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រាតិរោ

បសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា i

រាតិរោ iii

បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា(សាសនា១៣០) v

១ បោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា ១

២ តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ 7

៣ បរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ ១៣

៤ រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ ១9
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7 រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្១) ៣9

៨ រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្២) ៤៥

9 រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ ៥១

១០ រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១) ៥៦

១១ រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្២) ៦២

១២ រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ ៦៦

១៣ រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្១) 7២

១៤ រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្២) 7៨
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បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃ

ថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា

(សាសនា១៣០)

គោលបំណងរបស់គ�ើង

បោលបំណងរបស់ថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនា៖

«បោលបំណងរបស់បយើង្ឺបដើម្រី�ួយយុវវ័យៃិងយុវម�្ិមវ័យឲ្យយល់ៃិងពឹងថផ្្អ្របលើរោរបបកងៀៃៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យរាៃភាពស្រ្ិសម

សករាប់ពរ�័យទាំងឡាយនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយបរៀបចំខ្លួៃពួ្រប្ក្រុមក្ួសារពួ្រប្ៃិងអ្ន្រដនទបទៀតសករាប់�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចជាមួយៃឹងកពះវរបិតា

របស់ពួ្រប្ថដល្ ង់បៅឋាៃសួ្៌»(រោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃដំណឹងល្អ៖A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes 
of Religion [ឆ្នាំ២០១២]១)។

្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃថានា្រ់វិទយាសាថាៃមួយរូបអ្ន្រអាច�ួយសបកមចបោលបំណងបៃះបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃដំណឹងល្អកប្របបោយកបសិទ្ធភាព៖«បយើងបបកងៀៃសិស្ស

អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អដូចថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃិងពា្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីទាំងឡាយ។បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍

ទាំងបៃះ្ ឺកតូវោៃបបកងៀៃតាមរបបៀបមួយថដលដឹ្រនាំឲ្យរាៃរោរយល់ដឹងៃិងរោរសាអាងប�ើង។បយើង�ួយសិស្សទាំងឡាយឲ្យបំបពញតួនាទរីរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង

ដំបណើររោរនៃរោរបរៀៃសូកតៃិងបរៀបចំពួ្រប្ឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់អ្ន្រដនទបទៀត»(Gospel Teaching and Learning ទំព័រx)។
មូលោឋាៃក្ឹះនៃរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃសូកតដំណឹងល្អៃឹង�ួយទាំងអ្ន្រៃិងសិស្សរបស់អ្ន្របំបពញតាមបោលបំណងរបស់ថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃ

សាសនាបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាបទ្ម្ពរីរពា្រ្យសមដេរីរបស់ពួ្រពយារោរីៃិងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ជាមួយោនា។មូលោឋាៃក្ឹះទាំងបៃះ្ឺរាៃដូចខាង

បករោម៖

• បបកងៀៃៃិងបរៀៃសូកតបោយកពះវិញ្ញាណ។

• បបងកើតបរិោរោសបរៀៃសូកតថដលបពារបពញបោយបសច្រ្រីកសឡាញ់រោរបោរពៃិងរាៃបោលបំណង។

• សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងអាៃបមបរៀៃនៃវ្្គសិ្រសាបរៀងរាល់ន្ងៃ។

• យល់ពរីបរិបទៃិងរាតិរោនៃកពះ្ម្ពរីរកពមទាំងពា្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីទាំងឡាយ។

• ថសវងរ្រយល់ដឹងពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃដំណឹងល្អបហើយអៃុវត្បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។

• ពៃ្យល់ថច្រចាយៃិងថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។

• បចះសាទាត់ៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរសំខាៃ់ៗៃិងបោលលទ្ធិក្ឹះទាំងឡាយ។

«បៅបពលោៃអៃុវត្បោយនវឆ្លាតៃិងបោយភាពចុះសកមុងោនាបនាះមូលោឋាៃក្ឹះទាំងបៃះផ្្ល់សមត្ថភាពដល់សិស្សបដើម្រីយល់កពះ្ ម្ពរីរៃិងបោលលទ្ធិៃិង

បោលរោរណ៍ថដលកពះ្ម្ពរីររាៃ។មូលោឋាៃក្ឹះទាំងបៃះ្រ៏បលើ្រទឹ្រចិត្ដល់សិស្សឲ្យបំបពញមុខង្រដ៏ស្រម្មមួយផ្ងថដរបៅ្រ្ននុងរោរបរៀៃសូកតដំណឹងល្អៃិងបបងកើៃ

សមត្ថភាពរបស់សិស្ស្រ្ននុងរោររស់បៅតាមដំណឹងល្អបហើយបបកងៀៃមូលោឋាៃក្ឹះបៃះដល់អ្ន្រដនទ»(ការ្រយបងៀន និង ការយរៀន ដំណឹង ល្អ១០)។មូលោឋាៃក្ឹះ

ទាំងបៃះ្ួរថតកតូវោៃបលចបចញជាលទ្ធផ្លជាជាងវិ្រីសាកស្នៃរោរបបកងៀៃ(សូមបមើលការ្រយបងៀន និង ការយរៀន ដំណឹង ល្អ១០)។បោបល់សករាប់រោរបបកងៀៃ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះតំណាងឲ្យរបបៀបបដើម្រីសបកមចលទ្ធផ្លទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រ។



vi

បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា(សាសនា១៣០)

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សាគៃះ

សាសនា១៣០៖រោរបរៀបចំអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្រី�ួយបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរបបកមើផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងបោយរោរប្ដាតបៅបលើ

បោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ៃិងដំបូនាមាៃថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរពា្រ្យសមដេរីរបស់ពួ្រពយារោរីៃិងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បសៀវបៅសិ្រសាបៃះបទ្ម្ពរីរ

ៃិងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង្ឺជាអត្ថបទសំខាៃ់របស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្របរៀបចំៃិងបបកងៀៃវ្្គសិ្រសាបៃះ។បសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង

បបកមើជាបសៀវបៅសិ្រសាសករាប់សិស្ស្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះដូបច្នះអ្ន្រ្ួរថតបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យរាៃវាមួយចបាប់្ ទាល់ខ្លួៃបដើម្រីសិ្រសាខ្លួៃឯងបហើយបកបើបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

អ្ន្រៃឹងកបទាៃពរដល់�រីវិតសិស្សរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រ�ួយពួ្រប្ឲ្យសារល់វាបហើយបកបើវា្រ្ននុងរោរបរៀបចំខ្លួៃបដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្មរបស់ពួ្រប្។

រគបៀបដែលគេគរៀៃត្រូវបាៃគរៀបចំ

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្រី�ួយដល់ក្ូបបកងៀៃថដលោៃបៅ្ ្មរីៗ្រ៏ដូចជាក្ូបបកងៀៃថដលរាៃបទពិបសា្ៃ៍ផ្ងថដរ។វ្្គសិ្រសាបៃះកតូវោៃ

បរៀបចំប�ើងសករាប់រយៈបពលមួយកតរីរាសបហើយវាកតូវោៃបំថប្របៅជា១៥បមបរៀៃ។បមបរៀៃៃរីមួយៗកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្រីបបកងៀៃ្រ្ននុងថានា្រ់ថដលរាៃរយៈបពល

9០នាទរី។កបសិៃបបើថានា្រ់របស់អ្ន្ររាៃរយៈបពលតិចជាង9០នាទរីបនាះអ្ន្រអាចបក�ើសបរើសបដើម្រីបកងួមបមបរៀៃឬបំថប្រវាជាបកចើៃថផ្្ន្របដើម្រីបបកងៀៃពរីរដង

ឬបកចើៃដង។

បមបរៀៃៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសារាៃកោំថផ្្ន្រ៖

• បសច្រដេរីបផ្ដេើម

• រោរបរៀបចំទុ្រជាមុៃ

• បោបល់សករាប់រោរបបកងៀៃ

• �ំៃួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ

• រោរអប្ជើញឲ្យអៃុវត្

គសចក្្ដីគ្្ើេ

បមបរៀៃៃរីមួយៗចាប់បផ្ដេើមបោយបសច្រដេរីថណនាំជាសបង្ខបមួយថដលសបង្ខបអំពរីបោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ៃិង្ ំៃិតចម្ង្រ្ននុងបមបរៀៃ។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

វ្្គបៃះរួមរាៃៃូវ្ ៃធាៃសំខាៃ់ៗបដើម្រីសិ្រសាបហើយ្រ៏រាៃបរៀបរាប់អំពរី្ ៃធាៃទាំងឡាយផ្ងថដរ(ឧទាហរណ៍វីបដអូឯ្រសារថច្រចាយជាបដើម)ថដលកតូវោៃបកបើ

បៅ្រ្ននុង្ បករាងបមបរៀៃៃរីមួយៗបហើយថដលអ្ន្រៃឹងចាំោច់កតូវបរៀបចំទុ្រជាមុៃ។ឧទាហរណ៍បៅបពលបមបរៀៃផ្ដេល់បោបល់ឲ្យបង្ហាញវីបដអូបនាះវាៃឹងឆ្លាតនវជាងបដើម្រី

ទាញយ្រម្រឬបរៀបចំវីបដអូឲ្យោៃមុៃបពល។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

វ្្គបៃះផ្ដេល់បោបល់សករាប់រោរបបកងៀៃថដលោៃពិពណ៌នាអំពរីកបធាៃបទវ្្គសិ្រសា។្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃអ្ន្រ្ ួរថតសិ្រសាវ្្គបៃះបោយយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់។បោបល់

សករាប់រោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះប្វើតាមលំនាំថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង�ំពូ្រ៣នៃការ្រយបងៀន និង ការយរៀន ដំណឹង ល្អ ។វាបង្ហាញអំពរីរបបៀបថដល

ោ្រ់ប្្ចចូលមូលោឋាៃក្ឹះនៃរោរបបកងៀៃៃិងរោរបរៀៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្របដើម្រី�ួយសិស្សយល់ៃិងអៃុវត្បោលរោរណ៍ដំណឹងល្អបហើយបបងកើៃរោរ

្លាស់ថកបចិត្ប�ឿ្ ទាល់ខ្លួៃពួ្រប្។

បៅ្រ្ននុងតួបសច្រដេរីនៃបមបរៀៃៃរីមួយៗអ្ន្រៃឹងរ្រប�ើញបោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ៃិងបសច្រដេរីពិតសំខាៃ់ៗជាបកចើៃថដលកតូវោៃោ្រ់ជាអ្រ្សរដិតប្មា។បោលលទ្ធិៃិង

បោលរោរណ៍ទាំងបៃះកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង្រម្មវិ្រីសិ្រសាបោយសារ(១)វាឆ្នុះបញ្ចាំងពរីបសច្រដេរីពិតសំខាៃ់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីរៃិងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ 

រ្រស់ យ�ើង(២)វាអាចកតូវោៃអៃុវត្ជាពិបសសចំបពាះបសច្រ្រីកតូវរោរៃិងសាថាៃភាពនានារបស់អ្ន្របកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឬ(៣)វា្ ឺជាបសច្រ្រីពិត

្ៃ្ឹះថដលអាច�ួយសិស្សឲ្យរាៃទំនា្រ់ទំៃងរោៃ់ថតខាលាំងប�ើងជាមួយកពះអរាចាស់បហើយបរៀបចំពួ្រប្សករាប់រោរបបកមើផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាង។កបធាៃ

ហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃទូនាមាៃ៖«បៅបពលអ្ន្របរៀបចំបមបរៀៃមួយសូមរ្របមើលបោលរោរណ៍្ លាស់ថកបចិត្បៅ្រ្ននុងបនាះ។...បោលរោរណ៍

្លាស់ថកបចិត្មួយ្ឺជាបោលរោរណ៍មួយថដលនាំបៅរ្ររោរបោរពកបតិបត្ិតាមកពះទ័យរបស់កពះ»(«Converting Principles»[address to CES religious 
educatorsន្ងៃទរី២ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១99៦]ទំព័រ១,si.lds.org)។សូម�ករាបថាបសៀវបៅសិ្រសាបៃះពុំោៃកោប់ក្ប់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលអាចកតូវ

ោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមួយបនាះបទបហើយអ្ន្រអាចៃឹងកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណបដើម្រីបបកងៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិបផ្្សងៗបទៀតថដលពុំរាៃថ្្ង

បៅ្រ្ននុងសរាភារបមបរៀៃ។សករាប់្ ំៃិតបថៃ្ថមបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសកមបសកមួលសូមបមើលចំណុច«សបកមចចិត្ថាកតូវបបកងៀៃអវរីៃិងបោយរបបៀបណា»ខាងបករោម។



vii

បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា(សាសនា១៣០)

ជំៃួ�ក្្នុងការបគតងៀៃ

�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃបលចប�ើងបៅ្រ្ននុងកបអប់្រ្ននុងបមបរៀៃបហើយវាផ្ដេល់ៃូវរោរថណនាំសដេរីពរីវិ្រីសាកស្បបកងៀៃ�ំនាញៃិងបបច្ច្របទសបបកងៀៃបផ្្សងៗជាបកចើៃ។វាកតូវ

ោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្រីផ្ដេល់្ ំៃិតបថៃ្ថមបៅបលើបោលរោរណ៍មូលោឋាៃក្ឹះនៃរោរអប់រំថផ្្ន្រសាសនា។សូមរ្របមើលរបបៀបបដើម្រីអៃុវត្អវរីៗទាំងបៃះ�ួយឲ្យរោរបបកងៀៃ

របស់អ្ន្ររាៃកបសិទ្ធភាពៃិងភាពខាជាប់ខជលួៃ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

ថអលបឌើរបដវីឌបអ.ថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃ៖«បសច្រដេរីសង្ឹមដ៏បសាមាះអស់ពរីចិត្របស់ខញនុំចំបពាះប្អចូៃយុវ�ៃរានា្រ់ៗ[អ្ន្របកតៀមខ្លួៃប្វើជា

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា]្ ឺថាប្អចូៃៃឹងមិៃកោៃ់ថតបចញបបស្រ្រម្មតាម្ ម្មតាបនាះបទផ្្ទនុយបៅវិញ្ ឺថាប្អចូៃៃឹងរោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាមុៃតាំងពរីបពលប្អចូៃោ្រ់

ពា្រ្យសុំបចញបបស្រ្រម្មរបស់ប្អចូៃបៅបទៀតវាយូរពរីមុៃប្អចូៃទទួលរោរបៅឲ្យបបកមើពរីមុៃកតូវោៃថញ្របចញបោយកបធាៃបស្្ររបស់ប្អចូៃៃិងពរីមុៃប្អចូៃចូលបៅ្រ្ននុងអិម.

្រី.ស៊ី»(«Becoming a Missionary » EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ៤៥)។កសបជាមួយៃឹងបោល្ំៃិតបៃះបមបរៀៃៃរីមួយៗរាៃៃូវ

ស្រម្មភាពថដលោៃផ្ដេល់ជាបោបល់បដើម្រីបលើ្រទឹ្រចិត្ដល់អ្ន្របកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឲ្យ្ ិតប្វើស្រម្មភាពបហើយបបកមើដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

ពរីមុៃពួ្រប្ោៃចូលបៅ្រ្ននុងម�្មណ្ឌលបំពា្រ់បំបែៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។ស្រម្មភាពរាៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបៃះបលើ្រទឹ្រចិត្ដល់សរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់បដើម្រីោ្រ់រោរអៃុវត្

បៅផ្្ទះអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់រាៃរបបៀបបផ្្សងៗោនាបដើម្រីចាត់ឬផ្ដេល់បោបល់ស្រម្មភាពទាំងបៃះ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចថច្រឯ្រសារថច្រចាយអំ�នុង

ថានា្រ់តំបូងថដលបរៀបរាប់ៃូវស្រម្មភាពថដលោៃបចញអៃុសាសៃ៍សករាប់សោដាហ៍ៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុងកតរីរាស។អ្ន្រ្រ៏អាចសរបសរប្ជរីស្រម្មភាពកបចាំសោដាហ៍បៅបលើ

រោដារបខៀៃឬបផ្ញើអត្ថបទឬសារអ៊ីថមែលបៅសិស្សរបស់អ្ន្រកបចាំសោដាហ៍ផ្ងថដរ។

សគតេចចិ្្តថាត្រូវបគតងៀៃអ្ដីៃិងគោ�រគបៀបណា

សរូេគតជើសគរើសគំៃិ្សតរាប់ការបគតងៀៃដែលបំគេញគសចក្្ដីត្រូវការរបស់សិស្ស

បៅបពលអ្ន្របរៀបចំបដើម្រីបបកងៀៃអ្ន្រអាចសួរខ្លួៃអ្ន្រៃូវសំណួរដូចបៃះ៖បតើរាៃវិ្រីសាកស្ឬស្រម្មភាពបរៀៃសូកតអវរីខ្ះថដលៃឹង�ួយសិស្សរបស់ខញនុំយល់ពរីអវរីថដល

ពួ្រប្ចាំោច់កតូវថតដឹង?បតើអវរីៃឹង�ួយសិស្សរបស់អ្ន្រថសវងរ្រយល់បហើយពៃ្យល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍្ ៃ្ឹះ?បតើខញនុំអាចប្វើអវរីខ្ះបដើម្រី�ួយសិស្សឲ្យទទួល

អារម្មណ៍ពរីបសច្រ្រីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ?បតើខញនុំអាច�ួយសិស្សអៃុវត្បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិត

្ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច?

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្រី�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងដំបណើររោរបរៀបចំថផ្ៃរោរបមបរៀៃ។សូមរំឭ្រសរាភារបមបរៀៃបោយកបុងកបយ័ត្នសូមបក�ើសបរើស្ ំៃិតសករាប់រោរ

បបកងៀៃថដលបំបពញតកមូវរោរសិស្សរបស់អ្ន្រល្អបំផ្ុតបហើយោ្រ់វាបៅជារបបៀបនៃរោរបបកងៀៃមួយៗរបស់អ្ន្រ។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងដឹ្រនាំអ្ន្របៅ្រ្ននុងដំបណើររោរ

បៃះ។អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសបកបើកោស់បោបល់ថណនាំអំពរី្រម្មវិ្រីសិ្រសាឬអ្ន្រអាចថ្រសកមួល្ ំៃិតថដលោៃថណនាំបៅតាមតកមូវរោរៃិងសាថាៃភាព្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រ។

បៅបពលអ្ន្រ្រំណត់អំពរីរបបៀបបដើម្រីថ្រសកមួលសរាភារបមបរៀៃសូមចងចាំថាកតូវបរៀបចំបោយហ្មត់ចត់បហើយ្រ៏អៃុញ្ញាតឲ្យកពះវិញ្ញាណដឹ្រនាំអ្ន្រ។សូមពិចារណា

អំពរីដំបូនាមាៃបៃះម្រពរីថអលបឌើរោល្ិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖«ដំបូងបយើងទទួលយ្របនាទាប់ម្របយើងថ្រសកមួល។កបសិៃបបើបយើងបចះ

ចបាស់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃថដលោៃពិពណ៌នាថដលបយើងៃឹងបបកងៀៃបនាះបយើងអាចប្វើតាមកពះវិញ្ញាណបដើម្រីថ្រសកមួលវា»(«A Panel Discussion with Elder 
Dallin H. Oaks » [ Seminaries and Institutes of Religion satellite broadcastន្ងៃទរី7ថខសរីហាឆ្នាំ២០១២]ប្ហទំព័រ៦,sis.lds.org)។

្្ល់ឱកាសបគតងៀៃែល់សិស្ស

បរឿងមួយសំខាៃ់បំផ្ុតថដលអ្ន្រអាចប្វើ្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃនៃវ្្គសិ្រសាបៃះ្ឺបដើម្រីផ្ដេល់ដល់សិស្សៃូវឱរោសជាបកចើៃបដើម្រីហាត់បបកងៀៃបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំ�នុង

បពលបរៀៃពរីបកពាះមៃុស្សវ័យប្រ្មងជាបកចើៃខវះទំៃុ្រចិត្បៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ដំណឹងល្អ។សូមផ្ដេល់ឱរោសដល់សិស្សបឆ្ើយតបសំណួរពៃ្យល់

បសច្រដេរីពិតដំណឹងល្អដល់សរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ដនទបទៀតបហើយបបកងៀៃបមបរៀៃផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បៅបពល

អ្ន្របកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាយល់អំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ដំណឹងល្អនាំបៅរោៃ់បសច្រដេរីសប្ង្រះបនាះពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃដំណឹងល្អ

បោយបំណងចិត្ៃិងអាៃុភាពរោៃ់ថតខាលាំង។

បថៃ្ថមពរីបលើរោរបរៀៃៃិោយៃិងបរៀៃប្វើបនាះអ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថតបរៀៃប្ដាតបៅបលើតកមូវរោររបស់សាសនា្ៃ់រោរីបហើយយល់

បោយកពះវិញ្ញាណអំពរីតកមូវរោររបស់សាសនា្ៃ់រោរីរានា្រ់ៗរាៃបដើម្រីបៃដេបៅបលើផ្្ចូវបៅរោៃ់រោរ្ លាស់ថកបចិត្ប�ឿ។សូម�ួយសិស្សយល់ថារោរ្ លាស់ថកបចិត្ប�ឿ

យូរអថងវងរបស់សាសនា្ៃ់រោរីរានា្រ់មិៃសូវពឹងថផ្្អ្របៅបលើអវរីថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិោយៃិងប្វើបនាះបទថតបៅបលើថាបតើសាសនា្ៃ់រោរីប្វើទបងវើបៅ្រ្ននុង

បសច្រដេរី�ំបៃឿវិញបទបតើ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃកបសិទ្ធភាពបំផ្ុតប្ដាតចំណាប់អារម្មណ៍បៅបលើអវរីថដលសាសនា្ៃ់រោរីៃិោយៃិងប្វើបនាទាប់ម្រ�ួយពួ្រប្

បោយ្រដេរីកសឡាញ់រី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្ររោរ្ លាស់ថកបចិត្ប�ឿ។



viii

បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា(សាសនា១៣០)

ក្ំណ្់ការរំេឹងទុក្របស់សិស្ស

បោបល់ដូចខាងបករោមអាចរាៃកបបោ�ៃ៍បៅបពលអ្ន្របរៀបចំៃិងបបកងៀៃបមបរៀៃ៖

• សូមចាត់សិស្សឲ្យអាៃចំៃុចថដលអៃុវត្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងឬសារលិខិតសៃ្និសរីទទូបៅពរីមុៃបមបរៀៃៃរីមួយៗ។សូមពិចារណាប្វើរោរ

ផ្ដេល់ឲ្យសិស្សៃូវ្ បករាងវ្្គសិ្រសាឬរោរសបង្ខបនៃវ្្គសិ្រសាបៅបពលចាប់បផ្ដេើមវ្្គសិ្រសាថដលពៃ្យល់ពរីអវរីថដលៃឹងកតូវបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃៃរីមួយៗៃិងអវរីថដល

សិស្ស្ ួរអាៃបៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំខ្លួៃសករាប់បមបរៀៃៃរីមួយៗ។សិស្សថដលបរៀបចំខ្លួៃពួ្រប្ជាមុៃៃឹងទំៃងជាកតូវោៃបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណអំ�នុងបមបរៀៃ

បកចើៃជាង។

• រំពឹងថាសិស្សបំបពញតួនាទរីរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របរៀៃសូកត(សូមបមើលGospel Teaching and Learning ទំព័រ៦,១៥,៥៥)។

• អៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សរ្រប�ើញបសច្រដេរីពិតដំណឹងល្អបោយខ្លួៃប្។សិស្សទាំងឡាយកតូវោៃសាអាងប�ើងបៅបពលអ្ន្រដឹ្រនាំពួ្រប្ឆ្ងរោត់ដំបណើររោរបរៀៃសូកត

មួយថដលកសបដៀងោនាៃឹងអវរីថដលអ្ន្ររាៃបទពិបសា្ៃ៍្រ្ននុងរោរបរៀបចំបមបរៀៃ។បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បោយខ្លួៃប្បនាះពួ្រប្

រាៃឱរោសពៃ្យល់អំពរីបសច្រដេរីពិតទាំងបៃះតាមសមដេរីពួ្រប្្ទាល់បហើយថច្រចាយៃិងថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីអវរីថដលពួ្រប្ដឹងអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្ជាោ៉ាងណាៃិង

អវរីថដលពួ្រប្បរៀបចំថផ្ៃរោរបដើម្រីប្វើ។

• សូមបបងកើតបរិោសថដលសិស្សអាចរាៃអារម្មណ៍នៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃៃិងបរៀៃោនាបៅវិញបៅម្រ(សូមបមើល្ .ៃិងស.

៨៨:7៨,១២២)។

• សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យយ្រ្ ម្ពរីរ្ ទាល់ខ្លួៃពួ្រប្ៃិងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងៃិង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្ម្រថានា្រ់បរៀៃ។ចូរពៃ្យល់ថា

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុជាអវរីៃិងពៃ្យល់ពរីរបបៀបបកបើកោស់វា។

បៅបពលអ្ន្រសបកមចចិត្ថាកតូវបបកងៀៃអវរីៃិងបោយរបបៀបណាបហើយបនាះសូមចងចាំ្រ្ននុងចិត្ៃូវពា្រ្យសមដេរីទាំងបៃះបោយថអលបឌើរោវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ខញនុំោៃសបងកតប�ើញៃូវល្រ្ខណៈទូបៅមួយ្រ្ននុងចំបណាមក្ូបបកងៀៃថដលរាៃឥទ្ធិពលដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ខញនុំ។ពួ្រោត់ោៃ�ួយខញនុំថសវងរ្ររោរបរៀៃសូកត

បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ។ពួ្រោត់មិៃផ្ដេល់ចបម្ើយង្យកសួលដល់ខញនុំចំបពាះសំណួរពិោ្របនាះបទ។តាមពិតពួ្រោត់ពុំផ្ដេល់ចបម្ើយដល់ខញនុំបសាះ។ថតពួ្រោត់ោៃចង្អនុល

បង្ហាញផ្្ចូវបហើយ�ួយខញនុំបោះ�ំហាៃបៅថសវងរ្រចបម្ើយបោយខ្លួៃឯង។ពិតណាស់ជាៃិច្ចរោលខញនុំមិៃសូមរី្ររាយចំបពាះមប្យាោយបៃះបទបែុថៃ្បទពិបសា្ៃ៍បនាះ

ោៃ�ួយខញនុំយល់ថាចបម្ើយថដលកតូវោៃផ្ដេល់ឲ្យបោយៃរណារានា្រ់បទៀតតាម្ម្មតាខញនុំចាំពុំសូវោៃយូរបទបបើតាមខញនុំចាំបនាះ។បែុថៃ្ចបម្ើយមួយថដលបយើងរ្រប�ើញឬ

ទទួលោៃតាមរយៈរោរអៃុវត្បសច្រដេរី�ំបៃឿកតូវោៃចងចាំមួយ�រីវិត»(«Seek Learning by Faith»[an evening with Elder David A. Bednar 
ន្ងៃទរី៣ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ២០០៦],៥;si.lds.org)។

សក្េ្មភាេសតរាប់ការបគតងៀៃ

រាៃរបបៀបជាបកចើៃបដើម្រីបបងកើតស្រម្មភាពបបកងៀៃ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃបៅ្រ្ននុង្បករាងបមបរៀៃ។វាជា�ំៃួយទូបៅចំបពាះរោរបបងកើតស្រម្មភាពបផ្្សងៗបដើម្រី�ួយរ្រសាសិស្សឲ្យ

រាៃចំណាប់អារម្មណ៍ៃិងប្ដាតអារម្មណ៍។ឧទាហរណ៍អំ�នុងបពលសថមដេងចូរពិចារណាប្វើរោរអប្ជើញសិស្សឲ្យ្ លាស់បវៃោនាប្វើទាំងជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិង

សាសនា្ៃ់រោរីបហើយជាអ្ន្រវាយតនម្បបើអាចប្វើោៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចរាៃចំថណ្រ្រ្ននុងតួណាមួយ្រ៏ោៃបពលចាំោច់។



ix

បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា(សាសនា១៣០)

ក្រុមមនរុស្សពីរនា្់ ក្រុមមនរុស្សបីនា្់

អ. អ. អ. អ.

ស. ស. ស. ស.

ប.

អ. អ. អ.

ស. ស.

ប.

ក្រុមមនរុស្សបួននា្់ ក្រុមអនរុវត្ត

អ. អ. អ. អ.

ស. ស. ស.

ប.

អ.

អ.
អ.អ.

អ.

ស.
អ.

អ្ន្រផ្.=អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា,ស=សាសនា្ៃ់រោរី,អ្ន្រវ.=អ្ន្រវាយតនម្

គំររូនៃការបំពាក្់បំប៉ៃ

្ំរូរោរបំពា្រ់បំបែៃថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុង្រម្មវិ្រីអិម.្រី.ស៊ីអាចកតូវោៃសកមបសកមួលបដើម្រីបកបើកោស់បៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះបដើម្រី�ួយសិស្សបបងកើត�ំនាញៃិងសមត្ថភាព

។ធាតុទាំងឡាយនៃ្ ំរូបៃះអាចកតូវោៃបកបើតាមលំោប់លំបោយបហើយប្វើប�ើងវិញបដើម្រីសបកមចបោលបៅោៃល្អបំផ្ុត្រ្ននុងរោរ�ួយសិស្សឲ្យរី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងរោរ

ហាត់បរៀៃ។

ពៃ្យល់—សថមដេង—ហាត់បរៀៃ—វាយតនម្—ហាត់បរៀៃប�ើងវិញ

េៃ្យល់

សូមពៃ្យល់អំពរីបោល្ំៃិតៃិង�ំនាញថដលសិស្ស្ ួរដឹងបហើយបបកងៀៃពួ្រប្អំពរីរបបៀបថដល�ំនាញៃិងបោល្ំៃិតទាំងបៃះ�ួយបំបពញបោលបំណងរបស់អ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

ការសដេ្ង

សូមផ្ដេល់ឧទាហរណ៍មួយអំពរីអវរីថដលសិស្សកតូវប្វើ។បៃះអាចកតូវោៃសបកមចបោយរោរសថមដេង្ ទាល់វីបដអូៃិងមប្យាោយបផ្្សងៗបទៀត។

ការហា្់គរៀៃ

ឲ្យសិស្សហាត់បរៀៃ�ំនាញជានដ្ូឬជាក្រុម។

វា�្ នេលៃ

បោយរាៃរោរផ្ដេល់្ំៃិតពរីសិស្សសូមកោប់ៃូវអវរីថដលពួ្រប្ប្វើោៃល្អៃិងរបបៀបថដលពួ្រប្អាចថ្រលម្អ�ំនាញរបស់ពួ្រប្។សូមផ្ដេល់រោរបលើ្រទឹ្រចិត្ដល់ពួ្រប្។

ហា្់គរៀៃគ�ើងវិញ

បៅបពលអាចប្វើបៅោៃសូមទុ្របពញសករាប់រោរហាត់បរៀៃប�ើងវិញ។
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បុពវ្រថាបសៀវបៅសករាប់ក្ូបបកងៀៃថានា្រ់បរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្សាយសាសនា(សាសនា១៣០)

ក្ិច្ចការ្ ្សេ្្សា�សាសនាតាេអ៊ិៃគ�ើរណិ្

្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងសិស្សរបស់អ្ន្រៃឹងបកបើអ៊ិៃប្ើរណិតជាឧប្ររណ៍ផ្សាយសាសនាបដើម្រីថសវងរ្រៃិងទា្រ់ទងៃឹងសាសនា្ៃ់រោរី

ទំនា្រ់ទំៃងៃឹងសរា�ិ្រប្វើរោរជាមួយអ្ន្រដឹ្រនាំបបស្រ្រម្មៃិងអ្ន្រដឹ្រនាំបពវ�ិតភាព្រ្ននុងមូលោឋាៃបឆ្ើយសំណួរទទួលៃិងទា្រ់ទងអ្ន្របរៀៃ្្មរីតាមោៃបលើរោរ

តាំងចិត្បញ្ជា្រ់រោរណាត់�ួបៃិងបបកងៀៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបចញម្រពរីបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បោបល់បផ្្សងៗបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ

ៃឹង�ួយអ្ន្របលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យចាប់បផ្ដេើមរោរថច្រចាយដំណឹងល្អបោយបកបើឧប្ររណ៍តាមអ៊ិៃប្ើរណិត។

្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះអ្ន្រអាចបឆ្ៀតឱរោសបកបើឧប្ររណ៍បអ�ិចកតូៃិ្របោយរោរទា្រ់ទងៃឹងសិស្សរបស់អ្ន្រអំ�នុងសោដាហ៍បោយរោរបកបើសារជាអ្រ្សរ

ឬកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមបដើម្រីតាមោៃ្រិច្ចរោរសាលាបដើម្រីបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្សិ្រសាពរីមុៃពួ្រប្ម្រថានា្រ់បរៀៃឬបដើម្រីរំឭ្រពួ្រប្ឲ្យអាៃ្ ម្ពរីរមរមៃជាកបចាំន្ងៃ។

ការសតេបគសៀវគៅសិក្សាគៅតាេអ្ក្ទាំងឡា�ដែលអសេ្្ថភាេ

បៅបពលបបកងៀៃសិស្សថដលអសមត្ថភាពបនាះក្ូបបកងៀៃអាចសកមបបមបរៀៃបដើម្រីកតូវតាមលទ្ធភាពរបស់សិស្ស។ឧទាហរណ៍បដើម្រីសកមបបមបរៀៃសករាប់សិស្ស

ទាំងឡាយថដលពុំអាចអាៃោៃបនាះអ្ន្រអាចៃឹងពិចារណាប្វើរោរអាៃបោយខ្លួៃអ្ន្រឮៗឲ្យសិស្សអាៃឬបកបើសរាភារថដលោៃ្តសំប�ងជាមុៃ(ដូចជា្ម្ពរីរជា

សំប�ងឬវីបដអូនៃបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងៃិងសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទទូបៅ)។បៅបពលបមបរៀៃកោប់ឲ្យបឆ្ើយបោយរោរសរបសរបនាះអ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្

សិស្សឲ្យបឆ្ើយ្ ទាល់រាត់�ំៃួសវិញ។សិស្សបផ្្សងៗបទៀត្រ៏អាច�ួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលអសមត្ថភាពផ្ងថដរបោយរោរអាៃឯ្រសារឲ្យពួ្រប្ឬសរបសរចបម្ើយ

ឲ្យពួ្រប្។

សករាប់្ំៃិតៃិង្ ៃធាៃបថៃ្ថមសូមរ្របមើលព័ត៌រាៃ្រ្ននុងទំព័រ្ ៃធាៃ�ៃពិរោរ(Disability Resources)បៅប្ហទំព័រdisabilities.lds.orgៃិងបសៀវបៅ

សិ្រសាបោលៃបោោយស&វថផ្្ន្រថដលរាៃចំណងប�ើងថា«Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities»។
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១បោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

គសចក្្តដីគ្្ើេ

ប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងបបកងៀៃថាបោលបំណងនៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ឺបដើម្រី«អប្ជើញដល់មៃុស្សដនទម្ររោៃ់កពះក្រីស្ទបោយរោរ�ួយពួ្រប្ឲ្យ

ទទួលយ្រដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញតាមរយៈបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់រោរថកបចិត្ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រពិ្រីទទួល

អំបណាយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងស៊ូកទាំដរាបដល់ចុងបំផ្ុត»( ប្រកាស ដំណឹង ល្អ ប្រង់ទំព័រ១)។ថអលបឌើរថៃលអិលអាៃ់បឌើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«បបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្រៃឹងរោលាយជាឱរោសមួយដ៏ពិសិដ្ឋបដើម្រីនាំអ្ន្រដនទបទៀតម្ររោៃ់កពះក្រីស្ទបហើយ�ួយបរៀបចំសករាប់រោរោងម្រជា

បលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្ង្រះ»(«Preparing the World for the Second Coming»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១១ទំព័រ៥០)។

វ្្គសិ្រសាបៃះអាច�ួយសិស្សរបស់អ្ន្រឲ្យរួមចំថណ្រ្រ្ននុងឱរោសដ៏ពិសិដ្ឋនៃ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាៃរីនហវទរី២៣១:២,១០–២១,ៃរីនហវទរី៣១១:៣១–៤១ៃិងៃរីនហវទរី៣២7:១៣–២១។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង �ំពូ្រទរី១។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«The Purpose of Missionary Work: Robles Family »(9:១9)ថដលអាចរ្រោៃបៅបលើប្ហទំព័រ។

• សូមបរៀបចំក្រោសថច្រថដលរាៃចំណងប�ើងថា«បោលបំណងរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា»ថដលរាៃបៅចុងបមបរៀៃបៃះ។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

រោរអប្ជើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ជាញឹ្រញាប់រោរកប�ុំ្ម្មៃិោឋាៃថដលដឹ្រនាំបោយសិស្សថដលរាៃរោរបរៀបចំោៃោ៉ាងល្អបោយរួមរាៃទាំងរោរអ្ិសាឋាៃ

ទំៃុ្រតបមកើងៃិង្ំៃិតខ្រីៗបចញពរីកពះ្ម្ពរីរៃឹងោងអប្ជើញកពះវិញ្ញាណប្វើឲ្យសិស្សរាៃសាម្្គរីភាពៃិងបរៀបចំ្ ំៃិតៃិងចិត្របស់ពួ្រប្ឲ្យទទួលរោរបរៀៃសូកតខាង

វិញ្ញាណ។

គោលបំណងនៃក្ិច្ចការ្ ្សេ្្សា�សាសនា

ចូរសុំឲ្យសិស្សបង្ហាញអំពរីស្រម្មភាពៃិង្រិច្ចរោរថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើជាកបចាំរួចសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។(ចបម្ើយអាចរួមរាៃរោរបដើរថសវងរ្រមៃុស្ស

បបកងៀៃរោរសិ្រសារោរបបកងៀៃរោរអ្ិសាឋាៃៃិងរោរបបកមើ)។

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យអាៃអត្ថបទមួយបៅ្រ្ននុងកបអប់«បោលបំណងរបស់អ្ន្រ»បៅបលើទំព័រទរី១នៃប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។(បោយសារបៃះ្ ឺជាន្ងៃ

ចូលបរៀៃដំបូងបនាះសិស្សជាបកចើៃអាចៃឹងោមាៃបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់យ�ើងដូបច្នះអ្ន្រអាចកតូវថច្រចាយចបាប់ចម្ងនៃទំព័របៃះៃិងទំព័រឯបទៀតៗថដល

ទា្រ់ទង)។

បនាទាប់ម្រសូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបកបៀបប្ៀបបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងនៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាជាមួយៃឹងប្ជរី្រិច្ចរោរនានាបៅបលើរោដារបខៀៃរួចសួរ៖

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងនៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពកងរី្ររោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរី្រិច្ចរោរថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើោ៉ាង

ដូចបមដេច?បតើបោលបំណងបៃះផ្ដេល់អត្ថៃ័យដល់្រិច្ចរោរនានាថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើថផ្្ន្រណាខ្ះនៃបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងបៃះថដលបង្ហាញអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងថផ្្ន្រណាខ្ះថដលបង្ហាញអំពរី

រោរទទួលខុសកតូវរបស់សាសនា្ៃ់រោរី?

• បតើរោរប្វើឲ្យបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងបៃះបៅជាបោលរោរណ៍ដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុងរោរង្ររបស់អ្ន្រប្វើឲ្យអ្ន្ររោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពោ៉ាង

ដូចបមដេច?(បសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងបៃះផ្ដេល់ទិសបៅចំបពាះរោរង្រថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើ)។វា�ួយពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឲ្យប្ដាតអារម្មណ៍

បៅបលើរោរបំបពញបោលបំណងដ៏ពិតរបស់ខ្លួៃជាជាងកោៃ់ថតបំបពញភារ្រិច្ច)។

បដើម្រី�ួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលបំណងនៃ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាសូមអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យបបើ្របៅទំព័រទរី២នៃប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើងរួចសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រថាខណ្ឌចុងបករោយថដលចាប់បផ្ដេើមបោយ«អ្ន្រកតូវោៃបៅ»។
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បោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

កំណត់ ចំណាំ ៖ សូម ពន្យល់ សិស្ស ថា យសៀវយៅ សិស្ស សបរា្រ់ វគ្គ សិកសា យនះ គឺ ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។ សូម យលើក ្រឹកចិត្ត ពួកយគ ឲ្យ  �ក យសៀវយៅ ឬ ្របមង់ 

យេឡិកបតូនិក នន ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង មក ជាមួ� ចា្រ់ ពី សប្ដាហ៍ យបកា� យៅ ។ េ្នក ក៏ អាច ចង់ រាន កូន យសៀវយៅប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង យដើម្ី 

យប្រើបប្ស់ យៅ ក្ននុង សកម្មភាព េនុវត្តន៍ ដដល រាន ដណនាំ យៅ ក្ននុង យសៀវយៅ បគូ ផងដដរ ។

សូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាោនា្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បោងតាម្រថាខណ្ឌបៃះបតើបុ្្គលរានា្រ់កតូវថតប្វើអវរីបដើម្រីម្ររ្រកពះក្រីស្ទ?

• បោងតាម្រថាខណ្ឌបៃះបតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារានា្រ់កតូវថតប្វើអវរីបដើម្រី�ួយមៃុស្សដនទឲ្យម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមផ្ដេល់ឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវក្រោសថច្រ«បោលបំណងរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា»។ក្រោសថច្របនាះរាៃៃូវរោរដ្រកសង់មួយបចញពរីសុៃ្ទរ្រថា

ថដលោៃផ្ដេល់បោយថអលបឌើរឌរី្តក្រីស្ចូហវឺសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។បរៀបចំសិស្សជាក្រុមតូចៗឬអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យបបងកើតក្រុមបោយខ្លួៃប្។សូម

ឲ្យក្រុមទាំងអស់អាៃក្រោសថច្រទាំងអស់ោនារួចពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៅចុងប្្ចប់។

បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីសិ្រសាបហើយពិភា្រសាអំពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់ថអលបឌើរក្រីស្ចូហវឺសិៃបហើយបនាះសូមចាត់ឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់ថច្រចាយចបម្ើយរបស់

ខ្លួៃអំពរីសំណួរថដលោៃពិភា្រសា។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រអាចចាប់បផ្ដេើមប្ដាតអារម្មណ៍បៅបលើបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងនៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាតាមរបបៀបណា?(ចបម្ើយអាចរួមរាៃដូចតបៅ៖សិស្សអាច

ៃឹងបក�ើសបរើសទបៃ្ទញវាពួ្រប្អាចៃឹងសរបសរវាបហើយោ្រ់វាបៅ្រថៃ្ងថដលពួ្រប្អាចប�ើញវាជាបរៀងរាល់ន្ងៃពួ្រប្អាចៃឹងអ្ិសាឋាៃសុំ�ំៃួយបដើម្រីយល់ដឹង

រោៃ់ថតចបាស់អំពរីវាឬពួ្រប្អាចៃឹងថសវងរ្រចំណុចសំខាៃ់នានានៃបោលបំណងបៃះជាថផ្្ន្ររោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោល្ិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បយើងពុំកបរោសបហើយបបកងៀៃបដើម្រី‹នាំមៃុស្សចូលម្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រ›ឬបដើម្រីបបងកើៃសរា�ិ្រភាពនៃសាសនាចក្របនាះបទ។បយើងពុំ

កបរោសបហើយបបកងៀៃកោៃ់ថតបដើម្រីប្្ចនុះប្្ចចូលមៃុស្សឲ្យរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរោៃ់ថតកបបសើរបនាះបទ។...បយើងអប្ជើញមៃុស្សទាំងអស់ឲ្យម្ររ្រ

កពះក្រីស្ទតាមរយៈរោរថកបចិត្ៃិងពិ្រីបុណក�មុ�ទឹ្រកពមទាំងពិ្រីបញ្ជា្រ់បដើម្រីបបើ្របរោលាងទាវារៃ្របសប�សាទាលដល់បុកតាៃិងបុកតរីទាំងឡាយនៃ

កពះ[សូមបមើល្.ៃិងស.7៦:៥១–៥២]។ោមាៃៃរណាបទៀតថដលអាចប្វើ្រិច្ចរោរបៃះោៃបទ»(«The Purpose of Missionary 
Work », missionary satellite broadcastថខបមសាឆ្នាំ១99៥)។

• បហតុអវរីោៃជាវារាៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវចងចាំថារោរកបរោសដំណឹងល្អ្ ឺជាអវរីមួយថដលសំខាៃ់ជាងរោរកោៃ់ថត�ួយៃរណារានា្រ់ឲ្យរោលាយជាសរា�ិ្រ

សាសនាចក្របៅបទៀត?(សូមបមើលផ្ងថដរៃរីនហវទរី៣១១:៣៣–៣៤)។

• បតើអ្ន្ររាៃ្ ំៃិតអវរីខ្ះបៅបពលអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃឹង�ួយ«បបើ្របរោលាងទាវារៃ្របសប�សាទាល»ដល់មៃុស្សទាំងឡាយថដលអ្ន្របបកងៀៃ?

អៃុវត្ៃ៍ក្ូ្ ួរថតផ្ដេល់បពលឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពិចារណាស្្ចឹង្ិតឬសរបសរអំពរីស្រម្មភាពជា្រ់លា្រ់នានាថដលពួ្រប្អាចៃឹងអៃុវត្បោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅ

្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។ក្ូ្ ួរថតបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យទូលសូមរោរដឹ្រនាំៃិងរោរតកមង់ផ្្ចូវពរីកពះអរាចាស់បៅបពលពួ្រប្ពយាោមដឹងអំពរីរបបៀបអៃុវត្បោលរោរណ៍

ទាំងឡាយបោយខ្លួៃប្្ ទាល់។

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវត្បោលបំណងនៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្រួចឲ្យពួ្រប្ពិចារណាថាបតើមូលបហតុ

្ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបបកមើបបស្រ្រម្មកតូវៃឹងបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងនៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃថចងបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងថដរ

ឬបទ។ចូរសុំឲ្យសិស្សចំណាយបពលបៃ្ិចសរបសរបៅបលើក្រោសមួយសៃ្ឹ្រឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាអំពរីស្រម្មភាពជា្រ់លា្រ់ណាខ្ះថដលពួ្រប្អាច

ប្វើបដើម្រីប្វើឲ្យមូលបហតុនៃរោរបបកមើបបស្រ្រម្មរបស់ពួ្រប្រោៃ់ថតបដើរកសបបៅៃឹងបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងបៃះ។

កំណត់ ចំណាំ ៖ យសៀវយៅ កំណត់យហតុ ការសិកសា អាច ជា យសៀវយៅ កង ឬ ជា យសៀវយៅ កំណត់ចំណាំ ឬ ជា បកដាស យសៀវយៅ កង មួ� យចាះ ភាជា្រ់ គ្នា ។ សិស្ស អាច យប្រើ 

ឧ្រករណ៍ កំណត់ចំណាំ ឬ យសៀវយៅ កំណត់យហតុ យៅ យលើ LDS.org ឬ កម្មវិធី កត់ចំណាំ មួ� យៅ យលើ ឧ្រករណ៍ យេឡិចបតូនិក ។ សិស្ស គួរដត យប្រើ យសៀវយៅ 

កំណត់យហតុ រ្រស់ ខ្លួន យដើម្ី កត់ចំណាំ យហើ� កត់បរា ការ�ល់ដឹង នានា េំឡនុង យពល យរៀន យមយរៀន និង ការសិកសា ផ្ទាល់ខ្លួន ។

ការបគតងៀៃគោលលទ្ិនៃតេះតគដីស្ទ

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាកពះអង្គសប្ង្រះោៃរាៃកពះបៃ្ទចូលកបរោសថាបោលបំណងចម្ងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺបដើម្រី«នាំម្រឯពៃ្ឺឲ្យប�ើញដំណឹងល្អ

របស់បយើង[បហើយ]នាំម្រឯពៃ្ឺឲ្យប�ើញៃូវចំណុចដ៏ពិតអំពរីបោលលទ្ធិរបស់បយើង»(្.ៃិងស.១០:៦២)។បោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទរួមប្្ចចូលទាំងកពះប្្ញត្ិ

ថដលបញ្ជាថាមៃុស្សបលា្រទាំងអស់កតូវប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថាជាកពះអរាចាស់ៃិងកពះអង្គសប្ង្រះថកបចិត្ពរីអំបពើោបទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយទទួល

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣១១:៣២)។សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ៃរីនហវទរី២៣១:២,១០–២១ ៃរីនហវទរី៣១១:៣១–៤១ ៃរីនហវទរី៣២7:១៣–២១

សូមថច្រសិស្សជាបរីក្រុម។សូមឲ្យសិស្សក្រុមទរីមួយសិ្រសាៃរីនហវទរី២៣១:២,១០–២១សូមឲ្យសិស្សក្រុមទរីពរីរសិ្រសាៃរីនហវទរី៣១១:៣១–៤១រួចសូមឲ្យ

ក្រុមទរីបរីសិ្រសាៃរីនហវទរី៣២7:១៣–២២។សូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗអាៃខ្ម្ពរីររបស់ខ្លួៃរួចថសវងរ្រអវរីថដលតកមូវឲ្យរាៃពរីអ្ន្រទាំងឡាយថដលពយាោមបដើរតាម
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បោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យ្ ត់ពណ៌ឬ្ូសចំណាំ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ខ្លួៃៃូវបសច្រដេរីពិតជា្រ់លា្រ់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងដំណឹងល្អនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរំឭ្រវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃពរីរបរីនាទរីបហើយបនាះសូមឲ្យពួ្រប្រាយប្ជរីបៅពរីបករោមបសច្រដេរីបោងៃរីមួយៗបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវស្រម្មភាពនានាថដល

តកមូវឲ្យរាៃពរីអ្ន្របដើរតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• កបសិៃបបើរាៃៃរណារានា្រ់ោៃសួរអ្ន្រថាបតើពួ្រមរមៃប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរឬបទបនាះបតើវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបរីបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃអាច�ួយអ្ន្របឆ្ើយៃឹងសំណួរ

បៃះោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិឬដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយបកបើពា្រ្យបពចៃ៍អ្ន្រ្ ទាល់បៅរោៃ់ៃរណារានា្រ់ថដលពុំសារល់ថាវាជាអវរីបនាះបោយរបបៀប

ណា?

• មៃុស្សខ្ះអាចៃឹងសួរអ្ន្រអំពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកបរោសដំណឹងល្អបៅរោៃ់មៃុស្សថដលោៃប�ឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួចបៅបហើយ។

បតើបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទថដលរាៃថណនាំបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ�ួយអ្ន្របឆ្ើយៃឹងសំណួរបនាះោ៉ាងដូចបមដេច?

បៅបពលសិស្សបឆ្ើយសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទរាៃៃូវ(១)អវរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃប្វើបហើយបៃ្ប្វើបដើម្រីនាំបយើងឲ្យបៅរ្រកពះវរបិតា

(សូមបមើលអាលរា៉ា៣៣:២២្.ៃិងស.7៦:៤០–៤២)ៃិង(២)អវរីថដលបយើងកតូវថតប្វើបដើម្រីទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយម្រពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ថដលរួមរាៃរោររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿរោរថកបចិត្រោរទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររោរទទួលអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោររោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំផ្ុត

(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣២7:១៦–២១)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីអំពរីបោលបំណងថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃរួចសូមសួរ៖

• បតើបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទរាៃទំនា្រ់ទំៃងបៅៃឹងបោលបំណងនៃ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបមដេច?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាអំពរីសំណួរបៃះពួ្រប្អាចៃឹងបង្ហាញបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោម៖ពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបំបពញបោលបំណងរបស់ពួ្រប្បោយរោរ�ួយ

ដល់សាសនា្ៃ់រោរីទាំងឡាយឲ្យទទួលយ្របោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទរាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿថកបចិត្ទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រទទួលអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បហើយរោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំផ្ុត។

បដើម្រីប្វើឲ្យសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់ថាសាសនា្ៃ់រោរីទាំងឡាយកតូវថតកបកពឹត្តាមបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទ្រ្ននុងរោរទទួលយ្រដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបនាះ

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រទរី៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាចឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌពរីរដំបូងបៅ្រ្ននុងថផ្្ន្របៃះបករោមចំណងប�ើងថា

«ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»។បករោយម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រី�ួយសិស្សរបស់អ្ន្រប�ើញអំពរីមូលបហតុថដលវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះ

សាសនា្ៃ់រោរីថដលកតូវកបកពឹត្បៅបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ៖

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបមើលប�ើញបដើម្រី្រំណត់ថាសាសនា្ៃ់រោរីរានា្រ់្រំពុងថតបកបើបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដង្វាយ្ួៃ

របស់កទង់ថកបចិត្បហើយបរៀបចំខ្លួៃទទួលបសច្រដេរីសញ្ញានៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆ្ើយសូមពៃ្យល់ថាជាញឹ្រញាប់ពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយថតងខវល់ខាវាយអំពរីរោរថ្្ងបចញៃិងរោរកបកពឹត្ថដលកតឹមកតូវ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយរោរណ៍

ថដលរាៃសារៈសំខាៃ់ជាងអវរីថដលពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថ្្ងបចញបហើយកបកពឹត្បៅបទៀតបនាះ្ឺថាសាសនា្ៃ់រោរីកបកពឹត្តាមបសច្រដេរី�ំបៃឿថដលពួ្រប្ោៃ

បបកងៀៃ។�ំនាញដ៏សំខាៃ់មួយថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចអ្ិវឌ្ឍ្ឺកតូវបមើលប�ើញបោយកពះវិញ្ញាណថាបតើសាសនា្ៃ់រោរីពិតជា្រំពុងថតកបកពឹត្តាមបសច្រដេរី

�ំបៃឿបហើយ្រំពុងថតថកបចិត្ប�ឿថដរឬបទ។

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបមើលប�ើញបដើម្រី្រំណត់ថាកពះវិញ្ញាណ្រំពុងរាៃវត្រាៃបៅបពល្រំពុងបបកងៀៃចំថណ្រឯសាសនា្ៃ់រោរី

្រំពុងថតទទួលអារម្មណ៍នៃកពះវិញ្ញាណបនាះ?

• បតើអ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើអវរីបដើម្រីយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់បហើយអៃុវត្ឲ្យោៃរោៃ់ថតល្អៃូវបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទ?(ចបម្ើយអាច

រួមរាៃដូចតបៅបៃះ៖អ្ិសាឋាៃបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបដើម្រីយល់រោៃ់ថតចបាស់សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីចំណុចសំខាៃ់ៗនៃបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទរាៃដូចជាដង្វាយ្ួៃ

នៃកពះក្រីស្ទកពមទាំងបោលរោរណ៍ៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ�ថ�្រជាមួយមៃុស្សដនទអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃប្វើបដើម្រីបបងកើៃបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ខ្លួៃ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសិ្រសាអំពរីពា្រ្យអ្ិសាឋាៃនៃពិ្រីសាករោមែង់បដើម្រីយល់បសច្រដេរីសញ្ញានៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់។ល។)។

សូមបង្ហាញវីបដអូ«»(9:១9)រួចឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់្រត់ចំណាំអំពរីអវរីថដលពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃប្វើបដើម្រី�ួយក្រុមក្ួសាររ៉ូប៊លស៍ឲ្យម្ររ្រ

កពះក្រីស្ទ។

បនាទាប់ពរីោៃបង្ហាញវីបដអូបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រី�ួយសិស្សឲ្យពៃ្យល់អំពរីអវរីថដលពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃប្វើបដើម្រីបំបពញតាមបោលបំណង

របស់ពួ្រប្៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងបៃះោៃប្វើអវរីខ្ះបដើម្រី�ួយក្រុមក្ួសាររ៉ូប៊លស៍បណដាដះបសច្រដេរី�ំបៃឿ?(ចបម្ើយអាចរួមរាៃដូចតបៅបៃះ៖ពួ្រប្បលើ្រទឹ្រចិត្

ក្ួសារបនាះឲ្យអ្ិសាឋាៃសួរអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបឆ្ើយសំណួរបបកងៀៃពួ្រប្អំពរីមូលបហតុថដលវាសំខាៃ់្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបត្ិតាមកពះប្្ញត្ិនានាតាំងចិត្ពួ្រប្
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បោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

ឲ្យបោរពកបតិបត្ិតាមកពះប្្ញត្ិ�ួយពួ្រប្ឲ្យទទួលោៃពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រប្វើឲ្យវួដរាៃចំថណ្របៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បហើយតកមង់ផ្្ចូវឲ្យពួ្រប្បៅ

រោៃ់កពះវិហារបរិសុទ្ធ)។

• បហតុអវរីោៃជាទាំងការ្រយបងៀនសាសនា្ៃ់រោរីៃិងការេយ្ជើញពួ្រប្ឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ្ឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាៃ់នៃអវរីថដលពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើ?

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញថាបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់សរា�ិ្រក្រុមក្ួសាររ៉ូប៊លស៍ោៃប្រើៃប�ើងបហើយពួ្រប្ោៃទទួលអារម្មណ៍ថារាៃកពះវិញ្ញាណនៃ

កពះក្រីស្ទរោៃ់ថតខាលាំង?

សូមផ្ដេល់បពលបវលាបរីបួៃនាទរីឲ្យសិស្សសិ្រសាថផ្្ន្របករោមចំណងប�ើង«�ួយអ្ន្រដនទឲ្យប្វើរោរតាំងចិត្៖កច្រនាំបៅរោៃ់�ំបៃឿៃិងរោរថកបចិត្»បៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៨។បនាទាប់ម្រសូមចាត់តាំងសិស្សឲ្យចាប់នដ្ូបហើយបដេចូរបវៃោនាថច្រចាយអំពរីអារម្មណ៍ថដលពួ្រប្រាៃអំពរីរោរអប្ជើញមៃុស្សដនទឲ្យបោរព

កពះប្្ញត្ិទាំងឡាយ។បតើពួ្រប្រាៃរោរ្័យខាលាចៃិង្រងវល់អវរីខ្ះ?បតើអវរីថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យរាៃទំៃុ្រចិត្ថាពួ្រប្ៃឹងអាចប្វើបៅោៃ?បនាទាប់ម្រសូមសួរ

សំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទអាច�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច្រ្ននុងរោរអប្ជើញសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យប្វើរោរតាំងចិត្?

• បហតុអវរីោៃជាថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ួរថតបង្ហាញ«រោរខ្រចិត្»បៅបពលមៃុស្សពុំប្វើតាមរោរតាំងចិត្

បដើម្រីអាៃឬអ្ិសាឋាៃសួរអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

សូមអប្ជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យកសនម្រ្ននុងចិត្អំពរីអារម្មណ៍ថដលអាចរាៃបៅបពល�ួយមៃុស្សឲ្យថ្រថកបបហើយទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។សូមសួរថាបតើរាៃពួ្រប្

ណារានា្រ់ធាលាប់ោៃ�ួយមិត្្្រដេិឬសរា�ិ្រក្រុមក្ួសាររានា្រ់ឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទរួចអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយអំពរីអារម្មណ៍នៃរោរ�ួយដល់ដំបណើររោរបនាះ។

ក្រណដី�ក្ិច្ចែ៏�ំជាងគគ

សូមពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃសិទ្ធិអំណាចបដើម្រីបបកងៀៃដំណឹងល្អដល់្រូៃបៅកពះវរបិតាសួ្៌បហើយ�ួយពួ្រប្ទទួលោៃពិ្រីបរិសុទ្ធ

នានាថដលៃឹងប្វើឲ្យពួ្រប្រី្ររាយៃឹងពរ�័យទាំងឡាយនៃដង្វាយ្ួៃ។សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមរួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«បនាទាប់ពរី្រិច្ចរោរទាំងអស់ោៃៃិោយចប់បហើយ្ររណរីយ្រិច្ចដ៏្ ំជាងប្ៃិងសំខាៃ់ជាងប្្ឺផ្សាយដំណឹងល្អ(កបសាសៃ៍ដ្រកសង់របស់

យែូថសបស៊្មី្បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ១២)។

«ការ្រយបងៀន ដំណឹងល្អ រាន សារៈសំខាន់ ជាង ្រយងវើ ល្អ ដន្រៗ យ្រៀត ។អ្ន្រ្រំពុងប្វើ្រិច្ចរោរដ៏សំខាៃ់បំផ្ុតបៅបលើពិ្ពបលា្របៃះបហើយោមាៃអវរីថដលបៅ

បលើបលា្របៃះអាចបកបៀបផ្្ទឹមៃឹងវាោៃប�ើយ។រោរសាងសង់ផ្្ទះៃិងសាពៃពុំរាៃសារៈសំខាៃ់បនាះបទ។រោរ្រសាងពិ្ពបលា្រពុំថមៃជាបរឿង

សំខាៃ់ប�ើយកបសិៃបបើបកបៀបផ្្ទឹមបៅៃឹង�រីវិតមៃុស្សថដលអ្ន្រ្រំពុង្រសាង។រោរសប្ង្រះ�រីវិតមៃុស្សរថមងសាលាប់ពុំថមៃជារោរសបកមចោៃបជា្�័យ

ដ៏សំខាៃ់ប�ើយកបសិៃបបើបកបៀបផ្្ទឹមបៅៃឹងអវរីថដលអ្ន្រ្រំពុងថតប្វើបៃះ។អ្ន្រអាចៃឹងបចញបៅទរីស្មសាៃបហើយប្វើឲ្យមៃុស្សសាលាប់រាប់មុឺៃនា្រ់

រស់ប�ើងវិញបែុថៃ្អ្ន្រពុំោៃប្វើអវរីទាល់ថតបសាះប�ើយកបសិៃបបើបកបៀបផ្្ទឹមបៅៃឹងអវរីថដលអ្ន្រ្រំពុងថតប្វើបដើម្រី�ួយសប្ង្រះដល់មៃុស្សបៃះ»

(The Teachings of Spencer W. Kimball[ឆ្នាំ១9៨២]ទំព័រ៥៤7)។

សូមសួរសិស្សរបស់អ្ន្រថាបតើរាៃៃរណាចង់ថច្រចាយអំពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្្ ិតថារោរកបរោសដំណឹងល្អ្ ឺជា្ររណរីយ្រិច្ចដ៏្ ំជាងប្ថដលបយើងរាៃ។សូម

កោ្រដថាសិស្សយល់ថាតាមរយៈរោរកបរោសដំណឹងល្អបនាះបយើងៃឹង�ួយមៃុស្សទូបៅឲ្យទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃដង្វាយ្ួៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១០,១៥–១៦ថដលរាៃសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បផ្្ទៀងតាមបោយថសវងរ្របមើលពរ�័យទាំងឡាយថដលប្រើត

រាៃចំបពាះអ្ន្រថដលកបរោសកបរោសៃិងចំបពាះអ្ន្រថដលទទួលយ្រដំណឹងល្អ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើរាៃពរ�័យណាខ្ះថដលប្រើតរាៃចំបពាះអ្ន្រថដលកបរោសដំណឹងល្អៃិងអ្ន្រថដលបរៀៃដំណឹងល្អ?

សូមពៃ្យល់ថា្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រ៏អាចរាៃឧបស្្គផ្ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ

្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ខញនុំប�ឿថា្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាពុំរាៃភាពង្យកសួលបនាះបទបកពាះយសចក្តីសយ្គ្រះ ពុំ ដមន ជា ្រ្រពិយសាធន៍ ដដល គ្មាន តនម្  យនាះ យ្រ ។

បសច្រ្រីសប្ង្រះពុំ ដមន ជាបរឿងង្យកសួលបដើម្រីទទួលោៃប�ើយ។បយើង្ ឺជាសាសនាចក្រនៃកពះក្រីស្ទបៃះ្ ឺជាបសច្រដេរីពិតចំថណ្រឯកទង់្ ឺជា

កពះសិរសាដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចរបស់បយើង។បតើបយើងអាចប�ឿថាវារាៃភាពង្យកសួលសករាប់បយើងោៃោ៉ាងដូចបមដេចបៅទៃ្ទឹមៃឹងបពលថដលវាពុំ

រាៃភាពង្យកសួលសករាប់កទង់ទាល់ថតបសាះបនាះ?ចំបពាះខញនុំវាហា្រ់ដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងថានា្រ់ដឹ្រនាំបបស្រ្រម្មកតូវចំណាយបពលខ្ះ

បៅ្រ្ននុងសួៃចបារថ្តបសរា៉ាៃរី។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងថានា្រ់ដឹ្រនាំបបស្រ្រម្មកតូវឈាៃប�ើងោ៉ាងបហាចណាស់ពរីរបរី�ំហាៃបៅបលើ្រំពូល្ ្នំ

រោលវាែរី។
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បោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

«...ខញនុំប�ឿថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពមទាំងសាសនា្ៃ់រោរីៃឹងកតូវបង់ន្្ថដលជាៃិមិត្រូបនៃតនម្ដូចោនាបនាះថដរបដើម្រីម្ររ្របសច្រដេរីពិតម្ររ្របសច្រដេរីសប្ង្រះ

ម្រសារល់អវរីមួយថដលប្រើតបចញពរីតនម្ថដលកតូវោៃបង់បៃះ»(«Missionary Work and the Atonement » Ensignថខមិនាឆ្នាំ២០០១ទំព័រ១៥)។

• បតើទស្សៃនៃ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាបៃះៃឹង�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រ�ួបកបទះៃឹងឧបស្្គ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបមដេច?

បៅបពលអ្ន្រប្្ចប់បមបរៀៃសូម្ ិតអំពរីបពលបវលាបរីបួៃនាទរីឲ្យសិស្សសរបសរៃូវអវរីថដលពួ្រប្បរៀៃអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវាង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងបោលលទ្ធិ

នៃកពះក្រីស្ទ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅអំពរីអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើបដើម្រីយល់អំពរីបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់បៅបពលពួ្រប្បរៀបចំ

ខ្លួៃបចញបបកមើបបស្រ្រម្ម។សូមសួរសិស្សថាបតើរាៃពួ្រប្ណារានា្រ់ចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃជាមួយមិត្្រ្ននុងថានា្រ់ថដរឬបទ។សូមថ្្ងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថា

កបសិៃបបើសិស្សៃឹងបរៀៃបហើយកបកពឹត្តាមបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទបនាះពួ្រប្ៃឹងរោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏រាៃបជា្�័យបកចើៃ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

កំណត់ ចំណាំ ៖ យមយរៀន នីមួ�ៗ ប្ន ដណនាំ េំពី សកម្មភាព នានា ដដល បតូវប្ន ្រយងកើត យឡើង យដើម្ី ជួ� សិស្ស យរៀ្រចំ ខ្លួន ្រយបមើ យ្រសកកម្ម ឲ្យ ប្ន កាន់ដត ប្រយសើរ 

យឡើង ។ រាន រយ្រៀ្រ ខុស គ្នា ជា យបចើន យដើម្ី ចាត់រាំង ឬ ដណនាំ េំពី សកម្មភាព ទាំងយនះ ។ ឧទាហរណ៍ េ្នក អាច ដចកចា� បកដាស ដចក យៅ យពល ្រយបងៀន យមយរៀន 

ដំ្រូង ដដល រាន រា� នាម សកម្មភាព នានា សបរា្រ់ យធវើ ក្ននុង សប្ដាហ៍ នីមួ�ៗ នន ឆរាស ។ េ្នក ក៏ អាច សរយសរ ្រ្ជី នន សកម្មភាព នានា ប្រចាំ សប្ដាហ៍ យៅ យលើ កាដារយខៀន ឬ 

ប្រសិនយ្រើ អាច េ្នក អាច យផញើ សារ ឬ េ៊ីដមែល េំពី សកម្មភាព ទាំងយនះ យៅ ឲ្យ សិស្ស រ្រស់ េ្នក ប្រចាំ សប្ដាហ៍ ។

សូមពៃ្យល់បៅរោៃ់សិស្សរបស់អ្ន្រថារោរបរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងតកមូវឲ្យរាៃ្រិច្ចខិតខំបៅបករៅថានា្រ់បរៀៃ។បហតុដូបចានាះបហើយបៅបពល

ប្្ចប់បមបរៀៃបៃះអ្ន្រៃឹងកតូវថណនាំអំពរីស្រម្មភាពនានាថដលកតូវោៃបបងកើតប�ើងបដើម្រី�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀបចំខ្លួៃោៃរោៃ់ថតកបបសើរបដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្ម។បដើម្រី�ួយ

សិស្សឲ្យចាប់បផ្ដេើមនាបពលឥ�ចូវបៃះ្រ្ននុងរោររួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់សូមអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យអៃុវត្តាមចំណុចមួយឬបកចើៃជាងបៃះដូចខាងបករោម៖

• ថច្រចាយជាមួយមៃុស្សទូបៅបោយបកបើកោស់កបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមអំពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្រាៃចិត្រំប្ើប្រ្ននុងរោរបបកមើបបស្រ្រម្មៃិងអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្រំពុងប្វើ

បដើម្រីបរៀបចំខ្លួៃ។

• សូមបមើលវីបដអូមួយចំៃួៃថដលរាៃបៅ្រ្ននុងថផ្្ន្រHastening the Work of Salvationបៅបលើប្ហទំព័រLDS.orgរួចសរបសរចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុសិ្រសាៃូវអារម្មណ៍បផ្្សងៗថដលអ្ន្ររាៃបៅបពលអ្ន្រពិចារណាអំពរីឱរោសបដើម្រីរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ។

• អប្ជើញមិត្្្រដេិរានា្រ់ឲ្យចូលបរៀៃថានា្រ់រោរបរៀបចំខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាជាមួយអ្ន្រ។(អ្ន្រអាចៃឹងផ្ដេល់រោរអប្ជើញបៃះបៅដល់សិស្សបៅបពលចុងប្្ចប់

នៃបរា៉ាងសិ្រសាៃរីមួយៗ)។

• អប្ជើញមិត្្្រដេិថដលមិៃថមៃជាសរា�ិ្រឬសរា�ិ្រមិៃសូវស្រម្មឲ្យម្រ�ួបជាមួយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។



ការររៀបចំខ្លួនរ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា—រេររៀនទី១

រោលបំណងននអ្នកផ្សពវផសាយសាសនារបស់រយើង
អអលរ�ើរ�ីថតគ្ីស្តូហវវឺសិន
សិកាខាសាលាសគរាប់គបធានរបសកកេ្មថ្មីឆ្នាំ២០០៨

សូមពិចារណាអំពីនៃភាពខុសគ្នាមួយចំៃួៃរវាងអ្ីដែលក�ើតក�ើងកៅកពល�ិច្ចការផ្សព្ផសាយ

សាសនាតតូវបាៃក្ដោតសំខាៃ់កៅកលើកគ្លបំណងនៃអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាៃិងអ្ីដែល

ក�ើតក�ើងកៅកពលដែលការក្ដោតសំខាៃ់មាៃដតកៅកលើស�ម្មភាពផ្សព្ផសាយសាសនា៖

(១)កៅកពលអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាក្ដោតអារម្មណ៍កៅកលើកគ្លបំណងកនាះពួ�កេបកតងៀៃ

មៃុស្សកៅតាមរកបៀបដែលជួយពួ�កេយល់ចបាស់អំពីែំណឹងល្អតពមទាំងមូលកេតុៃិង

រកបៀបដែលពួ�កេេួរដតដតបចិត្ត។តបសិៃកបើការក្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនា

មិៃដមៃកៅកលើកគ្លបំណងរបស់ខ្លួៃកេកនាះពួ�កេតបដេលជាបកតងៀៃកោយសាមញ្ញៗ

កែើម្ីបំកពញដតចំៃួៃកមករៀៃដែលបាៃោ�់ឲ្យបកតងៀៃ�្ននុងមួយសបាដោេ៍ប៉ុកណាណះ។កៅ�្ននុង

�រណីកនាះពួ�កេៃឹងពយាយាមបញ្ចប់កមករៀៃកតចើៃជាងការសាដោប់ពិតតបា�ែៃិងការក្្ើយ

តបកៅៃឹងអ្ីដែលមាៃកៅ�្ននុងេំៃិតៃិងចិត្តរបស់សាសនាេៃ់ការី។ពួ�កេៃឹងដច�ចាយ

ព័ត៌មាៃកតចើៃជាងការផ្ដល់ឲ្យៃូវកសច�្ដីសក្គ្រះកេើយទាំងកនាះេឺជាបេពិកសាធៃ៍ចំៃួៃពីរ

ខុសគ្នាសតមាប់សាសនាេៃ់ការី(ៃិងសតមាប់អ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនា)។

(២)អ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាដែលក្្ចកគ្លបំណងរបស់ខ្លួៃអាច«កបើ�មាត់របស់ពួ�កេ»

កេើយរួមចំដណ�កៅ�្ននុងស�ម្មភាពកែើរដស្ងរ�មៃុស្សកែើម្ីបំកពញតាមចំៃួៃ�ំណត់នៃ

ការបកតងៀៃកោយពុំបាៃពយាយាមកេើយពុំសាដោប់តាមតពះវិញ្ញាណកែើម្ីេេួលអារម្មណ៍ែឹង

ថាកតើៃរណាដែលេេួលអារម្មណ៍ពីតពះវិញ្ញាណកៅកពលដែលពួ�កេបកតងៀៃកនាះក�ើយ។

ការកែើរដស្ងរ�មៃុស្សៃឹងក្ដោតអារម្មណ៍កៅកលើតួកលខកោយពុំដផ្អ�កៅកលើសកាដោៃុពល

ចំកោះការដតបចិត្តកជឿក�ើយ។

(៣)តបសៃិកបើពុំមាៃកគ្លបំណងនៃអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាែ�់ជាប់កៅ�្ននុងេំៃិត

កេកសៀវកៅដផៃការតបចាំន្ងៃេឺហា�់ែូចជាកាលវិភាេៃិងតបតិេិៃនៃការណាត់ជួប

ធម្មតាៗប៉ុកណាណះ។កទាះជាយា៉ាងណា�៏កោយកោយមាៃកគ្លបំណងេុ�ជាចម្ង

កសៀវកៅដផៃការៃឹងកាលាយកៅជាឧប�រណ៍មួយកែើម្ីធានាថាអ្ីៗតេប់យា៉ាងតតូវដត

ក�ើតក�ើងកែើម្ីបកងកើតកចញជាលេ្ធផលមួយដែលជាការនាំឲ្យមាៃការដតបចិត្តកជឿៃិង

ពិធីបុណតជមុជេឹ�តបា�ែណាស់េឺតតូវបាៃបគ្ហាញចងចាំកេើយតតូវបាៃកធ្ើឲ្យ

ក�ើតក�ើងជាមួយៃឹងការយ�ចិត្តេុ�ោ�់កៅកលើសាសនាេៃ់ការីមានា�់ៗ។កបើមិៃែូកចានាះ

កេអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាហា�់ែូចជាធាលា�់កៅ�្ននុងអនាទា�់នៃការេិតមួយដែលរគ្វាស់នៃ

ភាពកជាេជ័យរបស់គ្ត់កនាះេឺជាភាពមមាញឹ�។

(៤)អ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាដែលមាៃកគ្លបំណងកៅ�្ននុងខ្លួៃៃឹងសម្ឹងកមើលកៅមុខ

រ�ឱកាសតបចាំន្ងៃរបស់គ្ត់កែើម្ីេេួលទាៃតពះបៃ្ទូលនៃតពះកតោះការសិ�សារបស់

គ្ត់ៃឹងមាៃៃូវកគ្លបំណង។គ្ត់ៃឹងដស្ងរ�ចកម្ើយចំកោះសំណួរកចញពីតពលឹង

របស់សាសនាេៃ់ការីរបស់គ្ត់�៏ែូចជាកចញពីតពលឹងរបស់គ្ត់ដែរ។គ្ត់ៃឹងដស្ងរ�

ការែឹ�នាំអំពីរកបៀបបកតងៀៃៃិងនាំផ្ទូវសាសនាេៃ់ការីកៅតាមមាគ្៌ានៃការដតបចិត្ត។

តបសិៃកបើពុំមាៃសាមារតីនៃកគ្លបំណងកៃះកេកនាះអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាហា�់បីែូចជាពុំ

រី�រាយៃឹងការសិ�សា្ ទាល់ខ្លួៃៃិងពុំរី�រាយជាមួយនែេូក�ើយ។ខណៈកពលកនាះគ្ត់អាច

ៃឹងលះបង់កពលកវលាដតវាៃឹងពុំមាៃៃូវសៃ្នុះចិត្តដែលអាចតជួតតជាបការបកតងៀៃរបស់គ្ត់

កោយវិញ្ញាណនៃវិវរណៈៃិងការពយា�រណ៍កៅកពលកតកាយកនាះកេ។(សូមកមើលអាលមា៉ា

១៧:២–៣;៤៣:២េ.ៃិងស.១១:២១,២៥–២៦)។

(៥)អ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាអាចចូលកៅ�្ននុងស�ម្មភាពនៃការអកញជើញមៃុស្សឲ្យកៅតពះវិហារ

កតោះគ្ត់កជឿថាកនាះកេើយេឺជាអ្ីដែលអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាតតូវកធ្ើ។កទាះជាយា៉ាង

ណា�៏កោយកៅកពលកគ្លបំណងនៃអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាែុតករាលកៅ�្ននុងែួងចិត្តរបស់

គ្ត់កនាះអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាយល់ថាការកៅតពះវិហារេឺចាំបាច់ចំកោះសាសនាេៃ់ការី

�្ននុងការបកងកើៃបំណងតបាថានាកាៃ់ដតខាលាំងកែើម្ីេេួលពិធីបុណ្យតជមុជេឹ�ៃិងកែើម្ីសាថាបនា

មូលោឋាៃតេឹះសតមាប់ការកាៃ់ខាជាប់ែរាបែល់ចុងបំផុតកៅ�្ននុងកសច�្ដីសញ្ញានៃែំណឹងល្អ។

កោយមាៃកគ្លបំណងសំខាៃ់កៅ�្ននុងេំៃិតកនាះការអកញជើញឲ្យកៅតពះវិហារៃឹងមាៃ

ភាពបនាទាៃ់ខាលាំងការពៃ្យល់អំពីសារៈសំខាៃ់នៃការថាវាយបង្ំកៅន្ងៃឈប់សតមា�ៃិងអ្ី

ដែលតតូវរំពឹងឲ្យកធ្ើក�ើងកៅ�្ននុងការតបជុំកៅន្ងៃអាេិត្យរបស់ពួ�បរិសុេ្ធន្ងៃចុងកតកាយៃឹង

មាៃសភាពខុសគ្នាកបើមិៃែូកចានាះកេកនាះសាសនាេៃ់ការីដែលសាដោប់ោ�្យកពចៃ៍របស់អ្ន�

ផ្សព្ផសាយសាសនាៃឹងពុំមាៃអំណាចនៃការបញ្ចនុះបញ្ចទូលស្ិតកៅជាមួយពួ�កេក�ើយ។

សូម�ុំរំលងជំពូ�េីមួយកៅ�្ននុងប្រកាសដំណឹងល្អរ្រស់យ�ើងៃិងសំណួរទាំងឡាយរបស់

វា៖«កតើអ្ីកៅដែលជាកគ្លបំណងរបស់ខ្នុំ�្ននុងនាមជាអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាមួយរូប?»

កៅកពលអ្ន�ផ្សព្ផសាយសាសនាមាៃៃូវកគ្លបំណងនៃការនាំមៃុស្សម�រ�តពះតេីស្

តាមរយៈកគ្លការណ៍ៃិងពិធីបរិសុេ្ធទាំងឡាយនៃែំណឹងល្អដែលបាៃសាដោរក�ើងវិញ

កនាះពួ�កេៃឹងយល់ថា�ិច្ចការផ្សព្ផសាយសាសនាពុំដមៃជា�ម្មវិធីមួយកនាះកេប៉ុដៃ្តវាេឺ

ជាបុព្កេតុមួយ—ជាបុព្កេតុរបស់តពះវរបិតាតពះរាជបុតតាៃិងតពះវិញ្ញាណបរិសុេ្ធ។

ពួ�កេៃឹងយល់ថាពួ�កេពុំដមៃជាអ្ន�កែើរល�់េំៃិញឬអ្ន�បកច្ច�កេសក�ើយប៉ុដៃ្តជាតេូ

បកតងៀៃអំពីកសច�្ដីសុចរិតដែលបាៃអៃុញ្ញាតៃិងដតងតាំងកោយតពះ។ពួ�កេៃឹងយល់ថា

ពិ្ពកលា�ពុំមាៃមកធយាបាយេេួលបាៃតពះេុណែ៏ធួៃៃិងកសច�្ដីសក្គ្រះក�ើយប៉ុដៃ្តេឺ

តាមរយៈពួ�កេៃិងសាសនាចត�ដែលពួ�កេតំណាងឲ្យេឺសាសនាចត�នៃតពះកយស៊ូវតេីស្

នៃពួ�បរិសុេ្ធន្ងៃចុងកតកាយកេើបពិ្ពកលា�អាចេេួលយ�បាៃ។ពួ�កេៃឹងយល់អំពីអ្ី

ដែលពួ�កេកធ្ើៃិងអ្ីដែល�ិច្ចការកៃះក្តោតកៅកលើកេើយពួ�កេៃឹងផ្សព្ផសាយអំពី�ិច្ចការ

របស់តពះវរបិតា។ែូចជាបុតតារបស់ម៉ូសាយដែរពួ�កេៃឹងបកតងៀៃ«កោយអាៃុភាពៃិង

សិេ្ធិអំណាចពីតពះ»(អាលមា៉ា១៧:៣)។

សំណួរពិភាកសា

១. រតើអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាអាចកំណត់បានថាសកេ្មភាពរបស់ពួករ្កំពុងអតគតរូវបាន

ដឹកនាំតាេរោលបំណងននអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាឬអត់រនាះយ៉ាងដរូចរេដេច?

