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[ ឆ្នាំ ២០១២ ] ទំពព័រ x ) ។ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា  ្រឆិច្ចការ បៃះ កតូវ ោៃ សបកមច ជា ចមបង តាមរយៈ ការ សឆិ្រសា បទ្ម្ពរីរ 

តាម លំោប់ លំបោយ បោយ បធ្វើ តាម លំនំា បដើម នៃ ្ ម្ពរីរ ៃឆិង ែ្ម្ពរីរ ទាំងឡាយ ្រ្ននុង ្ ម្ពរីរ ពរី បដើម រហូត ដល់ ចប់ ។ ខអលប�ើរ 

បដវី� បអ ខបដណា ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ោៃ ្ ូស បញ្ជា្រ់ ថា « បៃះ ្ ឺ ជា របបៀប ក្ឹះ ដំបូង ប្ ៃឆិង សំខាៃ់  ជាង ប្ 
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�ំពូ្រ ៃឆិង ្រណ្ឌ នានា » ( « The Great Plan of Happiness » បៅ ្រ្ននុង Teaching Seminary: Preservice 
Readings [ Church Educational System manual ឆ្នាំ ២០០4 ] ទំពព័រ 68–69 ) ។
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វិទយាសាថាៃ នៃ សាសនា ដូចជា ចំបណះចំណាៃ បទ្ម្ពរីរ ៃឆិង ការ សឆិ្រសា អំពរី បោលលទ្ធឆិក្ឹះ ជាបដើម ។ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

មាៃ បចតនា �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ សបកមច ោៃ លទ្ធ្ល ដូច ខាង បកកាម ៖

 ១� បរៀៃ ៃឆិង អៃុវតតេ បោលការណ៍ ដ៏ បទវភាព ទាំង ឡាយ បដើមបរី ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។

 ២� បចះសាទាត់ ៃូវ បោលលទ្ធឆិ នៃ ដំណឹងល្អ នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ៃឆិង វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ទាំងឡាយ ខដល បបកងៀៃ អំពរី បោលលទ្ធឆិ បនាះ ។ បយើង 

ៃឹង បផាដាត ជា ពឆិបសស បៅបលើ បោលលទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង កបធាៃបទ ចំៃួៃ កោំបួៃ ដូច ខាង បកកាម ៖

• ក្រុមកពះ

• ខ្ៃការ នៃ បសច្រតេរី សប្គ្រះ

• ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

• ការ សាដារ ប�ើងវិញ

• ពួ្រ ពយាការី ៃឆិង វិវរណៈ

• បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង ្រូៃបសា នៃ បព្វ�ឆិតភាព

• ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រតេរី សញ្ញា

• អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ

• កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ



ណសចក្ីណេនាំដល់ម្្រូបណម្ងៀន

vi

ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ៃឆិង ថានា្រ់វិទយាសាថាៃ សាសនា ោៃ ្ លឆិត ឯ្រសារ បបកងៀៃ បដើមបរី �ួយ ក្ូបបកងៀៃ ៃឆិង សឆិស្ស ទាំងឡាយ ឲ្យ សបកមច 

ោៃ  ៃូវ លទ្ធ្ល ទាំងបៃះ ។ សមាភារ ទាំងបៃះ រួមមាៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិៃឆិង ឯ្រសារ ក្ូបបកងៀៃ នៃ 

ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ។ ( កំណ្រ់ចំណាំ៖ឯ្រសារ ក្ូបបកងៀៃ នៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឹង មាៃ សកមាប់ វ្្គ 

សឆិ្រសា ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ទាំង បួៃ ) ។

ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

 ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបៃះ ខ្លែង បៅ កាៃ់ សឆិស្ស ទាំងឡាយ ។ វា មាៃ ៃូវ ( ១ ) ការ ខណនាំ  ខដល ពៃ្យល់ 

អំពរី អ្វរី ជា ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង របបៀប ខដល វា ជា កបបោ�ៃ៍ ដល់ ពួ្រប្ ( ២ ) ការ បបកងៀៃ ខដល បបកងៀៃ ពួ្រប្ អំពរី 

បោលលទ្ធឆិ ទាំងឡាយ អំពរី ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ ៃឆិង ( 3 ) ខ្្ន្រ មួយ បៅ បលើ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទាំង 

កោំបួៃ ខដល ោៃ បរៀប រាប់ ពរីមុៃ ។ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗរួម មាៃ ៃូវ  បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ទង 

បៅៃឹង �រីវិត របស់ សឆិស្ស ៃឆិង សារៈ សំខាៃ់ ខដល ពួ្រប្ កតូវ យល់ ប�ឿ បហើយ អៃុវតតេ ។

បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង បោលការណ៍ មួយ ចំៃួៃ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ « ការ ទទួល ោៃ  ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ » ៃឆិង « កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ » 

នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្កិតូវ ោៃ ោំកទ បោយ វ្្គ បទ ្ ម្ពរីរ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ។ មាៃ វ្្គ 

បទ្ម្ពរីរ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ចំៃួៃ ២5 សកមាប់ វ្្គ សឆិ្រសា ៃរីមួយៗ ( កពះ ្ ម្ពរីរ សញ្ញា ចាស់ កពះ ្ ម្ពរីរ សញ្ញា ្ ្មរី កពះ ្ ម្ពរីរ 

មរមៃ ៃឆិង កពះ ្ ម្ពរីរ បោលលទ្ធឆិ ៃឆិងបសច្រ្រីសញ្ញា កពម ទាំង កបវតតេឆិ សាសនាចក្រ ) ខដល សរុប មាៃ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ចំៃួៃ ១០០ ។ បញ្រី 

នៃ វ្្គបទ ្ ម្ពរីរ ទាំងបៃះ កតូវ ោៃ ្ ្ល់ ឲ្យ បៅ ខាង បកកាយ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ ការ �ួយសឆិស្ស ឲ្យ 

ចងចាំ  ៃឆិង បចះ រ្រ ទរីតាំង  វ្្គ បទ ្ ម្ពរីរ ទាំង បៃះ កពម ទាំង  ឲ្យ  យល់ អំពរី របបៀប ខដល វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បៃះ បបកងៀៃពរី បោលលទ្ធឆិ របស់ កពះអង្គ 

សប្គ្រះ ្ឺ ជា ខ្្ន្រ មួយ ដ៏ សំខាៃ់ នៃ ្រឆិច្ចការ របស់ អ្ន្រ ្រ្ននុង នាម ជា ក្ូបបកងៀៃ ។

វ ្្គ បទ្ម្ពរីរ ៃរីមួយៗ ្រ្ននុង វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទាំង ១០០ កតូវ ោៃ បកបើ បដើមបរី ោំកទ បោយ ផាទាល់ ដល់ បសច្រ្រី 

ខ ល្ែងការណ៍ ខត មួយ  បែុបណាណះ  អំពរី បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ ។ ឧទាហរណ៍ យែូខសប 

ស្ម៊ីធ—កបវតតេឆិ ១:១5–២០កតូវ ោៃ បោង បៅ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 4 « ការ សាដារ ប�ើង វិញ » បដើមបរី ោំកទ ដល់ បសច្រ្រីពឆិត 

ខដល ថា  ព្ះជាព្ះវបធិតាៃធិងព្ះរាជបុពតាពទង់ព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទបាៃបង្ហាញព្ះកាេដល់េ៉ូសសបស្៊៊ីធជាការគ្លើេតបចំគោះ

ការអធធិសាឋាៃរបស់េ៉ូសសបគ�ើេ្ ួកពទង់បាៃគៅគោកឲ្យគធវើជា្ យាការីនៃការសាដារគ�ើងវិញ។ បទាះ ជា ោ៉ាងណា ្រ៏ បោយ វ្្គ 

ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៃះ ្រ៏ អាច កតូវ ោៃ បកបើ ្ ងខដរ បដើមបរី ោំកទ ដល់ បសច្រ្រីពឆិត បៅ ្រ្ននុង កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

ទរី ១ « ក្រុមកពះ » ខដល ថា  មាៃតួអង្គបរីអង្គសដលមាៃរូបអង្គពទង់ដាច់គដាេស�ក្ រីោនាគៅក្នុងពកុមព្ះ៖ព្ះជាព្ះវរបធិតាដ៏

គៅអស់កល្បព្ះរាជបុពតារបស់ពទង់ព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទៃធិងព្ះវិញ្ញាេបរិសុទ្។ បហតុដូបច្នះ បហើយ វ្្គចំបណះចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ បៃះ កតូវ ោៃ បរៀបរាប់ ជា បសច្រ្រី បោង ជាប់ ទា្រ់ទង បៅ ្រ្ននុង កបធាៃបទ បនាះ ។

ការ្រត់ ចំណាំ អំពរី ទរី ្រខៃលែង ខដល វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ កតូវ ោៃ ដ្រ កសង់ អៃុញ្ញាត ឲ្យ អ្ន្រ ដឹង ថា បតើ 

បទពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃសូកត មួយ ណា ខដល វ្្គ ្ ម្ពរីរ ជា្រ់លា្រ់  បនាះ ៃឹង កតូវយ្រ ម្រ ពឆិភា្រសា បៅ ្រ្ននុង ឯ្រសារ ក្ូ បបកងៀៃ  នៃ ចំបណះ 

ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សកមាប់ វ្្គសឆិ្រសា ឆ្នាំ បៃះ ។ បៅ្រ្ននុង ឧទាហរ ណ៍ខាង បដើម  យែូខសប ស្ម៊ីធ—កបវតតេឆិ ១:១5–២០ ៃឹង កតូវ 

ោៃ ពឆិភា្រសា បៅ្រ្ននុង បទពឆិបសាធៃ៍ការ បរៀៃសូកត សកមាប់ « ការ សាដារប�ើងវិញ » បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារ្្ូបង្រៀនចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ិអំពីងោលលទ្្ិនិរងសចក្ីសញ្ញានិរអំពី្បវ្រ្ិសាសនាច្ក។

ពុំ ខមៃ ក្ប់ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ សុទ្ធ ខត ទទួល ោៃ  ការ ្ ូសបញ្ជា្រ់  ្រ្ននុង ្រកមឆិត ដូចោនា រាល់ ឆ្នាំ បនាះ បទ ។ បទាះជា កបធាៃបទ 

ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ ៃឹង កតូវ ោៃ បបកងៀៃ រាល់ ឆ្នាំ ្រ្រី ្រ៏ មាៃខត បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ ជា្រ់លា្រ់ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល កតូវ ោៃ 

ោំកទ បោយ វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ ទង ៃឹង វ្្គ សឆិ្រសា នៃ ឆ្នាំ បនាះ បែុបណាណះ ៃឹង កតូវ ោៃ ្ ូសបញ្ជា្រ់ បៅ្រ្ននុង 

បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃសូកត អំពរី ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សកមាប់ ឆ្នាំ បនាះ ។

ឯកសារព្ូបគពងៀៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

្រម្មវិធរី សឆិ្រសា ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មាៃ បទពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃសូកត ចំៃួៃ ១០ ខដល កតូវ បបកងៀៃ បៅ្រ្ននុង វ្្គ សឆិ្រសា កបចាំ 

ឆ្នាំ ។ បៅ ្រ្ននុង ្ររណរី ជាបកចើៃ សមាភារ បបកងៀៃ សកមាប់ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃសូកត ៃរីមួយៗ ៃឹង កតូវ បបកងៀៃ អំ�នុង ថានា្រ់ បរៀៃ បកចើៃ ជាង 

ម្ង ។

បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃសូកត ដំបូង បផាដាត បៅបលើ ការ �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ បរៀៃ ៃឆិង អៃុវតតេ បោលការណ៍ នានា  ខដល ទា្រ់ទងបៅ ៃឹង ការ ទទួល 

ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។ ចំណុច បៃះ ្ ួរ ខត កតូវ ោៃ បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង អំ�នុង ពរីរ សោដាហ៍ ដំបូង ្រ្ននុង ឆ្នាំ សឆិ្រសា បៃះ ។ វា ៃឹង �ួយ 

សឆិស្ស ឲ្យ ចាប់ ោៃ ៃូវ ទស្សៃវិសព័យ អំពរី ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ។ បខៃថែម ពរីបលើ បនាះ បោលការណ៍ នានា ខដល កតូវ ោៃ 
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បបកងៀៃ បៅ្រ្ននុង បទពឆិបសាធៃ៍ ការបរៀៃ សូកត បៃះ ្្ល់ ជា ក្ឹះ មួយ ខដល ៃឹង សាថាបនា ពរី បលើ បហើយ រំឭ្រ ប�ើង វិញ អំ�នុង បទពឆិបសាធៃ៍ 

ការបរៀៃ សូកត ទាំង កោំបួៃ តាម លំោប់ ខដល ៃឹង កតូវ ោៃ បបកងៀៃ អំ�នុង បពល ខដល បៅ សល់ ្រ្ននុង ឆ្នាំ បនាះ ។

បទពឆិបសាធៃ៍ ការបរៀៃសូកត តាម លំោប់ ៃរីមួយៗ ខ្្អ្រ បៅ បលើ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ្រ្ននុងចំបណាម កបធាៃ បទ 

ខាង បោលលទ្ធឆិ ទាំង  កោំបួៃ ខដល ោៃ បរៀប រាប់ ពរី មុៃ ។ វា កតូវ ោៃ បរៀបចំ ប�ើង បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បោលលទ្ធឆិ របស់ 

កពះអង្គសប្គ្រះ កាៃ់ ខត បករៅក�ះ បហើយ អៃុវតតេ វា កាៃ់ខត គ្យ កសួល បៅ ្រ្ននុង �រីវិត របស់ ពួ្រប្ ។ បទពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃសូកត ទាំង 

បៃះ ៃរីមួយៗ មាៃ ៃូវ ខ្្ន្រ សំខាៃ់ បរី ោ៉ាង ្ ឺ ៖ « ការ យល់ដឹង អំពរី បោលលទ្ធឆិ » « លំហាត់ អៃុវតតេ » ៃឆិង « រំឭ្រ ចំបណះចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ » ។

ការេល់ដឹងអំ្រីគោលលទ្ធិ។ ខ្្ន្រ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃសូកត ៃរីមួយៗ មាៃ ៃូវ លំនាំ ស្រម្មភាព ឬ វ្្គ បរៀៃសូកត ខដល អាច 

កតូវ យ្រ ម្រ បបកងៀៃ ្រ្ននុង ថានា្រ់ មួយ ឬ បកចើៃ ។ ស្រម្មភាព ទាំងបៃះ ៃឹង �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ បបងកើៃ ការ យល់ដឹង កាៃ់ ខត កជាល បករៅ អំពរី 

កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ ៃឆិង បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ ជា្រ់លា្រ់ ទាំងឡាយ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ ទង ៃឹង កបធាៃ បទ 

ៃរីមួយៗ ។

ជា ធម្មតា ខ ្្ន្រ « ការ យល់ដឹង អំពរីបោលលទ្ធឆិ » ចាប់ ប្្ើម ជាមួយ ៃឹង ការ សឆិ្រសា កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ បខៃថែម ពរីបលើ បនាះ ខ្្ន្រ ទាំងបៃះ បផាដាត បៅ បលើ បសច្រ្រីខ ល្ែងការណ៍ ជា្រ់លា្រ់ អំពរី បោលលទ្ធឆិ 

ខដល ោំកទ បោយ វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ជា្រ់លា្រ់ ពរី ្រ្ននុង ្ ម្ពរីរ ពរី បដើម រហូត ដល់ ចប់ សកមាប់ វ្្គសឆិ្រសា ្រ្ននុង ឆ្នាំ បនាះ ។ 

ឧទាហរណ៍ បៅ ្រ្ននុង បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃ សូកត សកមាប់ « ក្រុម កពះ » បៅ ្រ្ននុង ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិសរាភារស្រាប់្្ូ

បង្រៀនអំពី្ពះ្ម្ីរមរមន ក្ូបបកងៀៃ កតូវោៃ ខណនាំ ឲ្យ �ួយ សឆិស្ស ចាំ សាទាត់  ៃូវ ៃរីនហ្វ ទរី២ ២6:33, ៃរីនហ្វ ទរី3 ១១:១០–១១, 

ៃរីនហ្វ ទរី3 ១២:48 ៃឆិង ៃរីនហ្វ ទរី3 ១8:១5, ២០–២១ ។ បៅបពល សឆិស្ស សឆិ្រសា កពះ្ម្ពរីរ សញ្ញា្្មរី ៃឆិង បោល លទ្ធឆិ ៃឆិង 

បសច្រ្រីសញ្ញា ៃឆិង កបវតតេឆិ សាសនា ចក្រ អំ�នុង ឆ្នាំ ប្្សងៗ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា របស់ ពួ្រប្ ពួ្រប្ ៃឹង បផាដាត បៅបលើ 

វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បខៃថែម បទៀត ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោល លទ្ធឆិ ប្្សង បទៀត ខដលទា្រ់ទង ៃឹង 

កបធាៃបទ « ក្រុមកពះ » បៅ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។

បៅ ្រ្ននុង ខ្្ន្រ « ការ យល់ដឹង អំពរី បោល លទ្ធឆិ » សឆិស្ស កតូវ ោៃ បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ឲ្យ រ្រ ទរីតាំង ្ូស ចំណាំ ៃឆិង សឆិ្រសា វ្្គ ចំបណះចំណាៃ 

ខាង បោល លទ្ធឆិ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច បកបើ វា បបកងៀៃ ៃឆិង ពៃ្យល់ ពរី បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បនាះ ោំកទ ។ 

អ្ន្រអាច ៃឹង ចង់ បខៃថែម ស្រម្មភាព  នៃ ការ បរៀៃ សូកត បខៃថែម បទៀត បបើ ចាំ ោច់ បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ បចះសាទាត់  បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ 

ទាំងឡាយ អំពរី បោល លទ្ធឆិ ៃឆិងវ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ បនាះ ។

លំហាត់អៃុវត្ត។ បទពឆិបសាធៃ៍ ការបរៀៃសូកត ភា្បកចើៃ ្ ្ល់ ោ៉ាង បហាចណាស់ លំហាត់ អៃុវតតេ មួយ ដល់ សឆិស្ស ។ ជាទូបៅ 

លំហាត់ ទាំងបៃះ រួម មាៃ ្ររណរី សឆិ្រសា ការសខម្ង តួ សាថាៃភាព ឬ សំណួរ ខដល សឆិស្ស អាច ចូលរួម ឬ ពឆិភា្រសា ជាមួយ ោនា បៅ ្រ្ននុង ក្រុម 

តូចៗ ឬ ជា ថានា្រ់បរៀៃ ទាំងមូល ។ លំហាត់ ទាំងបៃះ មាៃ សារសំខាៃ់ ្រ្ននុង ការ�ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី របបៀប ខដល បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ 

ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ពួ្រប្ ្រំពុង បរៀៃបនាះ ទា្រ់  ទង ៃឹង សាថាៃភាព បច្ចនុបបៃ្ន ។ លំហាត់ ទាំងឡាយ ្រ៏ ្ ូស បញ្ជា្រ់ ពរី របបៀប ខដល 

បោលលទ្ធឆិ ខដល សឆិស្ស ោៃ បរៀៃ បនាះ អាច កបទាៃពរ ៃឆិង �ួយ ពួ្រប្ បៅ្រ្ននុង ការ រស់បៅ តាម ដំណឹងល្អ ៃឆិង ការ បបកងៀៃ ដំណឹង ល្អ 

បហើយ ពៃ្យល់ អំពរី �ំបៃឿ របស់ ពួ្រប្ បៅ អ្ន្រ ដនទ តាម  របបៀប មួយ ខដល ពុំ ្ ំរាម ្រំខហង ៃឆិង មឆិៃ បធ្វើ ឲ្យ មៃុស្ស ដនទ អា្រ់ អៃ់ ចឆិតតេ ។

រំឭកចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ។ រាល់ បទពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃសូកត ៃរីមួយៗ  មាៃ ៃូវ វ្្គ មួយ ខដល មាៃ ្ ំៃឆិត នានា បដើមបរី �ួយ 

អ្ន្រ ឲ្យ ដឹ្រនាំ សឆិស្ស បៅ ្រ្ននុង ការ រំឭ្រ ពរី បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ ទង 

ខដល ពួ្រ ប្ ោៃ បរៀៃ បពញ មួយ  ឆ្នាំ សឆិ្រសា បនាះ ។ បោលបំណង នៃ ស្រម្មភាព « រំឭ្រ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃខាង បោលលទ្ធឆិ »  បៃះ ្ ឺ 

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ សបកមច លទ្ធ្ល នៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ ៖ សារល់ ពរី របបៀប ខដល បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ស្រី 

ពរី បោលលទ្ធឆិ កតូវ ោៃ បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង វ ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បហើយ អាច ចងចាំ កពមទាំង រ្រ បេើញ ទរីតាំង វ្្គ ទាំងបនាះ,  

ពៃ្យល់ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ៃរីមួយៗ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ោ៉ាង ចបាស់ បោយ បកបើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ខដល មាៃ, បហើយ 

អៃុវតតេ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ បរៀៃ បៅ ្រ្ននុង ការ បក�ើស បរើស កបចាំ ន្ងៃ របស់ ពួ្រប្ ៃឆិង បៅ ្រ្ននុង ការ ប្លែើយ តប របស់ ពួ្រប្ បៅ ៃឹង បញ្ហា ៃឆិង សំណួរ 

ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង សង្គម ៃឆិង ខាង កបវតតេឆិ សាកសតេ ( សូម បមើល « បសច្រ្រី ខណនាំ បៅកាៃ់ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ » បៅ ្រ្ននុង 

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ) ។

បទាះ បរី ជា បពលបវលា  វាយ តនមលែ ពុំ កតូវ ោៃ ោ្រ់ បញ្ចចូល បៅ ្រ្ននុង ស្រម្មភាព « រំឭ្រ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃខាង បោលលទ្ធឆិ » ្រ្រី ្រ៏ បពល 

បវលា កតូវ ោៃ ខបង ខច្រ សកមាប់ ស្រម្មភាព រំឭ្រ ប�ើង វិញ  បៅ ្រ្ននុង បសច្រតេរីខណនាំនៃ បលបឿៃ ្រ្ននុង ការបបកងៀៃ  បៅ ខ្របរ  ចុង បញ្ចប់ 

នៃ បសច្្ររី ខណនាំ ទាំង បៃះ ។ ឧទាហរណ៍ ១5០ នាទរី កតូវ ោៃ ខបង ខចង សកមាប់ កបធាៃ បទ នៃ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង 

វិញ្ញាណ ។ បោយ សារ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃ សូកត សកមាប់ កបធាៃ បទ បនាះ កតូវការ បពល កបមាណ ជា 8០ នាទរី អ្ន្រ មាៃ បពល ៧០ 

នាទរី បខៃថែម បទៀត បដើមបរី រំឭ្រ បោលការណ៍ នានា បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍  អំពរី បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ 

ទង ៃឹង ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។ បៅ ្រ្ននុង ឧទាហរណ៍ បៃះ បពល បវលា ខដល ោៃ ខបង ខច្រ សកមាប់ ការ រំឭ្រ ប�ើង 

វិញ បនាះ  អាច បំខប្រ ជា ពរីរ ឬ បរី សោដាហ៍ ។
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 ជាញឹ្រ ញាប់ ការ រំឭ្រ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បោល លទ្ធឆិ ៃឆិង វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល កតូវ ោៃ បកបើ បដើមបរី ោំកទ 

វា បនាះៃឹង �ួយ សឆិស្ស បៅ្រ្ននុង្រឆិច្ច ែឆិតែំ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី បចះ ចំបណះ ចំណាៃ សាទាត់ ។ បែុខៃតេ សូម កបុង កបយព័ត្ន ្រុំ អៃុញ្ញាត ឲ្យ 

ស្រម្មភាព « រំឭ្រ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃខាង បោលលទ្ធឆិ » លប់ បលើ ការ បបកងៀៃ បទ្ម្ពរីរ តាម លំោប់ លំបោយ ឬ លទ្ធ្ល ខដល ចង់ 

ោៃ សកមាប់ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ឲ្យ បសាះ ។

អៃុវត្តចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ កតូវ ោៃ អៃុវតតេ តាម របបៀប ប្្សងៗ ោនា អាកសព័យ បៅ បលើ កបប្ទ នៃ ្រម្មវិធរី ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ខដល 

សឆិស្ស ោៃ ចុះ ប្មះ ៖ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា កបចាំ ន្ងៃ ( ្រម្មវិធរី បពល កពឹ្រ កពលឹម ៃឆិង ្រម្មវិធរី បករៅបមា៉ាង សឆិ្រសា ), ថានា្រ់ សឆិកាខា សាលា តាម 

អ៊ិៃបធើរណឆិត ឬ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា  សឆិ្រសា តាម ្ ្ទះ ។

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលាប្រចាំថ្ងៃ

ចំបណះចំណាៃខាង បោលលទ្ធឆិ ពុំ �ំៃួស ការ បបកងៀៃ  បទ្ម្ពរីរ តាម លំោប់ លំបោយ បៅ្រ្ននុង ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ប�ើយ ។ វា កតូវ ោៃ 

បកោង ថា អ្ន្រ ៃឹង ចំណាយ បពល កបខហល ជា 3០ នាទរី បៅ បលើ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ មួយ សោដាហ៍ ម្ង 

បពញ មួយ ឆ្នាំ សឆិ្រសា ។ ការ អៃុវតតេ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ កាល ្រំពុង បបកងៀៃ កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ តាម លំោប់ លំបោយ ៃឹង 

តកមូវ ឲ្យ អ្ន្រ ចាប់ប្្ើម ថានា្រ់ ឲ្យ ទាៃ់ បពល បហើយ បកបើ បពល បវលា បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ របស់ អ្ន្រ ឲ្យ មាៃ កបសឆិទ្ធភាព ។

ចំៃួៃ សោដាហ៍ ខដល ចំណាយ បៅបលើ បទពឆិបសាធៃ៍ ៃរីមួយៗ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍  ការបរៀៃសូកត ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទាំង ១០ 

បនាះ  ៃឹង មាៃ ភាព ប្្សងោនា អាកសព័យ បៅបលើ ចំៃួៃ នៃ បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

ខដល កតូវ ្ ូស បញ្ជា្រ់ ៃឆិង សឆិ្រសា សកមាប់ កបធាៃបទ បនាះ ។ កបធាៃ បទ ែលែះ ៃឹង បបកងៀៃ ក្ប់កោៃ់ ្រ្ននុង រយៈបពល មួយ សោដាហ៍ 

ែណៈ ខដល កបធាៃ បទ ប្្សងបទៀត ៃឹង តកមូវ ឲ្យ ចំណាយ បពល បខៃថែម បដើមបរី បញ្ចប់ ( សូមបមើល « ការខណនាំ អំពរី ការ ោ្រ់ កាលវិភា្ 

ចំបណះចំណាៃ ខាងបោលលទ្ធឆិ កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ »  បៅ ខ្របរ ចុង បញ្ចប់ នៃ ខ្្ន្រ បៃះ ) ។

ខ្្ន្រ « ការ យល់ដឹង អំពរី បោលលទ្ធឆិ » នៃ បទ ពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃសូកត ចំបណះចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ កតូវ ោៃ បំខប្រ បៅ 

ជា ស្រម្មភាព ការ បរៀៃសូកត ( វ្្គ ជា បកចើៃ ) ខដល ជា ទូបៅ អាច កតូវ ោៃ បញ្ចប់  ្រ្ននុង រយៈបពល 5- ១០ នាទរី សកមាប់ ស្រម្មភាព 

ៃរីមួយៗ ។ ការណ៍ បៃះបធ្វើ ឲ្យ អ្ន្រ បកបើ បពលបវលា បបកងៀៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ តាម កាលៈបទសៈ ខដល អៃុញ្ញាត ។ 

ឧទាហរណ៍ ន្ងៃ មួយ អ្ន្រ អាច បធ្វើ ស្រម្មភាព ការ បរៀៃសូកត មួយ ឬ ពរីរ ្រ្ននុង ថានា្រ់ បហើយ ន្ងៃ ប្្សង បទៀត អ្ន្រ អាច ៃឹង កតូវ ចំណាយ 

បពល បពញ បមា៉ាង បដើមបរី មាៃ បពល ក្ប់កោៃ់ បបកងៀៃ បណដាដំ បទ ្ ម្ពរីរ បហើយ ពុំ មាៃ បពល សកមាប់ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បនាះ 

ប�ើយ ។ ស្រម្មភាព ការ បរៀៃសូកត មួយចំៃួៃ កតូវការ បពល បកចើៃ ដូបច្នះ អ្ន្រ អាច បធ្វើ ស្រម្មភាព បនាះ បៅ ន្ងៃ បបកងៀៃ បមបរៀៃ តាម 

តកមូវការ ( សូមបមើល « បសច្រ្រី ខណនាំ ការ ោ្រ់ កាលវិភា្ សកមាប់ ក្ូបបកងៀៃ កបចាំ ន្ងៃ » ៃឆិង « បោបល់ សកមាប់ បមបរៀៃ តាម 

តកមូវការ » បៅ្រ្ននុង បសច្រ្រីបខៃថែម នៃ បសៀវបៅ សឆិ្រសា សកមាប់ក្ូបបកងៀៃ របស់ អ្ន្រ ) ។

កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ បបកងៀៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ ន្ងៃ ខត មួយ ៃឹង ន្ងៃ ខដល អ្ន្រ ៃឹង បបកងៀៃ បមបរៀៃ តាម លំោប់ លំបោយ មួយ 

បៅ ្រ្ននុង បណដាដំ បទ ្ ម្ពរីរ មួយ សូម កបុង កបយព័ត្ន ្រុំ អៃុញ្ញាត ឲ្យ បពលបវលា ខដល ោៃ ចំណាយ សកមាប់ ការ បបកងៀៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ បលើស ពរី បពលបវលា ខដល ចាំោច់ បដើមបរី បបកងៀៃ បទ្ម្ពរីរ  តាម លំោប់ លំបោយ ឲ្យ បសាះ ។ ( ឧទាហរណ៍ ខ្្ន្រ « ការ 

យល់ដឹង អំពរី បោល លទ្ធឆិ » រយៈបពល  5 នាទរី ជា ធម្មតា ពុំ ្ ួរ ចំណាយ បពល ដល់ បៅ ២០ នាទរី បោយ ទុ្រ បពល បៃតេឆិច បៃតេតួច បដើមបរី 

បបកងៀៃ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ តាម លំោប់ លំបោយ បនាះ ប�ើយ ) ។ បលើស ពរី បនាះ បទៀត វា អាច មាៃ កបបោ�ៃ៍ បដើមបរី ពៃ្យល់ បៅ 

កាៃ់ សឆិស្ស ថា ពួ្រប្ ៃឹង សឆិ្រសា ពរី ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សកមាប់ បពល ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ( ដូចជា 5 ឬ  ១០ នាទរី បៅ បពល 

ចាប់ ប្្ើម ថានា្រ់ ) រួច បហើយ ៃឹង សឆិ្រសា បណដាដំ បទ្ម្ពរីរ ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ( ដូចជា ៃរីនហ្វ ទរី ២ 4 ) សកមាប់ បពលបវលា ្រ្ននុង ថានា្រ់ ខដល បៅ 

សល់ ។

បទាះ បរី ជា បពល ែលែះ កាល ខដល អ្ន្រ ឬ សឆិស្ស របស់ អ្ន្រ សារល់ ពរី ទំនា្រ់ទំៃង រវាង សមាភារ សកមាប់ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល 

អ្ន្រ សឆិ្រសា ៃឆិង បណដាដំ បទ្ម្ពរីរ ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ្រ្រី សូម បចៀស វាង ការោ្រ់ បោលការណ៍ ៃឆិង បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល 

មឆិៃ កតឹមកតូវ ម្រ ពរី ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិចូល បៅ ្រ្ននុង បណដាដំ បទ្ម្ពរីរ មួយ ប�ើយ ។ ការ បធ្វើ ដូបច្នះ អាច 

រារាំង សឆិស្ស មឆិៃ ឲ្យ យល់ ពរី បចតនា របស់  អ្ន្រ ៃឆិពៃ្ធ ខដល ោៃ បំ្ុស ្ ំៃឆិត បៅ ្រ្ននុង បណដាដំ បទ្ម្ពរីរ បនាះ ។

បខៃថែម ពរី បលើ ការ ខ្លែង អំពរីចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ កសបតាម កបធាៃ បទ ជា ខ្្ន្រ មួយ នៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ អ្ន្រ 

្ួរ ខត ្ ូសបញ្ជា្រ់ អំពរី វ ្្គ បទ្ម្ពរីរ ដូចោនា ទាំងឡាយ បៅបពល អ្ន្រ �ួប វា បៅ្រ្ននុង ការ សឆិ្រសា តាម លំោប់ លំបោយ របស់ អ្ន្រ អំពរី បទ្ម្ពរីរ  



ណសចក្ីណេនាំដល់ម្្រូបណម្ងៀន

ix

បនាះ ជាមួយ សឆិស្ស ។ ការ បធ្វើ ដូបចានាះ ៃឹង �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ទទួល ោៃ ការ យល់ដឹង កាៃ់ខត ចបាស់ អំពរី បរិបទ ៃឆិង មាតឆិកា នៃ វ្្គបទ្ម្ពរីរ 

ៃរីមួយៗ ្រ៏ ដូចជា បលើ្រ តបមកើង ដល់ សារសំខាៃ់ នៃ បសច្រ្រីពឆិត ខដល វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ៃរីមួយៗ បបកងៀៃ ្ ងខដរ ។

បៅ្រ្ននុង ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា កបចាំ ន្ងៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បបងកើត ប�ើង បោយ ខ្្អ្របលើ ៃឆិង �ំៃួស ឲ្យ ្រម្មវិធរី ចំបណះចំណាៃ 

បទ្ម្ពរីរ ។ សកមាប់ វ ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទាំង បនាះ ខដល ពរី បដើម ប�ើយកតូវ ោៃ កោប់ ថា ជា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ បទ្ម្ពរីរ  

្ពះ្ម្ីរមរមនងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលាស្រាប់្្ូបង្រៀនមាៃ ៃូវ បោបល់ ៃឆិង ស្រម្មភាព បរៀៃសូកត ប្្សងៗ ខដល 

ៃឹង �ួយ អ្ន្រ ្រ្ននុង ការ ្ ្ល់ ៃូវ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ជាមួយ ៃឹង ការ ្ ូស បញ្ជា្រ់ កតឹមកតូវ បៅ្រ្ននុង ការសឆិ្រសា បទ្ម្ពរីរ តាមលំោប់លំបោយ ជាមួយ 

ៃឹង សឆិស្ស ។ បៅកតង់ ណា ខដល មាៃ វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ្ ្មរី បនាះ បសៀវបៅ សឆិ្រសា សកមាប់ ក្ូ បបកងៀៃ មឆិៃ កោប់ វ្្គ 

បទ្ម្ពរីរ បនាះ បទ ដូបច្នះ វា សំខាៃ់ ចំបោះ  អ្ន្រ បដើមបរី ្ ូស បញ្ជា្រ់ ពរីវ្្គ បទ្ម្ពរីរ បៃះឲ្យ មាៃ  កបសឆិទ្ធភាព ៃឆិង បោយ កតឹមកតូវ ជា ខ្្ន្រ មួយ 

នៃ ការ សឆិ្រសា បទ្ម្ពរីរ តាមលំោប់លំបោយ ។

វ ្្គ បទ្ម្ពរីរ មួយ ចំៃួៃ កតូវ ោៃ កោប់ បៅ្រ្ននុង ្ពះ្ម្ីរមរមនងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលាស្រាប់្្ូបង្រៀន ជា វ្្គ ចំបណះ 

ចំណាៃ បទ្ម្ពរីរ បែុខៃ្ ពុំ ខមៃ ជា វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បនាះ បទ ។ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ទាំងបៃះ មឆិៃ្ួរ កតូវោៃ ្ ូស បញ្ជា្រ់ 

កសប បៅ តាម ការ ខណនាំ បៅ្រ្ននុង ចំបណះចំណាៃ បទ្ម្ពរីរ ្រ្ននុង បសៀវបៅ សឆិ្រសា បទៀត ប�ើយ បែុខៃតេ ពួ្រវា ្ ួរ ខត កតូវ ោៃ បបកងៀៃ តាម 

លំនាំ  ធម្មតា នៃការ សឆិ្រសា បទ្ម្ពរីរ តាម លំោប់លំបោយ ។

បោយ សារ អ្ន្រ ៃឹង កតូវការ បពល បវលា   ខដល ោៃ ្រំណត់ ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ   ខដល កតូវ ោៃ ខបងខច្រ សកមាប់ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ បដើមបរី បផាដាត បលើ ការ សឆិ្រសា មួយ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បហើយ បញ្ចប់ លំហាត់ អៃុវតតេ ៃឆិង 

ស្រម្មភាព រំឭ្រ ប�ើងវិញ បនាះ អ្ន្រ ទំៃង ជា ោមៃបពល សកមាប់ ស្រម្មភាព ទបៃ្ទញ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់  បនាះ បទ ។ បែុខៃតេ បោយសារ ការ 

ទបៃ្ទញ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ អាច ្ ្ល់ ពរ ដល់ សឆិស្ស អ្ន្រ អាច អបញ្ើញ សឆិស្ស ឲ្យ ទបៃ្ទញ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ បករៅ បមា៉ាង 

សឆិ្រសា ។

ក្រណេនាំអំពីណលបឿន្រណបងៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិបពះគម្ីរមរមន

ចំៃួៃ សោដាហ៍ ខដល ចំណាយ បៅបលើ បទពឆិបសាធៃ៍ ៃរីមួយៗ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃសូកត ទាំង ១០ សកមាប់ កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ មាៃ ភាព 

ប្្សងៗោនា អាកសព័យ បៅបលើ ចំៃួៃ នៃ បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ ្ ៃលែឹះ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ខដល កតូវ សឆិ្រសា សកមាប់ កបធាៃបទ 

ខាង បោល លទ្ធឆិ  បនាះ ។ អ្ន្រ ្ ួរ ខត ចំណាយ បពល កបខហលជា 3០ នាទរី ្រ្ននុង មួយ សោដាហ៍  បៅ បលើ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

បោយ បកបើ ៃូវ ស្រម្មភាព បរៀៃសូកត ដូច ខាង បកកាម ៖

• ការ យល់ ដឹង អំពរី វ្្គ បោលលទ្ធឆិ

• លំហាត់ អៃុវតតេ

• ស្រម្មភាព រំឭ្រ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ

ឧទាហរណ៍ បៅ្រ្ននុង ការខណនាំ អំពរី បលបឿៃបបកងៀៃខដល ភាជាប់ ម្រ ជាមួយ មាៃ រយៈបពល បួៃ សោដាហ៍ ទុ្រ សកមាប់ ស្រម្មភាព 

ចំបណះចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង ក្រុមកពះ ។ បៅ ្រ្ននុង សោដាហ៍ ទរីមួយ អ្ន្រ អាច បបកងៀៃ  ខ្្ន្រ បរី ដំបូង អំពរី « ការ 

យល់ដឹង អំពរី បោល លទ្ធឆិ » ។ សកមាប់ សោដាហ៍ ទរី ពរីរ អ្ន្រ អាច បក�ើស បបកងៀៃ ខ្្ន្រ 4–6 ។ បៅ សោដាហ៍ ទរី បរី អ្ន្រ អាច បបកងៀៃ ខ្្ន្រ 

៧–8 ។ បហើយ សោដាហ៍ ទរី បួៃ អ្ន្រ អាច បធ្វើ លំហាត់ អៃុវតតេ ៃឆិង ស្រម្មភាព « រំឭ្រ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃខាង បោលលទ្ធឆិ » ។

ការ រំឭ្រ ្រម្មវិធរី សឆិ្រសា ្រ្ននុង ្ពះ្ម្ីរមរមនងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលាស្រាប់្្ូបង្រៀនសកមាប់ សោដាហ៍ ខាង មុែ កពម ោនា 

ៃឹង ស្រម្មភាព ការ បរៀៃសូកត ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល មាៃ បៅ្រ្ននុង  ឯកសារ្្ូបង្រៀនចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ

នន្ពះ្ម្ីរមរមន ៃឹង �ួយ អ្ន្រ ្រ្ននុង ការ បរៀប ខ្ៃការ ៃឆិង បរៀបចំ បមា៉ាង សកមាប់  ការបបកងៀៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ។ អ្ន្រ 

អាច ៃឹង ចាំោច់ កតូវ សារល់ ខ្្ន្រ នៃ បមបរៀៃ ខដល អាច សបងខេប ឲ្យ ែលែរី ោៃ បដើមបរីមាៃ បពល បធ្វើ ស្រម្មភាព ការ បរៀៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង 

បោល លទ្ធឆិ ៃឆិង អៃុវតតេ លំហាត់ ប្្សងៗ ។

ការខណនាំ អំពរី បលបឿៃបបកងៀៃ  ដូច ខាង បកកាម ខ្្អ្រ បៅបលើ វិធរី នៃ ការ បបកងៀៃ  តាម កបធាៃ បទ ខាង បោល លទ្ធឆិ តាម លំោប់លំបោយ  

ខដល វា មាៃ បៅ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ បទាះជា ោ៉ាងណា ្រ៏ បោយ ដរាបណា បទពឆិបសាធៃ៍ ការ 

បរៀៃសូកត « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » កតូវ ោៃ បបកងៀៃ ដំបូង ប្ បនាះ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ប្្សង បទៀត អាច 

ៃឹង កតូវ ោៃ បបកងៀៃ តាម លំោប់ តាម ខដល អ្ន្រ សបកមច ។ សូម ពឆិចារណា អំពរី វិធរី ពរីរ ោ៉ាង ខាង បកកាម បៃះ ៖
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• បបកងៀៃ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ តាម លំោប់ លំបោយ ខដល មាៃបៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ

( ចាប់ ប្្ើម ជាមួយ « ក្រុម កពះ » បហើយ បញ្ចប់ បោយ « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ » ) ។

• កបសឆិៃ បបើ មាៃ បពល ៃឆិង អាច បធ្វើ បៅោៃ សូម បធ្វើ ឲ្យ ការសឆិ្រសា របស់ សឆិស្ស អំពរី កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ កសប តាម កបធាៃ 

បទ ខដល ពួ្រប្ ៃឹង សឆិ្រសា បៅ ្រ្ននុង ការ កប�ុំ ន្ងៃ អាទឆិត្យ របស់ ពួ្រប្ ( សូម បមើល Come, Follow Me: Learning 
Resources for Youth បៅ បលើ LDS.org) ។

បសច្រតេរីខណនាំ អំពរី បលបឿៃ បបកងៀៃ កតូវោៃ បបងកើត ប�ើង សកមាប់ ក្ូបបកងៀៃ ខដល កតូវ  បបកងៀៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

ជា ខ្្ន្រ តូចៗ ្រ្ននុង រយៈ បពល បកចើៃ ន្ងៃ ្រ្ននុង មួយ សោដាហ៍ ។ កបសឆិៃបបើ អ្ន្រ មាៃ បំណង បបកងៀៃ តាម សមាភារ ចំបណះចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខត ម្ង ្រ្ននុង មួយ សោដាហ៍ បនាះ បយើង មាៃ បសច្រតេរី ខណនាំ អំពរី បលបឿៃ បបកងៀៃ មួយ ខដល កតូវោៃ ខណនាំ បៅ 

្រ្ននុង ឧបសម្ពព័ៃ្ធ នៃ បសៀវបៅសឆិ្រសា បៃះ ។

ណសចក្ីណេនាំអំពីណលបឿន្រណបងៀន

សប្តាហ៍ ប្រធាន្រទខាងណោលលទ្ធិ(ជាមួយនឹងចំនួននាទីប្៉ាន់សាមានណ�ើមបីណ្រងណចកណពលណេលា)

១ ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ(១៥០នាទី)

២

៣

៤

៥

៦ ម្ករុមម្ពះ(១២០នាទី)

៧

៨

៩

១០ ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ(៩០នាទី)

១១

១២

១៣ ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ(១៨០នាទី)

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩ ការសាដារណ�ើងវិញ(៣០នាទី)

២០ ពួកពយាការីនធិងវិវរេៈ(៣០នាទី)

២១ បព្វជធិតភាពនធិងករូនណសាននបព្វជធិតភាព(៣០នាទី)

២២ ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចក្ីសញ្ញា(៩០នាទី)

២៣

២៤

២៥ អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ(៦០នាទី)

២៦
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ណសចក្ីណេនាំអំពីណលបឿន្រណបងៀន

សប្តាហ៍ ប្រធាន្រទខាងណោលលទ្ធិ(ជាមួយនឹងចំនួននាទីប្៉ាន់សាមានណ�ើមបីណ្រងណចកណពលណេលា)

២៧ ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ(១៨០នាទី)

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនណ�ើរេធិត

ស្រម្មភាព ការ បរៀៃសូកត ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឹងមាៃ  រួម បញ្ចចូល  ជា បមបរៀៃ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា តាម អ៊ិៃបធើរណឆិត ។ 

កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ បបកងៀៃ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា តាម អ៊ិៃបធើរណឆិត វា ៃឹង ជា កបបោ�ៃ៍ បដើមបរី រំឭ្រ វ្្គ មុៃៗ អំពរី « ចំបណះចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា កបចាំ ន្ងៃ » បដើមបរី �ួយ អ្ន្រ ឲ្យ យល់ អំពរីសារ សំខាៃ់ នៃ បោលការណ៍ ៃឆិង ការ អៃុវតតេ ខដលអាច  

សកមប តាម ៃឆិង អៃុវតតេ បៅ្រ្ននុង បរិោកាស ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា តាម អ៊ិៃបធើរណឆិត ។

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលាសធិកសាណៅផ្ះ

បៅ បពលបៃះ ឯ្រសារ នានាខដល ក្ូបបកងៀៃ ដល់ សឆិស្ស ខដល សឆិ្រសា បៅ ្ ្ទះ ៃឆិង សឆិស្ស  ខដល សឆិ្រសា បៅ្្ទះ បកបើ កោស់ បនាះ ពុំ ទាៃ់ ោៃ 

បធ្វើ បច្ចនុបបៃ្នភាព បដើមបរី បញ្ចចូល មាតឆិកា ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ ប�ើយ បទ ។ បហតុដូបចានាះ បហើយ ក្ូបបកងៀៃ ៃឆិង សឆិស្ស 

្ួរ ខត បៃ្ បកបើ ឯ្រសារ ការសឆិ្រសា បៅ្្ទះ បច្ចនុបបៃ្ន បៃះ បហើយ ោ្រ់ បញ្ចចូល ៃូវ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ បទ្ម្ពរីរ ្ ងខដរ ។ រហូត 

ដល់ ឯ្រសារ ការសឆិ្រសា បៅ្្ទះ កតូវ ោៃ បធ្វើ បច្ចនុបបៃ្នភាព បនាះក្ូបបកងៀៃ កតូវ ោៃ បលើ្រ ទឹ្រចឆិតតេ ឲ្យ ្ ្ល់ ដល់សឆិស្ស ៃូវ ចបាប់ ចមលែង នៃ 

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិៃឆិង បលើ្រ ទឹ្រចឆិតតេ ពួ្រប្ ឲ្យ សឆិ្រសាឯ្រសារ បៃះ រួម ជាមួយ ៃឹង  វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ចំបណះ 

ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បោយ ែលែតួៃ ឯង ។





១

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ខ្្ន្រ ទរី ១ ៃឆិង ទរី ២ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃ សូកត បៃះ អាច បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ ខដល មាៃ រយៈបពល 4០ នាទរី 

ពរីរ ដង ឬ អាច ោ្រ់ បញ្ចចូល ោនា បហើយ បបកងៀៃ ខត ម្ង រយៈបពល 8០ នាទរី ្រ៏ ោៃ ។ កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ មាៃ បពល បបកងៀៃ តឆិច ជាង 

១8០ ន្ងៃ បនាះ អ្ន្រ អាច បបកងៀៃ ខ្្ន្រ ទរី ១ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃ សូកត បៃះ �ំៃួស ឲ្យ បមបរៀៃ ទរី ១ « តួនាទរី របស់អ្ន្រ បរៀៃ » បៅ ្រ្ននុង 

្ពះ្ម្ីរមរមនងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលាស្រាប់្្ូបង្រៀន។

វ្្គទរី១(៤០នាទរី)

ក្រ្រណងកើនក្រយល់�ឹងនធិងទី្រនាទាល់ណយើងអំពីណសចក្ីពធិតខាងេិញ្ញាេ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ ដំបណើរ បរឿង ខាង បកកាម បៃះ  ខដល ោៃ បលើ្រ ប�ើង បោយ ស៊ិបស្ទើរ សឺរី អឆិល �ូវ ខដល ោៃ បបកមើ ជា 

ទរីកបឹ្រសា ទរីពរីរ ្រ្ននុង ្ ណៈកបធាៃ សមា្មៃ៍ សប្គ្រះ ទូបៅ ៖

«រានយរុវនារីដ៏ម្បនពរានាក់...បានទរូរសព្ទមកខ្ញំទាំងខកចធិត្យ៉ាងខាលាំង។នាងបានភាលាត់រាត់ណពាល

ទាំងយំខ្ឹកខ្សួលថា«ខ្ញំមធិនម្បាកដថាខ្ញំណៅណជឿថាសាសនាចម្កណនះពធិតណទៀតណទណហើយខ្ញំភ័យខាលាច

ណាស់។ណតើរានអ្វីណកើតណ�ើងណបើម្្ួសារខ្ញំនឹងមធិនរួមរស់នឹងោនាជាណរៀងរហរូតណនាះ?›»(សឺរីអធិល

ឌរូវ«  Will You Engage in the Wrestle ?  »  [ Brigham Young University–Idaho 
devotionalន្ងៃទី១៧ណខឧសភាឆ្នាំ២០១៦]byui.edu/devotionals)។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា កបសឆិៃ បបើ ពួ្រប្ ឬ មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល ពួ្រប្ សារល់ ធាលាប់ �ួប ្រង្វល់ ៃឆិង អារម្មណ៍ កសបដៀង ោនា ៃឹង 

បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ យុវនារី ខដល ស៊ិបស្ទើរ �ូវ ោៃបលើ្រ ប�ើង បៃះ ។

• កបសឆិៃ បបើ យុវនារី មានា្រ់ បៃះ ម្រ រ្រ អ្ន្រ ឲ្យ �ួយ បតើ អ្ន្រ អាច ៃឹង ៃឆិោយ ឬ បធ្វើ អ្វរីែលែះ បដើមបរី �ួយ នាង ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឲ្យ បៃតេ អាៃ ដំបណើរ បរឿង របស់ ស៊ិបស្ទើរ �ូវ ឮៗ ៖

«ខ្ញំបានសួរថា‹ណតើប្អូនចង់បានទីបនាទាល់មួយណទ?›នាងតបថា‹ចា៎សស៎›។

«‹ណតើប្អូនយល់ម្ពមណធ្វើការណដើម្ីទទួលបានវាណដរឬណទ?›នាងបានតបម្ងណទៀតថា‹ចា៎ស›»(សឺរីអធិលឌរូវ

«  Will You Engage in the Wrestle ?  »  byui.edu/devotionals)។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បហតុអ្វរី វា អាច ជា បរឿង មាៃ កបបោ�ៃ៍ បដើមបរី សួរ យុវនារី មានា្រ់ បៃះ ថា បតើ នាង ចង់ ោៃ ទរីបនាទាល់ មួយ អំពរី ដំណឹងល្អ 

បហើយ បតើ នាង យល់ កពម បធ្វើ ការ បដើមបរី ទទួល ោៃ វា ខដរ ឬ អត់ បនាះ ?

សូម ពៃ្យល់ ថា បៅ ្រ្ននុង បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ ពួ្រប្ ្រ្ននុង ថានា្រ់ សឆិកាខា សាលា សឆិស្ស ៃឹង មាៃ ឱកាស ជាបកចើៃ បដើមបរី បធ្វើ ្រឆិច្ចការ បបងកើៃ ការ 

យល់ ដឹង ៃឆិង ទរីបនាទាល់ របស់ ពួ្រប្ អំពរី ដំណឹងល្អ បហើយ បរៀៃ ពរី របបៀប ខស្វង រ្រ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ របស់ ពួ្រប្ ៃឆិង សំណួរ 

ខដល មៃុស្ស ដនទ អាច មាៃ អំពរី សាសនាចក្រ—រួម បញ្ចចូល ទាំង ការ បបកងៀៃ នានា ៃឆិង កបវតតេឆិ របស់ សាសនាចក្រ ្ ង ខដរ ។ ឱកាស 

មួយ ខដល ពួ្រប្ កតូវ បធ្វើ ្រឆិច្ចការ បៃះ ្ ឺ តាមរយៈ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ។ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ រួម មាៃ ទាំង 

ការពយាោម បរៀៃ សូកត ៃឆិង ការ អៃុវតតេ បោលការណ៍ នៃ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ៃឆិង ការ អ្ឆិវ�្ឍ ការ យល់ដឹង ឲ្យ 

កាៃ់ខត ស៊ី�បករៅ អំពរី បោលលទ្ធឆិ សំខាៃ់ៗ នៃ ដំណឹងល្អ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។



២

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

បពះគឺជាប្រភពថនរាល់ណសចក្ីពធិត

សូម ខច្រ សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិដល់  សឆិស្ស បហើយ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ បបើ្រ បៅវ្្គ  « ការ ទទួល ោៃ 

ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » ។ សូម អបញ្ើញ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយឲ្យ ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ 

រ្របមើល ថា វា បបកងៀៃ អ្វរី ែលែះ អំពរី កប្ព នៃ រាល់ បសច្រ្រីពឆិត ។

• បតើ ៃរណា ្ ឺ ជា កប្ព នៃ រាល់ បសច្រ្រីពឆិត ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បោលលទ្ធឆិ ដូច ត បៅ បៃះ ៖ ព្ះពទង់ពតាស់

ដឹងអវរីៗព្ប់យ៉ាងគ�ើេពទង់្ ឺជាពបភ្នៃរាល់គសចក្រី្ធិត ) ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? ( អ្ន្រ ្ ួរ ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ មែូសាយ 

4:9 ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច រ្រ បេើញ វា បោយ គ្យ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មែូសាយ 4:9 ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល របបៀប ខដល ែ្ម្ពរីរ បៃះ �ួយ បយើង 

ឲ្យ យល់ ពរី មូល បហតុ ខដល បយើង ្ ួរ បមើល បៅ កពះ កាល បយើង ខស្វង រ្រ បសច្រ្រីពឆិត ។

• បតើ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរីែលែះ បៅ ្រ្ននុង ែ្ម្ពរីរ បៃះ ខដល�ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ពរី មូល បហតុ ខដល បយើង ្ ួរ បមើល បៅ កពះ កាល បយើង ខស្វង រ្រ 

បសច្រ្រីពឆិត  ?

• បតើ បទពឆិបសាធៃ៍ អ្វរី បៅ ខដល ធាលាប់ �ួយ អ្ន្រ ឲ្យ ដឹង ថា កពះ កទង់ កតាស់ ដឹង អ្វរីៗ ក្ប់ ោ៉ាង បហើយ កទង់ជា កប្ព នៃ រាល់ បសច្រ្រី 

ពឆិត ? ( អ្ន្រ ្ ួរ រំឭ្រ សឆិស្ស ្រុំ ឲ្យ ខច្រចាយ បទ ពឆិបសាធៃ៍ ខដល ពឆិសឆិដ្ឋ ឬ បរឿង ផាទាល់ ែលែតួៃ បព្រ ) ។

រណ្រៀ្រណ�ើមបីទទួលប្នចំណេះ�ឹងខាងេិញ្ញាេ

សូម សរបសរ ្របាល បរឿង ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ្ន្លរដដល្ពះបាន្បទានឲ្យងដើម្ីជួយងយើរឲ្យទ្ទ្ួលបានចំងណះដឹរ

ខ្រវិញ្ញាណ។

• បតើ អ្ន្រ ៃឹង ពៃ្យល់ ពរី អតថែៃព័យ របស់ ្ ៃលែង ោ៉ាង ដូចបម្ច ? ( សូម �ួយ សឆិស្ស  យល់ ថា ៃឆិយមៃព័យ មួយ របស់ ្ ៃលែង ្ ឺ ជា ្ ំរូ 

មួយ ខដល �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ពរី ្ លែចូវ កតឹមកតូវ នៃ ការ បធ្វើ អ្វរី មួយ—ជាពឆិបសស អ្វរី មួយ ខដល ៃឹង កតូវ បធ្វើ ម្ង បហើយ ម្ង បទៀត ។ 

ឧទាហរណ៍ អ្ន្រ ្ ួរ ោ្រ់ បគ្ហាញ ្ ៃលែង មួយ ខដល អាច យ្រ បៅ បកបើ សកមាប់ ការ បធ្វើ អ្វរី មួយ ) ។

សូម សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឲ្យ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរីពរីរ នៃ ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល បរឿង បួៃ ោ៉ាង ខដល បយើង កតូវ បធ្វើ បដើមបរី បដើរ តាម 

្ៃលែង ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ឲ្យ  បដើមបរី �ួយ បយើង  ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ អ្វរី ខដល បយើង ោៃ អាៃ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ បៃះ បតើ អ្វរី បៅ ជា បរឿង បួៃ ោ៉ាង ខដល បយើង កតូវ បធ្វើ បដើមបរី បដើរ តាម ្ ៃលែង 

ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ឲ្យ បដើមបរី �ួយ បយើង ឲ្យ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ បនាះ ?

សូម សរបសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស បកកាម ្របាល បរឿង បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ដូច តបៅ បៃះ ៖

 ១. រានបំណរ្បាថ្នាដ៏ងសាមះ្្ររ់មួយងដើម្ីដឹរងសចក្ីពិ្រងនាះ។

 ២. រានឆន្ទៈរស់ងៅតាមងសចក្ីពិ្រដដល្ពះបានងបើកសដម្រ។

 ៣. ដសវែររកងសចកី្ពិ្រតាមរយទៈការអធិសាឋាន។

 ៤. ដសវែររកងសចក្ីពិ្រតាមរយទៈការសិកសា្ពះបន្ទូលនន្ពះងោយយកចិ្រ្ទ្ុកោក់។

សូម សួរ សឆិស្ស ៖



៣

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា វាមាៃ សារៈ សំខាៃ់ ចំបោះ បយើង បដើមបរី អៃុវតតេ តាម ្ ៃលែង របស់ កពះ សកមាប់ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង 

វិញ្ញាណ រាល់ ន្ងៃ បហើយ ពុំ កោៃ់ ខត បពល ខដល បយើង មាៃ សំណួរ ឬ ្រង្វល់បនាទាៃ់បនាះ បទ ? ( វា មាៃ សារៈសំខាៃ់ បដើមបរី បយើង 

អៃុវតតេ តាម ្ ៃលែង បៃះ ជា បរៀង រាល់ ន្ងៃ បោយសារ ការ បធ្វើ បរឿង ទាំងបៃះៃឹង អបញ្ើញ កពះវិញ្ញាណ នៃ កពះអមាចាស់ ឲ្យ ្ ង់ ជាមួយ ៃឹង 

បយើង ជាៃឆិច្ច បហើយ អាច �ួយ បយើង ឲ្យ សារល់ កពះបចសាដា នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។ តាមរយៈ ការ បធ្វើ តាម ្ ៃលែង បៃះ ោ៉ាង ខាជាប់ែ្តួៃ 

បយើង បគ្ហាញ កពះអមាចាស់ ពរី បំណង កោថានា របស់ បយើង បដើមបរី ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ក្ប់ បពល—ពុំខមៃ កោៃ់ ខត បពល 

ខដល បយើង មាៃ សំណួរ ឬ ្រង្វល់  បនាទាៃ់ បនាះ ប�ើយ ) ។

សូម ឲ្យ  សឆិស្សបបើ្រ បៅ  ្រថាែណ្ឌ ទរីពរីរ នៃ ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិម្រងទ្ៀ្រ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណា មួយ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល ោំកទ ដល់ ្ ៃលែង របស់ កពះ សកមាប់ការ ទទួល 

ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ? ( កាល សឆិស្ស ប្លែើយ សូម សរបសរ បសច្រ្រី បោង ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ មរ៉ូនណ

១០:៤–៥;នីន្វែទ្ី២៣២:៨–៩;នីន្វែទ្ី២៣២:៣, បៃះ ្ ឺជា លំោប់ លំបោយ នៃ បទ្ម្ពរីរ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទរី ពរីរ ) ។

សូម ខបងខច្រ សឆិស្ស ជា បរី ក្រុម ។ សូម ចាត់ ក្រុម ៃរីមួយៗ ឲ្យ សឆិ្រសា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល 

មាៃ សរបសរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ បហើយ រ្របមើល ឃ្លា ្រ្ននុង បទ្ម្ពរីរ ខដល បបកងៀៃ ពរី ្ ៃលែង របស់ កពះ សកមាប់ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង 

ខាង វិញ្ញាណ ។ បកកាយ ពរី ទុ្រ បពល ឲ្យ ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ បកចើៃ នា្រ់ ម្រពរី ក្រុម ៃរីមួយៗ កោប់ ថា បតើ ពួ្រប្ ោៃ 

រ្រ បេើញ អ្វរីែលែះ ។ បនាទាប់ ពរី ពួ្រប្ កោប់ ពរី ចបមលែើយ រួច សូម ពឆិចារណា សួរ សំណួរ ដូច ខាង បកកាម បៃះ ៖

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ « សួរ ដល់ កពះ � � � បោយ ចឆិតតេ បសាមះ ស ្ឺ បោយ បសាមះ អស់ ពរី ចឆិតតេ » ( មរ៉ូនណ ១០:4 )  មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ? 

( សូម �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ថា ឃ្លា បៃះ មាៃ ៃព័យ ថា បយើង មាៃ បំណង កោថានា ពឆិត បដើមបរី ទទួល ោៃ ចបមលែើយ មួយ ម្រ ពរី កពះ បហើយ 

មាៃ បំណង បធ្វើ តាម ចបមលែើយ ខដល បយើង ៃឹង ទទួល ោៃ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បោយ កបធាៃ រព័សុល អឆិម ណឆិលសុៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរ 

នា្រ់ ៖

«‹ណោយណសាមះអស់ពីចធិត្›រានន័យថាមនរុស្រានាក់រានបំណងពិតណដើម្ីណធ្វើតាមការដឹកនាំណដលម្ពះ

បានម្បទានឲ្យ»(រ័សរុលអធិមេធិលសរុន« Ask, Seek, Knock »EnsignឬLiahona
ណខវិច្ធិកាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ៨១)។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បហតុអ្វរី វា មាៃ សារៈសំខាៃ់ ខដល បយើង កតូវ ខស្វង រ្រ បសច្រ្រីពឆិត បោយ មាៃ ចឆិតតេ បសាមះ ស ្ឺ បោយ បសាមះ អស់ ពរី ចឆិតតេ 

បដើមបរី បធ្វើ តាម ការ ដឹ្រនាំ ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ឲ្យ បយើង ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ « អធឆិសាឋាៃ ជាៃឆិច្ច » ( ៃរីនហ្វទរី ២ 3២:9 ) មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា  អ្វរី បៅ ជា ភាពែុស ោនា រវាង ការ អាៃ ធម្មតា ៃឆិង « [ ការ ] ទទួល ទាៃ ៃូវ កពះ បៃ្ទចូល ទាំង ឡាយ នៃ កពះ ក្រីស្ទ » 

( ៃរីនហ្វទរី ២ 3២:3 ) ?

