យចុះចាញ់បហើយកតូវោៃកោប់ថាឲ្យចា្របចញពរីទរីក្រងុជាបនាទាៃ់។បនាទាប់ម្រពួ្រមៃុស្សអាក្រ្រ់ោៃចូលម្រ

្រ្ននុងទរីក្រុងឆ្រ់បលែៃ់រាម្្ទះបហើយោៃបំផ្លាញកពះវិហារបរិសុទ្ធបចាល។ព្ួរបរិសុទ្ធមួយចៃំួៃថដលពុំអាចប្ៀសខលែលួៃោៃបលឿៃ

កតូវោៃប្វយបធ្វើោបឬបោះចូលបៅ្រ្ននុងទបៃលែម៊រីស៊ីស៊ីពរី។បនាទាប់ពរីពួ្របរិសុទ្ធថដលបៅសល់ទាំងបៃះកតូវោៃប្បង្ខំឲ្យបចញ

ពរីទរីក្រុងបៅវូបហើយបនាះពួ្រប្ោៃបោះ�ំរំុ�ៃប្ៀសខលែលួៃបៅរាមដងទបៃលែរដ្ឋនអអូវែ។ពួ្រប្ពុំរាៃអាហារសរាភារឬ្ររាលាំង

ខាងរាងរោយក្ប់កោៃ់បដើម្បរីកទកទង់ខលែលួៃបទ។(សូមបមើលChurch History in the Fulness of Times Student 
Manual Religionទំពព័រ3១៨)។

សូមពៃ្យល់ថាព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃបញជតូៃក្រុម�ួយសប្រ្គះឲ្យបធ្វើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែកត�ប់ម្រ�ួយដល់

ពួ្របរិសុទ្ធថដល្ំរពុងរងទុ្រ្ខ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាអ្ន្រអាចរាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បបើអ្ន្រកតូវោៃបៅឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្រងុបៅវូវិញបនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវសាររបស់កពិ្រហាំយែង់ោៃបញជតូៃបៅឲ្យបុរសៗ ថដលក្ប់ក្ង្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសក្រមុ

�ួយសប្រ្គះ៖

« េរូម ឲ្យ គភលៃើង នន គេចក្តី េញ្ញា ដដល អ្ក បាន គ្្វើ គៅ ក្ញង ដុំណាក់ នន បពះអរាចាេ់ បាន ដុត គរាលរាល ក្ញង 

ដួងចធិត្ អ្ក ដរូចជា អណាដាត គភលៃើង ដដល ពុុំ អាច ពនលៃត់ បាន �ហរូត ដល់ អ្ក បាន . . . ែួ� ដល ់មនុេ្ស ប្្់រ 

�រូ្រ. . . ដដល [ អាច ចាកគចញ មក បាន ] គហើ� ដចក គភលៃើង គនាះ គៅ ដល់ បពលឹង �្រេ់ ោត់ �ហរូត ដល់ ោត ់

អាច គបក្ក គឡើង. . . គហើ� គចញ គៅ ភាលាម គហើ� នាុំ បកុម មនុេ្ស បកតីបក គចញ ពតី ទតីបកុង គៅវរូ ។. . .

« . . . គនះ ្ ឺជា ែុំនាន់នន ក្� គ្្វើេកមមេភាព » ( Journal History of The Church of Jesus 
Christ of Latter–day Saints, ន្ងៃទតី ២៨ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៤៦, ទុំព័� ៥–៦, Church History Library,  
Salt Lake City ) ។

• បតើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របសក់ពិ្រហាំយែង់បបកងៀៃបយើងអំពរីបសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធ្វើអ្វរីខលែះ?(សូមកោ្រដថា

សិស្សយល់ថាវពុំក្ប់កោៃ់បទបោយកោៃ់ថតបធ្វើបសច្រ្រីសញ្ញាបនាះ–ថតបយើងចាោំច់កតូវរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់តពមូវឲ្យគយើងរស់គៅតាមគសចក្ដបីសញ្ញាទាំងឡាយ

ផ�លគយើងគធ្ើ)។
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សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ង្រើពលិកម្អ្ដីខ្ទះ ណដលអ្កបានងធ្ើ ងដើម ដ្ី រកសា ងសចក្ដីសញ្ញា ទារំឡាយ ?

ង្រើពរជ័យអ្ដី ខ្ទះ ណដលអ្កបាន ដកបទ្ពិងសាធន៍ ងោយសារ ណ្រ អ្កបាន រសង់ៅ ្សបតាម ងសចក្ដីសញ្ញា ទាំរឡាយ 

ណដលអ្កបានងធ្ើងនាទះ ?

សូមបំថប្រសិស្សជាក្រុមៗបហើយអបញជើញពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសសំណួរមួយនៃសំណួរទាំងឡាយបហើយពិភា្រសាចបមលែើយ

របស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងនដ្ូ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយរោរបឆលែើយតបរបស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់្ងថដរ។

សូមបញ្ចប់បោយរោរសុំឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចាោំច់កតវូបធ្វើបដើម្បរីរស់បៅរាមបសច្រ្រីសញ្ញាទាំងឡាយថដលពួ្រប្

ោៃបធ្វើ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យទាំងឡាយចបំោះរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញារបសប់យើង។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៨

គមគ�ៀនទតី ១៤៨ ៖ ក្�គ ្្វើដុំគណើ� 

ឆលៃងក្ត់�ដ្ឋ នអអរូវា ៉គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១៣៦:១–១៨
បមបរៀៃទរី១4៨៖រោរបធ្វើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១–១៨

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ពួកបរេិរុទ្ន្ងៃចរុ្សកកាយប្ៃឆ្្កាត់រែ្ឋនអអូវា៉សហើយប្ៃបស្កើតទដីសានាក់ការកណាដាលសៅវៃិសទើរខ្វរសទើរ្ស

សូមចង្រថៃ្សងបិទថ ្្ន្រសិស្សរានា្រ់បហើយោ្រ់ោត់បៅរាខាងនៃបៃ្ទប់បរៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមបរៀបចំរបស់របរមួយចៃំួៃបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់ប�ើងវិញសូមបធ្វើវឲ្យឮសបំ�ងដូបច្នះសិស្សអាចកោប់ថាឥវែៃ់បនាះកតូវោៃផ្លាស់បតេតូរទរីរំាង។សូមឲ្យសិស្សថដលកតូវោៃ

បិទមុខបនាះបក�ើសបរើសមិតតេរួមថានា្រ់រានា្រ់ឲ្យៃិោយកោប់បដើម្បរី�ួយោត់បដើរបៅដល់ក�ុងរាខាងបទៀតនៃបៃ្ទប់។បៅបពលសិស្ស

បក�ើសបរើសៃរណ្រានា្រ់បហើយបនាះសូមសួរ៖

• បហតុអ្វរីអ្ន្របក�ើសបរើសបុ្្គលរានា្រ់បនាះ?

• បតើរោរទុ្រចិតតេរបស់បយើងបៅបលើមៃុស្សរានា្រ់បទៀតរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើរបបៀបថដលបយើងបធ្វើរាមរោរថណនាំរបស់ពួ្រប្

បោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យអ្ន្រកោប់្លែតូវបនាះ្តេល់ទិសបៅនានាបដើម្បរីឲ្យសិស្សថដលរាៃ្រថៃ្សងចងបិទថ្្ន្របនាះៃឹងអាចបដើរបោយសុវតថែិភាព

បៅរោៃ់ថ ្្ន្ររាខាងបទៀតនៃថានា្រ់បរៀៃ។បករោយម្រសូមបរ្គប់សិស្សទាំងពរីរបនាះឲ្យកត�ប់បៅអង្គនុយវិញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមអំពរីរោរបធ្វើដបំណើររបស់ពួ្របរិសុទ្ធបចញពរីទរីក្រងុបៅវូ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរីរបបៀបនានានៃបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្របរិសុទ្ធអាចរាៃថដលកសបដៀងៃឹងបទពបិសាធៃ៍នៃសិស្សថដល

កតូវោៃដឹ្រនាំឲ្យបដើរឆលែង្រ្ននុងបៃ្ទប់បរៀៃបនាះ។

បករោមរោរ្ករាម្ំរថហងដ៏សាហាវនកពន្្សម្រពរីពួ្រ�ៃ្រំណ្ច្រ្ននុងមូលោឋាៃបនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប្តេើមចា្របចញពរីទរីក្រងុ

បៅវូបៅថខ្ុរម្ៈឆ្នាំ១៨46បធ្វើដបំណើរបៅទិសខាងលិចបោយឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែ។«រោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ្ ឺជាទបង្វើ

មួយនៃបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។ពួ្រប្ោៃចា្របចញបៅបោយពុំដឹងពរីទរី្រថៃលែងពិតកោ្រដថាៃឹងបៅទរីណ្ឬបៅបពល

ណ្ព្ួរប្ៃឹងបៅដល់្រថៃលែងមួយថដលពួ្រប្អាចបោះទរីរាំងរស់បៅោៃប�ើយ។ពួ្រប្កោៃ់ថតដឹងថាពួ្រប្កតូវោៃបបណតាញ

បចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណ្យបោយសាររារសកតូវរបស់ខលែលួៃបហើយថាថានា្រ់ដឹ្រនាំរបស់ព្ួរប្ោៃទទួលវិវរណៈបដើម្បរីបោះទរីរាំងនៃ

�ៃភាសខលែលួៃបៅ្រថៃលែងមួយបៅ្រ្ននុងតំបៃ់រ៉្រ រ្ីបរា៉ាៃធរីៃ»(Church History in the Fulness of Times Student 
Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី២[Church Educational System manualឆ្នាំ២003]ទំពព័រ309)។

បរុព្វកថា
គៅដខ កុមៈ្ ឆ្នាុំ ១៨៤៦ ពួក្រ�ិេុទ្ បាន ចា្រ់ គែ្ើម ចាកគចញពតី ទតី បកុង គៅវរូ 

គហើ�គ្្វើដុំគណើ�គៅ ក្ន់ ទធិេ ខាងលធិច ឆលៃង ក្ត់ �ដ្ឋ នអអរូវា៉ ។ បពធិកហាុំ �៉ង់ 

បានទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៦ 

គៅវិនគទើ� ខ្វ�គទើ�្ស �ដ្ឋ គនបបាសាកា គៅដខមករា ឆ្នាុំ ១៨៤៧ ។ គមគ�ៀន គនះ ពធិភាកសា 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៦:១–១៨ ដដល �ួមរាន នរូវក្ �ទរូនាមន 

�្រេ់បពះអរាចាេ់  គដើម្តីែួ� ពួក ្រ�ិេុទ្ គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន  គហើ� គបតៀម ខលៃលួន គដើម្តី ្រន្ ក្� 

គ្្វើដុំគណើ� គៅក្ន ់ទធិេ ខាង លធិច ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៨ ៖ ក្�គ ្្វើដុំគណើ�ឆលៃងក្ត់�ដ្ឋ នអអរូវា៉ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១–១៨

• បតើបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូកសបដៀងោនាបៅៃឹងបទពិបសាធៃ៍របស់សិស្សថដលកតវូ

ោៃនំាបដើររោត់បៃ្ទប់បរៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?(បទពិបសាធៃ៍ទាំងពរីរោៃពឹងថ្្អ្របៅបលើច្រ្ខនុវិសព័យៃិងរោរដឹ្រនាំរបស់មៃុស្ស

រានា្រ់ថដលពួ្រប្ទ្ុរចិតតេឲ្យ�ួយព្ួរប្បៅដល់ទិសបៅរបស់ព្ួរប្)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរបរិសុទ្ធអំពរីរោរចា្របចញពរីទរីក្រងុបៅវូ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យសម្រី

ប្្សងបែុថៃតេពួ្រប្្ ប្បរីបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គយើងអៃុវត្តគសចក្ដបីជំគៃឿរបស់គយើងគៅគ្លគយើងគធ្ើតាម

ការទូនាមាៃៃិងការ�ឹកនំារបស់្ ួកអ្ក�ឹកនាំោសនាចពករបស់គយើង)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដបំណើរបរឿងដូចខាងបករោមអំពរីវលីាលាមប្រលែតុៃ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើល្ ំរូនៃ

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បងកបសុប្រលែតុៃ។

« វីលាលាម គកលៃតុន បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ គៅក្ញ ងបកុមទតីមួ� គដើម្តី ចាកគចញ ពតី ទតីបកុង គៅវរូ គហើ� ទុកគចា ល ភ�ិយ �្រេ់ោត់ 

ឌតីអាន់ថ្ ឲ្យ គៅ នឹង ឪពុក រាដា� �្រេ់ ោត់  ��ៈគពល ដតមួ�ដខ មុនគពល ោត់ េបរាល ករូន ដុំ្ររូង �្រេ់ោត់ ្ុ៉រគណាណះ ។  ក្� 

គ្្វើដុំគណើ� ឆលៃងក្ត់ ដតីលបា្រ់ នធិង គបាះែុំ�ុំ គៅក្ញង បតសាល បតជាក់ បាន គ ្្វើ ឲ្យោត់ បពួ�បា�ម្ នធិង រានក្� ម�ួគរៅ៉ា គោ�សា� 

ោត់ បា�ម្ អុំពតី េុខុរាលភាព �្រេ់ ឌតីអាន់ថ្ ។ ��ៈគពលពតី� ដខ គបក្�មក ោត់ គៅដត ពុុំ បាន ដឹង គ្រើេធិនថ្ នាង បាន 

េបរាល  [ករូន]  គោ�េុវតថែធិភាព  ឬអត់ ្រ៉ុដន្ គៅទតី្រុំែុត ោត់ បាន ទទួល ោក្យ ប្រក្រ គោ�អុំណ� ថ្ ‹ ករូន ប្រុេ ដ ៏

បតលុកបតលន់  › បាន គកើត មក គហើ� ។ �ំគពច ដដលោត់បាន ឮ ដុំណឹង គនាះភាលាម វិលាលាម បាន អង្គញ� ចុះ គហើ� បាន នធិពន្្រទ 

ចគបមៀង មួ�្រទ ដដល ពុុំបោន់ដត រាន អតថែន័� ពធិគេេ ចុំគោះ ោត់ដត្រ៉ុគណាណះគទ ្រ៉ុដន្ វា ក្លា�គៅជា គភលៃង ជាតធិ ដ៏្រុំែុេ ្ ុំនធិត 

គហើ� ប្រក្រ គោ�ក្� ដឹង្ុណ ដល់ េរាែធិកនន សាេនាចបក ជាគបចើនតុំណ� ។ ចគបមៀង គនាះ រានចុំណងគែើង ថ្ ‹ មក មក 

ពួក្រ�ិេុទ្ ›» (Our Heritage: A Brief History of The Church of Jesus Christ of Latter–day Saints  
[ ឆ្នាុំ ១៩៩៦ ], ទុំព័� ៧១) ។

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យបកចៀងបទជាមួយោនាបៅវ្្គបរីដំបូងនៃបទ«ម្រម្រពួ្របរិសុទ្ធ»(ទ្ំនុក ្រងម្កើរទំពព័រ១៨)។

(ឬទា្រ់ទងៃឹងសិស្សរានា្រ់ឬសិស្សមួយក្រុមជាមុៃបហើយអបញជើញព្ួរប្ឲ្យបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបកចៀងវ្្គបរីដំបូងនៃទំៃុ្រតបមកើង

បៃះ)។មុៃបពលទំៃុ្រតបមកើងកតូវោៃបកចៀងសូមសិស្សឲ្យរ្របមើលឬសាដាប់ឃ្លាទាំងឡាយថដលបរ្ហាញពរី�ំបៃឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយៃឹងទៃំុ្រចិតតេបៅបលើព្ួរអ្ន្រដ្ឹរនាំរបស់ព្ួរប្។

បនាទាប់ពរីវ្្គបរីដំបូងកតូវោៃបកចៀងសូមសួរថា៖

• បតើទៃំុ្រតបមកើងបៃះបរ្ហាញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងទៃុំ្រចិតតេបៅបលើពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំរបស់ពួ្រប្ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗអំពរីដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមរបស់អួរសៃុកោតតេៃិងខាបធើរិៃថស្ពៃបស៊ីរ។សូមឲ្យសិស្ស

សាដាប់រ្របមើល្ ំរូនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងទៃំុ្រចិតតេរបស់ថស្ពៃបសី៊រ។

« ្រនាទា្រ់ពតី ចាក គចញ ពតី ទតីបកុងគៅវរូ [ខាគ្ើ�ិន] ទនគ់ខសា� គហើ� បាន ធាលាក់ខលៃលួន ឈឺ គោ� សា� ដត ទុកខេលុំបាក ជាគបចើន 

ដដល នាង បានែួ្រ ប្រទះ ។ សាវាមតី ដ៏ប្រក្រគោ�ទុកខេបពួ� បានេ�គេ�េុំ្រុបតអង្វ�ក�ដល់ឪពុករាដា� �្រេ់ ភ�ិយ េុុំ ឲ្យ 

ពួកោត់ទទួលនាងគៅគៅនឹងពួកោត់ ទបរាុំដតពួក ្រ�ិេុទ្ �កបាន កដនលៃង នឹងន� មួ� ។ ចគមលៃើ� បាន ត្រ មក ថ្ ‹ េរូម ឲ្យ 

នាង គបាះ្រង់ គចាល ែុំគនឿ ដ៏ ្ ួ�ខាមេ់ គអៀន �្រេ់ នាង គនាះ គចាល គៅ គទើ្រ នាង អាច បតឡ្់រ មក គៅ ជាមួ� គ�ើង វិញ គ្រើ មធិន 

ដរូគចានាះគទ នាង ពុុំ អាច មក វិញ គឡើ� › ។

« គៅ គពល េុំ្រុបត បតរូវ បាន អាន ឲ្យ នាង សាដា្រ់ គនាះ នាង បាន េុុំ ឲ្យ សាវាមតី នាង គ្រើក បពះ្ម្ពតី� ្រ៊ី្រ �្រេ់ ោត់ គៅ ្ ម្ពតី� នាង �េ់ 

គហើ� អាន ែុំពរូក ទតីមួ� ខ ទតី ដ្រ់ បបាុំ មួ� នធិង ដ្រ់បបាុំ ពតី� ៖ ‹ េរូម កុុំ ទទរូច ឲ្យ ខ្ញុំ គៅ គចាល អ្ករាដា� នឹង វិលគៅវិញ ដលង តាម 

អ្ករាដា� គនាះគឡើ� ដ្ធិត កដនលៃង ណា ដដល អ្ក រាដា� អគញ្ើញ គៅ គនាះ ខ្ញុំ នឹង គៅ តាម គហើ� កដនលៃង ដដល អ្ក រាដា� សានាក ់គៅ 

គនាះ ខ្ញុំ ក៏ នឹង គៅ ដដ� ។ សាេន៍ �្រេ់ អ្ក រាដា� នឹង បាន ជា សាេន៍ �្រេ់ ខ្ញុំ គហើ� បពះ �្រេ់ អ្ក រាដា� នឹង បាន ជា បពះ �្រេ់ ខ្ញុំ 

ដដ� › » ( Memoirs of John R. Young: Utah Pioneer១៨៤៧ [ ឆ្នាុំ ១៩២០ ] ទុំព័� ១៧–១៨ ) ។  

ខាគ្ើ�ិន  ដេ្ពនគេ៊ី� បាន សាលា្រ់ គៅ មធិន�រូ� ្រ៉ុនាមន គបក្�មក ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបកចៀងវ្្គទរីបួៃនៃបទ«ម្រម្រពួ្របរិសុទ្ធ»។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីរបបៀបថដលោ្រ្យ

បពចៃ៍ទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងវ្្គបៃះទា្រ់ទងៃឹងខាបធើរៃិថស្ពៃបសី៊រ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃបកចៀងវ្្គបៃះរួចបហើយសូមសួរថា៖

• បតើោ្រ្យនៃវ្្គបៃះទា្់រទងៃឹងខាបធើរៃិថស្ពៃបស៊ីរោ៉ាងដូចបម្ច?

ត្ន្តីពិេិដ្ឋ

ត្ន្តីពធិេធិដ្ឋ ជា ពធិគេេ ទុំនុក តគមកើង �្រេ់ 

សាេនាចបក អាច គដើ�តួ យ៉ាង េុំខាន់ 

មួ� គៅ ក្ញង ក្�ែួ� ដលេ់ធិេ្ស ឲ្យ ទទួល 

អា�មមេណ៍ ដឹង អុំពតី ឥទ្ធិពល នន បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្  នធិង គ�ៀន គោលលទ្ធិ ដុំណឹងល្អ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៨ ៖ ក្�គ្្វើដុំគណើ�ឆលៃងក្ត់�ដ្ឋ នអអរូវា៉ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១–១៨

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរីអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបធ្វើរាមដំបនូាមៃៃិងរោរដឹ្រនាំ

របស់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់ពួ្រប្រោៃ់ថតល្អកបបសើរ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅថ្ៃទរីទរី6(«ដំបណើរនៃសាសនាចក្របៅទិសខាងលិច»)បៅ្រ្ននុងវ្្គថ្ៃទរីកបវតតេិសាកសតេ

សាសនាចក្រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្បហើយរ្របមើលទរីក្រុងបៅវូៃិងវៃិបទើរខ្វរបទើរ្ស។សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតប ល្ែៀង

ធាលា្់រោ៉ាងខាលាំងៃិងរោរ្្គត់្្គង់មៃិក្ប់កោៃ់បនាះពួ្របរិសុទ្ធថដលោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូបៅថខ្ុរម្ៈឆ្នាំ១៨46

ោៃចំណ្យបពលបួៃថខបធ្វើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែចរាងាយ4៨0្រី�តូថមែកត។បល្បឿៃនៃរោរបធ្វើដំបណើររបស់ក្រមុបៃះរាៃ

រោរយឺតោ៉ាវបោយសារថតល្រ្ខខណ្ឌទាំងបៃះៃិងបោយសារព្ួរប្ោៃោត់បង់រោរបបកមើពរីបុរសៗនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

ជាង៥00នា្់រ។បុរសទាំងបៃះថដលោៃសាគល់ថាជា្រងវរបសនាតូចមរមៃោៃសាតាប់រាមរោរអោំវនាវរបស់កបធាៃយែង់

ឲ្យចូលបបកមើ្រងទព័ពសហរដ្ឋបដើម្បរីរ្រកោ្រ់�ួយដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលក្ររីក្រឲ្យបធ្វើដបំណើរបៅទិសខាងលិច។រោរបូជា

បៃះោៃ�ួយោ៉ាងបកចើៃបែុថៃតេវ្រ៏ោៃបៃ្សល់ទ្ុរៃូវក្រុមក្ួសារជាបកចើៃឲ្យោមៃសាវាមរីៃិងឪពុ្រ្រ្ននុងរោរបធ្វើដបំណើរជាមួយព្ួរប្

្ងថដរ។បោយ្ ិតពរីរោរបធ្វើដំបណើរោ៉ាងយឺតបនាះអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃសបកមចចិតតេមិៃបៃ្ដបំណើរបៅភា្ខាងលិចនៃ

្្នំរ៉្រ្រីបរា៉ាៃធរីៃប�ើយរហូតដល់រដូវផ្ការី្រឆ្នាំ១៨4៧។ពួ្របលា្រោៃទូនាមៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យបោះទរីលំបៅសករា្រសករាប់

រដូវររ្បនាះ។រោរបោះទរីលំបៅដ៏ធំបំ្ ុតមួយកតូវោៃបធ្វើប�ើងបៅវិៃបធើរខ្វតបធើរបៅភា្ខាងលិចនៃដងទបៃលែមិសសួរីថដល

បច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្ ឺជារដ្ឋបណកោសាកា។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីសបង្ខបខាងបករោមថដលពិពណ៌នាអំពរីវៃិបធើរខ្វតបធើរៃិងរោរបោះទរីលបំៅបបណ្ដាះអាសៃ្ន

ប្្សងៗបទៀត៖

ព្ួរបរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃរស់បៅ្រ្ននុង្្ទះោច់ៗពរីោនាៃិងបៅ្រ្ននុងខ្ទមថដលបធ្វើពរីបឈើៃិងដរី។រាៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលខ្វះ�កម្រ

ក�្រពរីអារោសធាតុកតជា្រ់បៃះ។�មងៃឺដូចជាក្ុៃចាញ់�មងៃឺរលា្រសួត�មងៃឺរបបងអាសៃ្នបរា្ៃិង�ំងឺ្រង្វះវរីាមរីៃស៊ីថដលជា

លទ្្ធ លនាំឲ្យរាៃរោរឆលែងរាលោលៃិងបណ្ដាលឲ្យសាលាប់។រាៃមៃុស្សបកចើៃជាងកោំពរីររយនា្រ់ោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុងរោរបោះ�ំរុំ

បៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកតជា្រ់ទរីមួយ។(សូមបមើលងករដំណណល របស់ ងយើរ៧១–៧២;3១9–២0)។

• បបើអ្ន្រោៃបៅជាមួយៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបៅវិៃបទើរខ្វរបទើរ្សបតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្បពលដឹងថាអ្ន្រៃឹងកតវូបធ្វើដំបណើរ

រាប់រយថមែលបៃ្បៅបទៀតបនាះ?

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៦:១–១៨

្្ះអម្ចាស់ោន្រែឹកសាឲ្យ្ួករែរិសុ្រ្ជរៀរែចំខលែលួនជ្ជហើយជ្ែៀមខលែលួនជដើម្បរីរែន្ការជ្វើដំជណើរជៅកាន់្រិសខាងលិច

សូមសំុសិស្សឲ្យកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36រ្របមើលរោលបរបិច្ទថដល

វិវរណៈបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យ។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១ឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវអាចៃឹង�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ចបពលដឹងថាកពះអរាចស់ោៃបៃ្បបើ្រសថម្ងពរីកពះទព័យរបសក់ទង់

ចបំោះព្ួរប្បនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាវិវរណៈបៃះោៃ�ួយពួ្រប្ដឹងថាកពះអរាចស់ោៃដឹងអំពរីព្ួរប្ថាកទង់ៃឹង

�ួយពួ្រប្បៃ្ដបំណើរបៅទិសខាងលិចបហើយថាកទង់រាៃបៃ្ទតូលរាមរយៈកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ដូចជាកទង់ោៃរាៃបៃ្ទតូល

រាមរយៈពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ)។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាសប់វៃោនាអាៃឲ្យឮៗៃូវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:២–៥។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំបៃ្រោរបធ្វើដបំណើរបៅភា្ខាងលិចរបស់

ពួ្រប្។

• បតើក្រុមៃិមួយៗកតូវោៃបរៀបចំោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវរាៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីបរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធជាក្រុមៗជាមួយៃឹងអ្ន្រដឹ្រនាំថដលោៃបក�ើសរំាងដបូច្នះ?

បតើរោរណ៍បៃះកសបដៀងោនាបៅៃឹងរបបៀបថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបៅសព្វន្ងៃោ៉ាងដូចបមច្?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយតបចំបោះសំណួរទាំងបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបសច្្ររីពិតដូចតបៅបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់

គរៀបចំ្ ួកបរិសុទ្ធរបស់ពទង់គៅជាពកុមៗគ�ើម្បីឲ្យបុគ្គលមានាក់ៗអាចពតូវបាៃ�ឹកនាំៃិងពតូវបាៃយកចិត្តទុកោក់ផ្ទាំ)។

• បតើខ4្្ល់បោបល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធៃឹងទទួលោៃ្ររាលាំងោ៉ាងដូចបមច្ខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថត�មងៃឺៃិងរោរសាលាប់បៅវិៃបទើរខ្វរបទើរ្សៃិង�ំរុំថដលបៅ�ុំវិញបនាះរាៃក្រុមក្ួសារជាបកចើៃៃិងបុ្ ្គល

រានា្់រៗជាបកចើៃរូបកតូវរោរ�ំៃួយខាងហិរញ្ញវតថែនុបដើម្បរីពួ្រប្អាចបៃ្ដំបណើរបៅទិសខាងលិចោៃ។
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សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមពួ្រប្ឲ្យស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:6–១១រ្របមើលជាមួយោនាៃូវរបបៀប

ថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបមើលថ្ដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាត។ពរីមុៃសិស្សអាៃវ្្គបៃះសូមពៃ្យល់ថាពុំថមៃព្ួរបរិសុទ្ធ

ទាំងអស់ោៃចា្របចញពរីវិៃបទើរខ្វរបទើរ្សបៅ្រ្ននុងបពលថតមួយបទ។ឃ្លា«អស់អ្ន្រថដលកតូវបៅ»បៅ្រ្ននុងខ6សបំៅបលើពួ្រ

បរិសុទ្ធថដលបៃតេបៅមួយរយៈបពលបទៀតបៅវិៃបធើរខ្វតបធើរៃិង�ំរំ�ំុវិញបនាះ។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណ្ខលែះបៅ្រ្ននុងខ6–១១ថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលពួ្របរិសុទ្ធកតវូបមើលថ្ទាំដល់អស់អ្ន្រថដលខ្វះខាត

បនាះ?

• បតើរាៃោ្រ្យអ្វរីបៅ្រ្ននុងខ៧ថដលសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់មៃុស្សដនទបនាះ?(ពួ្រអ្ន្រកតួសករាយ)។

សូមសរបសរៃិយមៃព័យខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ។(វកតូវោៃដ្រកសង់បចញពរីOxford English Dictionary,
រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីពរីរ[ឆ្នាំ១9៨9]«pioneer»)។

អ្ក ្្ួរស្តាយ ៖ មនុស្ស ណដល ងដើរ ងៅ មុន  ងដើម ដ្ីងរៀបចំ ឬ  ងបើក ផ្ដូវ ស្រាប ់មនុស្ស ដនទ្ ងទ្ៀ្រ ឲ្យ ងដើរ តាម ។

• បោងរាមខ១១,បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់អស់អ្ន្រថដលៃឹង�ួយមៃុស្សដនទថដលខ្វះខាតៃិងបរៀបចំ្ លែតូវ

សករាប់ពួ្រប្?បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីបចញពរីរោរណ៍បៃះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងសរបសរបោលរោរណ៍ដូច

ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ្រ�ល់គយើងគៅគ្លគយើងជួយ�ល់អ្ក�នទៃិងគរៀបចំែលជូវសពមាប់

្ួកគគ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាសំណួរដូចខាងបករោមជាមួយៃឹងនដ្ូពួ្រប្៖

• បតើៃរណ្ោៃបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់អ្ន្របដើម្បរីឲ្យអ្ន្រោៃរ្ីររាយៃឹងពរ�ព័យនៃដំណឹងល្អ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយ

ៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីរោលាយជាអ្ន្រកតសួករាយ–បដើម្បរី�ួយអ្ន្រដនទថដលខ្វះខាតបហើយបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់ពួ្រប្បដើម្បរី

ឲ្យពួ្រប្ោៃរី្ររាយៃឹងពរ�ព័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ?

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១២–១៨បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបញ្ជាដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើរបស់កទង់

ឲ្យបបកងៀៃវិវរណៈបៃះដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធ្វើរាមបសច្រ្រីពិត

ទាំងបនាះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា  

១៣៦:១៩–៤២
បមបរៀៃទរី១49៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១36:១9–4២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៦:១៩–២៩

្្ះអម្ចាស់ដឹកនាំ្ ួករែរិសុ្រ្អំ្ រីរជរែៀរែជដើម្បរីជ្វើកិច្ចការជៅក្ននុងការជ្វើដំជណើរររែស់្ួកជ្

សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើឱរោសអ្វរីខលែះថដលអ្ន្ររាៃបដើម្បរីកោកសព័យទា្រ់ទងៃឹងមៃុស្សដនទបៅ្រ្ននុងក្រុមមួយ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃក្រុមក្ួសារ

្ូររុ៉មបព្វ�ិតភាពៃិងថានា្រ់យុវនារីក្រុម្ររីឡាមិតតេបៅសាលាបរៀៃៃិងក្រុមរោររ្រ)។

• បតើទិដ្ឋភាពវ�ិជរាៃមួយចៃំួៃនៃរោរបធ្វើរោរជាមួយអ្ន្រដនទបៅ្រ្ននុងក្រុមមួយរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបង្ខំឲ្យចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូបៅបដើមឆ្នាំ១៨46បហើយោៃចាប់ប្្ើមបធ្វើ

ដំបណើរបៅទិសខាងលិចបនាះរាៃមៃុស្សជាបកចើៃពុំោៃបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបធ្វើដំបណើរបទ។ពួ្របរិសុទ្ធដំបូងប្ោៃបចញបៅ

បោយថប្រថខញ្រោនាជាបកចើៃ្ រី�តូថមែកតថដលបធ្វើឲ្យពួ្រប្ពុំអាច�ួយោនាបៅវិញបៅម្រ។បៅ្រ្ននុងវិវរណៈមួយកពិ្រហាំយែង់ោៃ

ទទួលបៅវិៃបទើរខ្វរបទើរ្សរកបថហលជាមួយឆ្នាំបករោយម្រកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបរៀបចំខលែលួៃបដើម្បរីពួ្រប្អាច�ួយ

ោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលពួ្រប្ោៃបៃ្រោរបធ្វើដបំណើរ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:២,៨–១0បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរាយរោរណ៍អំពរីរបបៀប

ថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ�ួយោនាបៅវិញបៅម្រ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថា ្្វរីដ្បិតថតរោរបធ្វើរោរជាក្រុមអៃុញ្ញាតឲ្យបយើង�ួយោនាបៅវិញបៅម្រ្្ររី្រ៏វអាចបបងកើតជាបញ្ហាបកចើៃ

្ងថដរ។

• បៅ្រ្ននុងបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្របតើឧបស ្្គមួយចំៃួៃម្រពរីរោរបធ្វើរោរជាក្រុមរាៃអ្វរីខលែះ?

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមអបញជើញនដ្ូរៃិមួយៗឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១9–២៧

ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរោរដឹ្រនាំរបសក់ពះអរាចស់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅបពលពួ្រប្ោៃបធ្វើដំបណើរៃិងបធ្វើរោររួមោនា។

បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្របមើលប�ើញថារាៃរោរដឹ្រនាំអ្វរីខលែះថដលៃឹង�ួយដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបធ្វើដំបណើរៃិងបធ្វើរោររួមោនា?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអ្វរី

ោៃជារោរដឹ្រនាំបៃះអាចចាំោច់?

• បតើអ្ន្រអាចយ្ររោរដឹ្រនាំបៃះម្រអៃុវតតេបៅបពលអ្ន្រកោកសព័យទា្រ់ទងៃិងបធ្វើរោរជាមួយមៃុស្សដនទរាមរបបៀបណ្?

• បតើរាៃលទ្ធ្លអ្វរីខលែះបៅបពលមៃុស្សមិៃបោរពរាមដំបូនាមៃបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:២3–២4ឲ្យឮៗ។សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ឲ្យប្្ទៀងរាម។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំពួ្របរិសុទ្ធឲ្យ«ឈប់រោរ្ ឹ្រកបមឹ្រ»

បរុព្វកថា
គៅដខ មករា ឆ្នាុំ ១៨៤៧  បពធិកហាុំ �៉ង់ បានទទួលវិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៦ គៅវិនគទើ� ខ្វ�គទើ�្ស �ដ្ឋ គនបបាសាកា  ។ គមគ�ៀន 

គនះ ពធិភាកសាអុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៦:១៩–៤២ ដដល �ួមរាន ោុំង 

ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ដល់ ពួក្រ�ិេុទ្ អុំពតី �គ្រៀ្រ គដើម្តីគ្្វើក្� �ួមោនា គហើ� ទទួល 

បាន កធិច្ចក្�ោ� �្រេ់បទង់ គៅក្ញងក្� គ្្វើដុំគណើ� �្រេ់ពួកគ្ គៅទធិេ ខាង លធិច ។

េូមេ្មបេ្មួលងមងរៀនងនោះ

ងៅតាមត្មូវការរបេ់េិេ្ស

គៅគពល េធិេ្ស �ីកចគបមើន គៅ ក្ញង វ្្គ 

េធិកសា ថ្នាកេ់ធិក្ខា សាលា េរូម ពយាយម 

គ�ៀនអុំពតី ភាព ខាលាុំង ក្�លុំបាក នធិង 

គេចក្តីបតរូវក្� �្រេ់ពួកគ្ ។ 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នឹងែួ�អ្កឲ្យេ

បម្រេបមលួគមគ�ៀននធិមួ�ៗគៅតា

មតបមរូវក្� �្រេ់ពួកគ្ ។ គៅគពល 

អ្ក ្រគបងៀន គមគ�ៀនគនះ េរូម ពធិភាកសា 

អុំពតី ដុំ្ររូនាមន �្រេ់បពះអរាចាេ់ មកពតី វ្្គ 

្រទ្ម្ពតី� ដដលអ្ក រានអា�មមេណ៍  គដើម្តី 

ែួ� ដល់េធិេ្ស �្រេ់អ្កឲ្យ បាន ល្អ 

្រុំែុត ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១៩–៤២

បទាះជាពួ្រប្ោៃទទួលោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវបហើយ្រ្រីបនាះ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាពួ្របរិសុទ្ធោៃរី្រចបកមើៃបៃ្ិចម្ងៗ

បៅ្រ្ននុងរោរបោរពរាមោ្រ្យសម្រីនៃកោជាញាវងនវរបស់ព្ួរប្។បៅបពលវិវរណៈបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36កតូវ

ោៃកបទាៃឲ្យពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយកតូវោៃហាមឃ្ត់ពរីរោរបកបើបក្ឿងកសវឹងទាំងអស់ដូចជាបយើងបៅសព្វន្ងៃបៃះថដរ។

• កសបរាមខ២4បតើោ្រ្យសម្រីរបស់បយើងៃឹងបធ្វើោ៉ាងណ្ចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញបយើង?(សិស្ស្ ួរសាគល់

ៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ោក្យសម្ដបីរបស់គយើងគួរោអាងោនាគៅវិញគៅមក។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតវូពៃ្យល់ថាបដើម្បរី

សាអាងោនារាៃៃព័យថាសាថាបនាៃរណ្រានា្រ់ប�ើងខាងវិញ្ញាណឬខាងសតិអារម្ណ៍)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់សករាប់ពួ្របរិសុទ្ធបដើម្បរីបកបើោ្រ្យសាអាងោនាបៅបពលពួ្រប្បធ្វើដំបណើរជាមួយោនាបនាះ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញៃរណ្រានា្រ់បកបើោ្រ្យថដលសាអាងដល់មៃុស្សដនទបៅបពលណ្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចៃិោយថាៃឹងសាអាងដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់អាៃឆ្លាសោ់នាៃូវដំបណើរបរឿងបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបធ្វើដំបណើររបស់ព្ួរប្ឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់្ ិតអំពរីអត្ចរិតរបស់ពួ្របរិសុទ្ធបសាមះកតង់ទាំងឡាយ។

រា៉ារីអាណបវស្នុៃមូហាៃោៃសរបសរថា៖

« គ�ើង បតរូវ បាន គៅ ឲ្យ ្រញ្ចញះ េព មនុេ្ស ពតី� នាក់ នន បកុមគ�ើង ដដល បាន សាលា្រ់ គៅបពឹក គនះ គោ�សា� ដត ែុំងឺ អាេន្គរា្ 

ដដល ជា ្រុ�េ រានាក់គ្មះ  គបបាណ នធិង កុរា� តរូច រានាក ់។ រានមនុេ្ស ឈ ឺគបចើនគទៀត គៅ ក្ញង បកមុ ។ គោ� បាន គៅ ដល់ ទគនលៃ 

បាលាត គពញ មួ� ន្ងៃ ។ បាន គ្្វើ ដុំគណើ� ២៤ ្តីឡតីដម៉បត បាន គបាះ ែុំ�ំុ គៅ េលត៍ បកធិក ។ មធិន�រូ� ្រ៉ុនាមន គកមេង រានាក ់គទៀត ក្ញង 

ែុំ�ំ គ�ើង បាន សាលា្រ់ ។ ពួកគ្ បាន ្រញ្ចញះ េព គៅ គពល ន្ងៃ លធិច តាម បចាុំង ទគនលៃ បកធិក ។ រាន មនុេ្ស គបចើន គទៀត ឈឺ ។ វា គ្្វើ 

ឲ្យ គ�ើងរានអា�មមេណ ៍គសាកគៅ ដដល បតរូវ ្រញ្ចញះ េព មធិត្ �្រេ់ គ�ើង គៅតាមែលៃជូវ ។ អាក្េធាត ុគរៅដា ខាលាុំង » (Mary Ann 
Weston Maughan journal, វ៉ុលទតី ៣., ន្ងៃទតី ២១ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៨៥០, ២:១, Family History Library,  
Salt Lake City; spelling, capitalization, and punctuation modernized ) ។

រោលារីសាយែង់ថស្ពៃបស៊ីរ(្រូៃកសរីរបស់កពិ្រហំាយែង់)ោៃសរបសរថា៖

« ្ុណ េម្ត្ធិល្អ្រុំែុត �្រេ់ គលាក ឪពុក ក្ញងនាមជា អ្កដឹកនាុំ រានាក់ ្ ឺជា ឥ�ិយ្រទ ដដល គលាក បាន គមើល ដ្ដល់ 

េុខុរាលភាព �្រេ់ ប្រជាែន គលាក ោុំង ខាង សាច់្ ម នធិង ខាង េង្គម បពមោុំង ដឹកនាុំ ពួកគ្ គៅក្ញង គេចក្តីបតរូវ ក្� 

ខាង វិញ្ញាណ �្រេ់ពួកគ្ ែងដដ� ។ គៅក្ញងក្� គ្្វើដុំគណើ� ដ៏ខាលាុំង ឆលៃងក្ត់ ទតីវាល ទុំនា្រ គពល ដដលមនុេ្ស ប្្រ់ោនា គដើ� គោ� 

ទន់ គល្វើ� ក្ញង ែលៃជូវ ដ៏ ដវងឆ្ងា� ពួក្រ�ិេុទ្ នឹង ែួ្រែុុំ ោនា ដុតភ្ក់ គភលៃើង  គដើម ត្ី កុំសាន្ គៅគពល លាងាច គ្រើេធិនជា អាក្េ ធាតុ រាន 

េភាព ល្អ គនាះ ។ រានចគបមៀង នឹង គបចៀង គឡើង ត្ន្តី ប្រ្ុុំ គោ�អ្ក គលងវ�ីរូឡញង គហើ� ្ុរ�េ បេ្តី ោុំងឡា� នឹង ្រុំគភលៃច នរូវ 

ភាព គនឿ� ហត់ ក្ញងក្� គដើ� អេ់ចរាងា� ២៤ ្តីឡជូដម៉បតជាគដើម គៅ គលើ វាលខសាច់ លហ�គលហវ ខណៈ ដដលពួកគ្ ចរូល�ួម គៅក្ញង 

ក្� រាុំជា�ង្វង់ ។ គនះ ជា �គ្រៀ្រ �្រេ់ គលាក ក្ញង ‹េតីល្ម៌› មុនគពល នឹង រានោក្យ មួ� បតរូវ បាន គប្រើ » ( ជាមួ� Mabel 
Harmer One Who Was Valiant [ ឆ្នាុំ ១៩៤០] ទុំព័� ១៦២ ) ។

• ថ្្អ្របៅបលើដបំណើរបរឿងទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃឹងពិពណ៌នាអំពរីអ្ន្រកតួសករាយដប៏សាមះកតង់ទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:២៨–២9ឲ្យឮៗ។

សូមសួរសិស្សអំពរីដំបូនាមៃណ្ខលែះថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ

បហើយសូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងរីករាយគនារះគយើងគប្បីសរគសើរៃិងផ្លងអំណរគុណ

�ល់ព្រះវរបិតាសួគ៌។គបើគយើងគោកគៅគយើងគប្បីអធោិឋាៃសុំឲ្យព្លឹងរបស់គយើងបាៃពបកបគោយក្ដបីអំណរ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលរោរណ៍ទាំងបៃះោៃ�ួយដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបធ្វើដបំណើររបស់ពួ្រប្បោយរបបៀបណ្?

• បតើបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាច�ួយរោរោរបយើងសព្វន្ងៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្ស្ិតអំពរីកោថដលកពះវរបរិាសួ្៌ោៃបឆលែើយតបៃឹងរោរអធិសាឋាៃរបស់ពួ្ ប្បោយរោរ�ួយពួ្រប្ឲ្យរាៃភាព

រី្ររាយ។សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសើរៃិងថ្លែងអំណរ្ុណដល់កពះអរាចស់បៅបពលព្ួរប្រី្ររាយបហើយអធិសាឋាៃសុ�ំំៃួយ

បៅបពលពួ្រប្បសា្របៅ។
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គមគ�ៀនទតី ១៤៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១៩–៤២

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៦:៣០–៤២

្្ះអម្ចាស់ោនអះអាងដល់្ួករែរិស្ុរ្ជហើយដឹកនាំ្ ួកជ្ឲ្យឧសសាហ៍្យាយាមជៅក្ននុងការរកសារែ្ររែញ្ញែ្តិ

ទាំងអស់ររែស់្្រង់

សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរបរិសុទ្ធោៃស៊ូកទំាៃឹងរោរសា្រល្បងដ៏ធំបហើយថាពួ្រប្ោៃដឹងថារោរបធ្វើដំបណើរបៃ្បៅមុខបទៀត

របស់ពួ្រប្ៃឹងជារោរលំោ្រដ៏ខាលាំង្ ងថដរ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារាៃអ្វរីខលែះថដលោៃ�ួយដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបៃ្រាៃចិតតេបសាមះកតង់បទាះជាសថែិតបៅបករោមសាថាៃភាពដ៏លោំ្រ

ដបូច្នះ្រ្រីបនាះ?

សូមថបងថច្រសិស្សបធ្វើរោរជាពរីរក្រុម។សូមអបញជើញក្រុមទរីមួយឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:30–33

ឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញក្រុមទរីពរីរឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:34–40ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យក្រុមទាំងពរីររ្របមើល

បោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអាចៃឹងបលើ្រទឹ្រចិតតេដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។

បនាទាប់ពរី្្ល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗរាយរោរណ៍។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើ

រោតារបខៀៃ។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្អាចរួមរាៃៃូវបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិទាំងឡាយដូចខាងបករោម៖

គយើង្ំុគួរខ្លាចមារសពតូវរបស់គយើងគ�ើយ្បីគពោរះ្ ួកគគស្ថិតគៅក្នុងព្រះ�ស្តរបស់ព្រះអមាចាស់

ការោកល្ងរបស់គយើងអាចគរៀបចំគយើងឲ្យទទួលបាៃសិរីល្អផ�លព្រះមាៃសពមាប់គយើង។

គបើគយើងបនាទាបខលលួៃគ�ើយអំោវនាវ�ល់ព្រះគនារះព្រះវិញ្ញាណៃឹងបំភលឺចិត្តគយើង។

គបើគយើងគោមារះពតង់គៅក្នុងការរកសាព្រះបៃ្ទជូលទាំងអស់ផ�លព្រះអមាចាស់ពបទាៃ�ល់គយើងគនារះគយើងៃឹងគមើលគ�ើញសិរីល្អ

របស់ពទង់គៅន្ងៃណាមួយ។

ព្រះអមាចាស់ពបទាៃ�ល់គយើងៃូវព្រះបៃ្ទជូលពទង់តាមរយៈ្ ួក្យាការីរបស់ពទង់។

ព្រះអមាចាស់អាចរំគោរះគយើង្ បីមារសពតវូរបស់គយើង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលរោរណ៍ទាំងបៃះោៃ�ួយដល់ព្ួរបរិសុទ្ធបៃ្រាៃចិតតេបសាមះកតង់បោយរបបៀបណ្?

• បតើបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាច�ួយបយើងបៃ្បសាមះកតង់្រ្ននុងអំ�នុងបពលបទពិបសាធៃ៍លោំ្រផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរំឭ្របោយឆ្ប់រហព័សៃូវបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្អំពរីសារលិខិត

ទាំងមូលថដលពួ្រប្្ ិតថាពួ្រប្បរិសុទ្ធកបថហលជាោៃបរៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។

សិស្សអាចកោប់ៃូវសារលិខិតប្្សងៗបែុថៃតេសូម�ួយពួ្រប្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃកបទាៃៃូវរោរអះអាងដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថា

រាៃដំបណ្ះកសាយចំបោះអ្វរីៗ ទាំងអស់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:4១–4២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរអះអាងៃិងរោរទូនាមៃបថៃថែមម្រពរីកពះអរាចស់។

• បតើសារលិខិតរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ4១អាចលួងបលាមដល់ពួ្របរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបយើងអាចបរៀៃម្រពរីរោរបរ្គប់របស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងខ4២អ្វរីខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងឧសសា�៍្យាយាមគៅក្នុងការរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអមាចាស់

គនារះការជំៃុំជំររះរបស់ព្រះអមាចាស់ៃឹង្ ុំធាលាក់មកគលើគយើងគ�ើយគ�ើយគសចក្ដបីជំគៃឿរបស់គយើងៃឹងបាៃរឹងមាំគ�ើយ

មារសពតូវរបស់គយើងៃឹង្ ុំអាចយកឈ្រះគលើគយើងគ�ើយ)។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះោៃ�ួយដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ្រ្ននុងរោរបធ្វើដបំណើររបស់ពួ្រប្បោយរបបៀបណ្?បតើវអាច�ួយបយើង

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធោៃបោរពដល់បទបញ្ញតតេិរបស់កពះអរាចស់។ក្រមុទរីមួយនៃអ្ន្រកតសួករាយ្ លែតូវោៃចា្របចញពរីវិៃបធើរ

ខ្វរបធើរបៅន្ងៃទរី៥ថខបមសាឆ្នាំ១៨4៧។ពួ្រប្ោៃបធ្វើដបំណើរជាង១600្រី�តូថមែកតៃិងោៃម្រដល់កច្រ្្នំសលត៍

បល្របៅចុងថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨4៧។ន្ងៃទរី២4ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨4៧កបធាៃកពិ្រហំាយែង់ោៃចូលបៅ្រ្ននុងកច្រ្្នំ

ៃិងោៃទទួលរោរបញ្ជា្រ់ថាពួ្របរិសុទ្ធោៃរ្រប�ើញលំបៅោឋាៃ្ ្រីរបស់ពួ្រប្បហើយ។បលា្រោៃ�ិះពរីខាងបករោយរបទះរបស់

វិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វបៅបពលបនាះបោយសារថតោត់រាៃ�មងៃឺរក្ុៃបរៅដា។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឲ្យឮៗៃូវដំបណើរបរឿងរបស់កបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វអំពរីរោរបមើលប�ើញក�លង្ ្នំសលត៍បល្រ

របស់កពិ្រហាំយែង់៖
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គមគ�ៀនទតី ១៤៩ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១៩–៤២

« គៅគពល គ�ើង មក ដល់. . . គមើល គេើញ ទធិដ្ឋភាព ោុំងមរូល នន បែលងភ្ុំ ខ្ញុំ បាន ្រដង្វ �គទះ �្រេ់ខ្ញុំ មួ�ែុុំ 

្រដង្វវា គៅក្ន់ទធិេខាង លធិច គហើ� ប្រធាន បពធិកហាុំ �៉ង់ បាន គបក្ក គឡើង ពតី ដុំគណក គលាក �ួច េ្ទង ់

គមើល គៅគលើ បេុកគនះ ។ គៅគពលកុំពុង គមើលគៅ ទធិដ្ឋភាព ពតីខាង មុខ គ�ើង គលាក បាន គ្រើក ក្� នធិមធិត្ 

គចញមក អេ់��ៈ គពល ជាគបចើននាទតី ។ គលាក បាន គេើញ បែលងភ្ុំ គនះ ពតីមុន គៅ ក្ញង ក្�នធិមធិត្ គហើ� គៅ 

គពល គនះ គលាក បាន គេើញ អនា្ត ដ៏ �ុងគ�ឿង នន េ៊ី�៉រូន នធិង ននសាេន៏អ៊ីបសាដអល ។. . . គៅ គពល 

ក្�នធិមធិត្ បាន ្រញ្ច្រ់ គៅ គនាះ គលាក បាន រាន ប្រសាេន ៍ថ្ ‹ វា ប្្រ់បោន់ គហើ� ។ គនះ ្ ឺជា កដនលៃង 

បតឹមបតរូវ គហើ� ។ េរូម ្រន្� គៅមុខ គទៀត › » (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff 

[ ឆ្នាុំ ២០០៤], ទុំព័� ១៤៦) ។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់សករាប់កពិ្រហំាយែង់ៃិងពួ្របរិសុទ្ធទទួលរោរបញ្ជា្រ់ថាក�លង្្នំសលត៍បល្រ្ឺជា្រថៃលែង

ថដលកតមឹកតូវបដើម្បរីរាំងលបំៅ?

សូមបញ្ចប់បោយរោរអបញជើញសិស្សឲ្យពយាោមបដើម្បរីរ្រសារាល់បទបញ្ញតតេិបហើយសាដាប់រោរអះអាងរបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១៥០

បកុម អ្កបតួេបតា��គទះអរូេ ឆ្នាុំ  

១៨៥៦–១៨៦០ 
បមបរៀៃទរី១៥0៖ក្រុមអ្ន្រកតួសករាយរបទះអូសឆ្នាំ១៨៥6–១៨60

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ពួកបរេិរុទ្ប្ៃសគ្រពតាមែំបនូាមាៃឲ្យកបមូល្ ្នុំគ្នាសៅកជល្ភ្ំេលត៍សលក

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ ិតថាពួ្រប្កតូវោៃសុំឲ្យបធ្វើដំបណើរចរាងាយ១300ថមែល(កបថហលជា២090្រី�តូថមែកត)ប្្ើរប�ើង

ខណៈថដលកតូវអូសរបទះ្ងថដរបហើយពួ្រប្អៃុញ្ញាតឲ្យយ្រថត១៧បផ្ៃ(កបថហលជា៧�៧្រី�តូករោម)ៃូវរបស់របរផ្ទាល់

ខលែលួៃថតបែុបណ្ណះ។សូមសួរថាបតើរាៃសិស្សណ្ខលែះថដលចង់ស្ព័ក្ចិតតេបធ្វើដំបណើរ។

សូមបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវរូបភាពរបទះអូសឬ្ ូររូបថដលរាៃអមម្រជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ

១៨៥6កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃបស្នើសុំឲ្យអ្ន្របធ្វើអបនាដាកបបវសៃ៍្ ប្បរីបធ្វើដបំណើរបោយរោរបកបើរបទះអូស�ំៃួសឲ្យរបទះ

បសះបោយសារថតរាៃរោរខ្វះខាតខាងហិរញ្ញវតថែនុ។ក្រុមរបទះអូសពុំសូវចណំ្យបកចើៃបទបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យរាៃពួ្របរិសុទ្ធ

រោៃ់ថតបកចើៃរូបបធ្វើអបនាដាកបបវសៃ៍។បៅចបនាលាះឆ្នាំ១៨៥6ៃិង១៨60រាៃពួ្របរិសុទ្ធបស្ទើរថត3000នា្់រោៃបក�ើសបរើស

បធ្វើដំបណើរបៅទិសខាងលិចរោត់វលទំនាបនៃសហរដ្ឋអាបមរិ្របៅរោៃ់រដ្ឋយូថាហ៍បោយអូសរបស់របរព្ួរប្បៅ្រ្ននុងរបទះអូស។

ក្រុមរបទះរុញបកចើៃបំ្ុតោៃោ្រ់បស្បៀងអាហារៃិងសរាភារផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងអាហារខលែះៗបៅ្រ្ននុងរបទះបហើយបដើរពរីទរីក្រងុនអអូវែរដ្ឋ

នអអូវែបធ្វើដបំណើរបៅរោៃ់ទរីក្រុងសលត៍បល្ររដ្ឋយូថាហ៍។ក្រុមបរីចុងបករោយប្ោៃចាប់ប្្ើមរោរបធ្វើដំបណើរបៅទរីក្រុងហលែតូរៃិ

រដ្ឋបៃកោសាកា។

សូមោ្រ់រាំងកបអប់ឬធុងមួយថដលរាៃទមងៃៃ់ចៃំួៃ១៧

បផ្ៃ(កបថហលជា៧�៧្�្រ)។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់

បលើ្រវតថែនុបនាះប�ើង។សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សបពញវព័យ

ថដលបធ្វើដំបណើរ្រ្ននុងក្រុមរបទះអូសកតវូោៃអៃុញ្ញាតឲ្យយ្រ

សរាភារផ្ទាល់ខលែលួៃទមងៃៃ់ចំៃួៃ១៧បផ្ៃ។្រុរារតូចៗអាច

យ្រទមងៃៃ់ចំៃួៃ១0បផ្ៃ(កបថហលជា4�៥្�្រ)។

សរាភារផ្ទាល់ខលែលួៃរួមរាៃសបមលែៀ្របំោ្រ់ៃិងវតថែនុប្្សងបទៀត។

សរាភារកតូវោៃ្ លែឹងបៅរាមបុ្្គលរានា្រ់ៗបហើយអ្វរីៗថដលបលើស

ពរី្រកមិតនៃទមងៃៃ់បៃះកតូវបោះបង់បចាល។

• បបើអ្ន្រជាអ្ន្រកតួសករាយ្ លែតូវក្រុមរបទះអូសទាំងអសប់ៃះបតើសរាភារផ្ទាល់ខលែលួៃអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រៃឹងបក�ើសបរើសយ្រ?បហតុអ្វរី?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាពួ្របរិសុទ្ធស្ព័ក្ចិតតេបធ្វើពលិ្រម្ោ៉ាងបកចើៃបដើម្បរីបៅដល់រដ្ឋយូថាហ៍ដបូច្នះ?