២. រតើការរ្ដោតអារេ្មណ៍រៅរលើរោលបំណងននកិច្ចការផ្សពវផសាយសាសនារានឥទ្ិពលយ៉ាង

ដរូចរេដេចរៅរលើររបៀបអដលអ្នករ្វើសកេ្មភាពផ្សពវផសាយសាសនាជាគបចាំនថងៃ?

៣. រតើកថាខណ្ឌចុងរគកាយបង្អស់ជួយអ្នកឲ្យយល់អំពីលក្ខណៈដ៏រៅអស់កល្បជានិច្ចអំពីអវី

អដលអ្នកនឹងរ្វើក្ននុងនាេជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាយ៉ាងដរូចរេដេច?
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២តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ

គសចក្្តដីគ្្ើេ

ដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាចំណុចោ៉ាងសំខាៃ់ចំបពាះថផ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្ង្រះរបស់កពះ។តាមរយៈដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបំបពញ

តាមកពះរា�បំណងរបស់កពះវរបិតាកទង់តាមរយៈរោរបកោសបលាះបយើងពរីបសច្រដេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់ឈាមបោយរោរបំបពញរោរទាមទារទាំងឡាយ

នៃបសច្រដេរីយុត្ិ្ម៌បហើយលាងសរាអាតបយើងបចញពរីអំបពើោប្ ទាល់ខ្លួៃបោយថផ្្អ្របលើល្រ្ខខណ្ឌនៃរោរថកបចិត្។កពះអង្គសប្ង្រះ្រ៏សករាលពរី�ំងឺទាំងឡាយកបទាៃ

្ររាលាំងឲ្យបយើងសបកមចោៃអវរីៗថដលបយើងពុំរាៃលទ្ធភាពប្វើបោយខ្លួៃបយើងោៃបហើយកបទាៃបសច្រដេរីសង្ឹមដល់បយើងថាបយើងអាចកត�ប់បៅរស់បៅជាមួយកទង់

ៃិងកពះវរបិតាសួ្៌វិញ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបោយ�ួយមៃុស្សទូបៅបរៀៃអំពរីរបបៀបទទួលោៃពរ�័យ

ទាំងឡាយនៃដង្វាយ្ួៃតាមរយៈបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិត្ពិ្រីបុណក�មុ�ទឹ្រពិ្រីបញ្ជា្រ់ៃិងរោររោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំផ្ុត។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាចំណុចខាងបករោមបដើម្រីយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីមូលបហតុថដលបយើងកតូវរោរដង្វាយ្ួៃ៖រ៉ូម៣:២៣,ៃរីនហវទរី២9:៦–១០ៃិងអាលរា៉ា៤២:9–

១៤។

• សូមសិ្រសាចំណុចខាងបករោមបដើម្រីប�ើញថាពរ�័យមួយចំៃួៃរាៃតាមរយៈដង្វាយ្ួៃ៖មែូសាយ៣:១9,៤:៣,២៤:១២–១៥ៃិងអាលរា៉ា៥:១២–១៣,

7:១១–១៣។

• សូមសិ្រសាថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ«Missionary Work and the Atonement » Ensignថខមិនាឆ្នាំ២០០១ទំព័រ៨–១៥។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៥១–៥២ៃិង៦០–៦១។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«He Lives! All Glory to His Name!»(នាទរីទរី២:៥១វីបដអូខ្រីដ្រកសង់បចញពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់ថអលបឌើររីឆ្ដ�រីសកត

EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ7៥–7៨)រាៃបៅបលើប្ហទំព័រ lds.org/media-library។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

បបងកើតបរិោរោសនៃបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិងរោរបោរព។បៅបពលសិស្សចូលម្រ្រ្ននុងថានា្រ់សូមទទួលរា្រ់ទា្រ់ពួ្រប្បោយបៅបឈាមាះកោប់ពួ្រប្ថាអ្ន្ររី្ររាយ

ថដលោៃប�ើញពួ្រប្ម្របង្ហាញអំណរ្ុណដល់ពួ្រប្ឬសួរអំពរីក្រុមក្ួសាររោរង្រឬសាលារបស់ពួ្រប្។សិស្សទាំងឡាយណាថដលទទួលអារម្មណ៍ៃូវ

បសច្រ្រីកសឡាញ់ទុ្រចិត្ៃិងឲ្យតនម្បោយក្ូបបកងៀៃរបស់ប្កពមទាំងសិស្សដនទបទៀតបនាះៃឹងរាៃបំណងម្រចូលបរៀៃរោៃ់ថតខាលាំងសូមបបើ្រទូលាយចំបពាះ

ឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណថ្មទាំងរាៃបំណងកោថានារោៃ់ថតមុតរាំ្រ្ននុងរោររួមចំថណ្រ។

េរូលគេ្ុដែលគ�ើងត្រូវការែង្វា��ួៃ

សូមចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃបោយសួរសិស្សដូចខាងបករោម៖

• បតើមៃុស្សអាចយល់ថាពួ្រប្កតូវរោរដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច?

បករោយម្រសូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោម៖

«វាដូចជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលមិៃកតូវរោរអាហាររហូតដល់ោត់ឃ្លាៃដូបច្នះោត់្រ៏មិៃកតូវរោរបសច្រដេរីសប្ង្រះពរីកពះក្រីស្ទថដររហូតដល់ោត់ដឹងអំពរី

មូលបហតុថដលោត់កតូវរោរកពះក្រីស្ទ។

«ោមាៃៃរណារានា្រ់ដឹងោៃក្ប់កោៃ់ៃិងកតឹមកតូវពរីមូលបហតុថដលោត់កតូវរោរកពះក្រីស្ទបនាះបទរហូតដល់ោត់យល់បហើយទទួលយ្របោលលទ្ធិ

នៃរោរធាលា្រ់ៃិងឥទ្ធិពលរបស់វាម្របលើមៃុស្សជាតិទាំងអស់»(កបធាៃថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសឹៃA Witness and a Warning[ឆ្នាំ១9៨៨]

ទំព័រ៣៣)។
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តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បៅបពលបយើងពិភា្រសាអំពរីរោរធាលា្រ់របស់បលា្រអ័ោមបតើបយើងសំបៅបៅបលើអវរី?

សូមបង្ហាញពា្រ្យដ្រកសង់ខាងបករោមរួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖

«ពរីបកពាះអ័ោមៃិងបអវាែ...ោៃទទួលទាៃថផ្្ប�ើនៃបដើមដឹងខុសកតូវពួ្រប្កតូវោៃបបណដាញបចញពរីវត្រាៃនៃកពះអរាចាស់(សូមបមើល្.ៃិងស.២9:៤០–

៤១)។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតពួ្រោត់ោៃសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ។ពួ្រោត់្រ៏ធាលា្រ់ខ្លួៃ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់—ថដលកតូវថតសាលាប់ខាងរូបរោយថដរ។បសច្រដេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ

ៃិងខាងសាច់ឈាមបៃះកតូវោៃបៅថារោរធាលា្រ់។...

«្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅរបស់បលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែបនាះបយើងទទួលោៃៃូវសាថាៃភាពនៃរោរធាលា្រ់្រ្ននុងរោររស់រាៃ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះ(សូមបមើលអាលរា៉ា

៤២:៥–9,១៤)។បយើងោៃថប្របចញពរីវត្រាៃនៃកពះអរាចាស់ៃិង្ ្្រ់បសច្រដេរីសាលាប់ខាងសាច់ឈាម។បយើង្រ៏ោៃោ្រ់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពនៃរោរផ្្ទនុយថដលបយើង

ទទួលរោរសា្រល្ងបោយរងៃូវរោរលំោ្រ្រ្ននុង�រីវិតៃិងរោរល្លួងនៃពួ្របចាចាមិត្(សូមបមើលៃរីនហវទរី២២:១១–១៤,្.ៃិងស.២9:៣9,មែូបស៦:៤៨–៤9)»

( ពិត ចំយោះ យសចក្ីជំយនឿ[ឆ្នាំ២០០៤]ទំព័រ៥៦)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យថសវងរ្របោលលទ្ធិនានាថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងពា្រ្យដ្រកសង់បៃះបោយសួរ៖

• បតើរោរធាលា្រ់នៃបលា្រអ័ោមរាៃឥទ្ធិពលបលើបយើងរានា្រ់ៗថដលជា្រូៃបៅរបស់បលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែោ៉ាងដូចបមដេច?(បយើង្រ៏្ ្្រ់ទាំងបសច្រដេរីសាលាប់ខាង

សាច់ឈាមផ្ងៃិងខាងវិញ្ញាណផ្ងដូចជាបលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែថដរ។បយើងរស់បៅ្រ្ននុងពិ្ពមួយថដលធាលា្រ់បហើយកតូវទទួលរងរោរលំោ្រ្រ្ននុង�រីវិតៃិង

រោរល្លួងនៃពួ្របចាចាមិត្។បយើងកតូវោៃរោត់បចញពរីវត្រាៃនៃកពះវរបិតាបហើយកតូវរោរ�ំៃួយឲ្យរាៃកពះអង្គសប្ង្រះបដើម្រីកត�ប់បៅឯកទង់វិញ)។

សូមសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃរួចផ្ដេល់បពលបវលាបរីបួៃនាទរីឲ្យសិស្សសិ្រសា៖

រ៉ូម៣:២៣

ៃរីនហវទរី២9:៦–១០

អាលរា៉ា៤២:9–១១,១៤

បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាសូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យថសវងរ្រថាបតើបយើងរានា្រ់ៗទទួលឥទ្ធិពលពរីរោរធាលា្រ់នៃបលា្រអ័ោមោ៉ាងដូចបមដេចខ្ះ។

រោរពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិ។�ំនាញមួយចាំោច់សករាប់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ឺជាសមត្ថភាពយល់បោលលទ្ធិបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃបោលលទ្ធិទាំងបនាះបៅ្រ្ននុង

ពា្រ្យសមដេរីសាម្្ញៗ។អ្ន្រអាចបបងកើៃសមត្ថភាពសិស្សរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរប្វើដូចបៃះបោយឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ឲ្យោៃកតឹមកតូវអំពរីបោលលទ្ធិមួយៃិងមូលបហតុថដលវារាៃ

សារៈសំខាៃ់ចំបពាះពួ្រប្កពមទាំងសាសនា្ៃ់រោរីថដលកតូវយល់អំពរីបោលលទ្ធិបនាះ។

• បតើបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលបយើងរានា្រ់ៗទទួលឥទ្ធិពលពរីរោរធាលា្រ់នៃបលា្រអ័ោមោ៉ាងដូចបមដេចខ្ះ?(បៅបពលសិស្សបឆ្ើយសូមសរបសរចបម្ើយ

របស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បទាះជាចបម្ើយរបស់ពួ្រប្អាចរាៃបកចើៃខុសោនាចបម្ើយទាំងបនាះអាចកសបដៀងដូចខាងបករោម៖បយើងទាំងអស់ោនារាៃោបបហើយ

ថកបជាមិៃសាអាតស្អំបៅចំបពាះកពះបៃកតនៃកពះបោយសារថតបយើងកបកពឹត្ោបបយើងកតូវោៃរោត់បចញពរីវត្រាៃនៃកពះបយើងៃឹងទទួលបទពិបសា្ៃ៍នៃបសច្រដេរីសាលាប់

ខាងសាច់ឈាមបយើងរស់បៅ្រ្ននុងពិ្ពមួយថដលធាលា្រ់បហើយកតូវថតយ្រ�្នះបលើ«មៃុស្សខាងសាច់ឈាម»[មែូបស៣:១9])។

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្រាៃសំណួរអវរីខ្ះអំពរីបោលលទ្ធិៃិងពា្រ្យទាំងឡាយថដលពួ្រប្ប�ើញរាៃ។សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពិភា្រសាអំពរីសំណួរ

ទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលបយើងទាំងអស់ោនាកតូវរោរកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរបបៀបណា?(ដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបកោសបលាះបយើង

បចញពរីរោរធាលា្រ់នៃបលា្រអ័ោមៃិងពរីទបងវើនៃរោរមិៃបោរពកបតិបត្ិរបស់បយើង។

សូមពៃ្យល់ថាជាចំថណ្រនៃថផ្ៃរោរដ៏បមតាតា្ររុណារបស់កពះដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងបចៀសផ្ុតពរី«វិរូប»នៃបសច្រដេរីសាលាប់ៃិងសាថាៃៃរ្រ

(សូមបមើលៃរីនហវទរី២9:១០)រាៃៃ័យថាបសច្រដេរីសាលាប់ខាងសាច់ឈាមៃិងខាងវិញ្ញាណ។បយើងទាំងអស់ោនាៃឹងរស់ប�ើងវិញ។តាមរយៈដង្វាយ្ួៃ

របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចលាង�កមះសាអាតពរីអំបពើោបទាំងឡាយបៅបពលបយើងថកបចិត្។កបសិៃបបើោមាៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទបនាះបយើងៃឹងពុំកោៃ់ថតវិនាស

ប�ើយបែុថៃ្បយើងៃឹងរោលាយបៅជាអារ្រ្សបពញមួយភាពអស់្រល្ជាៃិច្ច។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់ខ្រីៗអំពរីកពះបញ្ញាៃិងបសច្រដេរីបមតាតា្ររុណានៃថផ្ៃរោររបស់កពះ។សូមអះអាងដល់សិស្សថាអស់ទាំងលទ្ធផ្លនៃរោរធាលា្រ់អាចយ្រ�្នះោៃ

តាមរយៈដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សារៈសំខាៃ់នៃការបគតងៀៃអំេដីែង្វា��ួៃ

សូមពិចារណាអំពរីរោរអាៃឬបង្ហាញវីបដអូខ្រីនៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររីឆ្ត�រីសកត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យ

សិស្សថសវងរ្រមូលបហតុថដលវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះបយើងថដលកតូវបបងកើៃរោរយល់ដឹងអំពរីដង្វាយ្ួៃ។
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តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ

«បៅបពលអ្ន្រចងចាំអំពរីរោររាៃកពះ�ៃ្មរស់ប�ើងវិញៃិងតនម្ថដលកតូវោៃបង់កពមទាំងអំបណាយថដលោៃកបទាៃឲ្យតាមរយៈដង្វាយ្ួៃបនាះ

សូមពិចារណាអំពរីអវរីថដលបទ្ម្ពរីរបបកងៀៃអំពរីកពឹត្ិរោរណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបនាះ។សា្រ្សរី្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្រអំពរីភាពពិតនៃកពឹត្ិរោរណ៍ទាំងបនាះៃឹងោៃ

រឹងរាំប�ើង។វាកតូវថតបលើសពរីរោរកោៃ់ថតជាបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រទបៃ្ទញចាំបៅបទៀត។វាកតូវថតជាចំថណ្រមួយបៅ្រ្ននុងខ្លួៃរបស់អ្ន្រថដលជា

្រំថពងរោរពារកបឆ្ំងៃឹងរោរ�ៃ់បជារប�ើងនៃអំបពើ្ ួរបខ្ពើមបឆ្អើមថដលរាតតបាតពិ្ពបលា្របយើងបៃះ។...

«កបសិៃបបើពុំរាៃដង្វាយ្ួៃបទថផ្ៃរោរសុ្មង្គលនៃកពះវរបិតាសួ្៌ពុំអាចកបកពឹត្បៅោៃប�ើយ។ដង្វាយ្ួៃផ្ដេល់ឱរោសឲ្យបយើងទាំងអស់

ោនាយ្រ�្នះបលើផ្លវិោ្រនៃបទាស្រំហុសថដលបយើងោៃកបកពឹត្បៅ្រ្ននុង�រីវិត។បៅបពលបយើងបោរពកបតិបត្ិតាមក្រឹត្យវិៃ័យបនាះបយើងទទួលោៃពរ�័យ។បៅ

បពលបយើងបល្មើសៃឹងក្រឹត្យវិៃ័យពុំរាៃអវរីបសសសល់ពរីរោរបោរពកបតិបត្ិមុៃៗថដលប្វើឲ្យសកប់សកល់ដល់រោរទាមទារនៃបសច្រដេរីយុត្ិ្ម៌ចំបពាះក្រឹត្យវិៃ័យថដលោៃ

បល្មើសបនាះប�ើយ។ដង្វាយ្ួៃរបស់កពះអង្គសប្ង្រះអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងថកបចិត្បចញពរីរោរមិៃបោរពកបតិបត្ិបហតុដូបច្នះបយើងអាចបចៀសផ្ុតពរីបទាសទាំងឡាយថដល

បសច្រដេរីយុត្ិ្ម៌តកមូវឲ្យរាៃបនាះ។

«ោរវភាពៃិង្រតបវទិតារបស់ខញនុំរាៃចំបពាះដង្វាយ្ួៃនៃកពះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលថដលជារាចាស់នៃបមកតរីភាពៃិងកពះអង្គបកោសបលាះរបស់បយើងបនាះរី្រ

្ំធាត់ប�ើងបៅបពលខញនុំពយាោមយល់ពរីវារោៃ់ថតបកចើៃ។ខញនុំទទួលសារល់ថាោមាៃ្ ំៃិតនៃមៃុស្ស្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ណារានា្រ់អាចៃឹ្រសាមាៃដល់្រ៏ោមាៃអណាដាតនៃមៃុស្ស

ណារានា្រ់ថ្្ងឲ្យោៃស្រដេិសមអំពរីអត្ថៃ័យទាំងកសុងនៃអវរីៗទាំងអស់ថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃប្វើសករាប់្រូៃបៅរបស់កពះវរបិតាសួ្៌តាមរយៈដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់

ោៃប�ើយ។បែុថៃ្វាចាំោច់ថដលបយើងរានា្រ់ៗកតូវបរៀៃអវរីថដលបយើងអាចប្វើបៅោៃអំពរីវា។ដង្វាយ្ួៃ្ ឺជាធាតុផ្្សំដ៏ចាំោច់្រ្ននុងថផ្ៃរោរសុ្មង្គលរបស់កពះវរបិតាសួ្៌

ថដលកបសិៃបបើោមាៃវាបទបនាះថផ្ៃរោរបៃះពុំអាចដំបណើររោរបៅោៃប�ើយ។រោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដង្វាយ្ួៃៃិងចំបណះដឹងថដលវាផ្ដេល់ឲ្យ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រៃឹង

ពកងរី្របថៃ្ថមោ៉ាងខាលាំងបៅបលើរោរបកបើកោស់ដ៏រាៃកបបោ�ៃ៍នៃចំបណះដឹងបទពិបសា្ៃ៍ៃិង�ំនាញនានាថដលអ្ន្រទទួលោៃ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះ។...

«រាៃបសច្រដេរីកតូវរោរដ៏ចាំោច់មួយសករាប់បយើងរានា្រ់ៗបដើម្រីពកងរី្ររោរយល់ដឹងរបស់បយើងអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្រីឲ្យវារោលាយជាក្ឹះដ៏

មិៃអាចរបង្រះរបង្គើថដលបយើងៃឹងសាថាបនា�រីវិតបយើងបៅបលើបនាះ។...

«រោរស្ជឹង្ិត្ ទាល់ខ្លួៃោ៉ាងស៊ី�បករៅបៅបលើបទ្ម្ពរីររួមផ្្សំៃឹងរោរសិ្រសាកសាកជាវរោរអ្ិសាឋាៃអស់ពរីចិត្ៃឹងពកងរី្រដល់រោរយល់ដឹងកពមទាំងអំណរ្ុណរបស់អ្ន្រ

ថដលរាៃចំបពាះដង្វាយ្ួៃដ៏មិៃអាចរោត់ន្្ោៃរបស់កទង់»(«He Lives! All Glory to His Name! » EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ

7៥–7៦)។

សូម�ួយសិស្សវិភា្បៅបលើបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរសកតបោយរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើថផ្្ន្រណាខ្ះបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថារបស់ថអលបឌើរសកតថដលោៃសងកត់្ ងៃៃ់បៅបលើសារៈសំខាៃ់នៃរោរយល់ដឹងអំពរីដង្វាយ្ួៃ?(សូមកោ្រដថាសិស្សរ្រប�ើញ

បសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ដូចតបៅ៖រោររង�ឺចាប់របស់កពះអង្គសប្ង្រះ«ៃឹងពុំកោៃ់ថតរាៃឥទ្ធិពលបលើបយើង្រ្ននុង�រីវិតបៃះបទបែុថៃ្វាៃឹងរាៃឥទ្ធិពលបពញមួយ

ភាពអស់្រល្»«ដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់ោៃប្វើឲ្យថផ្ៃរោរសុ្ង្គលនៃកពះវរបិតាសួ្៌ដំបណើររោរបៅបោយបពញបលញ»«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទចាត់ថចងឲ្យរាៃ

តុល្យភាពរវាងបសច្រដេរីយុត្ិ្ម៌ៃិងបសច្រដេរីបមតាតា្ររុណាបោយថផ្្អ្របៅបលើរោរបោរពកបតិបត្ិរបស់បយើង»«ដង្វាយ្ួៃផ្ដេល់ឱរោសឲ្យបយើងទាំងអស់ោនាយ្រ�្នះ

បលើផ្លវិោ្រនៃបទាស្រំហុសថដលបយើងោៃកបកពឹត្បៅ្រ្ននុង�រីវិត»«រោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដង្វាយ្ួៃៃិងចំបណះដឹងថដលវាផ្ដេល់ឲ្យ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រៃឹងពកងរី្រ

បថៃ្ថមោ៉ាងខាលាំងបៅបលើរោរបកបើកោស់ដ៏រាៃកបបោ�ៃ៍នៃចំបណះដឹងបទពិបសា្ៃ៍ៃិង�ំនាញនានាថដលអ្ន្រទទួលោៃ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះ»)។

• ថអលបឌើរសកតោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបោលរោរណ៍នៃដង្វាយ្ួៃ«កតូវថតបលើសពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រទបៃ្ទញចាំបៅបទៀត។វាកតូវថតជាចំថណ្រមួយបៅ្រ្ននុង

ខ្លួៃរបស់អ្ន្រ»។បតើអ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើដូចបៃះោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

យុវវ័យជាបកចើៃពុំយល់អំពរីពរ�័យបផ្្សងបទៀតថដលរាៃបករៅពរីរោរអត់បទាសោបថដលប្រើតរាៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្តាមរយៈដង្វាយ្ួៃបនាះបទ។បដើម្រី�ួយសិស្ស

ពកងឹងរោរយល់ដឹងអំពរីពរ�័យបផ្្សងបទៀតទាំងបៃះសូមផ្ដេល់បពលបវលាបរីបួៃនាទរីដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបោយថសវងរ្រពរ�័យទាំងឡាយ

ថដលប្រើតរាៃតាមរយៈដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ៖មែូសាយ៣:១9,៤:៣,២៤:១២–១៥,អាលរា៉ា៥:១២–១៣,7:១១–១៣។បនាទាប់ពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់

បហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរ�័យមួយចំៃួៃថដលោៃម្រពរីដង្វាយ្ួៃ។សូមសរបសរសបង្ខបចបម្ើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

កំណត់ ចំណាំ ៖ ពីមុន នឹង ្រន្ត យមយរៀន យៅ មុខ យ្រៀត េ្នក អាច �ក យពល ្រី្រួន នា្រី យដើម្ី អាន យហើ� ពិភាកសា ជាមួ� សិស្ស យៅ ក្ននុង Bible Dictionary េំពី ោក្យ 

Atonement (ដគ្វា�ធួន ) ។

សូមបង្ហាញពា្រ្យដ្រកសង់ខាងបករោមរួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«បៅបពលថដលរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរី្រចបកមើៃបនាះបំណងកោថានារបស់អ្ន្របដើម្រីថច្រចាយដំណឹងល្អៃឹងរី្រចបកមើៃថដរ»

( ប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ២)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះបោយសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាបំណងកោថានារបស់បុ្្គលរានា្រ់ថដលចង់ថច្រចាយដំណឹងល្អប្រើៃប�ើងបៅបពលោត់យល់អំពរីដង្វាយ្ួៃ?
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តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ

សូមចាត់តាំងសិស្សឲ្យប្វើរោរជាមួយោនាបដើម្រីោ្រ់បវណោនាអាៃឮៗៃរីនហវទរី១៨:១០–១២,បអណុស១:៥–9ៃិងមែូសាយ២7:៣៤–៣៦ៃិង២៨:១–៤។សូម

ឲ្យពួ្រប្ថសវងរ្រលំនាំមួយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអប្ជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីបោលរោរណ៍ថដល

ពួ្រប្ោៃកោប់បនាះ។(បនាទាប់ពរីលរីនហបអណុសៃិងបុកតារបស់មែូសាយោៃទទួលពរ�័យនៃដង្វាយ្ួៃបនាះពួ្រប្ោៃរាៃបំណងកោថានាចង់ថច្រចាយដំណឹងល្អ

បហើយ�ួយមៃុស្សទូបៅឲ្យទទួលោៃពរ�័យដូចជាពួ្រប្ថដរ)។

បដើម្រី�ួយសិស្សឲ្យសារល់បសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• កបសិៃបបើមិៃថមៃជាបរឿង្ ទាល់ខ្លួៃបព្របទបតើរាៃបទពិបសា្ៃ៍អវរីខ្ះថដលអ្ន្រធាលាប់រាៃជាមួយៃឹងដង្វាយ្ួៃថដល�ំរុញឲ្យអ្ន្រថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយមៃុស្ស

ទូបៅ?

• បតើរោរបចះដឹងៃិងអារម្មណ៍អំពរីដង្វាយ្ួៃ�ំរុញអ្ន្រឲ្យនាំមៃុស្សទូបៅបៅរោៃ់ថត�ិតកពះបយស៊ូវោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យបពលបវលាសិស្សបៃ្ិចបដើម្រីពិចារណាបទាះជារោរយល់ដឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាថផ្្ន្រនៃរោរ�ំរុញចិត្បដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្ម

ៃិងអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើបដើម្រីបបងកើៃ្រកមិតនៃ្រតបវតិតារបស់ខ្លួៃចំបពាះអវរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃប្វើសករាប់ពួ្រប្។

ការជួ�សាសនាគៃ់ការីឲ្យទទួលបាៃេរជ័�នៃែង្វា��ួៃ

សូមកោប់សិស្សរបស់អ្ន្រថាោមាៃបោលលទ្ធិណាថដលពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃសារៈសំខាៃ់ទាំងសាសនា្ៃ់រោរីផ្ងៃិងអ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនាផ្ងបដើម្រីយល់បហើយទទួលយ្រជាងដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាៃរីនហវទរី២២:៦–៨រួចថសវងរ្រអវរីថដលលរីនហោៃបបកងៀៃថដលបយើង្ ួរថតប្វើជាមួយៃឹងចំបណះដឹងអំពរីដង្វាយ្ួៃរបស់បយើង។បនាទាប់ពរីសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ោៃបឆ្ើយរួចបហើយបនាះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់អំពរីតកមូវរោរថដលទាមទារឲ្យសាសនា្ៃ់រោរីយល់បហើយទទួលយ្រដង្វាយ្ួៃតាមរយៈរោរបង្ហាញៃិង

រោរអាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ពរីថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទតំបៃ់ថដលជាបពលដ៏ន្្ថាលាបដើម្រីបបកងៀៃ្រ្ននុងនាមបយើងជាអ្ន្ររាៃសិទ្ធិអំណាចទូបៅរាៃជាមួយថអលបឌើរៃិងស៊ិបស្ទើរទាំងបៃះ

ខញនុំោៃសួរអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថាបតើអវរីបៅថដលពួ្រប្ចង់ឲ្យសាសនា្ៃ់រោរីប្វើបករោយពរីពួ្រប្ពិភា្រសាោនាបហើយ។

សំប�ងមួយោៃថកស្របចញម្រពរីក្រុមពួ្រប្ថា«ទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ»។

«ខញនុំោៃបពាលថា‹ថមៃបហើយបយើងចង់ឲ្យពួ្រប្ទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របែុថៃ្បតើរាៃអវរីថដលនាំពួ្រប្ឲ្យប្វើដូចបនាះោៃ?›...

«...ពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបស្ទើថតមិៃោៃបលើ្រប�ើងអំពរី្រិច្ចរោរសំខាៃ់បំផ្ុតចំៃួៃពរីរថដលបយើងចង់ឲ្យសាសនា្ៃ់រោរីប្វើពរីមុៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ៖្ឺរាៃ

បសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទបហើយថកបចិត្បចញពរីអំបពើោបទាំងឡាយរបស់ខ្លួៃ។បែុថៃ្‹បយើងប�ឿថាបោលរោរណ៍ទរីមួយៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃ

ដំណឹងល្អ្ ឺ៖ទរីមួយបសច្រ្រី�ំបៃឿប�ឿដល់កពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទទរីពរីររោរថកបចិត្[ យបកា� មក ]ទរីបរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរពៃ្ិចសបរា្រ់ ការផ្តាច់ប្្រ ទរីបួៃ

រោរោ្រ់នដបលើសករាប់អំបណាយទាៃជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ›(រាកតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ១:៤ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់)។

«�រីវិត្ ្មរីរបស់អ្ន្រថកបចិត្ប�ឿ្ ្មរីរានា្រ់្ឺកតូវសាថាបនាប�ើងបៅបលើបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទៃិងពលិ្រម្មបកោសបលាះរបស់កទង់—ជា�ំបៃឿស៊ប់មួយថដល

ប�ឿថាកទង់្ ឺពិតជាកពះរា�បុកតានៃកពះថាកទង់រាៃកពះ�ៃ្មរស់បៅ្រ្ននុងបពលបៃះថាកទង់្ ឺទាវារចូលបៅឯបករោលបចៀមថារាៃថតកទង់មួយអង្គឯងបទថដលរោៃ់្រូៃបសា

ចូលបៅរ្របសច្រដេរីសប្ង្រះៃិងភាពតបមកើងប�ើងរបស់បយើង។�ំបៃឿថបបបនាះបបងកើតឲ្យរាៃរោរថកបចិត្ដ៏ពិតជារោរថកបចិត្ថដលបង្ហាញអំពរីបំណងកោថានាបដើម្រីោៃ

សាអាតស្អំបហើយរស់រាៃសាជា្្មរីកពមទាំងោៃជាសះបស្ើយជារោរថកបចិត្ថដលអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងទទួលោៃពរ�័យបពញបលញម្រពរីដង្វាយ្ួៃ»(«Missionary 
Work and the Atonement » Ensignថខមិនាឆ្នាំ២០០១ទំព័រ១០–១១)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើសាសនា្ៃ់រោរីកតូវថតប្វើដូចបមដេចបដើម្រីទទួលោៃពរ�័យបពញបលញម្រពរីដង្វាយ្ួៃ?(រាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថកបចិត្បហើយទទួល

ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ)។

សូមពៃ្យល់សិស្សថាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា២០:៣7បរៀបរាប់អំពរី្ ុណសម្ត្ិទាំងឡាយបដើម្រីទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរបនាះ

បហើយថសវងរ្រអវរីថដលសាសនា្ៃ់រោរី្ ួរថតប្វើពរីមុៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។សូមសួរ៖

• បតើ្រិច្ចរោរមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលសាសនា្ៃ់រោរី្ ួរថតប្វើថដលបង្ហាញថាពួ្រប្្រំពុងបបងកើៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(ពួ្រប្កតូវបនាទាបខ្លួៃថកបចិត្

បចញពរីអំបពើោបរបស់ខ្លួៃបង្ហាញឲ្យប�ើញថាខ្លួៃោៃប្វើល្អ។ល។)។

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបមដេច្រ្ននុងរោរ�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យរាៃភាពស្រ្ិសមបដើម្រីទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?បតើតួនាទរីបៃះរាៃ

ទំនា្រ់ទំៃងោ៉ាងដូចបមដេចជាមួយៃឹងបោលបំណងរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?(កបសិៃបបើចាំោច់សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបោលរោរណ៍នានាបចញ

ម្រពរីបមបរៀៃមុៃ)។
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តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ

អ្ក្្ ្សេ្្សា�សាសនាត្រូវបាៃតតាស់បង្គាប់ឲ្យបគតងៀៃអំេដីការដតបចិ្្ត

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

បតើអវរីបៅថដលជា្រិច្ចរោរដ៏សំខាៃ់បំផ្ុតថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើបដើម្រី�ួយនាំ្រូៃបៅរបស់កពះម្ររ្រកពះក្រីស្ទ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១១–១៤រួចថសវងរ្រចបម្ើយចំបពាះសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពិភា្រសាអំពរីចបម្ើយរបស់សិស្សចំបពាះសំណួរ

បនាះរួចសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជារោរថកបចិត្្ ឺជាមប្យាោយថតមួយ្ ត់ថដល្រូៃបៅរបស់កពះអាចទទួលោៃពរ�័យបពញបលញនៃដង្វាយ្ួៃ?(សូមបមើលមែូសាយ១៦:១៣,

អាលរា៉ា១១:៣7ៃិងបហបលមិៃ១៤:១៣)។

សូមសរបសរចបម្ើយចំបពាះសំណួរថដលោៃបង្ហាញបហើយបនាះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃកតាស់បង្រប់ឲ្យបបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិត្បដើម្រីឲ្យមៃុស្សថដលពួ្រប្បបកងៀៃបនាះអាចទទួលោៃពរ�័យបពញបលញម្រពរីដង្វាយ្ួៃ

បហើយចាប់បផ្ដេើម�រីវិត្ ្មរីបៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ។

ពៃ្យល់ថច្រចាយបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់។របបៀបដ៏សំខាៃ់ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងអស់្ ួរថតបរៀៃបហើយរាៃទំៃុ្រចិត្្ ឺ៖(១)ពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិមួយ

បោយបកបើពា្រ្យបពចៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃ(២)ថច្រចាយបទ្ម្ពរីរឬបទពិបសា្ៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃថដល�ួយពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះ(៣)ថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្រាៃ

អារម្មណ៍អំពរីបោលលទ្ធិបៃះៃិងមូលបហតុថដលវារាៃសារៈសំខាៃ់។

សូមថបងថច្រថានា្រ់ជាពរីរក្រុម។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រុមសិ្រសាចំណុចបករោមចំណងប�ើង«ដង្វាយ្ួៃ»បៅទំព័រ៥១–៥២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

សូមឲ្យសិស្សមួយក្រុមបទៀតសិ្រសាចំណុចបករោមចំណងប�ើង«តាមរយៈកពះក្រីស្ទបយើងអាចក�ះសាអាតពរីអំបពើោប»បៅទំព័រ៦១–៦២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ 

រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យបពលបវលាសិស្សបួៃកោំនាទរីអាៃបហើយបកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃបោយសបង្ខបចំៃួៃពរីរនាទរីៃូវអវរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃ។បៅបពលពួ្រប្ប្វើរោរសបង្ខប

ប�ើងវិញសូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យ(១)បង្ហាញបហើយពៃ្យល់អំពរីចំណុចសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិបនាះ(២)ថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃឬបទ្ម្ពរីរថដលោំកទដល់

បោលលទ្ធិបនាះរួច(៣)ថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីអវរីថដលពួ្រប្បបកងៀៃ។សូមសបង្ខប�ំហាៃទាំងបរីបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីបកតៀមខ្លួៃបហើយអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សម្រពរីក្រុមទរីមួយចាប់នដ្ូជាមួយសិស្សរានា្រ់បទៀតម្រពរីក្រុមមួយបទៀតបហើយោ្រ់បវៃ

បបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្រ។បនាទាប់ពរីសិស្សក្ប់ោនាោៃរាៃឱរោសបបកងៀៃដល់សិស្សរានា្រ់បទៀត្រ្ននុងថានា្រ់បហើយអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរានា្រ់ស្ម័ក្ចិត្ប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃ

បហើយបបកងៀៃបសច្រដេរីសបង្ខបរបស់ខ្លួៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់។បនាទាប់ពរីប្្ចប់បទបង្ហាញសូមសរបសើរដល់សិស្សថដលោៃប�ើងបបកងៀៃរួចឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ទាំងអស់ផ្ដេល់មតិបៅបលើបទពិបសា្ៃ៍បនាះ។សូមសួរថាបតើពួ្រប្រាៃសំណួរឬបទបនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ដូចបមដេចបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បតើអវរីខ្ះថដលអ្ន្រប�ើញថាោៃ�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្របបកងៀៃសាសនា្ៃ់រោរីអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រទៃ្ទឹងរង់ចាំបបកងៀៃអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដល់មៃុស្សទូបៅ?

កំណត់ ចំណាំ ៖ ប្រសិនយ្រើ រាន យពល េ្នក អាច គិត េំពី ការយប្រើ ការ្រយបងៀន ខាងយបកាម យនះ យដើម្ី ជួ� សិស្ស ្រយងកើន ្រំនុកចិត្ត កាន់ដត ខាលាំង យៅ យលើ ការ្រយបងៀន េំពី 

ដគ្វា�ធួន នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ។ យ្រើ មិន ដូយចានាះ យ្រ េ្នក អាច ្រ្្ច្រ់ យមយរៀន យដា� ឲ្យ សិស្ស ពីរ ្រី នាក់ ដចកចា� អារម្មណ៍ រ្រស់ ខ្លួន េំពី បពះេង្គ សយ្គ្រះ និង 

ដគ្វា�ធួន រ្រស់ ប្រង់ ។

គតបើតបាស់បទគេ្ដីរ

សូមពៃ្យល់សិស្សថា្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពួ្រប្អាចបបកងៀៃបោយរាៃអំណាចដ៏អសាចារ្យបៅបពលពួ្រប្បកបើកោស់បទ្ម្ពរីរ។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រុម

សិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរនៃចំណុច«ដង្វាយ្ួៃ»បៅទំព័រ៥២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រុមបទៀតសិ្រសា

វ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រ៦២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យបក�ើសបរើសបទ្ម្ពរីរអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្យល់បហើយរាៃទំៃុ្រចិត្្រ្ននុងរោរថ្្ងទរីបនាទាល់។បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់ថច្រចាយបហើយបនាះសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រអាចបកបើកោស់បទ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសបដើម្រី�ួយមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យយល់អំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?(សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យសិស្ស

បរីបួៃនា្រ់បឆ្ើយ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលកតូវបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅចំណុចបករោមចំណងប�ើង«បកបើកពះ្ម្ពរីរ»បៅទំព័រ១៨៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌទរីមួយថដលរួម

ប្្ចចូលទាំងចំណុចប្មាទាំងបួៃចំណុចរួចឲ្យសិស្សពិចារណាថាបតើ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបកបើកោស់បទ្ម្ពរីរកតូវបៅៃឹងរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងថដរឬបទ។
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តកមូវរោររបស់បយើងឲ្យរាៃដង្វាយ្ួៃ

សូមកោប់សិស្សថាពរីរបរីនាទរីបទៀតពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃសិស្សរានា្រ់បទៀតបោយបកបើបទ្ម្ពរីរអំពរីដង្វាយ្ួៃថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស។សូមពៃ្យល់ថារាៃបោលរោរណ៍

នានាបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងថដលៃឹងជា�ំៃួយបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃឮៗកតង់ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរថណនាំកពះ្ម្ពរីរ»

បៅទំព័រ១៨៤–១៨៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមសួរថាបតើសិស្សរាៃសំណួរអំពរី�ំហាៃបៃះឬបទរួចសូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យពួ្រប្ពិចារណាអំពរី

របបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងថណនាំបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃឮៗកតង់ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«អាៃវ្្គ»បៅទំព័រ១៨៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមផ្ដេល់បពលបវលា

បៃ្ិចឲ្យសិស្សអាៃ្រ្ននុងចិត្ៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយបង្ហាញពា្រ្យឬឃ្លាថដលពួ្រប្កតូវពៃ្យល់បៅរោៃ់សាសនា្ៃ់រោរី។បនាទាប់ម្របទៀតសូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃឮៗកតង់ចំណុចតូចបករោមចំណងប�ើង«អៃុវត្កពះ្ម្ពរីរ»បៅបលើទំព័រ១៨៥។សូមសួរសិស្សមដេងបទៀតថាបតើពួ្រប្រាៃសំណួរឬបទ។

បដើម្រី�ួយសិស្សទទួលោៃបជា្�័យ្រ្មនុងរោរបបកងៀៃបចញពរីបទ្ម្ពរីរអ្ន្រ្ ួរថតបង្ហាញ្ ំរូនៃ�ំនាញបនាះដល់ពួ្រប្។សូមពិចារណាអំពរីរោរបក�ើសបរើសខ្ម្ពរីរមួយឬ

ពរីរបចញពរីមែូសាយ៣:7–១១ៃិង១៦–១9បដើម្រីបបកងៀៃបដើម្រី្រុំឲ្យអ្ន្របកបើវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលសិស្សោៃបក�ើសបរើសបហើយ។សូមបង្ហាញ�ំហាៃទាំងបរីបៃះបោយ

សាម្្ញៃិងបោយសបង្ខប៖ថណនាំអាៃៃិងអៃុវតដេកពះ្ម្ពរីរ។រោរបង្ហាញបៃះៃឹង�ួយសិស្ស្រុំឲ្យរាៃអារម្មណ៍សៃ្ធប់បោយសារថតអវរីថដលតកមូវឲ្យពួ្រប្ប្វើ

បនាះ។បៅបពលអ្ន្របបកងៀៃបហើយសូមសួរថាបតើពួ្រប្រាៃសំណួរឬបទ។

សូមផ្ដេល់បពលបវលាពរីរបរីនាទរីឲ្យសិស្សបកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃអំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបោយបកបើ�ំហាៃទាំងបរីថដលរាៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូមចាប់នដ្ូឲ្យសិស្សបហើយឲ្យពួ្រប្បបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្រ។បៅបពលសិស្សបបកងៀៃោនាបៅវិញបៅម្រចប់បហើយសូមអះអាងថាបៅបពល

ពួ្រប្សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបនាះសមត្ថភាពកពមទាំងទំៃុ្រចិត្របស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អៃឹងប្រើៃប�ើង។

បដើម្រីប្្ចប់បមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះសូមសួរសិស្សថាបតើរាៃពួ្រប្ណារានា្រ់ចង់ថច្រចាយអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាពិបសសអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរឬបទ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យប្វើ្រិច្ចរោរមួយឬពរីរខាងបករោមបៃះបដើម្រី�ួយពួ្រប្យល់អំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរោៃ់ថតចបាស់។

• អំ�នុងបពលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រសូម្ ូសចំណាំឬ្ត់ពណ៌បលើវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដល�ួយអ្ន្រយល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់

កទង់។

• សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីដង្វាយ្ួៃជាមួយៃឹងៃរណារានា្រ់បៅផ្្ទះបៅកពះវិហារឬបលើអ៊ិៃប្ើរណិត។

• កបសិៃបបើរោលៈបទសៈរាៃអំបណាយផ្លសូមថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីដង្វាយ្ួៃបៅ្រ្ននុងបពលរោរណាត់�ួបបបកងៀៃជាមួយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាង។

• សូមថញ្របពលសិ្រសាអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ

បដើម្រីឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អបហើយស្ថិតបៅបលើរាោ៌ាថដលនាំបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចពួ្រប្កតូវអ្ិវឌ្ឍទរាលាប់នៃរោរសិ្រសា

ដំណឹងល្អ។បៅឯម�្មណ្ឌលបំពា្រ់បំបែៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាចំណាយបពលបរីបួៃបរា៉ាងបរៀងរាល់ន្ងៃសិ្រសាបោយខ្លួៃឯងៃិងជាមួយនដ្ូ

របស់ខ្លួៃ។បៅ្រ្ននុងតំបៃ់បបស្រ្រម្មពួ្រប្កតូវោៃរំពឹងឲ្យបៃ្រោរសិ្រសាដំណឹងល្អបរៀងរាល់ន្ងៃ។ពួ្រប្កតូវថតបរៀៃ«បោយសាររោរសិ្រសាៃិងបោយសារបសច្រដេរី�ំបៃឿ

ផ្ង»(្.ៃិងស.៨៨:១១៨)បដើម្រីបបងកើតឃ្លាំងចំបណះដឹងនៃដំណឹងល្អបហើយពកងឹងរោរថកបចិត្ប�ឿ្ ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្។វាចាំោច់ចំបពាះពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាថដលកតូវបំបពញបថៃ្ថមឃ្លាំងនៃចំបណះដឹងអំពរីដំណឹងល្អបៃះតាមរយៈរោរសិ្រសាថដលោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណបដើម្រីបបកងៀៃបោយរាៃអំណាចបហើយ

បំបពញតាមបោលបំណងរបស់ខ្លួៃ។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:២–៣,9:7–៨,១១:១២–១7,២១–២២,២៦–២៨ៃិង១៣៨:១–២,១១។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ១7–១៨,២២–២៤។

• សូមផ្ដេល់ក្រោសឲ្យសិស្សបកបើ្រ្ននុង្ររណរីពួ្រប្ពុំរាៃបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាបទបនាះ។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Advice for Studying the Scriptures»(២:០7)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំក្រោសថច្រថដលរាៃចំណងប�ើងថា«ទរាលាប់អាៃកពះ្ ម្ពរីរ្ ទាល់ខ្លួៃ»ថដលរាៃបៅចុងបមបរៀៃបៃះ។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញរូបភាពរបស់យែូថសបៃិងនហរុមស៊្មី្។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

សារៈសំខាៃ់នៃការសិក្សាែំណឹងល្អ

យែូថសបៃិងនហរុមស៊្មី្

សូមបង្ហាញរូបភាពរបស់យែូថសបស្ម៊ី្ៃិងបងកបុសរបស់បលា្រនហរុមដល់សិស្សរួចឲ្យពួ្រប្បបើ្រកពះ្ម្ពរីរបៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១។សូម�ួយសិស្ស

ឲ្យយល់អំពរីបរិបទនៃ្រណ្ឌបៃះបោយពៃ្យល់ថាខណៈបពលថដលយែូថសបស៊្មី្្រំពុងប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃបងកបុសរបស់បលា្រនហរុមោៃថបរជាចាប់អារម្មណ៍ៃឹង

រោរង្របនាះបហើយរាៃបំណងថច្រចាយសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញជាមួយមៃុស្សទូបៅ។នហរុមោៃបស្នើឲ្យយែូថសបទូលសូមវិវរណៈ�ំៃួសឲ្យរូបបលា្របដើម្រី

ថសវងយល់អំពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចាស់។ចបម្ើយរបស់កពះអរាចាស់កតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១១។តាមរោរយល់ប�ើញភា្បកចើៃនហរុម

ោៃស្ថិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចោនាបៅៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រថដរថដល្រំពុងបកតៀមខ្លួៃថច្រចាយសារលិខិតនៃដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបៃះ។
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សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់បដេចូរបវៃោនាអាចឮៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១៥–១7ទៃ្ទឹមៃឹងបពលថដលសិស្សដនទបទៀតអាៃតាមបោយថសវងរ្រឱវាទថដល

កពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់នហរុម។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាកពះអរាចាស់រាៃកពះបៃ្ទចូលកោប់នហរុមឲ្យ«ចាំបៃ្ិច»ពរីមុៃថច្រចាយសារលិខិតនៃដំណឹល្អជាមួយមៃុស្សទូបៅ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:២១–២២ៃិង២៦បោយថសវងរ្រឱវាទថដលអៃុវត្ចំបពាះអ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនានាបពល

បច្ចនុប្ៃ្នបៃះ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃថណនាំនហរុមឲ្យប្វើអវរីបដើម្រីថច្រចាយសារលិខិតនៃដំណឹល្អជាមួយមៃុស្សទូបៅ?បតើបដើម្រីឲ្យោៃកពះបៃ្ទចូលរបស់កពះរាៃៃ័យដូចបមដេច?

បតើរោរទុ្រកពះបៃ្ទចូលរបស់កពះ្រ្ននុងចិត្របស់អ្ន្ររាៃៃ័យដូចបមដេច?

• បតើឱវាទរបស់កពះអរាចាស់រាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាច�ួយបុ្្គលថដល្រំពុងបកតៀមខ្លួៃបចញបបកមើបបស្រ្រម្មនាបពលបច្ចនុប្ៃ្នបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?(បទាះបរីជា

ពួ្រប្អាចបកបើពា្រ្យបផ្្សងៗោនាថមៃ្រ៏សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖រោរសិ្រសាដំណឹងល្អបរៀបចំពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឲ្យកបរោសដំណឹងល្អ

បោយៃូវកពះវិញ្ញាណៃិងកពះបចសាដា)។

• បតើពរ�័យអវរីខ្ះថដលកពះអរាចាស់ោៃសៃយាចំបពាះអ្ន្រទាំងឡាយថដល«ខំបដើម្រីឲ្យោៃកពះបៃ្ទចូល[របស់កទង់]»?

កំណត់ ចំណាំ ៖ យៅ យពល ពួកេ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា យរៀន េំពី យគ្លល្រ្ិ ទាំងឡា� នន ដំណឹងល្អ យហើ� ពបងឹង ្រី្រនាទាល់ យនាះ សមត្ថភាព រ្រស់ ពួកយគ ក្ននុង 

ការ្រយបងៀន យដា� នូវ បពះវិញ្ញាណ នឹង រាន កាន់ដត ខាលាំង យឡើង ។ ពួកេ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា បតូវប្ន យលើក ្រឹកចិត្ត ឲ្យ យរៀន សូបត យហើ� រីកចយបមើន រាមរ�ៈ ការអាន 

បពះគម្ីរ មរមន និង ការសិកសា យមយរៀន ទាំងឡា� ដដល រាន យៅ ក្ននុង ជំពូក ្រី ៣ នន ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។ សូម ជួ� សិស្ស រ្រស់ េ្នក ឲ្យ ដឹង ថា ការសិកសា ដ្រ្រ យនះ 

អាច ជួ� ពួកយគ ចា្រ់យផ្ើម « ប្ន បពះ្រន្ទទូល [ រ្រស់ បពះ ] » នា យពល ឥឡទូវ យនះ ។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រទរី១៨៤បៅ្រ្ននុង ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌថដលចាប់បផ្ដេើមបោយ«សមត្ថភាពរបស់អ្ន្របដើម្រី

បបកងៀៃជាមួយៃឹងអំណាច»។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើរាៃ្ ំៃិតអវរីខ្ះបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌបៃះថដលបថៃ្ថមសារៈសំខាៃ់បៅបលើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃចំបពាះអ្ន្រថដលចង់រោលាយបៅជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏

រាៃកបសិទ្ធភាព។(រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបរៀបចំអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឲ្យបបកងៀៃដំណឹងល្អបោយៃូវកពះបចសាដា)។

សូមកោប់សិស្សថាចំណុចបផ្្សងបទៀត្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះៃឹងប្ដាតសំខាៃ់បៅបលើរបបៀបថដលពួ្រប្អាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍រោៃ់ថតបកចើៃពរីរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ្ ទាល់ខ្លួៃ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យពិចារណាបៅបពលសិ្រសាបមបរៀៃបៃះអំពរីរបបៀបអៃុវត្អវរីថដលពួ្រប្បរៀៃបដើម្រីបបងកើៃអៃុភាពនៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងរោរសិ្រសាដំណឹងល្អ

របស់ពួ្រប្។

ការគតបើគសៀវគៅក្ំណ្់គេ្ុការសិក្សា

សូមកោប់សិស្សឲ្យបបើ្របៅទំព័រxបៅ្រ្ននុងបុពវ្រថានៃប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទាំងពរីរបករោមចំណុច«រោរសិ្រសា

្ទាល់ខ្លួៃ»។បនាទាប់ពរីរោរអាៃសូមសួរ៖

• កសបតាមថផ្្ន្របៃះបតើរោរបកបើបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រសិ្រសាដំណឹងល្អោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បហតុអវរីោៃជារាៃសារៈសំខាៃ់ថដលកតូវ្រត់កតា្ ំៃិតកពមទាំងអារម្មណ៍នានាថដលអ្ន្រទទួលោៃអំ�នុងបពលរោរសិ្រសាដំណឹងល្អ?

សូម្ ិតអំពរីរោរសួរដល់សិស្សរបស់អ្ន្រថាបតើពួ្រប្រាៃបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាមួយ្របាលថដរឬបទរួចសូមឲ្យសិស្សទាំងឡាយណាថដលរាៃថច្រចាយអំពរី

្ុណកបបោ�ៃ៍ថដលបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាបនាះោៃ�ួយដល់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យចាប់បផ្ដេើមបកបើបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា្រ្ននុង្ររណរី

ថដលពួ្រប្ពុំទាៃ់រាៃបៅប�ើយបនាះ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាអាចជាបសៀវបៅ្រំណត់បហតុជា្រងមួយឬជាបសៀវបៅ្រំណត់ចំណាំឬជា

ក្រោសបសៀវបៅ្រងមួយបចាះភាជាប់ោនា្រ៏ោៃ។សិស្ស្រ៏អាចបកបើឧប្ររណ៍្រំណត់ចំណាំៃិងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុបៅបលើប្ហទំព័រLDS.orgឬ្រម្មវិ្រី្រត់ចំណាំ

មួយបៅបលើឧប្ររណ៍បអ�ិចកតូៃិចថដរ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យនាំយ្របសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាម្រជាមួយរាល់បពលម្របរៀៃបដើម្រី្រត់កតា្ ំៃិតអារម្មណ៍

ៃិងចំបណះដឹងថដលពួ្រប្រាៃបពល្រំពុងបរៀៃ។

ការគរៀៃគោ�តេះវិញ្ញាណ

សំណួរតាមោៃសំណួរតាមោៃអាច�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតរោៃ់ថតខាលាំងអំពរីបោលរោរណ៍បហើយបឆ្ើយបោយ្រដេរីបសាមាះស្ម័ក្ទាំងកសុង។ឧទាហរណ៍បៅបពលសិស្សបឆ្ើយ

បោយបកបើចបម្ើយសាម្្ញឬខ្រីអ្ន្រអាចសួរថា«បតើប្អចូៃអាចបលើ្រឧទាហរណ៍មួយអំពរីអវរីថដលប្អចូៃចង់រាៃៃ័យថដរឬបទ?»ឬ«បតើប្អចូៃអាច្ ិតអំពរីកោមួយថដលប្អចូៃ

ោៃទទួលអារម្មណ៍នៃបសច្រដេរីពិតចំបពាះអវរីថដលបយើង្រំពុងថតពិភា្រសាោនាថដរឬបទ?»

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យពួ្រប្ប្វើរោរជាមួយោនាបដើម្រីអាៃ្រថាខណ្ឌទរីពរីរបៅទំព័រទរី១7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចពិភា្រសាអំពរីអវរីថដលតកមូវឲ្យ

ប្វើបដើម្រីរាៃបទពិបសា្ៃ៍នៃរោបរៀៃសូកតមួយដ៏រាៃអត្ថៃ័យជាមួយៃឹងកពះ្ម្ពរីរ។បនាទាប់ពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីពិភា្រសាអំពរី្រថាខណ្ឌបៃះបហើយសូមឲ្យ

ពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយ្ ំៃិតសំខាៃ់ពរីរបរីបចញពរីរោរពិភា្រសារបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖
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បរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

• បតើរោរសិ្រសាបោយ«ចិត្បសាមាះស»រាៃៃ័យដូចបមដេច?(ចិត្ត យសាមាះ សរាៃៃ័យថាបយើងរាៃបំណងបោរពឬអៃុវត្តាមអវរីថដលបយើងបរៀៃ។

• បតើរោរសិ្រសាបោយ«ចិត្បសាមាះស»ៃិង«បកស្រឃ្លាៃបសច្រដេរីសុចរិត»រាៃអាៃុភាពបលើរោរសិ្រសាដំណឹងល្អរបស់បុ្្គលរានា្រ់ោ៉ាងដូចបមដេច?(បៅបពលសិស្ស

បឆ្ើយសូមពិចារណាអំពរីរោរសួរសំណួរតាមោៃបដើម្រីបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីចបម្ើយរបស់ខ្លួៃឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃ។ឧទាហរណ៍កបសិៃបបើសិស្សបឆ្ើយថា

ចិត្បសាមាះសៃឹងកតូវោៃឆ្នុះបញ្ចាំងតាមរបបៀបថដលបុ្្គលរានា្រ់អ្ិសាឋាៃបនាះអ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់អំពរីបរៀបថដលរោរអ្ិសាឋាៃរបស់បុ្្គលរានា្រ់អាចៃឹងរាៃភាព

ខុសោនា។កបសិៃបបើសិស្សបឆ្ើយថាវាៃឹងបង្ហាញតាមបំណងកោថានារបស់ពួ្រប្បនាះសូមឲ្យពួ្រប្ប្រកសាយលម្អិតបលើ្ ំៃិតបនាះ)។

សូមឲ្យសិស្សបរីនា្រ់ោ្រ់បវៃោនាអាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌ្រ្ននុងចំណុចបករោមចំណងប�ើង«បរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»បៅបលើទំព័រ១៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សឯបទៀតអាៃតាមបហើយ្ ូសចំណាំពរ�័យថដលប្រើតរាៃចំបពាះបយើងបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ួយបយើងបរៀៃដំណឹងល្អ។បនាទាប់ម្រសូម

សួរ៖

• បតើរាៃពរ�័យអវរីខ្ះថដលប្រើតរាៃចំបពាះបយើងបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹ្រនាំរោរបរៀៃដំណឹងល្អ?(សូម្ ិតអំពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ

បៅបពលសិស្សបឆ្ើយ៖បៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹ្រនាំរោរបរៀៃដំណឹងល្អរបស់បយើងបយើងទទួលោៃពៃ្ឺៃិងរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតបកចើៃ)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចោងអប្ជើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបបកងៀៃពួ្រប្អំ�នុងបពលសិ្រសាដំណឹងល្អសូមអាៃឬោ្រ់បង្ហាញ

កបសាសៃ៍ដ្រកសង់ពរីថអលបឌើរឌរី្តក្រីស្ចូហវឺសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើបដើម្រីទទួលឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃពរី

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

«បោយសារថតដំណឹងល្អកតូវោៃចារ្រ្ននុងចិត្របស់អ្ន្រអ្ន្រកតូវសារល់ថាវា្ ឺជាអវរីបហើយកតូវអ្ិវឌ្ឍបដើម្រីយល់វាឲ្យោៃរោៃ់ថតបពញបលញ។បនាះរាៃ

ៃ័យថាអ្ន្រៃឹងសិ្រសាអំពរីវា។«បៅបពលថដលខញនុំៃិោយថា‹សិ្រសា›ខញនុំរាៃៃ័យថាជាអវរីមួយថដលពិបសសជាងរោរកោៃ់ថតអាៃបៅបទៀត។វាជា

បរឿងល្អមួយថដលបពលខ្ះអាៃកពះ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងបពល្រំណត់ណាមួយបដើម្រីដឹងៃ័យទូបៅនៃសារលិខិតបនាះបែុថៃដេចំបពាះរោរថកបចិត្ប�ឿវិញអ្ន្រ្ ួរថត

យ្រចិត្ទុ្រោ្រ់បៅបលើចំៃួៃបពលបវលាថដលអ្ន្រោៃចំណាយបលើកពះ្ម្ពរីរជាង្ ិតអំពរីចំៃួៃបពលបវលាថដលអ្ន្រចំណាយបដើម្រីអាៃបៅ្រ្ននុងបពល

បនាះ។ខញនុំប�ើញថាបពលខ្ះអ្ន្រអាៃពរីរបរីខ្ម្ពរីរ�ប់បដើម្រីស្ជឹង្ ិតអំពរីខ្ម្ពរីរបនាះសូមអាៃខ្ម្ពរីរបៃះម្ងបទៀតបោយយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់បហើយ

បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីអត្ថៃ័យរបស់វាសូមអ្ិសាឋាៃបដើម្រីទទួលោៃរោរយល់ដឹងសួរសំណួរបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្ររង់ចាំរោរបំផ្ុស្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណ

រួចសរបសរទុ្រៃូវរោរបំផ្ុស្ ំៃិតៃិងទស្សៃវិស័យបករៅក�ះថដលៃឹងប្រើតរាៃបដើម្រីឲ្យអ្ន្រអាចចងចាំបហើយបរៀៃសូកតោៃរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។រោរសិ្រសាតាមរបបៀប

បៃះអ្ន្រកបថហលមិៃោៃអាៃបកចើៃ�ំពូ្រឬបកចើៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងរយៈបពល្រៃ្ះបរា៉ាងបនាះបទបែុថៃដេអ្ន្រៃឹងទុ្រ្រថៃ្ងមួយសករាប់កពះបៃ្ទចូលនៃកពះបៅ្រ្ននុងដួងចិត្របស់

អ្ន្របហើយកទង់ៃឹងរាៃកពះបៃ្ទចូលម្ររោៃ់អ្ន្រ»(«When Thou Art Converted » EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០០៤ទំព័រ១១។បដើម្រី

ទទួលោៃបោបល់បថៃ្ថមសករាប់រោរសិ្រសាសូមបមើលរីឆ្ដ�រីសកត«How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life » 
EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១២ទំព័រ៤៥–៤7។

សូម�ួយសិស្សវិភា្បលើបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរក្រីស្ចូហវឺសិៃបោយសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើស្រម្មភាពអវរីខ្ះថដលថអលបឌើរក្រីស្ចូហវឺសិៃោៃបលើ្រប�ើងថដលអាចដឹ្រនាំបៅរ្ររោរយល់ដឹងអំពរីបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ?

• បតើស្រម្មភាពទាំងបៃះអៃុញ្ញាតឲ្យកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបបកងៀៃអ្ន្រោៃរោៃ់ថតបកចើៃតាមរបបៀបណា?

• បតើស្រម្មភាពមួយឬបកចើៃ្រ្ននុងចំបណាមស្រម្មភាពទាំងបៃះោៃ�ួយអ្ន្រពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដំណឹងល្អតាមរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាវាផ្ដេល់អត្ថកបបោ�ៃ៍បៅបពលបយើងសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបដើម្រីឲ្យោៃយល់អំពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទា្រ់ទងជាមួយបយើង។សូមបំថប្រសិស្ស្ ូៗ

(អាចជានដ្ូដថដលម្រពរីស្រម្មភាពមុៃ្រ៏ោៃ)។សូមសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃរួចសូមឲ្យសិស្សចម្ងចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្ឬបៅបលើក្រោសមួយសៃ្ឹ្រ៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨:២–៣,9:7–៨,១១:១២–១៤ៃិង១៣៨:១–២,១១។

សូមផ្ដេល់បពលឲ្យសិស្សសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួច្ ូសចំណាំពា្រ្យឬឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទា្រ់ទងជាមួយបយើង។ពួ្រប្្រ៏អាច

សរបសរ្រំណត់ចំណាំពរីរបរីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ខ្លួៃអំពរីអវរីថដលពួ្រប្បរៀៃបចញពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សពិភា្រសាជាមួយនដ្ូរបស់

ខ្លួៃអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃ្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពមទាំងអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើពា្រ្យឬឃ្លាណាខ្ះថដលអ្ន្រោៃប�ើញថាពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទា្រ់ទងជាមួយបយើង?(សូមសរបសរចបម្ើយរបស់សិស្សបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃបបកងៀៃអ្ន្រតាមរបបៀបមួយ្រ្ននុងចំបណាមរបបៀបទាំងបៃះបហើយោៃពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍នៃ

ដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមដេច?បតើបទពិបសា្ៃ៍ជា្រ់លា្រ់ណាខ្ះថដលអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួល?
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បរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ២២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗកតង់ចំណុចប្មាទាំងបួៃដំបូងបករោមចំណងប�ើង«រោរសិ្រសាអំពរី្ ំៃិត

ៃិងបោបល់»។សូម្ ិតអំពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើចំណុចថដលោៃថណនាំទាំងបៃះរាៃអាៃុភាពបលើសមត្ថភាពរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយមៃុស្សទូបៅបោយរាៃ

កបសិទ្ធភាពោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រអាចសកមបខ្លួៃបៅតាមបោបល់ទាំងបៃះបហើយអៃុវត្តាមនាបពលឥ�ចូវបៃះ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោរបបងកើៃ�ំនាញៃិងទរាលាប់នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រអាចរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុងបជា្�័យ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃោ៉ាងដូចបមដេច?(សិស្ស

កបថហលជាបលើ្រប�ើងអំពរីបោលរោរណ៍មួយថដលកសបដៀងបៅៃឹងបោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលពួ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអ្ិវឌ្ឍទរាលាប់នៃរោរសិ្រសាដំណឹងល្អ

ដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពបនាះពួ្រប្ៃឹងកតូវោៃបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបទពិបសា្ៃ៍របស់ពួ្រប្ៃឹងជាបទពិបសា្ៃ៍ដ៏រាៃតនម្បហើយពួ្រប្ៃឹងបកតៀមខ្លួៃោៃ

រោៃ់ថតរួចរាល់បដើម្រីបបកងៀៃដំណឹងល្អ)។

សូមថបងថច្រសិស្សទាំងឡាយជាក្រុមថដលរាៃោនាបរីឬបួៃនា្រ់។សូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗថបងថច្រ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្ៃូវចំណងប�ើងតូចទាំងកោំមួយបករោម

«រោរសិ្រសាអំពរី្ ំៃិតៃិងបោបល់បៅទំព័រ២២–២៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសរា�ិ្រក្រុមរានា្រ់ៗសិ្រសាចំណងប�ើងតូចរបស់ប្បរៀងៗខ្លួៃ។

សរា�ិ្រក្រុមខ្ះអាចៃឹងកតូវសិ្រសាចំណងប�ើងតូចបលើសពរីមួយ។សូមចាត់ឲ្យរាៃអ្ន្រដឹ្រនាំរានា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗបដើម្រីដឹ្រនាំរោរពិភា្រសាអំពរីអវរីថដលសរា�ិ្រ

ក្រុមោៃបរៀៃៃិងអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើនាបពលឥ�ចូវបៃះបដើម្រីប្វើឲ្យរោរសិ្រសាដំណឹងល្អរបស់ពួ្រប្រោៃ់ថតរាៃអាៃុភាពៃិងរាៃកបសិទ្ធភាព។បៅបពលក្រុម

ទាំងអស់ោៃរាៃបពលពិភា្រសាក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖

• បតើ�ំនាញឬទរាលាប់នៃរោរសិ្រសាទាំងបៃះោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរោៃរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាពោ៉ាងដូចបមដេច?

បដើម្រី�ួយសិស្សអៃុវត្បោយ្ ទាល់ៃូវអវរីថដលោៃពិភា្រសាបហើយបនាះសូមថច្រក្រោសថច្រ«ទរាលាប់អាៃកពះ្ ម្ពរីរ្ ទាល់ខ្លួៃ»ដល់សិស្ស។សូមឲ្យបពលពរីរបរីនាទរីដល់

សិស្សបដើម្រីប្វើលំហាត់ថដលរាៃបៅបលើក្រោសថច្របនាះ។

បនាទាប់ពរីោៃទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតឬរោរយល់ដឹងណាមួយថដលពួ្រប្ទទួលោៃពរីលំហាត់បៃះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យ

ប្វើតាមបោយខាជាប់ខជលួៃជាមួយៃឹង�ំនាញៃិងទរាលាប់នៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសា្ ទាល់ខ្លួៃ។សូមអះអាងដល់ពួ្រប្ថាបៅបពល

ពួ្រប្ប្វើដូចបៃះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងបំ្្ឺ្ ំៃិតពួ្រប្បហើយពកងឹងរោរយល់ដឹងពួ្រប្អំពរីដំណឹងល្អ។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបថៃ្ថមបៅបលើរយ្រៀ្រថដលពួ្រប្សិ្រសាគឺ ថា យពល យវលាៃិងេវីថដលពួ្រប្សិ្រសាបនាះ្រ៏អាចជា្រតាតាដ៏សំខាៃ់នក្រថលង្រ្ននុងរោរ�ួយពួ្រប្ឲ្យ

រោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពថដរ។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រviiiបៅ្រ្ននុងបុពវ្រថានៃប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបហើយបមើលបៅរោលវិភា្

ជាកបចាំរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃបៅបករោមចំណុច«រោរសិ្រសា្ ទាល់ខ្លួៃរោរសិ្រសាជាមួយនដ្ូរោរកប�ុំ្រ្ននុងមណ្ឌលៃិងសៃ្និសរីទហ្សចូៃ»។បនាទាប់

ម្រសូមសួរ៖

• បតើរោលវិភា្ជាកបចាំរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបង្ហាញអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសិ្រសាដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោររាៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាកបចាំនាបពលឥ�ចូវបៃះអាចបកតៀមខ្លួៃអ្ន្រឲ្យប្វើតាមរោលវិភា្ដ៏មរាញឹ្របៃះ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

ការគរូសចំណាំតេះគេ្ដីរ

កបសិៃបបើអ្ន្របៅសល់បពលក្ប់កោៃ់សូម្ ិតអំពរីរោរបង្ហាញវីបដអូ«Advice for Studying the Scriptures»(២:០7)បដើម្រី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរី

វិ្រីនានាថដលពួ្រប្អាចថ្រលម្អរបបៀបថដលពួ្រប្្ ូសចំណាំ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ខ្លួៃ។

បនាទាប់ពរីបមើលវីបដអូរួចសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះម្រពរីថអលបឌើរថបដណាថដលៃឹង�ួយអ្ន្រថ្រលម្អរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ?

• បតើអវរីជាបោលបំណងនៃរោរ្ូសចំណាំ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ?(បដើម្រី�ួយអ្ន្រចងចាំអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបករោយម្របៅបពលអ្ន្រកតូវរោរវាមដេងបទៀត)។

• បហតុអវរីោៃជារាៃសារៈសំខាៃ់ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវរាៃរបបៀបចងចាំដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពៃូវអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ?

រស់គៅតាេអ្ដីដែលអ្ក្បាៃគរៀៃ

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីមួយបករោមចំណងប�ើង«ប្វើតាមអវរីថដលអ្ន្របរៀៃ»បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ១9។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុងយែូហាៃ7:១7។សូម�ួយសិស្សថសវងរ្របោលរោរណ៍មួយថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងៃិង

យែូហាៃ7:១7បោយសួរ៖
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បរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

• បតើរាៃភាពខុសោនាដូចបមដេចរវាងរោរសារល់បទ្ម្ពរីរៃិងរោររស់បៅតាមរោរបបកងៀៃទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរ?(បទាះបរីជាពួ្រប្អាចបកបើសមដេរីខុសោនា

ថមៃ្រ៏សិស្ស្ ួរថតយល់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលបយើងរស់បៅកសបតាមរោរបបកងៀៃនៃដំណឹងល្អបនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រដេរីពិត

នៃបោលរោរណ៍ទាំងបនាះថ្មទាំងៃឹងពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿចំបណះដឹងៃិងទរីបនាទាល់របស់បយើងផ្ងថដរ)។

ចូរពៃ្យល់ថាថអលបឌើរោវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរកបកពឹត្តាមអវរីថដលបយើងោៃបរៀៃ។សូមបង្ហាញ

បសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមរួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ស្ម័ក្ចិត្អាៃឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់៖

្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របរៀៃដំណឹងល្អបយើង្ ួរថតប្វើជា‹អ្ន្រកបកពឹត្តាមកពះបៃ្ទចូលបហើយ្រុំឲ្យកោៃ់ថតសាតាប់បែុបណាណះ›(ោ៉ា្រុប១:២២)។ដួងចិត្របស់

បយើងោៃបបើ្រទទួលអាៃុភាពនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដរាបណាថដលបយើងបកបើកោស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងបោយសមរម្យបហើយកបកពឹត្ឲ្យកសប

តាមបោលរោរណ៍កតឹមកតូវ—បហើយតាមរបបៀបបនាះបយើងអប្ជើញឲ្យរាៃអំណាចបដើម្រីបបកងៀៃៃិងបដើម្រីថ្្ងទរីបនាទាល់(«Watching with All 
Perseverance»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ៤២)។

• បតើរោរប្វើជាអ្ន្ររស់បៅតាមកពះបៃ្ទចូលពុំថមៃកោៃ់ថតជាអ្ន្រសាដាប់បនាះប�ើយរាៃៃ័យដូចបមដេច?

• បតើរោរកបកពឹត្«ឲ្យកសបតាមបោលរោរណ៍កតឹមកតូវ»ពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់បយើងបៅតាមរបបៀបមួយថដលរោរកោៃ់ថតសិ្រសាមួយមុខមិៃអាចប្វើោៃោ៉ាង

ដូចបមដេច?

• បតើរោរកបកពឹត្ឲ្យកសបតាមបោលរោរណ៍កតឹមកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យអ្ន្របបងកើៃរោរយល់ដឹងៃិងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អថដលអ្ន្រពយាោមរស់បៅតាម

បនាះោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ្រថាខណ្ឌទរីពរីរបៅទំព័រ១9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងខណៈបពលថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃតាមបោយថសវងរ្រមប្យាោយបថៃ្ថម

ថដលរោររស់បៅតាមដំណឹងល្អរាៃអាៃុភាពបលើដួងចិត្ៃិងសមត្ថភាពរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃអាៃរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• បតើរាៃពរ�័យបថៃ្ថមអវរីខ្ះថដលប្រើតរាៃដល់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបៅបពលពួ្រប្រស់បៅតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អថដលពួ្រប្ដឹងថាជារោរពិត

បនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារស់បៅតាមដំណឹងល្អបនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងបបងកើៃបំណងកោថានា

កពមទាំងសមត្ថភាពរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណឹងល្អ)។

• បោយសារថតអ្ន្រោៃបកតៀមខ្លួៃបបកមើបបស្រ្រម្មបតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃបបងកើៃបំណងកោថានារបស់អ្ន្រឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្មោ៉ាងដូចបមដេច?

ការអគ្ជើញសាសនាគៃ់ការីឲ្យគៅតេះវិហារ

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យរី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យរ្រសារោរតាំងចិត្។ឧទាហរណ៍សូមពៃ្យល់

សិស្សថាបៅបពលសាសនា្ៃ់រោរីបៅកពះវិហារបនាះពួ្រប្អាចទទួលោៃវិវរណៈរោៃ់ថតបកចើៃតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយរាៃបំណងខិតឲ្យរោៃ់ថត�ិត

កពះ។រោរបៅកពះវិហារអាច�ួយសាសនា្ៃ់រោរីពកងឹងទរីបនាទាល់អំពរីដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបហើយបកតៀមខ្លួៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

សូមបង្ហាញអំពរីរបបៀបអប្ជើញសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យបៅកពះវិហារ។ដំបូងសូមថច្រចាយបោយសបង្ខបអំពរីពរ�័យទាំងឡាយថដលប្រើតរាៃតាមរយៈរោរបៅកពះវិហារ។

បនាទាប់ម្រសូមបកបើ្រូៃបសៀវបៅរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាការសាដារយឡើងវិញ(ទំព័រ២២–២៣)បដើម្រីពៃ្យល់អំពរីអវរីថដលប្រើតប�ើង្រ្ននុងបពលកប�ុំសាករោមែង់។

បករោយម្រសូមបង្ហាញអំពរីរបបៀបបៃ្រោរអប្ជើញសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យចូលរួមរោរកប�ុំបៅឯកពះវិហារ។បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃបង្ហាញរួចបហើយសូមឲ្យសិស្សអៃុវត្សថមដេង

តាម�ំហាៃទាំងឡាយជាមួយនដ្ូរបស់ខ្លួៃៃូវអវរីថដលអ្ន្រោៃបង្ហាញ។សូមឲ្យពួ្រប្ោ្រ់បវៃោនាថច្រចាយបោយសបង្ខបៗអំពរីពរ�័យទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃ

ទទួលតាមរយៈរោរបៅចូលរួមកពះវិហារបដើម្រីពៃ្យល់អំពរីអវរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលកប�ុំសាករោមែង់ៃិងបដើម្រីអប្ជើញមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យម្រកពះវិហារ។

សូមថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមឲ្យសិស្សោ្រ់អាទិភាពបលើរោរសិ្រសាដំណឹងល្អ្ ទាល់ខ្លួៃទៃ្ទឹមៃឹងបពលថដលពួ្រប្បរៀបចំខ្លួៃបចញបបកមើបបស្រ្រម្មបនាះ។ស្រម្មភាពថដលោៃថណនាំខាងបករោម

បៃះអាច�ួយសិស្សប្ដាតសំខាៃ់បៅបលើរោរបរៀៃសូកតបោយកពះវិញ្ញាណ៖

• បបងកើតទរាលាប់នៃរោរសិ្រសាដំណឹងល្អជាកបចាំរួមរាៃរោរសិ្រសាៃិងរោរពិចារណាបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• អ្ិសាឋាៃបៅបពលចាប់បផ្ដេើមរោរសិ្រសាដំណឹងល្អ្ ទាល់ខ្លួៃបដើម្រីោងអប្ជើញកពះវិញ្ញាណម្រ�ួយអ្ន្រ។កបសិៃបបើអ្ន្រពុំទាៃ់ោៃប្វើដូចបៃះបទសូមចាប់បផ្ដេើមបកបើ

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាបៅអំ�នុងបពលរោរសិ្រសាដំណឹងល្អ្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្រ។

• សូមបក�ើសបរើសចំណុចមួយបចញពរី្ំៃិតៃិងបោបល់សករាប់រោរសិ្រសាថដលរាៃបៅទំព័រ២២–២៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបហើយប្្ចចូលវាបៅ

្រ្ននុងរោរសិ្រសា្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្របៅសោដាហ៍បៃះ។



ការររៀបចំខ្លួនរ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា—រេររៀនទី៣
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ទម្លាប់ការសិកសាគពរះ្រេ្ីរផ្ទាល់ខ្លួន

ចំពោះពេចក្ដីថ្លែងការណ៍នដីមួយៗខាងព្កាមពនះេូមវាយតមមលែខលែលួនអ្នកពោយថ្អែកពៅព�ើរង្វាេ់

ដូចខាងព្កាម៖

១=មិនថដ�ពោះ

២=ពេ�ខលែះ

៣=្្រមាណជាោក់កណ្ដា�

៤=ពេទើរថតជានិច្ចកា�

ខ្ញំអធិោឋានព�ើយទូ�េុំ្េះវរ្រិតាេួគ៌ឲ្យ្្រទានេរដ�់ខ្ញំឲ្យមាន្េះវិញ្ញាណពៅពេ�ខ្ញំេិកសា

្េះគម្ដីរ។

ខ្ញំេយាយាមេិកសា្េះគម្ដីរពៅពេ�និងទដីកថនលែងថដ�ខ្ញំអាចពចៀេ្ ុតេដីការរំខាន។

ខ្ញំព្្រើពេៀវពៅកំណត់ព�តុេិកសាពៅពេ�ខ្ញំេិកសា្េះគម្ដីរពដើម្ដីខ្ញំអាចកត់្តានូវអ្ដីថដ�ខ្ញំបាន

ពរៀន។

ពេញមួយម្ងៃខ្ញំគិតអំេដីអ្ដីថដ�ខ្ញំបានេិកសានិងអំេដីរព្រៀ្រថដ�វាអាចជួយខ្ញំបានពៅក្នញងជដីវិត។

ខ្ញំកត់្តាគំនិតនិងអារម្មណ៍នានាោក់ពៅក្នញងកំណត់ព�តុការេិកសា្េះគម្ដីរ។

ពេ�ខលែះខ្ញំេិកសា្េះគម្ដីរពោយថ្អែកពៅ្្រធាន្រទពដើម្ដី្រពងកើនការយ�់ដឹងរ្រេ់ខ្ញំអេំដី

ពោ��ទ្ិជាក់លាក់ៗឬពេចក្ដីេិតនានាខាងវិញ្ញាណ។

ពៅអំឡញងពេ�ម្ងៃខ្ញំ្្រ្េឹត្តតាមអ្ដីថដ�ខ្ញំបានពរៀន។

ខ្ញំព្្រើជំនួយក្នញងការេិកសា្េះគម្ដីរមានដូចជាព�ខពយាងTopical Guide និងBible 
Dictionary ពដើម្ដីជួយខ្ញំយ�់អំេដីវគ្គ្រទគម្ដីរនានា។

ខ្ញំគូេចំណ្ំ្រទគម្ដីរពៅតាមរព្រៀ្រមួយថដ�ជួយខ្ញំឲ្យចងចាំអំេដីការណ៍េំខាន់ទាំងឡាយថដ�

ខ្ញំបានពរៀន។

ខ្ញំេយាយាមយ�់អំេដីអ្ដីថដ�ខ្ញំបានអានជាងការ្ោន់ថតអានោក្យពេចន៍ទាំងពនាះ។

ពតើចំណុចមួយឬេដីរណ្មួយខាងព�ើពនះថដ�អ្នកគិតថាអ្នកអាចពធ្ើឲ្យមានភាេខុេថ្រលែកពៅក្នញងការេិកសា

្េះគម្ដីររ្រេ់អ្នកព�ើយ្រពងកើនេមត្ថភាេរ្រេ់អ្នកពដើម្ដីេិកសាពោយ្េះវិញ្ញាណ?ពតើវានឹងត្មូវឲ្យអ្នកពធ្ើអ្ដី

ខលែះពដើម្ដីពធ្ើឲ្យទមាលា្រ់ពនះកាលាយពៅជាទ្មង់ការមនការេិកសាជា្្រចាំរ្រេ់អ្នក?
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៤រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

គសចក្្ដីគ្្ើេ

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏បជា្�័យយល់ថា«រោលណាមៃុស្សណារានា្រ់ៃិោយបោយកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹង

នាំពា្រ្យទាំងបនាះចូលបៅ្រ្ននុងចិត្នៃ្រូៃបៅមៃុស្ស»(ៃរីនហវទរី២៣៣:១)។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពុំអាចនាំឲ្យរាៃពរ�័យនៃទរីបនាទាល់ៃិងរោរថកបចិត្ប�ឿដល់

មៃុស្សរានា្រ់បទៀតបោយខ្លួៃពួ្រប្ោៃប�ើយបទាះជាពួ្រប្រាៃ�ំនាញឬរាៃបទពិបសា្ៃ៍បកចើៃោ៉ាងណា្រដេរី។រាៃថតកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបែុបណាណះថដលអាចនាំ

ឲ្យរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿដ៏ពិតោៃ។បៅបពលសាសនា្ៃ់រោរីទទួលោៃអារម្មណ៍ថាកពះវិញ្ញាណ្រំពុងប្វើរោរជាមួយពួ្រប្ឬបៅបពលពួ្រប្ប�ើញ្ សដេនុតាងនៃបសច្រដេរី

កសឡាញ់ៃិងបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់កពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បនាះពួ្រប្កតូវោៃសាអាងប�ើងថ្មទាំងរឹងរាំប�ើងខាងវិញ្ញាណរីឯបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅ

បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ៏ប្រើៃប�ើងបហើយពួ្រប្រោៃ់ថតរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿ។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៤២:១៤,៥០:១២–១៤,១7–២៣។

• សូមសិ្រសាបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបៃះបដើម្រីសារល់របបៀបមួយចំៃួៃថដលកពះវិញ្ញាណអាចរាៃអាៃុភាពបលើទាំងអ្ន្របបកងៀៃៃិងអ្ន្របរៀៃដំណឹងល្អ៖លូរោ១២:១២,

យែូហាៃ១៤:២៦,ៃរីនហវទរី១២:១៦,ៃរីនហវទរី២៣៣:១,អាលរា៉ា១៨:១៦,មរ៉ូនណ១០:៥ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦:១៤–១៥,២៣។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ9៤–9៥,១79–៨២ៃិង១៨៦–9០។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«A Man without Eloquence»(៦:០៦)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Teach People, Not Lessons៖Jynx»(៦:៣៤)The District 2ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រyoutube.com។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Teaching about the Holy Ghost and Prayer ៖ John»(៥:០០)The District 2ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រ

LDS.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

ការបគតងៀៃគោ�តេះវិញ្ញាណ

សូមពៃ្យល់សិស្សថាកបធាៃកពិ្រហាំយែង់ធាលាប់ោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីរោរថកបចិត្ប�ឿរបស់បលា្របលើដំណឹងល្អៃិងអំពរីអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលោៃ

�ួយបលា្រឲ្យបបងកើៃទរីបនាទាល់។បនាទាប់ម្រសូមបង្ហាញវីបដអូ«A Man without Eloquence»(នាទរីទរី៦:០៦)។សូមឲ្យសិស្សយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់បៅ

បលើរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណោៃរាៃអាៃុភាពបលើកបធាៃកពិ្រហាំយែង់បហើយោៃ�ួយបលា្រឲ្យរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបមើលវីបដអូរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរសាដាប់ឮបុរសដ៏រាបសាថ្្ងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃោៃ�ួយកពិ្រហាំយែង់រាៃរោរថកបចិត្ប�ឿដ៏ពិតកោ្រដោ៉ាងដូចបមដេច?

• បចញពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់កពិ្រហាំយែង់បតើបោលរោរណ៍អវរីខ្ះថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីរោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍

ទាំងបៃះ៖រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណអាចនាំមៃុស្សទូបៅឲ្យថកបចិត្ប�ឿបៅបពលបយើងបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបយើងកតូវថតរាៃចិត្បសាមាះបហើយបពាលពា្រ្យ

បចញពរីដួងចិត្បយើងកតូវថតរាៃចិត្រាបសា[សូមបមើល្.ៃិងស.១៣៦:៣៣])។
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រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

សូមផ្ដេល់បពលឲ្យសិស្សបៃ្ិចបដើម្រីសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៤២:១៤,៥០:១៣–១៤ៃិង១7–២៣បោយថសវងរ្របសច្រដេរីថណនាំពរីកពះអរាចាស់បៅដល់

អ្ន្រថដលបបកងៀៃដំណឹងល្អរបស់កទង់។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍នៃរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អណាខ្ះថដលកតូវោៃកបទាៃឲ្យបៅ្រ្ននុងវិវរណៈបៃះ?(ទាំងបៃះ្ ឺជាចបម្ើយកតឹមកតូវបរីបួៃថដលសិស្សអាចៃឹងបឆ្ើយ។

ចបម្ើយ្ ួរថតរួមរាៃៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖កពះអរាចាស់ោៃកតាស់បង្រប់ថាដំណឹងល្អកតូវថតោៃបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបហើយមិៃថមៃតាម

របបៀបណាបផ្្សងពរីបៃះប�ើយ)។

• កសបតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៥០:២២បតើរាៃអវរីប្រើតប�ើងបៅបពលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?(ទាំងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

ៃិងសាសនា្ៃ់រោរី«យល់ោនាបៅវិញបៅម្របហើយទាំងពរីរនា្រ់កតូវោៃសាអាងប�ើងបហើយបកត្រអរជាមួយោនា»។សូមកសាយបំ្្ឺដល់សិស្សថារោរបបកងៀៃ

បោយកពះវិញ្ញាណអាចប្រើតប�ើងថតបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាៃវត្រាៃបហើយកតូវោៃទទួលអារម្មណ៍បោយអ្ន្របបកងៀៃអ្ន្របរៀៃឬទាំងពរីរនា្រ់បែុបណាណះ។

សូម្ ិតអំពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាវត្រាៃរបស់កពះវិញ្ញាណពុំថតងថតបង្ហាញតាមរយៈរោររំ�ួលចិត្ឬរោរកស្រ់ទឹ្រថ្្ន្របនាះបទ។បបើចាំោច់សូមអាៃឲ្យសិស្សសាដាប់កបសាសៃ៍ខាង

បករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហឹៃប្ើរ៖

«ខញនុំសូមោស់បតឿៃបៅបលើកបធាៃបទបៃះ។...ខញនុំោៃកពួយោរម្បៅបពលវាប្រើតប�ើងថារោររំ�ួលចិត្ដ៏ខាលាំងឬទឹ្រថ្្ន្រកស្រ់បោយឯ្រឯងបនាះ

កតូវោៃ្ ិតថាជាវត្រាៃនៃកពះវិញ្ញាណ។កោ្រដណាស់ថាកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់អាចនាំឲ្យរាៃអារម្មណ៍រំ�ួលដ៏ខាលាំងរួមរាៃទាំងរោរកស្រ់

ទឹ្រថ្្ន្របែុថៃ្បនាះជារោរបង្ហាញខាងបករៅថដលពុំ្ួរភាៃ់កច�ំៃឹងវត្រាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប�ើយ។

«អស់រយៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំម្របៃះខញនុំោៃបមើលបងប្អចូៃកបុសរបស់ខញនុំជាបកចើៃបហើយបយើងោៃថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍ដ៏្រកមបហើយមិៃអាចពិពណ៌នា

ោៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។បទពិបសា្ៃ៍ទាំងបនាះរាៃភាពខុសថប្្រពរីោនាបទពិបសា្ៃ៍ៃរីមួយៗរាៃល្រ្ខណៈពិបសស្ ទាល់ខ្លួៃបហើយកោដ៏ពិសិដ្ឋ

ថបបបៃះអាចរាៃឬោមាៃរោរសកម្រ់ទឹ្រថ្្ន្រប�ើយ។ជាញឹ្រញាប់វារាៃរោរសកម្រ់ទឹ្រថ្្ន្របែុថៃ្បពលខ្ះវារាៃៃូវភាពសងៃប់សាងាត់ទាំងកសុង។បពលខ្ះបទៀតវារាៃៃូវ

អំណរ។វាថតងថតរាៃៃូវរោរបង្ហាញដ៏អសាចារ្យអំពរីបសច្រដេរីពិតអំពរីវិវរណៈបៅរោៃ់ដួងចិត្»(«Eternal Investments»[address to Church Educational 
System religious educatorsន្ងៃទរី១០ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ១9៨9]ទំព័រ៣,si.lds.org)។
បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចរាៃអាៃុភាពបលើទាំងអ្ន្របបកងៀៃៃិងអ្ន្របរៀៃបនាះសូមសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរ

ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬសរបសរបៅក្រោសរួចថច្រឲ្យពួ្រប្។(្រំណត់ចំណាំ៖សូមផ្ដេល់ឲ្យសិស្សថតបសច្រដេរីបោងបែុបណាណះពា្រ្យបពចៃ៍បៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ្ ឺ

សករាប់ជា�ំៃួយដល់ក្ូ)៖

• លូរោ១២:១២(បបកងៀៃអំពរីអវរីថដលកតូវៃិោយ)

• យែូហាៃ១៤:២៦(នាំយ្រអវរីក្ប់ោ៉ាងចូលម្រ្រ្ននុងរោរចងចាំ)

• ៃរីនហវទរី១២:១៦(បៃ្ទៃ់ចិត្)

• ៃរីនហវទរី២៣៣:១(នាំយ្របសច្រដេរីពិតបៅរោៃ់ដួងចិត្)

• អាលរា៉ា១៨:១៦(�ួយឲ្យញាណដឹង្ ំៃិតរបស់មៃុស្សទូបៅ)

• មរ៉ូនណ១០:៥(ថ្្ងសា្រ្សរីអំពរីបសច្រដេរីពិតក្ប់ោ៉ាង)

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៦:១៤–១៥,២៣(បំ្្ឺ្ ំៃិតផ្ដេល់ឲ្យរាៃអំណរៃិងបសច្រដេរីសុខសាៃ្)

រោរប្វើរោរជា្ ូៗ។រោរប្វើរោរជា្ ូៗអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុងស្រម្មភាពមួយបហើយវាអាចផ្ដេល់បរិោរោសដ៏ល្អមួយថដលសិស្សអាចបបកងៀៃោនាបៅ

វិញបៅម្របហើយថច្រចាយអំពរីអារម្មណ៍្ំៃិតៃិងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃ។

សូមចាត់ឲ្យសិស្សសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះជា្ ូៗ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បៅ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចរាៃអាៃុភាពបលើអ្ន្របបកងៀៃ

ទៃ្ទឹមៃឹងបពលថដលសិស្សរានា្រ់ថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចរាៃអាៃុភាពបលើបុ្្គលថដលជាអ្ន្របរៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាជាមួយោនាអំពរីអវរី

ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។បនាទាប់នដ្ូៃរីមួយៗោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីពិភា្រសាអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបហើយបនាះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រី�ួយពួ្រប្

វិភា្បថៃ្ថមបលើអវរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃ៖

• កសបតាមខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបតើរបបៀបមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលកពះវិញ្ញាណរាៃអាៃុភាពបលើ�ៃថដលអ្ន្របបកងៀៃ?(បៅបពលសិស្សបឆ្ើយអ្ន្រអាចសួរ

ថាបតើពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញចបម្ើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរណាខ្ះ)។

• បតើកពះវិញ្ញាណរាៃអាៃុភាពបលើមៃុស្សទូបៅឲ្យរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿបលើដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរបបៀបណា?

• បតើវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបង្ហាញអំពរីមូលបហតុោៃជាវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលកតូវបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមដេច?
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រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

ការោងអគ្ជើញតេះវិញ្ញាណគៅគេលអ្ក្បគតងៀៃ

សូមកោប់សិស្សរបស់អ្ន្រថាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរាៃចំណុចមួយចំៃួៃថដលពៃ្យល់អំពរី្រិច្ចរោរថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើបដើម្រីអប្ជើញឲ្យរាៃ

រោរដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ។សូមបំថប្រសិស្សរបស់អ្ន្របចញជាក្រុមតូចៗថដលរាៃសរា�ិ្រក្រុមមិៃបលើសពរីបួៃនា្រ់ប�ើយ។សូមចាត់ឲ្យក្រុម

ៃរីមួយៗសិ្រសាចំណុចមួយ្រ្ននុងចំបណាមចំណុចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង៖

១. «របបៀបចាប់បផ្ដេើមរោរបបកងៀៃ»ទំព័រ១៨០–៨១(បោយមិៃរាប់ប្្ចចូលកបអប់ស្រម្មភាព)

២. «សកមបសកមួលរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្របដើម្រីបំបពញតាមបសច្រដេរីកតូវរោរ»ទំព័រ១៨១–៨២(បោយមិៃរាប់ប្្ចចូលកបអប់ស្រម្មភាពៃិងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)

៣. «បបកងៀៃបដើម្រីឲ្យរាៃរោរយល់ដឹង»ទំព័រ១៨៦–៨7(បោយមិៃរាប់ប្្ចចូលកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)

៤. «សាដាប់»ទំព័រ១៨9–9០(បោយមិៃរាប់ប្្ចចូលកបអប់ស្រម្មភាព)

សូមសរបសរបសច្រដេរីថណនាំខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្រីឲ្យក្រុមទាំងអស់ដឹងអំពរី្រិច្ចរោរថដលពួ្រប្កតូវប្វើ៖

សូមអាៃចំណុចរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

សូមពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងក្រុមរបស់អ្ន្រថាបតើបោលរោរណ៍ណាខ្ះថដលអ្ន្រោៃអាៃថដលអៃុញ្ញាតឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើជាអ្ន្របបកងៀៃរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព

បហើយរាៃកពះវិញ្ញាណ្ ង់ជាមួយបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ។

បនាទាប់ពរីោៃទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ម្រពរីក្រុមៃរីមួយៗសបង្ខបថាបតើ�ំនាញថដលពួ្រប្ោៃអាៃបនាះអាចរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុងសមត្ថភាពរបស់អ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រ្ននុងរោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមដេច។សូមចាត់ឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរបសច្រដេរីសបង្ខបអំពរីចំណុចសំខាៃ់នានាបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បៅបពលក្រុមទាំងអស់សបង្ខប្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូម្ ិតអំពរីរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរចាប់បផ្ដេើមបមបរៀៃបៅតាមរបបៀបមួយដ៏កតឹមកតូវអាចអប្ជើញោងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យរាៃវត្រាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោរប្វើឲ្យសារលិខិតនៃដំណឹងល្អរាៃសភាពសាម្្ញអាចអប្ជើញោងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបបកងៀៃបហើយសាអាងសាសនា្ៃ់រោរីោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោរប្វើឲ្យបមបរៀៃប្ដាតសំខាៃ់បៅបលើបសច្រដេរីកតូវរោររបស់សាសនា្ៃ់រោរីអាចអប្ជើញោងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោរសាដាប់អវរីថដលសាសនា្ៃ់រោរីៃិោយរួមចំថណ្រ្រ្ននុងសមត្ថភាពរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រ្ននុងរោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមដេច?

«ថសវងរ្រ»ក្ូអាចបបងកើៃកបសិទ្ធភាពនៃវ្្គបទ្ម្ពរីររោរបង្ហាញវីបដអូៃិងកបសាសៃ៍ដ្រកសង់នានាបោយថណនាំសិស្សទុ្រជាមុៃអំពរីអវរីថដលពួ្រប្្ ួរថតថសវងរ្របៅ

បពលពួ្រប្ទស្សនាឬអាៃ។ក្ូអាចប្វើ្រិច្ចរោរបៃះោៃបោយសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់មួយចំៃួៃថដលសិស្សអាចថសវងរ្រឬបចាទជាសំណួរបដើម្រី

ពិចារណា។រោរប្វើថបបបៃះបបងកើៃលទ្ធភាពមួយថដលសិស្សៃឹងរ្រប�ើញបហើយបរៀៃបចះចំណុចទាំងឡាយថដលទា្រ់ទងោនាៃិងសំខាៃ់។

បដើម្រី�ួយសិស្សប�ើញថាបតើ�ំនាញនៃរោរបបកងៀៃខាងបលើរាៃសភាពដូចបមដេចបនាះសូមបង្ហាញវីបដអូ«Teach People, Not Lessons: Jynx»
(៦:៣៤)។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យថសវងរ្រ្ សដេនុតាងថដលបង្ហាញថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។សិស្សអាចៃឹងបមើល

ថសវងរ្ររបបៀបថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃបកបើ�ំនាញនានាថដលសិស្សោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងៃិងរបបៀបថដល�ំនាញទាំងបៃះ

ោៃអប្ជើញោងកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបមើលវីបដអូរួចបហើយសូមពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃប្វើដូចបមដេចបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់ខ្លួៃថដលោៃអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្បបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញថដលថាអ៊ំកសរី�រីៃស៍ោៃបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?

ពរីមុៃបៃ្បមបរៀៃបៅមុខបទៀតសូមឲ្យបពលសិស្សបៃ្ិចបដើម្រីសរបសរចបម្ើយចំបពាះសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រៃឹងអៃុវត្បោលរោរណ៍ថដលបយើងោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

ការជួ�សាសនាគៃ់ការីឲ្យសាគាល់តេះវិញ្ញាណ

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់ោ្រ់បវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងចំណុច«កពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណ្រ្ននុងរោរ្លាស់្ំៃិត»បៅទំព័រ9៤–9៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង

(បោយមិៃរាប់ប្្ចចូលកបអប់ស្រម្មភាពៃិងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)ប�ើយ។សូមឲ្យសិស្សឯបទៀតៗ្រ្ននុងថានា្រ់អាៃតាមបហើយ្ ូសចំណាំឃ្លាថដលពិពណ៌នាអំពរីអវរីថដល

សាសនា្ៃ់រោរីកតូវថតទទួលអារម្មណ៍បដើម្រីឲ្យរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើសាសនា្ៃ់រោរីកតូវថតទទួលអារម្មណ៍ដូចបមដេចបដើម្រីរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿ?(សូមកោ្រដថាសិស្សរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖កបសិៃបបើ

សាសនា្ៃ់រោរីទទួលអារម្មណ៍ថាកពះវិញ្ញាណប្វើរោរជាមួយពួ្រប្បនាះពួ្រប្ៃឹងរោៃ់ថតរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿបៅបលើដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បតើអ្ន្រអាចកោប់ោៃថាសាសនា្ៃ់រោរីរានា្រ់្រំពុងទទួលអារម្មណ៍នៃអាៃុភាពពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបមដេច?(ចបម្ើយថដលអាចបឆ្ើយ៖អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាទទួលអារម្មណ៍កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាសនា្ៃ់រោរីរាៃអារម្មណ៍ល្អ្រ្ននុងរោរសួរសំណួរចង់បរៀៃបថៃ្ថមកពមទាំងរាៃឆៃ្ទៈប្វើបហើយបោរពតាម
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រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

រោរតាំងចិត្រាៃរោរយល់ដឹងទទួលោៃអារម្មណ៍នៃអំណរៃិងរាៃភាព�ិតស្និទ្ធបៅៃឹងកពះៃិងរាៃមិត្ភាពរោៃ់ថតស្អិតរមួតរវាងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិង

សាសនា្ៃ់រោរី)។

• ថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដោៃបបកងៀៃថា«បទពិបសា្ៃ៍ទាំងឡាយជាមួយកពះវិញ្ញាណប្រើតរាៃបោយសវ័យកបវត្ិបៅបពលបុ្្គលរានា្រ់រាៃឆៃ្ទៈដ្រពិបសា្ៃ៍

បលើកពះបៃ្ទចូល»(«Now Is the Time » Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០០ទំព័រ7៥)។បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើអវរីបដើម្រីបលើ្រទឹ្រចិត្

សាសនា្ៃ់រោរីឲ្យដ្រពិបសា្ៃ៍បលើកពះបៃ្ទចូល?

សូមពៃ្យល់សិស្សថា្រិច្ចរោរដ៏លំោ្រមួយរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ឺកតូវ�ួយសាសនា្ៃ់រោរីសារល់រោរបំផ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយ

បនាទាប់ម្រ�ួយពួ្រប្ឲ្យកបកពឹត្តាម្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍ទាំងបនាះ។បោយសាររោរបំផ្ុស្ំៃិតតាមរយៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចដឹងថាបតើ

រោរបំផ្ុស្ំៃិតខាងវិញ្ញាណណាមួយថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវទទួលោៃបដើម្រីរាៃរោរថកបចិត្ប�ឿបហើយពួ្រប្អាចសកមួលឲ្យរាៃបរិោរោសថដលរោរបំផ្ុស្ំៃិត

កបប្ទបនាះអាចប្រើតប�ើងោៃ។

បដើម្រីបង្ហាញអំពរីរបបៀបថដលរោរណ៍បៃះអាចប្រើតប�ើងោៃសូមបង្ហាញវីបដអូ«Teaching about the Holy Ghost and Prayer: John»
(៥:០០)។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្ររបបៀបថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃ�ួយចៃឲ្យបរៀៃសារល់កពះវិញ្ញាណ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបមើលវីបដអូរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃ�ួយចៃឲ្យសារល់កពះវិញ្ញាណតាមរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃប្វើដូចបមដេចបដើម្រី�ួយចៃដឹងអំពរីរបបៀបទទួលោៃចបម្ើយពរីកពះអរាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១២រួចបករោយម្រឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាជានដ្ូអំពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• កបសិៃបបើសាសនា្ៃ់រោរីោៃសួរអ្ន្រថាបតើអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាៃសភាពដូចបមដេចបនាះបតើបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១១:១២�ួយអ្ន្រ្រ្ននុង

រោរបឆ្ើយោ៉ាងដូចបមដេច?

ការតបតេឹ្្តតាេការបំ្ុសគំៃិ្េដីតេះវិញ្ញាណ

សូមបង្ហាញកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ខាងបករោមរួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«ទំនា្រ់ទំៃងជាមួយៃឹងកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌ពុំថមៃជាបរឿង្ ម្មតាបនាះបទ។វា្ ឺជាឯ្រសិទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋមួយ។វាថផ្្អ្របៅបលើបោលរោរណ៍ថដល

ពុំ្ លាស់បដេចូរដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ច។បយើងទទួលោៃ�ំៃួយពរីកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌របស់បយើងជារោរបឆ្ើយតបដល់បសច្រដេរី�ំបៃឿរោរបោរពកបតិបត្ិ

ៃិងរោរបកបើកោស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសដ៏កតឹមកតូវ»(រីឆ្ដ�រីសកត«How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal 
Life»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១២ទំព័រ៤7)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើងជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌រោលាយជាបរឿង្ ម្មតាតាមរបបៀបណា?បតើបយើងអាចប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីប្វើឲ្យរោរអ្ិសាឋាៃរបស់បយើងរោៃ់ថតរាៃៃ័យ?

• បតើវារាៃៃ័យដូចបមដេចចំបពាះអ្ន្រថដលថា«បយើងទទួលោៃ�ំៃួយពរីកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌របស់បយើងជារោរបឆ្ើយតបដល់បសច្រដេរី�ំបៃឿរោរបោរពកបតិបត្ិ

ៃិងរោរបកបើកោស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសដ៏កតឹមកតូវ»?(បទាះជាសិស្សអាចបឆ្ើយខុសោនា្រ៏ពួ្រប្អាចៃឹងបឆ្ើយកសបដៀងបៅៃឹងចំណុចខាងបករោមថដរ៖បយើងទទួលោៃ

�ំៃួយពរីកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌របស់បយើងបៅបពលបយើងបបងកើៃបសច្រដេរី�ំបៃឿរោរបោរពកបតិបត្ិៃិងរោរបកបើកោស់សិទ្ធិបក�ើសបរើសដ៏កតឹមកតូវ។សូមសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមបង្ហាញកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ចំៃួៃពរីរខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់រួចសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់៖

«កពះសូរបសៀងនៃកពះវិញ្ញាណរាៃកពះបៃ្ទចូលបោយកសទៃ់ថដលបំផ្ុស្ំៃិតឲ្យអ្ន្រប្វើៃូវអវរីថដលអ្ន្រកតូវប្វើឬថ្្ងៃូវអវរីថដលអ្ន្រកតូវថ្្ងឬអាច

ោស់បតឿៃឬកពរាៃដល់អ្ន្រ។

«បៅបពលអ្ន្របដិបស្ឬមិៃបោរពកបតិបត្ិតាមរោរបំផ្ុស្ំៃិតទាំងបៃះកពះវិញ្ញាណៃឹងបចញពរីអ្ន្រ។វា្ ឺជា�បកមើស—ថដលជាសិទ្ធិបក�ើសបរើស

របស់អ្ន្រ»(«Personal Revelation: To Be in the Kingdom and of the Kingdom»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ១99៤ទំព័រ

៦០)។
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រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

«កពះវិញ្ញាណពុំទាញរោរយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់របស់បយើងបោយរោរថកស្រឬចាប់រលា្រ់នដបយើង្ ងៃៃ់ៗបនាះបទ។ថតកទង់ខ្សឹបវិញ។កទង់បបោសអថង្អល

បោយ្ ្មមៗថដលកបសិៃបបើបយើងខវល់អំពល់បនាះបយើងពុំអាចទទួលអារម្មណ៍ពរីកទង់បសាះប�ើយ។...

«បពលខ្ះកទង់ៃឹងបែះខាលាំងល្មមបដើម្រីៃឹងឲ្យបយើងចាប់អារម្មណ៍សាដាប់។ថតភា្បកចើៃបំផ្ុតកបសិៃបបើបយើងមិៃសាដាប់ដល់អារម្មណ៍ដ៏កសទៃ់បនាះបទ

កពះវិញ្ញាណៃឹងចា្របចញបហើយចាំទាល់ថតបយើងម្ររ្រកទង់បហើយសាដាប់វិញ»(«The Candle of the Lord»Ensignថខម្ររាឆ្នាំ១9៨៣

ទំព័រ៥៣)។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះបចញពរីរោរបបកងៀៃបៃះរបស់កបធាៃ្្រ្រឺ?

• បោយសារថតកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាៃកពះបៃ្ទចូលបោយកសទៃ់បតើរាៃអវរីខ្ះថដលប្វើឲ្យរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរសាដាប់ឬសារល់កពះវិញ្ញាណ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រសពវន្ងៃ

បៃះ?

បៅបពលសិស្សបឆ្ើយសូមពិចារណាដល់រោរពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលរោរបកបើឧប្ររណ៍ចល័តបអ�ិចកតូៃិ្រហួសកបរាណអាចនាំឲ្យរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរសារល់

កពះវិញ្ញាណ។(បដើម្រីសិ្រសាបថៃ្ថមអំពរីកបធាៃបទបៃះសូមបមើលថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដ«Be Still, and Know That I Am God»[រោរកប�ុំ្ ម្មៃិោឋាៃ

កបព័ៃ្ធអប់រំសាសនាចក្រសករាប់ពួ្រយុវម�្ិមវ័យន្ងៃទរី៤ថខឧសភាឆ្នាំ២០១៤])។

បនាទាប់ម្រសូមពិចារណាដល់រោរអាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើររីឆ្ត�រីសកត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ការ្រនាទា្រខ្លួន្ឺចាំោច់ចំបពាះតកមូវរោរឲ្យរាៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។រោរបនាទាបខ្លួៃ្ ឺជារោរចុះចូល។រោរបនាទាបខ្លួៃអៃុញ្ញាតឲ្យកពះវិញ្ញាណ

ង្យអប់រំអ្ន្របហើយកតូវោៃបបកងៀៃបចញពរីកប្ពដ៏បំផ្ុស្ំៃិតបោយកពះអរាចាស់ដូចជាកពះ្ម្ពរីរជាបដើម។កោប់ពូ�នៃរោររី្រចបកមើៃៃិង

រោរយល់ដឹង្ ទាល់ខ្លួៃបចញពៃ្្របហើយផ្ដេល់ថផ្្្កាបៅ្រ្ននុងដរីនៃរោរបនាទាបខ្លួៃដ៏រាៃ�រីជាតិ។ថផ្្របស់វា្ ឺជាចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបដើម្រីដឹ្រនាំអ្ន្រ

បៅ�រីវិតបៃះៃិង�រីវិតបនាទាប់។

«បុ្្គលបឆ្មើងនឆ្មពុំអាចសារល់្រិច្ចរោរទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណោៃប�ើយ។បែុលោៃបបកងៀៃបសច្រដេរីពិតបៃះបោយោៃថ្្ង៖

«‹បហើយបបើមិៃថមៃជាកពះវិញ្ញាណនៃកពះបនាះ្រ៏ោមាៃអ្ន្រណាសារល់សណាឋាៃកពះោៃថដរ។...

«‹បែុថៃ្មៃុស្សខាងសាច់ឈាមប្មិៃទទួលបសច្រ្រីខាងឯកពះវិញ្ញាណនៃកពះបទពរីបកពាះជាបសច្រ្រីលងៃង់បលងៃើដល់ប្្រ៏រ្រសារល់មិៃោៃថដរដ្ិតកតង់ឯបសច្រ្រីទាំង

បនាះកតូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញ›(្រូរិៃ្ូសទរី១២:១១,១៤)»(«Acquiring Spiritual Knowledge»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ១99៣

ទំព័រ៨7)។

• បតើរោរបនាទាបខ្លួៃបដើរតួោ៉ាងដូចបមដេចចំបពាះលទ្ធភាពរបស់បយើង្រ្ននុងរោរទទួលោៃៃិងសារល់រោរបំផ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃបទពិបសា្ៃ៍្រ្ននុងរោលថដលអ្ន្រកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណថដរឬបទ?បតើវារាៃសភាពដូចបមដេចថដរ?បតើអ្ន្រោៃដឹងថាបនាះជាកពះវិញ្ញាណ

ោ៉ាងដូចបមដេចថដរ?(សូមបមើលមរ៉ូនណ7:១៣)។

កបសិៃបបើរាៃបពលសូមថបងថច្រសិស្សទាំងអស់ជាពរីរក្រុម។សូមពៃ្យល់សិស្សរបស់អ្ន្រថាពួ្រប្ៃឹងថសវងរ្រ្ររណរីសិ្រសាបទ្ម្ពរីរចំៃួៃពរីរបដើម្រីប�ើញអំពរីរបបៀប

ថដលកពះវិញ្ញាណរបស់អរាចាស់ោៃដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរនៃអ្ន្របបកមើកទង់។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រុមអាៃ្រិច្ចរោរ៤:៥–១៣។សូមកោប់ក្រុមបៃះថាបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ៣

បពកតុសៃិងយែូហាៃោៃពយាោលបុរសរានា្រ់។បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ៤ពួ្របលា្រកតូវប្ចាប់ខ្លួៃបហើយនាំបៅមុខថានា្រ់ដឹ្រនាំពួ្រយូោបដើម្រីសួរចបម្ើយអំពរីរោរពយាោល

បនាះ។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រុមបទៀតសិ្រសា្រិច្ចរោរ១៦:៦–១៥។សូមកោប់ក្រុមបៃះថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកោប់អំពរីបែុលបៅអំ�នុងដំបណើរ�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនារបស់បលា្រ។សូមចាត់ឲ្យក្រុមទាំងពរីរថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃ�ួយទាំងបពកតុសៃិងបែុល្រ្ននុងរោរកបរោសដំណឹងល្អ។បនាទាប់ពរីរាៃ

បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍អំពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃដឹ្រនាំបពកតុសៃិងបែុលបរៀងៗខ្លួៃ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបពកតុសៃិងបែុលោៃបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ខ្លួៃបដើម្រីប្វើតាមរោរដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីថដលបង្ហាញថាបពកតុសៃិងបែុលោៃប្វើតាមកពះវិញ្ញាណ?

• បតើរាៃអវរីពិបសសោៃប្រើតប�ើងចំបពាះបពកតុសបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ៤ៃិងចំបពាះបែុលបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរ១៦បោយសារថតពួ្របលា្រោៃប្វើតាមរោរដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណ

បនាះ?

• បតើអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យអវរីខ្ះតាមរយៈរោរប្វើតាមរោរដឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណ?

ទរីបនាទាល់របស់សិស្ស។សិស្សទាំងឡាយអាចយល់រោៃ់ថតចបាស់ថ្មបទៀតអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អអាចកតូវោៃអៃុវត្ៃិងោៃទទួល

អារម្មណ៍បំផ្ុស្ំៃិតបថៃ្ថមបទៀតបដើម្រីអៃុវត្វាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្សាតាប់ឮក្ូកពមទាំងសិស្សឯបទៀតថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីតនម្នៃបោលរោរណ៍

ទាំងបនាះ។ក្ូបបកងៀៃអាចបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រដេរីពិតដំណឹងល្អតាមរយៈរោរសួរសំណួរថដលអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍ៃិង

�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្។
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រោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ

សូមប្្ចប់បមបរៀៃបោយអប្ជើញសិស្សឲ្យថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្រប្តាមរយៈកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណា

អំពរីរបបៀបថដលរោរបរៀៃសូកតបថៃ្ថមអំពរីរោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណោៃរាៃអាៃុភាពបលើបំណងកោថានារបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យបៅរ្រកពះក្រីស្ទ។

សូមអះអាងដល់ពួ្រប្ថាបៅបពលពួ្រប្ថសវងរ្រកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ខ្លួៃពួ្រប្ៃឹងបបងកើៃសមត្ថភាព្រ្ននុងរោរបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបរៀបចំខ្លួៃបបកងៀៃដំណឹងល្អបោយកពះវិញ្ញាណតាមរយៈរោរប្វើលំហាត់មួយឬពរីរដូចខាងបករោម៖

• សូមទស្សនាវ្្គមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងវីបដអូThe District(ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org)បៅបពលអ្ន្របរៀបចំខ្លួៃបបកមើបបស្រ្រម្ម។

• សូមអៃុវត្របបៀបបផ្្សងៗោនាបដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរបបកងៀៃបមបរៀៃមួយបោយបកបើកោស់ឃ្លាពរីរបរីដ៏រាៃអាៃុភាព្រ្ននុងរោរអប្ជើញកពះវិញ្ញាណថដលរាៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ១៨០–៨១។

• សូមពិចារណាបហើយអ្ិសាឋាៃអំពរីបុ្្គលរានា្រ់ថដលអ្ន្រចង់�ួយឲ្យរឹងរាំបៅ្រ្ននុងដំណឹងល្អ។សូមអ្ិសាឋាៃទូលសួរថាបតើសារលិខិតនៃដំណឹងល្អណាមួយថដល

អ្ន្រអាចថច្រចាយជាមួយបុ្្គលបៃះ។សូមថច្រចាយសារលិខិតបនាះរួចថ្្ងទរីបនាទាល់ដល់បុ្្គលបនាះបទាះជាបោយ្ ទាល់ឬតាមរយៈកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម្រ៏

បោយ។
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៥បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីោ៉ាង

ដូចបមដេច?

គសចក្្ដីគ្្ើេ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជា្ សដេនុតាងដ៏រាៃអាៃុភាពមួយអំពរីបទវភាពរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងជាតឹ្រតាងនៃរោរសាដារប�ើងវិញតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្មី្។វាបឆ្ើយៃឹង

«សំណួរបចញពរីកពលឹង»(សូមបមើលប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ១០9)ថដលបុកតាបុកតរីជាបកចើៃនា្រ់របស់កពះវរបិតាសួ្៌រាៃអំពរី�រីវិតរបស់ពួ្រប្។ថផ្្ន្រ

ដ៏សំខាៃ់មួយនៃរោរថកបចិត្ប�ឿ្ឺជារោរទទួលោៃសា្រ្សរីពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលរាៃកពះបៃ្ទចូលកោប់ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិត។អ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាបរៀងរាល់ន្ងៃរាៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃកពមទាំងបបងកើៃបទពិបសា្ៃ៍្រ្ននុងរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់បនាះជាមួយ

មៃុស្សទូបៅ។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាៃរីនហវទរី១១០:១៤,ៃរីនហវទរី២៣:១២,ៃរីនហវទរី៣១៦:៤–៥,២០:១៣។

• សូមសិ្រសា«The Book of Mormon: A Witness with the Bible » Ensignថខតុលាឆ្នាំ២០១១ទំព័រ២៤–២7។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ១០៣–9។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«The Book of Mormon—a Book from God»(នាទរីទរី១:៥៥វីបដអូខ្រីបចញម្រពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់ថអលបឌើរថាតអរ

ខាលរីបស្ទើរEnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០១១ទំព័រ7៤–7៦ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រlds.org/media-library។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«A Book of Mormon Story»(៥:១៥)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

តេះគេ្ដីរេរេៃគឺជាភស្នុតាងែ៏រាៃអាៃុភាេេួ�នៃគទវភាេរបស់តេះគ�ស៊រូវតគដីស្ទ

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់ពួ្រប្ឬបលើ្រ្ ម្ពរីរមួយ្របាលបលើ្រប�ើងបដើម្រីឲ្យពួ្រប្ប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• កបសិៃបបើអ្ន្រពុំដឹងអវរីទាល់ថតបសាះអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបតើអ្ន្រៃឹងដឹងអវរីខ្ះបចញពរីរោរកោៃ់ថតអាៃចំណងប�ើងតូច( សក្ី្រ្រ មួ� យ្រៀត េំពី បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ )?

• បតើអ្ន្រៃឹងរំពឹងថារ្រប�ើញអវរីខ្ះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រចំណងប�ើងបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួចអាៃ្រថាខណ្ឌទរីពរីរបោយយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់បលើអវរីថដលអ្ន្រសរបសរកពះ្ម្ពរីរមរមៃចង់ប្្ចនុះប្្ចចូលមៃុស្សឲ្យ

ប�ឿ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រសរបសរកពះ្ម្ពរីរមរមៃចង់ប្្ចនុះប្្ចចូលមៃុស្សឲ្យប�ឿបៅបលើអវរី?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បោលបំណងចម្ងរបស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺបដើម្រីប្្ចនុះប្្ចចូលមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ថាកពះបយស៊ូវ្ ឺជាកពះក្រីស្ទ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃចំណុចបករោមចំណងប�ើង«កពះ្ម្ពរីរមរមៃប្វើទរីបនាទាល់អំពរីកពះក្រីស្ទ»បៅទំព័រ១០7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងខណៈបពលថដល

សិស្សដនទបទៀតអាៃតាមបោយថសវងរ្ររបបៀបទាំងឡាយថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើរតួជាសា្រ្សរីមួយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បនាទាប់ម្រសួមសួរសិស្ស៖

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើរតួជាសា្រ្សរីអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃពកងឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេចថដរ?
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បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថច្រចាយជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រៃូវទរីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបទពិបសា្ៃ៍របស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរអាៃៃិងអ្ិសាឋាៃទូល

សួរអំពរីវាឬវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ចូលចិត្អំពរីកពះអង្គសប្ង្រះៃិងបបស្រ្រម្មរបស់កទង់។សូមកោប់សិស្សថា្រិច្ចរោរដ៏សំខាៃ់បំផ្ុតមួយថដលពួ្រប្អាចប្វើពរីមុៃ

ចូលអិម.្រី.ស៊ី្ឺកតូវអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃឲ្យចប់រួចអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតរបស់វា។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យប្វើតាមដំបូនាមាៃរបស់កបធាៃ

ថអ៊សរាែថាហវថប៊ៃសឹៃថដលកោប់ដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃរយៈបពល៣០នាទរី្រ្ននុងមួយន្ងៃ។

តេះគេ្ដីរប៊ីបៃិងតេះគេ្ដីរេរេៃោំតទោនាគៅវិញគៅេក្។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ១០7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់ប្ចូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងចំណុចបករោមចំណងប�ើង«កពះ្ម្ពរីរ

មរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបោំកទោនាបៅវិញបៅម្រ»។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបោំកទោនាបៅវិញបៅម្រតាមរបបៀបណា?

• បហតុអវរីោៃជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ួរថតបកបើកោស់ទាំងកពះ្ម្ពរីរមរមៃផ្ងៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបផ្ងបៅបពលពួ្រប្�ួយមៃុស្សដនទបរៀៃអំពរីដំណឹងល្អ

នៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(ចបម្ើយរបស់សិស្ស្ ួរថតឆ្នុះបញ្ចាំងអំពរីបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោម៖កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបប្វើរោររួមោនាជាសា្រ្សរីអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរបបកងៀៃរបស់កទង់)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់អំពរីបរិបទបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវទរី២៣:១២។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងបអបសោល៣7:១៥–១7។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់ថសវងរ្រឃ្លាទាំងឡាយថដលៃិោយអំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីបៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលៃិោយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បករោយពរីសិស្សោៃអាៃវ្្គ

បទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់៖

• បតើបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះោំកទដល់្ ំៃិតចំបពាះសា្រ្សរីទាំងពរីរោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើពរ�័យអវរីខ្ះថដលោៃសៃយាទុ្រជាលទ្ធផ្លថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរាៃម្រជាមួយោនា?

បដើម្រីបង្ហាញបថៃ្ថមអំពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបរួមោនាបដើរតួជាសា្រ្សរីអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាង

បករោមពរីថអលបឌើរថាតអរខាលរីបស្ទើរនៃក្រុមចិតសិបនា្រ់ឬបង្ហាញវីបដអូខ្រីអំពរីកបសាសៃ៍ដ្រកសង់បនាះ។

«បហតុអវរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃចាំោច់ដល់ម្ែបះបទាះជាបយើងរាៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបដើម្រីបបកងៀៃបយើងអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបនាះ?បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់

ថាបតើបហតុអវរីោៃជារាៃៃិរោយក្ឹស្សាសនាជាបកចើៃដល់ម្នុឹងបៅបលើពិ្ពបលា្រនាបពលសពវន្ងៃបៃះបទាះជាពួ្រប្កបរោៃ់យ្របោលលទ្ធិរបស់ខ្លួៃ

បចញពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីបថតមួយជាពិបសសបនាះ្រដេរី?បនាះ្ ឺបណាដាលម្រពរីពួ្រប្ប្រកសាយកពះ្ម្ពរីរប៊ីបតាមរបបៀបបោយថ�្រពរីោនា។កបសិៃបបើពួ្រប្

ប្រកសាយកពះ្ម្ពរីរតាមរបបៀបដូចៗោនាបនាះពួ្រប្ៃឹងជាៃិរោយសាសនាថតមួយបហើយ។បៃះមិៃថមៃជាសាថាៃភាពថដលកពះអរាចាស់សពវកពះទ័យ

បនាះបទដ្ិតសាវ្របែុលោៃកបរោសថារាៃ‹កពះអរាចាស់ថតមួយបសច្រ្រី�ំបៃឿថតមួយបុណ្យក�មុ�ថតមួយ›(បអប្សូរ៤:៥)។បដើម្រីនាំឲ្យរាៃ

ភាពថតមួយបៃះប្រើតប�ើងោៃកពះអរាចាស់ោៃបបងកើតចបាប់ដ៏បទវភាពនៃសា្រ្សរីភាពប�ើង។បែុលោៃបបកងៀៃថា‹ក្ប់រោរទាំងអស់ៃឹងោៃសបកមច

បោយៃូវរាត់ស្មរបនាទាល់ពរីរឬបរីនា្រ់›(្រូរិៃ្ូសទរី២១៣:១)។

«កពះ្ម្ពរីរប៊ីប្ ឺជាសា្រ្សរីមួយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាសា្រ្សរីមួយបទៀត។បតើបហតុអវរីសា្រ្សរីទរីពរីរបៃះរាៃសារៈសំខាៃ់ខាលាំងម្ែបះ?រោរបង្ហាញ

ខាងបករោមបៃះអាចៃឹង�ួយោៃ៖បតើអ្ន្រអាច្ ូសបនាទាត់កតង់ោៃបែុនាមាៃបៅតាមចំណុចថតមួយបៅបលើក្រោសមួយសៃ្ឹ្រ?ចបម្ើយ្ ឺមិៃបចះចប់មិៃបចះបហើយ។

សូម្ ិតមួយថ្្តថាចំណុចថតមួយបៃះ្ ឺតំណាងឲ្យកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបហើយថាបនាទាត់កតង់រាប់រយទាំងបនាះថដលកតូវោៃ្ ូសតាមចំណុចបៃះតំណាងឲ្យរោរប្រកសាយ

ខុសៗោនាអំពរីកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបហើយថារោរប្រកសាយៃរីមួយៗតំណាងឲ្យៃិរោយខុសៗោនា។

«បែុថៃ្បតើរាៃអវរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើបៅបលើក្រោសមួយសៃ្ឹ្របៃះរាៃៃូវចំណុចទរីពរីរបទៀតថដលតំណាងឲ្យកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះ?បតើអ្ន្រអាច្ ូសបនាទាត់កតង់ោៃ

បែុនាមាៃបៅចបនាលាះចំណុចបោងទាំងពរីរបៃះ៖ថដលជាកពះ្ម្ពរីរប៊ីបៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?្ូរោៃថតមួយបែុបណាណះ។រាៃថតរោរប្រកសាយអំពរីបោលលទ្ធិរបស់កពះក្រីស្ទ

មួយបែុបណាណះបទើបប្វើឲ្យទរីបនាទាល់នៃសា្រ្សរីទាំងពរីរបៃះបៅថតបៃ្រាៃ។

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃបដើរតួម្ងបហើយម្ងបទៀតជាសា្រ្សរីោំកទបញ្ជា្រ់ៃិងបកងួបបកងួមដល់បោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប៊ីបកបបោ�ៃ៍

ឲ្យរាៃ‹កពះអរាចាស់ថតមួយបសច្រ្រី�ំបៃឿថតមួយបុណ្យក�មុ�ថតមួយ›ោៃ»(«The Book of Mormon—a Book from God»EnsignឬLiahona
ថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០១១ទំព័រ7៥)។

បនាទាប់ពរីោៃបង្ហាញវីបដអូឬអាៃកបសាសៃ៍ដ្រកសង់បៃះបហើយសូមសួរ៖

• បតើរោររាៃសា្រ្សរីជាកពះ្ម្ពរីរចំៃួៃពរីរអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃ្ ុណតនម្ដូចបមដេចថដរ?

• បតើអ្ន្របរៀៃោៃអវរីខ្ះបចញពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់ថអលបឌើរខាលរីបស្ទើរថដលអាច�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃមៃុស្សទូបៅអំពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរប៊ីប

ប្វើរោររួមោនា។
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បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបមដេច?

កំណត់ ចំណាំ ៖ ប្រសិនយ្រើ េ្នក រាន អារម្មណ៍ ថា សិស្ស បតូវការ យមើល គំរូ េំពី រយ្រៀ្រ ដដល បពះគម្ីរ មរមន និង បពះគម្ីរ ្រ៊ី្រ យធវើការ រួមគ្នា យដើម្ី ្រញ្ជាក់ េំពី ការ្រយបងៀន 

រ្រស់ បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ យនាះ សូម យប្រើ គំរូ មួ� ចំនួន ដដល រាន យៅ ក្ននុង « The Book of Mormon: A Witness with the Bible » Ensign ឬ Liahona 

ដខ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ្រំព័រ ២៤–២៧ ។

្ួនាទដីរបស់តេះគេ្ដីរេរេៃគៅក្្នុងការតបេរូលរាតស្តអ៊ីតសាដអល

បដើម្រីផ្ដេល់បរិបទបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃបោលរោរណ៍បនាទាប់អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌទរីពរីរមដេងបទៀតបៅទំព័រចំណងប�ើងកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួច្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមឬ

្ត់ពណ៌បលើបសច្រដេរីសៃយាថដលកោប់ថាអ្ន្រអាៃអាច«យល់បសច្រដេរីសញ្ញាទាំងឡាយនៃកពះអរាចាស់ថាប្ៃឹងមិៃកតូវបោះបង់បចាលរហូតប�ើយ»។សូមពៃ្យល់ថា

្រថាខណ្ឌបៃះកោប់បសច្រដេរីពិតថដលថា្រូៃបៅរបស់កពះបៅ្រ្ននុងវង្សអ៊ីកសាថអលថដលខាចាត់ខាចាយបនាះកតូវថតោៃកបមូលប�ើងវិញ។សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះោៃប្វើបសច្រដេរី

សញ្ញារោលពរីបូរាណជាមួយ្រូៃបៅកទង់។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយកពះអរាចាស់ោៃប្វើឲ្យសរា�ិ្របៅ្រ្ននុងវង្សអ៊ីកសាថអលខាចាត់ខាចាយពាសបពញនផ្្ទថផ្ៃដរីបោយសារថត

ភាពទុច្ចរិតៃិងរោរបះបោររបស់ពួ្រប្។

រោរថសវងរ្របោលលទ្ធិ។រោរបរៀៃថសវងរ្របហើយយល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍�ួយសិស្សឲ្យបកបៀបកបដូចបទ្ម្ពរីរបៅៃឹង�រីវិតរបស់ខ្លួៃបហើយអាចដឹ្រនាំពួ្រប្

បៅ្រ្ននុងរោរសបកមចចិត្។បពលខ្ះអ្ន្រៃឹងកតូវចង្អនុលបង្ហាញអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអ្ន្រ្ ួរថតពយាោម�ួយសិស្សបរៀៃ

ថសវងរ្របោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបោយខ្លួៃប្។

សូមចាត់សិស្សឲ្យអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយបចញពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរខាងបករោមរួចថសវងរ្ររបបៀបថដល្រូៃបៅរបស់កពះកតូវោៃកបមូលប�ើងវិញ៖ៃរីនហវទរី១១០:១៤,ៃរីនហវទរី៣

១៦:៤–៥ឬៃរីនហវទរី៣២០:១៣។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រី�ួយពួ្រប្ថសវងរ្របោលរោរណ៍ថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖

• កសបតាមវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអវរីថដលកតូវថតប្រើតប�ើងចំបពាះបុ្្គលទាំងឡាយបដើម្រីកតូវោៃកបមូលប�ើងវិញជាសរា�ិ្រ្រ្ននុងវង្សអ៊ីកសាថអល?(ពួ្រប្កតូវថត

ថកបចិត្បដើម្រីនាំឲ្យោៃសារល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បតើបៅ្រ្ននុងដំបណើររោរបៃះតួនាទរីរបស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាអវរី?(បទាះជាសិស្សអាចៃឹងផ្ដេល់ចបម្ើយបផ្្សងោនាពួ្រប្្ ួរថតបង្ហាញបសច្រដេរីពិតខាងបករោមបៃះ៖

កពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីជាឧប្ររណ៍មួយបដើម្រី�ួយកបមូល្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលបោយ�ួយពួ្រប្ឲ្យម្រសារល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

សូមអាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមថដលថអលបឌើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រី(១9១៥–១9៨៥)្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីតួនាទរីនៃ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងរោរកបមូលរាកស្អ៊ីកសាថអល។

«ដរាបណារោរកបមូលរាកស្អ៊ីកសាថអលរាៃដំបណើររោរកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរសំខាៃ់ជាងប្បំផ្ុតថដលធាលាប់រាៃឬថដលៃឹងរាៃ។កពះ្ម្ពរីរ

បៃះបហើយថដលកបមូលរាកស្អ៊ីកសាថអលៃិងថដលបបើ្រសថមដេងបោលលទ្ធិនៃរោរកបមូលបៅ្រ្ននុងភាពចបាស់លាស់ៃិងភាពបពញបលញរបស់វា។...

វា្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលប្វើឲ្យមៃុស្សប�ឿបលើដំណឹងល្អបហើយចូលសាសនាចក្របហើយបោយសារបយើងោៃប�ើញវាពរីមុៃម្របនាះវា្ ឺជាអំណាច

ថដលនាំឲ្យរាៃរោរកបមូលវង្សអ៊ីកសាថអល»(A New Witness for the Articles of Faith[ឆ្នាំ១9៨៥]ទំព័រ៥៥៤)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារួមចំថណ្រ្រ្ននុងរោរកបមូលវង្សអ៊ីកសាថអលោ៉ាងដូចបមដេច?(បោយរោរ�ួយមៃុស្សទូបៅសិ្រសាបហើយយល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីឲ្យពួ្រប្

អាចម្ររ្រកពះក្រីស្ទតាមរយៈបសច្រដេរី�ំបៃឿរោរថកបចិត្ពិ្រីបុណក�មុ�ទឹ្រពិ្រីបញ្ជា្រ់ៃិងរោររោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំផ្ុត)។

• បហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅបពលពួ្រប្�ួយមៃុស្សទូបៅឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ?

ការទទួលបាៃទដីបនាទាល់េួ�អំេដីតេះគេ្ដីរេរេៃគឺជាក្តាតាេួ�ែ៏សំខាៃ់ក្្នុងការដតបចិ្្ត

សូមឲ្យសិស្សអាៃឮៗបចញពរីដំបណើរបរឿងមួយបៅ្រ្ននុង�រីវកបវត្ិរបស់សាវ្រោ៉ាលរី្រីកោត្(ឆ្នាំ១៨០7–១៨៥7)ថដលបលា្រោៃពិពណ៌នាអំពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់

បលា្របៅបពលអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាបលើ្រទរីមួយ៖

«ខញនុំោៃបបើ្របមើលវាបោយរាៃចិត្ចង់ដឹងជាខាលាំងបហើយោៃអាៃទំព័រចំណងប�ើងនៃបសៀវបៅបៃះ។បករោយម្រខញនុំោៃអាៃទរីបនាទាល់របស់សា្រ្សរី

មួយចំៃួៃថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងរបបៀបថដលវាកតូវោៃចងក្រងប�ើងៃិងប្រថកប។បនាទាប់ម្រខញនុំោៃចាប់បផ្ដេើមអាៃរាតិរោមួយវ្្គមដេងៗ។ខញនុំោៃអាៃ

បពញមួយន្ងៃបោយមិៃខាវាយខវល់ពរីរោរទទួលទាៃអាហារបទៀតប�ើយខញនុំពុំចង់បរិបភា្អាហារបទរោលរាកតរីចូលម្រដល់រោរសករាៃ្ពុំសូវសំខាៃ់ថដរ

ដ្ិតខញនុំចង់អាៃជាងរោរសករាៃ្បៅបទៀត។

«បៅបពលខញនុំអាៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ោៃ្ ង់សណឋាិតបៅបលើខញនុំបហើយខញនុំដឹងបហើយោៃយល់ថាកពះ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺជារោរពិតថដលចបាស់បហើយ

ជា្រ់ថសដេងដូចជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលយល់បហើយដឹងថាោត់ពិតជារាៃ�រីវិតដូបចានាះថដរ»(Autobiography of Parley P. Prattោៃបោះពុម្ពបោយោ៉ាលរី្រី

កោត្�ុ្្ញ័រ[១៨7៤]ទំព័រ៣៨)។
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បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើកពះវិញ្ញាណរបស់កពះអរាចាស់ោៃរាៃអាៃុភាពោ៉ាងដូចបមដេចបៅបលើោ៉ាលរី្រីកោត្បៅបពលបលា្រអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើអ្ន្រអាចថច្រចាយអំពរីកោមួយថដលកពះវិញ្ញាណោៃប្វើឲ្យអ្ន្ររំ�ួលចិត្បៅបពលអ្ន្រអាៃបទ្ម្ពរីរឬវ្្គបទ្ម្ពរីរពិបសសណាមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដរឬ

បទ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមឬ្ត់ពណ៌បលើកបបោ្ដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ១០៦៖កពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃកបមូលផ្ដេនុំជាមួយ

ៃឹងកពះវិញ្ញាណ្ឺជាកប្ពដ៏រាៃឥទ្ធិពលបំផ្ុតរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរ្លាស់សាសនា»។បដើម្រី�ួយសិស្សយល់អំពរីបសច្រដេរីពិតបៃះសូមឲ្យពួ្រប្អាៃចំណុច«កពះ្ម្ពរីរ

មរមៃនាំមៃុស្សឲ្យខិតរោៃ់ថតម្រ�ិតកពះ»បៅទំព័រ១១០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• កសបតាមចំណុចបៃះបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបតើរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់មួយចំៃួៃណាខ្ះថដលអាចប្រើតប�ើងបៅបពលបុ្្គលរានា្រ់ចាប់បផ្ដេើមសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ?

• បហតុអវរីោៃជារោរ�ួយឲ្យសាសនា្ៃ់រោរីសិ្រសាបហើយបបងកើៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាបោលបំណងមួយដ៏សំខាៃ់បំផ្ុតរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?

សូមពៃ្យល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាពួ្រប្អាច�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យទទួលអារម្មណ៍ពរីអំណាចនៃរោរថកបចិត្ប�ឿបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយ�ួយសាសនា្ៃ់រោរីថសវងរ្រ

ចបម្ើយថដលបឆ្ើយៃឹងសំណួរចាំោច់ៗបំផ្ុតនៃ�រីវិតបៅ្រ្ននុងទំព័រទាំងឡាយនៃកពះ្ម្ពរីរ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោ្រ់បវៃអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌៃិងសំណួរនានា

ថដលរាៃបៅបលើទំព័រ១០9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថសវងរ្រអត្ថៃ័យនៃឃ្លាថា«សំណួរខាងកពលឹង»។បនាទាប់ម្រសូម

ពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើឃ្លា«សំណួរខាងកពលឹង»រាៃអត្ថៃ័យោ៉ាងណាចំបពាះអ្ន្រ?

សូមសរបសរបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

រោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបឆ្ើយៃឹងសំណួរខាងកពលឹង?

សូមពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមជាមួយៃឹងសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រៃឹងបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីថសវងរ្រចបម្ើយចំបពាះសំណួរខាងកពលឹងោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើសំណួរខាងកពលឹងណាខ្ះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញចបម្ើយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

សូម្ ិតអំពរីរោរផ្ដេល់រោរបង្ហាញខ្រីមួយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរបបៀបបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីថសវងរ្រចបម្ើយចំបពាះសំណួរខាងកពលឹង?សូមបក�ើសបរើសសំណួរ

មួយបៅ្រ្ននុងប្ជរីបៅបលើទំព័រ១០9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។រោរបកបើកោស់វ្្គបទ្ម្ពរីរ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលភាជាប់ម្រជាមួយៃឹងសំណួរបង្ហាញអំពរី

របបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃបឆ្ើយតបៃឹងសំណួរថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើស។សូម្ ិតផ្ងថដរអំពរីរោរបង្ហាញអំពរីរបបៀបថដលរោរបកបើកោស់Topical Guide,Bible 
Dictionaryឬបសច្រដេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបដើម្រីថសវងរ្រចបម្ើយចំបពាះសំណួរទាំងឡាយ។សូមថច្រចាយអារម្មណ៍របស់អ្ន្រជាមួយសិស្សអំពរីរបបៀប

ថដលរោរបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្រ៏អាច�ួយពួ្រប្ៃិងសាសនា្ៃ់រោរីរបស់ពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញចបម្ើយចំបពាះសំណួររបស់ពួ្រប្ថដរ។

រោរបង្ហាញឧទាហរណ៍។បៅបពល�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃ�ំនាញនានាវារាៃសារៈកបបោ�ៃ៍ថដលកតូវសថមដេងឬបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយដល់សិស្សទុ្របពលឲ្យអៃុវត្រួច

ផ្ដេល់មតិបលើ្រទឹ្រចិត្។

បនាទាប់ពរីោៃបង្ហាញឧទាហរណ៍បៃះដល់សិស្សបហើយសូមអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យប្វើតាមដំបណើររោរដូចោនាបៃះថដរ។សូមឲ្យពួ្រប្បក�ើសបរើសសំណួរមួយបចញពរីប្ជរីរួចរំឭ្រ

វ្្គបទ្ម្ពរីរថដលរាៃម្រជាមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីថសវងរ្របោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ថដលបឆ្ើយសំណួរបនាះ។បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូម

ឲ្យសិស្សថច្រចាយបោយសបង្ខបអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញជាមួយៃឹងសិស្សរានា្រ់បទៀត។បៅបពលពួ្រប្ោៃប្្ចប់្រិច្ចរោរបៃះបហើយសូមពិភា្រសាសំណួរដូចខាង

បករោម៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រី�ួយសាសនា្ៃ់រោរីថសវងរ្រចបម្ើយចំបពាះសំណួរខាងកពលឹងោ៉ាងដូចបមដេច?

បដើម្រីបង្ហាញបថៃ្ថមអំពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃបឆ្ើយសំណួរខាងកពលឹងសូមបង្ហាញវីបដអូ«A Book of Mormon Story»។សូមឲ្យសិស្សទស្សនា

ថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃបឆ្ើយសំណួរមួយចំៃួៃរបស់បងកបុស�ុ្រពរីមុៃោត់ោៃចូលសាសនាចក្រ។

បនាទាប់ពរីបមើលវីបដអូបហើយអ្ន្រអាចសួរ៖

• បតើរាៃសំណួរសំខាៃ់ៗណាខ្ះថដលកតូវោៃបឆ្ើយចំបពាះបងកបុស�ុ្របៅបពលោត់ោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើរោរថសវងរ្រចបម្ើយទាំងបៃះោៃរាៃអាៃុភាពបលើោត់ោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីសំណួរដ៏សំខាៃ់មួយថដលទា្រ់ទងៃឹងដំណឹងល្អថដលពួ្រប្ឬមិត្្ ្រដេិរានា្រ់អាចបឆ្ើយោៃ។សូមថ្្ងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់ៃឹងបឆ្ើយ

សំណួរពួ្រប្តាមរយៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។
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បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបមដេច?

តេះគេ្ដីរេរេៃបញ្ជាក្់អំេដីគសចក្្ដីេិ្នៃការសាដារគ�ើងវិញ។

សូមឲ្យសិស្សប្ចូរបវៃោនាអាៃឮៗ្រ្ននុងចំណុចមួយបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបករោមចំណងប�ើង«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាមូលោឋាៃនៃសាសនារបស់បយើង»ថដល

ចាប់បផ្ដេើមបៅទំព័រ១០៥បហើយបៃ្រហូតដល់តារាងបៅបលើទំព័រ១០៦។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្កតិះរិះបលើបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍របស់យែូថសបស៊្មី្អំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃប្វើជា«មូលោឋាៃក្ឹះនៃទរីបនាទាល់»តាមរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាបចាចាមិត្កបឆ្ំងៃឹងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថ្មទាំងពយាោមរារាំងមៃុស្សមិៃឲ្យអាៃវាបទៀតផ្ង?(បកពាះវា្ ឺជាសិលាក្ឹះនៃសាសនារបស់

បយើង)។

សូមពៃ្យល់ថារាៃមៃុស្សជាបកចើៃបៅបលើពិ្ពបលា្របៃះថដលពិោ្រៃឹងប�ឿបលើដំបណើរបរឿងរបស់យែូថសបស៊្មី្ៃិងកប្ពបដើមនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនា្ ួរថតបកតៀមខ្លួៃជាបកសចបដើម្រីបោះកសាយមៃ្ទិលសង្ស័យរបស់សាសនា្ៃ់រោរីបៅបលើកប្ពបដើមដ៏បទវភាពនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

កំណត់ ចំណាំ ៖ យទាះ ជា វា រាន សារៈសំខាន់ ក្ននុង ការយធវើ ឲ្យ សិស្ស ដឹង ថា ពួកយគ អាច នឹង ប្រឈម មុខ នឹង ការប្រឆ្ំង ពី សំណាក់ មនុស្ស ដដល រិះគន់ បពះគម្ីរ មរមន 

យ៉ាង ណា ក្ី ក៏ វា អាច នឹង មិន រាន ប្រយយជន៍ យឡើ� យៅ ក្ននុង ថានាក់ ដដល បតូវ ពិភាកសា លម្អិត េំពី ការជំទាស់ នានា ដដល រិះគន់ ដល់ ការ្រែុន្រែង យដើម្ី ្រដិយសធ �ែូដស្រ 

ស៊្មីធ និង បពះគម្ីរ មរមន ដដរ ។ សូម្រញ្ជាក់ ដល់ សិស្ស ថា កិច្ចការ ចាត់រាំង រ្រស់ េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា ពុំ ដមន យដើម្ី ្រគ្ហាញ ភស្នុរាង េំពី ភាពយពញយលញ នន យសចក្ីពិត 

នន ប្រវត្តិ �ែូដស្រ ស៊្មីធ ឬ បពះគម្ីរ មរមន យឡើ� ។ ផ្ទនុ� យៅ វិញ េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា បតូវ ្រយបងៀន យហើ� ដ្្ង ្រី្រនាទាល់ េំពី បពះគម្ីរ មរមន ដ្មទាំង ជួ� 

សាសនាគន់ការី អាន យហើ� រក យ�ើញ យដា� ខ្លួន យគ ថា បពះគម្ីរ មរមន គឺ ជា បពះគម្ីរ ពិត រាម រ�ៈ វិវរណៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន មក ពី បពះវិញ្ញាណ នន បពះេរាចាស់ ។ សូម គិត េំពី ការឲ្យ 

សិស្ស អាន យៅ ផ្ទះ នូវ សុន្ទរកថា រ្រស់ ដេលយ�ើរ ដជ្ហវី េ័រ ហូឡិន « Safety for the Soul » ( Ensign ឬ Liahona ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ្រំព័រ ៨៨–៩០ ) ។

យៅ យពល េ្នក ពិចារណា េំពី តបមូវការ រ្រស់ សិស្ស និង អារម្មណ៍ ពី បពះវិញ្ញាណ េ្នក អាច នឹង ចំណា� យពល ពីរ ្រី នា្រី យហើ� ្រគ្ហាញ សិស្ស ក្ននុង ថានាក់ េំពី រយ្រៀ្រ ដសវងរក 

ព័ត៌រាន ពិតបប្កដ ខាង យគ្លល្រ្ិ យដា� យប្រើបប្ស់ ធនធាន នានា រាន ដូចជា Gospel Topics ជា ដផ្នក មួ� យលើ យគហ្រំព័រ LDS.org ឬ េត្ថ្រ្រ យលើ ្រស្សនាវដី្ រ្រស់ 

សាសនាចបក ។

សូមអាៃរួមោនាជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់កតង់ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរបកបើកោស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីបឆ្ើយតបចំបពាះរោរ�ំទាស់ទាំងឡាយ»ថដលរាៃបៅ្រ្ននុង

ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ១១០–១១។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រដំបូនាមាៃថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿសាសនា្ៃ់រោរីថដលរាៃ្រងវល់ឬមៃ្ទិល

សង្ស័យ។សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រី�ួយសិស្សថសវងរ្របោលរោរណ៍មួយបៅ្រ្ននុងអំណាៃរបស់ពួ្រប្៖

• បោងតាមកបធាៃថប៊ៃសឹៃបហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ចំបពាះបុ្្គលរានា្រ់ថដលរាៃ្រងវល់អំពរី�ំបៃឿរបស់ពួ្របយើងកតូវដឹងថាបតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាកពះ្ម្ពរីរពិតឬអត់

បនាះ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាច�ួយបុ្្គលរានា្រ់បោះកសាយ្រងវល់ៃិងមៃ្ទិលសង្ស័យខាងវិញ្ញាណោៃតាមរបបៀបណាខ្ះ?

បដើម្រីសបង្ខបបោលរោរណ៍ថដលសិស្សរ្រប�ើញអ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រោរទទួលោៃទរីបនាទាល់ថដលថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិត

អាច�ួយសាសនា្ៃ់រោរីយ្រ�្នះបលើ្រងវល់ៃិងមៃ្ទិលសង្ស័យខាងវិញ្ញាណោៃ។

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះពរីកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្្រី(ឆ្នាំ១9១០–២០០៨)បហើយឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់អាៃមួយឬពរីរ្រថាខណ្ឌឮៗ៖

«រាល់បពលថដលបយើងបលើ្រទឹ្រចិត្មៃុស្សទូបៅឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបយើងប្វើឲ្យពួ្រប្សបបាយចិត្។កបសិៃបបើពួ្រប្អាៃវាបោយយ្រចិត្

ទុ្រោ្រ់ៃិងបោយរាៃបំណងកបថា្នដ៏បសាមាះចង់ដឹងបសច្រដេរីពិតបនាះពួ្រប្ៃឹងដឹងតាមរយៈកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាកពះ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺជា

កពះ្ម្ពរីរពិត។

«�ំបៃឿស៊ប់មួយៃឹងប្រើតបចញម្រពរីចំបណះដឹងបនាះអំពរីបសច្រដេរីពិតនៃរោរណ៍ដនទជាបកចើៃ។ដ្ិតកបសិៃបបើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិតបនាះ

កពះរាៃកពះ�ៃ្មរស់បៅ។...

«កបសិៃបបើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិតបនាះកពះបយស៊ូវ្ ឺពិតជាកពះអង្គបកោសបលាះរបស់បយើងជាកពះអង្គសប្ង្រះនៃពិ្ពបលា្រ។បោលបំណងដ៏ចម្ងនៃ

រោររ្រសាទុ្រៃិងរោរបលចបចញម្ររបស់កពះ្ម្ពរីរបៃះបោយបោងតាមបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍របស់វា្ ឺ‹បដើម្រីប្្ចនុះប្្ចចូលសាសៃ៍យូោៃិងសាសៃ៍ដនទថាកពះបយស៊ូវ

្ឺជាកពះក្រីស្ទជាកពះដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចថដលោៃបង្ហាញរូបអង្គកទង់ដល់ក្ប់ទាំងសាសៃ៍›។(ទំព័រចំណងប�ើងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។...

«កបសិៃបបើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិតយែូថសបស៊្មី្្ឺជាពយារោរីរបស់កពះដ្ិតបលា្រ្ ឺជាឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កពះ្រ្ននុងរោរនាំយ្រទរីបនាទាល់អំពរី

បទវភាពនៃកពះអរាចាស់របស់បយើងបៃះបៅរោៃ់ពៃ្ឺ។...

«កបសិៃបបើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិតបនាះសាសនាចក្រ្ ឺជាសាសនាចក្រពិតដ្ិតបៅបករោមសិទ្ធិអំណាចថតមួយថដលប្ជរីដ៏ពិសិដ្ឋបៃះោៃបចញបៅរោៃ់ពៃ្ឺ

បនាះរាៃវត្រាៃបហើយបង្ហាញខ្លួៃ្រ្ននុងចំបណាមពួ្របយើងនាបពលបច្ចនុប្ៃ្នបៃះ។វា្ ឺជារោរសាដារប�ើងវិញនៃសាសនាចក្រថដលោៃបបងកើតប�ើងបោយកពះអង្គសប្ង្រះ

បៅ្ រីលរីស្ទរីៃ។វា្ ឺជារោរសាដារប�ើងវិញនៃសាសនាចក្រថដលោៃបបងកើតប�ើងបោយកពះអង្គសប្ង្រះរោលកទង់ោៃោងបៅឯទវរីបបនាះដូចោៃថចងបៅ្រ្ននុងប្ជរីដ៏ពិសិដ្ឋ

បៃះ»(«The Power of the Book of Mormon»Ensignថខមិ្ុនាឆ្នាំ១9៨៨ទំព័រ៦)។
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បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីោ៉ាងដូចបមដេច?

សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បហតុអវរីរាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះសាសនា្ៃ់រោរីអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងសរា�ិ្រថដលកតូវរាៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបញ្ជា្រ់ថាយែូថសបស៊្មី្្ឺជាពយារោរីរបស់កពះោ៉ាងដូចបមដេច?(សូមបមើលរា៉ាថាយ7:១៣–១៥)។

• បតើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយបញ្ជា្រ់ដល់ដួងចិត្របស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់ដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចនៃរោរសាដារប�ើងវិញោ៉ាងដូចបមដេច?

សូម្ ិតដល់រោរថច្រចាយទរីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្រថដលថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជា្ សដេនុតាងចំបពាះភាពបពញបលញនៃរោរសាដារប�ើងវិញ។សូមប្្ចប់បមបរៀៃរបស់អ្ន្រ

បោយឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួចពៃ្យល់អំពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្រាៃចិត្រំប្ើប្រ្ននុងរោរ�ួយមៃុស្សទូបៅអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

បហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីវា។

កំណត់ ចំណាំ ៖ សូម ដឹង ថា យៅ ក្ននុង យមយរៀន ្រី ៨ សិស្ស នឹង រាន ឱកាស ហាត់ សម េយ្ជើញ មនុស្ស រានាក់ ឲ្យ អាន យហើ� េធិសាឋាន ្រូល សួរ ភាពយពញយលញ នន បពះគម្ីរ 

មរមន ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមរំឭ្រអ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថាមប្យាោយដ៏កបនពបំផ្ុត្រ្ននុងរោរបកតៀមខ្លួៃបចញបបកមើបបស្រ្រម្មបពញបរា៉ាង្ឺកតូវចាប់បផ្ដេើមប្វើ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាបពលឥ�ចូវបៃះ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ោ្រ់បោលបៅ្ ទាល់ខ្លួៃបដើម្រីប្វើ្រិច្ចរោរដូចខាងបករោម៖

• អាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃឲ្យចប់បហើយអ្ិសាឋាៃបដើម្រីោៃដឹងភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតរបស់វាបទាះជាពួ្រប្ធាលាប់ប្វើដូចបៃះរោលពរីមុៃបហើយ្រ៏បោយ។

• បបងកើតទរាលាប់អាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។

• ថណនាំមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យសារល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅសោដាហ៍បករោយ(បទាះជា�ួប្ ទាល់ឬតាមរយៈកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម្រ៏បោយ)រួចអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យអាៃបហើយ

អ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីវា។
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៦រោរបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនា

គសចក្្ដីគ្្ើេ

រោរបបកមើបបស្រ្រម្មបពញបរា៉ាង្ឺជារោរទទួលរោរបៅឲ្យប្វើជាតំណាងរបស់កពះអរាចាស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បបស្រ្រម្ម្ ឺជាបទពិបសា្ៃ៍ដ៏បពញបោយអំណរបែុថៃ្វា

្រ៏ចាំោច់កតូវរាៃរោរកបឹងថកបងប្វើរោរថដរ។បដើម្រីប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពយុវ�ៃៃិងយុវនារីកតូវថតបកតៀមខ្លួៃទុ្រចិត្បលើកពះអរាចាស់បៅបពល

ថដលពួ្រប្�ួបកបទះៃឹងឧបស្្គនានា។អ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបងកើតរោររំពឹងទុ្រវិ�ជរាៃចំបពាះ�រីវិតបបស្រ្រម្មរបស់ខ្លួៃពួ្រប្ៃឹងបកតៀមខ្លួៃ

ោៃោ៉ាងកបបសើរបដើម្រីបបកមើបោយអស់ពរី«ចិត្អស់ពរីពលំអស់ពរី្ ំៃិតបហើយអស់ពរី្ររាលាំង»របស់ពួ្រប្»(្.ៃិងស.៤:២)។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាៃរីនហវទរី២៤:១9–២៦ៃិងអាលរា៉ា១7:២–៣,9,២៦:១១–១៣,រ២9:១០។

• សូមសិ្រសាវីបដអូរបស់ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា«Becoming a Missionary»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ៤៤–៤7។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Becoming a Missionaryភា្១»(នាទរីទរី២:២៦)ៃិង«Becoming a Missionaryភា្២»(នាទរីទរី១:០១វីបដអូ

ខ្រីដ្រកសង់បចញពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់ថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណាEnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ៤៤–៤7)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រlds.
org/media-library។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Stay within the Lines»(៥:១០)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រyouth.lds.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and Go to Work»(២:០៤)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រ

LDS.org។

• សូមបរៀបចំក្រោសថច្រថដលរាៃចំណងប�ើងថា«បោលបំណងរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា»ថដលរាៃបៅចុងបមបរៀៃបៃះ។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

ការកាលា�ជាអ្ក្្្សេ្្សា�សាសនា

សូមចាប់បផ្ដេើមបមបរៀៃបោយសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្ររំពឹងថារបបៀបរស់បៅរបស់អ្ន្រៃឹង្ លាស់បដេចូរោ៉ាងដូចបមដេចខ្ះបៅបពលអ្ន្រចាប់បផ្ដេើមរោរបបកមើរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?

• បតើអ្ន្រអាចប្វើអវរីខ្ះនាបពលបៃះបដើម្រីបកតៀមខ្លួៃសករាប់រោរ្លាស់បដេចូររបបៀបរស់បៅទាំងបនាះ?

សូមោ្រ់បង្ហាញបហើយឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឬបង្ហាញវីបដអូ

ខ្រីអំពរីបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍បនាះ។សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាថអលបឌើរថបដណាោៃរាៃកបសាសៃ៍បៅរោៃ់ពួ្រយុវ�ៃបៅ្រ្ននុងសម័យកប�ុំបពវ�ិតភាពនៃ

សៃ្និសរីទទូបៅ្រដេរី្រ៏បោលរោរណ៍ថដលបលា្របបកងៀៃបៃះអៃុវត្ចំបពាះពួ្រយុវនារីថដរ។

«បៅបពលកប�ុំជាមួយសរា�ិ្រយុវវ័យនៃសាសនាចក្រ�ុំវិញពិ្ពបលា្រខញនុំថតងអប្ជើញអ្ន្រថដលម្រចូលរួមឲ្យសួរសំណួរ។សំណួរមួយថដលខញនុំថតង

កតូវោៃសួរជាញឹ្រញាប់បំផ្ុតបោយយុវ�ៃបនាះ្ ឺ៖‹បតើខញនុំអាចប្វើដូចបមដេចបដើម្រីបរៀបចំខ្លួៃឲ្យរាៃកបសិទ្ធភាពបំផ្ុតបដើម្រីបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាបពញបរា៉ាង?›សំណួរដ៏បសាមាះកតង់ថបបបៃះ្ួរថតកតូវោៃបឆ្ើយបោយយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់។

«ប្អចូៃកបុសជាទរីកសឡាញ់របស់ខញនុំបអើយបរឿងដ៏សំខាៃ់ថតមួយ្ ត់ថដលប្អចូៃៗអាចប្វើបដើម្រីបរៀបចំខ្លួៃសករាប់រោរបៅបបកមើមួយបនាះ្ ឺការដប្រកាលា�

ជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពរីមុៃអ្ន្រយចញ យៅបបស្រ្រម្ម។សូម្រត់ចំណាំថាបៅ្រ្ននុងចបម្ើយរបស់ខញនុំខញនុំោៃសងកត់្ងៃៃ់បលើការដប្រកាលា�ខាលាំងជាង

ការយចញ យៅ ។ខញនុំសូមពៃ្យល់ថាបតើបនាះរាៃៃ័យដូចបមដេច។
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«បៅ្រ្ននុងវា្រ្យសព្ទជាកបនពណរីរបស់សាសនាចក្របយើងបយើងថតងៃិោយអំពរីការយៅកពះវិហារការយៅកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងការយៅបបស្រ្រម្ម។ខញនុំសូមថណនាំ

បោយមុឺងរា៉ាត់ថាទរាលាប់ដ៏សមសួៃរបស់បយើងថដលសងកត់្ងៃៃ់បលើការយៅបនាះោៃបមើលរំលងអត្ថៃ័យដ៏បពញបលញរបស់វា។

«បញ្ហាបនាះ្ ឺមិៃថមៃរោរបៅកពះវិហារបនាះបទផ្្ទនុយបៅវិញ្ ឺជារោរថាវាយបង្គំៃិងរោររំឭ្របសច្រដេរីសញ្ញាបៅបពលបយើងបៅចូលរួមកពះវិហារ។បញ្ហាបៃះ្ ឺមិៃថមៃ

រោរបៅឬរោរប្វើដំបណើររោត់កពះវិហារបរិសុទ្ធបនាះបទផ្្ទនុយបៅវិញ្ ឺជារោររាៃកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងចិត្របស់បយើងបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

ដំណា្រ់របស់កពះអរាចាស់។បញ្ហាបៃះ្ ឺមិៃថមៃរោរបៅបបស្រ្រម្មបនាះបទផ្្ទនុយបៅវិញ្ ឺជារោររោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបហើយបបកមើបពញមួយ�រីវិតរបស់បយើង

បោយអស់ពរីចិត្អស់ពរីពលំអស់ពរី្ ំៃិតបហើយអស់ពរី្ររាលាំង។វាអាចបៅរួចសករាប់យុវ�ៃរានា្រ់ថដលយចញ យៅបបស្រ្រម្មបហើយមិៃកាលា� ជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាបហើយបនាះពុំថមៃជាអវរីថដលកពះអរាចាស់សពវកពះទ័យឬជាអវរីថដលសាសនាចក្រកតូវរោរបនាះបទ។

«បសច្រដេរីសង្ឹមដ៏បសាមាះអស់ពរីចិត្របស់ខញនុំចំបពាះប្អចូៃយុវ�ៃរានា្រ់ៗ្ ឺថាប្អចូៃៃឹងមិៃបចញបបស្រ្រម្មបោយង្យៗបនាះបទ—ផ្្ទនុយបៅវិញ្ ឺថាប្អចូៃៃឹងរោលាយជាអ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនារយៈបពលយូរពរីមុៃប្អចូៃោ្រ់ពា្រ្យបស្នើបចញបបស្រ្រម្មរបស់ប្អចូៃយូរពរីមុៃប្អចូៃទទួលរោរបៅឲ្យបបកមើពរីមុៃកតូវោៃថញ្របចញបោយកបធាៃបស្្ររបស់

ប្អចូៃៃិងពរីមុៃប្អចូៃចូលបៅ្រ្ននុងអិម.្រី.ស៊ី»(«Becoming a Missionary»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ៤៥)។

• បតើអវរីបៅថដលថអលបឌើរថបដណាោៃរាៃកបសាសៃ៍ជា្រិច្ចរោរដ៏សំខាៃ់បំផ្ុតថដលអ្ន្រអាចប្វើោៃបដើម្រីបកតៀមខ្លួៃសករាប់រោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្ម?(រោលាយជា

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារយៈបពលយូរមុៃបពលអ្ន្របចញបៅបបស្រ្រម្ម)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃថផ្្ន្របនាទាប់បទៀតនៃកបសាសៃ៍ដ្រកសង់របស់ថអលបឌើរថបដណាឬបង្ហាញវីបដអូខ្រីនៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍បនាះ៖

«កោ្រដណាស់ដំបណើររោរថកបរោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពុំតកមូវឲ្យយុវ�ៃពា្រ់អាវសក្រវាត់្របៅសាលារាល់ន្ងៃឬកតូវប្វើតាមបសច្រដេរីថណនាំ

របស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រ្ននុងរោរចូលដំបណ្រឬបករោ្រពរីដំបណ្របទាះជាឪពុ្ររាដាយភា្បកចើៃោំកទ្ ំៃិតថបបបនាះោ៉ាងណា្រ៏បោយ។បែុថៃ្អ្ន្រ

អាចពកងរី្របំណងកោថានារបស់អ្ន្របដើម្រីបបកមើដល់កពះ[សូមបមើល្.ៃិងស.៤:៣]បហើយអ្ន្រអាចចាប់បផ្ដេើម្ ិតដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ិត

អាៃអវរីថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាៃអ្ិសាឋាៃដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអ្ិសាឋាៃៃិងទទួលអារម្មណ៍ដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទទួល។

អ្ន្រអាចបចៀសវាងពរីឥទ្ធិពលខាងបលា្រិយថដលបណាដាលឲ្យកពះវិញ្ញាណោងបចញបហើយអ្ន្រអាចរី្រចបកមើៃបោយទំៃុ្រចិត្្រ្ននុងរោរសារល់ៃិង

បឆ្ើយតបចំបពាះរោរបំផ្ុសនានាខាងកពះវិញ្ញាណ។មួយបនាទាត់មដេងៗៃិងមួយសិរោខាបទមដេងៗបៃ្ិចឯបៃះបៃ្ិចឯបនាះបនាះយូរៗបៅអ្ន្រអាច

រោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលអ្ន្រសង្ឹមចង់ថកបរោលាយៃិងជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលកពះអង្គសប្ង្រះរំពឹងចង់ោៃ»(«Becoming a 
Missionary»ទំព័រ៤៥–៤៦)។
បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បោងតាមថអលបឌើរថបដណាបតើអ្ន្រអាចថកបរោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពរីមុៃចូលបៅម�្មណ្ឌលបំពា្រ់បំបែៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាតាមរបបៀបណា?