• បតើ ការ បក�ើស បរើស បដើមបរី អធឆិសាឋាៃ ជាៃឆិច្ច បហើយ ទទួល ទាៃ ៃូវ កពះ បៃ្ទចូល ទាំង ឡាយ នៃ កពះ ក្រីស្ទ ជាៃឆិច្ច  អាច �ួយ បយើង ឲ្យ 

ទទួលោៃ  ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ោ៉ាង ដូចបម្ច ?



៤

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ខច្រចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ ខដល ពួ្រប្ ធាលាប់ មាៃ ជាមួយ ៃឹង ការ អៃុវតតេ តាម ្ ៃលែង របស់ កពះ សកមាប់ ការ ទទួល ោៃ 

ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។ កាល ពួ្រប្ បធ្វើ ដូបច្នះ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពៃ្យល់  ្ ងខដរ ថា  បតើ ពរ�ព័យ អ្វរីែលែះ ខដល ពួ្រប្ ោៃ ទទួល ខដល ជា 

លទ្ធ្ល នៃ ការ បធ្វើ តាម ្ ៃលែង បនាះ ។ អ្ន្រ ្រ៏ អាច ខច្ររំខល្រ  បទពឆិបសាធៃ៍ ផាទាល់ ែលែតួៃមួយ ខដរ ។

ក្រសួរសំេួរនធិងក្រណសវែងរកចណមលើយគឺជាណផ្កមួយ�៏សំខាន់ថនក្រខធិតខំរ្រស់ណយើងណ�ើមបីណរៀនអំពីណសចក្ីពធិត

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា កបសឆិៃ បបើ ពួ្រប្ ្ ឆិត ថា វា ជា បរឿង ល្អ ខដល មៃុស្ស សួរ សំណួរ អំពរី ការ បបកងៀៃ  របស់ សាសនាចក្រ ឬ 

ទឆិដ្ឋភាព នៃ កបវតតេឆិ សាសនាចក្រ ខដល អាច ជា បរឿង ពឆិោ្រ ៃឹង យល់ បនាះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឲ្យ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរីបរី នៃ ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល អ្វរី ខដល ្រថាែណ្ឌ បៃះ បបកងៀៃ អំពរី តួនាទរី នៃការ 

សួរសំណួរ ៃឆិង ការ ខស្វង រ្រ ចបមលែើយ បៅ្រ្ននុង ការ ែឆិតែំ របស់ បយើង បដើមបរី បរៀៃ អំពរី បសច្រ្រីពឆិត ។

• បតើ អ្វរី បៅ ្ ឺជា តួនាទរី នៃការ សួរសំណួរ ៃឆិង ការ ខស្វង រ្រ ចបមលែើយ បៅ្រ្ននុង ការ ែឆិតែំ របស់ បយើង បដើមបរី បរៀៃ អំពរី បសច្រ្រីពឆិត ? ( បនាទាប់ 

ពរី សឆិស្ស ប្លែើយ រួច សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បសច្រ្រីពឆិត ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ការសួរសំេួរៃធិងការ

សសវងរកចគមលើេ្ ឺជាស្្កដ៏សំខាៃ់មួេនៃការខធិតខំរបស់គេើងគដើម្បរីគរៀៃអំ្រីគសចក្រី្ធិត ) ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បហតុអ្វរី ការ សួរសំណួរ ៃឆិង ការ ខស្វងរ្រ ចបមលែើយ ្ឺជា ខ្្ន្រ ដ៏សំខាៃ់ មួយ នៃ ការែឆិតែំ របស់ បយើង បដើមបរី បរៀៃ អំពរី 

បសច្រ្រី ពឆិត ?

• កសប តាម អ្វរី ខដល បយើង បរៀៃ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទរីបរី បហតុអ្វរី ្ ុណល្រខេណះ ៃឆិង បំណងរបស់ បយើង្ឺ ជា ្រតាតា ដ៏សំខាៃ់ បៅ បពល 

បយើង សួរ សំណួរ ? ( សូម �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ សារល់ បសច្រ្រីពឆិត ដូច តបៅ បៃះ ៖ ្ុេលក្ខេះៃធិងបំេងគៅគ្លសដលគេើងសួរ

សំេួរគ�ើេសសវងរកចគមលើេៃឹងមាៃឥទ្ធិ្លយ៉ាងខាលាំងគៅគលើសមត្ថភា្របស់គេើងគដើម្បរីគរៀៃសូពតតាមរេៈព្ះវិញ្ញាេ

បរិសុទ្។ អ្ន្រ ្ ួរ ្ ្ល់ បោបល់ ឲ្យ សឆិស្ស  ្ ូស ចំណាំ បោលកាណ៍ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណាន

ខ្រងោលលទ្្រិបស់ ពួ្រប្ ) ។

សូម រំឭ្រ សឆិស្ស ៃូវ ដំបណើរ បរឿង អំពរី យុវនារី ខដល ោៃ ទា្រ់ទង ស៊ិបស្ទើរ សឺរី អឆិល �ូវ បោយសារ នាង មាៃ ចឆិតតេ កពួយោរម្ ថាបតើ ការ 

បបកងៀៃ របស់ សាសនាចក្រ ពឆិត ខដរ ឬ បទ ។ សូម ពៃ្យល់ ថា យុវនារី បនាះ ោៃ សបកមច ចឆិតតេ �ួប ៃឹង ប៊ីស្សពរបស់ នាង ៃឆិង មៃុស្ស 

ប្្សង បទៀត — រួម ទាំង ស៊ិបស្ទើរ �ូវ ្ង ខដរ—ខដល អាច �ួយ នាង ឲ្យ រ្រ បេើញ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ របស់ នាង ។

សូម ឲ្យ សំបៅ មួយ នៃ ឯ្រសារ ខច្រ�ូៃ  ខដល ភាជាប់ ម្រ ជាមួយសកមាប់ សឆិស្ស មានា្រ់ៗ ។ សូម ពៃ្យល់ ថា ឯ្រសារ 

ខច្រ�ូៃ  បៃះ មាៃ ៃូវ ដំបណើរ បរឿង របស់ ស៊ិបស្ទើរ  �ូវ  អំពរី បរឿង ខដល ោៃ ប្រើត ប�ើង  កាល យុវនារី មានា្រ់ បនាះ ោៃ ខស្វងរ្រ 

ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ របស់ នាង ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរីបួៃ នា្រ់ ប្ចូរ បវៃ ោនា អាៃ ឮៗ អំពរី ដំបណើរ បរឿង បនាះ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង 

តាម បហើយ រ្រ បមើល របបៀប ខដល ្ ុណល្រខេណៈ ៃឆិង បំណង  បៅបពល ខដល បយើង សួរ សំណួរ បហើយ ខស្វងរ្រ ចបមលែើយ ៃឹង មាៃ ឥទ្ធឆិពល 

ោ៉ាង ខាលាំង បៅ បលើ សមតថែភាព របស់ បយើង បដើមបរី បរៀៃ សូកត តាមរយៈ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ អាៃ ្រថាែណ្ឌ បរី ដំបូង  រួច  សូម សួរ ៖

• បតើ ្ ុណល្រខេណៈ ៃឆិង បំណង របស់ យុវនារី មានា្រ់ បៃះ ្រ្ននុង នាម ជា អ្ន្រ ខស្វង រ្រ បសច្រ្រី ពឆិត មានា្រ់  អាច មាៃ ឥទ្ធឆិពល បលើសមតថែភាព 

របស់ នាង ្រ្ននុង ការខស្វង រ្រ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ របស់ នាង ោ៉ាង ដូចបម្ច ?

បនាទាប់ ម្រ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្ចូរ បវៃ ោនា អាៃឮៗ បដើមបរី បញ្ចប់ ដំបណើរ បរឿង របស់ ស៊ិបស្ទើរ  �ូវ  បៅ្រ្ននុង សំបៅ ខច្រ  ។



៥

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

«ខ្ញំបានម្បាប់[យរុវនារីណនាះ]ថា‹សរូមយកម្ពះ្ម្ីររបស់ប្អូននធិងសំេួរណដលប្អូនរានមក។ការ

រានសំេួរ្ ឺជាណរឿងល្។ចាំណមើលថាណតើម្ពះអរាចាស់នឹងបណម្ងៀនណយើងអ្វីខ្ះ›។

«នាងបានណធ្វើតាមសមី្របស់ខ្ញំណហើយបាននាំយកនរូវសំេួរពធិបាកៗមួយណហើយមួយណទៀត។ណយើងបាន

ណស្វងរកចណម្ើយណៅក្ញងម្ពះ្ម្ីរនធិងការបណម្ងៀនរបស់ពួកពយាការី។បន្ធិចម្ងៗនាងបានចាប់ណែ្ើមដឹង

ថាណោយសារណតនាងរានសំេួរណនាះវាពរុំរានន័យថានាងោមនទីបនាទាល់ណនាះណទ។បទ្ម្ីររានណពញ

ណោយដំណេើរណរឿងរបស់ពួកពយាការីណដលរានសំេួរ។ណហើយនាងបានចាប់ណែ្ើមសារល់ណពលម្ពះវិញ្ញាេបានណ្្ងជាសាក្ី

ដល់នាង—រួមទាំងការណ្្ងជាសាក្ីថាពួកពយាការីពួកអ្កណមើលឆរុតនធិងពួកអ្កទទួលវិវរេៈ្ឺជាពួកពយាការីដ៏ពធិត។

«ទីបនាទាល់របស់នាងបានចាប់ណែ្ើមរីកចណម្មើនណហើយណពលណវលាបានកន្ងែរុតណៅ។ណម្កាយមកណទៀតម្បណហលជាមួយឆ្នាំមរុន

នាងបានទរូរសព្ទមកខ្ញំម្ងណទៀត។‹ខ្ញំចង់ម្បាប់អ្កមីងឲ្យដឹងមរុនណ្ថាខ្ញំកំពរុងណតកាន់ប័េ្ណចរូលម្ពះវិហារបរិសរុទ្ណៅក្ញងនដ

របស់ខ្ញំ។ណតើអ្កមីងនឹងមកចរូលរួមណទណពលខ្ញំទទួលអំណណាយទានពធិសធិដ្ឋរបស់ខ្ញំ?›រួចនាងបានបណនថែមណទៀតថា‹ណតើអ្ក

មីងដឹងណទថាណរឿងអ្វីណៅណដលអ្កមីងបាននធិយយបានជួយខ្ញំខាលាំងជាងណ្?អ្កមីងបានម្បាប់ខ្ញំថាការរានសំេួរជាណរឿង

ល្ណហើយវាបានអនរុញ្ញាតឲ្យខ្ញំណមើលណ�ើញខ្សួនឯងក្ញងនាមជាអ្កណស្វងរករានាក់ជាជាងអ្កសង្័យរានាក់›។

«ខ្ញំរានអំេរខាលាំងណាស់!ប៉រុណន្ពីរន្ងៃណម្កាយមកណទៀតខ្ញំបានទទួលទរូរសព្ទណែ្ងមួយណទៀតមកពី[យរុវនារី]រានាក់ណទៀត។

នាងបាននធិយយថា‹ស៊ិណស្ទើរឌរូវពីមរុនអ្កមីងឮណរឿងណនះពីអ្កណែ្ងខ្ញំចង់ម្បាប់អ្កមីងឲ្យដឹងថាខ្ញំរាននែ្ទណពាះ›។នាង

បាននធិយយថានាងបានសង្័យអំពីណសចក្ីពធិតដ៏ណពញណលញននដំេឹងល្បីបួនឆ្នាំណហើយណហើយណៅទីបំែរុតបានសណម្មច

ចធិត្ថាវាោមនណហតរុែលណដើម្ីរស់ណៅតាមចបាប់ម្ពហ្មចារីភាពណនាះណទណហើយក៏បានបំពាន។

«ខ្ញំបានម្បាប់នាងថាខ្ញំពរុំណមនជាណៅម្កមរបស់នាងណទណហើយថាខ្ញំម្សឡាញ់នាង។បនាទាប់មកខ្ញំបានសួរថាណតើនាងចង់

រានទីនាទាល់មួយណដរឬណទ។នាងបានតបថា‹ណទខ្ញំ្ ធិតថាខ្ញំមធិនចង់រានណទ›។

«ភាពខរុសោនាណនះ្ ឺជាណរឿង្ ួរឲ្យចាប់អារម្មេ៍បំែរុត។ក្ញងណពលដំណាលោនាណនះយរុវនារីទាំងពីរនាក់ណនះរានសំេួរណដល

បាន្ ំរាមកំណហងដល់ទីបនាទាល់របស់ពួកណ្។ពួកណ្រានាក់បានណម្សកសរុំឲ្យជួយណហើយម្្ួសារមធិត្ភក្ធិនធិងថានាក់ដឹកនាំបាន

ណធ្វើតាមការម្បឹកសារបស់ម្បធានម៉នសរុនណហើយបានជួយសណ្គ្រះនាង។ណក្មងម្សីរានាក់ណទៀតបានចធិញ្ឹមចធិត្សង្័យរបស់នាង

ណហើយបានណធ្វើឲ្យខ្សួនឯងណជឿថាការណម្ជើសយកណរឿងអសីលធម៌របស់នាង្ ឺជាណរឿងអាចទទួលយកបាន។...

«សំេួររបស់ណក្មងម្សីរានាក់បានជំររុញនាងឲ្យកាលាយជាអ្កណស្វងរកណសចក្ីពធិតរានាក់។ណក្មងម្សីរានាក់ណទៀតបានណម្បើសំេួររបស់

នាងណដើម្ីបគ្ហាញណរឿងអសីលធម៌របស់នាងថាម្តឹមម្តរូវ។

«មធិត្ជាទីម្សឡាញ់របស់ខ្ញំណអើយការរានសំេួរ្ ឺជាណរឿងល្។ការរានសំេួរ្ ឺជាណរឿងល្ម្បសធិនណបើវា្ ឺជាសំេួរណដល

ម្តរូវបានបំែរុស្ ំនធិតបានសួរណោយណសចក្ីជំណនឿណហើយបានសួរណៅម្បភពណដល្ ួរឲ្យណជឿបានជាម្បភពណដលម្ពះវិញ្ញាេ

នឹងដឹកនាំណហើយបញ្ជាក់ចណម្ើយ។...

«ោមនពួកណយើងណារានាក់រានសធិទ្ធិទទួលបានវិវរេៈណោយោមនការខធិតខំរបស់ណយើងណ�ើយ។ចណម្ើយមកពីម្ពះពរុំណមន

ណលចណ�ើងណោយឯកឯងណនាះណទ។ម្បសធិនណបើណយើងចង់រីកចណម្មើនខាងវិញ្ញាេណនាះម្ពះអរាចាស់រំពឹងឲ្យណយើងសួរសំេួរ

ណហើយណស្វងរកចណម្ើយ។ម្ទង់បានសនយាថា‹ម្បសធិនណបើអ្កសរូមណនាះអ្កនឹងបានទទួលវិវរេៈណ្មណៅណលើវិវរេៈ

តម្មធិះណ្មណៅណលើតម្មធិះ›[្.នធិងស.៤២:៦១]។ណតើវាអាចចបាស់ដល់កម្មធិតណាណៅ?ម្ពះអរាចាស់សព្វម្ពះទ័យនឹង

សំេួរណដលបានបំែរុស្ ំនធិតណដលបានសួរណោយណសចក្ីជំណនឿណោយសារវាដឹកនាំណៅរកចំណេះដឹងវិវរេៈនធិងណសចក្ី

ជំណនឿដ៏ធំជាង»(សឺរីអធិលឌរូវ«   Will You Engage in the Wrestle ?  »  [ Brigham Young University–
Idaho devotionalន្ងៃទី១៧ណខឧសភាឆ្នាំ២០១៦]byui.edu/devotionals )។

• បតើ បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ យុវនារី ទាំងពរីរ នា្រ់ ខដល ស៊ិបស្ទើរ �ូវ  ោៃ បលើ្រ ប�ើង អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់  ពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ 

្ុណល្រខេណៈ ៃឆិង បំណង របស់ បយើង ោ៉ាង ដូចបម្ច បពល បយើង សួរ សំណួរ ?

• បតើ បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ យុវនារី ទាំងពរីរ នា្រ់ បនាះ �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ពរី តួនាទរី របស់ បយើង បៅ ្រ្ននុង ការ ខស្វង រ្រ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ 

របស់ បយើង បោយ ឧសសាហ៍ ពយាោម ោ៉ាង ដូច បម្ច ខដរ ?

អ្ន្រ ្ ួរខ្លែង ទរីបនាទាល់ អំពរី សារៈ សំខាៃ់ នៃ ការ សួរ សំណួរ បោយ បសាមះស ៃឆិង ការ ខស្វង រ្រ ចបមលែើយ បោយ ឧសសាហ៍ ពយាោម ។ សូម 

ពឆិចារណា ពរី ការ ខច្រចាយ អំពរី របបៀប ខដល អ្ន្រ ោៃ ដឹង ថា កពះអមាចាស់ ៃឹង ប្លែើយ តប ចំបោះ ការ អធឆិសាឋាៃ បោយ  មាៃ ចឆិតតេ បសាមះ ស របស់ 

បយើង ។



៦

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ តាម អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ បរៀៃ តាមរយៈ ការ សួរ សំណួរ បោយ ចឆិតតេ បសាមះ ស បហើយ ខស្វង រ្រ ចបមលែើយ បោយ ឧសសាហ៍  

តាមរយៈ ការ អៃុវតតេ ្ ៃលែង ខដល តាំងប�ើង បោយ កពះវរបឆិតា សួ្៌ សកមាប់ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។

វ្្គទរី២(៤០នាទរី)

ណោលក្រេ៍ណ�លអាចជួយណយើងឲ្យណ្លើយសំេួរនានា

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ថា បតើ ពួ្រប្ អាច មាៃ សំណួរ អ្វរីែលែះ អំពរី �រីវិត ឬ អំពរី សាសនាចក្រ កពម ទាំង ការ បបកងៀៃ នានា  ៃឆិង កបវតតេឆិ របស់ 

សាសនាចក្រ ។

ជា ឧទាហរណ៍ មួយ អំពរី ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ ខដល សឆិស្ស មួយ ចំៃួៃ អាច មាៃ ឬ កបខហល ជា កតូវ ោៃ បចាទ សួរ បោយ មៃុស្ស មានា្រ់ បទៀត 

សូម ោ្់រ បគ្ហាញ ឬ សរបសរ កបបោ្ ខាង បកកាម បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖

ខ្ញុំឮថាមនុស្សដទៃៃៃួលបានចមមលើយចុំមោះការអធិស្ឋានរបស់ពួកមេប៉ុននតែមរឿងមោះពុុំមកើតម�ើងចុំមោះខ្ញុំមស្ះ។វាហាក់

ដូចជាពពះពុុំពសឡាញ់ខ្ញុំមស្ះមោះបីជាខ្ញុំខិតខុំមធវើមរឿងពតរឹមពតូវក្ី។មេតុអវីពពះពុុំម្លើយតបនរឹងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ?

សូម ពៃ្យល់ សឆិស្ស ថា ខ ្្ន្រ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃ សូកត ស្រីពរី ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ   បៃះ មាៃ បំណង បដើមបរី �ួយ ពួ្រប្ 

ឲ្យ បរៀៃ បោលការណ៍ បរី ខដល អាច ដឹ្រនំា ពួ្រប្ បពល ពួ្រប្ មាៃ សំណួរ ឬ កតូវ ោៃ មៃុស្ស ដនទ បចាទ សួរ ៖ បធ្វើស្រម្មភាព បោយ 

បសច្រ្រី �ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល ពរី ទស្សៃៈ ៃឆិង សំណួរ ជាមួយ ៃឹង ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ បហើយ ខស្វង យល់ បខៃថែម បទៀត 

តាមរយៈ កប្ព ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ ពរី កពះ ។

ណ�វែើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ប្ចូរ បវៃ ោនា អាៃ ឲ្យ ឮៗ ្រ្ននុង បោលការណ៍ ទរី ១ « បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ » នៃ ខ្្ន្រ « ការ ទទួល 

ោៃ  ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម 

បហើយ រ្របមើល បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល ពៃ្យល់អំ ពរី អ្វរី ខដល បយើង អាច បធ្វើោៃ  បដើមបរី បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បពល បយើង 

មាៃ សំណួរ ឬ ្រង្វល់ ប្្សងៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល មាៃ ៃព័យ ជា ពឆិបសស ចំបោះ ពួ្រប្ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស រាយការណ៍ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្  ោៃ រ្រ បេើញ ។ បៅ បពល ពួ្រប្ បធ្វើ ដូបចានាះ អ្ន្រ ្ ួរ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ ពៃ្យល់ ពរី របបៀប ខដល ការ 

បធ្វើ តាម ការ កបឹ្រសា ខដល ពួ្រប្ ោៃ សារល់ អាច មាៃ កបបោ�ៃ៍ បពល ពួ្រប្ មាៃ សំណួរ ឬ ្រង្វល់ ប្្សងៗ ។ សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ៃូវ 

បសច្្ររីខ្លែងការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ ៖ គៅគ្លគេើងបៃ្តសសវងរកចគមលើេគនាះគេើងពតូវរស់គៅគដាេគសចក្រីជំគៃឿ—

គដាេទុកចធិត្តថាគៅទរីបំ្ុតៃឹងទទួលបាៃចគមលើេសដលគេើងសសវងរក។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍  អំពរី បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? 

( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បអបធើរ ១២:6 ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី ពួ្រប្ 

គ្យកសួល រ្រ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បអបធើរ ១២:6 ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល �ួយបយើង ឲ្យ 

យល់ បហតុ្ល ខដល វា មាៃ សារៈ សំខាៃ់ ចំបោះ បយើង បដើមបរី រស់បៅ បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បៅ បពល បយើង ខស្វងរ្រ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ 

របស់ បយើង ។

• បតើ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ បៅ ្រ្ននុង ែ្ម្ពរីរ បៃះ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់  បហតុ្ល ខដល វា មាៃ សារៈ សំខាៃ់ ចំបោះ បយើង បដើមបរី 

រស់បៅ បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បៅ បពល បយើង ខស្វងរ្រ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ របស់ បយើង ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិតថា កបបោ្ « អ្ន្រ រាល់ ោនា ពុំ ទទួល សា្រ្សរី ប�ើយ លុះ ដល់ បពល បកកាយ ពរី ការ សា្រ លបង នៃ បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ អ្ន្រ 

សឆិៃ » ( បអបធើរ ១២:6 ) មាៃៃព័យ ដូចបមតេច ?
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សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗៃូវ បសច្្ររី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បោយ កបធាៃ ប�ៀប្ើរ បអហ្វ អុ�ដូហ្វ ្រ្ននុង ្ ណៈកបធាៃ 

ទរីមួយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ បមើល ថា បតើ  បយើង អាច បធ្វើ អ្វរី ោៃ ែលែះ បដើមបរី ទទួល ោៃ សា្រ្សរី ឬ ទរីបនាទាល់ មួយ អំពរី បសច្រ្រី 

ពឆិត បពញបលញ នៃ ដំណឹងល្អ ។

«ណៅណពលអ្កអនរុវត្ណសចក្ីជំណនឿរបស់អ្កណោយការអនរុវត្ណោលការេ៍ទាំងឡាយននដំេឹងល្

រាល់ន្ងៃណទាះសថែធិតណម្កាមកាលៈណទសៈណាក៏ណោយណនាះអ្កនឹងភ្ក់នរូវណែ្ណ�ើដ៏ណែ្មននដំេឹងល្ណហើយ

តាមរយៈណែ្ណនះអ្កនឹងដឹងពីណសចក្ីពធិតរបស់វា»(ណឌៀណ្ើរណអស្វអរុជដរូហ្វ«  The Reflection in 
the Water  »  [ Church Educational System fireside for young adultsន្ងៃទី១ណខវិច្ធិកា

ឆ្នាំ២០០៩],LDS.org)។

• កសប តាម បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ បៃះ បោយ កបធាៃ អុ�ដូហ្វ បតើ បយើង អាច បធ្វើ អ្វរី ែលែះ បដើមបរី ទទួល ោៃ ឬ ពកងឹង ទរីបនាទាល់ របស់ បយើង 

អំពរី បសច្រ្រីពឆិត បពញបលញ នៃ ដំណឹងល្អ ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បហតុអ្វរី កពះអមាចាស់ រំពឹង ឲ្យ បយើង អៃុវតតេ បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ បយើង ពីមុន បយើង ទទួល សា្រ្សរី ឬ ទរីបនាទាល់ មួយ អំពរី 

បសច្រ្រីពឆិត បពញ បលញ នៃ ដំណឹងល្អ ?

• បតើ អ្វរី បៅជា បសច្រ្រីពឆិត មួយ  ខដល អ្ន្រ ធាលាប់ ទទួល ជា ទរីបនាទាល់  មួយ តាមរយៈ ការ បក�ើស បរើស អៃុវតតេ បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ អ្ន្រ បោយ 

អៃុវតតេ បោល ការណ៍ ទាំងឡាយ នៃ ដំណឹងល្អ ជា បរៀង រាល់ ន្ងៃ ? បតើ ទរីបនាទាល់ បនាះ ប្រើត មាៃ ចំបោះ អ្ន្រ ោ៉ាង ដូចបម្ច ? ( អ្ន្រ ្រ៏ 

អាច ខច្រចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ មួយ ្ ងខដរ ) ។

សូម ពៃ្យល់ ថា មៃុស្ស មួយ ចំៃួៃ អាច បចាទសួរ ថាបតើ ពួ្រប្ មាៃ ទរីបនាទាល់ មួយ  ខដរ ឬ បទ ឬ បងឿង ្ ងៃល់ បហតុអ្វរី ្រ៏ ទរីបនាទាល់ របស់ 

ពួ្រប្ មឆិៃ រឹង មាំ បទាះ បរី ជា ពួ្រប្ ោៃ ែឆិតែំ អៃុវតតេ បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ ពួ្រប្ បោយ រស់ បៅ កសប តាម បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ  របស់ 

កពះអមាចាស់្រតេរី ។

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ  បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ពរីរ ចុង បកកាយ ស្រីពរី បោលលទ្ធឆិ នៃ បោលការណ៍ ទរី ១ « បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ » 

បៅ ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ  ដឹង ខាង វិញ្ញាណ » ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖គ្លគេើង

គសាមះពតង់ចំគោះគសចក្រី្ធិតៃធិង្ ៃលឺសដលគេើងបាៃទទួលរួចគ�ើេគនាះគេើងៃឹងទទួលបសៃ្ថមគទៀត។ជាគរឿេៗចគមលើេ

ចំគោះសំេួរៃធិងការអធធិសាឋាៃរបស់គេើងគកើតមាៃ«មួេបនាទាត់ម្ងៗមួេសធិកាខាបទម្ងៗ»។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស 

ចំណាំ បសច្រ្រីពឆិត ទាំង បៃះ ។

• បតើ បសច្រ្រី ពឆិត ទាំងបៃះ អាច �ួយ បុ្្គល មានា្រ់ ឲ្យ យល់ ពរី បហតុ្ល ខដល ទរីបនាទាល់ របស់ ោត់ អំពរី ដំណឹងល្អ ពុំ ោៃ រី្រចបកមើៃ 

ភាលាមៗ ោ៉ាង ដូច បម្ច ?

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ែ្ម្ពរីរ អ្វរី ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ពឆិត បៃះ ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ ៃរីនហ្វ ទរី ២ ២8:3០ 

្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់ លា្រ់  មួយ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វទរី ២ ២8:3០ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល ឃ្លា ខដល ោំកទ ដល់ 

បសច្្ររីពឆិត បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរៀបរាប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្របេើញ ។

សូម ពៃ្យល់ ថា ខអលប�ើរ �រី ្ត ក្រីសតេចូហ្វឺសឆិៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ោៃ ពឆិពណ៌នា ពរី បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ បលា្រ ជាមួយ 

ៃឹង ការ អធឆិសាឋាៃ បពល បលា្រ ៃឆិង ក្ួសារ បលា្រ ោៃ �ួប ៃឹង ការ សា្រលបង មួយ ខដល មាៃ រយៈបពល បរី បួៃ ឆ្នាំ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស 

មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ដូច តបៅ បៃះ ម្រ ពរីខអលប�ើរ ក្រីសតេចូហ្វឺសឆិៃ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ បហតុ្ល ខដល 

កពះអមាចាស់ អាច មឆិៃ ប្លែើយ ចំបោះ សំណួរ ៃឆិងការ អធឆិសាឋាៃ មួយ ចំៃួៃ របស់ បយើង ភាលាមៗ ឬ តាម របបៀប ខដល បយើង កោថានា ចង់  ោៃ 

បនាះ ។



៨
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«ខ្ញំបានអធធិសាឋានឲ្យរានអន្រា្មន៍ដ៏អសាចារ្យមួយចំនួនណដើម្ីរំណោះណយើង។ណទាះជាខ្ញំអធធិសាឋានជា

ណម្ចើនដងណោយចធិត្ណសាមះសនធិងបំេងម្បាថានាដ៏ពធិតក្ីក៏ណៅទីបញ្ប់ខ្ញំមធិនទទួលបានចណម្ើយដណដល។

ទីបំែរុតខ្ញំបានណរៀនអធធិសាឋានដរូចម្ពះអង្គសណ្គ្រះបានអធធិសាឋានថា‹ប៉រុណន្ករុំតាមចធិត្ទរូលបង្គំណ�ើយសរូម

តាមណតម្ពះហឫទ័យម្ទង់វិញ›(លរូកា២២:៤២)។ខ្ញំបានពយាយមណស្វងរកជំនួយពីម្ពះអរាចាស់

ជាមួយនឹងជំហានតរូចៗណដលដឹកនាំណៅរកដំណណាះម្សាយចរុងណម្កាយមួយ។

«...ខ្ញំបានលរុតជង្គង់ចរុះទរូលអង្វរសរុំជំនួយពីម្ពះវរបធិតាសួ្៌ទាំងទឹកណភ្កជាណម្ចើនដង។ណហើយម្ទង់ពធិតជាបានជួយ។

ណពលខ្ះវាោមនអ្វីណសាះណម្រៅពីអារម្មេ៍ននណសចក្ីសរុខសាន្អារម្មេ៍ននការធានាអះអាងថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងរានែ្អូវណោះ

ម្សាយ។...

«ណទាះបីជាខ្ញំបានរងការ�ឺចាប់ណៅណពលណនាះក្ីក៏ឥ�អូវណនះខ្ញំរានអំេរ្ រុេណដលណពលណនាះពរុំបានរានដំណណាះម្សាយ

ភាលាមៗចំណពាះបញ្ហារបស់ខ្ញំ។ការពធិតណដលថាខ្ញំម្តរូវបានបង្ំចធិត្ឲ្យគ្កណៅរកម្ពះសម្រាប់ជំនួយណស្ទើរណតរាល់ន្ងៃអស់រយៈ

ណពលជាណម្ចើនឆ្នាំណនាះវាបានបណម្ងៀនខ្ញំពីរណបៀបអធធិសាឋានដ៏ពធិតមួយនធិងពីរណបៀបទទួលចណម្ើយចំណពាះការអធធិសាឋានណហើយ

វាបានបណម្ងៀនខ្ញំតាមរណបៀបមួយដ៏ម្តឹមម្តរូវឲ្យរានណសចក្ីជំណនឿណលើម្ពះ។ខ្ញំបានសារល់ម្ពះអង្គសណ្គ្រះរបស់ខ្ញំនធិង

ម្ពះវរបធិតាសួ្៌របស់ខ្ញំតាមរណបៀបនធិងក្ញងកម្មធិតមួយណដលម្បណហលជាពរុំណកើតណ�ើងតាមរណបៀបណែ្ងឬម្បណហលជាខ្ញំម្តរូវរង់ចាំ

យរូរតណៅណទៀតទម្រាំខ្ញំសារល់ម្ទង់ទាំងណទ្វណនាះ។...ខ្ញំបានណរៀនទរុកចធិត្ណលើម្ពះអរាចាស់ណោយអស់ពីដួងចធិត្របស់ខ្ញំ។ខ្ញំ

ណរៀនណដើរជាមួយម្ទង់ណរៀងរាល់ន្ងៃ»(ឌី្តម្្ីស្អូហ្វឺសធិន« Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings »
Ensignណខមករាឆ្នាំ២០១២ទំព័រ១៨–១៩)។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ អ្វរី ខដល អ្ន្រ ោៃ បរៀៃ ម្រ ពរី បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ បៃះ បតើ អ្វរី បៅ ជា បហតុ្ល មួយ ចំៃួៃ ខដល កពះ អាច មឆិៃ ប្លែើយ 

ចំបោះ សំណួរ ៃឆិង ការអធឆិសាឋាៃ មួយ ចំៃួៃ របស់ បយើង ភាលាមៗ ឬ តាម របបៀប ខដល បយើង កោថានា ចង់  ោៃ បនាះ ? ( បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស 

ោៃ ប្លែើយ រួច អ្ន្រ ្ ួរ ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា កពះ ្រ៏ អាច ប្លែើយ តប ការ អធឆិសាឋាៃ របស់ បយើង ភាលាមៗ បោយ ផាទាល់ ៃឆិង តាម របបៀប ដ៏ មាៃ 

អៃុភាព ្ ង ខដរ ) ។

សូម បមើល បៅ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

• កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ មាៃ ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ បៃះ បតើ អ្ន្រ អាច បក�ើស បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ តាម របបៀបណា ?

ពធិនធិត្យណមើលណោលគំនធិតណហើយសួរសំេួរណោយទស្សនេិស័យ�៏អស់កលបមួយ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត អំពរី កោ ខដល ពួ្រប្ អាច ធាលាប់ សបងកត បេើញ ថា �ំបៃឿ ខាង សាសនា ៃឆិង ទស្សៃៈ អំពរី �រីវិត របស់ ពួ្រប្ មាៃ ភាព ែុស 

ោនា ពរី �ំបៃឿ ៃឆិង ទស្សៃៈ មួយ ចំៃួៃ របស់ មឆិតតេ្្្រឆិ ៃឆិង សហការី របស់ ពួ្រប្ ខដល ពុំ ខមៃ ជា សមា�ឆិ្រ សាសនាចក្រ នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ 

នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងបកកាយ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗៃូវ បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បោយ ខអលប�ើរ ោលលែឆិៃ បអ្រ អូ្រ នៃ ្រូរ៉ុមនៃពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរនា្រ់ 

។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ បហតុ្ល ខដល ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង បកកាយ ជា បរឿយៗ បមើលបៅ សំណួរ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង �រីវិត ៃឆិង 

កបធាៃ បទ នៃ សាសនាែុស ពរី របបៀប ខដល មៃុស្ស ដនទបមើល  បៅ បរឿង ទាំងបៃះ ។

«ចំណពាះម្បធានបទសំខាន់ៗជាណម្ចើនណនាះការសន្មត[ឬជំណនឿ]របស់ណយើង...ខរុសោនាពី[ការសន្មត

ឬជំណនឿរបស់]មធិត្ភក្ធិនធិងសហការីណយើងជាណម្ចើន។វាក៏ខរុសោនាពីការសន្មតជាណម្ចើនណដលបានណម្បើ

ម្បាស់ណៅក្ញងម្បព័ន្ែ្ព្វែសាយសង្គមនាណពលបច្ញប្ន្ណនះែងណដរ។...ឧទាហរេ៍ណោយសារពួក

បរិសរុទ្ន្ងៃចរុងណម្កាយដឹងពីណែនការរបស់ម្ពះវរបធិតាសួ្៌សម្រាប់ករូនណៅរបស់ម្ទង់ណនាះណយើងដឹងថាជីវិត

រណមងសាលាប់ណនះពរុំណមនជាម្ោដ៏សាងាត់ម្ជងំននជីវិតរបស់ណយើងណដលណកើតរានរវាងអតីតកាលណដលណយើងពរុំ

សារល់នធិងអនា្តណដលណយើងមធិនដឹងចបាស់លាស់ណនាះណ�ើយ។ជីវិតណនះ្ ឺណម្បៀបបាននឹង�រុតឆ្ក

ទីពីរណៅក្ញង�រុតឆ្កទាំងបីណែ្ក។ណោលបំេងរបស់វាម្តរូវបានកំេត់តាមរយៈអ្វីណដលម្តរូវបានណបើកសណម្ងអំពីជីវិតខាង

វិញ្ញាេរបស់ណយើងក្ញង�រុតឆ្កណែ្កទី១នធិងណជា្វាសនាដ៏ណៅអស់កល្ជានធិច្របស់ណយើងក្ញង�រុតឆ្កណែ្កទី៣។

ណោយសារណតចំណេះដឹងរបស់ណយើងអំពីណែនការណនះនធិងណសចក្ីពធិតណែ្ងណទៀតណដលថាម្ពះបានណបើកសណម្ងណនាះណយើង

ចាប់ណែ្ើមជាមួយនឹងការ្ធិតសន្មតខរុសណែ្ងពីអស់អ្កណដលោមនចំណេះដឹងដរូចណយើង។ជាលទ្ែលណយើងរានការសន្មត

ខរុសោនាស្ីពីម្បធានបទសំខាន់ៗជាណម្ចើនណដលមនរុស្ដនទវិនធិច្័យណតណលើទស្នៈរបស់ពួកណ្អំពីជីវិតរណមងសាលាប់»(ោល្ធិន

ណអកអរូក«  As He Thinketh in His Heart  » [លាងាចជួបជាមួយអ្ករានសធិទ្ធិអំណាចទរូណៅន្ងៃទី៨ណខករុម្ៈឆ្នាំ

២០១៣],lds.org/broadcasts )។



៩

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

• បោង តាម ខអលប�ើរ អូ្រ បហតុអ្វរី ោៃ ជា ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង បកកាយ ជា បរឿយៗ បមើល បៅ សំណួរ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង �រីវិត របស់ 

បយើង បៅ បលើ ខ្ៃដរី បៃះ ៃឆិង កបធាៃបទ នៃ សាសនា ែុស ពរី របបៀប ខដល មៃុស្ស ដនទបមើលបៅ បរឿង ទាំងបៃះ ? ( បពល សឆិស្ស 

ប្លែើយ សូម ្ ូរ �រីោ៉ាកកាម ដូច តបៅ បៃះ បៅបលើ កាដារបែៀៃ ) ។

សកម្មភាពទី១

ជីវិតមុនឆាកជីវិតណនះ

សកម្មភាពទី២

ជីវិតណៅណលើផែនដី

សកម្មភាពទី៣

ជីវិតណម្រោយពីសាលាប់

សូម ោំង ខ្្ន្រ  ទរី ១ ៃឆិង ទរី 3 បហើយ សួរ សំណួរ ដូច ត បៅ បៃះ ៖

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ នៃ កបធាៃ បទ សំខាៃ់ មួយខដល បយើង អាច បមើល បេើញ តាម របបៀប ប្្សង កបសឆិៃ បបើ បយើង ោមៃ 

ចំបណះដឹង អំពរី �រីវិត មុៃ ឆ្្រ �រីវិត បៃះ ឬ �រីវិត បនាទាប់ ពរី មរណភាព បៅ ? ( សឆិស្ស អាច បលើ្រ ប�ើង ពរី កបធាៃបទ ជាបកចើៃ ដូចជា 

តនមលែ ខដល បយើង ោៃ្តេល់ឲ្យ សកមាប់ �រីវិត មៃុស្ស ឬ ថា បយើង ៃឹង ទទួល ្ ល ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ឲ្យ សកមាប់ ការ បក�ើស បរើស 

របស់ បយើង បៅ ឯ  ការ កាត់ បសច្រ្រី ចុង បកកាយ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗៃូវ បសច្រតេរី ខ្លែងការណ៍ ដូច ខាងបកកាម បោយ ខអលប�ើរ អូ្រ ។ សូម ពៃ្យល់ ថា បលា្រ ្រំពុង មាៃ 

កបសាសៃ៍ បៅ កាៃ់ ក្ូ បបកងៀៃ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ៃឆិង ថានា្រ់ វិទយាសាថាៃ នៃ សាសនា ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ បមើលអ្វរី ខដល 

បលា្រ ោៃ មាៃ កបសាសៃ៍ ថា សឆិស្ស ្ ួរ បធ្វើ  បពល ពួ្រប្ �ួប ៃឹង  ទស្សៃៈ ឬ សំណួរ ពឆិោ្រ មួយ ។

«ខ្ញំសរូមែ្ល់ជាណយបល់ថាវាម្បណសើរជាងសម្រាប់សរាជធិកវ័យណក្មងរបស់ណយើងណដើម្ីណចៀសវាងពីការ

ណ្លាះម្បណកកជាមួយនឹងមធិត្ភក្ធិរបស់ណ្។...ជាញឹកញាប់វាម្បណសើរជាងណបើពួកណ្ណឆ្ើយតបណោយ

ការណស្វងរកការសន្ធិោឋានខាងណលាកធិយឬសន្មតណោយរានការអះអាងណដលពួកណ្បានជួបម្បទះណហើយ

បនាទាប់មកណធ្វើការសន្មតខរុសោនាឬសន្ធិោឋានខរុសោនានានាណដលដឹកនាំការ្ ធិតរបស់ពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុង

ណម្កាយ»(ោល្ធិនណអកអរូកAs He Thinketh in His Heart»lds.org/broadcasts)។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ បោបល់ របស់ ខអលប�ើរ អូ្រ បតើ បយើង អាច បធ្វើ អ្វរីែលែះ បពល បយើង �ួប ៃឹង  ទស្សៃៈ ឬ សំណួរ ពឆិោ្រ មួយ ? ( អ្ន្រ ្ ួរ 

�ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ថា ការ សៃ្នឆិោឋាៃ  មួយ ្ ឺជា ្ ំៃឆិត មួយ ខដល កតូវ ោៃ បកបើ បដើមបរី ោំកទ បសច្រតេរីបញ្ចប់ មួយ បហើយ ថា ការ អះអាង 

មួយ ្ ឺជា ការ កបកាស មួយ អំពរី បោល�ំហរ ទស្សៃៈ ឬ្ំៃឆិត របស់ មៃុស្ស មានា្រ់ ) ។

បដើមបរី បគ្ហាញ ពរី របបៀប ខដល �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត របស់ មៃុស្ស មានា្រ់ អាច �ះ ឥទ្ធឆិពល បលើ ចបមលែើយ ខដល ោត់ មាៃ សូម ោ្រ់ ឬ ្ ូរ ស៊ុម 

សាមញ្ញ មួយ �ុំវិញ ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ ខដល ោៃ សរបសរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ។

សូម ពៃ្យល់ ថា ស៊ុម សាមញ្ញ តំណាង ឲ្យ �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត ខដល 

បុ្្គល មានា្រ់ សួរ សំណួរ បៃះ អាច មាៃ កបសឆិៃ បបើ ោត់ ពុំ ោៃ បមើល 

បៅ  សំណួរ បនាះ បៅ ្រ្ននុង បរិបទខដល បយើង ដឹង អំពរី កពះវរបឆិតា  សួ្៌ 

ខ្ៃការសប្គ្រះ របស់ កទង់ ៃឆិង ការ បបកងៀៃ  របស់ កពះបយស៊ូវ 

ក រ្ីស្ទ ។ សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា បពល ពឆិចារណា ពរី �ំបៃឿ ឬ ការ 

សៃ្មត របស់ បុ្្គល មានា្រ់ បយើង ្ ួរ បធ្វើ បោយ មាៃ សណាដាៃ ចឆិតតេ ល្អ 

ៃឆិង ការ បោរព បោយ យល់ ដឹង ពរី អារម្មណ៍ របស់ បុ្្គល បនាះ ៃឆិង 

តាម ការ ដឹ្រនាំ ពរី កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

• បតើ �ំបៃឿ ៃឆិង ការ សៃ្មត មួយ ចំៃួៃ ខដល អាច មឆិៃ កតឹមកតូវ 

បហើយ អាច �ះឥទ្ធឆិពល ដល់ បុ្្គល មានា្រ់ ឲ្យ មាៃ ្រង្វល់ ៃឆិង 

សំណួរ   បៃះមាៃ អ្វរីែលែះ ?

ខ្ញំឮថាមនុស្សណែ្សងណទៀតទទួលចណមលើយចំណោះ

រោរអធធិសាឋានរបស់ពួកណ្ប៉ុផនតែវាពុំណកើតណ�ើងចំណោះ

ខ្ញំណសាះ។ខ្ញំរានអារម្មេ៍ថាម្ពះមធិនម្សឡាញ់

ខ្ញំណទសរូម្ីផតខ្ញំកំពុងពយាយាមណធវើណរឿងម្តរឹមម្តរូវក្ី។

ណេតុអវីម្ពះមធិនណ្លើយតបនរឹងរោរអធធិសាឋានរបស់ខ្ញំ?



១០

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

សូម សរបសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស បៅបលើ កាដារបែៀៃ �ុំវិញ ស៊ុម បនាះ ។ ចបមលែើយ  អាច រួម មាៃ ដូច តបៅ បៃះ ៖

ពពះម្លើយការអធិស្ឋានរបស់មនុស្សពេប់គ្នាតាមរមបៀបដូចគ្នា។

ពពះពសឡាញ់កូនមៅរបស់ពៃង់មួយចុំនួនប៉ុននតែពៃង់ពុុំពសឡាញ់ខ្ញុំមោះមៃ។

ពពះពុុំពសឡាញ់ខ្ញុំម�ើយពបសិនមបើពៃង់ពុុំម្លើយនរឹងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំតាមរមបៀបនដលខ្ញុំសង្រឹមមេើយរំពរឹងពីពៃង់មោះ។

ពបសិនមបើខ្ញុំកុំពុងពយាយាមមធវើអវីនដលពតរឹមពតូវមោះពពះេួរម្លើយរាល់ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗ។

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា វា ្ ឺជា ការ សំខាៃ់ ្រ្ននុង ការ្ឆិត អំពរី �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត ខដល បយើង ឬ មៃុស្ស ដនទ អាច មាៃ  បពល សួរ សំណួរ 

អំពរី កពះ �រីវិត របស់ បយើង បៅ បលើ ខ្ៃដរី ឬ សាសនាចក្រ ៃឆិង ការ បបកងៀៃ ទាំងឡាយ ៃឆិង កបវតតេឆិ របស់ សាសនាចក្រ បនាះ ? 

( សូម �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ បមើល បេើញ ថា ការ បធ្វើ ្រឆិច្ចការ បៃះ អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ពរី ្រង្វល់ ជាមូលោឋាៃ ឬ ទស្សៃៈ ខដល មាៃ ខដៃ 

្រំណត់ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង សំណួរ បនាះ ) ។

• បតើ �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត បៅ បលើ កាដារបែៀៃ បគ្ហាញ ថា បុ្្គល បនាះ កបខហល ជា ្រំពុង បមើល បៅ សំណួរ បនាះ បោយ  ទស្សៃៈ  មាៃ ខដៃ 

្រំណត់ ោ៉ាង ដូច បម្ច ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បោល ការណ៍ ទរី ២ « ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល ្ ំៃឆិត ៃឆិង សំណួរ ទាំង ឡាយ  បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ 

អស់្រលប មួយ » បៅ ្រ្ននុង វ្្គ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល របបៀប ខដល បយើង អាច ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត ៃឆិង សំណួរ 

ទាំងឡាយ  បោយ ទស្សៃ វិសព័យ  ដ៏ អស់្រលប មួយ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរៀបរាប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្របេើញ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ ៃូវ បសច្រ្រី ពឆិត ដូច ត បៅ បៃះ ៖ គដើម្បរី្ ធិៃធិត្យ

គមើលគោល្ ំៃធិតខាងគោលលទ្ធិសំេួរខាងគោលលទ្ធិៃធិងបញ្ហាសង្គមនានាគដាេទស្សៃវិស័េដ៏អស់កល្បជាៃធិច្ចមួេគនាះ

គេើង្ ួរ្ ធិចារណាវាក្នុងបរិបទនៃស្ៃការនៃគសចក្រីសគ្ង្រះៃធិងការបគពងៀៃទាំងឡាេរបស់ព្ះអង្គសគ្ង្រះ។ សូម បបើ្រ ខ្្ន្រ 

ទរី ១ ៃឆិង ទរី 3 បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី របបៀប ពឆិចារណា បលើ ទស្សៃៈ ៃឆិង សំណួរ បៅ ្រ្ននុង បរិបទ នៃ ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ៃឆិង 

ការ បបកងៀៃ  ទាំងឡាយ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ សូម ពឆិចារណា បគ្ហាញ វីបដអូ  «  ការ ពឆិៃឆិត្យ បមើល សំណួរ ជាមួយ ៃឹង 

ទស្សៃៈ ដ៏ បៅ  អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច  មួយ  »  ( ២:55 ) ខដល មាៃ បៅ បលើ LDS.org ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ រ្របមើល របបៀប ខដល 

យុវនារី មានា្រ់ ប្មះ �ចូរិៃ  ោៃ ចំណាយបពល ្ ឆិត អំពរី �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត ខដល អាច មាៃ ឥទ្ធឆិពល បលើ សំណួរ របស់ មឆិតតេ នាង អំពរី កពះ 

ៃឆិង របបៀប ខដល  �ចូរិៃ  ពឆិៃឆិត្យ បមើល សំណួរ បនាះ ជាមួយ ៃឹង ទស្សៃៈ  ដ៏ បៅ  អស់្រលប ជាៃឆិច្ច  មួយ បនាទាប់ពរី បពលបនាះ ម្រ ។

បកកាយពរី សឆិស្ស ោៃ បមើល វីបដអូ បនាះ រួចបហើយ សូម សួរ ៖

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា វា មាៃ កបបោ�ៃ៍ ដល់   �ចូរិៃ  បដើមបរី ្ ឆិត អំពរី �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត ខដល អាច មាៃ ឥទ្ធឆិពល ដល់ សំណួរ របស់ មឆិតតេ 

នាង អំពរី កពះ ?

• បតើ មាៃ អ្វរី ោៃ ប្រើត ប�ើង បពល  �ចូរិៃ  ោៃ ពឆិៃឆិត្យ បមើល សំណួរ របស់ មឆិតតេ នាង បោយ ទស្សៃៈ ដ៏ បៅ  អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច  មួយ ?

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ អៃុវតតេ ពឆិៃឆិត្យ បមើល ទស្សៃៈ ៃឆិង សំណួរ បោយ ទស្សៃៈ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ សូម បមើល បៅ ្រង្វល់ ៃឆិង 

សំណួរ បៅ ្រ្ននុង ស៊ុម បៅបលើ កាដារបែៀៃ រួច សួរ ៖

• បតើ បយើង ដឹង អ្វរី ែលែះ អំពរី កពះវរបឆិតា សួ្៌ ខ្ៃការ កទង់ ៃឆិង ការ បបកងៀៃ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ បមើល បៅ 

សំណួរ បៃះ តាម របបៀប ប្្សង បហើយ រ្រ ចបមលែើយ បោយ ខ្្អ្រ បលើ បសច្រ្រី ពឆិត  ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច ?
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បពល សឆិស្ស ប្លែើយ រួច សូម លុប បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ បៅ �ុំវិញ ស៊ុម បហើយ �ំៃួស វា បោយ ចបមលែើយ ខដល សឆិស្ស ្ ្ល់ ឲ្យ ។ ចបមលែើយ 

ទាំងបៃះ អាច រួម បញ្ចចូល ដូច តបៅ បៃះ ៖

្ពះអាចនឹរងឆ្លើយ្របការអធិសាឋានរបស់ងយើរតាមរងបៀបខុសៗោនាងោយដ្្អកងលើ្ពះ្រ្មិះរបស់្ទ្រ់អំពីងសចក្ី្្រូវការ

របស់ងយើរផ្ទាល់និរអវែីដដលល្អបំ្ុ្រស្រាប់ងយើរ។

្ពះ្ទ្រ់្សឡាញ់កូនងៅរបស់្ទ្រ់ទាំរអស់រួមទាំររូបខ្ញំដដរ។

្ពះ្សឡាញ់ខ្ញំសូម្ីដ្រងពល្ទ្រ់ពុំងឆ្លើយនឹរការអធិសាឋានរបស់ខ្ញំតាមរងបៀបដដលខ្ញំសរ្ឹមង្ើយរំពឹរពី្ទ្រ់ក្ី។

សូម្ីដ្រខ្ញំកំពុរពយាយាមងធវែើអវែីដដល្្រឹម្្រូវក្ីក៏្ពះពុំអាចងឆ្លើយរាល់ការអធិសាឋានរបស់ខ្ញំភ្លាមៗបានង�ើយ។ការណ៍

ងនះ្្ល់ឱកាសដល់ខ្ញំឲ្យរីកចង្មើនខ្រវិញ្ញាណ។

សូម ដ្រ ឬ លុប  ស៊ុម សាមញ្ញ �ុំវិញ ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ បចញ បហើយ ោ្រ់ ស៊ុម ខដល កសស់ សាអាត ជាង បនាះ�ំៃួស វិញ ។

សូម ពៃ្យល់ ថា ស៊ុម ្ ្មរី តំណាង ឲ្យ បសច្រ្រី ពឆិត ខដល បយើង ដឹង 

អំពរី កពះវរបឆិតា សួ្៌ ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី   សប្គ្រះ របស់ កទង់ 

ៃឆិង ការ បបកងៀៃ ទាំងឡាយ  របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ។

• បតើ ការ បមើល សំណួរ បៃះ ្រ្ននុង បរិបទ  ខដល បយើង ដឹង 

អំពរី កពះវរបឆិតា សួ្៌ ខ្ៃការ កទង់ ៃឆិង ការ បបកងៀៃ  

ទាំងឡាយរបស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ អៃុញ្ញាត ឲ្យ បយើង 

បមើល បៅ  សំណួរ បនាះ តាម របបៀប ប្្សង ោ៉ាង ដូច បម្ច ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ខច្រចាយ អំពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ អាច យល់ 

ោៃ កាៃ់ ខត ចបាស់ អំពរីបោល  ្ ំៃឆិត មួយ  ការ បបកងៀៃ មួយ 

ឬ ្រង្វល់ មួយ បៅ បពល ពួ្រប្ ពឆិចារណា អំពរី វា បោយ បកបើ 

ទស្សៃៈ ដ៏ បៅ អស់្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ ។ អ្ន្រ ្រ៏ អាច ខច្រចាយ 

ពរី បទពឆិបសាធៃ៍ ផាទាល់ែលែតួៃ ខដរ ។

ពយាយាមយល់�ឹង្រណនថែមតាមរយៈប្រភពណ�លប្នប្រទានមកពីបពះ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត អំពរី កប្ព អ្វរីែលែះ ខដល ពួ្រប្ អាច បៅ រ្រ បពល ពួ្រប្ មាៃ សំណួរ មួយ អំពរី សាសនាចក្រ ឬ កតូវការ �ំៃួយ បពល បធ្វើ 

ការ សបកមច ចឆិតតេ ដ៏ សំខាៃ់ មួយ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ ខាងបកកាម បោយ ខអលប�ើរ អឆិម រព័សុល ោ�ឺដ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរនា្រ់ ៖

«យ៉ាករុបពរុំបានណពាលថា‹ណតណបើអ្ករាល់ោនាណាមួយខ្វះម្បាជាញារានណតសរូមដល់ Googleណ�ើយ!›»

(អធិមរ័សរុលបា�ឺដ«  The Opportunities and Responsibilities of CES Teachers in the
២១st Century  » [លាងាចជួបជាមួយអ្ករានសធិទ្ធិអំណាចទរូណៅន្ងៃទី២៦ណខករុម្ៈឆ្នាំ២០១៦],

lds.org/broadcasts)។

ខ្ញំឮថាមនុស្សណែ្សងណទៀតទទួលចណមលើយចំណោះ

រោរអធធិសាឋានរបស់ពួកណ្ប៉ុផនតែវាពុំណកើតណ�ើងចំណោះ

ខ្ញំណសាះ។ខ្ញំរានអារម្មេ៍ថាម្ពះមធិនម្សឡាញ់

ខ្ញំណទសរូម្ីផតខ្ញំកំពុងពយាយាមណធវើណរឿងម្តរឹមម្តរូវក្ី។

ណេតុអវីម្ពះមធិនណ្លើយតបនរឹងរោរអធធិសាឋានរបស់ខ្ញំ?
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• បោងតាម ោ៉ា្រុប ១:5បតើ សាវ្រ ោ៉ា្រុប បាន បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ ? ( « បបើ អ្ន្រ រាល់ ោនា ណា មួយ ែ្វះ កោជាញា មាៃ ខត សុំ ដល់ 

កពះ » ) ។

• បពល បយើង មាៃ សំណួរ ឬ ្រង្វល់ មួយ បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា វា ្ ឺជា ការ សំខាៃ់ បដើមបរី បមើល បៅ កពះ បហើយ សូម �ំៃួយ ពរី កទង់ មុៃ ប្ 

បង្អស់ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ នៃ បោលការណ៍ ទរី 3 « ខស្វង យល់ បខៃថែម បទៀត តាមរយៈ កប្ព ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ 

ពរី កពះ » ្រ្ននុង ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ 

សឆិស្ស ្រ្ននុងថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម រ្របមើល អ្វរី ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ដល់ បយើង បដើមបរី �ួយ បយើង ឲ្យ រ្របេើញ ៃឆិង យល់ ដឹង អំពរី បសច្រ្រី ពឆិត ។ 

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី  អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្រ បេើញ ។

• បតើ កពះ ោៃ កបទាៃ អ្វរី ដល់ បយើង បដើមបរី �ួយ បយើង ឲ្យ រ្របេើញ បហើយ យល់ ដឹង អំពរី បសច្រ្រី ពឆិត ? ( ជា ខ្្ន្រ មួយ នៃ ការ ពឆិភា្រសា 

បៃះ អ្ន្រ ្ ួរ ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ដូច តបៅ បៃះ ៖ ជាស្្កមួេនៃដំគេើរការសដលបាៃចាត់

តាំងរបស់ព្ះអមាចាស់សពមាប់ការទទួលបាៃចំគេះដឹងខាងវិញ្ញាេពទង់បាៃសាថាបនាពបភ្នានាសដលពទង់គបើកសសម្ង្ រី

គសចក្រី្ធិតៃធិងការដឹកនាំដល់កូៃគៅរបស់ពទង់) ។

• បតើ មាៃ ពរ�ព័យ អ្វរី ែលែះ ខដល បយើង អាច ទទួល ោៃ បៅ បពល បយើង គ្្រ បៅ រ្រ កប្ព នៃ បសច្រ្រីពឆិត ខដលោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី 

កពះអមាចាស់ បនាះ ?

សូម បមើល បៅ ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ ្រ្ននុង ស៊ុម បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

• បតើ មាៃកប្ព អ្វរីែលែះ ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ  ខដល អ្ន្រ អាចគ្្រ បៅ រ្រ  កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ មាៃ ្រង្វល់ ៃឆិង សំណួរ បនាះ ?

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ដឹង ពរី ធៃធាៃ បខៃថែម បទៀត ខដល អាច �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ រ្រ បេើញ កប្ព ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ បនាះ សូម 

ពឆិចារណា កោប់ ពួ្រប្ អំពរី ( បហើយ កបសឆិៃ បបើ អាច បធ្វើ បៅ ោៃ សូម បគ្ហាញ ពួ្រប្ ឬ ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បៅ បលើ ឧប្ររណ៍ បអ�ឆិច កតូៃឆិ្រ 

របស់ ពួ្រប្ ) វិបសាយ ជា ្ លែចូវ ការ របស់ សាសនាចក្រ mormonnewsroom .org ។ សូម ពៃ្យល់ ថា បៅ បលើ វិបសាយ 

បនាះ សាសនាចក្រ បញ្ជា្រ់ ពព័ត៌មាៃ ស្រីពរី បញ្ហា ែុស ៗ  ោនា អំពរី ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ សាធារណ�ៃ ទា្រ់ទង ៃឹង សាសនាចក្រ បហើយ 

ខ្រតកមូវ ពព័ត៌មាៃ មឆិៃ បពញ បលញ ឬ មឆិៃ កតឹមកតូវ ខដល ោៃ រាយការណ៍ ្រ្ននុង កបពព័ៃ្ធ សង្គម ។ សូម ពឆិចារណា បធ្វើការ បគ្ហាញ ដល់ សឆិស្ស 

ៃូវ ទំពព័រ កបធាៃ បទ ដំណឹងល្អរបស់ សាសនាចក្រ ្រ្ននុង ប្ហទំពព័រ lds .org/ topics្ងខដរ ។ សំបណរ កបធាៃបទ ដំណឹងល្អ មាៃ 

ៃូវ ពព័ត៌មាៃ ដ៏ មាៃ តនមលែ ៃឆិង ល្អ បំ្ុត អំពរី បញ្ហា ខាង កបវតតេឆិសាកសតេ   ៃឆិង ខាង បោល លទ្ធឆិដ៏ ពឆិោ្រៗ ជាបកចើៃ ។

សូម អបញ្ើញ សឆិស្ស ឲ្យ ខច្រចាយ ឧទាហរណ៍ អំពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ កតូវ ោៃ កបទាៃពរ បៅ បពល ពួ្រប្ គ្្រ បៅ រ្រ កប្ព ម្រ 

ពរីកពះបដើមបរី ទទួល ោៃ ចបមលែើយ បៅ បពល ពួ្រប្ �ួប ៃឹង សំណួរ ឬ បញ្ហា មួយ បនាះ ។ អ្ន្រ អាច បកតៀម ែលែតួៃ ខច្រចាយ ឧទាហរណ៍ របស់ 

អ្ន្រ ្ ង ខដរ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរីពរីរ នៃ បោលការណ៍ ទរី 3 « ខស្វង យល់ បខៃថែម បទៀត តាមរយៈ កប្ព ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ 

ពរី កពះ » ្រ្ននុង ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប ្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល អ្វរី ខដល ្រថាែណ្ឌ បៃះ បបកងៀៃ អំពរី កប្ព នៃ ពព័ត៌មាៃ ខដល ពុំ ោៃ បបងកើត ប�ើង បោយ 

សាសនាចក្រ ។

• បហតុអ្វរី ្រ៏ វា សំខាៃ់ បដើមបរី កបយព័ត្ន អំពរី កប្ព ពព័ត៌មាៃ ខដល ពុំ ្ ួរ ឲ្យ ប�ឿ ទុ្រ ចឆិតតេ ោៃ  បនាះ ?