បទាះជារោរបធ្វើដបំណើររាៃរោរលំោ្រ្រ្រីរាៃក្ុរមរបទះអូសចៃំួៃកោំបរី្រ្ននុងចបំណ្មដប់ក្រុម

ោៃបធ្វើដំបណើរបៅបោយបជា្�ព័យបៅចបនាលាះឆ្នាំ១៨៥6ៃិងឆ្នាំ១៨60។បែុថៃតេបៅឆ្នាំ១៨៥6រាៃក្រុមរបទះអូសទរីបួៃ

ៃិងទរីកោំោៃបចញដំបណើរយឺតបពល្រ្ននុងរដូវបហើយោៃ�ួបៃឹងរោរលំោ្រដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។ព្ួរប្្ ឺជាក្រុមរបទះអូសវីលរីថដល

សេចក្ដីស្្ើម
ពួក្រ�ិេុទ្ បាន មកដល ់បែលងភ្ុំ េលត៍ គលក គៅ ឆ្នាុំ ១៨៤៧ បានគចញគៅ គ្្វើ 

ក្� ោុំដុំណាុំោុំដុះ នធិង ្រគងកើត ្ នធាន ដនទគទៀត េបរា្រ់អគនាដាប្រគវេន៍ នាគពល 

អនា្ត ។ គៅដខ  កញ្ញា  ឆ្នាុំ ១៨៥១ បពធិកហាុំ �៉ង់ នធិងទតីប្រឹកសា�្រេ់គលាក 

គៅក្ញង្ណៈប្រធានទតីមួ� បាន្រញ្ជាក់គឡើងវិញដល់ពួក្រ�ិេុទ្ោុំងអេ់កុំពុង

�េ់គៅ ក្ញង �ដ្ឋ នអអរូវា៉ នធិង គៅែុុំវិញពធិភពគលាក មក ែួ្រែុុំ ោនា គៅ បែលងភ្ុំេលត៍ 

គលក ។ រាន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្�ជា គបចើន បាន គឆលៃើ� ត្រ ចុំគោះ ក្� អុំោវនាវ 

�្រេ់ ប្រធាន �៉ង់ គោ�រានក្� លះ្រង់ ដ៏្ ុំនបកដលង ។ េរាែធិក នន ពួកដ្រ់ពតី� 

នាក់ បតរូវ បាន ្រញ្ជូនឲ្យគៅ គមើលអគនាដាប្រគវេន៍ គហើ�គៅក្ញ ងឆ្នាុំ ១៨៥២ 

រានពួក្រ�ិេុទ្ ក្នដ់ត គបចើន បាន គ្្វើ ដុំគណើ�តាមែលៃជូវ�គទះ គៅក្ន ់បែលងភ្ុំ េលត៍ 

គលក ដដលគបចើនជាង ឆ្នាុំ នានាឯគទៀត ។ ្រដនថែមពតីគលើគនាះ រានពួក្រ�ិេុទ្ ជាគបចើន 

គ្្វើដុំគណើ� គៅ បែលង ភ្ុំ េលត៍ គលក  គៅ ក្ញង បកុម �គទះ�ុញ ចគនាលាះ ឆ្នាុំ ១៨៥៦  

នធិង ឆ្នាុំ ១៨៦០ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥០ ៖ បកុមអ្កបតួេបតា��គទះអរូេ ឆ្នាុំ ១៨៥៦–១៨៦០

ដឹ្រនាំបោយប�ម�រីវីលរីៃិងក្រុមរបទះអូសរា៉ាទរីៃថដលដ្ឹរនាំបោយថអតបវើតរា៉ាទរីៃ។បនាទាប់ពរីោៃបធ្វើដបំណើរកបថហលជា

១000ថមែល(កបថហលជា១600្រី�តូថមែកត)ខាងលិចរដ្ឋនអអូវែក្រុមរបទះអូសទាំងឡាយោៃខ្វះខាតបក្ឿងសរាភារ

ៃិងអាហារោ៉ាងខាលាំង។បៅថខតុលាក្រុមទាំងពរីរបៃះកតវូជាប់បៅ្រ្ននុងព្យនុះទ្ឹរ្រ្ររដូវររ្រដ៏ធងៃៃ់ធងៃរបៅបលើទរីវលទំនាបនៃរដ្ឋ

វែយអូមរីងថដលោៃបរ្អា្រ់រោរបធ្វើដំបណើរបៅមុខរបស់ពួ្រប្។ពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះោៃរងទុ្រ្ខោ៉ាងលោំ្របៅ្រ្ននុងភាពកតជា្់រ

ៃិងទឹ្រ្រ្រដក៏រោស់។(សូម្ ិតបធ្វើរោរោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពនៃព្ួរអ្ន្រកតួសករាយ្លែតូវរបទះអូសដូចជាក្រុមកតសួករាយ្ លែតូវថដល

អូសរបទះបនាះោៃម្រដល់ក�លង្ ្នំសលត៍បល្រ[Gospel Art Book(២009)បលខ១0២សូមបមើល្ ងថដរ

LDS .org])។

បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម្ ្ល់ដល់សិស្សៃូវចបាប់

ចមលែងនៃដំបណើរបរឿងរបស់បអើរ៉ុៃៃិងបអលរីសសាថប៊ត

ចា្រសុៃដូចខាងបករោម។សូមពៃ្យល់ថាចា្រសៃុបធ្វើដបំណើរ

ជាមួយក្រុមរបស់រា៉ាទរីៃថដលបធ្វើដំបណើរកបថហលជា១00

ថមែល(កបថហលជា១60្�ម)ពរីបករោយក្ុរមរបស់វីលរី។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណប៍ៃះឲ្យ

ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល្ ស្នុរាងនៃ

បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បអើរ៉ុៃៃិងបអលរីសសាថប៊ត។

គៅ ន្ងៃ ទតី ១៩ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៥៦ េរាែធិក ក្ញង បកមុ �គទះ អរូេ �្រេ់ រា៉ាទតីន បតរូវ ឆលៃង ក្ត់ ទគនលៃ ដ៏ ្ ុំ មួ� អុំឡញង គពល ព្យញះ 

ទឹកកក មួ� ។ េរាែធិក ក្ញង បកមុ គនាះ ជាគបចើន នាក់ �ួមរាន ោុំង គអើ�៉ុន ចាកេុន ែងដដ�  បាន ទនគ់ខសា� គហើ� បាន ធាលាក់ 

ខលៃលួន ឈឺ �ីឯ ក្�គ្្វើ ដុំគណើ� ឆលៃង ក្ត់ ទគនលៃ ្ឺ រាន ឥទ្ធិពល ក្ន់ ដត អាបកក់ គលើ ពួកគ្ ។ គអលតីេសាដ្រត៊ ចាកេុន បាន ពធិពណ៌នា 

អុំពតី អ្វតី ដដល បាន គកើត គឡើង ចុំគោះ សាវាមតី �្រេ់ ោត់ គៅ ពតី�្រតីន្ងៃ គបក្� មក ៖

« ខ្ញុំ បាន ចរូល គដក គៅ គរា៉ាង ប្រដហល ជា បបាុំ ្ួរន ។. . . វា ដរូចជា ខ្ញុំ បាន គដក �ហរូត ដល់ គរា៉ាង ប្រដហល ជា 

ោក់កណាដាល អបធាបត ។ ខ្ញុំ បតជាក់យ៉ាង ខាលាុំង ។ អាក្េធាត ុក្ន ់ដត បតជាក់ខាលាុំង ។ ខ្ញុំ បាន សាដា្រ់ ថ្គតើ សាវាមតី �្រេ់ 

ខ្ញុំ គៅ រាន ដគណដាើម ឬ គទ– គបោះ ោត់ គដក នឹង ្ កល ់។ ខ្ញុំ សាដា្រ់ ពុុំ ឮ ដគងហើម �្រេ់ ោត់ គទ ។ ខ្ញុំបាន ដឹង ភាលាម ។ ខ្ញុំ បាន 

ោក់នដ ខ្ញុំ គលើ ខលៃលួនោត់ គៅ គពល គនាះ បាន ដឹង គោ� �ន្ត់ ចធិត្ជា ខាលាុំង គហើ� ភាពភ័�ខាលាច ្រុំែុត �្រេ់ ខ្ញុំ បានចា្់រ 

គែ្ើម ។ សាវាមតី �្រេ់ ខ្ញុំ បាន សាលារ់ែជហើយ។. . . ខ្ញុំ បាន ដបេក គៅ �កែុំនួ� ពតី មនុេ្ស ដដល គៅ ក្ញងតង់ គែ្សង គទៀត ។ 

ពួកគ្ ពុុំ អាច ែួ� ខ្ញុំ  អ្វតី បាន គទ ។. . . គៅគពល បពឹក គឡើង គនាះ ្រុ�េ មួ� ចុំនួន មក ពតី ក្ញង បកមុ បាន គ�ៀ្រចុំ ្រញ្ចញះ េព 

�្រេ់ ោត់ ។. . . ពួកគ្ បាន �ុំ េព ោត់ គៅ ក្ញង ភួ� មួ� គហើ� បាន ោក ់ោត់គៅ ក្ញង ្ ុំន� នន មនុេ្ស សាលា្់រ ដ្រ់្រតី នាក់ 

គទៀត �ួច ក៏ ប្្រ ដណដា្រ់ ោត់ គោ� ពុំនរូក ទឹកកក ។. . .

« ខ្ញុំ ពុុំ ចង់ ពធិពណ៌នា អុំពតី អា�មមេណ៍ �្រេ់ ខ្ញុំ គពល គេើញ ថ្ ខលៃលួន បតរូវ បាន ្រន្សល់ ទុក ឲ្យ គៅជា បេ្តីគមរា៉ា� ជាមួ� នឹង ករូន 

្រតីនាក់ េថែធិត គៅគបក្ម សាថានភាព ដ៏ឈ ឺចា្រ់ ដរូគច្ះ គទ ។ ខ្ញុំពុុំអាច គ ្្វើបាន គទ ។ ្រ៉ុដន្ ខ្ញុំ គែឿ គៅគលើ កុំណត់បតា គទវតា  

ដដលបានពធិពណ៌នា គៅក្ញងកុំណត់បតា ខាង គលើ គហើ� ថ្ ក្� �ង ទុកខេ �្រេ់ខ្ញុំ គដើម្តី ជា ប្រគយែន៍ �្រេ់ ដុំណឹងល្អ 

នឹង ដញក គចញ ជា ្រ�ិេុទ្ ចុំគោះ ខ្ញុំ េបរា្រ់ ជា គេចក្តី ល្អ �្រេ់ខ្ញុំ » ( Leaves from the Life of Elizabeth 
Horrocks Jackson Kingsford [ឆ្នាុំ ១៩០៨], ទុំព័� ៦–៧; េរូមគមើល ែងដដ� history .lds .org) ។

• បតើបអលរីសសាថប៊តោៃៃិោយោ៉ាងណ្អំពរីរោររងទ្ុរ្ខរបស់ោត់សករាប់ជាកបបោ�ៃ៍នៃដំណឹងល្អ?បតើអ្ន្រ្ិតោ៉ាងណ្

ចំបោះឃ្លា«ថញ្រខញនុំបចញជាបរិសុទ្ធសករាប់បសច្រ្រីល្អរបស់ខញនុំបនាះ?(រោររងទ្ុរ្ខរបស់ោត់ៃឹងបធ្វើឲ្យបៅជាពិសិដ្ឋៃិង

បរិសុទ្ធសករាប់ជាកបបោ�ៃ៍របសោ់ត់)។

• បតើអ្វរីខលែះអាចប្រើតរាៃចំបោះបយើងបបើបយើងចាំោច់កតូវរងទ្ុរ្ខបោយអត់ធ្ត់ចំបោះកបបោ�ៃ៍នៃដំណឹងល្អបនាះ?

(សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងរងទុក្ខគោយអត់ធ្មត់គ�ើម្បីពបគយាជៃ៍នៃ�ំណឹងល្អ

គនារះវាអាចផញកខលលួៃគយើងគចញជាបរិសុទ្ធសពមាប់គសចក្ដបីល្អ។[សូមបមើល្�ៃិងស�១២២:៧;ៃរីនហ្វទរី២២:២])។

• បទាះជាអ្ន្រពុំរងទ្ុរ្ខដូចជាបអលរីសសាថបត៊ចា្រសុៃ្រ្រីបតើអ្ន្រអាចៃឹងកតូវរងទ្ុរ្ខបដើម្បរីកបបោ�ៃ៍នៃដំណឹងល្អរាមរបបៀប

ណ្ខលែះ?បតើអ្ន្រអាចទទួលពររាមរយៈបទពបិសាធៃ៍ទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

េូម្រាប់ដំងណើរងរឿរពិត

ដុំគណើ � គ�ឿងពធិត ោុំងឡា� ្ឺ ជា 

គ�ឿង បតឹមបតរូវ ដដលអាច ែួ�សាថា្រនា 

គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ េធិេ្ស គៅ គលើ 

ដុំណឹងល្អ �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ ។ 

គ�ឿង គនាះ អាច គ្្វើឲ្យ រាន ចុំណា្់រ 

អា�មមេណ៍ នធិង ែួ� េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ ពតី 

ដុំណឹងល្អ តាម��ៈ ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ 

មនុេ្ស គែ្សងៗោនា ។ ដុំគណើ� គ�ឿង ពធិត 

ក៏ អាច រានឥទ្ធិពល ជាក់លាក់ ែងដដ� 

គៅក្ញង ក្� ែួ� ដល់ េធិេ្ស ឲ្យ �ល់ 

គោលក្�ណ៍ ដុំណឹងល្អ ។ ខណៈ ដដល 

ដុំគណើ� គ�ឿង ដ្រ្រគនះ អាច ែួ� េធិេ្ស  ឲ្យ 

ដឹង ពតី បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ 

គនាះ ពួកគ្ ្ ្រ្តី កុុំ គប្រើ នរូវ ក្� នធិយ� 

្រុំគភលៃើេក្ញង អា�មមេណ៍ គឡើ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥០ ៖ បកុមអ្កបតួេបតា��គទះអរូេ ឆ្នាុំ ១៨៥៦–១៨៦០

សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងបពលពរីរបរីន្ងៃបករោយបនាទាប់ពរីបអើរ៉ុៃចា្រសៃុោៃសាលាប់បនាះក្រុមរបទះអូសរា៉ាទរីៃោៃបធ្វើដំបណើរ

បឆ្ពះបៅមុខបទៀតោៃកបថហលជា១0ថមែល(កបថហលជា១6្រី�តូថមែកត)។មៃុស្សជាបកចើៃោៃសាលាប់អំ�នុងបពលបៃះ។

នាយប់មួយអំ�នុងបពលបធ្វើដំបណើរបៃះោមៃៃរណ្រានា្រ់រាៃ្ររាលាំងក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបោះតង់បនាះបទ។បអលរីសសាថប៊តចា្រសុៃ

ោៃអង្គនុយបៅបលើ្ ្មួយដុំថដល្រូៃរានា្រ់អង្គនុយបៅបលើបៅលាបហើយ្ូរៃរានា្រ់បទៀតអង្គនុយបៅសងខាងោត់។ោត់ោៃបៅ

អង្គនុយដបូចានាះរហូតដល់កពឹ្រ។បអលរីសសាថប៊តោ្រ់ទឹ្រចិតតេខាលាំងណ្ស់។រួចបហើយនាយប់ន្ងៃទរី២៧ថខតុលាោត់ោៃទទួល

បទពិបសាធៃ៍មួយថដល្ ្ល់្រ្រីសង្ឹមដលោ់ត់បដើម្បរីរួចពរីបកោះថានា្រ់។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាង

បករោមឲ្យឮៗបហើយសំុឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ពរីអ្វរីថដលបអលរីសសាថប៊តោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងសុបិៃមួយបនាះ។

« មនុេ្ស នឹង អាច �លគ់ហើ�ថ្ គៅគបក្ម សាថានភាព ដ៏អាបកក់ ដរូគច្ះ ខ្ញុំ អេ់េង្ឹមជា ខាលាុំង ។ ខ្ញុំ គៅ ចរាងា� បបាុំ្រួន ោន់ 

បបាុំ�� ឬ មួ� មុឺន មួ� ោន់ ្ តីឡជូដម៉ត ពតី ដដនដតី កុំគណើត �្រេ់ ខ្ញុំ គៅ ក្ញង តុំ្រន ់នបពភ្ុំ គបក្ម ្ មេ គៅ ក្ញង សាថានភាព ដ៏ អេ់ េង្ឹម 

ដដល នែ្ទដតី ប្្រ ដណដា្់រ គោ� បពធិល ទឹក បតរូវ បាន ប្្រដណដា្រ់ គោ� ទឹកកក គហើ� ខ្ញុំ គៅ ជាមួ� នឹង ករូន ្រតីនាក់ ដដល ោមន  

ឪពុក ោមន អ្វតី ែួ� ក្�ោ� ពួកគ្ ពតី ព្យញះ ដ៏ កុំណាច គឡើ� ។ គពល ខ្ញុំ ចរូល គដកគៅ គពល �្រ់ គៅ ន្ងៃទតី ២៧ ដខ តុលា  

គនាះ ខ្ញុំ រានវិវ�ណៈ យ៉ាង អសាចា�្យ មួ� ។ គៅ ក្ញង េុ្រធិន �្រេ់ខ្ញុំ ្រ្តី �្រេ់ខ្ញុំ បានឈ� គៅែធិត ខ្ញុំ គហើ� បាន នធិយ� ថ្–  

‹ េរូម �ីករា�គឡើង ដអលតីេសាដ្រ៊ត ក្� ែួ� េគ្រ្គះ ែធិត មកដល់ គហើ� ›»(Leaves from the Life of Elizabeth 
Horrocks Jackson Kingsford  ៨ េរូមគមើល ែងដដ� history .lds .org ) ។

សូមកោប់សិស្សថាសុបិៃកតូវោៃបំបពញបៅបពលថដលពួ្រ�ួយសប្រ្គះម្រពរីទរីក្រុងសលត៍បល្រោៃម្រដល់ក្រុមរា៉ាទរីៃ

បៅន្ងៃថស្អ្រប�ើងបនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី4ថខតុលាឆ្នាំ១៨៥6អស់ជាបកចើៃសោដាហ៍មុៃបពលរាៃព្យនុះទ្ឹរ្រ្រោៃវយកបហារបលើក្រុមរបទះ

អូសបនាះពួ្រអ្ន្របធ្វើដំបណើរោៃរាយរោរណ៍បៅកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ថាក្រុមកតួសករាយ្ លែតូវ្រំពុងសថែិតបៅបលើទរីវលទំនាប

បៅប�ើយបហើយបៅសល់រាប់រយថមែលបទៀត។បៅន្ងៃថស្អ្រប�ើង្រ្ននុងរោរកប�ុំន្ងៃអាទិត្យកពិ្រហាំយែង់ោៃថ្លែងអំពរីរោរ�ួយ

សប្រ្គះដល់ពួ្រកតួសករាយ្ លែតូវរបទះអូសទាំងបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកបសាសៃ៍

របស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាប់បហើយថស្វងរ្របោលរោរណ៍មួយថដលកបធាៃយែង់្រំពុងបបកងៀៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។

(បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្សរានា្រ់មួយចបាប់បដើម្បរីព្ួរប្អាចបធ្វើរាម)។

« ពួក ្រង្រ្អជូន ប្រុេ បេតី �្រេ់ គ�ើង ជាគបចើន នាក់ កុំពុង េថែធិត គៅ តុំ្រន់ វាល ទុំនា្រ គោ� រាន �គទះអរូេ 

ជាគបចើន គហើ� ប្រដហលជា ពួកគ្ ជាគបចើន ឥឡជូវ គនះ េថែធិត គៅ ចរាងា� ប្ររាណ ១១០០ ្តីឡជូដម៉បត ពតី 

ទតីកដនលៃង គនះ គ�ើង បតរូវ នាុំ ពួកគ្ មក ទតីគនះ ដរូគច្ះ គ�ើង បតរូវ ដត ្រញ្ជូន ែុំនួ� ដល ់ពួកគ្ ។. . .

« គនាះ ជា សាេនា �្រេ់ ខ្ញុំ គនះ ជា ក្�្ររ្ហាញ បបា្រ់ ដល់ ខ្ញុំ ពតីបពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ ថ្បតរូវ េគ្រ្គះ ដល់ 

មនុេ្ស ។. . . គនះ ្ ឺជា គេចក្តី េគ្រ្គះ ដដល ខ្ញុំ កុំពុង ដេ្វង�ក នា គពល គនះ គដើម ត្ី េគ្រ្គះ ្រង្រ្អជូន ប្រុេ 

�្រេ់ គ�ើង ដដល នឹង បតរូវ វិនាេ ឬ �ងទុកខេ ដ៏ ្ ងៃន់្ងៃ� គ្រើេធិនជា គ�ើង មធិន ្រញ្ជូន ែុំនួ� ដល់ ពួកគ្ គទ គនាះ ។

« ខ្ញុំ នឹង ពុុំ �ង់ចាុំ �ហរូត ដល់ ន្ងៃ ដេ្អក ឬ �ហរូត ដល់ ន្ងៃ ដេ្អក គឡើ� ខ្ញុំ នឹង គៅ ឲ្យ ពួក ្ី៊រេ្សព គៅ ន្ងៃ គនះ �ក គោ ល្អៗ ចុំនួន ៦០ 

កបាល នធិង �គទះ ១២ ឬ ១៥ �គទះ. . . [ បពមោុំង ] គមសៅ ១២ គតាន នធិង មនេុ្ស ្រ��គទះ �ឹងរាុំ ៤០ នាក់ គបរៅ ពតី អ្ក 

ោុំងឡា� ដដល ដឹកនាុំ បកមុ ។. . .

« ខ្ញុំ នឹង បបា្រ់ អ្ក ោុំងអេ់ ោនា ថ្ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ អ្ក សាេនា នធិង វជិាជាែតីវៈសាេនា �្រេ់ អ្ក នឹង ពុុំ េគ្រ្គះ ដល់ បពលឹង 

ណារានាក់ ក្ញងចុំគណាមអ្ករាល់ោនា គៅក្ញង ន្� គេគឡសាទាល នន បពះ �្រេ់ គ�ើង គឡើ� លុះបតា ដត អ្ក អនុវត្ នរូវ គោលក្�ណ៍ 

ោុំង ឡា� គនះ ដដល ខ្ញុំ កុំពុង ដត ្រគបងៀន អ្ក នា គពល គនះ ្ុ៉រគណាណះ ។ េរូម គចញគៅ គហើ� នាុំអេ់អ្ក ដដល កុំពុង ដត គៅ គលើ 

វាល ទុំនា្រ នា គពល ឥឡជូវ គនះ » ( « Remarks » Deseret News ន្ងៃទតី ១៥ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៥៦, ទុំព័� ២៥២ ) ។

• បតើកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអ្វរីខលែះ?(សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេសូម

កោ្រដថាព្ួរប្យល់ក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគយើងពតូវជួយ�ល់អ្កទាំងឡាយផ�លខ្រះខ្ត)។

សូមពៃ្យល់ថារាៃបុរសៃិងកសតេរីជាបកចើៃោៃបឆលែើយតបរាមរោរសុំបហើយអំ�នុងបពលពរីរន្ងៃបនាទាប់ពរីបទសៃ្រថារបស់កបធាៃ

យែង់បនាះរាៃបុរសៗោៃបចញបៅរ្រព្ួរអបនាដាកបបវសៃ្៍បោយបររបទះបោដឹ្រ�ញជតូៃសរាភារជាបកចើៃ។

• បតើ្រិច្ចខិតខំ�ួយសប្រ្គះបៃះអាចជាពល្ិរម្មួយចបំោះព្ួរបរិសុទ្ធបៅក�លង្ ្នំសលត៍បល្រោ៉ាងដូចបម្ច?
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• បតើពលិ្រម្មួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃតកមវូរោរខាងរូបរោយ?

• បតើពលិ្រម្មួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរី�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃតកមូវរោរខាងវិញ្ញាណ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

សាដាប់បហើយថស្វងរ្រវិធរីបថៃថែមបទៀតថដលបយើងអាច�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាត។

« ខ្ញុំ រាន អុំណ�្ុណដដលន្ងៃគនះ ពុុំ រាន មនុេ្ស �្រេ់ គ�ើង ណា រានាក់ ជា្់រ គៅ ទតីខ្ពេ់ នន �ដ្ឋ  វា៉�អរូមតីង ។ 

្រ៉ុដន្ ខ្ញុំ ដឹង ថ្ គបរៅ ពតី គ�ើង គនាះ រាន មនុេ្ស ជាគបចើន ដដលបតរូវ ក្� ែុំន�ួ គហើ� ដដល ្ ួ� បតរូវ បាន ែួ� 

េគ្រ្គះ ។ គ្រកកមមេ គៅក្ញងែតីវិត �្រេ់ គ�ើង ក្ញង នាមជា អ្កគដើ� តាម បពះអរាចាេ់ បពះគ�េ៊រូវ ប ត្ីេ្ទ ្ឺ បតរូវ 

ដតជា គ្រេកកមមេ នន ក្� ែួ� េគ្រ្គះ ។ រាន មនុេ្ស ឥត ែបមក គបេកឃ្លាន នធិង ោល់បក ។ សាថានភាព 

�្រេ់ ពួកគ្ គមើល គេើញ ជាក់ដេ្ង ។ គ�ើង បាន េគបមចអ្វតីៗ ជាគបចើន ។ គ�ើង អាច គ្្វើ បាន ក្ន់ ដត 

គបចើនគទៀត គដើម ត្ី ែួ� ដល់អ្កោុំងឡា� ដដល �េ់ គៅគេ្ទើ� ដតមធិន �េ់ ។

« គ�ើង អាច គ្ង គៅ ែួ� ពបងឹង ដល់អ្កោុំងឡា� ដដល ជា្រ់ គៅ ក្ញង �រូ្រអាេបោម ភាព អេតីល្ម ៌ដ៏ អាបកក់ នធិង គប្ឿង 

គញៀន ។  រាន មនុេ្ស ជាគបចើន បាន ក្លា�ជា មនុេ្ស គញៀន ក្ន់ដត ខាលាុំង ដដលពួកគ្ បាន បាត់ ្រង់ អុំណាច ប្្រ់ប្ង គលើ 

គជា្ វាេ នា ផាទាល ់ខលៃលួន �្រេ់ ពួកគ្ ។ ពួកគ្ េថែធិត ក្ញង េភាព អាបកក់ នធិង គខ្ទចខាទាុំ ។ ពួកគ្ អាច បតរូវ បាន ែួ� េគ្រ្គះ នធិង 

គបសាចបេង់បាន ។. . .

« គ�ើង ពុុំចាុំបាច់ ខ្វល់ ខាវា� នឹង អ្កោុំងឡា� ដដល េថែធិត គៅ ទតី វាល នន �ដ្ឋ វា៉�អរូមតីង គទៀតគទ ។ គ�ើង ខ្វល ់ខាវា� នឹង មនេុ្ស 

ជាគបចើន ដដល គៅែធិតៗ ែុុំវិញ ខលៃលួន គ�ើង គនះ គៅក្ញង បកមុប្ួសា� �្រេ់ គ�ើង គៅក្ញង វួដ នធិង គេក្ �្រេ់ គ�ើង គៅក្ញង អ្កែធិត 

ខាង  នធិង េហ្មន៍ �្រេ់ គ�ើង » (Our Mission of Saving» Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩១ ទុំព័� ៥៩ ) ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញៃរណ្រានា្រ់ថដលោៃ�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលខ្វះខាតខាងរូបរោយៃិងខាងវិញ្ញាណបៅ

បពលណ្?បតើព្ួរប្�ួយោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្ៃិងអធសិាឋាៃបដើម្បរីដឹងរបបៀបថដលពួ្រប្អាច�ួយដល់ៃរណ្រានា្រ់បទៀត។អ្ន្រអាចៃឹង្ល្់

បពលឲ្យព្ួរប្មួយសៃ្ទនុះសរបសរ្ំៃិតរបស់ពួ្រប្ទ្ុរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រត់ចំណ្ំរោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រត់ករា

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សបមើលប�ើញថាបយើងកតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលបយើងស៊ូកទំាៃឹងរោរសា្រល្បងបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោម៖

បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨៥6ថ្ហ្វៃស៊ីសៃិងបបតស៊ីរាៃកោ្រ់ក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបធ្វើដំបណើរបៅរដ្ឋយូថាហ៍រាមរបទះបសះបែុថៃតេព្ួរប្

ោៃបរិចាច្កោ្រ់របស់ព្ួរប្ចូលមូលៃិធិថដលោៃបបងកើតប�ើងបដើម្បរី�ួយដល់ព្ួរបរិសុទ្ធថដលបធ្វើអៃ្កបបវសៃ៍បៅរដ្ឋយូថាហ៍

(មូលៃិធិអបនាតាកបបវសៃ៍អចិន្ៃតេយ៍)។រោរបរិចាច្របស់ព្ួរប្ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សកោំបួៃនា្រ់បថៃថែមបទៀតបធ្វើដំបណើររាម

របទះអូស។ថ្ហ្វៃស៊ីសៃិងបបតស៊ីថដល្រំពុងពបោះោៃបធ្វើដំបណើរបៅទរីក្រុងសលត៍បល្រជាមួយក្រុមរបទះអូសរា៉ាទរីៃ

បហើយោៃរងទ្ុរ្ខលោំ្របៅរាម្ លែតូវជាមួយៃឹងអស់អ្ន្រប្្សងបទៀត្រ្ននុងក្រុម។

បែុនាមៃឆ្នាំបករោយម្របៅបពលបងកបសុវិបបស្ទើរអង្គនុយបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យបនាះោត់ោៃសាដាប់ឮសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

មួយចំៃួៃរិះ្ៃ់ដល់ព្ួរអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រចំបោះទ្ុរ្ខលំោ្ររបស់ក្រុមរបទះអូស។បោយពុំអាចទប់ោៃោត់ោៃបករោ្រ

ឈរប�ើងរួចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យនៃរោរបៅជាមួយក្រុមរបទះអូសរា៉ាទរីៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃទរីបនាទាល់របស់

ថ្ហ្វៃស៊ីសវិបបស្ទើរឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្សកោប់ពរីរបបៀបមួយថដលអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃរងទុ្រ្ខជាមួយៃឹងក្រុមរបទះអូស

ោៃទទួលពរ�ព័យ។
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« ខ្ញុំ េុុំ ឲ្យ អ្ក ្រញ្្រ់ នរូវ ក្� �ិះ្ន់ គនះ ដ្ធិត អ្ក កុំពុង ដត ពធិភាកសា អុំពតី គ�ឿង មួ� ដដល អ្ក ពុុំ ដឹង អ្វតី ោលដ់ត គសាះ ។ អង្គ គហតុ ជា 

ប្រវត្ធិសាបេ្  ពុុំ រាន ន័�អ្វតី គទ គៅទតីគនះ ដ្ធិត វា ពុុំ បាន ែ្ល់ នរូវ ក្� ្រកបសា� បតឹមបតរូវ ចុំគោះ េុំណួ� ដដលជា្រ់ោក់ព័ន្ គទ ។  

គតើ វា ជា កុំហុេ ឆ្គង ដដល ្រញ្ជូន បកមុ �គទះអរូេ គចញ គៅ �ឺត គពល គៅក្ញង �ដរូវ គនាះ ? ដមនគហើ� ។ ្ុ៉រដន្ ខ្ញុំ បាន គៅ ក្ញង បកមុ 

គនាះ គហើ� ភ�ិយ �្រេ់ ខ្ញុំ ក៏ គៅ ទតីគនាះ ដដ� ។. . . គ�ើង បាន �ងទុកខេ ហេួពតី អ្វតី ដដល អ្ក ្ ធិត គេើញគៅគទៀត គហើ� រាន មនុេ្ស 

ជាគបចើន បាន សាលា្រ់ គោ� គហវហត់ នធិងគេចក្តីគបេក ឃ្លាន ។ គតើ អ្ក ធាលា្រ់ ឮ មនុេ្ស ដដល គៅ រាន ែតីវិត ពតី បកុម គនាះ ដ្លៃង ោក្យ 

�ិះ្ន់ ឬ គទ ?. . .

« ខ្ញុំ បាន រ្ក គមើល គបក្� ជាគបចើន ដង  គដើម្តី គមើល ថ្ គតើ ន�ណា ដដល បាន �ុញ �គទះ �្រេ់ខ្ញុំ ដត ខ្ញុំ គមើល ពុុំ គេើញ ថ្ រាន ន�ណា 

រានាក់ គទ ។ �ួច គហើ� ខ្ញុំ ដឹង ថ្ ពួកគទវតា នន បពះ ្ ង់គៅទតីគនាះ ។

« គតើ ខ្ញុំ គសាកសាដា� ដដលខ្ញុំ បាន គបែើេគ�ើេ គ្្វើ ដុំគណើ� មកគោ� ក្� អរូេ �គទះ ដមនគទ ? អត់គទ ។ ោមន គសាះគឡើ� គៅ ក្ញង 

ែតីវិត �្រេ់ ខ្ញុំ ោុំង នា គពល គនាះ គហើ� គពល គនះ ក៏ ោមន ដដ� ។ តនមលៃ ដដលគ�ើង បាន ្រង់ន្លៃ គដើម្តី សាគល់ បពះ ្ឺជា ឯកេធិទ្ធិ  

គដើម្តី ្រង់ ន្លៃ គហើ� ខ្ញុំ រានអុំណ�្ុណ ដដល ខ្ញុំ រាន ឯក េធិទ្ធិ គដើម្តី មក ដល់ េី៊�៉រូន គៅក្ញង បកុម �គទះអរូេ រា៉ាទតីន »  

( គៅក្ញង William R. Palmer «Pioneers of Southern Utah» The Instructor  វ៉ុលទតី ៧៩, គលខ ៥  

[ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៤៤], ទុំព័� ២១៧–១៨ ) ។

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីថដលបយើងអាចបរៀៃម្រពរីទរីបនាទាល់របស់ថ្ហ្វៃស៊ីសវិបបស្ទើរ?(សិស្ស្ ប្បរីថតសរាគល់ប�ើញៃូវ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖គបើគយើងស៊ូពទាំរងទុក្ខគោយគោមារះពតង់គនារះគយើងអាចបាៃោរល់ព្រះ)។

• បតើអា្រប្ប្ិររិោឬឥរិោបទកបប្ទណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃបមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងខលែលួៃអស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលស៊កូទាំរោររងទុ្រ្ខ

បោយបសាមះកតង់បនាះ?បតើរាមវិធរីណ្ខលែះថដលអ្ន្រោៃសាគល់កពះរាមរយៈរោរសា្រល្បងថដលអ្ន្រោៃ�ួបកបទះ?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបោលរោរណ៍មួយថដលបយើងោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

ន ង្ៃបៃះ។អ្ន្រអាចចង់ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ្ងថដរ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

ក្�េ្ងតុំដណង្រន្ គៅក្ញង 

្ណៈប្រធាន ក្�ចាកគចញ ពតី ទតីបកុង 

គៅវរូ នធិង ក្�គ្្វើ ដុំគណើ� គៅ ទធិេ 

ខាង លធិច ( គមគ�ៀន ទតី ៣០ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖រោរស្នងតំថណងបៃតេបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃរោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូៃិងរោរបធ្វើដបំណើរបៅទិសខាងលិច(បមបរៀៃទរី30)

ការសរៀបចំសមសរៀៃេកមាប់កគបូសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្ ្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែជមជរៀនស្ម្រែ់សិស្សសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គមគ�ៀនទតី ៣០ ។ 

គេចក្តីេគងខេ្រ គនះ មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែក្ នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀន េបរា្់រ គមគ�ៀន ទតី ៣០ គផាដាត 

គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតីគនះ ្ុ៉រគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(ការេ្្តំណណ្បៃ្សៅក្នុ្គណៈកបធាៃ)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន ពតី គោលក្�ណ៍ ខាងគបក្ម អុំពតី ក្� េង្ តុំដណង្រន្ គៅក្ញង ្ ណៈប្រធាន ៖ ពួកសាវក ក្ន់ ករូនគសា ោុំងឡា� នន អុំណាច 

្រព្វែធិតភាព ដដល ចាុំបាច់ ដល់ ក្�ដឹកនាុំ សាេនាចបក ។ គៅគពល ប្រធាន សាេនាចបក ទទួល ម�ណភាព ្ណៈប្រធាន ទតីមួ� បតរូវ បាន �ំលា� 

គហើ� ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី�នាក ់ក្លា� ជា ករូ�៉ុម ជា អ្ធិ្រតតី គបក្ម ក្�ដណនាុំ �្រេ់ សាវក ច្ង ។ តាម��ៈ បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គ�ើង អាច ទទួល 

បាន សាក្សតី មួ� ថ្ អេ់ អ្កដដល ដឹកនាុំ សាេនាចបក បតរូវបាន គៅ ្រគបមើ គោ� បពះ ។

ន្ងៃទដី២(ការចាកសចញពដីទដីកករុ្សៅវូការសធ្វើែំសណើរឆ្្កាត់រែ្ឋ

នអអវូា៉;សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៦:១–១៨)
តាម��ៈ ក្�េធិកសា អុំពតី កធិច្ចខធិតខុំ �្រេ់ ពួក ្រ�ិេុទ្ គដើម្តី ្រញ្ច្រ់ ក្�សាងេង់ បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ គៅវរូ ពតីមុន ពួកគ្ បតរូវបាន ្រងខេុំ ឲ្យ ចាកគចញ ពតី �ដ្ឋ 

អធិលលតីគណា� េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ក្�ទទួល ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ្ ឺ វាេម នឹង កធិច្ចខធិតខុំ នធិង ក្�្ររូជា ដ៏ េុច�ិត ោុំងអេ់ �្រេ់ 

គ�ើង ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀនែងដដ� ថ្ បពះអរាចាេ់ តបមរូវ ឲ្យ ពួក គ�ើង �េ់គៅ តាម គេចក្តីេញ្ញា ដដល គ�ើង គ្្វើ ។

ន្ងៃទដី៣(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៦:១៩–៤២)
គៅគពល េធិេ្ស បាន េធិកសា វិវ�ណៈ ដដល បាន កត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦ ពួកគ្បានគ�ៀនថ្ ប្រេធិន គ្រើគ�ើង�ីក 

រា�គ�ើង ្ ួ�ដត េ�គេើ� នធិង ដ្លៃង អុំណ�្ុណ ដល់ បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គហើ� ថ្ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង រាន ទុកខេបពួ� គនាះគ�ើង ្ ួ�ដត អ្ធិសាឋានេរូមឲ្យដួ

ងបពលឹង�្រេ់គ�ើងរាន ក្តីអុំណ�ែង ។ ពួកគ្បានគេើញថ្ក្�សាកល្ង�្រេ់គ�ើង អាចគ�ៀ្រចុំគ�ើង ឲ្យ ទទួល េធិ�ីល្អ �្រេ់ បពះដដល រាន 

េបរា្រ់ ពួកគ�ើង គហើ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង ្រនាទា្រខលៃលួន គហើ� អុំោវនាវ �ក បពះ គនាះ បពះវិញ្ញាណ នឹង ្រុំភលៃឺ គ�ើង ។ ពួកគ្ ក៏បានគ�ៀនែងដដ�ថ្ 

ប្រេធិនគ្រើគ�ើងឧេសាហ៍ពយាយម ក្ញងក្�គោ�ពបពះ្រញ្ញត្ធិ�្រេ់បពះអរាចាេ់ គនាះក្�ែុំនុុំែបមះ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ នឹង ពុុំ រានមកគលើគ�ើង គឡើ� 

គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ គ�ើង នឹង �ឹងរាុំ គហើ� រា�េបតរូវ �្រេ់ គ�ើង នឹង ោមន ែ័�ែុំនះ គលើ គ�ើង គឡើ� ។

ន្ងៃទដី៤(កករុមអ្កកតួេកតាយរសទោះអូេឆ្នាំ១៨៥៦–៦០)
េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី ក្�សាកល្ង ននបកុម អ្កបតួេបតា� �គទះ អរូេ គហើ� បាន គេើញ ថ្ ប្រេធិន គ្រើគ�ើង េ៊រូបោុំ គោ� អត់្ មេត់ ចុំគោះ ដុំណឹង ល្អ 

គនាះ គ�ើង អាច បតរូវបាន ដញកគចញ េបរា្រ់ គេចក្តីល្អ ។ ពួកគ្ ក៏ បាន គ�ៀនែង ដដ� ថ្ ក្ញងនាម ជា ករូនេធិេ្ស �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ គនាះ គ�ើង 

បតរូវដត ែួ� ដល់ អេ់ អ្កខ្វះខាត ។ ពួកគ្ ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ គៅគពល គ�ើង េ៊រូបោុំ ក្��ងទុកខេ គោ� គសាមះបតង់ គនាះ គ�ើង អាច ក្នដ់ត សាគល់ 

បទង់ ។



715
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គសចក្ីគផដើម

រាមរយៈបមបរៀៃបៃះសិស្សៃឹងយល់ថាព្ួរប្អៃុវតតេបសច្រតេរី�ំបៃឿបៅបពលពួ្រប្បធ្វើរាមរោរទនូាមៃៃិងរោរថណនាំនៃថានា្់រ

ដឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើង។ពួ្រប្ៃឹងបរៀៃ្ងថដរថាកពះអរាចស់ៃឹងកបទាៃពរព្ួរប្បៅបពលពួ្រប្�ួយមៃុស្សដនទ

ថដលខ្វះខាតបហើយបរៀបចំ្ លែតូវដល់ពួ្រប្។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៦:១–១៨

្្ះអម្ចាស់្រែទាន្្ះឱវា្រដល់្ ួករែរិសុ្្រឲ្យជរៀរែចំខលែលួន្ ួកជ្និងជរៀរែចំរែន្តដជំណើរររែស់្ ួកជ្ជៅ្ិរសខាងលិច

សូមបិទមុខសិស្សរានា្រ់បហើយយ្រោត់បៅោ្រ់បៅក�ុងរាខាងនៃបៃ្ទប់។បនាទាប់ម្រសូមបរៀបចំរបស់របរមួយចៃួំៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់

ប�ើងវិញសូមបធ្វើវឲ្យឮសំប�ងដបូច្នះសិស្សអាចកោប់ថាឥវែៃ់បនាះកតូវោៃផ្លាស់បតេតូរទរីរាំង។សូមឲ្យសិស្សថដលកតូវោៃបិទមុខ

បនាះបក�ើសបរើសមិតតេរួមថានា្រ់រានា្រ់ឲ្យៃិោយកោប់បដើម្បរី�ួយោត់បដើរបៅដល់ក�ុងរាខាងបទៀតនៃបៃ្ទប់។បៅបពលសិស្សបក�ើសបរើស

ៃរណ្រានា្រ់បហើយបនាះសូមសួរ៖

• បហតុអ្វរីអ្ន្របក�ើសបរើសបុ្្គលរានា្រ់បនាះ?

• បតើរោរទ្ុរចិតតេរបស់បយើងបលើបុ្ ្គលប្្សងបទៀត�ះឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលបយើងបធ្វើរាមរោរថណនាំរបស់ពួ្រប្ោ៉ាង

ដូចបមតេច?

សូមឲ្យសិស្សថដលនាំ្ លែតូវដល់សិស្សថដលកតូវោៃបិទមុខបនាះៃិោយកោប់ ល្ែតូវថដលៃឹង�ួយឲ្យោត់បដើរបៅដល់ក�ុងរាខាងបទៀតនៃ

បៃ្ទប់។បករោយម្រសូមបរ្គប់សិស្សទាំងពរីរបនាះឲ្យកត�ប់បៅអង្គនុយវិញ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមអំពរីរោរបធ្វើដបំណើររបស់ពួ្របរិសុទ្ធបចញពរីទរីក្រុងបៅវូ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរីរបបៀបនានានៃបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្របរិសុទ្ធអាចរាៃថដលកសបដៀងៃឹងបទពបិសាធៃ៍នៃសិស្សថដល

កតូវោៃដឹ្រនាំឲ្យបដើរឆលែង្រ្ននុងបៃ្ទប់បរៀៃបនាះ។

បករោមរោរ្ករាម្រំថហងដ៏សាហាវនកពន្្សម្រពរីពួ្រ�ៃ្រំណ្ច្រ្ននុងមូលោឋាៃបនាះពួ្របរិសុទ្ធោៃចាប់ប ត្េើមចា្របចញពរីទរីក្រងុ

បៅវូបៅថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១៨46បធ្វើដបំណើរបៅទិសខាងលិចបោយឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែ។«រោរចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ្ ឺជាទបង្វើ

មួយនៃបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ។ពួ្រប្ោៃចា្របចញបៅបោយពុំដឹងពរីទរី្រថៃលែងពិតកោ្រដថាៃឹងបៅទរីណ្ឬបៅបពល

ណ្ព្ួរប្ៃឹងបៅដល់្រថៃលែងមួយថដលពួ្រប្អាចបោះទរីរំាងរស់បៅោៃប�ើយ។ពួ្រប្កោៃ់ថតដឹងថាពួ្រប្កតវូោៃបបណតាញ

បចញពរីរដ្ឋអិលលរីបណ្យបោយសាររារសកតូវរបស់ខលែលួៃបហើយថាថានា្រ់ដឹ្រនាំរបស់ព្ួរប្ោៃទទួលវិវរណៈបដើម្បរីបោះទរីរាំងនៃ

�ៃភាសខលែលួៃបៅ្រថៃលែងមួយបៅ្រ្ននុងតំបៃ់រ៉្រ រ្ីបរា៉ាៃធរីៃ»(Church History in the Fulness of Times Student 
Manual,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី២[Church Educational System manualឆ្នាំ២003]ទំពព័រ309)។

• បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូកសបដៀងបៅៃឹងបទពបិសាធៃ៍នៃសិស្សថដលកតវូោៃដឹ្រនាំឲ្យ

បដើរឆលែង្រ្ននុងបៃ្ទប់បរៀៃបនាះោ៉ាងដូចបមតេច?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះបចញពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្របរិសុទ្ធថដលចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យ

ប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតកោប់បោលរោរណ៍ខាងបករោម៖គយើងអៃុវត្តគសចក្តបីជំគៃឿគៅគ្លគយើងគធ្ើតាមការទនូាមាៃ

ៃិងការផណនាំរបស់ថ្នាក់�ឹកនាំោសនាចពក)។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅថ្ៃទរីទរី6(«ដំបណើរនៃសាសនាចក្របៅទិសខាងលិច»)បៅ្រ្ននុងថ្្ន្រថ្ៃទរីកបវតតេិសាសនាចក្រ

នៃកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ៃិងកោប់ពរីទរីរំាងនៃទរីក្រុងបៅវូៃិងវិៃបធើរខ្វតបធើរ។សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតប្លែៀងធាលា្់រ

ោ៉ាងខាលាំងៃិងរោរ្្គត់្្គង់មៃិក្ប់កោៃ់បនាះពួ្របរិសុទ្ធថដលោៃចា្របចញពរីទរីក្រុងបៅវូបៅថខ្ុរម្ៈឆ្នាំ១៨46ោៃ

ចណំ្យបពលបួៃថខបធ្វើដំបណើរឆលែងរោត់រដ្ឋនអអូវែចរាងាយ4៨0្ រី�តូថមែកត។បល្បឿៃនៃរោរបធ្វើដំបណើររបស់ក្រមុបៃះរាៃ

រោរយឺតោ៉ាវបោយសារថតល្រ្ខខណ្ឌទាំងបៃះៃិងបោយសារព្ួរប្ោៃោត់បង់រោរបបកមើពរីបុរសៗនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

ជាង៥00នា្រ់។បុរសទាំងបៃះថដលោៃសាគល់ថាជា្រងវរបសនាតូចមរមៃោៃសាតាប់រាមរោរអោំវនាវរបស់កបធាៃយែង់

ឲ្យចូលបបកមើ្រងទព័ពសហរដ្ឋបដើម្បរីរ្រកោ្រ់�ួយដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលក្ររីក្រឲ្យបធ្វើដបំណើរបៅទិសខាងលិច។រោរបូជា
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បៃះោៃ�ួយោ៉ាងបកចើៃបែុថៃតេវ្រ៏ោៃបៃ្សល់ទុ្រៃូវក្រុមក្ួសារជាបកចើៃឲ្យោមៃសាវាមរីៃិងឪពុ្រ្រ្ននុងរោរបធ្វើដបំណើរជាមួយព្ួរប្

្ងថដរ។បោយ្ ិតពរីរោរបធ្វើដំបណើរោ៉ាងយឺតបនាះអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃសបកមចចិតតេមៃិបៃ្ដំបណើរបៅភា្ខាងលិចនៃ

្្នំរ្៉រ្រីបរា៉ាៃធរីៃប�ើយរហូតដល់រដូវផ្ការី្រឆ្នាំ១៨4៧។ពួ្របលា្រោៃទូនាមៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធឲ្យបោះទរីលំបៅសករា្រសករាប់

រដូវររ្បនាះ។រោរបោះទរីលំបៅដ៏ធំបំ្ ុតមួយកតូវោៃបធ្វើប�ើងបៅវិៃបធើរខ្វតបធើរបៅភា្ខាងលិចនៃដងទបៃលែមិសសួរីថដល

បច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្ ឺជារដ្ឋបណកោសាកា។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីសបង្ខបខាងបករោមថដលពិពណ៌នាអំពរីវិៃបធើរខ្វតបធើរៃិងរោរបោះទរីលបំៅបបណ្ដាះអាសៃ្ន

ប្្សងៗបទៀត៖

ពួ្របរិសុទ្ធជាបកចើៃោៃរស់បៅ្រ្ននុង្្ទះោច់ៗពរីោនាៃិងបៅ្រ្ននុងខ្ទមថដលបធ្វើពរីបឈើៃិងដរី។រាៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលខ្វះ�កម្រ

ក�្រពរីអារោសធាតុកតជា្រ់បៃះ។�ំងឺជាបកចើៃដូចជាក្ុៃចាញ់រលា្រសួតរបបងអាសៃ្នបរា្ៃិង�ំងឺខ្វះវរីាមរីៃបសថដល

បធ្វើឲ្យរាៃរោររងទុ្រ្ខៃិងសាលាប់ជាបកចើៃនា្រ់។រាៃមៃុស្សជាង៧00នា្រ់ោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុង�ំរំបៅចុងរដូវររ្ដំបូងបនាះ។

(សូមបមើលOur Heritage: A Brief History of The Church of Jesus Christ of Latter–day Saints
[ឆ្នាំ១996]ទំពព័រ៧១–៧២;Church History in the Fulness of Times Student Manual,
ទពព័រ3១9–២0)។

• កបសិៃបបើអ្ន្រោៃបៅជាមួយព្ួរបរិសុទ្ធបៅឯវិៃបធើរខ្វតបធើរបតើអ្ន្រៃឹងរាៃអារម្ណ៍ថបបណ្បោយដឹងថាអ្ន្រៃឹងបៅថត

កតូវបធ្វើដបំណើរបៅមុខរាប់រយ្ រី�តូថមែកតបទៀតដូបច្នះបនាះ?

អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបទាះបរីជាអំ�នុងបពលនៃរោររងទ្ុរ្ខៃិងបសច្រតេរីសាលាប់បនាះពួ្របរិសុទ្ធដ៏សុចរិតកតូវោៃកបទាៃពរ

បោយសារបសច្រតេរីសញ្ញាថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើ។អ្ន្រ្រ៏អាចពៃ្យល់្ ងថដរថាកពះអរាចស់ោៃសៃយាៃូវពរ�ព័យដ៏មហិរាដល់អស់

អ្ន្រថដលសាលាប់បៅ្រ្ននុងរោរបបកមើរបស់កទង់(សូមបមើលអាលរា៉ា40:១១–១២;60:១3;្�ៃិងស�4២:46)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលសារចុះសារប�ើងបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថណនាំ្រណ្ឌនៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36រ្របមើលទរី្រថៃលែងថដល

វិវរណៈបៃះោៃកបទាៃឲ្យៃិងៃរណ្ោៃទទួលវ។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:១ឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាខ្ម្ពរីរអាច�ួយពួ្របរិសុទ្ធដឹងឲ្យថាកពះអរាចស់ោៃបៃតេបបើ្រសថមតេងកពះឆៃ្ទៈរបស់កទង់ចំបោះព្ួរប្រាម

របបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១36:២–៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃថណនាំឲ្យពួ្របរិសុទ្ធបធ្វើបដើម្បរីបរៀបចំបៃ្រោរបធ្វើដបំណើរបៅភា្ខាងលិចរបស់

ពួ្រប្។

• បតើក្រុមៃិមួយៗកតូវោៃបរៀបចំោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវរាៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីបរៀបចំពួ្របរិសុទ្ធជាក្រុមៗជាមួយៃឹងអ្ន្រដឹ្រនាំថដលោៃបក�ើសរំាងដបូច្នះ?

បតើរោរណ៍បៃះកសបដៀងោនាបៅៃឹងរបបៀបថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបៅសព្វន្ងៃោ៉ាងដូចបមច្?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះអ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់គរៀបចំ្ ួកបរិសុទ្ធរបស់

ពទង់គៅជាពកុមៗគ�ើម្បីឲ្យបុគ្គលមានាក់ៗអាចពតូវបាៃ�ឹកនាំៃិងពតវូបាៃយកចិត្តទុកោក់�ល់្ ួកគគ)។

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថត�ំងឺៃិងបសច្រតេរីសាលាប់បៅវិៃបធើរខ្វតបធើរៃិងបៅ�ំរំ�ុំវិញបនាះរាៃក្រុមក្ួសារៃិងមៃុស្សជាបកចើៃ

នា្រ់កតូវរោរ�ំៃួយហិរញ្ញវតថែនុដូបច្នះពួ្រប្អាចបៃតេដំបណើររបស់ខលែលួៃបៅទិសខាងលិចបទៀត។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យពួ្រប្សិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១36:6–១១ជាមួយោនាបោយថស្វងរ្របមើល

របបៀបនានាថដលពួ្របរិសុទ្ធោៃថ្ទំាដល់អស់អ្ន្រថដលខ្វះខាត។(អ្ន្រអាច្ ល្់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណ្ំអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ)។ពរីមុៃសិស្សអាៃវ្្គកពះ្ម្ពរីរបៃះសូមពៃ្យល់ថាព្ួរបរិសុទ្ធទាំងអស់ោនាពុំោៃចា្របចញពរីវិៃបធើរខ្វតបធើរបៅបពល

ថតមួយជាមួយោនាបនាះប�ើយ។ឃ្លា«អស់អ្ន្រថដលកតូវបៅ»បៅ្រ្ននុងខ6សំបៅបលើពួ្របរិសុទ្ធថដលបៃតេបៅមួយរយៈបពល

បទៀតបៅវិៃបធើរខ្វតបធើរៃិង�ំរំ�ុំវិញបនាះ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ ក្�េ្ងតុំដណង្រន្គៅក្ញង្ណៈប្រធាន ក្�ចាកគចញពតីទតីបកុងគៅវរូ នធិង ក្�គ្្វើដុំគណើ�គៅទធិេខាងលធិច ( គមគ�ៀនទតី ៣០ )

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណ្ខលែះបៅ្រ្ននុងខ6–១១ថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលព្ួរបរិសុទ្ធកតូវបមើលថ្ទាំដល់អស់អ្ន្រថដលខ្វះខាត

បនាះ?

• បតើរាៃោ្រ្យអ្វរីបៅ្រ្ននុងខ៧ថដលសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់មៃុស្សដនទបនាះ?(ព្ួរអ្ន្រកតួសករាយ)។

សូមសរបសរៃិយមៃព័យខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ។(វកតវូោៃដ្រកសង់បចញពរីOxford English Dictionary,
រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរីពរីរ[ឆ្នាំ១9៨9]«pioneer»)។

អ្ក ្្ួរស្តាយ ៖ មនុស្ស ណដល ងដើរ ងៅ មុន ងដើម្ដីងរៀបចំ ឬ ងបើក ផ្ដូវ ស្រាប់ មនុស្ស ដនទ្ ងទ្ៀ្រ ឲ្យ ងដើរ តាម ។

• បោងរាមខ១១,បតើកពះអរាចស់ោៃសៃយាអ្វរីខលែះដល់អស់អ្ន្រថដលៃឹង�ួយមៃុស្សដនទថដលខ្វះខាតៃិង

បរៀបចំ្លែតូវសករាប់ព្ួរប្?បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីបចញពរីរោរណ៍បៃះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយបហើយអ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរ

ណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ៃឹងពបទាៃ�ល់គយើងគៅគ្លគយើងជួយ�ល់អ្ក�នទផ�លទបីទរ័លពគៃិង

គរៀបចំែលជូវសពមាប់្ ួកគគ)។

• បតើៃរណ្ោៃបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់អ្ន្របដើម្បរីឲ្យអ្ន្រោៃរី្ររាយៃឹងពរ�ព័យនៃដំណឹងល្អ?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរខាងបករោម។បនាទាប់ម្រសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយ

ៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើអ្ន្រៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីរោលាយជាអ្ន្រកតួសករាយ្លែតូវ—�ួយដល់អ្ន្រដនទថដលទរីទព័លក្រៃិងបរៀបចំ្ លែតូវសករាប់ពួ្រប្ឲ្យ

រី្ររាយៃឹងពរ�ព័យនៃដំណឹងល្អ?

សូមបញ្ចបប់មបរៀៃបោយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបហើយបលើ្រទឹ្រចិតតេអបញជើញដល់សិស្សឲ្យបធ្វើរាម

បសច្្ររីពិតទាំងបនាះ។

សមសរៀៃបនាទាប់(េ្គ្គាមសៅយូថាហ៍ៃិ្ការេមាលប់រគ្គាលសៅភ្ំសម៉ែូការសលចសចញមកនៃកពោះគម្ដីរមរុកា្ែ៏មាៃតនម្

មហិមាសេចក្ដីកបកាេជា្ ្ចូវការទដី១,ៃិ្សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨)

បដើម្បរី�ួយសិស្សបរៀៃចំខលែលួៃសករាប់រោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្អំ�នុងបពលនៃសោតាហ៍បៃះសូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណ្សំណួរខាងបករោម

បៃះ៖បតើលទ្្ធ លអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងរាមរយៈរោរលា្រ់ោំងអំបពើោប?បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីកពតឹតេិរោរណ៍ដ៏

បសា្រនាដ្រម្មួយថដលោៃបៅថារោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបពលសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចំៃួៃ

ោៃពយាោមលា្រ់ោំងអំបពើោបរបស់ខលែលួៃ។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងបរៀៃ្ ងថដរអំពរីវឌ្ឍៃៈភាពរបស់សាសនាចក្របៅបពលពួ្របរិសុទ្ធ

ោៃបោះទរីលំបៅ្រ្ននុងក�លង្ ្នំសលត៍បល្រ។
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េ្រ្គម គៅ �រូថ្ហ៍ នធិង 

ក្�េរាលា្រ់ �រ្គល គៅ ភ្ុំគម៉ដរូ
បមបរៀៃទរី១៥១៖ស្រ្គមបៅរដ្ឋយូថាហ៍ៃិងរោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ភាពតាៃតឹ្ណែលប្ៃសកើតសឡើ្រវា្ពួកបរិេរុទ្ន្ងៃចរុ្សកកាយៃិ្រោឋាភិប្លេហរែ្ឋអាសមរិក

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី២4ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១៨៥៧កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃបៅជាមួយៃឹងក្រមុពួ្របរិសុទ្ធមួយថដល្រំពុង

កោរព្ធខួបរំឭ្របលើ្រទរី១0នៃរោរម្រដល់របស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងក�លង្ ្នំសលត៍បល្របៃះបៅបពលបលា្រោៃទទួលរោរបញ្ជា្រ់

អំពរីដំណឹងពរីមុៃបនាះថា្រងទពព័មួយក្រុម្រំពុងម្ររោៃ់ទរីក្រុងសលត៍បល្រ។រោលពរីបែុនាមៃឆ្នាំមុៃរាៃរោរមៃិយល់កពមៃិង

រោរថខ្វង្ំៃិតោនាថដលបៃ្សល់ទុ្រៃូវរោរប្រើៃប�ើងៃូវភាពរាៃតឹងរវងពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយៃិងព្ួរម្ៃ្រីរា�រោរនៃរោឋា្ិោល

សហរដ្ឋ។ពួ្របរិសុទ្ធចង់ោៃអ្ន្រដឹ្រនាំថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយោៃបដិបសធៃូវរោរចាតរ់ាំងរបស់សហពៃ្ធព័ថដល

មិៃោៃឲ្យតនមលែដល់ពួ្រប្។បនាះនាំឲ្យម្ៃតេរីសហពព័ៃ្ធមួយចៃួំៃោៃ្ ិតថាពួ្រប្ោៃបះបោរទាស់ៃឹងរោឋា្ិោលអាបមរិ្រ។

បោយោមៃរោរអៃុមតិម្រពរីរដ្ឋសភាបនាះកបធានាធិបតរីប�មប៊ូថ�ៃ្និៃោៃបញជតូៃ្រងទព័ពកបថហលជា១៥00បៅរោៃ់ទរីក្រុង

សលត៍បល្របង្ខំឲ្យពួ្រយូថាហ៍ទទួលយ្រជា្លែតូវរោរ្ ្រី។

• កបសិៃបបើអ្ន្រជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយរានា្រ់បៅឆ្នាំ១៨៥៧បហើយោៃឮថា្រងទព័ពដ៏ធំមួយក្រុម្រំពុងថតចូលម្រដល់

ទរីក្រុងរបស់អ្ន្របតើអ្ន្រអាចៃឹងរាៃរោរោរម្អ្វរីខលែះ?(សិស្សកបថហលជាបលើ្រប�ើងថាពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃបបណដាញោ៉ាង

នកពន្្សបចញពរីរដ្ឋអូនហអូមិសសួរីៃិងអិលលរីណយបហើយមៃុស្សជាបកចើៃោៃោត់បង់របស់ៃិងដរីធលែរីដ៏រាៃតនមលែបហើយ

អ្ន្រខលែះកតូវោៃប្សរាលាប់ឬោៃសាលាប់្រ្ននុងអំ�នុងបពលបបៀតបបៀៃទាំងបៃះ។ដំណឹងនៃរោរម្រដល់របស់្រងទព័ពោៃ

បណ្ដាលឲ្យព្ួរបរិសុទ្ធខលែះោរម្ថាកពឹតតេិរោរណ៍ថបបបនាះ្៏រអាចៃឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរដ្ឋយោូហ៍ថដរ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

បៅ្រ្ននុងបទសៃ្រថាដល់ព្ួរបរិសុទ្ធកបធាៃយែង់ៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រប្្សងបទៀតោៃចាត់ទុ្រ្រងទព័ពថដលៃឹងម្របនាះ

ថាជាសកតូវ។កបធាៃយែង់ថដលោៃសំុឲ្យពួ្របរិសុទ្ធសៃ្សំទុ្រកោប់ធញ្ញជាតិអស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំម្របហើយោៃ្ ល្់

រោរថណនាំជា្ ្រីរបស់បលា្របដើម្បរីឲ្យពួ្រប្ៃឹងរាៃអាហារបរិបភា្្រ្ននុង្ររណរីព្ួរប្កតូវរតប់្ចពរី្រងទព័ពបៃះ។្រ្ននុងនាមជា

អ្ិោលរដ្ឋយូថាហ៍បលា្រ្រ៏ោៃដឹ្រនាំឲ្យក្ុរម�រីវពលថដៃដរីបរៀបចំរោរោរដល់បូរណភាពទ្ឹរដរីថដរ។

ជសមាលោះប្ៃសកើតសឡើ្រវា្ពួកបរេិរុទ្ន្ងៃចរុ្សកកាយមួយចៃំួៃៃិ្េមាជិកនៃពួកអសនាដាកបសវេៃ៍កករុមរសទោះសេោះ

សូមបរ្ហាញថ្ៃទរី១ថដលកសបដៀងោនាៃឹងរោរោ្រ់បញ្ចតូលបៅទរីបៃះមួយឬ្ ូរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យ

អាៃឲ្យឮៃូវ្រថា្រណ្ឌពរីរខាងបករោម៖

បរុព្វកថា
អុំឡញង ទេវត្ស�៍ ឆ្នាុំ ១៨៥០ ភាពតានតឹង នធិង ទុំនាក់ទុំនង �ល់បចឡុំ �វាង 

ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� នធិង ពួកម្ន្តី �ោឋាភធិបាល េហ�ដ្ឋ អាគម�ិក បាន នាុំ ឲ្យ រាន 

េ្រ្គម គៅ�ដ្ឋ �រូថ្ហ ៍នាឆ្នាុំ ១៨៥៧–៥៨ ។ ក្ញង ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៥៧ រាន 

ែគរាលាះ មួ� គកើត គឡើង ែងដដ� �វាង ពួក្រ�ិេុទ្ មួ� ចុំនួន នធិង េរាែធិក បកុម�គទះ គេះ 

ដដល បាន គ្្វើ អគនាដាប្រគវេន៍ ឆលៃង ក្ត់ �ដ្ឋ �រូថ្ហ៍ ។ គោ�សា�ដត បាន ែុំ�ុញ គោ� 

កុំហឹង នធិង ភាពភ�័ខាលាច គនាះ ពួក ្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� មួ� ចុំនួន គៅ ខាង ត្ជូង �ដ្ឋ 

�រូថ្ហ៍ បាន គ�ៀ្រ ដែនក្� គហើ� អនុវត្ ក្�េរាលា្រ់ �រ្គល ពួកអគនាដាប្រគវេន៍ ប្ររាណ 

ជា ១២០ នាក់ ដដល គ្្វើដុំគណើ� គៅ �ដ្ឋ ក្លតីហ្វជូញា៉ា ។ ភាពសាហាវ �៉ងេ់្ង គនះ 

បតរូវបាន គ្ គៅ គពលគនះ ថ្ ជា ក្�េរាលា្រ់ �រ្គល គៅ ភ្ុំគម៉ដរូ ។
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ែលេូវនន ពកុេ រមទរះ រុញ រ៉ស់ វីេី និង ម្៉ាទីន
កាណ្ដា

ញូវ យែក
៉៊ូស្តុន
ម្៉ាទីន

អាេ់បានី

ម្៉ាស

ទីពកុង ញូវ យែក
( វីេី )

បាហាវាឡូ

ដាន់មឃើក

៉ឹងមអរី
ដែនសិេមវញ៉ា

ឃលេីវឡង់
តូមេដូ

អូនៃអូ

អិនឌីណ្

ឈីហាគាមហាគា

មការះ រូឌ

អិេេីមណ្យ

េិសសួរី

កានសាស

ខូរ៉ូរែដូ

យូថាៃ៍

េ៊ិកសិច

ជ.

