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ក្ម្មវិធពីថ្នាក្់�ិកាខាសាលាណែល�ិក្សាសៅតាមផរ្ះពតរូវបានសរៀបសរៀងស�ើងសែើម ព្ីជួយអ្នក្ឲ្យ

្ពងរឹងការយល់ែរឹងរប�់អ្នក្អំ្ ពីែំែរឹងល្អននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ស�ើយអនុវត្តការបសពងៀននន

ែំែរឹងល្អសៅក្្ននុងជពីវិតពបចាំន្ងៃរប�់អ្នក្តាមរយៈការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរនានា។�ពរាប់ការ

�ិក្សារប�់អ្នក្សៅក្្ននុងឆ្នាំ�ិក្សាសនរះែំបរូងអ្នក្នរឹងបញ្ចប់កិ្ច្ចការអានសចញ្ពីព្រះគម្ពីរននវគ្គ

�ិក្សាសនរះ—គឺព្រះគម្ពីរមរមន—ស�ើយបនាទាប់មក្អ្នក្នរឹងបញ្ចប់សមសរៀននពីមួយៗ។អ្នក្នរឹង

ជួបជាមួយពគរូថ្នាក្់�ិកាខាសាលាក្្ននុងមួយ�បាដា�៍ម្ដងសែើម ព្ីដាក់្ជរូននរូវកិ្ច្ចការនិងការចរូលរួម

រប�់អ្នក្សៅក្្ននុងសមសរៀនពបចាំ�បាដា�៍។

ថ្នាក្់�ិកាខាសាលាគឺជាក្ម្មវិធពីអប់រំខាងសា�នាពបចាំន្ងៃ។ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរទាំងឡាយ

រប�់អ្នក្ពបក្បសដាយការអធិសាឋានគប្ពីជាការអនុវត្តមួយជាពបចាំន្ងៃ។អ្នក្នរឹងពតរូវសធវើ

ក្ិច្ចការថ្នាក់្�ិកាខាសាលារប�់អ្នក្រាល់ន្ងៃសរៀនសទារះបពីអ្នក្មិនចរូលរួមសៅថ្នាក្់�ិកាខាសាលារាល់

ន្ងៃក្៏សដាយ។រាន32វគ្គណែលពតរូវបញ្ចប់សៅអំ�នុងវគ្គ�ិក្សាសនរះ។តារាងការអានសៅ

ទំ្័រviiiបង្ហាញ្ ពីអវពីណែលអ្នក្គប ព្ី�ិក្សា�ពរាប់វគ្គនពីមួយៗ។ពគរូរប�់អ្នក្នរឹងជួយអ្នក្ឲ្យ

យល់ថ្ស្លណាណែលវគ្គនពីមួយៗពតរូវែល់ស្លពបមរូល។ចំណាយស្លពបណ�ល30នាទពី

សែើម្ពីបញ្ចប់សមសរៀននពីមួយៗននសមសរៀនទាំងឡាយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សាសនរះបណនថែម

សលើការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរពបចាំន្ងៃរប�់អ្នក្។

សពរៅ្ ពីក្ំែត់ស�តុផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្អ្នក្គប ព្ីរានស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

្ពីរ(ឬស�ៀវសៅ�រស�រ្ ពីរ)ណែលអ្នក្នរឹង�រស�រកិ្ច្ចការទាំងឡាយសចញ្ពី�ក្ម្មភា្ក្្ននុង

ស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា។រាល់�បាដា�៍ណែលអ្នក្ជួបជាមួយពគរូរប�់អ្នក្អ្នក្គប ព្ីពបគល់

ស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរណែលរាននរូវក្ិច្ចការទាំងឡាយណែលបានបញ្ចប់

សចញ្ពី�ក្ម្មភា្ក្្ននុងស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សាណែលអ្នក្បានបញ្ចប់�ពរាប់�បាដា�៍សនារះ។

ពគរូរប�់អ្នក្នរឹងអានស�ើយស្្ើយតបចំសោរះក្ិច្ចការទាំងសនារះស�ើយពបគល់ស�ៀវសៅក្ំែត់

ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរែល់អ្នក្វិញសៅ�បាដា�៍សពកាយ។អ្នក្ក្៏អាច�រស�រចសម្ើយរប�់

អ្នក្សៅសលើពក្ដា�ស�ៀវសៅណែលអាចែក្�រូតសចញចរូលបានស�ើយពបគល់ពក្ដា�ក្ិច្ចការ

ទាំងឡាយណែលអ្នក្បានសធវើសៅ�បាដា�៍សនារះ។ស�ើយសៅស្លណែលពគរូអ្នក្ពបគល់ក្ិច្ចការ

ទាំងសនារះពត�ប់មក្វិញសនារះអ្នក្អាចដាក្់វាចរូលក្្ននុងស�ៀវសៅវិញ។

ការប្រើ្ រាស់បសៀវបៅសិក្សាបេះបៅក្្នុងក្ម្មវិធីថ្នាក់្

សិកាខាសាលា្រចាំថ្ងៃ

ស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះពតរូវបានសពបើពបា�់សដាយពគរូនិង�ិ�្សសៅក្្ននុងក្ម្មវិធពីថ្នាក់្�ិកាខាសាលា

ពបចាំន្ងៃសែើម ព្ីសធវើឲ្យសមសរៀនកាន់ណតពបស�ើរស�ើងឬ�ពរាប់សធវើក្ិច្ចការ�ង។សទារះយ៉ាងណា

វាមិនសផ្ដាតបែំងសៅក្្ននុងការពបគល់ឲ្យ�ិ�្សថ្នាក់្�ិកាខាសាលាពបចាំន្ងៃសនារះសទ។សបើ�ិ�្ស

រានាក្់ពតរូវការសធវើសមសរៀន�ងមួយសែើម្ពីបាន្ ិន្នុសនារះពគរូអាចដាក្់កិ្ច្ចការឲ្យគាត់បញ្ចប់សមសរៀន

ណែល�ិក្សាសៅតាមផ្រះណែលពតរូវគានានរឹងសមសរៀនណែលគាត់មិនបានមក្សរៀនសនារះ។

ស�ចក្្ដពីណែនាំក្ម្មវិធពីថ្នាក់្�ិកាខាសាលា

ណែល�ិក្សាសៅតាមផ្រះ
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របស់ព្រះអម្ចាស់ទៅកាន់នីហ វ្ៃព្រូវបានបំទ្ញទាំងពសរុង។សរូមបញ្ចប់ទមទរៀន

ទៅហ្ងៃទនរះទោយអានទៅក្នុងនីហ វ្ៃទី12:22–24។

ព្រះព្រទាន្ រដល់អ្នកទាំងឡាយណាដដលគោរ្ព្រតិ្រត្ិតាមនិងគ្មរះពតង់។

សរូម្ ិចារណានរូវកពមិ្ហនការទោរ្ពប្ិប្្ិរបស់អ្កក្នុងការកាន់តាមព្រះ

បញ្ញា្្ិទាំងឡាយរបស់ព្រះ។ទ្ើម្នរទបៀបណាមួយដែលអ្កអានកាន់ដ្ទោរ្

ពប្ិប្្ិតាមដ្មទទៀ្ទោរះ?សរូមទ្វៃើតាមការបំផរុសគំនិ្ទាំងឡាយដែលអ្ក

ទទួលបាន្ ីព្រះវិញ្ញាណ។

	6.	 សូម	សរសសរ	អ្វី	ដែល	សៅ	ខាងស្រោម	សេះ	សៅ	ខាងស្រោម	កិច្ចរោរ	ថ្ងៃ	សេះ	

សៅក្នុង	សសៀវសៅ	កំណត់	សេតុ	រោរសិកសា	្្ះគម្វីរ	របស់	អ្ក	៖

 ខ្ញុំ បាន សិក្សា  នីហ្វៃ ទី1 2 និង  បញ្ចប់ មេម�ៀន មនះ មៅ	(	រោល	បរិសចឆេទ	)	។

សម្រាប់ សុំណួ�  គុំនិត និង កា� យល់ដឹង  បននថែេមទៀត ខ្ញុំ ចង់ នចក្ចាយ ជាេួយ ម្គរូ �បស់ ខ្ញុំ ៖

មេម�ៀន	ទី	2	៖	ថ្ងៃ	ទី	3

េវីថេ្ទវី1	3–4
មេចក្ីម្្ើេ

ព្រះអម្ចាស់បានបញ្ជាទោកលីហ្ឲ្យបញ្ជូនករូនពបរុសៗ របស់ោ្់ឲ្យព្ឡប់ទៅ

ពករុងទយររូសាឡិមទែើម្ីទៅយកផ្ទាំងលង្ិន្ ីឡាបាន់។ខណៈដែលទលមិននិង

ទលមយួលមិនបានយល់អំ្ីរទបៀបដែល្ ួកទគនឹងបំទ្ញតាមការបញ្ជាទនរះ

ទោរះនីហ វ្ៃម្នទសចក្ីជំទនឿថាព្រះអម្ចាស់នឹងទរៀបចំផ្ជូវមួយទែើម្ីឲ្យសទពមចនរូវ

អវៃីៗដែលពទង់បានទស្ើឲ្យទ្វៃើ។ទបើទទារះជាម្នការលំបាកម្ងទ្ើយម្ងទទៀ្ក៏

នីហ្វៃទៅដ្្ ស៊រូទោយទសាមរះព្ង់ក្នុងការទ្វៃើនរូវអវៃីៗដែលព្រះអម្ចាស់បានទស្ើឲ្យ

ទ្វៃើ។ជាលទ្ធផលទោកព្រូវបានែឹកោំទោយព្រះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធនិងយកបាន

ផ្ទាំងពបវ្្ិទាំងឡាយទោយទជាគជ័យ។បទ្ិទសា្ន៍របស់នីហ វ្ៃបង្ហាញថា

ការទោរ្ពប្ិពប្្ិខ្ជាប់ខ្ជួនបានទ្វៃើឲ្យម្នភា្សក្ិសមទទួលជំនួយរបស់ព្រះ

អម្ចាស់ទៅក្នុងសាថានភា្្ ិបាកទាំងឡាយ។

នីថ្វៃ	ទី1	3:1–9,19–20

កូនប្រុសទាំងឡាយរ្ស់លីហៃបានប្រឡ្់ទៅបករុងទយរូសាឡិមវិញ

ទ្ើអ្កធ្លាប់បានពបឈមមរុខនឹងសាថានភា្្ ិបាកទ ើ្យបានឆងៃល់ថាទ្ើព្រូវ

ទោរះពសាយវាទោយរទបៀបណាដែរឬទទ?ទមទរៀនទៅហ្ងៃទនរះអាចជួយអ្កឲ្យ្ ពងឹង

ទសចក្ីជទំនឿរបស់អ្កនិងការតាំងចិ្្ទែើម្ីទោរ្តាមទៅទ្លអ្កពបឈមមរុខ

នឹងសាថានភា្្ ិបាកទាំងឡាយ។សរូមចាប់ទផ្ើមអាននីហ វ្ៃទី13:1–6ទ ើ្យគរូស

ចំណាំខគម្ីររបស់អ្កអំ្ីការបញ្ជាដែលព្រះអម្ចាស់បានពបទានឲ្យទោកលីហ្

សពម្ប់ឲ្យករូនពបរុសទាំងឡាយរបស់ទោកបំទ្ញ។សរូមក្់សម្គាល់នរូវភា្

ខរុសោនាអំ្ីរទបៀបដែលទលមិននិងទលមយួលបានពបព្ឹ្្ិ្ ប្ នឹងការបញ្ជារបស់

ព្រះអម្ចាស់ដែលផ្នុយោនាទៅនឹងការពបព្ឹ្្ិរបស់នីហ វ្ៃ។

ទែើម្ីយល់ែឹង្ីការលំបាកចំទោរះអវៃីៗដែលព្រះអម្ចាស់បានបញ្ជាទោរះវាម្ន

ពបទោជន៍ទែើម្ីែឹងថាចម្ងាយ្ ីពករុងទយររូសាឡិមទៅកាន់សមរុពទពក្ម(ឈរូង

សមរុពទអាខ្វាបា៉ា)គឺម្នចម្ងាយ180ម្៉ាយ(ចម្ងាយពបដវង290គ.ម.)ដែលជា្ ំបន់

ទ្តៅខ្លាំងជាពបទទសសំបរូរទៅទោយទចារប្ន់។លីហ្និងពគួសាររបស់ទោកបាន

ទ្វៃើែំទណើរអស់រយៈទ្លបីហ្ងៃទែើម្ីឆ្ងកា្់្ ំបន់ទនរះ(សរូមទមើលនីហ វ្ៃទី12:5–6)

ទ្ើយទៅទ្លទនរះព្រះអម្ចាស់បានម្នបន្ជូលថាករូនទាំងឡាយរបស់ទោកព្រូវ

ដ្ព្ឡប់ទៅពករុងទយររូសាឡិមវិញ។សរូមអាននីហ វ្ៃទី13:7–8ទ ើ្យសរូមដសវៃង

រកមរូលទ្្រុដែលនីហ វ្ៃបានទ្វៃើតាមឆន្ៈរបស់ោ្់ទែើម្ីទោរ្តាមការបញ្ជារបស់

ព្រះអម្ចាស់។

នីហ្វៃបានទ្វៃើទីបោទាល់ចំទោរះទោលការណ៍ទោរះថាគ្រើសិនគយើងគ្វើនូវអវវីៗដដល

ព្រះអម្ចាស់្រញ្ជាគោរះព្រង់នឹងគរៀ្រចំផ្លូវមួយគដើម្វីឲ្យគយើងអាចសគពមចតាមការ

ណ៍ទាំងគោរះ។ទៅទ្លអ្កបន្សិកសានីហ វ្ៃទី13សរូមគិ្អំ្ីគំររូែ៏កាលាហាននិង

ការទប្ជាញាចិ្្របស់នីហ វ្ៃដែលអាចបំផរុសគំនិ្អ្កឲ្យកាន់ដ្ទោរ្ពប្ិប្្ិតាម

និងបង្ហាញទសចក្ីជំទនឿកាន់ដ្មរុ្ម្ំទៅទលើព្រះអម្ចាស់។សរូមយកចិ្្ទរុកោក់

ជា្ ិទសសចំទោរះរទបៀបដែលនីហ វ្ៃបានទឆ្ើយ្បចំទោរះការលំបាកទាំងឡាយ។

ទបើទទារះជានីហ វ្ៃពបឈមមរុខនឹងទសចក្ីទវទោទៅទ្លដែលទោកនិងបងពបរុស

របស់ទោកបាន្ យាោមទៅយកផ្ទាំងលង្ិនក៏ទោយក៏ទោកបានទពជើសទរើសមិន

រអ៊រូររទាំទឡើយ(សរូមទមើលនីហ វ្ៃទី13:6)។

ផ្ទាំងលង្ិនទនរះម្នសរទសរអំ្ី«បញ្ីពបវ្្ិហន្ ួកសាសន៍យរូោ»(នីហ វ្ៃទី1

3:3)ដែលទោរះជាព្រះគម្ីររបស់្ួកទគ។ព្រះគម្ីរទាំងទនរះម្នការសរទសរនិង

្្៌ម្នមួយចំនួនដែលបានរកទ�ើញ្ ្ីៗទនរះទៅក្នុងព្រះគម្ីរសញ្ញាចាស់ព្ម

ទាំងទៅក្នុងការសរទសរែហទៗ ទទៀ្របស់្ ួក្ យាការី។សរូមអាននីហ វ្ៃទី13:19–20

ទ្ើយសរូមគរូសបោទា្់្ ីទពកាមអវៃីដែលផ្ទាំងលង្ិនបានសរទសរដែលទ្វៃើឲ្យផ្ទាំងទាំង

ទោរះម្នសារៈសំខ្ន់ចំទោរះពគួសារទោកលីហ្និង្រូជ្ង្សទាំងឡាយ។

ចំមេះចំណានខគេ្ី�—នថី្វៃ	ទី1	3:7

សរូមអាននីហ វ្ៃ13:7ឲ្យបានបីែង(អ្កអាចផ្លាស់ប្ជូររទបៀបដែលអ្កអានវាបាន៖

អានឮៗឬអានខ្សឹបៗ)។សរូមបិទព្រះគម្ីររបស់អ្កទ្ើយ្ យាោមសរទសរ

ចទម្ើយចំទោរះសំណួរទាំងឡាយខ្ងទពកាមទោយ្ រុំទមើលខគម្ីរ៖

• ទ្ើនីហ វ្ៃកំ្រុងនិោយទៅកាន់នរណា? 



• ទ្ើនីហ វ្ៃបានតាំងចិ្្ទ្វៃើអវៃី? 



• ទ្ើនីហ វ្ៃបានែឹងថាព្រះនឹងទ្វៃើអវៃីខ្រះ? 



សរូមទបើកព្រះគម្ីររបស់អ្កទ្ើយ្ ិនិ្្យទមើលនីហ វ្ៃទី13:7ទឡើងវិញទ្ើយ

ទផ្ៀងជាមួយនឹងចទម្ើយរបស់អ្ក។

្យាការីយ៉រូដសបស្៊៊ី្បានម្នពបសាសន៍ថា«ខ្នុំបានទ្វៃើឲ្យខគម្ីរទនរះកាលាយជា

ចបាប់របស់ខ្នុំ៖ នៅនេល ពេរះអម្ចាស់ បញ្ជា ចូរ ន្វើ វា»(ទៅក្នុង History of the 
Church2:170)។សរូមសរទសរទសចក្ីដ្្ងទនរះទៅក្នុងព្រះគម្ីររបស់អ្កទៅដក្រ

នឹងនីហ វ្ៃទី13:7។

នីថ្វៃទី1	3:10–31

ឡាបាន់បានលួចយកប្រព្យសម្ប្រ្ិរ្ស់ទោកលីហៃនិងពយាយាមរក

សម្លា្់នីហៃវៃនិង្ងប្រុសទាំងឡាយរ្ស់ទោក

ព្រះពបទាន្ រែល់ទយើងតាមរទបៀបទផ្សង្ ីោនាទៅទ្លទយើងទោរ្តាម

ព្រះបញ្ញ្្ិទាំងឡាយរបស់ពទង់។បទ្ិទសា្ន៍របស់នីហ វ្ៃក្នុងការទទួលបាន

ផ្ទាំងលង្ិនមកវិញបានជួយ្ ពងឹងទីបោទាល់របស់ទោកដែលថាព្រះ្ ិ្ជាទរៀបចំ

ផ្ជូវមួយសពម្ប់ករូនទៅរបស់ពទង់ទែើម្ីសទពមចបានតាមព្រះបញ្ញ្្ិរបស់ពទង់

(សរូមទមើលនីហ វ្ៃទី13:7)។សរូមទពបើពបាស់តារាងខ្ងទពកាមទនរះទែើម្ីសិកសាអំ្ី

ការប៉រុនប៉ងចំនួន្ ីរទលើកែំបរូងរបស់ករូនពបរុសទាំងឡាយរបស់ទោកលីហ វ្ៃទែើម្ី

ទៅយកផ្ទាំងលង្ិន។សរូមសរទសរចទម្ើយចំទោរះសំណួរទាំងឡាយទៅក្នុងតារាង

ការប្រើ្ រាស់បសៀវបៅសិក្សាស្រារ់សិស្សដែលសិក្សាបៅតាមផះ្

បសចកី្្បផ្ើមស្រារ់គម្ីរ
ស�ចក្្ដពីសផ្ដើមផ្ដល់នរូវ្ ័តរ៌ានសាវតាមួយចំនួន

ព្មទាំងស�ចក្្ដពី�សងខេបអតថែបទគម្ពីរ�ពរាប់

សមសរៀននពីមួយៗ។

ការក្ត់្តាចបមលើយក្្នុងបសៀវបៅ

សិក្សា
ស្លខ្រះអ្នក្នរឹងពតរូវបានស�្នើឲ្យ�រស�រ

ចសម្ើយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ�ិក្សាសៅបនាទាត់

ចសនាលរះឬសៅក្្ននុងតារាងមួយ។

្ក្រុមខេិងបសចក្្ីសបងខេររាតិកា

បរឿង
ពក្មុខទាំងឡាយ្្នុរះបញ្ចាំង្ ពីការកាត់ផ្ដាច់

ជាធម្មតាជាក្ណន្ងណែលរានការផ្ល�់ប្ដដូរ

�ក្ម្មភា្ឬពបធានបទ។ពក្ុមខនពីមួយៗ

រាននរូវស�ចក្្ដពី�សងខេប្ ពីព្រឹត្តិការែ៍ឬការ

បសពងៀនសៅក្្ននុងខទាំងសនារះ។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ
ចំសែរះចំណានខគម្ពីរនពីមួយៗក្្ននុងចំសណាម

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរទាំង25ណែលរាន

ក្្ននុងព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវបានសពបើពបា�់សដាយ

ណ�ក្ៗ្ ពីគានាណែលចំសែរះចំណានខគម្ពីរទាំង

សនារះរានសៅក្្ននុងសមសរៀនសែើម្ពីជួយអ្នក្សធវើឲ្យ

ចំសែរះចំណានរប�់អ្នក្កាន់ណត�៊ីជសពរៅ។
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«. . . ឪពុក ម្តាយ ម្នកាតព្វកិច្ច ដ៏ ពិសិដ្ឋ ក្នុងការ ថែ រកសា អប់ រំ កូនចៅ របស់ ខ្លួន ចោយ 

ក្តីសសឡាញ់ និង ចសចក្តី សុចរិត ផ្គត់ផ្គង់ ចសចក្តី សតូវការ ទាំង ខាង រូបកាយ និង  

ខាងវិញ្ញាណ របស់ ពួកចេ និង  បចសងៀន ពួកចេ ឱ្យចចះ សសឡាញ់ និង បចសរើ គ្នា ចៅវិញ 

ចៅរក ចចះ ចគ្រព សពះបញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ នន សពះ ច�ើយ ច្្វើជា ពលរដ្ឋ ល្អ ចចះចគ្រព 

ចបាប់ សេប់ ទតីកថន្ងថដល ពួកចេ រស់ចៅ ។ សា្វរតី និង ភរិយា—ឪពុក ម្តាយ—នឹង 

ទទួល ខុស សតូវ ចៅ ចំចោះ សពះ តារ ការ សបតិបត្ិ នន ភារ កិច្ច ទាំង ឡាយ ចនះ » 

( Ensignឬលីអាហូណា ថខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2010 ទំព័រ 129 ) ។

សូរ អាន  នតីន�្វ ទតី1 7:3–5 ចដើរ្តី រកចរើល រចបៀប ថដល សពះ អម្ចាស់ បាន ជួយ កូន សបុស 

របស់ ចោក លតីន�្វ ឲ្យ បំចពញ តារ ការបញ្ជា របស់ សទង់ ។  ចតើ សពះអម្ចាស់ បាន ជួយ 

អ៊ីម្៉ាថអល និង សេួសារ របស់ ចោក ឲ្យ ទទួល យក ការអចញជើញ ចដើរ្តី ចូល រួរ ជារួយ 

សេួសារ របស់ ចោក លតីន� ចៅឯ ទតីរចោសាថាន តារ រចបៀប ណា ?

	1.	 សូម	សួរ	ឪពុក	ម្តាយ	របស់	អ្នក	ថ្នាក់ដឹក	នាំ	សាសនាចកក	ឬ	ក្ូ	បងករៀន	ណា	

ម្នាក់	ឲ្យ	ផ្តល់		រងបៀប	បី	យ៉ារ	ដដល	យុវវ័យ	សព្វ	ថ្ងៃ	ងនះ	អាច	ងរៀប	ចំ	ខ្លួន	ងដើម្ី	

អាពាហ៍ពិពាហ៍	ងហើយ	បងរកើត	កូនងៅ	«	ថ្វាយ	ដល់	ក្ររ់	»	។	សូម	កត់ករា	ពាក្យ	្ូរនាមាន	

របស់	ពួកង្	ងៅ	ក្ននុរ	ងសៀវងៅ	កំណត់ងហតុ	សិកសា	កពះ	្ ម្ីរ	របស់	អ្នក	។

	នីហ្វៃ	ទី1	7:6	15

នីហ្វៃបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្ចូនបបរុសរបស់លោកឲ្យបន្តល្វៃើដំល�ើរ

លៅទីរលោស្ថាន

សូរ អាននតីន�្វ ទតី1 7:6–7  ច�ើយ 

ថស្វង រក ពតី រូលច�តុ អ្វតី ថដល ចលរិន 

ចលរយួល និង សេួសារ អ៊ីស ម្៉ាថអល 

រួយ ចំនួន បាន បះចបារ អំឡនុង ចពល ច្្វើ 

ដំចណើរ ចៅ ទតី រចោ សាថាន ។ សូរ នឹក 

េិត ពតី អ្វតី ថដល ថដលនឹង អាច ម្ន ចបើ 

ចយើង ជា នតីន�្វ សិ្ត ចៅ ក្នុង សាថានភាព 

ចនះ ។  សូរ េិត ពតី អ្វតី ថដល អ្ក នឹង 

និយាយ ចៅ កាន់ ចលរិន ចលរយួល 

និង សេួសារ របស់ អ៊ីសម្៉ា ថអល ក្នុង ការ 

ពយាយារ បញ្ចនុះ បញ្ចចូល ពួកចេ ឲ្យ បន្ 

ច្្វើ ដំចណើរ ចៅ កាន់ ថដន ដតីសនយា ។

សូរអាននតីន�្វ ទតី 1 7:8–12 ច�ើយ 

សូរ រកចរើលសំណួរ ទាំងឡាយ 

ថដល នតីន�្វ បាន សួរ ដល់ បង 

សបុស ទាំងឡាយ របស់ ចោក ក្នុង 

ការពយាយារបញ្ចនុះ បញ្ចចូល ពួកចេ រិន ឲ្យ សតឡប់ ចៅ ឯ សកុង ចយរូសាឡិរ វិញ ។ ចតើ 

ចសច ក្តី ពិត ទាំង បតី ថដល នតីន�្វ បាន និយាយ ថា បង  សបុស ទាំងឡាយ របស់ ចោក បាន 

ចភ្ច ចោះេឺ ជាអ្វតី ?

សូរ ច្្ើយ សំណួរ ខាង ចសការ ចនះ ចៅ ក្នុង ចសៀវចៅ កំណត់ច�តុ សិកសា សពះ េរ្តីរ របស់ 

អ្ក ៖

	2.	 ងតើ	ការចរ	ចាំ	ងសចក្តីពិត	ទាំរ	បី	ងនះ	អាច	ជួយ	ងលមិន	និរ	ងលមយួល	ឲ្យ	

ម្ន	ភាព	ងសាមាះ	កតរ់	ចំងពាះ	កពះ	អម្ចាស់	ងោយ	រងបៀបណា	?

	3.	 សូម	សរងសរ	បញ្ី	ពរជ័យ	ឲ្យ	បាន	4–5	ដដល	អ្នក	បាន	្រ្ួរល	ពី	កពះ	

អម្ចាស់	។	ងតើ	ការចរ	ចាំ	នូវ	អ្វី	ដដល	កពះអម្ចាស់		បាន	ង្្វើ	សកម្ប់	អ្នក		ជួយ	អ្នក	ឲ្យ	

ម្ន	ភាព	ងសាមាះ	កតរ់	ងៅក្ននុរ	ការ	ងកជើសងរើស	ងដើម្ី	ង្្វើរាម		ក្ររ់	ងោយ	រងបៀបណា	?

ការ	សិកសា	កពះ	្ ម្ីរ	អាច	កាន់	ដត	ម្ន	ន័យ	

បដនថែម	ង្រៀត	ងបើ	សិន	ជា	អ្នក	កសថម	្ ិត	

ក្ននុរ	ចិត្ត	របស់	អ្នក	នូវ	អ្វី	ដដល	កំពុរ	ងកើត	

ង�ើរ	។	សូម	នឹក	្ ិត	អំពី	រងបៀប	ដដល	

អ្នក	អាច	្រ្រួល	អារម្មណ៍	និរ	កបកពឹត្ត	

រាម	ងបើ	សិន	ជា	អ្នក	ជា	ចំដណក	មួយ	ងៅ	

ក្ននុរ	កពឹត្តិកាណ៍	ដដល	កតូវ	បាន	ពិពណ៌នា	

ងៅក្ននុរ	កពះ្ម្ីរ	ងនះ	។	ការ	ង្្វើ	ដបប	ងនះ	

ក៏	អាច	ជួយ	អ្នក	ឲ្យ	សាគាល់	ពី		រងបៀប	ដដល	

ដំងណើរ	ងរឿរ	ក្ននុរ	កពះ	្ មី្រ	អាច	ដូច	គ្នា		

នឹរ	សាថានភាព	ទាំរឡាយ	ងៅ	ក្ននុរ	ជីវិត	

អ្នក	ងហើយ	ងរៀបចំ	ខ្លួន	អ្នក	ឲ្យ	អនុវត្តន៍	

រាម	ងសចក្តី	ពិតដដល	កពះ	្ ម្ីរ	បាន	

បងករៀន	។

សូមគិតក្ចងចិត្តអំព្ីបទគម្ីរ

សូរ អាន នតីន�្វ ទតី1 7:13–15  ច�ើយ សូរ រក ចរើល នូវ អ្វតី ថដល នតីន�្វ បាន និយាយ 

ថា  នឹង ចកើត ចឡើង ចំចោះ ចលរិន និង ចលរយួល និង សម្ជិក សេួសារ របស់ 

អ៊ីសម្៉ាថអលថដល បះចបារ ចបើសិន ពូកចេ សតឡប់ ចៅ សកុង ចយរូសាឡិរ វិញចោះ ។

	4.	 សូម	សរងសរ	ឲ្យ	បាន	មួយ	កថ្ខណ្ឌងៅក្ននុរងសៀវងៅ	កំណត់ងហតុ	សិកសា	

កពះ	្ ម្ីរ	របស់	អ្នក	អំពី	មូលងហតុ	ដដល	ចាំបាច់		ងដើម្ី	ចរចាំ	នូវ	អ្វីៗដដល	កពះ	

អម្ចាស់	បាន	ង្្វើ	សកម្ប់អ្នក		ងហើយ	ង្្វើ	រាម	ការ	ដណនាំ	របស់	ក្ររ់	។

នីហ្វៃទី1	7:16–22

បព្ុះអម្ចាស់រំលោុះនីហ្វៃ

សូរ បន្ នឹក េិត ថា ចតើ សាថានភាព របស់ នតីន�្វ នឹង កាលាយ ចៅ ជា យា៉ាង ណា ចៅចពល អ្ក 

អាននតីន�្វ ទតី1 7:16 ។ ចតើ អ្ក នឹង ច្្វើ អ្វតី ?

នតីន�្វ បាន អ្ិសាឋាន សូរ អាន ការ អ្ិសាឋាន របស់ ចោក ចៅក្នុងនតីន�្វ ទតី1 7:17–18 

ច�ើយ រកចរើល នូវ អ្វតី ថដល នតីន�្វ បាន ទូល សំុ ។

សូរ កត់សម្គាល់ ថា នតីន�្វ បាន ទូល សំុ ឲ្យ ចោក សតូវ បាន រំចោះ « សសប តារ 

ចសចក្តីជំចនឿ [ របស់ គ្ត់ ] » ។ ចរចរៀនរួយ ក្នុង ចំចណារ ចរចរៀន ថដល ចយើង ចរៀន ពតី 

ខ េរ្តីរ ទាំង ចនះ េឺ ថាព្រះឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានទាំងឡាយព្របឆៅតាមឆ្រចក្តី

ជំឆនឿរប្រ់្ ួកឆយើង។ការ អ្ិសាឋាន ចោយ ចសចក្តី ជំចនឿ ម្ន ន័យ ថា សតូវ អ្ិសាឋាន 

ចោយ ម្ន ទំនុក ចិត្ ចលើ សពះ អម្ចាស់ ច�ើយ បូករួរ ទាំង ការ ស័្សេ ចិត្ ច្្វើ តារ ជានិច្ច ។

សូរ សិកសា ចសចក្តី ថែ្ង ការណ៍ខាង ចសការ របស់ ថអលច�ើរ ចដវី� ចអ. ថបដណានន 

កូរ៉ុរ នន ពួក សាវក ដប់ ពតីរ ោក់ ថដល ទាក់ ទង ចៅ នឹង ការអ្ិសាឋាន របស់ នតីន�្វ ចៅ ក្នុង 

នតីន�្វ ទតី1 7:17 និង  អំណាច នន ដង្វាយ ្ ួន ចដើរ្តី ផ្លាស់ ប្ចូរ ដួង ចិត្ របស់ ចយើង ។ សូរ 

េូស បោទាត់ ពតី ចសការ ឃ្លា ទាំងឡាយ ណា ថដល ជួយ អ្ក ឲ្យ យល់ អំពតី សារៈ សំខាន់ នន 

ការស័្សេ ចិត្ ច្្វើ តារ ចៅ ចពល ចយើង អ្ិសាឋាន ចោយ ចសចក្តី ជំចនឿ ។

« ចតើ អ្ក ដឹង ចទ ថា ចតើ ខ្នុំ នឹង អ្ិសាឋាន សំុ អ្វតី សបសិន ចបើ ខ្នុំ សតូវ បាន 

ចង ចោយ បងសបុស របស់ ខ្នុំ ? ការ អ្ិសាឋាន របស់ ខ្នុំ នឹង ម្ន រួរ 

ទាំង ការ ទូល សំុ នូវ ចរឿង អាសកក់  ចដើរ្តី ឲ្យ ចកើត ចឡើង ចលើ បង ប្អចូន 

សបុស របស់ ខ្នុំ ច�ើយ បញ្ចប់ ការ ទូល សំុ ជា រួយ នឹង ឃ្លា រួយ  

‹ សូរ សពះ អង្គរំ ចោះ ទូល បង្គំឲ្យ រួច ផុតពតី កណាតាប់ នដ នន បងៗ ទូល 

បង្គំ ផង ឬ  តារ ោក្យ រយា៉ាង ចទៀត សូរ យក ទូល បង្គំ ចចញ ពតី 

ការណ៍ ដ៏ អាសកក់ ចនះ ចៅចពល ចនះ ! វា េួរ ឲ្យ ចាប់ អាររ្ណ៍ជា ពិចសស ចំចោះ ខ្នុំ 

ថដល ថា នតីន�្វ រិន បាន អ្ិសាឋានដូច ថដល ខ្នុំ ចង់ ចោះ ចទ ចដើរ្តី សំុ ឲ្យ សាឋាន ភាព របស់ 

ចោក សតូវ បាន ផ្លាស់ ប្ចូរ ។ ផ្នុយចៅវិញ ចោក បាន អ្ិសាឋាន សំុ កម្លាំង ចដើរ្តី ផ្លាស់ប្ចូរ 

សាថានភាព របស់ ចោក ។ ច�ើយ ខ្នុំ សូរ បញ្ជាក់ ថា ចោក បាន អ្ិសាឋាន ចៅ ក្នុង 
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ទតី 2 2:14 ) » ( « ‘In the Strength of the Lord’(  ោក្យ សំដតីនន រររន 

1:14   រ៉ូសាយ 9:17   រ៉ូសាយ 10:10   អាលម្៉ា  20:4  ») ចៅក្នុងBrigham Young 
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ជាសពចើនភាសានិងពតរូវបានសបារះ្ុម្�រុបសពចើនជាង150លានក្បាល។វាពតរូវបាន

្ិ្ែ៌នាសដាយ្ ួក្្ យាការីននព្រះថ្ជា«�ិលាពគរឹរះ»ននសា�នាចពក្ននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

នន្ ួក្បរ�ុិទ្ន្ងៃចុងសពកាយ។

បេតរុអ្ីការសិក្សា្្ះគម្ីរមរមេសំខាេ់ចំបោះខ្នុំ?

ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណប៊ន�រឹនបានបសពងៀនថ្្រជ័យននការខិតជិតព្រះគឺសៅរង់ចាំអ្នក្

សៅស្លណែលអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនសដាយសសាមរះអ�់្ ពីែួងចិត្ត៖

«សតើ្ ុំរានអវពីសៅែក់្សពរៅក្្ននុងែួងចិត្តសយើងសទឬអពីណែលចង់បានយ៉ាងខាលំងសែើម្ពីបានខិតសៅ

ជិតព្រះសែើម្ពីបានកាន់ណតែរូចពទង់សៅក្្ននុងជពីវិតពបចាំន្ងៃរប�់សយើងសែើម្ពីទទួលអារម្មែ៍នន

វត្តរានរប�់ពទង់សៅជាមួយសយើងជានិច្ចសនារះ?សបើ�ិនជាគាមនសទសនារះព្រះគម្ពីរមរមននរឹង

ជួយសយើងឲ្យសធវើែរូសចានារះបានសពចើនជាងគម្ពីរែនទសផ្សងសទៀតទាំងអ�់។

«វាមិនពគានណ់តថ្ព្រះគម្ពីរមរមនបសពងៀនសយើងនរូវការ្ិតប៉សុណាណរះសទណតវា្ ិតជាបសពងៀន

ែរូចសនារះណមន។ព្រះគម្ពីរមរមន្ ុំណមនពគាន់ណតណ្្ងទពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះពគពី�្ប៉សុណាណរះសនារះសទ

ណតវា្ ិតជាណ្្ងែរូចសនារះណមនផងណែរ។ប៉ុណន្តរានអវពីសពចើនជាងសនារះសទៀត។សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរ

មរមនរាននរូវអំណាចមួយណែលនរឹងចាប់សផ្ដើមចរូលសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្សៅខែៈណែលអ្នក្

ចាប់សផ្តើម�ិក្សាព្រះគម្ពីរសនរះសដាយ�្មត់ចត់។អ្នក្នរឹងរក្ស�ើញនរូវអំណាចណែលកាន់ណត

ម�ិរាសែើម ព្ីទប់ទល់នរឹងការល្លួង។អ្នក្នរឹងរក្ស�ើញនរូវអំណាចសែើម ព្ីសចៀ�ផុត្ ពី

ការសបាក្បសញ្ឆោត។អ្នក្នរឹងរក្ស�ើញអំណាចសែើម ព្ីឈរសៅសលើផ្ដូវពតង់និងចសង្អៀត។

ព្រះគម្ពីរពតរូវបានសៅថ្‹ព្រះបន្ដូលទាំងឡាយននជពីវិត›(�រូមសមើលគ.និង�.84:85)

ស�ើយគាមនព្រះគម្ពីរណាណែល្ ិតជាងព្រះគម្ពីរមរមនស�ើយ។ស្លអ្នក្ចាប់សផ្ដើមសព�ក្ឃ្លន

នរូវព្រះបន្ដូលទាំងសនារះសនារះអ្នក្នរឹងស�ើញជពីវិតសៅក្្ននុងភា្បរិបរូរែ៍កាន់ណតម�ិរាស�ើងៗ»

(“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion” Ensign
ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1986ទំ្័រ7)។

ព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវបាន�រស�រ�ពរាប់សយើងនាស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះ។មរមនជា្ យាការី

បុរាែរានាក់្ណែលព្រះគម្ពីរសនរះពតរូវបានដាក្់ស្មរះតាមសលាក្និងមរ៉រូនែជាក្រូនពបុ�រប�់

សលាក្បាន�សងខេបនរូវបញ្ពីជាសពចើន�តវត្សរ៍ទាំងសនរះណែលបានពបមរូលចងពក្ងជាផ្ទាំងរា�

គឺជាផ្ទាំងណែល្ យាការីយ៉រូណ�ប�្ម៊ធីបក្ណពបជាព្រះគម្ពីរមរមន។ព្រះជាអង្គណែលពជាប្ ពី

ទពីបញ្ចប់តាំង្ ពីែំបរូងមក្បានបំផ�ុែល់្ ួក្្ យាការីរប�់ពទង់្ពីអវពីណែលពតរូវបញ្ចដូលក្្ននុងការ

�សងខេបណែលសយើងពតរូវការ�ពរាប់ជំនាន់សយើង។មរ៉រូនែជា្ យាការីចុងសពកាយណែល�រស�រ

សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរមរមនបានស�ើញជាមុន្ ពីជំនាន់រប�់សយើង៖«សមើលចុរះខ្នុំនយិយសៅ

កាន់អ្នក្រាល់គានាហាក្់បពីែរូចជាអ្នក្រាល់គានាសៅទពីសនរះប៉ណុន្តអ្នក្រាល់គានា្ ុំសៅទពីសនរះសទ។ប៉ុណន្ត

សមើលចុរះព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពទង់បង្ហាញអ្នក្រាល់គានាែល់ខ្នុំស�ើយខ្នុំែរឹងនរូវអវពីៗណែលអ្នក្រាល់គានា

សធវើ»(មរមន8:35)។

ពបធានណប៊ន�នក៏្បានបសពងៀនផងណែរថ្ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមននរឹងជួយអ្នក្ឲ្យស�ើញ

រវាងល្អនិងអាពក្ក្់៖

«ព្រះគម្ពីរមរមននាំមនុ�្សមក្កាន់ព្រះពគពី�្តាមរយៈមសធយាបាយជាសគាល្ ពីរ។ទពីមួយវា

ពបាប់អំ្ពីព្រះពគពី�្និងែំែរឹងល្អរប�់ពទង់ក្្ននុងលក្ខេែៈែ៏ចបា�់។វាណ្្ងទពីបនាទាល់អំ្ ពី

សទវភា្រប�់ពទង់និងអំ្ ពីស�ចក្្ដពីចាំបាច់ក្្ននុងការរានព្រះសពបា�សលារះមួយអង្គនិងស�ចក្្ដពី

ពតរូវការក្្ននុងការដាក្់ស�ចក្្ដពីទុក្ចិត្តរប�់សយើងសៅសលើពទង់។វាណ្្ងបនាទាល់អំ្ពីការធាលក់្និង

ែង្វាយធួននិងសគាលការែ៍ែំបរូងៗទាំងឡាយននែំែរឹងល្អរួមទាំងស�ចក្្ដពីពតរូវការរប�់

សយើងក្្ននុងការរាននរូវចិត្តសសាក្�សពងងនិងវិញ្ញាែទន់ទាបនិងការសក្ើតជា្ ្មពីខាង

វិញ្ញាែ។វាពបកា�ថ្សយើងពតរូវណត�៊រូពទាំែល់ទពីបញ្ចប់សៅក្្ននុងស�ចក្្ដពី�ុចរិតនិងរ�់សៅ

សដាយរាន�ពីលធម៌នន្ ួក្បរិ�ុទ្។

«ទពី្ ពីរព្រះគម្ពីរមរមនបង្ហាញឲ្យស�ើញ្ ពីរារ�ពតរូវទាំងឡាយននព្រះពគពី�្។វាផ្ចាញ់ផ្ចាល

សគាលលទ្ិណក្ង្កាលយនិងបង្ង្រាបការទា�់ណទងគានា។(�រូមសមើលនពីន�វទពី23:12)។វា

្ពងរឹងបពីបាច់ែល់អ្នក្សែើរតាមព្រះពគពី�្ែ៏រាបទាបសែើម ព្ីទា�់នរឹងការសរៀបចំយុទ្សាព�្តនិង

សគាលលទ្ិអាពក្ក្់ទាំងឡាយរប�់អារក្្សសៅក្្ននុងជំនាន់រប�់សយើងសនរះ។ការក្្ត់សា�នា

សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរមរមនគឺព�សែៀងគានានរឹងការក្្ត់សា�នាណែលសយើងរានសៅស្លបច្ចនុប្ន្ន

សនរះណែរ។ជាមួយនរឹងព្រះតពមិរះែ៏ឥតព្ំណែនរប�់ពទង់ព្រះបានសធវើឲ្យព្រះគម្ពីរមរមនសលច

សចញជាររូបរាងស�ើងសែើម្ពីឱ្យសយើងអាចស�ើញកំ្�ុ�ស�ើយសចរះែរឹង្ ពីរសបៀបតយុទ្នរឹងគំនិត

ននការអប់រំនននសយបាយននសា�នានិងននទ�្សនៈវិជាជាណែលខ�ុ្្គងនា�ម័យសយើង

សនរះ»(“The Book of Mormon Is the Word of God”Ensignណខ
ឧ�ភាឆ្នាំ1975ទំ្ ័រ64)។

អំ្ ី្្ះគមី្រមរមេ

ព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវបានបសងកើតស�ើង្ ពីគម្ពីរតរូចៗចំនួន15។គម្ពីរចំនួនពបាំបពីក្្ននុងចសំណាម

គម្ពីរទាំងសនរះចាប់សផ្ដើមជាមួយនរឹងក្បាលសរឿងណែលពតរូវបាន�រស�រសៅសលើផ្ទាំងរា�សែើម

ណែលពតរូវបានបក្ណពបសដាយ្យាការីយ៉រូណ�ប�្ម៊ីធ៖នពីន�វទពី1,នពីន�វទពី2,យ៉ាក្ុប,អាលរា៉ា,

ស�សលមិន,នពីន�វទពី3,នពីន�វទពី4,និងសអសធើរ។ជំ្ រូក្ខរ្ះៗសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរមរមនក្៏ពតរូវបាន

សផ្ដើមជាមុនសដាយក្បាលសរឿងផងណែរណែលពតរូវបានបញ្ចដូលសៅសលើផ្ទាំងរា�សែើម(សលើក្ណលង

ណតពបសយគអំ្ពីជំ្រូក្ណែលបញ្ចដូលទាំងឡាយ)៖ម៉រូសាយ9,ម៉រូសាយ23,អាលរា៉ា5,
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JŒaf
sf
UBmP
d¬U

RJΩme
f
~ÃH

Rcƒf
Î

JŒaf
sf
UBUƒtA
¯

JŒaf
sf
UBmP
d¬U

me
NÃf

sÆ
Δd

RjHï‰¬f
sRf

‰Njf
πJŒaf

sf
UBe

MsmNëösURcjqg
‰jπmf

ÎƒNmf
ÚƒJƒNqitUmJP

mHP
shsmRàƒUâÌsÿNjf

πJŒaf
sf

UBUƒtA
¯|

jMdösj¬P
É®ÄÄ–ÉÉÄÄ

d.c.f
.

JŒaf
sf

UBe
MsmNë

RaÀdmàsNasNëƒlsUïvU
RaÀdmàsNasNëƒ

lsUïvU

É®ÄÄ–ÉÉÄÄ
JŒaf

sf
UBUƒtA

¯

dMÃfse óƒ I

UƒtA¯
eMsavj

mPd¬U
mPdeŒP

PƒtA

mlgvf
eMsNMvd

mlsdtg

lsPdMs
hs¸Jva

fvƒU¬J¯
gÃml

læj~≈gstq

P¬dtA

mjfaadÚNjfπJŒa-
jvRïstUdMÃfse

mjUeMsdƒU

dMÃfse II

lsPdMshsaÃU

UƒtA¯hsf¬f˙

fsÿeÃplPhs
fsfUBmPd¬U

mdóæJdNMÃtg

UƒtA¯hsaÃURjÀfNjfπ
mAmPd¬Uóƒ III

mAmPd¬U

dNdU

dNMÃtg

RjhsNsRf
‰Njf

πf
sNMsA

¬dÆ
s

ìÄÄ d.c.f
.

®ÄÄ
¢ÄÄ

£ÄÄ
£ÄÄ

¢ÄÄ c.f
.

ÉÄÄ
ÅÑ®

Å®Ä
ÅÉ®

Ñ®
®Ä

É®
d.c.f

..
c. f

.
ÉÄÄ

ÅÄÄ

ìÄÄ
¢ÉÄ

ÅÄÄ
Ä

d.c.f
.

c. f
.

Ä

mlmòƒN

dÃmPa

aÃNƒlsUóvmdƒN

jiNjfπeMsmNë

JŒaf
sf

UBUƒtA
¯ U¬iJŒaf

sf
UB

dÃmP
aasïπf

sf
UBcÌsRïÕHösUmA

Sñs
JŒaf

sf
UBUƒtA

¯

RJΩRcƒf
ÎpqP

ösUdsURJΩhUÚNf
π

mÆ
ƒiH¬ç

ösUe
simóSf

ŒNf
vbóva¤

mUSó¯ƒjlsmdN¬a

RJΩme
f

~ÃHRjf
ÃïmUS

°Ãd¬mjmñ˜A
¬d



xi

577

សេចក្តីបន្ថ

តំបន់ដែលអាចមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមរមន(ទំនាក់ទំនងែល់គ្នានៅវិញនៅមក)*

ទន្លេស
៊ីដូ្

ទតវាលរសោស្ថានស�ើស៉ោន៍
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ទតរសោស្ថានភាគខាងសកើត

ប្នែកទតរសោស្ថានដ៏តូច

ដែនែពីភាគខាងន�ើង

បដនដតី រិីូរណ៍

ស្រ៉ា�ិថឡា

េថុទទខាងស�ើង

បដនដតតូចៗ

ទតេ្មស្ន

េថុទទខាងស�ើង

ថូសលក
សោថសណើរ

គិឌ

ថ៉ាូរីោនតុន

លតហ�
ស�ើេុន

ថរ៉ូហណ

គតឌាន

ោំថ៉ាូហណោ

កូនភនែំ៉ ោន់ហត
ណូសេ

េ៊ីដុថ កូនភនែំោំហណ�៊ូ

�ូដា

ោន់ទតបោរ៉ា ថតនុន ោរ៉ុន

គូសថហណ េ៊ីបេេរ៉ុថ

សថសលក

៉ោន់ហត

ោន់ទតេូនុថ

នតហ�វៃោ

ដែនែពីដែលពគងមរតកែំបូង

នតហ�វៃ(លតហ�-នតហ�វៃ)

ោថ៉ាូឡុន

ស�ឡាថ

េ៊ិីឡុថ
ថតឌដូហណ

ថរថន
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ទពរះគថ្តរថរថនសដា�ប្អែកសលើភេ្ុតាងហ្ទៃកនែុង។

គ្មានការខិតខំទីរឹងបទីងណាបនស្វៃើសឡើ�សដើថ្តរក

នូវចំណុចសៅសលើប្នទតសនរះជាថួ�នរឹងទតតាំង

ភូថិស្ទេ្បដល៉ នទស្ី់សនារះ។
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បមបរៀេទី1៖ថ្ងៃទី1

ការ�ិក្សាបទគម្ពីរ

ទាំងឡាយ
បសចក្្ីបផ្ើម

គោលបំណងនៃគេគ�ៀៃគៃះគឺគ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យគ�ៀៃពបី�គបៀបសិកសាបទគេ្បី�ៃិង

គ�ើេ្បីអគ្ជើញពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធឲ្យបំផុសគៃិំតគ�ើយបគពងៀៃអ្នកគៅគពលអ្នក

គ្វើ�ូគ្្នះ។គេគ�ៀៃគៃះក៏ៃឹងបគពងៀៃអ្នកពបីជំនាញទាំងឡាយដ�លៃឹងជួយអ្នកឲ្យ

យល់កាៃ់ដត្ បាស់អំពបីបទគេ្បី�គ�ើយអៃុវត្តតាេកា�បគពងៀៃ�បស់ពួកគគក្ននុងជបីវិត

�បស់អ្នក។គៅគពលអ្នកសិកសាគេគ�ៀៃគៃះសេូ�កគេើលវិ្បីទាំងឡាយដ�លអ្នក

អា្អគ្ជើញវត្តមាៃពពះវិញ្ញាណេកក្ននុងកា�សិកសា�ំណឹងល្អ�បស់អ្នក។

បរៀេបោយការសិក្សាេិងបោយបសចកី្្ជបំេឿ

សូេគិតថាអ្នក្ ង់គ្វើឲ្យរាងកាយ�បស់អ្នកមាៃសុខភាពល្អ�ូគ ្្នះអ្នកសុំឲ្យេិត្ត

មានាក់ហាត់ពរាណជៃួំសអ្នក។គតើេិត្ត�បស់អ្នកពតូវហាត់ពរាណគព្ើៃប៉ុណ្ណាគ�ើេ្បី

មាៃឥទ្ធិពលគលើសុខភាពរាងកាយ�បស់អ្នក?សូេភាជាប់ឧទា��ណ៍គៃះគៅៃឹង

កា��ីក្គពេើៃខាងវិញ្ញាណ�បស់អ្នកវាក៏�ូ្ោនាេៃុស្សមានាក់េិៃអា្ហាត់ពរាណ

ជំៃួសឲ្យេៃុស្សមានាក់គទៀតរាៃគ�ើយេៃុស្សមានាក់ក៏េិៃអា្គ�ៀៃ�ំណឹងល្អជំៃួស

េៃុស្សមានាក់គទៀតរាៃដ��។គយើងមានាក់ៗមាៃទំៃួលខុសពតូវក្ននុងកា�គ�ៀៃ�ំណឹងល្អ

ៃិងកា��ីក្គពេើៃខាងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួៃ។

គៅក្ននុងគោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា88:118ពពះអមាចាស់រាៃពិពណ៌នាអំពបី�គបៀប

គ�ើេ្បីគ�ៀៃ�ំណឹងល្អ។គៅគពលអ្នកអាៃខគៃះសូេ�កគេើលអវបីដ�លអ្នកពតូវគ្វើ

គ�ើេ្បីគ�ៀៃ�ំណឹងល្អគ�ើយសគពេ្រាៃតាេគស្ក្តបីដ្្ង�ូ្គៃះ៖្ូ�ដសវង�ក

កា�គ�ៀៃសូពតគឺគោយសា�--------------------ៃិងក៏គោយសា�--------------------»។

ការស្វែងរកការររៀន្ូត្ររោយការ្ ិកសានិងរោយរ្ចក្តីជំរនឿសែល្រត្ូវឲ្យ

មានកិច្ចខ្ិរខំររៀងៗខ្លួន។កិ្ ្ចខិតខំ�បស់អ្នកគ�ើេ្បីសកិសា�ំណឹងល្អពបកបគោយ

កា�អ្ិសាឋាៃៃឹងអគ្ជើញពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធឲ្យមាៃវត្តមាៃគៅក្ននុង�ំគណើកា�

គ�ៀៃសូពតគៃះ។�គបៀបេួយ្ំៃួៃគ�ើេ្បីខិតខំគ្វើក្ននុងកា�សិកសា�ំណឹងល្អ�បស់

អ្នកគៅឆ្នាំគៃះគឺពតូវអ្ិសាឋាៃសពមាប់កា�យល់�ឹងបគំពញកិ្ ្ចកា��បស់អ្នក

ដ�លរាៃោក់ឲ្យគ្វើពបីថានាក់វិទយាសាថាៃដ្កចាយទបីបនាទាល់ៃិងបទពិគសា្ៃ៍

ទាំងឡាយ�បស់អ្នកជាេួយអ្នក�នទអំពបីកា��ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អ�បស់អ្នកគ�ើយ

អៃុវត្តតាេអវបីៗដ�លអ្នកគ�ៀៃក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក។

កិ្្ចខិតខំ�៏សំខាៃ់េួយដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីអគ្ជើញពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធឲ្យកាលាយ

ជាដផ្នកេួយនៃកា�សិកសាខាងវិញ្ញាណ�បស់អ្នកគឺកា�សិកសាពពះគេ្បី�

ជាគ�ៀងរាល់ន្ងៃ។កា�សិកសាពពះគេ្បី�ផ្ទាល់ខ្លួៃជាគ�ៀងរាល់ន្ងៃជួយអ្នកឮសគេ្ងពពះ

អមាចាស់ដ�លមាៃបៃ្ទូលេកកាៃ់អ្នក(សូេគេើលគ.ៃិងស.18:34–36)។ដអលគ�ើ�

�៉ូបឺត�បី.ដ�លនៃកូ�៉ុេនៃពួកសាវ័ក�ប់ពបី�នាក់រាៃសៃយា៖«គៅគពលដ�ល

គយើង្ ង់ឲ្យ[ពពះ]មាៃបៃ្ទូលេកកាៃ់គយើងគនាះគយើងពសាវពជាវពពះគេ្បី��្ិតពពះ

បៃ្ទូល�បស់ពទង់ពតូវរាៃៃិយាយតាេ�យៈពួកពយាកា�ី�បស់ពទង់។បនាទាប់េកពទង់

ៃឹងបគពងៀៃគយើងគៅគពលណ្គយើងសាតាប់តាេកា�បំផុសគៃំិតនៃពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធ»(«ពពះគេ្បី�ពិសិ�្ឋ៖អំណ្្នៃពពះសពមាប់គស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់

គយើង»Ensignឬលីអាហួណាដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2006ទំព័�26–27)។

គៅគពលអ្នកអាៃពពះគេ្បី�ទាំងឡាយគ�ើយអគ្ជើញពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធេកក្ននុង

កា�សិកសា�បស់អ្នកគនាះអ្នកៃឹងទទួលរាៃព�ជ័យនៃកា��ីក្គពេើៃខាងវិញ្ញាណ�៏

េ�ិមាភាពជិតស្និតជាេួយពពះមាៃវិវ�ណៈកាៃ់ដតគព្ើៃក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នកមាៃ

កមាលាំងដ្េគទៀតគ�ើេ្បីទប់ទល់ៃឹងកា�ល ល្ួងគ�ើយៃិងទបីបនាទាល់នៃ�ំណឹងល្អនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្កាៃ់ដតអសាចា�្យ។

ការសិក្សា្្ះគម្ីរ

ពបធាៃមា៉ា�ុ៉ៃជបី�៉េៃបីនៃគណៈពបធាៃទបីេួយរាៃបគ្ហាញឲ្យគ�ើញៃូវ

គោលបំណង�៏សំខាៃ់បំផុតេួយនៃគោលបំណងទាំងឡាយសពមាប់

ពពះគេ្បី�គៅគពលដ�លោត់រាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«ពពះគេ្បី�ទាំងឡាយ

ពតវូរាៃស�គស�គ�ើងគ�ើេ្បី�កសាគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយសពមាប់ជាពបគយាជៃ៍

�ល់គយើង»(«Records of Great Worth»Ensignដខកញ្ញាឆ្នាំ1980ទំព័�ទបី

4)។គយើងគ�ៀៃអំពបីគោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃ�ំណឹងល្អគៅគពល

គយើងសិកសាពពះគេ្បី�។គោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិទាំងគៃះៃឹង�ឹកនាំគយើងគៅ

គពលគយើងអៃុវត្តគោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិទាំងគនាះគៅក្ននុងជបីវិត�បស់គយើង។

កា�ដសវង�កគោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិ�៏មាៃតនេ្គៅក្ននុងពពះគេ្បី�គឺតពេូវឲ្យ

មាៃកិ្្ចខិតខំៃិងកា�អៃុវត្តៃ៍។ដអលគ�ើ��ីឆ្�ជបី.ស្កតនៃក�ូ៉ុេនៃ

ពួកសាវ័ក�ប់ពបី�នាក់រាៃគពបៀបគ្ៀបកា�សិកសាពពះគេ្បី�គៅៃិង

កិ្្ចកា�នៃកា�ជបីក�កដ�៉ត្ទូង�៏មាៃតនេ្៖«កា�ដសវង�កត្ទូង

ទាំងឡាយនៃគស្ក្តបីពិតដ�លជៃួកាលពតវូដតជបីកយា៉ាង

ពបុងពបយ័ត្នពបីទំព័�ទាំងឡាយនៃ[ពពះគេ្បី�]»

(«Fundamentals for Those Who Teach and 
Inspire Youth»គៅក្ននុងOld Testament 
Symposium Speechesឆ្នាំ1987[1988ទំព័�1])។

�ំគណើ�កា�នៃកា�សិកសាឬកា�ជបីកដ�៉ពពះគេ្បី�មាៃ

ដផ្នកសំខាៃ់បបី៖(1)គយើងពតវូដតយល់អំពបីពបវត្តិៃិង

សា្់គ�ឿងនៃពពះគេ្បី�(2)គយើងពតវូសារល់

គោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិដ�លពតូវរាៃបគពងៀៃ

គ�ើយៃិង(3)គយើងពតូវអៃុវត្តតាេគស្ក្តបីពិតទាំងគនាះគៅក្ននុងជបីវិត

ផ្ទាល់�បស់គយើង។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយនរូវ

�ំែួរែរូចខាងសពកាម៖សតើវារានភា្ព�សែៀងគានាណបបណារវាងអ្នក្ជពីក្ណរ៉រកុ្

រក្ត្ដូងនិងអ្នក្ពជាវពសាវព្រះគម្ពីរសែើម្ពីរក្សគាលការែ៍ននែំែរឹងល្អស�ើយនិងការ

អនុវត្តន៍តាមសគាលការែ៍ននែំែរឹងល្អសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់គាត់ឬរប�់នាងសនារះ?

សូមយល់អំ្ ី្រវត្ិេិងសាចប់រឿងថេ្្ះគម្ីរ

កា�យល់អំពបីពបវត្តិៃិងសា្់គ�ឿងនៃវគ្គគេ្បី�គ�ៀប្ំអ្នកគ�ើេ្បីសារល់ពគប់សា�

�ំណឹងល្អដ�លមាៃក្ននុងគនាះ។ពបធាៃ្ូមា៉ាសគអសេ៉ៃសុៃរាៃទូនាមាៃ៖

«សូេសារល់គេគ�ៀៃទាំងឡាយដ�លពពះគេ្បី�បគពងៀៃ។សូេគ�ៀៃពបីពបវត្តិៃិង

សា្់គ�ឿង។...សិកសាពពះគេ្បី�ហាក់បបី�ូ្ជាពពះគេ្បី�កំពុងៃិយាយគៅកាៃ់

អ្នក�្ិតគៃះគ�ើយគឺជាគស្ក្តបីពិត»(«Be Your Best Self»Ensignឬ

លីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2009ទំព័�68)។

គៅគពលអាៃពពះគេ្បី�វាមាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បីសួ�សំណួ��ូ្ជា៖«គតើៃ�ណ្

ស�គស�ខគេ្បី�ទាំងគៃះ?»«គតើខគេ្បី�ទាំងគៃះរាៃស�គស�គៅកាៃ់ៃ�ណ្?»

«គតើមាៃអវបីកំពុងគកើតគ�ើងគៅក្ននុងវគ្គគេ្បី�គៃះ?»គ�ើយ«គតើគ�តុអវបីរាៃជាអ្នក

ៃិពៃ្ធស�គស�ខគេ្បី�ទាំងគៃះ?»កបាលជំពូកទាំងឡាយ(គស្ក្តបីសគងខេបដ�ល

ពតវូរាៃស�គស�ជាអក្ស�គពទតគៅពតង់កដៃ្ងចាប់គផ្តើេនៃជំពូកៃិេួយៗ)ផ្តល់ៃូវ
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គស្ក្តបីសគងខេបនៃពពឹត្តិកា�ណ៍្ ំបងក្ននុងជំពូកៃិងជាញឹកញាប់គ្្ើយៃូវសំណ�ួ

ទាំងគៃះ។

វាក៏មាៃពបគយាជៃ៍ផងដ��គ�ើេ្បី�កគេើលពាក្យពរិាកៗៃិងពាក្យេិៃយល់ក្ននុង

វ្នាៃុពកេ។គៅគពលដ�លឃ្លាឬវគ្គេួយនៃពពះគេ្បី�មាៃៃ័យេិៃ្បាស់លាស់

គនាះកា�ពឹងដផ្អកគៅគលើគលខគយាងណ្េួយអា្ជួយអ្នកឲ្យយល់វាកាៃ់ដត

ពបគសើ�។

គ�ើេ្បីហាត់គពបើពរាស់វិ្បីទាំងគៃះសូេអាៃៃបីន�វ317:1–10គ�ើយ�កគេើល្ គេ្ើយ

ទាំងឡាយ្ ំគពាះសំណួ�ដ�លមាៃ�ូ្តគៅ៖គតើៃ�ណ្ជាអ្នកៃិយាយ?គតើពទង់

រាៃមាៃបៃ្ទូលគៅកាៃ់ៃ�ណ្?គតើអវបីរាៃៃឹងកំពុងដតគកើតគ�ើង?សូេ្ ងចាំ

គ�ើេ្បីគេើលកបាលជំពូកសពមាប់គស្ក្តបីសគងខេប�៏ខ្បីនៃពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�ល

កំពុងគកើតគ�ើង។

2. ការសពបើពបា�់សលខសយងសៅក្្ននុងនពីន�វទពី317:1�រូមស្្ើយ�ំែួរខាង

សពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើ

ព្រះសយ�៊រូវចង់រានន័យែរូចសម្តចសៅស្លពទង់បានរានបន្ដូលថ្«ស្លសវលារប�់

សយើងជិតមក្ែល់ស�ើយ?»

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

ោក្្យ�ំែពីផ្ទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីអវពីណែលបានសក្ើតស�ើងសៅស្លណែលព្រះ

អង្គ�សង្ង្ររះកំ្្ុងសរៀបចំសែើម ព្ីយងសចញ្ពី�វដូងមន�ុ្ស។សតើស�តុអវពីបានជាពទង់គង់

សៅ?សតើពទង់បានសធវើក្ិច្ចការអវពី�ពរាប់�វដូងមន�ុ្សទាំងសនរះ?

សូមរក្បមើលបោលលទ្ិេិងបោលការេ៍ទាំងឡាយ

គោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយគឺគៅអស់កល្ជាៃិ្្ចជាគស្ក្តបីពិតនៃ

�ំណឹងល្អដ�លពុំផ្លាស់ប្តទូ�ផ្តល់កា��ឹកនាំសពមាប់ជបីវិត�បស់គយើង។ពួកពយាកា�ី

ពបីបុរាណបគពងៀៃ�ល់គយើងពបីគស្ក្តបីពិតទាំងគៃះតាេ�យៈពពឹត្តិកា�ណ៍គ�ឿងឬ

គទសៃកថាទាំងឡាយដ�លពួកគលាករាៃកតព់តាគៅក្ននុងពពះគេ្បី�។

គៅគពលដ�លអ្នកយល់អំពបីពបវត្តិៃិងសា្់គ�ឿងនៃវគ្គគេ្បី�គនាះអ្នកពតូវរាៃ

គ�ៀប្ំគ�ើេ្បីសារល់គោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លវាបគពងៀៃ។

ដអលគ�ើ��ីឆ្�ជបីស្កតរាៃពិពណ៌នាៃូវវី្បី�៏មាៃពបគយាជៃ៍េួយគ�ើេ្បីយល់

អំពបីគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយ៖«គោលកា�ណ៍ទាំងឡាយគឺពតូវរាៃគផ្តាត

គៅគលើគស្ក្តបីពិតសពមាប់កា�អៃុវត្ថក្ននុងកាលៈគទសៈ�៏ទូលំទូលាយគផ្សងៗ

ោនា។គោលកា�ណ៍ពិតបគង្កើតឲ្យមាៃកា�សគពេ្្ិត្ត្ បាស់លាស់គទាះបបីជា

ឋិតគៅគពកាេកាលៈគទសៈព្បូកព្បល់ៃិងបងខេិតបងខេំ�៏ខាលាំងបំផុតកគ៏ោយ។

វាសក្តិសេៃឹងកិ្ ្ចខិតខំ�៏េ�ិមាគ�ើេ្បីគ�ៀប្ំគស្ក្តបីពិតដ�លគយើងពបេូល

សពមាប់ជាគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍�៏សាេ្្ញអំពបីគោលកា�ណ៍»(«Acquiring 
Spiritual Knowledge»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1993ទំព័�86)។

គោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អេួយ្ ំៃួៃពតូវរាៃបគ្ហាញយា៉ាង្ បាស់លាស់គោយកា�

គពបើពរាស់ឃ្លាទាំងឡាយ�ូ្ជា«�ូគ្្នះគ�ើយគទើបគយើងគ�ើញថា»ឬ«គទាះយា៉ាង

ណ្ក៏គោយ»។គទាះយា៉ាងណ្ក៏គោយគោលកា�ណ៍ភាគគព ើ្ៃេិៃពតវូរាៃដ្្ង

គោយ្ ំៗគនាះគទ។ផ្នុយគៅវិញគោលកា�ណ៍ទាំងគៃះពតូវរាៃ្ ង្អនុលបគ្ហាញ

តាេ�យៈជបីវិតនៃេៃុស្សគៅក្ននុងពពះគេ្បី�។គោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ទាំងគៃះ

អា្ពតូវរាៃ�កគ�ើញគោយកា�សួ��ល់ខ្លួៃឯងៃូវសំណួ��ូ្ជា៖«គតើសា�

ខាងវិញ្ញាណនៃពពតឹ្តិកា�ណ៍គៃះគឺជាអវបី?»«គតើគ�តុអវបីរាៃជាអ្នកស�គស�កតព់តា

ៃូវពពឹត្តិកា�ណ៍ឬគ�តុកា�ណ៍គៃះ?»«គតើអ្នកៃិពៃ្ធ្ ង់ឲ្យគយើងគ�ៀៃពបីអវបី?»

គ�ើយ«គតើអវបីគៅជាគស្ក្តបីពិតដ�លពតូវរាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងវគ្គគេ្បី�គៃះ?»

4. សែើម ព្ីអនុវត្តឲ្យសារល់្ ពីសគាលការែ៍និងសគាលលទ្ិមួយចំនួនណែលពតរូវ

បានបសពងៀនសៅក្្ននុងនពីន�វទពី3 17:1–10�រូម�រស�រចសម្ើយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្មិនថ្វាជា�ក្ម្មភា្កឬខក៏្សដាយ។�រូមក្ុំ

ស្្ចអានក្បាលជំ្រូក្�ពរាប់ស�ចក្្តពី�សងខេបខ្ពីៗននជំ្រូក្សនរះ។

ក្. សតើនរណាក្ំ្ុងនិយយសៅក្្ននុងខគម្ពីរទាំងសនរះ?សតើពទង់ក្ំ្ុងរានព្រះបន្ដូលសៅ

កាន់នរណា?សតើអវពីសៅជាសារខាងវិញ្ញាែសៅក្្ននុងនពីន�វទពី 3 17:1–10 ?

ខ. សតើរានសរឿងអវពីខរ្ះណែលអ្នក្�រស�រខគម្ពីរទពី15–6និង9–10ចង់ឲ្យសយើងសរៀន្ ពី

ព្រឹត្តិការែ៍សនរះ?សតើរានស�ចក្្តពី្ិត�ំខាន់អវពីខរ្ះណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីខគម្ពីរទាំងសនរះ?

គស្ក្តបីពិតេួយនៃ�ំណឹងល្អដ�លអ្នកអា្កត់សមារល់ពបីខ�គេ្បី�ទាំងគៃះគឺ

ថា៖ត្រះអមាចា្់រ្្ើយ្របចំរោរះបំណងតរាថ្នាែ៏្ ិ្រតរាកែរប្់រយើងរែើ្្តីខ្ិរ

កាន់ស្រជិ្រត្រង់។

អេរុវត្បោលលទ្ិេិងបោលការេ៍ទាំងឡាយ

បនាទាប់ពបីអ្នករាៃសារល់គោលលទ្ធិៃិងគោលកាណ៍នៃ�ំណឹងល្អគនាះអ្នកគពតៀេ

ខ្ទូៃគ�ើេ្បីអនុវត្តៃិងធ្វើៃូវអវបីៗអំពបីគ�ឿងទាំងគនាះ។គៅគពលដ�លអ្នកអៃុវត្តតាេ

អវបីៗដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃគនាះអ្នកៃឹងទទួលអា�េ្មណ៍ពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ្ ំគពាះ

គស្ក្តបីពិតនៃគោលកា�ណ៍គៃះ(សូេគេើលេ�៉ូនណ10:4–5)។រាល់គេគ�ៀៃដ�ល

រាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងគគ�ោឋាៃក្ននុងថានាក់វិទយាសាថាៃៃិងក្ននុងសាសនា្ពកៃិងគៅ

ក្ននុងសកេ្មភាពៃិេួយៗនៃកាតពវកិ្ ្ច្ ំគពាះពពះៃិងបទពិគសា្ៃ៍នៃកា�អភិវ�្ឍៃ៍

ខ្លួៃ�បស់ពកុេយុវនា�ីមាៃបំណងគ�ើេ្បីជួយគយើងឲ្យអៃុវត្តតាេអវបីៗដ�លគយើងពតូវ

រាៃបគពងៀៃ។

ពបធាៃ្ូមា៉ាសគអសេ៉ៃសុៃរាៃមាៃពបសាសៃ៍៖

«គោលគៅនៃកា�បគពងៀៃ�ំណឹងល្អ...គឺេិៃដេៃគ�ើេ្បី‘ចាក់

ព័ត៌មាៃ’្ ូលគៅក្ននុង្ ិត្តនៃ[អ្នកគ�ៀៃ]គនាះគទ។...ធោលធៅ

ធោះគឺធ�ើម្ីបំផុសគំនិត�ល់បុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យគិតឲ្យ�ឹងធហើយ

បោទាប់មកឲ្យធ្វើអវីម៉្យាងអំពីការរសធ់ៅតាមធោលការណ៍

ទាំងឡាយនន�ំណឹងល្អ»(in Conference Reportដខ

តុលាឆ្នាំ1970ទំព័�107)។

គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យអៃុវត្តតាេគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លអ្នកគ�ៀៃសូេសួ�សំណួ�

�ូ្ជា៖«គតើពពះអមាចាស់មាៃពពះទ័យឲ្យខ្នុំគ្វើអវបីជាេួយៃឹង្ ំគណះ�ឹងគៃះ?»

«គតើខ្នុំរាៃទទួលកា�បំផុសគំៃិតខាងវិញ្ញាណអវបីខ្ះគ�ើេ្បីជួយខ្នុំឲ្យ�ីក្គពេើៃ

គ�ើង?»«គតើគោលកា�ណ៍គៃះអា្គ្វើឲ្យជបីវិត�បស់ខ្នុំខុសដប្កដបបណ្?»

«ឥ�ទូវគៃះគតើមាៃអវបីខ្ះគៅដ�លខ្នុំអា្ចាប់គផ្តើេឬក៏ឈប់គ្វើគ�ើេ្បី�ស់គៅតាេ

គស្ក្តបីពិតគៃះ?»«គបើសិៃខ្នុំគ្វើតាេអវបីដ�លពពះគេ្បី�បគពងៀៃគតើជបីវិតខ្នុំៃឹងរាៃ

ពបគសើ�គ�ើងយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?»

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រជា

ក្ថ្ខែ្ឌខ្ពីៗ ណែល្ ិ្ែ៌នាអំ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចអនុវត្តតាមសគាលការែ៍

ឬសគាលលទ្ិណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីនពីន�វទពី3 17:1–10។

ជំនាញេិងវីធីសា្ស្ទាំងឡាយថេការសិក្សា្្ះគម្ីរ

កា�គពបើពរាស់ជំនាញៃិងវី្បីសាពស្តខាងគពកាេៃឹងជួយអ្នកឲ្យយល់អំពបីពបវត្តិនៃ

ពពះគេ្បី�គ�ើយសារល់ៃិងអៃុវត្តគោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ដ�លពតូវរាៃ

បគពងៀៃគៅក្ននុងគោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ទាំងគនាះ។វី្បីសាពស្តទាំងគៃះៃឹង

ពតវូរាៃគ�ៀបរាប់ពរាប់គៅក្ននុងគសៀវគៅគៃះទាំងពសុង។សូេអាៃជំនាញៃិេួយៗ

គ�ើយគពជើសគ�ើសជំនាញេួយឬពបី�ដ�លអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ថាអ្នកពតវូកា�គពបើពរាស់

ជាញឹកញាប់គៅក្ននុងកា�សិកសាពពះគេ្បី�ផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នក។

្ូលរេ្រុនិងល្រ្ធផល។សូេ�កគេើលកា�ទាក់ទងអត្ថៃ័យោនានៃពាក្យធបើសិន-

បោទាប់មកៃិងធោយសារតត-�ូធ ន្ះ។ឧទា��ណ៍៖ៃបីន�វទបី213:16–26អាលមា៉ា

34:33។
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រ្ចក្តីរោង្ តមាប់ប្រគ្្តីររផសេងរ្រៀ្រ។ពកុេតំណភាជាប់ឬបណតាតំពពះគេ្បី�

្ូលោនាគ�ើេ្បីបញ្ជាក់អត្ថៃ័យៃិងបគង្កើៃកា�យល់�ឹង។ជាឧទា��ណ៍សូេ

គពបៀបគ្ៀបេូ៉សាយ11:2–614ៃិងគចាទិយកថា17:14–20។អ្នកក៏អា្គពបើពរាស់

គលខគយាងគ�ើេ្បីដសវង�កគស្ក្តបីគយាងទាំងឡាយសពមាប់បទគេ្បី�គផ្សងគទៀត។

ឧទា��ណ៍៖ៃបីដ�វទបី312:28–29គលខគយាង29កគស្ក្តបីគយាងទាំងឡាយ

នៃគោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា42:23។

ការកំណ្់រសាច់ររឿង។សូេកំណត់ឲ្យ្ បាស់ថាជានរណាអវីធពលណា

ៃិងកតនលែងណានៃពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយក្ននុងពពះគេ្បី�។ឧទា��ណ៍៖

អាលមា៉ា31:1,6–11;32:1–6សេូផ្តល់ៃូវសា្់គ�ឿងសពមាប់អាលមា៉ា32:21–43។

ោក្យកន្រះទាំងឡាយ។ពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយ�ូ្ជា«គទាះយា៉ាងណ្ក៏

គោយ»ឬ«�ូគ្្នះគ�ើយគទើបគយើងគ�ើញថា»គឺជាកា�អគ្ជើញឲ្យឈប់គ�ើយ

�កគេើលកា�ពៃ្យល់ទាំងឡាយអំពបីអវបីដ�លគទើបដតពតូវរាៃស�គស�។ឧទា��ណ៍៖

អាលមា៉ា30:60,គ�គលេិៃ6:35–36,ៃបីដ�វទបី318:30–32។

ការគូ្ ចំណាំរលើត្រះគ្្តីរ។សូេផ្ត់ព័ណគូស�ងវង់ឬគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ

ពាក្យៃិងឃ្លាសំខាៃ់ៗក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដ�លផ្តល់ឲ្យអ្នកៃូវអត្ថៃ័យពិគសស

្ំគពាះខគេ្បី�គនាះ។គ�ើយក៏ស�គស�គំៃិតអា�េ្មណ៍កា�យល់�ឹងឬគោល

កា�ណ៍សំខាៃ់ខ្បីៗគៅគលើដគេទំព័�ផងដ��។កា�គ្វើដបបគៃះៃឹងជួយអ្នកឲ្យ្ ងចាំ

ៃូវអវបីដ�លគ្វើឲ្យពពះគេ្បី�មាៃសា�ៈសំខាៃ់្ ំគពាះអ្នក។

ការោក់ជំនួ្រ្មរះ។សូេោក់ប្្ចទូលគ្មាះ�បស់អ្នកដតេួយគៅក្ននុងពពះ

គេ្បី�។ឧទា��ណ៍៖សូេោក់គ្មាះ�បស់អ្នកជំៃួសឲ្យគ្មាះ�បស់ៃបីន�វគៅក្ននុង

ៃបីន�វទបី13:7។

ការ្ញ្ចចឹងគ្ិរ។កា�ស្្ចឹងគិតមាៃៃ័យថាគិតឲ្យរាៃសី៊ជគពរៅអំពបីគ�ឿងេួយ។

កា�ស្្ចឹងគិត�ួេមាៃកា�ស�ួសំណួ�គ�ើយៃិងកា�វាយតនេ្ៃូវអវបីៗដ�លអ្នក�ឹង

ៃិងអវបីៗដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃ។ជាញឹកញាប់កា�ពិចា�ណ្ផ្តល់ជាលទ្ធផលឲ្យ�ឹងពបី

�គបៀបគ�ើេ្បីអៃុវត្តគោលកា�ណ៍ក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក។

ោក្យែសែលៗ។ពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លពតូវរាៃស�គស�គ�ើងវិញ

ពបដ�លមាៃសា�ៈសំខាៃ់សពមាប់អ្នកអាៃមាៃ្ ំណ្ប់អា�េ្មណ៍។ពួកវាគឺជា

តំ�ុយ្ំគពាះអវបីេួយដ�លអ្នកស�គស�រាៃគិតថាវាសំខាៃ់។វា�ួេមាៃៃូវសកេ្មភា

ពសិកសាគ�ើេ្បីជួយសិស្សក្ននុងកា�សិកសាផ្ទាល់ខ្លួៃគៅតាេផ្ះ។ឧទា��ណ៍៖

ពាក្យថា�៏គួរតសញែងខ្ល្ា គៅក្ននុងៃបីន�វទបី29:10,19,26–27,39,46–47ពាក្យថាចាំគៅ

ក្ននុងគ�គលេិៃ5:6–14។

ភា្ផ្ទុយគ្នាក្ទុងត្រះគ្្តីរ។េ្តងមាកាលពួកពយាកា�ីរាៃោក់�ំគណើគ�ឿងនៃេៃុស្ស

គំៃិតឬពពឹត្តិកា�ណ៍នានាគផ្សងៗោនាឲ្យគៅដក្�ោនាក្ននុងពពះគេ្បី�។ភាពផ្នុយោនា�វាង

គ�ឿងពបី�កាៃ់ដតគ្វើគអាយមាៃភាពគ្យពសួលគ�ើេ្បីសារល់ៃិងយល់គោលកា�ណ៍

�៏សំខាៃ់ទាំងឡាយនៃ�ំណឹងល្អពតូវរាៃបគពងៀៃ។សូេ�កគេើលភាពផ្នុយោនា

ទាំងឡាយគៅក្ននុងខគេ្បីេួយបណតាតំពពះគេ្បី�ឬជំពូកទាំងឡាយ។ឧទា��ណ៍៖

ៃបីន�វទបី22:27អាលមា៉ា47–48។

បញ្តីររឿងទាំងឡាយននប្រត្រះគ្្តីរ។កា�ដសវង�កប្ជបីគ�ឿងទាំងឡាយដ�លមាៃ

ក្ននុងពពះគេ្បី�អា្ជួយអ្នកឲ្យយល់កាៃ់ដតពបគសើ�ៃូវអវបីៗដ�លពពះអមាចាស់ៃិងពួក

ពយាកា�ី�បស់ពទង់កំពុងបគពងៀៃ។គពលដ�លអ្នកដសវង�កប្ជបីគ�ឿងគនាះអ្នកអា្

ៃឹងោក់គលខគ�ៀងគៅគលើ្ ំណុ្ៃិេួយៗ។ឧទា��ណ៍៖ប្ជបីនៃកា�ពបពពឹត្តអំគពើ

ទុ្្ច�ិតនានាក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍ៃបីន�វដ�លមាៃគៅក្ននុងគ�គលេិៃ4:11–13។

និ្ិ្រ្្ញ្ញាននប្រគ្្តីរ។ពាក្យទាំងឡាយមាៃ�ូ្ជា�ូ្ខណៈធពលឬធ្បៀប

�ូ្ជាជួយឲ្យសារល់អំពបីសញ្ញាទាំងឡាយ។សូេពយាយាេកំណត់អំពបីអត្ថៃ័យនៃ

សញ្ញាទាំងគនាះ។សូេគពបើគលខគយាងទាំងឡាយវ្នាៃុពកេពពះគេ្បី�ប៊ីបៃិង

គស្ក្តបីដណនាំ�ល់បទគេ្បី�ទាំងឡាយគ�ើេ្បីជួយដសវង�កអត្ថៃ័យនៃសញ្ញាទាំង

គៃះ។ឧទា��ណ៍៖សូេគពបៀបគ្ៀបយា៉ាកុប5:3,75–77ជាេួយៃិងយា៉ាកុប

6:1–7។

ការនចឹកគ្ិរក្ទុងចិ្រ្។សូេគិតពសនេក្ននុង្ ិត្ត�បស់អ្នកអំពបីអវបីដ�លកំពុងគកើតគ�ើង

ខណៈគពលដ�លអ្នកអាៃ។សេូស�ួសំណ�ួអំពបីពពឹត្តិកា�ណ៍ៃិងពសនេគិតថាអវបីៗ

កំពុងគកើតគ�ើងគៅគពលគៃះ។ឧទា��ណ៍៖សូេពយាយាេៃឹកគិតអំពបីអវបីដ�ល

កំពុងគកើតគ�ើងគៅក្ននុងពពះគេ្បី�គអណុស1:1–8។

និយ្ន័យននោក្យ។ជាញឹកញាប់ពពះគេ្បី�គពបើពរាស់ពាក្យទាំងឡាយដ�លគយើង

េិៃសារល់។គៅគពលដ�លអ្នកជួបពបទះពាក្យដ�លេិៃយល់សូេគពបើពរាស់

គស្ក្តបីដណនាំ�ល់បទគេ្បី�ទាំងឡាយគលខគយាងឬវ្នាៃុពកេទូគៅេួយគ�ើេ្បី

ដសវង�កអត្ថៃ័យ�បស់វា។

6. �រូមសពជើ�សរើ�និងសពបើពបា�់ជំនាញមួយននជំនាញទាំងឡាយ្ ពីណផ្នក្

ខាងសលើសនរះគឺ«ជំនាញនិងវីធពីសាព�្តទាំងឡាយននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ»។

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអំ្ពីរសបៀបណែល

ជំនាញសនរះបានជួយអ្នក្ក្្ននុងការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្។

7. �រូម�រស�រស�ចក្្តពីសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការណែលដាក្់ឲ្យន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាមេម�ៀនអុំពី«កា�សិកសាពពរះគេ្ី�»ម�ើយបានបញ្ចប់វាមៅ(កាល

បរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី1៖ថ្ងៃទី2

ណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះ
បសចក្្ីបផ្ើម

ពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើងរាៃពបទាៃ�ល់គយើងដ�លជាកូៃគៅ�បស់ពទង់

ៃូវដផៃកា�េួយដ�លក្ននុងគោលបំណងគ�ើេ្បី�ឹកនាំគយើងទាំងអស់ោនាគៅ

កាៃ់សុភេង្គលៃិងភាពតគេ្កើងគ�ើង�៏អស់កល្ជាៃិ្្ច។�គ្វាយ្ ួៃនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្គឺជាដផ្នក�៏សំខាៃ់នៃដផៃកា��បស់ពទង់។�គ្វាយ្ ួៃឈ្នះគលើ

ឥទ្ធិពលនៃកា�ធាលាក់ៃិងគ្វើឲ្យគយើងអា្ដពប្ិត្តគ�ើយៃិងពជះសាអាតពបីអំគពើរាប
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�បស់គយើង�ូគ្្នះគយើងអា្មាៃគស្ក្តបីអំណ�គៅជបីវិតគៃះៃិងភាពអស់កល្

ជាៃិ្្ច។

គេគ�ៀៃគៃះៃឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកៃូវគស្ក្តបីសគងខេបេួយអំពបីដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ

�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌។វាអា្ជួយអ្នកឲ្យគេើលគ�ើញអំពបី�គបៀបដ�លគស្ក្តបីពិត

ទាំងឡាយនៃ�ំណឹងល្អដ�លអ្នកៃឹងគ�ៀៃគៅឆ្នាំគៃះមាៃទាក់ទងៃឹងោនាគៅវិញ

គៅេកៃិងទាក់ទងគៅៃឹងគោលបំណង�បស់អ្នកគៅគលើដផៃ�បីគៃះ។គៅគពល

ដ�លកា�យល់�ឹង�បស់អ្នកអំពបីដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�ីក្គពេើៃគនាះគស្ក្តបី

ជំគៃឿ�បស់អ្នកគៅគលើពពះៃិងពពះរាជ្យបុពតា�បស់ពទង់គឺពពះគយសូ៊វពគបីស្ក៏ៃឹង

គកើៃគ�ើងគ�ើយលទ្ធភាពគ�ើេ្បីបំគពញ្ ំដណក�បស់អ្នកគៅក្ននុងដផៃកា�គៃះ

ៃឹង�ីក្គពេើៃផងដ��។ដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះគឺជា«ភាពគពញគលញនៃ

�ំណឹងល្អនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្ដ�លពតូវរាៃគ�ៀប្ំគ�ើងគ�ើេ្បីនាំេកៃូវភាពអេតៈ

ៃិងជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់កូៃគៅេៃុស្ស។វាមាៃទាំងកា�បង្កបគង្កើត

កា�ធាលាក់ៃិង�គ្វាយ្ ួៃដ�លភាជាប់េកជាេួយៃូវពកិតវិៃ័យទាំងអស់ដ�លពពះរាៃ

ពបទាៃេកពិ្បីប�ិសុទ្ធៃិងគោលលទ្ធិទាំងឡាយ។ដផៃកា�ណ៍គៃះអា្គ្វើឲ្យ

េៃុស្សទាំងអស់ពតូវរាៃតគេ្កើងគ�ើងៃិង�ស់គៅជាគ�ៀង��ូតជាេួយៃិងពពះ»

(គស្ក្តបីដណនាំ�ល់បទគេ្បី�ទាំងឡាយ«ដផៃកា�ណ៏នៃគស្ក្តបីគពរាសគលាះ»

scriptures.lds.org)។

ដផេការេ៍បេះជួយបយើងឲ្យយល់អំ្ីបោលរំេងថេមតភា្

ររស់បយើង

ដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើងគ្្ើយៃូវសំណួ�ជាគព្ើៃ

ដ�លជួៃកាលេៃុស្សភាគគព ើ្ៃរាៃមាៃគៅក្ននុងជបីវិត�ស់ពួកគគ។គតើអ្នកធាលាប់រាៃ

ពិចា�ណ្អំពបីសំណ�ួ�ូ្ជា៖«គតើខ្នុំរាៃេកពបីទបីណ្?»«គ�តុអវបីខ្នុំគៅទបីគៃះ?»

«គតើខ្នុំៃឹងគៅកដៃ្ងណ្បនាទាប់ពបីជបីវិតគៃះ?»

ពបីេុៃគយើងរាៃគកើតេកគៅគលើដផៃ�បីគៃះគយើងរាៃ�ស់គៅក្ននុងទបីវត្តមាៃនៃ

ពពះវ�បិតាសួគ៌ក្ននុងនាេជាកៃូខាងវិញ្ញាណ�បស់ពទង់។គយើងពិតជាកូៃគៅ�បស់

ពទង់គ�ើយពទង់ពសលាញ់គយើង។ដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់ពទង់គឺជាផ្ទូវ

សពមាប់គយើងមានាក់ៗគ�ើេ្បីដពបកាលាយ�ូ្ជាពទង់គ�ើយ�ីករាយជាេួយៃឹងព�ជ័យ

ទាំងអស់�បស់ពទង់។គយើងយល់គ�ើយរាៃទទួលយកដផៃកា�គៃះេុៃគយើង

េកកាៃ់ដផៃ�បីគៃះ។

ពពះគេ្បី�េ�េៃរាៃគ�ើ�តួនាទបីយា៉ាងសំខាៃ់ក្ននុងកា�ជួយគយើងឲ្យយល់�ឹងអំពបី

ដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ។ពួកពយាកា�ីក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃរាៃគពបើពរាស់ពាក្យ

គផ្សងៗោនាជាគព្ើៃគៅគពលៃិយាយសំគៅគៅ�កដផៃកា�ណ៍គៃះ។

1. �រូមអានខគម្ពីរទាំងសនរះណែលបានក្តព់តាខាងសពកាមស�ើយក្ំែត់

ស្មរះទាំងឡាយណែលពតរូវបានសពបើ�ពរាប់ណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះរប�់

ព្រះវរបិតា�ួគ៌សៅក្្ននុងខគម្ពីរនិមួយៗ។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្តព់តាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្�រូម�រស�រស្មរះឲ្យសៅណក្្រនរឹងស�ចក្្តពីសយងននបទគម្ពីរ។�ពរាប់ស្មរះែំបរូង

គឺពតរូវបានក្ំែត់សដាយអ្នក្។

ក្. នពីន�វទពី29:6«ណផនការសពបា�ពបែពីននព្រះែ៏បងកបសងកើតែ៏ម�ិរា»

ខ. នពីន�វទពី211:5

គ. អាលរា៉ា12:25

�.អាលរា៉ា24:14

ង. អាលរា៉ា42:8

ច. អាលរា៉ា42:15

ពាក្យទាំងឡាយ�ូ្ជាធ្រោស្បណីការធោះតលងធស្ក្តីសធ្គ្រះសុភេង្គល

ៃិងការធ្រោសធោះគូសបញ្ជាក់អំពបីគោលលទ្ធិថាសផនការននត្រះវរបិតា

្ួគ៌គឺត្រូវរានររៀបចំរ�ើងរែើ្ ត្ីនាំ្ កនូវរ្ចក្តី្រ្គ្ររះនិង្ុភ្ង្គលែ៏រៅ

អ្់កល្ជានិច្ចែល់កូនរៅរប្់ត្រង់។

2. �រូមស្្ើយចំសោរះ

�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្ែរូចតសៅ៖សតើការែរឹងថ្

ព្រះវរបិតា�ួគ៌រានណផនការមួយ�ពរាប់

�ុ្មង្គលនិងការតសមកើងស�ើងរប�់អ្នក្

សធវើឲ្យរានភា្ខុ�គានាយ៉ាងែរូចសម្តចសៅក្្ននុង

ជពីវិតរប�់អ្នក្?

តួនាទីថេសិទ្ិប្ជើសបរើសេិង

ការធ្លាក់្ររស់អោ័មេិងបអវ៉ា

បៅក្្នុងដផេការថេបសចកី្្

សប្គ្រះ

អ័ោេៃិងគអវា៉គឺជាកៃូគៅ�ំបូង�បស់

ពពះដ�លរាៃេកកាៃ់ដផៃ�បីគៃះ។

ពទង់រាៃោក់ពួកគគក្ននុងសួៃ្បា�គអដ�ៃ

គ�ើយរាៃពបទាៃឲ្យពួកគគៃូវ

សិទ្ធិគពជើសគ�ើស—«ជាសេត្ថភាព

ៃិងឯកសិទ្ធិ...គ�ើេ្បីគពជើសគ�ើស

គ�ើយគ�ើេ្បីពបពពឹត្តគោយខ្លួៃឯង»

(គស្ក្តបីដណនាំ�ល់បទគេ្បី�ទាំងឡាយ«សិទ្ធិគពជើសគ�ើស»scriptures.lds.
org)។ពទង់រាៃបញ្ជាពួកគគេិៃឲ្យប�ិគភាគដផ្គឈើនៃកា��ឹងល្អៃិងអាពកក់

គ�ើយ។កា�គោ�ពពបតិបត្តិតាេពពះប្្ញត្តិគៃះមាៃៃ័យថាពួកគគអា្បៃ្ត�សគ់ៅ

ក្ននុងសួៃ្ បា�គៃះដតពួកគគេិៃអា្�ីក្គពេើៃគោយកា�ទទួលបទពិគសា្ៃ៍ផ្នុយោនា

ក្ននុងជបីវិត�ដេងសាលាប់គ�ើយ។ពួកគគេិៃអា្សារល់ភាព�ីករាយគពពាះដតពួកគគេិៃ

អា្មាៃបទពិគសា្ៃ៍នៃកា�គសាកគៅៃិងកា�ឈឺចាប់។

សូេអាៃៃបីន�វទបី22:17–20គ�ើយ�កគេើលសពមាប់អវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះ

អ័ោេៃិងគអវា៉បនាទាប់ពបីពួកគគគពជើសគ�ើសេិៃគោ�ពតាេពពះប្្ញត្តិ�បស់ពពះ។

សូេពិពណ៌នាគៅក្ននុង្ គនាលាះដ�លរាៃផ្តល់ឲ្យៃូវអវបីដ�លអ័ោេៃិងគអវា៉រាៃ

គពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីគ្វើៃិងឥទ្ធិពលពបី�ដ�លគកើតេកពបីជគពេើសគនាះ—ដ�លជាទូគៅ

សំគៅគៅគលើកា�ធាលាក់—ដ�លរាៃមាៃេកគលើពួកគគ៖ 

 



សូេអាៃៃបីន�វទបី22:22–26គ�ើយ�កគេើលលទ្ធផលជាគព ើ្ៃគទៀតដ�លគកើតេកពបី

ជគពេើសដ�លអ័ោេៃិងគអវា៉រាៃគ្វើ។សូេគូស្ ំណំ្ៃូវគស្ក្តបីពិតបដៃ្ថេគៅ

ក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដ�លអ្នកគ�ៀៃអំពបីឥទ្ធិពលនៃកា�ធាលាក់។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមបញ្ចប់

ក្ថ្ខែ្ឌសនរះសដាយការ្ ិ្ែ៌នាអំ្ ពីឥទ្ិ្លទាំងឡាយននការធាលក់្រប�់

អ័ដាមនិងសអវា៉សដាយខ្លួនអ្នក្ផ្ទាល់។�រូមបញ្ចដូលទាំងគំនិតអំ្ ពីជសពមើ�ទាំងឡាយ

�ិទិ្ស�រីភា្រាងកាយសាច់្ មស�ចក្្តពីសាលប់ក្រូនសៅនិងអសំ្ើបាប។

«សពោរះណតអំស្ើរំលងរប�់អ័ដាមនិងសអវា៉សទើបខ្នុំក្៏�ថែតិសៅក្្ននុងសាថានភា្ធាលក្់

ស�ើយ...»

ក្្ននុងអ�ំនុងស្ល�ិក្សាសៅផ្រះរប�់

អ្នក្អ្នក្នរឹងរានឱកា�សែើម្ពីស្្ើយតប

ចំសោរះ�ំែួរទាំងឡាយនិងណចក្ចាយ

ការយល់ែរឹងរប�់អ្នក្ជាមួយពគរូរប�់

អ្នក្្ ពីស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរ។ការ�រស�រទកុ្្ ពីគំនិតនិង

អារម្មែ៍ទាំងឡាយរប�់អ្នក្ព្មទាំង

�រស�រចសម្ើយចំសោរះ�ំែួរទាំងឡាយ

្ពីស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះអាចអសញ្ើញ

វិវរែៈនិងជួយអ្នក្ឲ្យយល់ខគម្ពីរ

្ិស��ៗ។�រូមយក្ស�ៀវសៅក្ំែត់

ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សៅ

កាន់ថ្នាក្់សរៀនននការ�ិក្សាសៅផរ្ះពបចាំ

�បាតា�៍ការសធវើែរូសច្នរះអ្នក្នរឹងពតរូវបាន

សពតៀមខ្លួនជាសព�ចសែើម្ពី្ ិភាក្សាអំ្ពីអវពី

ណែលអ្នក្បានសរៀនស�ើយបង្ហាញែល់ពគរូ

រប�់អ្នក្នរូវកិ្ច្ចការណែលអ្នក្បានសធវើ។

ស�ៀវសៅកំណត់សេតុ

ការ�ិកសាព្រះគម្ពីរ
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តួនាទីថេែគ្វាយធេួររស់្្ះបយស៊ូវ្គីស្បៅក្្នុងដផេការថេ

បសចក្្ីសប្គ្រះ

អំគពើរាបៃិងគស្ក្តបីសាលាប់បដំបកគយើងគ្ញពបីទបីវត្តមាៃ�បស់ពពះវ�បិតា�បស់

គយើងដ�លគង់គៅឋាៃសួគ៌។គយើងេិៃអា្ពត�ប់គៅវត្តមាៃ�បស់ពពះរាៃគទ

គបើោមាៃជំៃួយ�៏គទវភាពគនាះ។គយើងពតូវដតយល់អំពបីតួនាទបី�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្

ៃិង�គ្វាយ្ ួៃ�បស់ពទង់គៅក្ននុងដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះគ�ើេ្បីគយើងអា្មាៃ

គស្ក្តបីជំគៃឿគលើពទង់ៃិងគ្វើតាេដផៃកា��បស់ពទង់។សូេសិកសាក្ននុងេ៉ូសាយ

3:17–19សូេ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាអំពបី�គបៀបដ�ល�គ្វាយ្ ួៃនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ឈ្នះគលើឥទ្ធិពលនៃកា�ធាលាក់គ�ើយជួយគយើងឲ្យទទួលរាៃៃូវ

សុភេង្គលៃិងអា្ពត�ប់គៅកាៃ់ពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើងវិញ។សូេសគងខេប

ខគេ្បី�ទាំងគៃះគោយពាក្យសំ�បី�បស់អ្នកផ្ទាល់៖ 

 



គោលកា�ណ៍េួយដ�លគយើងគ�ៀៃគឺ៖ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្គឺជាអង្គសែល្ ំខាន់បំផុ្រ

រៅក្ទុងសផនការននរ្ចក្តី្ រ្គ្ររះរេើយែគ្វាយធួនរប្់ត្រង់គឺជាអវែតីសែលរធវែើឲ្យ

សផនការមានែំរណើរការរាន្ តមាប់កូនរៅរប្់ត្រង់ទាំងអ្់។

4. �រូមអានវគ្គគម្ពីរតាមលំដាប់លសំដាយសនរះ៖នពីន�វទពី22:8,ម៉រូសាយ

3:7–11,16:4–8,អាលរា៉ា34:9,15–16,មរមន9:13–14។

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រក្ថ្ខែ្ឌមួយណែលនរឹង

្ន្យល់នរូវអវពីណែល្ ួក្សគបសពងៀនអំ្ពីតួនាទពីែ៏�ំខាន់ននែង្វាយធួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សៅក្្ននុងណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះ។អ្នក្អាចនរឹងគរូ�បនាទាត់្ពីសពកាមឃ្លទាំងឡាយ

ណែលរានអតថែន័យចំសោរះអ្នក្។

ទេួំលខរុស្តូវររស់បយើងបៅក្្នុងដផេការថេបសចកី្្សប្គ្រះ

ពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើងរាៃពបទាៃ�ល់គយើងៃូវដផៃកា��៏ឥតគខាចាះ�បស់

ពទង់គ�ើេ្បីនាំេកៃូវសុភេង្គល�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចៃិងកា�តគេ្កើងគ�ើងជាេួយ

ពទង់ៃិងជាេួយេៃុស្សជាទបីពសលាញ់�បស់គយើង។ពពះគយសូ៊វពគបីស្រាៃបំគពញ

តួនាទបី�បស់ពទង់គៅក្ននុងដផៃកា�គៃះគោយយកឈ្នះគលើគស្ក្តបីសាលាប់គ�ើយគ្វើឲ្យ

គយើងឈ្នះគលើអំពបីរាបៃិងពត�ប់គៅ�ស់គៅជាេួយពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើង

េ្តងគទៀត។គទាះជាយា៉ាងណ្ក៏គោយកា�គៃះេិៃរាៃលុបបំរាត់ទំៃួលខុសពតូវ

�បស់គយើងគៅក្ននុងដផៃកា�គៃះគទ។
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5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

�ុំនួលខុសពតរូវេួយចុំនួន�បស់ខ្ញុំក្ញងនែនកា�ននមសចក្ីសម្គ្ររះនិងក្ត់នរូវអវពី

ណែលខគម្ពីរនិមួយៗបសពងៀនអំ្ពីទំនួលខុ�ពតរូវផ្ទាល់ខ្លួនរប�់សយើងសែើម ព្ីអសញ្ើញ

អំណាចននែង្វាយធួនឲ្យមក្កាន់ជពីវិតរប�់សយើងស�ើយចរូលរួមទាំងព�ុង�ពរាប់

្រជ័យននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះែរូចខាងសពកាម៖

ក្. នពីន�វទពី22:25–27

ខ. ម៉រូសាយ3:12–13

គ. អាលរា៉ា12:24–25,32–34

ឃ.នពីន�វទពី327:13–14,20–22,27

ពពះគេ្បី�ទាំងគៃះអា្ជួយគយើងឲ្យយល់គ�ើញថារៅរ្លរយើងរតជើ្ររើ្

រែើ្្តីរ្់រៅតា្ែំណចឹងល្អននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្និងរធវែើតា្សផនការរប្់ត្រះ

រនារះរយើងររៀបចំខ្លួនរែើ្្តី្រ្រួលជតីវិ្រែ៏រៅអ្់កល្ជានិច្ចតា្រយៈែគ្វាយធួននន

ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្។

6. ឧបរាថ្អ្នក្ពតរូវបានស�្នើ�ុំឲ្យស�ើងនិយយសៅព្រះវិហារអំ្ពីណផនការនន

ស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះ។ការសពបើនរូវអវពីណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីព្រះគម្ពីរណែលរានក្្ននុង

ក្ិច្ចការដាក្់ឲ្យសធវើខាងសលើ�រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

្ពីអវពីណែលអ្នក្នរឹងនិយយអំ្ពីទំនួលខ�ុពតរូវរប�់សយើងសៅក្្ននុងណផនការននព្រះវរបិតា

�ួគ៌។

សូេពិចា�ណ្អំពបីអវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីបគំពញទៃំួលខុសពតូវ�បស់អ្នកឲ្យកាៃ់

ដតពបគសើ�គៅក្ននុងដផៃកា�នៃពពះវ�បិតាសួគ៌ៃិងគ�ើេ្បីអគ្ជើញអំណ្្នៃពពះអង្គ

សគ្គ្រះេកកាៃ់ជបីវិតអ្នក។សូេពិចា�ណ្គ�ើេ្បីដ្កចាយគំៃិត�បស់អ្នកជាេួយ

ឪពុកមាតាយបងប្អទូៃបគង្កើតឬេិត្តស្និតសានាល�បស់អ្នក។

ដផេការថេបសចកី្្សប្គ្រះផ្ល់េូវចបមលើយេិងការែឹក្នាំ

កា�យល់�ឹងអំពបីដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះអា្�ឹកនាំអ្នកគៅគពលគ្វើកា�

សគពេ្្ិត្តៃិងកា�ដសវង�ក្ គេ្ើយនានាសពមាប់សំណួ�ដ�លអ្នកឬអ្នក�នទអា្

ៃឹងជួប។

7. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយនរឹង�ំែួរ

មួយនន�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសដាយការពបាប់អំ្ពីរសបៀបណែលការ

យល់ែរឹងអំ្ពីណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះផ្តល់នរូវការែរឹក្នាំនិងចសម្ើយទាំងឡាយ៖

ក្. សតើការែរឹងថ្អ្នក្្ ិតជាបុពតាឬបពុតពីរប�់ព្រះបានជរះឥទិ្្លសលើអារម្មែ៍ននតនម្

ខ្លួនអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើអ្នក្នរឹងស្្ើយតបយ៉ាងណាចំសោរះនរណារានាក្់ណែលនិយយថ្«វាគឺជាជពីវិត

រប�់ខ្នុំ—ស�ើយខ្នុំនរឹងសធវើអវពីណែលខ្នុំចង់សធវើ»?

គ. សតើការយល់ែរឹងអំ្ពីណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះអាចជួយមន�ុ្សរានាក្់ឲ្យយក្ឈ្នរះសលើ

អារម្មែ៍ណែលគិតថ្ជពីវិតគឺពគាន់ណត�ពរាប់ជាការ�បបាយនិងបំស្ញតាមចំែងនន

ការ�បបាយផ្ទាល់ខ្លួនឯងសដាយរសបៀបណា?

ឃ.សតើអ្នក្អាចសពបើចំសែរះែរឹង្ ពីណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះសែើម្ពីជួយមន�ុ្សរានាក្់ណែល

ក្ំ្ុងណតជួបនរូវឧប�គ្គទាំងឡាយស�ើយណែលរានអារម្មែ៍ថ្វាគឺសដាយសារណតព្រះ

មិនព�លាញ់គាត់ឬនាងសដាយរសបៀបណា?

កា�យល់�ឹងពបីដផៃកា�នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះអា្ជួយអ្នកឲ្យគោ�ពតាេពពះប្្ញត្តិ

ទាំងឡាយ�បស់ពពះគោយសា�ដតវាពៃ្យល់អំពបីមូលធហតុដ�លគយើងគប្បីគោ�ព

តាេពពះប ្្ញត្តិទាំងគនាះ(សូេគេើលអាលមា៉ា12:32)។

8. �រូមអាននពីន�វទពី222:25�រូម�សងខេប្ ពីសគាលបែំងននណផនការនន

ស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះសដាយការស្្ើយនរូវ�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះបាននាំស�ចក្្តពី

អំែរមក្កាន់អ្នក្និងពគួសាររប�់អ្នក្តាមរសបៀបណាខរ្ះ?

9. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាមេម�ៀនអុំពី«នែនកា�ននមសចក្ីសម្គ្ររះ»ម�ើយបានបញ្ចប់វាមៅ

(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី1៖ថ្ងៃទី3

ទំ្័រចំែងសជើងបុ្វក្ថ្

និងទពីបនាទាល់នន្ ួក្សាក្្សពី
បសចក្្ីបផ្ើម

សូេពសនេគិតថាមាៃេិត្តភក្តិមានាក់រាៃសួ�អ្នកថាគតើគ�តុអវបីរាៃជាសមាជិកនៃ

សាសនា្ពកនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្នៃពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃ្ ុងគពកាយពតវូកា�ពពះគេ្បី�

េ�េៃគ្វើអបីគទៀតគបើគយើងមាៃពពះគេ្បី�ប៊ីបគ�ើយគនាះ។(ពបដ�លជាអ្នកធាលាប់

មាៃបទពិគសា្ៃ៍អំពបីគ�ឿងគៃះ�ួ្គ�ើយ!)គតើអ្នកៃឹងៃិយាយគៅកាៃ់េិត្តភក្តិ�បស់

អ្នកយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺចាប់គផ្តើេជាេួយទំព័�្ ំណងគជើងៃិងបុពវកថាេួយដ�លពៃ្យល់

អំពបីគោលបំណងនៃពពះគេ្បី��៏ពិសិ�្ឋគៃះដ�ល�ួេមាៃទាំងឥទ្ធិពលដ�លពពះគេ្បី�

គៃះមាៃ្ ំគពាះទបីបនាទាល់ៃិងកា�ទំនាក់ទៃំង�បស់គយើងជាេួយៃឹងពពះ។គៅទំព័�

�ំបូងេួយ្ ំៃួៃនៃពពះគេ្បី�េ�េៃក៏មាៃៃូវទបីបនាទាល់នៃពួកសាក្សបីទាំងឡាយដ�ល

រាៃគ�ើញផ្ទាំងមាសដ�លរាៃបកដពបជាពពះគេ្បី�ៃិងរាៃដ្្ងទបីបនាទាល់អំពបី

ពបភព�៏គទវភាព�បស់ពពះគេ្បី�គៃះ។

គៅគពលអ្នកគ�ៀៃ្ ប់គេគ�ៀៃគៃះសូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ទាញយក

អត្ថពបគយាជៃ៍រាៃគព្ើៃបំផុតពបីកា�សិកសា�បស់អ្នកក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃគៅឆ្នាំគៃះ

ៃិងអំពបី�គបៀបដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃអា្ជួយអ្នកអភិវ�្ឍទបីបនាទាល់ឲ្យកាៃ់ដត�ឹងមាំ

គលើពពះអង្គសគ្គ្រះគឺពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិង�ំណឹងល្អដ�លរាៃសាតា�គ�ើងវិញ

�បស់ពទង់។

ទំ្ ័រចំេងបជើង

ពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្រាៃពៃ្យល់ថាពយាកា�ីេ�ូ៉នណពបីជំនាៃ់គ�ើេរាៃ

ោក់ប្្ចទូលទាំងទំព័�្ ំណងគជើងនៃពពះគេ្បី�េ�េៃគៅគលើផ្ទាំងមាស៖«ទំព័�

្ំណងគជើងនៃពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាកា�បកដពបយា៉ាងពិតពរាក�ដ�លរាៃ

�កពសង់គ្ញពបីសៃឹ្ក្ ុងគពកាយគគបង្អស់ដ�លគៅខាងគ្វងនៃកា�ពបេូលផ្តនុំឬ

គសៀវគៅផ្ទាំងទាំងឡាយដ�លមាៃប្ជបីពបវត្តិគៃះដ�លពតវូរាៃបកដពប...ៃិង...

រាៃៃិយាយថាទំព័�្ ំណងគជើងេិៃដេៃជាកា�តាក់ដតងគ�ើងតាេ�គបៀបសេ័យ

ទំគៃើបគនាះគទគ�ើយក៏េិៃដេៃតាេគៃំិតខ្នុំឬេៃុស្សណ្មានាក់ដ�លរាៃ�ស់

គៅឬកំពុង�ស់គៅក្ននុងជំនាៃ់គៃះដ��»(ការបធ្ងៀនរបស់្ បធានសាសោ្្ក៖

យ៉្ូតសបស៊្មី្[2007]ទំព�័60–61)។



7

គៅគពលដ�លអ្នកអាៃកថាខណ្ឌទបីេួយពបីទំព�័្ ំណងគជើងសេូ�កគេើលពាក្យឬ

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លេ�៉ូនណរាៃគពបើគ�ើេ្បីដ្្ងទបីបនាទាល់ពបីកា�្ូល�ួេ�បស់ពពះ

អមាចាស់ក្ននុងកា�នាំេកៃូវពពះគេ្បី�េ�េៃ។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់្ ពី

មរូលស�តុណែលថ្វាគឺសារៈ�ំខាន់ចំសោរះអ្នក្សែើម ព្ីែរឹងអំ្ពីរសបៀបណែលព្រះ

អរាចា�់ចរូលរួមក្្ននុងការ�រស�រនិងការបក្ណពបព្រះគម្ពីរមរមន។

គៅគពលដ�លអ្នកអាៃកថាខណ្ឌទបីពបី�គៅគលើទំព័�្ ំណងគជើងសូេ�កគេើលពបីអវបី

ដ�លជាគោលបំណង្ េ្ងបបីយា៉ាងដ�លេ�៉ូនណរាៃផ្តល់ឲ្យសពមាប់កា�ចាប់គផ្តើេ

ស�គស�ពពះគេ្បី�េ�េៃ។(អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំ្ ំគពាះគោលបំណងទាំង

គៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក)។«វង្សអ៊ីពសាដអល»សំគៅ�ល់អ្នកទាំងឡាយ

ណ្ដ�លជាពូជពង្ស�បស់យា៉ាកុបពពេទាំងអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លជារាពស្ត

នៃគស្ក្តបីសញ្ញាគៅក្ននុងសាសនា្ ពកនៃពពះអមាចាស់(សូេគេើលគស្ក្តបីដណនាំ

�ល់បទគេ្បី�ទាំងឡាយ«វង្សអ៊ីពសាដអល»)។គលើសពបីគៃះគទៀតឃ្លាថា«យូោ

ៃិងសាសៃ៍�នទ»សំគៅគៅគលើកូៃគៅទាំងអស់�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌។គៅក្ននុង

កថាខណ្ឌទបីពបី�សូេគ្វើឲ្យសា�លិខិតនៃទំព�័្ ំណងគជើងគៃះកាលាយជាខ្លួៃអ្នកផ្ទាល់

គោយកា�ោក់ជៃំួសគ្មាះ�បស់អ្នកសពមាប់«សំណល់នៃវង្សអ៊ពីសាដអល»ៃិង

ពួកសាសៃ៍យូោៃិងសាសៃ៍�នទ»។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់្ ពីរសបៀប

ននការែរឹង្ ពីសគាលបែំងននព្រះគម្ពីរមរមនទាំងសនរះណែលជួយអ្នក្ឲ្យយល់អំ្ពី

សារៈ�ំខាន់រប�់ព្រះគម្ពីរ។

ខាងគពកាេគឺជាពបសាសៃ៍�បស់ពបធាៃដអស៊រា៉ថា�វដប៊ៃសឹៃអំពបី«គបសកកេ្ម

�៏សំខាៃ់»ឬគោលបំណងនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ៖

«គបសកកេ្ម�៏្ េ្ង�បស់ពពះគេ្បី�េ�េៃ�ូ្ដ�លរាៃកតព់តាទុកគៅទំព័�្ ំណង

គជើងគឺ‹គ�ើេ្បីប្្ចនុះប្្ចទូល�ល់សាសៃ៍យូោៃិងសាសៃ៍�នទថាពពះគយសូ៊វគឺ

ជាពពះពគបីស្ជាពពះ�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចដ�លរាៃសដេ្តង�ូបអង្គពទង់�ល់ពគប់

ទាំងសាសៃ៍›។

«អ្នកដ�លដសវង�កគស្ក្តបីពិតគោយគសាមាះពតង់អា្ទទួលទបីបនាទាល់ថាពពះ

គយសូ៊វគឺជាពពះពគបីស្គៅគពលដ�លោត់ពិចា�ណ្ពបកបគោយកា�អ្ិសាឋាៃអំពបី

ពាក្យសំ�បីដ�លពបកបគោយកា�បំផុសគំៃិត�បស់ពពះគេ្បី�េ�េៃ។

«ជាងពាក់កណ្តាលនៃខគេ្បី�ទាំងអស់គៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃគឺគពាលសំគៅ

គៅគលើពពះអមាចាស់�បស់គយើង។ទពេង់គ្មាះនៃពពះពគបីស្េួយ្ ំៃួៃពតូវរាៃ

គ�ៀបរាប់ជាញឹកញាប់គៅក្ននុងខគេ្បី�ៃិេួយៗក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃគព្ើៃជាងពពះគេ្បី�

សញ្ញា្ ្មបី»(«Come unto Christ,”Ensign,ដខវិ្ិ្កាឆ្នាំ1987ទំព័83)។

�ូ្ដ�លទំព័�្ ំណងគជើងពបកាសថាត្រះគ្្តីរ្រ្នគឺជាសាកសេតី្ ួយសែលថ្

ត្រះរយ្ូ៊វគឺជាត្រះតគតី្្។គៅគពលអ្នកសិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃគៅឆ្នាំគៃះ

សូេគផ្តាតគៅគលើអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងសូេទូលសំុពពះ

វ�បិតាសួគ៌គៅក្ននុងកា�អ្ិសាថាៃគ�ើេ្បីបញ្ជាក់្ ំគពាះអវបីដ�លអ្នកកំពុងដតគ�ៀៃ

តាេ�យៈពពះគ្សាតានៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។

ររុ្្ក្ថ្ថេ្្ះគម្ីរមរមេ

គតើអ្នកធាលាប់្ ងៃល់អំពបី�គបៀបដ�លកគំណ្ងនៃសាពាៃឬសំណង់េួយអា្�កសាលំៃឹង

េិៃឲ្យ�លំរាក់គោយោមាៃឧបក�ណ៍ពទគៅពបីគពកាេគោយ�គបៀបណ្ដ��ឬគទ?

គៅគពលដ�លកំគណ្ងទាវា�េួយពតវូរាៃសង់គ�ើងគនាះដគេពជងុទាំងពបី�ពតូវរាៃ

សង់គ�ើងគោយមាៃពបោប់ពទគ�ើេ្បីពទវា។គនាះគៅ្ ំណុ្្ គនាលាះពបគហាងខាង

គលើនៃកំគណ្ងទាវា�ពតូវរាៃវាស់យា៉ាងពបុងពបយ័ត្នគ�ើយផ្ទាំងសិលាេួយដ�ល

ពតវូរាៃគៅថា«សិលាពគឹះ»គឺពតូវរាៃកាត់គ�ើេ្បីោក់បិទឲ្យ្ ំទបីតាំងពតឹេពតូវ។

គៅគពលដ�លសិលាពគឹះពតូវរាៃោក់គៅ្ ំទបីតាំងគ�ើយគនាះកំគណ្ងទាវា�គនាះ

អា្ឈ�យា៉ាង�ឹងមាំគោយពុំចាំរា្់មាៃអវបីេកពទគ�ើយ។សូេៃឹកគិតថាគតើៃឹង

មាៃអវបីគកើតគ�ើង្ ំគពាះកគំណ្ងទាវា�គបើសិៃជាសិលាគៃ្ឹះពតូវរាៃ�កគ្ញ។

សូេគបើកគេើលបុពវកថានៃពពះគេ្បី�េ�េៃគ�ើយអាៃកថាខណ្ឌទបីពរាំេួយដ�ល

ចាប់គផ្តើេជាេួយពាក្យ«អំពបីប្ជបីគៃះ...»គៅគពលដ�លអ្នកអាៃកថាខណ្ឌគៃះ

សូេ�កគេើលគោលកា�ណ៍សំខាៃ់បបីយា៉ាងដ�លពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្រាៃបគពងៀៃ

អំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃ។

ពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វដប៊ៃសៃឹរាៃពៃ្យល់បដៃ្ថេគទៀតអំពបី�គបៀបដ�លពពះគេ្បី�

េ�េៃគ�ើ�តួជាសិលាពគឹះនៃសាសនា្ពក�បស់គយើង។គៅគពលអ្នកអាៃកា�

�កពសង់គៃះសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាឬគស្ក្តបីដ្្ងទាំងឡាយដ�លអា្ជួយ

អ្នកឲ្យពិពណ៌នាពរាប់�ល់អ្នក�នទគទៀតអំពបីតួនាទបី�៏សំខាៃ់ដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃ

គ�ើ�តួក្ននុងសាសនា�បស់គយើង។

«វាមាៃ�គបៀបបបីយា៉ាងដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាសិលាពគឹះនៃសាសនា្ពក�បស់

គយើង។វាគឺជាសិលាពគឹះក្ននុងភាពជាសាក្សបី�បស់គយើងអំពបីពពះពគបីស្។វាគឺជា

សិលាពគឹះនៃគោលលទ្ធិ�បស់គយើង។វាគឺជាសិលាពគឹះនៃទបីបនាទាល់។

«ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាសិលាគៃ្ឹះក្ននុងភាពជាសាក្សបី�បស់គយើងអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្

ដ�លពទង់ផ្ទាល់ជា្ ្មពជុងយា៉ាងឯក្ ំគពាះអវបីទាំងអស់ដ�លគយើងគ្វើ។ពពះគេ្បី�

�ិលាពគរឹរះ
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េ�េៃគ្វើជាសាក្សបី្ំគពាះគស្ក្តបីពិត�បស់ពទង់គោយពពះគ្សាតាៃិងគស្ក្តបី្ បាស់

លាស់។...

«ពពះអមាចាស់ពទង់ផ្ទាល់រាៃដ្្ងថាពពះគេ្បី�េ�េៃមាៃៃូវ‘ភាពគពា�គពញនៃ

�ំណឹងល្អនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្’(គ.ៃិងស.20:9)។គនាះេិៃដេៃមាៃៃ័យ

ថាពពះគេ្បី�េ�េៃមាៃពគប់ទាំងកា�បគពងៀៃពគប់ទាំងគោលលទ្ធិដ�លធាលាប់រាៃ

គបើកសដេ្តងគនាះគ�ើយ។ដតផ្នុយគៅវិញវាមាៃៃ័យថាក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃគយើង

ៃឹង�កគ�ើញភាពគពញគលញនៃគោលលទ្ធិទាំងគនាះដ�លរាៃតពេូវសពមាប់

គស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់គយើង។គ�ើយវាពតូវរាៃបគពងៀៃយា៉ាង្ បាស់ៃិងយា៉ាង

សាេ្្ញគេ៉ះលាគ�ើយសូេ្បីដតកូៃគក្មងក៏អា្គ�ៀៃពបី�គបៀបទាំងឡាយនៃគស្ក្តបី

សគ្គ្រះៃិងភាពគលើកតគេ្កើងរាៃដ��។...

«ទបីបំផុតពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាសិលាគៃ្ឹះនៃទបីបនាទាល់។ក៏�ូ្ជាកំគណ្ងទាវា�រាក់

ពសុតគៅគពលសិលាគៃ្ឹះពតូវរាៃ�កគ្ញក៏�ូ្ោនាៃឹងកា�ឈ�គ�ើងឬកា�ធាលាក់

្ុះ�បស់សាសនា្ ពកដ��គឺវាអាពស័យគលើភាពគពញគលញនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ

យា៉ាងគនាះដ��។ខាមាំងសពតូវនៃសាសនា្ពកយល់�ឹងពបីគ�ឿងគៃះយា៉ាង្ បាស់។

គៃះជាគ�តុដ�លពួកវាខំពបឹងយា៉ាងខាលាំងគ�ើេ្បីបគ្ហាញថាពពះគេ្បី�េ�េៃខុស្្គង

�្ិតគបើសិៃជាពពះគេ្បី�គៃះពតូវរាៃគគេិៃឲ្យតនេ្គនាះពយាកា�ីយ៉ដូសបស្ម៊ី្ក៏

ពតវូគគេិៃឲ្យតនេ្យា៉ាង�ូគចានាះដ��។ក៏�ូ្ោនាជាេួយៃឹងកា�ពបកាសពបីកៃូគសា

បពវជិតភាពៃិងវិវ�ណៈៃិងសាសនា្ពកដ�លរាៃសាតា�គ�ើងវិញ�បស់គយើងក៏

�ូគចានាះដ��។ប៉ុដៃ្តគៅក្ននុង�គបៀប�ូ្ោនាគបើសិៃជាពពះគេ្បី�េ�េៃពិត—គ�ើយឥ�ទូវ

េៃុស្សរាប់លាៃនាក់រាៃគ្វើទបីបនាទាល់ថាពួកគគមាៃទបីបនាទាល់នៃពពះវិញ្ញាណថា

ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាកា�ពិតដេៃ—គនាះបុគ្គលគនាះពតូវដតទទួលយកកា�ពបកាស

នៃកា�សាតា�គ�ើងវិញៃិងអវបីៗ ទាំងអស់ដ�លមាៃេកជាេួយៃឹងគេ្បី�គៃះ»(«The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ

1986ទំព�័5–6)។

3. �រូមអានក្ថ្ខែ្ឌទពីពបាំបពីននបុ្ វក្ថ្រប�់ព្រះគម្ពីរមរមនណែល

ចាប់សផ្តើមជាមួយោក្្យថ្«សយើង�រូមអសញ្ើញមនុ�្សទាំងអ�់សៅពគប់

ទិ�ទពី...»ស�ើយ�រូមសារល់អំ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចែរឹងថ្ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជា

ព្រះគម្ពីរ្ ិត។បនាទាប់្ ពីអ្នក្បានអានក្ថ្ខែ្ឌសនរះ�រូមបំស្ញពបសយគសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖មៅមពលមយើងអានពិចា�ណានិង

អធិស្ថានសួ�មោរះពពរះវិញ្ញាណប�ិសុ�្ធនឹង...

ទបីបនាទាល់នៃពពះគេ្បី�េ�េៃពពងឹងទបីបនាទាល់់�បស់ពួកគយើង្ ំគពាះគោលកា�ណ៍

សំខាៃ់ៗនៃ�ំណឹងល្អក៏�ូ្ជាសិលាគៃ្ះពពងឹង�ល់សិលា�នទៗគទៀតនៃ

កំគណ្ងទាវា�គនាះដ��។សូេអាៃកថាខណ្ឌទបីពរាំបួៃនៃបុពវកថាដ�លចាប់គផ្តើេ

ជាេួយៃឹងពាក្យ«អស់អ្នកណ្ដ�លទទួលទបីបនាទាល់�៏ពបគសើ�...»គ�ើយសូេ

គូសបនាទាត់ខាងគពកាេគស្ក្តបីពិតបបីបដៃ្ថេគទៀតដ�លអ្នកៃឹងទទួលទបីបនាទាល់គៅ

គពលអ្នកគ្វើតាេ�ំបូនាមាៃពបីកថាខណ្ឌទបីពរាំបបី។រៅរ្លអ្កអាន្ិចារណា

និងអធិសាឋាន្ ួរអំ្តីត្រះគ្្តីរ្ រ្នរនារះត្រះវិញ្ញាណបរិ្ុ្រ្ធនចឹងរធវែើជាសាកសេតីថ្

ត្រះគ្្តីរ្ រ្នគឺជាត្រះគ្្តីរ្ ិ្រថ្ត្រះរយ្៊ូវគឺជាត្រះតគតី្្ថ្យ៉ូស្ប្៊្មីធគឺ

ជា្ យាការីរប្់ត្រះរេើយថ្សា្នាចតកននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្នន្ ួកបរិ្ុ្រ្ធន្ងៃ

ចុងរតកាយគឺជានគររប្់ត្រះអមាចា្់រៅរលើសផនែតីរនរះ។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់អំ្ពី

មរូលស�តុណែលព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវបានសៅថ្ជា�ិលាពគរឹរះលននសា�នារប�់

សយើង។

ទរីនាទាល់ថេ្ ួក្សាក្្សី

សូេពសនេគិតថាអ្នកគឺជាអ្នកវៃិិ្្័យមានាក់ដ�លកំពុងពយាយាេគ�ើេ្បីយល់�ឹងពបី

គស្ក្តបីពិត្ ំគពាះអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើងក្ននុងជគមាលាះគោយពាក្យសំ�បីេួយ�វាងភាគបី

ទាំងពបី�។គតើវាមាៃតនេ្ប៉ុណ្ណាក្ននុងកា�មាៃសាក្សបីមានាក់្ ំគពាះអវបីដ�លរាៃគកើត

គ�ើង?គតើវាមាៃតនេ្េ�ិមាប៉ុណ្ណាក្ននុងកា�មាៃសាក្សបីជាគព្ើៃ្ ំគពាះអវបីដ�លរាៃ

គកើតគ�ើង?

ពពះអមាចាស់រាៃបគ្ហាញ�ល់សាក្សបីេួយ្ ំៃួៃៃូវផ្ទាំងមាសទាំងឡាយដ�ល

យូ៉ដសបស៊្មី្រាៃបកដពបជាពពះគេ្បី�េ�េៃ។សូេអាៃ«ទបីបនាទាល់នៃពួក

សាក្សបីបបីនាក់»សូេគូស្ ំណំ្ឃ្លាបបីឬបួៃដ�លពួកគគរាៃគពបើក្ននុងកា�ដ្្ង

ទបីបនាទាល់្ ំគពាះផ្ទាំងទាំឡាយៃិងកា�នាំេកៃូវពពះគេ្បី�េ�េៃ។បនាទាប់េក

អាៃ«ទបីបនាទាល់នៃពួកសាក្សបីពរាំបបីនាក់»។្ូ�កត់សំោល់ពបីភាពខុសោនា្ ំគពាះ

បទពគិសា្ៃ៍ទាំងឡាយ�បស់េៃុស្សពបី�ពកុេដ�លរាៃបគ្ហាញគៅក្ននុងតារាង

ខាងគពកាេ។

សាក្្សីរីនាក្់ សាក្្សី្រាំរីនាក់្

1. សទវតារានាក្់បានបង្ហាញែល់

្ួក្សគនរូវផ្ទាំងទាំងឡាយយរូរីម

និងធរូមពីមពបដាប់បាំងពទរូង

លពីអា�រូណានិងដាវរប�់

ឡាបាន់។

1. យ៉រូណ�ប�៊្មីធបានបង្ហាញ្ ួក្សគនរូវ

ផ្ទាំងទាំងឡាយ។

2. �សម្ងននព្រះអរាចា�់បានណ្្ង

ពបាប់អំ្ ពីសទវភា្ននបញ្ពីពបវត្តិ

សនរះ។

2. ្ួក្សគបានកាន់(«សលើក្»)

ផ្ទាំងរា�។

5. �រូមស្្ើយនរឹង�ំនួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់ណែលពតរូវរានសាក្្សពីែនទសទៀតចំសោរះផ្ទាំង

រា�ទាំងសនរះសែើម្ពីបញ្ជាក្់បណនថែមចំសោរះយ៉រូណ�ប�៊្មីធ?

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

ទពីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្ណែលទាក់្ទងនរឹងព្រះគម្ពីរមរមនយ៉រូណ�ប�៊្មីធ

ស�ើយនិងែំែរឹងល្អននព្រះយ�៊រូវពគពី�្ណែលបានសាតារស�ើងវិញ។សបើ�ិនអ្នក្រាន

អារម្មែ៍ថ្អ្នក្មិនទាន់រានទពីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនសៅស�ើយ�រូម�រស�រ្ ពីអវពីណែលអ្នក្នរឹង

សធវើសែើម្ពីអ្ិវឌ្ឍទពីបនាទាល់សលើព្រះគម្ពីរមរមនសៅឆ្នាំសនរះ។សែើម្ពី្ ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្

�រូមណចក្ចាយអារម្មែ៍រប�់អ្នក្អំ្ពីអវពីណែលអ្នក្បាន�រស�រជាមួយឪ្ុក្ឬរាតាយឬ

�រាជកិ្ពគួសារឬមិត្្ត ក្្តិរប�់អ្នក្។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាមេម�ៀនមចញពីឯកស្�បុព្វកថាមៅក្ញងពពរះគេ្ី�េ�េន»ម�ើយបានបញ្ចប់

វាមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

អូលីបវើរបៅប�ើរី ោវ�ិវិតបមើររា៉ាទេិហារីស

ពបធានប៊យែ៍ស�ផ្ក្ក្ឺននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្ែប់្ ពីរនាក្់បានបសពងៀនអំ្ពី

រសបៀបណែលសយើងអាចអ្ិវឌ្ឍន៍ទពីបនាទាល់

សដាយការណចក្ចាយទពីបនាទាល់ជាមួយ

អ្នក្ែនទ៖

«ទពីបនាទាល់មួយពតរូវបាន�កម�ើញគឺ

មៅមពលនដលមយើងន្លែងទពីបនាទាល់សនារះ

ឯង!...

«វាគឺជាអវពីមួយសែើម្ពីទទួលបានសាក្្សពី

មួយមក្្ ពីអវពីណែលបានអានឬ្ ពីអវពីណែល

អ្នក្សផ្សងសទៀតបាននិយយស�ើយសនារះ

ជាការចាប់សផ្តើមែ៏ចាំបាច់មួយ។វាគឺជា

សរឿងសផ្សងសទៀតសែើម្ពីរានព្រះវិញ្ញាែ

បញ្ជាក្់សៅក្្ននុងែួងចិត្តអ្នក្ថ្អវពីណែលអ្ក

បានសធវើទពីបនាទាល់សនារះគឺ្ ិត»(« The 
Candle of the Lord»Ensignណខ
មក្រាឆ្នាំ1983ទំ្ ័រ54–55)។

ការអភិវឌ្ឍន៍ទពីបន្ទាល់មួយ
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ស�ចក្្តពី�សងខេបនន

ព្រះគម្ពីរមរមន
បសចក្្ីបផ្ើម

ពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្រាៃគ�ៀបរាប់អំពបីពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយជុំវិញកា�នាំេក

គៅពពះគេ្បី�េ�េៃ។តាេកា�សិកសាអំពបី�ំគណើ�គ�ឿង�បស់គលាកគនាះទបីបនាទាល់

�បស់អ្នក្ ំគពាះកា�គៅជាពយាកា�ី�បស់គលាកៃិង្ ំគពាះតួនាទបី�៏គទវភាព�បស់

ពពះគេ្បី�េ�េៃក្ននុងកា�សាតា�គ�ើង

វិញនៃភាពគពញគលញនៃ�ំណឹង

ល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្អា្កាៃ់ដត

�ឹងមាំ។គេគ�ៀៃគៃះក៏ៃឹងជួយអ្នក

ឲ្យកាៃ់ដតសារល់អំពបី�គបៀបដ�ល

ពពះគេ្បី�េ�េៃពតូវរាៃស�គស�

តាំងពបីបុរាណេក។ពយាកា�ីេ�េៃ

ៃិងេ�៉ូនណរាៃគ្វើទបីបនាទាល់អំពបី

កា��ឹកនាំ�បស់ពពះអមាចាស់គៅពោ

ដ�លពួកគគរាៃស�គស�ៃិង្ង

ពកងៃូវកា�ស�គស�ទាំងឡាយនៃ

ពួកពយាកា�ី�នទជាគព្ើៃគទៀតគៅគលើ

ផ្ទាំងមាស។គៅគពលអ្នកសកិសា

សូេ�កគេើលភស្តនុតាងនៃកា�្ូល�ួេ

�បស់ពពះអមាចាស់ក្ននុងកា�ពាំនាេំកៃូវ

ពពះគេ្បី�េ�េៃៃិង�កគេើលតួនាទបី

នៃពពះគេ្បី�េ�េៃអា្ផ្តល់ឲ្យគ�ើេ្បី

�ឹកនាំជបីវិត�បស់អ្នក។

«ទរីនាទាល់ររស់្ យាការីយ៉ាូដសរស៊្មមីធ»

គតើអ្នកៃឹងគ្្ើយសំណួ�គៃះគោយ�គបៀបណ្«គតើសាសនា្ពក�បស់អ្នកទទួល

រាៃពពះគេ្បី�េ�េៃគោយ�គបៀបណ្?»

«ទបីបនាទាល់នៃពយាកា�ីយ៉ូដសបស៊្មី្»ដ�លមាៃគៅក្ននុងឯកសា�បុពវកថាគៅទំព�័

�ំបូងនៃពពះគេ្បី�េ�េៃដ�លមាៃកា��កពសង់គ្ញពបីយូ៉ដសបស៊្មី្—ពបវត្តិគៅក្ននុង

ពពះគេ្បី�េុកាតា�៏មាៃតនេ្េ�ិមា។វាគ�ៀបរាប់អំពបីកា�នាំេកៃូវពពះគេ្បី�េ�េៃដ�ល

ជាពាក្យសំ�បី�បស់ពយាកា�ីផ្ទាល់។អ្នកពតូវរាៃគលើកទឹក្ិត្តឲ្យអាៃ�ំគណើ�គ�ឿង

ទាំងេូល�បស់គលាកពបីយូ៉ដសបស៊្មី្—ពបវត្តិគៅអំ�នុងគពលនៃកា�សិកសាពពះគេ្បី�

ពបចាំន្ងៃ�បស់អ្នក។

ពបីគពពាះដត«ទបីបនាទាល់នៃពយាកា�ីយ៉ូដសបស៊្មី្»េិៃរាៃោក់ប្្ចទូលខ

គេ្បី�ជាគលខគនាះគេគ�ៀៃគឺសំគៅគៅគលើពពះគេ្បី�យ៉ដូសបស៊្មី្—ពបវត្តិ

គ�ើេ្បីផ្តល់កា�គ្យពសួលសពមាប់អ្នកគ�ើេ្បីដសវង�កកិ ្្ចកា�ោក់ឲ្យអាៃ។

គៅគពលអ្នកសិកសាទបីបនាទាល់�បស់ពយាកា�ីយូ៉ដសបសូេ�កគេើលភស្តនុតាងដ�លថា

ត្រះគ្្តីរ្ រ្នរាននាំ្ករោយត្រះរចសាតាននត្រះ។

ទាំងពបី�។គតើវាមាៃតនេ្ប៉ុណ្ណាក្ននុងកា�មាៃសាក្សបីមានាក់្ ំគពាះអវបីដ�លរាៃគកើត

គ�ើង?គតើវាមាៃតនេ្េ�ិមាប៉ុណ្ណាក្ននុងកា�មាៃសាក្សបីជាគព្ើៃ្ ំគពាះអវបីដ�លរាៃ

គកើតគ�ើង?

ពពះអមាចាស់រាៃបគ្ហាញ�ល់សាក្សបីេួយ្ ំៃួៃៃូវផ្ទាំងមាសទាំងឡាយដ�ល

យូ៉ដសបស៊្មី្រាៃបកដពបជាពពះគេ្បី�េ�េៃ។សូេអាៃ«ទបីបនាទាល់នៃពួក

សាក្សបីបបីនាក់»សូេគូស្ ំណ្ំឃ្លាបបីឬបួៃដ�លពួកគគរាៃគពបើក្ននុងកា�ដ្្ង

ទបីបនាទាល់្ ំគពាះផ្ទាំងទាំឡាយៃិងកា�នាំេកៃូវពពះគេ្បី�េ�េៃ។បនាទាប់េក

អាៃ«ទបីបនាទាល់នៃពួកសាក្សបីពរាំបបីនាក់»។្ូ�កត់សំោល់ពបីភាពខុសោនា្ ំគពាះ

បទពិគសា្ៃ៍ទាំងឡាយ�បស់េៃុស្សពបី�ពកុេដ�លរាៃបគ្ហាញគៅក្ននុងតារាង

ខាងគពកាេ។

សាក្្សីរីនាក្់ សាក្្សី្រាំរីនាក្់

1. សទវតារានាក្់បានបង្ហាញែល់

្ួក្សគនរូវផ្ទាំងទាំងឡាយយរូរីម

និងធរូមពីមពបដាប់បាំងពទរូង

លពីអា�រូណានិងដាវរប�់

ឡាបាន់។

1. យ៉រូណ�ប�៊្មីធបានបង្ហាញ្ ួក្សគនរូវ

ផ្ទាំងទាំងឡាយ។

2. �សម្ងននព្រះអរាចា�់បានណ្្ង

ពបាប់អំ្ពីសទវភា្ននបញ្ពីពបវត្តិ

សនរះ។

2. ្ួក្សគបានកាន់(«សលើក្»)

ផ្ទាំងរា�។

5. �រូមស្្ើយនរឹង�ំនួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់ណែលពតរូវរានសាក្្សពីែនទសទៀតចំសោរះផ្ទាំង

រា�ទាំងសនរះសែើម្ពីបញ្ជាក្់បណនថែមចំសោរះយ៉រូណ�ប�៊្មីធ?

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

ទពីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្ណែលទាក្់ទងនរឹងព្រះគម្ពីរមរមនយ៉រូណ�ប�៊្មីធ

ស�ើយនិងែំែរឹងល្អននព្រះយ�៊រូវពគពី�្ណែលបានសាតារស�ើងវិញ។សបើ�ិនអ្នក្រាន

អារម្មែ៍ថ្អ្នក្មិនទាន់រានទពីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនសៅស�ើយ�រូម�រស�រ្ ពីអវពីណែលអ្នក្នរឹង

សធវើសែើម្ពីអ្ិវឌ្ឍទពីបនាទាល់សលើព្រះគម្ពីរមរមនសៅឆ្នាំសនរះ។សែើម្ពី្ ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្

�រូមណចក្ចាយអារម្មែ៍រប�់អ្នក្អំ្ពីអវពីណែលអ្នក្បាន�រស�រជាមួយឪ្ុក្ឬរាតាយឬ

�រាជិក្ពគួសារឬមិត្ត្ក្្តិរប�់អ្នក្។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសាមេម�ៀនមចញពីឯកស្�បុព្វកថាមៅក្ញងពពរះគេ្ី�េ�េន»ម�ើយបានបញ្ចប់

វាមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

អូលីបវើរបៅប�ើរី ោវិ�វិតបមើររា៉ាទិេហារីស

ពបធានប៊យែ៍ស�ផ្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្ែប់្ ពីរនាក់្បានបសពងៀនអំ្ពី

រសបៀបណែលសយើងអាចអ្ិវឌ្ឍន៍ទពីបនាទាល់

សដាយការណចក្ចាយទពីបនាទាល់ជាមួយ

អ្នក្ែនទ៖

«ទពីបនាទាល់មួយពតរូវបាន�កម�ើញគឺ

មៅមពលនដលមយើងន្លែងទពីបនាទាល់សនារះ

ឯង!...

«វាគឺជាអវពីមួយសែើម ព្ីទទួលបានសាក្្សពី

មួយមក្្ ពីអវពីណែលបានអានឬ្ ពីអវពីណែល

អ្នក្សផ្សងសទៀតបាននយិយស�ើយសនារះ

ជាការចាប់សផ្តើមែ៏ចាំបាច់មួយ។វាគឺជា

សរឿងសផ្សងសទៀតសែើម ព្ីរានព្រះវិញ្ញាែ

បញ្ជាក្់សៅក្្ននុងែួងចិត្តអ្នក្ថ្អវពីណែលអ្ក

បានសធវើទពីបនាទាល់សនារះគឺ្ ិត»(« The 
Candle of the Lord»Ensignណខ
មក្រាឆ្នាំ1983ទំ្័រ54–55)។

ការអភិវឌ្ឍន៍ទពីបន្ទាល់មួយ

សូេអាៃយូ៉ដសបស៊្មី្—ពបវត្តិ1:29–35,42–43គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ខាងគពកាេ

ព័ត៌មាៃលំអិតនៃកា�យាងេក�បស់េ�៉ូនណជួបជាេួយៃឹងយូ៉ដសបស៊្មី្ដ�លអ្នក

ៃឹងគលើកគ�ើងគបើសិៃអ្នកៃឹងពៃ្យល់ពពតឹ្តិកា�ណ៍ទាំងគៃះគៅកាៃ់េៃុស្សគផ្សង

គទៀត។គៅក្ននុងយូ៉ដសបស៊្មី្—ពបវត្តិ1:34គតើេ�៉ូនណរាៃៃិយាយអំពបីអវបីដ�លមាៃ

គៅគលើផ្ទាំងមាស?

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរទាំងសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើរានអវពី្ ពីយ៉រូណ�ប�៊្មីធ—ពបវត្តិ1:29–35,42–43ណែលអ្នក្

ចង់បង្ហាញពបាប់សបើ�ិនជាអ្នក្នរឹងណចក្ចាយែំសែើរសរឿងសនរះជាមួយមន�ុ្សសផ្សង

សទៀត?សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់ចសំោរះអ្នក្?

2. �រូមអានយ៉រូណ�ប�៊្មីធ—ពបវត្តិ1:51–54និងក្ត់ពតាគំនិតរប�់អ្នក្

ចំសោរះ�ំែួរទាំងសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖សតើយ៉រូណ�ប�៊្មីធបានសរៀនអវពីខរ្ះអ�ំនុងស្លការសៅជួបជាសរៀងរាល់ឆ្នាំរប�់សលាក្

ជាមួយសទវតាមរ៉រូនែ?សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់�ពរាប់យ៉រូណ�បសែើម ព្ីរាន

រយៈស្លបួនឆ្នាំសនរះ�ពរាប់ការណែនាំ្ ពីមុនទទួលបាននិងបក្ណពបផ្ទាំងទាំងឡាយ?

គពកាយពបីកា�គ�ៀប្ំៃិងកា�ដណនាំអស់េួយ�យៈគនាះយូ៉ដសបស៊្មី្ពតូវរាៃ

ពបទាៃឲ្យៃូវផ្ទាំងទាំងឡាយគៅឆ្នាំ1827ៃិងកា�ទទួលខុសពតូវគ�ើេ្បីបកដពបផ្ទាំង

ទាំងគនាះគោយអំគណ្យទាៃៃិងពពះគ្សាតានៃពពះ។សូេអាៃយូ៉ដសបស៊្មី្—

ពបវត្តិ1:59–60ៃិងសូេបគ្ហាញៃូវកា�បញ្ជាេួយដ�លគលាកពតវូរាៃពបគល់ឲ្យ

ពាក់ពៃ័្ធគៅៃឹងផ្ទាំងមាសទាំងឡាយ។

«ការ្ េ្យល់សបងខេរមួយអំ្ី្្ះគម្ីរមរមេ»

គ�ើេ្បីយល់អំពបី�គបៀបដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃពតវូរាៃគ�ៀប្ ំសេូអាៃ«កា�

ពៃ្យល់សគងខេបេួយអំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃ»ដ�លមាៃគៅបនាទាប់ពបី«ទបីបនាទាល់នៃ

ពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្»។សេូគពបៀបគ្ៀបពបីអវបីដ�លអ្នករាៃអាៃជាេួយៃិងកា�

បគ្ហាញជា�ូបភាពដ�លមាៃគៅ្ ុងគេគ�ៀៃគៃះដ�លបគ្ហាញអំពបី�គបៀបដ�លដផ្នក

ផ្ទាំងគផ្សងៗពតូវរាៃផ្គនុំប្្ចទូលោនាគ�ើេ្បីបគង្កើតជាប្ជបីពបវត្តិនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ។

បុគ្គលជាគព្ើៃរាៃបគពេើជាអ្នកដ្�កសាប្ជបីពបវត្តិគៃះគៅអំ�នុងគពលនៃ

ពបវត្តិសាពស្ត�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វៃិងពួកសាសៃ៍គលេិៃគោយចាប់គផ្តើេ

ជាេួយគលាកលបីន�គ�ើយដ�លប្្ចប់1000ឆ្នាំគពកាយេកជាេួយេ�េៃៃិង

កូៃ�បស់គលាកេ�៉ូនណដ�លជាពយាកា�ីៃិងអ្នកពបវត្តិសាពស្ត។េ�េៃពតូវរាៃ

�ឹកនាំគោយពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីសគងខេបកា�ស�គស�ទាំងឡាយនៃពួកពយាកា�ីបុរាណ

ទាំងគៃះគ�ើយៃឹងពបវត្តិសាពស្ត1000ឆ្នាំនៃពបជាជៃ�បស់គលាក។កា�សគងខេប

�បស់គលាកពតវូរាៃកត់ពតាគៅគលើផ្ទាំងេ�េៃដ�លពតូវរាៃគគសារល់ថាជាផ្ទាំង

មាស។គពកាយពបីកា�សាលាប់�បស់េ�េៃកូៃពបុស�បស់គលាកគឺេ�៉ូនណរាៃប្្ចប់

ប្ជបីពបវត្តិគ�ើយផ្ទាំងទាំងឡាយពតូវរាៃលាក់ទុក��ូត�ល់គពលដ�លវាពតូវរាៃ

ពបគល់ឲ្យពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្។

គ�គលេិៃ3:13–15គឺជាវគ្គគេ្បី�េួយនៃវគ្គគេ្បី�េួយ្ ំៃួៃដ�លេ�េៃរាៃគ�ៀបរាប់

គពលដ�លរាៃសគងខេបពបីប្ជបីសាសៃ៍ៃបីន�វ។គៅគពលអ្នកអាៃគេ្បី�គៃះសូេ

កត់្ំណ្ំថាមាៃកា�ស�គស�គព ើ្ៃជាងេ�េៃៃិងេ�៉ូនណដ�លអា្ស�គស

ប្្ចទូលគៅគលើផ្ទាំងមាសទាំងឡាយ។

សូេអាៃពាក្យសំ�បីនៃេ�េៃ1:9ៃិងេ�េៃ8:34–35។សេូផ្ត់ពណ៌គលើពាក្យ

ឬឃ្លាសំខាៃ់ៗ ដ�លពិពណ៌នាអំពបី�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់រាៃជួយៃិង�ឹកនាំ

េ�េៃៃិងេ�៉ូនណគៅគពលពួកគគ្ ងពកងកំណតព់តាពពះគេ្បី�េ�េៃ។

3. ចរូរស្្ើយ�ំែួរសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ត់ពតាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖សបើ�ិនអ្នក្ជាមរមនឬមរ៉រូនែស�ើយរានទំនួលខ�ុពតរូវសែើម្ពី

សពជើ�សរើ�ការ�រស�រមួយននការ�រស�រទាំងឡាយរប�់្ ួក្្ យាការីជាសពចើនសែើម ព្ីដាក្់
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បញ្ចដូលជាបញ្ពីណតមួយសតើអ្នក្នរឹង�សពមចចិត្តសដាយរសបៀបណាសែើម ព្ីែរឹងថ្ពតរូវបញ្ចដូល

ការ�រស�រមួយណាក្្ននុងការ�សងខេបរប�់អ្នក្?

តាេ�យៈខគេ្បី�ទាំងគៃះគយើងអា្យល់គ�ើញថាអ្ក្ ររ្រទាំងឡាយក្ទុងត្រះ

គ្្តីរ្ រ្នរានរ្ើលរ�ើញ្ ្័យរប្់រយើងរេើយ្ ររ្រនូវអវែតីសែលមាន

តបរោជន៍បំផ្ុរ្ តមាប់រយើង។អ្នកគ�ួដតស�គស�ទុកកា�ណ៍គៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នកឲ្យគៅដក្�ៃឹងេ�េៃ8:35។

ពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វដប៊ៃសៃឹរាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ថាពពះគេ្បី�េ�េៃ«ពតូវរាៃ

ស�គស�គ�ើងសពមាប់េៃុស្សគៅសេ័យ�បស់គយើង»ៃិងរាៃពៃ្យល់អំពបី�គបៀប

នៃកា��ឹងគ�ឿងគៃះអា្ជួយគយើងគៅគពលគយើងសិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃ៖

«ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វពុធំាលាប់មាៃពពះគេ្បី�គៃះគ�ើយពួកសាសៃ៍គលេិៃពបីជំនាៃ់

បុរាណក៏ោមាៃដ��។វាសំខាៃ់សពមាប់គយើង។េ�េៃរាៃស�គស�ជិត្ ុងប ្្ចប់

នៃសេ័យ្ ំ�ុង្ គពេើៃនៃសាសៃ៍ៃបីន�វ។គពកាេកា�បំផុតគំៃិតនៃពពះជាអ្នក

ដ�លគ�ើញពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់តាំងពបីកា��ំបូងេកគលាករាៃសគងខេបៃូវប្ជបី

កា�គពជើសគ�ើសគ�ឿងពាក្យគព្ៃ៍ៃិងគ�តុកា�ណ៍ជាគព ើ្ៃដ�លរាៃកត់ជាគព្ើៃ

សតវត្សដ�លអា្ជាជៃួំយ�៏ខាលាំងបំផុត្ ំគពាះគយើង។...

«គបើសិៃជាពួកគលាករាៃគ�ើញសេ័យ�បស់គយើងៃិងរាៃគពជើសគ�ើសកា�ណ៍

ទាំងគនាះដ�លអា្មាៃតនេ្អសាចា�្យបំផុត�ល់គយើងគតើគនាះេិៃដេៃជា�គបៀប

ដ�លគយើងគួ�ដតសិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃដ��ឬគទអបី?គយើងគួ�ដតសួ�ខ្លួៃឯងជាញឹក

ញាប់ថា‘គ�តុអវបីរាៃជាពពះអមាចាស់បំផុសគំៃិតេ�េៃ(ឬេ�៉ូនណឬអាលមា៉ា)ឲ្យ

ប្្ចទូលកា�ណ៍គនាះក្ននុងប្ជបី�បស់គលាក?គតើគេគ�ៀៃអវបីដ�លខ្នុំអា្គ�ៀៃពបីកា�ណ៍

គនាះគ�ើេ្បីជួយខ្នុំឲ្យ�ស់គៅក្ននុងគពលប្្ចនុប្ៃ្នៃិងជំនាៃ់គៃះរាៃ?’»(«ពពះគេ្បី�

េ�េៃ—គឺជាសិលាពគឹះនៃសាសនា�បស់គយើង»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1986ទំព័�

6)។

កា�សួ�សំណួ�ដបបគៃះគៅគពលអ្នកសិកសាវាៃឹងជួយអ្នកឲ្យ�កគ�ើញ

គោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិទាំងឡាយដ�លពពះអមាចាស់រាៃ�ឹងគ�ើយថាៃឹង

កាលាយជាជំៃួយ�៏េ�ិមាបំផុតសពមាប់ជបីវិត�បស់អ្នក។

សូេគិតអំពបីជបីវិត�បស់អ្នកគៅគពលគៃះ។សូេស្ជឹងគិត�ល់បញ្ហាទាំងឡាយ

ដ�លអ្នកមាៃឬសាថាៃភាពទាំងឡាយដ�លអ្នកកំពុងពបឈ�េុខគ�ើយថាអ្នក្ ង់

ទទួលកា��ឹកនាំពបីពពះ។សូេស�គស�បញ្ហាឬសាថាៃភាពទាំងគនាះរាៃេួយឬពបី�

គៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុផ្ទាល់�បស់អ្នក(មិនតមនគៅក្ននុងគសៀវគៅកត់ពតា

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នកដ�លអ្នកបគ្ហាញ�ល់ពគូ�បស់អ្នកគនាះគទ)។អ�ំនុង

គពលកា�សិកសានៃពពះគេ្បី�េ�េៃ�បស់អ្នកគៅន្ងៃៃិេួយៗសូេ�កគេើលគោលលទ្ធិ

ដ�លផ្តល់ៃូវកា�ដណនាំៃិងកា�ទូនាមាៃដ�លទាក់ទងៃឹងសាថាៃភាពទាំងគៃះ។

ទាក់ទងៃឹងកា�សិកសាពពះគេ្បី�ពបចានំ្ងៃពបធាៃ�្គ��ុៃប៊ី

�ិុងគ្បីរាៃមាៃពបសាសៃ៍៖«អ្នកពបដ�លជាគិតថាអ្នកមាៃ

កា��វល់ណ្ស់។កា�្ ំណ្យគពល�ប់ឬ�ប់ពរាំនាទបីក្ននុង

េួយន្ងៃក្ននុងកា�សិកសា�ពពះគេ្បី�គ�ើយជាពិគសសសិកសា

ពពះគេ្បី�េ�េៃអា្ផ្តល់ឲ្យអ្នកៃូវកា�យល់�ឹង�៏ល្អបំផុតអំពបី

គស្ក្តបីពិត�៏គៅអស់កល្ដ�លពតូវរាៃ�កសាទុកគោយពពះ

គ្សាតានៃពពះសពមាប់ជាព�ជ័យនៃកៃូគៅ�បស់ពទង់។គៅគពលអ្នកអាៃ...គនាះ

អ្នកកាៃ់ដតខិតគៅជិតពទង់ដ�លជាអង្គៃិពៃ្ធនៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់គយើង»(Rise 
to the Stature of the Divine within You»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1989ទំព័�

97)។

4. �រូម�ញ្រឹងគិតថ្សតើអ្នក្នរឹងបសងកើតសគាលសៅអវពីណែលនរឹងជួយអ្នក្ឲ្យ

ទទួលបានផលសពចើនជាង្ ពីការអានព្រះគម្ពីរមរមនសៅឆ្នាំសនរះ។�រូមក្ត់ទុក្

សគាលសៅរប�់អ្នក្សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។អ្នក្អាច

នរឹងបសងកើតស្លជាសទៀងទាត់មួយសែើម្ពីវាយតនម្ការរីក្ចសពមើនរប�់អ្នក្។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាមេម�ៀនអុំពី«មសចក្ីសមងខេបននពពរះគេ្ី�េ�េន»ម�ើយបានបញ្ចប់វាមៅ

(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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ពប្្មួយចំនួន�ពរាប់ផ្ទាំងទាំងឡាយរប�់មរមន ផ្ទាំងទាំងឡាយរប�់មរមនពតរូវបានពបគល់ឲ្យ្ យាការីយ៉រូណ�ប�្ម៊ីធ

ផ្ទាំងទាំងឡាយនិងទំន្ក់ទំនងននផ្ទាំងទាំងសន្រះសៅនឹងព្រះគម្ពីរមរមនដែលបានសបារះ្ ុម្

េីថេ្ទី1

េីថេ្ទី2

យ៉ាក្រុរ

បអេុស

យ៉ារ៉រុម

បអាមថេ

លីថេ

ម៉ាូសាយ

អាលរា៉ា

បេបលមេិ

េីថេ្ទី3

េីថេ្ទី4

មរមេ1–7

ផ្ទាំងតូចៗរប�់នពីនេវៃ

ផ្ទាំងធំរប�់នពីនេវៃ

ផ្ទាំងទាំងឡាយ

រប�់សអសធើរ

ផ្ទាំងលង្ិន

ដែលរាេោក្់រញ្ចចូលបោយ្ រុំរាេសបងខេរ

ការ្ េ្យល់ររស់មរមេស្រារ់ការ

ោក្់រញ្ចចូលផ្ទាំងតូចៗររស់េីថេ្

្តូវរាេសបងខេរបោយមរមេ

ការរញ្ចរ់ររស់មរ៉ថូេថេបសៀវបៅ

ររស់ឪ្រុក្បលាក្

្តូវរាេសបងខេរបោយមរ៉ថូេ

ការសរបសរទាំងឡាយររស់មរ៉ូថេរួម

រាេទាំងចេំងបជើងទំ្ ័រ

បសចក្្ីែក្្សង់ជាប្ចើេ្ ីផ្ទាំង

ទាំងបេះរគ្ហាញឲ្យបឃើញបៅក្្នុង

្្ះគម្ីរមរមេ

ផ្ទាំងទាំងឡាយរប�់មរមន(ផ្ទាំងមា�)

គម្ីរររស់លីថេ្

(ដផ្ក្មួយថេការសបងខេរររស់មរមេ

ការរក្ដ្រ116ទំ្ ័រ្តូវរាេបធ្ើ

ឲ្យរាត់បោយរា៉ាទីេហារីស)

េីថេ្ទី1រេូតែល់បអាមថេ

ោក្្យសែំីថេមរមេ

មរមេ8–9

បអបធើរ

មរ៉ូថេ

ដផ្ក្ដែល្តវូរាេរិទភាជារ់

ម៉ាូសាយរេូតែល់មរមេជំ្ូក្7

* កាលបរិសចទ្ទាំងឡាយតំណាងឲ្យអ�ំនុងស្លសវលាបា៉ានស់ាមនសៅក្្ននុងផ្ទាំងនិមួយៗ។

† វាមិនពតរូវបានែរឹងចបា�់ថ្សតើ្ យាការីសអសធើរបានបញ្ចប់បញ្ពីសនរះសៅស្លណាសនារះសទប៉ុណន្តវាទំនងជា

ស្លណាមួយចសនាលរះឆ្នាំ589ម.គ.�.និងឆ្នាំ131ម.គ.�.
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បសចកី្្បផ្ើម

េីថេ្ទី1
សតើសេតុអវៃពីពតូវ�ិកសាព្រះគម្ពីរសនរះ?
សៅស្លអ្នក្�ិក្សានពីន�វទពី1អ្នក្នរឹងរក្ស�ើញថ្«ស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណាែ៏ទន់្្ន់

ទាំងឡាយននព្រះអរាចា�់រានមក្សលើជនទាំងអ�់ណាណែលព្រះបានសរើ�សដាយសារ

ស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់សគសែើម ព្ីសធវើឲ្យ្ ួក្សគខាលំង្ រូណក្»(នពីន�វទពី1:20)។ជាឧទា�រែ៍

អ្នក្នរឹងស�ើញនរូវរសបៀបណែលព្រះបានជួយនពីន�វឲ្យទទួលបានផ្ទាំងលង្ិនសែើម្ពី

ឲ្យពគសួាររប�់គាត់អាចរានព្រះគម្ពីរនិងរសបៀបណែលព្រះបាន�សង្ង្ររះនពីន�វឲ្យរួច្ ពី

ការគំរាមគំណ�ងទាំងឡាយសលើររូបកាយសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់គាត់និងរសបៀបណែលព្រះបាន

�សង្ង្ររះសលាក្លពីន�និងពបជាជនរប�់សលាក្្ ពីសពគារះអែំត់អត់សៅក្្ននុងទពីរសហាសាថាន

និងការបំផ្ិចបំផ្លញសៅតាមទរឹក្�មុពទសដាយបានសដារះណលង្ ួក្សគឲ្យរាន�ុវតថែិភា្

រ�រូតសៅែល់ណែនែពី�នយា។

សលាក្លពីន�និងពបជាជនរប�់សលាក្បាន្ ្ក្់នរូវស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណានិងជំនួយ

រប�់ព្រះសៅស្ល្ ួក្សគកាន់តាមព្រះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ។សលាក្លពីន�និងនពីន�វ

បានណ�វងរក្ការែរឹក្នាំ្ ពីព្រះស�ើយបានទទួលការែរឹក្នាំតាមរយៈព្រះគម្ពីរការ�ុបិន្ត

ការនិមិត្តទាំងឡាយនិងលពីអា�រូណា។នពីន�វបានទទួលនិងបានក្ត់ពតានរូវការ

និមិត្តមួយ�្តពីអំ្ពីពបវត្តិណផនែពីសនរះណែលបានបង្ហាញែល់សលាក្នរូវព្រះសចសាតាននការពជាប

ែរឹងទាំងអ�់រប�់ព្រះ។តាមរយៈការនិមិត្តទាំងឡាយនពីន�វបានស�ើញ្ ិធពីបុែ្យ

ពជមុជទរឹក្ក្ិច្ចការបសពមើការឆ្រាងរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្នាស្លអនាគត។

សៅស្លអ្នក្�ិក្សា្ ពីបទ្ិសសាធន៍ទាំងឡាយរប�់នពីន�វនិងសលាក្លពីន�សៅក្្ននុង

ព្រះគម្ពីរសនរះសនារះអ្នក្អាចសរៀនអំ្ពីរសបៀបសែើម្ពីណ�វងរក្និងទទួល្ រជ័យ្ ពីឋាន�ួគ៌

សៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្។

សតើនរណា�រស�រព្រះគម្ពីរសនរះ?
នពីន�វជាក្រូនរប�់សលាក្លពីន�វបាន�រស�រព្រះគម្ពីរសនរះក្្ននុងការសគារ្តាមការបញ្ជា

រប�់ព្រះអរាចា�់ណែលថ្សលាក្ពតរូវណតរក្សាបញ្ពីពបវត្តិននពបជាជនរប�់សលាក្។នពីន�វ

ទំនងជាសក្ើតសៅក្្ននុងពក្ុងសយររូសា�ិមឬសៅណក្្រសនារះ។សលាក្រ�់សៅទពីសនារះអ�ំនុង

ស្លកិ្ច្ចការបសពមើរប�់្ យាការីសយសររានិងរជ្កាលរប�់ស�្តចស�សែគា។

នពីន�វបានណ�វងរក្សាក្្សពីផ្ទាល់ខ្លួនសលាក្្ ពីោក្្យ�ម្តពីរប�់ឪ្ុក្សលាក្ណែលទាក់្ទង

សៅនរឹងការបំផ្ិចបំផ្លញននពក្ងុសយររូសា�ិមនិងជាការចាំបាច់ណែលពគសួាររប�់

្ួក្សលាក្ពតរូវចាក្សចញ។សៅស្លណែលសលាក្បន្តណ�វងរក្និងសធវើតាមោក្្យទរូនាមន

រប�់ព្រះអរាចា�់សនារះនពីន�វបានកាលយជាឧបក្រែ៍សៅក្្ននុងព្រះ��្តរប�់ព្រះ។សលាក្

បានសគារ្តាមសដាយពត�ប់សៅកាន់ពក្ុងសយររូសា�ិមវិញជាមួយនរឹងបងពបុ�ៗរប�់

គាត់ចំនួន្ ពីរសលើក្—សលើក្ទពីមួយគឺសែើម ព្ីសៅយក្ផ្ទាំងលង្ិនស�ើយសពកាយមក្គឺ

សែើម ព្ីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលពគួសារអ៊ី�រា៉ាណអលឲ្យចរូលរួមសៅជាមួយពគួសាររប�់សលាក្លពីន�

សៅទពីរសហាសាថាន។សដាយរានជំនួយ្ ពីព្រះអរាចា�់នពីន�វបាន�ង់�ំសៅមួយសែើម ព្ី

យក្ពគួសាររប�់សលាក្និងអ្នក្ែនទសទៀត្ង្កាត់�មុពទសៅកាន់ណែនែពី�នយា។

សៅស្លណែលសលាក្លពីន�បានសាលប់សៅនពីន�វបានកាលយជាអ្នក្ែរឹក្នាំរានាក់្សលើពបជាជន

រប�់សលាក្។

សតើព្រះគម្ពីរសនរះពតវូបាន�រស�រសៅស្លណានិងសៅកដនលែង

ណា?
នពីន�វបាន�រស�រែំសែើរសរឿងសនរះណែលវាបានកាលយសៅជានពីន�វទពី1សៅពបរាែជាឆ្នាំ

570ម.គ.�.—គឺរយៈស្ល30ឆ្នាំបនាទាប់្ ពីស្លណែលសលាក្និងពគួសាររប�់សលាក្

ចាក្សចញ្ ពីពក្ងុសយររូសា�ិមមក្(�រូមសមើលនពីន�វទពី25:28–31)។គាត់បាន�រស�រ

ព្រះគម្ពីរសនរះសៅស្លណែលគាត់សៅណែនែពីនពីន�វ។

បមបរៀេទី2៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី11
បសចក្្ីបផ្ើម

ពពះគេ្បី�េ�េៃចាប់គផ្តើេជាេួយ�ំគណើ�គ�ឿងស្តបីអំពបីឪពុក�បស់ៃបីន�វគឺគលាកលបីន�

ដ�លបគំពញតួនាទបី�បស់គលាកយា៉ាងគសាមាះពតង់ក្ននុងនាេជាពយាកា�ីមានាក់ៃិងជាអ្នក

�ឹកនាំបពវជិតភាពមានាក់គៅក្ននុងពគសួា��បស់គលាក។កា�យល់�ឹងពបីកា�បគពេើ�បស់

គលាកលបីន�អា្ជួយអ្នកឲ្យយល់កាៃ់ដត្ បាស់អំពបីតួនាទបី�បស់ពួកពយាកា�ីគៅ

ក្ននុងសេ័យ�បស់គយើង។គលាកគឺជាពយាកា�ីមានាក់ក្ននុង្ ំគណ្េ«ពយាកា�ីទាំងឡាយ

ដ�លរាៃពយាក��ល់[ពួកសាសៃ៍យោូ]ថាពួកគគពតវូដតដពប្ិត្ត»(ៃបីន�វទបី1

1:4)។គោយសា�ដតគលាកលបីន�មាៃកា�គោ�ពពបតិបត្តិ្ ំគពាះពពះគ�ើយរាៃ

ពយាក�អំពបីកាបំផ្លាញគចាលនៃពកងុគយ�ូសា�ិេគនាះពបជាជៃទាំងអស់គនាះ

រាៃ្ ំអក�កគ�ើយ�ល់គលាកៃិងពយាយាេ�កសមាលាប់គលាក។គទាះជាយា៉ាង

ណ្ក៏គោយលបីន�រាៃអ�សបបាយៃឹងគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្ៃិងអំណ្្នៃកា�

គោះដលង�បស់ពពះអមាចាស់។គៅគពលអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី11សូេគិតអំពបី�គបៀប

ដ�លគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្ៃិងកា�្ូល�ួេផ្ទាល់�បស់ពពះពតវូរាៃបគ្ហាញគៅក្ននុង

ជបីវិត�បស់អ្នក។

េីថេ្ទី11:1–3

នពីនេវៃចាប់ស្តើមកត់ពតាបញ្ពីពបវតតិរប�់សោក

សូេអាៃៃបីន�វទបី11:1គ�ើយដសវង�កពាក្យគៃ្ឹះៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញ

ពបីជបីវិតដ�លៃបីន�វមាៃ។

1. អវពីណែលអ្នក្បានអាន្ ពី

ខទពី1�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្យ៉ាង

សហាចណា�់ឲ្យបានលក្ខេែៈមួយណែលអ្នក្

ទទួលអារម្មែ៍ថ្ជពីវិតរប�់អ្នក្គឺរានភា្

ព�សែៀងសៅនរឹងជពីវិតរប�់នពីន�វ។

2. �រូមស្្ើយនរឹង�ំែួរខាង

សពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតណបប

ណាចំសោរះអវពីណែលនពីន�វបាន«ជួបពបទរះនរូវ

ស�ចក្្តពីទុក្ខេសវទនាទាំងឡាយ»ប៉ុណន្តក្៏រាន

«ការស្ញចិត្តជាខាលំង្ ពីព្រះអរាចា�់សៅពគប់

ន្ងៃទាំងឡាយ[រប�់គាត់]?»

េីថេ្ទី11:4–20

លពីនេទទួលការនិមិតតមួយសេើយបាន

ព្មានែល់ពបជាជនអំ្ពីការបំផ្លាញ

សចាលននពកងុសយរូសាឡិម

សូេគិតអំពបីពោេួយដ�លឪពុកមាតាយឬ

អ្នក�ឹកនាំទាំងឡាយក្ននុងសាសនា្ ពក

�បស់អ្នករាៃពពមាៃអ្នកអំពបីគ�ឿង�៏គពោះ

ថានាក់ណ្េួយ។គតើពួកគគមាៃេូលគ�តុ

អវបីដ�លជំ�ុញឲ្យពពមាៃអ្នក?