• បតើ បយើង អាច សារល់ បសច្រ្រីពឆិត ្រ្ននុង កប្ព ពព័ត៌មាៃ ខដល ពុំ ោៃ បបងកើត បោយ សាសនាចក្រ តាម របបៀបណា ? ( សូម �ួយ សឆិស្ស 

ឲ្យ យល់ ថា កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ អាច �ួយ បយើង ឲ្យ សារល់ បសច្រ្រី ពឆិត ឬ ្រំហុស ្រ្ននុង កប្ព នានា ខដល បយើង អាច រ្រ បេើញ   [ សូម 

បមើល មរ៉ូនណ ១០:5 ] ) ។



១៣

ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

សូម ពៃ្យល់ ថា អំ�នុង ឆ្នាំ សឆិ្រសា បៃះ បោយ បខៃថែម ពរី បលើ ការ សឆិ្រសា ពរី ការ បបកងៀៃ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ  មរមៃ តាម លំោប់លំបោយ បនាះ 

សឆិស្ស ្រ៏ ៃឹង សឆិ្រសាកបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ចំៃួៃ កោំ បួៃ ម្រ ពរី ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ( ខដល កសប 

បៅ ៃឹង កបធាៃ បទ បៅ្រ្ននុង ្រម្មវិធរី សឆិ្រសា យុវវព័យ នា ន្ងៃ អាទឆិត្យ ) ។ ពួ្រប្ ្រ៏ ៃឹង សឆិ្រសា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ 

មរមៃ ខដល ទា្រ់ ទង ៃឹង កបធាៃ បទ ៃរីមួយៗ ្ ង ខដរ ។ បៅបពល កបធាៃបទ ៃរីមួយៗ កតូវ ោៃ សឆិ្រសា បនាះ វា ៃឹង បកបើ បោលការណ៍ 

នៃ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ ពឆិភា្រសា បៅ្រ្ននុង បមបរៀៃ បៃះ បដើមបរី ពឆិចារណា ពរី សំណួរ បញ្ហា ៃឆិង ឱកាស 

នានា  ្រ្ននុង �រីវិត ពឆិត សកមាប់ ការ អៃុវតតេ ផាទាល់ ែលែតួៃ ។

សូម ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ ការ អៃុវតតេ បោលការណ៍ នៃ ការ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ទាំងបៃះ 

បៅបពល បយើង កបឈម មុែ ៃឹង បោល្ំៃឆិត ឬ សំណួរ លំោ្រៗ ។ សូម អះអាង ដល់ សឆិស្ស ថា កពះអមាចាស់ ចង់ បបកងៀៃ ពួ្រប្ 

តាមរយៈ កពះវិញ្ញាណ របស់ កទង់ ។ បៅ បពល បយើង បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត ៃឆិង សំណួរ ទាំង 

ឡាយ បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ ៃឆិងខស្វងរ្រ ការ យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ កប្ព ខដល កតូវ ោៃ តាំង ម្រ ពរី កពះ បនាះ កពះ 

ៃឹង កបទាៃ ចបមលែើយ ដល់ បយើង កពម ទាំង  កបទាៃ ការ ដឹ្រនាំ ្រ្ននុង �រីវិត របស់ បយើង ។

រំឭកេគ្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ

សូម ពឆិចារណា បធ្វើការ បកបើកោស់ ស្រម្មភាព ដូច ខាង បកកាម អំ�នុង បពល ខច្រ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ជា នដ្ូ បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ រំឭ្រ  វ្្គ 

ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ  ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ បោយ បោង បៅ ខ្្ន្រ ទរី ១ ៃឆិង ខ្្ន្រទរី ២ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ ការ បរៀៃ សូកត បៃះ 

អំពរី ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។ 

ពរីមុៃ ថានា្រ់ ចាប់ប្្ើម សូម សរបសរ បសច្រ្រី បោង បៅ ៃឹង វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ នីន្វែទ្ី

២២៨:៣០,នីន្វែទ្ី២៣២:៣,នីន្វែទ្ី២៣២:៨–៩,ម៉ូសាយ៤:៩,ងអងធើរ១២:៦,មរ៉ូនណ១០:៤–៥។

សូម ខបងខច្រ សឆិស្ស  ជានដ្ូ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ បបកងៀៃ ្រ្ននុង វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ  បោយ ឲ្យ 

សឆិស្ស មានា្រ់ នៃ នដ្ូ ៃរីមួយៗ បកបើ ការដណនាំស្ីពីងសចក្ីងយារចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ សូម អាៃ ឃ្លា សំខាៃ់ សកមាប់ 

វ ្្គ ៃរីមួយៗ នៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទាំងបនាះ ឮៗ ៃឆិង មឆិៃ ចាំោច់ តាម លំោប់លំបោយ បទ ។ បពល ឃ្លា ដ៏ សំខាៃ់ មួយ កតូវ 

ោៃ អាៃ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ បទៀត ខ្លែង ពរី វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង ឃ្លា ដ៏ សំខាៃ់ បនាះ ។ បនាទាប់ ពរី ពរីរ បរី នាទរី បកកា 

យម្រ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្ចូរ តួនាទរី ជាមួយ ៃឹង នដ ្ ូ របស់ ពួ្រប្ ។

បនាទាប់ ម្រ បទៀត បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ សារល់ អតថែបទ ្រ្ននុង ្ ម្ពរីរ នៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សូម អាៃ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ មួយ ឮៗ 

បោយ ្រុំ កោប់ សឆិស្ស ពរី បសច្រ្រី បោង ប�ើយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ចាំ បមើល ថា បតើ ពួ្រប្ អាច រ្រ បេើញ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បនាះ បហើយ ចូល រួម 

អាៃ វា ឮៗ ជាមួយ ៃឹង អ្ន្រ ពរីមុៃ អ្ន្រ បញ្ចប់ ការ អាៃ វ្្គបទ្ម្ពរីរ បនាះ ខដរ បទ ។ បនាទាប់ ពរី អាៃ វ្្គបទ្ម្ពរីរ បនាះ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស 

មានា្រ់ ឬ បកចើៃ នា្រ់ ពៃ្យល់ ជា ោ្រ្យ សម្រី របស់ ពួ្រប្ ផាទាល់ ពរី បោលលទ្ធឆិ ឬ បោលការណ៍ ខដល ោៃ បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បនាះ ។ 

សូម បធ្វើ ស្រម្មភាព បៃះ ម្ង បហើយ ម្ង  បទៀត សកមាប់ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ ខដល មាៃ បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

ណ�ើអ្នកចង់បានទីបន្ទាល់មួយឬ?
«ែ្ញំបានម្បាប់[យុវន្រីណន្ះ]ថា‹សរូមយកម្ពះ្ម្ីររបស់ប្អូននធិងសំេួរខដលប្អូនម្នមក។ការម្នសំេួរ្ ឺជាណរឿងល្។ចាំណមើលថាណ�ើ

ម្ពះអម្ចាស់នឹងបណម្ងៀនណយើងអ្ីែ្ះ›។

«ន្ងបានណ្្ើតាមសមី្របស់ែ្ញំណ�ើយបានន្ំយកនរូវសំេួរពធិបាកៗមួយណ�ើយមួយណទៀ�។ណយើងបានខស្ងរកចណម្ើយណៅក្នញងម្ពះ្ម្ីរនធិងការបណម្ងៀន

របស់ពួកពយាការី។បន្ធិចម្ងៗន្ងបានចាប់ណ្្ើមដឹងថាណោយសារខ�ន្ងម្នសំេួរណន្ះវាពុំម្នន័យថាន្ងោមានទីបន្ទាល់ណន្ះណទ។បទ្ម្ីរ

ម្នណពញណោយដំណេើរណរឿងរបស់ពួកពយាការីខដលម្នសំេួរ។ណ�ើយន្ងបានចាប់ណ្្ើមសាគាល់ណពលម្ពះវិញ្ញាេបានខ្្ងជាសាក្ីដល់ន្ង—រួមទាំង

ការខ្្ងជាសាក្ីថាពួកពយាការីពួកអ្នកណមើលឆុ�នធិងពួកអ្នកទទួលវិវរេៈ្ឺជាពួកពយាការីដ៏ពធិ�។

«ទីបន្ទាល់របស់ន្ងបានចាប់ណ្្ើមរីកចណម្មើនណ�ើយណពលណវលាបានកន្ង្ ុ�ណៅ។ណម្កាយមកណទៀ�ម្បខ�លជាមួយឆ្នាំមុនន្ងបានទរូរសព្ទមកែ្ញំម្ងណទៀ�។‹ែ្ញំចង់ម្បាប់

អ្នកមីងឲ្យដឹងមុនណ្ថាែ្ញំកំពុងខ�កាន់ប័េ្ណចរូលម្ពះវិហារបរិសុទ្ណៅក្នញងដដរបស់ែ្ញំ។ណ�ើអ្នកមីងនឹងមកចរូលរួមណទណពលែ្ញំទទួលអំណណាយទានពធិសធិដ្ឋរបស់ែ្ញំ?›រួចន្ងបាន

បខនថែមណទៀ�ថា‹ណ�ើអ្នកមីងដឹងណទថាណរឿងអ្ីណៅខដលអ្នកមីងបាននធិយាយបានជួយែ្ញំខាលាំងជាងណ្?អ្នកមីងបានម្បាប់ែ្ញំថាការម្នសំេួរជាណរឿងល្ណ�ើយវាបានអនុញ្ញា�ឲ្យែ្ញំ

ណមើលណ�ើញែ្លួនឯងក្នញងន្មជាអ្នកខស្ងរកម្នាក់ជាជាងអ្នកសង្័យម្នាក់›។

«ែ្ញំម្នអំេរខាលាំងណាស់!ប៉ុខន្ពីរដ្ងៃណម្កាយមកណទៀ�ែ្ញំបានទទួលទរូរសព្ទណ្្ងមួយណទៀ�មកពី[យុវន្រី]ម្នាក់ណទៀ�។ន្ងបាននធិយាយថា‹ស៊ិណស្ទើរឌរូវពីមុនអ្នកមីងឮ

ណរឿងណនះពីអ្នកណ្្ងែ្ញំចង់ម្បាប់អ្នកមីងឲ្យដឹងថាែ្ញំម្នដ្្ទណោះ›។ន្ងបាននធិយាយថាន្ងបានសង្័យអំពីណសចក្ីពធិ�ដ៏ណពញណលញដនដំេឹងល្បីបួនឆ្នាំណ�ើយណ�ើយណៅ

ទីបំ្ុ�បានសណម្មចចធិ�្ថាវាោមានណ��ុ្ លណដើម្ីរស់ណៅតាមចបាប់ម្ព�្មចារីភាពណន្ះណទណ�ើយក៏បានបំោន។

«ែ្ញំបានម្បាប់ន្ងថាែ្ញំពុំខមនជាណៅម្កមរបស់ន្ងណទណ�ើយថាែ្ញំម្សឡាញ់ន្ង។បន្ទាប់មកែ្ញំបានសួរថាណ�ើន្ងចង់ម្នទីន្ទាល់មួយខដរឬណទ។ន្ងបាន�បថា‹ណទែ្ញំ្ ធិ�

ថាែ្ញំមធិនចង់ម្នណទ›។

«ភាពែុសោនាណនះ្ ឺជាណរឿង្ ួរឲ្យចាប់អារម្មេ៍បំ្ុ�។ក្នញងណពលដំណាលោនាណនះយុវន្រីទាំងពីរន្ក់ណនះម្នសំេួរខដលបាន្ ំរាមកំខ�ងដល់ទីបន្ទាល់របស់ពួកណ្។ពួកណ្

ម្នាក់បានខម្សកសុំឲ្យជួយណ�ើយម្្ួសារមធិ�្ភក្ធិនធិងថានាក់ដឹកន្ំបានណ្្ើតាមការម្បឹកសារបស់ម្បធានម៉នសុនណ�ើយបានជួយសណ្គ្គាះន្ង។ណក្មងម្សីម្នាក់ណទៀ�បានចធិញ្ឹមចធិ�្

សង្័យរបស់ន្ងណ�ើយបានណ្្ើឲ្យែ្លួនឯងណជឿថាការណម្ជើសយកណរឿងអសីល្ម៌របស់ន្ង្ ឺជាណរឿងអាចទទួលយកបាន។…

«សំេួររបស់ណក្មងម្សីម្នាក់បានជំរុញន្ងឲ្យកាលាយជាអ្នកខស្ងរកណសចក្ីពធិ�ម្នាក់។ណក្មងម្សីម្នាក់ណទៀ�បានណម្បើសំេួររបស់ន្ងណដើម្ីបគ្ហាញណរឿងអសីល្ម៌របស់ន្ងថា

ម្�ឹមម្�រូវ។

«មធិ�្ជាទីម្សឡាញ់របស់ែ្ញំណអើយការម្នសំេួរ្ ឺជាណរឿងល្។ការម្នសំេួរ្ ឺជាណរឿងល្ម្បសធិនណបើវា្ ឺជាសំេួរខដលម្�រូវបានបំ្ុស្ ំនធិ�បានសួរណោយណសចក្ីជំណនឿ

ណ�ើយបានសួរណៅម្បភពខដល្ ួរឲ្យណជឿបានជាម្បភពខដលម្ពះវិញ្ញាេនឹងដឹកន្ំណ�ើយបញ្ជាក់ចណម្ើយ។…

«ោមានពួកណយើងណាម្នាក់ម្នសធិទ្ធិទទួលបានវិវរេៈណោយោមានការែធិ�ែំរបស់ណយើងណ�ើយ។ចណម្ើយមកពីម្ពះពុំខមនណលចណ�ើងណោយឯកឯងណន្ះណទ។ម្បសធិនណបើណយើង

ចង់រីកចណម្មើនខាងវិញ្ញាេណន្ះម្ពះអម្ចាស់រំពឹងឲ្យណយើងសួរសំេួរណ�ើយខស្ងរកចណម្ើយ។ម្ទង់បានសនយាថា‹ម្បសធិនណបើអ្នកសរូមណន្ះអ្នកនឹងបានទទួលវិវរេៈខ្ម

ណៅណលើវិវរេៈ�ម្មធិះខ្មណៅណលើ�ម្មធិះ›[្.នធិងស.៤២:៦១]។ណ�ើវាអាចចបាស់ដល់កម្មធិ�ណាណៅ?ម្ពះអម្ចាស់សព្ម្ពះទ័យនឹងសំេួរខដលបានបំ្ុស្ ំនធិ�ខដល

បានសួរណោយណសចក្ីជំណនឿណោយសារវាដឹកន្ំណៅរកចំណេះដឹងវិវរេៈនធិងណសចក្ីជំណនឿដ៏្ ំជាង»(សឺរីអធិលឌរូវ«Will You Engage in the Wrestle? » 

[ Brigham Young University–Idaho devotionalដ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៦]byui.edu/devotionals )។



១៤

ម្ករុមម្ពះ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(៧៥នាទរី)

េគ្គទី១(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ បហើយ ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ វា ឮៗ ៖ ្ពះពិ្រជាមិនសាគាល់ខ្ញំឬខវែល់

ខ្វាយពីអវែីដដលខ្ញំឆ្លរកា្រ់ង�ើយ។

• បតើ ការ យល់ ែុស បៃះ អាច បធ្វើ ឲ្យ មៃុស្ស មានា្រ់ មាៃ ការ លំោ្រ ្រ្ននុង ការ អៃុវតតេ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បលើ កពះ តាម របបៀបណា ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី ១  « ក្រុមកពះ »  បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ 

សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ ្រថាែណ្ឌ បៅ បកកាម កបធាៃ បទ បៃះ ជាមួយ ៃឹង នដ ្ ូ បោយ រ្រ បមើល បសច្្ររី ពឆិត អំពរី បុ្្គលឆិ្រ ល្រខេណៈ ៃឆិង ្ ុណ 

ល្រខេណៈ របស់ សមា�ឆិ្រ នៃ ក្រុម កពះ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពឆិភា្រសា ជាមួយ ៃឹង នដ ្ ូ របស់ ពួ្រប្ ពរី របបៀប ខដល បសច្រ្រី ពឆិត មួយ ចំៃួៃ ខដល 

ពួ្រប្ ោៃ រ្រ បេើញ បនាះ អាច �ួយ ខ្រ តកមូវ ឬ បញ្ជា្រ់ បខៃថែម បលើ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល ោៃ សរបសរ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ បនាះ ។

បនាទាប់ ពរី ្ ្ល់ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ពៃ្យល់ បៅ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ អំពរី អ្វរី ខដល ពួ្រ ប្ ោៃ ពឆិភា្រសា ជាមួយ នដ ្ ូ 

របស់ ែលែតួៃ ។ សូម ខ្លែង ទរីបនាទាល់ ថា កាល បយើង បរៀៃ បហើយ យល់ ដឹង កាៃ់ ខត កបបសើរ ប�ើង អំពរី បោលលទ្ធឆិ នៃ ក្រុម កពះ បនាះ បសច្រ្រី 

�ំបៃឿ ៃឆិង ការ ទុ្រ ចឆិតតេ របស់ បយើង បៅបលើ កពះវរបឆិតា សួ្៌ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ៃឆិង កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ៃឹង ប្រើៃ ប�ើង ។

េគ្គទី២(១០នាទី)

សូម សួរ សឆិស្ស ៃូវ សំណួរ ខាងបកកាម ៖

• បតើ បរឿង ែុស ោនា អ្វរី ែលែះ  ខដល មៃុស្ស ប្្សង បទៀត អាច សបងកត បេើញ អំពរី មៃុស្ស ដនទ  ខដល វា អាច ដឹ្រនាំ ពួ្រប្ ឲ្យ វិៃឆិច្ព័យ មៃុស្ស 

ទាំងបនាះ ថា អៃ់ ជាង ពួ្រប្ ? ( បរឿង មួយ ចំៃួៃ ខដល សឆិស្ស អាច បលើ្រ ប�ើង មាៃ  ដូចជា ភាពែុស ោនា បៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព បសដ្ឋ្រឆិច្ច 

រូបរាង ខាង បករៅ សមតថែភាព វបបធម៌ ភាសា សាសនា បយៃប�ើរ ឬ ជាតឆិសាសៃ៍ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃ បទខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ១ « ក្រុម កពះ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ

បហើយ បមើល កតួសៗ ្រ្ននុង  ្រថាែណ្ឌ បៅ បកកាម ចំណងប�ើង « កពះ ជា កពះវរបឆិតា » បោយ រ្រ បមើល បសច្រ្រី ពឆិត មួយ ខដល ពឆិពណ៌នា ពរី 

កពះទព័យ របស់ កពះ ខដល មាៃ ចំបោះ ្រូៃបៅ ទាំង អស់ របស់ កទង់ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ កោប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ រ្រ បេើញ បហើយ សរបសរ 

បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ព្ះមាៃព្ះទ័េពសឡាញ់កូៃគៅរបស់ពទង់មានាក់ៗយ៉ាងឥតគខាចាះគ�ើេ

កូៃគៅទាំងអស់មាៃតនមលគស្ើោនាគៅចំគោះពទង់។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ  ឯកសារ

ងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្រិបស់ ពួ្រប្ ។

•  បតើ វ ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ែ្ម្ពរីរ មួយ ណា ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ពឆិត បៃះ ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ ៃរីនហ្វទរី ២ 

២6:33  ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច រ្រ បេើញ វា បោយ គ្យ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ខស្វង យល់ ពរី បរិបទ នៃ វ្្គ បៃះ សូម ពៃ្យល់ ថាបៅ ្រ្ននុង ៃរីនហ្វ ទរី២ ២6ពយាការី ៃរីនហ្វ ោៃ ពយា្ររ អំពរី ន្ងៃ ចុងបកកាយ 

បហើយ ោៃ អបញ្ើញ មៃុស្ស ទាំង អស់ ឲ្យ ម្រ រ្រ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វទរី២ ២6:33 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល �ួយ 

បបកងៀៃ ពរី បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ សរបសរ បៅបលើ កាដារ បែៀៃ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរៀបរាប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្របេើញ 

។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ឃ្លា ថា « មៃុស្ស ទាំងអស់ � � � ្រ៏ ដូច ោនា បៅ ចំបោះ កពះ » មាៃ ៃព័យ ោ៉ាងណា ?

• បតើ អ្ន្រ ធាលាប់ មាៃ បទពឆិបសាធៃ៍ អ្វរីែលែះ ខដល ោៃ �ួយ អ្ន្រ ឲ្យ ដឹង ថា កពះ មាៃ កពះទព័យ កសឡាញ់្រូៃ បៅ របស់ កទង់ មានា្រ់ៗ ោ៉ាង 

ឥតបខាចាះ បហើយ ថា មៃុស្ស ទាំងអស់ ្ ឺ មាៃ តនមលែ បស្មើ ោនា បៅ ចំបោះ កពះបៃកត កទង់ ? ( អ្ន្រ ្រ៏ អាច ខច្រចាយ ពរី បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ 

អ្ន្រ ខដរ ) ។

• បតើ ការ យល់ ដឹង ពរី បសច្រ្រីពឆិត បៃះ មាៃ ឥទ្ធឆិពល ោ៉ាង ណា  បលើ របបៀប ខដល បយើង បមើល បៅ ៃឆិង  កបកពឹតតេ ៃឹង អ្ន្រដនទ ?



១៥

ម្ករុមម្ពះ

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី ការ អៃុវតតេ មួយ អំពរី បសច្រ្រីពឆិត បៃះ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បសច្រ្រី ខ្លែង ការ ណ៍ដូច ខាង បកកាម ឮៗ ៖

«សាសនាចម្កែ្នាទាណទាសយ៉ាងជាក់ចបាស់ណលើការម្បកាន់ពរូជសាសន៍រួមទាំងការម្បកាន់ពរូជសាសន៍ណាមួយឬទាំងអស់

កាលពីអតីតកាលណោយបរុ្្គលរានាក់ៗទាំងណៅក្ញងនធិងណម្រៅសាសនាចម្ក។ណៅក្ញងឆ្នាំ២០០៦ម្បធានសាសនាចម្ក

ហ្គរដរុនប៊ីហរុធិង្្ីបានម្បកាសថា‹ោមនមនរុស្ណាណដលបាននធិយយបន្ញះបគ្អាប់ដល់អ្កទាំងឡាយណដលរាន

ជាតធិសាសន៍ណែ្ងណហើយណៅណតអាច្ ធិតថាខ្សួនោត់ជាសធិស្ពធិតមួយររូបរបស់ម្ពះម្្ីស្ទណ�ើយ។ណហើយោត់ក៏មធិនអាច

ចាត់ទរុកខ្សួនោត់ថាបានរស់ណៅម្សបនឹងការបណម្ងៀនននសាសនាចម្កណដរ។ចរូរណយើងទាំងអស់ោនាទទួលសារល់ថាណយើងរានាក់ៗ

្ឺជាបរុម្តាឬបរុម្តីននម្ពះវរបធិតារបស់ណយើងណដល្ ង់ណៅណលើសាថានសួ្៌ណដលម្សឡាញ់ករូនណៅទាំងអស់របស់ម្ទង់»(«  Race 
and the Church:  All Are Alike unto God  » ន្ងៃទី២៩ណខករុម្ៈឆ្នាំ២០១២,mormonnewsroom.org )។

េគ្គទី៣(១០នាទី)

សូម ោ្រ់ បគ្ហាញ រូបភាព  កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ បគ្ហាញ កពះអង្គកទង់ 

ដល់ ពួ្រ សាសៃ៍ ៃរីនហ្វ (lds.org/media- library) ៃឆិង 

កពះបយស៊ូវ ្រំពុង បបកងៀៃ បៅ អ�្ឍបោល ខាង លឆិច ( Gospel 
Art Book [ ឆ្នាំ ២០០9 ] ល�រ� 8២, សូម បមើល ្ ងខដរ 

lds.org/media- library) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ សបងខេប  ែលែរីៗ ដល់ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ពរី  ដំបណើរ បរឿង 

្រ្ននុង បទ្ម្ពរីរ ខដល ោៃ បរិោយ បៅ ្រ្ននុង រូបភាព ទាំងបៃះ ។

សូម កោប់ សឆិស្ស ទាំងឡាយ ថា ៃរីនហ្វទរី 3 ១១:១០–១១ ខដល 

មាៃ ៃូវ បៃ្ទចូល ដំបូង ខដល កពះអង្គសប្គ្រះ ោៃ មាៃ បៃ្ទចូល បៅ 

កាៃ់ ពួ្រ សាសៃ៍ ៃរីនហ្វ កាល កទង់  ោៃបគ្ហាញ កពះអង្គ កទង់ ដល់ 

ពួ្រប្ ្ឺ ជា វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ។ អ្ន្រ 

្ួរ ខណនាំ ពួ្រប្ ឲ្យ ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រីពឆិត នៃ  វ ្្គ បៃះ សកមាប់ 

សមារល់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វទរី3 ១១:១០–១១ ឮៗ ។ ចូរ 

សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល បសច្រ្រីពឆិត ខដល 

កពះអង្គសប្គ្រះ ោៃបបកងៀៃ ដល់ ពួ្រ សាសៃ៍ ៃរីនហ្វ អំពរី កពះអង្គ  

កទង់ ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ឃ្លា « បយើង ោៃ ្ ឹ្រ ៃូវ ខពង ល្វរីង »  ( ៃរីនហ្វ 

ទរី3 ១១:១១ ) សំបៅ បៅ បលើ អ្វរី ? ( ភាព ល្វរីង នៃ ការ 

រងទុ្រខេ ខដល កទង់  ោៃ ស៊ូកទាំ អំ�នុង បពល  ពលឆិ្រម្ម ដ៏ ធួៃ របស់ 

កទង់ ) ។

• បតើ ែ្ម្ពរីរ ទាំងបៃះ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ ដល់ អ្ន្រ អំពរី ទំនា្រ់ទំៃង រវាង 

កពះវរបឆិតា សួ្៌ ៃឆិង កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ  ជា កពះរា�បុកតា កទង់ ?

• បតើ បយើង អាច បរៀៃ បសច្រ្រី ពឆិត អ្វរី ែលែះ អំពរី កពះអង្គ សប្គ្រះ ដ្រកសង់ ពរី ែ្ម្ពរីរ ទាំងបៃះ ? ( បនាទាប់ពរី សឆិស្ស ប្លែើយ បហើយ សូម សរបសរ 

បៅបលើ កាដារបែៀៃ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ដូច តបៅ បៃះ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ខដល មាៃ បៅ ្រ្ននុង កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ១ « ក្រុម 

កពះ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖ព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទគធវើតាមព្ះទ័េរបស់ព្ះវរបធិតាព្ប់

គរឿង។ពទង់បាៃរស់គៅក្នុងជរីវិតសដលោមៃអំគ្ើបាបគ�ើេបាៃគធវើដង្វាេធួៃជំៃួសអំគ្ើបាបរបស់មៃុស្សព្ប់ោនា។ សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ ល្ែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ទាំងបៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណាន

ខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ សរបសរ បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ ដំបូង បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ ខ្របរ ៃរីនហ្វ ទរី 3 ១១:១០–១១ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បោលលទ្ធឆិ ទាំងបៃះ កាៃ់ ខតចបាស់  សូម ឲ្យ សឆិស្ស ោ្រ់ ្រណាដាល ថានា្រ់ អាៃ លូកា ២២:39–44 បោយ 

បសងៃៀម សាងាត់ បហើយ ឲ្យ សឆិស្ស ោ្រ់្រណាដាល ថានា្រ់  បទៀត អាៃ មែូបស 4:១–២ បោយ បសងៃៀម សាងាត់ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បមើល ឧទាហរណ៍ 

អំពរី របបៀប ខដល កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ចុះ ចូល ៃឹង កពះទព័យរបស់ កពះវរបឆិតា បៅ ក្ប់ បរឿង ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរៀបរាប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ 

រ្របេើញ ។



១៦

ម្ករុមម្ពះ

• បតើ បយើង អាច បរៀៃ អ្វរី ែលែះ បចញ ពរី ្ ំរូ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ អំពរី របបៀប បដើមបរី ពកងឹង ទំនា្រ់ទំៃង បយើង ជាមួយ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ?

េគ្គទី៤(១០នាទី)

កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ ពុំ ទាៃ់  ោៃ បធ្វើ ដូបចានាះ បទ សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖

្ពះរាន្ពះទ្័យ្សឡាញ់កូនងៅរបស់្ទ្រ់រានាក់ៗយា៉ារឥ្រងខ្ចះង្ើយមនុស្សទាំរអស់្ ឺរាន្រនម្លងសមើោនាងៅចំងោះ

្ទ្រ់។

្ពះងយស៊ូវ្្ីស្ងធវែើតាម្ពះទ្័យរបស់្ពះបិតាងៅ្្ប់ងរឿរ។្ទ្រ់បានរស់ងៅក្នញរជីវិ្រដដលោមនអំងពើបាបង្ើយបាន

ងធវែើដង្វាយធួនជំនួសអំងពើបាបរបស់មនុស្ស្្ប់ោនា។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស រ្រ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល ោំកទ ដល់ បោល លទ្ធឆិ  ទាំងបៃះ ។ ( កបសឆិៃ បបើ 

សឆិស្ស ពឆិោ្រៃឹង ចាំ បទ ្ ម្ពរីរ ទាំង បៃះ សូម បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ពួ្រប្ ឲ្យអាៃ កតួសៗ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ បៅ  បកកាម ខ្្ន្រ « កពះជា កពះវរបឆិតា » 

ៃឆិង « កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ  ទរី ១ « ក្រុម កពះ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ ិ) ។ បនាទាប់ ពរី ពួ្រប្ រ្រ បេើញ ៃរីនហ្វ ទរី២ ២6:33 ៃឆិង ៃរីនហ្វទរី3 ១១:១០–១១បហើយ សូម អបញ្ើញ សឆិស្ស ពរីរ នា្រ់ ឲ្យ 

អាៃ បទ្ម្ពរីរ ទាំងបៃះ ឮៗ ។

សូម សរបសរ សំណួរ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ង្រើពលិកមមដ៏ធួនរបស់្ពះងយស៊ូវ្្ីស្បង្ហាញពីងសចក្ី្សឡាញ់ដ៏ល្អឥ្រ

ងខ្ចះរបស់្ពះចំងោះកូនងៅរបស់្ទ្រ់រានាក់ៗង្ើយបង្ហាញថ្មនុស្សទាំរអស់្ ឺដូចោនាងៅចំងោះ្ទ្រ់យា៉ារដូចងម្ច?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្លែើយ  សំណួរ បៃះ បៅ ្រ្ននុង បសៀវបៅសរបសរ របស់ ពួ្រប្ ឬ បសៀវបៅ ្រំណត់ កតា ការសឆិ្រសារបស់ពួ្រប្ ។ បកកាយពរី ្ ្ល់ 

បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូមអបញ្ើញ  ឲ្យសឆិស្ស ពរីរ បរីនា្រ់ខច្រចាយ  ចបមលែើយ របស់ ប្ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។

េគ្គទី៥(៥នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត អំពរី មៃុស្ស ខដល ពួ្រប្ ចាត់ ទុ្រ ជា ្ ំរូ ល្អ  បហើយ ្ ឆិត អំពរី អ្វរី ខដល បធ្វើ ឲ្យ បុ្្គល ទាំង បៃះ ជា ្ ំរូ ល្អ ្រ្ននុង ការបធ្វើ តាម ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ ្រថាែណ្ឌ  ទរី ពរីរ បៅ ្រ្ននុង ខ្្ន្រ ខដល មាៃ ចំណង ប�ើង ថា « កពះបយស៊ូវ  ក្រីស្ទ » ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិទរី ១ 

« ក្រុម កពះ » ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បមើល បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ មួយ ខដល បបកងៀៃ 

អំពរី �រីវិត របស់ បុ្្គល មានា្រ់ ខដល មៃុស្ស ទាំងអស់ អាច យ្រ ម្របធ្វើ ជា ្ ំរូ ោៃ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរៀបរាប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្របេើញ ។ 

បនាទាប់ ម្រ សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍  អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ព្ះជៃ្របស់ព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទ្ ឺជា្ ំរូដ៏ល្អ

ឥតគខាចាះអំ្រីរគបៀបសដលគេើងពតូវរស់គៅ។

• បតើ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ អ្វរី ែលែះ ោំកទ ដល់ បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? ( ៃរីនហ្វទរី3 ១២:48 ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បរិបទ នៃ ៃរីនហ្វ ទរី 3 ១២:48សូម ពៃ្យល់ ថា បនាទាប់  ពរី កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ោៃ បគ្ហាញ កពះអង្គ កទង់ ដល់ 

ពួ្រ សាសៃ៍ ៃរីនហ្វ បហើយ  កទង់ ោៃ បបកងៀៃ ពួ្រប្ អំពរី របបៀប ម្រ រ្រ កទង់ ៃឆិង អ្វរី ខដល តកមូវ ឲ្យ មាៃ បដើមបរី ចូល  បៅៃ្រ សាថាៃ សួ្៌ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វទរី3 ១២:48 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល បទបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះអង្គ 

សប្គ្រះ ដល់ កបជា�ៃ បនាះ ។

• បតើ កពះ អង្គ សប្គ្រះ ោៃ   ោ្រ់ បទបញ្ញតតេឆិ អ្វរី ដល់ កបជា�ៃបៃះ ?

• បតើ វិធរី មួយ ចំៃួៃ ខដល បយើង អាច ែឆិតែំ បោរព បទបញ្ញតតេឆិ បៃះ បដើមបរី ឲ្យ ោៃ ល្អ ឥត បខាចាះ មាៃ អ្វរីែលែះ ? ( សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា វិធរី 

បដើមបរី ោៃ ល្អ ឥត បខាចាះ ដូចជា កពះវរបឆិតា សួ្៌ ៃឆិង កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ឺ កតូវ ខកប កាលាយ ដូចជា ពួ្រកទង់ ។ បៅ បពល បយើង ែឆិតែំ បធ្វើ 

តាម កពះអង្គ សប្គ្រះ បនាះ បយើង អាច ខកប កាលាយ កាៃ់ ខត ល្អ ឥត បខាចាះ តាមរយៈ កទង់ ៃឆិង ពលឆិ្រម្ម ដ៏ ធួៃ របស់ កទង់ ។ ភាពល្អ ឥត 

បខាចាះ ្ ឺជា ដំបណើរ ការ មួយ ខដល បៃតេ បៅ ដល់  �រីវិត បកកាយ បទៀត ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីនហ្វ ទរី 3 ១២:48 បៅ ្រ្ននុង របបៀបជា្រ់លា្រ់មួយ 

បហើយ ពឆិចារណា សរបសរ ឃ្លា ថា « កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ឺជា ្ ំរូ ដ៏ ល្អ ឥត បខាចាះ អំពរី របបៀប ខដល បយើង កតូវ រស់ បៅ » បៅ ខ្របរ ែ្ម្ពរីរ បៃះ ្រ្ននុង 

កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ ។



១៧

ម្ករុមម្ពះ

េគ្គទី៦(១០នាទី)

សូម អាៃ ៃរីនហ្វទរី3 ១២:48 ឮៗ ទាំង អស់ ោនា ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ រំឭ្រ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ អំពរី បោល លទ្ធឆិ ខដល វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ  

ខាង បោល លទ្ធឆិ បៃះ ោំកទ ។ ( កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ឺជា ្ ំរូ ដ៏ ល្អ ឥត បខាចាះ អំពរី របបៀប ខដល បយើង កតូវ រស់ បៅ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ បខៃថែម បទៀត ពរី បោលលទ្ធឆិ បៃះ សូម បគ្ហាញ វីបដអូ  «  Christlike Attributes  »  

( ២:54 ) ខដល មាៃ បៅ បលើ LDS.org ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បមើល ្ ុណ ល្រខេណៈ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ខដល បយើង 

អាច ពយាោម អ្ឆិវ�្ឍ បៅ ្រ្ននុង �រីវិត  របស់ បយើង ផាទាល់ ។ បនាទាប់ ពរី វីបដអូ បៃះ សូម ឲ្យ សឆិស្ស កោប់ ពរី ្ ុណ ល្រខេណៈ ទាំងបៃះ បហើយ 

សរបសរ បោបល់ របស់ ពួ្រប្ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ។ ( កបសឆិៃ បបើ ោមៃ វីបដអូ បៃះ សូម ពឆិចារណា ពរី �បកមើស ប្្សង ដូច តបៅ បៃះ ៖ សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស កោប់ ពរី ្ ុណ ល្រខេណៈ មួយ ចំៃួៃ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ខដល បយើង អាច ពយាោម  អ្ឆិវ�្ឍ តាម បហើយ សរបសរ បោបល់ 

ពួ្រប្ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ។ ្ុណ ល្រខេណៈ ទាំងបៃះ រួម មាៃ ដូចជា ការបនាទាបែលែតួៃ ការ បោរព កបតឆិបតតេឆិ ៃឆិង សណាដាៃចឆិតតេ ល្អ ។ អ្ន្រ 

អាច ពឆិចារណា ពរី ការពឆិភា្រសា បោយ សបងខេប អំពរី ្ ំរូ នានា ម្រ ពរី កពះ�ៃ្ម របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ  បដើមបរី បគ្ហាញ ្ ុណ ល្រខេណៈ ទាំងបៃះ 

មួយ ចំៃួៃ ) ។

• បតើ អ្វរីបៅ ជា បទពឆិបសាធៃ៍ មួយ  ខដល អ្ន្រ ោៃ ទទួល ពរ�ព័យ តាមរយៈ មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល ោៃ បធ្វើ តាម ្ ំរូ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ 

តាម របបៀប មួយ ្រ្ននុង ចំបណាម របបៀប ទាំងបៃះ ?

• បតើ អ្វរី បៅ ជា បទពឆិបសាធៃ៍ មួយ  ខដល អ្ន្រ អាច �ួយ មៃុស្ស មានា្រ់ ប្្សង បទៀត បោយសារ អ្ន្រ ោៃ ពយាោម អៃុវតតេ  តាម ្ ុណ 

ល្រខេណៈ មួយ ្រ្ននុង ចំបណាម ្ ុណ ល្រខេណៈ ទាំង បៃះ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បោយ កបធាៃ ហាបវើដ ដបុលយូ ហឹៃបធើរ ( ១9០៧–១995 ) ៖

«ចរូរណយើងណធ្វើតាមម្ពះរាជបរុម្តាននម្ពះណៅម្្ប់វិធីនធិងម្្ប់ដំណេើរក្ញងជីវិត។ចរូរណយើងណធ្វើឲ្យម្ទង់កាលាយ

ជាអង្គបគ្ហាញ្ ំររូនធិងអង្គដឹកនាំណយើង។ណយើង្ ួរសួរខ្សួនឯងណៅម្្ប់ម្ោទាំងអស់ថា‹ណតើអ្វីណៅណដល

ម្ពះណយស៊រូវនឹងណធ្វើ?›រួចចរូររានចធិត្កាលាហានមរុតរាំណដើម្ីណធ្វើតាមចណម្ើយណនាះ។ណយើងម្តរូវណធ្វើតាម

ម្ពះម្្ីស្ទតាមការយល់ដឹងដ៏ល្បំែរុតននពាក្យណនាះ។ណយើងម្តរូវណចញណៅណធ្វើកធិច្ការម្ទង់ដរូចជាម្ទង់ណចញ

ណៅណធ្វើកធិច្ការរបស់ម្ពះវរបធិតា។...ណោយអស់ពីអំណាចននជីវិតរណមងសាលាប់របស់ណយើងអនរុញ្ញាតឲ្យ

ណយើង្ ួរខធិតខំម្បឹងណម្បងម្្ប់ណបបយ៉ាងណដើម្ីណម្បកាលាយដរូចជាម្ពះម្្ីស្ទ—ជាអង្គដ៏ល្ឥតណខាចាះណហើយជា្ ំររូ

ននការឥតរានបាបណដលពធិភពណលាកណនះពរុំធាលាប់ណ�ើញ»(Teachings of Presidents of the Church: Howard W. 
Hunter[ឆ្នាំ២០១៥]ទំព័រ៣០៩)។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី វិធរី មួយ ចំៃួៃ ខដល ពួ្រប្ អាច បធ្វើ តាម ្ ំរូ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ បៅ ្រ្ននុង �រីវិត កបចាំ ន្ងៃ របស់ ពួ្រប្ ។ កាល 

ពួ្រ ប្ ពឆិចារណា សូម សរបសរ ឃ្លា មឆិៃ បពញ បលញ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ខ្ញំនឹរងធវែើតាម្ ំរូរបស់្ពះអរ្គសង្ង្គាះឲ្យកាន់

ដ្រ្បងសើរង�ើរងោយ...

សូម អបញ្ើញ ពួ្រប្ ឲ្យបំបពញ បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ បៅ្រ្ននុង  បសៀវបៅ ្រំណត់ចំណាំ ្រ្ននុង ថានា្រ់ ឬ បសៀវបៅ ្រំណត់កតា 

ការសឆិ្រសារបស់ពួ្រប្ ។ សូម បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ពួ្រប្ ឲ្យ បធ្វើ តាម បោលបៅ ខដល ពួ្រប្ ោៃ សរបសរ បហើយ មាៃ ភាព កាលាហាៃ បដើមបរី បធ្វើ 

តាម ្ ំរូ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។

េគ្គទី៧(១០នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វទរី3 ១8:១5, ២០–២១ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល ោ្រ្យ ទូនាមៃ 

ខដល កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ កបទាៃ ដល់ ពួ្រ សាសៃ៍ ៃរីនហ្វ ។ សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា បៃះ ្ ឺជា វ ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

មួយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី ការ្ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ តាម របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ ។

• បតើ កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ ទូនាមៃ ឲ្យ សាសៃ៍ ៃរីនហ្វ បធ្វើ អ្វរី ែលែះ ?

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ការ បគ្រប់ ម្ង បហើយ ម្ង បទៀត បៅ ្រ្ននុង ៃរីនហ្វ ទរី 3 ១8:២០–២១ ឲ្យ អធឆិសាឋាៃ  « បោយ ៃូវ នាម បយើង » ។

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា កពះអង្គ សប្គ្រះ បគ្រប់ បយើង ឲ្យ អធឆិសាឋាៃ បៅ កពះវរបឆិតា សួ្៌ បោយ ៃូវ កពះនាម កទង់ ជា ៃឆិច្ច ?



១៨

ម្ករុមម្ពះ

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ កាៃ់ខត ចបាស់ អំពរី បហតុ្ល មួយ ខដល បយើង អធឆិសាឋាៃ បោយ ៃូវ នាម របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ សូម ្ ូស រូប ដូច 

ខាង បកកាម បៃះ ោ្រ់ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖

ពួកណយើង
វតតែរានរបស់ម្ពះវរបធិតាសួ្៌

សូម ្ ូរ បនាទាត់ បញ្ឈរ មួយ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ រវាង រូប ខដល តំណាង ឲ្យ បយើង ៃឆិង រូប ខដល តំណាង ឲ្យ វតតេមាៃ របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ។

• បតើ អ្វរី បៅ  ខដល បំខប្រ បយើង បចញ ពរី កពះវរបឆិតា សួ្៌ បយើង កពមទាំង កពះបចសាដា ៃឆិង ពរ�ព័យ របស់ កទង់ ?

បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ប្លែើយ រួច សូម សរបសរ ការធ្លាក ់ៃឆិង អំងពើបាបផ្ទាល់ខ្លបួន បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ខ្របរ បនាទាត់ បនាះ ។ បនាទាប់ ម្រ សូម ោ្រ់ 

រូបភាព កពះអង្គ សប្គ្រះ មួយ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ បលើបនាទាត់ មួយ បហើយ សរបសរ ោ្រ្យ ្ពះជាអ្នកស្រួបស្រួម បៅ បកកាម រូបភាព 

បនាះ ។

• បតើ អ្ន្រ សកងួប សកងួម មានា្រ់ ជា ៃរណា ? ( មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល បធ្វើ អៃតេរា្មៃ៍ រវាង បុ្្គល ឬ ក្រុម នានា បដើមបរី បោះកសាយ ពរី ភាព 

ែុស ោនា  បហើយ បធ្វើ ឲ្យ ពួ្រប្ សាម្្គរី ោនា ) ។

• បតើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ឺ ជា  អ្ន្រ សកងួប សកងួម បយើង បៅ ៃឹង កពះវរបឆិតាសួ្៌ តាម របបៀប ណា ? ( តាម រយៈ ពលឆិ្រម្ម ដ៏ ធួៃ របស់ 

កទង់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ កបទាៃ ្ លែចូវ មួយ សកមាប់ មៃុស្ស ទាំងអស់ បដើមបរី ឲ្យ យ្រ ឈ្នះ បលើ ្ ល អវិ�្មាៃ នៃ ការ ធាលា្រ់ ខកបចឆិតតេ ពរី 

អំបពើ ោប របស់ ពួ្រប្ ោៃ ្ ្សះ្សារ ៃឹង កពះវរបឆិតា សួ្៌ បហើយ ទទួល ពរ�ព័យ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ។ បៃះ ជា បហតុ្ល មួយ ខដល 

បយើង អធឆិសាឋាៃ បៅ កពះវរបឆិតាសួ្៌ ្រ្ននុង កពះ នាម នៃ កពះក្រីស្ទ ) ។

សូម បគ្ហាញ ពរី របបៀប ខដល កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ កបទាៃ ្ លែចូវ មួយ សកមាប់ បយើង បដើមបរី ោៃ ្ ្សះ្សារ ៃឹង កពះវរបឆិតា សួ្៌  បោយ ការ ្ ូរ 

កពួញ មួយ បចញ ពរី រូបភាព ខដល តំណាង ឲ្យ បយើង បៅ កាៃ់ រូបភាព ខដល តំណាង ឲ្យ វតតេមាៃ នៃ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ។

ពួកណយើង
វតតែរានរបស់ម្ពះវរបធិតាសួ្៌អ្នកសម្ងួបសម្ងួម

• បខៃថែម ពរី បលើ ការ អធឆិសាឋាៃ បតើ អ្វរី ប្្សងបទៀត ខដល បយើង កតូវ ោៃ បគ្រប់ ឲ្យ បធ្វើ បោយ ៃូវ កពះនាម នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ? ( សូម 

សរបសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស បៅបលើ កាដារ បែៀៃ ) ។

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ គដាេសារព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទ្ ឺជាព្ះអង្គសគ្ង្រះ

របស់គេើងៃធិងជាអ្កសពងួបសពងួមរបស់គេើងជាមួេៃឹងព្ះវរបធិតាគនាះរាល់ការអធធិសាឋាៃការពបសធិទ្្រៃធិង្ ធិធរីបរិសុទ្នៃ

ប្វជធិតភា្្ ួរសតគធវើគ�ើងគដាេៃូវព្ះនាមពទង់។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា្ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ បៃះ បៅ ្រ្ននុង ខ្្ន្រ ខដល 



១៩

ម្ករុមម្ពះ

មាៃ ចំណង ប�ើង ថា « កពះបយសូ៊វ ក្រីស្ទ » ្រ្ននុង កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ  ទរី ១  « ក្រុម កពះ » បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិរបស់ ពួ្រប្ បហើយ សរបសរ វា បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បៅ ខ្របរ ៃរីនហ្វ ទរី 3 ១8:១5, 

២០–២១ ។

េគ្គទី៨(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ងោយសារ្ពះងយស៊ូវ្្ីស្្ ឺជា្ពះអរ្គសង្ង្គាះ

របស់ងយើរនិរជាអ្នកស្រួបស្រួមរបស់ងយើរជាមួយនឹរ្ពះវរបិតាងនាះរាល់ការអធិសាឋានការ្បសិទ្្ពរនិរពិធីបរិសុទ្្នន

បពវែជិ្រភ្ព្ ួរដ្រងធវែើង�ើរងោយនូវ្ពះនាម្ទ្រ់។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស រ្រ បមើល វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ខដល �ួយ ោំកទ 

បោលលទ្ធឆិ បៃះ ( ៃរីនហ្វ ទរី 3 ១8:១5, ២០–២១ ) ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ទរីមួយ ខដល រ្រ បេើញ បទ្ម្ពរីរ បនាះ ឲ្យ ចាប់ប្្ើម អាៃ វា ឮៗ 

បហើយ ឲ្យ សឆិស្ស ប្្សង បទៀត ចូលរួម ្រ្ននុងការ អាៃ វា ឮៗ កាល ពួ្រប្ រ្រ បេើញ បទ្ម្ពរីរ បនាះ ។

សូម ពៃ្យល់ ថា ការ បកបើ កពះនាម របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្រ្ននុង ការអធឆិសាឋាៃ ការ កបសឆិទ្ធពរ ៃឆិង ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បព្វ�ឆិតភាព  អំោវនាវ ដល់  

សឆិទ្ធឆិ អំណាច ៃឆិង កពះបចសាដា ដ៏ ជា កពះ របស់ កទង់ ( សូម បមើល អព័កោហាំ ១:១8 ) ។

សូម ខច្រ សឆិស្ស ជា ក្រុម ខដល មួយ ក្រុមៗ មាៃ ោនា ពរីរ ឬ បរី នា្រ់ ។ សូម សរបសរ បសច្រ្រី បោង ែ្ម្ពរីរ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ 

កាដារបែៀៃ បហើយ ចាត់ បសច្រ្រី បោង មួយ ឬ បកចើៃ ដល់ ក្រុម ៃរីមួយៗ ៖ កិច្ចការ២:៣៧–៣៨,កិច្ចការ៣:២–៨,ងោលលទ្្ិនិរ

ងសចកី្សញ្ញា៨៤:៦៦–៧០,ម៉ូងស១:២១–២២។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ បទ្ម្ពរីរ ខដល ពួ្រប្ ោៃ ចាត់ ឲ្យ បៅ ្រ្ននុង ក្រុម របស់ ពួ្រប្ បោយ រ្រ បមើល លទ្ធ្ល មួយ ចំៃួៃ នៃ ការ អធឆិសាឋាៃ 

ការ កបសឆិទ្ធ ពរ ៃឆិង ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បព្វ�ឆិតភាព ខដល ោៃ បធ្វើ ប�ើង បោយ ៃូវ កពះនាម នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។ បនាទាប់ពរី ្ តេល់ បពល ឲ្យ 

ក្ប់កោៃ់ បហើយ ចូរ ឲ្យ សមា�ឆិ្រ មានា្រ់ ្រ្ននុង ក្រុម ៃរីមួយៗ កោប់ អំពរី អ្វរី ខដល ោត់  ឬ នាង ោៃ រ្រ បេើញ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី របបៀប ខដល �រីវិត របស់ ពួ្រប្ ោៃ ទទួល ពរ �ព័យ តាមរយៈ ការ អធឆិសាឋាៃ ការ កបសឆិទ្ធពរ បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង 

ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បព្វ�ឆិតភាព ខដល ោៃ បធ្វើ ប�ើង  បោយ ៃូវ  កពះនាម នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរីនា្រ់ ឲ្យ ខច្រចាយ ៃូវ 

បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ ពួ្រប្ ជា មួយសឆិស្ស បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។

លំហាត់អនុេត្(១៥នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ ខ្្ន្រ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្រិបស់ ពួ្រប្ ។ សូម រំឭ្រ បោលការណ៍ ចំៃួៃ បរី ៖ « បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ » « ពឆិៃឆិត្យបមើល បោល្ំៃឆិត 

បហើយ សួរ សំណួរ បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ » ៃឆិង « ខស្វងរ្រ ការយល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ កប្ព ខដល កតូវ ោៃ 

តាំងប�ើង ដ៏ បទវភាព » ។

សូម បគ្ហាញ ឬ សរបសរ សំណួរ ខាងបកកាម បៃះ បៅបលើ កាដារបែៀៃ ៖

ង្រើបរ្សីរបស់ងកមរ្សីងនាះបានជួយនារឲ្យងធវែើសកមមភ្ពងោយងសចក្ីជំងនឿយា៉ារដូចងម្ច?

ង្រើបរ្សីរបស់ងកមរ្សីងនាះបានជួយនារឲ្យពិនិ្រ្យងមើលសាថានភ្ពងនាះងោយរានទ្ស្សនដ៏អស់កល្មួយយា៉ារដូច

ងម្ច?

ង្រើបរ្សីរបស់ងកមរ្សីងនាះបានជួយោ្រ់ឲ្យដសវែរយល់តាមរយទៈ្បភពដដលបានចា្រ់ងោយ្ពះងោយរងបៀបណា?

សូម បំខប្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ បហើយឲ្យ នដ ្ ូៃរីមួយៗ ៃូវ សំបៅ នៃឯ្រសារ ខច្រ ស្រីពរី ការ សៃ្ទនា ជា សារ ្រ្ននុង ទូរសព្ទ រវាង 

បងប្អចូៃ កសរី ទាំងពរីរ នា្រ់ បៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ បទពឆិបសាធៃ៍ បរៀៃសូកត បៃះ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ អាៃ សាច់ បរឿង បនាះ បហើយ 

ពឆិភា្រសា   ពរី សំណួរ ខដល ោៃ សរបសរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ។

បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ ពឆិភា្រសា ៃឹង នដ ្ ូ របស់  ពួ្រប្ អំពរី ចបមលែើយ រួច ម្រ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពរីរ បរីនា្រ់ ពៃ្យល់ពរី  ចបមលែើយ របស់ពួ្រប្ ដល់ សឆិស្ស 

្រ្ននុង ថានា្រ់ ។ សូម ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ ថា កពះវរបឆិតា សួ្៌ កសឡាញ់  ្រូៃបៅ របស់ កទង់ក្ប់រូប ោ៉ាង ឥត បខាចាះ បហើយថា   

មៃុស្ស ទាំងអស់្ឺ មាៃ តនមលែ បស្មើ ោនា បៅ ចំបោះ កទង់ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពយាោម បមើល បៅ មៃុស្ស ដនទ តាម របបៀប ខដល កពះវរបឆិតា សួ្៌ 

ទត បមើល បៅ ពួ្រ ប្ ។



២០

ម្ករុមម្ពះ

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ស្រម្មភាព ដូច តបៅ បៃះ អាច �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ រំឭ្រ ប�ើង វិញ ៃូវ រាល់ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ខដល ពួ្រប្ ោៃ បរៀៃ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ 

សឆិ្រសា ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ បៃះ ។

សូម សរបសរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៃូវ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល អ្ន្រ ោៃ សឆិ្រសា រួច បហើយ ។ សូម ទុ្រ 

បពល ឲ្យ សឆិស្ស 5 បៅ ៧ នាទរី បដើមបរី បរៀបចំ ្ ំៃឆិត ខាង បទ្ម្ពរីរ ែលែរី មួយ ខដល ពួ្រប្ អាច ខច្រចាយ ជាមួយ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ បោយ បកបើ 

វ ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ បធ្វើ ដូច តបៅ បៃះ កាល ពួ្រប្ ខច្រចាយ ្ ំៃឆិត ខាង បទ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ ៖

 ១� អាៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ពួ្រប្ ោៃ បក�ើស បរើស ។

 ២� ពៃ្យល់ ពរី របបៀប ខដល វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បៃះ បបកងៀៃ ឬ ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ មួយ នៃ បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។

 3� ពៃ្យល់ ៃូវ អ្វរី ខដល បោលលទ្ធឆិ បនាះ មាៃៃព័យ ដល់ ពួ្រប្ ។

 4� ខច្រចាយ បហតុ្ល ខដល ពួ្រប្ ្ ឆិត ថា បោល លទ្ធឆិ  បៃះមាៃ សារៈសំខាៃ់ សកមាប់ យុវវព័យ បដើមបរី ខស្វង យល់ ។

 5� ខច្រចាយ �ំបៃឿ ឬ ទរីបនាទាល់ របស់ពួ្រប្ ោ៉ាង ែលែរី អំពរី បោលលទ្ធឆិ បនាះ ។

បៅ សោដាហ៍ បកកាយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ខច្រចាយ ្ ំៃឆិត ខាង បទ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់  ជា ខ្្ន្រ មួយ នៃ ការ 

កប�ុំ ធម្មៃឆិោឋាៃ ឬ បៅ បពល ចាប់ ប្្ើម ឬ បញ្ចប់ ថានា្រ់ តាម  ខដល បពលបវលា អំបណាយ្ល ។

<!- - - - ><!- - - - ><!- - - - >
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២២

ម្ករុមម្ពះ



២៣

ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(៥០នាទរី)

េគ្គទី១(១០នាទី)

សូម សរបសរ ោ្រ្យ ដ្នការននងសចក្ីសង្ង្គាះ បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប�ើង ម្រ កាដារ បែៀៃ សរបសរ ធាតុ សំខាៃ់ៗ មួយ 

ចំៃួៃ ខដល ពួ្រប្ ្ ឆិត ថា វា សំខាៃ់ បំ្ុត បៅ ្រ្ននុង ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ។

សូម ឲ្យ  សឆិស្ស ពរីរបរី នា្រ់ អាៃ  ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ បរី ដំបូង នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិទរី ២ « ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ » បៅ្រ្ននុង 

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ  រ្របមើល ចំណុច សំខាៃ់ៗ បខៃថែម បទៀត 

្រ្ននុង ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ។ បកកាយ បពល អាៃ ្រថា្រណ្ឌ ៃរីមួយៗ បហើយ សូមឲ្យ សឆិស្ស កោប់ ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃរ្រ បេើញ ។ 

សូម ្រត់  ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ បៅ ្រ្ននុងបញ្រី បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ូសចំណំា បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោល លទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង ្រថា្រណ្ឌ ទរី ពរីរ ដូច តបៅ បៃះ ៖ សធិទ្ធិគពជើសគរើសខាងសរីលធម៌—

សមត្ថភា្គពជើសគរើសគ�ើេគធវើកធិច្ចការគដាេខលលួៃឯង—ក៏ជាស្្កដ៏សំខាៃ់ក្នុងស្ៃការរបស់ព្ះវរបធិតាសួ្៌សដរ។ការរីកចគពមើៃ

ដ៏គៅអស់កល្បជាៃធិច្ចរបស់គេើង្ ឹងស្្អកគលើរគបៀបសដលគេើងគពបើពបាស់អំគណាេទាៃគៃះ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ោំកទ  ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍  នៃ បោលលទ្ធឆិ 

ទាំងបៃះ ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ូស ចំណាំ ៃរីនហ្វទរី២ ២:២៧ បៅ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី 

ពួ្រប្កសួលរ្របេើញ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ បរិបទ ្រ្ននុង ៃរីនហ្វទរី២ ២:២៧សូម ពៃ្យល់ ថា វ្្គ បៃះ មាៃ បសច្រ្រី ពឆិត ខដល ពយាការី លរីនហ ោៃ បបកងៀៃ 

ដល់ ពួ្រ ្រូៃកបុស របស់ បលា្រពរីមុៃ បលា្រ សាលាប់ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វ ទរី២ ២:២៧ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ 

ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល ចង្អនុល បគ្ហាញ ពរី របបៀប ខដល  ការ បកបើ កោស់ សឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស របស់ បយើង �ះ ឥទ្ធឆិពល  ដល់ 

ការ រី្រចបកមើៃ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច របស់ បយើង ។

• បតើ ោ្រ្យ  ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ ្រ្ននុង ៃរីនហ្វទរី ២ ២:២៧ ចង្អនុល បគ្ហាញ ពរី របបៀប ខដល  ការ បកបើកោស់ សឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស របស់ បយើង 

�ះ ឥទ្ធឆិពល ដល់ ការ រី្រចបកមើៃ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច របស់ បយើង ? ( សឆិស្ស ្ ួរ បលើ្រ ប�ើង ៃូវ ឃ្លា ដូច តបៅ បៃះ ៖ 

« ពួ្រប្មាៃបសរីភាពបរើសយ្រ ឥស្សរភាព ៃឆិង �រីវិត ដ៏ បៅ អស់្រលបជាៃឆិច្ច តាមរយៈកពះ ជាអ្ន្រ សកងួបសកងួម ដ៏ ធំ របស់ 

មៃុស្ស បលា្រ ទាំងអស់ ឬ ្រ៏ បរើសយ្រ ការ ជាប់ េុំឃ្ំង ៃឆិង ការ សាលាប់ កសបតាម ការ ជាប់េុំឃ្ំង ៃឆិង អំណាច របស់ 

អារ្រ្ស » ) ។

• បតើ « កពះ ជាអ្ន្រ សកងួបសកងួម ដ៏ ធំ របស់ មៃុស្ស បលា្រ ទាំងអស់ » ជា ៃរណា ? ( កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ ) ។

• បតើ ការ បក�ើស បធ្វើ តាម កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ្ល់ ឥស្សរភាព ឬ បសរីភាព ដល់ បយើង ោ៉ាង ដូច បម្ច ?