ផ្បូវពកុែរងទរះរុញវីលីងធវើដំងណើរ

ផ្បូវពកុែរងទរះរុញម៉ាទីនងធវើដំងណើរ

ពកុែរាំរ្ ីរងធវើដំងណើរ

ទីពកុង សេត៍ មេក

៉ោទាយពពិចមជើរ

នអដាៃូ

វែយអូេីង

មៃ្គសវ៉ូដពកិច
( ទីតាំង ជួយសម្គ្គារះ ម្៉ាទីន )

អ៊ិនឌីដ៉ែនដដនស៍

ម្៉ាទីន ខូវី

រ៉ក ពគិច

មសាស 
ផាស

រ៉កគី រីច

មរ៉ឌ ៉ូតីស
( ម៉មសមេើរ ដ៉ន )

ការឆលេង កាត់វេ ទំោ៉ ជាមេើកចុងមពកាយ 
( ខាស្ឺ ៉ ច្តុ៉្បន្ន )

ឌីស េូនីស

ទីពកុង នអអូវែ

នអអូវែ

ទមនលេ េិសសួរី

មខានសីេម៉លេើព្ស

ៃ្លេ័ដរន 
( វិនមធើរ 
ខ្តមធើរ )

៉ោទាយ ោនី 

មនពបាសាកា
ជីេនី រ៉ក

៉ោទាយឡារែេី

មដវេ់ មៃ្គត

ទីតាំង សម្គ្គារះ វីេី

ទឹកដី វែសស៊ីងមតាន

ទឹកដី នូវ េុិកស៊ីកូ

កាេីៃ្ូញ៉ា

ភ្នំ វេម្មៅ

ទីពកុង មសដា

បា៉ារូវន់

ទីពកុង សេត៍ មេក

ទឹកដី យូថាៃ៍

ទឹកដី កានសាស

អាកានសាស

េិសសួរី

ទឹកដី អាមេរិកាំង មដើេ

ទឹកដី មនពបាសាកា

ទឹកដី េីនីសូតា

នអអូវែ

ពគូក ពគិច

សកេត់ ម ល៉េើព្ស

ក្ុរមរបទះបសះថដលបធ្វើអបនាតាកបបវសៃ៍ោៃបធ្វើដំបណើរម្រភា្ខាងលិចពរីរដ្ឋអារោៃ់សាសបៅរោៃ់រដ្ឋរោលរីហ្វព័រញា៉ាោៃចូលម្រ

រដ្ឋយូថាហ៍ចំបពលថដលពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្រំពុងបរៀបចំរោរោរថដៃដរីកបឆ្ំងៃឹងរោរម្រដល់នៃ្រងទព័ពរបស់សហរដ្ឋ។

សរា�ិ្រនៃក្រុមរបទះខលែះោៃរាៃចិតតេរសាប់រសល់បោយសារថតព្ួរប្ពិោ្រៃឹងទិញកោប់ធុញ្ញជាតិថដលកតូវរោរជាខាលាំងពរី

ពួ្របរិសុទ្ធថដលកតូវោៃថណនាំឲ្យរ្រសាកោប់ធុញ្ញាជាតិបនាះទុ្រ។ពួ្រ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បនាះ្រ៏ោៃរាៃ�បរាលាះជាមួយៃឹង

ពួ្របរិសុទ្ធថដលមិៃចង់ឲ្យបសះៃិងសត្វបោរបស់ក្រុមរបទះបៃះស៊ីអាហារៃិង្ឹ្រទឹ្រថដលពួ្របរិសុទ្ធកតូវរោរសករាប់សត្វរបស់

ពួ្រប្ផ្ទាល់ថដរ។

ទំនាស់ោៃ្ ្ទនុះប�ើងបៅទរីក្រុងបសោជាទរីរាំងចុងបករោយប្បៅ្រ្ននុងរដ្ឋយូថាហ៍រាមដង្ លែតូវបៅរោៃ់រដ្ឋរោលរីហ្វព័រញា៉ា។

រោរកបឈមមុខជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងរវងសរា�ិ្រនៃក្រុមរបទះបសះខលែះៃិងពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយខលែះ។សរា�ិ្រក្រុម

របទះបសះខលែះោៃ្ ំរាម្រំថហងថាៃឹងចូលរួម្រ្ននុង្រងទព័ពរោឋា្ិោលថដល្រំពុងថតបចញដបំណើរម្រកបឆំ្ងៃឹងព្ួរបរិសុទ្ធបនាះ។

បទាះបរីជាបមបញ្ជារោរនៃក្រុមរបទះបសះបៃះោៃស្រីបបនាទាសដល់នដ្ូរបស់បលា្របោយសារោៃបធ្វើរោរ្ករាម្រំថហងទាំងបៃះ្រ្រី

្រ៏អ្ន្រដឹ្រនាំទរីក្រងុបសោខលែះៃិងអ្ន្ររស់បៅទរីបនាះោៃចាត់ទុ្រថា�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បៃះជាសកតូវថដរ។ក្រុមរបទះបសះបៃះោៃ

ចា្របចញពរីទរីក្រុងបករោយពរីោៃម្រដល់ថតកតឹមកបថហលមួយបរា៉ាងបែុបណ្ណះបែុថៃ្កបជា�ៃៃិងអ្ន្រដ្ឹរនាំខលែះបៅទរីក្រុងបសោ

ោៃចង់បដញរាមៃិងោ្រ់បទាសដល់មៃុស្សទាំងឡាយថដលោៃបមើលរ្យដល់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃ�ួបៃឹង�បរាលាះជាមួយៃឹងមៃុស្សប្្សងបទៀតឬមៃុស្សមួយក្រុម។សូម

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃរីនហ្វទរី3១២:២៥ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងរាមរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលកពះបយស៊ូវ

ោៃបបកងៀៃថដលអាចដឹ្រនាំបយើងបៅបពលបយើង�ួបៃឹងភាពរាៃតឹងជាមួយៃឹងអ្ន្រដនទ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវរាៃៃព័យដូចបមតេច្រ្ននុងឃ្លា«កពមបកពៀងជាមួយៃឹងអ្ន្របដើមបចាទអ្ន្រជាកបញាប់»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃព័យនៃឃ្លាបៃះអ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

ថអលបឌើរបដវីឌអ៊ីសូរិៃសិៃនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃបបកងៀៃថាឃ្លា«កពមបកពៀងជាមួយៃឹងអ្ន្របដើមបចាទអ្ន្រជាកបញាប់»

រាៃៃព័យថា«បោះកសាយៃូវភាពខុសោនារបស់បយើងឲ្យោៃរហព័សបបើមិៃដូបចានាះបទ្រំហឹងមួយកោបនាះៃឹងប្រើៃប�ើងបៅជា

ហិងសាខាងរាងរោយឬសតិអារម្ណ៍បហើយបយើងោៃជាប់្រ្ននុង្រំហឹងរបស់បយើង»Forgiveness Will Change 
Bitterness to Love»Ensignឬលដីអាហូណា ថខឧសភាឆ្នាំ២003,ទំពព័រ១១)។

• បតើអ្ន្រ្ ប្បរីសបង្ខបរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហ្វទរី3១២:២៥រាមោ្រ្យរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណ្?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលរោរណ៍កសបដៀងោនាបៅៃឹងអ្វរីដូចតបៅបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គបើគយើងគោរះពោយ

ជគមាលារះជាមួយៃឹងអ្ក�នទតាមរគបៀបរបស់ព្រះអមាចាស់គនារះគយើងអាចគចៀសវាង្ បីឥទ្ធិ្លផ�លនាំឲ្យម�ៃ្ដរាយគោយ

ការទាស់ផទងោនា)។

• បតើរោរបោរពរាមបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងៃរីនហ្វទរី3១២:២៥ោៃ�ួយពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយថដលោៃអា្់រអៃ់ចិតតេៃឹង

សរា�ិ្រនៃក្រុមរបទះបសះោ៉ាងដូចបមតេច?
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គមគ�ៀនទតី ១៥១ ៖ េ្រ្គមគៅ�ដ្ឋ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់�រ្គលគៅភ្ុំគម៉ដរូ

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារពួ្របរិសុទ្ធទាំងបៃះមិៃោៃបោះកសាយៃូវ�បរាលាះរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងព្ួរ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍

រាមរបបៀបរបស់កពះអរាចស់បនាះសាថាៃរោរណ៍បៃះោៃរោលាយបៅជារោៃ់ថតធងៃៃ់បៅៗ។អ៊ីសា្របហតជាអ្ិោលក្រុងបសោ

ជាវរបសៃរីយកតរី�រីវពលៃិងជាកបធាៃបស្្រោៃបស្នើសុំរោរអៃុញ្ញាតពរីបមបញ្ជារោរ�រីវពលថដលោៃរស់បៅថ្រ្បរទរីក្រុងផ្រ៉ូវៃ់ឲ្យ

បរោះបៅ�រីវពលឲ្យ�ួយប្រ្កាបព្ួរអ្ន្របមើលរ្យពរីក្រមុរបទះ។បមបញ្ជារោរ�រីវពលប្មះវិលាលាមបដមោៃកបឹ្រសាៃឹងអ៊ីសា្រ

បហត្ំុរឲ្យខ្វល់ៃឹងរោរ្ ករាមរបស់ព្ួរអបនាដាកបបវសៃ៍បនាះ។ជាជាងសាដាប់រាមរោរកបឹ្រសាបៃះអ៊ីសា្របហតៃិងអ្ន្រដ្ឹរនាំ

ទរីក្រុងបសោប្្សងបទៀតោៃសបកមចចិតតេបៅបញ្ចនុះបញ្ចតូលព្ួរសាសៃ៍អាបមរិរំោងបដើម្រ្ននុងកសុ្រខលែះឲ្យវយកបហារក្រុមរបទះបសះ

ៃិងបៅលួចបោរបស់ព្ួរប្បដើម្បរីជារបបៀបមួយ្រ្ននុងរោរោ្រ់បទាសដល់ព្ួរ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បនាះ។អ៊ីសា្របហតោៃសុំឲ្យ

ចៃឌរីលរីជាសរា�ិ្រកពះវិហារ្រ្ននុងមូលោឋាៃរានា្រ់ៃិងជាវរបសៃរីយកតរីដឹ្រនាំរោរវយកបហារបៃះបហើយបុរសទាំងពរីររូបបៃះោៃ

បកោងបដើម្បរីទរាលា្រ់្ំរហុសបលើព្ួរសាសៃ៍អាបមរិរោំងបដើមចបំោះទបង្វើបៃះ។

• បតើអ្ន្រដឹ្រនាំទរីក្រុងបសោ្ួរថតោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលវិលាលាមបដមោៃកបឹ្រសាដល់ពួ្រប្្រុំឲ្យបកបើក្រុម�រីវពល?បតើរោរមិៃ

បធ្វើបោបល់នាបពលបនាះោៃនាំពួ្រប្ឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពបសិៃគបើគយើងមិៃព្មោដាប់តាមការពបឹកសាឲ្យគធ្ើអ្បីផ�លពតូវគទគនារះគយើងៃឹងកាៃ់ផតមាៃ

ចិត្តលំគអៀងគៅកាៃ់ការគពជើសគរើសអ្បីផ�លមិៃល្អ)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបុរសទាំងបៃះោៃបធ្វើ្ ្ទនុយបៅៃឹងរោរទទួលខុសកតូវបព្វ�ិតភាពរបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១២១:36–3៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលរោរកពរាៃ

របសក់ពះអរាចស់ចបំោះអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពថដលបធ្វើទបង្វើមិៃសុចរិត។

• បតើកពះអរាចស់ោៃកបទាៃរោរកពរាៃអ្វរីខលែះដល់អ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពថដលពយាោមបដើម្បរីក្បោំងអំបពើោបរបស់ព្ួរប្

ឬបធ្វើទបង្វើមិៃសុចរិតបនាះ?

សូមអាៃឬសបង្ខប្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យសាដាប់បមើលរបបៀបអ្ន្រដឹ្រនាំបៅទរីក្រុងបសោោៃបៃ្បធ្វើ

រោរបក�ើសបរើសពុំល្អបនាទាប់ពរីពុំសាដាប់រាមរោរទូនាមៃថដលពួ្រប្ោៃទទួលបនាះ។

អ៊ីសា្របហតោៃបរ្ហាញ្ បករាងវយកបហារក្រុមរបទះបៃះដល់ក្រមុកបឹ្រសាអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រសហ្មៃ៍ៃិង�រីវពល

្រ្ននុងមូលោឋាៃ។សរា�ិ្រក្រុមកបឹ្រសាខលែះមិៃយលក់ពមបសាះប�ើយចំបោះ្ បករាងបៃះបហើយោៃសួរបហតថាបតើបលា្រោៃ

កបឹ្រសាជាមួយៃឹងកបធាៃកពិ្រហាំយែង់អំពរីបញ្ហាបៃះបហើយឬបៅ។បោយោៃៃិោយថាបលា្រមៃិទាៃ់ោៃសួរបៅប�ើយ

បលា្របហតោៃយល់កពមបញជតូៃសារទូតរានា្រ់្ឺបលា្រប�មបហសប�មបៅរោៃ់ទរីក្រុងសលត៍បល្រអមបោយសំបកុតមួយ

ចបាប់ពៃ្យល់ពរីសាថាៃរោរណ៍ៃិងសួរថាកតូវថតបធ្វើអ្វរី។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ្រីបោយសារទរីក្រុងសលត៍បល្ររាៃរយៈចរាងាយ

កបថហល២៥0រា៉ាយល៍(400្រី�តូថមែកត)ពរីទរីក្រងុបសោវកតវូរោរកបថហលជាមួយសោដាហ៍្រ្ននុងរោរ�ិះបសះោ៉ាងបលឿៃ

បដើម្បរីបៅដល់ទរីក្រុងសលត៍បល្រៃិងកត�ប់ម្រទរីក្រុងបសោវិញបោយរាៃដំបូនាមៃពរីកបធាៃយែង់ជាមួយៃឹងសារទូតបនាះ។

អំ�នុងបពលោ៉ាងខលែរីមុៃបពលអ៊ីសា្របហតោៃបញជតូៃសាររបស់បលា្រជាមួយៃឹងសារទូត្ៃឌរីលរីៃិងព្ួរអាបមរិ្ររោំ

ងថស្ប្រក្រហមមួយក្រុមោៃវយកបហារ�ំរុំក្ុរម�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍បៅ្រថៃលែងមួយថដលបៅថា្្នំបមែដូ។លរីោៃដឹ្រនាំ

រោរវយកបហារបៃះបែុថៃ្ោៃលា្រ់អតតេសញ្ញាណរបស់បលា្របដើម្បរីឲ្យវបមើលបៅរាៃថតព្ួរអាបមរ្ិររំោងថស្ប្រក្រហមបែុបណ្ណះ

ថដលោៃោ្រ់ពព័ៃ្ធ្រ្ននុងបរឿងបៃះ។�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ខលែះកតូវោៃប្សរាលាប់ឬរងរបួសបហើយអ្ន្របៅបសសសល់ោៃបបណដាញ

ពួ្រអ្ន្រវយកបហារព្ួរប្បោយបង្ខំបោយបលា្រលរីៃិងព្ួរអាបមរ្ិររោំងថស្ប្រក្រហមឲ្យដ្រ្យ។�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ោៃ

ទាញរបទះបសះរបស់ខលែលួៃជារង្វង់ឬបករោលមួយោ៉ាងរាំភាលាមៗបដើម្បរីរោរោរខលែលួៃ។រោរវយកបហារពរីរដងបទៀតោៃប្រើតប�ើង

អំ�នុងបពលរោរបឡាមពព័ទ្ធកោំន្ងៃដល់ក្រមុរបទះ។

បៅបពលមួយបនាះពួ្រ�រីវពលទរីក្រុងបសោោៃដឹងថារាៃ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍ពរីរនា្រ់ោៃបចញពរីបករោលរបទះបនាះ។ពួ្រ�រីវពល

ោៃោញ់ព្ួរប្បោយោៃសរាលាប់ប្រានា្រ់។បុរសរានា្រ់បទៀតោៃរត់ប្ច្ ុតបហើយោៃនាំដំណឹងបៃះបៅដល់�ុំរំរបទះបសះថា

រាៃបុរសថស្ប្រសោ្រ់ពព័ៃ្ធៃឹងរោរវយលុ្រកបឆំ្ងៃឹងព្ួរប្។ឥ�តូវបៃះអស់អ្ន្រថដលោៃបកោងរោរវយកបហារបៃះកតូវោៃ

ប្ដឹងពរីល្បិច្រលខលែលួៃ។កបសិៃបបើ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍កតវូោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបៃ្បធ្វើដបំណើរបៅរដ្ឋរោលរីហ្វព័រញា៉ាបនាះដំណឹងបៃះៃឹង

បលចឮថាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃទា្រ់ទងៃឹងរោរវយកបហារបលើព្ួរក្រុមរបទះបសះបៃះ។ពួ្រអ្ន្ររួម្ំៃិត្រ្បត់ោៃខាលាច

ថាដំណឹងបៃះៃឹងនាំឲ្យរាៃលទ្ធ្លអវ�ិជរាៃម្រដល់ខលែលួៃប្ៃិងកបជា�ៃរបស់ព្ួរប្។

• បតើរាៃលទ្ធ្លអ្វរីខលែះប្រើតម្រពរីរោរសបកមចចិតតេមិៃបោរពរាមរោរកបឹ្រសារបស់បមបញ្ជារោរ�រីវពល?

• បៅចំណុចបៃះបតើ�បកមើសណ្ខលែះថដលជាទំៃួលខុសកតូវរបស់អស់អ្ន្រថដលោៃបធ្វើរោរវយកបហារទាំងបនាះ?(ពួ្រប្

អាចសារភាពពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបធ្វើៃិងោៃទទួលលទ្ធ្លនានាឬពួ្រប្អាចពយាោមលា្រ់្រំោំងៃូវបទឧក្រិដ្ឋៃិង

អបំពើោបទាំងឡាយ។សូមបមើល្�ៃិងស�១២១:3៧)។

• បតើពួ្រប្ោៃបធ្វើអ្វរីខលែះ?
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គមគ�ៀនទតី ១៥១ ៖ េ្រ្គមគៅ�ដ្ឋ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់�រ្គលគៅភ្ុំគម៉ដរូ

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្របធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលអ្ន្របធ្វើអ្វរីមួយខុស?បតើអ្ន្រសារភាពពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបធ្វើខុសៃិងោៃទទួលលទ្្ធ លនានា

ឬបតើអ្ន្រពយាោមលា្រ់ោំងៃូវអបំពើោបទាំងបនាះរាមរយៈរោរបោ្របបញ្ឆោត?

ពួកបរេិរុទ្ន្ងៃចរុ្សកកាយខ្ោះប្ៃសកគ្្េមាលប់រគ្គាលសៅភ្ំសម៉ែូ

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃោ្់រពៃព័្ធបៅ្រ្ននុងរោរវយកបហារពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍បៃះោៃបក�ើសបរើសយ្ររោរ

ពយាោមលា្រ់ោំងអបំពើោបរបស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់ៃូវអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរ

សបកមចចិតតេបៃះបៅបពលអ្ន្រអាៃឬសបង្ខប្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោម៖

បៅ្រ្ននុងបំណងបដើម្បរីរារាំងពព័ត៌រាៃបៃះ្រុំឲ្យរាលោលថាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរវយកបហារបលើក្រុមរបទះ

បសះបៃះបនាះអ៊ីសា្របហត,ចៃឌរីលរីៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រ្រ្ននុងមូលោឋាៃៃិងក្រុម�រីវពលោៃបបងកើត្ បករាងមួយបដើម្បរី

សរាលាប់អ្ន្របៅរស់ទាំងអស់បលើ្រថលងថត្រូៃប្រ្ងតូចៗបែុបណ្ណះ។្រ្ននុងរោរអៃុមព័ត្ បករាងរោរបៃះចៃឌរីលរីោៃបៅដល់ពួ្រ

អបនាដាកបបវសៃ៍បហើយោៃៃិោយថាពួ្រ�រីវពលៃឹងរោរោរពួ្រប្្រុំឲ្យរងរោរវយកបហារប្្សងបទៀតបោយៃឹង�ួយនាំព្ួរប្

កត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្រុងបសោវិញបោយសុវតថែិភាព។បៅបពលពួ្រអបនាដាកបបវសៃ៍ោៃបដើរបៅរោៃ់ទរីក្រងុបសោពួ្រ�រីវពលោៃ

កត�ប់បករោយៃិងោៃោញ់ពួ្រប្។ពួ្រអាបមរិ្ររោំងថស្ប្រក្រហមខលែះថដលោៃចូលរួមៃឹងព្ួរកបជា�ៃបនាះោៃរត់បចញពរី

្រថៃលែងពៃួម្របដើម្បរី�ួយោញ់បថៃថែម។រាៃ�ៃអបនាដាកបបវសៃ៍កបថហល១40នា្រ់ថដលោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងក្រុមរបទះបសះបៃះ

រាៃថត្រូៃប្រ្ង១៧នា្រ់បែុបណ្ណះថដលបៅរស់។

ពរីរន្ងៃបនាទាប់ពរីរោរសរាលាប់ររ្គលបនាះប�មបហលប�មោៃម្រដល់ទរីក្រងុបសោបោយរាៃសារបឆលែើយតបរបស់កបធាៃយែង់

ម្រ្ងថដលោៃថណនាំឲ្យព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំ្រ្ននុងតំបៃ់ឲ្យអៃុញ្ញាតឲ្យក្រមុរបទះបសះបនាះបធ្វើដំបណើរបៃ្បទៀតបោយរាៃសៃ្ិភាព។

«បៅបពលបហតោៃអាៃោ្រ្យរបស់កបធាៃយែង់បលា្រោៃយំដូចជា្រូៃប្រង្រានា្រ់បហើយអាចៃិោយបចញថតោ្រ្យ

‹យឺតបពលបហើយយឺតបពលបហើយ›»(Richard E. Turley Jr.,«The Mountain Meadows Massacre»

Ensign,ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ២00៧ទំពព័រ២0)។

សូមពៃ្យល់ថា�បកមើសរបស់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំៃិងអ្ន្ររសប់ៅថដលជាបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីរដ្ឋយូថាហ៍

ភា្ខាងត្បតូងោៃដឹ្រនាំឲ្យរាៃបសា្រនាដ្រម្បនាះរោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូ។្្ទនុយបៅវិញអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រៃិង

អ្ន្រដឹ្រនាំថដៃដរីបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសលត៍បល្រោៃបោះកសាយ�បរាលាះជាមួយៃឹងរោឋា្ិោលសហរដ្ឋរាមរយៈរោរៃិោយៃិង

រោរចរចារបោយសៃ្ិភាពបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨៥៨។អំ�នុងបពលនៃ�បរាលាះបៃះ—ថដលបករោយម្រកតូវោៃបៅថាស្រ្គមរដ្ឋ

យូថាហ៍—ពួ្រទាហាៃសហរដ្ឋៃិងព្ួរ�រីវពលរដ្ឋយូថាហ៍ោៃកប�តូ្រៃឹងស្រម្ភាពនៃរោរ្លាៃោៃបែុថៃ្មៃិថដលចូលរួម្រ្ននុង

ចមបាំងប�ើយ។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបៃូវ�បកមើសថដលោៃនាំបៅរ្ររោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូបោយរបបៀបណ្?

• បតើបោលរោរណ៍អ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបសា្រនាដ្រម្បៃះ?(សិស្សអាចសាគល់បោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេចបមលែើយ

របស់ព្ួរប្អាចរួមរាៃដូចជា៖ការគពជើសគរើសោក់បាំងអគំ្ើបាបរបស់គយើងអាចនាំគយើងឲ្យពបព្ឹត្តអំគ ើ្បាបកាៃ់ផត

ធងៃៃ់។ការគពជើសគរើសគ�ើម្បីោក់បាំងអគំ្ើបាបរបស់គយើងអាចនាំមកៃូវការគោកោដាយៃិងការរងទុក្ខ)។

សូមពៃ្យល់ថារោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូមិៃកតឹមថតបធ្វើឲ្យរាៃៃូវរោរសាលាប់របស់�ៃរងបកោះកបថហល១២0នា្រ់បែុបណ្ណះបទ

បែុថៃ្វថ្មទាំងបណ្ដាលឲ្យរាៃរោររងទុ្រ្ខជាខាលាំង្ ងថដរចបំោះ្រូៃប្រង្ថដលបៅរស់ៃិងសាច់ញាតិប្្សងបទៀតរបស់�ៃរងបកោះ

ទាំងបនាះ។ពួ្រអាបមរិ្ររោំងថស្ប្រក្រហមប្មះន្យូត្រ៏ោៃរងៃូវរោរស្រីបបនាទាសដ៏អយុតតេិធម៌ចំបោះបទឧក្រិដ្ឋ្រម្បៃះ។

បថៃថែមបទៀតបនាះអស់អ្ន្រ«ថដលោៃបធ្វើរោរសរាលាប់ររ្គលបៃះោៃរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតមួយសថែិតបៅបករោមអារម្ណ៍ជាប់បទាស

ដ៏អាប់អួរៃិងោៃរាៃបទពិបសាធៃ៍ោ៉ាងអាក្រ្រ់ចំបោះអ្វរីថដលពួ្រប្បធ្វើៃិងោៃប�ើញ»( Richard E. Turley Jr.,
«The Mountain Meadows Massacre»ទំពព័រ២0)។

សូមបញ្ជា្់រកោប់ដល់សិស្សថាកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើមបដើរបលើ្ លែតូវនៃអបំពើខុសៃិង្ លែតូវនៃអំបពើោបបហើយបនាះព្ួរប្អាច

រោរោរមៃិឲ្យរាៃៃូវរោរឈឺចិតតេៃិងរោរបសា្រសាដាយនាបពលអនា្តោៃបោយរោរថបរបៅរ្រកពះអរាចស់ៃិងរោរថកបចិតតេពរី

អំបពើោបរបស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្រ្ននុងមូលោឋាៃមួយចំៃួៃោៃទទួលខុសកតូវបលើរោរបកោងៃិងរោរអៃុវតតេ

្រ្ននុងរោរសរាលាប់ររ្គលបៅបលើ្ ្នំបមែដូបនាះកបជា�ៃខលែះោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបហតុរោរណ៍បៃះ�ះឥទ្ធិពលអវិ�ជរាៃបលើរោរ្ិតអំពរី

សាសនាចក្រទាំងមូលរបស់ព្ួរប្។

• បហតុអ្វរីោៃជាវសំខាៃ់បដើម្បរីដឹងថារោរបធ្វើខុសរបស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រខលែះមិៃោៃសបកមចដល់បសច្រ្រីពិតបពញបលញ

ទាំងមូលនៃដំណឹងល្អ?



722

គមគ�ៀនទតី ១៥១ ៖ េ្រ្គមគៅ�ដ្ឋ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់�រ្គលគៅភ្ុំគម៉ដរូ

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ៖

« ដុំណឹងល្អ នន បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ដដល គ�ើងឱ្របកគសា្រ េ្អ្រ់គខ្ពើម ក្�េរាលា្រ់ ដ៏ គឃ្�គៅ ដល់ ្ុរ�េ បេ្តី 

នធិង ករូនគកមេង ។ ពធិត ណាេ់ វាបាន ោុំបទ ដល់ គេចក្តីេុខសាន្ នធិង ក្�អភ័�គោេ ។ អ្វតីដដល បានគ្្វើ 

គោ� េរាែធិក នន សាេនាចបក �្រេ់ [គៅ ភ្ុំគម៉ដរូ] ជា�រូ�លង់ មកគនាះ តុំណាង ឲ្យ ក្� ឃ្លាត គចញ ពតី 

ក្�្រគបងៀន នធិង ទគង្វើ ជា ពួកប្តីសាទាន ដ៏អាបកក់ នធិង ពុុំ អាច គោះសា� បានគឡើ� » (« 150th 
Anniversary of Mountain Meadows Massacre,» ន្ងៃទតី ១១ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ២០០៧, 

mormonnewsroom .org/ article/ 150th –anniversary –of –mountain –meadows –
massacre ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបហបលមិៃ៥:១២ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមរ្របមើលអ្វរីថដលបយើងអាចបធ្វើ

ោៃបដើម្បរីអ្ិវឌ្ឍៃិងរ្រសាទរីបនាទាល់របស់បយើងបដើម្បរីបពលណ្បយើង�ួបៃឹងកោលំោ្រនានាបនាះបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងៃឹង

មិៃថដលរបរ្គះរបង្គើប�ើយបកោះបយើងបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលសរា�ិ្រសាសនាចក្រមៃិោៃរស់បៅកសបរាមរោរបបកងៀៃ

របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ។

• កសបរាមបហបលមិៃ៥:១២បតើបយើងអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអ្ិវឌ្ឍៃិងរ្រសាៃូវទរីបនាទាល់របស់បយើងឲ្យោៃ្ ង់វង្ស?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងអាចអភិវឌ្ឍ

ទបីបនាទាល់�៏រឹងមាំទាំងឡាយគោយការោងសង់គសចក្ដបីជំគៃឿរបសគ់យើងគៅគលើពគឹរះរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ)។

បដើម្បរីបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍បៃះសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោម៖

« គែម គេនគឌើ� ្ឺជា គៅទួត ប្រុេ �្រេ់. . . ដដល ជា គកមេង រានាក់ ដដល បាន គៅ�េ់ ពតី ក្�េរាលា្រ់ �រ្គល [ គហើ� ក៏ ជា េរាែធិក 

រានាក់ នន សាេនាចបក ែងដដ� ] ។. . . ្រងប្រុេ គេនគឌើ�. . . បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ ក្�ដឹង ពតី ដរូនតា �្រេ់ គលាក ថ្ 

បតរូវបាន គ្ េរាលា្រ់ គៅក្ញង ក្�េរាលា្រ់ �រ្គល ‹ មធិន បាន ្រ៉ះោល ់ដល់ គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់ ខ្ញុំ គនាះគទ គោ� សា� វា ដែ្អកគលើ 

បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ មធិនដមន គលើ មនុេ្ស គៅក្ញង សាេនាចបក គនាះ គទ › » ( Richard E. Turley Jr., The Mountain 
Meadows Massacre » ទុំព័� ២១) ។

• បតើបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចពកងឹងដល់បយើងោ៉ាងណ្បៅបពលបយើងបរៀៃអំ

ពរីបទពិបសាធៃ៍នានាថដលសរា�ិ្រសាសនាចក្រខលែះមិៃោៃរស់បៅកសបរាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបនាះ?

• បតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយដល់ខលែលួៃអ្ន្រឲ្យសាងបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើក្ឹះរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីសារសំខាៃ់នៃរោររស់បៅរាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរថ្្អ្របសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើង

បៅបលើកទង់ៃិងដំណឹងល្អរបស់កទង់។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យសញជឹង្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចសាងបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់

ពួ្រប្ឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើងបៅបលើក្ឹះរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបដើម្បរីអាចោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរីបធ្វើដបូចានាះ។
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ក្�គលច គចញ មក ននបពះ្ម្ពតី�មុក្ដា 

ដ៏រាន តនមលៃ មហធិរា
បមបរៀៃទរី១៥២៖រោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិា

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ការសលចសចញមកនៃកពោះគម្ដីរមរុកាដាែ៏មាៃតនម្មហិមា

សូមបរ្ហាញឬ្ូរូបមរុោដាឬ្ុ�មួយ។សូមសួរដល់សិស្សថាបតើព្ួរប្ដឹងថា្ ុ�បធ្វើម្រពរីអ្វរីឬបទ។បបើពួ្រប្មៃិដឹងសូមពៃ្យល់

ថាមុរោដាឬ្ុ�មួយកោប់កតូវោៃបងកបបងកើតប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្យងសមកុទបៅបពលខ្យងសមុកទថដលវ្ិតថាជាកោប់ខសាច់ដ៏រំខាៃ

មួយកោប់។ខ្យងសមុកទបបងកើតជាសារធាតុមួយថដលរុ�ំុំវិញកោប់ខសាច់ថដលយូរៗបៅបបងកើតោៃជា្ ុ�។្ុ�ធម្ជាតិ្ឺ្រកម

រាៃណ្ស់បហើយវកតូវោៃចាត់ទុ្រថារាៃតនមលែបំ្ុត។

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃបៃះសិស្សៃឹងបរៀៃអំពរីធាតុបដើមនៃ្ ម្ពរីរ

ថដលរាៃចំណងប�ើងថាមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរា។ពួ្រប្ៃឹង

រ្រប�ើញៃូវមូលបហតុមួយចំៃួៃថដលមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរា

រាៃតនមលែពិត។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃអំពរី្រថា្រណ្ឌទរីមួយបៅ្រ្ននុង

បុព្វ្រថាដល់មុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិាសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរា។

ពរីមុៃព្ួរប្អាៃអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាោ្រ្យទ្ស្សនាវដ្ដី

សំបៅបៅបលើរោថសតឬទស្សនាវដ្រី–ជារោរបោះពុម្ពទាំងឡាយ

ថដលកតូវោៃថច្រចាយជាបទៀងទាត់ដូចជាកបចាំន្ងៃកបចាំ

សោដាហ៍ឬកបចាំថខ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិា្ឺជាវតថែនុ្រកមៃិង

រាៃតនមលែរាមរបបៀបណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីពរីរនៃ

បសច្្ររីថណនាំឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលពរីមូលបហតុថដលមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរាកតវូោៃ

ចងក្រងប�ើង។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមសបង្ខប្រថា្រណ្ឌទរីបរីនៃបុព្វ្រថាបោយពៃ្យល់ថាចាប់រំាងពរីរោរបោះពុម្ពជាបលើដំបូងនៃមរុោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរារាតិរោ

មួយចំៃួៃកតូវោៃបថៃថែមឬោៃផ្លាស់ប្តូរ។រាតិរោមួយចំៃួៃកតូវោៃបថៃថែមបហើយបករោយម្រកតវូោៃដ្របចញបៅោ្់រ្រ្ននុង

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា។

បរុព្វកថា
គៅ ឆ្នាុំ ១៨៥១ ដអលគឌើ� ដ្ហ្វង ្ លៃតីន ឌតី �ីឆ្ដ ជា េរាែធិក នន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក 

ដ្រ់ពតី� នាក់ នធិង ជា ប្រធាន គ្រេកកមមេ អង់គ ល្ៃេ បាន គបាះពុម្ព វិវ�ណៈ  ក្� ្រកដប្រ  

នធិង ក្� េ�គេ� �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ មួ�ចុំនួន គហើ� បាន ចងបកង ជា មុក្ដា ដ៏រាន តនមលៃ 

មហធិរា ។ អុំឡញង េន្ធិេតីទទរូគៅ ម�ួ �្រេ់ សាេនាចបក គៅ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៨៨០ 

សាេនាចបក បាន ទទួល �ក មុក្ដា ដរ៏ាន តនមលៃ មហធិរា ជាបពះ្ម្ពតី�– ជា ចុំដណក នន 

បពះ្ម្ពតី� ្រទោឋាន ។ « បពះ្ម្ពតី�មុក្ដា ដរ៏ាន តនមលៃ មហធិរា ្ឺ ជា ក្� គបែើេគ�ើេដ៏ែគបមើេ 

នន ឯកសា�ោុំងឡា� ដដលប្្រគលើ ទធិដ្ឋភាព ដេ៏ុំខាន ់ជាគបចើន អុំពតី គេចក្តីែុំគនឿ  

នធិង គោលលទ្ធិ នន សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� »  

( ្រុព្វកថ្មុក្ដា ដរ៏ានតនមលៃ មហធិរា )។
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សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌថដលចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹងឃ្លាថា«រោរបក�ើសបរើសបចញម្រពរី្ ម្ពរីរមែូបស»។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីរបៃះ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើល្ ម្ពរីរមែូបសកតួសៗបហើយរ្របមើលោ៉ាងតិចណ្ស់ខ្ម្ពរីរមួយថដលរាៃៃូវបសច្្ររីពិតមួយ

ថដលពួ្រប្្ ិតថារាៃតនមលែ។បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយខ្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ៃឹងនដ្ូឬដល់

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមឲ្យសិស្សកត�ប់បៅបុព្វ្រថាមរុោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌថដលចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹង

ឃ្លាថា«រោរបក�ើសបរើសបចញម្រពរី្ ម្ពរីរអព័កោហាំ»។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវរបបៀបថដលយែូថសប

ស៊្ីធោៃទទួលរោរសរបសរបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរអព័កោហំា។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

បដើម្បរី�ួយពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលយែូថសបសី្៊ធោៃទទួលៃូវរោរសរបសរពរីបុរាណបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរអព័កោហាំសូមអាៃឬអបញជើញ

សិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃដូចខាងបករោម៖

« គៅន្ងៃទតី ៣ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ ១៨៣៥ រាន ្រុ�េ រានាក់ គ្មះ មតីដកល ចានគលើ� បាន នាុំ �ក សាកេព គអេ៊ីព្ទ ចុំនួន ្រួន នធិង 

�មរូ�បកោេ ផាទាុំង ចា�ិក ជា គបចើន ដដល រាន អក្ស� គអេ៊ីព្ទ ្ុររាណ �ក គៅ ទតីបកុង ខឺតឡង់ �ដ្ឋ អរូនហអរូ ។ សាកេព នធិង�មរូ�ផាទាុំង 

ច�ិក បតរូវ បាន �ក គេើញ គៅក្ញង ប្រគទេ គអេ៊ីព្ទ ជាគបចើន ឆ្នាុំ មុន គោ� អានតរូនតីញ៉ជូ លតី្ររូឡជូ ។ ទតីបកុង ខឺត ឡង់ ្ឺ ជា កដនលៃង 

ដដល�ដ្ឋជាគបចើនចរូលេុំចត នន េហ�ដ្ឋ អាគម�ិក ដ្រក៉ ខាង គកើត គដើម្តី គមើល ក្�តាុំង ពធិពណ៌ សាកេព ម៉រូមតី �្រេ់ ចានគលើ� ។ 

ចានគលើ� បាន ោក់ លក់ សាកេព ម៉រូមតី នធិង ផាទាុំង �មរូ� ោុំងឡា� គហើ� គោ� រាន ក្� ែបមុញ ពតី ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គនាះ 

េរាែធិក មួ� ចុំនួន នន សាេនាចបក បាន ្រ�ិចាចា្ បបាក់ គដើម្តី ទធិញ វា ។ គៅ ក្ញង គេចក្តី ដ្លៃងក្� មួ� ចុះ ន្ងៃ ទតី ៥ ដខ កកកោ ឆ្នាុំ 

១៨៣៥ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ប្រក្េ អុំពតី សា�ៈេុំខាន ់នន អតថែ្រទ �្រេ់ ែនជាតធិ គអហ្សញតី្រ ពតី ្រុរាណ ោុំងគនះ ដដល បាន កត់បតា ៖ 

‹ ខ្ញុំ បាន ចា្រ់គែ្ើម ្រកដប្រ តួ� អក្ស� ឬ អក្ស� េញ្ញាេរាគល់ មួ� ចុំនួន គហើ� គេចក្តីអុំណ� �្រេ់ គ�ើង ្ ឺ រាន ដ៏ គលើេល្រ់ ដដល 

�កគេើញ ថ្ ផាទាុំង �មរូ� ម�ួ រាន នរូវ ក្�េ�េ� �្រេ់ អ័បបាហាុំ ។. . . គ�ើង ពធិតជា អាច នធិយ� ថ្ បពះអរាចាេ់កុំពុង ចា្រ់ គែ្ើម 

គ្រើក េដម្ង នរូវគេចក្តីេុខសាន្ នធិង គេចក្តីពធិត ដ៏ គបចើន › (History of the Church ២:២៣៦ ) » (The Pearl of 
Great Price Student Manual [ Church Educational System manual, ឆ្នាុំ ២០០០ ],ទុំព័� ២៨ ) ។

មៃុស្សមួយចំៃួៃោៃបងឿងឆងៃល់ថាបតើពយារោរីោៃប្រថកបរោរសរបសរពរីបុរាណបោយរបបៀបណ្។សូមពៃ្យល់ថា«ពយារោរី

យែូថសបសី៊្ធពុំថដលទំនា្រ់ទៃំងវិធរីសាកសតេរបស់បលា្រនៃរោរប្រថកប្រំណត់ករាទាំងបៃះបទ។្រ៏ដូចជា្ ម្ពរីរដនទប្្សងបទៀត

ទាំងអស់ទរីបនាទាល់នៃបសច្រ្រីពិតបពញបលញអំពរីរោរសរបសរបៃះ្ឺជាបរឿងនៃបសច្រ្រី�ំបៃឿជាចម្បង។្ស្នុរាងដ៏មហិរាបំ្ ុត

នៃបសច្រ្រីពិតបពញបលញអំពរី្ម្ពរីរអព័កោហំា្ឺពុំរាៃបៅ្រ្ននុងរោរវិភា្អំពរី្ ស្នុរាងថ្្ន្រសាច់្មឬ�រីវកបវតតេិខាងកបវតតេិសាកសតេ

បទបែុថៃតេបៅ្រ្ននុងរោរពិចារណ្កប្របបោយរោរអធសិាឋាៃអំពរីរាតិរោរៃិងអណំ្ចរបស់វ»(The Pearl of Great Price 
Student Manual ទំពព័រ២៨)។បទាះជាបយើងមិៃដឹងពរីវិធរីសាកសតេពិតកោ្រដថដលយែូថសបស៊្ីធោៃបកបើ្រ្ននុងរោរប្រថកប

ឯ្រសារទាំងឡាយ្រ្រី្រ៏បយើងដឹងថាបលា្រោៃប្រថកប្ ម្ពរីរអព័កោហាំបោយអបំណ្យទាៃៃិងកពះបចសាដានៃកពះ។

• បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីទទួលោៃសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃ្ ម្ពរីរអព័កោហាំ?

សករាប់ថ្្ន្រនៃបមបរៀៃតបៅបៃះសូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញសិស្សពរីរនា្រ់ម្រខាងមុខថានា្រ់បហើយបដើរតួរជាអ្ន្រ

រាយរោរណ៍សារពព័ត៌រាៃ្រំពុងសរាភាសដល់អ្ន្រកោ�ញមួយរូបថដលោៃលះបង់បពលបវលាដ៏បកចើៃបដើម្បរីស្ិរសាអំពរី

រាតិរោរៃិងធាតុពិតនៃ្ ម្ពរីរទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរា។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃកបរ៉ូលដូចខាងបករោម៖

អ្ករាយការណ៍៖ គហតុអ្វតី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ នធិយ� ថ្ គលាក បាន ្រកដប្រ ក្� េ�គេ� នន ្ ម្ពតី� អ័បបាហាុំ គោះជា ឯកសា� 

េ�គេ� គោ�នដ គនាះ ពុុំ រានក្ល្រ�ិគច្ទ ចា្រ់តាុំង ពតីែុំនាន់ អ័បបាហាុំ ែងហ្ឹង ?

អ្កកប្ជ្៖ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ ពុុំ ដដល ប្រក្េ ថ្ �មរូ�ផាទាុំង ច�ិក ្ឺ ជា ក្� េ�គេ� �្រេ់អ័បបាហាុំ ដ៏ពធិត ដដ� ។ គលាក 

បាន រាន ប្រសាេន៍ ថ្ ្ម្ពតី� អ័បបាហាុំ ្ឺជា « ក្� ្រកដប្រ នន កុំណត់បតា ពតី្រុរាណ មួ�ចុំនួន ដដល បាន ធាលាក់ មក ក្ញង នដ 

�្រេ់ គ�ើង មកពតីគខតខរូមេ៍ �្រេ់ គអេី៊ព្ទ ដដលោុំបទ គ្្វើជា ក្� េ�គេ� �្រេ់ អ័បបាហាុំ ខណៈ ដដលគលាក គៅ ក្ញងប្រគទេ 

គអេ៊ីព្ទ » (Times and Seasons  ន្ងៃទតី ១ ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៤២ ទុំព័� ៧០៤ ) ។

« គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៩៦៦ �មរូ�ផាទាុំង ច�ិក ចុំនួន ដ្រ់មួ�្រុំដណក ដដល ធាលា្រ់ជា កមមេេធិទ្ធិ �្រេ់  ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បតរូវ បាន 

�កគេើញ រានគៅ សា�ៈមន្ទតី�េធិល្ៈ គមបតរូ្រ៉រូលតីតាន គៅក្ញងទតីបកុង ញជូវ �៉ក ។ ពួកគ្ បាន ប្រ្ល់ ដល ់សាេនាចបក 

គហើ� អ្កបបាែ្បាន វិភា្ គេើញ ពតី ក្ល្រ�ិគច្ទ វតថែញោុំងគនាះ ្ឺ គៅចគនាលាះ ឆ្នាុំ ១០០ ម.្ នធិង ្.េ ។ ក្�ែុំោេ់ 

ភា្គបចើន ចុំគោះ ភាព ពធិត នន ្ ម្ពតី� អប័បាហាុំ ្ ឺ ថ្ ក្�េ�គេ� គោ� នដ មធិនបតរូវ បាន បបា្រ់ ប្្់របោន ់ថ្បតរូវ បាន េ�គេ� គោ� 

អប័បាហាុំ ដដល បាន �េ់ គៅ ែធិតពតី��� ឆ្នាុំ ពតីមុន បពះគ�េ៊រូប្តីេ្ទ គឡើ� ។ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ មធិន ធាលា្រ់ ប្រក្េ ថ្ ផាទាុំងចា�ិក 
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គមគ�ៀនទតី ១៥២ ៖ ក្�គលចគចញមកននបពះ្ម្ពតី�មុក្ដាដ៏រានតនមលៃមហធិរា

គនាះ  រានេ�គេ� នធិពន្ផាទាល់  ( បាន េ�គេ� គោ� អ័បបាហាុំ ផាទាល់ ) ឬ វា រានក្ល្រ�ិគចទ្ គចញ មក ពតី ែុំនាន់ �្រេ់ អ័បបាហាុំ 

គឡើ� ។ ជា្មមេតា វា េុំគៅ គៅគលើ កធិច្ចក្� �្រេ់អ្កនធិពន្ រានាក់ ថ្ ជាក្� នធិពន្ ‹�្រេ់ គលាក› គោះជា គលាកបានេ�គេ� 

គោ�ខលៃលួន ឯង ឬេ�គេ� ឲ្យ អ្កដនទ ឬ អ្កគែ្សង ចមលៃង ក្� េ�គេ� �្រេ់គលាក គបក្� មកជាគដើម » (The Pearl of 
Great Price Student Manual  ទុំព័� ២៨ ) ។

អ្ករាយការណ៍៖ គតើ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បានគ្្វើ អ្វតីខលៃះ ជាម�ួ នឹង ក្� ្រកដប្រ �្រេ់ គលាក ?

អ្កកប្ជ្៖ « ្ម្ពតី� អ័បបាហាុំ បតរូវ បាន គបាះពុម្ព ជា គលើកដុំ្ររូង គោ�រាន ក្�ដកបេង់ដត ចុំនួន ពតី� ្រតី មួ�គលើកៗ គៅក្ញង 

Times and Seasons  ក្� គបាះពុម្ព ែសា� �្រេ់សាេនាចបក ចា្រ់ គែ្ើម គៅ ដខ  មធិនា ឆ្នាុំ ១៨៤២ គៅ ទតីបកុង គៅវរូ 

�ដ្ឋ អធិលលតីគណា� ( េរូមគមើល [្រុព្វកថ្] គៅ គដើម ្ ម្ពតី �មុក្ដាដ៏រានតនមលៃ មហធិរា ) ។ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ចង្អញល 

្ររ្ហាញ ថ្ គលាក នឹង គបាះពុម្ព្ម្ពតី�អ័បបាហាុំ្រដនថែមគទៀតគៅគពល គបក្� ្រ៉ុដន្ គលាក បតរូវ បាន គ្ េរាលា្រ់ មុន គពល គលាក 

អាច គបាះពុម្ព្រដនថែមគទៀត ។ េ្តីអុំពតី��ៈគពលជាចម្ង ននក្� ្រកដប្រ បាន្រញ្ច្់រ អរូលតីគវើ� គ្គឌើ�ី បោមួ�គនាះ  

បាន រានប្រសាេន៍ថ្ ‹ វ៉ុល › ចាុំបាច់ បតរូវ រាន ោក់គៅក្ញង គនាះ ( េរូម គមើល  Messenger and Advocate  ដខ  

្្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៣៥ ទុំព័� ២៣៦ ) ។

« ្រដនថែម ពតីគលើ អក្ស�គអេី៊ព្ទ្រុរាណ គនាះឯកសា� េ�គេ� គោ�នដ ក៏ រាន នរូវ្ុំនរូ� គអេី៊ព្ទ ែងដដ� ។ គៅន្ងៃទតី ២៣ ដខ 

កុមៈ្ ឆ្នាុំ ១៨៤២ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ បាន េុុំ �៉រូ្រ៊ិន ដហតឡក់ ជា អ្ក ឆ្លាក់គឈើ ដ៏ែុំនាញ ម�ួ�រូ្រ គហើ� ជា េរាែធិក 

ននសាេនាចបក គដើម្តី គ�ៀ្រចុំ ក្តគ់ឈើ ឆ្លាក់ជាពុម្ពចុំនួន ្រតី គដើម្តីពួកគ្ អាច គបាះពុម្ព បាន ។ ដហតឡក់ បាន្រញ្ច្់រ ក្� ឆ្លាក់ 

ក្ញង មួ�េបាដាហ៍ គហើ� �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន គបាះពុម្ព ចបា្រ់ ចមលៃង ( េុំគៅ ) បពមជាមួ� នឹង ្ ម្ពតី� អ័បបាហាុំ ។ ក្� ពន្យល ់

�្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ អុំពតី ្ ុំនរូ� បពមជាមួ� នឹង េុំគៅ » (The Pearl of Great Price Student Manual,  
ទុំព័� ២៨–២៩ ) ។

អ្ករាយការណ៍៖ គតើរានអ្វតី គកើតគឡើង ចុំគោះសាកេព នធិង �មរូ�ផាទាុំង ច�ិក គនាះ ?

អ្កកប្ជ្៖ « ្រនាទា្រ់ពតី ម�ណភាព �្រេ់ ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គនាះ រាន សាកេព ចុំនួន្រួន នធិង �មរូ�ផាទាុំង ច�ិក 

បានក្លា�គៅជាកមមេេធិទ្ធិ �្រេ់ រាដា� �្រេ់ �៉រូដេ្រ គ្មះ លរូេ៊ី រា៉ាក េមេ៊ី្ » (The Pearl of Great Price Student 
Manual  ទុំព័� ២៩ ) ។ ្រនាទា្រ់ពតី លរូេ៊ី រា៉ាក េមេ៊ី្ បាន ទទួលម�ណភាព គនាះ វតថែញ ោុំងគនាះបតរូវ បាន លក់ គៅ ឲ្យ ្រុ�េ 

រានាក់ គ្មះ គអ្រធិល ខរូមេ៍ ។ វតថែញ ោុំងគនាះ អាច នឹង បតរូវ បាន លក់ គោ� ភ�ិយ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ គ្មះ អធិមរា៉ា ឬ វា 

បតរូវ បាន លក ់គោ�្រ្អជូន ប្រុេ �្រេ់គលាក គ្មះ វីលាលាម ។ គលាក ខរូមេ៍ បាន លក់ វតថែញ មួ�ចុំនួន គៅ ឲ្យ សា�ៈមន្ទតី មួ� 

គៅ គេន លរូវីេ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ។ ោត់ បាន �កសា នរូវ ចុំដណក គែ្សងគទៀត គហើ� គបក្�មក បាន ឲ្យ ខលៃះគៅ អ្កដនទគទៀត ។ 

( េរូមគមើល The Pearl of Great Price Student Manual,ទុំព័� ២៩ គអក ឌុន ភតីគទើេុន The Story of the 
Book of Abraham: Mummies, Manuscripts, and Mormonism [ឆ្នាុំ ១៩៩៥], ទុំព័� ២០៤–៩, ២៥៧ ) ។

« បទឹេ្តី ម�ួចុំនួន បតរូវ បាន ែ្ល់ ឲ្យ  េ្តី អុំពតី អ្វតី ដដលបាន គកើតគឡើង. . . ចុំគោះ សាកេព នធិង �មរូ�ផាទាុំង ច�ិក ។    រាន សាកេព 

យ៉ាង គហាច ណាេ់ ចុំនួន ពតី� ដដលហាក់ដរូចជា បតរូវ បាន គឆះ គៅក្ញង គពល រាន អ្្គធិេភ័� ដ៏្ុំ គៅ �ដ្ឋ ឈតីក្គហាគក្ញងឆ្នាុំ 

១៨៧១ ( េរូមគមើល B. H. Roberts, New Witnesses for God វ៉ុលទតី ៣ [ ឆ្នាុំ ១៩០៩–១១], ២:៣៨០–

៣៨២ ) ។

« គៅ គដើមនធិោ�េ�ដរូវ ឆ្នាុំ ១៩៩៦ គវែ្. អាហ្សតីេ គអេ. អាទតីយ៉ា ជា សាបសាតាចា�្យ សាកល វទិយាល័� �រូថ្ហ៍ [បាន បបា្រ់ 

ឲ្យ សាេនាចបក ដឹង ទតីតាុំង នន្រុំដណក�មរូ�ផាទាុំង ច�ិក មួ�ចុំនួន �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ] គៅ សា�ៈមន្ទតី�េធិល្ៈ គមបតរូ្រ៉រូលតីតាន 

ក្ញង ទតីបកុង ញជូវ �៉ក ។ ្រុំដណក ោុំងគនះ បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ ដល់ សាេនាចបក គោ� នា�ក សា�ៈមន្ទតី� គៅន្ងៃទតី ២៧ ដខ 

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៦៧ ។ ពុុំ រានដុំណឹង អុំពតី ទតីតាុំង ្រច្ចញ្រ្ន្ ភាព�្រេ់ សាកេព គែ្សងគទៀត នធិង ្រុំដណក គែ្សងគទៀត នន ផាទាុំង 

ចា�ិក គនាះគទ [េរូមគមើល H. Donl Peterson, « Some Joseph Smith Papyri Rediscovered (ឆ្នាុំ១៩៦៧),» 

គៅក្ញង Studies in Scripture, Volume Two: The Pearl of Great Price បានគបាះពុម្ព គោ� Robert L. 
Millett and Kent P. Jackson (ឆ្នាុំ ១៩៨៥), ទុំព័� ១៨៣–៨៥] » ( The Pearl of Great Price Student 
Manual, ទុំព័� ២៩ ) ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើល្ ម្ពរីរអព័កោហាំកតួសៗបហើយរ្របមើលខ្ម្ពរីរោ៉ាងតិចណ្ស់មួយថដលពួ្រប្្ ិតថារាៃតនមលែ។

បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយខ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

សូមឲ្យសិស្សកត�ប់បៅបុព្វ្រថាវិញ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌថដលចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹងឃ្លាថា

«យែូថសបស្៊ីធ–រា៉ាថាយ»។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈ

បៃះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីរោរថស្វងរ្ររបស់ព្ួរប្។
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គមគ�ៀនទតី ១៥២ ៖ ក្�គលចគចញមកននបពះ្ម្ពតី�មុក្ដាដ៏រានតនមលៃមហធិរា

សូមពៃ្យល់ថាមូលបហតុមួយថដលយែូថសបស្៊ីធ–រា៉ាថាយរាៃតនមលែ្ ឺថាវរាៃៃូវបទសៃ្រថាអំពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌថដលចាប់ប្្ើមជាមួយៃឹងឃ្លាថា«យែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិ»។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលថាបតើយែូថសបស៊្ីធោៃបរៀបចំកបវតតេិសាកសតេបៃះបៅបពលណ្។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបមើលយែូថសបស្៊ីធ–កបវតតេិកតួសៗបហើយរ្របមើលខ្ម្ពរីរមួយោ៉ាងតិចថដលពួ្រប្្ ិតថារាៃតនមលែ។

បនាទាប់ពរី្្ល់បពលក្បក់ោៃ់បហើយបនាះសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយខ្ម្ពរីរទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងនដ្ូឬសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ ិតថាមិតតេរានា្រ់ោៃសុំឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់អំពរី�ំបៃឿនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធ

ន ង្ៃចុងបករោយរយៈបពលពរីរនាទរី។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្

ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបឆលែើយតប។បនាទាប់ពរីរយៈបពលពរីរបរីនាទរីម្រសូមអបញជើញ

សិស្សមួយចៃំួៃឲ្យអាៃៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថារាករានៃបសច្្ររី�ំបៃឿោៃ្្ល់ៃូវរោរសបង្ខបដ៏ល្អមួយអំពរី�ំបៃឿរបស់បយើង។បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់

អំពរីធាតុបដើមនៃរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿសូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី១ថខមិនាឆ្នាំ១៨4២ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបឆលែើយតប

ចបំោះសបំណើរមួយម្រពរីយែូហាៃថវៃបវើតជាអ្ន្រថ្រសកមួលរោថសតបដើម្បរី្ ្ល់ពព័តរ៌ាៃអំពរីរូបបលា្រៃិងកបវតតេិៃិង�ំបៃឿរបស់

សាសនាចក្រ។បរឿងបៃះកតូវោៃប្សាគល់ជាទូបៅថាសំបុកតរបស់ថវៃបវើត។បៅ្រ្ននុងសំបកុតបនាះយែូថសបោៃកបរោស

បោលរោរណ៍ក្ឹះនៃដំណឹងល្អចៃំួៃ១3។�ំបៃឿទាំងបៃះកតូវោៃោ្រ់បញ្ចតូលបៅ្រ្ននុងមរុោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិាជារាករា

នៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ។បទាះបរីជាអ្វរីទាំងបនាះពុំថមៃជាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍មួយអំពរី�ំបៃឿរបសប់យើងទាំងអស់្រ្រីថតវជាបោលលទ្ធិ

ៃិងបោលរោរណ៍មួយចៃំួៃដ៏សំខាៃ់។

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។សូមចាត់ឲ្យនដ្ូៃិមួយៗៃូវរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿោ៉ាងបហាចណ្ស់មួយ។(អ្ន្រអាច

ចាត់នដ្ូៃិមួយៗៃូវរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿមួយឬបកចើៃអាកសព័យបលើតកមូវរោររបស់សិស្សៃិងទំហំនៃថានា្រ់បរៀៃរបស់អ្ន្រ)។

សូមឲ្យនដ្ ូៃិមួយៗអាៃរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿថដលោៃចាត់បៅឲ្យពួ្រប្បហើយបធ្វើរាមរោរថណនាំដូចខាងបករោម។

អ្ន្រអាចបធ្វើរោរ្ តចមលែងរោរដ្ឹរនាំទាំងបៃះឬសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ។សិស្សអាចៃឹងបធ្វើរាមរោរថណនាំទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់ចំណំ្្រ្ននុងថានា្រ់ឬបសៀវបៅ្រំណត់ករារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

១� បនាទាប់ពរីរោរអាៃរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿថដលរបស់អ្ន្រថដលោៃចាត់ឲ្យសូមសរបសរបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ថដលវ

បបកងៀៃរាមោ្រ្យរបស់អ្ន្រផ្ទាល់។

២� សូមរ្របមើលខ្ម្ពរីរមួយថដលោំកទឬពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ

របស់អ្ន្រថដលោៃចាត់ឲ្យអ្ន្រ។សូមសរបសរអំពរី្ំៃិតដឹងស៊ី�បករៅថដលបទ្ម្ពរីរោៃបថៃថែមបៅ្រ្ននុង

រោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

3� សូមសរបសរៃូវវិធរីនានាថដលរោរយល់ដឹងៃិងរោរប�ឿបលើរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៃះអាចនាំពរ�ព័យចូលម្រ្រ្ននុង�រីវិត

របស់មៃុស្សរានា្រ់។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបញ្ចប់ៃូវ្រិច្ចរោររបស់ពួ្រប្បហើយសូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរី

ថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរៃូវបសច្្ររីពិតមួយចំៃួៃថដលព្ួរប្ោៃកោប់បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បហតុអ្វរីោៃជារាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរាៃតនមលែចំបោះអ្ន្រ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅបពលរាករានៃបសច្្ររី�ំបៃឿឬបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបនាះោៃ�ួយដល់ពួ្រប្ពៃ្យល់ដំណឹងល្អដលៃ់រណ្រានា្រ់។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់

អ្ន្រថដរ។

សូមសំណូមពរដល់សិស្សឲ្យស្ិរសាៃិងទបៃ្ទញចាំៃូវរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ។អ្ន្រអាចបកបើៃូវស្រម្ភាពទបៃ្ទញចាំមួយថដល

រាៃបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបថៃថែមនៃបសៀវបៅស្ិរសាបៃះបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញចាំៃូវរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿមួយទាំងអស់ោនា។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបកបើចំបណះដឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីរាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបពលពួ្រប្ពៃ្យល់អំពរី�ំបៃឿដល់

អ្ន្រដនទបទៀត។

សូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មុកាដាដ ៏រាន ្រនម្ មហិរា ្ឺ ជា ភស្នុតារ ណដល ថ្ យ៉ូណសប  

សម្៊ីធ ្ឺជា . . .