សៅឆ្នាំសនរះឪកា�មួយក្្ននុងចំសណាម

ឪកា�ទាំងឡាយរប�់អ្នក្ក្្ននុងនាម

ជា�ិ�្សថ្នាក់្វិទយាសាថានរានាក្់គឺអាន

ព្រះគម្ពីរមរមន។ការអានព្រះគម្ពីរ

ទាំងឡាយ្ ពងរឹងទំនាក់្ទំនងរប�់

អ្នក្ជាមួយនរឹងព្រះអរាចា�់។ពបធាន

ណ�្នស�៊ីរែបុលយរូ.�រឹមបរឹលបាន

បសពងៀនថ្៖«ខ្នុំយល់ស�ើញថ្

សៅស្លខ្នុំមិន�រូវចាប់អារម្មែ៍ក្្ននុង

ការទំនាក់្ទំនងទាំងឡាយរប�់ខ្នុំ

ជាមួយនរឹងសទវភា្ស�ើយសៅស្ល

ណែលវាហាក់្បពីែរូចជាបង្ហាញថ្គាមន

ពតសចៀក្ែ៏សទវភា្ណាក្ំ្ុងសាតាប់

និងគាមន�សមង្ែ៏សទវភា្ណាក្ំ្ុង

នយិយសនារះស�ើយណែលសធវើឲ្យខ្នុំ

កាន់ណតឃ្លតឆ្ងាយសៅៗ។សបើ�ិន

ខ្នុំសផ្តាតយក្ចិត្តទកុ្ដាក្់ទាំងព�ុង

សលើព្រះគម្ពីរសនារះផ្ដូវឆ្ងាយនរឹងពតរូវ

បានបពងួញស�ើយផ្ដូវវិញ្ញាែនរឹង

ពត�ប់មក្វិញ»(Teachings 
of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball[ឆ្នាំ

2006]ទំ្័រ67)។

្រជ័យទាំងឡាយ្ ពីការ�ិកសាព្រះគម្ពីរ
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ពពះវ�បិតាសួគ៌ពសលាញ់គយើងគ�ើយ្ ង់ឲ្យគយើងឃ្លាតឆ្ងាយពបីអំពបីរាបដ�ល

យាយបី�ល់គយើងគោយសុវត្តិភាព។�គបៀបេួយនៃ�គបៀបទាំងឡាយដ�លពពះ

ពពមាៃកូៃគៅ�បស់ពទង់គឺតាេ�យៈពួកពយាកា�ី។្ួក្ យាការីត្មានតបឆាំងនចឹង

អំរ ើ្រាបរេើយបរតងៀនអំ្តីរ្ចក្តី្ រ្គ្ររះតា្រយៈត្រះរយ្៊ូវតគតី្្។គៅគពល

អ្នកសិកសាៃបីន�វទបី11សូេ�កគេើលកា�គបើកបគ្ហាញអំពបីគោលលទ្ធិគៃះ។ៃបីន�វរាៃ

ចាប់គផ្តើេស�គស�ប្ជបីពបវត្តិ�បស់ោត់គោយពរាប់គយើងថាពួកពយាកា�ីជាគព្ើៃរាៃ

ផ្សពវផសាយៃិងពពមាៃពបជាជៃអំពបីអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើងគបើសិៃជាពួកគគេិៃដពប

្ិត្ត(សូេគេើលៃបីន�វទបី11:4)។សូេអាៃៃបីន�វទបី11:5–7គ�ើយគូស្ ំណ្ំគៅ

ក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកអំពបី�គបៀបដ�លគលាកលបីន�រាៃអ្ិសាឋាៃៃិងអំពបីអវបីដ�ល

គលាករាៃអ្ិសាឋាៃ។កា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គលាកលបីន�គៅកាៃ់ពពះអមាចាស់បគ្ហាញ

ថាគលាករាៃគជឿៃូវអវបីៗដ�លពួកពយាកា�ីរាៃៃិយាយ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី1–1:8–10សូេគូស�ងវង់អំពបីកា�ណ៍ទាំងអស់ដ�លគលាកលបីន�

រាៃគ�ើញគៅក្ននុងកា�ៃិេិត្តគៅខាងគពកាេគៃះ។

ព្រះ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

្ួក្សទវតា

្ួក្ែប់្ពីរសផ្សងសទៀត

សូេអាៃៃបីន�វ11:11–12សូេកត់សមារល់ៃូវអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះគលាក

លបីន�គៅគពលដ�លគលាករាៃអាៃពពះគេ្បី�ដ�លពតូវរាៃពបទាៃ�ល់គលាក។

តាេ�យៈកា�ៃិេិត្តគៃះពពះអមាចាស់រាៃគ�ៀប្ ំគលាកលបីន�បដៃ្ថេគទៀតគ�ើេ្បីបគពេើ

គៅក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃគៅក្ននុងពកុងគយ�ូសា�ិេ។សូេអាៃៃបីន�វទបី11:13

គ�ើយកតព់តាៃូវអវបីដ�លគលាកលបីន�

ពតូវរាៃបគពងៀៃដ�លទាក់ទងៃឹងពកងុ

គយ�ូសា�ិេ។ខណៈដ�លអ្នកអាៃ

សូេោក់ប្្ចទូលខ្លួៃអ្នកថាជាគលាក

លបីន�គ�ើយពសនេគិតអំពបី�គបៀប

ដ�លអ្នកៃឹងទទួលអា�េ្មណ៍គបើសៃិ

ជាពពះអមាចាស់រាៃពរាប់អ្នកថាគ�ឿង

ទាំងគៃះៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះ

គគ�ោឋាៃៃិងទបីពកុង�បស់អ្នក។

គោយកា�ពពមាៃអំពបីកា�បំផ្ិ្

បំផ្លាញគចាលនៃពបជាជៃៃិងទបីពកងុ

�បស់គលាកគឺពិតជាកា�ពិរាកខាលាំងណ្ស់សពមាប់គលាកលបីន�។ប៉ុដៃ្តសូេ

អាៃៃបីន�វទបី11:14–15គ�ើយសូេដសវង�កេូលគ�តុដ�លគលាកលបីន�អ��ីករាយ

គបើគទាះជាគលាករាៃគ�ើញថាពកុងគយ�ូសា�ិេៃឹងពតវូរាៃបំផ្លាញគចាលក៏

គោយ។

3. �រូម�រស�រគំនិតរប�់អ្នក្ចំសោរះ�ំែួរសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់

ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើបទ្ិសសាធន៍រប�់សលាក្លពីន�សៅក្្ននុង

នពីន�វទពី11:5–15អាចជពមញុបំែងពបាថ្នារប�់សលាក្សែើម ព្ីបសពងៀនពបជាជននិង

អសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្តសដាយរសបៀបណា?

គពកាយពបីកា�ពពមាៃអំពបីកា�បំផ្លាញគចាលនៃពកុងគយ�ូសា�ិេគនាះគលាកលបីន�

រាៃពរាប់�ល់ពបជាជៃនៃពកុងគយ�ូសា�ិេអំពបីអវបីដ�លគលាករាៃ�ឹង។គលាក

រាៃពពមាៃពួកគគថាពួកគគៃឹងពតូវរាៃបំផ្លាញគចាលគបើសិៃពួកគគេិៃដពប្ិត្ត។

សូេអាៃៃបីន�វទបី11:18–20គ�ើយសូេដសវង�ក�គបៀបដ�លពបជាជៃក្ននុងពកងុ

គយ�ូសា�ិេមាៃពបតិកេ្មតបតវិញ។សេូពសនេគិតថាអ្នកគឺជាអ្នកគរាះពុេ្

ផសាយមានាក់ឲ្យពកុេ�ុ៊ៃកាដសតេួយគ�ើយអ្នកពតូវដតស�គស�្ ំណងគជើងេួយ

សពមាប់ៃបីន�វទបី11:18–20។គតើអ្នកៃឹងោក់្ំណងគជើងគ្មាះអវបី? 



សូេពិចា�ណ្ពបីគស្ក្តបីដ្្ងខាងគពកាេគៃះ៖

«ពយាកា�ីសេ័យប្្ចនុប្ៃ្នក៏�ូ្ជាពយាកា�ីពបីបុរាណដ��គឺដ្្ងទបីបនាទាល់អំពបី

ពពះគយសូ៊វពគបីស្គ�ើយបគពងៀៃ�ំណឹងល្អ�បស់ពទង់។ពួកគលាកបគ្ហាញ

ឲ្យសារល់ៃូវពពះ�ឫទ័យៃិង្�ិតលកខេណៈពិត�បស់ពពះ។ពួកគលាកមាៃ

ពបសាសៃ៍យា៉ាងកាលាហាៃៃិង្បាស់លាស់គោយគថាកាលគទាស្ ំគពាះអំគពើរាប

ៃិងពពមាៃអំពបីផលវិរាកទាំងឡាយ�បស់វា។ជួៃកាលពួកគលាកអា្ពតូវរាៃ

បំផុសគំៃិតឲ្យពយាក�អំពបីពពឹត្តិកា�ណ៍នាគពលអនាគតសពមាប់ជាពបគយាជៃ៍

�ល់គយើង»(ពិត្ ំគពាះគស្ក្តបីជំគៃឿ៖ធស្ក្តីធោងនន�ំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]

ទំព័�129)។

4. �រូម�រស�រពបសយគមួយជាោពក្�ម្តពីផ្ទាល់រប�់អ្នក្សៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ណែល្ ិ្ែ៌នាអំ្ពីទំនួលខុ�ពតរូវរប�់

្យាការីសដាយមិនគិត្ ពីការពបឆំ្ងជំទា�់ទាំងឡាយណាណែលគាត់ពបឈមមុខសនារះ

សទ។

គៅគពលដ�លៃបីន�វរាៃស�គស�អំពបីបទពិគសា្ៃ៍ទាំងឡាយ�បស់ឪពុកគលាក

គៅក្ននុងពកងុគយ�ូសា�ិេគនាះោត់រាៃបដៃ្ថេសា�េួយ�ល់អ្នកអាៃតាេ�យៈ

ៃបីន�វទបី11:20ដ�លចាប់គផ្តើេជាេួយៃឹងឃ្លា«ប៉ុដៃ្តគេើល្ ុះខ្នុំៃបីន�វៃឹងបគ្ហាញ

�ល់អ្នករាល់ោនាថា...»ខគេ្បី�គៃះដណនាំៃូវពបធាៃបទេួយដ�លៃបីន�វរាៃ

គូសបញ្ជាក់ទាំងពសុងគៅក្ននុងកា�ស�គស��បស់គលាក។សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ

ពបធាៃបទគៃះគៅក្ននុងៃបីន�វទបី11:20គ�ើយបនាទាប់េកសូេអាៃេ�៉ូនណ10:3

គោយ�កគេើលពបធាៃបទពសគ�ៀងោនាគៃះ។(េ�៉ូនណគឺជាពយាកា�ី្ ុងគពកាយនៃ

ពួកពយាកា�ីទាំងឡាយក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ។គពលគវលាចាប់ពបីៃបីន�វគៅ

េ�៉ូនណគឺមាៃ�យៈគពលពបដ�លជា1000ឆ្នាំ)។

សូេយល់គ�ើញថាៃបីន�វរាៃពបកាសគៅក្ននុងជំពូកទបីេួយនៃពពះគេ្បី�េ�េៃថា

ោត់ៃឹងបគ្ហាញ�ល់គយើងៃូវ«គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំងឡាយនៃពពះ

អមាចាស់»គៅក្ននុងកា�ស�គស�ទាំងឡាយ�បស់ោត់(ៃបីន�វទបី11:20)។គៅក្ននុងជំពូក

្ុងគពកាយនៃពពះគេ្បី�េ�េៃេ�៉ូនណរាៃពរាប់គយើងឲ្យៃឹកចាំថា«គតើពពះអមាចាស់

ពទង់មាៃគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្យា៉ាងណ្»(េ�៉ូនណ10:3)។

ៃបីន�វ្ ង់ឲ្យគយើងយល់គ�ើញពតឹេពតវូចាប់តាំងពបីកា�ចាប់

គផ្តើេនៃប្ជបីពបវត្តិ�បស់ោត់ដ�លថារ្ចក្តីរ្តាតាករុណាែ៏្រន់

ភ្ន់ទាំងឡាយរប្់ត្រះអមាចា្់រានលា្រ្ ន្ធចឹងរៅែល់អ្ក

ទាំងឡាយណាសែលអនុវ្រ្រ្ចក្តីជំរនឿរលើត្រង់។ដអលគ�ើ�

ោវី�គអ.ដប�ណ្នៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃ

ពៃ្យល់ថាគតើអវបីគៅដ�លជាគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំង

ឡាយនៃពពះអមាចាស់មាៃគៅក្ននុងជបីវិត�បស់គយើង។សូេគូស�ងវង់ជុំវិញពាក្យៃិង

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លដអលគ�ើ�ដប�ណ្រាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាអំពបីអវបីដ�ល
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ជា«គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់»គៅគពលដ�លអ្នក

អាៃកា�ពៃ្យល់�បស់ោត់៖

«គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់គឺជាព�ជ័យផ្ទាល់ខ្លួៃ

ៃិងសពមាប់បុគ្គលមានាក់ជាកមាលាំងជាកា�កា�ពា�ជាកា�ធានាអះអាងជាកា��ឹកនាំ

ជាគស្ក្តបីសប្នុ�សដ�លគពាគពញគោយក្តបីពសលាញ់ជាកា�លួងគលាេ្ ិត្តជាកា�

ោំពទៃិងជាអគំណ្យទាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណដ�លគយើងរាៃទទួលៃិង

ក៏គោយសា�ដតតាេ�យៈពពះអមាចាស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្។...

«...គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់េិៃគកើតគ�ើងជាកា�

ន្�ៃ្យឬពោៃ់ដតជាកា�ោប់ជួៃគនាះគទ។ភាពគសាមាះពតង់កា�គោ�ពពបតិបត្តិ

ៃិងកា�បនាទាបខ្លួៃនាេំកៃូវគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំងឡាយ្ ូលេកក្ននុង

ជបីវិត�បស់គយើងគ�ើយជាញឹកញាប់វាគកើតមាៃតាេកាលកំណត់�បស់ពពះអមាចាស់

ដ�លអា្គ្វើឲ្យគយើងទទួលសារល់ៃិងឲ្យតនេ្ខ្ស់្ ំគពាះព�ជ័យសំខាៃ់ៗ ទាំង

គៃះ»(The Tender Mercies of the Lord»Ensignឬលីអាហូណាដខ

ឧសភាឆ្នាំ2005ទំព�័99–100)។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ�ំែួរ

ខាងសពកាមសនរះ៖សតើអ្នក្បានស�ើញគំររូអវពីខ្រះ�្តពីអំ្ពីការលាត�ន្រឹងននស�ចក្្តពី

សមតាតាក្រុណាែ៏ទន់្ ្ន់រប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្ឬសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់នរណា

រានាក្់ណែលអ្នក្សារល់?

សូេចាប់គផ្តើេឬបៃ្ត�កគេើលៃិងកត់ពតាគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុសិកសាពពះ

គេ្បី��បស់អ្នកអំពបីគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏ទៃ់ភ្ៃ់ទាំងឡាយដ�លពពះអមាចាស់រាៃ

លាតសៃ្ធឹងេកកាៃ់អ្នក។គៅគពលអ្នកគ្វើ�ូគ្្នះគនាះអ្នកៃឹង្ង់គ�ើញខាលាំងដ្េ

គទៀតពបីព�ជ័យទាំងឡាយដ�លពពះរាៃពបទាៃបដៃ្ថេេកឲ្យអ្នក។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី11ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី2៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី12
បសចក្្ីបផ្ើម

េៃុស្សគ្្ើយតប្ ំគពាះវិវ�ណៈដ�លេកពបីពពះតាេ�គបៀបគផ្សងៗ ោនា។ពពះអមាចាស់

រាៃបញ្ជាគលាកលបីន�គៅក្ននុងសុបិៃ្តេួយឲ្យ�ឹកនាំពគសួា��បស់គលាក្ ូលទបី

�គហាសាថាៃ។គលេិៃៃិងគលេយួល�អូ�ទាំទាស់ៃឹងកា�បញ្ជា�បស់ពពះខណៈ

ដ�លៃបីន�វដសវង�កសាក្សបីបញ្ជាក់េួយ។កា�គពបៀបគ្ៀបអំពបីកា�គ្្ើយតបខុសៗ ោនា

�បស់ពួកគគៃឹងជួយអ្នកឲ្យសគពេ្្ ិត្តពបី�គបៀបគ�ើេ្បីគពបើសិទ្ធិគស�ីភាព�បស់

អ្នកគៅគពលគ្្ើយតប្ ំគពាះកា��ឹកនាំ�បស់ពពះអមាចាស់។

េីថេ្ទី12:1–7

ព្រះបញ្ជាសោកលពីនេឲ្យសចញែំសណើរចូលទពីរសោសាថាន

សូេពសនេគិតថាអ្នកគឺជាគលាកលបីន�គ�ើយពពះអមាចាស់គស្នើអ្នកៃិងពគសួា�

�បស់អ្នកឲ្យទុកគចាលៃូវផ្ះៃិងពទព្យសេ្ត្តិទាំងអស់�បស់អ្នក។អ្នកៃឹងពតូវគ�ើ�

ជាគព ើ្ៃន្ងៃគ�ើយពោៃ់ដតយក�បស់ខ្ះៗគ�ើេ្បីផ្គត់ផ្គង់គស្ក្តបីពតវូកា�ពគសួា�អ្នកដត

ប៉ុគណ្ណាះ។សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងគ្្ើយតប្ ំគពាះសំគណើដបបគៃះ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី12:1–6គ�ើយសូេ�កគេើលកាលៈគទសៈទាំងឡាយណ្ដ�លនាំ

ឲ្យគលាកលបីន�ៃិងពគួសា��បស់គលាកគ្ញ�ំគណើ�្ ូលទបី�គហាសាថាៃ។

គតើគ�តុអវបីរាៃជាពបជាជៃ«ពយាយាេ�កផ្តា្់ជបីវិត[�បស់គលាកលបីន�វ]?»

(សូេគេើលៃបីន�វទបី12:1)។ 



គតើពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាឲ្យគលាកលបីន�គ្វើអវបី?(សូេគេើលៃបីន�វទបី12:2)។ 



គលាកលបីន�គឺជាគ�ំូេួយនៃគោលកា�ណ៍�ំណឹងល្អដ�លថារៅរ្លរយើង

មានភា្រសាមរះត្រង់និងការរគ្រ្តប្រិប្រ្ិរនារះត្រះអមាចា្់នចឹងជួយរយើងរៅ

រ្លមាន្រុក្ខលរំាក។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ�ំែួរ

សនរះអំ្ ពីនពីន�វ12:4៖សតើអ្នក្បានសរៀនអវពី្ ពីជសពមើ�ទាំងឡាយរប�់សលាក្

លពីន�ចំសោរះអវពីណែលពតរូវយក្សៅជាមួយនិងអវពីណែលពតរូវទុក្សចាល?

គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យយល់កាៃ់ដត្ បាស់អំពបីភូេិសាពស្តនៃកា�គ្វើ�ំគណើ��បស់ពគួសា�

គលាកលបីន�សូេពិៃិត្យគេើលដផៃទបីគៅ្ ុងប្្ចប់គេគ�ៀៃ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី12:7គ�ើយកតព់តាៃូវអវបីដ�លគលាកលបីន�រាៃគ្វើបនាទាប់ពបីកា�

ចាកគ្ញគៅជាេួយៃឹងពគសួា��បស់គលាកគ�ើេ្បីគ្វើ�ំគណើ�្ ូលទបី�គហាសាថាៃ។

គតើអ្នកៃឹងគពបើពរាស់ពាក្យអវបីគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីបុគ្គលិកលកខេណៈសំខាៃ់ដ�ល

គលាកលបីន�រាៃបគ្ហាញ?

េីថេ្ទី12:8–14

សលមិននិងសលមយួលរអ៊ូរទាំទា�់ជាមួយនឹងឪ្ុករប�់្ ួកសគ

កូៃពបុសទាំងបួៃនាក់�បស់គលាកលបីន�រាៃគ្វើ�ំគណើ�គៅជាេួយោនាប៉ុដៃ្តពួកគគ

រាៃពបពពឹត្តឥ�ិយាបទខុសៗោនា្ ំគពាះពពះប្្ញតិទាំងឡាយ�បស់ពពះ។

សូេសិកសាៃបីន�វទបី12:8–10គ�ើយសូេគូស�ងវង់ជុំវិញពាក្យទធនលែៃិង្ ្កភនំ។
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2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រគំនិត

ទាំងឡាយរប�់អ្នក្្ ពី�ំែួរខាងសពកាមសនរះ៖សតើអ្នក្គិតថ្សលាក្លពីន�

បាន្ យាយមបសពងៀនអវពីែល់សលមិននិងសលមយួលសដាយបានសពបៀបសធៀប្ ួក្សគសៅ

នរឹងទសន្និងពចក្្្នំ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី12:11–14គ�ើយដសវង�កេូលគ�តុទាំងឡាយដ�លគលេិៃៃិង

គលេយួលរាៃ�អ៊ូ�ទាំទាស់ៃឹងឪពុក�បស់ខ្លួៃ។(កំណត់សំោល់ពាក្យថាភាព

រឹងទទឹងមាៃៃ័យថា្ិត្ត�ឹង�ូសៃិងគ្្មើងន្្ម)។

េូលគ�តុេួយដ�លសាតាំងជំ�ុញឲ្យមាៃកា��អ៊ូ��ទាំគឺគ�ើេ្បីរារាំងេៃុស្សពបីកា�

គ្វើតាេពួកពយាកា�ីដ�លគៅ�ស់ជាអ្នក�ឹកនាំ�៏បំផុសគំៃិតៃិងជាឪពុកមាតាយ។

ដអលគ�ើ�គអ្.�ូសវ៉កដេៃនៃពួក្ ិតសិបនាក់រាៃមាៃពបសាសៃ៍អំពបីពាក្យ

កា��អ៊ូ��ទាំ។គលាករាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«កា��អ៊ូ��ទាំមាៃបបី�ំណ្ក់កាល

�ំណ្ក់កាលៃិេួយៗ នាំគៅ�ក�ំណ្ក់កាលបនាទាប់ដ�លជាផ្ទូវ្ ុះគៅ�កកា�េិៃ

គោ�ពពបតិបត្តិ»។

�ំណ្ក់កាលទបីេួយគពលដ�លេៃុស្ស�អ៊ូ��ទាំគនាះពួកគគគពបើ

ពរាស់កា�វិៃិ្្័យផ្ទាល់ខ្លួៃគគគ�ើយចាប់គផ្តើេសួ�សំណួ�អំពបី

កា�បគពងៀៃទាំងឡាយនៃពួកពយាកា�ីដ�លគៅ�ស់។

«ពួកគគ[គចាទសួ�]ពបីគំៃិតខ្លួៃឯងជាេុៃគ�ើយបនាទាប់េក

ពួកគគ[បណតាតះ]សំណួ�ទាំងឡាយគៅក្ននុង្ ិត្តអ្នក�នទ»។

�ំណ្ក់កាលទបីពបី�អ្នកទាំងឡាណ្ដ�ល�អ៊ូ��ទាំចាប់គផ្តើេ«គោះសា�ៃិងមាៃ

គលសផ្ទាល់ខ្លួៃ្ ំគពាះទគងវើ�ដ�លពួកគគពតវូ[រាៃ]ដណនាំឲ្យគ្វើ។...�ូគ្្នះ

ពួកគគ[យក]គលសេួយពបីកា�េិៃពបពពឹត្តតាេ។

«�ំណ្ក់កាលទបីបបីដ�លគជៀសពុំ�ួ្រាៃេកតាេគពកាយគឺ៖ភាពខជិលព្អូសក្ននុង

កា�គ្វើតាេពពះប្្ញត្តិ�បស់គលាកគៅហាវាយ[សូេគេើលគ.ៃិងស.58:29]។...

«ខ្នុំសំុអ្នកឲ្យគផ្តាតយក្ ិត្តទុកោក់គលើបទប្្ញត្តិពបីពួកពយាកា�ីដ�ល�ស់គៅដ�ល

ខវល់ខាវាយ្ ំគពាះអ្នកខាលាំងបំផុត។គតើអ្នកមាៃ្ ងៃល់គទថាគតើបទប្្ញត្តិគៃះសេ

ពសបឲ្យអ្នកអៃុវត្តតាេដ��ឬគទ?គតើអ្នក�កគ�ើញគ�តុផលគោះសា�ដ�លគ្វើ

ឲ្យអ្នកេិៃអា្គ្វើតាេបទប្្ញត្តិគ�ើយឬគៅ?គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍េិៃពសណុក

ឬខឹងៃឹងអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�ល�ំឮក�ល់អ្នកពបីបទប្្ញត្តិដ��គទ?គតើអ្នកជា

េៃុស្សខជិលព្អូសក្ននុងកា�កាៃ់តាេបទប្្ញត្តិដ��ឬគទ?្ូ�ពបុងពបយ័ត្នពបីកា�គរាក

បគញ្ឆោត�បស់ខាមាំងសពតូវ។្ូ�ពបុងពបយ័ត្ន្ ំគពាះកា��អ៊ូ��ទាំ»(«្ូ�ពបុងពបយ័ត្ន

្ំគពាះកា��អ៊ូ��ទាំ»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2001ទំព័�85–86)។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខ្រះសបើអ្នក្យលស់�ើញថ្អ្នក្ក្ំ្ុងរអ៊រូររទាំ

(ក្ំ្ុងត្អដូញណត្អ)អំ្ពីបទបញ្ញត្តិមួយឬបទដាឋានសា�នាចពក្សនារះ?

េីថេ្ទី12:16–19

នពីនេវៃដ�វៃងរកការយល់ែឹង្ ពីព្រះអមាចា�់

សូេអាៃៃបីដ�វទបី12:16,19គ�ើយគូស្ ំណំ្ៃូវអវបីដ�លៃបីន�វរាៃមាៃបំណងៃិង

អវបីដ�លគលាករាៃគ្វើដ�លនាំឲ្យគលាកទទួលសារល់ពពះប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់

ពពះអមាចាស់ដ�លពបទាៃឲ្យតាេ�យៈឪពុក�បស់គលាក។គបើគទាះជាៃបីន�វពុំរាៃ

�អ៊ូ��ទាំក៏គោយសេូពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លគលាករាៃស�គស�គៅក្ននុងៃបីន�វទបី12:16

អំពបីពពះអមាចាស់ដ�លរាៃបៃ្ៃ់្ ិត្ត�បស់គលាកគ�ើយរាៃគស្នើគលាកជាពបគយាល

ឲ្យចាកគ្ញពបីពកងុគយ�ូសា�ិេគ�ើយគនាះគឺជាគ�ឿងពិរាកគ្វើសពមាប់គលាក

ផងដ��។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមណចក្ចាយនរូវ

គំររូរប�់អ្នក្មួយណែលែរូចគានានរឹងគំររូនពីន�វគឺអំ្ ពីពគាមួយណែលអ្នក្បានអោំវនាវ

រក្ព្រះវរបិតា�ួគ៌ស�ើយបានទទួលបទ្ ិសសាធន៏ននការបន្ន់ចិត្តតាមរយៈព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្ឬសៅពគាមួយណែលអ្នក្បានទទួលនរូវទពីបនាទាល់ចសំោរះសរឿងអវពីមួយណែលព្រះ

អរាចា�់បានរានបន្ដូលែល់អ្នក្។

បទពិគសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វបគពងៀៃ�ល់គយើងៃូវគោលកា�ណ៍�ំណឹងល្អ�ូ្ខាង

គពកាេគៃះ៖រៅរ្លរយើងអំោវនាវរកត្រះរនារះត្រង់អាចបន្ន់ចិ្រ្រយើងឲ្យ

រជឿែល់ត្រះបន្ទូលទាំងឡាយរប្់ត្រង់។

សូេអាៃៃបីន�វទបី12:17–18គ�ើយសេូដសវង�កបំណងពរាថានាៃិងសកេ្មភាពទាំង

ឡាយ�បស់ៃបីន�វបនាទាប់ពបីពពះអមាចាស់រាៃបៃ្ៃ់្ ិត្តោត់។សូេគិតអំពបីអវបីដ�លអ្នក

អា្គ�ៀៃពបីពបតិកេ្មគផ្សងៗគទៀត�បស់ៃបីន�វសាំគលេិៃៃិងគលេយួល។ខាង

គពកាេគៃះគឺជាគស្ក្តបីពិតេួយ៖រៅរ្លរយើងសចកចាយអវែតី្ួយសែលរយើងរាន

ររៀនតា្រយៈត្រះវិញ្ញាណបរិ្ុ្រ្ធរនារះអ្កែន្ររ្រៀ្រអាចរជឿោក្យ្ ្្តីទាំងឡាយ

រប្់រយើង។

5. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពីពគា

មួយណែលោក្្យ�ម្តពីរប�់នរណារានាក្់បានសធវើឲ្យអ្នក្សជឿព្រះបន្ដូលរប�់ព្រះ

ក្៏ែរូចជាសាំបានសជឿែល់នពីន�វណែរ។

សូេគិតអំពបីៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកអា្ដ្កចាយគ�ឿងអវបីេួយដ�លពពះវិញ្ញាណរាៃ

ជួយអ្នកឲ្យគ�ៀៃគ�ើយទទួលអា�េ្មណ៍ថាជាកា�ពិត។វាអា្ជាេិត្តភក្តិសមាជិក

ពគសួា��បស់អ្នកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកឬពគូណ្មានាក់។សូេគ្្ៀតឱកាសគៅ

សរាតា�៍គៃះគ�ើេ្បីៃិយាយជាេួយេៃុស្សមានាក់គនាះគ�ើយដ្កចាយៃូវទបីបនាទាល់

គនាះ។

េីថេ្ទី12:20–24

ព្រះអមាចា�់បានបញ្ជាក់នពីនេវៃថាគាត់នឹងរីកចសពមើនសឡើងតាមរយៈការសគារ្

ពបតិបតតិរប�់គាត់

សូេដសវង�កគ�ើយគូស្ ំណ្ំៃូវកា�សៃយាដ�លមាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី1

2:20–21។កា�សៃយាគៃះរាៃៃិយាយ្ ំៃួៃ34�ងគៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ។

គៅគពលអ្នកសិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃគនាះអ្នកៃឹងគ�ើញៃូវ�គបៀបដ�លពពះបៃ្ទូល
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ខាងបជើងសមរុ្ទបម�ីដទរ៉ាបេ

អ៊ី�មា៉ាដអលក៏សាលាប់សៅ

កដនលែងមួយសៅថា«

ណាេុម»(នពីនេវៃទពី1

16:34)

«សយើងបានសធវៃើែំសណើរ

បញ្ិតសៅទិ�ខាងសកើត

ចាប់្ពីស្លសន្រះតសៅ

»(នពីនេវៃទពី117:1)

«សៅព្ំពបទល់ជិត�មុពទ

ពកេម»(នពីនេវៃទពី116:14)

«ជិតសៅទ�ិខាងត្បូងស�ៀងខាង

សកើត»(នពីនេវៃទពី116:13)

«មកែល់តំបន់ព្ំពបទល់ជិតស្នេរ�មុពទ

ពកេម»(នពីនេវៃទពី12:5)

ររិរូរេ៍(?)

សមរុ្ទ្ក្េម

វលខសាច់អារ៉ារ់

្ក្រុងបយរូសាទ្ិម

មហាសមរុ្ទឥណាឌា

ឈូងសមរុ្ទប្រ្ស

សមរុ្ទសាលារ់

សមរុ្ទកាលបីេ
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�បស់ពពះអមាចាស់គៅកាៃ់ៃបីន�វពតូវរាៃបំគពញទាំងពសុង។សូេប្្ចប់គេគ�ៀៃ

គៅន្ងៃគៃះគោយអាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី12:22–24។

ត្រះតបទាន្ រែល់អ្កទាំងឡាយណាសែលរគ្រ្តប្រិប្រ្ិតា្និងរសាមរះត្រង់។

សូេពិចា�ណ្ៃូវកពេិតនៃកា�គោ�ពពបតិបត្តិ�បស់អ្នកក្ននុងកា�កាៃ់តាេពពះ

បញ្ញាត្តិទាំងឡាយ�បស់ពពះ។គតើមាៃ�គបៀបណ្េួយដ�លអ្នកអាៃកាៃ់ដតគោ�ព

ពបតិបត្តិតាេដ្េគទៀតគនាះ?សូេគ្វើតាេកា�បំផុសគំៃិតទាំងឡាយដ�លអ្នក

ទទួលរាៃពបីពពះវិញ្ញាណ។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី12និងបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី2៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី13–4
បសចក្្ីបផ្ើម

ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាគលាកលបីន�ឲ្យប្ជទូៃកូៃពបុសៗ �បស់ោត់ឲ្យពត�ប់គៅ

ពកុងគយ�ូសា�ិេគ�ើេ្បីគៅយកផ្ទាំងលង្ិៃពបីឡារាៃ់។ខណៈដ�លគលេិៃៃិង

គលេយួលេិៃរាៃយល់អំពបី�គបៀបដ�លពួកគគៃឹងបំគពញតាេកា�បញ្ជាគៃះ

គនាះៃបីន�វមាៃគស្ក្តបីជំគៃឿថាពពះអមាចាស់ៃឹងគ�ៀប្ ំផ្ទូវេួយគ�ើេ្បីឲ្យសគពេ្ៃូវ

អវបីៗដ�លពទង់រាៃគស្នើឲ្យគ្វើ។គបើគទាះជាមាៃកា�លំរាកេ្តងគ�ើយេ្តងគទៀតក៏

ៃបីន�វគៅដតតសូ៊គោយគសាមាះពតង់ក្ននុងកា�គ្វើៃូវអវបីៗដ�លពពះអមាចាស់រាៃគស្នើឲ្យ

គ្វើ។ជាលទ្ធផលគលាកពតូវរាៃ�ឹកនាំគោយពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃិងយករាៃ

ផ្ទាំងពបវត្តិទាំងឡាយគោយគជាគជ័យ។បទពគិសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វបគ្ហាញថា

កា�គោ�ពពបតិពបត្តិខាជាប់ខជលួៃរាៃគ្វើឲ្យមាៃភាពសក្តិសេទទួលជំៃួយ�បស់ពពះ

អមាចាស់គៅក្ននុងសាថាៃភាពពិរាកទាំងឡាយ។

េីថេ្ទី13:1–9,19–20

កូនពបុ�ទាំងឡាយរប�់លពីនេបានពតឡប់សៅពកុងសយរូសាឡិមវិញ

គតើអ្នកធាលាប់រាៃពបឈេេុខៃឹងសាថាៃភាពពិរាកគ�ើយរាៃ្ ងៃល់ថាគតើពតវូ

គោះពសាយវាគោយ�គបៀបណ្ដ��ឬគទ?គេគ�ៀៃគៅន្ងៃគៃះអា្ជួយអ្នកឲ្យពពងងឹ

គស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់អ្នកៃិងកា�តាំង្ិត្តគ�ើេ្បីគោ�ពតាេគៅគពលអ្នកពបឈេេុខ

ៃឹងសាថាៃភាពពរិាកទាំងឡាយ។សូេចាប់គផ្តើេអាៃៃបីន�វទបី13:1–6គ�ើយគូស

្ំណ្ំខគេ្បី��បស់អ្នកអំពបីកា�បញ្ជាដ�លពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃឲ្យគលាកលបីន�

សពមាប់ឲ្យកៃូពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាកបំគពញ។សូេកត់សមារល់ៃូវភាព

ខុសោនាអំពបី�គបៀបដ�លគលេិៃៃិងគលេយួលរាៃពបពពឹត្តិតបតៃឹងកា�បញ្ជា�បស់

ពពះអមាចាស់ដ�លផ្នុយោនាគៅៃឹងកា�ពបពពឹត្តិ�បស់ៃបីន�វ។

គ�ើេ្បីយល់�ឹងពបីកា�លំរាក្ំគពាះអវបីៗដ�លពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាគនាះវាមាៃ

ពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងថា្មាងាយពបីពកុងគយ�ូសា�ិេគៅកាៃ់សេុពទពក�េ(ឈូង

សេុពទអាខាវារា៉ា)គឺមាៃ្ មាងាយ180មា៉ាយ(្មាងាយពបដវង290គ.េ.)ដ�លជាតំបៃ់

គ្តាខាលាំងជាពបគទសសំបូ�គៅគោយគចា�ប្ៃ់។លបីន�ៃិងពគួសា��បស់គលាករាៃ

គ្វើ�ំគណើ�អស់�យៈគពលបបីន្ងៃគ�ើេ្បី្ ្ងកាត់តំបៃ់គៃះ(សេូគេើលៃបីន�វទបី12:5–6)

គ�ើយគៅគពលគៃះពពះអមាចាស់រាៃមាៃបៃ្ទូលថាកៃូទាំងឡាយ�បស់គលាកពតូវ

ដតពត�ប់គៅពកងុគយ�ូសា�ិេវិញ។សេូអាៃៃបីន�វទបី13:7–8គ�ើយសូេដសវង

�កេូលគ�តុដ�លៃបីន�វរាៃគ្វើតាេ្ ៃ្ៈ�បស់ោត់គ�ើេ្បីគោ�ពតាេកា�បញ្ជា�បស់

ពពះអមាចាស់។

ៃបីន�វរាៃគ្វើទបីបនាទាល់្ ំគពាះគោលកា�ណ៍គនាះថារបើ្ិនរយើងរធវែើនូវអវែតីៗសែល

ត្រះអមាចា្់បញ្ជារនារះត្រង់នចឹងររៀបចំផ្ទូវ្ួយរែើ្ ត្ីឲ្យរយើងអាច្ រត្ចតា្ការ

ណ៍ទាំងរនារះ។គៅគពលអ្នកបៃ្តសិកសាៃបីន�វទបី13សូេគិតអំពបីគំ�ូ�៏កាលាហាៃៃិង

កា�គប្តជាញា្ ិត្ត�បស់ៃបីន�វដ�លអា្បំផុសគំៃិតអ្នកឲ្យកាៃ់ដតគោ�ពពបតិបត្តិតាេ

ៃិងបគ្ហាញគស្ក្តបីជំគៃឿកាៃ់ដតេុតមាំគៅគលើពពះអមាចាស់។សូេយក្ិត្តទុកោក់

ជាពិគសស្ ំគពាះ�គបៀបដ�លៃបីន�វរាៃគ្្ើយតប្ ំគពាះកា�លំរាកទាំងឡាយ។

គបើគទាះជាៃបីន�វពបឈេេុខៃឹងគស្ក្តបីគវទនាគៅគពលដ�លគលាកៃិងបងពបុស

�បស់គលាករាៃពយាយាេគៅយកផ្ទាំងលង្ិៃក៏គោយក៏គលាករាៃគពជើសគ�ើសេិៃ

�អ៊ូ��ទាំគ�ើយ(សូេគេើលៃបីន�វទបី13:6)។

ផ្ទាំងលង្ិៃគៃះមាៃស�គស�អំពបី«ប្ជបីពបវត្តិនៃពួកសាសៃ៍យូោ»(ៃបីន�វទបី1

3:3)ដ�លគនាះជាពពះគេ្បី��បស់ពួកគគ។ពពះគេ្បី�ទាំងគៃះមាៃកា�ស�គស�ៃិង

ពត៌មាៃេួយ្ ំៃួៃដ�លរាៃ�កគ�ើញ្ ្មបៗី គៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី�សញ្ញាចាស់ពពេ

ទាំងគៅក្ននុងកា�ស�គស��នទៗ គទៀត�បស់ពួកពយាកា�ី។សូេអាៃៃបីន�វទបី13:19–20

គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លផ្ទាំងលង្ិៃរាៃស�គស�ដ�លគ្វើឲ្យផ្ទាំងទាំង

គនាះមាៃសា�ៈសំខាៃ់្ ំគពាះពគសួា�គលាកលបីន�ៃិងពូជពង្សទាំងឡាយ។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី13:7

សូេអាៃៃបីន�វ13:7ឲ្យរាៃបបី�ង(អ្នកអា្ផ្លាស់ប្តទូ��គបៀបដ�លអ្នកអាៃវារាៃ៖

អាៃឮៗឬអាៃខ្សឹបៗ)។សូេបិទពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើយពយាយាេស�គស�

្គេ្ើយ្ ំគពាះសំណ�ួទាំងឡាយខាងគពកាេគោយពុំគេើលខគេ្បី�៖

• គតើៃបីន�វកំពុងៃិយាយគៅកាៃ់ៃ�ណ្? 



• គតើៃបីន�វរាៃតាំង្ ិត្តគ្វើអវបី? 



• គតើៃបីន�វរាៃ�ឹងថាពពះៃឹងគ្វើអវបីខ្ះ? 



សូេគបើកពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើយពៃិិត្យគេើលៃបីន�វទបី13:7គ�ើងវិញគ�ើយ

គផ្ៀងជាេួយៃឹង្ គេ្ើយ�បស់អ្នក។

ពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្រាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«ខ្នុំរាៃគ្វើឲ្យខគេ្បី�គៃះកាលាយជា

្បាប់�បស់ខ្នុំ៖ធៅធពល្ពះអម្ចាស់បញ្ជា្ូរធ្វើវា»(គៅក្ននុងHistory of the 
Church2:170)។សូេស�គស�គស្ក្តបីដ្្ងគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�

ៃឹងៃបីន�វទបី13:7។

េីថេ្ទី13:10–31

ឡាបាន់បានលួចយកពទ្្យ�ម្តតិរប�់សោកលពីនេនិង្យាយាមរក

�មាលាប់នពីនេវៃនិងបងពបុ�ទាំងឡាយរប�់សោក

ពពះពបទាៃព��ល់គយើងតាេ�គបៀបគផ្សងពបីោនាគៅគពលគយើងគោ�ពតាេ

ពពះប ្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពទង់។បទពិគសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វក្ននុងកា�ទទួលរាៃ

ផ្ទាំងលង្ិៃេកវិញរាៃជួយពពងឹងទបីបនាទាល់�បស់គលាកដ�លថាពពះពិតជាគ�ៀប្ំ

ផ្ទូវេួយសពមាប់កូៃគៅ�បស់ពទង់គ�ើេ្បីសគពេ្រាៃតាេពពះប្្ញត្តិ�បស់ពទង់

(សូេគេើលៃបីន�វទបី13:7)។សូេគពបើពរាស់តារាងខាងគពកាេគៃះគ�ើេ្បីសិកសាអំពបី

កា�ប៉ុៃប៉ង្ ំៃួៃពបី�គលើក�ំបូង�បស់កូៃពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាកលបីន�វគ�ើេ្បី

គៅយកផ្ទាំងលង្ិៃ។សូេស�គស�្ គេ្ើយ្ំគពាះសំណ�ួទាំងឡាយគៅក្ននុងតារាង
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សពមាប់កា�ពបឹងដពបងៃិេួយៗឬអ្នកអា្បគំពញវាគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណតគ់�តុ

សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

កំណត់សំោល់៖គៅក្ននុងសេ័យកាល�បស់ៃបីន�វកា�ចាប់គឆ្នាត(សូេគេើលៃបីន�វ

ទបី13:11)គឺជាវិ្ បីតាេទមាលាប់េួយក្ននុងកា�សគពេ្្ ិត្ត។ពបីេុៃកា�ចាប់គឆ្នាតៃបីន�វ

ៃិងបងពបុស�បស់គលាករាៃដសវង�កកា�ដណនាំពបីពពះអមាចាស់ក្ននុងកា�បំគពញ

តាេពពះប ្្ញត្តិគ�ើេ្បីគៅយកផ្ទាំងលង្ិៃ(សូេគេើលសុភាសិត16:33Bible 
Dictionary«គឆ្នាត,កា�ចាប់គឆ្នាតនៃ»)។

សេំួរ ការ្រងឹដ្រងបលើក្

ទីមួយ

េីថេ្ទី13:10–18

ការ្រងឹដ្រងបលើក្ទី្ ីរ

េីថេទ្ី13:21–31

1. សតើនរណាបាន

សៅ?

2. សតើ្ ួក្សគបានសធវើអវពី

ខ្រះ?

3. សតើ្ ួក្បងពបុ�បាន

រានពបតិក្ម្មណបប

ណាបនាទាប់្ ពីការ

ពបរឹងណពបងសនារះ

ទទួលបរាជ័យ?

1. បនាទាប់្ ពីការពបងឹដពបងសលើកទពីមួយរប�់្ ួកសគសែើម ព្ីទទួលផ្ទាំងលង្ិនពតរូវ

បានទទួលបរាជ័យសនារះនពីន�វនិង្ួក្បងពបុ�រប�់សលាក្«រានចិត្តទុក្ខេ

ព្ួយជាខាលំង»(នពីន�វទពី13:14)។�រូម្ ិនិត្យសមើលនពីន�វទពី13:15–16ស�ើងវិញ

ស�ើយ�រូម្ ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ ពីរសបៀបណែល

នពីន�វស្្ើយតបចសំោរះការបរាជ័យជាសលើក្ែំបរូងណែលខុ�្ ពីការស្្ើយតបរប�់បងពបុ�

ទាំងឡាយរប�់សលាក្។

2. បនាទាប់្ ពីការ្ិចារណាអំ្ ពីការពបងឹដពបងជាសលើកទពី្ពីរ(�រូមសមើលនពីន�វ

ទពី13:21–31)�រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើក្ំ�រឹងការរអ៊រូររទាំនិងការឥតជំសនឿបានរារាំងសយើង្ ពីការ

សាតាប់តាមព្រះតាមរសបៀបណាខ្រះ?

េីថេ្ទី14:1–26

នពីនេវៃយកបានផ្ទាំងលង្ិន

សូេដសវង�កសំណួ�ទាំងឡាយដ�លគលេិៃៃិងគលេយួលរាៃស�ួគៅក្ននុងៃបីន�វ

ទបី13:31។គបើសិៃអ្នកជាៃបីន�វវិញគតើអ្នកៃឹងគ្្ើយតប្ ំគពាះសំណ�ួទាំងឡាយ

�បស់ពួកគគយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?សូេអាៃៃបីន�វទបី14:1–3សូេ�កគេើល្ គេ្ើយ�បស់

ៃបីន�វ្ ំគពាះសំណ�ួទាំងឡាយ�បស់បងពបុសគលាក។គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីៃបីន�វ

រាៃគលើកគ�ើងៃូវគំ�ូ�បស់េ៉ូគសៃិងសេុពទពក�េក្ននុងកា�គ្្ើយតប្ ំគពាះ

សំណួ��បស់ពួកគគ?សេូស�គស�ឃ្លាេួយពបីកា�គ្្ើយតប�បស់ៃបីន�វគៅកាៃ់បង

ពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាកដ�លគ្វើឲ្យអ្នកទទួលរាៃកា�គលើកទឹក្ ិត្ត៖ 



េ៉ូគសរាៃពបឈេេុខៃឹងកិ្្ចកា�េួយដ�លគេើលគៅហាក់�ូ្ជាេិៃអា្គ្វើ

គៅ�ួ្គទគៅគពលដ�លោត់ពតូវរាៃពរាប់ឲ្យនាំកូៃគៅអ៊ីពសាដអលគ្ញពបីពសុក

គអស៊ីព្។គបើគទាះជាមាៃកា�ពបឹងដពបងេ្តងគ�ើយេ្តងគទៀតកគ៏ោយក៏គលាកេិៃ

អា្ប្្ចនុះប្្ចទូលផ្គរា៉ៃឲ្យគោះដលងពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលរាៃគ�ើយ។

គទាះយា៉ាងណ្ក៏គោយេូ៉គសរាៃពយាយាេគ្វើៃូវអវបីៗដ�លពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជា

�ល់គលាកគ�ើយពពះអមាចាស់រាៃគ�ៀប្ំផ្ទូវសពមាប់គលាកគ�ើេ្បីគោះដលងពួកអ៊ី

ពសាដអល។

ៃបីន�វរាៃអៃុវត្តតាេគំ�ូ�បស់គលាកេ៉ូគសសពមាប់កាលៈគទសៈផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់

គលាកគ�ើយគលាកក៏រាៃទុក្ិត្តផងដ��ថាពពះៃឹងគ�ៀប្ ំផ្ទូវសពមាប់គលាកគ�ើេ្បី

ទទួលរាៃផ្ទាំងលង្ិៃគបើគទាះជាតាេ�គបៀបណ្ក៏គោយ។គៅគពលអ្នកសិកសា

�ំគណើ�គ�ឿងដ�លគៅសល់សូេ�កគេើលលទ្ធផលទាំងឡាយដ�លទទួលរាៃ

េកពបីកា�តសូ៊ៃិងកា�គប្តជាញា្ ិត្ត�បស់ៃបីន�វគ�ើេ្បីគោ�ពពបតិបត្តិតាេគបើគទាះជា

បរាជ័យគៅគពល�ំបូងក៏គោយ។

គតើអ្នកធាលាប់្ ង់គ្វើអវបីេួយឬទទួលអា�េ្មណ៍បំផុសគំៃិតឲ្យគ្វើអវបីេួយគោយេិៃទាៃ់

រាៃ�ឹងជាេុៃៃូវេូលគ�តុគពលណ្ឬ�គបៀបណ្ឬគទ?ពបធាៃហា�ូ៉លប៊ី.

លបីរាៃសគង្កតគ�ើញថាជាគ�ឿយៗគៅក្ននុងសាថាៃភាពទាំងគៃះគយើង«្ង់គ�ើញ

្ុងប្្ចប់ពបីេុៃកា�ចាប់គផ្តើេ»ពបីេុៃគពលគយើងៃឹងគ្វើតាេកា��ឹកនាំ�បស់ពពះ

អមាចាស់គ�ើយគលាករាៃផ្តល់�ំបូនាមាៃខាងគពកាេគៃះ៖«អ្នកពតូវដតគ�ៀៃគ�ើ�គឆ្ពាះ

គៅ�កពៃ្ឺគ�ើយ្ ៃពបី�បបីជំហាៃ្ ូលក្ននុងទបីងងឹតបនាទាប់េកពៃ្ឺ�ះគ�ើងៃិង

បគ្ហាញផ្ទូវគៅពបីេុខអ្នក»(កា��កពសង់ពបីពបសាសៃ៍ប៊យ�៍គ�ផ្កកឺ«The 
Edge of the Light»BYU Todayដខេិនាឆ្នាំ1991ទំព័�23)។

សូេអាៃៃបីន�វទបី14:4–7គ�ើយសេូដសវង�ក�គបៀបដ�លៃបីន�វ្ ៃគឆ្ពាះគៅ�កទបី

ងងឹត(ជាទបីដ�លេិៃសារល់)គោយគស្ក្តបីជគំៃឿ។

គតើមាៃអវបីសំខាៃ់្ ំគពាះឃ្លាថា«គទាះជាយា៉ាងក៏គោយគង់ដតខ្នុំគ�ើ�តពេង់គៅ

េុខ»(ៃបីន�វទបី14:7)? 



3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ិ្ែ៌នាអំ្ ពី

សាថានភា្មួយណែលយុវជនឬយុវនារីរានាក់្អាច�ុំឲ្យសធវើអវពីមួយឬអាចែរឹក្នាំ

សដាយព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្សែើម្ពីសធវើអវពីមួយសដាយមិនបានែរឹងជាមុនថ្សតើនរឹងរានលទ្

ផលអវពីសក្ើតស�ើងសនារះសទ។ពបណ�លជារានស្លមួយណែលអ្នក្បានសែើរតពមង់សឆ្ពរះ

សៅមុខសដាយស�ចក្្តពីជំសនឿសដាយ្ ុំបានែរឹងជាមុន្ពីរសបៀបឬស្លណាណែលព្រះនរឹង

ជួយ។សបើែរូសច្នរះណមន�រូមក្ត់ទកុ្បទ្ិសសាធន៍សនរះសៅក្្ននុងស�ៀរសៅក្ំែត់ស�តុរប�់

អ្នក្។អ្នក្ក៏្អាចចង់ណចក្ចាយវាសៅក្្ននុងថ្នាក់្សរៀនផងណែរ។

ៃបីន�វរាៃគ�ៀៃពបីេូលគ�តុគពលគវលាៃិង�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់ៃឹងជួយោត់ឲ្យ

សគពេ្រាៃតាេពពះបញ្ញាត្តិគ�ើេ្បីយករាៃៃូវផ្ទាំងទាំងឡាយគឺមាៃដតតាេ�យៈ
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បោទាប់ពីគលាករាៃអៃុញ្ញាតឲ្យពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ�ឹកនាំគលាកគ�ើយបោទាប់មក

គលាករាៃសគពេ្្ ិត្តគ�ើេ្បីគ�ើ�តពេង់គៅេុខគោយគស្ក្តបីជំគៃឿប៉គុណ្ណាះ។សូេ

អាៃៃបីន�វទបី14:8–26គ�ើយសូេកត់សមារល់ពបី�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់រាៃជួយ

ៃបីន�វឲ្យយករាៃផ្ទាំងលង្ិៃ។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមសធវើបញ្ពីអំ្ពី

មរូលស�តុទាំងឡាយណែលព្រះវិញ្ញាែជំរុញឲ្យនពីន�វពបហារឡាបាន់

(�រូមសមើលនពីន�វទពី14:8–13)។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីខរ្ះ្ ពីក្ិច្ចខិតខំពបរឹងណពបងចុងសពកាយរប�់នពីន�វ

សែើម ព្ីសៅយក្ផ្ទាំងលង្ិនណែលអាចជួយអ្នក្ឲ្យទទួលសជាគជ័យ្ ពីឧប�គ្គទាំងឡាយ

ណែលអ្នក្ពបឈមមុខឬនរឹងពបឈមមុខសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្?

គៅគពលអ្នកពតូវរាៃពបឈេេុខគៅពោណ្េួយគៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នកគោយពុំ

�ឹងថាគកើតគ�ើងតាេ�គបៀបណ្េូលគ�តុអវបីឬគៅគពលណ្គនាះសូេ្ ងចាំ

ៃូវគោលកា�ណ៍េួយពបីបទពិគសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វដ�លរាៃបគ្ហាញ៖រៅរ្លអ្ក

អនុវ្រ្រ្ចក្តីជរំនឿរៅរលើត្រះនិង្យាោ្រធវែើនូវអវែតីៗសែលត្រង់្ ុំឲ្យរធវែើ្ូ្្តី

ស្ររៅរ្លរយើង្ ិនអាចរ�ើញល្រ្ធផលក៏រោយរនារះត្រង់នចឹងែចឹកនាំរយើងរោយ

ត្រះរចសាតាននត្រះវិញ្ញាណបរិ្ ុ្រ្ធ។

បសចក្្ីអតាថាធរិបាយេិង្័ត៌រាេអំ្ី្រវត្ិ

ការបញ្ជាឲ្យពបោរឡាបាន់

ពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្រាៃបគពងៀៃថាគនាះគឺជាពពះអមាចាស់ដ�លបគង្កើត

មាពតោឋាៃនៃភាពពតូវៃិងខុស៖«ពពះរាៃមាៃបៃ្ទូលថា‹កុំឲ្យសមាលាប់េៃុស្សឲ្យ

គសាះ›[ៃិកខេេៃំ20:13]ពទង់ក៏មាៃបៃ្ទូលគៅពោគផ្សងគទៀតថា‹ពតូវឲ្យបំផ្លាញគគ

ឲ្យអស់�លបីងវិញ›[គចាទិយកថា20:17]។គៃះគឺជាគោលកា�ណ៍ដ�លកា�ពតតួពតា

នៃសាថាៃសួគ៌ពតូវរាៃ�ឹកនាំ—គោយវិវ�ណៈគ�ើេ្បីឲ្យគ�ើ�ពសបតាេកាលៈគទសៈ

ដ�លកូៃគៅនៃៃ�គពតូវរាៃ�ស់គៅតាេ។អវបីក៏គោយដ�លពពះតពេូវឲ្យគ្វើគឺ

ជាកា�ពតឹេពតូវេិៃថាកា�ណ៍អវបីគនាះគទគបើគទាះជាគយើងេិៃអា្យល់អំពបីេូល

គ�តុគនាះលុះពតាគពកាយពបីពពឹត្តិកា�ណ៍ពតូវរាៃលាតពតោងក៏គោយ។គបើសិៃ

គយើងដសវង�កៃ�គនៃពពះជាេុៃគនាះពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់ៃឹងពតវូរាៃបដៃ្ថេ»

(គៅក្ននុងHistory of the Church5:135)។

វាអា្ជួយគយើងឲ្យយល់អំពបីេូលគ�តុដ�លពពះអមាចាស់តពេូវឲ្យៃបីន�វពបហា�

ឡារាៃ់គៅគពលគយើងពិចា�ណ្គស្ក្តបីខាងគពកាេគៃះ៖យា៉ាងគហា្ណ្ស់

ពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃឲ្យឡារាៃ់ៃូវឱកាសពបី�គ�ើេ្បីពបគល់ផ្ទាំងលង្ិៃគោយ

ស្ម័ពគ្ ិត្តប៉ុដៃ្តឡារាៃ់«េិៃពពេសាតាប់តាេពពះប ្្ញត្តិទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់

គទ»(ៃបីន�វទបី14:11)។ឡារាៃ់គឺជាេៃុស្សកុ�កៃិងជាគចា�ប្ៃ់មានាក់គ�ើយ

ោត់រាៃពយាយាេសមាលាប់គលេិៃគ�ើយក៏្ ង់ឲ្យគគសមាលាប់កូៃពបុសទាំងបួៃនាក់

�បស់គលាកលបីន�វផងដ��គបើតាេ្ បាប់គលាកេ៉ូគសគឺអា្មាៃគទាស�ល់សាលាប់

(សូេគេើលៃិកខេេៃំ21:14)។ពពះអមាចាស់រាៃពជាបថាវាគឺជាកា�ចាំរា្់ណ្ស់

សពមាប់គលាកលបីន�ៃិងពូជពង្ស�បស់គលាកគ�ើេ្បីមាៃប្ជបីពបវត្តិពពះគេ្បី�គទាះ

បបី«េៃុស្សមានាក់គួ�ដតវិនាសគៅ»(ៃបីន�វទបី14:13)សពមាប់អវបីដ�លគកើតគ�ើង។

ផ្ទាំងលង្ិៃេិៃពតឹេដតរាៃពបទាៃព�ជ័យ�ល់េៃុស្សៃិងជាតិទាំងឡាយពបី

ពពះគេ្បី�េ�េៃដតប៉ុគណ្ណាះគទប៉ុដៃ្តដ្េទាំងរាៃ�កសាទុកៃិងផ្តល់ៃូវកា�បគពងៀៃ

ទាំងឡាយ�បស់ពួកពយាកា�ីបុរាណសពមាប់សេ័យ�បស់គយើងគៅគពលដ�ល

គស្ក្តបីស�គស�េួយ្ ំៃួៃពតវូរាៃ្ េ្ង្ ូលផ្ទាំងមាសដ�លគស្ក្តបីទាំងគៃះពតូវ

រាៃបកដពបជាពពះគេ្បី�េ�េៃ(�ូ្ជាពាក្យ�កពសង់ពបីគអសាយៃិង�ូបរា្ិោឋាៃ

�បស់សី៊ណូស)។តាេ�យៈពពះគេ្បី�េ�េៃគនាះកា�បគពងៀៃទាំងឡាយពបីផ្ទាំង

លង្ិៃពតូវរាៃពបទាៃព�ៃិងបៃ្តពបទាៃព��ល់ជបីវិតេៃុស្សរាប់លាៃនាក់ៃិង

ជាតិទាំងឡាយគៅគលើពិភពគលាកគៃះ។គៅ្ ុងប្្ចប់ពគប់កា�ទាំងគៃះ្ ិតគៅ

ក្ននុងភាពគពោះថានាក់គៅគពលដ�លៃបីន�វរាៃឈ�គៅ្ ំគពាះេុខឡារាៃ់គ�ើយ

រាៃគ្វើតាេសគេ្ងនៃពពះវិញ្ញាណ។

ពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វដប៊ៃសៃឹរាៃផ្តល់គយាបល់ថា«កា�សាកល្ងខ្បីៗ

្ំៃួៃបបី»គ�ើេ្បីជួយគយើងគជៀសវាងពបីកា�គរាកបគញ្ឆោតគៅអំ�នុងគពលសាថាៃភាព

ពិរាកទាំងឡាយ៖

«1.គតើបទោឋាៃពពះគេ្បី�រាៃៃិយាយអវបីខ្ះអំពបីកា�គរាកបគញ្ឆោត

គនាះ?គអសាយរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា‹្ូ�គៅគបើកគេ្បី�

ប្្ញត្តិៃិងគស្ក្តបីបនាទាល់គេើល៖គបើគគៃិយាយេិៃពតូវ

ៃឹងពពះបៃ្ទូលគនាះគនាះោមាៃពៃ្ឺ�ះគ�ើងគៅក្ននុងខ្លួៃគទ›។

(គអសាយ8:20)។...

«គយើងពតវូដតឧសសា�៍ពយាយាេសិកសាពពះគេ្បី�។ក្ននុង្ ំគណ្េកា�សិកសា�៏

មាៃសា�ៈសំខាៃ់ពិគសស្ ំគពាះគយើងគនាះគឺកា�សិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃៃិង

គោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា។...

«2.កា�ដណនាំទបីពបី�គឺ៖គតើពបធាៃសាសនា្ពកទាំងឡាយគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយគៃះ

ពតវូដតៃិយាយអវបីខ្ះស្តបីពបធាៃបទគនាះ—ជាពគិសសពបធាៃសាសនា្ពកដ�ល

�ស់គៅ?...

«សពវន្ងៃគៃះគឺមាៃដតបុ�សមានាក់គត់គៅគលើដផៃ�បីដ�លៃិយាយតណំ្ង

ឲ្យសាសនា្ពក។(សូេគេើលគ.ៃិងស.132:7;21:4)។បុ�សមានាក់គនាះ

គឺ[ជា]ពបធាៃ[នៃសាសនា្ពក]។គោយសា�គលាកៃិយាយពរាប់អំពបីពពះ

បៃ្ទូលនៃពពះអមាចាស់�ល់គយើងគៅសពវន្ងៃគៃះពាក្យសេ្តបី�បស់គលាកគឺមាៃ

សា�ៈសំខាៃ់គព្ើៃជាងពួកពយាកា�ីដ�លរាៃសាលាប់គៅ។កាលណ្ៃិយាយគោយ

ពពះគ្សាតានៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគនាះពាក្យសេ្តបី�បស់គលាកៃឹងកាលាយគៅជា

ពពះគេ្បី�។(សូេគេើលគ.ៃិងស.68:4)។

«ពបធាៃអា្ៃិយាយពបីពបធាៃបទណ្េួយដ�លគលាកទទួលអា�េ្មណ៍ថា

ចាំរា្់សពមាប់ពួកប�ិសុទ្ធ។...

«3.កា�សាកល្ងទបីបបីៃិង្ ុងគពកាយគនាះគឺជាពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ—កា�

សាកល្ងនៃពពះវិញ្ញាណ។គោយពពះវិញ្ញាណគៃះគ�ើយដ�លគយើង‹...អា្

សារល់គស្ក្តបីពិតនៃពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់›។(េ�៉ូនណ10:5)។កា�សាកល្ង

គៃះអា្មាៃពបសិទ្ធិភាពគពញគលញគបើសិៃសេត្ថភាពទំនាក់ទៃំង�បស់អ្នកណ្

មានាក់ជាេួយពពះគឺមាៃភាពសាអាតស្អំៃិងគុណ្េ៌ៃិងេិៃពប�ទូកពបឡាក់ជាេួយ

ៃឹងអំគពើរាប»(គៅក្ននុងConference Reportដខតុលាឆ្នាំ1963ទំព័�

16—17)។
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6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី13–4ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី2៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី15–6,9
បសចក្្ីបផ្ើម

ភ�ិយា�បស់ពយាកា�ីលបីន�សារា៉យរាៃមាៃអា�េ្មណ៍ខាលា្ថាពួកកៃូពបុស�បស់

នាងៃឹងេិៃពត�ប់េកពបីពកុងគយ�ូសា�ិេវិញគ�ើយ។គលាកលបីន�រាៃកេសាៃ្ត

្ិត្តនាងគោយបគ្ហាញគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គលាក្ ំគពាះពពះអមាចាស់។គៅគពលពួក

កូៃពបុស�បស់នាងរាៃពត�ប់េកវិញគោយសុវត្តិភាពជាេួយៃឹងផ្ទាំងលង្ិៃ

គនាះសារា៉យទទួលរាៃសាក្សបីកាៃ់ដត�ឹងមាំពបីពពះ�ស្ត�បស់ពពះក្ននុងកា��ឹកនាំៃិង

កា�ដ្�កសាពគួសា��បស់នាង។គៅគពលគលាកលបីន�រាៃសកិសាផ្ទាំងលង្ិៃគនាះ

គលាក«ក៏គពា�គពញគៅគោយពពះវិញ្ញាណគ�ើយចាប់គផ្តើេពយាក�អំពបីពូជគលាក»

(ៃបីន�វទបី15:17)។គៅគពលអ្នកសិកសាគៅក្ននុងគេគ�ៀៃគៃះសូេគិតអំពបីកា�សកិសា

ពពះគេ្បី�ផ្ទាល់ខ្លួៃអ្នកៃិងអវបីៗ ដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីទទួលអណំ្្ដ�លរាៃេក

ពបីកា�ដសវង�កពពះបៃ្ទូលនៃពពះ។

េីថេ្ទី15:1–9

កូនពបុ�ទាំងឡាយរប�់សោកលពីនេពតឡប់មករកពគួសាររប�់្ ួកសគសៅទពី

រសោសាថានសោយ�ុត្ិភា្

កា�គ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ពកុងគយ�ូសា�ិេៃិងកា�វិលពត�ប់េកវិញ�បស់ៃបីន�វៃិង

ពួកបងពបុស�បស់គលាកគឺពតវូ្ ំណ្យគពលពបដ�លជាបបីបៃួសរាតា�៍។សូេ

ស្្ចឹងគិត�ល់ពោេួយដ�លបងប្អទូៃពបុសបងពសបីឪពុកឬមាតាយឬៃ�ណ្

មានាក់ដ�លអ្នក�ឹងថារាៃចាកគ្ញពបីផះ្អស់�យៈគពល�៏យូ�—�ូ្ជាចាកគ្ញ

សពមាប់គបសកកេ្មកា�សកិសាឬកា�បគពេើជាទាហាៃជាគ�ើេ។គតើអ្នកមាៃកងវល់

ឬកា�ពពយួរា�េ្ភអវបីខ្ះដ�លអ្នក(ឬគតើអ្នកគិតថាឪពុកឬមាតាយអ្នកអា្មាៃ

កងវល់អវបីខ្ះ)គៅគពលដបកគ្ញពបីេៃុស្សជាទបីពសលាញ់អស់�យៈគពលយា៉ាងយូ�

�ូ្គ្្នះ?សូេអាៃៃបីន�វទបី15:1–3គ�ើយសូេកត់សមារល់ពបីកងវល់ទាំងឡាយ

ដ�លសារា៉យរាៃៃិយាយគៅកាៃ់គលាកលបីន�ទាក់ទងគៅៃឹងកា�គ្វើ�ំគណើ�

ពត�ប់គៅកាៃ់ពកុងគយ�ូសា�ិេវិញ�បស់ពួកកៃូពបុស�បស់ោត់។

សូេសិកសាៃបីន�វទបី15:4–6គ�ើយសូេ�កគេើល�គបៀបដ�លលបីន�រាៃគ្្ើយតប

្ំគពាះកងវល់�បស់សារា៉យ។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់

ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្�រូមណ្្ងជាោក្្យ�ម្តពីផ្ទាល់រប�់អ្នក្

ស�ើងវិញអំ្ ពីការស្្ើយតបរប�់សលាក្លពីន�

សៅកាន់្ រិយរប�់សលាក្។

សូេស្ជងឹគិតសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើអវបីគៅដ�លគ្វើឲ្យអ្នកគសងៃើ្សគសើ�

អំពបី�គបៀបដ�លគលាកលបីន�គ្្ើយ

តប្ ំគពាះកងវល់�បស់សារា៉យ?

• គតើពាក្យសេ្តបី�បស់គលាកលបីន�

បគ្ហាញគស្ក្តបីជំគៃឿៃិងភាព

កាលាហាៃដ�លគ្វើឲ្យោត់ទទួល

រាៃវិវ�ណៈទាំងឡាយពបីពពះតាេ

�គបៀបណ្?

គយាងគៅគលើៃបីន�វទបី15:6គតើទបីបនាទាល់�បស់គលាកលបីន�មាៃអៃុភាពអវបីគៅគលើ

សារា៉យ? 



គស្ក្តបីពិត្ ំៃួៃពបី�ដ�លគយើងអា្គ�ៀៃពបីបទពិគសា្ៃ៍�បស់គលាកលបីន�ៃិង

សារា៉យគឺថាពពះអមាចាស់អា្ពបទាៃព��ល់គយើងយា៉ាងពិតពរាក�គៅគពលគយើង

គ្វើតាេកា�បំផុសគំៃិតគ�ើយគយើងអា្កេសាៃ្ត្ ិត្តៃិងពពងឹងអ្នក�នទគៅគពល

គយើងបគ្ហាញគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គយើង្ ំគពាះពពះ។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ិ្ែ៌នាសៅ

ពគាមួយណែលអ្នក្ទទួលអារម្មែ៌្ពីការបញ្ជាក់្ននការលួងសលាមចិត្ត្ ពីព្រះសៅ

អំ�នុងស្លែ៏លំបាក្មួយណចក្ចាយទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្សែើម្ពីក្មសាន្តចិត្តនិង្ពងរឹងអ្នក្

ែនទសទៀតឬអ្នក្ពតរូវបានក្មសាន្តចិត្តនិង្ពងរឹងសដាយោក្្យ�ម្តពីណែលសោរស្ញសដាយ

ស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់អ្នក្ែនទសទៀត។

សូេអាៃៃបីន�វទបី15:7–9សេូ�កគេើលឥទ្ធិពលបទពិគសា្ៃ៍គៃះរាៃមាៃគៅគលើ

គស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់សារា៉យ។

• គតើសារា៉យរាៃគ�ៀៃអវបីពបីបទពិគសា្ៃ៍គៃះ? 



3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើទពីបនាទាល់រប�់សារា៉យសៅក្្ននុងនពីន�វទពី15:8ែរូចគានាសៅនរឹង

ទពីបនាទាល់រប�់នពីន�វសៅក្្ននុងនពីន�វទពី13:7យ៉ាងែរូចសម្តច?

វិធពីមួយសែើម ព្ីយល់បទព្រះគម្ពីរគឺពតរូវណ្្ង

នរូវសគាលការែ៍ទាំងឡាយជាោក្្យ�ម្តពី

ផ្ទាល់រប�់អ្នក្ស�ើងវិញ។សទារះសដាយ

�រស�រឬនយិយសដាយផ្ទាល់រាត់ក៏្

សដាយ�រូមណ្្ងស�ើងវិញនរូវអវពីៗណែល

អ្នក្បានអានសនារះនរឹងជួយអ្នក្ឲ្យយល់

ស�ចក្្តពី្ ិតទាំងឡាយកាន់ណតចបា�់សៅ

ក្្ននុងព្រះគម្ពីរ។វាក្៏ផ្តល់ឱកា�សែើម្ពីឲ្យ

ព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់ណ្្ងទពីបនាទាល់

្ពីស�ចក្្តពី្ ិតទាំងឡាយផងណែរ។

ការដ្លែងសោយពាក្យ�មតពី

ផ្ទាល់រប�់អនេកសឡើងវិញ
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។គៅគពលអ្នកសិកសាពសាវពជាវបទគេ្បី�គនាះអ្នកអា្ពតវូរាៃគពា�គពញគោយ

ពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់គ�ើយទទួលរាៃកំលាំងៃិងគស្ក្តបីជំគៃឿគ�ើេ្បីកាៃ់

តាេពពះប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពទង់។

េីថេ្ទី16:1–6

នពីនេវៃ�រស�រសែើម ព្ីបញ្ចរះបញ្បូលមនុ�្សទាំងអ�់ឲ្យមករកព្រះសយ�៊ូវពគពី�្ទ

សូេគពជើសគ�ើសគសៀវគៅេួយកបាលគៅក្ននុងផ្ះ�បស់អ្នកឬគិតពបីគសៀវគៅេួយ

ដ�លអ្នកសារល់។គតើអ្នកគិតថាអ្នកៃិពៃ្ធមាៃគោលបំណងយា៉ាងណ្គៅក្ននុងកា�

ស�គស�គសៀវគៅគនាះ?គតើកា��ឹងពបីគោលបំណង�បស់អ្នកៃិពៃ្ធរាៃជួយអ្នក

យា៉ាង�ូ្គេ្ត្គៅគពលអ្នកអាៃ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី16:3–6គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេគោលបំណង�បស់ៃបីន�វ

គៅក្ននុងកា�ស�គស�ប្ជបី�បស់ោត់។ឃ្លាថា«ពពះនៃអ័ពរាហាំៃិងពពះនៃអ៊ីសាក

ៃិងពពះនៃយា៉ាកុប»(ខគេ្បី�ទបី4)គឺសគំៅគៅគលើពពះគយ�ូវា៉ដ�លជាពពះ

គយសូ៊វពគបីស្។គោលបំណង�បស់ៃបីន�វគឺពតូវស�គស�បៃ្តគោយអស់អ្នកដ�ល

ស�គស�បៃ្តបនាទាប់េកគ�ើយកា�ស�គស��បស់ពួកគគគឺមាៃគៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ

៖រគ្លបំណង្ ួយននត្រះគ្្តីរ្ រ្នគឺរែើ្្តីបញ្ចទុរះបញ្ចទូល្ នុ្សេទាំងអ្់ឲ្យ្ ក

រកត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ិ្ែ៌នាអំ្ពី

រសបៀបណែលការយល់ែរឹងអំ្ពីសគាលបែំងរប�់នពីន�វសៅក្្ននុងការ�រស�របញ្ពី

រប�់សលាក្នរឹងរានឥទ្ិ្លសលើរសបៀបណែលអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមន។

េីថេ្ទី19

នពីនេវៃសធវៃើផ្ទាំង្ ពីរចបាប់

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី1:9(សូេគេើលជំពូកទបី6ផងដ��)ៃបីន�វរាៃពៃ្យល់ថាគលាកពតូវ

រាៃបញ្ជាឲ្យគ្វើប្ជបីពបវត្តិពបី�្ បាប់—ប្ជបីទាំងគៃះពតវូរាៃគគសារល់ថាជាផ្ទាំងតូ្

ៃិងផ្ទាំង្ ំ�បស់ៃបីន�វ។ផ្ទាំងតូ្ មាៃៃូវពបវត្តិសាពស្ត�៏ពិសិ�្ឋនៃពបជាជៃ�បស់

គលាក—កា�គ្�បគពេើនៃពួកពយាកា�ីៃិងវិវ�ណៈទាំងឡាយ�បស់ពពះអមាចាស់—

គ�ើយផ្ទាំង្ ំមាៃៃូវពបវត្តិសាពស្តដ�លទាក់ទងៃឹងផ្ទូវគលាកកិយ(សូេគេើល

ៃបីន�វ19:2–4)។ៃបីន�វរាៃគពបើឃ្លាទាំងគៃះ«ផ្ទាំងទាំងគៃះ»ៃិង«ផ្ទាំងគផ្សងៗ 

គទៀត»គឺគពាលសំគៅទបីគលើផ្ទាំងពបី�្បាប់ដ�លពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាគលាកឲ្យគ្វើ។

គៅដគេពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅពតង់ៃបីន�វទបី19សូេស�គស�្ ំណំ្�ូ្ខាងគពកាេ

េីថេ្ទី15:10–22

លពីនេ�ិកសាពសាវពជាវផ្ទាំងលង្ិន

ៃបីន�វៃិងពួកបងពបុស�បស់គលាករាៃពប្ុយជបីវិត�បស់ពួកគគលះបង់ពទព្យ

សេ្ត្តិ�បស់ពួកគគគ្វើ�ំគណើ�យា៉ាងឆ្ងាយៃិងពតូវរាៃកា�ពា�ពបកបគោយគទវភាព

គៅក្ននុងកា�គ្វើ�ំគណើ��បស់ពួកគគគ�ើេ្បីគៅយកផ្ទាំងលង្ិៃ។គបើសិៃអ្នកគឺជា

សមាជិកមានាក់ក្ននុងពគួសា�គលាកលបីន�គតើកិ ្្ចខិតខំពបឹងដពបង�បស់ពួកគគរាៃមាៃ

ឥទ្ធិពលគលើអត្្ត �ិតនៃសកេ្មភាពសកិសា�បស់អ្នកអំពបីគ�ឿងទាំងឡាយដ�លមាៃ

គៅគលើផ្ទាំងលង្ិៃយា៉ាង�ូ្គេ្ត្ខ្ះ?

បនាទាប់ពបីកៃូពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាករាៃពត�ប់េកវិញគោយសុវត្ថិភាពគនាះ

គលាកលបីន�រាៃចាប់គផ្តើេសិកសាពសាវពជាវគេើលមាតិកា�គ�ឿងគៅគលើផ្ទាំងលង្ិៃ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី15:11–14គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីៗដ�លផ្ទាំងលង្ិៃ

មាៃ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី15:17–20សូេ�កគេើល�គបៀបដ�លកា�សិកសាផ្ទាំងលង្ិៃមាៃ

ឥទ្ធិពលគលើគលាកលបីន�។ដផ្អកគៅគលើអវបីដ�លអ្នកគ�ៀៃគៅក្ននុងខទាំងគៃះគតើអ្នក

ៃឹងប្្ចប់កា�ដ្្ងពបីគោលកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះគោយ�គបៀបណ្?(សេូគេើល

ៃបីន�វទបី15:17)៖រៅរ្លរយើង្ ិកសាតសាវតជាវរ្ើលប្រគ្្តីរទាំងឡាយរនារះ

រយើងអាចកាលាយជា 



ដអលគ�ើ��៉ូបឺត�បី.ដ�លនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបញ្ជាក់្ ំគពាះគស្ក្តបី

ពិតគៃះ៖

«គៅគពលគយើង្ ង់ៃិយាយគៅកាៃ់ពពះគនាះគយើងអ្ិសាឋាៃ។គ�ើយគៅគពល

គយើង្ ង់ឲ្យពទង់មាៃបៃ្ទូលេកកាៃ់គយើងគនាះគយើងសិកសាពសាវពជាវពពះគេ្បី�

ទាំងឡាយ�្ិតពពះបៃ្ទូល�បស់ពទង់រាៃេកតាេ�យៈពួកពយាកា�ី�បស់ពទង់។

បនាទាប់េកពទង់ៃឹងបគពងៀៃ�ល់គយើងគៅគពលគយើងសាតាប់តាេកា�បំផុសគៃំិត

ទាំងឡាយ�បស់ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។

«ពបសិៃគបើអ្នកសាតាប់េិៃឮៃូវសគំ�ងនៃពពះបៃ្ទូល�បស់ពទង់្ ំគពាះអ្នកគោយ

ភាលាេៗគនាះគទសូេពត�ប់េកពពះវិហា�វិញគ�ើយអាៃពពះគេ្បី�េ្តងគទៀត។

គស្ក្តបីទាំងអស់គៃះគឺជាគ�ឿងនៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះជបីវិតខាងវិញ្ញាណ»(«Holy 
Scriptures៖The Power of God unto Our Salvation»Ensignor
លីអាហូណាដខតុលាឆ្នាំ2006ទំព�័26–27)។

4. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពីពគាមួយ

ណែលអ្នក្បាន�ិក្សាពសាវពជាវបទគម្ពីរស�ើយទទួលអារម្មែ៍្ ពីព្រះវិញ្ញាែនន

ព្រះអរាចា�់។

សូេអាៃៃបីន�វទបី15:21–22គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុដ�លផ្ទាំងទាំងឡាយ

មាៃ«ពបគយាជៃ៍ជាអតិប�មា»្ំគពាះគលាកលបីន�ៃិងពគួសា��បស់គលាក។

សូេគបើកបទទៃំុកតគេ្កើង«គពលខ្នុំដសវងយល់គេ្បី�ពិសិ�្ឋ»(ទំនុកតធមកើងគលខ

159)គ�ើយកត់សមារល់ពបីព�ជ័យទាំងឡាយដ�លអា្េកតាេ�យៈកា�សិកសា

ពសាវពជាវពពះគេ្បី�ទាំងឡាយ។សូេស្ជឹងគិតអំពបីកា�អាៃពពះគេ្បី�ពបចាំន្ងៃ

�បស់អ្នក។គតើអ្នកអា្គ្វើឲ្យកា�សិកសា�ពពះគេ្បី��បស់អ្នកពបគសើ�គ�ើងរាៃយា៉ាង

�ូ្គេ្ត្? 



កា�សិកសាពពះគេ្បី�ផ្តល់ៃូវពរាជាញាគៅគពលដ�លគយើងគ្វើ�ំគណើ�្ ្ងកាត់ជបីវិត�ដេង

សាលាប់—ជាទបី�គហាសាថាៃ�បស់គយើង។សូេ្ ងចាំថាផ្ទាំងលង្ិៃទាំងឡាយយក

រាៃតាេ�យៈគស្ក្តបីជំគៃឿៃិងកា�លះបង់គ�ើយថាគបើោមាៃផ្ទាំងលង្ិៃគៃះគទ

គនាះគលាកលបីន�ៃិងពគួសា��បស់គលាកៃឹងេិៃរាៃទទួលព�ជ័យទាំងឡាយ

ដ�លចារំា្់សពមាប់កា�គ្វើ�ំគណើ��បស់គលាកគនាះគទ(សូេគេើលៃបីន�វទបី15:22)
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គៃះគ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យ្ ងចាំថាផ្ទាំងេួយណ្ដ�លៃបីន�វរាៃគពាល�ល់៖«ផ្ទាំង

ទាំងធនះ»=ផ្ទាំងតូ្ (ពិស�ិ្ឋ)«ផ្ទាំងធផសេងធទៀត»=ផ្ទាំង្ ំ(ត�លទាក់ទងនឹងផលែលូវ

ធោកិយ)។

គៅគពលអ្នកសិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃគនាះអ្នកៃឹងយល់�ឹងអំពបីេូលគ�តុដ�លៃបីន�វ

រាៃ�កសាទុកៃូវផ្ទាំងទាំងពបី�្ បាប់គៃះ។ៃបីន�វដ�លរាៃទទួលកា�បំផុសគំៃិតឲ្យ

គ្វើកា�សគងខេបដ�លជាកដំណសគងខេបខ្បីនៃ�ំគណើ�គ�ឿង�បស់ឪពុកគលាក(ដ�ល

មាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី11–8)គៅគលើផ្ទាំងតូ្។ពបមាណជា1000ឆ្នាំគពកាយ

េកពយាកា�ីេ�េៃដ�លពតូវរាៃ�ឹកនាំគោយពពះអមាចាស់ឲ្យោក់ប្្ចទូលផ្ទាំងតូ្

�បស់ៃបីន�វជាេួយៃឹងផ្ទាំងមាស(សូេគេើលពាក្យសំ�បីនៃេ�េៃ1:7)។បុ�ស

ទាំងពបី�នាក់គៃះេិៃរាៃ�ឹងថាគតើគ�តុអវបីពួកគគពតូវគ្វើៃូវអវបីដ�លពួកគគរាៃគ្វើ

គនាះគទ(សូេគេើលៃបីន�វទបី–9:5)ប៉ុដៃ្តពួកគគរាៃគ្វើតាេកា�បគ្រប់បញ្ជា�បស់

ពពះអមាចាស់។

6. សៅស្លអ្នក្អាននពីន�វទពី19សៅក្្ននុងការ�ិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្�រូម

�ញ្ចរឹងគិតនិងក្ត់ពតាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីមរូលស�តុ�ំខាន់សែើម ព្ីសគារ្តាមព្រះអរាចា�់សបើសទារះជាសៅស្លណែលសយើងមិន

យល់ទាំងព�ុងអំ្ពីមរូលស�តុរប�់ពទង់ក្៏សដាយ។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី15–6និង9ម�ើយបានម�ៀនចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាល

បរសិចទ្)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី3៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី17
បសចក្្ីបផ្ើម

កា�លះបង់ពគប់ដបបយា៉ាង�បស់ៃបីន�វ្ ំគពាះពពះអមាចាស់ពតូវរាៃបគ្ហាញគៅក្ននុង

ៃបីន�វទបី17។គោយមាៃពួកបងពបុស�បស់គលាកគៅជាេួយគនាះគលាករាៃ

គោ�ពគ្វើតាេកា�បញ្ជា�បស់ពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីវិលពត�ប់គៅឯពកុងគយ�ូសា�ិេ

វិញគ�ើយនាំអ៊ីសមា៉ាដអលៃិងពគួសា��បស់គលាកឲ្យ�ួេ�ំគណើ�ជាេួយពួកគគ្ ូល

ទបី�គហាសាថាៃ។គៅតាេផ្ទូវវិលពត�ប់គៅទបី�គហាសាថាៃវិញគលេិៃគលេយួល

ពពេទាំងសមាជិកពគួសា��បស់អ៊ីសមា៉ាដអលរាៃបះគរា�ទាស់ៃឹងៃបីន�វគ�ើយ

្ង់ពត�ប់េកពកុងគយ�ូសា�ិេវិញ។គៅគពលដ�លពួកគគរាៃ្ ងគ�ើយរាៃ

ពយាយាេ�កផ្ត្ា ់ជបីវិតៃបីន�វគនាះគលាករាៃអ្ិសាឋាៃគោយគស្ក្តបីជំគៃឿគ�ើយ

ពពះអមាចាស់ក៏រាៃ�ំគោះគលាកគ�ើយគលាករាៃអភ័យគទាសគោយគសាមាះអស់ពបី

្ិត្្ត ំគពាះអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លរាៃគបៀតគបៀៃគលាក។គៅគពលអ្នកសិកសា

គេគ�ៀៃគៃះសូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្គ្្ើយតបគោយគសាមាះពតង់្ ំគពាះ

ពពះប្្ញត្តិៃិងទុកខេលំរាកទាំងឡាយ�ូ្ដ�លៃបីន�វរាៃគ្វើ។

េីថេ្េិងរងៗររស់បលាក្េិយយបៅកាេ់្គួសារររស់អ៊មីរា៉ាដអល

េីថេទ្ី17:15

ព្រះអមាចា�់បានបញ្ជាឲ្យ្ ួកកូនពបុ�រប�់សោកលពីនេវិលពតឡប់សៅឯពកុង

សយរូសាឡិមវិញគឺសែើម ព្ីន្ំអ៊�ីមា៉ាដអលព្មទាំងពគួសាររប�់សោក

សូេគិតអំពបីពគសួា��បស់អ្នកគ�ើយពិចា�ណ្អំពបីេូលគ�តុដ�លពកុេពគសួា�មាៃ

សា�ៈសំខាៃ់គៅក្ននុងដផៃកា��បស់ពពះ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី17:1–2គ�ើយ្ ូ�ដសវង�កអវបីដ�លពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាគលាក

លបីន�ឲ្យសំុកៃូពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាកគ្វើៃិងអំពបីេូលគ�តុដ�លពទង់្ ង់

ឲ្យពួកគគគ្វើវា។(វាអា្ជាជំៃួយេួយគ�ើេ្បី�ឹងថាពាក្យពូជគៅក្ននុងៃបីន�វទបី17:1គឺ

សំគៅគលើកៃូគៅៃិងពូជពង្ស)។

ក្ននុង្ ំគណ្េគស្ក្តបីពិតេួយដ�លគយើងគ�ៀៃពបីខគេ្បី�ទាំងគៃះគឺថាត្រះអមាចា្់

បញ្ជារយើងឲ្យររៀបការរេើយបន្្ ូជថ្វាយែល់ត្រង់។គៅគពលអ្នកបៃ្តសិកសា

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី17សូេស�ួខ្លួៃឯងអំពបីេូលគ�តុដ�លអាពា�៍ពិពា�៍ៃិង

ពគសួា�មាៃសា�ៈសំខាៃ់ល្មេពគប់ពោៃ់គ�ើេ្បីឲ្យពពះអមាចាស់ៃឹងបញ្ជាៃបីន�វៃិង

បងពបុស�បស់គលាកឲ្យសូ៊ពទំាៃឹងកា�គ្វើ�ំគណើ��៏លំរាកជាគព ើ្ៃន្ងៃ្ ្ងកាត់ទបី

�គហាសាថាៃគ�ើេ្បីវិលពត�ប់គៅឯពកងុគយ�ូសា�ិេវិញ។

សូេអាៃគស្ក្តបីដ្្ងកា�ខាងគពកាេគៃះ«ពកុេពគសួា�៖កា�ពបកាស�ល់

ពិភពគលាក»គ�ើយបគ្ហាញពបីអវបីដ�លពួកពយាកា�ីគៅសេ័យទំគៃើបរាៃពបកាស

អំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃអាពា�៍ពិពា�៍៖«គយើងគណៈពបធាៃទបីេួយៃិងពកុេ

ពបឹកសានៃពួកសាវក�ប់ពបីនាក់នៃសាសនា្ពកនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្នៃពួកប�ិសុទ្ធ

ន្ងៃ្ុងគពកាយសូេពបកាសជាឱឡា�ឹកថាអាពា�៍ពិពា�៍�វាងពបុសៃិងពសបី

ពតវូរាៃដតងតាំងគ�ើងគោយពពះគ�ើយថាពគួសា�គឺជាដផ្នក�៏សំខាៃ់េួយនៃ

ដផៃកា��បស់ពពះ�៏បង្កបគង្កើតសពមាប់គោលគៅ�៏អស់កល្ជាៃិ្្ចនៃកៃូគៅ�បស់

ពទង់»(Ensignឬលីអាហូណាដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័�129)។

អ្នកអា្្ ង់គូស�ងវង់ជុំវិញឃ្លា«ថាវាយពពះអមាចាស់»គៅក្ននុងៃបីន�វទបី17:1។

សូេគិតពបីអវបីដ�លឃ្លាគនាះ្ ង់រាពប់គៅក្ននុងសេ័យ�បស់គយើង។

សូេ�កគេើលកា�យល់�ឹងបដៃ្ថេគទៀតអំពបីកា�បៃ្តពូជថាវាយពពះអមាចាស់គៅគពល

អ្នកអាៃកា�បគពងៀៃខាងគពកាេគៃះពបី«ពកុេពគសួា�៖កា�ពបកាស�ល់ពិភព

គលាក»៖

«គយើងពបកាសថាពពះប ្្ញត្តិ�បស់ពពះសពមាប់ឲ្យកូៃគៅ�បស់ពទង់បគង្កើតកូៃ

ឲ្យ្ គពេើៃជាគព្ើៃគ�ើងឲ្យមាៃពាសគពញគលើដផៃ�បីគៃះគៅដតឲ្យពបតិបត្តិគៅ

គ�ើយ។...
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«...ឪពុកមាតាយមាៃកាតពវកិ្ ្ច�៏ពិសិ�្ឋក្ននុងកា�ដ្�កសាអប់�ំកូៃគៅ�បស់ខ្លួៃគោយ

ក្តបីពសឡាញ់ៃិងគស្ក្តបីសុ្ �ិតផ្គត់ផ្គង់គស្ក្តបីពតូវកា�ទាំងខាង�ូបកាយៃិង

ខាងវិញ្ញាណ�បស់ពួកគគៃិងបគពងៀៃពួកគគឱ្យគ្ះពសឡាញ់ៃិងបគពេើោនាគៅវិញ

គៅេកគ្ះគោ�ពពពះប្្ញត្តិទាំងឡាយនៃពពះគ�ើយគ្វើជាពល��្ឋល្អគ្ះគោ�ព

្បាប់ពគប់ទបីកដៃ្ងដ�លពួកគគ�ស់គៅ។សាវេបីៃិងភ�ិយា—ឪពុកមាតាយ—ៃឹង

ទទួលខុសពតូវគៅ្ ំគពាះពពះតាេកា�ពបតិបត្តិនៃភា�កិ ្្ចទាំងឡាយគៃះ»

(Ensignឬលីអាហូណាដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័�129)។

សូេអាៃៃបីន�វទបី17:3–5គ�ើេ្បី�កគេើល�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់រាៃជួយកូៃពបុស

�បស់គលាកលបីន�វឲ្យបំគពញតាេកា�បញ្ជា�បស់ពទង់។គតើពពះអមាចាស់រាៃជួយ

អ៊ីមា៉ាដអលៃិងពគួសា��បស់គលាកឲ្យទទួលយកកា�អគ្ជើញគ�ើេ្បី្ ូល�ួេជាេួយ

ពគួសា��បស់គលាកលបីន�គៅឯទបី�គហាសាថាៃតាេ�គបៀបណ្?

1. �រូម�ួរឪ្ុក្រាតាយរប�់អ្នក្ថ្នាក្់ែរឹក្នាំសា�នាចពក្ឬពគរូបសពងៀនណា

រានាក្់ឲ្យផ្តល់រសបៀបបពីយ៉ាងណែលយុវវ័យ�្វន្ងៃសនរះអាចសរៀបចំខ្លួនសែើម្ពី

អាោ�៍្ិោ�៍ស�ើយបសងកើតក្រូនសៅ«ថ្វាយែល់ពទង់»។�រូមក្ត់ពតាោក្្យទរូនាមន

រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

េីថេ្ទី17:615

នពីនេវៃបាន្ យាយាមបញ្ចរះបញ្បូលបងប្បូនពបុ�រប�់សោកឲ្យបនតសធវៃើែំសណើរ

សៅទពីរសោសាថាន

សូេអាៃៃបីន�វទបី17:6–7គ�ើយ

ដសវង�កពបីេូលគ�តុអវបីដ�លគលេិៃ

គលេយួលៃិងពគួសា�អ៊ីសមា៉ាដអល

េួយ្ ំៃួៃរាៃបះគរា�អំ�នុងគពលគ្វើ

�ំគណើ�គៅទបី�គហាសាថាៃ។សូេៃឹក

គិតពបីអវបីដ�លដ�លៃឹងអា្មាៃគបើ

គយើងជាៃបីន�វស្ថិតគៅក្ននុងសាថាៃភាព

គៃះ។សូេគិតពបីអវបីដ�លអ្នកៃឹង

ៃិយាយគៅកាៃ់គលេិៃគលេយួល

ៃិងពគួសា��បស់អ៊ីសមា៉ាដអលក្ននុងកា�

ពយាយាេប្្ចនុះប្្ចទូលពួកគគឲ្យបៃ្ត

គ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីសៃយា។

សូេអាៃៃបីន�វទបី17:8–12គ�ើយ

សូេ�កគេើលសំណួ�ទាំងឡាយ

ដ�លៃបីន�វរាៃសួ��ល់បង

ពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាកក្ននុង

កា�ពយាយាេប្្ចនុះប្្ចទូលពួកគគេិៃឲ្យពត�ប់គៅឯពកុងគយ�ូសា�ិេវិញ។គតើ

គស្ក្តបីពិតទាំងបបីដ�លៃបីន�វរាៃៃិយាយថាបងពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាករាៃ

គភ្្គនាះគឺជាអវបី?

សូេគ្្ើយសំណួ�ខាងគពកាេគៃះគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណតគ់�តុសិកសាពពះគេ្បី��បស់

អ្នក៖

2. សតើការចងចាំស�ចក្្តពី្ិតទាំងបពីសនរះអាចជួយសលមិននិងសលមយួលឲ្យ

រានភា្សសាមរះពតង់ចំសោរះព្រះអរាចា�់សដាយរសបៀបណា?

3. �រូម�រស�របញ្ពី្ រជ័យឲ្យបាន4–5ណែលអ្នក្បានទទួល្ ពីព្រះ

អរាចា�់។សតើការចងចាំនរូវអវពីណែលព្រះអរាចា�់បានសធវើ�ពរាប់អ្នក្ជួយអ្នក្ឲ្យ

រានភា្សសាមរះពតង់សៅក្្ននុងការសពជើ�សរើ�សែើម ព្ីសធវើតាមពទង់សដាយរសបៀបណា?

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរអាចកាន់ណតរានន័យ

បណនថែមសទៀតសបើ�ិនជាអ្នក្ព�នមគិត

ក្្ននុងចិត្តរប�់អ្នក្នរូវអវពីណែលក្ំ្ុងសក្ើត

ស�ើង។�រូមនរឹក្គិតអំ្ពីរសបៀបណែល

អ្នក្អាចទទួលអារម្មែ៍និងពបព្រឹត្ត

តាមសបើ�ិនជាអ្នក្ជាចំណែក្មួយសៅ

ក្្ននុងព្រឹត្តិកាែ៍ណែលពតរូវបាន្ ិ្ែ៌នា

សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរសនរះ។ការសធវើណបបសនរះ

ក្៏អាចជួយអ្នក្ឲ្យសារល់្ ពីរសបៀបណែល

ែំសែើរសរឿងក្្ននុងព្រះគម្ពីរអាចែរូចគានា

នរឹងសាថានភា្ទាំងឡាយសៅក្្ននុងជពីវិត

អ្នក្ស�ើយសរៀបចំខ្លួនអ្នក្ឲ្យអនុវត្តន៍

តាមស�ចក្្តពី្ ិតណែលព្រះគម្ពីរបាន

បសពងៀន។

�ូមគិតកនេចងចិតតអំ្ពីបទគម្ពីរ

សូេអាៃៃបីន�វទបី17:13–15គ�ើយសូេ�កគេើលៃូវអវបីដ�លៃបីន�វរាៃៃិយាយ

ថាៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះគលេិៃៃិងគលេយួលៃិងសមាជិកពគសួា��បស់

អ៊ីសមា៉ាដអលដ�លបះគរា�គបើសិៃពូកគគពត�ប់គៅពកុងគយ�ូសា�ិេវិញគនាះ។

4. �រូម�រស�រឲ្យបានមួយក្ថ្ខែ្ឌសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពីមរូលស�តុណែលចាំបាច់សែើម ព្ីចងចាំនរូវអវពីៗណែលព្រះ

អរាចា�់បានសធវើ�ពរាប់អ្នក្ស�ើយសធវើតាមការណែនាំរប�់ពទង់។

េីថេ្ទី17:16–22

ព្រះអមាចា�់រំសោរះនពីនេវៃ

សូេបៃ្តៃឹកគិតថាគតើសាថាៃភាព�បស់ៃបីន�វៃឹងកាលាយគៅជាយា៉ាងណ្គៅគពលអ្នក

អាៃៃបីន�វទបី17:16។គតើអ្នកៃឹងគ្វើអវបី?

ៃបីន�វរាៃអ្ិសាឋាៃសូេអាៃកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គលាកគៅក្ននុងៃបីន�វទបី17:17–18

គ�ើយ�កគេើលៃូវអវបីដ�លៃបីន�វរាៃទូលសុំ។

សូេកត់សមារល់ថាៃបីន�វរាៃទូលសុំឲ្យគលាកពតវូរាៃ�ំគោះ«ពសបតាេ

គស្ក្តបីជំគៃឿ[�បស់ោត់]»។គេគ�ៀៃេួយក្ននុង្ ំគណ្េគេគ�ៀៃដ�លគយើងគ�ៀៃពបី

ខគេ្បី�ទាំងគៃះគឺថាត្រះរ្្ើយ្របនចឹងការអធិសាឋានទាំងឡាយត្បរៅតា្រ្ចក្តី

ជំរនឿរប្់្ ួករយើង។កា�អ្ិសាឋាៃគោយគស្ក្តបីជគំៃឿមាៃៃ័យថាពតវូអ្ិសាឋាៃ

គោយមាៃទំៃុក្ ិត្តគលើពពះអមាចាស់គ�ើយបូក�ួេទាំងកា�ស្ម័ពគ្ ិត្តគ្វើតាេជាៃិ្្ច។

សូេសិកសាគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេ�បស់ដអលគ�ើ�គ�វី�គអ.ដប�ណ្នៃ

កូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់ដ�លទាក់ទងគៅៃឹងកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់ៃបីន�វគៅក្ននុង

ៃបីន�វទបី17:17ៃិងអំណ្្នៃ�គ្វាយ្ ួៃគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ��ួង្ ិត្ត�បស់គយើង។សេូ

គូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាទាំងឡាយណ្ដ�លជួយអ្នកឲ្យយល់អំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃ

កា�ស្ម័ពគ្ ិត្តគ្វើតាេគៅគពលគយើងអ្ិសាឋាៃគោយគស្ក្តបីជគំៃឿ។

«គតើអ្នក�ឹងគទថាគតើខ្នុំៃឹងអ្ិសាឋាៃសុំអវបីពបសិៃគបើខ្នុំពតូវរាៃ

្ងគោយបងពបុស�បស់ខ្នុំ?កា�អ្ិសាឋាៃ�បស់ខ្នុំៃឹងមាៃ�ួេ

ទាំងកា�ទូលសំុៃូវគ�ឿងអាពកក់គ�ើេ្បីឲ្យគកើតគ�ើងគលើបងប្អទូៃ

ពបុស�បស់ខ្នុំគ�ើយប្្ចប់កា�ទូលសុំជាេួយៃឹងឃ្លាេួយ

‹សូេពពះអង្គ�ំគោះទូលបង្គំឲ្យ�ួ្ផុតពបីកណ្តាប់ន�នៃបងៗទូល

បង្គំផងឬតាេពាក្យេយា៉ាងគទៀតសេូយកទូលបង្គំគ្ញពបី

កា�ណ៍�៏អាពកក់គៃះគៅគពលគៃះ!វាគួ�ឲ្យចាប់អា�េ្មណ៍ជាពគិសស្ ំគពាះខ្នុំ

ដ�លថាៃបីន�វេិៃរាៃអ្ិសាឋាៃ�ូ្ដ�លខ្នុំ្ ង់គនាះគទគ�ើេ្បីសុំឲ្យសាឋាៃភាព�បស់

គលាកពតវូរាៃផ្លាស់ប្តទូ�។ផ្នុយគៅវិញគលាករាៃអ្ិសាឋាៃសំុកមាលាំងគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�

សាថាៃភាព�បស់គលាក។គ�ើយខ្នុំសូេបញ្ជាក់ថាគលាករាៃអ្ិសាឋាៃគៅក្ននុង

លកខេណៈ្ បាស់លាស់គោយសា�គលាករាៃ�ឹងៃិងរាៃសារល់ពពេទាំងទទួល

បទពិគសា្ៃ៍ពបីអំណ្្ដ�លរាៃគកើតគ�ើងពបី�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះអង្គសគ្គ្រះ។...

«បងប្អទូៃពបុសពសបីទាំងឡាយគអើយ!សពមាប់គយើងមានាក់ៗ គបើ្ ិតគៅក្ននុងគ�តុ

កា�ណ៍គៃះគឺពតវូដតទូលសុំឲ្យ្ ំៗ។គៅគពលដ�លអ្នកៃិងខ្នុំចាប់គផ្តើេយល់ៃិង

ទទួលរាៃកា�ពបទាៃអំណ្្ឲ្យេកពបី�គ្វាយ្ ួៃគៅក្ននុងជបីវិតផ្ទាល់ខ្លួៃគនាះគយើង

ៃឹងអ្ិសាឋាៃៃិងដសវង�កកមាលាំងគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�សាថាៃភាព�បស់គយើងជាជាងកា�

អ្ិសាឋាៃសំុឲ្យសាថាៃភាព�បស់គយើងពតវូរាៃផ្លាស់ប្តទូ�។គយើងៃឹងកាលាយជាភានាក់គ្�

្ំគពាះខ្លួៃផ្ទាល់ដ�ល‹គ្វើសកេ្មភាពជាជាងវត្ថនុដ�ល‹ទទួលសកេ្មភាព›(ៃបីន�វ

ទបី22:14)»(«‘In the Strength of the Lord’(ពាក្យសំ�បីនៃេ�េៃ

1:14េ៉ូសាយ9:17េ៉ូសាយ10:10អាលមា៉ា20:4»)គៅក្ននុងBrigham Young 
University 2001–2002 Speeches[ឆ្នាំ2002]ទំព័�124)។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយក្្ននុងចំសណាម�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះសៅ

ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖
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ក្. សៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្សតើអ្នក្ធាលប់បានអធសិាឋានសដាយស�ចក្្តពីជសំនឿនិងែរឹង្ ពីការស្្ើយ

តប្ ពីព្រះអរាចា�់ចសំោរះការអធសិាឋានរប�់អ្នក្សៅស្លណា?

ខ. សតើអ្នក្អាចសធវើតាមគំររូរប�់នពីន�វសែើម ព្ីអធសិាឋាននិងណ�វងរក្ក្រាលំងក្្ននុងការផ្ល�់ប្តដូរ

សាថានភា្រប�់អ្នក្សដាយរសបៀបណាណែលពបស�ើរជាងការទរូល�ំុឲ្យរានការផ្ល�់ប្តដូរ

សាថានភា្រប�់អ្នក្វិញ?

បនាទាប់ពបីៃបីន�វពតូវរាៃគោះដលងពបី្ ំណងគនាះបងពបុសទាំងឡាយ�បស់គលាក

រាៃ្ ង់វាយគ្វើរាបគលាកេ្តងគទៀត។សូេអាៃៃបីន�វទបី17:19–21គ�ើយសូេ

�កគេើលអវបីដ�លគ្វើឲ្យអ្នកគសងៃើ្សគសើ�្ ំគពាះអាកប្កិ�ិយា�បស់ៃបីន�វ។សូេ

គិតអំពបីសាថាៃភាពេួយគៅក្ននុងពគួសា�ផ្ទាល់�បស់អ្នកដ�លរាៃតពេូវឲ្យមាៃកា�

អភ័គទាស។សូេពិចា�ណ្ថាគ�តុអវបីវាសំខាៃ់ដ�លសមាជិកមានាក់ៗក្ននុងពគួសា�

ពតវូដតមាៃ្ ៃ្ៈគ�ើេ្បីអភ័យគទាសឲ្យោនាគៅវិញគៅេក។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី17ម�ើយបានម�ៀនចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី3៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី18
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី18គយើងរាៃអាៃអំពបីកា�ៃិេិត្ត�បស់គលាកលបីន�ស្តបីអំពបីគ�ើេគឈើ

ជបីវិត។គលាករាៃទទួលអា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីអំណ��៏េ�ិមាគៅគពលគលាក

ទទួលទាៃដផ្គឈើគនាះដ�លតណំ្ងឲ្យព�ជ័យទាំងឡាយនៃ�គ្វាយ្ ួៃ។

គ�ើយគលាករាៃគ�ើញ�វទូងេៃុស្សជាគព ើ្ៃពកុេដ�លរាៃគ្្ើយតបគផ្សងោនា

ពបីគ�ើេគឈើៃិងដផ្�បស់វា។គ�ើេ្បីជួយអ្នកគ�ៀប្ ំគេគ�ៀៃគៃះអ្នកអា្គព្ៀងឬ

អាៃពាក្យទាំងគៃះ«�ំបងដ�ក»(ទំនុកតធមកើង )គលខ172។គៅគពលអ្នកសិកសា

គេគ�ៀៃគៃះសូេពិចា�ណ្អំពបី�គបៀបដ�ល�គ្វាយ្ ួៃរាៃនាំេកៃូវគស្ក្តបីអំណ�

�៏េ�ិមា�ល់អ្នកៃិងអវបីដ�លអ្នក

ពតូវដតគ្វើគៅគពលគៃះៃិងសពមាប់

គពលអនាគតគ�ើេ្បីទទួលរាៃ

ព�ជ័យទាំងអស់ដ�លរាៃេកពបី

�ោវាយ្ ួៃ។សូេស្្ចឹងគិតអំពបីអវបី

ដ�លជាឧបសគ្គដ�លអ្នកអា្យក

ឈ្នះគ�ើេ្បីទទួលព�ជ័យទាំងគៃះ។

េីថេ្ទី18:1–18

សោកលពីនេទទួលទានដ្លែស�ើ

ននជពីវិតសេើយបបួលពគួសារ

រប�់សោកឲ្យទទួលទានដែរ

សូេគិត�ល់ពោេួយគៅក្ននុងជបីវិត

�បស់អ្នកគៅគពលេួយដ�ល

គែៈពបធានទពីមួយបានបសពងៀន

ថ្«ទំនុក្តសមកើងទាំងឡាយអសញ្ើញ

វត្តរានព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់»

និង«បសងកើតអារម្មែ៍ននគាវរភា្»(

�ុំនុកតមេកើងទំ្ ័រIx)។សបើ�ិនជា

ការសពចៀងឬការសាតាប់ទំនុក្តសមកើង

មិនរានអារម្មែ៍ពបស�ើរស�ើងឬក្ក្់

សរៅតាសៅក្ណន្ងណែលអ្នក្�ិក្សាសនារះសទ

សនារះការអានោក្្យ�ំែពីទាំងឡាយនន

ទំនកុ្តសមកើងឬអានស�ើងវិញសៅក្្ននុង

ចិត្តរប�់អ្នក្ក៏្អាចរានពប�ិទ្ិភា្

ផងណែរ។

�ូមបញ្បូលតននតពីសៅកនេចង

ការ�ិកសាររប�់អនេក

រាៃអ្នកទទួលអា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពពះអមាចាស់ដ�លមាៃេកគលើ

អ្នកគោយផ្ទាល់។សូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកគ្វើកា�គពជើសគ�ើសដ�លៃឹង

មាៃឥទ្ធិពលគលើកា�ខិតគៅជិតពពះអមាចាស់ៃិងសេត្ថភាព�បស់អ្នកគ�ើេ្បីទទួល

អា�េ្មណ៍ៃូវគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពទង់។ខណៈដ�លអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី18សូេ

�កគេើលៃូវអវបីដ�លពគូបគពងៀៃឲ្យអ្នកគ្វើៃិងអវបីដ�លអ្នកគ�ួគជៀសវាងគ�ើេ្បីឲ្យអ្នក

អា្ខិតគៅជិតពពះអមាចាស់ៃិងទទួលអា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពទង់

កាៃ់ដតមាៃអំណ្្គៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក។

សូេអាៃៃបីន�វទបី18:2គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លគលាកលបីន�រាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍

អំ�នុងគពលគៅទបី�គហាសាថាៃ។សូេអាៃៃបីន�វទបី18:5–12គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�ល

គល្គ�ើងជា�ូបភាពគៅ្ ំកណ្តាលឬ្ំណុ្ ដ�លគួ�ឲ្យចាប់អា�េ្មណ៍នៃសុបិៃ

�បស់គលាកលបីន�។

បនាទាប់ពបី�កគេើល�ូបភាពគៅ្ ំកណ្តាលសូេគ្វើប្ជបីពាក្យៃិងឃ្លាេួយ្ ំៃួៃ

ដ�លលបីន�រាៃគពបើពរាស់គ�ើេ្បីពិពណ៌នាអំពបីដផ្គឈើគៅក្ននុងៃបីន�វទបី18:10–11។

 

 

ជាញឹកញាប់ពពះអមាចាស់គពបើពរាស់វត្ថនុដ�លគយើងសារល់ៃិេិត្ត�ូបគ�ើេ្បីជួយគយើង

យល់អំពបីគស្ក្តបីពិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច។គ�ើេ្បីជួយអ្នកសារល់ពបីអវបីដ�ល

តំណ្ងឲ្យគ�ើេគឈើៃិងដផ្គឈើគៅក្ននុងសុបិៃ�បស់លបីន�សូេអាៃគស្ក្តបី

ដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេ�បស់ដអលគ�ើ�ដៃលគអមា៉ាក់ដសវលនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក

�ប់ពបី�នាក់៖«គ�ើេគឈើជបីវិត...គឺជាគស្ក្តបីពសលាញ់នៃពពះ(សូេគេើលៃបីន�វទបី1

11:25)។គសក្តបីពសលាញ់�បស់ពពះសពមាប់កូៃគៅ�បស់ពទង់គឺពតវូរាៃបគ្ហាញ

គ�ើងយា៉ាងពជាលគពរៅបំផុតគៅក្ននុងអំគណ្យទាៃ�បស់ពទង់នៃពពះគយសូ៊វជា

ពពះគពរាសគលាះ៖‹ពពះពទង់ពសលាញ់េៃុស្សគលាក�ល់េ្៉គះរាៃជាពទង់

ពបទាៃពពះរាជបុពតាពទង់ដតេួយ›(សូេគេើលយូ៉ហាៃ3:16)។គ�ើេ្បីទទួលទាៃ

គស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពពះគឺពតូវទទួលទាៃ�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះពគបីស្ៃិងកា��ួ្ពបី

គទាសទាំងឡាយ[មាៃសិទ្ធិគស�ីភាពពបីកា�បគ្ខាំងឬអំគពើរាប]គ�ើយនាំេកៃូវ

គស្ក្តបីអំណ�វិញ»(«Lessons from Laman and Lemuel»Ensignដខ

វិ្្ិកាឆ្នាំ1999ទំព�័8)។
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គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យសារល់ពបីគោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អេួយដ�លពតូវរាៃបគ្ហាញគៅ

ក្ននុងៃបីន�វទបី18:10–12សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេខគេ្បី�បស់អ្នកអំពបីអវបីដ�លលបីន�

រាៃគ្វើជាេួយៃឹងដផ្គឈើគនាះគៅក្ននុងៃបីន�វទបី18:11គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ

លទ្ធផលទាំងឡាយគៅក្ននុងៃបីន�វទបី18:12។សូេគិតអំពបី�គបៀបទាំងឡាយដ�ល

អ្នកអា្«ទទួលទាៃ»�គ្វាយ្ ួៃ�ូ្ជាលបីន�«ទទួលទាៃ»ដផ្គឈើ។

បទពគិសា្ៃ៍�បស់លបីន�រាៃបគ្ហាញថាការ្ ករកត្រះរយ្៊ូវតគតី្្និង

ការ្រ្ួរលទានែគ្វាយធួនរប្់ត្រង់គឺនាំ្ កនូវ្ ុភ្ង្គលនិងរ្ចក្តីអំណរ។

1. �រូមស្្ើយនរឹង�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើសៅស្លណាណែលែង្វាយធួនរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ

បាននាំមក្នរូវ�ុ្មង្គលនិងស�ចក្្តពីអែំរចរូលមក្ក្្ននុងជពីវិតអ្នក្?

សូេពិចា�ណ្អំពបីេូលគ�តុដ�លគយើងក៏�ូ្ជាលបីន�ដ��គឺគ�ួដតមាៃបំណង

្ង់ឲ្យពគួសា�ៃិងេិត្តភក្តិ�បស់គយើងទទួលបទពគិសា្ៃ៍ពបីព�ជ័យនៃ�គ្វាយ្ ួៃ

បនាទាប់ពបីគយើងរាៃទទួលបទពគិសា្ៃ៍អំពបីកា�ណ៍ទាំងគនាះគ�ើយ។សូេអាៃ

ៃបីន�វទបី18:3–4,13–18គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លសមាជិកក្ននុងពគួសា��បស់លបីន�

មាៃពបត្តិកេ្មតបតគៅៃឹងកា�អគ្ជើញឲ្យទទួលទាៃដផ្គឈើនៃគ�ើេគឈើជបីវិត។

គយើងេិៃអា្សគពេ្្ ិត្តថាគតើអ្នកគផ្សងគទៀតៃឹងគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីទទួលទាៃ

គស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពពះដ��ឬអត់គនាះគទ។គទាះជាយា៉ាងណ្ក៏គោយគយើងក៏

អា្អគ្ជើញៃិងគលើកទឹក្ិត្តពួកគគ�ូ្ជាលបីន�រាៃគ្វើផងដ��។សូេពិចា�ណ្

អំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្អគ្ជើញៃិងគលើកទឹក្ិត្តៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកសារល់ឲ្យ

េក�កពពះពគបីស្គ�ើយទទួលព�ជ័យទាំងឡាយនៃ�គ្វាយ្ ួៃ។

េីថេ្18:19–35

លពីនេស�ើញភា្សជាគជ័យរប�់មនុ�្សមួយចំនួននិងភា្បរាជ័យរប�់

មនុ�្សស្្សងសទៀតសៅស្លដែល្ ួកសគតពមង់សៅឯសែើមស�ើជពីវិតសេើយ

ទទួលទានដ្លែស�ើសន្រះ

គពកាយេកគៅក្ននុងៃបីន�វទបី1អ្នកៃឹងអាៃអំពបី�គបៀបដ�លៃបីន�វក៏ពតូវរាៃគបើក

បគ្ហាញឲ្យគ�ើញៃូវកា�ៃិេិត្តអំពបីគ�ើេជបីវិតផងដ��។គលាករាៃកតព់តាពបីអវបីដ�ល

ជាអត្ថៃ័យនៃៃិេិត្ត�ូបៃិង�ូបភាពគផ្សងៗ គៅក្ននុងកា�ៃិេិត្តគនាះ។សូេគពបើពរាស់

តារាងខាងគពកាេគៃះគ�ើេ្បី�កគេើលអំពបីៃិេិត្ត�ូបៃិងកា�បកពសាយទាំងឡាយ

�បស់វា។សូេដសវង�កគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើេ្បីបគំពញលំហាត់ខាងគពកាេ

គៃះ។អ្នករាៃសិកសាៃិងគ�ៀៃ�ួ្គ�ើយអំពបីកា�បកពសាយនៃៃិេិត្ត�ូបពបី��ំបូង។

េិមិត្រូរមក្្ ីសរុរិេររស់លីថេ ការរក្្សាយថេេិមិត្ររូដែល្រទាេ

ឲ្យេីថេ្

សែើមសឈើ(�រូមសមើលនពីន�វទពី18:10

វាពតរូវបានសៅថ្ជាសែើមសឈើជពីវិត

សៅក្្ននុងនពីន�វទពី115:22)

ស�ចក្្តពីព�លាញ់ននព្រះ(�រូមសមើល

នពីន�វទពី111:25)

ណផ្ននសែើមសឈើសនារះ(�រូមសមើលនពីន�វ

ទពី18:12)

អំសណាយទានែ៏ម�ិរាបំផុតនន

អំសណាយទានរប�់ព្រះ—្រជ័យនន

ែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្(�រូម

សមើលនពីន�វទពី115:36)

ទសន្ននទរឹក្(ក្ខវក់្)(�រូម

សមើលនពីន�វទពី18:13)

 



(�រូមសមើលនពីន�វទពី112:16;

15:27)

េិមិត្រូរមក្្ ីសរុរិេររស់លីថេ ការរក្្សាយថេេិមិត្រូរដែល្រទាេ

ឲ្យេីថេ្

ែំបងណែក្(�រូមសមើលនពីន�វទពី1

8:19)

 



(�រូមសមើលនពីន�វទពី111:25;

15:23–24)

អ័្្ននស�ចក្្តពីងងរឹត(�រូមសមើលនពីន�វ

ទពី18:23)

 

 

(�រូមសមើលនពីន�វទពី112:17)

អគារែ៏ធំនិងទរូលាយមួយ

(�រូមសមើលនពីន�វទពី18:26)

 

 

(�រូមសមើលនពីន�វទពី111:36;12:18)

វាអា្ជាកា�មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បីគូស្ ំណំ្ពបីគពកាេខគេ្បី��បស់អ្នកគោយ

ស�គស�ៃូវកា�បកពសាយនៃៃិេិត្ត�ូបៃិេួយៗ (្គេ្ើយគៅក្ននុងតារាងទបីពបី�នៃតារាង

ខាងគលើ)ដក្�គៅៃឹងខគេ្បី�េួយឬខគេ្បី�ជាគព្ើៃដ�លៃិេិត្ត�ូបពតូវរាៃបញ្ជាក់

ពរាប់(ខគេ្បី�ទាំងឡាយគៅក្ននុងតារាងទបីេួយនៃតារាង)។

គៅគពលអ្នកអាៃកា��កពសង់ខាង

គពកាេគៃះ�បស់ពបធាៃប៊យ�៍គ�.

ផ្កកឺនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លគលាក

រាៃមាៃពបសាសៃ៍ស្តបីអំពបីេូលគ�តុ

ដ�លវាសំខាៃ់សពមាប់គយើងគ�ើេ្បី

សិកសាសុបៃិ�បស់លបីន�៖

«អ្នកពបដ�លជាគិតថាសុបិៃឬកា�

ៃិេិត្ត�បស់លបីន�េិៃមាៃៃ័យពិគសស

អវបីសពមាប់អ្នកគនាះគទប៉ុដៃ្តវាពិតជា

មាៃៃ័យ។អ្នកគៅក្ននុងកា�សុបិៃ

គនាះគ�ើយគយើងទាំងអស់ោនាក៏គៅក្ននុង

សុបិៃគនាះដ��។...

«សុបិៃឬកា�ៃិេិត្ត�បស់លបីន�អំពបី

�ំបងដ�កគឺមាៃគៅក្ននុងសុបិៃគ�ើយមាៃពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់ដ�លពួកប�ិ

សុទ្ធន្ងៃ្ ុងគពកាយពតូវដតយល់�ឹងគៅក្ននុងជបីវិតសាកល្ងគៃះ»(«Finding 
Ourselves in Lehi’s Dream»Ensignដខសបីហាឆ្នាំ2010ទំព័�22)។

គៅគពលអ្នកសិកសាគស្ក្តបីដ�លគៅគសសសល់គៅក្ននុងៃបីន�វទបី18សេូពិចា�ណ្

ពបីអវបីដ�លអ្នកកំពុងគ�ៀៃអា្ជួយអ្នក«យល់អំពបីជបីវិតសាកល្ងគៃះ»យា៉ាងណ្។

សូេអាៃៃបីន�វទបី18:21–33សូេ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លទគៃ្អ័ព្នៃគស្ក្តបីងងឹត

អោ��៏្ ំៃិងទូលាយេួយរាៃរារាំងេៃុស្សដ�លមាៃគៅក្ននុងសុបិៃ�បស់លបីន�

ពបីកា�ទទួលទាៃឬសបបាយ�ីករាយៃឹងដផ្នៃគ�ើេគឈើជបីវិត។អ្នកអា្ពិចា�ណ្

អំពបីកា�គូស្ ំណ្ំពាក្យៃិងឃ្លាសំខាៃ់ៗ គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដ�លសំគៅ

�ល់ឧបសគ្គទាំងគៃះៃិងលទ្ធផលដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះេៃុស្ស។

គតើមាៃឧបសគ្គអវបីខ្ះដ�លលបីន�រាៃគ�ើញមាៃក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកគយើងគៅគពល

សពវន្ងៃគៃះ?សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឧបសគ្គេួយ្ ំៃួៃខាងគពកាេគៃះដ�ល

អ្នករាៃយល់គ�ើញថារាៃរារាំងេៃុស្សណ្មានាក់ពបីកា�េក�កពពះអង្គសគ្គ្រះ

ៃិងកា�ទទួលអា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីអំណ�៖�ូបអាសពោេកា�ដសវង�កកា�ទទួល

សារល់ឬកា�ស�គសើ�ពបីេៃុស្ស�នទកា�គញៀៃភាពអាតាមាៃិយេគស្ក្តបីគលាភលៃ់

ការ�រស�ទុក្សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អាចង្យនរឹងរក្ស�ើញជាង្ ័តរ៌ាន

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុឬការ

�រស�រសៅសលើពក្ដា�ណាមួយ។ការ

�រស�រទកុ្នរូវការបក្ពសាយនានានន

និមិត្តររូបខគម្ពីរសយងនិង្័តរ៌ាន

សផ្សងៗ សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អាច

សធវើឲ្យអ្នក្កាន់ណតង្យព�ួលយល់បទ

គម្ពីរស�ើយបសពងៀនសចញ្ ពីការែ៍ទាំង

អ�់សនរះសៅស្លសពកាយ។

គ�ូចំណំាខគម្ពីរទាំងឡាយ
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កា�ព្ដណៃៃឹងអ្នក�នទកា�ខកខាៃក្ននុងកា�អ្ិសាឋាៃៃិងសិកសាពពះគេ្បី�កា�

គពបើពរាស់ឧបក�ណ៍កេសាៃ្តគអ�ិ្ពតូៃិ្�ួសគ�តុកា�្ូល�ួេក្ននុងសកេ្មភាពឬ

គលងកបីឡាណ្េួយគព្ើៃគពកកា�េិៃគសាមាះពតង់ៃិងកា�គ្វើតាេេៃុស្សគផ្សងណ្

មានាក់។សូេគិតអំពបីឧទា��ណ៍េួយ្ ំៃួៃគផ្សងគទៀតនាសេ័យទំគៃើបគៃះដ�លជា

ដផ្នកនៃឧបសគ្គទាំងគៃះ។

គោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អខាងគពកាេគៃះគឺជា�គបៀបេួយដ�លសគងខេបៃូវ

អវបីៗដ�លអ្នកអា្គ�ៀៃពបីកា�សិកសាអំពបីឧបសគ្គទាំងឡាយគៅក្ននុងៃបីន�វទបី1

8:21–33៖ការរ្្ើងន្្រលាកិយនិងការបរណាតោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្ទុងការល្លួងអាច

រារំាងអ្ក្ តីការ្រ្ួរលរាននូវ្ រជ័យននែគ្វាយធួន។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ស�ចក្្តពី�សងខេប្ ពីខាងសលើនិងអារម្មែ៍រប�់អ្នក្អំ្ពីស�ចក្្តពី្ ិតែ៏ស្ញសលញ

និងរសបៀបនានាណែលវាអាចអនុវត្តសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្។

សូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លភាពកខវក់នៃគលាកិយកា�ល្លួងទាំងឡាយ�បស់

សាតាំងៃិងគស្ក្តបីគ្្មើងន្្មនៃគលាកិយគៃះអា្កំពុងរារាំងឬពៃ្យតឺកា��ីក្ ំគ�ើៃ

ខាងវិញ្ញាណ�បស់អ្នកគោយ�គបៀបណ្។

សូេសិកសាៃបីន�វទបី18:21–33េ្តងគទៀត។គៅគពលគៃះសូេ�កគេើល្ គេ្ើយ

ទាំងឡាយសពមាប់សំណួ�ទាំងឡាយខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើ�ំបងដ�ក(ដ�លជាពពះបៃ្ទូលនៃពពះ—ដ�លមាៃ�ួេទាំងពពះគេ្បី�ពាក្យ

សេ្តបីដ�លគពា�គពញគោយកា�បំផុសគំៃិត�បស់ពួកពយាកា�ីៃិងពួកអ្នក�ឹកនាំ

ពពេទាំងវិវ�ណៈផ្ទាល់ខ្លួៃ)មាៃសា�ៈសំខាៃ់យា៉ាងណ្្ំគពាះអ្នកទាំងឡាយ

ដ�លរាៃទទួលទាៃដផ្គឈើរាៃសគពេ្គនាះ?

• គតើឃ្លាអវបីគៅគៅក្ននុងៃបីន�វទបី18:30ដ�លពិពណ៌នាអំពបីអវបីដ�លគយើងពតូវគ្វើគ�ើេ្បី

ឲ្យពពះបៃ្ទូលនៃពពះ�ឹកនាំគយើងគៅ�កគ�ើេគឈើជបីវិតពបកបគោយសុវត្តិភាព?

3. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីរសបៀបណែលព្រះបន្ដូលននព្រះអាចែរឹក្នាំនិងជួយសយើងឲ្យរួចផុត្ ពីការ

ល្លួង។

ខគេ្បី�ទាំងគៃះបគពងៀៃអំពបីគោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អ�ូ្ខាងគពកាេគៃះ៖របើ

រយើងរតាងជាប់តា្ត្រះបន្ទូលននត្រះរនារះត្រះបន្ទូលននត្រះនចឹងជួយរយើងឲ្យ

យកឈ្រះរលើការល ល្ួងនិងឥ្រ្ធិ្លននរលាកិយ។ការរតាងជាប់តា្ត្រះបន្ទូល

ននត្រះជួយរយើងឲ្យរីកចរត្ើនកាន់ស្រខិ្រជិ្រត្រះអមាចា្់និង្រ្រួលរាននូវ្ រជ័យ

ននែគ្វាយធួន។

4. សែើម ព្ីជួយអ្នក្ឲ្យសមើលស�ើញ្ ពី្ �្តនុងតាងននសគាលការែ៍ទាំងសនរះសៅ

ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្�រូមស្្ើយនរឹង�ំែួរមួយឬទាំង្ ពីរខាងសពកាមសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើសៅស្លណាណែលព្រះបន្ដូលននព្រះបានែរឹក្នាំអ្នក្និងបានជួយអ្នក្ឲ្យរួចផុត

្ពីការល្លួងភា្ស ្្មើងន្្មឬ្ពីសលាក្ិយ?

ខ. សតើសៅស្លណាណែលព្រះបន្ដូលននព្រះបានជួយអ្នក្ឲ្យកាន់ណតខិតសៅជិតព្រះអង្គ

�សង្ង្ររះ?

លបីន�រាៃទូនាមាៃ�ល់ពគួសា��បស់គលាក«គោយអស់ទាំងអា�េ្មណ៍�បស់គេរា�៏

ទៃ់ភ្ៃ់មានាក់គ�ើេ្បីឲ្យពួកគគពបុងសាតាប់តាេពាក្យទាំងឡាយ�បស់គលាក»(ៃបីន�វ

ទបី18:37)។គលាករាៃមាៃបំណង្ ង់ឲ្យពួកគគមាៃបទពគិសា្ៃ៍នៃគស្ក្តបី

អំណ�ៃិងព�ជ័យនៃ�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្�ូ្ជាគលាករាៃទទួលដ��។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

សគាលសៅមួយសែើម្ពីសធវើឲ្យការ�ិក្សាព្រះបន្ដូលននព្រះរប�់អ្នក្រានភា្រីក្

ចសពមើនស�ើង។

គៅគពលអ្នកគ្វើតាេៃិងគតាងជាប់តាេពពះបៃ្ទូលនៃពពះគនាះអ្នកអា្ឈ្នះគលើ

ឧបសគ្គទាំងឡាយដ�លៃឹងរារាំងអ្នកពបីកា�ទទួលទាៃ�គ្វាយ្ ួៃៃិងកា�ទទួល

រាៃគស្ក្តបីអំណ�យា៉ាងពិតពរាក�។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី18ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរសិច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី3៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី110–11
បសចក្្ីបផ្ើម

កា�បគពងៀៃ�បស់លបីន�អំពបីគ�ើេគឈើជបីវិតៃិងកា�ពយាក��បស់គលាកអំពបីពួក

សាសៃ៍យូោរាៃជំ�ុញឲ្យបំណងពរាថានា�បស់ៃបីន�វ្ ង់គ�ើញ្ង់ឮៃិង្ង់�ឹង

គោយខ្លួៃឯងផ្ទាល់អំពបីគ�ឿងទាំងឡាយដ�លឪពុកគលាករាៃគ�ើញ។ខណៈដ�ល

ៃបីន�វកំពុងដតពិចា�ណ្អំពបីគ�ឿងទាំងឡាយដ�លឪពុកគលាករាៃគ�ៀបរាប់ពរាប់

គនាះគលាកពតវូរាៃ«នាំគៅគោយពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់»(ៃបីន�វទបី111:1)

គ�ើយរាៃគ�ើញគ�ើេគឈើជបីវិតគោយខ្លួៃគលាកផ្ទាល់។គៅក្ននុងកា�ៃិេិត្តគនាះ

គលាកក៏រាៃគ�ើញជបីវិត�ស់គៅកា�គ្�បគពេើៃិងកា�សុគត�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ

ផងដ��—ដ�លៃបីន�វគ្វើទបីបនាទាល់អំពបីគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះមាៃ

សពមាប់គយើង។គៅគពលអ្នកសិកសាគេគ�ៀៃគៃះសូេពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លអ្នករាៃ

គ�ៀៃពបីគ�ំូ�បស់ៃបីន�វអំពបីកា�ដសវង�កវិវ�ណៈផ្ទាល់ខ្លួៃ។ពពេទាំងៃឹកគិតអំពបីជបីវិត

�ស់គៅគបសកកេ្ម�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះៃិងគស្ក្តបីពសលាញ់�៏គព្ើៃេ�ិមា

�បស់ពទង់ដ�លមាៃ�ល់គយើងទាំងអស់ោនា។

េីថេ្ទី110:1–16

លពីនេ្ យាករ

បនាទាប់ពបីកា�គ�ៀបរាប់ពបីកា�ៃិេិត្ត�បស់គលាកអំពបីគ�ើេគឈើជបីវិតគនាះគលាកលបីន�

រាៃពយាក�អំពបីគ�តុកា�ណ៍ទាំងឡាយគៅអនាគត។កា�ពយាក�ណ៍�បស់គលាក

ពតវូរាៃកត់ពតាទុកគៅក្ននុងៃបីន�វទបី110:1–16។សូេអាៃៃបីន�វទបី110:4–6គ�ើយ

សូេគូស្ ំណ្ំ្ គេ្ើយទាំងឡាយពបីសំណ�ួទាំងគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖

• គតើលបីន�រាៃពយាក�ថាពពះដេស៊ី—ជាពពះអង្គសគ្គ្រះ—ៃឹងយាងេកគៅ

គពលណ្?

• គតើលបីន�រាៃៃិយាយថាអវបីៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លេិៃ

«ពឹងដផ្អកគលើពពះ�៏គពរាសគលាះ?»
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េីថេ្ទី110:17–11:6

នពីនេវៃ្ យាយាមសែើម ព្ីស�ើញឮនិងែឹង្ ពីស�ចកតពី្ិតែូចនឹងឪ្ុក

រប�់សោកដែរ

សូេពិចា�ណ្អំពបីសាថាៃភាពខាងគពកាេគៃះគ�ើយសូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លេៃុស្ស

មាៃសាថាៃភាព�ូ្ោនាអា្មាៃបទពិគសា្ៃ៍ខុសៗ ោនា�ូ្តគៅគៃះ៖មាៃ

យុវវ័យបបីនាករ់ាៃ្ ូល�ួេកា�ពបជុំសាសនា្ពក�ូ្ោនា។យុវវ័យមានាក់ក្ននុង្ ំគណ្េ

ពួកគគរាៃគិតថាកា�ពបជុំគៃះគឺគ�ួឲ្យ្ ុញពទាៃ់គ�ើយខជះខាជាយគពលគវលា។

យុវវ័យមានាក់គទៀតរាៃគិតថាកា�ពបជុំគៃះគឺល្អពបគសើ�ប៉ដុៃ្តេិៃរាៃគ�ៀៃអវបីពបីកា�

ពបជុំគៃះគទ។យុវវ័យទបីបបីរាៃទទួលអាេ្មណ៍បំផុសគំៃិតពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ

គ�ើយរាៃទទួលរាៃកា�បំផុសគៃំិតៃិងកា��ឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួៃគលើសពបីអវបីដ�លពតូវ

រាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងកា�ពបជុំគៅគទៀត។

គៅគពលអ្នកសិកសាបទពគិសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វគៅក្ននុងៃបីន�វទបី110:17–11:6សូេ

អគង្កតគេើលៃូវអវបីដ�លៃបីន�វរោនធ្វើដ�លបណ្តាលឲ្យោត់ទទួលវិវ�ណៈបដៃ្ថេ

គលើសពបីអវបីដ�លឪពុក�បស់ោត់រាៃបគពងៀៃ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី110:17គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លៃបីន�វរាៃមាៃ

អា�េ្មណ៍គពកាយពបីកា�ឮអំពបីកា�ៃិេិត្ត�បស់គលាកលបីន�។

សូេអាៃៃបីន�វទបី110:19គ�ើយសូេដសវង�កឃ្លាេួយដ�លបគពងៀៃអំពបី�គបៀបដ�ល

អា្៌កំរាំងនៃពពះពតូវរាៃគបើកសដេ្តង�ល់គយើង។

គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី110:19អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លដសវង�កគោយឧសសា�៍

ពយាយាេៃឹងទទួលរាៃៃូវអា្ ៌កំរាំងទាំងឡាយនៃពពះ។សូេស�គស�ពបីអវបីដ�ល

អ្នកគិតថាវាមាៃៃ័យថាដសវង�កគោយឧសសា�៍ពយាយាេ។ 



ៃបីន�វរាៃបគ្ហាញៃូវគំ�ូ�៏ឥតគខាចាះេួយអំពបីកា�ដសវង�កវិវ�ណៈគោយឧសសា�៍

ពយាយាេ។សូេអាៃៃបីន�វទបី110:17–19ៃិង11:1–6សូេគពជើសគ�ើសពបធាៃបទ

្ំៃួៃពបី�ក្ននុង្ ំគណ្េពបធាៃបទទាំងបបីគៃះដ�លមាៃគៅក្ននុងតារាងខាងគពកាេ—

បំណងពរាថានាជំគៃឿៃិងកា�ពិចា�ណ្គ�ើយស�គស�្ គេ្ើយទាំងឡាយ�បស់អ្នក

ឲ្យពតូវៃឹងសំណួ�ទាំងឡាយគៅក្ននុងតារាងគៃះ។

បំែងពបាថ្នា សតើនពីន�វបានបែំងពបាថ្នាចង់ែរឹងអវពី? 



សតើអ្នក្គិតថ្បំែងពបាថ្នារប�់សយើងរានឥទ្ិ្ ល

សលើ�មតថែភា្រប�់សយើងសែើម ព្ីទទួលបានវិវរែៈតាម

រសបៀបណា? 



សតើអ្នក្រានបំែងពបាថ្នាចង់ែរឹងអវពី្ ពីព្រះអរាចា�់? 



ជំសនឿ សតើរានសរឿងអវពីខរ្ះណែលនពីន�វបានសជឿថ្ពតរូវបាននាំសៅ

កាន់វិវរែៈ? 



សតើអ្នក្គិតថ្ជំសនឿទាំងសនរះអាចរានឥទ្ិ្ លសលើ

�មតថែភា្រប�់សយើងសែើម ព្ីទទួលវិវរែៈសៅ� វ្ន្ងៃសនរះ

តាមរសបៀបណា? 



សតើអ្នក្សជឿសលើអវពីណែលព្រះអរាចា�់បានសបើក្�ណម្តងែល់

អ្នក្ណែរឬសទ? 



ការ្ ិចារណា(ការ

គិតយ៉ាងសពរៅពជរះ

អំ្ពីអវពីមួយសដាយ

សបើក្ច�ំរគំនិតនិង

ចិត្តរប�់អ្នក្�ពរាប់

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្)

សតើរានអវពីបានសក្ើតស�ើងសៅស្លណែលនពីន�វបានអង្គនុយ

្ិចារណា?(�រូមសមើលនពីន�វទពី111:1)។ 



សតើអ្នក្គិតថ្ការ្ ិចារណាអាចនាំសៅកាន់វិវរែៈតាម

រសបៀបណា? 



សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខរ្ះសែើម្ពី្ ិចារណាបណនថែម

សទៀតអំ្ពីែំែរឹងល្អសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្? 



សូេសគងខេបគោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អេួយដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃពបីបទពិគសា្ៃ៍

�បស់ៃបីន�វគោយបំគពញពបគយាគខាងគពកាេគៃះ៖ត្រះរបើក្ ស្្ងរ្ចក្តី្ ិ្រ

ែល់អ្់អ្កណាសែល 

 .

1. �រូម�រស�រចសម្ើយចសំោរះ�ំែួរមួយឬទាំង្ ពីរសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានែរឹងថ្ព្រះបានស្្ើយតបែល់ការអធិសាឋានទាំងឡាយ

ឬបានទទួលអារម្មែ៍ននការបំផុ�គំនិតទំាងឡាយ្ ពីព្រះវិញ្ញាែខែៈណែលអ្នក្

្យាយមរក្ជំនួយឬការែរឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់?

ខ. សតើរានវិធពីអវពីណែលអ្នក្អាចណ�វងរក្ការបំផុ�គំនិតបណនថែមសទៀត្ ពីព្រះអរាចា�់សដាយ

ឧ�សា�៍្ យាយម?

េីថេ្ទី111:7–36

នពីនេវៃបានសធវៃើទពីបន្ទាល់អំ្ ពីការយាងចរុះមកននព្រះសយ�៊ូវពគពី�្ទ

ៃបីន�វរាៃបៃ្តពិចា�ណ្ៃិងដសវង�កកា��ឹកនាំ�៏គទវភាពគៅអំ�នុងគពលកា�ៃិេិត្ត

�បស់ោត់។សេូអាៃគស្ក្តបីដ្្ងខាងគពកាេគៃះ�បស់ពបធាៃប៊យ�៍គ�.ផ្កកឺ

ជាពបធាៃនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបីនាក់គ�ើយសេូដសវង�កអវបីដ�លគលាករាៃ

មាៃពបសាសៃ៍គឺជាកា�គផ្តាត�៏្ំបងអំពបីកា�ៃិេិត្ត�បស់ៃបីន�វ៖

«កា�ពយាក�ណ៍ទាំងឡាយអំពបីពពះដេស៊ីគបើកបគ្ហាញគៅក្ននុងពពះគេ្បី�សញ្ញា

ចាស់។ប៉ុដៃ្តពពះគេ្បី�េ�េៃកតព់តាៃូវកា�ៃិេិត្តេួយស្តបីអំពបីគ�តុកា�ណ៍គនាះដ�ល

េិៃ�ូ្ោនាគៅៃឹងគ�តុកា�ណ៍គៅក្ននុងពពះគេ្បី�សញ្ញាចាស់គនាះគ�ើយ។

«គពកាយពបីពបជាជៃ�បស់លបីន�[រាៃចាកគ្ញពបីពកុងគយ�ូសា�ិេ]គនាះលបីន�

រាៃមាៃកា�ៃិេិត្តេួយអំពបីគ�ើេគឈើជបីវិត។ៃបីន�វជាកៃូពបុស�បស់គលាករាៃ

អ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បី្ ង់�ឹងអំពបីអត្ថៃ័យនៃកា�ៃិេិត្តគនាះ។ជាកា�គ្្ើយតបគលាកពតូវ

រាៃពបទាៃឲ្យៃូវកា�ៃិេិត្ត�៏អសាចា�្យេួយអំពបីពពះពគបីស្។

«គៅក្ននុងកា�ៃិេិត្តគនាះគលាករាៃគ�ើញ៖

«•នាងពព�្មចា�ីកំពុងដតបបីពពះឱ�សក្ននុងន��បស់នាង

«•មាៃេៃុស្សមានាក់ដ�លគួ�ដតគ�ៀប្ ំផ្ទូវថាវាយ—គឺគលាកយូ៉ហាៃ-រាទបីស្

«•កា�គ្�បគពេើ�បស់ពពះរាជបពុតានៃពពះ

«•េៃុស្ស�ប់ពបី�នាក់គទៀតគ�ើ�តាេពពះដេសី៊

«•នផ្គេ�រាៃគបើក្ ំ��គ�ើយពួកគទវតាគ្វើកា�គ្�បគពេើ�ល់ពួកគគ

«•េៃុស្សទាំង�វទូងពតវូរាៃពបសិទ្ធិព�ៃិងគពរាសឲ្យជា

«•កា�ឆ្កាងនៃពពះពគបីស្

«•ពរាជាញាៃិងគស្ក្តបីគ្្មើងន្្មនៃេៃុស្សគលាកពបឆ្ំងៃឹងកិ្្ចកា��បស់ពទង់។

(សូេគេើលៃបីន�វទបី1។11:14–36)។



28

សូេអាៃៃបីន�វទបី111:27គ�ើយសូេពិចា�ណ្អំពបី�គបៀបដ�លបុណ្យពជេុជទឹក

�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះក៏បគ្ហាញកា�យាង្ ុះេក�បស់ពទង់ផងដ��។គបើគទាះ

ជាពទង់ោមាៃអំគពើរាបគសាះក៏ពទង់គៅដតទទួលបុណ្យពជេុជទឹកគ�ើេ្បីបគ្ហាញ

កា�គោ�ពពបតិបត្តិ្ ំគពាះពកតិវិៃ័យទាំងឡាយ�បស់ពពះ។វាក៏បគ្ហាញអំពបី

គស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពទង់្ ំគពាះគយើងគោយពបទាៃៃូវគំ�ូេួយគ�ើេ្បីឲ្យគយើងគ្វើ

តាេផងដ��។

សូេអាៃៃបីន�វទបី111:28–31គ�ើយសូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លជបីវិត�បស់ពពះគយសូ៊វ

ពគបីស្ក្ននុងកា�បគពេើ�ល់អ្នក�នទបគ្ហាញអំពបីកា�យាង្ ុះេក�បស់ពទង់។សូេកត់

សមារល់ថាគតើៃ�ណ្ដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះបគពេើៃិងគពរាសឲ្យជាគនាះ។

3. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវអវពី

ណែលអ្នក្អានសៅក្្ននុងនពីន�វទពី111:28–31បង្ហាញស�ចក្្តពីព�លាញ់រប�់ព្រះ

អង្គ�សង្ង្ររះចសំោរះរាព�្តរប�់ពទង់យ៉ាងែរូចសម្តច។សតើអ្នក្រានអារម្មែ៍ណបបណាណែល

ការែ៍សនរះទាក្់ទងសៅនរឹងស�ចក្្តពីព�លាញ់រប�់ពទង់ចំសោរះអ្នក្សៅ�្វន្ងៃសនរះ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី111:32–33គ�ើយពិចា�ណ្អំពបី�គបៀបដ�លកា�ឆ្កាង�បស់ពពះ

គយសូ៊វពគបីស្បគ្ហាញអំពបីកា�យាង្ ុះេក�បស់ពទង់។សូេអាៃគស្ក្តបីដ្្ងេួយ

�បស់ដអលគ�ើ�គអើលស៊ី្បីង�្គបីដ�លរាៃបគពេើជាសមាជិកនៃគណៈពបធាៃនៃ

ពួក្ ិតសិបនាក់គ�ើយសូេ�កគេើលៃូវអវបីៗ ដ�លោត់រាៃមាៃពបសាសៃ៍អំពបី

�គបៀបដ�ល�គ្វាយ្ ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះបគ្ហាញៃូវគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់

ពទង់ៃិងពបទាៃព��ល់អ្នក៖

«កា�ៃិេិត្តគនាះគឺជាសា�លិខិត�៏មាៃសា�ៈសំខាៃ់បំផុត្ំគពាះ

ពពះគេ្បី�េ�េៃ»(«The Things of My Soul»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1986

ទំព័�60–61)។

គទវតាេួយអង្គរាៃជួយៃបីន�វឲ្យ�កគ�ើញកា�បកពសាយអំពបីគ�ើេគឈើជិវិតគ�ើយ

សួ�ថា«គតើអ្នកយល់ៃ័យពបីគ�ើេគឈើដ�លឪពុកអ្នករាៃគ�ើញគនាះគទ?»

(ៃបីន�វទបី111:21)។សូេពៃិិត្យគេើលអត្ថៃ័យអំពបីគ�ើេគឈើគ�ើងវិញគោយគូស

បនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាទាំងឡាយដ�លៃបីន�វៃិងគទវតារាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាអំពបី

គ�ើេគឈើគនាះគៅក្ននុងៃបីន�វទបី111:21–24។

សូេអាៃៃបីន�វទបី111:16គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេសំណួ��ំបូងគគដ�ល

គទវតារាៃសួ��ល់ៃបីន�វ។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកថាពាក្យ

ការោង្ ុះមកមាៃៃ័យថាសុខ្ ិត្តយាង្ ុះេកពបីទបី�៏ខ្ង់ខ្ស់គ�ើេ្បីជួយឬពប

ទាៃព��ល់អ្នក�នទ។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី111:17សូេដសវង�ក

្គេ្ើយ�បស់ៃបីន�វពបីសំណ�ួ�បស់

គទវតា។គតើៃបីន�វរាៃ�ឹងពបីអវបី?

គតើៃបីន�វេិៃរាៃ�ឹងអវបី?បនាទាប់ពបី

កា�គ្្ើយតប�បស់ៃបីន�វគនាះគទវតា

រាៃបគ្ហាញ�ល់គលាកថាការោង

ចុរះ្ ករប្់ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្បគ្ហាញ

អំ្តីរ្ចក្តីត្លាញ់រប្់ត្រះចរំោរះ

រយើង។

បនាទាប់ពបីអ្នករាៃគ�ៀៃពបីអត្ថៃ័យ

នៃពាក្យការោង្ ុះមកសូេអាៃ

ៃបីន�វទបី111:13–21គ�ើយសូេអាៃ

កា��កពសង់ខាងគពកាេពបីដអលគ�ើ�

គជើ�៉លអិៃឡាៃដ�លរាៃបគពេើជា

សមាជិកនៃពួក្ ិតសិបនាក់គ�ើយ

ោត់រាៃពិចា�ណ្អំពបី�គបៀបដ�ល

កា�ពបសូត�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ

បគ្ហាញៃូវកា�យាង្ ុះេក�បស់ពទង់ៃិងគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពទង់្ ំគពាះ

គយើង៖«គៃះគឺជាពពះគយស៊ូវពគបីស្—ជាសមាជិកេួយអង្គនៃពកុេពពះជាកូៃ

្្ង�បស់ពពះវ�បិតាជាពពះ�៏បង្កបគង្កើតជាពពះគយ�ូវា៉នៃពពះគេ្បី�សញ្ញាចាស់—

ឥ�ទូវគៃះចាកគ្ញពបីសាថាៃ�៏គទវភាពៃិងប�ិសុទ្ធគោយលះបង់ៃូវសិ�ីល្អៃិង

ឫទាធាៃុភាពទាំងអស់�បស់ពទង់គ�ើយយាងេកគង់គៅក្ននុងរាងកាយជាពពះឱ�ស

�៏តូ្េួយពពេទាំងោមាៃជៃួំយអវបីគសាះគព្ដតពបីពឹងដផ្អកទាំងពសុងគៅគលើមាតាយ

ៃិងឪពុក�បស់ពទង់គៅគលើដផៃ�បីគៃះដតប៉ុគណ្ណាះ។គោយគ�តុគៃះគ�ើយ

គនាះពទង់េិៃគួ�យាងេកកាៃ់វិមាៃគលាកិយ�៏ពបណិតគ�ើយពតូវ�ុំៃឹងសំពត់

ពណ៌សាវាយ[ជាទបីសំោល់នៃពូជគស្ត្]ពពេទាំងសេ្ទូណ៌គៅគោយគពគឿង

អលង្គកា�គនាះគទប៉ុដៃ្តដប�ជាយាងេកគង់គៅក្ននុងគពកាលគ្ៀេ�៏រាបទាបដ�លវាគួ

�ឲ្យ្ ដេក្្ ិត្តណ្ស់។គោយមាៃ្ េងៃល់បៃ្តិ្ថាគទវតាគ�ួដតមាៃបៃ្ទូលគៅកាៃ់

ៃបីន�វថា‹គេើល្ ុះកា�យាង្ ុះេកនៃពពះ!›»(Jesus Christ, Key to the Plan 
of Salvation[ឆ្នាំ1991]ទំព័�16)។

2. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

អវពីណែលចង្អនុលពបាប់ន័យែល់អ្នក្ថ្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្«នរឹងយងចរុះមក្្ ពី

បល្័ងកឧត្តមរប�់ពទង់»(«ខ្នុំ្ ងៃល់យ៉ាងអសាចារ្យ»ទំនុកតសមកើងទំ្ ័រ115)និង

តួនាទពីែ៏រុងសរឿងរប�់ពទង់សៅជពីវិតមុនសក្ើតសលើណផនែពីសនរះសែើម ព្ីពប�រូតមក្ជាព្រះឱរ�

ែ៏តរូចមួយ។

វាជាការ�ំខាន់សែើម្ពីណ�វងរក្និយមន័យ

ោក្្យ្ ិបាក្ៗសៅស្លអ្នក្�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរទាំងឡាយ។ការសធវើណបប

សនរះនរឹងជួយអ្នក្ឲ្យយល់កាន់ណតចបា�់

អំ្ពីោក្្យទាំងសនារះ។�រូមរក្សមើល

សៅក្្ននុងសលខសយងននខគម្ពីរសពបើវចនា

ពក្មឬ្ ិសពគារះជាមួយឪ្ុក្ឬរាតាយ

ឬពគរូបសពងៀនសបើ�ិនអ្នក្ជួបពបទរះ

នរឹងោក្្យទាំងសនារះសៅក្្ននុងការ�ិក្សា

រប�់អ្នក្ណែលអ្នក្មិនយល់។វាអាច

រានពបសយជន៍សែើម្ពី�រស�រអតថែន័យ

ននោក្្យទាំងសនារះសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។

�ូមដ�វៃងរកនិយមន័យ

ពាក្យ្ ិបាកៗ
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«ក្ននុងនាេជាេៃុស្សមានាក់ដ�លពតូវរាៃគពជើសគ�ើសឲ្យបំគពញគស្ក្តបីតពេវូកា�

នៃ�គ្វាយ្ ួៃគនាះពពះគយស៊ូវពគបីស្រាៃស្ម័ពគ្ិត្តយាង្ ុះេក...គ�ើេ្បីពតវូទទួល

�ងកា�ល្លួងកា�សាកល្ងកា�គសើ្្ ំអកោក់កា�កាត់គទាសៃិងកា�ឆ្កាងគបើ

គទាះជាពទង់មាៃអណំ្្ៃិងសិទ្ធិអំណ្្គ�ើេ្បីរារាំងឧបសគ្គទាំងអស់គនាះក៏

គោយ។

«ពបធាៃយូ៉ហាៃគ្គលើ�រាៃពិពណ៌នាអំពបីកា�យាង្ុះេក

�បស់ពពះពគបីស្ជាពាក្យ�៏ដផ្អេដល្េទាំងគៃះ៖‹វាគឺជាកា�

ចាំរា្់គលើសពបីគៃះគៅគទៀតថាពទង់គួ�ដតយាង្ ុះគពកាេ

ពគប់អវបីៗទាំងអស់គ�ើេ្បីពទង់អា្គលើកេៃុស្ស�នទគ�ើងគលើ

ពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់...›[The Mediation and 
Atonement(ឆ្នាំ1882)ទំព័�144]។

«កា��ងទុកខេ�បស់ពពះពគបីស្គៅក្ននុង្ បា�ដគតគសមា៉ាៃបីគឺជាគ�ំូ�៏ឥតគខាចាះនៃកា�

តគេ្កើងពគប់លកខេណៈ�៏ខ្ស់បំផុតនៃពពះពគបីស្ដ�លជាគស្ក្តបីពសលាញ់�៏ឥតគខាចាះ

�បស់ពទង់។គៃះគ�ើយដ�លគយើងគេើលគ�ើញថាពទង់ពិតជារាៃពសលាញ់គយើង

ទាំងអស់ោនា។...

«�គ្វាយ្ ួៃគឺជាពពតឹ្តិកា�ណ៍េួយដ�លគ្វើឲ្យគយើងអា្ផ្សះផសា�ជាេួយៃឹងពពះ

រាៃ។...�ីឯពគួសា�វិញវាមាៃៃ័យថា�ួប�ួេជាេួយោនាគៅវិញគៅេកៃិងជាេួយ

ពពះពពេទាំងជាេួយពពះរាជបពុតា�បស់ពទង់គឺពពះគយសូ៊វពគបីស្។វាមាៃៃ័យ

ថាភាពគសាកគៅគោយសា�កា�ដបកោនាៃឹងកាលាយគៅជាមាៃសុភេង្គលគោយ

សា�កា��ួប�ួេោនាគ�ើងវិញ»(«The Great Plan of Happiness»Ensignឬ

លីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័�73–74)។

�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្គឺជាដផ្នក�៏ចាំរា្់បំផុតេួយនៃកា�យាង្ុះេកៃិង

កា�គបើកបគ្ហាញ�៏អសាចា�្យនៃគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពទង់្ ំគពាះគយើង។

4. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្

សតើការែរឹងអំ្ ពីការយងចុរះមក្រប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្រានឥទ្ិ្លសលើអារម្មែ៍

និងស�ចក្្តពីព�លាញ់រប�់អ្នក្ចំសោរះពទង់យ៉ាងែរូចសម្តច។

សូេប្្ចប់កា�សិកសាគៅន្ងៃគៃះគោយកា�គព្ៀងកា�សាតាប់ឬកា�អាៃពាក្យ

ទាំងឡាយពបីទៃំុកតគេ្កើង«ខ្នុំ្ ងៃល់យា៉ាងអសាចា�្យ»(ទំនុកតធមកើងទំព័�115)។

សូេកត់សមារល់ឃ្លាទាំងឡាយដ�លគ្វើទបីបនាទាល់អំពបីអវបីដ�លអ្នករាៃសកិសាគៅ

ន្ងៃគៃះ។សូេពិចា�ណ្ថាគតើគ�តុអវបីព�ជ័យនៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះគយស៊ូវ

ពគបីស្គឺជា«កា�ពរាថានា�៏គលើសលុប»ៃិង«គស្ក្តបី�ីករាយបំផុត»្ំគពាះអ្នក

(សូេគេើលៃបីន�វទបី111:22–23)។�ូ្ជាៃបីន�វដ��គៅគពលអ្នកដសវង�កកា�

យល់�ឹងតាេ�យៈវិវ�ណៈគោយឧសសា�៍ពយាយាេគនាះអ្នកៃឹងកាៃ់ដតខិតគៅជិត

ពពះអមាចាស់គ�ើយទទួលអា�េ្មណ៍ពបីអំណ្្នៃកា�បូជា�បស់ពទង់គៅក្ននុងជបីវិត

�បស់អ្នកៃិងគស្ក្តបីអំណ�ដ�លវានាំេក។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី110–11ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី3៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី112–14
បសចក្្ីបផ្ើម

�ំគណើ�គ�ឿងអំពបីកា�ៃិេិត្ត�បស់ៃបីន�វដ�លចាប់គផ្តើេគៅក្ននុងៃបីន�វទបី111បៃ្តគៅកាៃ់

ៃបីន�វទបី112–14។គៅក្ននុងកា�ៃិេិត្ត�បស់ៃបីន�វគលាករាៃគ�ើញគសាកនា�កេ្ម�៏

គួ�ឲ្យខាលា្មាៃ�ួេទាំងកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញទាំងពសុងនៃពូជពង្ស�បស់គលាក។គលាក

រាៃគ�ើញពួកទុ្ ្ច�ិតរាៃ�កយកៃូវគស្ក្តបីពិត�៏្ បាស់លាស់ៃិងពិគសសៗ

គ្ញពបីពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធដ�លបង្កឲ្យេៃុស្សជាគព្ើៃអា្បគ្អាក់ផ្ទូវខាងវិញ្ញាណ។

គទាះជាយា៉ាងណ្ក៏គោយកា�ៃិេិត្ត�បស់ៃបីន�វរាៃពបទាៃឲ្យគលាកៃូវេូល

គ�តុសពមាប់ក្តបីសង្ឹេ�៏�ឹងមាំនាគពលអនាគត។គលាករាៃគ�ើញគលាកក�ឹូេ

ប៊ឺសៃិងកា�គ្វើៃិគេកិ្្ចនៃទវបីបអាគេ�ិក។គលាករាៃគ�ើញថាពពះអមាចាស់ៃឹង

គ�ៀប្ំផ្ទូវសពមាប់កា�សាតា��ំណឹងល្អគ�ើងវិញមាៃ�ួេទាំងកា�សាតា�គ�ើងវិញៃូវ

គស្ក្តបីពិត�៏្ បាស់លាស់ៃិងពិគសសៗជាគព ើ្ៃដ�លពតូវរាៃរាត់បង់។ៃបីន�វ

រាៃគ្វើទបីបនាទាល់ថាគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយពពះអមាចាស់ៃឹងជួយៃិងកា�ពា��ល់អ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�ល�ស់គៅគោយសុ្�ិត។គៅគពលអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី112–14

សូេពិចា�ណ្គៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នកអំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃគស្ក្តបីពិត�៏្ បាស់លាស់

ៃិងពិគសសៗដ�លពតូវរាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃៃិងពពះគេ្បី��នទគទៀត

គៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។គៅគពលអ្នកពយាយាេ�ស់គៅគោយសុ្�ិតៃិងគោ�ពតាេ

គស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយដ�លគ្វើជាេួយៃឹងពពះគនាះអ្នកក៏អា្ឈ្នះគលើអំគពើ

អាពកក់ផងដ��។

េីថេ្ទី112

នពីនេវៃស�ើញអំ្ពីអន្គតរប�់សា�ន៍នពីនេវៃនិងសា�ន៍សលមិន

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី112ៃបីន�វរាៃពិពណ៌នាអំពបីអវបីៗដ�លគលាករាៃគ�ើញអំពបីពូជពង្ស

�បស់គលាកនាគពលអនាគតៃិង�គបៀបដ�លពួកគគៃឹងពតវូរាៃទទួល�ងឥទ្ធិពល

ទាំងឡាយដ�លតំណ្ងឲ្យអ័ព្នៃគស្ក្តបីងងឹតៃិងអោ��៏្ំគ�ើយទូលាយ។

គលាករាៃគពបើពរាស់ពាក្យពូជគឺសំគៅ�ល់ពូជពង្សទាំងឡាយ។

ៃបីន�វរាៃគ�ើញថាពូជពង្សេួយ្ ំៃួៃ�បស់គលាកៃឹងទទួលរាៃៃូវព�ជ័យទាំង

អស់នៃ�គ្វាយ្ ួៃ។គទាះជាអ្្ចឹងក៏គោយក៏គលាករាៃគ�ើញថាពូជពង្ស�បស់

គលាកៃឹងពតវូបំផ្លាញគចាលទាំងពសុងគោយពួកសាសៃ៍គលេិៃ។សេូអាៃៃបីន�វ

ទបី112:19គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេេូលគ�តុទាំងឡាយដ�លពួកសាសៃ៍

ៃបីន�វពតវូបំផ្លាញគចាល។សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្កា�ពា�ពបឆ្ំងៃឹង

គស្ក្តបីគ្្មើងន្្មៃិងគជៀសវាងពបីកា�ល្លួងទាំងឡាយ�បស់អា�ក្ស។

េីថេ្ទី113:1–9

នពីនេវៃស�ើញសា�ន្ចពកែ៏ធំសេើយគួរសខ្ើមស្្ើម

សូេគូស�ងវង់ជុំវិញគ ម្ាះកបីឡាទាំងឡាយខាងគពកាេគៃះដ�លអ្នករាៃគលងឬ

រាៃទស្សនាគ�ើយសូេបដៃ្ថេគ្មាះកបីឡាគផ្សងគទៀតដ�លអ្នករាៃគលងឬរាៃ

ទស្សនា៖

ក្ពីឡាបាល់ទាត់

ក្ពីឡាពក្ិក្ណក្ត

ក្ពីឡាបាល់សបារះ

ក្ពីឡាបាល់សប�្ស័ប័ល

ក្ពីឡា្ពីងប៉ុង

ក្ពីឡាធិននពី�

ក្ពីឡាបាល់ឱប

ក្ពីឡាវាយក្រូនបាល់សលើទរឹក្ក្ក្

ក្ពីឡាបាល់ទរះ

ក្ពីឡាបាល់ទាត់អាសមរិកាំង
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គៅក្ននុងកបីឡាអ្នកអាជបីពជាញឹកញាប់ពកុេទាំងឡាយសិកសាពបីគ�ូពបកួតៃិង

យុទ្ធសាពស្តគលងពបីអតបីតកាល�បស់គូពបយុទ្ធពបីេុៃគពលដ�លពួកគគពបកួតោនា។

កា�យល់�ឹងអំពបីគោបំណង�បស់គូពបកួតវិ្បីសាពស្តៃិងយុទ្ធសាពស្តទាំងឡាយ

អា្ជួយគយើងឲ្យគ�ៀប្ំគ�ើេ្បីកា�ពា�ខ្ទូៃគយើងយកឈ្នះគលើពួកគគ។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី113ៃបីន�វរាៃពិពណ៌នាអំពបីអវបីដ�លគលាករាៃគ�ើញពបីអ្នកទាំង

ឡាយណ្ដ�លៃឹងពបឆ្ំងៃឹងសាសនា្ពកនៃពពះគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។សេូ

អាៃៃបីន�វទបី113:1–6គ�ើយសូេ�កគេើលអវបីដ�លៃបីន�វរាៃគ�ើញថាៃឹងពតូវរាៃ

បគង្កើតគ�ើងគៅក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍�នទៃិងអវបីដ�លគទវតារាៃពរាប់អំពបីវា។

«សាសនា្ពក�៏្ ំៃិងគ�ួគខ្ើេគ្្អើេ»គៃះដ�លៃបីន�វរាៃ

គ�ើញេិៃដេៃតំណ្ងឲ្យពកុេពគិសសេួយៃិកាយឬ

សាសនា្ពកណ្េួយគនាះគទ។ដអលគ�ើ�ពពូសអ.មា៉ាក់ខៃគបី

នៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃពៃ្យល់ថាវាជា«កា�គ�ៀប

្ំគ�ើង...ទាំងអស់នៃគ្មាះឬតាេលកខេណៈណ្

ក៏គោយ...ដ�លគ�ៀប្ ំគ�ើងគ�ើេ្បីនាំយកេៃុស្សទាំងអស់ក្ននុង

គោលបំណងេួយគ�ើេ្បីនាំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពបីពពះៃិងពកិត្យវៃិ័យ�បស់ពទង់គ�ើយ

មាៃៃ័យថាគឺឃ្លាតឆ្ងាយពបីគស្ក្តបីសគ្គ្រះគៅក្ននុងៃគ�នៃពពះ»(Mormon 
Doctrine[ឆ្នាំ1966]កា�គរាះពេុ្ភគលើកទបី2ទំព�័137–38)។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�

កា�ពៃ្យល់�បស់ដអលគ�ើ�មា៉ាក់ខៃគបីគៅជាបៃ់ឹងៃបីន�វទបី113:4–6។

សូេអាៃៃបីន�វទបី113:8–9គ�ើយសូេដសវង�កបំណងពរាថានាៃិងេូលគ�តុនៃ

សាសនា្ពក�៏្ំៃិងគួ�គខ្ើេគ្្អើេ។

1. �រូមស្្ើយនរឹង�ំនួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់សែើម្ពីែរឹងថ្សាតាំង

សរៀបចំក្រាលំងរប�់វាសែើម ព្ីនាំសយើងឲ្យឃ្លតឆ្ងាយសចញ្ ពីព្រះនិងពក្ិតវិន័យរប�់ពទង់?

គៅគពលអ្នកសិកសាបដៃ្ថេគទៀតគៅក្ននុងៃបីន�វទបី113គនាះអ្នកៃឹង�កគ�ើញៃូវវិ្បី

េួយដ�លសាសនា្ ពក�៏្ ំគ�ើយគ�ួគខ្ើេគ្្អើេរាៃពយាយាេរារាំងអ្នកទាំងឡាយ

ណ្ដ�លកំពុងដសវង�កពពះអង្គសគ្គ្រះ។

េីដេ្ទី113:10–42

នពីនេវៃសមើលស�ើញ្ ពីសា�ន៍ែនទសៅស្លអន្គតដែលមានទាំងព្រះគម្ពី

របរិ�ុទ្ធនិងព្រះគម្ពីរមរមនសេើយនិងមានព្រះគម្ពីរជាសពចើនសទៀតសៅន្ងៃ

ចុងសពកាយ

គ�ើេ្បីពបឆ្ំងគៅៃឹងឥទ្ធិពលនៃសាសនា្ ពក�៏្ ំគ�ើយគួ�គខ្ើេគ្្អើេគនាះពពះ

អមាចាស់រាៃគ�ៀប្ ំផ្ទូវឲ្យមាៃកា�សាតា�គ�ើយវិញនៃ�ំណឹងល្អ�បស់ពទង់។គៅ

ក្ននុងៃបីន�វទបី113ៃបីន�វរាៃគ�ើញជាេុៃៃូវពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយ�ូ្ជាគលាក

កូ�ឹេបឺសៃិងកា�គ្វើ�ំគណើ�នានានៃពកុេៃិយាកសាសនាេកកាៃ់ដ�ៃ�បីសៃយា

គោយសា�ដត«ពពះវិញ្ញាណនៃពពះ...រាៃយាងេក[រាៃគង់គៅជាេួយឬ

រាៃគ្វើកា�]សណ្ធិតគលើ[ពួកគគ]»(សូេគេើលៃបីន�វទបី113:12–13)។គលាកក៏

រាៃគ�ើញជាេុៃៃូវស្គ្រេអាគេ�ិកកាំងគ�ើេ្បីឯករាជ្យ—គៅគពល«ពួកសាសៃ៍

�នទដ�ល�ួ្ផុតពបីកា�ជាប់�ុំឃ្ំង»រាៃវាយពបឆំ្ងៃឹង«មាតានៃពួកសាសៃ៍

�នទ�បស់ពួកគគ[ដ�ល]រាៃពបេូលោនា...ពបឆំ្ងៃឹងពួកគគ»ប៉ុដៃ្តពួកគគពតូវ

រាៃ«គោះដលងគោយពពះគ្សាតានៃពពះឲ្យ�ួ្ផុតពបីកណ្តាប់ន�នៃពគប់អស់ទាំង

សាសៃ៍គផ្សងៗ »(សូេគេើលៃបីន�វទបី113:16–19)។

សូេអាៃៃបីន�វទបី113:20–23គ�ើយសូេ�កគេើលពពះគេ្បី�ដ�លៃបីន�វរាៃគ�ើញ

ពួកគ្វើអាណ្ៃិគេ�ល់សាសៃ៍�នទ�ំបូងគគគៅដ�ៃ�បីសៃយារាៃនាំគ្ញេកក្ននុង

្ំគណ្េពួកគគ។

សូេស�គស�ពាក្យ«ពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធ»គៅដក្�ៃឹងខគេ្បី�ៃបីន�វទបី113:20ក្ននុងពពះ

គេ្បី��បស់អ្នក។ៃបីន�វរាៃពៃ្យល់ថាពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធៃឹងមាៃ«ពបគយាជៃ៍�៏្ ំ»

�ល់គយើង(ៃបីន�វទបី113:23)គ�ើយថាគៅគពលដ�លពពះគេ្បី�ពតវូរាៃស�គស�

គ�ើេ�ំបូង«វាមាៃៃូវភាពគពញគលញនៃ�ំណឹងល្អ�បស់ពពះអមាចាស់»(ៃបីន�វទបី1

13:24)។សូេគពបើៃបីន�វទបី113:26–27,29គ�ើេ្បីបំគពញ្ គនាលាះទាំងឡាយគៅក្ននុង

គស្ក្តបីសគងខេបខាងគពកាេ៖

សាសនា្ ពក�៏្ ំគ�ើយគួ�គខ្ើេគ្្អើេរាៃ�កយកគ្ញ«ភាគជាគព្ើៃដ�ល

ជា--------------------គ�ើយជាគព ើ្ៃបំផុត--------------------គ�ើយដ្េទាំងជា

គព្ើៃគទៀតផងដ��--------------------នៃពពះអមាចាស់ដ�លពួកគគរាៃ�កគ្ញ»ពបី

ពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធ(ៃបីន�វទបី113:26)។ពួកគគរាៃ�កយកគ្ញគស្ក្តបីទាំង

គៃះគ�ើេ្បី»--------------------ផ្ទូវ�៏ពតឹេពតវូទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីពួកគគ

អា្--------------------ដភ្នកទាំងឡាយៃិង--------------------្ិត្តទាំងឡាយនៃកូៃ

គៅេៃុស្ស»(ៃបីន�វទបី113:27)។ពបីគពពាះេកពបីគស្ក្តបីទាំងគៃះពតូវរាៃរាត់បង់

«េៃុស្សជាគព្ើៃគលើសលុបពតូវ--------------------»(ៃបីន�វទបី113:29)។

សូេអាៃគស្ក្តបីសគងខេបខាងគលើគ�ើងវិញបនាទាប់ពបីអ្នករាៃបំគពញ្ គនាលាះទាំង

គៃះ។

គោលបំណងេួយនៃគោលបំណងទាំងឡាយ�បស់សាសនា្ពក�៏្ំគ�ើយ

គួ�គខ្ើេគ្្អើេគឺពតូវ«បងខេទូ្ផ្ទូវ�៏ពតឹេពតវូទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់»(ៃបីន�វទបី1

13:27)�កយកគស្ក្តបីពិត�៏្ បាស់ៃិងពិគសសៗ ជាគព្ើៃ។«គ�ើេ្បីបងខេទូ្»គឺ

ពតវូគ្វើឲ្យបដងវ�ផ្នុយពបីឬគ្ញឆ្ងាយពបីអវបីដ�លពតឹេពតវូ។សូេគិតអំពបីផលវិរាក

អវិជជមាៃទាំងឡាយពបីកា�បដងវ�ៃិងគ្ញឆ្ងាយពបីផ្ទូវ�៏ពតឹេពតឹេទាំងឡាយនៃ

ពពះអមាចាស់»។

សូេគពបើពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើេ្បីគ្្ើយៃឹងសំណួ�ទាំងឡាយខាងគពកាេ៖

• គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី113:34គោយសា�ដតគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�បស់ពទង់គតើ

ពពះអមាចាស់ៃឹងនាំអវបីគ្ញេក?(វាជាជំៃួយគ�ើេ្បី�ឹងពបី្ ំណងគជើងថា«កូៃ

គ្ៀេ»គឺសំគៅ�ល់ពពះអង្គសគ្គ្រះពពះគយសូ៊វពគបីស្)។ 



• គៅក្ននុងៃបីន�វទបី113:35–36គតើពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃមាៃបៃ្ទូលពបីអវបីដ�លៃឹងពតូវ

រាៃលាក់ទុកគ�ើេ្បីឲ្យរាៃគ្ញេក�ល់ពួកសាសៃ៍�នទ? 



• គៅក្ននុងៃបីន�វទបី113:36គតើគទវតាមាៃបៃ្ទូល�ល់អវបីដ�លពតូវរាៃស�គស�គៅក្ននុង

ប្ជបីដ�លពតវូរាៃលាក់ទុកក្ននុង—ពពះគេ្បី�េ�េៃ? 



• គលើសពបីពពះគេ្បី�េ�េៃគតើ«ពពះគេ្បី�អវបីគផ្សងៗ គទៀត»ដ�លអា្ៃបីន�វទបី1

13:39គពាលសំគៅគៅគលើគនាះ? 
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សូេអាៃៃបីន�វទបី113:40–41គ�ើយសេូគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃ

ៃិង«ពពះគេ្បី�គផ្សងគទៀត»ទាំងគៃះៃឹងបគ្ហាញ�ល់េៃុស្សពគប់�ូបទាំងអស់។វា

ជាកា�សំខាៃ់គ�ើេ្បីកត់សមារល់ថាគយើងពតូវដតេក�កពពះអង្គសគ្គ្រះ«ពសេតាេ

ពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយដ�លៃឹងពតវូរាៃតាំងគ�ើងគោយពពះឱស្ធនៃកូៃគ្ៀេ»

(ៃបីន�វទបី113:41)—បទគេ្បី�ទាំងឡាយ។

តាេ�យៈកា�ៃិេិត្ត�បស់ៃបីន�វគៅក្ននុងដផ្នកគៃះគយើងគ�ៀៃថាត្រះគ្្តីរ្ រ្ននិង

ត្រះគ្្តីរន ង្ៃចុងរតកាយសាតាររ�ើងវិញនូវរ្ចក្តី្ ិ្រែ៏ចបា្់លា្់និង្ិរ្្ៗ

សែលរានជួយរយើងឲ្យែចឹងថ្ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្គឺជាត្រះរាជ្យបុតតាននត្រះរេើយ

ជួយរយើងឲ្យែចឹង្ តីររបៀប្ ករកត្រង់។

2. ចរូរ�រស�រចសម្ើយចំសោរះ�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើស�ចក្្តពី្ិតែ៏ចបា�់លា�់និង្ិស��ៗសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរមរមននិងព្រះគម្ពីរ

ទាំងឡាយននន្ងៃចុងសពកាយសផ្សងសទៀតបានរានឥទ្ិ្លសលើ�ក្ខេពីភា្រប�់អ្នក្សៅសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្យ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើស�ចក្្តពី្ ិតទាំងសនរះបានជួយអ្នក្ឲ្យយល់និងរ�់សៅតាមែំែរឹងល្អរប�់ពទង់

បានសដាយរសបៀបណា?