• បតើ ការ បក�ើស បរើស ចុះ ចូល ៃឹង ការ លបតួង របស់ អារ្រ្ស ដឹ្រនាំ បៅ រ្រ ការ ជាប់ េុំឃ្ំង ៃឆិង ការ សាលាប់   តាម របបៀប ណា ? ( ការ បក�ើស 

បរើស មឆិៃ ឆ្លាតនវ អាច ដឹ្រនាំ បៅ រ្រ ការ បញៀៃ សុែភាពចុះ បែសាយ បសច្រ្រីសាលាប់ ខាង រូបកាយ ៃឆិង បសច្រ្រី សាលាប់ ខាង វិញ្ញាណ ។ 

បសច្្ររី សាលាប់ ខាង វិញ្ញាណ មាៃ ៃព័យ ថា ការ កាត់ បចញ ពរី វតតេមាៃ របស់ កពះ ៃឆិង ភាព ជា នដ ្ ូ នៃ កពះវិញ្ញាណ របស់ កទង់ ) ។

េគ្គទី២(១០នាទី)

សូម អាៃ ៃរីនហ្វ ទរី២ ២:២៧  ឮៗ រួម ោនា ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ខ្លែង ពរី បោលលទ្ធឆិ   ខដល បយើង ោៃ បរៀៃ  អំពរី សឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស ម្រ 

ពរី ែ្ម្ពរីរ បៃះ ។ សឆិស្ស ្ ួរ ៃឹ្រ ចាំ ថា ការ រី្រចបកមើៃ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច របស់ បយើង ពឹង ខ្្អ្រ បលើ របបៀប ខដល បយើង បកបើ កោស់ សឆិទ្ធឆិ 

បក�ើស បរើស របស់ បយើង  — សមតថែភាព បក�ើសបរើស បហើយ បធ្វើ ្រឆិច្ចការ បោយ ែលែតួៃ ឯង—ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ដល់ បយើង ។

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា មៃុស្ស មួយ ចំៃួៃ អាច រិះ្ៃ់ បយើង ចំបោះ ការ បក�ើស បរើស បដើមបរី បកបើ កោស់ សឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស របស់ បយើង បដើមបរី 

បធ្វើតាម កពះទព័យ របស់ កពះ បហើយ កាៃ់ តាម បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ  របស់ កទង់ បោយ កបកាស ថា ការណ៍ បៃះ ោ្រ់ ខដៃ ្រំណត់ បយើង 

បហើយ បធ្វើ ឲ្យ បយើង ោត់ បង់ ឯ្រតតេភាព របស់ បយើង  ។



២៤

ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ

• បតើ អ្ន្រ ៃឹងប្លែើយ  តប ោ៉ាង ដូចបម្ច  បៅ ៃឹង ការ រិះ ្ ៃ់ ខបប បៃះ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗ ៃូវ បសច្្ររីខ្លែងការណ៍ ខាងបកកាម បោយ ខអលប�ើរ �រី ្ត ក្រីសតេចូហ្វឺសឆិៃ នៃ ្រូរ៉ុមនៃពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរនា្រ់ 

។ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្របមើល ពរី របបៀប ខដល ការ បកបើកោស់ សឆិទ្ធឆិបក�ើស បរើស ដ៏ សុចរិត របស់ បយើងនាំ ឲ្យ បយើង ប្ង បៅ ដល់ 

សកាដាៃុពល ដ៏ បពញ បលញ របស់ បយើង ។

«ការណម្បើសធិទ្ធិណម្ជើសណរើសរបស់ណយើងណដើម្ីណម្ជើសយកម្ពះទ័យរបស់ម្ពះណហើយមធិនណម្ជើសយកការធាលាក់

ចរុះសរូម្ីណតណពលវាលំបាកក្ីនឹងពរុំណធ្វើឲ្យណយើងកាលាយជាអាយ៉ងរបស់ម្ពះណ�ើយប៉រុណន្វានឹងណធ្វើឲ្យណយើងបាន

ដរូចជាម្ទង់វិញ។ម្ពះម្បទានសធិទ្ធិណម្ជើសណរើសឲ្យណយើងណហើយម្ពះណយស៊រូវបគ្ហាញណយើងពីរណបៀបណម្បើម្បាស់

វាណដើម្ីណៅទីបំែរុតឲ្យណយើងអាចណរៀនពីអ្វីណដលពួកម្ទង់ម្តាស់ដឹងណធ្វើអ្វីណដលពួកម្ទង់ណធ្វើណហើយណម្បកាលាយ

ដរូចជាពួកម្ទង់»(ឌី្តម្្ីស្អូហ្វឺសធិន« Moral Agency »Ensignណខមធិ្រុនាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ

៥៣)។

• បតើ ការ បកបើកោស់  សឆិទ្ធឆិ បក�ើស  បរើស របស់ បយើង បដើមបរី បក�ើស យ្រ កពះទព័យ របស់ កពះ  ៃឹង �ួយ បយើង ឲ្យ សបកមច ោៃ សកាដាៃុពល ដ៏ 

បពញ បលញ រ បស់ បយើង តាម របបៀប ណា ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា បហើយ សរបសរ បៅ ្រ្ននុង បសៀវបៅ ្រំណត់ ចំណាំ ្រ្ននុង ថានា្រ់ ឬ បសៀវបៅ ្រំណត់ កតា ការសឆិ្រសា  របស់ ពួ្រប្ ៃូវ 

អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ៃឹង បធ្វើ  បដើមបរី បកបើសឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស របស់ ពួ្រប្ ្រ្ននុង ការ   បក�ើស យ្រ កពះទព័យ របស់ កពះ ឲ្យ កាៃ់ ខត កបបសើរ ប�ើង ។ សូម 

ឲ្យ ពួ្រប្ ខស្វង រ្រ ការ ដឹ្រនាំ ពរី កពះវិញ្ញាណ កាល ពួ្រប្ ពឆិចារណា កពមទាំងសរបសរ  បហើយ បធ្វើ តាម ការ បំ្ុស ្ ំៃឆិត ណា មួយ ខដល 

ពួ្រប្ ទទួល ោៃ ។

េគ្គទី៣(១០នាទី)

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ បៃតេ ការ សឆិ្រសា របស់ ពួ្រប្ អំពរី កបធាៃបទ ទរី ២ ខាង បោលលទ្ធឆិ « ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ » 

បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិសូម អបញ្ើញ ពួ្រប្ ឲ្យ បធ្វើ ប្លែើយ សំណួរ  កតូវ  ឬ ែុសដូច តបៅ 

បៃះ ។ សូម ្ ្ល់ ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ៗ ៃូវ សំបៅ លំហាត់ ខដល មាៃ បៅ បលើ សំបៅ  ខច្រ �ូៃ។

✁
ណផនក្រថនណសចក្ីសណ្គ្រះ

ម្តរូវឬខរុស

____១.រានណតម្ពះអង្គសណ្គ្រះនធិងបរុ្្គលណតពីរបីនាក់ណែ្ងណទៀតប៉រុណណាណះណដលបានណម្ជើសណរើសណដលបានចរូលរួម

ណៅក្ញងម្ករុមម្បឹកសាសាថានសួ្៌មរុនជីវិតណនះ។

____២.ករូនណៅទាំងអស់របស់ម្ពះវរបធិតាណយើងណដល្ ង់ណៅសាថានសួ្៌នឹងរានជីវិតរណមងសាលាប់។

____៣.មនរុស្ទាំងអស់—ទាំងម្បរុសទាំងម្សី—ម្តរូវបានបណងកើតណ�ើងតាមររូបភាពននម្ពះ។

____៤.ណៅក្ញងសួនចបារណអណដនអ័ោមនធិងណអវា៉ម្តរូវបានម្ពះណរៀបការឲ្យ។

____៥.ណសចក្ីសាលាប់ខាងវិញ្ញាេ្ ឺជាការណបកណចញវិញ្ញាេពីររូបកាយរណមងសាលាប់។

____៦.ណោយសារលទ្ែលននការធាលាក់ណនាះអ័ោមនធិងណអវា៉អាចរានករូនណៅណហើយពួកណ្នធិងពរូជពង្របស់

ពួកណ្អាចទទួលបានអំេរនធិងភាពណសាកណៅដឹងខរុសនធិងម្តរូវណហើយរីកចណម្មើន។

✃
បនាទាប់ ពរី មាៃ បពល ក្ប់ កោៃ់ បហើយ សូម ខច្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ ឬ ក្រុម តូច បហើយ ឲ្យ ពួ្រប្ពឆិៃឆិត្យ  បមើល ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ បោយ អាៃ រួម 

ោនា ៃូវ ្រថាែណ្ឌ បកកាម វ ្្គ « �រីវិត មុៃ ឆ្្រ �រីវិតបៃះ » « ការ បងក បបងកើត » ៃឆិង « ការ ធាលា្រ់ » បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ  ទរី ២ 

« ខ្ៃការ នៃបសច្រ្រី សប្គ្រះ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ។



២៥

ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ

បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ បមើល ចបមលែើយ ពួ្រប្ រួច បហើយ សូម ពឆិៃឆិត្យ បមើល ចបមលែើយ សកមាប់ លំហាត់ បនាះ  ជាមួយៃឹង  សឆិស្ស ។ ចបមលែើយ 

កតឹមកតូវ ្ ឺ ៖ ១ � ែុស, ២� ែុស, 3� កតូវ, 4� កតូវ, 5� ែុស, 6� កតូវ ។

បៅ បពល អ្ន្រ ពឆិភា្រសា សំណួរ ទរី 6 សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោល លទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ  ចុង 

បកកាយ នៃខ ្្ន្រ « ការ ធាលា្រ់ »ដូច តបៅ បៃះ ៖ គដាេសារលទ្្លនៃការធ្លាក់គនាះអ័ដាមៃធិងគអវា៉អាចមាៃកូៃគៅ។្ួកគ្ៃធិង

្ូជ្ង្សរបស់្ ួកគ្អាចទទួលបាៃអំេរៃធិងភា្គសាកគៅដឹងខុសៃធិងពតូវគ�ើេរីកចគពមើៃ។

េគ្គទី៤(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការ ណ៍ នៃ បោលលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ងោយសារលទ្្្លននការធ្លាក់ងនាះអ័ោមនិរ

ងអវ៉អាចរានកូនងៅ។ពួកង្និរពូជពរ្សរបស់ពួកង្អាចទ្ទ្ួលបានអំណរនិរភ្ពងសាកងៅដឹរខុសនិរ្្រូវង្ើយ

រីកចង្មើន។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើល បៅ ខ្្ន្រ « ការ ធាលា្រ់ » ្រ្ននុង កបធាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិទរី  ២ « ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ សួរ ៖

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ  ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ទាំងបៃះ ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស 

ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ ៃរីនហ្វ ទរី ២ ២:២២–២5 ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ) ។

សូមឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វទរី២ ២:២២- ២5 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល ោំកទ ដល់ 

បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ នៃ បោល លទ្ធឆិ  បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

• បតើ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរី ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ  បៅបលើ កាដារបែៀៃ ?

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា មៃុស្ស មួយ ចំៃួៃ ប�ឿ ថា ការ ធាលា្រ់ របស់ អព័ោម ៃឆិង បអវាែ ្ ឺជា ្រំហុស មួយ ដ៏ ធងៃៃ់ ធងៃរ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ 

បសច្រ្រីខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បោយ ខអលប�ើរ ោលលែឆិៃ បអ្រ អូ្រ នៃ ្រូរ៉ុមនៃពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរនា្រ់ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ 

សាដាប់  រ្រ បមើល ថាបតើ ខអលប�ើរ អូ្រ ោៃ ពឆិពណ៌នា ៃូវ ការ សបកមច ចឆិតតេ របស់ អព័ោម ៃឆិង បអវាែ បដើមបរី ទទួល ទាៃ ខ្លែ បឈើ ហាម ឃ្ត់ ោ៉ាង 

ដូច បម្ច ខដរ ។

«ណអវា៉្ ឺជាមនរុស្ដំបរូងណដលបានរំលងណលើការកំេត់ណៅក្ញងសួនណអណដនណដើម្ីចាប់ណែ្ើមលក្ខេ្ឌ

ននជីវិតរណមងសាលាប់។ទណង្វើរបស់នាងណទាះវាជាអ្វីក៏ណោយ្ឺពធិតជាការរំលងមួយប៉រុណន្វាជាកតាតាចាំបាច់

ររុងណរឿងដ៏ណៅអស់កល្ជានធិច្មួយណដើម្ីណបើកទាវារណឆ្ពះណៅរកជីវិតដ៏ណៅអស់កល្ជានធិច្។អ័ោមបាន

បគ្ហាញម្បាជាញារបស់ណលាកណោយការណធ្វើណរឿងដរូចោនាណនះ។ណហតរុដរូណច្ះណហើយណអវា៉នធិង‹អ័ោមបានធាលាក់

ខ្សួនណដើម្ីឲ្យរានមនរុស្ណលាក›[នីនហ្វទី២២:២៥]។

«ពួកម្្ធិស្សាសនធិកមួយចំនួនណថាកោលណទាសដល់ណអវា៉ចំណពាះទណង្វើរបស់នាងណោយសន្មតថានាងនធិងពួកករូនម្សីរបស់

នាងរាន្ រុេវិបត្ធិណោយសារណតទណង្វើណនះ។ពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងណម្កាយពរុំ្ ធិតដរូណចានាះណ�ើយ!ណោយបានម្បាប់តាមរយៈ

វិវរេៈណយើងសាទរដល់ទណង្វើរបស់ណអវា៉ណហើយណោរពដល់ម្បាជាញានធិងភាពកាលាហានរបស់នាងណៅក្ញងណរឿងដ៏អសាចារ្យណដលណៅ

ថាការធាលាក់។...ណអលណឌើរយ៉រូណសបហញ្វីលឌីងស៊្មីធបានណ្្ងថា‹ខ្ញំពរុំណដលនធិយយថាណែ្កណដលណអវា៉បានណធ្វើណៅក្ញងការ

ធាលាក់ណនះ្ ឺជាអំណពើបាបណហើយក៏ពរុំណដលណចាទម្បកាន់ថាអ្វីណដលអ័ោមបានណធ្វើ្ ឺជាអំណពើបាបណ�ើយ។...ណនះ្ ឺជាអំណពើរំលង

ម្កឹត្យវិន័យមួយប៉រុណន្ពរុំណមនជាអំណពើបាបណទ...ពីណម្ពាះវា្ ឺជាអ្វីមួយណដលអ័ោមនធិងណអវា៉ម្តរូវណតណធ្វើ!›(យ៉រូណសបហញ្វីលឌីង

ស៊្មីធDoctrines of Salvation,ចងម្កងណោយម្ប៊រូសអ័ររា៉ាក់ខន់�ី,វ៉រុល៣,Salt Lake City: Bookcraftឆ្នាំ

១៩៥៤–៥៦,ទំព័រ១:១១៤–១៥)»(ោល្ធិនណអកអរូក« The Great Plan of Happiness »Ensignណខវិច្ធិកា

ឆ្នាំ១៩៩៣ទំព័រ៧៣)។

• បតើ ខអលប�ើរ អូ្រ ោៃ ពឆិពណ៌នា ៃូវ ការ សបកមច ចឆិតតេ របស់ អព័ោម ៃឆិង បអវាែ បដើមបរី ទទួល ទាៃ ខ្លែ បឈើ ហាម ឃ្ត់ ោ៉ាង ដូច បម្ច 

ខដរ ?

• បោយ បកបើ ោ្រ្យ បពចៃ៍ ែលែតួៃ  ឯង ផាទាល់ បតើ អ្ន្រ ៃឹង ពៃ្យល់  ពរី បហតុ្ល ខដលការ ធាលា្រ់ របស់ អព័ោម ៃឆិង នាង បអវាែ  ថា ជា ខ្្ន្រ មួយ ដ៏ 

ចាំោច់ នៃ ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ  របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ោ៉ាង ដូច បម្ច ខដរ ?



២៦

ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ

េគ្គទី៥(១០នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស កសនម ថា ពួ្រប្ កតូវ ោៃ អបញ្ើញ ឲ្យ ៃឆិោយ បៅឯ ពឆិធរី បុណ្យ សព មួយ បហើយ មាៃ មៃុស្ស ខដល ចូល រួម ពឆិធរី បុណ្យ សព  

ពួ្រប្ជាមៃុស្ស ខដល សារល់ តឆិច តួច បំ្ុត អំពរី ការ បបកងៀៃ របស់ សាសនាចក្រ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ  ខ្្ន្រ « �រីវិត រខមង សាលាប់ » ៃឆិង  

« �រីវិត បកកាយ ពរី បសច្រ្រី សាលាប់ » ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី  ២ « ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ។ សូម បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ពួ្រប្ ឲ្យ រ្រ បមើល បសច្្ររី ពឆិត ខដល ពួ្រប្ ្ ឆិត ថាសំខាៃ់  បដើមបរី ោ្រ់ បញ្ចចូល បៅ 

្រ្ននុង ការ ប�ើង ៃឆិោយ របស់ ពួ្រប្ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ពឆិចារណា ពរី ការ្ូស ចំណាំ ៃូវ  អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្រ បេើញ ។

សូម ឲ្យ ពួ្រប្ គ្្រ បៅ រ្រ សឆិស្ស បៅ ខ្របរ ពួ្រប្ បហើយ ពៃ្យល់  ពរីបសច្រ្រី ពឆិត ណា មួយ ខដល ពួ្រប្ ោៃ ្ ូស ចំណាំ ៃឆិង ពរីបហតុ្ល 

ខដល ពួ្រប្ ្ ឆិត ថា បសច្រ្រី ពឆិត ទាំងបនាះ សំខាៃ់ បដើមបរី ខច្រចាយ បៅ ឯ ពឆិធរី បុណ្យ សព ។

បដើមបរី បញ្ចប់ ស្រម្មភាព បៃះ សូម ពឆិចារណា សួរ សំណួរ ខាងបកកាម បៃះ ៖

• បតើ ការ យល់ដឹង របស់ អ្ន្រ អំពរី ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី  សប្គ្រះ ោៃ កាលាយ ជា ពរ�ព័យ មួយ សកមាប់  អ្ន្រ ោ៉ាង ដូច បម្ច ខដរ បពល មៃុស្ស 

មានា្រ់ ខដល អ្ន្រ កសឡាញ់ ោៃ សាលាប់ ?

លំហាត់អៃុវត្ត(៣០នាទរី)

សូមរំឭ្រ  ប�ើង វិញ ជាមួយ សឆិស្ស ៃូវ បោល ការណ៍ ចំៃួៃ បរី្រ្ននុងខ្្ន្រ «  ការទទួល  ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » នៃ ឯកសារ

ងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖ បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត បហើយ សួរ សំណួរ បោយ 

ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ បហើយ ពយាោម យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ ធៃធាៃ  ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ ។

សូម ខច្រ សឆិស្ស ជាក្រុម ៗ  ខដល មាៃ ោនា ពរីរ បៅ បរីនា្រ់ ។ សូម ខច្រ សំបៅ អំពរី បសច្រ្រី ខណនាំ ដូច ខាង បកកាម ដល់ ក្រុម 

ៃរីមួយៗ បហើយ សុំ ពួ្រប្ ឲ្យ បធ្វើ ស្រម្មភាព បៃះ ៖

✁
១. សរូមអានសាច់ណរឿងដរូចតណៅណនះឮៗណហើយពធិចារណាម្បសធិនណបើអ្កធាលាប់ជួបសាថានភាពឬសំេួរម្សណដៀងោនានឹង

សាថានភាពឬសំេួរទាំងណនាះណដលយរុវជនណនាះបានជួប៖

ណៅណពលបាយន្ងៃម្តង់កាលពីន្ងៃសរុម្កមរុនចនកំពរុងទទួលទានបាយជាមួយនឹងមធិត្មួយម្ករុមកាលរានមធិត្រានាក់បាន

សួរថាណតើោត់នឹងណៅពធិធីជប់ណលៀងណៅយប់ណនាះណដរឬអត់។ចនបានឮអំពីពធិធីជប់ណលៀងណនះណពញមួយសបាដាហ៍

ណហើយឮល្មមម្្ប់ម្ោន់ណដើម្ីដឹងថាវាពរុំណមនជាពធិធីជប់ណលៀងណដលោត់្ ួរណៅចរូលរួមណនាះណទ។ចនបានតបថា«អត់

ណទោនា្ ធិតថាវាពរុំសក្ធិសមនឹងោនាណទ។ណលើសពីណនះណទៀតោនារានណរឿងខ្ះៗណដលោនាចង់ណធ្វើឲ្យណហើយ»។

រានណក្មងម្សីរានាក់ណដលអង្គញយណៅតរុជាមួយោនាណនាះបានណពាលថា«ចនណតើវាទាក់ទងនឹងសាសនារបស់ឯងណមនណទ?

ោនាឮថាពួកមរមនមធិនអាចរានភាពសបបាយរីករាយណ�ើយ។ណហតរុអ្វីបានជាសាសនាចម្ករបស់ឯងរានចបាប់ណម្ចើន

ម្៉ណះ?»រានណក្មងម្បរុសរានាក់ណទៀតណៅតរុជាមួយោនាណនាះបានបណនថែមថា«ណមនណហើយណហតរុអ្វីបានជាពួកណ្មធិនអនរុញ្ញាត

ឲ្យឯងណធ្វើការសណម្មចចធិត្ណោយខ្សួនឯង?»

កាលចនបានរិះរកវិធីណដើម្ីណឆ្ើយតបនឹងមធិត្របស់ោត់កេដាឹងចរូលណរៀនបានណរាទិ៍ណ�ើងណហើយសធិស្ម្្ប់ោនាបាន

ណម្កាកណចញណៅ។កាលចនណដើរណៅថានាក់ណរៀនោត់នឹក្ ធិតពីការសន្ទនាណនាះក្ញងចធិត្របស់ោត់។ោត់បានដឹងថាោត់

ពរុំ្ ួរណៅពធិធីជប់ណលៀងណនាះណទប៉រុណន្ោត់បានភាញាក់ណែ្ើលណោយសារោត់ពធិបាកនឹងពន្យល់ពីណហតរុែលនធិងណោយសារ

ោត់ពរុំម្បាកដពីរណបៀបណឆ្ើយតបនឹងសំេួររបស់មធិត្ភក្ធិោត់។

២. សរូមពធិភាកសាសំេួរខាងណម្កាមណនះជាម្ករុម៖

• រហរូតដល់ម្តឹមណនះក្ញងដំណេើរណរឿងណនះណតើចនបានណធ្វើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿបានប៉រុណាណណដរ?

• សរូម្ីណតណពលមនរុស្ដឹងពីណរឿងម្តឹមម្តរូវណដលម្តរូវណធ្វើក្ីក៏ណពលខ្ះការភ័យខាលាចរារាំងពួកណ្មធិនឲ្យណធ្វើសកម្មភាព

ណោយណសចក្ីជំណនឿបានណដរ។ណតើការភ័យខាលាចឬកង្វល់អ្វីខ្ះណដលអាចចាប់ណែ្ើមជះឥទ្ធិពលដល់ចនណោយសារណត

បទពធិណសាធន៍ណដលោត់បានជួបណៅឯណរា៉ាងបាយន្ងៃម្តង់ណនាះ?

• ណតើអ្វីណៅណដលអាចជួយចនឲ្យម្ប�មមរុខនឹងការភ័យខាលាចឬកង្វល់ទាំងណនាះណហើយបន្ណសាមះម្តង់ណៅក្ញងការ

សណម្មចចធិត្របស់ោត់ណដើម្ីមធិនណៅចរូលរួមក្ញងពធិធីជប់ណលៀងណនាះ?



២៧

ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ

៣. សរូមបន្អានអំពីសាថានភាពណនះឲ្យឮៗ៖

ចនបានបន្្ ធិតអំពីសំេួរណដលមធិត្ភក្ធិរបស់ោត់បានសួរោត់ណៅណរា៉ាងបាយថា«ណហតរុអ្វីបានជាសាសនាចម្ករបស់

ឯងរានចបាប់ណម្ចើនម្៉ណះ?»នធិង«ណហតរុអ្វីបានជាពួកណ្មធិនអនរុញ្ញាតឲ្យឯងណធ្វើការសណម្មចចធិត្ណោយខ្សួនឯង?»

កាលចនបាន្ ធិតអំពីសំេួរទាំងណនះវាបញ្ជាក់យ៉ាងចបាស់ថាោត់បានណមើលណៅបទោឋាននធិងបទបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

របស់សាសនាចម្កខរុសពីរណបៀបណដលមធិត្ភក្ធិរបស់ោត់ណៅឯសាលាណមើលណៅវា។

៤. សរូមពធិភាកសាសំេួរខាងណម្កាមណនះជាម្ករុម៖

• ណោយណែ្កណលើសំេួរណដលមធិត្ភក្ធិរបស់ចនបានសួរណតើជំណនឿឬការសន្មតអ្វីខ្ះណដលពួកណ្បានរានអំពីបទបញ្ញត្ធិ

នធិងការណម្ជើសណរើសនានា?

• ណតើណយើងណរៀនអ្វីខ្ះពីក្ញងនីនហ្វទី២២:២៧ណដលអាចជួយណយើងឲ្យណមើលណៅបទបញ្ញត្ធិនធិងការណម្ជើសណរើសណោយ

រានទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្មួយ?

• ណតើអ្វីខ្ះណទៀតណដលអ្កដឹងអំពីណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះនធិងការបណម្ងៀនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទនធិងពួកពយាការី

របស់ម្ទង់ណដលជួយអ្កឲ្យណមើលណៅបទបញ្ញត្ធិនធិងការណម្ជើសណរើសនានាណោយរានទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្

មួយ?

៥. សរូមបន្អានអំពីសាថានភាពណនះឲ្យឮៗ៖

កាលោត់្ ធិតពីវាកាន់ណតខាលាំងចនបានយល់ដឹងថាម្បសធិនណបើោត់ណម្ជើសណៅចរូលរួមពធិធីជប់ណលៀងណនាះោត់អាច

ជួបនឹងែលវិបាកណដលោត់ពរុំចង់ជួប—ដរូចជាការបាត់បង់នរូវភាពជានដ្ រូននម្ពះវិញ្ញាេបរិសរុទ្។ជំនួសឲ្យការណៅ

ពធិធីជប់ណលៀងណនាះចនបានសណម្មចចធិត្ណៅណលងបាល់ណបាះជាមួយប្អូនម្បរុសរបស់ោត់ណៅលាងាចណនាះ។ណម្កាយមក

ណទៀតកាលោត់បានលរុតជង្គង់អធធិសាឋានចនបានទទួលអារម្មេ៍ពីម្ពះវិញ្ញាេបញ្ជាក់ថាោត់បានណធ្វើការណម្ជើសណរើស

ដ៏ម្តឹមម្តរូវ។

✃
បនាទាប់ពរី ្ ្ល់បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរី បួៃ នា្រ់កោប់ អំពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ ពឆិភា្រសា បហើយ ោៃ បរៀៃតាមរយៈ 

ស្រម្មភាព បៃះ ។

អ្ន្រ ្ ួរ បញ្ចប់ បោយ ខ្លែង ទរីបនាទាល់ ថា កាល បយើង បកបើ កោស់ សឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស របស់ បយើង បដើមបរីបក�ើស បធ្វើ តាម កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ បនាះ 

បយើង ៃឹង អាច រី្រចបកមើៃ ខាង វិញ្ញាណ បហើយ រី្ររាយ ៃឹង ពរ�ព័យ ខដល កទង់ សៃយា ដល់ �ៃ បសាមះ កតង់ ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូម ចាត់ ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ ការ ជាមួយ ៃឹង នដ ្ ូ មានា្រ់ បហើយ ឲ្យ ពួ្រប្ បកបើ ការដណនាំស្ីពីងសចក្ីងយារចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ

បដើមបរី សឆិ្រសា បហើយ រំឭ្រ  ប�ើង វិញ ៃូវ វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង  ោ្រ្យ ្ ៃលែឹះ សំខាៃ់ៗខដល ភាជាប់ ម្រ ជាមួយ ខដល ពួ្រប្ 

ោៃ សឆិ្រសា ្រៃលែង ម្រ ។ បនាទាប់ ពរី ្ ្ល់ បពលបវលា ក្ប់ កោៃ់ បហើយ សឆិស្ស អាច សួរ ោនា បៅវិញ បៅ ម្រ  បោយ ដំបូង កតូវ  ខ្លែង បសច្រ្រី 

បោង បទ្ម្ពរីរ  ៃឆិង បោយ ឲ្យ នដ ្ ូ របស់ ែលែតួៃ ៃឆិោយ ោ្រ្យ ្ ៃលែឹះ សកមាប់ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បចញ ពរីការ ចងចាំ ។ 

កាល សឆិស្ស ទាំងពរីរ នា្រ់ ោៃ មាៃ ឱកាស សួរ ោនា អំពរី ោ្រ្យ ្ ៃលែឹះ រួច ម្រ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ សួរ ោនា បៅ វិញ បៅ ម្រ  បោយ ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ 

ខ្លែង ពរី ោ្រ្យ ្ ៃលែឹះ  បហើយ  បមើល ថាបតើ សឆិស្ស មានា្រ់ បទៀត អាច សារល់ បសច្រ្រី បោង នៃ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល កតឹមកតូវ ខដរ 

ឬបទ ។ សូម �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ដឹង ថា ការ សារល់ បសច្រ្រី បោង នៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ អាច �ួយ ពួ្រប្  កាល ពួ្រប្ 

បបកងៀៃ ដំណឹងល្អ ដល់ មៃុស្ស ដនទ បហើយ រ្របេើញ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ នានា ។

ជា �បកមើស មួយ បទៀត សកមាប់ ស្រម្មភាព បៃះ កបសឆិៃ បបើ សឆិស្ស មាៃ ឧប្ររណ៍ បអ�ឆិច កតូៃឆិ្រ សូម ពឆិចារណា ទុ្រ បពល ឲ្យ ពួ្រប្ 

ទាញ យ្រ ្រម្មវិធរី ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សកមាប់ ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ជា ្ លែចូវការ ។ ្រម្មវិធរី ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ្ ឺជា 

្រម្មវិធរី  ខដល ឥត ្ ឆិត ន្លែ បហើយ មាៃ សកមាប់ ឧប្ររណ៍ ចលព័ត ខដល ដំបណើរការ បលើ កបពព័ៃ្ធ កបតឆិបតតេឆិការ  Apple ៃឆិង Android 

បោយ ខស្វង រ្រ ោ្រ្យ « LDS Doctrinal Mastery » បៅ្រ្ននុង App Store ( ឧប្ររណ៍  Apple ) ៃឆិង Google 
Play ( ឧប្ររណ៍ Android ) ។ បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ ទាញ យ្រ ្រម្មវិធរី បនាះ រួច បហើយ សូម ពឆិចារណា ទុ្រ បពល ឲ្យ ពួ្រប្ ពរីរ បរី 

នាទរី បដើមបរី បធ្វើ ស្រម្មភាព ជាមួយ ៃឹង កាត បឆិទបបើ្រ ៃឆិង លំហាត់ ្រ្ននុង ្រម្មវិធរី បនាះ ។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ខ្នការដនណសចក្ីសណ្គ្គាះ

ខ្នការដនណសចក្ីសណ្គ្គាះ
ម្�រូវឬែុស

____១.ម្នខ�ម្ពះអង្គសណ្គ្គាះនធិងបុ្្គលខ�ពីរបីន្ក់ណ្្ងណទៀ�ប៉ុណណាណះខដលបានណម្ជើសណរើសចរូលរួមណៅក្នញងម្កុមម្បឹកសាសាថានសួ្៌មុនជីវិ�ណនះ។

____២.ករូនណៅទាំងអស់របស់ម្ពះវរបធិតាណយើងខដល្ ង់ណៅសាថានសួ្៌នឹងម្នជីវិ�រខមងសាលាប់។

____៣.មនុស្ទាំងអស់—ទាំងម្បុសទាំងម្សី—ម្�រូវបានបណងកើ�ណ�ើងតាមររូបភាពដនម្ពះ។

____៤.ណៅក្នញងសួនចបារណអខដនអ័ោមនធិងណអវា៉ម្�រូវបានម្ពះណរៀបការឲ្យ។

____៥.ណសចក្ីសាលាប់ខាងវិញ្ញាេ្ ឺជាការខបកចវិញ្ញាេណចញពីររូបកាយរខមងសាលាប់។

____៦.ណោយសារលទ្្លដនការធាលាក់ណន្ះអ័ោមនធិងណអវា៉អាចម្នករូនណៅណ�ើយពួកណ្នធិងពរូជពង្របស់ពួកណ្អាចទទួលបានអំេរនធិងភាពណសាកណៅដឹងែុសនធិង

ម្�រូវណ�ើយរីកចណម្មើន។

ខ្នការដនណសចក្ីសណ្គ្គាះ
ម្�រូវឬែុស

____១.ម្នខ�ម្ពះអង្គសណ្គ្គាះនធិងបុ្្គលខ�ពីរបីន្ក់ណ្្ងណទៀ�ប៉ុណណាណះខដលបានណម្ជើសណរើសចរូលរួមណៅក្នញងម្កុមម្បឹកសាសាថានសួ្៌មុនជីវិ�ណនះ។

____២.ករូនណៅទាំងអស់របស់ម្ពះវរបធិតាណយើងខដល្ ង់ណៅសាថានសួ្៌នឹងម្នជីវិ�រខមងសាលាប់។

____៣.មនុស្ទាំងអស់—ទាំងម្បុសទាំងម្សី—ម្�រូវបានបណងកើ�ណ�ើងតាមររូបភាពដនម្ពះ។

____៤.ណៅក្នញងសួនចបារណអខដនអ័ោមនធិងណអវា៉ម្�រូវបានម្ពះណរៀបការឲ្យ។

____៥.ណសចក្ីសាលាប់ខាងវិញ្ញាេ្ ឺជាការខបកចវិញ្ញាេណចញពីររូបកាយរខមងសាលាប់។

____៦.ណោយសារលទ្្លដនការធាលាក់ណន្ះអ័ោមនធិងណអវា៉អាចម្នករូនណៅណ�ើយពួកណ្នធិងពរូជពង្របស់ពួកណ្អាចទទួលបានអំេរនធិងភាពណសាកណៅដឹងែុសនធិង

ម្�រូវណ�ើយរីកចណម្មើន។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ខ្នការដនណសចក្ីសណ្គ្គាះ

លំហា�់អនុវ�្
១.សរូមអានសាច់ណរឿងដរូច�ណៅណនះឮៗណ�ើយពធិចារណាម្បសធិនណបើអ្នកធាលាប់ជួប

សាថានភាពឬសំេួរម្សណដៀងោនានឹងសាថានភាពឬសំេួរទាំងណន្ះខដលយុវជន

ណន្ះបានជួប៖

ណៅណពលបាយដ្ងៃម្�ង់កាលពីដ្ងៃសុម្កមុនចនកំពុងទទួលទានបាយជាមួយនឹង

មធិ�្មួយម្កុមកាលម្នមធិ�្ម្នាក់បានសួរថាណ�ើោ�់នឹងណៅពធិ្ីជប់ណលៀងណៅយប់

ណន្ះខដរឬអ�់។ចនបានឮអំពីពធិ្ីជប់ណលៀងណនះណពញមួយសបាដា�៍ណ�ើយឮ

ល្មមម្្ប់ម្ោន់ណដើម្ីដឹងថាវាពុំខមនជាពធិ្ីជប់ណលៀងខដលោ�់្ ួរណៅចរូលរួមណន្ះ

ណទ។ចនបាន�បថា«អ�់ណទោនា្ ធិ�ថាវាពុំសក្ធិសមនឹងោនាណទ។ណលើសពីណនះ

ណទៀ�ោនាម្នណរឿងែ្ះៗខដលោនាចង់ណ្្ើឲ្យណ�ើយ»។

ម្នណក្មងម្សីម្នាក់ខដលអង្គញយណៅ�ុជាមួយោនាណន្ះបានណោលថា«ចនណ�ើ

វាទាក់ទងនឹងសាសន្របស់ឯងខមនណទ?ោនាឮថាពួកមរមនមធិនអាចម្ន

ភាពសបបាយរីករាយណ�ើយ។ណ��ុអ្ីបានជាសាសន្ចម្ករបស់ឯងម្ន

ចបាប់ណម្ចើនម្៉ណះ?»ម្នណក្មងម្បុសម្នាក់ណទៀ�ណៅ�ុជាមួយោនាណន្ះបានបខនថែម

ថា«ខមនណ�ើយណ��ុអ្ីបានជាពួកណ្មធិនអនុញ្ញា�ឲ្យឯងណ្្ើការសណម្មចចធិ�្

ណោយែ្លួនឯង?»

កាលចនបានរិះរកវិ្ីណដើម្ីណឆ្ើយ�បនឹងមធិ�្របស់ោ�់កេដាឹងចរូលណរៀនបាន

ណរាទិ៍ណ�ើងណ�ើយសធិស្ម្្ប់ោនាបានណម្កាកណចញណៅ។កាលចនណដើរណៅថានាក់ណរៀន

ោ�់នឹក្ ធិ�ពីការសន្ទន្ណន្ះក្នញងចធិ�្របស់ោ�់។ោ�់បានដឹងថាោ�់ពុំ្ ួរណៅ

ពធិ្ីជប់ណលៀងណន្ះណទប៉ុខន្ោ�់បានភាញាក់ណ្្ើលណោយសារោ�់ពធិបាកនឹងពន្យល់ពី

ណ��ុ្លនធិងណោយសារោ�់ពុំម្បាកដពីរណបៀបណឆ្ើយ�បនឹងសំេួររបស់មធិ�្ភក្ធិ

ោ�់។

២.សរូមពធិភាកសាសំេួរខាងណម្កាមណនះជាម្កុម៖

• រ�រូ�ដល់ម្�ឹមណនះក្នញងដំណេើរណរឿងណនះណ�ើចនបានណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ី

ជំណនឿបានប៉ុណាណខដរ?

• សរូម្ីខ�ណពលមនុស្ដឹងពីណរឿងម្�ឹមម្�រូវខដលម្�រូវណ្្ើក្ីក៏ណពលែ្ះការភ័យ

ខាលាចរារាំងពួកណ្មធិនឲ្យណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿបានខដរ។ណ�ើការ

ភ័យខាលាចឬកង្ល់អ្ីែ្ះខដលអាចចាប់ណ្្ើមជះឥទ្ធិពលដល់ចនណោយសារខ�

បទពធិណសា្ន៍ខដលោ�់បានជួបណៅឯណម្ោងបាយដ្ងៃម្�ង់ណន្ះ?

• ណ�ើអ្ីណៅខដលអាចជួយចនឲ្យម្បឈមមុែនឹងការភ័យខាលាចឬកង្ល់ទាំងណន្ះ

ណ�ើយបន្ណសាមាះម្�ង់ណៅក្នញងការសណម្មចចធិ�្របស់ោ�់ណដើម្ីមធិនណៅចរូលរួមក្នញង

ពធិ្ីជប់ណលៀងណន្ះ?

៣.សរូមបន្អានអំពីសាថានភាពណនះឲ្យឮៗ៖

ចនបានបន្្ ធិ�អំពីសំេួរខដលមធិ�្ភក្ធិរបស់ោ�់បានសួរោ�់ណៅណម្ោងបាយថា

«ណ��ុអ្ីបានជាសាសន្ចម្ករបស់ឯងម្នចបាប់ណម្ចើនម្៉ណះ?»នធិង«ណ��ុអ្ី

បានជាពួកណ្មធិនអនុញ្ញា�ឲ្យឯងណ្្ើការសណម្មចចធិ�្ណោយែ្លួនឯង?»កាលចន

បាន្ ធិ�អំពីសំេួរទាំងណនះវាបញ្ជាក់យាោងចបាស់ថាោ�់បានណមើលណៅបទោឋាន

នធិងបទបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយរបស់សាសន្ចម្កែុសពីរណបៀបខដលមធិ�្ភក្ធិរបស់ោ�់

ណៅឯសាលាណមើលណៅវា។

៤.សរូមពធិភាកសាសំេួរខាងណម្កាមណនះជាម្កុម៖

• ណោយខ្្កណលើសំេួរខដលមធិ�្ភក្ធិរបស់ចនបានសួរណ�ើជំណនឿឬការសន្ម�អ្ី

ែ្ះខដលពួកណ្បានម្នអំពីបទបញ្ញ�្ធិនធិងការណម្ជើសណរើសន្ន្?

• ណ�ើណយើងណរៀនអ្ីែ្ះពីក្នញងនីដ�្ទី២២:២៧ខដលអាចជួយណយើងឲ្យណមើលណៅ

បទបញ្ញ�្ធិនធិងការណម្ជើសណរើសណោយម្នទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្មួយ?

• ណ�ើអ្ីែ្ះណទៀ�ខដលអ្នកដឹងអំពីខ្នការដនណសចក្ីសណ្គ្គាះនធិងការបណម្ងៀន

របស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទនធិងពួកពយាការីរបស់ម្ទង់ខដលជួយអ្នកឲ្យណមើលណៅ

បទបញ្ញ�្ធិនធិងការណម្ជើសណរើសន្ន្ណោយម្នទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្

មួយ?

៥.សរូមបន្អានអំពីសាថានភាពណនះឲ្យឮៗ៖

កាលោ�់្ ធិ�ពីវាកាន់ខ�ខាលាំងចនបានយល់ដឹងថាម្បសធិនណបើោ�់ណម្ជើសណៅចរូល

រួមពធិ្ីជប់ណលៀងណន្ះោ�់អាចជួបនឹង្ លវិបាកខដលោ�់ពុំចង់ជួប—ដរូចជាការ

បា�់បង់នរូវភាពជាដដ្ រូដនម្ពះវិញ្ញាេបរិសុទ្។ជំនួសឲ្យការណៅពធិ្ីជប់ណលៀង

ណន្ះចនបានសណម្មចចធិ�្ណៅណលងបាល់ណបាះជាមួយប្អូនម្បុសរបស់ោ�់ណៅ

លាងាចណន្ះ។ណម្កាយមកណទៀ�កាលោ�់បានលុ�ជង្គង់អ្ធិសាឋានចនបានទទួល

អារម្មេ៍ពីម្ពះវិញ្ញាេបញ្ជាក់ថាោ�់បានណ្្ើការណម្ជើសណរើសដ៏ម្�ឹមម្�រូវ។
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ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(១០០នាទរី)

េគ្គទី១(១០នាទី)

សូម សរបសរ សំណួរ ខាង បកកាម បៅ បលើ កាតារ បែៀៃ ៖

• ង្រើដង្វាយធួនរបស់្ពះងយស៊ូវ្្ីស្្ ឺជាអវែី?

• ង្្រុអវែីងយើរ្្រូវការដង្វាយធួនរបស់្ពះងយស៊ូវ្្ីស្?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិភា្រសា បោយ សបងខេប ជាមួយ ៃឹង នដ្ូអំ ពរី ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ ទាំង បៃះ ។ បនាទាប់ ពរី មាៃ បពល ក្ប់ 

កោៃ់ បហើយ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះ បយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ ឮៗ បហើយ ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ បទៀត អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរី បរី 

ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ឬ ឃ្លា ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ថា អ្វរី បៅ ជា ដគ្វាយ 

ធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ បហើយ បហតុអ្វរី បយើង កតូវ ការ វា ។ អ្ន្រ ្ ួរ ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ រ្របេើញ ។

• បតើ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ អ្វរី បៅ ខដល អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ បហើយ វា អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ថា ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ជា 

អ្វរី ? ( សូម បធ្វើ ឲ្យ កោ្រដ ថា សឆិស្ស សារល់ ពរី បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ ៖ ជ័េ

ជម្ះរបស់ព្ះគេស៊ូវព រ្ីស្ទគលើគសចក្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាេៃធិងខាងសាច់ឈាមតាមរេៈការរងទុក្ខការសុ្តៃធិងការមាៃ

ព្ះជៃ្រស់គ�ើងវិញរបស់ពទង់ពតូវបាៃគៅថាដង្វាេធួៃ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ៃឹ្រ កសនម ពរី ការ រងទុ្រខេ ការ សុ្ត ៃឆិង ការ មាៃ កពះ�ៃ្ម រស់ ប�ើង វិញ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ សូម ោ្រ់ បគ្ហាញ 

រូបភាព ដូច ត បៅ បៃះ ៖ កពះបយស៊ូវ ្រំពុង អធឆិសាឋាៃ បៅ្រ្ននុង សួៃ ចបារ ប្តបសមា៉ាៃរី ( Gospel Art Book [ ឆ្នាំ  ២០០9 ], 

ល�រ� 56, សូម បមើល ្ ង ខដរ LDS.org ), ការ ឆ្កាង ( Gospel Art Book ល�រ� 5៧, សូម បមើល ្ ង ខដរ LDS.org ), 

ការ បញ្ចនុះ កពះសព របស់ កពះបយស៊ូវ ( Gospel Art Book 

ល�រ�58, សូម បមើល ្ ង ខដរ LDS.org ) ៃឆិង មា៉ារា ៃឆិង 

កពះអមាចាស់ ខដល មាៃ កពះ�ៃ្ម រស់ ប�ើង វិញ ( សូម បមើល 

LDS.org ) ។

• បតើ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ  ខដល អ្ន្រ ោៃ  

រ្របេើញ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទាំងបនាះ បហើយ វា អាច �ួយ 

បយើង ឲ្យ យល់ ថា  បហតុអ្វរី ោៃ ជា បយើង កតូវការ ដគ្វាយធួៃ 

របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា អំពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ ោៃ ទទួល 

ពរ បោយសារ ខត កពះ្ៃ្ទៈ ៃឆិង កពះ លទ្ធភាព របស់ កពះបយស៊ូវ 

ក រ្ីស្ទ បដើមបរី បធ្វើ ឲ្យធួៃ សកមាប់ អំបពើ ោប របស់ បយើង ។

េគ្គទី២(១០នាទី)

សូម ោ្រ់ បគ្ហាញ រូបភាព មួយ អំពរី កពះអង្គ សប្គ្រះ បៅ បលើ 

កាដារបែៀៃ ( ឧទាហរណ៍ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ [ Gospel Art 
Book ល�រ� ១, សូម បមើល ្ ង ខដរ LDS.org ] ) បហើយ 

សរបសរ ចំណង ប�ើង ដូច ត បៅ បៃះ បៅ ខ្របរ ឬ បកកាម វា ៖ ភ្ព

្សងដៀរោនា ៃឆិងភ្ពខុសោនា ។
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ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ភាព កសបដៀង ោនា មួយ ចំៃួៃ រវាង កពះអង្គ សប្គ្រះ ៃឆិង ពួ្របយើង ? បតើ អ្វរី បៅ ជា ភាព ែុស ោនា មួយ ចំៃួៃ ? ( សូម 

សរបសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស បៅបលើ កាដារបែៀៃ   បៅ បកកាម ចំណង ប�ើង ខដល សមរម្យ ) ។

ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះ បយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរី ពរីរ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល 

ឃ្លា ខដល ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា បតើ កពះអង្គ សប្គ្រះ ែុស ខបលែ្រ ពរី ្រូៃបៅ ទាំងអស់ ប្្សង បទៀត របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ោ៉ាង ដូចបម្ច ។

• បោង តាម អ្វរី ខដល បយើង ោៃ អាៃ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ បៃះ បតើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ែុស ខបលែ្រ ពរី ្រូៃបៅ ទាំងអស់ ប្្សង បទៀត របស់ 

កពះវរបឆិតា សួ្៌ ោ៉ាង ដូចបម្ច ? ( សូម ោ្រ់ បខៃថែម ភាព ែុស ោនា ្ ្មរី ណា មួយ ខដល ោៃ បលើ្រ ប�ើង បៅ ្រ្ននុង បញ្រី នៃ ភាព ែុស ោនា បៅ 

បលើ កាដារបែៀៃ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ  ដូច តបៅ បៃះបៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ  ឯកសារងោលននចំងណះ

ចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់ពួកង្៖ វាមាៃសតតាមរេៈព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទប៉ុគណាណះសដលគេើងអាចពតូវបាៃសគ្ង្រះគដាេសារ

ពទង់្ ឺជាអង្គសតមួេ្ ត់សដលអាចគធវើដង្វាេធួៃដ៏ៃធិរៃ្រៃធិងអស់កល្បជាៃធិច្ចគៃះសពមាប់មៃុស្សគោកទាំងឡាេបាៃ។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ អ្វរី ខដល បយើង ោៃ ពឆិភា្រសា បហតុ អ្វរី ោៃ ជា កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ ឺជា អង្គ ខត មួយ ្ ត់ ខដល អាច បធ្វើ ដគ្វាយធួៃ ដ៏ៃឆិរៃ្រ 

ៃឆិង អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ ោៃ ?

សូម ពឆិចារណា ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី ៃឆិស្សព័យ ជា កពះ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ៃឆិង អំពរី របបៀប ខដល វា អាច ឲ្យ កទង់ បធ្វើ ដគ្វាយ 

ធួៃ ដ៏ ៃឆិរៃ្រ ៃឆិង អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ សកមាប់ បយើង ោៃ ។

េគ្គទី៣(១០នាទី)

សូម ោ្រ់ បគ្ហាញ ឬ សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ  បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ រានដ្រតាមរយទៈ្ពះងយស៊ូវ

្្ីស្ប៉ុងណាណះដដលងយើរអាច្្រូវបានសង្ង្គាះងោយសារ្ទ្រ់្ ឺជាអរ្គដ្រមួយ្ ្រ់ដដលអាចងធវែើដង្វាយធួនដ៏និរន្រនិរ

អស់កល្ជានិច្ចងនះស្រាប់មនុស្សងលាកទាំរឡាយបាន។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើល ្រថាែណ្ឌ ទរី ពរីរ នៃ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ 

ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះ បយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ សូម សួរ ៖

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ បោលលទ្ធឆិ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ? ( អាលមា៉ា 34:9–១០ ។ សូម ឲ្យ 

សឆិស្សពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី ឲ្យ ពួ្រប្ កសួលរ្រ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បរិបទ នៃ អាលមា៉ា 34:9–១០ សូម ពៃ្យល់ ថា ែ្ម្ពរីរ ទាំងបៃះ ្ ឺជា ខ្្ន្រ នៃ បទសៃ្រថា មួយ ខដល 

អាមូបល្រ ោៃ បធ្វើ ដល់ មៃុស្ស មួយ ក្រុម ខដល បៅ ថា ពួ្រ សាសៃ៍ សូរាំ កាល ោត់ ៃឆិង អាលមា៉ា ោៃ ែឆិតែំ �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ប�ឿ បលើ 

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ បហើយ ខកបចឆិតតេ ។

សូម សរបសរ សំណួរ ខាង បកកាម ោ្រ់ បលើ កាដារ បែៀៃ ឬ ្តេល់ ជា ឯ្រសារ ខច្រ ឲ្យ ពួ្រប្ ៖

• ង្រើអាលរា៉ា៣៤:៩–១០ោំ្ទ្ដល់ងោលលទ្្ិងៅងលើកាដារងខៀនតាមរងបៀបណា?

• ង្រើការលះបរ់ដបបណាខ្លះដដលអាមូងលកបាននិយាយថ្វពុំ្្ប់្ោន់ងទ្?ង្្រុអវែីវពុំ្្ប់

្ោន់?

• ង្រើោក្យសមី្ណាខ្លះដដលពិពណ៌នាអំពីពលិកមមដដល្ពះងយស៊ូវ្្ីស្បានងធវែើស្រាប់ងយើរ?

(សូមពិចារណា្ ូសចំណាំោក្យទាំរងនះងៅក្នញរ្ពះ្ម្ីររបស់អ្នក)។

សូម ខច្រ សឆិស្ស ជា្ូ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ អាៃ អាលមា៉ា 34:9–១០ ជាមួយ ៃឹង នដ ្ ូ របស់ ពួ្រប្ បហើយ ពឆិភា្រសា អំពរី សំណួរ បៅ បលើ 

កាដារបែៀៃ ( ឬ បៅ បលើ ឯ្រសារ ខច្រ ) ។ បកកាយ ពរី មាៃ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស  កោប់ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ 

ទាំងបៃះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បោយ កបធាៃ រព័សុល អឆិម ណឆិលសុៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរ 

នា្រ់  ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ អ្វរី ខដល បលា្រ  ោៃ  បលើ្រ ប�ើង អំពរី របបៀប ខដល ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ  មាៃ  

« ភាព ៃឆិរៃតេរ »  ( អាលមា៉ា 34:១០ ) ។



៣០

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

«ណៅម្ោណរៀបចំម្ពះ្ម្ីរសញ្ញាចាស់ការអនរុវត្នន[ការបរូជាសត្វ]រានកំេត់—រានន័យថាវារាន

ទីបញ្ប់មួយ។វា្ ឺជានធិមធិត្សញ្ញាននការទស្ន៍ទាយមួយអំពីដគ្វាយធួនដ៏ជាក់លាក់របស់ម្ពះណយស៊រូវ

ម្្ីស្ទ។ដគ្វាយធួនរបស់ម្ទង់្ ឺនធិរន្រ—ោមនទីបញ្ប់ណ�ើយ។វាក៏រានភាពនធិរន្រណដលមនរុស្ជាតធិ

ទាំងអស់នឹងម្តរូវបានសណ្គ្រះឲ្យរួចពីណសចក្ីសាលាប់ណដលមធិនណចះចប់ែងណដរ។វារានភាពនធិរន្រក្ញងន័យ

ននការរងទរុក្ដ៏ខាលាំងមហធិរារបស់ម្ទង់។...វារានទំហំអនន្—វាម្តរូវណធ្វើណតម្ង្ត់សម្រាប់មនរុស្

ទាំងអស់។ណហើយណសចក្ីណមតាតាកររុណាននដគ្វាយធួនពម្ងីកមធិនម្តឹមណតដល់ចំនួនមនរុស្ដ៏ណម្ចើនមហធិរា

ប៉រុណណាណះណទប៉រុណន្វាណ្មទាំងដល់ចំនួនដ៏អនន្ននពធិភពណលាកទាំងឡាយណដលម្តរូវបានបណងកើតណោយម្ទង់ែងណដរ។វារាន

ចំនួនអនន្ណលើសពីទំហំននរគ្វាស់ឬការយល់ដឹងខាងសាច់្ មណាមួយរបស់មនរុស្ណៅណទៀត។

«ម្ពះណយស៊រូវ្ ឺជាអង្គណតមួយ្ ត់ណដលអាចែ្ល់នរូវដគ្វាយធួនជានធិរន្រមួយណបបណនាះបានណោយសារម្ទង់បានម្បសរូតមកពី

រាដាយខាងសាច់្ មរានាក់នធិងពីម្ពះវរបធិតាខាងវិញ្ញាេ។ណោយសារណតអំណាចមរតករបស់បងច្ងណតមួយ្ ត់ណនាះ

ម្ពះណយស៊រូវ្ ឺជាអង្គដ៏នធិរន្រ»(រ័សរុលអធិមេធិលសរុន« The Atonement »Ensignណខវិច្ធិកាឆ្នាំ១៩៩៦ទំព័រ

៣៥)។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ បកចើៃ នា្រ់ ពៃ្យល់ ដល់ សឆិស្ស ប្្សង បទៀត ្រ្ននុង ថានា្រ់ អំពរី របបៀប ខដល បុ្្គល មានា្រ់ អាច បកបើ អាលមា៉ា 34:9–១០  

បដើមបរី �ួយ ដល់  មៃុស្ស មានា្រ់ ឲ្យ យល់ អំពរី បហតុ្ល ខដល កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ្ឺជា អង្គ ខត មួយ ្ ត់ ខដល អាច បធ្វើ ដគ្វាយ ធួៃ ោៃ ។

េគ្គទី៤(១០នាទី)

សូម ោ្រ់ បគ្ហាញ រូបភាព ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ 

កពះបយស៊ូវ ្រំពុង  អធឆិសាឋាៃ បៅ្រ្ននុង សួៃ ចបារ ប្តបសមា៉ាៃរី 

( Gospel Art Book ល�រ� 56, សូម បមើល ្ ង ខដរ 

LDS.org ) ៃឆិង ការ ឆ្កាង ( Gospel Art Book 

ល�រ� 5៧, សូម បមើល ្ ង ខដរ LDS.org ) ។

• បខៃថែម ពរី បលើ ការ រងទុ្រខេ សកមាប់ អំបពើ ោប របស់ បយើង បតើ 

កពះ បយស៊ូវ ក្រីស្ទ ោៃ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍  អ្វរីែលែះ  បទៀត ជា ខ្្ន្រ នៃ 

ដគ្វាយធួៃ របស់ កទង់ ? ( សូម សរបសរ ចបមលែើយ របស់ 

សឆិស្ស បៅបលើ កាដារ បែៀៃ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ កបបោ្ ពរីរ ដំបូង នៃ ្រថាែណ្ឌ ទរី 

បួៃ នៃ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយ ធួៃ 

របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ បោយ បសងៃៀម សាងាត់  បហើយ 

រ្រ បមើល ថាបតើ កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ អ្វរីែលែះ បៅ 

អំ�នុង បពល នៃដគ្វាយ ធួៃ របស់ កទង់ ។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ អ្វរី ខដល អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ បៅ ្រ្ននុង 

កបបោ្ ទាំងបៃះ បតើ កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ ដ្រ 

ពឆិបសាធៃ៍ អ្វរីែលែះ ជា ខ្្ន្រ មួយនៃ ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កទង់ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ 

បោលលទ្ធឆិ  ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់្ ួកគ្៖ជាស្្ក

នៃដង្វាេធួៃរបស់ពទង់ព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទ្ ុំពោៃ់សតបាៃ

រងទុក្ខសពមាប់អំគ្ើបាបរបស់គេើងប៉ុគណាណះគទប៉ុសៃ្តពទង់ក៏

បាៃគលើកដាក់មកគលើអង្គពទង់ៃូវការឈឺចាប់ការល្បលួងជំងឺ

គរាោទាំងឡាេរបស់មៃុស្ស្ ងសដរ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល ោំកទ ដល់ បោល លទ្ធឆិ បៃះ ? ( អាលមា៉ា 

៧:១១–១3 ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា  ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ តាម របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ អាលមា៉ា ៧:១១–១3 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល ចង្អនុល 

បគ្ហាញ អំពរី អ្វរី ខដល កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ោៃ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ បៅ អំ�នុង បពល នៃ ដគ្វាយធួៃ របស់ កទង់ ។



៣១

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

• បតើ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ ខដល អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ បហើយ វា ោៃ បគ្ហាញ ថា  កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ោៃ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ អ្វរីែលែះ បៅ អំ�នុងបពល 

នៃ ដគ្វាយធួៃ របស់ កទង់ បនាះ ?

សូម ពៃ្យល់ ថា ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ទាំង បៃះ រួម មាៃ បៅ រាល់ ការ ឈឺចាប់ ការ លំោ្រ ឬ ឧបស្្គ ក្ប់ កបប្ទ ខដល បយើង ៃឹង �ួប បៅ ្រ្ននុង �រីវិត 

របស់ បយើង ។

• បហតុអ្វរី វា ជា បរឿង ដ៏ សំខាៃ់ ខដល កតូវ ដឹង ថា កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ  កទង់ កពះ តកមឆិះោ៉ាង ល្អ ឥត បខាចាះ  ៃូវ ក្ប់ បរឿង ខដល បយើង �ួប បៅ ្រ្ននុង 

�រីវិត បៃះ ?

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា អាលមា៉ា ៧:១២ បបកងៀៃ ថា បហតុ្ល មួយ ខដល កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ រង ទុ្រខេ ្ ឺ បដើមបរី ឲ្យ កទង់ ោៃ កតាស់ ដឹង  

« ថា បតើ កតូវ �ួយ រាកសតេ កទង់ ខបបណា តាម �ំងឺ របស់ ប្ » ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ  បោយ 

ខអលប�ើរ ខ�្ហ្វរី អព័រ ហូ�ឆិៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ អតថែៃព័យ នៃ ោ្រ្យ ្្រូវជួយ៖

«តតរូវជួយ។ណតើអ្កដឹងអំពីអតថែន័យរបស់វាណដរឬណទ?ជាណរឿយៗវាម្តរូវបានណម្បើណៅក្ញងបទ្ម្ីរណដើម្ី

ពធិពេ៌នាអំពីការខ្វល់ខាវាយនធិងម្ពះទ័យទរុកោក់របស់ម្ពះម្្ីស្ទចំណពាះណយើង។តាមពធិតវារានន័យថា

‹រត់ណៅជួយ›។ណតើអ្វីណៅជាវិធីដ៏ររុងណរឿងយ៉ាងពធិតម្បាកដមួយណដើម្ីពធិពេ៌នាអំពីការខធិតខំជាបនាទាន់

របស់ម្ពះអង្គសណ្គ្រះជំនួសឲ្យណយើងណនាះ។សរូម្ីណតណៅណពលម្ទង់ណៅណយើងមករកម្ទង់ណហើយណធ្វើតាម

ម្ទង់ក៏ម្ទង់ពរុំខកខានក្ញងការរត់ណៅជួយណយើងណដរ»(ណជ្ហ្វីអ័រហរូ�ធិន«  Come unto Me  »  
[  Brigham Young University firesideន្ងៃទី២ណខមីនាឆ្នាំ១៩៩៧]ទំព័រ៩,speeches.

byu.edu)។

«ការម្តរូវជួយរានន័យថា‹ការរត់ណៅជួយ›។ខ្ញំសរូមណ្្ងទីបនាទាល់ថាណៅក្ញងភាពភ័យខាលាចរបស់ខ្ញំនធិងណៅក្ញងណរាោរបស់

ខ្ញំម្ពះអង្គសណ្គ្រះពធិតជាបានរត់មករកខ្ញំណមន។ខ្ញំនឹងពរុំអាចណ្្ងអំេរ្រុេដល់ម្ទង់ឲ្យល្មមម្្ប់ម្ោន់សម្រាប់ម្ពះទ័យដ៏

ល្ផ្ទាល់របស់ម្ពះអង្គនធិងការខ្វល់ខាវាយណោយក្ីម្សឡាញ់ណបបណនះបានណ�ើយ»(ណជ្ហ្វីអ័រហរូ�ធិន« He Hath Filled 
the Hungry with Good Things »Ensignណខវិច្ធិកាឆ្នាំ១៩៩៧ទំព័រ៦៦)។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី កោ ខដល ពួ្រប្ ោៃ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ ៃូវ �ំៃួយ ៃឆិង ការ ែ្វល់ ខាវាយ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ។ សូម ពឆិចារណា ឲ្យ សឆិស្ស 

ពរីរ បរី នា្រ់ ខច្រ ចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ ពួ្រប្ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។ អ្ន្រ ្រ៏ ្ ួរ ខច្រ ចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ មួយ បោយ សបងខេប ្ ង 

ខដរ ។

េគ្គទី៥(៥នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី កោ មួយ ខដល ពួ្រប្ កតូវ ោៃ សុំ ឬ ោៃ ចាត់ ឲ្យ បធ្វើ អ្វរីមួយ លំោ្រ បហើយ មាៃ អារម្មណ៍ ថា ពួ្រប្ ពុំ អាច បធ្វើ វា 

បោយ ែលែតួៃ ឯង ោៃ ប�ើយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ ពរីរ នា្រ់ ខច្រចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ពួ្រប្ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរី បួៃ នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3  « ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង  

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល  បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ មួយ 

ខដល ពឆិពណ៌នា អំពរី �ំៃួយ ខដល កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ កបទាៃ ដល់ បយើង ។

• បតើ អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ បសច្រ្រី ខ ល្ែង ការណ៍អ្វរីបៅ ខដល  ពឆិពណ៌នា អំពរី �ំៃួយ ខដល កពះបយសូ៊វ ក រ្ីស្ទ កបទាៃ ដល់ បយើង ? ( សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា្ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ  នៃ ឯកសារងោលននចំងណះ

ចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់្ ួកគ្៖គៅគ្លគេើងមករកពទង់គដាេគសចក្រីជំគៃឿគនាះព្ះអង្គសគ្ង្រះៃឹង្ ពងឹងគេើង

គដើម្បរីឲ្យគេើងអាចសរកបៃ្ទនុករបស់គេើងគ�ើេសគពមចកធិច្ចការសដលគេើងមធិៃអាចគធវើគដាេខលលួៃគេើងបាៃ ) ។

• បតើ អ្ន្រ ធាលាប់ គ្្រ បៅ រ្រ កពះអង្គ សប្គ្រះ បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បហើយ ោៃ ទទួល ្រមាលាំង បដើមបរី កទាំ កទ បៃ្ទនុ្រ មួយ ឬ សបកមច ោៃ 

្រឆិច្ចការ មួយ ខដល អ្ន្រ ពុំ អាច បធ្វើ វា បោយ ែលែតួៃ ឯង ោៃ បៅ បពល ណា ?