សូម�ួយសិស្សឲ្យបបំពញបញ្ចប់ៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

ការផចកចាយគំនិត

និរបទពងិស្ធន៍

 ប្រូ នធិង េធិេ្ស ្ ួ� ដត រាន ឱក្េ គដើម្តី 

ដចកចា� ពតី ្ ុំនធិត នធិង ក្��ល់ដឹង 

�្រេ់ ពួកគ្ក៏ ដរូចជា ្រទពធិគសា្ន៍ 

ផាទាល់ខលៃលួន ដដល ពួកគ្ រាន ែងដដ� ។ 

ពួកគ្ ក៏ អាច គ�ៀ្ររា្រ់ អុំពតី ្រទពធិគសា្ន៍ 

ដដល ពួកគ្ បានគ្្វើ ជា សាក្សតី គៅ ក្ញង ែតីវិត 

�្រេ់ អ្ក ដនទ ែងដដ� ។ គៅគពលពួកគ្ 

ដចកចា� បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នឹង 

ដ្លៃងទតី្រនាទាល ់អុំពតី គេចក្តីពធិត ដដលបតរូវ 

បានពធិភាកសា គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥២ ៖ ក្�គលចគចញមកននបពះ្ម្ពតី�មុក្ដាដ៏រានតនមលៃមហធិរា

• បតើវតតេរាៃនៃបសច្រ្រីពិតដ៏រាៃតនមលែបៅ្រ្ននុងមរុោតាដ៏រាៃតនមលែមហិរាបបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ?

(សូមបំបពញបសច្រ្រីពិតបៅបលើរោដារបខៀៃដូចតបៅបៃះ៖មុកាដា�៏មាៃតនមលម�ិមាគឺជាភស្ដនុតាងថ្យ៉ផូសបស៊្ម៊ីធ

គឺជា្ យាការីអ្កគមើលឆុតៃិងអ្កទទួលវិវរណៈ)

• បតើអ្ន្រ្ិតថាមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិា្ឺជា្ ស្នុរាងអំពរីរោរបៅបបកមើរបស់យែូថសបស៊្ីធ្រ្ននុងនាមជាពយារោរីបោយ

វិធរីណ្?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហរិា្ឺជា្ ស្នុរាងថាយែូថសបស៊្ីធ្ឺជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណៈ។

បសៀវបៅបៃះបបកងៀៃបយើងពរីបសច្រ្រីពិតដ៏រាៃតនមលែអំពរីកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៣

គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១ 

នធិង ក្� អភធិវឌ្ឍ កធិច្ចក្� 

បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ជា ្រន្្រនាទា្រ់
បមបរៀៃទរី១៥3៖បសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី១ៃិងរោរអ្ិវឌ្ឍ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធជាបៃ្បនាទាប់

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កពោះអមាចាេ់ប្ៃសបើកបគ្ហាញថាពួកបរិេរុទ្ន្ងៃចរុ្សកកាយគួរណតបញ្ឈប់ៃូវការអៃរុវត្ៃ៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ពហរុពៃ្ភាព

សូមឲ្យសិស្សកោប់ប្មះមៃុស្សសុចរិតបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីរថដលកតូវោៃចាប់ខលែលួៃឬោ្រ់្ុ្បោយសារថតោៃបធ្វើរាមអ្វរីថដលកពះ

ោៃបញ្ជាព្ួរប្ឲ្យបធ្វើ។(ចបមលែើយទាំងឡាយអាចរួមរាៃោៃរីថយែលអាប៊ណី្នដបពកតុសយែូថសបស៊្ីធៃិង

កពះអង្គសប្រ្គះ)។

សូមពៃ្យល់ថារាៃបុរសៗន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃរូបកតវូោៃចាប់ខលែលួៃបហើយោ្់រ្ុ្របោយសារថតព្ួរប្ោៃបៃ្បោរព

បទបញ្ញតតេិបដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបនាទាប់ពរីរោឋា្ិោលសហរដ្ឋអាបមរិ្រោៃអៃុមព័តចបាប់បធ្វើឲ្យរោរអៃុវតតេបៃះ

ខុសចបាប់។កសតេរីមួយចៃំួៃកតវូោៃចាប់ខលែលួៃ្ ងថដរជាធម្រាបោយសារថតព្ួរប្ពុំកពមកោប់ពរី្រថៃលែងលា្រ់ខលែលួៃរបស់ប្រីព្ួរប្

ថដលោៃរត់បៅលា្រ់ខលែលួៃពរីរោររាមចាប់បនាះ។

សូមឲ្យសិស្សសបង្ខបអំពរីរបបៀបថដលរោរអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពោៃចាប់ប្្ើមរាៃបៅ្រ្ននុងចំបណ្មសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។(ពយារោរីយែូថសបស៊្ីធោៃទទួលវិវរណៈអំពរីបោលរោរណ៍

នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបហើយរោរអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពកតវូោៃសាថាបនាប�ើងបៅ្រ្ននុងចំបណ្មសរា�ិ្រ

សាសនាចក្របៅបដើមឆ្នាំ១៨40ជារោរបឆលែើយតបចំបោះបទបញ្ជារបសក់ពះអរាចស់[សូមបមើល្�ៃិងស�១3២])។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បមើលៃូវរោរលំោ្រៗថដលសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រមួយចៃំួៃោៃ�ួបកបទះបៅបពលពួ្រប្ោៃបោរពរាមបទបញ្ជារបសក់ពះអរាចស់បដើម្បរីអៃុវតតេអាោហ៍ពោិហ៍

ពហុពៃ្ធភាព។

បៅថខសរីហាឆ្នាំ១៨៥២ជាចំថណ្រនៃសៃ្និសរីទមួយបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសលត៍បល្រថអលបឌើរអួរសុៃកោតតេ

ោៃកបរោសជាសាធារណៈថាបៅ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបទបញ្ញតតេិមួយម្រពរីកពះបនាះសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃំួៃ

្រំពុងថតអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព។ថអលបឌើរកោតតេោៃបធ្វើបសច្រ្រីកបរោសបៃះបៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់កបធាៃ

កពិ្រហាំយែង់។រាៃអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំៃបោោយជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងសហរដ្ឋោៃកបឆំ្ងបៅៃឹងកបពព័ៃ្ធ

អាោហ៍ពិោហ៍ថបបបនាះថដលពួ្រប្ចាត់ទុ្រថាកបពព័ៃ្ធបៃះ្ ឺអសរីលធម៌ៃិងោមៃអរិយធម៌។ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃ

រូបកតូវោៃប្បសើចចំអ្រ្រ្ននុងទរីសាធារណៈបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថាបសៀវបៅទស្សនាវដ្រីៃិងរោថសតនានា។សភាសហរដ្ឋោៃបចញ

ចបាប់ជាបកចើៃថដលោ្រ់្រកមិតដល់បសរីភាពរបស់សរា�ិ្រសាសនាចក្របហើយោៃសងកត់សងកិៃដល់សាសនាចក្រខាងបសដ្ឋ្រិច្ច

បរុព្វកថា
្រនាទា្រ់ពតី ពយាក្�ី �៉រូដេ្រ េ៊មេី្ បាន ទទួល វិវ�ណៈ គដើម្តីដឹកនាុំ គលាក ឲ្យ ្រគបងៀន 

គោលក្�ណ៍ នន អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុពន្ភាព គនាះ េរាែធិក សាេនាចបក ម�ួចុំនួន 

បាន ចា្រ់ គែ្ើម អនុវត្ អាោហ៍ពធិោហ ៍ពហុពន្ភាព គៅគបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ គលាក 

គៅគដើម ឆ្នាុំ ១៨៤០ ។  គៅអុំឡញង ជាគបចើន ទេ្សវត្ស�៍ គបក្�មក សាេនាចបក 

បាន ទទួល ្រទពធិគសា្ន៍ នន ក្� ប្រឆ្ុំងែុំោេ់ ជាសាធា�ណៈ គោ�សា� ដត 

ក្� អនុវត្ គនះ ។ « ្រនាទា្រ់ពតី ក្� ទទួលបាន វិវ�ណៈ គនាះ ប្រធាន វិលហ្វជូឌ 

វរូឌបដុព្វ បាន គចញ. . .  [គេចក្តី ប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១] ដដល បតរូវ បាន ទទួល �ក 

គោ�សាេនាចបក ជា ក្�អនុញ្ញាត ជាែលៃជូវក្� គហើ� គោ�ពតាម គៅន្ងៃទតី ៦ ដខ 

តុលា ឆ្នាុំ ១៨៩០ ។ គេចក្តី ដ្លៃងក្�ណ ៍គនះ បាននាុំ គៅ�ក ក្� ្រញ្ច្រ់នរូវ ក្�អនុវត្ន៍ 

អាោហ៍ពធិោហ ៍ពហុពន្ភាព គៅ ក្ញង សាេនាចបក ( គេចក្តី ប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១  

្រុព្វកថ្ ) ។ គោះជា ពួក្រ�ិេុទ្ បានែួ្រ នឹង ក្� ែុំោេ់ ក្តី ក៏ពួកគ្ បាន គ្្វើ ក្� 

គោ�ឧេសាហ៍ពយាយម គដើម្តី សាងេង់ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ជាកដនលៃង ដដលពួកគ្ 

បានទទួល ពតី្តី្រ�ិេុទ្ នន គេចក្តីេគ្រ្គះ េបរា្រ់ ខលៃលួនគ្ នធិង េបរា្រ់ម�ណែន ។ 

ពួកគ្ បាន សាងេង់ គហើ�បាន ឧទ្ទធិេ ឆលៃង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ចុំនួន បបាុំ គៅ ចគនាលាះ ឆ្នាុំ 

១៨៤៦ នធិង ១៨៩៣ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៣ ៖ គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ១ នធិងក្�អភធិវឌ្ឍកធិច្ចក្�បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ជា្រន្្រនាទា្រ់

បោយរឹតបៃឹ្ងចំៃួៃអចលៃកទព្យថដលសាសនាចក្រអាចរោៃ់រោប់ោៃ។ចបាប់ទាំងបៃះបៅទរីបំ្ុតនាំបៅរ្ររោរចាប់ខលែលួៃ

ៃិងរោរោ្រ់្ុ្បុរសៗថដលរាៃកបពៃ្ធបកចើៃជាងមួយ។បុរសទាំងបៃះកតូវោៃប្បដិបសធ«មិៃឲ្យរាៃសិទ្ធិបោះបឆ្នាត

ោមៃសិទ្ធិឯ្រ�ៃបៅ្រ្ននុង្្ទះរបស់ព្ួរប្បហើយោមៃសិទ្ធិរី្ររាយៃឹងបសរីភាពស៊ីវិលដនទបទៀតប�ើយ»(ងករដំណណល របស់ ងយើរ ៖  

្បវ្រ្ិ សងរ្ខប របស់ សាសនាច្ក នន ្ពទះ ងយសមូវ្្ដីស្ នន ពួកបរិសុទ្្ នេងៃចុរ ង្កាយ[ឆ្នាំ១996]ទំពព័រ9៧)។បៅកតឹមឆ្នាំ

១៨90រាៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយដ៏បសាមះកតង់ជាបកចើៃរយនា្រ់ោៃជាប់្ ុ្រ។អ្ន្រប្្សងបទៀតោៃរត់ពួៃបដើម្បរីបចៀសវងពរី

រោរចាប់ខលែលួៃៃិងោ្រ់្ុ្រ។បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះរាៃក្ួសារជាបកចើៃោៃរងទុ្រ្ខបោយភាពរាៃតឹងទុ្រ្ខបសា្រភាពក្ររីក្រ

ៃិងរោរអត់ឃ្លាៃ។

បនាទាប់ពរីបសច្្ររីកបរោសបៅឆ្នាំ១៨៥២អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពោៃថកបបៅជារាៃភាពរី្ររាលោលរោៃ់ថតខាលាំងប�ើង

បហើយបុរសៃិងកសតេរីរាប់ោៃ់នា្រ់កតូវោៃ្សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំ

បព្វ�ិតភាព។បទាះបរីជាពិ្ពបលា្រោៃចំអ្រ�្រ�ឺយដល់ពួ្រប្បោយសាររោរអៃុវតតេៃ៍អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព្រ្រី

្រ៏រាៃពួ្របរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយដ៏បសាមះកតង់ជាបកចើៃោៃកទកទង់្រ្ននុងរោរអៃុវតតេៃ៍បៃះៃិងោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាពួ្រប្ោៃដឹងថា

វកតូវោៃបបើ្របរ្ហាញម្រពរីកពះរាមរយៈពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។

• បតើបយើងៃឹងសបង្ខបអំពរីភាពលោំ្របវទនារបស់ព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយរោលពរី�ំនាៃ់បដើមថដលោៃ�ួប្លលំោ្រ

បោយសារថតព្ួរប្ោៃបោរពរាមរោរដឹ្រនំារបស់កពះអរាចស់្រ្ននុងរោរអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបៃះោ៉ាង

ដូចបម្ច?

េរូម ពន្យល់ ថ្ សាថានភាព ដ៏ លុំបាក ោុំងគនះ បាន នាុំ ឲ្យ ប្រធាន វិលហ្វជូឌ វរូឌបដុព្វ ដេ្វង�ក គោ�ក្� 

អ្ធិសាឋាន ទរូលេរូមក្�ដឹកនាុំ ពតី បពះអរាចាេ់ ោក់ទង គៅនឹង ក្�អនុវត្ន៍ អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុ ពន្ភាព �្រេ់ 

ពួក្រ�ិេុទ្ ោុំងឡា� ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៨៩ ប្រធាន វរូដបដុព្វ បាន ដណនាុំ អ្ក ដឹកនាុំ សាេនាចបក 

ោុំងឡា� ឲ្យ ្រញ្្រ់ ក្�្រគបងៀន គោលក្�ណ៍ នន អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុ ពន្ភាព គនះ គទៀត ។ គៅ បតឹមឆ្នាុំ 

១៨៩០ រាន ដត អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុ ពន្ភាព ពតី� ្រតី ្រ៉ុគណាណះ ដដល គកើតរាន គឡើង គហើ� ក្�ណ៍ គនះ 

បតរូវបាន គ្្វើ គឡើង គដើម្តី ប្រឆ្ុំង នឹង ក្�ទរូនាមន �្រេ់ ប្រធាន វួឌបដុព្វ ។ គោះជាយ៉ាង ណា ក ៏គោ� ក៏ រាន 

មនេុ្ស ខលៃះ បាន គបាះពុម្គចញែសា� �បា�ក្�ណ ៍ជាគបចើន ថ្ សាេនាចបក គៅដត ្រន្ ឲ្យ រាន ក្�អនុវត្ន៍ អាោហ៍ពធិោហ ៍

ពហុពន្ភាព ដដដល ។ �បា�ក្�ណ៍ ោុំងគនះ បាន ្រគងកើត ជា ក្��ុក្ួន ដល់ សាេនាចបក ។ គៅដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៨៩០ 

ប្រធាន វរូឌ បដពុ្វ បាន គចញ ជា គេចក្តីប្រក្េ ម�ួ ដដលក្ញង គពលគនះ បតរូវបាន គ្ សាគល់ ថ្ ជា គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១ 

ដដល រាន គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ។

សូមសបង្ខប្រថា្រណ្ឌបរីដំបូងនៃបសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១បោយពៃ្យល់ថាកបធាៃវូឌកដុព្វោៃអះអាងថា

រោយរោរណ៍បចាទកបរោៃ់ថាសាសនាចក្របៅថតបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យអៃុវតតេអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាព្ឺជាបរឿងមិៃកតឹមកតូវ។

បនាទាប់ម្រអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យផ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌទរីបួៃៃិងទរីកោំនៃបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី១(ចាប់

ប្្ើមបៅកតង់«ដរាបណ្ថដលរាៃចបាប់»)ៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ជាបៃប្នាទាប់បោយកបធាៃ�តូថរៃសូស្នតូថដលបពលបនាះ

ជាកបធាៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកបធាៃវូឌកដពុ្វោៃថណនាំ

ដល់ពួ្របរិសុទ្ធឲ្យបធ្វើ។

• បតើពួ្របរិសុទ្ធកតូវោៃថណនាំឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះ?(បចៀសវងពរីរោរចុះ្រិច្ចកពមបកពៀងឬរោរបបងកើតៃូវអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព

ក្ប់កបប្ទ)។

• បោងរាមបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃ�តូថរៃសូស្នតូបហតុអ្វរី្រ៏វសំខាៃ់ថដលរោរដឹ្រនាំឲ្យបចៀសវងពរីរោរ

ចុះ្រិច្ចកពមបកពៀងបលើអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពតបៅបទៀតកតវូបចញម្រពរីកបធាៃនៃសាសនាចក្រ?(បោយសារ

បលា្រ្ ឺជាមៃុស្សថតរានា្រ់្ត់បៅបលើថ្ៃដរីថដលរោៃ់្រូៃបសានៃអណំ្ច្ សារភាជាប់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់រំឭ្រសិស្សថា

អាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពអាចកតូវោៃអៃុញ្ញាតថតរាមរយៈ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យកបធាៃនៃ

សាសនាចក្រថតបែុបណ្ណះ[សូមបមើល្�ៃិងស�១3២:៧,4៨])។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌទរីមួយនៃ«រោរដ្រកសង់ម្រពរីកបសាសៃ៍ចំៃួៃបរីបោយកបធាៃវិលហ្វតូឌ

វូឌកដពុ្វទា្់រទងៃឹងបោលៃបោោយ»ថដលយ្ររាមអតថែបទនៃបោលៃបោោយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលកបធាៃវូឌកដុព្វោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។

ការយល់ដឹរអំពីបរិបទ

ក្� �ល់ អុំពតី ្រ�ិ្រទមួ�  រានដរូចជា 

ែតីវប្រវត្ធិ ខាង ប្រវត្ធិសាបេ ្ក្� សាថា្រនា 

ប្ឹះ ម�ួ គដើម ត្ី គ្រើក ឲ្យ គេើញ នរូវ 

គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ប្ឹះ  ។ 

្រនាទា្រ់ពតីក្� ដចកចា�្រ�ិ្រទ អុំពតីវិវ�ណៈ 

ម�ួ ឬ វ្្គ ្រទ្ម្ពតី� មួ� �គ្រៀ្រ មួ� គដើម្តី 

គ្្វើឲ្យបបាកដ ថ្ េធិេ្ស �ល ់បតឹមបតរូវ អុំពតី 

្រ�ិ្រទ ្ឺ បតរូវ អគញ្ើញពួកគ្ ឲ្យ េគងខេ្រជា 

ោក្យ ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់ពួកគ្ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៣ ៖ គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ១ នធិងក្�អភធិវឌ្ឍកធិច្ចក្�បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ជា្រន្្រនាទា្រ់

• បតើកបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរបរិសុទ្ធអ្វរីខលែះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាង

បករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់ៃឹង្ ុំផ�លអៃុញ្ញាតឲ្យពបធាៃនៃោសនាចពក�ឹកនាំោសនាចពកឲ្យវគង្ងគ�ើយ។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិបៃះ)។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយបយើងបៅសព្វន្ងៃោ៉ាងដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រមួយចៃំួៃោៃបងឿងឆងៃល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្កតូវោៃដឹ្រនាំឲ្យរស់បៅរាមបោលរោរណ៍

នៃអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពបហើយថបរជាម្រដឹ្រនាំឲ្យបញ្ប់បៅវិញដូបច្នះ។កពះអរាចស់ោៃដឹ្រនាំកបធាៃវូឌកដពុ្វឲ្យសួរ

សំណួរដល់ព្ួរបរិសុទ្ធ។សូមអបញជើញសិស្សបរីនា្រ់ឲ្យផ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌទរីបរីទរីបួៃៃិងទរីកោំនៃ«រោរដ្រកសង់

បចញម្រពរីសៃុ្ទរ្រថាបរីរបស់កបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វ»(ចាប់ប្្ើមកតង់«ខញនុំរាៃវិវរណៈមួយចំៃួៃ»)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

ប ្្ទៀងរាមរ្របមើលសំណួរថដលកបធាៃវូឌកដុព្វោៃសួរដល់ពួ្របរិសុទ្ធ។

• បតើអ្ន្រៃឹងសបង្ខបសំណួររបស់កបធាៃវូឌកដុព្វថដលកតូវោៃបំ្ុសឲ្យសួរដល់ព្ួរបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាពួ្របរិសុទ្ធ្ ឺសថែិតបៅ្រ្ននុងភាពបកោះថានា្រ់នៃរោរោត់បង់កពះវិហារបរិសុទ្ធបសៃ្ចចយូថាហ៍

កពះវិហារបរិសុទ្ធ�តូហ្គិៃយូថាហ៍កពះវិហារបរិសុទ្ធរា៉ាៃ់ន្យូថាហ៍ៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធសលត៍បល្រថដលបហៀបៃឹង

សាងសង់បញ្ចប់បនាះ។(បបើអាចបធ្វើបៅោៃអ្ន្រអាចៃឹងចង់ោ្រ់រំាងរូបភាពកពះវិហារបរិសុទ្ធទាំងបៃះ)។

• បតើ្រិច្ចរោរសំខាៃ់អ្វរីខលែះៃឹងកតូវបញ្ចប់បបើកពះវិហារបរិសុទ្ធកតូវោៃរឹបអូសយ្របនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌទរីកោំពរីរនៃ«រោរដ្រកសង់បចញម្រពរីកបសាសៃ៍ទាំងបរីរបស់កបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វ»

(ចាប់ប្្ើមកតង់«ខញនុំោៃប�ើញោ៉ាងចបាស់»)។សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកបធាៃវូឌកដុព្វ

ៃឹងោៃបធ្វើបបើកពះពុំោៃបញ្ជាបលា្រឲ្យថណនាំដល់ព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រឲ្យបញ្ប់រោរអៃុវតតេៃូវរោរបធ្វើពិធរីអាោហ៍ពោិហ៍

ពហុពៃ្ធភាពបនាះ។

• បតើកបធាៃវូឌកដុព្វ្ួរោៃបធ្វើអ្វរីខលែះ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃវូឌកដពុ្វ«ខញនុំោៃសរបសរៃូវអ្វរីថដលកពះអរាចស់ោៃកោប់ឲ្យខញនុំ

សរបសរ?»(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់

�ឹកនាំោសនាចពករបស់ពទង់តាមរយៈវិវរណៈគៅ�លព់បធាៃោសនាចពក)។

• បតើបោលលទ្ធិបៃះោៃ�ះឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ្ ងថដរ។

េរូម ពន្យល់ ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្ន្ងៃ ចុង គបក្� មួ� ចុំនួនតរូច បាន ្រន្ ចរូល គៅក្ញង អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុពន្ភាព 

្មេតី ្រនាទា្រ់ពតី បតរូវ បាន ប្រ្ល់ ឲ្យ នរូវគោលនគយបា� គនាះ ។ គៅក្ញងឆ្នាុំ ១៩០៤ ប្រធាន �៉រូដេ្រ ដអហ្វ 

េមេ៊ី្ បាន ប្រក្េ « ថ្ រាល់ អាោហ៍ពធិោហ៍ [ពហុពន្ភាព] ្ឺបតរូវ បាន ហាមឃ្ត់ គហើ� គ្រើ រាន 

អ្កក្ន់ តុំដណង ណា មួ� ឬ េរាែធិក នន សាេនាចបក ណា រានាក់ ទទួល�ក គោ�គោ�ព ឬ ចរូល 

គៅក្ញងអាោហ៍ពធិោហ៍ ប្រគភទ គនះ គនាះ ោត់នឹង បតរូវ. . . ក្ត់ក្ល គចញ ពតី សាេនាចបក » ( គៅក្ញង 

Conference Report, ដខ គមសា ឆ្នាុំ ១៩០៤, ទុំព័� ៧៥) ។ គោលនគយបា� គនះ ្រន្ គៅ រាន 

េព្វន្ងៃគនះ ។

• ថ្្អ្របៅបលើអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបតើអ្ន្រៃឹងបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបមច្បបើសិៃជាៃរណ្រានា្រ់ោៃសួរថាបតើព្ួរបរិសុទ្ធ

ន ង្ៃចុងបករោយពិតជាោៃអៃុវតតេអាោហ៍ពោិហ៍ពហុពៃ្ធភាពថមៃថដរឬបទ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រោៃអៃុវតតេអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាពមួយរយៈ្រ្ននុងរោរបោរពរាមបញ្ជារបស់កពះអរាចស់បែុថៃតេរោរអៃុវតតេ

បនាះោៃបញ្ប់ជាយូរលង់ម្របហើយកសបរាមបញ្ជារបស់កពះអរាចស់្ ងថដរ។អាោហ៍ពោិហ៍រវងបុរសរានា្រ់ៃិង

កសតេរីរានា្រ់្ឺជាបទោឋាៃអាោហ៍ពិោហ៍របស់កពះលុះករាថតោត់កបរោសរាមរបបៀបប្្សងបទៀតបែុបណ្ណះ(សូមបមើល

ោ៉ា្រុប២:២៧–30])។
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កពោះអមាចាេ់ប្ៃសបើកេណម្្ថាពួកបរេិរុទ្ន្ងៃចរុ្សកកាយគបបដី្ សារភាជាប់េមាជិកកករុមកគួសាររបេ់ពួកសគ។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីបោលៃបោោយកតូវោៃកប្ល់ឲ្យម្ររោរ្ករាម្ ំថហងរឹបអូសយ្រកពះវិហារបរិសុទ្ធរបស់រោឋា្ិោល

សហពព័ៃ្ធៃិងសម្បតតេិរបស់សាសនាចក្រកតូវោៃបញ្ចប់។បបើោមៃរោររំខាៃដបូចានាះបទបនាះពួ្របរិសុទ្ធអាចៃឹងកតូវោៃបផ្ដាត

អារម្ណ៍រោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ។បៅន្ងៃទរី6ថខបមសាឆ្នាំ១៨93រយៈបពលថសសិបឆ្នាំបនាទាប់ពរី្ ្ក�ុង

នៃកពះវិហារបរិសុទ្ធសលត៍បល្រកតូវោៃបញ្ចនុះកបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វោៃឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះបោយនាំឲ្យរាៃ

កពះវិហារបរិសុទ្ធរាៃដំបណើររោរោៃចំៃួៃបួៃ។

បៅថខបមសាឆ្នាំ១9៨94រយៈបពលមួយឆ្នាំបនាទាប់ពរីរោរឧទ្ទិសឆលែងកពះវិហារបរិសុទ្ធសលត៍បល្រកបធាៃវិលហ្វតូឌ

វូឌកដុព្វោៃកបរោសថាបលា្រោៃទទួលវិវរណៈមួយ។មុៃបពលវិវរណៈបៃះសរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃបធ្វើរាមចបំណះ

ដឹងថដលព្ួរប្រាៃថដលពួ្រប្ោៃ្ សារភាជាប់ខលែលួៃពួ្រប្ឬ«ោៃបធ្វើជាសាច់ញាតិចិញ្ចឹម»បៅៃឹងអ្ន្រដ្ឹរនាំសាសនាចក្រ

ដូចជាយែូថសបស៊្ីធឬកពិ្រហាំយែង់ជាជាង្ សារភាជាប់បៅៃឹងឪពុ្ររាដាយផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។បែុថៃតេកបធាៃវូឌកដុព្វោៃ

ដឹងរាមវិវរណៈថាបលា្រ្ ួរថតដ្ឹរនាំពួ្របរិសុទ្ធ«ឲ្យសរបសរពង្សកបវតតេិរបស់ព្ួរប្ឲ្យោៃបកចើៃរាមថដលអាចបធ្វើបៅោៃ

បហើយកតូវ្ សារភាជាប់បៅៃឹងឪពុ្រៃិងរាដាយរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យ្រូៃៗ្ សារភាជាប់ៃឹងឪព្ុររាដាយរបស់ពួ្រប្បហើយបកបើរោរ

តជាថខ្សរតំណរបៃះបៅរោៃ់�ំនាៃ់បដើមរាមថដលអ្ន្រអាចរ្រោៃ។���បៃះ្ ឺជាកពះទព័យរបស់កពះអរាចស់ចបំោះរាកសតេ

របស់កទង់»(បៅ្រ្ននុង James R. Clark,ចងក្រងMessages of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter–day Saints,វ៉ុលទរី6[ឆ្នាំ១96៥–៧៥],3:២៥6–២៥៧;សូមបមើល្ ងថដរ

Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff ២004],xxxiii–xxxv)។

• បតើអ្ន្រណ្ខលែះថដលបយើងអាចកតូវោៃ្ សារភាជាប់រាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរ

បសច្្ររីពិតបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងអាចពតូវបាៃែសារភាជាប់គៅសមាជិកពគួោររបស់គយើងរួមមាៃទាំងអស់អ្កផ�ល

បាៃទទួលមរណភា្ៃិងអ្កផ�លមកគពកាយគយើងតាមរយៈអំណាចនៃការែសារភាជាប់)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្ណ៍ោ៉ាងណ្អំពរីរោរដឹងថាអ្ន្រអាចកតូវោៃ្ សារភាជាប់បៅៃឹងសរា�ិ្រក្ួសាររបស់អ្ន្រ?

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអំណ្ចនៃរោរ្ សារភាជាប់ៃិងសារៈសំខាៃ់នៃរោរតភាជាប់ខលែលួៃបយើងបៅៃឹង�ំនាៃ់នៃក្ួសារ

របស់បយើងរាមរយៈពិធរីបរិសុទ្ធនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ។
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គោលលទ្ធិ នធិង  គេចក្តី េញ្ញា ១៣៨:១–២៤
បមបរៀៃទរី១៥4៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៨:១–២4,3៨–៥0

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨:១–១១

្រែធានយូ៉តសរែជអហវស្៊មី្្ិចារណាអំ្ រីរែ្រ្ម្រីរទាំងឡាយនិងដង្វាយ្ួនររែស់្្ះជយស៊ូវ្្រីស្ទ

សូមឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ិតអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះៃិងអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅដល់វិញ្ញាណៃិងរូបរោយបៅបពលសាលាប់។

• បតើរាៃអ្វរីៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងបពលបយើងសាលាប់?បតើវិញ្ញាណរបស់បយើងៃឹងបៅ្រថៃលែង

ណ្?

• បតើអ្ន្រៃឹ្រ្ិតថាពិ្ពវិញ្ញាណរាៃល្រ្ខណៈដូចបមច្?

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃយែូថសបបអហ្វស៊្ីធជាកបធាៃសាសនាចក្រទរីកោំមួយោៃទទួលវិវរណៈមួយអំពរីពិ្ពវិញ្ញាណ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវរោរថណនាំបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលអ្វរីថដលកបធាៃស្៊ីធោៃទទួលពបិសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងបពលជាបកចើៃថខពរីមុៃសៃ្និសរីទទូបៅថខតុលាឆ្នាំ១9១៨។

សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងថខទាំងបនាះកបធាៃយែូថសបបអហ្វស៊្ីធ្រំពុងរោៃ់ទ្ុរ្ខចំបោះរោរោត់បង់្រូៃកបុសរបស់បលា្រ

នហរ៉ុមរា៉ា្រ់ស្៊ីធថដលោៃបបកមើជាសរា�ិ្រមួយរូបនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។ថអលបឌើរស្៊ីធោៃទទួលមរណភាព

បៅបដើមឆ្នាំបនាះបោយសារធាលាយបោះបវៀៃដុះថខ្នងបៅ្រ្ននុងវព័យ4៥ឆ្នាំ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១–4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាមបហើយ

រ្របមើលបោលលទ្ធិថដលកបធាៃយែូថសបបអហ្វស៊្ីធពិចារណ្បៅន្ងៃទរី3ថខតុលាឆ្នាំ១9១៨បៅបពលបលា្របៅសាងាត់រានា្រ់ឯ

ង្រ្ននុងបៃ្ទប់បលា្រ។

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីថដលកបធាៃស៊្ីធពិចារណ្?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖តាមរយៈ�ង្វាយធួៃនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃិងតាមរយៈការគោរ្ពបតិបត្តិចំគោរះគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃ

�ំណឹងល្អមៃុស្សទាំងអស់អាចពតូវបាៃសគ្ង្ររះ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៥ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើលៃូវអ្វរី

ថដលកបធាៃស្៊ីធោៃ�ួបបទពិបសាធៃ៍បៅបពលបលា្រពិចារណ្អំពរីដរ្វាយធួៃ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះោៃចូលម្រ្រ្ននុង្ំៃិតរបស់កបធាៃស៊្ីធបៅបពលបលា្រោៃពិចារណ្អំពរីដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមសួរដល់សិស្សបបើពួ្រប្ធាលាប់រាៃវ្្គ្ម្ពរីរណ្មួយថដល្ុសបចញម្រ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្ោៃពិចារណ្

ចថំណ្រមួយនៃដំណឹងល្អ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:6–១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលរោរបបកងៀៃថដលោៃបធ្វើឲ្យកបធាៃសី៊្ធរំប្ើបចិតតេ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

បនាទាប់ម្រសូមពៃ្យល់ថាកបធាៃស្៊ីធោៃទទួលរោរៃិមិតតេមួយថដល�ួយបយើងយល់អំពរីរោរបបកងៀៃរបស់បពកតសុអំពរី

ពិ្ ពវិញ្ញាណ។

បរុព្វកថា
គៅ ន្ងៃទតី ៣ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៨១ គៅក្ញង ្រ៊ីនហ គៅេ៍ គៅទតីបកុង េលត៍ គលក  

(ជា ែ្ទះ ដដល ប្រធាន បពធិកហាុំ �៉ង់ បាន �េ់គៅ គពល គលាក ជា ប្រធាន សាេនាចបក ) 

ប្រធាន �៉រូដេ្រ គអហ្វ េ៊មេី្ បាន ទទួល ក្�នធិមធិត្ ដដលបាន កតប់តា គៅក្ញង 

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៨។ គៅក្ញង ក្�នធិមធិត្ គនះ ប្រធាន េមេ៊ី្ បាន 

គេើញ បពះអង្គេគ្រ្គះ ចគនាលាះ គពល នន ក្� េុ្ត នធិង ក្� �េ់គឡើងវិញ �្រេ់បទង់ 

្រគបមើ គៅដល ់វិញ្ញាណ េុច�ិត គៅ សាថាន្រ�មេុខ ដដល កុំពុង �ង់ចាុំ ក្� �ំគោះ ឲ្យ �ួច ពតី 

ចុំណង នន គេចក្តីសាលា្រ់ ។ គនះ ្ ឺជា គមគ�ៀន ទតីម�ួ នន គមគ�ៀន ចុំនួន ពតី� ដដល ពធិភាកសា 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៨។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨:១–២៤, ៣៨–៥០

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១១បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកបធាៃស្៊ីធ

ោៃបមើលប�ើញបៅបពលបលា្រពិចារណ្អំពរីបទ្ម្ពរីរ។សូមសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាពរីមុៃសិស្សបរៀៃអំពរីរោរៃិមិតតេរបស់កបធាៃស្៊ីធអំពរីពិ្ពវិញ្ញាណពួ្រប្្ ួរថត្រត់សរាគល់អំពរីដបំណើររោរនៃ

វិវរណៈថដលបលា្រោៃពិពណ៌នា៖បៅបពលបលា្រពិចារណ្អំពរីបទ្ម្ពរីរបលា្រោៃៃឹ្រ្ិតដលប់ោលលទ្ធិនៃដរ្វាយធៃួ

ៃិង្រ្រីកសឡាញ់ថដលកពះវរបិរាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃចំបោះមៃុស្សបលា្រទាំងអស់។្ំៃិតទាំងបៃះោៃនាំឲ្យ

បលា្រៃឹ្រចាំអំពរីោ្រ្យសម្រីរបស់បពកតុស។បនាទាប់ម្របពលបលា្រពិចារណ្អំពរីោ្រ្យសម្រីរបស់បពកតសុ«ថ្រវថ្្ន្រនៃរោរយល់

ដឹងរបស់[បលា្រ]កតវូោៃបបើ្រប�ើង»កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃសណឋាិតម្របលើបលា្របហើយបលា្រោៃប�ើញពិ្ពវិញ្ញាណ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីកបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធអំពរីរោរបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីទទួលវិវរណៈ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ប្្សងៗបែុថៃតេព្ួរប្្ ប្បរីកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖គៅគ្លគយើងអាៃៃិង្ិចារណាបទគម្បីរគនារះគយើងគពតៀម

ខលលួៃគយើងគ�ើម្បីទទួលវិវរណៈ។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្រ្បរខ១១។)

• បតើរោរអាៃៃិងរោរពិចារណ្បទ្ម្ពរីរ�ួយអ្ន្រអបញជើញឲ្យរាៃវិវរណៈោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្់រ។(បបើអាចបធ្វើបៅោៃសូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដល់សិស្សបហើយសុំឲ្យពួ្រប្ប្្ទៀងរាម)។

សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រោរពិពណ៌នារបស់ថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសិៃអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ប្បរីស្ិរសាបទ្ម្ពរីរ៖

« គៅ គពល ដដល ខ្ញុំ នធិយ� ថ្ ‹ េធិកសា › ខ្ញុំ រាន ន័� ថ្ ជា អ្វតី មួ� ដដល ពធិគេេ ជាង ក្�បោន់ ដត អាន គៅ 

គទៀត ។. . . ខ្ញុំ គេើញថ្ គពល ខលៃះអ្ក អាន ខ្ម្ពតី�មួ�ចុំនួន �ួចគហើ�ឈ្រ់ គដើម្តី េញ្ឹង ្ ធិត អុំពតី ខ្ម្ពតី� 

គនាះ េរូម អាន ខ្ម្ពតី� គនះម្ង គទៀត គោ� �ក ចធិត្ ទុកោក់ គហើ� គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី ន័� �្រេ់ វា េរូម 

អ្ធិសាឋាន េបរា្រ់ ក្��ល់ដឹង េួ� េុំណួ� គៅក្ញង ្ ុំនធិត �្រេ់ អ្ក �ង់ចាុំ ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ខាងវិញ្ញាណ នធិង 

េ�គេ� ទុក នរូវ ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត នធិង ទេ្សនៈ វេិ័�គបរៅបែះដដល នឹង មក ដរូគច្ះ អ្ក អាច ចងចាុំ នធិង  

គ�ៀន បាន គបចើន ជាង » (When Thou Art Converted, » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា  

ឆ្នាុំ ២០០៤, ទុំព�័ ១១ ) ។

• បតើបពលណ្ថដលអ្ន្រោៃបធ្វើរាម្ំរូបៃះបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសា្ ម្ពរីររបស់អ្ន្រ?បតើវោៃផ្លាស់ប្តូរបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរីអាៃៃិងពិចារណ្អំពរីបទ្ម្ពរីររាមរបបៀបថដលថអលបឌើរក្រីសតេតូហ្វឺសៃិ

ោៃពិពណ៌នា។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨:១២–២៤,៣៨–៥០

យ៉ូតសរែជអហវស៊្មី្ជមើលជ�ើញមរណជនសុចរែិកំ្ ុងរង់ចាំការរសជ់�ើងវិញររែស់្ួកជ្

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជានដ្ូ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមជាមួយៃឹងនដ្ូរបស់ពួ្រប្៖

• បតើកពឹតតេរោរណ៍នាបពលអនា្តអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្រំពុងទៃ្ទឹងចាំខាលាំងបំ្ុតបនាះ?បហតុអ្វរីអ្ន្ររបំ ើ្បចិតតេចបំោះវ?

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់កោប់ចបមលែើយរបស់ប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមពៃ្យល់

ថាបៅបពលកបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធោៃបមើលប�ើញពិ្ ពវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបនាះបលា្រោៃប�ើញៃូវរោរកបមូល្ ្នុំ

ោនាដ៏ធំនៃព្ួរវិញ្ញាណ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១២–១3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

រោរពិពណ៌នាអំពរីពួ្រវិញ្ញាណថដលោៃកបមូល្ ្នុំោនាបនាះ។

• បតើកបធាៃស្៊ីធពិពណ៌នាអំពរីពួ្រវិញ្ញាណថដលបលា្រោៃបមើលប�ើញោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:3៨–49បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលប្មះនៃព្ួរវិញ្ញាណ

មួយចំៃួៃថដលបៅទរីបនាះ។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណ្ំប្មះទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីប្មះមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• កសបរាមខ49បតើព្ួរវិញ្ញាណទាំងបៃះ្រំពុងរង់ចាំអ្វរី?(រោររំបោះឲ្យរួច)។

រកសាចំណាប់អារម្មណ៍

គោ� សា� ដត េធិេ្ស គពល ខលៃះរាន��ៈ 

គពលចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ រានកបមធិត េរូម 

ោក់ដែនក្� េកមមេភាព នធិង េុំណ�ួ 

ដដល នឹង ្រគងកើត ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ 

គហើ�ែួ� អ្កគ�ៀន ឲ្យគផាដាត 

ចុំណា្រ់អា�មមេណ៍ នធិង ក្� �កចធិត្ 

ទុកោក់ �្រេ់ពួកគ្ គៅ គលើ ្រទ្ម្ពតី� 

គៅក្ញង គមគ�ៀន ។ េកមមេភាព ោុំងគនះ 

្ឺ រាន ប្រេធិទ្ភាព ្រុំែុត គៅគពល វា 

េគងខេ្រ ខលៃតី នធិង គពល ដដលវាែួ�អ្កគ�ៀន 

ឲ្យ គផាដាត គៅគលើ គោលក្�ណ ៍ចម្ង 

គៅក្ញង ដែ្ក គែ្សងៗ នន គមគ�ៀន ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨:១–២៤, ៣៨–៥០

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១4–១6,៥0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលៃូវមូលបហតុថដលក្រុមវិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះបោរបពញបោយបសច្រ្រីអំណរៃិងភាពសបបាយរី្ររាយ។

• បហតុអ្វរីោៃជាពួ្រវិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះោៃបោរបពញបោយបសច្រ្រីអំណរៃិងបសច្រ្រីអររី្ររាយ?(«បោយសារថត

ន្ងៃនៃបសច្រ្រីរំបោះរបស់ប្បៅ�ិតនដបបងកើយ»[ខ១៥]។ជាោ្រ្យមយា៉ាងបទៀតថាពួ្រប្ោៃដឹងថាពួ្រប្ៃឹងកតូវោៃ

រស់ប�ើងវិញ្រ្ននុងបពលឆ្ប់ៗបោយសារថតដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថារោរ្្គនុំប�ើងវិញនៃវិញ្ញាណៃិងរូបរោយៃឹងនាំម្រៃូវបសច្្ររីរំបោះចំបោះព្ួរវិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា១3៨:១៧ឲ្យឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលៃូវពរ�ព័យ

ទាំងឡាយថដលក្រុមកពលឹងសុចរិតទទួលោៃបនាទាប់ពរីវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់ពួ្រប្្ ្គនុំប�ើងវិញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញ

សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើបយើងអាចទទួលោៃអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញ?(ភាពបពញបលញនៃបសច្រ្រីអំណរ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១4–១៧,៥0អំពរីរោររំបោះឲ្យរួចពរីរោរសាលាប់ខាង

រូបរោយ?(សិស្សអាចៃឹងកោប់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ប្្សងៗបែុថៃតេសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ៃូវបោលលទ្ធិពរីរ

ដូចខាងបករោម៖តាមរយៈព្រះគុណនៃព្រះជាព្រះវរបិតាៃិងព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទគនារះគយើងៃឹងពតូវបាៃរំគោរះឲ្យរួច្ បីចំណង

នៃគសចក្ដបីោលាប់បហើយគយើងអាចទទួលបាៃគសចក្ដបីអំណរគ្ញគលញតាមរយៈការរសគ់�ើងវិញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

សរបសរបោលលទ្ធិទាំងបៃះបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរោវីឌបអថបដណ្នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗថដលោៃអធិបបាយអំពរីតកមវូរោរៃិងពរ�ព័យនៃរោររាៃរូបរោយសាច់្ ម។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

សាដាប់បមើលមូលបហតុនៃរោររាៃរូបរោយសាច់្ មរាៃសារៈសំខាៃ់ចំបោះថ្ៃរោររបសក់ពះវរបិរាសួ្៌ចបំោះបយើងបដើម្បរី

រាៃភាពបពញបលញនៃបសច្រ្រីអំណរ។

« �រូ្រក្� សាច់្ម �្រេ់ គ�ើង គ្្វើ ឲ្យ រាន ្រទពធិគសា្ន៍ ទរូលុំទរូលា� បជាលគបរៅ នធិង ករាលាុំង ដដល 

ជា្មមេតា ពុុំ អាច ទទួល បាន គៅក្ញង �រូ្រក្� មុន ែតីវិត �ដមង សាលា្រ់ �្រេ់ គ�ើង បាន គឡើ� ។ ដរូគច្ះ 

ទុំនាក់ទុំនង �្រេ់ គ�ើង ជាមួ� មនុេ្ស ទរូគៅ េមតថែភាព �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី សាគល់ នធិង ប្របពតឹ្ បេ្រតាម 

គេចក្តីពធិត នធិង លទ្ភាព �្រេ់ គ�ើង គដើម្តី គោ�ព តាម គោលក្�ណ៍ នធិង ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ ោុំងឡា� នន 

ដុំណឹងល្អ �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ បតរូវ បាន ពបងតីក ឲ្យ ក្ន់ដត ល្អ គឡើង តាម��ៈ �រូ្រក្� សាច់្ម �្រេ់ 

គ�ើង ។. . .

« ដែនក្� �្រេ់បពះវ�្រធិតា បតរូវ បាន គបោង គឡើង គដើម្តី ែ្ល់ ក្� ដឹកនាុំ ចុំគោះ ករូនគៅ �្រេ់បទង់ គដើម្តីែួ�ពួកគ្ ឲ្យ �ីករា� 

គហើ� នាុំ ពួកគ្ បតឡ្រ់គៅ ែ្ទះវិញ គៅឯ បទង់ គោ� េុវតថែធិភាព ជាម�ួ នឹង �រូ្រក្� ដដល �េ់គឡើងវិញ នធិង តគមកើងគឡើង »  

(We Believe in Being Chaste,» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១៣ ទុំព័� ៤១, ៤៣ ) ។

• បហតុអ្វរីបយើងកតូវរោររូបរោយសាច់្ មបដើម្បរីទទួលោៃបសច្រ្រីអំណរបពញបលញ?

បដើម្បរីបថៃថែមពរីបលើចបមលែើយរបស់សិស្សអ្ន្រអាចៃឹងចង់ពៃ្យល់ថាភាពបពញបលញនៃបសច្រ្រីអំណរ្ឺជាកបប្ទនៃបសច្្ររីអំណរ

ថដលកពះវរបិរាសួ្៌រាៃបទពិបសាធៃ៍។កពះវរបិរាសួ្៌រាៃរូបរោយសាច់្មជាសាច់ៃិងឆ្អឹង(សូមបមើល្�ៃិងស�

១30:២២)។បៅបពលវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើងកតូវោៃបំថប្របចញពរីោនាបយើងពុំដូចជាកទងប់�ើងបហើយពុំអាចទទួល

ភាពបពញបលញនៃបសច្រ្រីអំណរប�ើយ(សូមបមើល្�ៃិងស�93:33–34)។បៅបពលវិញ្ញាណៃិងរូបរោយរបស់បយើង

ភាជាប់ៃឹងោនាបោយពុំអាចបំថប្រោៃ–បៅបពលបយើងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញ–បនាះបយើងអាចថកបរោលាយដូចជាកពះវរបរិាសួ្៌របស់

បយើងបហើយរាៃបសច្រ្រីអំណរបពញបលញបៅទរីបំ្ុត។

សូមពៃ្យល់ថាពួ្រសុចរិតបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ្រំពុងរង់ចាំ«រោរោងម្រ»ឬរោរោងម្រដល់របសក់ពះរា�បុករានៃកពះ

បដើម្បរីរបំោះពួ្រប្បហើយសាដារព្ួរប្ប�ើងបៅ្រ្ននុង«រូបរាងបពញខានាត»(្�ៃិងស�១3៨:១6–១៧)។សូមអបញជើញសិស្ស

ឲ្យៃឹ្រ្ិត្រ្ននុងចិតតេៃូវអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបលើថ្ៃដរីខណៈថដលពួ្រវិញ្ញាណសុចរិតទាំងបៃះកតូវោៃរួបរួមោនា។

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធ្វើដរ្វាយធួៃសករាប់្រូៃបៅទាំងអស់របសក់ពះវរបរិាសួ្៌រាមរយៈរោររងទុ្រ្ខរបសក់ទង់បៅ្រ្ននុងសួៃចបារ

ប្តបសរា៉ាៃរីៃិងបៅបលើបឈើឆ្កាង។ពួ្រវិញ្ញាណសុចរិតមួយចៃំួៃថដលបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណោៃរង់ចាំអស់រាបោ់ៃ់ឆ្នាំសករាប់

បសច្រ្រីរំបោះរបស់ពួ្រប្។រោរពលិ្រម្របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួមរាៃទាំងរោរបកោសបលាះពរីអបំពើោបរបស់ព្ួរប្្រ៏ដូចជា

បសច្រ្រីសប្រ្គះពរីបសច្រ្រីសាលាប់ខាងរូបរោយ។
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សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:១៨–១9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

ៃឹ្រកសនមពរីកពឹតតេិរោរណ៍ថដលអាចប្រើតរាៃថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបលចកពះរោយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណអាចៃឹងរាៃល្រ្ខណៈោ៉ាងដូចបមតេចចំបោះ

អ្ន្រទាំងឡាយថដលកទង់ោៃោងបៅ�ួប?

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះបបកងៀៃដល់ព្ួរវិញ្ញាណទាំងបៃះអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រអាចបឆលែើយតបចំបោះកពះអង្គសប្រ្គះថដលោៃបធ្វើដរ្វាយធួៃសករាប់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចបបើអ្ន្រោៃបៅទរីបនាះសាដាប់

ឮកទង់្ សាយបៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ?(អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីសំណួរបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមជាជាងបឆលែើយបោយ

ឮៗ។)

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:២3–២4ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរវិញ្ញាណសុចរិតោៃបឆលែើយតបចំបោះរោរោងម្រ�ួបរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរី

អ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញបៅបោលលទ្ធិទរីមួយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តាមរយៈ�ង្វាយធួៃនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទៃិង

តាមរយៈការគោរ្ពបតិបត្តិចំគោរះគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃ�ំណឹងល្អមៃុស្សទាំងអស់អាចពតូវបាៃសគ្ង្ររះ។សូមពៃ្យល់ថា

បៅបពលសិស្សបៃ្ស្ិរសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨បនាះពួ្រប្ៃឹងបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលកពះវរបរិាសួ្៌ោៃ្ ្ល់ៃូវ

រាោ៌ាមួយចំបោះ្រូៃបៅទាំងអស់របស់កទង់បដើម្បរីទទួលកបបោ�ៃ៍ម្រពរីដរ្វាយធួៃរបសក់ពះអង្គសប្រ្គះ។
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គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៣៨:៧–៦០
បមបរៀៃទរី១៥៥៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៨:៧–60

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨:៧–៣៧

្រែធានយូ៉តសរែជអហវស៊្មី្ោនជរៀនអំ្រីរជរែៀរែតដលដំណឹងល្អ្ែូវោនផសាយជៅក្ននុង្ ិភ្វិញ្ញាណ

សូមកោប់សិស្សថាមៃុស្សបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រកបរោៃ់�ំបៃឿប្្សងៗោនាអំពរីអ្វរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះព្ួរបយើងបនាទាប់ពរីបយើង

សាលាប់។សូមសួរកបសិៃបបើសិស្សធាលាប់�ួបៃរណ្រានា្់រថដលរាៃ�ំបៃឿប្្សងថដលទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះព្ួរបយើង

បនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់។សូមអបញ្ចើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ខលែលួៃ។(សូមកបយព័ត្ន្រុំៃិោយអវិ�ជរាៃឬ

ៃិោយបមើលរ្យដល់�ំបៃឿរបស់សាសនាដនទប�ើយ)។

• បតើបយើងអាចដឹងោ៉ាងដូចបម្ចថា�ំបៃឿណ្មួយអំពរី�រីវិតបនាទាប់ពរីបសច្រ្រីសាលាប់ថាកតឹមកតវូ?(អ្ន្រអាចអាចៃឹងចង្អនុល

បរ្ហាញថាបទាះជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមួយចំៃួៃ្៏រអាចរាៃ�ំបៃឿពុំកតឹមកតូវអំពរី�រីវិតបនាទាប់ពរីបសច្រ្រីសាលាប់ថដរ)។

បដើម្បរីបថៃថែមដល់ចបមលែើយរបស់សិស្សសូមសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្ត

ក រ្ីសតេតូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« ្រទ្ម្ពតី� ្ ឺជា្មេសាករាេ គដើម្តីវាេ់ នរូវ ភាព បតឹមបតរូវ នធិង ភាពពធិត » ( The Blessing of 
Scripture» Ensignឬ លរីអាហូណា ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៣៤ ) ។ 

 

 

 

សូមបញ្ជា្រ់ថាបយើងអាចដឹងពរីភាពកតមឹកតូវនៃ�ំបៃឿប្្សងៗអំពរី�រីវិតបនាទាប់ពរីបសច្្ររីសាលាប់បោយរោរបកបៀបបធៀប�ំបៃឿទាំង

បនាះជាមួយៃឹងបសច្្ររីពិតទាំងឡាយថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថម្ងបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរដូចជាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា១3៨។

សូម្ ូសឌរីោ៉ាករោមថដលអមម្រជាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ខលែរីៗថារាមរបបៀបមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ

ទាំងមូលអាចចាត់ទ្ុរថាជាសាថាៃ�ំុវិញ្ញាណបោយសារសូម្បរីថតពួ្រសុចរិតោៃ្ ិតថារោរថប្របចញពរីរាងរោយរបស់ខលែលួៃបនាះ្ ឺជា

បសវ្រភាព(សូមបមើល្�ៃិងស�១3៨:49–៥0)។

បរុព្វកថា
គមគ�ៀន គនះ ្ឺជា គមគ�ៀន ទតីពតី�អុំពតី វិវ�ណៈ ដដលបានកត់បតា គៅក្ញង គោលលទ្ធិ នធិង 

គេចក្តី េញ្ញា ១៣៨។ គៅគពល ប្រធាន �៉រូដេ្រ គអហ្វ េ៊មេី្ បានពធិចា�ណា អុំពតី 

្រទ្ម្ពតី� ម�ួចុំនួនគៅក្ញង ្ ម្ពតី� េញ្ញា ្ មេតី គលាក បាន គមើល គេើញ ក្�នធិមធិត្ មួ�  អុំពតី 

ពធិភពវិញ្ញាណ នធិង អុំពតី វិញ្ញាណែន េុច�ិត ដដល �ង់ចាុំ គេចក្តី �ំគោះ ឲ្យ �ួច ពតី ចុំណង 

នន គេចក្តីសាលា្រ់ ។ ប្រធាន េ៊មេី្ ក ៏បាន គមើល គេើញ ែងដដ�ថ្ បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ 

បាន គ�ៀ្រចុំ នធិង អនុញ្ញាត ឲ្យ ពួក អ្ក្រគបមើ េុច�ិត ្រគបងៀនដុំណឹងល្អ ដល់ ពួកវិញ្ញាណ 

ដដល គៅក្ញង សាថានេុុំ បពលឹង គៅចគនាលាះ គពល នន ក្� េុ្ត នធិង ក្� �េ់គឡើង វិញ 

�្រេ់បទង់ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៥ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨:៧–៦០

បដើម្បរី�ួយសិស្សរំឭ្របោយសបង្ខបអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃបៅ្រណ្ឌ១3៨បោយចាត់ឲ្យ

សិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់កសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា១3៨:១២–១៥,២២ៃូវពព័ត៌រាៃលម្អិតអំពរី

អ្ន្រថដលៃឹងបៅសាថាៃបរមសុខបពលសាលាបប់ៅៃិងសាថាៃភាព

នានាថដលព្ួរប្ៃឹង�ួបកបទះបៅទរីបនាះ។សូមចាត់សិស្ស

ោ្់រ្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រី

សញ្ញា១3៨:២0–២២រ្រពព័ត៌រាៃលម្អិតអំពរីអ្ន្រថដលៃឹង

បៅសាថាៃ�ំុកពលឹងបនាទាប់ពរីសាលាប់បៅៃិងសាថាៃភាពនានា

ថដលពួ្រប្ៃឹង�ួប។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដល

ពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាពំុថមៃរាៃថតព្ួរមៃុស្សទុច្ចរិតៃិង

មៃុស្សកបកពឹតតេិបល្ើសបលើបញ្ញតតេិបែុបណ្ណះបទថដលបៅសាថាៃ�ុំ

កពលឹងបៅបពលព្ួរប្សាលាប់បៅបនាះបែុថៃតេ្រ៏រាៃអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលសាលាប់បៅបៅ្រ្ននុងអំបពើោបរបស់ព្ួរប្បោយោមៃចំបណះ

ដឹងនៃដំណឹងល្្អ ងថដរ(សូមបមើល្�ៃិងស�១3៨:3២)។សូមរំឭ្រសិស្សថាខណៈថដលកបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធ

ពិចារណ្អំពរីខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបពកតុសទរី១បនាះកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមង្ដល់បលា្រអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្របៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលឹង

ៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីទទួលពរ�ព័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៧–១0ឲ្យឮៗ។សូមដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងរាម

បហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលបពកតុសោៃថ្លែងអំពរីអ្វរីថដលកពះបយស៊ូវោៃបធ្វើបនាទាប់ពរីកទង់កតវូោៃ«ប្បធ្វើ្ តខាងសាច់្ ម»។

• បតើបពកតុសោៃថ្លែងថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបៅបពលកទង់ោងបៅពិ្ពវិញ្ញាណ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:២៥–២៨ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

បហើយកោប់ពរីអ្វរីថដលកបធាៃស្៊ីធោៃបងឿងឆងៃល់បៅបពលបលា្រោៃៃឹ្រ្ិតអំពរី្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់បៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ

បនាះ។

• បតើកបធាៃស្៊ីធរាៃចមងៃល់អ្វរីខលែះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖ង្រើ វាអាចងធ្ើងៅបានងោយ រងបៀប ណា ងដើម្ដី ឲ្យ ្ពទះអរាចាស ់ផសាយដំណឹរល្អ ងៅកាន់ អស់អ្ក ណដល ស្ិ្រ ងៅក្នុរ 

សាថាន�ុំ ្ពលឹរ ្្រឹមណ្រ បដីនេងៃ ងនាទះ ? )

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:២9–3២ឲ្យឮៗបហើយសុំដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើល

ចបមលែើយថដលកបធាៃស្៊ីធោៃទទួលបៅបពលបលា្រោៃ្ ិតពិចារណ្។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះ្ សាយដំណឹងល្អដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ្រ្ននុងរយៈបពលដ៏ខលែរីដូបច្នះបោយ

របបៀបណ្?

សូមឲ្យសិស្សបកបើៃូវអ្វរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ២9–3២បដើម្បរីថ្លែងពរីបសច្រ្រីពិតអំពរីរបបៀបថដលដំណឹងល្អកតូវោៃ

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ។ពួ្រប្្ ប្បរីកោប់អ្វរីខលែះថដលកសបដៀងោនាបៅៃឹងបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖គៅគពកាមការ�ឹកនាំ

របស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទោរទូតសុចរិតបគពងៀៃ�ំណឹងល្អ�ល់អ្កទាំងឡាយផ�លស្ថិតគៅោថាៃ�ំុព្លឹង។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

អបញជើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ30ថដលបបកងៀៃពរីបសច្រតេរីពិតបៃះ។

្រ្ននុងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃសូម្ ូរូបកពួញមួយម្រពរីសាថាៃបរមសុខបៅរោៃ់សាថាៃ�ុំកពលឹងបដើម្បរីតណំ្ងឲ្យព្ួរសារទូតសុចរិត

របស់កពះអរាចស់ថដល្រំពុង្ សាយដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលឹង។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:33–34ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀង

រាមរ្របមើលអ្វរីថដលពួ្រសារទូតសុចរិតរបស់កពះអរាចស់ោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរវិញ្ញាណ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលឹង។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើរោរបបកងៀៃទាំងបៃះបកបៀបបធៀបៃឹងអ្វរីថដលមៃុស្សកតវូោៃបបកងៀៃបៅបពលពួ្រប្បកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបធ្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បោយរបបៀបណ្?

ស្ថានបរែសុខ

ស្ថានឃុំព្លឹរ

ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ្យាការីនិរស្វក

ការគូេចំណាំនិរការចារ

ងេចក្ីពន្យល់បទគមី្រ

ប្រូ្រគបងៀន ោុំងឡា� អាច គលើកទឹកចធិត្ 

េធិេ្ស ឲ្យ ្ រូេ ចុំណាុំ ្រទ្ម្ពតី� គោ� 

បបា្់រ អ្វតីខលៃះដរូចគនះថ្ « គៅ គពល អ្ក 

បសាវបជាវ ខ ោុំងគនះ ខ្ញុំ េុុំ អគញ្ើញ អ្ក 

ឲ្យ ោក់ ្ រូេ ចុំណាុំ នរូវ គោលក្�ណ៍ 

្នលៃឹះមួ� ដដលអ្ក�កគេើញ » ឬថ្ 

« គនះជា គេចក្តីគយង ្រទ្ម្ពតី� ដ៏ េុំខាន់ 

មួ� ។ អ្ក អាច នឹង ចង់ េ�គេ�ដរូច 

គនះ គៅ ក្ញង បពះ្ម្ពតី� �្រេ់ អ្ក » ។ វា 

ល្អ ប្រគេើ� គដើម្តី ្រគបងៀន ្ររ្ហាញ នធិង 

អនុវត្ នរូវ ធាតុ ោុំង ឡា� ក្ញង ្រទ្ម្ពតី� 

ដដលបាន ្ រូេចុំណាុំ  ជាជាង ្រគបងៀន នរូវ 

�គ្រៀ្រ ្ រូេ ចុំណាុំជាក់លាក់ មួ� ។ េរូម 

គោ�ព េធិទ្ធិ គបែើេគ�ើេ �្រេ់ េធិេ្សជានធិច្ច 

នធិង មធិន បតរូវ តបមរូវ ឲ្យ ពួកគ្ េ�គេ� 

គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� �្រេ់ ពួកគ្ គនាះគទ ។ 

ែ្ទញ�គៅ វិញ េរូម គ ្្វើ ក្�គេ្ើ េុុំ នធិង 

អនុញ្ញាត ឲ្យ េធិេ្ស េគបមច អ្វតី ដដល 

េម�ម្យេបរា្រ់ គ្ ។
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• បតើ«បុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួស»្ឺជាអ្វរី?