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆ្ើយសូមសរបសរបសច្រដេរីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ខញនុំអាចរោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃនាបពលឥ�ចូវបៃះតាមរបបៀបថដលខញនុំ្ ិត

ទទួលអារម្មណ៍ៃិងកបកពឹត្។បដើម្រីបង្ហាញបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅអាលរា៉ា១7:២–៣,9,១១រួចពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពិពណ៌នាអំពរីបុកតា

របស់មែូសាយថដលបបកមើបបស្រ្រម្មដល់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឮៗខណៈបពលសិស្សដនទបទៀតអាៃតាមបោយថសវងរ្រអវរីថដលបុកតា

របស់មែូសាយោៃប្វើបដើម្រីបកតៀមខ្លួៃបៅបបកងៀៃបោយរាៃអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាច។បនាទាប់ម្រសួមសួរសិស្ស៖

• បតើបុកតារបស់មែូសាយោៃប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីបកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃបោយរាៃអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាច?

• បតើអ្ន្រថដលបកតៀមប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើតាម្ ំរូនៃបុកតារបស់មែូសាយបៅបពលពួ្រប្បកតៀមខ្លួៃថកបរោលាយជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃតាមរបបៀប

ណា?

សុមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ១៣9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីបរី។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម

បៃះ៖

• បោងតាមសំបុកតបៅឲ្យបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃរំពឹងឲ្យលះបង់អវរីខ្ះចំបពាះកពះអរាចាស់ៃិងបតើពួ្រប្កតូវទុ្របចាលអវរី

បៅមួយថ�្រសិៃ?

• បតើឧទាហរណ៍នៃ«្រិច្ចរោរ្ ទាល់ខ្លួៃ»ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃបស្នើឲ្យទុ្របចាលមួយថ�្រសិៃបៅបពលពួ្រប្ចាប់បផ្ដេើមរោរបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាបនាះរាៃអវរីខ្ះ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃពរតាមរយៈរោរលះបង់បដើម្រីបបកមើកពះបៅបពលណាខ្ះ?

បរៀៃសូកតបោយកពះវិញ្ញាណ។បៅបពលកពះវិញ្ញាណរាៃវត្រាៃបៅបពលបបកងៀៃបនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងនាំយ្រសារលិខិតបៅរោៃ់ដួងចិត្របស់អ្ន្របរៀៃកពមទាំង

�ួយពួ្រប្អៃុវត្បោលរោរណ៍ទាំងឡាយបោយ្ ទាល់កសបតាមតកមូវរោរៃិងរោលៈបទសៈ្ ទាល់ខ្លួៃ(សូមបមើលៃរីនហវទរី២៣៣:១)។អ្ន្រអាច�ួយសិស្សបរៀៃសូកត

បោយកពះវិញ្ញាណបហើយអៃុវត្បោលរោរណ៍ទាំងឡាយបោយរោរបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យ(១)យ្រចិត្ទុ្រោ្រ់រោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើអវរីថដលពួ្រប្្រ្រួល អារម្មណ៍្រ្ននុង

ថានា្រ់ឲ្យោៃបកចើៃជាងអវរីថដលពួ្រប្ប�ើញឬសាដាប់ឮរួច(២)ប្វើតាមអវរីថដលពួ្រប្ទទួលអារម្មណ៍បនាះ។



33

រោរបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

បនាទាប់ម្រសូមផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សពិចារណាបហើយសរបសរចបម្ើយចំបពាះសំណួរទាំងឡាយោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្។សូមបលើ្រ

ទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យសរបសរជាពិបសសថាបតើពួ្រប្ទទួលអារម្មណ៍ោ៉ាងដូចបមដេចបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទា្រ់ទងម្ររោៃ់ពួ្រប្បោយ្ ទាល់។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើ្រិច្ចរោរអវរីខ្ះថដលអ្ន្រអាចប្វើនាបពលឥ�ចូវបៃះបដើម្រីចាប់បផ្ដេើម្ ិតទទួលអារម្មណ៍បហើយកបកពឹត្ដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?

• បតើអ្ន្រអាចបកតៀមខ្លួៃទុ្របចាល្រិច្ចរោរ្ ទាល់ខ្លួៃបៅមួយថ�្រសិៃបហើយលះបង់បពលបវលាៃិងរោរយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់របស់អ្ន្របដើម្រីបបកមើកពះអរាចាស់តាមរបបៀប

ណា?

• បតើរោរប្វើ្រិច្ចរោរទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្របកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃបោយរាៃអំណាចៃិងសិទ្ធិអំណាចដូចជាបុកតារបស់មែូសាយោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យសរបសរបោលបៅជា្រ់លា្រ់ៗោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរបស់ពួ្រប្។បោបល់នានាអាចរួមប្្ចចូលទាំងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

បរៀងរាល់ន្ងៃអ្ិសាឋាៃបរៀងរាល់កពឹ្រៃិងលាងាចចូលរួមរាល់រោរកប�ុំរបស់សាសនាចក្រចូលដំបណ្រពរីមុៃបរា៉ាង១០:៣០យប់បហើយបករោ្រពរីដំបណ្របៅបរា៉ាង៦:៣០

លះបង់រោរបកបើកោស់ឧប្ររណ៍បអ�ិចកតូៃិ្របែុថៃ្ពយាោមបោរពកបតិបត្ិតាមកពះប្្ញត្ិឲ្យោៃរោៃ់ថតបកចើៃ។

បទោឋាៃនៃភាេសក្្តិសេ

សូមសរបសរពា្រ្យ«ល្រ្ខខណ្ឌទុ្រជាមុៃ»បៅបលើរោដារបខៀៃរួចឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីសាថាៃភាពថដលល្រ្ខខណ្ឌទុ្រជាមុៃនានារាៃភាពចាំោច់។សូមផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យ

សិស្សបៃ្ិចបដើម្រីថសវងរ្រ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:7៤ៃូវល្រ្ខខណ្ឌទុ្រជាមួយចំៃួៃសករាប់រោរបបកមើបបស្រ្រម្ម។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃឱវាទដល់អ្ន្រប្វើរោរបៅ្រ្ននុងៃ្រកទង់ឲ្យប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីបកតៀមខ្លួៃកបរោសដំណឹងល្អ?(ថញ្រខ្លួៃជាបរិសុទ្ធ�កមះចិត្ពួ្រប្ឲ្យោៃបរិសុទ្ធ

បហើយលាងនដរបស់ពួ្រប្ឲ្យក�ះសាអាត)។

• បតើរោរថញ្រខ្លួៃជាបរិសុទ្ធរាៃៃ័យដូចបមដេច?(្ឺរោររាៃភាពសាអាតស្អំរាៃភាពស្រដេិសមទទួលោៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

• បតើបោលរោរណ៍អវរីអំពរីអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៨៨:7៤?(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆ្ើយសូមសរបសរ

បសច្រដេរីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖កពះអរាចាស់កតាស់បង្រប់ពួ្រអ្ន្របបកមើកទង់ឲ្យរាៃភាពសាអាតស្អំ)។

បដើម្រីពៃ្យល់ថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវរាៃភាពសាអាតស្អំៃិងភាពស្រដេិសមបដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្មរាៃៃ័យដូចបមដេចបនាះសូមោ្រ់បង្ហាញរោរដ្រកសង់បចញពរី

សុៃ្ទរ្រថាថដលោៃផ្ដេល់បោយថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«្រ្ននុងនាមជាសាវ្ររានា្រ់របស់កពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទខញនុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្ន្រចាប់បផ្ដេើមនាបពលឥ�ចូវបៃះ—្ឺយប់បៃះ—បដើម្រីរាៃភាពស្រដេិសម

បពញបលញៃិងទាំងកសុង។ចូរសបកមចចិត្បហើយតាំងចិត្ចំបពាះខ្លួៃៃិងចំបពាះកពះថាចាប់ពរីបពលបៃះតបៅអ្ន្រៃឹងពយាោមោ៉ាងឧសសាហ៍បដើម្រី

រ្រសាចិត្នដៃិង្ំៃិតរបស់អ្ន្រឲ្យោៃបរិសុទ្ធបហើយបចញពរីអំបពើរំលងខាងសរីល្ម៌ក្ប់កបប្ទ។ចូរសបកមចចិត្បចៀសវាងបចញពរីរោរណ៍

អាសកោមដូចជាអ្ន្របចៀសវាងបចញពរីបរា្បបញ្ឆោតដ៏អាក្រ្រ់ដូបចានាះថដរដ្ិតវា្ ឺថបបបនាះថមៃ។ចូរសបកមចចិត្ឲ្យោច់កស�ះបៅឲ្យឆ្ងាយពរីោរី

បក្ឿងកសវឹងៃិងថានាំបញៀៃខុសចបាប់ក្ប់កបប្ទ។ចូរសបកមចចិត្ឲ្យរាៃភាពបសាមាះកតង់។ចូរសបកមចចិត្ប្វើជាពលរដ្ឋដ៏ល្អបហើយរស់បៅតាមចបាប់

្ូមិោល្រ្ននុងកបបទសថដលអ្ន្ររស់បៅ។ចូរសបកមចចិត្ថាចាប់ពរីយប់បៃះបៅអ្ន្រៃឹងមិៃបង្ខចូចរូបរោយឬបកបើកោស់ភាសាថដលបកោតកោតបហើយ

មិៃស្រដេិសមជាអ្ន្ររោៃ់បពវ�ិតភាពប�ើយ»(«The Greatest Generation of Missionaries»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០២ទំព័រ

៤7)។

សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រី�ួយសិស្សវិភា្បលើដំបូនាមាៃរបស់ថអលបឌើរោ�ឺដ៖

• បតើកពះប្្ញត្ិណាខ្ះថដលថអលបឌើរោ�ឺដោៃបលើ្រប�ើងជាពិបសសថដលអ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ួរថតបោរពកបតិបត្ិ?

• បតើរោរប្វើឲ្យចិត្នដៃិង្ំៃិតរបស់អ្ន្រ«បចញពរីអំបពើរំលងខាងសរីល្ម៌ក្ប់កបប្ទ»រាៃៃ័យដូចបមដេច?(កបសិៃបបើចាំោច់អ្ន្រអាចបោងបៅ�ំពូ្របៅ្រ្ននុង

យដើម្ី ករាលាំង នន �ុវជន[្រូៃបសៀវបៅឆ្នាំ២០១១ទំព័រ៣៥–៣7)។

• បហតុអវរីោៃបនាះជាបរឿងឈាលាសនវថដលកតូវបចៀសវាងបចញពរីរោរណ៍អាសកោមដូចជាអ្ន្របចៀសវាងបចញពរីបរា្បបញ្ឆោតដ៏អាក្រ្រ់ដូបចានាះថដរបហើយបតើរោរបចៀសវាងពរី

រោរណ៍អាសកោមអាច�ួយអ្ន្រ្ ិតទទួលអារម្មណ៍បហើយកបកពឹត្ដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមបង្ហាញវីបដអូ«Stay within the Lines»(៥:១០)បដើម្រី�ួយសិស្សសារល់បសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃរោររាៃភាពស្រដេិសមបដើម្រីបបកមើ

បបស្រ្រម្ម។មុៃៃឹងបង្ហាញវីបដអូបៃះសូម្ ិតដល់រោរពិភា្រសាអំពរីមូលបហតុថដលថខ្សបនាទាត់កពំថដៃរាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះ្ររីឡាមួយចំៃួៃ។សូមពិភា្រសា

អំពរីភាពខុសោនារវាង«្រ្ននុងថខ្សកពំថដៃ»ៃិង«បករៅថខ្សកពំថដៃ»ៃិងរបបៀបថដលថខ្សបនាទាត់កពំថដៃរាៃឥទ្ធិពលបលើស្រម្មភាពរបស់្ររីឡា្ររ្រ្ននុងបពលកប្រួត។សូម

កោប់សិស្សថាថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីអត្ថៃ័យនៃរោរស្ថិតបៅ្រ្ននុងថខ្សបនាទាត់ខាងវិញ្ញាណពរីមុៃបចញ

បបស្រ្រម្ម។
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រោរបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបមើលវីបដអូរួចបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើ«រោរសិ្ថតបៅ្រ្ននុងថខ្សបនាទាត់»ៃិងរោរបកតៀមខ្លួៃបបកមើបបស្រ្រម្មរាៃទំនា្រ់ទំៃងោ៉ាងដូចបមដេច?

• ថអលបឌើរហូ�ិៃោៃសុំឲ្យក្រុម្ររីឡារបស់កពះអរាចាស់ស្ថិតបៅ្រ្ននុងក្រុមបហើយ្រុំបចញបៅ«បករៅថខ្សកពំថដៃ»។បតើរោរណ៍បៃះរាៃអត្ថៃ័យោ៉ាងណាចំបពាះ

អ្ន្រ?

• បហតុអវរីោៃជារោរមិៃថកបចិត្ពរីអំបពើោបពរីអតរីតរោលរារាំងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពរីរោរ�ួយោ៉ាងរាៃកបសិទ្ធភាពដល់មៃុស្សទូបៅឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ?

សូមផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សពិចារណាបៃ្ិចអំពរី្រកមិតនៃភាពស្រដេិសម្ ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្បដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្ម។សូមពៃ្យល់សិស្សថាកបសិៃបបើពួ្រប្រាៃ្រងវល់

អំពរីភាពស្រដេិសមរបស់ខ្លួៃពួ្រប្្ ួរថតថសវងរ្ររោរដឹ្រនាំបោយរោរអ្ិសាឋាៃបហើយពិភា្រសាអំពរី្រងវល់បនាះជាមួយប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខា។

ការគត្ៀេខលៃលួៃខាងរាងកា�ៃិងស្ិអារេ្មណ៍

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ្ននុងឆ្នាំ២០០២រួចឲ្យសិស្សអាៃវាបោយបសងៃៀមសាងាត់៖ឬសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រដេរី

ថ្្ងរោរណ៍បនាះឮៗ។

«រោរបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយបពញបរា៉ាង្ឺជាឯ្រសិទ្ធិមួយសករាប់អ្ន្រថដលកតូវោៃបៅតាមរយៈរោរបំផ្ុស្ំៃិតដល់កបធាៃនៃសាសនាចក្រ។ប៊ីស្សពៃិងកបធាៃ

បស្្ររាៃរោរទទួលខុសកតូវដ៏្ ំ្រ្ននុងរោរ្រំណត់ពរីភាពស្រដេិសមបង្ហាញអំពរីសរា�ិ្រថដលរាៃ្ ុណសម្ត្ិខាងវិញ្ញាណរូបរោយៃិងសតិអារម្មណ៍្រ្ននុងរោរបកតៀមខ្លួៃ

សករាប់រោរបបកមើដ៏ពិសិដ្ឋៃិងអ្ន្រថដលអាចកតូវោៃផ្ដេល់អៃុសាសៃ៍បោយពុំចាំោច់បកតៀមទុ្រជាមុៃ»(សារលិខិតពរី្ ណៈកបធាៃទរីមួយន្ងៃទរី១១ថខ្្នចូឆ្នាំ

២០០២)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បថៃ្ថមពរីបលើរោរបកតៀមខ្លួៃខាងវិញ្ញាណបហតុអវរីោៃជាបុ្្គលរានា្រ់កតូវបកតៀមខ្លួៃខាងរូបរោយៃិងសតិអារម្មណ៍បដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្ម?

សូមបង្ហាញកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ដូចខាងបករោមរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់ឬបកចើៃអាៃវាឮៗ៖

«ហាត់ បប្ណ ជា ប្រចាំ ( រាល់ន្ងៃ ) ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថតអាចបដើរជាម្្យម១០្រី�ចូថមែកត្រ្ននុងមួយន្ងៃៃិង�ិះ្រង់១9្រី�ចូថមែកត្រ្ននុងមួយន្ងៃ។អ្ន្រថដល

បកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលពុំបដើរបៅបរៀៃឬបៅប្វើរោរឲ្យោៃបកចើៃជាងរោរ�ិះឡាៃបទបនាះៃឹងកបថហលជាចុ្រប�ើងបហើយប�ើងពងបៅបពលពួ្រប្

ចូលបៅ្រ្ននុងតំបៃ់បបស្រ្រម្ម។...អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលពុំរាៃរាងរោយរឹងរាំៃឹងអស់្ររាលាំងបោយសារ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាបហើយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាថដលហត់បៃឿយ្ឺរហ័សៃឹងោ្រ់ទឹ្រចិត្បហើយរាៃបញ្ហាថផ្្ន្រសុខភាពជាងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃរាងរោយរឹងរាំ។

«អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបោយបបងកើតទរាលាប់ហាត់កោណជាកបចាំ—បោយបដើររត់ឬ

�ិះ្រង់រយៈបពលមួយបរា៉ាងបរៀងរាល់ន្ងៃ។...

«សបរាក ឲ្យ ប្ន បគ្រ់បគ្ន់ ។បទាះជារោរទទួលទាៃដំបណ្ររាៃរោរ្លាស់បដេចូរ្រដេរីជាទូបៅយុវម�្ិមវ័យកតូវរោរសករា្រកោំពរីរបៅកោំបរីបរា៉ាង្រ្ននុងមួយន្ងៃ។ជាបរឿង

កបបសើរបំផ្ុតពួ្រប្្ ួរថតចូលដំបណ្របៅបរា៉ាង១០:៣០បៅ្រណាដាលអាធាកតបហើយបករោ្រពរីដំបណ្របៅបរា៉ាង៦:៣០បៅ៨:០០កពឹ្រ។រោរមិៃទាៃ់ចូលដំបណ្រ

រហូតដល់បរា៉ាង២:០០ឬ៣:០០កពឹ្របហើយសករា្ររហូតដល់បរា៉ាង១០:០០កពឹ្រៃឹងបៃ្សល់ទុ្រឲ្យប្រាៃអារម្មណ៍អស់្ររាលាំងក្ប់បពលបហើយចង់សករា្ររហូត

ដល់បរា៉ាង១២ន្ងៃកតង់។...អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតថដលថដលរាៃរោលវិភា្្រំណត់។ពួ្រប្ចូលដំបណ្របៅបរា៉ាង១០:៣០យប់បហើយបករោ្រ

ប�ើងបៅបរា៉ាង៦:៣០កពឹ្ររាល់ន្ងៃ។រោលវិភា្បៃះៃឹងរាៃរោរលំោ្របលើ្រថលងថតអ្ន្រថដលបកតៀៃខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាសុំាំៃឹងទរាលាប់កសបដៀងៃឹងបៃះ

ពរីមុៃរោរបៅឲ្យបបកមើ។

«្ររាលា្រ់ ្ររិយភាគ អាហារ ផ្ល់ សុខភាព ល្អ ។ផ្្ទនុយពរីរោររស់បៅបោយបរិបភា្អាហាររាៃសារជាតិសករៃិងខាលាញ់យុវវ័យ្ ួរថតបរៀៃចូលចិត្អាហាររាៃកបូបតអ៊ីៃៃិង

សនសដូចជាសាច់រាៃជាតិខាលាញ់តិចទឹ្របោះ�ូរបថៃ្ៃិងថផ្្ប�ើជាបដើម។មយា៉ាងបទៀតរោរទទួលទាៃប្ស�ជៈថដលរាៃសារជាតិរោបូណាតបកចើៃជាង៣៤០ករោម

្រ្ននុងមួយន្ងៃ្រ៏ជាបរិរាណបលើសលប់ថដរ»(Donald B. Doty,«Missionary Health Preparation»Ensignថខមិនាឆ្នាំ២០០7ទំព័រ៦៤)។

• កបសិៃបបើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារានា្រ់មិៃរាៃសុខភាពរាងរោយរាំមួៃបទបនាះបតើរោរណ៍បៃះអាច�ះឥទ្ធិពលបលើភាពរី្រចបកមើៃនៃរោរង្រនដ្ូអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាៃិងសុខុរាលភាព្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបនាះោ៉ាងដូចបមដេច?

កំណត់ ចំណាំ ៖ �ុវមជ្ិមវ័� មួ� ចំនួន ពុំ អាច ្រយបមើ យ្រសកកម្ម យដើរ ផ្សពវផសា� ប្ន យដា�សារដត ្រញ្ហា រូ្រកា� ផ្ទូវចិត្ត ឬ សតិអារម្មណ៍ ។ �ុវជន និង �ុវនារី 

ទាំងយនះ អាច យធវើ ការគ្រ ផ្ល់ េត្ថប្រយយជន៍ ដល់ សាសនាចបក ោសយពញ ពិភពយលាក ជា េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា យសវាកម្ម សាសនាចបក ។ េ្នក អាច ជួ� សិស្ស យរៀន 

្រដន្ថម េំពី ឱកាស ទាំងយនះ យដា� ដណនាំ ពួកយគ េំពី កម្មវិធី េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា វ័� យក្មង សបរា្រ់ យសវាកម្ម សាសនាចបក យៅ យលើ យគហ្រំព័រ lds.org/ycsm ។

សូមឲ្យសិស្សស្ជឹង្ ិតបោយសាងាត់ៗៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រៃឹងកោប់អំពរីរោរបកតៀមខ្លួៃខាងរូបរោយបដើម្រីបបកមើបបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្រនាបពលបច្ចនុប្ៃ្នបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរាៃ្រិច្ចរោរមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលអ្ន្រអាចប្វើោៃបដើម្រីបកតៀមខ្លួៃបំបពញតាមតកមូវរោរខាងរូបរោយនៃបបស្រ្រម្មបពញបរា៉ាង?
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រោរបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យោ្រ់ថផ្ៃរោរចាប់បផ្ដេើមនាបពលឥ�ចូវបៃះបដើម្រីសករា្រឲ្យោៃក្ប់កោៃ់បរិបភា្អាហារថដលផ្ដេល់សុខភាពល្អបហើយហាត់កោណកបបោ�ៃ៍

ឲ្យពួ្រប្រាៃថាមពលខាងរូបរោយថដលកតូវរោរបដើម្រីបជា្�័យ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។កបសិៃបបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សសរបសរថផ្ៃរោររបស់ខ្លួៃោ្រ់

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ពៃ្យល់អំពរីថាបតើរាងរោយរាៃកបតិ្រម្មថបបណាចំបពាះស្រម្មភាពថដលបណាដាលឲ្យរាៃភាពតាៃតឹងខាងរូបរោយរាៃដូចជារោរប�ើងចុះ�បណដាើរបកចើៃ

ជាៃ់(ប្វើបបះដូងបលាតញាប់ដ្រដបងហើមញាប់ថប្របញើស�ឺសាច់ដុំជាបដើម)។សូមពៃ្យល់ថាភាពតាៃតឹងខាង រាងកា�្ឺកោៃ់ថតជាឧបស្្គមួយកបប្ទបែុបណាណះ

ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា�ួបកបទះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើរាងរោយៃិងអារម្មណ៍របស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃកបតិ្រម្មថបបណាចំបពាះភាពតាៃតឹងខាង សតិអារម្មណ៍ឬផ្ទូវចិត្តថដលជាលទ្ធផ្លម្រពរីឧបស្្គដ៏

លំោ្រៗឬបញ្ហាថដលប្រើតប�ើងបោយនចដៃ្យ?

សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងអស់�ួបកបទះៃឹងភាពតាៃតឹងថផ្្ន្រសតិអារម្មណ៍រាៃអារម្មណ៍ៃឹ្រផ្្ទះៃិងបរា�័យកពួយចិត្ឬអារម្មណ៍បផ្្សងបទៀតថដល

អាចោ្រ់បៃ្ទនុ្របលើពួ្រប្បហើយទាំងបៃះ្ ឺជាបរឿង្ ម្មតា្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

សូមបង្ហាញវីបដអូ«Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and Go to Work»(២:០៤)។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យ

ទស្សនាថសវងរ្រមូលបហតុថដលកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្្រីោៃរាៃអារម្មណ៍ោ្រ់ទឹ្រចិត្្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារានា្រ់្រ្ននុងកបបទសអង់ប្្ស។

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើមូលបហតុអវរីខ្ះថដលបណាដាលឲ្យកបធាៃហុិង្្រីរាៃអារម្មណ៍ោ្រ់ទឹ្រចិត្បនាទាប់ពរីោៃបៅដល់តំបៃ់បបស្រ្រម្ម?

• បតើកបធាៃហុិង្្រីោៃប្វើដូចបមដេចថដលោៃ�ួយបលា្រយ្រ�្នះបលើរោរោ្រ់ទឹ្រចិត្បនាះោៃ?

សូមពៃ្យល់សិស្សថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដ៏បឆ្នើមៗមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោៃ�ួបកបទះៃឹងរោរោ្រ់ទឹ្រចិត្ចំថណ្រអ្ន្រខ្ះបទៀត�ួបឧបស្្គ្រ្ននុងរោរង្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនារបស់ខ្លួៃ។សូមសរបសរបសច្រដេរីបោងកពះ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បយបររា១:៤–9,អាលរា៉ា១7:៥,២៦:២7ៃិងមែូបស៦:៣១–៣២។

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយបហើយអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់បោយថសវងរ្រឧបស្្គនានាអំពរីបុ្្គលរានា្រ់ៗថដលពួ្រប្អាៃបនាះោៃរាៃបហើយ�ួបកបទះ។

បៅបពលសិស្សបឆ្ើយសូម្ ិតដល់រោរសបង្ខបចបម្ើយរបស់ពួ្រប្ោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ៖

បយបររា១:៤–9។បយបររាោៃខាលាចថាកបជា�ៃៃឹងមិៃសាដាប់តាមោត់ប�ើយដ្ិតោត់បៅប្រ្មងណាស់។

អាលរា៉ា១7:៥,២៦:២7។អាំមែូៃៃិងមិត្្្រដេិផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់ោត់ោៃរងទុ្រ្ខថផ្្ន្ររាងរោយៃិងអារម្មណ៍។ពួ្រោត់រាៃ�ំងឺធាលា្រ់ទឹ្រចិត្បហើយបកមុង

ៃឹងបោះបង់រោរង្របចាល។

មែូបស៦:៣១–៣២។បអណុ្រោៃោរម្ថាៃឹងោមាៃៃរណាសាដាប់ោត់ប�ើយដ្ិតោត់ៃិោយពុំោៃល្អបហើយបៅប្រ្មងបព្រ។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះបចញពរីដំបណើរបរឿងទាំងបរីបៃះអំពរីបញ្ហាខាងសតិអារម្មណ៍្រ្ននុងរោរផ្្សពវផ្សាយដំណឹងល្អ?(បពលសិស្សបឆ្ើយតបបនាះអ្ន្រអាចចង់សរសរ

ចបម្ើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ៖បញ្ហាថផ្្ន្ររាងរោយៃិងថផ្្ន្រសតិអារម្មណ៍្ ឺជាបរឿង្ម្មតាមួយ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

• បតើអ្ន្ររាៃ្ ំៃិតអវរីខ្ះបៅបពលោៃអាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ថដលកោប់ថាបញ្ហាខាងរាងរោយៃិងខាងសតិអារម្មណ៍្ ឺជាបរឿងធម្មរាមួយ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនា?

• បតើរោរដឹងថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងអស់�ួបកបទះៃឹងឧបស្្គនានារាៃអាៃុភាពបលើរបបៀបថដលអ្ន្របកតៀមខ្លួៃបបកមើោ៉ាងដូចបមដេច?

សូម�ួយសិស្សយល់ថាបស្ទើរថតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងអស់�ួបកបទះៃឹងបញ្ហាថផ្្ន្រសតិអារម្មណ៍ៃិងរាងរោយ។បហតុដូបចានាះបហើយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

្ួរថតបរៀៃអំពរីរបបៀបបៃ្ថយភាពតាៃតឹងបៅតាមរបបៀបដ៏កបបសើរៃិងសមរម្យ្រ្ននុងបបស្រ្រម្ម។ជាញឹ្រញាប់របបៀបដ៏កបបសើរបដើម្រីបៃ្ថយភាពតាៃតឹងថដលរាៃ

កបសិទ្ធភាពបៅបករៅបបស្រ្រម្មរាៃដូចជាចំណាយបពលបៅថតឯងសាដាប់ចបកមៀងឬបលង្ររីឡាពុំអាចកបកពឹត្បៅោៃសករាប់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបៅតាមថបបបទ

ទាំងកសុងប�ើយ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថតបរៀៃបៃ្ថយភាពតាៃតឹងបៅតាមរបបៀបថដលសមកសបបៅៃឹងចបាប់បបស្រ្រម្ម។

ក្រុមតូចៗ។រោរង្រជាក្រុមរាៃកបសិទ្ធភាពរោៃ់ថតខាលាំងបៅបពលរាៃមៃុស្សមិៃបកចើៃជាងបួៃនា្រ់្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗ—បកពាះរោរប្វើដូចបៃះបលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យសរា�ិ្រ

ក្រុមរានា្រ់ៗរួមចំថណ្រ។រោរចាត់ឲ្យរាៃអ្ន្រដឹ្រនាំក្រុមរានា្រ់សករាប់ក្រុមៃរីមួយៗ្រ៏នាំបៅរ្របជា្�័យដ៏្ ំថដរ។អ្ន្រដឹ្រនាំក្រុមអាចបលើ្រទឹ្រចិត្សរា�ិ្រក្រុមរានា្រ់ៗ

ឲ្យរួមចំថណ្របហើយធានាថាក្រុមបនាះបៃ្ប្វើ្រិច្ចរោររហូតដល់ចប់។

សូមបំថប្រសិស្សជាក្រុមតូចៗរួចថច្រក្រោស«តកមូវរោរនៃ�រីវិតរបស់អ្ន្រផ្សាយសាសនា»បៅឲ្យពួ្រប្។សូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗ(១)អាៃចំណុចបករោមចំណងប�ើង

«តកមូវរោរនៃ�រីវិតរបស់អ្ន្រផ្សាយសាសនា»ឮៗរួច(២)ពិភា្រសាថាបតើរោរដឹងអំពរីល្រ្ខខណ្ឌ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាច�ួយពួ្រប្បកតៀមខ្លួៃរោៃ់ថតកបបសើរ

ចំបពាះឧបស្្គទាំងឡាយ្រ្ននុង�រីវិតបបស្រ្រម្មោ៉ាងដូចបមដេច។

បនាទាប់ពរីក្រុមទាំងអស់ោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីអាៃៃិងពិភា្រសាបលើចំណុចបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សបួៃកោំនា្រ់ថច្រចាយចំណុចសំខាៃ់មួយចំៃួៃថដលក្រុម

របស់ខ្លួៃោៃពិភា្រសា។បនាទាប់ម្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់ចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីអាៃបហើយពិភា្រសាអំពរីចំណុចបករោយម្របទៀតបលើក្រោសថច្របករោមចំណងប�ើង
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រោរបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

ថា«Adjusting to New Experiences»រួចពិភា្រសាថាបតើរោរយល់អំពរីដំណា្រ់រោលនៃរោរសកមបខ្លួៃអាច�ួយសិស្សបៅបពលពួ្រប្ចូលបៅ្រ្ននុងអិម.្រី.ស៊ី

ោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

ង្ក្គៅរក្តេះអរាចាស់គែើេ្ដីបាៃជំៃួ�្ តាំងៃឹងឧបសគ្គនានា

បដើម្រីបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យចាប់បផ្ដេើម្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងទប់ទល់ៃឹងឧបស្្គនានាបៅបពលពួ្រប្�ួបកបទះ្រ្ននុងតំបៃ់បបស្រ្រម្មសូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវោៃ

រាៃអារម្មណ៍បរា�័យៃិងោ្រ់ទឹ្រចិត្ជាខាលាំងបហើយោៃចារអំពរីអវរីថដលបលា្រោៃប្វើបដើម្រីយ្រ�្នះបលើអារម្មណ៍ទាំងបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃរីនហវទរី២

៤:១7–១9ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើពា្រ្យឬឃ្លាអវរីខ្ះថដលៃរីនហវោៃបកបើបដើម្រីពិពណ៌នាអំពរីលទ្ធផ្លម្រពរីភាពទៃ់បខសាយរបស់បលា្រ?

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាៃរីនហវទរី២៤:១9–២៦បោយថសវងរ្រ្រិច្ចរោរទាំងឡាយថដលោៃ�ួយៃរីនហវយ្រ�្នះបលើអារម្មណ៍ោ្រ់ទឹ្រចិត្របស់បលា្រ។បនាទាប់ម្រសូម

សួរ៖

• បតើឃ្លាអវរីខ្ះថដលៃរីនហវោៃបកបើបដើម្រីពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលបលា្រយ្រ�្នះបលើអារម្មណ៍អាក្រ្រ់ដ៏្ ងៃៃ់្ងៃរបនាះ?(សិស្ស្ ួរថតបង្ហាញថាៃរីនហវោៃទុ្រចិត្បលើ

កពះអរាចាស់[សូមបមើលខទរី១9]បលា្រោៃចាំអំពរីអវរីថដលកពះអរាចាស់ោៃប្វើសករាប់បលា្ររោលពរីមុៃ[សូមបមើលខទរី២០–២៣]បលា្រោៃអ្ិសាឋាៃោ៉ាង

ខាលាំង[សូមបមើលខទរី២៤]បហើយបលា្រោៃចាំអំពរីបសច្រដេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់[ខទរី២៦])។

• បតើរោរចងចាំអំពរីកពះអរាចាស់ៃិងបសច្រដេរីសប្នុរសល្អរបស់កទង់ោៃ�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងបពលោ្រ់ទឹ្រចិត្ឬតាៃតឹងោ៉ាងដូចបមដេច?

• បៅបដើមបមបរៀៃបៃះបយើងោៃទទួលសារល់ថាវា្ ឺជាបរឿងម្្មតាថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវ�ួបកបទះៃឹងភាពតាៃតឹងថផ្្ន្រសតិអារម្មណ៍រាៃអារម្មណ៍ៃឹ្រផ្្ទះ

ៃិងបរា�័យកពួយចិត្ឬអារម្មណ៍បផ្្សងបទៀតថដលអាចោ្រ់បៃ្ទនុ្របលើពួ្រប្។សូម្ ិតអំពរីអវរីថដលៃរីនហវោៃចារបៅ្រ្ននុងៃរីនហវទរី២៤:១9–២៦បតើបោបល់

ដូចបមដេចខ្ះថដលអ្ន្រៃឹងផ្ដេល់ដល់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដល�ួបកបទះៃឹងអារម្មណ៍កបប្ទបៃះ?(សូម�ួយសិស្សថសវងរ្របោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមរួច្ ិត

ដល់រោរសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បៅបពលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទុ្រចិត្បលើកពះអរាចាស់បនាះកពះអរាចាស់អាច�ួយពួ្រប្ឲ្យបំបពញតាមល្រ្ខខណ្ឌខាងរាងរោយ

ៃិងខាងសតិអារម្មណ៍្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃ)។

សូម្ ិតដល់រោរថច្រចាយបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ខញនុំពុំប�ឿថា្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាជា្រិច្ចរោរង្យកសួលប្វើបនាះបទរោរថកបចិត្ប�ឿ្រ៏ដូបចានាះថដររោររ្រសាឲ្យស្រម្ម្រ៏ដូបចានាះថដរបហើយរោរបៃ្រាៃ

ភាពបសាមាះកតង់្រ៏ដូបចានាះថដរ។ខញនុំប�ឿថាវាតកមូវឲ្យរាៃរោរខិតខំខ្ះថដលបចញពរី�បករៅពរីនៃកពលឹងរបស់បយើង។

«រោលកទង់ោៃោងបៅមុខបៃ្ិចបទៀតបៅរាកតរីបនាះកទង់ទរាលា្រ់អង្គលុតកពះ�ង្គ្កាប់កពះ្្្រ្ចុះកពះបលាហិតហូរបចញតាមរៃ្ធបញើសបហើយ

អ្ិសាឋាៃថា‹អ័បបាកពះវរបិតាបអើយ(ឪពុ្រ)បបើថពងបៃះអាចយ្របចញោៃសូមយ្របចញពរីទូលបង្គំផ្ង›[សូមបមើលរា៉ា្រុស១៤:៣៦]បករោយ

ម្របយើងដឹងបោយមិៃសង្ស័យថាបសច្រដេរីសប្ង្រះពុំថមៃជាអវរីមួយបលងបសើចឬង្យទទួលោៃបនាះបទ។កបសិៃបបើអ្ន្រឆងៃល់ថាបហតុអវរីោមាៃ

មប្យាោយណាង្យកសួលជាងបៃះអ្ន្រ្ ួរថតចងចាំថាអ្ន្រមិៃថមៃជាមៃុស្សទរីមួយបទថដលសួរសំណួរបនាះ។រាៃមៃុស្សល្រីលបាញៃិងអសាចារ្យខាលាំងោៃសួរសំណួរ

បនាះយូរោរម្របហើយថាបហតុអវរីោៃជាោមាៃមប្យាោយង្យកសួលជាងបៃះ។

«ដង្វាយ្ួៃៃឹង�ួយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលកបថហលជាបកចើៃជាង�ួយសាសនា្ៃ់រោរីបៅបទៀត។បៅបពលអ្ន្ររាៃបញ្ហាបៅបពលអ្ន្រកតូវប្បដិបស្បៅ

បពលអ្ន្រកតូវប្បសាដាះោ្រ់បហើយបបណដាញបចញៃិងរោលាយបៅជាទរីបដៀលបត្មះៃិងទរីដំបណៀលបនាះអ្ន្រ្រំពុង�ួបកបទះៃឹងបរឿងដូចោនាថដលមៃុស្សដ៏អសាចារ្យបៅបលើ

បលា្របៃះោៃ�ួបកបទះថដរជាបុ្្គលថដលរាៃ�រីវិតបរិសុទ្ធៃិងក្ប់ល្រ្ខណ៍។អ្ន្ររាៃបហតុផ្ល្រ្ននុងរោររាៃទំៃុ្រចិត្ថ្មទាំងរាៃអំណរ្ុណថដលកពះរា�បុកតា

នៃកពះដ៏រាៃកពះ�ៃ្មរស់កជាបរាល់ទុ្រ្ខកពួយៃិងបសច្រដេរីបវទនារបស់អ្ន្រ។មប្យាោយថតមួយ្ ត់បៅរ្របសច្រដេរីសប្ង្រះ្ឺតាមរយៈសួៃចបារថ្តបសរា៉ាៃរីបហើយបៃ្

បៅរោល់វាែរី។មប្យាោយថតមួយ្ ត់បៅរ្រភាពអស់្រល្ជាៃិច្ច្ ឺតាមរយៈកទង់—ថដលជារាោ៌ាជាបសច្រដេរីពិតៃិងជា�រីវិត»(«Missionary Work and the 
Atonement»Ensignថខមិនាឆ្នាំ២០០១ទំព័រ១៥)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បោងតាមថអលបឌើរហូ�ិៃបតើរាៃបហតុផ្លអវរីខ្ះថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវរាៃទំៃុ្រចិត្អំ�នុងបពល�ួបបញ្ហា?

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលកប�មមុខៃឹងរោលៈបទសៈលំោ្រៗ្រ្ននុងតំបៃ់បបស្រ្រម្មពួ្រប្្ ួរថតចងចាំថារោរង្រថដលពួ្រប្្រំពុងប្វើបនាះ្ឺ�ួយនាំមៃុស្សទូបៅ

ម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមសរបសរបសច្រដេរីបោងកពះ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អាលរា៉ា២៦:១១–១៣,២9:១០ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

១៨:១៥–១៦។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោ្រ់បវៃោនាអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះឮៗខណៈសិស្សដនទបទៀតអាៃតាមបោយថសវងរ្រថាបតើវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃោ៉ាង

ដូចបមដេចអំពរី�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយរោរយល់ដឹងបហើយបនាទាប់ម្រសូមអះអាងដល់ពួ្រប្ថាបទាះជារោរបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

បពញបរា៉ាង្ឺជារោរង្រដ៏លំោ្របហើយបពលខ្ះរាៃរោរោ្រ់ទឹ្រចិត្ោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលអ្ន្រប្វើរោរបដើម្រីនាំមៃុស្សម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះកពះអរាចាស់

កបទាៃពរបយើងបោយៃូវបសច្រដេរីអំណរ។សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍កបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់រាៃបទពិបសា្ៃ៍អំពរីបោលរោរណ៍បៃះបហើយបនាះ។
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រោរបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

សូមបង្ហាញដល់សិស្សថាយូរៗមដេងពួ្រប្អាចៃឹងរាៃនដ្ូថដលរាៃបញ្ហាថផ្្ន្រសតិអារម្មណ៍ៃិងសុខភាពផ្្ចូវចិត្។បៅ្រ្ននុង្ររណរីបៃះពួ្រប្្ ួរថតសាដាប់បហើយបង្ហាញ

បសច្រដេរីកសឡាញ់បៅរោៃ់នដ្ូរបស់ខ្លួៃបកពាះឥរិោប្បកជាមថក�ងរបស់នដ្ូអាចចាំោច់្រ្ននុងរោរ�ួយោត់ឲ្យយ្រ�្នះបលើបញ្ហានានាោៃ។ពួ្រប្មិៃ្ ួរថណនាំថា

កបសិៃបបើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដល�ួបបញ្ហាបនាះរាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបនាះឧបស្្គរបស់ពួ្រប្ៃឹងរលាយសាបសូៃ្យបៅ។

សូមពៃ្យល់ផ្ងថដរថាឧបស្្គមួយចំៃួៃតកមូវឲ្យរាៃ�ំៃួយបថៃ្ថមពរីថានា្រ់ដឹ្រនាំបពវ�ិតភាពៃិងអ្ន្រ�ំនាញថផ្្ន្រសុខភាពផ្្ចូវចិត្បហើយថាបបស្រ្រម្មភា្បកចើៃបបងកើត

ឲ្យរាៃអ្ន្រ�ំនាញថផ្្ន្រសុខភាពផ្្ចូវចិត្សករាប់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដល�ួបបញ្ហាខាងសតិអារម្មណ៍ពិភា្រសាអំពរីសាថាៃភាពរបស់ខ្លួៃ

ជាមួយកបធាៃបបស្រ្រម្មបដើម្រីសបកមចថាបតើ�ំៃួយថបបណាថដលសមរម្យ។

បដើម្រី�ួយសិស្សពិចារណារោៃ់ថតបកចើៃអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចកប�មមុខៃឹងបញ្ហាថផ្្ន្ររាងរោយៃិងសតិអារម្មណ៍ថដលពួ្រប្អាច�ួបកបទះ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ

ផ្្សពវផ្សាយសាសនាសូមផ្ដេល់បពលបវលាបរីបួៃនាទរីឲ្យពួ្រប្សរបសរអំពរីកោថដលពួ្រប្កតូវយ្រ�្នះបលើរោលៈបទសៈដ៏លំោ្រៗ។សូមតាមោៃបោយសួរសិស្សអំពរីអវរី

ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីកពះអរាចាស់ៃិងខ្លួៃប្្ ទាល់បចញពរីបទពិបសា្ៃ៍ៃិងរបបៀបថដលប្ៃឹងបកបើកោស់បទពិបសា្ៃ៍បនាះបៅពកងឹងពួ្រប្នាបពលអនា្ត។

បដើម្រីប្្ចប់សូមបង្ហាញទំៃុ្រចិត្បៅបលើសិស្សរបស់អ្ន្រៃិងលទ្ធភាពរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរកប�មមុខៃឹងរោរ្លាស់បដេចូរនានាថដលរាៃ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់�ួយបុ្្គលក្ប់រូបថដលង្យបៅរ្រកទង់បដើម្រីបំបពញតាមល្រ្ខខណ្ឌថផ្្ន្ររាងរោយៃិងសតិអារម្មណ៍្រ្ននុង�រីវិតពួ្រប្។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបកតៀមខ្លួៃសករាប់�រីវិតបបស្រ្រម្មបោយប្វើស្រម្មភាពមួយឬបកចើៃខាងបករោមបៃះ៖

• ពិចារណាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រកតូវប្វើបដើម្រីថកបរោលាយជាសាអាតស្អំៃិងរាៃភាពស្រដេិសមបបកមើបបស្រ្រម្ម។កបសិៃបបើចាំោច់លុបបំោត់្ ំៃិតមិៃសមរម្យៃិង

អា្រប្្រិរិោថដលមិៃោប់ដល់កពះវិញ្ញាណ។

• ោ្រ់បោលបៅ្ ទាល់ខ្លួៃបដើម្រីប្វើតាមរោលវិភា្ហាត់កោណជាបរៀងរាល់ន្ងៃបរិបភា្អាហារផ្ដេល់សុខភាពល្អឬបបងកើតទរាលាប់ចូលដំបណ្រថដលដូចបៅៃឹងរោលវិភា្

កបចាំន្ងៃរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

• ចូលបមើលបទោឋាៃនៃរោរបស្ៀ្រពា្រ់របស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• បស្នើឲ្យអ្ន្រកត�ប់ម្រពរីផ្្សពវផ្សាយសាសនារានា្រ់កោប់អំពរីអវរីថដលោត់ោៃប្វើបដើម្រីក្ប់ក្ងភាពតាៃតឹងបហើយយ្រ�្នះបលើឧបស្្គនានា្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនា។

• ពិភា្រសាជាមួយឪពុ្ររាដាយឬថានា្រ់ដឹ្រនាំបពវ�ិតភាពអំពរីរបបៀបថដលកតូវកបកពឹត្ជាមួយៃឹងនដ្ូផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលអ្ន្រអាចៃឹងមិៃរាៃភាពដូចោនាឬរាៃ

រោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរប្វើរោរជាមួយោនា។



ការររៀបចំខ្លួនរ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា—រេររៀនទី៦

តមេរូវការននជីវិតអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា
ដកមសង់រចញពីAdjusting to Missionary Life(ករូនរសៀវរៅឆ្នាំ២០១៣)

នៅនេលអ្នកចាប់ន្ដើមនូវបទេិនោធន៍ថ្មីណាមួយ(ដូចជាការចូលោសនាចកកឬការ

ចូលនរៀននៅោលាថ្មី)ននាះអ្នកនឹងមានអារម្ណ៍រំន�ើបរីករាយចនំោះឱកាសននាះ—ន�ើយ

�័យខ្លាចនោយោរអ្នកេុំដឹងេមីអ្មីដដលអ្នកក្ូវរំេឹងទុកននាះនទ។ជានរៀងរាល់នេលអ្នកនរៀន

កបឈមមុខនឹងឧបសគ្គទាំងននះន�ើយអ្នករីកចនកមើននៅក្ននុងដំនណើរការននះ។

នបសកកម្ទាំងឡាយគឺមិនខុសគ្នាននាះនទ។នេលខ្ះនបសកកម្មួយមានអារម្ណ៍ដូចជា

ដំនណើរ្ ្សងនកេងខ្ងវិញ្ញាណមួយដ៏អោចារ្យ—ឬយ៉ាងនោចណាស់ជាការលំបាកមួយដដល

អ្នកអាចកទាំកទបាន។ប៉ុដនតែនៅនេលន្្សងនទៀ្អ្នកកបដ�លជាជួបនឹងបញ្ហាឬបទេិនោធន៍

ដដលេុំបានរំេឹងទុកជាមុនដដលេិបាកឬមិនរីករាយនលើសេមីអ្មីអ្នកបានរំេឹងទុក។អ្នកអាច

នងឿងឆ្ងល់ថាន្ើអ្នកអាចទទួលបាននជាគជ័យបាននោយរនបៀបណា។ធនធានទាំងឡាយ

ដដលអ្នកបានរំេឹងថានឹងជួយអ្នកអាចនឹងគ្មានននាះនទ។ជំនួសឲ្យអារម្ណ៍នលើកទឹកចិ្តែ

ឲ្យេយាយមននាះអ្នកអាចដកបជាកេួយបារម្ភឆាប់ខឹងននឿយ�្់ឬស្នុគោមាញ។អ្នកអាច

មានអាការការឈឺចាប់ដ្្នករូបកាយឈឺកកេះការនដកបាន្ ិចឬជំងឺ។អ្នកអាចមាន

ការលំបាកនឹងការនរៀនសូក្ឬការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទូនៅ។អ្នកអាចមានអារម្ណ៍

បាក់ទឹកចិ្តែឬចង់នបាះបង់នចាល។

្កមូវការននកិច្ចការអ្នក្្សេ្្សាយោសនាដចកជាដ្្នកមួយចំនួន៖

ជាទរូរៅ
អ្នកជួបកបទះនឹងការដកដកបនិងការផ្លាស់បដដូរជានកចើននៅក្ននុងនបសកកម្របស់អ្នក។វិធមី

កសនដៀងគ្នាននការកគប់កគងេុំមានជានិច្ចកាលននាះនទន�ើយអ្នកក្ូវដ្នរៀននូវវិធមីថ្មីៗ។

នេលលាងាចនិងនថ្ងចុងសបាដា�៍ដដលធាលាប់ជានេលសកមាកឥឡដូវននះគឺជានេលនវលាដ៏រវល់

បំ្ុ្ចំនោះអ្នក។អ្នកកបដ�លជាមានអារម្ណ៍ថាចដម្ក។នេលខ្ះអ្នកកបដ�លជា

ស្នុគោមាញ។អ្នកកបដ�លជាឆ្ងល់អំេមីរនបៀបជួយដល់េួកអ្នក្្សេ្្សាយោសនាន្្សងនទៀ្

ដដលជួបបញ្ហា។

ផផ្នកររូបកាយ
អ្នកកបដ�លជាក្ូវនដើរនថ្ើរនជើងកបមាណេមី១១–១២នមា៉ាងក្ននុងមួយនថ្ងជិះកង់នឡើង

កាំជនណដាើរនិងឈរ។អ្នកកបដ�លជានដកេុំបាននកចើនដូចជាអ្នកធាលាប់មានននាះនទ។

អាោរកបដ�លជាមានភាេខុសដប្ក។អ្នកនឹងក្ូវនចញនៅនករៅនេលអាកាសធា្ុមិន

អំនណាយ្លន�ើយប៉ះោល់នឹងនមនរាគថ្មីៗ។ោថានភាេថ្មីអាចនធ្ើឲ្យមានការអស់កមាលាំង។

ផផ្នកផ្លូវចិត្ត
អ្នកកបដ�លជាមានអារម្ណ៍កេួយបារម្ភអំេមីអ្មីៗកគប់យ៉ាងដដលអ្នកក្ូវនធ្ើន�ើយអ្នក

កបដ�លជាេិបាកនធ្ើចិ្តែឲ្យបានស្ងប់។អ្នកកបដ�លជានឹក្ ្ះដបរជាបាក់ទឹកចិ្តែធុញកទាន់

ឬមានអារម្ណ៍ឯនកា។អ្នកកបដ�លជាកបឈមមុខនឹងការបដិនសធការខកចិ្តែឬកំ�ឹង

្ងដដរ។អ្នកកបដ�លជាកេួយបារម្ភេមីកគួោរនិងមិ្តែ�កតែិនៅនេលអ្នកេុំបាននៅទមីននាះ

នដើម្មីជួយេួកនគ។

ផផ្នកសង្គេ
អ្នកនឹងរស់នៅដក្រនឹងនដគូរបស់អ្នកជាមនុស្សដដលអ្នកមានឬេុំមាននរឿងជានកចើន

ដដលដូចគ្នា។អ្នកក្ូវបានរេំឹងទុកឲ្យនិយយនឹងមនុស្សដប្កមុខទំនាក់ទំនងនឹងថានាក់

ដឹកនាំោសនាចកកោគាល់សមាជិកោសនាចកកយ៉ាងឆាប់រ�័សន�ើយនរៀនកសឡាញ់

ោសនាគន់ការី។

ផផ្នកបញ្ញា
អ្នកកបដ�លជាកំេុងនរៀនភាោថ្មីមួយ។អ្នកនឹង្ កមូវឲ្យនចះនមនរៀននិងបទគម្មីរយ៉ាងោទា្់

្កមូវឲ្យមានជំនាញបនកងៀននិងនោះកោយកង្ល់ដដលនកើ្មាន។អ្នកនឹង្ កមូវឲ្យនរៀបចំ

ដ្នការកគប់កគងនគ្លនៅសកមបខ្លួននៅនឹងការផ្លាស់បដដូរន�ើយនោះកោយរាល់បញ្ហាកគប់

កបន�ទនរៀងរាល់នថ្ង។

ផផ្នកវិញ្ញាណ
អ្នកនឹងក្ូវអ�ិវឌ្ឍនដើម្មីេកងឹងទមីបនាទាល់របស់អ្នកទប់ទល់នឹងការល្លួងន�ើយនរៀនទទួល

អារម្ណ៍កេមទាំងោគាល់កេះវិញ្ញាណ។អ្នកនឹង្ កមូវឲ្យទទួលយកការដក្កមូវដកបចិ្តែ

កបឈមមុខនឹងភាេទន់នខសាយរបស់អ្នកន�ើយនោកោដាយនោយរាបោកេមទាំងេឹងដ្អែក

នលើកេះអមាចាស់ឲ្យបាននកចើនជាងមុន។
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សមេបខ្លួនរៅនឹងបទពិរសា្ន៍ថ្ីៗ
ដូចមនុស្សជានកចើនដដលកំេុងចូលនៅក្ននុងោថានភាេថ្មីមួយននាះេួកអ្នក្្សេ្្សាយឆ្ងកា្់

ដំណាក់កាលឬជំោនបួនយ៉ាងនៅក្ននុងការសកមបអារម្ណ៍របស់ខ្លួននៅនេលេួកនគចូល

នៅក្ននុងមជ្ឈមណ្ឌលបំោក់បំប៉នអ្នក្ ្សេ្្សាយោសនាន�ើយជាថ្មីមតែងនទៀ្នៅនេលេួកនគ

ចូលនៅក្ននុង្ ំបន់នបសកកម្៖

១.ការ្រិតទុកេុន
អ្នកកបដ�លជាមានអារម្ណ៍អន្ះោរចំនោះការកបឈមននាះ(សូមនមើលនមីន�្ទមី១

៣:៧)។

អ្នកកបដ�លជាមានអារម្ណ៍ថាយល់ដឹងអំេមីនគ្លបំណងនិងមាន�កដមីភាេចំនោះ

កេះវរបិតាសួគ៌កាន់ដ្ខ្លាំងជាងមុន(សូមនមើលនមីន�្ទមី៣៥:១៣)។
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៧រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ

(ភា្១)

គសចក្្ដីគ្្ើេ

ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃបបកងៀៃបោយពួ្រពយារោរីបៅក្ប់សម័យរោៃ់រោប់កតួតកតាថដលអៃុញ្ញាតឲ្យ្រូៃបៅកពះយល់អំពរីបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ច

បហើយទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ច។បនាទាប់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសុ្តបៅបសច្រដេរីពិតនៃដំណឹងល្អកពមទាំងសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពោៃោត់បង់ពរីថផ្ៃដរី

ថដលបណាដាលឲ្យរាៃរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំ។រោរសាដារប�ើងវិញបៅន្ងៃចុងបករោយោៃយ្រ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរ្រ្ត់សាសនាបហើយោៃសាថាបនាសាសនាចក្ររបស់

កពះក្រីស្ទបៅបលើថផ្ៃដរីមដេងបទៀត។អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតយល់ឲ្យោៃចបាស់អំពរីបរិបទនៃរោរ្រ្ត់សាសនាៃិងរោរសាដារប�ើងវិញៃិង

បកតៀមខ្លួៃពៃ្យល់បោយសាម្្ញបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីវាបោយអំណាច។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៣១–៣៥។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«The Great Apostasy»(នាទរីទរី១៦:៣៣)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំក្រោស«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»បដើម្រីថច្រឲ្យសិស្ស។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

តេះជាតេះវរបិតាសួគ៌ជាទដីតសឡាញ់របស់គ�ើង

កំណត់ ចំណាំ ៖ ជំពូក ្រី ៣ យៅ ក្ននុង ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង រាន នូវ យមយរៀន ទាំងឡា� ដដល េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា ្រយបងៀន យដើម្ី យរៀ្រចំ មនុស្ស ្រូយៅ 

្រ្រួល ពិធី្រុណ្យ បជមុជ្រឹក ។ េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា គួរដត សិកសា យមយរៀន ទាំងយនះ យហើ� ្រយបងៀន យចញ ពី ចិត្ត យដា� យប្រើ ោក្យយពចន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន យៅ យពល រាន 

ការ្រំផុតគំនិត ពី បពះវិញ្ញាណ ( សូម យមើល « Statement on Missionary Work » សារលិខិត ពី គណៈប្រធាន ្រី មួ� ន្ងៃ ្រី ១១ ដខ ធ្នទូ ឆ្នាំ ២០០២ ដកបសង់ យចញ 

ពី ្រំព័រ ២៩–៣០ យៅ ក្ននុង ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ) ។ យដើម្ី ជួ� សិស្ស �ល់ កាន់ដត ចបាស់ េំពី យគ្លល្រ្ិ និង យគ្លការណ៍ ដដល រាន យៅ ក្ននុង យមយរៀន េ្នក 

ផ្សពវផសា� សាសនា ចំនួន ្រី ដំ្រូង វគ្គ សិកសា យនះ នឹង ្រយបងៀន យមយរៀន នីមួ�ៗ រ�ៈ យពល ៩០ នា្រី ចំនួន ពីរ ដង ។

រោរសិ្រសាបលើ្ររណរី។រោរសិ្រសាបលើ្ររណរី្ ឺជាសាថាៃភាពពិតឬកបឌិតប�ើងថដលរាៃពិតបៅ្រ្ននុង�រីវិត។រោរសិ្រសាបលើ្ររណរីបំផ្ុស្ ំៃិតដល់សិស្សឲ្យពិចារណាឬ

ពិភា្រសាបលើអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើ្រ្ននុងសាថាៃភាពកសបដៀងោនាបនាះ។សូមកបយ័ត្ន្រុំបកបើរោរសិ្រសាបលើ្ររណរីថដលហា្រ់ដូចជាពិពណ៌នាអំពរីបុ្្គលណារានា្រ់ឬក្រុមណា

មួយថដលប្សារល់។

សូមចាប់បផ្ដេើមរោរបបកងៀៃបោយឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរី្ររណរីសិ្រសាដូចខាងបករោម៖

យប់បៃះពរីមុៃចូលដំបណ្រអ្ន្រទទួលសារម្រពរីមិត្្្រដេិរានា្រ់ថដលោ្រ់ទឹ្រចិត្បហើយឆងៃល់ថាបតើកពះពិតជារាៃថមៃឬបទបហើយថាបតើកទង់រាៃកពះទ័យខវល់ខាវាយពរីបយើងឬ

បទ។មិត្្ ្រដេិរបស់អ្ន្រសួរថា«បតើឯងប�ឿថាកពះរាៃពិតថមៃឬ?បតើឯងប�ឿថាកពះកទង់រាៃរូបរាងដូចបមដេចបៅ?»

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆ្ើយសំណួរមិត្្្រ្ិរបស់ប្បនាះ។បនាទាប់ម្រសូមកោប់សិស្សរបស់អ្ន្រថាបមបរៀៃន្ងៃបៃះប្តាតសំខាៃ់បៅ

បលើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរួមប្្ចចូលទាំងល្រ្ខណៈរបស់កពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗកតង់ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«កពះ្ ឺជាកពះវរបិតាសួ្៌ជាទរីកសឡាញ់របស់បយើង»បៅទំព័រ៣១–៣២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ 

រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្ស្ ូសបនាទាត់ឬ្ូសចំណាំបលើឃ្លាទាំងឡាយថដលពួ្រប្អាចបកបើបដើម្រី�ួយមៃុស្សរានា្រ់យល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីល្រ្ខណៈរបស់កពះជា

កពះវរបិតាសួ្៌ជាទរីកសឡាញ់របស់បយើង។

សូមផ្ដេល់បពលបវលាពរីរបរីនាទរីឲ្យសិស្សសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរចំៃួៃបរីឬបួៃថដលរាៃរាយបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រ៣២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើង ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតថាបតើវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាច�ួយបឆ្ើយសំណួររបស់មៃុស្សរានា្រ់ថដលរាៃសំណួរអំពរីកពះោ៉ាងដូចបមដេចដូចរាៃបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាបលើ
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្១)

្ររណរីបៅបដើមបមបរៀៃបៃះ។អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យ្ូសចំណាំបលើវ្្គបទ្ម្ពរីរចំៃួៃមួយឬបកចើៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ខ្លួៃឬសរបសរវាបៅបលើថ្មបសៀវបៅ

ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍សបង្ខបខ្រីអំពរីបោលលទ្ធិសំខាៃ់បំផ្ុតថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងៃិងបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ឺជាអវរី?

(ចបម្ើយអាចរួមប្្ចចូលទាំងបោលលទ្ធិថដលកពះ្ ឺជាកពះវរបិតាសួ្៌ជាទរីកសឡាញ់របស់បយើងបហើយកទង់រាៃកពះរា�បំណងឲ្យបយើងកត�ប់បៅរស់បៅៃឹងកទង់

វិញ)។

• បហតុអវរីោៃជាវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះបុ្្គលទាំងឡាយថដលកតូវយល់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះពរីមុៃបរៀៃអំពរីបោលលទ្ធិដនទបទៀត?

ែំណឹងល្អតបសិទ្េរែល់តក្ុេតគួសារ

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់ៃូវចំណុចបករោមចំណងប�ើងថា«ដំណឹងល្អកបសិទ្ធពរដល់ក្រុមក្ួសារ»បៅទំព័រ៣២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង

បហើយបរៀបចំបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍សបង្ខបមួយអំពរីតួនាទរីប្ហោឋាៃៃិងក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរសុ្មង្គលរបស់កពះ។បករោយពរីពួ្រប្រាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយ

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍សបង្ខបរបស់ខ្លួៃ។(បសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍អាចរួមប្្ចចូលទាំងបោលលទ្ធិថដលក្រុមក្ួសារកតូវោៃថតងតាំងប�ើងបោយកពះ

ៃិងជាថផ្្ន្រនៃថផ្ៃរោររបស់កពះបដើម្រីនាំឲ្យរាៃសុ្មង្គលដល់្រូៃបៅកទង់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដ៏បរាះមុតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បៅបពលអ្ន្រោ៉ាៃ់សាមាៃបសច្រដេរីកតូវរោរសិស្សរបស់អ្ន្របហើយកបសិៃបបើរាៃបពលសូម្ ិតដល់រោរបង្ហាញស្រម្មភាពខាងបករោមបៃះ៖សូមប្តាតអារម្មណ៍របស់សិស្ស

បៅបលើបនាទាត់ចុងបករោយថដលពួ្រប្ោៃអាៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ៖«តាមរយៈពយារោរីបៅក្ប់�ំនាៃ់រួមប្្ចចូលទាំងបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងកពះ

ោៃបបើ្រសថមដេងថផ្ៃរោរនៃសុ្មង្គលរបស់កទង់សករាប់បុ្្គលរានា្រ់ៗៃិងជាក្រុមក្ួសារ។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីមូលបហតុថដលបសច្រដេរីពិតបៃះរាៃសារៈសំខាៃ់ដល់ម្ែបះបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រសពវន្ងៃបៃះសូមបង្ហាញក្រោស«ក្រុមក្ួសារ៖

រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»ឬថច្រក្រោសបនាះឲ្យដល់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីអាៃរោរកបរោសបនាះរួចកោប់អំពរីឃ្លាឬ

បោលរោរណ៍នានាថដល�ួយបយើងយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីតួនាទរីនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ៃិងក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់្រត់កតា

ចំណុចទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បោលបំណងចម្ងរបស់បចាចាមិត្ជាអ្ន្រថដលរាៃ‹បសច្រ្រីបឃ្របៅជាខាលាំងបោយវាដឹងថាបពលបវលាវាខ្រីណាស់បហើយ›(វិវរណៈ១២:១២)

្ឺបដើម្រីឆ្បៅរំខាៃបហើយបំ្លាញប្ហោឋាៃៃិងក្រុមក្ួសារ»(«The Father and the Family»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ១99៤ទំព័រ

១9)។

សូមសួរសិស្ស៖

• បហតុអវរីោៃជា«បោលបំណងចម្ង»របស់បចាចាមិត្្ឺបដើម្រីបំ្លាញប្ហោឋាៃៃិងក្រុមក្ួសារ?(វា្ ឺជា«ទរី្រថៃ្ងដ៏កបបសើរបំផ្ុតបដើម្រីបបកងៀៃបរៀៃបហើយ

អៃុវត្តាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»)។

• បតើៃិនានារោរខាងបលា្រិយមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលផ្្ទនុយបៅៃឹងថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌អំពរីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ហោឋាៃៃិងក្រុមក្ួសារ?(្រំណត់ចំណាំ៖

សូម្រុំចំណាយបពលបកចើៃបព្របដើម្រីពិភា្រសាអំពរីៃិនានារោរទាំងបៃះប�ើយ។វាក្ប់កោៃ់បហើយកបសិៃបបើកោៃ់ថតបង្ហាញវាប�ើងបហើយបនាទាប់ម្របកបើកោស់បសច្រដេរី

ថណនាំថដលបៃ្រ្រសារោរប្ដាតអារម្មណ៍បៅបលើថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌អំពរីក្រុមក្ួសារ)។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបកបើកោស់«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្របៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបបកងៀៃនានាបដើម្រីថបងថច្រឲ្យោច់រវាង

ថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងៃិនានារោរខាងបលា្រិយថដលផ្្ទនុយបៅៃឹងថផ្ៃរោររបស់កទង់អំពរីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ហោឋាៃៃិងក្រុមក្ួសារ។

សូមពៃ្យល់សិស្សថាមៃុស្សមួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ៃឹង�ួបរាៃទស្សៃបផ្្សងៗថដលខុសោនាឬផ្្ទនុយបៅៃឹងរោរបបកងៀៃរបស់សាសនាចក្រអំពរីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ហោឋាៃ

ៃិងក្រុមក្ួសារ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបកបើកោស់បទ្ម្ពរីរៃិងកបសាសៃ៍ទាំងឡាយរបស់ពួ្រពយារោរីបដើម្រីបបកងៀៃ

បនាះពួ្រប្ៃឹងកតូវោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើម្រី�ួយមៃុស្សថដលពួ្រប្បបកងៀៃបនាះឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីតួនាទរីនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ហោឋាៃៃិង

ក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌សករាប់បុកតាបុកតរីកទង់។

កំណត់ ចំណាំ ៖ ប្រសិនយ្រើ សិស្ស រាន សំណួរ េំពី យគ្លជំហរ រ្រស់ សាសនាចបក េំពី ការប្រតិព័្រ្ យភ្រ ដូចគ្នា ឬ អាោហ៍ពិោហ៍ យភ្រ ដូច គ្នា យនាះ សូម យលើក ្រឹកចិត្ត 

ពួកយគ អាន េត្ថ្រ្រ « Same-Sex Attraction » និង « Same-Sex Marriage » ដដល រាន យៅ យលើ ្រំព័រ Gospel Topics យលើ យគហ្រំព័រ lds.org/
topics ។ ប្រសិនយ្រើ ចាំប្ច់ េ្នក ក៏ អាច ជួ្រ ជាមួ� សិស្ស ្រនាទា្រ់ ពី ្រ្្ច្រ់ ការ្រយបងៀន េំពី ្រញ្ហា ដ៏ ស្មនុគសាមាញ ទាំងយនះ ដដរ ។
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្១)

េយាការីៃិងសេ័�កាៃ់កាប់ត្ួ្តតា

សូមពៃ្យល់សិស្សថារបបៀបដ៏សំខាៃ់មួយថដលកពះបង្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់កទង់ដល់បយើងបនាះ្ ឺតាមរយៈពយារោរី។សូមបង្ហាញកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ខាងបករោមបោយ

ថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗ៖សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រថាបតើពរ�័យអវរីខ្ះថដលប្រើតរាៃចំបពាះអ្ន្រថដល

ប្វើតាមពយារោរី៖

«បយើងអាចសួរសំណួរថា‹បតើរាៃសំប�ងមួយថដលៃឹងថតងថតផ្ដេល់ដល់បយើងៃូវទិសបៅចបាស់លាស់បដើម្រីថសវងរ្រផ្្ចូវរបស់បយើង្រ្ននុងពិ្ពបលា្រដ៏

ចលាចលនាបពលបច្ចនុប្ៃ្នបៃះថដរឬបទ?›ចបម្ើយ្ ឺរាន ។សំប�ងបនាះ្ឺជាសំប�ងនៃពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រថដល្រំពុងរស់បៅ។...

«បងប្អចូៃកបុសកសរីវាពុំថមៃជាបរឿងតូចតាចបទថដលកតូវរាៃពយារោរីមួយរូបរបស់កពះ្រ្ននុងចំបណាមពួ្របយើងបនាះ។បរឿងដ៏មហិរាៃិងអសាចារ្យបនាះ

្ឺជាពរ�័យថដលប្រើតរាៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបពលបយើងសាដាប់កពះបៃ្ទចូលរបស់កពះអរាចាស់ថដលោៃកបទាៃដល់បយើងតាមរយៈរូបបលា្រ។...

បៅបពលបយើងសាដាប់តាមឱវាទរបស់កពះអរាចាស់ថដលថសដេងបចញតាមរយៈកបសាសៃ៍របស់កបធាៃនៃសាសនាចក្របនាះរោរបឆ្ើយតបរបស់បយើង្ ួរថត

វិ�ជរាៃៃិងប្វើឲ្យោៃឆ្ប់។កបវត្ិសាកស្ោៃបង្ហាញថារាៃសុវត្ថិភាពសៃដេិភាពភាពរុងបរឿងៃិងសុ្មង្គលបៅ្រ្ននុងរោរប្វើតាមដំបូនាមាៃរបស់ពយារោរីដូចជាៃរីនហវ

រោលពរីបូរាណថដរ៖‹ខញនុំៃឹងបៅបហើយប្វើៃូវអវរីៗថដលកពះអរាចាស់កទង់ោៃបញ្ជា›(ៃរីនហវទរី១៣:7)។...

«ន្ងៃបៃះខញនុំប្វើរោរសៃយាមួយជាមួយអ្ន្រ។វាជារោរសៃយាមួយដ៏សាម្្ញបែុថៃ្វា្ ឺជារោរពិត។កបសិៃបបើអ្ន្រៃឹងសាដាប់តាមពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រថដល្រំពុងរស់បៅ

កពមទាំងយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់សាដាប់ដំបូនាមាៃបយើងបនាះអ្ន្រៃឹងពុំបដើរខុសផ្្ចូវប�ើយ»(«His Word Ye Shall Receive»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ២០០១ទំព័រ

៦៥–៦៦)។

បនាទាប់ពរីោៃអាៃកបសាសៃ៍ដ្រកសង់បៃះបហើយសូមសួរ៖

• បតើពរ�័យអវរីខ្ះប្រើតប�ើងចំបពាះអ្ន្រថដលប្វើតាមដំបូនាមាៃរបស់ពយារោរីនៃកពះអរាចាស់?

សូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យសិស្សអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១:៣7–៣៨។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃោ៉ាងដូចបមដេចអំពរីពួ្រពយារោរីៃិងដំបូនាមាៃរបស់ពួ្របលា្រ?

• បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីកោដ៏ជា្រ់លា្រ់ណាមួយថដលបៅបពលអ្ន្រប្វើតាមដំបូនាមាៃរបស់ពយារោរីនៃកពះអរាចាស់ោៃកបទាពរដល់�រីវិតអ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីមួយបៅបករោមចំណងប�ើង«កពះវរបិតាសួ្៌បបើ្រសថមដេងដំណឹងល្អកទង់បៅក្ប់សម័យរោៃ់រោប់កតួតកតា»បៅទំព័រ៣២

បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូម�ួយសិស្សថសវងរ្របោលលទ្ធិនានាថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌបៃះបោយសួរ៖

• បតើបោលលទ្ធិមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីពួ្រពយារោរីបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌបៃះ?(បទាះជារាៃបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃថដលសិស្សអាចថច្រចាយ្រ៏

បោយសូម�ួយសិស្សថសវងរ្របោលលទ្ធិថដលថាពួ្រពយារោរីបរៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរយៈវិវរណៈកពមទាំងរាៃរោរទទួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ

មៃុស្សទូបៅបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

្ំរូនៃរោរបំពា្រ់បំបែៃបៅអិម.្រី.ស៊ី។បដើម្រី�ួយសិស្សបបកងៀៃរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាពអំពរីបបកងៀៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អសូម្ ិតដល់រោរបង្ហាញ

្ំរូនៃរោរបំពា្រ់បំបែៃថដលរាៃបកបើបៅ្រ្ននុងម�្មណ្ឌលបំពា្រ់បំបែៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលរាៃ៖ពៃ្យល់បង្ហាញអៃុវត្វាយតនម្បហើយអៃុវត្ប�ើងវិញ។

រាៃមប្យាោយជាបកចើៃ្រ្ននុងរោរបកបើកោស់ថបបបទបៃះបដើម្រី�ួយសិស្សអៃុវត្រោរបបកងៀៃដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។បដើម្រីោៃរោរថណនាំបថៃ្ថមសូមបមើល

ចំណងប�ើងតូច«្ំរូនៃរោរបំពា្រ់បំបែៃ»ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបុពវ្រថាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅបមបរៀៃបៃះ។

សូម្ ិតដល់រោរបកបើកោស់្ ំរូនៃរោរបំពា្រ់បំបែៃបៅអិម.្រី.ស៊ីបៅបពលអ្ន្រ�ួយសិស្សបបកងៀៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពួ្រពយារោរី។សូមពៃ្យល់សិស្សថាពួ្រប្្ ួរថតអាៃ

ៃិយមៃ័យនៃពយារោរីថដលរាៃបៅបលើទំព័រ៤៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបហើយបនាទាប់ម្របរៀបចំពួ្រប្ឲ្យបដើរតួបបកងៀៃសាសនា្ៃ់រោរីអំពរីពួ្រពយារោរី។

បករោយម្រសូមបង្ហាញរោរសថមដេងបោយបបកងៀៃដល់សិស្សរានា្រ់អំពរីពួ្រពយារោរី។បនាទាប់ពរីបនាះសូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រនដ្ូរានា្រ់បហើយបដើរតួសថមដេងបោយចាត់ទុ្រ

ថាសិស្សថដលកតូវប្បបកងៀៃបនាះពុំថមៃជាសរា�ិ្របហើយថដលោៃឮប្ៃិោយថាសាសនាចក្របៃះកតូវោៃដឹ្រនាំបោយពយារោរីមួយរូប។សិស្សថដលបដើរតួជា

ក្ូបបកងៀៃ្ួរថតពៃ្យល់បោយសបង្ខបថាបតើពយារោរី្ ឺជាៃរណារួចថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីពួ្រពយារោរីសម័យទំបៃើប។បករោយម្របទៀតសិស្សថដលោៃបបកងៀៃ្ួរថតវាយ

តនម្បលើនដ្ូរបស់ខ្លួៃបោយបង្ហាញអវរីថដលពួ្រប្ោៃប�ើញថារាៃសារៈសំខាៃ់ៃិងបំផ្ុស្ំៃិតបំផ្ុតអំពរីរោរសថមដេងបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអៃុវត្ប�ើងវិញ

បោយ្ លាស់បដេចូរតួនាទរីសថមដេងរបស់សិស្សបដើម្រីផ្ដេល់ឱរោសឲ្យសិស្សបបកងៀៃបហើយផ្ដេល់មតិថ្រលម្អោនាបៅវិញបៅម្រ។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់ោ្រ់បវៃអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌចុងបករោយទាំងបួៃបៅទំព័រ៣៣បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សឯបទៀតអាៃ

តាមបោយថសវងរ្រទំនា្រ់ទំៃងរវាងពួ្រពយារោរីរោរ្រ្ត់សាសនាៃិងសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតា។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាផ្ងថដរអំពរី«កោរោៃ់រោប់

កតួតកតា»បៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ។សូម�ួយសិស្សពិភា្រសាអំពរីបសច្រដេរីពិតនានាថដលរាៃបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទាំងបៃះបោយសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖



42

រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្១)

• បហតុអវរីោៃជាវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះសាសនា្ៃ់រោរីថដលកតូវយល់ថាសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតារោលពរីមុៃទាំងអស់កតូវោៃប្្ចប់បៅបោយ

រោរ្រ្ត់សាសនា?

• បតើកពះោៃប្វើអវរីខ្ះបពញមួយកបវត្ិសាកស្បដើម្រីប្្ចប់រយៈបពលនៃរោរ្រ្ត់សាសនា?បតើរោរយល់អំពរីថបបបទបៃះបរៀបចំសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យបរៀៃអំពរី

រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្មី្ោ៉ាងដូចបមដេច?

កំណត់ ចំណាំ ៖ ប្រសិនយ្រើ សិស្ស ពិប្ក �ល់ ថាយតើ សម័� កាន់កា្រ់ បតួតបរា នន ដំណឹងល្អ គឺ ជា េវី យនាះ សូម គិត ដល់ ការយយង យៅ កាន់ និ�មន័� រ្រស់ ោក្យ រាន 

ដូចជា ការក្ត់សាសនា សម័� កាន់កា្រ់ បតួតបរា និង ពយាការី ដដល រាន យៅ ្រំព័រ ៤៤ យៅ ក្ននុង ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

កបសិៃបបើរាៃបពលអ្ន្រអាចផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សពរីរបរីនាទរីបដើម្រីអៃុវត្ពៃ្យល់ោនាបៅវិញបៅម្រអំពរីចំណុចថដលរាៃបៅទំព័រ៣៣បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើង ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យប្្ចចូលពា្រ្យការក្ត់សាសនា សម័� កាន់កា្រ់ បតួតបរាៃិងពយាការីបៅ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់របស់ពួ្រប្។

ការង្របគតេើគៅគលើដ្ៃែដីៃិងែង្វា��ួៃរបស់តេះអង្គសគ្ង្គាះ

សូមឲ្យសិស្សបមើលរូបភាពបៅទំព័រ៣៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងថដលបង្ហាញអំពរីរោរថតងតាំងពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បោយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមសួរ

សិស្ស៖

• បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីសាថាបនាសាសនាចក្ររបស់កទង់ប�ើងបៅបលើថផ្ៃដរី្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់កទង់?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់កតង់

ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅបលើថផ្ៃដរី»បៅទំព័រ៣៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបដើម្រីជាបសច្រដេរីបោង)។

• បតើរោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្ង្រះៃិងរោរបដិបស្បៅទរីបំផ្ុតោៃប្រើតប�ើងដូចោនាបៅៃឹងថបបបទថដលរាៃ្រ្ននុងសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតារោលពរីមុៃៗោ៉ាង

ដូចបមដេច?(ពរីមុៃរោរកបសូតរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សោៃស្ថិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពនៃរោរ្រ្ត់សាសនា។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសាដារដំណឹងល្អកទង់ប�ើងវិញ

បៅបលើថផ្ៃដរី្ ឺដូចជាណូបអអ័កោហាំៃិងមែូបសថដលោៃប្វើ្រិច្ចរោរបនាះ្រ្ននុងសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតារោលពរីមុៃៗថដរ។បនាទាប់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសុ្ត

បៅបហើយពួ្រសាវ្រ្រ៏ោៃសាលាប់បៅថដរបនាះ្រូៃបៅរបស់កពះោៃធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងរោរ្រ្ត់សាសនាមដេងបទៀតរហូតដល់កពះោៃកតាស់បៅពយារោរីមួយរូបបទៀតឲ្យសាដារ

ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើងវិញ)។

ការក្្្់សាសនាែ៏�ំ

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីតកមូវរោរឲ្យរាៃរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

បតើ្រតាតាអវរីខ្ះថដលបណាដាលឲ្យរាៃរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំបហើយថាបតើលទ្ធផ្លរបស់វាថសដេងបចញោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សបមើលចបម្ើយចំបពាះសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទាំងពរីរដំបូងកតង់ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំ»បៅទំព័រ៣៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ពរីោៃផ្ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបឆ្ើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាបនាទាប់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ោៃសុ្តបៅបហើយពួ្រសាវ្រ្រ៏ោៃសាលាប់បៅថដរបនាះរោរថ្រថកបបោយពុំរាៃរោរអៃុញ្ញាតោៃប្វើឲ្យបោលលទ្ធិៃិងរោរអៃុវត្របស់សាសនាចក្ររាៃភាពពុ្ររលួយ

ថដលបៅទរីបំផ្ុតោៃនាំឲ្យរាៃរោរដ្រយ្រ្រូៃបសាៃិងសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាពបចញពរីថផ្ៃដរី។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាបោយបសងៃៀមសាងាត់បលើវ្្គបទ្ម្ពរីរបរីបួៃថដលរាៃរាយបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរថដលស្ថិតបៅថផ្្ន្រខាងបករោមនៃទំព័រ៣៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រថាបតើបទ្ម្ពរីរណាមួយថដលអ្ន្រសរបសរោៃពយា្ររថាៃឹងប្រើតប�ើងចំបពាះសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅទរីបំផ្ុត។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាៃបពលសិ្រសាក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញជាមួយសិស្សឯបទៀត។អ្ន្រអាចសរបសរចបម្ើយរបស់ពួ្រប្បៅ

បលើរោដារបខៀៃបហើយបនាទាប់ម្រ្ ិតដល់រោរសរបសរបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍សបង្ខបបៃះ៖រោរពយា្ររណ៍ពរីបូរាណោៃពយា្ររថាៃឹងរាៃរោរថប្របចញពរីបសច្រដេរីពិតដ៏្ ំមួយ។

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូបហើយថណនាំឲ្យពួ្រប្បកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃបមបរៀៃថដលរាៃរយៈបពលបួៃបៅកោំនាទរីជាមួយោនាអំពរីរោរ្រ្ត់សាសនា។សូមពៃ្យល់ថា

រោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្្ ួរថតសាម្្ញចបាស់លាស់បហើយប្ដាតអារម្មណ៍បៅបលើអ្ន្របរៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបកបើចំណុចបៅបលើទំព័រ៣៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើង(ឬពួ្រប្អាចបកបើ្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាចំណងប�ើងថាការសាតារយឡើងវិញ នន ដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ )។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យថច្រចាយ

បទ្ម្ពរីរមួយឬពរីរថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងរោរ្រ្ត់សាសនារួចពៃ្យល់អំពរីអត្ថៃ័យរបស់បទ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាៃបពលបកតៀមខ្លួៃរួចរាល់បហើយសូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបបកងៀៃនដ្ូមួយបផ្្សងបទៀត។បៅបពលសិស្សោៃប្្ចប់រោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្បហើយសូម

ថណនាំក្រុមឲ្យពិភា្រសាបលើសំណួរដូចខាងបករោម៖បតើអវរីថដលោៃដំបណើររោរបៅបោយរលូៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃរបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រោៃប្វើអវរីខ្ះោៃកបបសើរជាងមុៃ?បតើអវរី

ថដលរាៃកបសិទ្ធភាពបំផ្ុត្រ្ននុងរោរ�ួយមៃុស្សទូបៅឲ្យយល់អំពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីរោរសាលាប់របស់ពួ្រសាវ្រ?