េគ្គទី៦(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ងៅងពលងយើរមករក្ទ្រ់ងោយងសចក្ីជំងនឿងនាះ

្ពះអរ្គសង្ង្គាះនឹរព្រឹរងយើរងដើម្ីឲ្យងយើរអាចដរកបន្ញករបស់ងយើរង្ើយសង្មចកិច្ចការដដលងយើរមិនអាចងធវែើងោយខ្លបួន

ងយើរបាន ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បមើល បៅ ្រថាែណ្ឌ ទរី បួៃ នៃ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះ បយស៊ូវ ក្រីស្ទ » 

បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិរួច សួរ ៖



៣២

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល ោំកទ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍   អំពរី បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? 

( បអបធើរ ១២:២៧ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា  ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ តាម របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់អំ ពរី បរិបទ នៃ បទ្ម្ពរីរ បៃះ សូម ពៃ្យល់ ថា បៅ ្រ្ននុង បអបធើរ ១២:២3–២5 ពយាការី មរ៉ូនណ ោៃ បគ្ហាញ 

្រង្វល់ របស់ បលា្រ  ថា ការ សរបសរ របស់ ោត់ ៃឆិង ការ សរបសរ របស់ ពួ្រ ពយាការី ប្្សង បទៀត បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ពុំ អសាចារ្យ ដូច ជា ការ 

សរបសរ របស់ បងកបុស ោ៉ាបរ� បនាះ បទ បហើយ ថា មៃុស្ស ៃឹង បសើច ចំអ្រ ដល់ ការ បបកងៀៃ ៃឆិង ទរីបនាទាល់ របស់ ពួ្រោត់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បអបធើរ ១២:២៧ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល ចង្អនុល បគ្ហាញ 

ថា បៅបពល បយើង ម្រ រ្រ កទង់ បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ បនាះ កពះអង្គសប្គ្រះ ៃឹង ពកងឹង បយើង  បហើយ �ួយ បយើង ឲ្យ សបកមច  ោៃ ្រឆិច្ចការ 

ខដល បយើង មឆិៃ អាច បធ្វើ បោយ ែលែតួៃឯង ោៃ ។

• បតើ អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ ោ្រ្យ  ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ ខដល វា ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា បៅបពល បយើង ម្រ រ្រ កទង់ បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ បនាះ 

កពះអង្គសប្គ្រះ ៃឹង ពកងឹង បយើង  បហើយ �ួយ បយើង ឲ្យ សបកមច ោៃ  ្រឆិច្ចការ ខដល បយើង មឆិៃ អាច បធ្វើ បោយ ែលែតួៃឯង ោៃ ? ( សឆិស្ស 

អាច ៃឹង រ្រ បេើញ ឃ្លា ដូចជា « ្ុណ របស់ បយើង មាៃ ក្ប់កោៃ់ សកមាប់ មៃុស្ស ទាំងអស់ ខដល បនាទាប ែលែតួៃ បៅ ចំបោះ បយើង » 

ៃឆិង « លំោប់ បនាះ បយើង ៃឹង បធ្វើ ឲ្យ អ្វរី ខដល ទៃ់ បែសាយ កាលាយ បៅ ជា ខាលាំង ពូខ្រ ចំបោះ ពួ្រប្ វិញ » ) ។

• បតើ ្ពះ្ុណ ្ ឺជា អ្វរី ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស រ្រ បមើល ៃឆិយម ៃព័យ នៃ ោ្រ្យ ្ពះ្ុណ បៅ ្រ្ននុង បសច្រ្រី ខណនាំ ដល់ បទ្ម្ពរីរ ទាំងឡាយ 

សកមាប់ ជា�ំៃួយ ្រ្ននុង ការ ប្លែើយ ៃឹង សំណួរ បៃះ ) ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ឃ្លា កពះ្ុណ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ្ ឺ  « ល្មម »  មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ? ( កទង់ អាច �ួយ បយើង ឲ្យ ស៊ូកទាំ ឬ យ្រ ឈ្នះ  

រាល់ ការ លំោ្រ ខដល បយើង ៃឹង �ួប កបទះ ) ។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ ចំៃួៃ នៃ របបៀប ខដល កពះអង្គ សប្គ្រះ អាច បធ្វើ ឲ្យ អ្វរី ខដល ទៃ់ បែសាយ កាលាយ បៅ ជា ខាលាំង ពូខ្រ ចំបោះ 

បយើង វិញ ?

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា បទាះជា មរ៉ូនណ មាៃ អារម្មណ៍ ថា ោត់ ៃឆិង ពួ្រ ពយាការី ប្្សង បទៀត បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ មាៃ « ភាព ទៃ់ 

បែសាយ ខាង ការ សរបសរ » ្រ្រី ( បអបធើរ ១២:២3 ) ្រ៏ ការ សរបសរ មួយ ចំៃួៃ របស់ មរ៉ូនណ—រួម បញ្ចចូល ទាំង បអបធើរ ១២:6, បអបធើរ 

១២:២៧ ៃឆិង មរ៉ូនណ ១០:4–5—្ឺ សថែឆិត បៅ ្រ្ននុង ចំបណាម បទ្ម្ពរីរ ខដលកតូវ ោៃ ប្ ដ្រកសង់ ោ៉ាង  ញឹ្រ ញាប់ បំ្ុត បៅ ្រ្ននុង 

កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ បហើយ ោៃ �ួយ មៃុស្ស រាប់ លាៃ នា្រ់ ឲ្យ ែឆិត ម្រ �ឆិត កពះអង្គ សប្គ្រះ ៃឆិង កពះវរបឆិតាសួ្៌ ខដរ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ អាច ៃឹង កតូវការ កពះ្ុណ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ បដើមបរី ពកងឹង ពួ្រប្ ឲ្យ ពួ្រប្ អាច 

កទាំកទ ៃូវ បៃ្ទនុ្រ របស់ ពួ្រប្ បហើយ សបកមច ៃូវ ្រឆិច្ចការ ខដល ពួ្រប្ មឆិៃ អាច បធ្វើ ោ ៃ  បោយ ែលែតួៃ ឯង ។ សូម បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ពួ្រប្ ឲ្យ ម្រ 

រ្រ កពះអង្គ សប្គ្រះ បោយ រាបសា ៃឆិង  បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច ទទួល ោៃ �ំៃួយ ខដល ពួ្រប្ កតូវការ ។

េគ្គទី៧(៥នាទី)

សូម សរបសរ សំណួរ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ង្រើអវែីងៅជាការទ្ទ្ួលខុស្្រូវផ្ទាល់ខ្លបួនរបស់ងយើរក្នញរការទ្ទ្ួលបានពរជ័យ

ននដង្វាយធួនរបស់្ពះងយស៊ូវ្្ីស្?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរី កោំ នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3  « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង  

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល ចបមលែើយ សកមាប់ សំណួរ បៅ 

បលើ កាដារ បែៀៃ ។ សូម អបញ្ើញ សឆិស្សឲ្យ  បរៀបរាប់ អំពរីអ្វរី  ខដល ពួ្រ ប្ រ្របេើញ ។

• បតើ មាកតា ណា មួយ នៃ បសច្រ្រី �ំបៃឿ ខដល �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ អំពរី អ្វរី ខដល បយើង កតូវ បធ្វើ  បដើមបរី ទទួល ោៃ ពរ�ព័យ នៃ ដគ្វាយ ធួៃ 

របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា បធ្វើ បសច្រតេរីបោង បទ ្ ម្ពរីរ មាកតា នៃ បសច្រតេរី �ំបៃឿ ១:3 ៃឆិង ១:4 បៅ ៃឹង 

្រថាែណ្ឌ បៃះ ) ។

អ្ន្រ ្ ួរ ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ បកចើៃ នា្រ់ សូកត បោយ ចង់ដឹង ថាបតើ ពួ្រប្ អាច សូកត មាកតា ទរី បរី ៃឆិង ទរី បួៃ នៃ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បចញ ពរី ការ ចង ចាំ 

ោៃ ខដរ ឬបទ ។

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា កាល ពួ្រប្ បៃតេ សឆិ្រសា បលើ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បនាះ ពួ្រប្ 

ៃឹង បរៀៃ អំពរី បសច្រ្រី �ំបៃឿ បលើ កពះបយសូ៊វ ក្រីស្ទ ៃឆិង ការ ខកប ចឆិតតេ ។ ពឆិធរី បុណ្យ ក�មុ� ទឹ្រ ៃឆិង អំបណាយ ទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ 

ៃឹង កតូវ ោៃ សឆិ្រសា បខៃថែម បទៀត បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ៧ « ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រតេរី សញ្ញានានា » ។



៣៣

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

េគ្គទី៨(១០នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍  ខាង បកកាម បៃះ បោយ ខអលប�ើរ ោលលែឆិៃ បអ្រ អូ្រ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរ 

នា្រ់ ៖

«ណោលការេ៍ទីមួយននដំេឹងល្្ ឺពរុំណមនជា‹ណសចក្ីជំណនឿ›ណទ។ណោលការេ៍ទីមួយននដំេឹងល្

្ឺជា‹ណសចក្ីជំណនឿណៅណលើម្ពះអរាចាស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ›(រាម្តាននណសចក្ីជំណនឿ១:៤)។...

«ណសចក្ីជំណនឿពរុំណកើតណ�ើងណោយខ្សួនឯងណ�ើយ។...វាម្តរូវណតជាណសចក្ីជំណនឿណលើអ្វីមួយឬនរណា

រានាក់»(ោល្ធិនណអកអរូក« Faith in the Lord Jesus Christ »Ensignណខឧសភាឆ្នាំ

១៩៩៤ទំព័រ៩៨)។

• បតើ អ្វរី បៅ ខដល មៃុស្ស  សព្វ ន្ងៃ បៃះ អាច ៃឹង កតូវ ោៃ លបតួង ឲ្យប�ឿ �ំៃួស បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ ពួ្រប្ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ?

សូម ខច្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ ឬ ជា ក្រុម តូចៗ បហើយ ឲ្យ ពួ្រប្ អាៃ បៅ ្រ្ននុង ក្រុម ពួ្រប្ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ពរីរ បកកាម ចំណង ប�ើង « បសច្រ្រី �ំបៃឿ 

បលើ កពះបយសូ៊វ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3  « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បមើល បហើយ ពឆិភា្រសា បៅ ្រ្ននុង ក្រុម របស់ ពួ្រប្ ៃូវ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល អាច �ួយ 

បយើង ឲ្យ យល់ បហតុ្ល ខដល វា មាៃ សារៈសំខាៃ់  បដើមបរី អៃុវតតេ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។

• បតើ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទាំងបៃះ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់  បហតុ្ល ខដល វា មាៃ សារៈសំខាៃ់ បដើមបរីអៃុវតតេ 

បសច្្ររី �ំបៃឿ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ  ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា្ូស ចំណាំ បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ 

្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់្ ួកគ្៖គសចក្រីជំគៃឿរបស់គេើងអាចដឹកនាំគៅរក

គសចក្រីសគ្ង្រះបាៃសតគៅគ្លវាគ្ដាតគៅគលើព្ះគេស៊ូវព្រីស្ទប៉ុគណាណះ ) ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ បផាដាត បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ បយើង  បៅ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើល ្រថាែណ្ឌ ពរីរ ដូច ោនា បកកាម ចំណង ប�ើង « បសច្រ្រី �ំបៃឿ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ បោយ បពល បៃះ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ កាៃ់ ខត កបបសើរ ប�ើង អំពរី របបៀប  

បផាដាត បសច្្ររី �ំបៃឿ របស់ បយើង បៅ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ។

• បតើ អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរីបៅ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ កាៃ់ ខត កបបសើរ ប�ើងអំ ពរី របបៀប  បផាដាត បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ 

បយើងបៅ បលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ? ( អ្ន្រ ្ ួរ ឲ្យ សឆិស្ស ពៃ្យល់ ពរី ចបមលែើយ របស់ ពួ្រ ប្ ) ។

េគ្គទី៩(៥នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ងសចក្ីជំងនឿរបស់ងយើរអាចដឹកនាំងៅរកងសចក្ី

សង្ង្គាះបានដ្រងៅងពលវងផ្ដា្រងៅងលើ្ពះងយស៊ូវ្្ីស្ប៉ុងណាណះ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 3 

« ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះ បយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ 

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? ( បហបលមឆិៃ 

5:១២ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា  ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ តាម របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បហបលមឆិៃ 5:១២ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល ោំកទ ដល់ 

បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ សរបសរ បៅបលើ កាដារ បែៀៃ បៃះ ។

• បតើ អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លាអ្វរីបៅ ខដល ោំកទ ដល់ បោលលទ្ធឆិ ថា បសច្រ្រី�ំបៃឿ របស់ បយើង អាច ដឹ្រនាំ បៅ រ្រ បសច្រ្រីសប្គ្រះ 

ោៃ ខត បៅ បពល ខដល វា បផាដាត បៅបលើ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ បែុបណាណះ ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ  « សង់ ក្ឹះ របស់  »អ្ន្រ  បៅ បលើ « សឆិលា នៃ កពះ ដ៏ បកោសបលាះ នៃ បយើង » មាៃ ៃព័យ ដូចបម្ច ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ោ្រ្យ  « ែ្យល់ ដ៏ ខាលាំង » « កពួញ បៅ ្រ្ននុង ែ្យល់ ្ ួច » ៃឆិង  « កពឆិល ៃឆិង ែ្យល់ � � �្រំណាច »  បៅ ្រ្ននុង ែ្ម្ពរីរ បៃះ 

សំបៅ បៅ បលើ អ្វរី ?

• បតើ អ្ន្រ ោៃ ទទួល ពរ�ព័យ ខបប ណា ខដរ បពល អ្ន្រ ោៃ ែឆិតែំ សាងសង់ ក្ឹះ របស់ អ្ន្រ បៅ បលើ សឆិលា នៃ កពះ ដ៏ បកោស បលាះ របស់ 

អ្ន្រ ្ឺ កពះបយស៊ូវ  ក្រីស្ទ បនាះ ?



៣៤

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

េគ្គទី១០(៥នាទី)

សូម សរបសរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៃូវ បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ មឆិៃ បពញ បលញ ខាង បកកាម បៃះ បោយ ខអល ប�ើរ ខ�្ហ្វរី អព័រ ហូ�ឆិៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម 

នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ។ ( បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ បៃះ មាៃ បៅ្រ្ននុង  « The Peaceable Things of the Kingdom »

Ensign ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១996 ទំពព័រ 83 ) ។

«__________...្ឺស្ិ្រងៅក្នញរចំងណាមោក្យដដលងោរងពញងៅងោយក្ីសរ្ឹមង្ើយងលើកទ្ឹកចិ្រ្—ដមនង្ើយជា

ោក្យងពញងោយភ្ពសុខសាន្បំ្ុ្រ—ងៅក្នញរវក្យសព្ននដំណឹរល្អ»(ដអលង�ើរដជ្្វែីអ័រ្ូ�ិន)។

ចូរ សួរ សឆិស្ស  បតើ ពួ្រប្ ្ ឆិត ថា ោ្រ្យ អ្វរី បៅ ខដល ្ ួរ បៅ ្រ្ននុង ចបនាលាះ បនាះ ។ បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ប្លែើយ បហើយ សូម បំបពញ ចបនាលាះ បនាះ ជាមួយ 

ៃឹង ោ្រ្យ ការដ្បចិ្រ្។

• បតើ ការ ខកប ចឆិតតេ អាច ជា ្រ្រី សង្ឹម ការ បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ៃឆិង ភាពសុែសាៃតេ តាម របបៀប ណា ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរីនា្រ់ ប្ចូរ បវៃ ោនា អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ បរី បកកាម ចំណង ប�ើង  « ការ ខកបចឆិតតេ »  បៅ្រ្ននុង កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 

« ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង 

តាម បហើយ រ្រ បមើល ថា អ្វរី បៅ ជា ភាព បោរបពញ បោយ ្រ្រី សង្ឹម ការ បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ៃឆិង ភាព សុែសាៃតេ អំពរី បោលលទ្ធឆិ នៃ ការ ខកប 

ចឆិតតេ ។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ អ្វរី ខដល បយើង ោៃ អាៃ បតើ អ្វរីបៅ ខដល អាច ជា  ្រ្រី សង្ឹម ការ បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ៃឆិង ភាព សុែសាៃតេ អំពរី ការ ខកប ចឆិតតេ ?

សូម ខ ល្ែង ទរីបនាទាល់ អំពរី ភាព សុែសាៃតេ ៃឆិង ពរ�ព័យ នានា ខដល មាៃ ចំបោះ បយើង មានា្រ់ៗ តាមរយៈ ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ 

កាល បយើង ខកប ចឆិតតេ ពរី អំបពើ ោប របស់ បយើង ។

េគ្គទី១១(១០នាទី)

សូម ពៃ្យល់ ថា បដើមបរី ទទួល ពរ�ព័យ នៃ ការ ខកប ចឆិតតេ បនាះ បយើង កតូវ យល់ ដឹង ថា បតើ ការ ខកប ចឆិតតេ ជា អ្វរី ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ បោយ 

បសងៃៀម សាងាត់ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរី មួយ បកកាម ចំណង ប�ើង « ការ ខកប ចឆិតតេ » បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ 

កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ រ្រ បមើល ៃឆិយម ៃព័យ មួយ នៃ ការដ្បចិ្រ ្។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ អ្វរី ខដល អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ បតើ ការ ខកបចឆិតតេ ជាអ្វរី ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា្ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ 

បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់ពួកង្៖ ការសពបចធិត្ត

្ឺជាការ្ លាស់សពប្ ំៃធិតៃធិងដួងចធិត្ត។វារួមមាៃទាំងការង្កគចញ្ រីអំគ្ើបាបៃធិងការសបរ្ ំៃធិតសកម្ភា្ៃធិងបំេង

ពបាថានារបស់គេើងគៅរកព្ះគ�ើេសពមប្ ៃ្ទៈរបស់គេើងគៅតាមព្ះ្ៃ្ទៈរបស់ពទង ់) ។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ការ ផាលាស់ ខកប ខដល អាច ប្រើត មាៃ បៅ ្រ្ននុង ្ ំៃឆិត ៃឆិង ដួង ចឆិតតេ របស់ បយើង បៅ បពល បយើង ខកប ចឆិតតេ  ? ( បយើង អាច ខ្រខកប 

របបៀប ខដល បយើង បមើល ម្រ  ែលែតួៃ ឯង បមើល បៅកពះ ៃឆិង បទបញ្ញតតេឆិ ខដល បយើង ោៃ រំលង ។ ដួង ចឆិតតេ របស់ បយើង ោៃ ផាលាស់ ខកប បៅ 

្រ្ននុង ៃព័យ ថា បយើង មាៃ បំណង កោថានា ចង់ ែឆិត ម្រ �ឆិត  កពះ បហើយ បធ្វើ បរឿង ល្អ ) ។

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា មាៃ មៃុស្ស មួយ ចំៃួៃ អាច ប�ឿ ថា បយើង កតូវ ខកបចឆិតតេ  កបសឆិៃ  បបើ បយើង កបកពឹតតេ អំបពើ ោប ធំ មួយ —ដូចជា 

ការ រំលង ចបាប់ កពហ្មចារីភាព ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗ ៃូវបសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ ម្រ ពរី ខអលប�ើរ ខៃល អឆិល 

អាៃ់ប�ើរសឆិៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្របមើល ថា បតើ បយើង ្ ួរ ខកបចឆិតតេ ញឹ្រ ញាប់ បែុណាណ ។



៣៥

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

«រានកម្មធិតជាណម្ចើនននភាពសក្ធិសមនធិងណសចក្ីសរុចរិតផ្ទាល់ខ្សួន។ប៉រុណន្ការណម្បចធិត្្ ឺជាពរជ័យមួយ

ចំណពាះណយើងទាំងអស់ោនា។ណយើងរានាក់ៗចាំបាច់ម្តរូវទទួលអារម្មេ៍ដឹងអំពីម្ពះហស្ននក្ីណមតាតាកររុណា

របស់ម្ពះអង្គសណ្គ្រះតាមរយៈការអភ័យណទាសដល់អំណពើបាបរបស់ណយើង។...

«មនរុស្ខ្ះ...អាចនឹងម្តរូវការ‹ការផ្លាស់ប្អូរយ៉ាងធំ[នន]ដួងចធិត្›[អាលរា៉ា៥:១២]ណដើម្ី

ម្ប�មនឹងអំណពើបាបដ៏ធងៃន់ធងៃរនានា។ជំនួយពីថានាក់ដឹកនាំបព្វជធិតភាពរានាក់អាចជាណរឿងដ៏ចាំបាច់។

សម្រាប់មនរុស្ភា្ណម្ចើនការណម្បចធិត្រានភាពសងៃប់សាងាត់ណហើយឯកជនជាការណស្វងរកជំនួយមកពីម្ពះអរាចាស់ម្បចាំ

ន្ងៃណដើម្ីណធ្វើការផ្លាស់ប្អូរណដលចាំបាច់ណែ្ងៗ»(ណនលអធិលអាន់ណឌើរសធិន« Repent . . . That I May Heal You »
EnsignឬLiahonaណខវិច្ធិកាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ៤០–៤១)។

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា  វា មាៃ សារៈសំខាៃ់ ចំបោះ បយើង បដើមបរី ខកប ចឆិតតេ ជា បរៀង រាល់ ន្ងៃ  បោយ ការ ខស្វង រ្រ �ំៃួយ ម្រពរី  កពះអមាចាស់ 

បដើមបរី បធ្វើ ការ ផាលាស់ប្ចូរ ខដល ចាំោច់ ប្្សងៗ ?

េគ្គទី១២(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ការដ្បចិ្រ្្ ឺជាការផ្លាស់ដ្ប្ ំនិ្រនិរដួរចិ្រ្។

វរួមរានទាំរការង្កងចញពីអំងពើបាបនិរការដបរ្ ំនិ្រសកមមភ្ពនិរបំណរ្បាថ្នារបស់ងយើរងៅរក្ពះង្ើយស្មបឆន្ទៈ

របស់ងយើរងៅតាម្ពះឆន្ទៈរបស់្ទ្រ់។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើល បៅ ខ្្ន្រ ខដល មាៃ ចំណង « ការ ខកប ចឆិតតេ » ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះបយសូ៊វ ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ សួរ ៖

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? ( មែូសាយ 3:១9 ។ 

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា  ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ តាម របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មែូសាយ 3:១9 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ថា  ែ្ម្ពរីរ បៃះ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ 

អំពរី ការ បខង្វរ ្ ំៃឆិត ទបង្វើ ៃឆិង បំណង កោថានា របស់ បយើង បៅ រ្រ កពះ បហើយ សកមប ្ ៃ្ទៈ របស់ បយើង តាម កពះទព័យ របស់ កទង់ ។ សូម 

ពៃ្យល់ ថា ឃ្លា  « មៃុស្ស ខាង សាច់ ្ ម » សំបៅ បៅ បលើ បុ្្គល មានា្រ់ ខដល សថែឆិត បៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព វបង្វង បហើយ ធាលា្រ់ ចុះ—ោៃ ខប្រ 

បចញ  ពរី កពះ—បោយសារ ោត់ « បក�ើស បរើស បដើមបរី បៅ បកកាម ឥទ្ធឆិពល នៃ តណាហា បសច្រ្រី បែង កោថានា បសច្រ្រី បកស្រ ឃ្លាៃ ៃឆិង វិសព័យ 

ខាង សាច់ ្ ម ជា ជាង បៅ បកកាម ការ ោស់បតឿៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ »  ( បសច្រ្រី ខណនាំ ដល់ បទ្ម្ពរីរ ទាំងឡាយ « មៃុស្ស 

ខាង សាច់ ្ ម » ,scriptures.lds.org ) ។ ោ្រ្យ ្ពមងធវែើតាម មាៃ ៃព័យ ថា កប្ល់ ឬ ចុះចូល ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ  « [ កពម បធ្វើ តាម ]  បសច្រតេរី ទូនាមៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ » មាៃៃព័យ ដូចបមតេច ? ( ការបធ្វើ តាម ការ បំ្ុស 

្ំៃឆិត របស់ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បដើមបរី បោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ បហើយ ខកប ចឆិតតេ ពរី អំបពើ ោប របស់ បយើង ) ។

• បោង តាម មែូសាយ 3:១9បតើ ការ កពម បធ្វើ តាម បសច្រតេរី ទូនាមៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ដឹ្រនាំ បយើង ឲ្យ បធ្វើ អ្វរីែលែះ បហើយ ខកបកាលាយ 

ជា អ្វរី ?

• បតើ ែ្ម្ពរីរ បៃះ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ ដល់ បយើង អំពរី របបៀប  សកមប ្ ៃ្ទៈ របស់ បយើង បៅ ៃឹង កពះទព័យ របស់ កពះ ?

អ្ន្រ ្ ួរ ខ្លែង ទរីបនាទាល់ អំពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ ការ គ្្រ បចញ ពរី អំបពើោប ៃឆិង ការ ខបរ ្ ំៃឆិត ស្រម្មភាព ៃឆិង បំណង កោថានា របស់ បយើង 

បៅរ្រ កពះ បហើយ សកមប ្ ៃ្ទៈ របស់ បយើង បៅ តាម កពះ្ៃ្ទៈ  របស់ កទង់ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស រិះ្ឆិត អំពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ អាច បធ្វើ បដើមបរី សកមប 

្ៃ្ទៈ របស់ ពួ្រប្ បៅ ៃឹង កពះទព័យ របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ បោយ  កពម បធ្វើ តាម បសច្្ររី ទូនាមៃរបស់  កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ជាជាង ការ បៃ្ទៃ់ 

តាម មៃុស្ស ខាង សាច់ ្ ម ។ សូមបលើ្រ ទឹ្រចឆិតតេ ពួ្រប្ឲ្យ បធ្វើ ស្រម្មភាព តាម ការបំ្ុស ្ ំៃឆិត ណាមួយ ខដល ពួ្រប្ អាច ទទួល 

ោៃ ។



៣៦

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

លំហាត់អៃុវត្ត(៤០–៥៥នាទរី)

សូម �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ហាត់ អៃុវតតេ បោលការណ៍ ទាំង បរី នៃ ការទទួល ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ—បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ 

ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត បហើយ សួរ សំណួរ បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ បហើយ ពយាោម យល់ដឹង បខៃថែម  តាមរយៈ ធៃធាៃ 

ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ —បោយសារ វា ទា្រ់ទង ៃឹង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ 

្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ ស្រម្មភាព ដូច ខាង បកកាម អាច �ួយ អ្ន្រ ឲ្យ សបកមច ការណ៍ បៃះ ោៃ ។ 

ស្រម្មភាព ទាំងបៃះ អាច កតូវ ោៃ បបកងៀៃ បៅ ន្ងៃ ខតមួយ ឬ បៅ ន្ងៃ ប្្សង ោនា អាកសព័យ បៅបលើ កាលវិភា្ របស់អ្ន្រ ៃឆិង តកមូវការ 

សឆិស្ស របស់ អ្ន្រ ។

លំហាត់ទី១(២០–៣០នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ៃឹ្រ កសនម ថា ពួ្រប្ ជា អ្ន្រ ្ ្សព្វ ្ សាយសាសនា បហើយ មាៃ សាសនា ្ ៃ់ ការី មានា្រ់ ខដល មាៃ ្រង្វល់ ដូច តបៅ បៃះ ៖

« ែញនុំ ប�ឿ បលើ កពះ បែុខៃតេ ែញនុំ ពុំ ប�ឿ បលើ កពះបយស៊ូវ បទ ។ សូម ្រុំ យល់ កច�ំ—ែញនុំ ្ ឆិត ថា កពះបយស៊ូវ ្ ឺជា បុ្្គល ល្អ មានា្រ់ ខដល ោៃ បបកងៀៃ 

មៃុស្ស ក្ប់ ោនា ឲ្យ បចះ កសឡាញ់ ោនា ។ បែុខៃតេ ែញនុំ ពុំ យល់ បសាះ បហតុអ្វរី កពះបយស៊ូវ កតូវ សុ្ត �ំៃួស ឲ្យ អំបពើ ោប របស់ មៃុស្ស ក្ប់ 

ោនា  » ។

• បតើ អ្ន្រ អាច បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ សាសនា ្ ៃ់ ការី មានា្រ់ បៃះ ឲ្យ បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ តាម របបៀប ណា បដើមបរី បោះ កសាយ 

្រង្វល់ បៃះ ?

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ សារល់ របបៀប ខដល ពួ្រប្ អាច �ួយ សាសនា ្ ៃ់ ការី មានា្រ់ បៃះ ឲ្យ ពឆិៃឆិត្យ បមើល ្រង្វល់ របស់ ែលែតួៃ បោយ មាៃ 

ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ សូម សួរ ៖

• បតើ �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្នឆិោឋាៃ អ្វរី បៅ ខដល អ្ន្រ ្ ឆិត ថា សាសនា ្ ៃ់ ការី មានា្រ់ បៃះ អាច មាៃ ខដល វាអាច ដឹ្រនាំ ោត់ ឲ្យ មាៃ ្រង្វល់ ជា្រ់ 

លា្រ់ ដូបច្នះ ?

បៅបលើ កាដារបែៀៃ មាខាង សូម សរ បសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស ។ ចបមលែើយ ទាំងបៃះ អាច រួម មាៃ ដូច ខាង បកកាម  ៖

• ្ពះងយស៊ូវ្្ីស្ពុំដមនជា្ពះរាជបុ្តានន្ពះងនាះងទ្។

• វអយុ្រ្ិធម៌ណាស់ដដលមនុស្សរានាក់្្រូវររទុ្ក្ខជំនួសមនុស្សរានាក់ងទ្ៀ្រងនាះ។្ពះ្ ួរ្ប្ពឹ្រ្ចំងោះ

មនុស្សងសមើភ្ពោនា។

• មនុស្សងលាកពុំបានធ្លាក់ចុះឬវងរវែរងនាះងទ្។

• ខ្ញំអាចបរ់ន ្្លជំនួសអំងពើបាបរបស់ខ្ញំផ្ទាល់បាន។

• ខ្ញំពុំ្្រូវការជំនួយរបស់្ពះអរ្គសង្ង្គាះងដើម្ីខ្ញំបាន្ជះសាអា្រពីអំងពើបាបរបស់ខ្ញំងនាះង�ើយ។

• ្លវិបាកននអំងពើបាបរបស់ខ្ញំ្ ឺពុំធ្ងន់ធ្ងរងពករ្ូ្រដល់រារាំរខ្ញំពីការ្្រ�ប់ងៅវ្រ្រានរបស់្ពះវិញ

ង�ើយ។

សូមសុំ ឲ្យ សឆិស្ស ពៃ្យល់ របបៀប ខដល �ំបៃឿ ៃរីមួយៗ ខដលពួ្រប្  ោៃ សរបសរ បនាះ  អាច ដឹ្រនាំ សាសនា ្ ៃ់ ការី បៃះ ឲ្យ មាៃ ្រង្វល់ នា 

បពល បច្ចនុបបៃ្ន របស់ ែលែតួៃ អំពរី កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ៃឆិង ដគ្វាយធួៃ របស់ កទង់ ។



៣៧

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី ភាព កតឹម កតូវ នៃ �ំបៃឿ ៃឆិង ការ សៃ្នឆិោឋាៃ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ  បៅ ្រ្ននុង ពៃលែឺ នៃ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ដឹង អំពរី ខ្ៃការ 

នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ៃឆិង បសច្រ្រី ពឆិត ខដល ពួ្រប្ ោៃ សឆិ្រសា បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ 

ក្រីស្ទ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា បសច្រ្រី ពឆិត មួយ ចំៃួៃ នៃ ដំណឹងល្អ ខដល អាច ទា្រ់ទង ៃឹង សំណួរ របស់ សាសនា ្ ៃ់ ការី បនាះ ?

សូម សរបសរ ចបមលែើយ ទាំងបៃះបលើ ខ្្ន្រ មាខាងបទៀត នៃ កាដារបែៀៃ ។ វា អាច រួម មាៃ ៃូវ ចបមលែើយ មួយ ចំៃួៃ ដូច ខាង បកកាម  ៖

• ងោយសារអំងពើបាបរបស់ងយើរផ្ទាល់ងនាះងយើរស្ិ្រងៅក្នញរសាថានភ្ពវងរវែរង្ើយធ្លាក់ចុះ។

• ងយើរពុំអាចបរ់ន្្លដល់ការងថ្កោលងទាសចំងោះអំងពើបាបរបស់ងយើរផ្ទាល់ង្ើយលារសរាអា្រងោយ

ខ្លបួនឯរបានងទ្ង្្រុដូងច្នះង្ើយងយើរពុំអាច្្រ�ប់ងៅរស់ងៅក្នញរវ្រ្រានរបស់្ពះជាងរៀររ្ូ្រ។

• ងោយសារដ្រអាកប្កិរិយានិរអ្រ្សញ្ញាណដ៏វិងសសវិសាលរបស់្ទ្រ់ងនាះ្ពះងយសូ៊វ្្ីស្្ ឺជា

អរ្គដ្ររានាក់្ ្រ់ដដលអាចបរ់ន្្លដល់ការងថ្កោលងទាសចំងោះអំងពើបាបរបស់មនុស្សដនទ្បាន។

• ្ពះពុំអាចទ្្រងមើលអំងពើបាបសូម្ីដ្របន្ិចបន្បួចបានង�ើយ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស រំឭ្រ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ចំបណះចំណាៃ ខាង   បោលលទ្ធឆិ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល ពួ្រប្ ោៃ សឆិ្រសា បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ 

ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 3 បោយ រ្រ បមើល បទ្ម្ពរីរ ណា មួយ ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ពឆិត ទាំង ឡាយ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ។ ( ឧទាហរណ៍ 

អាលមា៉ា 34:9–១០ ោំកទ បសច្រ្រី ពឆិត ថា បោយសារ អំបពើ ោប របស់ បយើង ផាទាល់ បយើង សថែឆិត បៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព វបង្វង បហើយ ធាលា្រ់ ចុះ 

បហើយ កតូវ វិនាស កបសឆិៃ បបើ ពុំ ខមៃ បោយសារ ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ បនាះ បទ ) ។ សូម សរបសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស បៅ 

ខ្របរ បសច្រ្រី ពឆិត ខដល កតឹមកតូវ  បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

សូម សួរ  សឆិស្ស ថា បតើ ពួ្រប្ អាច ្ ឆិត បេើញអំ ពរី វ្្គ បទ្ម្ពរីរ  ឬ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ប្្សង បទៀត ណា មួយ ម្រ ពរី ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ របស់ 

សាសនាចក្រ ខដល អាច �ួយ សាសនា ្ ៃ់ ការី មានា្រ់ បៃះ ឲ្យ ពឆិៃឆិត្យ បមើល សំណួរ របស់ ោត់ បោយ មាៃ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប 

ជាៃឆិច្ច មួយ ខដរ ឬ បទ ។ សូម ទុ្រ បពល ឲ្យ សឆិស្ស ខស្វង រ្រ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ ឬ ឧប្ររណ៍ ចលព័ត របស់ ពួ្រប្ ។ សូម ពឆិចារណា ោ្រ់ 

បខៃថែម   វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ឬ ការ បបកងៀៃ ខដល សឆិស្ស រ្រ បេើញ បៅ ៃឹង វ្្គ បទ ្ ម្ពរីរ ប្្សង បទៀត ខដល មាៃ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ។

សូម បំខប្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ បហើយ ឲ្យ ពួ្រប្ ប្ចូរ បវៃ ោនា អៃុវតតេ ជាមួយ ៃឹង នដ ្ ូ របស់ ពួ្រប្ ៃូវ របបៀប ខដល ពួ្រប្ អាច �ួយ ដល់ សាសនា 

្ៃ់ ការី មានា្រ់ បៃះ  ឲ្យ យល់  បហតុ្ល ខដល បយើង ប�ឿ ថា កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ោៃ រង ទុ្រខេ �ំៃួស អំបពើ ោប របស់ បយើង បដើមបរី ឲ្យ បយើង អាច 

កតូវ ោៃ សប្គ្រះ ។

បនាទាប់ ពរី ្ ្ល់ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ពៃ្យល់ បៅ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ អំពរី របបៀប ខដល ពួ្រ ប្ ៃឹង �ួយ ដល់ ៃរណា  

មានា្រ់ ខដល មាៃ ្រង្វល់ បៃះ ។



៣៨

ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

លំហាត់ទី២(២០–២៥នាទី)

បនាទាប់ ពរី រំឭ្រ បោលការណ៍ ខដល ទា្រ់ ទង ៃឹង ការទទួល  ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ  រួច បហើយ  ( បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ 

បសច្រ្រី�ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត បហើយ សួរ សំណួរ បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ បហើយ ពយាោម 

យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ ធៃធាៃ ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ ) សូម ឲ្យ សំបៅ នៃ ឯ្រសារ ខច្រ  ដូច ខាង បកកាម បៃះ ដល់ សឆិស្ស 

មានា្រ់ៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរី មួយ ឮៗ រួច បហើយ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ចំណាយ បពល 5–១០ នាទរី ្ ឆិត បហើយ 

សរបសរ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ ទាំងបនាះ ។

✁
អ្កម្តរូវបានសរុំឲ្យបណម្ងៀនណមណរៀនមួយអំពីដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទណៅក្ញងថានាក់សាលាន្ងៃអាទធិត្យ។រានមធិត្រានាក់ណៅ

ក្ញងថានាក់របស់អ្កបានបគ្ខាំងអ្កណោយសារោត់្ ធិតថាដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ្ ឺជាណរឿងដ៏អសាចារ្យសម្រាប់មនរុស្

ភា្ណម្ចើនប៉រុណន្ោត់ពរុំម្បាកដក្ញងចធិត្ថាវាអាចណកើតរានចំណពាះោត់ណ�ើយពីណម្ពាះោត់បន្ណធ្វើអំណពើបាបដណដលៗម្ងណហើយម្ង

ណទៀតណហើយ្ ធិតថាោត់នឹងពរុំអាចយក�្ះណលើអំណពើបាបណនាះបានណ�ើយ។

១. កាលអ្កខធិតខំបំណពញកធិច្ការរបស់អ្កក្ញងការបណម្ងៀនថានាក់សាលាន្ងៃអាទធិត្យណតើអ្កអាចណលើកទឹកចធិត្មធិត្របស់អ្កឲ្យ

ណធ្វើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿតាមរណបៀបណា?

២. សរូមរំឭកណសចក្ីណ្្ងការេ៍ននណោលលទ្ធិនធិងវ្្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិសម្រាប់ម្ពះ្ម្ីរមរមនណដលណយើង

បានសធិកសាណៅក្ញងម្បធានបទខាងណោលលទ្ធិទី៣«ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ»ណៅក្ញងឯកសារណោលនន

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ។ណតើណសចក្ីណ្្ងការេ៍ននណោលលទ្ធិនធិងវ្្គបទ្ម្ីរណាមួយណដលអ្កនឹងណម្បើណដើម្ី

ជួយដល់មធិត្របស់អ្កឲ្យពធិនធិត្យណមើលកង្វល់របស់ោត់ណោយរានទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្ជានធិច្មួយណហើយយល់ពី

រណបៀបណដលដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះអង្គសណ្គ្រះអាចជួយោត់បាន?

៣. ណតើអ្វីណៅជាវ្្គបទ្ម្ីរឬណសចក្ីណ្្ងការេ៍ណែ្ងណទៀតមកពីថានាក់ដឹកនាំសាសនាចម្កអំពីដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវ

ម្្ីស្ទណដលអាចជួយយរុវជនរានាក់ណនះបាន?(អ្ក្ ួរណស្វងរកធនធាននានាដរូចជាការណបាះពរុម្ែសាយសន្ធិសីទទរូណៅណៅ

ក្ញងទស្នាវដ្ីEnsignឬលីអាហរូណា,ករូនណសៀវណៅណដើម្ីករាលាំងននយរុវជនឬធនធានណែ្ងណទៀតណដលរានណៅណលើ

LDS.org)។

✃
បនាទាប់ ពរី ្ ្ល់ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម បំខប្រ សឆិស្ស ជា ក្រុម ខដល មាៃ ោនា បរី ឬ បួៃ នា្រ់ បហើយ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ ពឆិភា្រសា ពរី ចបមលែើយ របស់ 

ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ បៅ បលើ ឯ្រសារ ខច្រ  បនាះ ។ បនាទាប់ ពរី ពួ្រប្ ោៃ ខច្រ ចាយ ជាមួយ ោនា រួច បហើយ អ្ន្រ អាច បក�ើស សឆិស្ស ពរីរ បរី 

នា្រ់ ឲ្យ ខច្រ ចាយ  អ្វរី ខដល ក្រុម របស់ ពួ្រប្ ោៃ ពឆិភា្រសា ោនា ។
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រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ស្រម្មភាព ដូច ខាងបកកាម កតូវ ោៃ បរៀបចំ ប�ើង  បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ចងចាំ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ 

ខដល មាៃ បៅ ្រ្ននុង កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 3 « ដគ្វាយធួៃ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណាន

ខ្រងោលលទ្្ិ។ បែុខៃ្ អ្ន្រអាច ៃឹង សកមប ស្រម្មភាព បៃះ បដើមបរី ោ្រ់បញ្ចចូល  ៃូវ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ប្្សងបទៀត  

ខដល សឆិស្ស ោៃ បរៀៃ រួច បៅ្រ្ននុង ឆ្នាំ សឆិ្រសា បៃះ ។

សូម ឲ្យ សំបៅ នៃ ស្រម្មភាព ្ ្គចូ្្គង ខាង បកកាម បៃះ ដល់ សឆិស្ស មានា្រ់ៗ បហើយ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ ្ ្គចូ ្ ្គង បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ 

សំខាៃ់ៗ នៃ បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ  បៅ ៃឹង វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ខដល ោំកទ ខាលាំង បំ្ុត ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែង 

ការណ៍ បនាះ ។ បនាទាប់ ពរី ្ ្ល់ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម បមើល ចបមលែើយ កតឹមកតូវ ៖ (១) ែ, (២) េ, (3) ង, (4) ្, (5) ្រ ។

✁

ណសចក្ីណ្លងក្រេ៍សំខាន់ៗថនណោលលទ្ធិ េគ្គចំណេះចំណានខាង

ណោលលទ្ធិ

_____១.ជាចំណេកននដគ្វាយធួនរបស់ម្ទង់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទមធិនម្តឹមណតរងទរុក្សម្រាប់អំណពើ

បាបរបស់ណយើងប៉រុណណាណះណទប៉រុណន្ម្ទង់ណ្មទាំងបានណលើកមកោក់ណលើម្ពះអង្គម្ទង់នរូវការ�ឺចាប់

ការល្សួងជំងឺនធិងណរាោទាំងឡាយរបស់មនរុស្ណលាកទាំងអស់ណទៀតែង។

_____២.វារានណតតាមរយៈម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទប៉រុណណាណះណដលណយើងអាចម្តរូវបានសណ្គ្រះណោយ

សារម្ទង់្ ឺជាអង្គណតមួយ្ ត់ណដលអាចណធ្វើដគ្វាយធួនដ៏នធិរន្រនធិងអស់កល្ជានធិច្ណនះសម្រាប់

មនរុស្ណលាកបាន។

_____៣.ណៅណពលណយើងមករកម្ទង់ណោយណសចក្ីជំណនឿណនាះម្ពះអង្គសណ្គ្រះនឹងពម្ងឹងណយើង

ណដើម្ីឲ្យណយើងអាចណរកបន្ទញកណហើយសណម្មចបានកធិច្ការណដលណយើងមធិនអាចណធ្វើណោយខ្សួនណយើង

បាន។

_____៤.ណសចក្ីជំណនឿរបស់ណយើងអាចដឹកនាំណៅរកណសចក្ីសណ្គ្រះណតណៅណពលណដលវាណផ្ដាតណៅ

ណលើម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទប៉រុណណាណះ។

_____៥.ការណម្បចធិត្្ឺជាការផ្លាស់ប្អូរមួយក្ញង្ ំនធិតនធិងដួងចធិត្។វារួមរាននរូវការគ្កណចញពី

អំណពើបាបនធិងការណបរ្ ំនធិតសកម្មភាពនធិងបំេងម្បាថានារបស់ណយើងណៅរកម្ពះណហើយសម្មបឆន្ទៈ

របស់ណយើងណៅតាមម្ពះឆន្ទៈរបស់ម្ទង់។

 ក. ម៉រូសាយ៣:១៩

ខ.អាលរា៉ា

៧:១១–១៣

្. ណហណលមធិន៥:១២

�.អាលរា៉ា

៣៤:៩–១០

ង. ណអណធើរ១២:២៧

✃
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ដគ្វាយ្ួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

លំហា�់អនុវ�្
អ្នកម្�រូវបានសុំឲ្យបណម្ងៀនណមណរៀនមួយអំពីដគ្វាយ្ ួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទណៅក្នញងថានាក់សាលាដ្ងៃអាទធិ�្យ។ម្នមធិ�្ម្នាក់ណៅក្នញងថានាក់របស់អ្នកបានបគ្ខាំងអ្នកណោយសារោ�់្ ធិ�

ថាដគ្វាយ្ួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ្ ឺជាណរឿងដ៏អសាចារ្យសម្ម្ប់មនុស្ភា្ណម្ចើនប៉ុខន្ោ�់ពុំម្បាកដក្នញងចធិ�្ថាវាអាចណកើ�ម្នចំណោះោ�់ណ�ើយពីណម្ោះោ�់បន្ណ្្ើអំណពើបាប

ដខដលៗម្ងណ�ើយម្ងណទៀ�ណ�ើយ្ ធិ�ថាោ�់នឹងពុំអាចយកឈ្នះណលើអំណពើបាបណន្ះបានណ�ើយ។

១.កាលអ្នកែធិ�ែំបំណពញកធិច្ការរបស់អ្នកក្នញងការបណម្ងៀនថានាក់សាលាដ្ងៃអាទធិ�្យណ�ើអ្នកអាចណលើកទឹកចធិ�្មធិ�្របស់អ្នកឲ្យណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿតាមរណបៀបណា?

២.សរូមរំឭកណសចក្ីខ្្ងការេ៍ដនណោលលទ្ធិនធិងវ្្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិសម្ម្ប់ម្ពះ្ម្ីរមរមនខដលណយើងបានសធិកសាណៅក្នញងម្បធានបទខាងណោលលទ្ធិទី៣

«ដគ្វាយ្ ួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ»ណៅក្នញងឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ។ណ�ើណសចក្ីខ្្ងការេ៍ដនណោលលទ្ធិនធិងវ្្គបទ្ម្ីរណាមួយខដលអ្នក

នឹងណម្បើណដើម្ីជួយដល់មធិ�្របស់អ្នកឲ្យពធិនធិ�្យណមើលកង្ល់របស់ោ�់ណោយម្នទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្ជានធិច្មួយណ�ើយយល់ពីរណបៀបខដលដគ្វាយ្ ួនរបស់ម្ពះអង្គ

សណ្គ្គាះអាចជួយោ�់បាន?

៣.ណ�ើអ្ីណៅជាវ្្គបទ្ម្ីរឬណសចក្ីខ្្ងការេ៍ណ្្ងណទៀ�មកពីថានាក់ដឹកន្ំសាសន្ចម្កអំពីដគ្វាយ្ ួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទខដលអាចជួយយុវជនម្នាក់ណនះបាន?(អ្នក្ ួរ

ខស្ងរក្ នធានន្ន្ដរូចជាការណបាះពុម្្ សាយសន្នធិសីទទរូណៅណៅក្នញងទស្ន្វដ្ីEnsignឬលីអាហូណា,ករូនណសៀវណៅគ�ើម្ីកម្លាំងនៃយុវជៃឬ្ នធានណ្្ងណទៀ�ខដល

ម្នណៅណលើLDS.org)។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ដគ្វាយ្ួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

រំឭកវ្្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍េំខាន់ៗននសោលលទ្ធិ វគ្គចំសណះចំណានខាងសោលលទ្ធិ

_____១.ជាចំខេកដនដគ្វាយ្ ួនរបស់ម្ទង់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទមធិនម្�ឹមខ�រងទុក្ខសម្ម្ប់អំណពើបាប

របស់ណយើងប៉ុណណាណះណទប៉ុខន្ម្ទង់ខ្មទាំងបានណលើកមកោក់ណលើម្ពះអង្គម្ទង់នរូវការឈឺចាប់

ការល្លួងជំងឺនធិងណរាោទាំងឡាយរបស់មនុស្ណលាកទាំងអស់ណទៀ�្ ង។

_____២.វាម្នខ�តាមរយៈម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទប៉ុណណាណះខដលណយើងអាចម្�រូវបានសណ្គ្គាះណោយសារម្ទង់

្ឺជាអង្គខ�មួយ្ �់ខដលអាចណ្្ើដគ្វាយ្ ួនដ៏នធិរន្រនធិងអស់កល្ជានធិច្ណនះសម្ម្ប់មនុស្

ណលាកបាន។

_____៣.ណៅណពលណយើងមករកម្ទង់ណោយណសចក្ីជំណនឿណន្ះម្ពះអង្គសណ្គ្គាះនឹងពម្ងឹងណយើងណដើម្ីឲ្យ

ណយើងអាចខរកបន្ទញកណ�ើយសណម្មចបានកធិច្ការខដលណយើងមធិនអាចណ្្ើណោយែ្លួនណយើងបាន។

_____៤.ណសចក្ីជំណនឿរបស់ណយើងអាចដឹកន្ំណៅរកណសចក្ីសណ្គ្គាះខ�ណៅណពលខដលវាណ្ដា�ណៅណលើ

ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទប៉ុណណាណះ។

_____៥.ការខម្បចធិ�្្ឺជាការ្លាស់ប្អូរមួយក្នញង្ ំនធិ�នធិងដួងចធិ�្។វារួមម្ននរូវការគ្កណចញពី

អំណពើបាបនធិងការខបរ្ ំនធិ�សកម្មភាពនធិងបំេងម្បាថានារបស់ណយើងណៅរកម្ពះណ�ើយ

សម្មបឆន្ទៈរបស់ណយើងណៅតាមម្ពះឆន្ទៈរបស់ម្ទង់។

ក. ម៉រូសាយ៣:១៩

ែ. អាលម្ោ៧:១១–១៣

្. ណ�ណលមធិន៥:១២

�.អាលម្ោ៣៤:៩–១០

ង. ណអណ្ើរ១២:២៧

រំឭកវ្្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍េំខាន់ៗននសោលលទ្ធិ វគ្គចំសណះចំណានខាងសោលលទ្ធិ

_____១.ជាចំខេកដនដគ្វាយ្ ួនរបស់ម្ទង់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទមធិនម្�ឹមខ�រងទុក្ខសម្ម្ប់អំណពើបាបរបស់ណយើង

ប៉ុណណាណះណទប៉ុខន្ម្ទង់ខ្មទាំងបានណលើកមកោក់ណលើម្ពះអង្គម្ទង់នរូវការឈឺចាប់ការល្លួងជំងឺ

នធិងណរាោទាំងឡាយរបស់មនុស្ណលាកទាំងអស់ណទៀ�្ ង។

_____២.វាម្នខ�តាមរយៈម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទប៉ុណណាណះខដលណយើងអាចម្�រូវបានសណ្គ្គាះណោយសារម្ទង់្ ឺជា

អង្គខ�មួយ្ �់ខដលអាចណ្្ើដគ្វាយ្ ួនដ៏នធិរន្រនធិងអស់កល្ជានធិច្ណនះសម្ម្ប់មនុស្ណលាក

បាន។

_____៣.ណៅណពលណយើងមករកម្ទង់ណោយណសចក្ីជំណនឿណន្ះម្ពះអង្គសណ្គ្គាះនឹងពម្ងឹងណយើងណដើម្ីឲ្យណយើង

អាចខរកបន្ទញកណ�ើយសណម្មចបានកធិច្ការខដលណយើងមធិនអាចណ្្ើណោយែ្លួនណយើងបាន។

_____៤.ណសចក្ីជំណនឿរបស់ណយើងអាចដឹកន្ំណៅរកណសចក្ីសណ្គ្គាះខ�ណៅណពលខដលវាណ្ដា�ណៅណលើ

ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទប៉ុណណាណះ។

_____៥.ការខម្បចធិ�្្ឺជាការ្លាស់ប្អូរមួយក្នញង្ ំនធិ�នធិងដួងចធិ�្។វារួមម្ននរូវការគ្កណចញពីអំណពើបាប

នធិងការខបរ្ ំនធិ�សកម្មភាពនធិងបំេងម្បាថានារបស់ណយើងណៅរកម្ពះណ�ើយសម្មបឆន្ទៈរបស់

ណយើងណៅតាមម្ពះឆន្ទៈរបស់ម្ទង់។

ក. ម៉រូសាយ៣:១៩

ែ. អាលម្ោ៧:១១–១៣

្. ណ�ណលមធិន៥:១២

�.អាលម្ោ៣៤:៩–១០

ង. ណអណ្ើរ១២:២៧



៤០

ការសាដារណ�ើងវិញ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។ 

បោយសារ ោមៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ សកមាប់ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 4 « ការ សាដារ ប�ើង 

វិញ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបនាះ ស្រម្មភាព ទាំងបៃះ ្ ្ល់ កោៃ់ ខត ជា ការ រំឭ្រ ទូបៅ មួយ អំពរី 

កបធាៃ បទ បៃះ បែុបណាណះ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(២៥នាទរី)

េគ្គទី១(១៥នាទី)

សូម សរបសរ កបធាៃ បទ ខាងបកកាម បៃះ ោ្រ់ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ្ោកាន់កាប់្្រួ្រ្តាការក្្រ់សាសនាការសាដារង�ើរវិញ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ៃឹ្រ កសនម ថា ពួ្រប្ កតូវ ោៃ សុំ ឲ្យ ពៃ្យល់ កបធាៃ បទ ទាំងបៃះ ម្ង មួយៗ បៅ ដល់ មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល ពុំ ខមៃ ជា សមា�ឆិ្រ 

សាសនាចក្រ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ពៃ្យល់ បោយ សបងខេប ៃូវ អតថែៃព័យ នៃ កបធាៃ បទ ៃរីមួយៗ ។ កបសឆិៃ បបើ ចាំ ោច់ អ្ន្រ អាច សុំ 

ឲ្យ សឆិស្ស ដនទ បទៀត  បខៃថែម ៃូវ អ្វរី ខដល សឆិស្ស ទាំង បៃះ ោៃ ពៃ្យល់ ។

សូម បគ្ហាញ វីបដអូ  «  Dispensations:  The Pattern of Apostasy and Restoration  (  កោ កាៃ់ 

កាប់ កតួត កតា  ៖  ្ៃលែង នៃ ការ ្របត់ សាសនា ៃឆិង ការ សាដារ ប�ើង វិញ  )   »  ( 6:48 ) ខដល មាៃ បៅ បលើ LDS.org ។ 

វីបដអូ បៃះ បកបើ វ្្គ មាតឆិកា ជាបកចើៃ បៅ ្រ្ននុង « ការ ្របត់ សាសនា » ៃឆិង « កោ កាៃ់ កាប់ កតួត កតា »  នៃ កបធាៃ បទ ទរី 4 « ការ សាដារ ប�ើង 

វិញ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ អ្ន្រ អាច បគ្ហាញ វីបដអូ ទាំង កសុង ខត ម្ង ឬ អ្ន្រ អាច ផាអា្រ តាម 

បពល  បដើមបរី សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ពៃ្យល់ អំពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ្រំពុង បរៀៃ ។

បនាទាប់ ពរី វីបដអូ បៃះ  សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើលកតួសៗនៃ វ្្គ « ការ ្របត់ សាសនា » ៃឆិង « កោ កាៃ់ កាប់ កតួត កតា » នៃ កបធាៃ បទ ទរី 4 

បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ ( កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ មឆិៃ អាច បគ្ហាញ វីបដអូ បៃះ ោៃ អ្ន្រ អាច អាៃ វ្្គ 

ទាំង បៃះ រួម ោនា ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ) ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស រ្រ បមើល ឃ្លា ឬ ្ ំៃឆិត នានា ខដល �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ យល់អំពរី កបធាៃ បទ ទាំង បៃះ 

ឲ្យ កាៃ់ខត ចបាស់ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត អំពរី ការ្ូស ចំណាំ ឃ្លា ទាំងបៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្រិបស់ ពួ្រប្ ។

• បតើ  អ្ន្រ ទទួល ោៃ ្ ំៃឆិត បខៃថែម បទៀត អ្វរី ែលែះ អំពរី កបធាៃ បទ ទាំង បរី បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ បៃះ ?

• ( កបសឆិៃ បបើ សឆិស្ស ោៃ បមើល វីបដអូ ) បតើ ្ ៃលែង អ្វរី ែលែះ  ខដល អ្ន្រ ោៃ សមារល់ បេើញ ថា ោៃ ប្រើត ប�ើង បៅ ្រ្ននុង កបវតតេឆិ សាកសតេ របស់ 

ពឆិ្ព បលា្រ ? បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត  ោ៉ាង ដូច បម្ច ខដរ ៃូវ បរឿង កបដូច អំពរី ទឹ្រ ទា្រ់ ទង ៃឹង ការ ្របត់ សាសនា ៃឆិង កោ កាៃ់ កាប់ កតួត កតា ?

• បហតុ អ្វរី វា មាៃ សារៈ សំខាៃ់ ចំបោះ បយើង ខដល កតូវ យល់ ដឹង ថា បនាទាប់ ពរី ពួ្រ សាវ្រ របស់ កពះអមាចាស់ ោៃ សាលាប់ បនាះ ពឆិ្ពបលា្រ 

បៃះ ោៃ ែ្វះ ៃូវ សឆិទ្ធឆិ អំណាច បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង វិវរណៈ តាម រយៈ ពួ្រ ពយាការី ? ( ការ ដឹង  បរឿង បៃះ �ួយ បយើង ឲ្យ យល់អំពរី បសច្រ្រី 

កតូវ ការ សកមាប់ ការ សាដារ ប�ើង វិញ នៃ ដំណឹងល្អ បៅ ន្ងៃ ចុង បកកាយ បៃះ ) ។

• បតើ ចំណុច ពឆិបសស អំពរី កោ កាៃ់ កាប់ កតួត កតា របស់ បយើង នា បពល បច្ចនុបបៃ្ន បៃះ ជា អ្វរី បៅ ?



៤១

ការសាដារណ�ើងវិញ

េគ្គទី២(១០នាទី)

ចូរ ោ្រ់ បគ្ហាញ រូបភាព ការៃឆិមឆិតតេ ដំបូង ( Gospel Art 
Book [ ឆ្នាំ ២០០9 ] ល�រ� 9០, សូម បមើល ្ ង ខដរ 

LDS.org ) ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ពៃ្យល់ អំពរី អ្វរី ខដល ោៃ 

ប្រើត ប�ើង បៅ្រ្ននុង រូបភាព បនាះ ។

• បតើ ពឆិ្ពបលា្រ បៅ សព្វ ន្ងៃ បៃះ មាៃ ភាព ែុស ខបលែ្រ ខបប 

ណា បោយសារ ខត កពឹតតេឆិការណ៍ បៃះ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ផាលាស់ បវៃ ោនា អាៃ ឮៗ ៃូវ ខ្្ន្រ នៃ 

្រថាែណ្ឌ បរី ដំបូង នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិទរី 4 « ការ 

សាដារ ប�ើង វិញ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណាន

ខ្រងោលលទ្្ិ។ សូមឲ្យ  សឆិស្ស ប្្សង បទៀត ប្្ទៀង តាម រ្រ 

បមើល កពឹតតេឆិការណ៍ នានា បខៃថែម ពរី បលើ ការ ៃឆិមឆិតតេ ដំបូង របស់ 

យែូខសប ស្ម៊ីធ ខដល ជា ខ្្ន្រ ដ៏ សំខាៃ់  នៃ ការ សាដារ ប�ើង វិញ នៃ 

ដំណឹងល្អ របស់ កពះអមាចាស់ បៅ ន្ងៃ ចុង បកកាយ បៃះ ។

• បតើ កពឹតតេឆិការណ៍ សំខាៃ់ៗ ប្្សង បទៀត ណា ែលែះ ខដល ោៃ 

ប្រើត ប�ើងខដល ជា ខ្្ន្រ នៃ ការ សាដារ ប�ើង វិញ នៃ ដំណឹងល្អ 

បៅ ន ង្ៃ ចុង បកកាយ បៃះ ? ( កាល សឆិស្ស ប្លែើយ អ្ន្រ អាច 

ោ្រ់ បគ្ហាញ រូប ភាព ដូច តបៅ បៃះ ៖ យែូខសប ស្ម៊ីធ 

ទទួល ផាទាំង ចំណារ មាស [ សូម បមើល LDS.org ] , 

យែូហាៃ ោទរីស្ទ  កប្ល់ បព្វ�ឆិតភាព បអើរ៉ុៃ [ Gospel 
Art Book ល�រ� 93, សូម បមើល ្ ង ខដរ LDS.
org ], ការ សាដារ បព្វ�ឆិតភាព មឆិល្រីសសាខដ្រ ប�ើង វិញ 

[ Gospel Art Book ល�រ� 94, សូម បមើល ្ ង ខដរ 

LDS.org ] ៃឆិង រូបភាព មួយ នៃ ការ បរៀបចំ 

សាសនាចក្រ ) ។

• បតើ កពឹតតេឆិការណ៍ ទាំងបៃះ ៃរីមួយៗចាំោច់ បៅ ្រ្ននុង ការ សាដារ 

ប�ើង វិញ នៃ ដំណឹងល្អ  បៅបលើ ខ្ៃ ដរី ោ៉ាង ដូចបម្ច ?