• កសបរាមខ34បហតុអ្វរី្រ៏បោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អទាំងបៃះចាំោច់បដើម្បរី្សាយបៅរោៃ់អ្ន្រទាំងឡាយថដលសថែិត

បៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលឹងដូបច្នះ?(អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់កតូវពៃ្យល់ថាបោយ«កតូវោៃ�ំៃុំ�ំរះរាមមៃុស្ស្រ្ននុងសាច់្ ម»

រាៃៃព័យថា្រូៃបៅរបស់កពះទាំងអស់ទាំងរស់ឬទាំងសាលាប់ចាោំច់កតូវរាៃៃូវឱរោសបដើម្បរីបរៀៃអំពរីរោរទទួលយ្រ

ដំណឹងល្អបដើម្បរីពួ្រប្អាចកតូវោៃ�ំៃុំ�ំរះរាមបទោឋាៃដូចោនា)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:3៥–3៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលៃូវរបបៀបថដលពួ្រវិញ្ញាណជាបកចើៃៃឹងរាៃឱរោសមួយបដើម្បរីទទួលយ្រដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់អ្វរីមលែែបះបដើម្បរីដឹងថា្រូៃបៅទាំងអស់របសក់ពះវរបរិាសួ្៌ៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីសាដាប់ឮបហើយ

ទទួលយ្រដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដូបច្នះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សក្ប់រូបៃឹងសាដាប់ឮដំណឹងល្អសូមពៃ្យល់ថាបទាះជាកពះអង្គសប្រ្គះោៃោង

បៅពិ្ពវិញ្ញាណសករាប់រយៈបពលខលែរីបនាទាប់ពរីរោរសុ្ តរបស់កទង់្្ររី្រ៏កទង់ោៃបរៀបចំពួ្រវិញ្ញាណសុចរិតឲ្យ្ សាយដំណឹងល្អ

ដល់អ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំកពលឹង្ ងថដរ។្រិច្ចរោរបៃះបៅថតបៃតេនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។បៅបពលមៃុស្សពុំោៃសាដាប់ឮ

ឬទទួលយ្រដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបពលសាលាប់បៅបនាះព្ួរប្្រ៏ៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីសាដាប់ឮបហើយទទួលយ្រ

ដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ្ ងថដរ។

សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨:៣៨–៦០

្រែធានស្៊ម្ី ោនជមើលជ�ើញ្កុមវិញ្ញាណន្លែ្្នទូនិងអសាចារ្យតដលនឹងផសាយដំណឹងល្អជៅក្ននុងសាថាន�ុំ្្លឹង។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីសរា�ិ្រក្ួសារឬ�រីដូៃ�រីរាសុចរិតរបស់ពួ្រប្ថដលោៃសាលាប់បៅ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់បងឿងឆងៃល់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណថដរឬបទ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:3៨–49កបធាៃយែូថសបបអហ្វស៊្ីធោៃបរៀបរាប់ប្មះនៃ

ពួ្រវិញ្ញាណ«ថដលជាព្ួរអ្ន្រធំៃិងពូថ្រ»ថដលបលា្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណថដល្ំរពុងរង់ចាំកពះអង្គសប្រ្គះបដើម្បរី

បលចម្រ�ួបពួ្រប្បនាទាប់ពរីរោរសុ្តរបស់កទង់បៅបលើបឈើឆ្កាង។ពួ្រវិញ្ញាណមួយចៃំួៃថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃោង

បៅ�ួប្ ឺពួ្រពយារោរី្ ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិង្ ម្ពរីរមរមៃ។បៅបសច្រតេរីប ត្េើមខ៥3បយើងអាៃថាកបធាៃស្៊ីធ្៏រោៃបមើលប�ើញ

ពួ្រវិញ្ញាណ�បកមើស្ ងថដរថដលៃឹងម្របៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយរួមរាៃទាំងពយារោរីយែូថសបស៊្ីធ(ឪពុ្ររារបសប់លា្រ)

ៃិងនហរុមស្៊ីធ(ឪពុ្ររបស់បលា្រ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៥3–៥6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលពរីរបបៀបថដលបុ្្គលទាំងបៃះោៃរួមចំថណ្រអ�ំនុងបពលពួ្រប្ោៃរាៃ�រីវិតបៅបលើថ្ៃដរីបដើម្បរីបសច្រតេរីសប្រ្គះ

នៃអស់អ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ។

• បតើថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រន្ងៃចុងបករោយបៃះោៃ�ួយវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបោយរបបៀបណ្?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរ្រប�ើញពួ្រពយារោរីន្ងៃចុងបករោយថដលោៃ�ួយបៅ្រ្ននុងរោរបកោសបលាះដល់មរណ�ៃរាមរយៈរោរ

សាងសងក់ពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរបបកមើពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់មរណ�ៃសូមោ្រ់រាំងឬ្ ូរូបភាព

កពះវិហារបរិសុទ្ធមួយបៅ�ិតៃឹងរារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• កសបរាមខ៥៥–៥6បតើព្ួរអ្ន្រដឹ្រនាំទាំងបៃះចាប់ប្្ើមបរៀបចំសករាប់្រិច្ចរោរថដលពួ្រប្ៃឹងបធ្វើបៅទរីបៃះបលើ

ថ្ៃដរីបៅបពលណ្?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៥៧ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

ៃូវអ្វរីថដលពួ្រថអលបឌើរសុចរិតៃឹងបៃ្បធ្វើបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃសាលាប់បៅ។

• បតើពួ្រថអលបឌើរបសាមះកតង់ៃឹងបៃ្បធ្វើអ្វរីខលែះបនាទាប់ពរីព្ួរប្ោៃសាលាប់បៅ?

បដើម្បរីបញ្ជា្រ់ថា្ិរច្ចរោរបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ្ឺពុំរាៃល្រ្ខខណ្ឌោ្រ់្រំហិតចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់បព្វ�ិតភាព

មិល្រីសសាថដ្រសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបថអហ្វស៊្ីធឲ្យឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាតាបប់មើលៃូវអ្វរីថដលកសតេរីបសាមះកតង់បធ្វើបៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ៖
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« បេ្តី ល្អៗ ោុំងគនះ បតរូវ បាន ដញកគចញ ដតងតាុំង ចុំគោះកធិច្ចក្�. . . នឹង បតរូវ បាន ែ្ល ់េធិទ្ធិ នធិងអុំណាច 

គពញគលញ គដើម្តី ែសា� ដុំណឹងល្អ គហើ� ្រគបមើ ដល់ បេ្តី ៗ  ខណៈ ដដល ពួក ដអលគឌើ� នធិង ពួកពយាក្�ី 

កុំពុង ែសា� ដុំណឹងល្អ គៅដល់ ្ុរ�េៗ » (Gospel Doctrine  គបាះពុម្ព គលើកទតី ៥ [ឆ្នាុំ ១៩៣៩]  

ទុំព័� ៤៦១ ) ។ 

 

អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ៥៧ថដលបបកងៀៃបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖បនាទាប់្ បីចាកគចញ្ បី

ជបីវិតរផមងោលាប់គនារះ្ួកបរិសុទ្ធគោមារះពតង់ៃឹងបៃ្ដកិច្ចការរបស់្ ួកគគគៅក្នុងការែសាយ�ំណឹងល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៥៨–៥9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

រ្របមើលអ្វរីថដលមរណ�ៃកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីកតូវោៃបកោសបលាះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលថកបចិតតេបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា

បែុថៃតេពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលលទ្ធិខាងបករោម៖វិញ្ញាណផ�លផពបចិត្តៃឹងពតវូបាៃគពបាសគោរះតាមរយៈការគោរ្

ពបតិបត្តិតាម្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធពតូវបាៃពជរះោអាតតាមរយៈ�ង្វាយធួៃគ�ើយបាៃទទួលរង្វាៃ់របស់ខលលួៃ)។

• បតើបយើងអាច�ួយបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះសករាប់មរណ�ៃរាមរបបៀបណ្អំ�នុងបពលបយើងបៅទរីបៃះបលើ

ថ្ៃដរី?(បោយរោរបញ្ចប់្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិបហើយចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់មរណ�ៃ)។

ជាចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម

បោយកបធាៃកបធាៃរីឆ្ដ�រីសកតនៃ្រូរុ៉មនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

« កធិច្ចក្� អ្វតី ដដល អ្ក គ្្វើ គៅក្ញង បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ្ឺចុំណា� គពល បានល្អ ្ុ៉រដន្ ក្�ទទួល ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ 

ែុំនួេ ែតីដរូនែតីតា ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់ អ្ក នឹង គ្្វើ ឲ្យ គពលគវលា ក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ក្ន់ដត ពធិេធិដ្ឋ គហើ� ទទួល 

បានព�ែ័� ក្ន់ដត ្ ុំអសាចា�្យដ្ម គទៀត ែង » (The Joy of Redeeming the Dead,» Ensign ឬ 

លរីអាហូណា, ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១២, ទុំព័� ៩៣–៩៤) ។ 

 

សូមចង្អនុលបៅរូបភាពនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្បរីបធ្វើ

ពិធរីបរិសុទ្ធសករាប់អស់អ្ន្រថដលោៃថច្រឋាៃបៅបនាះបយើង�ួយពួ្រប្—កបសិៃបបើពួ្រប្បក�ើសបរើសទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំង

បនាះ—បដើម្បរីកតូវោៃបកោសបលាះបចញពរីសាថាៃ�ំុវិញ្ញាណបហើយចូលរួមជាមួយវិញ្ញាណសុចរិតបៅសាថាៃបរមសុខ។

បលើរូបបៅបលើរោតារបខៀៃសូម្ូរសញ្ញាកពួញមួយបចញពរីសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបៅសាថាៃបរមសុខបដើម្បរីតណំ្ងពរីរោរបកោសបលាះនៃ

វិញ្ញាណថដលថកបចិតតេពរីសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ។

• បតើចបំណះដឹងបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលចំបោះបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរបធ្វើ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្រិច្ចរោរ

ពង្សកបវតតេិោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យបោយសាររោរចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមតេច?

(អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ្ ងថដរ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:60ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្អៀងរាមរ្របមើល

ទរីបនាទាល់របស់កបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលបលា្រោៃ្រត់ករា។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យោ្រ់រោលវិភា្បធ្វើ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិឬ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅពរីរបរីសោតាហ៍ខាងមុខបទៀត។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះអរាចស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងពរ�ព័យទាំងឡាយនៃដរ្វាយធួៃ

រាៃចបំោះទាំងអ្ន្របៅរស់ៃិងមរណ�ៃ។
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គមគ�ៀន េធិកសា គៅ ែ្ទះ

េ្រ្គម គៅ �រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់ 

�រ្គល គៅ ភ្ុំគម៉ដរូ ក្�គលចគចញ មក 

នន បពះ្ម្ពតី� មុក្តា ដ៏ រាន តនមលៃ មហធិរា 

គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១,  

នធិង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨  

( គមគ�ៀន ទតី ៣១ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖ស្រ្គមបៅយូថាហ៍ៃិងរោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូរោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមុរោតាដ៏រាៃតនមលែមហរិាបសច្រ្រីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៨(បមបរៀៃទរី3១)

ការសរៀបចំសមសរៀៃេកមាប់កគបូសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្ ្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែជមជរៀនស្ម្រែ់សិស្សសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅគពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គមគ�ៀនទតី ៣១ ។ 

គេចក្តីេគងខេ្រ គនះ មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែ្ក នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀន េបរា្រ់ គមគ�ៀន ទតី ៣១ គផាដាត 

គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតីគនះ ្ុ៉រគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(េ្គ្គាមសៅយូថាហ៍ៃិ្ការេមាលប់រគ្គាលសៅភ្ំសម៉ែូ)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន ពតី បពឹត្ធិក្� នន គសាកនាដកមមេ ម�ួ គៅក្ញង ប្រវត្ធិសាេនាចបក គនាះពួកគ្ បាន ពធិចា�ណា ពតីគោលក្�ណ ៍ថ្ ប្រេធិនគ្រើ 

គ�ើង គោះបសា� ែគរាលាះជាមួ� នឹង អ្កដនទ តាម �គ្រៀ្រ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ គនាះ គ�ើង អាច គចៀេវាង ពតីឥទ្ធិពល ដដល នាុំ ឲ្យ មហន្រា� គោ� 

ក្�ោេ់ដទង ោនា ។ េធិេ្ស ក៏បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង បពគងើ� កគន្ើ� នឹង ក្�ទរូនាមន ឲ្យគ្្វើ អ្វតី ដដល បតរូវ គនាះ គ�ើង នឹង ក្ន់ដត រាន 

ចធិត្បសាល ក្ញង ក្�គបែើេគ�ើេ អ្វតី ដដល មធិន ល្អ ។ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ ក្�គបែើេគ�ើេ គដើម្តី លាក ់បាុំង អុំគពើ បា្រ �្រេ់ គ�ើង អាច នាុំ ឲ្យ គ�ើង ប្របពឹត្ធិ 

អុំគពើបា្រ គបចើន គឡើង គហើ� អាច នាុំ មកនរូវ វ្ិរ្ដធិសា�ី នធិង ក្��ងទុកខេ ។ ជាចុង គបក្� េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ ប្រេធិនគ្រើ គ�ើង អាច អភធិវឌ្ឍ ទតី្រនាទាល់ ដ៏ 

�ឹងរាុំ គោ� ក្�សាថា្រនា គេចក្តីែុំគនឿ �្រេ់គ�ើង គៅគលើ ប្ឹះ �្រេ់ បពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ ។

ន្ងៃទដី២(ការសលចសចញមកនៃកពោះគម្ដីរមរុកា្ែ៏មាៃតនម្មហិមា)
េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ បពះ្ម្ពតី� មុក្តា ដ៏ រាន តនមលៃ មហធិរា ្ ឺ ជា ភេ្ញតាង ថ្�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ ្ ឺ ជាពយាក្�ី អ្ក គមើលឆុត នធិង អ្កទទួលវិវ�ណៈ ។ ពួកគ្ 

បាន គ�ៀន អុំពតី ក្�គលចគចញ មកនន ្ ម្ពតី� ម៉រូគេ នធិង ្ម្ពតី� អប័បាហាុំ ។ ពួកគ្ ក៏ បាន �កគេើញ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ មួ� ចុំនួន គៅក្ញង រាបតា 

នន គេចក្តី ែុំគនឿ ែងដដ� ។

ន្ងៃទដី៣(សេចក្ដីកបកាេជា្ ្ចូវការទដី១)
គៅគពល េធិេ្ស បានេធិកសា គេចក្តីប្រក្េ ោក់ទង នឹង ក្�្រញ្្រ់ នន ក្�អនុវត្ អាោហ៍ពធិោហ៍ ពហុពន្ភាព គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ 

ដឹកនាុំ សាេនាចបក �្រេ់ បទង់ តាម��ៈ វិវ�ណៈ ដល់ ប្រធាន នន សាេនាចបក គហើ� ថ្ បពះអរាចាេ់ នឹង ពុុំ ដដល អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រធាន នន សាេនាចបក 

ដឹកនាុំ សាេនាចបក ឲ្យ វគង្វង គនាះគទ ។ អុំឡញង គពល គ�ៀន អុំពតី ក្�ីកចគបមើ នន កធិច្ចក្�ពង្សប្រវត្ធិ គៅក្ញង ទេវត្ស�៍ ឆ្នាុំ ១៨៩០ គនាះ េធិេ្ស បាន គេើញ 

ែងដដ� ថ្ គ�ើង អាច បតរូវបាន ែសា�ភាជា្រ់ ជាមួ� េរាែធិក ប្ួសា� �្រេ់ គ�ើង �ួមរាន អេ់ អ្ក ដដល គកើត មក មុន គ�ើង នធិង អេ់ អ្ក ដដល គកើត គបក្� 

គ�ើង តាម��ៈ ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ នន ក្�ែសា�ភាជា្រ់ ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ េ្រ្គមគៅ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់�រ្គលគៅភ្ុំគម៉ដរូ ក្�គលចគចញមកននបពះ្ម្ពតី�មុក្តាដ៏រានតនមលៃមហធិរា គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ១ នធិង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨ ( គមគ�ៀនទតី ៣១ )

ន្ងៃទដី៤(សគ្លលទ្ិៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨)
តាម��ៈ ក្�េធិកសា ្រទពធិគសា្ន៍ �្រេ់ ប្រធាន �៉រូដេ្រ ដអ្វេ េ៊មេី្ ក្ញងក្�ទទួល វិវ�ណៈ គនាះ េធិេ្ស បាន គេើញ ថ្ គៅគពល គ�ើងអាន នធិង 

ពធិចា�ណាបពះ ្ ម្ពតី� គនះ គនាះ គ�ើង គ�ៀ្រចុំ ខលៃលួន គ�ើង គដើម ត្ី ទទួល វិវ�ណៈ ។ គលើេ ពតីគនះ គទៀត ពួកគ្ បានគ�ៀន តាម��ៈ ដរ្វា� ្ ួន នន បពះ គ�េ៊រូវ 

ប្តីេ្ទ នធិង តាម��ៈ ក្�គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ តាម គោលក្�ណ៍ ោុំងឡា� នន ដុំណឹងល្អ គនាះ មនុេ្ស គលាក ោុំង អេ់អាច បាន េគ្រ្គះ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន 

គ�ៀន ែងដដ� ថ្ តាម��ៈ បពះ្ុណ នន បពះ ជា បពះវ�្រធិតា នធិង បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គនាះ គ�ើង នឹង បតរូវបាន �ំគោះ ឲ្យ �ួច ពតី ចុំណង នន គេចក្តីសាលា្់រ គហើ� 

គ�ើង អាច ទទួល បាន គេចក្តី អុំណ�ដ៏ គពញ គលញ តាម��ៈក្��េ់គឡើង វិញ ។

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលវិញ្ញាណនានាបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណកតូវោៃបបកងៀៃដំណឹងល្អ។វ្រ៏អាច�ួយ

សិស្សឲ្យយល់របបៀបថដលព្ួរប្អាចរោលាយជាថ្្ន្រមួយនៃ្រិច្ចរោរដ៏មហិរានៃបសច្រតេរីសប្រ្គះសករាប់មរណ�ៃបៃះ្ងថដរ។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ពរីមុៃបបកងៀៃបមបរៀៃបៃះអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨អ្ន្រ្រ៏អាចសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្រាៃសំណួរអំពរី

អ្វរីៗថដលព្ួរប្ោៃសិ្រសាអ�ំនុងសោតាហ៍បៃះ។ឧទាហរណ៍ពួ្រប្អាចរាៃសំណួរអំពរីរោរសរាលាប់ររ្គលបៅ្ ្នំបមែដូឬ

បសច្្ររីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី១។

សគ្លលទិ្ៃិ្សេចក្ដីេញ្ញា១៣៨

្រែធានយ៉តូសរែតអហវស្៊មី្ជរៀន្ រីរជរែៀរែតដលដំណឹងល្អ្ែវូោនផ្ស្វផសាយជៅក្ននុង្ិភ្វិញ្ញាណ

សូមកោប់សិស្សថាមៃុស្សបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រកបរោៃ់�ំបៃឿប្្សងៗោនាអំពរីអ្វរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះព្ួរបយើងបនាទាប់ពរីបយើង

សាលាប់។សូមសួរកបសិៃបបើសិស្សធាលាប់�ួបៃរណ្រានា្រ់ថដលរាៃ�ំបៃឿប្្សងថដលទា្រ់ទងៃឹងអ្វរីថដលប្រើតប�ើងចំបោះព្ួរបយើង

បនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់។សូមអបញ្ចើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ខលែលួៃ។(សូមកបយព័ត្ន្រុំៃិោយអវិ�ជរាៃឬ

ៃិោយបមើលរ្យដល់�ំបៃឿរបស់សាសនាដនទប�ើយ)។

• បតើបយើងអាចដឹងថា�ំបៃឿណ្មួយអំពរី�រីវិតបករោយពរីសាលាប់បនាះកតឹមកតវូ?(អ្ន្រអាចៃឹងពៃ្យល់ថាសូម្បរីថតពួ្របរិសុទ្ធមួយ

ចៃួំៃអាចរាៃ�ំបៃឿពុំកោ្រដកបជាប�ើយអំពរី�រីវិតបករោយពរីសាលាប់)។

បដើម្បរីបថៃថែមបលើចបមលែើយរបស់សិស្សសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីសតេតូហ្វឺសិៃ

នៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ៖

« បពះ្ម្ពតី� ្ ឺ ជា បា៉ាន់ ្ ុំ�រូ [ ្រទោឋាន ] េបរា្រ់ វាេ់ដវង ភាពបតឹមបតរូវ នធិង គេចក្តីពធិត » (The Blessing 
of Scripture » Ensign ឬ Liahona, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ២០១០ ទុំព័� ៣៤ ) ។ 

 

 

 

សូមបញ្ជា្់រថាបយើងអាចដឹងពរីភាពកតឹមកតូវនៃ�ំបៃឿប្្សងៗោនាទា្រ់ទងៃឹង�រីវិតបករោយពរីសាលាប់រាមរយៈរោរបកបៀបបធៀប

�ំបៃឿទាំងបនាះជាមួយបសច្រតេរីពិតថដលកពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរដូចជាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រតេរីសញ្ញា១3៨។

សូម្ ូសរូបថដលអមម្រជាមួយខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ខលែរីៗថារាមរបបៀបមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងពិ្ព

វិញ្ញាណទាំងមូលអាចចាត់ទុ្រថាជាសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបោយសារសូម្បរីថតព្ួរសុចរិតោៃ្ ិតថារោរថប្របចញពរីរាងរោយរបស់ខលែលួៃ

បនាះ្ ឺជាបសវ្រភាព(សូមបមើល្�ៃិងស�១3៨:49–៥0)។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ េ្រ្គមគៅ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់�រ្គលគៅភ្ុំគម៉ដរូ ក្�គលចគចញមកននបពះ្ម្ពតី�មុក្តាដ៏រានតនមលៃមហធិរា គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ១ នធិង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨ ( គមគ�ៀនទតី ៣១ )

បដើម្បរី�ួយសិស្សរំឭ្រខលែរីៗអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសា

បៅ្រ្ននុង្រណ្ឌ១3៨សូមចាត់ឲ្យសិស្សោ្រ់្រណ្ដាលថានា្រ់

កសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៨:១២–១៥,

២២សករាប់បសច្រតេរីលម្អិតទា្រ់ទងៃឹង�ៃមួយចំៃួៃថដលបៅ

សាថាៃបរមសុខបៅបពលសាលាប់ៃិងល្រ្ខខណ្ឌនានាថដលពួ្រប្

ៃឹងទទួលបទពិបសាធៃ៍បៅទរីបនាះ។សូមចាត់សិស្សោ្់រ

្រណ្ដាលថានា្រ់បទៀតឲ្យកសាវកជាវបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

១3៨:២0–២២សករាប់បសច្រតេរីលម្អិតទា្រ់ទងៃឹង�ៃមួយ

ចំៃួៃថដលបៅសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបៅបពលសាលាប់ៃិងល្រ្ខខណ្ឌ

នានាថដលពួ្រប្ៃឹងទទួលបទពិបសាធៃ៍។សូមឲ្យសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាមៃិកោៃ់ថតពួ្រទុច្ចរិតៃិងពួ្របះបោរ

បែុបណ្ណះបទថដលបៅសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបៅបពលពួ្រប្សាលាប់

ប�ើយបែុថៃតេអស់អ្ន្រថដលសាលាប់បៅ្រ្ននុងអបំពើោបរបស់ខលែលួៃ

បោយោមៃរោរបចះដឹងអំពរីដំណឹងល្អ្ ងថដរ(សូមបមើល

្�ៃិងស�១3៨:3២)។សូមរំឭ្រសិស្សថាខណៈថដលកបធាៃយែូថសបថអ្វសស្៊ីធ្រំពុងពិចារណ្អំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីបៅ្រ្ននុង

បពកតសុទរី១,កពះអរាចស់ោៃបបើ្រសថមតេងដល់បលា្រៃូវរបបៀបថដលមៃុស្សបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីទទួល

ពរ�ព័យនានានៃដំណឹងល្អ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:២9–3២ឲ្យឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្រ

បមើលរបបៀបថដលដំណឹងល្អកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

ពួ្រប្្ ួរថតរ្រប�ើញបសច្រតេរីពិតកសបដៀងខាងបករោមបៃះ៖គៅគពកាមការ�ឹកនាំរបស់ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទោរទូតសុចរិតបគពងៀៃ

�ំណឹងល្អ�ល់អស់អ្កផ�លស្ថិតគៅក្នុងោថាៃ�ុំវិញ្ញាណ។

បលើរូបបៅបលើរោតារបខៀៃសូម្ូរសញ្ញាកពួញមួយបចញពរីសាថាៃបរមសុខបៅសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបដើម្បរីតំណ្ងពរីរសារទូតសុចរិតរបស់

កពះអរាចស់កបរោសដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ំុវិញ្ញាណ។

សូមសបង្ខបបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:33–3៧បោយពៃ្យល់ថា្រូៃបៅរបស់កពះវរបិរាសួ្៌ទាំងអស់ៃឹង

រាៃឱរោសបដើម្បរីទទួលយ្របោលរោរណ៍ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទាះជាបៅបលើថ្ៃដរីឬ

បៅពិ្ពវិញ្ញាណ្រតេរី។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលមៃុស្សក្ប់ោនាៃឹងសាតាប់ដំណឹងល្អសូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាកពះអង្គសប្រ្គះោៃោង

បៅពិ្ពវិញ្ញាណសករាប់មួយរយៈបពលខលែរីបនាទាប់ពរីរោរសុ្ តរបស់កទង់កទង់ោៃបរៀបចំវិញ្ញាណសុចរិតបដើម្បរី្ ្សព្វ្សាយដំណឹង

ល្អដល់អស់អ្ន្រថដលបៅសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ។្រិច្ចរោរបៃះបៅថតបៃតេនាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។បៅបពលមៃុស្សថដលពុំធាលាប់ឮដំណឹង

ល្អឬទទួលយ្រដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបៅបពលសាលាប់បៅពួ្រប្្រ៏ៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីសាតាប់ៃិងទទួលយ្រដំណឹង

ល្អបៅ្រ្ននុងពិ្ ពវិញ្ញាណ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា១3៨:3៨–49,កបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធោៃបធ្វើបញជរីប្មះ

ជាបកចើៃនៃវិញ្ញាណ«អ្ន្រធំៃិងអ្ន្រពូថ្រទាំងឡាយ»ថដលបលា្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណថដល្រំពុងរង់ចាំកពះអង្គ

សប្រ្គះបរ្ហាញកពះរោយដល់ពួ្រប្បនាទាប់ពរីរោរសុ្ តរបស់កទង់បៅបលើបឈើឆ្កាង។វិញ្ញាណមួយចំៃួៃថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃ

�ួប្ ឺជាពយារោរីបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងកពះ្ ម្ពរីរមរមៃ។បោយចាបប់ ត្េើមបៅ្រ្ននុងខ៥3,បយើងោៃអាៃថាកបធាៃ

ស្៊ីធ្៏រោៃប�ើញវិញ្ញាណ�បកមើសនានាថដលៃឹងប្រើតម្របៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតករាចុងបករោយបៃះរួមរាៃពយារោរីយែូថសប

ស្៊ីធ(ឪពុ្ររារបស់បលា្រ)ៃិងនហរ៉ុមស្៊ីធ(ឪពុ្ររបស់បលា្រ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៥3–៥6ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប ្្ទៀងរាម

រ្របមើលពរីរបបៀបថដលបុ្្គលទាំងបៃះោៃរួមចថំណ្រអំ�នុងបពលព្ួរប្ោៃរាៃ�រីវិតបៅបលើថ្ៃដរីបដើម្បរីបសច្រតេរីសប្រ្គះនៃអស់

អ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ។

• បតើថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រន្ងៃចុងបករោយបៃះោៃ�ួយវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងសាថាៃ�ំុវិញ្ញាណបោយរបបៀបណ្?

បនាទាប់ពរីសិស្សប�ើញថាពយារោរីន្ងៃចុងបករោយបៃះ�ួយបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីបកោសបលាះដល់មៃុស្សសាលាប់រាមរយៈរោរសាងសង់

កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធនានាបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់មរណ�ៃសូមោ្រ់ឬ្ូសរូបកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ

ជាប់ៃឹងរូបបៅបលើរោតារបខៀៃ។

ស្ថានបរែសុខ

ស្ថានឃុំព្លឹរ

ព្រះងយស៊រូវព្ីស្ទ្យាការីនិរស្វក
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ េ្រ្គមគៅ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់�រ្គលគៅភ្ុំគម៉ដរូ ក្�គលចគចញមកននបពះ្ម្ពតី�មុក្តាដ៏រានតនមលៃមហធិរា គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ១ នធិង គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨ ( គមគ�ៀនទតី ៣១ )

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:៥៨–៥9ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមរ្របមើល

អ្វរីថដលមរណ�ៃកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីកតូវោៃបកោសបលាះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើរាៃអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលថកបចិតតេបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនា

បែុថៃតេព្ួរប្្ ួរថតរ្រប�ើញបោលលទ្ធិខាងបករោម៖វិញ្ញាណផ�លផពបចិត្តៃឹងពតវូបាៃគពបាសគោរះតាមរយៈការគោរ្

ពបតិបត្តិតាម្ ិធបីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធពតូវបាៃពជរះោអាតតាមរយៈ�ង្វាយធៃួគ�ើយបាៃទទួលរង្វាៃ់របស់ខលលួៃ)។

• បតើបយើងអាច�ួយ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃបសច្រតេរីសប្រ្គះដល់អ្ន្រសាលាប់អំ�នុងបពលថដលបយើងរស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះបោយរបបៀប

ណ្?(រាមរយៈរោរបំបពញ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិងរោរចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធនានា្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់អ្ន្រ

សាលាប់)។

សូមចង្អនុលបៅរូបភាពនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្បរីបធ្វើ

ពិធរីបរិសុទ្ធសករាប់អស់អ្ន្រថដលោៃថច្រឋាៃបៅបនាះបយើង�ួយពួ្រប្—កបសិៃបបើពួ្រប្បក�ើសបរើសទទួលពិធរីបរិសុទ្ធទាំង

បនាះ—បដើម្បរីកតូវោៃបកោសបលាះបចញពរីសាថាៃ�ំុវិញ្ញាណបហើយចូលរួមជាមួយវិញ្ញាណសុចរិតបៅសាថាៃបរមសុខ។

បលើរូបបៅបលើរោតារបខៀៃសូម្ូរសញ្ញាកពួញមួយបចញពរីសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណបៅសាថាៃបរមសុខបដើម្បរីតំណ្ងពរីរោរបកោសបលាះនៃ

វិញ្ញាណថដលថកបចិតតេពរីសាថាៃ�ុំវិញ្ញាណ។

• បតើរោរបចះដឹងបៃះអាច�ះឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបមតេចបលើបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រជាមួយៃឹង្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ៃិងពង្សកបវតតេិ?

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�ព័យបោយសាររោរចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិៃិង្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមតេច?

(អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ្ ងថដរ)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១3៨:60ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្អៀងរាមរ្របមើល

ទរីបនាទាល់របស់កបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធអំពរីបសច្រតេរីពិតថដលបលា្រោៃ្រត់ករា។

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យោ្រ់រោលវិភា្បធ្វើ្រិច្ចរោរពង្សកបវតតេិឬ្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅពរីរបរីសោតាហ៍ខាងមុខបទៀត។

សូមបញ្ចប់បោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះអរាចស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងពរ�ព័យនានានៃដរ្វាយធួៃថដលរាៃដល់អ្ន្រ

បៅរស់ៃិងអ្ន្រសាលាប់។

សមសរៀៃបនាទាប់(កម្វិធដីៃិ្អ្្ការសាេនាចកកសេចក្ដីកបកាេជា្ ្ចូវការទដី២ការពសៃ្ឿៃកិច្ការនៃសេចក្ដីេស្គ្គាោះ

ការកបកាេអំពដីកករុមកគួសារៃិ្ពយាការីសៅរេ់)

សូមសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ដឹងថាកពះអរាចស់្រំពុងដឹ្រនាំសាសនាចក្រកទង់សព្វន្ងៃបៃះ។បហតុអ្វរីវសំខាៃ់បដើម្បរីរាៃ

ពយារោរីថដល្រំពុងបៅរស់?បហតុអ្វរីក្ុរមក្ួសាររាៃសារៈសំខាៃ់?សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរ

ទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាបមបរៀៃនានាបៅ្រ្ននុងសោតាហ៍បករោយ។
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កមមេវិ្ តី នធិង អង្គក្� សាេនាចបក
បមបរៀៃទរី១៥6៖្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរសាសនាចក្រ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

អ្្ការៃិ្កម្វិធដីសាេនាចកកជួយសយើ្សរៀបចំខ្លួៃៃិ្លូតោេ់សឆ្ពោះសៅរកជដីវិតែ៏អេ់កលបជាៃិច្

សូមចាប់ប្្ើមថានា្រ់បរៀៃបោយសុំឲ្យសិស្សកសនម្ិតអំពរីមិតតេរានា្រ់ថដលពុំចង់បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំឬស្រម្ភាពថានា្រ់យុវនារីរបស់នាង។

នាងោៃៃិោយថាសបបាយ្ួរសមថដរថតពុំសូវរាៃកបបោ�ៃ៍ចំបោះនាងបទ។

បនាទាប់ពរីអ្ន្របរ្ហាញឧទាហរណ៍បៃះសូមអបញជើញឲ្យសិស្ស្ ិតពិចារណ្បោយសាងាត់បសងៃៀមអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្អាចៃិោយ

បដើម្បរី�ួយដល់មិតតេរានា្រ់បៃះឲ្យយល់ពរីបោលបំណងនៃរោរកប�ំុៃិងស្រម្ភាពថានា្រ់យុវនារីរបស់នាង។

• បតើអ្ន្រៃឹងៃិោយអ្វរីខលែះអំពរីបោលបំណងនៃក្រុមយុវនារីៃិងអង្គរោរយុវនារី?

• បតើរោរដឹងអំពរីបោលបំណងនៃអង្គរោរមួយអាច�ួយដល់អស់អ្ន្រថដលចូលរួមចំថណ្រោ៉ាងដូចបមច្?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យអាៃមែូបស១:39បោយសាងាត់បសងៃៀមរ្របមើលបោលបំណងរបស់កពះវរបរិាសួ្៌ចបំោះអ្វរីៗទាំងអស់

ថដលកទង់បធ្វើ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចៃឹងចាោំច់រំឭ្រដល់សិស្ស

ថាអម្រភាពសំបៅបៅបលើសាថាៃភាពនៃរោររស់បៅជាបរៀងរហូតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរស់ប�ើងវិញមួយ។រាមរយៈ

ដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សទាំងអស់ៃឹងកតវូោៃរស់ប�ើងវិញបោយមិៃ្ិតអំពរីអំបពើទុច្ចរិតឬសុចរិតរបស់ពួ្រប្

បៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបទ។ជដីវិ្រ ដ៏ ងៅ អស់កល្ ជានិច្ច សំបៅបៅបលើរោររសប់ៅជាៃិរៃតេរ៍ជាមួយក្រុមក្ួសារ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះ

ៃិងរោរថកបរោលាយដូចជាកទង់។្រ៏ដូចជា�រីវិតអមត្ងថដរ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចៃឹងប្រើតរាៃប�ើងរាមរយៈដរ្វាយធួៃ

របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បទាះជាោ៉ាងណ្្រ៏បោយវ្រ៏តកមវូឲ្យរាៃៃូវ«រោរបោរពរាមក្ឹរត្យវិៃព័យៃិងពិធរីរោរទាំងឡាយនៃ

ដំណឹងល្អ»របស់បយើង្ ងថដរ(រាករានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ១:3)។

• បបើបោលបំណងរបស់កពះវរបរិាសួ្ ៌្ឺបដើម្បរីនាំម្រៃូវអមតភាពៃិង�រីវិតដប៏ៅអស្់រល្បជាៃិច្ចដល់្រូៃបៅរបស់កទង់

ចុះបតើបោលបំណងនៃសាសនាចក្របៃះ្ ឺជាអ្វរី?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបសូមសរបសរៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោសនាចពកនៃព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទនៃ

្ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងគពកាយជួយព្រះវរបិតាសួគ៌នាំមកៃូវជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិច្ច�ល់កៃូគៅរបស់ពទង់។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើវិធរីមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលសាសនាចក្រ�ួយនាំម្រៃូវអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចម្រដល់្ូរៃបៅ

របស់កពះវរបិរាសួ្៌?

សូមពៃ្យល់ថាសាសនាចក្ររាៃអង្គរោរជាបកចើៃ–ថដលបៅថាអង្គរោរ�ំៃួយចំបោះបព្វ�ិតភាព–បហើយៃិង្រម្វិធរីប្្សងៗ

ថដល�ួយបយើងឲ្យរី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្រ�រីវិតអស្់រល្បជាៃិច្ច។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ប្មះអង្គរោរមួយចៃំួៃបនាះ។

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃសរា្មសប្រ្គះយុវ�ៃយុវនារីអង្គរោរបឋមស្ិរសាៃិងថានា្រ់សាលាន្ងៃអាទិត្យកពមទាំង្រម្វិធរី

ទាំងឡាយដូចជារាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារៃិងថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនា)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបថដលអង្គរោរសាសនាចក្រៃិង្រម្វិធរីទាំងឡាយ�ួយបយើងឲ្យបរៀៃៃិងរ្ីរចបកមើៃ

បៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អបដើម្បរីបយើងអាចទទួលោៃ�រីវិតអស្់រល្បជាៃិច្ចសូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូច

ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមពៃ្យល់ថាបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះ

្ឺអំពរី្រម្វិធរីថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃបែុថៃតេបោលរោរណ៍ថដលវបបកងៀៃ្រ៏អាចយ្រម្រអៃុវតតេចបំោះអង្គរោរ�ំៃួយ

សាសនាចក្រដនទបទៀតៃិង្រម្វិធរីទាំងឡាយ្ ងថដរ។

បរុព្វកថា
គៅគពល សាេនាចបក ្រន្ �ីកចគបមើន បពះអរាចាេ់ បាន ្រុំែុេ្ុំនធិត ដល ់អ្កដឹកនាុំ 

សាេនាចបក នធិង េរាែធិក ឲ្យ អនុវត្ នរូវអង្គក្� នធិងកមមេវី្ គៅក្ញងសាេនាចបក 

គដើម្តី ប្រោនព� ដល់ពួក្រ�ិេុទ្ ។ គៅគពល អង្គក្� នធិង កមមេវិ្ តី មួ�ចុំនួន ោុំង 

គនះ បតរូវ បាន សាថា្រនា ជាគលើក ដុំ្ររូង គនាះ វា ពុុំ ដមន ជាតបមរូវ ក្� ចាុំបាច់ គទ ្ុ៉រដន្ 

ខណៈគពលសាេនាចបក លរូតលាេ់ គនាះ វា ក្លា�គៅជា ដែក្ ដ៏េុំខាន់ គៅក្ញងកធិច្ចក្� 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ គដើម្តីគេចក្តីេគ្រ្គះ នន ករូនគៅ �្រេ់បទង ់។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៦ ៖ កមមេវិ្ តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក

« កមមេវិ្តី ោុំងគនះ បតរូវ បាន ចា្រ់ គែ្ើម វា ល្អ ្រ៉ុដន្ វា ពុុំ បតរូវក្� ជាចាុំបាច ់គនាះគទ ។ វា ែ្ល់នរូវ �ដរូវក្ល មួ� 

គដើម្តី ចគបមើន  នធិង លរូតលាេ់ គៅជា ្រនាទា� ក្� ោ� េបរា្រ់ សាេនាចបក ។ ឥឡជូវ គនះ 

អង្គក្�ោុំងគនះក្លា�គៅជាក្� ្រញ្ជូន មកពតីបពះ  េបរា្រ់ គេចក្តីេគ្រ្គះ ដល់ សាេន ៍អ៊បីសាដអល េម័� 

ទុំគនើ្រ គៅក្ញង គរា៉ាង គពល ដ៏ លុំបាក ្រុំែុត ម�ួ » (« Teach the Scriptures» [address to  
CES religious educators, ន្ងៃទតី ១៤ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៧៧], ទុំព័� ៣, LDS .org) ។ 

• បតើថានា្់រសិរោខាសាលាោៃ�ួយអ្ន្របកតៀមខលែលួៃសករាប់ឧបស្្គមួយចៃំួៃ្រ្ននុង�រីវិតោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចស់ោៃបំ្ុស្ំៃិតអំពរី្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របដើម្បរីបរៀបចំបយើង

សករាប់ឧបស្្គនៃ�រីវិតៃិងបដើម្បរី�ួយបយើងរី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច។បដើម្បរី�ួយសិស្ស

ឲ្យពិភា្រសាអំពរី�ំៃួយថដលពួ្រប្ទទួលោៃម្រពរីអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីសាសនាចក្រមួយចំៃួៃសូមបថំប្រ

ថានា្រ់បៅជាកោំមួយក្រុម។សូម្ ្ល់ដល់ក្រមុៃិមួយៗៃូវចបាប់ចមលែងនៃសំណួរដូចខាងបករោម(ឬសរបសរវបៅបលើរោដារបខៀៃ)

ៃិងឲ្យបសច្រ្រីសបង្ខបខាងកបវតតេិសាកសតេដូចខាងបករោមមួយចបាប់្ ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាបសច្រ្រីសបង្ខបបៅ្រ្ននុងក្រុមរបស់

ពួ្រប្បហើយបរៀបចំបឆលែើយៃឹងសំណួរ។

គតើ អង្គក្� ឬ កមមេវិ្តី គនះ បាន ចា្រ់ គែ្ើម រានគឡើង យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

គតើអ្ក្ធិត ថ្ វា គ�ៀ្រចុំ គ�ើង គដើម្តី ប្រឈមមុខ នឹង ក្� សាកល្ង នធិង ឧ្រេ្្គ នានា ក្ញងែុំនាន់ �្រេ់ គ�ើង យ៉ាងដរូចគម្ច ?

គតើអ្ក្ធិត ថ្ វា ែួ� គ�ើង �ីកចគបមើន គឆ្ពាះគៅ�ក ែតីវិត អេ់កល្ជានធិច្ច យ៉ាង ដរូចគមច្ ?

ថានាក់សាោន្ងៃអាទិត្យ

គៅឆ្នាុំ ១៨៤៩ េរាែធិក សាេនាចបក រានាក់ គ្មះ �ីឆ្ដ បាឡាទតីន រានអា�មមេណ ៍ថ្ កុរា� តរូចៗ បតរូវក្� កដនលៃង មួ� គដើម្តី គ�ៀនអុំពតី 

ដុំណឹងល្អ គៅ ន្ងៃ ្រ�ិេុទ្ ។ ពួក្រ�ិេុទ្ គៅចបកភព អង់គ្លៃេ រាន ថ្នាក់ សាលា ន្ងៃ អាទធិត្យ �ួច គៅគហើ� គហើ� ្រងប្រុេ បាឡាទតីន 

បានចា្រ់ គែ្ើម ថ្នាក់ សាលា ន្ងៃអាទធិត្យ ដុំ្ររូង គ្ គៅ �ដ្ឋ �រូថ្ហ៍ គៅក្ញង វួដ ទតីបកុង េលត៍ គលក �្រេ់ ោត់ គៅ ដខ ្ ្ជូ ឆ្នាុំ ១៨៤៩ ។ មធិន�រូ� 

្ុ៉រនាមន គបក្� មក វួដ គែ្សងគទៀត បាន ចា្រ់ គែ្ើម ទទួល�ក ក្� អនុវត្ ដរូចោនា គនះ គោ� វួដ នធិម�ួៗ គប្រើ កមមេវិ្តី េធិកសា គ�ៀងៗ ខលៃលួន ។ ក្ញង 

ឆ្នាុំ ១៨៦៧ ថ្នាក់ អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន ្រគងកើត េហព័ន្ សាលាន្ងៃអាទធិត្យ គដគេដ�៉ត ដដល គលើក ទឹកចធិត្ ឲ្យ រាន ភាព �ួ្រ�ួមោនាក្ញង 

កមមេវិ្តីេធិកសា ដតមួ� ។ បតឹមឆ្នាុំ ១៨៧០ គនាះរាន ថ្នាក ់សាលា ន្ងៃអាទធិត្យ គបចើនជាង ២០០ ថ្នាក់ បតរូវ បាន ្រគងកើត គឡើង ។ េព្វ ន្ងៃ គនះ 

វួដ នធិង សាខា ោុំងឡា� រាន ថ្នាក ់សាលា ន្ងៃ អាទធិត្យចបមុះ ។ 

យរុវនារី

ប្រធាន បពធិកហាុំ �៉ង់ បានែួ្រ នឹង ករូនបេតីោុំងឡា� �្រេ់ គលាក គៅក្ញង ែ្ទះ �្រេ់គលាក គៅន្ងៃទតី ២៨ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៨៦៩ គហើ� 

បាន េុុំ ពួកគ្ ឲ្យគ្្វើជា អ្កដឹកនាុំ គដើម្តីែួ� ដល់ មធិត្ភក្ធិ ដដលរានអា�ុ ប្រហាក់ប្រដហលនឹងពួកគ្ ទទួលបាន ទតី្រនាទាល់ នន ដុំណឹងល្អ 

គដើម្តីរានភាព�មទម្យ គៅក្ញង ក្� គេលៃៀកោក់ នធិង ទគង្វើ �្រេ់ពួកគ្ គហើ�គចៀេវាង ពតី ទុំគនា� នធិង អាក្រ្កធិ�ិយ ខាង គលាកធិ� ។ គៅឆ្នាុំ 

១៨៧០ អង្គក្� �ុវនា�ី ជាែលៃជូវក្� មួ�  បតរូវ បាន គ�ៀ្រចុំគឡើង គដើម ត្ី គលើក េ្ទលួ�ដល ់គោល្រុំណង ោុំងគនះ ។ អង្គក្� គនះ គៅទតី្រុំែុត បាន 

បតរូវ គ្ សាគល់ថ្ ជា េរា្ម ដកលម្អោនាគៅវិញ គៅមក �្រេ់ បកុម �ុវនា�ី (វា៉�.ដ្រុល�រូ.អធិម.អា�.គអ ) ដដល គបក្�មក បាន ផាលាេ់ ្្រជូ� 

គៅជា អង្គក្� �ុវនា�ី ។ គៅ គដើម ឆ្នាុំ ១៩៧០ ពួកអ្កដឹកនាុំ បាន ដណនាុំ អុំពតី កមមេវិ្តី អភធិវឌ្ឍ ខលៃលួន ។ គៅ ឆ្នាុំ ១៩៨៥ ពួកោត់ បាន ដណនាុំ 

អុំពតី ្ ុណេម្ត្ធិ នធិ ងបាវចនា �ុវនា�ី ។

យរុវជៃ

 េរា្ម ដកលម្អោនាគៅវិញ គៅមក �្រេ់ បកមុ �ុវែន (វា៉�.អធិម.អធិម.អា�.គអ ) បតរូ វបាន គ�ៀ្រចុំ គឡើង គៅ ន្ងៃទតី ១០ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ 

១៨៧៥ គៅគបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ ប្រធាន បពធិកហាុំ �៉ង់ ។ អង្គក្� គនះ ្ឺ រាន្រុំណង គដើម្តី ែួ� ដល់បកុម�ុវែន អភធិវឌ្ឍ ខាង វិញ្ញាណ 

នធិ ងខាង ្រញ្ញា សាម�តតី ក៏ដរូចជា ែ្ល់ ដល់ពួកគ្ នរូវ េកមមេភាព នឆប្្រឌធិត ែងដដ� ។ គៅ ឆ្នាុំ ១៩១៣ សាេនាចបក បានចរូលេហក្�ជាមួ� 

នឹង បកមុក្�ឬទ្ធិ អាគម�ិកក្ុំង គៅ ក្ញងេហ�ដ្ឋ អាគម�ិក ។ ភាពជានដ្រូ ជាមួ� នឹង កមមេវិ្តី បកមុក្�ឬទ្ធិ គែ្សងគទៀត បតរូវ បាន ្រគងកើត គឡើង 

ជាអន្�ជាតធិ គៅកដនលៃង ណា ដដល អាច គ្្វើគៅបាន ។ គ្មះ �្រេ់ អង្គក្� បតរូវ បាន ផាលាេ់្រ្ជូ� ែងដដ� ដដលដុំ្ររូង គឡើង បានផាលាេ់្្រជូ� គៅជា 

្រព្វែធិតភាពគអើ�៉ុន –អធិម.អា�.គអ ្រនាទា្រ់មកក្លា�គៅជា ្រព្វែធិតភាព គអើ�៉ុន គហើ� ្រនាទា្រ់មកគទៀត គៅ ជា បកុម �ុវែន ។ គៅ ឆ្នាុំ ២០០១ 

ពួកអ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន ដណនាុំ កមមេវិ ត្ី ក្តព្វកធិច្ច ចុំគោះបពះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៦ ៖ កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក

អ្្ការបឋមេិកសា

គៅ ឆ្នាុំ ១៨៧៧ អរូគ�គលៀ ដេ្ពនគេ៊ី� �៉រូគែើ� « ទទួលអា�មមេណ៍យ៉ាងខាលាុំងថ្ រានអ្វតី មួ�បតរូវ គ្្វើ គឡើង អុំពតី ឥ�ិយ្រទ �្រេ់គកមេងប្រុេ គៅែធិត 

ខាង ដដល �ត់គលង គោ� គេ�ី គពញ ទតីបកុង ោុំង ន្ងៃ ោុំង �្់រ ។ នាង រានអា�មមេណ ៍ថ្ កុរា� ោុំងគនះ ពុុំបតរូវ បាន ្រគបងៀន នរូវ គោលក្�ណ៍ 

នធិង ្ ុណតនមលៃ ជាមរូលោឋាន [គដើម ត្ីគ�ៀ្រចុំ ពួកគ្] ោុំង ខាង ចុំគណះដឹង ឬ ឥ�ិយ្រទ គដើម្តី នាុំ �ក ដុំណឹងល្អ គឆ្ពាះគៅមុខ ឬ គដើម្តី ក្លា�ជា 

ឪពុក រាដា� ឬ ពល�ដ្ឋ ល្អ » («History of Primary»lds .org/ callings/ primary/ getting –started/ history –of –primary) ។ 

នាងបានែួ្រនឹង គអលតីេសា អ េ្ជូ ដដល គពល គនាះ ្រគបមើ ជា ប្រធាន េរា្ម េគ្រ្គះ ទរូគៅ គហើ� ពួកគ្ បាន ទទួល ក្� អនុញ្ញាត មកពតី 

ប្រធាន �៉រូហាន គ្គលើ� គដើម ត្ី គ�ៀ្រចុំ អង្គក្� ្រឋមេធិកសា គៅក្ញង បកុង ហាវាមតីងតុន �ដ្ឋ �រូថ្ហ៍ គៅគបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ ្រ៊ីេ្សព �៉រូហាន 

គហេ្ស ។ ក្� ប្រែុុំ អង្គក្� ្រឋមេធិកសា ដុំ្ររូង  បានគ្្វើគឡើងគៅន្ងៃទតី ២៥ ដខ េតីហា ឆ្នាុំ ១៨៧៨ ដដល រាន ករុា� នធិង ករុា�ី ចុំនួន ២២៤ 

នាក ់។ គៅឆ្នាុំ ១៨៨០ ប្រធាន អង្គក្� ្រឋមេធិកសាទរូគៅ បតរូវ បាន គៅ គហើ� ថ្នាក់ អង្គក្� ្រឋមេធិកសា បានចា្រ់គែ្ើម គ�ៀ្រចុំគឡើង គៅក្ញង 

វួដ ជាគបចើន ។

ថានាក់េិកាខាសាោៃិ្ថានាក់វិទយាសាថាៃនៃសាេនា

គៅ ឆ្នាុំ ១៨៨៨ សាេនាចបក បាន ្រគងកើត ្ ណៈ កមមេក្� អ្រ់�ំ នធិង វិទយាសាថាន សាេនាចបក គហើ� បាន ្រគងកើត ថ្នាក់ ខាងសាេនា  គដើម្តី 

ែ្ល់ ប្ឹះ ខាង វិញ្ញាណ េបរា្រ់ ក្� គ�ៀនេរូបត ដដល មធិនោក់ទង នឹង សាេនា េបរា្់រ អ្កោុំងឡា� ដដល ពុុំ បាន ចរូល �ួម ក្ញង វិទយាសាថាន 

សាេនាចបក ។ គៅ ឆ្នាុំ ១៩១២ �៉រូដេ្រ ដអហ្វ គមើ�ីល សាបសាតាចា�្យ រានាក់ នធិង េរាែធិក សាេនាចបក បាន ោក់គេ្ើ េុុំ ដែនក្� មួ�  

គដើម្តី អនុញ្ញាត ឲ្យ េធិេ្ស គៅក្ញង សាលា �ដ្ឋ មក ចរូល �ួម ថ្នាក់ សាេនា ជា ដែ្ក មួ� នន    ក្� េធិកសា រាល់ន្ងៃ �្រេ់ពួកគ្ ។ វា គៅ ថ្ ថ្នាក់ 

េធិក្ខា សាលា គហើ� ថ្នាក ់ដុំ្ររូង បតរូវ បាន ្រគបងៀន គៅែធិតវិទយាល័�ដ្ហ្គនធិត គៅទតីបកុង េលត៍ គលក �ដ្ឋ �រូថ្ហ៍ គហើ� រានេធិេ្ស ចុះ 

គ្មះ ចុំនួន ៧០ នាក់ ។ គៅគពល កមមេវិ្តី ថ្នាក់េធិក្ខាសាលា បាន�ីកេុះសា� គនាះ កមមេវិ្តី បេគដៀងោនា ម�ួ បតរូវ បាន ្រគងកើត គឡើង េបរា្់រ 

�ុវវ័� ដដល េថែធិត ក្ញង វ័� គ�ៀនគៅសាកលវិទយាល�័ ។ វា បតរូវ បាន ោកគ់្មះ ថ្ វិទយាសាថាន សាេនា ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុងគបក្� គហើ� ថ្នាក ់

វិទយាសាថាន បាន ចា្រ់ គែ្ើម គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៩២៦ គៅ ក្ញង ទតីបកងុ ម៉រូេកជូ �ដ្ឋ នអោហរូ ។ គៅ គដើម ឆ្នាុំ ១៩៥០ កមមេវិ្តី ថ្នាក់េធិក្ខាសាលាគៅគពល 

បពកឹ បពលឹម បាន ចា្រ់ គែ្ើមគៅក្ញង �ដ្ឋ ក្លតីហ្វជូញា៉ា កមមេវិ្តី ថ្នាក់េធិក្ខាសាលា េធិកសាគៅ ែ្ទះ បាន ចា្រ់ គែ្ើម គៅ ឆ្នាុំ ១៩៦០ គហើ� ថ្នាក់ 

េធិក្ខាសាលា នធិង ថ្នាក់វិទយាសាថានសាេនា បានចា្់រ គែ្ើម គៅក្ញង អុំឡញង្រណាដាឆ្នាុំ ១៩៦០ គហើ� ថ្នាក់ េធិក្ខាសាលា នធិង ថ្នាក់ វិទយាសាថាន 

សាេនា បាន ្រន្ ពបងតីក គៅទរូោុំងពធិភពគលាក ។

រាកតដីជួបជរុំកករុមកគសួារ

ប្រធាន �៉រូដេ្រ ដអហ្វ េមេ៊ី្ បាន ្រគបងៀន ថ្ កមមេវិ ត្ីសាេនាចបក ្្រ្តី « ្រដនថែម គៅក្ញងក្� ្រគបងៀន នធិងក្� ្រុំោក់្រុំ្រ៉ន �្រេ់ គ�ើង 

គៅក្ញង គ្ហោឋាន ។ គ្រើ ្រ�ិោឋាន ្ុំ�រូ នធិង ក្� ្រុំោក់្រុំ្រ៉ន គៅក្ញង គ្ហោឋាន រានភាព ចុះេបមុង នឹង គេចក្តីពធិត គៅក្ញង ដុំណឹងល្អ នន 

បពះប្តីេ្ទ គនាះ ្ ឺ ោមន កុរា� ណា រានាក ់ក្ញង ចុំនួន ម�ួ�� នាក់ នឹងបតរូវ វគង្វង គឡើ� » (« Worship in the Home,» Improvement 
Era ដខ ្្ជូ ឆ្នាុំ ១៩០៣ ទុំព�័ ១៣៨ ) ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៩០៩ គេ្កដ្ហ្គនធិត គៅក្ញង ទតីបកុង េលត៍ គលក �ដ្ឋ �រូថ្ហ៍ បានចា្់រ គែ្ើម 

កមមេវិ្តី រាបតតីែួ្រែុុំ បកុម ប្ួសា� ប្រចាុំ េបាដាហ៍ ដដល ប្រសាេន ៍�្រេ់ ប្រធាន េមេ៊ី្ បតរូវ បាន ្រុំែុេ្ុំនធិត ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៩១៥ ្ណៈ 

ប្រធាន ទតី មួ� បាន គចញអនុសាេន៍ ថ្ រាបតតី ែួ្រែុុំបកុមប្ួសា� ប្រចាុំ ដខ បតរូវ បាន អនុវត្ទរូោុំង សាេនាចបក ។ ្ណៈ ប្រធាន ទតី មួ� 

បានេនយា ៖ « គ្រើ ពួក្រ�ិេុទ្ គោ�ព តាម ដុំ្ររូនាមន គនះ [ គដើម ត្ី �កសា រាបតតីែួ្រែុុំ បកមុប្ួសា� ] គនាះ គ�ើង េនយា ថ្ ព�ែ័� ដ ៏មហធិរា នឹង 

គកើត រាន គឡើង ។ គេចក្តី បេឡាញ់ ក្ញង ែ្ទះ នធិង ក្� គោ�ព ប្រតធិ្រត្ធិ ដល់ ឪពុក រា្� នឹង គកើន គឡើង ។ គេចក្តី ែុំគនឿ នឹង ្រគងកើត គឡើង 

គៅក្ញង ដួងចធិត្ �្រេ់ �ុវវ័� នន អ៊ីបសាដអល គហើ� ពួកគ្នឹង ទទួល បាន អុំណាច គដើម ត្ី ទ្រ់ទល់ នឹង ឥទ្ធិពល  នធិង ក្� ល ល្ួង �្រេ់អា�ក្ស 

គឡាមព័ទ្ ពួកគ្ » ( គៅក្ញង James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter–day Saints, វ៉ុលទតី ៦ [១៩៦៥–៧៥], ៤:៣៣៩) ។ ហាេធិ្រ ឆ្នាុំ គបក្�មក សាេនាចបក 

បាន គបាះពុម្ព គេៀវគៅ េធិកសា េបរា្រ់ បកមុប្ួសា� ឲ្យ គប្រើ បបាេ់ គៅក្ញង ក្�្រគបងៀន ដុំណឹងល្អ ប្រចាុំ េបាដាហ៍ ។ គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៩៧០ 

អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន គបែើេគ�ើេលាងាច ន្ងៃ ចន្ទ េបរា្រ់ រាបតតីែួ្រែុុំ បកុម ប្ួសា� គហើ� បានប្រក្េ ថ្ េកមមេភាព សាេនាចបក 

ដនទគទៀត ពុុំ បតរូវ គ្្វើគឡើងគៅលាងាចគនាះគទ ។

បនាទាប់ពរី្្លប់ពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមឲ្យសិស្សបៅ្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗសបង្ខបកបវតតេិនៃអង្គរោរឬ្រម្វិធរីថដលោៃចាត់បៅ

ឲ្យពួ្រប្បហើយពៃ្យល់ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសា។

សូមពៃ្យល់ថាអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីសាសនាចក្រៃរីមួយៗោៃកបតិបតតេិប�ើងជាឯ្ររា�្យពរីដំបូងប�ើយ។បៅបពលសាសនាចក្រ

ពកងរី្ររោៃ់ថតធំបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១9៥0បនាះពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃប�ើញពរីតកមូវរោរបដើម្បរីបធ្វើរោរវយតនមលែបៅបលើ

របបៀបថដលអង្គរោរសាសនាចក្របំបពញរាមបោលបំណងរបស់សាសនាចក្រ។ពួ្រោត់ោៃសបកមចចិតតេបដើម្បរីរួបរួមបហើយ

សកមបសកមួលក្ប់អង្គរោរៃិង្រម្វិធរីសាសនាចក្រទាំងអស់ទាំងបៅ្រ្ននុងរោរក្ប់ក្ងៃិងបៅ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើស្រម្វិធរីសិ្រសា។

រោរផ្លាស់ប្តូរទាំងបៃះោៃ�ួយអង្គរោរៃិង្រម្វិធរីនានាឲ្យបំបពញរាមតកមវូរោរនៃរោរលូតលាស់របស់សាសនាចក្រៃិងបដើម្បរី

ពកងឹងក្រុមក្ួសាររោៃ់ថតល្អកបបសើរ។បៅបករោម្រិច្ចខិតខំសហសម្ពព័ៃ្ធបៃះអង្គការោសនាចពកទាំងអស់បាៃពបតិបត្តិគៅគពកាម

ការ�ឹកនាំរបស់អ្ក�ឹកនាំប្្ជិតភា្ផ�លកាៃ់កៃូគោជាអធិបតបី។

សូមអបញជើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរកប៊ូសអព័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖
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គមគ�ៀនទតី ១៥៦ ៖ កមមេវិ្ តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក

« េហេម្ព័ន្ ្ឺ ជា ប្រព័ន្ នន ក្� ប្្់រប្ង �្រេ់សាេនាចបក ដដលគៅក្ញងគនាះ គ�ើង �ក កមមេវិ្ តី 

ោុំងអេ់ �្រេ់សាេនាចបក មក ោក់ វា គៅក្ញង ចុំណុច�ួម ម�ួ �រូចោក់វា ្រញ្ចជូលក្ញងប្រព័ន្ដតមួ� 

ប្រតធិ្រត្ធិ វា ជា កមមេវិ្តីមួ� ដដល េរាែធិក សាេនាចបក ោុំងអេ់ រានជា្រ់ ោក់ទង គៅក្ញង 

កធិច្ចប្រតធិ្រត្ធិក្�– គហើ� គ្្វើ វា ោុំងអេ់ គៅ គបក្ម ក្� ដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព » (Let Every Man  
Learn His Duty [ ករូនគេៀវគៅ, ឆ្នាុំ ១៩៧៦ ], ទុំព័� ២ ) ។ 

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គៅគ្លគយើងចូលរួមគៅក្នុងអង្គការៃិងកម្មវិធបីនានារបស់

ោសនាចពកគនារះគយើងទទួលបាៃ្ រជរ័យផ�លមាៃគៅក្នុងកម្មវិធបីៃិងអង្គការទាំងគនារះ។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរសំណួរ

ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់ឬ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

ង្រើ អរក្ារ និរកម្វិធដី នានា របស់ សាសនាច្ក បាន ្បទានពរ ដល់ ជដីវ្ិរ របស់អ្ក ោ៉ារ ដូចងម្ច ? ង្រើ កម្វិធដី កា្រព្កិច្ច 

ចំងោទះ្ពទះ ឬ កម្វិធដី អភិវ�្ឍ ខ្បួន បាន ្បទានពរ ដល់ជដីវិ្រ របស់ អ្ក ោ៉ា រដូចងមច្ ?