សូេ្ ំណ្យគពលេួយដភ្តគ�ើេ្បី

វាយតនេ្ថាគតើកា�សិកសាពពះគេ្បី�

�បស់អ្នកកំពុងជួយអ្នកឲ្យខិតកាៃ់ដត

ជិតពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃល្អប៉ុណ្ណា។

េីថេ្ទី114:1–17

នពីនេវៃស�ើញចមបាំងរវាង

សា�ន្ចពកែ៏ធំសេើយគួរសខ្ើម

ស្្ើមនិងសា�ន្ចពកននកូន

សចៀមននព្រះ

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី114គយើងអាៃអំពបី

្េបាំងេួយ�វាងសាសនា្ពក�៏្ំ

គ�ើយគួ�គខ្ើេគ្្អើេៃិងសាសនា្ពក

នៃកៃូគ្ៀេនៃពពះ។សូេអាៃៃបីន�វ

ទបី114:10–13គ�ើយសូេ�កគេើលថាគតើសាសនា្ ពកណ្េួយដ�លមាៃេៃុស្ស

គព្ើៃជាង។សូេកត់សមារល់គៅក្ននុងៃបីន�វទបី114:12អំពបីេូលគ�តុដ�ល្ ំៃួៃ

នៃសមាជិកដ�លោំពទសាសនា្ពកនៃកៃូគ្ៀេៃឹងមាៃ្ ំៃួៃតិ្ជាងៃិងអំពបី

េូលគ�តុដ�លសាសនា្ពក�៏្ ំគ�ើយគ�ួគខ្ើេគ្្អើេអា្ពបេូលរាៃេៃុស្ស�៏

គព្ើៃ។

គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ដបបណ្គបើសិៃអ្នកមាៃោនាគព ើ្ៃជាងគ�ើយកំពុងពបយុទ្ធ

គៅក្ននុងស្គ្រេេួយ?សូេអាៃៃបីន�វទបី114:14គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញអំពបីជំៃួយដ�ល«ពួកប�ិសុទ្ធក្ននុងសាសនា្ពកនៃ

កូៃគ្ៀេ»ៃិង«រាពស្តដ�លគៅក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញានៃពពះអមាចាស់»ៃឹងទទួល

ខណៈដ�លពួកគគពបយុទ្ធពបឆ្ំងៃឹងអំគពើអាពកក់។

គោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អ�៏សំខាៃ់េួយដ�លពតូវរាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងៃបីន�វ

ទបី114:1–17គឺថារៅរ្លរយើងរ្់រៅរោយ្ ុចរិ្ររេើយរកសារ្ចក្តី្ ញ្ញា

ទាំងឡាយរប្់រយើងរនារះអំណាចននត្រះនចឹងជួយរយើងឈ្រះរលើអំរ្ើអាតកក់។

3. �រូម�រស�រក្ថ្ខ័ែ្ឌខ្ពីមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្សដាយ្ន្យល់្ ពីរសបៀបសធវើជារាព�្តរានាក្់ក្្ននុងចសំណាម«រាព�្តននស�ចក្្តពី

�ញ្ញាននព្រះអរាចា�់»ស�ើយពតរូវបាន«ពបដាប់អាវុធសដាយស�ចក្្តពី�ុចរិត»(រ�់សៅ

សៅស្ល�រស�គំនិតរប�់អ្នក្អំ្ ពី

ខគម្ពីរទាំងឡាយ�រូមពបាក្ែថ្អ្នក្

រានស្លសវលាពគប់ពគាន់។សបើសទារះ

ជាអ្នក្ក្ំ្ុង្ យាយមសែើម្ពីបញ្ចប់ក្ិច្ច

ការមួយក្៏សដាយ�រូម្ ិចារណា�ំែួរ

សដាយពបុងពបយ័ត្ន។�ំែួរមួយ

ចំនួនពតរូវការស្លសវលានិងគំនិត

សែើម ព្ីស្្ើយឲ្យបានល្អ។�រូមណ�វងរក្

កាណែនាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្សៅស្ល

អ្នក្�រស�រ។

�ូម�រស�រនូវគំនិតរប�់

អនេកអំ្ពីខគម្ពីរទាំងឡាយ

សដាយ�ុចរិត)បានជួយអ្នក្ឲ្យឈ្នរះសលើការល្លួងទាំងឡាយណែលអាចនាំអ្នក្ឃ្លតឆ្ងាយ

្ពីព្រះនិងពក្ិតវិន័យទាំងឡាយរប�់ពទង់។

ៃបីន�វរាៃគ�ើញថាគៅក្ននុងន្ងៃ្ ុងគពកាយអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លោំពទសាសនា

្ពក�៏្ំគ�ើយគួ�គខ្ើេគ្្អើេៃឹងជួបពបទះៃូវ«បំផ្ិ្បំផ្លាញ�៏ទាំងពសុង�បស់

ពួកគគ»(ៃបីន�វទបី114:3)។អ្នកអា្មាៃទំៃុក្ ិត្តថាៃគ��បស់ពពះៃឹងឈ្នះគៅ

ន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

4. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី112–14ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី4៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី115
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី115អ្នកៃឹងគ�ើញពបីភាពផ្នុយោនា�វាងកិ្្ចពបឹងដពបង�បស់ៃបីន�វ

គោយឧសសា�៍ពយាយាេគ�ើេ្បីទទួលរាៃវិវ�ណៈផ្ទាល់ខ្លួៃៃិងកា�ណ៍ឥត

ជំគៃឿទាំងឡាយ�បស់បងពបុសគលាក។ខណៈដ�លអ្នកសិកសាជំពូកគៃះសូេ

ពិចា�ណ្អំពបីកិ្្ចពបឹងដពបងដ�លអ្នកកំពុងគ្វើគ�ើេ្បីទទួលរាៃ្ គេ្ើយទាំងឡាយ

ៃិងកា��ឹកនាំពបីពពះអមាចាស់។

េីថេ្ទី115:1–11

្ួកបងពបុ�រប�់នពីនេវៃបានត្បូញដត្ថា្ួកសគមិនអាចយល់ការនិមិតតរប�់

សោកលពីនេបានសឡើយ

សកេ្មភាពជាគព្ើៃតពេូវឲ្យមាៃកា�ពបងឹដពបងពបីខ្លួៃគយើងសិៃពីមុនធពល

គយើងអា្�ីករាយៃឹងលទ្ធផលទាំងឡាយរាៃ។សេូគិត�ល់សកេ្មភាពេួយ

ដ�លអ្នក្ ូល�ួេ្ ំដណក—�ូ្ជាកិ្ ្ចកា�គៅសាលាកា�គលងឧបក�ណ៍ត្ៃ្តបី

កបីឡាអត្តពលកេ្ម—គ�ើយពិចា�ណ្ពបីទំនាក់ទំៃង�វាងកិ្្ចពបឹងដពបងដ�លអ្នក

ោក់ខ្លួៃអ្នកក្ននុងសកេ្មភាពគៃះៃិងលទ្ធផលទាំងឡាយដ�លៃឹងទទួលរាៃ។

សូេ�កគេើលគ�ំូពសគ�ៀងោនាេួយខណៈដ�លអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី115។សូេកត់

សមារល់ពបី�គបៀបោក់ប្្ចទូលកិ្្ចពបឹងដពបងឲ្យទាក់ទងគៅៃឹងកា�គ�ៀៃពបីគស្ក្តបីពិត

ខាងវិញ្ញាណៃិងកា�ទទួលរាៃវិវ�ណៈពបីពពះអមាចាស់។

បនាទាប់ពបីកា�ពយាយាេគ�ើេ្បីយល់�ឹងកា�ៃិេិត្តៃិងកា�បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់

ឪពុកគលាកគនាះគលាកក៏ទទួលរាៃៃូវវិវ�ណៈផ្ទាល់ខ្លួៃគ�ើយៃបីន�វរាៃពត�ប់

គៅកាៃ់ពតសាល�បស់ឪពុកគលាកវិញ។គៅទបីគនាះគលាករាៃគ�ើញបងពបុស

�បស់គលាកកំពុងដតពបដកកោនា។សូេ�កគេើលគៅក្ននុងៃបីន�វទបី115:1–3គ�ើយសូេ

ដសវង�កអវបីៗ ដ�លពួកគគកំពុងពិភាកសា។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី115:6–7សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លបង្កបញ្ហា�ល់បងពបុស

�បស់ៃបីន�វគ�ើយបណ្តាលឲ្យពួកគគពបដកកោនា។គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី115:3គតើ

គ�តុអវបីរាៃជាពិរាកសពមាប់ពួកគគគ�ើេ្បីយល់ៃូវកា�បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់
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រាៃសាតា�គ�ើងវិញគ�ើយៃឹង�ឹងថាពួកគគគឺជារាពស្តគៅក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញានៃពពះ

អមាចាស់(សូេគេើលៃបីន�វទបី11514–15)។

សូេអាៃៃបីន�វទបី115:14គ�ើយគូស្ ំណំ្ៃូវអវបីៗ ដ�លសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលរាៃ

ខាចាត់ខាចាយៃឹងយល់គៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

ៃបីន�វរាៃបគពងៀៃថាអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�ល្ ូល�ួេក្ននុងសាសនា្ពកគឺ

ហាក់បបី�ូ្ជាពួកគគៃឹងពតវូរាៃបំគៅជាប់«គៅៃឹងគ�ើេអូលបីវ�៏ពិត»(ៃបីន�វ

ទបី115:16)។គលាកក៏មាៃពបសាសៃ៍ផងដ��ថា�ូ្ជាកា�ខាចាត់ខាចាយនៃវង្សអ៊ី

ពសាដអលកា�បំគៅឬកា�ពបេូលគៃះៃឹងគកើតគ�ើង«តាេ�យៈពួកសាសៃ៍

�នទ»(ៃបីន�វទបី115:17)។វាអា្ជាជំៃួយគ�ើេ្បីយល់�ឹងថា«គៅក្ននុងពពះគេ្បី�

សាសន៍�នទមាៃៃ័យគព្ើៃយា៉ាង។ជួៃកាលមាៃៃ័យថាេៃុស្សគព្ពបីពូជពង្ស

អ៊ីពសាដអលជួៃកាលជាេៃុស្សគព្ពបីពូជយូោគ�ើយជួៃកាលជាពួកសាសៃ៍

ដ�លឥតមាៃ�ំណឹងល្អគទាះជាមាៃេៃុស្សខ្ះអា្មាៃ្ េអ៊ីពសាដអល

គៅក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃក៏គោយ។កា�គពបើពាក្យគពកាយគៃះជាពគិសសដ�ល

ជាលកខេណៈអំពបីពាក្យដ�លគពបើគៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ»(គស្ក្តបីដណនាំ�ល់

បទគេ្បី�ទាំងឡាយ«ពួកសាសៃ៍�នទ»គគ�ទំព័�scriptures.lds.org)។

ពពះអមាចាស់�កសាគស្ក្តបីសៃយា�បស់ពទង់គ�ើយ្ ងចាំគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ

�បស់ពពះអង្គជាេួយកូៃគៅ�បស់ពទង់។ពទង់មាៃពពះទ័យ្ ង់ឲ្យកូៃគៅ�បស់

ពទង់ទាំងអស់ទទួលរាៃៃូវព�ជ័យពបី�ំណឹងល្អ�៏អស់កល្ជាៃិ ្្ច(សូេគេើល

ៃបីន�វទបី115:18)។កិ្្ចខិតខំ�បស់អ្នកគ�ើេ្បីដ្កចាយ�ំណឹងល្អជាេួយេិត្តភក្តិ

ទាំងឡាយៃិងពគសួា�គ�ើយៃិងកា�តាំង្ ិត្ត�បស់អ្នកគ�ើេ្បីបគពេើគបសកកេ្ម

គោយកិត្តិយសៃឹងជួយបំគពញកា�ពយាក�ណ៍�បស់លបីន�។

លបីន�? 



សូេអាៃៃបីន�វទបី115:8គ�ើយសេូគូសបនាទាត់ពបីគពកាេសំណួ�ដ�លៃបីន�វរាៃសួ�

បងពបុសគលាក?គ�តុអវបីគៃះគឺជាសំណ�ួដ�លសេគ�តុសេផលសពមាប់ៃបីន�វ

គ�ើេ្បីសួ�បនាទាប់ពបីអវបីដ�លគលាកគទើបដតរាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍គនាះ?

សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេពាក្យគ្្ើយតប�បស់បងពបុសគលាកគៅក្ននុងៃបីន�វទបី1

15:9។ពាក្យថា�្ិតគៅក្ននុងខគៃះមាៃៃ័យថាធោយសារ។ពាក្យេយា៉ាងគទៀត

បងពបសុ�បស់ៃបីន�វរាៃពៃ្យល់ថា«គយើងេិៃរាៃទូលសូេ�ល់ពពះអមាចាស់

គោយសា�ពទង់េិៃរាៃមាៃបៃ្ទូលេកកាៃ់គយើង»។

1. �រូមគិតថ្អ្នក្រានមិត្តរានាក្់ណែលមិនទរូល�ំុែល់ព្រះអរាចា�់�ពរាប់ការ

ែរឹក្នាំសដាយសារគាត់ឬនាងមិនសជឿថ្ពទង់នរឹងស្្ើយតប។�រូម

�ិក្សានពីន�វទពី115:11ស�ើយ�រូម្ ិចារណាោក្្យទរូនាមនណែលនពីន�វបាននយិយសៅ

កាន់បងពបុ�រប�់គាត់អំ្ ពីការទទួលបានចសម្ើយទាំងឡាយ្ ពីព្រះអរាចា�់។បនាទាប់មក្

�រូម�រស�រ�ំបុពតមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សែើម្ពីសលើក្

ទរឹក្ចិត្តែល់មិត្តរប�់អ្នក្ឲ្យទរូល�រូមែល់ព្រះសដាយស�ចក្្តពីជសំនឿ។�រូមណចក្ចាយោក្្យ

ទរូនាមនរប�់នពីន�វនិងអារម្មែ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្អំ្ពីការអធិសាឋានសៅក្្ននុង�ំបុពតសនរះ។

គោលកា�ណ៍នៃ�ំណឹងល្អេួយដ�លគយើងអា្គ�ៀៃពបីសកេ្មភាព�បស់ៃបីន�វៃិង

បងពបសុ�បស់គលាកៃិងបទពគិសា្ៃ៍ទាំងឡាយគឺថារបើ្ិនរយើង្រូល្ ុំ

ែល់ត្រះអមាចា្់រោយរ្ចក្តីជំរនឿនិងរគ្រ្ត្រះបញ្ញ្រិទាំងឡាយរប្់ត្រង់

រនារះរយើងនចឹងត្រូវរានររៀបចំផ្ទូវរែើ្្តី្រ្រួលរាននូវវិវរណៈនិងការែចឹកនាំែ៏្ េិមា

ជាងរនរះ្ តីត្រង់។

2. �រូមសពជើ�សរើ��ំែួរមួយខាងសពកាមសនរះស�ើយស្្ើយវាសៅក្្ននុងសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្នរឹងនិយយណបបណាសែើម ព្ីជួយ�រាជិក្្ ្មពីក្្ននុងសា�នាចពក្ឲ្យយល់្ ពីអវពីណែល

ពតរូវបានតពមរូវឲ្យសយើងសៅក្្ននុងរសបៀបសែើម ព្ីបានបសពងៀននិងបានែរឹក្នាំសដាយព្រះ

អរាចា�់?

ខ. សតើក្ិច្ចខិតខំរប�់អ្នក្សែើម ព្ីសរៀនស�ចក្្តពី្ ិតខាងវិញ្ញាែនិងណ�វងរក្ការែរឹក្នំា

រប�់ព្រះអរាចា�់ណែលរានឥទ្ិ្លសលើ�មតថែភា្សែើម្ពីទទួលអារម្មែ៍្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

និងយល់ែរឹង្ ពីែំែរឹងល្អសដាយរសបៀបណា?

សូេដ្កចាយ្ គេ្ើយ�បស់អ្នកពបីកិ្្ចកា�ខាងគលើជាេួយឪពុកឬមាតាយ

សមាជិក�នទគទៀតក្ននុងពគួសា�អ្នក�ឹកនាំក្ននុងសាសនា្ពកឬពគូបគពងៀៃគៅគពល

ណ្េួយក្ននុងន្ងៃបនាទាប់។គៅគពលអ្នកគ្វើ�ូគ្្នះសូេអគ្ជើញេៃុស្សមានាក់គ�ើេ្បីដ្ក

ចាយបទពគិសា្ៃ៍ជាេួយអ្នកអំពបីគពលដ�លោត់រាៃោក់កិ ្្ចខិតខំៃិងគស្ក្តបី

ជំគៃឿក្ននុងកា�ដសវង�កជំៃួយៃិងកា��ឹកនាំពបីពពះវ�បិតាសួគ៌។

េីថេ្ទី115:12–20

នពីនេវៃ្ ន្យល់អំ្ ពីការខាចាតខ់ាចាយនិងការពបមូលសា�ន៍អ៊ីពសាដអល

បងពបុស�បស់ៃបីន�វរាៃយល់ព្�ំអំពបីកា�ពយាក�ណ៍ៃិងកា�បគពងៀៃ�បស់លបីន�

អំពបីគ�ើេអូលបីវៃិងពួកសាសៃ៍�នទ(សេូគេើលៃបីន�វទបី115:7សូេគេើលៃបីន�វ

ទបី110:12–15ផងដ��)។ៃបីន�វរាៃពៃ្យល់ថាកា�ខាចាត់ខាចាយនៃដេកកគំណើតទាំង

ឡាយនៃគ�ើេអូលបីវគឺតំណ្ងឲ្យកា�ខាចាត់ខាចាយខាងសា្់្ េៃិងខាងវិញ្ញាណ

នៃវង្សអ៊ពីសាដអល(រាពស្តដ�លគៅក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញានៃពពះ)គោយសា�ដតកា�

េិៃគោ�ពពបតិបត្តិ�បស់ពួកគគ។គៅក្ននុងសាថាៃភាពនៃកា�ខាចាត់ខាចាយ�បស់ពួកគគ

ពួកគគរាៃរាត់បង់កា�គ្ះ�ឹងអំពបី�ំណឹងល្អពពេទាំងអត្តសញ្ញាណ�បស់ពួកគគ

ជាសមាជិកនៃវង្សអ៊ីពសាដអល។ជាដផ្នកេួយនៃកា�ពបេូលនៃវង្សអ៊ីពសាដអល

គៅន្ងៃ្ ុងគពកាយគនាះេៃុស្សទូទាំងពិភពគលាកៃឹងទទួលសារល់�ំណឹងល្អដ�ល
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េីថេ្ទី115:21–36

នពីនេវៃស្លែើយ�ំណួរទាំងឡាយរប�់បងពបុ�សោកអំ្ពីការនិមិតតរប�់លពីនេ

សចញ្ ពីបទ្ ិសសាធន៍ផ្ទាល់ខលែលួនរប�់សោក

គស្ក្តបីដ�លគៅគសសសល់គៅក្ននុងៃបីន�វទបី115ៃិយាយ�ួេគៅគលើសំៃួ�

ទាំងឡាយដ�លបងពបុស�បស់ៃបីន�វរាៃសួ�គលាកអំពបីសុបិៃ�បស់លបីន�។

ពួកគគរាៃសួ�ថា«្ុះគតើ�ំបងដ�កដ�លឪពុកគយើងរាៃគ�ើញដ�លនាំគៅឯ

គ�ើេគឈើគនាះមាៃៃ័យ�ូ្គេ្ត្?»ៃបីន�វទបី115:23សូេអាៃ្ គេ្ើយ�បស់ៃបីន�វ

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី115:24–25គ�ើយសូេ�កគេើលព�ជ័យទាំងឡាយដ�លរាៃសៃយា

�ល់អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លពបុងសាតាប់តាេពពះបៃ្ទូលនៃពពះ។គៅក្ននុងសុៃ្�កថា

ខាងគពកាេពបីពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វដប៊ៃសៃឹអំពបីអំណ្្នៃពពះបៃ្ទូល�៏មាៃ

ពពះគ្សាតានៃពពះសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាទាំងឡាយដ�លមាៃៃ័យពសគ�ៀង

គៅៃឹងអវបីដ�លៃបីន�វរាៃបគពងៀៃ៖

• «ពពះបៃ្ទូលនៃពពះេិៃពតឹេដតៃឹង�ឹកនាំគយើងគៅកាៃ់ដផ្គឈើដ�លគួ�ឲ្យពរាថានា

ជាងដផ្ណ្ៗ ទាំងអស់គនាះគទប៉ុដៃ្តគៅក្ននុងពពះបៃ្ទូលនៃពពះៃិងតាេ�យៈ

ពពះបៃ្ទូលនៃពពះគនាះគយើងអា្�កគ�ើញអណំ្្គ�ើេ្បីទប់ទល់ៃឹងកា�ល្លួង

អំណ្្គ�ើេ្បីបគ្អាក់កិ្ ្ចកា�សាតាំងៃិងពួកគបសកជៃ�បស់វាគទៀតផង»។

• ពពះបៃ្ទូលនៃពពះ...មាៃៃូវអំណ្្គ�ើេ្បីកា�ពា�ពួកប�ិសុទ្ធៃិងបំពាក់ពួកគគ

ជាេួយពពះវិញ្ញាណគ�ើេ្បីពួកគគអា្ទប់ទល់ៃឹងអំគពើអាពកក់គតាងជាប់គៅៃឹង

អំគពើល្អគ�ើយ�កគ�ើញគស្ក្តបីអំណ�ក្ននុងជបីវិតគៃះ»។

• «ភាពគជាគជ័យគៅក្ននុងគស្ក្តបីសុ្�ិតអំណ្្គ�ើេ្បីគជៀសវាងកា�គរាក

បគញ្ឆោតៃិងទប់ទល់ៃឹងកា�ល ល្ួង�ឹកនាំគៅក្ននុងជបីវិត�ស់គៅពបចាំន្ងៃជា

សះគស្ើយសតិអា�េ្មណ៍—ទាំងគៃះគពឺោៃ់ដតជាកា�សៃយាេួយ្ ំៃួៃដ�ល

ពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃ�ល់អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លៃឹងេក�កពពះបៃ្ទូល�បស់

ពទង់ដតប៉ុគណ្ណាះ។...គបើគទាះជាគយើងឧសសា�៍ពយាយាេគៅក្ននុងកិ ្្ចកា��នទ

គទៀតព�ជ័យដ�លរាៃគពតៀេទុកគឺពតូវរាៃ�កគ�ើញគៅក្ននុងពពះគេ្បី�គឺមាៃដត

េក�កតាេ�យៈពពះបៃ្ទូលនៃពពះអមាចាស់គ�ើយគតាងជាប់គៅៃឹងវាគៅគពល

គយើងគ្វើ�ំគណើ�្ ង្កាត់អ័ព្នៃគស្ក្តបីងងឹតគ�ើេ្បីគឆ្ពាះគៅកាៃ់គ�ើេជបីវិត»(«

The Power of the Word»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1986ទំព័�80,82)។

វាគឺសំខាៃ់ណ្ស់ដ�លថាគយើងកាៃ់តាេពពះបៃ្ទូលនៃពពះតាេ�យៈកា�សិកសា

ពពះគេ្បី�កា�អ្ិសាឋាៃៃិងកា�សាតាប់ពួកអ្នក�ឹកនាំដ�លទទួលកា�បំផុសគំៃិត។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមគរូរជាររូបបែ្ណ

ពបកា�តរូចមួយណែលផសាយអំ្ពីព្រះបន្ដូលននព្រះ។�រូមឲ្យពបាក្ែថ្រាន

រួមទាំង្ រជ័យទាំងឡាយណែលនពីន�វបាន�នយាែល់អ្នក្ទាំងឡាយណាណែលសតាងជាប់

នរឹងព្រះបន្ដូលននព្រះ។អ្នក្ក្៏អាចសធវើបញ្ពីរាយនាមធនធានទាំងឡាយ�ពរាប់ការណ�វង

រក្ព្រះបន្ដូលននព្រះណែរ។

សូេពិចា�ណ្កា�ស�គស�គោលកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក

ដក្�ៃបីន�វទបី115:24–25៖ការ្ិកសានិងការរធវែើតា្ត្រះបន្ទូលននត្រះជាតបចាំន្ងៃ

នចឹង្ តងចឹងែល់រយើងតបឆាំងនចឹងការល្លួងទាំងឡាយរប្់សាតាំង។

4. សែើម ព្ីជួយ្ ពងរឹង�ក្ខេពីភា្អ្នក្ចំសោរះសគាលការែ៍សនរះ�រូមស្្ើយ�ំែួរ

មួយឬ្ពីរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖

ក្. សតើបទ្ិសសាធន៍អវពីខ្រះទាក្់ទងសៅនរឹងការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក្ណែលបានជួយ

អ្នក្ែរឹងថ្សគាលការែ៍សនរះ្ ិត?

ខ. សតើអ្នក្អាចរក្ស�ើញសដាយរសបៀបណាពប�ិនសបើសគាលការែ៍សនរះ្ ិត?

គៅក្ននុងសុបិៃ�បស់លបីន�អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លគតាងជាប់គៅៃឹង�ំបងដ�កគឺ

ពតវូរាៃនាំគោយសុវត្តិភាព្ ្ងកាត់អ័ព្នៃគស្ក្តបីងងឹតគៅកាៃ់គ�ើេជបីវិត។គៅក្ននុង

ៃបីន�វទបី115:26បងពបុស�បស់ៃបីន�វរាៃគស្នើគលាកឲ្យពៃ្យល់ៃូវអត្ថៃ័យនៃទគៃ្

ទឹកដ�លគៅដក្�ៃឹងគ�ើេគឈើជបីវិត។សូេគេើលគៅក្ននុងៃបីន�វទបី115:27–29គ�ើយ

សូេដសវង�កអវបីដ�លតំណ្ងឲ្យទគៃ្គនាះ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី115:32–36។គតើគ�តុអវបីបងពបុសទាំងឡាយ�បស់ៃបីន�វមាៃ

បញ្ហា្ ំគពាះកា�បគពងៀៃទាំងអស់គៃះ?

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើណផ្នក្ណាខរ្ះណែលជាការ�ុបិនរប�់លពីន�និងការបក្ពសាយ្ ពីការ�ុបិនសនារះ

រប�់នពីន�វបង្ហាញអំ ព្ីស�ចក្្តពីព�លាញ់និងក្ងវល់រប�់ព្រះ�ពរាប់បងពបុ�រប�់

នពីន�វ?

ខ. សតើអ្នក្ស�ើញនរូវស�ចក្្តពីព�លាញ់និងក្ងវល់រប�់ព្រះ�ពរាប់អ្នក្សៅក្្ននុងនពីន�វទពី1

15សដាយរសបៀបណា?

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី115ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរសិច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖
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បមបរៀេទី4៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី116
បសចក្្ីបផ្ើម

គោយរាៃទទួលអា�េ្មណ៍ពបីអំណ្្នៃពាក្យសេ្តបី�បស់ៃបីន�វគនាះបងពបុស�បស់

គលាករាៃបនាទាបខ្លួៃ្ ំគពាះេុខពពះអមាចាស់។ខណៈដ�លពគួសា�រាៃគ្វើ�ំគណើ�

គៅក្ននុងទបី�គហាសាថាៃគនាះពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃ�ល់ពួកគគៃូវលបីអា�ូណ្គ�ើេ្បី

�ឹកនាំពួកគគគៅក្ននុងកា�គ្វើ�ំគណើ�គនាះ។ពគួសា�រាៃទទួលបទពគិសា្ៃ៍ៃូវទុកខេ

លំរាកជាគព្ើៃគៅតាេផ្ទូវគពលពួកគគគ្វើ�ំគណើ�មាៃ�ួេទាំង្្នទូ�បស់ពួកគគឈប់

យឺតគទៀតៃិងកា�រាក់្ ្នទូ�បស់ៃបីន�វដ�លជាបញ្ហា�ល់កា��កទទួលទាៃ។ខណៈ

ដ�លេៃុស្សភាគគព្ើៃគៅក្ននុងពគួសា�រាៃ�អ៊ូ��ទាំគោយសា�ដតកា�រាត់បង់គៃះ

គនាះៃបីន�វរាៃគ្វើ្ ្នទូ្ ្មបីេួយគ�ើយរាៃដសវង�កពាក្យទូនាមាៃពបីពពះអមាចាស់អំពបីកដៃ្ង

ដ�លពតូវគៅប�រាញ់។កា�សិកសាក្ននុងៃបីន�វទបី116រាៃផ្តល់ឱកាសេួយសពមាប់

អ្នកគ�ើេ្បីពិចា�ណ្អំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្គ្្ើយតបទាំងកា�ដកតពេូវៃិងទុកខេ

គវទនា។ពទង់ៃឹង�ឹកនាំអ្នក្ ្ងកាត់ឧបសគ្គជាគព ើ្ៃគៅក្ននុងជបីវិតអ្នកគបើសិៃអ្នក

ដសវង�កៃិងគ្វើតាេពាក្យទូនាមាៃ�បស់ពទង់គោយបនាទាបខ្លួៃ�ូ្ជាពពះអមាចាស់រាៃ

�ឹកនាំពគួសា��បស់លបីន�្ ្ងកាត់ទុកខេលំរាកជាគព្ើៃ�បស់ពួកគគ។

េីថេ្ទី116:1–6

នពីនេវៃបានស្លែើយតបសៅនឹងការរអ៊ូររទាំរប�់បងពបុ�សោក

គតើអ្នកធាលាប់រាៃគ�ើញៃ�ណ្មានាក់ពតវូរាៃដកតពេូវឬពតូវរាៃស្តបីបគនាទាស្ ំគពាះ

ឥ�ិយាេិៃពតឹេពតូវគទ?គតើេៃុស្សមានាក់គនាះរាៃមាៃពបត្តិកេ្មតបតវិញ�គបៀបណ្?

គលេិៃៃិងគលេយួលរាៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាពតូវរាៃស្តបីបគនាទាសពបីៃបីន�វគៅគពល

គលាករាៃបគពងៀៃពួកគគថាពួកទុ្្ច�ិតៃឹងពតវូគរាះបង់គ្ញគ�ើយេិៃអៃុញ្ញាត

ឲ្យទទួលទាៃគ�ើេជបីវិត(សូេគេើលៃបីន�វទបី115:36–16:1)។សូេអាៃៃបីន�វទបី1

16:1–2គ�ើយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ�គបៀបដ�លៃបីន�វមាៃពបសាសៃ៍ថាេៃុស្ស

េួយ្ ំៃួៃមាៃពបត្តិកេ្មតបត្ំគពាះកា�ឭគស្ក្តបីពិតគៅគពលដ�លពួកគគេិៃ�ស់

គៅតាេគស្ក្តបីពិតគនាះ។

ឃ្លាថា«កាត់ទំលុះគគ��ូត�ល់�ួង្ ិត្ត»មាៃៃ័យថាវាលាតពតោងៃូវកំ�ុស

�បស់ពួកគគ។គតើអ្នកគិតថា«អ្នកណ្ដ�លមាៃគទាសរាប់គស្ក្តបីពិតទុកជាកា�

លំរាក»មាៃៃ័យ�ូ្គេ្ត្? 



1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរប�់អ្នក្�រូមសធវើបញ្ពីរាយ

នាមនរូវស្មរះមួយចំនួនណែលអ្នក្អាចសគារ្ពបតិបត្តិ�រូម្ពីណតសៅស្លស�ចក្្តពី

្ិតមួយគឺ្ ិបាក្សែើម្ពីសាតាប់ស�ើយ«ចាក្់ទំលុរះ[អ្នក្]រ�រូតែល់ែួងចិត្ត»(នពីន�វ

ទពី116:2)។ស�តុអវពីបានជាអ្នក្គិតថ្រានយុវវ័យមួយចំនួនយល់ស�ើញថ្វា្ ិបាក្

សែើម្ពីសគារ្ពបតិបត្តិែល់ស�ចក្្តពី្ ិតែ៏ចបា�់លាក់្?�រូមសពបៀបសធៀបបញ្ពីសរឿងរប�់អ្នក្

ជាមួយនរឹងអវពីណែលនពីន�វបានពបាប់ែល់សលមិននិងសលមយួលសៅក្្ននុងនពីន�វទពី116:3–

4។
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គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី116:5គតើគលេិៃៃិងគលេយួលរាៃគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីគ្្ើយ

តប្ ំគពាះកា�ដណនាំ�បស់ៃបីន�វគោយ�គបៀបណ្?គតើពាក្យឬឃ្លាដបបណ្

គៅក្ននុងខគេ្បី�គៃះដ�ពិពណ៌នាអំពបីអវបីដ�លគយើងគួ�ដតគ្វើគៅគពលគស្ក្តបីពិតេួយ

ចាក់ទំលុះគយើង��ូត�ល់�ួង្ ិត្ត?សូេគូស្ ំណ្ំ្ គេ្ើយទាំងឡាយ្ ំគពាះ

សំណួ�ទាំងគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

េីថេ្ទី116:7–33

ពគួសាររប�់លពីនេពតូវបានែឹកនំ្សោយលពីអាេូណា

សូេគ្្ើយ្ ំគពាះសុៃ្�កថាខាងគពកាេគៃះពិត(ព)ឬេិៃពិត(េ.ព)គៅក្ននុង

្ំគណ្ទសួ�គៃះគោយគូស�ងវង់សពមាប់្ គេ្ើយ�បស់អ្នក៖

ព េ.ពៃបីន�វរាៃគ�ៀបកា�ជាេួយកៃូពសបី្ ្ង�បស់អ៊ីសមា៉ាដអល។

ព េ.ពលបីន�ពតូវរាៃពបទាៃឲ្យពតបីវិស័យេួយ�ូ្ជា�ុំេូលដ�លពតូវរាៃគៅ

ថាលបីអា�ូណ្។

ព េ.ព�ុំេូលគៃះមាៃពទៃិ្បួៃដ�ល្ ង្អនុលពរាប់ទិស�ល់លបីន�ៃិងពគួសា�

គលាក។

ព េ.ពបនាទាប់ពបីពគួសា��បស់លបីន�រាៃទទួល�ុំេូលគៃះគនាះកា�គ្វើ�ំគណើ�

�បស់ពួកគគ្ ូលទបី�គហាសាថាៃដពបជាគ្យពសួលជាង។

គៅគពលអ្នកសិកសាគៅក្ននុងៃបីន�វទបី116:7–10ៃិងវគ្គជំពូកសគងខេបសូេពៃិិត្យគេើល

្គេ្ើយទាំងឡាយ�បស់អ្នកគ�ើងវិញ្ ំគពាះសំណ�ួបបី�ំបូង(សូេគេើលអាលមា៉ា

37:38ផងដ��)។សូេអាៃៃបីន�វទបី116:17–19គ�ើេ្បីកំណត់ថាគតើអ្នកគ្្ើយសំណួ�

ទបីបួៃគៃះរាៃពតឹេពតូវដ��ឬគទ។(្គេ្ើយដ�លពតឹេពតូវគឺមាៃគៅខាង្ ុងនៃ

គេគ�ៀៃគៃះ)។

គបើគទាះជាគៅគពលគយើងគោ�ពពបតិបត្តិតាេកគ៏ោយក៏គយើងៃឹងគៅដតទទួល

បទពគិសា្ៃ៍នៃកា�សាកល្ងដ��។កា�សាកល្ងជាគព ើ្ៃដ�លគយើង

ពបឈេេុខគឺេិៃដេៃជាកេ្មផលេកពបីកា�គពជើសគ�ើសខុសគនាះគទ។ផ្នុយ

គៅវិញកា�សាកល្ងទាំងអស់គនាះគឺេកកាៃ់គយើងជាលទ្ធផល្ េ្មជាតិនៃជបីវិត

�ដេងសាលាប់ប៉ដុៃ្តកា�សាកល្ងទាំងគនាះផ្តល់ឱកាស�ល់គយើងគ�ើេ្បីគ�ៀៃៃិង

�ីក្គពេើៃអ�ំនុងកា�គ្វើ�ំគណើ�នៃជបីវិត�ដេងសាលាប់�បស់គយើងគឺ�ូ្ៃឹងអវបីដ�ល

ពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃគ្វើដ��(សូេគេើលគ.ៃិងស.122:7–8)។កា�ពិគសា្ៃ៍

េួយក្ននុង្ ំគណ្េកា�ពិគសា្ៃ៍ទាំងឡាយ�បស់គយើងក្ននុងជបីវិតគៃះគឺជា�គបៀបដ�ល

គយើងគ្្ើយតប្ ំគពាះកា�សាកល្ងទាំងគៃះ។

គយាងគៅគលើកា�ពិពណ៌នា�បស់ៃបីន�វអំពបី�ំុេូលេួយគៅក្ននុងៃបីន�វទបី116:10គតើ

កា�ពបទាៃឲ្យអគំណ្យទាៃគៃះមាៃពបគយាជៃ៍ដបបណ្�ល់លបីន�ៃិងពគសួា�

�បស់គលាកគពលដ�លពួកគគគ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីសៃយា?សូេ�កគេើល

គ�ើយគូស្ ំណ្ំពបី�គបៀបដ�លលបីអា�ូណ្រាៃផ្តល់ផលពបគយាជៃ៍�ល់ពគសួា�

លបីន�គៅក្ននុងៃបីន�វទបី116:16។

សូេពសាវពជាវៃបីន�វទបី116:20–22គ�ើយសូេដសវង�ក�គបៀបដ�លសមាជិកេួយ

្ំៃួៃនៃពគួសា��បស់លបីន�រាៃមាៃពបតិកេ្មតបតគៅគពលដ�លៃបីន�វរាៃ

គ្វើរាក់្ ្នទូ�បស់គលាក។សេូសកិសាៃបីន�វទបី116:23–25,30–32សូេ�កគេើលពបី

ពបតិកេ្ម�បស់ៃបីន�វ្ ំគពាះកា�សាល្ងគៃះ។គតើពបតិកេ្ម�បស់គលាករាៃមាៃ

ឥទ្ធិពលគលើពគួសា��បស់គលាកយា៉ាង�ូ្គេ្ត្ដ��?

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើរានសរឿងអវពីខរ្ះណែលអ្នក្បានសរៀន្ពីការសពបៀបសធៀប្ពី

ពបតិក្ម្មសផ្សងៗ គានារប�់នពីន�វនិងពគសួាររប�់គាត់ចំសោរះការសាក្ល្ងែរូចគានា?

ជំៃួសឲ្យកា��អ៊ូ�ទាំៃបីន�វរាៃគ្វើ្ ្នទូ្ ្មបីេួយគ�ើយរាៃដសវង�កកា��ឹកនាំគ�ើេ្បី

សារល់កដៃ្ងគៅ�កអាហា�។គំ�ូ�បស់ៃបីន�វបគ្ហាញថារបើ្ិនរយើងរធវែើនូវរាល់អវែតី

ទាំងអ្់សែលរយើងអាចរធវែើរានរេើយស្វែងរកការែចឹកនាំ្ តីត្រះអមាចា្់រនារះត្រង់

នចឹងជួយរយើងឲ្យ្ ្ងកា្រ់ភា្លំរាកទាំងឡាយរប្់រយើង។

ក្ននុង�យៈគពលពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងគៃះពពះអមាចាស់រាៃពៃ្យល់�ល់លបីន�អំពបី�គបៀប

ដ�លលបីអា�ូណ្គ�ើ�។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី116:26–29សូេ�កគេើលអវបីដ�លពតូវ

រាៃតពេូវឲ្យមាៃសពមាប់ពពះអមាចាស់គ�ើេ្បី�ឹកនាំពគួសា�គលាកលបីន�តាេ�យៈ

លបីអា�ូណ្។

3. �រូមគិតថ្អ្នក្កំ្្ុងបសពងៀនក្រូនសក្្មងរានាក្់អំ្ពីលពីអា�រូណា។សៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់ោក្្យសាមញ្ញៗ

អំ្ពីរសបៀបណែលលពីអា�រូណាបានែរឹក្នាំពគួសារលពីន�និងអវពីណែល្ ួក្សគពតរូវសធវើសែើម ព្ីឲ្យ

លពីអា�រូណាបន្តែរឹក្នាំ្ ួក្សគ។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើលពីអា�រូណាបង្ហាញែល់សយើងសដាយ

រសបៀបណា«សោយសារមសធយាបាយែ៏តូចតាចសន្រះព្រះអមាចា�់ពទង់អាច�សពមចការ

ណ៍យា៉ាងធំបាន»?(នពីន�វទពី116:29)។

ពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃ�ល់អ្នកៃូវអំគណ្យទាៃជាគព្ើៃគ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យទទួល

រាៃៃូវកា��ឹកនាំខ្លួៃឯង�ូ្ជាពបជាជៃ�បស់លបីន�រាៃទទួលផងដ��។សូេ

អាៃសុៃ្�កថាបបីខាងគពកាេគៃះទាក់ទងៃឹងអំគណ្យទាៃេួយ្ ំៃួៃនៃអំគណ្យ

ទាៃទាំងគៃះគ�ើយពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអំគណ្យទាៃៃិេួយៗេកពបីពពះ

អមាចាស់ពសគ�ៀងោនាគៅៃឹងលបីអា�ូណ្។

្ររប�់សោកអយ្យសកា

ពបធាៃ្ូមា៉ាសគអស.េ៉ៃសៃុរាៃបញ្ជាក់ថាព��បស់គលាកអយ្យគកាជា

លបីអា�ូណ្ផ្ទាល់ខ្លួៃេួយ៖

«ពពះអមាចាស់�ដ�លដ�លរាៃពបទាៃលបីអា�ូណ្�ល់លបីន�

ក៏ពបទាៃ�ល់អ្នកៃិងខ្នុំគៅន្ងៃគៃះៃូវអំគណ្យទាៃ�៏កពេៃិង

មាៃតនេ្គ�ើេ្បីផ្តល់កា��ឹកនាំ�ល់ជបីវិត�ស់គៅ�បស់គយើងគ�ើេ្បី

ផ្តល់សញ្ញាគពោះថានាក់សពមាប់សុវត្ថិភាព�បស់គយើងគ�ើយៃិង

បគ្ហាញផ្ទូវគបើគទាះជា�ំគណើ�ផ្ទូវ�៏សុវត្ថិភាពគនាះ—េិៃដេៃ

គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីសៃយាក៏គោយប៉ុដៃ្តគឆ្ពាះគៅកាៃ់គគ�ោឋាៃគៅ

សាថាៃសួគ៌�បស់គយើង។អំគណ្យទាៃដ�លខ្នុំគពាល�ល់គនាះគឺពតូវរាៃគគសារល់

ថាជាព��បស់គលាកអយ្យគកា�បស់អ្នករាល់សមាជិកសាសនា្ពកពគប់�ូបដ�ល

មាៃភាពសក្តិសេមាៃសិទ្ធគ�ើេ្បីទទួលសេ្ត្តិ�៏ពិគសសគ�ើយមាៃតនេ្

គៃះ។...

«...ព�ជ័យ�បស់អ្នកគឺេិៃពតវូបត់ទុកគ�ើយញាត់ទុកគចាលគនាះគទ។ព�ជ័យ

គនាះេិៃពតូវរាៃោក់ក្ននុងសំុ៊ឬពរាប់ជាសាធា�ណៈគ�ើយ។ជាកា�ពបគសើ�ពតូវដត

អាៃព�ជ័យគនាះ។ពតូវដតពសលាញ់ព�ជ័យគនាះ។ពតូវដតគ្វើតាេព�ជ័យគនាះ។

ព��បស់គលាកអយ្យគកា�បស់អ្នកៃឹងជួយអ្នកក្ននុងពោយប់ងងឹត។ព��បស់គលាក

អយ្យគកាៃឹង�ឹកនាំអ្នក្ ង្កាត់ពោគពោះថានាក់ទាំងឡាយក្ននុងជបីវិត។....ព��បស់

គលាកអយ្យគកាអ្នកគឺផ្តល់ឲ្យអ្នកជាលបីអា�ូណ្ផ្ទាល់ខ្លួៃេួយគ�ើេ្បីបគ្ហាញទិស

អ្នកៃិង�ឹកនាំផ្ទូវអ្នក»(«Your Patriarchal Blessing: A Liahona of 
Light,»Ensign,ដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1986ទំព័�65–66)។
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ព្រះគម្ពីរនិងពាក្យ�មតពីទាំងឡាយរប�់្ ួក្យាការី

ដអលគ�ើ��បុលយូ.�៉ូល�វគ�ើ�ដ�លរាៃបគពេើជាសមាជិក

នៃពួក្ ិតសិបនាក់រាៃបញ្ជាក់ថាពពះបៃ្ទូលនៃពពះពគបីស្ៃិង

ពួកអ្នកបគពេើ�បស់ពទង់គឺជាលបីអា�ូណ្ខាងវិញ្ញាណ៖«ពពះ

បៃ្ទូលនៃពពះពគបីស្អា្ជាលបីអា�ូណ្ផ្ទាល់ខ្លួៃេួយសពមាប់

គយើងមានាក់ៗ រាល់ោនាដ�លបគ្ហាញផ្ទូវ�ល់គយើង។សូេឲ្យគយើង

កុំខជិសព្អូសគោយគពពាះផ្ទូវដ�លគ្យគ�ើយ។សូេឲ្យគយើង

មាៃគស្ក្តបីជគំៃឿគ�ើេ្បីគ្វើឲ្យពពះបៃ្ទូលនៃពពះពគបីស្កាលាយជាដផ្នកេួយនៃគៃំិតៃិង

�ួង្ ិត្ត�បស់គយើងគៅគពលដ�លពពះបៃ្ទូលទាំងគនាះពតូវរាៃកត់ពតាទុកគៅក្ននុង

ពពះគេ្បី��៏ពិសិ�្ឋៃិងគៅគពលពពះបៃ្ទូលទាំងគនាះពតូវរាៃមាៃពបសាសៃ៍

គោយពួកពយាកា�ីដ�ល�ស់គៅពួកអ្នកគេើល្ ុតៃិងពួកអ្នកដ�លទទួលវិវ�ណៈ។

សូេឲ្យគយើងមាៃគស្ក្តបីជគំៃឿៃិងឧសសា�៍ពយាយាេគ�ើេ្បីទទួលទាៃៃូវពពះ

បៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្ត្ិតពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្ៃឹងគឺជា

លបីអា�ូណ្ខាងវិញ្ញាណ�បស់គយើងដ�លៃឹងពរាប់�ល់គយើងពគប់អវបីទាំងអស់

ដ�លគយើងពតូវគ្វើ»(«The Words of Christ—Our Spiritual Liahona,»
Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព័�37)។

ព្រះវិញ្ញាណបរ�ុិទ្ធ

ដអលគ�ើ�គ�វី�គអ.ដប�ណ្នៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវ័ក�ប់ពបី�នាក់

រាៃគពបៀបគ្ៀបពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃិងលបីអា�ូណ្៖

«គៅគពលអ្នកពយាយាេដកតពេូវអាកប្ក�ិិយាៃិងសកេ្មភាព

ទាំងឡាយ�បស់គយើងឲ្យកាៃ់ដតពតឹេពតូវគនាះពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធៃឹងកាលាយជា�បស់គយើងគៅគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះ�ូ្ជាអវបី

ដ�លលបីអា�ូណ្មាៃសពមាប់លបីន�ៃិងពគួសា��បស់គលាក

គៅសេ័យ�បស់គលាក។កតាតាទាំងអស់គៃះគ�ើយដ�លរាៃបណ្តាលឲ្យ

លបីអា�ូណ្គ្វើកា�សពមាប់លបីន�គ�ើយក៏�ូ្ជាកា�អគ្ជើញពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ

ឲ្យ្ ូលេកកាៃ់ជបីវិត�ស់គៅ�បស់គយើងដ��។គ�ើយកតាតាអស់គៃះគ�ើយដ�លរាៃ

បណ្តាលឲ្យលបីអា�ូណ្េិៃ�ំគណើ�កា�ពបីសេ័យបុរាណគ�ើយក៏�ូ្ជាបណ្តាល

ឲ្យគយើង�កខ្លួៃគ្ញពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធនាគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះដ��»(“That We 
May Always Have His Spirit to Be with Us”Ensignឬលីអាហូណា

ដខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព�័30)។

5. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

រសបៀប្ ពីរឬបពីណែល្ រសលាក្អយ្យសកាព្រះគម្ពីរនិងោក្្យ�ម្តពីទាំងឡាយនន

្ួក្្ យាការីឬព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ណែលែរូចសៅនរឹងលពីអា�រូណា។

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ិ្ែ៌នា្ ពី

ពគាមួយណែលសធវើតាមការែរឹក្នាំ្ ពីពប្្មួយននពប្្ណែលបានរាយនាមខាង

សលើសនរះណែលបាននាំអ្នក្ឲ្យទទួលបានការែរឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់?

េីថេ្ទី116:34–39

កូនព�ពីទាំងប៉ុន្មានរប�់អ៊�ីមា៉ាដអលបានទួញសសាកចំសពារះការសាលាប់រប�់

សោកសេើយសលមិនសរៀបចំដ្នការណ៍សែើម្ពី�មាលាប់លពីនេនិងនពីនេវៃ

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី116:34–38គយើងរាៃគ�ៀៃថាអ៊ីសមា៉ាដអលរាៃសាលាប់បនាទាប់ពបី

កា�គ្វើ�ំគណើ�អស់�យៈគពលជាគព្ើៃន្ងៃគៅក្ននុងទបី�គហាសាថាៃ។កៃូពសបីទាំងឡាយ

�បស់គលាករាៃទួញគសាក្ ំគពាះកា�រាត់បង់ឪពុក�បស់ពួកគគយា៉ាងខាលាំងគ�ើយ

សមាជិកពគួសា�េួយ្ ំៃួៃរាៃ�អ៊ូ��ទាំទាស់ៃឹងគលាកលបីន�ៃិងៃបីន�វគ�ើយ្ ង់

ពត�ប់គៅឯពកុងគយ�ូសា�ិេវិញ។សូេ្បីដតគលេិៃក៏�ួេគំៃិត្ ង់គ្វើឃ្តៃបីន�វ

ៃិងគលាកលបីន�ដ��។បងពបុស�បស់ៃបីន�វរាៃបគ្ហាញភាពទៃ់គខសាយៃិងកា�

ឥតជំគៃឿេ្តងគទៀតគោយសា�ពួកគគេិៃរាៃដសវង�កពពះ�ឫទ័យនៃពពះអមាចាស់។

ពួកគគរាៃប�ិគស្ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃិងជំៃួយដ�លពទង់ៃឹងពបទាៃ�ល់

ពួកគគ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី116:39គ�ើយដសវង�កអវបីពពះអមាចាស់រាៃគ្វើគៅក្ននុងសាថាៃភាព

គៃះ។្ំគពាះអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃពបីខគេ្បី�គៃះគ�តុអវបីពពះអមាចាស់វាយផ្ចាល

គយើង? 



ពពះអមាចាស់�ឹកនាំៃិងវាយផ្ចាលគយើងសពមាប់ជាពបគយាជៃ៍�ល់គយើងគៅវិញ

គទ។គបើសិៃគយើងពបពពឹត្តតាេកា��ឹកនាំឬកា�វាយផ្ចាលដ�លគយើងទទួលពបីពពះ

អមាចាស់គនាះពទង់ៃឹងពបទាៃព��ល់គយើង។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី116ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

សូេគ្្ើយសំណួ�សាកល្ងពិត/េិៃពិត៖(1)េ.ព,(2)ព,(3)េ.ព,(4)េ.ព។

បមបរៀេទី4៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី117
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីកា�គ្វើ�ំគណើ�អស់�យៈពរាំបបីឆ្នាំគៅក្ននុងទបី�គហាសាថាៃពគសួា��បស់

លបីន�រាៃេក�ល់កដៃង្េួយដក្�គ្្ន�សេុពទ។ពួកគគរាៃគៅដ�ៃ�បី

គនាះថាប�ិបូ�ណ៍។ៃបីន�វរាៃគោ�ពតាេកា�បញ្ជា�បស់ពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីសង់

សំគៅេួយ។គលាកក៏រាៃស្តបីបគនាទាស�ល់បងពបុស�បស់គលាក្ំគពាះអំគពើទុ្្ច�ិត

ដ�លរារាំងពួកគគពបីកា�ទទួលរាៃៃូវកា�បំផុសគំៃិតពបីពពះអមាចាស់។គៅគពល

អ្នកសិកសាៃបីន�វទបី117ៃិងគំ�ូ�បស់ៃបីន�វគនាះអ្នកៃឹងយល់ថាតាេ�យៈកា�គោ�ព

ពបតិបត្តិអ្នកអា្សគពេ្រាៃៃូវអវបីៗ ទាំងអស់ដ�លពពះរាៃគ្ញបញ្ជា។អ្នកក៏

ៃឹងគ�ៀៃគ�ើេ្បីសារល់ពពះអមាចាស់ពបគសើ�ជាងេុៃក្ននុងកា�ៃិយាយគៅកាៃ់អ្នកតាេ

�យៈសំគ�ងតូ្�គ�ៀងៗ។

េីថេ្ទី117:1–51

ពគួសាររប�់លពីនេបានសធវៃើែំសណើរសៅកាន់ដែនែពីបរិបូរណ៍ជាកដនលែងដែល

នពីនេវៃពតូវបានបញ្ជាឲ្យ�ង់�ំសៅ

គតើអ្នកៃឹងគ�ៀបរាប់ពរាប់អំពបីជបីវិតអ្នកថាជាកា�គ្យពសួលឬជាកា�ពិរាក?

គ�តុអវបី?សូេអាៃៃបីន�វទបី117:1,46គ�ើយសេូគូស�ងវង់ជុំវិញពាក្យទាំងឡាយ

ដ�លបគ្ហាញថាគបើសិៃជាៃបីន�វៃិងពគួសា��បស់គលាករាៃគៅក្ននុងទបី�គហាសាថាៃ

ជាកា�គ្យពសួលឬជាកា�ពិរាក។

សូេអាៃៃបីន�វទបី117:3គ�ើយសូេ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លៃបីន�វគ�ៀបរាប់ពរាប់

ពបីគ�តុផលដ�លពគសួា��បស់គលាកពតូវរាៃពបទាៃព�អំ�នុងគពលពិរាកគៃះ—វា

ចាប់គផ្តើេជាេួយពាក្យថាធបើសិន។សូេគូស្ ំណ្ំគោលកា�ណ៍គៃះគៅក្ននុងពពះ

គេ្បី��បស់អ្នក។
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2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីបទ្ិសសាធន៍មួយ(រប�់អ្នក្ផ្ទាល់ឬរប�់នរណារានាក្់ណែលអ្នក្សារល់)

ណែលជួយអ្នក្ែរឹងថ្សបើ�ិនអ្នក្សសាមរះពតង់ចំសោរះព្រះសនារះពទង់នរឹងជួយអ្នក្�សពមចអវពីៗ 

ណែលពទង់ស�្នើរឲ្យអ្នក្សធវើ។

គោលកា�ណ៍ដ�លៃបីន�វរាៃបគ្ហាញជាគ�ំូគៅក្ននុងៃបីន�វទបី117ៃិងគពញេួយជបីវិត

គលាកគឺថារបើ្ ិនរយើងកាន់តា្ត្រះបញ្ញ្រ្ិទាំងឡាយរនារះត្រះអមាចា្់នចឹង្ តងចឹង

រយើងរេើយផ្ល់ជា្ រធយារាយែល់រយើងរែើ្្តី្ រត្ចការណ៍រនារះសែលត្រង់

រានបញ្ជា។

េីថេ្ទី117:45–55

នពីនេវៃបាន�តពីបសន្ទា�បងពបុ�រប�់សោកសពពារះដតអសំ្ើទុច្រិតរប�់្ ួកសគ

សូេអាៃៃបីន�វទបី117:48,53–54គ�ើយសេូ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លៃបីន�វ

«�ុ្ន�[�បស់គលាក]គៅឲ្យបងពបុស[�បស់គលាក]»។

គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី117:53គតើពពះអមាចាស់រាៃគ្វើអវបីជាេួយបងពបុស�បស់

ៃបីន�វ?គ�តុអវបី? 



កា�ភ្ឹកភាលាំងសាមា�តបីដ�លមាៃគលើបងពបុស�បស់ៃបីន�វគឺជាវិ្ បីេួយក្ននុង្ ំគណ្េវិ្បី

ទាំងឡាយដ�លពពះអមាចាស់ពយាយាេទំនាក់ទំៃងជាេួយពួកគគ។សូេអាៃៃបីន�វ

ទបី117:45គ�ើយ�កគេើលពបីវិ្បីគផ្សងេួយ្ ំៃួៃគទៀតដ�លពពះអមាចាស់រាៃពយាយាេ

គ�ើេ្បីគ្វើទំនាក់ទំៃងជាេួយគគ។

ជាញឹកញាប់គោលកា�ណ៍ទាំង

ឡាយនៃ�ំណឹងល្អពតូវរាៃដ្្ង

គៅក្ននុងពពះគេ្បី�ជាទពេង់ពាក្យ

«គបើសិៃគនាះ»។ទពេង់ពាក្យ

«គបើសិៃ-គនាះ»គៃះអា្ពតូវរាៃ�ក

គ�ើញគៅក្ននុងកា��ឹកនាំនៃជបីវិត�ស់

គៅ�បស់បុគ្គលមានាក់ៗ ដ្េទាំងពកុេ

ពគួសា�ៃិងជាតិទាំងេូលផងដ��។

ពាក្យធបើសិនពិពណ៌នាអំពបីសកេ្ម

ភាព�បស់គយើងៃិងធោះពៃ្យល់ពបី

ផលវិរាកឬព�ជ័យដ�លគយើងៃឹង

ទទួលសពមាប់ទគងវើ�បស់គយើង។

ខណៈដ�លៃបីន�វទបី117:3េិៃមាៃ

ពាក្យធោះវាពិពណ៌នាអំពបីសកេ្ម

ភាពៃិងព�ជ័យដ�លៃឹងេកតាេគពកាយគនាះ។គតើអ្នកៃឹងៃិយាយដបបណ្ៃូវ

គោលកា�ណ៍ដ�លៃបីន�វកំពុងដ្្ងទបីបនាទាល់គ្ញពបីពាក្យសេ្តបីផ្ទាល់�បស់អ្នក?របើ

្ិន-----------------------------------រនារះ 

 ។

សូេកត់សារល់អំពបី�គបៀបដ�លគោលកា�ណ៍គៃះពតូវរាៃបគ្ហាញគៅក្ននុងៃបីន�វ

ទបី117:2,12–13។គៅគពលអ្នកអាៃខទាំងគៃះសូេគូស្ ំណ្ំៃូវវិ្បីេួយ្ ំៃួៃ

ដ�លពពះអមាចាស់រាៃពពងឹងៃិងពបទាៃព��ល់ៃបីន�វៃិងពគួសា��បស់គលាក

គៅគពលពួកគគរាៃគោ�ពរាល់ពពះប្្ញត្តិ។សូេ�កគេើលភស្តនុតាងបដៃ្ថេគទៀតនៃ

គស្ក្តបីពិតពបីគោលកា�ណ៍គៃះគៅគពលអ្នកបៃ្តសិកសាបទពគិសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វ។

1. �រូមចំណាយស្លសែើម ព្ីស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះពបក្បសដាយ

អតថែន័យសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។លំហាត់សនរះ

នរឹងជួយអ្នក្យល់ថ្នពីន�វបានបន្តរ�់សៅតាមសគាលការែ៍ណែលសលាក្បានណ្្ងសៅក្្ននុង

នពីន�វទពី117:3ខែៈណែល�រាជិក្ពគសួារែនទសទៀតបានខក្ខានមិនបានរ�់សៅតាម

សគាលការែ៍សនារះ។�រូមចងចាំសែើម ព្ីគិតអំ្ ពីរសបៀបណែលសគាលការែ៍សនរះអនុវត្តសៅ

ក្្ននុងជពីវិតអ្នក្។

ក្. សតើព្រះអរាចា�់បានបញ្ជានពីន�វឲ្យសធវើអវពី?(�រូមសមើលនពីន�វទពី117:7–8)។សតើអវពី

សៅជាការលំបាក្ចំសោរះការសគារ្តាមព្រះបញ្ញត្តិសនរះ?

ខ. សតើអវពីសៅសធវើឲ្យអ្នក្ស�ងៃើច�ស�ើរចំសោរះការស្្ើយតបរប�់នពីន�វសៅនរឹងព្រះបញ្ញត្តិ

សនរះ?(�រូមសមើលនពីន�វទពី117:9–11,15–16)។សតើ្ ួក្បងពបុ�ៗរប�់សលាក្

ស្្ើយតបសដាយរសបៀបណា?(�រូមសមើលនពីន�វទពី117:17–21)។សតើអ្នក្អាចសរៀនអវពី្ ពី

ការស្្ើយតបសនរះ?

គ. នពីន�វបានស្្ើយតបនរឹងបងពបុ�ទាំងឡាយរប�់សលាក្តាមរយៈការរំឭក្ស�ើងវិញ្ ពី

បទ្ិសសាធន៍រប�់ម៉រូស�។សតើព្រះអរាចា�់បានជួយម៉រូស�ឲ្យ�សពមចក្ិច្ចការណែលគាត់

ពតរូវបានបញ្ជាឲ្យសធវើសដាយរសបៀបណា?(�រូមសមើលនពីន�វទពី117:23–29)។សតើបង

ពបុ�រប�់នពីន�វគឺែរូចសៅនរឹងក្រូនសៅននអ៊ីពសាណអលសដាយរសបៀបណា?(�រូមសមើល

នពីន�វទពី117:30,42)។

ឃ.សតើរានបទបញ្ញត្តិណាខ្រះណែលលំបាក្�ពរាប់អ្នក្?សតើអ្នក្អាចស្្ើយតបចសំោរះ

ក្ិច្ចការឬព្រះបញ្ញត្តិលំបាក្មក្្ ពីព្រះសដាយរសបៀបណាសៅស្លណែលនពីន�វនិងម៉រូស�

បានសធវើវាសនារះ?

គៅគពលអ្នករាៃប្្ចប់កិ្ ្ចកា�ខាងគលើគ�ើយសូេអាៃឃ្លាេួយ�បស់ៃបីន�វអំពបី

កា�បញ្ចាក់ពបីគស្ក្តបីជំគៃឿគៅក្ននុងៃបីន�វទបី117:50។

សូេអាៃៃបីន�វទបី117:51គ�ើយសូេអៃុវត្តខគៃះជាេួយៃឹងខ្លួៃអ្នកផ្ទាល់គោយ

បដៃ្ថេគ្មាះអ្នកពបីគពកាយពាក្យ«ខ្នុំ»គោយោក់ជំៃួសឃ្លា«សង់សគំៅ»ជា

េួយៃឹងពពះប្្ញត្តិេួយដ�លអ្នករាៃកត់ពតាទុកក្ននុងសំណួ�ឃខាងគលើ។

សៅស្លអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរ�រូមរក្

សមើលោក្្យឬឃ្លទាំងឡាយែរូចជា

«ែរូសច្នរះស�ើយសទើបសយើងស�ើញថ្»

«ស�តុែរូសច្នរះស�ើយ»«ស�តុែរូសចានារះ

ស�ើយ»«សមើលចុរះ»ឬ«សបើ�ិន...

សនារះ...»ជាញរឹក្ញាប់ោក្្យ

ទាំងអ�់សនរះបង្ហាញអំ្ពីស្លណែលការ

ណ្្ងននសគាលលទ្ិមួយឬសគាលការែ៍

មួយននែំែរឹងល្អពតរូវបានផ្តល់ឲ្យ។

សរៀន្ ពីរសបៀបសែើម្ពីសាគាល់

សគាលការណ៍និងសគាល

លទ្ធិទាំងឡាយ
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សូេពិចា�ណ្្ ំគពាះពាក្យសេ្តបីដ�លរាៃ�កពសង់ខាងគពកាេ

ពបីពបធាៃប៊យ�៏គ�.ផ្កកឺនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវ័ក�ប់ពបីនាក់៖

«ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធដ្្ងជាសគំ�ងេួយដ�លអ្នកទទួល

អារម្ណ៍�ឹងគព្ើៃជាងឭ។ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធពតូវរាៃពិពណ៌

នាថាជា‹សំគ�ងតូ្�គ�ៀង›[គ.ៃិងស.85:6]។គ�ើយ

ខណៈដ�លគយើងៃិយាយ�ល់‹កា�សាតាប់›ពបីកា�ខ្សឹបពរាប់ពបី

ពពះវិញ្ញាណជាញឹកញយេៃុស្សមានាក់ពិពណ៌នាកា�បំផុសគៃំិតខាងពពះវិញ្ញាណ

គោយៃិយាយថា‹ខ្នុំរាៃទទួលអារម្ណ៍មួយ...›»(“Personal Revelation: 
The Gift, the Test, and the Promise,”Ensign,ដខវិ្្កាឆ្នាំ1994,

ទំព័�60)។

អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងៃបីន�វ117:45គ�ើយស�គស�គោលកា�ណ៍ខាង

គពកាេគៃះគៅដក្�ខគេ្បី�គៃះ៖ត្រះវិញ្ញាណបរិ្ ុ្រ្ធស្្ងជា្ំរ�ង្រូចររេៀង

សែលរយើង្រ្ួរលអារ្្ណ៍រតចើនជាងរយើងឭ។

3. �រូម�រស�រចសម្ើយចំសោរះ�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្បានទទួលអារម្មណ៍ថ្ព្រះអរាចា�់បានរានបន្ដូលមក្កាន់អ្នក្តាមរយៈ

�ំស�ងតរូចរស�ៀងសៅស្លណា?

ខ. សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខ្រះសែើម ព្ីទទួលអារម្មែ៍និងសារល់�ំស�ងតរូចរស�ៀង?

សូេគូស្ ំណ្ំឃ្លាខាងគពកាេគៅក្ននុងៃបីន�វទបី117:45៖«ពទង់មាៃពពះបៃ្ទូលជា

េួយៃឹងបងរាល់ោនាគោយសំគ�ងតូ្�គ�ៀងៗប៉ុដៃ្តបងរាល់ោនាមាៃ្ ិត្តវក់វិញ

គទើបេិៃអា្ចាប់អា�េ្មណ៍ពបីពពះបៃ្ទូល�បស់ពពះអង្គគ�ើយ»។សូេអាៃេ្តងគទៀត

គៅពបគយាគ�ំបូងនៃៃបីន�វទបី117:45គ�ើយសូេ�កគេើលពបីេូលគ�តុេួយដ�ល

ពួកបងៗ�បស់ៃបីន�វរាៃដប�ជាមាៃ«អា�េ្មណ៍វក់វិញ»។

គតើអំគពើរាបអា្រារាំងគយើងពបីកា�ទទួលអា�េ្មណ៍ពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគោយ

�គបៀបណ្?គតើមាៃអវបីគផ្សងៗ គទៀតដ�លអា្បំដបកអា�េ្មណ៍គយើងពបីកា�មាៃ

អា�េ្មណ៍ពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ? 

 



ពបធាៃដជេស៍អ៊ី.គហាវាស្តនៃគណៈពបធាៃទបីេួយរាៃគពបើគ�ឿងគពបៀបគ្ៀបគ�ើេ្បី

បគ្ហាញៃូវវិ្ បីេួយ្ ំៃួៃដ�លអំគពើរាបអា្រារាំងគយើងពបីកា�ទទួលអា�េ្មណ៍ពបីពពះ

វិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ៖

«ទូ�សព្ន�ពតូវរាៃគគគពបើយា៉ាងគព ើ្ៃក្ននុងកា�ទំនាក់ទំៃងគៅ

ក្ននុងសេ័យ�បស់គយើង។គទាះជាយា៉ាងណ្គយើងគ�ើញថា

យូ�ៗ េ្តងកដៃង្ឥតគសវាគឺជាកដៃង្ដ�លបណ្តាញគសវា

ទូ�សព្េិៃអា្ភាជាប់�ល់។កា�ណ៍គៃះអា្គកើតគ�ើងគៅ

គពលដ�លអ្នកគពបើទូ�សព្ន�កំពុង្ ិតគៅក្ននុង�ូងគពកាេ�បីឬគៅ

តាេពជលងភ្នំឬគៅគពលដ�លមាៃកា�រារាំងណ្េួយ។

«្ំគពាះកា�ទំនាក់ទៃំង�៏គទវភាពវិញវាក៏�ូ្ោនាផងដ��។....ជាញឹកញាប់គយើង

ោក់ខ្លួៃគយើងគៅ្ ំណុ្សាលាប់ខាងវិញ្ញាណ—ដ�លជាកដៃង្ៃិងសាថាៃភាព

ទាំងឡាយណ្ដ�លរារាំងគយើងពបីកា�ទទួលសា��៏គទវភាព។្ំណុ្សាលាប់េួយ

្ំៃួៃមាៃ�ួេទាំងកំ�ឹង�ូបអាសពោេអំគពើ�ំលង្ បាប់ភាពអាតាមាៃិយេៃិង

សាថាៃភាព�នទគទៀតដ�លគ្វើឲ្យពពះវិញ្ញាណ្ ប់អា�េ្មណ៍»(«Did You Get the 
Right Message?»Ensignឬលីអាហូណា,ដខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព�័67)។

4. �រូម្ ិចារណាថ្សតើអ្នក្បានសាតាប់សារលិខិតណែលព្រះអរាចា�់បាន

្យាយមទំនាក់្ទំនងជាមួយអ្នក្្ ្មពីៗ សនរះបានល្អប៉ណុាណ។�រូមសធវើបញ្ពី

មួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�្តពីអំ្ពី«ចំែុចសាលប់ខាង

វិញ្ញាែ»—សាថានភា្និងទពីក្ណន្ងទាំងឡាយណែលអាចរារាំងអ្នក្្ ពីការទទួលបាននរូវ

�ំស�ងតរូចរស�ៀង—ស�ើយថ្សតើអវពីសៅណែលអ្នក្នរឹងសធវើសែើម្ពីសជៀ�វាង្ ពីចំែុចទាំង

សនារះ។

អ្នកអា្ទទួលរាៃទំនាក់ទៃំងពបីពពះអមាចាស់តាេ�យៈសំគ�ងតូ្�គ�ៀងគៅគពល

អ្នកពយាយាេឲ្យមាៃភាពសក្តិសេៃិងយក្ិត្តទុកោក់្ ំគពាះកា�បំផុសគំៃិត�៏

ដផ្អេដល្េទាំងគៃះ។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី117ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី4៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី118–19
បសចក្្ីបផ្ើម

គោយគ្វើតាេកា��ឹកនាំពបីពពះអមាចាស់គនាះៃបីន�វៃិងពគសួា��បស់គលាករាៃ

ប្្ចប់កា�សង់សំគៅៃិងគ្ញសំគៅគៅកាៃ់ដ�ៃ�បីសៃយា។អំ�នុងគពលគ្វើ

�ំគណើ��៏ឆ្ងាយគៃះមាៃេៃុស្សប៉ះគរា�ជាគព្ើៃដ�ល�ឹកនាំគោយគលេិៃៃិង

គលេយួល។ជាគ�តុដ�លគ្វើឲ្យលបីអា�ូណ្ឈប់�ំគណើ�កា�គ�ើយមាៃព្យនុះ

�៏្ ំេួយរាៃគំរាេគំដ�ង�ល់ជបីវិតពួកគគរាល់ោនាគៅគលើសំគៅគនាះ។បនាទាប់ពបី

ពួកអ្នកប៉ះគរា�រាៃដពប្ិត្តគ�ើយៃបីន�វរាៃអ្ិសាឋាៃគោយគស្ក្តបីជំគៃឿគនាះលបី

អា�ូណ្រាៃចាប់គផ្តើេ�ំគណើ�កា�គ�ើងវិញគ�ើយពពះអមាចាស់រាៃគ្វើឲ្យព្យនុះសងៃប់

គៅវិញគ�ើយ�ឹកនាំកា�គ្វើ�ំគណើ��បស់ពួកគគេ្តងគទៀត។បនាទាប់ពបីេក�ល់ដ�ៃ�បី

សៃយាគនាះៃបីន�វទូនាមាៃពគួសា��បស់គលាកឲ្យៃឹកចាំពបីពពះអង្គសគ្គ្រះៃិងគពបៀប

ពប�ូ្ខ្លួៃពួកគគគៅៃឹងបទគេ្បី�។គៅគពលអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី118–19សូេពប�ូ្

បទពិគសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វដ�លរាៃពបឈេេុខៃឹងកា�សាកល្ងទាំងឡាយគៅ

ៃឹងឧបសគ្គទាំងឡាយនៃកា�សាកល្ងដ�លអ្នកពបឈេេុខ។សូេព្យយាេគ្វើ

តាេគំ�ូ�បស់ៃបីន�វ។

េីថេ្ទី118:1–8

ពគួសាររប�់លពីនេសរៀបចំសចញ�ំសៅសៅកាន់ដែនែពី�នយា

គតើគ�តុអវបីរាៃជាវាសំខាៃ់គ�ើេ្បីគ្វើកា�គោយឧសសា�៍ពយាយាេៃិងដសវង�ក

កា�ដណនាំពបីពពះអមាចាស់?គតើៃបីន�វរាៃបគ្ហាញគុណសេ្ត្តិទាំងពបី�គៃះគៅគពល

សង់សំគៅគោយ�គបៀបណ្?សូេអាៃៃបីន�វទបី118:1–8។
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1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមសធវើបញ្ពីោក្្យ

និងឃ្លទាំងឡាយ្ ពីនពីន�វទពី118:1–8ណែល្ ិ្ែ៌នាអំ្ពីក្ិច្ចពបរឹង

ណពបងណែលនពីន�វនិងពគួសាររប�់គាត់បានសធវើ។បនាទាប់មក្�រូមរក្សមើលោក្្យនិង

ឃ្លទាំងឡាយណែលបង្ហាញ្ ពីរសបៀបណែលព្រះអរាចា�់បានែរឹក្នាំនិងបានជួយែល់

្ួក្សគ។សតើអ្នក្ស�ើញទំនាក់្ទំនងណបបណាណែររវាងក្ិច្ចខិតខំរប�់នពីន�វនិងជំនួយ

ណែលសលាក្បានទទួល្ ពីព្រះអរាចា�់?

បទពគិសា្ៃ៍�បស់ៃបីន�វរាៃបគ្ហាញគយើងថារែើ្្តី្ រត្ចនូវអវែតីៗ សែលត្រះ

អមាចា្់រចញបញ្ជារយើងត្រូវស្រស្វែងរកជំនួយរប្់ត្រង់និងបរញ្ចញការតបចឹង

សតបងរោយខ្លួនរយើងផ្ទាល់។

2. �រូមគិតែល់សាថានភា្មួយរប�់អ្នក្សៅស្លសនរះណែលអ្នក្ពតរូវការជំនួយ

្ពីព្រះអរាចា�់។�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្នរូវអវពីណែលអ្នក្អាចសធវើសែើម ព្ីណ�វងរក្ការែរឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់និងក្ិច្ចពបរឹងណពបងអវពី

ខ្រះណែលអ្នក្អាចសធវើ។

េីថេ្ទី118:8–25

សលមិននិងសលមយួលបានន្ំឲ្យមានការបរ៉ះសបារសៅសលើ�ំសៅដែលរារាំង

ការសធវៃើែំសណើរសៅកាន់ដែនែពី�នយា

គៅគពលគយើងទទួលកា�សាកល្ងឬមាៃទុកខេលំរាកគៅក្ននុងជបីវិតជា្ េ្មតាគយើង

្ងៃល់ថាគតើគ�តុអវបីគយើងជួបៃឹងកា�លំរាកដបបគៃះគៅវិញ។ពបដ�លអ្នកឬ

ៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកសារល់រាៃសួ�ថា«គតើគ�តុអវបី?»អំ�នុងគពលពិរាកេួយ។

ដអលគ�ើ�អិល.វិតៃបីគក្តុៃនៃគណៈពបធាៃនៃពួក្ិតសិបនាក់រាៃបគ្ហាញពបភព

បបីយា៉ាងសពមាប់ផលលំរាកដ�លគយើងជួប។គៅគពលអ្នកអាៃសូេគូសបនាទាប់ពបី

គពកាេពបភពទាំងឡាយដ�លគលាកពិពណ៌នា។

«គៅក្ននុងទស្សៃទូគៅេួយបៃ្នុក�បស់គយើងគកើតគ�ើងពបីពបភព

បបីយា៉ាង។បៃ្នុកេួយ្ ំៃួៃគឺជាកា�គកើតគ�ើងពបី្េ្មជាតិពបីសាថាៃ

ភាពទាំងឡាយនៃពិភពគលាកដ�លគយើង�ស់គៅ។ជេងៃឺ

ពិកា�ភាពខ្យល់ព្យនុះៃិង�្ជលួយដផៃ�បីគកើតគ�ើងពបីសេ័យេួយ

គៅសេ័យេួយដ�លេិៃដេៃជាកំ�ុស�បស់គយើងគនាះ

គទ។...

«បៃ្នុក�នទគទៀតពតវូរាៃជពេុញឲ្យគកើតគ�ើងេកគលើគយើងគោយសា�ដតកា�

ពបពពឹត្តេិៃពតឹេពតវូ�បស់អ្នក�នទ។កា��ំគលាភបំពាៃៃិងកា�គញៀៃទាំងឡាយ

អា្គ្វើឲ្យគគ�ោឋាៃកាលាយជាទបីកដៃ្ងេួយដ�លេិៃដេៃជាឋាៃសួគ៌គៅគលើដផៃ�បី

គៃះសពមាប់សមាជិកពគួសា�ដ�លស្ទូតពតង់។អំគពើរាបពបនពណបីេិៃពតឹេពតូវកា�

ោបសង្កត់ៃិងបទឧពកិ�្ឋ�ីករាលោលគលើជៃ�ងគពោះដ�លមាៃបៃ្នុក្ ងៃៃ់ក្ននុង

�ំគណើ�ជបីវិត�ស់គៅ។គទាះបបីជាកា�ពបពពឹត្តខុសទាំងអស់គៃះេិៃជា្ ងៃៃ់្ ងៃ�ក៏គោយ

�ូ្ជាកា�ៃិយាយគ�ើេគគភាពកា្សាហាវអា្បណ្តាលឲ្យេៃុស្សស្ទូតពតង់�នទ

គទៀតទទួល�ងទុកខេដ��។

«ក�ុំសៃិង្ំណុ្ ខវះខាត�បស់គយើងផ្ទាល់បគង្កើតឲ្យគយើងមាៃបញ្ហាជា

គព្ើៃៃិងអា្ោក់បៃ្នុក�៏្ ងៃៃ់គៅគលើសាមា�បស់គយើងផ្ទាល់។បៃ្នុក�៏ស្មនុគ

សាមាញបំផុត[កា�ពិរាក]ដ�លគយើងោក់គលើខ្លួៃគយើងផ្ទាល់គឺជាបៃ្នុកនៃ

អំគពើរាប។គយើងទាំងអស់ោនារាៃសារល់ភាពគសាកសាតាយៃិងកា�ឈឺចាប់

ដ�លមាៃេកគោយេិៃអា្គ្ៀស�ួ្គោយសា�ដតកា�ខកខាៃេិៃរាៃកាៃ់

តាេពពះបញ្ញាត្តិ»(“That Your Burdens May Be Light,”Ensignឬ

លីអាហូណា,ដខវិ្ិ្កាឆ្នាំ2009ទំព�័12–13)។

បនាទាប់ពបីៃបីន�វៃិងពគួសា��បស់គលាករាៃចាប់គផ្តើេគ្ញសំគៅគៅកាៃ់ដ�ៃ

�បីសៃយាគនាះពួកគគរាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍ទុកខេលំរាកជាគព្ើៃ។គៅគពលអ្នក

សិកសាៃបីន�វទបី118សូេ�កគេើលទុកខេលំរាកេួយនៃទុកខេលំរាកទាំងឡាយដ�ល

ដអលគ�ើ�គកត្ុៃរាៃពិភាកសា។សូេអាៃៃបីន�វទបី118:9–11គ�ើយសេូ�កគេើល

ពបីគំ�ូទាំងឡាយេកពបីកា�គពជើសគ�ើសខុសដ�លពតូវរាៃពបពពឹត្តិគោយេៃុស្សទាំង

ឡាយគៅគលើសំគៅ។

គបើគទាះជាវាេិៃខុសក៏គោយ្ ំគពាះកា�រាំគលងសាតាប់ត្ៃ្តបីឬកា�មាៃគពល

សបបាយៃបីន�វទបី118:9បគ្ហាញថាពួកគគរាៃគ្វើៃូវគ�ឿងទាំងអស់គៃះ«គោយ

ពាក្យពទគោះជាគព្ើៃ»។ពាក្យ្ទធោះមាៃៃ័យថាេិៃពិគរាះសាតាប់គពោតពោត

ឬគគំរាះគគំ�ើយ។សាតាំងអា្គពបើកា�រាំដ�កត្ៃ្តបីឬ�គបៀបដ�លគយើងៃិយាយ

គ�ើេ្បីបងខេទូ្�ល់�ួ្្ ិត្តៃិងគំៃិត�បស់គយើងដ�លគ្វើឲ្យគយើងរាត់បង់ភាពជាន�គូ

ជាេួយៃឹងពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។

គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី118:10គតើៃបីន�វរាៃភ័យខាលា្ថាៃឹងមាៃអវបីគកើតគ�ើង

គបើសិៃអ្នកទាំងឡាយដ�លកំពុងប៉ះគរា�គនាះេិៃរាៃដពប្ ិត្ត? 

 .
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គតើៃបីន�វរាៃគ្វើអវបីជាេួយៃឹងកា�ប៉ះគរា�គៃះ?គតើអ្នកៃឹងគ្្ើយតបដបបណ្គបើសិៃ

ឪពុកឬមាតាយឬអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពករាៃសំុឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្តទូ�ត្ៃ្តបីដ�លអ្នក

សាតាប់�គបៀបដ�លគយើងរាំឬគ្ៀសវាងពបីកា�គពបើភាសាគសាមាគគពោក?គតើអ្នកៃឹង

មាៃ្ ៃ្ៈគ�ើេ្បីសាតាប់តាេគ�ើយផ្លាស់ប្តទូ�ដ��ឬគទ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី118:12–14,17–19គ�ើយសូេ�កគេើលផលវិរាកទាំងឡាយនៃ

កា�ប៉ះគរា��បស់ពួកគគ។គតើៃបីន�វៃិងសមាជិកពគួសា��នទគទៀតទទួល�ងទុកខេ

គវទនាគោយសា�ដតទគងវើ�បស់អ្នក�នទគោយ�គបៀបណ្?សូេកត់សមារល់ៃូវ

�គបៀបដ�លសកេ្មភាពប៉ះគរា��បស់េៃុស្សេួយ្ ំៃួៃមាៃឥទ្ធិពល�ល់សេត្ថភាព

នៃពកុេទាំងេូលគ�ើេ្បីទទួលរាៃៃូវកា��ឹកនាំពបីពពះ។

សកេ្មភាពនៃអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លរាៃប៉ះគរា�បគ្ហាញ�ល់គយើងថាអំរ្ើរាប

នាំរៅរកការរង្រុក្ខែល់ខ្លួនរយើងផ្ទាល់រេើយជួនកាលែល់អ្កែន្រផងសែរ។

3. ការល ល្ួងសាមញ្ញៗ មួយចំនួនណែលសក្្មងជំទង់ជួបពបទរះនាស្លបច្ចនុប្ន្ន

សនរះរានរួមទាំងការមិនសគារ្ឪ្ុក្រាតាយនិង្ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំការលួចចម្ង

ឯក្សារក្្ននុងសាលាការនិយយសែើមសគការស�្ៀក្ោក្់មិន�មរម្យការបោំនចបាប់ព្�្ម

ចារីយភា្ការបោំនចបាប់�ុខភា្(បារីពសានិងឱ�្សញៀនពគប់ពបស្ទ)និង

ការសមើលររូបអា�អាភា�។�រូមសពជើ�សរើ�ការល្លួង្ ពីរឬសពចើនជាងសនរះស�ើយ�រូម

�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីរសបៀបណែលការល្លួង

និមួយៗ អាចរានឥទ្ិ្លសលើពគួសារនិងមិត្ត្ ក្្តិរប�់នរណារានាក្់ណែលចុរះចាញ់នរឹងការ

ល្លួង។

គស្ក្តបីគៅសល់គផ្សងគទៀតនៃៃបីន�វទបី118បគពងៀៃគយើងពបី�គបៀបគ�ើេ្បីគ្្ើយតប

គៅគពលកា�លំរាកេក�ល់ថាគតើកា�លំរាកទាំងគនាះេកពបីកា�គពជើសគ�ើស

គ្វើខុសឬេិៃដេៃេកពបីកំ�ុស�បស់គយើង។សូេអាៃៃបីន�វទបី118:15–16,20–23

គ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃៃូវអវបីេួយដ�លពតូវគ្វើគៅក្ននុងសាថាៃ

ភាពេួយណ្ក៏រាៃ។

មាៃគោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណេ៍ួយ្ ំៃួៃដ�លពតូវរាៃបគ្ហាញគៅក្ននុងខគេ្បី�

ទាំងគៃះ។គៅបនាទាប់ពបីពបគយាគៃិេួយៗ ខាងគពកាេសូេស�គស�គលខខគេ្បី�

េួយឬគលខខគេ្បី�ទាំងឡាយេកពបីៃបីន�វទបី118:15–16,20–23ដ�លអ្នកទទួល

អា�េ្មណ៍ថាបគ្ហាញៃូវគំ�ូេួយពបីគស្ក្តបីពិតគនាះ៖

• រយើងអាចរ្ើលរៅកាន់ត្រះរេើយបន្មានភា្រសាមរះត្រង់អំ�ទុងការសាកល្ង

រប្់រយើង។

• ការអធសិាឋានអាចជួយរយើងឲ្យរករ�ើញភា្្ ុខសាន្អំ�ទុងការសាកល្ង

រប្់រយើង។ 



4. �រូមសពជើ�សរើ�ខមួយននខគម្ពីរទាំងសនារះណែលអ្នក្សពបើសៅក្្ននុង

លំហាត់្ពីមុនណែលរានន័យជា្ិស��ចំសោរះអ្នក្ស�ើយ្ ន្យល់អំ្ ពីមរូលស�តុ

ណែលអ្នក្ចរូលចិត្តសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។រួមទាំងអវពី

ណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីខសនារះនិងអវពីណែលខគម្ពីរសនារះបានបសពងៀនអ្នក្អំ្ពីការស្្ើយតបសៅ

នរឹងទុក្ខេសវទនាទាំងឡាយ។សបើ�ិនអ្នក្បានស�ើញគំររូមួយ្ ពីអវពីណែលខសនរះបសពងៀនសៅក្្ននុង

ជពីវិតរ�់សៅផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក្ឬរប�់នរណារានាក់្សផ្សងសទៀត�រូម�រស�រនរូវគំររូសនារះផង

ណែរ។

គបើគទាះជាមាៃកា�លំរាកទាំងឡាយដ�លពួកគគរាៃជួបពបទះក៏គោយគៅទបី

ប្្ចប់ៃបីន�វៃិងពគសួា��បស់ោត់រាៃគៅ�ល់ដ�ៃ�បីសៃយា។គៅគពលអ្នក

ដសវង�កកា��ឹកនាំពបីពពះអមាចាស់គ�ើយគ្វើកា�គោយឧសសា�៍ពយាយាេគ�ើេ្បីគ្វើ

តាេកា��ឹកនាំគនាះគនាះអ្នកអា្ប្្ចប់កា�គ្វើ�ំគណើ�គោយគជាគជ័យដ�លពពះ

អមាចាស់រាៃប្ជទូៃអ្នកឲ្យេកកាៃ់ដផៃ�បីគៃះគ�ើេ្បីជាកា�សគពេ្។

ដអលគ�ើ�អិល.វិតៃបីគក្តុៃរាៃផ្តល់ៃូវទបីបនាទាល់គៃះ៖

«េិៃថាបៃ្នុកដ�លគយើងរាៃពបឈេេុខគៅក្ននុងជបីវិតគៃះជាផលវរិាកេួយ

នៃសាថាៃភាព្ េ្មជាតិកា�ពបពពឹត្តិខុស�បស់អ្នក�នទឬកំ�ុសៃិង្ំណុ្ខវះ

ខាតផ្ទាល់ខ្លួៃគយើងគនាះគទគយើងទាំងអស់ោនាគឺជាកៃូ�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌ជា

ទបីពសលាញ់ដ�លរាៃប្្ចទូៃគយើងឲ្យេកកាៃ់ដផៃ�បីគៃះដ�លជាដផ្នកេួយនៃ

ដផៃកា��៏អស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់ពទង់សពមាប់កា�លូតលាស់ៃិងកា��ីក្ គពេើៃ

�បស់គយើង។បទពិគសា្ៃ៍ៃិេួយៗផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់គយើងអា្ជួយគយើងគ�ៀប

្ំខ្លួៃពត�ប់គៅជួបពទង់វិញ។គទាះបបីជាពិរាកគ�ើេ្បីពទាំគនាះគស្ក្តបីទំនាស់

ៃិងគស្ក្តបីទុកខេលំរាកដ�លជាបទពិគសា្ៃ៍�បស់គយើងបៃ្តមាៃគៅេក

ពបីទស្សៃៈវិស័យ�បស់ឋាៃសួគ៌ក៏គោយ‹គឺពោៃ់ដតេួយដភ្តប៉ុគណ្ណាះគទគ�ើយ

ខណៈគនាះគបើសិៃជា[គយើង]ស៊ូពទាំកា�ណ៍គនាះគោយ�្មត់្ ត់គនាះពពះពទង់

ៃឹងតគេ្កើង[គយើង]គ�ើងគៅសាថាៃខ្ស់›[គ.ៃិងស.121:7–8]។គយើងពតូវដតគ្វើ

ៃូវអវបីៗ ពគប់យា៉ាងដ�លគយើងអា្គ្វើគ�ើេ្បីពទាំពទបៃ្នុក�បស់គយើងឲ្យ‹ពសួល›ត្ិត

គទាះបបីជា‹ពោលំរាក›�បស់គយើងគៅជាប់បៃ្នុកគនាះគៅយូ�អដងវងក៏គោយ។...

«...ខ្នុំ�ឹងថាគៅគពលគយើងកាៃ់តាេពពះប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពពះៃិង

គោ�ពគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ�បស់គយើងគនាះពទង់ជួយ�ល់បៃ្នុកទាំងឡាយ

�បស់គយើង។ពទង់ពពងឹងគយើង។គៅគពលគយើងដពប្ ិត្តពទង់អភ័យគទាស�ល់

គយើងគ�ើយពបទាៃព�នៃគស្ក្តបីសុខសាៃ្តខាងសតិអា�េ្មណ៍ៃិងគស្ក្តបីអំណ�

�ល់គយើង»(“That Your Burdens May Be Light,”ទំព័�13–14)។
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េីថេ្ទី119

នពីនេវៃបានកត់ពតាទុកការ្ យាករណ៍ទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងព្រះសយ�៊ូវ

ពគពី�្ទសែើម្ពីបញ្ចរះបញ្បូលសយើងឲ្យនឹកចាែំល់ពទង់

បនាទាប់ពបីកា�េក�ល់ដ�ៃ�បីសៃយាៃបីន�វរាៃពយាក�អំពបីកា�យាងេកនៃពពះអង្គ

សគ្គ្រះៃិងអំពបី�គបៀបដ�លរាពស្ត�បស់ពទង់ៃឹងទទួលពទង់។សូេអាៃៃបីន�វ

ទបី119:8–10គ�ើយសូេ�កគេើលៃូវឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃអំពបីៃិស្ស័យៃិង

លកខេណៈនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្។

5. �រូមក្ត់ពតាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

រសបៀបអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនសៅក្្ននុងនពីន�វទពី119:8–10បសងកើនស�ចក្្តពីព�លាញ់

រប�់អ្នក្ចំសោរះព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។

ប្្ចប់គេគ�ៀៃគៅន្ងៃគៃះគោយកា�អាៃៃបីន�វទបី119:18–19,23គ�ើយគូសបនាទាត់ពបី

គពកាេអវបីដ�លៃបីន�វរាៃមាៃបំណងប្្ចនុះប្្ចទូលពបជាជៃ�បស់ោត់ៃិងអស់អ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លអាៃពពះគេ្បី�េ�េៃឲ្យគ្វើតាេ។សូេ�កគេើលឱកាសេួយគៅ

ន្ងៃគៃះគ�ើេ្បីដ្កចាយទបីបនាទាល់�បស់អ្នកអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្ជាេួយៃឹងេិត្តភក្តិ

ឬសមាជិកពគួសា�មានាក់ឬដ្្ងទបីបនាទាល់��បស់អ្នកអំពបីកា�គ�ៀប្ំសាសនា្ ពក។

គោយកា�គ្វើ�ូគ្្នះគនាះអ្នកអា្ជួយពួកគគឲ្យ្ ងចាំៃិងគជឿគលើពពះអង្គគពរាស

គលាះ�បស់ពួកគគ។

6. �រូមក្ត់ពតាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវវិធពី

ទាំងឡាយណែលអ្នក្អាចសធវើតាមគំររូរប�់នពីន�វសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី118–19ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី5៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី120–22
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី120–21ៃបីន�វរាៃ�កពសង់កា�ពយាក�ណ៍ទាំងឡាយគៅក្ននុងពពះ

គេ្បី�សញ្ញា្ ្មបី�បស់ពយាកា�ីគអសាយដ�លកា�ស�គស�បស់គលាកគឺមាៃគៅគលើ

ផ្ទាំងលង្ិៃដ�លៃបីន�វៃិងពួកបងៗ �បស់គលាកពតូវរាៃបញ្ជាឲ្យពត�ប់គៅកាៃ់

ពកុងគយ�ូ៉សា�ិេវិញគ�ើេ្បីគៅយកផ្ទាំងពបីឡារាៃ់។គលាកគអសាយរាៃបគពងៀៃ

ថាសូេ្បីដតគៅគពលពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលពបីបុរាណេិៃគោ�ពតាេគស្ក្តបី

សញ្ញាទាំងឡាយពពះអមាចាស់គៅដតពសលាញ់ពួកគគៃិងអគ្ជើញពួកគគឲ្យដពប

្ិត្តគ�ើយេក�កពទង់វិញ។គៅគពលអ្នកសិកសាជំពូកទាំងគៃះសូេគផ្តាតយក្ ិត្ត

គលើអវបីដ�លគលាកគអសាយរាៃបគពងៀៃអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងបំណងពរាថានា

�បស់ពទង់គ�ើេ្បីគពរាសគលាះរាពស្ត�បស់ពទង់។

េីថេ្ទី120

ព្រះអមាចា�់វាយផ្ចាល្ ួកសា�ន៍អ៊ីពសាដអលនិងអសញ្ើញ្ ួកសគឲ្យពតឡប់

សៅរកពទង់វិញ

គតើអ្នកអា្គិត�ល់ពោេួយគៅគពលដ�លអ្នករាៃគ្វើអវបីេួយដ�លេិៃរាៃគ�ើ�

ពសបគៅៃឹងគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគ្វើឬពសបគៅៃឹងបទោឋាៃនៃ

សាសនា្ពកដ��ឬគទ?គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ដបបណ្្ ំគពាះកា�សគពេ្្ ិត្ត�បស់

អ្នក?សូេអាៃៃបីន�វទបី120:1–2(«ពឹងដផ្អកគៅគលើ»គៅក្ននុងខទបី2មាៃៃ័យថា

ពឹងពាក់គលើ)។គតើគលាកគអសាយកំពុងៃិយាយគៅកាៃ់ៃ�ណ្?គតើៃ�ណ្គឺជា

«ពួកវង្សយា៉ាកុប»?

គៅក្ននុងពពះគេ្បី�សញ្ញា្ ្មបីយា៉ាកុបគឺជាកៃូពបុស�បស់អ៊ីសាកៃិងជាគៅពបុស�បស់

គលាកអ័ពរាហាំ។ពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃគ្មាះ�ល់គលាកថាជាអ៊ីពសាដអល

វិញ(សូេគេើលគលាកុប្ត្តិ32:28)។«វង្សអ៊ីពសាដអល»គឺសំគៅ�ល់ពូជ

ពង្សទាំងឡាយ�បស់គលាកគ�ើយជៃួកាលពតូវរាៃគៅថា«វង្សយា៉ាកុប»។

វាក៏សំគៅ�ល់អ្នកគជឿពិតណ្មានាក់គៅគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្។(សូេគេើល

Bible Dictionary«អ៊ីពសាដអល»សូេគេើលBible Dictionaryផងដ��

«អ៊ីពសាដអលៃ�គនៃ»)។�ូ្ជាសេ័យពបីបុរាណអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�ល្ ុះ

គស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ(�ូ្ជាពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក)ជាេួយពពះនាគពលប្្ចនុ

ប្ៃ្នគៃះពតវូរាៃរាប់ថាជាសមាជិកគៅក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញានៃវង្សអ៊ពីសាដអលដ��។

សូេពសាវពជាវៃបីន�វទបី120:3–4,8,18គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេពាក្យៃិងឃ្លា

ទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញថាវង្សអ៊ីពសាដអលេិៃរាៃមាៃភាពគសាមាះពតង់្ ំគពាះ

ពពះអង្គមាចាស់។ឃ្លាថា«ក�ូ្ជា្ ំ�ឹងដ�កឯថាងាសអ្នកក៏ជាលង្ិៃ»(ៃបីន�វទបី1

20:4)តំណ្ងជាៃិេិត្ត�ូបឲ្យសាថាៃភាពេួយដ�លពពះគេ្បី�គៅគ�ើងវិញថា«ភាព

�ឹង�ូស»។កា�ពៃ្យល់េួយដ�លអា្គៅ�ួ្នៃឃ្លាគៃះគឺថាសតវពា�ៃៈ�ូ្ជា

គោគ្មាលៃិងសតវលាពពងឹងក�បស់វាគ�ើេ្បីពួកវាេិៃអា្ពតវូរាៃនាំឬ�ឹកនាំ

គោយគៅហាវាយ�បស់វាគនាះគទ។កា�ពៃ្យល់េួយដបបគទៀតគឺថាេៃុស្សដ�ល
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េិៃស្ម័ពគ្ ិត្តគ�ើេ្បីឱៃកបាលគោ�ពគនាះគឺពតូវរាៃគៅជាអ្នកពពងឹងក។ពសគ�ៀង

គៅៃឹងវង្សអ៊ីពសាដអលរាៃពពងឹងក�បស់ពួកគគតាេ�យៈអំៃួតៃិងអំគពើទុ្្ច�ិត

គ�ើយរាៃប�ិគស្េិៃទទួលយកកា��ឹកនាំពបីពពះអមាចាស់។

គ�ើេ្បីយល់ខទាំងគៃះកាៃ់ដត្បាស់គ�ើយពប�ូ្ខទាំងគៃះគៅៃឹងសេ័យ�បស់

គយើងសូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លកា�ពិពណ៌នានៃវង្សអ៊ពីសាដអលទាំងគៃះគ�ៀបរាប់អំពបី

សកេ្មភាពទាំងឡាយនៃេៃុស្សេួយ្ ំៃួៃគៅសេ័យប្្ចនុប្ៃ្នគៃះ។

គៅគពលអ្នកអាៃៃបីន�វទបី1

20:9–14,16សូេពិចា�ណ្ថាគតើខ

ទាំងគៃះបគពងៀៃអវបីខ្ះអំពបីពពះអមាចាស់

គ�ើយថាពទង់�ូ្ជាអវបី។

1. �រូម�រស�រចសម្ើយខ្ពីៗ 

ចំសោរះ�ំែួរខាងសពកាម

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សបើសទារះជាមន�ុ្សទាំងសនារះបាន

ប៉រះសបារទា�់្ ពីអតពីតកាលក្៏សដាយសតើ

ព្រះអរាចា�់បានស្្ើយតបណបបណា

ចំសោរះ្ ួក្សគ?ស�តុអវពី?

(�រូមសមើលនពីន�វទពី120:9–11,

14)។

ខ. សតើព្រះអរាចា�់ចង់ឲ្យរាព�្តនន

ស�ចក្្តពី�ញ្ញារប�់ពទង់សធវើអវពី?(�រូម

សមើលនពីន�វទពី120:12,16)។

គយើងគ�ៀៃពបីខទាំងគៃះថាត្រះអមាចា្់

អរញ្ើញអ្កទាំងឡាយសែល្ ិន

រានរគ្រ្តប្រិប្រ្ិឲ្យសតបចិ្រ្រេើយ

ត្រ�ប់រៅកាន់ត្រង់វិញ។គៅគពល

អ្នកអាៃសុៃ្�កថាខាងគពកាេ�បស់

ពបធាៃគ�ៀគ្ើ�គអសវ.អុជ�ូ�វនៃគណៈពបធាៃទបីេួយសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លា

េួយឬឃ្លាជាគព្ើៃដ�លបញ្ជាក់ពបីគស្ក្តបីពិតគៃះ៖

«[សាតាំង]្ង់ឲ្យគយើងមាៃអា�េ្មណ៍ថាគយើងេិៃអា្អភ័យគទាសឲ្យតគៅ

គទៀតរាៃ(សូេគេើលវិវ�ណៈ12:10)។សាតាំង្ ង់ឲ្យគយើងគិតថាគៅគពលគយើង

មាៃរាបគយើងគៅ�ួសពបី‹្ំៃុ្នៃកា�ពត�ប់េកវិញ›—ដ�លវាយឺតគពលគៅ

គ�ើយគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�ទិសគៅ�បស់គយើង។...

«ពពះពគបីស្រាៃយាងេកគ�ើេ្បីសគ្គ្រះគយើង។គបើសិៃគយើងគ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់

ទិសគៅខុសគនាះ�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្អា្បគ្ហាញៃូវកា�អះអាង

�ល់គយើងថាអគំពើរាបមិនតមនជា្ ំៃុ្នៃកា�េិៃអា្ពត�ប់េកវិញគនាះគទ។

កា�ពត�ប់េកវិញគោយសុវត្ថិភាពអា្ពបពពតឹ្តគៅរាៃគបើសិៃគយើងគ្វើតាេ

ដផៃកា��បស់ពពះសពមាប់គស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់គយើង»(“Point of Safe 
Return,”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007,ទំព�័99)។

ពបធាន�ិនរីប៊ី.អាវរិងននគែៈ

ពបធានទពីមួយបានបសពងៀន៖«ការ

អានការ�ិក្សានិងការ្ ិចារណាគឺ

្ុំែរូចគានាសនារះសទ។សយើងអានោក្្យ

ទាំងឡាយស�ើយសយើងអាចទទួល

បាននរូវគំនិតទាំងឡាយ។សយើង

�ិក្សាស�ើយសយើងអាចរក្ស�ើញនរូវ

លំនាំនិងការទាក់្ទងគានាទាំងឡាយ

សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរ។ប៉ុណន្តសៅស្ល

សយើង្ ិចារណាសនារះសយើងអសញ្ើញ

វិវរែៈ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ។�ពរាប់

ខ្នុំការ្ ិចារណាគឺជាការគិតនិងការ

អធសិាឋានណែលខ្នុំសធវើសពកាយ្ ពីការអាន

និងការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរសដាយយក្ចិត្ត

ទកុ្ដាក្់»(“Serve with the 
Spirit,”Ensignឬលីអា�រូណា

ណខវិច្ិកាឆ្នាំ2010,ទំ្ ័រ60)។ការ

�ិក្សាព្រះគម្ពីរសៅទពីក្ណន្ងសាងាត់គឺជា

ក្ណន្ងណែលអ្នក្អាច្ ិចារណាព្រះគម្ពីរ

ទាំងសនារះនរឹងជួយអ្នក្ទទួលអារម្មែ៍

្ពីព្រះសចសាតាននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្។

ការ្ ិចារណា

េីថេ្ទី121:1–17

សោកសអសាយបាន្ យាករថាព្រះដម�៊ីនឹងមិនបំសភលែចរាព�តននស�ចកតពី�ញ្ញា

រប�់ពទង់សន្រះសទ

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី121:1–13ៃបីន�វរាៃកត់ពតាកា�ពយាក�ណ៍េួយក្ននុង្ ំគណ្េកា�

ពយាក�ណ៍ទាំងឡាយ�បស់គលាកគអសាយអំពបីពពះគយស៊ូវពគបីស្ដ�លៃឹងកាលាយ

ជាពពះដេសី៊។្ពះ្ គីស្ទ(ពាក្យជាភាសាពកកិ)គ�ើយតមស៊មី(ពាក្យជាភាសា

គ�គពពើ�)ពាក្យទាំងពបី�គៃះមាៃៃ័យថា«ពតវូរាៃដតងតាំង»ឬ«ៃ�ណ្មានាក់

ដ�លពតវូរាៃគពជើសតាំង»។ពពះគយស៊ូវពគបីស្ពតវូរាៃគពជើសតាំងជាពពះអង្គ

គពរាសគលាះសពមាប់ទាំងពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃិងពួកសាសៃ៍�នទ។

គៅគពលអ្នកអាៃៃបីន�វទបី121:6–13សេូគូស្ ំណំ្គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកៃូវ

ឃ្លាទាំងអស់គៃះដ�លពិពណ៌នាអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងអវបីៗ ដ�លពទង់ៃឹងគ្វើក្ននុង

នាេជាពពះគពរាសគលាះនៃពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអល។

ជាផលវិរាកេួយនៃអំគពើរាប�បស់ពួកគគកៃូគៅនៃពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលរាៃ

ឃ្លាតឆ្ងាយពបីពពះអមាចាស់ៃិងមាៃអា�េ្មណ៍ថាពទង់រាៃបំគភ្្ៃិងគរាះបង់ពួកគគ

(សូេគេើលៃបីន�វទបី121:14)។គបើគទាះជាពួកគគមាៃអា�េ្មណ៍ថាពទង់រាៃគរាះ

បង់ពួកគគសូេពសាវពជាវៃបីន�វទបី121:14–16សពមាប់ជាភស្តនុតាងថាត្រះអមាចា្់

ត្លាញ់្ ួករយើងរេើយត្រង់នចឹង្ ិនសែលបំរភ្ចរយើងរនារះរ្រ។អ្នកអា្គូស

្ំណំ្ឃ្លាណ្េួយគៅក្ននុងខទាំងគៃះដ�លមាៃៃ័យ្ ំគពាះអ្នក។

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័�.�ូ�ិៃនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវ័ក�ប់ពបី�នាក់រាៃពៃ្យល់អំពបី�គបៀប

ដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃ�កសាទុកសានាេ�បួសនៃកា�ឆ្កាង�បស់ពទង់ជាភស្តនុតាង

ថាពទង់ៃឹងេិៃដ�លបំគភ្្គយើងគ�ើយ៖«ពពះពគបីស្ៃឹងេិៃបំគភ្្កូៃគៅដ�ល

ពទង់រាៃគពរាសគលាះឬគស្ក្តបីសញ្ញាដ�លពទង់គ្វើជាេួយពួកគគសពមាប់គស្ក្តបី

សគ្គ្រះគៅក្ននុងពកងុស៊ីយ៉ៃូគ�ើយ។កា��ំឭកចាំ�៏ឈឺចាប់នៃកា�គេើលដ្�កសា

ៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា[�បស់ពទង់]គឺជាសានាេដ�កគោលគៅនៃពួកសាសៃ៍�៉ូេដ�ល

រាៃចា�ិកគៅនផ្រាតន��បស់ពទង់»(Christ and the New Covenant[ឆ្នាំ

1997],ទំព�័84)។

2. �រូម�រស�រចសម្ើយខ្ពីៗ ចសំោរះ�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរប�់អ្នក្៖

ក្. សតើស�តុអវពីអ្នក្គិតថ្មនុ�្សជាសពចើនជួនកាលរានអារម្មែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់បានស្្ច

្ួក្សគ?

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័យណបបណាចសំោរះោក្្យថ្បានចារកិ្ទកុ្សៅនផ្បាតនែនន

ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ?សតើការែ៍សនរះជួយអ្នក្ឲ្យរានអែំរគុែចសំោរះការឈឺចាប់សៅសលើ

សឈើឆ្រាងរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះសដាយរសបៀបណា?

គ. សតើរានបទ្ ិសសាធន៍អវពីខរ្ះណែលបានជួយអ្នក្ឲ្យែរឹងថ្ព្រះអរាចា�់មិនបានបសំ្្ច

អ្នក្?

3. �រូមព�នមគិតថ្អ្នក្រានមិត្តរានាក្់ណែលបាននយិយថ្គាត់ឬនាង

ណលងរានអារម្មែ៍ថ្ខ្លួន�ក្្តិ�មសែើម្ពីចរូលរួមក្្ននុងសា�នាចពក្សទៀតស�ើយ

គឺសដាយសារណតអំស្ើបាប្ ពីអតពីតកាល។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�រូម�រស�រ�ំបុពតសលើក្ទរឹក្ចិត្តខ្ពីមួយសៅកាន់មិត្តរានាក្់សនារះសដាយសពបើនរូវអវពី

ណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីនពីន�វទពី120–21និង�ុន្រក្ថ្រប�់ពបធានអុជែរូ�វសៅក្្ននុងវគ្គ

�ិក្សា�ពរាប់នពីន�វទពី120។
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េីថេ្ទី121:1822:22

នពីនេវៃបាន្ ន្យល់្ ពីការ្ យាកររប�់សអសាយអំ្ពីការខាចាត់ខាចាយនិង

ការពបមូលនន្ ួកសា�ន៍អ៊ីពសាដអល

ៃបីន�វរាៃប្្ចទូលកា�ពយាក�េួយ�បស់គអសាយអំពបីកា�ពបេូលផ្តនុំនៃពួកសាសៃ៍អ៊ី

ពសាដអលគៅក្ននុងកំណត់ពតា�បស់គលាក។វាមាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី121:18–26។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី122ៃបីន�វរាៃផ្តល់ៃូវកា�ពៃ្យល់ៃិងកា�អ្ិបបាយផ្ទាល់ខ្លួៃគលាក

គៅគលើកា�ពយាក�ណ៍�បស់គលាកគអសាយ។គៅគពលអ្នកអាៃៃបីន�វទបី122:4–12

សូេ�កគេើលកា�ពៃ្យល់�បស់ៃបីន�វអំពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃឹងពតវូ

រាៃពបេូលផ្តនុំគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

វាអា្ជួយអ្នក�ឹងថាគៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃពាក្យថា«ពួកសាសៃ៍�នទ»ជាញឹក

ញាប់គពាលសំគៅ�ល់េៃុស្សដ�លេិៃដេៃជាពូជពង្ស�បស់ពួកយូោ។ឃ្លា

«កិ្្ចកា��៏អសាចា�្យ»គពាល�ល់កា�សាតា�គ�ើងវិញនៃ�ំណឹងល្អគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

ជាញឹកញាប់ក៏សូេកត់សមារល់ពបី�គបៀបដ�លៃបីន�វគ�ៀបរាប់អំពបីគស្ក្តបីសញ្ញា

ទាំងឡាយ—ដ�លអ្នកអា្គូស្ ំណ្ំគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងអស់គៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក។

ត្រះអមាចា្់រាន្នយាថ្នចឹងសាតារែំណចឹងល្អរ�ើងវិញនិងតប្ូល្ ួកសា្ន៍

អ៊មីតសាសអលរៅន្ងៃចុងរតកាយ។សូេគូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកៃូវ

អវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះសាតាំងគោយសា�ដតគស្ក្តបីសុ្ �ិតនៃពបជាជៃ

ខណៈដ�លអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី122:17,19–22,25–28។

4. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី120–22ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរសិច្ទ)។

សពរាប់សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេម�ៀតខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់

ខ្ញុំ៖
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បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

នពីន�វទពី2
សេតុអវៃពី�ិកសាគម្ពីរសនរះ?

គម្ពីរនពីន�វទពី2នរឹងជួយអ្នក្ឲ្យយល់សគាលលទ្ិមរូលដាឋានពគរឹរះទាំងឡាយននែំែរឹងល្អ

ែរូចជាការធាលក្់រប�់សលាក្អ័ដាមនិងនាងសអវា៉ែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្និង

�ិទ្ិសពជើ�សរើ�។សលើ�្ ពីសនរះសៅសទៀតគម្ពីរសនរះរាននរូវការ្ យាក្រជាសពចើន្ ពីនពីន�វ

យ៉ាកុ្បនិងសអសាយណែលជាសាក្្សពី្ ិស��រប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។្ួក្សលាក្

បាន្យាក្រអំ្ ពីការសាតារស�ើងវិញននែំែរឹងល្អសៅន្ងៃចុងសពកាយការពបមរូលរាព�្តនន

ស�ចក្្តពី�ញ្ញារប�់ព្រះការយងមក្សលើក្ទពី្ពីរននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្និង���្សវត្ស។

គម្ពីរនពីន�វទពី2ក៏្រាននរូវការ្ន្យល់រប�់នពីន�វអំ ព្ីសគាលលទ្ិននព្រះពគពី�្ស�ើយបាន

បញ្ចបស់ដាយទពីបនាទាល់រប�់នពីន�វអំ្ពីព្រះអង្គ�សង្ង្ររះផងណែរ។

សតើនរណាបាន�រស�រគម្ពីរសនរះ?

នពីន�វជាក្រូនពបុ�រប�់លពីន�បាន�រស�រនពីន�វទពី2។នពីន�វគឺជា្ យាការីរានាក់្និងជា

អ្នក្ែរឹក្នាំែ៏អសាចារ្យែំបរូងសគរប�់ពបជាជនសា�ន៏នពីន�វ។ការ�រស�ររប�់សលាក្

បានបង្ហាញថ្សលាក្បានទទួលបទ្ិសសាធន៍្ពីព្រះសចសាតាននការសពបា�សលារះរប�់

ព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលនពីន�វទពី24:15–35,33:6)ស�ើយព្លរឹងទាំងមរូលរប�់

សលាក្រានបែំងពបាថ្នាសែើម្ពីនាំស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះែល់ពបជាជនរប�់សលាក្(�រូមសមើល

នពីន�វទពី233:3–4)។សែើម ព្ី�សពមចសគាលបែំងសនរះសលាក្បានក្សាងព្រះវិហារ

បរិ�ុទ្ស�ើយបានបសពងៀនពបជាជនរប�់សលាក្ឲ្យសជឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

សតើគម្ពីរសនរះពតវូបាន�រស�រសឡើងសៅស្លណា

សេើយសៅកដនលែងណា?

នពីន�វបានចាប់សផ្តើម�រស�រែំសែើសរឿងណែលកាលយជាគម្ពីរនពីន�វទពី2ពបណ�លជាឆ្នាំ

570មុនគ.�.—គឺ30ឆ្នាំសពកាយ្ ពីសលាក្និងពគួសារសលាក្បានចាក្សចញ្ ពីទពីពក្ុង

សយររូសា�ិម(�រូមសមើលនពីន�វទពី25:28–31)។សលាក្បាន�រស�រែំសែើរសរឿងសនរះ

សៅស្លសលាក្សៅក្្ននុងណែនែពីនពីន�វ(�រូមសមើលនពីន�វទពី25:8,28–34)។

បមបរៀេទី5៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី21
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅគពលអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី21សូេកត់សមារល់ថាវាមាៃៃូវពាក្យសេ្បី�បស់ឪពុក

ៃិងអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពដ�លគពា�គពញគោយគស្ក្បីពសឡាញ់មានាក់ដ�ល

ជិតៃឹងទទួលេ�ណភាព។គលាកលបីន�ជាឪពុករាៃអងវ��ល់ពគួសា��បស់គលាក

ឲ្យគោ�ពពពះប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពពះ(សូេគេើលៃបីន�វទបី21:16)។គលាក

រាៃសៃយាថាគបើសិៃពួកគគៃឹងគោ�ពបទប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពពះគនាះពួកគគ

ៃឹង្ គពេើៃគ�ើងគៅគលើដ�ៃ�បីសៃយា។គលាកក៏ទូនាមាៃកូៃៗ�បស់គលាកៃិងអ្នក

ទាំងឡាយដ�លរាៃេកពបីទបីពកុងគយ�ូសា�ិេជាេួយពួកគគឲ្យគ្វើតាេភាពជា

អ្នក�ឹកនាំដ�លពបកបគោយកា�ពយាក��បស់ៃបីន�វ។គៅគពលអ្នកសិកសាជំពូកគៃះ

សូេវាយតនេ្គលើកា�គោ�ពពបតិបត្តិ�បស់អ្នកផ្ទាល់្ំគពាះបទប្្ញត្តិទាំងឡាយ

�បស់ពពះ។គតើអ្នកគ្វើតាេពាក្យទូនាមាៃនៃពួកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពករាៃល្អ

�ល់កពេិតណ្?

េីថេ្ទី21:1–23

លនី�្វបាន�រូោមានពបជាជន�បស់មោកឲ្យ�សម់ៅមោយសុច�ិត

សូេពសនេ៉ថាអ្នកពតវូចាកគ្ញពបីពគួសា��បស់អ្នកភាលាេៗគ�ើយៃឹងេិៃជួបពួកគគ

េ្តងគទៀតគ�ើយ។អ្នកមាៃឱកាស្ ុងគពកាយេួយគ�ើេ្បីៃិយាយគៅកាៃ់ពួកគគ។

គតើអ្នកៃឹងៃិយាយអវបីគៅកាៃ់ពួកគគគៅក្ននុងសាថាៃភាពដបបគៃះ?

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី21–4ៃបីន�វរាៃកត់ពតាទុកៃូវពាក្យទូនាមាៃ្ ុងគពកាយ�បស់ឪពុក

គលាកដ�លៃិយាយគៅកាៃ់ពគសួា�គលាក។គៅគពលអ្នកសិកសាជំពូកទាំងគៃះ

សូេគិតថាគតើកា�បគពងៀៃ្ ុងគពកាយ�បស់គលាកលបីន�ដ�លរាៃកត់ពតាទុកគៃះ

អៃុវត្ត្ ំគពាះអ្នកយា៉ាង�ូ្គេ្្ដ��។

សូេអាៃៃបីន�វទបី21:1–4គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លជា«កា�ណ៍�៏្ ំនពកដលងដ�ល

ពពះអមាចាស់ពទង់រាៃគេតាតាគពរាស»�ល់ពគសួា��បស់លបីន�។

1. �រូម�រស�រចសម្ើយខ្ពីៗ ចសំោរះ�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់

ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើព្រះអរាចា�់បានបង្ហាញស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណាែល់ពគួសាររប�់លពីន�តាមរសបៀប

ណាខ្រះ?

ខ. សតើ«ការែ៍ែ៏ធំនពក្ណលង»ណែលព្រះអរាចា�់ពទង់បានសមតាតាសពបា�ែល់អ្នក្និង

ពគួសាររប�់អ្នក្រានអវពីខ្រះ?សតើអ្នក្រានអារម្មែ៍ណបបណាចសំោរះព្រះអរាចា�់សៅស្ល

អ្នក្គិតអំ្ ពីស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណាែ៏ម�ិរាណែលពទង់បានរានចំសោរះអ្នក្និងពគួសាររប�់

អ្នក្?

លបីន�រាៃបគពងៀៃពគួសា�គលាកថាកា�គពជើសគ�ើសកាៃ់តាេបទប ្្ញត្តិ�បស់ពពះ

ៃឹងកំណត់ថាគតើពួកគគៃឹងបៃ្តឬេិៃបៃ្តទទួល«កា�ណ៍�៏្ំនពកដលង»ៃិង

«គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្នៃពពះ»គៅក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកគគ។

2. សែើម្ពីជួយអ្នក្ឲ្យស�ើញថ្

្្ះអរាចាស់្រទាេ្រែល់បយើង

បៅប្លបយើងកាេ់តាមរទរញ្ញត្ិររស់

្ទង់បេើយ្ទង់ែក្យក្្ រជ័យវិញ

បៅប្លបយើងមេិកាេ់តាមរទរញ្ញត្ិររស់

្ទង់សនារះ�រូមគរូ�តារាងែរូចខាងសពកាម

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។�រូមអាននពីន�វទពី2

1:7–11ស�ើយរក្សមើល�ក្ម្មភា្

(«សបើ�ិន»)ណែលលពីន�បានរាន

ពបសា�ន៍ថ្នរឹងនាំមក្នរូវលទ្ផល

ជាក្់លាក្់ទាំងឡាយ(«សនារះ»)។

�រូម�រស�រនរូវអវពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញសៅក្្ននុង

ជួរឈរពតរឹមពតរូវរប�់តារាងសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។

បរើសិេ(សក្ម្មភា្ទាំងឡាយ) បនាះ(លទ្ផលទាំងឡាយ)

ការសរៀន្ ពីរសបៀបសែើម្ពីសារល់សគាលលទ្ិ

និងសគាលការែ៍ទាំងឡាយនន

ែំែរឹងល្អណែលរានសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរ

តពមរូវឲ្យរានក្ិច្ចខិតខំនិងការអនុវត្ត

សដាយតាំងចិត្ត។ការ�រស�រ

ស�ចក្្តពី្ិតទាំងឡាយណែលអ្នក្រក្ស�ើញ

សៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុងទពមង់ោក្្យ

«សបើ�ិន-សនារះ»អាចជួយអ្នក្យល់

ែរឹងសគាលការែ៍ទាំងឡាយណែលអាច

អនុវត្តចសំោរះជពីវិតរប�់អ្នក្។

សាគាល់សគាលលទ្ធិនិង

សគាលការណ៍ទាំងឡាយ
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លបីន�រាៃខវល់ខាវាយជាពិគសសអំពបីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ�បស់គលេិៃៃិង

គលេយួលគ�ើយយល់គ�ើញថាពួកគគពតូវដតដពប្ិត្ត។គៅគពលគលាក

ទូនាមាៃពួកគគគលាករាៃគពបើៃិេិត្ត�ូបេួយ្ ំៃួៃគ�ើេ្បីជួយពួកគគយល់អំពបីអំគពើរាប

ៃិងកា�ដពប្ិត្ត។សូេពិៃិត្យគេើលគៅក្ននុងៃបីន�វទបី21:13–14�កគេើលៃិេិត្ត

�ូបដ�លលបីន�រាៃគពបើគ�ើេ្បីគលើកទឹក្ិត្តកូៃពបុសគលាកឲ្យដពប្ិត្តគ�ើយសូេ

ស�គស�្ គេ្ើយ�បស់អ្នកគៅក្ននុង្ គនាលាះខាងគពកាេគៃះ៖

«--------------------ពបី�ំគណក�៏លង់លក់--------------------»

«--------------------គចាលៃូវ----------------------------------------»

«--------------------ពបី--------------------»

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើការណពបចិត្តែរូចគានាសៅនរឹងឃ្លនពីមួយៗសៅក្្ននុងលំហាត់

ខាងសលើសនរះយ៉ាងណាណែរ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី21:15គ�ើយគូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកៃូវឃ្លាបបីដ�ល

លបីន�រាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពិពណ៌នាអំពបីព�ជ័យដ�លគលាករាៃទទួលគោយសា�កា�

គោ�ពពបតិបត្តិ�បស់គលាក្ ំគពាះបទប្្ញត្តិ�បស់ពពះ។សូេគពបៀបគ្ៀបព�ជ័យ

ទាំងគៃះជាេួយៃឹងលទ្ធផលអវិជជមាៃទាំងឡាយគៅក្ននុងៃបីន�វទបី21:17–18,22

ដ�លលបីន�រាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាៃឹងគកើតមាៃេកគលើអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�ល

េិៃកាៃ់តាេបទប្្ញត្តិ�បស់ពពះ។

សូេគូស្ ំណ្ំពាក្យទូនាមាៃ�បស់លបីន�គៅក្ននុងៃបីន�វទបី21:23គ�ើយស្ជងឹគិត

ពបីអវបីដ�លអ្នកពតូវគ្វើគៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នកគ�ើេ្បី«ភាញាក់ពបី»ឬ«�លាស់គចាលៃូវ»

ឬ«គងើប»គ�ើេ្បីអ្នកអា្ទទួលព�ជ័យដ�លគលាកលបីន�រាៃគពាល�ល់គៅក្ននុង

ជំពូកគៃះ។

េីថេ្ទី21:24–32

លនី��រូោមានករូនពបុសទាុំងឡាយ�បស់មោកឲ្យមធ្វើតាេភាពជាអ្កដឹកោុំ

នដលពបកបមោយកា�ពយាក��បស់ននី�្វ

បនាទាប់េកលបីន�រាៃគពកើៃ�ំឭកពគសួា�គលាកៃិងអ្នក�នទគទៀតអំពបីពបភពនៃកា�

ដណនាំៃិងកា�បំផុសគៃំិតដ�លពួកគគរាៃទទួលគ�ើេ្បីជួយពួកគគគ្វើកា�សគពេ្

្ិត្ត�៏សុ្�ិតគៅក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកគគ។សូេអាៃៃបីន�វទបី21:24គ�ើយ�កគេើល

ពបភពគៃះ។

គៅគពលអ្នកអាៃៃបីន�វទបី21:2427សូេ�កគេើល�គបៀបដ�លលបីន�គលើកទឹក

្ិត្តពបជាជៃ�បស់គលាកឲ្យគ្វើតាេៃបីន�វ។សូេគិតអំពបី្ គេ្ើយ�បស់អ្នក្ ំគពាះ

សំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើគុណសេ្ត្តិអវបីខ្ះដ�លលបីន�រាៃគូសបញ្ជាក់ៃឹងជួយអ្នកឲ្យោក់ទបីទុក្ិត្ត

គលើៃបីន�វថាជាអ្នក�ឹកនាំមានាក់?

• គតើគ�តុអវបីអ្នកោក់ទបីទុក្ិត្តគលើអ្នក�ឹកនាំមានាក់ដ�លមាៃគុណសេ្ត្តិទាំងគៃះ?

• គតើអ្នករាៃគ�ើញថាពួកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកនាគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះរាៃ

បគ្ហាញគុណសេ្ត្តិ�ូ្ោនាគៃះយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

សូេអាៃៃបីន�វទបី21:28–32គ�ើយគូស្ ំណំ្គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកៃូវកា�

សៃយាទាំងឡាយដ�លលបីន�វរាៃផ្ល់�ល់អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លៃឹងគ្វើ

តាេ�គបៀប�ឹកនាំ�បស់ៃបីន�វ។កា�សៃយាទាំងគៃះបគ្ហាញថារៅរ្លរយើងរធវែើ

តា្អ្កទាំងឡាយណាសែលត្រះរានរៅឲ្យែចឹកនាំរយើងរនារះរយើងនចឹងត្រវូ

រានតបទាន្រនូវភា្រុងររឿងនិង្ុវ្រ្ិភា្ខាងវិញ្ញាណ។សូេពិចា�ណ្អំពបីអវបី

ដ�លពួកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពករាៃបគពងៀៃអ្នក្ ្មបីៗគៃះថាគតើកា�គោ�ពពបតិបត្តិ

�ល់�ំបូនាមាៃ�៏បំផុសគំៃិតអា្�ឹកនាំអ្នកគៅ�កភាព�ុងគ�ឿងៃិងសុវត្ថិភាពខាង

វិញ្ញាណយា៉ាងណ្។

សូេអាៃកា��កពសង់�ូ្តគៅគៃះដ�លដ្្ងគ�ើងគោយ

ពបធាៃវិល�វទូ�វូ�ព�ុពវគ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេកា�សៃយា

ទាំងឡាយដ�លគលាករាៃសៃយាគបើសិៃគយើងៃឹងគ្វើតាេ

ពាក្យទូនាមាៃ�បស់ពួកអ្នកបគពេើ�បស់ពពះអមាចាស់៖«ខ្នុំសង្ឹេ

ថាគយើងទាំងអស់ោនាអា្ពយាយាេគ�ើ�គៅតាេផ្ទូវដ�លពួកអ្នក

បគពេើ�បស់ពពះអមាចាស់រាៃគ�ៀប្ំសពមាប់គយើង�្ិតគបើសិៃ

គយើងគ្វើ�ូ្គៃះខ្នុំ�ឹងថាគយើងៃឹងមាៃសុវត្ថិភាពគៅពិភពគលាកគៃះគ�ើយទទួល

រាៃសុភេង្គលៃិងកា�គលើកតគេ្កើងគៅប�េគលាក។...គបើសិៃគយើងគសាមាះពតង់

ពួកគលាកៃឹង�ឹកនាំគយើងគៅតាេផ្ទូវនៃជបីវិតគ�ើយគបើសិៃគយើងមាៃគស្ក្តបីជំគៃឿ

គជឿគលើគស្ក្តបីដណនាំ�បស់ពួកគលាកគលើកា�បគពងៀៃទាំងឡាយពបីពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធតាេ�យៈពួកគលាកគនាះគយើងៃឹងស្ថិតគៅក្ននុងផ្ទូវសុវត្ថិភាពជាៃិ្្ចគ�ើយ

ៃឹងពិតជារាៃទទួល�គ្វាៃ់�បស់គយើង»(Teachings of Presidents of the 
Church: Wilford Woodruff[ឆ្នាំ2004]ទំព័�199)។

4. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្ការសគារ្ពបតិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិរប�់

ព្រះអរាចា�់និងែំបរូនាមនរប�់្ ួក្អ្នក្បសពមើរប�់ពទង់�ំខាន់សែើម្ពីសធវើតាមស្ញមួយជពីវិត

រប�់អ្នក្។

5. �រូម�រស�រចំែុចែរូចរានខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ៖

ខ្ញុំបានសិកសានីន�្វ�ី21ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖



46

បមបរៀេទី5៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី22
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី22លបីន�រាៃបគពងៀៃយា៉ាកុបជាកូៃពបុស�បស់គលាកអំពបី

េូលគ�តុដ�លពពះវ�បិតារាៃោក់កៃូគៅ�បស់ពទង់គៅគលើពិភពគលាក

េួយដ�លមាៃគស្ក្តបីទុកលំរាកអំគពើរាបៃិងគស្ក្តបីសាលាប់។គ�ើេ្បីជួយ

�ល់យា៉ាកុបឲ្យយល់ពបីគោលបំណងនៃជបីវិត�ដេងសាលាប់គលាករាៃពៃ្យល់

អំពបីគោលលទ្ធិ�៏សំខាៃ់នៃដផៃកា�គពរាសគលាះ—�ួេមាៃសិទ្ធិគពជើសគ�ើស

កា�ធាលាក់�បស់អ័ោេៃិង�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្។កា�សិកសាអំពបី

គស្ក្តបីពិតដ�លរាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី22អា្ជួយអ្នកឲ្យកាៃ់ដតមាៃ

អំណ�គុណ�៏គលើសលប់្ំគពាះ�គបៀបដ�ល�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ឈ្នះ

គលើឥទ្ធិពលនៃកា�ធាលាក់គ�ើយគ្វើឲ្យគយើងមានាក់ៗ អា្គ្វើកា�គពជើសគ�ើសទាំងឡាយ

ដ�លៃឹងនាំគៅ�កជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច។

េីថេ្ទី22:1–25

លនី�បមពងៀនអុំពីកា�ធ្លាក់�បស់មោកអោ័េនិងោងមអវា៉ា

ម�ើយនិងដគ្វាយធួនននពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

សូេគិតអំពបីឧបសគ្គេួយ្ំៃួៃដ�លអ្នករាៃពបឈេេុខក្ននុងគពល្ ្មបៗី គៃះ។គតើ

អ្នកធាលាប់្ ងៃល់គទថាគ�តុអវបីរាៃជាជបីវិតមាៃឧបសគ្គដបបគៃះ?គៅគពលអ្នកអាៃ

ៃបីន�វទបី22:1អ្នកអា្ៃឹងគូស្ ំណ្ំពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លលបីន�រាៃ

គពបើពរាស់គ�ើេ្បីពិពណ៌នាកាលយា៉ាកុបគៅវ័យគក្មង។បនាទាប់េកសូេអាៃៃបីន�វទបី2

2:2គ�ើយគូស្ ំណ្ំថាគតើអវបីខ្ះដ�លលបីន�រាៃសៃយាថាយា៉ាកុបៃឹងទទួលរាៃ

គោយសា�ដតកា��ងទុកខេគវទនា�បស់ោត់គនាះ។អត្ថៃ័យេួយនៃពាក្យឧទ្ទិសគឺ

ជាកា�ដញកគ្ញឬគ្វើឲ្យប�ិសុទ្ធ។លបីន�ហាក�់ូ្ជាកំពុងសៃយាជាេួយ

យា៉ាកុបថាពពះអមាចាស់ៃឹងគ្វើឲ្យកា�សាកល្ង�បស់យា៉ាកុបកាលាយគៅជា

ពបគយាជៃ៍�៏្ ំបំផុត�ល់គលាក។

លបីន�រាៃបគពងៀៃយា៉ាកុបអំពបីភាពចាំរា្់នៃកា�ធាលាក់�បស់គលាកអ័ោេៃិង

គស្ក្តបីពតវូកា��បស់គយើង្ ំគពាះ�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្គៅក្ននុងដផៃកា�នៃ

ពពះវ�បិតាសួគ៌។គលាក្ ង់ឲ្យយា៉ាកុប�ឹងថាកា�ធាលាក់ៃិង�គ្វាយ្ួៃគ្វើឲ្យ

គយើងអា្អៃុវត្តសិទ្ធិគពជើសគ�ើស�បស់គយើងគ�ើេ្បីគយើងអា្លូតលាស់គ�ើយ�ីក

្គពេើៃ�ល់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ ្្ច។សូេអាៃៃបីន�វទបី22:15–18គ�ើយ

ស�គស�្ គេ្ើយខ្បីៗ សពមាប់សំណ�ួខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃអវបីខ្ះ�ល់គលាកអ័ោេៃិងនាងគអវា៉គៅក្ននុងសួៃ្បា�

គអដ�ៃដ�លអៃុញ្ញាតឲ្យពួកគគគពបើពរាស់សិទ្ធិគពជើសគ�ើស�បស់ពួកគគ?(សូេ

គេើលៃបីន�វទបី22:15–16)។ 



• គតើសាតាំងកំពុងដសវង�កអវបីគៅក្ននុងសួៃ្បា�គអដ�ៃ?(សូេគេើលៃបីន�វទបី2

2:17–18)។គតើអ្នកគ�ើញថាសាតាំងកំពុងពយាយាេគ្វើតាេគោលបំណង

�ូ្ោនាគនាះយា៉ាង�ូ្គេ្្ដ��នាគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះ? 
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1. �រូមគរូ�តារាងខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។�រូម្ ិនិត្យសមើលនពីន�វទពី22:1925ស�ើយរក្សមើល

លទ្ផលអវពីខ្រះនរឹងសក្ើតស�ើងសបើ�ិនសលាក្អ័ដាមនិងនាងសអវា៉មិនបានទទួលទានណផ្

ណែលហាមឃ្ត់ស�ើយធាលក្់ចុរះណ្មទាំងលទ្ផលទាំងឡាយណែលសក្ើតស�ើងសដាយសារ

ការធាលក្់។

បរើសិេបលាក្អ័ោមេិងនាងបអវ៉ា

មិេរាេធ្លាក់្(េីថេទ្ី22:22–23)

បោយសារបលាក្អ័ោមេិងនាងបអវ៉ា

រាេធ្លាក្់(េីថេទ្ី22:19–20,25)

បនាទាប់ពបីប្្ចប់តារាងគៃះគ�ើយសូេពិចា�ណ្ថាគ�តុអវបីការធ្លាក់រប្់រលាក

អ័ោ្និងនាងរអវ៉គឺជាសផ្ក្ ួយែ៏ចាំរាច់ននសផនការ្ ុភ្ង្គលរប្់ត្រះវរបិតា

្ួគ៌។

2. ឧបរាថ្រានមិត្្ត ក្្ដិរានាក្់ពបាប់អ្នក្ថ្សលាក្អ័ដាមនិងនាងសអវា៉

បានពបព្រឹត្តខុ�សដាយការទទួលទានណផ្ណែលហាមឃ្ត់។សដាយ

ការសពបើពបា�់នរូវអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនសៅក្្ននុងនពីន�វទពី22:19–25�រូម�រស�រ

ក្ថ្ខែ្ឌមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរប�់អ្នក្សដាយ្ ន្យល់្ ពី

មរូលស�តុណែលការធាលក្់ចាំបាច់ចសំោរះណផនការរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌�ពរាប់ស�ចក្្តពី

�សង្ង្ររះរប�់សយើង។

ខណៈដ�លកា�ធាលាក់�បស់

គលាកអ័ោេៃិងនាងគអវា៉

រាៃគបើកផ្ទូវសពមាប់កា��ីក្គពេើៃ

�បស់គយើងគនាះវាក៏នាំេក

ៃូវផលវិរាកគផ្សងៗគទៀតផង

ដ��។ពបីេុៃកា�ធាលាក់គៃះគលាកអ័ោេ

ៃិងនាងគអវា៉រាៃគៅក្ននុងវត្តមាៃនៃ

ពពះក្ននុងសួៃ្បា�គអដ�ៃដតបនាទាប់ពបី

ទទួលទាៃដផ្ដ�លហាេឃ្ត់គ�ើយ

គនាះពួកគគពតូវចាកគ្ញពបីវត្តមាៃ

�បស់ពទង់។

សូេអាៃៃបីន�វទបី22:5គ�ើយ

�កគេើលឃ្លាដ�ល្ ង្អនុលបគ្ហាញ

ពបីកា�ដបកគ្ញពបីពពះ�បស់

គលាកអ័ោេៃិងនាងគអវា៉គពកាយ

ពបីកា�ធាលាក់។«ពកិត្យវៃិ័យខាងសា្់

្េ»សំគៅគលើពកិត្យវិៃ័យខាង

�ូបកាយដ�លគកើតមាៃគ�ើងជា

លទ្ធផលនៃកា�ធាលាក់។�ូគ្្នះកា�«កាត់គ្ញ»គយាងគៅតាេ«ពកិត្យវិៃ័យខាង

សា្់្េ»សំគៅគលើសាថាៃភាពខាងសបីល្េ៌គៅគលើដផៃ�បីដ�លគយើងមាៃក្ននុង

នាេជាកូៃគៅនៃគលាកអោ័េៃិងនាងគអវា៉។គោយសា�ដតពកិត្យវិៃ័យទាំងគៃះ

គយើងពតូវរាៃដបកគ្ញខាង�ូបកាយពបីវត្តមាៃនៃពពះគ�ើយទទួលកា�គសាកគៅ

កា�ឈឺចាប់ទុកខេគវទនាៃិងគស្ក្តបីសាលាប់ខាង�ូបកាយ។កា�«កាត់គ្ញ»គយាង

គៅតាេ«ពកិត្យវិៃ័យខាងវិញ្ញាណ»សំគៅគលើកា�ដបកគ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះ

គោយសា�ដតអំគពើរាប�បស់គយើង។

អ្នក្នរឹងពតរូវបានស�្នើឲ្យ្ ន្យល់្ ពីជសំនឿ

រប�់អ្នក្និងការបសពងៀនទាំងឡាយ

អំ្ពីែំែរឹងល្អស្ញមួយជពីវិតអ្នក្—ជា

អ្នក្ផ្ស្វផសាយសា�នារានាក់្សៅក្្ននុង

ការសៅបសពមើក្្ននុងសា�នាចពក្ឬសៅ

កាន់ពគួសារមិត្ត្ក្្តិនិងមន�ុ្ស

ណែលសារល់។សៅស្លអ្នក្អនុវត្ត

ការ្ ន្យល់អំ្ ពីែំែរឹងល្អសដាយ

�រស�រជាលាយលក្ខេែ៍អក្្សរវា

ជាការល្អពប�ិនសបើអ្នក្គិតថ្អ្នក្

កំ្្ុងណត�រស�រ�ពរាប់មន�ុ្សជាក្់

លាក្់រានាក្់សនារះ។ការែ៍សនរះនរឹងជួយ

អ្នក្សផ្តាតសលើកាគរូ�បញ្ជាក្់្ពីសារលិខិត

ននែំែរឹងល្អ�ពរាប់មនុ�្សរានាក់្

សនារះ។

អនុវតតការ្ ន្យល់អំ្ ពី

ស�ចកតពី្ ិតននែំណឹងល្

សូេស្ជងឹគិតពបី�គបៀបដ�លអ្នកធាលាប់ជួបៃឹងផលវរិាកនៃកា�ធាលាក់ទាំងគៃះគោយ

ស្ជឹងគិតៃូវសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើទុកខេគវទនាកា�ឈឺចាប់ៃិងកា�គសាកគៅអវបីខ្ះដ�លអ្នកធាលាប់មាៃគៅក្ននុង

ជបីវិតគៃះ?

• គតើជៃដ�លរាៃសាលាប់រាត់គៅដ�លអ្នករាៃសារល់គនាះគឺជាៃ�ណ្?គតើ

កា�សាលាប់�បស់េៃុស្សមានាក់គៃះរាៃជះឥទ្ធិពលគលើអ្នកយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

• គតើអ្នកធាលាប់មាៃអា�េ្មណ៍ថាអ្នករាៃដបកគ្ញខាងវិញ្ញាណពបី

ពពះគៅគពលណ្ដ��?

គៅគពលអ្នកអាៃៃបីន�វទបី22:6–10អ្នកគួ�គូស្ ំណំ្ពាក្យឬឃ្លាសំខាៃ់ៗដ�ល

បគ្ហាញថាតា្រយៈែគ្វាយធួនរនារះត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រតរា្រលារះរយើង្ តីផលនន

ការធ្លាក់រេើយតបទានការរតរា្រលារះ្ តីអំរ ើ្រាបរប្់រយើង។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី2

2:9–10ពាក្យថាការអងវរជំនួសមាៃៃ័យថាគ្វើអវបីេួយគ�ើេ្បីជាពបគយាជៃ៍�ល់អ្នក

�នទ។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី22:25

ខណៈដ�លលបីន�កំពុងបគពងៀៃយា៉ាកុបអំពបីកា�ធាលាក់នៃគលាកអ័ោេៃិងភាពផ្នុយ

ដ�លគយើងមាៃគៅក្ននុងជបីវិត�ដេងសាលាប់គនាះគលាករាៃសង្កត់្ ងៃៃ់ពបីលទ្ធផល

វិជជមាៃទាំងឡាយនៃកា�ធាលាក់សពមាប់េៃុស្សគលាកទាំងអស់។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សៅក្្ននុងអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនអំ្ ពីការធាលក្់សតើការធាលក្់សនរះបាននាំស�ចក្្តពីអំែរែល់

មនុ�្សសលាក្តាមរសបៀបណា?

ខ. សតើអ្នក្ធាលប់រានស�ចក្្ដពីអំសណាយសដាយសារណតលទ្ផលវិជ្រានននការ

ធាលក្់សៅស្លណាណែរ?

េីថេ្ទី22:11–18,26–30

លនី�បមពងៀនអុំពីសិ�្ធិមពជើសម�ើសនិងល�្ធែលទាុំងឡាយននជមពេើស�បស់

មយើង

សូេគិតអំពបីជគពេើសសំខាៃ់េួយដ�លអ្នកពតូវគ្វើនាគពល្ ្មបីៗគៃះៃិងលទ្ធផល

�យៈគពលដវងដ�លអា្គកើតមាៃតាេ�យៈជគពេើសគនាះ។លបីន�រាៃបគពងៀៃ

ពបជាជៃ�បស់គលាកអំពបីសា�ៈសំខាៃ់�៏្េ្ងនៃសិទ្ធិគពជើសគ�ើសគៅក្ននុងដផៃកា�

នៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌។គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យយល់ថា្ួករយើងមាន

្ិ្រ្ធិររើ្យកឥ្សេរភា្និងជិវិ្រែ៏រៅអ្់កល្ជានិច្ចឬការជាប់�ុំឃាំងនិង

ការសាលាប់(សូេគេើលៃបីន�វទបី22:27)សេូបំគពញសកេ្មភាពខាងគពកាេ។

4. �រូម�រស�រស�ចក្្ដពីណ្្ងខាងសពកាមណែលបានែក្ព�ង់សចញ្ពី

ក្រូនស�ៀវសៅមដើេ្ីករាលាុំងននយុវជន([ក្រូនស�ៀវសៅឆ្នាំ2011]ទំ្័រ2–3)

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។បនាទាប់មក្សៅស្លអ្នក្អាន

ខនពីមួយៗសៅក្្ននុងនពីន�វទពី22:11–18,26–29�រូមឈប់មួយណ្្តស�ើយ�រស�រសលខ

ខគម្ពីរសនារះសៅបនាទាប់្ ពីស�ចក្្តពីណ្្ងសនារះឬស�ចក្្តពីណ្្ងទាំងឡាយណែលអ្នក្គិតថ្ពតរូវគានា

នរឹងខគម្ពីរសនារះ។សលខខគម្ពីរនពីមួយៗគួរណតពតរូវបាន�រស�របនាទាប់្ពីស�ចក្្តពីណ្្ងមួយ

។ស�ចក្្តពីណ្្ងមួយអាចអនុវត្តចសំោរះខគម្ពីរសលើ�្ពីមួយស�ើយខគម្ពីរមួយក្៏អាចទាក្់ទង

សៅនរឹងស�ចក្្តពីណ្្ងសលើ�្ ពីមួយណែរ។ជាឧទា�រែ៍មួយខគម្ពីរមួយពតរូវបាន�រស�រ

�ពរាប់ស�ចក្្តពីណ្្ងទពីមួយ—ស�ចក្្តពី្ ិតមួយណែលលពីន�បានសពងៀនសៅក្្ននុងនពីន�វទពី2

2:16គឺថ្សយើងពតរូវបានពបទានឲ្យនរូវ�មតថែភា្សែើម្ពីពបព្រឹត្ត�ពរាប់ខ្លួនសយើងផ្ទាល់។

ក្. «ព្រះវរបិតា�ួគ៌បានពបទានែល់អ្នក្នរូវ�ិទ្សពជើ�សរើ�ជា�មតថែភា្សែើម ព្ី

សពជើ�សរើ�ពតរូវ្ ពីខ�ុនិងសែើម ព្ីអនុវត្តសដាយខ្លួនអ្នក្ផ្ទាល់»។នពីន�វទពី22:16
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ខ. «ខែៈណែលសៅសលើណផនែពីសនរះអ្នក្គឺក្ំ្ុងណតបង្ហាញ្ �្តនុតាងឲ្យស�ើញថ្ពប�ិន

សបើអ្នក្នរឹងសពបើ�ិទ្សពជើ�សរើ�រប�់អ្នក្សែើម ព្ីបង្ហាញស�ចក្្តពីព�ឡាញ់រប�់អ្នក្ែល់ព្រះ

សដាយការសគារ្តាមព្រះបញ្ញត្តិទាំងឡាយរប�់ពទង់»។

គ. «ខែៈស្លណែលអ្នក្រានស�រីភា្សែើម ព្ីសពជើ�សរើ�ទសងវើរប�់អ្នក្សនារះអ្នក្្ ុំរាន

ស�រីភា្សែើម្ពីសពជើ�សរើ�លទ្ផលសទ»។

ឃ.«ជសពមើ�...ពបក្បសដាយអំស ើ្បាប្ នយាការរីក្ចសពមើនរប�់អ្នក្និងែរឹក្នាំសៅ

រក្ការឈឺចិត្តនិងទុក្ខេសវទនា»។

ង. «ការសពជើ�សរើ�ែ៏�ុចរិតនាំសៅរក្�ុ្មង្គលណែលគាមនទពីបញ្ចប់និងជពីវិត

អ�់ក្ល្ជានិច្ច»។

សូេអាៃៃបីន�វទបី22:26–27។គតើអវបីខ្ះគៅដ�លអ្នកមាៃគស�ីភាពគ�ើេ្បី

គពជើសគ�ើស?សូេអាៃៃបីន�វទបី22:28គ�ើយគូស្ ំណ្ំអវបីគផ្សងគទៀតដ�លពពះ

រាៃពបទាៃ�ល់អ្នកគ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យ«គពជើសគ�ើសជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច»។

សូេស្ជងឹគិតពបីជគពេើសទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគ្វើគៅក្ននុងជបីវិតអ្នកដ�ល

បគ្ហាញថាអ្នករាៃគពជើសគ�ើសជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី22:27

សូេទគៃ្ញៃបីន�វទបី22:27ជា្ ំគណះ្ំណ្ៃខគេ្បី�េួយ។សូេអាៃខគេ្បី�គៃះ

ជាគព្ើៃសា�គ�ើយបនាទាប់េកបិទពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើយគពបើពរាស់អក្ស�គ�ើេគគ

នៃពាក្យៃបីេួយៗក្ននុងខគេ្បី�គៃះដ�លមាៃរាយគៅខាងគពកាេគៃះគ�ើេ្បីពយាយាេ

សូពតវាឲ្យខ្លួៃឯងសាដាប់ឬឲ្យសមាជិកពគសួា�មានាក់សាដាប់។សូេសូពតលំហាត់គៃះ

គ�ើងវិញ��ូត�ល់អ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ថាអ្នកអា្គ្វើវារាៃល្អ។

�.�.�.េ.ល.េ.ស.ស.ត.ស.ឈ.�អ.ស.ស.ត.ប.ផ.�.ព.�.ជ.ក.្.

�.េ.។�.ព.េ.ស.ៃ.�.យ.ឥ.ៃ.ជ.�.ៃ.អ.ក.ជ.ត.�.ព.ជ.អ.ស.ស.�.

្.�.េ.ល.ទ.ឬ.ក.�.យ.ក.ជ.�.�.ៃ.ក.ស.ស.ត.ក.ជ.�.�.ៃ.អ.�.

អ.ត.វ.ព.្.ឲ្យ.េ.ល.ទ.េ.ទ.វ.�.វ.�.។

5. សដាយសពបើណតអក្្សរសែើមសគននោក្្យនពីមួយៗសៅក្្ននុងនពីន�វទពី22:27

ខាងសលើប៉ុសណាណរះ�រូម�រស�រវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។ហាមសបើក្សមើល!

6. �រូម�រស�រចែុំចខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ��ពរាប់ន្ងៃ

សនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី22ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី5៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី23
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី23លបីន�រាៃផ្តល់ពាក្យ�ំបូនាមាៃៃិងព�ជ័យគៅកាៃ់យូ៉ដសប

ជាកៃូពបុសគៅ�បស់គលាក។ក្ននុងកា�គ្វើ�ូគចានាះគនាះលបីន�រាៃពរាប់អំពបី

កា�ពយាក��បស់យ៉ដូសបគៅពសុកគអស៊ីព្ដ�លទាក់ទងៃឹងតួនាទបី�បស់អ្នក

គេើល្ុត�៏ជគពេើសមានាក់គឺយូ៉ដសបស្ម៊ី្ជុ្្ញ័�។គៅក្ននុងកា�នាំគ្ញេកៃូវ

ពពះគេ្បី�េ�េៃ។គៅក្ននុងគេគ�ៀៃគៃះអ្នកៃឹងមាៃឱកាសបគង្កើៃៃូវកា�គសងៃើ្ស�គសើ

កាៃ់ដតខាលាំងដ្េគទៀត្ំគពាះពយាកា�ីយ៉ូដសបស៊្មី្ៃិងបគង្កើៃទបីបនាទាល់កាៃ់ដត

�ឹងមាំ្ ំគពាះតួនាទបីដ�លរាៃដតងតាំង�៏គទវភាព�បស់គលាកគៅក្ននុងកា�សាតា�

�ំណឹងល្អគ�ើងវិញ។

េីថេ្ទី23:1–25

លនី�ពបាប់អុំពីកា�ពយាក��បស់យ៉ារូនសបមៅពសកុមអស៊ីព្ទអុំពពីយាកា�ីយ៉ារូនសប

ស្៊ីធ

លបីន�រាៃបៃ្តទូនាមាៃជាគលើក្ ុងគពកាយគៅកាៃ់ពគសួា��បស់គលាកគោយ

បគពងៀៃ�ល់យូ៉ដសបជាកូៃពបុស�បស់គលាកអំពបីបុ�សបបីនាក់គផ្សងគទៀតដ�ល

ពតវូរាៃោក់គ្មាះថាយ៉ូដសបផងដ��។សេូគូសបនាទាត់េួយពបីខគេ្បី�គយាង

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី23គៅយូ៉ដសបឬយ៉ូដសបទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃគៅក្ននុង

ខគេ្បី�គនាះ។

គេគ�ៀៃគៃះៃឹងគផ្តាតគៅគលើកា�ពយាក�ណ�៍បស់យូ៉ដសបគៅពសុកគអសី៊ព្ដ�ល

រាៃពយាក�អំពបីពយាកា�ីយ៉ូដសបស្ម៊ី្—ដ�លរាៃគ្វើគ�ើងពបដ�លជា3,000ឆ្នាំេុៃ

គពលយូ៉ដសបស្ម៊ី្រាៃចាប់កំគណើតេកេ្៉គះ!

1. �រូមចាប់សផ្តើមសធវើបញ្ពីមួយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�្តពី្ ពីព្រឹត្តិការែ៍និងការបសពងៀនទាំងឡាយណែលបំផុ�គំនិតែល់

អ្នក្សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពី្ យាការីយ៉រូណ�ប�្ម៊ធីនិងតួនាទពីរប�់សលាក្ក្្ននុងការសាតារ

ែំែរឹងល្អស�ើងវិញ។អ្នក្នរឹងបណនថែមចំែុចសផ្សងៗសទៀតសៅក្្ននុងបញ្ពីសនរះសៅស្លអ្នក្

រក្ស�ើញ្ ត៌រានបណនថែមសទៀតស្លសរៀនសមសរៀនសនរះែរូសច្នរះ�រូមទុក្ក្ណន្ង�រស�របណនថែម

សទៀត។

សូេអាៃៃបីន�វទបី23:6–8គ�ើយ

�កគេើលពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�ល

យ៉ូដសបគៅពសុកគអសី៊ព្រាៃគពបើគ�ើេ្បី

ពិពណ៌នាអំពបីពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្ៃិង

កា�គ្�ដ�លគលាកៃឹងសគពេ្រាៃ។

សូេបដៃ្ថេពាក្យៃិងឃ្លាគផ្សងគទៀត

អំពបីពយាកា�ីដ�លអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ថា

សំខាៃ់សពមាប់ប្ជបី�បស់អ្នកគៅក្ននុង

គសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសា

ពពះគេ្បី��បស់អ្នក។គៅក្ននុងខគេ្បី�

ទាំងគៃះយូ៉ដសបគៅពសកុគអស៊ីព្រាៃ

ដ្្ងទបីបនាទាល់ថាត្រះអមាចា្់រានរលើក

្យាការីយ៉ូស្ប្្៊មីធរ�ើងរែើ្ ត្ី

1

យ៉រូណ�បសៅព�ុក្

សអ�ី៊្្

2

យ៉រូណ�បក្រូនពបុ�

រប�់លពីន�

3

យ៉រូណ�ប

�៊្មីធ�ី៊ញ្ញ័រ

4

យ៉រូណ�ប

�្ម៊ីធជុញ្ញ័រ

នពីន�វទពី23:3 នពីន�វទពី23:4 នពីន�វទពី23:14 នពីន�វទពី23:15

�រូមសធវើបញ្ពីនានាណែលអាចជួយអ្នក្

សរៀបចំអវពីៗណែលអ្នក្សរៀន្ ពីព្រះគម្ពីរនិង

្ពី្ យាការីទាំងឡាយសែើម ព្ីអ្នក្អាច

ចងចាំវាស�ើយសពតៀមខ្លួនជាសព�ចសែើម ព្ី

ណចក្ចាយជាមួយអ្នក្ែនទនរូវអវពីណែល

អ្នក្បានែរឹងសនារះ។សៅស្លសធវើបញ្ពី

មួយ�រូមដាក់្ចំែងសជើងចបា�់លា�់

និងដាក្់បញ្ចដូលនរូវ្ ័ត៌រានពគប់ពគាន់

សែើម ព្ីឲ្យអ្នក្អាចចងចំា្ ពីសគាលបំែង

ននបញ្ពីសនារះសៅស្លអ្នក្ណ�វងរក្វាសៅ

ស្លសពកាយ។

សធវៃើបញ្ពី
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គពលដ�លបទគេ្បី�ដ្ងថា«ផលនៃគពាះ[�បស់េៃុស្សមានាក់]»គឺកំពុង

សំគៅ�ល់ពូជពង្ស�បស់េៃុស្សមានាក់គនាះ។យូ៉ដសបគៅពសុកគអសី៊ព្រាៃកា�

ពយាក�ណ៍ថាពយាកា�ីយ៉ដូសបស្ម៊ី្ជាពូជពង្សេួយ�បស់គលាកៃឹងនាំពពះគេ្បី�

េ�េៃគ្ញេកគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី23:12ឃ្លាដ�លដ្ងថា«ផលនៃគពាះអ្នក[ពូជពង្ស�បស់យូ៉ដសប

គៅពសុកគអស៊ីព្]ៃឹងស�គស�ទុក»សំគៅគៅគលើកំណតព់តាពពះគេ្បី�ដ�លរាៃ

ស�គស�ទុក—ពពះគេ្បី�េ�េៃ—ដ�លគ្វើគ�ើងគោយពូជពង្ស�បស់យូ៉ដសប(សេូ

គេើលៃបីន�វទបី23:4)។វាពតវូរាៃពយាក�ថាពពះគេ្បី�េ�េៃៃឹង«�ួេគៅជាេួយ

ោនា»ៃឹងពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធជាកំណតព់តា�៏ពិសិ�្ឋេួយដ�លពតូវរាៃស�គស�ទុក

គោយ«ផលនៃគពាះយូោ»។សេូពសាវពជាវគៅក្ននុងៃបីន�វទបី23:12�កគេើលឃ្លា

ទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាអំពបីឥទ្ធិពលដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃៃិងពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធ

ៃឹងមាៃេកគលើពិភពគលាកគៃះគៅគពលពពះគេ្បី�ទាំងពបី�គៃះ�ួេោនាដតេួយ។

យ៉ូដសបគៅពសុកគអសី៊ព្ករ៏ាៃពយាក�ផងដ��ថាពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្ៃឹងមាៃ

តួនាទបី�៏សំខាៃ់េួយគៅក្ននុងដផៃកា��បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌ក្ននុងកា�«នាំពបជាជៃខ្នុំ

គៅកាៃ់គស្ក្តបីសគ្គ្រះ»(ៃបីន�វទបី23:15)។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សែើម្ពីជួយអ្នក្្ ពងពីក្ការែរឹងគុែចំសោរះតួនាទពីរប�់

យ៉រូណ�ប�្ម៊ីធសៅក្្ននុងណផនការននស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌៖

ក្. សតើឧទា�រែ៍មួយចំនួនអំ្ពីស�ចក្្តពី�ញ្ញា�ិទ្ិអំណាចឬ្ិធពីបរ�ិុទ្នានាណែល

ពតរូវបានសាតារស�ើងវិញតាមរយៈ្ យាការីយ៉រូណ�ប�្ម៊ីធណែលអាចជួយនាំមក្នរូវ

ស�ចក្្ដពី�សង្ង្ររះែល់មនុ�្សទរូសៅសនារះរានអវពីខ្រះ?

ខ. សតើ្ រជ័យទាំងសនរះបានសធវើឲ្យរានភា្ខ�ុគានាយ៉ាងណាសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្?

សូេ�កគេើលពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយណ្ដ�លពិពណ៌នាពបីពយាកា�ីយូ៉ដសប

ស្ម៊ី្គៅក្ននុងៃបីន�វទបី23:24គ�ើយបដៃ្ថេពាក្យឬឃ្លាទាំងគនាះគៅក្ននុងប្ជបីក្ននុង

គសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។គៅគពលអ្នកអាៃកា��កពសង់

ខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃ�្គ��ុៃប៊ី�ុិងគ្បីសូេបដៃ្ថេគៅក្ននុងប្ជបី�បស់អ្នកៃូវ

កា�បគពងៀៃណ្េួយបដៃ្ថេគទៀតស្តបីពបីពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្ដ�លបញ្ជាក់ថា

គលាកគឺជា«ឧបក�ណ៍េួយគៅក្ននុងពពះ�ស្នៃពពះ»៖

«សូេអៃុញ្ញាតឲ្យខ្នុំពរាប់គ្មាះេួយ្ ំៃួៃស្តបីពបីគោលលទ្ធិៃិងកា�អៃុវត្ត

ទាំងឡាយដ�លដញកគយើងគ្ញពបីពពះវិហា��នទគទៀតទាំងអស់ៃិងអវបីៗទាំងអស់

ដ�លេកតាេ�យៈវិវ�ណៈគៅកាៃ់ពយាកា�ី�៏វ័យគក្មង[យូ៉ដសបស្ម៊ី្]។...

«ជាកា�ពិតណ្ស់គ�ឿង�ំបូងគឺជាកា�សដេ្តងឲ្យគ�ើញនៃ�ូបអង្គពពះៃិង

ពពះរាជបុពតាជាទបីពសលាញ់�បស់ពទង់ជាពពះអមាចាស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្�៏មាៃ

ពពះជៃ្ម�ស់។...

«្ំគណះ�ឹងអំពបីពពះអាទិគទពគៃះដ�លរាៃលាក់ទុកពបីពិភពគលាកគៃះអស់ជា

គព្ើៃសតវត្ស�៍េកគ�ើយវាគឺជាគ�ឿង�៏អសាចា�្យនពកដលងគលើក�ំបូងដ�លពពះរាៃ

គបើកសដេ្តង�ល់អ្នកបគពេើ�៏ជគពេើស�បស់ពទង់។...

«ពពះគេ្បី�េ�េៃរាៃនាេំកគោយអំគណ្យទាៃៃិងពពះគ្សាតានៃពពះ។...

ជួយនាំ្ កនូវការសាតារែំណចឹងល្អរ�ើងវិញ។គៅគពលអ្នកបៃ្តសិកសាៃបីន�វទបី23

សូេ�កគេើលគស្ក្តបីពិតបដៃ្ថេគទៀតអំពបីពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្ដ�លអា្ពពងឹង

ទបីបនាទាល់�បស់អ្នកអំពបីគបសកកេ្ម�៏គទវភាព�បស់គលាកគ�ើយស�គស�បដៃ្ថេគទៀត

ពបីគស្ក្តបីពិតទាំងគនាះក្ននុងប្ជបី�បស់អ្នក។

គ�ើេ្បីជួយអ្នកយល់កាៃ់ដត្ បាស់ពបីកា�ពយាក�ណ�៍បស់យូ៉ដសបគៅពសុកគអសី៊ព្

សូេកត់្ំណ្ំថាគតើពាក្យអនកធមើលឆុតមាៃស�គស�ប៉នុាមាៃ�ងគៅក្ននុងៃបីន�វទបី2

3:6–7,11,ៃិង14។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គ្វើកា�កត់្ ំណ្ំទុកគៅដគេពពះគេ្បី��បស់អ្នក

ដក្�ៃឹងខគេ្បី�េួយនៃខគេ្បី�ទាំងគៃះថាអ្នកគេើល្ ុតគឺជាេៃុស្សមានាក់ដ�លអា្

�ឹងកា�ណ៍ទាំងឡាយពបីអតបីតកាលប្្ចនុប្ៃ្នៃិងអនាគត(សូេគេើលេ៉ូសាយ

8:13–17)។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី23:7យូ៉ដសបគៅពសកុគអសី៊ព្រាៃដ្្ងថាពពះអមាចាស់រាៃមាៃ

បៃ្ទូលពរាប់គលាកថាយ៉ូដសបស្ម៊ី្ៃឹង«គ្វើកិ្ ្ចកា�េួយ...ដ�លៃឹងគៅជា

ពបគយាជៃ៍�៏្ ំ»្ំគពាះពូជពង្ស�បស់គលាក។សូេពសាវពជាវគៅក្ននុងៃបីន�វទបី2

3:11–15,19–21គោយ�កគេើលថាគតើកិ ្្ចកា�នៃ«ពបគយាជៃ៍�៏្ ំ»អវបីខះ្ដ�ល

ពពះអមាចាស់ៃឹងសគពេ្រាៃតាេ�យៈពយាកា�ីយូ៉ដសប។ឯកសា�ជំៃួយសពមាប់

កា�សិកសាដ�លមាៃសពមាប់អ្នក(កា�សគងខេប�បស់ជំពូកគលខគយាងគស្ក្តបី

ដណនាំ�ល់បទគេ្បី�ទាំងឡាយៃិងអវបីៗ�ូ្ោនាគៃះ)អា្ជួយអ្នកយល់ពបីគស្ក្តបី

ពិសាតា�ជាគព្ើៃដ�លយ៉ូដសបគៅពសុកគអស៊ីព្រាៃគលើកគ�ើង។គៅគពលអ្នក

�កគ�ើញព័ត៌មាៃ្ ្មបីអំពបីតួនាទបី�បស់ពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្សូេបដៃ្ថេព័ត៌មាៃ្ ្មបី

គនាះគៅក្ននុងប្ជបីគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។
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«គ�ឿងេួយគទៀត[កា��ួេ្ ំដណក�បស់ពយាកា�ីយួ៉ដសបស្ម៊ី្]គឺជាកា�សាតា�គ�ើង

វិញៃូវបពវជិតភាព។...

«វិវ�ណៈ�៏េ�ិមាៃិង�ុងគ�ឿងេួយគទៀតដ�លពតូវរាៃពបទាៃ�ល់ពយាកា�ីគឺជា

ដផៃកា�សពមាប់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�ល់ពគសួា�។...

«ភាពោមាៃគទាស�បស់កូៃគក្មងតូ្ៗគឺជាវិវ�ណៈេួយគទៀតដ�លពពះរាៃពបទាៃ

តាេ�យៈពយាកា�ីយូ៉ដសបដ�លជាឧបក�ណ៍�បស់ពទង់។...

«...គោលលទ្ធិនៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�៏េ�ិមាសពមាប់េៃុស្សសាលាប់គឺមាៃដតក្ននុង

សាសនា្ពកគៃះដតេួយគត់។...

«លកខេណៈ�៏អស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់េៃុស្សពតវូរាៃគបើកសដេ្តង។...

«...មាៃគ�ឿងេួយគទៀតដ�លខ្នុំពតវូដតបញ្ជាក់។គៃះគឺជាគោលកា�ណ៍នៃវិវ�ណៈ

សេ័យទំគៃើប។...

«...ក្ននុង�យៈគពល38ឆ្នាំកៃ្ះនៃជបីវិត�៏ខ្បី�បស់គលាកវារាៃនាំឲ្យ[ពយាកា�ី

យ៉ូដសបស្ម៊ី្]ទទួលរាៃៃូវ្ ំគណះ�ឹងអំគណ្យទាៃនានាៃិងគោលលទ្ធិ

ដ�លពុំអា្គពបៀបផ្ឹេរាៃ»(«The Great Things Which God Has 
Revealed»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2005ទំព�័80–83)។

បនាទាប់ពបីទុក្ក�កេ្មនៃពយាកា�ីយ៉ូដសបស្ម៊ី្ពបធាៃយូ៉ហាៃគ្គលើ�រាៃស�គស�ពបី

អវបីេួយដ�លគពកាយេករាៃកាលាយគៅជាគោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា135។សូេ

អាៃគោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា135:3គ�ើយស្ជងឹគិតពបីអវបីដ�លអ្នករាៃ

គ�ៀៃក្ននុងគេគ�ៀៃគៃះអំពបីតួនាទបី�បស់យ៉ដូសបស្ម៊ី្គៅក្ននុងដផៃកា��បស់ពពះវ�បិតា

សួគ៌គ�ើេ្បីសាតា��ំណឹងល្អគ�ើងវិញ។

3. �រូម�រស�រចសម្ើយមួយចសំោរះ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីឬរានអារម្មែ៍យ៉ាងណាសៅន្ងៃសនរះសៅស្លអ្នក្�ិក្សា

នពីន�វទពី23ណែល្ ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្្ ពី្យាការីយ៉រូណ�ប�្ម៊ធី?

ខ. សតើយ៉រូណ�ប�្ម៊ធីបានសធវើបសពងៀនឬសាតារស�ើងវិញនរូវអវពីខ្រះណែលអ្នក្រានអារម្មែ៍

ថ្«ជាពបសយជន៍ែ៏ធំ»(នពីន�វទពី23:7)�ពរាប់អ្នក្?

សូេដសវង�កវិ្បីគ�ើេ្បីដ្កចាយសកខេបីភាព�បស់អ្នកអំពបីពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្

ជាេួយេិត្តភក្តិៃិងពគសួា��បស់អ្នកពបកបគោយកា�អ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បីជួយពួកគគ

�ឹងគ�ឿងដ�លមាៃពបគយាជៃ៍ជាគព្ើៃដ�លពតូវរាៃសាតា�គ�ើងវិញតាេ�យៈ

គលាក។

4. �រូម�រស�រចែុំចខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសានីន�្វ�ី23ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី6៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី24–5
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី24អ្នកៃឹងអាៃពបី�គបៀបដ�លលបីន�រាៃគៅកូៃគៅ�បស់គលាក

ឲ្យជួបជុំោនាគ�ើេ្បីផ្តល់កា�ទូនាមាៃៃិងព�ជ័យ្ ុងគពកាយ�បស់គលាកពបីេុៃគលាក

សាលាប់។បនាទាប់ពបីកា�សាលាប់�បស់លបីន�គនាះគលេិៃៃិងគលេយួលរាៃខឹង

ជាេួយៃបីន�វគោយសា�ដតកា�គពបៀៃពបគៅពួកគគអំពបី«គស្ក្តបីោស់គតឿៃ�បស់

ពពះអមាចាស់»(សូេគេើលៃបីន�វទបី24:13–14)។គោយពពួយរា�េ្ភពបីអាកប្កិ�ិយា

ៃិងសកេ្មភាព�បស់បងៗគលាកៃិងគោយភាពទៃ់គខសាយៃិងអំគពើរាបខ្លួៃ

គលាកផងគនាះៃបីន�វរាៃកត់ពតាទុកៃូវអា�េ្មណ៍�បស់គលាកជាពាក្យគព្ៃ៍

ដ�លផុសគ្ញពបី្ិត្តៃិងដបបជាកំណ្ព្យ(សេូគេើលៃបីន�វទបី24:15–35)។�ូ្

ដ�លមាៃកត់ពតាទុកគៅក្ននុងៃបីន�វទបី25ពពះអមាចាស់រាៃពពមាៃៃបីន�វៃិងអ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លោំពទគលាកឲ្យគភៀសខ្លួៃគ្ញពបីគលេិៃគលេយួលៃិងពួក

កូៃពបុស�បស់អ៊ីសមា៉ាដអល។បនាទាប់ពបីកា�ដបកគ្ញគៃះគនាះសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃ
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�ស់គៅក្ននុងគស្ក្បីសុ្�ិតៃិងសុភេង្គលខណៈដ�លអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�ល

គៅជាេួយៃឹងគលេិៃៃិងគលេយួលរាៃផ្ដា្់ខ្លួៃពួកគគខាងវិញ្ញាណគ្ញពបី

ពពះអមាចាស់។ភក្តបីភាព�បស់ៃបីន�វ្ំគពាះពពះអមាចាស់រាៃពពងឹងគលាកឲ្យយកឈ្នះ

គលើអំគពើរាបៃិងកា�រាក់ទឹក្ិត្ត។បនាទាប់េកៃបីន�វរាៃកតព់តាទុកពបី

�គបៀបដ�លគលាកៃិងពបជាជៃ�បស់គលាក«រាៃ�ស់គៅតាេ�គបៀបនៃ

សុភេង្គល»(ៃបីន�វទបី25:27)។

េីថេ្ទី24:3–11

លនី��រូោមាននិងឲ្យព�ដល់ពគួស្��បស់មោក

សូេគិត�ល់គពលេួយដ�លអ្នកទទួល�ំបូនាមាៃឬកា�ដណនាំពបីឪពុកមាតាយឬអ្នក

�ឹកនាំ�បស់អ្នក។គតើអ្នករាៃគ្វើតាេកា�ដណនាំគនាះដ��ឬគទ?គតើគ�តុអវបីរាៃជា

អ្នកគ្វើតាេឬេិៃគ្វើតាេកាដណនាំគនាះ?គតើអ្នកមាៃកា�គសាកសាតាយដ��ឬគទ?

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី24:1–11ៃបីន�វរាៃកតព់តាទុក�ំទូនាមាៃៃិងព�ជ័យ្ ុងគពកាយ�បស់

លបីន�សពមាប់ពគួសា��បស់គលាក។សូេអាៃៃបីន�វទបី24:4–5គ�ើយ�កគេើល

�ំបនូាមាៃដ�លលបីន�រាៃផុ្ល់�ល់កៃូគៅ�បស់គលាកគ�ើយដ�លវាក៏អា្អៃុវត្ត

្ំគពាះអ្នកផងដ��។គតើឪពុកមាតាយសមាជិកពគួសា�ឬអ្នក�ឹកនាំ�បស់អ្នកធាលាប់

ផ្តល់�ំបូនាមាៃពសគ�ៀងោនាគៃះ�ល់អ្នកដ��ឬគទ?