• សូម ្រត់ ចំណាំ កបបោ្ ចុង បកកាយ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទរី 

ពរីរ នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 4 « ការ សាដារ ប�ើង 

វិញ » ។ បតើ កពះ ្ ម្ពរីរ មរមៃ ្ ឺជា  « សា្រ្សរី មួយ នៃ ការ 

បៅ ជា ពយាការី របស់ យែូខសប ស្ម៊ីធ »  តាម របបៀប ណា ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរី បួៃ នា្រ់ បក�ើស យ្រ កពឹតតេឆិការណ៍ មួយ បហើយ ពៃ្យល់ អំពរី របបៀប ខដល វា ោៃ មាៃ ឥទ្ធឆិពល បៅបលើ �រីវិត របស់ ពួ្រប្ ។ 

អ្ន្រ ្រ៏ ្ ួរ ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី កពឹតតេឆិការណ៍ ទាំង បៃះ ខដរ ។



៤២

ការសាដារណ�ើងវិញ

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៃះ អាច �ួយ 

សឆិស្ស ឲ្យ រំឭ្រ  បសច្្ររី ខ ល្ែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ 

បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ ចំបណះ ចំណាច ខាង បោលលទ្ធឆិ បហើយ 

�ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ចងចាំ  បសច្រ្រី បោង នៃ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ទាំង 

បនាះ ។

ដំបូង សូម បក�ើស វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទឆិ្ធ 

បកចើៃ បំ្ុត ១០ ខដល សឆិស្ស ោៃ សឆិ្រសា ពរីមុៃ រួច បហើយ 

ខដល អ្ន្រ ចង់ ឲ្យ ពួ្រប្ រំឭ្រ ប�ើង វិញ ។ បនាទាប់ ម្រ សូម 

សរបសរ បសច្រ្រី បោង បទ្ម្ពរីរ សកមាប់ វ ្្គ បទ្ម្ពរីរ 

ៃរីមួយៗ បៅ បលើ ក្រោស មួយ សៃលែឹ្រ ោច់ បោយ ខ�្រ ពរី 

ោនា ។ រួច ោ្រ់ ក្រោស បនាះ បៅ បលើ ឥដ្ឋ ឬ បឆិទ វា បៅ បលើ 

�ញ្ជាំង ខដល សឆិស្ស អាច បមើល បេើញ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស កបមូល ក្រោស បនាះ ។ សូម រំឭ្រ បសច្រ្រី 

បោង ទាំងបនាះ រួម ោនា បោយ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ពៃ្យល់ អំពរី 

បោលលទ្ធឆិ ឬ បោលការណ៍ មួយ ខដល វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ 

ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ បបកងៀៃ ។

សូម ពៃ្យល់ ថា អ្ន្រ ៃឹង កោប់  ឃ្លា ្ ៃលែឹះ មួយ ( សូម បកបើ ឃ្លា 

បៅ ្រ្ននុង ការដណនាំននងសចក្ីងយារចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ ិ) បហើយ កាល ណា សឆិស្ស ចង្អនុល ឬ បែះ ក្រោស 

ខដល មាៃ បសច្រ្រី បោង កតឹមកតូវ ភាលាម អ្ន្រ ៃឹង កោប់ ឃ្លា 

្ៃលែឹះ មួយ សកមាប់ វ ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ 

បទៀត ។ អ្ន្រ អាច ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ ការ រួម ោនា បដើមបរី ចង្អនុល ឬ បែះ 

បសច្រ្រី បោង កតឹមកតូវ ជា បកចើៃ តាម ខដល ពួ្រប្ អាច បធ្វើ 

ោៃ បៅ ្រ្ននុង បពល បវលា ្រំណត់ មួយ ( ដូចជា 9០ វិនាទរី 

ជាបដើម ) ។ សឆិស្ស អាច បធ្វើ ស្រម្មភាព បៃះ ម្ង បទៀត បដើមបរី 

សា្រលបង ទទួល ោៃ ពឆិៃ្ទនុ ល្អ ជាង ។ អ្ន្រ ្រ៏ អាច ្រំណត់ 

ចំៃួៃ បែះ ខដល សឆិស្ស មានា្រ់ អាច បធ្វើ ោៃ ្ ង ខដរ បដើមបរី បបងកើៃ 

ចំៃួៃ ចូល រួម ពរី សំណា្រ់ សឆិស្ស ក្ប់ ោនា ។

សូម ពឆិចារណា បធ្វើ ស្រម្មភាព បៃះ ម្ង បទៀត បៅ ន្ងៃ ប្្សង 

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ចងចាំ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង បោលលទ្ធឆិ ខដល វា បបកងៀៃ ។



៤៣

ពួកពយាការីនធិងវិវរេៈ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។ 

បោយសារ ោមៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ សកមាប់ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 5 « ពួ្រពយាការី ៃឆិង 

វិវរណៈ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបនាះ ស្រម្មភាព ទាំងបៃះ ៃឹង ្ ្ល់ ឲ្យ ជា ការ រំឭ្រ ទូបៅ មួយ អំពរី 

កបធាៃ បទ បៃះ ខត បែុបណាណះ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(១៥នាទរី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ លំហាត់ ខាង បកកាម បៃះ ។ អ្ន្រ អាច សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ លំហាត់ បៃះ ខត មានា្រ់ ឯង ឬ ជា ក្រុម តូចៗ ។

✁
ពួកពយាក្រីនធិងេិេរេៈ

១. ម្តរូវឬខរុស៖ពយាការីរានាក់ណ្្ងតំណាងឲ្យម្ពះ។

២. ណតើបរុ្្គលរានាក់កាលាយជាពយាការីតាមរណបៀបណា?

៣. ម្តរូវឬខរុស៖ពរុំណមនពយាការីទាំងអស់សរុទ្ណតណ្្ងទីបនាទាល់អំពីម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទណនាះណទ។

៤. ណតើដរូចណម្ចណដលណៅថាវិវរេៈ?

៥. ម្តរូវឬខរុស៖មនរុស្បានណរៀបចំសាសនាចម្ករបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទបនាទាប់ពីម្ទង់បានសរុ្តណហើយរានម្ពះជន្មរស់

ណ�ើងវិញ។

៦. ម្តរូវឬខរុស៖ម្បធានសាសនាចម្ក្ឺជាបរុ្្គលណតរានាក់្ ត់ណៅណលើណែនដីណនះណដលរានសធិទ្ធិអំណាចទទួលវិវរេៈ

សម្រាប់សាសនាចម្កទាំងមរូល។

៧. ណម្រៅពីម្បធានសាសនាចម្កណតើនរណាណែ្ងណទៀតណដលណយើងោំម្ទជាពួកពយាការីពួកអ្កណមើលឆរុតនធិងពួកអ្កទទួល

វិវរេៈ?

៨. សរូមសរណសរណ្មះម្ពះ្ម្ីរចំនួនបួនណដលបណងកើតជាបទោឋានម្ពះ្ម្ីររបស់សាសនាចម្ក។

៩. ណតើនរណាខ្ះអាចទទួលវិវរេៈ?

១០. ម្តរូវឬខរុស៖ណពលខ្ះម្ពះអរាចាស់នឹងម្បទានវិវរេៈផ្ទាល់ខ្សួនដល់មនរុស្ណដលនធិយយម្បឆ្ំងនឹងណសចក្ីពធិតណដល

បានណបើកសណម្ងណដលបានបណម្ងៀនតាមរយៈពួកពយាការីណៅរស់។

✃
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បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ បញ្ចប់ លំហាត់ បនាះ បហើយ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពឆិៃឆិត្យ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ បោយ បោង បៅ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

ទរី 5 « ពួ្រ ពយាការី ៃឆិង  វិវរណៈ » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម រំឭ្រ សំណួរ ៃឆិង ចបមលែើយ 

កតឹមកតូវ ប�ើង វិញ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស បដើមបរី បធ្វើ ឲ្យ កោ្រដ ថា សឆិស្ស ក្ប់ ោនា យល់ ពរី បោលលទ្ធឆិ បនាះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស សួរ សំណួរ ខដល ពួ្រប្ អាច មាៃ អំពរី ពួ្រ ពយាការី ៃឆិង វិវរណៈ ។ កបសឆិៃ បបើ ពួ្រប្ មាៃ សំណួរ ខដល តកមូវ ឲ្យ ចំណាយ 

បពល បវលា បខៃថែម បទៀត អ្ន្រ អាច ឲ្យ សឆិស្ស ខស្វង រ្រ ការ យល់ ដឹង បខៃថែម បទៀត បោយ ែលែតួៃ ឯង បហើយ កោប់ អំពរី ការ កសាវ កជាវ របស់ 

ពួ្រប្ បៅ បមា៉ាង បកកាយ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ខច្រចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ បពល ពួ្រប្ ោៃ ដឹង ថា សាសនាចក្រ នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងបកកាយ កតូវ 

ោៃ ដឹ្រនាំ បោយ ពួ្រ ពយាការី  ខដល បៅ រស់ របស់ កពះ ។ សូម ពឆិចារណា ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ ្ ង ខដរ ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃឮៗ ៃូវ បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ បោយ ខអលប�ើរ រីឆ្ត �រី សកត ( ១9២8–២០១5 ) ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ 

ពរីរ នា្រ់ ដូច ខាង បកកាម បៃះ  ៖

«អំណាចដ៏អសាចារ្យអាចណកើតណ�ើងមកពីការទណន្ទញចាំបទ្ម្ីរ។ការទណន្ទញចាំបទ្ម្ីរមួយ្ឺជា

ការបណងកើតមធិត្ភាពមួយ្ ្មី។វា្ ឺដរូចជាការរកណ�ើញនរូវបរុ្្គល្ ្មីរានាក់ណដលអាចពឹងពាក់បានណៅណពល

ម្តរូវការវាែ្ល់នរូវការបំែរុសនធិងការលួងណលាមម្ពមទាំងជាម្បភពននការជំររុញទឹកចធិត្ណដើម្ីណធ្វើ

ការផ្លាស់ប្អូរណដលចាំបាច់»(រីឆ្ដជីសកត« The Power of Scripture »EnsignឬLiahona
ណខវិច្ធិកាឆ្នាំ២០១១ទំព័រ៦)។

• បោង តាម ខអលប�ើរ សកត បតើ អំណាច ប្រើត មាៃ ចំបោះ មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល ទបៃ្ទញ ចាំ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ដ៏ មាៃ កបបោ�ៃ៍ មួយ តាម 

របបៀប ណា ?

• បតើ បទ្ម្ពរីរ មួយ ខដល ោៃ ទបៃ្ទញ ចាំ ោៃ �ួយ អ្ន្រ បៅ បពល ណា ?

សូម ពៃ្យល់ ថា បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ សឆិកាខាសាលា ជា ទូបៅ  ការ ទបៃ្ទញ ចាំ ពុំ ោៃ បធ្វើ ប�ើង បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ បទ បោយសារបយើង  កតូវការ 

បពល បវលា បដើមបរី សឆិ្រសា កពះ្ម្ពរីរ រួម ោនា ។ បែុខៃតេ សឆិស្ស កតូវ ោៃ អបញ្ើញ ឲ្យ ទបៃ្ទញ ចាំ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បករៅ បមា៉ាង 

សឆិ្រសា ។

សូម សរបសរ បសច្រ្រី បោង បៅ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល សឆិស្ស ោៃ បរៀៃ ្រៃលែង ម្រ អំ�នុង វ្្គ សឆិ្រសា បៃះ បៅ បលើ 

កាដារបែៀៃ ។ កបសឆិៃ បបើ ចាំោច់ សូម ឲ្យ សឆិស្ស រំឭ្រ វ្្គ បទ ្ ម្ពរីរ ៃរីមួយៗ បោយ បោង បៅ បលើ ការដណនាំននងសចក្ីងយារ

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិឬ បោយការ ពឆិភា្រសា មាតឆិកា ៃឆិង អតថែៃព័យ នៃ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ៃរីមួយៗ ជាមួយ ោនា ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស 

មានា្រ់ៗ បក�ើស យ្រ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ មួយ បដើមបរី ទបៃ្ទញ ចាំ បោយ ែលែតួៃ ឯង ។ សូម ទុ្រ បពល ឲ្យ សឆិស្ស សរបសរ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ខដល ពួ្រប្ ោៃ 

បក�ើស បរើស បៅ បលើ ក្រោស ឬ បលើ បព័ណ្ណ បហើយ បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ពួ្រប្ ឲ្យ យ្រ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ តាម ែលែតួៃ រហូត ដល់ ពួ្រប្ ោៃ 

ទបៃ្ទញ វា ចាំ ។ អ្ន្រ ្រ៏ អាច បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ សឆិស្ស ឲ្យ បកបើ ្រម្មវិធរី ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ជា ឧប្ររណ៍ ទបៃ្ទញ ចាំ មួយ ខដរ ។ អ្ន្រ 

អាច ទុ្រ បពល ែលែះ បៅ បមបរៀៃ ខាង មុែ ឲ្យ សឆិស្ស សូកត វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ទាំងឡាយ ខដល ពួ្រប្ ោៃ ទបៃ្ទញ ចាំ បហើយ ខច្រចាយ អំពរី របបៀប 

ខដល វ្្គ បទ្ម្ពរីរ ទាំងបៃះ ោៃ �ួយ ដល់ ពួ្រប្ ។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ពួកពយាការីនធិងវិវរេៈ

ពយាការីនធិងវិវរេៈ
ពួកពយាការីនធិងវិវរណៈ

១. ម្�រូវឬែុស៖ពយាការីម្នាក់ខ្្ង�ំណាងឲ្យម្ពះ។

២. ណ�ើបុ្្គលម្នាក់កាលាយជាពយាការីតាមរណបៀបណា?

៣.ម្�រូវឬែុស៖ពុំខមនពយាការីទាំងអស់សុទ្ខ�ខ្្ងទីបន្ទាល់អំពីម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទណន្ះណទ។

៤. ណ�ើដរូចណម្ចខដលណៅថាវិវរេៈ?

៥. ម្�រូវឬែុស៖មនុស្បានណរៀបចំសាសន្ចម្ករបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទបន្ទាប់ពីម្ទង់បានសុ្�ណ�ើយម្នម្ពះជន្មរស់ណ�ើងវិញ។

៦. ម្�រូវឬែុស៖ម្បធានសាសន្ចម្ក្ឺជាបុ្្គលខ�ម្នាក់្ �់ណៅណលើខ្នដីណនះខដលម្នសធិទ្ធិអំណាចទទួលវិវរេៈសម្ម្ប់សាសន្ចម្កទាំងមរូល។

៧. ណម្រៅពីម្បធានសាសន្ចម្កណ�ើនរណាណ្្ងណទៀ�ខដលណយើងោំម្ទជាពួកពយាការីពួកអ្នកណមើលឆុ�នធិងពួកអ្នកទទួលវិវរេៈ?

៨.សរូមសរណសរណ្មាះម្ពះ្ម្ីរចំនួនបួនខដលបណងកើ�ជាបទោឋានម្ពះ្ម្ីររបស់សាសន្ចម្ក។

៩. ណ�ើនរណាែ្ះអាចទទួលវិវរេៈ?

១០.ម្�រូវឬែុស៖ណពលែ្ះម្ពះអម្ចាស់នឹងម្បទានវិវរេៈ្ ទាល់ែ្លួនដល់មនុស្ខដលនធិយាយម្បឆ្ំងនឹងណសចក្ីពធិ�ខដលបានណបើកសខម្ងខដលបានបណម្ងៀនតាមរយៈពួក

ពយាការីណៅរស់។



៤៥

បព្វជធិតភាពនធិងករូនណសាននបព្វជធិតភាព
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។ 

បោយសារ ោមៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ សកមាប់ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 6 « បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង 

្រូៃបសា នៃ បព្វ�ឆិតភាព » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិស្រម្មភាព ទាំងបៃះ ្ ្ល់ ឲ្យ ជា ការ រំឭ្រ ទូបៅ 

មួយ អំពរី កបធាៃបទ បៃះ ខត បែុបណាណះ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(២០នាទរី)

េគ្គទី១(១០នាទី)

សូម បគ្ហាញ ដល់ សឆិស្ស ៃូវ រូបភាពយុវ�ៃ មានា្រ់ ខដល កតូវ ោៃ 

ខតង តាំង បព្វ�ឆិតភាព ឲ្យ ។

សូម បគ្ហាញ ឬ សរបសរ សំណួរ ខាងបកកាម បៃះ បៅ បលើ 

កាដារបែៀៃ ៖

• បតើ បព្វ�ឆិតភាព ្ ឺ ជា អ្វរី ?

• បតើ ្រូៃបសានៃបព្វ�ឆិតភាព ្ ឺជាអ្វរី ?

• បតើ ៃរណា កាៃ់ ្រូៃបសា នៃបព្វ�ឆិតភាព ?

• បតើ ភាព ែុស ោនា មួយ ចំៃួៃ រវាង សឆិទ្ធឆិ អំណាច នៃ បព្វ�ឆិតភាព បអើរ៉ុៃ ៃឆិង សឆិទ្ធឆិ អំណាច នៃ បព្វ�ឆិតភាព មឆិល្រីសសាខដ្រ មាៃ អ្វរីែលែះ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 6 « បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង ្រូៃបសា នៃ បព្វ�ឆិតភាព » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ រ្រ បមើល បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល ្ ្ល់ ចបមលែើយ សកមាប់ សំណួរ ទាំងបៃះ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ 

ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ រ្រ បេើញ បហើយ ោ្រ់ បខៃថែម សារ ែលែរី ខដល អាច �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ចងចាំ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ បរៀៃ ។

បនាទាប់ ពរី ឲ្យ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស កោប់ អំពរី បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល ពួ្រប្ ោៃ រ្រ បេើញ ខដល ប្លែើយ ៃឹង សំណួរ បៅ 

បលើ កាដារបែៀៃ ។

• បតើ បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង ្រូៃបសា នៃបព្វ�ឆិតភាព មាៃ ភាព ចាំោច់ ោ៉ាង ណា ែលែះ ចំបោះ ខ្ៃការ របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ?

េគ្គទី២(១០នាទី)

សូម បលើ្រ ្រូៃ បសា មួយ ចបគ្កាម ប�ើង ឬ ្ ូរ រូប ្រូៃបសា បៅ បលើ 

កាដារបែៀៃ ។ កបសឆិៃ បបើ ចាំោច់ សូម រំឭ្រ ប�ើង វិញ បោយ 

សបងខេប ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស អំពរី ភាព ែុស ោនា រវាង បព្វ�ឆិតភាព 

ៃឆិង ្រូៃបសា នៃ បព្វ�ឆិតភាព ។

សូម បគ្ហាញ សឆិស្ស ៃូវ វីបដអូ អំពរី សុៃ្ទរ្រថា 

សៃ្នឆិសរីទ ទូបៅ ខែ បមសា ឆ្នាំ   ២០១6  បោយ 

ខអលប�ើរ ខហ្គរី អ៊ី ស្ទរីខវ៉ៃសុៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ ពរីរ 

នា្រ់   «  បតើ ្រូៃបសា ៃឆិង សឆិទ្ធឆិ អំណាច នៃ បព្វ�ឆិតភាព បៅ ឯ 

ណា  ?  »  ពរី នាទរី ០:០០ ដល់ ២:២6 ( បៅ បលើ  LDS.
org ) ។ កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ ពុំ អាច បគ្ហាញ វីបដអូ បៃះ ោៃ សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស បរីបួៃ នា្រ់  ផាលាស់ បវៃ ោនា អាៃ ឮៗ បចញ ពរី ដំបណើរ បរឿង របស់ ខអលប�ើរ ស្ទរីខវ៉ៃសុៃ ដូច ខាងបកកាម ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើល ឬ 

សាដាប់ រ្រ បហតុ្ល ខដល ្រូៃ បសានៃ បព្វ�ឆិតភាព មាៃ សារៈ សំខាៃ់ ចំបោះ ្រូៃបៅ របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ ។



៤៦

បព្វជធិតភាពនធិងករូនណសាននបព្វជធិតភាព

«ម្្ួសារណយើងបានជធិះស្គីណលងតាមចំណណាតយ៉ាងរីករាយណពញមួយន្ងៃណដលឥ�អូវណនះវាណ�ើងកក

អស់។ណពលមកដល់ឡានវិញខ្ញំបានលរូកនដណៅក្ញងណហាណ៉៉ាអាវធំរកករូនណសាពីណហាណ៉៉ាមួយណៅណហា

ណ៉៉ាមួយ។‹ណតើករូនណសាណៅឯណា?›ម្្ប់ោនារង់ចាំករូនណសាណនាះយ៉ាងអន្ទះសា!អា្រុយឡាននធិង

ម្បពន្័ទាំងអស់—រួមទាំងរា៉ាស៊ីនកណ្ដា—បញ្អូល្ ្មណពញរងចាំណតដំណេើរការប៉រុណណាណះប៉រុណន្ណោយោមន

ករូនណសាទាវារឡានណបើកមធិនបានរីឯរា៉ាសី៊នក៏មធិនអាចែ្ល់ថាមពលដល់រ្យន្ណនាះបានណដរ។

«ខេៈណនាះការណផ្តាតសំខាន់បំែរុតរបស់ណយើង្ ឺថាណតើណយើងអាចចរូលក្ញងឡានណហើយទទួលបានភាពកក់ណរៅតាណោយរណបៀប

ណា—សាថានភាពណនាះ—បានជំររុញឲ្យខ្ញំ្ ធិតថាវាម្ោន់ណតជាណមណរៀនមួយប៉រុណណាណះ។ម្បសធិនណបើោមនករូនណសាណទសានានដ

វិស្វកម្មដ៏អសាចារ្យណនះម្ោន់ណតជាការរចនាណែ្កផ្លាស្ទធិចនធិងណដកតរូចតាចណតប៉រុណណាណះ។ណទាះជាឡានរានម្បណយជន៍ណម្ចើនក្ី

ណបើោមនករូនណសាណទវាពរុំអាចដំណេើការបានណ�ើយ។

«កាលណាខ្ញំកាន់ណត្ ធិតអំពីបទពធិណសាធន៍ណនាះការណម្បៀបណធៀបណនះកាន់ណតរានភាពស៊ីជណម្្ចំណពាះខ្ញំ។ខ្ញំស្ប់ណស្ង

ចំណពាះក្ីម្សឡាញ់របស់ម្ពះវបធិតាសួ្៌ណដលម្ទង់រានដល់បរុម្តាបរុម្តីម្ទង់។ខ្ញំ�រណសាងាចអសាចារ្យយ៉ាងខាលាំងចំណពាះការយង

មកជួបនធិងការនធិមធិត្ដ៏មហធិរាអំពីភាពអស់កល្ណដលម្ពះបានម្បទានដល់យ៉រូណសបស្មីធ។ណហើយជាពធិណសសដួងចធិត្ខ្ញំ

ណពារណពញណោយការដឹង្ រុេដ៏ណលើសលរុបចំណពាះការសាតារណ�ើងវិញននសធិទ្ធិអំណាចបព្វជធិតនធិងករូនណសាននបព្វជធិតភាព។ណបើ

ោមនការសាដារណ�ើងវិញណនះណទណនាះណយើងនឹងម្តរូវជាប់ណសាណៅខាងណម្រៅឡានណដលជាមណធយាបាយចាំបាច់ណដើម្ីនាំណយើងម្ត�ប់

ណៅែ្ទះជួបនឹងម្ពះរាតាបធិតាសួោ៌ាជាទីម្សឡាញ់របស់ណយើងវិញ។ការណធ្វើរាល់ពធិធីបរិសរុទ្ននណសចក្ីសណ្គ្រះណដលរានរាោ៌ា

ននណសចក្ីសញ្ញាឲ្យណយើងម្ត�ប់ណៅកាន់វត្រានននម្ពះវរបធិតាណដល្ ង់ណៅសាថានសួ្៌វិញតម្មរូវឲ្យរានការម្្ប់ម្្ងម្តឹមម្តរូវ

តាមរយៈករូនណសាននបព្វជធិតភាព»(ណហ្គរីអ៊ីស្ទីណវ៉នសរុន«ណតើករូនណសានធិងសធិទ្ធិអំណាចននបព្វជធិតភាពណៅឯណា?»

EnsignឬLiahonaណខឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ២៩)។

• បតើ បរឿង បកបៀបបធៀប របស់ ខអលប�ើរ ស្ទរីខវ៉ៃសុៃ �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ កាៃ់ ខត កបបសើរ អំពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ ្រូៃបសានៃ  បព្វ�ឆិតភាព 

ដូច បម្ច ែលែះ ?

• បតើ ឧទាហរណ៍ មួយ ចំៃួៃ នៃ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ខដល កតូវ បធ្វើ ប�ើង បកកាម ការ ដឹ្រនាំ នៃ បុ្្គល មានា្រ់ ខដល កាៃ់ 

្រូៃបសា នៃ បព្វ�ឆិតភាព មាៃ អ្វរីែលែះ ? ( ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ រួម មាៃ ពឆិធរី បុណ្យ ក�មុ�ទឹ្រ ពឆិធរី បញ្ជា្រ់ ការ ខតង តាំង 

បព្វ�ឆិតភាព មឆិល្រីសសាខដ្រ [ សកមាប់ បុរស ] អំបណាយទាៃ ពឆិសឆិដ្ឋ ្រ្ននុង កពះវិហារ បរិសុទ្ធ ៃឆិង ពឆិធរី ្ សារភាជាប់ ្រ្ននុង កពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ [ សូមបមើល កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ៧ « ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រតេរី សញ្ញានានា » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្]ិ ។ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ កតូវ ខត ទទួល ោៃ សឆិទ្ធឆិ អៃុញ្ញាត ពរី ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ បព្វ�ឆិតភាព 

មានា្រ់ ខដល កាៃ់ ្រូៃបសា កតឹមកតូវ ។ សឆិទ្ធឆិ អៃុញ្ញាត ្រ៏ តកមូវ ឲ្យ មាៃ ្ ង ខដរ សកមាប់ ការ ោ្រ់ ប្មះ ៃឆិង ការ កបសឆិទ្ធពរ ដល់ ទារ្រ 

ការ ឧទ្ទឆិស ្ លែង ្ ្នចូរ ការ កប្ល់ ពរ�ព័យ អយ្យបកា ៃឆិងការ បរៀបចំ ការ កបសឆិទ្ធពរ ៃឆិង ការ ខច្រ សាកកាមែង់  ) ។

• បតើ អ្ន្រ ឬ មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល អ្ន្រ សារល់ ធាលាប់ មាៃ ពរ តាមរយៈ សឆិទ្ធឆិ អំណាច បព្វ�ឆិតភាព ឬ ការ បកបើ ្រូៃបសានៃ បព្វ�ឆិតភាព បៅ 

បពល ណា ខដរ ?

សូម ពឆិចារណា ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី សឆិទ្ធឆិ អំណាច បព្វ�ឆិតភាព ៃឆិង ្រូៃបសា នៃ បព្វ�ឆិតភាព ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូម បបងកើត លំហាត់ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ មួយ ។ អ្ន្រ អាច បធ្វើ ្រឆិច្ចការ បៃះ ោៃ បោយ សរបសរ បសច្រ្រី បោង ចំបណះ 

ចំណាៃ ខាង បោលលលទ្ធឆិ បរី បួៃ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ។ សូម ឲ្យ តកមុយ ដល់ សឆិស្ស បោយ កោប់ ពួ្រប្ ឬ សរបសរ វា ោ្រ់ បលើ ក្រោស 

បហើយ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ សរបសរ បសច្រ្រី បោង ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ មួយ ខដល ទា្រ់ទង ៃឹង វា ។ តកមុយ ទាំងឡាយ អាច ជា ឃ្លា 

្ៃលែឹះ ម្រ ពរី ការដណនាំននងសចក្ីងយារចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិឬ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ម្រ ពរី ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ បបើ មឆិៃ ដូបចានាះ បទ អ្ន្រ អាច បបងកើត ជា សាច់ បរឿង ែលែរីៗ ខដល អៃុវតតេ ចំបោះ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ។

សូម ពឆិចារណា រំឭ្រ ប�ើង វិញ ៃូវ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ  ខាង បោលលទ្ធឆិ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ពរីមុៃ បធ្វើ លំហាត់  បៃះ ។ អ្ន្រ អាច ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ 

លំហាត់ បៃះ ប�ើង វិញ ឬ លំហាត់ ប្្សង ជា ខ្្ន្រ នៃ បមបរៀៃ បៅ បមា៉ាង បកកាយ បដើមបរី ឲ្យ ពួ្រប្ អាច ចងចាំ ទរីតាំង នៃ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បនាះ ។



៤៧

ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចក្ីសញ្ញា
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(៤០នាទរី)

េគ្គទី១(១០នាទី)

សូម សរបសរ ោ្រ្យ ពិធីបរិសុទ្ ្បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

• បៅ ្រ្ននុង ដំណឹង ល្អ របស់ កពះបយសូ៊វ ក្រីស្ទ បតើ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ្ ឺជា អ្វរី ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ ្រ្ននុង វ្្គ  « ពឆិធរីបរិសុទ្ធ » នៃ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ៧ « ពឆិធរីបរិសុទ្ធ ៃឆិង 

បសច្្ររីសញ្ញា » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្្សង បទៀត ប្្ទៀង តាម រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ 

ឃ្លា ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ កាៃ់ ខត កបបសើរ ថា អ្វរី បៅ ជា ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ។

• បតើ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ណាមួយ ម្រ ពរី ្រថាែណ្ឌ បៃះ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ កាៃ់ ខត ចបាស់ ថា អ្វរី បៅ ជា ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប�ើង ម្រ កាដារ បែៀៃ បហើយ សរបសរ រាល់ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ ដំណឹងល្អ ខដល ពួ្រប្ អាច ្ ឆិត បេើញ ។ បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ 

បញ្ចប់ បញ្រី របស់ ពួ្រប្ បហើយ សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា ពឆិធរីបរិសុទ្ធ មួយ ចំៃួៃ កតូវ ោៃ បៅ ថា ពឆិធរីបរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ ទរីពរីរ នៃ វ្្គ  ពឆិធរីបរិសុទ្ធ ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្្សង បទៀត ប្្ទៀង តាម រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល អាច 

�ួយ បយើង ឲ្យ យល់ថា អ្វរី បៅ ជា ពឆិធរី បរិសុទ្ធ បហើយ បហតុអ្វរី បយើង កតូវ ការ វា ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ្ូស ចំណាំ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ទាំងបៃះ 

បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិរបស់ ពួ្រប្ ។

• បតើ អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ណាមួយ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ថា អ្វរី បៅ ជា ពឆិធរី បរិសុទ្ធ បហើយ បហតុអ្វរី បយើង កតូវ ការ វា ?

• បតើ ឃ្លា ថា  ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ្ ឺ ចាំោច់ ចំបោះ ភាព តបមកើង ប�ើង  មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ? ( សូម កោ្រដថា សឆិស្ស យល់ 

កបសឆិៃ បបើ ោមៃ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រីសប្គ្រះ បទ បនាះ បយើង ពុំ អាច កាលាយ ដូចជា កពះវរបឆិតា សួ្៌ បយើង ឬ កត�ប់ បៅ រស់ បៅ ្រ្ននុង 

វតតេមាៃ របស់ កទង់ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច ោៃ ប�ើយ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ប�ើង ម្រ កាដារបែៀៃ បហើយ ្ ូរ រូប ផាកាយ មួយ បៅ ខ្របរ ៃឹង បញ្រី ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ៃរីមួយៗ  ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ្រថាែណ្ឌ បួៃ ចុង បកកាយ នៃ វ្្គ  « ពឆិធរីបរិសុទ្ធ» ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀងតាម បហើយ រ្រ បមើល 

ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ  ណា មួយ ខដល ពុំ ោៃ រាប់ បញ្ចចូល បៅ្រ្ននុង បញ្រី បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ បនាះ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស កោប់ ពរី អ្វរី ខដល 

ពួ្រប្ រ្របេើញ ។ កបសឆិៃ បបើ ចាំោច់ សូម ោ្រ់ បខៃថែម ៃូវ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ នានា ្រ្ននុង បញ្រី បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ។

បោយ បកបើ បញ្រី បៅ បលើ កាដារបែៀៃ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ចង្អនុល បគ្ហាញ ពរី ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ខដល ពួ្រប្ ពុំ ោៃ ទទួល បហើយ 

អបញ្ើញ សឆិស្ស ខដល ស្មព័ក្ចឆិតតេ បដើមបរី ពៃ្យល់ ពរី បហតុ្ល ខដល ពួ្រប្ ចង់ ទទួល ោៃ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ទាំងបនាះ ។ ( សូម ោ្រ់បកមាមដល់ 

សឆិស្ស ្រុំ ឲ្យ ខច្រចាយ អ្វរី ខដលជា បរឿង ផាទាល់ែលែតួៃ បព្រ ) ។

សូម ពឆិចារណា ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី ពរ�ព័យ ខដល ប្រើត មាៃ ចំបោះ អ្ន្រ  តាមរយៈ ការ ទទួល ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ 

របស់ ដំណឹងល្អ ។ សូម អបញ្ើញ ឲ្យ សឆិស្ស បៃតេ បរៀបចំ ែលែតួៃ បដើមបរី ទទួល ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ទាំងអស់ ។

េគ្គទី២(១៥នាទី)

សូម ោ្់រ បគ្ហាញ ឬ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ដូច តបៅ បៃះ បហើយ ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ថា បតើ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ បៃះ ែុស ឬ 

កតូវ ៖ បុ្្គល មានា្រ់ អាច ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ ពរី កពះបចសាដា នៃ កពះវិញ្ញាណ  បរិសុទ្ធ ខត បកកាយ បពល ខដល ោត់ ោៃ ទទួល បុណ្យ ក�មុ�ទឹ្រ 

បហើយកតូវ  ោៃ បញ្ជា្រ់ ជា សមា�ឆិ្រ សាសនាចក្រ នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង បកកាយ បែុបណាណះ ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ថា បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ បៃះ ែុស សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរី បួៃ ្រ្ននុង វ្្គ  « ពឆិធរីបរិសុទ្ធ » នៃ 

កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ៧ « ពឆិធរីបរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រ្រីសញ្ញា » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ 



៤៨

ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចកី្សញ្ញា

ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម រ្របមើល ភាព ែុស ោនា រវាង អំបណាយទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ៃឆិង កពះបចសាដា នៃ កពះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ ។

• បោង តាម ្រថាែណ្ឌ បៃះ បតើ អ្វរីបៅ ជា ភាពែុស ោនា រវាង អំបណាយទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ៃឆិង កពះបចសាតា នៃ កពះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ធ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ្ ូសចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ  បោលលទ្ធឆិ បៅ បដើម ្រថាែណ្ឌ ខដល ពួ្រប្ បទើប ោៃ សឆិ្រសា ដូច តបៅ 

បៃះ  ៖ បនាទាប់្ រីបុ្្គលមានាក់បាៃពជមុជទឹកគនាះ្ ួកអ្កកាៃ់ប្វជធិតភា្មធិល្រីសសាសដកមានាក់ឬគពចើៃនាក់បញ្ជាក់ោត់ជាសមាជធិក

នៃសាសនាចពកគ�ើេពប្ល់អំគណាេទាៃនៃព្ះវិញ្ញាេបរិសុទ្ដល់ោត់។ អ្ន្រ ្ ួរ ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា បោយសារ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ 

នៃ ពឆិធរី បញ្ជា្រ់ ្ ឺជា ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្្ររី សប្គ្រះ មួយ វា កតូវ ខត ទទួល ោៃ សឆិទ្ធឆិ អៃុញ្ញាត ម្រ ពរី បុ្្គល មានា្រ់ ខដល កាៃ់ ្រូៃបសា 

បព្វ�ឆិតភាព ខដល ចាំោច់ ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ែ្ម្ពរីរ មួយ ណា ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ពឆិត បៃះ ? ( ៃរីនហ្វ ទរី 3 ២៧:២០ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី 

ការ្ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ បៅ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី ពួ្រប្ កសួលរ្រ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បរិបទ នៃ  ៃរីនហ្វ ទរី 3 ២៧:២០សូម ពៃ្យល់ ថា វា មាៃ ៃូវ បៃ្ទចូល របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ កាល កទង់ ោៃ 

ោង បៅ �ួប បហើយ ោៃ បបកងៀៃ ដល់ ពួ្រ សឆិស្ស របស់ កទង់ បៅ បលើ ទ្វរីប អាបមរិ្រ បនាទាប់ ពរី កទង់ ោៃ សុ្ត បហើយ ោៃ  មាៃ កពះ�ៃ្ម 

រស់ ប�ើង វិញ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វ ទរី 3 ២៧:២០ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម រ្រ បមើល  ពរ�ព័យ ខដល កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ 

សៃយា ចំបោះ �ៃ ខដល ោៃ ក�មុ�ទឹ្រ បហើយ ទទួល អំបណាយ ទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

• បតើ កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ សៃយា អ្វរី ែលែះ ដល់ �ៃ ខដល ោៃ ក�មុ�ទឹ្រ បហើយ ទទួល អំបណាយ ទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ?

• បតើ ការខញ្រ ែលែតួៃ ជា បរិសុទ្ធ មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា សរបសរ ៃឆិយមៃព័យ ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ 

របស់ ពួ្រប្ ខ្របរ ែទរី ២០ ៖ ការ ខញ្រ បចញ ជា បរិសុទ្ធ្ឺ ជា « ដំបណើរ ការ នៃ ការ ខកប កាលាយជា មាៃបសរីភាព ពរីអំបពើោប ោៃ 

បរិសុទ្ធ សាអាតស្អំ ៃឆិង ពឆិសឆិដ្ឋ តាមរយៈ ដគ្វាយធួៃ នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ » [ បសច្រ្រី ខណនាំ ដល់ បទ ្ ម្ពរីរ ទាំង ឡាយ « ការ 

ខញ្របចញ ជា បរិសុទ្ធ » scriptures.lds.org ] ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បោយ កបធាៃ ហឆិៃរី ប៊ី អាវរិង ្រ្ននុង ្ ណៈកបធាៃ ទរីមួយ ។ ចូរ 

សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ របបៀប ខដល បយើង អាច ដឹង ថា បយើង ្រំពុង កតូវ ោៃ ខញ្រ បចញ ជា បរិសុទ្ធ ឬ កតូវ ោៃ លាង សមាអាត ពរី 

អំបពើោប តាមរយៈ ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ។

«ម្បសធិនណបើអ្កទទួលអារម្មេ៍ពីឥទ្ធិពលននម្ពះវិញ្ញាេបរិសរុទ្ន្ងៃណនះអ្កអាចយកវាណធ្វើជាភស្ញតាង

ថាដគ្វាយធួនកំពរុងដំណេើរការណៅក្ញងជីវិតរបស់អ្កណហើយ។...ការទទួលម្ពះវិញ្ញាេបរិសរុទ្លាង

សរាអាតណយើងតាមរយៈដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ(ហធិនរីប៊ីអាវរិង« Gifts of the Spirit for 
Hard Times »Ensignណខមធិ្រុនាឆ្នាំ២០០៧ទំព័រ២៣)។

• បោង តាម បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ម្រ ពរី កបធាៃ អាវរិង បតើ បយើងអាច ដឹង ថា បយើង ្រំពុង កតូវ ោៃ ខញ្រ បចញ ជា បរិសុទ្ធ តាមរយៈ 

ដគ្វាយ ធួៃ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ តាម របបៀបណា ?

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា វា ជា បរឿង ដ៏ សំខាៃ់  ខដល បយើង កតូវ  ទទួល ោៃ អំបណាយទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បនាទាប់ ពរី បយើង ោៃ 

ក�មុ� ទឹ្រ បហើយ  បនាទាប់ ម្រ  ខស្វង រ្រ បដើមបរី មាៃ ភាព ជា នដ ្ ូ ដ៏ ខាជាប់ ែ្តួៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បពញ មួយ �រីវិត របស់ បយើង ? ( តាម 

រយៈ ភាព ជា នដ ្ ូ នៃ កពះវិញ្ញាណ បៃះ បយើង អាច បៃតេ ខញ្រ បចញ ជា បរិសុទ្ធ បពញ មួយ �រីវិត របស់ បយើង បហើយ បៅ ទរីបំ្ុត « ឈរ 

បោយ ោមៃ បទាស បៅ ចំបោះ [ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ]  បៅ ន្ងៃ ចុង បកកាយ បង្អស់ »  [ៃរីនហ្វទរី 3 ២៧:២០]  បពល បយើង បៅ ចំបោះ 

កទង់ ្រ្ននុងន្ងៃនៃ បសច្រតេរី �ំៃុំ �កមះ ចុង បកកាយ ) ។

• បោយ ខ្្អ្រ បលើ បសច្្ររី ពឆិត ខដល បយើង ោៃ ពឆិភា្រសា បតើ អ្ន្រ ៃឹង ពៃ្យល់ ខបបណា ខដរ ពរី បហតុ្ល ខដល ថា ការ ទទួល ោៃ 

អំបណាយ ទាៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ្ ឺ ចាំោច់ សកមាប់ បសច្រ្រី សប្គ្រះ របស់ បយើង ? ( តាម រយៈ អំបណាយទាៃ បៃះ បយើង 

ទទួល ោៃ អំណាច បដើមបរី លាង សមាអាត ឲ្យ ក�ះ ពរី រាល់ អំបពើ ោប របស់ បយើង តាមរយៈ ដគ្វាយធួៃរបស់ កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ ។ បៃះ 

្ឺជា បរឿង ចាំោច់ បដើមបរី ឲ្យ បយើង ខកប កាលាយ ជា បរិសុទ្ធ ដូចកពះវរបឆិតា សួ្៌ បហើយ អាច រស់ បៅ ជាមួយ ៃឹង កទង់ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប 

ជាៃឆិច្ច ោៃ ) ។



៤៩

ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចកី្សញ្ញា

សូម សរបសរ សំណួរ ខាង បកកាម បៅ បលើ កាតារ បែៀៃ ៖

• ង្្រុអវែីអ្នករានអំណរ្ុណចំងោះអំងណាយទាននន្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្្?

• ង្រើអំងណាយទានងនះបានជាពរជ័យងៅក្នញរជីវិ្ររបស់អ្នកតាមរងបៀបណា?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស សរបសរ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ ទាំង បៃះ ចូល ្រ្ននុង បសៀវបៅ ្រំណត់ ចំណាំ ឬ បសៀវបៅ ្រំណត់កតា 

ការសឆិ្រសារបស់ ពួ្រប្ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ ពរីរ នា្រ់ ខច្រចាយ ដល់ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ៃូវ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ សរបសរ ។

េគ្គទី៣(១០នាទី)

សូម ខបងខច្រ សឆិស្ស ជា នដ ្ ូ ។ សូម ឲ្យ ក្រោស មួយ សៃលែឹ្រ ដល់ នដ ្ ូៃរីមួយៗ បហើយ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស សរបសរ ៃឆិយមៃព័យ មួយ នៃ បសច្រ្រី 

សញ្ញា មួយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មួយ ្ ូ ឬ ពរីរ ្ ូ  កោប់ ពរី ៃឆិយមៃព័យ របស់ ពួ្រប្ ដល់ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស សឆិ្រសា ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ ្រ្ននុង វ្្គ  « បសច្រ្រី សញ្ញា » នៃ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ៧ « ពឆិធរីបរិសុទ្ធ ៃឆិង 

បសច្្ររីសញ្ញា » បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិជាមួយ  ៃឹង នដ ្ ូ របស់ ពួ្រប្ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បមើល 

ឃ្លា ឬ ្ ំៃឆិត ខដល ពួ្រប្ អាច បខៃថែមបៅៃឹង ៃឆិយមៃព័យ របស់ ពួ្រប្ អំពរី បសច្រ្រី សញ្ញា មួយ ។

• បតើ ឃ្លា ឬ ្ ំៃឆិត អ្វរី ខដល អ្ន្រៃឹង  ោ្រ់ បខៃថែម បៅ ៃឹង ៃឆិយមៃព័យ របស់ អ្ន្រ អំពរី  បសច្រ្រីសញ្ញា មួយ ? បហតុអ្វរី ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ នា្រ់ ប្ចូរ បវៃោនា អាៃ ្រថាែណ្ឌ ពរីរ ចុង បកកាយ នៃ វ្្គ  « បសច្រ្រី សញ្ញា » ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម 

រ្របមើល ទំនា្រ់ទំៃង រវាង បសច្រ្រី សញ្ញា ៃឆិង ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ របស់ ដំណឹងល្អ ។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ទំនា្រ់ទំៃង រវាង បសច្រ្រី សញ្ញា ៃឆិង ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិតពរី ការ្ូស ចំណាំ បសច្រ្រី 

ខ ល្ែង ការណ៍ នៃ  បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ  នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់ ពួ្រប្ ៖ 

រាល់្ ធិធរីបរិសុទ្នៃគសចក្រីសគ្ង្រះនៃប្វជធិតភា្នាំមកជាមួេៃូវគសចក្រីសគ្ង្រះ។ឧទា�រេ៍គេើងគធវើគសចក្រីសញ្ញាៃឹង

ព្ះអមាចាស់តាមរេៈ្ ធិធរីបុេ្យពជមុជទឹក ) ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ  ដល់ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ទាំងបៃះ ? ( មែូសាយ 

១8:8–១០ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ តាម របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បរិបទ នៃ មែូសាយ ១8:8–១០សូម 

ោ្រ់ បគ្ហាញ រូបភាព អាលមា៉ា ក�មុ�ទឹ្រ បៅ ្រ្ននុង ទឹ្រ ទបៃលែ មរមៃ 

( Gospel Art Book [ ឆ្នាំ  ២០០9 ] ល�រ� ៧6, សូម បមើល 

្ង ខដរ LDS.org ) បហើយ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ពៃ្យល់ អ្វរី ខដល ្រំពុង 

ប្រើត ប�ើង បៅ ្រ្ននុង រូបភាព បៃះ ។ សូម �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ថា 

អាលមា៉ា ្រំពុង លា្រ់ ែលែតួៃ ពរី ពួ្រ អ្ន្រ បបកមើ របស់ បស្ច ទុច្ចរិត ណូបអ 

បោយសារ ោត់ ោៃ បក�ើស បរើស ខកបចឆិតតេ បហើយ បធ្វើ តាម កពះអមាចាស់ 

បនាទាប់ ពរី សាដាប់តាម  ការ បបកងៀៃ របស់ ពយាការី អព័ប៊ីណានដ ។ បៅ 

កោ បនាះ មាៃ មៃុស្ស ជាបកចើៃ ោៃ ម្រ កាៃ់ ទឹ្រ ទបៃលែ មរមៃ ខ្របរ 

្រខៃលែង ខដល អាលមា៉ា លា្រ់ ែលែតួៃ បដើមបរី សាដាប់ ោត់ បបកងៀៃ បហើយ 

ទទួល បុណ្យ ក�មុ� ទឹ្រ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មែូសាយ ១8:8–១០ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម រ្រ បមើល ថា បតើ អាលមា៉ា ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ 

អំពរី បសច្រ្រី សញ្ញា ខដល បយើង ោៃ បធ្វើ បពល បយើង ទទួល ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ ពឆិធរី បុណ្យ ក�មុ�ទឹ្រ ។

• បោង តាម វ្្គ បទ្ម្ពរីរ បៃះ បតើ បយើង ចុះ បសច្រ្រី សញ្ញា ឬ សៃយា ៃឹង បធ្វើ  អ្វរីែលែះ បពល បយើង ទទួល បុណ្យ ក�មុ� ទឹ្រ ?

សូម រំឭ្រ សឆិស្ស ថា មែូសាយ ១8:8–១០ ្្ល់ ជា ឧទាហរណ៍ នៃ បោល លទ្ធឆិ ថា រាល់ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ របស់ បព្វ�ឆិតភាព  

្ឺ មាៃ អម ម្រ ជាមួយ  បសច្រ្រី សញ្ញា ។

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា វា មាៃ សារៈសំខាៃ់ ខដល កតូវ ដឹង ថា បៅ បពល ណា បយើង ទទួល ពឆិធរី បរិសុទ្ធ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ មួយ បនាះ 

បយើង ្រ៏ ចូល បៅ ្រ្ននុង បសច្រ្រី សញ្ញា មួយ  ជាមួយៃឹង កពះអមាចាស់ ខដរ ?



៥០

ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចកី្សញ្ញា

េគ្គទី៤(៥នាទី)

សូម អាៃ មែូសាយ ១8:8–១០  ឮៗ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស រ្រ បមើល ថា បតើ កពះអមាចាស់ សៃយា អ្វរី ែលែះ ដល់ បយើង បៅ បពល 

បយើង បធ្វើ បហើយ រ្រសា បសច្រ្រី សញ្ញា នៃ ពឆិធរី បុណ្យ ក�មុ�ទឹ្រ ។

• បោង តាម ែ ទរី 9–១០ បតើ កពះអមាចាស់ សៃយា អ្វរី ែលែះ ដល់ បយើង បៅ បពល បយើង បធ្វើ បហើយ រ្រសា បសច្រ្រី សញ្ញា នៃ ពឆិធរី បុណ្យ ក�មុ� 

ទឹ្រ ?

សូមអបញ្ើញ សឆិស្ស មានា្រ់ ឲ្យ អាៃ បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍  ខាង បកកាម បៃះ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ របបៀប ខដល ពឆិធរី បរិសុទ្ធ 

នៃ ពឆិធរី សាកកាមែង់ អាច �ួយ បយើង ឲ្យ ទទួល ោៃ ពរ�ព័យ  ខដលោៃ សៃយា ៃឹង  បយើង  បៅ ្រ្ននុង បសច្រ្រី សញ្ញា នៃ ពឆិធរី បុណ្យ ក�មុ�ទឹ្រ ។

«ការទទួលទានសាម្កាម៉ង់្ ឺជាសាក្ីមួយចំណពាះម្ពះថាការចងចាំដល់ម្ពះរាជបរុម្តាម្ទង់នឹងរានអតថែន័យណលើសពី

រយៈណពលដ៏ខ្ីននពធិធីបរិសរុទ្ដ៏ពធិសធិដ្ឋណនាះណៅណទៀត។ណែ្កមួយននពធិធីបរិសរុទ្ណនះ្ ឺជាការសនយាមួយណដើម្ីចងចាំម្ទង់ជានធិច្

ណហើយណធ្វើជាសាក្ីមួយននឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្សួនណដើម្ីណលើកោក់មកណលើខ្សួននរូវម្ពះនាមរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទណហើយណោរពតាម

បទបញ្ញត្ធិទាំងឡាយរបស់ម្ទង់។ណៅក្ញងការទទួលទានសាម្កាម៉ង់នធិងការណធ្វើការតាំងចធិត្ទាំងណនះសរាជធិកសាសនាចម្ក

រំឭកដល់ណសចក្ីសញ្ញាណដលពួកណ្បានណធ្វើណៅឯពធិធីបរុេ្យម្ជមរុជទឹក(សរូមណមើលម៉រូសាយ១៨:៨–១០,្.នធិងស.

២០:៣៧)។

«ជាែលតបស្ងមកវិញម្ពះអរាចាស់រំឭកចាំការផ្ដាច់បាបណដលបានសនយាណហើយអាចឲ្យសរាជធិកសាសនាចម្ក‹បាន

ម្ពះវិញ្ញាេរបស់ម្ទង់្ ង់ណៅជាមួយនឹងពួកណ្ជាដរាប›(្.នធិងស.២០:៧៧)។ភាពជានដ្រូដ៏ខាជាប់ខ្សួនននម្ពះវិញ្ញាេ

្ឺជាអំណណាយដ៏ធំបំែរុតមួយសម្រាប់ជីវិតរណមងសាលាប់»(Gospel Topics,«Sacrament»lds.org/topics)។

• បតើ ការ ទទួល ទាៃ សាកកាមែង់ បោយ ស្រ្ឆិសម បរៀង រាល់ សោដាហ៍ មាៃ ឥទ្ធឆិពល ម្រ បលើ អ្ន្រ ោ៉ាង ដូចបម្ច ?

• បតើ ការ មាៃ ភាព ជា នដ ្ ូ ដ៏ ខាជាប់ ែ្តួៃ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ អាច ្ ្ល់ ពរ �ព័យ ដល់ អ្ន្រ តាម របបៀបណា ?

• បតើ ការ យល់ ដឹង ពរី ពរ�ព័យ ខដល បយើង អាច ទទួល ោៃ តាមរយៈ ពឆិធរី សាកកាមែង់ បបងកើៃ ការ ដឹង ្ ុណ របស់ បយើង ចំបោះ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ 

បៃះ តាម របបៀបណា ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ អាច បធ្វើ បដើមបរី ទទួល ទាៃ សាកកាមែង់ បោយ មាៃ ោរវភាព ៃឆិង ការ ដឹង ្ ុណ ដ៏ មហឆិមា បៅ ន្ងៃ 

អាទឆិត្យ ខាង មុែ បៃះ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស សរបសរ បោលបៅ មួយ បហើយ អៃុវតតេ វា ។

លំហាត់អៃុវត្ត(៣០នាទរី)

សូម រំឭ្រ ប�ើង វិញ ជាមួយ សឆិស្ស ៃូវ បោល ការណ៍ ចំៃួៃ បរី ្រ្ននុង ខ្្ន្រ « ការទទួល ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » នៃ ឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖ បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត បហើយ សួរ សំណួរ បោយ 

ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ បហើយ ពយាោម យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ ធៃធាៃ ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់  អាៃ សាច់ បរឿង ដូច ខាង បកកាម បៃះ ឲ្យ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ រ្រ បហតុ្ល ខដល យុវនារី មានា្រ់ មាៃ 

្រង្វល់ អំពរី មឆិតតេ របស់ នាង ។

បែត ៃឆិង ប�មរី បៅ ្រ្ននុង វួដ ជាមួយ ោនា ។ ពួ្រប្ ោៃ សារល់ ោនា តាំង ពរី ពួ្រប្ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ ្រុមារ បហើយ ោៃ កាលាយ ជា មឆិតតេ ល្អ ៃឹង ោនា អស់ 

រយៈបពល ជា បកចើៃ ឆ្នាំ ។ ្្មរីៗ បៃះ បែត ោៃ មាៃ ្រង្វល់ អំពរី ប�មរី ។ បែត  ោៃសបងកត  បេើញ ថា បទាះ បរី ជា ប�មរី  ចូល រួម ការ កប�ុំ 

សាសនាចក្រ ញឹ្រញាប់ ្រ្រី  នាង ោៃ ចាប់ប្្ើម បនាទាប បទោឋាៃ របស់ ែលែតួៃ បៅ ឯ សាលាបរៀៃ ៃឆិង បៅ ្រ្ននុង ម�្ឈោឋាៃ ប្្សង បទៀត បដើមបរី 

សកមប ែលែតួៃ ៃឹង អ្វរី ខដល មៃុស្ស ដនទ ្រំពុង បធ្វើ ។ ឧទាហរណ៍ ប�មរី  ោៃ ចាប់ប្្ើម បសលែៀ្រ ោ្រ់ មឆិៃ សូវសមរម្យ បហើយ បកបើ ភាសា 
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មឆិៃល្អ ។ បោយ សារ នាង ែ្វល់ ខាវាយ ពរី មឆិតតេ របស់ នាង បែត  

ោៃ បលើ្រ ប�ើង ពរី ្រង្វល់ របស់ នាង កោប់ ប�មរី ។ ប�មរី  តប ថា 

« កបខហល ជា ោនា ពុំ ខមៃ មៃុស្ស ខដល មាៃ �ំបៃឿ ខាលាំង បទ បែុខៃតេ 

ោនា បៅ កពះវិហារ បៅ រាល់ន្ងៃ អាទឆិត្យ ។ បតើ វា ពុំ ក្ប់ កោៃ់ បទ ឬ 

អរី ? »

សូម សរបសរ សំណួរ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ង្រើវពុំ

្្ប់្ោន់ងទ្ឬអីកាលដដលងយើរងៅ្ពះវិហារងៅន្្ងអាទ្ិ្រ្យ

ដ្រមយា៉ារងនាះ? សូម ្ ូរ ស៊ុម សាមញ្ញ មួយ បៅ �ុំវិញ សំណួរ 

បនាះ បហើយ សរបសរ ទ្ស្សនវិស័យរានកំណ្រ់។

• បតើ �ំបៃឿ ឬ ការ យល់ ែុស មួយ ចំៃួៃ អំពរី ដំណឹង ល្អ ខដល 

អាច ដឹ្រនំា ប�មរី  បៅ កាៃ់ សំណួរ បៃះ មាៃ អ្វរីែលែះ ?

សូម លុប ឃ្លា  « ទស្សៃវិសព័យ មាៃ ្រំណត់ » ។ សូម ្ ូរ ស៊ុម 

ខដល   សាអាត ជាង មួយ បៅ �ុំវិញ សំណួរ បនាះ បហើយ សរបសរ ទ្ស្សនវិស័យដ៏ងៅអស់កល្ជានិច្ច។

សូម រំឭ្រ សឆិស្ស ថា បដើមបរី ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល ្ ំៃឆិត ៃឆិង សំណួរ នានា បោយមាៃ  ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ បនាះ បយើង ្ ួរ 

ពឆិចារណា វា ្រ្ននុង បរិបទ នៃ ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រីសប្គ្រះ ៃឆិង ការ 

បបកងៀៃ ទាំងឡាយ របស់ កពះអង្គ សប្គ្រះ ។

សូម ទុ្រ បពល ឲ្យ សឆិស្ស មួយ ខ្លែត បដើមបរី រំឭ្រ កបធាៃ បទ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ ទរី ៧ « ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រតេរី សញ្ញា » បៅ ្រ្ននុង 

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ្រ៏ ដូចជា 

វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ អំពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ខដល 

ទា្រ់ ទង ៃឹង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៃះ ្ ង ខដរ  ( មែូសាយ 

១8:8–១០, ៃរីនហ្វទរី 3 ២៧:២០ ) ។ សូម អបញ្ើញ ពួ្រប្ 

ឲ្យ រ្រ បមើល បសច្រ្រី ពឆិត នៃ ដំណឹងល្អ ទាំងឡាយ ខដល អាច 

�ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ពឆិៃឆិត្យ បមើល សំណួរ របស់ ប�មរី បោយមាៃ 

ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប មួយ ។

បកកាយពរី ទុ្រ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម អបញ្ើញ សឆិស្សឲ្យ កោប់ 

ពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ រ្របេើញ ។ សូម សរបសរ ចបមលែើយ របស់ 

ពួ្រប្ បៅ បករៅ ស៊ុម �ុំវិញ សំណួរ បនាះ ។ កាល សឆិស្ស កោប់ ពរី 

ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ បហើយ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ ពៃ្យល់ ពរី របបៀប ខដល បសច្រ្រី ពឆិត ខដល ពួ្រប្ ោៃ បលើ្រ ប�ើងបនាះ  អាច �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ពឆិៃឆិត្យ 

បមើល សំណួរ របស់ ប�មរី បោយ មាៃ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ ។

• បខៃថែម ពរី បលើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៃះ បតើ អ្វរី បៅ ជា កប្ព មួយ ចំៃួៃ ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ ពរី កពះ ខដល អាច �ួយ 

ប�មរី  ឲ្យ យល់ បខៃថែម បទៀត  ពរី របបៀប ខដល ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រ្រី សញ្ញា   ទាំងឡាយ ្ ួរ ខត  �ះឥទ្ធឆិពល បលើ ការ បក�ើស បរើស ៃឆិង 

ឥរិោប្ របស់ បយើង បៅ ក្ប់ បពល បវលា បហើយ ពុំ ខមៃ ខត បៅ ន្ងៃ អាទឆិត្យបនាះបទ ?

• កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ សថែឆិត បៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព របស់ បែត បតើ អ្ន្រ អាច �ួយ ប�មរី ឲ្យ យល់ ពរី បសច្រ្រី ពឆិត ខដល បយើង ោៃ ពឆិភា្រសា បៃះ តាម 

របបៀប ណា ?

• បតើ អ្ន្រ អាចបលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ ប�មរី  ឲ្យ អៃុវតតេ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បដើមបរី ឲ្យ នាង អាច ទទួល ោៃ ពរ�ព័យ ខដល ោៃ សៃយា ដល់ �ៃ ខដល 

បោរព បសច្រ្រី សញ្ញា របស់ ពួ្រប្ បោយ បសាមះ កតង់ បនាះ  របបៀបណា ?

ត�ើវាពុំគ្រប់គរាន់តេឬអីកាល

ដែលត�ើងតៅគពរះវិហារតៅថ្ងៃ

អាេិ�្យដ�ម្យ៉ាងតោរះ?

េស្សនវិស័�មានកំណ�់។

ត�ើវាពុំគ្រប់គរាន់តេឬអីកាល

ដែលត�ើងតៅគពរះវិហារតៅថ្ងៃ

អាេិ�្យដ�ម្យ៉ាងតោរះ?