ង្រើ អ្ក នរឹ ចូលរួម កាន់ណ្រ ងពញងលញ ងៅក្នុរ កម្វិធដី យុវជន ឬ យុវនារ ីោ៉ារ ដូចងម្ច ? ងៅក្នុរ ថ្នាក់ សាលា នេងៃ អាទ្ិ្រ្យ ?  

ក្នុរ រា្្រដី ជួបជុ ្ំកមុ្្ួសារ ? ងៅក្នុរ ថ្នាក់ សិកាខាសាលា ?

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយ្ ំៃិតបោបល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលអង្គរោរនានារបស់សាសនាចក្រកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្របហើយ�ួយអ្ន្រ

ៃិងក្ួសារអ្ន្ររី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរោៃ់�រីវិតអស្់រល្បជាៃិច្ច។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៧

គេចក្តី ប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្�ទតី ២
បមបរៀៃទរី១៥៧៖បសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី២

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

សេចក្ដីកបកាេជា្ ្ចូវការទដី២

្្ះអម្ចាស់ជរែើកសតមង្ថា្រជ័យរែ វ្ជិែភា្និង្ រជ័យ្្ះវិហាររែរិសុ្រ្អាចផ្ល់ជៅឲ្យ្្រ់ែសម្ជិកសាសនាច្ក

តដលម្នភា្សក្ិសម។

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យៃឹ្រកសនមថាពួ្រប្រាៃមិតតេរានា្រ់ថដលជាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបហើយ្រំពុងថតរាៃចមងៃល់

ចបំោះសំណួរខលែះៗអំពរីសាសនាចក្រ។

• បតើអ្ន្រៃឹងបលើ្រទឹ្រចិតតេឲ្យមិតតេរបស់អ្ន្របធ្វើអ្វរីខលែះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបសូមអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វ�អុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈ

កបធាៃទរីមួយ៖

មធិត្ភក្ធិ វ�័ គកមេង ជាទតី បេឡាញ់ �្រេ់ ខ្ញុំ គអើ� គ�ើង ្ ឺជា មនេុ្ស ដដល េួ� េុំណួ� គោ�សា� គ�ើង ដឹង ថ្ 

េុំណួ� នាុំ គៅ�ក គេចក្តីពធិត ។. . .

« . . .ចមងៃល់ ្ ឺជា ទតីកុំគណើត នន ទតី្រនាទាល់ ។ អ្ក ខលៃះ អាច រាន អា�មមេណ៍ គអៀនខាមេ់ ឬ ថ្មធិន េ័ក្ធិេម 

គោ�សា� ពួកគ្ បាន �ក េុំណួ� ដដល ោក់ទង គៅនឹង ដុំណឹងល្អ ្រ៉ុដន្ ពួកគ្ មធិន ចាុំបាច់ រាន អា�មមេណ៍ 

ដ្រ្រ គនាះ គទ ។ ក្�េួ� េុំណួ� មធិន ដមន ជា េញ្ញា នន ភាពទន់ គខសា� គនាះ គទ វា ្ ឺជា ប្រែ្ជូល មួ� នន 

ក្��ីកចគបមើន ។

« បពះ បាន ្រញ្ជា គ�ើង ឲ្យ ដេ្វង�ក ចគមលៃើ� ចុំគោះ េុំណួ� �្រេ់ គ�ើង ( េរូម គមើល យ៉ាកុ្រ ១:៥–៦ ) គហើ� េួ� ដត អ្វតី ដដល គ�ើង 

ដេ្វង�ក ‹ គោ� ចធិត្ គសាមះ េ ្ឺ គោ� គសាមះ អេ់ ពតី ចធិត្ គោ� រាន គេចក្តី ែុំគនឿ គែឿ ដល់ បពះប្តីេ្ទ › ( ម�៉រូនណ ១០ :៤ ) ។ 

គៅគពល គ�ើង គ្្វើ ដរូគចានាះ គេចក្តីពធិត នន ក្�ណ៍ ោុំងអេ់ អាច បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ ដល់ គ�ើង ‹ គោ� បពះគចសាដា នន បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ › (ម�៉រូនណ ១០:៥) ។

« េរូម កុុំ ខាលាច គឡើ� េរូម េួ� េុំណួ� ។ េរូម ឆងៃល់ ្រ៉ុដន្ កុុំ េង្ស័� គឡើ� ! េរូម ក្ន់ខាជា្រ់ គៅនឹង គេចក្តី ែុំគនឿ នធិង ពនលៃឺ ដដល 

អ្ក បាន ទទួល �ួចគហើ� ជានធិច្ច » ( «The Reflection in the Water» [ ក្�ប្រែុុំ ពធិគេេ ប្រព័ន្អ្រ់�ំ សាេនាចបក 

េបរា្រ់ មែ្ធិមវ័� វ័�គកមេង ន្ងៃទតី ១ ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៩ ] គៅ LDS .org ) ។

• បតើកបធាៃអុ�ដូហ្វោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះថដលអាច�ួយដល់ៃរណ្រានា្រ់ថដលរាៃសំណួរអំពរីសាសនាចក្របនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមអំពរីមៃុស្សពរីរនា្រ់ប្មះបហលបវស៊ីអូៃិងរោូរា៉ាទិៃថដលពយាោម

ចង់ទទួលោៃៃិងយល់អំពរីបសច្រ្រីពិតរាមរោរសួរសំណួរ៖

បរុព្វកថា
អុំឡញង េតវត្ស�៍ ទតី ២០ កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា បាន សា�ភា� 

គៅទរូោុំង ដែនដតី ។ អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក បានអ្ធិសាឋាន េុុំ ក្� 

ដឹកនាុំោក់ព័ន្គៅនឹងលកខេខណ្ឌ ចុំគោះ ក្�ដតងតាុំង្រព្វែធិតភាព នធិង ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ 

ក្ញងបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ េបរា្រ់ េរាែធិក សាេនាចបក ដដល ជា ករូនគៅ �្រេ់ ែនជាតធិ 

អា្ហ្វធិក ។ វិវ�ណៈ ដ៏ ជាក់លាក់ ម�ួ បាន ប្រោន ដល ់ប្រធាន ដេ្ពនគេ៊ី� ដ្រុល�រូ 

េឹម្ឹរល គហើ� បតរូវ បានអះអាង ្រញ្ជាក់ ដល់ទតីប្ឹរកសា �្រេ់ គលាក គៅក្ញង ្ ណៈ 

ប្រធាន ទតី មួ� នធិង េរាែធិកនន ករូ�៉ុម នន ពួកសាវក ដ្រ់ ពតី� នាក ់គៅក្ញង បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ 

េលត៍ គលក គៅន្ងៃទតី ១ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៩៧៨ ។  គៅក្ញង េុំ្រុបត មួ� ដដលចុះ 

ន្ងៃទតី ៨ ដខកកកោ ឆ្នាុំ ១៩៧៨ ពួកគលាកបានប្រក្េ វិវ�ណៈ គនាះ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៧ ៖ គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ២

«បៅយប់្ លែឺថាលាថខបមសាឆ្នាំ១9៧២���បហលបវស៊ីអូ

រា៉ាទៃិោៃសញជឹង្ិតអំពរីរោរថស្វងរ្របសច្រ្រីពិតរបស់ក្ួសារ

ោត់។ោត់ៃិង្រិោរូោោៃបសី៊បអបងកតអំពរីសាសនា

ជាបកចើៃបែុថៃតេហា្រ់ដូចជាោមៃបំបពញៃូវភាពទបទសាអាតខាង

វិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្បសាះ។ោត់ៃិោយថា‹ខញនុំោៃសៃ្ទនា

ជាមួយកពះនាយបប់នាះបោយទូលសំុ�ំៃួយ›»(«Elder 
Helvécio Martins of the Seventy»Ensign

ថខឧសភាឆ្នាំ១990ទំពព័រ១60)។

បែុនាមៃន ង្ៃបករោយម្រពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាោៃម្រ

ដល់្ ្ទះរបស់ព្ួរប្បៅរីយែូបដចាបៃរូកបបទសបកបស៊ីល។

ថអលបឌើររា៉ាទរីៃោៃៃឹ្រចាំថា«បៅកោថដលយុវ�ៃទាំងពរីរ

នា្រ់បនាះោៃបោះ�ំហាៃចូលម្រ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់បយើងភាលាមបនាះ

ភាពងងឹតៃិងភាពរសាប់រសល់ខាងវិញ្ញាណទាំងអស់របស់ខញនុំ

កតូវោៃរលាយោត់មួយរំបពចបហើយកតូវោៃោ្់រ�ំៃួសវិញ

បោយភាពសងៃប់សាងាត់ថដលឥ�តូវខញនុំដឹងថាវោៃម្រពរីឥទ្ធិពល

នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(បោយMark Grover, The 
Autobiography of Elder Helvécio Martins
[ឆ្នាំ១994]ទំពព័រ43)។

បៅបពលបហលបវស៊ីអូៃិងរូោថដលជា្រូៃបៅ

�ៃជាតិអា្ហ្វិ្រោៃសៃ្ទនាជាមួយអ្ន្រ្្សព្វ្សាយ

សាសនាបនាះបហលបវស៊ីអូោៃសួរអំពរីតួនាទរីរបស់កបជា�ៃ

ថស្ប្រប្មបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។រា៉ាទិៃោៃដឹងថាបៅកោបនាះបោលៃបោោយសាសនាចក្រោៃោ្រ់្រំហិតចំបោះបុរស

ថស្ប្រប្មថដលជា្រូៃបៅ�ៃជាតិអា្ហ្វិ្រពរីរោរកតូវោៃថតងរំាងបព្វ�ិតភាព។បរឿងបៃះោៃនាំឲ្យពួ្រប្សួរសំណួរបថៃថែម

បទៀតដល់ព្ួរអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា។

• បបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពក្ួសាររា៉ាទិៃបតើសំណួរអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចៃឹងសួរបៅបពលអ្ន្រោៃដឹងអំពរីរោរោ្រ់្រំហិត

ចំបោះបព្វ�ិតភាព?

សូមបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមថដលជាចំថណ្រមួយនៃបសច្រ្រីថណនាំបៅរោៃ់បសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី២។

(អ្ន្រអាចៃឹងចង់បោះពុម្ពចបាប់នៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្សថដលពុំទាៃ់រាៃ្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរសករាប់ឆ្នាំ

២0១3)។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ឲ្យឮបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរ

ថដលបុ្្គលរានា្់រៗអាចៃឹងរាៃអំពរីរោរោ្់រ្រំហិតចបំោះបព្វ�ិតភាព។

« បពះ្ម្ពតី� ម�មន ្រគបងៀន ថ្ ប្្់រ ‹ មនុេ្ស ោុំងអេ់ ក៏ ដរូចោនាគៅ ចុំគោះ បពះ › �ួម ‹ ោុំង គ ម្ នធិង េ ោុំង បាវ គ្ នធិង គេ�ី 

ោុំង ប្រុេ នធិង បេតី ›( នតីនហ្វទតី ២ ២៦:៣៣ ) ។ គពញ ោុំង ប្រវត្ធិសាបេ្ នន សាេនាចបក មនេុ្ស ោុំងអេ់ នន អេ់ ោុំង 

សាេន៍ នធិង ជាតធិពន្ គៅក្ញង ប្រគទេ ជាគបចើន បាន បែមុែទឹក នធិង បាន �េ់គៅ ជា េរាែធិក ដ៏ គសាមះបតង់ នន សាេនាចបក ។ 

អុំឡញងគពល �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ គៅរាន ែតីវិត រាន ្រុ�េ ដេ្ក គ្ម ពតី� ្រតី នាក់ ដដលជា េរាែធិក នន សាេនាចបក បតរូវបាន 

ដតងតាុំង ឲ្យ រាន ្រព្វែធិតភាព ។ ក្លពតី គដើម គៅក្ញង ប្រវត្ធិសាបេ្ ថ្នាក់ ដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន ្រញ្្រ់ ក្�អនុញ្ញាត ឲ្យ 

រាន ្រព្វែធិតភាព ដល ់្ុរ�េ ដេ្ក គ្ម ដដល រាន ពរូែអុំ្ររូ� អា្ហ្វធិក ។ កុំណត់បតា សាេនាចបក ពុុំ បាន ែ្ល់ នរូវ ក្� �ល់ ដឹង 

ចបាេ់លាេ់  គៅក្ញង ចបា្រ់គដើម នន ក្� អនុវត្ គនះគទ » ។

• បតើសំណួរណ្ខលែះអំពរីរោរោ្់រ្ំរហិតបព្វ�ិតភាពថដលអាចកតូវោៃបឆលែើយរាមរយៈបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញ�ួរថដលថ្លែងថា«្រំណត់ករានៃសាសនាចក្រពុំោៃ្្ល់ៃូវរោរយល់ដឹងចបាស់លាស់អំពរីរោរអៃុវតតេថបបបៃះ

ពរីបដើមដំបូងប�ើយ»។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាខណៈថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃអាចៃឹង្ ្ល់ៃូវមូលបហតុថដលបុរស

អំបូរអា្ហ្វិ្រមិៃកតវូោៃថតងរំាងឲ្យរាៃបព្វ�ិតភាពមួយរយៈបនាះមូលបហតុទាំងបនាះកបថហលមិៃកតឹមកតូវប�ើយ។

បសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ថដលបទើបថតោៃអាៃរួចរាៃតំណ្ងឲ្យតថំណងជា្ លែតូវរោរបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

សូមអបញជើញសិស្សប្្សងបទៀតឲ្យអាៃៃូវ្រថា្រណ្ឌដូចខាងបករោមពិពណ៌នាអំពរីអ្វរីថដលក្ួសាររា៉ាទរីៃោៃបធ្វើបនាទាប់ពរីពួ្រប្

ោៃដឹងអំពរីដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ៖

ណអលសឌើរសហលសវេម៊ីអូមា៉ាទិៃ

ការង្លែើយតបចងំពាោះេំណួរ

លរំាកៗ

ប្រធាន ្រ៊�ដ៍ គេ ផាកកឺ បាន 

្រគបងៀនថ្ ៖ « ប្រូ្រគបងៀន រានាក់  បតរូវ 

�ំពឹង ថ្នឹងរានេុំណួ�ពធិបាកៗ បតរូវបាន 

គចាទ ជាញឹកញា្រ់ ។ ជាញឹកញា្រ់ 

េុំណួ� ោុំងគនះ ្ឺមធិន ែ្ល់នរូវចគមលៃើ� 

ដដលោ្រ់ចធិត្ នធិង េក្់រចធិត្ គនាះគទ ។ 

ប្រូ្រគបងៀន រានាក់ ពុុំ អាច ដឹង អ្វតីៗ 

ោុំងអេ់គឡើ� ។ បពះអរាចាេ់ 

ពុុំោន់ បាន គ្រើក េដមង្ អ្វតីៗប្្រ់ យ៉ាង 

គទ ។ ្រ៉ុដន្ ចុំគោះប្រូ្រគបងៀន េុំណួ� 

នឹងគកើតរាន េួ� អុំពតី អ្វតីប្្រ់យ៉ាង ។  

[ប្រូ្រគបងៀន] ្្រ្តី រាន ចធិត្រា្រសា� 

នធិយ�ថ្ ‹ ខ្ញុំពុុំដឹង គទ › ។ 

ជាញឹកញា្រ់ គនាះនឹង ជា ចគមលៃើ�ពធិត ដត 

មួ�្ត់ » (Teach Ye Diligently 
[ ឆ្នាុំ ១៩៧៥ ], ទុំព័� ៦៥ ) ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៧ ៖ គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ២

ក្ួសាររា៉ាទិៃោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របៅន្ងៃទរី២ថខ្រ្រកោឆ្នាំ១9៧២បហើយោៃបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។បៅបពល្រូៃកបុសច្បងរបស់ព្ួរប្រា៉ា្ឹសោៃទទួលពររបស់បលា្រអយ្យបរោរបស់ោត់្រ្ននុងបនាះោៃសៃយាថា

ោត់ៃឹង្ សាយដំណឹងល្អ។បទាះជារាៃរោរោ្់រ្រំហិតបព្វ�ិតភាពបៅកោបនាះថដលោៃរារាំងរា៉ា្ឹសមិៃឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្

បពញបរា៉ាង្រ្រី្រ៏ឪពុ្ររាដាយោត់ោៃបបើ្រ្ ណៃរីសៃ្សំកោ្់របចញ្ សាយសាសនាឲ្យោត់ថដរ។បៅឆ្នាំ១9៧៥សាសនាចក្រ

ោៃកបរោសថាកពះវិហារបរិសុទ្ធៃឹងកតូវសាងសង់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបៅផ្�តូកបបទសបកបស៊ីល។បដើម្បរី�ួយដល់រោរនរអរ្គស

បងកសរីរា៉ាទិៃោៃល្់របក្ឿងអលរ្ការរបសោ់ត់។បងកបសុរា៉ាទិៃោៃបបកមើបោយបសាមះកតង់ជាសរា�ិ្រនៃ្ ណៈ្រម្រោរ

សាធារណៈសករាប់កពះវិហារបរិសុទ្ធ។ក្ួសាររា៉ាទៃិោៃបធ្វើរោរលះបង់ទាំងបៃះបទាះជាពួ្រប្ោៃដឹងថាពួ្រប្ៃឹងពុំរាៃ

ឱរោសទទួលពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្រ្រី។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាក្ួសាររា៉ាទិសរាៃឆៃ្ទៈទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយបបកមើបោយបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

បទាះជាព្ួរប្រងឥទ្ធិពលបោយរោរោ្រ់្រំហិតបព្វ�ិតភាពបៅកោបនាះដូបច្នះ?

បនាទាប់ពរីសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះសូមអាៃចបមលែើយរបស់បងកបុសរា៉ាទរីៃ៖

« ‹គ�ើង បាន �កគេើញ គេចក្តីពធិត គហើ� ោមនអ្វតី នឹង ្រញ្្រ់គ�ើង ពតី ក្� �េ់គៅតាម គេចក្តីពធិត គនាះ 

គទ › ។. . . គៅគពល បពះវិញ្ញាណ បបា្់រអ្ក ថ្ ដុំណឹងល្អ ពធិត គតើអ្ក អាច ្រដធិគេ្ គោ� �គ្រៀ្រណា ?» 

( គៅក្ញង « Elder Helvécio Martins of the Seventy,» ទុំព័� ១០៦ ) ។ 

 

 

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបោយសារថតក្ួសាររា៉ាទរីៃោៃទទួលទរីបនាទាល់រាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះព្ួរប្អាចបដើរ

បឆ្ពះបៅមុខទុ្រចិតតេបលើកពះអរាចស់បោយមៃិ្ិតពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ពុំយល់បនាះប�ើយ។

• បតើក្ួសាររា៉ាទិៃបធ្វើជា្ ំរូមួយសករាប់អ្ន្របៅបពលអ្ន្ររាៃចមងៃល់បោយរបបៀបណ្?(បយើងអាចបរាងឲ្យជាប់បៅៃឹងអ្វរី

ថដលអ្ន្រោៃដឹងរួចបហើយបនាះបហើយឈរឲ្យរឹងរំារហូតដល់ទទួលោៃចំបណះដឹងបថៃថែម)។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើក្ួសាររា៉ាទិៃពូ�អំបូអា្ហ្វិ្ររាប់ោៃ់បទៀតបៅ្រ្ននុងជាតិសាសៃ៍ជាបកចើៃកបប្ទ

ោៃម្រសាគល់ៃូវបសច្្ររីពិតបពញបលញនៃដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងបណ្ដាទស្សវត្សរ៍មៃុៃឹងរាៃវិវរណៈឆ្នាំ

១9៧៨បៅបទៀត។ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងទរីក្រុងសលត៍បល្រោៃទទួលសំបុកតជាបកចើៃម្រពរីអ្ន្រថកបចិតតេថដល

មិៃទាៃ់ោៃក�មុ�ទឹ្របៅ្រ្ននុងកបបទសៃរីបហ្សរោី៉ាៃិងហាគណ្បស្នើសុំឲ្យរាៃអ្ន្រ្្សព្វ្សាយសាសនាជាបកចើៃបញជតូៃបៅរោៃ់

អា្ហ្វិ្រ។អស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃពិចារណ្កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃអំពរីបរឿងបនាះ

បែុថៃតេព្ួរបលា្រោៃរាៃអារម្ណ៍ថាបពលបវលាពុំទាៃ់ម្រដល់បៅប�ើយបដើម្បរីបញជតូៃពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបៅអា្ហ្វិ្រ

ជា្រថៃលែងថដលសរា�ិ្រ្រ្ននុងមូលោឋាៃៃឹងពុំអាចបធ្វើជាអធិបតរីឬបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធបៅប�ើយបនាះ។

េរូម បបា្រ់េធិេ្ស ថ្គេចក្តីប្រក្េ ជាែលៃជូវក្� ទតី ២រាននរូវក្� ប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� អុំពតី វិវ�ណៈ មួ� ដដល 

ប្រធាន ដេ្ពនគេី៊� ដ្រុល�រូ េឹម្រឹល បាន ទទួលគៅន្ងៃទតី ១ ដខ មធិ្ុនា ឆ្នាុំ ១៩៧៨ ។ េរូមអគញ្ើញ 

េធិេ្ស រានាក់ឲ្យ អាន កថ្កណ្ឌ ទតី មួ� គៅ បតង់ ឃ្លា « ្រង្រ្អជូនប្រុេជាទតីបេឡាញ់ » ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម 

អគញ្ើញ េធិេ្ស ក្ញង ថ្នាក់ឲ្យ គែ្ទៀង តាម គោ��កគមើល អ្វតី ដដល ថ្នាក់ដឹកនាុំ សាេនាចបក បាន រាន ប្រសាេន៍ 

ថ្ ពួកគលាក បាន គ្្វើ ជា សាក្សតី ។ 

• បតើថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃបមើលប�ើញទូទាំងថ្ៃដរីអំពរីអ្វរីខលែះ?

• បតើថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រកតូវោៃបំ្ុស្ ំៃិតអ្វរីខលែះបៅបពលពួ្របលា្រោៃបធ្វើជាសា្រ្សរីអំពរី្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់?

(បំណងកោថានាបដើម្បរី្ ល្់ពរ�ព័យនៃដំណឹងល្អទាំងអស់បៅដល់សរា�ិ្រស្រ្ិសមទាំងអស់)។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌបនាទាប់(ថដលចាបប់្្ើមកតង់(«សូមយល់ពរីបសច្រដ្រីសៃយាទាំងឡាយ»)ឲ្យឮៗ។

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថស្វងរ្ររបបៀបថដលថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃបធ្វើស្រម្ភាពបលើបំណងកោថានាដ៏បំ្ុស្ំៃិតរបស់

ព្ួរបលា្រ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៧ ៖ គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ២

• បតើកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�ឹមបឹលៃិងថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រប្្សងបទៀតោៃបធ្វើស្រម្ភាពបលើបំណងកោថានាដ៏

បំ្ ុស្ំៃិតរបស់ពួ្របលា្របោយយរបបៀបណ្?

• បតើបរឿងបៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីព្ួរពយារោរីោ៉ាងណ្ខលែះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបសច្រ្រីពិតដូច

តបៅបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ួក្យាការីបាៃផស្ងរកការ�ឹកនាំរបស់ព្រះអមាចាស់គៅក្នុងការ�ឹកនាំោសនាចពក)។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាឃ្លា«បោយយល់ពរីបសច្រ្រីសៃយាទាំងឡាយថដលោៃបធ្វើបោយពួ្រពយារោរី»។

• បតើឃ្លាៃិងកបបោ្បៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីអ្វរីថដលពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រោៃដឹងអំពរីរោរោ្រ់្រំហិតបព្វ�ិតភាព

ោ៉ាងណ្ខលែះ?(ព្ួរបលា្រោៃដឹងថាបៅបពលខលែះបុរសស្រ្ិសមទាំងឡាយៃឹងរាៃឱរោសបដើម្បរីទទួលោៃ

បព្វ�ិតភាព)។

សូមពៃ្យល់ថាអស់ជាបកចើៃឆ្នាំពរីមុៃឆ្នាំ១9៧៨្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃពិភា្រសាបហើយ

អធសិាឋាៃអំពរីរោរោ្រ់្ំរហិតបព្វ�ិតភាពបៃះ។ពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំរាៃអារម្ណ៍ថាវិវរណៈ្ឺចាោំច់កតវូរាៃបដើម្បរីរាៃរោរ

ផ្លាស់ប្តូរៃូវរោរោ្់រ្រំហិតបៃះថដលោៃសាថាបនាប�ើងជាយូរម្រអស់មួយសតវត្សៃ៍បហើយបនាះ។បពលខលែះសំណួរបៃះ

ោៃដិតជាប់ោ៉ាងខាលាំង្រ្ននុងចិតតេរបសក់បធាៃ�ឹមបឹលបហើយជាញឹ្រញាប់បលា្រោៃបចញបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធថតរានា្រ់ឯង

បដើម្បរីអធិសាឋាៃអំពរីបរឿងបនាះ។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវ្រថា្រណ្ឌពរីរបនាទាប់បទៀតបោយចាប់ប្្ើមកតង់«កទង់ោៃឮោ្រ្យអធសិាឋាៃទាំងឡាយរបស់

បយើង»ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមថស្វងរ្រចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបសក់បធាៃ�ឹមបឹល

ជាទរីកបឹ្រសាទរីមួយបៅ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងសរា�ិ្រដប់រូបនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ។

• បតើអ្វរីជាចបមលែើយរបស់កពះអរាចស់ចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបស់ពយារោរីរបស់កទង់?

• បតើបរឿងបៃះបបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់ដ្ឹរនាំសាសនាចក្ររបស់កទង់?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆលែើយតប

សូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះអមាចាស់�ឹកនាំោសនាចពករបស់ពទង់តាមរយៈ្ ួក្យាការី

របស់ពទង់)។

សូមពៃ្យល់ថាវិវរណៈបៃះរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងខាលាំងបលើមៃុស្សបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃអំពរីរបបៀប

ថដលបហលបវស៊ីអូរា៉ាទិៃៃិង្ រិោរបស់ោត់រូោោៃបឆលែើយតបបៅបពលពួ្រប្ោៃដឹងអំពរីវបនាះ៖

«ខញនុំពុំអាចទប់អារម្ណ៍ោៃបទ។រូោៃិងខញនុំោៃចូលបៅបៃ្ទប់បដ្ររបស់បយើងលុត�ង្គង់ចុះបហើយោៃអធិសាឋាៃ។បយើងោៃ

យំខណៈបពលថដលបយើងអរ្ុណដល់កពះវរបិរាសួ្ ៌ចំបោះកពឹតតេិរោរណ៍មួយថដលបយើងោៃកោៃ់ថតសុបិៃតេចង់ោៃបែុបណ្ណះ។

ន ង្ៃបនាះោៃម្រដលោ់៉ាងពិតបហើយវបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់ ងយើរ»(Autobiography ទំពព័រ69–៧0)។ក្ួសារ

រា៉ាទៃិោៃ្ សាភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។្រូៃកបុសរបស់ព្ួរោត់រា៉ា្ឹស្ឺជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ�ៃជាតិអា្ហ្វិ្រ

ដំបូងប្បំ្ ុតថដលបបកមើបបស្រ្រម្បនាទាប់ពរីទទួលវិវរណៈបដើម្បរីបញ្ចប់ៃូវរោរោ្រ់្រំហិតចបំោះបព្វ�ិតភាព។បហលបវស៊ីអូ

រា៉ាទៃិោៃរោលាយជាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាព្រ្ននុងមូលោឋាៃបហើយទរីបំ្ុតកតវូោៃបៅឲ្យបបកមើជាសរា�ិ្ររានា្រ់នៃ្រូរ៉ុមទរីពរីរនៃ

ព្ួរចិតសិបនា្់រ។

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងអ�ំនុងបពលោ៉ាងខលែរីបករោយពរីវិវរណៈថដលោៃបញ្ចប់រោរោ្រ់្រំហិតបព្វ�ិតភាពកតូវោៃទទួលបនាះពួ្រ

អ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាជាបកចើៃកតូវោៃបញជតូៃបៅរោៃ់ទ្វរីបអា្ហ្វិ្រ។កពះវិហារបរិសុទ្ធជាបកចើៃកតូវោៃសាងសង់បៅបលើ

ទ្វរីបបនាះបហើយមៃុស្សរាប់រយរាប់ោៃ់នា្រ់ោៃទទួលពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អសករាប់ខលែលួៃប្ៃិងសករាប់ដៃូរាថដល

ថច្រឋាៃបៅរបស់ព្ួរប្។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាសិស្សកបថហលជាៃឹងសួរថាបហតុអ្វរីសាសនាចក្រពុំថតងរាំងបុរស�ៃជាតិអា្ហ្វិ្ររាៃបព្វ�ិតភាព្រ្ននុង

មួយរយៈបពលបនាះ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងបឆលែើយសំណួរបៃះ។

សូមបញ្ជា្់រថាវសមរម្យបដើម្បរីពៃ្យល់ដល់អ្ន្រដនទថាបយើងពុំដឹងថាបហតុអ្វរីោៃជាចាប់ប្្ើមរាៃរោរោ្រ់្រំហិតបព្វ�ិតភាព

ដបូចានាះបទ។បថៃថែមពរីបលើបនាះបយើងអាចថច្រចាយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីពិតថដលបយើងដឹង។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់

បោងបៅបលើបសច្្ររីពិតថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូមបញ្ចប់បោយរោរអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយអារម្ណ៍ៃិង

ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ្ ងថដរ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៨

ក្�ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ
បមបរៀៃទរី១៥៨៖រោរពបៃលែឿៃ្ិរច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

កពោះអមាចាេ់កំពរុ្ពសៃ្ឿៃកិច្ការរបេ់កទ្់

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យបដើរពរីក�ុងរាខាងបៅក�ុងរាខាងបទៀតនៃបៃ្ទប់ថានា្រ់បរៀៃបោយបល្បឿៃធម្រា។បនាទាប់ម្រសុំសិស្សឲ្យបដើរ

ឆលែងរោត់បៃ្ទប់ម្ងបទៀតបហើយបដើរ្រ្ននុងដំបណើរបលឿៃឬបបងកើៃបល្បឿៃ។ខណៈថដលសិស្ស្ំរពុងបដើរឆលែងរោត់បៃ្ទប់ជាបលើ្រទរីពរីរ

សូមសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរពបៃលែឿៃអ្វរីមួយរាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(បបងកើៃបល្បឿៃវ)។បតើរាៃមូលបហតថុបបណ្ខលែះថដលមៃុស្សអាចៃឹងពបៃលែឿៃ

ឬបបងកើៃបល្បឿៃរោររ្របនាះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧3ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងរាមថស្វងរ្រអ្វរី

ថដលកពះអរាចស់ោៃរាៃបៃ្ទតូលថាកទង់ៃឹងពបៃលែឿៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្ចបំោះកទង់?

បោងបៅបលើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៧3ថអលបឌើររព័សុលអិមណិលសុៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«បពលបវលា

នៃរោរពបៃលែឿៃបនាះ្ឺជាបពលឥ�តូវបៃះបហើយ»(«Thus Shall My Church Be Called»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ

១990ទំពព័រ១៧)។សូមសរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងរស់គៅក្នុងពោមួយផ�លព្រះអមាចាស់

កំ្ ុង្ គៃលឿៃកិច្ចការរបស់ពទង់។

• បតើអ្ន្រោៃបធ្វើជាសា្រ្សរីថាកពះអរាចស់្ំរពុងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់រាមរបបៀបណ្ខលែះ?

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១33:១0ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមថស្វងរ្រ

ៃូវអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរបៃះ្ល្់បោបល់អំពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ៃឹងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបសក់ទង់។

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះ្ ្ល់បោបល់ដូចបមតេចខលែះអំពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចស់ៃឹងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបសក់ទង់?(បដើម្បរី�ួយមៃុស្ស

បកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ)។

សូមោ្រ់បរ្ហាញរូបភាពកបធាៃថស្ពៃបស៊ីរដបុលយូ�ឹមបឹល( ងសៀវងៅ សិល្បៈ ដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ២009]ទំពព័រ១33,

សូមបមើល្ងថដរLDS .org)។សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងបពលរោរបបកមើរបស់កបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�ឹមបឹល្រ្ននុងនាមជា

កបធាៃសាសនាចក្រកពះអរាចស់ោៃពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់។ឧទាហរណ៍្រិច្ចរោរ្ ្សព្វ្សាយសាសនាោៃពកងរី្របហើយ

សាសនាចក្រោៃបោះពុម្ព្រំថណ្្រីនៃកពះ្ម្ពរីរ។បៅបពលបលា្របលើ្រទឹ្រចិតតេដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រឲ្យបោះ�ំហាៃ

បឆ្ពះបៅមុខបនាះកបធាៃ�ឹមបឹលោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាសាសនាចក្រ«ោៃបញ្ប់�ំហាៃបៅកតង់្រថៃលែងខលែះយូរល្ម

ក្ប់កោៃ់បហើយ»(«Let Us Move Forward and Upward»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ១9៧9ទំពព័រ៨២)។

បលា្រ្រ៏ោៃបបកងៀៃ្ ងថដរថា«បយើងកតូវថតពកងរី្ររោរបោះ�ំហាៃរបស់បយើងបហើយកតវូថតបធ្វើវឥ�តូវបៃះ»(Always  
a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year»Ensignថខ្រញ្ញាឆ្នាំ

១9៧៥ទំពព័រ3)។

បរុព្វកថា
តាុំង ពតី ក្� ចា្រ់ គែ្ើម នន ក្� សាដា�គឡើងវិញ កធិច្ចក្� នន បពះអរាចាេ់ បាន ពបងតីក គៅទរូោុំង 

ពធិភពគលាក ។ គ�ើង �េ់គៅក្ញង ែុំនាន់ ម�ួ ដដលបពះអរាចាេ់ កុំពុង ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� 

�្រេ់បទង់ ។ �ុវវ័� នន សាេនាចបក រាន្នធាន  នធិង ឱក្េជាគបចើន គដើម្តី �ួម 

ចុំដណក ចុំគោះ ក្� ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។
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• បតើអ្ន្រ្ិតថាកបធាៃ�ឹមបឹលចង់រាៃៃព័យោ៉ាងណ្

បៅបពលបលា្ររាៃកបសាសៃ៍ថាបយើងកតូវថត

«ពកងរី្ររោរបោះ�ំហាៃរបស់បយើង»?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបមួយចៃំួៃថដលកពះអរាចស់

្រំពុងពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់បច្ចនុប្បៃ្នបៃះៃិងរបបៀប

មួយចំៃួៃថដលព្ួរប្អាចចូលរួមបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់កទង់

សូមបធ្វើស្រម្ភាពដូចខាងបករោម៖

សូមបំថប្រសិស្សជាបរីក្រុមបហើយ្ ្ល់

ដល់សិស្ស្រ្ននុងក្រុមៃិមួយៗៃូវចបាប់

ចមលែងនៃ្រិច្ចរោរបបកងៀៃមួយដូចខាងបករោម។សូម

្្ល់ដល់សិស្សៃូវរយៈបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីសិ្រសា

ៃិងបកតៀមខលែលួៃបដើម្បរីបបកងៀៃរាម្រិច្ចរោររបស់ពួ្រប្ដល់មិតតេរួ

មថានា្រ់។បនាទាប់ពរី្ល្់បពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមបរៀបចំ

សិស្សជាក្រមុៗថដលរាៃបរីនា្រ់បោយរាៃសិស្សរានា្រ់ពរី

ក្ុរមបដើមៃិមួយៗ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យផ្លាសប់វៃោនា

បកងៀៃក្រុមរបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចស់្រំពុង

ពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កទង់ៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្អាចចូលរួម

្រ្ននុង្រិច្ចរោរបនាះ។

កិច្ការបសក្ៀៃទដី១៖ការពសៃឿ្ៃកិច្ការ្ ្សព្វ្សាយសាេនា

ប្រធាន ដេ្ពនគេី៊� ដ្រុល�រូ េឹម្រឹល បាន បបា្់រពួក្រ�ិេុទ្ ថ្ បពះអរាចាេ់ បាន គ�ៀ្រចុំ គដើម្តី គ្រើក ោវា េបរា្រ់ ពួកគ្ 

ឲ្យដចកចា�ដុំណឹងល្អ �ួមោុំង គៅក្ញង ជាតធិសាេន ៍ដដល ពុុំ អនុញ្ញាត ឲ្យ រាន កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា ែងដដ� ។ គោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ 

គោ� គលាក ក៏បាន រានប្រសាេន៍ ថ្ ពួក្រ�ិេុទ្ ចាុំបាច ់បតរូវ គបតៀម ខលៃលួន ឯង គដើម្តីទទួល�ក ឱក្េ គនាះែងដដ� ។ ប្រធាន េឹម្រឹល 

ក៏បាន ដ្លៃងទតី្រនាទាល់ ថ្ គ្រើ �ុវែនប្្រ់�រូ្រ គបតៀម ខលៃលួន ្រគបមើ គ្រេកកមមេ គពញគរា៉ាង គនាះបពះអរាចាេ់ នឹង គ្រើក ោវា គហើ� ែល្់ មគ្យាបា� មួ� 

េបរា្រ់កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា គដើម្តី គចញគៅ គពញពធិភពគលាក ោុំងមរូល ។ គលាក បាន ប្រក្េ ថ្ ៖

« ខ្ញុំ ដឹង ថ្ ពួកគ្ រាន វាុំងនន ដរូចជា វាុំងនន ដដក នធិង វាុំងន ន ឬេ្សតី ។ ខ្ញុំដឹង ថ្ វាលុំបាក ខាលាុំង 

គោ�សា� គ�ើងបាន ខធិតខុំ្រគញ្ចញេមតថែភាពខលៃះ គហើ� ។. . . « ្រ៉ុដន្ខ្ញុំ អាចគមើល គេើញ ថ្ 

វាោមន គហតុ ែលល្អគទ ដដល បពះអរាចាេ់ នឹង គ្រើក ោវា�  ដដលគ�ើង ពុុំ បាន គបតៀម ខលៃលួនគដើ� ចរូល គៅ 

គនាះ ។ គហតុអ្វតី ក៏ បទង់ ្ ្រ្តី ្រុំបាក់ វាុំងនន ដដក ឬ វាុំងនន ឬេ្សតី ឬ វាុំងនន គែ្សងគទៀត គ្រើ គ�ើង ពុុំ 

គបតៀមខលៃលួន គដើម្តី គដើ� ចរូល ែងគនាះ ? «When the World Will Be Converted,» Ensign 

ដខ តុលា ឆ្នាុំ ១៩៧៤ ទុំព័� ៥, ៧ ) ។

េរាែធិក នន សាេនាចបក បាន គ្្វើតាម ក្� ទរូនាមន �្រេ់ប្រធាន េឹម្រឹល គហើ� បាន គបតៀម ខលៃលួន គដើម្តី ដចកចា�ដុំណឹងល្អ ។ 

អុំឡញងក្�ដឹកនាុំ�្រេ់ ប្រធាន េឹម្រឹល គនាះ ចុំនួន អ្ក ែ្សព្វែសា�សាេនា គពញគរា៉ាង បានគកើន គឡើង គបចើនជាង ៥០ ភា្ �� ។ 

គៅ ចុង ឆ្នាុំ ១៩៨០ នធិង គដើម ឆ្នាុំ ១៩៩០ �ោឋាភធិបាល អាលលៃឺម៉ង់ ខាង គកើត ប្រគទេជាតធិោុំងឡា�គៅ ក្ញង េហភាព េរូគវៀត ពតី គដើម នធិង 

ប្រគទេជាតធិនានាឯគទៀត ជាទតីកដនលៃងដដល កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា� សាេនា បតរូវ បាន ោក់កុំហធិត ពតីមុន គនាះ បាន ចា្់រ គែ្ើម អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្ក 

ែ្សព្វែសា�សាេនា ចរូល គៅ ដចកចា� ដុំណឹងល្អ គៅក្ញង ប្រគទេ ោុំងគនះ ។ ក្�ពយាក�ណ៍ �្រេ់ ប្រធាន េឹម្រឹល បតរូវ បាន ្រុំគពញ ។

គៅក្ញង ដខ តុលា ឆ្នាុំ ២០០៨ ប្រធាន ្រូរា៉ាេ គអេ ម៉នេុន បាន ដ្លៃង ្រញ្ជាក់គឡើងវិញ នរូវ ដុំ្ររូនាមន ដដល ប្រធាន េឹម្រឹល បានែ្ល់ 

ឲ្យថ្ ៖

« គៅរាន . . .តុំ្រន់ ជាគបចើន គៅក្ញងពធិភពគលាក ដដល ឥទ្ធិពល �្រេ់ គ�ើងគៅ រាន កបមធិត គហើ� 

ជាកដនលៃង ដដល គ�ើង ពុុំ បតរូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យដចកចា� ដុំណឹងល្អ គោ�គេ�ី  ។ ក៏ដរូចជា ប្រធាន 

ដេ្ពនគេ៊ី� ដ្រុល�រូ េឹម្រឹល ក្លពតី ៣២ ឆ្នាុំ មុន ខ្ញុំេរូម គលើក ទឹកចធិត្អ្ក ឲ្យ អ្ធិសាឋាន េុុំ ក្� 

គ្រើក តុំ្រន់ ោុំងគនាះ គដើម្តី គ�ើងអាច ដចកចា� ជាមួ�ពួកគ្ នរូវ គេចក្តីអុំណ� នន ដុំណឹងល្អ ។ 

គៅគពល គ�ើង បាន អ្ធិសាឋាន ក្ញងក្� គឆលៃើ�ត្រចុំគោះ ក្� អង្វ� ក� �្រេ់ ប្រធាន េឹម្រឹល គនាះ 

គ�ើង បានគេើញ អព្ជូតគហតុ គ្រើក េដមង្ ពតី ប្រគទេ មួ�គៅ ប្រគទេម�ួ ដដល ក្លពតីមុន បាន 

្រធិទ ោវា�ចុំគោះ សាេនាចបក  បតរូវ បាន គ្រើកោវា�ឲ្យ សាេនាចបក ចរូលវិញ ។  ក្�ណ៍ដរូគច្ះ នឹង គកើតគឡើង ម្ងគទៀត 
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គៅគពល គ�ើង អ្ធិសាឋាន គោ�គេចក្តីែុំគនឿ (« Welcome to Conference» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ 

វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០០៨ ទុំព័� ៦ ) ។

េរូម ចង្អញល ្ររ្ហាញ ថ្ គៅគពល ប្រធាន េឹម្រឹល បាន គលើក ទឹកចធិត្ ដល់ េរាែធិក សាេនាចបក ឲ្យ ពបងតីកែុំហាន �្រេ់ ពួកគ្ គនាះគលាក 

បាន ្រញ្ជាក់អុំពតីទុំនួលខុេបតរូវមួ��្រេ់�ុវែនប្្់រ�រូ្រក្ញងសាេនាចបក ។ េរូមអគញ្ើញ េរាែធិករានាក់ ពតី បកុម �្រេ់អ្ក ឲ្យ អាន 

នរូវគេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ដរូចខាង គបក្ម ឲ្យ ឮៗ ៖

« េុំណួ� បតរូវបាន េួ� ជាគ�ឿ�ៗ ថ្ ៖ គតើ �ុវែន ប្្រ់�រូ្រ ្ ួ�ដត ្រុំគពញ គ្រេកកមមេ ដដ� ឬគទ ? 

គហើ� ចគមលៃើ� បតរូវ បាន ប្រោន ឲ្យគោ�បពះអរាចាេ់ ។ ្ឺ ‹ពធិតដមនគហើ�› ។ �ុវែន ប្្រ់�រូ្រ 

្្រ្តី ្រុំគពញ គ្រេកកមមេ  » («When the World Will Be Converted» ទុំព័� ៨ )។ 

 

 

េរូម�ំឮកេរាែធិកននបកុម�្រេ់ អ្កថ្ ពួកពយាក្�ី បាន ្រន្ គលើក ទឹកចធិត្ �ុវែន ដដល េក្ធិេម នធិង រាន េមតថែភាព ប្្់រ�រូ្រ  ្រគបមើ 

គ្រេកកមមេ គពញគរា៉ាង ។ ពួកពយាក្�ី ក ៏សាវា្មន៍ ដល ់�ុវនា�ី ឲ្យ ្រគបមើ គ្រេកកមមេ គពញគរា៉ាង ែងដដ� គ្រើ ពួកគ្ រាន្រុំណង ចង់ គ្្វើ  ។ 

គៅ ដខ តុលា ឆ្នាុំ ២០១២ ប្រធាន ្រូរា៉ាេ គអេ ម៉នេុន បាន ប្រក្េ អុំពតី ក្� ផាលាេ់្រ្ជូ� អា�ុដដល តបមរូវ ឲ្យគចញ ែ្សព្វែសា� សាេនា 

គោ�អនុញ្ញាត ឲ្យ �ុវែន ចា្់រ គែ្ើ ម ក្� ្រគបមើ គៅវ័� ១៨ ឆ្នាុំ គហើ� �ុវនា�ី គៅ វ័� ១៩ ឆ្នាុំ ។

េរូម ពធិភាកសា េុំណួ� ខាង គបក្ម គនះ ជា បកុម ៖

• បេ្រតាម ពួកពយាក្�ីន្ងៃ ចុង គបក្� គតើក្� �ំពឹងទុកអ្វតីខលៃះ ដដលបពះអរាចាេ់ រាន ចុំគោះ �ុវែន ោក់ទង នឹង កធិច្ចក្� ែ្សព្វែសា�សាេនា 

គពញគរា៉ាង  ? ( គោះ េរាែធិក បកុម អាច គប្រើោក្យ គែ្សង ក្តី ក៏ចគមលៃើ� �្រេ់ពួ្ គ្ ្ ្រ្តី ឆលៃញះ ្រញ្ចាុំង នរូវគោលក្�ណ៍ ដរូច ខាង គបក្ម 

៖យរុវជៃកគប់រូបគបបដីសកតៀមខ្លួៃបសកមើសបេកកម្សពញសមា៉ា្សហើយរកសាខ្លួៃឲ្យប្ៃេក្ិេមសែើមបដីបសកមើ)។

• គហតុអ្វតី ក ៏�ុវែន ប្្រ់�រូ្រ ្ ្រ្តី គបតៀមខលៃលួន ្រគបមើ គ្រេកកមមេ គពញគរា៉ាង យ៉ាងដរូគច្ះ ?

• គតើ ក្� គបតៀមខលៃលួន េបរា្រ់ គ្រេកកមមេ នាគពលឥឡជូវ គនះ អាច ែួ� អ្ក �ួមចុំដណក ចុំគោះ កធិច្ចក្� �្រេ់បពះ អរាចាេ់ យ៉ា ងដរូចគម្ច ?

• គតើអ្ក្ធិត ថ្ ក្� ផាលាេ់្រ្ជូ�ចុំគោះតបមរូវក្�អា�ុេបរា្រ់ ក្�គចញ ែ្សព្វែសា�សាេនា គពញគរា៉ាង ដ៏្រុំែុេ្ុំនធិត  បាន �ួចចុំដណក 

ចុំគោះ ក្� ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ យ៉ា ង ដរូចគមច្ ?

កិច្ការបសក្ៀៃទដី២៖កំណណ្្ដីនៃកពោះគម្ដីរ

េរូម ឲ្យ េរាែធិក បកុម �្រេ់អ្ក ពធិចា�ណា អុំពតីអ្វតី ដដលពួកគ្ នឹង គ ្្វើ គ្រើរាន មធិត្ ែធិតេ្ធិត រានាក់ េួ� ដល់ ពួកគ្ ថ្  

« ខ្ញុំ ចង់ ខធិតគៅក្ន់ដតែធិតបពះ ។ គតើ ខ្ញុំ ្ ួ� ដត គ្្វើ យ៉ាង ដរូចគម្ច ? » ្រនាទា្រ់មកេរូមេួ� េុំណួ� ខាងគបក្ម គនះ ៖

• គតើ អ្ក នឹង នធិយ� គៅ ក្ន ់មធិត្ភក្ធិ �្រេ់ អ្ក យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

េរូម អាន គេចក្តី ដ្លៃងក្�ណ៍ខាងគបក្មគនះគោ� ប្រធាន ដេ្ពនគេ៊ី� ដ្រុល�រូ េឹម្ឹរល ៖

« ខ្ញុំ �ក គេើញ ថ្ គពល ខ្ញុំ្ររ្ហាញនរូវទុំនាក់ទុំនងមធិនេរូវហមេត់ចត់ជាមួ� នឹង បពះ អាទធិគទព  គហើ� 

ក្ល វាហាក់ដរូចជាោមនបពះ កុំពុងសាតា្រ់ គហើ� រាន ្រន្ទជូល មក ក្ន់ ខ្ញុំ គនាះ ខ្ញុំ ឃ្លាត ពតី បទង់ ក្ន់ដត 

ឆ្ងា� គហើ�។ គ្រើ េធិន ខ្ញុំ គផាតាត �កចធិត្ ទុកោក់ ោុំង បេងុ គលើ បពះ ្ ម្ពតី� ចគនាលាះ�វាងខ្ញុំនឹង បពះ 

បតរូវបាន្របងួម ឲ្យ តរូច ែតីវភាព ខាង វិញ្ញាណ រានបតឡ្រ់មកវិញ » (Teachings of 
Spencer W. Kimball បាន គបាះពុម្ព គោ� ដអតគវើត អធិល េឹម្រឹល [ឆ្នាុំ ១៩៨២ ]  

ទុំព័� ១៣៥ ) ។

េរូម ែរូនដុំណឹងល្អ ដល ់េរាែធិក បកុម�្រេ់អ្កថ្ គេចក្តីដ្លៃង ក្�ណ ៍�្រេ់ ប្រធាន េឹម្ឹរល ពន្យល់ អុំពតី តបមរូវក្� ដ៏ ខាលាុំង  

ចុំគោះគ�ើងគដើម្តី រានបពះ្ម្ពតី� ។ េរូមអគញ្ើញ េរាែធិក បកុម �្រេ់អ្ក រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០៤:៥៨–៥៩  

ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម ឲ្យ បកុម គែ្ទៀងតាម គហើ� បបា្់រ ថ្ គហតុអ្វតី បពះអរាចាេ់ ចង់ ឲ្យ អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក គបាះពុម្ព វិវ�ណៈោុំងឡា� ។

• គតើក្ �េធិកសា បពះ្ម្ពតី� អាចែួ� គ�ើង ពបងតីកែុំហាន �្រេ់ គ�ើង គហើ� �ួមចុំដណក ក្ញងក្� ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ យ៉ាង 

ដរូចគម្ច ?

េរូម ពន្យល់ ថ្ គៅ គដើមឆ្នាុំ ១៩៧០ អ្កដឹកនាុំ សាេនាចបក ទទួល សាគល់ ពតី តបមរូវក្�  ដដលេរាែធិក សាេនាចបក បតរូវ គចះ ្រទ្ម្ពតី� ឲ្យ 

បាន ក្ន់ដត សាទាត់ែុំនាញ  គហើ� ឲ្យរាន កុំដណ្មេតី នន បពះ្ម្ពតី� ្រ៊ី្រ ជា ្រទោឋាន មួ� គដើម្តី េធិកសា នធិង ្រគបងៀន ។ គៅ ឆ្នាុំ ១៩៧៩ ្រនាទា្រ់ពតី 

��ៈគពលជាគបចើន ឆ្នាុំ នន កធិច្ចខធិតខុំ  ដ៏្រុំែុេ្ុំនធិត នធិង ឧេសាហ៍ពយាយម គនាះ សាេនាចបក បាន គបាះពុម្ព កុំដណ្មេតីនន បពះ្ម្ពតី�្រ៊ី្រ 

�្រេ់ គេ្ច គែមេ៍ អធិល.ឌតី.គអេ ជាែលៃជូវក្� ជា ភាសាអង់គ្លៃេ ។ ្ម្ពតី�្រ៊ី្រគនះ រាននរូវែុំនួ� ក្� េធិកសា ដ៏គបចើន ដដល ពុុំធាលា្រ់រានពតីមុន 
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គមគ�ៀនទតី ១៥៨ ៖ ក្�ពគនលៃឿនកធិច្ចក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ

�ួមរានោុំង គលខ គយង ជាម�ួ នឹង គេចក្តីគយង ្រទ្ម្ពតី� នធិង ែុំនួ� ដនទៗគទៀតបតរូវ បាន ពបងតីក ក្នដ់ត គបចើន គហើ� បានដកលម្អ គដើម 

ែុំពរូក ដក បេង់គចញមកពតី ក្�្រកដប្រ �្រេ់ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្ Topical Guide នធិង  Bible Dictionary ។ គៅឆ្នាុំ ១៩៨១ សាេនាចបក 

បានគបាះពុម្ពកុំដណ្មេតី នន ្រណដាដុំ បពះ្ម្ពតី�ោុំង្រតី ជា ភាសា អង់គ ល្ៃេ ដដល �ួមរាន ោុំង ក្� ដកលម្អ គលខគយង គដើម ែុំពរូក ដែនទតី នធិង 

រាតធិក្ ។ គៅ ឆ្នាុំ ២០០៩ សាេនាចបក បានគបាះពុម្ព កុំដណ្មេតី នន បពះ្ម្ពតី� ្ី៊រ្រនន វីណា វា៉គឡរា៉ អធិល.ឌតី.គអេ ជាភាសា គអេបា៉ាញ ។

េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ឲ្យអានគេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ដរូចខាង គបក្ម គោ� ប្រធាន ្រ៊�ដ៏ គេ ផាកកឺ នន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ 

ដដលបាន គ្្វើ គឡើង គៅ ��ៈគពល ម�ួឆ្នាុំ ្រនាទា្រ់ពតី បានគចញ ្រណដាដុំ បពះ្ម្ពតី� ោុំង្រតី ជាភាសា អង់គ្លៃេ គៅឆ្នាុំ ១៩៨១ ។  េរូម ឲ្យ េធិេ្ស 

សាដា្រ់ អុំពតី �គ្រៀ្រ ដដល គលាក បាន គមើលគេើញ ជាមុន ថ្ កុំដណ្មេតី នន បពះ្ម្ពតី� ោុំងគនះ នឹង ប្រោនព� ដល់ ែតីវិត ជាគបចើន គហើ� កុំ�ិក កធិច្ចក្� 

�្រេ់បពះគឆ្ពាះគៅមុខ ។

« ��ៈគពល ជា គបចើនឆ្នាុំ បាន កនលៃង ែុតគៅ បពះ្ម្ពតី� ោុំងគនះ នឹង ្រគងកើត ែល ជា ែុំនាន់ នន ពួក 

ប្តីសាទាន គសាមះបតង់ ជា ្រន្ ្រនាទា្រ់ ដដល សាគល់ បពះអរាចាេ់ បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ គហើ� ដដល 

ចង់គោ�ពតាម បពះទ័� បទង់ ។

« . . . ពួកគ្ នឹង អភធិវឌ្ឍ ចុំគណះ វិជាជា ដុំណឹងល្អ គលើេ ហួេ ែតីដរូនែតីតា �្រេ់ពួកគ្ អាច 

េគបមច ។ ពួកគ្ នឹង រាន ទតី្រនាទាល់ ថ្ បពះគ�េ៊រូវ ្ ឺជា បពះប ត្ីេ្ទ គហើ� អាច ប្រក្េ អុំពតី បទង់ 

នធិង ក្�ោ� បទង់ » ( Scriptures » Ensign  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៨២ ទុំព័� ៥៣ ) ។

េរូមដចកចា�ទតី្រនាទាល់ �្រេ់អ្ក ថ្ បទគម្ដីរណ្្្ទដីបនាទាល់ថាកពោះសយេមូវគឺជាកពោះកគដីេ្។ ក្� េធិកសា ្រទ្ម្ពតី� អាច ែួ� គ�ើង ទទួលបាន 

ទតី្រនាទាល់ អុំពតី  បពះគ�េ៊រូវ ប្តីេ្ទ គហើ�ែួ�្រុំគពញ ែតីវិត �្រេ់ គ�ើង គោ�បពះវិញ្ញាណ្រ�ិេុទ្ ។

េរូម ពន្យល់ ថ្ កធិច្ចខធិតខុំ ដ៏អសាចា�្យ បានរាន នធិង ្រន្ គ្្វើគឡើង គដើម្តី ែ្ល់ ឲ្យ េរាែធិក សាេនាចបក នរូវ បពះ្ម្ពតី� គហើ� ែុំនួ�េបរា្រ់ ក្� 

េធិកសា ជាភាសា �្រេ់ពួកគ្ ។

េរូម ពធិភាកសា េុំណួ� ខាង គបក្ម គនះ ជា បកុម ៖

• គហតុអ្វតី កក៏្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ប្រចាុំ ន្ងៃ េុំខាន់ ?

• គតើ ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ផាទាល់ខលៃលួន �្រេ់អ្ក បានែួ�អ្ក  ឲ្យែួ�ក្ញងកធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ យ៉ាង ដរូចគម្ច ?