1. �រូមសធវើបញ្ពីមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�្តពី្ពី្ រជ័យទាំងឡាយណែលបានសក្ើតរានក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្មក្្ពី

ការសាតាប់តាមែំបរូនាមនរប�់អ្នក្ទាំងឡាយណែលខវល់ខាវាយ្ ពីអ្នក្។សតើ្ រជ័យអវពីខ្រះណែល

បានមក្្ពីការសគារ្ពបតិបត្តិចំសោរះបទបញ្ញត្តិរប�់ព្រះអរាចា�់?

េីថេ្ទី24:12–35

ននី�្វបគ្ហាញកា��ុកចិត្�បស់មោកមលើពពរះអរាចាស់ម�ើយ��ួលស្រល់ភាព

�ន់មខសាយ�បស់មោក

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី24:12–35ៃបីន�វរាៃស�គស�«គ�ឿងទាំងឡាយនៃពពលឹង

[�បស់គលាក]»(ៃបីន�វទបី24:15)។សូេអាៃៃបីន�វទបី24:15–16គ�ើយ�កគេើល

ថាៃបីន�វគពតកអ�្ ំគពាះអវបី។

សូេគិតអំពបីកា�ណ៍�៏ល្អពតឹេពតវូទាំងឡាយដ�លនាំគស្ក្តបីអំណ�អសាចា�្យេក�ល់

អ្នក។សូេបំគពញឃ្លា�ូ្តគៅគៃះជាេួយៃឹង្ គេ្ើយេួយ្ ំៃួៃ៖ពពលឹងខ្នុំ

គពតកអ�្ ំគពាះ 

 .

2. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

ថ្សតើអ្នក្គិតថ្ការសពតក្អរក្្ននុងសរឿងទាំងឡាយរប�់ព្រះអរាចា�់រានន័យ

យ៉ាងណា។

ៃបីន�វរាៃគ�ៀបរាប់ថា«្ិត្ត�បស់[គលាក]�ំពឹងគិត»(ៃបីន�វទបី24:15)ពបី

បទគេ្បី�។កា��ំពឹងគិតមាៃៃ័យថាេិៃពតឹេដតតាំងអា�េ្មណ៍ៃិងគិតយា៉ាង

ពជាលគពរៅអំពបីបទគេ្បី�គនាះគទប៉ុដៃ្តដ្េទាំងគបើក�ួង្ិត្ត�បស់គយើងគ�ើេ្បីទទួល

វិវ�ណៈៃិងកា�យល់�ឹងផងដ��។

ៃបីន�វរាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍ពបីពោនៃ

គស្ក្តបីអំណ��៏អសាចា�្យគៅក្ននុងជបីវិត�បស់

គលាកគទាះយា៉ាងណ្ក៏គលាករាៃជួប

ៃឹងពោលំរាកទាំងឡាយផងដ��។

សូេពត�ប់គៅគេើលៃបីន�វទបី2

4:12–13វិញគ�ើេ្បី�កគេើលឧបសគ្គ�៏

លំរាកនានាដ�លៃបីន�វមាៃគៅពោ

គនាះក្ននុងជបីវិត�បស់គលាក។

សូេអាៃៃបីន�វទបី24:17–18គ�ើយ

ដសវង�កគ�ឿងគផ្សងគទៀតដ�លគ្វើឲ្យ

ៃបីន�វគសាកគៅជាខាលាំង។គៅគពលអ្នក

អាៃសូេ�កសាកា�្ ងចាំអត្ថៃ័យ�ូ្

តគៅគៃះ៖ធវទោមាៃៃ័យថាលំរាក

ឬោមាៃតនេ្។សា្់ឈាមសំគៅគៅ

គលើភាពទៃ់គខសាយគៅក្ននុងសាថាៃភាព�ដេងសាលាប់�បស់គយើង។រំខ្នមាៃៃ័យថា

�៊ុេព័ទ្ធឬោបសង្កត់ពគប់ទបីកដៃ្ងឆ្គៅឬចាំ�ំខាៃ។គបើគទាះជាៃបីន�វមាៃ

អា�េ្មណ៍គសាកគៅ្ ំគពាះអំគពើរាប�បស់គលាកក៏គោយកា�ណ៍គៃះគួ�ដតេិៃ

ពតវូរាៃយល់ខុសថាគលាកមាៃកំ�ុស្ ំគពាះអំគពើ�ំលង្ ំៗណ្េួយគនាះគទ។

សូេពិចា�ណ្ពបីពោេួយគៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នកដ�លអ្នកអា្យល់ពបីអា�េ្មណ៍�បស់

ៃបីន�វ(�ូ្ជាគៅគពលអ្នករាៃរាត់បង់េៃុស្សជាទបីពសឡាញ់អ្នកគផ្សងរាៃ

ខឹងៃឹងអ្នកគពពាះដតអ្នករាៃគ្វើតាេពពះអមាចាស់អ្នករាៃពបឈេេុខៃឹងកា�លំរាក

កា�ខក្ិត្តឬអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍គសាកគៅគោយសា�ដតអំគពើរាបភាពទៃ់គខសាយ

ៃិងកា�ល្លួងទាំងឡាយ�បស់អ្នក)។សូេអាៃៃបីន�វទបី24:19គ�ើយ�កគេើលឃ្លា

ដ�លបគ្ហាញពបីក្តបីសង្ឹេ�បស់ៃបីន�វគបើគទាះមាៃកា�គសាកគៅកគ៏ោយ។គតើអ្នក

គិតថាៃបីន�វ្ ង់មាៃៃ័យយា៉ាងណ្ដ��គៅគពលគលាករាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា

«ខ្នុំសារល់អ្នកដ�លខ្នុំទុក្ិត្ត»?គតើអ្នកអា្ោក់ទបីទុក្ិត្តគលើពពះឲ្យកាៃ់ដតខាលាំង

ដ្េគទៀតគោយ�គបៀបណ្?

វារានពបសយជន៍ខាលំងណា�់ក្្ននុងការ

្ិចារណា្ ពីអតថែន័យននោក្្យនិងឃ្ល

ទាំងឡាយននបទគម្ពីរ។សៅស្ល

អ្នក្ហាត់្ ិចារណាស�ើយបនាទាប់មក្

និយយស�ើងវិញក្្ននុងោក្្យ�ម្ដពីរប�់អ្នក្

ផ្ទាល់នរូវអវពីណែលអ្នក្គិតថ្ជាអតថែន័យ

ននឃ្លក្្ននុងបទគម្ពីរសនារះវាអាចជួយអ្នក្

ទទួលការយល់ែរឹងកាន់ណតសពចើនស�ើង្ ពី

ស�ចក្្តពី្ិតសនារះ។

�ូម្ ិចារណា្ពីពាក្យនិងឃ្លា

ទាំងឡាយននបទគម្ពីរ
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គៅគពលអ្នកបៃ្តកាសិកសា�បស់អ្នកសូេ�កគេើលភស្តនុតាងពបីគោលកា�ណ៍នៃ

�ំណឹងល្អដ�លត្រះគ្ំត្រអ្កទាំងឡាយសែលោក់្រតី្រុកចិ្រ្រប្់្ ួករគរលើ

ត្រង់។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ

�ំែួរទាំងឡាយក្្ននុងតារាងែរូចតសៅសនរះ៖

ខគមី្របយង របរៀរដែលខគម្ីរទាំងបេះ

អេរុវត្ចបំោះេីថេ្

របរៀរដែលខគម្ីរទាំងបេះ

អេរុវត្ចបំោះអ្ក្

នពីន�វទពី2

4:20–25

ក្.សតើព្រះអរាចា�់បាន

ពបទាន្ រែល់នពីន�វ

យ៉ាងែរូចសម្តចកាល

អតពីតកាលសដាយសារ

ណតការដាក់្ទពីទុក្ចិត្ត

រប�់សលាក្សលើ

ពទង់សនារះ?

ខ.សតើព្រះអរាចា�់បាន

ពបទាន្ រែល់អ្នក្យ៉ាង

ែរូចសម្តចណែរសៅស្ល

អ្នក្បានដាក្់ទពីទកុ្ចិត្ត

សលើពទង់?

នពីន�វទពី2

4:26–30

គ.សតើការចងចាំ្ ពី្ រជ័យ

រប�់ពទង់បានជរះ

ឥទ្ិ្លសៅសលើ

បំែងពបាថ្នារប�់

នពីន�វសែើម ព្ីសធវើជាមនុ�្ស

�ុចរិតយ៉ាងណាណែរ?

�.សតើ្ រជ័យរប�់

ព្រះអរាចា�់ជរះ

ឥទ្ិ្លមក្សលើ

បំែងពបាថ្នារប�់

អ្នក្សែើម ព្ីសធវើជាមនុ�្ស

�ុចរិតយ៉ាងណាណែរ?

នពីន�វទពី2

4:31–33

ង.សតើនពីន�វបានអធិសាឋាន

�រូមអវពី?

ច.សតើអ្នក្អាចអនុវត្តខគម្ពីរ

ទាំងសនរះសៅក្្ននុងការ

អធិសាឋានរប�់អ្នក្យ៉ាង

ែរូចសម្តច?

សូេអាៃៃបីន�វទបី24:34–35គ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយណ្ដ�លបគ្ហាញពបី

ទំៃុក្ិត្ត�បស់ៃបីន�វគលើពពះអមាចាស់។

4. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ ពីអវពី

ណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីការ�ិក្សាក្្ននុងនពីន�វទពី24:17–35និងរសបៀបណែលអ្នក្

ចង់បសងកើនការទកុ្ចិត្តរប�់អ្នក្សលើព្រះអរាចា�់។

េីថេ្ទី25:1–8

ពពរះអរាចាស់បានបុំនបកស្សន៍ននី�្វមចញពីស្សន៍មលេិន

គៅគពលអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី25សូេគិត�ល់បញ្ហាៃិងកា�សគពេ្្ិត្តពិរាកៗ

ដ�លអ្នកអា្ៃឹងមាៃឬធាលាប់ជួប�ួ្េកគ�ើយ។គៅក្ននុងជំពូកគៃះៃបីន�វរាៃ

ពៃ្យល់ថាពួកបងពបុស�បស់គលាក«រាៃពយាយាេ្ ង់យកជបីវិតខ្នុំ»(ៃបីន�វទបី2

5:2)។សូេកត់សមារល់ក្ននុងៃបីន�វទបី25:1ៃូវអវបីដ�លៃបីន�វរាៃគ្វើគ�ើេ្បីដសវង�ក

�ំគណ្ះពសាយ្ ំគពាះបញ្ហាគៃះ។បនាទាប់េកសូេគូស្ំណ្ំក្ននុងពពះគេ្បី��បស់

អ្នកៃូវអវបីដ�លពពះអមាចាស់រាៃគ្វើគ�ើេ្បីជួយៃបីន�វក្ននុងៃបីន�វទបី25:5។

ជាលទ្ធផលនៃកា�ពពមាៃគៃះៃបីន�វៃិង«អស់...អ្នកណ្ដ�លគជឿៃូវគស្ក្តបី

ពពមាៃទាំងឡាយៃិងវិវ�ណៈទាំងឡាយ�បស់ពពះ»(ៃបីន�វទបី25:6)រាៃចាក

គ្ញពបីដ�ៃ�បីគក��ំដណល�ំបូង�បស់គគ។ពួកគគរាៃគ្វើ�ំគណើ�«អស់�យៈគពល

ជាគព ើ្ៃន្ងៃ»(ៃបីន�វទបី25:7)គ�ើយតាំងទបីលំគៅគៅកដៃ្ងេួយដ�លពួកគគ

គៅថាៃបីន�វ។បទពិគសា្ៃ៍គៃះបគ្ហាញថា្ុវ្រ្ិភា្រាន្ ក្ តីការរគ្រ្

តប្ិរប្រ្ិតា្វិវរណៈរប្់ត្រះ។

សូេអាៃទបីបនាទាល់�ូ្តគៅគៃះពបីដអលគ�ើ�ផលវី្ៃសុៃនៃពួក្ ិតសិបនាក់៖

«វាេិៃដេៃជាកា�ភាញាក់គផ្អើលគទថាគៅក្ននុងកា�ពបឈេេុខៃឹងអំគពើអាពកក់ៃិងកា�

ល្លួង�៏ខាលាំងេ�ិមាគនាះគឺពពះអមាចាស់ពុំទុកគយើងគចាលឲ្យដសវង�កផ្ទូវដតមានាក់ឯង

គនាះគទ។តាេពិតគៅមាៃកា��ឹកនាំគលើសពបីតពេវូកា�គៅគទៀតសពមាប់គយើងពគប់

ោនាគបើសិៃគយើងៃឹងសាតាប់តាេ។អ្នករាៃទទួលអំគណ្យទាៃនៃពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធគ�ើេ្បី�ឹកនាំៃិងបំផុសគៃំិតអ្នក។អ្នកមាៃពពះគេ្បី�ឪពុកមាតាយ

ពួកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកៃិងពគូបគពងៀៃ។អ្នកក៏មាៃពាក្យសេ្បី�បស់ពួកពយាកា�ី

អ្នកគេើល្ុតៃិងអ្នកទទួលវិវ�ណៈដ�ល�ស់គៅក្ននុងសេ័យ�បស់គយើងគៃះ។មាៃ

កា��ឹកនាំៃិងកា�ដណនាំជាគព្ើៃដ�លអ្នកៃឹងេិៃអា្ពបពពឹត្តក�ំុស្ ំៗគៅក្ននុង

ជបីវិត�បស់អ្នករាៃគនាះគទលុះពតាដតអ្នកពពគងើយកគៃ្តើយៃឹងកា��ឹកនាំដ�ល

អ្នកទទួលគនាះ»(«The Blessings of General Conference»

Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2005ទំព័�51)។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ការព្រានមួយណែលអ្នក្បានទទួល្ ពីព្រះអរាចា�់្យាការីរប�់ពទង់ឬ្ួក្អ្នក្

ែរឹក្នាំសា�នាចពក្ែនទសទៀត។សតើអ្នក្នរឹងសធវើអវពីខ្រះសែើម្ពីសធវើតាមការព្រានសនារះ?សតើការ

សាដាប់តាមការព្រានសនារះបានជួយអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តចសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្ស�ើយសតើ

ការព្រានសនារះនរឹងជួយអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តចសៅស្លអនាគត?

េីថេ្ទី25:9–18,26–27

ពួកស្សន៍នីន�្វ�ស់មៅតាេ�មបៀបននសុភេង្គល

បនាទាប់ពបីគ�ៀបរាប់ពបីកាលៈគទសៈគផ្សងៗដ�លនាំឲ្យមាៃកា�ដបករាក់ោនាក្ននុងពគួសា�

�បស់លបីន�គនាះៃបីន�វរាៃពិពណ៌នាពបីជបីវិត�សគ់ៅក្ននុង្ ំគណ្េ«ពបជាជៃ

ៃបីន�វ»(ៃបីន�វទបី25:9)។សូេអាៃៃបីន�វទបី25:27គ�ើយគូស្ ំណំ្ឃ្លាដ�ល

បគ្ហាញពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃ�ស់គៅ។គតើអ្នកគិតថាពាក្យថា�ស់

គៅ«តាេ�គបៀបនៃសុភេង្គល»មាៃៃ័យ�ូ្គេ្ត្?
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6. �រូមអាននពីន�វទពី25:10–18,26សដាយយក្ចិត្តទកុ្ដាក្់ស�ើយគរូ�

ចំណាំសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវអវពីណែល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានរានឬបាន

សធវើណែលរួមចំណែក្ែល់ការសធវើឲ្យរាន�ុ្មង្គលរប�់្ ួក្សគ។�រូមសពជើ�សរើ�សរឿងមួយ

ននសរឿងទាំងសនរះស�ើយ�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

្ពីរសបៀបណែល�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្កិ្រយិសនារះបានជួយែល់�ុ្មង្គល

អ្នក្។ឧទា�រែ៍សបើ�ិនអ្នក្បានសពជើ�សរើ�ការ្ិតមួយណែល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបាន

សាងព្រះវិហារបរ�ិុទ្មួយ(�រូមសមើលនពីន�វទពី25:16)សនារះអ្នក្អាច�រស�រ្ ពីរសបៀប

ណែលព្រះវិហារបរិ�ុទ្បាននាំ�ុ្មង្គលកានណ់តខាលំងមក្ែល់អ្នក្ឬពគួសាររប�់អ្នក្។

សកេ្មភាពៃិងអាកប្កិ�ិយាទាំងឡាយដ�លអ្នក�កគ�ើញគឺជាដផ្នកេួយនៃ

កា��ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្។អ្នកគ�ួស�គស�គោលកា�ណ៍

�ូ្តគៅគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�ៃឹងៃបីន�វទបី25:27៖រៅរ្លែំណចឹងល្អ

ននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្កាលាយជាររបៀបសែលរយើងរ្់រៅរនារះរយើងមាន្ ុភ្ង្គល

កាន់ស្ររតចើន។គៃះគឺជាកា�ពិតសពមាប់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគបើគទាះជាក្ននុងអំ�នុង

គពល�៏លំរាកបំផុតេួយក៏គោយ។សូេពិៃិត្យគេើលពបីជបីវិតអ្នកគ�ើយកំណត់

អវបីេួយដ�លអ្នកៃឹងគ្វើគ�ើេ្បី�ស់គៅតាេ�គបៀបនៃសុភេង្គលឲ្យរាៃកាៃ់ដត

គពញគលញដ្េគទៀត។សូេស�គស�ក្ននុងកំណត់គ�តុផ្ទាល់ខ្លួៃឬក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក។គោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃសិកសាគៅន្ងៃគៃះនាំគៅ�ក

សុភេង្គល។

7. �រូម�រស�រចែុំចខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី24–5ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី6៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី26–8
បសចក្្ីបផ្ើម

ដផ្នក�ំបូងនៃប្ជបី�បស់ៃបីន�វស្តបីពបីគទសៃកថាដ�លពតវូរាៃបគពងៀៃគោយយា៉ាកុប

ជាប្អទូៃពបុសគលាកមាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី26–8។(ដផ្នកទបីពបី�នៃគទសៃកថា�បស់

យា៉ាកុបមាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី29–10)។យា៉ាកុបរាៃពយាក�ថាចាប់តាំងពបីគពល

ដ�លលបីន�វរាៃចាកគ្ញពបីទបីពកុងគយ�ូ៉សា�ិេគនាះពួកសាសៃ៍យូោពតវូរាៃ

ជាប់�ុំឃ្ំងគ�ើយពតូវខាចាតខ់ាចាយគោយសា�ដតអំគពើទុ្្ច�ិត�បស់ពួកគគ។គទាះ

ជាយា៉ាងណ្គោយមាៃគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្គនាះពពះអមាចាស់ពទង់ៃឹងពបេូល

ពួកសាសៃ៍យូោឲ្យពត�ប់េកកាៃ់ទបីពកុងគយ�៉ូសា�ិេវិញ។យា៉ាកុបក៏រាៃ

ពយាក�ផងដ��ថាពួកសាសៃ៍យូោៃឹងខាចាតព់ពាត់ជាគលើកទបីពបី�បនាទាប់ពបីពួកគគ

ប�ិគស្ពពះអង្គសគ្គ្រះអ�ំនុងគពលនៃកា�គ្�បគពេើ�បស់ពទង់គៅក្ននុងជបីវិត

�ដេងសាលាប់គ�ើយពពះអមាចាស់ៃឹងបគ្ហាញគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្គ�ើយៃឹងពបេូល

ពួកគគេ្តងគទៀតគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយគៅគពលពួកគគទទួលរាៃកា�គ្ះ�ឹងអំពបីពពះអង្គ

សគ្គ្រះ។គលើសពបីគៃះគទៀតយា៉ាកុបរាៃ�កពសង់កា�ពយាក��បស់គអសាយដ�ល

បគ្ហាញពបីភក្តបីភាព�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ្ ំគពាះរាពស្តនៃគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពទង់

គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�បស់ពទង់ៃិងភាពេ�ិមានៃគស្ក្តបីសៃយា�បស់ពទង់្ ំគពាះ

ពួកអ្នកគសាមាះពតង់។

េីថេ្ទី26

យ៉ាកុបពយាក�ពីកា�ខ្ចាត់ពរាត់និងកា�ពបេរូលែ្ញុំននស្សន៍អ៊ីពស្នអល

គតើអ្នកៃឹងគ្វើដបបណ្គបើសិៃេៃុស្សដ�លអ្នកពសឡាញ់រាៃពបពពឹត្តិេិៃល្អ

្ំគពាះអ្នក?្ុះគបើសិៃពួកគគបគ្ហាញតាេសកេ្មភាពឬអាកប្កិ�ិយា�បស់ពួកគគ

ថាទំនាក់ទៃំង�បស់អ្នកគឺដលងមាៃសា�ៈសំខាៃ់្ ំគពាះពួកគគគទៀតគ�ើយ?សូេ

ស្ជឹងគិតគបើសិៃអ្នកធាលាប់ពបពពតឹ្តដបបគៃះ្ ំគពាះពពះអមាចាស់។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី2

6–8យា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃពបី�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់គ្្ើយតប្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយ

ណ្ដ�លដប�គ្ញឆ្ងាយពបីពទង់គោយអាកប្កិ�ិយាៃិងសកេ្មភាព�បស់

ពួកគគ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី26:3–5;9:1,3គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុទាំងឡាយដ�លយា៉ាកុប

ផ្តល់គទសៃកថាគៃះ។

គៅគពលអ្នកសិកសាគៅន្ងៃគៃះសូេ

�កគេើលកា�បគពងៀៃ�បស់យា៉ាកុបដ�ល

អា្ជួយអ្នកឲ្យ«គ្ះ�ឹងគ�ើយ

ស�គសើ�តគេ្កើង�ល់ពពះនាេនៃពពះ

�បស់អ្នករាល់ោនា»(ៃបីន�វទបី26:4)

យល់�ឹងកាៃ់ដតពបគសើ�ពបីគស្ក្តបីសញ្ញា

ទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគ្វើជាេួយ

ពពះអមាចាស់(សូេគេើលៃបីន�វទបី2

9:1)ៃិងផ្តល់េូលគ�តុ�ល់អ្នកគ�ើេ្បី

«គពតកអ�គ�ើយគងើយកបាលអ្នកគ�ើង

ជា�រាប»(ៃបីន�វទបី29:3)។

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរែរូច

តសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្.យ៉ាក្ុបចាបស់ផ្តើមណ្្ងសទ�នក្ថ្រប�់

សលាក្សដាយការ្ យាក្រ្ ពីអវពីណែលបាន

សក្ើតស�ើងចំសោរះ្ ួក្សា�ន៍យរូដាបនាទាប់្ ពី

លពីន�បានចាក្សចញ្ ពីពក្ុងសយររូសា�ិម

សដាយសារ្ ួក្សគបានបែិស�ធ

ព្រះអរាចា�់។សតើសលាក្បាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីវា

យ៉ាងែរូចសម្ដចសៅក្្ននុងនពីន�វទពី26:8?

ខ. លពីន�សយសររានិង្យាការីែនទសទៀត

បាន្ យាក្រអំ្ពីកាបំផិ្ចបំផ្លញសនរះ។សៅស្ល្ ួក្អ្នក្សៅពក្ុងបាប៊�ីដូនចបាំងឈ្នរះ្ ួក្

សា�ន៍យរូដាសៅឆ្នាំពបណ�ល578មុន.គ.�.រានមន�ុ្សជាសពចើនពតរូវបាន�រាលប់

ស�ើយអ្នក្ែនទសទៀតពតរូវបានជាប�់ុំឃំ្ងសៅពក្ុងបាប៊�ីដូន។សៅទពីបំផុត្ួក្សា�ន៍

យរូដាបានបន្ន់ែួងចិត្តរប�់្ ួក្សគចសំោរះព្រះអរាចា�់។សយងសៅតាមពបសយគ

សែើមសគសៅក្្ននុងនពីន�វទពី26:9សតើយ៉ាក្ុបបាន្ យាក្រថ្នរឹងអវពីសក្ើតស�ើងចំសោរះ្ ួក្សគ?

គ.យ៉ាក្ុបបាន្ យាក្រថ្ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះនរឹងរ�់សៅក្្ននុងជពីវិតរណមងសាលប់រប�់ពទង់គឺ

�ថែតិសៅក្្ននុងចសំណាម្ ួក្សា�ន៍យរូដាបនាទាប់្ ពី្ ួក្សគបានរួច្ ពីការ

ជាប់�ំុឃ្ំង។សយងសៅតាមនពីន�វទពី26:9–10សតើ្ ួក្សា�ន៍យរូដាបានពបព្រឹត្ត

ស�ើយរានអារម្មែ៍ណបបណាចសំោរះព្រះអរាចា�់?

ឃ.សយងសៅតាមនពីន�វទពី26:10–11សតើអវពីនរឹងសក្ើតស�ើងចំសោរះ្ ួក្សា�ន៍យរូដា

ណែលជាអ្នក្បែិស�ធព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី26:11,14គ�ើយ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាថាគតើ

ពពះអមាចាស់មាៃពពះទ័យយា៉ាងណ្្ ំគពាះវង្សអ៊ីពសាដអលគបើគទាះជាពួកគគរាៃ

ប�ិគស្ពទង់ក៏គោយ។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស�ងវង់គៅពតង់ឃ្លាថា«គស្ក្តបីគេតាតា

ក�ុណ្�ល់ពួកគគ»ៃិង«ចាំជួយពួកគគ»គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

វារានអតថែពបសយជន៍ក្្ននុងការយក្ចិត្ត

ទុក្ដាក្់ឲ្យែិតែល់សៅសលើខគម្ពីរឬឃ្ល

ទាំងឡាយណាណែលចង្អនុលបង្ហាញ

្ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្នយិយឬអ្នក្

�រស�រក្្ននុងបទគម្ពីរសនារះបានបសពងៀន

នរូវអវពីណែលគាត់បានសធវើ។ឧទា�រែ៍

ឃ្លែរូចជា«ខ្នុំនិយយសៅបងប្អដូន...

សែើម្ពីឲ្យបងប្អដូនរាលគ់ានាអាចមចរះដឹង

ម�ើយស�មសើ�តមេកើងដល់ពពរះោេនន

ពពរះ�បស់អ្ករាល់គ្នា»(នពីន�វទពី26:4

បណនថែមអក្្សរសពតត)ស�ើយ«សែើម ព្ីឲ្យ

អ្នក្រាលគ់ានាអាចែរឹងអុំពីមសចក្ីសញ្ញា

ទាុំងឡាយននពពរះអរាចាស់នដលព�ង់

បានមធ្វើមសចក្ីសញ្ញាជាេួយនឹងអស់

ទាុំងវង្សអ៊ីពស្នអល»(នពីន�វទពី29:1

បណនថែមអក្្សរសពតត)ជួយសយើងឲ្យយល់្ ពី

បែំងរប�់យ៉ាកុ្ប។ឃ្លណបបសនរះអាច

ជួយអ្នក្ឲ្យយល់ែរឹងកាន់ណតពបស�ើរនិង

សផ្តាតសៅសលើគំនិតនិងសគាលការែ៍

ចម្ងទាំងឡាយក្្ននុងព្រះគម្ពីរ។

�ូមរកសមើល្ ពីបំណង

រប�់អនេកនិ្ន្ធ
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2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ចសម្ើយរប�់អ្នក្ចំសោរះ�ំែួរែរូចតសៅសនរះ៖

ក្. សតើោក្្យថ្«ចាំជួយ»នរណារានាក្់ឬអវពីមួយរានន័យែរូចសម្តច?

ខ. សតើព្រះ�ឫទ័យរប�់ព្រះអរាចា�់សែើម ព្ីចាំជួយ្ ួក្សា�ន៍អ៊ពីសាណអលជាសលើក្ទពី្ពីរ

បង្ហាញ្ ពីស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណារប�់ពទង់យ៉ាងែរូចសម្តច?

គៅក្ននុងខគេ្បី��ដ�លគៃះយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃៃូវអវបីដ�លពួកសាសៃ៍យូោពតូវ

គ្វើគ�ើេ្បីទទួលរាៃព�ជ័យទាំងគៃះពបីពពះអមាចាស់។សូេអាៃៃបីន�វទបី26:11,14

េ្តងគទៀតគ�ើយដសវង�កឃ្លា«កាលណ្/គៅគពលពួកគគៃឹង»គៅក្ននុងខគេ្បី�

ៃបីេួយៗ។សូេគូស្ ំណ្ំពាក្យទាំងឡាយដ�លបំគពញឲ្យឃ្លាគៃះ។គយាង

គៅតាេខគេ្បី�ទាំងគៃះគតើពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃឹងពតូវមាៃគុណសេ្ត្តិអវបី

ខ្ះគ�ើេ្បីរាៃគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�បស់ពពះអមាចាស់?ខគេ្បី�ទាំងគៃះបគពងៀៃពបី

គោលកា�ណ៍េួយ៖ត្រះអមាចា្់រោររ្ញរោយរ្ចក្តីរ្តាតាករុណាចំរោរះអ្ក

ទាំងឡាយណាសែលត្រ�ប់្ ករកត្រង់វិញ។

3. �រូម�ញ្រឹងគិត្ ពីរសបៀបទាំងឡាយណែលអ្នក្បានសធវើទពីបនាទាល់្ ពីស�ចក្្តពី

សមតាតាក្រុណានិងព្រះ�ឫទ័យរប�់ព្រះអរាចា�់ក្្ននុងការអ្័យសទា�ែល់អ្នក្

ទាំងឡាយណាណែលពត�ប់មក្រក្ពទង់វិញ។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ៖ខ្ញុំដឹងថាពពរះអរាចាស់មរា�មពញមោយមសចក្ីមេតាតា

ក�ុណាមោយស្�...បនាទាប់មក្�រូមបំស្ញពបសយគសនរះជាមួយនរឹងគំនិតនិង

អារម្មែ៍ផ្ទាល់រប�់អ្នក្។អ្នក្គួរសធវើលំហាត់សនរះម្តងសទៀតសៅស្លអ្នក្គិតស�ើញ្ ពីវិធពី

សផ្សងៗណែលព្រះអរាចា�់បានចង្អនុលបង្ហាញថ្ពទង់សោរស្ញសដាយស�ចក្្តពីសមតាតា

ក្រុណា។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី26មាៃកា�សៃយា�៏អសាចា�្យេួយពបីគស្ក្តបីសង្ឹេសពមាប់

ពួកសាសៃ៍អ៊ពីសាដអល—ដ�ល�ួេប្ជទូលទាំងគយើងទាំងអស់ោនាផងដ��។សូេ

អាៃៃបីន�វទបី26:17–18គ�ើយបំគពញកា�សៃយា�ូ្មាៃខាងគពកាេគៃះដ�លគ្វើ

គ�ើងគោយពពះអង្គសគ្គ្រះ៖

«ពពះ�៏មាៃឥទ្ធិឫទ្ធិៃឹង-----------------------------------»(ៃបីន�វទបី26:17)។

«ពគប់ទាំងេៃុស្សៃឹង�ឹងថា-----------------------------------»(ៃបីន�វទបី26:18)។

េីថេ្ទី27–8

យ៉ាកុបដកពសង់កា�ពយាក�ណ៍ទាុំងឡាយ�បស់មអស្យស្ីពីភកកីភាព

�បស់ពពរះអង្គសម្គ្ររះនដលព�ង់រានចុំមរារះរាពស្ននមសចក្ីសញ្ញានិង

សេតថែភាព�បស់ព�ង់ក្ញងកា�មពបាសមោរះមយើង

�ូ្ដ�លរាៃតកព់តាគៅក្ននុងៃបីន�វទបី27–8យា៉ាកុបរាៃ�កពសង់កា�

ពយាក�ណ៍�បស់គអសាយទាក់ទងៃឹងបំណងពរាថានាៃិងសេត្ថភាព�បស់

ពពះអមាចាស់ក្ននុងកា�ពរាសគលាះពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលពបីកា��ងទុកខេគវទនាដ�ល

បង្កគ�ើងគោយអគំពើរាប�បស់ពួកគគ។សូេអាៃៃបីន�វទបី27:1–2គ�ើយ�កគេើល

សំណួ�ទាំងឡាយដ�លពពះអមាចាស់រាៃស�ួ�ល់ពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលដ�ល

បគ្ហាញថាពទង់គៅដតពសឡាញ់ពួកគគគ�ើយមាៃពពះទ័យ្ ង់ពរាសគលាះ

ពួកគគ។

វាអា្ជាកា�ល្អគ�ើេ្បី�ឹងថាពពះអមាចាស់រាៃគពបើភាសាជាៃិេិត្ត�ូបដ�លទាក់ទង

ៃឹងកា�ដលងលះោនាទាសភាពៃិងទំគៃៀេទំលាប់ខាងសង្គេដ�លេៃុស្សគៅ

សេ័យគនាះអា្សារល់គ�ើេ្បីបគពងៀៃពួកគគតាេ�គបៀបេួយ�៏មាៃឥទ្ធិពលគ�ើយ

េិៃអា្បគំភ្្រាៃ។ឃ្លាថា«រាៃបគណតាញអ្នកគ្ញ»«សំបុពតលះដលង

ដ�លគយើងឲ្យ�ល់មាតាយអ្នក»ៃិង«រាៃលក់អ្នក»គពាលសគំៅ�ល់គំៃិតនៃ

កា�បំពាៃឬកា�ផ្ត្ា ់គ្ញពបីគស្ក្តបីសញ្ញាេួយ។សំណួ�ទាំងគៃះអា្ពតូវរាៃ

ស�គស�ជាឃ្លាគ�ើងវិញ�ូ្តគៅគៃះ៖«គតើគយើងរាៃដប�គ្ញពបីអ្នកឬ?គតើគយើង

ពពគងើយកគៃ្តើយៃឹងគស្ក្តបីសញ្ញាដ�លពួកគយើងរាៃគ្វើឬ?»្គេ្ើយ្ ំគពាះសំណ�ួ

ទាំងគៃះគឺថា«គទ»។ពពះអមាចាស់ៃឹងេិៃដ�លដប�គ្ញពបីគយើងឬបំគភ្្គស្ក្តបី

សញ្ញាដ�លពទង់រាៃគ្វើគនាះគទ។សំណួ��បស់ពទង់គឺជា�គបៀបេួយក្ននុងកា�គូស

បញ្ជាក់ថាពទង់ៃឹងេិៃដ�លផ្ត្ា ់គស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពទង់ជាេួយពួកសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអលគនាះគទ។

គៅ្ុងប្្ចប់នៃៃបីន�វទបី27:1សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេកា�ពៃ្យល់�បស់

ពពះអមាចាស់ស្តបីពបីេូលគ�តុដ�លពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលពតវូរាៃដបកគ្ញពបីពពះ

គ�ើយ�ងទុកខេគោយកា�ជាប់�ុំឃ្ំង។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយក្្ននុងចសំណាម�ំែួរខាងសពកាមសនរះស�ើយ�រស�រ

វាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើស�តុអវពីបានជាការយល់ែរឹងថ្គំនិតការ�សពមចចិត្តនិងទសងវើទាំងឡាយរប�់

សយើងអាចបណំបក្្ ួក្សយើងសចញ្ ពីព្រះរានសារៈ�ំខាន់ចសំោរះសយើង?

ខ. សតើស�តុអវពីបានការែរឹងថ្ព្រះអរាចា�់មិនណែលបំស្្ចឬសបារះបង់សយើងសចាល

សនារះសទសបើសទារះជាសយើងអាចបំស្្ចឬសបារះបង់ពទង់សចាលក្៏សដាយរានសារៈ�ំខាន់

ចំសោរះសយើង?

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី27:2ពពះអមាចាស់រាៃសួ��ល់ពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃូវសំណួ��៏

សំខាៃ់បំផុតេួយដ�លអៃុវត្ត្ ំគពាះពួកគយើងរាល់ោនាផងដ��។សូេដសវង�ក

ៃិងគូស្ំណ្ំសំណួ�គនាះ។

គតើអ្នកគិតថាពពះអមាចាស់មាៃៃ័យយា៉ាងណ្ដ��គពលពទង់រាៃសួ�ថា«គតើ

ន�គយើងរាៃ�ួញខ្បីៃឹងជួយគលាះអ្នកេិៃរាៃឬ?»គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យគេើលគ�ើញ

កា�ណ៍គៃះសូេពសនេ៉ថាអ្នកកំពុងគ្ងន��បស់អ្នកគ�ើេ្បីពយាយាេជួយ

ៃ�ណ្មានាក់ដ�លពតវូកា�ជំៃួយ។គបើសិៃអ្នកលាតសៃ្ធឹងកា�គ្ងជួយ�បស់

អ្នកគតើអ្នកៃឹងពយាយាេគ្វើអវបីសពមាប់អ្នកដ�លពតវូកា�ជំៃួយមានាក់គនាះ?ផ្នុយ

គៅវិញគបើសិៃអ្នកេិៃរាៃគ្ងជួយឬ�កន�គ្ញវិញគនាះគតើបំណងពរាថានា

�បស់អ្នកក្ននុងកា�ជួយេៃុស្សមានាក់គនាះមាៃៃ័យយា៉ាងណ្ដ��?គៅក្ននុងកា�ពសនេ៉

គិតគៃះ�គបៀបេួយគទៀតគ�ើេ្បីគ�ៀបឃ្លាសំណួ��បស់ពពះអមាចាស់ដ�លសួ�គៅកាៃ់

ពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលគឺ៖«គតើគយើងៃឹងទប់ន�គ�ើយៃឹងេិៃគ្ងគៅ

គពរាសគលាះអ្នកឬ?»

ឃ្លាថា«គតើគយើងោមាៃអំណ្្ៃឹងគោះឲ្យ�ួ្គទឬអបី?»រាៃអគ្ជើញពួកសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអលឲ្យស្ជឹងគិតគលើគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់ពួកគគថាពពះអមាចាស់រាៃមាៃ

អំណ្្គ�ើេ្បីគោះដលងពួកគគឲ្យ�ួ្ពបីកា��ងទុកខេដ�លបង្កគ�ើងេកពបីអំគពើរាប

�បស់ពួកគគ។

គៅដផ្នក�នទគទៀតក្ននុងៃបីន�វទបី27–8គអសាយរាៃផ្តល់ៃូវគំ�ូេួយ្ ំៃួៃស្តបីពបី

បំណងពរាថានាៃិងអំណ្្�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះក្ននុងកា�គពរាសគលាះរាពស្តនៃ

គស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពទង់។

សូេអាៃៃបីន�វទបី27:5–7គ�ើយ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយក្ននុងកា�ពយាក�ណ៍គៃះ

ដ�លពរាប់ពបីអវបីដ�លពពះដេសី៊ៃឹងគ្វើៃិងទទួលបទពិគសា្ៃ៍ជាដផ្នកេួយនៃ

កា�លះបង់�៏្ ួៃ�បស់ពទង់គ�ើេ្បីគពរាសគលាះគយើង។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី27:6

គលខគយាងកមាៃខគេ្បី�គយាងដ�លពៃ្យល់ៃិងបគ្ហាញពបីកា�បំគពញនៃ

កា�ពយាក�គៃះ។អ្នកគួ�្ ង់គូស្ ំណំ្មា៉ាថាយ27:26គៅក្ននុងគលខគយាងបនាទាប់

េកអាៃមា៉ាថាយ27:26–31�កគេើល�គបៀបទាំងឡាយដ�លកា�ពយាក�ណ៍�បស់

គអសាយពតវូរាៃបំគពញ។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរែរូចតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើនពីន�វទពី27:2,5–7បង្ហាញែល់សយើងនរូវអវពីខរ្ះអំ្ពី

បំែងពបាថ្្ននិងព្រះ�ឫទ័យរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះក្្ននុងការសពបា�សលារះសយើង។

គ�ើេ្ជួយអ្នក�កគ�ើញភស្តនុតាងបដៃ្ថេគទៀតពបីគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្ៃិងពពះគ្សាតា

�បស់ពពះអមាចាស់គៅក្ននុងកា�ពយាក�ណ៍�នទគទៀត�បស់គអសាយសូេពសនេ៉ថា
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អ្នកពតូវរាៃគស្នើឲ្យគ�ើងៃិយាយគៅពពះវិហា�ពបីគោលកា�ណ៍៖ត្រះអមាចា្់មាន

បំណងតរាថ្នារែើ្្តីរតរា្រលារះរាត្្ននរ្ចក្តី្ ញ្ញារប្់ត្រង់និងមានតគប់

ទាំងត្រះរចសាតារែើ្្តីរធវែើែូរច្រះ។គ�ើេ្បីគ�ៀប្ំកា�គ�ើងៃិយាយ�បស់អ្នកសូេ

អាៃៃបីន�វទបី28:3,11–13,16,22គ�ើយគពជើសគ�ើសឃ្លាទាំងឡាយដ�លអ្នកមាៃ

អា�េ្មណ៍ថាផ្តល់ៃូវកា�អះអាងពបីបំណងពរាថានាៃិងពពះគ្សាតា�បស់ពពះអមាចាស់

ក្ននុងកា�គពរាសគលាះគយើង។

6. �រូមសធវើការ�សងខេបជាសគាលៗនរូវការនយិយរប�់អ្នក្សៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយ៖

ក្. �រស�រោក្្យ្ ពីរឬបពីឃ្លណែលទាក់្ទាញចំណាប់អារម្មែ៍អ្នក្និងសដាយ្ ន្យល់្ ពី

រសបៀបណែលឃ្លនពីមួយៗគឺជាគំររូមួយអំ្ពីបំែងពបាថ្នារប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះក្្ននុង

ការសពបា�សលារះែល់សយើងឬអំ្ពីព្រះសចសាតារប�់ពទង់ក្្ននុងការសធវើែរូសច្នរះ។

ខ. �រូមសពជើ�សរើ�ឃ្លមួយសចញ្ពីឃ្លទាំងសនារះស�ើយ្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្

បានទទួលបទ្ិសសាធន៍ឬចង់ទទួលបទ្ិសសាធន៍្ ពី្ រជ័យសនារះសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្។

គៅគពលអ្នកប្្ចប់គេគ�ៀៃគៃះសូេ្ ងចាំថាយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃអ្នកពបីគស្ក្តបី

ពិតទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃសិកសាគៅន្ងៃគៃះ«គ�ើេ្បីឲ្យបងប្អទូៃរាលោ់នាអា្

គ្ះ�ឹងគ�ើយស�គសើ�តគេ្កើង�ល់ពពះនាេនៃពពះ�បស់អ្នលរាល់ោនា»(ៃបីន�វទបី2

6:4)«គ�ើេ្បីឲ្យអ្នករាលោ់នាអា្�ឹងអំពបីគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់»

(ៃបីន�វទបី29:1)ៃិង«គ�ើេ្បីឲ្យអ្នករាល់ោនាអា្រាៃគពតកអ�គ�ើយគងើយកបាល

គ�ើងជា�រាប»(ៃបីន�វទបី29:3)។សូេ�កគេើលឱកាសេួយគៅន្ងៃគៃះគ�ើេ្បី

ដ្កចាយជាេួយៃ�ណ្មានាក់ពបីកា�គសងៃើ្ស�គសើ��បស់អ្នក្ ំគពាះពពះអមាចាស់ៃិង

គស្ក្តបីពសឡាញ់�បស់ពទង់្ ំគពាះអ្នក។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី26–8ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី6៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី29
បសចក្្ីបផ្ើម

កា�សិកសា�បស់អ្នកពបីគទសៃកថា�បស់យា៉ាកុបដ�លរាៃចាប់គៅក្ននុងៃបីន�វទបី2

6–8បៃ្ត��ូត�ល់ៃបីន�វទបី29។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី26–8អ្នករាៃសិកសាពបីកា�

បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់យា៉ាកុបអំពបីគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ

ៃិងពពះគ្សាតា�បស់ពទង់ក្ននុងកា��ំគោះវង្សអ៊ីពសាដអលពបីសាថាៃភាពវគងវងៃិង

ខាចាត់ពពាត់�បស់ពួកគគ។គៅក្ននុងជំពូក9អ្នកៃឹងសិកសាពបីទបីបនាទាល់�បស់យា៉ាកុបស្តបី

ពបីអំណ្្នៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះក្ននុងកា�គោះគយើងឲ្យ�ួ្ពបីលទ្ធផល

នៃកា�ធាលាក់ដ�ល�ួេមាៃទាំងគស្ក្តបីសាលាប់ខាងសា្់្េៃិងខាងវិញ្ញាណ

ពពេទាំងលទ្ធផលនៃអំគពើរាប�បស់គយើងផងដ��។ពបធាៃយូ៉ដសប�នុវបីល�បីង

ស៊្មី្រាៃបគពងៀៃថាៃបីន�វទបី29គឺជា«គទសៃកថាពសាយបំភ្ឺ�៏្ បាស់លាស់

បំផុតេួយក្ននុង្ ំគណ្េកា�ពសាយបំភ្ឺ�៏្ បាស់លាស់ទាំងឡាយដ�លធាលាប់រាៃ

ដ្្ងដ�លពាក់ព័ៃ្ធៃឹង�គ្វាយ្ួៃ។...អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លកំពុងដសវង�ក

គស្ក្តបីសគ្គ្រះគប្បីអាៃជំពូកគៃះគោយយក្ិត្តទុកោក់»(Answers 

to Gospel Questionsៃិពៃ្ធគោយJoseph Fielding Smith Jr.
វ៉ុល5[1957–66],4:57)។

េីថេ្ទី29:1–9

យ៉ាកុបបមពងៀនថាកា�ធ្លាក់បានោុំេកនរូវមសចក្ីស្លាប់ខ្ងស្ច់ឈាេនិង

ខ្ងវិញ្ញាណដល់េនុស្សមោកទាុំងអស់

គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាងណ្គៅគពលអ្នកគិត�ល់ពាក្យវិរូប?

ពាក្យវិរូបជាទគូៅសំគៅ�ល់អវបីដ�លគួ�ឲ្យភ័យខាលា្គ�ើយវាមាៃសេត្ថភាព

គ្វើឲ្យមាៃទុកខេគទាស�៏្ ងៃៃ់្ងៃ�។គបើគទាះជាេៃុស្សជាគព្ើៃរាៃគៅ�ល់ពួក

សតវ្ដេ្កនៃភាពពសគេើពសនេ៉គៅគពលពួកគគគិត�ល់វិ�ូបេួយក៏គោយដតសូេ

ពិចា�ណ្ថាគបើពិតជាមាៃអវបីេួយដ�លមាៃសេត្ថភាពអា្នាំេកៃូវទុកខេគទាស

យូ�អដងវង�ល់អ្នកដេៃគនាះគ�ើយគឺជាកា�ភ័យខាលា្យា៉ាងពិតពរាក�។យា៉ាកុប

រាៃគពបើពរាស់�ូបភាពជាវិ�ូបេួយគ�ើេ្បីតំណ្ងឲ្យសាថាៃភាពគួ�ឲ្យដស្ងខាលា្

ដ�លគយើងទាំងអស់ោនាពបឈេេុខក្ននុងជបីវិត�ដេងសាលាប់។សូេអាៃៃបីន�វទបី29:10

គ�ើយ�កគេើល្ំណុ្ ពបី�យា៉ាង�បស់វិ�ូបដ�លយា៉ាកុបរាៃពិពណ៌នា។បនាទាប់េក

សូេបំគពញក្ននុងតារាងខាងគពកាេ។

វិរូរែ៏គួរឲ្យដស្ងខាលាច

�-------------------- �--------------------

«�--------------------នន

រ--------------------»

«�--------------------នន

វ--------------------»

វាសំខាៃ់គ�ើេ្បីយល់ថាគៅគពលយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃអំពបី«គស្ក្តបីសាលាប់នៃ

វិញ្ញាណ»គលាកេិៃរាៃមាៃៃ័យថាវិញ្ញាណ�បស់គយើងៃឹងសាលាប់គនាះគទប៉ុដៃ្ត

មាៃៃ័យថាគយើងពតូវរាៃដបកគ្ញឬកាត់គ្ញខាងវិញ្ញាណពបីវត្តមាៃនៃពពះ

(សូេគេើលៃបីន�វទបី29:6)។ជាញឹកញាប់កា�ដបកគ្ញគៃះសំគៅ�ល់គស្ក្តបី

សាលាប់ខាងវិញ្ញាណគៅក្ននុងពពះគេ្បី�។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�ឃ្លាថាកាត់ធ្ញ

ពីវត្តម្ននន្ ពះគៅដគេពពះគេ្បី�អ្នកដក្�ៃឹង«គស្ក្តបីសាលាប់នៃវិញ្ញាណ»ក្ននុង

ៃបីន�វទបី29:10។

សូេអាៃៃបីន�វទបី29:6គ�ើយកត់សមារល់ថាយា៉ាកុបរាៃចាប់គផ្តើេគោយ

កា�ៃិយាយអំពបីគស្ក្តបីសាលាប់នៃ�ូបកាយគ�ើយប្្ចប់គោយកា�ពិភាកសាពបី

កា�កាត់គ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះ។សូេពិៃិត្យគេើលខគេ្បី�គោយយក្ិត្តទុកោក់

។គតើពពឹត្តិកា�ណ៍អវបីដ�លរាៃនាំឲ្យមាៃទាំងគស្ក្តបីសាលាប់ខាង�ូបកាយៃិងគស្ក្តបី

សាលាប់ខាងវិញ្ញាណ�ល់េៃុស្សគលាក? 



សូេអាៃៃបីន�វទបី29:7–9គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃថាៃឹងគកើត

គ�ើង�ល់រាងកាយៃិងវិញ្ញាណ�បស់គយើងគបើសិៃជាោមាៃ�គ្វាយ្ួៃគ�ើយ

គស្ក្តបីសាលាប់នៃ�ូបកាយៃិងគស្ក្តបីសាលាប់នៃវិញ្ញាណគៅបៃ្តមាៃជាគ�ៀង��ូត

គនាះ។ពបីេុៃអ្នកអាៃវាៃឹងជួយអ្នកក្ននុងកា��ឹងពបីអត្ថៃ័យនៃពាក្យទាំងឡាយ�ូ្

តគៅគៃះដ�លយា៉ាកុបគពបើរាពស់ក្ននុងខទបី7៖ឃ្លា«គស្ក្តបីជំៃុំជពេះទបីេួយដ�ល

ធាលាក់េកគលើេៃុស្ស»(ៃបីន�វទបី29:7)សំគៅគលើលទ្ធផលទាំងឡាយនៃកា�ធាលាក់

�បស់គលាកអ័ោេៃិងនាងគអវា៉។ពាក្យពុករលួយសំគៅគលើ�ូបកាយ�ដេង

សាលាប់គោយសា��ូបកាយគៃះេិៃល្អឥតគខាចាះគ�ើយគៅបំផុតៃឹងពតូវសាលាប់។

ពាក្យមិនពុករលួយសំគៅគលើ�ូបកាយដ�ល�ស់គ�ើងវិញដ�លៃឹង�ស់គៅជា

គ�ៀង��ូត។
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1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមសធវើបញ្ពី

ឃ្ល្ ពីរឬបពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញក្្ននុងនពីន�វទពី29:7–9ណែល្ ិ្ែ៌នា្ ពីអវពី

ណែលនរឹងសក្ើតស�ើងចំសោរះររូបកាយនិងវិញ្ញាែរប�់សយើងសបើ�ិនជាគាមនែង្វាយធួនសទ

សនារះ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ��បី្តពគបីស្តទូ�វឺសិៃ

នៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គ�ើេ្បីបញ្ជាក់ថាគតើគជាគវាសនា�បស់គយើងៃឹង

គៅជាយា៉ាងណ្គបើោមាៃ�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្គទគនាះ៖«គបើសិៃ

កា�ដបកគ្ញពបីពពះៃិងគស្ក្តបីសាលាប់នៃ�ូបកាយ�បស់គយើងគៅជាៃិ�ៃ្ត�៍គនាះ

សិទ្ធិគពជើសគ�ើសខាងសបីល្េ៌ៃឹងោមាៃៃ័យទាលដ់តគសាះ។ដេៃគ�ើយគយើងៃឹង

មាៃសិទ្ធិគស�ីភាពគ�ើេ្បីគ្វើកា�គពជើសគ�ើសប៉ដុៃ្តគតើៃឹងមាៃពបគយាជៃ៍អវបី?លទ្ធផល

្ុងប្្ចប់ៃឹងគៅ�ដ�លជាៃិ�ៃ្ត�៍េិៃថាសកេ្មភាពគយើងដបបណ្គនាះគទ៖

គស្ក្តបីសាលាប់ដ�លោមាៃគស្ក្តបីសង្ឹេគលើកា��ស់គ�ើងវិញៃិងោមាៃគស្ក្តបីសង្ឹេ

គលើសាថាៃសួគ៌។ល្អឬអាពកក់យា៉ាងណ្ដ�លគយើងអា្ៃឹងគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បី

កាលាយជាគនាះគយើងទាំងអស់ោនាៃឹងគៅជា‹ពួកគទវតានៃអា�ក្ស›»(«Moral 
Agency»Ensignដខេិ្ុនាឆ្នាំ2009ទំព័�50)។

2. �រូម�រស�រពបសយគមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយ្ ន្យល់ជាោក្្យ�ម្តពីអ្នក្ផ្ទាល់្ ពីអវពីណែលអ្នក្គិតថ្

ណអលសឌើរពគពី�្តដូ�វឺ�ិនបាននិយយអំ្ពីសាថានភា្ននការធាលក់្រប�់សយើង។�រូមបណនថែម

ការ្ ន្យល់�សងខេបមួយណែលអ្នក្គិតថ្ជាមរូលស�តុណែលយ៉ាក្ុបបានសពបៀបសធៀបស�ចក្្តពី

សាលប់ននររូបកាយនិងការណបក្សចញ្ ពីព្រះសៅនរឹង«វិររូបែ៏គួរឲ្យណ�ង្ខាលចមួយ»។
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េីថេ្ទី29:10–27

យ៉ាកុបបមពងៀនពី�មបៀបនដលកា��ង�ុកខេមវ�ោ�បស់ពពរះអង្គសម្គ្ររះ�ំមោរះ

មយើងពីល�្ធែលននកា�ធ្លាក់និងល�្ធែលទាុំងឡាយននអុំមពើបាប។

ពពះេិៃរាៃទុកគយើងគចាលឲ្យ�ងទុកខេៃូវលទ្ធផលទាំងអស់នៃ«វិ�ូប�៏គួ�ឲ្យដស្ង

ខាលា្គៃះគឺជាគស្ក្តបីសាលាប់ៃិងសាថាៃៃ�ក»គ�ើយ។សូេអាៃៃបីន�វទបី29:10

គ�ើយគូស្ ំណ្ំៃូវអវបីដ�លពពះរាៃគ�ៀប្ំសពមាប់គយើង។

សូេអាៃគ�ឿងគពបៀបគ្ៀបខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃយូ៉ដសប�នុវបីល�បីងស៊្មី្ដ�ល

្ង្អនុលបគ្ហាញថាគយើងពតវូកា�ពពះអង្គសគ្គ្រះេួយអង្គ៖

«មាៃប�ុសមានាក់កំពុងដតគ�ើ�គៅតាេផ្ទូវពសាប់ដតធាលាក់្ ូលក្ននុង�គ្តា�៏គពរៅេួយ

គ�ើយងងឹតឈឹងដ�លោត់េិៃអា្គ�ើងខាងគលើៃិងទទួលរាៃគស�ីភាព�បស់

ោត់វិញគនាះគទ។គតើោត់អា្សគ្គ្រះខ្លួៃោត់ពបីសាថាៃភាព�៏អាពកក់

�បស់ោត់រាៃយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?េិៃដេៃតាេ�យៈកិ្ ្ចខិតខំនៃ្ ំដណក�បស់ោត់

គនាះគទត្ិតោមាៃេគ្យារាយណ្ដ�លគគ្ផុតពបី�គ្តាគៃះគ�ើយ។ោត់រាៃ

ដពសក�កជំៃួយៃិង�កេៃុស្សដ�លមាៃ្ ៃ្ៈជួយគោយក្តបីសប្នុ�សដ�លឮ�ល់

កា�ដពសកគៅគ�ើេ្បីរាៃ�ួ្ទុកខេ�បស់ោត់ដ�លពបញាប់ជួយ�ល់ោត់គ�ើយោក់

ជគណតាើ�្ ុះគៅគ�ើយផ្តល់ៃូវេគ្យាយរាយេួយ�លោ់ត់គ�ើេ្បីោត់អា្គ�ើង

េកគលើនផ្�បីខាងគលើេ្តងគទៀត។

«្បាស់ណ្ស់គៃះគឺជាសាថាៃភាពដ�លគលាកអ័ោេរាៃោក់ខ្លួៃោត់ផ្ទាល់

ៃិងពូជពង្ស�បស់ោត់គៅក្ននុងសាថាៃភាព�ូ្គៃះគៅគពលោត់ទទួលទាៃដផ្ដ�ល

ហាេឃ្ត់។គយើងទាំងអស់ោនាកំពុងស្ថិតគៅក្ននុង�គ្តាោមាៃៃ�ណ្មានាក់អា្

គ�ើងេកកាៃ់នផ្ខាងគលើគ�ើយជួយសគ្គ្រះ�ល់អ្នកគផ្សងគទៀតរាៃគនាះគទ។

�គ្តាគៃះគឺជាកា�បគណតាញគ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះអមាចាស់ៃិងជាគស្ក្តបីសាលាប់

ខាងសា្់្េដ�លជាកា��លាយនៃរាងកាយ។គ�ើយគយើងទាំងអស់ោនា

ទទួល�ងៃូវគស្ក្តបីសាលាប់ោមាៃៃ�ណ្មានាក់អា្ផ្តល់ជាេគ្យាយរាយសពមាប់គគ្

ខ្លួៃគ្ញគនាះគទ។

«គ�តុ�ូគ្្នះគ�ើយគៅក្ននុងគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្�៏្ ំគ្ង�បស់ពទង់គនាះពពះវ�បិតា

រាៃឮៃូវកា��គគ្ហាយគៅ�បស់កៃូគៅពទង់គ�ើយរាៃប្ជទូៃពពះវាជបុពតាជា

ទបីពសលាញ់ពទង់ដតេួយដ�លេិៃទទួល�ងៃូវគស្ក្តបីសាលាប់ៃិងអំគពើរាបគ�ើេ្បី

ផ្តល់ជាេគ្យារាយនៃកា��ំគោះខ្លួៃគៃះ។កិ្ ្ចកា�ដ�លពទង់រាៃគ្វើគៃះ

គឺតាេ�យៈ�គ្វាយ្ ួៃ�៏ៃិ�ៃ្ត�៍ៃិង�ំណឹងល្អ�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់

ពទង់»(Doctrines of Salvationed. Bruce R. McConkie,
វ៉ុល3[1954–56],1:126–27)។

សា�លិខិតភាគគព្ើៃ�បស់យា៉ាកុបគៅក្ននុងជំពូកទបី9គផ្តាតគលើ�គបៀបដ�ល

ពពះអមាចាស់រាៃគ�ៀប្ំគយើងឲ្យគ្ៀសផុតពបីពកញាំនៃគស្ក្តបីសាលាប់នៃ�ូបកាយៃិង

គស្ក្បីសាលាប់នៃវិញ្ញាណគ�ើយជំពូកគៃះក៏ធានាអះអាង�ល់គយើងថាពួកគយើង

អា្ៃឹងពតូវរាៃ�ំគោះ។

3. �រូម្ ិនិត្យសមើលនពីន�វទពី29:5,19–21ស�ើយស្្ើយ�ំែួរែរូចតសៅ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សយងសៅតាមនពីន�វទពី29:5,21សតើព្រះអង្គ�សង្ង្ររះបាន្ ្ងកាត់អវពីខ្រះសែើម្ពី

សយើងអាចពតរូវបានរំសដារះសចញ្ ពីស�ចក្្តពីសាលប់និងសាថាននរក្?

ខ. សតើព្រះអង្គ�សង្ង្ររះបានរងទុក្ខេ�ពរាប់នរណាខរ្ះសយងសៅតាមនពីន�វទពី29:21?

សូេគិតថាគតើមាៃេៃុស្សប៉ុនាមាៃនាក់«ដ�លជាពគួសា�នៃគលាកអ័ោេ»

(ៃបីន�វទបី29:21)។កា�សួ�គៃះបូក�ួេអស់ទាំងអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លរាៃ

�ស់គៅកំពុង�សគ់ៅគពលប្្ចនុប្ៃ្នៃិងអ្នកដ�លៃឹងេក�ស់គៅគលើដផៃ�បីគៃះ—

�ួេទាំងអ្នកផងដ��។អ្នកគួ�ស�គស�គ្មាះ�បស់អ្នកគៅដក្�ៃបីន�វទបី29:21គ�ើេ្បី

្ងចាំពបីកា�លះបង់�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះដ�លរាៃគ្វើគ�ើងសពមាប់អ្នក។

យា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃថាកា��ងទុកខេ�បស់

ពពះអង្គសគ្គ្រះៃឹងជួយគយើង�ួ្ផុតពបី

វិ�ូប�៏គ�ួដសងៃងខាលា្—ជាគស្ក្តបីសាលាប់នៃ

�ូបកាយៃិងកា�កាត់គ្ញពបីវត្តមាៃនៃ

ពពះជាគ�ៀង��ូត។សូេអាៃៃបីន�វទបី2

9:22គ�ើយ�កគេើលឃ្លាេួយដ�លដ្្ង

ថាគយើងៃឹងអា្យកឈ្នះគលើគស្ក្តបី

សាលាប់នៃ�ូបកាយៃិងឃ្លាេួយដ�ល

បគ្ហាញថាគយើងៃឹងរាៃគៅក្ននុងវត្តមាៃ

នៃពពះេ្តងគទៀត។សូេស�គស�អវបីដ�ល

អ្នក�កគ�ើញក្ននុងពបគយាគទាំងឡាយ

ខាងគពកាេគៃះ៖

គោយសា�ដតកា�ធាលាក់គនាះ�ូបកាយ�បស់គយើងៃឹងសាលាប់ប៉ុដៃ្តគោយសា�ដតកា�

�ងទុកខេ�បស់ពពះពគបីស្គនាះ�ូបកាយ�បស់គយើងៃឹង 

 ។

គោយសា�ដតកា�ធាលាក់គនាះគយើងពតូវរាៃកាត់គ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះប៉ុដៃ្តគោយ

សា�ដតកា��ងទុកខេ�បស់ពពះពគបីស្គនាះេៃុស្សទាំងអស់ៃឹងឈ�គ�ើងេ្តងគទៀត

 

 ។

គ្ញពបីកា�បគពងៀៃ�បស់យា៉ាកុបគនាះគយើងគ�ៀៃពបីគោលលទ្ធិគៃះ៖ែគ្វាយធួន

ននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រំរោរះ្ នុ្សេរលាកទាំងអ្់្ តីរ្ចក្តីសាលាប់ននរូបកាយនិង

រ្ចក្តីសាលាប់ននវិញ្ញាណសែលបណាតោល្ ក្តីការធ្លាក់។

ដ្េពបីគលើសា�លិខិតស្តបីពបីក្តបីសង្ឹេគៃះគនាះយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃថាកា��ងទុកខេ

�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះអា្�ំគោះគយើងពបីគស្ក្តបីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណដ�លបណ្តាល

េកពបីអំគពើរាប�បស់គយើងផ្ទាល់។សេូអាៃៃបីន�វទបី29:27គ�ើយ�កគេើល�គបៀប

ដ�លយា៉ាកុបរាៃពិពណ៌នាអំពបីសាថាៃភាពនៃអ្នកទាំងឡាយដ�លពបពពឹត្ត�ំលងឬ

គ្វើអំគពើរាប។សេូអាៃៃបីន�វទបី29:15–16គ�ើយគូស្ំណ្ំៃូវគស្ក្តបីតាៃតឹង

ឬកា��ងទុកខេគវទនាខាងវិញ្ញាណដ�លគកើតមាៃគ�ើងេកពបីអំគពើរាប�បស់គយើង

គបើសិៃគយើងេិៃដពប្ិត្ត។

បដៃ្ថេគៅគលើកា��ងទុកខេគវទនាគៃះសូេកត់សមារល់ឃ្លា«ពួកគគៃឹង�សាត់

គៅឆ្ងាយ»ក្ននុងៃបីន�វទបី29:16។ពបីគពពាះដត�គ្វាយ្ួៃគនាះេៃុស្សគលាក

ទាំងអស់ៃឹងពត�ប់គៅកាៃ់វត្តមាៃនៃពពះគ�ើេ្បីទទួលកា�ជំៃំុជពេះ។គទាះជា

ការសពបើស្មរះរប�់អ្នក្ផ្ទាល់សៅក្្ននុង

ខគម្ពីរមួយជួយសធវើឲ្យការបសពងៀន

សនារះកាន់ណតរានអារម្មែ៍ែរូចខ្លួន

ឯង។បនាទាប់្ ពីអានខគម្ពីរមួយណែលអ្នក្

គិតថ្ពតរូវចសំោរះអ្នក្សនារះការដាក់្

បញ្ចដូលស្មរះរប�់អ្នក្អាចជួយអ្នក្

ពបែរូចសារលិខិតសនារះសៅនរឹងជពីវិត

រប�់អ្នក្។

ការោក់បញ្បូលស្មារះ

រប�់អនេកកនេចងព្រះគម្ពីរ
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យា៉ាងណ្គបើសិៃគយើងេិៃរាៃដពប្ិត្តពបីអំគពើរាប�បស់គយើងគទគនាះគយើង

ៃឹងពតូវដបកគ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះេ្តងគទៀត។ខណៈដ�លកា��ំគោះគ្ញពបី

កា�ធាលាក់គឺជាអគំណ្យទាៃេួយសពមាប់េៃុស្សគលាកទាំងអស់គនាះកា��ំគោះ

គ្ញពបីលទ្ធផលទាំងឡាយនៃអំគពើរាប�បស់ខ្លួៃគយើងផ្ទាល់គឺដផ្អកគៅគលើ

បំណងពរាថានាៃិងសកេ្មភាពទាំងឡាយ�បស់គយើង។សូេអាៃៃបីន�វទបី29:21,

23–24។គោយសា��គ្វាយ្ួៃគតើគយើងអា្គ្វើអវបីខ្ះគ�ើេ្បីពតូវរាៃសគ្គ្រះពបី

លទ្ធផល�៏អស់កល្ជាៃិ្្ចនៃអគំពើរាប�បស់គយើង?

បនាទាប់ពបីអាៃពាក្យសេ្បី�បស់យា៉ាកុបគ�ើយសូេបំគពញ

គោលកា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះ៖តា្រយៈែគ្វាយធួនរប្់ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រនារះ

រយើងអាចឈ្រះរលើល្រ្ធផលទាំងឡាយននអំរ្ើរាបរប្់រយើងគបើសិៃគយើង

 

 ។

សូេ្ ំណ្យគពលេួយដភ្តគ�ើយស្្ចឹងគិត�ល់អវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បី

ទទួលអា�េ្មណ៍កាៃ់ដតគពញគលញពបីអំណ្្នៃកា�លាងជពេះនៃ�គ្វាយ្ ួៃ

�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។គតើមាៃគ�ឿងអវបីខ្ះដ�លពពះអមាចាស់ៃឹងឲ្យអ្នកដពប្ិត្ត?សូេ

ស្ជឹងគិតពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ដពប្ិត្តពបីគ�ឿងទាំងអស់គៃះ។គតើអ្នកអា្

ពបងុសាតាប់តាេសំគ�ង�បស់ពទង់ឲ្យកាៃ់ដតល្អជាងេុៃយា៉ាង�ូ្គេ្ត្ដ��?

4. �រូម�រស�រក្ថ្ខែ្ឌខ្ពីមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ណែលបង្ហាញថ្សតើអ្នក្រានអារម្មែ៍យ៉ាងណា្ពី

ការលរះបង់ែ៏ធួនរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ�ពរាប់អ្នក្។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី29ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី6៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី29–10
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងគេគ�ៀៃេុៃអ្នករាៃសិកសាពបីទបីបនាទាល់�បស់យា៉ាកុបអំពបីអវបីដ�ល

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃឹងគ្វើសពមាប់គយើងតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់។គៅក្ននុង

គេគ�ៀៃគៃះអ្នកៃឹងប្្ចប់កា�សកិសា�បស់អ្នកក្ននុងៃបីន�វទបី29ៃិងគទសៃកថា�បស់

យា៉ាកុបគៅន្ងៃ�ំបូងគ�ើយៃិងគ�ៀៃពបីអវបីដ�លគយើងពតូវគ្វើគ�ើេ្បីទទួលរាៃព�ជ័យពបី

�គ្វាយ្ ួៃ។យា៉ាកុបរាៃពពមាៃជំទាស់ៃឹងកា�គ្វើកា�សគពេ្្ ិត្តដ�លនាំគៅ�ក

កា�ដបកគ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះគ�ើយគលាករាៃអគ្ជើញគយើងទាំងអស់ោនាឲ្យ

េក�កពពះពគបីស្គ�ើយទទួលគស្ក្តបីសគ្គ្រះ។អ្នកៃឹងអាៃៃបីន�វទបី210ផងដ��

គ�ើយសិកសាពបីអវបីដ�លយា៉ាកុបរាៃពរាប់�ល់ពបជាជៃគៅន្ងៃបនាទាប់គទៀត។យា៉ាកុប

រាៃបគពងៀៃជា្ ្មបីេ្តងគទៀតថាគបើគទាះជាពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃឹងពតូវខាចាត់ពពាត់

គោយគពពាះដតអគំពើរាបក៏គោយក៏ពពះអមាចាស់ៃឹងគៅដត្ ងចាំគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់

ពទង់ជាេួយពួកគគដ��គ�ើយពទង់ៃឹងពបេូលពួកគគគៅគពលពួកគគរាៃដពប្ិត្ត

គ�ើយពត�ប់គៅ�កពទង់វិញ។យា៉ាកុបរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«ោមាៃសាសៃ៍ណ្

គទៀតគៅគលើដផៃ�បីដ�លៃឹងឆ្កាងពពះ�បស់គគគ�ើយ»(ៃបីន�វទបី210:3)។យា៉ាកុប

រាៃពយាក�ថាពបគទសអាគេ�ិកៃឹងកាលាយជាដ�ៃ�បីនៃគស�ីភាពដ�លពតូវរាៃ�ឹងបុឹង

គលើសជាតិទាំងអស់គ�ើយៃឹងោមាៃគស្ត្គៅដ�ៃ�បីគនាះគទ។យា៉ាកុបរាៃគ្វើ

ទបីបនាទាល់ថាេៃុស្សមានាក់ពតូវដត្ ុះ្ ូលៃឹងពពះ�ឫទ័យ�បស់ពពះគ�ើយ្ ងចាំថា

មាៃដតតាេពពះគុណនៃពពះប៉ុគណ្ណាះដ�លពួកគគៃឹងពតូវរាៃសគ្គ្រះ។

េីថេ្ទី29:28–54

យ៉ាកុបបានពពរានពីសកេភ្ាពនិងអាកប្កិ�ិយនដលបុំនបកមយើងមចញពី

ពពរះនិងអមញជើញមយើងទាុំងអស់គ្នាឲ្យេក�កពពរះពគសី្ទ

គោយសា�ដតកា�ធាលាក់ៃិងគោយសា�ដតអំគពើរាបផ្ទាល់ខ្លួៃគយើងគនាះគយើង

រាល់ោនាពតវូកា�ពពះអង្គសគ្គ្រះ។យា៉ាកុបរាៃគ្វើទបីបនាទាល់ថាតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ

គនាះគយើងពតូវរាៃ�ួ្ផុតពបីលទ្ធផលទាំងឡាយនៃកា�ធាលាក់ៃិងអា្ឈ្នះគលើអំគពើ

រាប�បស់គយើងគ�ើយទទួលរាៃជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិ្្ច។យា៉ាកុបរាៃគពបើពរាស់

�ូបភាពជាទាវា�ៃិងផ្ទូវេួយគ�ើេ្បី្ ង្អនុលបគ្ហាញៃូវកា�ណ៍គៃះ។សូេអាៃៃបីន�វទបី2

9:41គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លយា៉ាកុបរាៃពិពណ៌នាអំពបីផ្ទូវេួយដ�លគយើងពតូវដត

គ�ើ�គ�ើេ្បីទទួលរាៃជបីវិត�៏អស់កល្ជាៃិ្្ច។សូេស្ជឹងគិតពបីសំណួ��ូ្តគៅ

គៃះ៖គតើអ្នកគិតថា«្ូ�េក�កពពះអមាចាស់»មាៃៃ័យដបបណ្?(សេូពិចា�ណ្

ថាគបើសិៃជាអ្នកគៅតាេផ្ទូវដ�លៃឹងនាំអ្នកឲ្យកាៃ់ដតជិតពពះអង្គសគ្គ្រះ)។គតើវា

មាៃៃ័យយា៉ាងណ្្ ំគពាះអ្នកដ�លថា«ផ្ទូវ[គៅកាៃ់ពពះអង្គសគ្គ្រះ]គឺ្ គង្អៀត

ប៉ុដៃ្តសៃ្ធឹងពតង់?»

យា៉ាកុបក៏រាៃពិពណ៌នាផងដ��ថាពពះអង្គសគ្គ្រះជា«អ្នកឆ្មាំទាវា�»។គៃះជា

ៃិេិត្ត�ូបនៃតួនាទបី�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះថាជាអង្គជំៃុំជពេះ�បស់គយើង។គឺពទង់

គៃះគ�ើយដ�លផ្តល់ព�ជ័យនៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់�ល់គយើងគោយដផ្អកគៅគលើ

អាកប្កិ�ិយាៃិងសកេ្មភាពទាំងឡាយ�បស់គយើង។យា៉ាកុបក៏រាៃបគពងៀៃគយើង

បដៃ្ថេគទៀតជាពិគសសពបី�គបៀបដ�លអាកប្ក�ិិយាៃិងសកេ្មភាព�បស់គយើង

ប៉ះពាល់�ល់សេត្ថភាព�បស់គយើងក្ននុងកា�េក�កពពះអង្គសគ្គ្រះ។

1. សែើម្ពីជួយអ្នក្សារល់អាក្ប្ក្ិរយិគំនិតនិង�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយ

ណែលអាចែរឹក្នាំសយើងសៅរក្ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ�រូមសធវើតាមចែំុចខាងសពកាម

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖
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ក្. �រូមគរូ�បនាទាត់ចំក្ណាតាលទំ្័រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្ស�ើយ�រស�រកា�មធ្វើឲ្យខលែលួនមយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីពពរះពគសី្ទសៅរាខាងស�ើយ

�រស�រេក�កពពរះពគសី្ទសៅរាខាងសទៀត។

ខ. �រូមអាននពីន�វទពី29:27–39ស�ើយរក្សមើល�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្ក្ិរិយ

ទាំងឡាយណែលយ៉ាក្ុបបានព្រានថ្អាចសធវើឲ្យសយើងឃ្លតឆ្ងាយ្ ពីព្រះអង្គ

�សង្ង្ររះ។�រូមសធវើបញ្ពីមួយ្ពីអវពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញណែលរានសៅក្្ននុងជួរឈរ«ការសធវើឲ្យ

ខ្លួនសយើងឃ្លតឆ្ងាយ្ ពីព្រះពគពី�្»សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្។អ្នក្អាចនរឹងចង់គរូ�ចំណាំផងណែរ្ពីអវពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្។(�រូមក្ត់ចំណាំថ្នពីន�វទពី29:28–29គឺជាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

មួយ។អ្នក្អាចនរឹងចង់គរូ�ចំណាំវាសៅក្្ននុងរសបៀបមួយណែលង្យ�រារល់សែើម្ពីអ្នក្អាច

ង្យរក្វាស�ើញសៅស្លខាងមុខ)។

គ. �រូមសពជើ�សរើ�មួយសចញ្ពី�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្កិ្រយិទាំងឡាយណែលអ្នក្

រក្ស�ើញស�ើយស្្ើយ�ំែួរែរូចតសៅសនរះសៅក្្ននុងទំ្័រសផ្សង្ពីគានាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើ�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្ក្ិរយិសនរះអាច

រារាំងសយើង្ ពីការមក្រក្ព្រះពគពី�្ស�ើយទទួលបាន្ រជ័យែ៏ស្ញសលញ្ ពីែង្វាយធួន

រប�់ពទង់យ៉ាងែរូចសម្តចណែរ?

ឃ.សពរៅ្ ពីការព្រានអំ្ ពី�ក្ម្មភា្និងអាក្ប្កិ្រិយទាំងឡាយណែលសធវើឲ្យសយើង

ឃ្លតឆ្ងាយ្ ពីព្រះអរាចា�់យ៉ាកុ្បបានបសពងៀនអំ្ពី�ក្ម្មភា្និងអាក្ប្ក្ិរយិ

ទាំងឡាយណែលនរឹងជួយសយើងឲ្យមក្រក្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ផងណែរ។�រូមអាននពីន�វទពី2

9:23,42,45–46,49–52ស�ើយរក្សមើលអវពីណែលយ៉ាក្ុបបានបសពងៀនណែលនរឹងនាំ

សយើងសៅរក្ព្រះអរាចា�់។�រូមរាយ្ ពីអវពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញសៅក្្ននុងជួរឈរ«មក្រក្

ព្រះពគពី�្»ននតារាងរប�់អ្នក្។

គពលសិកសាៃបីន�វទបី29:28–54អ្នករាៃគ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖តា្រយៈ

ការរតជើ្ររើ្រែើ្្តី្ ករកត្រះអមាចា្់រេើយរ្់រៅត្បតា្ត្រះេឫ្័រយរប្់

ត្រង់រនារះរយើងអាច្រ្រួលរាន្ រជ័យែ៏រ្ញរលញ្ តីែគ្វាយធួន។

2. សែើម្ពីជួយអ្នក្អនុវត្តអវពីណែលអ្នក្បានសរៀន�រូម�រស�រចសម្ើយរប�់អ្នក្

ចំសោរះ�ំែួរទាំងឡាយសៅក្្ននុងក្ិច្ចការមួយឬសពចើនជាងសនារះណែល

បានដាក្់ឲ្យសធវើខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. ក្្ននុងនពីន�វទពី29:23អ្នក្បានអានថ្ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជាែល់សយើងឲ្យណពបចិត្ត

ស�ើយទទួលបុែ្យពជមុជទរឹក្។សបើសទារះជាអ្នក្អាចទទួលបុែ្យពជមុជទរឹក្ស�ើយក្៏សដាយ

សតើការំឭក្ស�ចក្្តពី�ញ្ញានន្ ិធពីបុែ្យពជមុជទរឹក្តាមរយៈ្ ិធពីសាពកាម៉ង់ជួយអ្នក្ឲ្យ

មក្រក្ព្រះអរាចា�់ស�ើយទទួល្ រជ័យ្ ពីែង្វាយធួនរប�់ពទង់យ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័យែរូចសម្តចក្្ននុងការរាន«ស�ចក្្តពីជំសនឿែ៏ឥតសខាចារះសជឿែល់

ព្រះែ៏បរិ�ុទ្ននសា�ន៍អ៊ីពសាណអល»(នពីន�វទពី29:23)?សតើរានរសបៀបណាខរ្ះ

ណែលអ្នក្បង្ហាញស�ចក្្តពីជំសនឿសលើព្រះអរាចា�់សៅស្ល្ ្មពីៗសនរះ?

គ. សតើវារានអតថែន័យណបបណាចំសោរះឃ្ល«ចរូរណបរសចញ្ ពីអំស ើ្បាបទាំងឡាយរប�់អ្នក្

រាល់គា្នចុរះ»(នពីន�វទពី29:45)?សតើអវពីអាចជួយអ្នក្ណបរសចញ្ពីអំស្ើបាបរប�់អ្នក្?

ឃ.សតើរានឧទា�រែ៍អវពីខរ្ះ្ពីការចំណាយលុយ«ណែលឥតពបសយជន៍»ឬក្៏សធវើការ

«�ពរាប់អវពីណែល្ ុំអាចសធវើឲ្យបាន�កប់�កល់»(នពីន�វទពី29:51)?សតើការសចៀ�វាង្ ពី

អំស្ើអាពក្ក្់ឬការតាមរក្អវពីឥតពបសយជន៍អាចជួយអ្នក្ឲ្យមក្រក្ព្រះអរាចា�់ែរូចសម្ដច

ណែរ?សតើអ្នក្អាចសធវើឲ្យរសបៀបណែលអ្នក្ចំណាយស្លក្្ននុង�ក្ម្មភា្សផ្សងៗក្្ននុងសាលា

ការ�ិក្សាសា�នាចពក្ការ�បបាយនិង�ក្ម្មភា្ក្្ននុង�ង្គមរាន

តុល្យភា្កាន់ណតពបស�ើរស�ើងតាមរសបៀបណា?

ង. សតើរានរសបៀបណាខ្រះណែលអ្នក្អាច«ទទួលទាននរូវអវពីណែលមិនវិនា�»(នពីន�វទពី2

9:51)?

ច.យ៉ាក្ុបបានជំរុញពបជាជនឲ្យ«ណ្្ងអែំរគុែ»ស�ើយ«�រូមឲ្យចិត្ត

រប�់អ្នក្បាន�បបាយរកី្រាយ»(នពីន�វទពី29:52)។ស�តុអវពីអ្នក្គិតថ្វា�ំខាន់

សែើម្ពីសធវើតាមោក្្យទរូនាមនសនរះសៅស្លអ្នក្្ យាយមមក្រក្ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ?

3. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពី

រសបៀបណែល�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្ក្ិរយិមួយឬសពចើនណែលអ្នក្បាន�ិក្សា

បាននាំអ្នក្ឲ្យខិតកាន់ណតជិតព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី29:28–29

គតើអ្នកៃឹងគ្វើអវបីគ�ើេ្បីទាញយក្ ំគណះ�ឹងឲ្យរាៃគព្ើៃបំផុតគ្ញពបីឱកាសនៃ

កា�អប់�ំ្ ្មបីៗ�បស់អ្នក?គតើអ្នកមាៃដផៃកា�អវបីនាគពលអនាគតសពមាប់កា�អប់�ំ

�បស់អ្នក? 

 



សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះពបីពបធាៃ�្គ��ុៃប៊ី�ិុងគ្បីគ�ើយសូេ

គូសបនាទាត់ពបីគពកាេព�ជ័យទាំងឡាយដ�លអា្ទទួលរាៃេកពបីកា�គ�ៀៃសូពត៖

«អ្នកពបឈេៃឹងឧបសគ្គ្ ំៗជាគព្ើៃនាគពលអនាគត។អ្នកកំពុងគ�ើ�ក្ននុង

ពិភពគលាកេួយដ�លមាៃកា�ពបកួតពបដជង�៏កា្សាហាវ។អ្នកពតវូដតទទួល

កា�អប់�ំទាំងអស់ដ�លអ្នកអា្គ្វើគៅរាៃ។ពពះអមាចាស់រាៃដណនាំគយើងអំពបី

សា�សំខាៃ់នៃកា�អប់�ំ។វាៃឹងផ្តល់ជាគុណសេ្ត្តិ�ល់អ្នកសពមាប់ឱកាស

កាៃ់ដតល្អៗជាគព្ើៃ។វាៃឹងគ�ៀប្ំអ្នកគ�ើេ្បីគ្វើអវបីដ�លមាៃពបគយាជៃ៍ក្ននុង

ពិភពគលាក�៏្ ំនពកដលងដ�លពបកបគោយឱកាសគៅៃឹងេុខ។គបើសិៃអ្នកអា្

្ូលគ�ៀៃគៅេហាវិទយាល័យគ�ើយគនាះគឺជាបំណងពរាថានា�បស់អ្នក្ូ�គ្វើវា
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គៅ។គបើសិៃអ្នកោមាៃបំណងពរាថានាគ�ើេ្បីគ�ៀៃគៅេហាវិទយាល័យអ្្ចឹង្ូ�គ�ៀៃ

វគ្គបំពាក់បំប៉ៃខ្បីៗឬសាលាជៃួំញគ�ើេ្បីដកនខជំនាញគ�ើយបគង្កើៃសេត្ថភាព

�បស់អ្នក»(“Converts and Young Men”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ

1997ទំព័�49–50)។

សូេអាៃៃបីន�វទបី29:28គ�ើយគូស្ំណ្ំៃូវអវបីដ�លយា៉ាកុបរាៃមាៃពបសាសៃ៍

ថាជាគពោះថានាក់នៃកា�គ�ៀៃសូពតជាេួយៃឹងអាកប្កិ�ិយាដ�លខុស។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរែរូចខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្ស�ចក្្ដពីណ្្ងណែលថ្«កាលណាសគបានសរៀន�រូពតសគសាមនថ្សគ

ឆ្លតនវ»រានអតថែន័យែរូចសម្តច?

ខ. សតើអវពីសៅជាសពគារះថ្នាក្់ននការគិតថ្សយើងឆ្លតនវជាងឪ្ុក្ឬរាតាយប៊ី�្ស្ឬ

ពបធានសាខា្យាការីឬព្រះវរបិតា�ួគ៌រប�់សយើង?

សូេអាៃៃបីន�វទបី29:29គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លអ្នកចាំរា្់ពតូវ្ ងចាំខណៈគពល

ដ�លអ្នកដសវង�កកា�អប�ំ់។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ

�ំែួរែរូចតសៅសនរះ៖សតើការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរសដាយឧ�សា�៍្ យាយមជួយ

អ្នក្ឲ្យរ�់សៅព�បតាមសគាលការែ៍សៅក្្ននុងនពីន�វទពី29:2យ៉ាងែរូចសម្តច?

េីថេ្ទី210

យ៉ាកុបមលើក�ឹកចិត្ពបជាជនឲ្យអ��ីករាយម�ើយេក�កពពរះអរាចាស់

អំ�នុងន្ងៃទបីពបី�នៃកា�បគពងៀៃ�បស់គលាកយា៉ាកុបរាៃគ្វើទបីនាទាល់េ្ងគទៀតពបី

ពពះគ្សាតានៃកា��ំគោះ�បស់ពពះអមាចាស់គ្ញពបីលទ្ធផលទាំងឡាយនៃអំគពើ

រាប។យា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃ�ល់ពបជាជៃ�បស់គលាកផងដ��ពបី�គបៀបដ�ល

ពួកគគគ�ួដតគ្្ើយតបវិញ្ ំគពាះអគំណ្យទាៃនៃ�គ្វាយ្ួៃដ�លពបកបគោយ

គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្គនាះ។សូេអាៃៃបីន�វទបី210:20,23–25គ�ើយគូស្ ំណំ្

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញពបីអវបីដ�លយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃថាគយើងគប្បីគ្វើក្ននុង

កា�តបស្នង្ ំគពាះកា�លះបង់�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ្ ំគពាះគយើង។

6. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬសពចើនជាងសនារះសចញ្ពី�ំែួរែរូចខាងសពកាម

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �រូម្ ិចារណា្ ពីអវពីណែលអ្នក្បាន�ិក្សាអំ្ ពីព្រះអង្គ�សង្ង្ររះស�តុអវពីអ្នក្ចង់«នរឹក្ចាំ

ែល់ពទង់»ជានិច្ច(នពីន�វទពី210:20)?

ខ. ស�តុអវពីអ្នក្រានអារម្មរែ៍ថ្ការបញ្ឈប់ឬការណពបចិត្ត្ ពីអវពីណែលអ្នក្ក្ំ្ុងសធវើខ�ុ

នរឹងបង្ហាញអំែរគុែនិងស�ចក្្តពីព�ឡាញ់រប�់អ្នក្ចំសោរះព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ?

គ. សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីអំ ព្ីព្រះអង្គ�សង្ង្ររះណែលជួយអ្នក្ទទួលអារម្មែ៍ននស�ចក្្តពី

�ង្ឈរឹមជាជាង«ការពជប់មុខ»ទាំងបាក្់ទរឹក្ចិត្ត?

ឃ្លា�៏សំខាៃ់េួយក្ននុងជំពូកគៃះគឺ«សពេុះសពេួលខ្លួៃគៅតាេបំណងនៃពពះ»

(ៃបីន�វទបី210:24)។វាមាៃៃ័យថាគយើងគួ�ដតបគង្កើតទំនាក់ទៃំងជិតស្និតគ�ើងវិញ

ជាេួយពពះអមាចាស់ក្ននុង�គបៀបដ�លគយើងគោ�ពពបតិបត្តិៃិងពសបតាេបំណងនៃ

ពពះ។សូេពៃិិត្យគេើលគ�ើងវិញគលើបទគេ្បី�ទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគូស្ំណំ្

ក្ននុងៃបីន�វទបី29–10។សូេដសវង�កកា��ឹកនាំពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគៅគពលអ្នក

កំណត់ពបីអវបីេួយដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីសពេុះសពេួលខ្លួៃអ្នកជាេួយៃឹងបំណង

នៃពពះ។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី29–10ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី7៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី211–16
បសចក្្ីបផ្ើម

ពយាកា�ីគអសាយរាៃ�ស់គៅក្ននុង�យៈគពលពបដ�លជា100ឆ្នាំពបីេុៃសេ័យកាល

�បស់ៃបីន�វ។(គអសាយរាៃចាប់គផ្តើេកា�ពយាក�ណ៍គៅអំ�នុងគពលណ្េួយ

ពបីេុៃឆ្នាំ740េុៃ.គ.ស.គ�ើយបៃ្តពយាក�អស់�យៈគពលជាង40ឆ្នាំ��ូត�ល់ឆ្នាំ

701េុៃ.គ.ស.សូេគេើលBible Dictionary, “Isaiah”)។ក្ននុង�គបៀប

ជាគព ើ្ៃៃបីន�វរាៃបគ្ហាញអា�េ្មណ៍គសងៃើ្ស�គសើ�ៃិងគស្ក្តបីពសឡាញ់្ ំគពាះ

គអសាយ�ូ្ដ�លគយើងមាៃ្ ំគពាះពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្គៅគពលប្្ចនុប្ៃ្ន

គៃះដ��។គយើង�ឹងតាេកា�ស�គស��បស់ៃបីន�វថាគលាក«គពតកអ�»្ំគពាះ

ពាក្យគព្ៃ៍�បស់គអសាយ(សូេគេើលៃបីន�វទបី211:2)។�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតា

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី212–16ៃបីន�វរាៃ�កពសង់កា�ស�គស��បស់គអសាយដ�ល

មាៃគៅក្ននុងផ្ទាំងលង្ិៃ។កា�ស�គស�ទាំងគៃះរាៃពិពណ៌នាពបីអំៃួតៃិងអំគពើ

ទុ្្ច�ិត�បស់ពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលពបីបុរាណៃិងគស្ក្តបីជំៃុំជពេះទាំងឡាយ

ដ�លគៅពបីេុខពួកគគ។គអសាយក៏រាៃគ�ៀបរាប់ផងដ��ពបីកា�ៃិេិត្ត�បស់គលាកអំពបី

ពពះអមាចាស់ដ�លគលាកពតវូរាៃលាងជពេះពបីអំគពើរាប�បស់គលាក។

េីថេ្ទី211:1–8

ននី�្វមពតកអ�នឹង�ីបោទាល់�បស់

មអស្យអុំពីពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

សូេគិតអំពបីពោេួយគៅគពលដ�ល

អ្នកគសងៃើ្ស�គសើ�្ ំគពាះទបីបនាទាល់

�បស់ៃ�ណ្មានាក់អំពបីពពះអង្គ

សគ្គ្រះ។សូេអាៃៃបីន�វទបី211:2–3

គ�ើយ�កគេើលបទពគិសា្ៃ៍អវបីខ្ះដ�ល

ៃបីន�វយា៉ាកុបៃិងគអសាយរាៃមាៃជា

េួយពពះគយសូ៊វពគបីស្។

ពពះអមាចាស់រាៃគៅពួកពយាកា�ីឲ្យដ្្ង

ទបីបនាទាល់អំពបីពទង់។តាេ�យៈកា�សិកសា

ទបីបនាទាល់ទាំងឡាយ�បស់ពួកសាក្សបី

�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្គនាះគយើងអា្

ពពងឹងគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គយើងគលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្គ�ើយអ��ីករាយក្ននុង

ពទង់។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រគំនិតរប�់អ្នក្អំ្ ពី

មរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្វា�ំខាន់សែើម្ពីរានទពីបនាទាល់មួយអំ្ ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សចញ្ ពី

្ួក្្ យាការីជាសពចើន។

សបើសទារះជាអ្នក្អាចស�ើញថ្ជំ្ រូក្

ទាំងឡាយរប�់សអសាយសៅក្្ននុង

ព្រះគម្ពីរមរមន្ិបាក្យល់ក្៏្ ិតណមន

ក្៏ពបធានប៊យែ៍ស�ផ្ក្ក្ឺជាពបធាន

ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្ែប់ ព្ីរនាក់្បាន

ផ្តល់ោក្្យទរូនាមនជាការសលើក្ទរឹក្ចិត្ត

សនរះ៖«ចរូរកំុ្ឈប់អាន!ចរូរខិតខំអាន

ឱ្យផុតជំ្រូក្ែ៏្ ិបាក្យល់ទាំងឡាយ

សនារះណែលជាការ្យាការែ៍ននព្រះគម្ពីរ

�ញ្ញាចា�់សទារះបពីជាអ្នក្យល់វាណត

បន្តិចក៏្សដាយ។បន្តអានសបើ�ិនអវពីៗ

ទាំងអ�់ណែលអ្នក្សធវើគឺជាការអាន

ពតួ�ៗស�ើយពគាន់ណតជាការពបណម

ពបមរូលការយល់ែរឹង្ ពីសនរះបន្ដិច្ពីសនារះ

បន្តិចក៏្សដាយ»(«The Things of 
My Soul»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ

1986ទំ្ ័រ61)។

ការ�ិកសាអំ្ពីសអសាយ
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សូេដសវង�កគពលបៃួ�ងដ�លៃបីន�វរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«ពពលឹងខ្នុំគពតកអ�»

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី211:4–6។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ំណ្ំឃ្លាទាំងគៃះក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក។

គ�ើេ្បី«គពតកអ�»ក្ននុងគ�ឿងអវបីេួយបគ្ហាញថាេៃុស្សមានាក់ទទួលរាៃភាព

សបបាយ�ីករាយជាគព្ើៃក្ននុងគ�ឿងគនាះគ�ើយថាគ�ឿងគនាះរាៃនាំេកៃូវក្តបីអំណ��៏

នពកដលង។

2. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីស�ចក្្ដពីណ្្ងណែលថ្«ព្លរឹងខ្នុំសពតក្អរ»ឲ្យបានបពីឬសពចើនជាងសនារះ

ណែលតំណាងឲ្យសគាលពគរឹរះននែំែរឹងល្អណែលអ្នក្សពតក្អរ។�រូម្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុ

ណែលស�ចក្្ដពីណ្្ងនពីមួយៗនាំមក្នរូវស�ចក្្តពីអំែរែល់អ្នក្។

សូេអាៃៃបីន�វទបី211:8គ�ើយស�គស�ពបីអវបីដ�លៃបីន�វរាគេគ�ៀៃទបីថាៃឹងផ្តល់ជា

លទ្ធផលពបីកា�សិកសា�បស់អ្នកស្តបីពបីកា�ស�គស��បស់គលាកគអសាយ។ 



េីថេ្ទី212:1–5

មអស្យពយាក�ថាពពរះវិហា�ប�ិស�ុ្ធេួយនឹងពតរូវបានស្ថាបោម�ើងមៅន្ងៃ

ចុងមពកាយ

សូេពសនេ៉�ល់ភ្នំ�៏្ ំនពកដលងេួយ។គតើអ្នកអា្គិត�ល់កា�គពបៀបគ្ៀបណ្េួយ

ដ�លអា្ពតូវគពបើពរាស់គ�ើេ្បីគពបៀបគ្ៀប�វាងភ្នំេួយៃិងពពះវិហា�ប�ិសុទ្ធេួយ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី212:2–3,5�កគេើលអវបីដ�លពពះរាៃសៃយា្ ំគពាះ

កា�បគង្កើតគ�ើងគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។ពាក្យ«ភ្នំជាទបីសាងពពះវិហា�ប�ិសុទ្ធនៃ

ពពះអមាចាស់»មាៃៃ័យថាពពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ�បស់ពពះអមាចាស់។គយាងគៅតាេ

ខគេ្បី�ទាំងគៃះគតើព�ជ័យអវបីខ្ះៃឹងមាៃេកពបីទបីសាងពពះវិហា�នៃពពះអមាចាស់គៅន្ងៃ

្ុងគពកាយ?

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�ក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក�ូ្គៃះ៖ពពះរាៃសាថាបនាពពះវិហា�

ប�ិសុទ្ធទាំងឡាយគ�ើេ្បីបគពងៀៃគយើងពបី�គបៀប�បស់ពទង់ៃិងគ�ើេ្បីជួយគយើងឲ្យ

គ�ើ�ក្ននុងផ្ទូវទាំងឡាយ�បស់ពទង់(សេូគេើលៃបីន�វទបី212:3)។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ

�ិក្សារប�់អ្នក្៖

ក្. សតើព្រះវិហារបរិ�ុទ្ជួយសយើងឲ្យសែើរក្្ននុងផ្ដូវទាំងឡាយរប�់ព្រះអរាចា�់សដាយរសបៀប

ណា?

ខ. សតើអ្នក្អាចសរៀបចំខ្លួនអ្នក្រសបៀបណាសែើម្ពីចរូលក្្ននុងព្រះវិហារបរិ�ុទ្?

េីថេ្ទី212–15

គេគ�ៀៃគៃះៃឹងេិៃផ្តល់ជំៃួយពិសាតា�សពមាប់កា�យល់�ឹងពបីៃបីន�វទបី212–15

គនាះគទ។គទាះជាយា៉ាងណ្គៅគពលអ្នកអាៃគ�ើយស្ជឹងគិតពបីជំពូកទាំងគៃះ

គៅក្ននុងកា�អាៃពពះគេ្បី�េ�េៃផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នកគនាះសូេ�កគេើលពបីលទ្ធផល

ទាំងឡាយនៃអំៃួតៃិងអំគពើរាប។គយាបល់ឬកា�ពៃ្យល់ខាងគពកាេគៃះៃឹង

ជួយក្ននុងកា�អាៃ�បស់អ្នកផងដ��៖

នីនហវទី212:6–18។សូេគ្វើកា�កត់សមារល់ជាពិគសសៃូវរាល់គស្ក្តបីគយាង

ទាំងអស់្ ំគពាះកា�ថាវាយបង្គំ�ូប្មាលាក់ពពេទាំងពាក្យៃិងអត្ថៃ័យទាំងឡាយ

ដ�ល្ ង្អនុលបគ្ហាញពបីអំៃួត—ជាឧទា��ណ៍ឫកខ្ពស់្ិត្តធឆ្ើងនឆ្ធឆ្ើងនឆ្តធមកើង

ធ�ើងៃិងខ្ពស់។កា�ណ៍គៃះៃឹងជួយអ្នកឲ្យយល់ពបីេូលគ�តុដ�លកា�ជំៃំុជពេះ�៏

្ងៃៃ់្ងៃ��ូ្គៃះរាៃគកើតមាៃគ�ើង្ ំគពាះពបជាជៃទាំងគៃះ។

នីនហវទី212:9–11។«េៃុស្ស្ េ្មតា»(ខ9)គពាលសគំៅ�ល់េៃុស្សសាេ្្ញ

ឬ្េ្មតា។ទាំង«បុ�ស្ េ្មតា»ៃិង«ពួកអ្នក្ ំ»គបើសិៃពួកគគមាៃ្ ិត្តគ្្មើងន្្ម

ៃឹងពតូវរាៃបនាទាបខ្លួៃ្ ុះគៅន្ងៃនៃកា�យាងេកនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្(សូេគេើល

ខ11)។

នីនហវទី212:12–13។«ន្ងៃនៃពពះអមាចាស់»គឺជាឃ្លាេួយដ�លគពាលសគំៅ�ល់

គពលនៃកា�ជំៃំុជពេះ។កា�យាងេកជាគលើកទបីពបី��បស់ពពះពគបីស្គឺជា«ន្ងៃនៃ

ពពះអមាចាស់»គៅគពលដ�លពួកទុ្្ច�ិតៃឹងពតូវរាៃបំផ្លាញគចាល។

នីនហវទី213–14។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី213ជាកា�បៃ្តនៃកា�ពិភាកសា�បស់គអសាយ

ស្តបីពបីអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើងគបើសៃិពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលគៅមាៃគស្ក្តបីមាៃះ

ក្ននុងអំគពើទុ្្ច�ិត�បស់ពួកគគ។គអសាយរាៃគៅពួកពស្តបីសាសៃ៍អ៊ីពសាដអល

ថា«ពួកកូៃពសបីពកងុស៊ីយូ៉ៃ»(ខ16)ដ�លផ្ល់ជាគៃំិតថាពួកគគគឺជាកូៃគៅ
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ក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញា។គអសាយរាៃពប�ូ្ពួកគគគៅៃឹងពស្តបីគ្្មើងន្្មមា្នក់ដ�ល

ពតវូបណ្តាសាពបីពពះអមាចាស់គ�ើយគពគឿងអលគ្កា�ៃិងគពគឿងលំអខាងរាងកាយ

គផ្សងគទៀតពតូវរាៃ�កគ្ញ(សូេគេើលៃបីន�វទបី213:16–26)។ផ្នុយគៅវិញ

ៃបីន�វទបី214មាៃ�ួេទាំងកា�គ�ៀបរាប់�បស់គអសាយពបីអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើងគបើ

សិៃពួកកូៃពសបីពកុងស៊ីយ៉ៃូបនាទាបខ្លួៃពួកគគដពប្ិត្តគ�ើយពត�ប់េក�ក

ពពះអមាចាស់វិញ។គបើសិៃអ្នកគេើលក្ននុងពពះគេ្បី�ប�ិសុទ្ធដ�លជាកា�គរាះពេុ្�បស់

អិល.�បី.ដអស.សូេគពបើពរាស់គលខខគេ្បី�គយាងក្ននុងគអសាយ3គ�ើេ្បីជួយអ្នក

យល់ៃបីន�វទបី213:16–26។

នីនហវទី215:8–22។ពាក្យធវទោសំគៅគលើសាថាៃភាពគសាកគៅ�៏ខាលាំង។គអសាយ

រាៃគពបើពាក្យគៃះ្ ំៃួៃពរាំេួយ�ងក្ននុង

ខទាំងគៃះគៅគពលគលាកបគ្ហាញពបី

អំគពើរាប�បស់ពួកសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអល។គអសាយរាៃ�ឹងថា

គបើសិៃពួកសាសៃ៍អ៊ពីសាដអលេិៃ

ដពប្ិត្តគទគនាះលទ្ធផលនៃអគំពើរាប

�បស់ពួកគគៃឹងនាំេកៃូវ

ភាពគសាកគៅ�៏ខាលាំង—ជាពិគសស

គៅគពលជៃំុំជ�ំះ។គបើសិៃគអសាយគឺ

ជាពយាកា�ីមានាក់គៅគលើដផៃ�បីគពល

ប្្ចនុប្ៃ្នគៃះគតើគលាកៃឹងគ�ើញអគំពើ

រាប�ូ្ោនាៃឹងអគំពើរាបដ�លគលាក

រាៃគ�ើញក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអលដ��ឬគទ?

4. �រូមអាននពីន�វទពី215:20។�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវវិធពីមួយចំនួនណែលមនុ�្សសៅស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះ

សៅសរឿងល្អថ្ជាសរឿងអាពក្ក្់ឬសរឿងអាពក្ក្់ថ្ជាសរឿងល្អវិញ។

េីថេ្ទី216:1–8

មអស្យពតរូវបានមៅឲ្យបមពេើជាពយាកា�ីរានាក់

កា�ស�គស��បស់គអសាយគឺសេ្ទូ�ណ៍គៅគោយកា�គពបើជាៃិេិត្ត�ូប។កា�គពបើ

ជាៃិេិត្ត�ូបគឺជាវិ្ បីេួយដ�លពពះអមាចាស់បគពងៀៃគយើងអំពបីគោលកា�ណ៍នៃ

�ំណឹងល្អ។�ូ្ដ�លរាៃកតព់តាក្ននុងៃបីន�វទបី216គអសាយរាៃពិពណ៌នា

អំពបីបទពគិសា្ៃ៍�បស់គលាកគៅគពលគ�ើញពពះអមាចាស់។គៅគពលអ្នក

អាៃៃបីន�វទបី216សូេ្ ងចាំពបីៃិេិត្ត�ូប�ូ្តគៅគៃះៃិងអត្ថៃ័យ�បស់វាដ�លអា្

ៃឹងពតឹេពតូវ៖

ពួកធសរភីម៖ពួកគទវតាដ�លគង់គៅក្ននុងវត្តមាៃនៃពពះ។ពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្

រាៃបគពងៀៃថា«គទវតាេួយ�បស់ពពះេិៃដ�លមាៃសាលាបគនាះគទ»(History 
of the Church,3:392)។សាលាប�បស់ពួកគទវតាតំណ្ងឲ្យអណំ្្�បស់ពួកគគ

គ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�ៃិងគ្វើ្ លនា។

តផសេង៖អា្្ ង្អនុលបគ្ហាញពបីវត្តមាៃនៃពពះអមាចាស់(សូេគេើលវិវ�ណៈ15:8)។

បបូរម្ត់មិនសាអាត៖េិៃមាៃភាពសក្តិសេ។

រធងើកធភលែើង(គភ្ើង)៖ភានាក់គ្�បៃ្សនុទ្ធ�ូ្ជាអំណ្្លាងជពេះ�បស់ពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធ។

អាសោ៖តាេអត្ថៃ័យពិតពរាក�អាសនាគឺជាកដៃង្េួយសពមាប់កា�គ្វើ

យ្្ញបូជា។គៅ្ ំណុ្គៃះវាអា្សំគៅគលើយ្្ញបូជាដ�លគ្វើគ�ើងគោយ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ជៃួំសគយើងគឺ—�គ្វាយ្ួៃ។

5. �រូមអាននពីន�វទពី216:1–7ស�ើយក្តព់តាក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវចសម្ើយ្ ពី�ំែួរែរូចតសៅសនរះ៖

ក្. សតើ្ ួក្ស�រ្ពីមរានាក្់បាននិយយអវពីខ្រះអំ្ពីព្រះអរាចា�់នន្ ួក្្ លបរិវារ?

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្សអសាយចង់រានន័យែរូចសម្តចសៅស្លសលាក្រានពបសា�ន៍ថ្«វរ

ស�ើយខ្នុំ!ត្ិតខ្នុំពតរូវវិនា�ជា្ ិត្ពីសពោរះខ្នុំជាមន�ុ្សរានបបរូររាត់មិនសាអាត»?សតើអវពី

ណែលសធវើឲ្យសលាក្រានអារម្មែ៍ភាលមៗយ៉ាងែរូសច្នរះ?(នពីន�វទពី327:19អាចផ្តល់ជា

សយបល់មួយ)។

គ. សតើអវពីបានសក្ើតស�ើងណែលសធវើឲ្យផ្ល�់ប្តដូរអារម្មែ៍មិន�ក្្តិ�មរប�់សអសាយ?

ឃ.សតើបទ្ិសសាធន៍សនរះនរឹងសរៀបចំសអសាយសដាយរសបៀបណាសែើម្ពីសចញសៅក្្ននុង

ចំសណាមមនុ�្សស�ើយបសពងៀនអំ្ពីការណពបចិត្ត?

គស្ក្តបីពិតេួយនៃគស្ក្តបីពិត�៏េ�ិមាទាំងឡាយដ�លរាៃបគពងៀៃក្ននុងកា�គៅ

បគពេើ�បស់គអសាយគឺថារយើងអាចត្រូវរានលាងជត្រះ្ តីភា្្ ិន្ ក្ិ្្រប្់

រយើងតា្រយៈែគ្វាយធួនននត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្។សូេស្្ចឹងគិតពបីពោេួយគៅ

គពលដ�លអ្នករាៃទទួលអា�េ្មណ៍ពបីអណំ្្លាងជពេះនៃ�គ្វាយ្ ួៃគៅក្ននុងជបីវិត

�បស់អ្នក។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី211–16ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី7៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី217–20
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី217–20ៃបីន�វរាៃកតព់តាថាគអសាយរាៃពយាយាេប្្ចនុះប្្ចទូល

គស្ត្នៃពសុកយូោៃិងរាពស្ត�បស់ពទង់ឲ្យោក់ទបីទុក្ិត្តគលើពពះអមាចាស់ជាជាង

កា�ជាប់ទាក់ទងខាងគលាកិយគៃះ។គោយគពបើពរាស់ៃិេិត្ត�ូបៃិងពសគមាលជា

គព្ើៃ—ៃិេិត្ត�ូបឬវត្ថនុតំណ្ងទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃៃិងគ្វើទបីបនាទាល់ពបីគស្ក្តបី

ពិត�៏េ�ិមា—គនាះគអសាយរាៃពយាក�ទាក់ទងៃឹងពពតឹ្តិកា�ណ៍ពបីសេ័យ�បស់

គលាកៃូវកា�ពបសូពត�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្ៃិងកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញនៃពួកទុ្ ្ច�ិតគៅ

គពលកា�យាងេកជាគលើកទបីពបី��បស់ពពះអមាចាស់។

េីថេ្ទី217–18

នគ��បស់ពសកុយរូោពតរូវបានពបទានព�មៅមពលពួកមគោក់�ី�ុកចិត្មលើ

ពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

គ�ើេ្បីជួយគ�ៀប្ំអ្នកសពមាប់គេគ�ៀៃន្ងៃគៃះសេូគិតពបីពោេួយដ�លអ្នករាៃ

ពបឈេៃឹងសាថាៃភាពភ័យខាលា្េួយ។គតើអ្នកៃឹកគ�ើញពបីពបតិកេ្មតបតគលើក�ំបូង

�បស់អ្នកដ��ឬគទ?គៅគពលអ្នកសិកសាៃបីន�វទបី217–18សូេពយាយាេ�កគេើល

�ំបូនាមាៃ�បស់គអសាយ្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយដ�លគ�ើញថាខ្លួៃពួកគគ្ ិតគៅក្ននុង

សាថាៃភាព�៏លំរាកឬគួ�ឲ្យភ័យខាលា្។
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សពមាប់កា�សិកសា�បស់អ្នកពបីៃបីន�វទបី217–18អ្នកៃឹងពតូវដត�ឹងអំពបីសាសៃ៍តូ្ៗ

បបីគឺសាសៃ៍សី៊�ីសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃិងសាសៃ៍យូោ�ួេទាំងអាណ្្ពក

អាសគសី៊��៏្ំនពកដលងជាងដ�លពយាយាេ្ បាំង�គណតាើេយកសាសៃ៍តូ្ជាង

ទាំងគៃះ។សូេពិៃិត្យគេើលដផៃទបីៃិងតារាងដ�លមាៃភាជាប់េកខាងគពកាេគៃះ។

សាសេ៍ �ី៊រី អ៊ីពសាណអល

(សអពបាអិម)

យរូដា

បស្ច សរ�ី៊ន ស្កា សអហា�

រជធ្េី ដារា៉ា� សារា៉ារី សយររូសាទ្ិម

ជ

សមរុ្ទបម�ីដទរ៉ាបេ

សមរុ្ទកាលបីេ

សមរុ្ទសាលារ់

�៊ីរី

ដារា៉ា�

នគរននព�ុក្អ៊ពីសាណអលណប៉ក្ខាងសជើង

សារា៉ារី

សយររូសាទ្ិម

នគរននព�ុក្យរូដាណប៉ក្ខាងត្ដូង

្ូជអរំូរខាងបជើង

សអពបាអិម

ររូសបន

�ី៊រាមន

សលវី

ដាន់

ណែបថ្លពី

កាឌ

សអស�៊ីរ

អ៊ីសាខារ

សាប់យរូល៉រូន

យ៉រូណ�ប

្ូជអរូំរខាងត្ចូង

យរូដា

សបយ៉ាមពីន

សូេអាៃៃបីន�វទបី217:1–2គ�ើយគេើលដផៃទបី។«សាសៃ៍សី៊�ីរាៃ្ ូលន�ៃឹង

ពួកគអពរាអិេគ�ើយ»មាៃៃ័យថាពសុកទាំងពបី�គៃះរាៃបគង្កើតសេ្ៃ្ធេិត្តឬ

កិ្្ចពពេពពាងេួយ។សូេពយាយាេកំណត់ថាគតើៃ�ណ្វាយពបហា�គៅគលើ

អ្នកណ្។សូេ�ឹងថាឃ្លា«ពួកវង្សគ�វី�»ក្ននុងខទបី2សំគៅគលើគអហាសៃិង

ពបជាជៃពសុកយូោ។

ៃគ�នៃសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃិងសាសៃ៍សី៊�ី្ ង់្ បាំងយកៃគ�នៃសាសៃ៍

យូោគ�ើយបងខេំឲ្យសាសៃ៍យូោ្ ុះសេ្ៃ្ធេិត្តជាេួយៃឹងពួកគគគ�ើេ្បីពបឆ្ំង

ៃឹងអាណ្្ពកអាសគសី៊��៏មាៃអំណ្្។អាសគសី៊�កំពុងគំរាេកំដ�ងគ�ើេ្បី

្បាំងយកតំបៃ់ទាំងេូលនៃពិភពគលាកគៅពោគនាះ។សាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃិង

សាសៃ៍សី៊�ីរាៃគជឿថាគោយកា�្បាំងយកឈ្នះពួកយូោគនាះពួកគគអា្មាៃ

េៃុស្សៃិង្ៃធាៃកាៃ់ដតគព្ើៃគ�ើេ្បីពបយុទ្ធ្ ូល�ល់អាសគសី៊�(សូេគេើល

ៃបីន�វទបី217:5–6)។គស្ត្គអហាសរាៃស្្ចងឹគិតគោយយក្ិត្តទុកោក់ពបីកា�គ្វើ

សេ្ៃ្ធេិត្តជាេួយសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃិងសាសៃ៍ស៊�ីី។

សូេពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លអ្នកៃឹងគ្វើគបើសិៃអ្នកគ្វើជាគស្ត្គអហាសវិញគនាះ។ភាគបី

មាខាងគឺអាសគសី៊�កំពុងគំរាេកំដ�ងវាយពបហា�ពបជាជៃ�បស់អ្នក។ឯភាគបីមាខាង

គទៀតគឺសី៊�ីៃិងអ៊ីពសាដអលកំពុងដតគំរាេកំដ�ងគ្វើកា�វាយពបហា�គបើសៃិអ្នក

េិៃ្ ូល�ួេសេ្ៃ្ធភាពជាេួយពួកគគគ�ើេ្បីវាយពបហា�គលើអាសគសី៊�។គអសាយ

រាៃ�ស់គៅក្ននុងៃគ�នៃពសុកយោូគ�ើយពពះអមាចាស់រាៃប្ជទូៃគលាកជាេួយៃឹង

សា�េួយឲ្យគៅជួបគអហាស។គតើអ្នកគិតថាអ្នកៃឹងមាៃអា�េ្មណ៍ដបបណ្្ ំគពាះ

សា�ពបីពយាកា�ីគៃះគបើសិៃអ្នកជាគស្ត្គអហាសគនាះ?

1. �រូមអាននពីន�វទពី217:3–8ស�ើយគរូ�បនាទាត់្ ពីសពកាមសាររប�់

ព្រះអរាចា�់សៅកាន់សអហា�និងពបជាជនរប�់ពទង់ណែលពបទានតាមរយៈ

្យាការីសអសាយ។(ោក្្យ«ឧ�ណែល�ុយណផ្សង»ក្្ននុងខទពី4�ំសៅសលើចន្នុរះណែល

អណាតាតស្្ើងរប�់វាស្រះស�ើងណែលតំណាងឲ្យនគរទាំង្ពីរសនរះណែលពតរូវណបក្បាក្់និង

ពតរូវសគែសែតាើមយក្បាន)។�រូមព�នម៉គិតថ្អ្នក្បានឮសអសាយនិយយការែ៍សនរះ

សៅកាន់សអហា�។សពកាយមក្មិត្តរានាក្់បាន�ួរអ្នក្ថ្សតើសអសាយបាននយិយ

អវពីខ្រះ។�រូម�រស�រពបសយគ្ ពីរឬបពីក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្សដាយ្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្នរឹងស្្ើយតបចសំោរះមិត្តអ្នក្។

គអសាយរាៃពយាយាេជួយ�ល់គស្ត្ៃិងរាពស្ត�បស់ពទង់ឲ្យពឹងដផ្អក�កជៃួំយពបី

ពពះអមាចាស់ជាជាងកា�ោក់ទបីទុក្ិត្តគលើសេ្ៃ្ធេិត្តដផ្នកខាងៃគយារាយដ�លេិៃ

ឋិតគឋ�។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សារ

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. ស�តុអវពីវា�ំខាន់�ពរាប់សយើងសែើម ព្ីណបរសៅរក្ព្រះអរាចា�់សៅស្លសយើងពតរូវការ

ជំនួយជាជាងការ្ រឹងណផ្អក្សលើមន�ុ្សែនទសែើម្ពីជួយសយើង?

ខ. សតើរានរសបៀបណាខរ្ះណែលយុវវ័យអាចពតរូវបានល្លួងឲ្យដាក្់ទំនាក្់ទំនងរប�់សគជា

មួយមនុ�្សែនទ្ពីមុនការដាក្់ទំនាក្់ទំនងរប�់សគជាមួយព្រះវរបិតា�ួគ៌និង

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្?

ពពះអមាចាស់រាៃមាៃបៃ្ទូលថាពទង់ៃឹងពបទាៃ�ល់គអហាសៃិងៃគ�នៃពសុក

យូោៃូវទបីសមារល់េួយដ�លថាពទង់ៃឹងកា�ពា�ពួកគគគ�ើយថាពួកគគៃឹង

េិៃពតូវកា�ពឹងដផ្អកគលើសេ្ៃ្ធេិត្តខាងគលាកិយគនាះគទ។សូេអាៃៃបីន�វទបី2

17:14គ�ើេ្បី�កគេើលទបីសំោល់គនាះ។សូេគូស�ងវង់ពាក្យធអម្៉ាញលូតអលក្ននុងខ

គៃះ។សូេស�គស�«មា៉ាថាយ1:22–23»គៅដក្�ខគៃះ»។សូេអាៃមា៉ាថាយ1:22–

23គ�ើេ្បីដសវង�កអត្ថៃ័យនៃគ្មាះគអមា៉ាញទូដអល។

គតើទបីសំោល់ដ�លមាៃៃ័យថា«ពពះអង្គពទង់គង់ជាេួយៃឹងគយើងខ្នុំ»ៃឹងជួយ

គអហាសគៅពោគៃះយា៉ាងណ្ដ��?គតើកា�ពយាក�ណ៍�បស់គអសាយដបបគៃះក៏
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អា្សំគៅគលើកា�ពបសូត�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្ជាគព្ើៃសតវត្ស�៍គពកាយេកគនាះ

ដបបណ្ដ��?

សពមាប់ជាកា�យល់�ឹងបដៃ្ថេពបីទបីសមារល់អំពបីបុពតមានាក់ដ�ល

ៃឹងពបសូតេកសូេស្្ចឹងគិតពបីកា�ពៃ្យល់បកពសាយគោយ

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័��ូ�ិៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

�ូ្តគៅគៃះ៖«មាៃគោលពគឹះ្ ំ�ុះឬជាកា�គពបៀបគ្ៀប

ទាំងឡាយ្ ំគពាះកា�ពយាក�ណ៍គៃះដ�ល�ូ្ោនាខាលាំងណ្ស់

គៅៃឹងកា�ស�គស��បស់គអសាយ។អត្ថៃ័យ្ ំបំផុតគឺ

ពបដ�លពតូវរាៃគផ្តាតគៅគលើភ�ិយា�បស់គអសាយជាពស្តបីប�ិសុទ្ធល្អមានាក់ដ�ល

រាៃផ្តល់កំគណើត�ល់បពុតាមានាក់គៅគពលគៃះ[សូេគេើលៃបីន�វទបី218:3កូៃពបុស

គៃះកាលាយជាៃិេិត្ត�ូបៃិងពសគមាលេួយនៃកា�បំគពញកា�ពយាក�ណ៍គៅគពល

គពកាយេកគទៀតដ�ល្ ំគ្ងជាងដ�លៃឹងពតូវរាៃសគពេ្តាេ�យៈកា�ពបសូពត

�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្»(Christ and the New Covenant[1997]
ទំព័�79)។

គអសាយរាៃពយាក�ថាពបីេុៃបុពតគៃះ្ ំ�ឹងក្តបីគ�ើងអាសគសី៊�ៃឹងឈ្នះគលើកងទ័ព

នៃសាសៃ៍អ៊ពីសាដអល(គអពរាអិេ)ៃិងសាសៃ៍ស៊ី�ី(សេូគេើលៃបីន�វទបី2

17:15–25)។ទបីសំោល់ដ�លមាៃៃ័យថា«អង្គពទង់គង់ជាេួយៃឹងគយើងខ្នុំ»មាៃ

បំណងគ�ើេ្បីបញ្ជាក់�ល់គស្ត្គអហាសថាត្រះនចឹងរៅជា្ ួយរយើងរៅរ្លរយើង

ោក់្រតី្រុកច្ិរ្រលើត្រង់របើរទារះជាឋិ្ររៅក្ទុងអំ�ទុងរ្លលំរាកនិងភ័យខាលាចក៏

រោយ។សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

សូេអាៃៃបីន�វទបី218:6–8គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លា«ទឹកសី៊គឡាេ»។ទឹក

ស៊ីគឡាេតំណ្ងឲ្យគអសាយជាឥទិ្ធពលៃិងពពះគ្សាតានៃកា�ោំពទ�បស់ពពះ

ដ�លគៅឋិតគ្�គ�ើយសងៃប់សាងាត់ដ�លចារំា្់�ល់ដផ្នកេួយនៃជបីវិតៃគយារាយ

�បស់ជាតិ(សូេគេើលៃបីន�វទបី218:6)។ គអសាយរាៃគពបើពរាស់កា�គយាង

គៅទឹកសី៊គឡាេជាភាពផ្នុយោនាេួយពបីគពពាះេៃុស្សគៅពសកុអ៊ីពសាដអលៃិង

េៃុស្សគៅពសកុយូោរាៃប�ិគស្ពពះដេសី៊—«ទឹកសី៊គឡាេ»ឬពពះគ្សាតា

នៃកា�ោំពទ�បស់ពពះដ�លគៅឋិតគ្�ទៃ់ភ្ៃ់ៃិងសងៃប់សាងាត់។គ�តុ�ូគ្្នះគ�ើយ

�ូ្ដ�លគអសាយរាៃពយាក�គស្ត្ពសុកអាសគសី៊�ៃិងឥទ្ធិពល�៏គួ�ឲ្យភ័យខាលា្

គ�ើយៃិងអំណ្្�៏សាហាវនៃកា�លុកលុយ្ ូលពបីសំណ្ក់កងទ័ព�បស់ពទង់—

តំណ្ងគោយ«ទឹកទគៃ្ដ�ល�ូ�ខាលាំងគ�ើយគព្ើៃេកគលើគគ»—រាៃឈ្នះគលើ

សាសៃ៍សី៊�ីៃិងសាសៃ៍អ៊ីពសាដអល។

គអសាយជាកវីៃិពៃ្ធមានាក់រាៃគពបើពរាស់លំ�ូ�ដខ្សទឹកពបី�ប៉ុដៃ្តមាៃលកខេណៈ

ខុសដបក្ពបីោនាគោយដ�កគ�ើេ្បីពៃ្យល់ពបីអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះពសុក

យូោ។គពកាយេកកងទ័ពអាសគសី៊�រាៃេក�ល់ពាសគពញពសុកយូោ—

តំណ្ងគោយពាក្យថា្សកុ។ប៉ុដៃ្តកងទ័ពគៃះេិៃរាៃវាយឈ្នះគលើពកុង

គយ�ូ៉សា�ិេ—តំណ្ងគោយគស្ក្តបីដ្្ងថា«ពពេទាំងលិ្�ូ�កាត់ពសុកគ�ើង

ពតឹេក»។

សូេអាៃៃបីន�វទបី218:9–12គ�ើយ្ ំណំ្គេើលថាគតើពពះអមាចាស់រាៃទូនាមាៃ

ប៉ុនាមាៃ�ង�ល់សាសៃ៍យូោេិៃឲ្យ្ ូល�ួេៃឹងសាសៃ៍សី៊�ីៃិងសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអល។�ូ្មាៃកតព់តាក្ននុងៃបីន�វទបី218:13គតើពពះអមាចាស់រាៃទូនាមាៃ�ល់

សាសៃ៍យូោតាេ�យៈគអសាយឲ្យគៅដសវង�កជំៃួយគៅកដៃ្ងណ្វិញ?

គៅគពលដ�លពួកសាសៃ៍អាសគសី៊�រាៃលុកលុយ្ ូលពសុកយូោគ�ើយ

គំរាេកំដ�ង�ល់ពសុកគយ�៉ូសា�ិេគនាះៃគ�នៃពសុកយូោរាៃមាៃគស្ត្្ ្មបី

េួយ។ពពះនាេ�បស់ពទង់គឺគ�គសោ។ពទង់រាៃោក់ទបីទុក្ ិត្តគលើពពះអមាចាស់

ៃិងពយាកា�ីគអសាយ។គៅទបីបំផុតទាហាៃអាសគសី៊�្ ំៃួៃ185,000នាក់ពតូវ

រាៃសមាលាប់គៅក្ននុងជំ�ុំ�បស់ពួកគគគោយគទវតាេួយអង្គ�បស់ពពះអមាចាស់

(សូេគេើលពងសាវតា�ក្សពតទបី219:35;គអសាយ37:36)។
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3. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬសពចើនជាងសនារះខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្គពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអវពីខ្រះជាសពគារះថ្នាក្់ននការដាក្់ទពីទកុ្ចិត្តរប�់អ្នក្សលើការែ៍និងឥទ្ិ្លខាង

សលាក្ិយសនរះជាជាងការដាក្់ទពីទកុ្ចិត្តសលើព្រះអរាចា�់សនារះ?(អ្នក្អាចនរឹងចង់គិត្ ពី

សាថានភា្ទាំងឡាយណែលអាចនរឹងល្លួងអ្នក្ឲ្យសធវើការ�សពមចចិត្តសដាយណផ្អក្សលើ

ភា្្័យខាលច)។

ខ. សតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានណបរសៅរក្ព្រះអរាចា�់សែើម ព្ីទទួលក្រាលំងសៅស្លអ្នក្

សទើបណតពតរូវបានល្លួងឲ្យណបរសៅរក្ពប្្សផ្សងសទៀត?សតើអ្នក្សរៀនបានអវពីខ្រះ្ ពី

បទ្ិសសាធន៍សនរះ?

គ. សពកាមការែរឹក្នាំរប�់ស�្តចស�ស�គាសនារះរាព�្តក្្ននុងព�ុក្យរូដាពតរូវបាន

សពបា�ពបែពី្ ពីការបំផ្ិចបំផ្លញសដាយសារណត្ ួក្សគសធវើតាមោក្្យទរូនាមនរប�់សអសាយ

ណែលមក្បាន្ ពីព្រះអរាចា�់។សតើការសធវើតាម្ ួក្្យាការី�ម័យទំសនើបអាចការោរអ្នក្្ ពី

សពគារះថ្នាក់្ខាងវិញ្ញាែតាមយ៉ាងណាណែរ?

េីថេ្ទី219:1–7

មអស្យនិយយមពបៀបដរូចជាពពរះនេស៊ី

គតើអ្នកធាលាប់្ ្ងកាត់�យៈគពល�៏យ�ូគោយេិៃរាៃគ�ើញពពះអាទិត្យឬទទួល

អា�េ្មណ៍កក់គ ត្ាពបីពពះអាទិត្យដ��ឬគទ?គបើសិៃអ្នកេិៃធាលាប់គទសូេពសនេ៉ថាអ្នក

ឋិតគៅគពកាេេ្ប់ជាពបចាំគោយេិៃអា្គៅ�កពៃ្ឺៃិងកគរៅដាពបីពពះអាទិត្យរាៃ

(�ូ្ឋិតគៅក្ននុងបៃប្់ងងឹតពគប់គពល)។គអសាយរាៃគពបើពរាស់គំៃិតពសគ�ៀងោនា

គៃះគ�ើេ្បី្ ង្អនុលបគ្ហាញពបីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ�បស់ពបជាជៃដ�ល�ស់គៅគោយ

ោមាៃពៃឺ្នៃពពះពគបីស្។

មាៃពសុកពបី�ដ�លពិពណ៌នាក្ននុងៃបីន�វទបី219:1–2។សូេអាៃខទាំងគៃះគ�ើយ

គូស្ំណ្ំគ្មាះ�បស់ពសុកទាំងពបី�គៃះ។

ជាគព្ើៃសតវត្ស�៍ពបីេុៃគពលគអសាយរាៃស�គស�ខទាំងគៃះមាៃស្គ្រេជា

គព្ើៃពតូវរាៃពបយុទ្ធក្ននុងគោលបំណងគ�ើេ្បីពគបព់គងតំបៃ់គៃះដ�លឥ�ទូវគៃះ

ពតូវរាៃគគសារល់ថាជាដ�ៃ�បីប�ិសុទ្ធ។េៃុស្សេួយ្ ំៃួៃរាៃគពាលសំគៅ�ល់

តំបៃ់គៃះថាជា«ពសុកនៃេ្ប់គស្ក្តបីសាលាប់»គោយសា�មាៃេៃុស្សជាគព្ើៃ

រាៃរាត់បង់ជបីវិត�បស់ពួកគគក្ននុងស្គ្រេគៅទបីគនាះ។អ�ំនុងសេ័យពពះគេ្បី�

សញ្ញា្ ្មបីភូេិណ្សាដ�៉តទបីពកងុកាគពើណេិពកុងណ្អ៊ីៃភូេិកាណ្រាៃតាំង

គៅក្ននុងតំបៃ់ទាំងឡាយដ�លគគរាៃសារល់ជាផ្ទូវកា�ថាពសុកសាប់យូលូ៉ៃៃិង

ពសុកដណបថាលបី។ទបីពកងុទាំងគៃះគ�ើយដ�លពពះគយសូ៊វពគបីស្រាៃ្ ំណ្យ

គពល�បស់ពទង់យា៉ាងគព ើ្ៃក្ននុងកា�បគពេើ�ល់ពបជាជៃកាលពបីជាង500ឆ្នាំគពកាយ

េក។គៅគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះគគរាៃសារល់ថាជាតំបៃ់កាលបីគ�។

សូេគូស្ំណ្ំគៅក្ននុងៃបីន�វទបី219:2ពបីអវបីដ�លគអសាយរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា

ពបជាជៃក្ននុងតំបៃ់គៃះៃឹងគេើលគ�ើញគៅទបីបំផុត។

គស្ក្បីដ្្ង�បស់គអសាយដ�លថាអ្នកទាំងឡាយដ�ល«គ�ើ�ក្ននុងគស្ក្តបី

ងងឹត»គ�ើយអាពស័យគៅក្ននុង«ពសុកនៃេ្ប់គស្ក្តបីសាលាប់គនាះ»រាៃ«គ�ើញ

ពៃឺ្យា៉ាង្ ំ»គឺជាកា�ពយាក�ណ៍េួយអំពបីគបសកកេ្មក្ននុងជបីវិត�ដេងសាលាប់�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។ពបជាជៃដ�លរាៃ�ស់គៅក្ននុងតំបៃ់កាលបីគ�កំពុងគ�ើ�ក្ននុង

គស្ក្តបីងងឹតខាងវិញ្ញាណប៉ដុៃ្តគៅគពលពពះគយសូ៊វពគបីស្រាៃ�ស់គៅៃិងបគពេើ

ក្ននុង្ំគណ្េពួកគគពួកគគរាៃគ�ើញ«ពៃ្ឺយា៉ាង្ំ»។

4. �រូមអាននពីន�វទពី219:6–7ស�ើយគិតថ្សតើព្រះនាមព្រះពគពី�្មួយណា

ក្្ននុងខទពី6ណែលអាចនរឹងរានអតថែន័យជា្ ិស���ពរាប់ពបជាជនក្្ននុងព�ុក្

យរូដាសដាយពតរូវបានពបាប់្ ពីកាលៈសទ�ៈរប�់្ ួក្សគស�ើយសនារះ។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�ររសបៀបណែលព្រះនាមមួយឬសពចើន

ែងណែល្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្រានអារម្មែ៍ចំសោរះព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។

េីថេ្ទី219–20

មអស្យពិពណ៌ោអុំពីកា�បុំែលែចិបុំផ្លាញ�បស់ពួក�ុច្ច�ិតមៅឯកា�យងេក

ជាមលើក�ីព�ី

កា�ពយាក�ណ៍�បស់គអសាយអំពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញនៃពសុកអាសគសី៊�មាៃកត់ពតា

ក្ននុងៃបីន�វទបី220គឺជាកា�ពយាក�ណ៍អំពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញនៃពួកទុ្ ្ច�ិតគៅគពល

កា�យាងេកជាគលើកទបីពបី�ផងដ��។គៅគពលអ្នកអាៃជំពូកគៃះសូេ្ងចាំថា

គឺ�ូ្ជាគ�គសោដ�លរាៃទុក្ិត្តគលើពាក្យទូនាមាៃ�បស់គអសាយដ�លទទួល

រាៃពបីពពះអមាចាស់គ�ើយពតវូរាៃពបទាៃព�ដ��គបើសិៃអ្នកោក់ទបីទុក្ិត្ត�បស់

អ្នកគលើពពះអមាចាស់គនាះអ្នកេិៃពតូវភ័យខាលា្ពបីកា�ជំៃំុជពេះដ�លៃឹងមាៃេកគលើ

បណ្តាជៃគៅគលើដផៃ�បីគៃះក្ននុងគពលដ�លនាំគៅកា�យាងេកជាគលើកទបីពបី�គនាះ

គ�ើយ។

គតើមាៃពបគយាគអវបីខ្ះដ�លពតវូរាៃស�គស��ដ�លៗគៅក្ននុងៃបីន�វទបី219:12,

17,21ៃិងៃបីន�វទបី220:4?អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ំណំ្ពបគយាគគៃះក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក។សូេស�គស�ពបគយាគគៃះក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសា

�បស់អ្នកគ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេពាក្យធស្ក្តីខ្ញាល់ៃិងពាក្យ្ពះហ

ស្ត។ពបីគពកាេពាក្យធស្ក្តីខ្ញាល់ស�គស�ធស្ក្តីជំនុំជ្មះគៅខាងគពកាេ

ពាក្យ្ពះហស្តស�គស�ធស្ក្តីធមតាតាករុណា។សូេអាៃពបគយាគគៃះឲ្យឮៗគោយ

ោក់ជំៃួសពាក្យធស្ក្តីជំនុំជ្មះៃិងធស្ក្តីធមតាតាករុណា។(«គទាះគបើគ្វើគទាស

ជាគព ើ្ៃ�ល់េ្៉គះក៏គោយគង់ដត[គស្ក្តបីជៃំុំជពេះ]�បស់ពទង់េិៃទាៃ់ដប�គ្ញ

គៅគ�ើយគឺ[គស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្]ពទង់គៅដតលូកេកគទៀត»)។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរែរូចខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើពបសយគក្្ននុងលំហាត់�ិក្សាខាងសលើសនរះ្ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលព្រះអរាចា�់ស្្ើយ

តបចំសោរះជាតិសា�ន៍ពក្ុមពគួសារឬបុគ្គលរានាក្់ៗណែលបែិស�ធពទង់យ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើអ្នក្អាចអនុវត្តស�ចក្្តពី្ិតតសៅសនរះក្្ននុងជពីវិតអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តច?្្ះបយស៊ូវ្គីស្

គឺជា្្ះថេបសចក្្ីជេំរុំជ្មះេិងបសចក្្ីបមតាតាក្ររុណា។បសចក្្ីបមតាតាក្ររុណាររស់្ទង់

្តូវរាេលាតសេ្ឹងបៅ្ ួក្អ្ក្ទាំងឡាយដែលដ្រចិត្បេើយរក្សារទរញ្ញាតិររស់

្ទង់។

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

ពគាមួយណែលអ្នក្សគារ្ពបតិបត្តិតាមបទែនទជាក្់លាក្់មួយស�ើយទទួល

អារម្មែ៍ននស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណារប�់ព្រះ។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី217–20ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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បមបរៀេទី7៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី221–24
បសចក្្ីបផ្ើម

ភាគគព្ើៃនៃពាក្យពយាក��បស់គអសាយក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃគឺស្តបីពបីន្ងៃ្ ុង

គពកាយ។គលាករាៃពយាក�អំពបីកា�សាតា�គ�ើងវិញនៃ�ំណឹងល្អពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្

កា�យាងេកគលើកទបីពបី�ៃិងកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញនៃពួកទុ្ ្�ិត។គលាករាៃពយាក�ថា

ពពះអមាចាស់ៃឹង«គលើកទង់េួយគ�ើងសពមាប់សាសៃ៍ទាំងឡាយ»គ�ើេ្បីពបេូល

រាពស្ត�បស់ពទង់គៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ(សូេគេើលៃបីន�វទបី221:11–12)។គអសាយក៏

រាៃគ្វើទបីបនាទាល់ផងដ��ថាពពះអមាចាស់ៃឹងឈ្នះគលើសាតាំងគ�ើយបគពេើគៅក្ននុង

ស�ស្សវត្សដ�លជាសេ័យនៃគស្ក្បីសុខសាៃ្តៃិងគស្ក្តបីអំណ�។

េីថេ្ទី221:1–4,10–12

មអស្យពយាក�អុំពីកា�ស្តា�ម�ើងវិញននដុំណឹងល្អននពពរះមយស៊រូវពគសី្ទមៅន្ងៃ

ចុងមពកាយ

សូេឈប់េួយដភ្តគ�ើយពសនេ៉គិត�ល់ពៃ្ឺេួយដ�លចាប់គផ្តើេ�ះគ�ើងពបី

េុខអ្នក។ពៃ្ឺគៃះគ្ះដតភ្ឺខាលាំងគ�ើងៗ។�ំគព្គនាះមាៃសា�ទូតេួយដ�ល

រាៃចាត់េកពបីវត្តមាៃនៃពពះកំពុងឈ�គៅពបីេុខអ្នក។ពទង់ពរាប់អ្នកថា

ពាក្យពយាក�ពបីបុរាណគ�ៀបៃឹងបំគពញគ�ើយគ�ើយថាអ្នកៃឹង�ួេ្ំដណកជួយក្ននុង

កា�បំគពញពាក្យពយាក�ណ៍ទាំងគនាះ។គតើអវបីគៅជាពបត្តិកេ្មតបគំៃិតៃិងសំណួ�

�ំបូង�បស់អ្នក?

គៅយប់ដ�លេ�៉ូនណរាៃគល្េកជួបយ៉ដូសបស្ម៊ី្ជាគលើក�ំបូង—ន្ងៃទបី

21ដខកញ្ញាឆ្នាំ1823—គលាករាៃ�កពសង់ពបីគអសាយ11ដ�លមាៃគៅ

ក្ននុងៃបីន�វទបី221ផងដ��។េ�៉ូនណរាៃពរាប់យូ៉ដសបស្ម៊ី្ថាពាក្យពយាក�

ទាំងឡាយក្ននុងជំពូកគនាះគឺគ�ៀបៃឹង«រាៃសគពេ្គ�ើយ»។(យូ៉ដសបស្ម៊ី្—

ពបវត្តិ1:40)។គៅគពលអ្នកសិកសាពាក្យពយាក�ទាំងគៃះដ�លេកពបីគអសាយសូេ

ស្ជឹងគិតពបីេូលគ�តុដ�លៃបីន�វៃឹងកត់ពតាពាក្យពយាក�ទាំងគៃះគៅគលើផ្ទាំងតូ្

ៃិងេូលគ�តុដ�លេ�៉ូនណៃឹង�កពសង់ពាក្យពយាក�ណ៍ទាំងគៃះគៅកាៃ់យូ៉ដសប

ស្ម៊ី្។

ពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្រាៃទទួល

វិវ�ណៈេួយដ�លរាៃបញ្ជាក់ពបីអត្ថៃ័យ

នៃពាក្យពយាក�ដ�លរាៃកត់ពតា

ក្ននុងៃបីន�វទបី221។អ្នកពរាជ្ទាំងឡាយ

រាៃចាប់អា�េ្មណ៍យា៉ាងខាលាំងជាយូ�

េកគ�ើយក្ននុងកា�ពយាយាេយល់ពបី

អត្ថៃ័យនៃៃិេិត្ត�ូបទាំងឡាយដ�ល

រាៃគពបើពរាស់ក្ននុងជំពូកគៃះ។ពពះគេ្បី�

េ�េៃៃិងពួកពយាកា�ីសេ័យទំគៃើប

គៃះរាៃជួយគយើងឲ្យយល់អត្ថៃ័យកាៃ់

ដត្ បាស់។ឧទា��ណ៍គអសាយរាៃ

គពបើពរាស់�ូបគពបៀបពប�ូ្ជាគ�ើេគឈើ

ឬ�ុកខេជាតិេួយ។សូេអាៃៃបីន�វទបី2

21:1,10គ�ើយ�កគេើលដផ្នក

ពិគសសៗទាំងឡាយនៃគ�ើេគឈើឬ

�ុកខេជាតិ។បនាទាប់េកអាៃគោលលទ្ធិៃិង

គស្ក្តបីសញ្ញា113:1–6គ�ើេ្បីជួយអ្នក

យល់ពបីអត្ថៃ័យនៃៃិេិត្ត�ូបទាំងគៃះ។វា

អា្ជាជំៃួយ�៏ល្អគ�ើេ្បីស�គស�

កា�បកពសាយនៃៃិេិត្ត�ូបក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក។

គល់របស់អ៊មីសាយ—ពពះគយសូ៊វពគបីស្

លំពង់មួយនឹង�ុះធ្ញពីគល់របស់

អ៊មីសាយ—ជាអ្នកបគពេើមានាក់�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្

ឫសរបស់អ៊មីសាយ—ជាបុគ្គលមានាក់ដ�លកាៃ់កូៃគសាបពវជិតភាព

សូេពិចា�ណ្គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះដ�លដ្្ងគោយដអលគ�ើ�

ពប៊ូសអ័�មា៉ាក់ខៃ់�បីដ�លរាៃពៃ្យល់ថា«ឫស�បស់អ៊ីសាយ»ៃិង«លំពង់

េួយៃឹង�ុះគ្ញពបីគល់�បស់អ៊ីសាយ»ឃ្លាទាំងពបី�គៃះសំគៅ�ល់ពយាកា�ីយូ៉ដសប

ស្ម៊ី្៖«គតើគយើងខុសដ��ឬគទក្ននុងកា�ៃិយាយថាពយាកា�ីដ�លពតូវរាៃគ�ៀបរាប់

គៅកដៃ្ងគៃះ[ក្ននុងគ.ៃិងស.113:5–6]ថាជាយូ៉ដសបស្ម៊ី្គនាះជាបុ�សមានាក់

ដ�លៃឹងពតវូរាៃពបទាៃឲ្យៃូវបពវជិតភាពគ�ើយទទួលរាៃកូៃគសាទាំងឡាយ

នៃៃគ�គ�ើយៃិងជាអ្នកគលើកទង់ជ័យគ�ើងសពមាប់កា�ពបេូលរាពស្ត�បស់

ពពះអមាចាស់ក្ននុងជំនាៃ់�បស់គយើងគនាះ?គ�ើយគតើគលាកក៏េិៃដេៃជា‹អ្នកបគពេើគៅ

ក្ននុងពពះ�ស្តនៃពពះពគបីស្ដ�លជាពូជពង្ស�បស់អ៊ីសាយខ្ះៃិងពូជពង្ស�បស់

គអពរាអិេខ្ះឬជាវង្សនៃយ៉ូដសបដ�លមាៃអំណ្្�៏ខាលាំង›គទឬអបី?[គ.ៃិង

ស.113:3–4]»(Millennial Messiah[1982]ទំព័�339–40)។

គម្ពីរទាំងឡាយសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីរ

រប�់សយើងសធវើការរួមគានាសែើម ព្ីជួយ

សយើងឲ្យយល់ែរឹង្ ពីស�ចក្្តពី្ ិតនន

ែំែរឹងល្អនិងោក្្យ្ យាក្រែ៍

ទាំងឡាយ។ឧទា�រែ៍សមសរៀន

សនរះគឺសយងសៅសគាលលទ្ិនិង

ស�ចក្្តពី�ញ្ញា113សែើម ព្ីជួយបញ្ជាក្់

កាន់ណតចបា�់អំ្ ពីោក្្យ្ យាក្រែ៍

និងការបសពងៀនទាំងឡាយរប�់

សអសាយ។នពីន�វក៏្បានជួយសយើង

ឲ្យយល់្ ពីោក្្យ�ម្ដពីរប�់សអសាយ

ផងណែរ។ណអលសឌើរពប៊រូ�អ័រ

រា៉ាក់្ខន់�ពីននក្ុរ៉រូមនន្ ួក្សាវក្

ែប់្ពីរនាក់្បានក្ត់�រារល់ស�ើញថ្

«ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាបទអតាថាធិបបាយ

ែ៏អសាចារ្យបំផុតសៅក្្ននុង្ ិ្្សលាក្

អំ្ ពីគម្ពីរសអសាយ»(«Ten Keys 
to Understanding Isaiah»
Ensignណខតុលាឆ្នាំ1973

ទំ្័រ81)។

កាសពបើពបា�់បទគម្ពីរ

សែើម ព្ីយល់្ ពីបទគម្ពីរ
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សូេអាៃៃបីន�វទបី221:10,12គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លគអសាយរាៃពយាក�ថា

ពពះអមាចាស់ៃឹងគ្វើតាេ�យៈ«ឫស�បស់អ៊ីសាយ»(យូ៉ដសបស្ម៊ី្)។ពាក្យ

ទង់ជ័យសំគៅគលើ«បទោឋាៃ»េួយដ�លរាពស្តពបេូលផ្តនុំ។

ខទាំងគៃះបគពងៀៃគស្ក្តបីពិត�ូ្តគៅគៃះ៖ត្រះអមាចា្់រានសាតារែំណចឹងល្អរប្់

ត្រង់និងសា្នាចតករប្់ត្រង់រ�ើងវិញតា្រយៈ្ យាការីយ៉ូស្ប្្៊មីធរេើយ

ឥ�ទូវរនរះកំ្ុងតប្ូលរាត្្រប្់ត្រង់រៅន្ងៃចុងរតកាយ។

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរែរូចតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើសា�នាចពក្ននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្នន្ ួក្បរិ�ុទ្ន្ងៃ

ចុងសពកាយគឺជាទង់ជ័យមួយចសំោរះ្ ិ្្សលាក្សដាយរសបៀបណា?

េីថេ្ទី221:6–9;22:1–6

មអស្យពិពណ៌ោពីសេ័យស�ស្សវត្ស�៍

ពបធាៃបទដ�លពតូវរាៃពិភាកសាគព ើ្ៃបំផុតេួយក្ននុង្ ំគណ្េពបធាៃបទ

ទាំងឡាយក្ននុង្ ំគណ្េអ្នកកាៃ់ពគបីស្សាសនាគឺជា�ជជកាលស�ស្សវត្ស�៍�បស់

ពពះអង្គសគ្គ្រះ។គតើអ្នកធាលាប់គិតគព ើ្ៃអំពបីគ�ឿងគៃះគទ?សូេពសនេ៉ថាេិត្តមានាក់

រាៃស�ួអ្នកថាគតើអ្នកគជឿអវបីខ្ះអំពបីសេ័យស�ស្សវត្ស�៍។គតើអ្នកៃឹងៃិយាយ

ដបបណ្?

គអសាយរាៃពយាក�ថាគពកាយពបីកា�យាងេកជាគលើកទបីពបី��បស់ពពះអង្គ

សគ្គ្រះគនាះៃឹងមាៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ�ជាគព ើ្ៃគៅគលើដផៃ�បីគៃះដ�លៃឹងឋិតគៅយូ�

អដងវង�យៈគពលេួយពាៃ់ឆ្នាំ។គយើងគៅអំ�នុងគពលគៃះថាស�ស្សវត្ស�៍�៏

សុខសាៃ្ត។សូេអាៃៃបីន�វទបី221:6–9�កគេើលថាគតើមាៃសាថាៃភាព�ូ្គេ្ត្

គៅគលើដផៃ�បីគៅអំ�នុងស�ស្សវត្ស�៍។

គយាងតាេៃបីន�វទបី221:9កា�ពយាក�ណ៍េួយអំពបីស�ស្សវត្ស�៍គឺថា«ពគប់ទាំងអស់

ៃឹងសារល់ពពះអមាចាស់ពាសគពញគលើដផៃ�បី»។សូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�ល

កា�សគពេ្តាេកា�ពយាក�គៃះៃឹងមាៃឥទ្ធិពលេកគលើេៃុស្សជុំវិញពិភពគលាក

គៃះ។សូេអាៃៃបីន�វទបី222:1–6គ�ើយកត់សមារល់ពបីអា�េ្មណ៍នៃកា�ថាវាយបង្គនុំ

ដ�លេៃុស្សៃឹងមាៃអំ�នុងស�ស្សវត្ស�៍។គតើគយើងអា្អភិវ�្ឍលកខេណៈ�ូ្ោនា

គនាះគោយ�គបៀបណ្គៅសពវន្ងៃគៃះ?

ខគេ្បី�ទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃសិកសាបគពងៀៃគស្ក្តបីពិតគៃះថា៖អ�ំទុង

្េ្សេវ្រសេរ៍សផនែតីរនរះនចឹងរៅជាកសន្ងននភា្្ុខសាន្រោយសារវនចឹង

រោររ្ញរោយការរចរះែចឹងអំ្តីត្រះអមាចា្់។គតើទិ�្ឋភាពេួយណ្នៃស�ស្សវត្ស�៍

ដ�លអ្នក្ ង់មាៃគៅក្ននុងជបីវិត�ស់គៅ�បស់អ្នកគៅគពលគៃះ?សូេស្ជឹងគិតេួយ

ដភ្តពបីអវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីទទួលរាៃព�ជ័យេួយ្ ំៃួៃនៃព�ជ័យទាំងគៃះ។

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គព្ៀងសាតាប់ឬអាៃ«ពទង់ជាពៃ្ឺខ្នុំ»(ទំនុកតធមកើងគលខ39)គ�ើេ្បី

បដៃ្ថេគលើកា�សិកសា�បស់អ្នកពបីៃបីន�វទបី222។

េីថេ្ទី223–24

មអស្យពិពណ៌ោពីកា�ធ្លាក់ននពកុងបាប៊ី�ូនកា�ធ្លាក់�បស់ពួក�ុច្ច�ិតនិង

កា�ធ្លាក់�បស់លរូស៊មី�្វើ�

តាេកា�កត់ពតាក្ននុងៃបីន�វទបី223–24គអសាយរាៃគថាកាលគទាស�ល់អគំពើទុ ្្ច�ិត

�បស់វង្សអ៊ីពសាដអលៃិងរាៃគពបៀបគ្ៀបកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញ�បស់ពួកទុ្្ច�ិតគៅន្ងៃ

្ុងគពកាយគៅៃឹងកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញពកុងរាប៊ី�ទូៃពបីបុរាណ។ពកងុរាប៊ី�ទូៃគឺជា

ពកងុដ�លទុ្្ច�ិតខាលាំងណ្ស់ក្ននុងសេ័យ�បស់គអសាយគ�ើយចាប់ពបីគពលគនាះ

េករាៃគពបើជាតំណ្ងឲ្យគស្ក្បីទុ្្ច�ិតនៃពិភពគលាកគៃះ(សូេគេើលគ.ៃិងស.

133:14)។

សូេសិកសាអវបីដ�លគអសាយរាៃពយាក�ថាៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះពួកទុ្្ច�ិតគៅន្ងៃ

្ុងគពកាយគោយអាៃៃបីន�វទបី223:1,4–9,11,15,19,ៃិង22។

គអសាយក៏រាៃគពបៀបគ្ៀបពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញពកុងរាប៊ី�ទូៃពបីបុរាណគៅៃឹង

កា�ធាលាក់�បស់លូស៊ីគ�វើ�(�បស់សាតាំង)ពបីសាថាៃសួគ៌។គលាករាៃៃិយាយ

អំពបីលូសី៊គ�វើ�ថាជាគស្ត្តំណ្ងមានាក់�បស់ពកងុរាប៊ី�ទូៃដ�លមាៃៃ័យ

ថាពិភពគលាកទាំងេូលដ�លទុ្្ច�ិត។គអសាយរាៃគពបើពរាស់កា�ធាលាក់�បស់

លូស៊ីគ�វើ�ក្ននុងពិភពេុៃឆ្កជបីវិតគៃះជាកា�្ង្អនុលបគ្ហាញពបី�គបៀបដ�លពួកទុ្្ច�ិត

ៃឹងបរាជ័យគ�ើយធាលាក់។សូេសិកសាៃបីន�វទបី224:12–14គ�ើយគូសឃ្លា

ទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញពបីកា�អួតអាងៃិងភាពគ្្មើងន្្ម�បស់សាតាំង។

គតើអ្នកអគង្កតកា�គពបើពរាស់នៃពាក្យខញែញកំ្ននុងខទាំងគៃះឬគទ?អ្នកអា្គូសជុំវិញ

ពាក្យខញែញំក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។គៅពោេួយពបធាៃអិៃ.គអល�ិៃដ្ៃណឺនៃ

គណៈពបធាៃទបីេួយរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាសាតាំង«ខវល់ខាវាយៃឹងកិត្តិយស

ជាជាងលទ្ធផលសិ�ីល្អៃិងកា�ស�គសើ�គឺជាទបីប្្ចប់នៃគោលគៅពិត�បស់

វា»(«For They Loved the Praise of Men More Than the 
Praise of God»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1975ទំព័�76)។

សូេពិៃិត្យគេើលក្ននុងៃបីន�វទបី224:15–16ៃូវអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះសាតាំងគៅ

ទបីបំផុតៃិងថាគតើេៃុស្សៃឹងមាៃអា�េ្មណ៍ដបបណ្អំពបីសាតាំងគៅគពលពួកគគ

គ�ើញថាសាតាំងៃឹងកាលាយគៅជាដបបណ្គនាះ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះដ�លដ្្ងគោយពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វ

ដប៊ៃសឹៃ៖«គៅក្ននុងពកុេពបឹកសាេុៃឆ្កជបីវិតគៃះវាគឺជាគមាទៃភាពដ�លរាៃ

ទមាលាក់លបីសី៊គ�វើ�្ ុះដ�លជា‹បុពតានៃគពលពពឹក›។(2ៃបីន�វ24:12–15សូេគេើល
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ផងដ��គ.ៃិងស.76:25–27;េ៉ូគស4:3)។...លូសី៊គ�វើ�រាៃោក់សំគណើ��បស់វា

ដ�លជាកា�ពបកួតពបដជងជាេួយៃឹងដផៃកា��បស់ពពះវ�បិតាដ�លពតូវរាៃជួយ

ោំពទគោយពពះគយស៊ូវពគបីស្។(សូេគេើលេ៉ូគស4:1–3)។សាតាំងរាៃពរាថានា

្ង់រាៃកិត្តិយសគលើអស់អ្នក�នទគទៀត។(សូេគេើល2ៃបីន�វ24:13)។ៃិយាយឲ្យ

ខ្បីគៅបំណងពរាថានា�៏គ្្មើងន្្ម�បស់វាគឺគ�ើេ្បីទមាលាក់បល័្ង្ក�បស់ពពះ។(សូេគេើល

គ.ៃិងស.29:36;76:28)»។(“Beware of Pride”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ

1989ទំព័�4–5)។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី223:22គយើងគ�ៀៃថាអ្នកអា្ទទួលរាៃកា�លួងគលាេគបើអ្នក

សុ្�ិត។ពពះៃឹងមាៃគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្េកគលើអ្នកប៉ុដៃ្តពួកទុ ្្ច�ិតៃឹងពតូវ

វិនាស។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើខ្នុំអាចផ្ល�់ប្តដូរអវពីខ្រះក្្ននុងជពីវិតខ្នុំសៅន្ងៃសនរះសែើម្ពីរានការសគារ្ពបតិបត្តិកានណ់ត

ខាលំងស�ើង?

ខ. សតើខ្នុំអាចតាំងចិត្តយ៉ាងណាសែើម ព្ីបន្តរានការសគារ្ពបតិបត្តិ?

សូេអ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បីរាៃឱកាសក្ននុងកា�ដ្កចាយទបីបនាទាល់�បស់អ្នកអំពបីគស្ក្តបីពិត

ទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃក្ននុងៃបីន�វទបី223។

3. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី221–24ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី7៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី225
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីកត់ពតាពាក្យពយាក�ណ៍ទាំងឡាយ�បស់គអសាយ(ៃបីន�វទបី2

12–24)ពយាកា�ីៃបីន�វរាៃគូសបញ្ជាក់ពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃពាក្យពយាក�ទាំង

គៃះៃិងរាៃពៃ្យល់ថាអ្នកទាំងឡាយដ�លមាៃវិញ្ញាណនៃកា�ពយាក�ណ៍

អា្នាំគៅ�កកា�យល់�ឹងៃិងគសងៃើ្ស�គសើ�្ ំគពាះពាក្យសេ្បី�បស់

គអសាយ(ៃបីន�វទបី225)។គលាករាៃពៃ្យល់ថាគោលបំណងនៃកា�ស�គស�

�បស់គលាកគឺ«គ�ើេ្បីប្្ចនុះប្្ចទូលកូៃគៅគយើងៃិងបងប្អទូៃគយើងផងគ�ើេ្បីឲ្យ

គជឿ�ល់ពពះពគបីស្គ�ើយឲ្យពសុះពសលួៃឹងពពះ»(ៃបីន�វទបី225:23)។គលាក

រាៃអគ្ជើញអ្នករាល់ោនាឲ្យគជឿ�ល់ពពះពគបីស្គ�ើយ«ថាវាយបង្គំពទង់ឲ្យអស់ពបី

សេត្ថភាពអស់ពបីគំៃិតអស់ពបីកមាលាំងគ�ើយអស់ពបីពពលឹងទាំងេូល�បស់អ្នករាល់

ោនា»(ៃបីន�វទបី225:29)។

េីថេ្ទី225:1–8

ននី�្វបមពងៀនថាមយើងអាចយល់ពីរាក្យសេី្�បស់មអស្យមៅមពលមយើង

រានវិញ្ញាណននកា�ពយាក�ណ៍

ជាញឹកញាប់េៃុស្សគពបើពរាស់គេគសាគ�ើេ្បី�កសាទុកពទព្សេ្ត្តិមាៃតនេ្ឲ្យមាៃ

សុវត្ថិភាព។ពួកគគអា្ទុកពតឹេដតកូៃគសាេួយគត់សពមាប់គេគសាេួយឬពួកគគ

អា្ឲ្យកូៃគសា្ េ្ងេួយ�ល់េិត្តភក្តិឬសមាជិកពគសួា�មានាក់ដ�លគគ

ទុក្ិត្ត។ៃបីន�វរាៃ�ឹងថាពាក្យពយាក�ណ៍ទាំងឡាយ

�បស់គអសាយមាៃ«ពបគយាជៃ៍�៏្ ំ»(ៃបីន�វទបី2

25:8)គ�ើយគលាក្ ង់ឲ្យអ្នករាល់ោនាយល់ពាក្យ

ទាំងគនាះ។គលាករាៃផ្តល់កូៃគសាេួយសពមាប់

អស់អ្នកណ្ដ�ល្ ង់ដសវង�កអត្ថៃ័យនៃ

ពាក្យសេ្បី�បស់គអសាយ។

សូេអាៃពបគយាគ�ំបូងគគក្ននុងៃបីន�វទបី2

25:4គ�ើយ�កគេើលគៃ្ឹះសពមាប់កា�យល់�ឹង

ពបីពាក្យសេ្បី�បស់គអសាយ។គតើពាក្យថា

គ�ើេ្បីមាៃ«វិញ្ញាណនៃកា�ពយាក�ណ៍»មាៃ

អត្ថៃ័យ�ូ្គេ្ត្?គតើអ្នកគិតថាវិញ្ញាណ

នៃកា�ពយាក�ណ៍អា្ជួយអ្នកឲ្យយល់�ឹង

កាៃ់ដតពបគសើ�គ�ើងអំពបីពពះគេ្បី�ជាពិគសសពាក្យសេ្បី�បស់

គអសាយយា៉ាង�ូ្គេ្្ដ��?

វិញ្ញាណនៃកា�ពយាក�ណ៍សំគៅគលើវិញ្ញាណនៃវិវ�ណៈ។គៃះមាៃៃ័យថាគៅ

គពលអ្នកសិកសាពពះគេ្បី�គោយឧសសា�៍ពយាយាេៃិងគោយកា�អ្ិសាឋាៃគ�ើយ

ពយាយាេយល់អត្ថៃ័យ�បស់វាគនាះអ្នកអា្មាៃវិញ្ញាណនៃវិវ�ណៈគ�ើយ

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃឹងបំភ្ឺ�ល់គំៃិតៃិងកា�យល់�ឹង�បស់អ្នក។គ�ើយពពះគេ្បី�

ក៏បគពងៀៃផងដ��ថា«កា�គ្វើបនាទាល់ពបីពពះគយសូ៊វគនាះគ�ើយជាវិញ្ញាណនៃ

គស្ក្បីទំនាយ»(វិវ�ណៈ19:10)។គៅគពលអ្នកគកើៃ្ ំគណះ�ឹងៃិងទបីបនាទាល់

ពបីពពះអង្គសគ្គ្រះគនាះកា�យល�់ឹង�បស់អ្នកពបីពពះគេ្បី�—�ួេទាំងកា�បគពងៀៃ

�បស់គអសាយ—ៃឹងគកើៃគ�ើងគ�ើយអ្នកៃឹងយល់កាៃ់ដត្ បាស់ពបី�គបៀបដ�ល

កា�បគពងៀៃទាំងគៃះពាក់ព័ៃ្ធៃឹងអ្នក។

ៃបីន�វរាៃដ្កចាយគំៃិតគផ្សងៗគទៀតដ�លអា្បគង្កើៃកា�យល់�ឹង�បស់គយើងពបី

ពាក្យសេ្បី�បស់គអសាយ។សូេពិៃិត្យគេើលខគេ្បី�ខាងគពកាេគៃះគ�ើយ�កគេើល

គៃ្ឹះបបីបដៃ្ថេគទៀតគ�ើេ្បីយល់�ឹងពបីពាក្យសេ្បី�បស់គអសាយ៖

• ៃបីន�វទបី225:1 



• ៃបីន�វទបី225:5–6 



• ៃបីន�វទបី225:7–8 



សូេ្ ងចាំថាជាញឹកញាប់ៃិេិត្ត�ូបៃិងភាសាកំណ្ព្យពតវូរាៃគពបើពរាស់

ក្ននុងពាក្យពយាក��បស់សាសៃ៍យូោពបីសេ័យបុរាណ(សូេគេើលៃបីន�វទបី2

25:1)។គ�ើយកា�សិកសាវប្្េ៌ពបវត្តិសាពស្តៃិងភូេិសាពស្តនៃ
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អ៊ីពសាដអលពបីបុរាណក៏ៃឹងជួយអ្នកឲ្យយល់ពបីពាក្យសេ្បី�បស់គអសាយផង

ដ��(សូេគេើលៃបីន�វទបី225:5–6)។កា��ស់គៅក្ននុងន្ងៃ្ ុងគពកាយគ�ើយគ�ើញ

កា�បំគពញនៃពាក្យពយាក�ណ៍ជាគព្ើៃក៏ជួយគយើងឲ្យយល់�ឹងពបីគេ្បី�គអសាយផង

ដ��(សូេគេើលៃបីន�វទបី225:7–8)។

េីថេ្ទី225:9–19

ននី�្វពយាក�អុំពីពួកស្សន៍យរូោ

�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុងៃបីន�វទបី225:9–19ៃបីន�វរាៃពយាក�អំពបីពួកសាសៃ៍

យូោៃិងពសុកកំគណើតពួកគគក្ននុងពកងុគយ�ូសា�ិេៃិងតំបៃ់ជុំវិញ

គនាះ។គលាករាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាពួកសាសៃ៍យូោដ�លពតវូរាៃចាប់ជា

គឈ្ើយយកគៅក្ននុងពកុងរាប៊ី�ទូៃបនាទាប់ពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញនៃពកុងគយ�ូសា�ិេ

ៃឹងពត�ប់គៅ«ដ�ៃ�បីនៃគក�្តិ៍អាក��បស់ពួកគគ»វិញ(សូេគេើលៃបីន�វទបី2

25:9–11)។ពពះគយស៊ូវពគបីស្ជាពពះដេស៊ីៃឹង�ស់គៅក្ននុង្ំគណ្េពួកគគប៉ុដៃ្ត

េៃុស្សជាគព្ើៃៃឹងប�ិគស្ពទង់គ�ើយៃឹងឆ្កាងពទង់(សូេគេើលៃបីន�វទបី225:12–

13)។បនាទាប់ពបីកា�សុគតៃិង�ំគណើ��ស់គ�ើងវិញ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគនាះ

ពកុងគយ�ូសា�ិេៃឹងពតវូរាៃបំផ្លាញគចាលេ្តងគទៀតគ�ើយពួកសាសៃ៍យូោៃឹង

ពតូវខាចាត់ពពាត់គ�ើយៃឹងពតូវគ្វើទុកខេគោយពួកសាសៃ៍គផ្សងៗ(សូេគេើលៃបីន�វទបី2

25:14–15)។គៅទបីបំផុតពួកគគៃឹងគជឿគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិង�គ្វាយ្ួៃ

�បស់ពទង់គ�ើយពពះអមាចាស់ៃឹងតាំងរាពស្តពទង់គ�ើងវិញ«ពបីសាថាៃភាពវគងវងៃិង

ភាពធាលាក់»(សូេគេើលៃបីន�វទបី225:16–19)។

េីថេ្ទី225:20–30

ននី�្វមធ្វើ�ីបោទាល់អុំពីពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្គ្្ើយតប្ ំគពាះៃ�ណ្មានាក់ដ�លអះអាងថា

ពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃ្ុងគពកាយេិៃគជឿគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្គទ។គៅគពលអ្នកសកិសា

អវបីដ�លសល់ក្ននុងៃបីន�វទបី225សូេ�កគេើលកថាខណ្ឌទាំងឡាយដ�លអ្នកអា្

ដ្កចាយក្ននុងសាថាៃភាពដបបគៃះ។

សូេពិៃិត្យគេើលេួយដភ្តក្ននុងៃបីន�វទបី225:20–30គ�ើយពិចា�ណ្ក្ននុងកា�គូស

សំោល់គ្មាះ«ពពះពគបីស្»គៅរាល់គពលមាៃពាក្យគនាះ។

1. �រូមអាននពីន�វទពី225:28–29ស�ើយរក្សមើលអវពីណែលនពីន�វបានរាន

ពបសា�ន៍ថ្ជា«ផ្ដូវពតរឹមពតរូវ»សនារះ។�រូម្ ិនិត្យសមើលក្្ននុងនពីន�វទពី225:

23–26រក្សមើលមរូលស�តុណែលការសជឿសលើព្រះពគពី�្គឺជា«ផ្ដូវពតរឹមពតរូវ»។(�រូម

ក្ត់�ំគាល់ថ្នពីន�វទពី225:23,26គឺជាចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។អ្នក្អាចនរឹងចង់

គរូ�ចំណំាវាក្្ននុងរសបៀបង្យ�ំគាលែ់រូសច្នរះអ្នក្អាចរក្វាស�ើញសៅស្លខាងមុខ)។�រូម

ក្ត់ពតាចសម្ើយរប�់អ្នក្ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

ពាក្យ្សុះ្សួលក្ននុងៃបីន�វទបី225:23មាៃៃ័យថាគ្វើឲ្យពសបគៅ

«ពពះគុណ»�បស់ពពះអមាចាស់គឺជា�គបៀបដ�លកា�ពសុះពសួលជាេួយគ�ើង

គៅទបីប្្ចប់។សូេអាៃកា�ពៃ្យល់ស្តបីពបីពពះគុណ�បស់ពពះអមាចាស់�ូ្តគៅគៃះ៖

«ពាក្យ្ពះគុណ�ូ្ដ�លរាៃគពបើគៅក្ននុងពពះគេ្បី�គឺសគំៅជា្េ្ងគលើជំៃួយ

ៃិងកមាលាំង�៏គទវភាពដ�លគយើងទទួលតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអមាចាស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។...

«...តាេ�យៈពពះគុណដ�លអា្�ករាៃតាេ�យៈកា�លះបង់�៏្ ួៃ�បស់

ពពះអង្គសគ្គ្រះគនាះេៃុស្សទាំងអស់ៃឹងរាៃ�ស់គ�ើងវិញគ�ើយទទួលរាៃ

អេតភាព។[ប៉ុដៃ្តគបើសិៃគយើងពតូវដតមាៃភាពសក្តិសេគ�ើេ្បីរាៃជបីវិត�៏គៅ

អស់កល្ជាៃិ ្្ចគៅក្ននុងវត្តមាៃ�បស់ពពះគនាះគយើងពតូវដតពជះសាអាតពបីអំគពើរាប

ទាំងឡាយ�បស់គយើងតាេ�យៈពពះគុណ�បស់ពទង់]។

«ឃ្លា‹បនាទាប់ពបីអវបីៗទាំងអស់ដ�លគយើងអា្គ្វើរាៃ›[ៃបីន�វទបី225:23]បគពងៀៃ

ថាគឺតពេូវឲ្យមាៃកា�ខិតខំពបឹងដពបងពបី្ ំដណក�បស់គយើងគ�ើេ្បីទទួលរាៃ

ភាពគពញគលញនៃពពះគុណ�បស់ពពះអមាចាស់ៃិងគ�ើេ្បីដពបកាលាយជាសក្តិសេ

ក្ននុងកា��ស់គៅជាេួយពទង់។ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាគយើងឲ្យគោ�ពតាេ�ំណឹងល្អ

�បស់ពទង់ដ�លមាៃ�ួេទាំងកា�មាៃគស្ក្តបីជំគៃឿគលើពទង់កា�ដពប្ិត្តពបីអំគពើរាប

ទាំងឡាយ�បស់គយើងកា�ទទួលពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹកកា�ទទួលអំគណ្យទាៃនៃ

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃិងកា�កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុត។...

«បដៃ្ថេគលើកា�ពតវូកា�ពពះគុណគ�ើេ្បីរាៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុត

�បស់គយើងគនាះអ្នកពតវូកា�អំណ្្ដ�លគ្វើឲ្យគកើតគ�ើងគៃះជាគ�ៀងរាល់ន្ងៃ

គៅក្ននុងជបីវិតអ្នក។គៅគពលអ្នកខិតកាៃ់ដតជិតពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់អ្នកគោយ

កា�ឧសសា�៍កា�នាទាបខ្លួៃៃិងស្ទូតបូតគនាះពទង់ៃឹងគលើកតគេ្កើងៃិងពពងឹងអ្នក

គោយពពះគុណ�បស់ពទង់»(ពិត្ំធោះធស្ក្តីជំធនឿ៖ធស្ក្តីធោងនន�ំណឹងល្អ

ឆ្នាំ[ឆ្នាំ2004]ទំព�័77–78)។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ចសម្ើយចសំោរះ�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើរានការទាក់្ទងគានាណបបណារវាងព្រះគុែរប�់ព្រះអរាចា�់និងក្ិច្ចពបរឹងណពបង

រប�់សយើងសែើម្ពីរ�់សៅតាមែំែរឹងល្អ?

ខ. សតើសែើម្ពីពតរូវបាន�សង្ង្ររះសដាយព្រះគុែរានន័យណបបណាចំសោរះអ្នក្?

គ. សតើឃ្ល«អវពីៗទាំងអ�់ណែលសយើងអាចសធវើបាន»រានន័យណបបណាចសំោរះអ្នក្?
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សូេស្ជងឹគិតពបីគស្ក្តបីពិតតគៅគៃះ៖រោយសារស្រត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រនារះ

រយើងអាចត្រូវរាន្ រ្គ្ររះរោយត្រះគុណបនាទាប់្ តីអវែតីៗទាំងអ្់សែលរយើងអាច

រធវែើរាន។សូេគិត�ល់ពោេួយគៅគពលអ្នករាៃគ្វើអវបីៗទាំងអស់ដ�លអ្នកអា្គ្វើ

គ�ើយពតូវរាៃពបទាៃព�ជាេួយៃឹងជំៃួយៃិងកមាលាំង�៏គទវភាព។

គស្ក្តបីពិតេួយគទៀតដ�លៃបីន�វរាៃ

បគពងៀៃ(សូេគេើលៃបីន�វទបី225:26)

គឺ៖តា្រយៈែគ្វាយធួនរប្់ត្រះ

អង្គ្ រ្គ្ររះរនារះរយើងអាច្រ្រួល

រានការផ្តាច់រាបរប្់រយើង។

សូេពិចា�ណ្ពបីកា�ស�គស�លិខិត

េួយគៅកាៃ់េិត្តភក្តិឬសមាជិក

ពគួសា�មានាក់អំពបីជំគៃឿ�បស់អ្នកគលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ឬដ្្ងទបីបនាទាល់

ពបីជំគៃឿ�បស់អ្នកគៅក្ននុងកា�ពបជុំ

ទបីបនាទាល់េួយឬគៅកដៃ្ងសេ�េ្យ

គផ្សងៗគទៀត។

3. �រូមអាននពីន�វទពី2

25:26ម្តងសទៀតស�ើយបនាទាប់

មក្ស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្ថ្វាយបង្គំឬរានគាវរភា្

ចំសោរះព្រះសយ�៊រូវពគពី�្តាមរសបៀបណាខ្រះ?សតើ�ក្ម្មភា្អវពីខ្រះណែលបង្ហាញែល់អ្នក្

ែនទថ្អ្នក្សជឿស�ើយថ្វាយបង្គំព្រះសយ�៊រូវពគពី�្?