េស្សនវិស័�ែ៏តៅអស់កល្បជានិច្ច។
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សូម ឲ្យ សឆិស្ស កសរី ពរីរ នា្រ់ ប�ើង ម្រ កាដារបែៀៃ បដើមបរី សខម្ង ជា បែត ៃឆិង ប�មរី ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ខដល តំណាង ឲ្យ បែត  អៃុវតតេ អ្វរី ខដល 

នាង ោៃ បរៀៃ បៅ ្រ្ននុង លំហាត់ អៃុវតតេ បៃះ បោយ បគ្ហាញ ពរី របបៀប ខដល នាង ៃឹង ប្លែើយ តប ៃឹង សំណួរ របស់ ប�មរី ។

សូម ខ ល្ែង អំណរ ្ ុណ ដល់ សឆិស្ស ខដល ោៃ ចូល រួម បៅ ្រ្ននុង ការ សខម្ង បៃះ ។ សូម ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី របបៀប ខដល 

ការ យល់ ដឹង ពរី បោលលទ្ធឆិ នៃ ពឆិធរី បរិសុទ្ធ ៃឆិង បសច្រ្រី សញ្ញា នានា អាច ដឹ្រនាំ បយើង បៅ ្រ្ននុង ការ សបកមច ចឆិតតេ ខដល បយើង បធ្វើ ជា បរៀង រាល់ 

ន្ងៃ បហើយ �ួយ បយើង ឲ្យ ដឹង ពរី អ្វរី ខដល បយើង កតូវ បធ្វើ បដើមបរី ទទួលោៃ ៃូវ  រាល់ ពរ�ព័យ ខដល កពះវរបឆិតា សួ្៌ មាៃ កពះទព័យ ចង់ កបទាៃ ដល់ 

បយើង ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ស្រម្មភាព ខាង បកកាម បៃះ ៃឹង �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ រំឭ្រ ប�ើង វិញ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ  បោលលទ្ធឆិ សំខាៃ់ៗ នានា  ចងចាំ វ្្គ ចំបណះ 

ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ពឆិត ទាំងបនាះ បហើយ យល់ ពរី របបៀប ខដល បសច្រ្រី ពឆិត ទាំងបនាះ អាច អៃុវតតេ បៅ ្រ្ននុង ការ 

បក�ើស បរើស កបចាំ ន្ងៃ របស់ បយើង ៖

សូម សរបសរ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៃូវ បសច្្ររីបោង នៃ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ  ពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ៃរីមួយៗ  ខដល សឆិស្ស ោៃ 

បរៀៃ ្រៃលែង ម្រ អំ�នុង វ្្គ សឆិ្រសា បៃះ ។  សូម បំខប្រ សឆិស្ស ជា ក្រុម ខដល មាៃ ោនា ពរីរ ឬ បរីនា្រ់ បហើយ ឲ្យ បសច្រ្រី បោង មួយ ឬ បកចើៃ 

ខដល ោៃ សរបសរ បៅបលើ កាដារ បែៀៃ ដល់ ក្រុម ៃរីមួយៗ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ រំឭ្រ ប�ើង វិញ ៃូវ បោលការណ៍ ឬ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ 

បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ ខដល ោំកទ ដល់វ្្គ  បទ្ម្ពរីរ ខដល ោៃ ចាត់ ឲ្យ បៅ ក្រុម បនាះ ។ 

បនាទាប់ ម្រ សូម ឲ្យ ក្រុម ៃរីមួយៗ សរបសរ បៅ បលើ ក្រោស មួយ សៃលែឹ្រ ៃូវ សាច់ បរឿង ឬការ ពឆិពណ៌នា មួយ អំពរី សាថាៃភាព មួយ ខដល 

បោលការណ៍ ឬ បោល លទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ខដលចាត់  ឲ្យ បៅ ក្រុម បនាះ អាច អៃុវតតេ ោៃ ។

បនាទាប់ ពរី ឲ្យ បពល ក្ប់ កោៃ់ បហើយ សូម កបមូល សាច់ បរឿង ខដល ក្រុម ៃរីមួយៗ ោៃ សរបសរ ។ សូម អាៃ សាច់បរឿង មួយ ឲ្យ ឮៗ 

បហើយ ឲ្យ សឆិស្ស បលើ្រ នដ ពួ្រប្ ប�ើង បហើយ បគ្ហាញ ពរី វ្្គ ចំបណះ  ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ខដល អាច មាៃ កបបោ�ៃ៍ បៅ ្រ្ននុង ការ 

ប្លែើយ តប ចំបោះ សាច់ បរឿង បនាះ ។ សូម បធ្វើការ តាមោៃ បោយ ការអបញ្ើញ ពួ្រប្ ឲ្យ ពៃ្យល់ អំពរី របបៀប  ខដល បសច្រ្រី ពឆិត ខដល ោៃ 

បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិខដល ពួ្រប្ ោៃ រ្រ បេើញ បៃះ អាច អៃុវតតេ ោៃ បៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព បនាះ ។ សូម បធ្វើ 

ស្រម្មភាពបៃះ ប�ើង វិញ បោយ ការ អាៃ សាថាៃភាព ប្្សង បទៀត ឲ្យ ឮៗ ។ អ្ន្រ ្រ៏ អាច បគ្ហាញ សាថាៃភាព មួយ ចំៃួៃ បៅ បពល ចាប់ ប្្ើម 

ឬ បពល បញ្ចប់ បមបរៀៃ អំ�នុង បពល សោដាហ៍ ខាង មុែ ្ ងខដរ ។



៥៣

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(២០នាទរី)

េគ្គទី១(១០នាទី)

សូម យ្រ រង្វង់ ្រង់ មួយ របស់ ្រង់ ម្រ កាៃ់ ថានា្រ់ ឬ   បគ្ហាញ រូបភាព 

អំពរី វា ។ ( អ្ន្រ អាច សកមប ស្រម្មភាព បៃះ បោយ យ្រ វតថែនុ ប្្សង 

មួយ ខដល មាៃ ចំណុច ្រណាដាល ជា ចំណុច សំខាៃ់ បដើមបរី ឲ្យ វតថែនុ បនាះ 

ដំបណើរ ការ ោៃ កតឹមកតូវ ម្រ កាៃ់ ថានា្់រ បរៀៃ ) ។

• បតើ មាៃ អ្វរី បៅ ចំណុច ្រណាដាល នៃ ្រង់ បនាះ ? ( ដុំ ្រង់ ខដល 

មាៃ ពៃលែតួញ បោង ៃឆិង សំប្រ ដុំ  សកមាប់ ភាជាប់ កាំ ្រង់ ) ។

• បតើ ៃឹង មាៃ អ្វរី ប្រើត ប�ើង ចំបោះ ្រង់ បនាះ កបសឆិៃ បបើ ដ្រ ដុំ បនាះ 

បចញ ? ( វា ៃឹង របូត បចញ ពរី ោនា បហើយ បធ្វើ ឲ្យ ្រង់ បនាះ ឥត 

កបបោ�ៃ៍ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 8 

« អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ »  បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ 

្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្្សង បទៀត ប្្ទៀង តាម រ្រ 

បមើល ថា អ្វរី បៅ ជា ្រតាតា ដ៏ សំខាៃ់ ចំបោះ ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ របស់ កពះ វរបឆិតា ៃឆិង ចំបោះ សុ្មង្គល របស់ បយើង ។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ្រតាតា ដ៏ សំខាៃ់ ្រ្ននុង ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ របស់ កពះ ៃឆិង ចំបោះ សុ្មង្គល របស់ បយើង ?

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ ្ ឺជា ្រតាតា សំខាៃ់ ឬ ជា ្រតាតា ដ៏ ចាំោច់ ចំបោះ ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ របស់ 

កពះវរបឆិតា ៃឆិង ចំបោះ សុ្មង្គល របស់ បយើង ?

សូម បំខប្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ ឬ ជាក្រុម តូចៗ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ អាៃ ឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ  បៅ សល់ ទាំង បរី ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 8 

« អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ » ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ រ្រ បមើល បទបញ្ញតតេឆិ ៃឆិង ការ ទទួល ែុស កតូវ នានា ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ដល់ បយើង 

បដើមបរី �ួយ ឲ្យ បយើង សបកមច ោៃ បោល បំណង នៃ អាោហ៍ ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ ្រ្ននុង ខ្ៃការ របស់ កទង់ ។

• បតើ បទបញ្ញតតេឆិ ៃឆិង ការ ទទួល ែុស កតូវ អ្វរី ែលែះ ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ដល់ បយើង បដើមបរី �ួយ ឲ្យ បយើង សបកមច ោៃ បោលបំណង នៃ 

អាោហ៍ ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ  ្រ្ននុង ខ្ៃការ របស់ កទង់ ? ( សឆិស្ស អាច ្ ្ល់ ចបមលែើយ ប្្សងៗ ោនា ។ កបសឆិៃបបើ ពួ្រប្ ពុំ ោៃ បលើ្រ 

ប�ើង ពរី វា បទ សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ បសច្្ររី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោល លទ្ធឆិដូច  ខាង បកកាម ៖ អំណាច្ ធិសធិដ្ឋនៃការបគងកើតកូៃ្ ឺពតូវ

បាៃគពបើរវាងសតបុរសៃធិងពស្តរីសដលបាៃគរៀបអាោ�៍្ ធិោ�៍យ៉ាងពសបចបាប់ជាប្រីៃធិងពប្ៃ្ប៉ុគណាណះ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ូស 

ចំណាំ បសច្រ្រី ពឆិត បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្រិបស់ ពួ្រប្ ) ។

សូម ពៃ្យល់ ថា « អំណាច  ពឆិសឆិដ្ឋ នៃ ការបបងកើត ្រូៃ »  សំបៅ បៅ បលើ សមតថែភាព ខដល កពះ ោៃ កបទាៃ ដល់ បយើង បដើមបរី មាៃ ្រូៃបៅ ។ 

បដើមបរី ការោរ អំណាច ដ៏ ពឆិសឆិដ្ឋ ទាំងបៃះ កពះ ោៃ កតាស់ បគ្រប់ ថា បយើង កតូវ បចៀសវាង ពរី ស្រម្មភាព  ្ លែចូវ ប្ទ ក្ប់ កបប្ទ រហូត ដល់ 

បយើង ោៃ បរៀបការ បពញ ចបាប់ ៃឹង មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល មាៃ ប្ទ ្ ្ទនុយ បយើង ។ បទបញ្ញតតេឆិ បៃះ កតូវ ោៃ បៅថា ចបាប់ កពហ្មចារីភាព ។

• បតើ ការ បោរព តាម ចបាប់ កពហ្មចារីភាព �ួយ បយើង ឲ្យ បំបពញ ខ្ៃការ របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ សកមាប់ ្រូៃបៅ របស់ កទង់ តាម 

របបៀបណា ?
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េគ្គទី២(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ អំណាចដ៏ពិសិដ្ឋននការបងរកើ្រកូន្ ឺ្្រូវបានង្បើ

រវរដ្របុរសនិរ្ស្ីដដលបានងរៀបអាោ្៍ពិោ្៍យា៉ារ្សបចបាប់ជាប្ីនិរ្បពន្ប៉ុងណាណះ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាងបោលលទ្ធឆិ ទរី 8 « អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណាន

ខ្រងោលលទ្្ ិបហើយ សួរ សំណួរ ដូច តបៅ បៃះ ៖

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សកមាប់ កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ណា មួយ  ខដល ទា្រ់ ទង ៃឹង បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍នៃ បោលលទ្ធឆិ 

បៃះ  ? ( អាលមា៉ា 39:9 ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ បទ្ម្ពរីរ បៃះ ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ បៅ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ 

ពួ្រប្ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច រ្រ បេើញ វា បោយ គ្យ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ពរី បរិបទ នៃ បទ្ម្ពរីរ បៃះ សូម ពៃ្យល់ ថា អាលមា៉ា ្រំពុង ៃឆិោយ បៅ កាៃ់ ្រូៃ កបុស របស់ ោត់ ្រូរីអាៃតុៃ 

ខដល ្រំពុង បបកមើ ជា អ្ន្រ ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា មានា្រ់ បែុខៃតេ ោៃ បក�ើស  « បោះបង់ បចាល ការគ្រ បបកមើ បហើយ ោៃ បៅ តាម កសរី ែូច 

អ៊ីសាខបល� � � » ( អាលមា៉ា 39:3 ) ។ កសរី ែូច  ្ ឺជា កសតេរី អសរីលធម៌ ឬ កសរី បពសយា ។ បៅ ្រ្ននុង ោ្រ្យ សម្រី របស់ អាលមា៉ា បៅ កាៃ់ 

្រូរីអាៃតុៃ បយើង យល់ ថា ោត់ ោៃ រំលង ចបាប់ កពហ្មចារីភាព ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ អាលមា៉ា 39:9 ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម រ្របមើល ថា បតើ អាលមា៉ា ោៃ ទូនាមៃ ឲ្យ ្រូៃ កបុស 

ោត់ បធ្វើ អ្វរីែលែះ ។

• បតើ អាលមា៉ា ោៃ ទូនាមៃ ឲ្យ ្រូៃ កបុស ោត់ ្រូរីអាៃតុៃ បធ្វើ អ្វរីែលែះ ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិតថា ឃ្លា « ្រុំ បៅ តាម បសច្រ្រី សបកមើប នៃ ខ្្ន្រ របស់ ែលែតួៃ បទៀត ប�ើយ » មាៃៃព័យ ដូចបមតេច ?

សូម ពៃ្យល់ ថា បសច្រ្រី សបកមើប សំបៅ បៅ បលើ បំណង កោថានា មឆិៃ សមរម្យ ។ ោ្រ្យ ទូនាមៃ របស់ អាលមា៉ា ថា « ្រុំ បៅ តាម បសច្រ្រី 

សបកមើប នៃ ខ្្ន្រ របស់ ែលែតួៃ បទៀត ប�ើយ » អៃុវតតេ ជា ពឆិបសស បៅ ្រ្ននុង �ំនាៃ់ របស់ បយើង ខដល បយើង កតូវ ខត ែឆិត ែំ ឧសសាហ៍ បចៀសវាង 

ពរី រូបភាព ៃឆិង ការ ្រមសាៃតេ ខដល មាៃ ភាព អាស កោម ក្ប់ កបប្ទ ។ « រូប អាស កោម ្ ឺរាល់ សមាភារ ខដល បរិោយ ឬ ពឆិពណ៌នា 

រូបកាយ មៃុស្ស ឬ ទបង្វើ ្ លែចូវ ប្ទ តាម របបៀប មួយ ខដល ោស់ អារម្មណ៍ ្ លែចូវ  ប្ទ » ( ពិ្រចំងោះងសចក្ីជំងនឿ៖ឯកសារងយារនន

ដំណឹរល្អភ្្ក [ ឆ្នាំ ២០០4 ] ទំពព័រ ១១៧ ) ។

• បៅ ្រ្ននុង អាលមា៉ា 39:9បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា « កតូវ បចៀសវាង »  មាៃ ៃព័យ ដូចបម្ច ? ( សូម ឲ្យ សឆិស្ស បមើល បៅ អាលមា៉ា 39:9 

បលែ បោងខ ខដល បគ្ហាញ ថា វា មាៃ ៃព័យ ថា ក្ប់ ក្ង ែលែតួៃ ឯង ។ អ្ន្រ ្ ួរ ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា មរ៉ូនណ ្ ្ល់ ការ ទូនាមៃ កសបដៀង 

ោនា បពល ោត់ ោៃ បបកងៀៃ ថា បយើង កតូវ  « លះបង់ បចាល ៃូវ អស់ ទាំង អំបពើ ដ៏ ឥត បរិសុទ្ធ  [ ពរី ែលែតួៃ បយើង ]  ចុះ » [មរ៉ូនណ 

១០:3២] ខដល  មាៃ ៃព័យ ថា បយើង កតូវ បចៀសវាង ពរី អ្វរីៗ ខដល មឆិៃ អាច កសុះ កសួល ៃឹង កពះវិញ្ញាណ នៃ កពះ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បោយ ខអលប�ើរ ខ�្ហ្វរី អព័រ ហូ�ឆិៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរ 

នា្រ់ ឮៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្្សង បទៀត សាដាប់ រ្រ របបៀប ខដល បយើង អាច អៃុវតតេ ការ ក្ប់ ក្ង ែលែតួៃ ឯង បដើមបរី រស់បៅ តាម ចបាប់ 

កពហ្មចារីយភាព ។

«រួមជាមួយនឹងតម្មងណៅក្ញងករុំព្យអូទ័រនធិងការណចៀសវាងការបណបាសអណង្លសរូមចងចាំថារានការ

ម្្ប់ម្្ងដ៏ពធិតណតមួយ្ ត់ណៅក្ញងជីវិត្ ឺការម្្ប់ម្្ងខ្សួនឯង។សរូមអនរុវត្ការម្្ប់ម្្ងណលើខ្សួនឯង

ឲ្យបានណម្ចើនសរូម្ីណតណៅម្ោមធិនសំខាន់នានាណដលណកើតរានចំណពាះបងប្អូនក្ី។ម្បសធិនណបើណ�ើញ

កម្មវិធីទរូរទស្ន៍មួយមធិនម្តឹមម្តរូវចរូរបធិទវា។ម្បសធិនណបើណខ្ភាពយន្ពរុំសាអាតសំ្ណទណនាះចរូរណដើរណចញ។

ម្បសធិនណបើទំនាក់ទំនងមធិនម្តឹមម្តរូវណកើតរានណ�ើងសរូមបញ្ប់ទំនាក់ទំនងណនាះ។យ៉ាងណហាចណាស់

ណៅម្ោដំបរូងណ�ើយឥទ្ធិពលទាំងណនះអាចនឹងមធិនអាម្កក់ខាលាំងណទប៉រុណន្វាអាចនឹងណធ្វើឲ្យវក់វីដល់ការ

វិនធិច្័យរបស់ណយើងណធ្វើឲ្យជីវភាពខាងវិញ្ញាេរបស់ណយើងម្សអាប់ណហើយដឹកនាំណៅរកអ្វីមួយណដលអាចនឹងអាម្កក់។រាន

សរុភាសធិតបរុរាេមួយបានណពាលថាការណធ្វើដំណេើររាប់ពាន់្ ី�អូ្ ឺចាប់ណែ្ើមពីមួយជំហានដរូណច្ះសរូមម្បរុងម្បយ័ត្ចំណពាះការ

្នជំហានរបស់បងប្អូន»(ណជ្ហ្វីអ័រហរូ�ធិន« Place No More for the Enemy of My Soul »Ensignឬ
Liahonaណខឧសភាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ៤៥)។



៥៥

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ

• បតើ ការ កបឹ្រសា  ម្រ ពរី ខអលប�ើរ ហូ�ឆិៃ បៃះ អាច �ួយ បយើង បៅ ្រ្ននុង ការ ែឆិតែំ របស់ បយើង បដើមបរី អៃុវតតេ ការ ក្ប់ ក្ង ែលែតួៃ ឯង បហើយ 

រស់ បៅ តាម ចបាប់ កពហ្មចារីភាព បោយ របបៀប ណា ?

អ្ន្រ ្ ួរ ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ ការ អៃុវតតេ ការ ក្ប់ ក្ង បលើ ែលែតួៃ ឯង បដើមបរី រស់ បៅ តាម ចបាប់ កពហ្មចារីភាព ។ 

សូម បញ្ជា្រ់ ថា កពះអមាចាស់ ៃឹង កបទាៃ ពរ ដល់ បយើង សកមាប់ ការ ែឆិតែំ របស់ បយើង បដើមបរី រស់ បៅ តាម ចបាប់ កពហ្មចារីភាព បហើយ ថា 

កទង់ ៃឹង អ្ព័យ បទាស ដល់ មៃុស្ស ក្ប់ ោនា ខដល ោៃ កបកពឹតតេ អំបពើោប ខាង ្ លែចូវ ប្ទ កបសឆិៃ បបើ ោត់ ៃឹង កត�ប់ ម្រ រ្រ កទង់ វិញ បោយ 

បសច្រ្រី �ំបៃឿ បហើយ ខកប ចឆិតតេ បនាះ ។

សូម បលើ្រ ទឹ្រ ចឆិតតេ សឆិស្ស ឲ្យ អៃុវតតេ ការ ក្ប់ ក្ង បលើ ែលែតួៃ ឯង បៅ ្រ្ននុង ការ ែឆិត ែំ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី រស់ បៅ តាម ចបាប់ កពហ្មចារីភាព 

បហើយ បៃតេ មាៃ បរិសុទ្ធ ភាព ខាង ្ លែចូវ ប្ទ ។

លំហាត់អៃុវត្ត(២៥នាទរី)

សូម បមើល ប�ើង វិញ ជាមួយ សឆិស្ស ៃូវ បោល ការណ៍ ចំៃួៃ បរី ្រ្ននុង ខ្្ន្រ « ការទទួល ោៃ  ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » នៃ ឯកសារ

ងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖ បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត បហើយ សួរ សំណួរ បោយ 

ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ បហើយ ពយាោម យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ ធៃធាៃ ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ ។

សូម ខច្រ សឆិស្ស ជាក្រុម ៗ  ខដល មាៃ ោនា ពរីរ បៅ បរីនា្រ់ ។ សូម ្ ្ល់ ចបាប់ ចមលែង អំពរី បសច្រ្រី ខណនាំ ដូច ខាង បកកាម ដល់ 

ក្រុម ៃរីមួយៗ បហើយ សុំ ពួ្រប្ ឲ្យ បធ្វើ ស្រម្មភាព បៃះ ៖ ( កំណ្រ់ចំណាំ៖  អ្ន្រ ្ ួរ សកមប សាច់ បរឿង បៃះ កសប តាម 

បទពឆិបសាធៃ៍ ៃឆិង បសច្រ្រី កតូវការ របស់ សឆិស្ស អ្ន្រ បហើយ �ំៃួស ប្មះ ខដល បកបើ បកចើៃ បៅ ទរី្រខៃលែង ខដល អ្ន្រ រស់ បៅ ) ។

✁
១. សរូមអានសាច់ណរឿងខាងណម្កាមណនះឮៗណហើយពធិចារណាពីរណបៀបណដលអ្កអាចណឆ្ើយតបម្បសធិនណបើអ្កសថែធិតណៅក្ញង

សាថានភាពណនះ៖

កាលផ្កកឺអង្គញយណៅណម្កាយណ្ក្ញងថានាក់ជីវវិទយាណហើយរង់ចាំម្្រូបណម្ងៀនចរូលមកក្ញងថានាក់ោត់បានកត់សរារល់

ណ�ើញមធិត្របស់ោត់ណជហ្វបគ្ហាញទរូរសព្ទខ្សួនដល់សធិស្មួយចំនួន។ផ្កកឺចង់ដឹងថាណជហ្វកំពរុងបគ្ហាញអ្វីដល់

សធិស្ណែ្ងណទៀត។ោត់្ ធិតក្ញងចធិត្ថា«វាម្បណហលជាណរឿង្ ួរឲ្យចាប់អារម្មេ៍មធិនខាន»។បនាទាប់មកណជហ្វ

បានយកទរូរសព្ទោត់បគ្ហាញដល់ផ្កកឺណហើយរំណពចណនាះវាចបាស់ថាណជហ្វនធិងសធិស្ណែ្ងណទៀតកំពរុងណមើលររូបភាព

អាសម្ោម។ណជហ្វនធិយយថា«ណមើលវាណៅ»។«មធិត្ោនាណទើបណែ្ើររូបណនះមកឲ្យោនា»។

២. សរូមពធិភាកសាសំេួរខាងណម្កាមណនះជាម្ករុម៖

• ណៅណពលណនះណតើផ្កកឺអាចណម្ជើសណធ្វើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿបានយ៉ាងដរូចណម្ច?

• ណហតរុអ្វីការេ៍ណនះអាចជាណរឿងដ៏លំបាកណដើម្ីណធ្វើ?

៣. សរូមបន្អានអំពីសាច់ណរឿងណនះឲ្យឮៗ៖

រំណពចណនាះផ្កកឺបានគ្កណចញពីទរូរសព្ទរបស់ណជហ្វណហើយបញ្ជាក់យ៉ាងចបាស់ថាោត់មធិនចង់ណមើលររូបភាពណនាះណទ។

ណជហ្វតបថា«ណតើឯងរានបញ្ហាអ្វីហ្ឹង?»ភាលាមណនាះម្្រូជីវវិទយាណដើរចរូលមកក្ញងថានាក់ណហើយណជហ្វោក់ទរូរសព្ទខ្សួនទរុក

កាលោត់ម្បញាប់ណៅណរៅអីរបស់ោត់វិញ។

កាលថានាក់ចាប់ណែ្ើមផ្កកឺ្ ធិតអំពីអ្វីណដលណទើបបានណកើតណ�ើង។ោត់រានអារម្មេ៍ថាោត់បានណធ្វើណរឿងម្តឹមម្តរូវណោយ

គ្កណចញពីររូបភាពអាសម្ោមណនាះ—ណនាះ្ ឺជាអ្វីណដលឪពរុករាដាយោត់នធិងថានាក់ដឹកនាំននសាសនាចម្កបានបណម្ងៀន

ោត់ឲ្យណធ្វើ។ប៉រុណន្កាលន្ងៃណនាះបានបន្ផ្កកឺចាប់ណែ្ើមណងឿងឆងៃល់ថាណហតរុអ្វីរានសធិស្ណែ្ងណទៀតជាណម្ចើននាក់ណមើល

ណៅដរូចជាោមនបញ្ហានឹងការណមើលររូបភាពអាសម្ោម។រានសំេួរជាណម្ចើនែរុសណ�ើងក្ញង្ ំនធិតរបស់ផ្កកឺដរូចជា៖

ណតើការណមើលររូបភាពអាសម្ោមខរុសទាស់អ្វី?រានមនរុស្ណែ្ងណទៀតជាណម្ចើនណមើលវាណហើយណមើលណៅវាមធិនបានរំខានឬ

រានបញ្ហាក្ញងជីវិតរបស់ពួកណ្ែងណនាះ។
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៥៦

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ

កាល សឆិស្ស បញ្ចប់ ការ អាៃ សាច់ បរឿង បៃះ សូម សរបសរ  ចំណងប�ើង បរឿង ពរីរ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ជំងនឿឬការសនម្រខ្រ

ងលាកិយ ៃឆិង ងសចក្ីពិ្រដ៏ងៅអស់កល្ជានិច្ច។

• បតើ មាៃ អ្វរីែលែះ ជា �ំបៃឿ ឬ ការ សៃ្មត ខាង បលា្រឆិយ មួយ ចំៃួៃ ខដល បុ្្គល មានា្រ់ អាច មាៃ បៅ បពល សួរ ថា បតើ មាៃ អ្វរី ែុស ្ ្គង ៃឹង 

ការ បកបើ កោស់ រូបភាព អាសកោម បនាះ ? ( សូមសរបសរ ចបមលែើយ របស់សឆិស្ស បៅបលើ កាដារបែៀៃ បកកាម ្របាល បរឿង « �ំបៃឿ ឬ ការ 

សៃ្មត ខាង បលា្រឆិយ » ។ សឆិស្ស អាច បលើ្រ ប�ើង ថា មៃុស្ស មួយ ចំៃួៃ អាច ្ ឆិត ថា រូបភាព អាស កោម កោៃ់ ខត ជា ការ ្រមសាៃតេ 

ធម្មតា រំប្ើប បហើយ ោមៃ ពឆិសពុល បទ ) ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ ពឆិៃឆិត្យ បមើល ពរី សំណួរ របស់ ផា្រ្រឺ ជាមួយ ៃឹង ទស្សៃ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច សូម សួរ សំណួរ ដូច ខាង បកកាម បៃះ 

បហើយ សរបសរ ចបមលែើយ របស់ សឆិស្ស បៅ បលើ កាដារបែៀៃ បកកាម ្របាល បរឿង « បសច្រ្រី ពឆិត ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច » ៖

• បតើ បសច្រ្រី ពឆិត នានា អ្វរី ែលែះអំពរី ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ កពមទាំង បទបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ  ខដលអាច 

�ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ពរី បហតុ្ល ខដល បយើង ្ ួរ បចៀសវាង ពរី រូបភាព អាសកោម ? ( សឆិស្ស អាច បលើ្រ ប�ើង ពរី បសច្រ្រី ពឆិត ខដល មាៃ 

បៅ ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិដូចតបៅ បៃះ ៖ ការ រី្រចបកមើៃ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច របស់ បយើង 

ពឹង ខ្្អ្រ បលើ របបៀប ខដល បយើង បកបើ កោស់ អំបណាយ ទាៃ នៃ សឆិទ្ធឆិ បក�ើស បរើស ខដល កពះវរបឆិតាសួ្៌ ោៃ កបទាៃ ឲ្យ បយើង [ សូម 

បមើល កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី ២ « ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ »] ) ។ រូបកាយ របស់ បយើង មាៃ ភាព ពឆិសឆិដ្ឋ បហើយ 

្ួរ មាៃ ការបោរព ថា ជា អំបណាយ  មួយ ម្រ ពរី កពះវរបឆិតា សួ្៌ [ សូម បមើល វ្្គ « �រីវិត រខមង សាលាប់ »  បៅ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង 

បោលលទ្ធឆិ ទរី ២ « ខ្ៃការ នៃ បសច្រ្រី សប្គ្រះ » ] ។ អាោហ៍ ពឆិោហ៍ រវាង បុរស ៃឆិង កសតេរី  ្ ឺកតូវ ោៃ ខតង តាំង ប�ើង បោយ 

កពះ បហើយ ថា ក្ួសារ ្ ឺ ជា ខ្្ន្រ ដ៏ សំខាៃ់មួយ បៅ្រ្ននុង  ខ្ៃការ នៃ បសច្រតេរី សប្គ្រះ របស់ កទង់ ៃឆិង ចំបោះ សុ្មង្គល របស់ បយើង 

[ សូមបមើល កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 8 « អាោហ៍ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្ួសារ »] ។ បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ ្ ឺជា ចបាប់ ៃឆិងជា 

តកមូវការ ខដលកពះ កបទាៃ ឲ្យ បដើមបរី �ួយ បយើង ឲ្យរី្រចបកមើៃ ៃឆិង ខកបកាលាយ ដូចជា កទង់ [ សូម បមើល កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ 

ទរី 9 « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ » ] ) ។

• បតើ បសច្រ្រី ពឆិត ទាំង បៃះ អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ពរី បហតុ្ល ខដល កពះវរបឆិតា សួ្៌ ោៃ បគ្រប់ បយើង ្រុំ ឲ្យ បកបើ រូបភាព អាសកោម 

ោ៉ាង ដូច បម្ច ? ( បដើមបរី ឲ្យ កាៃ់ ខតមាៃ ភាព ជា្រ់លា្រ់ អ្ន្រ អាច សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ពៃ្យល់ ពរី របបៀប ខដល រូបភាព អាសកោម អាច 

បំផាលាញ ទំនា្រ់ទំៃង របស់ បុ្្គល មានា្រ់ ជាមួយ ៃឹង កពះវរបឆិតា សួ្៌ ៃឆិង របបៀប ខដល វា អាច បំផាលាញ អាោហ៍ ពឆិោហ៍ ៃឆិង ក្រុម 

ក្ួសារ ) ។

• បតើ កប្ព មួយ ចំៃួៃ ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ ពរី កពះ ខដល បយើង អាច គ្្រ បៅ រ្រ ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ បខៃថែម បទៀត ពរី បហតុ្ល 

ខដល កពះវរបឆិតា សួ្៌ ោៃ បគ្រប់ ្រុំ ឲ្យ បយើង បកបើ រូបភាព អាសកោម មាៃ អ្វរីែលែះ ?

បដើមបរី ្ ្ល់ ឱកាស ឲ្យ សឆិស្ស សឆិ្រសា កប្ព មួយ ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ ពរី កពះ ខដល ពួ្រប្ អាច បកបើ កោស់ ោៃ សូម ឲ្យ សំបៅ នៃ 

្រូៃបសៀវបៅ ករាលាំរងដើម្ីយុវជន ( ឆ្នាំ  ២០១១ )  ដល់ សឆិស្ស មានា្រ់ៗ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរីបួៃ នា្រ់ ប្ចូរ បវៃ ោនា អាៃ ឮៗ ្រ្ននុង វ្្គ  « ការ 

្រមសាៃតេ ៃឆិង កបពព័ៃ្ធ ្ ្សព្វ្សាយ » ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម រ្រ បមើល ការ កបឹ្រសា ខដល អាច �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ បខៃថែម បទៀត ពរី 

បហតុ្ល ខដល កពះវរបឆិតា សួ្៌ ោៃ បគ្រប់ ្រុំ ឲ្យ បយើង បកបើ រូបភាព អាសកោម ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស កោប់ អំពរី អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ រ្រ បេើញ 

បហើយ បខៃថែម ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចូល បៅ្រ្ននុង បញ្រី បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ បកចើៃ នា្រ់ សបងខេប ដល់ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ៃូវ របបៀប ខដល ពួ្រប្ ៃឹង ពៃ្យល់ ជា ោ្រ្យ បពចៃ៍របស់ ែលែតួៃ ពរី មូល បហតុ នៃ 

សារៈ សំខាៃ់ ្រ្ននុង ការ មឆិៃ បកបើ រូបភាព អាសកោម  ។

សូម បញ្ចប់ បោយ ការ ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី បសច្រ្រី ពឆិត ខដល អ្ន្រ ោៃ ពឆិភា្រសា ។ សូម រំឭ្រ សឆិស្ស ថា កបសឆិៃ បបើ ពួ្រប្ 

ោ្រ់ ពព័ៃ្ធ ៃឹង រូបភាព អាសកោម ពួ្រប្ ្ ួរ ខស្វង រ្រ �ំៃួយ បោយ ការ កបឹ្រសា ជាមួយ ៃឹង ប៊ីស្សព ឬ កបធាៃ សាខា របស់ ពួ្រប្ ។



៥៧

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ស្រម្មភាព រំឭ្រ ប�ើង វិញ បៃះ ៃឹង ្ ្ល់ ឱកាស ឲ្យ សឆិស្ស អៃុវតតេ ប្លែើយ សំណួរ នានា បោយ បកបើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃឆិង 

បសច្រ្រី ខ ល្ែង  ការណ៍  សំខាៃ់ៗ នៃ បោលលទ្ធឆិ ខដល ពួ្រប្ ោៃ បរៀៃ ។ ពរីមុៃ ចាប់ ប្្ើម ថានា្រ់ បោយ ខ្្អ្រ បលើ ចំៃួៃ បទ្ម្ពរីរ ខដល ោៃ 

បរៀៃ  រួចបហើយ បៅ ្រ្ននុង វ ្្គ សឆិ្រសា បៃះ សូម បរៀបចំ បព័ណ្ណមួយ ចំៃួៃ  ជាមួយ ៃឹង សំណួរ ខដល សាសនា ្ ៃ់ការី មានា្រ់ អាច សួរ ខដល វា អាច 

កតូវ ោៃ ប្លែើយ បោយ មាៃ �ំៃួយ ពរី វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ។ ឧទាហរណ៍ « បតើ សមា�ឆិ្រ កពះវិហារ របស់ អ្ន្រ ប�ឿ បលើ អ្វរីែលែះ 

អំពរី កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ? » ឬ   « ែញនុំ ោៃ  ឮថា កពះវិហារ របស់ អ្ន្រ បរើសបអើង ៃឹង មៃុស្ស ដនទ ។ បតើ បរឿង បនាះ ពឆិត បទ ? »

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ វ្្គ « ការ ទទួល ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិ។ 

សូម រំឭ្រ ជាមួយ ៃឹង ពួ្រប្ ៃូវ របបៀប បួៃ ោ៉ាង ខដល បយើង អាច �ួយ មៃុស្ស ដនទ បៅ ្រ្ននុង ការ ខស្វងរ្រ បសច្រ្រី ពឆិត របស់ ពួ្រប្ ខដល 

ោៃ សរបសរ បៅ បកកាម ចំណងប�ើង បរឿង « ការ �ួយ មៃុស្ស ដនទ ឲ្យ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ » ។

សូម ខច្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ ដូចជា ពួ្រ អ្ន្រ ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា ខដរ បហើយ ឲ្យ នដ ្ ូ ៃរីមួយៗ ប្ចូរ បវៃ ោនា ប�ើង ម្រ កាដារបែៀៃ បដើមបរី ប្លែើយ សំណួរ 

មួយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ បដើរតួ បធ្វើ ជា ក្ួសារ របស់ សាសនា្ៃ់ការី មានា្រ់ បហើយ សួរ  « ពួ្រ អ្ន្រ ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា »  ៃូវ 

សំណួរ មួយ ខដល មាៃ បៅ បលើ បព័ណ្ណ បនាះ ។ សូម អៃុញ្ញាត ឲ្យ នដ ្ ូ ៃរីមួយៗ ប្លែើយ សំណួរ បនាះ បោយ បកបើ របបៀប នៃ ការ �ួយ មៃុស្ស 

ដនទ ឲ្យ ទទួល ោៃ ចំបណះ ដឹង ខាង វិញ្ញាណ ៃឆិង ការ បកបើ បទ្ម្ពរីរ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ្ល់ មតឆិ ខ្រលម្អ ចំបោះ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ចូលចឆិតតេ ពរី 

របបៀប ខដល នដ្ូ បនាះ ោៃ  ប្លែើយ ៃឹង សំណួរ ។

សូម បធ្វើ ្រឆិច្ចការបៃះ ម្ង បហើយ ម្ងបទៀត បដើមបរី ្ ្ល់ ឱកាស ឲ្យ « នដ ្ ូ »  បរី បួៃ ្ ូ បទៀត  អាច បកបើ ចំបណះដឹង កពមទាំង �ំនាញ នានា ៃឆិង 

ការ អៃុវតតេ របស់ ពួ្រប្ បដើមបរី �ួយ មៃុស្ស ឲ្យ រ្រ បេើញ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ របស់ ែលែតួៃ ។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—អាោ�៍ពធិោ�៍នធិងម្្ួសារ

លំហា�់អនុវ�្
១.សរូមអានសាច់ណរឿងខាងណម្កាមណនះឮៗណ�ើយពធិចារណាពីរណបៀបខដលអ្នកអាចណឆ្ើយ�បម្បសធិនណបើអ្នកសថែធិ�ណៅក្នញងសាថានភាពណនះ៖

កាល្កកឺអង្គញយណៅណម្កាយណ្ក្នញងថានាក់ជីវវិទយាណ�ើយរង់ចាំម្្រូបណម្ងៀនចរូលមកក្នញងថានាក់ោ�់បានក�់សម្គាល់ណ�ើញមធិ�្របស់ោ�់ណជ�្បគ្ហាញទរូរសព្ទែ្លួនដល់សធិស្មួយ

ចំនួន។្កកឺចង់ដឹងថាណជ�្កំពុងបគ្ហាញអ្ីដល់សធិស្ណ្្ងណទៀ�។ោ�់្ ធិ�ក្នញងចធិ�្ថា«វាម្បខ�លជាណរឿង្ ួរឲ្យចាប់អារម្មេ៍មធិនខាន»។បន្ទាប់មកណជ�្បាន

យកទរូរសព្ទោ�់បគ្ហាញដល់្កកឺណ�ើយរំណពចណន្ះវាចបាស់ថាណជ�្នធិងសធិស្ណ្្ងណទៀ�កំពុងណមើលររូបភាពអាសម្ោម។ណជ�្នធិយាយថា«ណមើលវាណៅ»។«មធិ�្ោនា

ណទើបណ្្ើររូបណនះមកឲ្យោនា»។

២.សរូមពធិភាកសាសំេួរខាងណម្កាមណនះជាម្កុម៖

• ណៅណពលណនះណ�ើ្កកឺអាចណម្ជើសណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿបានយាោងដរូចណម្ច?

• ណ��ុអី្ការេ៍ណនះអាចជាណរឿងដ៏លំបាកណដើម្ីណ្្ើ?

៣.សរូមបន្អានអំពីសាច់ណរឿងណនះឲ្យឮៗ៖

រំណពចណន្ះ្កកឺបានគ្កណចញពីទរូរសព្ទរបស់ណជ�្ណ�ើយបញ្ជាក់យាោងចបាស់ថាោ�់មធិនចង់ណមើលររូបភាពណន្ះណទ។ណជ�្�បថា«ណ�ើឯងម្នបញ្ហាអ្ី�្នឹង?»ភាលាម

ណន្ះម្្រូជីវវិទយាណដើរចរូលមកក្នញងថានាក់ណ�ើយណជ�្ោក់ទរូរសព្ទែ្លួនទុកកាលោ�់ម្បញាប់ណៅណរៅអីរបស់ោ�់វិញ។

កាលថានាក់ចាប់ណ្្ើម្កកឺ្ ធិ�អំពីអ្ីខដលណទើបបានណកើ�ណ�ើង។ោ�់ម្នអារម្មេ៍ថាោ�់បានណ្្ើណរឿងម្�ឹមម្�រូវណោយគ្កណចញពីររូបភាពអាសម្ោមណន្ះ—ណន្ះ្ ឺជា

អ្ីខដលឪពុកម្ដាយោ�់នធិងថានាក់ដឹកន្ំដនសាសន្ចម្កបានបណម្ងៀនោ�់ឲ្យណ្្ើ។ប៉ុខន្កាលដ្ងៃណន្ះបានបន្្កកឺចាប់ណ្្ើមណងឿងឆងៃល់ថាណ��ុអ្ីម្នសធិស្ណ្្ងណទៀ�

ជាណម្ចើនន្ក់ណមើលណៅដរូចជាោមានបញ្ហានឹងការណមើលររូបភាពអាសម្ោម។ម្នសំេួរជាណម្ចើន្ ុសណ�ើងក្នញង្ ំនធិ�របស់្ កកឺដរូចជា៖គ�ើការគមើលរូបភាពអាសគ្ោម

ខុសទាស់អ្ី?ម្ៃមៃុស្សគ្្សងគទៀ�ជាគគ្ចើៃគមើលវាគហើយគមើលគៅវាមធិៃបាៃរំខាៃឬម្ៃបញ្ហាក្នុងជីវិ�របស់ពួកគេ្ ងគោះ។



៥៨

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ
កំណ្រ់ចំណំា៖ ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ខាង បកកាម បៃះ អាច បធ្វើ ប�ើង បកចើៃ ដង ឬ  ខត ម្ង ្រ្ននុង ថានា្រ់ បរៀៃ ។

ការសសវងេល់គោលលទ្ធិ(៨០នាទរី)

េគ្គទី១(៥នាទី)

សូម សរបសរ ោ្រ្យ ្ពះបញ្ញ្រ្ិទាំរឡាយ បៅបលើ កាដារបែៀៃ ។

• ្រ្ននុង នាម ជា សមា�ឆិ្រ សាសនាចក្រ នៃ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង បកកាយ បតើ  អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បយើង អាច បមើល បៅ 

កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ  ខដល បយើង ោៃ ទទួល ម្រ ពរី កពះវរបឆិតា សួ្៌  ែុស ពរី របបៀប ខដល មៃុស្ស មួយ ចំៃួៃ ប្្សង បទៀត ្រ្ននុង 

ពឆិ្ពបលា្រ អាច បមើល វា តាម របបៀប ណា ?

ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ ្រថា្រណ្ឌ ទរី មួយ ្រ្ននុង កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 9  « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ »  បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល ពឆិពណ៌នា ពរី អ្វរី ខដល 

ពួ្រប្ ចង់ ឲ្យ មៃុស្ស ក្ប់ ោនា យល់ អំពរី កពះបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ ។

• បតើ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ មួយ ចំៃួៃ ខដល អ្ន្រ ចង់ ឲ្យ មៃុស្ស ក្ប់ ោនា យល់ អំពរី កពះបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ មាៃ អ្វរីែលែះ ? ( កាល សឆិស្ស ប្លែើយ 

សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពៃ្យល់ ពរី បហតុ ្ ល ខដល ពួ្រប្ ្ ឆិត ថា បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខដល  ពួ្រប្ ោៃ បលើ្រ ប�ើង បនាះ  ជា បរឿង សំខាៃ់ បដើមបរី 

�ួយ ដល់  មៃុស្ស ក្ប់ ោនា ឲ្យ យល់ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃបោលលទ្ធឆិដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះ

ចំណានខ្រងោលលទិ្្របស់ ពួ្រប្ ៖ ការគោរ្តាមព្ះបញ្ញត្តធិៃឹងនាំមកៃូវសុភមង្គលៃធិង្ រជ័េមក្ រីព្ះអមាចាស់ជាៃធិច្ច។

សូម ខ្លែង ទរីបនាទាល់ ថា កពះបញ្ញតតេឆិ ្ ឺជា ខ ្្ន្រ មួយ ដ៏ សំខាៃ់ នៃ ខ្ៃការ នៃ សុ្ មង្គល របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ បហើយ ថា �ៃ ខដល បក�ើស 

បរើស បោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ នៃ កពះ ៃឹង ទទួល ោៃ ៃូវសុ្មង្គល ៃឆិង ពរ�ព័យ ដ៏ អសាចារ្យ ម្រ ពរី កពះអមាចាស់ ។

េគ្គទី២(១៥នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ការងោរពតាម្ពះបញ្ញ្រ្ិនឹរនាំមកនូវសុភមរ្គល

និរពរជ័យមកពី្ពះអរាចស់ជានិច្ច។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ កបធាៃបទ ខាងបោលលទ្ធឆិ ទរី 9 « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ » បៅ្រ្ននុង ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ ិបហើយ សួរ សំណួរ ដូច តបៅ បៃះ ៖

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ ដល់  បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? ( មែូសាយ ២:4១ ៃឆិង អាលមា៉ា 

4១:១០ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បបើ្រ បៅ  មែូសាយ ២:4១  បហើយ ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិបៃះ ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ 

មួយ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច រ្រ បេើញ បោយ គ្យ ។ បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បរិបទ នៃ បទ្ម្ពរីរ បៃះ សូម ពៃ្យល់ ថា វា មាៃ ៃូវ បៃ្ទចូល 

របស់ បស្ច បបៃោ៉ាមរីៃ កាល កទង់ មាៃ បៃ្ទចូល បៅ កាៃ់ រាកសតេ របស់ កទង់ បៅ �ឆិត ចុង បញ្ចប់ នៃ កពះ�ៃ្ម របស់ កទង់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មែូសាយ ២:4១ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល ោំកទ ដល់ 

បសច្រ្រី ពឆិត ថា ការ បោរព បទបញ្ញតតេឆិ ៃឹង នាំ ម្រ ៃូវ សុ្មង្គល ៃឆិង ពរ �ព័យ ម្រ ពរី កពះអមាចាស់ ជាៃឆិច្ច ។

• បតើ អ្ន្រ ោៃ រ្រ បេើញ ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា អ្វរី បៅ  ខដល ោំកទ ដល់ បសច្រ្រី ពឆិត ថា ការ បោរព តាម កពះបញ្ញតតេឆិ ៃឹង នាំ ម្រ ៃូវ សុ្មង្គល ៃឆិង 

ពរ �ព័យ ម្រ ពរី កពះអមាចាស់ ជាៃឆិច្ច បនាះ ?

• បតើ ឃ្លា ថា « ោៃពរ ក្ប់ ោ៉ាង ទាំង ខាង សាច់ ្ ម ៃឆិង ខាង វិញ្ញាណ ្ ង »  ( មែូសាយ ២:4១ )  មាៃ ៃព័យ ដូច បម្ច ? 

( សូម�ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ថា ោ្រ្យ ខ្រសាច់ឈាម សំបៅ បៅ បលើ ទឆិដ្ឋភាព ខាង សាច់ ្ ម នៃ �រីវិត របស់ បយើង បៅ បលើ 

ខ្ៃដរី ។ ោ្រ្យ  ខ្រវិញ្ញាណ  សំបៅ បៅ បលើ បសច្រតេរី រី្រ ចបកមើៃ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច របស់ បយើង ្រ្ននុង នាម  ជា ្រូៃបៅ វិញ្ញាណ 

របស់ កពះវរបឆិតា  សួ្៌ ) ។

• បតើ ឧទាហរណ៍ មួយ ចំៃួៃ នៃ ពរ�ព័យ ខាង សាច់ ្ ម ខដល អ្ន្រ ោៃ ទទួល មាៃ អ្វរីែលែះ ? បតើ អ្ន្រ ោៃ ទទួល ពរ�ព័យ ខាង វិញ្ញាណ 

អ្វរីែលែះ ?



៥៩
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សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា ការបោរពតាម កពះ បញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ ពុំ រារាំង បយើង ពរី ការ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ ៃូវ ការ លំោ្រ ទុ្រខេបសា្រ ៃឆិង ការ លបតួង 

បនាះ បទ ។ សូមបរីខត កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ខដល បោរព តាម រាល់ បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងអស់  របស់ កពះវរបឆិតា សួ្៌ោៃ  ោ៉ាង ល្អ ឥត បខាចាះ  ្រ៏ ោៃ ដ្រ 

ពឆិបសាធៃ៍  ៃូវ ការលំោ្រ ទុ្រខេបសា្រ ៃឆិង ការលបតួង ខដរ ។

• បតើ បុ្្គល មានា្រ់ ខដល ្រំពុង �ួប ការ លំោ្រ ៃឆិង ការ លបតួង  បៅ ខតអាច មាៃ  សុ្មង្គល ៃឆិង ពរ�ព័យ តាម របបៀបណា កាល ោត់ 

បោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ បនាះ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បោយ កបធាៃ រព័សុល អឆិម ណឆិលសុៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ សាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ឲ្យ 

ឮៗ ។ សូម សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ ថា បតើ បលា្រ ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ អំពរី សុ្មង្គល ៃឆិង អំណរ ។

«ពួកបរិសរុទ្អាចសបបាយរីករាយណៅម្្ប់កាលៈណទសៈ»។ណយើងអាចរានអំេរណទាះបីណយើងរានន្ងៃ

សបាតាហ៍ឬឆ្នាំដ៏មធិនរីករាយក្ី!

«បងប្អូនម្បរុសម្សីជាទីម្សឡាញ់របស់ខ្ញំអំេរណដលណយើងរានណនាះវារានឥទ្ធិពលតធិចតួចចំណពាះ

កាលៈណទសៈននជីវិតណយើងប៉រុណន្វារានឥទ្ធិពលខាលាំងណលើអ្វីណដលជីវិតណយើងណផ្តាតណៅណលើ។

«ណៅណពលជីវិតរបស់ណយើងណផ្តាតណលើណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះរបស់ម្ពះ...ម្ពមទាំងម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ

នធិងដំេឹងល្របស់ម្ទង់ណនាះណយើងអាចរានអំេរមធិនថារានអ្វីកំពរុងណកើតណ�ើង—ឬមធិនណកើតណ�ើង—ណៅក្ញងជីវិតណយើង

ណនាះណទ។...

«អញ្ឹងណតើណយើងអាចទទួលអំេរណនាះណោយរណបៀបណា?ណយើងអាចចាប់ណែ្ើមណោយ‹រំពឹងណមើលដល់ម្ពះណយស៊រូវដ៏ជាណម

ណែ្ើមណហើយជាណមសណម្មចណសចក្ីជំណនឿរបស់ណយើង›[ណហណម្ពើរ១២:១២]‹នរូវម្្ប់ទាំង្ ំនធិតរបស់ណយើង›[្.នធិងស.

៦:៣៦]។ណយើងអាចណ្្ងអំេរ្រុេដល់ម្ទង់ក្ញងការអធធិសាឋានរបស់ណយើងនធិងណោយការរកសាណសចក្ីសញ្ញាណដលណយើង

បានចរុះជាមួយម្ទង់នធិងម្ពះវរបធិតាសួ្៌ណយើង។ណៅណពលម្ពះអង្គសណ្គ្រះណម្បកាន់ណតពធិតខាលាំងណ�ើងចំណពាះណយើងណហើយណៅ

ណពលណយើងទរូលអង្វរសរូមឲ្យម្ទង់ម្បទានអំេរដល់ណយើងណនាះអំេរណយើងនឹងណកើនណ�ើង។

«អំេររានឥទ្ធិពលណាស់ណហើយការណផ្ដាតណលើអំេរនាំមកនរូវម្ពះណចសាដារបស់ម្ពះចរូលមកក្ញងជីវិតណយើង»(រ័សរុលអធិម

េធិលសរុន« Joy and Spiritual Survival »EnsignឬLiahonaណខវិច្ធិកាឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ៨២)។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ អំពរី របបៀប ខដល អ្ន្រ ( ឬ  មៃុស្ស មានា្រ់ ខដល អ្ន្រ សារល់ )  ធាលាប់ ោៃ ពរ�ព័យ ឬ សុ្មង្គល សូមបរី ខត 

បៅ ្រ្ននុង  កោ លំោ្រ បោយសារ ការបោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ ្រ្រី ?

េគ្គទី៣(១០នាទី)

សូម រំឭ្រ សឆិស្ស ថា មែូសាយ ២:4១  ្ ឺជា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ខដល ោំកទ បោលលទ្ធឆិ ថា ការ បោរព តាម 

កពះបញ្ញតតេឆិ ៃឹង នាំ ម្រ ៃូវ សុ្មង្គល ៃឆិង ពរ �ព័យ   ម្រ ពរី កពះអមាចាស់ ជាៃឆិច្ច ។ សូម រំឭ្រ  មែូសាយ ២:4១  បោយ អាៃ វា ឮៗ ជាមួយ ៃឹង 

សឆិស្ស ។

សូម ចង្អនុល បគ្ហាញ ថា អាលមា៉ា 4១:១០  ្ ឺជា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ បទៀត  ខដល �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ បោលលទ្ធឆិ ថា  

ការ បោរព តាម កពះបញ្ញតតេឆិ ៃឹង នាំ ម្រ ៃូវ សុ្មង្គល ៃឆិង ពរ �ព័យ ម្រ ពរី កពះអមាចាស់  ជាៃឆិច្ច ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា សរបសរ  អាលរា៉ា

៤១:១០ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បៅ ខ្របរ មែូសាយ ២:4១  ទុ្រ ជា បសច្រតេរី បោង បទ្ម្ពរីរ មួយ ។ បនាទាប់ ម្រ  សូម ឲ្យ ពួ្រប្ 

បបើ្រ បៅ អាលមា៉ា 4១:១០ បហើយ ពឆិចារណា ្ ូស ចំណាំ វា បៅ ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច គ្យរ្រ បេើញ ។ 

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ពរី  បរិបទ នៃ  អាលមា៉ា 4១:១០ សូម ពៃ្យល់ ថា បទ្ម្ពរីរ បៃះ មាៃ ៃូវ ោ្រ្យ សម្រី របស់ អាលមា៉ា បៅ កាៃ់ ្រូៃ 

កបុស របស់ ោត់ ្រូរីអាៃតុៃ ខដល ោៃ រំលង ចបាប់ កពហ្មចារីភាព កាល ្រំពុង បបកមើ ជា អ្ន្រ ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា មានា្រ់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ អាលមា៉ា 4១:១០ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្របមើល ថា អាលមា៉ា ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ 

ដល់ ្រូៃ កបុស របស់ ោត់ អំពរី បសច្រ្រី ទុច្ចរិត ។

• បតើ អាលមា៉ា ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ ដល់ ្រូរីអាៃតុៃ  អំពរី បសច្រ្រី ទុច្ចរិត ?

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា « បសច្រ្រី ទុច្ចរិត ពុំ ខដល ជា សុ្មង្គល ប�ើយ »  ( អាលមា៉ា 4១:១០ ) ?

• បតើ បោលការណ៍ ថា « បសច្រ្រី ទុច្ចរិត ពុំ ខដល ជា សុ្មង្គល ប�ើយ »  ( អាលមា៉ា 4១:១០ )  អាច ជា ការ ពឆិត តាម របបៀប ណា បៅ 

បពល មៃុស្ស ខដល រំលង បទបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ បពល ែលែះ បមើល បៅ ដូចជា រី្ររាយ បនាះ ?



៦០

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឲ្យ អាៃ បសច្រតេរី ខ្លែងការណ៍ ដូច ខាងបកកាម បោយ កបធាៃ រព័សុល អឆិម ណឆិលសុៃ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ 

សាដាប់ ថា បតើ បលា្រ ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ អំពរី សុ្មង្គល ឬ អំណរ ពឆិត ។

«មនរុស្ទរុច្រិតអាចរានបទពធិណសាធន៍ននការរំជួលចធិត្នធិងការដឹងខ្សួនប៉រុណន្ពួកណ្នឹងោមន

បទពធិណសាធន៍ននអំេរណ�ើយ!អំេរ្ ឺជាអំណណាយទានចំណពាះអ្កណសាមះម្តង់។វាជាអំណណាយទាន

ណដលណកើតមកពីការរានណចតនាពយាយមរស់ណៅក្ញងជីវិតសរុចរិតដរូចណដលបានបណម្ងៀនណោយម្ពះណយស៊រូវ

ម្្ីស្ទ»(រ័សរុលអធិមេធិលសរុន« Joy and Spiritual Survival » ទំព័រ៨៤)។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា អំណរ ខដល បយើង ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ ម្រ ពរី ការ រស់ បៅ តាម ដំណឹងល្អ មាៃ ល្រខេណៈ ែុស ពរី ការ រំ�ួល  ចឆិតតេ ឬ ការ ដឹង ែលែតួៃ  

ខដល មៃុស្ស អាច ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍  បពល ពួ្រប្ រំលង បទបញ្ញតតេឆិ  របស់ កពះតាម របបៀបណា ?

សូម ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ ថា បសច្រ្រី ទុច្ចរិត ពុំ ខដល ជា សុ្មង្គល ប�ើយ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា សរបសរ  ម៉ូសាយ

២:៤១  ជា បសច្រតេរី បោង បទ្ម្ពរីរ មួយ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ បៅ ខ្របរ អាលមា៉ា 4១:១០ ។

េគ្គទី៤(១០នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ការងោរពបទ្បញ្ញ្រ្ិនឹរនាំមកនូវសុភមរ្គលនិរ

ពរជ័យមកពី្ពះអរាចស់ជានិច្ច។

សូម ្ ូស រង្វង់ បលើ ោ្រ្យ  ជានិច្ច  បៅ ្រ្ននុង បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ បហើយ អបញ្ើញ សឆិស្ស ឲ្យ ពឆិចារណា បធ្វើ 

ដូចោនា បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 9 « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ » បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ ិរបស់ ពួ្រប្ ។

សូម ពៃ្យល់ថា ែណៈ ពរ�ព័យ មួយ ចំៃួៃ ប្រើត ម្រ ពរី  ការ បោរព កបតឆិបតតេឆិ ប្រើត មាៃ ភាលាមៗ បនាះ ពរ�ព័យ ប្្សង បទៀត អាច ៃឹង ពុំ ប្រើត មាៃ 

ភាលាមៗ  បនាទាប់ ពរី បយើង បោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ មួយ បនាះ ប�ើយ បែុខៃតេ វា តកមូវ ឲ្យ មាៃ ការ បោរព កបតឆិបតតេឆិ  ោ៉ាង ខាជាប់ ែ្តួៃ ម្ង បហើយ ម្ង 

បទៀត ។

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា  វា ជា បរឿង ដ៏ សំខាៃ់ ខដល កតូវ យល់ ដឹង ថា ពរ�ព័យ មួយ ចំៃួៃ ខដល កពះ ោៃ សៃយាបពល បយើងបោរព កបតឆិបតតេឆិ 

អាច ៃឹង មឆិៃ ប្រើត ប�ើង ចំបោះ បយើង ភាលាមៗ បនាះបទ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បោយ ខអលប�ើរ េ្វរីៃ្ឆិៃ អឆិល េុ្រ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ឲ្យ 

ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ សាដាប់ ថា បតើ បលា្រ ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ អំពរី ពរ�ព័យ នៃ ការបោរព កបតឆិបតតេឆិ ។

«ណចញពីទស្នណដលរានកម្មធិតរបស់ណយើងការល្សួងនធិងការរំខានណែ្ងៗនាណពលបច្ញប្ន្ណនះ

អាចរានភាពទាក់ទាញណាស់។ណតែ្ទញយណៅវិញណយើងអាចរានអារម្មេ៍ថារគ្វាន់សម្រាប់ការត

ទល់នឹងការល្សួងទាំងណនាះ្ ឺណៅឆ្ងាយណហើយមធិនអាចយកបានណទ។ប៉រុណន្ការយល់ដឹងដ៏ពធិតមួយអំពី

ណែនការរបស់ម្ពះវរបធិតាបគ្ហាញថារគ្វាន់ននក្ីសរុចរិត្ ឺរានក្ញងណពលឥ�អូវណនះ»(�្វីន្ធិនអធិល�រុក

« Shipshape and Bristol Fashion: Be Temple Worthy—in Good Times and Bad 
Times »EnsignឬLiahonaណខវិច្ធិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៤០)។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា អ្វរី បៅ ជា ពរ�ព័យ មួយ ចំៃួៃ ខដល បយើង អាច ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ បៅ បពល បៃះ កាល បយើង បោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ  

ទាំងឡាយ របស់ កពះ ? ( ពរ�ព័យ ទាំងបៃះ មួយ ចំៃួៃ រួម មាៃ ភាព ជា នដ ្ ូ នៃ កពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ការ មាៃ អារម្មណ៍ ស្នឆិទ្ធ សានាល 

ៃឹង កពះអមាចាស់ ៃឆិង ការ ដ្រ ពឆិបសាធៃ៍ ៃូវ ការ ដឹ្រនាំ ម្រពរី កពះ បសច្រ្រី សុែសាៃតេ សុែភាព ការ ការោរ ពរី ការ លបតួង ការ ការោរ ពរី 

បកោះថានា្រ់ ដល់ រូបកាយ ការ រី្រ ចបកមើៃ ផាទាល់ ែលែតួៃ សុ្មង្គល ៃឆិង អំណរ  ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ បសច្រ្រី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ ឮៗ បោយ ខអលប�ើរ ខ�្ហ្វរី អព័រ ហូ�ឆិៃ នៃ ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ ដប់ពរីរ 

នា្រ់ ៖



៦១

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

«ពរជ័យខ្ះណកើតណ�ើងណលឿនខ្ះមកយឺតណហើយខ្ះមធិនណកើតរានណ�ើយរហរូតដល់ណពលរស់ណៅឯ

សាថានសួ្៌ប៉រុណន្សម្រាប់អស់អ្កណដលឱបម្កណសាបដំេឹងល្ននម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទវានឹងក�ើតមាន។

ណោយសារការេ៍ណនាះខ្ញំបានដកពធិណសាធន៍ណោយខ្សួនឯង»(ណជ្ហ្វីអ័រហរូ�ធិន« An High Priest 
of Good Things to Come » Ensignណខវិច្ធិកាឆ្នាំ១៩៩៩ទំព័រ៣៨)។

សូម ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ ថា ការ បោរព តាម កពះ បញ្ញតតេឆិ ៃឹង នាំ ម្រ ៃូវ សុ្មង្គល ៃឆិង ពរ �ព័យ  នានា ម្រ ពរី កពះអមាចាស់ 

ជានិច្ច ។ ពរ�ព័យ ទាំងបៃះ មួយ ចំៃួៃ អាច ប្រើត មាៃ ចំបោះ បយើង ភាលាមៗ ។ ពរ�ព័យ ប្្សង បទៀត ៃឹង ប្រើត មាៃ បៅ បពល បកកាយ បែុខៃតេ វា 

ៃឹង ប្រើត មាៃ ។

េគ្គទី៥(១០នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី បទពឆិបសាធៃ៍ ខដល ពួ្រប្ មាៃ អារម្មណ៍ ថា បទបញ្ញតតេឆិ បទោឋាៃ ឬ ការ កបឹ្រសា មួយ ម្រ ពរី ពយាការី ឬ សាវ្រ មួយ រូប 

មាៃ ការ លំោ្រ សកមាប់ ពួ្រប្ បដើមបរី បធ្វើ ឬ បោរព តាម ។ ( សូម ្រុំ ឲ្យ សឆិស្ស ខច្រចាយ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ) ។

សូម ពៃ្យល់ ថា ៃរីនហ្វទរី ១ 3:៧ ្ឺជា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ខដល អាច �ួយ បយើង បពល បយើង អាច មាៃ អារម្មណ៍ ថា 

បទបញ្ញតតេឆិ មួយ មាៃ ការ លំោ្រ បដើមបរី បោរព តាម ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ្ូសចំណាំ ៃរីនហ្វទរី១ 3:៧ ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ 

បដើមបរី ពួ្រប្ អាច គ្យ រ្រ បេើញ ។

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី បរិបទ នៃ បទ្ម្ពរីរ បៃះ សូម ពៃ្យល់ ថា កពះអមាចាស់ ោៃ បគ្រប់ លរីនហ ឲ្យ បញ្ចូៃ ពួ្រ ្រូៃ កបុស របស់ បលា្រ 

កត�ប់ បៅ ទរីក្រុង បយរូសា�ឆិម វិញ បដើមបរី យ្រ ផាទាំង លង្ឆិៃ ពរី ឡាោៃ់ ។ ពួ្រ បងកបុស របស់ ៃរីនហ្វ ោៃ ត្អចូញខត្អរ បោយ សារ ខត ្រឆិច្ចការ 

ដ៏ លំោ្រ បៃះ បែុខៃតេ ចបមលែើយ របស់ ៃរីនហ្វ ោៃ បគ្ហាញ ពរី បសច្រ្រី �ំបៃឿ របស់ ោត់ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ ៃរីនហ្វ ទរី ១ 3:៧ ឮៗ ។ សូមសុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ថា បតើ ៃរីនហ្វ ោៃ យល់ អ្វរីែលែះ អំពរី 

បទបញ្ញតតេឆិ  ខដល ោៃ បធ្វើ ឲ្យ  ោត់ មាៃ  បសច្រ្រី �ំបៃឿ ខដល ោត់ កតូវ មាៃ បដើមបរី បោរព តាម កពះអមាចាស់ បោយ ោមៃ ការ ត្អចូញ ខត្អរ ។

• បតើ ៃរីនហ្វ ោៃ បបកងៀៃ អ្វរីែលែះ អំពរី បទបញ្ញតតេឆិ របស់ កពះ ? ( បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ប្លែើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង 

ការណ៍  នៃ បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ  បៅ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទរីមួយ នៃ កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 9 « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ » បៅ 

្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖ព្ះៃឹង្ ុំពបទាៃបទបញ្ញត្តធិដល់គេើងគដាេ្ ុំបាៃគរៀបចំ

្លលូវមួេគដើម្បរីឲ្យគេើងគោរ្តាមគនាះគ�ើេ ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស សបងខេប ការ បែុៃបែង បរី បលើ្រ ខដល ៃរីនហ្វ ៃឆិង ពួ្រ បងប្អចូៃ កបុស របស់ ោត់ ោៃ បធ្វើ បដើមបរី ទទួល ោៃ ផាទាំង លង្ឆិៃ បនាះ ។ 

( កបសឆិៃ បបើ ចាំោច់ សូម រំឭ្រ ពួ្រប្ ថា ការ បែុៃបែង ពរីរ បលើ្រ ដំបូង បដើមបរី ទទួល ោៃ ផាទាំង លង្ឆិៃ បនាះ ោៃ បរា�ព័យ ។ បៅ ការ បែុៃ បែង 

បលើ្រ ទរីបរី ៃរីនហ្វ កតូវ ោៃ ដឹ្រនាំ បោយ កពះវិញ្ញាណ បហើយ កពះអមាចាស់ ោៃ បរៀបចំ ្ លែចូវ សកមាប់ ោត់ បដើមបរី ទទួល ោៃ ផាទាំង ទាំង បនាះ ) ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ យល់ ដឹង របស់ ៃរីនហ្វ ពរី បសច្រ្រី ពឆិត ខដល ោត់ ោៃ បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង ៃរីនហ្វ ទរី ១ 3:៧  ោៃ �ួយ ោត់ ឲ្យ បៃតេ ការ 

ែឆិតែំ របស់ ោត់ បដើមបរី ទទួល ោៃ ផាទាំង លង្ឆិៃ បនាះ តាម របបៀបណា បទាះ ជា ការ បែុៃបែង ពរីរ បលើ្រ ដំបូង ោៃ បរា�ព័យ ្រ្រី ?