កិច្ការបសក្ៀៃទដី៣៖ការពសៃ្ឿៃកិច្ការកពោះវិហារបរិេរុទ្ៃិ្កិច្ការព្្សកបវត្ិ

េរូម បកុម �្រេ់អ្ក ឲ្យបា៉ាន់សាមន ថ្រាន បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ចុំនួន ្ុ៉រនាមន  បតរូវ បាន សាងេង់ ក្ញង��ៈ គពល ១៤៣ ឆ្នាុំ ចគនាលាះ ក្� គ�ៀ្រចុំ 

សាេនាចបក គៅក្ញង ឆ្នាុំ ១៨៣០ នធិង ក្�គៅ �្រេ់ប្រធាន ដេ្ពនគេ៊ី� ដ្រុល�រូ េឹម្ឹរល គៅឆ្នាុំ ១៩៧៣ ( ១៧ បពះវិហា� 

្រ�ិេុទ្ ) ។  ្រនាទា្រ់មក េរូម បកុម ឲ្យ សាមន ថ្រាន បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ចុំនួន ្រ៉ុនាមន ដដលបតរូវ បានប្រក្េ ឬ បានសាង េង ់គៅក្ញង   

៤០ ឆ្នាុំ ចគនាលាះ ឆ្នាុំ ១៩៧៣ នធិង ឆ្នាុំ ២០១៣ ( ១៥៣ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ) ។

េរូមពន្យល់ ថ្ក្� សាងេង់េង់ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ បានគកើនគឡើងយ៉ាងគបចើននបកដលង គៅគបក្ម ក្� ដឹកនាុំ �្រេ់ប្រធាន ហ្គ�ដុន ្រ៊ី 

ហុធិង្លៃតី ។ េរូម អគញ្ើញ ន�ណា រានាក់ ពតីក្ញង បកុម �្រេ់អ្ក ឲ្យអាន នរូវ គេចក្តីដ្លៃងក្�ណ៍ ដរូច ខាង គបក្ម គោ� ប្រធាន ហ្គ�ដុន ្រ៊ី ហុធិង្លៃតី ៖

« ខ្ញុំ រាន្រុំណងបបាថ្នា ដ៏គឆះឆួលគឡើងមួ�ថ្ បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ មួ� បតរូវ សាថា្រនា គៅក្ញង 

កដនលៃងដដលេថែធិតគៅដក្�ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃចុង គបក្� គៅ ទរូោុំង ពធិភពគលាក  ។. . . កធិច្ចក្� កុំពុង 

គឆ្ពាះគៅមុខ យ៉ាង គលឿន តាមដដល គ�ើងអាច គ ្្វើគៅបាន ។ វា ្ ឺជា ក្� អ្ធិសាឋាន ដ៏ខាជា្រ់ខ្លួន 

�្រេ់ខ្ញុំ េុុំ ឲ្យ វា អាច បតរូវ បាន ពគនលៃឿន គល្ឿនគឡើង  គដើម ត្ី ឲ្យប្រជាែន �្រេ់ គ�ើង ក្ន់ ដត គបចើននាក់ 

អាច ចរូល គៅក្ញង ដុំណាក់ ដ៏ពធិេធិដ្ឋ �្រេ់បពះអរាចាេ់ បាន ក្ន់ដត រ្�បេលួ » (Of Missions, 
Temples, and Stewardship» Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៥ ទុំព័� ៥២, ៥៣ ) ។

េរូមអគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៨:១៥, ១៧ ឲ្យ ឮៗ ។ េរូម ឲ្យ បកុម គែ្ទៀង តាម �ក គមើល 

ទុំនួលខុេបតរូវ ដដល គ�ើង រាន ចុំគោះ ែតីដរូនែតីតា �្រេ់ គ�ើង ។ ្រនាទា្រ់មក េរូមអាន ឮៗ នរូវ គេចក្តីដ្លៃង ក្�ណ៍ នន គោលលទ្ធិ ដរូច 

ខាងគបក្ម ដដល បាន ែ្ល់ ឲ្យគោ� ដអលគឌើ� ោវីឌ គអ ដ្រដណា នន ករូ�៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពតី� នាក ់៖ សយើ្មាៃទៃំួលខរុេកតូវក្នុ្

សេចក្ដីេញ្ញាសែើមបដីកសាវកជាវរកជដីែូៃជដីតារបេ់សយើ្សហើយ្ ្ល់ែល់ពួកសគៃូវពិធដីបរិេរុទ្នៃែំណឹ្ល្អេកមាប់ការេស្គ្គាោះ»The 
Hearts of the Children Shall Turn,» Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១១ ទុំព�័ ២៥ ) ។

េរូម ចង្អញល ្ររ្ហាញ ថ្ េុំណង់បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ នធិង ក្��ីកចគបមើនននកធិច្ចក្� ពង្សប្រវត្ធិ ្ឺជាភេ្ញតាង ដដលបពះ កុំពុង ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់ 

បទង់  គៅ ដែ្ក រាខាងគទៀត នន វាុំង នន ។ េរូម អគញ្ើញ េធិេ្ស រានាក់ ឲ្យ អាន គេចក្តី ដ្លៃងក្�ណ៍ ខាងគបក្ម គោ� ដអលគឌើ� ដ្រដណា ។ េរូម ឲ្យ 

បកុម សាដា្រ់ គមើល �គ្រៀ្រ ដដលពួកគ្ អាច �ួមចុំដណក ចុំគោះកធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៨ ៖ ក្�ពគនលៃឿនកធិច្ចក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ

« វា ពុុំ ដមនជាបពឹត្ធិក្�ណ៍នចដន្យ ដដល កមមេវិ្តី FamilySearch នធិង ឧ្រក�ណ៍ ដនទគទៀត  

បាន គចញមក គៅបោ មួ� ដដល�ុវវ័� គចះ យ៉ាងសាទាត់ែុំនាញ ជាមួ�នឹង្រគច្ចកវិទយា ព័ត៌រាន 

ដ៏ទរូលុំទរូលា� នធិងទុំនាក់ទុំនង គនាះគទ ។ បរាមនដ�្រេ់អ្ក បតរូវ បាន ្រគបងៀន ឲ្យ វា� សា� នធិង 

្្វតីត គដើម្តី ្រគងកើន គល្ឿន នធិង ចគបមើនកធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់–ពុុំបោន់ដត ទុំនាក់ទុំនង បានឆ្្់រ 

ជាមួ� មធិត្�្រេ់អ្ក្រ៉ុគណាណះគទ ។ ែុំនាញ នធិង េមតថែភាព ដដល ជាភេ្ញតាង គៅក្ញង ចុំគណាម 

មនុេ្ស វ័�គកមេង ជាគបចើនេព្វន្ងៃគនះ ្ឺជា ក្� គ�ៀ្រចុំ មួ� គដើម្តី �ួមចុំដណក ចុំគោះ កធិច្ចក្� នន 

គេចក្តីេគ្រ្គះ » (« The Hearts of the Children Shall Turn » Ensign ឬ លរីអាហូណា ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ 

២០១១ ទុំព័� ២៦ ) ។

េរូម ពធិភាកសា េុំណ�ួ ខាងគបក្ម គនះ ជាម�ួ បកមុ �្រេ់អ្ក ៖

• គតើ ្រទពធិគសា្ន៍ វិែ្រាន អ្វតីខលៃះ ដដលអ្ករាន គៅក្ញងក្� គ្្វើកធិច្ចក្� ពង្សប្រវត្ធិ �្រេ់អ្ក ឬ ក្�គៅបពះវិហា�្រ�ិេុទ្ គដើម ត្ីចរូល�ួម ក្ញង 

ពធិ្តី្រ�ិេុទ្ េបរា្រ់ម�ណែន ?

ទៃំួលខរុេកតវូរបេ់សយើ្សៅក្នុ្ការជកមរុញកិច្ការឲ្យសឆ្ពោះសៅមរុខ

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចបរ់ោរបបកងៀៃរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងក្រុមតូចៗបហើយអបញជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ំៃិត

ៃិងអារម្ណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោរនៃកពះអរាចស់។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរបដវីឌបអ�បហតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បហើយថស្វងរ្រៃូវអ្វរីថដលអាចប្រើតរាៃប�ើងបៅបពលបយើងរាៃចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ

របស់កពះអរាចស់។

« ្រង្រ្អជូនប្រុេបេតី បពះអរាចាេ់ កុំពុង គ្រើក ែលៃជូវ គហើ� គ្្វើឲ្យ រាន លទ្ភាព គដើម ត្ី ពបងតីក កធិច្ចក្� �្រេ់ បទង់ គៅ 

ទរូោុំង ពធិភពគលាក គហើ� គនាះជា ព�ែ័� មួ� េបរា្រ់ គ�ើង ោុំងអេ់ ោនា– ដដល ្រុ្្គល រានាក់ៗ បតរូវចរូល �ួម 

ចុំដណក–តាម �គ្រៀ្រ ផាទាល់ខលៃលួន ។. . .

« គតើរានន�ណា គបរៅពតី ពួកពយាក្�ីននបពះ អាច គមើល គេើញជាមុន អុំពតី អព្ជូតគហតុ នន ក្� �ីកចគបមើន យ៉ាង 

គលឿន នន កធិច្ចក្� �្រេ់បពះអរាចាេ់ ? ពធិតណាេ់ ដរូចដដលបពះអរាចាេ់ បាន បបា្រ់ជាមុនគៅក្ញងកណ្ឌ ៨៨ 

អុំពតី គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា គនាះ បទង់ កុំពុង ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់បទង ់តាម គពលវា ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. ៨៨:៧៣ 

Missionary Work—Our Responsibility,» Ensign  ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៣, ទុំព័� ៦១, ៦២ ) ។

• កសបរាមថអលបឌើរបហតបតើរាៃអ្វរីខលែះអាចប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងរាៃចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖គយើងអាចពតូវបាៃពបទាៃ្រគោយការ

ចូលរួមចផំណកគៅក្នុងការ្ គៃលឿៃកិច្ចការរបស់ព្រះអមាចាស់)។

• បតើពរ�ព័យអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលពបិសាធៃ៍បៅបពលអ្ន្រោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីឱរោសទាំងឡាយថដលពួ្រប្កតូវរួមចថំណ្របដើម្បរីពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់។

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើរាៃវិធរីមួយចំៃួៃណ្ខលែះថដលអ្ន្រអាចរួមចថំណ្របដើម្បរីពបៃលែឿៃដល់្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចស់?

បនាទាប់ពរី្ ្ល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញជើញសិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅមួយបដើម្បរីបធ្វើរាមអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីរោរពបៃលែឿៃ្រិច្ចរោររបសក់ពះអរាចស់ៃិងទំៃួលខុសកតូវៃិងឱរោសរបសប់យើងបដើម្បរីចូលរួម

បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កទង់។
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បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េ ដល់ ពធិភពគលាក
បមបរៀៃទរី១៥9៖ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

គណៈកបធាៃទដីមួយៃិ្កូរ៉រុមនៃពួកសាវកែប់ពដីរនាក់ប្ៃសចញសេចក្ដីកបកាេមួយសៅកាៃ់ពិភពសោក

អំពដីកករុមកគួសារ។

ពរីមុៃថានា្រ់ចាប់ប្្ើមសូមសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សារបៈសំខ្ន់ នន អាោហ៍ពិោហ៍ និរ ្្ួសារ

ការណលរលទះោនា

អាោហ៍ពោិហ ៍ងភទ្ដូចោនា

ងភទ្

ការ រានកូន

ទ្ំនាក់ទ្ំនរ ផ្ដូវងភទ្ ង្រៅ ចំណរ អាោហ៍ពិោហ៍

្រួនាទ្ដី របស់ រាដាយ

្រួនាទ្ដី របស់ឪពុក

ការ ពន្ដូ្រកូន

សូមចាប់ប្្ើមបបកងៀៃបោយសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរាៃអ្ន្ររាល់ោនាបែុនាមៃនា្រ់ថដលរាៃសំណួរឬោៃដឹងថាៃរណ្រានា្់ររាៃសំណួរទា្រ់ទងៃឹងវិបតតេិមួយឬបកចើៃបៅខាង

បលើរោដារបខៀៃបៃះសូមបលើ្រនដ?

• បតើបយើងអាចរ្រប�ើញរោរថណនាំរបស់កពះអរាចស់អំពរីកបធាៃបទទាំងបៃះបៅឯណ្?

សូមថច្រចាយសំបៅ«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»ដល់សិស្ស។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញជើញសិស្សឲ្យោ្រ់

បលខកតង់្រថា្រណ្ឌ្រ្ននុងបសច្រ្រីកបរោសបដើម្បរីពួ្រប្អាចប្្ទៀងរាមបោយរ្យកសួលបៅបពលអ្ន្របោងបៅបលើ្រថា្រណ្ឌ

ប្្សងៗ)។សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្លែរីោៃកបរោសអំពរីបសច្្ររីកបរោសបៃះបៅន្ងៃទរី២3ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ១99៥

បៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសរា្មសប្រ្គះទូបៅមួយ។មុៃបពលកបធាៃហិុង្លែរីអាៃបសច្្ររីកបរោសបៃះបលា្រោៃថ្លែងអំពរីមូលបហតុ

មួយចំៃួៃថាបហតុអ្វរី្រ៏ពិ្ពបលា្រកតូវរោរៃូវបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយ្រ្ននុងបសច្្ររីកបរោសបៃះ។សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃ

បសច្រតេរីថ ល្ែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហុិង្លែរីឲ្យឮៗ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បមើលមូលបហតុថដលពិ្ពបលា្រ

កតូវរោរចាំោច់ៃូវបសច្រ្រីកបរោសបៃះ។

បរុព្វកថា
គៅន្ងៃទតី ២៣ ដខ កញ្ញា ឆ្នាុំ ១៩៩៥ គៅក្ញង ក្ �ប្រែុុំ េរា្ម េគ្រ្គះ ទរូគៅ ម�ួ 

ប្រធាន ហ្គ�ដុន ្រ៊ី ហុធិង្លៃតី បាន ដណនាុំ អុំពតី  «  បកមុ ប្ួសា�  ៖  ក្�ប្រក្េ ដល់ 

ពធិភពគលាក  »   ។  គេចក្តីប្រក្េ គនះ គចញមកពតី ្ ណៈ ប្រធាន ទតីម�ួ នធិងករូ�៉ុម 

នន ពួកសាវក ដ្រ់ពតី� នាក់ ប្រក្េ គៅក្ន់ពធិភពគលាក អុំពតី ្រទោឋាន នធិងគោលលទ្ធិ 

�្រេ់បពះអរាចាេ់ អុំពតី បកមុប្ួសា� ។ គេចក្តី ប្រក្េ ក៏ ែ្ល់ នរូវក្� ទរូនាមន ែងដដ� 

េបរា្រ់ជា ក្� ពបងឹង ដល់បកុមប្ួសា� នធិង ក្�បពរាន អុំពតី លទ្ែល នន ក្�ដ្រកបាក់ 

បកុមប្ួសា� ។

កំណែ់ចំណាំ៖ េរូម បបាកដ ថ្ េធិេ្ស រានាក់ ៗ  រានអតថែ្រទ  « បកុម ប្ួសា�  ៖  ក្�ប្រក្េ ដល់ 

ពធិភពគលាក  » ម�ួចបា្រ់ ។ ឯកសា� គនះ អាច �កបាន គៅទុំព័� ១២៩ នន ទេ្សនាវដ្តី Ensign 

ឬ លរីអាហូណា ដខវិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ២០១០, គៅក្ញងករូនគេៀវគៅ កាែ្វកិច្ចចំជោះ្្ះ នធិង ការ

អភិវ�្ឍខលែលួន នធិង គៅក្ញងករូនគេៀវគៅ ្ិែចំជោះជសចក្រីជំជនឿគបក្ម ោក្យ «ប្ួសា� » នធិង គៅ 

LDS.org។ អ្ក ក៏អាច �ក គេើញេុំគៅនន គេចក្តីប្រក្េ អុំពតីប្ួសា�គៅក្ញង គេចក្តី្រដនថែម 

ននគេៀវគៅ េធិកសាគនះ ែងដដ� ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៩ ៖ បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េដល់ពធិភពគលាក

« រាន គេច ក្តី ពុុំគទៀងបតង់ជាគបចើន បតរូវ បាន ្ររ្ហាញ ថ្ជា គេចក្តីពធិត គោ�រាន នរូវក្� គបាក្រគញ្ឆោត 

ដ៏គបចើន អុំពតី ្រទោឋាន នធិង្ុណតនមលៃ គហើ�រាន នរូវក្�ោក់ទញចធិត្ នធិង ក្� ល ល្ួង យ៉ាង គបចើន ដដល បានដុះ 

េ្ឹម ក្ញងពធិភពគលាក្រន្ធិចម្ង ៗ ដដលគ�ើង បាន រាន អា�មមេណ៍ ថ្ បតរូវគ្្វើក្� បពរាន គហើ� 

បពរានទុកជាមុន ។ ្រដនថែមពតី គលើ គនះ គ�ើង ជា្ណៈប្រធានទតីមួ� នធិង បកមុប្រឹកសា នន ពួកសាវក ដ្់រពតី� 

នាក់ ឥឡជូវ គនះ បានគចញ នរូវ គេចក្តីប្រក្េ មួ� ចុំគោះសាេនាចបក នធិង ពធិភពគលាក  ជា គេចក្តីប្រក្េ 

នធិងក្� ្រញ្ជាក់ជា ្ មេតី អុំពតី ្រទោឋាន គោលលទ្ធិ នធិង ក្� អនុវត្ ោុំងឡា� ដដលោក់ទង គៅនឹង បកមុប្ួសា� 

ដដលពួកពយាក្�ី អ្កគមើលឆុត នធិង អ្កទទួលវិវ�ណៈ នន សាេនាចបក បាន ដ្លៃង ដដដលៗ គៅគពញប្រវត្ធិ សាេនាចបក » 

(«Stand Strong against the Wiles of the World,» Ensign ដខ វិច្ធិក្ ឆ្នាុំ ១៩៩៥ ទុំព័� ១០០ ) ។

• បហតុអ្វរី្រ៏បសច្រ្រីកបរោសបៃះកតូវោៃបចញឲ្យដល់សាសនាចក្រ្ងៃិងពិ្ពបលា្រ្ ងដបូច្នះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងសិ្រសា«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»បយើងអាចទទួលោៃចបមលែើយ

ចំបោះសំណួរជាបកចើៃស្រីអំពរីក្ួសារ។បដើម្បរី�ួយសិស្សសាគល់ពរីបោលលទ្ធិថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យយលរ់ោៃ់ថតចបាស់

បថៃថែមបទៀតអំពរីកបធាៃបទថដលោៃបរៀបរាប់បៅបលើរោដារបខៀៃសូមអបញជើញសិស្សកោំនា្រ់ឲ្យផ្លាស់បវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបចញម្រពរី

្រថា្រណ្ឌ១–៥នៃបសច្្ររីកបរោស។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាមបហើយថស្វងរ្របោលលទ្ធិថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃ

បទបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឈប់បនាទាប់ពរីអាៃមួយ្រថា្រណ្ឌម្ងបដើម្បរីអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រ

ប�ើញ។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ូសចំណ្ំបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបៅបលើបសច្រ្រីកបរោសអំពរីក្រុមក្ួសាររបស់ព្ួរប្។

បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃអំពរីបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្សាគល់។សិស្សអាចកោប់

បហើយសរបសរៃូវបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖

អាោ�៍្ិោ�៍រវាងបុរសៃិងពស្តបីគឺផតងតាំងគ�ើងគោយព្រះ្រថា្រណ្ឌទរី១]។

ពគួោរគឺជាផែ្កសំខ្ៃ់គៅក្នុងផែៃការរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌្រថា្រណ្ឌទរី១]។

គភទពបុសពសបីគឺជាលក្ខណៈ្ិគសសនៃអត្តសញ្ញាណៃិងគោលបំណងសំខ្ៃ់មួយនៃបុគ្គលមានាក់ៗចាប់តាំង្ បីមុៃគកើតមក

ជបីវិតគៃរះជបីវិតរផមងោលាប់ៃិងគៅអស់កល្ជាៃិច្ច្រថា្រណ្ឌទរី២]។

ផែៃការនៃសុភមង្គលគធ្ើឲ្យទំនាក់ទំៃងពកុមពគួោរគចរះផតបៃ្ដរ�ូត�ួស្ បីគសចក្ដបីោលាប្់រថា្រណ្ឌទរី3]។

បទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសពមាប់ប្តបីៃិងពប្ៃ្ធគ�ើម្បីបគង្កើតកូៃគៅឲ្យចគពមើៃជាគពចើៃគ�ើងឲ្យមាៃោសគ្ញគលើផែៃ�បីគនារះគៅផត

ឲ្យពបតិបត្តិគៅគ�ើយ្រថា្រណ្ឌទរី4]។

ព្រះបាៃបញ្ជាឲ្យរកសាអំណាច�៏្ ិសិ�្ឋនៃការបគង្កើតកូៃគៅគពបើបាៃសពមាប់ផតរវាងផតបុរសមានាក់ៃិងពស្តបីមានាក់ផ�លបាៃ

គរៀបអាោ�៍្ិោ�៍យា៉ាងគ្ញចបាប់ជាប្ដបីៃិងពប្ៃ្ធប៉ុគណាណរះ[្រថា្រណ្ឌទរី4]។

ការបង្កបគង្កើតជបីវិតរផមងោលាប់គឺជាផែ្កមួយ�៏្ិសិ�្ឋៃិងសំខ្ៃ់នៃផែៃការរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌[្រថា្រណ្ឌទរី3ៃិង៥]។

បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍បោលលទ្ធិៃិមួយៗថដលពួ្រប្ោៃសាគល់សូមបកបើសំណួរមួយឬបកចើៃដូចខាងបករោមបដើម្បរីសួរ

រាមោៃបដើម្បរី�ួយដល់ពួ្រប្យល់បោលលទ្ធិរោៃ់ថតចបាស់។

• បតើបោលលទ្ធិបៃះទា្់រទងៃឹងកបធាៃបទថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថាវសំខាៃ់បដើម្បរីយល់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះ?

• បតើរោរយល់ដឹងៃិងរោរប�ឿបៅបលើបោលលទ្ធិបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើរោរសបកមចចិតតេថដលអ្ន្របធ្វើោ៉ាងដូចបម្ច?

បបើសិស្សពុំកោប់អំពរីបោលលទ្ធិណ្មួយថដលោៃបរៀបរាប់ខាងបលើបទសូម�ួយពួ្រប្រ្រ្រថៃលែងបនាះបហើយពិភា្រសាវ។

សេចក្ដីកបកាេអំពដីកករុមកគួសារជួយសយើ្សាថាបនាកករុមកគួសារសោយសជាគជ័យ។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ចង់ឲ្យក្រមុក្ួសារនាបពលអនា្តរបស់ព្ួរប្ថកបរោលាយ។

• បតើស្រម្ភាពចរិតល្រ្ខណៈអា្រប្ប្រិរោិៃិង�ំបៃឿកបប្ទណ្ថដលអ្ន្រ្ិតថាៃឹងនាំសុ្ មង្គលប្រើតរាៃដល់

ក្រុមក្ួសារនាបពលអនា្តរបស់អ្ន្រ?

សូមថបងថច្រសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជាក្រុមតូចៗ។សូមអបញជើញក្រុមៃិមួយៗអាៃ្រថា្រណ្ឌទរី6–៧្រ្ននុងបសច្រ្រីកបរោស

អំពរីក្រុមក្ួសារឲ្យឮៗជាមួយោនា។សូមអបញជើញពួ្រប្ឲ្យថស្វងរ្រអ្វរីថដលអាច�ួយពួ្រប្សបកមចោៃសុ្មង្គលបៅ្រ្ននុង

ក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ពរី្្ល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូល៖

េ្មបងមងរៀនងនោះងដើមបី

បំងពញតាមត្មវូការរបេ់េិេ្ស

គមគ�ៀន ភា្គបចើន �ួមរាន គេចក្តីពធិត 

ជាគបចើននន បពះ្ម្ពតី� ជាង អ្វតី ដដល អ្ក 

អាច ្រគបងៀន ក្ញង គពល ដដល អ្ក រាន ។ 

គៅគពល អ្ក េធិកសា បពះ្ម្ពតី� នធិង កមមេវិ្ តី 

េរូម ដេ្វង�ក ក្�ដឹកនាុំ ពតី បពះវិញ្ញាណ 

្រ�ិេុទ្ គដើម ត្ី ដឹង ថ្ គតើ គោលលទ្ធិ នធិង 

គោលក្�ណ ៍ម�ួ ណា ដដល េុំខាន់ 

្រុំែុត  េបរា្រ់ េធិេ្ស �្រេ់ អ្ក គដើម្តី 

គ�ៀន នធិង ពធិភាកសា គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ ។ 

បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ នឹង ែួ� អ្ក ឲ្យ 

េបម្រ គមគ�ៀន នតីមួ�ៗ គៅតាមតបមរូវក្� 

�្រេ់ េធិេ្ស ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៩ ៖ បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េដល់ពធិភពគលាក

• បតើសុ្មង្គលបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារអាចសបកមចបៅោៃល្អបំ្ុតោ៉ាងដូចបមច្?(សិស្ស្ ប្បរីកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាង

បករោម៖សុភមង្គលគៅក្នុងជបីវិតពគួោរអាចសគពមចគៅបាៃល្អបែំុតគៅគ្លគផ្ដាតគៅគលើការបគពងៀៃរបស់ព្រះអមាចាស់

ព្រះគយស៊ូវពគបីស្ទ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ្ល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចណំ្ំបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងចបាប់នៃបសច្រ្រីកបរោស

អំពរីក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រប្)។

• កសបរាម្រថា្រណ្ឌទរី6ៃិង៧បតើបោលរោរណ៍មួយចៃំួៃណ្ខលែះថដល�ួយក្រុមក្ួសាររ្រោៃសុ្មង្គល?

(សូមពិចារណ្បធ្វើរោរអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ)។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមជាមួយោនាបៅ្រ្ននុងក្ុរមតូចៗរបស់ពួ្រប្។សូម្ ្ល់ដល់ក្រមុៃរីមួយៗៃូវ

ចបាប់ចមលែងនៃសំណួរឬសរបសរសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

ង្រើ ្ ំរូអ្ដី ខ្ទះ ណដលអ្កបាន ងមើល ង�ើញ ្កុម្្ួសារ បាន ងធ្ើតាម ការបង្រៀន ណដលបាន សរងសរ ងៅងលើ កាដារងខៀន ?

ងហ្រុអ្ដី អ្ក្ិ្រ ថ្ ្កុម្្ួសារ ណដល ងធ្ើតាម ការ បង្រៀនទាំរងនទះ ្ ឺ ទ្ំនរ ជា រានភាព សបបាយរីករាយ ង្ចើន ដូងច្ទះ ?

កំណ្់រចំណាំ ៖បោយសារថតភាពរបំញាចៃិងល្រ្ខណៈនៃទំនា្រ់ទៃំងក្រមុក្ួសាររាៃភាពប្្សងោនាសូម្រុំអបញជើញសិស្សថដល

ពិភា្រសាអំពរីស្រម្ភាពដូចខាងបករោមឮៗប�ើយ។ថត្ ្ទនុយបៅវិញសូមបលើ្រទ្ឹរចិតតេសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតបៅបលើរោរបបកងៀៃទាំងបៃះ

បោយខលែលួៃប្រានា្រ់ៗបហើយពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចថ្រលម្អ។

បនាទាប់ពរីក្រមុរាៃបពលពិភា្រសាោនាអំពរីសំណួរទាំងឡាយបហើយសូមឲ្យសិស្សពិចារណ្អំពរីរោរបបកងៀៃណ្មួយនៃរោរបបកងៀៃ

ទាំងបៃះថដលព្ួរប្រស់បៅរាម្រ្ននុងក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្ៃិងពរីរបបៀបថដលអាចបថៃថែមសុ្ មង្គលដល់ក្រុមក្ួសារ

របស់ព្ួរប្។សូមអបញជើញសិស្សឲ្យ្ិតពិចារណ្ថាបតើរោរបបកងៀៃណ្មួយបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីកបរោសបៃះថដលពួ្រប្អាច

រសប់ៅរាមោៃល្អកបបសើរ្រ្ននុងរោរខិតខំបដើម្បរីនាំឲ្យរាៃសុ្មង្គលចបំោះពួ្រប្ៃិងក្រុមក្ួសារពួ្រប្រោៃ់ថតខាលាំងប�ើង។

អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យសរបសរៃូវបោលបៅមួយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោ្់រថ្ៃរោររសប់ៅរាមរោរបបកងៀៃទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

ក្ុរមក្ួសាររបស់ពួ្រប្រោៃ់ថតល្អកបបសើរ។

បបើរាៃបពលសូមបក�ើសបរើសសំណួរមួយឬបកចើៃដូចខាងបករោមបដើម្បរីពិភា្រសាជារួម៖

• បៅោ្់រ្រណ្ដាលចុងបករោយនៃ្រថា្រណ្ឌទរី៧បតើរោរទទួលខុសកតវូរបស់ឪព្ុររាៃអ្វរីខលែះ?បតើអ្ន្រោៃបមើលប�ើញឪពុ្រអ្ន្រ

ឬឪពុ្រដនទបទៀតោៃបំបពញរាមរោរទទួលខុសកតូវទាំងបៃះរាមវិធរីណ្ខលែះ?

• បៅោ្រ់្រណ្ដាលចុងបករោយនៃ្រថា្រណ្ឌទរី៧បតើរោរទទួលខុសកតូវចម្បងរបស់រាដាយរាៃអ្វរីខលែះ?បតើអ្ន្រោៃបមើលប�ើញ

រាដាយអ្ន្រឬរាដាយដនទបទៀតោៃបំបពញរាមតួនាទរីបៃះរាមវិធរីណ្ខលែះ?

• បតើទៃំួលខុសកតូវទាំងបៃះកតូវោៃ្ ្ល់ឲ្យបោយ«ោៃថតងរាំងប�ើងបោយកពះ»រាៃៃព័យោ៉ាងណ្?(វកតវូោៃ

បបងកើតប�ើងបោយកពះវរបិរាសួ្៌របស់បយើង)។បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ិតថា្រិច្ចរោរបៃះសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ដឹង?

• បតើឃ្លាណ្មួយបៅ្រ្ននុង្រថា្រណ្ឌទរី៧ថដល�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលឪពុ្រៃិងរាដាយ្ឺកតូវ�ួយោនាបៅវិញបៅម្រ

?(សិស្ស្ ប្បរីកោប់ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖ឪ្ុកៃិងមាដាយមាៃកាត្្កិច្ចគ�ើម្បីជួយោនាគៅវិញគៅមកជាន�គូ

គស្មើភា្ោនាគៅក្នុងការទទួលខុសពតូវក្នុងពគួោររបស់្ ួកគគ)។

• បហតុអ្វរី្៏រអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់អ្វរីមលែែបះសករាប់រាដាយៃិងឪពុ្របដើម្បរីយល់ថាពួ្រប្ជានដ្ូបស្ើភាពោនាដូបច្នះ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃបមើលប�ើញរាដាយៃិងឪពុ្របធ្វើរោរជាមួយោនាជានដ្ូបស្ើភាព។

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីតកមូវរោរចំបោះឪពុ្រៃិងរាដាយបដើម្បរីោំកទដលោ់នាបៅវិញបៅម្របនាះអ្ន្រអាចៃឹងចង់បថង្វរ

ចំណ្ប់អារម្ណ៍របស់ព្ួរប្បៅយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បលើកបបោ្ដូចខាងបករោមបៅ�ិតចុងបញ្ចប់្រថា្រណ្ឌទរី៧៖«អសមតថែភាព

មរណភាពឬរោលៈបទសៈប្្សងៗបទៀតអាចៃឹងកតូវសកមបបៅរាមសាថាៃភាពចាោំច់របស់បុ្្គលរានា្រ់ៗ»។សូមអះអាងៃឹង

សិស្សថាកពះអរាចស់ោៃញាណដឹងអំពរីសាថាៃភាពទាំងបៃះបហើយថាកទង់កបទាៃពរដល់ឪពុ្ររាដាយៃិងក្រុមក្ួសារបៅបពល

ពួ្រប្ខិតខំបំបពញរាមរោតព្វ្រិច្ចរបស់ពួ្រប្។

• កសបរាមកបបោ្ចុងបករោយនៃ្រថា្រណ្ឌទរី៧បតើរាៃៃរណ្ប្្សងបទៀតអាច�ួយដល់រាដាយៃិងឪពុ្របៅ្រ្ននុង

ទៃំួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្?(សាច់ញាតិក្រុមក្ួសារ។អ្ន្រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថា្រូៃៗ្រ៏អាច�ួយឪពុ្ររាដាយរបស់ពួ្រប្

្ងថដរ។)

សូមពៃ្យល់ថាក្ប់ក្ួសាររាៃភាពលំោ្របរៀងៗខលែលួៃបែុថៃតេក្ួសារទាំងបនាះអាចរស់បៅរាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បហើយថស្វងរ្រសុ្មង្គលោៃ។
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គមគ�ៀនទតី ១៥៩ ៖ បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េដល់ពធិភពគលាក

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃ្រថា្រណ្ឌទរី៨ៃិង9អំពរីបសច្រ្រីកបរោសក្រុមក្ួសារឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងរាម

ថស្វងរ្រៃូវអ្វរីថដលៃឹងប្រើតប�ើងបបើសៃិជាបយើងពុំបបំពញរាមទំៃួលខុសកតូវរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារបយើងបនាះ។

• បតើអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងបបើបយើងបដិបសធទៃំួលខុសកតូវ្រ្ននុងក្ួសាររបស់បយើង?(សិស្ស្ ប្បរីបរ្ហាញអារម្ណ៍ថាព្រះអមាចាស់

ៃឹងគធ្ើឲ្យគយើងទទួលខុសពតវូគបើគយើង្ ុំបំគ្ញតាមទៃំួលខុសពតវូរបស់គយើងគៅក្នុងពកុមពគួោរគនារះគទ។ពួ្រប្អាច

ចង្អនុលបរ្ហាញ្ ងថដរថារោរថប្រោ្រ់ក្រុមក្ួសារៃឹងនាំបៅរ្របកោះមហៃតេរាយ)។

• បតើទំៃួលខុសកតូវអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រ្ិតថា្រូៃបៅរាៃបៅ្រ្ននុងក្ួសារ?

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យពិចារណ្អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បបំពញទៃំួលខុសកតវូរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារ។បបើអ្ន្រអបញជើញ

ពួ្រប្ឲ្យ្រត់ករាបោលបៅមួយបដើម្បរីរស់បៅឲ្យរោៃ់ថតល្អកបបសើររាមរោរបបកងៀៃម្រពរីបសច្រ្រីកបរោសអំពរីក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុង

ក្រុមក្ួសាររបស់ព្ួរប្សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថស្វងរ្រ�ំៃួយរបស់កពះអរាចស់បៅបពលពួ្រប្ពយាោមបដើម្បរីសបកមច

បោលបៅរបស់ពួ្រប្។

សូមបញ្ចប់បោយរោរសំុឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីបសច្រ្រីពិតណ្្រ៏បោយថដលកតវូោៃបបកងៀៃ

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ្ងថដរអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

បសច្រ្រីកបរោសអំពរីក្រុមក្ួសារ។
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ពយាក្�ី គៅ�េ់
បមបរៀៃទរី១60៖ពយារោរបីៅរស់

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

ការបៃ្មាៃវិវរណៈតាមរយៈពយាការីសៅរេ់

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ នរណា ជា ពយាការី សខំ្ន់ បំផុ្រ ចំងោទះអ្ក ?

សូមអបញជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យពិចារណ្សំណួរបៃះបហើយសាដាប់បមើលចបមលែើយបៅបពលព្ួរប្អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាង

បករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហ្វថប៊ៃសឹៃ។

« ពយាក្�ី េុំខាន់ ្រុំែុត ចុំគោះ គ�ើង រាល់ោនា ក្ញង គពល គនះ គនាះ ្ ឺ ជា ពយាក្�ី រានាក ់ដដល កុំពុង ដត គៅ�េ់ក្ញង 

េម័� នធិង ែុំនាន់ �្រេ់ គ�ើង គនះ ឯង » (Jesus Christ—Gifts and Expectations »  

New Era, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៧៥ ទុំព័� ១៧ ) ។ 

 

 

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាពយារោរីបៅរស់្ឺជាពយារោរីសំខាៃ់បំ្ុតសករាប់បយើង?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយរួចបហើយសូមបៃតេអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃថប៊ៃសៃឹ៖

« គនះ ្ ឺ ជា ពយាក្�ី ដដល រាន នរូវ គេចក្តីដណនាុំ នាេម័�គនះ ពតី បពះ េបរា្រ់ គ�ើង ។. . . ប្្់រែុំនាន់ 

រានតបមរូវក្�ចាុំបាច់ នរូវ ្រទ្ម្ពតី� ពតី្រុរាណ ្ររូក �ួម ោុំង ្ ម្ពតី� ្រច្ចញ្រ្ន្ក្ល មកពតី ពយាក្�ី គៅ�េ់ ។ 

គហតុដរូគចានាះ គហើ� ក្� អាន នធិងក្� ពធិចា�ណា ដ៏ េុំខាន់ ្រុំែុត ដដលអ្ក ្ ្រ្តី គ្្វើ គនាះ្ឺ ោក្យ គពចន៍ 

ដ៏្រុំែុេ្ុំនធិត ្ មេតីៗ្រុំែុត មកពតី រាត់ នន អ្ក នាុំ ោក្យ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ គនាះគហើ� ជា មរូលគហតុ ចាុំបាច់ 

ដដល អ្ក រាន េធិទ្ធិ នធិង អាន គោ� �កចធិត្ ទុក ោក់ នរូវ ោក្យ �្រេ់ គលាក គៅក្ញងទេ្សនាវដ្តី ប្រចាុំ ដខ 

�្រេ់ សាេនាចបក » (Jesus Christ—Gifts and Expectations » ទុំព័� ១៧ ) ។

សូមពៃ្យល់ថាបយើងោំកទសរា�ិ្រទាំអស់នៃ្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិង

អ្ន្រទទួលវិវរណៈ។បែុថៃតេកបធាៃសាសនាចក្រ្ ឺជាបុ្្គលថតរានា្រ់្ ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីអៃុវតតេ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព

ទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះបហើយជាបុ្្គលថតរានា្រ់្ ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអណំ្ចបដើម្បរីទទួលៃិងកបរោសវិវរណៈសករាប់

សាសនាចក្រទាំងមូល។

បរុព្វកថា
េរាែធិក សាេនាចបក ននបពះគ�េ៊រូវប្តីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃចុង គបក្�  

បាន ប្រោនព�ដដល បតរូវ បាន ដឹកនាុំ គោ� ពយាក្�ីគៅ�េ់  ជា អ្ក គមើល ឆុត  

នធិង អ្កទទួលវិវ�ណៈ ។ គៅែុំនាន់្រុរាណ ពួក ពយាក្�ី បតរូវ បានគបែើេគ�ើេ 

គោ�បពះអរាចាេ់ នធិង បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ នធិយ� ែុំនួេ បទង់ ។ ដរូចោនា គនះ 

ដដ� គៅែុំនាន់�្រេ់ គ�ើង ោក្យ េម្តី �្រេ់ពយាក្�ី គៅ�េ់ តុំណាង ឲ្យ េុំគឡង 

�្រេ់បពះ អរាចាេ់ មកក្ន់គ�ើង នធិងគៅក្ន់ ពធិភពគលាក ( េរូមគមើល ្. នធិង េ. 

១:៣៧–៣៨ ) ។ គៅក្ញងគមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស នឹង េធិកសា ពតី ដុំ្ររូនាមន ្ មេតីៗ មកពតី ប្រធាន 

សាេនាចបក ជា ពយាក្�ី ែគបមើេ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។
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• បោងរាមអ្វរីថដលោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ្្រីៗបៃះបតើបពលណ្ថដលកបធាៃសាសនាចក្រោៃកបរោសវិវរណៈសករាប់

សាសនាចក្រទាំងមូលឬកបរោសពរីរោរផ្លាស់បតេតូរពបិសសៗបៅ្រ្ននុងដំបណើររោរនានានៃសាសនាចក្រ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

កបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វោៃបចញៃូវបោលៃបោោយស្រីអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព[សូមបមើលបសច្រ្រីកបរោស

ជា្លែតូវរោរទរី១]បៅបពលកបធាៃយែូថសបបអហ្វស៊្ីធោៃកបរោសរោលពរីមុៃអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលពុំោៃដឹងឮពរីមុៃម្រ

អំពរីពិ្ពវិញ្ញាណបករោយ�រីវិតរថមងសាលាប់[សូមបមើល្�ៃិងស�១3៨]ៃិងបៅបពលថដលកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ

�ឹមបឹលោៃកបរោសថាពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាពកតវូោៃបធ្វើប�ើងឲ្យរាៃសករាប់សរា�ិ្រស្រ្ិសមទាំងអស់នៃ

សាសនាចក្រ[សូមបមើលបសច្រ្រីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី២])។

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បមើលបសច្រ្រីពិតមួយស្រីអំពរីវិវរណៈបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង។

« សា�ដុំណឹង ដ៏ �ុងគ�ឿង មួ� នន ក្�សាតា�គឡើងវិញ នរូវ សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ 

ចុងគបក្� ្ ឺថ្ បពះបទង ់្រន្ រាន ្រន្ទជូល មកក្ន់ ករូនគៅ �្រេ់ បទង់ ! បទង់ មធិន លាក់ ទុកគៅក្ញង សាថានេួ្៌ 

គឡើ� ្រ៉ុដន្ រាន បពះ្រន្ទជូល គៅ េម័� គនះ ដរូចដដល បទង់ បាន គ្្វើ គៅក្ញង េម័� ្ុររាណ ដដ� ។

« ដុំ្ររូនាមន ដដល មធិន អាច ក្ត់ន្លៃ បាន �្រេ់ បពះ ចុំគោះ មនុេ្សគលាក ្ ឺ បតរូវបាន �កគេើញ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� 

្ី៊រ្រ បពះ្ម្ពតី� ម�មន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា នធិង មុក្ដា ដ៏ រាន តនមលៃ មហធិរា ។ ជាងគនាះគទៀត 

បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល តាម��ៈ អ្ក្រគបមើ ោុំងឡា� �្រេ់ បទង់ ដរូចដដល បទង់ នឹង គ្្វើ ម្ងគទៀត គៅ ឯ . . . េន្ធិេតីទ ទរូគៅ » 

(« Why Do We Need Prophets ? » Ensign, ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ៤ ) ។

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីខលែះស្រីអំពរីវិវរណៈថដលកបធាៃអុ�ដូហ្វបបកងៀៃដល់បយើង?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងបែុថៃតេព្ួរប្

្ួរកោប់អ្វរីកសបដៀងោនាបៅៃឹងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ព្រះអមាចាស់បៃ្ដមាៃបៃ្ទជូលមកកាៃ់គយើង

គៅស្្ន្ងៃគៃរះតាមរយៈ្ យាការីគៅរស់របស់ពទង់។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចថស្វងរ្រោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្រពយារោរីបៅរសប់ៅទរីណ្?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃសៃ្និសរីទទបូៅ

ទស្សនាវដតេរីនៃសាសនាចក្រប្ហទំពព័រ,LDS.orgៃិងmormonchannel.org)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារៈសំខាៃ់ថដលកពះអរាចស់បៃតេរាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់ពយារោរីបៅរស់របស់កទង់សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់

ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃយែូហាៃប្បលើរឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រមូលបហតុ

ថដលវិវរណៈបៃតេរាៃរាមរយៈពយារោរីបនាះសំខាៃ់អ្វរីមលែែបះ។

« គ�ើង តបមរូវ ឲ្យ រាន គដើម គឈើ ដដល រាន ែតីវិត—ប្រភពទឹក �េ់—្រញ្ញា ដដល �េ់ �គវើក ដដលគចញ មក ពតី ្រព្វ

ែធិតភាពដដលកុំពុងរានែតីវិតគៅឋានេួ្៌ តាម��ៈ ្រព្វែធិតភាពដដល កុំពុង គៅ�េ់ គៅគលើ ដែនដតី 

គនះ ។. . . គហើ� ចា្រ់តាុំងពតីគពល ដដល អ័ោម បាន ទទួល ទុំនាក់ទុំនង ដុំ្ររូង ជាមួ� បពះ . . . វា 

បតរូវបានតបមរូវ ឲ្យ រាន វិវ�ណៈ ្ មេតីៗ េមបេ្រ គៅនឹង ក្លៈគទេៈពធិគេគេៗ គនះ ដដល សាេនាចបក ឬ 

្រុ្្គល រានាក់ ៗ  បតរូវ បាន ោក់ ឲ្យ �េ់គៅ គនាះ ។ វិវ�ណៈ �្រេ់អ័ោម ពុុំ បាន ដណនាុំ ណូគអ ឲ្យ េង់េុំគៅ គទ 

គហើ�វិវ�ណៈ �្រេ់ ណូគអ ពុុំបាន បបា្់រ ឡញត ឲ្យ គបាះ្រង់ គចាល ទតីបកងុ េរូដុុំមដដ� គហើ�វិវ�ណៈោុំងគនះ ក៏ 

ពុុំ បាន នធិយ� អុំពតី ក្� គ្្វើដុំគណើ� �្រេ់ ករូនគៅ អ៊ីបសាដអល ឲ្យ ចាកគចញ ពតី គអេ៊ីព្ទ ដដ� » ( គៅក្ញង The Gospel Kingdom

គបែើេគ�ើេ គចញ គោ� G. Homer Durham [ ឆ្នាុំ ១៩៨៧ ] ទុំព័� ៣៤ ) ។

• បោងរាមកបធាៃប្បលើរបហតុអ្វរីបយើងកតូវរោរពយារោរីបៅរស់?(រាមរយៈពយារោរីបៅរស់បនាះកពះោៃកបទាៃរោរថណនាំ

ជា្រ់លា្រ់ចំបោះបសច្រតេរីកតវូរោរៃិងរោលៈបទសៈរាមរោលបវលា)។

• បតើរោរយល់ដឹងពរីភាពចាំោច់នៃរោរបៃតេរាៃវិវរណៈអាច�ះឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រសាតាប់ឬអាៃកបសាសៃ៍របស់

ពយារោរីបៅរស់ោ៉ាងដូចបមតេច?
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សធ្វើតាមការទនូាមាៃរបេ់ពយាការីសៅរេ់

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាោនាពរីរោរទូនាមៃរបស់ពយារោរីបៅរស់សូមបក�ើសបរើសយ្រសុៃ្ទរ្រថាសៃ្នសិរីទទូបៅមួយឬបកចើៃជាង

បៃះថដលោៃ្ តេល់ឲ្យបោយកបធាៃសាសនាចក្ររោលពរីឆ្នាំមុៃ។សូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃសៃុ្ទរ្រថាបនាះបៅសិស្សរានា្រ់មួយ

ចបាប់។សូមទុ្របពលឲ្យសិស្សថស្វងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពយារោរីបៅរស់្រំពុងបបកងៀៃបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីអាៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បធ្វើជាបញជរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដល

កបធាៃសាសនាចក្រ្រំពុងបបកងៀៃ។សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរ

សំណួរមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ដូចខាងបករោម៖

• បតើបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិណ្មួយថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាវទា្រ់ទងោ៉ាងពបិសសជាមួយៃឹងអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

• បតើអ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រ្រំពុងពយាោមបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបស់ពយារោរីរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវស្ិរសាបហើយអៃុវតតេៃូវអ្វរីថដលកបធាៃសាសនាចក្របច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្រំពុងបបកងៀៃ?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុង

ថានា្់រឬ្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

ងចញពដី ្បសាសន៍ របស់ ពយាការី ងៅរស់ ណដល អ្ក ងទ្ើបណ្រ បាន សិកសា ង្រើ សារលិខិ្រ អ្ដី ណដល អ្ក ទ្ទ្ួល អារម្ណ៍ ថ្ ្ពទះអរាចាស ់

ចរ់ ឲ្យ អ្កទ្ទួ្ល ងនាទះ ?

ង្រើ អ្ក នរឹ ងធ្ើ អ្ដី ខ្ទះ តាមរយបៈ ការទ្ូនាមាន េ្ដីៗ ងនទះ របស់ ពយាការី  ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលពួ្រប្បធ្វើដបូច្នះបនាះពួ្រប្អាច

រាៃទៃំុ្រចិតតេថាកពះវរបិរាសួ្៌ៃឹងកបទាៃពរដល់ព្ួរប្។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃតេស្ិរសាៃិងអៃុវតតេរោរបបកងៀៃនានា

របស់ពយារោរីបៅរស់ឲ្យោៃជាប់លាប់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីពយារោរីបៅរស់។

បៅបពលបញ្ចប់ថានា្់រសិរោខាសាលាឆ្នាំស្ិរសាបៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃតេស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបរៀងរាល់ន្ងៃ។បបើពួ្រប្ៃឹងចូល

បរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាវ្្គបករោយបទៀតអ្ន្រអាចៃឹង្ ្ល់បោបល់ថាពួ្រប្ចាប់ប្្ើមរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។អ្ន្រអាច

ៃឹងអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យថដលោត់ោៃទទួលបោយបៃ្រោរអាៃកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃបទាះជាបពលថដល

ថានា្់រសិរោខាសាលាពុំរាៃ្រ្ននុងរដូវរោលបនាះ្រ្រី។

ការេិកសា្ពោះគម្ីរ្បចាំន្ងៃ

រានកធិច្ចក្� មួ�ចុំនួន ដដលប្រូ្រគបងៀន  

អាច គ្្វើ ដដល នឹងក្ន់ដត រាន អុំណាច  

នធិង ឥទ្ធិពល ដ៏ �រូ�អដង្វង ្រដនថែម គទៀត 

េបរា្រ់ ជា គេចក្តី ល្អ គៅ ក្ញង ែតីវិត 

េធិេ្ស ោុំងឡា� �្រេ់ ពួកោត់ 

ជាង គនាះ ្ឺក្�ែួ� ពួកគ្ ឲ្យ គ�ៀន 

បេឡាញ់ បពះ្ម្ពតី� គហើ� េធិកសា ពតី វា 

ជាគ�ៀងរាលន់្ងៃ ។ អ្កអាច គលើកទឹកចធិត្ 

ឲ្យរានក្� េធិកសា បពះ្ម្ពតី� ប្រចាុំន្ងៃ 

តាម��ៈ ក្� អគញ្ើញ េធិេ្ស ឲ្យអាន ្ ម្ពតី� 

គោ� ខាជា្រ់ខ្លួន �្រេ់ពួកគ្ គោះជា 

គពល ដដលោមនថ្នាក់ េធិក្ខាសាលា ក្តី ។
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កមមេវិ្ តី នធិង អង្គក្� សាេនាចបក 

គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ២, 

ក្�ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ, 

ក្�ប្រក្េអុំពតី បកមុប្ួសា� នធិង 

ពយាក្�ី គៅ�េ់ ( គមគ�ៀន ទតី ៣២ )
បមបរៀៃស្ិរសាបៅ្ ្ទះ៖្រម្វិធរីៃិងអង្គរោរសាសនាចក្រ,បសច្រតេរីកបរោសជា្ លែតូវរោរទរី២,រោរពបៃលែឿៃ្ិរច្ចរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះ,រោរកបរោសអំពរីក្រមុក្ួសារៃិងពយារោរីបៅរស់(ទរី3២)

ការសរៀបចំសមសរៀៃេកមាប់កគបូសក្ៀៃែល់េិេ្សណែលេិកសាសៅ្ ្ោះ
ជសចក្រីសជងខេរែជមជរៀនស្ម្រែ់សិស្សសិកសាជៅផ្ទះ្រែចាំន្ងៃ

ខាង គបក្ម គនះ ្ ឺ ជា គេចក្តីេគងខេ្រ នន គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា ដដល េធិេ្ស បាន គ�ៀន គៅ គពល ពួកគ្ បាន េធិកសា គមគ�ៀនទតី ៣២ ។ 

គេចក្តីេគងខេ្រ គនះ មធិនដមន បតរូវ�ក មក ្រគបងៀន ជា ដែក្ នន គមគ�ៀន �្រេ់ អ្ក គនាះ គទ ។ គមគ�ៀន ដដល អ្ក ្រគបងៀន េបរា្់រ គមគ�ៀន ទតី ៣២គផាដាត 

គលើ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ ដតពតី�្រតីគនះ ្ុ៉រគណាណះ ។ េរូម គ្្វើ តាម ក្�្រុំែុេ ្ ុំនធិត ពតី បពះវិញ្ញាណ ្រ�ិេុទ្ គៅគពល អ្ក ្ ធិត ពតី តបមរូវក្��្រេ់ 

េធិេ្ស ។

ន្ងៃទដី១(កម្វិធដីៃិ្អ្្ការសាេនាចកក)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ សាេនា ចបក នន បពះ គ�េ៊រូវប្តីេ្ទ នន ពួក ្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ ចុង គបក្� ែួ� បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គដើម្តីនាុំ ឲ្យ រាន ែតីវិត ដ ៏

គៅ អេ់ កល្ ជានធិច្ច នន ករូនគៅ �្រេ់ បទង់ ។ ពួកគ្ ក៏ បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្ កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្� សាេនាចបក ោុំងអេ់ ដុំគណើ� ក្� គបក្ម ក្�ដឹកនាុំ 

នន ថ្នាក់ ដឹកនាុំ ្រព្វែធិតភាព ដដល ក្ន់ ករូនគសា គដើម្តី គ្្វើ ជា អ្ធិ្រតតី ។ េធិេ្ស បាន�កគេើញ ថ្ គៅគពល គ�ើង ចរូល�ួម គៅក្ញង កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្� 

សាេនាចបក គនាះ គ�ើង ទទួល ព�ែ័�ោុំងឡា� ដដល រាន តាម��ៈ ពួក គលាក ។ ្រនាទា្រ់ មក ពួកគ្ ោក ់គោលគៅ គដើម្តីដកលម្អ ក្�ចរូល�ួម 

គៅក្ញង អង្គក្� ែុំនួ� នធិង កមមេវិ្តី នានា នន សាេនាចបក ។

ន្ងៃទដី២(សេចក្ដីកបកាេជា្ ្ចូវការទដី២)
គៅគពល េធិេ្ស បាន គ�ៀន អុំពតី វិវ�ណៈ ឆ្នាុំ ១៩៨៧ ដដល បាន ែ្ល ់្រព្វែធិតភាព នធិង ព�ែ័� នន បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ ដល់ េរាែធិក េក្ធិេម ប្្់រ �រូ្រ 

នន សាេចបក គនាះពួកគ្ បាន គ�ៀន ថ្ ពយាក្�ី ដេ្វង�ក ក្�ដឹកនាុំ �្រេ់ បពះអរាចាេ់ ក្ញង ក្�ដឹកនាុំ សាេនាចបក គហើ� ថ្ បពះអរាចាេ់ ដឹកនាុំ 

សាេនាចបក �្រេ់ បទង់ តាម ��ៈ វិវ�ណៈ គៅក្ន់ ពយាក្�ី �្រេ់ បទង់ គៅក្ញង គពល កុំណត់ �្រេ់ បទង់ ។

ន្ងៃទដី៣(ការពសៃ្ឿៃកិច្ការនៃសេចក្ដីេស្គ្គាោះ)
គចញ ពតី គមគ�ៀនគនះ េធិេ្ស បាន គ�ៀន ថ្ បពះអរាចាេ់ កុំពុង ពគនលៃឿនកធិច្ចក្�នន គេចក្តី េគ្រ្គះ �្រេ់ បទង់ ។ ពួកគ្ ក ៏បានគ�ៀន ែងដដ� ថ្  ពួកគ្ អាច 

ចរូល�ួម គៅក្ញង ក្�ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� �្រេ់ បពះអរាចាេ់ តាម��ៈ ក្�ដចកចា� ដុំណឹង ល្អ ក្�េធិកសាបពះ្ម្ពតី� នធិង ក្�គ្្វើ កធិច្ចក្� បពះវិហា� ្រ�ិេុទ្ នធិង 

កធិច្ចក្� ពង្ស ប្រវត្ធិ ។

ន្ងៃទដី៤(កករុមកគួសារ៖ការកបកាេែល់ពិភពសោក)
គៅក្ញង គមគ�ៀន គនះ េធិេ្ស បាន �កគេើញ គោលលទ្ធិ នធិង គោលក្�ណ៍ នានា ដដល ោក់ទង នឹង ប្ួសា�  ដរូចខាងគបក្មគនះ ៖ 

អាោហ៍ពធិោហ៍�វាង្រុ�េ នធិង បេ្តី បតរូវបា ន ដតងតាុំង គោ� បពះ ក្�្រងក្រគងកើត នន ែតីវិត �ដមង សាលា្រ់ ្ ឺ ពធិេធិដ្ឋ គហើ� ជា ដែ្ក េុំខាន ់នន ដែនក្� �្រេ់ 

បពះវ�្រធិតាេួ្៌ គហើ� ឪពុក នធិង រាតា� រាន ក្តព្វកធិច្ច គដើម ត្ី ែួ� ោនា គៅវិញគៅមក ជា នដ ្ រូ គេមេើោនា គៅក្ញង ទុំនួល ខុេបតរូវ នន បកុមប្ួសា� �្រេ់ 

ពួកគ្ ។ េធិេ្ស ក៏ បាន គ�ៀន ែងដដ� ថ្ បពះអរាចាេ់ នឹងឲ្យ គ�ើង ទទួល ខេុបតរូវ ប្រេធិន គ្រើ គ�ើង ពុុំ្រុំគពញ ទុំនួល ខុេបតរូវ �្រេ់ គ�ើង គៅក្ញង ប្ួសា� 

គ�ើងគនាះ គទ  ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក, គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ២, ក្�ពគនលៃឿនកធិច្ចក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ, ក្�ប្រក្េអុំពតីបកុមប្ួសា� នធិង ពយាក្�ីគៅ�េ់ ( ទតី ៣២ )

គសចក្ីគផដើម

បមបរៀៃបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីពរ�ព័យនៃរោរកតូវោៃដឹ្រនាំបោយពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណៈថដល

បៅរស់។សិស្សៃឹងសិ្រសារោរទូនាមៃ្ ្រីៗពរីកបធាៃសាសនាចក្រថដលជាពយារោរី�បកមើសរបស់កពះអរាចស់។

គោបល់ស្រាប់ក្របគ្ងៀន

វិវរណៈមាៃមកជាបៃ្បនាទាប់តាមរយៈពយាការីសៅរេ់

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើ នរណា ្ ឺ ជា ពយាការីសំខ្ន់ បំផុ្រ ស្រាប់ អ្ក?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណ្ពរីសំណួរបៃះបហើយសាតាប់រ្រចបមលែើយបៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែ

ថាហ្វថប៊ៃសឹៃ៖

« ពយាក្�ី េុំខាន់ ្រុំែុត ចុំគោះ គ�ើង រាល់ោនា ក្ញង គពល គនះ គនាះ ្ ឺ ជា ពយាក្�ី រានាក ់ដដល កុំពុង ដត គៅ�េ់ ក្ញង 

េម័� នធិង ែុំនាន់ �្រេ់ គ�ើង គនះ ឯង » (« Jesus Christ—Gifts and Expectations »  

New Era, ដខ ឧេភា ឆ្នាុំ ១៩៧៥ ទុំព័� ១៧ ) ។ 

 

 

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាពយារោរីបៅរស់្ឺជាពយារោរីសំខាៃ់បំ្ុតសករាប់បយើង?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆលែើយរួចបហើយសូមបៃតេអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃថប៊ៃសៃឹ៖

« គនះ ្ ឺ ជា ពយាក្�ី ដដល រាន នរូវ គេចក្តីដណនាុំ នាេម័�គនះ ពតី បពះ េបរា្រ់ គ�ើង ។. . . ប្្់រែុំនាន់ 

រានតបមរូវក្�ចាុំបាច់ នរូវ ្រទ្ម្ពតី� ពតី្រុរាណ ្ររូក �ួម ោុំង ្ ម្ពតី� ្រច្ចញ្រ្ន្ក្ល មកពតី ពយាក្�ី គៅ�េ់ ។ 

គហតុដរូគចានាះ គហើ� ក្� អាន នធិងក្� ពធិចា�ណា ដ៏ េុំខាន់ ្រុំែុត ដដលអ្ក ្ ្រ្តី គ្្វើ គនាះ្ឺ ោក្យ គពចន៍ 

ដ៏្រុំែុេ្ុំនធិត ្ មេតីៗ្រុំែុត មកពតី រាត់ នន អ្ក នាុំ ោក្យ �្រេ់បពះអរាចាេ់ ។ គនាះគហើ� ជា មរូលគហតុ ចាុំបាច់ 

ដដល អ្ក រាន េធិទ្ធិ នធិង អាន គោ� �កចធិត្ ទុក ោក់ នរូវ ោក្យ �្រេ់ គលាក គៅក្ញងទេ្សនាវដ្តី ប្រចាុំ ដខ 

�្រេ់ សាេនាចបក » (« Jesus Christ—Gifts and Expectations »ទុំព័� ១៧ ) ។

សូមពៃ្យល់ថាបយើងោំកទសរា�ិ្រទាំអស់នៃ្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិង

អ្ន្រទទួលវិវរណៈ។បែុថៃតេកបធាៃសាសនាចក្រ្ ឺជាបុ្្គលថតរានា្រ់្ ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអំណ្ចបដើម្បរីអៃុវតតេ្ូរៃបសាបព្វ�ិតភាព

ទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះបហើយជាបុ្្គលថតរានា្រ់្ ត់ថដលរាៃសិទ្ធិអណំ្ចបដើម្បរីទទួលៃិងកបរោសវិវរណៈសករាប់

សាសនាចក្រទាំងមូល។

• បោងរាមអ្វរីថដលោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ្ ្រីៗបៃះបតើបពលណ្ថដលកបធាៃសាសនាចក្រោៃកបរោសវិវរណៈសករាប់

សាសនាចក្រទាំងមូលឬកបរោសពរីរោរផ្លាស់បតេតូរពបិសសៗបៅ្រ្ននុងដំបណើររោរនានានៃសាសនាចក្រ?(ចបមលែើយអាចរួម

រាៃបៅបពលកបធាៃវិលហ្វតូឌវូឌកដុព្វោៃបចញបសច្រតេរីកបរោសទា្រ់ទងៃឹងអាោហ៍ពិោហ៍ពហុពៃ្ធភាព[សូមបមើល

បសច្រតេរីកបរោសជា្លែតូវរោរទរី១]បៅបពលកបធាៃយែូថសបថអហ្វស្៊ីធោៃកបរោសពរីបសច្រតេរីពិតថដលពុំដឹងពរីមុៃអំពរី

សាថាៃភាព�រីវិតពិ្ពវិញ្ញាណ[សូមបមើល្�ៃិងស�១3៨]បហើយបៅបពលកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�ឹមបឹល

ោៃកបរោសថាពរ�ព័យនៃបព្វ�ិតភាពរាៃដល់សរា�ិ្រស្រតេិសមក្ប់រូបនៃសាសនាចក្រ[សូមបមើលបសច្រតេរីកបរោស

ជា្លែតូវរោរទរី២])។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក, គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ២, ក្�ពគនលៃឿនកធិច្ចក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ, ក្�ប្រក្េអុំពតីបកុមប្ួសា� នធិង ពយាក្�ីគៅ�េ់ ( ទតី ៣២ )

សូមអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វឲ្យឮៗ។សូមអបញជើញសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់រ្របមើលបសច្រតេរីពិតទា្រ់ទងៃឹងវិវរណៈបៅ្រ្ននុងសមព័យបច្ចនុប្បៃ្នរបស់បយើង។

« សា�ដុំណឹង ដ៏ �ុងគ�ឿង មួ� នន ក្�សាតា�គឡើងវិញ នរូវ សាេនាចបក នន បពះគ�េ៊រូវប ត្ីេ្ទ នន ពួក្រ�ិេុទ្ ន្ងៃ 

ចុងគបក្� ្ ឺថ្ បពះបទង ់្រន្ រាន ្រន្ទជូល មកក្ន់ ករូនគៅ �្រេ់ បទង់ ! បទង់ មធិន លាក់ ទុកគៅក្ញង សាថានេួ្៌ 

គឡើ� ្រ៉ុដន្ រាន បពះ្រន្ទជូល គៅ េម័� គនះ ដរូចដដល បទង់ បាន គ្្វើ គៅក្ញង េម័� ្ុររាណ ដដ� ។. . .