ខ. សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខរ្ះសែើម ព្ីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ�សង្ង្ររះឲ្យកាន់ណតអ�់្ ពី�មតថែភា្

អ�់្ពីគំនិតនិងអ�់្ពីក្រាលំងរប�់អ្នក្?

ចបំេះចំណាេខគមី្រ—េីថេទ្ី225:23,26

សូេស�គស�ទពេង់ខាងគពកាេគ�ើេ្បីជួយអ្នក្ ងចាំៃបីន�វទបី225:26៖

«គ�ើយគយើងៃិយាយអំពបីពពះពគបីស្

គយើងអ��ីករាយក្ននុងពពះពគបីស្

គយើងផសាយអំពបីពពះពគបីស្

គយើងពយាក�អំពបីពពះពគបីស្

គ�ើយគយើងស�គស�ពសបតាេពាក្យពយាក�ទាំងឡាយ�បស់គយើង

គ�ើេ្បីឲ្យកូៃគៅគយើងអា្�ឹង

ថាគតើពតូវដសវង�កពបភពណ្េួយ

គ�ើេ្បីឲ្យរាៃផ្តា្់រាប�បស់ពួកគគ»។

បនាទាប់ពបីសូពតវគ្គគេ្បី�ពបី�ឬបបី�ងគ�ើយសូេោក់ន�បិទបនាទាត់ខាងគលើគគគយើង

ពយាយាេសូពតេ្តងគទៀត។បនាទាប់េកបិទបនាទាត់បនាទាប់គទៀតគ�ើយបៃ្តសូពត��ូត

�ល់អ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ថាអ្នក្ ងចាំវគ្គគេ្បី�គៃះ។

4. �រូម�រូពតនពីន�វទពី225:26សៅកាន់�រាជិក្ពគសួាររានាក្់ស�ើយ�រស�រ

ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្អ្នក្បានចងចាំវា។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសានីន�្វ�ី225ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

ការនរឹក្ស�ើងវិញនរូវបទ្ិសសាធន៍

ទាំងឡាយសៅស្លណែលព្រះអរាចា�់

បានពបទាន្រែល់អ្នក្ជាមួយនរឹង

ជំនួយអាច្ ពងរឹងអ្នក្ក្្ននុងពគា

លំបាក្ទាំងឡាយ។ការណចក្ចាយ

បទ្ិសសាធន៍ទាំងសនារះសដាយការណ្្ង

ទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែតស់�តុឬ្ន្យល់ែល់នរណា

រានាក្់ណែលជិត�្និតនរឹងអ្នក្មិនពតរឹម

ណតជួយអ្នក្ប៉ុសណាណរះសទប៉ុណន្តវាក្៏អាច

្ពងរឹងែល់អ្នក្ែនទណែលពបណ�លជាសៅ

ក្្ននុងកាលៈសទ�ៈ្ ិបាក្ស�ើយពតរូវការ

ការគាំពទសែើម ព្ីជួយ្ ួក្សគសជឿថ្្ិត

ជារានព្រះណមននិងរានអំណាច

ជួយែល់សយើង។

នឹកសឡើងវិញនូវបទ្ិសសាធ៏

ទាំងឡាយ

បមបរៀេទី8៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី226–27
បសចក្្ីបផ្ើម

ៃបីន�វរាៃគេើលគ�ើញជាេុៃអំពបីកា�យាងេកកាៃ់ទវបីបអាគេ�ិក�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញដ�លៃឹងមាៃេកគលើពបជាជៃគលាក

គៅគពលគពកាយេកគទៀតគនាះ។ៃបីន�វក៏រាៃគេើលគ�ើញជាេុៃផងដ��អំពបីអ្នក

ទាំងឡាយដ�លកំពុង�ស់គៅក្ននុងន្ងៃ្ ុងគពកាយគ�ើយរាៃពពមាៃពួកគគទាស់

ៃឹងកា�គ្្មើងន្្មបក្សព័ៃ្ធសមាងាត់ៃិងឧរាយកលដផ្នកសង្។គ�ើេ្បី្ ង្អនុលបគ្ហាញ

ពបី�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់ៃឹងផ្តល់ផ្ទូវេួយ�ល់គយើងគ�ើេ្បីយកឈ្នះគលើឥទ្ធិពល

នៃអគំពើទុ្្ច�ិតៃិងកា�ក្ត់សាសនាគនាះៃបីន�វរាៃោក់ប្្ចទូលៃូវកា�ពយាក�ណ៍

ទាំងឡាយ�បស់គលាកគអសាយអំពបីកា�សាតា��ំណឹងល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្

គ�ើងវិញគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

េីថេ្ទី226

ននី�្វពយាក�ទាក់�ងនឹងន្ងៃចុងមពកាយនិងអមញជើញេនុស្សទាុំងអស់

ឲ្យេក�កពពរះពគសី្ទ

គតើអ្នកធាលាប់ជួបពបទះកា��្ជលួយ�បីព្យនុះ�ៃ្ះ�៏ខាលាំងឬគ�តុកា�ណ៍ដ�លទទួល�ង

កា�បំផ្ិ្បំផ្លាញគផ្សងៗឬរាៃគ�ើញ�ូបភាពឬដខ្សវីគ�អូអំពបីសាថាៃភាព

ទាំងអស់គនាះដ��ឬគទ?ៃបីន�វរាៃគ�ើញថាគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយអ្នក�ស់គៅគលើ
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ដផៃ�បីគៃះ«ៃឹងពិៃិត្យពិ្័យៃឹងផ្គ�លាៃ់ៃិងគផ្កបគនាទា�ៃិងដផៃ�បី�្ជលួយ

ពពេទាំងកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញពគប់យា៉ាង»(ៃបីន�វទបី226:6)។គតើមាៃអវបី្ ូលេកក្ននុង

គំៃិតអ្នកគៅគពលអ្នកអាៃអំពបី«គស្ក្តបីពិគរា្នៃពពះអមាចាស់»(ៃបីន�វទបី226:6)

ឬ«គស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌ទាំងឡាយនៃពពះ»(ៃបីន�វទបី225:3)?គស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌

ទាំងឡាយនៃពពះគឺមាៃបំណងគ�ើេ្បីពបទាៃព��ល់កូៃគៅ�បស់ពទង់—គ�ើេ្បីនាំ

ពួកទុ្្ច�ិតឲ្យដពប្ិត្តៃិងកា�ពា�ពួកសុ្�ិត។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី226:1–11ៃបីន�វរាៃ

ពយាក�ពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញទាំងឡាយដ�លៃឹងគកើតគ�ើងពបីេុៃកា�យាងេក�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្េកកាៃ់ទវបីបអាគេ�ិកៃិងពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញ្ ុងគពកាយ�បស់

ពបជាជៃ�បស់គលាកគោយសា�ដតអំគពើទុ្្ច�ិត�បស់ពួកគគ។សូេអាៃៃបីន�វទបី2

26:8–9គ�ើយ�កគេើលព�ជ័យទាំងឡាយដ�លៃបីន�វរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាៃឹង

មាៃេកគលើកូៃគៅសុ្ �ិត�បស់គលាក។បនាទាប់េកសូេអាៃៃបីន�វទបី226:12–13

គ�ើយ�កគេើលថាគតើអវបីដ�លពតូវរាៃសៃយាសពមាប់គយើងគៅគពលគយើងអៃុវត្ត

គស្ក្តបីជំគៃឿគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្។

1. ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បង្ហាញររូបអង្គពទង់ែល់អ្នក្ទាំងឡាយណែលអនុវត្ត

ស�ចក្្តពីជំសនឿសលើពទង់និង�៊រូកាន់ខាជាប់ក្្ននុងស�ចក្្តពី�ុចរិត។�រូមក្ត់ពតា

ចសម្ើយរប�់អ្នក្ចំសោរះ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បង្ហាញររូបអង្គពទង់ែល់អ្នក្ទាំងឡាយណែលអនុវត្តស�ចក្្តពីជំសនឿ

សលើពទង់សដាយរសបៀបណា?(�រូមសមើលនពីន�វទពី226:13)។

ខ. សតើអ្នក្ធាលប់បានស�ើញឬរានបទ្ិសសាធន៍្ ពីការសបើក្�ណម្តងមួយចំនួនទាំងសនរះ

រប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្យ៉ាងែរូចសម្ដចណែរ?

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី226:14–19ៃបីន�វរាៃពយាក�ថាគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយបនាទាប់ពបីពបជាជៃ

�បស់គលាកៃិងពូជបងៗ�បស់គលាកពតូវរាៃ្ ុះអៃ់្យក្ននុងកា�ឥតជំគៃឿគនាះ

ពពះគេ្បី�េ�េៃៃឹងគ្ញេក។គៅក្ននុងៃបីន�វទបី226:20–22គលាករាៃពិពណ៌នា

ថាគតើមាៃេៃុស្សគព្ើៃប៉ុណ្ណាក្ននុងន្ងៃ្ ុងគពកាយដ�លៃឹងមាៃគពា�គពញគោយ

កា�គ្្មើងន ្្មប�ិគស្អព្ភទូតគ�តុនៃពពះៃិងពឹងដផ្អកគលើពរាជាញាៃិង្ំគណះវិជាជា

�បស់ពួកគគវិញគនាះ។គតើអ្នករាៃគ�ើញថាកា�ពយាក�ណ�៍បស់ៃបីន�វពតវូរាៃ

បំគពញតាេ�គបៀបណ្ខ្ះ?

ៃបីន�វរាៃពពមាៃ�ល់គយើងថាអា�ក្សគពបើពរាស់កា�គ្្មើងន្្មគស្ក្តបីគលាភលៃ់ៃិង

កិ្្ចកា�សមាងាត់ទាំងឡាយគ�ើេ្បីកំគទ្ឬបំផ្លាញគយើង។គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់

អ្នកគៅដក្�ៃបីន�វទបី226:22សូេគូស្ ំណ្ំ�គបៀបដ�លសាតាំងពយាយាេ្ ង

គយើង។ដខ្សបនាលាគឺជាដខ្សអំគរាះគស្តើងតូ្េួយគ្វើពបីកេបាសដ�លគ្យៃឹងោ្់ខាលាំង

ណ្ស់។គទាះជាយា៉ាងគៅគពលដខ្សអំគរាះជាគព ើ្ៃពតូវរាៃគវញតបាញប្្ចទូលោនា

គនាះដខ្សអំគរាះទាំងគនាះៃឹងកាលាយជាដខ្សោប់េួយយា៉ាងមាំ។សេូអាៃៃបីន�វទបី2

26:32គ�ើយអគង្កតគេើលឧទា��ណ៍ទាំងឡាយស្តបីពបី«អំគពើទាំងឡាយនៃគស្ក្តបី

ងងឹត»ដ�លពពះអមាចាស់បញ្ជាគយើងឲ្យគ្ៀសវាង។សូេស្្ចឹងគិតថាគតើដខ្ស

អំគរាះេួយអា្កាលាយជា«ដខ្សោប់»ក្ននុងៃបីន�វទបី226:32គោយ�គបៀបណ្។

2. �រូមព�នម៉ថ្អ្នក្ក្ំ្ុងបសពងៀនមិត្តរានាក់្្ ពីរសបៀបសែើម ព្ីសចៀ�វាង្ ពីអនាទាក្់

រប�់អារក្្ស(សាតាំង)។សដាយសពបើនពីន�វទពី226:20–22,32សនារះ�រូម

�រស�រក្ថ្ខែ្ឌមួយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ណែល

្ន្យល់្ ពីវិធពីណែលអារក្្ស្ យាយមចងសយើង។ជា្ ិស���រូមអសងកតសមើលក្្ននុងនពីន�វទពី2

26:22្ពីរសបៀបណែលរារ�ពតរូវសពបើពបា�់ណខ្សបនាលរ�រូតែល់ជនរងសពគារះពតរូវបានចង

សដាយណខ្សដាប់ែ៏រំាស�ើយ�រូមផ្តល់ជាឧទា�រែ៍មួយផង។

ៃបីន�វរាៃគ�ើញពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញដ�លបង្កេកពបីមា�សពតវូៃិងរាៃពពមាៃពបី

អនាទាក់ៃិងឥទ្ធិពល�បស់សាតាំងគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។ផ្នុយពបីអំគពើទាំងឡាយនៃ

គស្ក្តបីងងឹត�បស់សាតាំងៃបីន�វរាៃបគពងៀៃថាគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់ពពះលាត

សៃ្ធឹងគៅកាៃ់េៃុស្សទាំងអស់គ�ើយថាគោលបំណង�បស់ពទង់គឺពតូវសគ្គ្រះ

េៃុស្សទាំងឡាយណ្ដ�លេក�កពទង់។សូេអាៃៃបីន�វទបី226:23–24គ�ើយគូស

្ំណំ្ពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបី�គបៀបដ�លពពះគ្វើកា�ជាេួយ

កូៃគៅ�បស់ពទង់។គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី226:24គតើគោលបំណង�បស់ពពះគឺជា

អវបីគៅក្ននុងពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់ដ�លពទង់គ្វើ?អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំឃ្លាដ�ល

បគពងៀៃគោលលទ្ធិគៃះ៖តគប់ការណ៍សែលត្រះអមាចា្់រធវែើគឺ្ តមាប់ជាតបរោជន៍

ែល់្ នុ្សេរលាក។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើការយល់ែរឹងថ្ពគប់ការែ៍ណែលព្រះអរាចា�់សធវើគឺ�ពរាប់ជា

ពបសយជន៍ែល់មន�ុ្សសលាក្ជួយអ្នក្ឲ្យបសងកើនស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់អ្នក្សលើព្រះវរបិតា�ួគ៌

ស�ើយផ្តល់ឲ្យអ្នក្នរូវស�ចក្្តពី�ុខសាន្តស�ើយនិងការការោរសៅក្្ននុងជពីវិតសនរះយ៉ាងែរូច

សម្ដចណែរ?

សូេអាៃពតួសៗក្ននុងៃបីន�វទបី226:25–28,33គ�ើយគូស្ំណ្ំរាល់ពាក្យអស់អនក

រាល់ោនា/ទាំងអស់អនកណាម្នាកៃ់ិងោមានអនកណាម្នាកដ់�លមាៃ។បនាទាប់េកសូេ

ពត�ប់គៅអាៃខគេ្បី�ទាំងគៃះគ�ើងវិញគោយយក្ ិត្តទុកោក់ជាពិគសស្ ំគពាះ

ពាក្យទាំងគៃះៃិង�គបៀបដ�លៃបីន�វរាៃបគពងៀៃថាត្រះអមាចា្់ត្ឡាញ់្ នុ្សេ

ទាំងអ្់រេើយអរញ្ើញ្ នុ្សេទាំងអ្់ឲ្យ្ករកត្រង់រេើយ្រ្រួលទាននូវ

រ្ចក្តី្រ្គ្ររះរប្់ត្រង់។សូេស្្ចឹងគិតថាគតើគោលកា�ណ៍គៃះជះឥទ្ធិពល

យា៉ាង�ូ្គេ្ត្គៅគលើ�គបៀបដ�លអ្នកគិត្ ំគពាះបទបញ្ញាត្តិបទោឋាៃៃិងេៃុស្ស

�នទ។

4. �រូមអាននពីន�វទពី226:29–31។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមរាយអំ្ពីលក្ខេែៈននឧបាយក្លណផ្នក្�ង្ឃ្ ពីរ

ឬបពីណែលរានសៅក្្ននុងខទពី29ស�ើយបនាទាប់មក្ស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីឧបាយក្លណផ្នក្�ង្ឃក្ំ្ុងបំផ្លញែល់សា�នាចពក្?

ខ. សយងសៅតាមនពីន�វទពី226:30សតើឧបាយក្លណផ្នក្�ង្ឃពតរូវបានរារាំងតាមរសបៀប

ណា?

េីថេ្ទី227:1–23

ននី�្វពយាក�អុំពីកា�ោុំេកនរូវពពរះគេី្�េ�េន

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្ែរឹងសដាយរសបៀបណា(ឬស�តុអវពីអ្នក្សជឿ)ថ្ព្រះគម្ពីរ

មរមនគឺជាព្រះបន្ដូលរប�់ព្រះ?
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ពពះអមាចាស់រាៃគបើកសដេ្តង�ល់ពយាកា�ីគអសាយៃូវគស្ក្តបីពិសាតា�

ទាក់ទងៃឹងកា�គល្គ្ញេកៃូវពពះគេ្បី�េ�េៃដ�លៃបីន�វរាៃកត់ពតា

ក្ននុងៃបីន�វទបី227។បនាទាប់ពបីគអសាយរាៃពយាក�ថាគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយមាៃេៃុស្ស

ជាគព្ើៃដ�លៃឹងគពា�គពញគៅគោយអំគពើទុ្្ច�ិតគ�ើយប�ិគស្ពួកពយា�ីគនាះ

គលាករាៃបគពងៀៃថាពពះៃឹងគបើកសដេ្តងៃូវពពះគេ្បី�េួយដ�លជាកំណត់ពតា

ពបីបុរាណ(សូេគេើលៃបីន�វទបី227:1–7)។សូេអាៃៃបីន�វទបី227:12–14គ�ើយ

�កគេើលអវបីដ�លខគេ្បី�ទាំងគៃះបគពងៀៃថាពពះអមាចាស់ៃឹងគ្វើគ�ើេ្បីសាថាបនាគស្ក្តបី

ពិត�បស់ពពះគេ្បី�ដ�លៃឹងគល្គ្ញេកគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។

វិ្បីេួយដ�លពពះអមាចាស់រាៃសាថាបនាភាពគពញគលញនៃគស្ក្តបីពិត�បស់ពពះគេ្បី�

េ�េៃគឺពតូវអៃុញ្ញាតិឲ្យបុគ្គលគផ្សងគទៀតគ្វើជាសាក្សបីពបីផ្ទាំងមាសគៃះ។គលាក

អូលបីគវើ�គៅគ�ើ�ីគលាកោវី�វិតគេើ�ៃិងគលាកមា៉ាទិៃហា�ីសពតូវរាៃ

គពជើសគ�ើសគ្វើជាពួកសាក្សបីបបីនាក់គ�ើយពតូវរាៃគពាល�ល់គៅក្ននុងៃបីន�វទបី2

27:12។(សូេគេើល«ទបីបនាទាល់នៃពួកសាក្សបីបបីនាក់»គៅឯទំព័�ខាងេុខនៃពពះគេ្បី�

េ�េៃ)។

«េួយ្ ំៃួៃតូ្ »ដ�លមាៃគពាល�ល់គៅក្ននុងៃបីន�វទបី227:13គឺមាៃ�ួេទាំង

ពួកសាក្សបីពរាំបបីនាក់(សូេគេើល«ទបីបនាទាល់នៃពួកសាក្សបីពរាំបបីនាក់»គៅទំព័�

ខាងេុខនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ)។សូេពិចា�ណ្ពបីកា�គូស្ ំណ្ំឃ្លា«ពួកសាក្សបី

ទាំងប៉ុនាមាៃដ�លពទង់យល់ថាល្អ»គៅក្ននុងៃបីន�វទបី227:14។គៅគពលអ្នកទទួល

ៃិងដ្កចាយទបីបនាទាល់�បស់អ្នកអំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃគនាះអ្នកក៏ៃឹងកាលាយជាសាក្សបី

មានាក់សពមាប់គស្ក្តបីពិត�៏គពញគលញនៃពពះគេ្បី�គៃះផងដ��។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់

ស�គស�គ្មាះ�បស់អ្នកគៅដក្�ៃបីន�វទបី227:14ជាសាក្សបីមានាក់គទៀតក្ននុង្ ំគណ្េ

សាក្សបីទាំងគៃះសពមាប់គស្ក្តបីពិត�៏គពញគលញនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ។

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ�័�ូ�ិៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃមាៃពបសាសៃ៍ពបី

ទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់គលាកអំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃ៖

«ខ្នុំគ្វើទបីបនាទាល់ថាេៃុស្សមានាក់ពុំអា្ចាប់គផ្តើេមាៃគស្ក្តបី

ជំគៃឿ�៏គពញគលញគៅក្ននុងកិ្្ចកា�ន្ងៃ្ ុងគពកាយគៃះ

រាៃគទ—គ�ើយគោយគ�តុគនាះគឺពុំអា្�កគ�ើញៃូវ�គ្វាស់

នៃសៃ្តិភាព�៏គពញគលញពពេទាំងកា�លួងគលាេគៅក្ននុង

កិ្្ចកា�គៃះគៅអំ�នុងគពល�បស់គយើងរាៃគ�ើយ—

គលើកដលងដតោត់ឱបពកគសាបៃូវគទវភាពនៃពពះគេ្បី�

េ�េៃៃិងពពះអមាចាស់គយស៊ូវពគបីស្ដ�លពពះគេ្បី�គៃះគ្វើបនាទាល់អំពបីពទង់។...

«ខ្នុំ�ំពឹងថាទបីបនាទាល់�បស់ខ្នុំអំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃៃិងពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់

ដ�លវាបញ្ជាក់ដ�លពតូវរាៃដ្្ងគៅន្ងៃគៃះគៅគពកាេសេ្្ៃិងតំដណង

បពវជិតភាព�បស់ខ្នុំៃឹងពតូវរាៃកតព់តាគោយេៃុស្សគៅគលើដផៃ�បីៃិងគទវតាគៅ

សាថាៃសួគ៌។...ខ្នុំ្ ង់ឲ្យទបីបនាទាល់�បស់ខ្នុំសបញ្ជាក់យា៉ាង្ បាស់គៅគពលខ្នុំឈ�

គៅខាងេុខគវទិកាជៃំុំជពេះនៃពពះថាខ្នុំរាៃពបកាស�ល់ពិភពគលាកគៃះគោយ

សេ្តបី�៏គសាមាះពតង់បំផុតដ�លខ្នុំអា្ពបកាសថាពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាពពះគេ្បី�ពិត

ថាពពះគេ្បី�គៃះគល្គ្ញេកតាេកា�ណ៍ដ�លយូ៉ដសប៊រាៃមាៃពបសាសៃ៍

គ�ើយពតូវរាៃពបទាៃេកគ�ើេ្បីនាំឲ្យមាៃសុភេង្គលៃិងគស្ក្តបីសង្ឹេ�ល់

ជៃគសាមាះពតង់ដ�លរាៃ�ងទុកខេគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ»(«Safety for the Soul»
Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2009ទំព័�89–90)។

សូេស្ជឹងគិតអំពបីអវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីពពងឹងកា�ផ្លាស់ដពប្ ិត្តគជឿ�បស់អ្នកអំពបី

គស្ក្តបីពិត�៏គពញគលញនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ។

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ចរូលនរូវអវពីណែលអ្នក្នរឹងសធវើសៅឆ្នាសំនរះសែើម្ពី្ ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពី

ស�ចក្្តពី្ិតែ៏ស្ញសលញននព្រះគម្ពីរមរមន។

គ�ើេ្បីបំគពញសកេ្មភាពខាងគពកាេគៃះអ្នកៃឹងពតវូគេើលយ៉ូដសបស្ម៊ី្—ពបវត្តិ

ដ�លមាៃគៅក្ននុងេុតាតា�៏មាៃតនេ្េ�ិមា។សូេគេើលយូ៉ដសបស្ម៊ី្—ពបវត្តិ

1:63–65គ�ើយ�កគេើលបុគ្គលទាំងឡាយក្ននុង�ំគណើ�គ�ឿងគនាះ។បនាទាប់េកសេូ

អាៃវគ្គគេ្បី�ដ�លោក់ឲ្យពបីៃបីន�វទបី227ក្ននុងតារាងខាងគពកាេគ�ើយផ្គទូផ្គងគ្មាះ

េួយគៅៃឹងបណតាតំខគេ្បី�ៃបីេួយៗ។

ក្.ឆ្ល្សអ័ន្ុន

ខ.យ៉រូណ�ប�្ម៊ធី

គ.រា៉ាទិនហារី�

-------មន�ុ្សណែលគាមនចសំែរះ(�រូមសមើលនពីន�វទពី2

27:9,15,19–20)

-------មន�ុ្សណែលយក្ោក្្យឬអក្្សរទាំងសនរះសៅ

ែល់អ្នក្ណែលរានចំសែរះរានាក់្(�រូមសមើលនពីន�វទពី2

27:15,17)

-------មន�ុ្សណែលរានចសំែរះរានាក្់

(�រូមសមើលនពីន�វទពី227:15,18)

ពាក្យអកសេរទាំងឡាយក្ននុងយូ៉ដសបស្ម៊ី្—ពបវត្តិ1:63–65សគំៅគលើអក្ស�គអសី៊ព្

ដកទពេង់ដ�លយូ៉ដសបស្ម៊ី្រាៃ្ ត្េ្ងៃិងរាៃបកដពបពបីផ្ទាំងមាសដ�ល

គលាកមា៉ាទិៃហា�ីសរាៃបគ្ហាញ�ល់សាពសាតាចា�្យឆ្ល្សអៃ័្ុៃ។គលាក

ឆ្ល្សអ័ៃ្ុៃគឺជាពគបូគពងៀៃមានាក់គៅសាកលវិទយាល័យកូ�នុំប៊ីៃិងជាបុ�ស

មានាក់ដ�លមាៃគ ម្ាះល្បីលបាញក្ននុងកា�គ្ះភាសាបុរាណនានា។បនាទាប់ពបីដ្្ង

ៃិងបញ្ជាក់ជាលាយលកខេណ៍អក្ស�ថាកា�បកដពបអក្ស�ទាំងឡាយ�បស់យូ៉ដសប

ស្ម៊ី្គឺពតឹេពតវូគនាះសាពសាតាចា�្យរាៃដ�កគចាលលិខិតបញ្ជាក់នៃកា�បកដពប

គនាះគៅគពលោត់ពតវូរាៃពរាប់ពបីលកខេណៈអព្ភទូតគ�តុក្ននុងកា�ទទួលរាៃផ្ទាំង

គៃះ។ោត់រាៃគស្នើផ្ល់ជំៃួយក្ននុងកា�បកដពបកំណតព់តាគនាះគោយខ្លួៃោត់

ផ្ទាល់។គៅគពលគលាកមា៉ាទិៃហា�ីសរាៃពៃ្យល់ថាផ្ទាំងភាគខ្ះពតូវរាៃបិទ

ពតាគនាះសាពសាតាចា�្យអ័ៃ្ុៃរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាោត់េិៃអា្អាៃគេ្បី�ដ�ល

បិទពតារាៃគទ។គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី227:16គតើគយើងគ�ៀៃអវបីអំពបីកតាដាជំ�ុញ�បស់

គលាកឆ្ល្សអ័ៃ្ុៃក្ននុងកា�្ង់បកដពបផ្ទាំងទាំងគៃះ?



73

សូេអាៃៃបីន�វទបី227:20–23គ�ើយគូស្ំណ្ំឃ្លាដ�លមាៃ�ូ្ោនាក្ននុងខទបី20

ៃិង21។

7. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពី

រសបៀបអវពីណែលអ្នក្បាន�ិក្សាមក្ែល់ពតរឹមស្លសនរះសៅក្្ននុងនពីន�វទពី227:1–

23បញ្ជាក្់ថ្ព្រះអាចសធវើកិ្ច្ចការរប�់ពទង់បាន។(សបើ�ិនអ្នក្ពតរូវការ្ ័តរ៌ានបណនថែម

អំ្ពីការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន�រូមសមើលគ.និង�.20:8–12)។

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�គស្ក្តបីពិត�ូ្គៅគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖ការរលច

រចញ្ កននត្រះគ្្តីរ្រ្នគឺជាររបៀប្ ួយននររបៀបទាំងឡាយសែលត្រះនចឹង

្រត្ចកិច្ចការរប្់ត្រង់រៅន្ងៃចុងរតកាយ។

8. �រូមស្្ើយែល់�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើការបសំ្ញននការ្យាក្រែ៍្ ពីបុរាែអំ្ពីព្រះគម្ពីរ

មរមន្ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្្ ពីព្រះគម្ពីរនិងតួនាទពីរប�់វាក្្ននុងការសាតារស�ើងវិញនន

សា�នាចពក្រប�់ព្រះអរាចា�់សដាយរសបៀបណា?

េីថេ្ទី227:24–35

ននី�្វពយាក�ពីឥ�្ធិពលវិជជរានននកា�ស្តា�ម�ើងវិញនរូវដុំណឹងល្អនន

ពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

ពពះរាៃគពជើសគ�ើសបុ�សវ័យគក្មងមានាក់ដ�លមាៃគ្មាះថាយ៉ូដសបស្ម៊ី្ឲ្យគ្វើ

ជាពយាកា�ីនៃកា�សាតា�គ�ើងវិញគ�ើយនាំេកៃូវកិ្្ចកា��៏អសាចា�្យ�បស់ពទង់គៅន្ងៃ

្ុងគពកាយ។«កា�ណ៍េួយយា៉ាងអសាចា�្យ»ដ�លមាៃៃិយាយក្ននុងពពះគេ្បី�គឺជា

កា�សាតា�គ�ើងវិញៃូវ�ំណឹងល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ដ�លមាៃ�ួេទាំងកា�គល្

គ្ញេកនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ។សូេអាៃៃបីន�វទបី227:25–26គូស្ ំណ្ំឃ្លា

«កា�ណ៍េួយយា៉ាងអសាចា�្យគ�ើយ្ ដេ្ក»គ�ើយ�កគេើលសាថាៃភាពេួយ្ ំៃួៃ

ដ�លៃឹងមាៃគៅគពលពពះអមាចាស់រាៃចាប់គផ្តើេកា�ណ៍�៏អសាចា�្យគៃះ។សូេ

ស្ជឹងគិតពបី�គបៀបដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃៃិងកា�សាតា�គ�ើងវិញរាៃជួយអ្នកឲ្យ

គ្ៀសវាងពបីសាថាៃភាពទាំងគនាះ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី227:29–30,34–35គ�ើយគូស្ ំណ្ំព�ជ័យទាំងឡាយដ�ល

មាៃគោយសា�កា�គល្គ្ញេកនៃពពះគេ្បី�េ�េៃៃិងកា�សាតា�គ�ើងវិញនៃ

�ំណឹងល្អ។ត្រះគ្្តីរ្ រ្ននិងែំណចឹងល្អសែលរានសាដាររ�ើងវិញនចឹងនាំ្ កនូវ
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រ្ចក្តីអំណរនិងការយល់ែចឹងែល់អ្កទាំងឡាយសែល្ ិកសានិង្រ្រួលយក

ែំណចឹងល្អទាំងរនរះ។

9. �រូមក្ត់ពតាចសម្ើយរប�់អ្នក្ចំសោរះ�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើការសាដារស�ើងវិញននែំែរឹងល្អ

ណែលរានរួមទាំងការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមនគឺជា«ការែ៍មួយយ៉ាង

អសាចារ្យ»ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តចណែរ?

10.�រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាននី�្វ�ី226–27ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី8៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី228
បសចក្្ីបផ្ើម

ៃបីន�វរាៃពយាក�ពបីសាថាៃភាពលំរាកេួយ្ ំៃួៃគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយដ�លមាៃ�ួេទាំង

កា�បគពងៀៃេិៃពិតៃិងកា�គ្្មើងន្្មនៃសាសនា្ពកដកង្កាលាយដ�លពតូវរាៃ

សាថាបនាគ�ើង។គលាកបគពងៀៃពបី�គបៀបគ�ើេ្បីសារល់គោលលទ្ធិដក្ងកាលាយៃិង

អាកប្កិ�ិយាខាងគលាកិយៃិងបគ្ហាញពបី�គបៀបដ�លសាតាំងៃឹងខិតខំគ្វើឲ្យដបក

អា�េ្មណ៍�បស់បុ�សៃិងពស្តបីគ្ញពបីជបីវិតសុ្�ិត។

េីថេ្ទី228:1–19

ននី�្វពិពណ៌ោពីស្សោចពកនកលែងកាលាយនិងគុំនិតនកលែងកាលាយមៅសេ័យ

�បស់មយើង

គៅក្ននុងវប្្េ៌ភាគគព្ើៃបំផុតមាៃសាលាកសញ្ញា្ រា្�ណ៍ដ�លពពមាៃអ្នកគ្វើ

�ំគណើ�គៅគពលមាៃគពោះថានាក់ណ្េួយគៅតាេផ្ទូវខាងេុខ។គៅក្ននុងពបគទស

ៃិងទបីពកុងដ�លអ្នក�ស់គៅគតើសាលាកសញ្ញា្ រា្�ណ៍មាៃពទង់ពទាយៃិងពណ៌អវបី

ខ្ះដ�លពពមាៃ�ល់អ្នកគបើកប�ពបីគពោះថានាក់ដ�លមាៃគៅខាងេុខ?ពសគ�ៀងោនា

គនាះដ��ជាទគូៅសា�ធាតុពុលៃិងសា�ធាតុគពោះថានាក់គផ្សងៗគទៀតពតូវរាៃ

ោក់្ ំណ្ំជាេួយៃិេិត្ត�ូបៃិងកា�ពពមាៃទាំងឡាយគៅគលើពកោសគវ្ខ្ចប់ៃិង

កំប៉ុង។គតើ�បស់ទាំងគៃះពតូវរាៃគូស្ំណ្ំយា៉ាង�ូ្គេ្ត្គៅកដៃង្ដ�លអ្នក

�ស់គៅ?

�ូ្ោនាគៅៃឹងសញ្ញាពពមាៃខាង�ូបកាយគៃះដ��ពពះគេ្បី�េ�េៃមាៃៃូវកា�ពពមាៃ

ទាំងឡាយគ�ើេ្បីជួយអ្នកគ្ៀសវាងពបីឥទ្ធិពលទាំងឡាយដ�លគ្វើឲ្យគពោះថានាក់

�ល់វិញ្ញាណ�បស់អ្នក។ពបធាៃដអស៊រា៉ថា�វដប៊ៃសឹៃរាៃបគ្ហាញពបី�គបៀប

ដ�លពពះគេ្បី�េ�េៃអា្ពពមាៃៃិងពពងឹងអ្នកទាស់ៃឹងគគពមាងកា�អាពកក់

�បស់សាតាំង៖«ពពះគេ្បី�េ�េៃគបើកឲ្យគ�ើញពបីមា�សពតូវ�បស់ពពះពគបីស្។

ពពះគេ្បី�គៃះផ្ចាញ់ផ្ចាលគោលលទ្ធិដកង្កាលាយទាំងឡាយគ�ើយប្គ្កាប

កា�ទាស់ដទងោនា។(សូេគេើល2ៃបីន�វ3:12)។ពពះគេ្បី�គៃះពពងឹងពួកអ្នកគ�ើ�តាេ

ពពះពគបីស្គោយរាបសាពបឆំ្ងៃឹងគគពមាងកា�យុទ្ធសាពស្តៃិងគោលលទ្ធិ�៏

អាពកក់�បស់អា�ក្សគៅសេ័យ�បស់គយើង។ដបបដផៃនៃកា�ក្ត់សាសនាគៅក្ននុង

ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺពសគ�ៀងោនាៃឹងដបបដផៃដ�លគយើងមាៃគៅគពលប្្ចនុប្ៃ្ន

គៃះដ��។ជាេួយៃឹងពពះតពេិះ�៏ឥតពពំដ�ៃ�បស់ពទង់ពពះរាៃគ្វើឲ្យពពះគេ្បី�

េ�េៃគល្គ្ញជា�ូបរាងគ�ើងគ�ើេ្បីឱ្យគយើងអា្គ�ើញកំ�ុសគ�ើយគ្ះ�ឹង

ពបី�គបៀបតយុទ្ធៃឹងគំៃិតនៃកា�អប់�ំៃគយារាយសាសនាៃិងទស្សៃៈវិជាជាដ�ល

ខុស្្គងនាសេ័យគយើងគៃះ»(«The Book of Mormon Is the 
Word of God»Ensignដខេករាឆ្នាំ1988ទំព�័3)។

ត្រះគ្្តីរ្ រ្នរបើក្ ស្្ង្ តីគំនិ្រសកង្កាលាយរប្់អារកសេរេើយ្ តងចឹង

រយើងរែើ្្តី្រប់្រល់នចឹងគរតមាងការអាតកក់រប្់វ។�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតា

ក្ននុងៃបីន�វទបី228ៃបីន�វរាៃ្ ង្អនុលបគ្ហាញពបីកា�បគពងៀៃដកង្កាលាយេួយ្ ំៃួៃ

�បស់អា�ក្សដ�លគកើតគ�ើងជាទគូៅគៅពគប់ជំនាៃ់ទាំងអស់។សូេពិៃិត្យគេើល

ក្ននុងៃបីន�វទបី228:3–9គ�ើយគូស្ ំណំ្ៃូវកា�បគពងៀៃដក្ងកាលាយៃិងកា�គរាក

បគញ្ឆោតទាំងឡាយ�បស់សាតាំងដ�លអ្នកគ�ៀៃពបីខគេ្បី�គៃះ។(សូេកត់សំោល់

ថាៃបីន�វទបី228:7–9គឺជាវគ្គ្ ំគណះ្ំណ្ៃខគេ្បី�។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំ

វាគៅក្ននុង�គបៀបេួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បីអ្នកអា្គ្យ�កវាគ�ើញគៅគពល

ខាងេុខ។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមក្តព់តា

សចញ្ ពីនពីន�វទពី228:3–9នរូវការបសពងៀនណក្្ងកាលយមួយក្្ននុងចសំណាម

ការបសពងៀនណក្្ងកាលយទាំងឡាយណែលអ្នក្គិតថ្កំ្្ុងបរ៉ះោល់យ៉ាងខាលំងែល់យុវវ័យនា

ស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះស�ើយ្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុរប�់អ្នក្។�រូមបញ្ចដូលផងណែរនរូវ

ឧទា�រែ៍មួយ�្តពី្ ពីរសបៀបណែលមន�ុ្សវ័យសក្្មងអាចនរឹងទទួលរងការល្លួងសដាយ

ការបសពងៀនណក្្ងកាលយសនារះ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី228:12–14គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លៃបីន�វរាៃពពមាៃថាៃឹង

គកើតគ�ើង្ ំគពាះសាសនា្ពកៃិងេៃុស្សជាគព ើ្ៃគបើគទាះជាមាៃ«ពួកអ្នក

គ�ើ�តាេពពះពគបីស្គោយរាបសា»េួយ្ ំៃួៃក៏គោយ(ខទបី14)។គ�ឿងទាំង

គៃះបណ្តាលេកពបីភាពគ្្មើងន ្្មៃិងគោលលទ្ធិដកង្កាលាយដ�លអ្នករាៃអាៃ

ក្ននុងៃបីន�វទបី228:3–9។សូេអាៃៃបីន�វទបី228:15–16,19គ�ើយ�កគេើលលទ្ធផល

េួយ្ ំៃួៃនៃកា�បគពងៀៃដក្ងកាលាយទាំងគៃះ។អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំឃ្លា

ក្ននុងៃបីន�វទបី228:19ដ�លពៃ្យល់ពបីអវបីដ�លអា�ក្សៃឹងគ្វើជាេួយអ្នកទាំងឡាយដ�ល

េិៃដពប្ិត្ត។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី228:7–9

2. �រូមអានឮៗនពីន�វទពី228:7–9។ចំណាយស្លខរ្ះសែើម្ពី

ទសន្ញនពីន�វទពី228:8។អ្នក្អាចនរឹងចង់�រស�រវាទុក្ក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយសចញ្ ពីការចងចាំឬ�រូពតវាសៅកាន់

�រាជកិ្ពគួសារឬមិត្ត្ក្្តិរានាក្់។សៅក្្ននុងន្ងៃចុងសពកាយនរឹងរានមន�ុ្សជាសពចើនបសពងៀន

សគាលលទ្ិណក្ង្កាលយឥតខ្រឹមសារស�ើយលងៃង់ស្ល។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមរាយនរូវរសបៀបមួយចំនួនណែលសគាលលទ្ិលងៃង់ស្ល

ទាំងសនរះពតរូវបានសលើក្�្លួយស�ើយ្ ន្យល់សដាយ�សងខេប្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចសារល់

សគាលលទ្ិលងៃងស់ ល្ននសលាក្ិយសនរះស�ើយសចៀ�វាង្ ពីសគាលលទ្ិទាំងសនរះ។

េីថេ្ទី228:20–32

ននី�្វពពរានពីកា�មបាកបមញ្ឆោត�បស់ស្តាុំង

ជាកា�គ�ៀប្ំសពមាប់កា�សិកសាពបីគស្ក្តបីដ�លគៅសល់ក្ននុងៃបីន�វទបី228គនាះសូេ

អាៃបទពិគសា្ៃ៍�ូ្តគៅគៃះ�បស់ពបធាៃប៊យ�៍គ�ផ្កកឺជាពបធាៃនៃ

កូ�ុ៉េពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គៅគពលគលាកគៅទស្សនាកដៃ្ងអភិ�ក្សសតវនពពេួយ

ខណៈបំគពញកិ្្ចកា�គៅពបគទសអា្�វកិ៖
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«គយើងរាៃឈប់គៅអណតាតូងទឹកេួយគ�ើេ្បីគេើលសតវេកផឹកទឹក។អណតាតូងគនាះ

សងៃលួត�ួតដ�ងខាលាំងណ្ស់គៅ��ូវគនាះគ�ើយោមាៃទឹកគព ើ្ៃគនាះគទកា�ពិតគៅគឺ

មាៃដត្ ្នុកភក់ប៉ុគណ្ណាះ។...

«ជាពិគសសសតវលាមាំងគពបើសមាៃអា�េ្មណ៍ភ័យខាលា្។ពួកវា

រាៃ្ ូលគៅជិត្ ្នុកភក់គោយពោៃ់ដតពកគ�កគេើលគ�ើយក៏

�ត់គ្ញយា៉ាងឆ្ប់��័សទាំងភ័យខាលា្។ខ្នុំអា្គេើលគ�ើញថា

េិៃមាៃសតវគតាណ្គៅដក្�គនាះគ�ើយគ�ើយខ្នុំក៏សួ�

អ្នកនាំផ្ទូវថាគតើគ�តុអវបីពួកសតវទាំងគនាះេិៃផឹកទឹក។្គេ្ើយ

�បស់ោត់គឺ‹សតវពកគពើ›គ�ើយគៃះគឺជាគេគ�ៀៃ។

«ខ្នុំរាៃ�ឹងថាោត់្ បាស់ជាៃិយាយគលងគ�ើយខ្នុំរាៃសួ�ោត់គោយពរា�ក

ពបជាថា‹គតើមាៃបញ្ហាអវបី?›្គេ្ើយេ្តងគទៀតគនាះគឺថា៖‹សតវពកគពើ›។

«ខ្នុំរាៃថា‹េិៃសេគ�តុផលគទ›។‹េិៃគ�ើញមាៃសតវពកគពើគៅទបីគនាះ

គទ។អ្នកណ្ក៏អា្គេើលគ�ើញថាអ្្ចឹងដ��›។...

«ខ្នុំសាមាៃថាោត់អា្ពរាប់រាៃថាខ្នុំេិៃរាៃគជឿគលើោត់គទគ�ើយសគពេ្្ិត្ត

បគពងៀៃខ្នុំៃូវគេគ�ៀៃេួយ។គយើងរាៃគបើកឡាៃគៅកាៃ់ទបីតាំងេួយគទៀតដ�ល

ឡាៃគៃះឋិតគៅគលើគខឿៃកា�ពា�ពបីគលើ្ ្នុកភក់ដ�លគយើងអា្គេើល្ ុះគៅគពកាេ

រាៃ។ោត់រាៃៃិយាយថា‹គនាះៃ៎›។‹សូេគេើលគោយខ្លួៃគលាកផ្ទាល់គៅ›។

«ខ្នុំេិៃអា្គេើលគ�ើញអវបីគព្ដតពបីភក់ទឹកតិ្ តួ្ៃិងសតវដ�លភ័យខាលា្ដ�ល

គៅឆ្ងាយពបីគនាះគ�ើយ។គ�ើយភាលាេគនាះខ្នុំក៏រាៃគ�ើញវា!—ជាសតវពកគពើ�៏្ ំ

េួយដ�លគៅគពកាេភក់កំពុង�ង់ចាំគេើលសតវដ�លគពសកទឹកេួយ្ ំៃួៃដ�លពុំ

រាៃគិតគ�ើយេកផឹកទឹកគៅទបីគៃះ។

«ភាលាេគនាះខ្នុំក៏គជឿៃូវអវបីដ�លអ្នកនាំផ្ទូវគៃះរាៃពរាប់ខ្នុំ!គៅគពលោត់អា្គ�ើញ

ថាខ្នុំមាៃបំណង្ ង់សាតាប់គនាះោត់ក៏បៃ្តដ្កចាយគេគ�ៀៃគៃះគទៀត។ោត់រាៃ

ៃិយាយថា‹មាៃសតវពកគពើជាគព្ើៃពាសគពញឧទយាៃគៃះេិៃពតឹេដតមាៃគៅ

តាេទគៃ្គនាះគទ។គយើងោមាៃទឹកណ្ដ�លោមាៃសតវពកគពើេួយកបាលគៅដក្�ទឹក

គនាះគទគ�ើយអ្នកគួ�ដតពបយត្ន័្ ំគពាះវា›។...

«គៅក្ននុងកា�គ្វើ�ំគណើ�គផ្សងេួយគទៀតគៅកាៃ់ពបគទសអា្�វិកខ្នុំរាៃពិភាកសា

បទពគិសា្ៃ៍គៃះជាេួយអ្នកអភិ�ក្សសតវនពពមានាក់គៅឧទយាៃេួយគទៀត។...

«គ�ើយោត់រាៃបគ្ហាញខ្នុំគៅកដៃ្ងេួយដ�លគសាកនា�កេ្មេួយរាៃ

គកើតគ�ើង។មាៃបុ�សវ័យគក្មងមានាក់េកពបីពបគទសអង់គគ្សកំពុងគ្វើកា�ក្ននុង

សណ្ឋាោ�ក្ននុង�យៈគពលេួយ��ូវកាល។គបើគទាះជាមាៃកា�ពពមាៃជាគទៀងទាត់

េ្តងគ�ើយេ្តងគទៀតក៏គោយក៏ោត់គៅដត្ ្ងកាត់្ ូល�បងប�ិគវណគៃះគ�ើេ្បី

�កគេើលអវបីេួយគោយ្ ្ងកាត់ពគលុកទឹករាក់េួយកដៃ្ងដ�លេិៃទាំងលិ្ដស្ក

គជើង�បស់ោត់ផង។

«អ្នកអភ�ិក្សគៃះរាៃៃិយាយថា‹ោត់េិៃទាៃ់្ ៃរាៃពបី�ជំហាៃ្ ូលគៅក្ននុង

ទឹកផងពបីេុៃគពលដ�លសតវពកគពើេួយរាៃពតរាក់សី៊ោត់គ�ើយគយើងេិៃអា្គ្វើ

អវបីរាៃគ�ើយគ�ើេ្បីសគ្គ្រះោត់›»(«Spiritual Crocodiles»Ensignដខ

ឧសភាឆ្នាំ1976ទំព�័30–31)។

គតើមាៃគពោះថានាក់អវបីខ្ះ្ំគពាះកា�សង្ស័យពបីវត្តមាៃ�បស់សតវពកគពើគៅគពលដ�ល

អ្នកេិៃអា្គេើលគ�ើញសតវពកគពើទាំងគនាះ?គតើបទពគិសា្ៃ៍�បស់ពបធាៃផ្កកឺ

ៃិងយុវជៃវ័យគក្មងមាៃលកខេណៈ�ូ្ោនាគៅៃឹងអវបីដ�លៃបីន�វរាៃពិពណ៌នាក្ននុង

ៃបីន�វទបី228:22យា៉ាង�ូ្គេ្្ដ��?

ពបធាៃផ្កកឺរាៃពៃ្យល់៖

«អស់អ្នកទាំងឡាយដ�លចាស់ជាងអ្នកគ�ើយដ�លរាៃ្ ្ងកាត់ៃូវបទពិគសា្ៃ៍

ទាំងគៃះរាៃពពមាៃអ្នកពបីគពោះថានាក់ដ�លមាៃគៅខាងេុខអ្នក។េិៃពោៃ់

ដតជាសតវពកគពើ�៏្ ំេួយដ�លពតរាក់ស៊ីអ្នកជា្ ំគ�ៀកៗគនាះគទប៉ុដៃ្តសតវ្ កធពើ

ខ្ងវិញ្ញាណគឺពិតជាកាៃ់ដតគពោះថានាក់គ�ើយកាៃ់ដតគរាកបគញ្ឆោតៃិងពរិាក

គេើលគ�ើញជាងពពួកសតវលូៃដ�លពូដកលាក់ខ្លួៃគៅពបគទសអា្�វិកគៅគទៀត។

«សតវពកគពើខាងវិញ្ញាណទាំងគៃះអា្សមាលាប់ឬគ្វើឲ្យខូ្ពពលឹង�បស់អ្នក

រាៃ។ពួកវាអា្បំផ្លាញសៃ្តិភាពផ្ទូវ្ ិត្ត�បស់អ្នកៃិងសៃ្តិភាពផ្ទូវ្ ិត្ត�បស់

អ្នកទាំងឡាយដ�លពសលាញ់អ្នក។អវបីៗទាំងអស់គនាះគ�ើយដ�លពតូវរាៃ

ពពមាៃគនាះគ�ើយវាគស្ើដតេិៃមាៃកដៃ្ងណ្េួយក្ននុងពិភពគលាកនាគពល

ប្្ចនុប្ៃ្នគៃះដ�លេិៃពតូវរាៃគបៀតគបៀៃជាេួយៃឹងគពោះថានាក់ទាំងអស់

គនាះ(«Spiritual Crocodiles»ទំព័�31)។

គៅបនាទាត់ខាងគពកាេសូេគ្្ើយសំណ�ួ�ូ្តគៅគៃះ៖គតើសតវពកគពើគៅអា្�វិក

អា្មាៃលកខេណៈពសគ�ៀងោនាដបបណ្គៅៃឹងកា�ល្លួងៃិងល្ិ្កល�បស់

សាតាំង? 

 



សូេអាៃៃបីន�វទបី228:20–21,24–26គ�ើយ�កគេើល�គបៀបទាំងឡាយដ�ល

សាតាំងពយាយាេបំផ្លាញគយើង។(វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា��ឹងថាពាក្យប្គ្រាប

ឲ្យសុខក្ននុងៃបីន�វទបី228:21មាៃៃ័យថាគ្វើឲ្យសងៃប់្ ិត្តបំគពឬគ្វើឲ្យគ�កខាង

វិញ្ញាណ)។គយាងគៅតាេខទាំងគៃះគតើសាតាំងរាៃគពបើពរាស់វិ្បីសាពស្តអវបីខ្ះ

គ�ើេ្បីពយាយាេប្គ្កាបឲ្យសុខៃិងនាំពួកគយើងឲ្យ្ ូលគៅក្ននុងអំណ្្�បស់វា? 



។

គោលកា�ណ៍្ េ្ងេួយដ�លរាៃបគពងៀៃក្ននុងខទាំងគៃះគឺ៖សាតាំងរតបើតរា្់

ល្ិចកលជារតចើនរែើ្្តី្ យាោ្មានអំណាច្ ករលើរយើងែូចជាការចាក់រុកឲ្យ

រយើងមានកំេចឹងការប្គ្រាបរយើងឲ្យ្ ុខនិងការបំរ្រយើងរេើយនិងការបរញ្ជារ

រយើង។

3. �រូមស្្ើយ្ ពី�ំែួរមួយឬសពចើនជាងសនារះខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើសាតាំងសពបើពបា�់ក្ំ�រឹងសែើម្ពីសបាក្ពបា�និងបំផ្លញបុគ្គលរានាក្់ៗពគួសារនិង

��គមន៍ទាំងឡាយយ៉ាងែរូចសម្ដចណែរ?

ខ. សតើសាតាំងបានបសញ្ឆោតបុគ្គលរានាក្់ៗឲ្យខរឹងទា�់នរឹងសរឿងល្អៗអវពីខរ្ះ?

គ. �រូម្ ិ្ែ៌នាយ៉ាងសហាចណា�់ឲ្យបានឧទា�រែ៍្ ពីរអំ្ពីរសបៀបណែលមនុ�្សមួយ

ចំនួនពតរូវបានបង្ង្រាបឲ្យ�ុខស�ើយពតរូវបានសធវើឲ្យខាវាក្់សមើលមិនស�ើញ្ ពីសពគារះថ្នាក្់

ទាំងឡាយរប�់សាតាំង។

សូេអាៃកា�ពៃ្យល់ខាងគពកាេគៃះពបីប៊ីស្សព�ីឆ្�សី៊ដអជជលបី

ជាទបីពបឹកសាមានាក់ក្ននុងគណៈប៊ីស្សពជាអ្ិបតបីទាក់ទងៃឹង

�ំគណើ�កា�គឆ្ពាះគៅេុខបៃ្តិ្េ្តងៗដ�លសាតាំងគពបើពរាស់

ទាក់ចាប់គយើង៖«គយើងេិៃអា្ៃិយាយថាគយើងៃឹងពបពពឹត្ត

អំគពើរាបខ្ះៗក្ននុងយុវវ័យ�បស់គយើងឬថាគយើងពោៃ់ដត

សាកល្ងពបពពឹត្តអំគពើរាបបៃ្តិ្បៃ្តលួ្គនាះគ�ើយ។ោមាៃអំគពើ

រាបបន្តិ្បន្តតួ្គនាះគទ។រាល់អំគពើល្អឬអាពកក់មាៃៃូវលទ្ធផល�បស់វា។រាល់

អំគពើល្អពពងបីកសេត្ថភាព�បស់គយើងឲ្យគ្វើល្អគ�ើយឈ�កាៃ់ដត�ឹងមាំទាស់ៃឹង

អំគពើរាបឬភាពបរាជ័យ។រាល់អំគពើ�ំលងេិៃថាតិ្ តួ្ប៉ុណ្ណាគនាះគទៃឹងគ្វើឲ្យ

គយើងកាៃ់ដតគ្យៃឹងទទួល�ងឥទ្ធិពល�បស់សាតាំងដ�លវាៃឹងល្លួងគយើងគៅ

គពលគពកាយគទៀត។សាតាំងពគប់ពគងគយើងបៃ្តិ្េ្តងៗគរាកបគញ្ឆោតគយើងតាេ

�យៈលទ្ធផលទាំងឡាយដ�លគៅថាជាអំគពើរាបតិ្តួ្��ូត�ល់វាចាប់�ំុគយើង

ក្ននុងអំគពើ�ំលង្ ំៗរាៃ។ៃបីន�វរាៃពិពណ៌នាកា�បុិៃពបសប់គៃះថាជា�គបៀបេួយ

នៃកា�ប្គ្កាបឲ្យសុខកា�បំគពៃិងកា�បគញ្ជា�គយើង��ូត�ល់សាតាំង‹ចាប់

[គយើង]ជាប់គោយព្វាក់�៏អពបបីយ៍�បស់វាចាប់ពបីគពលគនាះគៅគឺោមាៃកា��ំគោះ
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ពពះគេ្បី�ទាំងអស់ៃឹងគ្វើកា��ួេោនាគ�ើេ្បីបគ្ហាញពគប់ទាំងសាសៃ៍ពូជេៃុស្ស

ភាសាៃិងពបជាជៃថាពពះអមាចាស់្ ងចាំកៃូគៅ�បស់ពទង់។ប្ជបីពបវត្តិទាំងគៃះគឺ

ជាសាក្សបីៃិងទបីបនាទាល់េួយដ�លថាពពះគយសូ៊វពគបីស្គឺជាពពះអង្គសគ្គ្រះ�បស់

គយើង។ៃបីន�វរាៃពយាក�ថាេៃុស្សជាគព្ើៃៃឹងប�ិគស្ពពះគេ្បី�េ�េៃប៉ុដៃ្តអស់

អ្នកទាំងឡាយដ�លគជឿៃឹងពតវូរាៃពបេូល្ ូលគៅក្ននុងសាសនា្ពក។គលើស

ពបីគៃះគទៀតៃបីន�វរាៃបគពងៀៃថារាពស្តនៃគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពពះគឺជាអ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លដពប្ិត្តគ�ើយគជឿគលើពពះរាជបុពតានៃពពះ។

េីថេ្ទី229:1–14

ពពរះអរាចាស់រានបន្ទូលពបាប់នីន�្វថាមៅន្ងៃចុងមពកាយេនុស្សជាមពចើននឹង

បដិមសធពពរះគេ្ី�េ�េន

ៃបីន�វរាៃគ�ើញថាេៃុស្សជាគព្ើៃគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយៃឹងគជឿគលើពពះគេ្បី�ប៊ីបថា

ជាពពះគេ្បី�ដតេួយគត់ដ�លរាៃគបើកសដេ្តងពបីពពះគ�ើយៃឹងប�ិគស្ពពះគេ្បី�

េ�េៃ។គតើអ្នកៃឹងគ្្ើយតបដបបណ្គបើសិៃមាៃេិត្តមានាក់រាៃសួ�អ្នកថា«គ�តុ

អវបីពួកេ�េៃមាៃពពះគេ្បី�េួយគទៀត?»

ៃបីន�វរាៃផ្តល់្ គេ្ើយេួយ្ ំៃួៃ្ ំគពាះសំណ�ួគៃះគោយរាៃកត់ពតាជាពពះបៃ្ទូល

�បស់ពពះអមាចាស់អំពបីតួនាទបីនៃពពះគេ្បី�េ�េៃគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយថាជាកា�សាតា�

�ំណឹងល្អគ�ើងវិញដ�លពពះអមាចាស់រាៃគៅថា«កា�ណ៍េួយ�៏អសាចា�្យ»

(ៃបីន�វទបី229:1)។សូេអាៃៃបីន�វទបី229:1–2គ�ើយ�កគេើលថាគតើពពះបៃ្ទូល

ទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់ៃឹងគ្វើអវបីគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។(ពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយ

នៃពពះអមាចាស់ៃឹង«គ្ញគៅ»ពូជឬកៃូគៅ�បស់ៃបីន�វគ�ើយពពះបៃ្ទូល

ទាំងឡាយនៃពពះអមាចាស់ក៏ៃឹង«�ួ្គៅគៅ�ល់្ ុងដផៃ�បី»)។គ�ើេ្បី«�ួ្

គៅ»មាៃៃ័យថា«�ួ្»ដ�លដណនាំជាសញ្ញាសពមាប់កា�ពបេូលផ្តនុំ

(សូេគេើលគអសាយ5:26)។

ពាក្យទង់ជ័យក្ននុងៃបីន�វទបី229:2សំគៅគលើវត្ថនុេួយដ�លគពបើគ�ើេ្បីពបេូលៃិង�ួប�ួេ

េៃុស្ស។ទង់ជាតិជាញឹកញាប់ពតវូរាៃគៅថាទង់ជ័យ។គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី2

29:2គតើទង់ជ័យគៃះគឺជាអវបីដ�លៃឹងគៅ«�ល់្ ុងដផៃ�បី»គ�ើេ្បីពបេូលរាពស្ត�បស់

ពពះអមាចាស់?(អ្នកអា្្ ង់ស�គស�អវបីេួយ�ូ្ជា្ពះគម្ពីរមរមន—ោក្យសម្តីរបស់

ពូជឬពូជពងសេនីនហវគៅដក្�ៃឹងៃបីន�វទបី229:2)។

1. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សយង

សៅតាមនពីន�វទពី229:1–2ថ្សតើសគាលបំែងរប�់ព្រះអរាចា�់គឺជាអវពីក្្ននុង

ការពបទានឲ្យនរូវព្រះគម្ពីរបណនថែមសទៀតែរូចជាព្រះគម្ពីរមរមនសនារះ។

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័�.�ូ�ិៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃដ្កចាយទស្សៃ�ូ្តគៅគៃះទាក់ទងៃឹងពពះគេ្បី�

េ�េៃ៖«ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍�៏សំខាៃ់

បំផុតនៃគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពពះៃិងនៃគស្ក្តបីពសលាញ់�បស់

ពទង់សពមាប់កូៃគៅ�បស់ពទង់គៅគលើដផង�បីគៃះ»(Christ 
and the New Covenant: The Messianic 

Message of the Book of Mormon[ឆ្នាំ1997]ទំព័�4)។

ក្ននុងៃបីន�វទបី229ពាក្យសាសន៍�នទសំគៅគលើពបជាជៃដ�លេិៃដេៃជាវង្ស

អ៊ីពសាដអល។ពាក្យសាសន៍យូោសំគៅគលើេៃុស្សដ�លជាវង្សអ៊ពីសាដអលដ�ល

មាៃ�ួេទាំងពគសួា�ៃិងកូៃគៅ�បស់គលាកលបីន�។សូេអាៃៃបីន�វទបី229:3–6�ក

គេើលពបតិកេ្មដ�លពួកសាសៃ៍�នទេួយ្ ំៃួៃៃឹងមាៃ្ ំគពាះពពះគេ្បី�បដៃ្ថេ

គៃះ។សូេស�គស�្ គេ្ើយ�បស់អ្នក្ ំគពាះសំណ�ួខាងគពកាេគៃះក្ននុង្ គនាលាះដ�ល

រាៃផ្តល់ឲ្យ។

ឲ្យ�ួ្រាៃគ�ើយ›(2ៃបីន�វ28:22;សេូគេើលផងដ��ខទបី21)»(«That Thy 
Confidence Wax Strong»Ensignដខវិ្ិ្កាឆ្នាំ1994ទំព�័40)។

សាតាំងគពបើពរាស់ល្ិ្កល�៏បុិៃពបសប់ទាំងគៃះគ�ើេ្បីប្្ចនុះប្្ចទូលគយើងឲ្យ

គិតៃិយាយៃិងគ្វើគ�ឿងខុស្ ្គងទាំងឡាយ។សូេអាៃៃបីន�វទបី228:27–29គ�ើយ

�កគេើលកា�ពពមាៃទាំងឡាយបដៃ្ថេគទៀត។

ពពះអមាចាស់ផ្តល់កា�ពពមាៃៃិងព�ជ័យេួយគទៀតដ�លមាៃគៅជិត្ ុងប្្ចប់នៃ

ជំពូកគៃះ។សូេអាៃៃបីន�វទបី228:30–32គ�ើយស្ជឹងគិតពបីសំណួ�តគៅគៃះ៖គតើ

គ�តុអវបីពពះគៅេៃុស្សេួយ្ ំៃួៃថាមាៃព�គ�ើយ?គតើកា�ពបុងសាតាប់ពាក្យទូនាមាៃ

�បស់ពពះៃឹងជួយគយើងឈ្នះគលើល្ិ្កល�បស់សាតាំងយា៉ាង�ូ្គេ្្ដ��?

4. សៅក្្ននុងស�ៀសៅក្ំែត់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអំ្ពី

អវពីណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីសមសរៀនសនរះណែលនរឹងជួយអ្នក្ឈ្នរះសលើល្ិចក្លរប�់

សាតាំង។សតើរានក្ណន្ង�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្កិ្រិយណាខ្រះណែលអ្នក្ចង់សចៀ�វាង

សែើម ព្ីអ្នក្មិនពតរូវទទួលរងនរូវឥទ្ិ្លរប�់សាតាំង?

5. �រូមគិតអំ្ពីការ្ិភាក្សា�្តពី្ ពីសាលក្�ញ្ញាព្រានទាំងឡាយសៅស្ល

ចាប់សផ្តើមសមសរៀនសនរះ។សៅក្្ននុងស�ៀសៅកំ្ែត់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

�រូមគរូ�សាលក្�ញ្ញាព្រានមួយណែលបង្ហាញ្ ពីសពគារះថ្នាក្់ខាងវិញ្ញាែណែលអ្នក្គិតថ្

ចាំបាច់ពតរូវណតព្រានែល់យុវវ័យសៅស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះ។�រូមសរៀបចំខ្លួនសែើម ព្ីណចក្ចាយ

សាលក្�ញ្ញាសនរះជាមួយពគរូនិង�ិ�្សរួមថ្នាក្់រប�់អ្នក្។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសានីន�្វ�ី228ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី8៖ថ្ងៃទី3

នពីន�វទពី229–30
បសចក្្ីបផ្ើម

សា�លិខិត�បស់ៃបីន�វអំពបីកិ្ ្ចកា��៏អសាចា�្យនៃកា�សាតា�គ�ើងវិញនៃ�ំណឹងល្អ

បៃ្តមាៃគៅក្ននុងៃបីន�វទបី229–30។គលាករាៃគ្វើទបីបនាទាល់ថាគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ
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គតើេៃុស្សេួយ្ ំៃួៃៃឹងមាៃពបតិកេ្មយា៉ាងណ្្ ំគពាះពពះគេ្បី�បដៃ្ថេ? 



គតើពពះអមាចាស់រាៃមាៃបៃ្ទូលយា៉ាងណ្អំពបីេៃុស្សដ�លមាៃពបតិកេ្ម�គបៀបគៃះ?





ៃបីន�វគឺពបកបគោយកា�ពយាក�ណ៍ក្ននុងកា�ពិពណ៌នា�បស់គលាកអំពបីពបតិកេ្ម�បស់

េៃុស្ស្ ំគពាះពពះគេ្បី�េ�េៃ។ជាញឹកញាប់េៃុស្សនាគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះបគ្ហាញ

កា�សង្ស័យទាំងឡាយអំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃពបីគពពាះពួកគគមាៃពពះគេ្បី�ប៊ីប�ួ្គៅ

គ�ើយ។្ូ�គូស្ ំណំ្ពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយគៅក្ននុងៃបីន�វទបី229:7–11ដ�ល

ពិពណ៌នាអំពបីគោលបំណង�បស់ពពះអមាចាស់អំពបីកា�ផ្ល់គេ្បី�បដៃ្ថេ។សូេគិត

អំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ពៃ្យល់គោលបំណងទាំងគៃះគៅកាៃ់ៃ�ណ្មានាក់ដ�ល

េិៃយល់ពបីគស្ក្តបីពតូវកា�ឬតនេ្នៃកា�ទទួលរាៃវិវ�ណៈបដៃ្ថេគទៀតពបីពពះ។

2. សដាយសពបើអវពីណែលអ្នក្បានគរូ�ចំណាំក្្ននុងនពីន�វទពី229:7–11សនារះ�រូម

�រស�រចសម្ើយមួយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

ចំសោរះ�ំែួរណែលបានបង្ហាញសៅខាងសែើមននសមសរៀនសនរះ៖«សតើស�តុអវពី្ ួក្មរមន

រានព្រះគម្ពីរមួយសទៀត?»

ត្រះអមាចា្់តបទានត្រះគ្្តីរជាសាកសេតី្រតី្តីររេើយរែើ្្តីតប្ូល្ នុ្សេចូលក្ទុង

រ្ចក្តី្ ញ្ញារប្់ត្រង់។សូេអាៃៃបីន�វទបី229:13–14គ�ើយ�កគេើលព�ជ័យដ�ល

ទទួលរាៃេកវិញគៅគពលពពះគេ្បី�—«ពាក្យទាំងឡាយ�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ»

(ពពះគេ្បី�េ�េៃ)«ពាក្យទាំងឡាយ�បស់ពួកសាសៃ៍យូោ»(ពពះគេ្បី�ប៊ីប)ៃិង

«ពាក្យទាំងឡាយ�បស់ពួកពូជអំប�ូអ៊ីពសាដអលដ�លរាត់»—មាៃក្ននុង្ ំគណ្េ

េៃុស្សទាំងគៃះ។

េីថេ្ទី230:1–8

ននី�្វពយាក�ពីតួោ�ីននពពរះគេ្ី�េ�េនមៅន្ងៃចុងមពកាយ

បនាទាប់ពបីបគពងៀៃថាពពះៃឹង្ ងចាំវង្សអ៊ីពសាដអលគនាះៃបីន�វរាៃោស់គតឿៃ

ពបជាជៃ�បស់គលាកេិៃឲ្យគិតថាពួកគគសុ្�ិតជាងពួកសាសៃ៍�នទ

គនាះគទ។គលាកក៏រាៃ�ំឭកពួកគគដ��ថាេៃុស្សទាំងអស់អា្កាលាយជារាពស្តនៃ

គស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពពះ។សូេអាៃៃបីន�វទបី230:2គ�ើយស�គស�គៅ្ គនាលាះដ�ល

រាៃផ្តល់ឲ្យសូេស�គស�កា�ណ៍ពបី�យា៉ាងដ�លពបជាជៃចាំរា្់ពតូវដតគ្វើពបីេុៃ

ពពះអមាចាស់ៃឹង្ ូលគៅក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញាជាេួយពួកគគ។ 

 



សូេ្ ំណ្យគពលេួយដភ្តគ�ើយស្ជឹងគិតពបីឥទ្ធិពលនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ

ដ�លមាៃេកគលើអ្នកឬៃ�ណ្មានាក់ដ�លជិតស្និតជាេួយអ្នក។បនាទាប់េក

សូេអាៃៃបីន�វទបី230:3–8គ�ើយបំគពញសកេ្មភាពខាងគពកាេគៃះជាេួយ

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបីឥទ្ធិពលនៃពពះគេ្បី�េ�េៃដ�លមាៃគលើអ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លទទួលពពះគេ្បី�គៃះ។

្ក្រុមមេរុស្ស ឥទ្ិ្លថេ្្ះគម្ីរមរមេ

្រូជ្ង្សរប�់សលាក្លពីន�(នពីន�វទពី2

30:3–6)

្ួក្សា�ន៍យរូដា(នពីន�វទពី230:7)

្ួក្សា�ន៍ែនទឬពគប់ទាំងសា�ន៍

(នពីន�វទពី230:8)

សូេអាៃគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះដ�លដ្្ងគោយពបធាៃ�ិៃ�ីប៊ី

អាវ�ិងនៃគណៈពបធាៃទបីេួយគ�ើយគូស្ ំណ្ំេូលគ�តុទាំងឡាយដ�ល

ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាឧបក�ណ៍�៏មាៃអំណ្្េួយ�បស់អ្នកផ្សពវផសាយសាសនា៖

«ពពះគេ្បី�េ�េៃរាៃគ្វើជា្ ំណុ្ស្នទូលនៃកិ្ ្ចកា�ផ្សពវផសាយ

សាសនាចាប់តាំងពបីគពលដ�ល�ំណឹងល្អពតូវរាៃសាតា�គ�ើង

វិញតាេ�យៈពយាកា�ីយូ៉ដសបេកគេ៉្ះ។គយើងគពបើពរាស់ពពះ

គេ្បី�េ�េៃក្ននុងកិ្្ចកា�ផ្សពវផសាយសាសនាជាគ�ៀងរាល់

ន្ងៃ។ភាពពិតេួយអំពបីពពះគេ្បី�េ�េៃដ�លជាគៃ្ឹះគៅកាៃ់

អំណ្្គៅក្ននុងដផ្នកៃបីេួយៗនៃកិ្ ្ចកា�ផ្សពវផសាយសាសនា

គឺ៖ពពះគេ្បី�េ�េៃគឺជាសកខេបីបទេួយអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្។គៅទំព័�្ ំណងគជើង

ពរាប់គយើង�ូគចានាះ។ពពះគេ្បី�េ�េៃរាៃដ្្ងថាគោលបំណងនៃពពះគេ្បី�គឺគ�ើេ្បី

បគ្ហាញថាពពះអមាចាស់រាៃគ្វើកា�ណ៍�៏អសាចា�្យទាំងឡាយសពមាប់រាពស្ត�បស់ពទង់

គ�ើេ្បីជួយពួកគគ�ឹងថាគស្ក្តបីសញ្ញាដ�លពពះអមាចាស់រាៃគ្វើជាេួយរាពស្ត�បស់

ពទង់គឺគៅដតអៃុវត្តគ�ើយគ�ើេ្បីជាកា�ប�ិវត្តៃ៍�ល់េៃុស្សទាំងអស់ថាពពះគយស៊ូវ

គឺជាពពះពគបីស្»(«Why the Book of Mormon?»New Eraដ

ឧសភាឆ្នាំ2008ទំព័�6,8)។

កា�សិកសាៃបីន�វទបី230:1–8បគ្ហាញគយើងថាត្រះគ្្តីរ្ រ្នអាចជួយ្ នុ្សេទាំង

អ្់ឲ្យសារល់ត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្រេើយរ្់តា្ែំណចឹងល្អរប្់ត្រង់។

3. �រូមសពជើ�សរើ��ំែួរមួយនន�ំែួរខាងសពកាមសនរះសែើម្ពីសធវើការស្្ើយក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើព្រះគម្ពីរមរមនបានជួយអ្នក្ឲ្យសារល់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះសដាយរសបៀបណា?

ខ. សតើអ្នក្នរឹងសពបើព្រះគម្ពីរមរមនសែើម្ពីជួយអ្នក្ែនទឲ្យសារល់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះសដាយ

រសបៀបណា?

េីថេ្ទី230:9–18

ននី�្វពយាក�ពីស្ថានភាពនននែនដីមនរះមៅអុំ�ញងសេ័យស�ស្សវត្ស�៍

សូេអាៃៃបីន�វទបី230:9–10គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើងក្ននុង្ ំគណ្េ

ពបជាជៃពបីេុៃសេ័យស�ស្សវត្ស�៍—ភាពសុ្�ិតៃិងសៃ្តិភាព�យៈគពល1000

ឆ្នាំបនាទាប់ពបីកា�យាងេកជាគលើកទបីពបី��បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគៅគពល



78

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃឹង«គសាយរាជ្យគៅគលើដផៃ�បីផ្ទាល់»(មាពតានៃគស្ក្តបីជំគៃឿ

1:10)។គតើអ្នករាៃគ�ើញ«កា�ដបករាក់�៏្ ំ»(ៃបីន�វទបី230:10)ដ�លបំដបកពួក

សុ្�ិតគ្ញពបីពួកទុ្ ្ច�ិតយា៉ាង�ូ្គេ្ត្ដ��?គតើអវបីៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះពួកទុ្្ច�ិតគៅ

្ុងប្្ចប់?

សូេអាៃៃបីន�វទបី230:12–18�កគេើលថាគតើកា��ស់គៅមាៃលកខេណៈដបបណ្

អំ�នុងគពលស�ស្សវត្ស�៍។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ចំែងសជើងសារ្័ត៌រានមួយ(ជាចំែុច�ំខាន់ឬស�ចក្្តពី�សងខេបរាន

ចំនួន្ ពីរឬបពីោក្្យ)ណែល្ ិ្ែ៌នា្ ពីសាថានភា្ក្្ននុង�ម័យ���្សវត្សរ៍ណែលអ្នក្ទន្រឹង

រង់ចាថំ្នរឹងមក្ែល់។បនាទាប់្ ពីអ្នក្បាន�រស�រចែំងសជើងមួយរួច�រូម្ ន្យល់្ ពីរសបៀប

ណែលចំែងសនារះគឺជាការចង្អនុលបង្ហាញ្ ពី�ន្តិភា្ណែលនរឹងរានស�ើងសៅសលើណផនែពីសនរះ

សៅអំ�នុងស្ល�ម័យ���្សវត្សរ៍។

សូេពិចា�ណ្ថាគតើវាៃឹងគៅជាយា៉ាងណ្គៅគពលដ�លសាតាំងនចឹងគ្មន

អំណាចរៅរលើច្ិរ្្ នុ្សេរៅអំ�ទុងរ្ល្ េ្សេវ្រសេរ៍រេើយរ្ចក្តី្ ុចរិ្រ

និង្ន្ិភា្នចឹងមានរ�ើង។សូេគិតថាគតើសាលាគ�ៀៃឬស�គេៃ៍�បស់

អ្នកៃឹងមាៃលកខេណៈខុសដប្កោនាយា៉ាងណ្គបើសិៃសាថាៃភាពទាំងអស់គនាះរាៃ

មាៃគ�ើងគៅគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះ។

5. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីអវពី

ណែលអាចសធវើសែើម ព្ីជួយខ្លួនឯងពគួសាររប�់អ្នក្និងអ្នក្ែនទសទៀតសរៀបចំ

�ពរាប់អ�ំនុងស្លនន�ន្តិភា្និងស�ចក្្តពី�ុចរិត។

វិចារេក្ថ្េិង្័តរ៌ាេសាច់បរឿង

មតើបញជីពបវត្ិននពពរះគេី្�បននថែេនឹងរានម�ើងយ៉ាងដរូចមេច្?

ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ័�មា៉ាក់ខៃ់�បីជាកូ�៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃផ្ល់គយាបល់ថាប្ជបីពបវត្តិទាំងឡាយដ�លរាៃៃិយាយ

ក្ននុងៃបីន�វទបី229:12–14ៃឹង«គ្ញេកក្ននុងលកខេណៈ�៏�ុងគ�ឿង

តាេកា��ឹកនាំ�បស់ពបធាៃនៃសាសនា្ពកនៃពពះគយសូ៊វ

ពគបីស្នៃពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃ្ ុងគពកាយដ�លជាអ្នកទទួលវិវ�ណៈ

មានាក់ៃិងអ្នកបកដពបមានាក់គ�ើយដ�លកាៃ់កូៃគសាទាំងឡាយ

នៃៃគ�ពពះ»(The Millennial Messiah[ឆ្នាំ1982]ទំព័�217)។គយើង

�ឹងថាពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃយាងេកជួបពូជអំបូ�អ៊ីពសាដអលដ�លរាត់េួយ្ ំៃួៃ

បនាទាប់ពបីកា��ស់គ�ើងវិញ�បស់ពទង់គ�ើយយាងគៅជួបពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគ�ើយ

ថាពួកគគក៏ៃឹងស�គស��ំគណើ�គ�ឿងនៃកា�គ្�បគពេើ�បស់ពទង់ក្ននុង្ ំគណ្េពួកគគ

បនាទាប់ពបីកា��ស់គ�ើង�បស់ពទង់ផងដ��(សូេគេើលៃបីន�វទបី316:1–3,17:4)។

មតើ«ពួកស្សន៍យរូោនឹង...ចាបម់ែ្ើេមជឿដល់ពពរះពគសី្ទ»

មៅមពលណា?

ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ�័មា៉ាក់ខៃ់�បីក៏រាៃពិភាកសាអំពបីកា�ដពប្ ិត្តគជឿ�បស់សាសៃ៍

យូោដ�លពតូវរាៃពយាក�ផងដ��៖

«‹គ�ើយគ�តុកា�ណ៍ៃឹងគកើតគ�ើងថាពួកសាសៃ៍យូោដ�លពតូវខាចាតព់ពាត់ក៏ៃឹង

ចាប់ធផ្តើមគជឿ�ល់ពពះពគបីស្ដ��គ�ើយពួកគគៃឹងចាប់គផ្តើេពបេូលោនាេកគៅ

ពាសគពញគលើដ�ៃ�បី›។(2ៃបីន�វ30:7)។អា�េ្មណ៍លវបីញជូ�្ត់ជាគព ើ្ៃ�បស់ពួក

សាសៃ៍យូោពបីបុរាណដ�លទាស់ៃឹងពពះពគបីស្រាៃដលងមាៃតគៅគទៀតគ�ើយ

គពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះេៃុស្សជាគព្ើៃទទួលសារល់ពទង់ថាជាពគូបគពងៀៃ�៏គ្្នើេមានាក់

គបើគទាះជាេិៃទទួលសារល់ពទង់ថាជាពពះរាជបុពតានៃពពះក៏គោយ។អ្នកខ្ះរាៃ

ទទួលសារល់ពទង់ទាំងពសុងគោយរាៃេក្ ូល�ួេក្ននុងសាសនា្ពក�៏ពិតជាេួយ

ៃឹងសំណល់នៃពួកគអពរាអិេដ�លពតូវរាៃពបេូលផ្នុំៃិងពួកសិស្ស�បស់ពទង់។

«ប៉ុដៃ្តកា�ផ្លាស់ដពប្ិត្តគជឿ�៏្ ំ�បស់ពួកសាសៃ៍យូោកា�វិលពត�ប់�បស់ពួកគគ

េកកាៃ់គស្ក្តបីពិតជាជាតិសាសៃ៍េួយគឺពតូវរាៃគ�ៀប្ំគ�ើងឲ្យពសបគៅតាេ

កា�យាងេកជាគលើកទបីពបី�នៃពពះដេសី៊�បស់ពួកគគ។អ្នកទាំងឡាយដ�លអា្

�ស់គៅគៅន្ងៃគនាះៃឹងស�ួគោយគពកៀេពកំៃិងពទគហា�យំ៖‹្ុះគតើ�បួសអវបីៃុះ

គៅន�អ្នកៃិងគៅគជើងអ្នក?ខណៈគនាះពួកគគៃឹង�ឹងថាគយើងជាពពះអមាចាស់

�្ិតគយើងៃឹងមាៃបៃ្ទូលគៅពួកគគ៖�បួសទាំងគៃះគឺជា�បួសដ�លគយើងពតូវ�បួស

គៅក្ននុងផ្ះ�បស់េិត្តសំឡាញ់គយើង។គយើងជាអ្នកដ�លពតវូរាៃគលើកគ�ើង។គយើង

ជាពពះគយសូ៊វដ�លពតូវគគឆ្កាង។គយើងជាពពះរាជបុពតានៃពពះ›។(គ.ៃិងស.

45:51–52;សាកា�ី12:8–14;13:6)»។(Mormon Doctrineកំដណគលើកទបី

2ឆ្នាំ[1966]ទំព័�722–23)។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសានីន�្វ�ី229–30ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី8៖ថ្ងៃទី4

នពីន�វទពី231
បសចក្្ីបផ្ើម

ៃបីន�វរាៃបគពងៀៃពបីគោលលទ្ធិនៃពពះពគបីស្៖គយើងពតូវដតអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿគលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ដពប្ិត្តពបីអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់គយើងទទួលបុណ្យពជេុជ

ទឹកទទួលពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគ�ើយកាៃ់ខាជាប់��ូត�ល់្ ុងបំផុត។គលាកក៏រាៃ

គ្វើទបីបនាទាល់ថាគៅគពលគយើងអៃុវត្តតាេកា�បគពងៀៃទាំងគៃះគនាះពពះៃឹងពបទាៃ

ព��ល់គយើងឲ្យមាៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគ�ើយ�ឹកនាំគយើងគៅកាៃ់ជបីវិត�៏គៅ

អស់កល្ជាៃិ ្្ច។

េីថេ្ទី231:1–21

ននី�្វបមពងៀនថាពពរះអង្គសម្គ្ររះបានែ្ល់គុំ�រូដ៏ឥតមខ្ចារះសពរាប់មយើង

ពពះគយសូ៊វរាៃយាងគៅ�កយូ៉ហាៃរាទបីស្គ�ើេ្បីឲ្យគ្វើបុណ្យពជេុជទឹក�ល់

ពទង់។ពបីគពពាះពពះគយស៊ូវេិៃរាៃពបពពឹត្តិអំគពើរាបទាល់ដតគសាះគតើអ្នកគិតថា

គ�តុអវបីពទង់ពតូវទទួលបុណ្យពជេុជទឹក?គតើគ�តុអវបីអ្នកពតវូទទួលបុណ្យពជេុជ

ទឹក?កា�ស្ជឹងគិតពបីសំណួ�ទាំងគៃះៃឹងជួយអ្នកគ�ៀប្ំសពមាប់គេគ�ៀៃគៃះ។

សូេអាៃៃបីន�វទបី231:2,21គ�ើយគូស្ំណ្ំឃ្លា«គោលលទ្ធិនៃ

ពពះពគបីស្»។សូេកត់្ ំណ្ំថាក្ននុងខគេ្បី�ទបី2ៃបីន�វរាៃដ្្ងថាគលាក«ពតូវដត

ៃិយាយអំពបីគោលលទ្ធិនៃពពះពគបីស្»។បនាទាប់េកក្ននុងខទបី21គលាករាៃមាៃ

ពបសាសៃ៍ថាគលាករាៃៃិយាយអំពបី«គោលលទ្ធិនៃពពះពគបីស្»។ក្ននុងៃបីន�វទបី2
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31:3–20គយើងគ�ៀៃអំពបីគស្ក្តបីពិតទាំងគនាះដ�លៃបីន�វរាៃគៅថា«គោលលទ្ធិ

នៃពពះពគបីស្»។គស្ក្តបីពិតពបី�ដ�លគយើងគ�ៀៃគឺ៖ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រានបំរ្ញ

តគប់រ្ចក្តី្ ុចរិ្រទាំងអ្់តា្រយៈការរគ្រ្ប្របញ្ញា្រិទាំងអ្់រប្់

ត្រះវរបិតាៃិងរយើងត្រូវស្ររធវែើតា្គំរូននការរគ្រ្តប្រិប្រ្ិរប្់ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្

រោយ្រ្រួលបុណ្យតជ្ុជ្រចឹកនិង្រ្រួលត្រះវិញ្ញាណបរិ្ុ្រ្ធ។

1. �រូម�រស�រចែំងសជើងតសៅសនរះក្្ននុងជួរឈរព�បគានាក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖េរូលម�តុទាុំងឡាយនដល

ពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ��ួលបុណ្យពជេុជ�ឹកនិងេរូលម�តុទាុំងឡាយនដលមយើង��ួល

បុណ្យពជេុជ�ឹក។បនាទាប់មក្�រូមអាននពីន�វទពី231:4–12ស�ើយរាយ្ ពីអវពីណែលអ្នក្

បានសរៀនសពកាមចំែងសជើងនពីមួយៗទាំងសនរះ។

គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី231:11គតើពតវូគ្វើអវបីពបីេុៃបុណ្យពជេុជទឹក?

គ�ើេ្បីជួយពៃ្យល់ពបីេូលគ�តុដ�លពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹកតពេូវឲ្យគ្វើគ�ើងសូេ

អាៃគស្ក្តបីដ្្ងកា�ដ�លដ្្ងគោយពយាកា�ីយូ៉ដសបស៊្មី្៖«ពិ្បីបុណ្យពជេុជ

ទឹកគឺជាទបីសមារល់េួយគៅកាៃ់ពពះពួកគទវតាៃិងសាថាៃសួគ៌ថាគយើងគ្វើតាេ

ពពះ�ឫទ័យ�បស់ពពះគ�ើយោមាៃផ្ទូវគពកាេគេ�ឯណ្គទៀតដ�លពពះរាៃ

ដតងតាំងេៃុស្សឲ្យគៅ�កពទង់គ�ើេ្បីពតូវរាៃសគ្គ្រះគ�ើយ្ ូលក្ននុងៃគ��បស់

ពពះគ�ើយគលើកដលងដតគស្ក្តបីជំគៃឿគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្កា�ដពប្ិត្តៃិង

បុណ្យពជេុជទឹកសពមាប់កា�ផ្តា្់រាបគ�ើយផ្ទូវគផ្សងគទៀតគឺោមាៃពបគយាជៃ៍

គនាះគទបនាទាប់េកអ្នកមាៃកា�សៃយាពបីអំគណ្យទាៃនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ»

(ការបធ្ងៀនរបស់្ បធានសាសោ្្កយ៉្ូតសបស្៊មី្[ឆ្នាំ2007]ទំព័�91)។

2. �រូមព�នម៉ថ្មិត្តរានាក្់ណែលមិនណមនជា�រាជិក្សា�នាចពក្បាន�ួរ

អ្នក្ថ្សតើស�តុអវពីបែុ្យពជមុជទរឹក្រានសារៈ�ំខាន់ខាលំងសម៉្រះ។�រូម�រស�រ្ ពី

រសបៀបណែលអ្នក្នរឹងស្្ើយតបក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

3. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពី

រសបៀបណែលការសធវើតាមគំររូរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សដាយការទទួលបុែ្យពជមុជ

ទរឹក្បានជរះឥទ្ិ្លស�ើយផ្ដល់្ រែល់ជិវិតអ្នក្។

មាៃអវបីៗជាគព្ើៃគទៀតសពមាប់គយើងគ្វើបនាទាប់ពបីគយើងទទួលបុណ្យពជេុជ

ទឹក។សូេអាៃៃបីន�វទបី231:13គ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នា

ពបីអាកប្កិ�ិយាដ�លេៃុស្សមានាក់គួ�ដតមាៃគៅគពលពួកគគគ្វើតាេគំ�ូ�បស់

ពពះអង្គសគ្គ្រះ។

គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី231:13គៅគពលគយើងបំគពញតាេគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់គយើង

គោយគពញ្ ិត្តពរាថានាៃិងគោយគសាមាះអស់ពបី្ ិត្តគនាះគតើពពះវ�បិតាសួគ៌សៃយា

អវបីេក�ល់គយើងវិញ?(អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំវាគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក)។សូេ

អាៃឃ្លា្ ុងគពកាយក្ននុងៃបីន�វទបី231:17គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុដ�លគយើងពតូវកា�

ទទួលពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។គៅក្ននុង្ គនាលាះដ�លផ្តល់ឲ្យសូេស�គស�គស្ក្តបីដ្្ង

ឬគោលកា�ណ៍នៃគោលលទ្ធិេួយគោយដផ្អកគៅគលើបទគេ្បី�ដ�លពៃ្យល់ពបីអវបី

ដ�លពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃឹងគ្វើសពមាប់គយើង។ 



គភ្ើងពតវូរាៃគពបើគ�ើេ្បីបៃ្សនុទ្ធវត្ថនុទាំងឡាយ�ូ្ជាគលា�ៈធាតុ។វា�ុត�ំលាយៃូវ

អវបីដ�លេិៃសុទ្ធកាលាយគៅជាវត្ថនុដ�លពជះសាអាត។កា�ណ៍គៃះគឺពសគ�ៀងគៅៃឹងអវបី

ដ�លគកើតគ�ើង្ ំគពាះគយើងខាងវិញ្ញាណដ��គៅគពលគយើងទទួលអំគណ្យទាៃ

នៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។វាក៏ពតូវរាៃគគសារល់ថាជា«បុណ្យពជេុជគោយគភ្ើង»

(សូេគេើលៃបីន�វទបី231:13)។ត្រះវិញ្ញាណបរិ្ ុ្រ្ធរធវែើ្រតីបនាទាល់្ តីត្រះវរបិតានិង

ត្រះរាជបុតតារេើយនាំ្ កនូវការផ្តាច់រាបទាំងឡាយ។ពបធាៃមា៉ា�៉ុៃជបី�៉េៃបីនៃ

គណៈពបធាៃទបីេួយរាៃបគពងៀៃថា«បុណ្យពជេុជគោយគភ្ើងៃិងគោយ

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ...លាងជពេះពយារាលៃិងបៃ្សនុទ្ធពពលឹង»(Learning 
for the Eternities, comp. George J. Romney[ឆ្នាំ1977]

ទំព័�133)។

គ�ើេ្បីដសវង�កធាតុផ្សំគផ្សងគទៀតនៃ«គោលលទ្ធិនៃពពះពគបីស្»សូេអាៃៃបីន�វទបី2

31:15–16គ�ើយគូស្ ំណំ្អវបីដ�លអ្នក�កគ�ើញ។សូេភាជាប់ឃ្លាទាំងឡាយ

ដ�លអ្នករាៃ�កគ�ើញក្ននុងៃបីន�វទបី231:13គៅៃឹងកា�ដណនាំដ�លរាៃផ្តល់ឲ្យ

ក្ននុងៃបីន�វទបី231:15–16គ�ើយគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ុង

បំផុតគោយ«គសាមាះអស់ពបី្ ិត្ត»ៃិងគោយ«គពញ្ិត្តពរាថានា»។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើោក្្យ«សដាយស្ញចិត្តពបាថ្នា»«្ុំរានការលាក្់្ុត»និង«សដាយសសាមរះ

អ�់្ ពីចិត្ត»អាចអនុវត្តចសំោរះ�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយែរូចជាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររាល់ន្ងៃ

ឬការចរូលរួមក្្ននុងព្រះវិហារយ៉ាងែរូចសម្តចណែរ?
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ខ. សតើរានភា្ខុ�គានាណបបណារវាងមន�ុ្សរានាក្់ណែល«�រូពតការអធិសាឋានរប�់

្ួក្សគ»និងនរណារានាក្់ណែលអធសិាឋាន«សដាយស្ញចិត្តពបាថ្នា»?

គ. សតើរានភា្ខ�ុគានាណបបណារវាងមន�ុ្សណែល«ទទួលទានសាពកាម៉ង់»និង

មនុ�្សណែលទទួលទានសាពកាម៉ង់«សដាយសសាមរះអ�់្ពីចិត្ត»?

សូេអាៃៃបីន�វទបី231:18គ�ើយ�កគេើលថាគតើគយើងឋិតគៅកដៃង្ណ្បនាទាប់ពបី

គយើង្ ្ងកាត់គកាលាងទាវា�នៃកា�ដពប្ិត្តៃិងបុណ្យពជេុជទឹកគ�ើយ។គៅគពល

គយើងអៃុវត្តគស្ក្តបីជគំៃឿដពប្ិត្តទទួលបុណ្យពជេុជទឹកៃិងទទួលពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធគនាះគយើង្ ូលគៅក្ននុង«ផ្ទូវតូ្គ�ើយ្ គង្អៀត»។តូ្មាៃៃ័យថា្គង្អៀត

េុឺងមា៉ាត់្បាស់លាស់ៃិងេិៃអៃុញ្ញាតឲ្យគ្កគ�។គយាងគៅតាេៃបីន�វទបី2

31:18គតើគយើងអា្�ឹងរាៃគោយ�គបៀបណ្ថាគបើគយើងឋិតគៅគលើផ្ទូវតូ្គ�ើយ

្គង្អៀត? 



កា�ទទួលបទពិគសា្ៃ៍ពបីអំគណ្យទាៃនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធេិៃដេៃពោៃ់ដតជា

អា�េ្មណ៍ល្អ្ េ្មតាដ�លគយើងទទួលរាៃពបីគពលេួយគៅគពលេួយគនាះគទ។ភាព

ជាន�គូនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគឺជាសាក្សបីេួយពបីពពះថាគយើងឋិតគៅគលើផ្ទូវដ�ល

នាំគៅកាៃ់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ ្្ច។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើភា្ជានែគរូននព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្បានជួយអ្នក្បន្តឋិតសៅសលើផ្ដូវតរូចស�ើយ

ចសង្អៀតយ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើរានវិធពីសផ្សងសទៀតអវពីខរ្ះណែលព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្បានពបទាន្រែល់ជពីវិតរប�់

អ្នក្?

សូេអាៃៃបីន�វទបី231:19–21គ�ើយ

បគង្កើតប្ជបីេួយគោយោក់គលខគ�ៀង

ក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកៃូវ្ ំណុ្

គផ្សងៗគទៀតដ�លគយើងពតូវដត

គ្វើគ�ើេ្បីបៃ្តគៅគលើផ្ទូវ។(សូេ

កត់សមារល់ថាៃបីន�វទបី231:19–20

គឺជាវគ្គ្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី�។អ្នក

អា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំវាគៅក្ននុង

�គបៀបេួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បី

អ្នកអា្គ្យ�កវាគ�ើញគៅគពល

ខាងេុខ)។

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រពបសយគ

មួយណែល្ ិ្ែនា្ ពីអវពីណែលរានន័យ

ចំសោរះអ្នក្ណែលថ្«្នសៅមុខសដាយខាជាប់ខ្លួនសៅក្្ននុងព្រះពគពី�្»(នពីន�វទពី2

31:20)។

គៅក្ននុងកដៃ្ង្ គនាលាះដ�លរាៃផ្តល់ឲ្យសូេសគងខេបៃបីន�វទបី231:19–20ជាេួយៃឹង

គស្ក្តបីដ្្ងនៃគោលកា�ណ៍៖

របើ្ិនរយើង 

រនារះរយើង

។(អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�វាក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក)។

ដអលគ�ើ��័សុលអិេណិលសៃុនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃផ្តល់

ពាក្យទូនាមាៃដ�លគពា�គពញគោយគស្ក្តបីសង្ឹេគៃះគៅកាៃ់អ្នកទាំងឡាយ

សៅស្លអ្នក្ស�ើញបញ្ពីទាំងឡាយក្្ននុង

ព្រះគម្ពីរអ្នក្អាចនរឹងចង់គរូ�ចំណាំ

បញ្ពីទាំងសនារះសែើម្ពីជួយអ្នក្យល់្ ពីអវពី

ណែលព្រះអរាចា�់និង្យាការីទាំងឡាយ

រប�់ពទង់ក្ំ្ុងបសពងៀន។ការដាក់្

សលខសរៀងតាមចំែុចនពីមួយៗអាចជួយ

អ្នក្ង្យសមើលស�ើញចំែុចនពីមួយៗ 

ណែលសៅក្្ននុងអតថែបទ។ការសពជើ�សរើ�

ស្មរះសាមញ្ញមួយ�ពរាប់ដាក្់ឲ្យ

បញ្ពីនិងការដាក់្សលខសរៀងតាមចែុំច

នពីមួយៗអាចជួយអ្នក្ង្យសមើលស�ើញ

ចំែុចនពីមួយៗនិងជួយអ្នក្ចងចាំអវពី

ណែលអ្នក្បានសរៀន។

ការបសងកើតបញ្ពីទាំងឡាយ

ដ�លមាៃអា�េ្មណ៍ថាពួកគគរាៃវគងវងពបីផ្ទូវតូ្គ�ើយ្ គង្អៀត៖«គៅក្ននុង

�ំគណើ�ជបីវិត�បស់អ្នកអ្នកជួបៃូវឧបសគ្គជាគព្ើៃៃិងពបពពឹត្តៃូវកំ�ុសេួយ

្ំៃួៃ។កា��ឹកនាំពបីពពះគេ្បី�ជួយអ្នកទទួលសារល់កំ�ុសគ�ើយគ្វើកា�ដកតពេូវ

ដ�លចារំា្់។អ្នកឈប់គ�ើ�គឆ្ពាះគៅកាៃ់ទិសគៅខុស។អ្នកសិកសាពពះគេ្បី�គោយ

ពបុងពបយ័ត្ន។បនាទាប់េកអ្នក្ ៃគៅដពប្ិត្តៃិងកា�គ្វើឲ្យ�ូ្គ�ើេវិញដ�ល

តពេូវឲ្យគ�ើ�គៅគលើ‹ផ្ទូវតូ្គ�ើយ្ គង្អៀតគនាះដ�លនាំគៅ�កជបីវិត�៏គៅអស់កល្

ជាៃិ ្្ច›[ៃបីន�វទបី231:18]»(«Living by Scriptural Guidance»

Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2000ទំព័�17)។

សូេស្្ចងឹគិតថាគតើគស្ក្បីដ្្ងគៃះៃិងបទគេ្បី�ដ�លអ្នករាៃសកិសាគៅន្ងៃគៃះ

នាំអ្នកគៅ�ក«កា�ភ្ឺថាលានៃគស្ក្តបីសង្ឹេ»យា៉ាង�ូ្គេ្ត្(ៃបីន�វទបី231:20)។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី231:19–20

7. �រូមចំណាយស្លពបាំនាទពីសែើម្ពីទសន្ញនពីន�វទពី231:20។�រូម�ំុ

�រាជកិ្ពគួសារឬមិត្ត្ក្្តិរានាក្់សាក្ល្ងចសំែរះែរឹងរប�់អ្នក្្ ពីព្រះគម្ពីរឬ

អ្នក្អាចយក្នែបិតសលើខគម្ពីរសនារះស�ើយ្ យាយម�រូពតខគម្ពីរសនារះស�ើងវិញសដាយ

មិនបាច់សមើល។�រូម្ យាយម�រស�រខគម្ពីរសដាយសចញ្ ពីការចងចាំសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

8. សដាយសពបើនពីន�វទពី231:20សនារះ�រូមសពជើ�សរើ�សរឿងមួយននសរឿង

ទាំងសនរះណែលសយើងពតរូវសធវើសែើម្ពីឋិតសៅសលើផ្ដូវពតរឹមពតរូវណែលអ្នក្កំ្្ុងណតសធវើ

បានល្អសនារះ។បនាទាប់មក្�រស�រជាការ្ិ្ែ៌នាមួយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពីរសបៀបណែលអ្នក្ក្ំ្ុងសធវើសរឿងសនារះ។បនាទាប់មក្�រូម

សពជើ�សរើ�ចំែុចមួយណែលអ្នក្ចង់ណក្ណពបសធវើឲ្យល្អស�ើងស�ើយ�រស�រ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្

នរឹងសធវើចែុំចសនារះ។

វិចារេក្ថ្េិង្័តរ៌ាេសាចប់រឿង

មតើមយើងអាចមចៀសវាងពីកា�ោក់ពុតមោយ�មបៀបណា?

ៃបីន�វរាៃពពមាៃទាស់ៃឹងកា�លាក់ពុតក្ននុងៃបីន�វទបី231:13។ការោក់ពុត

មាៃៃ័យថាគ្វើពុតឬគ�ើ�តួជាដផ្នកេួយជំៃួសអ្នក�នទគ�ើេ្បីបគ្ហាញថាវាេិៃ្្នុះ

បញ្ចាំងពបីអត្តសញ្ញាណពិត�បស់គយើង។ដអលគ�ើ�យ៉ូដសបប៊ីវុឺតលបីៃនៃកូ�៉ុេនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃមាៃពបសាសៃ៍អំពបីកា�ពបពពឹត្តគោយោមាៃកា�លាក់ពុត

ថា៖

«តាេពិតគៅគតើគយើងពិតជា�ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អឬក៏គយើង

ពោៃ់ដតសតម្តងធ�ើងជាឫកពាខាងគព្នៃគស្ក្តបីសុ្ �ិត

គ�ើេ្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយគៅជុំវិញគយើងសាមានថាគយើងគសាមាះពតង់

គៅគពលដ�លភាពពិត្ិត្តៃិងសកេ្មភាពដ�លគេើល

េិៃគ�ើញ�បស់គយើងគឺមិនពិតពរាក�្ ំគពាះកា�បគពងៀៃ�បស់

ពពះអមាចាស់?

«គតើគយើងពោៃ់ដតទទួលយក‹ឫកពាជាអ្នកគោ�ពពបតិបត្តិ�ល់ពពះ›ខណៈដ�ល

េិៃពពេទទួលសារល់‹ពពះគ្សាតាដ�លេកគោយកា�គោ�ពពបតិបត្តិគនាះ›

[សូេគេើលយ៉ូដសបស៊្មី្—ពបវត្តិ1:19]?

«គតើគយើងពិតជាេៃុស្សសុ្ �ិតគទឬក៏គយើងគ្វើពុត[លាក់ពុត]ជាគោ�ពពបតិបត្តិ

ពោៃ់ដតគៅគពលគយើងគិតថាអ្នក�នទគទៀតកំពុងអគង្កតគេើលគយើង?

«ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាក់្ បាស់ថាឫកពាខាងគព្ៃឹងេិៃបំភាៃ់ពទង់រាៃគទ

គ�ើយពទង់រាៃពពមាៃ�ល់គយើងេិៃពតវូដកង្ខ្លួៃ្ ំគពាះពទង់ឬ�ល់អ្នក

�នទគទៀត។ពទង់រាៃោស់គតឿៃគយើងឲ្យពបុងពបយ័ត្ន្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយដ�ល

គ�ៀប្ំគពោងកា�ដកង្កាលាយដ�លមាៃសំបកខាងគព្សុ្�ិតប៉ុដៃ្តលាក់ៃូវ្ េ្មជាតិ
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អាពកក់�បស់ខ្លួៃ។គយើង�ឹងថាពពះអមាចាស់‹ទត្ ំគពាះក្ននុង្ ិត្ត›ៃិងេិៃដេៃ

ទតគេើល‹ឫកពាខាងគព្›គនាះគទ[សូេគេើលសាំយូដអលទបី116:7]»

(«True to the Truth»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1997ទំព�័15–16)។

មតើមយើង«កាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបុំែុត»យ៉ាងដរូចមេច្?

ពាក្យ«កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុត»(ៃបីន�វទបី231:16)ជាញឹកញាប់ពតវូរាៃ

គពបើគ�ើេ្បីពរាប់ពបីគស្ក្បីពតូវកា�ក្ននុងកា�ស៊ពូទាំៃឹងកា�លំរាកគោយអត់្្មត់

គពញេួយជបីវិត�ស់គៅ�បស់គយើង។ដអលគ�ើ�យ៉ូដសបប៊ីវុឺតលបីៃរាៃពៃ្យល់ថា

គ�ើេ្បីកាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុតក៏មាៃៃ័យផងដ��ថាបៃ្តក្ននុងភាពគសាមាះពតង់

្ំគពាះពពះពគបីស្��ូត�ល់្ ុងបំផុតនៃជបីវិត�ស់គៅ�បស់គយើង៖

«កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុតគឺជាគោលលទ្ធិស្តបីពបីកា�បៃ្តគៅគលើផ្ទូវដ�លនាំគៅ�ក

ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចបនាទាប់ពបីេៃុស្សមានាក់រាៃ្ូលតាេផ្ទូវគនាះតាេ�យៈ

គស្ក្តបីជំគៃឿកា�ដពប្ិត្តបុណ្យពជេុជទឹកៃិងកា�ទទួលពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធ។កា�កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុតតពេូវឲ្យមាៃ្ ិត្តស្ម័ពគទាំងពសុង�បស់

គយើង។...

«កា�កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុតមាៃៃ័យថាគយើងរាៃ�ស់ក្ននុង�ំណឹងល្អយា៉ាង

ខាជាប់ខជលួៃគោយ្ ិតក្ននុង�ំគណើ�គឆ្ពាះពសប�ូ្ៃឹងសាសនា្ពកបគពេើេិត្តសមាលាញ់

�បស់គយើងគោយរាបសា�ស់គៅដបប�ូ្ជាពពះពគបីស្គ�ើយៃិង�កសាគស្ក្តបី

សញ្ញាទាំងឡាយ�បស់គយើង។អ្នកទាំងឡាយដ�លកាៃ់ខាជាប់គឺមាៃលំៃឹង

េិៃផ្លាស់ប្តទូ�បនាទាបខ្លួៃល្អគ�ើងជា�រាបៃិងោមាៃក�ុំស។ទបីបនាទាល់�បស់ពួកគគ

េិៃពតូវរាៃសំអាងគៅគលើេូលគ�តុទាំងឡាយខាងគលាកិយគនាះគទ—វាដផ្អក

គៅគលើគស្ក្តបីពិត្ំគណះ�ឹងបទពិគសា្ៃ៍ៃិងពពះវិញ្ញាណ»(«Press On»

Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2004ទំព័�101)។

9. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសានីន�្វ�ី231ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី9៖ថ្ងៃទី1

នពីន�វទពី232
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីកា�បគពងៀៃអំពបី«ផ្ទូវតូ្គ�ើយ្ គង្អៀតគនាះដ�លនាំគៅឯជបីវិត�៏គៅ

អស់កល្ជាៃិ្្ច»(ៃបីន�វទបី231:18)ៃបីន�វរាៃគ�ើញថាពបជាជៃ�បស់គលាក

្ងៃល់ថាគតើពួកគគគ�ួដតគ្វើអវបីបនាទាប់ពបីកា�ចាប់គផ្តើេគៅគលើផ្ទូវគនាះ។គលាករាៃគ្្ើយ

សំណួ��បស់ពួកគគគោយកា�គលើកទឹក្ិត្តពួកគគឲ្យ«ទទួលទាៃៃូវពពះបៃ្ទូល

ទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្»គ�ើយ«អ្ិសាឋាៃជាៃិ ្្ច»(ៃបីន�វទបី232:3,9)។គលាក

រាៃបញ្ជាក់�ល់ពួកគគថាគបើសិៃពួកគគៃឹងគ្វើៃូវគ�ឿងទាំងគៃះគនាះពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធៃឹងជួយពួកគគឲ្យ�ឹងៃូវអវបីដ�លពតូវគ្វើ។

េីថេ្ទី232:1–7

ននី�្វ�រូោមានមយើងឲ្យនស្វង�ក�ិសមៅដ៏ម�វភាពតាេ�យៈពពរះបន្ទូល

ទាុំងឡាយននពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

សូេគិត�ល់ពោេួយគៅគពលអ្នកណ្មានាក់រាៃផ្តល់ទិសគៅ�ល់អ្នកគ�ើេ្បីគៅ

ពបីកដៃង្េួយគៅកដៃ្ងេួយគទៀត។គតើវាគ្យពសួលឬពិរាកគ�ើេ្បីយល់ទិសគៅ

ទាំងគនាះ?គតើគ�តុអវបីវាសំខាៃ់គ�ើេ្បីមាៃអ្នកណ្មានាក់ផ្តល់ឲ្យអ្នកៃូវទិសគៅ�៏

្បាស់លាស់?

កាលពបីគេគ�ៀៃេុៃអ្នករាៃសិកសាទិសគៅេួយ្ ំៃួៃដ�លៃបីន�វរាៃផ្តល់ឲ្យ

ពបជាជៃ�បស់គលាក។បនាទាប់ពបីកា�ដ្កចាយទិសគៅទាំងគៃះគ�ើយគលាក

រាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«គៃះគឺជាផ្ទូវ»(ៃបីន�វទបី231:21)។សូេពិៃិត្យគេើលេួយ

ដភ្តក្ននុងៃបីន�វទបី231:17–18គ�ើយពិៃិត្យគេើល�គបៀបដ�លេៃុស្សមានាក់ចាប់គផ្តើេ

គ�ើ�គៅគលើផ្ទូវគៅកាៃ់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច។បនាទាប់េកសូេអាៃៃបីន�វទបី2

32:1គ�ើយ�កគេើលសំណួ�េួយដ�លមាៃគៅក្ននុង្ ិត្តពបជាជៃដ�លទាក់ទងៃឹង

អវបីដ�លៃបីន�វរាៃបគពងៀៃគៅកាៃ់ពួកគគ។សូេពិពណ៌នាពបីសំណួ��បស់ពបជាជៃ

ជាពាក្យសេ្បី�បស់អ្នកផ្ទាល់៖ 



សូេអាៃៃបីន�វទបី232:2–3គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លៃបីន�វរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា

គយើងពតវូគ្វើបនាទាប់ពបីគយើងរាៃ្ូលគៅតាេផ្ទូវគនាះគ�ើយ។វាអា្មាៃពបគយាជៃ៍

គ�ើេ្បី�ឹងថាកា�ៃិយាយគោយភាសានៃពួកគទវតាគយាងតាេពបធាៃប៊យ�៍គ�

ផ្កកឺពបធាៃនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គឺ«ជា្ េ្មតាមាៃៃ័យថាអ្នក

អា្ៃិយាយគោយពពះគ្សាតានៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ»(«The Gift of the 
Holy Ghost: What Every Member Should Know»Ensign

ដខសបីហាឆ្នាំ2006ទំព�័50)។

អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណំ្ឃ្លា«ទទួលទាៃៃូវពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្»

ក្ននុងៃបីន�វទបី232:3(ខគៃះគឺជាវគ្គ្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី�)។ៃបីន�វរាៃគពបើពរាស់

ឃ្លា«ពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្»គ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីកា�បគពងៀៃ

ទាំងឡាយដ�លរាៃបំផុសគោយពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។សូេស�គស�វិ្បីឬ

ទបីកដៃង្េួយ្ ំៃួៃដ�លអ្នកអា្អាៃឮៗឬទទួលកា�បគពងៀៃទាំងឡាយដ�ល

រាៃបំផុសគោយពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។ 



ពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្�ួេទាំងពពះគេ្បី�ៃិងពាក្យសេ្បី�បស់ពួកពយាកា�ី

សេ័យប្្ចនុប្ៃ្ន។គ�ើេ្បីជួយអ្នកស្ជឹងគិតពបីអវបីដ�លឃ្លា«ទទួលទាៃៃូវ

ពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្»អា្មាៃៃ័យយា៉ាងណ្គនាះសូេអាៃ

កា�កពសង់ខាងគពកាេគៃះ៖

ដអលគ�ើ��័សុលអិេណិលសៃុនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�

នាក់រាៃបគពងៀៃ៖«ទទួលទាៃមាៃៃ័យខាលាំងជាង

ភ្ក់។ទទួលទាៃមាៃៃ័យថាគពកបឱជា�ស។គយើង

គពកបឱជា�សនៃពពះគេ្បី�តាេ�យៈកា�សិកសាពពះគេ្បី�គនាះក្ននុង

វិញ្ញាណនៃកា��កគេើលគោយអំណ�អ�ៃិងកា�គោ�ពពបតិបត្តិ

�៏គសាមាះពតង់។គៅគពលគយើងទទួលទាៃពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយ

នៃពពះពគបីស្គនាះពពះបៃ្ទូលទាំងគនាះ...កាលាយជាដផ្នកទាំងេូលេួយនៃលកខេណៈ

សេ្ត្តិ�បស់គយើង»(«Living by Scriptural Guidance,»Ensign

ដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2000ទំព័�17)។

ដអលគ�ើ��ូ៉បឺត�បីដ�លនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃមាៃពបសាសៃ៍៖

«គបើសិៃអ្នកៃិងខ្នុំពតវូទទួលទាៃពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្គនាះគយើង

ពតវូដតសិកសាពពះគេ្បី�ៃិងគពកបជ្ជក់ពពះបៃ្ទូល�បស់ពទង់តាេ�យៈកា�ស្្ចឹង

គិតពពះបៃ្ទូលទាំងគនាះគ�ើយគ្វើឲ្យពពះបៃ្ទូលទាំងគនាះកាលាយជាដផ្នកេួយនៃ
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រាល់កា�គិតៃិងសកេ្មភាពទាំងអស់»(«Healing Soul and Body»

Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1998ទំព័�15)។

1. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រជា

ោក្្ស�ម្ដពីអ្នក្ផ្ទាល់ថ្អ្នក្គិតថ្ទទួលទានព្រះបន្ដូលទាំងឡាយននព្រះពគពី�្

រានន័យយ៉ាងណា។

សូេពិចា�ណ្ៃូវភាពខុសោនា�វាងពាក្យទទួលទានអាហារស្មន់ៃិង

ធ្សកឃ្លាន។សូេគិតេួយដភ្តអំពបី�គបៀបដ�លវិ្ បីោមាៃពបសិទ្ធិភាពេួយ្ ំៃួៃនៃ

កា�សិកសាពពះបៃ្ទូលនៃពពះពគបីស្អា្គពបៀបគ្ៀបគៅៃឹងកា�ទទួលទាៃអាហា�

សពេៃ់ឬក៏កា�គពសកឃ្លាៃ។

សូេបំគពញគោលកា�ណ៍ដ�លគៅគសសសល់តគៅគៃះគយាងគៅតាេៃបីន�វទបី2

32:3៖រៅរ្លរយើង្រ្ួរលទានត្រះបន្ទូលទាំងឡាយននត្រះតគតី្្រនារះត្រះបន្ទូល

ទាំងឡាយននត្រះតគតី្្នចឹង 

 ។

2. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអំ្ពី

ពគាមួយសៅស្លណែលការទទួលទានព្រះបន្ដូលទាំងឡាយននព្រះពគពី�្

បានជួយអ្នក្ែរឹង្ ពីអវពីណែលពតរូវសធវើក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្ឬ្ិ្ែ៌នា្ ពីសាថានភា្មួយណែល

អ្នក្ពបឈមមុខឥ�ដូវសនរះណែលការទទួលទានព្រះបន្ដូលទាំងឡាយននព្រះពគពី�្អាច

ជួយែល់អ្នក្។

សូេបំគពញគៅកដៃ្ង្ គនាលាះខាងគពកាេគ�ើេ្បីវាយតនេ្ថាគតើអ្នកកំពុងទទួលទាៃ

ពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះពគបីស្រាៃល្អប៉ុណ្ណាគ�ើយថាគតើអ្នកអា្គ្វើ

ឲ្យពបគសើ�គ�ើងយា៉ាង�ូ្គេ្ត្។គៅក្ននុងឧទា��ណ៍ៃបីេួយខាងគពកាេសូេ

ស�គស�ពាក្យ—ទទួលទានអាហារស្មន់ឬធ្សកឃ្លាន—ដ�លពិពណ៌នាយា៉ាង

ល្អបំផុតថាគតើអ្នកពយាយាេរាៃល្អយា៉ាងណ្គ�ើេ្បី�ឹងពបីពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃ

ពពះពគបីស្។ឧទា��ណ៍អ្នកអា្ទទួលទានពពះគេ្បី�គៅក្ននុងកា�សិកសាផ្ទាល់ខ្លួៃ

�បស់អ្នកប៉ដុៃ្តពោៃ់ដតទទួលទាៃអាហារស្មន់ៃូវពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃ

ពពះពគបីស្ក្ននុងសៃ្នសិបីទទគូៅ។

កា�សិកសាពពះគេ្បី�ផ្ទាល់ខ្លួៃ៖

កា�ពបជុំសាពកាេ៉ង់៖

សៃ្និសបីទទូគៅ៖

កា�សិកសាពពះគេ្បី�ជាពគួសា�៖

ថានាក់សិកាខាសាលា៖

រាពតបីជួបជុំពកុេពគួសា�៖

កា�ពបជុំកូ�៉ុេបពវជិតភាពគអើ�៉ុៃឬថានាក់យុវនា�ី៖

សាលាន្ងៃអាទិត្យ៖

កា�អ្ិសាឋាៃផ្ទាល់ខ្លួៃ៖

3. �រូមចំណាយស្លមួយណ្្តសែើម្ពីសពជើ�សរើ��ក្ម្មភា្មួយ្ ពី�ក្ម្មភា្

ទាំងឡាយណែលអ្នក្បាន�រស�រថ្អ្នក្«ទទួលទានអាហារ�ពមន់»ឬ

«សព�ក្ឃ្លន»សៅស្ល្ ្មពីៗសនរះ។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�រូម�រស�រថ្សតើអ្នក្នរឹងទទួលទានព្រះបន្ដូលទាំងឡាយននព្រះពគពី�្កាន់ណត

ល្អស�ើងក្្ននុងសាថានភា្សនារះយ៉ាងែរូចសម្តច។បនាទាប់មក្អានស�ើយសធវើតាមស�ចក្្តពី

សនារះ។

សៅស្លសយើងចំណាយស្លសែើម្ពី

វាយតនម្សដាយសសាមរះពតង់ថ្សតើ

សយើងកំ្្ុងរ�់សៅតាមសគាលការែ៍

ជាក្់លាក់្មួយបានល្អប៉ុណាណសនារះសយើង

ផ្តល់ឱកា�ែល់ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្

សែើម្ពីជួយសយើងែរឹងថ្សតើសយើងក្ំ្ុងសធវើ

អវពីណែលល្អស�ើយសយើងអាចរកី្ចសពមើន

តាមរសបៀបណា។សៅស្លអ្នក្វាយតនម្

ខ្លួនឯង�រូម្ យាយមណ�វងរក្ការែរឹក្នាំ

្ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ស�ើយ�រូម

រានភា្សសាមរះពតង់ទាំងព�ុង។

ការវាយតនមលែជពីវិតរ�់សៅរប�់សយើង

សូេអាៃៃបីន�វទបី232:4–7គ�ើយស្ជឹងគិត្ គេ្ើយទាំងឡាយ្ ំគពាះសំណួ�

ខាងគពកាេគៃះ(អ្នកៃឹងស�គស�្ គេ្ើយ�បស់អ្នកពបីសំណួ�េួយនៃសំណ�ួ

ទាំងឡាយសពមាប់កិ ្្ចកា�គលខ4)៖

• ក្ននុងខទបី4គតើអ្នកគិតថាវាមាៃៃ័យដបបណ្្ ំគពាះពាក្យ«សេូ»ឬ

«គោះ»?គតើកា�អ្ិសាឋាៃអា្ជាគំ�ូល្អេួយអំពបីកា�សូេឬកា�គោះគោយ

�គបៀបណ្?

• គៅក្ននុងខទបី4គៃះផងដ��គតើៃបីន�វរាៃៃិយាយថាអវបីដ�លជាលទ្ធផល

ទាំងឡាយសពមាប់ពួកអ្នកដ�លៃឹងេិៃសូេឬេិៃគោះគនាះ?

• ក្ននុងខទបី5គតើៃបីន�វរាៃសៃយាថាអវបីដ�លគយើងអា្មាៃគៅគពលគយើងទទួល

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ?

• ក្ននុងខទបី7គតើពបជាជៃ�បស់ៃបីន�វរាៃមាៃអាកប្ក�ិិយាដបបណ្ដ�ល

រាៃគ្វើឲ្យគលាកគសាកគៅជំៃួសពួកគគគនាះ?គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីរាៃជា

អាកប្កិ�ិយាទាំងគៃះរារាំងពួកគគពបីកា�ដសវង�កៃិងកា�យល់ៃូវ«កា�គ្ះ�ឹង

�៏្ំ?»

4. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

នរូវស�ចក្្តពី្ ិតមួយណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីនពីន�វទពី232:4–7ស�ើយ្ ន្យល់្ ពី

មរូលស�តុណែលស�ចក្្តពី្ ិតសនរះ�ំខាន់ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេ្ទី232:3

5. សតើអ្នក្គិតថ្អ្នក្ពតរូវការស្លសវលាយរូរប៉ុណាណសែើម្ពីទសន្ញ

នពីន�វទពី232:3សបើ�ិនអ្នក្�រូពតវាសៅរាល់ស្លអ្នក្ទទួលទានអាហារ

សនារះ?�រូម�រស�រខសនរះសៅសលើកាតមួយឬក្រូនពក្ដា�មួយ�ន្រឹក្ស�ើយយក្វាតាម

ខ្លួន។�ពរាប់ស្ល្ ពីរឬបពីន្ងៃសពកាយមក្សទៀត�រូមទទួលទានព្រះបន្ដូលទាំងឡាយនន

ព្រះពគពី�្សដាយការ្យាយមទសន្ញនពីន�វទពី232:3្ពីមុននិងបនាទាប់្ពីរាល់ស្លអ្នក្

ទទួលទានអាហារពគប់ស្ល។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្�រូមរាយការែ៍ថ្សតើអ្នក្ពតរូវទទួលទានប៉ុនាមនែងសែើម្ពីទសន្ញចាំបទ

គម្ពីរសនារះ។

េីថេ្ទី232:8–9

ននី�្វ�រូោមានមយើងឲ្យអធិស្ឋានជានិច្ច

េៃុស្សជាគព្ើៃៃិយាយថាបនាទាប់ពបីពួកគគរាៃគ្វើអំគពើរាបគ�ើយគនាះពួកគគ

េិៃ្ ង់អ្ិសាឋាៃគៅកាៃ់ពពះវ�បិតាសួគ៌គទ។សូេគិតេួយដភ្តអំពបីេូលគ�តុ

ដ�លកា�ណ៍គៃះអា្ជាកា��ូគចានាះ។គតើអ្នកណ្ដ�លេិៃ្ ង់ឲ្យអ្នកអ្ិសាឋាៃ

ពគប់គពលជាពិគសសបនាទាប់ពបីអ្នករាៃគ្វើអំគពើរាបគ�ើយគនាះ?គ�តុអវបី?សូេ

�កគេើលក្ននុងៃបីន�វទបី232:8ពបី

អវបីដ�លពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ

បគពងៀៃគយើងឲ្យគ្វើទាក់ទងៃឹង

កា�អ្ិសាឋាៃ។សូេស្ជងឹគិត

សំណួ�តគៅគៃះ៖គតើអ្នកគិត

ថាគ�តុអវបីពពះអមាចាស់្ ង់ឲ្យអ្នក

អ្ិសាឋាៃ?គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបី

សាតាំងេិៃ្ ង់ឲ្យអ្នកអ្ិសាឋាៃ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី232:9គ�ើយ

�កគេើលថាគតើគយើងគួ�អ្ិសាឋាៃ

ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាគ�ើយគតើ

ពពះអមាចាស់សៃយាព�ជ័យអវបី

ខ្ះ�ល់គយើងគបើសិៃគយើង
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អ្ិសាឋាៃ។គៅគពលអ្នកអាៃខគៃះវាអា្មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងថាតញក

ធ្ញជាបរិសុទ្ធមាៃៃ័យថាថាវាយកា�បគពេើ�ល់ពពះឬគ្វើឲ្យប�ិសុទ្ធ។

គ្ញពបីៃបីន�វទបី232:9គយើងគ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖រៅរ្លរយើងអធិសាឋាន

ជានិច្ចរនារះរយើងនចឹងអាចរធវែើនូវអវែតីៗទាំងអ្់សែលត្រះអមាចា្់ចង់ឲ្យរយើងរធវែើ

្តមាប់្ ុខុមាភា្ែល់ត្លចឹងរប្់រយើង។(សូេកត់សមារល់ថាៃបីន�វទបី2

32:8–9គឺជាវគ្គ្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី�។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំវាគៅក្ននុង�គបៀប

េួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បីអ្នកអា្គ្យ�កវាគ�ើញគៅគពលខាងេុខ)។

សូេស្ជងឹគិតថាគតើអ្ិសាឋាៃជាៃិ្្ចមាៃៃ័យដបបណ្។គៅគពលអ្នកអាៃ

គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�គ�វី�គអដប�ណ្នៃកូ�ុ៉េនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់សេូគូសបនាទាត់ពបីគពកាេវិ្បីេួយឬគព្ើៃជាងគនាះដ�លគយើង

អា្គ្វើតាេកា�បញ្ជាដ�លឲ្យ«អ្ិសាឋាៃជាៃិ្្ច»៖

«អា្មាៃគ�ឿងទាំងឡាយក្ននុង្ �ិកលកខេណៈ�បស់គយើងក្ននុង

អាកប្កិ�ិយា�បស់គយើងឬទាក់ទងៃឹងកា��ីក្ គពេើៃខាង

វិញ្ញាណ�បស់គយើងដ�លគយើងពតូវកា�ពិគពោះជាេួយ

ពពះវ�បិតាសួគ៌គៅក្ននុងកា�អ្ិសាឋាៃគពលពពឹក។បនាទាប់ពបី

បគ្ហាញអំណ�គុណ�៏ពតឹេពតូវសពមាប់ព�ជ័យដ�លរាៃទទួល

�ួ្គ�ើយគយើងទូលសុំកា�យល់�ឹងកា��ឹកនាំៃិងជំៃួយ

គ�ើេ្បីគ្វើគ�ឿងទាំងឡាយដ�លគយើងេិៃអា្គ្វើរាៃគៅក្ននុងកមាលាំងគយើងផ្ទាល់ដត

មានាក់ឯង។...

«អំ�នុងន្ងៃគនាះគយើង�កសាកា�អ្ិសាឋាៃេួយគៅក្ននុង្ ិត្ត�បស់គយើងគ�ើេ្បីរាៃ

ជំៃួយៃិងកា��ឹកនាំដ�លគយើងគៅដតពតូវកា�។...

«គយើងកត់សមារល់ក្ននុងអំ�នុងន្ងៃ�៏ពិគសសគៃះថាមាៃឱកាសជាគព្ើៃដ�ល

ជា្ េ្មតាគយើងៃឹងទំៃងជា្ ង់ៃិយាយអវបីដ�លេិៃពិគរាះសាតាប់គ�ើយគយើងេិៃ

ៃិយាយគទឬគយើងអា្ៃឹងឆ្ប់ខឹងប៉ុដៃ្តគយើងេិៃរាៃខឹងគទ។គយើងគេើលគ�ើញ

ពបីជំៃួយៃិងកមាលាំងពបីសាថាៃសួគ៌គ�ើយបនាទាបខ្លួៃទទួលសារល់្ គេ្ើយទាំងឡាយ

ដ�លពតវូរាៃពបទាៃ�ល់កា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គយើង។គបើគទាះជាស្ថិតគៅក្ននុងគពល

នៃកា�ទទួលសារល់គនាះកគ៏ោយក៏គយើងគ្វើកា�អ្ិសាឋាៃគោយអំណ�គុណយា៉ាង

គសងៃៀេសាងាត់។

«គៅ្ុងប្្ចប់នៃន្ងៃ�បសគ់យើងគយើងលុតជង្គង់េ្តងគទៀតគ�ើយរាយកា�ណ៍

គៅកាៃ់ពពះវ�បិតា�បស់គយើង។គយើង�ំឭកគ�ើងវិញពបីពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយគៅ

ន្ងៃគនាះគ�ើយបគ្ហាញអំណ�គុណគោយអស់ពបី្ិត្តសពមាប់ព�ជ័យទាំងឡាយ

ៃិងជំៃួយដ�លគយើងរាៃទទួល។គយើងដពប្ិត្តគ�ើយគោយមាៃជំៃួយពបី

ពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់គយើងសារល់�គបៀបដ�លគយើងអា្គ្វើគ�ើយដពបកាលាយ

ល្អគ�ើងគៅន្ងៃដស្អក។គ�ើយគោយដបបគនាះគ�ើយដ�លកា�អ្ិសាឋាៃគៅគពល

លាងា្�បស់គយើងពតូវដផ្អកគលើគ�ើយជាកា�បៃ្តនៃកា�អ្ិសាឋាៃគពលពពឹក�បស់

គយើងគទៀត។គ�ើយកា�អ្ិសាឋាៃគពលលាងា្�បស់គយើងក៏ជាកា�គ�ៀប្ំសពមាប់

កា�អ្ិសាឋាៃគពលពពឹកដ�លពបកបគោយអត្ថៃ័យ។

«កា�អ្ិសាឋាៃទាំងឡាយគៅគពលពពកឹៃិងគពលលាងា្—គ�ើយៃិងកា�អ្ិសាឋាៃ

ទាំងអស់គៅគពល្ គនាលាះគនាះ—គឺជាពពឹត្តិកា�ណ៍ដ�លពាក់ពៃ័្ធោនាេិៃដេៃោ្់

គោយដ�កពបីោនាគនាះគ�ើយកា�អ្ិសាឋាៃទាំងអស់គនាះគឺជាប់ទាក់ទងោនាពបីេួយ

ន្ងៃគៅេួយន្ងៃពបីេួយសរាដា�៍គៅេួយសរាតា�៍ពបីេួយដខគៅេួយដខៃិងសូេ្បី

ដតពបីេួយឆ្នាំគៅេួយឆ្នាំផង។កា�ណ៍គៃះគឺគៅក្ននុងដផ្នកនៃ�គបៀបដ�លគយើង

បំគពញតាេពាក្យទនូាមាៃនៃបទគេ្បី�ដ�លឲ្យ‹អ្ិសាឋាៃជាៃិ្្ច›(លូកា21:36;

ៃបីន�វទបី318:15,18គ.ៃិងស.31:12)។កា�អ្ិសាឋាៃដ�លពបកបគោយអត្ថៃ័យ

ដបបគៃះគឺជាឧបក�ណ៍ក្ននុងកា�ទទួលរាៃព�ជ័យទាំងឡាយ�៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុត
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ដ�លពពះ�កសាទុកគៅក្ននុងឃ្លាំងសពមាប់កូៃគៅ�៏គសាមាះពតង់�បស់ពទង់»(«Pray 
Always»EnsignឬLiahonaដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2008ទំព័�41–42)។

6. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្សតើ

អ្នក្គិតថ្ការសធវើតាមស�ចក្្តពីណែនាំរប�់ណអលសឌើរណបែណាតសៅសនរះ�្ដពី្ ពី

រសបៀបណែល«អធិសាឋានជានិច្ច»អាចជួយអ្នក្ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្យ៉ាងណាណែរ។

គ�ើេ្បីប្្ចប់គេគ�ៀៃគៃះសូេអាៃទបីបនាទាល់តគៅគៃះពបីដអលគ�ើ�ដស្ៃគស៊ី�គជ

ខៃ�បីដ�លគពលគនាះរាៃបគពេើជាសមាជិកមានាក់នៃពួក្ិតសិបនាក់ទាក់ទង

ៃឹងកា�ទទួលទាៃពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយ�បស់ពពះពគបីស្៖«អ្នកអា្ពបឈេៃឹង

កា�គ្វើកា�សគពេ្្ិត្តទាក់ទងៃឹងគបសកកេ្មអាជបីព�បស់អ្នកនាគពលអនាគត

គ�ើយគៅទបីបំផុតជាកា�គ�ៀបកា�។គៅគពលអ្នកអាៃពពះគេ្បី�គ�ើយអ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បី

រាៃកា��ឹកនាំតាេពិតគៅអ្នកអា្ៃឹងេិៃគេើលគ�ើញ្ គេ្ើយគៅក្ននុងទពេង់ជា

អក្ស�ដ�លគរាះពុេ្គៅគលើទំព�័ពកោសគនាះគទប៉ុដៃ្តគៅគពលអ្នកអាៃគនាះអ្នក

ៃឹងទទួលរាៃ្ ំណ្ប់អា�េ្មណ៍ជាក់្ បាស់ៃិងកា�បំផុសគំៃិតទាំងឡាយគ�ើយ

�ូ្ដ�លរាៃសៃយាពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ‹ៃឹងបគ្ហាញ�ល់អ្នកៃូវពគប់អវបីទាំងអស់

ដ�លគយើងពតូវគ្វើ›[ៃបីន�វទបី232:5]»(«Becoming a Great Benefit 
to Our Fellow Beings»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2002ទំព�័45)។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—េីថេទ្ី232:8–9

7. អំ�នុងស្ល24សរា៉ាងខាងមុខសនរះ�រូម្ យាយមដាក្់បញ្ចដូលអវពីណែលអ្នក្

បានសរៀនអំ្ ពីរសបៀប«អធិសាឋានជានិច្ច»សៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្។សៅខាងសែើម

ននសមសរៀនបនាទាប់អ្នក្នរឹងពតរូវបានអសញ្ើញឲ្យរាយការែ៍នរូវគំនិតនិងអារម្មែ៍រប�់អ្នក្

អំ្ពីបទ្ិសសាធន៍សនរះ។�រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្្ពីរសបៀបណែលការខិតខំពបរឹងណពបង«អធិសាឋានជានិច្ច»អាចសធវើឲ្យរានភា្ខុ�ណប្ក្

គានាយ៉ាងណាសៅក្្ននុងការអធិសាឋានទាំងឡាយរប�់អ្នក្។

8. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសាមៅន�្វ�ី232ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី9៖ថ្ងៃទី2

នពីន�វទពី233
បសចក្្ីបផ្ើម

ៃបីន�វរាៃប្្ចប់កំណតព់តា�បស់គលាកគោយពបកាសថាពាក្យស�គស�

ទាំងឡាយ�បស់គលាកគ្វើទបីបនាទាល់ពបីពពះពគបីស្គ�ើយប្្ចនុះប្្ចទូលេៃុស្សឲ្យគ្វើ

ល្អគ�ើយកាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុត។គលាករាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាគបើគទាះ

ជាគលាករាៃស�គស�«គៅក្ននុងភាពទៃ់គខសាយ»ក៏គោយក៏សា�លិខិត�បស់

គលាកគឺជា«តនេ្�៏្ំ»គ�ើយពាក្យសេ្បី�បស់គលាកៃឹង«រាៃគ្វើជាខាលាំង»

សពមាប់អ្នកទាំងឡាយដ�លៃឹងអាៃពាក្យទាំងគនាះ(សូេគេើលៃបី�វទបី2

33:3–4)។គលាករាៃគ្វើទបីបនាទាល់ថាកា�ស�គស��បស់គលាកគឺជា«ពពះបៃ្ទូល

នៃពពះពគបីស្»គ�ើយថាេៃុស្សទាំងឡាយៃឹងមាៃទំៃួលខុសពតវូ្ ំគពាះពពះ

សពមាប់កា�គ្្ើយតប�បស់ពួកគគ្ ំគពាះពពះបៃ្ទូលទាំងគនាះ(សូេគេើលៃបីន�វទបី2

33:10–15)។

1. សៅក្្ននុងសមសរៀនមុនអ្នក្ពតរូវបានអសញ្ើញឲ្យ្ យាយម«អធិសាឋានជានិច្ច»

រយៈស្ល24សរា៉ាង។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�រូម�រស�រគំនិតនិងអារម្មែ៍ទាំងឡាយរប�់អ្នក្អំ្ ពីបទ្ិសសាធន៍

រប�់អ្នក្។

េីថេ្ទី233:1–15

ននី�្វពន្យល់ពីមគ្លបុំណងននកា�ស�មស��បសម់ោក

សូេគិតេួយដភ្តពបីេូលគ�តុដ�លអ្នកអា្ៃឹង្ ង់ឲ្យពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធនាំ

សា�លិខិតេួយ្ ូលខាងក្ននុង្ ិត្ត�បស់អ្នក។

គតើមាៃភាពខុសោនាដបបណ្�វាងសា�លិខិតេួយ្ូលធៅកនញង្ិត្ត�បស់េៃុស្ស

មានាក់ៃិងសា�លិខិតេួយ្ូលខ្ងកនញង្ិត្ត�បស់េៃុស្សមានាក់?

សូេអាៃៃបី�វទបី233:1គ�ើយ�កគេើលថាគតើជាពាក្យ—្ូលធៅកនញងឬ្ូលខ្ង

កនញង—ដ�លៃបីន�វរាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីកដៃ្ងដ�លពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ

ចរូលសៅក្្ននុង ចរូលខាងក្្ននុង
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នាំយកសា�លិខិតទាំងឡាយេកកាៃ់គយើង។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ំណំ្អវបីដ�ល

អ្នក�កគ�ើញ។

គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីវាសំខាៃ់ថាពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធនាំយកគស្ក្តបីពិត

្ូលធៅកនញង្ិត្ត�បស់គយើងប៉ុដៃ្តេិៃដេៃ្ូលខ្ងកនញង្ិត្ត�បស់គយើង? 



ដអលគ�ើ�គ�វី�គអដប�ណ្នៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃគ្វើគស្ក្បីដ្្ង

កា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះអំពបីៃបីន�វទបី233:1៖«សូេកត់សមារល់ពបី�គបៀបដ�លអំណ្្

នៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធរាៃនាំសា�លិខិតគនាះ្ូលធៅកនញងប៉ុដៃ្តេិៃចាំរា្់

្ូលខ្ងកនញង្ិត្ត។ពគូបគពងៀៃមានាក់អា្ពៃ្យល់បគ្ហាញប្្ចនុះប្្ចទូលៃិងដ្្ង

ទបីបនាទាល់គ�ើយគ្វើដបបគៃះជាេួយៃឹងអៃុភាពខាងវិញ្ញាណ�៏អសាចា�្យៃិងមាៃ

ពបសិទ្ធិភាព។គទាះជាយា៉ាងណ្ក៏គោយគៅទបីបំផុតប�ិបទនៃសា�លិខិតៃិង

ទបីបនាទាល់នៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធពជាប្ ូលគៅក្ននុង�ួង្ ិត្តរាៃគៅគពលដ�លអ្នក

ទទួលអៃុញ្ញាតឲ្យសា�លិខិតគនាះ្ ូលដតប៉ុគណ្ណាះ។កា�គ�ៀៃសូពតគោយគស្ក្តបី

ជំគៃឿគបើកផ្ទូវឲ្យ្ ូលខ្ងកនញង្ ិត្ត»(«Seek Learning by Faith»Ensign

ដខកញ្ញាឆ្នាំ2007ទំព័�61)។

ដអលគ�ើ�គជើ�៉លអិៃឡាៃដ�លគពលគនាះបគពេើជាសមាជិក

មានាក់នៃពួក្ ិតសិបនាក់រាៃពៃ្យល់ពបីេូលគ�តុដ�ល

ពពះវិញ្ញាណៃឹងនាំពពះបៃ្ទូល្ ូលធៅកនញងប៉ុដៃ្តេិៃដេៃ្ូល

ខ្ងកនញង្ិត្ត�បស់គយើងគទ៖«គតើគ�តុអវបីពោៃ់ដត្ ូលធៅកនញង

្ិត្ត?ភានាក់គ្�ផ្ទាល់ខ្លួៃគឺពិសិ�្ឋខាលាំងណ្ស់ដ�លពពះវ�បិតា

សួគ៌ៃឹងេិៃដ�លបងខេំ្ ិត្តេៃុស្សគនាះគទគបើគទាះគោយមាៃ

ពពះគ្សាតាដ�លឥតគពបៀបផ្ឹេ�បស់ពទង់ទាំងអស់ក៏គោយ។េៃុស្សអា្ពយាយាេ

គ្វើ�ូគ្្នះប៉ុដៃ្តពពះេិៃគ្វើ�ូគ្្នះគ�ើយ។ៃិយាយេយា៉ាងគទៀតពពះអៃុញ្ញាតឲ្យគយើង

ជាអាណ្ពយារាលគលើខ្លួៃឯងផ្ទាល់ឬអ្នកយាេគខាលាងទាវា�នៃ�ួង្ិត្ត�បស់គយើង

ផ្ទាល់។គយើងពតូវដតគបើក្ ិត្ត�បស់គយើង�ល់ពពះវិញ្ញាណគោយ្ ៃ្ៈផ្ទាល់�បស់

គយើង�្ិតពទង់ៃឹងេិៃបងខេំ�ូបអង្គពទង់ផ្ទាល់េកគលើគយើងគនាះគទ»(“Opening 
Our Hearts,”EnsignឬLiahonaដខឧសភាឆ្នាំ2008ទំព័�33)។

គតើអ្នកគិតថាេៃុស្សពតូវកា�គ្វើអវបីគ�ើេ្បីគបើក្ ិត្ត�បស់ពួកគគសពមាប់ពពះវិញ្ញាណ?



សូេអាៃៃបីន�វទបី233:2�កគេើលអវបីដ�លគកើតគ�ើងគៅគពលេៃុស្សគពជើសគ�ើស

ពពងឹង្ ិត្ត�បស់ពួកគគ។វាអា្មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងថាឃ្លា«�បស់ឥត

ពបគយាជៃ៍»មាៃៃ័យថា«ឥតតនេ្»។

2. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្សតើ

ចរកិ្លក្ខេែៈនិងអាក្ប្កិ្រិយណបបណាណែលអ្នក្គិតថ្មន�ុ្សរានាក្់ណែល

សបើក្ែួងចិត្តនរឹងបង្ហាញឲ្យស�ើញសៅអំ�នុងស្លននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនអំ�នុង

ស្ល�ិក្សាថ្នាក្់�ិកាខាសាលាណែល�ិក្សាសៅផ្រះនិងអំ�នុងស្លការពបជុំសាពកាម៉ង់។

គៅក្ននុងៃបីន�វទបី233:1–2គយើងពតូវរាៃបគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះរៅរ្លរយើង

របើកចិ្រ្រប្់រយើងរនារះសារលិខិ្រទាំងឡាយសែលមាន្ ក្ តីត្រះវិញ្ញាណបរិ្ុ្រ្ធ

អាចចូលរៅក្ទុងចិ្រ្រប្់រយើង។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

3. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវចសម្ើយ

ទាំងឡាយចំសោរះ�ំែួរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្សារលិខិតននែំែរឹងល្អបានចរូលក្្ននុងចិត្តរប�់អ្នក្

សៅស្លណា?សតើសៅក្្ននុងកាលៈសទ�ៈអវពីខ្រះស�ើយសតើរានលទ្ផលអវពីខរ្ះ?

ខ. សតើការែ៍សនរះពបាប់អវពីខ្រះអំ្ពីចិត្តរប�់អ្នក្សៅស្លសនារះ?

សូេអាៃៃបីន�វទបី233:3–7�កគេើលគស្ក្តបីសង្ឹេ�បស់ៃបីន�វសពមាប់អ្នក

ទាំងឡាយដ�លៃឹងអាៃពាក្យសេ្បី�បស់គលាក។បនាទាប់េកសូេបំគពញពបគយាគ

តគៅគៃះគោយគពបើពាក្យសេ្បីផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នកឬពាក្យសេ្បីទាំងឡាយ�បស់

ៃបីន�វ។សូេ�ឹងថាឃ្លាេួយ្ ំៃួៃអា្មាៃ្ គេ្ើយគព្ើៃជាងេួយ៖

ៃបីន�វទបី233:3—ខ្នុំអ្ិសាឋាៃពុំឈប់ឈ�ឲ្យ 

 ។

ៃបីន�វ233:4—ខ្នុំ�ឹង 

 ។

ៃបីន�វទបី233:6—ខ្នុំស�គសើ�តគេ្កើង 

 ។

ៃបីន�វទបី233:7—ខ្នុំមាៃ 

 ។

គៅគពលអ្នកប ្្ចប់កា�សិកសាៃបីន�វទបី233សូេ្ ងចាំថាខគេ្បី�ទាំងគៃះគឺ

ជាទបីបនាទាល់្ ុងគពកាយ�បស់ៃបីន�វដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុងពពះគេ្បី�។សូេអាៃ

ៃបីន�វទបី233:10–14គ�ើយពសនេ៉ថាអ្នកកំពុងសាតាប់ពាក្យសេ្បីទាំងគៃះពបីៃបីន�វ

ផ្ទាល់។អ្នកអា្គូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាទាំងឡាយដ�លមាៃអត្ថៃ័យ្ ំគពាះអ្នក។

4. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវឃ្ល

មួយចំនួនសចញ្ពីនពីន�វទពី233:10–14ណែលរានន័យចសំោរះអ្នក្ស�ើយ

្ន្យល់្ ពីមរូលស�តុ។�រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះផងណែរក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សបើ�ិនមន�ុ្សសជឿសលើព្រះពគពី�្សតើ្ ួក្សគនរឹងរាន

អារម្មែ៍ណបបណាចំសោរះព្រះគម្ពីរមរមន?(�រូមសមើលនពីន�វទពី233:10)។

សូេអាៃៃបីន�វទបី233:15គ�ើយស្ជឹងគិតពបីពាក្យសេ្បី្ ុងគពកាយ�បស់ៃបីន�វ៖

«ខ្នុំពតូវដតគោ�ពគ្វើតាេ»។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�«ៃបីន�វទបី13:7»ជាគស្ក្តបីគយាង

បទគេ្បី�ក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�ៃឹងៃបី�វទបី233:15។សូេពិៃិត្យគេើល

គ�ើងវិញៃបីន�វទបី13:7គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លខគេ្បី�ទាំងពបី�គៃះទាក់ទងោនា។

5. �រូមចំណាយស្ល្ ពីរឬបពី

នាទពី្ ិនិត្យសមើលក្្ននុងនពីន�វទពី1

និងនពីន�វទពី2សែើម្ពីរក្សមើលគំររូនន

ការសគារ្ពបតិបត្តិរប�់នពីន�វ។សៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�រូម�រស�រគំររូមួយចំនួនណែល

អ្នក្រក្ស�ើញ។�រូមរក្សមើលវគ្គណែល

ស្ញចិត្តឬរានអតថែន័យមួយណែល

បានបញ្ចនុរះបញ្ចដូលអ្នក្ឲ្យសធវើល្អនរឹងកាន់ណត

ល្អស�ើងឬសែើម្ពីសជឿសលើព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ

ែរូចណែលនពីន�វបានរានពបសា�ន៍

(�រូមសមើលនពីន�វទពី233:1)។�រូម

�រស�រវគ្គសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

ទបីបនាទាល់្ ុងគពកាយ�បស់ៃបីន�វៃិង

កា�ពពមាៃ�បស់គលាក្ ំគពាះអ្នក

ទាំងឡាយដ�លអា្ៃឹងប�ិគស្ពាក្យសេ្តបី�បស់គលាកបដៃ្ថេកា�ទទួលខុសពតូវ

្ំគពាះ�គបៀបដ�លគយើងពបពពឹត្ត្ ំគពាះពពះគេ្បី�េ�េៃ។ពបធាៃយូ៉ដសប�នុវបីល�បីង

ស៊្មី្រាៃបគពងៀៃថាក្ននុងនាេជាសមាជិកនៃសាសនា្ពកគយើងមាៃកា�ទទួល

ខុសពតវូគ�ើេ្បីសិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃ៖

បទគម្ពីរសយងមួយគឺជាស�ចក្្តពីសយង

មួយននព្រះគម្ពីរណែលនរឹងនាំអ្នក្

សៅកាន់្ ត៌រាននិងការយលែ់រឹង

បណនថែមសទៀតសលើពបធានបទណែលអ្នក្

ក្ំ្ុង�ិក្សា។សៅស្លអ្នក្�ិក្សាអ្នក្

នរឹងទទួលអតថែពបសយជន៍ែ៏ពកា�ណពក្ល

តាមរយៈស�ចក្្តពីសយងបទគម្ពីរសៅក្្ននុង

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សៅស្លអ្នក្ណ�វងរក្

ខគម្ពីរទាំងឡាយណែលជួយអ្នក្យល់

ខសផ្សងសទៀតននព្រះគម្ពីរឬពបធានបទ

ននព្រះគម្ពីរមួយ។

កាសពបើបទគម្ពីរសយាង
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«្ំគពាះខ្នុំខ្នុំគិតថាសមាជិកសាសនា្ពកគៃះពគប់�ូបៃឹងេិៃរាៃគពញគលញ

គ�ើយ��ូត�ល់ោត់រាៃអាៃពពះគេ្បី�េ�េៃេ្ងគ�ើយេ្ងគទៀតគ�ើយពិចា�ណ្

វាយា៉ាងល្អិតល្អៃ់គ�ើេ្បីឲ្យោត់អា្ដ្្ងជាសាក្សបីថាវាគឺពិតជាកំណតព់តាេួយ

ដ�លមាៃកា�បំផុសគំៃិតពបីពពះ�៏មាៃេ�ិទ្ធិឫទ្ធិគ�ើយថាពបវត្តិសាពស្ត�បស់វាគឺ

ជាគ�ឿងពិត»។...

«...ោមាៃសមាជិកពបីសាសនា្ពកគៃះដ�លអា្ពតូវរាៃអៃុញ្ញាតឲ្យឈ�ក្ននុង

វត្តមាៃនៃពពះគោយេិៃរាៃអាៃពពះគេ្បី�េ�េៃគោយយក្ ិត្តទុកោក់ៃិង

�្មត់្ ត់គនាះគ�ើយ»(in Conference Reportដខតុលាឆ្នាំ1961

ទំព័�18)។

អ្នកមាៃឱកាសគៃះគ�ើេ្បីសគពេ្្ ិត្តពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងពបពពឹត្ត្ ំគពាះពាក្យសេ្តបី

�បស់ៃបីន�វៃិងពពះគេ្បី�េ�េៃ។

6. �រូមវាយតនម្ការពបរឹងណពបងរប�់អ្នក្ក្្ននុងការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនស�ើយ

�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវរសបៀបមួយ

ណែលអ្នក្អាចសធវើឲ្យការ�ិក្សារប�់អ្នក្បានពបស�ើរស�ើង។

គ�ើេ្បីប្្ចប់គេគ�ៀៃគៃះសូេអាៃគស្ក្តបីសៃយា�បស់ពបធាៃ

�្គ��ុៃប៊ី�ិុងគ្បីគៅកាៃ់អស់អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លសិកសា

ពពះគេ្បី�េ�េៃគោយឧសសា�៍ពយាយាេ៖«េិៃថាអ្នករាៃ

អាៃពពះគេ្បី�េ�េៃប៉ុណ្ណា�ងគនាះគទៃឹងមាៃេកកាៃ់ជបីវិត

�បស់អ្នកៃិងក្ននុងគគ�ោឋាៃ�បស់អ្នកៃូវ�គ្វាស់បដៃ្ថេេួយពបី

ពពះវិញ្ញាណ�បស់ពពះអមាចាស់មាៃៃូវកា�តាំង្ ិត្តេួយកាៃ់ដត

�ឹងមាំគ�ើេ្បីគ�ើ�គោយគោ�ពពបតិបត្តិ្ ំគពាះពពះប ្្ញត្តិ�បស់ពទង់ៃិងទបីបនាទាល់េួយ

�៏�ឹងមាំអំពបីកា��ស់គៅ�៏ពិតពរាក�នៃពពះរាជបុពតានៃពពះ»(«A Testimony 
Vibrant and True»Ensignដខសបីហាឆ្នាំ2005ទំព័�6)។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសិកសានីន�្វ�ី233ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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បមបរៀេទី9៖ថ្ងៃទី3

យ៉ាកុ្ប1–2
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីៃបីន�វសាលាប់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃចាប់គផ្តើេ«បគណ្តាយខ្លួៃឲ្យពបពពឹត្ត

អំគពើទុ ្្ច�ិត»គពកាេកា�ពគងរាជ្យ�បស់គស្ត្្្មបី(យា៉ាកុប1:15)។ប្អទូៃពបុសពបី�នាក់

�បស់ៃបីន�វគឺយា៉ាកុបៃិងយ៉ូដសបពតូវរាៃដតងតាំងគោយៃបីន�វឲ្យគ្វើជាសង្

ៃិងជាពគូសពមាប់ពបជាជៃគៃះគ�ើយពួកគគរាៃគ្វើកា�គោយឧសសា�៍គ�ើេ្បី

ប្្ចនុះប្្ចទូលពបជាជៃគៃះឲ្យដពប្ិត្តគ�ើយេក�កពពះពគបីស្។យូ៉ដសបរាៃគោ�ព

តាេកា�បញ្ជា�បស់គលាកៃបីន�វដ�លឲ្យស�គស�ទុកៃូវកា�បគពងៀៃវិវ�ណៈៃិង

កា�ពយាក�ណ៍�៏ពិសិ�្ឋទាំងឡាយគៅគលើផ្ទាំងតូ្។គោយមាៃជំ��ពិត្ ំគពាះ

កា�ផ្តល់ឲ្យៃូវទំៃួលខុសពតូវ�៏គទវភាព�បស់គលាកគនាះយា៉ាកុបរាៃអំពាវនាវ

ឲ្យពបជាជៃ�បសគ់លាកដពប្ិត្តពពមាៃពួកគគពបីអំគពើរាបនៃភាពគ្្មើងន្្ម

កា�ពសលាញ់ពទព្យសេ្ត្តិៃិងភាពអសបីល្េ៌ខាងផ្ទូវគភទ។គលាករាៃបគពងៀៃ

អំពបីគពោះថានាក់នានាៃិងលទ្ធផលទាំងឡាយនៃអំគពើរាបទាំងបបីពបគភទគៃះ។

យ៉ាក្រុរ1:1–2:11

យ៉ាកុបបានពពរានពបជាជនពីអុំមពើ�ុច្ច�ិត�បស់ពួកមគ

សូេពិចា�ណ្ថាគតើអ្នកៃឹងៃិយាយដបបណ្ក្ននុងសាថាៃភាព�ូ្តគៅគៃះ៖

េិត្តភក្ិមានាក់ក្ននុងសាសនា្ពកបគ្ហាញពបីអាកប្កិ�ិយាអវិជជមាៃ្ ំគពាះអ្នក�ឹកនាំ

បពវជិតភាព�បស់ោត់គ�ើយៃិយាយថា«ពួកគគហាក់�ូ្ជាេិៃយល់ពិភពគលាក

គៃះគ�ើយៃិង�គបៀបដ�លពិភពគលាកគៃះគ្វើកា�។ពួកោត់រាៃបៃ្តពពមាៃអំពបី

ជគពេើសទាំងឡាយដ�លេិៃដេៃជាបញ្ហា្ ំអបីគនាះគទ។ខ្នុំពរាថានាថាពួកោត់ៃឹង

េិៃ្ ំណ្យគពលគព្ើៃគពកគ�ើេ្បីពរាប់គយើងពបីគ�ឿងអាពកក់ទាំងអស់ដ�លគយើងពតូវ

គ្ៀសវាងគនាះគទ។ពូកោត់គប្បីពោៃ់ដតៃិយាយអំពបីគ�ឿងវិជជមាៃរាៃគ�ើយ»។

សូេគិតថាគ�តុអវបីអ្នកនាំបពវជិតភាពជួៃកាលពពមាៃទាស់ៃឹងអំគពើរាប។យា៉ាកុប

រាៃកតព់តាថាបនាទាប់ពបីៃបីន�វសាលាប់(សូេគេើលយា៉ាកុប1:9)ពបជាជៃ

រាៃចាប់គផ្តើេភាជាប់ខ្លួៃក្ននុងកា�ពបពពឹត្តអំគពើទុ្្ច�ិតជាក់លាក់។សូេអាៃយា៉ាកុប

1:15–16គ�ើយ�កគេើលថាគតើពបជាជៃកំពុងគ្វើអវបីដ�លគ្វើឲ្យយា៉ាកុបពពួយ

រា�េ្មណ៍។

បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

យ៉ាក្ុប
សេតុអវៃពី�ិកសាគម្ពីរសនរះ?
តាមរយៈការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរយ៉ាកុ្បអ្នក្អាចសរៀនសមសរៀន�ំខាន់ៗ្ ពីបុរ�រានាក់្ណែលរាន

ស�ចក្្តពីជសំនឿែ៏រឹងរំាសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។យ៉ាកុ្បបានសធវើទពីបនាទាល់ម្តងស�ើយម្ដងសទៀត

អំ្ ពីព្រះអង្គ�សង្ង្ររះស�ើយបានអសញ្ើញពបជាជនរប�់សលាក្និងអ្នក្ទាំងឡាយណែល

អានោក្្យ�ម្ដពីរប�់សលាក្ឲ្យណពបចិត្ត។សលាក្បានបសពងៀននិងបានចង្អនុលបង្ហាញ្ ពី

សារៈ�ំខាន់ននការបសំ្ញការសៅបសពមើ្ ពីព្រះអរាចា�់សដាយឧ�សា�៍្ យាយម។សលាក្

បានដា�់សតឿនពបជាជនរប�់សលាក្ទា�់នរឹងសពគារះថ្នាក់្ននភា្ស្្មើងន្្មពទ្្យ�ម្ត្តិ

និងភា្អ�ពីលធម៌។យ៉ាក្ុបក្៏បានែក្ព�ង់និងបានបរិយយអំ្ពីររូបាធិដាឋានរប�់

សលាក្�ី៊ែូ�ផងណែរ�្តពីអំ្ពីសែើមអរូលពីវណែលបង្ហាញឲ្យស�ើញ្ ពីក្ិច្ចខិតខំសដាយឥត

សនឿយ�ត់រប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះក្្ននុងការនាំមក្នរូវស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះែល់ក្រូនសៅទាំងអ�់

រប�់ព្រះ។សៅក្្ននុងការពបឈមមុខជាមួយស�សរមជាអ្នក្ពបឆំ្ងនរឹងព្រះពគពី�្យ៉ាក្ុប

បានបង្ហាញ្ ពីរសបៀបស្្ើយតបសដាយ�ុចរិតចំសោរះអ្នក្ទាំងឡាយណែល�ួរ�ំែួរឬ

ររិះគន់្ ពីស�ចក្្តពីជសំនឿរប�់សយើង។

សតើនរណាបាន�រស�រគម្ពីរសនរះ?
យ៉ាកុ្បជាក្រូនពបុ�ទពីពបំារប�់នាងសារា៉យនិងសលាក្លពីន�បាន�រស�រព្រះគម្ពីរ

សនរះ។សលាក្បានសក្ើតក្្ននុងទពីរសហាសាថានអ�ំនុងការសធវើែំសែើររប�់ពគួសារសលាក្

សៅកាន់ណែនែពី�នយា។ក្្ននុងយុវវ័យរប�់សលាក្យ៉ាកុ្ប«បានរងទុក្ខេសវទនានិង

ការសសាក្សៅែ៏សពចើនសដាយសពោរះការពទសគារះរប�់បងៗ[សលាក្]»(នពីន�វទពី2

2:1)។សទារះជាយ៉ាងណាសលាក្លពីន�បាន�នយានរឹងសលាក្ថ្ព្រះនរឹង«សធវើឲ្យ

ស�ចក្្តពីសវទនាទាំងឡាយ[រប�់យ៉ាក្ុប]កាលយសៅជាផលពបសយជន៍ែល់[សលាក្]

វិញ»ស�ើយថ្សលាក្នរឹងចំណាយជពីវិតរប�់សលាក្«ក្្ននុងការបសពមើព្រះ[រប�់

សលាក្]»(នពីន�វទពី22:2–3)។ក្្ននុងយុវវ័យរប�់សលាក្យ៉ាក្ុបបានស�ើញ�ិរីល្អ

រប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ(�រូមសមើលនពីន�វទពី22:3–4)។នពីន�វបានណតងតាំងយ៉ាកុ្ប

ជា�ង្ឃនិងជាពគរូរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើលនពីន�វទពី25:26)ស�ើយ

សពកាយមក្បានដាក់្ទពីទកុ្ចិត្តសលើសលាក្សដាយពបគល់ែល់សលាក្នរូវផ្ទាំងតរូចរប�់នពីន�វ

(�រូមសមើលយ៉ាកុ្ប1:1–4)។ក្្ននុងនាមជាអ្នក្ែរឹក្នាំប្វជិតភា្និងជាពគរូរានាក់្

យ៉ាកុ្បបានសធវើការសដាយឧ�សា�៍្ យាយមសែើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលពបជាជនរប�់សលាក្

ឲ្យសជឿសលើព្រះពគពី�្(�រូមសមើលយ៉ាកុ្ប1:7)។សលាក្បានទទួលវិវរែៈទាំងឡាយ

ទាក់្ទងនរឹងព្រះអង្គ�សង្ង្ររះបានរានបទ្ិសសាធន៍ជាមួយនរឹងការបសពមើរប�់្ ួក្សទវតា

និងបានឮ�ំស�ងរប�់ព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលយ៉ាកុ្ប7:5)និងបានស�ើញព្រះអង្គ

សពបា�សលារះរប�់សលាក្(�រូមសមើលនពីន�វទពី211:2–3)។យ៉ាក្ុបគឺជាឪ្ុក្រប�់

សអែុ�ណែលសលាក្បានទកុ្ចិត្តពបគល់ផ្ទាំងទាំងឡាយឲ្យ្ ពីមុនស្លសលាក្សាលប់។

សតើសៅស្លណាសេើយសៅកដនលែងណាដែលគម្ពីរសនរះពតូវបាន

�រស�រសឡើង?
ព្រះគម្ពីររប�់យ៉ាកុ្បចាបស់ផ្តើមសៅពបរាែជាឆ្នាំ544មុន.គ.�.ជាស្លណែលនពីន�វ

បានទកុ្ចិត្តសលើយ៉ាកុ្បសដាយឲ្យសលាក្នរូវផ្ទាំងតរូច។ព្រះគម្ពីរសនារះក្៏រាននិយយ្ ពីជិត

ចុងបញ្ចប់ននជពីវិតរប�់យ៉ាក្ុបសៅពគាណែលសលាក្បានពបគល់ផ្ទាំងទាំងឡាយឲ្យសៅ

ក្រូនពបុ�រប�់សលាក្គឺសអែុ�។យ៉ាក្ុបបាន�រស�រកំ្ែតព់តាសនរះខែៈណែលកំ្្ុង

រ�់សៅក្្ននុងណែនែពីនពីន�វ។
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អ្នកអា្្ ង់គូស�ងវង់ជុំវិញពាក្យចាប់ធផ្តើមក្ននុងយា៉ាកុប1:15–16។គតើគ�តុអវបីវា

គឺជាព�ជ័យេួយក្ននុងកា�ដ�លមាៃអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពពពមាៃគយើងអំពបីបញ្ហា

ទាំងឡាយគៅគពលឬសូេ្បីដតពបីេុៃបញ្ហាទាំងគនាះចាបគ់ផ្តើេ? 



សូេអាៃយា៉ាកុប1:6–8គ�ើយ�កគេើលមូលធហតដុ�លយា៉ាកុបៃិងពួកអ្នក�ឹកនាំ

�បស់គលាកកំពុងទនូាមាៃពបជាជៃ�បស់ៃបីន�វទាស់ៃឹងអំគពើរាប។គតើអ្នកគិតថា

គ�តុអវបីអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពក្ននុងពគួសា��បស់អ្នកពពេទាំងពួកអ្នក�ឹកនាំតាេ

េូលោឋាៃៃិងទូគៅពពមាៃអ្នកពបីអំគពើរាបគ�ើយបគពងៀៃអ្នកពបី�ំណឹងល្អគោយ

ឧសសា�៍ខាលាំងគេ៉្ះ?អ្នកអា្គូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយក្ននុងយា៉ាកុប1:7ដ�ល

បគពងៀៃគស្ក្តបីពិតតគៅគៃះ៖អ្កែចឹកនំាប្វែជិ្រភា្បរត្ើរោយឧ្សាេ៍រែើ្ ត្ី

ជួយរយើងឲ្យ្ ករកត្រះតគតី្្។

សូេអាៃយា៉ាកុប1:17–19គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុបដៃ្ថេណ្ក៏គោយដ�ល

យា៉ាកុបៃិងប្អទូៃពបុស�បសគ់លាកគឺយូ៉ដសបកំពុងបគពេើគោយឧសសា�៍ពយាយាេ

ជាខាលាំងគ�ើេ្បីបគពងៀៃពបជាជៃគៃះ។

គតើអ្នកគិតថាទទួល«ភា�កិ្្ចេកពបីពពះអមាចាស់»មាៃៃ័យ�ូ្គេ្្(យា៉ាកុប

1:17)? 



អ្នកអា្្ ង់គូស្ំណ្ំឃ្លា�នទគទៀតដ�លជួយបគពងៀៃគោលកា�ណ៍តគៅគៃះ៖

អ្កែចឹកនាំប្វែជិ្រភា្មាន្រំនួលខុ្ត្រូវែ៏រ្រវភា្សែលត្រូវរានតបគល់ឲ្យរែើ្្តី

បរតងៀនត្រះបន្ទូលរប្់ត្រះនិងត្មានទា្់នចឹងអំរ្ើរាប។

សូេស្ជឹងគិតេួយដភ្តអំពបីេូលគ�តុដ�លវាជាកា�សំខាៃ់គ�ើេ្បីយល់ថា

អ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកមាៃទំៃួលខុសពតវូ្ ំគពាះកិ ្្ចខិតខំ�បស់ពួកគគក្ននុង

កា�បគពងៀៃគយើងពបីអវបីដ�លពពះអមាចាស់្ ង់ឲ្យគយើង�ឹង។

គៅគពលអ្នកអាៃយា៉ាកុប2:1–3,6–7,10–11សូេ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�ល

្ង្អនុលបគ្ហាញពបីគបៀបដ�លយា៉ាកុបរាៃមាៃអា�េ្មណ៍អំពបីកិ ្្ចកា��៏លរំាកក្ននុងកា�

អំពាវនាវឲ្យពបជាជៃ�បស់គលាកដពប្ិត្ត។

1. �រូមគិតអំ្ពីអវពីណែលឃ្លតសៅសនរះបសពងៀនអ្នក្អំ្ពីការជំរុញទរឹក្ចិត្តរប�់

យ៉ាកុ្បសែើម្ពីបសំ្ញក្ិច្ចការែ៏លំបាក្រប�់សលាក្៖«ន្ងៃសនរះខ្នុំផ្នុក្សៅសដាយ

បំែងនិងការបារម្ភែ៏សលើ�ណលងសៅសទៀតចំសោរះ�ុខរុាលភា្ែល់ព្លរឹងបងប្អដូន

រាល់គានា»(យ៉ាក្ុប2:3)ស�ើយ«ខ្នុំពតរូវណតសធវើតាមព្រះបញ្ញត្តិែ៏តរឹងរឹងននព្រះ»

(យ៉ាក្ុប2:10)។�រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

ចសម្ើយចំសោរះ�ំែួរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍្ ពីស�ចក្្តពីព�លាញ់និងក្ងវល់រប�់

្ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំប្វជិតភា្ណែលរានមក្សលើអ្នក្?

ខ. សតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្ោក្្យ�ម្ដពីឬ�ក្ម្មភា្រប�់អ្នក្

ែរឹក្នាំប្វជិតភា្ពតរូវបានបំផុ�សដាយព្រះសែើម ព្ីជួយអ្នក្?

សូេស្ជងឹគិតេ្តងគទៀត្ ំគពាះសាថាៃភាពដ�លរាៃបគ្ហាញគៅ្ ំណុ្ ចាប់គផ្តើេ

គេគ�ៀៃ។គិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងគ្្ើយ�ល់េិត្ត�បស់អ្នកគោយដផ្អកគៅគលើអវបី

ដ�លអ្នករាៃសិកសាគៅន្ងៃគៃះ។

យ៉ាក្រុរ2:12–21

យ៉ាកុបស្ីបមោទាសពបជាជន�បស់

មោកមពរារះនតភាពម្្ើងម ម្ា

គ�ើេ្បីជួយអ្នកគ�ៀប្ំសិកសាអវបីដ�ល

ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាឲ្យយា៉ាកុប

បគពងៀៃសូេគិតអំពបីព�ជ័យដ�ល

ពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃ�ល់អ្នកក្ននុង

្ំណុ្តគៅគៃះ៖ពគសួា�េិត្តភក្ិអ្នក

�ឹកនាំៃិងពគបូគពងៀៃគៅសាសនា្ពក

សេត្ថភាពសិល្ៈៃិងត្ៃ្តបីជំនាញ

អត្តពលកេ្មគទពគកាសលកា�អប់�ំ

ឱកាសទាំងឡាយគ�ើេ្បី�ីក្គពេើៃ

្ំគណះ�ឹងនៃ�ំណឹងល្អៃិង�បស�់ប�

សំភា�ៈ។សូេគិត�ល់�គបៀបគផ្សងគទៀត

ដ�លពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃព��ល់

អ្នក។

សូេអាៃយា៉ាកុប2:12–13គ�ើយ

�កគេើលអវបីដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វកំពុង

ដសវង�ក។សូេកត់សំោល់ថាយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃថា«រាតន�នៃទិពវញ្ញាណ»

រាៃពបទាៃព��ល់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វៃូវពទព្យសេ្ត្តិជាគព្ើៃ។ឃ្លាគៃះសំគៅ

គៅគលើពពះវ�បិតាសួគ៌។

2. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពី

មរូលស�តុណែលវា�ំខាន់�ពរាប់អ្នក្ក្្ននុងការចងចាំថ្ព្រះអរាចា�់បានពបទាន

ែល់អ្នក្នរូវ្ រជ័យនិង�មតថែភា្ទាំងឡាយណែលអ្នក្រាន។

គបើសិៃគយើងេិៃពបុងពបយ័ត្នគទគយើងអា្បគណ្តាយខ្លួៃគយើងឲ្យគលើកខ្លួៃគ�ើង

ក្ននុងភាពគ ្្មើងន្្មបនាទាប់ពបីគយើងទទួលរាៃព�ជ័យដ�លគយើងដសវង�ក�ូ្

ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃគ្វើដ��។គៅក្ននុង្ គនាលាះដ�លរាៃផ្តល់ឲ្យសូេស�គស�ពបី

អវបីដ�លអ្នកគិតថាវាមាៃៃ័យអំពបីឃ្លាថា«គលើកខ្លួៃគ�ើងក្ននុងកា�គ្្មើងន្្មនៃ្ ិត្ត

�បស់អ្នក»។ 



�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុងយា៉ាកុប2:13គតើយា៉ាកុបរាៃៃិយាយថាអវបីដ�លជា

បុពវគ�តុេួយ្ ំៃួៃនៃភាពគ្្មើងន ្្ម�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ? 



សូេគិតពបីេៃុស្សឬពកុេេៃុស្សគៅសេ័យប្្ចនុប្ៃ្នដ�លគ្វើទុកខេគទាសេិៃគអើគពើ

ឬគបៀតគបៀៃ�ល់អ្នក�នទពបីគពពាះពួកគគ«�ករាៃប�ិបូបូ�ណ៍»គព្ើៃជាង

អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លពួកគគគ្វើទុកខេគទាសគនាះ(យា៉ាកុប2:13)។ជាឧទា��ណ៍

គោយសា�េៃុស្សេួយ្ំៃួៃមាៃលុយគព្ើៃជាងមាៃេិត្តភក្តិគព្ើៃជាងមាៃ

សេត្ថភាពអត្តពលកេ្មខាលាំងជាងឬទាំងមាៃ្ ំគណះ�ឹងនៃ�ំណឹងល្អគព្ើៃជាង

អ្នក�នទគទៀតគនាះពួកគគអា្ៃឹងគិតខុសថាពួកគគគឺពបគសើ�ជាងអ្នក�នទឬអា្

ៃឹងគបៀតគបៀៃ�ល់ពួកគគគទៀតផង។សូេស្ជឹងគិតគបើសិៃមាៃពោេួយក្ននុងជបីវិត

�បស់អ្នកជាពោដ�លអ្នករាៃសដេ្តង្ �ិតគ្្មើងន ្្ម។

សៅស្លអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរវា

�ំខាន់ណា�់សែើម្ពីឈប់មួយណ្្ត

ស�ើយ�ញ្ចរឹងគិត្ ពីរសបៀបណែល

សគាលការែ៍ជាក្់លាក់្មួយអាចពតរូវបាន

អនុវត្តក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្។�រូមគិត

អំ្ពីរសបៀបណែលអ្នក្នរឹងពបព្រឹត្តសបើ�ិន

អ្នក្បានយល់និងបានរ�់តាម

សគាលការែ៍ណែលបានបសពងៀនក្្ននុង

ព្រះគម្ពីរ។ក្្ននុងក្រែពីសនរះការ�ញ្ចរឹងគិត

្ពីរសបៀបណែលអ្នក្នរឹងស្្ើយតបែល់

មិត្តរានាក្់សដាយអាក្ប្កិ្រយិអវិជ្រាន

អំ្ពីអ្នក្ែរឹក្នាំប្វជិតភា្អាចជួយ

អ្នក្យល់្ ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្ែរឹក្នាំ

រប�់សយើងព្រានសយើងទា�់នរឹង

អំស ើ្បាប។

ការភាជាប់បទគម្ពីរសៅនឹងជពីវិត

រ�់សៅពបចាំន្ងៃរប�់សយើង



89

សូេអាៃយា៉ាកុប2:17–21គ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយដ�លអា្ជួយអ្នក

ឈ្នះគលើភាពគ្្មើងន្្ម។

3. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រឃ្ល្ ពីរ

ឬសពចើនជាងសនារះណែលអ្នក្បានរក្ស�ើញក្្ននុងយ៉ាក្ុប2:17–21ស�ើយ្ ន្យល់

្ពីរសបៀបណែលឃ្លទាំងសនារះអាចជួយអ្នក្ឈ្នរះសលើភា្ស្្មើងន្្ម។�ំែួរមួយចំនួនតសៅ

សនរះអាចជាពបសយជន៍សែើម ព្ី្ ិចារណាសៅស្លអ្នក្សធវើបញ្ចប់ក្ិច្ចការសនរះ៖សតើអ្នក្គិតថ្

វារានន័យណបបណាចសំោរះោក្្យណ�វងរក្នគររប�់ព្រះ?សែើម ព្ីទទួលបានស�ចក្្តពី�ង្ឃរឹម

សលើព្រះពគពី�្?សតើការណ�វងរក្នគររប�់ព្រះនិងការទទួលបានស�ចក្្តពី�ង្ឃរឹមសលើ

ព្រះពគពី�្នរឹងរានឥទ្ិ្លសលើរសបៀបណែលអ្នក្សមើលសៅនិងពបព្រឹត្តចំសោរះអ្នក្ែនទ

យ៉ាងែរូចសម្តច?