បនាទាប់ម្រសូមបដេចូរបវៃបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យនដ្ូថដលកតូវប្បបកងៀៃបនាះបបកងៀៃនដ្ូមួយបផ្្សងបទៀតវិញ។សូមកោ្រដថារាៃបពលសករាប់ឲ្យពួ្រប្ផ្ដេល់បហើយទទួល

មតិថ្រលម្អ។

បនាទាប់ពរីសិស្សទាំងអស់ោៃរាៃឱរោសបបកងៀៃក្ប់ោនាបហើយបនាះសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយរោរយល់ដឹងបចញពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់ខ្លួៃជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្១)

បដើម្រីបង្ហាញអំពរីផ្លបែះពាល់ថដលរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំោៃរាៃបៅបលើថផ្ៃដរីបៃះបហើយបដើម្រីបរៀបចំសិស្សសករាប់បមបរៀៃបករោយអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃ

ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមបង្ហាញវីបដអូ«The Great Apostasy»(នាទរីទរី១៦:៣៣)។បៅបពលពួ្រប្ទស្សនាវីបដអូសូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្ស

ឲ្យពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទយ្រ�្នះបលើផ្លវិោ្រនៃរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំ។

បនាទាប់ពរីបមើលវីបដអូរួចសូមសួរ៖

• បតើដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទយ្រ�្នះបលើផ្លវិោ្រនៃរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំតាមរបបៀបណា?

• បៅបពលអ្ន្រទស្សនាកបវត្ិនៃរោរថកបចិត្ប�ឿរបស់វិលហវចូឌវូឌកដុពវបតើអ្ន្ររាៃ្ ំៃិតអវរីខ្ះអំពរីឱរោសថច្រចាយសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាមួយមៃុស្សទូបៅ?

សូមប្្ចប់បមបរៀៃបោយសួរសិស្សថាបតើរាៃពួ្រប្ណារានា្រ់ចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អជាមួយមិត្្រ្ននុងថានា្រ់ថដរឬបទ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបមើលប�ើងវិញៃូវបោលលទ្ធិនានាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះតាមរយៈរោរប្វើលំហាត់មួយឬពរីរខាងបករោមបៃះ៖

• បោយបកបើTopical Guideអំពរីពា្រ្យ«Apostasy of the Early Christian Church»សូមសិ្រសាបថៃ្ថមអំពរីរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំ។សូមបកបើកោស់

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់អ្ន្របដើម្រី្រត់កតាវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលអ្ន្រអាចៃឹងបកបើបដើម្រីបបកងៀៃអំពរីរោរ្រ្ត់សាសនា។

• សូមសិ្រសាបហើយពិចារណាបថៃ្ថមអំពរីអត្ថបទបៅ្រ្ននុងGospel Topicsរាៃចំណងប�ើង«Are Mormons Christian?»ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រ

lds.org/topics។

• បៅបពលបរៀបចំបមបរៀៃបនាទាប់សូមចាប់បផ្ដេើមទបៃ្ទញរោរពិពណ៌នារបស់យែូថសបស៊្មី្អំពរីរោរៃិមិត្ដំបូងថដលរាៃបៅទំព័រ៣7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ 

យ�ើង(សូមបមើលផ្ងថដរយែូថសបស្ម៊ី្–កបវត្ិ១:១៦–១9)។



asNRjasf
qPπJ¬°JmPsa

RavdRcŒfsNRavdRcŒfsN
asNRjasf

qPπJ¬°JmPsa

asNRjasfmUΩRïÃHösUlsU mqseRjòsU AYNqvU j~≈ A¬vic˜ƒ hspùÌatUfsNP¬b¬ïNjfπmPsa mUSaÌÀiasNRjhÿvfdscdfmriYsΩóÃmóS 
pqPösUmò¯ƒmÆƒimUStñÈóƒ É£ pb aJsãs âÌsÿ Åõõ® mUSaÌÀióƒRavifPïB mPa NqÂeÃñsAB|

meƒihscgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRjΔa˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU

RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase fÃdRjasfhs≤ÆsN¬añs lsJsABJ¬JsAB

NHsijvNf U¬irf‰ƒ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ mAƒeñsRcŒfsNhspùÌaq∫fÿbsUπdŒe mUS

aÌÀipùUasNNjfπRJΩq∫ji⁄jmi⁄ƒï fÿNsjπmcsPmqSq∫mUSlfπaPÓhsU¬àfltUaÃUmàSNjfπRóiπ| 

dUvf˙ósÿilfπ—ósÿiRjvfósÿiRfƒ—RïÃHösUjmi⁄ƒïmÆƒiïsdNÃj°sJtURJΩ| dUvf˙dÌsaπF

fvóÏpïhsjvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgNjfπRJΩdsïsj¬ïsfŒcn qÃmàÌΩmAƒedUvf˙dÌsaπFdsU

àN¬ï U¬imcsPmqStURJΩ| m°óRjvfRfƒ ckhsPa¤güJ¬mfftUlï‰fJsãsg U¬i

mcsPjÿgiNjfπjvcYPdÌsaπF mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ hƒH¬ïNpdif˜sjπ U¬imUSlfπaPÓhsU¬àfl| 

mUShƒH¬ïdvUpùUqƒ jvRïs U¬ijvRïƒbsiH¬JsãsgósÿiÆseösUfYsPπ mAƒeösUñ¯sejiYÿRJΩ

hsRJΩHNj¬ïsq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπJŒamc mAƒeösUóóŒPpùUasNNjfπRóiπ pqPUsÿä

aÃUmàSósÿiÆse lsàóóŒPNÃjase mAƒeUΔióóŒPjóJ¬mfsòUBmUSmPƒpùUqƒ mqƒdÓƒNƒa

àÿmNƒUmóSNa°sJPu∞ïmbflsΩ mAƒemUSóƒjJsfljπ UΔiqΔiJƒmcsPjÿgiq∫móH°sJNjfπJŒamc

mqseóóŒPhƒH¬ïq∫mUSlfπaPÓóvahsdNïa| pùUasNtUfv°diYPq∫móH°sJmUΩ ù‰Pπ

PóÏ°sJqPπóÿUsaπóÿUiRavdRcŒfsNmàΩpïjU‰dsUNAÃïAŒfJƒmfàa‰ƒf˜sjπ| JƒòƒjN¬fvóÏ U¬i

mfàa‰ƒfJsãsJ¬f¬qÂUsUs pqPdsUmUSaÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsàmò¯ƒäjvcYPdÌsaπFRïÆjπmóS

asUπHï‰dsUtURJΩH¬ç mAƒemqƒdÓƒƒäRavdRcŒfsNlsàRïÃHösUNŒjNŒdcÌsq∫lfπaPÓhsU¬àfl| 

RJΩjJsãï‰¬ óƒdŒe pqPRJΩösURjósUqPπmPsalæqsd U¬iUsimlHMs ósaπóimóSUΔi

fdïÍ°sJNjfπJŒamc fÿNsjπ°sJhs¸Jvad‰se aÌÀiUsdhsf¯sdƒ U¬i°N¬es| meƒifÃd

Rjasfñs RJΩjJsãï‰¬NjfπRJΩfÿNsjπaÃUmàSNjfπRóiπ mqƒdÓƒjmi⁄ƒïaÃUmàSäàÿmNƒUhsmRàƒUmÆƒi

ädsUJsfmJçmPƒpùUqƒ mUsΩmUSpïäRjï¬jï‰¬mUSmÆƒe| meƒifÃdRjasfpñdmó¥ïñs

RJΩösUjJs·sñs lÿgsàJ¬f¬qÂtUasNjmi⁄ƒïaÃU ckRïÃHösUmRjƒNHsipïjvNf U¬irf‰ƒ pqPösU

mN¥jlsJ¬ABJ¬JsABeMsiRfjàÓsjπhsj‰ƒ U¬iRjJUÏjMvmgËsΩ| 

meƒifÃdRjasfñs dmò≥sösemqƒdÓƒjmi⁄ƒïhƒH¬ïNpdif˜sjπmUΩ ckRïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqse

RJΩ| meƒifÃdjJs·saπUÃHasNpçamàçhsjN¬fvóÏtUhƒH¬ï U¬ifsNüfÿbsUπtUhƒH¬ïmUSaÌÀi

pùUasNq∫lfπaPÓhsU¬àflNjfπRJΩ| 

fs̄dƒ U¬i°N¬es dsUasNóóŒPbvfRïÃHq∫≤ÆsN¬amqƒdÓƒRfÆsçπ U¬ipñNa˙scÌsmóSH¬çmóSda

RJdósÿiaÃUmàSNjfπb˜œUùipqN| “aÃUmàShsdNïaJƒRJΩmeAÃHMs” (óÿUvaqÿmaƒi ÅÉÑ:£)|

¸Jvad‰sedsUasïJ¯a¬àflq∫J¬f¬qÂ mqƒdÓƒà¬JsflΔdjƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œUmqsea‰ƒRfÆsçπ U¬i

mfàa‰ƒfvàN¬ï ùYïπùYiππmfàa‰ƒRïÃHasN ósÿibsiNÃjaseU¬ibsiH¬JsãsgNjfπJŒamc U¬ijmRi¥U

JŒamcämàΩRfÆsçπ U¬ijÿmNƒcÌsmóSH¬çmóSda màΩmcsNJRJΩjJsãï‰¬ósÿiÆsetURJΩ mAƒe

mò¯ƒhsJPNqÂPu màΩmcsNJàÓsjπRcjπóƒapU˜i pqPJŒamcNfπmUS| f¯sdƒ U¬i°N¬es—d‰se

U¬i¸Jva—UΔióóŒPbvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ°æra‰RJΩ ïsdasNRjï¬jï‰¬tU°sNa¬àflósÿiÆsemUΩ| 

RavdRcŒfsN RïÃHösUpïiïsÿimÆƒimqseRJΩ| lsJsABJ¬JsABNHsijvNf U¬irf‰ƒ ckhspùÌa

dŒeq∫fÿbsUπaÌÀipùUasNq∫mUSlfπaPÓhsU¬àflNjfπRóiπ| aÃUmàSdsUf¬óÏUΔióóŒPaÿmgƒïda

aÌÀiàÿgitUlsJsABJ¬JsAB mAƒeUΔiRïÃHösUà¬JsflΔdjƒösàπmqse¸Jvad‰se pqPmcsNJ

Rjï¬jï‰¬ïsdfàflstUlsJsABJ¬JsABmqsemfÚsΩRïiπósÿiRfvi| fv°diYPmUSaÌÀihƒH¬ïRcŒfsN

lsàmaƒïdsUmÆƒiösU mUSmJPmò¯ƒïsdasNjmRi¥UNjfπRJΩldflsfπRJΩmef~ÃHRcƒfÎ|

lsJsABJ¬JsAB U¬iRcŒfsNpqPdsUmhschæe mUsΩckRïÃHfÍsjUs U¬ipñNa˙smUSmPƒ

mcsPasNgBtUmfàa‰ƒhÿmUÇ asNlò¬fÂsU asNpRjà¬ï‰ asNl°æemósf asNmcsNJcÌs

mfàa‰ƒRfÆsçπ mfàa‰ƒmdï‰saNvgs asNisN U¬iadÚH¬òƒaÿfsU‰PuFUsUs| ïsdasNmN¥jàÿq∫

móH°sJmUΩ ¸JvaRïÃHösUàsïπämò¯ƒhslÌaqΔaUsÿmUSaÌÀiRcŒfsNNjfπb˜œU mqsemfàa‰ƒRfÆsçπ

U¬imfàa‰ƒfvàN¬ï mAƒedsU°sNa¬àflaÌÀiasNùYïπùYiπmfàa‰ƒRïÃHasNaÌÀihƒH¬ï RJdósÿiasNJsNRavd

RcŒfsNb˜œUùi| d‰sedsU°sNa¬àflfÿbsUπmqƒdÓƒpñNa˙sjƒösàπaÃUmàSNjfπb˜œU| mUSaÌÀi

asNóóŒPbvfRïÃHq∫J¬f¬qÂósÿimUΩ ¸Jva U¬id‰se dsUasïJ¯a¬àflmqƒdÓƒhŒecÌsmóSH¬çmóSda

hstqcÃmfÚƒcÌs| J¬asN°sJ dNg°sJ jºasPümófümù˙iFmó¥ï lsàUΔiRïÃHfRdjmóSïsd

fÍsU°sJàsÿösàπNjfπjvcYPdÌsaπF| çsï¬fU‰sURavdRcŒfsN cŒNpïhŒecsÿRó mUSmJPdsU

mfàa‰ƒRïÃHasN| 

meƒifÃdRJdsUñs jvcYPgspqPjÿJsUmPƒmfàa‰ƒfJsãstURJAÚàsNƒ°sJ mqseösUmò¯ƒösj

°N¬es jºaÃUmàS jºd¬UösUjÿmJçasNóóŒPbvfRïÃHaÌÀiRcŒfsN ciπpïtñÈgsdŒeUΔióóŒP

bvfRïÃHmUSàÿmJsΩRJΩ| mPƒfJƒmUΩmóSmó¥ï meƒifÃdRJdsUñs asNpjaösaπmUSaÌÀiRcŒfsN

UΔiUsÿdaUÃHdAU‰NseqPπjvcYPmUsΩ fAcdUB U¬ihsï¬fsfUB qÃàpqPösUóseóvahsdvU

mqseJŒaJ≥sasNƒfdæejvNsg U¬iJŒaJ≥sasNƒfdæeóÿmUƒj| 

meƒifÃdlÿJsHUsHqPπ RjhsJPNqÂ U¬idrU‰ƒNshasNósÿiÆsemUSaÌÀiNqÂs°¬ösP pqPóóŒP

bvfRïÃHmUSRcjπóƒapU˜iósÿilfπ fÃdäcsÿRóUÃHl¯ƒFósÿimUΩ pqPösUmN¥jNsjπmÆƒi mqƒdÓƒ

RóRóiπ U¬imò¯ƒäRavdRcŒfsNdsÿdŒU qÃàhsliY°sJdŒeq∫fÿbsUπtUfiYd| 

cgüRjòsUóƒdŒe U¬iRavdRjΔa˙stUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ tUfsfUsàRatU
RJΩmef~ÃHRcƒfÎ tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase
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៨រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ

(ភា្២)

គសចក្្ដីគ្្ើេ

សារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ្ ឺសដេរីពរីដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលរួមរាៃបោលលទ្ធិដ៏អស់្រល្សិទ្ធអំណាចបពវ�ិតភាពៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃ

រោរសប្ង្រះកតូវោៃសាដារប�ើងវិញបៅបលើថផ្ៃដរីតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្មី្។តាមរយៈដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃសាដារប�ើងវិញ—ជាដំណឹងល្អថត

មួយថដលោៃបបើ្រសថមដេងបៅក្ប់សម័យរោៃ់រោប់កតួតកតា—បនាះ្រូៃបៅទាំងអស់របស់កពះអាចទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស្់រល្ជាៃិច្ច។អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជា

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតយល់ឲ្យោៃចបាស់អំពរីបរិបទនៃរោរ្រ្ត់សាសនាៃិងរោរសាដារប�ើងវិញបហើយបកតៀមខ្លួៃពៃ្យល់បោយសាម្្ញបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីវា

បោយអំណាច។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមស្ិរសាមរ៉ូនណ១០:៣–៥ៃិងយែូថសបស្ម៊ី្–កបវត្ិ១:១–១9។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៣៦–៣9។

• សូមសិ្រសាហ្គរដុៃប៊ីហុិង្្រី«The Marvelous Foundation of Our Faith»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០២ទំព័រ7៨–៨១។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«‹Come, All Ye Sons of God›ភា្១»(១:១7)ៃិង«‹Come, All Ye Sons of God›ភា្២»(២:០០

វីបដអូខ្រីបចញពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់កបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃEnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៦៦–៦9)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រ

lds.org/media-library។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Invitation to Read the Book of Mormon: Jynx»(៨:០៦)The District 2ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រ

youtube.com។

• សូមបរៀបចំក្រោសថច្រថដលរាៃចំណងប�ើងថា«មូលោឋាៃក្ឹះដ៏អសាចារ្យនៃបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់បយើង»ថដលរាៃបៅចុងបមបរៀៃបៃះ។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

ការៃិេិ្្តរបស់�៉រូដសបស្ម៊ី�បាៃគ�ើញតេះវរបិតាសួគ៌ៃិងតេះគ�ស៊រូវតគដីស្ទ

សូមបង្ហាញវីបដអូខ្រីបចញពរីសុៃ្ទរ្រថារបស់កបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ«Come, All Ye Sons of God»ថដលកបធាៃមែៃសុៃោៃថច្រចាយអំពរី

បទពិបសា្ៃ៍នៃរោរថកបចិត្ប�ឿរបស់ថអលបមើរផ្ូឡាត៖

«បៅបពលខញនុំបបកមើជាកបធាៃបបស្រ្រម្មបៅកបបទសរោណាោជាង៥០ឆ្នាំមៃុរាៃអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាវ័យប្រ្មងរានា្រ់ថដលម្រពរីសហ្មៃ៍ដ៏តូច

បហើយបៅជាយក្រងុមួយោៃភាញា្រ់បផ្្អើលៃឹងទំហំទរី្រុកងតូរ៉ុៃតូ។ោត់រាៃរាឌល្អិតបែុថៃ្ោត់រាៃទរីបនាទាល់ដ៏អសាចារ្យ។មិៃយូរបែុនាមាៃបនាទាប់ពរីោត់

ោៃម្រដល់ជាមួយៃឹងនដ្ូរបស់ោត់ោត់ោៃបៅដល់ផ្្ទះរបស់ថអលបមើរផ្ូឡាតបៅទរីក្រុងអូសាវាែរដ្ឋអៃថទរីយែូកបបទសរោណាោ។បោយរាៃ

អារម្មណ៍អាណិតយុវ�ៃទាំងពរីរនា្រ់បៃះថដលោៃបដើរពរីផ្្ទះមួយបៅផ្្ទះមួយបៅ្រណាដាលព្យនុះកពិលបលា្រផ្ូឡាតោៃអប្ជើញអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយពរីរនា្់រ

បនាះឲ្យចូលបៅ្រ្ននុងផ្្ទះរបស់ោត់។ពួ្រប្ោៃបបកងៀៃសារលិខិតរបស់ខ្លួៃដល់ោត់។ោត់ពុំោៃប�ឿបលើសារលិខិតបនាះបទ។រោលដល់បពល

បហើយោត់ោៃសូមឲ្យពួ្រប្ចា្របចញបហើយ្រុំកត�ប់ម្របទៀត។ពា្រ្យចុងបករោយថដលោត់ោៃថ្្ងបៅរោៃ់ពួ្រថអលបឌើរបៅបពលព្ួរប្ចា្រ

បចញពរីរាៃហាលមុខផ្្ទះរបស់ោត់បនាះ្ឺជាពា្រ្យចំអ្រ៖‹អ្ន្រមៃិអាចកោប់ខញនុំថាអ្ន្រពិតជាប�ឿថាយែូថសបស៊្មី្ជាពយារោរីរានា្រ់របស់កពះផ្ងបនាះបទ!›

«ោត់្រ៏ោៃរុញទាវារខ្ទប់បៅ»(«Come, All Ye Sons of God»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៦៨)។
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្២)

បនាទាប់ពរីបមើលវីបដអូរួចសូមសួរ៖

• កបសិៃបបើអ្ន្រ្ ឺជាមៃុស្សរានា្រ់្រ្ននុងចំបណាមអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងពរីរនា្រ់បៃះបតើអ្ន្រអាចរាៃ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍ថបបណាបៅបពលអ្ន្រោៃចា្របចញពរីផ្្ទះ

របស់បលា្រផ្ូឡាត?

• បតើអ្ន្រអាចៃឹងប្វើអវរីខ្ះបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ?

សូមបង្ហាញវីបដអូខ្រីទរីពរីរថដលរាៃភា្បៃ្នៃបរឿងរបស់កបធាៃមែៃសុៃ៖

«ពួ្រថអលបឌើរបនាះោៃបដើរបចញបៅ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលម្រពរី�ៃបទោៃៃិោយបៅរោៃ់នដ្ូរបស់ខ្លួៃ៖‹ថអលបឌើរបយើងពុំោៃ

បឆ្ើយតបៃឹងសំណួររបស់បលា្រផ្ូឡាតបៅប�ើយបទ។ោត់ោៃបពាលថាបយើងពុំប�ឿយែូថសបស៊្មី្ថាជាពយារោរីពិតបនាះបទ។បតាះចូរបយើង

កត�ប់បៅផ្្ទះោត់វិញបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់របស់បយើងដល់ោត់›។ដំបូងប�ើយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាច្ងោៃរាថរ្របែុថៃ្បៅទរីបំផ្ុតោៃយល់

កពមបៅជាមួយនដ្ូរបស់ោត់។រោលពួ្រប្ោៃបដើរចូលបៅ�ិតទាវារថដលពួ្រប្កតូវោៃបបណដាញបចញម្របនាះពួ្រប្រាៃរោរ្័យខាលាចជាខាលាំង។

ពួ្រប្ោៃបោះទាវារកប�មមុខជាមួយបលា្រផ្ូឡាតបហើយោៃ�ប់បៃ្ិចបករោយម្របោយរាៃអំណាចបចញម្រពរីកពះវិញ្ញាណអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាច្ងោៃថ្្ង៖‹បលា្រផ្ូឡាតបលា្រោៃៃិោយថាបយើងពុំោៃប�ឿថាយែូថសបស៊្មី្ពិតជាពយារោរីរានា្រ់របស់កពះផ្ងបនាះបទ។ខញនុំសូម

ថ្្ងទរីបនាទាល់បៅរោៃ់បលា្រថាយែូថសប្ឺជាពយារោរី។បលា្រពិតជាោៃប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បលា្រោៃប�ើញកពះជាកពះវរបិតាៃិងកពះបយស៊ូវជាកពះរា�

បុកតា។ខញនុំដឹងោ៉ាងដូបច្នះ›។

«អស់មួយរយៈបពលបករោយម្របលា្រផ្ូឡាតថដលឥ�ចូវបៃះជាបងកបុសផ្ូឡាតោៃ�របៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំបពវ�ិតភាពមួយបហើយោៃកបរោសថា‹ខញនុំបដ្រមិៃល្រ់

បសាះបៅយប់បនាះ។ខញនុំោៃឮពា្រ្យសមដេរីបនាះបៅៃឹងកតបចៀ្ររបស់ខញនុំដថដលៗថា«យែូថសបស៊្មី្្ឺជាពយារោរីរបស់កពះ។ខញនុំដឹងោ៉ាងដូបច្នះ។ខញនុំដឹងោ៉ាងដូបច្នះ។

ខញនុំដឹងោ៉ាងដូបច្នះ»។ថស្អ្រប�ើងខញនុំោៃទូរសព្ទបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាទាំងពរីរនា្រ់បនាះបហើយោៃសុំឲ្យពួ្រប្កត�ប់ម្រ�ួបខញនុំមដេងបទៀត។សារលិខិតរបស់ពួ្រប្

្ួបផ្្សំជាមួយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ោៃ្ លាស់បដេចូរ�រីវិតខញនុំៃិង�រីវិតក្រុមក្ួសារខញនុំ›»(«Come, All Ye Sons of God»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ

២០១៣ទំព័រ៦៨)។

សូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្មី្រាៃអាៃុភាពោ៉ាងខាលាំងបៅបលើបលា្រផ្ូឡាត?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅយែូថសបស្ម៊ី្—កបវត្ិបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមុរោដាដ៏រាៃតនម្មហិរា។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃខទរី៥–៦ឮៗរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃខទរី7–9។

បនាទាប់ម្រសួមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រអាចសបង្ខបខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅជាមួយឬពរីរកបបោ្ថាោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃយែូថសបស្ម៊ី្—កបវត្ិ១:១០ឮៗ។បៅបពលខ្ម្ពរីរបៃះកតូវោៃអាៃសូមឲ្យសិស្សពិចារណាថាបតើរោរថសវងយល់របស់យែូថសបស៊្មី្អំពរី

បសច្រដេរីពិតខាងសាសនារាៃសភាពកសបដៀងោនាបៅៃឹងអវរីថដលមៃុស្សជាបកចើៃៃឹង�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្មរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើសំណួរណាខ្ះថដលយែូថសបស៊្មី្ដ៏ប្រ្មងខ្ចរីោៃពុះពាររ្រចបម្ើយ?

• បតើអវរីបៅថដលោៃប្វើឲ្យយែូថសបពិោ្រសបកមចចិត្ថាបតើកតូវចូលសាសនាចក្រមួយណា?

• បតើសំណួររបស់យែូថសបស៊្មី្រាៃសភាពកសបដៀងោនាបៅៃឹងសំណួរថដលមៃុស្សបៅបលើពិ្ពបលា្របៅសពវន្ងៃបៃះរាៃោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃយែូថសបស្ម៊ី្—កបវត្ិ១:១១–១៣ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍ណាខ្ះថដលយែូថសបស៊្មី្ោៃបរៀៃអំពរីរបបៀបថសវងរ្របសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណ?(បទាះបរីជាពួ្រប្អាចបកបើសមដេរីខុសោនាថមៃ្រ៏សិស្ស្ ួរថតយល់

អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖បយើងអាចសារល់បសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណម្រពរីកពះោៃកបសិៃបបើបយើងអ្ិសាឋាៃបៅរ្រកទង់បដើម្រីោៃចបម្ើយបហើយរាៃឆៃ្ទៈកបកពឹត្តាម

បសច្រដេរីពិតបនាះ)។

• បតើអ្ន្រអាចបកបើ្ ំរូរបស់យែូថសបស៊្មី្បដើម្រី�ួយមៃុស្សដនទបទៀតថដលរាៃបំណងចង់ថសវងរ្របសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សអាៃយែូថសបស្ម៊ី្—កបវត្ិ១:១៤–១9បោយបសងៃៀមសាងាត់។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីអាៃុភាពដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចថដលរោរៃិមិត្ដំបូង

ោៃរាៃចំបពាះមៃុស្សបលា្រៃិង�រីវិត្ ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃរាៃបពលសងៃប់បសងៃៀមបៃ្ិចបដើម្រីអាៃបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអាចរាៃមូលបហតុមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលប្វើឲ្យបចាចាមិត្វាយកបហារយែូថសបស៊្មី្ពរីមុៃកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះរា�បុកតាកទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបង្ហាញ

អង្គកទង់ម្រ?(បចាចាមិត្ចង់រារាំងយែូថសបពរីរោរសារល់បសច្រដេរីពិតបហតុដូបច្នះបហើយវាៃឹងរារាំងមិៃឲ្យរោរសាដារប�ើងវិញអាចប្រើតប�ើងោៃប�ើយ)។

• បតើរោរៃិមិត្ដំបូងោៃចាប់បផ្ដេើមរាៃ�័យ�ម្នះបលើផ្លវិោ្រនៃរោរ្រ្ត់សាសនាដ៏្ ំតាមរបបៀបណា?(សូម្ ូសបញ្ជា្រ់បសច្រដេរីពិតបៃះដល់សិស្ស៖តាមរយៈ

រោរៃិមិត្ដំបូងសាថាៃសួ្៌ោៃបបើ្រទាវារមដេងបទៀតបហើយរោរសាដារប�ើងវិញ្រ៏ោៃចាប់បផ្ដេើម។
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្២)

• បតើបសច្រដេរីពិតខាងបោលលទ្ធិណាខ្ះថដលអាចបរៀៃបចញពរីរោរៃិមិត្ដំបូង?(កពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតា្ ឺជាតួអង្គបោយថ�្រពរីោនាសាថាៃសួ្៌ោៃបបើ្រទាវារ

បយើងអាចទទួលោៃវិវរណៈ។ល។)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងថណនាំអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឲ្យបបកងៀៃអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូងអំ�នុងបមបរៀៃដំបូងបំផ្ុតរបស់ពួ្រប្

ជាមួយសាសនា្ៃ់រោរី?

• បតើរោរបរៀៃអំពរីរោរបង្ហាញកពះរោយរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះរា�បុកតាកទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាច�ួយសាសនា្ៃ់រោរី្រ្ននុងរោរថសវងរ្របសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណ

ោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

កំណត់ ចំណាំ ៖ ប្រសិនយ្រើ រាន យពល េ្នក អាច នឹង ចង់ ្រគ្ហាញ វីយដេូ ខ្ី នន ប្រសាសន៍ ដកបសង់ យចញ ពី បកដាស ដចក ដល់ សិស្ស ៖ ប្រធាន ហ្គរដុន ្រ៊ី ហុិងគ្ី  

« The Marvelous Foundation of Our Faith » ។ វីយដេូ ខ្ី យនះ ្រគ្ហាញ ប្រដហល ពី នា្រី ្រី ៩:៣០ ដល់ ១៧:២៩ ។

បដើម្រី�ួយសិស្សពកងឹងរោរយល់ដឹងអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរៃិមិត្ដំបូងសូមផ្ដេល់ក្រោសថច្រដល់សិស្សបករោមចំណងប�ើង«មូលោឋាៃក្ឹះដ៏អសាចារ្យនៃបសច្រដេរី�ំបៃឿ

បយើង»ថដលរាៃថផ្្ន្រមួយនៃសុៃ្ទរ្រថាបោយកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្្រី។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌបរីដំបូង៖បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជា«ភាពរឹងរាំទាំងកសុង»នៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយស្ថិតបៅបលើសុពលភាពនៃរោរៃិមិត្ដំបូង?(សិស្ស្ ួរថត

យល់ថាកបសិៃបបើដំបណើរបរឿងរបស់យែូថសបស៊្មី្អំពរីរោរៃិមិត្ដំបូង្ ឺជារោរពិតបនាះរោរអះអាងថាសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺ

ជាសាសនាចក្រថតមួយ្ ត់ថដលរាៃរោរអៃុញ្ញាតៃិងសិទ្ធិអំណាចពរីកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ៏ជាបរឿងពិតថដរ)។

• បោងតាមកបធាៃហុិង្្រីបតើ្រិច្ចរោររបស់យែូថសបស៊្មី្រាៃសភាពខុសោនាពរី្រិច្ចរោរថដលកតូវោៃប្វើបោយថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាពរីមុៃៗថដលោៃបបងកើតរបបៀប

ថាវាយបង្គំៃិងរោរបបកងៀៃបោលលទ្ធិោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមផ្ដេល់បពលបវលាពរីរបរីនាទរីឲ្យសិស្សអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់បៅបលើក្រោសថច្ររហូតដល់ចប់។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំពា្រ្យឃ្លា

ឬបសច្រដេរីថ្្ងនានាថដលពួ្រប្ចាប់អារម្មណ៍។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃអាៃចប់បហើយសូមឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃ្ ូសចំណាំរួចពៃ្យល់អំពរី

មូលបហតុថដលវារាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះពួ្រប្។សូម្ ិតដល់រោរសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បហតុអវរីោៃជាមៃុស្សមួយចំៃួៃពិោ្រៃឹងទទួលសារល់បសច្រដេរីពិតដ៏បពញបលញនៃរោរៃិមិត្ដំបូងរបស់យែូថសបស៊្មី្?

• បៅបពលពិចារណាអំពរីបោលរោរណ៍នានាថដលោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃរបស់បយើងបតើរោរៃិមិត្ដំបូងកតូវោនាបៅៃឹងថបបបទនៃសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតា

រោរ្រ្ត់សាសនាៃិងរោរសាដារប�ើងវិញោ៉ាងដូចបមដេច?(បនាទាប់ពរីរយៈបពលនៃរោរ្រ្ត់សាសនារោរៃិមិត្ដំបូង្ ឺជាបដើមចមនៃរោរសាដារប�ើងវិញៃិងសម័យ

រោៃ់រោប់កតួតកតា្ ្មរីនៃដំណឹងល្អ។ដូចបៅ្រ្ននុងសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតាមុៃៗថដរពយារោរីមួយរូបកតូវោៃបៅបោយកពះឲ្យសាដារបសច្រដេរីពិតនៃដំណឹងល្អៃិង

សិទ្ធអំណាចបពវ�ិតភាពប�ើងវិញ។យែូថសបស៊្មី្កតូវោៃបៅឲ្យប្វើជាពយារោរីសករាប់«រោររោៃ់រោប់កតួតកតា្រ្ននុងរោលថដលបពលបពញ្រំណត់»[បអប្សូរ

១:១០]។រោរណ៍បៃះរាៃៃ័យថាដំណឹងល្អៃឹងមិៃកតូវោត់បង់បោយសាររោរ្រ្ត់សាសនាប�ើយបែុថៃ្ៃឹងស្ថិតបស្ថរបៅបលើថផ្ៃដរីដរាបដល់រោរោងម្រជាបលើ្រ

ទរីពរីររបស់កពះក្រីស្ទ)។

• បតើរោរ�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យសារល់ថបបបទកពះ្ម្ពរីរនៃរោរ្រ្ត់សាសនាៃិងរោរសាដារប�ើងវិញអាចប្វើឲ្យប្ទទួលយ្រភាពពិតនៃរោរៃិមិត្ដំបូងៃិង

រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អសម័យទំបៃើបបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ៣7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចអាៃ្រថាខណ្ឌចំៃួៃបរីចុងបករោយបៅបលើទំព័របនាះបោយបសងៃៀមសាងាត់បោយថសវងរ្ររោរណ៍

ថដលកតូវោៃសាដារបហើយសាថាបនាប�ើងវិញតាមរយៈរោរសាដារប�ើងវិញ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រ្ ួរប្វើឲ្យកោ្រដថាសិស្សបលើ្រ

ប�ើងអំពរី(១)រោរសាតារប�ើងវិញនៃសិទ្ធិអំណាចបពវ�ិតភាព្រូៃបសាៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធនានា(២)រោរសាថាបនាសាសនាចក្រនៃកពះក្រីស្ទប�ើងវិញ(៣)រោរបៅពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់(៤)បដើមចមនៃសម័យរោៃ់រោប់កតួតកតា្ ្មរីនៃដំណឹងល្អៃិង(៥)រោរបៅពយារោរីថដល្រំពុងរស់បៅ។

បដើម្រី�ួយសិស្សសារល់បសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃរោរៃិមិត្ដំបូងៃិងរោរសាតារប�ើងវិញសូមឲ្យសិស្សបឆ្ើយសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃទទួលទរីបនាទាល់អំពរីភាពពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃរោរៃិមិត្ដំបូងតាមរបបៀបណា?

• បតើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូងោៃរាៃឥទ្ធិពលបលើ�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមសួរថាបតើរាៃសិស្សណារានា្រ់ចង់ថច្រចាយជាមួយមិត្រួមថានា្រ់ៃូវទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូងឬរោរសាតារប�ើងវិញថដរឬបទ។

សូមថច្រសិស្សជា្ូ។សូមថបងថច្រសិស្សជាក្រុមតូចៗថដលរាៃសរា�ិ្របួៃនា្រ់(ពរីរនដ្ូ្រ្ននុងមួយក្រុម)។សូមផ្ដេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សបរៀបចំអវរីថដល

ពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃបោយសបង្ខបរយៈបពលបរីបៅបួៃនាទរីអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូងៃិងរោរសាតារប�ើងវិញ។សូមពៃ្យល់ថារោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្្ ួរថតសាម្្ញបហើយ

ចបាស់លាស់។សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រចំណុចបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៣៦–៣7ឬបៅទំព័រ១១បៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃ

ចំណងប�ើងការសាតារយឡើងវិញ នន ដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យបកបើពា្រ្យបពចៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃបដើម្រីពៃ្យល់អំពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់យែូថសបស៊្មី្
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្២)

(បលើ្រថលងថតបពលពួ្រប្ដ្រកសង់ឬអាៃបចញពរីយែូថសបស្ម៊ី្–កបវត្ិ១:១៦–១7)។សូមរំឭ្រឲ្យពួ្រប្ប្្ចប់បោយថ្្ងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃ។សូមចាត់ឲ្យនដ្ូ

មួយ្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗបបកងៀៃនដ្ូមួយបទៀត។

បៅបពលសិស្សោៃប្្ចប់រោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្បហើយសូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗពិភា្រសា្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្អំពរីអវរីថដលោៃដំបណើររោរបៅបោយរលូៃអំ�នុងបពលបបកងៀៃ

ៃិងរបបៀបថដលក្ូអាច�ួយឲ្យរោៃ់ថតកបបសើរ។

បនាទាប់ម្រសូមបដេចូរតួនាទរីបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យនដ្ូមួយបទៀតបបកងៀៃ។សូមកោ្រដថារាៃបពលផ្ដេល់មតិថ្រលម្អ។បនាទាប់ពរីនដ្ូទាំងអស់ោៃរាៃឱរោសបបកងៀៃក្ប់

ោនាបហើយបនាះសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយរោរយល់ដឹងបចញពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់ខ្លួៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

រោរ�ួយសិស្សបឆ្ើយៃឹងសំណួរពិោ្រៗ។បពលខ្ះសិស្សៃឹងកប�មមុខៃឹងសំណួរថដលសា្រល្ងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្។្រ្ននុងនាមជាក្ូអ្ន្រអាច�ួយបរៀបចំ

សិស្សឲ្យបឆ្ើយៃឹងសំណួរទាំងបៃះបហើយតទល់ៃឹងឧបស្្គថដលរាៃចំបពាះបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្(សូមបមើលបអប្សូរ៦:១១–១៣,ៃរីនហវទរី១១៥:២៤,

បហបលមិៃ៣:២9)។វាៃឹងរាៃកបបោ�ៃ៍កបសិៃបបើបលើ្រប�ើងអំពរីសំណួរពិោ្រៗបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃោ៉ាងណា្រ៏បោយសំណួរទាំងបៃះ្ ួរថតកតូវោៃពិភា្រសាបោយ

កបុងកបយ័ត្នៃិងបោយយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់។សូមរំឭ្រសិស្សថា្ៃធាៃជាបកចើៃថដល�ួយបឆ្ើយៃឹងសំណួរពិោ្រៗរាៃបៅបលើប្ហទំព័រជាផ្្ចូវរោររបស់សាសនាចក្រ

ឧទាហរណ៍Gospel Topicsរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

វាអាចៃឹងរាៃកបបោ�ៃ៍សករាប់សិស្សរបស់អ្ន្រថដលកតូវដឹងអំពរីរបបៀបបឆ្ើយៃឹងសំណួរពិោ្រៗអំពរីដំបណើរបរឿងបផ្្សងៗនៃរោរៃិមិត្ដំបូងថដលោៃសរបសរបោយ

យែូថសបស៊្មី្។សូមពៃ្យល់ថាដំបណើរបរឿងនៃរោរៃិមិត្ដំបូងថដលរាៃបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្ម៊ី្–កបវត្ិកតូវោៃសរបសរបោយពយារោរី្រ្ននុងឆ្នាំ១៨៣៨ទុ្រជាកបវត្ិជា

ផ្្ចូវរោររបស់សាសនាចក្រថដលកតូវបោះពុម្ពដល់ពិ្ពបលា្រ។បោយសារយែូថសបស៊្មី្ោៃ្រត់កតាបទពិបសា្ៃ៍របស់បលា្របកចើៃដងបទើបរាៃដំបណើរបរឿងបផ្្សងៗ

បទៀតអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូង។សូមពៃ្យល់សិស្សថាដំបណើរបរឿងៃរីមួយៗខុសោនាកតង់រោរ្ូសសរារល់ៃិងបសច្រដេរីលម្អិតរបស់វា។មៃុស្សខ្ះកបថ្រ្រទាំងខុសថាភាព

បផ្្សងៗោនាបៅ្រ្ននុងរោរកោប់បរឿង្ ឺជា្ ស្នុតាងអំពរីរោរកបឌិតបរឿងបនាះ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលបុ្្គលរានា្រ់កោប់អំពរីបទពិបសា្ៃ៍មួយប�ើងវិញជាបកចើៃ

ដងបៅដល់អ្ន្រសាតាប់បផ្្សងៗអស់បពលជាបកចើៃឆ្នាំដំបណើរបរឿងៃរីមួយៗៃឹង្ ូសបញ្ជា្រ់ល្រ្ខណៈខុសោនាអំពរីបទពិបសា្ៃ៍ៃិងព័ត៌រាៃលម្អិតថដលរាៃ។ឧទាហរណ៍

ភាពខុសោនាទាំងឡាយថដលរាៃសភាពកសបដៀងោនាបៅៃឹងភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុងដំបណើរនៃរោរៃិមិត្ដំបូងបនាះ្ឺរាៃបៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងរបស់បែុលបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិត្របស់

បលា្របៅតាមផ្្ចូវបៅរោៃ់កសុ្រោរា៉ាស(សូមបមើល្រិច្ចរោរ9:៣–9,២២:៦–១១,២៦:១២–១៨)។

កំណត់ ចំណាំ ៖ យដើម្ី ជួ� ពន្យល់ េំពី ដំយណើរយរឿង យផ្សងៗ គ្នា េំពី ការនិមិត្ត ដំ្រូង សូម យមើល េត្ថ្រ្រ « First Vision Accounts » យៅ ក្ននុង Gospel Topics 
យៅ យលើ យគហ្រំព័រ lds.org/topics ។ សូម គិត ដល់ ការដចកចា� តំណ យនះ ជាមួ� សិស្ស យដើម្ី ពួកយគ អាច អាន ឯកសារ យនាះ យដា� ខ្លួន ឯង ។

អគ្ជើញេៃុស្សទរូគៅឲ្យអាៃតេះគេ្ដីរេរេៃ

សូមចាប់បផ្ដេើមបបងកើតទំនា្រ់ទំៃងបៅរោៃ់ថផ្្ន្របៃះនៃបមបរៀៃបោយឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌពរីរចុងបករោយបៅ្រ្ននុងបុពវ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមឲ្យសិស្ស

ថសវងរ្ររោរសៃយានានាថដលោៃផ្ដេល់ឲ្យដល់អ្ន្រថដលោៃបក�ើសបរើសអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃពិចារណាបហើយទូលសួរកពះថាបតើកពះ្ម្ពរីរបៃះពិតថដរឬបទ។សូមឲ្យសិស្ស

ថច្រចាយអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ៣៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌទរីមួយបៅ្រ្ននុង«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖សិ្រ្ខរីបទមួយបទៀតអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»។សូម�ួយសិស្សថសវងរ្របោលលទ្ធិមួយថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌបៃះបោយសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាឧប្ររណ៍ដ៏រាៃតនម្ៃិងរាៃអាៃុភាពចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃៃូវ

ដំណឹងល្អដ៏អស់្រល្អស់រោលជាៃិច្ច្ឺជា្ សដេនុតាងប្្ចនុះប្្ចចូលឲ្យប�ឿថាយែូថសបស៊្មី្្ឺជាព្យរោរីរបស់កពះៃិងជាស្រ្ខរីបទមួយបទៀតអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

(សូមបមើល្.ៃិងស.២០:៨–១១)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមសួរពរីរបរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអវរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជា្ សដេនុតាងប្្ចនុះប្្ចចូលឲ្យប�ឿថាយែូថសបស៊្មី្្ឺជាព្យរោរី?(កបសិៃបបើមៃុស្សរានា្រ់សៃ្និោឋាៃថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិត

បនាះពួ្រប្្រ៏ចបាស់ជាសៃ្និោឋាៃថដរថាយែូថសបស៊្មី្ោៃប្វើតាមរោរដឹ្រនាំពរីកពះបដើម្រីរុ្ររ្របហើយប្រថកបវាថ្មទាំងជាពយារោរីបទៀតផ្ង)។

• បតើសាសនា្ៃ់រោរីរាៃពរោ៉ាងដូចបមដេចបៅបពលពួ្រប្អាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយទទួលោៃសា្រ្សរីថាវា្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិតបនាះ?(ពួ្រប្ៃឹងដឹងថាយែូថសប

ស៊្មី្្ឺជាពយារោរីបហើយពួ្រប្ៃឹងបកតៀមខ្លួៃទទួលសារល់រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនានានៃរោរសប្ង្រះ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ១០:៣–៥។សូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើ�ំហាៃណាខ្ះថដលបុ្្គលរានា្រ់កតូវថតឈាៃបៅបដើម្រីទទួលោៃសា្រ្សរីមួយថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះ្ម្ពរីរពិត?(បទាះបរីជាពួ្រប្អាចបកបើសមដេរីខុសោនាថមៃ

្រ៏សិស្ស្ ួរថតយល់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលបយើងអាៃពិចារណាបហើយអ្ិសាឋាៃបោយរាៃចិត្បសាមាះសអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះកពះៃឹងកតាស់សថមដេង

ភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតដល់បយើងតាមរយៈកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

• បតើ«សួរបោយរាៃចិត្បសាមាះស»(មរ៉ូនណ១០:៤)រាៃៃ័យដូចបមដេច?(រោររាៃបំណងកោថានាដ៏បសាមាះបដើម្រីទទួលោៃចបម្ើយមួយតាមរយៈកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធៃិងរោរតាំងចិត្បដើម្រីកបកពឹត្តាមចបម្ើយបនាះ)។
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រោរបបកងៀៃសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ(ភា្២)

បដើម្រីបង្ហាញអំពរីមូលបហតុថដលវាសំខាៃ់ចំបពាះសាសនា្ៃ់រោរីបដើម្រីអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយអ្ិសាឋាៃបោយរាៃចិត្បសាមាះសអំពរីភាពបពញបលញនៃ

បសច្រដេរីពិតរបស់វាសូមបង្ហាញវីបដអូ«Invitation to Read the Book of Mormon: Jynx»(៨:០៦)។
សូមប្្ប់វីបដអូបៅកតឹមនាទរីទរី០:៥៥រួចឲ្យសិស្សពិចារណាបៃ្ិចថាបតើពួ្រប្រាៃ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍ថបបណាថដរកបសិៃបបើពួ្រប្្ ឺជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយរានា្រ់ថដល

បបកងៀៃ�រីងស៍។សូមបៅសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្ៃឹងៃិោយបៅរោៃ់ោត់។

បៅបពលបៃ្បង្ហាញវីបដអូបនាះសូម្ ិតដល់រោរឲ្យសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់ទស្សនារ្រមូលបហតុថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវថតអាៃបហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃបដើម្រីទទួលោៃសា្រ្សរីអំពរីភាពបពារបពញនៃបសច្រដេរីពិតរបស់វា។ឲ្យសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់បទៀតទស្សនាថសវងរ្រថាបតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃថ្្ងោ៉ាង

ដូចបមដេចថដលោៃ�ួយ�រីៃស៍ទទួលអារម្មណ៍�ំរុញចិត្ឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបមើលវីបដអូរួចបហើយសូមពិភា្រសាអំពរីសំណួរខាងបករោមជាមួយ

សិស្ស៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃថ្្ងបហើយប្វើអវរីខ្ះបដើម្រី�ំរុញចិត្�រីៃស៍ឲ្យអាៃបហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃថ្្ងបហើយប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីោងអប្ជើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យប្វើសា្រ្សរីអំពរីពា្រ្យសមដេរីរបស់ពួ្រប្?

• បហតុអវរីវាសំខាៃ់ថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវអាៃបហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាវា

ពុំក្ប់កោៃ់បទបបើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកោៃ់ថតផ្ដេល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះ។តួនាទរីរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ឺបដើម្រី�ួយមៃុស្សទូបៅទទួលអារម្មណ៍

អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរអាៃៃិងរោរអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីពួ្រប្អាចដឹងថាយែូថសបស៊្មី្្ឺជាពយារោរីរបស់កពះបហើយថាដំណឹងល្អនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃសាដារប�ើងវិញ)។

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាឥ�ចូវបៃះពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោសសថមដេង្រ្ននុងរោរអប្ជើញមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមបង្ហាញអំពរីរបបៀបថណនាំកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិង

រោរផ្ដេល់រោរអប្ជើញឲ្យអាៃបហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរបដើម្រីដឹងថាសារលិខិតរបស់វា្ ឺជាពិត។បនាទាប់ម្រសូមចាត់សិស្សជា្ ូឬ្ិតដល់រោរបកបើរោរបបកងៀៃមួយបផ្្សង

បទៀតថដលោៃថណនាំបៅ្រ្ននុង«ស្រម្មភាពបបកងៀៃ»បៅ្រ្ននុងបុពវ្រថានៃបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ។

សូមផ្ដេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សបកតៀមខ្លួៃអប្ជើញសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរបដើម្រីដឹងថាបតើវាជាកពះ្ម្ពរីរពិតថដរឬបទ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបៅ្រ្ននុងកបអប់បករោមចំណងប�ើង«បកបើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើម្រីបញ្ជា្រ់បសច្រដេរីពិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញ»ថដលរាៃបៅថផ្្ន្រខាងបលើនៃទំព័រ៣9បៅ្រ្ននុង

ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សិស្ស្រ៏អាចបកបើទំព័រ១៥បៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាចំណងប�ើងការសាតារយឡើងវិញ នន ដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ 

ដដរ ។ពួ្រប្្ ួរថតប្្ចប់ស្រម្មភាពអៃុវត្ៃ៍បៃះបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរអប្ជើញឲ្យអាៃបហើយអ្ិសាឋាៃទូលសួរអំពរី

ភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតរបស់វា។

បនាទាប់ពរីសិស្សទាំងអស់ោៃរាៃឱរោសអៃុវត្ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយអប្ជើញឲ្យអាៃៃិងអ្ិសាឋាៃបហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ

រោរយល់ដឹងអំពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

បៅបពលអ្ន្រប្្ចប់បមបរៀៃសូមរំឭ្រសិស្សអំពរីពរ�័យនៃរោរអាៃៃិងរោរពកងឹងទរីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃពរីមុៃចាប់បផ្ដេើមរោរបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

បពញបរា៉ាង។សូមសួរសិស្សថាបតើរាៃពួ្រប្ណារានា្រ់ចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដរឬបទ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួច

អះអាងដល់សិស្សថាពួ្រប្ៃឹងរ្រប�ើញអំណរបៅបពលពួ្រប្អប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យអាៃសា្រ្សរីដ៏រាៃអាៃុភាពអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យអៃុវត្អវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះបៅសោដាហ៍បករោយ។ពួ្រប្អាច្ ិតដល់រោរប្វើចំណុចខាងបករោមបៃះ៖

• អ្ិសាឋាៃបដើម្រីោៃទរីបនាទាល់មួយដ៏រឹងរាំអំពរីរោរៃិមិត្ដំបូងៃិងភាពបពញបលញនៃបសច្រដេរីពិតរបស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• សូមអាៃអត្ថបទ«First Vision Accounts»បៅ្រ្ននុងGospel Topicsរាៃបៅបលើប្ហទំព័រlds.org/topics។

• ទបៃ្ទញដំបណើរបរឿងរោរៃិមិត្ដំបូងថដលរាៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្ម៊ី្–កបវត្ិ១:១៦–១7។ថច្រចាយដំបណើរបរឿងបនាះជាមួយមិត្្្រដេិឬសរា�ិ្រក្ួសារ

បហើយថ្្ងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃកពឹត្ិរោរណ៍បនាះ។

• អ្ិសាឋាៃសុំ�ំៃួយបដើម្រីថសវងរ្រៃរណារានា្រ់ថដលអ្ន្រអាច�ូៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។កបកពឹត្តាមរោរបំផ្ុស្ំៃិតខាងវិញ្ញាណថដលអ្ន្រទទួលោៃ។



ការររៀបចំខ្លួនរ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា—រេររៀនទី៨

េូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំននរសចកី្ជំរនឿរបស់រយើង
គបធានហ្គរដុនប៊ីហុិង្្ី
Ensignខខវិច្ិកាឆ្នាំ២០០២ទំព័រ៨០-៨១

យ�ើងសូមប្រកាសយោ�ឥតស្ទាក់យសទើរថាប្រះជាប្រះវរ្រិតានិងប្រះរាជ្រុបតាប្រង់គឺ

ប្រះអម្ចាស់យ�ស៊ូវបគរីសទបាន្រង្ហាញប្រះកា�យោ�អង្គប្រង់ផ្ទាល់យៅដល់យកមេងប្រុស�៉ូសស្រ

ស៊មេមីធ។...

...ភា្រឹងម្ំទាំងបសុងរ្រស់យ�ើងស្ិតយៅយលើភា្ជាក់សសដែងននការនិមិត្តដំ្រូងយោរះ។

យទារះជាវាបានយកើតឬ្ុំបានយកើតយ�ើងក្តរី។ប្រសិនយ្រើវា្ ុំបានយកើតយ�ើងយ្រយោរះកិច្ចការ

យនរះគឺជាការយបាកបបាស់យ�ើ�។ប្រសិនយ្រើវា្ ិតវិញយោរះយោរះវាគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់និង

អស្ចារ្យយៅយបកាមយមឃយនរះ។

្រង្រ្អូនប្រុសបសរីរ្រស់ខ្ញំយអើ�សូម្ ិចារណាអំ្រីយរឿងយនរះ។ស្ថានសួគ៌បាន្រន្ត្រិ្រអស់

ជាយបចើនសតវត្សរ៍។្រុរសនិងបស្តរីដ៏ប្រន្ជាយបចើនរូ្រ—គឺ្ ិតជាមនុស្សល្យ�ើ�អស្ចារ្យ

្រំផុត—បាន្ យាយាមសកសប្រ្បងរឹងនិងសកលម្ប្រ្័ន្ធននការថាវា�្រង្គំរ្រស់ខ្លួននិងសកលម្

ខ្លួនរ្រស់យគអំ្រីយោលល្រ្ធិ។ខ្ញំផ្តល់កិត្តិ�សនិងយោរ្ដល់្ ួកយគ។្ិភ្យោកម្នភា្

ល្ប្រយសើរយ�ើងយា៉ាងខាលាំងយោ�ស្រសតសកមមេភា្ដ៏កាលាហានយម្រះមុតរ្រស់្ ួកយគ។យទារះ្ររី

ខ្ញំយជឿថាកិច្ចការរ្រស់្ ួកយគបតូវបាន្រំផុសគំនិតក៏យោ�យោរះវាមិនបានោំឲ្យម្នការយ្រើកទាវារ

ននស្ថានសួគ៌ជាមួ�នរឹងការនិមិត្ត្ រីប្រះយ�ើ�។

យបកា�មកក្ញងឆ្នាំ១៨២០ការ្រង្ហាញប្រះកា�ដ៏រុងយរឿងសដលជាចយម្ើ�ត្រដល់ការអធិស្ឋាន

រ្រស់យកមេងប្រុសម្នាក់សដលបានអានក្ញងប្រះគម្រីរ្ររិសុ្រ្ធរ្រស់បគួស្រយៅក្ញងពាក្យយ្ចន៍រ្រស់

យា៉ាកុ្រ៖«សតយ្រើអ្ករាល់ោនាណាមួ�ខរ្ះបបាជាញាម្នសតសូមដល់ប្រះសដលប្រង់ប្រទានដល់

មនុស្សទាំងអស់យោ�សទាធាឥត្រយោទាសផងយោរះប្រង់នរឹងប្រទានឲ្យ»(យា៉ាកុ្រ១:៥)។

ភា្្ិតននស្សោចបកយនរះឈរយលើ្រ្រ្ិយស្ធន៍ដ៏សំខាន់និងអស្ចារ្យយោរះ។

យៅក្ញងប្រវត្តិស្បស្តស្សោទាំងអស់ោមានអ្រីសដលអាចយប្រៀ្រផទរឹមជាមួ�វាបានយ�ើ�។

ប្រះគម្រីរសញ្ញាថមេរីយរៀ្ររា្រ់អំ្រី្ ិធរី្រុណ្យបជមុជ្ររឹករ្រស់ប្រះយ�ស៊ូវយៅយ្លប្រះសូរយសៀង

រ្រស់ប្រះបាន្រន្ឺយ�ើ�ប្រះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធបានយាងចុរះមក្ រីស្ថានសួគ៌មកក្ញង្របមង់ជា

សត្បពា្រស។យៅយលើភ្ំសប្ររូ្រយ្បតុសយា៉ាកុ្រនិង�៉ូហានបានយឃើញប្រះអម្ចាស់សប្ររូ្រ

យៅចំយពារះ្ ួកយគ។្ួកយគបានឮប្រះសូរយសៀងរ្រស់ប្រះវរ្រិតា្រ៉ុសន្ត្ ួកយគ្ ុំបានយឃើញប្រង់

យ�ើ�។

យ�តុអ្រីបានជាទាំងប្រះវរ្រិតានិងប្រះរាជ្រុបតាបានយាងចុរះមកជួ្រយកមេងប្រុសម្នាក់ជាយកមេង

ប្រុសសតម្នាក់យនរះ?សបម្្រ់មូលយ�តុមួ�ប្រង់ទាំងយ្រ្បានយាងចុរះមកយដើម្រីោក់ឲ្យម្ន

បោកាន់កា្រ់បតួតបតាដ៏ធំយលើសយ្លណាៗទាំងអស់កាលបោកាន់កា្រ់បតួតបតា្ រីមុនៗនរឹង

បតូវបានប្រមូលផដែញំយ�ើ�ោំឲ្យកាលា�យៅជាសតម�ួវិញ។...

ឧ្រករណ៍យៅក្ញងកិច្ចការននប្រះមួ�យនរះគឺជាយកមេងប្រុសម្នាក់សដលម្នគំនិតនរឹងនរមិនង្កយរ

យៅតាម្រស្សនរ្រស់មនុស្ស។គំនិតមួ�យោរះគឺ្ររិសុ្រ្ធយ�ើ�្ ុំ្រ្រួល�កការ្រយបងៀនយៅ

តាមសណាដា្រ់ននជំោន់យោរះយ្រ។

វាម្នភា្ង្�បសួលយដើម្រីយឃើញថាមនុស្ស្ ុំ្រ្រួលស្គាល់ប្រឹត្តិការណ៍យនរះយ�ើ�។វា

�ួស្ រីការសដលយ�ើងអាចគិតដល់។្រ៉ុសន្តវាម្នយ�តុផលបតរឹមបតូវ។ការណ៍ទាំងយោរះ

ម្នភា្បសយដៀងយៅនរឹងប្រះគម្រីរសញ្ញាចាស់សដល្រ្រួលស្គាល់អំ្រីការយាងមកជួ្ររ្រស់

ប្រះយ��ូវា៉នរឹង្ ួក្ យាការីសដលបានរស់យៅក្ញងជំោន់ធមមេតាដូចោនាយនរះសដរ។យតើ្ ួកយគអាច

្រដិយសធយោ�សមយ�តុផលចំយពារះតបមូវការសដលបតូវម្នប្រះគង់យៅស្ថានសួគ៌ប្មទាំង

ប្រះរាជ្រុបតាសដលម្នប្រះជនមេរស់យ�ើងវិញ្រង្ហាញអង្គប្រង់មកយៅក្ញងអំ�ញងយ្លដ៏

បច្រូកបច្រល់ក្ញងប្រវត្តិស្បស្ត្ ិភ្យោកបានសដរឬយ្រ?

—ថាប្រង់បានយាងចុរះមកទាំង្ រីរប្រះអង្គសតមដែងថា�៉ូសស្រសមេ៊មីធបានយឃើញប្រង់ទាំងយ្រ្យៅ

ក្ញងសិរីល្ដ៏ចិស្្ចងចិញ្ចាចថាប្រង់ទាំងយ្រ្បានម្នប្រះ្រនទអូលយៅកាន់យោកយ�ើ�យោក

បានស្ដា្រ់ឮក៏បានកត់បតាប្រះ្រនទអូលរ្រស់ប្រង់្រុក។

ខ្ញំស្គាល់អ្កបបាជ្ដ៏ល្រីយ្មារះម្នាក់សដលបានយពាលថាស្សោចបកបានជា្រ់អោទាក់យោ�ស្រ

ប្រវត្តិស្បស្តរ្រស់ខ្លួន។ចយម្ើ�រ្រស់ខ្ញំគឺថាប្រសិនយ្រើោមានប្រវត្តិស្បស្តស្រ្រយោរះយ្រយ�ើង

ោមានអ្រីទាំងអស់។យសចកដែរី្ិតននប្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់អស្ចារ្យនិងអច្ឆរិ�ស្រ្រយោរះគឺជា

ធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នបកសលងននយសចកដែរីជំយនឿរ្រស់យ�ើង។

្រ៉ុសន្តការនិមិត្តដ៏រុងយរឿងយនរះបោន់សតជាចំណុចចា្រ់យផដែើមននការ្រង្ហាញឲ្យយឃើញសដល្រយងកើត

បានជាប្រវត្តិស្បស្តដ្ំរូងននកិច្ចការយនរះ្រ៉ុយណាណរះ។

ប្រសិនយ្រើការនិមិត្តយោរះ្ ុំម្នភា្បគ្រ់បោន់យដើម្រី្រញ្ជាក់អំ្រីលក្ខណៈសម្ត្តិនិង

ភា្ជាក់សសដែងរ្រស់ប្រះអង្គយបបាសយោរះននមនុស្សយោកយ្រយោរះគឺម្នការយលចយចញមក

យ្លយបកា�មកយ្រៀតននប្រះគម្រីរមរមន។យនរះគឺជាអ្រីមួ�សដលមនុស្សម្នាក់អាចកាន់វាយៅ

ក្ញងនដអាច«យលើក»វាយ�ើង។មនុស្សអាចអានវាបាន។មនុស្សអាចអធិស្ឋានសួរអំ្រីវា

ដ្ិតវាម្ននូវការសនយាមួ�សដលថាប្រះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធនរឹងប្រកាសអំ្រីយសចកដែរី្ិតរ្រស់វា

ប្រសិនយ្រើស្ក្សរីយោរះសស្ងរកយសចកដែរី្ិតយៅក្ញងការអធិស្ឋាន។...

យបកា�មកយ្រៀតម្នការស្ដារយ�ើងវិញនន្រ្្ជិតភា្—ជា្រ្្ជិតភា្្ររីមួ�នន្រ្្ជិតភា្

យអើរ៉ុនយៅយបកាមនដរ្រស់�៉ូហានបា្ររីសទជាអ្កសដលបានយធ្ើ្រុណ្យបជមុជ្ររឹកថាវា�

ប្រះយ�ស៊ូវយៅឯ្រយន្�័រោន់។

យបកា�មកយ្រៀតយ្បតុសយា៉ាកុ្រនិង�៉ូហានសដលជាស្វករ្រស់ប្រះអម្ចាស់គឺជាអ្ក

សដលបានប្រគល់្រ្្ជិតភា្សដល្ ួកយោកបាន្រ្រួលយៅយបកាមប្រះ�ស្តរ្រស់យោក

យៅហាវា�ជាអង្គសដល្ ួកយោកបានយដើរជាមួ�គឺជា«កូនយស្នននគរស្ថានសួគ៌»សដល

ម្នសិ្រ្ធិអំណាចយដើម រ្ីចង្រុកយៅឯស្ថានសួគ៌ក៏នរឹងចងយៅយលើសផនដរីសដរ(សូមយមើល

ម្៉ាថា�១៦:១៩)។

្រោទា្រ់មកយ្រៀតក៏ម្នអ្កសដលចុរះមកប្រគល់កូនយស្នន្រ្្ជិតភា្យោ�ម៉ូយស

យអលរីយា៉ាសនិងយអលរីយា៉ា។

្រង្រ្អូនប្រុសបសរីរ្រស់ខ្ញំយអើ�សូមគិតអំ្រីយរឿងយនរះ។សូមគិតអំ្រីភា្ម�ស្ចារ្យននយរឿង

យនរះ។

យនរះជាស្សោចបករ្រស់ប្រះយ�ស៊ូវបគរីសទសដលបានស្តារយ�ើងវិញ។យ�ើងគឺជា្ ួក្ររិសុ្រ្ធ

នថងៃចុងយបកា�។យ�ើងសូមសថ្ង្ររី្រោទាល់ថាស្ថានសួគ៌បានយ្រើកវាំងននបតូវបានសវកយចញថា

ប្រះបានម្នប្រះ្រនទអូលយ�ើ�ថាប្រះយ�ស៊ូវបគរីសទបាន្រង្ហាញរូ្រអង្គប្រង់សដលយបកា�មក

យ្រៀតម្នការប្រទានសិ្រ្ធិអំណាចដ៏យ្រវភា្។

យ�ើងសូមសថ្ង្ររី្រោទាល់ថាស្ថានសួគ៌បានយ្រើកវាំងននបតូវបានសវកយចញថាប្រះបានម្ន

ប្រះ្រនទអូលយ�ើ�ថាប្រះយ�ស៊ូវបគរីសទបាន្រង្ហាញរូ្រអង្គប្រង់។
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រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ

៩រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ

គសចក្្ដីគ្្ើេ

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ួរថតខិតខំថកបរោលាយឲ្យរោៃ់ថតដូចជាកពះអង្គសប្ង្រះបៅបពលពួ្រប្ពយាោមអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យម្ររ្រកទង់។កពះអង្គសប្ង្រះ្ ឺជា្ ំរូដ៏

ក្ប់ល្រ្ខណ៍របស់បយើងបហើយោៃថណនាំឲ្យបយើងថកបរោលាយដូចជាកទង់(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣២7:២7)បហើយដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់អាចប្វើឲ្យបយើងថកបរោលាយរោៃ់ថត

ដូចជាកទង់ៃិងកពះវរបិតាសួ្៌ោៃ។ថផ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់្រ្ននុងរោរថកបរោលាយដូចជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺកតូវបរៀៃអំពរីរបបៀបថដលកទង់ោៃរស់បៅកបកពឹត្បហើយបបកងៀៃ។

បៅបពលបយើង្ ទាល់អ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទឲ្យោៃរោៃ់ថតបពញបលញបយើងៃឹងបកតៀមខ្លួៃបបកមើកពះៃិងមៃុស្សទូបៅោៃរោៃ់ថតកបបសើរបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្មៃិង

បពញមួយ�រីវិតរបស់បយើង។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាអាលរា៉ា១7:២២–៣7,១៨:១–៣,៨–១០,មរ៉ូនណ7:៤៥–៤៨ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៤:១–7។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ១១7–១២៤,១២៨។

• សូម្ តចម្ងស្រម្មភាព្រំណត់បៅទំព័រ១២៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងថច្រឲ្យសិស្ស(ប្វើ្រ៏ោៃមិៃប្វើ្រ៏ោៃ)។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Christlike Attributes»(២:៥៤)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Impressions of Missionaries»(៤:៣២)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

សារៈសំខាៃ់នៃលក្្ខណៈែរូចជាតេះតគដីស្ទ

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ១២៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចបមើលបៅរូប្តសាលា្របឈាមាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា។សូមសួរ៖

• បតើចំណុចពរីរថដលរាៃសភាពបលចបធាលាជាងប្បៅបលើសាលា្របឈាមាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ឺជាអវរី?(បឈាមាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងកពះនាមកពះអង្គ

សប្ង្រះ)។

• បហតុអវរីោៃជាវាជាបរឿងដ៏សំខាៃ់ចំបពាះអ្ន្រៃិងអ្ន្រដនទបទៀតថដលបឈាមាះរបស់អ្ន្របៅជាមួយៃឹងកពះនាមកពះអង្គសប្ង្រះ?

សូមឲ្យសិស្សោ្រ់បវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទាំងកោំទំព័រ១១7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងខណៈថដលសិស្សឯបទៀតអាៃតាមបោយថសវងរ្ររបបៀប

ថដលបយើងអាចទទួលយ្ររោរអប្ជើញឲ្យបដើរតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃអាៃរួចបហើយសូមសួរ៖

• បតើបយើងទទួលយ្ររោរអប្ជើញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យបដើរតាមកទង់តាមរបបៀបណា?(សិស្ស្ ួរថតសារល់បោលរោរណ៍បៃះ៖បយើងទទួលយ្ររោរអប្ជើញរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យបដើរតាមកទង់តាមរយៈរោរថកបរោលាយដូចជាកទង់ៃិងរោរអ្ិវឌ្ល្រ្ខណៈរបស់កទង់)។

• បតើរោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ�ួយអ្ន្រឲ្យប្វើជាអ្ន្របបកងៀៃដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទដ៏រាៃអាៃុភាពៃិងដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗបក�ើសបរើសបទ្ម្ពរីរមួយបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រ១១៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរ

ថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយថសវងរ្រអវរីថដលខ្ម្ពរីរបនាះោៃកោប់អំពរីរោរបដើរតាម្ ំរូរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយជាមួយមិត្រួមថានា្រ់ៃូវអវរីថដល

ពួ្រប្ោៃបរៀៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សបរីបួៃនា្រ់ោៃបឆ្ើយសំណួរបហើយសូមសួរ៖

• បតើរាៃល្រ្ខណៈមួយចំៃួៃណាខ្ះថដលអ្ន្ររាៃដូចបៅៃឹងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមបង្ហាញវីបដអូ«Christlike Attributes»(នាទរីទរី២:៥៤)ថដលបង្ហាញអំពរីល្រ្ខណៈមួយចំៃួៃរបស់កពះអង្គសប្ង្រះ។សូមឲ្យសិស្សទស្សនា

ថសវងរ្ររបបៀបថដលល្រ្ខណៈដ៏បទវភាពរបស់កពះអង្គសប្ង្រះោៃថសដេងបចញតាមរយៈទបងវើរបស់កទង់—ជាពិបសសរបបៀបថដលកទង់ោៃកបកពឹត្ជាមួយមៃុស្ស

ទូបៅ។
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រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ

ផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីចបម្ើយ។សិស្សភា្បកចើៃអាចបឆ្ើយចបម្ើយថដល្ ិត្ូរោៃល្អិតល្អៃ់កបសិៃបបើពួ្រប្រាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីពិចារណាអំពរី

ចបម្ើយរបស់ពួ្រប្។ឧទាហរណ៍បនាទាប់ពរីសួរសំណួរបហើយអ្ន្រអាចៃិោយថា«សូមចំណាយបពលបៃ្ិចបដើម្រី្ ិតអំពរីចបម្ើយរបស់ប្អចូៃបនាទាប់ម្រសូមបឆ្ើយកោប់

ខញនុំ»។

បនាទាប់ពរីទស្សនាវីបដអូបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្រីកោ្រដថាអ្ន្រោៃទុ្របពលក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីចបម្ើយរបស់ខ្លួៃ៖

• បតើល្រ្ខណៈដ៏បទវភាពរបស់កពះអង្គសប្ង្រះោៃថសដេងបចញតាមរយៈទបងវើរបស់កទង់—ជាពិបសសរបបៀបថដលកទង់ោៃកបកពឹត្ជាមួយមៃុស្សទូបៅបនាះតាមរបបៀប

ណា?

• បតើទបងវើរបស់កពះបយស៊ូវោៃរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបមដេចបៅបលើមៃុស្សទូបៅ?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយជាមួយមិត្អង្គនុយថ្រ្រខ្លួៃអំពរីបទពិបសា្ៃ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃទទួលឥទ្ធិពលបោយៃរណារានា្រ់ថដលរាៃអា្រប្្រិរិោដូចជាកពះក្រីស្ទ។

បនាទាប់ម្រសូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យពួ្រប្ពិចារណាអំពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើល្រ្ខណៈណាមួយរបស់កពះក្រីស្ទថដលកតូវោៃបង្ហាញបៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះថដលអ្ន្រចង់អ្ិវឌ្ឍឲ្យោៃបពញបលញ?

ការអភិវឌ្ឍលក្្ខណៈែរូចជាតេះតគដីស្ទ

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ចូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៤:១–7។

• បោងតាមបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៤:៥–៦បតើរាៃទំនា្រ់ទំៃងអវរីរវាងល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទៃិង្ុណសម្ត្ិបដើម្រីកតូវោៃបៅឲ្យប្វើជា្រិច្ចរោរ?

(បទាះបរីជាពួ្រប្អាចបកបើសមដេរីខុសោនាថមៃ្រ៏សិស្ស្ ួរថតយល់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ៖បុ្្គលទាំងឡាយថដលរាៃល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទស្រដេិសមៃឹងបបកមើ

្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់)។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅស្រម្មភាព្រំណត់បៅទំព័រ១២៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ពរីោៃពៃ្យល់អំពរីបសច្រដេរីថណនាំថដលរាៃបៅថផ្្ន្រខាងបលើនៃ

ទំព័របហើយសូមឲ្យសិស្សប្វើលំហាត់ស្រម្មភាពបនាះ។វាជារោរណ៍ល្អថដលកោប់ដល់សិស្សអំពរីរយៈបពលថដលពួ្រប្ៃឹងរាៃបដើម្រីប្វើលំហាត់ស្រម្មភាពបៃះ។សូម

្ិតដល់រោរថច្រក្រោសលំហាត់ស្រម្មភាពបៃះថដលោៃ្ តចម្ងឲ្យសិស្ស។កបសិៃបបើសិស្សបក�ើសបរើសប្វើលំហាត់ស្រម្មភាពបៅបលើបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ 

រ្រស់ យ�ើងរបស់ពួ្រប្្ ទាល់បនាះអ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យពួ្រប្សរបសរប្មានដ។សូមផ្ដេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សប្វើលំហាត់ស្រម្មភាពបៃះ។បនាទាប់ម្រសូម

ឲ្យសិស្សថច្រចាយអំពរីអវរីថដលពួ្រោៃបរៀៃបហើយោៃទទួលអារម្មណ៍បៅបពលពួ្រប្ោៃប្វើរោរវាយតនម្បលើខ្លួៃឯង។កបសិៃបបើចាំោច់អ្ន្រអាចៃឹងសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បតើល្រ្ខណៈណាខ្ះបចញពរីលំហាត់ស្រម្មភាពបៃះថដលអ្ន្រចាប់អារម្មណ៍ជាងប្?មូលបហតុអវរី?

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះបចញម្រពរីលំហាត់ស្រម្មភាពបៃះ?

សូម�ួយសិស្សពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួៃអំពរីល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទបោយឲ្យពួ្រប្បក�ើសបរើសល្រ្ខណៈមួយថដលពួ្រប្ចង់បរៀៃបថៃ្ថមបហើយអ្ិវឌ្ឍោ៉ាង

បពញបលញបៅ្រ្ននុង�រីវិត្ ទាល់ខ្លួៃ។សូមឲ្យសិស្សបង្ហាញចំណុចថដលកោប់អំពរីល្រ្ខណៈថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបៅទំព័រទំព័រ១១៨–២៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូមផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សសិ្រសាចំណុចរបស់ខ្លួៃបោយរាៃបទ្ម្ពរីរម្រជាមួយផ្ង។វាអាចជារោរណ៍ល្អថដលកោប់ដល់សិស្ស

ឲ្យដឹងអំពរីរយៈបពលថដលពួ្រប្ៃឹងសិ្រសា។សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្រីឲ្យសិស្សពិចារណាបៅបពលពួ្រប្អាៃ៖

• បតើរោរយល់ដឹងអវរីខ្ះអំពរីល្រ្ខណៈបៃះថដលអ្ន្រោៃទទួល?

• បដើម្រីអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈបៃះបតើអ្ន្រកតូវថត្ លាស់បដេចូរអវរីខ្ះបៅ្រ្ននុងចិត្្ំៃិតឬទបងវើ?

• បតើរោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈបៃះអាចបបងកើៃកបសិទ្ធភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមបដើរចុះប�ើងបដើម្រីបមើលរបបៀបថដលសិស្សរានា្រ់ៗប្វើលំហាត់ៃិងបដើម្រីបឆ្ើយសំណួរនានាថដលសិស្សអាចរាៃ។បនាទាប់ពរីោៃទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយបនាះ

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយចបម្ើយរបស់ខ្លួៃចំបពាះសំណួរថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវរួចឲ្យសិស្សថសវងរ្រអវរីថដលកបធាៃអុ�ដូហវរាៃកបសាសៃ៍ថាបយើងកតូវថតប្វើ

បដើម្រីអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ៖

«បទ្ម្ពរីរពិពណ៌នាអំពរីល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទមួយចំៃួៃថដលបយើងកតូវអ្ិវឌ្ឍបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។...ល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ្ឺជា

អំបណាយម្រពរីកពះ។វាពុំអាចោៃអ្ិវឌ្ឍបោយោមាៃ�ំៃួយពរីកទង់ោៃប�ើយ។�ំៃួយមួយថដលបយើងទាំងអស់ោនាកតូវរោរ្ឺកតូវោៃកបទាៃបោយ

ឥត្ ិតន្្តាមរយៈដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបលើដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់រាៃៃ័យថារោរពឹងថផ្្អ្រ

ទាំងកសុងបៅបលើកទង់—បោយទុ្រចិត្បៅបលើកពះបចសាដាកពះបញ្ញាញាណៃិងបសច្រដេរីកសឡាញ់ដ៏ោមាៃទរីប្្ចប់របស់កទង់។បៅបពលបយើងបកបើកោស់

សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងបោយសុចរិតបនាះល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។...បៅបពលពយាោមថកបរោលាយឲ្យរោៃ់ថត

ដូចជាកពះអង្គសប្ង្រះបយើងកតូវវាយតនម្បលើ�រីវិតរបស់បយើងប�ើងវិញឲ្យោៃបទៀងទាត់បហើយពឹងថផ្្អ្របៅបលើបសច្រដេរីបមតាតារបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង
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រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ

ពរ�័យទាំងឡាយម្រពរីដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់តាមរយៈរាោ៌ានៃរោរថកបចិត្ដ៏ពិត»(«Christlike Attributes—the Wind beneath Our Wings»
EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ១០២–១០៣)។

• បតើឃ្លា«ល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ្ឺជាអំបណាយម្រពរីកពះ»រាៃៃ័យដូចបមដេចចំបពាះអ្ន្រ?(វា្ ឺជាអំបណាយថដលពុំអាចអ្ិវឌ្ឍោៃោ៉ាងបពញបលញបោយពុំ

រាៃ�ំៃួយម្រពរីកពះបនាះប�ើយ)។

• បោងតាមកបធាៃអុ�ដូហវបតើបយើងអាចប្វើអវរីបដើម្រីោៃ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងរោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈទាំងបៃះ?(អ្ន្រអាចសបង្ខបចបម្ើយរបស់សិស្សបោយ

សរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បយើងអាចអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទបៅបពលបយើងថកបចិត្រាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បហើយពឹងថផ្្អ្របលើដង្វាយ្ួៃ)។

• បតើរោរថកបចិត្ៃិងរោររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើដង្វាយ្ួៃអាច�ួយបយើងអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទោៃោ៉ាងដូចបមដេច?(តាមរយៈបសច្រដេរី�ំបៃឿៃិង

រោរថកបចិត្បយើងអប្ជើញកពះអរាចាស់កបទាៃពរបយើងឲ្យរាៃល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ។បៅបពលបយើងថកបចិត្បយើងបង្ហាញបំណងកោថានាបដើម្រីថកបរោលាយរោៃ់ថត

ដូចជាកពះក្រីស្ទបហើយបយើងអប្ជើញោងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យរាៃវត្រាៃរោៃ់ថតបកចើៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង)។

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរោល្ិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«បៅបពលបបកងៀៃពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវកពះអង្គសប្ង្រះោៃរាៃកពះបៃ្ទចូលកោប់អំពរីអវរីថដលពួ្រប្កតូវថតរោលាយបៅជា។កទង់ោៃអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យ

ថកបចិត្បហើយទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយកតូវោៃថញ្រឲ្យបរិសុទ្ធតាមរយៈរោរទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ‹កបបោ�ៃ៍ឲ្យអ្ន្ររាល់ោនាអាច�រ

បោយោមាៃបទាសបៅចំបពាះបយើងបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់›(ៃរីនហវទរី៣២7:២០)។កទង់ោៃរាៃកពះបៃ្ទចូលប្្ចប់៖‹បតើអ្ន្ររាល់ោនា្ ួរប្វើជា

មៃុស្សថបបណាបៅ?បយើងកោប់អ្ន្ររាល់ោនាជាកោ្រដថាកតូវឲ្យោៃដូចជាបយើង›(ៃរីនហវទរី៣២7:២7)។

«ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាថផ្ៃរោរថដលបយើងអាចថកបរោលាយបៅជា្រូៃបៅនៃកពះថដលបយើង្ ួរថតថកបរោលាយ។សាថាៃភាពោមាៃសានាមកបឡា្រ់

ៃិងឥតបខាចាះបៃះៃឹងជាលទ្ធផ្លបចញម្រពរីតំណនៃបសច្រដេរីសញ្ញាពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងទបងវើនានាបូ្ររួមទាំងរោរបក�ើសបរើសកតឹមកតូវបហើយៃឹងបចញម្រពរីរោរថកបចិត្ឥត

�ប់�រ។‹�រីវិតបៃះ្ ឺជាបពលបវលាសករាប់ឲ្យមៃុស្សកបុងបកបៀបខ្លួៃបៅ�ួបៃឹងកពះ›(អាលរា៉ា៣៤:៣២)»(«The Challenge to Become»Ensign
ថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០០ទំព័រ៣៣)។

សូមសួរ៖

• បោងតាមថអលបឌើរអូ្របតើបយើងកតូវប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះក្រីស្ទ?(បយើងកតូវថតប្វើបហើយរ្រសាបសច្រដេរីសញ្ញាពិសិដ្ឋទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនានា

បោយស្រដេិសមប្វើ�បកមើសកតឹមកតូវបហើយថកបចិត្)។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅមរ៉ូនណ7:៤7–៤៨។សូមពៃ្យល់ថាបទាះជាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះទា្រ់ទងជាពិបសសបៅៃឹងបសច្រដេរីសប្នុរស្រដេរី្រ៏វាបបកងៀៃបោលរោរណ៍ទូបៅមួយ

អំពរីរោររាៃល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទថដរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបនាះខណៈថដលសិស្សដនទបទៀតអាៃតាមបោយថសវងរ្រអវរីថដលបយើងអាចប្វើបដើម្រីអប្ជើញឲ្យ

រាៃ�ំៃួយពរីកពះវរបិតាសួ្៌្រ្ននុងរោរថកបរោលាយដូចជាកពះរា�បុកតាកទង់(ចបម្ើយ្ ួរថតប្ដាតបៅបលើសារៈសំខាៃ់នៃរោរទូលសុំ�ំៃួយពរីកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងរោរថកបរោលាយ

បៅជា«អ្ន្របដើរតាមដ៏ពិត»របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។សូមបង្ហាញថាបោយសារថតល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ្ ឺជាអំបណាយម្រពរីកពះបយើង្ ួរថតទូលសុំ�ំៃួយពរីកទង់

បដើម្រីអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈទាំងបនាះ។

រោរអៃុវត្របស់អ្ន្របរៀៃ។រោរអៃុវត្ប្រើតប�ើងបៅបពលសិស្ស(១)ទទួលយ្របោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយោ្រ់បៅ្រ្ននុងចិត្ៃិង្ំៃិតរបស់ពួ្រប្ៃិង

(២)ចាប់បផ្ដេើមកបកពឹត្បហើយរស់បៅតាមអវរីទាំងបនាះ។ក្ូអាចសកមបសកមួលឲ្យរាៃរោរអៃុវត្បោយផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សពិចារណាឬសរបសរអំពរីអវរីថដលពួ្រប្

ោៃយល់បហើយទទួលអារម្មណ៍រួចពិចារណាថាបតើស្រម្មភាពណាខ្ះថដលពួ្រប្្ ួរថតទទួលយ្របដើម្រីអៃុវត្បៅ្រ្ននុង�រីវិតៃូវអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

បដើម្រី�ួយសិស្សពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវត្ៃូវអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបនាះអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សថច្រចាយឧទាហរណ៍នៃស្រម្មភាពនានាថដលអ្ន្រថដល

បកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចប្វើបដើម្រីខិតខំអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសា។បនាទាប់ម្រសូមផ្ដេល់បពលបវលាពរីរបរីនាទរីឲ្យសិស្សសរបសរថផ្ៃរោរ

រួមរាៃ�បកមើសកតឹមកតូវជាប់លាប់ថដលពួ្រប្ប្វើបដើម្រី�ួយពួ្រប្ឲ្យអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈបនាះរោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយថផ្ៃរោររបស់ខ្លួៃ

ជាមួយឪពុ្ររាដាយឬមិត្្ ្រដេិ�ិតស្និទ្ធ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សផ្ងថដរ្រុំឲ្យពៃយារបពល្រ្ននុងរោរប្វើតាមថផ្ៃរោររបស់ខ្លួៃ។្រិច្ចខិតខំថដលពួ្រប្រាៃនាបពលឥ�ចូវ

បៃះអាចរាៃអាៃុភាពរោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើបទពិបសា្ៃ៍បបស្រ្រម្មរបស់ពួ្រប្។

សូមប្្ចប់ថផ្្ន្របៃះនៃបមបរៀៃបោយអះអាងដល់សិស្សថាកពះអរាចាស់ៃឹងកបទាៃពរពួ្រប្ដរាបណាពួ្រប្អៃុវត្បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើដង្វាយ្ួៃបហើយពយាោមថកបរោលាយ

ដូចជាកទង់។

លក្្ខណៈែរូចជាតេះតគដីស្ទគៅក្្នុងក្ិច្ចការ្ ្សេ្្សា�សាសនា

សូមសរបសរបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃបឌៀប្ើរបអសវអុ�ដូហវ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបលា្រោៃថច្រចាយកបសាសៃ៍

ដ្រកសង់មួយថដលោៃថ្្ងបោយសៃ្្រ�ៃ្ហវង់ស៊ីសអាស្សរីស៊ី។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍បៃះឮៗ៖
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រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ

«ចូរផ្សាយដំណឹងល្អបៅក្ប់បពលទាំងអស់បហើយបបើចាំោច់ចូរបកបើពា្រ្យសមដេរី»(«Waiting on the Road to Damascus»EnsignឬLiahonaថខ
ឧសភាឆ្នាំ២០១១ទំព័រ77)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចកបរោសដំណឹងល្អបោយមិៃបកបើពា្រ្យសមដេរីោៃោ៉ាងដូចបមដេចបៅ?

• បតើរោររាៃល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងកបរោសដំណឹងល្អោៃរោៃ់ថតកបបសើរទាំងបកបើឬមិៃបកបើពា្រ្យសមដេរីោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរាៃអវរីប្រើតប�ើងចំបពាះដួងចិត្របស់បុ្្គលទាំងឡាយបៅបពលថដលពួ្រប្កតូវោៃប្កបកពឹត្បៅតាមរបបៀបដូចជាកពះក្រីស្ទ?(ដួងចិត្របស់ពួ្រប្កតូវោៃ

បៃ្ទៃ់បហើយពួ្រប្ៃឹងទទួលសាដាប់សារលិខិតនៃដំណឹងល្អរោៃ់ថតខាលាំង)។

• បហតុអវរីោៃជាល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃសារៈសំខាៃ់ដល់ម្ែបះចំបពាះភាពបជា្�័យ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនា?(ចបម្ើយ

របស់សិស្សអាចរួមប្្ចចូលបសច្រដេរីពិតបៃះ៖ល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទអាចរាៃអាៃុភាពខាលាំងរោលា្រ្ននុងរោរនាំមៃុស្សម្ររ្រកពះអង្គសប្ង្រះ)។

សូមបង្ហាញវីបដអូ«Impressions of Missionaries»(នាទរីទរី៤:៣២)។សូមឲ្យសិស្ស្រត់កតាល្រ្ខណៈទាំងឡាយថដលសាសនា្ៃ់រោរីសបងកត

ប�ើញរាៃ្រ្ននុងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងឥទ្ធិពលថដលល្រ្ខណៈទាំងបនាះោៃរាៃចំបពាះសាសនា្ៃ់រោរី។

បនាទាប់ពរីបមើលរួចសូមសួរ៖

• បតើល្រ្ខណៈវិ�ជរាៃមួយចំៃួៃណាខ្ះរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលសាសនា្ៃ់រោរីោៃរ្រប�ើញ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជា្ ុណសម្ត្ិទាំងបៃះប្វើឲ្យសាសនា្ៃ់រោរីរាៃអារម្មណ៍វិ�ជរាៃ?

• សាសនា្ៃ់រោរីមួយចំៃួៃោៃបលើ្រប�ើងអំពរី្ ុណសម្ត្ិមិៃសូវវិជាជារាៃ។បតើ្ ុណសម្ត្ិទាំងបៃះោៃ�ះឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបមដេចដល់សាសនា្ៃ់រោរី?

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបចៀសវាងពរីអារម្មណ៍មិៃសូវវិ�ជរាៃទាំងបៃះោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

បដើម្រីបង្ហាញបថៃ្ថមអំពរីរបបៀបថដលល្រ្ខណៈៃិងឥរិោប្ដូចជាកពះក្រីស្ទអាច�ួយអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបរៀបចំមៃុស្សថដលពួ្រប្បបកងៀៃឲ្យទទួលយ្រដំណឹងល្អ

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់សបង្ខបកបវត្ិនៃរោរកបឹងថកបងរបស់អាំមែូៃ្រ្ននុងរោរកបរោសដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ។សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបួៃក្រុមបហើយ

ចាត់វ្្គបទ្ម្ពរីរមួយចំបណាមវ្្គបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបៃះដល់ក្រុមៃរីមួយៗ។សូមឲ្យសិស្សអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់តាំងដល់ពួ្រប្បោយបសងៃៀមសាងាត់រួចថសវងរ្រ

្ុណសម្ត្ិដូចជាកពះក្រីស្ទថដលអាំមែូៃោៃបង្ហាញឲ្យប�ើញ។

អាលរា៉ា១7:២២–២៥

អាលរា៉ា១7:២៨–៣១

អាលរា៉ា១7:៣៣–៣7

អាលរា៉ា១៨:១–៣,៨–១០

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទណាខ្ះថដលអាំមែូៃោៃបង្ហាញឲ្យប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃអាៃបៃះ?

• បតើល្រ្ខណៈរបស់អាំមែូៃោៃរាៃឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សថដលោត់ោៃបបកងៀៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនានាបពលបច្ចនុប្ៃ្នអាចប្វើតាម្ ំរូរបស់អាំមែូៃោៃតាមរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបុ្្គលថដលពួ្រប្ោៃសបងកតប�ើញថាជា្ ំរូនៃរោររាៃល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ។សូមសួរ៖

• បតើបុ្្គលបៃះោៃរាៃឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រតាមរយៈឥរិោប្ដូចជាកពះក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?

ការបគតេើជាេួ�នែគរូ

សូមរំឭ្រសិស្សថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថតងថតកតូវោៃចាត់តាំងឲ្យបបកមើជាមួយនដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីឧបស្្គនានាថដលអាចប្រើតប�ើងបៅបពលពួ្រប្

ប្វើរោរជាមួយនដ្ូ។សូមសួរសិស្សៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវបបកមើជានដ្ូ?

សូមអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៤២:៦ៃិង្រូរិៃ្ូសទរី២១៣:១បដើម្រី�ួយសិស្សប�ើញថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកមើជានដ្ូបកពាះបនាះ្ ឺជា

លំនាំថដលោៃម្រពរីកពះអរាចាស់។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជារាៃសារៈសំខាៃ់ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវបង្ហាញល្រ្ខណៈៃិងទបងវើដូចជាកពះក្រីស្ទចំបពាះនដ្ូរបស់ខ្លួៃ?(សូមបមើល្.ៃិងស.

៣៨:២៤–២៥,២7)។
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រោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទ

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាស្(ឆ្នាំ១9២០–២០០7)្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«ចូរ្រុំឲ្យរាៃបសច្រដេរីទាស់ថទងណាមួយប្រើតប�ើងរវាងនដ្ូរបស់អ្ន្រឲ្យបសាះ។នដ្ូជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់អ្ន្រមួយចំៃួៃៃឹងរោលាយជា

្រលយាណមិត្មួយ�រីវិតរបស់អ្ន្រ។ចូរប្វើជាកបប្ទនដ្ូថដលអ្ន្រចង់បៅជាមួយ។ចូរ្រុំរាៃភាពអាតាមាៃិយមបៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្រជាមួយ

នដ្ូឲ្យបសាះ។«បៅបពលរាៃរោរទាស់ថទងោនាបនាះកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ៃឹងោងបចញបោយមិៃ្ ិតថាៃរណាជាអ្ន្រខុសបនាះបទ។បយើង

រានា្រ់ៗ្ ឺជាបុ្្គលថដលរាៃភាពខាលាំងៃិងបទពបរោសល្យថដលខុសថប្្រពរីបុ្្គលដនទបទៀតបលើថផ្ៃដរីបៃះ។បយើងរានា្រ់ៗរាៃៃូវភាពទៃ់បខសាយ។

បៅ្រ្ននុងនដ្ូភាពមួយថដលចុះសកមុង្ឺរាៃរោរង្រជាក្រុម—ថដលរាៃរានា្រ់ទៃ់បខសាយបហើយរានា្រ់បទៀតខាលាំងពូថ្រ»(«What I Want My Son 
to Know before He Leaves on His Mission»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ១99៦ទំព័រ៤១)។

• បតើកបធាៃបហាវាស្ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាៃឹងរាៃអវរីប្រើតប�ើងបៅបពលរាៃរោរទាស់ថទងោនារវាងនដ្ូអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?(សូមបមើលផ្ងថដរៃរីនហវទរី៣

១១:២9)។

• បតើល្រ្ខណៈទាំងឡាយថដលបយើងោៃសិ្រសាបៃះអាច�ួយនដ្ូឲ្យបចៀសវាងពរីរោរទាស់ថទងោនាបហើយរាៃទំនា្រ់ទំៃងមួយរោៃ់ថតចុះសកមុងោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

(សូម�ួយសិស្សថសវងរ្របោលរោរណ៍ថដលថាបៅបពលនដ្ូអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបង្ហាញឲ្យប�ើញល្រ្ខណៈៃិងឥរិោប្ដូចជាកពះក្រីស្ទចំបពាះោនាបៅវិញបៅ

ម្របនាះពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណ)។

• បហតុអវរីោៃជារោររាៃទំនា្រ់ទំៃងដ៏ចុះសកមុងមួយអាចប្វើឲ្យនដ្ូភាពមួយរាៃកបសិទ្ធភាពរោៃ់ថតខាលាំង្រ្ននុងកបរោសដំណឹងល្អ?

សូម្ ិតដល់រោរអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌចំៃួៃកោំដំបូងបករោមចំណងប�ើង«នដ្ូរបស់អ្ន្រ»(បៅ្រ្ននុងចំណុច«ទំនា្រ់ទំៃងជាមួយអ្ន្រដនទ»)បៅ្រ្ននុងក្លួនចបា្រ់ 

េ្នក ផ្សពវផសា� សាសនា(ទំព័រ៣៣–៣៤)។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រោៃបកបើបោលរោរណ៍មួយថដលរាៃបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទាំងបៃះបដើម្រីពកងឹងទំនា្រ់ទំៃងជាមួយសរា�ិ្រក្ួសារឬមិត្្ ្រដេិោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមប្្ចប់បមបរៀៃបោយអប្ជើញឲ្យសិស្សរបស់អ្ន្រថ្្ងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះក្រីស្ទៃិងសារៈសំខាៃ់នៃរោរថកបរោលាយដូចជាកទង់។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូម�ួយសិស្សឲ្យដឹងថាដំបណើររោរនៃរោរអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទតកមូវឲ្យរាៃ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់ៃិងរោរកបឹងថកបង្ ទាល់ខ្លួៃោ៉ាងបកចើៃ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្

សិស្សឲ្យប្វើលំហាត់ខាងបករោមបៃះមួយឬបកចើៃទុ្រជាថផ្្ន្រនៃរោរកបឹងថកបងរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរថកបរោលាយដូចជាកពះអង្គសប្ង្រះ៖

• សូមបក�ើសបរើសល្រ្ខណៈដូចជាកពះក្រីស្ទបចញពរី�ំពូ្រទរី៦បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចសិ្រសាបថៃ្ថមបោយបកបើបទ្ម្ពរីរនានារួមប្្ចចូលទាំងBible 
Dictionary, Topical Guide,index។ល។សូមោ្រ់ថផ្ៃរោរបដើម្រីអ្ិវឌ្ឍល្រ្ខណៈបនាះឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមថច្រចាយ

ថផ្ៃរោររបស់អ្ន្រជាមួយឪពុ្ររាដាយឬមិត្្ ្រដេិ�ិតស្និទ្ធ។

• សូម្ ិតអំពរីអវរីថដលអ្ន្រអាចប្វើបដើម្រីថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះក្រីស្ទចំបពាះក្រុមក្ួសារមិត្្្រដេិរបស់អ្ន្រ(ទាំងសរា�ិ្រៃិងមិៃថមៃសរា�ិ្រ)កពមទាំង

ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រ។សូមសរបសរបោបល់ជា្រ់លា្រ់ៗថដលអ្ន្ររាៃបហើយកបកពឹត្តាមបោបល់ទាំងបនាះបៅសោដាហ៍បៃះ។

• សូមោ្រ់បោលបៅមួយចំៃួៃអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបចៀសវាងពរីរោរទាស់ថទងោនាជាមួយនដ្ូផ្្សពវផ្សាយសាសនានាបពលអនា្ត។

• សូមថសវងរ្រមប្យាោយបង្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់ចំបពាះសរា�ិ្រក្ួសារៃិងមិត្្រ្ិៃិងបដើម្រីបបកមើពួ្រប្បោយបសច្រដេរីអត់្ៃ់ៃិងបសច្រដេរីសប្នុរស។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១)

១០រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ

(ភា្១)

គសចក្្ដីគ្្ើេ

ថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ្ ឺជាថផ្្ន្រដ៏សំខាៃ់បំផ្ុតនៃថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌បយើងសករាប់សុ្មង្គល្រូៃបៅរបស់កទង់។វាប្ដាតសំខាៃ់បៅបលើដង្វាយ្ួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបបកងៀៃអំពរីមូលបហតុថដលដង្វាយ្ួៃរាៃសារៈសំខាៃ់។ថផ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌្រ៏បឆ្ើយសំណួរថដលសួរថា«បតើខញនុំម្រពរី្រថៃ្ងណា?»

«បតើបោលបំណង្រ្ននុង�រីវិតរបស់ខញនុំ្ ឺជាអវរី?»ៃិង«បតើខញនុំៃឹងបៅណាបនាទាប់ពរីខញនុំសាលាប់បៅ?»អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតយល់ឲ្យោៃចបាស់

អំពរីបោលលទ្ធិរបស់ថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបហើយបកតៀមខ្លួៃពៃ្យល់បោយសាម្្ញបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីវាបោយអំណាច។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាៃរីនហវទរី២២:២២–២៥,អាលរា៉ា១២:៣២–៣៤,មែូបស១:៣9។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៤៨–៥០។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«God Is Our Father»(៣:០៥)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«The Plan of Salvation»(៤:៣០)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

ជដីវិ្េុៃជដីវិ្គលើដ្ៃែដី៖គោលបំណងៃិងដ្ៃការរបស់តេះដែលរាៃសតរាប់គ�ើង

សូម្ ិតដល់រោរបកចៀងទំៃុ្រតបមកើង«ខញនុំជា្រូៃរបស់កពះ»បៅ្រ្ននុងថានា្រ់ទុ្រជាថផ្្ន្រមួយនៃ្ ម្មៃិោឋាៃបបើ្ររោរបបកងៀៃ។បដើម្រីចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃសូមឲ្យសិស្សរំឭ្រ

បោយសាងាត់បសងៃៀមបលើទំៃុ្របទ្រ្ននុងវ្្គទរីមួយនៃបទ«ខញនុំជា្រូៃរបស់កពះ»រួចឲ្យពួ្រប្ថសវងរ្របោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងទំៃុ្របទបៃះ។

ខញនុំ ជា កូន រ្រស់ បពះ

យហើ� ប្រង់ ប្ន ចាត់ ខញនុំ មក

ប្ន ឲ្យ ផ្ទះ ខញនុំ យៅ យលើ ដផនដី

ជាមួ� ឪពុក រាដា� ល្អ ។

នាំ ខញនុំ ដឹក ខញនុំ យដើរ យៅ ដក្រ ខញនុំ

ជួ� ខញនុំ ឲ្យ រក ផ្ទូវ ។

្រយបងៀន ខញនុំ េវី ដដល បតូវ យធវើ

យដើម្ី រស់យៅ នឹង ប្រង់ ។

(«ខញនុំជា្រូៃរបស់កពះ»្រំនុកតយមកើងបលខ១៨៨)។

កំណត់ ចំណាំ ៖ ជយបមើស មួ� យ្រៀត េ្នក អាច គិត ដល់ ការចា្រ់យផ្ើម ្រយបងៀន យដា� ្រគ្ហាញ វីយដេូ « God Is Our Father » ( នា្រី ្រី ៣:១៥ ) ។ ្រនាទា្រ់ ពី ប្ន 

ចំណា� យពល ្រន្តិច យដើម្ី ពិភាកសា េំពី វីយដេូ យនះ យហើ� សូម ឲ្យ សិស្ស យបចៀង ្រ្រ « ខញនុំ ជា កូន រ្រស់ បពះ » ។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១)

បនាទាប់ពរីោៃចំណាយបពលបៃ្ិចបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ណាមួយថដលពួ្រប្ោៃប�ើញរាៃបៅ្រ្ននុងទំៃុ្រតបមកើងបៃះ។

កបសិៃបបើចាំោច់អ្ន្រអាច្ ិតដល់រោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើទំៃុ្របទទាំងបៃះបង្ហាញោ៉ាងដូចបមដេចអំពរី�រីវិតរបស់បយើងពរីមុៃបយើងោៃម្រប្រើតបៅបលើថផ្ៃដរីបៃះ?

• បតើទំៃុ្របទទាំងបៃះបង្ហាញោ៉ាងដូចបមដេចអំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតបៅបលើថផ្ៃដរីបៃះ?

សូមកោប់សិស្សថា្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពួ្រប្ៃឹងរាៃឱរោសបបកងៀៃអំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិត។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុង

្រថាខណ្ឌចំៃួៃពរីរដំបូងនៃចំណុចបករោមចំណងប�ើង«�រីវិតមុៃថផ្ៃដរី៖បោលបំណងៃិងថផ្ៃរោររបស់កពះសករាប់បយើង»បៅទំព័រ៤៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ 

រ្រស់ យ�ើង ។

អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ោមាៃបសច្រដេរីពិតដ៏ស៊ី�បករៅណាកតូវោៃបង្ហាញដល់បយើងបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញបករៅពរីចំបណះដឹងអំពរី�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះបនាះបទ។ោមាៃ

សាសនាចក្រណាបផ្្សងបទៀតដឹងឬបបកងៀៃអំពរីបសច្រដេរីពិតបៃះបទ។បោលលទ្ធិបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យថបបជាទកមង់នៃរោរថណនាំបែុថៃ្ភាពពិតដ៏

បលចបធាលាកតូវោៃៃិោយមដេងបហើយមដេងបទៀតជាបរឿយៗល្មមបៅ្រ្ននុងវិវរណៈនានាបដើម្រីអះអាងដល់បយើងអំពរីភាពពិតដ៏សំខាៃ់មួយចំៃួៃ»(Our 
Father’s Plan[១9៨៤]ទំព័រ១៤)។
សូមសួរ៖

• បតើរោរដឹងអំពរី�រីវិតរបស់បយើងមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះៃិងរោរដឹងថាបយើងោៃរស់បៅជា្រូៃវិញ្ញាណជាមួយកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌អាច�ួយផ្ដេល់អត្ថៃ័យរោៃ់ថត

កជាលបករៅបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងោៃោ៉ាងដូចបមដេច?(បៅបពលសិស្សបឆ្ើយអ្ន្រអាចបក�ើសបរើស្ ូសសរារល់បោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលបយើងយល់ដឹងថាបយើង

្ឺជាបុកតាបុកតរីរបស់កពះវរបិតាសួ្៌បនាះបយើងរ្រប�ើញអត្ថៃ័យរោៃ់ថតកជាលបករៅបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបៅបលើថផ្ៃដរីបៃះ)។

បដើម្រី�ួយសិស្សពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួៃបលើបោលរោរណ៍បៃះសូមបង្ហាញវីបដអូ«God Is Our Father»(នាទរីទរី៣:០៥)រួចឲ្យសិស្សសាដាប់ថសវងរ្រ

ពរ�័យទាំងឡាយថដលោៃពិពណ៌នាបោយតួអង្គបៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះ។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបមើលវីបដអូបនាះបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរាៃពរ�័យណាខ្ះថដលតួអង្គបៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះោៃបរៀបរាប់ថាោៃប្រើតប�ើងពរីរោរដឹងថាពួ្រប្្ ឺជាបុកតាបុកតរីរបស់កពះ?

• បតើចំបណះដឹងថដលថាអ្ន្រ្ ឺជា្រូៃរបស់កពះោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរ្រប�ើញអត្ថៃ័យរោៃ់ថតកជាលបករៅបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់ប្ចូរបវៃអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌចុងបករោយទាំងបួៃបៅទំព័រ៤៨–៤9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមថណនាំឲ្យសិស្សថសវងរ្រ

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលបបកងៀៃអំពរីអវរីថដលជាបោលបំណងរបស់កពះរាៃសករាប់បុកតាបុកតរីកទង់ៃិងអំពរីរបបៀបថដលថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបំបពញ

តាមបោលបំណងបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើថផ្ៃរោររបស់កពះកតូវោៃបកោងប�ើងបដើម្រីប្វើអវរីសករាប់បុកតាបុកតរីកទង់?(្រ្ននុងចំបណាមចបម្ើយរបស់ពួ្រប្សិស្សអាចោ្រ់ប្្ចចូលបោលលទ្ធិថដលថាថផ្ៃរោរ

នៃបសច្រដេរីសប្ង្រះប្វើឲ្យបុកតាបុកតរីរបស់កពះអាចរី្ររាយៃឹងពរ�័យ្រ្ននុង�រីវិតអមតៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចោៃ។កបសិៃបបើចាំោច់កតូវរាៃរោរបញ្ជា្រ់ឲ្យ

ោៃចបាស់បនាះអ្ន្រអាចបោងបៅៃិយមៃ័យនៃេមតភាពៃិងការយលើកតយមកើងបៅទំព័រ៥9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូម្ ូសសរារល់ថា�រីវិត

ដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ច្ឺជា�រីវិតថដលកពះកទង់រាៃកពះ�ៃ្មបៅ)។

រោរទបៃ្ទញ។រោរទបៃ្ទញអាច�ួយសិស្សសារល់បហើយកសឡាញ់វ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃបក�ើសបរើសបនាះ។វា្រ៏បបងកើៃលទ្ធភាពថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងនាំយ្រវ្្គ

បទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅរោៃ់រោរចងចាំរបស់ពួ្រប្បៅបពលចាំោច់ផ្ងថដរ(សូមបមើលយែូហាៃ១៤:២៦)។បៅបពលអ្ន្រអប្ជើញឲ្យសិស្សទបៃ្ទញបទ្ម្ពរីរសូម

កបុងកបយ័ត្នចំបពាះរោររំពឹងបលើលទ្ធភាពៃិងរោលៈបទសៈរបស់សិស្សរានា្រ់ៗ។សិស្សមិៃ្ ួរកតូវោៃប្វើឲ្យអារា៉ាស់ឬរាៃបៃ្ទនុ្រប�ើយកបសិៃបបើពួ្រប្រាៃរោរលំោ្រ

្រ្ននុងរោរទបៃ្ទញបនាះ។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមឲ្យពួ្រប្អាៃបហើយទបៃ្ទញមែូបស១:៣9។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃរាៃបពលពរីរបរីនាទរីទបៃ្ទញៃិងអៃុវត្សូកតវ្្គបទ្ម្ពរីរ

បៃះបហើយសូមសួរ៖

• បតើរោរបបកងៀៃសាសនា្ៃ់រោរីថាបោលបំណងរបស់កពះ្ ឺបដើម្រីនាំឲ្យរាៃអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើ�បកមើសថដលពួ្រប្ប្វើ

្រ្ននុង�រីវិតកបចាំន្ងៃោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីតួនាទរីរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រ្ននុងរោរ�ួយកពះវរបិតាសួ្៌ប្វើ្រិច្ចរោរកទង់«បដើម្រីនាំឲ្យរាៃអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏

បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស»(មែូបស១:៣9)។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតបរៀងខ្លួៃជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រឬសរបសរ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១)

ការបង្កបគង្កើ្ៃិងររូបកា�សាច់ឈាេរបស់គ�ើង

សូមឲ្យសិស្សអាៃឮៗកតង់ចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរបងកបបងកើត»បៅទំព័រ៤9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមថណនាំសិស្សឲ្យថសវងរ្រ

សារៈសំខាៃ់នៃរោរបងកបបងកើតបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះរបស់កពះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាបយើងចាត់ទុ្ររោរបងកបបងកើតថផ្ៃដរីជាថផ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះរបស់កពះ?(បដើម្រីរី្រចបកមើៃៃិងថកបរោលាយដូចជាកពះ

បនាះបយើងរានា្រ់ៗកតូវថតម្រប្រើតបលើថផ្ៃដរីបដើម្រីទទួលោៃរូបរោយបហើយកតូវោៃសា្រល្ងអំ�នុងបពលនៃរោរសា្រល្ង)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរទទួលោៃរូបរោយខាងសាច់ឈាមសូមបង្ហាញបហើយអាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ដូចខាងបករោមថដលោៃថ្្ងបោយ

ស៊ិបស្ទើរស៊ូសាៃដុបលយូថ្ៃណឺរោលោត់បបកមើជាកបធាៃយុវនារីទូបៅ។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រមូលបហតុថដលបយើងរានា្រ់ៗរាៃចិត្រំប្ើបៃឹងរោរទទួលោៃរូបរោយ

សាច់ឈាម។

«បៅ្រ្ននុងៃ្រមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះបយើងោៃដឹងថារូបរោយ្ ឺជាថផ្្ន្រនៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះដ៏អសាចារ្យរបស់កពះរាៃសករាប់បយើង។ដូចោៃថ្្ង

បៅ្រ្ននុងរោរកបរោសអំពរីក្រុមក្ួសារ៖‹បុកតាៃិងបុកតរីខាងវិញ្ញាណទាំងឡាយោៃសារល់បហើយោៃថាវាយបង្គំកពះជាកពះវរបិតាដ៏បៅអស់្រល្

ជាៃិច្ចរបស់ពួ្រប្បហើយោៃទទួលថផ្ៃរោររបស់កទង់ថដលនាំឱ្យ្រូៃបៅទាំងឡាយអាចទទួលរូបរោយបហើយៃិងទទួលបទពិបសា្ៃ៍បៅបលើថផ្ៃដរី

បដើម្រីរី្រចបកមើៃបៅរ្រភាពល្អឥតបខាចាះបហើយបៅទរីប្្ចប់ៃឹងដឹងពរីបោលបំណងដ៏បទវភាពរបស់ពួ្រប្បោយទទួល�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ទុ្រជា

មរត្រ›។កោ្រដណាស់បយើង‹ោៃថកស្រអរសាទរ›(យែូប៣៨:7)បដើម្រីប្វើជាថផ្្ន្រនៃថផ្ៃរោរបៃះ។

«បហតុអវរីោៃជាបយើងរាៃចិត្រំប្ើប?បយើងោៃយល់អំពរីបសច្រដេរីពិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចសដេរីពរីរូបរោយរបស់បយើង។បយើងោៃដឹងថារូបរោយរបស់បយើងៃឹងរាៃ

ល្រ្ខណៈដូចជាកពះ។បយើងោៃដឹងថារូបរោយរបស់បយើងៃឹងផ្ដេល់ទរីលំបៅដល់វិញ្ញាណរបស់បយើង។បយើង្រ៏ោៃយល់ថដរថារូបរោយរបស់បយើងៃឹងបចះ�ឺចាប់រាៃ

�ំងឺអសមត្ថភាពៃិងរងរោរល្លួង។បែុថៃ្បយើងោៃរាៃឆៃ្ទៈោ៉ាងប្រ្ៀវរោលាបដើម្រីទទួលយ្រឧបស្្គទាំងបៃះបកពាះបយើងោៃដឹងថារាៃថតបោយវិញ្ញាណៃិងធាតុ

ថដលោៃផ្្គនុំោនាមិៃអាចបំថប្រោៃបែុបណាណះបទើបបយើងអាចរី្រចបកមើៃបដើម្រីថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌(សូមបមើល្.ៃិងស.១៣០:២២)បហើយ‹ទទួលោៃ

បសច្រដេរីអំណរបពញបលញ›(្.ៃិងស.9៣)»(«The Sanctity of the Body»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ១៣)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បៅ្រ្ននុងពិ្ពមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះបតើបសច្រដេរីពិតអវរីថដលបយើងោៃយល់ថាោៃប្វើឲ្យបយើងរាៃចិត្រំប្ើបបដើម្រីម្ររោៃ់ថផ្ៃដរីបហើយទទួលោៃរូបរោយសាច់ឈាម?

• បហតុអវរីោៃជាបយើងរាៃឆៃ្ទៈបហើយអៃ្ទះសាបដើម្រីម្ររោៃ់ថផ្ៃដរីបទាះជាបយើងោៃដឹងបហើយថាបយើងកតូវកប�មមុខៃឹងឧបស្្គពិោ្រៗ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បហើយ

បនាះ?

សូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យសិស្សស្ជឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោម៖បតើអ្ន្រៃឹងពៃ្យល់ោ៉ាងដូចបមដេចបៅរោៃ់សាសនា្ៃ់រោរីអំពរីរបបៀបថដលបទពិបសា្ៃ៍្រ្ននុង

�រីវិតរថមងសាលាប់របស់បយើង�ួយបយើងឲ្យរី្រចបកមើៃបដើម្រីថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌?កបសិៃបបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សសិ្រសាបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកបអប់

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរពរីបករោមចំណុច«រោរបងកបបងកើត»បៅទំព័រ៤9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ពរីោៃសិ្រសាអស់មួយឬពរីរនាទរីបហើយសូមឲ្យ

សិស្សថបរបៅរ្រៃរណារានា្រ់ថដលអង្គនុយថ្រ្រខ្លួៃបហើយប្រកសាយចបម្ើយរបស់ខ្លួៃចំបពាះសំណួរបនាះ។

សិទ្ិគតជើសគរើសៃិងការធ្លាក្់របស់អ័ោេៃិងគអវា៉

សូមសរបសរចំណងប�ើងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

អវរីថដលអ័ោមៃិងបអវាែអាចប្វើបៅ្រ្ននុងសួៃចបារ អវរីថដលអ័ោមៃិងបអវាែមិន អាចប្វើបៅ្រ្ននុងសួៃចបារ

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាៃរីនហវទរី២២:២២–២៥ៃិងចំណុចបសរីភាពៃិងរោរធាលា្រ់របស់អ័ោមៃិងបអវាែបៅទំព័រ៤9–៥០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់ប្វើប្ជរីមួយអំពរីអវរីថដលអ័ោមៃិងបអវាែអាចប្វើបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃ(ពួ្រប្អាចរស់បៅជាបរៀងរហូតបៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពឥតបទាសពួ្រប្អាចបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើស្ ទាល់ខ្លួៃបដើម្រីប្វើរោរសបកមចចិត្។សូមឲ្យសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់បទៀតប្វើប្ជរីមួយអំពរីអវរីថដលអ័ោមៃិងបអវាែមិន 

អាចប្វើបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃ(ពួ្រប្ពុំអាចរី្រចបកមើៃឬ�ួបកបទះៃឹងបរឿងផ្្ទនុយពួ្រប្ពុំអាចរាៃអំណរឬទុ្រ្ខកពួយឬរោរ�ឺចាប់ឬបសច្រដេរីបវទនាពួ្រប្ពុំបចះ

កបកពឹត្ោបពួ្រប្ពុំរាៃ�ំងឺឬរោររងទុ្រ្ខពួ្រប្ពុំអាចរាៃ្រូៃបៅោៃប�ើយ)។ពរីរបរីនាទរីបករោយម្រសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បៅ

បពលពួ្រប្បឆ្ើយសូម្ ិតដល់រោរឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរចបម្ើយរបស់មិត្រួមថានា្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមប្ដាតអារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើវា្រ្យសព្ទការសាលា្រ់ ខាង សាច់ឈាមៃិងការសាលា្រ់ ខាង វិញ្ញាណបៅទំព័រ៤9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សិស្ស

ទាំងអស់កបថហលជាៃឹងយល់ថារោរសាលាប់ខាងសាច់ឈាមសំបៅបៅបលើរោរសាលាប់នៃរូបរោយសាច់ឈាម។សូម�ួយសិស្សយល់ថារោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណសំបៅបៅបលើ

រោរថប្របចញពរីវត្រាៃរបស់កពះ។រោរសាលាប់ទាំងពរីរបៃះ្ ឺជាលទ្ធផ្លម្រពរីរោរធាលា្រ់របស់អ័ោម។រាៃថតតាមរយៈដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបែុបណាណះបទើបបយើង

អាចយ្រ�្នះបលើរោរសាលាប់ទាំងពរីរបៃះោៃ។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១)

អ្ន្រអាចពកងឹងរោរយល់ដឹងអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះោៃតាមរយៈរោរបង្ហាញកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ម្រពរីកបធាៃយែូថសបហវរីលឌិង

ស៊្មី្(ឆ្នាំ១៨7៦–១97២)រួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«បៅបពលអ័ោមកតូវោៃបបណដាញបចញពរីសួៃចបារបអថដៃកពះអរាចាស់ោៃោ្រ់បទាសដល់បលា្រ។មៃុស្សខ្ះោៃបមើលបៅរោរោ្រ់បទាសបនាះថា

ជារោរកបកពឹត្ដ៏អាក្រ្រ់។វាមិៃថមៃអ្ជឹងបទវា្ ឺជាពរ�័យបៅវិញ។ខញនុំពុំដឹងបទថាវាអាចកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជាទណ្ឌ្រម្មថដលបមើលមិៃប�ើញ។

«បដើម្រីឲ្យមៃុស្សទទួលោៃបសច្រដេរីសប្ង្រះៃិងរោរបលើ្រតបមកើងវាចាំោច់សករាប់ពួ្រប្ថដលកតូវទទួលោៃរូបរោយបៅបលើថផ្ៃដរីបៃះបហើយឆ្ង

រោត់បទពិបសា្ៃ៍ៃិងរោរបរៀៃសូកតថដលរាៃថតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះបែុបណាណះ។កពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទចូលថា្រិច្ចរោររបស់បយើងៃិង

សិរីល្អរបស់បយើង្ ឺ‹បដើម្រីនាំឲ្យរាៃអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស›[មែូបស១:៣9]។កបសិៃបបើោមាៃ�រីវិតរថមងសាលាប់បទ

ពរ�័យដ៏មហិរាពុំអាចសបកមចោៃប�ើយ។បហតុដូបចានាះបហើយពិ្ពបលា្រកតូវោៃបបងកើតប�ើងបហើយោ្រ់ឲ្យរាៃបុកតាបុកតរីកពះរស់បៅទរីបនាះបហើយពួ្រប្កតូវោៃ

កបទាៃឲ្យៃូវឯ្រសិទ្ធបដើម្រីឆ្ងរោត់�រីវិតរថមងសាលាប់ជាមួយៃឹងអំបណាយនៃសិទ្ធិបក�ើសបរើស។បោយសារអំបណាយបៃះពួ្រប្បក�ើសបរើសល្អឬបក�ើសបរើសអាក្រ្រ់បហើយ

ទទួលោៃរង្វាៃ់ថដលសមៃឹងទទួលបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រល្ជាៃិច្ច។បោយសារថតអំបពើរំលងរបស់អ័ោមបយើងម្រប្រើតបៅទរីបៃះ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់។...

«រោរធាលា្រ់នៃមៃុស្សប្រើតប�ើងជាពរ�័យថដលមិៃអាចបមើលប�ើញបហើយជាមប្យាោយមួយបដើម្រីចបកមើៃបោលបំណងរបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងភាពរី្រចបកមើៃនៃមៃុស្ស

ថដលមិៃថមៃជាមប្យាោយបដើម្រីបង្អា្រ់ដំបណើររបស់ពួ្រប្បនាះប�ើយ»( Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkieវ៉ុល៣[១9៥៤–៥៦]

១:១១៣–១៤)។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃវាជាបរឿងកតឹមកតូវថដលចាត់ទុ្ររោរធាលា្រ់របស់អ័ោមៃិងបអវាែថាជាថផ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្នងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះរបស់កពះ?(រោរធាលា្រ់របស់

អ័ោមៃិងបអវាែោៃអៃុញ្ញាតឲ្យ្រូៃវិញ្ញាណរបស់កពះទទួលោៃរូបរោយខាងសាច់ឈាមបហើយប្វើឲ្យពួ្រប្រី្រចបកមើៃកពមទាំងថកបរោលាយដូចជាកទង់)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅ្រ្ននុងកបអប់«រោរបបកងៀៃពរីរោរធាលា្រ់»បៅទំព័រ៥០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិនៃ

រោរធាលា្រ់ជាពា្រ្យបពចៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃបៅរោៃ់អ្ន្រថដលអង្គនុយថ្រ្រខ្លួៃ។

ជដីវិ្របស់គ�ើងគៅគលើដ្ៃែដី

សូមបង្ហាញវីបដអូ«The Plan of Salvation»(៤:៣០)ឬឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�្្រ្រឺ

្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រមុខង្រទាំងបរីថដលជាៃិមិត្រូបនៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ៖

«ថផ្ៃរោរនៃរោរបកោសបលាះថដលោៃថប្រថច្រជាបរីថផ្្ន្រអាចកបដូចបៅៃឹងមុខង្រទាំងបរី្ ំៗ។មុខង្រទរី១កតូវោៃោ្រ់បឈាមាះថា‹�រីវិតមុៃ

ឆ្្រ�រីវិតបៃះ›។បទ្ម្ពរីរពិពណ៌នាវាថាជាសណាឋាៃបដើម(សូមបមើលយូោស១:៦,អ័កោហាំ៣:២៦,២៨)។មុខង្រទរី២ចាប់ពរី្រំបណើតរហូត

ដល់បពលដំបណើររស់ប�ើងវិញ្ឺជា‹សណាឋាៃទរីពរីរ›។ៃិងមុខង្រទរី៣កតូវោៃបៅថា‹�រីវិតបករោយពរីសាលាប់›ឬ‹�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្

ជាៃិច្ច›។

«បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បយើង្ ឺដូចជាតួសថមដេងថដលបដើរចូលបៅ្រ្ននុងបរាងបលាខាៃបៅចំបពលថដលវាំងៃៃបបើ្រប�ើង្រ្ននុងរោរសថមដេងទរីពរីរ។បយើងោៃ

ខ្រខាៃរោរសថមដេងទរី១។ដំបណើរបរឿងរាៃៃូវថផ្ៃរោរអាក្រ្រ់ៃិងតួអាក្រ្រ់ជាបកចើៃបូ្ររួមប្្ចចូលោនាថដលប្វើឲ្យរាៃរោរពិោ្រ្រ្ននុងរោរដឹងថាៃរណាទា្រ់ទងជាមួយ

ៃរណាបហើយអវរីទា្រ់ទងជាមួយអវរីៃរណាជាវីរ�ៃៃិងៃរណាជាមៃុស្ស្រំណាច។វារោៃ់ថតរាៃភាពសាំញាដំបៅបទៀតបកពាះបយើងពុំកោៃ់ថតជាអ្ន្រទស្សនាបនាះបទ

ដ្ិតបយើង្ ឺជាតួអង្គ្រ្ននុងបលាខាៃបៅបលើឆ្្រៃិងរួមចំថណ្រ្រ្ននុងបរឿងទាំងមូល!

«ជាថផ្្ន្រមួយនៃថផ្ៃរោរដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចរោរចងចាំអំពរី�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះថដលជាមុខង្រទរី១បនាះកតូវោៃបិទោំងបោយសារវាំងៃៃ។បោយសារថតបយើង

ោៃចូលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៅបពលបដើមដំបូងនៃមុខង្រទរី២បោយពុំចងចាំអំពរីមុខង្រទរី១បទើបបនាះមិៃ្ ួរឲ្យភាញា្រ់បផ្្អើលបទថាបហតុអវរីោៃជារាៃរោរលំោ្របដើម្រី

យល់ថាអវរី្រំពុងប្រើតប�ើងបនាះ។...

«កបសិៃបបើអ្ន្ររំពឹងថាៃឹង�ួបថតភាពង្យកសួលៃិងភាពសុខសាៃ្កពមទាំងភាពសុខកសួល្រ្ននុងមុខង្រទរី២បនាះអ្ន្រៃឹងពិតជាបរា�័យជា្រ់ជាមិៃខាៃ។អ្ន្រៃឹង

យល់បៃ្ិចបៃ្លួចអំពរីអវរីថដល្រំពុងប្រើតប�ើងៃិងអំពរីមូលបហតុថដលអវរីទាំងបនាះកតូវោៃទុ្រឲ្យប្រើតប�ើង។

«ចូរចងចាំអំពរីបរឿងបៃះ!សាច់បរឿង‹បហើយពួ្រប្ទាំងអស់ោនាោៃរស់បៅបោយសបបាយរី្ររាយជាដរាបតបៅ›្ឺពុំថដលោៃសរបសរជាថផ្្ន្រនៃមុខង្រទរីពរីរបៃះបទ។

សាច់បរឿងបនាះរាៃបៅ្រ្ននុងមុខង្រទរីបរី្ឺបពលថដលអា្៌្រំោំងទាំងឡាយកតូវោៃលាតកតោងបហើយអវរីក្ប់ោ៉ាងកតូវោៃោ្រ់ឲ្យបរៀបរយ។...

«រាៃអវរីមួយប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងនាដ្រថាដ៏អសាចារ្យបៃះ្ឺ�ុតឆ្្ររំប�ើបរំ�ួលអស់បពលជាយូរលង់ណាម្របហើយ។វាបង្ហាញបោយសបង្ខបអំពរីអវរីថដលោៃប្រើតប�ើង

បៅ្រ្ននុងមុខង្រទរី១—ថដលជា�រីវិតមុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះ។បទាះជាពុំរាៃបសច្រដេរីលម្អិតបកចើៃ្រ៏បោយនាដ្រថាប្វើឲ្យយល់ចបាស់អំពរីបោលបំណងទាំងកសុងបហើយវាបបើ្រ

បង្ហាញោ៉ាងបពញបលញអំពរីថផ្ៃរោរថដល�ួយអ្ន្រដឹងថាបតើ�រីវិតបៃះ្ ឺបដើម្រីអវរី។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១)

«អ្ន្រ្ ួរថតោៃដឹងបហើយថានាដ្រថាបនាះ្ ឺជាបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ—ថដលជាវិវរណៈ។សូមអាៃវា។សូមសិ្រសាវា។វាកោប់អ្ន្រថាបតើមៃុស្សជាៃរណាបហតុអវរីោៃ

ជាកពះ‹កទង់ៃឹ្ររឭ្រដល់ប្›ៃិងបហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវោៃបបងកើតប�ើង‹ឲ្យទាបជាងពួ្របទវតាថតបៃ្ិច›្រ៏ោៃ‹បំពា្រ់...សិរីល្អៃិងប្ររ្តិ៍បឈាមាះឲ្យទុ្រជា

ម្រុដ›(ទំៃុ្រដំប្រើង៨:៤–៥)។

«កពះ្ម្ពរីរកោប់អំពរីបសច្រដេរីពិត។អ្ន្រអាចបរៀៃបចញពរីកពះ្ម្ពរីរអំពរីមុខង្រទាំងបរីបដើម្រីោៃរោរយល់ដឹងៃិងរោរដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។កពះ្ម្ពរីរបបើ្រសថមដេងថា

‹អ្ន្ររាល់ោនា្រ៏ោៃបៅជាមួយកពះវរបិតាថដរជាអវរីថដលជាកពះវិញ្ញាណ្ឺជាកពះវិញ្ញាណនៃបសច្រដេរីពិត

«‹បហើយបសច្រដេរីពិត្ ឺជារោរបចះដឹងអំពរីរោរណ៍ទាំងឡាយថដលរាៃបៅបពលបៃះៃិងរោរណ៍ទាំងឡាយថដលរាៃម្របហើយបហើយៃឹងរោរណ៍ទាំងឡាយថដលៃឹង

រាៃខាងមុខ›(្.ៃិងស.9៣:២៣–២៤)»(ប៊យដ៍ប�្្រ្រឺ« The Play and the Plan»[Church Educational System firesideន្ងៃទរី7ថខ

ឧសភាឆ្នាំ១99៥]ទំព័រ២–៣,si.lds.org)។
បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើមុខង្រទាំងបរីប្វើជាៃិមិត្រូបនៃធាតុមួយចំៃួៃ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះោៃតាមរបបៀបណា?

• បោងតាមរោរកបដូចបៃះបហតុអវរីោៃជាមៃុស្សជាបកចើៃពិោ្រយល់អំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតបលើថផ្ៃដរី?

• បោងតាមរោរកបដូចបៃះបតើបយើងអាចថសវងរ្រនាដ្រថាសករាប់មុខង្រទាំងបរី្ ំៗបៃះោៃបៅទរីណា?

• បតើកពះ្ម្ពរីរអាច�ួយបុកតាបុកតរីរបស់កពះយល់អំពរីបោលបំណង្រ្ននុងថផ្ៃរោររបស់កពះោៃរោៃ់ថតចបាស់ោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមពៃ្យល់សិស្សថាបៅបពលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះពួ្រប្�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យយល់អំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតរថមងសាលាប់

បៃះោៃរោៃ់ថតចបាស់បហើយអាចកត�ប់បៅរស់បៅជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌វិញមដេងបទៀត(សូមបមើលអាលរា៉ា១២:៣២–៣៤)។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅចំណុចបករោម

ចំណងប�ើង«�រីវិតរបស់បយើងបៅបលើថផ្ៃដរី»បៅទំព័រ៥០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រអាចពៃ្យល់អំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតបៃះ្រ្ននុងមួយឬពរីរកបបោ្ោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមកោប់សិស្សថាវាចាំោច់ថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវយល់ថារោរកបុងបកបៀបខ្លួៃរបស់បយើងបដើម្រីកត�ប់បៅឯវត្រាៃរបស់កពះវិញអាកស័យបៅបលើរោរសបកមចចិត្

ថដលបយើងប្វើបៅ្រ្ននុង�រីវិតបលើថផ្ៃដរី។រោរសបកមចចិត្បដើម្រីបដើរតាមកពះប្្ញត្ិរបស់កពះអាច�ួយបយើងឲ្យបៅរោៃ់ថត�ិតកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងបទាះជារោររំលង

កពះប្្ញត្ិរារាំងបយើងពរីរោរកត�ប់បៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កទង់ោ៉ាងណា្រ៏បោយ។សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

លទ្ធផ្លនៃអំបពើោប៖

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអវរីជាលទ្ធផ្លនៃអំបពើោប?(បៅបពលចាំោច់សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សបមើល្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីពរីរនៃចំណុច«�រីវិតរបស់បយើងបៅបលើថផ្ៃដរី»បៅទំព័រ៥០បៅ

្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បទាះបរីជាពួ្រប្អាចបកបើសមដេរីខុសោនាថមៃ្រ៏សិស្ស្ ួរថតយល់អំពរីបសច្រដេរីពិតទាំងបៃះ៖អំបពើោបនាំបៅរ្រអពមង្គលបហើយ

បណាដាលឲ្យរាៃអារម្មណ៍ខុសឆ្គងៃិងភាពអារា៉ាស់។វាប្វើឲ្យមិៃសាអាតស្អំកពមទាំងមិៃស្រដេិសមបដើម្រីចូល្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កពះ។អំបពើោបរារាំងបយើងមិៃឲ្យ

កត�ប់បៅកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌វិញោៃប�ើយបលើ្រថលងថតបយើងកតូវោៃអត់បទាសឲ្យបែុបណាណះ)។

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីលទ្ធផ្លនៃអំបពើោបៃឹង�ួយបរៀបចំខ្លួៃសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យទទួលយ្រសារលិខិតនៃដង្វាយ្ួៃោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបយើងទាំងអស់ោនា�ួបកបទះៃឹងរោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ—រាៃៃ័យថាបយើងថប្របចញពរីវត្រាៃរបស់កពះ។សូមសួរសិស្ស៖

• បតើដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយបយើងយ្រ�្នះបលើរោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណបហើយកត�ប់បៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កពះវិញោៃោ៉ាងដូចបមដេច?(បៅបពលសិស្សបឆ្ើយ

អ្ន្រអាចចង់សួរពួ្រប្ថាបតើបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិត្ពរី្រីបុណក�មុ�ទឹ្របោយរោរពៃ្ិចៃិងអំបណាយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ួយបយើងយ្រ�្នះ

បលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់បហើយកបុងបកបៀបខ្លួៃកត�ប់បៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កពះវិញោ៉ាងដូចបមដេច)។

វាចាំោច់ថដលសិស្សកតូវោៃផ្ដេល់ឱរោសឲ្យអៃុវត្រោរពៃ្យល់អំពរីធាតុទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។រោរប្វើដូចបៃះ�ួយ

ពួ្រប្យល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ៃឹងបបកងៀៃសាសនា្ៃ់រោរី។

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមផ្ដេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់ឲ្យនដ្ូទាំងអស់បរៀបចំខ្លួៃបបកងៀៃបមបរៀៃរយៈបពលកោំបៅដប់នាទរីអំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតបលើថផ្ៃដរី។សូម

ឲ្យសិស្សបៅទំព័រ៤9–៥០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួមទាំងបទ្ម្ពរីរបចញពរីកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។កបសិៃប់រាៃបពលពួ្រប្្រ៏អាចសិ្រសាទំព័រ

២–9បៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃចំណងប�ើងថាដផនការ នន យសចក្ី សយ្គ្រះ ។បៅបពលសិស្សបរៀបចំខ្លួៃសូមបដើរចុះប�ើងបហើយ�ួយពួ្រប្បរៀបចំ

រោរពៃ្យល់សាម្្ញៃិងសបង្ខបមួយអំពរីធាតុទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ។សូមបញ្ជា្រ់មដេងបទៀតថារោរបកបើវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងសារលិខិតរបស់ពួ្រប្

ៃិងរោរថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្បបកងៀៃបនាះៃឹងបថៃ្ថមអំណាចបៅបលើបមបរៀៃថដលពួ្រប្បបកងៀៃ។

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បរៀបចំបហើយសូមចាត់តាំងនដ្ូៃរីមួយៗឲ្យបបកងៀៃនដ្ូបផ្្សងបទៀត។បនាទាប់ម្រសូម្ លាស់បវៃបដើម្រីពួ្រប្ឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗរាៃ

ឱរោសបបកងៀៃមដេងរានា្រ់។បៅបពលនដ្ូៃរីមួយៗប្្ចប់រោរបបកងៀៃរបស់ខ្លួៃសូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាអំពរីសំណួរខាងបករោមជាមួយសិស្សថដលពួ្រប្ោៃបបកងៀៃ៖
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្១)

• បតើអ្ន្របបកងៀៃោៃប្វើោៃល្អអវរីខ្ះ?

• បតើវិ្រីសាកស្ណាខ្ះថដលអាចប្វើឲ្យរោរបបកងៀៃរាៃអាៃុភាពរោៃ់ថតខាលាំង?

បនាទាប់ពរីនដ្ូទាំងអស់ោៃរាៃឱរោសអៃុវត្ៃិងវាយតនម្ក្ប់ោនាបហើយបនាះសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថច្រចាយរោរយល់ដឹងបចញពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់ខ្លួៃជាមួយៃឹងមិត្

រួមថានា្រ់។

សូមប្្ចប់បមបរៀៃបោយសរបសរបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃរួចឲ្យសិស្សពិចារណាថាបតើបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាចបបងកើៃបំណងកោថានារបស់

ពួ្រប្បៅបបកមើបបស្រ្រម្មោ៉ាងដូចបមដេច៖

មៃុស្សក្ប់រូបថដលអ្ន្រ�ួប្ឺជាបុកតរបស់កពះវរបិតាសួ្៌បហើយកទង់រាៃកពះទ័យកសឡាញ់ពួ្រប្។

មៃុស្សក្ប់រូបថដលអ្ន្រ�ួបថរ្របៃ្ទនុ្រនៃអពមង្គលថដលប្រើតបចញពរីអំបពើោបថដលមិៃោៃកសាយតាមរយៈដង្វាយ្ួៃនៃរោរសរាអាតរបស់កពះក្រីស្ទបៅប�ើយ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្ទទួលអារម្មណ៍បៅបពលពួ្រប្ពិចារណាអំពរីបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ទាំងបៃះ។សូមពិចារណាដល់រោរប្្ចប់បមបរៀៃបោយ

សួរថាបតើរាៃសិស្សណារានា្រ់ចង់ថ្្ងទរីបនាទាល់ដល់មិត្រួមថានា្រ់អំពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលទា្រ់ទងៃឹងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះថដរឬបទ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

បៃ្ប្វើឲ្យល្អប�ើង។ទាំងក្ូបបកងៀៃទាំងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថតបរៀៃបោលរោរណ៍នៃរោរបបកងៀៃដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពៃិងរាៃ�ំនាញខាងរោរបបកងៀៃដ៏រាៃ

កបសិទ្ធភាពោ៉ាងបុិៃកបសប់មួយបនាទាត់ម្ងៗតាមរយៈរោរសិ្រសាបសច្រដេរី�ំបៃឿអៃុវត្ៃ៍ៃិងបទពិបសា្ៃ៍។បោលបៅរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាក្ប់រូប្ួរថតជា

រោរតំណាងដូចជាកពះអង្គសប្ង្រះនៃពិ្ពបលា្រៃិងជា«ក្ូម្រពរីកពះពិត»(យែូហាៃ៣:២)។អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលអំពាវនាវដល់កពះអរាចាស់ជាកបចាំៃឹង

ទទួលោៃ�ំៃួយពរីកទង់បៅបពលពួ្រប្ពយាោមប្វើឲ្យល្អប�ើង។

សូមឲ្យសិស្សពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួៃអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបហើយពកងរី្រ�ំនាញនៃរោរបបកងៀៃរបស់ខ្លួៃបោយរោរបក�ើសបរើសប្វើតាមស្រម្មភាពខាងបករោម

បៃះបដើម្រីប្វើបពលបចញពរីថានា្រ់បរៀៃ៖

• សូមរំឭ្រ«ៃិយមៃ័យសំខាៃ់ៗ»បៅទំព័រ៥9–៦០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមអៃុវត្ពៃ្យល់អំពរីវា្រ្យសព្ទៃរីមួយៗជាពា្រ្យបពចៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃ

ដល់ោនាបៅវិញបៅម្របោយបកបើបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍នៃបសច្រដេរីពិតសាម្្ញៗ។

• សូមបមើលវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រ៤9–៥០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមបក�ើសបរើសវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយឬពរីរ

ថដលអ្ន្រចង់បកបើបដើម្រីបបកងៀៃថផ្្ន្រខុសបផ្្សងៗោនាបៅ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះរួច្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។សូម្ ិតដល់រោរទបៃ្ទញវ្្គបទ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះមួយឬពរីរ។

• សូមបបងកើត្ បករាងសករាប់រោរបបកងៀៃអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ។សូម្ ិតដល់រោរបកបើ្ ំៃិតសករាប់ថផ្ៃរោរបមបរៀៃបៅទំព័រ៥៥–៥៨បៅ្រ្ននុងប្រកាស 

ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទុ្រជាបសច្រដេរីបោង។

• សូម្ ិតអំពរីកោមួយបៅបពលរោរយល់ដឹងរបស់អ្ន្រអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមសបង្ខបបទពិបសា្ៃ៍បនាះោ្រ់បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាឬថច្រចាយជាមួយមិត្្្រដេិរានា្រ់។
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១១រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ

(ភា្២)

គសចក្្ដីគ្្ើេ

ថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះោៃផ្ដេល់កពះអង្គសប្ង្រះមួយកពះអង្គឲ្យោងម្របដើម្រីយ្រ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់របស់អ័ោម។តាមរយៈដង្វាយ្ួៃរបស់កពះអង្គ

សប្ង្រះបយើងអាចយ្រ�្នះបលើបសច្រដេរីសាលាប់អំបពើោបៃិងទុ្រ្ខកពួយ។បលើសពរីបៃះបៅបទៀតបយើងៃឹងោៃរស់ប�ើងវិញបហើយពួ្រសុចរិតៃឹងកត�ប់បៅ្រ្ននុងវត្រាៃ

របស់កពះវិញបហើយថកបរោលាយដូចជាកទង់។អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតយល់ឲ្យោៃចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិរបស់ថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ

បហើយបកតៀមខ្លួៃពៃ្យល់បោយសាម្្ញបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីវាបោយអំណាច។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាបអសាយ៥៣:៣–៥្រូរិៃ្ូសទរី១១៥:២០–២២អាលរា៉ា7:១១–១៣អាលរា៉ា១១:៤២–៤៤អាលរា៉ា៣៤:៨–9ៃិងបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រ្រីសញ្ញា១9:១៥–១9។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៥១–៥៤។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«For God So Loved the World»(នាទរីទរី៤:៤៨)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

ែង្វា��ួៃរបស់តេះគ�ស៊រូវតគដីស្ទ

មុៃចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

«[យែូហាៃ៣:១៦]សបង្ខបអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះទាំងកសុង»(ថអលបឌើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រី)។

បៅបពលចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃសូមឲ្យសិស្សអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់បៅ្រ្ននុងយែូហាៃ៣:១៦រួចពិចារណាថាបតើខ្ម្ពរីរបៃះ«សបង្ខបអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ

ទាំងកសុង»ោ៉ាងដូចបមដេច។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាៃបពលអាៃបៃ្ិចៃិងពិចារណាបហើយសូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសបង្ខបអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ។កបសិៃបបើ

ចាំោច់អ្ន្រអាចអាៃបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ទាំងកសុងសដេរីពរីយែូហាៃ៣:១៦ថដលោៃថ្្ងបោយថអលបឌើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រី(ឆ្នាំ១9១៥–៨៥)

្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បៃះកបថហលជាខ្ម្ពរីរមួយរាៃប្សារល់បកចើៃៃិងរាៃអាៃុភាពបំផ្ុតថដលបយើងធាលាប់ោៃឮ។វាសបង្ខបថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះទាំងកសុង

បោយចងភាជាប់រវាងកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតាពលិ្រម្មដ៏្ួៃរបស់កទង់ជាមួយោនាថដលរោរប�ឿបលើកទង់្ ឺជា្រិច្ចរោរដ៏សុចរិតមួយថដលោៃសៃ្មត់

ជាមុៃៃិងរោរបលើ្រតបមកើងដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចបៅទរីប្្ចប់សករាប់ពួ្របសាមាះកតង់»(Doctrinal New Testament Commentaryវ៉ុល៣

[ឆ្នាំ១9៦៥–7៣]១:១៤៤)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីមួយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងចំណុច«ដង្វាយ្ួៃ»បៅទំព័រ៥១បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រៃឹងថ្្ងជាកបបោ្មួយថាបហតអវរីោៃជាពលិ្រម្ម្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃសារៈសំខាៃ់ដល់ម្ែបះចំបពាះបុកតាបុកតរីរានា្រ់ៗរបស់កពះ?(ចបម្ើយរបស់

សិស្ស្ ួរថតរួមប្្ចចូលបោលលទ្ធិថដលថាដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទប្វើឲ្យបយើងអាចយ្រ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់)។

• បតើបយើងទាំងអស់ោនារងឥទ្ធិពលអវរីខ្ះពរីរោរធាលា្រ់?(ឥទ្ធិពល្ ំៗរាៃ[១]រោរសាលាប់ខាងសាច់ឈាម[២]អំបពើោបៃិងរោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ[រោរថប្របចញពរី

កពះ]ៃិង[៣]រោរ�ឺចាប់ៃិងទុ្រ្ខកពួយ)។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្២)

បៅបពលសិស្សបឆ្ើយសូម្ ិតដល់រោរសរបសរចបម្ើយរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមចំណងប�ើង«ឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់»។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរ

្រ្ននុងតារាងបៅខាងសាដាំបករោមចំណងប�ើង«របបៀបថដលដង្វាយ្ួៃយ្រ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់»(ឬបង្ហាញតារាងបៃះបោយបកបើវិ្រីសាកស្មួយបផ្្សងបទៀត)៖

ឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់ របបៀបថដលដង្វាយ្ួៃ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់

បសច្រដេរីសាលាប់ខាងសាច់ឈាម ្រូរិៃ្ូសទរី១១៥:២០–២២

អាលរា៉ា១១:៤២–៤៥

ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៥១«ដង្វាយ្ួៃ»្រថាខណ្ឌទរី២។

អំបពើោបៃិងរោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ អាលរា៉ា៣៤:៨–9

្.ៃិងស.១9:១៥–១9

ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៥១–៥២«ដង្វាយ្ួៃ»្រថាខណ្ឌទរី

៣–៥។

រោរ�ឺចាប់ៃិងទុ្រ្ខកពួយ បអសាយ៥៣:៣–៥

អាលរា៉ា7:១១–១៣

ប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៥១–៥២«ដង្វាយ្ួៃ»្រថាខណ្ឌទរី៦។

សូមបំថប្រសិស្សជាបរីក្រុមរួចចាត់តាំងក្រុមៃរីមួយៗឲ្យសិ្រសាបសច្រដេរីបោងបៅ្រ្ននុងថផ្្ន្រមួយចំបណាមថផ្្ន្រទាំងបរីបៅបលើតារាង។សូមឲ្យសិស្សបកតៀមខ្លួៃថច្រចាយថាបតើ

អវរីថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសា�ួយពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្រ់ោ៉ាងដូចបមដេច។សូមកោប់សិស្សថាបទ្ម្ពរីររាៃបៅ

្រ្ននុងតារាងតំណាងឲ្យវ្្គបទ្ម្ពរីរជាបកចើៃថដលអាចបកបើបដើម្រីបង្ហាញអំពរីបោលលទ្ធិនៃដង្វាយ្ួៃបហើយថាពួ្រប្្ ួរថតសិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរបថៃ្ថមបដើម្រីរាៃរោរយល់ដឹង

រោៃ់ថតស៊ី�បករៅអំពរីបោលលទ្ធិបៃះ។បករោយពរីោៃផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សសិ្រសាក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពរីក្រុមៃរីមួយៗពៃ្យល់អំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃ

សិ្រសាៃិងរបបៀបថដលវា�ួយបយើងយល់អំពរីរបបៀបថដលដង្វាយ្ួៃអាចកបទាៃពរដល់បយើង។

សូមផ្ដេល់បពលបវលាពរីរបរីនាទរីឲ្យសិស្សសរបសរបរីបួៃកបបោ្ថដលសបង្ខបឬបង្ហាញអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ចង់បបកងៀៃសាសនា្ៃ់រោរីអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ពរីរបរីនាទរីបករោយម្រសូម្ ិតដល់រោរបៅសិស្សពរីរបរីនា្រ់អាៃអវរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរឲ្យមិត្រួមថានា្រ់សាដាប់។

រោរសារល់បសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយ។បទាះជាសិស្សអាចបង្ហាញបហើយយល់បោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អោ៉ាង

ណា្រដេរី្រ៏ជាញឹ្រញាប់ពួ្រប្ពុំទទួលអារម្មណ៍ថាោៃ�ំរុញចិត្ឲ្យអៃុវត្តាមថដរលុះកតាថតពួ្រប្សារល់បសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់របស់វាតាមរយៈកពះវិញ្ញាណជាមុៃ

សិៃ។

សូមោងអប្ជើញកពះវិញ្ញាណម្រ�ួយសិស្សឲ្យសារល់បសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរោរបង្ហាញវីបដអូ« For God 
So Loved the World»(នាទរីទរី៤:៤៨)។សូមសិស្សថសវងរ្ររបបៀបថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបង្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់កទង់ដល់ពិ្ពបលា្រ។

បនាទាប់ពរីបមើលវីបដអូរួចសូមសួរ៖

• បតើរបបៀបមួយចំៃួៃថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបង្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់ចំបពាះមៃុស្សទូបៅរាៃអវរីខ្ះ?

• បតើវីបដអូបៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃអំណរ្ុណចំបពាះរោរង្របបកមើៃិងបបស្រ្រម្មនៃរោរប្វើឲ្យ្ ួៃរបស់កពះអង្គសប្ង្រះោ៉ាងដូចបមដេច?

ទរីបនាទាល់របស់សិស្ស។អ្ន្រអាច�ួយសិស្សរាៃអារម្មណ៍រោៃ់ថតល្អ្រ្ននុងរោរថ្្ងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃបោយផ្្ល់ឱរោសជាបកចើៃឲ្យពួ្រប្ថ្្ងបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។កបធាៃ

ប៊យដ៏ប�្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថា«ទរីបនាទាល់មួយយកើត រានបៅបពលបយើងដ្្ងវាបចញម្រ!...វា្ ឺជាមប្យាោយមួយបដើម្រី

ទទួលោៃសា្រ្សរីម្រពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃឬពរីអវរីថដលអ្ន្រដនទោៃៃិោយ...វា្ ឺជាបរឿងមួយបផ្្សងបទៀតបដើម្រីរាៃកពះវិញ្ញាណបញ្ជា្រ់ដល់អ្ន្របៅ្រ្ននុងដួងចិត្អ្ន្រថា

អវរីថដលេ្នកោៃថ្្ងទរីបនាទាល់បនាះ្ឺជារោរពិត(«The Candle of the Lord»Ensignថខម្ររាឆ្នាំ១9៨៣ទំព័រ៥៤–៥៥)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅអវរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរវិញអំពរី្រិច្ចរោរថដលពួ្រប្ចង់បបកងៀៃសាសនា្ៃ់រោរីអំពរីដង្វាយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមផ្ដេល់បពលបវលាពរីរបរី

នាទរីបទៀតឲ្យសិស្សសរបសរកបបោ្បថៃ្ថមថដលសបង្ខបអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ប�ឿបហើយអាចថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ពរីបរីនាទរីបករោយម្រ

សូមចាត់សិស្សជា្ ូជាមួយមិត្រួមថានា្រ់បហើយបដើរតួជាមួយោនាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងថ្្ងទរីបនាទាល់បៅរោៃ់សាសនា្ៃ់រោរីអំពរីដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បនាទាប់ពរីនដ្ូៃរីមួយៗោៃរាៃឱរោសបដើរតួបហើយសូមប្្ចប់ថផ្្ន្របៃះ្រ្ននុងបមបរៀៃបោយសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលកតូវថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាកបចាំបៅរោៃ់មៃុស្សថដលពួ្រប្បបកងៀៃ?

(អ្ន្រអាចចង់្ ូសសរារល់ថាតួនាទរីមួយរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ឺបដើម្រីថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ[សូមបមើលយែូហាៃ១៥:២៦ៃរីនហវទរី៣១១:៣២]

បហតុដូបច្នះបហើយបៅបពលបយើងថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងោងអប្ជើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបញ្ជា្រ់សា្រ្សរីរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងចិត្របស់មៃុស្ស

ថដលបយើងបបកងៀៃ)។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្២)

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យពិចារណាអំពរីអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើបដើម្រីបបងកើៃអំណរ្ុណៃិងពកងឹងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់។

សូមអះអាងដល់សិស្សថាតាមរយៈរោរពកងឹងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីកពះអង្គសប្ង្រះពួ្រប្ៃឹងបកតៀមខ្លួៃោៃរោៃ់ថតរួចរាល់បដើម្រីអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យម្ររ្រ

កពះក្រីស្ទ។

គជាគវាសនាែ៏អស់ក្ល្របស់គ�ើង

សូមឲ្យសិស្សបមើលដយាករោមបៅ្រ្ននុងកបអប់«ថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ»បៅបលើទំព័រទរី៥៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាដយាករោមជា

ដំបូងសិៃបនាទាប់ម្រឲ្យប្្ ូរតាមរបបៀបរបស់ពួ្រប្បោយមិៃបមើលបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។កោករោមរបស់ពួ្រប្អាចបចញជាទកមង់ណាមួយ្រ៏ោៃ

ដរាបណាថដលពួ្រប្ប្្ចប់ថផ្្ន្រសំខាៃ់ៗ្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ។សូមរំឭ្រសិស្សថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវរាៃសមត្ថភាពពៃ្យល់អំពរី្រតាតាសំខាៃ់ៗបៅ

្រ្ននុងថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបោយបកបើពា្រ្យសាម្្ញៗបៅរោៃ់សាសនា្ៃ់រោរី។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់អំពរីរាតិរោថដលរាៃបៅ្រ្ននុងចំណុចថដលបៅសល់្រ្ននុងបមបរៀៃទរី២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង(ទំព័រ៥២–៥៣)សូមឲ្យសិស្ស

ចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្រីអាៃចំណុចទាំងបនាះបហើយថសវងរ្របោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ៃិងបោបល់ថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវថតដឹង។បៅបពលសិស្សអាៃសូម

សរបសរចំណងនៃចំណុចបនាះបៅ្រ្ននុងតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

បតើសាសនា្ៃ់រោរីកតូវដឹងអំពរីអវរី?

ពិ្ពវិញ្ញាណ ដំបណើររស់ប�ើងវិញរោរ�ំៃុំ�កមះៃិង

អមតភាព

ៃ្រនៃសិរីល្អ

វាអាចៃឹងរាៃកបបោ�ៃ៍ថដលឲ្យសិស្សសិ្រសាមួយចំណុចមដេងៗបហើយថច្រចាយបោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ឬបោបល់នានាថដលពួ្រប្រាៃពរីមុៃបៃ្អាៃបៅចំណុច

បនាទាប់បទៀត។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរចបម្ើយរបស់សិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បៅបករោមចំណងប�ើងកតឹមកតូវបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សូម្ ិតដល់រោរឲ្យពួ្រប្ចម្ងតារាង

បនាះចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ខ្លួៃបហើយបំបពញតារាងបនាះបៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពិភា្រសាអំពរីចំណុចៃរីមួយៗ។

សំណួរដូចខាងបករោមបៃះអាច�ួយសិស្សវិភា្អវរីថដលពួ្រប្អាៃ៖

• បតើរោរសបកមចិត្របស់បយើងបៅបលើថផ្ៃដរីបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើបយើងោ៉ាងដូចបមដេចបនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់បៅ?

• បតើរោរយល់ដឹងរបស់បយើងអំពរីរោរ�ំៃុំ�កមះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរសបកមចចិត្របស់បយើងនាបពលឥ�ចូវបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃឥទ្ធិពលបលើ�ំហាៃៃរីមួយៗ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង(មុៃឆ្្រ�រីវិតបៃះរថមងសាលាប់ៃិងបនាទាប់ពរីសាលាប់)ោ៉ាងដូចបមដេច?

• បហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដលកតូវរាៃភាពចបាស់លាស់បហើយសាម្្ញបៅបពលកោប់បសច្រដេរីពិតបៃះដល់មៃុស្សទូបៅ?

សូមពៃ្យល់សិស្សថាបោលលទ្ធិដ៏សំខាៃ់មួយនៃរោរសាដារប�ើងវិញ្ ឺថាបុកតាបុកតរីរបស់កពះរាៃសរោដាៃុពលថកបរោលាយដូចជាកទង់។រោរយល់ដឹងរបស់បយើងអំពរី

កពះវរបិតាសួ្៌ផ្ដេល់ឲ្យបយើងៃូវបសច្រដេរីសង្ឹមថាតាមរយៈដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបយើងអាចរី្រចបកមើៃបហើយទទួលោៃពរ�័យនៃរោរបលើ្រតបមកើង(សូម

បមើល«រោរបលើ្រតបមកើង»បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៥៨)។បទាះជាន្ងៃមួយបយើងអាចៃឹងថកបរោលាយដូចជាកពះោ៉ាងណា្រដេរី្រ៏បយើងៃឹងថាវាយបង្គំ

កទង់ជាៃិច្ចថដរ។រោររី្រចបកមើៃរបស់បយើងៃឹងមិៃ្ លាស់ប្ចូរអត្សញ្ញាណរបស់កទង់ថាជាកពះវរបិតាបយើងៃិងជាកពះរបស់បយើងប�ើយ។(សករាប់ព័ត៌រាៃបថៃ្ថមអំពរី

កបធាៃបទបៃះសូមបមើលអត្ថបទ្រ្ននុងGospel Topicsចំណងប�ើងថា«Becoming Like God»បៅបលើប្ហទំព័រlds.org/topics)។
សូមបំថប្រសិស្សជានដ្ូៗរួចឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃៃរណារានា្រ់អំពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតៃិងអវរីថដលប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់។បៅបពលពួ្រប្

បកតៀមខ្លួៃសិស្ស្ ួរថតបបើ្របៅរោៃ់ទំព័រ៥១–៥៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងឬបៅរោៃ់ទំព័រ១០–១៥បៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

ដផនការ នន យសចក្ី សយ្គ្រះកបសិៃបបើរាៃ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យបកបើោ៉ាងបហាចណាស់ខ្ម្ពរីរមួយបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យបកបើ

ដយាករោមរបស់ថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះថដលពួ្រប្ោៃ្ ូរឬដយាករោមបៅទំព័រ៥៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ផង ដដរ ។សូមពៃ្យល់ថារោរបបកងៀៃ

របស់ពួ្រប្្ ួរថតសាម្្ញបហើយចបាស់លាស់បហើយ្ ួរថតប្្ចប់បោយៃូវទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្។សូមទុ្របពលបវលាក្ប់កោៃ់បដើម្រីឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃ

បករោយម្រឲ្យនដ្ូមួយចាប់នដ្ូជាមួយនដ្ូមួយបផ្្សងបទៀត។សូមចាត់ឲ្យនដ្ូមួយបបកងៀៃសិស្សពរីរនា្រ់បទៀត។

បៅបពលនដ្ូៃរីមួយៗប្្ចប់រោរបបកងៀៃរបស់ខ្លួៃសូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមបោយខ្លួៃពួ្រប្៖បតើអវរីថដលោៃដំបណើររោរបៅបោយរលូៃ

បៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ?បតើសិស្សថដលជាអ្ន្របបកងៀៃអាចថ្រលម្អោ៉ាងដូចបមដេច?