« ដុំ្ររូនាមន ដដល មធិន អាច ក្ត់ន្លៃ បាន �្រេ់ បពះ ចុំគោះ មនុេ្សគលាក ្ ឺ បតរូវបាន �កគេើញ គៅក្ញង បពះ្ម្ពតី� 

្ី៊រ្រ បពះ្ម្ពតី� ម�មន គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា នធិង មុក្ដា ដ៏ រាន តនមលៃ មហធិរា ។ ជាងគនាះគទៀត 

បពះអរាចាេ់ រាន្រន្ទជូល តាម��ៈ អ្ក្រគបមើ ោុំងឡា� �្រេ់ បទង់ ដរូចដដល បទង់ នឹង គ្្វើ ម្ងគទៀត គៅ ឯ . . . េន្ធិេតីទ ទរូគៅ » 

(« Why Do We Need Prophets ? » Ensign, ដខ មធិនា ឆ្នាុំ ២០១២ ទុំព័� ៤ ) ។

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីខលែះទា្រ់ទងៃឹងវិវរណៈថដលកបធាៃអុ�ដូហ្វោៃបបកងៀៃ?(សិស្សអាចៃឹងបកបើោ្រ្យប្្សងៗោនាបែុថៃតេព្ួរប្

្ួរថតរ្រប�ើញបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៃះ៖ព្រះអមាចាស់បៃ្តមាៃបៃ្ទជូលមកកាៃ់្ ួកគយើងស្្ន្ងៃគៃរះតាមរយៈ្ យាការី

គៅរស់របស់ពទង់។អ្ន្រអាចសរបសរបោលលទ្ធិបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចថស្វងរ្រោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្រពយារោរីបៅរសប់ៅទរីណ្?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃសៃ្និសរីទទបូៅ

ទស្សនាវដតេរីនៃសាសនាចក្រប្ហទំពព័រ,LDS.orgៃិងmormonchannel.org)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារៈសំខាៃ់ថដលកពះអរាចស់បៃតេរាៃបៃ្ទតូលម្ររោៃ់ពយារោរីបៅរស់របស់កទង់សូមអបញជើញសិស្សរានា្់រ

ឲ្យអាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃយែូហាៃប្បលើរឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រមូលបហតុ

ថដលវិវរណៈបៃតេរាៃរាមរយៈពយារោរីបនាះសំខាៃ់អ្វរីមលែែបះ។

« គ�ើង តបមរូវ ឲ្យ រាន គដើម គឈើ ដដល រាន ែតីវិត—ប្រភពទឹក �េ់—្រញ្ញា ដដល �េ់ �គវើក ដដលគចញ មក ពតី 

្រព្វែធិតភាព ដដល កុំពុង រាន ែតីវិត គៅ ឋានេួ្៌ តាម��ៈ ្រព្វែធិតភាព ដដល កុំពុង គៅ�េ់ 

គៅគលើដែនដតីគនះ ។. . . គហើ�ចា្រ់តាុំងពតីគពលដដលអ័ោម បានទទួលទុំនាក់ទុំនង ដុំ្ររូង ជាមួ� បពះ 

. . . វា បតរូវបានតបមរូវ ឲ្យ រាន វិវ�ណៈ ្ មេតីៗ េមបេ្រ គៅនឹង ក្លៈគទេៈពធិគេគេៗ គនះ ដដល សាេនាចបក 

ឬ ្រុ្្គល រានាក់ ៗ  បតរូវ បាន ោក់ ឲ្យ �េ់គៅ គនាះ ។ វិវ�ណៈ �្រេ់ អ័ោម ពុុំ បាន ្ររ្គ្រ់ ឲ្យ ណូគអ េង់ ទរូក �្រេ់ 

ោត់ គឡើ� គហើ� វិវ�ណៈ �្រេ់ ណូគអ ក៏ ពុុំ បាន បបា្រ់ ឲ្យ ឡញត គបាះ្រង់ គចាល បកុង េរូដុុំម គឡើ� �ីឯ ោក្យ 

េម្តី ោុំង គនះ ក៏ ពុុំ បាន នធិយ� អុំពតី ក្�ចាកគចញ �្រេ់ ករូនគៅ អ៊ីបសាដអល ពតី បេុង គអេី៊ព ដដ� »  ( គៅក្ញង The Gospel 
Kingdom, sel. G. Homer Durham [ ឆ្នាុំ ១៩៨៧ ] ទុំព័� ៣៤ េរូមគមើល ែងដដ� ្. នធិង េ. ១:៣០) ។

• បោងរាមកបធាៃប្បលើរបហតុអ្វរីបយើងកតូវរោរពយារោរីបៅរស់?(រាមរយៈពយារោរីបៅរស់បនាះកពះោៃកបទាៃរោរថណនាំ

ជា្រ់លា្រ់ចំបោះបសច្រតេរីកតូវរោរៃិងរោលៈបទសៈរាមរោលបវលា)។

• បតើរោរយល់ដឹងពរីភាពចាំោច់នៃរោរបៃតេរាៃវិវរណៈអាច�ះឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលអ្ន្រសាតាប់ឬអាៃកបសាសៃ៍របស់

ពយារោរីបៅរស់ោ៉ាងដូចបមតេច?

សធ្វើតាមការទនូាមាៃរបេ់ពយាការីសៅរេ់

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាោនាពរីរោរទូនាមៃរបស់ពយារោរីបៅរស់សូមបក�ើសបរើសយ្រសុៃ្ទរ្រថាសៃ្នសិរីទទូបៅមួយឬបកចើៃជាង

បៃះថដលោៃ្ តេល់ឲ្យបោយកបធាៃសាសនាចក្ររោលពរីឆ្នាំមុៃ។សូម្ ្ល់ចបាប់ចមលែងនៃសៃុ្ទរ្រថាបនាះបៅសិស្សរានា្រ់មួយ

ចបាប់។សូមទុ្របពលឲ្យសិស្សថស្វងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពយារោរីបៅរស់្រំពុងបបកងៀៃបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីអាៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បធ្វើជាបញជរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដល

កបធាៃសាសនាចក្រ្រំពុងបបកងៀៃ។សូម្ ិតពរីរោរអបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។
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គមគ�ៀនេធិកសាគៅែ្ទះ ៖ កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក, គេចក្តីប្រក្េជាែលៃជូវក្�ទតី ២, ក្�ពគនលៃឿនកធិច្ចក្�ននគេចក្តីេគ្រ្គះ, ក្�ប្រក្េអុំពតីបកុមប្ួសា� នធិង ពយាក្�ីគៅ�េ់ ( ទតី ៣២ )

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរ

សំណួរមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ដូចខាងបករោម៖

• បតើបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិណ្មួយថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ថាវទា្រ់ទងោ៉ាងពបិសសជាមួយៃឹងអ្ន្រ?បហតុអ្វរី?

• បតើអ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រ្ំរពុងពយាោមបធ្វើរាមរោរទូនាមៃរបស់ពយារោរីរាមរបបៀបណ្ខលែះ?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវស្ិរសាបហើយអៃុវតតេៃូវអ្វរីថដលកបធាៃសាសនាចក្របច្ចនុប្បៃ្នបៃះ្រំពុងបបកងៀៃ?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអបញជើញសិស្សឲ្យបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់ចំណ្ំ្រ្ននុង

ថានា្រ់ឬ្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

ងចញពដី ្បសាសន៍ របស់ ពយាការី ងៅរស់ ណដល អ្ក ងទ្ើបណ្រ បាន សិកសា ង្រើ សារលិខិ្រ អ្ដី ណដល អ្ក ទ្ទ្ួល អារម្ណ៍ ថ្ ្ពទះអរាចាស់ 

ចរ់ ឲ្យ អ្កទ្ទួ្ល ងនាទះ ?

ង្រើ អ្ក នរឹ ងធ្ើ អ្ដី ខ្ទះ តាមរយបៈ ការទ្ូនាមាន េ្ដីៗ ងនទះ របស់ ពយាការី  ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលពួ្រប្បធ្វើដបូច្នះបនាះព្ួរប្អាច

រាៃទំៃុ្រចិតតេថាកពះវរបិរាសួ្៌ៃឹងកបទាៃពរដល់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃតេស្ិរសាៃិងអៃុវតតេរោរបបកងៀៃនានា

របស់ពយារោរីបៅរស់ឲ្យោៃជាប់លាប់។

សូមអបញជើញសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីពយារោរីបៅរស់។

បៅបពលបញ្ចប់ថានា្់រសិរោខាសាលាឆ្នាំស្ិរសាបៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃតេស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបរៀងរាល់ន្ងៃ។កបសិៃបបើពួ្រប្ៃឹង

បរៀៃវ ្្គស្ិរសាថានា្រ់សិរោខាសាលាឆ្នាំបករោយបទៀតអ្ន្រអាច្ តេល់បោបល់ឲ្យព្ួរប្ចាប់ប ត្េើមសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។អ្ន្រអាច

អបញជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�ព័យថដលោត់ោៃទទួលរាមរយៈរោរបៃតេអាៃកពះ្ ម្ពរីរបរៀងរាល់ន្ងៃបទាះបរីជាោមៃ

ថានា្រ់សិរោខាសាលាបៅ្រ្ននុងវ្្គស្ិរសា្រ៏បោយ។
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តារាង អាន បពះ្ម្ពតី�
បយើង�ួយបបំពញបោលបំណងនៃថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនាបៅបពលបយើងបលើ្រទឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ(១)អាៃ

ៃិងសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររាល់ន្ងៃៃិង(២)អាៃកពះ្ម្ពរីរសករាប់វ្្គសិ្រសា។អ្ន្រអាចឲ្យរារាងដូចខាងបករោមបៃះដល់សិស្សបដើម្បរី

�ួយពួ្រប្ឲ្យរាមោៃរោររី្រចបកមើៃរបស់ខលែលួៃ។កបសិៃបបើអ្ន្រចង់រាយរោរណ៍ពរីរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរកបចានំ្ងៃរបស់សិស្សសូម

បធ្វើរាមរោរថណនាំបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីថណនាំអំពរីរោររាយរោរណ៍នៃរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរ។សូមរ្របមើលបសច្រតេរីថណនាំទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

ប្ហទំពព័រsi.lds.orgបោយបកបើឃ្លា« scripture reading reporting instructions»។

តារាងអានគោលលទ្ធិនធិងគេចក្ដីេញ្ញានធិងប្រវត្ធិសាេនាចបក

ទីបន្ទាល់របស់សាវកដប់ពីរន្ក់អំពីសសចក្ីពិតនៃពពរះគម្ីរសោលលទ្ិៃិងសសចក្ីសញ្ញា

យ៉ូសសបស្ម៊ីធ—ពបវតិ្ ១

សោលលទ្ិៃិងសសចក្ីសញ្ញា ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦

៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២

១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨

១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤

២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០

៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦

៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២

៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨

៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤

៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០

៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦

៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២

៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨

៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤

៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០

៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៦

៩៧ ៩៨ ៩៩ ១០០ ១០១ ១០២

១០៣ ១០៤ ១០៥ ១០៦ ១០៧ ១០៨

១០៩ ១១០ ១១១ ១១២ ១១៣ ១១៤

១១៥ ១១៦ ១១៧ ១១៨ ១១៩ ១២០

១២១ ១២២ ១២៣ ១២៤ ១២៥ ១២៦

១២៧ ១២៨ ១២៩ ១៣០ ១៣១ ១៣២

១៣៣ ១៣៤ ១៣៥ ១៣៦ ១៣៧ ១៣៨

សសចក្ីពបកាសជាផ្លូវការទី១ សសចក្ីពបកាសជាផ្លូវការទី២

មាពរានៃសសចកី្ជំសៃឿ ១

តារាងអានប្រះគម្ដីរប្រចាំថ្ងៃ

មករា កុម្ភៈ មធិនា គមសា ឧេភា មធិ្ុនា កក្កដា េដីហា កញ្ញា តុលា វិច្ធិកា ធ្នូ

១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១

២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២

៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤

៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥

៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦

៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧

៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨

៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩

១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០

១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១

១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣

១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤

១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥

១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦ ១៦

១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧

១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨

១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩

២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០

២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១

២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២

២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣ ២៣

២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤

២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥

២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦ ២៦

២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧

២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨

២៩ (២៩) ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩

៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០

៣១ ៣១ ៣១ ៣១ ៣១ ៣១ ៣១
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ក្�ដណនាុំ ពតី គល្ឿន ្រគបងៀន 

ប្រចាុំន្ងៃ េបរា្់រ ប្រូ្រគបងៀន

កាលវិភា្តដលោនតណនាំស្ម្រែ់៣៦សោដាហ៍ននឆានាំសិកសា

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

១ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១   ដែនក្�នន គេចក្តីេគ្រ្គះ

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ២  ្រុព្វកថ្ នន បពះ្ម្ពតី� គោលលទ្ធិ  
នធិង គេចក្តីេញ្ញា

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣ ក្�ក្ត់សាេនា ដ៏ ្ ុំ

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥ ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី�

្រុព្វកថ្ នន បពះ្ម្ពតី� គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី 
េញ្ញា គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១

២ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–២០

ន្ងៃទតី ២ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧ តួនាទតី �្រេ់ េធិេ្ស

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២១–២៦

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩  �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២៧–៥៤; 
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–៥៤;  
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ២

៣ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៦៥

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣–៥; ១០; 
�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៦៥

៤ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥  �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៦៧; 
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦–៧

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៦ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៧ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៨ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១–១២

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៩  �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៨–៧៥; 
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣

�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៧៥; 
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦–៩; 
១១–១៣

៥ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ២០ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៤–១៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ២១ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ២២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៨:១–១៦

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៨:១៧–៤៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១៤–១៨



៧៧២

ឧ្រេម្ព័ន្

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

៦ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៩:១–២២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៩:២៣–៤១

ន្ងៃទតី ៣ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:១–៣៦

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
២០:៣៨–៦៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៩:១–២០:៦៧

៧ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៧, 
៦៨–៨៤

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ២៩ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២១

ន្ងៃទតី ៣ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣០ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២២–២៣

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៤ 
នធិង ២៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៧, 
៦៨–៨៤; ២១–២៤; ២៦

៨ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣២ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៥

ន្ងៃទតី ២ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្់រ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៣ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៧

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៤ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៨

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:១–២៩

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៥; 
២៧–២៨; ២៩:១–២៩

៩ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
២៩:៣០–៥០

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៧ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៨ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣១–៣២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៣៩ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៣–៣៤

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤០ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣០–៥០; 
៣០–៣៥

១០ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤១ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៣៧

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៨:១–១៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៣៨:១៧–៤២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៤ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៩–៤០

ន្ងៃទតី ៥ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៣៦–៤០

១១ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៥ គៅ�ដ្ឋ អរូនហអរូ

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៦ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:១–២៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៤២:៣០–៤២

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៤៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៤២:៤៣–៩៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤១–៤២



៧៧៣

ឧ្រេម្ព័ន្

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

១២ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥០ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៣–៤៤

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១–១៥

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៤៥:១៦–៥៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៤៥:៦០–៧៥

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៤ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៣–៤៦

១៣ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៧–៤៨

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥០

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥១–៥២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៤៧–៥២

១៤ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៥៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៣–៥៥

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦១ កដនលៃង កណាដាល នន េ៊ី�៉រូន

ន្ងៃទតី ៤ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៥៣–៥៧

១៥ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៨:១–៣៣

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៥៨:៣៤–៦៥

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦២

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣:១–២១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៥៨:១–៦៣:២១

១៦ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៦៣:២២–៦៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៦៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:១–១៩

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៦៤:២០–៤៣

ន្ងៃទតី ៤ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៦៣:២២–៦៥:៦

១៧ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៩–៧១

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧២–៧៤

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៦៦–៧៤

១៨ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៥

ន្ងៃទតី ២ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:១–១៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៧៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៧៦:២០–៤៩

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៧៦:៥០–៨០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៧៥:១–៧៦:៨០



៧៧៤

ឧ្រេម្ព័ន្

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

១៩ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៧៦:៨១–១១៩

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៨–៨០

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨១

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨២–៨៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៧៦:៨១–៨៣:៦

២០ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្់រ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:១–៤៤

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៨៤:៤៣–៦១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៨៤:៦២–១២០

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៨៩គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៥–៨៦

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៤–៨៦

២១ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៧

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១–៤០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៨៨:៤១–៦៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៨៨:៧០–១១៧

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៨៨:១១៨–១៤១

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៧–៨៨

២២ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៩

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣:១–២០

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៩៣:២១–៥៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៨៩–៩៣

២៣ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ៩៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៤–៩៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៩៨:១–២២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៩៨:២៣–៤៨

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
៩៩–១០០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ៩៤–១០០

២៤ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០១:១–១៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០១:១៧–៤២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០១:៤៣–១០១

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១០១–១០២



៧៧៥

ឧ្រេម្ព័ន្

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

២៥ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៣

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១០៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៤

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៥

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០៦:១–១០៧:២០

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០៧:២១–៣៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០៣:១–១០៧:៣៨

២៦ ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០៧:៣៩–១០០

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៨

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៧

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០៩:១–៤៦

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១០៩:៤៧–៨០

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:៣៩–
១០៩:៨០; ១៣៧

២៧ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្់រ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១១៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១២

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២១  សាេនាចបក ្្រជូ�គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង 
គែើង

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១១០–១១២

២៨ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១១៣–១១៤

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១១៥–១១៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១១៧–១១៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១១៩–១២០

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២១:១–១០; ១២២

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៣:១–
១២១:១០; ១២២

២៩ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២១:១១–៣៣

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២១:៣៤–៤៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១២៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៣

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣០ ក្�សាថា្រនា ទតីបកុង គៅវរូ

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា  
១២១:១១–៤៦; ១២៣

៣០ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២៤:១–២១

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២៤:២២–៨៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២៤:៨៤–១៤៥; ១២៥–១២៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧; 
១២៨:១–១១

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១២៨:១២–២៥

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តី េញ្ញា ១២៤–១២៨



៧៧៦

ឧ្រេម្ព័ន្

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

៣១ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៦  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩; 
១៣០:១–១១, ២២–២៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៧  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣០:១២–២១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៨  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៣៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣២:៣–៣៣

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩–១៣១; 
១៣២:៣–៣៣

៣២ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤០  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣២:១–២, ៣៤–៦៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤១  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣៣:១–៣៥

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤២  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣៣:៣៦–៧៤

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៣  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៤

ន្ងៃទតី ៥ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្់រ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:១–២, 
៣៤–៦៦; ១៣៣–១៣៤

៣៣ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥, 
ដែ្ក ទតី ១

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥, 
ដែ្ក ទតី ២

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៦  ក្�េង្ តុំដណង គៅ ក្ញង ្ ណៈប្រធាន

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៧  ក្�ចាកគចញ ពតី ទតីបកុង គៅវរូ

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៨  ក្�គ្្វើដុំគណើ� ឆលៃងក្ត់�ដ្ឋ នអអរូវា៉ គោលលទ្ធិ 
នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១–១៨

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣៥:១–១៣៦:១៨

៣៤ ន្ងៃទតី ១ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្់រ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៤៩  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣៦:១៩–៤២

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥០  បកមុ អ្កបតួេបតា� �គទះអរូេ  ឆ្នាុំ 
១៨៥៦–១៨៦០

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥១  េ្រ្គម គៅ �ដ្ឋ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់ 
�រ្គល គៅ ភ្ុំ គម៉ដរូ

ន្ងៃទតី ៥ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥២  ក្�គលចគចញ មក នន បពះ្ម្ពតី� មុក្តា ដ៏ រាន 
តនមលៃ មហធិរា

គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១៩–
៤២; ្រុព្វកថ្ នន បពះ្ម្ពតី� មុក្តា ដ៏ រាន តនមលៃ 
មហធិរា រាបតា នន គេចក្តី ែុំគនឿ

៣៥ ន្ងៃទតី ១ ៖  គមគ�ៀនទតី ១៥៣ គេចក្តី ប្រក្េ ជាែលៃជូវក្� ទតី ១ នធិង  
ក្� អភធិវឌ្ឍ កធិច្ចក្� បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ជា ្រន្្រនាទា្រ់

ន្ងៃទតី ២ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥៤  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣៨:១–២៤, ៣៨–៥០

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥៥  គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 
១៣៨:៧–៦០

ន្ងៃ ទតី ៥ ៖ គមគ�ៀន ទតី ១៥៦  កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្�សាេនាចបក

គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១;  
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨



៧៧៧

ឧ្រេម្ព័ន្

េប្្ហ៍ បណ្តំបទគម្ដីរណែលកតូវបសក្ៀៃ វគ្កតូវអាៃ

៣៦ ន្ងៃទតី ១ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥៧  គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥៨  ក្�ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៥៩  បកមុប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េ ដល់ 
ពធិភពគលាក

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គមគ�ៀនទតី ១៦០  ពយាក្�ីគៅ�េ់

ន្ងៃទតី ៥ ៖  ន្ងៃ ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន ( េរូមគមើល គយ្រល់ េបរា្រ់ ន្ងៃ 
ដដល អាច ផាលាេ់្រ្ជូ� បាន )

គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ២ បកុមប្ួសា� ៖ 
ក្�ប្រក្េ ដល់ ពធិភពគលាក
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គយ្រល់ េបរា្់រ ន្ងៃ ដដល 

អាច ផាលាេ់្្រជូ� បាន
រោរថណនាំពរីបល្បឿៃបបកងៀៃកបចាំន្ងៃសករាប់ក្ូបបកងៀៃ្ ឺថ្្អ្របៅបលើរោលវិភា្36សោតាហ៍ឬ១៨0ន្ងៃនៃឆ្នាំស្ិរសា។

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះរាៃ១60បមបរៀៃថដលជាបមបរៀៃកបចាំន្ងៃបោយទុ្រ២0ន្ងៃបទៀតោមៃសរាភារបមបរៀៃប�ើយ។«ន្ងៃថដល

អាចផ្លាស់បតេតូរោៃ»ទាំង២0ន្ងៃបនាះ្ួរថតបកបើបោយឆ្លាតនវសករាប់បោលបៅៃិងស្រម្ភាពនានាថដលរាៃតនមលែរួមរាៃដូច

ខាងបករោមបៃះ៖

១� ការវាយតនមល។បោលបំណងនៃថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្់រវិទយាសាថាៃសាសនា្ឺបដើម្បរី«�ួយដល់យុវវព័យៃិងម�្ឹមវព័យ

វព័យប្រ្ងឲ្យយល់ៃិងពឹងថ្្អ្របៅបលើរោរបបកងៀៃៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃល្រ្ខណៈសម្បតតេិៃឹងទទួល

ពរ�ព័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបរៀបចំខលែលួៃពួ្រប្ផ្ទាល់ក្រុមក្ួសាររបស់ពួ្រប្ៃិងអ្ន្រដនទបទៀតសករាប់�រីវិតដប៏ៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ចជាមួយៃឹងកពះវរបិរាសួ្៌របស់ព្ួរប្»។បោយ្ ិតពរីបោលបំណងបៃះស�&វ�ោៃបរៀបចំរោរ

វយតនមលែរោរបរៀៃសូកត។រោរវយតនមលែទាំងបៃះរាៃបំណងបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពៃ្យល់ប�ឿបហើយរស់បៅរាមអ្វរីថដល

ពួ្រប្្រំពុងថតបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្់រ។

្រ្ននុងឆ្នាំ២0១4តកមូវរោរសករាប់រោរបញ្ចប់ថានា្រ់សិរោខាសាលាោៃថ្រតកមវូបោយសិស្សកតូវថតកប�ងឲ្យជាប់សករាប់រោរ

វយតនមលែរោរបរៀៃសូកតសករាប់វ្្គសិ្រសាៃរីមួយៗបដើម្បរីអាចទទួលោៃសញ្ញាបកត។អ្ន្រ្ ួរបធ្វើរោរវយតនមលែរោរបរៀៃសូកត

ម្ងបរៀងរាល់ោ្់រ្រណ្ដាលនៃឆ្នាំស្ិរសា។រោរវយតនមលែៃរីមួយៗរាៃពរីរថ្្ន្រ(១)រោររាៃរោរវយតនមលែថដលៃឹងចណំ្យ

បពលកបរាណជា40នាទរីឬបពលសករាប់ថានា្រ់មួយន្ងៃៃិង(២)រោរថ្រតកមូវៃិងរោរពិភា្រសាពរីរោរវយតនមលែជាមួយៃឹង

សិស្សបៅបរា៉ាងសិ្រសាបលើ្របករោយ។រោរពិៃិត្យបមើលបៃះ្ ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏ចាំោច់បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍

បនាះ។កបសិៃបបើថានា្រ់របស់អ្ន្ររាៃរយៈបកចើៃជាង60នាទរីអ្ន្រ្ ួរថតចំណ្យបពលថតមតេង្ ត្់រ្ននុងថានា្រ់បដើម្បរីចាតថ់ចង

ៃិងពិៃិត្យរោរវយតនមលែបៃះ។

រោរវយតនមលែកតូវថតយ្រម្របកបើបដើម្បរី�ួយសិស្ស។រោលកបរោសពរីរោរបថៃថែមនៃរោរវយតនមលែរោរបរៀៃសូកតសករាប់តកមូវ

រោរនៃរោរបញ្ចប់ថានា្រ់សិរោខាសាលាថអលបឌើរបែុលវី�ចៃសៃុនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់ោៃថ្លែងថា«ឥរិោប្របស់ក្ូបបកងៀៃ

រានា្រ់ៃឹងបធ្វើឲ្យរាៃរោរខុសថបលែ្រោ៉ាងខាលាំង។កបសិៃបបើក្ូបបកងៀៃអាចបមើលប�ើញពរីរបបៀបថដលរោរណ៍បៃះ្ ្ល់ពរ�ព័យ

ដល់�រីវិតរបស់សិស្សបនាះព្ួរប្ៃឹងបមើលប�ើញរោរវយតនមលែបៃះថាជាវិធរីមួយបដើម្បរី�ួយដល់សិស្សរបស់ព្ួរប្។���ខញនុំ

្ិតថាកបសិៃបបើរាៃរោរោស់បតឿៃមួយបនាះវអាចជាអ្វរីថដលបយើងពុំចង់ឲ្យក្ូបបកងៀៃចាត់ទុ្រចបាប់បៃះជាឧប្ររណ៍ឬ

កពៃង់ថដលោៃបរៀបចំប�ើងប�ើយ—កបថហលជាកពៃង់ថដលរាៃៃព័យពរីរោ៉ាង្ ឺ—ជាឧប្ររណ៍ទាលសករាប់វយសំពង

ៃរណ្រានា្រ់ឬជាកពៃង់ថដលសំរិតសំរាំងកោៃ់ថតសករាប់សិស្សជា្រ់លា្់រមួយចំៃួៃបនាះ។បយើងចង់ឲ្យព្ួរប្បមើល

ប�ើញរោរវយតនមលែបៃះជាអ្វរីមួយថដលៃឹង្ ្ល់ពរ�ព័យដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ោ៉ាងកោ្រដ»(Elevate Learning 
Announcement»Seminaries and Institutes of Religion global faculty meeting

ថខមិ្ុនាឆ្នាំ២0១4]si.lds.org

២� ផកសពមួលគមគរៀៃពបចាំន្ងៃ។អ្ន្រអាចចំណ្យបពលបថៃថែមបទៀតបលើបមបរៀៃមួយថដលអាចបកបើបពលបកចើៃបដើម្បរីបបកងៀៃ

ឲ្យរាៃកបសិទ្ធភាព។អ្ន្រ្រ៏អាចបកបើ្ ំៃិតសករាប់រោរបបកងៀៃបថៃថែមថដលរាៃបៅចុងបញ្ចប់នៃបមបរៀៃមួយចៃំួៃឬ

ចំណ្យបពលបឆលែើយសំណួរសិស្សអំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរពិបសសឬកបធាៃបទនៃដំណឹងល្អ។បណ្ដាន្ងៃថដលអាចផ្លាស់បតេតូរោៃ

បធ្វើឲ្យអ្ន្រទទួលកបបោ�ៃ៍នៃឱរោសទាំងបៃះបោយរោររ្រសាបល្បឿៃនៃរោលវិភា្របស់អ្ន្របហើយបបំពញរោរចាត់រាំងរបស់

អ្ន្របដើម្បរីបបកងៀៃខ្ម្ពរីរជាបៃតេបនាទាប់។

3� គចរះោទាត់ៃូវវគ្គបទគម្បីរសខំ្ៃ់ៗៃិងគោលលទ្ធិពគឹរះទាំងឡាយ។អ្ន្រអាចបកបើស្រម្ភាពរំឭ្រសករាប់វ្្គចបំណះ

ចំណ្ៃខ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅស្ិរសាៃិង្រ្ននុងឧបសម្ពព័ៃ្ធ។អ្ន្រអាចបបងកើតស្រម្ភាពរំឭ្រចំបណះចំណ្ៃ

ខ្ម្ពរីរបថៃថែមថដលបំបពញរាមបសច្រតេរីកតូវរោរៃិងចំណ្ប់អារម្ណ៍ជា្់រលា្រ់របស់សិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រ។

អ្ន្រ្រ៏អាចបកបើបរា៉ាងនៃន្ងៃថដលអាចផ្លាស់បតេតូរោៃសករាប់ស្រម្ភាពនានាថដល�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រៃិងយល់រោៃ់ថតបករៅក�ះ

អំពរីបោលលទ្ធិក្ឹះនានា។



៧៧៩

ឧ្រេម្ព័ន្

4� រំឭកគមគរៀៃមុៃៗ។វរាៃកបបោ�ៃ៍សករាប់សិស្សឲ្យរំឭ្រមតេងរាកាលអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃៗឬ

ម្រពរី្ ម្ពរីរជា្រ់លា្រ់មួយ។អ្ន្រអាច្ តេល់ឱរោសមួយដល់សិស្សឲ្យពៃ្យល់បសច្រតេរីពិតមួយពរីបមបរៀៃមុៃៗបហើយថច្រ

ចាយពរីរបបៀបថដលបសច្រតេរីពិតបនាះោៃរាៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាចបបងកើតបហើយបធ្វើសំណួរឬបបងកើត

ស្រម្ភាពរោរបរៀៃសូកតនានាថដលរំឭ្របមបរៀៃមុៃៗ។

៥� អៃុញ្ញាតឲ្យមាៃការរំខ្ៃនានាចំគោរះកាលវិភាគ។ស្រម្ភាពឬរោរកប�ុំបៅសាលាបរៀៃកពតឹតេិរោរណ៍្រ្ននុងសហ្មៃ៍

អារោសធាតុៃិងរោររំខាៃប្្សងបទៀតថដលអាចតកមូវឲ្យអ្ន្រលុបបចាលរោរបបកងៀៃឬបៃថែយបរា៉ាងបបកងៀៃមតេងរាកាល។

ន ង្ៃថដលអាចផ្លាស់បតេតូរោៃអាចកតូវោៃបកបើសករាប់រោររំខាៃថបបបនាះ។
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ក្�ដណនាុំពតី គល្ឿន្រគបងៀន េបរា្រ់ 

ប្រូ្រគបងៀន គមគ�ៀន គៅែ្ទះ
បសៀវបៅស្ិរសាបៃះរាៃ3២បមបរៀៃសករាប់ថានា្់រសិ្រសាបៅ្្ទះថដលកតូវោនាៃឹង3២បមបរៀៃបៅ្រ្ននុងងសៀវងៅ ម្្នុងទ្សន៍ សិកសា 

ងោលលទ្្ិ នរិ ងសចក្ដីសញ្ញា នរិ ្បវ្រ្ិសាសនាច្ក ស្រាប ់សិស្ស ថ្នាក់ សិកាខាសាលា សកិសា ងៅ ផ្ទះ ។អ្ន្រអាចសកមបបមបរៀៃ

បៃះៃិងបល្បឿៃនៃរោរបបកងៀៃបៅរាមតកមូវរោរនៃចៃំួៃសោតាហ៍ថដលអ្ន្ររាៃបដើម្បរីបបកងៀៃសិស្សរបស់អ្ន្រ។

សមសរៀៃ សមសរៀៃេិកសាសៅ្ ្ោះ

គមគ�ៀន ទតី ១ ន្ងៃទតី ១ ៖ ដែនក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ

គមគ�ៀន ទតី ២ ៖ ក្�ក្ត់ សាេនា ដ៏ ្ ុំ

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ ក្�េធិកសា បពះ្ម្ពតី�

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ តផនការននជសចក្តរីសជ្ង្រះ–ការសិកសា្្ះ្ម្រីរ

គមគ�ៀន ទតី ២ ន្ងៃទតី ១ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:១–២០

ន្ងៃទតី ២ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២១–២៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:២៧–៥៤; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២

ន្ងៃទតី ៤    �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៥៥–៦៥

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ យ៉ូតសរែស្៊មី្—្រែវែ្តិ១:១–៦៥;ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា២

គមគ�ៀន ទតី ៣ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣; ១០

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥

ន្ងៃទតី ៤ ៖ �៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៦–៦៧; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦–៧

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៣–៧;១០;យ៉ូតសរែស្៊មី្—្រែវែ្តិ១:៦៦–៦៧

គមគ�ៀន ទតី ៤ ន្ងៃទតី ១ ៖គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨–៩

ន្ងៃទតី ២ ៖គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១–១២

ន្ងៃទតី ៣ ៖�៉រូដេ្រ េមេ៊ី្—ប្រវត្ធិ ១:៦៨–៧៥; គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣

ន្ងៃទតី ៤ ៖គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៤–១៦

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៨–៩;១១–១៦;យ៉ូតសរែស្៊មី្—្រែវែ្តិ១:៦៨–៧៥

គមគ�ៀន ទតី ៥ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៧

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៨

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៩:១–២២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៩:២៣–៤១

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១៧–១៩

គមគ�ៀន ទតី ៦ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:១–៣៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៨–៦៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២០:៣៧, ៦៨–៨៤

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២១–២៣

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា២០–២៣



៧៨១

ឧ្រេម្ព័ន្

សមសរៀៃ សមសរៀៃេិកសាសៅ្ ្ោះ

គមគ�ៀន ទតី ៧ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៤–២៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:១–៣០

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា២៤–២៩:៣០

គមគ�ៀន ទតី ៨ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ២៩:៣១–៥០

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣០–៣២

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៣–៣៤

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៥

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា២៩:៣១–៥០;៣០–៣៥

គមគ�ៀន ទតី ៩ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៦–៣៧

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៣៩–៤០

គមគ�ៀនទតី ៤ ៖ គៅ �ដ្ឋ អរូនហអរូ

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៣៦–៤០;ជៅរដ្ឋអនូហអូ

គមគ�ៀន ទតី ១០ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤១

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:១–២៩

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤២:៣០–៩៣

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៣–៤៤

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៤១–៤៤

គមគ�ៀន ទតី ១១ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១–១៥

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៥:១៦–៧៥

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៧–៤៨

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៤៥–៤៨

គមគ�ៀន ទតី ១២ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៤៩

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥១–៥២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៣–៥៦

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៤៩–៥៦

គមគ�ៀន ទតី ១៣ ន្ងៃទតី ២ ៖ កដនលៃង កណាដាល នន េ៊ី�៉រូន

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៥៩

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ កតនលែងកណាដាលននស៊មីយ៉ូន;ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៥៧–៥៩

គមគ�ៀន ទតី ១៤ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦០–៦២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:១–១៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៤:២០–៤៣

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៦០–៦៤



៧៨២

ឧ្រេម្ព័ន្

សមសរៀៃ សមសរៀៃេិកសាសៅ្ ្ោះ

គមគ�ៀន ទតី ១៥ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៥–៦៦

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៧

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៦៩–៧១

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៦៥–៧១

គមគ�ៀន ទតី ១៦ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧២–៧៤

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៥

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:១–៤៩

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៥០–៨០

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៧២–៧៦:៨០

គមគ�ៀន ទតី ១៧ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩; ៧៧

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៧៨–៨០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨២–៨៣

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៧៦:៨១–១១៩;៧៧–៨៣

គមគ�ៀន ទតី ១៨ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:១–៤២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៤:៤៣–១២០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៥–៨៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៧

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៨៤–៨៧

គមគ�ៀន ទតី ១៩ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:១–៤០

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៤១–៦៩

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៨:៧០–១៤១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៨៩

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៨៨–៨៩

គមគ�ៀន ទតី ២០ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩០–៩២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៤–៩៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៧

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៩០–៩៧

គមគ�ៀន ទតី ២១ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៨

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ៩៩–១០០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១–១៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:១៧–៤២

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា៩៨–១០១:៤២

គមគ�ៀន ទតី ២២ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០១:៤៣–១០១; ១០២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៤

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៥

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១០១:៤៣–១០១;១០២–១០៥



៧៨៣

ឧ្រេម្ព័ន្

សមសរៀៃ សមសរៀៃេិកសាសៅ្ ្ោះ

គមគ�ៀន ទតី ២៣ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៦; ១០៧:១–២០

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:២១–៣៨

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៧:៣៩–១០០; ១០៨

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៧

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១០៦–១០៨:១៣៧

គមគ�ៀន ទតី ២៤ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១០៩

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១០

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១២

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១០៩–១១២

គមគ�ៀន ទតី ២៥ ន្ងៃទតី ១ ៖ សាេនាចបក ្រ្ជូ�គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៣–១១៤

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៥–១១៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១១៧–១២០

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ សាេនាចបក ្រ្ជូ�គៅ �ដ្ឋ មធិេេួ�ី ភា្ ខាង គែើង; ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១១៣–១២០

គមគ�ៀន ទតី ២៦ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:១–១០; ១២២

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:១១–៣៣

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២១:៣៤–៤៦

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៣; ក្�សាថា្រនា ទតីបកុង គៅវរូ

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១២១–១២៣;ការសាថារែនា្ររី្កុងជៅវូ

គមគ�ៀន ទតី ២៧ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤:១–៨៣

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៤:៨៤–១៤៥; ១២៥–១២៦

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៧; ១២៨:១–១១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៨:១២–២៥

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១២៤–១២៨

គមគ�ៀន ទតី ២៨ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១២៩; ១៣០:១–១១, ២២–២៣

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣០:១២–២១

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣១

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣២:១–៣៣

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១២៩–១៣២

គមគ�ៀន ទតី ២៩ ន្ងៃទតី ១ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:១–៣៥

ន្ងៃទតី ២ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៣:៣៦–៧៤

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៤

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៥

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១៣៣–១៣៥

គមគ�ៀន ទតី ៣០ ន្ងៃទតី ១ ៖ ក្�េ្ង តុំដណង គៅ ក្ញង ្ ណៈប្រធាន

ន្ងៃទតី ២ ៖ ក្�ចាកគចញ ពតី ទតីបកុង គៅវរូ ក្�គ្្វើដុំគណើ� ឆលៃងក្ត�់ដ្ឋ នអអរូវា ៉គោលលទ្ធិ នធិង  
គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១–១៨

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៦:១៩–៤២

ន្ងៃទតី ៤ ៖ បកុម អ្កបតួេបតា� �គទះអរូេ  ឆ្នាុំ ១៨៥៦–៦០

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ការស្នងែំតណងជៅក្ននុង្ ណៈ្រែធានការចាកជចញ្ រី្ររី្កុងជៅវូនិង
ការជ្វើដជំណើរជៅ្រិសខាងលិច



៧៨៤

ឧ្រេម្ព័ន្

សមសរៀៃ សមសរៀៃេិកសាសៅ្ ្ោះ

គមគ�ៀន ទតី ៣១ ន្ងៃទតី ១ ៖ េ្រ្គម គៅ �ដ្ឋ�រូថ្ហ៍ នធិង ក្�េរាលា្រ់ �រ្គល គៅ ភ្ុំគម៉ដរូ

ន្ងៃទតី ២ ៖ ក្�គលចគចញ មក នន បពះ្ម្ពតី� មុក្តា ដ៏ រាន តនមលៃ មហធិរា

ន្ងៃទតី ៣ ៖ គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ១ នធិង ក្� អភធិវឌ្ឍ កធិច្ចក្� បពះវិហា�្រ�ិេុទ្ ជា ្រន្្រនាទា្រ់

ន្ងៃទតី ៤ ៖ គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា ១៣៨

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ ស្ង្រមជៅរដ្ឋយូថាហ៍និងការសម្លារែ់រង្រលជៅភ្នំជម៉ដូការជលចជចញមកនន្្ះ្ម្រីរមកុាតាដ៏
ម្នែនមលែមហិម្ជសចក្រី្រែកាសជាផលែទូវការ្ររី១និងជរលល្រ្ិនិងជសចក្តរីសញ្ញា១៣៨

គមគ�ៀន ទតី ៣២ ន្ងៃទតី ១ ៖ កមមេវិ្តី នធិង អង្គក្� សាេនាចបក

ន្ងៃទតី ២ ៖ គេចក្តីប្រក្េ ជា ែលៃជូវក្� ទតី ២

ន្ងៃទតី ៣ ៖ ក្�ពគនលៃឿន កធិច្ចក្� នន គេចក្តីេគ្រ្គះ

ន្ងៃទតី ៤ ៖ បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េ ដល់ ពធិភពគលាក

ជមជរៀនររែស់្្ូ៖ កម្វិ្រីនិងអង្គការសាសនាច្កជសចក្តរី្រែកាសជាផលែទូវការ្ររី២ការ្ជនលែឿនកិច្ចការនន
ជសចក្រីសជ្ង្រះ,ការ្រែកាសអំ្រី្កុម្្ួសារនិង្យាការីជៅរស់

បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េ ដល់ ពធិភពគលាក

asNRjasf
qPπJ¬°JmPsa

RavdRcŒfsNRavdRcŒfsN
asNRjasf

qPπJ¬°JmPsa

asNRjasfmUΩRïÃHösUlsU mqseRjòsU AYNqvU j~≈ A¬vic˜ƒ hspùÌatUfsNP¬b¬ïNjfπmPsa mUSaÌÀiasNRjhÿvfdscdfmriYsΩóÃmóS 
pqPösUmò¯ƒmÆƒimUStñÈóƒ É£ pb aJsãs âÌsÿ Åõõ® mUSaÌÀióƒRavifPïB mPa NqÂeÃñsAB|

meƒihscgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase fÃdRjasfhs≤ÆsN¬añs lsJsABJ¬JsAB
NHsijvNf U¬irf‰ƒ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ mAƒeñsRcŒfsNhspùÌaq∫fÿbsUπdŒe mUS
aÌÀipùUasNNjfπRJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒï fÿNsjπmcsPmqSq∫mUSlfπaPÓhsU¬àfltUaÃUmàSNjfπRóiπ| 

dUvf˙ósÿilfπ—ósÿiRjvfósÿiRfƒ—RïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒiïsdNÃj°sJtURJΩ| dUvf˙dÌsaπF
fvóÏpïhsjvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgNjfπRJΩdsïsj¬ïsfŒcn qÃmàÌΩmAƒedUvf˙dÌsaπFdsU
àN¬ï U¬imcsPmqStURJΩ| m°óRjvfRfƒ ckhsPa¤güJ¬mfftUlï‰fJsãsg U¬i
mcsPjÿgiNjfπjvcYPdÌsaπF mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ hƒH¬ïNpdif˜sjπ U¬imUSlfπaPÓhsU¬àfl| 

mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ jvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgósÿiÆseösUfYsPπ mAƒeösUñ¯sejiYÿRJΩ
hsRJΩHNj¬ïsq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπJŒamc mAƒeösUóóŒPpùUasNNjfπRóiπ pqPUsÿä
aÃUmàSósÿiÆse lsàóóŒPNÃjase mAƒeU∆ióóŒPjóJ¬mfsòUBmUSmPƒpùUqƒ mqƒdÓƒNƒa
àÿmNƒUmóSNa°sJPu∞ïmbflsΩ mAƒemUSóƒjJsfljπ U∆iq∆iJƒmcsPjÿgiq∫móH°sJNjfπJŒamc
mqseóóŒPhƒH¬ïq∫mUSlfπaPÓóvahsdNïa| pùUasNtUfv°diYPq∫móH°sJmUΩ ù‰Pπ
PóÏ°sJqPπóÿUsaπóÿUiRavdRcŒfsNmàΩpïjU‰dsUNAÃïAŒfJƒmfàa‰ƒf˜sjπ| JƒòƒjN¬fvóÏ U¬i
mfàa‰ƒfJsãsJ¬f¬qÂUsUs pqPdsUmUSaÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsàmò¯ƒäjvcYPdÌsaπFRïÆjπmóS
asUπHï‰dsUtURJΩH¬ç mAƒemqƒdÓƒƒäRavdRcŒfsNlsàRïÃHösUNŒjNŒdcÌsq∫lfπaPÓhsU¬àfl| 

RJΩjJsãï‰¬ óƒdŒe pqPRJΩösURjósUqPπmPsalæqsd U¬iUsimlHMs ósaπóimóSU∆i
fdïÍ°sJNjfπJŒamc fÿNsjπ°sJhs¸Jvad‰se aÌÀiUsdhsf¯sdƒ U¬i°N¬es| meƒifÃd
Rjasfñs RJΩjJsãï‰¬NjfπRJΩfÿNsjπaÃUmàSNjfπRóiπ mqƒdÓƒjmi⁄ƒïaÃUmàSäàÿmNƒUhsmRàƒUmÆƒi
ädsUJsfmJçmPƒpùUqƒ mUsΩmUSpïäRjï¬jï‰¬mUSmÆƒe| meƒifÃdRjasfpñdmó¥ïñs
RJΩösUjJs·sñs lÿgsàJ¬f¬qÂtUasNjmi⁄ƒïaÃU ckRïÃHösUmRjƒNHsipïjvNf U¬irf‰ƒ pqPösU
mN¥jlsJ¬ABJ¬JsABeMsiRfjàÓsjπhsj‰ƒ U¬iRjJUÏjMvmgËsΩ| 

meƒifÃdRjasfñs dmò≥sösemqƒdÓƒjmi⁄ƒïhƒH¬ïNpdif˜sjπmUΩ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqse
RJΩ| meƒifÃdjJs·saπUÃHasNpçamàçhsjN¬fvóÏtUhƒH¬ï U¬ifsNüfÿbsUπtUhƒH¬ïmUSaÌÀi
pùUasNq∫lfπaPÓhsU¬àflNjfπRJΩ| 

fs̄dƒ U¬i°N¬es dsUasNóóŒPbvfRïÃHq∫≤ÆsN¬amqƒdÓƒRfÆsçπ U¬ipñNa˙scÌsmóSH¬çmóSda
RJdósÿiaÃUmàSNjfπb˜œUùipqN| “aÃUmàShsdNïaJƒRJΩmeAÃHMs” (óÿUvaqÿmaƒi ÅÉÑ:£)|

¸Jvad‰sedsUasïJ¯a¬àflq∫J¬f¬qÂ mqƒdÓƒà¬Jsfl∆djƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œUmqsea‰ƒRfÆsçπ U¬i
mfàa‰ƒfvàN¬ï ùYïπùYiππmfàa‰ƒRïÃHasN ósÿibsiNÃjaseU¬ibsiH¬JsãsgNjfπJŒamc U¬ijmRi¥U
JŒamcämàΩRfÆsçπ U¬ijÿmNƒcÌsmóSH¬çmóSda màΩmcsNJRJΩjJsãï‰¬ósÿiÆsetURJΩ mAƒe
mò¯ƒhsJPNqÂPu màΩmcsNJàÓsjπRcjπóƒapU˜i pqPJŒamcNfπmUS| f¯sdƒ U¬i°N¬es—d‰se
U¬i¸Jva—U∆ióóŒPbvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ°æra‰RJΩ ïsdasNRjï¬jï‰¬tU°sNa¬àflósÿiÆsemUΩ| 

RavdRcŒfsN RïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ| lsJsABJ¬JsABNHsijvNf U¬irf‰ƒ ckhspùÌa
dŒeq∫fÿbsUπaÌÀipùUasNq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπRóiπ| aÃUmàSdsUf¬óÏU∆ióóŒPaÿmgƒïda
aÌÀiàÿgitUlsJsABJ¬JsAB mAƒeU∆iRïÃHösUà¬Jsfl∆djƒösàπmqse¸Jvad‰se pqPmcsNJ
Rjï¬jï‰¬ïsdfàflstUlsJsABJ¬JsABmqsemfÚsΩRïiπósÿiRfvi| fv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïRcŒfsN
lsàmaƒïdsUmÆƒiösU mUSmJPmò¯ƒïsdasNjmRi¥UNjfπRJΩldflsfπRJΩmef~ÃHRcƒfÎ|
lsJsABJ¬JsAB U¬iRcŒfsNpqPdsUmhschæe mUsΩckRïÃHfÍsjUs U¬ipñNa˙smUSmPƒ
mcsPasNgBtUmfàa‰ƒhÿmUÇ asNlò¬fÂsU asNpRjà¬ï‰ asNl°æemósf asNmcsNJcÌs
mfàa‰ƒRfÆsçπ mfàa‰ƒmdï‰saNvgs asNisN U¬iadÚH¬òƒaÿfsU‰PuFUsUs| ïsdasNmN¥jàÿq∫
móH°sJmUΩ ¸JvaRïÃHösUàsïπämò¯ƒhslÌaq∆aUsÿmUSaÌÀiRcŒfsNNjfπb˜œU mqsemfàa‰ƒRfÆsçπ
U¬imfàa‰ƒfvàN¬ï mAƒedsU°sNa¬àflaÌÀiasNùYïπùYiπmfàa‰ƒRïÃHasNaÌÀihƒH¬ï RJdósÿiasNJsNRavd
RcŒfsNb˜œUùi| d‰sedsU°sNa¬àflfÿbsUπmqƒdÓƒpñNa˙sjƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œU| mUSaÌÀi
asNóóŒPbvfRïÃHq∫J¬f¬qÂósÿimUΩ ¸Jva U¬id‰se dsUasïJ¯a¬àflmqƒdÓƒhŒecÌsmóSH¬çmóSda
hstqcÃmfÚƒcÌs| J¬asN°sJ dNg°sJ jºasPümófümù˙iFmó¥ï lsàU∆iRïÃHfRdjmóSïsd
fÍsU°sJàsÿösàπNjfπjvcYPdÌsaπF| çsï¬fU‰sURavdRcŒfsN cŒNpïhŒecsÿRó mUSmJPdsU
mfàa‰ƒRïÃHasN| 

meƒifÃdRJdsUñs jvcYPgspqPjÿJsUmPƒmfàa‰ƒfJsãstURJAÚàsNƒ°sJ mqseösUmò¯ƒösj
°N¬es jºaÃUmàS jºd¬UösUjÿmJçasNóóŒPbvfRïÃHaÌÀiRcŒfsN ciπpïtñÈgsdŒeU∆ióóŒP
bvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ| mPƒfJƒmUΩmóSmó¥ï meƒifÃdRJdsUñs asNpjaösaπmUSaÌÀiRcŒfsN
U∆iUsÿdaUÃHdAU‰NseqPπjvcYPmUsΩ fAcdUB U¬ihsï¬fsfUB qÃàpqPösUóseóvahsdvU
mqseJŒaJ≥sasNƒfdæejvNsg U¬iJŒaJ≥sasNƒfdæeóÿmUƒj| 

meƒifÃdlÿJsHUsHqPπ RjhsJPNqÂ U¬idrU‰ƒNshasNósÿiÆsemUSaÌÀiNqÂs°¬ösP pqPóóŒP
bvfRïÃHmUSRcjπóƒapU˜iósÿilfπ fÃdäcsÿRóUÃHl¯ƒFósÿimUΩ pqPösUmN¥jNsjπmÆƒi mqƒdÓƒ
RóRóiπ U¬imò¯ƒäRavdRcŒfsNdsÿdŒU qÃàhsliY°sJdŒeq∫fÿbsUπtUfiYd| 

cgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase



បកុមប្ួសា� ៖ ក្�ប្រក្េ ដល ់ពធិភពគលាក

asNRjasf
qPπJ¬°JmPsa

RavdRcŒfsNRavdRcŒfsN
asNRjasf

qPπJ¬°JmPsa

asNRjasfmUΩRïÃHösUlsU mqseRjòsU AYNqvU j~≈ A¬vic˜ƒ hspùÌatUfsNP¬b¬ïNjfπmPsa mUSaÌÀiasNRjhÿvfdscdfmriYsΩóÃmóS 
pqPösUmò¯ƒmÆƒimUStñÈóƒ É£ pb aJsãs âÌsÿ Åõõ® mUSaÌÀióƒRavifPïB mPa NqÂeÃñsAB|

meƒihscgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase fÃdRjasfhs≤ÆsN¬añs lsJsABJ¬JsAB
NHsijvNf U¬irf‰ƒ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ mAƒeñsRcŒfsNhspùÌaq∫fÿbsUπdŒe mUS
aÌÀipùUasNNjfπRJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒï fÿNsjπmcsPmqSq∫mUSlfπaPÓhsU¬àfltUaÃUmàSNjfπRóiπ| 

dUvf˙ósÿilfπ—ósÿiRjvfósÿiRfƒ—RïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒiïsdNÃj°sJtURJΩ| dUvf˙dÌsaπF
fvóÏpïhsjvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgNjfπRJΩdsïsj¬ïsfŒcn qÃmàÌΩmAƒedUvf˙dÌsaπFdsU
àN¬ï U¬imcsPmqStURJΩ| m°óRjvfRfƒ ckhsPa¤güJ¬mfftUlï‰fJsãsg U¬i
mcsPjÿgiNjfπjvcYPdÌsaπF mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ hƒH¬ïNpdif˜sjπ U¬imUSlfπaPÓhsU¬àfl| 

mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ jvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgósÿiÆseösUfYsPπ mAƒeösUñ¯sejiYÿRJΩ
hsRJΩHNj¬ïsq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπJŒamc mAƒeösUóóŒPpùUasNNjfπRóiπ pqPUsÿä
aÃUmàSósÿiÆse lsàóóŒPNÃjase mAƒeU∆ióóŒPjóJ¬mfsòUBmUSmPƒpùUqƒ mqƒdÓƒNƒa
àÿmNƒUmóSNa°sJPu∞ïmbflsΩ mAƒemUSóƒjJsfljπ U∆iq∆iJƒmcsPjÿgiq∫móH°sJNjfπJŒamc
mqseóóŒPhƒH¬ïq∫mUSlfπaPÓóvahsdNïa| pùUasNtUfv°diYPq∫móH°sJmUΩ ù‰Pπ
PóÏ°sJqPπóÿUsaπóÿUiRavdRcŒfsNmàΩpïjU‰dsUNAÃïAŒfJƒmfàa‰ƒf˜sjπ| JƒòƒjN¬fvóÏ U¬i
mfàa‰ƒfJsãsJ¬f¬qÂUsUs pqPdsUmUSaÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsàmò¯ƒäjvcYPdÌsaπFRïÆjπmóS
asUπHï‰dsUtURJΩH¬ç mAƒemqƒdÓƒƒäRavdRcŒfsNlsàRïÃHösUNŒjNŒdcÌsq∫lfπaPÓhsU¬àfl| 

RJΩjJsãï‰¬ óƒdŒe pqPRJΩösURjósUqPπmPsalæqsd U¬iUsimlHMs ósaπóimóSU∆i
fdïÍ°sJNjfπJŒamc fÿNsjπ°sJhs¸Jvad‰se aÌÀiUsdhsf¯sdƒ U¬i°N¬es| meƒifÃd
Rjasfñs RJΩjJsãï‰¬NjfπRJΩfÿNsjπaÃUmàSNjfπRóiπ mqƒdÓƒjmi⁄ƒïaÃUmàSäàÿmNƒUhsmRàƒUmÆƒi
ädsUJsfmJçmPƒpùUqƒ mUsΩmUSpïäRjï¬jï‰¬mUSmÆƒe| meƒifÃdRjasfpñdmó¥ïñs
RJΩösUjJs·sñs lÿgsàJ¬f¬qÂtUasNjmi⁄ƒïaÃU ckRïÃHösUmRjƒNHsipïjvNf U¬irf‰ƒ pqPösU
mN¥jlsJ¬ABJ¬JsABeMsiRfjàÓsjπhsj‰ƒ U¬iRjJUÏjMvmgËsΩ| 

meƒifÃdRjasfñs dmò≥sösemqƒdÓƒjmi⁄ƒïhƒH¬ïNpdif˜sjπmUΩ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqse
RJΩ| meƒifÃdjJs·saπUÃHasNpçamàçhsjN¬fvóÏtUhƒH¬ï U¬ifsNüfÿbsUπtUhƒH¬ïmUSaÌÀi
pùUasNq∫lfπaPÓhsU¬àflNjfπRJΩ| 

fs̄dƒ U¬i°N¬es dsUasNóóŒPbvfRïÃHq∫≤ÆsN¬amqƒdÓƒRfÆsçπ U¬ipñNa˙scÌsmóSH¬çmóSda
RJdósÿiaÃUmàSNjfπb˜œUùipqN| “aÃUmàShsdNïaJƒRJΩmeAÃHMs” (óÿUvaqÿmaƒi ÅÉÑ:£)|

¸Jvad‰sedsUasïJ¯a¬àflq∫J¬f¬qÂ mqƒdÓƒà¬Jsfl∆djƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œUmqsea‰ƒRfÆsçπ U¬i
mfàa‰ƒfvàN¬ï ùYïπùYiππmfàa‰ƒRïÃHasN ósÿibsiNÃjaseU¬ibsiH¬JsãsgNjfπJŒamc U¬ijmRi¥U
JŒamcämàΩRfÆsçπ U¬ijÿmNƒcÌsmóSH¬çmóSda màΩmcsNJRJΩjJsãï‰¬ósÿiÆsetURJΩ mAƒe
mò¯ƒhsJPNqÂPu màΩmcsNJàÓsjπRcjπóƒapU˜i pqPJŒamcNfπmUS| f¯sdƒ U¬i°N¬es—d‰se
U¬i¸Jva—U∆ióóŒPbvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ°æra‰RJΩ ïsdasNRjï¬jï‰¬tU°sNa¬àflósÿiÆsemUΩ| 
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cgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRj∆a˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase
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	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៧៦:១–១៩
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៧៦:២០–៤៩
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៧៦:៥០–៨០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៧២–៧៦:៨០ ( មេរៀនទី ១៦ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៧៦:៨១–១១៩
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៧៧
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៧៨–៨០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៨២–៨៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
៧៦:៨១–១១៩; ៧៧–៨៣ ( មេរៀនទី ១៧ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៤:១–៤៤
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៤:៤៣–៦១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៤:៦២–១២០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៨៥–៨៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៧
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៨៤–៨៧ ( មេរៀនទី ១៨ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៨:១–៤០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៨:៤១–៦៩
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៨:៧០–១១៧
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៨:១១៨–១៤១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៨៩
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៨៨–៨៩ 
( មេរៀនទី ១៩ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៩០–៩២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៩៣:១–២០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៩៣:២១–៥៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៩៤–៩៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៩៧
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៩០–៩៧ ( មេរៀនទី ២០ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៩៨:១–២២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ៩៨:២៣–៤៨
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ៩៩–១០០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០១:១–១៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០១:១៧–៤២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
៩៨–១០១:៤២ ( មេរៀនទី ២១ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០១:៤៣–១០១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៤
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៥
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១០១:៤៣–១០១; ១០២–១០៥ 
( មេរៀនទី ២២ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១០៦:១–១០៧:២០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៧:២១–៣៨
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៧:៣៩–១០០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៨
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១៣៧
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១០៦–១០៨; ១៣៧ ( មេរៀនទី ២៣ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៩:១–៤៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១០៩:៤៧–៨០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១១០
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១១១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១១២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១០៩–១១២ ( មេរៀនទី ២៤ )
	សាសនាចក្រប្តូរទៅរដ្ឋមិសសួរីភាគខាងជើង
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
១១៣–១១៤
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១១៥–១១៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១១៧–១១៨
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
១១៩–១២០
	សាសនាចក្រប្តូរទៅរដ្ឋមិសសួរីភាគខាងជើង គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១១៣–១២០ ( មេរៀនទី ២៥ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២១:១–១០; ១២២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១២១:១១–៣៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១២១:៣៤–៤៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២៣
	ការកសាងទីក្រុង ណៅវូ
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២១–១២៣ការស្ថាបនាទីក្រុងណៅវូ ( មេរៀនទី ២៦ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
១២៤:១–២១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
១២៤:២២–៨៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២៤:៨៤–១៤៥; ១២៥–១២៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២៧; ១២៨:១–១១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
១២៨:១២–២៥
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២៤–១២៨ ( មេរៀនទី ២៧ )
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១២៩; ១៣០:១–១១, ២២–២៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១៣០:១២–២១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១៣១
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១៣២:៣–៣៣
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១៣២:១–២, ៣៤–៦៦
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា 
១២៩–១៣១; ១៣២:១–៣៣ 
( មេរៀនទី ២៨)
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៣:១–៣៥
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៣:៣៦–៧៤
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១៣៤
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៥ ភាគ ១
	គោលលទ្ធិ និងសេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៥ ភាគ ២
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១៣៣–១៣៥ ( មេរៀនទី ២៩ )
	ការស្នងតំណែងបន្តនៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
	ការចាកចេញពីទីក្រុងណៅវូ
	មេរៀនទី ១៤៨ ៖ ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រដ្ឋ អៃអូវ៉ា គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា ១៣៦:១–១៨
	គោលលទ្ធិ និងសេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៦:១៩–៤២
	ក្រុមអ្នកត្រួសត្រាយរទេះអូស ឆ្នាំ 
១៨៥៦–១៨៦០
	ការស្នងតំណែងបន្តនៅក្នុងគណៈប្រធាន ការចាកចេញពីទីក្រុងណៅវូ និង ការធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិច ( មេរៀនទី ៣០ )
	សង្គ្រាមនៅយូថាហ៍ និង ការសម្លាប់រង្គាលនៅភ្នំម៉េដូ
	ការលេចចេញមកនៃព្រះគម្ពីរមុក្ដាដ៏មានតម្លៃមហិមា
	សេចក្ដីប្រកាសជាផ្លូវការទី ១
និងការអភិវឌ្ឍកិច្ចការព្រះវិហារបរិសុទ្ធជាបន្ដបន្ទាប់
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៨:១–២៤
	គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា 
១៣៨:៧–៦០
	សង្គ្រាមនៅយូថាហ៍ និង ការសម្លាប់រង្គាលនៅភ្នំម៉េដូ ការលេចចេញមកនៃព្រះគម្ពីរមុក្តាដ៏មានតម្លៃមហិមា សេចក្ដីប្រកាសជាផ្លូវការទី ១, 
និង គោលលទ្ធិ និង សេចក្តីសញ្ញា ១៣៨ 
( មេរៀនទី ៣១ )
	កម្មវិធី និងអង្គការសាសនាចក្រ
	សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការទី ២
	ការពន្លឿនកិច្ចការនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះ
	ក្រុមគ្រួសារ ៖ ការប្រកាសដល់ពិភពលោក
	ព្យាការីនៅរស់
	កម្មវិធី និង អង្គការសាសនាចក្រ សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការទី ២, ការពន្លឿនកិច្ចការនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះ, ការប្រកាសអំពីក្រុមគ្រួសារ និង ព្យាការីនៅរស់ ( មេរៀនទី ៣២ )
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	យោបល់សម្រាប់ថ្ងៃដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
	ការណែនាំពីល្បឿនបង្រៀនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមេរៀននៅផ្ទះ
	ក្រុមគ្រួសារ ៖ ការប្រកាសដល់ពិភពលោក