សូេពសនេ៉ថាមាតាយឪពុកឬអ្នក�ឹកនាំ�បស់អ្នករាៃសួ�អ្នកថាគតើអ្នករាៃសិកសា

អវបីគៅន្ងៃគៃះ។សេូស�គស�ទុកៃូវគោលកា�ណ៍េួយគ្ញពបីយា៉ាកុប2:17–21

ដ�លអ្នកអា្គពបើគ�ើេ្បីគ្្ើយសំណួ�ទាំងគនាះ។ 



គោលកា�ណ៍េួយក្ននុងយា៉ាកុប2:17–21គឺ៖រយើងគប្តីស្វែងរកនគររប្់ត្រះ

រលើ្្តីចំណាប់អារ្្ណ៍ែន្ររ្រៀ្រទាំងអ្់។

4. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

រសបៀបមួយណែលអ្នក្អាចសពបើ្ រជ័យនិងឱកា�ទាំងឡាយណែលព្រះអរាចា�់

បានពបទានែល់អ្នក្សែើម ព្ីជួយសាថាបនានគររប�់ព្រះនិងពបទាន្រែល់ជពីវិតអ្នក្ែនទ។

យ៉ាក្រុរ2:22–30

យ៉ាកុបស្ីបមោទាសពបជាជន�បស់មោកមោយស្�អសិលធេ៌ខ្ងែលែវូមភ�

គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះមាៃពបសាសៃ៍គោយពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វ

ដប៊ៃសឹៃ។សូេសាមាៃគេើលថាគតើពាក្យពបី�ដ�លពតូវបំគពញក្ននុង្ គនាលាះគៃះគឺជា

ពាក្យអវបី៖

«អំគពើរាបដ�លញាំញបីគៅជំនាៃ់គៃះគឺ----------------------------------------»

(«Cleansing the Inner Vessel»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1986ទំព�័4

សូេ�កគេើលគៅ្ ុងប្្ចប់នៃគេគ�ៀៃសពមាប់្ គេ្ើយពតឹេពតវូ)។

សូេអាៃយា៉ាកុប2:22–23,28គ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយដ�លយា៉ាកុប

រាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីភាព្ងៃៃ់្ងៃ�នៃភាពអសបីល្េ៌ខាងផ្ទូវគភទ។វាអា្

ជាពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បីយល�់ឹងថាពាក្យសហាយស្ន់សំគៅគលើអំគពើរាបខាង

ផ្ទូវគភទ។

ដអលគ�ើ��ីឆ្�ជបីស្កតនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃ

ពៃ្យល់ពបីសកេ្មភាពេួយ្ ំៃួៃដ�លបំពាៃគៅគលើ្ បាប់

ពព�្មចា�ីភាព�បស់ពពះអមាចាស់៖«ភាពស្និតសានាលខាងផ្ទូវគភទ

ណ្េួយដ�លគៅគព្ពបី្ ំណងអាពា�៍ពិពា�៍—ខ្នុំៃិយាយ

្ំគពាះកា�ប៉ះពាល់គោយគ្តនាណ្េួយគៅគលើដផ្នក�៏ពិសិ�្ឋ

ៃិងសំខាៃ់នៃរាងកាយ�បស់េៃុស្សគផ្សងេួយគទៀតទាំងមាៃ

ឬោមាៃសំគលៀកបំពាក់ក៏គោយ—គឺជាអំគពើរាបេួយៃិងពតូវរាៃហាេឃ្ត់

គោយពពះ។វាជាអំគពើ�ំលងផងដ��ក្ននុងកា�ជ�ំុញអា�េ្មណ៍�ំគភើបទាំងគៃះគៅក្ននុង

រាងកាយខ្លួៃអ្នកផ្ទាល់គោយគ្តនា»(«Making the Right Choices»
Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1994ទំព័�38)។

ទគងវើកា��ួេគភទ�ូ្ោនាៃិងកា�គេើល�ូបអាសពោេក៏បំពាៃគៅគលើ្ បាប់

ពព�្មចា�ីភាព�បស់ពពះអមាចាស់ផងដ��។

សូេកត់សមារល់ពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វពយាយាេគោះសា្ ំគពាះអំគពើ

រាប�បស់ពួកគគ�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុងយា៉ាកុប2:23–24។សូេ្ ំណ្យគពល

េួយដភ្តគ�ើេ្បីគិតអំពបី�គបៀបដ�លេៃុស្សពយាយាេគោះសាពបីភាពអសបីល្េ៌ខាង

ផ្ទូវភទគៅន្ងៃគៃះ។

អំគពើរាបេួយក្ននុង្ ំគណ្េអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគឺកា�អៃុវត្ត

ដ�លេិៃពតូវរាៃអៃុញ្ញាតឲ្យគ្វើគឺព�ុអាពា�៍ពិពា�៍។យា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃពបី

ពពះប ្្ញត្តិេួយ�បស់ពពះអមាចាស់ថាបុ�សមានាក់គប្បីគ�ៀបកា�ជាេួយភ�ិយាដតមានាក់

ប៉ុគណ្ណាះ(សូេគេើលយា៉ាកុប2:27)។កា�មាៃភ�ិយាគព្ើៃជាងេួយគោយោមាៃ

កា�អៃុញ្ញាតពបីពពះអមាចាស់តាេ�យៈអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពគពជើសតាំង�បស់ពទង់គឺ

ជាគំ�ូអំពបីអំគពើរាបខាងផ្ទូវគភទ។គៅក្ននុងពពះគៃពត�បស់ពពះអំគពើរាបទាំងឡាយ

ខាងផ្ទូវគភទគឺជាគទាស�៏្ ងៃៃ់្ងៃ�ណ្ស់(សូេគេើលអាលមា៉ា39:5)។

រាពស្ត�បស់ពពះអមាចាស់េិៃពតវូរាៃអៃុញ្ញាតឲ្យពបពពឹត្តអាពា�៍ពិពា�៍ខាងពបពៃ្ធ

គព្ើៃគទគលើកដលងដតគៅគពលពពះអមាចាស់គ្ញបញ្ជាកា�ណ៍គនាះប៉ុគណ្ណាះ

(សូេគេើលយា៉ាកុប2:30)។មាៃពោជាក់លាក់ទាំងឡាយនៃពបវត្តិសាស្ត

�បស់ពិភពគលាកគៃះដ�លពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាឲ្យរាពស្ត�បស់ពទង់អៃុវត្ត

ព�ុអាពា�៍ពិពា�៍។ឧទា��ណ៍អាពា�៍ពិពា�៍ខាងពបពៃ្ធគព្ើៃពតូវរាៃអៃុវត្ត

ក្ននុងសេ័យពពះគេ្បី�សញ្ញាចាស់គោយគលាកអ័ពរាហាំៃិងនាងសារា៉(សូេគេើល

គលាកុប្ត្តិ16:1–3គ.ៃិងស.132:34–35,37)ៃិងគោយគៅពបុស�បស់ពួកគគ

គឺយា៉ាកុប(សូេគេើលគ.ៃិងស.132:37)គ�ើយកា�ណ៍គនាះពតវូរាៃអៃុវត្តគៅ

អំ�នុងពោេួយគៅសេ័យ�ំបូងនៃកា�សាតា�សាសនា្ពកគ�ើងវិញដ�លចាប់គផ្តើេ

ពបីពយាកា�ីយូ៉ដសបស្ម៊ី្(សូេគេើលគ.ៃិងស.132:32–33,53)។គទាះយា៉ាងណ្

ក៏គោយពពះរាៃបញ្ជាពយាកា�ី�បស់ពទង់វិល�វទូ�វូ�ព�ុពវឲ្យប ្្ចប់កា�អៃុវត្តនៃ

ព�ុអាពា�៍ពិពា�៍(សូេគេើលគស្ក្តបីពបកាសជាផ្ទូវកា�ណ៍1ក្ននុងគោលលទ្ធិ

ៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា)។

សូេអាៃយា៉ាកុប2:31–35គ�ើយគូស្ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញពបី

លទ្ធផលអវិជជមាៃេួយ្ ំៃួៃនៃអំគពើរាបខាងផ្ទូវគភទ។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ការ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សយងសៅតាមសលាក្យ៉ាក្ុបសតើភា្អ�ពីលធម៌ផ្ដូវស្ទរានឥទ្ិ្លសលើពក្ុមពគសួារ

សដាយរសបៀបណា?

ខ. យុវវ័យមួយចំនួនអាចសលើក្ស�តុផលថ្្ួក្សគអាចសធវើខុ��ពីលធម៌ផ្ដូវស្ទ

សដាយសារ្ ួក្សគមិនសរៀបការស�ើយែរូសច្នរះ្ួក្សគមិនសសាមរះពតង់ចសំោរះសាវាមពីឬ្រិយ

សទស�ើយ្ ួក្សគមិនរានក្រូន។សតើភា្អ�ពីលធម៌អាចរានឥទ្ិ្លសលើសក្្មងជំទង់និង

ពគួសាររប�់្ួក្សគសដាយរសបៀបណា?

គ. សតើស�តុអវពីអ្នក្គិតថ្ព្រះអរាចា�់ចាត់ទកុ្ភា្អ�ពីលធម៌គឺជាអំស្ើបាបធងៃន់ធងៃរ

ណបបសនរះ?

សូេគេើលគៅដផ្នកចាប់គផ្តើេនៃយា៉ាកុប2:28គ�ើយគូស្ ំណំ្អវបីដ�លពពះអមាចាស់

សពវពពះ�ឫទ័យ្ ំគពាះ។(សូេកត់សមារល់ថាគបើគទាះជាគលាកយា៉ាកុបគ�ៀបរាប់

ជាពិគសគសអំពបីពស្តបីក្ននុងខគៃះកគ៏ោយវាក៏ពិតជាគស្មើភាពផងដ��ដ�លពពះអមាចាស់

សពវពពះ�ឫទ័យៃឹងភាពប�ិសុទ្ធនៃបុ�ស)។ខគៃះបគពងៀៃគោលកា�ណ៍គៃះ៖

ត្រះអមាចា្់្ ្វែត្រះេឫ្រ័យនចឹងត្េច្ារីភា្ឬភា្បរិ្ ុ្រ្ធ។

ដផ្អកគៅគលើអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃគៅន្ងៃគៃះសូេពិចា�ណ្ថាគតើគ�តុអវបី

ពពះអមាចាស់សពវពពះ�ឫទ័យៃឹងពព�្មចា�ីភាពឬភាពប�ិសុទ្ធនៃកូៃគៅ

�បស់ពទង់។សូេគិតអំពបីពគួសា��បស់អ្នកពពេទាំងពគួសា�ដ�លអ្នកសង្ឹេថាៃឹង

មាៃគៅគពលអនាគត។គតើកា��ស់គៅតាេ្ បាប់នៃពព�្មចា�ីភាព�បស់ពពះអមាចាស់

ៃឹងពបទាៃព��ល់អ្នកៃិងពួកគគតាេ�គបៀបណ្?សូេស្ជងឹគិតថាគតើជគពេើស

ដ�លអ្នកកំពុងគ្វើកា�សគពេ្្ិត្តគ�ើេ្បីប�ិសុទ្ធៃិងសាអាតស្អំោប់ពពះ�ឫទ័យ

�ល់ពពះអមាចាស់យា៉ាងណ្។
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អ្នកអា្បៃ្តមាៃភាពសាអាតស្អំ។គបើសិៃអ្នករាៃពបពពឹត្តរាបដ�លទាស់ៃឹង

្បាប់ពព�្មចា�ីភាពគនាះអ្នកអា្ដពប្ិត្តគ�ើយកាលាយជាសាអាតស្អំរាៃតាេ�យៈ

�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្។សូេដសវង�កកា��ឹកនាំពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ

ខណៈដ�លអ្នកគិតពបីេគ្យាយរាយេួយឬគព ើ្ៃដ�លអ្នកអា្កា�ពា�ខ្លួៃអ្នក

កាៃ់ដតពបគសើ�គ�ើងគ�ើេ្បីទាស់ៃឹងកា�បំពាៃ្ បាប់ពព�្មចា�ីភាព។គបើសិៃអ្នក

ពបពពឹត្ត�ំលង្ បាប់ខាងផ្ទូវគភទណ្េួយ្ូ�គ្វើអវបីៗដ�លជាកា�ចាំរា្់�ួេទាំង

កា�ជួបជាេួយប៊ីស្សពឬពបធាៃសាខា�បស់អ្នកគ�ើេ្បីសា�ភាពពបីអវបីដ�លអ្នក

រាៃគ្វើក្ននុងកា�បំពាៃ្ បាប់ពព�្មចា�ីភាព�បស់ពពះអមាចាស់។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាយ៉ាកុប1–2ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

្គេ្ើយសពមាប់ពាក្យដ�លរាត់ក្ននុងកា��កពសង់គៅដផ្នកចាប់គផ្តើេនៃគេគ�ៀៃគៃះ៖

ពបធាៃដប៊ៃសុៃរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា«អំគពើរាបដ�លញាំញបីគៅជំនាៃ់គៃះគឺ

ភាពអសីល្ម៌ផលែលូវធភទ»។

បមបរៀេទី9៖ថ្ងៃទី4

យ៉ាក្ុប3–4
បសចក្្ីបផ្ើម

យា៉ាកុប3មាៃគស្ក្តបីប្្ចប់នៃគទសៃកថាេួយដ�លយា៉ាកុបៃិយាយគៅកាៃ់

ពបជាជៃ�បស់គលាក។គៅក្ននុងគស្ក្តបីប ្្ចប់គៃះយា៉ាកុបរាៃផ្តល់ពាក្យ

លួងគលាេៃិងកា�សៃយាគោយសគងខេបគៅកាៃ់អ្នកដ�លមាៃ្ ិត្តប�ិសុទ្ធ។គលាក

ក៏រាៃស្តបីបគនាទាស�ល់ពួកអ្នកគ្្មើងន្្មៃិងអ្នកមាៃ្ិត្តេិៃប�ិសុទ្ធក្ននុង្ ំគណ្េ

ពបជាជៃ�បស់គលាកគោយពពមាៃពួកគគពបីលទ្ធផលនានាគបើសិៃពួកគគៃឹង

េិៃដពប្ិត្តគទគនាះ។យា៉ាកុប4មាៃពាក្យសេ្តបីទាំងឡាយដ�លយា៉ាកុបពតវូរាៃ

បំផុសគំៃិតឲ្យស�គស�សពមាប់េៃុស្សដ�លៃឹងអាៃកំណតព់តា�បស់គលាក

គៅន្ងៃណ្េួយ។គលាករាៃគ្វើទបីបនាទាល់ពបី�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិង

រាៃទូនាមាៃអ្នកអាៃ�បស់គលាកឲ្យពសុះពសលួ(គ្វើឲ្យពសបវិញ)ជាេួយៃឹងពពះ

ជាពពះវ�បិតាតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ។គលាករាៃពរាប់គោយសគេង្ពពមាៃ�ល់

ពួកសាសៃ៍យូោដ�លៃឹងប�ិគស្ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងភាព�៏្បាស់លាស់នៃ

�ំណឹងល្អ�បស់ពទង់។

យ៉ាក្រុរ3

មោកយ៉ាកុបបានមលើក�ឹកចិត្ដល់អ្កនដលរានចិត្ប�ិស�ុ្ធម�ើយមោក

ជុំ�ុញអ្កដន�ឲ្យនពបចិត្

សូេគិតថាគតើពាក្យទូនាមាៃអវបីដ�លអ្នកអា្ផ្តល់ឲ្យយុវជៃៃិងយុវនា�ីក្ននុង

សាថាៃភាពខាងគពកាេគៃះ៖

• យុវនា�ីមានាក់ដ�លកំពុងពយាយាេ�ស់គៅគោយសុ្ �ិតរាៃទទួល�ងទុកខេ

គោយសា�ឪពុក�បស់នាងគញៀៃៃឹងពសា។

• យុវជៃមានាក់ដ�លគ្វើអស់ពបីសេត្ថភាព�បស់ោត់គ�ើេ្បី�ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អ

ជួបកា�លំរាកគោយសា�ឪពុកមាតាយ�បស់ោត់ដលងលះោនា។

• យុវនា�ីមានាក់ខិតខំពយាយាេពសលាញ់ពគសួា��បស់នាងប៉ុដៃ្តនាងមាៃ

ភាពលំរាកគៅក្ននុងផ្ះពបីគពពាះដតភាពអាតាមាៃិយេៃិងសកេ្មភាពឥតពិចា�ណ្

�បស់បងពសបីនាង។

សូេស្ជងឹគិតពបីពោេួយដ�លអ្នករាៃទទួលកា�សាកល្ងគបើគទាះជាអ្នកកំពុង

ពយាយាេ�ស់គៅគោយសុ្�ិត�៏គោយ។គលាកយា៉ាកុបរាៃបគពងៀៃគយើងៃូវអវបី

ដ�លពតវូគ្វើក្ននុងសាថាៃភាព�ូ្គៃះ។សូេអាៃពបគយាគ�ំបូងគគក្ននុងយា៉ាកុប3:1

គ�ើយ�កគេើលថាគតើគលាកយា៉ាកុបដ្្ងគៅកាៃ់អ្នកណ្េុៃគគគៅក្ននុងជំពូក3។

យា៉ាកុបរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាពបីគពពាះដតភាពគ ្្មើងន្្មៃិងភាពអសបីល្េ៌�បស់

អ្នក�នទ(ដ�លគលាករាៃពពមាៃជំទាស់ពបីេុៃេក�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុង

យា៉ាកុប2)គនាះអ្នកដ�លមាៃ្ិត្តប�ិសុទ្ធរាៃទទួល�ងទុកខេ។សូេអាៃយា៉ាកុប

3:1–2គ�ើយបំគពញក្ននុងតារាងខាងគពកាេគៃះ៖

បតើយ៉ាក្រុររាេទូនាមាេែល់អ្ក្ដែលរាេ

ចិត្ររិសរុទ្ឲ្យបធ្ើអ្ី?

បតើ្្ះសេយាអ្ីែល់អ្ក្ដែលរាេចិត្

ររិសរុទ្?

1. �រូម្ ិនិត្យសមើលចសម្ើយក្្ននុងគរូសឡានែំបរូងសគ។សែើម្ពីជួយអ្នក្្ ិចារណា

បណនថែមសទៀតសលើសគាលការែ៍សនរះ�រូមស្្ើយ�ំែួរ្ ពីរសចញ្ ពី�ំែួរ

ទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្គម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្មនុ�្សវ័យសក្្មងរានាក្់អាច«សមើលសៅព្រះសដាយរានគំនិតរឹងបុរឹង»

តាមរសបៀបណា?

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្ការអធសិាឋានែល់ព្រះ«សដាយរានស�ចក្្តពីជំសនឿែ៏សលើ�លប់»

អំ�នុងស្លននការសាក្ល្ងរានន័យែួចសម្តច?

គ. សតើអ្នក្គិតថ្មនុ�្សវ័យសក្្មងរានាក្់អាចសធវើអវពីសែើម្ពី«ទទួលព្រះបន្ដូលែ៏ណផ្អមណល្អមនន

ព្រះ»?

2. �រូម្ ិនិត្យសមើលចសម្ើយរប�់អ្នក្ក្្ននុងគរូសឡានទពី្ពីរ។ខទាំងសនរះបសពងៀន

ថ្្្ះេឹងលួងបលាមែល់អ្ក្ដែលរាេចិត្ររិសរុទ្ក្្នុង្ោលរំាក្ររស់

្ួក្បគ។សែើម្ពីជួយអ្នក្បណនថែមសទៀតក្្ននុងការ្ិចារណាសគាលការែ៍សនរះចរូរស្្ើយ�ំែួរ
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មួយឬសពចើនជាងសនារះខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖

ក្. សតើព្រះបានលួងសលាមែល់អ្នក្សដាយរសបៀបណាក្្ននុងពគាណែលអ្នក្រានទុក្ខេលំបាក្

ខែៈណែលអ្នក្បាន្ យាយមសធវើតាមពទង់?

ខ. សតើការធិសាឋាន«សដាយរានស�ចក្្តពីជសំនឿែ៏សលើ�លុប»បានជួយអ្នក្អ�ំនុងពគា

សាក្ល្ងសដាយរសបៀបណា?

គ. សតើសៅស្លណាណែលការទទួលព្រះបន្ដូលរប�់ព្រះបានជួយអ្នក្រានអារម្មែ៍្ ពី

ស�ចក្្តពីព�ឡាញ់រប�់ពទង់?

បនាទាប់ពបីមាៃពបសាសៃ៍គៅកាៃ់អ្នកដ�លមាៃ្ ិត្តប�ិសុទ្ធគ�ើយគលាកយា៉ាកុប

រាៃដ្្ងគៅកាៃ់អ្នកទាំងឡាយដ�លេិៃមាៃ្ ិត្តប�ិសុទ្ធ។សូេអាៃយា៉ាកុប

3:3–4,10–12គ�ើយ�កគេើលថាគតើយា៉ាកុបរាៃជំ�ុញេៃុស្សទាំងគៃះឲ្យគ្វើអវបី។វា

អា្មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងថាឃ្លា«ោស់សេត្ថភាពទាំងឡាយឲ្យភាញាក់គ�ើង»

មាៃៃ័យថាោស់សេត្ថភាពៃិងអា�េ្មណ៍ឲ្យភាញាក់គ�ើងគ�ើយពាក្យការកំផិត

ៃិងការអាសអាភាសសំគៅគលើអគំពើរាបខាងផ្ទូវគភទៃិងតណ្ហា។

ក្ននុងយា៉ាកុប3:3–4,10–12គយើងក៏អាៃផងដ��ពបីកា�ពពមាៃ�បស់គលាកយា៉ាកុប

អំពបីអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើងគបើសិៃពបជាជៃ�បស់គលាកេិៃដពប្ិត្ត។បនាទាប់ពបីសកិសា

ខទាំងគៃះគ�ើយសូេគូស�ងវង់ឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបីលទ្ធផលតគៅ

គៃះ៖(ក)ពួកសាសៃ៍គលេិៃៃឹងបំផ្លាញពួកគគ។(ខ)គ�ំូ�បស់ពូកគគៃឹង�ឹកនាំ

កូៃគៅ�បស់ពួកគគគៅ�កកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញ។(គ)ពួកគគៃឹងទទួលបទពិគសា្ៃ៍ពបី

គស្ក្តបីសាលាប់ទបីពបី�ឬៃិយាយេ៉យាងគទៀតគឺកា�ដបកគ្ញពបីពពះ។

សូេពិចា�ណ្េួយដភ្តថាគតើកា�ពពមាៃ�បស់គលាកយា៉ាកុបអា្ចាត់ទុកជា

ព�ជ័យ�៏េ�ិមាដបបណ្្ ំគពាះពបជាជៃ�បស់គលាក។

�ូ្ដ�លរាៃកតព់តាក្ននុងយា៉ាកុប3:5–7យា៉ាកុបរាៃដ្្ងគោយកាលាហាៃថា

ពួកសាសៃ៍គលេិៃ«សុ្ �ិតគលើស»ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគោយសា�«ពួកប្តបីៗ�បស់

គគពសឡាញ់ពបពៃ្ធ�បស់ខ្លួៃឯពួកពបពៃ្ធៗ�បស់គគពសឡាញ់ប្តបី�បស់ខ្លួៃគ�ើយប្តបី

ពបពៃ្ធ�បស់គគពសលាញ់កៃូៗ�បស់ខ្លួៃ»។ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វពតូវកា�ដពប្ិត្តពបីអំគពើ

រាបទាំងអស់�បស់គគជាពិគសសអំគពើរាបទាំងឡាយណ្ដ�ល�ឹកនាំឲ្យ្ យ្ុះ

ៃូវគស្ក្តបីពសឡាញ់ៃិងគស្ក្តបីទុក្ិត្តក្ននុងពគួសា��បស់គគ។

សូេស្ជងឹគិតយា៉ាកុប3:11–12គ�ើយសគងខេបគស្ក្តបីទាំងគៃះជាពាក្យសេ្បី�បស់

អ្នកផ្ទាល់។ 



សូេ្ ំណ្យគពលេួយដភ្តគ�ើេ្បីគិត

អំពបីគស្ក្តបីល្លួងទាំងឡាយដ�លអ្នក

ពបឈេេុខគ�ើយថាគតើលទ្ធផល

គួ�ឲ្យខាលា្អវបីខ្ះដ�លអ្នកគ្ៀសផុត

គពលដ�លអ្នកដពប្ិត្តពបីកំ�ុស�បស់

អ្នក។

យ៉ាក្រុរ4

យ៉ាកុប�រូោមានពបជាជន�បស់មោក

ឲ្យរានក្ីសង្ឹេថាពួកមគអាច

ពត�ប់មៅកាន់វត្រាន�បស់ពពរះ

វិញបាន

គ�ើេ្បីគ�ៀប្ំក្ននុងកា�សិកសាយា៉ាកុប4

សូេគលើកប៊ិ្ឬគៅមាន�អ្នកគ�ើង

កេ្ស់យា៉ាងគហា្ណ្ស់េួយដេ៉ពត

ពបីគលើគសៀវគៅសិកសា�បស់អ្នកគ�ើយ

សែើម្ពី�សងខេបបទគម្ពីរជាោក្្យ�ម្ដពី

ផ្ទាល់រប�់អ្នក្�រូម្ យាយមយល់

្ពីអវពីណែលបទគម្ពីរបសពងៀនស�ើយ

បនាទាប់មក្គិតនិយយឬ�រស�រ

សារលិខិតសនរះសៅក្្ននុងរសបៀបមួយណែល

រានន័យ�មព�បចំសោរះអ្នក្។ការសធវើ

ណបបសនរះអាចជួយអ្នក្អនុវត្តស�ចក្្តពី្ិត

ននបទគម្ពីរក្្ននុងជពីវិតអ្នក្។បនាទាប់្ ពី

ការ�សងខេបខគម្ពីរមួយឬខគម្ពីរសពចើន

រួច�រូមអានខគម្ពីរទាំងសនារះស�ើងវិញ

សែើម ព្ីឲ្យពបាក្ែថ្ស�ចក្្តពី�សងខេបរប�់

អ្នក្គឺចំនរឹងអតថែន័យចម្ងននខសនារះឬ

ខទាំងសនារះ។

ការ�សងខេបបទគម្ពីរជា

ពាក្យ�ម្ពីផ្ទាល់រប�់អនេក

ពយាយាេទមាលាក់េុខប៊ិ្ឬគៅមាន�គនាះគ�ើេ្បីឲ្យេុខប៊ិ្ឬគៅមាន�គនាះឲ្យធាលាក់្ ំ

្ំណុ្កណ្តាលនៃផ្ទាំងស៊ីបគនាះ—«ទបីគៅ»។អ្នកអា្្ ង់ពយាយាេគ្វើ�គបៀប

គៃះបួៃពរាំ�ង។សូេគិតថាគតើកិ្្ចពបឹងដពបង�បស់អ្នកៃឹងោមាៃពបសិទ្ធិភាពប៉ុណ្ណា

គបើសិៃអ្នកសេ្ឹងគេើលកដៃ្ងគផ្សងគទៀតជាង្ ំណុ្គោលគៅគនាះ។គតើអ្នកគិត

ថាេៃុស្សៃឹងគលងកបីឡារាញ់្្នទូ�រាៃល្អប៉ុណ្ណាគបើសិៃពួកគគេិៃសេ្ឹងគៅកាៃ់

ផ្ទាំងសី៊បឬទបីគៅគសាះខណៈដ�លពួកគគកំពុងតពេង់រាញ់ឬគបើសិៃពួកគគ

សេ្ឹងគេើលអវបីដ�លគព្ពបីទបីគៅគនាះ?សូេអាៃយា៉ាកុប4:14គ�ើយ�កគេើល្ �ិក

លកខេណៈ�បស់េៃុស្សដ�លយា៉ាកុបរាៃពយាក�ថាៃឹងគេើល«�ួសទបីគៅ»។

អ្នកអា្្ ង់ស�គស�ក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�ៃឹងយា៉ាកុប4:14ថា«ទបីគៅគឺជា

ពពះពគបីស្»(ដៃលគអមា៉ាកដ់សវល«Jesus of Nazareth, Savior and 
King»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1976ទំព័�26)។ប៉ុលរាៃបគពងៀៃពសគ�ៀងោនា

គៃះដ��ថា«ទាំង�ត់�ំ�ង់គៅឯទបីគ�ើេ្បីឲ្យរាៃ�គ្វាៃ់នៃកា�គ្��៏ខ្ស់�បស់ពពះក្ននុង

ពពះពគបីស្គយសូ៊វ»(ភបីលបីព3:14)។

ពយាកា�ីយា៉ាកុបកំពុងគពាលសគំៅគលើពួកសាសៃ៍យូោដ�លយលព់្លំ

ៃឹង្ បាប់�បស់េ៉ូគសៃិងបំណងនៃ្ បាប់គនាះក្ននុងកា��ឹកនាំពួកគគគៅ�ក

ពពះអង្គសគ្គ្រះ។ពួកសាសៃ៍យូោជាគព ើ្ៃកំពុង�កគេើលពបគភទនៃគស្ក្តបី

�ំគោះឲ្យ�ួ្គផ្សងគទៀតជាជាងពបគភទដ�លពពះគយស៊ូវជាពពះដេសី៊រាៃពបទាៃ

�ល់ពួកគគ—ពួកគគកំពុង�កគេើលគស្ក្តបី�ំគោះឲ្យ�ួ្គ្ញពបី្ បាប់ៃិង

កា�ោប់សង្កត់ពបីខាងគព្។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះ

គម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្សមើល�ួ�ទពីសៅ(ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្)រានន័យយ៉ាងណា?

ខ. សតើអាក្ប្ក្ិរយិនិង�ក្ម្មភា្អវពីខ្រះក្្ននុងយ៉ាក្ុប4:14ណែលបានសធវើឲ្យ

្ួក្សា�ន៍យរូដាខាវាក្់និងបានរារាំង្ ួក្សគ្ ពីការទទួលសារល់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្?

គ. សតើរានគំររូអវពីខ្រះអំ្ ពីការសមើល�ួ�ទពីសៅឬការមិនបានសផ្តាតសលើព្រះអង្គ�សង្ង្ររះនា

ស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះ?

យា៉ាកុប្ ង់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយដ�លៃឹងអាៃកំណតព់តា�បស់គលាកឲ្យមាៃ

ឥ�ិយាបទេួយដ�លខុសោនាទាំងពសុងពបីឥ�ិយាបទ�បស់ពួកសាសៃ៍យូោដ�ល

រាៃគ�ើ�ខុសពបីទបីគៅ។សូេអាៃយា៉ាកុប4:4គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លយា៉ាកុប្ ង់ឲ្យ

េៃុស្សទាំងអស់ដ�លៃឹងអាៃកំណតព់តា�បស់គលាក�ឹង។សូេអាៃយា៉ាកុប

4:12ផងដ��គ�ើយគូស្ ំណំ្ឃ្លា«គ�តុអវបីរាៃជាេិៃៃិយាយអំពបី�គ្វាយ្ួៃ

នៃពពះពគបីស្»។�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុងយា៉ាកុប4:4–12យា៉ាកុបរាៃផ្តល់ឲ្យៃូវ

េូលគ�តុេួយ្ ំៃួៃដ�លគលាករាៃគជឿគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្ៃិងេូលគ�តុដ�ល

គលាកមាៃអា�េ្មណ៍ថាវាជាកា�សំខាៃ់គ�ើេ្បីឲ្យអ្នក�នទ�ឹងអំពបី�គ្វាយ្ួៃ។
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4. �រូម�រស�រខគម្ពីរសយងខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ស�ើយ�រស�រស�ចក្្តពី�សងខេបខ្ពី្ ពីអវពីណែលយ៉ាក្ុប

បានបសពងៀនអំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ឬែង្វាយធួនក្្ននុងខគម្ពីរសយងនពីមួយៗ៖

ក្.យ៉ាក្ុប4:4–6

ខ.យ៉ាក្ុប4:7–8

គ.យ៉ាក្ុប4:9–10

ឃ.យ៉ាក្ុប4:11

គតើមាៃពាក្យឬឃ្លាអវបីខះ្ក្ននុងយា៉ាកុប4:4–6ដ�ល្ ង្អនុលបគ្ហាញថាពបជាជៃ�បស់

គលាកយា៉ាកុបយល់ពបីលកខេណៈនៃពកុេពពះ?

វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា��ឹងថា«ពតូវថាវាយ�ល់ពពះជាផល�ំបូងនៃពពះពគបីស្»

(យា៉ាកុប4:11)សំគៅគលើកា�ឈ�គៅ្ ំគពាះពពះភ័្ក្តពពះគោយមាៃភាពសក្តិសេ

ក្ននុងកា�្ ូលក្ននុងៃគ�គសគ�សាទាល។េយា៉ាងគទៀតវាគឺជាកា�សំខាៃ់គ�ើេ្បីយល់�ឹង

ថាគបើសិៃគយើងពតូវមាៃ«សង្ឹេ�ល់សិ�ីល្អ[�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ]»(យា៉ាកុប

4:4)គនាះគយើងពតូវគជឿថាពពះគយស៊ូវពគបីស្រាៃផ្តល់ផ្ទូវេួយគ�ើេ្បីគពរាសគលាះ

គយើងពបីអគំពើរាប�បស់គយើងគ�ើយ�ស់គ�ើងវិញគ�ើេ្បីគយើងអា្ពត�ប់គៅកាៃ់

វត្តមាៃ�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌វិញ។

គស្ក្តបីពិតេួយដ�លគយើងអា្គ�ៀៃក្ននុងយា៉ាកុប4គឺថា៖តា្រយៈែគ្វាយធួននន

ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រយើងអាចរោររ្ញរោយក្តី្ង្ចឹ្រេើយត្ុរះត្ួលនចឹងត្រះ។

5. �រូម�រស�រចសម្ើយខ្ពីចសំោរះស�ចក្្តពីែរូចតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �រូមរក្សមើលស�ចក្្តពី្ិតអំ្ ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ណែលអ្នក្បាន�ិក្សាក្្ននុងយ៉ាក្ុប4:4–

12ស�ើយសពជើ�សរើ�អវពីមួយណែលសលើក្ទរឹក្ចិត្តអ្នក្ជា្ិស��ឲ្យចង់និយយអំ្ពី

ែង្វាយធួន។�រូម�រស�រស�ចក្្តពី្ិតសនារះស�ើយ្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្

បានសពជើ�សរើ�វា។

ចរាការគឺជាែីមួយក្ដេលងដែលប្រើបែើម្ីោំបែើមទំោំងរាយជូរេិងបែើមអូលីវ។បែើមអូលីវរាេតថមលខាលាំងណាស់បៅ្សរុក្អ៊មី្សាដអល្ ីររុរេ។ដផលអូលីវ្តូវរាេប្រើស្រារ់បធ្ើម្ចូរបេើយប្រងអូលីវ្តូវរាេប្រើចំអិេ

អារហារថ្នាំបេើយេិងប្រងស្រារ់ែរុតរំភលឺ។បទាះយ៉ាងណាក៏្បោយបែើមអូលីវត្មវូការការដ្ទាំេិងការគ្រជាប្ចើេបែើម្ីជួយឲ្យបែើមអូលីវទាំងបនាះផ្ល់ដផលល្អ។

ខ. សតើរានមរូលស�តុផ្ទាល់ខ្លួនអវពីសផ្សងសទៀតណែលសលើក្ទរឹក្ចិត្តអ្នក្ឲ្យចង់នយិយអំ្ពី

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្និងែង្វាយធួន?

គៅគពលអ្នកប ្្ចប់គេគ�ៀៃគៃះសូេស្ជឹងគិតពបីេូលគ�តុដ�លអ្នកមាៃ

អំណ�គុណ្ ំគពាះពពះអង្គសគ្គ្រះ។សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ដ្កចាយេូលគ�តុ

ទាំងឡាយគៅកាៃ់សមាជិកពគួសា�ឬេិត្តជិតស្និតមានាក់។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាយ៉ាកុប3–4ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី10៖ថ្ងៃទី1

យ៉ាកុ្ប5–6
បសចក្្ីបផ្ើម

យា៉ាកុប5មាៃៃិយាយអំពបី�ូរា្ិោឋាៃនៃគ�ើេអូលបីវពសុកៃិងគ�ើេអូលបីវនពព

ដ�លរាៃផ្តល់�ំបូងបំផុតគោយពយាកា�ីមានាក់គ្មាះគលាកស៊ីណូស។យា៉ាកុប

រាៃគពបើ�ូរា្ិោឋាៃគៃះគ�ើេ្បីបគពងៀៃថាពពះអមាចាស់ដតងដតគ្វើកា�គ�ើេ្បីនាំយក

គស្ក្តបីសគ្គ្រះគៅកាៃ់រាពស្តនៃគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពទង់គបើគទាះជាគៅគពលដ�ល

ពួកគគដប�គ្ញពបីពទង់ក៏គោយ។�ូរា្ិោឋាៃបគ្ហាញថាពពះអមាចាស់ោក់ពពគ្យពកុេ

េៃុស្សវង្សអ៊ីពសាដអល—រាពស្តនៃគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពទង់—ពាសគពញដផៃ�បី

គ�ើយថាពទង់ៃឹងពបេូលរាពស្ត�បស់ពទង់គៅន្ងៃ្ ុងគពកាយ។�ូរា្ិោឋាៃមាៃៃូវ



93

កា�អៃុវត្តៃ៍ជាក់លាក់ៃិងផ្ទាល់ខ្លួៃសពមាប់គយើងគៅគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះក្ននុងនាេ

ជាសមាជិកនៃវង្សអ៊ីពសាដអលៃិងជាអ្នកបគពេើ�បស់ពពះអមាចាស់។ក្ននុងយា៉ាកុប6

គលាកយា៉ាកុបរាៃសង្កត់្ ងៃៃ់ពបីគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្ៃិងគស្ក្បីយុត្តិ្េ៌�បស់

ពពះអមាចាស់ខណៈគលើកទឹក្ិត្តពបជាជៃ�បស់គលាក—ៃិងគយើង—ឲ្យដពប្ិត្ត។

យ៉ាក្រុរ5:1–12

មោកយ៉ាកុបដកពសង់រាក្យសេ្ី�បស់ស៊ីណូសនដលពបដរូចវង្សអ៊ីពស្នអល

មៅនឹងមដើេអរូលីវពសកុ

គតើអ្នកសារល់េិត្តភក្តិឬអ្នកជាទបីពសលាញ់ណ្មានាក់ដ�លរាៃសង្ស័យពបីគស្ក្តបី

ពសលាញ់�បស់ពពះដ�លមាៃសពមាប់ោត់ជាពិគសសអ�ំនុងគពលដ�លមាៃ

កា�សាកល្ងគៅគពលដ�លេៃុស្សគនាះអា្ដប�គ្ញពបីពទង់ឬគទ?សូេ

ពិចា�ណ្ឧទា��ណ៍ខាងគពកាេ៖

• អ្នកកាៃ់បពវជិតភាពវ័យគក្មងមានាក់បគង្កើតទមាលាប់ដ�លពបកបគោយអំគពើ

រាប។ោត់គជឿថាអ្នក�នទអា្ពតូវរាៃអភ័យគទាសប៉ដុៃ្តោត់សង្ស័យថាគតើ

ពពះអមាចាស់ៃឹងទទួលយកកា�ដពប្ិត្ត�បស់ោត់ដ��ឬគទ។

• យុវនា�ីមា្នក់ពបពពតឹ្ត�ំលងពពះប ្្ញត្តិេួយ។នាងមាៃបទពិគសា្ៃ៍ពបីក�ុំស

មាៃអា�េ្មណ៍ខាលា្ខ្លួៃឯងគ�ើយ្ ងៃល់ថាគតើពពះអមាចាស់គៅដតពសលាញ់នាង

ដ��ឬគទ។

យា៉ាកុបរាៃពយាក�ថាពួកសាសៃ៍យូោៃឹងប�ិគស្ពពះគយសូ៊វពគបីស្(សូេគេើល

យា៉ាកុប4:15)។គលាកក៏រាៃពយាក�ផងដ��ថាពពះគយស៊ូវពគបីស្ៃឹងបៃ្តបគពេើ

គ�ើេ្បីគស្ក្តបីសគ្គ្រះនៃរាពស្ត�បស់ពទង់គបើគទាះជាពួគគរាៃប�ិគស្ពទង់

ក៏គោយ។គ�ើេ្បី្ ង្អនុលបគ្ហាញគស្ក្តបីពិតគៃះគលាកយា៉ាកុបរាៃ�កពសង់

�ូរា្ិោឋាៃដ�លរាៃផ្តល់ឲ្យគោយពយាកា�ីគ្មាះសី៊ណូស(សូេគេើលយា៉ាកុប

5:1)។�ូរា្ិោឋាៃគឺ�ូ្ជាកា�គពបៀគ្ៀបេួយជាគ�ឿងេួយដ�លគពបើពរាស់ជាលំនាំ

វត្ថនុៃិងសកេ្មភាពតំណ្ងគ�ើេ្បីបគពងៀៃពបីគស្ក្តបីពិត។គៅគពលអ្នកសិកសា

យា៉ាកុប5សូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់ដតងដតជួយអ្នកគបើគទាះជាគពល

ដ�លអ្នកមាៃអំគពើរាបកគ៏ោយ។

សូេអាៃយា៉ាកុប5:2គ�ើយគូស្ ំណ្ំក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកថាស៊ីណូស

រាៃគផ្ដាតកា�បគពងៀៃគៃះសគំៅគៅកាៃ់ៃ�ណ្។

គោយសា�អ្នករាៃគ្វើគស្ក្តបីសញ្ញាជាេួយពពះអមាចាស់តាេ�យៈពិ្បីបុណ្យ

ពជេុជទឹកគនាះអ្នកគឺជាសមាជិកមានាក់នៃវង្សអ៊ពីសាដអល។អ្នកគឺជាដផ្នកេួយនៃ

គ�ឿងដ�លរាៃគ�ៀបរាប់ក្ននុងយា៉ាកុប5។សូេអាៃយា៉ាកុប5:3គ�ើយគូស្ ំណ្ំ

ៃូវអវបីដ�លសី៊ណូសរាៃគពបើក្ននុង�ូរា្ិោឋាៃ�បស់គលាកគ�ើេ្បីតណំ្ងឲ្យវង្ស

អ៊ីពសាដអល។សេូគូស្ ំណ្ំផងដ��គលើអវបីដ�លចាប់គផ្តើេគកើតគ�ើង្ ំគពាះគ�ើេ

អូលបីវពសុក។

សូេកត់សមារល់ថាគលខគយាងឃក្ននុងយា៉ាកុប5:3្ង្អនុលបគ្ហាញថា

កា�ពុក�លួយនៃគ�ើេគនាះគឺតណំ្ងឲ្យកា�ក្ត់សាសនា។កា�ក្ត់សាសនា

គកើតគ�ើងគៅគពលបុគ្គលឬពកុេេៃុស្សដប�គ្ញពបីពពះអមាចាស់ៃិង�ំណឹងល្អ

�បស់ពទង់។

តារាងខាងគពកាេគៃះមាៃរាយៃូវៃិេិត្ត�ូបទាំងឡាយដ�លជួយគយើងឲ្យយល់ពបី

អត្ថៃ័យនៃ�ូរា្ិោឋាៃ�បស់ស៊ីណូស។គ�ើយក៏មាៃរាយៃូវខគេ្បី�ទាំងឡាយដ�ល

ៃិេិត្ត�ូបទាំងគៃះមាៃៃិយាយគ�ើង�ំបូងគគ។សូេគូស្ំណ្ំៃិេិត្ត�ូបទាំងគៃះក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នក។អ្នកក៏អា្្ ង់ស�គស�អត្ថៃ័យនៃៃិេិត្ត�ូបេួយ្ ំៃួៃគៅតាេ

ដគេពពះគេ្បី��បស់អ្នកផងដ��។

យ៉ាក្រុរ5៖ររូាធោិឋាេថេបែើមអូលីវ្សរុក្េិងបែើមអូលីវថ្្

េិមិត្រូរ អត្ថេ័យ

សែើមអរូលពីវព�ុក្(ខទពី3) វង្សអ៊ពីសាណអលរាព�្តននស�ចក្្តពី�ញ្ញា

រប�់ព្រះ

ចរារារ(ខទពី3) ្ិ្្សលាក្

្ុក្(ខទពី3) អំស្ើបាបនិងការក្្ត់សា�នា

រាចា�់ចរារារ(ខទពី4) ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

ការកាត់លួ�ការពជួយគុលនិង

ការដាក្់ជពី(ខទពី4)

ក្ិច្ចខិតខំរប�់ព្រះអរាចា�់សែើម្ពីជួយសយើង

កាលយជាមនុ�្ស�ុចរិតនិងបសងកើតក្ិច្ចការ

ល្អ។

ណមក្(ខទពី6) ពក្មុមនុ�្ស

សែើមអរូលពីវនព្(ខទពី7) ្ួក្សា�ន៍ែនទ—អ្នក្ទាំងឡាយ

ណែលមិនសធវើស�ចក្្តពី�ញ្ញាជាមួយ

ព្រះអរាចា�់។សពកាយមក្សទៀតសៅក្្ននុង

ររូបាធដិាឋានសែើមអរូលពីវធម្មជាតិណែល

តំណាងឲ្យពក្ុមទាំងឡាយននវង្ស

អ៊ីពសាណអលក្្ននុងការក្្ត់សា�នាក្៏

ពតរូវបាន្ ិ្ែ៌នាថ្ជា«នព្»។

ណមក្ណែលកាត់និងបំសៅ(ខទពី

7–8)

ការខាចាត់ពោត់និងការពបមរូលននរាព�្តនន

ស�ចក្្តពី�ញ្ញារប�់ព្រះអរាចា�់។សលើ�

្ពីសនរះសទៀតការបសំៅននណមក្អរូលពីវ

នព្សៅនរឹងសែើមអរូលពីវព�ុក្តំណាងឲ្យ

ការផ្ល�់ណពបចិត្តសជឿរប�់្ ួក្សា�ន៍ែនទ

ណែលកាលយជាណផ្នក្មួយននរាព�្តននស�ចក្្តពី

�ញ្ញារប�់ព្រះអរាចា�់តាមរយៈ្ ិធពីបុែ្យ

ពជមុជទរឹក្។

ណមក្ណែលែុតសចាល(ខទពី7) ការជំនុំជពមរះរប�់ព្រះមក្សលើ្ ួក្ទុច្ចរិត

ណផ្(ខទពី8) ជពីវិតឬក្ិច្ចការរប�់មន�ុ្ស

ឫ�ននសែើមអរូលពីវព�ុក្(ខទពី11) ស�ចក្្តពី�ញ្ញាណែលព្រះអរាចា�់សធវើជាមួយ

អ្នក្ទាំងឡាយណែលសធវើតាមពទង់។ឫ�

ក្៏អាចតំណាងឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយណែល

ព្រះអរាចា�់បានសធវើស�ចក្្តពី�ញ្ញាកាល

្ពី�ម័យបុរាែែរូចជាសលាក្អ័ពបាហាំ

អ៊ីសាក្និងយ៉ាក្ុប(�រូមសមើលយ៉ាក្ុប

6:4)។
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សូេអាៃយា៉ាកុប5:4–6គ�ើយគូស្ ំណ្ំអវបីដ�លមាចាស់្ មាកា�រាៃគ្វើ�ំបូងគគគ�ើេ្បី

សគ្គ្រះគ�ើេអូលបីវពសុក។សេូគេើលតារាងខាងគលើគ�ើយអគង្កតគេើលថាគតើ

មាចាស់្ មាកា�គឺជាអ្នកណ្គ�ើយថាគតើសកេ្មភាពនៃកាត់លួសកា�ពជួលគុលៃិង

កា�ោក់ជបី�បស់គលាកតំណ្ងឲ្យអវបី។

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័��ូ�ិៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃពៃ្យល់ពបីអវបីដ�ល�ូរា្ិោឋាៃមាៃបំណងបគ្ហាញ។គៅគពល

អ្នកអាៃកា�បកពសាយ�បស់គលាកសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបី

ដ�លគលាកបគពងៀៃដ�លមាៃអត្ថៃ័យពជាលគពរៅពបី�ូរា្ិោឋាៃ

គៃះ។

«�ូ្ដ�លរាៃគ�ៀបរាប់គោយគលាកយា៉ាកុបចាប់តាំងពបី�ំបូងេក�ូរា្ិោឋាៃគៃះគឺ

មាៃបំណងបគ្ហាញអំពបីពពះពគបីស្[មាចាស់្ មាកា�]។...

«គបើគទាះជាមាចាស់្ មាកា�ៃិងអ្នកបគពេើ�បស់ោត់ពយាយាេោក់ទល់កាត់លួស

សពមាំងយា៉ាងណ្គ�ើយយា៉ាងគទៀតរាៃគ្វើឲ្យមាៃដផ្ផ្កា�ល់គ�ើេគឈើ

�បស់ោត់ក្ននុង្ ំៃួៃេួយ�ូ្គៅៃឹងគស្ក្តបីសគងខេបនៃពបវត្តិសាពសក្ននុងេួយជំពូក

ស្តបីពបីកា�ខាចាត់ពពាត់ៃិងកា�ពបេូលនៃសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលក៏គោយក៏អត្ថៃ័យ

�៏ពជាលគពរៅនៃ�គ្វាយ្ួៃគលើកទឹក្ិត្តៃិងមាៃឥទ្ធិពលគលើកិ្ ្ចកា��បស់

ពួកោត់»(Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon[ឆ្នាំ1997]ទំព�័165)។

ខណៈដ�លយា៉ាកុប5មាៃគ�ៀបរាប់អំពបីគ�ើេអូលបីវគនាះ�ូរា្ិោឋាៃគៃះគឺស្តបីពបី

េៃុស្សដ�លដប�គ្ញពបីពពះអមាចាស់ទាំងខ្លួៃមាៃអំគពើរាបៃិងកិ ្្ចពបឹងដពបង

�បស់ពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីជួយពួកគគឲ្យពត�ប់េក�កពទង់វិញ។ជំពូកគៃះបគពងៀៃថា

ត្រះអមាចា្់ត្លាញ់រយើងរេើយខិ្រខំរធវែើការោ៉ាងខាលាំង្ តមាប់រ្ចក្តី្ រ្គ្ររះ

រប្់រយើង។គៅគពលអ្នកបៃ្តសិកសា�ូរា្ិោឋាៃគៃះសូេ�កគេើលភស្តនុតាងនៃ

គស្ក្តបីពិតគៃះគោយគផ្តាតយក្ ិត្តទុកោក់គៅគលើពពះ�ឫទ័យ�បស់ពពះអមាចាស់

ដ�លមាៃគៅគលើសាសៃ៍អ៊ពីសាដអល—គ�ើេអូលបីវពសុក—ៃិងកិ្ ្ចពបឹងដពបង

ដ�លោមាៃកា�គៃឿយ�ត់�បស់ពទង់គ�ើេ្បីសគ្គ្រះគ�ើេអូលបីវគនាះ។ជាឧទា��ណ៍

សូេអាៃយា៉ាកុប5:7គ�ើយស្ជឹងគិតពបីឃ្លា«គយើងពពួយ្ ិត្តដ�លគយើងពតវូ

ខាតបង់គ�ើេគឈើគៃះ»។គតើអ្នកគិតថាពពះអមាចាស់បគ្ហាញពពះ�ឫទ័យដបបណ្

គៅកដៃង្គៃះគ�ើយគតើគ�តុអវបី? 



សូេអាៃឃ្លាគៃះេ្តងគទៀតគ�ើយគពលគៃះសូេប្្ចទូលគ្មាះ�បស់អ្នកគៅ

កដៃ្ង«គ�ើេគឈើគៃះ»៖«គយើងពពួយ្ ិត្តដ�លគយើងពតូវខាតបង់[គ្មាះ

�បស់អ្នក]»។គោយកា�ោក់ប្្ចទូលគ្មាះ�បស់អ្នកគពញក្ននុងយា៉ាកុប5គៅ

កដៃ្ងទាំងឡាយដ�លពបកបគោយអត្ថៃ័យៃិងសេពសបគនាះអ្នកៃឹងអា្

ភាជាប់�ូរា្ិោឋាៃគៃះគៅៃឹងខ្លួៃអ្នកៃិងគ�ៀៃបដៃ្ថេគទៀតអំពបីកា�ខវល់ខាវាយ�បស់

ពពះអមាចាស់្ ំគពាះអ្នក។

សូេអាៃយា៉ាកុប5:7–11គ�ើយ�កគេើល

អវបីដ�លមាចាស់្ មាកា�រាៃគ្វើបនាទាប់គទៀត

គ�ើេ្បីសគ្គ្រះគ�ើេអបីលបីវពសុក។

1. សដាយសពបើពបា�់អតថែន័យនន

និមិត្ត�ញ្ញាសៅសលើតារាងសនារះ

�រូម�រស�រការ្ន្យល់មួយក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពី

អវពីណែលរាចា�់ចរារារនិងអ្នក្បសពមើរប�់គាត់

សធវើក្្ននុងយ៉ាក្ុប5:7–11សែើម្ពី្ យាយម

�សង្ង្ររះក្រូនសៅរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌។

ពពះអមាចាស់យកេៃុស្សដ�លេិៃគៅ

ក្ននុងវង្សអ៊ីពសាដអលគ�ើយផសាំពួកគគ

្ូលក្ននុងពួកសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលគ្វើឲ្យពួកគគជាដផ្នកនៃរាពស្តនៃគស្ក្បីសញ្ញា

�បស់ពទង់។គ�ើេ្បីសគ្គ្រះវង្សអ៊ីពសាដអលពទង់កា្់គចាលៃូវដេកអាពកក់បំផុត

(េៃុស្ស)គ�ើយបំផ្លាញពួកវាគចាល។

សូេអាៃយា៉ាកុប5:13–14គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លពពះអមាចាស់រាៃគ្វើជាេួយដេក

�៏ទៃ់ខ្ចបីពបីគ�ើេអូលបីវពសកុដ�លមាៃពិពណ៌នាក្ននុងខទបី6។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�ក្ននុង

ដគេគសៀវគៅ�បស់អ្នកថាទំោបបំផុតមាៃៃ័យថាដ�លអា្គេើលគៅគ�ើញទាប

ឬទាបបំផុត។

2. សដាយសពបើពបា�់អតថែន័យនននិមិត្ត�ញ្ញាសលើតារាងសនារះ�រូម្ ន្យល់ក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ ពីរសបៀបណែលពគួសាររប�់

សលាក្លពីន�អាចសពបៀបសធៀបសៅនរឹងណមក្ែ៏ទន់ខ្ចពីណែលដាក់្លាក្់សៅពតង់ទពីទាបបំផុតនន

ចរារារ។

ពបធាៃយូ៉ដសប�នុវបីល�បីងស៊្មី្រាៃពៃ្យល់ថាអ្នកបគពេើ�បស់ពពះអមាចាស់«រាៃ

យកដេកេួយ្ំៃួៃគៅគ�ើយបគំៅដេកទាំងគនាះគៅជាប់ៃឹងគ�ើេអូលបីវនពព។គតើ

ៃ�ណ្គឺជាគ�ើេអូលបីវនពព?ពួកសាសៃ៍�នទគ�ើយ�ូគ្្នះពពះអមាចាស់រាៃប្ជទូៃ

អ្នកបគពេើ�បស់ពទង់គៅពគប់ទបីកដៃ្ងទាំងអស់ក្ននុង្ មាកា��បស់ពទង់គឺជាពិភពគលាក

គៃះគ�ើយោំដេកនៃគ�ើេទាំងគៃះ។...

«ឥ�ទូវគៃះក្ននុងកា�គពបៀបគ្ៀបគនាះគ�ើេអូលបីវគឺជាវង្ស

អ៊ីពសាដអល។...ក្ននុង�បីគ�ើេកំគណើត�បស់វាវារាៃចាប់គផ្តើេ

សាលាប់។�ូគ្្នះពពះអមាចាស់រាៃយកដេកទាំងឡាយ�ូ្ជា

ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វសាសៃ៍នានាដ�លរាត់បង់ៃិងសាសៃ៍

�នទដ��ដ�លពពះអមាចាស់រាៃនាំគ្ញគៅទបីកដៃង្�នទគទៀតនៃ

ដផៃ�បីដ�លគយើងេិៃ�ឹងអំពបីពួកគគគសាះ។ពទង់រាៃោំដេក

ទាំងគនាះពាសគពញ្ មាកា�ដ�លជាពិភពគលាកគៃះ។ោមាៃសង្ស័យគ�ើយដ�លថា

ពទង់រាៃប្ជទូៃដេកទាំងគៃះេួយ្ ំៃួៃគៅពបគទសជប៉ុៃកគូ�៉្ិៃ។េិៃមាៃ

្េងៃល់គទអំពបីគ�ឿងគៃះគោយសា�ពទង់រាៃប្ជទូៃដេកទាំងគនាះគៅកាៃ់កដៃ្ង

ទាំងអស់នៃពិភពគលាកគៃះ»(Answers to Gospel Questions,កា�

្ងពកងយូ៉ដសប�វលិ�បីងស្ម៊ី្ជុ្្ញ័�វ៉ុល5។[ឆ្នាំ1957–66],4:204–5)។

ពបធាៃស្ម៊ី្ក៏រាៃបគពងៀៃដ��ថា«កា�បកពសាយនៃកា�គពបៀបគ្ៀបគៃះ...

គឺជាគ�ឿងេួយអំពបីកា�ខាចាត់ពពាត់នៃសាសៃ៍អ៊ីពសាដអលៃិងកា�បៃសាំពូជសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអលជាេួយគ�ើេអូលបីវនពពឬពបជាជៃសាសៃ៍�នទគៅពគប់កដៃង្ទាំងអស់

អ្នក្ក៏្អាចដាក្់បញ្ចដូលោក្្យខ្ញុំឬ

ខ្ញុំសៅក្ណន្ងណែល�មព�បក្្ននុង

ព្រះគម្ពីរ។ការអនុវត្តសនរះអាចជួយអ្នក្

ផសាភាជាប់ក្្ននុងការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរពបក្ប

សដាយអតថែន័យនិងស�ើញ្ ពីរសបៀប

ណែលវគ្គបទគម្ពីរែ៏ជាក្់លាក់្នានាអាច

ទាក់្ទងសៅនរឹងអ្នក្។

ការោក់ជំនួ�ស្មារះរប�់អនេកកនេចង

ខគម្ពីរទាំងឡាយដែលអនេក�ិកសា

ក្្នុងែំបេើរការថេការរំបៅដមក្ដែលល្អបេើយបៅរស់្តូវរាេកាត់បចញ្ ីបែើមបេើយោក្់ភាជារ់

េឹងបែើមមួយបទៀតឲ្យែរុះ។
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នៃពិភពគលាកគៃះ។�ូគ្្នះគ�ើយគយើងគ�ើញថាគយើងគៅក្ននុងពបគទស្ិៃជប៉ុៃ

ឥណ្ឌាៃិងក្ននុងពបគទស�នទគទៀតទាំងអស់ដ�លពួកសាសៃ៍�នទ�ស់គៅដ�ល

ពូជសាសៃ៍អ៊ពីសាដអលរាៃខាចាត់ពពាត់ឬពតូវរាៃ«បំគៅ»ក្ននុង្ ំគណ្េពួកគគ»

(Answers to Gospel Questions,4:40–41)។

យ៉ាក្រុរ5:15–77

រាចាស់ចរាកា�និងអ្កបមពេើ�បស់គ្ត់មធ្វើកា�មដើេ្ីជួយឲ្យចរាកា�ែល្់នែលែល្អ

ខគេ្បី�ជាគព្ើៃក្ននុងយា៉ាកុប5ពិពណ៌នាពបីអ�ំនុងគពលៃិងពពឹត្តិកា�ណ៍ខុសៗោនា

អំពបីពកុេគផ្សងៗោនានៃវង្សអ៊ីពសាដអលដ�លពតូវខាចាត់ពពាត់ពាសគពញពិភពគលាក

ៃិងកិ្្ចកា��បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគ�ើេ្បីពបេូលពួកគគ។ជំពូកគៃះប្្ចប់ជាេួយៃឹង

សេ័យស�ស្សវត្សៃិងកា�លាងជ�ំះ្ ុងគពកាយនៃដផៃ�បី។

គ�ើេ្បីគូសបញ្ជាក់ពបីពពះទ័យខវល់ខាវាយ�បស់ពពះអមាចាស់្ ំគពាះគ�ើេគឈើក្ននុង្ មាកា�

�បស់ពទង់ៃិងកិ្្ចពបឹងដពបង�បស់ពទង់បៃ្តគៅគទៀតក្ននុងកា�សគ្គ្រះគ�ើេទាំងគនាះ

គនាះគលាកស៊ីណូសរាៃៃិយាយគ�ើងវិញៃូវឃ្លាសំខាៃ់េួយ្ ំៃួៃអំពបី�ូរា្ិោឋាៃ

�បស់គលាក។សូេអាៃយា៉ាកុប5:20,23–25,28,31គ�ើយគូស្ ំណ្ំៃូវគពល

ៃបីេួយៗដ�លពពះអមាចាស់រាៃពិពណ៌នាពបីកិ្ ្ចពបឹងដពបង�បស់ពទង់គ�ើេ្បីដ្ទាំ

គ�ើេគឈើក្ននុង្ មាកា��បស់ពទង់។

គបើគទាះជាមាៃកា�ពបឹងដពបងនានាពបីពពះអមាចាស់ៃិងអ្នកបគពេើ�បស់ពទង់គ�ើេ្បីជួយ

្មាកា�ឲ្យផ្តល់ដផ្ល្អក៏គោយក៏គៅ្ុងប្្ចប់ដផ្ទាំងអស់ក្ននុង្ មាកា�រាៃដពបជា�លួយ

(សូេគេើលយា៉ាកុប5:39)។សូេអាៃយា៉ាកុប5:41–42,46–47គ�ើយគូស្ ំណំ្

ឃ្លាទាំងឡាយក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដ�លបគ្ហាញពបីគស្ក្តបីពសឡាញ់ពពះទ័យ

ខវល់ខាវាយឬទុកខេពពួយ�បស់ពពះអមាចាស់្ ំគពាះ្ មាកា��បស់ពទង់។

គោយសា�គ�ើេទាំងគៃះផ្តល់ដផ្អាពកក់គបើគទាះជាោត់រាៃគ្វើសពវពគប់គ�ើយ

ក៏គោយគនាះមាចាស់្ មាកា�រាៃគិតថាៃឹងកាប់�ំលំគចាលគ�ើេទាំងអស់យា៉ាកុប

5:41–42,46–47សូេអាៃយា៉ាកុប5:50–51។គស្ក្តបីដ្្ងគផ្សងគទៀតនៃយា៉ាកុប5

តំណ្ងឲ្យកិ្ ្ចពបឹងដពបង�បស់ពពះអមាចាស់ៃិងអ្នកបគពេើ�បស់ពទង់គ�ើេ្បីសគ្គ្រះ

អ្នកទាំងឡាយដ�ល�ស់គៅក្ននុងន្ងៃ្ ុងគពកាយ។ពទង់ពបេូលរាពស្ត�បស់ពទង់ៃិង

បបីរា្់ពួកគគជាគលើក្ ុងគពកាយ(សូេគេើលយា៉ាកុប5:52–77)។

ពបធាៃយូ៉ដសប�វលិ�បីងស្ម៊ី្រាៃបគពងៀៃថាកា�ពបេូលផ្តនុំនៃសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអលដ�លពិពណ៌នាក្ននុងយា៉ាកុប5កំពុងគកើតគ�ើងគៅគពលប្្ចនុប្ៃ្ន

គៃះ៖«ពពះអមាចាស់កំពុងបគំពញគោលបំណង�បស់ពទង់អំពបីកា�ពបេូលផ្តនុំគៅ

ន្ងៃ្ ុងគពកាយគៃះៃិងកំពុងគៅកៃូគៅនៃអព័រាហាំឲ្យពតលប់្ ូលក្ននុង�វទូងនៃ

អ្នកគគ្វាលគ្ៀេ�៏ពិតវិញ»(Answers to Gospel Questions4:41)។

3. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវអវពី

ណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីយ៉ាក្ុប5អំ្ ពីស�ចក្្តពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះអរាចា�់ណែល

រាន�ពរាប់អ្នក្។�រូមក្ត់ពតា្ ពីគំររូមួយថ្សតើអ្នក្បានស�ើញស�ចក្្តពីព�លាញ់រប�់

ពទង់�ណម្តងស�ើងក្្ននុងជពីវិតអ្នក្ឬក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្ណារានាក្់ណែលអ្នក្សារល់យ៉ាងណា។

យ៉ាក្រុរ6

មោកយ៉ាកុបបមពងៀនពីមសចក្ីមេតាតាក�ុណានិងមសចក្ីយុត្ិធេ៌�បស់ពពរះ

និងអមញជើញមយើងឲ្យនពបចិត្

យា៉ាកុប6មាៃគស្ក្តបីសគងខេប�បស់គលាកយា៉ាកុបស្តបីពបីគស្ក្តបីពិត�៏សំខាៃ់

គ្ញពបី�ូរា្ិោឋាៃនៃគ�ើេអូលបីវ។សូេអាៃយា៉ាកុប6:4–6គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�ល

គលាកយា៉ាកុបរាៃមាៃពបសាសៃ៍សង្កត់្ ងៃៃ់អំពបីលកខេណៈ�បស់ពពះ។គតើអ្នកៃឹង

គពបើពរាស់ពាក្យអវបីគ�ើេ្បីសគងខេបអវបីដ�លយា៉ាកុប្ ង់ឲ្យគយើងគ�ៀៃអំពបីពពះ? 



យា៉ាកុបរាៃប្្ចប់សា��បស់គលាកក្ននុងយា៉ាកុប6:7–13គោយដ្្ងទបីបនាទាល់

ថារយើងមានតរាជាញារែើ្្តីររៀបចំខ្លួនឥ�ទូវរនរះ្ តមាប់ការជំនុំជត្រះតា្រយៈ

ការសតបចិ្រ្និងការ្រ្រួលរ្ចក្តីរ្តាតាករុណារប្់ត្រះអមាចា្់។

4. �រូមសមើលយ៉ាក្ុប6:5។�រូមក្ត់�រារល់ថ្យ៉ាក្ុបបានសលើក្ទរឹក្ចិត្ត

សយើងឲ្យ«សតាងជាប់សៅនរឹងព្រះែរូចជាពទង់ចរូលជាប់នរឹងអ្នក្ណែរ»។សតាង

ជាប់រានន័យថ្សតាងឬកាន់តាមយ៉ាងខាជាប់ខ្លួន។�រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះ

ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីសចញ្ពីររូបាធសិាឋានននសែើមអរូលពីវណែលចង្អនុលបង្ហាញ្ ពីរសបៀបណែល

ព្រះចរូលជាប់នរឹងអ្នក្ណែរ?

ខ. សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីសែើម្ពីសតាងជាប់កានណ់តរឹងរំានរឹងពទង់ែរូចណែលពទង់សតាងជាប់នរឹង

អ្នក្?

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាយ៉ាកុប5–6ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី10៖ថ្ងៃទី2

យ៉ាកុ្ប7
បសចក្្ីបផ្ើម

យា៉ាកុបរាៃពឹងដផ្អកគលើទបីបនាទាល់�បស់គលាកៃិងគលើពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីឈ្នះគលើ

គំៃិតដកង្កាលាយៃិងជគមាលាះ�បស់គសគ�េដ�លជាអ្នកពបឆ្ំងៃឹងពពះពគបីស្។អ្នក

ពបឆ្ំងៃឹងពពះពគបីស្គឺជាេៃុស្សមានាក់ដ�លពបឆ្ំងៃឹងពពះពគបីស្យា៉ាងេុឺងមា៉ាត់

ឬ�៏ខាលាំងកាលាគ�ើយពយាយាេបំផ្លាញគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់េៃុស្សគផ្សងគទៀតដ�ល

មាៃជំគៃឿគលើពទង់គលើសាសនា្ពក�៏ពិត�បស់ពទង់គលើ�ំណឹងល្អ�បស់ពទង់ឬ

ដផៃកា�នៃគសក្តបីសគ្គ្រះ។

គ�ើេ្បីប្្ឈប់កិ ្្ចពបឹងដពបង�បស់គសគ�េគលាកយា៉ាកុបរាៃទាញយកកមាលាំង

ពបីបទពិគសា្ៃ៍ពបីអតបីតកាលដ�លរាៃបគង្កើៃគស្ក្តបីជគំៃឿ�បស់គលាកគលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។គលាកក៏រាៃពឹងដផ្អកគលើកា��ឹកនាំពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ

្ំគណះ�ឹងពបីពពះគេ្បី�ៃិងពាក្យសេ្តបីនៃពួកពយាកា�ីៃិងទបីបនាទាល់�បស់គលាកអំពបី

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។គៅគពលគសគ�េទាេទា��កទបីសមារល់េួយដ�លៃឹង្ ្នុះបញ្ចាំង

ថាគតើសេ្តបី�បស់យា៉ាកុបពិតដ��ឬគទគនាះោត់ពតវូពពះវាយផ្ចាល។យា៉ាកុប

រាៃប្្ចប់កំណត់ពតា�បស់គលាកគោយពិពណ៌នាពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍

ៃបីន�វរាៃទុក្ ិត្តគលើពពះអមាចាស់កាលដ�លពួកគគរាៃពពងឹងខ្លួៃពួកគគទាស់ពួក

សាសៃ៍គលេិៃ។ពបីេុៃគពលគលាកយា៉ាកុបសាលាប់គលាករាៃពបគល់ផ្ទាំងតូ្ឲ្យ

គអណុសជាកៃូពបុស�បស់គលាក។
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យ៉ាកុបបានពឹងនែ្អកមលើពពរះអរាចាស់មៅមពលមោកពបឈេេុខនឹងមសម�េជា

អ្កពបឆ្ុំងនឹងពពរះពគីស្ទ

ដអលគ�ើ��៉ូបឺត�បីដ�លនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគពងៀៃថា៖

«កា�សាល្ង�៏្ំេួយក្ននុង្ ំគណ្េកា�សាកល្ងទាំងឡាយនៃជបីវិត�ដេង

សាលាប់ៃឹងគកើតគ�ើងគៅគពលដ�លគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គយើងពតូវរាៃគគគចាទសួ�

ឬ�ិះគៃ់។គៅគពលដបបគៃះគយើងអា្្ ង់គ្្ើយតបវិញទាំងកំ�ឹង។...

ប៉ុដៃ្តទាំងគៃះគឺជាឱកាស�៏សំខាៃ់គ�ើេ្បីពិចា�ណ្អ្ិសាឋាៃៃិងគ្វើតាេគំ�ូ

ពពះអង្គសគ្គ្រះ។សូេ្ ងចាំថាពពះគយសូ៊វពទង់ផ្ទាល់ពតូវរាៃគគស្អប់គ�ើយ

ប�ិគស្ពបីសំណ្ក់គលាកិយគៃះ។...គៅគពលគយើងគ្្ើយតបៃឹងអ្នកគចាទ

ពបកាៃ់គយើង�ូ្ពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃគ្វើគនាះគយើងេិៃពតឹេដតកាៃ់ដតដពបកាលាយ

�ូ្គៅៃឹងលកខេណៈនៃពគបីស្គនាះគទគយើងក៏រាៃអគ្្ញើញេៃុស្ស�នទឲ្យមាៃ

អា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីពសឡាញ់ពបីពទង់គ�ើយគ្វើតាេពទង់ផងដ��»(“Christian 
Courage: The Price of Discipleship,”Ensignឬលីអាហូណា

ដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2008ទំព�័72)។

សូេគិតពបីពោេួយគៅគពលគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់អ្នកពតូវរាៃគគគចាទសួ�ឬ

�ិះគៃ់។គៅគពលអ្នកសិកសាយា៉ាកុប7អ្នកៃឹងគ�ៀៃពបី�គបៀបដ�លយា៉ាកុបទទួល

បទពិគសា្ៃ៍អំពបីកា��ិះគៃ់្ ំគពាះគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គលាកពបីបុ�សមានាក់គ្មាះ

គសគ�េៃិងពបី�គបៀបដ�លគលាកគ្្ើយតបគោយគជាគជ័យ្ ំគពាះឧបសគ្គគៃះ។

សូេអាៃយា៉ាកុប7:1–5គ�ើយ�កគេើលពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញ(1)អវបី

ដ�លគសគ�េកំពុងពយាយាេគ្វើៃិង(2)�គបៀបដ�លោត់ពយាយាេគ�ើេ្បីសគពេ្

គោលគៅ�បស់ោត់។អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំវាគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

គយាងគៅតាេយា៉ាកុប7:3គតើគសគ�េមាៃឥទ្ធិពលអវបីគៅគលើពបជាជៃ? 



1. �រូមក្ត់�រារល់សៅក្្ននុងយ៉ាកុ្ប7:4ថ្ស�សរម«ជាអ្នក្សរៀន�រូពត»

និងរាន«ក្លល្ិចនន�ម្តពីជាសពចើន»។�រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ ពីមរូលស�តុណែលជួនកាលវា្ ិបាក្សែើម ព្ីការោរ

ស�ចក្្តពីជំសនឿអ្នក្ទា�់នរឹងមន�ុ្សែរូចជាស�សរម។

សូេ្ ងចាំថាេៃុស្សដ�លគចាទសួ�ឬ�ិះគៃ់គស្ក្តបីជគំៃឿ�បស់គយើងេិៃដេៃ

ចាំរា្់សុទ្ធដតជាេៃុស្សដ�លមាៃបំណង�ូ្ជាគសគ�េគនាះគទ។ខណៈដ�ល

េៃុស្សេួយ្ ំៃួៃ�ូ្ជាគសគ�េពយាយាេបំផ្លាញគស្ក្តបីជគំៃឿគោយេិៃ

សូញសាញគនាះមាៃេៃុស្សគផ្សងគទៀតដ�លអា្គចាទសួ�ពបីគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់

គយើងគោយសា�ដតពួកគគ្ ង់�ឹងឬពបដ�លពួកគគរាៃទទួលព័ត៌មាៃខុសអំពបី

គស្ក្តបីជំគៃឿគយើង។

គៅគពលអ្នកអាៃយា៉ាកុប7:5–14សូេស្្ចងឹគិតពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងគ្្ើយតប

្ំគពាះេៃុស្សមានាក់�ូ្ជាគសគ�េ។គៅគពលអ្នកសិកសាអំពបីកា�គ្្ើយតប�បស់

យា៉ាកុបអ្នកៃឹងគ�ើញថារៅរ្លរយើង្ ចឹងសផ្អករលើត្រះអមាចា្់រនារះរយើង

អាចឈ្រះរលើឧប្គ្គសែលរកើ្ររ�ើងចំរោរះរ្ចក្តីជំរនឿរប្់រយើង។អ្នក

អា្្ ង់ស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះគៅគលើដគេនៃពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�ៃឹង

ខគេ្បី�ទាំងគនាះ។សូេ�កគេើល�គបៀបដ�លគលាកយា៉ាកុបរាៃ្ ង្អនុលបគ្ហាញ

គោលកា�ណ៍គៃះគៅគពលពបឈេេុខៃឹងគសគ�េ។

ក្ននុងតារាងខាងគពកាេគៃះសូេអាៃខគេ្បី�ទាំងគៃះពបីយា៉ាកុប7:5–14ក្ននុងគូគឡាៃ

ទបីេួយគ�ើយផ្គទូផ្គងខគេ្បី�គយាងគនាះគៅៃឹងគស្ក្តបីដ្្ងក្ននុងគូគឡាៃទបីពបី�

ដ�លពិពណ៌នាសេពសបបំផុតអំពបី�គបៀបដ�លគលាកយា៉ាកុបរាៃពឹងដផ្អកគលើ

ពពះអមាចាស់ក្ននុងខគេ្បី�គយាងគនាះ។សូេស�គស�អក្ស�នៃគស្ក្តបីដ្្ងគៅគលើបនាទាត់

ដក្�ៃឹងខគេ្បី�គយាង។

អ្ីដែលយ៉ាក្រុររាេបធ្ើបែើម្ី្ ឹងដផ្អក្បលើ្្ះអរាចាស់

1. -------យ៉ាក្ុប7:5

2. -------យ៉ាក្ុប7:8

3. -------យ៉ាក្ុប7:10–11

4. -------យ៉ាក្ុប7:12

5. -------យ៉ាក្ុប7:13–14

ក្.សលាក្បានសធវើទពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះគម្ពីរ

និងោក្្យ�ម្តពីរប�់្ ួក្្ យាការី។

ខ.សលាក្បានទុក្លទ្ផលក្្ននុង

ព្រះ��្ដរប�់ព្រះ។

គ.សលាក្បាន្រឹងណផ្អក្សលើការែរឹក្នាំ

និងក្រាលំង្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្។

�.សលាក្បានចងចាំបទ្ិសសាធន៍

្ពីមុនៗណែលបាន្ពងរឹងស�ចក្្តពីជំសនឿ

រប�់សលាក្។

ង.សលាក្បានណចក្ចាយទពីបនាទាល់

ណែលសលាក្បានទទួលតាមរយៈ

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្។

អ្នកអា្ពិៃិត្យគេើល្ គេ្ើយ�បស់អ្នកគៅៃឹងសកេ្មភាពផ្គទូផ្គងគៃះគោយគយាងគៅ

គលើ្ គេ្ើយ�៏ពតឹេពតវូដ�លមាៃគៅ្ុងប្្ចប់នៃគេគ�ៀៃគៃះ។

គតើអ្នកអា្ពពងឹងទបីបនាទាល់�បស់អ្នកយា៉ាងណ្គ�ើេ្បីឲ្យគស្ក្តបីជំគៃឿអ្នកេិៃ

រាត់បង់គៅគពលអវបីដ�លអ្នកគជឿពតវូរាៃគចាទសួ�ឬ�ិះគៃ់គនាះ?សូេកត់សមារល់

ក្ននុងយា៉ាកុប7:5ថាគលាកយា៉ាកុប្ ង្អនុលបគ្ហាញគស្ក្តបីពិតតគៅគៃះ៖រយើង

្ិនអាចរា្រ់បង់រ្ចក្តីជំរនឿរប្់រយើងរ�ើយរបើ្ិន្រតីបនាទាល់រប្់រយើង

្ចឹងសផ្អករៅរលើវិវរណៈនិងប្រ្ិរសាធន៍ខាងវិញ្ញាណែ៏្ិ្រតរាកែ។សូេ

ស្ជឹងគិតពបីកមាលាំងនៃទបីបនាទាល់�បស់អ្នកអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងអវបីដ�លអ្នកអា្

គ្វើគ�ើេ្បីពពងឹងវា។

កា�គ្្ើយតប�បស់យា៉ាកុបគៅកាៃ់គសគ�េផ្តល់ឲ្យៃូវគំ�ូេួយសពមាប់គយើងគ�ើេ្បី

គ្វើតាេគៅគពលគយើងគ្្ើយតប្ ំគពាះបុគ្គលទាំងឡាយដ�លគចាទសួ�ឬ�ិះគៃ់

�ល់គស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គយើង។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរបពីខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សែើម្ពីជួយអ្នក្គិតអំ្ពីសរឿងទាំងឡាយណែលសលាក្យ៉ាក្ុប

បានសធវើសែើម្ពី្ រឹងណផ្អក្សលើព្រះអរាចា�់និងរសបៀបណែល�ក្ម្មភា្ែរូចគានាសនរះបានជួយអ្នក្

ឬអាចជួយអ្នក្សៅស្លមនុ�្សែនទជំទា�់នរឹងស�ចក្្តពីជំសនឿអ្នក្៖
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ក្. �រូមក្ត់�រារល់ក្្ននុងយ៉ាក្ុប7:5ថ្សដាយសារណតបទ្ិសសាធន៍ខាងវិញ្ញាែរប�់

យ៉ាកុ្ប្ ពីមុនសនារះស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់សលាក្មិនបានបាត់បង់សៅស�ើយ។សតើរាន

បទ្ិសសាធន៍អវពីខរ្ះណែលបាន្ ពងរឹងស�ចក្្តពីជំសនឿអ្នក្?សតើការចងចាំឬការក្ត់ពតាទុក្នរូវ

បទ្ិសសាធន៍ទាំងសនរះអាចជួយអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តចណែរសៅស្លនរណារានាក្់សចាទ�ួរឬ

ររិះគន់ែល់ស�ចក្្តពីជំសនឿអ្នក្?

ខ. ក្្ននុងយ៉ាក្ុប7:8សលាក្យ៉ាក្ុបបានណ្្ងថ្«ព្រះពទង់បានសពសាចព្រះវិញ្ញាែ

រប�់ពទង់មក្សលើព្លរឹងខ្នុំ»។សតើអ្នក្ពតរូវសធវើអវពីសែើម ព្ីអាចរានព្រះវិញ្ញាែសពសាចមក្សលើ

ព្លរឹងរប�់អ្នក្?សតើព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្បានជួយអ្នក្សដាយរសបៀបណាសៅស្លអ្នក្

សដារះពសាយជាមួយ�ំែួរឬការរិរះគន់ទាំងឡាយអំ្ពីស�ចក្្តពីជសំនឿរប�់អ្នក្?

គ. សតើទរាលប់ននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរនិងោក្្យ�ម្តពីនន្ ួក្្ យាការីន្ងៃចុងសពកាយពបចាំន្ងៃ

អាចជួយអ្នក្សដាយរសបៀបណាក្្ននុងកាលៈសទ�ៈទាំងឡាយសៅស្លមន�ុ្សែនទ

សចាទ�ួរឬរិរះគន់ែល់ស�ចក្្តពីជំសនឿអ្នក្?(�រូមសមើលយ៉ាកុ្ប7:10–11)។

ឃ.សតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានណចក្ចាយទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ជាមួយមន�ុ្សរានាក្់ណែល

បានសចាទ�ួរឬររិះគន់ែល់ស�ចក្្តពីជសំនឿអ្នក្?(�រូមសមើលយ៉ាក្ុប7:12)។សតើ

លទ្ផលគឺជាអវពី?

ង. ជាជាងការ្យាយមបង្ហាញ្ �្តនុតាងអំ្ ពីស�ចក្្តពី្ ិតែ៏ស្ញសលញននទពីបនាទាល់រប�់

សលាក្សៅស្លស�សរមណ�វងរក្ទពី�រារល់មួយសនារះសលាក្យ៉ាក្ុបបានទកុ្លទ្ផលសនរះ

ក្្ននុងព្រះ��្ដននព្រះវិញ(�រូមសមើលយ៉ាក្ុប7:14)។សតើវាអាចជួយអ្នក្ឲ្យែរឹងថ្អ្នក្

មិនពតរូវការបង្ហាញស�ចក្្តពី្ិតែ៏ស្ញសលញននទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្សៅកាន់អ្នក្ទាំងឡាយ

ណែលជំទា�់នរឹងស�ចក្្តពីជំសនឿអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តច?

យ៉ាក្រុរ7:15–23

មសម�េពតរូវបានវាយស្�ភាពម�ើយក៏ស្លាប់មៅនដលបានោុំបណាដាជន

ស្សន៍នីន�្វឲ្យនប�មៅ�កពពរះអរាចាស់វិញ

ដអលគ�ើ��៉ូបឺត�បីដ�លរាៃបគពងៀៃថា៖

«គៅគពលគយើងេិៃសងសឹក—គៅគពលគយើងដប�កំគផ្ៀងមាខាង

គៅគ�ើយទប់អា�េ្មណ៍នៃក�ឹំង—គនាះគយើងកំពុងគ្វើតាេគំ�ូ

នៃពពះអង្គសគ្គ្រះ។គយើងបគ្ហាញគស្ក្តបីពសឡាញ់�បស់ពទង់

ដ�លជាអណំ្្ដតេួយគត់ដ�លអា្ឈ្នះគលើបចាចាេិត្តៃិង

គ្្ើយតប�ល់អ្នកគចាទពបកាៃ់គយើងគោយេិៃគចាទពបកាៃ់

ពួកគគវិញគទ។គនាះេិៃដេៃជាភាពទៃ់គខសាយគទ។ធោះគឺជា

ភាពកាលាហាៃនៃពគបីស្សាសៃិក។

«គយើងរាៃគ�ៀៃអស់�យៈគពលជាគព្ើៃឆ្នាំថាឧបសគ្គទាំងឡាយដ�លមាៃ្ ំគពាះ

គស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គយើងេិៃដេៃជាគ�ឿង្ ្មបីគទគ�ើយឧបសគ្គទាំងគនាះក៏េិៃទំៃង

ជារាត់គៅគៅគពលឆ្ប់ៗគៃះដ��។ប៉ដុៃ្តសិសសេ�៍ពិតនន្ ពះ្ គីស្ទធមើលធឃើញ

ឱកាសត�លម្នកនញងភាពផ្ទញយោនា។...

«...សំណ្ងល្អពពះអមាចាស់សារល់�ួង្ិត្តនៃពួកអ្នកគចាទពបកាៃ់គយើងៃិង

�គបៀបដ�លគយើងអា្គ្្ើយតបគោយពបសិទ្ធិភាពបំផុត�ល់ពួកគគវិញ។ធៅធពល

សិសសេ�៏ពិតតសវករកការ�ឹកោំពី្ ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធោះពួកធគទទួលរោន

ការបំផុសគំនិតត�ល្សបធៅតាមសាថានភាពជាក់តស្តងនីមួយៗ។គ�ើយក្ននុង

រាល់សាថាៃភាពសិសសេ�៏ពិតធឆលែើយតបតាមមធ្យារោយទាំងឡាយត�លអធ្ជើញ

្ពះវិញ្ញាណនន្ ពះអម្ចាស់»(«Christian Courage: The Price of 
Discipleship»ទំព័�72–73)។

គតើអ្នកគិតថាឃ្លា«គេើលគ�ើញឱកាសដ�លមាៃក្ននុងភាពផ្នុយោនា»មាៃៃ័យ

យា៉ាងណ្? 



គយើងអា្ទទួលរាៃលទ្ធផលល្អគៅគពលគយើងគ្្ើយតបៃឹងអ្នកទាំងឡាយ

ដ�លជំទាស់ៃឹងគស្ក្តបីជំគៃឿគយើងតាេេគ្យារាយដ�លអគ្ជើញពពះវិញ្ញាណ

នៃពពះអមាចាស់។សូេអាៃយា៉ាកុប7:15–23គ�ើយ�កគេើលគស្ក្តបីល្អដ�លជា

លទ្ធផលេកពបីជំៃួប�បស់យា៉ាកុបជាេួយគសគ�េ។

គតើអ្នករាៃគ�ើញភស្តនុតាងអវបីក្ននុងយា៉ាកុប7:21–22ដ�លថាយា៉ាកុប្ ង់ឲ្យ

បទពិគសា្ៃ៍�បស់គលាកជាេួយគសគ�េជួយេៃុស្ស�នទគទៀត? 



គយាងគៅតាេយា៉ាកុប7:23គតើជំៃួប�បស់យា៉ាកុបជាេួយៃឹងគសគ�េប៉ះពាល់គលើ

បណ្តាជៃយា៉ាង�ូ្គេ្ត្គៅទបីប ្្ចប់? 



3. សគាលការែ៍មួយណែលសយើងសរៀន្ ពីជំនួបរប�់យ៉ាក្ុបជាមួយស�សរមគថឺ្

បៅប្លបយើងប្លើយតរចបំោះសេំួរឬការរិះគេ់ទាំងឡាយចបំោះបសចក្្ី

ជំបេឿររស់បយើងក្្នុងមបធយារាយដែលអបញ្ញើញ្្ះវិញ្ញាេបនាះបយើងអាចជួយមេរុស្ស

ែថទឲ្យដររបៅរក្្្ះអរាចាស់។�រូម�រស�រចសម្ើយទាំងឡាយចសំោរះ�ំែួរខាងសពកាម

សនរះអំ្ ពីសគាលការែ៍សនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើការយល់ែរឹងសគាលការែ៍សនរះបានសធវើឲ្យអ្នក្ជួយមនុ�្សែនទឲ្យណបរសៅរក្

ព្រះអរាចា�់យ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើអ្នក្អាច្ យាយមអនុវត្តសគាលការែ៍សនរះយ៉ាងែរូចសម្តច?

យ៉ាក្រុរ7:24–27

យ៉ាកុបពិពណោ៌អុំពីដុំមណារះពស្យ�បស់ពួកស្សន៍នីន�្វជាេួយនឹង

ពួកស្សន៍មលេិននិងបញ្ចប់កុំណត់ពតា�បស់មោក

សូេអាៃយា៉ាកុប7:24–27។សូេផ្ត់ពណ៌គលើឃ្លាេួយក្ននុងយា៉ាកុប7:25ដ�ល

គូសបញ្ជាក់កាៃ់ដតខាលាំងពបីសា��បស់យា៉ាកុបអំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃកា�ពឹងដផ្អកគលើ

ពពះអមាចាស់គៅគពលគយើងពបឈេេុខៃឹងឧបសគ្គទាំងឡាយ។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើអវពីមួយណែលអ្នក្នរឹងសធវើសែើម្ពីសរៀបចំ�ពរាប់សាថានភា្មួយ

សៅស្លមនុ�្សណារានាក់្ល្ងជំទា�់នរឹងស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់អ្នក្?

គបើសិៃអ្នកមាៃកងវល់អំពបី�គបៀបក្ននុងកា�គោះពសាយជាេួយសំណួ�ឬកា��ិះគៃ់

ជាក់លាក់ទាំងឡាយ្ ំគពាះគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់អ្នកសូេសិកសាកូៃគសៀវគៅពិត

្ំធោះធស្ក្តីជំធនឿ៖ឯកសារធោង�ំណឹងល្អគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍នៃសៃ្និសបីទ

ទូគៅ�បស់ដអលគ�ើ��ូ៉បឺត�បីដ�ល«Christian Courage: The Price 
of Discipleship»(EnsignឬLiahonaវិ្្ិកាឆ្នាំ2008ទំព័�72–75)

ៃិង្ ៃធាៃ�នទគទៀតអា្�ករាៃគៅគលើគគ�ទំព័�LDS.orgៃិងyouth.
lds.org។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅសពកាមណផ្នក្ក្ិច្ចការ�ពរាប់ន្ងៃ

សនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាយ៉ាកុប7ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

្គេ្ើយ្ ំគពាះសកេ្មភាពផ្គទូផ្គង់គៅគពលចាប់គផ្តើេគេគ�ៀៃគៃះ៖1)�,2)គ,3)ក,

4)ង,5)ខ។
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បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

សអែុ�
បតើបេតរុអី្សិក្សាគម្ីរបេះ?

គម្ពីរសអែុ�ចង្អនុលបង្ហាញ្ ពីអំណាចននែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ក្្ននុងការ

លាងជពមរះមនុ�្ស្ ពីអសំ្ើបាបនិងសធវើឲ្យ្ ួក្សគបានស្ញសលញ។សអែុ�បាន

្ុរះោរសៅចសំោរះព្រះក្្ននុងការអធិសាឋានែ៏ខាលំងខាល្ ពីមុនអសំ្ើបាបរប�់សលាក្ពតរូវបាន

អ្័យសទា�។បនាទាប់មក្សលាក្បានអធិសាឋាន�ពរាប់�ុខុរាលភា្ខាងវិញ្ញាែរប�់

្ួក្សា�ន៍នពីន�វនិង្ួក្សា�ន៍សលមិន។សលាក្បានចំណាយស្លននជពីវិតណែលសៅ

ស���ល់រប�់សលាក្សែើម្ពីសធវើការ�ពរាប់ស�ចក្្តពី�សង្ង្ររះរប�់្ ួក្សគ។សៅស្លអ្នក្

�ិក្សាគម្ពីរសអែុ�អ្នក្អាចរក្ស�ើញសមសរៀនែ៏�ំខាន់ៗអំ្ពីការអធិសាឋានការណពបចិត្ត

និងវិវរែៈ។អ្នក្ក៏្អាចសរៀនផងណែរថ្សៅស្លបុគ្គលរានាក្់ៗទទួល្ រជ័យនន

ែង្វាយធួនសនារះ្ួក្សគនរឹងរានបំែងចង់ណចក្ចាយ្ រជ័យទាំងសនារះជាមួយមនុ�្ស

ែនទសទៀត។

បតើេរណារាេសរបសរគម្ីរបេះ?

សអែុ�ជាក្រូនពបុ�រប�់យ៉ាក្ុបនិងជាសៅពបុ�រប�់សលាក្លពីន�និងនាងសារាយ៉

ណែលបាននិ្ន្ស�ៀវសៅសនរះ។សអែុ�បានក្ត់ពតាថ្ឪ្ុក្រប�់សលាក្បានបសពងៀន

សលាក្«តាមែំបរូនាមននិងស�ចក្្តពីដា�់សតឿនរប�់ព្រះអរាចា�់(សអែុ�1:1)។សៅ

ជិតចុងបញ្ចប់ននជពីវិតរប�់សលាក្សអែុ�បាន�រស�រថ្សលាក្បានណ្្ង«នរូវ

ោក្្យស្ចន៍ព�បតាមស�ចក្្តពី្ ិតណែលរានសៅក្្ននុងព្រះពគពី�្»(សអែុ�1:26)

អ�់ស្ញមួយជពីវិតរប�់សលាក្។្ពីមុនសលាក្សាលប់សអែុ�បានពបគល់ផ្ទាំងតរូចរប�់

នពីន�វសៅឲ្យយ៉ារ៉ុមជាក្រូនពបុ�រប�់សលាក្។សអែុ�បានបញ្ចប់កំ្ែត់ពតារប�់

សលាក្សដាយអររកី្រាយក្្ននុងន្ងៃណែលសលាក្នរឹងបានឈរសៅចំសោរះព្រះអង្គសពបា�សលារះ

រប�់សលាក្។សលាក្បានណ្្ងថ្«ខែៈសនារះខ្នុំនរឹងបានស�ើញព្រះ្ង្ក្្តពទង់សដាយ

ស�ចក្្តពីសសាមន�្សស�ើយព្រះអង្គនរឹងរានបន្ដូលមក្ខ្នុំថ្៖ចរូរមក្រក្សយើងចុរះអ្នក្រាន

្រស�ើយរានទពីក្ណន្ងមួយណែលសរៀបចំ�ពរាប់អ្នក្សៅក្្ននុងវិរានរប�់ព្រះវរបិតាសយើង»

(សអែុ�1:27)។

បតើបៅប្លណាបេើយបៅក្ដេលងណាដែលគម្ីរបេះ្តវូរាេ

សរបសរបេើង?

សអែុ�បានបិទក្ំែត់ពតារប�់សលាក្សដាយណ្្ងថ្រយៈស្ល179ឆ្នាំបានក្ន្ង

ផុតសៅចាប់តំាង្ ពីស្លសលាក្លពីន�បានចាក្សចញ្ ពីពក្ុងសយរ៉រូសា�ិមមក្(�រូម

សមើលសអែុ�1:25)។ការែ៍សនារះដាក់្កាលបរិសចទ្ននការ�រស�ររប�់សលាក្រវាង

ឆ្នាំពបរាែ544មុន.គ.�.(សៅស្លសលាក្យ៉ាកុ្បបានបិទកំ្ែត់ពតារប�់សលាក្)

និងឆ្នាំ420មុន.គ.�.។សអែុ�បាន�រស�រកំ្ែត់ពតាសនរះខែៈស្លរ�់សៅក្្ននុង

ណែនែពីនពីន�វ។

បមបរៀេទី10៖ថ្ងៃទី3

សអែុ�
បសចក្្ីបផ្ើម

គពកាយពបីស្ជងឹគិតពបីពាក្យគព្ៃ៍�បស់ឪពុកគលាក�ួ្េកគអណុសរាៃអ្ិសាឋាៃ

ទូលសុំគ�ើយរាៃទទួលកា�ផ្ត្ា ់រាប�បស់គលាក។បនាទាប់េកគលាករាៃ

អ្ិសាឋាៃសពមាប់សុខុមាភាពខាងវិញ្ញាណនៃពួកសាសៃ៍ៃបីន�វៃិងពួកសាសៃ៍

គលេិៃគ�ើយរាៃ្ ំណ្យគពលនៃជបីវិត�បស់គលាកគ�ើេ្បីគ្វើកា�សពមាប់គស្ក្តបី

សគ្គ្រះ�បស់ពួកគគ។

បអេុស1:1–8

មពកាយពីសញជឹងគិតពីរាក្យមពចន៍�បស់ឪពុកមោកម�ើយមអណុស

អធិស្ឋាន�រូលសុុំម�ើយបាន��ួលកា�ផ្តាច់�បស់មោក

សូេអាៃគអណុស1:1,3គ�ើយកត់្ ំណ្ំពបីឥទ្ធិពលដ�លគលាកយា៉ាកុបរាៃមាៃ

គលើគលាកគអណុស។គបើគទាះជាគអណុសគឺជាកៃូពបុសៃិងជាគៅពបុស�បស់

ពយាកា�ីក៏គោយក៏គលាកគៅដតពតូវកា�មាៃបទពិគសា្ៃ៍ពបីអំណ្្នៃ�គ្វាយ្ួៃ

នៃពពះគយសូ៊វពគបីស្សពមាប់ខ្លួៃគលាកផ្ទាល់ផងដ��។

សូេគិត�ល់គពលេួយគៅគពលអ្នករាៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាគពសកឃ្លាៃជា

ខាលាំង។សូេគូស�ងវង់ជុំវិញពាក្យេួយ្ ំៃួៃខាងគពកាេគៃះដ�លពិពណ៌នាពបីអវបីដ�ល

អ្នកមាៃអា�េ្មណ៍គៅគពលអ្នកគពសកឃ្លាៃ៖

ទសទ

សខសាយ

មិនស្ញចិត្ត

សព�ក្ឃ្លនជាខាលំង

ឈឺចាប់

អន្រះសា

ចែំង់ខាលំង

សូេផ្ត់ពណ៌្ ំណំ្ឃ្លា«ពពលឹងខ្នុំគពសកឃ្លាៃ»ក្ននុងគអណុស1:4។គតើអ្នកគិត

ថាឃ្លាគៃះមាៃអត្ថៃ័យដបបណ្? 



ឃ្លា«ពពលឹងខ្នុំគពសកឃ្លាៃ»អា្�ួេមាៃៃូវអា�េ្មណ៍ទាំងឡាយ�ូ្ជា

ភាពទគទខាងវិញ្ញាណឬកា�ឈឺចាប់ឬបំណង្ ង់ឲ្យរាៃគពញខាង

វិញ្ញាណ។គលាកគអណុសរាៃស�គស�អំពបីគពលេួយគៅគពលគលាករាៃមាៃ

បទពិគសា្ៃ៍ពបីកា�គពសកឃ្លាៃខាងវិញ្ញាណ។គលាករាៃស�គស�ថាពាក្យ

គព្ៃ៍�បស់ឪពុកគលាក«រាៃពជតួពជាបគៅក្ននុង�ួង្ិត្ត[គលាក]»(គអណុស

1:3)។គៅគពលគលាកសាកលគិតពបីពាក្យគព្ៃ៍ទាំងគៃះគលាករាៃមាៃ

បទពិគសា្ៃ៍ពបីបំណងពរាថានាទាំងឡាយដ�ល�ឹកនាំគលាកឲ្យពបពពឹត្តក្ននុងគស្ក្តបី

ជំគៃឿ។សកេ្មភាព�៏គសាមាះពតង់�បស់គលាករាៃនាំេកៃូវកា�ផ្លាស់ប្តទូ�ក្ននុងជបីវិត�បស់

គលាកៃិងព�ជ័យពបីពពះអមាចាស់។

1. �រូមចាប់សផ្តើមសធវើលំហាត់មួយចំនួនសែើម្ពីជួយអ្នក្យលែ់រឹង្ ពី

បទ្ិសសាធន៍រប�់សអែុ�និងសធវើឲ្យវាោក្់្័ន្ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្សដាយ

ការណបងណចក្ទំ្ ័រមួយ្ពីស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះក្ម្ពីររប�់អ្នក្ឲ្យសៅជា

ពបាំមួយណផ្នក្ស�ើយដាក្់ផ្លក្�ញ្ញាសលើណផ្នក្នពីមួយៗ ែរូចខាងសពកាមសនរះ៖
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អវពីណែលសអែុ�ពបាថ្នាចង់បាន៖ អវពីណែលខ្នុំពបាថ្នាចង់បាន៖

អវពីណែលសអែុ�បានសធវើ៖ អវពីណែលខ្នុំពតរូវសធវើ៖

អវពីណែលសអែុ�រានបទ្ិសសាធន៍៖ បទ្ិសសាធន៍រប�់ខ្នុំ

2. �រូមអានសអែុ�1:2–3ស�ើយរក្សមើលឃ្លទាំងឡាយក្្ននុងខគម្ពីរ

នពីមួយៗណែលបង្ហាញ្ ពីអវពីណែលសអែុ�បានពបាថ្នាចង់ឲ្យរានក្្ននុងជពីវិតរប�់

សលាក្។�រូម�រស�រឃ្លទាំងសនរះក្្ននុងណផ្នក្ណែល�រស�រថ្«អវពីណែលសអែុ�ពបាថ្នាចង់

បាន»ក្្ននុងតារាងននស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

បំណងពរាថានា�បស់គអណុសសពមាប់កា�ផ្តា្់រាប�បស់គលាកជួយគយើងឲ្យ

យល់�ឹងពបីអវបីដ�លគលាក្ ង់មាៃៃ័យក្ននុងគអណុស1:4គៅគពលដ�លគលាករាៃ

ស�គស�ថា«ពពលឹងខ្នុំគពសកឃ្លាៃ»គលើសពបីកា�គពសកឃ្លាៃកា�អភ័យគទាស

គអណុសក៏ពរាថានា្ ង់រាៃ«ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចៃិងគស្ក្តបីអំណ�នៃ

ពួកប�ិសុទ្ធ»(គអណុស1:3)។គលាក្ ង់មាៃអា�េ្មណ៍សុភេង្គលដ�លរាៃេក

ពបីកា�គ្វើឲ្យខ្លួៃមាៃភាពសក្តិសេគ�ើេ្បី�ស់គៅជាេួយពពះអមាចាស់ៃិងេៃុស្ស�នទ

ដ�លសុ្�ិត។

3. �រូម្ ិចារណាសបើ�ិនអ្នក្រានអារម្មែ៍ែរូចគានាសៅនរឹងការសព�ក្ឃ្លន

ខាងវិញ្ញាែណែលសអែុ�បាន្ិ្ែ៌នា។ក្្ននុងតារាងននស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ក្្ននុងណផ្នក្ណែល�រស�រថ្«អវពីណែលខ្នុំពបាថ្នាចង់

បាន»�រូម�រស�រអំ្ ពីបែំងពបាថ្នាខាងវិញ្ញាែមួយចំនួនណែលអ្នក្សព�ក្ឃ្លនក្្ននុង

ជពីវិតរប�់អ្នក្។

បំណងពរាថានា�បស់គអណុសរាៃនាំគលាកឲ្យអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់គលាក

គ�ើយពបពពឹត្តគ�ើង។ក្ននុងគអណុស1:2សេូ�កគេើលគ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យដ�ល

គអណុសរាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីកិ ្្ចពបឹងដពបងដ�លគលាករាៃគ្វើ។សូេ

្ំណំ្ថាគអណុសេិៃរាៃពុះពា�ជាមួយនឹងពពះគទដតធៅ្ំធោះពពះគៅក្ននុង

កា�អ្ិសាឋាៃ។កា�ពុះពា�ដបបគៃះ�ួេមាៃៃូវកា�តសូ៊ខាងផ្ទូវ្ ិត្តៃិងខាងវិញ្ញាណ

គ�ើេ្បីបគ្ហាញពពះវ�បិតាសួគ៌ៃូវភាពគសាមាះពតង់នៃបំណងពរាថានាៃិង្ៃ្ៈ�បស់

គយើងក្ននុងកា�ដពប្ិត្តគ�ើយគ្វើកា�ផ្លាស់ប្តទូ�ៃូវអវបីដ�លចាំរា្់ក្ននុងជបីវិត�ស់គៅ�បស់

គយើង។ក្ននុងគអណុស1:4គអណុសរាៃកត់ពតាគស្ក្តបីពិសាតា�េួយ្ ំៃួៃដ�ល

ពិពណ៌នាពបីកា�ពុះពា��បស់គលាក។

4. �រូមអានសអែុ�1:4ស�ើយគរូ�ចំណាំសលើសរឿងទាំងឡាយណែល

សអែុ�បានសធវើសែើម្ពីបង្ហាញថ្សលាក្រានភា្សសាមរះពតង់សៅស្លសលាក្

្យាយមផ្តាច់បាបរប�់សលាក្។�រូមរាយ្ ពីអវពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញសៅខាងសពកាម«អវពី

ណែលសអែុ�បានសធវើ»ក្្ននុងតារាងននស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាគម្ពីររប�់អ្នក្។

ពាក្យការទូលអងវរ�៏ខ្លាំងក្ននុងគអណុស1:4មាៃៃ័យថាទូលសុំគោយបនាទាបខ្លួៃ

ៃិងមាៃបំណងពរាថានា�៏េ�ិមា។កា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គយើងអា្េិៃយូ��ូ្ជា

គអណុសរាៃគ្វើប៉ុដៃ្តកា�អ្ិសាឋាៃទាំងគនាះពតូវដតមាៃភាពគសាមាះពតង់។

5. ក្្ននុងតារាងននស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សៅ

ខាងសពកាម«អវពីណែលខ្នុំពតរូវសធវើ»�រូម�រស�រគំនិតរប�់អ្នក្អំ្ពីរសបៀបណែល

អ្នក្អាចបង្ហាញព្រះអរាចា�់នរូវភា្សសាមរះពតង់ណែលអ្នក្ទរូល�ំុ្ រជ័យខាងវិញ្ញាែរប�់

ពទង់។

6. កិ្ច្ចពបរឹងណពបងែ៏សសាមរះ�្ម័ពគនិងសសាមរះរប�់សអែុ�បាននាំមក្នរូវ្ រជ័យ

ែ៏ធំក្្ននុងជពីវិតរប�់សលាក្។�រូមអានសអែុ�1:5–8ស�ើយគរូ�ចំណាំអវពីណែល

សអែុ�បានរានបទ្ិសសាធន៍។�រូម�រស�រស�ចក្្តពីទាំងសនរះក្្ននុងណផ្នក្«អវពីណែល

សអែុ�បានរានបទ្ិសសាធន៍»ក្្ននុងតារាងននស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។សៅស្លអ្នក្អានខទពី5និង6�រូមក្ត់�រារល់្ ពីរសបៀបណែលសអែុ�បាន

ែរឹងថ្សលាក្ពតរូវបានអ្័យសទា�ឲ្យ។�ំស�ងណែលបាន្ ិ្ែ៌នាក្្ននុងខទពី5គឺជា

�ំស�ងណែលបានចរូលមក្ក្្ននុងគំនិតរប�់សអែុ�(�រូមសមើលសអែុ�1:10)។

គអណុស1:7–8បគពងៀៃថារៅរ្លរយើងអនុវ្រ្រ្ចក្តីជំរនឿរលើត្រះរយ្៊ូវ

តគតី្្រនារះអំរ្ើរាបរប្់រយើងត្រូវរានអភ័យរទា្រេើយរយើងអាចត្រូវរាន

្រ្គ្ររះ។បំណងពរាថានា�បស់គយើងគ�ើេ្បីគ្វើឲ្យល្អពបគសើ�គ�ើងកា�អ្ិសាឋាៃ

គសាមាះអស់ពបី្ ិត្តៃិងកិ្្ចពបឹងដពបង�បស់គយើងគ�ើេ្បីដពប្ិត្តគឺជាវិ្បីដ�លគយើងអា្

បគ្ហាញគស្ក្តបីជំគៃឿ�ល់ពពះគយស៊ូវពគបីស្។

ពបធាៃគ�ៀគ្ើ�គអសវអុជ�ូ�វនៃគណៈពបធាៃទបីេួយរាៃពៃ្យល់ពបី�គបៀបដ�ល

កំ�ុស�បស់គយើងអា្ពតូវរាៃលាងជពេះគ្ញគៅគពលគយើងអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿ

គលើពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងដពប្ិត្តពបីអំគពើរាប�បស់គយើង។

«គៅគពលគយើងរាៃដពប្ិត្តយា៉ាងពិតពរាក�គនាះពពះពគបីស្

ៃឹងយកគ្ញៃូវបៃ្នុកនៃកំ�ុសដ�លជាអគំពើរាប�បស់

គយើង។គយើងអា្�ឹងគោយខ្លួៃឯងថាគយើងពតវូរាៃ

អភ័យគទាសៃិងគ្វើឲ្យពជះសាអាត។ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃឹង

បញ្ជាក់កា�ណ៍គៃះ�ល់គយើងពទង់ជាអង្គដ�លគ្វើឲ្យ

ប�ិសុទ្ធ។ោមាៃទបីបនាទាល់ណ្គទៀតនៃកា�អភ័យគទាសអា្មាៃ

អំណ្្េ�ិមាជាងគៃះគនាះគទ។...

«[ពពះអមាចាស់]រាៃពបកាស្ ុះអ្នកណ្ដ�លដពប្ិត្តពបីអំគពើរាបទាំងឡាយ

�បស់ខ្លួៃអ្នកគនាះគ្មាះថារាៃអត់គទាសឲ្យគ�ើយគ�ើយគយើងជាពពះអមាចាស់

េិៃចាំពបីអំគពើរាបទាំងគនាះគទៀតគទ›(គ.ៃិងស.58:42)។

«សាតាំងៃឹងពយាយាេគ្វើឲ្យគយើងគជឿថាអំគពើរាប�បស់គយើងេិៃពតូវរាៃ

អភ័យគទាសឲ្យគ�ើយគោយសា�ធយើងអា្្ ងចាំអំគពើរាបទាំងគនាះ។សាតាំងជា

អ្នកកុ�កវាពយាយាេគ្វើឲ្យគយើងពសពិ្ពសពិលគ�ើយនាំគយើងឲ្យគ្ញពបីផ្ទូវនៃ

កា�ដពប្ិត្តៃិងកា�អភ័យគទាស។ពពះេិៃរាៃសៃយាថាធយើងៃឹងេិៃ្ ងចាំអំគពើ
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រាប�បស់គយើងគនាះគទ។កា�្ងចាំៃឹងជួយគយើងឲ្យគ្ៀសផុតពបីកា�គ្វើកំ�ុស

�ដ�លេ្តងគទៀត។ប៉ដុៃ្តគបើសិៃគយើងគៅដតពិតគ�ើយគសាមាះពតង់គនាះកា�្ ងចាំនៃ

អំគពើរាប�បស់គយើងៃឹងធាលាក់្ុះគៅគពលគនាះដ��។កា�ណ៍គៃះៃឹងកាលាយជាដផ្នក

េួយចាំរា្់នៃ�ំគណើ�កា�នៃកា�ជាសះគស្ើយៃិងនៃកា�ដញកគ្ញជាប�ិសុទ្ធ»

EnsignឬLiahonaដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព�័101)។

គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យអៃុវត្តតាេពាក្យសេ្តបី�បស់ពបធាៃអុជ�ូ�វសូេស្ជឹងគិត

សំណួ�តគៅគៃះ៖គតើគពលណ្ដ�លអ្នករាៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាពពះអមាចាស់រាៃ

អភ័យគទាស�ល់អគំពើរាប�បស់អ្នក។គតើអ្នករាៃ�ឹងថាអ្នកពតវូរាៃអភ័យគទាស

យា៉ាង�ូ្គេ្ត្?គតើអ្នករាៃមាៃអា�េ្មណ៍ពបីកា�អភ័យគទាស�បស់ពពះអមាចាស់្ ្មបីៗ

គៃះគទ?

7. បនាទាប់្ ពី�ញ្រឹងគិត�ំែួរខាងសលើ�រូមក្ត់ពតាក្្ននុងណផ្នក្«បទ្ិសសាធន៍

រប�់ខ្នុំ»ក្្ននុងតារាងននស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

បទ្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្្ ពីអារម្មែ៍ននការអ្័យសទា�។ឬអ្នក្អាច�រស�រអំ្ ពីអវពីណែល

អ្នក្�ង្ឃរឹមថ្នរឹងទទួលបានបទ្ិសសាធនស៍ៅស្លអ្នក្អនុវត្តស�ចក្្តពីជំសនឿសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

បអេុស1:9–27

មអណុសអធិស្ឋានសពរាប់ពួកស្សន៍នីន�្វនិងពួកស្សន៍មលេិននិង

មធ្វើកា�ជាេួយេនុស្សដន�ម�ៀតមដើេ្ីមសចក្ីសម្គ្ររះ�បស់ពួកមគ

គំៃូ�ស�ងវង់គៃះបគ្ហាញពបីកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គអណុស។គលាករាៃអ្ិសាឋាៃជា

�ំបូងសពមាប់ខ្លួៃឯងគ�ើយបនាទាប់េករាៃពពងបីកកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គលាកគោយ

ប្្ចទូលេៃុស្ស�នទគទៀតគៅក្ននុងកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់ខ្លួៃ។សូេអាៃគអណុស1:9–10

គ�ើយគូស្ ំណ្ំក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកៃូវេៃុស្សដ�លគអណុសរាៃអ្ិសាឋាៃ

ឲ្យជាគលើកទបីពបី�។សូេអាៃគអណុស1:11–14គ�ើយគូស្ ំណ្ំៃូវេៃុស្សដ�ល

គអណុសរាៃអ្ិសាឋាៃឲ្យជាគលើកទបីបបី។

8. �រូមស្្ើយតបសៅនរឹង�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖ណផ្អក្សៅសលើការ្ិ្ែ៌នារប�់សអែុ�អំ្ ពីបំែង

ពបាថ្នារប�់្ ួក្សា�ន៍សលមិនក្្ននុងសអែុ�1:14សតើរានអវពីណែលសធវើឲ្យអ្នក្ចាប់អារម្មែ៍

អំ្ពីការអធិសាឋានរប�់សលាក្�ពរាប់្ ួក្សគ?

គយើងគ�ៀៃពបីគ�ំូ�បស់គអណុសថារៅរ្លរយើងមាន្ ិរសាធន៍្ តី្ រជ័យទាំងឡាយ

ននែគ្វាយធួនននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រនារះរយើងនចឹង្ យាោ្ជួយ្ នុ្សេែន្ររ្រៀ្រឲ្យ

្រ្ួរលរានរ្ចក្តី្ រ្គ្ររះសែរ។គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យ្ ងចាំគស្ក្តបីពិតគៃះអ្នកអា្

ខ្លួនឯង

?

?

្ង់ស�គស�គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះទាំងអស់ឬដតេួយដផ្នកពបីពបធាៃ

ហាគវើ��បុលយូ�ឹៃគ្ើ�គៅដគេនៃពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖

«រាល់គពលដ�លគយើងមាៃបទពិគសា្ៃ៍ពបីព�ជ័យនៃ

�គ្វាយ្ួៃគៅក្ននុងជបីវិតគយើងគនាះគយើងេិៃអា្ទប់រាៃគទដត

គយើងមាៃក្តបីពពួយរា�េ្ភ្ ំគពាះសុខុមាលភាព�បស់បងប្អទូៃ�បស់

គយើង។...

«កា�្ ង្អនុលបគ្ហាញ�៏អសាចា�្យេួយនៃកា�ដពប្ិត្តគជឿ�បស់

េៃុស្សមានាក់គឺជាបំណងពរាថានាគ�ើេ្បីដ្កចាយ�ំណឹងល្អជាេួយអ្នក�នទគទៀត»

(The Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams[ឆ្នាំ

1997]ទំព�័248–49)។

សូេអាៃគអណុស1:19–20,26គ�ើយគូស្ ំណំ្ពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�ល

បគ្ហាញពបីភាពស្ម័ពគគសាមាះនៃបំណងពរាថានា�បស់គអណុសដ�លមាៃសពមាប់

ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វៃិងពួកសាសៃ៍គលេិៃបនាទាប់ពបីគលាករាៃអ្ិសាឋាៃសពមាប់

ពួកគគ។

សូេអាៃគអណុស1:27គ�ើយ�កគេើលភស្តនុតាងនៃគស្ក្តបីអំណ�ដ�លគអណុស

រាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍សពមាប់កិ្្ចពបឹងដពបង�បស់គលាកៃិងកា�បញ្ជាក់ពបីជបីវិត�៏

គៅអស់កល្ដ�លគលាករាៃទទួល។

9. សែើម្ពីជួយអ្នក្ឲ្យអនុវត្តអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនក្្ននុងសមសរៀនសនរះ�រូម

�សពមចចិត្តពបក្បសដាយការអធិសាឋាន្ ពីរសបៀបមួយឬសពចើនជាងសនារះណែល

អ្នក្អាចសធវើតាមគំររូរប�់សអែុ�។�រូមសពជើ�សរើ�ស�ចក្្តពីណ្្ងមួយខាងសពកាមសនរះ

ស�ើយ�រស�របំស្ញវាក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. ែរូចជាសអែុ�ណែរខ្នុំរានបំែងពបាថ្នាសែើម្ពីទទួលបានការផ្តាច់បាបរប�់ខ្នុំ។ខ្នុំ

នរឹងបង្ហាញែល់ព្រះអរាចា�់ថ្ខ្នុំរានភា្សសាមរះពតង់ក្្ននុងបែំងពបាថ្នាសនរះសដាយ...

ខ. ែរូចជាសអែុ�ណែរខ្នុំពបាថ្នាចង់ជួយ�រាជិក្ពគួសារនិងមិត្ត្ ក្្ដិខ្នុំឲ្យមក្រក្

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។មន�ុ្សរានាក្់ណែលខ្នុំនរឹង្ យាយមជួយគឺ(ស្មរះរប�់មន�ុ្ស

រានាក្់សនារះ)។ខ្នុំនរឹង្ យាយមជួយមន�ុ្សសនរះសដាយ...

គ. សលាក្សអែុ�បានអធិសាឋាន�ពរាប់្ ួក្សា�ន៍សលមិនណែលសគអាចចាត់ទុក្ថ្ជា

�ពតរូវរប�់សលាក្។ែរូចជាសអែុ�ណែរខ្នុំចង់បង្ហាញស�ចក្្តពីព�ឡាញ់ននព្រះអរាចា�់

ណែលរានែល់អ្នក្ទាំងឡាយណែលមិនរាន�ណាតានចិត្តល្អចសំោរះខ្នុំ។រសបៀបមួយណែលខ្នុំ

នរឹងសធវើគឺ...

សូេពយាយាេគ្វើឲ្យរាៃសគពេ្ៃូវអវបីដ�លអ្នករាៃស�គស�ក្ននុងគសៀវគៅកំណត់

គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។គៅគពលអ្នកអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿគលើ�គ្វាយ្ួៃ

នៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងដពប្ិត្តគនាះអ្នកអា្ទទួលរាៃបទពិគសា្ៃ៍នៃ

កា�អភ័យគទាសគស្ក្តបីអំណ�ៃិងមាៃបំណងពរាថានាកាៃ់ដតខាលាំងគ�ើងគ�ើេ្បីជួយ

�ល់េៃុស្ស�នទ។

10. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាមអណុស1ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

យ៉ារ៉ុម
បេតរុអ្ីសិក្សាគម្ីរបេះ?

សៅស្លអ្នក្�ិក្សាគម្ពីរយ៉ារ៉ុមសនារះអ្នក្នរឹងស�ើញថ្ព្រះរក្សាស�ចក្្តពី�នយារប�់ពទង់

សែើម ព្ីពបទាន្ រជ័យែល់អ្នក្ទាំងឡាយណែលសគារ្បទបញ្ញតិ្តរប�់ពទង់។អ្នក្ក្៏នរឹង

សរៀនផងណែរអំ្ ពីកិ្ច្ចពបរឹងណពបងរប�់ស�្តចសា�ន៍នពីន�វ្យាការីពគរូបសពងៀននិង�ង្ឃ

ទាំងឡាយសៅ�ម័យរប�់យ៉ារ៉ុមក្្ននុងការជួយពបជាជនឲ្យណពបចិត្តនិងសចៀ�ផុត្ ពី

ការបំផ្ិចបំផ្លញ។

បតើេរណារាេសរបសរគម្ីរបេះ?

យ៉ារ៉ុមជាក្រូនពបុ�រប�់សអែុ�បាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។យ៉ារ៉ុមបានរានវិញ្ញាែ

ននការ្ យាក្រែ៍និងវិវរែៈ—ែរូចជាឪ្ុក្—និងតារប�់សលាក្គឺយ៉ាក្ុបនិង

តាទួតរប�់សលាក្គឺលពីន�ណែរ(�រូមសមើលយ៉ារ៉ុម1:2)។សៅស្លសលាក្បានបញ្ចប់

កំ្ែត់ពតារប�់សលាក្សលាក្បានពបគល់ផ្ទាំងតរូចរប�់នពីន�វសៅក្រូនពបុ�រប�់សលាក្

គឺសអាមនែ។

បតើបៅប្លណាេិងបៅក្ដេលងណាដែលគម្ីរបេះ្តូវរាេ
សរបសរបេើង?

គម្ពីរយ៉ារ៉ុមពគប់ែែតាប់�ម័យកាលពបរាែជា59ឆ្នាំចាប់្ពីពបរាែជាឆ្នាំ

420មុន.គ.�.សៅឆ្នាំ361មុន.គ.�.(�រូមសមើលសអែុ�1:25;យ៉ារ៉ុម1:13)។គម្ពីរ

សនរះពតរូវបាន�រស�រសៅណែនែពីនពីន�វ។

បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

សអាមនែ
បេតរុអ្ីសិក្សាគម្ីរបេះ?

តាមរយៈការ�ិក្សារប�់អ្នក្្ ពីគម្ពីរសអាមនែសនារះអ្នក្នរឹងសរៀនថ្ព្រះអរាចា�់បាន

ការោរ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វណែល�ុចរិតស�ើយែរឹក្នាំ្ ួក្សគឲ្យសៅកាន់ណែនែពីសារា៉�ិមឡា

(�រូមសមើលសអាមនែ1:7,12–13)។គម្ពីរសអាមនែក៏្សរៀបរាប់្ ពីពក្មុែនទសទៀត—

្ួក្សា�ន៍មរូសលក្(ឬពបជាជនសារា៉�ិមឡា)និង្ួក្សា�ន៍យ៉ាសរឌណែល

ព្រះអរាចា�់បានែរឹក្នាំសៅកាន់ណែនែពី�នយា។

បតើេរណារាេសរបសរគម្ីរបេះ?

គម្ពីរសអាមនែពតរូវបាន�រស�រសដាយបុរ�ពបាំនាក់្សផ្សងគានា៖សអាមនែអរ័ា៉ារ៉ុន

សក្មពី�អ័ប៊ីណាែុមនិងអារា៉ាសលក្។សអាមនែគឺជាក្រូនពបុ�រប�់យ៉ារ៉ុមនិង

ជាសៅទួតពបុ�រប�់លពីន�និងសារា៉យ។សអាមនែបាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីខ្លួនសលាក្

ផ្ទាល់ថ្ជា«មនុ�្សទុច្ចរិត»«ណែល្ុំបានកាន់តាម...ព្រះបញ្ញតិ្តទាំងឡាយ

ននព្រះអរាចា�់»សអាមនែ1:2)។អ័រា៉ារ៉ុន(ក្រូនពបុ�រប�់សអាមនែ)សក្មពី�

(ប្អដូនពបុ�រប�់អរ័ា៉ារ៉ុន)និងអ័ប៊ីណាែុម(ក្រូនពបុ�រប�់សក្មពី�)្ួក្សលាក្រានាក្់ៗ

បាន�រស�របញ្ចដូលបណនថែមខ្ពីៗក្្ននុងគម្ពីរសនរះ។អារា៉ាសលនក្ជាក្រូនពបុ�រប�់អ័ប៊ីណាែុម

បាន�រស�រក្្ននុងគម្ពីរសអាមនែបានសពចើនបំផុតស�ើយជាមនុ�្សចុងសពកាយណែលបាន

�រស�រក្្ននុងផ្ទាំងតរូចរប�់នពីន�វ។សលាក្បានពបគល់ផ្ទាំងសនរះសៅឲ្យស�្តចសបនយ៉ាមពីន។

បតើបៅប្លណាបេើយបៅក្ដេលងណាដែលគម្ីរបេះ្តូវរាេ

សរបសរបេើង?

អ្នក្និ្ន្សផ្សងៗននគម្ពីរសអាមនែបាន�រស�រសៅស្លណាមួយរវាងឆ្នាំ361មុន.គ.�.

និងឆ្នាំ130មុន.គ.�.អ្នក្និ្ ន្បួននាក្់ែំបរូងបាន�រស�រស្លសៅណែនែពី

នពីន�វ។អារា៉ាសលនក្បានសធវើក្ំែតព់តារប�់សលាក្សៅណែនែពីសារា៉�ិមឡា។

បមបរៀេទី10៖ទី4

យ៉ារ៉ុមនិងសអាមនែ
បសចក្្ីបផ្ើម

គេ្បី�យា៉ា�៉ុេៃិងគអាេនណមាៃៃូវកា�ស�គស�្ ុងគពកាយដ�លគ្ញពបីផ្ទាំងតូ្ 

នៃៃបីន�វ។យា៉ា�៉ុេរាៃទទួលផ្ទាំងពបីគអណុសជាឪពុក�បស់គលាកៃិងរាៃ

កត់ពតាកា�តសូ៊ៃិងព�ជ័យ�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វអស់�យៈគពលពបមាណ

ជា60ឆ្នាំ។បនាទាប់េកគលាករាៃពបគល់ផ្ទាំងគៃះគៅឲ្យកូៃពបុស�បស់គលាក

គឺគអាេនណ។គេ្បី�គអាេនណមាៃកា�ស�គស�ទាំងឡាយ�បស់អ្នកដ្�កសា

កំណតព់តាសាសៃ៍ៃបីន�វពរាំនាក់គផ្សងៗពបីោនាៃិងពគប�ណតាប់អស់�យៈគពល

ពបមាណជា230ឆ្នាំ។

យ៉ារ៉រុម1:1–15;បអាមថេ1:5–7

យ៉ា�៉ុេពិពណ៌ោពី�មបៀបនដលពួកស្សន៍នីន�្វ�ីកចមពេើនម�ើងមៅមពល

ពួកមគ�កសាប�បញ្ញតិ្ទាុំងឡាយននពពរះអរាចាស់

គ�ើេ្បីគ�ៀប្ំកា�សិកសាគោលកា�ណ៍�៏សំខាៃ់ដ�លរាៃបគពងៀៃក្ននុងយា៉ា�៉ុេៃិង

គអាេនណសូេអាៃបទពិគសា្ៃ៍តគៅគៃះដ�លរាៃដ្កចាយគោយពបធាៃ

គ�ៀគ្ើ�គអសវអុជ�ូ�វនៃគណៈពបធាៃទបីេួយ៖

«ខ្នុំ្ ងចាំពបីគពលខ្នុំកំពុងគ�ៀប្ំទទួលកា�បំពាក់បំប៉ៃជាអ្នកគបើកប�យៃ្តគហាះ

្េបាំងមានាក់។គយើងរាៃ្ ំណ្យគពលយា៉ាងគព្ើៃក្ននុងកា�បំពាក់ប៉ៃដផ្នកគយាធា

�ំបូងក្ននុងកា��វឹកហាត់សេខាងកាយសេ្ទា។ខ្នុំគៅដតេិៃទាៃ់�ឹង្ បាស់ពរាក�

ពបីេូលគ�តុដ�លកា��ត់ហាត់ជាគព ើ្ៃពតូវរាៃចាត់ទុកថាជាដផ្នកគ�ៀប្ំ�៏សំខាៃ់នៃ

កា�កាលាយខ្លួៃជាអ្នកគបើកប�យៃ្តគហាះមានាក់គសាះ។គទាះយា៉ាងណ្ក៏គោយគយើង

រាៃ�ត់គ�ើយគយើងរាៃ�ត់គ�ើយៃិងរាៃ�ត់ដ្េគទៀត។

«ខណៈគពលខ្នុំកំពុង�ត់ខ្នុំរាៃចាប់គផ្តើេអគង្កតគ�ើញអវបីេួយដ�ល�ំខាៃ្ ិត្តខ្នុំ

យា៉ាងពរាក�ណ្ស់។ជាញឹកញាប់បុ�សទាំងឡាយរាៃ�ត់�ួសគៅជាបុ�ស

ដ�លជក់រា�ីផឹកពសាៃិងពបពពឹត្តពគប់គ�ឿងទាំងឡាយដ�លផ្នុយពបី�ំណឹងល្អៃិង

ជាពិគសគសផ្នុយពបី្ បាប់ពាក្យគតិបណ្ឌិត។

«ខ្នុំ្ ងចាំពបីកា�គិតថា‹គិតេួយគភ្តសិៃ!គតើេិៃដេៃខ្នុំពតវូ�តគ់ៅគោយឥត

គៃឿយ�ត់គទឬអបី?›ប៉ុដៃ្តខ្នុំម្នកា�គៃឿយ�ត់គ�ើយខ្នុំ�ត់យឺតជាងេៃុស្ស

ដ�លេិៃគ្វើតាេ្ បាប់ពាក្យគតិបណ្ឌិតគសាះ។ខ្នុំសា�ភាពថាវា�ំខាៃ�ល់្ ិត្ត

ខ្នុំពិតដេៃគៅគពលគនាះ។ខ្នុំរាៃសួ�ខ្លួៃឯងថាគតើគស្ក្តបីសៃយាជាកា�ពិតឬ

ក៏េិៃពិត»(«Continue in Patience»EnsignឬLiahonaដខឧសភាឆ្នាំ

2010ទំព័�58)។

គតើអ្នកធាលាប់្ ងៃល់គទថាគបើឬគោយ�គបៀបណ្គៅដ�លពពះអមាចាស់ៃឹងបគំពញ

គស្ក្តបីសៃយា�បស់ពទង់គ�ើេ្បីពបទាៃព��ល់អ្នកគោយសា�ដតកា��កសាបទប្្ញតិ្ត

�បស់ពទង់?

ពយាកា�ីយា៉ា�ុ៉េដ�លជាកៃូពបុស�បស់គអណុសរាៃពៃ្យល់ពបី�គបៀបដ�លគស្ក្តបី

សៃយា�៏ជាក់លាក់�បស់ពពះអមាចាស់្ ំគពាះ�ូៃតាគលាកពតវូរាៃបញ្ជាក់ឬពតូវរាៃ

បគ្ហាញថាជាកា�ពិត។សូេអាៃយា៉ា�ុ៉េ1:9គ�ើយគូស្ ំណ្ំគស្ក្តបីសៃយាដ�ល

ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាក់�ល់ពបជាជៃ។
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សូេអាៃគអាេនណ1:14–19គ�ើយ�កគេើលភាពពសគ�ៀងោនាៃិងភាពខុសោនា

�វាងពួកសាសៃ៍ៃបីន�វៃិងពបជាជៃដ�លពួកគគរាៃ�កគ�ើញក្ននុងដ�ៃ�បី

សារា៉�ិេឡា។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើការគាមនព្រះគម្ពីរបានប៉រះោល់សលើពបជាជនសារា៉�ិមឡាយ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើការែរឹងសរឿងសនរះអាចជួយអ្នក្ឲ្យរានអែំរគុែកាន់ណតខាលំងសលើព្រះគម្ពីរនិង

កាន់ណតឧ�សា�៍្ យាយមក្្ននុងការ�ិក្សាព្រះគម្គពីរយ៉ាងែរូចសម្តចណែរ?

គេ្បី�គអាេនណក៏ដណនាំៃូវេៃុស្សពបី�ពកុេគផ្សងគទៀតដ�លអ្នកៃឹងសិកសាក្ននុង

ពពះគេ្បី�េ�េៃគៅគពលគពកាយ។គ�ើេ្បីសារល់េៃុស្សេួយពកុេនៃពកុេទាំងគៃះ

សូេអាៃគអាេនណ1:20–22គ�ើយស�គស�ពាក្យពួកសាសន៍ោ៉ាធរឌក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នកដក្�ៃឹងខគេ្បី�ទាំងគនាះ។កូ�ីអាៃទុេគេើ�គឺជាេៃុស្សមានាក់ក្ននុង្ ំគណ្េ

អ្នកដ�លគៅ�ស់រាៃមាៃជបីវិតពបី�នាក់្ ុងគពកាយគគនៃពបជាជាតិសាសៃ៍យា៉ាគ��

1. យ៉ារ៉ុមបានបង្ហាញថ្បៅប្លបយើងបោរ្រទរញ្ញតិ្ថេ្្ះបនាះបយើង

េឹងចប្មើេបេើង។សែើម ព្ីស�ើញ្ ពីគំររូននស�ចក្្តពី្ ិតសនរះ�រូម�ិក្សាខគម្ពីរសយង

ខាងសពកាមស�ើយស្្ើយ�ំែួរណែលរានអមមក្ជាមួយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្.យ៉ារ៉ុម1:4–5,8។សតើរានគំររូអវពីខ្រះ�្តពី្ ពីរសបៀបណែល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានសគារ្

ពបតិបត្តិនិងរសបៀបណែល្ ួក្សគបានទទួល្ រជ័យ?

ខ.យ៉ារ៉ុម1:7,10–12។សតើ្ យាការីនិងអ្នក្ែរឹក្នាំែនទសទៀតរានតួនាទពីអវពីក្្ននុង

ការជួយ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វឲ្យសគារ្ពបតិបត្តិនិងរីក្ចសពមើនស�ើង?

គ. សអាមនែ1:5–7។សតើស�ចក្្តពី�នយារប�់ព្រះពតរូវបានបញ្ជាក្់សៅស្លខាង

មុខតាមរសបៀបខ�ុគានាយ៉ាងែរូចសម្តច?

សូេអាៃអវបីដ�លពបធាៃអុជ�ូ�វរាៃបគពងៀៃៃិងដ្្ង

ទបីបនាទាល់អំពបីបទពិគសា្ៃ៍�បស់គលាកអំពបី្ េងៃល់ថាគបើ

ពពះអមាចាស់ៃឹងបញ្ជាក់គស្ក្តបីសៃយាដ�លរាៃពបទាៃឲ្យក្ននុង

្បាប់ពាក្យគតិបណ្ឌិតដ��ឬគទគនាះ៖«្គេ្ើយេិៃរាៃេក

ភាលាេៗគនាះគទ។ប៉ុដៃ្តគៅទបីបំផុតខ្នុំរាៃគ�ៀៃថាគស្ក្តបីសៃយា

នៃពពះេិៃដតងដតពតូវរាៃបំគពញឆ្ប់��័ស�ូ្ឬតាេ�គបៀប

ដ�លគយើង�ំពឹងទុកគនាះគទគស្ក្តបីសៃយាទាំងគនាះេកពសបគៅតាេគពលគវលា

�បស់ពទង់ៃិងេគ្យារាយ�បស់ពទង់។ជាគព ើ្ៃឆ្នាំគពកាយេកខ្នុំអា្គ�ើញ

ភស្តនុតាង�៏្ បាស់លាស់នៃព�ជ័យខាងសា្់្េដ�លមាៃេក�ល់អ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លគោ�ព្ បាប់ពាក្យគតិបណ្ឌិត—ដ�លបដៃ្ថេគលើព�ជ័យខាង

វិញ្ញាណដ�លេកភាលាេៗេកពបីកា�គោ�ពពបតិបត្តិ�ល់ពកិត្យវៃិ័យណ្េួយនៃ

ពពះ។្ំគពាះកា�គិតៃូវអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើងគៃះខ្នុំ�ឹងយា៉ាងពរា�កថាធស្ក្តី

សនយានន្ ពះអម្ចាស់ធបើធទាះជា្បតហលជាមិនតតងតតធកើតធ�ើងភាលាមៗក៏តតងតត

ធៅ្ បាស់ោស់»(«Continue in Patience»ទំព័�58បដៃ្ថេជាអក្ស�

គពទត)។

2. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ិ្ែ៌នា្ ពី

បទ្ិសសាធន៍មួយសៅស្លព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រឬសធវើឲ្យអ្នក្រីក្ចសពមើន

ស�ើងតាមរយៈការរក្សាបទបញ្ញតិ្តរប�់ពទង់។តាមរយៈបទ្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្សតើអ្នក្

អាចណ្្ងទពីបនាទាល់អវពី្ ពីព្រះអរាចា�់និងស�ចក្្តពី�នយារប�់ពទង់?

បអាមថេ1:1–30

អ្កន្�កសាកុំណតព់តាបានម�ៀបរាប់ពីពបវត្ិពួកស្សន៍ននី�្វ

ពូជពង្ស�បស់យា៉ា�៉ុេរាៃស�គស�គេ្បី�គអាេនណដ�លពគប់�ណតាប់�យៈគពល

ពបមាណជា230ឆ្នាំ។សូេគូស្ ំណ្ំគ្មាះនៃប�ុសគផ្សងៗដ�លរាៃដ្�កសា

ផ្ទាំងតូ្បនាទាប់ពបីយា៉ា�៉ុេ។អ្នកអា្ដសវង�កគ្មាះទាំងគៃះក្ននុងគអាេនណ1:1,4,9,

10,12ៃិង25។

គេ្បី�គអាេនណពិពណ៌នាពបីពពឹត្តិកា�ណ៍សំខាៃ់ៗេួយ្ ំៃួៃពបីពបវត្តិសាសៃ៍ក្ននុង

ពពះគេ្បី�េ�េៃ។អ្នកអា្្ ងចាំថាគៅសេ័យ�បស់ៃបីន�វពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃ

ចាកគ្ញពបីពួកសាសៃ៍គលេិៃគ�ើយតាំងទបីលំគៅកដៃង្េួយដ�លពួកគគគៅ

ថាដ�ៃ�បីៃបីន�វ។កា�ផ្លាស់ទបីលំគៅគៃះពតូវរាៃបគ្ហាញគៅគលើដផៃទបីគោយសញ្ញា

ពពួញពបីដ�ៃ�បីតាំងទបីលំគៅ�ំបូងគៅដ�ៃ�បីៃបីន�វ។

សូេអាៃគអាេនណ1:12–13គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃេក

�ស់គៅក្ននុងដ�ៃ�បីសារា៉�ិេឡា។អ្នកអា្្ ង់គូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាទាំងឡាយ

ណ្ក្ននុងខគេ្បី�ទាំងគៃះដ�លបគ្ហាញពបីពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃគ្វើ�ំគណើ�តាេ�យៈ

កា�ដណនាំៃិងពពះគ្សាតានៃពពះអមាចាស់។គៅគលើដផៃទបីសញ្ញាពពួញពបីដ�ៃ�បី

ៃបីន�វគៅដ�ៃ�បីសារា៉�ិេឡាតំណ្ងឲ្យកា�ផ្លាស់ទបីលំគៅគៃះ។

បសចកី្្សបងខេរថេការផ្លាស់ទី

លបំៅររស់សាសេ៍េីថេ្

ដែេែីដែលរំផលិចរំផ្លាញ
(ក្ណនង្ណែល្ ្អរឹងរប�់សា�ន៍យ៉ាសរឌបាន

«រាយសៅសលើណែនែពីសៅទ�ិខាងសជើង»[សអាមនែ

1:22])

ដែេែីសារ៉ាេិមឡា
(ក្ណនង្ណែល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានសាមគ្គពី

គានាជាមួយ្ ួក្សា�ន៍មរូសលក្)

ដែេែីេីថេ្
(រាតុ្ រូមិរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបនាទាប់្ពី

្ួក្សគផ្តាច់ខ្លួនសចញ្ពី្ ួក្សា�ន៍សលមិន)

ដែេែីតាំងទីលំបៅែំរូង
(ក្ណនង្ណែលពក្ុមរប�់លពីន�បានតាំងទពីលសំៅែំបរូងសគអ្នក្

រ�់សៅែំបរូងសគរប�់្ ួក្សា�ន៍សលមិន)

សមរុ្ទខាងលិច

បរាជ័យក្្ននុងការ្យាយម

ពត�ប់សៅកាន់ណែនែពី

នពីន�វវិញ

ការ្យាយមសលើក្ទពី្ ពីរ

សពកាមការែរឹក្នាំសដាយ

�៊ីនិ្ វសៅកាន់ណែនែពី

នពីន�វ
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េៃុស្សមានាក់គផ្សងគទៀតគឺជាពយាកា�ីគអគ ើ្�។អ្នកៃឹងគ�ៀៃអំពបីពួកសាសៃ៍យា៉ាគ��ក្ននុង

កា�សិកសា�បស់អ្នកពបីគេ្បី�គអគ ើ្�។

គ�ើេ្បីគ�ៀៃអំពបីពកុេេៃុស្ស្ ុងគពកាយដ�លរាៃពិពណ៌នាក្ននុងគអាេនណសូេគូស

សញ្ញាពពញួគៅគលើដផៃទបីដ�លគឆ្ពាះពបីដ�ៃ�បីសារា៉�ិេឡាគៅជិត�ល់ដ�ៃ�បីៃបីន�វ

គ�ើយបនាទាប់េកពត�ប់គៅសារា៉�ិេឡាវិញគ�ើយគូសសញ្ញាពពួញពបីដ�ៃ�បី

សារា៉�ិេឡាគឆ្ពាះគៅ��ូត�ល់ដ�ៃ�បីៃបីន�វវិញ។សញ្ញាពពួញទាំងគៃះតំណ្ង

ឲ្យកា�ផ្លាស់ទបីលំគៅនៃពបជាជៃស៊ីៃិពវដ�លគពាលសំគៅ�ល់គៅក្ននុងគអាេនណ

1:27–30។(អ្នកអា្្ ង់ស�គស�«ពបជាជៃស៊ីៃិពវ»ដក្�ខគេ្បី�ទាំងគៃះ)។អ្នក

ៃឹងគ�ៀៃអំពបីពកុេគៃះគៅគពលអ្នកសិកសាគេ្បី�េ៉ូសាយ។

ពពះគេ្បី�េ�េៃេិៃរាៃអះអាងថាជាកំណតព់តាេួយ�បស់ពបជាជៃទាំងអស់ដ�ល

រាៃតាំងទបីលំគៅក្ននុងទវបីបអាគេ�ិកគនាះគទ។គព្ពបីពួកសាសៃ៍យា៉ាគ��ពបជាជៃ

សារា៉�ិេឡាៃិងពូជពង្សលបីន�ក៏មាៃេៃុស្ស�នទគទៀតដ�លរាៃេកកាៃ់ទវបីប

អាគេ�ិកផងដ��។ពបធាៃអាៃ្ូៃបី�បុលយូអាយវិៃស៍នៃគណៈពបធាៃទបីេួយ

រាៃដ្្ងគៅដខគេសាឆ្នាំ1929ក្ននុងសៃ្និសបីទទូគៅថា៖«ពពះគេ្បី�េ�េៃ...

េិៃពរាប់គយើងថាោមាៃេៃុស្សណ្មានាក់គៅទបីគៃះពបីេុៃ[ពបជាជៃនៃពពះគេ្បី�

េ�េៃ]គនាះគទ។ពពះគេ្បី�េ�េៃេិៃពរាប់គយើងថាេៃុស្សេិៃរាៃេកតាេ

គពកាយគនាះ»(in Conference Reportដខគេសាឆ្នាំ1929ទំព័�15)។

សូេកត់សមារល់ក្ននុងគអាេនណ1:23–24ថាដផ្នក្ ុងគពកាយនៃគេ្បី�គៃះពតវូ

រាៃស�គស�គោយអាមា៉ាគលនក។គលាករាៃ�សគ់ៅអំ�នុងសេ័យគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃបនាទាប់ពបីកា�ផ្លាស់ទបីលំគៅ�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគៅកាៃ់ដ�ៃ�បី

សារា៉�ិេឡា។សូេអាៃគអាេនណ1:25–26គ�ើយគូស្ ំណ្ំកា�អគ្ជើញេួយ

ដ�លអាមា៉ាគលនករាៃអគ្ជើញបបី�ង។

សូេកត់សមារល់ថាកា�អគ្ជើញ

ៃបីេួយៗនៃកា�អគ្ជើញទាំងបបីគៃះក្ននុង

កា�េក�កពពះពគបីស្គៅក្ននុងគអាេនណ

1:25–26ពតវូរាៃបៃ្តតាេគពកាយគោយ

ពាក្យធហើយពពេទាំងកា�ដណនាំ

ជាក់លាក់ដ�លជួយគយើងឲ្យ�ឹងពបី�គបៀប

េក�កពពះពគបីស្។សូេគេើលគអាេនណ

1:25–26េ្ងគទៀតគ�ើយគូស្ ំណំ្អវបី

ដ�លអាមា៉ាគលនករាៃគលើកទឹក្ិត្តពួក

គយើងឲ្យគ្វើគ�ើេ្បីេក�កពពះពគបីស្។

អ្នកគួ�ដតរាៃ�កគ�ើញៃូវ�ំបូនាមាៃ

ខាងគពកាេគៃះពបី�គបៀបគ�ើេ្បីេក�ក

ពពះពគបីស្៖

• គជឿ

• ទទួលទាៃៃូវគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់ពទង់(ទទួលព�ជ័យនៃ�គ្វាយ្ួៃ)

• ថាវាយពពលឹងអ្នកទាំងេូល�ល់ពទង់(ថាវាយ្ ិត្តបំណងពរាថានាៃិង

កិ្្ចពបឹងដពបងអស់ពបីសេត្ថភាព�បស់អ្នក—គោយេិៃទុកអវបីគ�ើយ)។

• តេអាហា�ៃិងអ្ិសាឋាៃ

• កាៃ់ខាជាប់�រាប�ល់្ ុងបំផុត

អាមា៉ាគលនករាៃផ្តល់គស្ក្តបីសៃយាេួយគៅ្ ុងប ្្ចប់នៃគអាេនណ1:26គៅ

កាៃ់អ្នកទាំងឡាយដ�លគ្វើតាេពាក្យទនូាមាៃគៃះ។សូេដសវង�កគស្ក្តបីសៃយា

គនាះគ�ើយបំគពញគោលកា�ណ៍តគៅគៃះ៖របើ្ិនរយើង្ ករកត្រះតគតី្្

រេើយកាន់ខាជាប់ែរាបែល់ចុងបំផុ្ររនារះរយើង 

 ។

4. �រូមសពជើ�សរើ�ឃ្លមួយននឃ្លទាំងឡាយក្្ននុងោក្្យទរូនាមន្ ពីរសបៀបសែើម ព្ី

មក្រក្ព្រះពគពី�្ណែលរានរាយសៅខាងសលើសនរះស�ើយ�រស�រឬែក្ព�ង់

ចរូលសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវការនិយយរយៈស្ល

មួយសៅ្ពីរនាទពីណែល្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណែលសយើងអាចមក្រក្ព្រះពគពី�្តាមរយៈការអនុវត្ត

សគាលការែ៍សនរះ។

ឧទា�រែ៍អ្នក្អាច�រស�រការនយិយរប�់អ្នក្្ ពីរសបៀបណែលការតមអាហារនិង

ការអធិសាឋានអាចជួយសយើងឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្។ការនយិយរប�់អ្នក្អាចរានរួមរាន

(1)ការអានសអាមនែ1:25–26ស�ើយ្ ន្យល់ជាោក្្យផ្ទាល់រប�់អ្នក្នរូវឃ្លណែល

អ្នក្សពជើ�សរើ�(2)ខគម្ពីរបណនថែមសទៀតណែលបញ្ជាក្់ឬបណនថែមអតថែន័យែល់ឃ្លសនរះ

(3)បទ្ិសសាធន៍មួយ្ ពីជពីវិតរប�់អ្នក្ឬ្ពីជពីវិតរប�់អ្នក្ណារានាក្់ណែលអ្នក្ែរឹងថ្

បង្ហាញគំររូមួយននឃ្លសនរះនិង(4)គំនិតអារម្មែ៍និង�ក្ខេពីភា្រប�់អ្នក្។

ពគបូគពងៀៃ�បស់អ្នកអា្សុំអ្នកឲ្យដ្កចាយកា�ៃិយាយ�បស់អ្នកគៅគពលគពកាយ

គទៀតដ�លអ្នកជួបោនា។អ្នកក៏អា្្ ង់ដ្កចាយកា�ៃិយាយ�បស់អ្នកក្ននុងរាពតបីជួបជុំ

ពកុេពគសួា�ឬក្ននុងកេ្មវិ្បីេួយ្ ំៃួៃគទៀត។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាយ៉ា�៉ុេ–មអាេនណម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

អ្នក្ទាំងឡាយណែលបាន�រស�រ

ព្រះគម្ពីរជាញរឹក្ញាប់បានគរូ�

បញ្ជាក់្្ ពីស�ចក្្តពី្ ិតែ៏�ំខាន់តាមរយៈ

ការនយិយស�ើងវិញ។សៅស្លអ្នក្

រក្ស�ើញោក្្យឃ្លនិងគំនិតែណែលៗ

�រូម្ យាយមយល់្ ពីមរូលស�តុណែល

ោក្្យទាំងសនារះពតរូវបានគរូ�បញ្ជាក្់និង

អវពីណែលព្រះអរាចា�់នរឹងឲ្យអ្នក្សរៀន្ ពី

ោក្្យទាំងសនារះ។

�ូមរកសមើលពាក្យឃ្លានិង

គំនិតែដែលៗកនេចងព្រះគម្ពីរ
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ោក្្យ�ម្តពីននមរមន
បេតរុអ្ីសិក្សាគម្ីរបេះ?

តាមរយៈការ�ិក្សាោក្្យ�ម្តពីមរមនអ្នក្អាចបសងកើនស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់អ្នក្ថ្

«ព្រះអរាចា�់ពទង់ពជាបនរូវពគប់ការែ៍ទាំងអ�់»(ោក្្យ�ម្តពីននមរមន1:7)ស�ើយថ្

ពទង់ែរឹក្នំាអ្នក្បសពមើរប�់ពទង់ឲ្យ�សពមចសគាលបែំងទាំងឡាយរប�់ពទង់។សដាយ

ជាែំសែើរសរឿងពបវត្តិសាព�្តមួយសនារះគម្ពីរសនរះគឺជាតែំរភាជាប់រវាងផ្ទាំងតរូចនននពីន�វ

(នពីន�វទពី1–សអាមនែនិងស�ចក្្តពី�សងខេបរប�់មរមន្ ពីផ្ទាំងធំនននពីន�វ(ម៉រូសាយ–

នពីន�វទពី4)។ោក្្យ�ម្តពីននមរមនអាចជួយអ្នក្យល់កាន់ណតពបស�ើរថ្សតើបញ្ពីមួយណា

ណែលមរមនបាន�សងខេបសៅស្លសលាក្ចងពក្ងព្រះគម្ពីរមរមន។គម្ពីរសនរះក៏្ណែនាំអ្នក្

សៅកាន់ស�ចក្្តពីជសំនឿនិងសានានែទាំងឡាយរប�់ស�្តចសបនយ៉ាមពីនផងណែរ។

បតើេរណារាេសរបសរគម្ីរបេះ?

មរមនបាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។សលាក្គឺជា្ យាការីរានាក់្ជាអ្នក្ណ្រក្សាបញ្ពីនិងជា

អ្នក្�សងខេបស�ើយនិងជាអ្នក្ចងពក្ងព្រះគម្ពីរមរមនបានសពចើនបំផុត។ព្រះគម្ពីរមរមន

ពតរូវបានសៅតាមស្មរះរប�់សលាក្។សលាក្ក៏្ជាសមបញ្ជាការសា�ន៏នពីន�វរានាក់្និងជា

ឪ្ុក្ែ៏�ុចរិតរានាក្់។្យាការីមរ៉រូនែគឺជាក្រូនពបុ�រប�់សលាក្។

បតើបៅប្លណាបេើយបៅក្ដេលងណាដែលគម្ីរបេះ្តវូរាេ

សរបសរបេើង?

សលាក្មរមនបាន�រស�រគម្ពីរសនរះពបណ�លឆ្នាំ385គ.�.បនាទាប់្ ពី«បានស�ើញែល់

ការបំផ្ិចបំផ្លញស�្ើរណតទាំងអ�់ននពបជាជន[រប�់សលាក្]គឺសា�ន៍នពីន�វ»(ោក្្យ

ននមរមន1:1)។មរមនមិនបានក្ត់ពតាក្ណន្ងណែលសលាក្សៅសនារះសទសៅស្លណែល

សលាក្បាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។

បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

ម៉រូសាយ
បេតរុអ្ីសិក្សាគម្ីរបេះ?

ក្្ននុងការ�ិក្សារប�់អ្នក្អំ្ ពីគម្ពីរម៉រូសាយអ្នក្នរឹងអានទពីបនាទាល់ែ៏រានអំណាចនន

សប�ក្ក្ម្មរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។អ្នក្ក៏្នរឹងសរៀនអំ្ ពីមនុ�្សណែលព្រះអរាចា�់រំសដារះ

សចញ្ពីស�វក្ភា្ននអសំ្ើបាបឬ្ពីការគាប�ងកត់ខាងរាងកាយ។សលើ�្ ពីសនរះសទៀត

អ្នក្នរឹងសរៀន្ ពីរសបៀបណែលកិ្ច្ចពបរឹងណពបង�ុចរិតននបុគ្គលរានាក្់ៗែរូចជាស�្តចសបនយ៉ាមពីន

អ័ប៊ីណានែនិងអាលរា៉ាបាននាំមក្នរូវ្ រជ័យែ៏សពចើនម�ិរាែល់មន�ុ្សែនទ។ណត

ផ្នុយសទាវិញអ្នក្នរឹងស�ើញ្ ពីរសបៀបណែលជសពមើ�មិនល្អរប�់បុគ្គលរានាក់្ៗែរូចជា�៊ីនិ្វ

និងក្រូនពបុ�រប�់សលាក្គឺស�្តចែូសអបាននាំមក្នរូវលទ្ផលអវិជ្រានែល់ខ្លួន

្ួក្សគនិងពបជាជនរប�់្ ួក្សគ។

បតើេរណារាេសរបសរគម្ីរបេះ?

មរមនបានចងពក្ងនិងបាន�សងខេបបញ្ពីទាំងឡាយរប�់អ្នក្�រស�រែនទមួយចំនួន

សទៀតសែើសម្ើបសងកើតគម្ពីរម៉រូសាយ។គម្ពីរសនរះរានស្មរះថ្ម៉រូសាយណែលជាក្រូនពបុ�

រប�់ស�្តចសបនយ៉ាមពីន។ម៉រូសាយជា្ យាការីអ្នក្សមើល្ ុតអ្នក្ទទួលវិវរែៈនិងជា

ស�្តចរានាក្់ណែលពគប់ពគងក្្ននុងណែនែពីសារា៉�ិមឡាចាប់្ ពីពបរាែជាឆ្នាំ124សៅឆ្នាំ

91មុន.គ.�.។សលាក្ពតរូវបានដាក្់ស្មរះតាមតារប�់សលាក្គឺម៉រូសាយណែលជាស�្តច

រានាក់្ក្្ននុងណែនែពីសារា៉�ិមឡាផងណែរ(�រូមសមើលសអាមនែ1:12–13,19)។

មរមនបានែក្ព�ង់សចញ្ពីបញ្ពីជាសពចើនសែើម្ពីចងពក្ងគម្ពីរម៉រូសាយ។សលាក្បាន�សងខេប

និងែក្ព�ង់្ ពីបញ្ពីណែលណ្រក្សាសដាយម៉រូសាយសៅសលើផ្ទាំងធំនននពីន�វណែលសរៀបរាប់

្ិសាតារ្ ពីពបវត្តិរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វក្្ននុងណែនែពីសារា៉�ិមឡា(�រូមសមើលម៉រូសាយ1–7,

25–29)។សលាក្ក៏្បានែក្ព�ង់បញ្ពីរប�់�ី៊និ្ វណែលសរៀបរាប់ពបាប់អំ្ពីពបវត្តិនន

ពបជាជន�៊ីនិ្ វចាប់្ពី�ម័យណែល្ ួក្សគបានចាក្សចញ្ ពីពក្ងុសារា៉�ិមឡារ�រូតែល់

ស្ល្ ួក្សគបានពត�ប់មក្វិញ(�រូមសមើលម៉រូសាយ7–22)។សលើ�្ ពីសនរះសទៀតសលាក្

មរមនបានែក្ព�ង់និងបាន�សងខេបណផ្នក្ទាំងឡាយននការ�រស�ររប�់អាលរា៉ាណែល

បានរក្សាទុក្ោក្្យ�ម្ដពីរប�់អ័ប៊ីណានែ(�រូមសមើលម៉រូសាយ17:4)និងបានណ្រក្សា

បញ្ពីននពបជាជនរប�់សលាក្ផ្ទាល់(�រូមសមើលម៉រូសាយ18,23–24)។

បតើបៅប្លណាបេើយបៅក្ដេលងណាដែលគម្ីរបេះ្តូវរាេ

សរបសរបេើង?

បញ្ពីសែើមទាំងឡាយណែលបានសពបើពបា�់ជាធនធាន�ពរាប់គម្ពីរម៉រូសាយទំនងជាពតរូវ

បាន�រស�រសៅចសនាលរះឆ្នាំ200មុន.គ.�.និងឆ្នាំ91មុន.គ.�.។មរមនបាន�សងខេបបញ្ពី

ទាំងសនរះសៅស្លណាមួយចសនាលរះឆ្នាំ345ែល់ឆ្នាំ385ម.គ.។មរមនមិនបានក្ត់ពតា

ក្ណន្ងណែលសលាក្សៅសនារះសទសៅស្លសលាក្ចងពក្ងបញ្ពីសនរះសទ។
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ោក្្យ�ម្តពីននមរមន–

ម៉រូសាយ2
បសចក្្ីបផ្ើម

ពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃគឺជាតំណ�ភាជាប់�វាងផ្ទាំងតូ្នៃៃបីន�វៃិងគស្ក្តបីសគងខេប

�បស់េ�េៃពបីផ្ទាំង្ំនៃៃបីន�វ។ពតូវរាៃស�គស��យៈគពលជិត400ឆ្នាំបនាទាប់ពបី

កា�ពបសូពតនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្គេ្បី�គៃះមាៃកា�ពៃ្យល់ខ្បីេួយអំពបីអវបីដ�លជាផ្ទាំង

តូ្ទាំងឡាយនៃៃបីន�វៃិងេូលគ�តុដ�លគលាកេ�េៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាផ្ទាំង

គនាះគឺចាំរា្់ោក់ប្្ចទូលជាេួយៃឹងកា�ស�គស��៏ពិសិ�្ឋ�នទគទៀត។ពាក្យសេ្តបីនៃ

េ�េៃក៏ផ្តល់ៃូវកា�យល់�ឹង�៏មាៃតនេ្អំពបីេូលគ�តុដ�លគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃ

មាៃឥទ្ធិពល�៏េ�ិមាជាេួយពបជាជៃ�បស់គលាក។

ផ្ទាំងតូ្នៃៃបីន�វរាៃផ្តល់ជា្ េ្ងៃូវគ�ឿងខាងវិញ្ញាណៃិងកា�បគពេើៃិង

កា�បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់ពួកពយាកា�ី។ភាគគព្ើៃបំផុតនៃផ្ទាំង្ ំនៃៃបីន�វគឺមាៃ

ពបវត្តិសាពស្តខាងគលាកិយនៃពបជាជៃដ�លរាៃស�គស�គោយគស្ត្ទាំងឡាយ

ដ�លចាបគ់ផ្តើេជាេួយៃឹងៃបីន�វ។(សូេគេើលៃបីន�វទបី19:2–4)។គទាះជា

យា៉ាងណ្ចាប់ពបី�ជជកាលនៃេូ៉សាយេកផ្ទាំង្ំក៏រាៃោក់ប្្ចទូលៃូវ

គ�ឿងទាំងឡាយអំពបីសា�ៈសំខាៃ់្ េ្ងៗខាងវិញ្ញាណផងដ��។

ផ្ទាំងេ�េៃឬផ្ទាំងមាសរាៃពបគល់ឲ្យគលាកយូ៉ដសបស៊្មី្�ួេមាៃៃូវកា�សគងខេប

គោយេ�េៃគ្ញពបីផ្ទាំង្ំនៃៃបីន�វពពេទាំងមាៃបទអតាថា្ិបបាយជាគព្ើៃ

ផងដ��។ផ្ទាំងមាសទាំងគៃះក៏មាៃពបវត្តិសាពស្តបៃ្តគទៀតដ�លស�គស�គោយ

េ�េៃៃិងស�គស�បដៃ្ថេគទៀតគោយកូៃពបុស�បស់គលាកគឺេ�៉ូនណ។

េ៉ូសាយ1គឺជាប្ជបីេួយនៃកា�បគពងៀៃ�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃគៅកាៃ់ពួក

កូៃពបុស�បស់ពទង់។ពទង់រាៃបគពងៀៃពួកគគថាពពះគេ្បី�ជួយគយើង្ ងចាំពបីពពះ

គ�ើយ�កសាបទប្្ញតិ្ត�បស់ពទង់។គៅគពលដ�លគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃ្ ៃ�ល់

្ុងប្្ចប់ជបីវិត�បស់ពទង់ពទង់រាៃមាៃបំណង្ ង់មាៃបៃ្ទូលគៅកាៃ់ពបជារាពស្ត

�បស់ពទង់អំពបីកា�បគពេើ�បស់ពទង់ក្ននុងនាេជាគស្ត្គ�ើយគលើកទឹក្ិត្តពួកគគ

ឲ្យគោ�ពពបតិបត្តិ�ល់ពពះ។សៃុ្�កថា�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃពតវូរាៃកត់ពតា

ក្ននុងេ៉ូសាយ2–5ៃិងមាៃគ�ៀបរាប់អំពបីកា��ងទុកខេៃិង�គ្វាយ្ ួៃ�បស់ពពះពគបីស្

េុខគ្�នៃគស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌ៃិងគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្ៃិងភាពចាំរា្់ក្ននុងកា�យក

ពពះនាេពពះពគបីស្េកោក់គលើខ្លួៃគយើងតាេ�យៈគស្ក្តបីសញ្ញា។គៅគ�ើេ�ំបូង

នៃសុៃ្�កថា�បស់ពទង់ដ�លមាៃកត់ពតាក្ននុងេ៉ូសាយ2គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃ

សង្កត់្ ងៃៃ់គលើភាពចាំរា្់ក្ននុងកា�បគពេើពពះតាេ�យៈកា�បគពេើ�ល់េៃុស្ស�នទៃិង

សាថាៃភាពសុភេង្គលនៃអស់អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�ល�កសាបទប្្ញតិ្ត។

នពីន�វទពី1ែល់

សអាមនែ

ផ្ទាំងតរូច

ោក្្យ�ម្ដពីននមរមន

ម៉រូសាយែល់

នពីន�វទពី4

ផ្ទាំងធំ

ោក្្យសម្ីថេមរមេ1:1–11

េ�េនបមពងៀនថាពពរះបានន្�កសាបញជីមែ្សងៗសពរាប់មគ្លបុំណងដ៏វាងនវ

េួយ។

សូេគិតអំពបីពោេួយគៅគពលអ្នករាៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាទទួលកា�បំផុសគំៃិត

ពបីពពះវិញ្ញាណឲ្យគ្វើអវបីេួយ។គតើអ្នក�ឹងគទថាកា�ណ៍ទាំងអស់គនាះៃឹងគៅជា

យា៉ាងណ្គបើសិៃអ្នករាៃគ្វើតាេកា�បំផុសគំៃិតគៃះ?គតើអវបីគៅដ�លគ្វើឲ្យអ្នកមាៃ

កា�គប្តជាញា្ ិត្តៃិងទំៃុក្ិត្តក្ននុងកា�ពបពពឹត្តតាេកា�បំផុសគំៃិតគៃះ?

ពពះរាៃបញ្ជាឲ្យពយាកា�ីេ�េៃសគងខេបប្ជបីនៃពបជាជៃ�បស់គលាកដ�ល

ប្ជបីគនាះពតវូរាៃដ្�កសាក្ននុងផ្ទាំងទាំងឡាយនៃៃបីន�វ។គៅពបដ�លជាឆ្នាំ

385គ.ស.គៅគពលគលាកគ�ៀបៃឹងពបគល់ប្ជបីសគងខេប�បស់គលាកគៅកាៃ់េ�៉ូនណ

ជាកៃូពបុស�បស់គលាកគនាះគលាករាៃគ្វើតាេកា�បំផុសគំៃិតគបើគទាះជាគលាក

េិៃទាំង�ឹងពបីលទ្ធផល�បស់វាក៏គោយ។

េ�េៃរាៃ�កគ�ើញអវបីេួយខណៈដ�លគលាកកំពុងពិៃិត្យគេើលក្ននុងប្ជបី

ទាំងឡាយ។សេូអាៃពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃ1:3គ�ើេ្បី�កគេើលអវបីដ�លគលាករាៃ

�កគ�ើញ។(«ផ្ទាំងទាំងគៃះ»សំគៅគលើផ្ទាំងតូ្ នៃៃបីន�វដ�លមាៃចាប់ពបី

ៃបីន�វទបី1�ល់គអាេនណ)។សូេអាៃពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃ1:4–6គ�ើយគិតពបី

កា�គូស្ំណ្ំក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកពបីេួលគ�តុដ�លគលាកេ�េៃសបបាយ

�ីករាយគៅគពលគលាករាៃ�កគ�ើញអវបីដ�លមាៃគៅគលើផ្ទាំងតូ្ទាំងគៃះ។

សូេអាៃពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃ1:7គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុដ�លេ�េៃោក់ប្្ចទូល

ផ្ទាំងតូ្ទាំងគៃះជាេួយៃឹងកា�សគងខេបផ្ទាំងនៃៃបីន�វ�បស់គលាក។អ្នកអា្្ ង់

គូស្ ំណំ្គោលកា�ណ៍គៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖«ត្រះអមាចា្់ត្រង់តជាបនូវ
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តគប់ការណ៍ទាំងអ្់»។តាេ�យៈកា�យល់�ឹងៃិងកា�គជឿជាក់គលើគស្ក្តបីពិត

គៃះគនាះអ្នកអា្អភិវ�្ឍគស្ក្តបីជំគៃឿគ�ើេ្បីគោ�ពតាេកា�បំផុសគៃិំតទាំងឡាយពបី

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធដ�លអ្នកទទួល។

ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាឲ្យៃបីន�វគ្វើផ្ទាំងតូ្ៗគ�ើយស�គស�គ�ឿងពិសិ�្ឋទាំងឡាយ

នៃពបជាជៃ�បស់គលាកគៅគលើផ្ទាំងទាំងគនាះ(សូេគេើលៃបីន�វទបី19:3)។គៅ

គពលគនាះៃបីន�វរាៃពបកាសថា«ពពះអមាចាស់ពទង់រាៃបញ្ជាខ្នុំឲ្យគ្វើផ្ទាំង

ទាំងគៃះសពមាប់គោលបំណង�៏សំខាៃ់េួយ្ ំគពាះពទង់ឯគោលបំណងគនាះខ្នុំ

េិៃ�ឹងគទ»(ៃបីន�វទបី19:5)។

គោលបំណងគៃះពតូវរាៃបគ្ហាញយា៉ាង្ បាស់ជាគព ើ្ៃសតវត្ស�៍គពកាយេកគៅ

ឆ្នាំ1829គៅគពលដ�លពយាកា�ីយ៉ូដសបស្ម៊ី្រាៃចាប់គផ្តើេបកដពបផ្ទាំងមាស

គៃះ។គលាករាៃបកដពប្ ំៃួៃ116ទំព័��ំបូងគគដ�លជាកា�ស�គស�សគងខេប

�បស់េ�េៃគៅគលើផ្ទាំង្ ំនៃៃបីន�វគ�ើយបនាទាប់េកផ្ទាំងទាំងគៃះពតូវរាៃរាត់

ឬពតូវគគលួ្គៅគពលយ៉ដូសបអៃុញ្ញាតឲ្យមា៉ាទិៃហា�ិសយកផ្ទាំងទាំងគនាះ

គៅ។ពពះអមាចាស់រាៃពរាប់យ៉ដូសបេិៃឲ្យបកដពបគ�ើងវិញៃូវដផ្នកដ�លរាត់

គនាះគទគោយសា�េៃុស្សអាពកក់រាៃមាៃដផៃកា�គ�ើេ្បីដកដពបៃូវពាក្យគព្ៃ៍

ទាំងឡាយក្ននុងទំព�័ដ�លរាត់គនាះគ�ើយគោយគ�តុគៃះៃឹងបងខេទូ្�ល់

ភាពពតឹេពតូវនៃពពះគេ្បី�េ�េៃ។ពពះអមាចាស់រាៃពរាប់គលាកឲ្យបកដពបពបវត្តិ

គៅគលើផ្ទាំងតូ្ដ�លរាៃពគប�ណតាប់គលើអំ�នុងគពល�ូ្ោនា។ពបវត្តិសាពស្តគៃះ

រាៃគផ្តាតកាៃ់ដតខាលាំងគលើគ�ឿងពិសិ�្ឋទាំងឡាយ។(សូេគេើលគ.ៃិងស.10:10,

41–43;សូេគេើលៃបីន�វទបី19:3–4ផងដ��)។

បទពិគសា្ៃ៍គៃះគឺជាភស្តនុតាង�៏សំខាៃ់បំផុតថាពពះអមាចាស់ពទង់ពជាប�ឹងៃូវ

ពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់ដ�លៃឹងគកើតគ�ើង។ពទង់រាៃពជាប�ឹងថាពបវត្តិសាពស្តគលើ

ផ្ទាំងតូ្គឺចាំរា្់ជាខាលាំងគ�ើយពទង់រាៃបំផុសគំៃិតេ�េៃឲ្យោក់ប្្ចទូលផ្ទាំង

ទាំងគៃះជាេួយៃឹងផ្ទាំងសគងខេប�បស់គលាក។

គតើកា��ឹងគស្ក្តបីពិតគៃះជួយអ្នកគោយ�គបៀបណ្គៅគពលអ្នកទទួលកា�បំផុស

គំៃិតទាំងឡាយពបីពពះវិញ្ញាណ?