បនាទាប់ម្រសូមបដេចូរបវៃបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សថដលកតូវប្បបកងៀៃបនាះបបកងៀៃនដ្ូមួយបផ្្សងបទៀតវិញ។សូមកោ្រដថារាៃបពលសករាប់ឲ្យពួ្រប្ទទួលមតិ

ថ្រលម្អ។បនាទាប់ពរីនដ្ូទាំងអស់ោៃរាៃឱរោសបបកងៀៃក្ប់ោនាបហើយបនាះសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយរោរយល់ដឹងបចញពរីបទពិបសា្ៃ៍របស់ខ្លួៃជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់។

កបសិៃបបើរាៃបពលសូមប្្ចប់បមបរៀៃបោយថ្្ងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះឬអប្ជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្វើដូចោនាបៃះថដរ។
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រោរបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ(ភា្២)

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសស្រម្មភាពមួយឬបកចើៃខាងបករោមបដើម្រីប្វើបពលបចញពរីថានា្រ់បៅបដើម្រីពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួៃអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ៖

• អៃុវត្្ ូរដយាករោមបៅទំព័រ៥៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចពៃ្យល់អំពរី្រតាតាសំខាៃ់ៗអំពរីថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបោយបកបើបទ្ម្ពរីរបដើម្រីោំកទ

ធាតុៃរីមួយៗ។

• ្ិតអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចបបកងៀៃថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះបដើម្រី�ួយមៃុស្សរានា្រ់ថដល្ ្មរីៗបៃះោៃោត់បង់សរា�ិ្រក្ួសារឬមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់។

សរបសររោរសបង្ខបខ្រីឬ្បករាងនៃបោបល់របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា។

• សិ្រសាអំពរីដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទទូបៅនាបពល្ ្មរីៗ។ថសវងរ្របោលរោរណ៍នានាបចញពរីសុៃ្ទរ្រថាថដលៃឹង�ួយអ្ន្រយល់

រោៃ់ថតចបាស់អំពរីដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ប្វើប្ជរីនៃរបបៀបថដលដង្វាយ្ួៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។

• អ្ិសាឋាៃបដើម្រីឲ្យរាៃឱរោសថច្រចាយថផ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះជាមួយមៃុស្សរានា្រ់ថដលអាចរាៃពរតាមរយៈរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតចបាស់អំពរីថផ្ៃរោររបស់

កពះវរបិតាសួ្៌។បនាទាប់ម្រកបកពឹត្បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបហើយបបកងៀៃបោលលទ្ធិបៃះបដើម្រីកបទាៃពរដល់�រីវិតបុ្្គលបនាះ។
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១២រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ

គសចក្្ដីគ្្ើេ

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពុំអាចថច្រចាយដំណឹងល្អោៃបនាះបទបលើ្រថលងថតពួ្រប្ថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ។រោរថសវងរ្រមៃុស្សតកមូវឲ្យបកបើបសច្រដេរី�ំបៃឿ—ជា

បសច្រដេរី�ំបៃឿបដើម្រីៃិោយបៅរោៃ់មៃុស្សអំពរីដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបសច្រដេរី�ំបៃឿថាៃឹងរាៃឱរោសបដើម្រីបបកងៀៃៃិងបសច្រដេរី�ំបៃឿថាកពះៃឹងដឹ្រនាំមៃុស្ស

ថដលកតូវោៃបរៀបចំឲ្យសាដាប់។មប្យាោយដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពបំផ្ុតបដើម្រីថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ្ឺតាមរយៈសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។សរា�ិ្រទាំងអស់នៃ

សាសនាចក្ររួមប្្ចចូលទាំងអ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃរោរទទួលខុសកតូវ្ ទាល់ខ្លួៃ្រ្ននុងរោរថសវងរ្រមៃុស្សថដលបកតៀមខ្លួៃជាបកសចបដើម្រីទទួល

យ្រដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។ពួ្រយុវវ័យអាចបកតៀមខ្លួៃសករាប់រោរបបកមើបពញបរា៉ាងោៃតាមរយៈរោរថច្រចាយដំណឹងល្អនាបពលឥ�ចូវបៃះទាំងបោយ

្ទាល់ឬតាមរយៈ្ ៃធាៃបៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិត។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា១៨:១០,១៤–១៦,៣៣:៦–១១,១០០:៥–៦។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ១៥9,១៦៤,១៦៦,១7៤។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ« Developing the Faith to Find»(២:៥៥)The District១ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«The Lord of the Harvest: The Adams Family»(៤:៤១)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Sharing Your Beliefs»(នាទរីទរី២:០២)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមចាត់សិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ពរីមុៃបរា៉ាងបដើម្រីបង្ហាញរបបៀបមួយឬទាំងពរីរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ៖(១)របបៀបបកបើប្ហទំព័រLDS.org
ឬmormon.orgបដើម្រីថច្រចាយវីបដអូឬ្ៃធាៃដនទបទៀតបោយបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមៃិង(២)របបៀបបបងកើតកបវត្ិរូបបៅបលើប្ហទំព័រ

mormon.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

បគង្កើៃគសចក្្ដីជំគៃឿក្្នុងការដស្ងរក្េៃុស្សគែើេ្ដីបគតងៀៃ

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃវិលហវចូឌវូឌកដុពវោៃបបកមើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយបៅកបបទសអង់ប្្សថដលមិៃយូរបែុនាមាៃបករោយម្របលា្រកតូវោៃថតងតាំងឲ្យប្វើជាសាវ្រមួយ

រូប។សូមបង្ហាញឬឲ្យសិស្សប្ចូរបវៃោនាអាៃឮៗអំពរីដំបណើរបរឿងខាងបករោមបដើម្រីថណនាំអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរថសវងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រី

បបកងៀៃ។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រថាបតើថអលបឌើរវូឌកដុពវោៃប្វើអវរីបដើម្រីថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ៖

«ថអលបឌើរវូឌកដុពវោៃថសវងរ្រកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងរោរអ្ិសាឋាៃ...បោយទូលសួរថាបតើបលា្រ្ ួរថតបៅទរីណា។បលា្រោៃតំណាល៖‹បោយប�ឿ

ថាវា្ ឺជាឯ្រសិទ្ធិៃិង្ររណរីយ្រិច្ចរបស់ខញនុំថដលកតូវសារល់កពះហឬទ័យរបស់កពះអរាចាស់សដេរីពរីកបធាៃបទមួយបៃះបហតុដូបច្នះបហើយខញនុំោៃទូលសុំ

កពះវរបិតាសួ្៌បៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យកទង់កតាស់សថមដេងដល់ខញនុំអំពរីកពះហឬទ័យរបស់កទង់ចំបពាះ្រិច្ចរោរបៃះបហើយបៅបពលខញនុំទូលសូម

បនាះកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃបហើយោៃបង្ហាញខញនុំថាបៃះ្ ឺជាកពះហឬទ័យកទង់ថដលខញនុំ្ ួរថតប្វើដំបណើរបៅភា្ខាងត្ចូងកបបទសអង់ប្្សបោយ្រុំ

បង្អង់ប�ើយ។ខញនុំោៃពិភា្រសាជាមួយបងកបុសវិលាលាមបិៃបោវអំពរីកបធាៃបទបៃះថដលោៃរស់បៅទរីក្រុងបហៀហវដបសៀរបហើយរាៃមិត្្្រដេិជាបកចើៃ

បៅថតរស់បៅទរីបនាះបហើយវាៃឹងជាបរឿងឈាលាសនវបំផ្ុតកបសិៃបបើខញនុំបៅដល់តំបៃ់មួយបនាះបហើយ[ោត់]ោៃស្ម័ក្ចិត្�ូៃខញនុំបៅបោយសណាដាៃចិត្

ដ៏ល្អបៅរោៃ់ផ្្ទះបងកបុសរបស់ោត់ថ្មទាំងោៃបង់ន្្បសាហ៊ុយឲ្យខញនុំបហើយខញនុំោៃទទួលយ្រសណាដាៃចិត្បនាះបោយរី្ររាយ។

«បៅន្ងៃទរី៤ថខមិនាឆ្នាំ១៨៤០ថអលបឌើរវូឌកដុពវៃិងវិលាលាមបិៃបោវោៃប្វើដំបណើរបៅដល់ផ្្ទះបងកបុសរបស់វិលាលាម្ឺបងកបុសចៃ។កបធាៃវូឌកដុពវោៃចាំ

ថា‹បៅមួយបរា៉ាងបនាទាប់ពរីខញនុំោៃបៅដល់ផ្្ទះរបស់ោត់ខញនុំោៃដឹងអំពរីមូលបហតុថដលកពះអរាចាស់ោៃប្ជចូៃខញនុំម្រទរីបៃះ។...ខញនុំោៃប�ើញបុរសៃិងកស្រីមួយក្រុម

្ំកបថហលកោំមួយរយនា្រ់ប្្ចចូលោនាជាក្រុមមួយបឈាមាះបងប្អចូៃរួមសាម្្គរីបហើយោៃប្វើរោរតាមរបបៀបពរីបូរាណ។ពួ្រប្ចង់ោៃដំណឹងល្អថដលកតូវោៃបបកងៀៃ

ពួ្រពយារោរីៃិងសាវ្រដូចថដលខញនុំោៃទទួល្រ្ននុងយុវវ័យរបស់ខញនុំថដរ›។



67

រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ

«តាមរយៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរប៊ីបបោយឧសសាហ៍ពយាោមចៃបិៃបោវៃិងក្រុមក្ួសារកពមទាំងមិត្្្រដេិទាំងឡាយរបស់ោត់ោៃបកតៀមខ្លួៃឱបក្របសាបយ្រ

ដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។

«ក្រុមក្ួសារបិៃបោវោៃទទួលយ្រសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញបោយមិៃបង្អង់ចំថណ្រឯវិលាលាមោៃប្វើដំបណើរកត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្រុងសាតាហវដបសៀរវិញ

បនាទាប់ពរីរាៃឯ្រសិទ្ធិដ៏រី្ររាយបដើម្រីប�ើញបងកបុសោត់្ ឺចៃបិៃបោវៃិងក្រុមក្សារទាំងមូល...ោៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីសញ្ញា្ ្មរីៃិង

អស់្រល្អស់រោលជាៃិច្ច›។ថអលបឌើរវូឌកដុពវោៃបបកមើបៅ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះអស់រយៈបពលកោំបរីថខ។បករោយម្រោត់ោៃបៅចាំ៖បៅសាមសិបន្ងៃដំបូងបនាទាប់ពរី

ខញនុំោៃបៅដល់ទរីក្រុងបហៀហវដបសៀរខញនុំោៃប្វើពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រឲ្យក្ូ្ ង្វាលថសបសិបកោំនា្រ់ៃិងសរា�ិ្រពួ្រប្បរីបួៃរយនា្រ់។...បយើងោៃនាំមៃុស្សម្រ

សារល់បសច្រដេរីពិតចំៃួៃពរីរពា្រ់នា្រ់្រ្ននុងរយៈបពលកបរាណជាកោំបរីថខបករោយម្រ›។

«បោងតាមបទពិបសា្ៃ៍បៃះកបធាៃវូឌកដុពវោៃសរបសរ៖‹បរឿងរាែវទាំងកសុងបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្មបហៀហវដបសៀរបៃះបង្ហាញអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរសាដាប់តាម

កពះសូរបសៀងដ៏តូចរបហៀងរបស់កពះៃិងវិវរណៈម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កពះអរាចាស់ោៃបរៀបចំមៃុស្សបៅទរីបនាះជាបកសចបដើម្រីទទួលយ្រដំណឹងល្អ។មៃុស្ស

ទាំងបនាះោៃអ្ិសាឋាៃទូលសុំពៃ្ឺៃិងបសច្រ្រីពិតបហើយកពះអរាចាស់កទង់ោៃប្ជចូៃខញនុំឲ្យបៅរ្រពួ្រប្›»(Teachings of Presidents of the Church: 
Wilford Woodruff[ឆ្នាំ២០០៤]ទំព័រ9០–9១)។

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើថអលបឌើរវូឌកដុពវោៃប្វើអវរីបដើម្រីដឹងអំពរីទរី្រថៃ្ងថដលកតូវថសវងរ្រមៃុស្សថដលបកតៀមខ្លួៃជាបកសចបដើម្រីទទួលយ្រដំណឹងល្អ?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃ�ួយថអលបឌើរវូឌកដុពវតាមរបបៀបណាខ្ះ?(អ្ន្រអាចចង្អនុលបង្ហាញដល់សិស្សថាកពះអរាចាស់ពុំកោៃ់ថតោៃបំផ្ុស្ំៃិតថអលបឌើរវូឌកដុពវឲ្យ

ប្វើដំបណើរបៅភា្ខាងត្ចូងនៃកបបទសអង់ប្្សបនាះបទបែុថៃ្កទង់ថ្មទាំងោៃបបើ្រផ្្ចូវឲ្យថអលបឌើរវូឌកដុពវបបកងៀៃបៅ្រសិោឋាៃរបស់ចៃបិៃបោវជា្រថៃ្ងថដល

រាៃបុរសៃិងកស្រីរាប់រយនា្រ់កតូវោៃបរៀបចំឲ្យទទួលយ្រដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ)។

• បតើបោលរោរណ៍ណាមួយអំពរីរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃថដលកតូវោៃបង្ហាញបៅ្រ្ននុងកបវត្ិរបស់ថអលបឌើរវូឌកដុពវ?(ចបម្ើយរបស់សិស្សអាចកតូវោៃសបង្ខប

បោយសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖កពះអរាចាស់អាច�ួយបយើងថសវងរ្រមៃុស្សថដលកតូវោៃបរៀបចំឲ្យទទួលយ្រដំណឹងល្អបៅបពលបយើង

អ្ិសាឋាៃទូលសូម�ំៃួយសាដាប់តាមកពះវិញ្ញាណបហើយកបកពឹត្បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ)។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ១៥9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីមួយបករោមចំណុច«រោរអ្ិវឌ្ឍបសច្រដេរី�ំបៃឿបដើម្រី

ថសវងរ្រ»។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើរោរដឹងថា«កពះអរាចាស់្រំពុងបរៀបចំមៃុស្សឲ្យទទួលអ្ន្រៃិងដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ»អាច�ួយ�ំរុញចិត្អ្ន្រឲ្យបកតៀមខ្លួៃបបកមើបបស្រ្រម្មោ៉ាង

ដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌបនាទាប់បៅទំព័រ១៥9បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងបករោមចំណុចតូច«ក្ួសារនៃកពះ»។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបោលលទ្ធិថដលថាបុរសៃិងកស្រី្ ឺជាសរា�ិ្រ្រ្ននុងក្ួសារនៃកពះរាៃឥទ្ធិពលបលើមបនាសប្្ចតនារបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បៅ្រ្ននុងពា្រ្យដ្រកសង់បចញពរីអាលរា៉ា៣១:៣៤–៣៥បតើអាលរា៉ាោៃអ្ិសាឋាៃដូចបមដេចបៅបពលបលា្រោៃបកតៀមខ្លួៃកបរោសដំណឹងល្អបៅរោៃ់សាសៃ៍សូរាំ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវរីខ្ះបចញពរីរោរអ្ិសាឋាៃរបស់អាលរា៉ា?

សូមបង្ហាញវីបដអូ«Developing the Faith to Find»(នាទរីទរី២:៥៥)រួចឲ្យសិស្សថសវងរ្ររោរយល់ដឹងនានាអំពរីរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ។

អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យ្រត់ចំណាំអវរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមសួរ៖

• បតើរោរយល់ដឹងអវរីខ្ះអំពរីរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃផ្ដេល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះ?(សិស្សអាចផ្ដេល់ចបម្ើយដូចខាងបករោម៖

អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ ួរថតអ្ិសាឋាៃបដើម្រីរាៃឱរោសកសឡាញ់មៃុស្សទូបៅៃិងបមើលបៅពួ្រប្ដូចជាកពះកទង់ទតពួ្រប្ថដរបហើយចងចាំថាកពះអរាចាស់្រំពុង

បរៀបចំបុកតាបុកតរីកទង់ឲ្យទទួលយ្រដំណឹងល្អបហើយ្រំពុងដឹ្រនាំអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់កទង់បៅថសវងរ្រពួ្រប្។បោយសារកពះកទង់រាៃកពះទ័យកសឡាញ់

បុកតាបុកតរីកទង់បទើបកទង់សពវកពះហឫទ័យឲ្យមៃុស្សក្ប់រូបរាៃឱរោសសាដាប់ឮបហើយទទួលយ្រដំណឹងល្អ)។

• បហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដលកតូវកបកពឹត្តាមអារម្មណ៍នានាបដើម្រីបឈាងបៅ�ួយមៃុស្សទូបៅបហើយអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យបរៀៃដំណឹងល្អ?
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រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌទាំងបរីបៅបករោមចំណុច«ថសវងរ្រពួ្រប្ថដលៃឹងទទួលអ្ន្រ»បៅទំព័រ១៦០បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូម

សួរ៖

• បតើរាៃឧបស្្គអវរីខ្ះថដលបយើងអាច�ួបកបទះបៅបពលបយើងពយាោមថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ?(ជា្ ម្មតាបយើងពុំដឹងថាៃរណាថដលបកតៀមខ្លួៃជាបកសច

បដើម្រីទទួលដំណឹងល្អបនាះបទ)។មៃុស្សទូបៅអាចពុំដឹងភាលាមៗថាបយើង្ ឺជាអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់បនាះបទ។ពួ្រប្អាចពុំដឹងខ្លួៃប្ថា្រំពុងថសវងរ្រ

ដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញប�ើយ)។

• បតើកពះអរាចាស់�ួយបយើង្រ្ននុងរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃោ៉ាងដូចបមដេច?(កទង់ប្ជចូៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យម្រដឹ្រនាំបយើង)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចាស់ៃឹងរាៃកពះទ័យឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់កទង់ប្វើដូចបមដេចបៅបពលពួ្រប្ពុំប�ើញលទ្ធផ្លភាលាមៗបចញពរី្រិច្ចខិតខំរបស់ខ្លួៃបដើម្រី

ថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ?

កបសិៃបបើរាៃសិស្សថដលជាអ្ន្រថកបចិត្ប�ឿម្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រសូម្ ិតដល់រោរអប្ជើញពួ្រប្រានា្រ់ឬបកចើៃឲ្យថច្រចាយអំពរីថាបតើពួ្រប្ោៃម្រសារល់សាសនាចក្រ

ៃិងថាបតើពួ្រប្ោៃដឹងថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្រំពុងបបកងៀៃបសច្រដេរីពិតដល់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច។កបសិៃបបើោមាៃអ្ន្រថកបចិត្ប�ឿ្រ្ននុងថានា្រ់បទសូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរី

អ្ន្រថកបចិត្ប�ឿថដលពួ្រប្សារល់ចបាស់បៅ្រ្ននុងក្រុមក្ួសារឬវួដរបស់ពួ្រប្។សូម្ ិតដល់រោរអប្ជើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលបុ្្គលបនាះោៃទទួលយ្រ

ដំណឹងល្អ។

សារៈសំខាៃ់នៃក្ិច្ចការ្្សេ្្សា�សាសនារបស់សរាជិក្

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«ឥ�ចូវដល់បពលបហើយសករាប់សរា�ិ្រៃិងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលកតូវសហរោរជាមួយោនាប្វើរោររួមោនាបៅ្រ្ននុងចរាការកពះអរាចាស់បដើម្រីនាំ

កពលឹងទាំងឡាយម្ររ្រកទង់។កទង់ោៃបរៀបចំមប្យាោយឲ្យបយើងថច្រចាយដំណឹងល្អតាមរបបៀបជាបកចើៃបហើយកទង់ៃឹង�ួយបយើង្រ្ននុង្រិច្ចរោរបយើង

បបើបយើងៃឹងប្វើ្រិច្ចរោរបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបដើម្រីបំបពញ្រិច្ចរោរកទង់បនាះ»(«Faith in the Work of Salvation»[សុៃ្ទរ្រថាផ្ដេល់ឲ្យអំ�នុង

រោរចា្រ់ផ្សាយថានា្រ់ដឹ្រនាំទូទាំងពិ្ពបលា្រសដេរីពរី្រិច្ចរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះន្ងៃទរី២៣ថខមិ្ុនាឆ្នាំ២០១៣])។

អ្ន្រអាចៃឹងសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអវរីោៃជារោរចងចាំថាពយារោរីរបស់កពះោៃបស្នើឲ្យបយើងរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់សរា�ិ្រ្ឺជាបរឿងសំខាៃ់?(អ្ន្រអាច្ ិតដល់

រោរបោងបៅរោៃ់បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា៨៨:៨១ថដលបលើ្រប�ើងអំពរីរោររំពឹងទុ្ររបស់កពះអរាចាស់ចំបពាះអ្ន្រថដលោៃទទួលយ្រដំណឹងល្អ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាកបធាៃមែៃសុៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«ឥ�ចូវដល់បពលបហើយ»សករាប់សរា�ិ្រៃិងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវសហរោរជាមួយ

ោនា?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅទំព័រ១៦៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចឲ្យសិស្សបរីនា្រ់ោ្រ់បវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទាំងបរីដំបូងបករោមចំណុច

«សារៈសំខាៃ់របស់សរា�ិ្រ»។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអាចរាៃលទ្ធផ្លដូចបមដេចប្រើតប�ើងបៅបពលសរា�ិ្រៃិងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាប្វើរោរជាមួយោនាបដើម្រីកបរោសដំណឹងល្អ?(ចបម្ើយរបស់សិស្សអាច

បូ្រប្្ចចូលបោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលសរា�ិ្រអប្ជើញមៃុស្សដនទឲ្យបរៀៃដំណឹងល្អបហើយរាៃវត្រាៃបៅបពលបបកងៀៃបនាះៃឹងរាៃមៃុស្សរោៃ់ថតបកចើៃ

ទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយបៃ្បៅស្រម្ម្រ្ននុងសាសនាចក្រ)។

សូមបង្ហាញវីបដអូ«The Lord of the Harvest: The Adams Family»(៤:៤១)រួចឲ្យសិស្សយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់បៅបលើអវរីថដលសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រោៃប្វើបដើម្រី�ួយក្រុមក្ួសារអ័ោមឲ្យទទួលយ្រពរ�័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ។

សូមសួរ៖

• បតើរាៃរោរកបឹងថកបងអវរីខ្ះថដលោៃនាំឲ្យក្រុមក្ួសារអ័ោមទទួលយ្រពរ�័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវរីថដលោៃ�ំរុញចិត្ឲ្យសរា�ិ្របៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយក្រុមក្ួសារអ័ោម?

សូមឲ្យសិស្សអាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌទាំងពរីរបៅ្រ្ននុងចំណុចបករោមចំណងប�ើង«ោមាៃរោរកបឹងថកបងណាថដលឥតកបបោ�ៃ៍បនាះបទ»បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ 

យ�ើងទំព័រ១7៤។បនាទាប់ម្រសូម្ ិតដល់រោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• កបសិៃបបើមៃុស្សពុំទទួលយ្ររោរអប្ជើញឲ្យបរៀៃដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបទបនាះបហតុអវរីោៃជាោមាៃរោរកបឹងថកបង្រ្ននុងរោរបបកមើៃិងបបកងៀៃណាថដល

ឥតកបបោ�ៃ៍?

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបៃ្រាៃឥរិោបទល្អបៅបពលមៃុស្សពុំបក�ើសបរើសបរៀៃដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្ោៃប្វើ្រៃ្ងម្របៃះបដើម្រីរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់សរា�ិ្រ។សូមឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ថាបតើពួ្រប្ោៃរាៃ

អារម្មណ៍ដូចបមដេចបៅបពលពួ្រប្ពយាោមថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយមៃុស្សទូបៅ។
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រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ

ការរួេចំដណក្គៅក្្នុងក្ិច្ចការ្ ្សេ្្សា�សាសនារបស់សរាជិក្

សូមសរបសរបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃបករោយម្រឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់ៃូវវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបនាះបហើយថសវងរ្រពរ�័យថដលោៃសៃយា

ដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបក�ើសបរើសរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនា។

្.ៃិងស.១៨:១០,១៤–១៦

្.ៃិងស.៣៣:៦–១១

្.ៃិងស.១០០:៥–៦

បលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សទាំងអស់ឲ្យរួមចំថណ្រ។ក្ូ្ ួរថតពយាោមថសវងរ្រវិ្រីអប្ជើញសិស្សក្ប់រូបឲ្យរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសា្រ្ននុងថានា្រ់បោយសមរម្យរួមទាំងអ្ន្រ

ទាំងឡាយថដលសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោររួមចំថណ្រថដរ។បពលខ្ះសិស្សរានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់ៃិោយបកចើៃជាងប្បៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសា។ក្ូអាចកតូវ�ួបបោយ្ ទាល់ជាមួយ

បុ្្គលទាំងបនាះបហើយថ្្ងអំណរ្ុណដល់ពួ្រប្ចំបពាះឆៃ្ទៈ្រ្ននុងរោររួមចំថណ្រ្រ្ននុងរោរពិភា្រសា្រ្ននុងថានា្រ់បករោយម្រឲ្យសូមឲ្យពួ្រប្�ួយអ្ន្រដនទបទៀតឲ្យរួមចំថណ្រ

ថដរ។

បនាទាប់ពរីោៃទុ្របពលបវលាបៃ្ិចឲ្យសិស្សរំឭ្រវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់អំពរីខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃអាៃបហើយថច្រវាយ

អំពរីរបបៀបថដលពរ�័យទាំងឡាយអាច�ំរុញចិត្ពួ្រប្ឲ្យថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីឲ្យពួ្រប្ទទួលយ្រសារលិខិតនៃដំណឹងល្អ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សទាំងអស់ឲ្យ

រួមចំថណ្រ្រ្ននុងរោរពិភា្រសាបៃះ។អ្ន្រអាចសរបសរចបម្ើយរបស់សិស្សោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃថ្រ្របទ្ម្ពរីរថដលកតូវោនា។

សូម្ ិតដល់រោរសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបយើងអាចចាប់បផ្ដេើមនាបពលឥ�ចូវបៃះបដើម្រី

ថសវងរ្រមៃុស្សឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃ។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់សរា�ិ្រោៃរោៃ់ថតកបបសើរសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗអំពរីកបសាសៃ៍

ដ្រកសង់បចញពរីថអលបឌើរអិមរ័សុលោ�ឺដ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ថសវងរ្រដំបូនាមាៃសដេរីពរីរបបៀបបបងកើៃទំៃុ្រចិត្ៃិង

ភាពរោលាហាៃ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃមៃុស្សទូបៅ៖

«បងប្អចូៃកបុសកសរីភាព្ ័យខាលាចៃឹង�ំៃួសបោយ�ំបៃឿៃិងទំៃុ្រចិត្បៅបពលសរា�ិ្រៃិងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងលុត�ង្គង់ចុះ

អ្ិសាឋាៃបហើយទូលសុំកពះអរាចាស់ឲ្យកបទាៃពរដល់ពួ្រប្បដើម្រីរាៃឱរោសផ្្សពវផ្សាយសាសនា។បនាទាប់ម្របយើងកតូវថតបង្ហាញ�ំបៃឿបយើងបហើយ

រ្រឱរោសថណនាំដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅដល់បុកតាបុកតរីកពះវរបិតាសួ្៌កោ្រដណាស់ឱរោសទាំងបនាះៃឹងពិតជារាៃ។ឱរោសទាំងបៃះ

ៃឹងពុំតកមូវឲ្យរាៃរោរបឆ្ើយតបម្រវិញបោយបង្ខំឬដូចថដលោៃបកោងទុ្របនាះបទ។វាៃឹងម្រជាផ្លនៃបសច្រដេរីកសឡាញ់ចំបពាះបងប្អចូៃកបុសកសរី

បយើង។ចូររាៃភាពវិ�ជរាៃបហើយអ្ន្រថដលអ្ន្រៃិោយជាមួយៃឹងទទួលអារម្មណ៍ពរីបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់អ្ន្រ។ពួ្រប្ៃឹងមិៃប្្ចអារម្មណ៍បនាះ

បទបទាះជាពួ្រប្ពុំទាៃ់ដល់បពលទទួលយ្រដំណឹងល្អ្រ៏បោយ។រាៃរោរ្លាស់បដេចូរោ៉ាងបកចើៃនាបពលអនា្តជាបពលថដលសាថាៃភាពពួ្រប្

្លាស់បដេចូរ។

«បយើងពុំអាចបរា�័យោៃប�ើយបពលបយើងខិតខំអស់ពរីសមត្ថភាពបពលបយើងប្វើ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់។បទាះជាអវរីថដលថសដេងបចញម្រជាលទ្ធផ្លមួយោៃម្រពរី

រោរបកបើសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បុ្្គលរានា្រ់ោ៉ាងណា្រដេរី្រ៏រោរថច្រចាយដំណឹងល្អ្ឺជារោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងថដរ។

«ចូរទុ្រចិត្បលើកពះអរាចាស់។កទង់ជាអ្ន្រ្ ង្វាលល្អ។កទង់សារល់បចៀមកទង់បហើយបចៀមកទង់សារល់កពះសូរបសៀងកទង់បហើយសពវន្ងៃបៃះសំប�ងនៃអ្ន្រ្ង្វាលល្អ្ឺ

ជាសំប�ងរបស់អ្ន្រៃិងខញនុំ។បហើយបបើបយើងពុំរួមចំថណ្របទបនាះរាៃមៃុស្សជាបកចើៃៃឹងពុំោៃឮសារលិខិតនៃរោរសាដារប�ើងវិញប�ើយ។វាថ្្ងបោយសាម្្ញថាវា

សំខាៃ់បលើ�ំបៃឿៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើង។បោលរោរណ៍្ ឺសាម្្ញណាស់–អ្ិសាឋាៃបោយ្ ទាល់ខ្លួៃៃិងជាមួយក្ួសារបដើម្រីរាៃឱរោសផ្្សពវផ្សាយសាសនា។...

«អ្ន្រពុំចាំោច់ជាមៃុស្សឆ្លាតនវឬជាក្ូបបកងៀៃកបសពវខាងៃិោយទា្រ់ទាញបនាះបទ។បបើអ្ន្ររាៃបសច្រដេរីកសឡាញ់ៃិងសង្ឹមជាប់្រ្ននុងខ្លួៃអ្ន្របនាះកពះអរាចាស់

សៃយាថាបបើអ្ន្រ«បៃ្ឺសំប�ងរបស់អ្ន្រប�ើងដល់កបជា�ៃបៃះ[បហើយ]កោប់្ ំៃិតទាំងឡាយថដល[កទង់]ៃឹងោ្រ់្រ្ននុងចិត្របស់អ្ន្ររាល់ោនា...អ្ន្រៃឹងមិៃកតូវ

ោៃប្វើឲ្យខាមាស់បៅចំបពាះមៃុស្សបលា្រប�ើយ។

«‹[បហើយ]បសច្រដេរីថដលអ្ន្រកតូវៃិោយ...ៃឹងោៃកបទាៃដល់អ្ន្របៅបរា៉ាងបនាះ›(្.ៃិងស.១០០:៥–៦)»(«Put Your Trust in the Lord»
EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៤៤)។

សូមសួរ៖

• បតើថអលបឌើរោ�ឺដោៃថណនាំថាសរា�ិ្រអាចប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីបបងកើៃទំៃុ្រចិត្រោៃ់ថតខាលាំង្រ្ននុងរោរថណនាំដំណឹងល្អដល់មៃុស្សទូបៅ?

• បតើរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ្ឺជា្រតាតាទា្រ់ទងៃឹង�ំបៃឿតាមរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សចំណាយបពលបៃ្ិចបដើម្រីសិ្រសាប្ជរីបៅ្រ្ននុង«្ំៃិតសករាប់�ួយសរា�ិ្រ»បៅទំព័រ១៦៦បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងរួចថសវងរ្រ

មប្យាោយជា្រ់លា្រ់ៗថដលសរា�ិ្រអាចរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនា។សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសបោបល់មួយឬពរីរថដលពួ្រប្អាចបកបើនាបពល

ឥ�ចូវបៃះបដើម្រីរួមចំថណ្រ្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់សរា�ិ្រ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖
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រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ

• បតើបោបល់ណាមួយថដលអ្ន្រអាចប្វើនាបពលឥ�ចូវបៃះបដើម្រីអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យសាដាប់សារលិខិតនៃដំណឹងល្អ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាសរា�ិ្រមួយចំៃួៃនៃសាសនាចក្រសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរ�ួយមៃុស្សដនទតាមរបបៀបថដលរាៃបៅ្រ្ននុងប្ជរីបៃះ?

លំហាត់សរបសរ។លំហាត់សរបសរផ្ដេល់ឱរោសឲ្យសិស្សរួមចំថណ្របោយ្ ទាល់ទទួលោៃរោរបំផ្ុស្ំៃិតបហើយបកតៀមខ្លួៃបបកងៀៃកពមទាំងថច្រចាយអារម្មណ៍របស់

ខ្លួៃជាមួយមៃុស្សទូបៅ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យចំណាយបពលបៃ្ិចបដើម្រីសរបសរ្រិច្ចរោរពរីរបរីថដលពួ្រប្ៃឹងប្វើបដើម្រីថសវងរ្រមៃុស្សឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃ។សូមថណនាំ

សិស្សថាថផ្ៃរោររបស់ពួ្រប្អាចរាៃកបសិទ្ធភាពរោៃ់ថតខាលាំងកបសិៃបបើពួ្រប្សរបសរបឈាមាះមិត្្រដេិៃិងសរា�ិ្រក្ួសារថដលមិៃថមៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដល

ពួ្រប្អាចថច្រចាយសារលិខិតនៃដំណឹងល្អជាមួយ។អ្ន្រអាចថណនាំឲ្យសិស្សោ្រ់ប្្ចចូលស្រម្មភាពដូចជារោរអ្ិសាឋាៃជាបទៀងទាត់បដើម្រីរាៃឱរោសផ្្សពវផ្សាយ

សាសនារោរបឈាងបៅជាៃិោយជាមួយមៃុស្សទូបៅអំពរីកបធាៃបទនៃដំណឹងល្អរោរអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យម្រស្រម្មភាពថាវាយបង្គំឬស្រម្មភាពដនទៗបទៀតនៃ

សាសនាចក្ររោរអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យសាដាប់រោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារោរអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាបដើម។បៅបពលកពះវិញ្ញាណ

ដឹ្រនាំអ្ន្រអាចបៅសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយថផ្ៃរោររបស់ពួ្រប្ដល់មិត្រួមថានា្រ់។

គតបើរាល់ឧបក្រណ៍ដែលតេះបាៃគរៀបចំទុក្

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលបឌើរអិល្មថ្រី្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ថាបតើ

ដំបណើររោរនៃរោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ្រំពុងរាៃរោរ្លាស់បដេចូរដូចបមដេចថដរ៖

«រោលខញនុំបៅជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាវ័យប្រ្មងបយើងអាចៃិោយជាមួយថដលបយើងទា្រ់ទងបៅតាមផ្្ចូវៃិងបោះទាវារផ្្ទះបដើម្រីថច្រចាយដំណឹងល្អ។

ពិ្ពបលា្រោៃ្ លាស់បដេចូរចាប់តាំងពរីបពលបនាះម្រ។សពវន្ងៃបៃះមៃុស្សជាបកចើៃជាប់្រ្ននុងភាពមរាញឹ្រនៃ�រីវិតរស់បៅកបចាំន្ងៃ។ពួ្រប្កបញាប់បៅ

ទរីបៃះបៅទរីបនាះបហើយជាបរឿយៗពួ្រប្ពុំចង់អៃុញ្ញាតឲ្យមៃុស្សថប្្រមុខចូលបៅ្រ្ននុងផ្្ទះរបស់ប្បោយមិៃោៃអប្ជើញបៅថច្រចាយដំណឹងល្អ

ថដលោៃសាដារប�ើងវិញប�ើយ។ចំណុចសំខាៃ់នៃរោរទា្រ់ទងជាមួយមៃុស្សទូបៅបទាះជាមិត្�ិតស្និទ្ធ្រដេរីជាញឹ្រញាប់តាមរយៈអ៊ិៃប្ើរណិត។

បហតុដូបច្នះបហើយល្រ្ខណៈដ៏ពិបសសនៃ្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថត‹បចញពរីក្ប់ទិសទាំងបួៃនៃថផ្ៃដរី›[ៃរីនហវទរី២២១:១២]។សពវន្ងៃ

បៃះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបកបើអ៊ិៃប្ើរណិត្រ្ននុង្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយរបស់ពួ្រប្។...

«បៅបពលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឈាៃចូល្រ្ននុងសម័យ្ ្មរីបៃះជាសម័យថដលពួ្រប្ៃឹងបកបើ្រុំព្យចូទ័របដើម្រីប្វើ្រិច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់បយើងសូមអប្ជើញមៃុស្សទាំងចាស់

ទាំងប្រ្មងម�្ិមវ័យយុវម�្ិមវ័យយុវវ័យៃិង្រុរារក្ប់ទិសទរីឲ្យចូលរួមជាមួយបយើង...្រ្ននុងរោរថច្រចាយសារលិខិតដំណឹងល្អតាមអ៊ិៃប្ើរណិត។...

«្ឺដូចជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថតសកមបខ្លួៃបៅតាមរោរ្លាស់បដេចូរនៃពិ្ពបលា្របនាះសរា�ិ្រ្រ៏កតូវថត្ លាស់បដេចូររបបៀបថដលពួ្រប្្ ិតអំពរី្រិច្ចរោរផ្្សពវផ្សាយ

សាសនាថដរ។បៅបពលថ្្ងអំពរីរោរណ៍បៃះខញនុំសូមប្រកសាយឲ្យោៃចបាស់ថាអវរីថដលបយើង្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រកតូវោៃបស្នើឲ្យប្វើបនាះពុំោៃ្ លាស់បដេចូរប�ើយបែុថៃ្របបៀប

ថដលបយើងបំបពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើង្រ្ននុងរោរថច្រចាយដំណឹងល្អបនាះកតូវថតសកមបបៅតាមរោរ្លាស់បដេចូរនៃពិ្ពបលា្រ»(«Missionary Work in the 
Digital Age»[សុៃ្ទរ្រថាផ្ដេល់ឲ្យអំ�នុងរោរចា្រ់ផ្សាយថានា្រ់ដឹ្រនាំទូទាំងពិ្ពបលា្រសដេរីពរី្រិច្ចរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះន្ងៃទរី២៣ថខមិ្ុនាឆ្នាំ២០១៣])។

សូមសួរ៖

• បោងតាមថអលបឌើរថ្រីបហតុអវរីោៃជាសរា�ិ្រៃិងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវថតចាប់បផ្ដេើមបកបើកោស់្ ៃធាៃបៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិតបៅបពលពួ្រប្ថច្រចាយ

ដំណឹងល្អ?បតើរោរបកបើកោស់្ ៃធាៃទាំងបៃះផ្ដេល់្ ុណកបបោ�ៃ៍ដូចបមដេចខ្ះ?

• បតើឧប្ររណ៍ឬ្ៃធាៃមួយចំៃួៃបៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិតថដលអ្ន្រអាចបកបើកោស់បដើម្រីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីដំណឹងល្អបហើយអប្ជើញមៃុស្សទូបៅឲ្យបរៀៃ

បថៃ្ថមរាៃអវរីខ្ះ?

• បតើរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយចំៃួៃណាខ្ះថដលអ្ន្រអាចបកបើឧប្ររណ៍ទាំងបៃះបដើម្រីថច្រចាយសារលិខិតដំណឹងល្អ?(រោរពិភា្រសាបៃះៃឹង�ួយសិស្សថសវងរ្រ

បោលរោរណ៍ថដលថាអ្ន្របដើរតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចបកបើបបច្ច្រវិទយាទំបៃើបបដើម្រីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃជាមួយមៃុស្សទូទាំងពិ្ពបលា្រ)។

កំណត់ ចំណាំ ៖ យៅ យពល សិស្ស ក្ននុង ថានាក់ ពិភាកសា េំពី ធនធាន ផ្សពវផសា� សាសនា យៅ យលើ េ៊ិនយធើរណិត សូម គិត ដល់ ការយយង យៅ យគហ្រំព័រ mormon.org 

ដដល បតូវប្ន រចនា យហើ� រាក់ដតង យឡើង យដើម្ី យឈាង �ក េ្នក មិន ដមន ជា សរាជិក ។ យគហ្រំព័រ យនះ គឺ ជា ធនធាន ដ៏ េសាចារ្យ មួ� សបរា្រ់ សាសនាគន់ការី ។ វា 

យឆ្ើ�សំណួរ ដដល បតូវប្ន សួរ ជា ញឹកញា្រ់ យហើ� រាតិកា រ្រស់ វា រាន ្រំនាក់្រំនង នឹង យមយរៀន ទាំងឡា� យៅ ក្ននុង ប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។ យគហ្រំព័រ 

Mormon.org ក៏ ្រគ្ហាញ ប្រវត្តិរូ្រ រា្រ់ ោន់ ដដល បតូវប្ន ចុះផសា� យដា� សរាជិក នន សាសនាចបក ្រូទាំង ពិភពយលាក ដដរ ។ េ្នក អាច ចង់ យលើក ្រឹកចិត្ត សិស្ស ឲ្យ ្រយងកើត 

ប្រវត្តិរូ្រ ផ្ទាល់ខ្លួន ដដល ពួកយគ អាច ដចកចា� អារម្មណ៍ រ្រស់ ខ្លួន េំពី ដំណឹងល្អ ។

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថណនាំខាងបករោមបចញពរីប្ហទំព័រLDS.orgរួចឲ្យសិស្សអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីមួយ។បករោយម្រសូមបៅសិស្សរានា្រ់បទៀតឲ្យអាៃឮៗបៅ

្រ្ននុងប្ជរីនៃបសច្រដេរីថណនាំអំពរីរោរបកបើកោស់កបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។សូមឲ្យសិស្សថសវងរ្ររបបៀបថដលព័ត៌រាៃបៃះអាច�ួយពួ្រប្ថកបរោលាយរោៃ់ថតសាទាត់�ំនាញ្រ្ននុង

រោរថច្រចាយដំណឹងល្អបៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិត។
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រោរថសវងរ្រមៃុស្សបដើម្រីបបកងៀៃ

«កបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមអាចជាឥទ្ធិពលដ៏រាៃអាៃុភាពបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្សថដលបកបើវា។វាអាចផ្ដេល់វិ្រីជាបកចើៃ្រ្ននុងរោរបង្ហាញ�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បហើយពកងឹងទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើងោៃ។សាសនាចក្របលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមទៃ្ទឹមៃឹងបពលវាោំកទដល់បបស្រ្រម្មនៃសាសនាចក្រពកងឹង

ទំនា្រ់ទំៃងបហើយសកមួលឲ្យរាៃវិវរណៈ្រ្ននុងចំបណាមបុកតាបុកតរីកពះវរបិតាសួ្៌។សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រកតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិត្ឲ្យប្វើជា្ ំរូចំបពាះ�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅ

ក្ប់បពលៃិងក្ប់ទរី្រថៃ្ងទាំងអស់រួមប្្ចចូលទាំងបៅបពលរួមចំថណ្រ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាជាសា្រលថដលរាៃបៅបលើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។...

«ខាងបករោមបៃះ្ ឺជាបសច្រដេរីថណនាំអំពរីរោរបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមបៅ្រ្ននុង�រីវិតរស់បៅរបស់បយើង៖...

«ចូររាៃភាព្ួរសមបៅ្រ្ននុងរោរកបកពឹត្របស់អ្ន្រជាមួយមៃុស្សទូបៅបៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិត។រោរបបកងៀៃរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយតកមូវឲ្យសរា�ិ្រទាំងឡាយ

កបកពឹត្ចំបពាះមៃុស្សទូបៅបោយរោរបោរពបទាះជា្រ្ននុងរោលៈបទសៈណា្រ៏បោយ។

«ចូរប្វើជាសា្រ្សរី្ ទាល់ខ្លួៃអំពរីដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបៅបពលោៃដឹ្រនាំបោយកពះវិញ្ញាណ។សារលិខិតដូចបៃះ្ ួរថតជាសារលិខិត្ ទាល់ខ្លួៃចូរ្រុំបៃ្សល់

្ំៃិតមួយថដលថាអ្ន្រថ្្ង�ំៃួសមុខឲ្យសាសនាចក្រឲ្យបសាះបហើយ្រុំបបងកើតក្រុមថដលផ្ដេល់ៃូវអារម្មណ៍ថដលថាក្រុមទាំងបនាះតំណាងជាផ្្ចូវរោរឬកតូវោៃឧបត្ថម្បោយ

សាសនាចក្រប�ើយ។

«ចូរប្វើជា្ ំរូនៃអ្ន្របដើរតាមកពះក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងរោរកបកពឹត្របស់អ្ន្រជាមួយមៃុស្សទូបៅបៅបលើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។្ំរូល្អរបស់អ្ន្រអាចរាៃអាៃុភាពបលើមៃុស្ស

ថដលអ្ន្រទា្រ់ទងជាមួយ។វាជាបរឿងដ៏ឆ្លាតនវថដល្ ដាច់ទំនា្រ់ទំៃងពរីមៃុស្សថដលជាៃិច្ចរោលពយាោមទាញមៃុស្សដនទឲ្យធាលា្រ់ចុះជាពិបសសអ្ន្រថដលចុះផ្សាយបរឿង

ថដលមិៃសមរម្យ។...

«អៃុវត្រោរវិៃិច្័យល្អបៅបពលចុះផ្សាយអវរីមួយបៅបលើប្ហទំព័រកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។ពុំរាៃប៊ូតុង«លុបបចាល»បៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិតប�ើយ។រូបភាពៃិង

រោរចុះផ្សាយនានាអាចបៃ្បៅរហូតដល់បកចើៃឆ្នាំបហើយអាចប្វើឲ្យខូចកបបោ�ៃ៍បៅបពលអ្ន្រថសវងរ្ររោរង្រប្វើឬោ្រ់ពា្រ្យចូលបរៀៃសា្រលវិទយាល័យ្រ៏ដូចជា

ឱរោសដនទៗបទៀតថដល្រំណត់កតាបលើអ៊ិៃប្ើរណិតជាសាធារណៈរបស់អ្ន្រកតូវប្បបើ្របមើលោៃ។សូមកោ្រដថាទំនា្រ់ទំៃងរបស់អ្ន្ររាៃភាពចុះសកមុងជាមួយ

រោរតាំងចិត្របស់អ្ន្របដើម្រីបលើ្រោ្រ់កពះនាមរបស់កពះអង្គសប្ង្រះម្របលើខ្លួៃអ្ន្រ»(« Social Media Helps for Members»LDS.org)។
សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ខ្លួៃជាមួយមិត្រួមថានា្រ់អំពរីមូលបហតុថដលបសច្រដេរីថណនាំនានាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងប្ជរីអាចរាៃសារៈសំខាៃ់ចំបពាះពួ្រប្ថដលកតូវ

ចងចាំបៅបពលពួ្រប្ថច្រចាយដំណឹងល្អតាមអ៊ិៃប្ើរណិត។

កបសិៃបបើរាៃបពលក្ប់កោៃ់សូម្ ិតដល់រោរឲ្យសិស្សបង្ហាញដល់មិត្រួមថានា្រ់អំពរីរបបៀបថច្រចាយវីបដអូឬ្ៃធាៃដនទៗបទៀតថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org 
ឬmormon.orgបោយបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។អ្ន្រឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតបង្ហាញអំពរីរបបៀបបបងកើតកបវត្ិរូបមួយបៅបលើប្ហទំព័រmormon.org។

សូម្ ិតដល់រោរបង្ហាញវីបដអូ«Sharing Your Beliefs»(២:០២)បដើម្រី�ួយសិស្សរាៃអារម្មណ៍ទុ្រចិត្បលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួៃ្រ្ននុងរោរបកបើកោស់

បបច្ច្រវិទយាបដើម្រីថច្រចាយអារម្មណ៍កពមទាំងទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីដំណឹងល្អ។ពរីមុៃបង្ហាញវីបដអូបៃះសូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យថសវងរ្រឥទ្ធិពលដ៏រាៃ

សរោដាៃុពលថដលបុ្្គលរានា្រ់អាចរាៃបោយរោរបកបើបបច្ច្រវិទយាបដើម្រីថច្រចាយអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីដំណឹងល្អ។

បនាទាប់ពរីបមើលរួចសូមសួរ៖

• បតើបបច្ច្រវិទយាអាចពកងឹង្រិច្ចខិតខំរបស់សរា�ិ្រថដលរាៃបំណងថច្រចាយសារលិខិតនៃដំណឹងល្អោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបកបើកោស់បបច្ច្រវិទយាបដើម្រីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃជាមួយមៃុស្សទូបៅ។សូមប្្ចប់បមបរៀៃបោយរោរថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូម�ួយសិស្សចាប់បផ្ដេើមនាបពលឥ�ចូវបៃះបដើម្រីថសវងរ្រមៃុស្សថដលបកតៀមខ្លួៃជាបកសចបដើម្រីសាដាប់ឮសារលិខិតដំណឹងល្អបោយប្វើស្រម្មភាពមួយឬពរីរថដលោៃ

ថណនាំដូចខាងបករោម៖

• ប្វើតាម្រិច្ចរោរថដលអ្ន្រោៃរាយ្រ្ននុងប្ជរីបៅបពលអ្ន្រប្វើលំហាត់សរបសរបដើម្រីថសវងរ្រមៃុស្សឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃ។

• បមើលបលខទំនា្រ់ទំៃងបៅ្រ្ននុងទូរសព្ទនដរបស់អ្ន្របហើយថសវងរ្រសរា�ិ្រមិៃសូវស្រម្មឬអ្ន្រមិៃថមៃជាសរា�ិ្រ។ទូរសព្ទឬបផ្ញើសារបៅរោៃ់បុ្្គលបនាះ

រួចអប្ជើញោត់ឲ្យបៅកពះវិហារជាមួយអ្ន្របៅន្ងៃអាទិត្យ។

• បបើ្រប្ហទំព័រmormon.orgរួចបបើ្របមើល្ ៃធាៃនានាបៅបលើប្ហទំព័របនាះរាៃដូចជាវីបដអូអត្ថបទនានាៃិងកបវត្ិរូបថដលោៃចុះផ្សាយបោយសរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រ។ថច្រចាយវីបដអូអត្ថបទឬទំព័របផ្្សងបទៀតជាមួយមៃុស្សទូបៅបោយបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។

• បបងកើតកបវត្ិរូប្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្របៅបលើប្ហទំព័រmormon.org។ថច្រចាយកបវត្ិរូបរបស់អ្ន្រជាមួយមៃុស្សទូបៅបោយបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។

• ថច្រចាយវីបដអូMormon Messagesកពមទាំងអារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីវីបដអូបនាះបោយបកបើកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គម។
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១៣រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

(ភា្១)

គសចក្្ដីគ្្ើេ

ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួមប្្ចចូលទាំងបោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ក្រឹត្យវិៃ័យបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធដ៏អស់្រល្ថដលតកមូវឲ្យមៃុស្សបលា្រទទួលយ្រ

បដើម្រីោៃចូលបៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កពះបហើយោៃបលើ្រតបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។បោលរោរណ៍ទរីមួយៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អរាៃដូចជា�ំបៃឿបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិត្ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរពៃ្ិចៃិងអំបណាយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតបកតៀមខ្លួៃ

�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យរាៃ�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយថកបចិត្ពរីអំបពើោបរបស់ខ្លួៃពរីមុៃពួ្រប្ទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាមែូសាយ៣:១9,៤:១–៣,៥:២ៃិងអាលរា៉ា៣៦។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៦០–៦៣។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញរូបភាពរោរថកបចិត្ប�ឿរបស់អាលរា៉ាជា្រូៃ(យសៀវយៅ រូ្រភាព ដំណឹងល្អ[ឆ្នាំ២០០9]បលខ77)ឬរូបភាពកសបដៀងៃឹងបៃះ។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Jesus Christ Is the Way»(នាទរីទរី៥:០២)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូម្ តចម្ងក្រោសថច្រចំណងប�ើង«រោរថកបចិត្»ថដលរាៃបៅចុងបមបរៀៃបៃះបដើម្រីបកបើជាមួយ្ ំៃិតសករាប់រោរបបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិត្(ប្វើ្រ៏ោៃមិៃប្វើ្រ៏

ោៃ)។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

តាេរ�ៈតេះគ�ស៊រូវតគដីស្ទគ�ើងអាចបាៃសាអា្ស្អំេដីអំគេើបាប

រោរបកតៀមខ្លួៃរួចរាល់បដើម្រីបរៀៃ។ក្ូអាច�ួយឲ្យ្ ំៃិតរបស់សិស្សប្តាតបៅបលើបទពិបសា្ៃ៍នៃរោរបរៀៃសូកតបោយរោរចាប់បផ្្ើមបមបរៀៃៃរីមួយៗតាមរបបៀបមួយថដល

ទាញយ្រចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្ស។ឧទាហរណ៍ក្ូរានា្រ់អាចសរបសរសំណួរថដលទា្រ់ទង់ៃឹងបរឿងមួយោ្រ់បៅបលើរោតារបខៀៃឬបង្ហាញវត្ថនុមួយឬរូបភាពមួយ

ថដលទា្រ់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបពលពួ្រប្បដើរចូល្រ្ននុងថានា្រ់។

បដើម្រី�ួយសិស្សបកតៀមខ្លួៃបរៀៃបចញពរីបមបរៀៃបៃះសូមសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃ៖

បតើបទោឋាៃកតឹមកតូវៃិងមិៃកតឹមកតូវរបស់បលា្រិយខុសោនាបៅៃឹងបទោឋាៃរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាងដូចបមដេច?

បនាទាប់ពរីចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សបឆ្ើយសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ពរីសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោៃបឆ្ើយបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗ«អំបពើោប»

បៅទំព័រ៦២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវយល់ថាអំបពើោប្ ឺជាអវរីៃិងលទ្ធផ្លរបស់វាពរីមុៃបរៀៃអំពរីដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃរួចឲ្យសិស្សថសវងរ្រចបម្ើយបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាអំពរីចំណុច«តាមរយៈកពះក្រីស្ទបយើងអាចក�ះសាអាតពរីអំបពើោប

បៅទំព័រ៦១–៦២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ៖

បតើបសច្រដេរីពិតណាខ្ះថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងចំណុចបៃះថដលអាច�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យរាៃបំណងកោថានាខិតបៅរោៃ់ថត�ិតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្១)

បនាទាប់ពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សអាៃបហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។ចបម្ើយរបស់ពួ្រប្អាចរួមរាៃបសច្រដេរីពិតដួចខាងបករោម៖

• កពះោៃប្ជចូៃបុកតាដ៏ជាទរីកសឡាញ់របស់កទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យម្ររោៃ់ពិ្ពបលា្របៃះបដើម្រីឲ្យបយើងអាចរាៃលទ្ធភាពកត�ប់បៅរស់បៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់

កទង់វិញបនាទាប់ពរីបយើងោៃសាលាប់បៅ។

• តាមរយៈកពះ្ុណៃិងបសច្រដេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអង្គសប្ង្រះបែុបណាណះបទើបបយើងអាចោៃសាអាតពរីអំបពើោបោៃ។

• តាមរយៈដង្វាយ្ួៃៃិងរោររាៃកពះ�ៃ្មរស់ប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ៃឹងកតូវោៃនាំកត�ប់បៅវត្រាៃនៃកពះអរាចាស់វិញបដើម្រីទទួល

រោរ�ំៃុំ�កមះ។

• ោមាៃអវរីថដលមិៃសាអាតអាចអាកស័យបៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កពះោៃប�ើយ។

• កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃស្ថិត្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់បយើងបហើយរងទុ្រ្ខ�ំៃួសអំបពើោបបយើង។

• កពះបយស៊ូវក្រីស្ទអត់បទាសអំបពើោបរបស់បយើងបៅបពលបយើងទទួលយ្រកទង់ថកបចិត្បហើយបោរពកបតិបត្ិតាមកពះប្្ញត្ិទាំងឡាយ។

បនាទាប់ម្រសូមផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សបៃ្ិចបដើម្រីសិ្រសាឬ្ូសចំណាំវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយចំៃួៃថដលរាៃរាយ្រ្ននុងប្ជរីបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌថដលពួ្រប្បទើបថតោៃអាៃ

ឬបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រថដលបង្ហាញអំពរីបោលរោរណ៍នានាថដលពួ្រប្បទើបថតោៃរ្រប�ើញ។សូម្ ិតដល់រោរឲ្យសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់

បក�ើសបរើសវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌថដលពួ្រប្បទើបថតោៃអាៃៃិងសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់បទៀតបក�ើសបរើសវ្្គបទ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។សូមឲ្យ

សិស្សបកតៀមខ្លួៃពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបកបើវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះមួយឬបកចើៃបដើម្រី�ួយសាសនា្ៃ់រោរីយល់បហើយរាៃអំណរ្ុណចំបពាះអវរីថដលកពះវរបិតាសួ្៌

ៃិងកពះរា�បុកតាកទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃប្វើបដើម្រី�ួយបយើងយ្រ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃអំបពើោប។បនាទាប់ពរីពរីរបរីនាទរីម្រសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពៃ្យល់អវរីថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃ។

គសចក្្តដីជំគៃឿគលើតេះគ�ស៊រូវតគដីស្ទ

សូមរំឮ្រជាមួយសិស្សអំពរីបសច្រដេរីថ្្ងសដេរីពរីបោលបំណងរបស់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា«បោលបំណងរបស់អ្ន្រ»បៅទំព័រ១បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើរាៃភាពខុសោនាដូចបមដេចរវាង(១)រោរ�ួយៃរណារានា្រ់ឲ្យ«ម្ររ្រកពះក្រីស្ទ»បហើយថកបចិត្ប�ឿបៅបលើដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញៃិង(២)រោរកោៃ់ថត

�ួយៃរណារានា្រ់ឲ្យរោលាយបៅជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ?

• បហតុអវរីោៃជាវារោៃ់ថតសំខាៃ់បៅបទៀតថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយកតូវ�ួយមៃុស្សឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទកបបសើរជាង�ួយពួ្រប្ឲ្យរោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ?

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសា្រថាខណ្ឌទរីមួយបៅ្រ្ននុងចំណុចបករោមចំណងប�ើង«បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅទំព័រ៦២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ 

យ�ើង ។បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាសូមឲ្យសិស្សថសវងរ្ររបបៀបថដលបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាច�ួយបុ្្គលរានា្រ់ឲ្យរោលាយជាអ្ន្រថកបចិត្ប�ឿបលើដំណឹងល្អថដលោៃ

សាដារប�ើងវិញ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បចញពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបតើរោររាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃៃ័យដូចបមដេច?

• បតើបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដឹ្រនាំមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យថកបចិត្ប�ឿបលើដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖បសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនាំបៅរ្ររោរកបកពឹត្។សូមឲ្យសិស្សប្្ចប់បៅ្រ្ននុងចំណុច«បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»

បៅទំព័រ៦២–៦៣បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំរោរកបកពឹត្មួយចំៃួៃថដលបង្ហាញអំពរីបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់

បុ្្គលរានា្រ់បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់។លុះពរីរបរីនាទរីបករោយម្រសូមសួរ៖

• បតើរោរកបកពឹត្ណាខ្ះថដលអាចបង្ហាញថាសាសនា្ៃ់រោរី្រំពុងបបងកើៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(ចបម្ើយអាចរួមរាៃ៖រោរថកបចិត្រោរបរៀៃៃិង

រោរថកបរោលាយដូចជាកពះអង្គសប្ង្រះរោរបោរពកបតិបត្ិតាមកពះប្្ញត្ិទាំងឡាយរោរបចៀសវាងពរីអំបពើោបរោរអ្ិសាឋាៃទូលសុំភាពរឹងរាំបដើម្រី�្នះបលើរោរល្លួង

រោរបរៀៃអំពរីកពះបៃ្ទចូលរបស់កពះៃិងរោររ្រសារោរតាំងចិត្្រ្ននុងរោរប្វើតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អ)។

• បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅបពលបយើងបកបើបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបតើកទង់កបទាៃពរដល់បយើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតកបចាំន្ងៃោ៉ាងដូចបមដេច?(ចបម្ើយអាច

រួមរាៃ៖កទង់កបទាៃអំណាចឲ្យបយើងកប�មមុខៃឹងឧបស្្គនានា្រ្ននុង�រីវិតកទង់�ួយបយើង្ លាស់បដេចូរបំណងនៃដួងចិត្កទង់បកោសបយើងទាំងខាងសាច់ឈាមៃិង

ខាងវិញ្ញាណ)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបម្ើយទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ខ្លួៃ៖

• បតើបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ�ំរុញចិត្អ្ន្រឲ្យកបកពឹត្បៅតាមរបបៀបថដលរាៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងចំណុចបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រអាចប្វើអវរីបទៀតបដើម្រីបង្ហាញឲ្យោៃរោៃ់ថតចបាស់ថាអ្ន្ររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្១)

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូទាំងអស់បរៀបចំបមបរៀៃរយៈបពលពរីរបរីនាទរីអំពរីបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បៅបពលពួ្រប្បរៀបចំបមបរៀៃសូម

ឲ្យសិស្សបកបើ្ ៃធាៃថដលរាៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង បៅទំព័រ៦២–៦៣រួមទាំងវ្្គបទ្ម្ពរីរបចញពរីកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។សិស្ស្រ៏អាចបកបើ

្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាចំណងប�ើងដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ដដរ ។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីបរៀបចំបហើយសូមចាត់នដ្ូជាក្រុមៗ

ថដលរាៃសរា�ិ្របួៃនា្រ់(ពរីរនដ្ូ្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗ)។សូមចាត់នដ្ូមួយឲ្យបបកងៀៃនដ្ូមួយបទៀត។សូមពៃ្យល់ថាពួ្រប្្ ួរថតបកបើពា្រ្យបពចៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃបហើយ

សាម្្ញៃិងចបាស់លាស់បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ។

បៅបពលសិស្សប្្ចប់បទពិបសា្ៃ៍បបកងៀៃរបស់ពួ្រប្បហើយសូមឲ្យក្រុមតូចៗពិភា្រសាោនាអំពរីអវរីថដលោៃដំបណើររោរបៅបោយរលូៃអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃទទួល

អារម្មណ៍ថារាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងបបកងៀៃកពមទាំងមូលបហតុរបស់វាៃិងអំពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្ោៃ�ួយដល់អ្ន្រថដលពួ្រប្បបកងៀៃឲ្យដឹងអំពរី

សារៈសំខាៃ់នៃរោររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បករោយម្រសូមបដេចូរតួនាទរីបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យនដ្ូមួយបទៀតបបកងៀៃ។សូមកោ្រដថាអ្ន្រ្រ៏ផ្ដេល់បពលឲ្យពួ្រប្ទទួលមតិថ្រលម្អថដរ។

បៅចុងប្្ចប់នៃស្រម្មភាពអៃុវត្បៃះសូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្រាៃចមងៃល់អវរីខ្ះឬថាបតើពួ្រប្ោៃបបងកើៃរោរយល់ដឹងដូចបមដេចខ្ះ។កបសិៃបបើសិស្សសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុង

រោរបឆ្ើយអ្ន្រអាចសួរថា«បតើអ្ន្រចូលចិត្អវរីខ្ះអំពរីអវរីថដលអ្ន្រោៃឮពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ?សូមសួរថាបតើរាៃសិស្សណាខ្ះចង់ថច្រចាយជាមួយមិត្រួម

ថានា្រ់អំពរីបទពិបសា្ៃ៍មួយបចញពរី�រីវិតរបស់ពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរបោយសាររោររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរឬបទ។

ការដតបចិ្្ត

សូមបង្ហាញរូបភាពអាលរា៉ាៃិងបុកតារបស់មែូសាយ(សូមបមើលយសៀវយៅ រូ្រភាព ដំណឹងល្អទំព័រ77)រួចឲ្យសិស្សសបង្ខបោ៉ាងខ្រីអំពរីដំបណើរបរឿងនៃរោរថកបចិត្ប�ឿ

របស់អាលរា៉ាជា្រូៃ(សូមបមើលអាលរា៉ា៣៦:៦–២៤)។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោ្រ់បវៃោនាអាៃៗបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា៣៦:១៣,១7–២១ៃិង២៣–

២៥។

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើអាលរា៉ាោៃបង្ហាញថាោត់រាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអវរីោៃប្រើតប�ើងជាលទ្ធផ្លម្រពរីរោរបង្ហាញបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់អាលរា៉ា?

• បតើលទ្ធផ្លម្រពរីរោរថកបចិត្ដ៏បសាមាះរបស់អាលរា៉ាថសដេងបចញជាអវរីខ្ះ?

ចបម្ើយវិ�ជរាៃ។បៅបពលសិស្សបឆ្ើយក្ូ្ ួរថតទទួលសារល់តាមរបបៀបមួយដ៏វិ�ជរាៃ។រោរប្វើថបបបៃះអាចជារោរបពាល

ពា្រ្យថា«សូមអរ្ុណ»បោយសាម្្ញឬផ្ដេល់បោបល់មួយថដលអាចទទួលយ្រោៃទា្រ់ទងៃឹងចបម្ើយបនាះ។បៅ

បពលសិស្សបឆ្ើយខុសក្ូអាចសួរសំណួរប�ើងវិញបដើម្រីផ្ដេល់ឱរោសឲ្យសិស្សបឆ្ើយមដេងបទៀត។ក្ូ្ ួរថតបបងកើតបរិោរោស

ថានា្រ់បរៀៃថដលរាៃទំៃុ្រចិត្បដើម្រីឲ្យសិស្សទាំងអស់រាៃអារម្មណ៍្រ្រ់បរៅដា្រ្ននុងរោរថច្រចាយ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួៃ។

សូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ខ្លួៃៃូវឃ្លាមួយកបបោ្អំពរី

ៃិយមៃ័យនៃរោរថកបចិត្។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់អាៃកបបោ្របស់ពួ្រប្ដល់មិត្រួមថានា្រ់។បដើម្រី�ួយសិស្សចងចាំបៅ

្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ខ្លួៃអំពរីៃិយមៃ័យដ៏សាម្្ញនៃរោរថកបចិត្សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថៃល

អិលអាៃ់បឌើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់រួចឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«បៅបពលបយើងកបកពឹត្ោបបយើងថប្រឆ្ងាយបចញពរីកពះ។បៅបពលបយើងថកបចិត្បយើងកត�ប់ម្ររ្រកពះវិញ។...

«...រោរថកបចិត្្ ឺជារោរថប្រឆ្ងាយពរី្រិច្ចរោរមួយចំៃួៃដូចជាភាពមិៃបសាមាះកតង់ភាពបឆ្មើងនឆ្មបសច្រដេរីបករោ្ៃិង្ំៃិតមិៃសាអាតស្អំបហើយថបរបៅរ្រ

្រិច្ចរោរមួយចំៃួៃវិញរាៃដូចជារោររាៃសណាដាៃចិត្ល្អភាពមិៃអាតាមាៃិយមរោរអត់្្មត់ៃិង�រីវភាពខាងផ្្ចូវវិញ្ញាណ។វា្ ឺជា«រោរកត�ប់បៅរ្រ

កពះ»វិញ(«Repent... That I May Heal You»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០9ទំព័រ៤០–៤១)។

• បតើៃិយមៃ័យដ៏សាម្្ញបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យពៃ្យល់អំពរីអត្ថៃ័យនៃរោរថកបចិត្ោៃោ៉ាងដូចបមដេច?(បនាទាប់ពរីសិស្សបឆ្ើយរួចសូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖រោរថកបចិត្្ ឺជារោរកត�ប់បៅរ្រកពះវិញ)។

បដើម្រី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីដំបណើររោរៃិងលទ្ធផ្លនៃរោរថកបចិត្សូម្ ិតដល់រោរឲ្យសិស្សសិ្រសាមែូសាយ៣:១9,៤:១–៣ៃិង៥:២។បៅបពល

ពួ្រប្សិ្រសាសូមឲ្យសិស្សថសវងរ្រពា្រ្យៃិងឃ្លាថដល�ួយ្រំណត់អត្ថៃ័យថាបតើរោរថកបចិត្រាៃៃ័យដូចបមដេច?បនាទាប់ពរីោៃទុ្របពលឲ្យក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ពៃ្យល់ដល់មិត្រួមថានា្រ់អំពរីអវរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបង្ហាញថាកបជារាកស្របស់បសដេចបបៃោ៉ាមរីៃោៃអៃុវត្បសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្រីឲ្យោៃ

ទទួលរោរអត់បទាសបៅទរីបំផ្ុត?
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្១)

សូមថច្រក្រោសថដលរាៃតារាងដូចខាងបករោមឬ្ូរតារាងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃរួចឲ្យសិស្សចម្ងចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្៖

បតើរោរថកបចិត្្ ឺជាអវរី? បតើបយើងថកបចិត្តាមរបបៀបណា? បតើផ្លថផ្្ឬ្សដេនុតាងនៃរោរថកបចិត្្ ឺជាអវរី?

្លាស់បដេចូរ្រ្ននុង្ ំៃិត�ំបៃឿអា្រប្្រិរិោ







រាៃអារម្មណ៍វិប្ដិសារីៃិងបសា្រសាដាយដ៏្ ំ







ទទួលយ្របសច្រដេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះក្រីស្ទ







សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរថកបចិត្»បៅទំព័រ៦៣–៦៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យសិស្សបំបពញ

តារាងរបស់ពួ្រប្ក្រោសថច្របោយបកបើពា្រ្យឃ្លាឬកបបោ្បចញពរីប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បដើម្រី�ួយសិស្សប�ើញកបប្ទនៃឃ្លាថដលពួ្រប្អាចសរបសរ

ប្្ចចូលរាៃឧទាហរណ៍មួយកតូវោៃផ្ដេល់ឲ្យបៅ្រ្ននុងតារាងៃរីមួយៗ។បៅបពលប្វើចប់បហើយតារាងរបស់ពួ្រប្អាចបមើលបៅដូចខាងបករោម៖

បតើរោរថកបចិត្្ ឺជាអវរី? បតើបយើងថកបចិត្តាមរបបៀបណា? បតើផ្លថផ្្ឬ្សដេនុតាងនៃរោរថកបចិត្្ ឺជាអវរី?

្លាស់បដេចូរ្រ្ននុង្ ំៃិត�ំបៃឿអា្រប្្រិរិោ

រោរយល់ប�ើញ្ ្មរីអំពរីខ្លួៃឯងកពះៃិងពិ្ពបលា្រ

ប្វើឲ្យ�រីវិតរបស់បយើងសមកសបបៅៃឹងកពះឆៃ្ទៈរបស់

កពះ

ថបរបចញឲ្យឆ្ងាយពរីអំបពើោបបហើយ្រុំកបកពឹត្វាបទៀត

ឲ្យបសាះ។

ពយាោមថ្រថកបពរីអំបពើរំលងបហើយពកងរី្រពកងឹង

បថៃ្ថមជាៃិច្ច។

រាៃអារម្មណ៍ថារាៃវិប្ដិសារីៃិងបសា្រសាដាយដ៏្ ំ

ប្្ប់អំបពើខុសឆ្គងទាំងឡាយ

បៃ្ប្វើអំបពើដ៏កតឹមកតូវ

ទទួលសារល់អំបពើោប

សារភាពអំបពើោប

សូមរោរអ្័យបទាសោប

បោះកសាយបញ្ហាទាំងឡាយថដលអាចបណាដាលម្រ

ពរីទបងវើរបស់បយើង

បចៀសវាងពរីបំណងចង់កបកពឹត្ោប

បបងកើៃ្ ុណសម្ត្ិដូចជាកពះក្រីស្ទពកងរី្រ

រោរបចះដឹងបបកមើ

បង្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់ចំបពាះកពះបោយ

រោរបោរពកបតិបត្ិ

ទទួលយ្របសច្រដេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះក្រីស្ទ

រោរយល់ប�ើញអំពរីខ្លួៃឯងបហើយពិ្ពបលា្រ

្លាស់បដេចូរ

យល់អំពរីទំនា្រ់ទំៃងរបស់បយើងជាមួយកពះ

បំណងកោថានាចង់បដើរតាមកពះរី្រចបកមើៃរោៃ់ថតខាលាំង

ប�ើង

ទទួលអារម្មណ៍ថាោៃអត់បទាសពរីកពះ

ទទួលអារម្មណ៍ថារាៃភាពសុខសាៃ្ពរីកពះ

្រំហុសៃិងរោរ�ឺចាប់រលាយសាបសូៃ្យអស់

បៅ។

ខញនុំទទួលអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណរោៃ់ថតបរិបូរណ៍

នក្រថលង

បកតៀមខ្លួៃរោៃ់ថតរួចរាល់បដើម្រីបៅរស់បៅជាមួយកពះ

ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកពះបយស៊ូវ

រាៃអំណរ

យល់ដឹងពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បៅបពលសិស្សពិតជាយល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍មួយពួ្រប្អាចប្វើរោៃ់ថតកបបសើរជាងកោៃ់ថតផ្ដេល់ៃិយមៃ័យ

របស់វាបៅបទៀត។ពួ្រប្្រ៏អាចយល់អំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍បៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់ពួ្រប្ថដរ។បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញបហើយ

យល់បោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយពួ្រប្អាចអៃុវត្វាោៃរោៃ់ថតកបបសើរ។ក្ូអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាបោយ

រោរសួរសំណួរថដលនាំឲ្យសិស្សវិភា្អវរីថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសា។

បនាទាប់ពរីឲ្យបពលសិស្សក្ប់កោៃ់បដើម្រីបំបពញតារាងខ្លួៃបហើយសូមឲ្យសិស្សពិភា្រសាជាមួយោនាអំពរីឃ្លាៃិងពា្រ្យថដលពួ្រប្ោៃសរសរប្្ចចូលបៅ្រ្ននុងតារាងរបស់

ពួ្រប្។សូម្ ិតដល់រោរសួរសំណួរមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ខាងបករោមបៃះបដើម្រីពកងឹងរោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃអាៃ៖

• បតើបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងតារាងទរីមួយៃិងទរីពរីរអាច�ួយអ្ន្រដឹងថាបតើសាសនា្ៃ់រោរីពិតជា្រំពុងថកបចិត្តាមរបបៀបណា?

• បោងតាមអវរីថដលអ្ន្រោៃសរសរបៅ្រ្ននុងតារាងទរីបរីបតើពរ�័យអវរីខ្ះថដលោៃម្រពរីរោរថកបចិត្បថៃ្ថមពរីបលើរោរទទួលោៃរោរអត់បទាសោប?

• សូមពិចារណាអំពរីអវរីៗថដលរាៃបៅ្រ្ននុងតារាងទរីមួយៃិងទរីបរី។បហតុអវរីោៃជាបយើងកតូវថតរាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះក្រីស្ទកបសិៃបបើរោរណ៍ទាំងបៃះពិតជា្រំពុង

ប្រើតប�ើងថមៃបនាះ?

បៅបពលសិស្សបឆ្ើយអ្ន្រអាចចង្អនុលបង្ហាញថាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃដំណឹងល្អបដើម្រី�ួយមៃុស្សសាថាបនាបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយ�ំរុញចិត្ឲ្យ

ពួ្រប្ថកបចិត្។បសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះក្រីស្ទៃិងរោរថកបចិត្្ ឺជាល្រ្ខខណ្ឌបដើម្រីបឆ្ពះបៅរ្រដង្វាយ្ួៃ។រោរថកបចិត្្រ៏ៃឹង�ួយសាសនា្ៃ់រោរីឲ្យខិតបៅរោៃ់ថត�ិត

កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរ។បដើម្រីបរៀបចំសិស្សឲ្យអៃុវត្រោរបបកងៀៃអំពរីរោរថកបចិត្សូមថច្រចាយបសណារីយែូដូចខាងបករោមជាមួយសិស្ស៖
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្១)

អ្ន្រៃិងនដ្ូរបស់អ្ន្រោៃបបកងៀៃមិត្រួមថានា្រ់ចំៃួៃពរីរនា្រ់អស់រយៈបពលកបថហលបរីសោដាហ៍។រានា្រ់្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្រី្រចបកមើៃោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។មិត្រួមថានា្រ់

ដនទបទៀតហា្រ់ដូចជាោត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍បហើយោៃចា្របចញពរីថានា្រ់បរៀៃបៅបពលអ្ន្រចាប់បផ្ដេើមបបកងៀៃ។បៅទរីបំផ្ុតបៅបពលអ្ន្ររាៃឱរោសសួរសំណួរ

មិត្រួមថានា្រ់ថដលពុំចាប់អារម្មណ៍បនាះោត់ពៃ្យល់ថាោត់ដឹងថាសពវន្ងៃបៃះោត់ពុំរស់បៅកសបតាមកពះហឬទ័យកពះបនាះបទបែុថៃ្ោត់ោៃរស់បៅដូចបៃះបពញមួយ

�រីវិតបហើយថ្មទាំងោៃ្រំណត់ផ្្នត់្ ំៃិតមួយថាោត់្ ឺជាមៃុស្សថបបបៃះបហើយោមាៃអវរីបកចើៃបទៀតថដលអាចថ្រថកបោៃប�ើយ។

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូ។សូមផ្ដេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់ឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបរៀបចំរបបៀបថដលពួ្រប្ប្វើរោរជាមួយោនាបដើម្រីបបកងៀៃនដ្ូមួយបទៀត្រ្ននុងរយៈបពល

ខ្រីថតបរីបៅបួៃនាទរីអំពរីរោរថកបចិត្។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យបកតៀមខ្លួៃសថមដេងរោរបបកងៀៃដល់មិត្រួមថានា្រ់បៅ្រ្ននុងទិដ្ឋភាពថដលោៃបលើ្រប�ើង។សូមពៃ្យល់

ថារោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្្ ួរថតសាម្្ញចបាស់លាស់បហើយប្ដាតអារម្មណ៍បៅបលើតកមូវរោររបស់មិត្រួមថានា្រ់។ពួ្រប្្ ួរថតពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច

�ួយមិត្រួមថានា្រ់ថដលពុំចាប់អារម្មណ៍បនាះឲ្យយល់អំពរីមូលបហតុថដលោត់កតូវថ្រថកបបហើយអំពរីរបបៀប�ួយោត់ឲ្យទទួលសារល់ថាបោយរាៃ�ំៃួយពរីកពះអង្គសប្ង្រះ

រោរថកបចិត្អាចប្រើតរាៃប�ើងោៃ។សូមឲ្យសិស្សបកបើ្ ៃធាៃបៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៦៣–៦៤ឬ្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា

ចំណងប�ើងដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យប្្ចចូលវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយឬពរីរបដើម្រីបង្ហាញអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរថកបចិត្។

សូមបរៀបចំសិស្សជាក្រុមតូចៗបោយរាៃនដ្ូចំៃួៃពរីរ្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗ។សូមចាត់តាំងនដ្ូមួយឲ្យបបកងៀៃនដ្ូមួយបទៀតថដលៃឹងបដើរតួជាមិត្រួមថានា្រ់ថដលោៃ

ពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងទិដ្ឋភាពបនាះ។សូមពៃ្យល់សិស្សថាបៅបពលពួ្រប្បដើរតួជាសាសនា្ៃរោរីពួ្រប្្ ួរថត្រុំសាទា្រ់បស្ទើរ្រ្ននុងរោរបង្ហាញ្រងវល់ថដលអាចរាៃបោយ

បសាមាះកតង់បែុថៃ្មិៃ្ួរពយាោមប្វើឲ្យរាៃអារម្មណ៍បសា្រនាដ្រម្មឬ�បរាលាះដល់សិស្សថដលជាអ្ន្របបកងៀៃបនាះប�ើយ។

បៅបពលសិស្សប្្ចប់រោរបបកងៀៃរបស់ខ្លួៃសូមឲ្យក្រុមពិភា្រសា្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្អំពរីអវរីថដលដំបណើររោរបោយរលូៃៃិងអវរីថដលក្ូអាច�ួយឲ្យោៃរោៃ់ថតកបបសើរ។

បករោយម្រសូមឲ្យសិស្សបដេចូរតួនាទរីោនាបដើម្រីឲ្យនដ្ូមួយបទៀតរាៃឱរោសបបកងៀៃសិស្សថដលោៃរាៃបទពិបសា្ៃ៍បបកងៀៃរួចបហើយមដេង។សូមកោ្រដថាពួ្រប្រាៃ

បពលបវលាទទួលមតិថ្រលម្អ។

បនាទាប់ពរីោៃបដើរតួសថមដេងបហើយសូមសួរថាបតើសំណួរឬរោរយល់ដឹងថបបណាថដលពួ្រប្ទទួលពរីបទពិបសា្ៃ៍នៃរោរបបកងៀៃបនាះ។

បដើម្រី�ួយសិស្សដឹងបសច្រដេរីពិតៃិងសារៈសំខាៃ់នៃរោរថកបចិត្្ឺជារោរថដលមៃុស្សកត�ប់បៅរ្រកពះវិញសូមបង្ហាញវីបដអូ«Jesus Christ Is the 
Way»(នាទរីទរី៥:០២)។

បនាទាប់ពរីបមើលរួចសូមសួរ៖

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីខ្ះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះថដលបង្ហាញថាបងកសរីរូបបៃះោៃថ្រថកបតាមរយៈរោរថកបចិត្បហើយថាោត់ោៃកត�ប់បៅរ្រកពះវិញ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ដូចបមដេចបៅបពលអ្ន្រោៃប�ើញរបបៀបថដលសារលិខិតនៃដំណឹងល្អោៃ�ួយបងកសរីរូបបៃះថ្រថកបបហើយកត�ប់បៅរ្រកពះវិញ?

សូមប្្ចប់រោរបបកងៀៃបោយសួរសិស្សថាបតើរាៃៃរណារានា្រ់ថដលចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ខ្លួៃអំពរីអំណាចនៃបសច្រដេរី�ំបៃឿរោរថកបចិត្ៃិងឬចង់ថ្្ងអំពរីមូលបហតុ

ថដលពួ្រប្ចង់ថច្រចាយដំណឹងល្អថដរឬបទ។សូមប្្ចប់រោរបបកងៀៃបោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រផ្ងថដរ។

ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូមឲ្យសិស្សបរៀៃបថៃ្ថមអំពរីពរ�័យនៃរោររាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរទទួលោៃរោរអត់បទាសោបៃិងអំណរតាមរយៈរោរថកបចិត្បោយប្វើ

ស្រម្មភាពខាងបករោមបៃះមួយឬបកចើៃ៖

• បបកងៀៃបមបរៀៃមួយបៅ្រ្ននុងរាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរថកបចិត្។

• សិ្រសាវ្្គបទ្ម្ពរីរអំពរីបសច្រដេរី�ំបៃឿថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរទំព័រ៦២បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។្ូសចំណាំឬ្ត់ពណ៌បលើ

វ្្គបទ្ម្ពរីរណាថដលអ្ន្រចង់បបកងៀៃមៃុស្សទូបៅអំពរីបបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្រ។

• បកបើបសច្រដេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយៃិងកបសាសៃ៍របស់ពួ្រពយារោរីៃិងសាវ្រសម័យទំបៃើបបដើម្រីសិ្រសាអំពរីបោលលទ្ធិនៃរោរថកបចិត្។្រត់កតាអវរីថដលអ្ន្រ

ោៃបរៀៃោ្រ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រ។ពិចារណាថាបតើអ្ន្ររាៃទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយជាមួយមៃុស្សទូបៅ

្រ្ននុងបបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្រថដរឬបទ។ពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើបោលរោរណ៍នៃរោរថកបចិត្តាមរយៈរោរថកបចិត្ជាបរៀងរាល់ន្ងៃបហើយ្រត់កតាបទពិបសា្ៃ៍

របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

• បកបើកោស់ឧប្ររណ៍បៅបលើអ៊ិៃប្ើរណិតរាៃដូចជាកបព័ៃ្ធផ្្សពវផ្សាយសង្គមបដើម្រីចុះផ្សាយវីបដអូ«Jesus Christ Is the Way»(វីបដអូបផ្្សងបទៀតអំពរីកពះអង្គ
សប្ង្រះៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់កទង់)បដើម្រីឲ្យមៃុស្សទូបៅអាចបមើលោៃ។សរបសរប្្ចចូលរោរពៃ្យល់មួយអំពរីមូលបហតុថដលវីបដអូបៃះរាៃៃ័យចំបពាះអ្ន្រ។



ការររៀបចំខ្លួនរ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា—រេររៀនទី១៣
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ការបគបចិត្ត

ត�ើការប្រែចិ�្តគឺជាអ្វី? ត�ើត�ើងប្រែចិ�្តតាមរតរែៀរែណា? ត�ើផលបផលែឬភស្ដុតាងនៃការប្រែចិ�្តគឺជាអ្វី?

ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគំនិតជំននឿអាកប្បកិរិយា មានអារម្មណ៍វិប្បដិសារីនិងនសាកសាដាយដ៏ធំ ទទួលយកនសចក្ដីនមត្តាករុណារបស់ព្រះពគដីស្ទ
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១៤រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

(ភា្២)

គសចក្្ដីគ្្ើេ

ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួមប្្ចចូលទាំងបោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ក្រឹត្យវិៃ័យបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធដ៏អស់្រល្ថដលតកមូវឲ្យមៃុស្សបលា្រទទួលយ្រ

បដើម្រីោៃចូលបៅ្រ្ននុងវត្រាៃរបស់កពះបហើយោៃបលើ្រតបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល។បោលរោរណ៍ៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អទរីមួយរាៃដូចជា�ំបៃឿបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោរថកបចិត្ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរពៃ្ិចៃិងអំបណាយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនារាៃ្ររណរីយ្រិច្ចសំខាៃ់្រ្ននុងរោរអប្ជើញ

មៃុស្សទូបៅឲ្យទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយទទួលអំបណាយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បថៃ្ថមពរីបលើបនាះបៅបពល្រូៃបៅរបស់កពះរោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

បនាះពួ្រប្កតូវថតស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុតបោយរោរទទួលយ្របោលរោរណ៍ៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយបផ្្សងបទៀតបហើយបៃដេបៅបសាមាះកតង់ចំបពាះកពះប្្ញត្ិទាំងឡាយរបស់

កពះ។អ្ន្រថដលបកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា្ួរថតយល់ឲ្យោៃចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិទាំងបៃះបហើយបកតៀមខ្លួៃពៃ្យល់វាបោយសាម្្ញបហើយថ្្ងទរីបនាទាល់

អំពរីវាបោយអំណាច។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសារា៉ាថាយ៣:១៣–១7យែូហាៃ៣:៣–៦ៃរីនហវទរី២៣១:១7–២០ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា២០:៣7។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៦៤–៦7។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញរូបភាពកពះបយស៊ូវទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Invitation to Be Baptized៖German»(នាទរីទរី២:៤៣)The District 2ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

េិ�ដីបុណ្យតជេុជទឹក្គសចក្្ដីសញ្ញាទដីេួ�របស់គ�ើង

បដើម្រីបរៀបចំសិស្សឲ្យសារល់បោលរោរណ៍ទាំងឡាយអំពរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសូមោ្រ់តាំងរូបភាពយែូហាៃប្វើពិ្រីក�មុ�ទឹ្រថាវាយកពះបយស៊ូវបហើយអប្ជើញសិស្សឲ្យសបង្ខបអវរី

ថដលពួ្រប្ដឹងអំពរីពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសរំឭ្រដំបណើរបរឿងនៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់កពះអង្គសប្ង្រះបោយរោរឲ្យសិស្សអាៃរា៉ាថាយ៣:១៣–១7ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សឲ្យថបរ

បៅរ្រសិស្សថដលអង្គនុយបៅ�ិតពួ្រប្បហើយបឆ្ើយសំណួរបៃះ៖

• បតើបសច្រដេរីពិតដ៏រាៃសារៈសំខាៃ់អវរីខ្ះថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងនៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់

កពះបយស៊ូវ?

សូមសរបសរពា្រ្យខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

បសច្រដេរីសញ្ញានៃ  ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ

សូមឲ្យសិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់សិ្រសា្រថា្រណ្ឌចំៃួៃបួៃដំបូង្រ្ននុងចំណុច«ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របសច្រដេរីសញ្ញាទរីមួយ

របស់បយើង»បៅទំព័រ៦៤បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើងបោយថសវងរ្ររបបៀបពៃ្យល់ពា្រ្យពិធី្ររិសុ្រ្ ។សូមឲ្យ

សិស្សពា្រ់្រណាដាលថានា្រ់បទៀតសិ្រសាចំណុចដូចោនាបោយរ្របមើលរបបៀបពៃ្យល់ពា្រ្យយសចក្ីសញ្ញា ។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីសិ្រសាបហើយសូមឲ្យអ្ន្រស្ម័ក្ចិត្ផ្ដេល់ៃិយមៃ័យបលើពា្រ្យពិធី្ររិសុ្រ្ៃិង

យសចក្ីសញ្ញា ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

យែូហាៃប្វើពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រថាវាយ

កពះបយស៊ូវ
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្២)

• បតើពា្រ្យពិធី្ររិសុ្រ្ៃិងយសចក្ីសញ្ញាទា្រ់ទងបៅៃឹងពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រោ៉ាងដូចបមដេច?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបសច្រដេរីពិតបៃះ៖តាមរយៈពិ្រីបរិសុទ្ធនៃ

ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របនាះបយើងប្វើបសច្រដេរីសញ្ញាពិសិដ្ឋមួយជាមួយកពះ)។

សូមប្ដាតរោរយ្រចិត្ទុ្រោ្រ់របស់សិស្សបៅបលើ្រថា្រណ្ឌបករោមចំណុច«ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របសច្រដេរីសញ្ញាទរីមួយរបស់បយើង»បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បៅបពលបយើងទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របតើបយើងចុះបសច្រដេរីសញ្ញាថាប្វើអវរីខ្ះ?(បៅបពលបយើងទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របនាះបយើងប្វើបសច្រ្រី

សញ្ញាថាបលើ្រោ្រ់ម្របលើខ្លួៃបយើងៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទចងចាំកទង់ជាៃិច្ចបហើយបោរពតាមកពះប្្ញត្ិទាំងឡាយរបស់កទង់។កបសិៃបបើអ្ន្រ

រាៃអារម្មណ៍ថាសិស្សកតូវរោរព័ត៌រាៃបថៃ្ថមចំបពាះបោបល់បៃះអ្ន្រអាចចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីជាមួយពួ្រប្ពិៃិត្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា

២០:៣7)។

អ្ន្រអាច�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបសច្រដេរីសញ្ញានៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់ពួ្រប្តាមរយៈរោរបង្ហាញកបសាសៃ៍ដ្រកសង់ដូចខាងបករោមបោយថអលបឌើររ៉ូបឺត

ឌរីថហល្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយសុំឲ្យសិស្សអាៃវាឮៗ៖

«បៅបពលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របយើងចុះបសច្រដេរីសញ្ញាមួយជាមួយកពះវរបិតាសួ្៌បយើងថាបយើងរាៃឆៃ្ទៈបដើម្រីម្ររ្រៃ្ររបស់កទង់បហើយបោរព

តាមមកពះប្្ញត្ិទាំងឡាយរបស់កទង់ចាប់ពរីបពលបនាះតបៅបទាះជាបយើងបៅថតរស់បៅបលើពិ្ពបលា្របៃះបៅប�ើយ្រដេរី។បយើងកតូវោៃរំឮ្របចញពរី

កពះ្ម្ពរីរមរមៃថាពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់បយើង្ឺជាបសច្រ្រីសញ្ញាមួយបដើម្រី‹�រជាសា្រ្សរីដល់កពះ[ៃិងៃ្ររបស់កទង់]យៅ បគ្រ់ យពល និង 

បគ្រ់ យសចក្តី និង បគ្រ់ ្រីកដន្ង ថដលអ្ន្ររាល់ោនាបៅដរាបរហូតដល់សាលាប់បដើម្រីអ្ន្រអាចកតូវោៃបកោសបលាះបោយកពះបហើយោៃរាប់ជាមួយៃឹងពួ្រ

អ្ន្រនៃដំបណើររស់ប�ើងវិញទរីមួយបដើម្រីឲ្យអ្ន្ររាល់ោនាអាចរាៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្ជាៃិច្ច›[មែូសាយ១៨:9កតូវោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បថៃ្ថម]។

«បៅបពលបយើងយល់អំពរីបសច្រដេរីសញ្ញានៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររបស់បយើងៃិងអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះវាៃឹង្ លាស់បដេចូរ�រីវិតរបស់បយើងបហើយវាៃឹងបបងកើត

្្រដេរីភាពទាំងកសុងរបស់បយើងចំបពាះៃ្រនៃកពះ។បៅបពលរោរល្លួងបក�ៀតចូលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងកបសិៃបបើបយើងៃឹងសាដាប់តាមកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកទង់ៃឹង

រំឭ្របយើងថាបយើងោៃសៃយាថាចងចាំដល់កពះអង្គសប្ង្រះរបស់បយើងបហើយថាៃឹងបោរពតាមកពះប្្ញត្ិរបស់កពះ»(«The Covenant of Baptism: To Be 
in the Kingdom and of the Kingdom»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០០០ទំព័រ7)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បបងកើត្ ្រដេរីភាពទាំងកសុងរបស់បយើងចំបពាះៃ្រនៃកពះ»រាៃៃ័យដូចបមដេច?

• បតើពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ្ លាស់បដេចូរ�រីវិតមៃុស្សរានា្រ់តាមរបបៀបណាខ្ះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថា្រណ្ឌថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមាៃអំពរីពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របៅទំព័រ៦៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលបហើយ្ ូស

ចំណាំទិដ្ឋភាពបថៃ្ថមនៃបោលលទ្ធិអំពរីពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រថដលសំខាៃ់កតូវថច្រចាយជាមួយសាសនា្ៃ់រោរី។សូមផ្ដេល់បពលបៃ្ិចឲ្យពួ្រប្ប្វើស្រម្មភាពបៃះរួច

បហើយឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអំពរីអវរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បៅបពលសិស្សបឆ្ើយសំណួរអ្ន្រអាចសួរសំណួរតាមោៃដូចតបៅ៖

• បហតុអវរីវាសំខាៃ់ថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវយល់អំពរីបោលលទ្ធិទាំងបៃះ?

• បតើទំនា្រ់ទំៃងរវាងបសច្រដេរីសញ្ញានៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរថកបចិត្ថដលបយើងោៃពិភា្រសា

រោលពរីមុៃរាៃអវរីខ្ះ?

• បហតុអវរី្រ៏រោរពៃ្ិចបៅ្រ្ននុងទឹ្រ្ឺជាថផ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃពិ្រីបរិសុទ្ធនៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?(វា្ ឺជាៃិមិត្រូបនៃបសច្រដេរីសាលាប់រោរប្្ចនុះៃិងរោររាៃកពះ�ៃ្ម

រស់ប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។វា្រ៏ជាៃិមិត្រូបនៃរោរប្្ចប់�រីវិតចាស់ៃិងរោរប្រើតប�ើងជា្ ្មរីរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាសិស្សមួយរូបនៃកពះក្រីស្ទថដរ[សូមបមើល

រ៉ូម៦:៣–៦])។

សូមពៃ្យល់ថាវាសំខាៃ់ណាស់ថដលសាសនា្ៃ់រោរីកតូវបរៀបចំខ្លួៃឲ្យោៃកតឹមកតូវបដើម្រីទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញា២០:៣7ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្ស្ លាស់បវៃបៅសិស្សរានា្រ់បទៀតបហើយពិភា្រសាដូចខាងបករោម៖

កំណត់ ចំណាំ ៖ ្រនាទា្រ់ពី សំណួរ នីមួ�ៗ ដូច ខាង យបកាម ចូរ ផ្អាក �ូរ ល្មម យដើម្ី ឲ្យ សិស្ស ពិភាកសា ចយម្ើ� រ្រស់ ពួកយគ ជាមួ� នឹង េ្នក ដដល េង្គនុ� ជិត ខ្លួន ។

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះអាច�ួយអ្ន្រ្រំណត់ថាបពលណាសាសនា្ៃ់រោរីរានា្រ់ោៃបកតៀមខ្លួៃរួចរាល់បដើម្រីទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរបបៀបណា?(កបសិៃបបើសិស្ស

រាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបឆ្ើយសំណួរបៃះសូមនាំពួ្រប្បៅកបអប់ចំណងប�ើង«មុៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ»បៅថផ្្ន្រខាងបករោមនៃទំព័រ៦៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង 

ល្អ រ្រស់ យ�ើង )។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បដើម្រីម្ររ្រកទង់បោយដួងចិត្សបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប»រាៃៃ័យដូចបមដេច?

• បតើមៃុស្សរានា្រ់បង្ហាញថាពួ្រប្ពិតជា«ោៃទទួលកពះវិញ្ញាណនៃកពះក្រីស្ទ»ោ៉ាងដូចបមដេច?

ស្រម្មភាពសរបសរ។រោរសរបសរអាចជាឧប្ររណ៍ដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពមួយបៅ្រ្ននុងរោរ�ួយសិស្សៃឹ្រ្ ិតបហើយពិចារណាអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយ

ថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។្រិច្ចរោរសរបសរ្ ួរថតកតូវោៃពៃ្យល់ោ៉ាងចបាស់បហើយ្ ួរថតផ្ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បដើម្រីសិស្សអាចប្្ចប់វាោៃ។បៅបពលប្្ចប់

ស្រម្មភាពបនាះអ្ន្រអាចផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយចបម្ើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងមិត្្រ្ននុងថានា្រ់។
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្២)

សូមផ្ដេល់បពលបវលាបៃ្ិចឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្អំពរីវិ្រីដ៏ចបាស់លាស់ថដលរោររ្រសាបសច្រដេរីសញ្ញាពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ

របស់ពួ្រប្ោៃនាំម្រៃូវពរ�័យជាបកចើៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ពរីផ្ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរឬបរីនា្រ់ថច្រចាយអវរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ

បនាះបៅដល់មិត្្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមបង្ហាញវីបដអូ«Invitation to Be Baptized: German»(នាទរីទរី២:៤៣)។បៅបពលសិស្សបមើលវីបដអូសូមឲ្យពួ្រប្ទស្សនាថសវងរ្ររបបៀប

ថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបបកងៀៃបហើរថមៃអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាោៃៃិោយអវរីខ្ះបដើម្រី�ួយបហើរថមៃយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

• បតើរាៃ្ សដេនុតាងអវរីខ្ះថដលបង្ហាញថាបហើរថមៃោៃទទួលអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយរាៃបំណងកោថានាទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជា្ ូៗបហើយឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបកបើ្ ៃធាៃថដលរាៃបៅទំព័រ៦៤–៦៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងៃិងបទ្ម្ពរីរមួយឬពរីរបចញ

ម្រពរីកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រ៦៥បដើម្រីបរៀបចំបមបរៀៃថដលរាៃរយៈបពលបួៃបៅកោំនាទរីថដលប្ដាតបៅបលើរោរថណនាំអំពរីពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រដល់

សាសនា្ៃ់រោរី។សិស្ស្រ៏អាចបកបើ្ ៃធាៃបៅទំព័រ៨្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ ផងដដរ ។

បនាទាប់ពរីោៃផ្ដេល់បពលបវលាក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សបរៀបចំបហើយសូមបរៀបចំថានា្រ់ជាក្រុមតូចៗសករាប់សិស្សបួៃនា្រ់ថដលមួយក្រុមៗរាៃពរីរ្ ូ។សូមឲ្យសិស្សមួយ្ ូ្រ្ននុង

ក្រុមៃរីមួយៗបបកងៀៃដល់្ ូបផ្្សងបទៀតអំពរីពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់រយៈបពលបួៃបៅកោំនាទរី។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សថដលបដើរតួជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាឲ្យ

បបើ្របៅវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលោៃបក�ើសបរើសរបស់ពួ្រប្បហើយអាៃវាឮៗជាថផ្្ន្រនៃរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្។បៅបពលសិស្សោៃប្្ចប់បទពិបសា្ៃ៍នៃរោរបបកងៀៃរបស់

ពួ្រប្បហើយសូមឲ្យក្រុមតូចៗពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖បតើរាៃអវរីខ្ះដំបណើររោរបៅបោយរលូៃ?បតើបមបរៀៃបៃះោៃ�ួយដល់អ្ន្រថដលកតូវប្បបកងៀៃឲ្យ

យល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រោ៉ាងដូចបមដេច?បតើអ្ន្របបកងៀៃអាចថ្រថកបអវរីខ្ះបដើម្រីប្វើឲ្យរោរបបកងៀៃរបស់ខ្លួៃរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព?

បនាទាប់ម្រសូមបដេចូរតួនាទរីបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យនដ្ូថដលកតូវោៃប្បបកងៀៃបនាះបបកងៀៃដល់នដ្ូមួយបទៀតវិញ។សូមកោ្រដថារាៃបពលសករាប់ឲ្យនដ្ូទរីពរីរទទួល

មតិថ្រលម្អ។អំ�នុងស្រម្មភាពបៃះសូមបដើរ�ុំវិញបៃ្ទប់បដើម្រីបមើលសិស្សបបកងៀៃបហើយផ្ដេល់រោរសរបសើរៃិងបោបល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចថ្រលម្អ។

បៅបពលសិស្សទាំងអស់ោៃរាៃឱរោសបបកងៀៃបហើយសូមចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីពិភា្រសាអំពរីបទពិបសា្ៃ៍បនាះជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់ោនា។បដើម្រីចាប់បផ្ដេើម

រោរពិភា្រសាសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះបចញម្រពរីរោរបបកងៀៃបោលលទ្ធិបៃះ?

• បហតុអវរី្រ៏វាសំខាៃ់ថដលអ្ន្រកតូវបរៀបចំខ្លួៃនាបពលបៃះបដើម្រីបបកងៀៃបោលរោរណ៍បសច្រដេរីពិតៃិងបោលលទ្ធិទាំងបៃះដល់មៃុស្សទូបៅ?

• បតើរាៃ្រិច្ចរោរអវរីខ្ះថដលអ្ន្រអាចប្វើនាបពលបៃះបដើម្រីបរៀបចំខ្លួៃរោៃ់ថតកបបសើរបដើម្រីបបកងៀៃអំពរីដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងបបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្រ?

អំគណា�ទាៃនៃតេះវិញ្ញាណបរិសុទ្

បដើម្រីបរៀបចំសិស្សសករាប់ថផ្្ន្របៃះ្រ្ននុងបមបរៀៃសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាបតើពិ្រីបរិសុទ្ធណាខ្ះថដលកតូវថតប្វើប�ើងឆ្ប់ៗបនាទាប់ពរីបុ្្គលរានា្រ់ោៃទទួលពិ្រី

បុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយ(ពិ្រីបញ្ជា្រ់ជារបបៀបថដលបុ្្គលបនាះរោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របហើយទទួលអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។សូមឲ្យសិស្ស

ចំណាយបពលសាមសិបវិនាទរីបដើម្រីពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សកតូវទទួលពិ្រីបញ្ជា្រ់ឆ្ប់ៗបនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។ពរីមុៃសិស្សបឆ្ើយ

សូម្ ិតដល់រោរអាៃកបសាសៃ៍ដ្រកសង់បោយពយារោរីយែូថសបស៊្មី្ឲ្យសិស្សសាដាប់៖

«កបសិៃបបើអ្ន្រពុំោៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរ្ដាច់ោបបហើយទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទបនាះអ្ន្រដូចជាក�មុ�ទឹ្រឲ្យោវខសាច់ដូបចានាះ

ថដរ។ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយទឹ្រ្ឺជាពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រពា្រ់្រណាដាលបហើយវាពុំល្អបទបបើោមាៃពា្រ់្រណាដាលបទៀត—ថដលជាពិ្រីបុណ្យក�មុ�

បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith[ឆ្នាំ២០០7]ទំព័រ9៥)។

សូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រកតូវោៃចាត់ទុ្រជា«ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រថតពា្រ់្រណាដាល»កបសិៃបបើពុំរាៃ«ពិ្រីបុណ្យក�មុ�បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»

បៅតាមបករោយបទបនាះ។(បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបឆ្ើយអ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យសាដាប់ចបម្ើយបថៃ្ថមចំបពាះសំណួរបៃះបៅបពលបៃ្បមបរៀៃបៅមុខបទៀត)។

សូមពៃ្យល់សិស្សថាអ្ន្រដឹ្រនាំសាសៃ៍យូោរានា្រ់បឈាមាះៃរី្រូបដមោៃម្រសួរសំណួរកពះបយស៊ូវនៃណាសាថរ៉តបៅយប់មួយបោយសរាងាត់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ

យែូហាៃ៣:៣ឮៗបហើយសួរ៖

• បតើកពះបៃ្ទចូលរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅ្រ្ននុងយែូហាៃ៣:៣កោប់អំពរីអវរីខ្ះថដលចាំោច់កតូវប្វើបដើម្រីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះ?
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រោរបបកងៀៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ភា្២)

សូមអាៃយែូហាៃ៣:៤–៦ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បហើយសួរ៖

• បតើៃរី្រូបដមោៃសួរអវរីខ្ះថដលកោប់ថាោត់ពុំោៃយល់អំពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅ្រ្ននុងខទរី៣?

• បតើកពះបយស៊ូវបឆ្ើយសំណួរៃរី្រូបដមោ៉ាងដូចបមដេច?(កទង់ោៃបបកងៀៃៃរី្រូបដមអំពរីបោលលទ្ធិក្ឹះមួយនៃដំណឹងល្អ៖បយើងកតូវថតប្រើតពរីទឹ្របហើយពរីកពះវិញ្ញាណ

បដើម្រីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះោៃ។កទង់ោៃបបកងៀៃថារោរ«ប្រើតជា្ ្មរីមដេងបទៀត»សំបៅបៅបលើរោរប្រើតជា្ ្មរីខាងវិញ្ញាណពុំថមៃខាងរូបរោយបទ)។

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ក�ើតជាថ្មី

ប្រើតពរីទឹ្រ

ប្រើតពរីកពះវិញ្ញាណ

បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើ«ប្រើតពរីទឹ្រ»រាៃៃ័យដូចបមដេច?(វារាៃៃ័យថាកតូវទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយរោរពៃ្ិច)។

• បតើ«ប្រើតពរីកពះវិញ្ញាណ»រាៃៃ័យដូចបមដេច?(វារាៃៃ័យថាទទួលអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។កបសិៃបបើសិស្សពិោ្របឆ្ើយសំណួរបៃះសូមឲ្យពួ្រប្

បមើលបៅយែូហាៃ៣:៥បលខបោងខ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវរីោៃជាពា្រ្យ«ប្រើត»កតូវោៃបកបើបដើម្រីពិពណ៌នាអំពរីអវរីថដលចាំោច់កតូវប្រើតប�ើងចំបពាះបយើងខាងវិញ្ញាណ?បតើរោរប្រើតខាងរូបរោយ

បកបៀបប្ៀបបៅៃឹងរោរប្រើតជា្្មរីខាងវិញ្ញាណរាៃល្រ្ខណៈដូចបមដេច?(កបសិៃបបើចាំោច់សូម្ ិតដល់រោរអាៃមែូបស៦:៥៨–៥9បដើម្រី�ួយបឆ្ើយសំណួរបៃះ)។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្រ់ប្ចូរបវៃោនាអាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌ្រ្ននុងចំណុចបករោមចំណងប�ើង«អំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»បៅបលើទំព័រ៦៥បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ 

រ្រស់ យ�ើង ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បផ្្ទៀងតាមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលរាៃអមជាមួយអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើពរ�័យអវរីខ្ះថដលរាៃអមម្រជាមួយអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?(បោលលទ្ធិមួយថដលសិស្ស្ ួរសារល់្ ឺ៖អំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនាំម្រ

ៃូវរោរថញ្របចញជាបរិសុទ្ធៃិងឥទ្ធិពលនៃរោរលាងសរាអាតចំបពាះអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលយ្រវា)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមឲ្យពួ្រប្សិ្រសាបទ្ម្ពរីរមួយឬពរីរបករោមចំណងប�ើង«ពរ�័យៃិងឥទ្ធិពលម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»បៅ

្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសា្ ម្ពរីរបៅទំព័រ៦7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាសូមឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីពរ�័យ

មួយចំៃួៃថដលប្រើតរាៃម្រពរីរោរទទួលអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាសំខាៃ់ថដលបុ្្គលរានា្រ់កតូវទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាទាប់ពរីោៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយ?

រោរពិចារណា។បោយរោរផ្ដេល់បពលបវលាឲ្យសិស្សរបស់អ្ន្រពិចារណាបៅ្រ្ននុងថានា្រ់អ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។តួនាទរីមួយរបស់

កពះវិញ្ញាណ្ ឺបដើម្រីបង្ហាញបយើងអំពរី«ក្ប់អវរីទាំងអស់ថដល[បយើង]កតូវប្វើ»(ៃរីនហវទរី២៣២:៥)។បមបរៀៃដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពបំផ្ុត្ឺរាៃប្្ចចូលៃូវបពលខ្ះបដើម្រី

ឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ ិតអំពរីបសច្រដេរីពិតថដលពួ្រប្្រំពុងបរៀៃ។

សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបែុថៃ្ពរីមុៃសិស្សបឆ្ើយសូមទុ្របពលបៃ្ិចឲ្យពួ្រប្ពិចារណាបោយសាងាត់បសងៃៀមអំពរីចបម្ើយរបស់ពួ្រប្។បៅបពលពួ្រប្រាៃបពល

ក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបួៃកោំនា្រ់បឆ្ើយបហើយថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃរបស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បតើពរ�័យអវរីខ្ះថដលអ្ន្រោៃទទួលម្រពរីអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមបំថប្រសិស្សឲ្យប្វើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សបកបើព័ត៌រាៃបចញម្រពរីប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង(ឬចំណុចបករោមចំណងប�ើង«បតើបហតុអវរីខញនុំចាំោច់កតូវ

ទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?»បៅទំព័រ៨–១០បៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាដំណឹងល្អ នន បពះយ�ស៊ូវបគីស្ទ)បហើយបរៀបចំបមបរៀៃបួៃបៅកោំនាទរីសដេរីពរី

អំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ឲ្យោ្រ់ប្្ចចូលបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃរបស់ពួ្រប្ៃូវបទ្ម្ពរីរមួយឬពរីរបចញម្រពរីកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅថផ្្ន្រខាងបលើ

នៃទំព័រ៦៦បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។

បនាទាប់ពរីោៃផ្ដេល់បពលក្ប់កោៃ់ឲ្យសិស្សបរៀបចំបហើយសូមបរៀបចំថានា្រ់ជាក្រុមតូចៗថដលរាៃសិស្សបួៃនា្រ់ថដលមួយក្រុមៗរាៃពរីរ្ ូ។សូមឲ្យសិស្សមួយ្ ូបបកងៀៃ

សិស្សមួយ្ ូបទៀត។បៅបពលសិស្សបបកងៀៃសូមបដើរបមើល្រ្ននុងថានា្រ់ផ្ដេល់ៃូវរោរសរបសើរៃិងបោបល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចថ្រលម្អ។បៅបពលសិស្សោៃប្្ចប់

បទពិបសា្ៃ៍នៃរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្បហើយសូមឲ្យក្រុមតូចៗពិភា្រសាោនាដូចខាងបករោម៖បតើរាៃអវរីខ្ះដំបណើររោរបោយរលូៃ?បតើអ្ន្របបកងៀៃអាចប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីប្វើ

ឲ្យរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្រោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាព?បតើបមបរៀៃរបស់ពួ្រប្ោៃ�ួយដល់អ្ន្រថដលកតូវោៃបបកងៀៃឲ្យយល់អំពរីអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោ៉ាង

ដូចបមដេច?
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បនាទាប់ម្រសូមឲ្យនដ្ូ្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗបដេចូរតួនាទរីបោយឲ្យនដ្ូសិស្សថដលកតូវោៃប្បបកងៀៃឲ្យបបកងៀៃដល់នដ្ូបផ្្សងបទៀតវិញ។សូមកោ្រដថារាៃបពលសករាប់

ឲ្យនដ្ូទរីពរីរទទួលមតិថ្រលម្អ។

បៅបពលនដ្ូសិស្សក្ប់ោនាោៃរាៃឱរោសបបកងៀៃរួចបហើយសូមចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្រីវាយតនម្បទពិបសា្ៃ៍បោយរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះបចញម្រពរីរោរបបកងៀៃបោលលទ្ធិបៃះ?

• ថផ្្អ្របៅបលើបទពិបសា្ៃ៍បៃះបតើរាៃ្រិច្ចរោរអវរីខ្ះថដលអ្ន្រអាចប្វើបដើម្រីថ្រលម្អរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនា?

ការស៊រូតទាំែល់ទដីបំ្ុ្

បៅបលើរោដារបខៀៃសូម្ ូររូបភាពកច្រទាវារមួយថដលរាៃផ្្ចូវបដើរបៅ៖

សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់្រ្ននុងថានា្រ់អាៃៃរីនហវទរី២៣១:១7។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្ស៖

• បតើៃរីនហវោៃកោប់អវរីខ្ះថដលជាកច្រទាវារនាំបៅរោៃ់�រីវិតអស់្រល្ជាៃិច្ចរបស់បយើង?

សូមឲ្យសិស្សបផ្្សងបទៀតអាៃៃរីនហវទរី២៣១:១៨–២០ឮៗខណៈថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃតាមបហើយថសវងរ្រអវរីថដលបយើងកតូវប្វើបនាទាប់ពរីបយើងោៃទទួល

ពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។

• បតើៃរីនហវោៃៃិោយថារាៃអវរីបៅបនាទាប់ពរីកច្រទាវារ?(ផ្្ចូវតូចៃិងចបង្អៀតថដលនាំបៅរោៃ់�រីវិតដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ច)។

• កសបតាមៃរីនហវបតើមៃុស្សរានា្រ់កតូវប្វើអវរីខ្ះបនាទាប់ពរីោៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របដើម្រីទទួល�រីវិតអស់្រល្ជាៃិច្ចបហើយបនាះ?

• បតើរោរស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុតទា្រ់ទងៃឹងរោរបដើរតាម្ ំរូរបស់កពះអង្គសប្ង្រះោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រ្ននុងចំណុចបករោមចំណងប�ើង«រោរស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុត»បៅទំព័រ៦7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ពួ្រប្ឲ្យរ្របមើល

អវរីថដលបយើងអាចប្វើបដើម្រីស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុត។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុត?(សិស្ស្ ួរថតរ្រប�ើញបោលរោរណ៍បៃះ៖បៅបពលបយើងពយាោមបោយប្រ្ៀវរោលាបដើម្រីស៊ូកទាំដល់

ទរីបំផ្ុតបនាះបយើងៃឹងស្រដេិសមៃឹង�រីវិតអស់្រល្ជាៃិច្ច)។

• បតើរោរប្វើតាម្ ំរូរបស់កពះអង្គសប្ង្រះៃឹង�ួយអ្ន្រឲ្យស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុតោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមប្្ចប់រោរបបកងៀៃបោយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ្ទាល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាពិបសសពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រអំបណាយនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោរស៊ូកទាំដល់ទរីបំផ្ុត។
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ការអគ្ជើញឲ្យអៃុវ្្ត

សូម្ ិតដល់រោរអប្ជើញសិស្សឲ្យពកងឹងរោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួៃឲ្យោៃបករៅក�ះអំពរីដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរោរប្វើស្រម្មភាពមួយឬបកចើៃដូចខាងបករោម

អំ�នុងសោដាហ៍បករោយ៖

• ហាត់ពៃ្យល់អំពរីតកមូវរោរនៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រថដលរាៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា២០:៣7។សរបសរកបបោ្មួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រថដលពិពណ៌នាអំពរីអវរីថដលអ្ន្រ្រំពុងប្វើឥ�ចូវបៃះបដើម្រីរស់បៅឲ្យកសបតាមបសច្រដេរីសញ្ញានៃពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រថដលោៃថចងបៅ

្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។

• អាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរអំពរីអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកបអប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៅទំព័រ៦៦បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។សូមអាៃ

« Holy Ghost»បៅ្រ្ននុងBible Dictionaryផ្ងថដរ។្ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រឬសរបសរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រៃូវ

ខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រចង់បកបើបពលបបកងៀៃៃរណារានា្រ់អំពរីអំបណាយនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

• បបកងៀៃបោលរោរណ៍នៃ«បមបរៀៃទរី៣៖ដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅរោៃ់សរា�ិ្រក្ួសារឬមិត្្្រដេិរានា្រ់(កបបសើរបំផ្ុត្ ួរថតជាមៃុស្សរានា្រ់ថដល

ពុំថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រឬជាមៃុស្សរានា្រ់ថដលមិៃសូវស្រម្ម)បោយ្ទាល់ឬតាមអ៊ិៃប្ើរណិត។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួៃរបស់អ្ន្រអំពរី

បោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅបពលអ្ន្របបកងៀៃវា។
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១៥្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ

គសចក្្ដីគ្្ើេ

អ្ន្របកតៀមខ្លួៃប្វើជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាៃិងអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបពញបរា៉ាងអាចពបៃ្ឿៃ្រិច្ចរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះតាមរយៈរោរបរៀៃសូកតអំពរី្រិច្ចរោរកពះវិហារ

បរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិបនាទាប់ម្រ�ួយអ្ន្រដនទឲ្យទទួលបទពិបសា្ៃ៍អារម្មណ៍នៃកពះវិញ្ញាណថដលរាៃ្រ្ននុង្រិច្ចរោរបៃះ។ពង្សកបវត្ិអាចជាមប្យាោយដ៏រាៃអាៃុភាព

្រ្ននុងរោរថសវងរ្រមៃុស្សបបកងៀៃបហើយពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ្លាស់ថកបចិត្ប�ឿ្ ្មរីៗៃិងសរា�ិ្រមិៃសូវស្រម្ម។រោរចូលរួមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិបថងវរដួងចិត្

របស់មៃុស្សបៅរ្រ�រីដូៃ�រីតារបស់ពួ្រប្ៃិងបៅរ្រកពះអរាចាស់។ពង្សកបវត្ិ្ ឺជាឧប្ររណ៍មួយថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបកបើបដើម្រីអប្ជើញអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រ

កពះក្រីស្ទៃិងបដើម្រីទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះ។

ការគរៀបចំទុក្ជាេុៃ

• សូមសិ្រសាបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១០9:២២–២៣,១១០:១៣–១៦,១៣៨:២9–៣៥ៃិងយែូថសបស្ម៊ី្—កបវត្ិ១:៣៨–៣9។

• សូមសិ្រសាប្រកាស ដំណឹងល្អ រ្រស់ យ�ើង ទំព័រ៨៥–៨៦,១៦៣–៦៥។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«The Time Is Now»(៣:២០)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Family History and Missionary Work—Finding»(៣:៥៣)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញវីបដអូ«Family History and Missionary Work—Finding»(៣:០៥)ថដលរាៃបៅបលើប្ហទំព័រLDS.org។

• សូម្ តចម្ងតារាងមួយថដលបោះពុម្ពម្រពរីFamilySearch.org។

• សូមបរៀៃសារល់ៃូវឧប្ររណ៍កសាវកជាវមូលោឋាៃបៅបលើFamilySearch.orgឬអប្ជើញអ្ន្រផ្ដេល់កបឹ្រសាពង្សកបវត្ិវួដឬសាខាបដើម្រីបបកងៀៃអំពរីឧប្ររណ៍ទាំងបនាះ

អំ�នុងបមបរៀៃ។

• សូមបរៀបចំបង្ហាញរូបភាពកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលបៅ�ិតអ្ន្រ។

• សូម្ តចម្ងតារាងពងសាវលរីបួៃ�ំនាៃ់ថដលទំបៃរ(ថដលរាៃបៅចុងបមបរៀៃ)សករាប់សិស្សរានា្រ់ៗ។

គោបល់សតរាប់ការបគតងៀៃ

សារៈសំខាៃ់នៃអំគណា�ទាៃេិសិែ្ឋក្្នុងតេះវិហារបរិសុទ្

សូមោ្រ់បង្ហាញរូបភាពនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលបៅ�ិត�ិតខាងកបបទសអ្ន្របនាទាប់ម្រអាៃពា្រ្យដ្រកសង់ដូចខាងបករោមម្រពរីកបធាៃហាបវើដដបុលយូហឹៃប្ើរ៖

«ចូរបយើងបរៀបចំអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាក្ប់រូបឲ្យបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយរាៃភាពស្រដេិសមៃិងបដើម្រីប្វើឲ្យបទពិបសា្ៃ៍បនាះជាបទពិបសា្ៃ៍្ ួរ

ឲ្យចងចាំជាងរោរទទួលោៃរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្ម»(«Follow the Son of God»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ១99៤ទំព័រ៨៨)។

បដើម្រីបញ្ជា្រ់ពរីសារៈសំខាៃ់អ្ន្រអាចៃឹងអាៃពា្រ្យដ្រកសង់មដេងបទៀតបនាទាប់ម្រសួរសិស្ស៖

• បតើរោរបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធៃឹងជារោរ«្ូសចំណាំរោៃ់ថតអសាចារ្យ»ជាងរោរទទួលរោរបៅបបកមើបបស្រ្រម្មតាមរបបៀបណា?(ចបម្ើយ

ថដលអាចរាៃអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖បោយបហតុថាបបស្រ្រម្ម្ ឺជារោរបបណាដាះអាសៃ្នបនាះបសច្រដេរីសញ្ញាទាំងឡាយថដលបយើងប្វើបៅ

្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺអស់្រល្ជាៃិច្ចពរ�័យកពះវិហារបរិសុទ្ធនាំម្រៃូវកពះបចសាដាចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថដលស្រដេិសម)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីមួយបៅបករោមចំណងប�ើងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិបៅទំព័រ៨7បៅ្រ្ននុងប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើពរ�័យណាខ្ះថដលបយើងអាចទទួលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

• បតើពរ�័យទាំងបៃះអាច�ួយមៃុស្សរានា្រ់ថដល្រំពុងពយាោមម្ររ្រកពះក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?
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្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ

បដើម្រីបមើលប�ើញពរីរបបៀបថដលអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃកបទាៃពរបោយរោរចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធពរីមុៃរោរបបកមើផ្្សពវផ្សាយសាសនាចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

បបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១០9:២២–២៣បហើយពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ឺជាចំថណ្រនៃរោរអ្ិសាឋាៃឧទ្ទិសឆ្ងកពះវិហារបរិសុទ្ធទរីក្រុងខឺត�ង់។សូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរទាំងឡាយឮៗខណៈថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃតាមបហើយរ្របមើលពរ�័យនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់ទទួល។បនាទាប់

ម្រ�ួយសិស្សថសវងរ្របោលរោរណ៍មួយថដលបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយរោរសួរដូចខាងបករោម៖

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយអ្ន្រយល់ពរីរបបៀបថដលវាសំខាៃ់ោ៉ាងខាលាំងចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបដើម្រីទទួលពរ�័យកពះវិហារបរិសុទ្ធមុៃបពលបចញបៅបបស្រ្រម្មមួយ

ោ៉ាងដូចបមដេចខ្ះ?(ចបម្ើយរបស់សិស្សអាចកតូវោៃសបង្ខបបោយបោលរោរណ៍បៃះ៖រោរទទួលពរ�័យកពះវិហារបរិសុទ្ធអាចឲ្យអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបៅមុខ

្រ្ននុងពិ្ពបលា្របោយរាៃ�ំៃួយៃិងកពះបចសាដាកពះ។សូម្ ិតពរីរោរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលបឌើរថ�្ហវរីអ័រហូ�ិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃវាឮៗ៖

«វាសំខាៃ់ណាស់ថដលអ្ន្រកតូវយល់ថារោរបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្រីទទួលអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋរបស់អ្ន្រ្ ទាល់...[្ឺជា]ថផ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយនៃ

រោរបរៀបចំខ្លួៃបចញបបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្រ។...[អ្ន្រ្ ួរថត]យល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃបសច្រដេរីសញ្ញាកពះវិហារបរិសុទ្ធទាំងឡាយ[បហើយ]ជាតំណ

ោ៉ាងរាំរវាងអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋរបស់អ្ន្រៃិងបជា្�័យ្រ្ននុងរោរផ្្សពវផ្សាយសាសនារបស់អ្ន្រ។ជារោរពិតណាស់ពា្រ្យថាេំយណា�ទាន ពិសិដ្ឋ

បង្ហាញៃូវខ្ឹមសារនៃទំនា្រ់ទំៃងដ៏សំខាៃ់បនាះ។អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្ឺជាអំបណាយមួយ។...

«អ្ន្រដឹងបហើយថាអ្ន្រមិៃអាចប្វើ្រិច្ចរោរបៃះថតរានា្រ់ឯងោៃបទ។បយើងកតូវរោរ�ំៃួយពរីសាថាៃសួ្៌បយើងកតូវថតរាៃៃូវេំយណា�ទាៃទាំងឡាយ

ម្រពរីកពះ។...្រិច្ចរោរបៃះ្ឺជា្រិច្ចរោរដ៏សំខាៃ់បហើយរោរកបឆ្ំងរបស់រារសកតូវចំបពាះ្រិច្ចរោរបៃះ្រ៏ខាលាំងរោលាណាស់ថដរថដលប្វើឲ្យបយើងកតូវរោរអំណាចដ៏បទវភាព

បដើម្រី�ួយដល់្រិច្ចកបឹងថកបងរបស់បយើងបហើយ�ំរុញសាសនាចក្របៅមុខបោយមិៃ្ លាស់ប្ចូរ»(«Keeping Covenants: A Message for Those Who Will 
Serve a Mission» New Eraថខម្ររាឆ្នាំ២០១២ទំព័រ៣–៤)។

សូមសួរ៖

• បតើបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍របស់ថអលបឌើរហូ�ិៃ�ួយបថៃ្ថមបៅបលើអវរីថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១០9:២២–២៣ោ៉ាងដូចបមដេច?

ចូរពៃ្យល់ថាពរីមុៃទទួលោៃអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធសរា�ិ្រស្រដេិសមកតូវថតទទួលបណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយម្រពរីពួ្រអ្ន្រដឹ្រនាំបពវ�ិតភាព

្រ្ននុងមូលោឋាៃរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមបង្ហាញបសច្រដេរីថ្្ងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបហើយអប្ជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃវាឮៗបៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖

«ប័ណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធរាៃៃ័យថាបយើងរាៃភាពស្រដេិសមតាមរយៈរោរសរាភាសមួយជាមួយៃឹងសរា�ិ្រមួយរូបនៃ្ ណៈប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខារបស់បយើង

បហើយ្រ៏ោៃសរាភាសជាមួយៃឹងសរា�ិ្រមួយរូបនៃ្ ណៈកបធាៃបសដេ្រឬ្ ណៈកបធាៃបបស្រ្រម្មរបស់បយើងថដរ។រោរសរាភាសទទួលបណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ឺជា

ឱរោសសករាប់បយើងកតួតពិៃិត្យបមើលភាពស្រដេិសមរបស់បយើងប�ើងវិញ។បៅ្រ្ននុងរោរសរាភាសៃរីមួយៗបនាះថានា្រ់ដឹ្រនាំបពវ�ិតភាពរបស់បយើងៃឹងសួរបយើងអំពរីទបងវើ

ៃិង�ំបៃឿ្ ទាល់ខ្លួៃរបស់បយើង។ថានា្រ់ដឹ្រនាំបពវ�ិតភាពរបស់បយើងរ្រសារោរសរាភាសបៃះជារោរសរាងាត់ៃិងឯ្រ�ៃ។...

«ខាងបករោមបៃះ្ឺជាកបធាៃបទមួយចំៃួៃថដលថានា្រ់ដឹ្រនាំបពវ�ិតភាពរបស់អ្ន្រៃឹងសួរអំពរីអ្ន្រ៖

១.ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះវរបិតាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

២.បហើយបតើអ្ន្រោំកទដល់កបធាៃសាសនាចក្រឬបទ។

៣.ថាបតើអ្ន្ររស់បៅតាមចបាប់កពហ្មចារីយភាពថាវាយដង្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បសាមាះកតង់ៃឹងអ្ន្រដនទបហើយរ្រសាពា្រ្យសមដេរីនៃកោជាញាវាងនវឬបទ។

«៤.ថាបតើអ្ន្រពយាោមចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហាររ្រសាបសច្រដេរីសញ្ញាថដលអ្ន្រោៃប្វើបហើយរ្រសា�រីវិតរបស់អ្ន្រឲ្យសមតាមបទប្្ញត្ិនៃដំណឹងល្អឬបទ»(«Being Worthy to 
Enter the Temple»Ensignថខសរីហាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ៨–9ឬLiahonaថខសរីហាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ១២–១៣)។

• បតើតកមូវរោរសករាប់ភាពស្រដេិសម�ួយអ្ន្រយល់ពរីភាពពិសិដ្ឋនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរបៅរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាតាមរបបៀបណា?

• កបសិៃបបើវាពុំពិសិដ្ឋឬ្ ទាល់ខ្លួៃខាលាំងបព្របតើបទពិបសា្ៃ៍ណាខ្ះថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយថដលោៃ�ួយអ្ន្រយល់ៃិងដឹងពរីសារៈសំខាៃ់អំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ៃិង្រិច្ចរោរថដលប្វើបៅ្រ្ននុងបនាះ?

ចូរឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីអវរីថដលពួ្រប្ៃឹងចាំោច់កតូវប្វើបដើម្រីទទួលោៃអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបោយស្រដេិសម។

កំណត់ ចំណាំ ៖ សូម យលើក ្រឹកចិត្ត សិស្ស ឲ្យ រានភាពសក្ិសម យហើ�្រ្រួល ្រ័ណ្ណ ចូលបពះវិហារ្ររិសុ្រ្ ។ េ្នក ក៏អាច ផ្ល់ យយ្រល់ ឲ្យពួកយគ យរៀ្រចំខ្លួនយចញ 

យ្រសកកម្ម មួ� យដា�ការ ចូលរួមក្ននុងបពះវិហារ្ររិសុ្រ្ ជាញឹកញា្រ់ រាម ដដល កាលៈយ្រសៈ ហុច ឲ្យ យដើម្ី យធវើ កិច្ចការ សបរា្រ់ ជីដូនជីរា រ្រស់ពួកយគ និងេ្នកដន្រ ។ 

ពរីមុៃបៃដេបៅមុខបទៀតអ្ន្រអាចចង្អនុលបង្ហាញដល់សិស្សរបស់អ្ន្រថា្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាពួ្រប្្ ប្រីខិតខំអស់ពរីលទ្ធភាពបដើម្រីបលើ្រទឹ្រចិត្អ្ន្រ

្លាស់ថកបចិត្ប�ឿ្ ្មរីឲ្យបរៀបចំខ្លួៃបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ។អ្ន្រ្លាស់ថកបចិត្ប�ឿ្្មរីថដលបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធប្វើពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួស�រីដូៃ�រីតារបស់ពួ្រប្្ឺទំៃងជា

បៅស្រម្មបកចើៃជាងបហើយបករោយម្របៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្រីទទួលអំបណាយទាៃពិសិដ្ឋៃិងរោរផ្សារភាជាប់របស់ពួ្រប្។សូមប្្ចប់ចំណុចបៃះ្រ្ននុងបមបរៀៃបោយរោរ

ថច្រចាយទរីបនាទាល់អំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង្ររាលាំងខាងវិញ្ញាណថដលអ្ន្រោៃទទួលម្រពរីរោរថាវាយបង្គំបៅទរីបនាះ។
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្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ

ដ្ៃការរបស់តេះគែើេ្ដីគតបាសគោះេៃុស្សសាលាប់

សូមរំឭ្រសិស្សថាបនាទាប់ពរីរោរសុ្តរបស់កពះបយស៊ូវកទង់ោៃោងបៅពិ្ពវិញ្ញាណ(សូមបមើលបពកតុសទរី១៣:១៨–២០,៤:៦)។សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១៣៨:២9–៣៥។ចូរពៃ្យល់ថាចំណុចបៃះរាៃៃូវដំបណើរបរឿងរោរៃិមិត្របស់កបធាៃយែូថសបបអហវស៊្មី្អំពរីពិ្ពវិញ្ញាណ។សូម

អប្ជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបដេចូរបវៃោនាអាៃខទាំងបនាះឲ្យឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើកពះអង្គសប្ង្រះោៃប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីបរៀបចំរោរផ្សាយដំណឹងល្អបៅដល់មៃុស្សសាលាប់បៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ?

• បតើខ៣៣–៣៥�ួយបយើងយល់អំពរីអត្ថៃ័យថាអ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលយ្រដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណអាចទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះោៃោ៉ាង

ដូចបមដេច?(អ្ន្រទាំងឡាយថដលទទួលយ្រសារលិខិតដំណឹងល្អអាចរាៃពិ្រីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្ង្រះប្វើប�ើង�ំៃួសពួ្រប្)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់្ លាស់បវណោនាអាៃ្រថា្រណ្ឌពរីរចុងបករោយបៅ្រ្ននុងចំណុច«កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ»បៅទំព័រ៨៦នៃបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ 

យ�ើង។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើថផ្ៃរោររបស់កពះអរាចាស់ផ្ដេល់ដល់មៃុស្សថដលោៃសាលាប់បោយពុំោៃទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធសំខាៃ់ៗ នៃដំណឹងល្អោ៉ាងដូចបមដេច?(មៃុស្សរស់អាចប្វើពិ្រីបរិសុទ្ធនៃ

រោរសប្ង្រះ�ំៃួសឲ្យអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃសាលាប់បៅ)។

គបសក្ក្េ្មរបស់គអលដីោ៉ា

ចូរពៃ្យល់ថាបអលរីោ៉ា្ឺជាពយារោរី្រ្ននុង្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដលរស់បៅកបថហជា9០០មុៃ្.ស.។ពយារោរីរា៉ាឡា្រីោៃពយា្ររថាបអលរីោ៉ាៃឹងកត�ប់បៅរោៃ់

ថផ្ៃដរីវិញ(សូមបមើលមរ៉ូនណ៤:៥–៦)បហើយបៅបពលមរ៉ូនណោៃបលចម្រយែូថសបស៊្មី្បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨២៣បនាះោត់ោៃកោប់មដេងបទៀតថាបអលរីោ៉ាៃឹង

កត�ប់ម្រវិញ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃយែូថសបស្ម៊ី្—កបវត្ិ១:៣៨–៣9ខណៈថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បផ្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលៃូវអវរីថដលមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរី

បអលរីោ៉ា។សូមសួរ៖

• បតើយែូថសបស្ម៊ី្ោៃបរៀៃអវរីអំពរីអាលរីោ៉ា?(បទាះជាពួ្រប្អាចៃឹងបកបើពា្រ្យបផ្្សង្រដេរី្រ៏សិស្ស្ ួថតយល់ថាពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បនាះបអលរីោ៉ាៃឹងកត�ប់ម្រថផ្ៃដរីវិញបហើយបថងវរដួងចិត្្រូៃបៅរ្រឪពុ្ររបស់ពួ្រប្)។

• បតើពា្រ្យថដលថាដួងចិត្របស់្រូៃៃឹងបថងវរបៅរ្រពួ្រឪពុ្ររបស់ពួ្រប្រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(បុ្្គលរានា្រ់ៗៃឹងចាប់អារម្មណ៍បហើយោរម្បៅបលើសុខុរាលភាព

ដ៏អស់្រល្ជាៃិច្ចរបស់ក្រុមក្ួសារពួ្រប្ទាំងអតរីតរោលបច្ចនុប្ៃ្នរោលៃិងអនា្តរោល។ចំណាប់អារម្មណ៍បៃះ្ ឺរាៃចំថណ្រ្រ្ននុងរោរបលើ្រទឹ្រចិត្មៃុស្សឲ្យ

ថសវងរ្រ្រំណត់កតារបស់មរណ�ៃពួ្រប្បហើយចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិ្រីបរិសុទ្ធបផ្្សងៗ�ំៃួសពួ្រោត់)។

ចូរពៃ្យល់ថា្រ្ននុងរយៈបពលមួយសោដាហ៍បនាទាប់ពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់កតូវោៃឧទ្ទិសឆ្ងប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងឆ្នាំ១៨៣៦បនាះកពឹត្រោរណ៍ពិបសសៗោៃប្រើតប�ើង

ថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១១០។សូមអប្ជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១១០:១៣–១៦ឮៗខណៈថដលសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់បផ្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលអវរីថដលបអលរីោ៉ាោៃសាដារម្របលើថផ្ៃដរីវិញ។សូមសួរសិស្ស៖

• បតើបអលរីោ៉ាងោៃសាដារ្រូៃបសាអវរីខ្ះដល់យែូថសបស្ម៊ី្?(តាមចាំោច់សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១១០:១៦បលខបោងក

បដើម្រី�ួយពួ្រប្យល់ថាបអលរីោ៉ាោៃសាដារប�ើងវិញៃូវ្រូៃបសារោរផ្សារភាជាប់នៃបពវ�ិតភាព)។

បដើម្រី�ួយសិស្សយល់ថាបតើ្រូៃបសាផ្សារភាជាប់នៃបពវ�ិតភាពកបទាៃពរដល់ក្រុមក្ួសារបោយរបបៀបណាចូរសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ្រថា្រណ្ឌទរីមួយបៅ្រ្ននុងចំណុច

ថដលរាៃចំណងប�ើងថា«អាពាហ៍ពិពាហ៍អស់្រល្ជាៃិច្ច»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើងទំព័រ៨៥ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• កសបតាម្រថា្រណ្ឌបៃះបតើបោលបំណងនៃ្រូៃបសាផ្សាភាជាប់ថដលបអលរីោ៉ាោៃសាដារប�ើងវិញម្ររោៃ់ថផ្ៃដរី្ឺជាអវរី?(សិស្សអាចៃឹងបកបើពា្រ្យបផ្្សងបែុថៃ្ពួ្រប្

្ួរបលើ្រប�ើងបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៃះ៖តាមរយៈ្រូៃបសារោរផ្សារភាជាប់នៃបពវ�ិតភាពបនាះពិ្រីបរិសុទ្ធពិសិដ្ឋអាចកតូោៃប្វើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ទាំងឡាយថដលចងក្រុមក្ួសារជាមួយោនាសករាប់ភាពអស់្រល្ជាៃិច្ច)។

• បតើ្រូៃបសាទាំងបៃះោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រក្ួសារអ្ន្រសាច់ញាតិរបស់អ្ន្រឬមិត្្្រដេិរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមោ្រ់បង្ហាញពា្រ្យដ្រកសង់។បៅបពលណាអាចប្វើបៅោៃវា្ឺជា្ ំៃិតល្អមួយបដើម្រីោ្រ់បង្ហាញពា្រ្យដ្រកសង់ថដលកតូវអាៃឮៗ។ជាញឹ្រញាប់បៅបពលអ្ន្របរៀៃ

អាៃផ្ងបមើលប�ើញផ្ងបហើយសាដាប់ឮពា្រ្យដ្រកសង់ផ្ងបនាះពួ្រប្យល់រោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីអវរីថដលកតូវោៃបបកងៀៃ។ទាំងរោរោ្រ់បង្ហាញផ្ងៃិងរោរអាៃ

ពា្រ្យដ្រកសង់ឮៗផ្ង្រ៏អាចនាំឲ្យសិស្សថដលអសមត្ថភាពយល់ោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរអំពរីសរាភារថដលោៃោ្រ់បង្ហាញបនាះ។

សូមសរបសរ«វិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ា»បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមោ្រ់បង្ហាញពា្រ្យដ្រកសង់ដូចខាងបករោមបហើយអប្ជើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យអាៃវាឮៗបៅដល់សិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់៖

ថអលបឌើររ័សុលអិមណិលសុៃោៃឲ្យៃិយមៃ័យថាវិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ា្ឺជា«រោរបបើ្រសថម្ងរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលប្វើទរីបនាទាល់ពរី

ល្រ្ខណៈដ៏បទវភាពនៃក្រុមក្ួសារ»(«A New Harvest Time,»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ១99៨ទំព័រ៣៤)។



87

្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ

ថអលបឌើរោវីឌបអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃផ្ដេល់ៃូវ្ ំៃិតបថៃ្ថមអំពរីរបបៀបថដលវិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ារាៃឥទ្ធិពល

ដល់បុ្្គលរានា្រ់ៗ៖«កពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏វិបសសបៃះទា្រ់ទាញចិត្មៃុស្សឲ្យថសវងរ្របហើយកសឡាញ់ដូៃតាពួ្រប្ៃិងសរា�ិ្រ

ក្ួសារ—ទាំងអតរីតរោលៃិងបច្ចនុប្ៃ្នរោល។

«វិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ា�ះឥទ្ធិពលដល់មៃុស្សទាំង្រ្ននុងៃិងខាងបករៅសាសនាចក្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ថដលកតូវោៃសាដារប�ើងវិញរបស់កពះក្រីស្ទបៃះបយើងរាៃទំៃួលខុសកតូវបោយបសច្រដេរីសញ្ញា្រ្ននុងរោរកសាវកជាវរ្រ�រីដូៃ�រីតារបស់បយើងបហើយប្វើ

ពិ្រីបរិសុទ្ធរោរសប្ង្រះនៃដំណឹងល្អសករាប់ពួ្របលា្រ។...

«បោយសារថតមូលបហតុបៃះបហើយបទើបបយើងប្វើរោរកសាវកជាវពង្សកបវត្ិ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងប្វើពិ្រីបរិសុទ្ធ�ំៃួសមៃុស្សថដលោៃថច្រឋាៃបៅ។បោយសារ

បហតុផ្លបៃះបអលរីោ៉ាកតូវោៃប្ជចូៃឲ្យបៅសាដារអំណាចផ្សារភាជាប់ចំណងបៅបលើថផ្ៃដរីៃិងបៅសាថាៃសួ្៌»(«The Hearts of the Children Shall Turn»
Ensignឬលីអាហូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០១១ទំព័រ២៥–២៦)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យសារល់ៃិងយល់បោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបោយថអលបឌើរណិលសុៃៃិងថអលបឌើរថបតណាបោយរោរសួរថា៖

• បតើបយើងចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលបយើងសំបៅបៅបលើ«វិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ា»?

• បតើកពះវិញ្ញាណអាច�ះឥទ្ធិពលបលើអារម្មណ៍របស់បយើងអំពរីក្ួសារតាមរបបៀបណា?(វិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ាថដលជាឥទ្ធិពលដ៏ចបាស់នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃប្វើ

ជាសា្រ្សរីអំពរីល្រ្ខណៈដ៏បទវភាពនៃក្ួសារបហើយ�ួយបយើងរី្ររាយៃឹងសរា�ិ្រក្ួសាររបស់បយើងទាំងអតរីតរោលៃិងបច្ចនុប្ៃ្នរោល។វា្រ៏ដិតជាប់បៅ្រ្ននុងខ្លួៃ

បយើងៃូវបំណងកោថានាមួយបដើម្រីផ្ដេល់ពិ្រីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្ង្រះដល់�រីដូៃ�រីតារបស់បយើងផ្ងថដរ)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្មណ៍បថងវរបៅ�រីដូៃ�រីតារបស់អ្ន្រតាមរបបៀបណាមួយឬបទ?កបសិៃបបើរាៃបតើអវរីថដលោៃបំផ្ុសអ្ន្រឲ្យរាៃចិត្ដូបចានាះ?(បបើចាំោច់សូម

រំឭ្រសិស្សអំពរីបមបរៀៃមុៃៗបៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាអំពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទំនា្រ់ទំៃងជាមួយៃឹងបយើង)។

ការចរូលរួេចំដណក្ក្្នុងក្ិច្ចការេង្សតបវ្្តិ។

កំណត់ ចំណាំ ៖ យៅ យពល េ្នក្រយបងៀនវគ្គ យនះ ក្ននុងយមយរៀន េ្នកនឹង ចាំប្ច់ ( ១) ្រំយពញ រារាង ពងសាវល្ី ្រួនជំនាន់ រារាង រូ្រកគ្ហារដដល យប្ះពុម្យចញមកពី 

FamilySearch.org ឬ ទាំង យដើម្ី្រគ្ហាញ ដល់សិស្ស ក្ននុង ថានាក់ (២) រារាង ពងសាវល្ី ្រំយនរ មួ� យដើម្ីផ្ល់យៅ ឲ្យសិស្ស រានាក់ៗ និង (៣) យរឿង មួ�េំពី ជីដូនជីរា រានាក់  

រ្រស់េ្នក យដើម្ីដចកចា� ជាមួ� នឹង សិស្ស ក្ននុងថានាក់ ។

សូមបង្ហាញដល់សិស្សៃូវតារាងពងសាវល្រីបួៃ�ំនាៃ់ឬតារាងរូប្រង្ហារថដលបោះពុម្ពបចញម្រពរីFamilySearch.org។ចូរសុំឲ្យសិស្សពៃ្យល់អំពរីព័ត៌រាៃថដលឯ្រសារ

ទាំងបៃះរាៃ។

សូមថច្រតារាងពងសាវល្រីបួៃ�ំនាៃ់ទំបៃរដល់សិស្សរានា្រ់ៗ។សូមផ្ដេល់ឱរោសដល់សិស្សមួយសៃ្ទនុះបដើម្រីពិៃិត្យបមើលតារាងពងសាវល្រីបហើយបំបពញបឈាមាះរបស់�រីដូៃ�រីតា

ពួ្រប្អស់ពរីលទ្ធភាពរបស់ពួ្រប្។

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រអាចថសវងរ្រព័ត៌រាៃថដលចាំោច់បដើម្រីបំបពញ្រ្ននុងតារាងពងសាវល្រីឬតារាងរូប្រង្ហារបៅ្រថៃ្ងណា?(សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្រប្្ ប្រីថសវងរ្រ�ំៃួយពរីឪពុ្រ

រាដាយ�រីដូៃ�រីតាឬសរា�ិ្រក្ួសារដនទបទៀតជាមុៃសិៃ។អ្ន្រកបឹ្រសាខាងពង្សកបវត្ិវួដឬសាខា្រ៏អាចជា�ំៃួយដ៏ខាលាំងបៅ្រ្ននុងរោរកសាវកជាវពង្សកបវត្ិផ្ងថដរ។

បថៃ្ថមពរីបលើបនាះសិស្ស្ ួរថតដឹងជាមុៃអំពរីវិបសាយរបស់សាសនាចក្រសករាប់រោរកសាវកជាវពង្សកបវត្ិFamilySearch.org)។

ចូរសួរដល់សិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្ចង់ថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍របស់ពួ្រប្បោយបកបើ្រម្មវិ្រីFamilySearchបដើម្រីបរៀៃអំពរី�រីដូៃ�រីតារបស់ពួ្រប្។កបសិៃបបើសិស្សពុំ

បកបើ្រម្មវិ្រីFamilySearchបទសូមផ្ដេល់ៃូវរោរបង្ហាញបោយខ្រីៗអំពរីអវរីថដលពួ្រប្អាចថសវងរ្របៅ្រ្ននុងបនាះ។អ្ន្រ្រ៏អាចបបើ្រFamilySearch.org បៅ្រ្ននុង្រុំព្យចូទ័រ

បហើយប្វើរោរកសាវកជាវមួយបោយបកបើបឈាមាះ�រីដូៃ�រីតារបស់សិស្សថដលោៃសាលាប់បៅរានា្រ់។សូម្ ូសបញ្ជា្រ់ថាFamilySearch្ឺជាឧប្ររណ៍មួយថដល�ួយបយើង

ថសវងរ្រ�រីដូៃ�រីតារបស់បយើងបហើយបរៀបចំព័ត៌រាៃរបស់ពួ្រោត់បដើម្រីប្ជចូៃបៅរោៃ់កពះវិហារបរិសុទ្ធសករាប់ពិ្រីបរិសុទ្ធបផ្្សងៗ។

កំណត់ ចំណាំ ៖ ប្រសិន យ្រើ េ្នក មិនសារល់ FamilySearch យ្រ េ្នកអាច េយ្ជើញ េ្នកប្រឹកសា ខាង ពង្សប្រវត្តិ ក្ននុងវួដ ឬ សាខា រានាក់ ឲ្យ ្រគ្ហាញ េំពី រយ្រៀ្រ យប្រើ 

វិ្រសា� ។

ចូរពៃ្យល់ដល់សិស្សថាវិ្រីមួយបទៀតបដើម្រីរាៃបទពិបសា្ៃ៍អំពរីពង្សកបវត្ិ្ ឺកបមូលបរឿងរាែវអំពរី�រីដូៃ�រីតាៃិងសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ពួ្រប្។បរឿងពង្សកបវត្ិអាច

�ួយបយើងរាៃអារម្មណ៍វិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ាបហើយបបងកើៃបសច្រដេរីកសឡាញ់ៃិងអំណរ្ុណដល់សរា�ិ្រក្ួសារថដលោៃថច្រឋាៃបៅពរីមុៃបយើង។សូមពិចារណា

ប្វើរោរថច្រចាយបរឿងខ្រីមួយអំពរី�រីដូៃ�រីតារានា្រ់របស់អ្ន្រ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបរឿងពង្សកបវត្ិអាច�ះឥទ្ធិពលបលើអារម្មណ៍របស់អ្ន្រចំបពាះសរា�ិ្រក្ួសាររបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើពួ្រប្ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតកបបសើរអំពរីខ្លួៃអ្ន្រជាៃរណាបហើយអ្ន្រអាចថកបរោលាយជាមៃុស្សោ៉ាងណាបោយរបបៀបណា?

សូមបង្ហាញវីបដអូ«The Time Is Now»(៣:២០)។បៅបពលពួ្រប្បមើលរោរពិភា្រសាជាមួយថអលបឌើរបដវីឌបអថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់សូមបលើ្រទឹ្រចិត្សិស្សឲ្យពិចារណាអំពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្ោៃចាប់បផ្ដេើមឬចង់ចាប់បផ្ដេើមចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិ។
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្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវរីខ្ះអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិម្រពរីថអលបឌើរថបដណាៃិងយុវវ័យបៅ្រ្ននុងវីបដអូបៃះ?

• បតើមៃុស្សវ័យប្រ្មងទាំងបៃះរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលពួ្រប្ោៃចូលរួម្រ្ននុងពង្សកបវត្ិ?

សូមកោប់សិស្សថាថអលបឌើរថបដណាោៃប្វើរោរសៃយាមួយដល់យុវវ័យថដលចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ។សូមបង្ហាញពា្រ្យដ្រកសង់ដូចខាង

បករោមបហើយអប្ជើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃវាឮៗ៖

«បៅបពលអ្ន្របឆ្ើយតបបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើរោរអប្ជើញបៃះ[បដើម្រីចូលរួមបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិបហើយប្វើពិ្រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួស

�រីដូៃ�រីតារបស់អ្ន្រ]បនាះដួងចិត្អ្ន្រៃឹងបថងវរបៅរ្រពួ្រឪពុ្រ។បសច្រដេរីសៃយាទាំងឡាយថដលោៃប្វើប�ើងជាមួយៃឹងអ័កោហាំអ៊ីសា្រៃិងោ៉ា្រុប

ៃឹងកតូវោៃបណដាដះបៅ្រ្ននុងដួងចិត្របស់អ្ន្រ។ពរ�័យអយ្យបរោរបស់អ្ន្រជាមួយៃឹងបសច្រដេរីកបរោសរបស់វាអំពរីថខ្សកសឡាយៃឹងភាជាប់អ្ន្របៅៃឹង

អយ្យបរោទាំងបៃះៃិងរាៃៃ័យរោៃ់ថតខាលាំងចំបពាះអ្ន្រ។បសច្រដេរីកសឡាញ់របស់អ្ន្រៃិងរោរដឹង្ុណចំបពាះដូៃតារបស់អ្ន្រៃឹងប្រើៃប�ើង។

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រៃិងរោរថកបចិត្បៅរ្រកពះអង្គសប្ង្រះៃឹងរាៃរោៃ់ថតកជាលបករៅៃិងរាំមួៃ។បហើយខញនុំសូមសៃយាដល់អ្ន្រថាអ្ន្រៃឹងកតូវោៃ

រោរពារកបឆ្ំងៃឹងឥទ្ធិពលដ៏ខាលាំងនៃឧបស្្គនានា។បៅបពលអ្ន្រកប�ចូ្របហើយកសឡាញ់្រិច្ចរោរដ៏បរិសុទ្ធបៃះបនាះអ្ន្រៃឹងរាៃសុវត្ថិភាពបៅ្រ្ននុង

យុវវ័យៃិងបពញមួយ�រីវិតរបស់អ្ន្រ»(«The Hearts of the Children Shall Turn»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ២០១១ទំព័រ២៦–២7)។

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើពរ�័យថដលថអលបឌើរថបដណាោៃកោប់ថដលចង់ឲ្យអ្ន្រទទួលរាៃអវរីខ្ះបហើយបហតុអវរី?(ចបម្ើយអាចរួមរាៃបោលរោរណ៍ថារោរចូលរួម្រ្ននុង្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិ

�ួយពកងឹងដល់រោរ្ លាស់ថកបចិត្ប�ឿរបស់បយើងចំបពាះកពះអង្គសប្ង្រះបហើយនាំម្រៃូវរោររោរពារខាងវិញ្ញាណទាស់ៃឹងឥទ្ធិពលរបស់រារសកតូវ)។

រោរថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍។បៅបពលសិស្សថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃជាញឹ្រញាប់បនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្្ងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រដេរីពិតនៃអវរីថដលពួ្រប្ោៃ

បរៀៃតាមរយៈបទពិបសា្ៃ៍។អត្ថកបបោ�ៃ៍នៃរោរថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍បផ្្សងបទៀត្ឺថាសិស្សជាញឹ្រញាប់កតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិត្បៅបពលពួ្រប្សាដាប់ឮមិត្្្រដេិ

របស់ពួ្រប្ោៃអៃុវត្បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

អ្ន្រអាច�ួយសិស្សថច្រចាយបទពិបសា្ៃ៍្ ទាល់ខ្លួៃថដលទា្រ់ទងៃឹង្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិបោយរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃពរ�័យថដលោៃសៃយាមួយឬបកចើៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រឬសរា�ិ្រនៃក្ួសាររបស់អ្ន្រណារានា្រ់ធាលាប់រ្រប�ើញបឈាមាះ�រីដូៃ�រីតាបហើយោៃបចញបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធបដើម្រីប្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ�ំៃួសបុ្្គលបនាះ

ឬបទ?បតើបទពិបសា្ៃ៍បនាះខុសពរីរោរប្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់ៃរណារានា្រ់ថដលពុំថមៃជាសាច់ញាតិោ៉ាងដូចបមដេច?

• កបសិៃបបើសិស្សោមាៃបទពិបសា្ៃ៍បៃះបទចូរសួរដូចតបៅ៖បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃបទពិបសា្ៃ៍ពរ�័យថដលោៃសៃយាបោយរោរប្វើបុណ្យក�មុ�ទឹ្រសករាប់អ្ន្រសាលាប់

ោ៉ាងដូចបមដេច?

កបសិៃបបើអំ�នុងបពលរោរពិភា្រសាជាថានា្រ់របស់អ្ន្រអ្ន្រអាចដឹងជាមុៃអំពរីសិស្សរានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់ថដលោៃចូលរួមបហើយរាៃអារម្មណ៍ខាលាំងរោលាអំពរីពង្សកបវត្ិបនាះអ្ន្រ

អាចសួរពួ្រប្អំពរីដំបូនាមាៃថដលពួ្រប្ោៃផ្ដេល់បៅឲ្យៃរណារានា្រ់ថដលរាៃអាយុកសោលពួ្រប្ថដលពុំទាៃ់ោៃចាប់បផ្ដេើមប្វើ្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិបៅប�ើយបនាះ។

ការគតបើេង្សតបវ្្តិគែើេ្ដីអគ្ជើញអ្ក្ែនទឲ្យេក្រក្តេះតគដីស្ទ

សូមកោប់សិស្សថារោរកសាវកជាវព័ត៌រាៃពង្សកបវត្ិោៃរោលាយជាស្រម្មភាពដ៏រាៃកបជាកបិយភាពបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រសពវន្ងៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវបសច្រដេរី

ថ្្ងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហុិង្្រី៖

«រាៃមៃុស្សរាប់លាៃនា្រ់បៅ�ុំវិញពិ្ពបលា្រថដល្រំពុងប្វើរោរបៅបលើ្រំណត់កតាពង្សកបវត្ិ។បហតុអវរី?បហតុអវរី្រ៏ពួ្រប្្រំពុងប្វើវាដូបច្នះ?ខញនុំប�ឿ

ថាបោយសារថតពួ្រប្កតូវោៃទទួលឥទ្ធិពលម្រពរីវិញ្ញាណនៃ្រិច្ចរោរបៃះជាអវរីមួយថដលបយើងបៅថាវិញ្ញាណនៃបអលរីោ៉ា។វា្ ឺជារោរបថងវរចិត្្រូៃ

ម្រឯឪពុ្រ។ពួ្រប្ភា្បកចើៃពុំយល់ពរីបោលបំណងពិតបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរបៃះបទឯអ្ន្រដនទបទៀតកបថហលជាម្រពរីរោរចង់ដឹងចង់ឮខាលាំង។

«រោរចំណាយបពលបវលាៃិងកោ្រ់ដ៏បកចើៃបៃះចបាស់រាៃបោលបំណង។បោលបំណងបនាះជាអវរីថដលបយើងប្វើជាសា្រ្សរីដ៏ឧឡារិ្រ្ឺបដើម្រីសារល់

�ំនាៃ់នៃមរណ�ៃបដើម្រីឲ្យពិ្រីបរិសុទ្ធទាំងឡាយអាចកតូវោៃប្វើប�ើង�ំៃួសពួ្រោត់សករាប់ពរ�័យៃិងរោររី្រចបកមើៃដ៏បៅអស់្រល្ៃិងជាៃិរៃដេរ៍

របស់ពួ្រោត់»(«A Century of Family History Service»Ensignថខមិនាឆ្នាំ១99៥ទំព័រ៦២)។

សូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាអាចបកបើកោស់ចំណាប់អារម្មណ៍បៅបលើពង្សកបវត្ិដ៏រី្រចបកមើៃៃិងជាសា្រលបៃះបដើម្រីថណនាំអ្ន្រដនទបៅរោៃ់ដំណឹងល្អោៃោ៉ាង

ដូចបមដេច?

ចូរសុំឲ្យសិស្សអាៃឮៗ្រថា្រណ្ឌបរីដំបូងបហើយៃឹង្រថា្រណ្ឌចុងបករោយនៃចំណុចបករោមចំណងប�ើងថា«ពង្សកបវត្ិ»បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅប្រកាស ដំណឹង ល្អ រ្រស់ យ�ើង

ទំព័រ១៦៣–៦៥។ចូរឲ្យពួ្រប្រ្របមើលថាបហតុអវរី្រ៏រោរៃិោយអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិជាមួយអ្ន្រថដលពុំថមៃជាសរា�ិ្រ្ ឺជាវិ្រីសាម្្ញមួយបហើយជាវិ្រីថដលោមាៃ

រោរ្ករាម្ ំថហងចំបពាះអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរសៃ្ទនាមួយបនាះ។បនាទាប់ពរីអាៃ្រថាណ្ឌលទាំងបៃះចូរសួរថា៖
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្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវត្ិ

• បតើរោរៃិោយបៅរោៃ់អ្ន្រដនទអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិអាចជាឧប្ររណ៍ដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពមួយសករាប់អ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាថសវងរ្រមៃុស្សបបកងៀៃោ៉ាង

ដូចបមដេច?(សិស្ស្ ប្រីយល់ថាពង្សកបវត្ិអាចជា្ ៃធាៃដ៏រាៃអាៃុភាពមួយបដើម្រីបកបើបៅ្រ្ននុងរោរថសវងរ្រអ្ន្រទាំងឡាយថដលកពះអរាចាស់្រំពុងបរៀបចំបដើម្រី

ទទួលដំណឹងល្អ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សបឆ្ើយតបសូមបង្ហាញវីបដអូ«Family History and Missionary Work—Finding»(៣:៥៣)។បៅបពលពួ្រប្បមើលចូរ

ឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបកបើកបធាៃបទពង្សកបវត្ិបដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរសៃ្ទនាជាមួយអ្ន្រដនទ។

បនាទាប់ពរីបមើលរួចសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបៅ្រ្ននុងវីបដអូោៃប្វើអវរីខ្ះបដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរសៃ្ទនាជាមួយអ្ន្រដនទអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិ?

• បតើរោរសៃ្ទនាអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិរាៃឥទ្ធិពលអវរីខ្ះបៅបលើសាសនា្ៃ់រោរីដ៏រាៃសរោដាៃុពល?

សូមកោប់សិស្សថាឥ�ចូវបៃះពួ្រប្ៃឹងហាត់បរៀៃបកបើតារាងពងសាវល្រីបដើម្រីអប្ជើញៃរណារានា្រ់ឲ្យបរៀៃបថៃ្ថមអំពរីសាសនាចក្រ។(តាម�បកមើសអ្ន្រអាចឲ្យសិស្ស

ពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបកបើបរឿងមួយអំពរី�រីដូៃ�រីតារានា្រ់របស់ពួ្រប្បដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរសៃ្ទនាអំពរីដំណឹងល្អ)។បដើម្រី�ួយសិស្សរាៃបជា្�័យបៅ្រ្ននុង

្រិច្ចរោរបៃះចូរសួរសិស្សអំពរីរបបៀបបដើម្រីបកបើតារាងពងសាវល្រី(ឬបរឿងមួយអំពរី�រីដូៃ�រីតារានា្រ់)បដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរសៃ្ទនាមួយអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិៃិងរបបៀបថដលវាអាច

នាំបៅរ្រសារលិខិតអំពរីដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បពលសិស្សបឆ្ើយសូមសរបសរបោបល់របស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបលើ្រយ្របោបល់មួយចំៃួៃរបស់ពួ្រប្ប�ើងម្របហើយបង្ហាញដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរបបៀបបកបើកោស់តារាងពង្សកបវត្ិបដើម្រីចាប់បផ្ដេើមរោរសៃ្ទនាជាមួយៃឹងៃរណា

រានា្រ់អំពរីដំណឹងល្អ។បនាទាប់ម្រសូមចាប់នដ្ូសិស្សជាមួយៃឹងសរា�ិ្របផ្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់បហើយឲ្យពួ្រប្ហាត់បរៀៃប្វើដូចោនាបៃះ។បនាទាប់ពរីសិស្សរានា្រ់ៗរាៃ

ឱរោសបបកងៀៃសរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់បផ្្សងបទៀតចូរសួរសំណួរតាមោៃដូចតបៅ៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថាអវរីខ្ះោៃដំបណើររោរោៃល្អបៅ្រ្ននុងរោរហាត់បរៀៃបបកងៀៃបៃះ?

• បតើអ្ន្រចង់ប្វើអវរីខ្ះឲ្យល្អកបបសើរជាងបៃះ?

កបសិៃបបើរាៃបពលសូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងតំបៃ់ជាបកចើៃថដលពួ្រប្ៃឹងបបកមើអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាកតូវោៃសុំ�ំៃួយឲ្យពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿៃិង

រោរតាំងចិត្របស់សរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលមិៃសូវស្រម្ម។ពង្សកបវត្ិអាចជាឧប្ររណ៍ដ៏រាៃតនម្មួយបដើម្រី�ួយបុ្្គលទាំងបៃះទទួលអារម្មណ៍

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយម្ររ្រកពះក្រីស្ទ។បនាទាប់ម្របង្ហាញវីបដអូ«Family History and Missionary Work—Activation»(នាទរីទរី៣:០៥)បហើយ

ឲ្យសិស្សរ្របមើលរបបៀបថដល្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិអាចកតូវោៃបកបើបដើម្រី�ួយដល់សរា�ិ្រមិៃសូវស្រម្មឲ្យស្រម្មប�ើងវិញ៖

បនាទាប់ពរីបមើលរួចសូមសួរ៖

• បតើរោរៃិោយអំពរី្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិៃិងបោលលទ្ធិអំពរីក្រុមក្ួសារអស់្រល្ជាៃិច្ចអាច�ួយពកងឹងដល់បសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់សរា�ិ្រមិៃសូវស្រម្មោៃោ៉ាង

ដូចបមដេច?

សូមផ្ដេល់បពលដល់សិស្សមួយសៃ្ទនុះ្ិតពិចារណាអំពរីអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើនាបពលឥ�ចូវបៃះៃិងអវរីថដលពួ្រប្អាចប្វើ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រផ្្សពវផ្សាយសាសនាបដើម្រីបកបើ

្រិច្ចរោរពង្សកបវត្ិជាឧប្ររណ៍មួយបដើម្រីអប្ជើញអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ។(បៅបពលោៃបំផ្ុស្ំៃិតបោយកពះវិញ្ញាណអ្ន្រអាចបៅឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយ

ចបម្ើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់)។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

ការអគ្ជើញឲ្យគ�្ើសក្េ្មភាេ៖

សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យចូលរួម្រ្ននុងបពលឥ�ចូវបៃះបៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្រះតាមរយៈស្រម្មភាពមួយឬបកចើៃដូចខាងបករោមបៃះ៖

• សូមបបងកើត្ ណៃរីអិល.ឌរី.បអសបដើម្រីអ្ន្រអាចចូលបៅ្រ្ននុងFamilySearch.org។កបសិៃបបើអាចប្វើបៅោៃសូមបបងកើតបហើយបោះពុម្ពតារាង

ពងសាវល្រីបួៃ�ំនាៃ់ឬតារាងរូប្រង្ហារបោយរាៃព័ត៌រាៃរបស់ក្ួសារអ្ន្រ។

• សូមបង្ហាញតារាងពងសាវល្រីបួៃ�ំនាៃ់របស់អ្ន្របៅមិត្ឬអ្ន្រ�ិតខាងរានា្រ់បហើយអប្ជើញឲ្យពួ្រោត់បរៀៃបថៃ្ថមអំពរីពង្សកបវត្ិ។សូមោ្រ់រោលបរិបច្ទមួយបដើម្រីនាំ

មិត្របស់អ្ន្របៅ�ួបអ្ន្រកបឹ្រសាខាងពង្សកបវត្ិឬបៅបមើលបណាណល័យពង្សកបវត្ិ។

• សូមបកបើFamilySearch.orgបង្ហាញពរី�រីដូៃ�រីតារានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់របស់អ្ន្រថដលកតូវរោរពិ្រីបរិសុទ្ធ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធប្វើប�ើង�ំៃួសពួ្រោត់។បបើអាច

ប្វើបៅោៃសូមបរៀបចំព័ត៌រាៃសករាប់្រិច្ចរោរ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ពួ្រប្បដើម្រីកតូវោៃប្វើប�ើងបហើយបំបពញពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងពិ្រីបញ្ជា្រ់

�ំៃួសពួ្រោត់។



ការររៀបចំខ្លួនរ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា—រេររៀនទី១៥
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បញ្ីពងសាវលីបួនតំណរបស់ខ្ញំ

ឈ្មោះខ្ញុំ

ឈ្មោះឪពុកខ្ញុំ
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ឈ្មោះឈោកយាយខាងឪពុកខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកតាខាងម្ដាយខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកយាយខាងម្ដាយខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកតាទួតខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកយាយទួតខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកតាទួតខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកយាយទួតខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកតាទួតខ្ញុំ
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ឈ្មោះឈោកតាទួតខ្ញុំ

ឈ្មោះឈោកយាយទួតខ្ញុំ
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