• បតើ ការ យល់ ដឹង ពរី បសច្រ្រីពឆិត បៃះ អាច �ួយ មៃុស្ស មានា្រ់ បៅ ន្ងៃ បៃះ ោ៉ាង ដូចបម្ច ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី របបៀប ខដល កពះអមាចាស់ ោៃ បរៀបចំ ្ លែចូវ សកមាប់ ពួ្រប្ បដើមបរី បោរព តាម បទបញ្ញតតេឆិ មួយ របស់ កទង់ ។ សូម 

ពឆិចារណា ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរបរី នា្រ់ ខច្រ ចាយ បទពឆិបសាធៃ៍ របស់ ពួ្រប្ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។

សូម ខ ល្ែង ទរីបនាទាល់ ថា កពះអមាចាស់ ៃឹង បរៀបចំ ្ លែចូវ មួយ បដើមបរី ឲ្យ បយើង បោរព តាម  រាល់ បទបញ្ញតតេឆិ  ខដល កទង់ ោៃ កបទាៃ ដល់ បយើង ។

េគ្គទី៦(១០នាទី)

សូម សរបសរ សំណួរ ខាង បកកាម បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ង្រើអ្នក្ ិ្រថ្អវែីងៅជាបទ្បញ្ញ្រ្ិពីរធំបំ្ុ្រ(ឬជាមូលោឋាន្្ឹះង្ើយ

សំខ្ន់បំ្ុ្រ)ក្នញរចំងណាមបទ្បញ្ញ្រ្ិទាំរអស់របស់្ពះវរបិតាសួ្៌?ង្្រុអវែីងៅ?

ចូរ បំខប្រ សឆិស្ស ជា ្ ូ បហើយ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ ពឆិភា្រសា ៃឹង នដ ្ ូ របស់ ពួ្រប្ ពរី ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ ទាំងបៃះ ។ បនាទាប់ ពរី 

ពួ្រប្ ោៃ ពឆិភា្រសា ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ រួច សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ កោប់ ពរី ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ដល់ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។



៦២

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃឮៗ ៃូវ ្រថា្រណ្ឌ ទរីពរីរ នៃ កបធាៃបទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 9  « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ »  បៅ ្រ្ននុង  ឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ ពរីមុៃ សឆិស្ស បនាះ អាៃ សូម ពៃ្យល់ ថា ្រថាែណ្ឌ  បៃះ ដ្រ កសង់ ៃូវ បៃ្ទចូល របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ពរី 

្រ្ននុង មា៉ាថាយ ២២:36–39 ខដល កទង់ ោៃ កបកាស ពរី បទបញ្ញតតេឆិ ពរីរ ខដល ធំ បំ្ុត ឬ ជា មូលោឋាៃ ក្ឹះ បហើយ សំខាៃ់ បំ្ុត ។ សូម 

សុំ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ឲ្យ ប្្ទៀង បហើយរ្រ បមើល បទបញ្ញតតេឆិ  « ធំ »  ទាំង ពរីរ បនាះ ។

• បតើ បទបញ្ញតតេឆិ ពរីរ ធំ ជាង ប្ បំ្ុត ្ ឺ ជា អ្វរី បៅ ?

• បហតុអ្វរី អ្ន្រ្ឆិត ថា ការ កសឡាញ់ កពះ ឲ្យ អស់ ពរី ដួងចឆិតតេ ពរី កពលឹង ពរី ្ ំៃឆិត របស់បយើង ៃឆិង ការ កសឡាញ់ មៃុស្ស ដនទ ឲ្យ ដូចជា 

ែលែតួៃ ឯង ្ ឺជា បទបញ្ញតតេឆិ ធំ ជាង ប្ បំ្ុត ?

• បតើ បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងពរីរ បៃះ ជាប់ ទា្រ់ទងោនា ោ៉ាង  ដូចបម្ច ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច តបៅ បៃះ បៅ ្រ្ននុង សំបៅ នៃ ឯកសារងោលននចំងណះ

ចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់ ពួ្រប្ ៖ គេើងអាចពសឡាញ់គ�ើេបគពមើព្ះតាមរេៈការគពជើសពសឡាញ់គ�ើេបគពមើដល់

មៃុស្សដនទ។

• បតើ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ណាមួយ ខដល ោំកទ ដល់  បោលលទ្ធឆិ បៃះ ? ( មែូសាយ ២:១៧ ៃឆិង មរ៉ូនណ ៧:45, 

4៧–48 ) ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មែូសាយ ២:១៧  ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ បដើមបរី ពួ្រប្ 

អាចគ្យ រ្រ បេើញ។  សូម ពៃ្យល់ ថា បទ្ម្ពរីរ បៃះ មាៃ ៃូវ បៃ្ទចូល របស់ បស្ច បបៃោ៉ាមរីៃ ខដល ោៃ  ខ្លែង បៅ កាៃ់ រាកសតេ របស់ កទង់ 

កាល កទង់ ោៃ បរៀបរាប់ ពរី ការ បបកមើ ខដល កទង់ ោៃ កបទាៃ ដល់ ពួ្រប្ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មែូសាយ ២:១៧ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ោ្រ្យ ឬ ឃ្លា ខដល បបកងៀៃ ថា 

បយើង អាច កសឡាញ់ បហើយ បបកមើ កពះ តាមរយៈ ការ បក�ើស កសឡាញ់ បហើយ បបកមើ ដល់ មៃុស្ស ដនទ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរៀបរាប់ ពរី អ្វរី 

ខដល ពួ្រប្ រ្របេើញ ។

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បយើង ្រំពុង បបកមើ កពះ កាល បយើង បបកមើ មៃុស្ស ដនទ តាម របបៀបណា ?

• បតើ បៅ បពលណា  ខដល អ្ន្រ ធាលាប់ មាៃ អារម្មណ៍ ថា អ្ន្រ សថែឆិត បៅ ្រ្ននុង ការ បបកមើ ដល់ កពះ កាល អ្ន្រ ្រំពុង បបកមើ ដល់ មៃុស្ស មានា្រ់ ប្្សង 

បទៀតបនាះ ?

សូម ខ្លែង ទរីបនាទាល់ ថា បៅ បពល បយើង បបកមើ ដល់ មៃុស្ស ដនទ បនាះ បយើង ្រ៏ ្រំពុង បបកមើ កពះ ខដរ ។

េគ្គទី៧(១៥នាទី)

សូម សរបសរ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ អំពរី បោលលទ្ធឆិ ដូច បៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារបែៀៃ ៖ ងយើរអាច្សឡាញ់ង្ើយបង្មើ្ពះតាមរយទៈការ

ង្ជើស្សឡាញ់ង្ើយបង្មើដល់មនុស្សដនទ្។

សូម រំឭ្រ សឆិស្ស ថា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មែូសាយ ២:១៧ ៃឆិង  មរ៉ូនណ ៧:45, 4៧–48  ោំកទ ដល់ បោលលទ្ធឆិ 

បៃះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ្ូសចំណាំ មរ៉ូនណ ៧:45, 4៧–48 ្រ្ននុង របបៀប ជា្រ់លា្រ់ មួយ បដើមបរី ពួ្រប្ អាច គ្យ រ្រ បេើញ ។ សូម 

ពៃ្យល់ ថា បៅ ្រ្ននុង  មរ៉ូនណ ៧មរ៉ូនណ ោៃ ្រត់កតាៃូវ  ោ្រ្យ សម្រី ខដល ឪពុ្រ ោត់ មរមៃ ោៃ បលើ្រ ប�ើង អំពរី បសច្រ្រី �ំបៃឿ បសច្រ្រី 

សង្ឹម ៃឆិង បសច្រ្រី សបបនុរស ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មរ៉ូនណ ៧:4៧ ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ថា បតើ មរមៃ ោៃ ឲ្យ ៃឆិយម ៃព័យ 

ោ្រ្យ បសច្្ររី សបបនុរស ដូចបម្ច ។

• បោង តាម ែ្ម្ពរី របៃះ បតើ បសច្រ្រី សបបនុរស ជាអ្វរី ? ( បសច្រ្រី កសឡាញ់ ដ៏ សុទ្ធសាធ នៃ កពះក្រីស្ទ ) ។

សូម ពៃ្យល់ថា ោ្រ្យ សម្រី របស់ មរមៃ អំពរី បសច្រ្រី សបបនុរស អាច �ួយ បយើង ឲ្យ សារល់ ពរី របបៀប កសឡាញ់ បហើយ បបកមើ កពះ តាមរយៈ 

ការ កសឡាញ់ ៃឆិង ការ បបកមើ ដល់ មៃុស្ស ដនទ ដូច ជា កពះអង្គ សប្គ្រះ ោៃ បធ្វើ ។



៦៣

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មរ៉ូនណ ៧:45 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល ្ ុណសមបតតេឆិ ខដល បុ្្គល មានា្រ់ 

ៃឹង មាៃ កបសឆិៃ បបើ ោត់ បោរបពញ បោយ បសច្រ្រី សបបនុរស ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ្ ឆិត ពរី ការ ្ ូស ចំណាំ ពរី ្ ុណ សមបតតេឆិ ខដល ពួ្រប្ ចង់ ោៃ 

ជា ពឆិបសស ។

• បតើ ្ ុណ សមបតតេឆិ ណា មួយ បៅ ្រ្ននុង ែ ទរី 45 ខដល អ្ន្រ ចង់ ោៃ ជាពឆិបសស ? បហតុអ្វរីបៅ ?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ អាៃ មរ៉ូនណ ៧:48 ឮៗ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល  ថា  បតើ បយើង កតូវ បធ្វើ អ្វរីែលែះ បដើមបរី 

បោរ បពញ បៅបោយ បសច្រ្រី សបបនុរស ។

• បោង តាម មរ៉ូនណ ៧:48បតើ បយើង កតូវ បធ្វើ អ្វរីែលែះ បដើមបរី  ោៃ បោរបពញ បោយ បសច្រ្រី សបបនុរស ?

• បតើ អ្ន្រ ្ ឆិត ថា ការ អធឆិសាឋាៃ ឲ្យ អស់ ពរី ្រមាលាំង ចឆិតតេ របស់ បយើង បហើយ ែឆិត ែំ បធ្វើ ជា អ្ន្រ បដើរ តាម ដ៏ បសាមះ របស់ កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ អាច 

�ួយ បយើង ឲ្យ បោរបពញ បោយ បសច្រ្រី កសឡាញ់ របស់ កទង់  របបៀបណា ?

• បៅ ្រ្ននុង ្ ំៃឆិត របស់ អ្ន្រ បហតុអ្វរី មរ៉ូនណ ៧:45, 4៧–48  ្ ឺជា បទ្ម្ពរីរ ល្អ មួយ បដើមបរី �ួយ បយើង ឲ្យ យល់ ពរី បោលលទ្ធឆិ  បៃះ ថា  

បយើង អាច កសឡាញ់ បហើយ បបកមើ កពះ តាមរយៈ ការ បក�ើស កសឡាញ់ បហើយ បបកមើ ដល់ មៃុស្ស ដនទ បទៀត ?

សូម ពឆិចារណា ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ ការ មាៃ បសច្រ្រី សបបនុរស ចំបោះ មៃុស្ស ដនទ ។ អ្ន្រ ្ ួរ ខច្រចាយ 

បទពឆិបសាធៃ៍ មួយ ខដល អ្ន្រ កតូវ ោៃ កបទាៃ ពរ ឲ្យ បោរបពញ បោយ បសច្រ្រី កសឡាញ់ ដ៏ សុទ្ធ សាធ នៃ កពះក្រីស្ទ កាល អ្ន្រ កោកសព័យ 

ទា្រ់ ទង ជា មួយ ៃឹង មៃុស្ស មានា្រ់ បទៀត ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស រំឭ្រ  មរ៉ូនណ ៧:45 បហើយ សរបសរ បៅ ្រ្ននុង បសៀវបៅ ្រំណត់ ចំណាំ ្រ្ននុង ថានា្រ់ ឬ បសៀវបៅ ្រំណត់ កតា ការសឆិ្រសា របស់ 

ពួ្រប្ ៃូវ  របបៀប ជា្រ់ លា្រ់ មួយ ខដល ពួ្រប្ ៃឹង ែឆិតែំ  បធ្វើតាម បដើមបរី មាៃ បសច្រ្រី សបបនុរស កាៃ់ ខត បកចើៃ សកមាប់ មៃុស្ស ដនទ ។

េគ្គទី៨(៥នាទី)

សូម ឲ្យ សឆិស្ស បរីបួៃ នា្រ់ ប្ចូរ បវៃ ោនា អាៃឮៗ ៃូវ ្រថាែណ្ឌ ទរី 3–5  នៃ កបធាៃបទ ខាង បោល លទ្ធឆិ ទរី 9 « កពះបញ្ញតតេឆិ ទាំង ឡាយ »  បៅ 

្រ្ននុង  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស ្រ្ននុង ថានា្រ់ប្្ទៀង តាម បហើយ រ្រ បមើល បទបញ្ញតតេឆិ មួយ ខដល 

ោៃ បលើ្រ ប�ើង បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទាំងបៃះ ខដល ពួ្រប្ មាៃ អំណរ ្ ុណ ជា ពឆិបសស ។

• បតើ អ្វរី បៅ ជា បទបញ្ញតតេឆិ មួយ ខដល មាៃ បៅ ្រ្ននុង ្រថាែណ្ឌ ទាំងបៃះ  ខដល អ្ន្រ មាៃ អំណរ ្ ុណ ជា ពឆិបសស ? ( កាល សឆិស្ស ប្លែើយ 

សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ពៃ្យល់ ពរី បហតុ្ល ខដល ពួ្រប្ មាៃ អំណរ ្ ុណ ចំបោះ បទបញ្ញតតេឆិ ខដល ពួ្រប្ ោៃ បលើ្រ ប�ើង បនាះ ) ។

សូម ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ អ្ន្រ អំពរី បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងឡាយ ៃឆិង បហតុ្ល ខដល អ្ន្រ មាៃ អំណរ ្ ុណ ចំបោះ បទបញ្ញតតេឆិ ទាំងបនាះ ។

លំហាត់អៃុវត្ត(៤០–៥០នាទរី)

លំហាត់ ទាំងឡាយ បៅ្រ្ននុង វ្្គ បៃះ អាច កតូវ ោៃ បធ្វើប�ើង អំ�នុងបមា៉ាង ខត មួយ ថានា្រ់ ឬ បៅ ្រ្ននុង បមា៉ាង ប្្សង ោនា អាកសព័យ បៅបលើ 

កាលវិភា្ ៃឆិង តកមូវការ នៃ សឆិស្ស របស់អ្ន្រ ។

លំហាត់ទី១(២០–២៥នាទី)

សូម សរបសរ ឃ្លា ដូច តបៅ បៃះ បៅ បលើ កាដារ បែៀៃ ៖ ខ្ញំសាគាល់មនុស្សជាង្ចើនដដលរំលរបទ្បញ្ញ្រ្ិង្ើយងមើលងៅងៅដ្ររានជីវិ្រដ៏

ល្អ។ង្រើអ្នកពិ្រជា្្រូវងោរពបទ្បញ្ញ្រ្ិងដើម្ីរានភ្ពរីករាយដមនងទ្?

សូម ឲ្យ សឆិស្ស ៃឹ្រ កសនម ថា មាៃមឆិតតេ មានា្រ់ ោៃ សួរ សំណួរ បៃះ ដល់ ពួ្រប្ ។ សូម សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ ្ ឆិត អំពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ អាច ប្លែើយ 

ៃឹង សំណួរ បនាះ បោយ បកបើ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ បរៀៃ បៅ ្រ្ននុង ការ សឆិ្រសា របស់ ពួ្រប្ អំពរី កបធាៃ បទ ខាង បោលលទ្ធឆិ ទរី 9 « កពះបញ្ញតតេឆិ 

ទាំងឡាយ » ៃឆិង បោលការណ៍ ចំៃួៃ បរី ្រ្ននុង ខ្្ន្រ « ការទទួល ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ » នៃ  ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ិ៖ បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត បហើយ សួរ សំណួរ បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ 

បហើយ ពយាោម យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ ធៃ ធាៃ ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ ។



៦៤

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

បដើមបរី �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ ពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ អាច ប្លែើយតប  ចំបោះ សំណួរ បៃះ សូម ្ ្ល់ សំបៅ នៃ ក្រោស ខច្រ ខាង 

បកកាម បៃះ ដល់ សឆិស្ស មានា្រ់ៗ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ ប្លែើយ សំណួរ បៃះ បៅ បលើ ក្រោស ខដល ខច្រ ឲ្យ ។

✁
១. ណតើអ្កអាចណលើកទឹកចធិត្ដល់មធិត្របស់អ្កឲ្យណធ្វើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿតាមរណបៀបណា?

២. ណតើអ្កអាចជួយមធិត្របស់អ្កឲ្យពធិនធិត្យណមើលសំេួររបស់ខ្សួនណោយរានទស្នវិស័យដ៏អស់កល្ជានធិច្មួយយ៉ាង

ដរូចណម្ច?ឧទាហរេ៍៖

• ណតើអ្កអាចជួយមធិត្របស់អ្កឲ្យ្ ធិតអំពីភាពខរុសោនារវាងភាពរីករាយខាងសាច់្ មនធិងសរុភមង្គលជានធិរន្រ៍យ៉ាង

ដរូចណម្ច?

• ណតើអ្កអាចជួយមធិត្របស់អ្កឲ្យយល់ពីរណបៀបណដលការណោរពម្បតធិបត្ធិតាមបទបញ្ញត្ធិទាំងឡាយនាំមកនរូវ

សរុភមង្គលជានធិរន្រ៍នធិងរណបៀបណដលការមធិនណោរពម្បតធិបត្ធិណៅទីបំែរុតនាំមកនរូវអពមង្គលតាមរណបៀបណា?

• ណតើណោលលទ្ធិឬណសចក្ីពធិតណាមួយមកពីម្បធានបទខាងណោលលទ្ធិទី៩«ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ»ណៅក្ញង

ឯកសារណោលននចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណដលអ្កចង់ណចកចាយនឹងមធិត្របស់អ្ក?ណហតរុអ្វីណៅ?

៣. ណតើបទ្ម្ីរឬម្បភពណដលម្ពះបានចាត់មកណែ្ងណទៀតណាមួយណដលអ្កចង់ណចកចាយនឹងមធិត្របស់អ្ក?

ណហតរុអ្វីណៅ?

✃
បនាទាប់ ពរី ទុ្រ បពល ឲ្យ ក្ប់ កោៃ់ បហើយ សូម ចាត់ សឆិស្ស ជា ្ ូ បហើយ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ បធ្វើ ជា មាៃ ការ សៃ្ទនា មួយ ជាមួយ មឆិតតេ មានា្រ់ ខដល 

ោៃ សួរ សំណួរ បៃះ ដល់ ពួ្រប្ ។ សូម ឲ្យ ពួ្រប្ បកបើ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ សរបសរ បដើមបរី �ួយ ពួ្រប្ កាល ពួ្រប្ ចូល រួម បៅ ្រ្ននុង ការ 

សខម្ង បៃះ ។ ពរីរ បរី នាទរី បកកាយ ម្រ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ប្ចូរ តួ ោនា បហើយ សខម្ង ម្ង បទៀត ។

បនាទាប់ ពរី ការ សខម្ង បនាះ ោៃ បញ្ចប់ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស សួរ សំណួរ ឬ ខច្រចាយ ្ ំៃឆិត ឬ ការ យល់ បេើញ ខដល ពួ្រប្ោៃ មាៃ 

កាល ពួ្រប្ ោៃ ចូល រួម បៅ ្រ្ននុង លំហាត់ អៃុវតតេ បៃះ ។

សូម ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ ឬ បកចើៃ នា្រ់ ខច្រចាយ ទរីបនាទាល់ របស់ ពួ្រប្ អំពរី របបៀប ខដល ការ បោរព កបតឆិបតតេឆិ តាម  បទបញ្ញតតេឆិ ោៃ នាំ ម្រ  ដល់ 

ពួ្រប្ៃូវ សុ្មង្គល ៃឆិង ពរ�ព័យ ម្រ ពរី កពះ   ។

លំហាត់ទី២(២០-២៥នាទី)

សូម អាៃ សាថាៃភាព ខាងបកកាមបៃះ ឮៗ ៖

សូម ៃឹ្រ កសនម ថា បៅ ្រ្ននុង ការ សៃ្ទនា មួយ ជាមួយ ៃឹង មឆិតតេ រួម ថានា្រ់ មួយ ចំៃួៃ របស់ អ្ន្រ បៅ ឯ សាលា បរៀៃ បនាះ មាៃ មានា្រ់ ោៃ រិះ្ៃ់ អ្ន្រ 

ចំបោះ �ំបៃឿ សាសនា របស់ អ្ន្រ ។ បៅ បពល អ្ន្រ ពយាោម ប្លែើយ មឆិតតេ មានា្រ់ បនាះ ពុំ ោៃ សាដាប់ បទ បហើយ រិះ ្ ៃ់ អ្ន្រ កាៃ់ ខតខាលាំង។  អ្ន្រ 

មាៃ ការ ឈឺចាប់ ចំបោះ ការ រិះ ្ ៃ់ បនាះ មាៃ អារម្មណ៍ ែឹង ្រ្ននុង ចឆិតតេ បហើយ ៃឆិោយ ោ្រ្យ  មឆិៃ ល្អ តប បៅ វិញ ។ បនាទាប់ ម្រ អ្ន្រ បសា្រ 

សាដាយ ៃូវ អ្វរី ខដល ោៃ ប្រើត ប�ើង បហើយ ចាប់ ប្្ើម បងឿង ្ ងៃល់ ថា បតើ អ្ន្រ ្ ួរ ពយាោម លា្រ់ ោំង  �ំបៃឿ សាសនា របស់ អ្ន្រ ពរី មៃុស្ស ដនទ 

បៅ បពល ខាង មុែ ខដរ បទ ។



៦៥
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សូម ចាត់ សឆិស្ស ជា ក្រុម តូចៗ ខដល មាៃ ោនា ពរីរ ឬ បរីនា្រ់ បហើយ ្ ្ល់ ឲ្យ ក្រុម ៃរីមួយ ៗ  ៃូវ សំបៅ ឯ្រសារ  ដូច ខាង បកកាម 

បៃះ ។ សូម ពៃ្យល់ ថា ក្រោស បនាះ ៃឹង �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ពឆិចារណា ពរី របបៀប អៃុវតតេ ៃូវ បោលការណ៍ ទាំង បរី នៃ ការ ទទួល 

ោៃ ចំបណះដឹង ខាង វិញ្ញាណ បៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព នានា ដូច ជា អ្វរី ខដល អ្ន្រ ោៃ អាៃ បៃះ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បធ្វើ ការ ជាក្រុម បដើមបរី បំបពញ 

ស្រម្មភាព បៃះ ។

✁
ណតើខ្នុំអាចឈររឹងមាំណៅក្នុងណសចក្ីពធិតថន�ំេឹងល្អណ�លខ្នុំណជឿណហើយ្រគ្ហាញណសចក្ីបសឡាញ់ចំណោះមនុស្ស�ថទណ�លមានជំណនឿ

ខុសពីខ្នុំតាមរណ្រៀ្រណា?

ចូរពិភ្កសាអំពីរងបៀបដដលអ្នកអាចងឆ្លើយនឹរសំណួរខ្រងលើងោយង្បើងោលការណ៍និរសំណួរដដលបានដចរដូចខ្រ

ង្កាម៖

បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី�ំបៃឿ ៖

• កបសឆិៃ បបើ អ្ន្រ ្រំពុង សួរ សំណួរ បនាះ បតើ អ្វរី បៅ ជា វិធរី មួយ ចំៃួៃ ខដល អ្ន្រ អាច បធ្វើ ស្រម្មភាព បោយ បសច្រ្រី �ំបៃឿ បនាះ ?

ពឆិៃឆិត្យ បមើល បោល្ំៃឆិត ៃឆិងសួរ សំណួរ បោយ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ អស់្រលប មួយ ៖

• បតើ អ្ន្រ អាច ែឆិតែំ បដើមបរី មាៃ ទស្សៃវិសព័យ ដ៏ បៅ អស់ ្រលប ជាៃឆិច្ច មួយ ោៃ ោ៉ាង ដូចបម្ច បពល កោកសព័យ ទា្រ់ ទង ៃឹង 

មៃុស្ស ខដល អាច ៃឹង មឆិៃ យល់ កសប ឬ ពឆិោ្រ ឲ្យ អ្ន្រ កសឡាញ់ បនាះ ? បហតុអ្វរី អ្ន្រ ្ ឆិត ថា បៃះ ្ ឺជា បរឿង ដ៏ សំខាៃ់ ខដល 

កតូវ បធ្វើ ?

ពយាោម យល់ដឹង បខៃថែម តាមរយៈ ធៃធាៃ ខដល ោៃ កបទាៃ ម្រ ពរី កពះ ៖

• បតើ បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង  មរ៉ូនណ ៧:45, 4៧–48  អាច �ួយ អ្ន្រ ឲ្យ សារល់ ពរី របបៀប ប្លែើយ តប ៃឹង 

សំណួរ បនាះ តាម របបៀប ណា ?

• បតើ  បទ្ម្ពរីរ ប្្សង បទៀត ឬ ការ បបកងៀៃ របស់ ពួ្រ ពយាការី ៃឆិង ថានា្រ់ ដឹ្រនាំ ប្្សង បទៀត ណាែលែះ្រ្ននុង សាសនាចក្រ ខដល  អាច 

�ួយ អ្ន្រឲ្យ  រ្រ បេើញ ចបមលែើយ ចំបោះ សំណួរ បៃះ ?

✃
កបសឆិៃ បបើ សឆិស្ស កតូវការ �ំៃួយ បដើមបរី សារល់ ពរី កប្ព បខៃថែម បទៀត ខដល ោៃ ចាត់ ម្រ ពរី កពះ ខដល អាច �ួយ ពួ្រប្ ឲ្យ ប្លែើយ ៃឹង សំណួរ 

បៅ បលើ ក្រោស បៃះ សូម ពឆិចារណា ឲ្យ ពួ្រប្ បោង បៅ សុៃ្ទរ្រថា របស់ ខអលប�ើរ ោលលែឆិៃ បអ្រ អូ្រ ្រ្ននុង សៃ្នឆិសរីទ ទូបៅ ខែ  តុលា ឆ្នាំ  

២០១4 « Loving Others and Living with Differences » ( Ensign ឬ Liahona ខែ  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ  ២០១4 

ទំពព័រ ២5–២8 ) ។

បកកាយពរី សឆិស្ស មាៃ បពល ក្ប់ កោៃ់ បដើមបរី បំបពញ ស្រម្មភាព បៃះ បហើយ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរី នា្រ់ ខច្រចាយ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស ្រ្ននុង 

ថានា្រ់  ៃូវ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ ពឆិភា្រសា ។



៦៦
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អ្ន្រ ្ ួរ បញ្ចប់ លំហាត់ បៃះ បោយ អាៃ ឮៗ ៃូវ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ ខាង បកកាម បៃះ បោយ ខអលប�ើរ ខ�្ហ្វរី អព័រ ហូ�ឆិៃ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រ 

សាវ្រ ដប់ពរីរ នា្រ់ ៖

«មធិត្ទាំងឡាយណអើយជាពធិណសសមធិត្វ័យណក្មងរបស់ខ្ញំសរូមយកោក់ក្ញងចធិត្។ណសចក្ីម្សឡាញ់ដ៏សរុទ្

សាធដរូចម្ពះម្្ីស្ទណដលហរូរណចញមកពីណសចក្ីសរុចរិតដ៏ពធិតអាចផ្លាស់ប្អូរពធិភពណលាកណនះបាន។...

«សរូមរឹងរាំណ�ើង។សរូមរស់ណៅតាមដំេឹងល្ណោយណសាមះម្តង់ណទាះជាមនរុស្ណៅជរុំវិញខ្សួនបងប្អូន

ទាំងអស់ោនាពរុំរស់ណៅតាមយ៉ាងណាក៏ណោយ។សរូមការពារជំណនឿរបស់អ្កណោយការណោរពនធិងណោយ

ណសចក្ីណមតាតាប៉រុណន្សរូមការពារវា»(ណជ្ហ្វីអ័រហរូ�ធិន« The Cost—and Blessings—of 
Discipleship »EnsignឬLiahonaណខឧសភាឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ៨–៩)។

សូម ខ ល្ែង ទរីបនាទាល់ អំពរី សារៈសំខាៃ់ នៃ ការ កសឡាញ់ មៃុស្ស ដនទ សូមបរី ខត បៅ បពល បយើង ឈរ ការោរ �ំបៃឿ របស់ បយើង ្រ្រី ។ សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស ពឆិចារណា ពរី របបៀប ខដល ពួ្រប្ ៃឹង ែឆិតែំ បកបើ អ្វរី ខដល ពួ្រប្ ោៃ បរៀៃ បៅ ្រ្ននុង លំហាត់ បៃះ  បដើមបរី ការោរ បសច្រ្រី ពឆិត នៃ 

ដំណឹងល្អ ខដល ពួ្រប្ ប�ឿ តាម  បោយ បសច្រ្រី កសឡាញ់ ៃឆិង ដូចជា កពះក្រីស្ទ ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ស្រម្មភាព ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៃះ អាច �ួយ សឆិស្ស ឲ្យ យល់ បហើយ អៃុវតតេ បសច្រ្រី ខ្លែង ការណ៍ នៃបោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ 

ោំកទ បោយ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ សកមាប់  កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ។ សូម ពឆិចារណា បកបើ ស្រម្មភាព រំឭ្រ បៃះ រហូត ដល់ ចុង 

បញ្ចប់ នៃ វ្្គ សឆិ្រសា បៃះ បនាទាប់ ពរី សឆិស្ស ោៃ សឆិ្រសា បៅ រាល់ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ បទ្ម្ពរីរ ខាង បោលលលទ្ធឆិ សកមាប់ កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ បៃះ 

បហើយ ។

សូម ោ្រ់ បគ្ហាញ បសច្្ររី ខ្លែងការណ៍ ខាង បកកាម  បៃះ បោយ កបធាៃ ប៊យដ៍ បេ ផា្រ្រឺ ( ១9២4–២០១5 ) ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម នៃ ពួ្រសាវ្រ 

ដប់ ពរីរ នា្រ់ ។ សូម អបញ្ើញ សឆិស្ស មានា្រ់ ឲ្យ អាៃ បសច្រ្រីខ្លែង ការណ៍ បៃះ ឲ្យ ឮៗ ។

«ម្បសធិនណបើមនរុស្យល់ពីណោលលទ្ធិម្តឹមម្តរូវណនាះវានឹងណកណម្បឥរិយប្ម្ពមទាំងចរិតរបស់មនរុស្

ណនាះ។

«ការសធិកសាពីណោលលទ្ធិននដំេឹងល្នឹងអភធិវឌ្ឍឥរិយប្បានណលឿនជាងការសធិកសាពីឥរិយប្ណដើម្ី

អភធិវឌ្ឍឥរិយប្ណៅណទៀត»(ប៊យដ៍ណ�ផ្កកឺ« Little Children »Ensignណខវិច្ធិកាឆ្នាំ

១៩៨៦ទំព័រ១៧)។



៦៧

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

សូម ពៃ្យល់ ថា វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ មាៃ ៃូវ បោលលទ្ធឆិ ពឆិត ខដល �ួយ បយើង ឲ្យ ខ្រ ខកប បហើយ កាលាយ កាៃ់ ខត 

ដូចជា កពះបយស៊ូវ ក្រីស្ទ ៃឆិង កពះវរបឆិតា សួ្៌ របស់ បយើង បៅ បពល បយើង យល់ ពរី វា ចបាស់ ។ សូម សរបសរ សំណួរ ខាង បកកាម ោ្រ់ បលើ 

កាដារ បែៀៃ  ឬ ្ តេល់ ជា ឯ្រសារ ខច្រ ឲ្យ សឆិស្ស ៖

• ង្រើងោលលទ្្ិអវែីងៅដដលបទ្្ម្ីរងនះរានដដលនឹរដកដ្បឥរិយាប្ឬអាកប្កិរិយារបស់មនុស្ស

រានាក់្បសិនងបើង្យល់ពីវចបាស់ងនាះ?

• ្បសិនងបើបុ្្គលរានាក់ពិ្រជាយល់ពីងោលលទ្្ិដដលបានោំ្ទ្ងោយបទ្្ម្ីរងនះង្រើវជះឥទ្្ិពល

យា៉ារណាខ្លះងលើឥរិយាប្ឬអាកប្កិរិយារបស់ោ្រ់?

• ង្្រុអវែីអ្នក្ ិ្រថ្ការយល់ដឹរពីងោលលទ្្ិងនះនឹររាននូវឥទ្្ិពលងនាះ?

• ង្រើឥរិយាប្ឬអាកប្កិរិយារបស់អ្នកបានដកដ្បដបបណាដដរដដលជាលទ្្្លននការយល់ដឹរពី

ងោលលទ្្ិងនះ?

ចូរ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស មានា្រ់ៗ បៅ ្រ្ននុង ថានា្រ់ បក�ើស យ្រ វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ មួយ ម្រ ពរី កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ។ ឬ  អ្ន្រ អាច សរបសរ 

បសច្រ្រី បោង បៅ បលើ ចបកមៀ្រ ក្រោស បហើយ សុំ ឲ្យ សឆិស្ស បក�ើស យ្រ  ចបកមៀ្រ មួយ បោយ នចដៃ្យ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស អាៃ វ្្គ ចំបណះ 

ចំណាៃ ខាង បោល លទ្ធឆិ របស់ ពួ្រប្ បហើយ បកតៀម ែលែតួៃ ខច្រចាយ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រប្ ចំបោះ សំណួរ ទាំង បួៃ ខាង បលើ ។

បនាទាប់ពរី សឆិស្ស មាៃ បពល ក្ប់កោៃ់ បហើយ សូម ចាត់ ពួ្រប្ ជា ្ ូ ។ ចូរ សុំ ឲ្យ ពួ្រប្ អាៃ វ្្គ បទ្ម្ពរីរ របស់ ពួ្រប្ ដល់ ោនា បៅ វិញ បៅ 

ម្រ បហើយ បនាទាប់ ម្រ  ប្លែើយ សំណួរ ។ សូម ឲ្យ សឆិស្ស ពរីរ បរីនា្រ់ ខច្រចាយ ចបមលែើយ របស់ ពួ្រ ប្ ជាមួយ ៃឹង សឆិស្ស បៅ្រ្ននុង ថានា្រ់ ។

សូម ខ្លែង ទរីបនាទាល់ ថា បោលលទ្ធឆិ ខដល ោៃ បបកងៀៃ បៅ ្រ្ននុង វ្្គ ចំបណះ ចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ បៅ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ បៃះ អាច មាៃ 

ឥទ្ធឆិពល ដ៏ អសា្ចរ្យ មួយ បលើ ឥរិោប្ របស់ បយើង កបសឆិៃ បបើ បយើង ៃឹង ចំណាយ បពល សឆិ្រសា បហើយ យល់ពរី វា ឲ្យ ពឆិត កោ្រដ ។ សូម 

ឲ្យ សឆិស្ស ែឆិតែំ អៃុវតតេ  បោលលទ្ធឆិ មួយ ខដល ពួ្រប្ ោៃ រំឭ្រ ប�ើង វិញ បៅ ្រ្ននុង ស្រម្មភាព បៃះ ឲ្យ ោៃ  កាៃ់ ខត កបបសើរ  ។
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ម្ពះបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយ

លំហា�់អនុវ�្
១. ណ�ើអ្នកអាចណលើកទឹកចធិ�្ដល់មធិ�្របស់អ្នកឲ្យណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿតាមរណបៀបណា?

២. ណ�ើអ្នកអាចជួយមធិ�្របស់អ្នកឲ្យពធិនធិ�្យណមើលសំេួររបស់ែ្លួនណោយម្នទស្នវិស័យដ៏អស់កល្ជានធិច្មួយយាោងដរូចណម្ច?ឧទា�រេ៍៖

• ណ�ើអ្នកអាចជួយមធិ�្របស់អ្នកឲ្យ្ ធិ�អំពីភាពែុសោនារវាងភាពរីករាយខាងសាច់្ មនធិងសុភមង្គលជានធិរន្រ៍យាោងដរូចណម្ច?

• ណ�ើអ្នកអាចជួយមធិ�្របស់អ្នកឲ្យយល់ពីរណបៀបខដលការណោរពម្ប�ធិប�្ធិតាមបទបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយន្ំមកនរូវសុភមង្គលជានធិរន្រ៍នធិងរណបៀបខដលការមធិនណោរពម្ប�ធិប�្ធិណៅទីបំ្ុ�ន្ំ
មកនរូវអពមង្គលតាមរណបៀបណា?

• ណ�ើណោលលទ្ធិឬណសចក្ីពធិ�ណាមួយមកពីម្បធានបទខាងណោលលទ្ធិទី៩«ម្ពះបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយ»ណៅក្នញងឯកសារណោលដនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិខដលអ្នកចង់
ខចកចាយនឹងមធិ�្របស់អ្នក?ណ��ុអ្ីណៅ?

៣.ណ�ើបទ្ម្ីរឬម្បភពខដលម្ពះបានចា�់មកណ្្ងណទៀ�ណាមួយខដលអ្នកចង់ខចកចាយនឹងមធិ�្របស់អ្នក?ណ��ុអ្ីណៅ?

លំហា�់អនុវ�្
១. ណ�ើអ្នកអាចណលើកទឹកចធិ�្ដល់មធិ�្របស់អ្នកឲ្យណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿតាមរណបៀបណា?

២. ណ�ើអ្នកអាចជួយមធិ�្របស់អ្នកឲ្យពធិនធិ�្យណមើលសំេួររបស់ែ្លួនណោយម្នទស្នវិស័យដ៏អស់កល្ជានធិច្មួយយាោងដរូចណម្ច?ឧទា�រេ៍៖

• ណ�ើអ្នកអាចជួយមធិ�្របស់អ្នកឲ្យ្ ធិ�អំពីភាពែុសោនារវាងភាពរីករាយខាងសាច់្ មនធិងសុភមង្គលជានធិរន្រ៍យាោងដរូចណម្ច?

• ណ�ើអ្នកអាចជួយមធិ�្របស់អ្នកឲ្យយល់ពីរណបៀបខដលការណោរពម្ប�ធិប�្ធិតាមបទបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយន្ំមកនរូវសុភមង្គលជានធិរន្រ៍នធិងរណបៀបខដលការមធិនណោរពម្ប�ធិប�្ធិណៅទីបំ្ុ�ន្ំ
មកនរូវអពមង្គលតាមរណបៀបណា?

• ណ�ើណោលលទ្ធិឬណសចក្ីពធិ�ណាមួយមកពីម្បធានបទខាងណោលលទ្ធិទី៩«ម្ពះបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយ»ណៅក្នញងឯកសារណោលដនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិខដលអ្នកចង់
ខចកចាយនឹងមធិ�្របស់អ្នក?ណ��ុអ្ីណៅ?

៣.ណ�ើបទ្ម្ីរឬម្បភពខដលម្ពះបានចា�់មកណ្្ងណទៀ�ណាមួយខដលអ្នកចង់ខចកចាយនឹងមធិ�្របស់អ្នក?ណ��ុអ្ីណៅ?
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ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិឯកសារសម្ម្ប់ម្្រូបណម្ងៀនអំពីម្ពះ្ម្ីរមរមន—ម្ពះបញ្ញ�្ធិទាំងឡាយ

លំហា�់អនុវ�្
ស�ើខ្ញំអាចឈររឹងមាំសៅក្ញងសេចក្ដីពធិ�ននដំណឹងល្អថដលខ្ញំស�ឿស�ើយបង្ហាញសេចក្ដីសេឡាញ់ចំសោះមនុេ្សដនទថដលមាន�ំសនឿខុេពដីខ្ញំតាមរសបៀបណា?

ចរូរពធិភាកសាអំពីរណបៀបខដលអ្នកអាចណឆ្ើយនឹងសំេួរខាងណលើណោយណម្បើណោលការេ៍នធិងសំេួរខដលបានខចងដរូចខាងណម្កាម៖

គ្្ើសកម្មភាពគោយគសចក្ីជំគៃឿ៖

• ម្បសធិនណបើអ្នកកំពុងសួរសំេួរណន្ះណ�ើអ្ីណៅជាវិ្ីមួយចំនួនខដលអ្នកអាចណ្្ើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿណន្ះ?

ពធិៃធិ�្យគមើលគោលេំៃធិ�ៃធិងសួរសំេួរគោយទស្សៃវិស័យ�៏អស់កល្មួយ៖

• ណ�ើអ្នកអាចែធិ�ែំណដើម្ីម្នទស្នវិស័យដ៏ណៅអស់កល្ជានធិច្មួយបានយាោងដរូចណម្ចណពលម្បាម្ស័យទាក់ទងនឹងមនុស្ខដលអាចនឹងមធិនយល់ម្សបឬពធិបាកឲ្យអ្នក

ម្សឡាញ់ណន្ះ?ណ��ុអ្ីអ្នក្ ធិ�ថាណនះ្ ឺជាណរឿងដ៏សំខាន់ខដលម្�រូវណ្្ើ?

ពយាយាមយល់�ឹងបនៃថែមតាមរយៈ្ ៃធាៃន�លបាៃគ្បទាៃមកពីគ្ពះ៖

• ណ�ើណោលលទ្ធិខដលបានបណម្ងៀនណៅក្នញងមរ៉រូដេ៧:៤៥,៤៧–៤៨អាចជួយអ្នកឲ្យសាគាល់ពីរណបៀបណឆ្ើយ�បនឹងសំេួរណន្ះតាមរណបៀបណា?

• ណ�ើបទ្ម្ីរណ្្ងណទៀ�ឬការបណម្ងៀនរបស់ពួកពយាការីនធិងថានាក់ដឹកន្ំណ្្ងណទៀ�ណាែ្ះក្នញងសាសន្ចម្កខដលអាចជួយអ្នកឲ្យរកណ�ើញចណម្ើយចំណោះសំេួរណនះ?



៦៩

ឧបសម័្ន្៖ណសចក្ីណេនាំជាណយបល់

អំពីណល្ឿនបណម្ងៀនចំណេះចំណាន

ខាងណោលលទ្ធិម្ពះ្ម្ីរមរមន
បសច្រតេរីខណនាំ អំពរី បលបឿៃ បបកងៀៃ ខដលបគ្ហាញ បៅ ្រ្ននុង បសច្រ្រីខណនាំ សកមាប់ ក្ូបបកងៀៃ កតូវោៃ បបងកើត ប�ើង សកមាប់ ក្ូបបកងៀៃ 

ខដលមាៃបំណង  បបកងៀៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ជា ខ្្ន្រ តូចៗ ្រ្ននុង រយៈ បពល បកចើៃ ន្ងៃ ្រ្ននុង មួយ សោដាហ៍ ។

បសច្រតេរីខណនាំ អំពរី បលបឿៃ បបកងៀៃ ខាង បកកាម បៃះ កតូវោៃ បបងកើត ប�ើង សកមាប់ ក្ូបបកងៀៃ ខដល ចង់ បកបើ បមា៉ាង បបកងៀៃ  ទាំងអស់ 

បដើមបរី បបកងៀៃ បមបរៀៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ ៃរីមួយៗ ។ បដើមបរី សបកមចោៃ ដូចបៃះ បសច្រតេរីខណនាំ អំពរី បលបឿៃ 

បបកងៀៃខដល បស្នើ ថា បៅ ន្ងៃ បក�ើសបរើស ណាមួយ បនាះ បមបរៀៃ ្រ្ននុង កពះ្ម្ពរីរ ចំៃួៃ ពរីរ កតូវ ោ្រ់ បញ្ចចូល ោនា បៅ ្រ្ននុង បមា៉ាង បបកងៀៃ ខត 

មួយ ។ ការបធ្វើ ដូចបៃះ ៃឹង អៃុញ្ញាត ឲ្យ មាៃ ការោ្រ់ បញ្ចចូល ោនា ៃូវ បមបរៀៃ ចំបណះចំណាៃ ខាង បោលលទ្ធឆិ អំពរី  កពះ្ម្ពរីរ មរមៃ ែណៈ 

ខដល បយើង បៅ ខត អាច រ្រសា ចំៃួៃ ន្ងៃ នៃ ការបបកងៀៃ សរុប ចំៃួៃ ១6០  ន្ងៃ ដខដល ។ កបសឆិៃបបើ អ្ន្រ បក�ើសបរើស បធ្វើតាម វិធរី បៃះ បនាះ 

អ្ន្រ ៃឹង កតូវ សបកមចចឆិតតេ ថា បតើ ចំខណ្រ ណា ែលែះ នៃ បមបរៀៃ ខដល ោៃ ោ្រ់ បញ្ចចូល ោនាបនាះ ៃឹង កតូវ  បបកងៀៃ បហើយ ចំខណ្រ ណា ែលែះ ខដល 

កតូវ សបងខេប  បដើមបរី បធ្វើ ឲ្យ បមបរៀៃ ទាំង ពរីរ បបកងៀៃ ោៃ បៅ ្រ្ននុង បមា៉ាង ខត មួយ ។

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

១ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១ ទំព័រចំេងណជើងណសចក្ីណែ្ើមនធិងទីបនាទាល់ននពួកសាក្ី

ម្បាំបីនាក់

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី២ ការសធិកសាម្ពះ្ម្ីរ

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៣ តួនាទីរបស់អ្កណរៀន

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៤ ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៥ ទធិដ្ឋភាពទរូណៅននម្ពះ្ម្ីរមរមន

ទំព័រចំេងណជើង

ណសចក្ីណែ្ើមនធិងទីបនាទាល់

ននពួកសាក្ីម្បាំបីនាក់

២ ន្ងៃទី១៖ ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ(ភា្១)

ន្ងៃទី២៖ ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ(ភា្២—«ណោលការេ៍

ណដលអាចជួយណយើងឲ្យណឆ្ើយសំេួរនានា»,«ណធ្វើសកម្មភាពណោយណសចក្ីជំណនឿ»,

«ពធិនធិត្យណមើលណោល្ំនធិតណហើយសួរសំេួរណោយទស្នវិស័យដ៏អស់កល្មួយ»

នធិង«ពយាយមយល់ដឹងបណនថែមតាមរយៈធនធានណដលបានម្បទានមកពីម្ពះ»)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៦ នីនហ្វទី១១

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៧ នីនហ្វទី១២

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៨ នីនហ្វទី១៣–៤

នីនហ្វទី១១–៤

៣ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៩ នីនហ្វទី១៥;ណមណរៀនទី១០ នីនហ្វទី១៦;៩

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១១ នីនហ្វទី១៧

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១២ នីនហ្វទី១៨

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៣ នីនហ្វទី១១០–១១

នីនហ្វទី១៥–១១



៧០

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

៤ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៤ នីនហ្វទី១១២–១៣

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាម

តម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៣៖ ការទទួលបានចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ(ភា្២—«រំឭក

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»[២០នាទី]នធិងណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៥ នីនហ្វទី១១៤

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៦ នីនហ្វទី១១៥

នីនហ្វទី១១២–១៥

៥ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៧ នីនហ្វទី១១៦

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១៨ នីនហ្វទី១១៧;ណមណរៀនទី១៩ នីនហ្វទី១១៨

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី២០ នីនហ្វទី១១៩;ណមណរៀនទី២១ នីនហ្វទី១២០–២២

ន្ងៃទី៤៖ ម្ករុមម្ពះ(ណែ្ក១–៤)

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី២២ នីនហ្វទី២១

នីនហ្វទី១១៦–

នីនហ្វទី២១

៦ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី២៣ នីនហ្វទី២២(ភា្១)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី២៤ នីនហ្វទី២២(ភា្២)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី២៥ នីនហ្វទី២៣

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៥៖ ម្ករុមម្ពះ(ណែ្ក៥–៨)

នីនហ្វទី២២–៣

៧ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី២៦ នីនហ្វទី២៤

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី២៧ នីនហ្វទី២៥;ណមណរៀនទី២៨ នីនហ្វទី២៦–៨

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី២៩ នីនហ្វទី២៩:១–២៦

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៣០ នីនហ្វទី២៩:២៧–៥៤;១០

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៣១ នីនហ្វទី២១១;១៦

នីនហ្វទី២៤–១១,១៦

៨ ន្ងៃទី១៖ ម្ករុមម្ពះ(«លំហាត់អនរុវត្»នធិង«រំឭកចំណេះចំណានខាង

ណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាម

តម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៣២ នីនហ្វទី២១២–១៥

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៣៣ នីនហ្វទី២១៧–២០;ណមណរៀនទី៣៤ នីនហ្វទី២

២១–២៤

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៣៥ នីនហ្វទី២២៥

នីនហ្វទី២១២–១៥,

១៧–២៥

៩ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៣៦ នីនហ្វទី២២៦

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៣៧ នីនហ្វទី២២៧

ន្ងៃទី៣៖ ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ(ណែ្ក១–៥)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៣៨ នីនហ្វទី២២៨;ណមណរៀនទី៣៩ នីនហ្វទី២២៩–៣០

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

នីនហ្វទី២២៦–៣០



៧១

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

១០ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៤០ នីនហ្វទី២៣១

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៤១ នីនហ្វទី២៣២

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៤២ នីនហ្វទី២៣៣

ន្ងៃទី៤៖ ណែនការននណសចក្ីសណ្គ្រះ(«លំហាត់អនរុវត្»នធិង«រំឭក

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៤៣ យ៉ាករុប១:១–២:១១

នីនហ្វទី២៣១–យ៉ាករុប

២:១១

១១ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៤៤ យ៉ាករុប២:១២–៣៥

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៤៥ យ៉ាករុប៣–៤

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៤៦ យ៉ាករុប៥:១–៥១

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៤៧ យ៉ាករុប៥:៥២–៧៧;៦

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៤៨ យ៉ាករុប៧

យ៉ាករុប២:១២–៧:២៧

១២ ន្ងៃទី១៖ ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ(ណែ្ក១–៤)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាម

តម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៤៩ ណអេុស

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៥០ យ៉ារ៉រុមនធិងណអាមនេ

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៥១ ពាក្យសម្ីននមរមន–ម៉រូសាយ១

ណអេុស–ម៉រូសាយ១

១៣ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៥២ ម៉រូសាយ២

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៥៣ ម៉រូសាយ៣

ន្ងៃទី៣៖ ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ(ណែ្ក៥–៩)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៥៤ ម៉រូសាយ៤

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៥៥ ម៉រូសាយ៥–៦

ម៉រូសាយ២–ម៉រូសាយ៦

១៤ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៥៦ ម៉រូសាយ៧–៨

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៥៧ ម៉រូសាយ៩–១០;ណមណរៀនទី៥៨ ម៉រូសាយ

១១:១–១២:១៧

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាម

តម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៥៩ ម៉រូសាយ១២:១៨–១៤:១២

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៦០ ម៉រូសាយ១៥–១៧

ម៉រូសាយ៧–ម៉រូសាយ១៧

១៥ ន្ងៃទី១៖ ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ(ណែ្ក១០–១២នធិង«លំហាត់

អនរុវត្១»)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៦១ ម៉រូសាយ១៨

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៦២ ម៉រូសាយ១៩–២០

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៦៣ ម៉រូសាយ២១–២២

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៦៤ ម៉រូសាយ២៣–២៤;ណមណរៀនទី៦៥ ម៉រូសាយ២៥

ម៉រូសាយ១៨–២៥



៧២

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

១៦ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៦៦ ម៉រូសាយ២៦

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៦៧ ម៉រូសាយ២៧;ណមណរៀនទី៦៨ ម៉រូសាយ២៨–២៩

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(ែ្ល់អនរុសាសន៍ឲ្យថានាក់ណនះរានការណរៀបចំ

ការវាយតនម្ណលើការណរៀនសរូម្តនននីនហ្វទី១១–អាលរា៉ា១៦)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(ែ្ល់អនរុសាសន៍ឲ្យថានាក់ណនះរានការណរៀប

ចំការរំឭកណ�ើងវិញអំពីការវាយតនម្ណលើការណរៀនសរូម្តនននីនហ្វទី១១–

អាលរា៉ា១៦)

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៦៩ អាលរា៉ា១–២;ណមណរៀនទី៧០ អាលរា៉ា៣–៤

ម៉រូសាយ២៦–អាលរា៉ា៤

១៧ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៧១ អាលរា៉ា៥:១–៣៦

ន្ងៃទី២៖ ដគ្វាយធួនរបស់ម្ពះណយស៊រូវម្្ីស្ទ(«លំហាត់អនរុវត្២»នធិង«រំឭក

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៧២ អាលរា៉ា៥:៣៧–៦២

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៧៣ អាលរា៉ា៦–៧

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៧៤ អាលរា៉ា៨;ណមណរៀនទី៧៥ អាលរា៉ា៩–១០

អាលរា៉ា៥–១០

១៨ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៧៦ អាលរា៉ា១១;ណមណរៀនទី៧៧ អាលរា៉ា១២

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៧៨ អាលរា៉ា១៣

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៧៩ អាលរា៉ា១៤

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៨០ អាលរា៉ា១៥–១៦

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(ចរុងបញ្ប់ឆរាស)

អាលរា៉ា១១–១៦

១៩ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៨១ អាលរា៉ា១៧

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៨២ អាលរា៉ា១៨

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៨៣ អាលរា៉ា១៩–២០

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៨៤ អាលរា៉ា២១–២២

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៨៥ អាលរា៉ា២៣–២៤

អាលរា៉ា១៧–២៤

២០ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៨៦ អាលរា៉ា២៥–២៦

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៨៧ អាលរា៉ា២៧–២៩

ន្ងៃទី៣៖ ការសាតារណ�ើងវិញ(ណែ្ក១–២នធិង«រំឭកចំណេះចំណានខាង

ណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៨៨ អាលរា៉ា៣០

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

អាលរា៉ា២៥–៣០

២១ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៨៩ អាលរា៉ា៣១

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៩០ អាលរា៉ា៣២

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៩១ អាលរា៉ា៣៣

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី៩២ អាលរា៉ា៣៤–៣៥

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៩៣ អាលរា៉ា៣៦

អាលរា៉ា៣១–៣៦



៧៣

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

២២ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៩៤ អាលរា៉ា៣៧

ន្ងៃទី២៖ ពួកពយាការីនធិងវិវរេៈ(«ការយល់ដឹងអំពីណោលលទ្ធិ»នធិង

«រំឭកវ្្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»)នធិងបព្វជធិតភាពនធិងករូនណសានន

បព្វជធិតភាព(ណែ្ក១–២នធិង«រំឭកវ្្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៩៥ អាលរា៉ា៣៨

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី៩៦ អាលរា៉ា៣៩

អាលរា៉ា៣៧–៣៩

២៣ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី៩៧ អាលរា៉ា៤០

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី៩៨ អាលរា៉ា៤១

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី៩៩ អាលរា៉ា៤២

ន្ងៃទី៤៖ ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចក្ីសញ្ញា(ណែ្ក១–៤)

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១០០ អាលរា៉ា៤៣–៤៦

អាលរា៉ា៤០–៤៦

២៤ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១០១ អាលរា៉ា៤៧–៤៨

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១០២ អាលរា៉ា៤៩–៥១

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១០៣ អាលរា៉ា៥២–៥៥

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១០៤ អាលរា៉ា៥៦–៥៨

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១០៥ អាលរា៉ា៥៩–៦៣

អាលរា៉ា៤៧–៦៣

២៥ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី២៖ ពធិធីបរិសរុទ្នធិងណសចក្ីសញ្ញា(«លំហាត់អនរុវត្»នធិង«រំឭក

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១០៦ ណហណលមធិន១–២

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១០៧ ណហណលមធិន៣–៤

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១០៨ ណហណលមធិន៥

ណហណលមធិន១–៥

២៦ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១០៩ ណហណលមធិន៦–៧;ណមណរៀនទី១១០ អាលរា៉ា

៨–៩

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១១១ ណហណលមធិន១០

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១១២ ណហណលមធិន១១–១២

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១១៣ ណហណលមធិន១៣

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ណហណលមធិន៦–១៣

២៧ ន្ងៃទី១៖ អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ(ណែ្ក១–២)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១១៤ ណហណលមធិន១៤

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១១៥ ណហណលមធិន១៥–១៦

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១១៦ នីនហ្វទី៣១

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១១៧ នីនហ្វទី៣២–៥

ណហណលមធិន១៤–

នីនហ្វទី៣៥



៧៤

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

២៨ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១១៨ នីនហ្វទី៣៦–៧;ណមណរៀនទី១១៩ នីនហ្វទី៣

៨–១០

ន្ងៃទី២៖ អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិងម្្ួសារ(«លំហាត់អនរុវត្»នធិង«រំឭក

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១២០ នីនហ្វទី៣១១:១–១៧

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១២១ នីនហ្វទី៣១១:១៨–៤១

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

នីនហ្វទី៣៦–១១

២៩ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១២២ នីនហ្វទី៣១២

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១២៣ នីនហ្វទី៣១៣

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១២៤ នីនហ្វទី៣១៤

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១២៥ នីនហ្វទី៣១៥–១៦

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១២៦ នីនហ្វទី៣១៧

នីនហ្វទី៣១២–១៧

៣០ ន្ងៃទី១៖ ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ(ណែ្ក១–៤)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១២៧ នីនហ្វទី៣១៨;ណមណរៀនទី១២៨ នីនហ្វទី៣១៩

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១២៩ នីនហ្វទី៣២០

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៣០ នីនហ្វទី៣២១–២២;ណមណរៀនទី

១៣១ នីនហ្វទី៣២៣

នីនហ្វទី៣១៨–២៣

៣១ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៣២ នីនហ្វទី៣២៤–២៦

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១៣៣ នីនហ្វទី៣២៧

ន្ងៃទី៣៖ ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ(ណែ្ក៥–៨)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៣៤ នីនហ្វទី៣២៨

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៣៥ នីនហ្វទី៣២៩–៣០

នីនហ្វទី៣២៤–

នីនហ្វទី៣៣០

៣២ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៣៦ នីនហ្វទី៤

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១៣៧ អាលរា៉ា១–២;ណមណរៀនទី១៣៨ អាលរា៉ា៣–៤

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១៣៩ អាលរា៉ា៥–៦;ណមណរៀនទី១៤០ មរមន៧

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៤១ មរមន៨

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៤២ មរមន៩

នីនហ្វទី៤–មរមន៩

៣៣ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(សរូមណមើលសំេូមពរអំពីណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១៤៣ ណអណធើរ១;ណមណរៀនទី១៤៤ ណអណធើរ២

ន្ងៃទី៣៖ ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ(លំហាត់អនរុវត្១–២)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៤៥ ណអណធើរ៣

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៤៦ ណអណធើរ៤–៥;ណមណរៀនទី១៤៧ ណអណធើរ៦

ណអណធើរ១–៦



៧៥

ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ

ណសចក្ីណេនាំជាណយា្រល់អំពីណលបឿន្រណបងៀនសបមា្រ់ក្រ្រណបងៀនណមណរៀនចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍

សប្តាហ៍ ណមណរៀន ្រេតាតំ្រទគមី្រ

៣៤ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៤៨ ណអណធើរ៧–១១

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(ែ្ល់អនរុសាសន៍ឲ្យថានាក់ណនះរានការណរៀបចំ

ការវាយតនម្ណលើការណរៀនសរូម្តននអាលរា៉ា១៧–មរ៉រូនេ១០)

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(ណរា៉ាងណរៀនណនះម្តរូវបានែ្ល់អនរុសាសន៍

ឲ្យណធ្វើការរំឭកណ�ើងវិញអំពីការវាយតនម្ណលើការណរៀនសរូម្តននអាលរា៉ា១៧–

មរ៉រូនេ១០)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៤៩ ណអណធើរ១២:១–២២

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៥០ ណអណធើរ១២:២៣–៤១

ណអណធើរ៧–១២

៣៥ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៥១ ណអណធើរ១៣–១៥

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១៥២ មរ៉រូនេ១–៣;ណមណរៀនទី១៥៣មរ៉រូនេ៤–៥

ន្ងៃទី៣៖ ម្ពះបញ្ញត្ធិទាំងឡាយ(«រំឭកចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ»

[២០នាទី]នធិងណមណរៀនតាមតម្មរូវការ)

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៥៤ មរ៉រូនេ៦

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនទី១៥៥ មរ៉រូនេ៧:១–១៩

ណអណធើរ១៣:១–មរ៉រូនេ

៧:១៩

៣៦ ន្ងៃទី១៖ ណមណរៀនទី១៥៦ មរ៉រូនេ៧:២០–៤៨

ន្ងៃទី២៖ ណមណរៀនទី១៥៧ មរ៉រូនេ៨;ណមណរៀនទី១៥៨មរ៉រូនេ៩

ន្ងៃទី៣៖ ណមណរៀនទី១៥៩ មរ៉រូនេ១០:១–៧,២៧–២៩

ន្ងៃទី៤៖ ណមណរៀនទី១៦០ មរ៉រូនេ១០:៨–២៦,៣០–៣៤

ន្ងៃទី៥៖ ណមណរៀនតាមតម្មរូវការ(បញ្ប់ឆ្នាំសធិកសា)

មរ៉រូនេ៧:២០–១០:៣៤
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