1. �រូម្ ិ្ែ៌នាក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

្ពីពគាមួយណែលអ្នក្ឬអ្នក្ណារានាក្់ណែលអ្នក្សារល់បានសធវើតាមការបំផ�ុ

គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្សបើសទារះជាអ្នក្ឬ្ួក្សគអាចមិនយល់្ ពីការបំផ�ុគំនិតសនារះ

្ពីែំបរូងក្៏សដាយ។�រូម�រស�រថ្សតើអ្នក្គិតថ្អ្នក្អាចសរៀបចំខ្លួនកាន់ណតពបស�ើរសែើម ព្ី

សារល់និងស្្ើយតបចសំោរះការបំផ�ុគំនិតរប�់ព្រះអរាចា�់សដាយរសបៀបណា។�រូម

ចងចាំថ្សៅស្លអ្នក្សសាមរះពតង់ចំសោរះការបំផុ�គំនិតទាំងឡាយ្ ពីព្រះវិញ្ញាែនន

ព្រះអរាចា�់សនារះពទង់នរឹងសធវើការ«ក្្ននុង[អ្នក្]សែើម្ពីសធវើអវពីៗព�បតាមព្រះ�ឫទ័យ

ពទង់»(ោក្្យ�ម្តពីននមរមន1:7)។

ោក្្យសម្ីថេមរមេ1:12–18

មសច្មបនយ៉ាេីនវាយឈ្រះមលើពួកស្សន៍មលេិនម�ើយពគងរាជ្យមោយ

មសចក្ីសុច�ិត។

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃជាគស្ត្សុ្ �ិតមានាក់ដ�លរាៃពបឈេៃឹងឧបសគ្គជាគព្ើៃក្ននុង

អំ�នុង�ជជកាល�បស់ពទង់មាៃ�ួេទាំងស្គ្រេជាេួយពួកសាសៃ៍គលេិៃៃិង

កា�ទាស់ដទងោនាពបីគោលលទ្ធិក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃ�បស់ពទង់។គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃ

រាៃ�ឹកនាំពលទ័ពនៃពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ«គៅក្ននុងកមាលាំង�បស់ពពះអមាចាស់»

ទប់ទល់ៃឹងសពតវូ�បស់ពួកគគគ�ើយទបីបំផុតរាៃបគង្កើតសៃ្តិភាពគៅគលើដ�ៃ�បី

(សូេគេើលពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃ1:13–14)។គោយមាៃជំៃួយពបី«េៃុស្ស

ប�ិសុទ្ធជាគព ើ្ៃ»គនាះពទង់រាៃគ្វើកា�ស្តបីបគនាទាស�ល់ពួកពយាកា�ីដក្ងកាលាយៃិង

ពគបូគពងៀៃដក្ងកាលាយដ�លបង្កឲ្យមាៃកា�ទាស់ដទងោនាក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃ

គោយគ�តុ�ូគចានាះក៏រាៃបគង្កើតឲ្យមាៃសៃ្តិភាពដ�លគកើតគ�ើងេកពបីគស្ក្តបី

សុ្�ិតេ្តងគទៀត(សូេគេើលពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃ1:15–18)។
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សូេអាៃពាក្យសេ្តបីនៃេ�េៃ1:12–18គ�ើយបគំពញកដៃង្្ គនាលាះខាងគពកាេគៃះ

ជាេួយៃឹងតួគលខនៃខគេ្បី�ទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃគស្ក្តបីពិតខាងគពកាេគៃះ

រាៃល្អបំផុត៖

• ពពះគៅពយាកា�ីទាំងឡាយដ�លអា្�ឹកនាំពបជាជៃគៅកាៃ់សៃ្តិភាពគបើគទាះ

ជាមាៃឧបសគ្គទាំងឡាយក៏គោយ។--------------------

• គយើងអា្ដសវង�កសៃ្តិភាពរាៃតាេ�យៈកា�គ្វើតាេភាពជាអ្នក�ឹកនាំដ�ល

ពបកបគោយកា�បំផុសគំៃិត�បស់ពួកពយាកា�ី។--------------------

• គៅក្ននុងកមាលាំងនៃពពះអមាចាស់គយើងអា្យកឈ្នះគលើឧបសគ្គទាំងឡាយរាៃ។

--------------------

ម៉ាូសាយ1:1–18

មសច្មបនយ៉ាេីនបមពងៀនពួកបពុតា�បស់ព�ង់ពីស្�ៈសុំខ្ន់ននពពរះគេ្ី�

សូេពសនេ៉ថាគតើជិវិត�បស់អ្នកៃឹងកាលាយគៅជាយា៉ាងណ្គបើសិៃអ្នកេិៃដ�លមាៃ

ពពះគេ្បី�សពមាប់អាៃសកិសាៃិងពតូវរាៃបគពងៀៃពបីពពះគេ្បី�គនាះ។

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃពួកបពុតា�បស់ពទង់ពបី�គបៀបដ�លជបីវិត�ស់គៅ�បស់

ពួកគគៃឹងខុសពបីគៃះយា៉ាងណ្គបើសិៃពួកគគោមាៃពពះគេ្បី�គទគនាះ។�ូ្ដ�លមាៃ

កត់ពតាក្ននុងេ៉ូសាយ1:3–5ពទង់រាៃគពបើពរាស់ឃ្លា«គបើពុំគោយសា�ផ្ទាំងទាំងគៃះ

[ពពះគេ្បី�]»ក្ននុងទពេង់គផ្សងោនាបបី�ងគ�ើេ្បីជួយពួកបុពតា�បស់ពទង់ឲ្យយល់ពបី

សា�ៈសំខាៃ់នៃពពះគេ្បី�។

2. សៅស្លអ្នក្អានម៉រូសាយ1:1–8�រូមរក្សមើល្ រជ័យទាំងឡាយណែល

្ួក្សា�ន៍នពីន�វនរឹងបាត់បង់សបើ�ិន្ ួក្សគមិនបានរានព្រះគម្ពីរសទ

សនារះ។�រូមសពបៀបសធៀបអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនជាមួយនរឹងសអាមនែ1:17–18។ក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរប�់អ្នក្�រូម�រស�រពបសយគបពីឬបួនសែើម្ពី

បំស្ញឃ្លតសៅសនរះ៖សបើ�ិនខ្នុំមិនបានរានព្រះគម្ពីរសទ...

សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ស�គស�គោលកា�ណ៍តគៅគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�

ៃឹងេ៉ូសាយ1:1–8៖ការ្ិកសាក្ទុងត្រះគ្្តីរជួយរយើងឲ្យែចឹងនិងរកសាប្របញ្ញ្រិ្។

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃ�ល់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់ពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃ

ភាពគសាមាះពតង់្ ំគពាះបទប្្ញត្តិៃិងរាៃពៃ្យល់ពបីអវបីដ�លគកើតគ�ើង�ល់អ្នក

ទាំងឡាយដ�លកាលាយជាេៃុស្សទុ្្ច�ិតបនាទាប់ពបីរាៃកាលាយ«ជាពបជាជៃ�៏សំណពវ

ជាខាលាំងនៃពពះអមាចាស់»(េ៉ូសាយ1:13)។សូេអាៃេូ៉សាយ1:13–17គ�ើយ

គពបៀបគ្ៀបេ៉ូសាយ1:13ជាេួយៃឹងអាលមា៉ា24:30។បនាទាប់េកសេូ�កគេើល

លទ្ធផលយា៉ាងគហា្ណ្ស់ឲ្យរាៃពរាំដ�លធាលាក់េកគលើអ្នកទាំងឡាយណ្

ដ�លដប�គ្ញពបីពពះអមាចាស់។អ្នកអា្្ ង់គូស្ំណ្ំឬោក់គលខគ�ៀង្ ំគពាះ

លទ្ធផលទាំងគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

ម៉ាូសាយ2:1–41

ពួកស្សន៍នីន�្វពបេរូលែ្ញុំគ្នាមដើេ្ីស្តាប់រាក្យមពចន៍�បស់មសច្មបនយ៉ាេីន

សូេអាៃេ៉ូសាយ2:1–9គ�ើយស�គស�ជា្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើៃ�ណ្ពបេូលផ្តនុំោនា? 



• គតើពួកគគរាៃពបេូលផ្តនុំោនាគៅកដៃ្ងណ្? 



• គតើពួកគគគ្វើយា៉ាង�ូ្គេ្ត្គ�ើេ្បីឲ្យ�វទូងេៃុស្ស�៏គព ើ្ៃអា្ឮពាក្យគព្ៃ៍�បស់

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃ? 



គ�ើេ្បីយល់កាៃ់ដត្ បាស់ពបី្ �ិតលកខេណៈ�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃសូេអាៃេ៉ូសាយ

2:11–15គ�ើយ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញថាគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃគផ្តាត

គៅគលើគស្ក្តបីសុ្�ិតៃិងកា�បគពេើជាជាងតំដណងឬកា�ទទួលសារល់។

បនាទាប់េកសូេពិចា�ណ្គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះដ�ល

ដ្្ងគោយពបធាៃហាគវើ��បុលយូ�ឹៃគ្ើ�៖«កុំខវល់ខាវាយ

ៃឹងតំដណងខាលាំងគពក។គតើអ្នក្ ងចាំពាក្យទូនាមាៃ�បស់ពពះអង្គ

សគ្គ្រះដ�លទាក់ទងៃឹងអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លដសវង�ក

›ទបីកដៃ្ងដ�លេុខគគ›ឬ›កដៃ្ងគលខ1›ដ��ឬ

គទ?‹អ្នកណ្ដ�ល្ ំជាងគគក្ននុងពួកអ្នករាល់ោ្នគនាះពតូវគ្វើជា

អ្នកបគពេើ�ល់អ្នករាល់ោនាវិញ›។(មា៉ាថាយ23:6,11)។វាជាកា�ណ៍សំខាៃ់ក្ននុងកា�

ដ�លមាៃគគគសងៃើ្ស�គសើ�។ប៉ុដៃ្តកា�គផ្តាតយក្ិត្តទុកោក់�បស់គយើងគ�ួដតគៅ

គលើគស្ក្តបីសុ្�ិតេិៃដេៃកា�ទទួលសារល់គៅគលើកា�បគពេើេិៃដេៃតំដណង

គនាះគទ»(“To the Women of the Church,”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1992

ទំព័�96)។

សូេសិកសាេ៉ូសាយ2:16–17គ�ើយគូស្ ំណ្ំគោលកា�ណ៍ដ�លគយើងអា្គ�ៀៃ

ពបីកា�បគពេើ�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃ៖កាលណារយើងការបរត្ើែល់្ នុ្សេ្រូរៅ

រនារះរយើងកំ្ុងបរត្ើែល់ត្រះ។(េ៉ូសាយ2:17គឺជាវគ្គគេ្បី�្ ំគណះ្ ំណ្ៃ

ខគេ្បី�។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណំ្វាគៅក្ននុង�គបៀបេួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បី

អ្នកអា្គ្យ�កវាគ�ើញគៅគពលខាងេុខ)។

សូេគិតអំពបីពោេួយគៅគពលអ្នកណ្មានាក់រាៃផ្ល់ព��ល់ជបីវិតអ្នកតាេ�យៈ

កា�បគពេើ�ល់អ្នក។គតើអ្នករាៃ(ឬអ្នកអា្)បគ្ហាញកា��ឹងគុណ�បស់អ្នកគោយ

�គបៀបណ្្ំគពាះពពះសពមាប់េៃុស្សដ�លរាៃបគពេើ�ល់អ្នកៃិងបគពេើ�ល់ពពះ

គោយគស្ក្តបីសុ្�ិតគនាះ?គតើអ្នករាៃបគ្ហាញកា��ឹងគុណ�បស់អ្នក�ល់េៃុស្ស

គនាះយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

បនាទាប់ពបីកា�បគពងៀៃ�ល់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់អំពបីគស្ក្តបីចាំរា្់ក្ននុងកា�បគពេើ�ល់

អ្នក�នទគនាះគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃអំពបីវី្បីជាគព្ើៃដ�លពពះពបទាៃព�

�ល់គយើងៃិងគស្ក្តបីពតវូកា��បស់គយើងក្ននុងកា�មាៃអំណ�គុណ្ ំគពាះពទង់។
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3. សៅស្លអ្នក្�ិក្សាម៉រូសាយ2:19–24,34�រូម្ ិចារណាអំ្ពីវិធពីជាសពចើន

ណែលព្រះពបទាន្រែល់អ្នក្។�រូមគិតអំ្ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចបង្ហាញ

អំែរគែុរប�់អ្នក្ែល់ពទង់។បនាទាប់មក្�រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើស�តុអវពីស�្តចសបនយ៉ាមពីនសោល�ំសៅែល់ខ្លួនពទង់ផ្ទាល់ែល់ពបជារាព�្តរប�់

ពទង់និងែល់សយើងរាលគ់ានាថ្ជា«អ្នក្បសពមើែ៏ឥតពបសយជន៍»?

ខ. សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់�ពរាប់សយើងក្្ននុងការចងចាំថ្សយើងជំោក្់គុែព្រះ?

ពាក្យគព្ៃ៍�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃបគពងៀៃគយើងថារៅរ្លរយើងមានអារ្្ណ៍

ថ្រយើងជំោក់គុណត្រះរនារះរយើងចង់បរត ើ្អ្កែន្ររេើយអំណរគុណរប្់

រយើងនចឹងរកើនរ�ើង។

ក្ននុងេ៉ូសាយ2:34គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃថាគយើងគួ�ដត«តបស្នងគុណ»

�ល់ពពះអង្គវិញៃូវអវបីទាំងអស់ដ�លគយើងមាៃ។គ�ើេ្បីតបសនងគុណមាៃៃ័យ

ថា«ផ្តល់ឲ្យឬថាវាយ»។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�ៃិយេៃ័យគៃះដក្�ពាក្យគៃះក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នក។សេូស្ជឹងគិតពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ថាវាយ�ល់ពពះៃូវអវបី

ទាំងអស់ដ�លអ្នកមាៃៃិងខ្លួៃអ្នក។សូេ្ ងចាំថាគៅគពលអ្នក�កសាបទប្្ញតិ្ត

�បស់ពពះគ�ើយពយាយាេផ្តល់កា�បគពេើ�៏គសាមាះអស់ពបី្ ិត្តគនាះពទង់ៃឹងពបទាៃព�

�ល់អ្នកសពមាប់កា�បគពេើគនាះ។

គៅខគេ្បី�្ ុងគពកាយនៃេូ៉សាយ2មាៃៃូវកា�ពពមាៃ�៏សំខាៃ់េួយពបី

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃគៅកាៃ់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់។គតើអ្នកធាលាប់រាៃគ�ើញ

សាលាកសញ្ញាេួយដ�លពរាប់អ្នកថា«្ូ�ពបុងពបយ័ត្ន»?(ជាឧទា��ណ៍

សាលាកសញ្ញាអា្ពពមាៃអ្នកអំពបីដខ្សគភ្ើងដ�លមាៃបៃ្នុកថាេពលខាលាំង�ុំ្្ម

ធាលាក់គលើសតវនពពឬដខ្សទឹកខាលាំង)។សូេអាៃេូ៉សាយ2:32–33,36–38គ�ើេ្បី

�កគេើលអវបីដ�លគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃពរាប់�ល់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់ឲ្យ

ពបុងពបយ័ត្ន។(ពាក្យការធវទោក្ននុងខ33មាៃៃ័យថា«គសាកគៅៃិងទុកខេ

គវទនា»។សូេស�គស�ពបគយាគេួយដ�លពិពណ៌នាពបីអវបីដ�លៃឹងគកើតគ�ើង�ល់

អ្នកទាំងឡាយដ�ល«គ្ញេុខបះគរា�ទាស់ៃឹងពពះ»(ខ37)ឬៃ�ណ្មានាក់

ដ�លបំពាៃបទប្្ញត្តិនៃពពះទាំងរាៃ�ឹងគ�ើយ។ 



សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះ៖«មាៃេៃុស្សេួយ្ ំៃួៃគល្មើសៃឹង

ប្្ញត្តិ�បស់ពពះទាំងបំពាៃ�ួ្ោក់ដផៃកា�ដពប្ិត្តតាេគពកាយ�ូ្ជាពបីេុៃពួកគគ

្ូលពពះវិហា�ប�ិសុទ្ធឬគ្ញបគពេើគបសកកេ្ម។អំគពើរាបដ�លគិតទុកជាេុៃ

�ូគ ្្នះ្ ំអក�ល់�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ»(ធ�ើម្ីកម្លាំងននយុវវ័យ[កូៃ

គសៀវគៅឆ្នាំ2011]ទំព័�29)។

ដអលគ�ើ�គ�វី�គអដប�ណ្នៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគ្្ចញេតិពបី

សា�ៈសំខាៃ់នៃកា��ឹងខ្លួៃគៅគពលគយើងអា្ៃឹង�កខ្លួៃគ្ញពបីពពះវិញ្ញាណថា៖

«គយើងគ�ួដត...ពយាយាេគ�ើេ្បីដញក�ឹងគៅគពលគយើង

‹�ក[ខ្លួៃគយើង]្យគ្ញពបីពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់...›

(េ៉ូសាយ2:36)។...

«បទោឋាៃគឺ្ បាស់លាស់។គបើសៃិអវបីេួយដ�លគយើងគិត

គ�ើញឮឬគ្វើឲ្យគយើងឃ្លាតឆ្ងាយពបីពពះវិញ្ញាណគនាះ

គយើងគួ�ដតប្្ឈប់កា�គិតកា�គ�ើញកា�ឮឬកា�គ្វើគ�ឿងគនាះ។ឧទា��ណ៍

គបើសិៃកា�ណ៍គនាះគ្វើឲ្យអ្នកសបបាយប៉ុដៃ្តគ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពបីពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធគបើស្ជឹងកា�សបបាយដបបគនាះពិតជាេិៃដេៃសពមាប់គយើង

គទ។គោយសា�ពពះវិញ្ញាណេិៃអា្គង់គៅជាេួយៃឹងកា�សបបាយដបបគនាះ

ដ�លជាកា�គថាកទាបគឈ្ើយឬេិៃរាបសាគនាះគ�ើយគនាះពរាក�ណ្ស់

ថាគ�ឿងទាំងគៃះគឺេិៃដេៃសពមាប់គយើងគទ។គោយសា�គយើងឃ្លាតឆ្ងាយពបី

ពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់គៅគពលគយើងភាជាប់ខ្លួៃគៅៃឹងសកេ្មភាពដ�លគយើង

�ឹងថាគយើងគួ�ដតគ្ៀសវាងគនាះគ�ឿងដបបគៃះពរាក�ណ្ស់ថាេិៃដេៃសពមាប់

គយើងគទ»(ថាគយើងអា្ដតងដតមាៃពពះវិញ្ញាណពទង់គៅជាប់ជាេួយៃឹង

គយើង»EnsignឬLiahonaដខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័�30)។

សូេស្ជងឹគិតពបីអវបីដ�លេៃុស្សរាត់បង់—ជួៃកាលគោយេិៃទាំង�ឹងថា

រាត់វាផង—គៅគពលពួកគគ�កខ្លួៃគ្ញពបីពពះវិញ្ញាណ។សូេអាៃេូ៉សាយ

2:40–41គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃ្ ង់ឲ្យគយើងពិចា�ណ្ៃិងអវបី

ដ�លពទង់រាៃ្ ង់ឲ្យគយើង្ ងចាំ។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

 ក្. �រូមក្ត់ពតានរូវបទ្ិសសាធន៍មួយចំនួនណែលបានបសពងៀនអ្នក្

ថ្សបើ�ិនអ្នក្សគារ្ពបតិបត្តិែល់ព្រះអរាចា�់សនារះអ្នក្នរឹងពតរូវបានពបទាន្រទាំងខាង

សាច់្ មនិងខាងវិញ្ញាែ។

ខ. �រូមសពជើ�សរើ�នរូវចែុំចមួយននជពីវិតរប�់អ្នក្ណែលអ្នក្ចង់សគារ្ពបតិបត្តិែល់

បទបញ្ញតិ្តរប�់ព្រះកាន់ណតខាលំងស�ើង។�រូម�រស�រសគាលសៅមួយសែើម្ពីណក្លម្អចំែុច

សនារះ។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—ម៉ាូសាយ2:17

សូេអាៃមា៉ាថាយ22:36–40;25:40ៃិងេ៉ូសាយ2:17។សូេគ្វើប្ជបីខគេ្បី�

ពបទាក់ោនាឬផ្តនុំោនាគោយគ្វើគស្ក្តបីគយាងបទគេ្បី�ទាំងគៃះ�ួេោនា។បគ ្្ចកគទសនៃ

កា�សិកសាបទគេ្បី�គៃះៃឹងជួយបញ្ជាក់អត្ថៃ័យៃិងពពងបីកកា�យល់�ឹង។

សូេពៃ្យល់ពបីទំនាក់ទៃំង�វាងវគ្គបទគេ្បី�ទាំងឡាយដ�លអ្នកគទើបដតរាៃភាជាប់ោនា

គនាះ។ 



សូេស្ជងឹគិតសំណួ�ខាងគពកាេ៖

• គតើគពលណ្ដ�លអ្នករាៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាអ្នកកំពុងបគពេើពពះតាេ�យៈ

កា�បគពេើ�ល់េៃុស្សមានាកគ់ទៀត?

• គតើមាៃកា�ណ៍ជាក់លាក់អវបីខ្ះដ�លអ្នកអា្គ្វើសពមាប់ៃ�ណ្មានាក់�ូ្ដ�ល

ពពះអង្គសគ្គ្រះៃឹងគ្វើគបើសិៃជាពទង់គង់គៅទបីគៃះ?

5. បនាទាប់្ពីអ្នក្បាន្ យាយមទសន្ញម៉រូសាយ2:17ស�ើយ�រូម�រស�រវា

តាមការចងចាំក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសារាក្យសេ្ីននេ�េន–េ៉ារូស្យ2ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ

(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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ម៉រូសាយ3
បសចក្្ីបផ្ើម

គោយបៃ្តសុៃ្�កថា�បស់ពទង់គៅកាៃ់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់គនាះគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃពរាប់ពួកគគថាមាៃគទវតាេួយអង្គរាៃមាៃបៃ្ទូលគៅកាៃ់ពទង់

អំពបីកិ្ ្ចកា�បគពេើ�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្។គស្ត្គេៃយា៉ាេបីៃរាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ថា

តាេ�យៈគស្ក្តបីជំគៃឿគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្ៃិងកា�ដពប្ិត្តគនាះអ្នកទាំងឡាយ

ណ្ដ�លរាៃពបពពឹត្តអំគពើរាបអា្ទទួលរាៃគស្ក្តបីសគ្គ្រះ។ពទង់ក៏រាៃ

បគពងៀៃផងដ��ថាតាេ�យៈ�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្គនាះបុគ្គលមានាក់ៗអា្

ឈ្នះគលើភាពខាងសា្់្េតាេ�យៈកា�សាតាប់តាេកា�ទូនាមាៃនៃពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធ។

ម៉ាូសាយ3:1–10

មសច្មបនយ៉ាេីនន្លែងពីបន្ទូលននម�វតាទាក់�ងនឹងដគ្វាយធួន

គៅគពលអ្នកសិកសាេ៉ូសាយ3សូេ�កគេើលពបភពនៃ«�ំណឹង�៏�ីករាយេួយពបី

គស្ក្តបីអំណ�យា៉ាងអសាចា�្យ»(េ៉ូសាយ3:3)។

សូេអាៃេូ៉សាយ3:1–5គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លគទវតារាៃពរាប់�ល់គស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃ។គទវតារាៃពបកាសថាពបជារាពស្តនៃគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃមាៃ

េូលគ�តុគ�ើេ្បី�ីករាយៃិងមាៃគពា�គពញគោយគស្ក្តបីអំណ�។

គតើមាៃអវបីក្ននុងសា��បស់គទវតាដ�លអា្បំគពញគស្ក្តបីអំណ��ល់ពួកសាសៃ៍

ៃបីន�វ? 



សូេអាៃេូ៉សាយ3:5–10គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយអំពបីពពះអង្គ

សគ្គ្រះៃិងកិ្្ចកា�បគពេើ�បស់ពទង់ដ�លជួយអ្នកឲ្យកាៃ់ដតគ�ើញពបីគុណតនេ្នៃ

កិ្្ចកា�បគពេើខាងសា្់្េ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។

1. �រូមសពជើ�សរើ�ឃ្ល្ ពីរណែលអ្នក្បានគរូ�ចំណាំស�ើយ�រស�រនរូវ

ការ្ន្យល់មួយក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីអវពី

�រូមគរូ�ថ្សតើអ្នក្នរឹងចាក់្ទរឹក្សៅក្្ននុងណក្វសពចើនប៉ណុាណ

សបើ�ិនអ្នក្ពគាន់ណតចង់្ ្ក់្រ�់ជាតិវាណតប៉សុណាណរះ។

�រូមគរូ�ថ្សតើអ្នក្នរឹងចាក់្ទរឹក្សៅក្្ននុងណក្វសពចើនប៉ណុាណ

សបើ�ិនអ្នក្ចង់ផរឹក្វា�ពរាប់ចណំអតការណព�ក្ទរឹក្រប�់

អ្នក្សនារះ។

�រូមគរូ�ថ្សតើអ្នក្នរឹងចាក់្ទរឹក្សៅក្្ននុងណក្វសពចើនប៉ណុាណ

សបើ�ិនអ្នក្បានែរឹងថ្ទរឹក្តំណាងឲ្យ�ុ្មង្គល។

ណែលឃ្លទាំងសនារះបសពងៀនែល់អ្នក្សែើម ព្ីជួយអ្នក្យល់កាន់ណតចបា�់ស�ើយកានណ់ត

ស�ើញ្ ពីគុែតនម្ននក្ិច្ចការបសពមើរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។

មាៃគោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ជាគព្ើៃដ�លរាៃបគពងៀៃក្ននុងេ៉ូសាយ

3:5–10។្ំណុ្�៏សំខាៃ់បំផុតេួយនៃ្ ំណុ្ សំខាៃ់ទាំងគៃះគឺថា៖

ត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្រាន្រ្រួលរងការឈឺចាប់រែើ្ ត្ីឲ្យរយើងអាចត្រូវរាន្ រ្គ្ររះ្ តី

អំរ ើ្រាបទាំងឡាយរប្់រយើង។សូេពិចា�ណ្ពបីកា�ស�គស�គោលលទ្ធិគៃះក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�ៃឹងេ៉ូសាយ3:7–9។

បនាទាប់ពបីអាៃេូ៉សាយ3:7–9គ�ើយសេូអាៃលូកា22:44ៃិងគោលលទ្ធិៃិង

គស្ក្តបីសញ្ញា19:16–18។គតើេ៉ូសាយ3រាៃផ្តល់កា�យល់�ឹងបដៃ្ថេអវបី

ខ្ះ?គតើេ៉ូសាយ3ជួយគយើងឲ្យគ�ើញពបីគុណតនេ្នៃអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះ

ពពះអង្គសគ្គ្រះយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះពបីដអលគ�ើ�គជេអ៊ី.ថាល់គេ�្គនៃកូ�៉ុេនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់អំពបីកា�ឈឺចាប់�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះក្ននុង្ បា�ដគតគសមា៉ាៃបី៖

«កា�ឈឺចាប់�៏ខាលាំងបំផុត�បស់ពពះពគបីស្ក្ននុងសួៃ្បា�គឺ

េិៃអា្យល់រាៃតាេកា�គិតគនាះគទគឺទាំងពបពលភាពនៃ

កា�ឈឺចាប់ៃិងបុពវគ�តុនៃកា�ឈឺចាប់។...ពទង់សូ៊ពទាំ

គ�ើយដពសក្ ងៃទូ�ក្ននុងទេងៃៃ់េួយដ�លោមាៃេៃុស្សគលាកណ្មានាក់

ដ�លរាៃ�ស់គៅគលើដផៃ�បីគៃះអា្សូេ្បីដតគិតថាវាអា្គៅ

�ួ្គនាះគ�ើយ។វាេិៃដេៃជាកា�ឈឺចាប់ខាងរាងកាយគ�ើយ

ក៏េិៃដេៃជាកា�ឈឺចាប់ខាងផ្ទូវ្ ិត្តដតេួយដ�លបណ្តាយឲ្យពទង់ទទួល�ង

ទណ្ឌកេ្មដបបគៃះដ�លបណ្តាលឲ្យដបកគញើសកាលាយជា្ េេកតាេពគប់�ៃ្ធ

គញើស។ប៉ុដៃ្តជាកា�ឈឺចាប់ខាងវិញ្ញាណនៃពពលឹង�៏ខាលាំងបំផុតដ�លមាៃដតពពះ

ប៉ុគណ្ណាះដ�លអា្មាៃលទ្ធភាពស៊ពូទំា�ួ្។...ក្ននុងគមា៉ាងនៃកា�ឈឺចាប់�៏ខាលាំង

ពពះពគបីស្រាៃសូ៊ពទំាគ�ើយរាៃយកឈ្នះគស្ក្តបីស្អប់គខ្ើេទាំងអស់ដ�លសាតាំង

‹គៅហាវាយ�បស់គលាកិយគៃះ›[យ៉ូហាៃ14:30]អា្គ្វើឲ្យ�ងទុកខេ។...

«គៅក្ននុងលកខេណៈេួយ្ ំៃួៃគឺ្ បាស់លាស់ៃិងពិតពរា�កណ្ស់្វបីគបើេៃុស្ស

េិៃអា្យល់រាៃក៏គោយក៏ពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃយកេកោក់គលើខ្លួៃពទង់ៃូវ

បៃ្នុកនៃអំគពើរាប�បស់េៃុស្សគលាកទាំងអស់ចាប់ពបីគលាកអ័ោេ�ល់្ ុងប្្ចប់

នៃពិភពគលាកគៃះ»(Jesus the Christ,គរាះពេុ្គលើកទបី3[ឆ្នាំ1916]ទំព័�613)។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីបទ្ិសសាធន៍មួយណែលបានជួយអ្នក្ែរឹងថ្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្គឺជា

ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។សតើការចងចាំ្ ពីបទ្ិសសាធន៍សនរះបណនថែមស�ចក្្តពីអែំរែល់ជពីវិតរប�់

អ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តច?

ម៉ាូសាយ3:11–27

មសច្មបនយ៉ាេីនពិពណោ៌ពី

�មបៀបមដើេ្ីយកឈរ្ះមលើភាពខ្ង

ស្ច់ឈាេ

គៅគពលគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃបៃ្តបគពងៀៃ

ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់គនាះពទង់

រាៃបគពងៀៃពួកគគៃូវ�គបៀបដ�ល

�គ្វាយ្ ួៃពបទាៃព��ល់កូៃគៅ�បស់

ពពះ។ពទង់ក៏រាៃបគពងៀៃពបី�គបៀបដ�ល

គយើងអា្យកឈ្នះគលើភាពខាងសា្់

្េគ�ើយកាលាយគៅជាអ្នកប�ិសុទ្ធ

តាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គ

សគ្គ្រះ។

សៅស្លអ្នក្�ញ្ចរឹងគិត្ ពីបទ្ិសសាធន៍

ខាងវិញ្ញាែណែលអ្នក្ធាលប់បានរាន

សនារះព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្សធវើជាសាក្្សពីែល់

អ្នក្ម្តងសទៀត្ ពីស�ចក្្តពី្ ិតនានាណែលអ្នក្

បានសរៀន។ការក្ត់ពតាបទ្ិសសាធន៍

ទាំងសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

រប�់អ្នក្បង្ហាញែល់ព្រះអរាចា�់នរូវ

បែំងពបាថ្នារប�់អ្នក្សែើម ព្ីចងចាំ

ព្រះ��្ដរប�់ពទង់ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្

ស�ើយជួយអ្នក្ចងចាំបទ្ិសសាធន៍

ទាំងសនារះ។

ការចងចាំបទ្ិសសាធន៍ទាំងឡាយ
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គ�ើេ្បីយល់�ឹងកាៃ់ដតពបគសើ�ពបី�គបៀបដ�ល�គ្វាយ្ួៃពបទាៃព��ល់កូៃគៅ

�បស់ពពះសូេអាៃវគ្គបទគេ្បី�ខាងគពកាេគ�ើយស�គស�ជាកា�ពិពណ៌នាអំពបី

ពកុេេៃុស្សដ�លខគេ្បី�គនាះដ្្ងទបីបនាទាល់ថាៃឹងពតូវរាៃពបទាៃព�តាេ�យៈ

�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្៖

• េ៉ូសាយ3:11 



• េ៉ូសាយ3:16 



វាជាកា�សំខាៃ់គ�ើេ្បី�ឹងថាគបើគទាះជាពពះគយសូ៊វពគបីស្រាៃគ្វើ�គ្វាយ្ួៃសពមាប់

អំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់ពួកអ្នកដ�លេិៃសារល់�ំណឹងល្អ—អ្នកទាំងឡាយដ�ល

សាលាប់គៅទាំងេិៃរាៃ�ឹង—ពួកគគគៅដតពតូវកា�ដពប្ិត្តគ�ើយអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿ

គលើពពះគយសូ៊វពគបីស្គៅក្ននុងពិភពវិញ្ញាណគ�ើេ្បីពតូវរាៃសគ្គ្រះ(សូេគេើលគ.

ៃិងស.131:6;138:31–34)។េយា៉ាងគទៀតពពះអមាចាស់រាៃគបើកសដេ្តងថាកូៃគក្មង

ពតវូរាៃចាប់កគំណើតគ�ើងគោយោមាៃគទាសគៅក្ននុងពពះគៃពតនៃពពះគ�ើយ

សាតាំងោមាៃអណំ្្គ�ើេ្បីល ល្ួងពួកគគគទ។កៃូគក្មងតូ្ៗពតូវរាៃសគ្គ្រះ

តាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្គោយេិៃពតូវកា�កា�ដពប្ ិត្តឬគ្វើបុណ្យ

ពជេុជទឹកគ�ើយ��ូត�ល់គពលពួកគគមាៃអាយុពរាំបបីឆ្នាំៃឹងចាប់គផ្តើេទទួល

ខុសពតូវ(សូេគេើលេ�៉ូនណ8:8–15,គ.ៃិងស.29:46–47,137:10)។

គយើងពតវូដតពបពពឹត្តតាេ្ ំគណះ�ឹងដ�លគយើងមាៃេកពបី�ំណឹងល្អនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។សូេអាៃេូ៉សាយ3:12–13គ�ើយគូសបនាទាប់ពបីគពកាេពាក្យ

ៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃថារយើងអាចត្រូវរាន្ រ្គ្ររះ្ តីអំរ្ើរាបរប្់

រយើងរេើយអរ្ បបាយរៅរ្លរយើងអនុវ្្ររ្ចក្តីជំរនឿរលើត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្

និងសតបចិ្រ្។

សូេៃឹកគិតពបី�ូបភាពដកវទឹកដ�លចាក់បំគពញគោយ«សុភេង្គល»។សូេ

្ងចាំពបីបៃ្ទូល�បស់គទវតាដ�លរាៃពបកាសថាគស្ក្តបីអំណ�គកើតមាៃ

េកពបីកា�យល់�ឹងពបីគបសកកេ្មៃិងពបី�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ

(សូេគេើលេ៉ូសាយ3:4–5)។គ�ើេ្បីយល�់ឹងពបីភាពផ្នុយោនានៃ�ូបភាពគៃះសេូ

អាៃេ៉ូសាយ3:24–27។សូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លពួកអ្នកគពជើសគ�ើសេិៃ

ដពប្ិត្តៃឹងផឹកគៅន្ងៃជំៃុំជពេះ។

គតើអវបីៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយដ�លគពជើសគ�ើសេិៃអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿ

គលើពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងេិៃដពប្ិត្ត? 



បនាទាប់ពបីកា�បគពងៀៃ�ល់ពបជារាពស្តពទង់អំពបី�គ្វាយ្ ួៃនៃពពះអង្គសគ្គ្រះៃិង

តពេូវកា�គ�ើេ្បីដពប្ិត្តៃិងមាៃគស្ក្តបីជំគៃឿគលើពពះអង្គសគ្គ្រះគនាះគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃពបជារាពស្តពទង់ពបី�គបៀបគ�ើេ្បីសពមាតគ្ញៃូវដផ្នកដ�ល

មាៃរាបពបី្ េ្មជាតិ�បស់ពួកគគគ�ើយកាលាយគៅជាអ្នកប�ិសុទ្ធតាេ�យៈ�គ្វាយ

្ួៃ។

សូេអាៃេ៉ូសាយ3:19គ�ើយ�កគេើលពាក្យឬឃ្លាណ្ក៏គោយដ�លអ្នកេិៃ

យល់។វាអា្ជាពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បីស�គស�ៃិយេៃ័យបបីក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�

ៃឹងខគេ្បី�គៃះ។«េៃុស្សខាងសា្់្េ»គឺជាេៃុស្សមានាក់ដ�លគពជើសគ�ើស

ទទួលឥទ្ធិពលពបីតណ្ហាបំណងពរាថានាៃិង្ំណង់នៃសា្់្េជាជាងកា�បំផុស

គំៃិតពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។«ពពេគ្វើតាេ»មាៃៃ័យថា្ុះ្ូលជាេួយអ្នក

ណ្មានាក់ឬគ�ឿងអវបីេួយ។«គស្ក្តបីទូនាមាៃ»គឺជាកា�អគ្ជើញដ�លពបកបគោយ

កា�ប្្ចនុះប្្ចទូលឬគួ�ឲ្យគពញ្ ិត្ត។េ៉ូសាយ3:19គឺជាវគ្គ្ ំគណះ្ ំណ្ៃ

ខគេ្បី�។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណំ្វាគៅក្ននុង�គបៀបេួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បី

អ្នកអា្គ្យ�កវាគ�ើញគៅគពលខាងេុខ។

3. �រូម�រស�រចំែងសជើង«�ពរាតភា្ខាងសាច់្ ម»ក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។សៅខាងសពកាមចំែងសជើងសនរះ

�រូមសធវើបញ្ពី្ ពីអវពីណែលម៉រូសាយ3:19បសពងៀនថ្សយើងពតរូវណតសធវើសែើម្ពីយក្ឈ្នរះសលើ

«ភា្ខាងសាច់្ម»។�រូមគរូ�រងវង់ជុំវិញ�ក្ម្មភា្មួយណែលអ្នក្រានអារម្មែ៍

ថ្�ំខាន់បំផុត�ពរាប់អ្នក្សែើម្ពីសធវើសៅស្លសនរះ។�រូមដាក្់ណផនការសែើម្ពីអនុវត្ត

�ក្ម្មភា្សនរះ។

គោលកា�ណ៍េួយនៃគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លេ៉ូសាយ3:19បគពងៀៃគឺថា

គបើសិៃគយើងពពេគ្វើតាេគស្ក្តបីទូនាមាៃនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគនាះគយើងអា្យក

ឈ្នះគលើភាពខាងសា្់្ េតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃនៃពពះពគបីស្។

តាេគំៃិត�បស់អ្នកគតើពពេគ្វើតាេ«គស្ក្តបីទូនាមាៃនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ»មាៃ

ៃ័យយា៉ាងណ្? 



សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះពបីដអលគ�ើដៃលគអមា៉ាកដ់សវលនៃកូ�៉ុេ

នៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់អំពបីសពមាតភាពខាងសា្់្េ៖«ភាពសុ្�ិត

ផ្ទាល់ខលែតួនកា�ថាវាយបង្គនុំកា�អ្ិសាឋាៃៃិងកា�សិកសាពពះគេ្បី�គឺចាំរា្់ខាលាំងណ្ស់

គ�ើេ្បី‹[សពមាត]ភាពខាងសា្់្េ›(េ៉ូសាយ3:19)»(«The Tugs and 
Pulls of the World»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2000ទំព�័36)។
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4. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្ក្ំ្ុង្ យាយមព្មសធវើតាមស�ចក្្តពីទរូនាមនននព្រះវិញ្ញាែ

បរ�ិុទ្ក្្ននុងជពីវិតអ្នក្តាមវិធពីណា?

5. សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីសែើម ព្ីព្មសធវើតាម«ស�ចក្្តពីទរូនាមនននព្រះវិញ្ញាែ

បរ�ិុទ្»ឲ្យកានណ់តស្ញសលញក្្ននុងជពីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក្។�រូម�រស�រ

សគាលសៅមួយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សែើម្ពីជួយអ្នក្ណក្ណពប

ចំែុចសនរះក្្ននុង�បាតា�៍សនរះឲ្យកានណ់តពបស�ើរស�ើង។អ្នក្អាច្ ិចារណាសលើការណក្ណពបនរូវ

អាក្ប្កិ្រយិមួយណែលជួយសយើងណពបកាលយែរូចជាក្រូនសក្្មងរានាក្់ណែលរានសរៀបរាប់សៅ

ក្្ននុងម៉រូសាយ3:19—ឧទា�រែ៍ការកាលយសៅជាង្យពបសៅ�្ដូតបរូតទាបរាបសា

អត់ធ្មត់សោរស្ញសៅសដាយស�ចក្្តពីព�ឡាញ់ឬព្មទទួលនរូវអវពីៗទាំងអ�់ណែល

ព្រះអរាចា�់ទតស�ើញថ្«ល្អ»ែល់អ្នក្។

6. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវ

ឧប�គ្គមួយចំនួនក្្ននុងជពីវិតអ្នក្ណែលរារាំងអ្នក្្ ពីការព្មសធវើតាមស�ចក្្តពីទរូនាមន

ននព្រះវិញ្ញាែ។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—ម៉ាូសាយ3:19

7. សែើម ព្ីជួយអ្នក្ចងចាំឬទសនញ្ម៉រូសាយ3:19អ្នក្អាចចង់អានវា

ទាំងអ�់ចំនួនបពីែង។ការអានស�ើងវិញែណែលៗនរឹងជួយអ្នក្កានណ់តយល់

ខ្រឹមសារននខគម្ពីរសនរះ។បនាទាប់្ ពីការសធវើរសបៀបសនរះ�រូម្ យាយម�រស�រខគម្ពីរឬគំនិត

ក្្ននុងខគម្ពីរសនរះឲ្យបានសពចើនតាមណែលអ្នក្អាចក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយមិន្ រឹងណផ្អក្សលើព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។�រូម្ យាយម�រូពតខគម្ពីរ

សនរះស�ើងវិញឮៗសៅក្្ននុងស្លសផ្សងៗែរូចជាខែៈស្លអ្នក្កំ្្ុងសែើរក្ំ្ុងហាត់ពបាែ

ឬសរៀបចំចរូលែំសែក្។ការសធវើរសបៀបសនរះរយៈស្ល្ ពីរឬបពីន្ងៃជាប់ៗគានាអាចជួយអ្នក្

ចងចាំ្ ពីសារៈ�ំខាន់ននសគាលលទ្ិទាំងឡាយក្្ននុងខគម្ពីរសនរះ។

8. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ3ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី11៖ថ្ងៃទី3

ម៉រូសាយ4
បសចក្្ីបផ្ើម

កា�បគពងៀៃ�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃមាៃឥទ្ធិពលជាខាលាំងគលើពបជារាពស្ត

ដ�លសាតាប់ពទង់។ពបជារាពស្តទាំងគៃះរាៃអៃុវត្តគស្ក្តបីជំគៃឿគលើ�គ្វាយ្ួៃ

រាៃដពប្ិត្តគ�ើយទទួលកា�ផ្តា្់រាបទាំងឡាយ�បស់គគ។បនាទាប់េកគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃពួកគគពបីអវបីដ�លពួកគគពតូវគ្វើគ�ើេ្បីបៃ្តកា�ផ្តា្់រាប

ទាំងឡាយ�បស់ពួកគគ។ពទង់រាៃពបកាសថាគយើងគឺ�ូ្ជាអ្នកសំុទាៃអ្្ចឹង

គោយសា�គយើងពឹងដផ្អកទាំងពសុងគលើពពះសពមាប់ជាគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់

គយើង។គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃពពមាៃថាគយើងពតូវដតពបយ័ត្ន្ ំគពាះគំៃិតកិ្្ចកា�

ៃិងទគងវើ�បស់គយើងជាៃិ ្្ច។

ម៉ាូសាយ4:1–8

បណាដាជនបានមរា�មពញមោយពពរះវិញ្ញាណម�ើយ��ួលកា�ផ្តាច់បាប

ទាុំងឡាយ�បស់មគ។

សូេពសនេ៉ថាមាៃេិត្តមានាក់រាៃសួ�ថាគតើខ្នុំអា្�ឹងគោយ�គបៀបណ្ថាគបើខ្នុំ

ពតវូរាៃអភ័យគទាសពបីអំគពើរាប�៏ជាក់លាក់េួយ?គតើអ្នកៃឹងគ្្ើយតបគោយ�គបៀប

ណ្?

សូេសិកសាេ៉ូសាយ4:1–3គ�ើយ�កគេើលគៃិំតគ�ើេ្បីជួយអ្នកគ្្ើយសំណួ�េិត្ត�បស់

អ្នក។សូេស�គស��គបៀបដ�លអ្នកអា្ៃឹងគ្្ើយតប៖ 



គោលកា�ណ៍េួយនៃគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លមាៃបគពងៀៃក្ននុងខគេ្បី�

ទាំងគៃះគឺថា៖រៅរ្លរយើងអនុវ្រ្រ្ចក្តីជំរនឿរលើត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្

រេើយសតបចិ្រ្រោយរសាមរះរនារះរយើង្រ្រួលការផ្តាចរ់ាបទាំងឡាយរប្់

រយើង។កា�ដពប្ិត្តដបបគៃះគឺជា្ ំណុ្�៏សំខាៃ់ក្ននុងកា�ទទួលរាៃគស្ក្តបីអំណ�

ៃិងគស្ក្បីសុខសាៃ្តក្ននុងេៃសិកា។

ដបបគៃះគៅគពលអ្នកណ្មានាក់ស�ួគយើងៃូវសំណួ�េួយគនាះគយើង្ ង់ផ្តល់

្គេ្ើយវិញ។េ្តងគៃះគៅគពលអ្នកកំពុងគិតអំពបី�គបៀបគ�ើេ្បីគ្្ើយសំណួ��ល់

េិត្ត�បស់អ្នកសូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្គ្្ើយសំណួ�គៃះជាេួយៃឹង

សំណួ�េួយគទៀត។សូេស្ជឹងគិតពបីេ៉ូសាយ4:1–3ៃិងគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍

តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�ដអ�វគប៌ើ�តុៃគៅគវើតជាសមាជិកកិត្តិយសេួយ�ូបនៃ

ពួក្ ិតសិបនាក់៖គៅគពលអ្នករាៃដពប្ិត្តគពញគលញគនាះអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍

សៃ្តិភាពខាងក្ននុង្ ិត្ត។អ្នក�ឹងថាតាេ�គបៀបណ្េួយគនាះអ្នកៃឹងពតូវរាៃ

អភ័យគទាសគោយសា�ដតបៃ្នុកដ�លអ្នករាៃដ�កអស់�យៈគពល�៏យូ�េកគ�ើយ

គនាះ�ំគព្គនាះដលងមាៃតគៅគទៀតគ�ើយ។វារោនធៅរោត់អស់ធហើយគ�ើយអនក

�ឹងថាវារាៃគៅរាត់អស់គ�ើយ»(«Repentance»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ

1983ទំព័�59)។

សូេគិត�ល់សំណ�ួេួយដ�លអ្នកអា្សួ��ល់េិត្ត�បស់អ្នកគ�ើេ្បីជួយោត់គ�ើញ

ពបី�គបៀបដ�លគយើងអា្�ឹងថាគបើគយើងពតវូរាៃអភ័យគទាសឬក៏អត់។

វាជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា�យល់ៃូវអត្ថៃ័យពបី�ក្ននុងេ៉ូសាយ4:1–3គៅគពលអ្នកគិតអំពបី

សំណួ�េួយដ�លពតូវសួ�។គោយរាៃគ�ើញថាខ្លួៃគយើងគៅក្ននុង«សាថាៃភាពខាង

�ូបកាយ»មាៃៃ័យថាកា�ទទួលសារល់សាថាៃភាពធាលាក់ឬសាថាៃភាពគលាកិយ�បស់

គយើង។ងគោយរាៃគ�ើញថាខ្លួៃគយើង«អៃ់ជាង្ ូលបី�បីគៅគទៀត»មាៃៃ័យ

ថា្ូលបី�បីគឺមាៃកា�គោ�ពពបតិបត្តិ�ល់កា�បញ្ជានៃពពះ(សូេគេើលគ�គលេិៃ

12:7–8)ប៉ុដៃ្តកូៃគៅ�បស់ពពះេិៃដតងដតគោ�ពពបតិបត្តិ�ល់បញ្ជា�បស់ពទង់គទ។

ឧទា��ណ៍េួយនៃកា�គ្្ើយសំណ�ួ�បស់េិត្តអ្នកជាេួយៃឹងសំណួ�េួយ៖គតើ

មាៃអា�េ្មណ៍សុខសាៃ្ក្ននុងេៃសិកាគទគៅគពលអ្នកគិតអំពបីកា�ដពប្ិត្តពបីអំគពើរាប

�បស់អ្នក?គតើអ្នកគពាគពញគោយគស្ក្តបីអំណ�គទ?

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. ពបជារាព�្តននស�្តចសបនយ៉ាមពីនពតរូវបានអ្័យសទា�សដាយសារណត«ស�ចក្្តពីជំសនឿ

ែ៏សលើ�លុបណែល្ ួក្សគរានែល់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្»(ម៉រូសាយ4:3)។សតើ�ក្ម្មភា្

អវពីខ្រះណែលរានក្តព់តាក្្ននុងម៉រូសាយ4:1–2ណែលបានចង្អនុលបង្ហាញ្ ពីស�ចក្្តពីជំសនឿរប�់

្ួក្សគ?សតើអ្នក្គួររានអារម្មែ៍និងអាក្ប្ក្ិរិយណបបណាណែលព�សែៀងសៅនរឹង

ពបជារាព�្តម៉រូសាយទាំងសនារះ?

ខ. សតើអ្នក្អាចអនុវត្តស�ចក្្តពីជំសនឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សដាយរសបៀបណាសៅស្លអ្នក្

ណ�វងរក្ការផ្តាច់បាបទាំងឡាយរប�់អ្នក្?
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បនាទាប់ពបីគ្វើទបីបនាទាល់ពបីអាកប្ក�ិិយាដពប្ិត្ត�បស់ពបជារាពស្តពទង់�ួ្គ�ើយគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃពួកគគៃូវគ�ឿងេួយ្ ំៃួៃដ�លពួកគគពតវូគ្វើគ�ើេ្បីទទួលរាៃ

គស្ក្តបីសគ្គ្រះ។គៅគពលអ្នកអាៃេូ៉សាយ4:4–8សូេ�កគេើលអវបីដ�លគយើងពតវូ

គ្វើគ�ើេ្បីទទួលគស្ក្តបីសគ្គ្រះ។

សូេពៃ្យល់ឬផ្តល់គំ�ូពបី�គបៀបដ�លអ្នកកំពុងពយាយាេគ្វើគ�ឿងទាំងឡាយដ�ល

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃពិពណ៌នា៖

«ោក់ទបីទុក្ិត្ត[�បស់អ្នក]គៅគលើពពះអមាចាស់»។ 



«មាៃ្ ិត្តពយាយាេក្ននុងកា�កាៃ់តាេពពះប្្ញតិ្តទាំងឡាយ�បស់ពទង់៖ 



«បៃ្តគស្ក្តបីជគំៃឿគៅ��ូត�ល់អស់ជបីវិត[�បស់អ្នក]»៖ 



ម៉ាូសាយ4:9–30

មសច្មបនយ៉ាេីនបមពងៀនពី�មបៀបមដើេ្ី�កសាកា�ផ្តាច់បាបទាុំងឡាយ

បនាទាប់ពបីពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃទទួលកា�ផ្តា្់រាប�បស់ពួកគគគ�ើយគនាះគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃពបី�គបៀបគ�ើេ្បី�កសា(ឬបៃ្ត)សាថាៃភាពសាអាតស្អំៃិង

ប�ិសុទ្ធគៃះ។សូេសិកសាក្ននុងេ៉ូសាយ4:9–11,26,28,30�កគេើលអវបីដ�លគយើង

ពតវូធជឿៃិងធ្វើគ�ើេ្បី�កសាកា�ផ្តា្់រាបទាំងឡាយ�បស់គយើង។សូេកតព់តាអវបីដ�ល

អ្នក�កគ�ើញក្ននុងតារាងខាងគពកាេ៖

ឲ្យរាេការផ្តាច់រារទាំងឡាយ

សជឿ ពបព្រឹត្ត

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃបគពងៀៃ�ល់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់ៃូវគ�ឿងជាគព ើ្ៃ�ូ្ដ�ល

រាៃកត់ពតាក្ននុងេូ៉សាយ4:9–30ប៉ដុៃ្តគោលកា�ណ៍�៏សំខាៃ់បំផុតេួយដ�លពទង់

រាៃបគពងៀៃគឺ៖របើ្ិនរយើងបនាទាបខ្លួនចំរោរះត្រះរេើយ្ យាោ្អភិវឌ្ឍន៍

លក្ខណៈែូចត្រះតគតី្្រនារះរយើងអាចបន្្រ្ួរលរានការផ្តាច់រាបទាំងឡាយរប្់

រយើង។

2. ស�្តចសបនយ៉ាមពីនបានបសពងៀនថ្សយើងពតរូវណត«សជឿែល់ព្រះ»

(ម៉រូសាយ4:9)ស�ើយចងចាំជានិច្ចនរូវ«ភា្ម�ិរាននព្រះ»(ម៉រូសាយ

4:11)។ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ិ្ែ៌នា្ ពី

បទ្ិសសាធន៍ទាំងឡាយណែលអ្នក្ឬអ្នក្ណារានាក្់ណែលអ្នក្សារល់បានរានណែលបាន

ជួយអ្នក្ឲ្យែរឹងថ្ព្រះគឺ្ ិតថ្ពទង់សោរស្ញសដាយព្រះសចសាតាស�ើយថ្ពទង់ព�ឡាញ់

អ្នក្។សតើស�តុអវពីអ្នក្គិតថ្វា�ំខាន់សែើម ព្ីយល់ែរឹងនិងចងចាំ្ ពីព្រះសចសាតាភា្ម�ិរា

និងស�ចក្្តពីព�ឡាញ់ននព្រះ?សតើអ្នក្ចងចាំការែ៍ទាំងសនរះសៅស្លណា?សតើការែ៍

ទាំងសនរះរានឥទ្ិ្លសលើអ្នក្យ៉ាងែរូចសម្តច?

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃពិពណ៌នាពបីទគងវើទាំងឡាយនៃពបជារាពស្តដ�លកំពុង

ពយាយាេបៃ្តកា�ផ្តា្់រាបទាំងឡាយ�បស់ពួកគគ។សូេសិកសាេ៉ូសាយ

4:12–16គ�ើេ្បីគ�ៀៃពបីសកេ្មភាពេួយ្ ំៃួៃដ�លគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃគលើកគ�ើង

។(ពាក្យជួយក្ននុងេ៉ូសាយ4:16មាៃៃ័យថាផ្តល់កា�សគ្គ្រះ

ឬជំៃួយក្ននុងគពលពតូវកា�)។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីរសបៀបណែល�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយណែល្ ិ្ែ៌នាសដាយស�្តចសបនយ៉ាមពីន

បានបង្ហាញថ្មន�ុ្សរានាក្់ក្ំ្ុង្ យាយមបន្តការផ្តាច់បាបទាំងឡាយរប�់គាត់។សតើ

អ្នក្អាចសធវើបញ្ពីនរូវ�ក្ម្មភា្ែនទមួយចំនួនណែលនរឹងបង្ហាញថ្មនុ�្សរានាក់្ក្ំ្ុង

្យាយមបន្តការផ្តាច់បាបទាំងឡាយបានណែរឬសទ?�រូមសធវើបញ្ពីនរូវមសធយាបាយមួយឬ

សពចើនជាងសនារះណែលអ្នក្បានផ្តល់ជំនួយែល់អ្នក្ទាំងឡាយណែលពតរូវការជំនួយ។

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃគពបៀបគ្ៀបគយើងមានាក់ៗគៅៃឹងអ្នកសំុទាៃគោយសា�

ពួកគយើងមានាក់ៗពឹងដផ្អកទាំងពសងុគៅគលើពពះសពមាប់អវបីៗពគប់យា៉ាងដ�លគយើង

មាៃ។កា�គពបៀបពប�ូ្គៃះអា្ជួយគយើងឲ្យមាៃអំណ��ល់ព�ជ័យទាំងឡាយ

ដ�លគយើងរាៃទទួលពបីពពះអមាចាស់។សេូអាៃេ៉ូសាយ4:19–21គោយ�កគេើល

�គបៀបដ�លគយើងមា្នក់ៗគពបៀប�ូ្ជាអ្នកសំុទាៃក្ននុងពពះគៃត្យនៃពពះ។

សូេគិត�ល់កា�ពឹងដផ្អក�បស់អ្នកគៅគលើពពះ។គតើព�ជ័យអវបីេួយដ�លអ្នកអា្

អគុណ��ល់ពពះវ�បិតាសួគ៌គៅគពលគៃះ?

បនាទាប់ពបីកា�បគពងៀៃថាគយើងគៅដតពតូ�កា�ជំៃួយពបីពពះជាគ�ៀង��ូតគនាះគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃគស្នើគយើងឲ្យគិតអំពបី�គបៀបដ�លគយើងគួ�ដតពបពពឹត្ត�ល់អ្នក

ទាំងឡាយដ�លសំុជំៃួយពបីគយើង។សូេសិកសាេ៉ូសាយ4:26–27គោយ�កគេើល

�គបៀបដ�លគយើងគួ�ដតពបពពឹត្ត�ល់អ្នកពតូវកា�ជំៃួយ។

4. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមក្ត់ពតា

ចសម្ើយរប�់អ្នក្ចំសោរះ�ំែួរតសៅសនរះ៖សតើការចងចាំ្ ពីការបសពងៀនរប�់

ស�្តចសបនយ៉ាមពីនក្្ននុងម៉រូសាយ4អាចជួយអ្នក្ឲ្យកានណ់តរានស�ចក្្តពីសមតាតាក្រុណាែល់អ្នក្

ទាំងឡាយណែលពតរូវការជំនួយខាងវិញ្ញាែឬខាងសាច់្មយ៉ាងែរូចសម្តច?

5. �រូមចំណាយស្លមួយណ្្តសែើម្ពី្ ិចារណាបទគម្ពីរណែលអ្នក្បាន�ិក្សា

សៅន្ងៃសនរះ។សតើអ្នក្បានទទួលការបំផុ�គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្អំ្ពីអវពី

ណែលអ្នក្គួរសធវើណផ្អក្សៅសលើអវពីណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីការបសពងៀនទាំងឡាយរប�់ស�្តច

សបនយ៉ាមពីនណែរឬសទ?�រូម�រស�រគំនិតសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។

សូេ្ ងចាំថាពពះអមាចាស់មាៃគស្ក្តបីពសលាញ់�៏ពជាលគពរៅសពមាប់

អ្នក។គៅគពលអ្នកដពប្ិត្តពបីកា�គ្វើខុសណ្េួយគ�ើយគ្វើឲ្យឲ្យអស់ពបីសេត្ថភាព

គ�ើេ្បីគ្វើតាេគំ�ូ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគនាះអ្នកអា្បៃ្តរាៃកា�ផ្តា្់រាប

ទាំងឡាយ�បស់អ្នក។

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—ម៉ាូសាយ4:30

អាៃឮៗេ៉ូសាយ4:30។គតើមាៃអវបីទាក់ទងោនា�វាងគំៃិត�បស់អ្នកពាក្យសេ្តបី�បស់

អ្នកៃិងទគងវើ�បស់អ្នក?

គំនិត

ោក្្យ�ម្តពី

ទសងវើ
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ពបធាៃដអស៊រា៉ថា�វដប៊ៃសៃឹរាៃ

ពិពណ៌នាពបីទំនាក់ទំៃងគៃះ៖«្ូ�

មាៃគៃំិតសាអាតស្អំ។អ្នកទាំងឡាយ

ដ�លមាៃគំៃិតសាអាតស្អំេិៃគ្វើ

ទគងវើអាពកក់គទ។អ្នកេិៃពតឹេដត

ទទួលខុសពតូវ្ ំគពាះពពះសពមាប់

ទគងវើ�បស់អ្នកប៉គុណ្ណាះគទប៉ុដៃ្ត

សពមាប់កា�ពគបព់គងគំៃិត�បស់អ្នក

ផងដ��។...សុភាសិតពបីបុរាណ

គឺគៅដតជាកា�ពិតដ�លថាអ្នក

សាបពពួសគំៃិតគ�ើយអ្នកព្ូតកាត់

ទគងវើអ្នកសាបពពួសទគងវើគ�ើយអ្នក

ព្ូតកាត់ទមាលាប់អ្នកសាបពពួសទមាលាប់

អ្នកព្ូតកាត់្ �ិតលកខេណៈគ�ើយ

្�ិកលកខេណៈកំណត់គជាគវាសនា

�៏អស់កល្�បស់អ្នក។‹ត្ិតគគ

គិតក្ននុង្ ិត្តយា៉ាងណ្គគក៏យា៉ាង

គនាះដ�›។(សូេគេើលសុភាសិត

23:7)។(គៅក្ននុងConference 
Reportដខតុលាឆ្នាំ1964

ទំព័�60)។

6. សៅស្លអ្នក្សរៀនពគប់ពគងគំនិតរប�់អ្នក្សនារះអ្នក្នរឹងទទួលបាន្ រជ័យ

ននការណពបកាលយចរិតលក្ខេែៈកានណ់តែរូចព្រះពគពី�្ទាំងោក្្យ�ម្តពីនិង

�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយ។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម

�រស�រនរូវមសធយាបាយមួយឬសពចើនជាងសនារះណែលអ្នក្អាចពគប់ពគងគំនិតរប�់អ្នក្

ស�ើយបន្តរក្សាគំនិតសនារះឲ្យរានលក្ខេែៈកានណ់តែរូចព្រះពគពី�្។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ4ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី11៖ថ្ងៃទី4

ម៉រូសាយ5–6
បសចក្្ីបផ្ើម

េ៉ូសាយ5មាៃ�ួេទាំងសុៃ្�កថា�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃគៅកាៃ់ពបជារាពស្ត�បស់

ពទង់ដ�លរាៃចាប់គផ្តើេក្ននុងេ៉ូសាយ2។គោយសា�ដតគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់ពួកគគគលើ

បៃ្ទូល�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃគនាះេៃុស្សរាៃទទួលបទពគិសា្ៃ៍នៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ�

យា៉ាង្ ំក្ននុង�ួង្ិត្ត។ពួកគគរាៃ្ ូលក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញាេួយជាេួយពពះគ�ើយ

យកពពះនាេនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្េកោក់គលើខ្លួៃពួកគគ។�ូ្មាៃកត់ពតាក្ននុង

េ៉ូសាយ6គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃគផ្�អណំ្្ពគប់ពគងគលើៃគ��បស់ពទង់គៅឲ្យ

បុពតា�បស់ពទង់គឺេ៉ូសាយគ�ើយេ៉ូសាយរាៃពគប់ពគងគោយសុ្�ិតគោយ

គ្វើតាេគ�ំូ�បស់ឪពុកគលាក។

ម៉ាូសាយ5:1–4

ពបជារាពស្�បស់មស្ចមបនយ៉ាេីនបាន��ួលប�ពិមស្ធន៍ននកា�ផ្លាស់ប្ូ�

យ៉ាងធុំ។

សូេគិតអំពបីសំណួ�តគៅគៃះ៖គតើអ្នកធាលាប់ពរាថានាថាអ្នកអា្ផ្លាស់ប្តទូ�អវបីេួយក្ននុង

ខ្លួៃអ្នកផ្ទាល់ដ��ឬគទ?គតើអ្នករាៃគ្វើអវបីពបីវា?

ដអលគ�ើ�គ�វី�គអដប�ណ្នៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃពិពណ៌នាពបីភាព

ចាំរា្់សពមាប់គយើងមានាក់ៗគ�ើេ្បីមាៃបទពិគសា្ៃ៍នៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ�យា៉ាង្ំក្ននុងជបីវិត

�ស់គៅ�បស់គយើង៖«សា�ៈសំខាៃ់នៃ�ំណឹងល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្តពេូវឲ្យមាៃ

កា�ផ្លាស់ប្តទូ�ៃូវេូលោឋាៃពគឹះៃិងកា�ផ្លាស់ប្តទូ�ជាអ្ិន្ៃ្តនៃ្ េ្មជាតិ�បស់គយើងគៃះ

ឯងដ�លអា្គ្វើគៅរាៃតាេ�យៈកា�ពឹងដផ្អកគលើ‹បុណ្យគុណៃិងគស្ក្តបីគេតាតា

ក�ុណ្ៃិងពពះគុណនៃពពះដេសី៊�៏ប�ិសុទ្ធ›(ៃបីន�វទបី22:8)។គៅគពលគយើង

គពជើសគ�ើសគ្វើតាេគៅហាវាយគនាះគយើងគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�—គ�ើេ្បីគកើតជា្ ្មបី

េ្តងគទៀតខាងវិញ្ញាណ»(«Ye Must Be Born Again»EnsignឬLiahonaដខ

ឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័�20)។

អ្នកអា្្ ង់ស�គស�ឃ្លាតគៅគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�េ៉ូសាយ5:2៖

«គៅគពលគយើងគពជើសគ�ើសគ្វើតាេគលាកគៅហាវាយ(ពពះអមាចាស់)គនាះគយើង

គពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�»។

គតើអ្នកគិតថាតាេ�គបៀបណ្ខ្ះដ�លគយើងគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្តទូ�គៅគពល

គយើងគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីគ្វើតាេពពះគយស៊ូវពគបីស្? 



សូេពិៃិត្យគេើលគ�ើងវិញៃូវគស្ក្តបីសគងខេបនៃជំពូកគៅេ៉ូសាយ3ៃិង

េ៉ូសាយ4គ�ើេ្បី�ំលឹកពបីកា�គផ្តាតជា្ េ្ងទាំងឡាយនៃសៃុ្�កថា�បស់គស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃ។គៅ្ ុងបញ្ចាប់នៃគទសៃកថា�បស់ពទង់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃ

សួ�ពបជារាពស្តថាគតើពួកគគរាៃគជឿគលើបៃ្ទូលទាំងឡាយដ�លពទង់រាៃបគពងៀៃ

ពួកគគអំពបី�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្ដ��ឬគទ(សូេគេើលេ៉ូសាយ5:1)។សូៃ

អាៃេ៉ូសាយ5:2–4គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លរាៃផ្លាស់ប្តទូ�ក្ននុង�ួង្ិត្តនៃពបជាជៃ

បនាទាប់ពបីពួកគគរាៃសាតាប់ពាក្យសំ�បីគស្ត្�បស់ពួកគគ។គៅគពលអ្នកអាៃវាៃឹង

ផ្តល់ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា��ឹងថាពាក្យ«បំណង»(េ៉ូសាយ5:2)សំគៅគលើ

អាកប្កិ�ិយាបំណងពរាថានាឬៃិស្ស័យ�បស់បុគ្គលមានាក់ៗ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះពបីដអលគ�ើ�ោវី�គអ

ដប�ណ្៖�ំណឹងល្អនៃគយស៊ូវពគបីស្មាៃអវបីៗគផ្សងគទៀត

ជាគព ើ្ៃគព្ពបីកា�គ្ៀសវាងកា�យកឈ្នះៃិងកា�លាងជពេះ

ពបីអំគពើរាបៃិងឥទ្ធិពលអាពកក់ក្ននុងជបីវិត�ស់គៅ�បស់គយើង។វា

ក៏តពេូវឲ្យមាៃជាចារំា្់ៃូវកា�គ្វើអំគពើល្អជាេៃុស្សល្អៃិង

កាលាយខ្លួៃកាៃ់ដតពបគសើ�។...គ�ើេ្បីឲ្យ�ួង្ិត្តមាៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ�

គោយពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ�ូ្ជា‹គយើងខ្នុំពុំមាៃបំណងៃឹងពបពពតឹ្តអំគពើទុ្្ច�ិត

គទៀតគ�ើយប៉ុដៃ្ត្ ង់ពបពពឹត្តអំគពើល្អជាៃិ្្ចវិញ›(េ៉ូសាយ5:2)វាគឺជាទំៃួល

ខុសពតូវ្ ំគពាះគស្ក្តបីសញ្ញាដ�លគយើងរាៃទទួល�ូ្ោនាគៅៃឹងពបជារាពស្ត�បស់

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃដ�លរាៃគ្វើស្ជងឹដ��។កា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំគៃះេិៃដេៃជា

លទ្ធផលសាេ្្ញេកពបីកា�ខិតខំគ្វើកា�ឬកា�បគង្កើតៃូវកា�ោក់កំ�ិតផ្ទាល់ខ្លួៃ�៏

អសាចា�្យគនាះគទ។ប៉ុដៃ្វាជាលទ្ធផលនៃកា�ផ្លាស់ប្ទូ�ជាេូលោឋាៃគៅក្ននុង

បំណងពរាថានាកា�ជំ�ុញៃិង្េ្មជាតិ�បស់គយើងដ�លគ្វើឲ្យគៅ�ួ្តាេ�យៈ

�គ្វាយ្ួៃនៃពពះពគបីស្ជាពពះអមាចាស់។គោលបំណងខាងវិញ្ញាណ�បស់គយើងគឺ

ពតវូយកឈ្នះទាំងអំគពើរាបៃិង្ំណង់្ ង់គ្វើរាប»(«Clean Hands and a 
Pure Heart»Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2007ទំព័�81–82)។

ណអលសឌើររឆី្ែជពី�កតននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្ែប់្ពីរនាក់្បានសលើក្ទរឹក្ចិត្ត

សយើងឲ្យ�រស�រទុក្នរូវអារម្មែ៍ណែល

សយើងទទួល៖«�រូម�រស�រទុក្សៅ

ក្ណន្ង�ុវតថែិភា្នរូវសរឿង�ំខាន់ៗណែល

អ្នក្សរៀន្ ពីព្រះវិញ្ញាែ។អ្នក្នរឹងយល់

ស�ើញថ្សៅស្លអ្នក្�រស�រទកុ្

នរូវគំនិតណែលរានតនម្សនារះនរឹងរាន

គំនិតមក្ជាបន្តបនាទាប់សទៀត។ស�ើយ

ចំសែរះែរឹងណែលអ្នក្ទទួលនរឹងសក្ើត

រានស្ញមួយជពីវិតអ្នក្។មិនថ្ស្ល

ន្ងៃឬស្លយប់អ្នក្សៅក្ណន្ងណា

ឬអ្នក្កំ្្ុងសធវើអវពី�រូម្ យាយមសារល់

និងស្្ើយតបសៅនរឹងការែរឹក្នាំនន

ព្រះវិញ្ញាែជានិច្ច»(«To Acquire 
Knowledge and the Strength 
to Use It Wisely»Ensignណខ
មិ្ុនាឆ្នាំ2002ទំ្ ័រ32)។

ការ�រស�រទុកនូវគំនិត

ដែលអនេកទទួល



114

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្សែើម ព្ីរានបទ្ិសសាធន៍្ ពី«ការផ្ល�់ប្តដូរយ៉ាងធំ»ក្្ននុងែួងចិត្ត

រានន័យយ៉ាងណា?(ម៉រូសាយ5:2)។

ខ. សៅស្លសយើងសពជើ�សរើ�សែើម ព្ីសធវើតាមព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សតើស�តុអវពីសយើងពតរូវការ

ផ្ល�់ប្តដូរចែំងរប�់សយើងមិនពតរឹមណតឥរិយបទរប�់សយើង?

គ. សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្គឺចាំបាច់�ពរាប់ការផ្ល�់ប្តដូរ

មួយណែលសក្ើតស�ើងក្្ននុងខ្លួនសយើង?

សូេសិកសាេ៉ូសាយ5:2,4�កគេើលអវបីដ�លពបជាជៃរាៃគ្វើដ�លបណ្តាលឲ្យមាៃ

កា�ផ្លាស់យា៉ាង្ំក្ននុង្ ិត្ត។អ្នកអា្គូស្ ំណ្ំគ�ឿងទាំងគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់

អ្នក។សូេ្ ងចាំថាបៃ្ទូល�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃគឺគ�ៀបរាប់អំពបីអំណ្្នៃ

�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្គ�ើយពបជាជៃរាៃមាៃគស្ក្តបីជំគៃឿយា៉ាងខាលាំង

គលើបៃ្ទូលទាំងគៃះ។

គោលកា�ណ៍េួយដ�លគយើងគ�ៀៃពបីខទាំងគៃះគឺថា៖រៅរ្លរយើងអនុវ្រ្រ្ចក្តី

ជំរនឿរលើត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រេើយ្រ្រួលយកត្រះវិញ្ញាណបរិ្ុ្រ្ធរនារះរយើងអាច

មានប្រ្ិរសាធន៍្ តីការផ្ល្ា ់ប្ទូរោ៉ាងធំក្ទុងែួងចិ្រ្។

2. ណផ្អក្សលើការ�ិក្សាននម៉រូសាយ5:1–4ស�ើយនិងសគាលការែ៍ខាងសលើ

�រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវអវពីណែល

អ្នក្អាចសធវើសែើម ព្ីអនុវត្តស�ចក្្តពីជំសនឿកាន់ណតខាលំងណ្មសទៀតសលើព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។សតើ

សយើងអាចសធវើការែ៍ជាក្់លាក់្អវពីខ្រះសដាយចាប់សផ្តើមសៅន្ងៃសនរះសែើម្ពីអនុវត្តស�ចក្្តពីជសំនឿ

កាន់ណតខាលំងស�ើងសែើម្ពីអ្នក្អាចសលើក្ទរឹក្ចិត្តនិងរក្សាការផ្ល�់ប្តដូរយ៉ាងធំក្្ននុងែួងចិត្ត

ក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្?

ម៉ាូសាយ5:5–15

ពបជារាពស្�បស់មស្ចមបនយ៉ាេីនបានចរូលមៅក្ញងមសចក្ីសញ្ញាជាេួយនឹង

ពពរះម�ើយពតរូវបានោក់មឈាមារះ្ ្ី

បនាទាប់ពបីពបជារាពស្ត�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍ពបីកា�ផ្លាស់ប្តទូ�

យា៉ាង្ ំក្ននុង�ួង្ិត្តគនាះពួកគគរាៃមាៃបំណង្ ូលគៅក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញាជាេួយ

ពពះអមាចាស់។សូេ�កគេើលពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយក្ននុងេូ៉សាយ5:5ដ�លបគ្ហាញពបី

កពេិតនៃកា�តាំង្ិត្តដ�លពបជារាពស្ត�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃមាៃក្ននុងកា�គឆ្ពាះ

គៅ�កកា�គ្វើគស្ក្តបីសញ្ញាៃិង�កសាគស្ក្តបីសញ្ញាគៃះ។

គៅគពលអ្នក្ ុះគស្ក្តបីសញ្ញាជាេួយៃឹងពពះពទង់កំណត់លកខេខណ្ឌទាំងឡាយ

សពមាប់គស្ក្តបីសញ្ញាគ�ើយគយើងយល់ពពេៃឹងលកខេខណ្ឌទាំងគនាះ។បនាទាប់េក

ពពះសៃយាៃឹងគយើងៃូវព�ជ័យ្ បាស់លាស់្ ំគពាះកា�គោ�ពពបតិបត្តិ�បស់គយើង

(សូេគេើលគ.ៃិងស.82:10)។កា�្ុះគស្ក្តបីសញ្ញាគឺជាវិ្បីដតេួយគត់ដ�លគយើង

បគ្ហាញពពះអមាចាស់ថាគយើងមាៃភាពគសាមាះពតង់គៅក្ននុងបំណងពរាថានា�បស់គយើង

គ�ើេ្បីបគពេើ�ល់ពទង់។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើឃ្លអវពីខ្រះក្្ននុងម៉រូសាយ5:5ណែលរំឭក្អ្នក្្ ពីស�ចក្្តពី�នយាណែលសយើងរំឭក្ក្្ននុងពគា

នពីមួយៗណែលសយើងទទួល្ ិធពីសាពកាម៉ង់?

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្ការចរុះស�ចក្្តពី�ញ្ញានិងការរក្សាស�ចក្្តពី�ញ្ញាជួយអ្នក្ឲ្យរក្សាបាន

នរូវ«ការផ្ល�់ប្តដូរែួងចិត្ត»ែ៏ធំសដាយរសបៀបណា?

សូេពត�ប់គៅគេើលេ៉ូសាយ1:11–12។គោលបំណងេួយក្ននុងគោលបំណង

នានា�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃក្ននុងកា�ពបេូលផ្នុំពបជារាពស្ត�បស់ពទង់គឺពតូវផ្តល់ឲ្យ

ៃូវគ្មាះ្ ្មបី។សូេអាៃេូ៉សាយ5:6–7គ�ើយគូស្ ំណំ្គលើគ ម្ាះដ�លគស្ត្

គបៃយា៉ាេបីៃរាៃផ្តល់ឲ្យពបជារាពស្តពទង់បនាទាប់ពបីពួកគគរាៃ្ ុះគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់

ពួកគគជាេួយៃឹងពពះអមាចាស់។

ខទាំងគៃះបគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖រយើងរលើកោក់រលើខ្លួននូវត្រះនា្នន

ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្តា្រយៈរ្ចក្តី្ ញ្ញាែ៏្ ិ្ិែ្ឋទាំងឡាយ។សូេអាៃេ៉ូសាយ

5:8–14គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុដ�លវាចាំរា្់សពមាប់គយើងក្ននុងកា�គលើកោក់គលើ

ខ្លួៃៃូវពពះនាេនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្។

គតើមាៃព�ជ័យអវបីខ្ះពបីកា�មាៃពពះនាេនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ោក់ក្ននុង�ួង្ ិត្តគយើង?



គតើអវបីដ�លអា្បណ្តាលឲ្យពពះនាេ«ពតូវលប់គ្ញ»ពបី្ ិត្ត�បស់អ្នកឬ្ិត្ត�បស់

ៃ�ណ្មានាក់? 



សូេអាៃេ៉ូសាយ5:15គ�ើយ�កគេើលគស្ក្តបីសៃយាដ�លពពះអមាចាស់គ្វើជាេួយពួក

អ្នកដ�ល�កសាគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ�បស់ពួកគគ។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

អារម្មែ៍រប�់អ្នក្សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីការរានព្រះនាមននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ចារ

ក្្ននុងែួងចិត្តរប�់អ្នក្។�រូម�រស�រមរូលស�តុមួយឬសពចើនជាងសនារះណែលអ្នក្ចង់រក្សា

ព្រះនាមសនរះស�ើយនរឹងមិនណែលចង់ឲ្យបាត់បង់ព្រះនាមសនរះ។

ម៉ាូសាយ6:1–7

េ៉ារូស្យចាប់មែ្ើេពគងរាពជជាមស្ច

សូេអាៃេ៉ូសាយ6:3គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃគ្វើពបីេុៃពទង់

រាៃឲ្យ�វទូងេៃុស្សពត�ប់គៅវិញ។

គតើគស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃគ្វើអវបីគ�ើេ្បីជួយពបជារាពស្ត�បស់ពទង់ឲ្យ្ ងចាំគស្ក្តបី

សញ្ញាដ�លពួកគគរាៃគ្វើ? 



5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមក្តព់តា

ទុក្នរូវរសបៀបណែល្ ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំប្វជិតភា្និងពគរូបសពងៀនជួយអ្នក្រក្សា

ស�ចក្្តពី�ញ្ញារប�់អ្នក្។

គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃសុគតក្ននុង�យៈគពលបបីឆ្នាំបនាទាប់ពបីពទង់រាៃផ្តល់សុៃ្�កថា

�បស់ពទង់។សូេអាៃេូ៉សាយ6:6–7គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លគស្ត្េ៉ូសាយរាៃ

គ្វើតាេគំ�ូ�បស់បិតាពទង់ក្ននុងនាេជាអ្នក�ឹកនាំ�៏សុ្�ិតមានាក់។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ5–6ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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ម៉រូសាយ7–8
បសចក្្ីបផ្ើម

គស្ត្េ៉ូសាយគឺជាបពុតា�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃដ�លជាកូៃពបុស�បស់េ៉ូសាយ

�ំបូងគគដ�លរាៃគ�ៀបរាប់ក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ។ពបមាណជា�យៈគពល80ឆ្នាំពបី

េុៃគពលេ៉ូសាយកាលាយជាគស្ត្គនាះមាៃបុ�សមានាក់គ ម្ាះសី៊ៃិពវដ�លរាៃនាំ

ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វេួយពកុេគ្ញពបីពកុងសារា៉�ិេឡាពត�ប់គៅ�ស់គៅដ�ៃ�បី

ៃបីន�វវិញ(សូេគេើលគអាេនណ1:27–30)។េ៉ូសាយ7ពៃ្យល់ថាគស្ត្េ៉ូសាយ

រាៃអៃុញ្ញាតឲ្យ«អ្នកមាៃកមាលាំងខាលាំងពូដកមានាក់»គ ម្ាះអាំេ៉ូៃ(េ៉ូសាយ7:3)

ៃិងេៃុស្សេួយពកុេតូ្គ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីៃបីន�វ(ជៃួកាលគៅដ�ៃ�បី

គៃះថាដ�ៃ�បីលបីន�-ៃបីន�វ)ៃិងកំណត់គជាគវាសនា�បស់ពកុេេៃុស្ស�បស់

ស៊ីៃិពវ។អាំេ៉ូៃរាៃ�កគ�ើញពូជពង្សនៃពបជាជៃសី៊ៃិពវដ�លពតវូរាៃ�ឹកនាំ

គោយគៅពបុស�បស់ស៊ីៃិពវគឺលិេន�គៅគពលគនាះ។កា�េក�ល់�បស់អាំេ៉ូៃ

រាៃនាំេកៃូវគស្ក្តបីសង្ឹេ�ល់លិេន�ៃិងពបជាជៃ�បស់ពទង់ដ�លពោគនាះ

អំគពើទុ្្ច�ិត�បស់ពួកគគរាៃគ្វើឲ្យពួកគគធាលាក់្ ូលក្ននុងគសវកភាពគពកាេពួកសាសៃ៍

គលេិៃ។គៅពោេុៃគនាះខណៈពួកគគរាៃពយាយាេដសវង�កពកងុសារា៉�ិេឡា

ៃិងសំុជំៃួយគនាះេៃុស្ស�បស់លេិន�េួយពកុេរាៃពបទះគ�ើញផ្ទាំងមាស24

សៃឹ្កដ�លមាៃ្ ំណ្�ឆ្លាក់គៅគលើផ្ទាំងទាំងគនាះ។គពលដ�លលិេន�រាៃសួ�

អាំេ៉ូៃថាគតើគលាកអា្បកដពប្ ំណ្�ទាំងគៃះរាៃឬគទគនាះអាំេ៉ូៃរាៃពៃ្យល់

ថាអ្នកគេើល្ ុតមានាក់�ូ្ជាគស្ត្េ៉ូសាយអា្បកដពបប្ជបីបុរាណទាំងគៃះ។

បសចក្្ីសបងខេរថេម៉ាូសាយ7–24

គតើអ្នកធាលាប់្ ង់គ្ញឲ្យ�ួ្ពបីអា�េ្មណ៍អាពកក់សាថាៃភាពឈឺចាប់កាលៈគទសៈ

ស្មនុគសាមាញឬបំពា�បំពាៃឬគទាសនៃអំគពើរាបដ��ឬគទ?បទពិគសា្ៃ៍នៃេៃុស្ស

ដ�លអ្នកៃឹងសិកសាក្ននុងេ៉ូសាយ7–24អា្បគពងៀៃអ្នកអំពបីកា��ំគោះ—កដៃ្ងគ�ើេ្បី

ដសវង�កកា��ំគោះ�គបៀបគ�ើេ្បីអគ្ជើញវាៃិងសូេ្បីដត�គបៀបគ�ើេ្បី�ង់ចាំវា។សូេ

�កគេើលវិ្បីដ�លអ្នកអា្អៃុវត្តគ�ឿងនៃពបជាជៃ�បស់សី៊ៃិពវៃិងកូៃគៅ�បស់

ពួកគគគៅៃឹងជបីវិតផ្ទាល់�បស់អ្នកគោយមាៃ�ួេទាំងបំណងពរាថានាគ�ើេ្បីរាៃ

កា��ំគោះគ្ញពបីអវបីដ�លសង្កត់សង្កិៃគលើអ្នក។

ពបីេុៃសិកសាេូ៉សាយ7វាៃឹងផ្តល់ជាពបគយាជៃ៍សពមាប់អ្នកក្ននុងកា��ឹងពបីកា�គ្វើ

�ំគណើ�គផ្សងៗដ�លមាៃកតព់តាក្ននុងេ៉ូសាយ7–24។សកេ្មភាពខាងគពកាេគៃះ

ៃឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកៃូវគស្ក្តបីសគងខេបនៃកា�គ្វើ�ំគណើ�ទាំងគៃះដ�លគកើតគ�ើងអំ�នុង

គពលពបមាណជា80ឆ្នាំ(200េុៃ.គ.ស.គៅ120េុៃ.គ.ស.)។ព័ត៌មាៃក្ននុងពបអប់

ពសគមាលទាំងឡាយគៅគលើតារាងពៃ្យល់ពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើងគៅ្ គនាលាះ

កា�គ្វើ�ំគណើ�ទាំងឡាយ។
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ការបធ្ើ

ែំបេើរ

េរណាបធ្ើែំបេើរបៅក្ដេលងណា

1 �ី៊និ្វនិង្ួក្សា�ន៍នពីន�វែនទសទៀតបានសធវើែំសែើរ្ ពីពក្ងុ

សារា៉�ិមឡាសៅកាន់ណែនែពីនពីន�វជាណែនែពីណែលបានធាលក្់ក្្ននុង

ការពគប់ពគងសដាយ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។្ួក្សា�ន៍នពីន�វទាំង

សនរះបានពបយុទ្ជាមួយគានាឯងស�ើយអ្នក្ណែលសៅរ�់បានពត�ប់

សៅពក្ងុសារា៉�ិមឡាវិញ(�រូមសមើលសអាមនែ1:27–28;

ម៉រូសាយ9:1–2)។

2 �ី៊និ្វនិងអ្នក្ែនទសទៀតបានចាក្សចញ្ ពីពក្ងុសារា៉�ិមឡា

ស�ើយសៅតាំងទពីលំសៅសលើណែនែពីនពីន�វ(�រូមសមើលសអាមនែ

1:29–30,ម៉រូសាយ9:3–7)។

បនាទាប់្ ពី�៊ីនិ្វបានសាលប់សៅក្រូនពបុ�រប�់គាត់គឺែូសអបានពគងរាជ្យក្្ននុងអំស្ើ

ទុច្ចរិត។ព្រះអរាចា�់បានបញ្ដូន្ យាការីអ័ប៊ីណានែឲ្យសៅព្រានពបជាជនឲ្យ

ណពបចិត្ត។អាលរា៉ាជា�ង្ឃរានាក្់រប�់ស�្តចែូសអបានសគារ្តាមសារលិខិត

រប�់អ័ប៊ីណានែស�ើយបានបសពងៀនសារលិខិតសនារះសៅអ្នក្ែនទសទៀត(�រូម

សមើលម៉រូសាយ11–18)។

3 អាលរា៉ាបានរតស់គចខ្លួនសៅកាន់ទរឹក្មរមនស�ើយសពកាយមក្

បានែរឹក្នាំអ្នក្សជឿមួយពក្មុសៅកាន់ណែនែពីស�ឡាម(�រូម

សមើលម៉រូសាយ18:4–5,32–35,23:1–5,19–20)។

ដែេែីសារ៉ាេិមឡា

ដែេែីេីថេ្(លពីន�-

នពីន�វ)

ផ្ទាំងរា�24ផ្ទាំង(គម្ពីរ

សអសធើរ)។

ដែេែីបេឡាម

ទកឹ្មរមេ

ការរំផលិចរំផ្លាញថេ្រជាជាតិសាសេ៍យ៉ាបរ�

(សគមិនែរឹងថ្សតើណែនែពីរប�់សា�ន៍យ៉ាសរឌរានចរាងាយឆ្ងាយ្ ពី

សារា៉�ិមឡាមភាគខាងសជើងប៉ណុាណសនារះសទ)។

ការបធ្ើ

ែំបេើរ

េរណាបធ្ើែំបេើរបៅក្ដេលងណា

្ួក្សា�ន៍សលមិនបានវាយពបហារសលើពបជាជនរប�់ស�្តចែូសអក្្ននុងណែនែពី

នពីន�វ។សពកាយមក្ស�្តចែូសអពតរូវបានសគ�រាលប់ស�ើយបពុតារប�់ពទង់គឺ

លិមន�បានពគងរាជ្យបន្ត។ពបជាជនរប�់លិមន�ធាលក់្ក្្ននុងស�វក្ភា្រប�់

្ួក្សា�ន៍សលមិន(�រូមសមើលម៉រូសាយ19–20)។

4 លិមន�បានបញ្ដូនសា�ន៍នពីន�វមួយពក្ុមឲ្យសៅណ�វងរក្ពក្ុង

សារា៉�ិមឡា។បនាទាប់្ពីវសងវងក្្ននុងទពីរសហាសាថាន្ួក្សគបាន

រក្ស�ើញនរូវក្ំសទចក្ំទពីននពបជាជាតិមួយណែលពតរូវបានបំផ្លញ

សចាលនិងបញ្ពីមួយណែលបានចារសលើផ្ទាំងរា�ណែលរានចំនួន

24ផ្ទាំង(�រូមសមើលម៉រូសាយ8:7–9,21:25–27)។

5 អាំម៉រូននិងមនុ�្ស15នាក្់សទៀតបានសធវើែំសែើរ្ ពីពក្ុង

សារា៉�ិមឡាសៅសែើម្ពីណ�វងរក្អ្នក្ទាំងឡាយណែលបាន

ពត�ប់សៅកាន់ណែនែពីនពីន�វ(�រូមសមើលម៉រូសាយ7:1–6,

21:22–24)។

6 លិមន�និងពបជាជនរប�់ពទង់បានរត់សគច្ ពី្ ួក្សា�ន៍សលមិន

ស�ើយពតរូវបានែរឹក្នាំសដាយអាំម៉រូននិងបងប្អដូនរប�់សលាក្សៅ

ពក្ុងសារា៉�ិមឡា(�រូមសមើលម៉រូសាយ22:10–13)។
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ការបធ្ើ

ែំបេើរ

េរណាបធ្ើែំបេើរបៅក្ដេលងណា

បនាទាប់្ពីពបជាជនរប�់លិមន�បានសគចខ្លួនរួចសនារះ្ ួក្សា�ន៍សលមិនបានបញ្ដូន

ក្ងទ័្សែញតាម្ ួក្សគ។ក្ងទ័្ បានវសងវងក្្ននុងទពីរសហាសាថានសៅស្ល្ ួក្សគពបទរះ

ស�ើញអាលរា៉ានិងពបជាជនរប�់គាត់ក្្ននុងណែនែពីស�ឡាម។្ួក្សា�ន៍សលមិន

បានដាក្់្ ួក្សគក្្ននុងស�វក្ភា្។ពបជាជនរប�់អាលរា៉ាបានអធិសាឋាន�ំុជំនួយ

សែើម ព្ីសគចខ្លួន(�រូមសមើលម៉រូសាយ22–24)។

7 ព្រះអរាចា�់បានរំសដារះអាលរា៉ានិងពបជាជនរប�់សលាក្ស�ើយ

បានែរឹក្នំា្ ួក្សគសៅកាន់សារា៉�ិមឡា(�រូមសមើលម៉រូសាយ

24:20–25)។

សូេបង់គលខនៃកា�គ្វើ�ំគណើ�ៃបីេួយៗគៅក្ននុង�ងវង់េូលនៃដផៃទបីឲ្យរាៃពតឹេពតវូ៖

ម៉ាូសាយ7:1–8:4

អាុំេ៉ារូន�កម�ើញនដនដីនីន�្វ(លនី�–ននី�្វ)ម�ើយមសច្លេិន�បាន

ពិពណ៌ោពី�មបៀបនដលពបជាជន�បស់ព�ង់ធ្លាក់ចរូលក្ញងមសកវភាព

ក្ននុងេ៉ូសាយ7អាំេ៉ូៃៃិងបុ�ស�៏�ឹងមាំ15នាក់គទៀតរាៃគ្វើ�ំគណើ�ពបីសារា៉�ិេឡា

គ�ើេ្បី�ឹងពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះពបជាជៃដ�លស៊ីៃិពវដ�លរាៃ�ឹកនាំ

គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីៃបីន�វគៅ�យៈគពល80ឆ្នាំេុៃ(សូេគេើលេូ៉សាយ7:2;សូេគេើល

ផងដ��ៃូវកា�គ្វើ�ំគណើ�គលខ5គៅគលើដផៃទបី)។ទាក់ទងៃឹងកា�េក�ល់ដ�ៃ�បី

ៃបីន�វអាំេូ៉ៃៃិងបងប្អទូៃពបុសបបីនាក់�បស់គលាកពតូវរាៃចាប់ខ្លួៃគ�ើយរាៃ

យកគៅោក់គុក(សូេគេើលេ៉ូសាយ7:6–11)។ពបី�ន្ងៃគពកាយេកពួកគគរាៃ

នាំគលាកគ្ញពបីគុកគៅស�ួ្ គេ្ើយគោយគស្ត្លិេន�ដ�លជាគៅពបុស�បស់

សី៊ៃបីពវ។សូេអាៃេូ៉សាយ7:12–15គ�ើេ្បី�កគេើលពបី�គបៀបដ�លអាំេ៉ូៃរាៃពៃ្យល់

ពបីវត្តមាៃ�បស់គលាកក្ននុងដ�ៃ�បីៃបីន�វៃិង�គបៀបដ�លលិេន�រាៃគ្្ើយតបវិញ។

សូេកត់សមារល់អក្ស�គយាងខសពមាបេ់៉ូសាយ7:14ឲ្យអ្នកគេើលគៅេ៉ូសាយ

21:25–26។សូេអាៃខគេ្បី�ទាំងគៃះគ�ើេ្បីយល់�ឹងបដៃ្ថេគទៀតពបីេូលគ�តុ

ដ�លលិេន�មាៃ«គស្ក្តបី�ីករាយជាខាលាំង»ដ�ល�ឹងពបីកដៃ្ងដ�លអាំេ៉ូៃរាៃ

គ្ញេក។

គោយគពបើពរាស់អវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃ

ក្ននុងេ៉ូសាយ21:25–26សេូពៃ្យល់

ជាសគងខេបៃូវេូលគ�តុដ�លលិេន�

មាៃគស្ក្តបី�ីករាយខាលាំងគោយ�ឹងថា

អាំេ៉ូៃរាៃេកពបីសារា៉�ិេឡា៖ 



ពកុេេៃុស្សដ�លលិេន�រាៃ

ប្ជទូលគៅដសវង�កជំៃួយរាៃ

�កគ�ើញកគំទ្កំទបីនៃពបជាជាតិ

សាសៃ៍យា៉ាគ��។ពួកគគរាៃគជឿ

ខុសថាវាគឺជាពកងុសារា៉�ិេឡា

គ�ើយថាពួកសាសៃ៍ៃបីន�វពតូវ

រាៃបំផ្ិ្បំផ្លាញ(សូេគេើល

កា�គ្វើ�ំគណើ�គលខ4គៅគលើ

ដផៃទបី)។អ្នកៃឹងគ�ៀៃអំពបីពបជាជាតិ

សាសៃ៍យា៉ាគ��ក្ននុងគេ្បី�គអគ្ើ�។

គស្ត្លិេន�រាៃពបេូលពបជារាពស្ត�បស់ពទង់គ�ើេ្បីដណនាំអាំេ៉ូៃឲ្យពួកគគ

សារល់។លិេន�រាៃៃិយាយគៅកាៃ់ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់អំពបីគសវកភាព�បស់

ពួកគគគពកាេពួកសាសៃ៍គលេិៃៃិងរាៃបគ្ហាញអា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីសង្ឹេថា

សលខសយងរានស�ចក្្តពីសយងណែល

រានពបសយជន៍ចំសោរះបទគម្ពីរែនទ

សទៀតនិងពបធានបទណែលោក់្្័ន្

ទាំងឡាយក្្ននុងលិបិពក្មនិងTopical 
Guide។ការសពបើសលខសយងអាចជួយ

អ្នក្ឲ្យយល់កាន់ណតពបស�ើរនរូវសគាលលទ្ិ

និងសគាលការែ៍សាច់សរឿងនិងោក្្យ

ឬគំនិត្ ិបាក្យល់។�រូម្ យាយម

�ិក្សាសលខសយង្ ពីខគម្ពីរមួយចំនួន

ឬជំ្រូក្មួយសៅស្លអ្នក្អានកិ្ច្ចការ

រប�់អ្នក្។�រូម្ ិចារណាក្្ននុងការគរូ�

ចំណាំសលខសយងណែលរានពបសយជន៍

ជា្ិស��។

ការសពបើសលខសយាង

ពពះៃឹង�ំគោះពួកគគឆ្ប់ៗគៃះ(សូេគេើលេ៉ូសាយ7:17–19)។សូេអាៃេ៉ូសាយ

7:20,24–26គ�ើយគូស្ ំណ្ំេូលគ�តុដ�លពបជារាពស្ត�បស់លិេន�ពតូវរាៃ

ធាលាក់្ូលក្ននុងគសវកភាព។(ពយាកា�ីដ�លរាៃពិពណ៌នាក្ននុងេ៉ូសាយ7:26គឺជា

អ័ប៊ីណ្ន�ដ�លពបជាជៃរាៃ�ុតសមាលាប់គោយគភ្ើងអំ�នុងគពលនៃកា�ពគងរាជ្យ

�បស់គស្ត្ទុ្ ្ច�ិតគឺណូគអពបីេុៃគពលអាំេ៉ូៃេក�ល់ដ�ៃ�បីគៃះ)។

អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណំ្ឃ្លា«មាៃគ�តុផល�៏្ ំទាំងឡាយសពមាប់ទួញគសាក»

ក្ននុងេ៉ូសាយ7:24គ�ើេ្បីជួយអ្នក្ ងចាំថាអំគពើទុ្្ច�ិតឬអំគពើរាបមាៃៃូវលទ្ធផល

�បស់វា។ក្ននុងក�ណបីគៃះេៃុស្សជាគព ើ្ៃពតូវរាៃសមាលាប់គៅគពលពួកសាសៃ៍

គលេិៃៃិងពបជាជៃពតវូរាៃធាលាក់ក្ននុងគសវកភាព។ទួញគសាកមាៃៃ័យថាមាៃ

អា�េ្មណ៍គពកៀេពកំ្ិត្តឬគសាកសាតាយ។សូេស្្ចឹងគិតេួយដភ្តគបើសិៃអ្នកធាលាប់

ទួញគសាក«គពពាះដតគស្ក្បីទុ្្ច�ិត»។

គបើគទាះវាជាកា�ពបគសើ�ដ�លេិៃពបពពឹត្តអំគពើរាបក៏គោយក៏កា�គ�ៀៃពបីកំ�ុស�បស់

អ្នកកា�ដប�គៅ�កពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីរាៃជំៃួយៃិងកា�ដពប្ិត្តនាំអ្នកឲ្យខិតគៅ

ជិតពពះ។សូេអាៃេ៉ូសាយ7:29–32គ�ើយ�កគេើលភស្តនុតាងដ្េគទៀតដ�លថា

លិេន�រាៃយល់ពបីភាពទាក់ទងោនា�វាងអំគពើទុ្្ច�ិត�បស់ពបជាជៃពទង់ៃិងក្បី

គសាកគៅដ�លពួកគគរាៃជួបពបទះ។(«ព្ូតកាត់រាៃអគ្កាេ»ក្ននុងខទបី30មាៃ

ៃ័យថាទទួលរាៃអវបីេួយដ�លឥតពបគយាជៃ៍«ព្ូតកាត់ខ្យល់ពបីទិសខាងគកើត»

ក្ននុងខទបី31មាៃៃ័យថាពតូវបំផ្លាញគចាល)។

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. សតើលទ្ផលទាំងឡាយ�ពរាប់អសំ្ើបាបអាចរានពបសយជន៍ណបបណាខ្រះក្្ននុងជពីវិត

រ�់សៅរប�់សយើង?សតើសយើងអាចអនុវត្តការសរៀន�រូពតរប�់សយើងនិងមិនពបព្រឹត្ត

អំស្ើបាបម្តងសទៀតយ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់សែើម្ពីែរឹងស�ើយទទួលសារល់ថ្អំស ើ្បាបរប�់សយើងធងៃន់ធងៃរយ៉ាង

ណាសនារះ?សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់សែើម្ពីរានស�ចក្្ដពីព្ួយណែលគាប់ព្រះ�ឫទ័យែល់ព្រះ

�ពរាប់អសំ្ើបាបទាំងសនារះ?(�រូមសមើលក្រូរិន្រូ�ទពី27:10ស�ចក្្តពីព្ួយណែលគាប់

ព្រះ�ឫទ័យែល់ព្រះគឺជាការែរឹងខ្លួនយ៉ាងចបា�់ថ្�ក្ម្មភា្រប�់សយើងបានសធវើឲ្យ

ព្រះវរបិតា�ួគ៌មិនគាប់ព្រះ�ឫទ័យ)។សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់ក្្ននុងការមិន្ នយាស្លក្្ននុង

ការទទួលសារល់និងក្្ននុងការរានអារម្មែ៍សសាក្សៅ�ពរាប់អសំ្ើបាបរប�់សយើង?

បនាទាប់ពបីលិេន�រាៃពៃ្យល់�ល់ពបជាជៃ�បស់ពទង់ពបីអំគពើរាប�៏្ងៃៃ់្ងៃ��បស់ពួក

គគគ�ើយពទង់រាៃគលើកទឹក្ិត្តពួកគគឲ្យគ្វើៃូវកា�ណ៍ជាក់លាក់ទាំងឡាយ។សូេ

គូស្ ំណំ្អវបីដ�លលិេន�រាៃគលើកទឹក្ ិត្តពបជាជៃ�បស់ពទង់ឲ្យគ្វើក្ននុងេ៉ូសាយ

7:33។

គយើងគ�ៀៃពបីបទពិគសា្ៃ៍�បស់ពបជាជៃលិេន�ថាការ្រ្រួលសារល់អរំ្ើ្រុច្ចរិ្រ

រប្់រយើងរេើយមានរ្ចក្តីត្ួយសែលគ្ប់ត្រះេឫ្រ័យែល់ត្រះចំរោរះ

អំរ្ើរាបទាំងរនារះអាចនារំយើងឲ្យសបររៅរកត្រះអមាចា្់រែើ្្តី្រ្រួលរាន

ការររំោរះ។
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សូេពសនេ៉ថាេិត្តភក្កិមា្នក់ឬសមាជិកពគសួា�មានាក់មាៃវិប្�ិសា�ី្ ំគពាះអំគពើ

រាប�បស់ោត់គ�ើយមាៃបំណងពរាថានា�៏គសាមាះគ�ើេ្បីដពប្ិត្តៃិងដប�គៅ�ក

ពពះអមាចាស់ប៉ុដៃ្តេិៃ�ឹង្ បាស់ថាគតើពតូវគ្វើគោយ�គបៀបណ្។សូេពិៃិត្យ

គេើលេ៉ូសាយ7:33គ�ើយ�ំឭកឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃពបី�គបៀបគ�ើេ្បី

«ដប�ពត�ប់េក�កពពះអមាចាស់»គោយពិតពរាក�។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

�ំបុពតមួយសៅកាន់មិត្ត្ក្កិឬ�រាជិក្ពគួសាររានាក្់សនរះសដាយបសពងៀនគាត់្ ពី

រសបៀបសែើម ព្ីណបរពត�ប់មក្រក្ព្រះអរាចា�់។�រូមណចក្ចាយឃ្លទាំងបពី្ ពីម៉រូសាយ

7:33ណែលអ្នក្បានរក្ស�ើញស�ើយ្ ន្យល់្ ពីអតថែន័យននឃ្លនពីមួយៗសដាយ

(1)�រស�រឃ្លសនារះជាោក្្យ�ម្ដពីផ្ទាល់រប�់អ្នក្ឬ(2)ផ្តល់ជាគំររូនន�ក្ម្មភា្ឬ

ឥរយិបទអវពីណែលសយើងអាចស�ើញក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្ណារានាក្់ណែលកំ្្ុង្ យាយមអនុវត្ត

ឃ្លសនារះ។

សូេពិចា�ណ្គបើសិៃអ្នកមាៃអំគពើរាបដ�លេិៃទាៃ់រាៃដពប្ិត្តដ�លអា្

គ្វើឲ្យមាៃគស្ក្តបីទុកខេពពយួៃិងគសាកសាតាយសពមាប់អ្នកៃិងអ្នកទាំងឡាយ

ដ�លអ្នកពសលាញ់។ដអលគ�ើ��ីឆ្�ជបីស្កតនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃផ្តល់ពាក្យទូនាមាៃតគៅគៃះអំពបីកា�ចាប់គផ្តើេ�ំគណើ�កា�ដពប្ិត្ត៖«សិកសា

ៃិងស្្ចឹងគិតគ�ើេ្បីកំណត់ថាគតើពពះអមាចាស់កំណត់ពបីអំគពើ�ំលង�បស់អ្នក

្ងៃៃ់្ងៃ�យា៉ាងណ្។កា�ណ៍គៃះៃឹងនាំគៅ�កគស្ក្តបីពពយួ្ិត្តៃិងគស្ក្តបី

គសាកសាតាយដ�លពបកបគោយកា�ពយារាល។វាក៏ៃឹងនាំគៅ�កបំណងពរាថានា�៏

គសាមាះេួយសពមាប់កា�ផ្លាស់ប្តទូ�ៃិង្ៃ្ៈឲ្យពសបគៅៃឹងរាល់តពេូវកា�សពមាប់

កា�អភ័យគទាស»(«Finding Forgiveness»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1995

ទំព័�76)។

ម៉ាូសាយ8:5–21

អាុំេ៉ារូនម�ៀនពីផ្ទាុំងស្សន៍យ៉ាម�ឌ24សនលែឹកម�ើយពបាប់លិេន�ពីអ្កមេើល

្ុតរានាក់នដលអាចបកនពបផ្ទាុំងទាុំងមោរះ

សូេ�កៃឹកពបីកា�គ្វើ�ំគណើ�្ ំៃួៃ4គលើកគៅគលើដផៃទបីគៅគពលចាប់គផ្តើេគេគ�ៀៃ

គៃះថាេៃុស្សដ�លរាៃពយាយាេដសវង�កផ្ទូវគៅកាៃ់សារា៉�ិេឡារាៃពបទះ

គ�ើញកំគទ្កំទបីនៃជាតិសាសៃ៍ទាំងេូលដ�លពតូវរាៃបំផ្លាញគចាល។ពួក

គគក៏រាៃពបទះគ�ើញផ្ទាំងមាស្ ំៃួៃ24ផ្ទាំងដ�លពួកគគយកគៅឲ្យលិេន�

(សូេគេើលេ៉ូសាយ8:5–9)។លេិន�រាៃសួ�អាំេូ៉ៃថាគតើោត់សារល់ៃ�ណ្

មានាក់ដ�លមាៃសេត្ថភាពគ�ើេ្បីបកដពបផ្ទាំងទាំងគៃះ(សូេគេើលេ៉ូសាយ

8:12)។អាេំ៉ូៃរាៃពៃ្យល់ថាបុគ្គលេួយ្ ំៃួៃអា្ពតូវរាៃពបទាៃឲ្យៃូវអំណ្្

េកពបីពពះគ�ើេ្បីបកដពប។សូេអាៃេូ៉សាយ8:13គ�ើយគូស្ ំណ្ំៃូវអវបីដ�លអាំេ៉ូៃ

រាៃគៅអ្នកទាំងឡាយដ�លពតូវរាៃពបទាៃឲ្យៃូវសេត្ថភាពគៃះ។

អាំេ៉ូៃរាៃពៃ្យល់ថាេ៉ូសាយជាគស្ត្សាសៃ៍ៃបីន�វក្ននុងសារា៉�ិេឡាគឺជាអ្នក

គេើល្ ុតមានាក់។សូេពៃិិត្យគេើលេ៉ូសាយ8:16–18គ�ើយគូស្ំណ្ំៃូវសេត្ថភាព

ទាំងឡាយដ�លអ្នកគេើល្ុតមានាក់ពតូវរាៃពបទាៃឲ្យបដៃ្ថេគលើអំណ្្គ�ើេ្បី

បកដពប។

ខទាំងគៃះបគពងៀៃថាត្រះអមាចា្់តបទាននូវ្ យាការីអ្ករ្ើល្ុ្រនិងអ្ក្រ្រួល

វិវរណៈទាំងឡាយរែើ្្តីជាតបរោជន៍ែល់្ នុ្សេរលាក។សពវន្ងៃគៃះរាល់

សមាជិកមានាក់ៗ នៃគណៈពបធាៃទបីេួយៃិងកូ�៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គឺជា

ពយាកា�ីអ្នកគេើល្ុតៃិងអ្នកទទួលវិវ�ណៈ។

ដអលគ�ើ�ដៃលអិលអាៃ់គ�ើ�សិៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគពងៀៃ

ថា៖«បុ�ស15នាក់គៃះដ�លគយើងោំពទជាពយាកា�ីអ្នកគេើល្ុតៃិងអ្នកទទួល

វិវ�ណៈពតូវរាៃពបទាៃឲ្យៃូវអំណ្្�៏គទវភាពគ�ើេ្បីគេើលគ�ើញៃូវអវបីដ�ល

[អ្នក�នទ]ជួៃកាលគេើលេិៃគ�ើញ»(«Beware of the Evil behind the 
Smiling Eyes»EnsignឬLiahonaដខឧសភាឆ្នាំ2005ទំព�័47)។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីវាគឺជាការឆ្លតនវក្្ននុងការសាតាប់អ្នក្ទាំងឡាយណែលអាចសមើល

ស�ើញសរឿងទាំងឡាយណែលអ្នក្មិនអាចសមើលស�ើញ?

ខ. សតើអ្នក្បានទទួលពបសយជន៍អវពីខ្រះ្ ពីការសាតាប់តាម្ យាការីអ្នក្សមើល្ ុតនិងអ្នក្

ទទួលវិវរែៈ�ម័យទំសនើប?

គ. សតើរានវិធពីណាខ្រះណែលអ្នក្អាចសរៀន្ ពី្ យាការីអ្នក្សមើល្ុតនិងអ្នក្ទទួលវិវរែៈ

�ម័យទំសនើប?

4. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ7–8ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី12៖ថ្ងៃទី2

ម៉រូសាយ9–10
បសចក្្ីបផ្ើម

អំ�នុង�ជជកាល�បស់គស្ត្គបៃយា៉ាេបីៃស៊ៃិីពវរាៃ�ឹកនាំសាសៃ៍ៃបីន�វេួយ

ពកុេពបីសារា៉�ិេឡាគៅតាំងទបីលំគៅក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍គលេិៃក្ននុងដ�ៃ�បី

ៃបីន�វ។គោយសា�គស្ត្សាសៃ៍គលេិៃរាៃគពោងៃឹងនាំពបជាជៃសី៊ៃិពវឲ្យធាលាក់

្ូលក្ននុងគសវកភាពគនាះពទង់អៃុញ្ញាតឲ្យពួកគគសានាក់គៅ។សេ្អប់ៃិងពបនពណបី
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ខុស ្្គង�បស់ពួកសាសៃ៍គលេិៃ្ ំគពាះពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគៅទបីបំផុតរាៃនាំគៅ

�កស្គ្រេ។គៅគពលពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃពយាយាេនាំពួកគគឲ្យធាលាក់្ូលក្ននុង

គសវកភាពគនាះពបជាជៃ�បស់សី៊ៃិពវរាៃដប�គៅ�កពពះអមាចាស់ដ�លពទង់រាៃ

ពពងឹង�ល់ពួកគគគ�ើយជួយពួកគគឲ្យបគណតាញពួកសាសៃ៍គលេិៃគ្ញពបីដ�ៃ�បី

�បស់ពួកគគ។

ម៉ាូសាយ9:1–13

ស៊ីនិព្វដឹកោុំពួកស្សន៍នីន�្វេួយពកុេពត�ប់មៅនដនដីនីន�្វ

គតើអ្នកធាលាប់្ ង់រាៃអវបីេួយខាលាំងពជុលគពកគទ?ន្ងៃគៃះអ្នកៃឹងគ�ៀៃអំពបីបុ�សមានាក់

ដ�ល្ ង់រាៃអវបីេួយខាលាំងពជុលគពកៃិងលទ្ធផលទាំងឡាយនៃកា�ពបពពឹត្តគលើ

បំណងពរាថានា�បស់ោត់។

សូេគេើលដផៃទបីនៃកា�គ្វើ�ំគណើ�ពបីគេគ�ៀៃេុៃ។គតើអ្នក្ ងចាំពបីកា�គ្វើ�ំគណើ��បស់

អាំេ៉ូៃគៅគពលពទង់រាៃ�កគ�ើញលិេន�ៃិងពបជាជៃ�បស់ពទង់ដ��ឬគទ?សូេ

គបើកពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅកាៃ់េ៉ូសាយ7–8គ�ើយ�កគេើលកាលប�ិគ្្ទគៅគពល

ពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយក្ននុងជំពូកទាំងគៃះរាៃគកើតគ�ើង(អា្�កគ�ើញគៅ្ ុង

ទំព�័ឬកបាលជំពូក)។សូេគពបៀបគ្ៀបកាលប�ិគ្្ទគៃះជាេួយៃឹងកាលប�ិគ្្ទ

ដ�លទាក់ទងៃឹងេ៉ូសាយ9:1។គតើមាៃ�យៈគពលប៉ុនាមាៃឆ្នាំគបើគយើងពត�ប់គៅគិត

ពបីគពលគវលា�វាងេ៉ូសាយ8ៃិងេ៉ូសាយ9?

សូេអាៃបុពវកថា�បស់េ�េៃ

គៅកាៃ់ប្ជបី�បស់ស៊ីៃិពវពបីេុៃ

�ល់េ៉ូសាយ9។

ស៊ីៃិពវជាតា�បស់លិេន�រាៃ

�ឹកនាំពួកសាសៃ៍ៃបីន�វេួយពកុេ

ពត�ប់គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីៃបីន�វ។ោត់

្ង់រាៃអវបីៗ�ួសពបមាណដ�ល

ោត់អា្េិៃរាៃពិចា�ណ្ថាគតើ

បំណងពរាថានា�បស់ោត់ៃឹង�ឹកនាំគៅ

កាៃ់ទបីណ្។សូេអាៃក្ននុងេ៉ូសាយ

9:1–4អំពបីអវបីដ�លសី៊ៃិពវរាៃគ្វើគ�ើេ្បី

ទទួលរាៃអវបីដ�លោត់្ ង់រាៃ។(មាៃ្ ិត្ត្ង់រាៃ«�ួស–ពបមាណ»មាៃៃ័យ

ថា្ង់រាៃ�ួសគ�តុឬចាប់អា�េ្មណ៍�ួសពបមាណគលើអវបីេួយ)។

កា�្ ង់រាៃ�ួសពបមាណ�បស់ស៊ៃីិពវរាៃនាំឲ្យគស្ត្គលេិៃអា្គរាកបគញ្ឆោត

ោត់រាៃ។សូេអាៃេ៉ូសាយ9:5–7,10គ�ើេ្បីគ�ើញពបីលទ្ធផលនៃកា�្ង់រាៃ�ួស

ពបមាណ�បស់សី៊ៃិពវ។

1. �រូម�រស�រចសម្ើយទាំងឡាយក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើ�ី៊និ វ្មិនបាននរឹក្ស�ើញែល់អវពីសដាយសារណតបំែងពបាថ្នា�ួ�ពបរាែរប�់

គាត់សែើម ព្ីទទួលបានណែនែពីនពីន�វ?

ខ. សតើគំររូ�ម័យទសំនើបមួយចំនួនអវពីខ្រះណែលយុវវ័យមួយចំនួនអាចរានបំែងចង់បាន

ជាខាលំង?

គ. សតើអ្នក្គិតថ្អវពីសៅណែលជាសពគារះថ្នាក្់មក្្ ពីការយឺតយ៉ាវក្្ននុងការចងចាំព្រះអរាចា�់សៅ

ស្លអ្នក្សធវើការសពជើ�សរើ�អវពីមួយក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្?

12ឆ្នាំគពកាយេកពបជាជៃ�បស់ស៊ៃីិពវរាៃ�ីក្គពេើៃគ�ើងជាខាលាំង។គស្ត្គលេិៃ

រាៃពពួយរា�េ្ភថាពទង់ៃឹងេិៃអា្នាំពួកគគឲ្យធាលាក់ក្ននុងគសវកភាព�បស់ខ្លួៃឲ្យ

ពសបគៅតាេគពោងកា�គ�ើេ�បស់ពទង់�ូគ្្នះពទង់រាៃគ�ៀប្ំពបជាជៃ�បស់ពទង់ឲ្យ

គ្ញគៅគ្វើស្គ្រេពបឆ្ំងៃឹងពួកគគ(សូេគេើលេ៉ូសាយ9:11–13)។

យក្ឱកា�ទាំងឡាយសែើម្ពី

ក្ត�់រារល់្ ពីកាលបរិសចទ្ទាំងឡាយ

ក្្ននុងព្រះគម្ពីរ។ការសារល់កាលបរសិចទ្

ទាំងសនរះ(រានសៅក្្ននុងសលខសយងឬ

ស�ចក្្តពី�សងខេបននជំ្រូក្)នរឹងជួយអ្នក្

យល់កាន់ណតចបា�់្ ពីលំដាប់លសំដាយនន

ព្រឹត្តិការែ៍ណែលអ្នក្ក្ំ្ុង�ិក្សា។

កាលបរសិច្ទទាំងឡាយកនេចងព្រះគម្ពីរ

ម៉ាូសាយ9:14–10:22

ពួកស្សន៍មលេិនបានប៉ាុនប៉ាងោុំពបជាជន�បស់ស៊ីនិព្វឲ្យធ្លាក់ក្ញង

មសវកភាព

សូេគូស�ងវង់ជុំវិញ្ ំណុ្ទាំងឡាយណ្តគៅគៃះដ�លអ្នក្ ង់រាៃកា�ោំពទឬ

កមាលាំងកាៃ់ដតខាលាំងក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក៖កិ្ ្ចកា�សាលាកា�ទប់ទល់ៃឹងកា�ល្លួងភាព

ទំនាក់ទៃំងជាេួយៃឹងេិត្តភក្ិកា��ឹកនាំកា�គ្�ភាពទំនាក់ទំៃងជាេួយៃឹង

សមាជិកពគួសា�កា�អភិវ�្ឍៃ៍ជំនាញគទពគកាសល្យៃិងសេត្ថភាព។

គៅគពលអ្នកសិកសាេ៉ូសាយ9–10សូេ�កគេើលគោលកា�ណ៍េួយដ�លៃឹងជួយ

អ្នកយល់ពបីអវបីដ�លពតវូគ្វើគ�ើេ្បីទទួលរាៃកមាលាំងកាៃ់ដតខាលាំងគ�ើងក្ននុង្ ំណុ្

ទាំងគៃះក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក។េ៉ូសាយ9–10មាៃៃូវប្ជបីេួយអំពបីសេ័យកាលពបី�

ខុសោនាគៅគពលពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃេកពបយុទ្ធពបឆ្ំងៃឹងសី៊ៃិពវគ�ើយៃិង

ពបជាជៃ�បស់គលាក។

2. �រូមចម្ងតារាងខាងសពកាមសនរះដាក្់ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ស�ើយទកុ្ក្ណន្ងចសនាលរះពគប់ពគាន់្ ពីសពកាមខគម្ពីរសយង

នពីមួយៗសែើម្ពី�រស�រចសម្ើយមួយ។�រូម�ិក្សាខណែលបានផ្តល់ឲ្យស�ើយរក្សមើលអវពី

ណែលពបជាជន�៊ីនិ្វនិង្ួក្សា�ន៍សលមិនបានសធវើសែើម្ពីបានក្រាលំង។�រូមបំស្ញ

តារាងជាមួយ្ ័ត៌រានណែលអ្នក្រក្ស�ើញ។

បតើ្រជាជេរាេ

បធ្ើអ្ីបែើម្ីបរៀរចំ

ខលលួេ?

បតើ្ ួក្បគរាេ

បធ្ើអ្ីបែើម្ីោក្់

ទីទរុក្ចិត្បលើ

្្ះអរាចាស់?

បតើអ្ីបៅជា

លទ្ផល?

�ី៊និ្វនិង

ពបជាជនរប�់

សលាក្

ម៉រូសាយ

9:14–16

ម៉រូសាយ9:17 ម៉រូសាយ9:18

្ួក្សា�ន៍សលមិន ម៉រូសាយ

10:6–8

ម៉រូសាយ10:11 ម៉រូសាយ

10:19–20

• គតើអ្នកអា្គ�ើញភាពពសគ�ៀងោនាអវបីខ្ះពបី�គបៀបដ�លពបជាជៃ�បស់សី៊ៃិពវៃិង

ពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃគៅ្បាំងក្ននុង្ េបាំង�បស់ពួកគគ? 



• គតើអ្នកអា្គ�ើញពបីភាពខុសោនាអវបីខ្ះពបី�គបៀបដ�លពបជាជៃ�បស់ស៊ីៃិពវៃិង

ពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃគៅ្ បាំងក្ននុង្ េបាំង�បស់ពួកគគ? 



គេគ�ៀៃេួយដ�លគយើងគ�ៀៃពបីេ៉ូសាយ9:17–18គឺថាត្រះអមាចា្់នចឹង្ តងចឹងរយើងរៅ

រ្លរយើងរធវែើតគប់ការណ៍ទាំងអ្់សែលរយើងអាចរធវែើរានរេើយោក់្រតី្ុរកច្ិរ្

រប្់រយើងរលើត្រង់។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើចំែុចអវពីខ្រះសៅក្្ននុងជពីវិតខ្នុំណែលខ្នុំអាចទុក្ចិត្តសលើព្រះអរាចា�់

កាន់ណតខាលំងស�ើងស�ើយទរូល�ុំពទង់ឲ្យ្ ពងរឹងខ្នុំ?

4. �រូមគរូ�ចំណាំបពីជួរែំបរូងសគននម៉រូសាយ9:18។បនាទាប់មក្�ុំមនុ�្ស

ស្ញវ័យរានាក្់ណែលអ្នក្ទុក្ចិត្ត(ឪ្ុក្ឬរាតាយអ្នក្ែរឹក្នាំសា�នាចពក្ឬ

ពគរូបសពងៀនរានាក្់)ឲ្យណចក្ចាយ្ ពីបទ្ិសសាធន៍មួយែល់អ្នក្អំ្ ពីពគាមួយសៅស្លណែល

គាត់បានទរូល�ំុជំនួយ្ ពីព្រះអរាចា�់ស�ើយបានរានអារម្មែ៍ថ្ពទង់បាន្ ពងរឹងែល់

គាត់។�រូមសាតាប់សមើលនរូវអវពីណែលគាត់បានសធវើសែើម្ពីទទួលបាននរូវក្រាលំង្ ពី
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រប�់អ្នក្។

គតើអ្នកធាលាប់ខឹងជាេួយៃឹងអ្នកណ្មានាក់គ�ើយមាៃគំៃុំគុំកៃួ—មាៃអា�េ្មណ៍

ថាអ្នកេិៃអា្អភ័យគទាសឲ្យឬបំគភ្្អវបីដ�លេៃុស្សមានាក់គនាះរាៃគ្វើដ��ឬ

គទ?គតើអ្នកធាលាប់សារល់អ្នកណ្មានាក់ដ�លហាក់�ូ្ជាស្អប់អ្នកដ��ឬគទ?ពបីេុៃ

គពលសី៊ៃិពវៃិងពបជាជៃ�បស់គលាករាៃគ្ញគៅ្ បាំងជាគលើកទបីពបី�សី៊ៃិពវរាៃ

បគពងៀៃពបជាជៃ�បស់គលាកពបីេូលគ�តុដ�លពួកសាសៃ៍គលេិៃមាៃអា�េ្មណ៍

គពា�គពញគោយគំៃុំេកគលើពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។គៅគពលអ្នកសិកសាពាក្យសេ្តបី

�បស់ស៊ីៃិពវក្ននុងេ៉ូសាយ10:11–18វាអា្មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងថាពតូវរាៃ

គគ«ពបពពឹត្តខុស»គលើគឺកា�មាៃអា�េ្មណ៍ថាពតូវគគពបមា្ឬពតូវគគពបពពឹត្តេិៃ

គស្មើភាពឬគៅក្ននុង�គបៀបេួយដ�លេិៃយុត្តិ្េ៌គ�ើយ«ខឹង»គឺជាកា�ខឹងយា៉ាង

ខាលាំង។សូេសិកសាេ៉ូសាយ10:11–18គ�ើយ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លកៃូគៅ

�បស់គលេិៃៃិងគលេយួលរាៃបៃ្តស្អប់កៃូគៅ�បស់ៃបីន�វ។សូេគូស្ ំណំ្

ពាក្យ្ប្ពតឹ្តខុសៃិងខឹងគៅគពលអ្នកអាៃ។

សូេស្ជងឹគិតពបីសំណួ�ទាំងឡាយខាងគពកាេ៖

• គតើគ�តុអវបីពួកសាសៃ៍គលេិៃស្អប់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ�ួសពបមាណយា៉ាង

�ូគ្្នះ?

• គតើអ្នកណ្ជាអ្នកឈឺចាប់គៅគពលអ្នកខឹងឬប�ិគស្េិៃអភ័យគទាស?

• គតើកំ�ឹងៃិងកា�គុំកួៃអា្ជះឥទ្ធិពលគលើពគួសា��បស់អ្នកឬកូៃគៅ�បស់អ្នក

នាគពលអនាគតយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

សូេអាៃបទពគិសា្ៃ៍ខាងគពកាេគៃះពបីដអលគ�ើ��ូណលអិល.�លពស្តេ

នៃគណៈពបធាៃពួក្ិតសិបនាក់គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លគលាករាៃផ្តល់ជា

អៃុសាសៃ៍ឲ្យគយើងគ្វើគៅគពលគយើងមាៃអា�េ្មណ៍អៃ់្ិត្តឬខឹងៃឹងៃ�ណ្

មានាក់៖

«ជាគព្ើៃឆ្នាំកៃ្ងេកគៃះខ្នុំរាៃពាំៃូវកា�ឈឺចាប់ផ្ទូវ

្ិត្ត—ដ�លកាលាយគៅជាគ�ឿងគសាកនា�កេ្មេួយ។គូសាវាេបី

ភ�ិយាវ័យគក្មងេួយគូជិតៃឹងសពមាលកូៃ�ំបូង�បស់

ពួកគគ។ជបីវិត�បស់ពួកគគគឺគពា�គពញគោយក្តបីសង្ឹេៃិងក្បី

�ំគភើបអំពបីបទពគិសា្ៃ៍�៏អសាចា�្យគៃះ។អ�ំនុងគពលសពមាល

កូៃភាពស្មនុគសាមាញទាំងឡាយក្ននុងកា�សពមាលរាៃគកើតគ�ើង

គ�ើយទា�កគនាះរាៃសាលាប់។កា�ឈឺចាប់ផ្ទូវ្ ិត្តរាៃកាលាយជាទុកខេពពួយទុកខេពពួយ

កាលាយជាក�ឹំងកំ�ឹងកាលាយជាកា�ស្តបីបគនាទាសគ�ើយកា�ស្តបីបគនាទាសកាលាយជាគំៃុំ

គលើគវជជបណ្ឌិតដ�លពួកគគរាៃទទួលខុសពតូវទាំងពសុងគលើគ�ឿងគៃះ។ឪពុកមាតាយ

ៃិងសមាជិកពគួសា��នទគទៀតរាៃ្ ូល�ួេគពញទំ�ឹង�ួេោនាពយាយាេបំផ្លាញគក�្តិ៍

គ្មាះៃិងអាជបីព�បស់ពគូគពទ្យគនាះ។គៅគពលភាពជូ�្ត់[ភាសាលវបីងជូ�្ត់]

រាៃបំផ្លាញពគួសា�អស់ជាគព ើ្ៃដខគនាះភាពលវបីញជូ�្ត់�បស់ពួកគគរាៃ

�ីករាលោល�ល់ពពះអមាចាស់។‹គតើពទង់អា្បណ្តាលឲ្យគ�ឿង�៏អាពកក់គៃះ

គកើតគ�ើងគោយ�គបៀបណ្?›ពួកគគរាៃប�ិគស្កិ្ ្ចពបឹងដពបងេ្តងគ�ើយេ្តង

គទៀត�បស់ពួកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកៃិងសមាជិកទាំងឡាយក្ននុងកា�លួងគលាេ

ពួកគគទាំងខាងវិញ្ញាណៃិងផ្លួវសតិអា�េ្មណ៍គ�ើយគៅពោគនាះពួកគគរាៃផ្តា្់

កា�ទាក់ទងពបីសាសនា្ពក។ពកុេពគួសា�គៃះបៃួជំនាៃ់ពតូវរាៃទទួល�ងឥទ្ធិពល

េក�ល់គពលគៃះ។ជាកដៃង្ដ�លពួកគគធាលាប់មាៃគស្ក្តបីជំគៃឿៃិងកា�លះបង់

្ំគពាះពពះអមាចាស់ៃិងសាសនា្ពក�បស់ពទង់គៅពោេួយគ�ើយដប�ជាោមាៃ

សកេ្មភាពខាងវិញ្ញាណណ្េួយពបីសណំ្ក់សមាជិកពគសួា�អស់�យៈគពលជា

គព្ើៃទសវត្ស�៍។...

«គលាកតាគលាកយាយខាងឪពុក�បស់ខ្នុំមាៃកូៃពបី�នាក់កូៃពបុសជា(ឪពុក

�បស់ខ្នុំ)គ�ើយៃិងកូៃពសបីមានាក់។...[កូៃពសបី�បស់ពួកោត់]រាៃគ�ៀបកា�គៅឆ្នាំ

1946គ�ើយបួៃឆ្នាំគពកាយេកោត់មាៃទេងៃៃ់។...ោមាៃៃ�ណ្មា្នក់រាៃ�ឹងគ�ើយ

ថាោត់មាៃទេងៃៃ់ជាកូៃគភាលាះគនាះគទ។ជាអកុសលោត់ៃិងកូៃគភាលាះគនាះរាៃ

សាលាប់អំ�នុងគពលសពមាល។

«គលាកតាគលាកយាយ�បស់ខ្នុំខូ្ ្ិត្តយា៉ាងខាលាំង។គទាះជាយា៉ាងណ្ទុកខេពពួយ

�បស់ពួកគលាករាៃបដងវ�ពួកគលាកឲ្យគៅ�កពពះអមាចាស់ៃិង�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់

ភាលាេ។គោយេិៃគិតអំពបីេូលគ�តុដ�លកា�ណ៍គៃះគកើតគ�ើងគ�ើយអ្នកដ�លពតូវ

ស្តបីបគនាទាសគនាះពួកគគរាៃគផ្តាតគលើកា��ស់គៅគោយសុ្�ិត។...

«ភាពគសាមាះពតង់�បស់[គលាកតាគលាកយាយ]រាៃមាៃឥទ្ធិពលេកគលើ

កូៃគៅទាំងបួៃជំនាៃ់គពកាយគទៀតជាពិគសសគៅគពលពបឈេេុខៃឹង

កា�លំរាក។ៃិយាយគោយគសាមាះវារាៃមាៃឥទ្ធិពលេកគលើកៃូពបុស�បស់

ពួកោត់(ជាឪពុក�បស់ខ្នុំ)ៃិងមាតាយ�បស់ខ្នុំគៅគពលកូៃពសបីបគង្កើត�បស់ឪពុក

មាតាយខ្នុំជាកូៃគៅ�បស់ឪពុកមាតាយខ្នុំរាៃសាលាប់គោយសា�ភាពស្មនុគសាមាញដ�ល

បណ្តាលេកពបីកា�សពមាលកូៃ។...គោយមាៃគ�ំូគៃះដ�លពួកោត់រាៃគ�ើញ

ក្ននុងជំនាៃ់េុៃឪពុកមាតាយខ្នុំរាៃដប�—គៅ�កពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីទទួលរាៃ

កា�លួងគលាេគោយឥតសាទាក់គស្ើ�។...

«គបើសិៃអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ថាគគរាៃពបពពឹត្តខុសេកគលើអ្នក—គោយៃ�ណ្

មានាក់(ជាសមាជិកពគសួា�េិត្តភក្តិសមាជិកមានាក់ពបីសាសនា្ពកអ្នក�ឹកនាំ

សាសនា្ពកន�គូពាណិជជកេ្ម)ឬគោយគ�ឿងអវបីេួយ(េៃុស្សជាទបីពសលាញ់រាៃ

សាលាប់បញ្ហាសុខភាពបំដ�បំ�ួលខាង�ិ�ញ្ញាវត្ថនុកា��ំគលាភបំពាៃៃិងកា�គញៀៃ

នានា)—សូេគោះពសាយបញ្ហាគនាះគោយ្ ំៗគ�ើយជាេួយៃឹងកមាលាំងទាំងអស់

ដ�លអ្នកមាៃ។...គ�ើយដប�គៅ�កពពះអមាចាស់គោយេិៃពៃយាគពល។សូេអៃុវត្ត

គស្ក្តបីជំគៃឿទាំងអស់ដ�លអ្នកមាៃគៅគលើពទង់។សូេឲ្យពទង់ជួយ�ំដលកបៃ្នុក

�បស់អ្នក។សូេអៃុញ្ញាតឲ្យពពះគុណ�បស់ពទង់សពមាលទេងៃៃ់�បស់អ្នក។...កុំ

អៃុញ្ញាតឲ្យកាលៈគទសៈគលាកិយគៃះកាត់ផ្ត្ា ់អ្នកខាងវិញ្ញាណគ�ើយ»(«Turn 
to the Lord»EnsignឬLiahonaដខឧសភាឆ្នាំ2010ទំព័�78–80)។

សូេកត់្ ំណ្ំថាទាំងគំ�ូ�បស់ពួកសាសៃ៍គលេិៃៃិងពគួសា��បស់គូសាវាេបីវ័យ

គក្មងេួយគូដ�លរាៃរាត់បង់កូៃ�ំបូង�បស់ពួកគគគនាះក�ំឹងៃិងកា�អៃ់្ិត្ត

រាៃមាៃឥទ្ធិពលគៅគលើេៃុស្សជំនាៃ់គពកាយៗគទៀត។

5. �រូមគិត្ ពីពគាមួយសតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្ពតរូវ

បានសគពបព្រឹត្តខុ�សលើឬខរឹងនរឹងនរណារានាក្់?សតើអ្នក្រានអារម្មែ៍ណបបសនារះ

ខ្រះសទសៅស្ល្ ្មពីៗសនរះ?�រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើខ្នុំអាចទទួលជំនួយសដាយរសបៀបណាក្្ននុងក្ិច្ចខិតខំរប�់ខ្នុំសែើម្ពីអ្័យសទា�?

ខ. សតើខ្នុំអាចសធវើតាមគំររូរប�់សលាក្តាសលាក្យយរប�់ណអលសឌើរ�លព�្តមស�ើយ

អនុវត្តតាមែំបរូនាមនរប�់សលាក្ក្្ននុងក្ថ្ខែ្ឌចុងសពកាយននការែក្ព�ង់ក្្ននុងជពីវិតរប�់ខ្នុំ

សៅន្ងៃសនរះសដាយរសបៀបណា?

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ9–10ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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ម៉រូសាយ11–14
បសចក្្ីបផ្ើម

គស្ត្ណូគអរាៃ�ស់គៅគោយ�ីករាយអសាចា�្យគោយេិៃគោ�ព�ល់ពកតឹ្យវិៃ័យ

គ�ើយ�ឹកនាំពបជាជៃ�បស់ពទង់ជាគព្ើៃឲ្យធាលាក់្ ូលក្ននុងអំគពើទុ ្្ច�ិត។ពពះអមាចាស់

រាៃប្ជទូៃពយាកា�ីអ័ប៊ណី្ន�ឲ្យពបកាស�ល់ពបជាជៃណគូអអំពបីកា�ដពប្ិត្ត

គ�ើយពពមាៃពួកគគពបីកា�ធាលាក់ខ្លួៃជាគសវកភាពក្ននុងគពល�៍ខ្បីខាងេុខ។ពបជាជៃ

រាៃគពជើសគ�ើសេិៃសាតាប់តាេកា�ពពមាៃទាំងគៃះគទគ�ើយអ័ប៊ីណ្ន�ពតវូរាៃ

យកគៅោក់គុកគោយេកពបីកា�ពយាក�ណ៍ទាំងឡាយ�បស់គលាក។គៅគពល

ពួកសង្�បស់គស្ត្ណគូអរាៃសួ�សំណ�ួ�ល់អ័ប៊ីណ្ន�គនាះពយាកា�ី

រាៃស្តបីបគនាទាស�ល់ពួកគគកា�ដ�លេិៃ�ស់គៅតាេឬេិៃបគពងៀៃពបី

បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ។ពពះរាៃកា�ពា�អ័ប៊ីណ្ន�គ�ើយរាៃពបទាៃអំណ្្

�ល់គលាកគ�ើេ្បីប្្ចប់សា�លិខិត�បស់គលាកគៅកាៃ់គស្ត្ណូគអៃិងពួកសង្

�បស់ពទង់។គោយ�កពសង់ពបីគអសាយអ័ប៊ីណ្ន�រាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ពបីគស្ក្តបីពតវូ

កា��បស់េៃុស្សទាំងអស់ក្ននុងកា�ពឹកដផ្អក�ល់ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិង�គ្វាយ្ួៃ

�បស់ពទង់។

ម៉ាូសាយ11:1–19

មសច្ណូមអបានដឹកោុំពបជារាពស្�បស់ព�ង់ឲ្យមធ្វើអុំមពើ�ុច្ច�ិត

សូេពិចា�ណ្សំណួ�ខាងគពកាេ៖

• គតើអ្នកៃឹងគ្វើ�ូ្គេ្ត្គបើសិៃជាឪពុកឬមាតាយអាណ្ពយារាលឬអ្នក�ឹកនាំ

�បស់អ្នករាៃគលើកគ�ើងថាេិត្តភក្តិេួយ្ ំៃួៃ�បស់អ្នកកំពុងមាៃឥទ្ធិពល

អាពកក់េកគលើអ្នក?

• គតើអ្នកៃឹងគ្វើ�ូ្គេ្ត្គបើសិៃឪពុកឬមាតាយឬអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកមានាក់

�បស់អ្នកសំុអ្នកឲ្យគស្ៀកពាក់សេ�េ្យជាងគៃះសពមាប់កា�ថាវាយបង្គំគៅន្ងៃ

អាទិត្យៃិងសកេ្មភាពសាសនា្ពក�នទគទៀត?

• គតើអ្នកៃឹងគ្វើ�ូ្គេ្ត្គបើសិៃពយាកា�ីរាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាអ្នកចាំរា្់ពតូវ

ផ្លាស់ប្តទូ�បទោឋាៃកេសាៃ្ត�បស់អ្នក?

េៃុស្សអា្គ្្ើយតប្ ំគពាះសំណួ�ខាងគលើគៃះក្ននុង�គបៀបខុសៗោនា។គៅគពលអ្នក

សិកសាគេគ�ៀៃគៃះសូេ�កគេើល�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់្ ង់ឲ្យអ្នកគ្្ើយតប្ ំគពាះ

េៃុស្សដ�លពទង់ប្ជទូៃឲ្យេកជួយអ្នកឲ្យ�ស់គៅគោយសុ្�ិត។

គៅគពលអ្នកគ�ៀប្ំខ្លួៃគ�ើេ្បីសិកសាេ៉ូសាយ11វាអា្មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងថា

បនាទាប់ពបីសី៊ៃិពវរាៃសាលាប់គៅគនាះកៃូពបុស�បស់គលាកគឺណគូអរាៃពគប់ពគងគលើ

ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វដ�លរាៃ�ស់គៅគលើដ�ៃ�បីៃបីន�វ។សូេអាៃេូ៉សាយ11:1–2,

5–7,14–19គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបីសកេ្មភាព

�បស់គស្ត្ណគូអៃិងអវបីដ�លពទង់រាៃពយាយាេតាេ�កបនាទាប់ពបីរាៃកាលាយជាគស្ត្

េួយអង្គ។បនាទាប់េកសូេអាៃេូ៉សាយ11:2,6–7,15,19គ�ើយគូស្ ំណ្ំគោយ

គពបើពណ៌ខុសៗោនា(គបើសិៃអ្នកអា្)ៃូវឥទ្ធិពលដ�លសកេ្មភាព�បស់ណូគអ

រាៃមាៃេកគលើពបជាជៃក្ននុងៃគ�។

ខទាំងគៃះបគ្ហាញពបី�គបៀបដ�លេៃុស្សដ�លគយើងមាៃទំនាក់ទៃំងជាេួយអា្ជះ

ឥទ្ធិពលគលើសកេ្មភាព�បស់គយើង។សូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លេិត្តភក្តិ�បស់អ្នក

មាៃឥទ្ធិពលគលើជគពេើសទាំងឡាយដ�លអ្នកគពជើសគ�ើស។សូេស្្ចឹងគិតេួយ

ដភ្តៃូវអវបីដ�លេៃុស្សក្ននុងពិភពគលាកសពវន្ងៃគៃះជួៃកាលគ្វើដ�លគគអា្ពប�ូ្

គៅៃឹងកា�គ្វើកា�«យា៉ាងខាលាំងកាលាគ�ើេ្បី្ ិ្្ចឹេអំគពើទុ្្ច�ិត»(េ៉ូសាយ11:6)។

ម៉ាូសាយ11:20–12:17

អ័ប៊ីណានដជុំ�ុញពបជាជនឲ្យនពបចិត្ម�ើយពពរានពួកមគអុំពីមសវកភាព

គបើគទាះជាគស្ត្ណគូអៃិងពបជារាពស្ត�បស់ពទង់កំពុងគពជើសគ�ើសអំគពើទុ្្ច�ិតក៏

គោយក៏ពពះអមាចាស់ពសឡាញ់ពួកគគៃិងមាៃពពះទ័យ្ ង់ជួយពួកគគ។សូេ

ពិៃិត្យគេើលគោយយក្ិត្តទុកោក់ៃូវអក្ស�បួៃជួ��ំបូងគគនៃេ៉ូសាយ11:20គ�ើយ

�កគេើលអវបីដ�លពពះអមាចាស់រាៃគ្វើគ�ើេ្បីជួយពបជាជៃ�បស់ណូគអ។

សូេស�គស�គស្ក្តបីពិតតគៅគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�េ៉ូសាយ11:20៖ត្រះ

បញ្ទូន្ យាការីរែើ្ ត្ីជួយរយើងឲ្យសតបចិ្រ្រេើយរចៀ្វង្ តី្រុក្ខរវ្រនា។

ពពះអមាចាស់រាៃបញ្ជាអ័ប៊ីណ្ន�ពបី�គលើកខុសៗោនាគ�ើេ្បីឲ្យពពមាៃ�ល់ពបជាជៃ។

1. �រូមចម្ងតារាងខាងសពកាមសនរះដាក្់ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ស�ើយទកុ្ក្ណន្ងចសនាលរះពគប់ពគាន់ខាងសពកាមខគម្ពីរសយង

នពីមួយៗសែើម្ពី�រស�រស�ចក្្តពី�សងខេប។�រូម�ិក្សាខណែលបានផ្តល់ឲ្យស�ើយ�រស�រ

ស�ចក្្តពី�សងខេបមួយអំ្ ពីការព្រានរប�់អ័បី៊ណានែនិងពបតិក្ម្មរប�់ពបជាជន។

សារលិខិតររស់អ័រ៊មីណាថែ ្រតិក្ម្មររស់្រជាជេ

ការព្រាន

សលើក្ទពីមួយ

ម៉រូសាយ11:20–25 ម៉រូសាយ11:26–29

កាព្រានសលើក្

ទពី្ពីរ

ម៉រូសាយ12:1–8 ម៉រូសាយ12:9–10,13–17

2. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ�ំែួរ

ខាងសពកាមសនរះអំ្ពីពបតិក្ម្មរប�់ពបជាជនសៅកាន់ការព្រានរប�់

អ័ប៊ីណានែ៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីពបជាជនស្្ើយតបសដាយកំ្�រឹងសៅកាន់អ័ប៊ីណានែណែលក្ំ្ុង

្យាយមជួយ្ ួក្សគយ៉ាងែរូសច្នរះ?សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពី្ ួក្សគការោរស�្តចែូសអណែល

ក្ំ្ុងែរឹក្នាំ្ ួក្សគសឆ្ពរះសៅរក្ទកុ្ខេសវទនាយ៉ាងែរូសច្នរះ?

ខ. �រូមក្ត់ចំណាំឃ្ល«ណ្្នក្រប�់ពបជាជនខាវាក្់»ក្្ននុងម៉រូសាយ11:29។ក្្ននុង

្ិ្្សលាក្�្វន្ងៃសនរះសតើអ្នក្សជឿថ្គំររូននអាក្ប្ក្ិរិយនិងឥទ្ិ្លអវពីខ្រះណែល

សាតាំងក្ំ្ុងសធវើការសដាយឧ�សា�៍្ យាយមសែើម្ពីទាញយក្មន�ុ្សល្អឲ្យ«ខាវាក្់»

ធាលក្់ចរូលសៅក្្ននុងសនារះ?

គ. សតើអ្នក្អាចសធវើែរូចសម្តចសែើម ព្ីបង្ហាញ្ ពីការបនាទាបខ្លួនសៅស្ល�រាជកិ្ពគសួារ

្ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំសា�នាចពក្និង្យាការីសលើក្ទរឹក្ចិត្តអ្នក្ឲ្យសធវើតាមព្រះបន្ដូលននព្រះ?

ម៉ាូសាយ12:18–13:26

ពពរះកា�រា�អ័ប៊ីណានដមៅមពលមោកស្ីបមោទាសដល់មសច្ណូមអនិង

ពួកសង្�បស់ព�ង់មពរារះនតកា�េិនពបតិបតិ្តាេនិងេិនបមពងៀនប�បញ្ញតិ្

ទាុំងឡាយ

ពបីេុៃបៃ្តកា�សកិសា�បស់អ្នកពបីេ៉ូសាយ12សេូវាយតនេ្ខ្លួៃអ្នកផ្ទាល់ៃូវកពេិតពបី

គលខ1�ល់គលខ10(គលខ10គឺជាកា�យល់ពពេទាំងពសុង)ថាគតើគស្ក្បីដ្្ង

ខាងគពកាេគៃះពិពណ៌នារាៃពតឹេពតវូប៉ុណ្ណា្ំគពាះខ្លួៃអ្នកគៅគពលគៃះ៖

-------ខ្នុំ�ឹងៃូវអវបីដ�លខ្នុំគ�ួគ្វើគ�ើេ្បី�ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្។

-------ខ្នុំ�ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្។
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គៅគពលអ្នកគ�ៀៃអំពបីគស្ត្ណគូអៃិងពួកសង្�បស់ពទង់សូេពិចា�ណ្ថាគតើ

ពួកគគរោន�ឹងគព្ើៃប៉ុណ្ណាគ�ើយថាគតើពួកគគរោនរស់ធៅតាមបទប្្ញត្តិល្អ

ប៉ុណ្ណា។បនាទាប់ពបីណូគអរាៃយកអ័ប៊ណី្ន�គ្ញពបីគុកវិញពួកសង្ទាំងឡាយ

រាៃចាប់គផ្តើេគចាទស�ួ�ល់គលាកទាក់ទងៃឹងពពះគេ្បី�។សូេអាៃេូ៉សាយ

12:26–30គ�ើយគូស្ ំណ្ំអវបីដ�លអ័ប៊ីណ្ន�រាៃៃិយាយគ�ើេ្បីស្តបីបគនាទាស�ល់

ណូគអៃិងពួកសង្�បស់ពទង់។

គតើអ្នកគិតថាគស្ត្ណូគអៃិងពួកសង្�បស់ពទង់គួ�ដតវាយតនេ្ក្ននុងកពេិតណ្ពបី

គលខ1�ល់10ក្ននុងកា�បញ្ជាក់ពបីកា�យល់�ឹងៃិងកា��ស់គៅតាេបទប្្ញត្តិ?គតើ

អ្នកគិតថាវាមាៃៃ័យ�ូ្គេ្ត្ក្ននុងកា�តាំង«្ិត្តគ�ៀៃឲ្យយល់»?(សូេគេើល

េ៉ូសាយ12:27)។សូេគេើលក្ននុងេូ៉សាយ12:33គ�ើយគូសបនាទាត់ខាងគពកាេ

គោលកា�ណ៍េួយដ�លបគ្ហាញពបីេូលគ�តុដ�លវាសំខាៃ់គ�ើេ្បីរស់ធៅតាេ

បទប្្ញត្តិ។

អ័ប៊ីណ្ន�រាៃពបកាសគស្ក្តបីពិតគៃះ៖របើ្ិនរយើងរកសាប្របញ្ញ្រ្ិទាំងឡាយ

ននត្រះរនារះរយើងនចឹងត្រូវរាន្ រ្គ្ររះ។គតើគ�តុអវបីការសារលផ់្ទូវគ�ើេ្បី�ស់គៅគឺ

េិៃពគប់ពោៃ់សពមាប់គយើងសពមាប់គស្ក្តបីសគ្គ្រះ? 



អ័ប៊ីណ្ន�រាៃពរាប់�ល់គស្ត្ណគូអៃិងពួកសង្�បស់ពទង់ថាពួកគគេិៃ

កំពុង�ស់គៅតាេឬបគពងៀៃបទប្្ញត្តិទាំងឡាយគទគ�ើយោត់រាៃចាប់គផ្តើេ

គ�ៀបរាប់អំពបីពកឹត្យវិៃ័យ�ប់ពបកា�។កា�ណ៍គៃះរាៃគ្វើឲ្យគស្ត្ខឹងជាខាលាំងគ�ើយ

ពទង់រាៃបញ្ជាថាអ័ប៊ណី្ន�ពតូវកាត់គទាសពបហា�ជបីវិត។ពពះរាៃកា�ពា�

អ័ប៊ីណ្ន�គ�ើយរាៃពបទាៃ�ល់គលាកៃូវអំណ្្គ�ើេ្បីបៃ្តបគពងៀៃអំពបី

ពកតឹ្យវិៃ័យ�បព់បកា�។អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំគ�ើយោក់គលខគ�ៀងក្ននុងេ៉ូសាយ

12:35–36ៃិងេ៉ូសាយ13:12–24។តារាងខាងគពកាេគៃះៃឹងជួយអ្នកសារល់

ពកតឹ្យវិៃ័យៃបីេួយៗទាំង�ប់ពបកា�គៃះ៖

អ័ប៊ីណានែបានបសពងៀនពក្រឹត្យវិន័យែបព់បការ

1. ម៉រូសាយ12:35

2. ម៉រូសាយ12:36;13:12–13

3. ម៉រូសាយ13:15

4. ម៉រូសាយ13:16–19

5. ម៉រូសាយ13:20

6. ម៉រូសាយ13:21

7. ម៉រូសាយ13:22

8. ម៉រូសាយ13:22

9. ម៉រូសាយ13:23

10.ម៉រូសាយ13:24
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អ័ប៊ណី្ន�រាៃស្តបីបគនាទាស�ល់ណូគអៃិងពួកសង្�បស់ពទង់គោយកាលាហាៃ

គពពាះដតេិៃ�កសាពកឹត្យវិៃ័យ�ប់ពបកា�គោយៃិយាយថា«ខ្នុំយល់ថាពពះប ្្ញត្តិ

ទាំងគៃះពុំទាៃ់រាៃស�គស�ទុកគៅក្ននុងគបះ�ូង�បស់អ្នកគៅគ�ើយគទ»(េ៉ូសាយ

13:11)។គ�ើេ្បីជួយអ្នកគិតថាគតើអ្នកកំពុង�ស់គៅតាេពកឹត្យវិៃ័យ�ប់ពបកា�រាៃល្អ

ប៉ុណ្ណាសូេបគំពញកា�វាយតនេ្–ខ្លួៃឯងគៅខាងគពកាេគៃះ៖

បសចកី្្ដ ល្ងខាងប្កាមបេះអាចរគ្ហាញថ្បតើ

្ក្តឹ្យវិេ័យែរ់្រការក្ំ្រុងសរបសរទរុក្ក្្នុងបរះែូង

ររស់អ្ក្រាេល្អរ៉ារុណាណា។សូមគូសចំណាំថ្បតើ

បសចកី្្ដ ល្ងទាំងបេះគឺ្ ិតចបំោះអ្ក្ញកឹ្ញារ់

រ៉ារុណាណា។

បស
្ើរដ
ត
ម
ិេ
ដែ
ល

ប្
ល
ខ
លះ

ប្
ច
ើេ
ប្
ល

បស
្ើរដ
ត
្គ
រ់
ប្
ល

ខ្នុំព�លាញ់ព្រះវរបិតារប�់ខ្នុំ។

ខ្នុំដាក្់ព្រះមុនសគក្្ននុងជពីវិតរប�់ខ្នុំ(្ពីមុនមិត្ត្ក្កិ

ក្ិច្ចការក្មសាន្តពទ្្យ�ម្ត្តិបំែងពបាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួន

រប�់ខ្នុំនិងសរឿងែនទសទៀត)។

ខ្នុំនិយយព្រះនាមរប�់ព្រះអរាចា�់សដាយ

គាវរភា្។

ខ្នុំរក្សាន្ងៃឈប់�ពរាក្ឲ្យបរិ�ុទ្សដាយការចរូលរួម

ក្្ននុង�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយណែលជួយខ្នុំឲ្យខិតសៅ

ជិតព្រះអរាចា�់។ខ្នុំបានទទួលសារល់ន្ងៃសនារះជាន្ងៃ

រប�់ពទង់មិនណមនជាន្ងៃរប�់ខ្នុំសនារះសទ។

ខ្នុំសគារ្ែល់ឪ្ុក្រាតាយសដាយការពបតិបត្តិនិង

ការសគារ្។

ខ្នុំពគប់ពគងកំ្�រឹងរប�់ខ្នុំស�ើយមិនពបព្រឹត្តអសំ ើ្

�រឹងសាចសំោរះអ្នក្ែនទ។

ខ្នុំជាមនុ�្សបរិ�ុទ្ខាងផ្ដូវស្ទ។ខ្នុំសចៀ�វាង្ ពី

ររូបភា្ភាសានិង�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយណែលជា

អា�ពកាម។

ខ្នុំសចៀ�វាង្ ពីការលួចនិងការបន្ំ។

ខ្នុំនិយយណតការ្ិត។

ខ្នុំសចៀ�វាង្ ពីការសលា្ចង់បាន(ណែលរានន័យ

ថ្ពបាថ្នាចង់បានអវពីមួយសដាយមិនពតរឹមពតរូវណែលជា

ក្ម្ម�ិទ្រប�់មនុ�្សរានាក្់សទៀត)។

3. �រូមសមើលស�ើងវិញនរូវការស្្ើយតបរប�់អ្នក្ស�ើយដាក្់សគាលសៅមួយ

សែើម ព្ីរ�់សៅឲ្យកាន់ណតពបស�ើរស�ើងព�បតាមពក្រឹត្យវិន័យមួយននពក្រឹត្យវិន័យែប់

ពបការ។�រូម�រស�រសគាលសៅរប�់អ្នក្ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។

ម៉ាូសាយ13:27–14:12

អ័ប៊ីណានដបមពងៀនអុំពីកា�យងេក�បស់ពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

សូេអាៃេ៉ូសាយ13:28,32–35គ�ើយគូស្ ំណំ្ពាក្យឬឃ្លាណ្ក៏គោយដ�ល

អា្បំគពញកា��កពសង់តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�ោល្ិៃគអក.អូកនៃកូ�៉ុេនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់៖«គពកាយពបីកា�គោ�ពពបតិបត្តិៃិងកិ្ ្ចកា�ល្អទាំងអស់

ដ�លគយើងរាៃគ្វើគនាះគយើងេិៃអា្ពតវូរាៃសគ្គ្រះពបីគស្ក្តបីសាលាប់ឬពបី

លទ្ធផលនៃអំគពើរាប�បស់គយើងមានាក់ៗគោយោមាៃ 

 »។

កា��កពសង់ទាំងពសងុគោយដអលគ�ើ�អូកអាៃថា៖«គពកាយពបីកា�គោ�ព

ពបតិបត្តិៃិងកិ្្ចកា�ល្អទាំងអស់ដ�លគយើងរាៃគ្វើគនាះគយើងេិៃអា្ពតូវ

រាៃសគ្គ្រះពបីគស្ក្តបីសាលាប់ឬពបីលទ្ធផលនៃអំគពើរាប�បស់គយើងមានាក់ៗ

គោយោមាៃពពះគុណដ�លពបទាៃេកតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្

គនាះគទ»(«Another Testament of Jesus Christ»Ensign ដខេិនាឆ្នាំ

1994ទំព�័67)។

អ្នកអា្្ ង់ស�គស�គស្ក្តបីពិតគៃះដក្�េ៉ូសាយ13:28៖គ្មននរណាមានាក់អាច

ត្រូវរាន្ រ្គ្ររះរ្ររលើកសលងស្រតា្រយៈែគ្វាយធួនននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្ស្រ

ប៉ុរណាណរះ។

សូេ្ ំណ្យគពលពបី�បបីនាទបីគ�ើេ្បីសិកសាេ៉ូសាយ14:1–12គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យ

ឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបីអវបីដ�លពពះគយសូ៊វពគបីស្រាៃគ្វើក្ននុងជបីវិត�ដេង

សាលាប់គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យពត�ប់គៅផ្ះវិញគៅជួបពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើង។សូេ

គិតអំពបីទុកខេពពួយគសាកគៅៃិងអំគពើរាបដ�លពពះគយសូ៊វពគបីស្រាៃទទួល�ង

ជំៃួសអ្នក។ខទាំងគៃះពសបៃឹងគអសាយ53:1–12។អ័ប៊ីណ្ន�កំពុង�កពសង់អវបី

ដ�លគអសាយរាៃស�គស�(សេូគេើលេ៉ូសាយ14:1)។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

រសបៀបណែលអ្នក្នរឹង្ ន្យល់សៅកាន់មិត្ត្ក្្តិរានាក្់នរូវអវពីណែលម៉រូសាយ14:4–

5បសពងៀនអំ ព្ីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ11–14ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី12៖ថ្ងៃទី4

ម៉រូសាយ15–17
បសចក្្ីបផ្ើម

ប្ជបី�បស់ពយាកា�ីអ័ប៊ីណ្ន�ក្ននុងកា�ផសាយគៅកាៃ់គស្ត្ណូគអៃិងពួកសង្

�បស់ពទង់បៃ្តក្ននុងេ៉ូសាយ15–17។គលាករាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ពបីតួនាទបី�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ថាជាពពះអង្គគពរាសគលាះ។ក្ននុងគនាះមាៃសង្មានាក់គឺគ្មាះ

អាលមា៉ារាៃគជឿ�ល់អ័ប៊ីណ្ន�។គស្ត្ណូគអរាៃបគណតាញអាលមា៉ាគ្ញ

ពបីសាលាក្តបី�បស់ពទង់គ�ើយរាៃយកអ័ប៊ីណ្ន�គៅ�ុតក្ននុងគភ្ើង��ូត�ល់

សាលាប់។អ័ប៊ីណ្ន�គៅដតគសាមាះពិត្ ំគពាះពពះគៅពគប់កាលៈគទសៈទាំងអស់។
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ម៉ាូសាយ15–16

អ័ប៊ីណានដបមពងៀនអុំពីតោួ�ី�បស់ពពរះមយស៊រូវពគសី្ទថាជាពពរះអង្គ

មពបាសមោរះ។

សូេ្ ំណ្យគពលពបី�បបីនាទបីគ�ើេ្បីដសវង�កៃិងគូស�ងវង់ជុំវិញពាក្យធ្រោសធោះ,

រោនធ្រោសធោះៃិងការធ្រោសធោះក្ននុងេ៉ូសាយ15–16។ពាក្យ�ដ�លៗក្ននុងវគ្គ

បទគេ្បី�េួយជាញឹកញាប់បគ្ហាញពបី្ ំណុ្ សំខាៃ់េួយក្ននុងសា�លិខិត�បស់អ្នក

ៃិពៃ្ធ។គៅគពលអ្នកសិកសាគៅន្ងៃគៃះសូេ�កគេើលអវបីដ�លអ័ប៊ីណ្ន�រាៃបគពងៀៃ

អំពបីកា�ពតូវរាៃគពរាសគលាះ។

គ�ើេ្បីជួយអ្នកយល់អំពបីតួនាទបី�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្ជាពពះគពរាសគលាះសូេ

ពិចា�ណ្គៃំូ�ខាងគពកាេ៖

សូេពសនេ៉ថាអ្នករាៃគ្វើខុស្ បាប់គ�ើយពតូវរាៃកាត់គទាសឲ្យទទួលគទាស�៏

គឃ្�គៅបំផុតដ�ល្ បាប់តពេូវ។ពបដ�លទណ្ឌកេ្មគៃះ�ួេទាំងកា�បង់ន្្ពៃិ័យ

�៏គព្ើៃជាប់គុកៃិងអា្ៃឹង្ ៃ�ល់គស្ក្តបីសាលាប់ក៏ថារាៃ។គតើអ្នកអា្មាៃ

អា�េ្មណ៍ដបបណ្ដ��្ ំគពាះកា�ពបឈេេុខៃឹងគទាសដបបគៃះ?គតើអ្នកអា្គិត

អំពបីវិ្ បីពសប្ បាប់ៃិងគសាមាះពតង់គ�ើេ្បីគ្ៀសផុតពបីទណ្ឌកេ្មទាំងគៃះរាៃគទ?

សូេស�គស�ខញែញខំាងគពកាេពាក្យអនកធទាសៃិងធស្ក្តីយុត្តិ្ម៌ខាងគពកាេ

ពាក្យទណ្ឌកម្គៅក្ននុងគំៃូ�គៃះ។គយើងទាំងអស់ោនារាៃពបពពឹត្តខុស្ បាប់ពពះ

គៅគពលណ្េួយគ�ើយពតូវពបឈេេុខៃឹងកា�ទាេទា�គស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌េក

វិញ។កា�ទាេទា�គស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌តពេូវឲ្យអ្នកមាៃរាបមានាក់ៗទទួលទណ្ឌកេ្មដ�ល

ពាក់ព័ៃ្ធៃឹងអំគពើរាបគនាះ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះគោយដអលគ�ើ�

�ីឆ្�ជបីស្កតនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គ�ើយគូសបនាទាត់

ពបីគពកាេលទ្ធផលពបី�ពបគភទអំពបីកា�ពបពពឹត្តខុស្ បាប់

ទាំងឡាយនៃពពះ៖«យុត្តិ្េ៌...តពេូវថារាល់កា�បំពាៃពកតឹ្យ

វិៃ័យទាំងអស់ពតូវរាៃបំគពញ។គៅគពលអ្នកគោ�ពតាេ្ បាប់

�បស់ពពះគនាះអ្នកៃឹងពតូវរាៃពបទាៃព�ប៉ុដៃ្ោមាៃកា�ខិតខំ

បដៃ្ថេណ្ដ�លអា្ពតូវរាៃសៃ្សំទុកគ�ើេ្បីគ្វើឲ្យស្កប់�ល់្ បាប់ទាំងឡាយដ�ល

អ្នកបំពាៃគនាះគទ។ពបសិៃគបើេិៃរាៃគោះពសាយគទ្បាប់ដ�លរាៃបំពាៃគនាះ

អា្បណ្តាលឲ្យជបីវិត�បស់អ្នកគកើតទុកខេគ�ើយៃឹងគ្វើឲ្យអ្នកពត�ប់គៅ�កពពះវិញ

េិៃរាៃគ�ើយ(«�គ្វាយ្ួៃអា្ផ្ល់ឲ្យអ្នកៃូវគស្ក្បីសុខសាៃ្ៃិង

សុភេង្គល»EnsignឬLiahonaដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2006ទំព�័42)។

លទ្ធផលនៃកា�ពបពពឹត្តខុស្ បាប់ទាំងឡាយនៃពពះមាៃ�ួេទាំងកា��ងទុកខេៃិងកា�

េិៃអា្�ស់គៅជាេួយៃឹងពពះ។សូេអាៃេ៉ូសាយ15:1,7–9គ�ើយគូស្ ំណ្ំ

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញពបី�គបៀបដ�ល�គ្វាយ្ួៃនៃពពះអង្គសគ្គ្រះបំគពញ

កា�ទាេទា�នៃគស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌។

សូេគពបើពរាស់វ្នាៃុពកេេួយគ�ើេ្បីដសវង�កៃិយេៃ័យទាំងឡាយសពមាប់ពាក្យ

ខាងគពកាេគៃះ៖

គពរាសគលាះ(េ៉ូសាយ15:1) 



អ្នក្សទា�

ការ្ ិន័យ?គកុ្?ស�ចក្្តពី

សាលប់?

ទែ្ឌក្ម្ម

អងវ�ជំៃួស(េ៉ូសាយ15:8) 



គៅ្ គនាលាះ(េ៉ូសាយ15:9)

អ្នកអា្្ ង់ស�គស�ដផ្នកនៃៃិយេៃ័យទាំងគៃះដក្�ៃឹងខគនាះ។

ជួៃកាលេៃុស្សយល់ព្�ំៃឹងកា�ពិពណ៌នា�បស់អ័ប៊ីណ្ន�អំពបី

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ក្ននុងេ៉ូសាយ15:2–5ថា(1)ពពះរាជបុពតានៃពពះជាពពះវ�បិតា

ៃិង(2)ជាពពះវ�បិតា។គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័�

�ូ�ិៃនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃពៃ្យល់ពបីលកខេណៈ�៏គទវភាពនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្តាេ�គបៀបគៃះ៖«�ូ្អវបីដ�លអ័ប៊ីណ្ន�រាៃបគពងៀៃថា

ពពះពគបីស្ពតវូរាៃ‹ចាប់កំគណើតគោយពពះគ្សាតានៃពពះ›(េ៉ូសាយ15:3)គ�ើយ

�ូគ្្នះមាៃអំណ្្នៃពពះវ�បិតាគង់គៅក្ននុងខ្លួៃពទង់។គលើសពបីទំនាក់ទំៃងនៃ

ពូជពង្ស�៏គទវភាពគនាះពពះពគបីស្ក៏រាៃគ�ើ�តួជាពពះវ�បិតាគៅក្ននុងកា�ណ៍គនាះ

ដ�លពទង់គឺជាពពះ�៏បង្កបគង្កើតនៃសាថាៃសួគ៌ៃិងដផៃ�បី[សូេគេើលេ៉ូសាយ15:4]

គឺជាបិតានៃកា�ពបសូពតខាងវិញ្ញាណៃិងគស្ក្តបីសគ្គ្រះ�បស់គយើងគ�ើយមាៃ

ភាពគសាមាះពតង់ក្ននុងកា�គលើកតគេ្កើងពពះ្ៃ្ៈនៃពពះវ�បិតា�បស់ពទង់គលើសអស់ទាំង

ពពះ្ៃ្ៈ�បស់ពទង់ផ្ទាល់—គ�តុ�ូគ្្នះគ�ើយក៏រាៃពបកាសពបីពពះគ្សាតាដ�ល

ពទង់មាៃគនាះ»(Christ and the New Covenant[ឆ្នាំ1997]ទំព័�183–84)។

សូេសិកសាេ៉ូសាយ15:5–7គោយគិតអំពបីតនេ្ដ�លពពះគយស៊ូវពគបីស្រាៃ

បង់សងគ�ើេ្បីគពរាសគលាះអ្នកឬឈ�គៅ្ គនាលាះអ្នកៃិងកា�ទាេទា�នៃគស្ក្តបី

យុត្តិ្េ៌។គៅក្ននុងគំៃូ�ខាងគលើសេូស�គស�្ពះធយស៊ូវ្គីស្ទគៅ្ គនាលាះអនកធទាស

ៃិងទណ្ឌកម្។

វាជាកា�សំខាៃ់គ�ើេ្បីយល់�ឹងថាពពះអង្គសគ្គ្រះេិៃរាៃ�កគ្ញៃូវ

កា�ទាេទា�នៃគស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌គនាះគទប៉ុដៃ្តរាៃឈ�គៅ្ គនាលាះគស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌

ៃិងគយើង។គបើសិៃគយើងដពប្ិត្តគនាះពទង់បំគពញៃូវកា�ទាេទា�នានានៃគស្ក្តបី

យុត្តិ្េ៌តាេ�យៈកា�ទទួលទណ្ឌកេ្មជំៃួសគយើង។

1. �រូមបំស្ញ�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �រូម�រស�រអ្កទាុំងឡាយនដលមពជើសម�ើសឲ្យបាន��ួលមសចក្ីមពបាសមោរះ

(េ៉ារូស្យ15:11–12;16:13)។បនាទាប់មក្�រូម្ ិនិត្យសមើលម៉រូសាយ15:11–12;

16:13សដាយរក្សមើលថ្សតើនរណានរឹងពតរូវបានសពបា�សលារះ។�រូម្ ិ្ែ៌នានរូវអវពីណែល

អ្នក្បានរក្ស�ើញ។

ខ. �រូម�រស�រអ្កទាុំងឡាយនដលបដិមសធេិន��ួលមសចក្ីមពបាសមោរះ(េ៉ារូស្យ

15:26–27,16:2–5,12)។បនាទាប់មក្�រូម្ ិនិត្យសមើលម៉រូសាយ15:26–27,16:2–

5,12សដាយរក្សមើល្ ពីមរូលស�តុណែលមនុ�្សមួយចំនួននរឹងមិនពតរូវបាន

សពបា�សលារះ។�រូម្ ិ្ែ៌នានរូវអវពីណែលអ្នក្បានរក្ស�ើញ។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយសពបើពបា�់នរូវអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនក្្ននុងក្ិច្ចការ្ ពីមុន៖

ក្. សតើអវពីនរឹងក្ំែត់ថ្អ្នក្ណានរឹងពតរូវបានសពបា�សលារះ្ ពីអំស្ើបាបទាំងឡាយរប�់

្ួក្សគ?

ខ. សតើអ្នក្សរៀនអវពី្ ពីភា្ផ្នុយគានានន«ព្រះ�ឫទ័យ»ននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ក្្ននុងម៉រូសាយ

15:7និង«ចំែង់»ននអ្នក្ទាំងឡាយណែលពបព្រឹត្តអសំ្ើអាពក្ក្់ក្្ននុងម៉រូសាយ16:12?

ត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្បំរ្ញការទា្ទារទាំងឡាយននរ្ចក្តីយុ្រ្ិធ្៌្ តមាប់អ្់

អ្កទាំងឡាយណាសែលនចឹងសតបចិ្រ្។តនេ្ដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃបង់សង

សពមាប់គយើងគឺជាអំគណ្យទាៃនៃ�ូបអង្គពទង់ផ្ទាល់សពមាប់អ្នកទាំងឡាយ

ណ្ដ�លគពជើសគ�ើសដពប្ិត្តៃិងគ្វើតាេពពះ�ឫទ័យ�បស់ពពះវ�បិតា។សូេ

អាៃេ៉ូសាយ15:10គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លា«ពទង់ៃឹងទតគ�ើញពូជពទង់»។
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សូេអាៃេ៉ូសាយ15:10–12ៃិងគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះ

គោយដអលគ�ើ�គេើ�ិលគជដប៊តដេៃជាសមាជិកកិត្តិយសេួយ

�ូបនៃពួក្ ិតសិបអ្នក៖

«ពយាកា�ីអ័ប៊ណី្ន�...រាៃដ្្ងថា‹កាលពពលឹងពទង់ពតូវ

រាៃយកគៅថាវាយជាយ្្ញបូជាជំៃួសអំគពើរាបគនាះពទង់ៃឹង

ទតគ�ើញពូជពទង់គ�ើយ›(េ៉ូសាយ15:10)។បនាទាប់េកអ័ប៊ីណ្ន�បញ្ជាក់ថាពូជ

�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគឺជាពួកពយាកា�ីៃិងអ្នកទាំងឡាយដ�លគ្វើតាេពួកពយាកា�ី

ទាំងគនាះ។អស់�យៈគពលជាគព ើ្ៃឆ្នាំេកគ�ើយដ�លខ្នុំគិត�ល់បទពិគសា្ៃ៍

�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគៅក្ននុងសួៃ្បា�ៃិងគៅគលើគឈើឆ្កាងដ�លជាកដៃ្ងដ�ល

អំគពើរាប�៏គព្ើៃេ�ិមាពតូវរាៃោក់គលើខ្លួៃពទង់។គទាះជាយា៉ាងណ្ក៏គោយ

ពសបតាេពាក្យសេ្បី�បស់អាលមា៉ាអ័ប៊ីណ្ន�គអសាយៃិងពយាកា�ី�នទគទៀត

គនាះទស្សៃៈ�បស់ខ្នុំរាៃផ្លាស់ប្តទូ�។ជៃំួសឲ្យអគំពើរាប�៏គព្ើៃេ�ិមាដ�លេិៃ

្ំគពាះេុខក៏មាៃពូជេៃុស្សកាលពបីយូ�លង់េកគ�ើយដ��គៅគពលពពះគយសូ៊វ

រាៃអាណិតអាសូ��ល់‹គស្ក្តបីកំគសាយ›(គ�គពពើ�4:15)‹[រាៃពទាំពទ�ង]

អស់ទាំងគស្ក្តបីឈឺចាប់�បស់គយើង...រាៃទទួលផ្នុកអស់ទាំងគស្ក្តបីទុកខេពពួយ

�បស់គយើង...[គ�ើយ]ក៏ពតូវវាយជាំគោយគពពាះអំគពើទុ្្ច�ិត�បស់គយើងគទ›

(គអសាយ53:4–5)។

«�គ្វាយ្ ួៃគឺជាបទពគិសា្ៃ៍ផ្ទាល់ខ្លួៃខាងផ្ទូវ្ ិត្តដ�លពពះគយសូ៊វរាៃ

ញាណ�ឹងពបី�គបៀបគ�ើេ្បីជួយគយើងមានាក់ៗ»(«A Pattern for All»
EnsignឬLiahonaដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2005ទំព័�75–76)។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្សែើម ព្ីណពបកាលយជា្ រូជននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្រានន័យែរូចសម្តច?(�រូម

សមើលម៉រូសាយ15:12)។

ខ. សតើអ្នក្នរឹងសធវើអវពីសែើម ព្ីែរឹងពបាក្ែថ្អ្នក្ពតរូវបានរាប់ចរូលក្្ននុងចំសណាម្ រូជនន

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្?

អ្នកអា្្ ង់គ្វើ�ូ្ជាេៃុស្សក្ននុងេ៉ូសាយ15:10គោយស�គស�គ ម្ាះ�បស់អ្នក

គៅកដៃ្ង«ពូជពទង់»គៅ្ ំណុ្ខដ�លអ្នករាៃគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ។សូេ

ស្្ចឹងគិតេួយដភ្តថាគតើវាមាៃៃ័យ�ូ្គេ្ត្គ�ើេ្បីមាៃពពះគពរាសគលាះេួយអង្គ

ដ�លរាៃទតគ�ើញៃិងសារល់អ្នកគោយផ្ទាល់។

គតើអវបីខ្ះជាលទ្ធផលទាំងឡាយនៃេៃុស្សមានាក់ដ�លប�ិគស្េិៃទទួលយក

កា�គពរាសគលាះ?សូេគេើលេ្តងគទៀតគៅក្ននុងៃងេ៉ូសាយ16:5។គតើអវបីគកើតគ�ើងក្ននុង

�ូបភាពដ�លរាៃបគ្ហាញេុៃគៃះក្ននុងគេគ�ៀៃគៃះគបើសិៃអ្នកគទាសមានាក់គនាះបៃ្ត

ពបពពតឹ្តអគំពើរាបគ�ើយប�ិគស្េិៃដពប្ិត្ត?សូេអាៃគោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបី

សញ្ញា19:16–17គ�ើេ្បី�កគេើលអវបីៃឹងគកើតគ�ើង្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយដ�លប�ិគស្

េិៃទទួលយកកា�គពរាសគលាះ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះដ�លមាៃេកតាេ�យៈ

កា�ដពប្ិត្ត។

អ័ប៊ណី្ន�រាៃបគពងៀៃថាកា�គពរាសគលាះនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្េិៃពតឹេដត�ួេ

មាៃៃូវកា�សគ្គ្រះគ្ញពបីអគំពើរាបប៉ុគណ្ណាះគទប៉ុដៃ្តដ្េទាំងសគ្គ្រះគ្ញពបី

គស្ក្តបីសាលាប់ផងដ��។េៃុស្សពគប់�ូបៃឹងពតូវ�ស់គ�ើងវិញដតគទាះយា៉ាងណ្ក៏

គោយេៃុស្សេួយ្ ំៃួៃៃឹង�ស់គ�ើងវិញពបីេុៃអ្នក�នទគទៀត។អ័ប៊ីណន�រាៃ

គពបើពាក្យ«�ស់គ�ើងវិញទបីេួយ»គ�ើេ្បីពៃ្យល់ថាពួកសុ្�ិតៃិងជៃស្ទូតពតង់

ៃឹង�ស់គ�ើងវិញពបីេុៃពួកបះគរា�(សូេគេើលេ៉ូសាយ15:21–22)។្ួក្ ុចរិ្រ

នចឹងត្រូវរានរតរា្រលារះ្ តីរ្ចក្តីសាលាប់ក្ទុងែំរណើររ្់រ�ើងវិញ្រតី្ួយគ�ើយពួក

ទុ្្ច�ិតពតូវ�ង់ចាំកា��ស់គ�ើងវិញ��ូតគពកាយពបីសេ័យស�វត្ស�៍(សូេគេើលគ.

ៃិងស.76:85,106)។

4. �រូម�ញ្រឹងគិត្ ពីខទាំងឡាយណែលអ្នក្បាន�ិក្សា

ក្្ននុងម៉រូសាយ15។�រូមព�នម៉ថ្អ្នក្បានរានឱកា�មួយណែលរានអ្នក្នាំ

សាររានាក្់បាននាំសារ្ ពីអ្នក្សៅកាន់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។�រូមក្តព់តាអវពីណែលអ្នក្នរឹង�រស�រ

ក្្ននុងសារសនារះសដាយណផ្អក្សលើអវពីណែលពទង់បានសធវើ�ពរាប់អ្នក្។

ពពះអមាចាស់្ ង់នាំគយើងពត�ប់គៅកាៃ់វត្តមាៃនៃពពះវ�បិតាសួគ៌�បស់គយើង

វិញ។ពទង់រាៃជួយសុំភាវនាៃិងទូលអងវ�ជំៃួសគយើង។ពពះអង្គសគ្គ្រះរាៃ

បង់សងគស្ក្តបីទាេទា�ទាំងឡាយនៃគស្ក្តបីយុត្តិ្េ៌សពមាប់គយើងគបើសិៃគយើង

ៃឹងដពប្ិត្ត។

ម៉ាូសាយ17

អាលរា៉ាមជឿមលើអ័ប៊ីណានដម�ើយពតរូវបានបមណតាញមចញអ័ប៊ីណានដពតរូវ

បានសរាលាប់

គតើអ្នកធាលាប់រាៃគ�ើញអ្នកណ្មានាក់ដ�លឈ�ក្ននុងភាពពតឹេពតវូគៅគពលដ�លវា

ពិរាកសពមាប់ោត់គ�ើេ្បីគ្វើគ�ឿងគនាះដ��ឬគទ?គតើលទ្ធផលគឺជាអវបី?

គៅគពលអ័ប៊ណី្ន�រាៃប ្្ចប់សា�លិខិត�បស់គលាកសង្មានាក់គ្មាះអាលមា៉ា

រាៃពយាយាេគ�ើេ្បីប្្ចនុះប្្ចទូល�ល់គស្្ថាអ័ប៊ីណ្ន�រាៃៃិយាយពបីកា�ពិត

គ�ើយគួ�ពតវូរាៃគោះដលង។គស្ត្រាៃបគណតាញអាលមា៉ាគ្ញគ�ើយប្ជទូៃអ្នក

បគពេើឲ្យតាេសមាលាប់គលាកគចាល។អាលមា៉ារាៃលាក់ខ្លួៃគ�ើយរាៃស�គស�

ពាក្យសេ្តបី�បស់អ័ប៊ីណ្ន�ទុក។
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កា�ដពប្ិត្ត�បស់អាលមា៉ាគឺមាៃសា�ៈសំខាៃ់ណ្ស់។គពពាះដតគលាករាៃកត់ពតា

ពាក្យសេ្តបីទាំងឡាយ�បស់អ័ប៊ណី្ន�គនាះមាៃជំនាៃ់ជាគព ើ្ៃៃិងេៃុស្សជា

គព្ើៃពតូវរាៃពបទាៃព�។លទ្ធផលនៃកា�ផ្លាស់ដពប្ ិត្តគជឿ�បស់អាលមា៉ាៃឹងលាត

ពតោងកាៃ់ដត្ បាស់គៅគពលអ្នកសកិសាគៅជំពូកជាគព ើ្ៃគទៀតក្ននុងគពលខាងេុខ

គៃះ។គស្ត្ៃិងសង្�បស់ពទង់រាៃពបឹកសា�ួេោនា�យៈគពលបបីន្ងៃពបីេុៃគពល

កាតគ់ទាសពបហា�ជបីវិតអ័ប៊ីណ្ន�(សូេគេើលេ៉ូសាយ17:1–6,13)។

5. ម៉រូសាយ17:7–10និងម៉រូសាយ17:11–12សពបៀបសធៀបជសពមើ�

ទាំងឡាយណែលសធវើស�ើងសដាយអ័ប៊ីណានែនិងស�្តចែូសអ។បនាទាប់្ ពី�ិក្សា

ខទាំងសនរះ�រូមផ្តល់ចសម្ើយខ្ពីៗ�ពរាប់�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើោក្្យ�ម្តពីចុងសពកាយមួយណារប�់អ័ប៊ីណានែណែលសធវើឲ្យអ្នក្ចាប់អារម្មែ៍ខាលំង

ជាងសគ?

ខ. ស�តុអវពីបានជាអ្នក្គិតថ្ោក្្យ�ម្តពីរប�់អ័ប៊ីណានែរានឥទ្ិ្លសលើស�្តចែូសអ

តាមណបបសនារះ?

គ. សតើ្ ួក្�ង្ឃរានឥទិ្្លអវពីសលើស�្តចែូសអ?

ឃ.សតើគំររូរប�់អ័ប៊ីណានែជួយបំផុ�គំនិតែល់អ្នក្សែើម ព្ីរាេភា្បសាមាះ្តង់ចំបោះ្្ះ

ក្្នុង្គរ់កាលៈបទសៈទាំងអស់យ៉ាងែូចបមច្?

ពបធាៃ�្គ��ុៃប៊ី�ុិងគ្បីរាៃពបកាសថា៖«សូមរឹងម្ំ—ធៅកនញងការការោរ

្ំធោះអវីត�ល្តឹម្តវូ។គយើង�ស់គៅក្ននុងសេ័យនៃកា�សពេុះសពេួលៃិង

កា�្ ុះ្ូលៃឹងអគំពើអាពកក់។គៅក្ននុងសាថាៃភាពដ�លគយើងជួបពបទះរាល់ន្ងៃ

គយើងសារល់អវបីដ�លពតឹេពតូវប៉ុដៃ្តគោយឋិតគពកាេសមាពា្ពបីេិត្តភក្តិទាំងឡាយ

�បស់គយើងៃិងសំគ�ងគរាកបគញ្ឆោតទាំងឡាយពបីអ្នកទាំងឡាយដ�លៃឹង

ប្្ចនុះប្្ចទូលគយើងគនាះគយើងបៃ្ៃ់គៅតាេគនាះ។គយើងសពេុះសពេួល។គយើង

្ុះ្ូល។គយើងយល់ពសបគ�ើយគយើងខាមាស់្ ំគពាះខ្លួៃឯង។...គយើង

ពតវូដតពពងឹងកមាលាំងគ�ើេ្បីគ្វើតាេកា�គជឿជាក់�បស់គយើង»(«Building Your 
Tabernacle»Ensignដខវិ្ិ្កាឆ្នាំ1992ទំព�័52)។

សូេស�គស�ខញែញំនឹងធសាមាះ្តង់្ ំធោះ្ ពះកនញង្ គប់កាលៈធទសៈទាំងអស់គៅក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�េ៉ូសាយ17:9–12។

6. សែើម្ពីសធវើែរូចនរឹងភា្កាលហានខាង�ពីលធម៌និងការសជឿជាក្់ផ្ទាល់ខ្លួន

រប�់អ័ប៊ីណានែ�រូមអានម៉រូសាយ17:20ស�ើយបំស្ញពបសយគខាងសពកាម

ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖ខ្ញុំពតរូវនតមស្មារះពតង់ចុំមរារះពពរះ

មៅមពល...

គៅគពលអ្នកប ្្ចប់គេគ�ៀៃគៅន្ងៃគៃះសូេគិតអំពបីសមាជិកពគសួា�ឬេិត្តភក្តិមានាក់

ដ�លអា្ទទួលពបគយាជៃ៍ពបីកា�សាតាប់ៃូវអវបីអ្នករាៃគ�ៀៃៃិងទទួលអា�េ្មណ៍គៅ

ន្ងៃគៃះ។គបើអា្សូេដ្កចាយជាេួយោត់ៃូវអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃៃិងបំណង

ពរាថានា�បស់អ្នកគ�ើេ្បីមាៃភាពគសាមាះពតង់្ ំគពាះពពះអមាចាស់ក្ននុងពោលំរាកៗ។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ15–17ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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ម៉រូសាយ18
បសចក្្ីបផ្ើម

អាលមា៉ាដ�លជាសង្មានាក់�បស់គស្ត្ណគូអ�៏ទុ ្្ច�ិតរាៃគជឿគលើពាក្យសេ្តបី

�បស់ពយាកា�ីអ័ប៊ីណ្ន�គ�ើយរាៃដពប្ិត្តពបីអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់

គលាក។គពកាយពបីកា�សាលាប់�បស់អ័ប៊ណី្ន�គនាះអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃគោយ

សមាងាត់�ល់អ្នក�នទគទៀតអំពបីពពះគយស៊ូវពគបីស្។អ្នកទាំងឡាយដ�លរាៃគជឿ�ល់

អាលមា៉ារាៃមាៃបំណងពរាថានា្ ង់្ ូលក្ននុងគពកាលនៃពពះ។ពួកគគរាៃ្ ូលក្ននុង

គស្ក្តបីសញ្ញានៃពិ្ បីបុណ្យពជេុជទឹកគៅកដៃង្េួយដ�លគៅថាទឹកេ�េៃ។គៅ

គពលអ្នកសិកសាេ៉ូសាយ18សូេ�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃទាក់ទងៃឹង

គស្ក្តបីសៃយាទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគ្វើគៅគពលអ្នកទទួលបុណ្យពជេុជទឹកៃិង

អវបីដ�លពពះអមាចាស់ៃឹងគ្វើសពមាប់អ្នកគៅគពលអ្នក�កសាគស្ក្តបីសៃយាទាំងគនាះ។

ម៉ាូសាយ18:1–16

អាលរា៉ាបមពងៀននិងពជេុជ�ឹកដល់ពបជាជន

សូេគិតអំពបីពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក�បស់អ្នក។គតើអ្នក្ ងចាំគស្ក្តបីលេ្អិតអវបី

ខ្ះអំពបីបទពគិសា្ៃ៍គៃះ?គតើអ្នករាៃគ�ៀប្ំខ្លួៃសពមាប់ពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក

គោយ�គបៀបណ្?គតើអ្នកៃឹកចាំអា�េ្មណ៍អវបីខះ្អំពបីពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក?សូេ

ពិចា�ណ្អំពបីអវបីដ�លអ្នកអា្ឲ្យតនេ្កាៃ់ដតខាលាំងដ្េគទៀតគៅគពលគៃះអំពបីពិ្បី

បុណ្យពជេុជទឹក�បស់អ្នកជាងគពលដ�លអ្នករាៃទទួលបុណ្យពជេុជទឹក។

េ៉ូសាយ18ជួយគយើងឲ្យយល់ពបីគស្ក្តបីសញ្ញាដ�លគយើងគ្វើជាេួយពពះគៅគពល

បុណ្យពជេុជទឹក។គស្ក្តបីសញ្ញាគឺ«ជាកិ្្ចពពេគពពៀង�វាងពពះៃិងេៃុស្សប៉ុដៃ្ត

ពពះៃិងេៃុស្សេិៃគ្វើកិ្ ្ចគស្មើភាពក្ននុងកា�ពពេគពពៀងគនាះគទ។ពពះោក់លកខេខណ្ឌ

ទាំងឡាយសពមាប់គស្ក្តបីសញ្ញាគ�ើយេៃុស្សយល់ពពេគ្វើតាេអវបីដ�លពទង់

សុំឲ្យពួកគគគ្វើ។បនាទាប់េកពពះសៃយាៃឹងេៃុស្សៃូវព�ជ័យជាក់លាក់ទាំងឡាយ

សពមាប់កា�គោ�ពពបតិបត្តិ�បស់ពួកគគ»(Guide to the Scriptures,«
Covenant,»scriptures.lds.org)។

គ�ើេ្បីយល់ពបី�គបៀបដ�លេ៉ូសាយ18ជួយគយើងយល់អំពបីគស្ក្តបីសញ្ញានៃ

ពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹកសេូកត់សមារល់្ ំគពាះគស្ក្តបី�កពសង់ខាងគពកាេគៃះក្ននុង

ជំពូកគៃះ៖េ៉ូសាយ18:1–7កា�គ�ៀប្ំខ្លួៃសពមាប់គស្ក្តបីសញ្ញាេ៉ូសាយ18:8–

16កា�គ្វើគស្ក្តបីសញ្ញាៃិងេ៉ូសាយ18:17–30កា��ស់តាេគស្ក្តបីសញ្ញា។អ្នក

អា្្ ង់ស�គស�ពបធាៃបទៃបីេួយៗ(ឧទា��ណ៍ការធរៀប្ំខលែតួនស្ម្ប់ធស្ក្តី

សញ្ញា)គៅដក្�ៃឹងខគេ្បី�ទាំងឡាយទាក់ទងគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

សូេអាៃេូ៉សាយ18:1–2,6–7�កគេើលគោលលទ្ធិៃិងគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយ

ដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ�ល់ពបជាជៃគ�ើេ្បីជួយគ�ៀប្ំពួកគគសពមាប់ពិ្បីបុណ្យ

ពជេុជទឹក។គៅកដៃ្ង្ គនាលាះខាងគពកាេគៃះសេូស�គស�ថាគតើកា�យល់�ឹងពបី

អវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ�ល់ពបជាជៃ�បស់គលាកៃឹងជួយេៃុស្សមានាក់គៅ

សពវន្ងៃគៃះគ�ើេ្បីគ�ៀប្ំខ្លួៃសពមាប់ពិ្ បីបុណ្យពជេុជទឹកយា៉ាង�ូ្គេ្្៖ 

 



េ៉ូសាយ18:8–11មាៃកតព់តាពបី�គបៀបដ�លអាលមា៉ារាៃជួយពបជាជៃ�បស់

គលាកឲ្យយល់អំពបីគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយដ�លពួកគគៃឹងគ្វើគ�ើយទទួលយក

តាេ�យៈគស្ក្តបីសញ្ញានៃពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក។

1. �រូមគរូរតារាងខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។�រូម្ ិនិត្យសមើលម៉រូសាយ18:8–11រក្អវពីណែលអាលរា៉ា

បានបសពងៀនអំ្ពីស�ចក្្តពី�នយាទាំងឡាយណែលសយើងសធវើជាមួយព្រះ(អវពីណែលសយើង

«យល់ព្ម»សធវើ)និងស�ចក្្តពី�នយាទាំងឡាយណែលព្រះសធវើជាមួយសយើងសៅស្ល

សយើងទទួលបែុ្យពជមុជទរឹក្។�រូម�រស�រអំ្ពីអវពីណែលអ្នក្រក្ស�ើញសៅក្្ននុងជួរឈរឲ្យ

ពតរឹមពតរូវក្្ននុងតារាងរប�់អ្នក្។

ខ្នុំសេយា ្្ះសេយា

គោលកា�ណ៍�ំណឹងល្អេួយនៃគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លមាៃយា៉ាង្បាស់

ក្ននុងេ៉ូសាយ18:8–11គឺ៖រយើង្រ្រួលត្រះវិញ្ញាណននត្រះអមាចា្់និងរ្ចក្តី

្នយាននជតីវិ្រែ៏អ្់កល្ជានិច្ចតា្រយៈការរធវែើនិងការរកសារ្ចក្តី្ ញ្ញានន្ ិធតី

បុណ្យតជ្ុជ្រចឹក។

2. សៅខាងសពកាមតារាងក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្�រូម�រស�រស�ចក្្តពី�សងខេបមួយអំ្ ពីអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនអំ្ពីសារៈ�ំខាន់

ននការសធវើនិងការរក្សាស�ចក្្តពី�ញ្ញានន្ ិធពីបុែ្យពជមុជទរឹក្។

សូេអាៃគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�យ៉ដូសបប៊ី.វុឺតលបីៃនៃកូ�៉ុេ

នៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេព�ជ័យទាំងឡាយដ�លអា្

មាៃេកគលើគយើងគៅគពលគយើងយល់គស្ក្តបីសៃយាដ�លគយើងគ្វើៃិងទទួល

គៅគពលពិ្ បីបុណ្យពជេុជទឹក៖ខ្នុំរាៃកត់សមារល់គពញេួយជបីវិតខ្នុំថាគៅគពល

េៃុស្សយល់គពញគលញៃូវព�ជ័យទាំងឡាយៃិងអំណ្្នៃគស្ក្តបីសញ្ញានៃ

ពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក�បស់ពួកគគេិៃថាពួកគគជាអ្នកដពប្ិត្តគជឿ្ ្មបីឬជាសមាជិក

ជាយូ�ក្ននុងសាសនា្ពកគនាះគទគស្ក្តបីអំណ��៏េ�ិមាៃឹងមាៃក្ននុងជបីវិត�ស់គៅ

�បស់ពួកគគគ�ើយពួកគគខិតខំអៃុវត្តៃូវកាតពវកិ ្្ចទាំងឡាយ�បស់ពួកគគក្ននុងៃគ�

�បស់ពពះគោយគស្ក្បី�ីករាយសាទ�យា៉ាងនពកដលង»(«Alma the Elder: A 
Role Model for Today,»គៅក្ននុងHeroes from the Book of Mormon[ឆ្នាំ

1995]ទំព�័84)។

3. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពី

រសបៀបណែលស�ចក្្តពី�ញ្ញានន្ ពីធពីបុែ្យពជមុជទរឹក្អាចរានឥទ្ិ្លសលើរសបៀប

ណែលអ្នក្រ�់សៅរាល់ន្ងៃ។(ឧទា�រែ៍�រូម្ ិចារណាការ�នយារប�់អ្នក្សែើម ព្ី«ឈរ

ជាសាក្្សពីែល់ព្រះសៅពគប់ស្ល»សដាយសារវាោក្់្័ន្សៅនរឹងរសបៀបណែលអ្នក្

ទំនាក្់ទំនងជាមួយអ្នក្ែនទរួមទាំងរសបៀបណែលអ្នក្ពបព្រឹត្តជាមួយ�រាជកិ្ពគួសារ

ទាំងឡាយសរឿងទាំងឡាយណែលអ្នក្្ ិភាក្សាជាមួយមិត្្ត ក្្តិនិងមន�ុ្សណែលអ្នក្សារល់

ោក្្យ�ម្តពីណែលអ្នក្សពបើពបស្ទសរឿងភា្យន្តឬក្ម្មវិធពីតាមទរូរទ�្សន៍ទាំងឡាយណែល

អ្នក្សមើលតពនពី្តណែលអ្នក្សាតាប់ទំនាក់្ទំនង�ង្គមនិងការសែើរសលងជាគរូនិងរសបៀប

ណែលអ្នក្ស្្ើយតបចំសោរះអ្នក្ទាំងឡាយណែលរិរះគន់ជំសនឿរប�់អ្នក្)។

សូេពិៃិត្យគេើលគោយយក្ិត្តទុកោក់គលើេ៉ូសាយ18:12–16គ�ើយ�កគេើលគំ�ូ

ទាំងឡាយអំពបី�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់រាៃបំគពញដផ្នកនៃគស្ក្តបីសញ្ញា�បស់ពទង់

ជាេួយអាលមា៉ាៃិងពបជាជៃ�បស់គលាកបនាទាប់ពបីពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក។អ្នក

អា្្ ង់គូស្ ំណំ្អំពបីអវបីដ�លអ្នក�កគ�ើញ។

4. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពីពគា

មួយណែលអ្នក្រានអារម្មែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់បានពបទាន្ រអ្នក្នរូវព្រះវិញ្ញាែ

ពទង់សៅស្លអ្នក្រក្សាស�ចក្្តពី�នយាណែលអ្នក្បានសធវើស្ល្ ិធពីបុែ្យពជមុជទរឹក្ថ្នរឹង

បសពមើពទង់។
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ម៉ាូសាយ18:17–30

អាលរា៉ាបមងកើតស្សោចពកននពពរះមយស៊រូវពគីស្ទក្ញងចុំមណាេពបជាជន

គតើអ្នកគិតអំពបីគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយដ�លអ្នកគ្វើគៅគពលពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក

គ�ើយ�ំឭកគ�ើងវិញគៅគពលអ្នកទទួលទាៃសាពកាេ៉ង់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?គតើអ្នក

គួ�គិតអំពបីគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងគនាះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?ជា្ េ្មតាគតើអ្នកយកគពលគិត

អំពបីគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងគៃះគៅគពលណ្?

ពបធាៃ�ិៃ�ីប៊ី.អាវ�ិងនៃគណៈពបធាៃទបីេួយរាៃបគពងៀៃ

អំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃកា��កសាគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ�បស់

គយើងជាេួយពពះអមាចាស់៖«ពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃ្ ុងគពកាយគឺជា

រាពស្តក្ននុងគស្ក្តបីសញ្ញា។ចាប់ពបីគពលនៃពិ្ បីបុណ្យពជេុជទឹក

��ូត�ល់ជំហាៃ�ីក្គពេើៃសំខាៃ់ៗខាងវិញ្ញាណនៃជបីវិត

�ស់គៅ�បស់គយើងគយើងគ្វើគស្ក្តបីសៃយាទាំងឡាយជាេួយ

ពពះគ�ើយពទង់គ្វើគស្ក្តបីសៃយាទាំងឡាយជាេួយគយើងវិញ។ពទង់ដតងដត�កសា

គស្ក្តបីសៃយាទាំងឡាយ�បស់ពទង់ដ�លពបទាៃឲ្យតាេ�យៈអ្នកបគពេើ�បស់ពទង់

ដ�លមាៃសិទ្ធិអំណ្្ប៉ុដៃ្តវាគឺជាកា�សាកល្ង�៏សំខាៃ់បំផុតនៃជបីវិត�ស់គៅ

�បស់គយើងគ�ើេ្បីគេើលគ�ើញថាគបើគយើងគ្វើៃិង�កសាគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ

�បស់គយើងជាេួយពទង់»(”Witnesses for God,”Ensignដខវិ្្ិកា.ឆ្នាំ1996

ទំព័�30)។

សូេអាៃេូ៉សាយ18:17–18,20–23,27–29គោយ�កគេើល�គបៀបដ�លសមាជិក

ក្ននុងសាសនា្ពកគៅសេ័យ�បស់អាលមា៉ារាៃ�កសាគស្ក្តបីសញ្ញាទាំងឡាយ

នៃពិ្បីបុណ្យពជេុជទឹក�បស់ពួកគគ។អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំពាក្យសេ្តបីៃិងឃ្លា

ជាក់លាក់នានាក្ននុងេូ៉សាយ18:22,26,30ដ�លបគ្ហាញថាមាន្ រជ័យែ៏រតចើន

តកា្់សតកល្ កែល់អ្កទាំងឡាយណាសែលរកសារ្ចក្តី្ ញ្ញាទាំងឡាយនន្ ិធតី

បុណ្យតជ្ុជ្រចឹករប្់្ ួករគ។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្នរឹងសធវើការែ៍អវពីមួយសែើម ព្ីរក្សានរូវស�ចក្្តពី�ញ្ញាណែលអ្នក្

បានសធវើសៅស្ល្ ិធពីបុែ្យពជមុជទរឹក្ឲ្យបានកាន់ណតពបស�ើរស�ើងសនារះ?សតើអ្នក្នរឹងរក្សា

ការតាំងចិត្តសនរះយ៉ាងែរូចសម្តច?

ម៉ាូសាយ18:31–35

អ្កទាុំងឡាយនដលមៅក្ញងស្សោចពកបានមភៀសខលែលួនមចញពី

កា�មបៀតមបៀន�បស់មសច្ណមូអ

សូេសិកសាេ៉ូសាយ18:31–33គ�ើេ្បីគ�ៀៃអំពបីអវបីដ�លគស្ត្ណូគអកំពុងគ្វើគៅក្ននុង

ទបីពកុងលបីន�-ៃបីន�វខណៈដ�លអាលមា៉ាៃិងេៃុស្ស�បស់គលាកកំពុងអ��ីករាយ

ៃឹងព�ជ័យ�៏អសាចា�្យគៅដក្�ទឹកេ�េៃ។សេូអាៃេូ៉សាយ18:34គ�ើយបនាទាប់

េកេ៉ូសាយ23:1–2គ�ើេ្បី�កគេើល�គបៀបដ�លអាលមា៉ា«រាៃ�ឹងជាេុៃគពស្»

អំពបីគពោះថានាក់ដ�លពបជារាពស្ត�បស់គលាកៃឹងពបឈេេុខ។

សូេពិចា�ណ្ពបីកា�ស�គស�ៃូវគស្ក្តបីពិតគៃះដក្�ៃឹងេ៉ូសាយ18:34៖ត្រះអមាចា្់

អាចោ្់រ្រឿនែល់្ ួក្ុចរិ្ររៅរ្ល្ ួករគឋិ្ររៅក្ទុងភា្រតគ្រះថ្នាក់។

សូេអាៃបទពិគសា្ៃ៍ខាងគពកាេគោយដអលគ�ើ�ដៃលអិល.អាៃ់គ�ើ�សិៃនៃ

កូ�ុ៉េនៃពួកសាក�ប់ពបី�នាក់ដ�លបគ្ហាញពបីគស្ក្តបីពិតគៃះ។

«គោយគ្វើកា�ជាភានាក់គ្�ពគិសសមានាក់�បស់អ្នកគសី៊បកា�ណ៍

សមាងាត់េិត្តភក្ិ�បស់ខ្នុំរាៃគសី៊បសគង្កតពបីពកុេបទគល្មើសដ�ល

រាៃគ�ៀប្ំក្ននុងកា�នាំថានាំគញៀៃខុស្បាប់្ ូលក្ននុងស���្ឋ។

«គៅក្ននុងឱកាសេួយោត់ៃិងភានាក់គ្�មានាក់គទៀតរាៃគៅអោ�

េួយដ�លពួកគគគជឿថាជាកដៃង្អ្នកជួញ�ូ�ថានាំគញៀៃដ្កចាយ

ថានាំកូកាអ៊ៃី។េិត្ត�បស់ខ្នុំរាៃពិពណ៌នាៃូវអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង៖

«គយើងរាៃគោះទាវា�នៃអ្នកជួញ�ូ�ថានាំគញៀៃ។ជៃសង្ស័យរាៃគបើកទាវា�គ�ើយ

គពលគ�ើញគយើងគគរាៃពយាយាេលាក់រាំងអវបីគៅខាងគពកាយខ្នង។ប៉ុដៃ្វាយឺត

គពលគៅគ�ើយគយើងអា្គ�ើញកូកាអ៊ៃីគៅគលើតុោត់។

«បុ�សមានាក់ៃិងពស្បីមានាក់ដ�លអង្គនុយគៅតុគនាះរាៃយកកូកាអ៊ីៃគ្ញពបីតុ

ភាលាេ។គយើងពតវូរារាំងពួកគគេិៃឲ្យបំផ្លាញភស្នុតាង�ូគ្្នះខ្នុំក៏�ុញជៃសង្សយ័ជួញ

�ូ�ថានាំគញៀៃដ�លពាំងទាវា�គៅមាខាងភាលាេ។គៅគពលខ្នុំ�ុញោត់គយើងសេ្ឹងដភ្នក

ោនា។្ដេ្កណ្ស់ោត់េិៃរាៃបគ្ហាញថាោត់ខឹងឬភ័យខាលា្គសាះ។ោត់រាៃ

ញញឹេោក់ខ្នុំ។

«‹ដកវដភ្នកោត់ៃិងសានាេញញឹេ�៏ពសស់រាៃបញ្ជាក់ពរាប់ខ្នុំថាោត់េិៃដេៃជា

េៃុស្សគពោះថានាក់គ�ើយ�ូគ្្នះខ្នុំក៏គ�ើ�គៅកាៃ់តុគនាះ។ឥ�ទូវគៃះជៃសង្ស័យគៅ

ពបីគពកាយខ្នុំ។ខណៈគនាះខ្នុំមាៃអា�េ្មណ៍�៏្ ដេ្កខាលាំងក្ននុងគំៃិតខ្នុំថា៖«្ូ�ពបយត្ន័

្ំគពាះគស្ក្បីអាពកក់ដ�លលាក់គៅពបីគពកាយពកដសដភ្នកពសទៃ់គនាះ»។

«‹ភាលាេគនាះខ្នុំក៏ដប�គៅគពកាយ�កជៃសង្ស័យគនាះ។ន��បស់ោត់ោក់ក្ននុង

គហារា៉ាវេុខ�៏្ ំ�បស់ោត់។ភាលាេគនាះខ្នុំរាៃចាប់ន�ោត់គ�ើយទាញន�ោត់

គ្ញពបីគហារា៉ាវ។គពលគនាះគទើបខ្នុំ�ឹងថាោត់រាៃលាក់គៅក្ននុងន��បស់ោត់

ៃូវកាំគភ្ើងខ្បីដ�លគ�ៀបៃឹងរាញ់។សកេ្មភាព�៏�ំគជើប�ំជួលេួយរាៃគកើតគ�ើង

គ�ើយខ្នុំរាៃោក់គខានាះបុ�សគនាះ។›...

«...ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធរាៃពពមាៃេិត្ត�បស់ខ្នុំអំពបីគពោះថានាក់�ល់�ូបកាយ

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធក៏ៃឹងពពមាៃអ្នកអំពបីគពោះថានាក់ខាងវិញ្ញាណដ��»(“Beware 
of the Evil behind the Smiling Eyes,”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភា

2005ទំព�័46–47)។

6. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពី

អារម្មែ៍ទាំងឡាយណែលអ្នក្បានរានមក្ ព្ីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ឬ

បទ្ិសសាធន៍ទាំងឡាយណែលអ្នក្ចងចាំសៅស្លណែលអ្នក្ពតរូវបានព្រានឬការោរ្ ពី

សពគារះថ្នាក្់ខាងសាច់្ មឬខាងវិញ្ញាែឬ�រូម�រស�រអំ្ពីបទ្ិសសាធន៍ទាំងឡាយ

រប�់អ្នក្ណារានាក្់ណែលអ្នក្សារល់ឬបានអានឬបានឮ។

7. �រូម�រស�រចំែុចណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ18ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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បមបរៀេទី13៖ថ្ងៃទី2

ម៉រូសាយ19–20
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ាៃិងពបជាជៃ�បស់គលាករាៃគគ្ខ្លួៃគ្ញពបីកងទ័ព�បស់

គស្ត្ណូគអគនាះពបជាជៃដ�លបៃ្ត�ស់គៅជាេួយណូគអរាៃចាប់គផ្តើេ�ងទុកខេ

គោយសា�លទ្ធផលទាំងឡាយដ�លរាៃពយាក�គោយអ័ប៊ីណ្ន�។�ំគណើ�គ�ឿង

នៃពួកសាសៃ៍ៃបីន�វក្ននុងដ�ៃ�បីលបីន�-ៃបីន�វ�ំឭក�ល់គយើងថាគៅគពលគយើង

ប�ិគស្�ំបូនាមាៃ�បស់ពួកអ្នកបគពេើពពះអមាចាស់គនាះគយើងទទួលបទពិគសា្ៃ៍ៃូវ

លទ្ធផល�៏្ ងៃៃ់្ងៃ�ទាំងឡាយ។ផ្នុយគៅវិញគៅគពលគយើងគោ�ពពយាកា�ីគយើង

អ��ីករាយៃឹងគស្ក្តបីសុខសាៃ្តៃិងសុវត្ថិភាពគបើគទាះជាគយើង្ ្ងកាត់ៃូវ

កា�សាកល្ង�បស់គយើងក៏គោយ។គៅគពលអ្នកសិកសាគេគ�ៀៃគៃះសូេគិតអំពបី

�គបៀបដ�លអ្នកអា្ទទួលរាៃគស្ក្តបីសុខសាៃ្តៃិងសុវត្ថិភាពដ�លគកើតគ�ើង

េកពបីកា�ពបុងសាតាប់តាេ�ំបូនាមាៃពួកពយាកា�ីសេ័យទំគៃើប�បស់ពពះអមាចាស់។

ម៉ាូសាយ19–20

ពួកស្សន៍នីន�្វក្ញងនដនដីលនី�-ននី�្វបាន��ួលប�ពមិស្ធន៍ននកា�

បុំមពញននកា�ពយាក�ណ៍ទាុំងឡាយ�បស់អ័ប៊ីណានដ។

សូេអាៃៃូវបទពគិសា្ៃ៍ខាងគពកាេដ�លដ្កចាយគោយដអលគ�ើ�គ�វី�អ.

ស្តទូៃដ�លគពលគនាះរាៃបគពេើជាសមាជិកនៃពួក្ិតសិបនាក់គ�ើយសូេគិត

អំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃកា�ពពមាៃទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណដ�លគយើងទទួលតាេ�យៈ

ពយាកា�ីទាំងឡាយ៖

«នាពពឹកន្ងៃអាទិត្យេួយ...គយើងរាៃគពកាកគ�ើងគៅន្ងៃ�៏ល្អក្ននុងទបីពកុងសាៃតូ

�ូេបីង�្គទូនៃសាធា�ណ��្ឋ�ូេបីៃបីក។ពពះអាទិត្យគៅសេុពទកា�ីប៊ីៃកំពុងបគ្្ចញ�ស្មបី

គ�ើយនផ្គេ�ពស�ះល្អ។ខ្យល់�៏ពសទៃ់រាៃបក់េកគស្ើ�េិៃគ្វើឲ្យសឹ្កគឈើ�គង្គើ

វាគ្ដាល្មេគ�ើយសុខសាៃ្ៃិងសងៃប់សាងាត់។ប៉ុដៃ្ឆ្ងាយឯនាយសេុពទគលើសពបី

កា�គេើលគ�ើញគោយដភ្នកខាងសា្់្េ�បស់គយើងនាន្ងៃគនាះព្យនុះ�៏កំណ្្

រាៃេកដ�លេិៃអា្ទប់ទល់រាៃគ�ើយ។េជ្ឈេណ្ឌលខាងខ្យល់ព្យនុះដ�លមាៃ

កា�ទទួលខុសពតូវគ�ើេ្បីតាេោៃៃិងពយាក�ផ្ទូវនៃខ្យល់ព្យនុះរាៃពរាប់អំពបីព័ត៌មាៃ

ជាបៃ្បនាទាប់ភាលាេៗដ�លមាៃគៅក្ននុងអ៊ិៃគ្ើ�ដណត។គៅក្ននុងពពឹក�៏សៃ្ិភាព

សងៃប់សាងាត់គនាះគោយពកដសដភ្នកដ�លសេ្ឹងគៅគលើនផ្គេ�ខ្នុំរាៃគ�ើញផ្ទូវនៃ

ព្យនុះដ�លរាៃពយាក�គនាះសគំៅេក្ ំកណ្តាលគបះ�ូងនៃទបីពកងុសាៃតូ�ូេបីង�្គទូ

�ូ្ជាពពួញេួយ។

«ក្ននុង�យៈគពល48គមា៉ាងព្យនុះគនាះរាៃបក់គរាកគកាះគនាះយា៉ាងខាលាំង...គោយ

កំណ្្គោយបៃ្សល់ៃូវកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញភាពឯគកាៃិងកា�សាលាប់គោយកា�គរាក

បក់�៏ខាលាំងគនាះ។...

«កា�ខូ្ខាតៃិងកា�បំផ្លាញៃិងកា�សាលាប់�៏្ំនពកដលងេកពបីគពោះេ�ៃ្រាយ

នៃកមាលាំងខាងសា្់្េ�៏ខាលាំងគៃះអា្គកើតគ�ើងគ�ើយកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញដ�ល

ខាលាំងជាងគៃះគៅគទៀតគៅក្ននុងជបីវិត�បស់េៃុស្សគឺខ្យល់ព្យនុះខាងវិញ្ញាណ។កមាលាំង

�៏ខាលាំងទាំងគៃះជាញឹកញាប់បណ្តាលឲ្យមាៃកា�ខូ្ខាតខាលាំងជាងខ្យល់ព្យនុះកំបុត

ត្ទូងខាងសា្់្េគៅគទៀតគោយសា�វាបំផ្លាញពពលឹងគយើងគ�ើយ្ ក់យកពបី

គយើងៃូវកា��ំពឹងៃិងកា�សៃយា�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់គយើង។...
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«គយើងរាៃោក់ខ្លួៃគយើងគៅគលើផ្ទូវនៃព្យនុះសង្រាខាងវិញ្ញាណទាំងគៃះគៅគពល

គយើងបគណ្តាយខ្លួៃឲ្យធាលាក់្ ូលក្ននុងកំ�ឹងគពគឿងពសវឹងៃិងកា�ពបពពតឹ្តបទគល្មើស

តណ្ហាអសបីល្េ៌ន�គូ�ួេគភទគព ើ្ៃៃិង�ូបអាសអាភាសគពគឿងគញៀៃអំណួត

គស្ក្តបីគលាភអំគពើ�ឹងសាកា�្នាៃបីសៃិងកា�កុ�ក—មាៃជាគព្ើៃគទៀត។...

«ប៉ុដៃ្តគយើងមាៃអ្នកកា�ពា�ពបីព្យនុះសង្រាខាងវិញ្ញាណ�បស់គយើងជាអ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លមាៃកា�គៅឲ្យគេើលដ្ៃិងពពមាៃដ�លជួយគយើង

គ្ៀសវាងពបីកា�ខូ្ខាតខាងវិញ្ញាណកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញៃិងគស្ក្តបីសាលាប់

ផងដ��។ប�ុសឆ្មាំយាេ�បស់គយើងគៅគលើប៉េដ�លគយើងសារល់គឺជាសាវក

ៃិងពយាកា�ីទាំងឡាយ។ពួកគលាកគឺជាដកវដភ្នកខាងវិញ្ញាណ�បស់គយើងគ�ើយ

ពួកគលាក�ឹងតាេ�យៈកា�បំផុសគំៃិតកា�យល់�ឹងៃិងពរាជាញាពតឹេពតវូៃូវ

បុពវគ�តុដ�លព្យនុះទាំងឡាយអា្គកើតគ�ើង។ពួកគលាកបៃ្តពបកាសកា�ពពមាៃ

គ�ើេ្បីពរាប់គយើងអំពបីលទ្ធផលអៃ្តរាយនៃកា�បំពាៃគលើពពះប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់

ពពះអមាចាស់គោយគ្តនាៃិងគោយគសាមាគគពោក។កា�េិៃគោ�ពតាេកា�ពពមាៃ

ទាំងឡាយ�បស់ពួកគលាកគោយគ្តនាគឺនាំេកៃូវទុកខេគវទនាគសាកគៅៃិង

កា�បំផ្ិ្បំផ្លាញ។គ�ើេ្បីគ្វើតាេកា�ពពមាៃ�បស់ពួកសាវកៃិងពយាកា�ីគឺពតូវគ្វើ

តាេអ្នកបគពេើទាំងឡាយ�បស់ពពះអមាចាស់ដ�លពតូវរាៃគពជើសតាំងគ�ើេ្បីនាំគៅ

កាៃ់ទបីវាល�៏សុខសាៃ្តៃិងប�ិបូ�ណ៌ខាងវិញ្ញាណ»(”Spiritual Hurricanes,”
Ensignដខវិ្្ិកា.ឆ្នាំ1999,ទំព័�31–32)។

សូេ្ ំណ្យគពលេួយពសបក់គ�ើេ្បីស្ជឹងគិតថាគតើមាៃគពោះថានាក់អវបីខ្ះដ�ល

អ្នករាៃឮពួកពយាកា�ីៃិងសាវកពពមាៃ�ល់គយើង។គតើពាក្យគព្ៃ៍ទាំងឡាយ

�បស់ពួកគលាកអា្កា�ពា�គយើងពបី«ព្យនុះសង្រាខាងវិញ្ញាណ»យា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

ពពះរាៃប្ជទូៃអ័ប៊ណី្ន�ឲ្យគៅពពមាៃ�ល់ពបជាជៃគៅដ�ៃ�បីលបីន�-ៃបីន�វអំពបី

កា�បំផ្ិ្បំផ្លាញដ�លៃឹងេកគបើសិៃពួកគគេិៃដពប្ិត្ត។

1. �រូមចម្ងតារាងខាងសពកាមសនរះដាក់្ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយទុក្ក្ណន្ងពគបព់គាន់សែើម ព្ី�រស�រ្ ពីសពកាមបទគម្ពីរ

សយងនពីមួយៗ។

កា្យាក្រែ៍អំ្ពីពបជាជនរប�់ស�្តច

ែូសអ(ម៉រូសាយ12:1–2)។

ការែ៍ណែលបានបំស្ញ(ម៉រូសាយ

19:10,14–15;20:20–21;

21:3–4,8,10–13)

ការ្យាក្រែ៍អំ្ពីស�្តចែូសអ

(ម៉រូសាយ12:3)

ការែ៍ណែលបានបំស្ញ(ម៉រូសាយ

19:18–20)

ក្. ខ.

�រូមរំឭក្្ ពីការ្យាក្រែ៍ទាំងឡាយរប�់អ័ប៊ីណានែសៅកាន់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វក្្ននុងណែនែពី

លពីន�-នពីន�វសដាយអានបទគម្ពីរសយងក្្ននុងជួរឈរខាងស្វងននតារាង។សៅ្ ពីសពកាម

បទគម្ពីរសយងែ៏ពតរឹមពតរូវ�រូម�រស�រលទ្ផលទាំងឡាយណែលអ័ប៊ីណានែបានរាន

ពបសា�ន៍ថ្ស�្តចែូសអនិងពបជាជនរប�់ពទង់នរឹងពបឈមមុខសបើ�ិន្ ួក្សគមិន

ណពបចិត្តសទសនារះ។សៅខាងសពកាមជួរឈរខាងស្វង(ក្)�រូម�រស�រថ្សតើអ្នក្គិតថ្

អ្នក្អាចរានអារម្មែ៍ណបបណាស�ើយថ្សតើអ្នក្នរឹងសធវើអវពីសបើ�ិនអ្នក្បានឮការព្រាន

ទាំងឡាយរប�់អ័បី៊ណានែ។

ពបីេុៃអ្នកចាប់គផ្តើេគ្វើលំហាត់គៅក្ននុងជួ�ឈ�ខាងសាតាំនៃតារាងសូេបំគពញ

សកេ្មភាពខាងគពកាេគៃះក្ននុងគសៀវគៅសិកសាគៃះ។សកេ្មភាពគៃះៃឹងជួយអ្នក

កាៃ់ដតសារល់្ បាស់អំពបីគ�តុកា�ណ៍ក្ននុងេ៉ូសាយ19–20គ�ើយទទួលសារល់

កា�បំគពញនៃកា�ពយាក�ណ៍ទាំងឡាយ�បស់អ័ប៊ីណ្ន�ដ�លរាៃកត់ពតាក្ននុង

ជំពូកទាំងគៃះ។

គៅគពលអ្នកសិកសាេ៉ូសាយ19–20សូេបង់គលខគលើគ�តុកា�ណ៍្ ំៃួៃ11

ពបីគពកាេគៃះគៅតាេលំោប់លគំោយដ�លវាគកើតគ�ើងក្ននុងពពះគេ្បី�។គស្ក្តបី

សគងខេបជំពូកទាំងឡាយគៅគ�ើេជំពូកៃបីេួយៗៃឹងផ្តល់តំ�ុយសំខាៃ់ៗគ�ើេ្បី�ឹកនាំ

អ្នក។

-------សគឌាន្ យាយម�រាលប់ស�្តចែូសអ។

-------ព�្តពីនិងក្រូនសក្្មងសា�ន៍នពីន�វបានអងវរ្ ួក្សា�ន៍សលមិនក្ុំឲ្យពបហារ្ ួក្សគ។

-------ស�្តចែូសអ�ុគតសដាយស្្ើង។

-------ក្ងទ័្្ ួក្សា�ន៍សលមិនបានចរូលសៅែល់ណែនែពីស�ម�នុន។

-------្ួក្�ង្ឃរប�់ស�្តចែូសអបានចាប់យក្(ចាប់ជំរិត)ក្រូនព�ពី24នាក្់រប�់្ ួក្សា�ន៍

សលមិន។

-------ស�្តចសា�ន៍សលមិនបានស�្នើឲ្យក្ងទ័្រប�់ពទង់ទកុ្ជពីវិតពបជាជនននស�្តចលិមន�។

-------ពបជាជនរប�់ស�្តចែូសអមួយចំនួនបានរតស់គចខ្លួន្ ពីមុន្ ួក្សា�ន៍សលមិនមក្ែល់

សដាយទកុ្្ ួក្ព�្តពៗី និងក្រូនសក្្មងសចាល។

-------លិមន�បញ្ជាពបជាជនរប�់ពទង់កំុ្ឲ្យពបហារស�្តចសា�ន៍សលមិន។

-------រានស�ចក្្តពី�ុខសាន្តរវាង្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនិង្ួក្សា�ន៍សលមិនរយៈស្ល្ ពីរឆ្នាំ។

-------លិមន��នយាថ្ពបជាជនរប�់ពទង់នរឹងចំណាយរប�់ពទ្្យរប�់្ ួក្សគោក្់ក្ណាតាល

សៅែល់សា�ន៍សលមិន។

-------សា�ន៍នពីន�វវាយបក្ចសំោរះការវាយពបហាររប�់សា�ន៍សលមិនស�ើយចាប់បានស�្ដច

សា�ន៍សលមិន។

(្គេ្ើយទាំងឡាយសពមាប់សកេ្មភាពគៃះអា្�ករាៃគៅ្ ុងប ្្ចប់គេគ�ៀៃ)។

2. បនាទាប់្ពីអ្នក្បានបងស់លខសលើស�ចក្្តពីណ្្ងទាំង11សដាយសព�ចបាច់រួច

ស�ើយ�រូមពត�ប់សៅកាន់តារាងណែលសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្វិញ។�រូម្ ិនិត្យសមើលបទគម្ពីរសៅជួរឈរខាងសាតាំ�ពរាប់ស�ចក្្តពី

្ិសាតារទាំងឡាយអំ្ពីរសបៀបណែលការ្យាក្រទាំងឡាយរប�់អ័ប៊ែីនែពតរូវបាន

បំស្ញ។�រូមក្ត់ពតាស�ចក្្តពី្ ិសាតារទាំងសនរះក្្ននុងតារាងរប�់អ្នក្សៅជួរឈរ

ខាងសាតាំ។សៅខាងសពកាមជួរឈរខាងសាតាំ(ខ)�រូម្ ន្យល់អំ្ ពីអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនអំ្ពី

លទ្ផលទាំងឡាយ្ ពីការបែិស�ធោក្្យព្រានរប�់្ យាការីរានាក្់។

សូេអាៃេ៉ូសាយ20:21គ�ើយគូស្ ំណ្ំគស្ក្តបីដ្្ង�បស់គគឌាៃដ�លបគ្ហាញ

ពបីកា�យល់�ឹង�បស់គលាកថាការបែិរ្ធ្ ្្តីរប្់អ្កបរត្ើទាំងឡាយរប្់

ត្រះអមាចា្់នាំ្ កនូវការរង្រុក្ខនិងការរសាករៅ។

សូេអាៃគោលលទ្ធិៃិងគស្ក្តបីសញ្ញា133:63,70–72គ�ើេ្បីគេើលពបី�គបៀបដ�ល

គោលកា�ណ៍គៃះអៃុវត្ត្ ំគពាះអ្នកទាំងឡាយគៅន្ងៃ្ ុងគពកាយដ�លៃឹងេិៃ

សាតាប់ពពះអមាចាស់ឬេិៃសាដាប់អ្នកបគពេើ�បស់ពទង់។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�បទគេ្បី�

គយាងគៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកជាខគយាងសពមាប់េ៉ូសាយ20:21។សូេ

�កគេើលសុៃ្�កថាគ្ញពបីសៃ្និសិទទូគៅ្ ្មបីជាងគគបំផុតក្ននុងទស្សនាវ�្បីEnsign

ឬលីអាហូណា(ដ�លគ្ញគៅក្ននុងដខឧសភាៃិងវិ្ិ្កា)ឬគៅគលើគគ�ទំព័�

LDS.orgគ�ើេ្បីដសវង�កពាក្យសេ្បី�បស់ពយាកា�ីទាំងឡាយដ�លទាក់ទងៃឹងបញ្ហា

ទាំងគៃះ។

សូេស្ជងឹគិតសំណួ�គៃះ៖គតើអ្នករាៃឮពយាកា�ីទាំងឡាយបគពងៀៃ្ ្មបីៗគៃះ

ដ�លៃឹងជួយបុគ្គលមានាក់ៗពកុេពគួសា�ៃិងជាតិសាសៃ៍ទាំងឡាយឲ្យគ្ៀសវាង

ពបីកា��ងទុកខេៃិងគសាកគៅអវបីខ្ះ?

គ�ើេ្បីគ�ើញគំ�ូេួយអំពបីទុកខេពពយួៃិងកា��ងទុកខេដ�លអា្គកើតគ�ើងេកពបី

កា�ប�ិគស្ពយាកា�ីទាំងឡាយ�បស់ពពះអមាចាស់គនាះសូេ�កគេើលលទ្ធផល

ទាំងឡាយដ�លដអលគ�ើ�ោល្ិៃគអក.អូកនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃ
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មាៃពបសាសៃ៍ថាៃឹងមាៃេកគលើអ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លជាប់ខ្លួៃក្ននុងកា�គេើល

�ូបអាសពោេ៖

«�ូបអាសពោេបគ្អាក់សេត្ថភាព�បស់េៃុស្សមានាក់េិៃ

ឲ្យ�ីករាយៃឹងអា�េ្មណ៍េគនាសគ្្ចតនាៃិងទំនាក់ទំៃងខាង

វិញ្ញាណតាេ្ េ្មតាជាេួយៃឹងេៃុស្សមានាក់ដ�លមាៃគភទ

ផ្នុយោនា។វាបំផ្លាញ�រាំងសបីល្េ៌ទាំងឡាយដ�លកា�ពា�

ទាស់ៃឹងអាកប្កិ�ិយាេិៃពតឹេពតូវេិៃ្ េ្មតាឬ

ខុស្បាប់។គៅគពលេៃសិកា��បស់េៃុស្សសាុំៃឹង�ូប

អាសពោេគនាះពួកគគពតូវរាៃនាំគ្វើ�ូ្អវបីដ�លពួកគគរាៃគ�ើញគោយឥតគិត

អំពបីផលប៉ះពាល់្ ំគពាះជបីវិត�បស់ពួកគគៃិងជបីវិតអ្នក�នទគទៀតគ�ើយ។

«�ូបអាសពោេក៏គ្វើឲ្យគញៀៃផងដ��។វាបគ្អាក់សេត្ថភាពក្ននុងកា�គ្វើកា�សគពេ្

្ិត្តគ�ើយវា‹្្ក់›អ្នកឲ្យគេើលវានាំពួកគគឲ្យគិតពសនេ៉គ�ើញកាៃ់ដត

ខាលាំងគ�ើងៗ»(“Pornography,”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2005

ទំព�័89)។

សូេគិត�ល់គំ�ូេួយ្ ំៃួៃអំពបីភាពគសាកគៅៃិងកា��ងទុកខេដ�លគកើតមាៃេកពបី

កា�េិៃគអើគពើ្ ំគពាះ�ំបូនាមាៃ�បស់ពយាកា�ីដ�លមាៃ�ូ្ជាកា�គលងដល្ងសី៊សង

�ូបអាសពោេពាក្យគតិបណ្ឌិតកា�គរាកពរាសកា�ចាក់សាក់គលើរាងកាយ

កា�គស្ៀកពាក់េិៃសេ�េ្យឬកា�គ�ើ�គលងជាគូេុៃអាយុ16ឆ្នាំ។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើការសធវើតាមែំបរូនាមនមក្្ ពីអ្នក្បសពមើទាំងឡាយរប�់

ព្រះអរាចា�់ណែលរានែរូចជាការ្ពងរឹងពក្ុមពគួសារការរ�់សៅតាមចបាប់ព្�្មចារីភា្

ឬការសគារ្ចបាប់ោក្្យគតិបែ្ឌតិជួយបុគ្គលរានាក្់ៗនិងពក្ុមពគួសារឲ្យសចៀ�វាង្ ពី

ការរងទកុ្ខេនិងភា្សសាក្សៅមួយចំនួនណែល្ ួក្សគជួបពបទរះយ៉ាងែរូចសម្តច?

ដអលគ�ើ��៉ូបឺត�បី.ដ�លនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ថា

គយើងអា្មាៃគស្ក្តបីសុខសាៃ្តគ�ើយពត�ប់គៅកាៃ់វត្តមាៃនៃពពះតាេ�យៈ

កា�គ្វើតាេពួកពយាកា�ី៖

«ខ្នុំសូេគ្វើទបីបនាទាល់ថាពយាកា�ីគៅគពលប្្ចនុប្ៃ្នគៃះមាៃគុណសេ្ត្តិទាំងឡាយ

នៃពយាកា�ីពបីបុរាណៃិងពយាកា�ី�នទគទៀតនៃពោកាៃ់កាប់ពតតួពតាគៃះ។...

«...សុវត្ថិភាពខាងវិញ្ញាណ�បស់គយើងមាៃេកពបីសំគ�ង�៏្ បាស់លាស់នៃ

ពយាកា�ីដ�លគៅ�ស់�បស់គយើង។គបើសិៃគយើងសាតាប់តាេសំគ�ង�បស់គលាក

គ�ើយគោ�ពតាេ�ំបូនាមាៃ�បស់គលាកគនាះគយើងៃឹងអា្�សគ់ៅ�ូ្ដ�ល

ពពះពគបីស្្ ង់ឲ្យគយើង�ស់គៅៃិងស៊ពូទាំ�ល់ទបីប ្្ចប់គ�ើេ្បីន្ងៃណ្េួយគយើង

ពពេទាំងពគួសា��បស់គយើងៃឹងពត�ប់គៅកាៃ់វត្តមាៃនៃពពះវ�បិតាសួគ៌ៃិង

ពពះអង្គសគ្គ្រះ�បស់គយើងជាពពះគយស៊ូវពគបីស្វិញ»(“Hear the Prophet’s 
Voice and Obey,”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1995ទំព�័17)។

4. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពី

រសបៀបណែលអ្នក្ចង់ឲ្យការ�ិក្សារប�់អ្នក្អំ្ពីម៉រូសាយ19–20ជរះឥទ្ិ្លសលើ

រសបៀបណែលអ្នក្សាតាប់ែំបរូនាមននន្ យាការីទាំងឡាយរប�់ព្រះអរាចា�់។�រូមគិតែល់

បទ្ិសសាធន៍មួយអំ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្បានទទួលស�ចក្្តពី�ុខសាន្តនិង�ុវតថែិភា្ខាង

វិញ្ញាែតាមរយៈការសធវើតាមែំបរូនាមនននអ្នក្បសពមើទាំងឡាយននព្រះអរាចា�់ស�ើយក្ត់ពតា

វាក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្។

5. �រូម�រស�រចែុំចណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ19–20ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

្គេ្ើយ្ ំគពាះសកេ្មភាពតាេលំោប់លំគោយ៖1,4,5,2,8,11,3,10,7,6,9។

បមបរៀេទី13៖ថ្ងៃទី3

ម៉រូសាយ21–24
បសចក្្ីបផ្ើម

ពបជាជៃ�បស់លិេន�រាៃធាលាក់្ ូលក្ននុងគសវកភាពនៃពួកសាសៃ៍គលេិៃ

គោយសា�ដតអំគពើទុ្ ្ច�ិត�បស់ពួកគគ(សូេគេើលេ៉ូសាយ20:21)ពួកគគបនាទាប

ខ្លួៃគ�ើយដប�គៅ�កពពះគោយសា�ដតគសវកភាព�បស់ពួកគគ។ពបជាជៃ�បស់

អាលមា៉ាពតូវរាៃនាំគៅ�កគសវកភាពជាកា�សាកល្ងនៃគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់ពួកគគ

(សូេគេើលេ៉ូសាយ23:21)។ពកុេទាំងពបី�រាៃអ្ិសាឋាៃអស់ពបីកមាលាំងគ�ើេ្បីឲ្យ

រាៃ�ួ្ពបីគសវកភាព។ខណៈគពលពកុេទាំងពបី�ពតូវរាៃ�ំគោះៃិងគៅទបីបំផុតរាៃ

េក�ល់សារា៉�ិេឡាគនាះពពះអមាចាស់រាៃជួយពកុេៃបីេួយៗតាេេគ្យារាយ

គផ្សងៗោនា។តាេ�យៈកា�សិកសាអំពបីកា�សាកល្ងៃិងកា��ំគោះនៃពកុេ�បស់

លិេន�គនាះអ្នកអា្គ�ើញថាពពះអមាចាស់ៃឹងគ្្ើយតបកា�អ្ិសាឋាៃទាំងឡាយ

�បស់គយើងតាេ�គបៀបៃិងតាេគពលគវលា�បស់ពទង់គៅគពលគយើងបនាទាប

ខ្លួៃ។តាេ�យៈកា�សិកសាពបីកា�សាកល្ងៃិងកា��ំគោះនៃពកុេ�បស់អាលមា៉ា

គនាះអ្នកអា្គ�ៀៃអំពបី�គបៀបគ�ើេ្បីពឹងដផ្អកគលើពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីទទួលរាៃកមាលាំង

គៅកណ្តាលកា�ពុះពា�ៃិងឧបសគ្គផ្ទាល់ខ្លួៃ។

ម៉ាូសាយ21–24

ពួកស្សន៍នីន�្វក្ញងនដនដីលនី�-ននី�្វបានជួបប�ពមិស្ធន៍ពីកា�បុំមពញ

ននកា�ពយាក�ណ៍ទាុំងឡាយ�បស់អ័បី៊ណានដ។

សូេពសនេ៉ថាអ្នករាៃ�ស់គៅក្ននុងដ�ៃ�បីលបីន�-ៃបីន�វក្ននុង�ជជកាល�បស់គស្ត្

ណូគអគ�ើយរាៃប�ិគស្កា�បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់អ័ប៊ីណ្ន�។ឥ�ទូវគៃះ

អ្នកៃិងពបជាជៃ�បស់អ្នក�ស់គៅគពកាេគសវកភាពនៃពួកសាសៃ៍គលេិៃ�ូ្

ដ�លអ័ប៊ីណ្ន�រាៃពយាក�។គតើអ្នកគិតថាអ្នកៃឹងគ្វើអវបី?
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ឥ�ទូវគៃះសូេគិត�ល់កា�សាកល្ងឬទុកខេគវទនាដ�លអ្នកកំពុងជួបពបទះគពល

្្មបីៗគៃះ។សូេអាៃខខាងគពកាេក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើយគូស្ ំណ្ំអំពបីអវបី

ដ�លខទាំងគនាះបគពងៀៃអំពបីកា�ដសវង�កៃិងកា�ទទួលរាៃកា��ំគោះ៖េ៉ូសាយ

21:5,14;22:1–2;23:23;ៃិង24:21។គ�ើេ្បីរាៃ�ំគោះជាទូគៅមាៃៃ័យថាពតវូរាៃ

គគគោះដលងឲ្យមាៃគស�ីភាពពតវូរាៃគគជួយឬពតូវរាៃនាំគ្ញពបីអវបីេួយ។

គៅគពលអ្នកអាៃគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�

�ីឆ្�ជបីស្កតនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់សូេគូស

បនាទាត់គៅពបីខាងគពកាេពបភពពបី�ដ�លគលាករាៃដ្្ងអំពបី

កា�សាកល្ងៃិងទុកខេគវទនាដ�លគយើងជួបពបទះក្ននុងជបីវិត

�ស់គៅ�បស់គយើង៖«ោមាៃៃ�ណ្មានាក់្ ង់រាៃទុកខេគវទនាគនាះ

គ�ើយ។កា�សាកល្ងកា�ខក្ិត្តកា�េិៃសបបាយ្ ិត្តៃិង

កា�ឈឺ្ិត្តគកើតមាៃេកគលើគយើងតាេ�យៈពបភពេូលោឋាៃពបី�គផ្សងពបីោនា។អ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លពបពពតឹ្ត�ំលង្ បាប់ពពះៃឹងមាៃឧបសគ្គទាំងគនាះ

ជាៃិ្្ច។េូលគ�តុេួយគទៀតអំពបីទុកខេគវទនាគឺគ�ើេ្បីសគពេ្គោលបំណង�បស់

ពពះអមាចាស់ក្ននុងជបីវិត�បស់គយើងគ�ើេ្បីគយើងអា្ទទួលកា�បៃ្សនុទ្ធេកពបី

កា�សាកល្ងគនាះ។វាជាកា�សំខាៃ់ខាលាំងណ្ស់សពមាប់គយើងមានាក់ៗគ�ើេ្បីសារល់

ថាគតើពបភពេួយណ្នៃពបភពទាំងពបី�គៃះដ�លនាំេកៃូវកា�សាកល្ងៃិង

ឧបសគ្គទាំងឡាយ�្ិតសកេ្មភាពដកតពេូវគឺខុសពបីោនាខាលាំងណ្ស់»(“Trust in 
the Lord,”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1995ទំព�័16)។

ពបជាជៃ�បស់លិេន�ពតូវរាៃធាលាក់ក្ននុងគសវកភាពគោយសា�ដតកា�េិៃគោ�ព

ពបតិបត្តិខណៈដ�លពបជាជៃសុ្�ិត�បស់អាលមា៉ាជួបទុកខេគវទនាដ�លៃឹង

បៃ្សនុទ្ធពួកគគ។ពបជាជៃ�បស់លេិន�រាៃបនាទាបខ្លួៃគ�ើយរាៃនាំគៅ�ក

ពពះគោយសា�ដតគសវកភាព�បស់ពួកគគ។កា�សកិសា�ំគណើ�គ�ឿងនៃកា��ំគោះ�៏

គទវភាពទាំងពបី�គៃះអា្ជួយអ្នកបគង្កើៃគស្ក្តបីជំគៃឿ�បស់អ្នកគ�ើេ្បីអំពាវនាវ�ក

ពពះអមាចាស់សំុកា��ំគោះគ្ញពបីទុកខេគវទនាអវបីក៏គោយដ�លអ្នកកំពុងជួប។

1. ក្្ននុងតារាងខាងសពកាមសនរះ�ំែួរែំបរូងថ្—សតើ្ ួក្សគបានធាលក្់ក្្ននុង

ស�វក្ភា្យ៉ាងែរូចសម្តច?—គពឺតរូវបានស្្ើយ�ពរាប់អ្នក្។ក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ�ំែួរទពី្ពីរ៖សតើ្ ួក្សគពតរូវបាន

រសំដារះសដាយរសបៀបណា?

្រជាជេររស់លិមថេ ្រជាជេររស់អាលរា៉ា

សតើ្ ួក្សគបានធាលក្់

ក្្ននុងស�វក្ភា្

យ៉ាងែរូចសម្តច?

(ម៉រូសាយ20:21–22;

21:1–4)

សដាយសារពបជាជនមិន

ណពបចិត្តសនារះព្រះអរាចា�់

បានពបទានអំណាច

ែល់្ ួក្សា�ន៍សលមិន

សែើម ព្ីនាំពបជាជនឲ្យធាលក្់

ក្្ននុងស�វក្ភា្។

(ម៉រូសាយ23:1–4,

19–20,25–38;

24:8–9)

ពបជាជនបានរក្សា

ស�ចក្្តពី�ញ្ញាទាំងឡាយ

រប�់្ ួក្សគប៉ុណន្ត

្ួក្សគបានក្្ត់

ចាប់ខ្លួនស�ើយពតរូវ

បានសបៀតសបៀនសដាយ

ពបជាជនទុច្ចរិត។

្រជាជេររស់លិមថេ ្រជាជេររស់អាលរា៉ា

សតើ្ ួក្សគពតរូវបានរំសដារះ

យ៉ាងែរូចសម្តច?

(ម៉រូសាយ22:1–9,

13–14)

(ម៉រូសាយ24:17–25)

សូេស្ជងឹគិតអំពបី្ គេ្ើយទាំងឡាយ្ ំគពាះសំណួ�ខាងគពកាេគៃះអំពបីពបជាជៃ

�បស់លិេន�៖

• គយាងគៅតាេេ៉ូសាយ21:6គតើមាៃភស្តនុតាងអវបីខ្ះដ�លបគ្ហាញថាពកុេ�បស់

លិេន�េិៃទាៃ់រាៃបនាទាបខ្លួៃពួកគគគ�ើយដប�គៅ�កពពះអមាចាស់?គតើកា�ណ៍

គៃះផ្នុយោនាយា៉ាង�ូ្គេ្ត្គៅៃឹង�គបៀបដ�លពបជាជៃ�បស់អាលមា៉ារាៃ

គ្្ើយតបគៅៃឹងគសវកភាព�បស់ពួកគគ?សូេគិតអំពបីបទពិគសា្ៃ៍នៃពកុេ

�បស់លេិន�គតើអ្នករាៃគ�ៀៃអវបីដ�លអា្ជួយអ្នកឲ្យគ្្ើយតបយា៉ាងពតឹេពតូវ

គៅៃឹងកា�សាកល្ងផ្ទាល់ខ្លួៃអ្នក?

• គបើគទាះជាពបជាជៃ�បស់លិេន�ពុំរាៃ�ំគោះភាលាេៗគ្ញពបីទុកខេគវទនាក៏គោយ

គតើពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃព�ពួកគគយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?(អ្នកអា្្ ង់គូស្ ំណ្ំឃ្លា

«្គពេើៃគ�ើងបៃ្តិ្ៗេ្តង»គៅក្ននុងេ៉ូសាយ21:16)។គតើអ្នកធាលាប់មាៃអា�េ្មណ៍

ថាពពះអមាចាស់រាៃជួយអ្នក្ ្ងកាត់កា�សាកល្ងបៃ្តិ្េ្តងៗដ��ឬគទ?

• គតើអ្នកគិតថាអាកប្ក�ិិយានៃេៃុស្សដ�លពិពណ៌នាក្ននុងេ៉ូសាយ21:30–

33រាៃ�ួេ្ ំដណកក្ននុងកា��ំគោះ្ ុងគពកាយ�បស់ពួកគគយា៉ាង�ូ្គេ្ត្?

2. �រូមសពជើ�សរើ�ស�ចក្្តពី្ ិតមួយននស�ចក្្តពី្ ិតតសៅសនរះណែលបាន

ែក្សចញ្ ពីអវពីណែលអ្នក្បាន�ិក្សាអំ្ពីការសាក្ល្ងនិងការរំសដារះននពបជាជន

រប�់លិមន�។បៅក្្នុងបសៀវបៅក្ំេត់បេតរុការសិក្សា្្ះគម្ីរររស់អ្ក្សូមសរបសរ

ក្ថ្ខេ្ឌមួយដែល្ េ្យល់្ ីរបរៀរដែលអ្ក្អាចអេរុវត្បសចក្្ី្ ិតបនាះក្្នុងជីវិតររស់

អ្ក្។

ក្. បៅប្លបយើងរនាទារខលលួេអំោវនាវរក្្្ះបេើយដ្រចិត្្ ីអំប្ើរារទាំងឡាយររស់

បយើងបនាះ្ទង់េឹងឮការអធសិាឋាេររស់បយើងបេើយស្រាលរេ្នុក្ទាំងឡាយថេអំប្ើ

រារររស់បយើងតាមប្លបវលាររស់្ទង់ផ្ទាល់។

ខ. បៅប្លបយើងចរុះបសចកី្្សញ្ញាបែើម្ីរប្មើ្្ះេិងរក្សារទរញ្ញត្ិររស់្ទង់

្្ះអរាចាស់េឹង្រទាេផលចូវមួយស្រារ់ការរំបោះររស់បយើង។

សូេគិតអំពបីទុកខេគវទនាៃិងកា��ំគោះនៃពកុេ�បស់អាលមា៉ាគពលអ្នកអាៃ

គស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍ដ�លដ្្ងគោយដអលគ�ើ��ីឆ្�ជបី.ស្កត៖«គៅគពលគយើង

គេើលគៅអវបីៗហាក់បបី�ូ្ជា�ំគណើ�កា�ល្អគ�ើយជាញឹកញាប់មាៃឧបសគ្គ

ស្មនុគសាមាញនានាគកើតគ�ើងក្ននុងគពល�ំណ្លោនាគនាះដ��។ខណៈដ�ល

កា�សាកល្ងទាំងគនាះពុំដេៃជាលទ្ធផលនៃកា�េិៃគោ�ពពបតិបត្តិ�បស់អ្នក

គនាះវាគឺជាភស្តនុតាងដ�លពពះអមាចាស់ពទង់មាៃពពះទ័យថាអ្នករាៃគ�ៀប្ំខ្លួៃ

គ�ើេ្បី�ីក្គពេើៃបដៃ្ថេគទៀត។(សេូគេើលសុភាសិត3:11–12)។�ូគ្្នះពទង់

ពបទាៃឲ្យអ្នកៃូវបទពិគសា្ៃ៍ដ�លជួយឲ្យមាៃកា��ីក្គពេើៃ្ំគពាះកា�យល់�ឹង

ៃិងគស្ក្បីគេតាតាដ�ល�ុះខាត់អ្នកសពមាប់ជាពបគយាជៃ៍�៏អស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់
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អ្នក។គ�ើេ្បីយកអ្នកពបីកដៃង្ដ�លអ្នកស្ថិតគៅគៅកាៃ់កដៃ្ងដ�លពទង់្ ង់ឲ្យអ្នក

ដពបកាលាយតពេូវឲ្យមាៃកា�ដកតពេង់ជាគព ើ្ៃគ�ើយដ�លជាទូគៅតពេូវឲ្យមាៃកា�

លំរាកៃិងកា�ឈឺចាប់»(“Trust in the Lord,”ទំព័�16–17)។

សូេគូស្ ំណ្ំពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយក្ននុងេ៉ូសាយ23:21–22ដ�លបគ្ហាញ

ថាត្រះអមាចា្់នចឹងសាកល្ងចរំោរះរ្ចក្តីអ្រ់ធ្្រ់និងរ្ចក្តីជំរនឿរប្់

រយើងរែើ្្តីជួយរយើងបរងកើនរ្ចក្តី្រុកចិ្រ្រលើត្រង់(សូេគេើលគ.ៃិងស.

122:5–7ផងដ��)។

សូេស�គស�្ គេ្ើយខ្បីទាំងឡាយអំពបីសំណួ�ខាងគពកាេគៃះក្ននុងគសៀវគៅសិកសា

គៃះ៖

• គតើអ្នកគិតថាអវបីគឺជាកា�សាកល្ង�៏ពរិាកបំផុតគ�ើេ្បីសូ៊ពទាំគបើសិៃអ្នកស្ថិត

ក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃ�បស់អាលមា៉ាអ�ំនុងពពឹត្តិកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លរាៃ

កត់ពតាក្ននុងេ៉ូសាយ23–24?គ�តុអវបី? 



• គតើអ្នកអា្គ�ៀៃអវបីខ្ះអំពបី�គបៀបដ�លអាលមា៉ាៃិងពបជាជៃ�បស់គលាករាៃ

គ្្ើយតប្ ំគពាះកា�សាកល្ងទាំងឡាយ�បស់ពួកគគ?(សូេគេើលេ៉ូសាយ

24:1–12,15–16)។ 



• គបើគទាះជាពពះអមាចាស់េិៃរាៃ�ំគោះពបជាជៃ�បស់អាលមា៉ាភាលាេៗក៏គោយគតើ

ពទង់រាៃគ្វើអវបីខ្ះសពមាប់ពួកគគជា�ំបូង?(សូេគេើលេ៉ូសាយ24:15)។ 



គោលកា�ណ៍េួយដ�លគយើងអា្គ�ៀៃពបីបទពគិសា្ៃ៍នៃពបជាជៃ�បស់អាលមា៉ា

គឺថារៅរ្លរយើងចុរះចូលនចឹងត្រះេឫ្រ័យរប្់ត្រះអមាចា្់រោយអ្រ់ធ្្រ់រនារះ

ត្រង់នចឹង្ តងចឹងរយើងរេើយរំរោរះរយើងរចញ ត្ីការសាកល្ងទាំងឡាយរប្់

រយើងតា្រ្លរវលារប្់ត្រង់។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់

អំ្ពីអវពីណែលអ្នក្គិតថ្ជាអតថែន័យននោក្្យចរុះចរូលនរឹងព្រះ�ឫទ័យរប�់

ព្រះអរាចា�់សដាយអត់ធ្មត់សៅពគាននការសាក្ល្ងនិងអំ្ពីរសបៀបណែលការសធវើែរូសច្នរះអាច

សរៀបចំអ្នក្ឲ្យទទួលបានក្រាលំងនិង្រជ័យទាំងឡាយណែលពទង់នរឹងពបទានឲ្យសែើម្ពី

ជួយអ្នក្្ ្ងកាត់ស្លលំបាក្សនារះ។

គៅគពលចាប់គផ្តើេគេគ�ៀៃគៃះអ្នកពតូវរាៃគស្នើសុំឲ្យគិត�ល់កា�សាកល្ងឬ

ទុកខេគវទនាទាំងឡាយដ�លអ្នកជួបនាគពល្្មបីៗគៃះ។គៅគពលអ្នកៃឹក�ល់គ�ឿង

ទាំងគនាះសូេពិចា�ណ្ស�គស�្ គេ្ើយទាំងឡាយ្ំគពាះសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ

ក្ននុងគសៀវគៅកំណតគ់�តុផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នកឬគៅគលើពកោសេួយសៃ្ឹក

ោ្់គោយដ�ក៖

• គតើខ្នុំកំពុងជួបកា�សាកល្ងអវបីខ្ះ្ ្មបីៗគៃះក្ននុងជបីវិត�បស់ខ្នុំ?

• គតើខ្នុំពតូវគ្វើអវបីខះ្គ�ើេ្បីគ�ៀប្ំខ្លួៃទទួលពពះគ្សាតានៃកា��ំគោះ�បស់ពពះអមាចាស់

ក្ននុងជបីវិត�បស់ខ្នុំ?

4. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ21–24ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី13៖ថ្ងៃទី4

ម៉រូសាយ25
បសចក្្ីបផ្ើម

�ូ្មាៃកតព់តាក្ននុងេ៉ូសាយ25ពបជាជៃ�បស់លិេន�ៃិងអ្នកគ�ើ�តាេអាលមា៉ា

រាៃគ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់សារា៉�ិេឡាគ�ើេ្បី�ួប�ួេោនាគោយសុវត្ថិភាពគពកាេ

កា�ពគប់ពគង�បស់គស្ត្េ៉ូសាយ។គៅគពលពកុេពួកសាសៃ៍ៃបីន�វទាំងគៃះរាៃ

ជួបជុំោនាគនាះពួកគគរាៃទទួលសារល់គស្ក្បីល្អ�បស់ពពះៃិងពពះគ្សាតា�បស់

ពទង់ក្ននុងកា��ំគោះពួកគគ។ពួកគគរាៃបគង្កើតសាសនា្ពក�ួេោនាផងដ��។គៅគពល

អ្នកសិកសាគេគ�ៀៃគៃះអ្នកអា្ទទួលពបគយាជៃ៍ពបីកា�គិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នករាៃ

គ�ើញគស្ក្បីល្អ�បស់ពពះក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នកៃិងព�ជ័យទាំងឡាយេកពបីកា�គ្វើជា

សមាជិកនៃសាសនា្ពក�៏ពិតនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្។

ម៉ាូសាយ25:1–13

អ្កទាុំងឡាយនដលបានជួបជុុំគ្នាមៅស្រា៉ា�ិេឡា�ួប�ួេគ្នាម�ើយពតរូវបាន

ស្រល់ថាជាពួកស្សន៍នីន�្វ

សូេអាៃគ�ឿងខាងគពកាេគៃះអំពបីយុវនា�ីមានាក់ដ�លពតូវរាៃកា�ពា�គោយកា�សាតាប់

តាេពពះវិញ្ញាណខណៈកំពុងគ�ើងភ្នំជាេួយពកុេយុវនា�ី�បស់នាង៖

«គៅតាេផ្ទូវពត�ប់េកវិញខ្នុំរាៃគ�ើ�ជាេួយពកុេដ�លមាៃយុវនា�ីពរាំនាក់ៃិង

អ្នក�ឹកនាំ�បស់គយើងគ�ើ�យឺតៗ។ពួកគគ�វល់ដត្ ត�ូប�ូគ្្នះខ្នុំរាៃសគពេ្្ ិត្តគៅ

េុៃ។ខណៈដ�លខ្នុំគ�ើ�្ ុះតាេជំរាលភ្នំខ្នុំរាៃឮសំគ�ងសតវគោ[ដ�លសំគ�ង

គនាះហាក់�ូ្ជាវាកំពុងដតជិតគ្ប់គ�ើយ]។មាៃសំគ�ងពពមាៃ�៏េុឺងមា៉ាត់េួយ

ដតតូ្ �គ�ៀងរាៃពរាប់ថា‹្ូ�ពត�ប់គពកាយវិញ›។ខ្នុំគស្ើ�ដតេិៃយក្ិត្តទុក

ោក់ៃឹងសំគ�ងគនាះប៉ុដៃ្តសំគ�ងគនាះរាៃគល្គ�ើងេ្តងគទៀត។គៅគលើកគៃះ

ខ្នុំរាៃសាតាប់តាេគ�ើយរាៃពត�ប់គៅកាៃ់ពកុេវិញ។គៅគពលគយើងចាប់គផ្តើេគ�ើ�

្ុះគពកាេគយើងរាៃគ�ើញពកបបីគៅមា�៏្ ំពបី�កបាលគ�ើ�យា៉ាងគលឿៃៃិងយា៉ាងកគពមាល

េកគលើភ្នំ។ពកបបី្ ំជាងគគរាៃចាប់គផ្ើេទ្នាទាៃ់គជើងគលើ�បីគពលវាសេ្ឹងេកកាៃ់

គយើង។...គយើងភ័យខាលា្ក្ននុង្ ិត្តជាខាលាំងប៉ុដៃ្តអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាព�បស់គយើង

រាៃបគ្អាក់វាគ�ើយគយើងអា្គ�ើងគលើ�បងគៅទបីសុវត្ថិភាពរាៃ។

«គៅគពលគយើងរាៃ្ ូលជំ�ុំេ្ងគទៀតខ្នុំរាៃ�ឹងថាពបសិៃគបើខ្នុំេិៃរាៃសាដាប់

តាេកា�ពពមាៃពបីពពះវិញ្ញាណគទគនាះខ្នុំអា្ពតូវ�ង�បួសយា៉ាង្ងៃៃ់្ងៃ�ឬអា្�ល់

សាលាប់ផង។ខ្នុំ�ឹងថាពពះវ�បិតាសួគ៌យក្ ិត្តទុកោក់គលើខ្នុំគ�ើយរាៃកា�ពា�ខ្នុំឲ្យ

មាៃសុវត្ថិភាព។ខ្នុំពិតជាមាៃអំណ�គុណខាលាំងណ្ស់�ល់ពពះអមាចាស់សពមាប់

កា�ពពមាៃគនាះ។បទពិគសា្ៃ៍គៃះរាៃពពងឹងទបីបនាទាល់�បស់ខ្នុំគ�ើយរាៃឲ្យខ្នុំ

ពសឡាញ់ពពះអមាចាស់កាៃ់ដតខាលាំងគ�ើង»(MarissaW., “Turn Back,”New 
Era,ដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័�47)។

គតើកា�សាតាប់ៃិងកា�ឮពបីបទពិគសា្ៃ៍�បស់េៃុស្ស�នទដ�លបគ្ហាញគស្ក្តបីល្អ

ៃិងអំណ្្នៃពពះក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកគគជួយពពងឹងអ្នកគោយ�គបៀបណ្?
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គៅគពលពបជាជៃ�បស់លេិន�ៃិងពបជាជៃ�បស់អាលមា៉ារាៃ�ួប�ួេោនាជាេួយ

ពបជាជៃក្ននុងសារា៉�ិេឡាគនាះគស្ត្េ៉ូសាយរាៃបញ្ជាឲ្យគគអាៃប្ជបីទាំងឡាយ

�បស់ពួកគគគៅ�ល់ពបជារាពស្តទាំងអស់(សូេគេើលេ៉ូសាយ25:1–6)។សូេ

ពិៃិត្យគេើលក្ននុងេ៉ូសាយ25:7អំពបី�គបៀបដ�លពបជាជៃ�បស់គស្ត្េ៉ូសាយរាៃ

គ្្ើយតបគៅគពលពួកគគរាៃសាតាប់�ំគណើ�គ�ឿងស្តបីពបីទំនាក់ទៃំង�បស់ពពះជាេួយ

ៃឹងពបជាជៃទាំងគៃះ។

1. �ពរាប់ខនពីមួយៗននខគម្ពីរទាំងបួនសនរះក្្ននុងម៉រូសាយ25:8–11�រូម

ក្ត់ពតាក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវការស្្ើយតប

រប�់ពបជាជនសៅស្ល្ ួក្សគបានឮែំសែើរសរឿងននបងប្អដូនរប�់្ ួក្សគ។ឧទា�រែ៍

ក្្ននុងម៉រូសាយ25:8សៅស្ល្ ួក្សគបានស�ើញអ្នក្ណែលពតរូវបានសដារះឲ្យរួចផុតសចញ្ពី

ស�វក្ភា្នន្ ួក្សា�ន៍សលមិនសនារះពបជាជន«រានស�ចក្្តពីសសាមន�្សជា

អតិបររា»។

ក្. ម៉រូសាយ25:8

ខ. ម៉រូសាយ25:9

គ. ម៉រូសាយ25:10

ឃ.ម៉រូសាយ25:11

សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ស�គស�ៃូវគោលកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះគៅដគេទំព័�

ពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�ៃឹងេ៉ូសាយ25:8–11៖តា្រយៈការ្ិកសាបញ្តីទាំងឡាយ

្្តី្ តី្រំនាក់្ំរនងរប្់ត្រះជា្ ួយនចឹងអ្កែន្ររនារះរយើងអាចមានអារ្្ណ៍នន

រ្ចក្តីអំណរនិងការែចឹងគុណ្ តមាប់រ្ចក្តីល្អននត្រះ។

សូេគិតពបីពបភព្ ៃធាៃណ្ដ�លអា្មាៃដ�លអ្នកអា្គ�ៀៃពបីអ្នក�នទដ�ល

ធាលាប់សារល់គស្ក្តបីល្អនៃពពះ។ពបភព្ៃធាៃទាំងគៃះអា្�ួេមាៃទាំងពពះគេ្បី�

ពបវត្តិសាសនា្ពកទស្សនាវ�្តបីសាសនា្ពកសុៃ្�កថានៃសៃ្និសបីទទគូៅកំណត់

ពតាពង្សពបវត្តិ�បស់អ្នកកា�ពបជុំទបីបនាទាល់ៃិងថានាក់សាសាន្ងៃអាទិត្យៃិងថានាក់

បពវជិតភាពឬថា្នក់យុវនា�ី។សូេគិតពបីពោេួយគៅគពលអ្នករាៃគ�ៀៃពបីគស្ក្តបី

ល្អនៃពពះគ្ញេកពបីពបភព្ៃធាៃទាំងគៃះ។បនាទាប់េកសូេពិចា�ណ្ពបី្ គេ្ើយ

ទាំងឡាយ�បស់អ្នក្ ំគពាះសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើខ្នុំធាលាប់មាៃបទពគិសា្ៃ៍េួយដ�លថាកា�សិកសាអំពបីគស្ក្តបីល្អ�បស់ពពះ

ជាេួយអ្នក�នទរាៃជួយខ្នុំឲ្យមាៃអា�េ្មណ៍នៃគស្ក្តបីអំណ�ឬអំណ�គុណ

ឬគទ?

ដែេែី

សារ៉ាេិមឡា

ពបជាជនរប�់លិមន�ស្ៀ�ខ្លួន

ដែេែីេីថេ្

(លពីន�-នពីន�វ)
ទកឹ្មរមេ

អាលរា៉ានិងពបជាជន

រប�់សលាក្ចាក្សចញ

ដែេែីបេឡាម

អាលរា៉ានិង

ពបជាជនរប�់

សលាក្ស្ៀ�ខ្លួន

• គបើសិៃខ្នុំរាៃសកិសាជាគទៀងទាត់ៃូវបទពិគសា្ៃ៍ទាំងឡាយនៃគស្ក្តបីល្អ

�បស់ពពះក្ននុងទំនាក់ទំៃង�បស់ពទង់ជាេួយៃឹងអ្នក�នទ—េិៃថាក្ននុងពពះគេ្បី�ឬ

ពបភព�នទគទៀតគតើអា្មាៃឥទ្ធិពល�៏យូ�អដងវងអវបីខ្ះ?

គៅសរាតា�៍ខាងេុខគៃះសូេពិចា�ណ្គ្វើកា�សិកសាពសាវពជាវអំពបីពបភព្ៃធាៃ

េួយគ្ញពបីពបភព្ៃធាៃទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគិតស្តបីអំពបីគ�ឿងនៃគស្ក្តបី

ល្អេួយ�បស់ពពះដ�លគ្វើឲ្យអ្នកគពញគោយកា�គសងៃើ្កា�អសាចា�្យគស្ក្តបីអំណ�

ឬអំណ�គុណ។អ្នកអា្ស�គស�អំពបីអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃៃិង�គបៀបដ�លវាមាៃ

ឥទ្ធិពលេកគលើអ្នកគៅក្ននុងកំណតគ់�តុផ្ទាល់�បស់អ្នក។អ្នកក៏អា្គពបើគ�ឿងគៃះ

ក្ននុងរាពតបីជួបជុំពកុេពគួសា�គ�ើេ្បីបគពងៀៃពគសួា��បស់អ្នកអំពបីគស្ក្តបីល្អ�បស់ពពះ

ឬអ្នកអា្ដ្កចាយគ�ឿងគៃះជាេួយសិស្សថានាក់សិកាខាលាលាឬជាេួយេិត្តភក្ិ។

ម៉ាូសាយ25:14–24

អាលរា៉ាបមងកើតស្សោចពកទាុំងឡាយននពពរះមៅ�រូទាុំងនដនដីនន

ពួកស្សន៍នីន�្វ

បនាទាប់ពបីេ៉ូសាយរាៃប្្ចប់កា�ៃិយាយៃិងកា�អាៃប្ជបីទាំងឡាយគៅ

កាៃ់ពបជាជៃគនាះអាលមា៉ារាៃៃិយាយគៅកាៃ់ពួកគគ។សូេអាៃេ៉ូសាយ

25:14–16គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ។សូេស�គស�្ គេ្ើយ្ ំគពាះ

សំណួ�ខាងគពកាេក្ននុងគសៀវគៅសិកសាគៃះ៖

• គតើអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃគឺជាគស្ក្តបីសគងខេប�៏ពតឹេពតូវេួយនៃ

បទពិគសា្ៃ៍�បស់ពបជាជៃលិេន�ពពេទាំងអ្នកគ�ើ�តាេអាលមា៉ាយា៉ាង�ូ្

គេ្្ខះ្? 



• គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីពាក្យសេ្តបី�បស់អាលមា៉ាមាៃសា�ៈសំខាៃ់សពមាប់

ពបជាជៃសាដាប់ឮបនាទាប់ពួកគគរាៃឮពបវត្តិនៃពបជាជៃ�បស់ស៊ីៃិពវ�ួ្

គ�ើយគនាះ? 



ពបីេុៃអាៃបដៃ្ថេគទៀតក្ននុងេ៉ូសាយ25សូេគិតអំពបីពោេួយគៅគពលអ្នករាៃ

្ូល�ួេក្ននុងវួ�ឬសាខានៃពួកប�ិសុទ្ធន្ងៃ្ ុងគពកាយេួយគផ្សងពបីវួ�ឬសាខាផ្ទាល់

�បស់អ្នក។សូេគិតអំពបីភាពពសគ�ៀងោនាទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃអគង្កតគ�ើញ

�វាងវួ�ឬសាខា�បស់អ្នកផ្ទាល់ៃិងវួ�ឬសាខាដ�លអ្នករាៃគៅ្ ូល�ួេគនាះ។

សូេអាៃេ៉ូសាយ25:17–22គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លសាសនា្ពកពតវូរាៃ

ពគប់ពគប់គៅក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍ៃបីន�វក្ននុងសេ័យ�បស់អាលមា៉ា។គស្ក្បី

គយាង�ល់«សាសនា្ពកទាំងអស់»ក្ននុងេ៉ូសាយ25:21គឺពសគ�ៀងគៅៃឹង�គបៀប

ដ�លគយើងសំគៅគលើវួ�ៃិងសាខាទាំងឡាយក្ននុងសាសនា្ពកគពលប្្ចនុប្ៃ្ន

គៃះដ��។�ូ្ជាសេ័យ�បស់អាលមា៉ាដ��ត្រះរៅ្ ួកអ្កែចឹកនាំឲ្យែចឹកនាំ

សា្នាចតករប្់ត្រង់រៅរ្លបច្ចទុប្ន្រនរះ។

ក្ននុងេ៉ូសាយ23:16អ្នករាៃគ�ៀៃថាអាលមា៉ា«ជាសង្ជាៃ់ខ្ស់�បស់ពួកគគ»

គ�ើយ«ជាអ្នកបគង្កើតសាសនា្ពក�បស់ពួកគគគ�ើង»(េ៉ូសាយ23:16)។ពបធាៃ

យូ៉ដសប�នុវបីល�បីងស៊្មី្រាៃពៃ្យល់ថា៖«ពកុេសំខាៃ់នៃពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ

ដ�លគៅគពកាេគស្ត្េ៉ូសាយទបីពបី�គឺបៃ្តស្ថិតគៅក្ននុងសាថាៃភាពគ�ើេគលើដ�ៃ�បី

សារា៉�ិេឡា។គស្ក្តបីគយាងដ�លដ្្ងថាអាលមា៉ាគឺជាអ្នកបគង្កើតសាសនា្ពក

�បស់ពួកគគគ�ើងគឺសំគៅគៅគលើដតជៃគភៀសខ្លួៃដ�លរាៃគភៀសខ្លួៃពបីដ�ៃ�បីនៃ

គក�្តិ៍អាក��ំបូងគគ�បស់ពួកសាសាៃ៍ៃបីន�វដតប៉ុគណ្ណាះ។បនាទាប់ពបីគពលគនាះពួកគគ

រាៃ�កផ្ទូវពត�ប់គៅកាៃ់ពកុេសំខាៃ់នៃសាសនា្ពកវិញគ�ើយអាលមា៉ាពតូវរាៃ
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ដញកគ្ញជាសង្ជាៃ់ខ្ស់ឲ្យគេើលគលើសាសនា្ពកគៅទូទាំងដ�ៃ�បីដ�លរាៃ

កាៃ់កាប់គោយពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ»(Answers to Gospel Questions,comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5vols។[1957–66],3:39-40)។

2. �រូម�រស�រចសម្ើយខ្ពីៗចសំោរះ�ំែួរនពីមួយៗខាងសពកាមសនរះក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើសា�នាចពក្សា�ន៍នពីន�វពបហាក្់ពបណ�លនរឹងសា�នាចពក្នាស្លបច្ចនុប្ន្ន

តាមលក្ខេែៈណាខរ្ះ?

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីវា�ំខាន់ណែល្ ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំទាំងសនារះគឺពតរូវបានសៅសដាយ

អាលរា៉ាណែលជាអ្នក្រាន�ិទ្អំណាច្ ពីព្រះែរូសច្នរះ?

គ. សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់�ពរាប់្ ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំសែើម ព្ីបសពងៀនស�ចក្្តពី្ ិតែរូចគានាសនរះ

សៅកាន់�រាជិក្សា�នាចពក្ទាំងអ�់សៅទរូទាំង្ ិ្្សលាក្ែរូសច្នរះ?

គៅគពលអ្នកអាៃេ៉ូសាយ25:23–24សូេ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�ល

ពិពណ៌នាអំពបីអ្នកទាំងឡាយដ�លរាៃ្ ូល�ួេក្ននុងសាសនា្ពកពពះពគបីស្

ដ�លក៏ពិពណ៌នាអំពបីសមាជិកនៃសាសនា្ពកនៃពពះអមាចាស់ប្្ចនុប្ៃ្នគៃះ

ផងដ��គនាះ។គោលកា�ណ៍េួយដ�លគយើងគ�ៀៃេកពបីខគេ្បី�ទាំងគៃះគឺថា៖

រៅរ្លរយើងយកត្រះនា្ននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្្ កោក់រលើខ្លួនរយើងរេើយ

រ្់រៅត្បតា្រនារះត្រះអមាចា្់នចឹងចាក់ត្រះវិញ្ញាណរប្់ត្រង់្ ករលើរយើង។

3. �រូម�រស�រចសម្ើយចំសោរះ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើឃ្លទាំងឡាយក្្ននុងម៉រូសាយ25:23–24ណែល្ ិ្ែ៌នាអំ្ ពី�រាជិក្សា�នាចពក្

សា�ន៍នពីន�វក្៏អនុវត្តចំសោរះ�រាជកិ្ទាំងឡាយននសា�នាចពក្សៅស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះ

យ៉ាងែរូចសម្តច?

ខ. សតើការចងចាំថ្អ្នក្បានសលើក្ដាក់្សលើខ្លួននរូវព្រះនាមននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្អាចសធវើឲ្យ

រានភា្ខុ�គានាណបបណាសលើការគិតរប�់អ្នក្និងការសពជើ�សរើ�ពបចាំន្ងៃរប�់អ្នក្?

សូេកត់សមារល់ក្ននុងេ៉ូសាយ25:24ថា៖«ពពះអមាចាស់រាៃគពសា្ពពះវិញ្ញាណ

េកគលើ»ពបជារាពស្ត�បស់ពទង់។ដអលគ�ើ�យ៉ូដសបប៊ី.វុឺតលបីៃនៃកូ�៉ុេនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃគូសបញ្ជាក់ពបីតនេ្នៃអំគណ្យទាៃនៃពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធសពមាប់សមាជិកសាសនា្ពកទាំងឡាយថា៖

«អំគណ្យទាៃនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធដ�លជាសិទ្ធិគ�ើេ្បី

ទទួលពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធជាន�គូ�៏ខាជាប់ខជលួៃគឺទទួលរាៃដត

ក្ននុងលកខេខណ្ឌនៃគស្ក្តបីជំគៃឿគៅគលើពពះពគបីស្កា�ដពប្ិត្តពិ្បី

បុណ្យពជេុជទឹកគោយកា�ពជេុជៃិងកា�ោក់ន�គលើកបាល

គោយអ្នកបគពេើដ�លរាៃទទួលកា�អៃុញ្ញាតដ�លកាៃ់

បពវជិតភាពេិលគបីសសាដ�កប៉ុគណ្ណាះ។វាគឺជាអំគណ្យទាៃ

ដ�លមាៃតនេ្បំផុតដ�លផ្តល់ឲ្យសពមាប់ដតសមាជិកទាំងឡាយដ�លសក្តិសេ

ក្ននុងសាសនា្ពកនៃពពះអមាចាស់ដតប៉ុគណ្ណាះ។

«...វាគឺជាពបភពនៃទបីបនាទាល់ៃិងអំគណ្យទាៃទាំងឡាយខាង

វិញ្ញាណ។ពពះវិញ្ញាណបំភ្ឺគំៃិតបំគពញក្ននុងពពលឹង�បស់គយើងគោយគស្ក្តបី

អំណ�បគពងៀៃគយើងពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់គ�ើយនាំឲ្យគយើង្ ងចាំគ�ើងវិញ

ៃូវ្ ំគណះ�ឹងដ�លគយើងរាៃគភ្្។ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធក៏‹ៃឹងបគ្ហាញ�ល់

[គយើង]ៃូវពគប់អវបីទាំងអស់ដ�លគយើងពតវូគ្វើ›[ៃបីន�វទបី232:5]»(“The 
Unspeakable Gift,”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2003ទំព័�26)។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖
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ក្. សតើការចរូលរួមរប�់អ្នក្ក្្ននុងសា�នាចពក្ននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្នន្ ួក្បរ�ិុទ្ន្ងៃ

ចុងសពកាយជួយអ្នក្ឲ្យរានអារម្មែ៍មក្្ ពីព្រះវិញ្ញាែតាមរសបៀបណាខ្រះ?

ខ. សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខរ្ះសែើម ព្ីបសងកើនភា្សសាមរះពតង់និង�ក្ម្មភា្�ុចរិតរប�់អ្នក្

សែើម ព្ីអ្នក្អាចរានអារម្មែ៍កាន់ណតខិតសៅជិតព្រះវិញ្ញាែ?

សូេដសវង�កឱកាសេួយគ�ើេ្បីដ្កចាយជាេួយៃឹងអ្នកណ្មានាក់អំពបី�គបៀបដ�ល

អំគណ្យទាៃនៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធរាៃពបទាៃព��ល់ជបីវិត�បស់អ្នក។ព�ជ័យ

ទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃទទួលតាេ�យៈពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធអា្គកើៃគ�ើង

គៅគពលអ្នកពយាយាេមាៃភាពសក្តិសេៃឹងភាពជាន�គូ�បស់ពទង់។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ25ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី14៖ថ្ងៃទី1

ម៉រូសាយ26
បសចក្្ីបផ្ើម

�ូ្ដ�លមាៃកត់ពតាក្ននុងេូ៉សាយ26ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វឥតជំគៃឿេួយ្ ំៃួៃ

នៃជំនាៃ់ដ�លកំពុងគពញវ័យរាៃជះឥទ្ធិពលគលើសមាជិកទាំងឡាយនៃ

សាសនា្ពកតាេ�យៈពាក្យបគញ្ជា�ទាំងឡាយគ�ើយរាៃ�ឹកនាំពួកគគគៅ�ក

អំគពើរាប។អាលមា៉ារាៃអ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បីដសវង�ក�គបៀបគ�ើេ្បីវិៃិ្្័យសមាជិក

ទាំងគៃះពសបតាេពពះ�ឫទ័យនៃពពះ។ពពះអមាចាស់រាៃគបើកសដេ្តង�ល់

អាលមា៉ាអំពបី�គបៀបគ�ើេ្បីឲ្យសមាជិកសាសនា្ពកទទួលខុសពតូវ្ ំគពាះអំគពើរាប

�បស់ខ្លួៃគគ។ពពះអមាចាស់ក៏រាៃោក់លកខេខណ្ឌទាំងឡាយសពមាប់កា�ដពប្ិត្ត

ផងដ��។អាលមា៉ារាៃគ�ៀៃអំពបីពពះ�ឫទ័យនៃពពះក្ននុងកា�អភ័យគទាស�ល់អ្នក

ទាំងឡាយណ្ដ�លដពប្ិត្តពិតពរាក�។

ម៉ាូសាយ26:1–6

ពួកអ្កនដលសថែិតក្ញងជុំោន់នដលកុំពុងមពញវ័យភាគមពចើនេិនមជឿម�ើយ

ពួកមគបានពបពពត្ឹអុំមពើបាប

សូេ្ ំណ្យគពលេួយដភ្តគ�ើេ្បីគិតអំពបីសំណួ�តគៅគៃះ៖គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបី

េៃុស្សវ័យគក្មងេួយ្ ំៃួៃេិៃមាៃទបីបនាទាល់ឬេិៃមាៃទបីបនាទាល់�ឹងមាំគបើគទាះជា

ពួកគគរាៃសាតាប់ពយាកា�ីគ�ើយពតវូរាៃបគពងៀៃគោយឪពុកមាតាយ�បស់ពួកគគ

ក៏គោយគនាះ?

េ៉ូសាយ26ផ្តល់ៃូវកា�យល�់ឹងពបីសំណ�ួគៃះ។សេូសិកសាខទាំងគៃះគ�ើយគ្្ើយ

សំណួ�ក្ននុងតារាងខាងគពកាេ(សូេស�គស�្ គេ្ើយ�បស់អ្នកក្ននុងគសៀវគៅសិកសា

គៃះ)៖

ម៉រូសាយ26:1–2 សតើសរឿងបពីយ៉ាងណែល្ ួក្អ្នក្ក្្ននុងជំនាន់ក្ំ្ុងស្ញវ័យ

ជាសពចើនមិនសជឿរានអវពីខរ្ះ? 



ម៉រូសាយ26:3 សតើការអានព្រះគម្ពីរឬការសាតាប់្ យាការីទាំងឡាយ

សដាយអាក្ប្ក្ិរិយឥតជំសនឿអាចប៉រះោល់អវពីខ្រះមក្សលើ

សយើង? 



ម៉រូសាយ26:4 សតើមរូលស�តុចម្ងមួយណែលពបជាជនទាំងសនរះគាមន

ស�ចក្្តពីជំសនឿសលើព្រះអង្គ�សង្ង្ររះនិងចរូលរួមក្្ននុង

សា�នាចពក្គឺជាអវពី? 



�រូម�រស�រសគាលការែ៍មួយណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីការ�ិក្សាខទាំងសនរះ៖ 



ឃ្លា«សណ្តាប់នៃពួកអយ្យគកា�បស់ពួកគគ»ក្ននុងេូ៉សាយ26:1សំគៅគលើគស្ក្តបី

ពិតនៃ�ំណឹងល្អដ�លផ្តល់ឲ្យេកពបីជំនាៃ់េុៃៗឃ្លាគៃះជួៃកាលអា្សំគៅគលើ

គំៃិតខុស ្្គងផងដ��(ជាឧទា��ណ៍សេូគេើលអាលមា៉ា9:16)។គោលកា�ណ៍

េួយដ�លរាៃបគពងៀៃក្ននុងេ៉ូសាយ26:1–4គឺថា៖បំណងតរាថ្នារែើ្្តីរជឿនិង

កិច្ចតបចឹងសតបងផ្ទាល់ខ្លួនគឺចារំាច់រែើ្្តីអភិវឌ្ឍ្រតីបនាទាល់្ ួយ។

សូេអាៃគស្ក្តបីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះេកពបីពបធាៃ�ិៃ�ីប៊ី.អាវ�ិងនៃ

គណៈពបធាៃទបីេួយគ�ើយគូសបនាទាត់ពបីខាងគពកាេសកេ្មភាពទាំងឡាយដ�ល

ចាំរា្់គ�ើេ្បីទទួលរាៃៃិង�កសាទបីបនាទាល់៖

«ទបីបនាទាល់តពេូវឲ្យមាៃកា�្ិ្្ចឹេបបីរា្់គោយកា�អ្ិសាឋាៃ

គោយគស្ក្តបីជំគៃឿកា�គពសកឃ្លាៃពពះបៃ្ទូលនៃពពះគៅក្ននុង

ពពះគេ្បី�ៃិងកា�គោ�ពពបតិបត្តិ្ ំគពាះគស្ក្តបីពិតដ�លគយើង

រាៃទទួល។កា�ពពគងើយកគៃ្តើយ្ ំគពាះកា�អ្ិសាឋាៃគឺជា

គពោះថានាក់។ទបីបនាទាល់�បស់គយើងគឺមាៃគពោះថានាក់ដតគពល

គយើងឥតខវល់ៃឹងកា�សិកសាៃិងកា�អាៃពពះគេ្បី�ជាពបចាំដត

ប៉ុគណ្ណាះ។កា�ណ៍ទាំងអស់គនាះគឺជា្ ំណុ្�៏ចាំរា្់សពមាប់្ ិ្្ចឹេបបីរា្់

ទបីបនាទាល់�បស់គយើង។...

«កា�ទទួលទាៃពពះបៃ្ទូលនៃពពះកា�អ្ិសាឋាៃឲ្យគសាមាះអស់ពបី្ ិត្តៃិងកា�គោ�ព

ពបតិបត្តិ�ល់បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពពះអមាចាស់ពតូវដតអៃុវត្តគស្មើោនាៃិង

ខាជាប់ខជលួៃគ�ើេ្បីគ្វើឲ្យទបីបនាទាល់�បស់អ្នក�ីកលូតលាស់ៃិង�ីក្គពេើៃគ�ើង»(“A 
Living Testimony,”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័�127)។

សូេកត់្ ំណ្ំថាក្ននុងសេ័យកាល�បស់អាលមា៉ាពួកអ្នកដ�លគៅក្ននុងជំនាៃ់ដ�ល

កំពុងគពញវ័យេិៃរាៃគ្វើគ�ឿងទាំងឡាយដ�លរាៃគ�ៀបរាប់គោយពបធាៃអាវ�ិង

គនាះគទ។

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរទាំងឡាយសៅខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. ក្្ននុងបទ្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្សតើស�តុអវពីវា�ំខាន់សែើម្ពីរានអាក្ប្ក្ិរិយសជឿសៅ

ស្លអ្នក្អធិសាឋានអានព្រះគម្ពីរនិង្យាយមសគារ្បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ?

ខ. �រូម្ ិ្ែ៌នានរូវបទ្ិសសាធន៍មួយណែលការអធសិាឋានសដាយសសាមរះពតង់ការអាន

ព្រះគម្ពីរឬការសគារ្ពបតិបត្តិែល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយបាន្ ពងរឹងែល់ទពីបនាទាល់រប�់

អ្នក្។
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សូេពិចា�ណ្េួយដភ្តថាគតើអ្នកធាលាប់រាៃគ�ើញេៃុស្សដ�លោមាៃទបីបនាទាល់គលើ

�ំណឹងល្អមាៃឥទ្ធិពលគលើសមាជិកនៃសាសនា្ពកដ��ឬគទ។សូេអាៃេ៉ូសាយ

26:5–6គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លពួកអ្នកឥតជគំៃឿរាៃជះឥទ្ធិពលគលើអ្នក

ទាំងឡាយក្ននុងសាសនា្ពក។

គៅគពលអ្នកបៃ្តកា�សិកសា�បស់អ្នកវាអា្មាៃពបគយាជៃ៍គ�ើេ្បី�ឹងពបីអត្ថៃ័យនៃ

គស្ក្តបីដ្្ងគ្ញពបីេ៉ូសាយ26:6ថា៖«អស់អ្នកណ្ដ�លគៅក្ននុងសាសនា្ពក

ដ�លពបពពឹត្តអំគពើរាបគនាះសាសនា្ពកពតូវពពមាៃោស់គតឿៃ[ពពមាៃៃិង

ដកតពេូវ]។»គៃះមាៃៃ័យថាវាចាំរា្់សពមាប់សមាជិកសាសនា្ពកដ�ល

បះគរា�ពតូវទទួលកា�វិៃិ្័្យពសបតាេអំគពើរាប�បស់ពួកគគគ�ើយផ្តល់ឱកាស

ឲ្យដពប្ិត្ត។

ម៉ាូសាយ26:7–39

អាលរា៉ាបានសួ�ពី�មបៀបមដើេ្ីវិនិច្័យដល់អ្កទាុំងឡាយណានដលពបពពឹត្

អុំមពើបាប

គ�ើេ្បីគ�ៀប្ំខ្លួៃសិកសាគស្ក្តបីដ�លគៅសល់ក្ននុងេ៉ូសាយ26សូេពសនេ៉ថាអ្នកគឺ

ជាប៊ីស្សពមានាក់ពបចាំវួ�េួយដ�លមាៃសមាជិកេួយ្ំៃួៃរាៃពបពពឹត្តអំគពើរាប

្ងៃៃ់្ងៃ�ផងដ��។ក្ននុងនាេជាប៊ីស្សពមានាក់អ្នកពតូវរាៃ�ឹកនាំគោយពពះអមាចាស់

គ�ើេ្បីោក់ឲ្យសមាជិកទាំងគៃះទទួលខុសពតូវគ�ើយជួយពួកគគឲ្យដពប្ិត្ត។សូេ

ពិចា�ណ្អំពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងពបពពឹត្្ត ំគពាះសមាជិកទាំងគៃះៃិង�គបៀបដ�ល

អ្នកអា្ជួយពួកគគល្អបំផុត។

សាថាៃភាព�ូ្គៃះគឺពិរាកសពមាប់អាលមា៉ា។ក៏�ូ្ជាពួកអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាព

ដ�លមាៃសិទ្ធិអំណ្្គៅសពវន្ងៃគៃះដ��គលាកមាៃទៃំួលខុសពតូវគ�ើេ្បីជួយ

សមាជិកទាំងឡាយនៃសាសនា្ពកដ�លពបពពឹត្តអំគពើរាប្ ងៃៃ់្ងៃ�ឲ្យដពប្ិត្ត

ទទួលកា�អភ័យគទាសគ�ើយពត�ប់គៅសកេ្មគ�ើយឈ�គោយកិត្តិយសក្ននុង

សាសនា្ពកវិញ។សូេអាៃេូ៉សាយ26:7–14គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លអាលមា៉ា

គ្្ើយតប្ ំគពាះសាថាៃភាពគៃះៃិងអវបីដ�លគលាករាៃគ្វើគ�ើេ្បីទទួល្ គេ្ើយពបី

ពពះអមាចាស់។

2. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពី

មរូលស�តុណែលវា�ំខាន់�ពរាប់សយើងសែើម្ពីែរឹងថ្្ួក្អ្នក្ែរឹក្នាំប្វជិតភា្

ណ�វងរក្ស�ើយទទួលការែរឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់សៅស្លជួយអ្នក្ទាំងឡាយណែលបាន

ពបព្រឹត្តអំស្ើបាប។

សូេ្ ងចាំថាអាលមា៉ាធាលាប់រាៃគ្វើជាសង្មានាក�់បស់គស្ត្ណគូអទុ្្ច�ិតេុៃ

គពលកា�ផ្លាស់ដពប្ិត្តគជឿ�បស់គលាក។សូេអាៃេ៉ូសាយ26:15–18គ�ើយ

�កគេើលពបីអវបីដ�លអាលមា៉ាៃិងពបជាជៃ�បស់គលាករាៃគ្វើគ�ើេ្បីពត�ប់េកកាៃ់

ពពះអមាចាស់គ�ើយថាគតើពពះអមាចាស់គពសា្ព�ជ័យអវបីខ្ះគៅគលើពួកគគ។

3. �រូមអានម៉រូសាយ26:29–30បនាទាប់មក្�រូមស្្ើយតបចំសោរះ�ំែួរ

មួយឬទាំង្ពីរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. �រូម្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្សគាលការែ៍ខាងសពកាមសនរះគឺ�ំខាន់

�ពរាប់មន�ុ្សពគប់គានាសែើម្ពីយល់រួមទាំងអ្នក្ណែលពបព្រឹត្តអសំ្ើបាបធងៃន់ធងៃរផងណែរថ្៖

្្ះអរាចាស់េឹងអភ័យបទាសែល់អ្ក្ទាំងឡាយណាដែលដ្រចិត្បោយបសាមាះអស់្ ីចិត្

ររស់្ ួក្បគ។

ខ. �រូម�រស�រទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ ពីសគាលការែ៍តសៅសនរះ៖្្ះអរាចាស់េឹងអភ័យ

បទាសែល់អ្ក្ទាំងឡាយណាដែលដ្រចិត្បោយបសាមាះអស់្ ីចិត្ររស់្ ួក្បគ។

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃអ្ិសាឋាៃសុំកា��ឹកនាំអំពបី�គបៀបគ�ើេ្បីជួយសមាជិក

សាសនា្ពកទាំងឡាយដ�លរាៃពបពពតឹ្តអំគពើរាប្ ងៃៃ់្ងៃ�គនាះពពះអមាចាស់

រាៃពបទាៃគស្ក្តបីដណនាំ�ល់គលាក។គលាកពតូវផ្តល់ឱកាស�ល់សមាជិក

ទាំងឡាយគ�ើេ្បីដពប្ិត្តប៉ុដៃ្តគបើសិៃពួកគគេិៃដពប្ិត្តគទគនាះពួកគគេិៃពតូវរាៃ

រាប់ក្ននុង្ ំគណ្េពបជារាពស្ត�បស់ពពះអមាចាស់គ�ើយ។គស្ក្តបីដណនាំទាំងគៃះ

ផ្តល់ៃូវកា�យល់�ឹង�៏សំខាៃ់អំពបីគោលកា�ណ៍នៃកា�ដពប្ិត្ត។សូេអាៃេ៉ូសាយ

26:21–31�កគេើលគំៃិតយល់�ឹងទាំងឡាយ្ ំគពាះកា�ដពប្ិត្ត។

4. សែើម្ពីជួយអ្នក្វិភាគអំ្ ពីអវពីណែលអ្នក្បានអានក្្ននុងខទាំងសនរះ�រូមស្្ើយ

�ំែួរ្ ពីរឬសពចើនននក្ិច្ចការខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្នរឹង�សងខេបព្រះបន្ដូលននព្រះអង្គ�សង្ង្ររះយ៉ាងែរូចសម្តចក្្ននុងម៉រូសាយ

26:23?ស�តុអវពីអ្នក្គិតថ្វា�ំខាន់�ពរាប់សយើងសែើម្ពីែរឹងថ្ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះពទង់

ផ្ទាល់បានបង់ន្្�ពរាប់អំស ើ្បាបទាំងឡាយរប�់សយើង?

ខ. សតើឃ្លអវពីខ្រះក្្ននុងម៉រូសាយ26:21–31បង្ហាញ្ ពីទំនកុ្ចិត្តនិងស�ចក្្តពីទកុ្ចិត្តរប�់

ព្រះអរាចា�់សលើអាលរា៉ាជាអ្នក្ែរឹក្នាំប្វជិតភា្រានាក្់សនារះ?សតើការរានជំនួយ្ ពីអ្នក្

ែរឹក្នាំប្វជិតភា្អាចជួយែល់អ្នក្ទាំងឡាយណាណែលរានបញ្ហានរឹងអំស ើ្បាបឬ

ការល្លួងែ៏លំបាក្ៗសដាយរសបៀបណា?

គ. សតើអ្នក្គិតថ្សែើម្ពីណពបចិត្ត«សដាយសសាមរះអ�់្ ពីចិត្ត[រប�់នរណារានាក្់]»រាន

ន័យយ៉ាងែរូចសម្តច?(ម៉រូសាយ26:29)។

ឃ.សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីសយើងពតរូវណតអ្័យសទា�ែល់អ្នក្ែនទសែើម្ពីទទួលបាន

ការអ្័យសទា�្ ពីព្រះអរាចា�់ែរូសច្នរះ?(�រូមសមើលម៉រូសាយ26:31)។

សូេស�គស�គោលកា�ណ៍េួយដ�លអ្នករាៃ�កគ�ើញក្ននុងេ៉ូសាយ26:21–31ជា

ពាក្យសេ្តបីអ្នកផ្ទាល់៖ 



គបើគទាះជាអ្នកអា្�កគ�ើញគោលកា�ណ៍ខុសោនាឬអ្នកអា្គពបើពាក្យខុសោនាក៏

គោយគៅខាងគពកាេគៃះគឺជាគំ�ូនៃគោលកា�ណ៍េួយ្ ំៃួៃដ�លរាៃបគពងៀៃ

ក្ននុងេ៉ូសាយ26:21–31៖

• ប៊មី្សេ្និងតបធ្នសាខាទាំងឡាយ្រំណាងឲ្យត្រះអមាចា្់ក្ទុងការជួយរយើង

សតបចិ្្រនិង្រ្រួលរានការអភ័យរទា្។

• ការសារភា្អំរ្ើរាបទាំងឡាយរប្់រយើងនាំរៅរកការអភ័យរទា្។(អំគពើ

រាបទាំងអស់ពតវូដតសា�ភាព្ ំគពាះពពះគ�ើយអំគពើរាប្ ងៃៃ់្ងៃ�ទាំងឡាយ
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គប្បីពតូវសា�ភាព្ ំគពាះអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពមានាក់ដ�លអា្ជួយគៅក្ននុង

�ំគណើ�កា�ដពប្ិត្តគនាះ)។

• រយើងត្ូរវស្រអភ័យរទា្ែល់្ នុ្សេែន្ររែើ្្តី្រ្រួលរានការអភ័យរទា្្ តី

ត្រះអមាចា្់។

5. សែើម ព្ីជួយអ្នក្វិភាគសគាលការែ៍ទាំងសនរះ�រូមអានក្រែពី�ិក្សាខាង

សពកាមសនរះ។�រូមសពជើ�សរើ�ក្រែពី�ិក្សាមួយស�ើយ�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីរសបៀបណែលខគម្ពីរនិងសគាលការែ៍

ទាំងឡាយណែលអ្នក្បាន�ិក្សាសៅន្ងៃសនរះអាចែល់ជួយមនុ�្សក្្ននុងសាថានភា្ណែលបាន

្ិ្ែ៌នាសនរះ៖

ក្. យុវនារីរា្នក្់បានពបព្រឹត្តអំស ើ្បាបែ៏ធងៃន់ធងៃរមួយប៉ុណន្តនាងមិនហា៊ាននយិយពបាប់

ប៊ី�្ស្រប�់នាងសទ។

ខ. យុវជនរានាក្់រានបំែងពបាថ្នាសែើម ព្ីណពបចិត្តប៉ុណន្តគាត់មិនែរឹងរសបៀប។

គ. យុវនារីរានាក្់បានពបព្រឹត្តអំស ើ្បាបមួយណែលនាងបានសធវើកាលមុនសនារះម្ដងសទៀត

ស�ើយបារម្ភថ្ព្រះអរាចា�់នរឹងមិនអ្័យសទា�ែល់នាងសទៀតស�ើយ។

ឃ.យុវជនរានាក្់�សពមចចិត្តសែើម្ពីណពបចិត្តប៉ុណន្តគាត់បែិស�ធមិនអ្័យសទា�ែល់អ្នក្

ណែលបានសធវើខ�ុសលើគាត់ស�ើយ។

6. �រូមសពជើ�សរើ�សគាលការែ៍មួយណែលរានក្្ននុងសមសរៀនសនរះស�ើយ

�ញ្រឹងគិត្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចអនុវត្តវាក្្ននុងក្ិច្ចខិតខំរប�់អ្នក្សែើម្ពី

ណពបចិត្ត។�រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីរសបៀប

ណែលអ្នក្នរឹងអនុវត្តសគាលការែ៍សនរះ។

សូេអាៃេ៉ូសាយ26:37–39គ�ើេ្បី�កគេើលអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើងគៅគពលអាលមា៉ា

ពបតិបត្តិតាេ�ំបូនាមាៃ�បស់ពពះអមាចាស់។បទពគិសា្ៃ៍�បស់អាលមា៉ាៃិងពបជាជៃ

�បស់គលាកបគពងៀៃថាគៅគពលគយើងដពប្ិត្តគ�ើយ�ស់គៅគោយសុ្�ិតគនាះ

គយើងអា្មាៃគស្ក្តបីសុខសាៃ្តៃិង្ពេុង្គពេើៃ។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ26ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី14៖ថ្ងៃទី2

ម៉រូសាយ27
បសចក្្ីបផ្ើម

េ៉ូសាយ27គ�ៀបរាប់ពបីកា�ដពប្ិត្តគជឿ�បស់អាលមា៉ា(កូៃពបុស�បស់អាលមា៉ា)ៃិង

ពួកបុពតា�បស់គស្ត្េ៉ូសាយ។វាគ�ៀបរាប់ពរាប់ពបីកា�ពយាយាេបះគរា��បស់ពួកគគ

គ�ើេ្បីបំផ្លាញសាសនា្ពកនៃពពះកា�យាងេកជួបនៃគទវតាេួយអង្គកា�ផ្លាស់ប្ទូ�

ពបកបគោយអព្ភទូតគ�តុ�បស់អាលមា៉ាៃិងកា�ខិតខំ�បស់បុ�សវ័យគក្មងទាំងគៃះ

គ�ើេ្បីជួសជុលកា�ខូ្ខាតដ�លពួកគគរាៃគ្វើ។�ំគណើ�គ�ឿងនៃកា�ដពប្ិត្តគជឿ

�បស់អាលមា៉ាគូសបញ្ជាក់ពបីគស្ក្តបីពតវូកា�សពមាប់បុគ្គលពគប់�ូបគ�ើេ្បីគកើតជា្ ្មបី

េ្តងគទៀតគ�ើយ�ស់គៅក្ននុងភាពសុ្�ិត។ជំពូកគៃះក៏បគ្ហាញពបីព�ជ័យទាំងឡាយ

នៃកា�អ្ិសាឋាៃសពមាប់អ្នកទាំងឡាយណ្ដ�លគពជើសគ�ើសេិៃគ្វើតាេ�ំណឹងល្អ

នៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ផងដ��។

ម៉ាូសាយ27:1–23

ម�វតាមៅអាលរា៉ាជាករូននិងពួកបុពតាននេ៉ារូស្យឲ្យនពបចិត្

សូេគិតអំពបីអ្នកទាំងឡាយដ�លអ្នកសារល់ដ�លោមាៃទបីបនាទាល់អំពបី�ំណឹងល្អឬ

រាៃឃ្លាតឆ្ងាយគ្ញពបីសាសនា្ពក។គតើអ្នកៃឹងគ្វើអវបីខ្ះគបើសិៃមាៃេៃុស្សមានាក់

ក្ននុង្ ំគណ្េពួកគគរាៃប�ិគស្រាល់កិ្ ្ចពបឹងដពបងទាំងឡាយ�បស់អ្នកក្ននុងកា�

ជួយោត់គនាះ?សូេ�កគេើលកា�យល�់ឹងក្ននុងសំណួ�គៃះគៅគពលអ្នកសិកសាគៅ

ន្ងៃគៃះ។

សូេអាៃេ៉ូសាយ27:8–10គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លខទាំងគៃះពិពណ៌នាអំពបី

អាលមា៉ាៃិងពួកបុពតា�បស់េ៉ូសាយ។គតើអាលមា៉ាៃិងពួកបុពតា�បស់េ៉ូសាយ

កំពុងពយាយាេគ្វើអវបីខ្ះសពមាប់សាសនា្ពកៃិងសមាជិកទាំងឡាយ?

គតើដផ្នកណ្នៃកា�ពិពណ៌នាអំពបីអាលមា៉ាៃិងពួកបុពតា�បស់េ៉ូសាយដ�លគ្វើឲ្យ

អ្នកចាប់អា�េ្មណ៍ខាលាំងបំផុត?គ�តុអវបី? 

 



ជួៃកាលគយើងអា្ពតូវរាៃល ល្ួងឲ្យគជឿថាេៃុស្សគៃះៃឹងេិៃផ្លាស់ប្តទូ�គ�ើយេក

�កពពះអមាចាស់គនាះគទ។សូេគិតអំពបីឥ�ិយាបទគៃះគៅគពលអ្នកបៃ្តកា�សិកសា

�បស់អ្នកក្ននុងេ៉ូសាយ27។

សូេអាៃេ៉ូសាយ27:11–14គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីខាងគពកាេេូលគ�តុដ�លគទវតា

រាៃេកជួបអាលមា៉ាៃិងពួកបុពតានៃេ៉ូសាយ។

េ៉ូសាយ27:14បគពងៀៃគោលកា�ណ៍គៃះ៖ត្រះអមាចា្់រ្្ើយ្របការអធិសាឋានរោយ

ក្តីជំរនឿរប្់រយើង្ តមាប់្ នុ្សេែន្ររ្រៀ្រ។អ្នកអា្្ ង់ស�គស�គោលកា�ណ៍
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គៃះក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�េូ៉សាយ27:14។េិៃដេៃេៃុស្សរាលោ់នាចារំា្់ដត

ដពប្ិត្តគនាះគទគ�ើយក៏េិៃដេៃេៃុស្សរាល់ោនាដ�លគយើងអ្ិសាឋាៃឲ្យៃឹងទទួល

រាៃកា�យាងេកជួបនៃគទវតាគនាះដ��។ពពះអមាចាស់គ្្ើយតប្ ំគពាះកា�អ្ិសាឋាៃ

គោយក្តបីជគំៃឿ�បស់គយើងសពមាប់េៃុស្ស�នទពសបគៅតាេពរាជាញា�បស់ពទង់។

1. ក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ�ំែួរ

មួយឬទាំង្ពីរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើសៅស្លណាណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្ការអធសិាឋានទាំងឡាយរប�់អ្នក្

បានរានការផ្ល�់ប្តដូរក្្ននុងជពីវិតរប�់មន�ុ្សរានាក្់?

ខ. សតើការសជឿថ្ព្រះអរាចា�់ស្្ើយតបចសំោរះការអធសិាឋានសដាយសសាមរះពតង់រប�់សយើងឲ្យ

មនុ�្សែ៏នទអាចរានឥទ្ិ្លយ៉ាងែរូចសម្តចសលើរសបៀបណែលអ្នក្អធិសាឋាន?

សូេស្ជងឹគិតពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ពប�ូ្�ំគណើ�គ�ឿង�បស់អាលមា៉ាៃិង

ពួកបុពតាេ៉ូសាយគៅៃឹងជបីវិត�បស់អ្នក។អ្នកអា្បៃ្តអ្ិសាឋាៃសពមាប់អ្នក

ទាំងឡាយដ�លអ្នកសារល់ៃិងពសលាញ់ដ�លគពជើសគ�ើសពបពពឹត្តផ្នុយៃឹង

កា�បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់ពពះអមាចាស់។អ្នកអា្្ ងចាំថាពពះអមាចាស់សាដាប់

ឮកា�អ្ិសាឋាៃទាំងឡាយ�បស់អ្នកគ�ើយគ្្ើយតបតាេ�គបៀបៃិងគពលគវលា

�បស់ពទង់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុដៃ្តពទង់ពបទាៃឲ្យបុគ្គលមានាក់ៗៃូវសិទ្ធិគស�ីភាព�បស់

គគ។គ�ើយសូេគិតយា៉ាងយក្ិត្តទុកោក់អំពបីសំណួ�ទាំងឡាយគៃះ៖គតើ

អ្នកណ្ដ�លពបដ�លជាកំពុងអ្ិសាឋាៃសពមាប់សុខុមាភាព�បស់អ្នក?គតើ

ពពះអមាចាស់អា្្ ង់ឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្តទូ�យា៉ាង�ូ្គេ្ត្?គតើអ្នកពតូវគ្វើអវបីខ្ះគ�ើេ្បីឲ្យមាៃ

កា�ផ្លាស់ប្តទូ�គនាះគកើតគ�ើងរាៃ?

សូេអាៃពពះបៃ្ទូលដ�លគៅសល់�បស់គទវតាគៅកាៃ់អាលមា៉ា�ូ្ដ�លមាៃ

កត់ពតាក្ននុងេ៉ូសាយ27:15–16។សូេ្ ងចាំថាគទវតារាៃមាៃបៃ្ទូល«ហាក់បបី

�ូ្ជាសូ�ផ្គ�លាៃ់ដ�លគ្វើឲ្យដផៃ�បីកគពកើក»(េ៉ូសាយ27:11)។សូេពសនេ៉ពបី

�គបៀបដ�លបទពិគសា្ៃ៍គៃះៃឹងមាៃឥទ្ធិពលគលើអ្នកគបើសិៃអ្នករាៃគៅជាេួយ

អាលមា៉ាៃិងពួកបុពតា�បស់េ៉ូសាយ។

គតើអ្នកៃឹងសគងខេបសា�លិខិត�បស់គទវតាគោយ�គបៀបណ្? 



បនាទាប់ពបីសា�លិខិត�បស់គទវតាអាលមា៉ាេិៃអា្ៃិយាយរាៃ។គលាករាៃ

ដពបគៅជាអស់កមាលាំងគ�ើយគលាកពតវូរាៃគគ«ដសងោត់គៅគោយឥតកគពេើក»

(េ៉ូសាយ27:19)គៅកាៃ់ឪពុកោត់។គៅគពលឪពុក�បស់អាលមា៉ារាៃឮពបីអវបីដ�ល

រាៃគកើតគ�ើងគលាក«រាៃអ��ីករាយគពពាះគលាក�ឹងថាគនាះគឺជាពពះគ្សាដានៃ

ពពះ»(េ៉ូសាយ27:20)។គលាករាៃចាត់ឲ្យពួកបណ្តាជៃពបេូលោនាេក«គ�ើេ្បី

គគអា្គ្វើជាសាក្សបី្ ំគពាះអវបីៗដ�លពពះអមាចាស់ពទង់រាៃគ្វើ�ល់កូៃពបុស�បស់

គលាក»(េ៉ូសាយ27:21)។ឪពុក�បស់អាលមា៉ារាៃគស្នើសំុពួកសង្ឲ្យតេ

អាហា�ៃិងអ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បីឲ្យកូៃពបុស�បស់គលាកអា្ទទួលរាៃកមាលាំងៃិង

អា្ៃិយាយរាៃវិញ(សូេគេើលេ៉ូសាយ27:22)។ពពះអមាចាស់រាៃគ្្ើយតបៃឹង

កា�អ្ិសាឋាៃ�បស់ពួកគគ។

ម៉ាូសាយ27:24–31

អាលរា៉ាជាករូននិងពួកបុពតាននេ៉ារូស្យបាននពបចិត្និងមកើតស្�ជា្្ីេង្

ម�ៀត

សូេអាៃេ៉ូសាយ27:23–24,28–30គ�ើេ្បីដសវង�ក�គបៀបដ�លអាលមា៉ាជាកូៃរាៃ

ផ្លាស់ប្តទូ�គោយសា�ដតបទពិគសា្ៃ៍�បស់គលាកជាេួយគទវតា។គៅក្ននុងតារាងខាង

គពកាេគៃះសូេស�គស�ពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយអំពបីខទាំងគៃះដ�លពិពណ៌នា
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ពបីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ�បស់អាលមា៉ាេុៃគពលៃិងគពកាយគពលកា�ផ្លាស់ប្តទូ�

�ួង្ិត្ត�បស់គលាក។

្ីមរុេ រនាទារ់មក្

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមក្តព់តា

ទុក្នរូវឃ្លមួយណែលអ្នក្បាន�រស�រក្្ននុងជួរឈរបោទាប់េកណែលអ្នក្�ង្ឃរឹមថ្

នរឹង្ ិ្ែ៌នាអំ្ពីអ្នក្អ�់មួយជពីវិត។�រូម្ ន្យល់មរូលស�តុ។

សូេ�ំឭកេ៉ូសាយ27:24,28គ�ើយគូស្ ំណ្ំអំពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃគ្វើៃិងអវបី

ដ�លពពះអមាចាស់រាៃគ្វើដ�លនាំឲ្យមាៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ��ួង្ិត្ត�បស់អាលមា៉ា។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្្សព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�រូមក្ត់ពតាទុក្្ ពីមរូលស�តុ

ណែលវា�ំខាន់សែើម ព្ីយល់្ ពីអវពីណែលសយើង

ពតរូវសធវើសៅស្លសយើង្ យាយមផ្ល�់ប្តដូរ

ជពីវិតរ�់សៅរប�់សយើងនិងអវពីណែល

ព្រះអរាចា�់នរឹងសធវើ�ពរាប់សយើង។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬ

ទាំង្ពីរខាងសពកាមសនរះក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. សតើម៉រូសាយ27ជួយមនុ�្សណែលបាក្់

ទរឹក្ចិត្តស�ើយគិតថ្្ួក្សគមិនអាច

ណពបចិត្តមក្រក្ព្រះអរាចា�់សដាយរសបៀប

ណា?

ខ. សតើម៉រូសាយ27អាចជួយែល់មនុ�្ស

ណែលសជឿថ្មន�ុ្សរានាក្់នរឹងមិនអាច

ណពបចិត្តស�ើយមក្រក្ព្រះអរាចា�់បាន

យ៉ាងែរូចសម្តច?

សូេអាៃេូ៉សាយ27:25–26គ�ើយ

�កគេើលថាគតើអ្នកណ្ដ�លៃឹងពតវូ

ផ្លាស់ដពបតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ—ឬ

ៃិយាយេយា៉ាងគទៀតអ្នកណ្ដ�លពតូវគកើតពបីពពះេ្តងគទៀត។

ខទាំងគៃះបគពងៀៃគោលកា�ណ៍ថា៖រយើងរាល់គ្នាត្រូវរកើ្រជា្ ្តី្ ្ងរ្រៀ្រ

តា្រយៈែគ្វាយធួនននត្រះរយ្៊ូវតគតី្្។កា�គកើតជា្ ្មបីពបីពពះមាៃៃ័យថា

ពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់បណ្តាលឲ្យមាៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ�យា៉ាង្ំក្ននុង�ួង្ិត្ត�បស់

េៃុស្សមានាក់គ�ើេ្បីោត់ពុំមាៃបំណងពរាថានាគ្វើអាពកក់គទៀតគ�ើយប៉ុដៃ្មាៃបំណង

ដសវង�កកា�ណ៍នៃពពះវិញ(សូេគេើលេូ៉សាយ5:2)។អាលមា៉ាៃិងពួកបពុតា

�បស់េ៉ូសាយមាៃកា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំក្ននុង�ួង្ិត្តយា៉ាងឆ្ប់��័សប៉ុដៃ្តពួកគយើង

ភាគគព្ើៃពតូវរាៃផ្លាស់ប្ទូ�តាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃបៃ្ិ្េង្ៗ។កា�គកើតជា្ ្មបីពបីពពះគឺ

ជា�ំគណើ�កា�េួយជាជាងគ�តុកា�ណ៍េួយ។

វាអាចជាពបសយជន៍សែើម្ពីសពបើវិធពីគរូ�

ចំណាំទាំងឡាយខ�ុៗគានាសែើម ព្ីសធវើឲ្យ

ស�ើញភា្ខ�ុគានារវាងពបធានបទឬ

ស�ចក្្តពី្ ិតទាំងឡាយក្្ននុងព្រះគម្ពីរ។ជា

ឧទា�រែ៍ក្្ននុងម៉រូសាយ27:24,28អ្នក្

អាចគរូ�ចំណាំ្ ពីខាងសពកាមអវពីណែល

អាលរា៉ាបានសធវើសែើម ព្ីនាំមក្នរូវ

ការផ្ល�់ប្តដូររប�់សលាក្និងគរូ�

រងវង់ជុំវិញអវពីណែលព្រះអរាចា�់បាន

សធវើ។បនាទាប់មក្អ្នក្នរឹងអាចស�ើញ្ ពី

ភា្ខុ�គានារវាងស�តុការែ៍ទាំង្ពីរណត

មួយពក្ស�ក្ប៉ុសណាណរះ។អ្នក្អាចចង់

កំ្ែត់នរូវការគរូ�ចំណាំទាំងឡាយ

រប�់អ្នក្ណែលបង្ហាញនរូវអតថែន័យ

�ំខាន់មួយឬស�ចក្្តពី្ ន្យល់ណែល

�រស�រសៅក្ណន្ងណាមួយក្្ននុងព្រះគម្ពីរ

សែើម្ពីឲ្យការគរូ�ចំណាំទាំងសនារះនរឹង

រំឭក្អ្នក្្ ពីអតថែន័យរប�់វា។

ការសពបើវិធពីគ�ូចំណំា

ទាំងឡាយខុ�ៗគានា

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្ធាលប់បានផ្ល�់ប្តដូរតាមរយៈែង្វាយធួនសៅស្លអ្នក្បានណពបចិត្ត

ស�ើយ្យាយមរាល់ន ង្ៃសធវើតាមព្រះអង្គ�សង្ង្ររះណែរឬសទ?

ខ. សតើរានអវពីមួយណែលអ្នក្អាចសធវើឲ្យបានពបស�ើរជាងមុនសែើម្ពីមក្ឯព្រះអរាចា�់

ស�ើយអនុញ្ញាតឲ្យែង្វាយធួនផ្ល�់ប្តដូរជពីវិតរប�់អ្នក្ឬសទ?

ម៉ាូសាយ27:32–37

អាលរា៉ាជាករូននិងពួកបុពតាេ៉ារូស្យបានមធ្វើដុំមណើ�រាសមពញនដនដី

ស្�ភាពអុំមពើបាបទាុំងឡាយ�បស់ពួកមគម�ើយពពងងឹស្សោចពក

គៅខបនាទាប់ដ�លអ្នកៃឹងសិកសាក្ននុងេ៉ូសាយ27បគ្ហាញគោលកា�ណ៍ថា៖រែើ្្តី

សតបចិ្រ្្ ិ្រតរាកែ្នុ្សេមានាក់ត្រូវស្ររធវែើរាល់ការណ៍ទាំងអ្់សែលអាចរធវែើរៅ

រានរែើ្ ត្ីជួ្ជុលការខូចខា្រសែលរគរានរធវែើ។កា�សងគ�ើងវិញមាៃៃ័យថា

គ្វើអវបីដ�លគយើងអា្គ្វើគ�ើេ្បីដកតពេូវលទ្ធផលទាំងឡាយនៃជគពេើសអាពកក់�បស់

គយើងគ�ើយសាតា�គ�ើងវិញៃូវអវបីដ�លខូ្ខាតតាេ�យៈសកេ្មភាព�បស់គយើង។ជា

ឧទា��ណ៍គបើសិៃៃ�ណ្មានាក់រាៃលួ្�បស់េួយពបីអ្នកជិតខាងមានាក់កា�សងវិញ

ៃឹងមាៃ�ួេទាំងកា�ពបគល់�បស់ដ�លរាៃលួ្ �ល់មាចាស់គគវិញ។សូេ

អាៃេ៉ូសាយ27:32–37គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ាៃិងពួកបុពតាេ៉ូសាយរាៃ

គ្វើគ�ើេ្បីគោះពសាយអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់ពួកគគវិញ។

សូេកតព់តាទុកពបី�គបៀបដ�លេៃុស្សមានាក់អា្គ្វើគ�ើេ្បីគោះពសាយៃូវអំគពើរាប

ទាំងឡាយខាងគពកាេ៖

• កា�កុ�កឪពុកមាតាយ៖ 



• កា�ៃិយាយគ�ើេអំពបីៃ�ណ្មានាក់៖ 



• កា�លួ្្ េ្ងកិ្្ចកា�សាលា៖ 



គៅគពលអ្នកគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ផ្លាស់ប្តទូ�តាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃសូេ

ពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ដពប្ិត្តៃិងគ្វើកា�គោះពសាយសពមាប់អំគពើរាប

ទាំងឡាយ។
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6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ27ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី14៖ថ្ងៃទី3

ម៉រូសាយ28–29
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីកា�ដពប្ ិត្តគជឿ�បស់ពួកគគពួកបពុតាេ៉ូសាយរាៃមាៃបំណងពរាថានាជា

ខាលាំងគ�ើេ្បីផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អគៅកាៃ់ពួកសាសៃ៍គលេិៃ។គស្ត្េ៉ូសាយរាៃ

ោំពទកា�សគពេ្្ ិត្ត�បស់ពួកគគប៉ុដៃ្តកា�ណ៍គនាះរាៃគ្វើឲ្យពទង់ោមាៃអ្នកស្នងរាជ្យ

ៃិងអ្នកគេើលដ្ប្ជបីគេ្បី�ទាំងឡាយ។ពទង់រាៃពបគល់ឲ្យអាលមា៉ា(កូៃពបុស

�បស់អាលមា៉ា)ៃូវទៃំួលខុសពតូវគលើប្ជបីទាំងឡាយ។ជំៃួសឲ្យកា�ដតងតាំង

គស្ត្េួយអង្គគទៀតគនាះពទង់រាៃបគង្កើតពបព័ៃ្ធគៅពកេជាទពេង់្ ្មបីេួយនៃ

កា�ពគបព់គង។

ម៉ាូសាយ28:1–9

ពួកបពុតាទាុំងឡាយ�បស់េ៉ារូស្យរានបុំណងពបាថានាមដើេ្ីែ្សព្វែសាយដល់

ពួកស្សន៍មលេិន

គៅដក្�គស្ក្តបីដ្្ងៃបីេួយៗខាងគពកាេសូេបង់គលខនៃបំណងពរាថានា�បស់អ្នក

ក្ននុង្ ំណុ្ខាងគពកាេ។សូេគពបើ�គ្វាស់ខានាតពបីគលខ1�ល់គលខ10(គលខ1

បគ្ហាញថា«ោមាៃបំណងពរាថានា»ៃិងគលខ10បគ្ហាញពបី«បំណងពរាថានា�៏ខាលាំង

បំផុត»)។

-------ខ្នុំរានបំែងពបាថ្នាសសាមរះអ�់្ ពីចិត្តសែើម្ពីជួយមន�ុ្សែនទណ�វងរក្�ុ្មង្គលែ៏

អ�់ក្ល្ជានិច្ច។

-------ខ្នុំរាន្ នៈ្លរះបង់សែើម ព្ីជួយមនុ�្សែនទ។

-------ខ្នុំរានបំែងពបាថ្នាមួយសែើម្ពីណចក្ចាយែំែរឹងល្អែល់មន�ុ្សែនទ។

-------សបើ�ិនអ្នក្ជាយុវជនរានាក្់�រូមវាយតនម្បែំងពបាថ្នារប�់អ្នក្ក្្ននុងការបសពមើសប�ក្ក្ម្ម

ស្ញសរា៉ាង។(សបើ�ិនអ្នក្ជាយុវនារីរានាក់្អ្នក្ក្៏អាចសពជើ�សរើ�សែើម្ពីវាយតនម្បែំងពបាថ្នារប�់

អ្នក្ផងណែរ)។

សូេ�ំឭកេ៉ូសាយ27:8–10គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លអាលមា៉ាៃិងពួកបុពតា

េ៉ូសាយៃឹងបង់គលខក្ននុងគស្ក្តបីដ្្ងខាងគលើេុៃគពលកា�ដពប្ ិត្តគជឿ�បស់

ពួកគគ។

ឥ�ទូវសូេអាៃេ៉ូសាយ28:1–3គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លពួកបុពតាេ៉ូសាយ

រាៃផ្លាស់ប្តទូ�ក្ននុង្ ំណុ្ទាំងឡាយដ�លរាៃបគ្ហាញគៅខាងគលើ។គៅគពលអ្នក

អាៃសូេ្ ងចាំថាពាក្យវិោសសំគៅគលើកា�រាត់បង់ខាងវិញ្ញាណ។

សូេស�គស�្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណ�ួខាងគពកាេគៃះ៖

គតើពួកបុពតាេ៉ូសាយរាៃ្ ង់ដ្កចាយ�ំណឹងល្អ�ល់ៃ�ណ្? 

 



គ្ញេកពបីអវបីដ�លរាៃសិកសាក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃជាយូ�គ�ើយគនាះគតើពួកបុពតា

េ៉ូសាយអា្ពបឈេេុខៃឹងផលវិរាកឬគពោះថានាក់អវបីខ្ះគៅក្ននុងគបសកកេ្មេួយ

គៅកាៃ់ពួកសាសៃ៍គលេិៃគនាះ? 

 



សូេអាៃេ៉ូសាយ28:4គ�ើយពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងដ្្ងវាគ�ើងវិញ

ជាពាក្យសេ្តបីផ្ទាល់�បស់អ្នក។សេូកត់សមារល់ពបី�គបៀបដ�លកា�ដពប្ិត្តគជឿនៃ

ពួកបុពតាេ៉ូសាយមាៃឥទ្ធិពលគលើបំណងពរាថានា�បស់ពួកគគក្ននុងកា�ដ្កចាយ

�ំណឹងល្អ។ក្ននុងេ៉ូសាយ28:1–4គយើងគ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍ថា៖រៅរ្លការផ្លា្់

សតបចិ្រ្រជឿរប្់រយើងមានកានស់្រខាលាំងរនារះបំណងតរាថ្នារប្់រយើងរែើ្្តី

សចកចាយែំណចឹងល្អមានកានស់្ររកើនរ�ើងផងសែរ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះគោយដអលគ�ើ�ោល្ិៃ

គអក.អូកនៃកូ�៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់(អ្នកអា្្ ង់ស�គស�

វាគៅដគេពពះគេ្បី��បស់អ្នកដក្�ៃឹងេ៉ូសាយ28:1–

4)៖«កមាលាំងនៃបំណងពរាថានា�បស់គយើងគ�ើេ្បីដ្កចាយ

�ំណឹងល្អគឺជាកតាតាជំ�ុញេួយ�៏អសាចា�្យ្ ំគពាះកពេិតនៃ

កា�ផ្លាស់ដពប្ិត្តគជឿផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់គយើង»(«Sharing the 
Gospel,”Ensignដខវិ្ិ្កាឆ្នាំ2001ទំព័�7)។

ក្ននុងពបគយាគ�ំបូងនៃេ៉ូសាយ28:4សូេគូស្ ំណំ្ថាគតើពួកបុពតាេ៉ូសាយទទួល

�ងឥទ្ធិពលយា៉ាង�ូ្គេ្្ក្ននុងបំណងពរាថានា�បស់ពួកគគគ�ើេ្បីដ្កចាយ�ំណឹង

ល្អ។សូេកត់សមារល់ថាពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់មាៃតួនាទបី�៏សំខាៃ់ក្ននុង

កា�បគង្កើៃបំណងពរាថានា�បស់គយើងគ�ើេ្បីដ្កចាយ�ំណឹងល្អ។

1. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើបំែងពបាថ្នារប�់អ្នក្សែើម្ពីណចក្ចាយែំែរឹងល្អបានសក្ើនស�ើងតាមរសបៀបណា

សៅស្លអ្នក្បាន្ ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្?

ខ. សតើរានបទ្ិសសាធន៍អវពីខ្រះក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្ណែលបានែរឹក្នាំអ្នក្ឲ្យចង់ណចក្ចាយ

ែំែរឹងល្អជាមួយមនុ�្សែនទ?

គ. សបើ�ិនអ្នក្មិនរានអារម្មែ៍ថ្អ្នក្រានបំែងពបាថ្នាខាលំងសែើម្ពីណចក្ចាយែំែរឹង

ល្អសៅស្លសនរះសទសតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខរ្ះសែើម្ពី្ ពងរឹងបែំងពបាថ្នាសនារះ?(�រូម

អានអាលរា៉ា17:2–3)។
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2. �រូមព�នម៉អំ្ ពីយុវជន

រានាក្់ណែលជា�រាជិក្

សា�នាចពក្ប៉ុណន្តរានបំែងពបាថ្នា

តិចតួចឬក្៏គាមនបែំងបសពមើ

សប�ក្ក្ម្មស្ញសរា៉ាងសសារះ។សៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្�រូម�រស�រ�ំបុពតមួយសៅ

កាន់គាត់សដាយសលើក្ស�ើង្ ពីអវពីណែល

គាត់អាចសធវើសែើម ព្ីបសងកើនបែំងពបាថ្នា

ក្្ននុងការណចក្ចាយែំែរឹងល្អ។អ្នក្អាច

ចង់សរៀបរាប់អំ្ ពីអវពីណែលបានសធវើឲ្យ

ការផ្ល�់ណពបចិត្តសជឿរប�់អ្នក្ចសំោរះ

ែំែរឹងល្អនន

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្រានកាន់ណត�ី៊ជសពរៅ

ស�ើយឲ្យសយបល់្ ពី�ក្ម្មភា្ឬ

បទ្ិសសាធន៍ព�សែៀងគានានានា�ពរាប់

យុវជនរានាក្់សនរះ។�រូមចងចាំថ្សៅស្លអ្នក្�រស�រអំ្ ពីការផ្ល�់ណពបចិត្តសជឿកាន់ណត

អសាចារ្យសនារះវានរឹងែរឹក្នំាឲ្យរានបែំងពបាថ្នាកាន់ណតខាលំងសែើម ព្ីណចក្ចាយែំែរឹងល្អ

ជាមួយមនុ�្សែនទ។

គៅគពលអ្នកបៃ្តកា�សិកសា�បស់អ្នកអំពបីេ៉ូសាយ28សេូពសនេ៉ថាគតើអ្នកៃឹង

មាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាង�ូ្គេ្ត្គបើសិៃៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកពសលាញ់្ង់គៅ

�ស់គៅក្ននុង្ ំគណ្េេៃុស្សគឃ្�គៅដ�លស្អប់អ្នកទាំងឡាយដ�លេិៃ�ូ្ជា

ពួកគគគនាះ។សូេអាៃេូ៉សាយ28:5–9គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុដ�លេ៉ូសាយ

អៃុញ្ញាតឲ្យពួកបពុតា�បស់ពទង់បៃ្តគៅក្ននុងគបសកកេ្ម�៏គពោះថានាក់ដបបគៃះ។ក្ននុង

គេ្បី�អាលមា៉ាអ្នកៃឹងគ�ៀៃអំពបី«េៃុស្សជាគព ើ្ៃ[ដ�ល]ៃឹងគជឿ�ល់ពាក្យសេ្តបី

�បស់ពួកគគ»(េ៉ូសាយ28:7)—ជាពួកសាសៃ៍គលេិៃរាប់ពាៃ់នាក់ដ�លរាៃ

ផ្លាស់ដពប្ិត្តគជឿគោយសា�ដតកិ្្ចខិតខំទាំងឡាយនៃពួកបពុតាេ៉ូសាយ។

ម៉ាូសាយ28:10–20

េ៉ារូស្យបានបកនពបផ្ទាុំងននស្សន៍យ៉ាម�ឌម�ើយឲ្យបញជីទាុំងអស់នដល

មោកបាន�កសាដល់អាលរា៉ា

គស្ក្តបីដ�លគៅសល់អំពបីេូ៉សាយ28កតព់តាថាគស្ត្េ៉ូសាយមាៃពពះជៃ្ម

កាៃ់ដតចាស់គៅគ�ើយមាៃពពះទ័យថាពតវូគពជើសគ�ើសអ្នកដ្�កសាប្ជបីពិសិ�្ឋ

ទាំងឡាយបនាទាប់គទៀតពបីេុៃពទង់សុគត។សពមាប់កាលពបីពបី�ជំនាៃ់េុៃគស្ត្រាៃ

ពបគល់ផ្ទាំងទាំងឡាយ�ល់គស្ត្បនាទាប់គទៀត។ប៉ុដៃ្តគោយសា�ពួកបពុតានៃគស្ត្

េ៉ូសាយរាៃគ្ញបគពេើគបសកកេ្មគនាះពទង់ោមាៃបពុតាណ្ដ�លពតូវពគងរាជ្យបៃ្ត

គ�ើយ�ូគ្្នះក៏ោមាៃអ្នកដ្�កសាប្ជបីទាំងឡាយផងដ��។ប្ជបីទាំងគៃះ�ួេមាៃទាំង

ផ្ទាំងនៃសាសៃ៍យា៉ាគ��ដ�លេ៉ូសាយរាៃបកដពបគោយអំណ្្នៃពពះ(សូេ

គេើលេ៉ូសាយ28:11–19)។

សៅស្លអ្នក្អនុវត្តសគាលការែ៍

ែំែរឹងល្អមួយចំសោរះសាថានភា្

សាមញ្ញាមួយក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្អ្នក្អាច

វិភាគសគាលការែ៍សនារះបានកាន់ណត

ពបស�ើរស�ើងស�ើយកាន់ណតង្យព�ួល

សារល់្ ពីទំនាក្់ទំនងរប�់វាក្្ននុងជពីវិត

រប�់អ្នក្។សៅស្លអ្នក្ខិតខំស្្ើយតប

សដាយសសាមរះពតង់ចំសោរះក្រែពី�ិក្សា

មួយសនារះែំសែើរការ�ិក្សារប�់អ្នក្

នរឹងកានណ់តរានពប�ិទ្ភា្ខាលំងស�ើង

ណែរ។

ការអនុវតតន៍សគាលការណ៍ែំណឹង

ល្ទាំងឡាយកនេចងករណពី�ិកសា

គបើសិៃអ្នកពតវូគពជើសគ�ើសៃ�ណ្មានាក់ឲ្យដ្�កសាប្ជបីពិសិ�្ឋទាំងឡាយគតើអ្នកៃឹង

្ង់រាៃេៃុស្សដ�លមាៃ្ �ិតលកខេណៈដបបណ្? 



សូេពិពណ៌នាថាគតើអ្នកៃឹងមាៃអា�េ្មណ៍ដបបណ្គបើសិៃអ្នកណ្មានាក់

គពជើសគ�ើសអ្នកឲ្យដ្�កសាផ្ទាំងទាំងឡាយ។ 



សូេអាៃេ៉ូសាយ28:20គ�ើយ�កគេើលគ្មាះនៃេៃុស្សដ�លេ៉ូសាយរាៃ

គពជើសគ�ើសឲ្យដ្�កសាផ្ទាំងទាំងឡាយ។

3. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវអវពី

ណែលការ�សពមចរប�់ស�្តចម៉រូសាយបសពងៀនអ្នក្អំ្ពីការផ្ល�់ប្តដូរែួងចិត្តរប�់

អាលរា៉ា។(សែើម្ពីស្្ើយ�ំែួរសនរះអ្នក្អាចពតរូវការរំឭក្�ក្ម្មភា្្ ពីមុនរប�់អាលរា៉ា

ណែលបានក្ត់ពតាក្្ននុងម៉រូសាយ27)។ស�ើយក្៏្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណែលស�ចក្្តពីទកុ្ចិត្តរប�់

ម៉រូសាយសលើអាលរា៉ាអាចផ្តល់ស�ចក្្តពី�ង្ឃរឹមែល់អ្នក្ទាំងឡាយណែលណពបចិត្ត។

ម៉ាូសាយ29

ពបជារាពស្�បស់េ៉ារូស្យបានមពជើសម�ើសពបព័ន្ធមៅពកេេួយជា�ពេង់្ ្ីនន

កា�ពគប់ពគង

�ូ្ដ�លមាៃកត់ពតាក្ននុងេ៉ូសាយ29គស្ត្េ៉ូសាយរាៃោក់គស្នើថា

កា�ពគប់ពគងគលើសាសៃ៍ៃបីន�វៃឹងដលងមាៃពគប់ពគងគោយគស្ត្គទៀតគ�ើយប៉ុដៃ្ត

ពគប់ពគងគោយពបព័ៃ្ធគៅពកេវិញ។សូេអាៃគ�ើយគពបៀបគ្ៀបេ៉ូសាយ23:7–8

ៃិងេ៉ូសាយ29:13,16–18។គយាងគៅតាេបទគេ្បី�ទាំងគៃះគតើរាជា្ិគតយ្យ

(ដ�លពគប់ពគងគោយគស្ត្ឬមាចាស់ក្សពតបី)គៅគពកាេកាលៈគទសៈឬសាថាៃភាព

ដបបណ្ដ�លជាទពេង់ពគប់ពគងល្អ?គតើគ�តុអវបីេ៉ូសាយទូនាមាៃ�ល់ពួកសាសៃ៍

ៃបីន�វទាស់ៃឹងកា�បៃ្តឲ្យមាៃរាជា្ិបគតយ្យ?

សូេអាៃេ៉ូសាយ29:11,25គ�ើយគូស�ងវង់ជុំវិញ្ គេ្ើយតគៅគៃះដ�លបគ្ហាញ

ពបីអវបីដ�លេ៉ូសាយរាៃមាៃបៃ្ទូលអំពបី�គបៀបដ�លពួកគៅពកេពតូវជំៃំុជពេះ

ពបជាជៃ៖(ក)គោយគស្ក្តបីគេតាតាក�ុណ្នពកដលង(ខ)ពសបគៅតាេ្ បាប់

ទាំងឡាយ(គ)ពសបតាេពពះប ្្ញត្តិទាំងឡាយនៃពពះ(�)គោយភាព

តឹង�ុឹង។

សូេអាៃេ៉ូសាយ29:26,30,33–34,37–38គ�ើយ�កគេើលតួនាទបី�បស់ពបជាជៃក្ននុង

ទពេង់្ ្មបីនៃកា�ពគប់ពគងដ�លគស្ត្េ៉ូសាយរាៃោក់គស្នើ។
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4. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ ពី

មរូលស�តុណែលអ្នក្សជឿថ្វា�ំខាន់�ពរាប់ពបជាជនពគប់គានាននពបសទ�មួយ

សែើម ព្ី«ផ្នុក្ចំណែក្រប�់ខ្លួន»ក្្ននុងការបសពមើពបសទ�រប�់ខ្លួន(ម៉រូសាយ29:34)។

អាលមា៉ាពតូវរាៃដតងតាំងជាគេគៅពកេទបីេួយគ�ើយគលាករាៃបំគពញតួនាទបី

�បស់គលាកក្ននុងគស្ក្តបីសុ្ �ិត(សូេគេើលេ៉ូសាយ29:41–43)។

សូេស�គស�ជាពាក្យសេ្តបីអ្នកផ្ទាល់ៃូវគោលកា�ណ៍េួយដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃពបី

េ៉ូសាយ29: 



គោលកា�ណ៍េួយដ�លជំពូកគៃះបគពងៀៃគឺថា៖្នុ្សេមានាក់ៗមានកា្រ្វែកិច្ច

្ួយរែើ្្តីរកសាចបាប់និង្ួកអ្កែចឹកនាំ្ ុចរិ្រ។

5. �រូម�រស�រក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្នរូវវិធពី

មួយណែលអ្នក្អាចគាំពទចបាប់និង្ួក្អ្នក្ែរឹក្នំា�ុចរិតទាំងឡាយក្្ននុង

ពបសទ�រប�់អ្នក្។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាេ៉ារូស្យ28–29ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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បសចកី្្ដេនាំមក្កាេ់គម្ីរ

អាលរា៉ា
សេតុអវៃពី�ិកសាគម្ពីរសនរះ?
តាមរយៈការ�ិក្សាគម្ពីរអាលរា៉ាសនារះអ្នក្នរឹងសរៀនអំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្និងភា្ចាំបាច់

ននែង្វាយធួននិងការរ�់ស�ើងវិញរប�់ពទង់សៅក្្ននុងណផនការនន�ុ្មង្គលរប�់

ព្រះវរបិតា�ួគ៌។អ្នក្នរឹងសរៀនផងណែរអំ្ ពីព្រះសចសាតាននព្រះបន្ដូលរប�់ព្រះក្្ននុង

ការយក្ឈ្នរះសលើឧបាយក្លណផ្នក្�ង្ឃសគាលលិទ្ិណក្្ងកាលយអំស ើ្បាបការ�្អប់និង

ការក្្ត់សា�នាខែៈណែលព្រះបន្ដូលទាំងសនារះែរឹក្នាំបុគ្គលរានាក្់ៗឲ្យទទួលបាននរូវ

ការផ្ល�់ប្ដដូរយ៉ាងធំសៅក្្ននុងែួងចិត្តស�ើយសក្ើតម្ដងសទៀត។អ្នក្នរឹងពតរូវបានសាអាងស�ើង

ស្លអ្នក្អានអំ្ ពីក្ិច្ចពបរឹងណពបងណផ្នក្ផ្ស្វផសាយសា�នារប�់បពុតាទាំងឡាយននម៉រូសាយ

និងការណពបចិត្តសជឿនិងភា្សសាមរះពតង់រប�់ពបជាជនអាំម៉រូនឬពបជាជនអាន់នត-នពីន�វ-

លពីន�ណែលសក្ើតសពកាយ្ ពីសនារះមក្។ជាងសនារះសៅសទៀតស្លអ្នក្�ិក្សាក្្ននុងជំ្ រូក្

ទាំងឡាយណែលសរៀបរា៉ប់អំ្ពីចមបាំងក្្ននុងចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនិងសា�ន៍សលមិន

សនារះអ្នក្អាចសរៀន្ ពីសគាលការែ៍ទាំងឡាយណែលនរឹងែរឹក្នាំអ្នក្ក្្ននុងពគាពចបរូក្ពចបល់

ទាំងឡាយណែលអ្នក្រ�់សៅស�ើយនិងជួយអ្នក្រានជ័យជំនរះក្្ននុង�ង្ង្រមផ្ទាល់ខ្លួនរប�់

អ្នក្ក្្ននុងការទប់ទល់នរឹងរារ�ពតរូវ។

សតើនរណាបាន�រស�រគម្ពីរសនរះ?
មរមនបានចងពក្ងនិង�សងខេបបញ្ពីពបវត្តិទាំងឡាយសចញ្ពីផ្ទាំងធំនននពីន�វសែើម្ពី

បសងកើតជាគម្ពីរអាលរា៉ា។គម្ពីរសនរះពតរូវបានដាក់្ស្មរះថ្អាលរា៉ាណែលជាក្រូនពបុ�

រប�់អាលរា៉ាស�ើយជាញរឹក្ញាប់ពតរូវបានសៅថ្អាលរា៉ាជាក្រូន។ក្្ននុងស្លសនារះ

ស�្ដចម៉រូសាយបសងកើតរាជនន្ ួក្សៅពក្មទាំងឡាយសៅក្្ននុងចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ

អាលរា៉ាបានកាលយជាសមសៅពក្មទពីមួយស�ើយក្៏បានសធវើជា�ង្ឃជាន់ខ្�់ពគបព់គង

សលើសា�នាចពក្បនាទាប់្ ពីឪ្ុក្សលាក្ផងណែរ(�រូមសមើលម៉រូសាយ29:42)។សៅ

ទពីបំផុតសលាក្បានលាចាក្្ ពីតំណែងរប�់សលាក្ជាសមសៅពក្មសែើម ព្ីឧទ្ិ�ខ្លួនសលាក្

«ទាំងព�ុងសៅសលើតំណែងនន�ង្ឃជាន់ខ្�់»និង«ពបកា�ពបាប់ព្រះបន្ដូលននព្រះ

ែល់ពបជាជន»ទរូទាំងណែនែពីទាំងអ�់រប�់សា�ន៍នពីន�វ(អាលរា៉ា4:20;5:1)។

មរមនបានសពបើបញ្ពីពបវត្តិទាំងឡាយននការបសពមើរប�់អាលរា៉ា(អាលរា៉ា1–44)និង

ការ�រស�រននក្រូនពបុ�រប�់សលាក្គឺស�សលមិន(អាលរា៉ា45–62)និង�៊ិប�នុន

(អាលរា៉ា63)សែើម្ពីចងពក្ងគម្ពីរអាលរា៉ា។

សតើសៅស្លណាសេើយសៅកដនលែងណាដែលគម្ពីរសនរះពតវូបាន

�រស�រសឡើង?
បញ្ពីពបវត្តិសែើមណែលពតរូវបានយក្មក្សពបើពបា�់ជាពប្្�ពរាប់គម្ពីរអាលរា៉ាទំនងជា

ពតរូវបាន�រស�ររវាងឆ្នាំ91ម.គ.�.និងឆ្នាំ52ម.គ.�.។មរមនបាន�សងខេបបញ្ពីពបវត្តិ

ទាំងសនារះសៅចសនាលរះឆ្នាំ45គ.�.និង385គ.�.។មរមន្ ុំបានក្តព់តា្ ពីទពីក្ណន្ងណែល

សលាក្សៅសនារះសទស្លសលាក្សធវើការ�សងខេបសនរះ។

បមបរៀេទី14៖ថ្ងៃទី4

អាលរា៉ា1–4
បសចក្្ីបផ្ើម

េិៃយូ�ប៉ុនាមាៃបនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃកាលាយជាគេគៅពកេគនាះមាៃបុ�សមានាក់

គ្មាះៃបី�ូ�រាៃចាប់គផ្ើេបគពងៀៃគោលលិទ្ធិដកង្កាលាយគ�ើយរាៃនាំឲ្យមាៃៃូវ

ឧរាយកលដផ្នកសង្គៅក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។បុ�សគនាះរាៃសមាលាប់

បុ�សសុ្�ិតមានាក់គ�ើយពតវូរាៃពបហា�ជបីវិតគោយសា�អំគពើឃ្តកេ្ម�បស់ោត់។

ប៉ុនាមាៃឆ្នាំគពកាយេកអាំលបីនសរាៃពយាយាេគ្វើជាគស្្ពគប់ពគងគលើសាសៃ៍ៃបីន�វ

ដតពុំរាៃគជាគជ័យគ�ើយ។គពលពបជាជៃគរាះគឆ្នាតប�ិគស្ោត់ពបីកា�គ្វើជា

គស្្ោត់រាៃពបេូលផ្នុំពួកអ្នកោំពទោត់—ដ�លគៅថាពួកសាសៃ៍អាំលបីនស—

គ�ើេ្បីគៅគ្វើស្គ្រេទាស់ៃឹងពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។សាសៃ៍ៃបីន�វរាៃទទួលជ័យ

ជំៃះប៉ុដៃ្តពបជាជៃរាប់ពាៃ់េុឺៃនាក់រាៃសាលាប់។គោយមាៃអា�េ្មណ៍បនាទាបខ្លួៃ

គោយសា�ស្គ្រេគនាះពួកសាសៃ៍ៃបីន�វជាគព្ើៃរាៃ្ងចាំៃូវកាតពវកិ្្ច

�បស់ពួកគគគ�ើយពបជាជៃរាប់ពាៃ់នាក់រាៃ្ ូល�ួេក្ននុងសាសនា្ពក។គទាះ

ជាយា៉ាងណ្ក្ននុងេួយឆ្នាំប៉គុណ្ណាះសមាជិកជាគព្ើៃនៃសាសនា្ពករាៃដពបជា

មាៃអំណួតគ�ើយរាៃគបៀតគបៀៃ�ល់អ្នក�នទគទៀត។អាលមា៉ារាៃសគពេ្្ ិត្ត

លះបង់តួនាទបី�បស់គលាកជាគេគៅពកេគ�ើយគផ្ដាតគៅគលើកា�ដ្្ងទបីបនាទាល់អំពបី

�ំណឹងល្អ�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្។

អាលរា៉ា1

សរាជិកស្សោចពកចមពេើនម�ើង្្វីមបើរានកា��ីករាលោលនរូវឧបាយកល

នែ្កសង្និងកា�មបៀតមបៀនក៏មោយ

ជួៃកាលេៃុស្សពយាយាេ�កពបជាពបិយភាព។សូេយកគពលេួយពសបក់គិតអំពបី

គពោះថានាក់ដ�លអា្គកើតគ�ើងក្ននុងកា�មាៃបំណងដបបគៃះ។គតើមាៃអវបីគកើតគ�ើង

ពបសិៃគបើអ្នកខវល់ខាវាយអំពបីអវបីដ�លេិត្តអ្នកគិតអំពបីអ្នកជាងអវបីដ�លពពះគិតអំពបីអ្នក

គនាះ?

�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា1មាៃបុ�សមានាក់គ្មាះៃបី�ូ�រាៃកាលាយជា

មាៃពបជាពបិយភាពជាខាលាំងក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃេួយ្ ំៃួៃ។សូេអាៃអាលមា៉ា
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1:2–6គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លៃបី�ូ�រាៃបគពងៀៃៃិងថាគតើពបជាជៃតបវិញ

យា៉ាងណ្្ ំគពាះកា�បគពងៀៃគនាះ។

ពិៃិត្យគេើលគៅបនាទាត់�ំបូងៗនៃអាលមា៉ា1:12�កគេើលពាក្យដ�លអាលមា៉ារាៃគពបើ

គ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីអវបីដ�លៃបី�ូ�រាៃដណនាំ�ល់សាសៃ៍ៃបីន�វ។បនាទាប់េកសូេ

គេើលគៅគលខគយាង12ក។សូេអាៃៃបីន�វទបី226:29ជាខគយាងទបីេួយដ�ល

រាយគៅក្ននុងគលខគយាងគ�ើយសូេ�កគេើលពបីអវបីដ�លពួកអ្នកពបពពឹត្តឧរាយកល

ដផ្នកសង្ទាំងគនាះគ្វើៃិងអវបីដ�លពួកគគេិៃគ្វើ។

ឧរាយកលដផ្នកសង្គឺគៅគពល

ដ�លពបជាជៃផ្សពវផសាយ«លទ្ធិ

ដកង្កាលាយ...គ�ើេ្បី្ ង់រាៃពទព្យ

សេ្ត្តិៃិងយសសក្ិ»ៃិង«តាំង

ខ្លួៃគ�ើងជាពៃ្ឺ�ល់េៃុស្សគលាក»

(អាលមា៉ា1:16;ៃបីន�វទបី226:29)។

ពួកគគេិៃ្ ង់សាថាបនាៃគ��បស់ពពះ

គោយកា�ផ្សពវផសាយគនាះគទ។ដត

ពួកគគ្ ង់ទទួលរាៃផល្ ំគណញ

(�ូ្ជាពទព្យសេ្ត្តិផលពបគយាជៃ៍

ខាងសង្គេឬអណំ្្គលើអ្នក�នទ

គទៀត)ៃិងកា�ស�គសើ�ពបីេៃុស្ស

គផ្សងគទៀត។ពួកគគ្ ង់គផ្ដាតកា�ចាប់

អា�េ្មណ៍គលើខ្លួៃពួកគគផ្ទាល់េិៃដេៃ

គលើពពះៃិង�ំណឹងល្អ�បស់ពទង់

គនាះគទ។ឧរាយកលដផ្នកសង្គឺជាអំគពើរាប�៏្ ងៃៃ់្ងៃ�េួយគៅក្ននុងពពះគៃពតពពះ

�ូ្ដ�លអាលមា៉ារាៃបញ្ជាក់យា៉ាង្ បាស់គពលដ�លគលាករាៃពរាប់ៃបី�ូ�ថា

«គបើយកឧរាយកលដផ្នកសង្េកគពបើគៅក្ននុង្ ំគណ្េពួកពបជាជៃគៃះកា�ណ៍

គនាះៃឹងបញ្ជាក់ៃូវកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញ�បស់គគទាំងពសុងគ�ើយ»(អាលមា៉ា1:12)។

កាលដ�លៃបី�ូ�រាៃពយាយាេគ�ើេ្បី«�ឹកនាំេៃុស្សនៃសាសនា្ពកឲ្យវគងវងផ្ទូវ»

គនាះមាៃប�ុសសុ្�ិតមានាក់គ្មាះគគឌាៃ«រាៃតទល់ៃឹងោត់គោយពពមាៃ

ោស់គតឿៃោត់គោយពពះបៃ្ទូលទាំងឡាយនៃពពះ»(អាលមា៉ា1:7)។ជាកា�តប

វិញៃបី�ូ�រាៃ�កោវោត់គ�ើយរាៃសមាលាប់គគឌាៃ។ៃបី�ូ�រាៃទទួលកា�កាត់ក្បី

្ំគពាះបទឧពកិ�្ឋ�បស់ោត់គ�ើយពតូវរាៃគគពបហា�ជបីវិត។សូេអាៃអាលមា៉ា

1:16គ�ើេ្បី�កគេើលថាគតើកា�សាលាប់�បស់ៃបី�ូ�រាៃប្្ចប់ឧរាយកលដផ្នកសង្ក្ននុង

្ំគណ្េពួកសាសៃ៍ៃបីន�វឬយា៉ាងណ្។

សូេអាៃអាលមា៉ា1:26–27គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបទាំងឡាយដ�លពួកសង្

សាសៃ៍ៃបីន�វ�បស់ពពះរាៃគ្វើគផ្សងពបីៃបី�ូ�ៃិងអ្នក�នទគទៀតដ�លអៃុវត្តៃូវ

ឧរាយកលដផ្នកសង្។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

រសបៀបណែល្ ួក្�ង្ឃនពីន�វបានសធវើ។សតើទសងវើរប�់្ ួក្�ង្ឃនពីន�វខុ�គានា្ ពី

ទសងវើរប�់្ ួក្អ្នក្ណែលអនុវត្តឧបាយក្លណផ្នក្�ង្ឃយ៉ាងណា?

ខណៈដ�លឧរាយកលដផ្នកសង្�ីករាលោលពាសគពញដ�ៃ�បីគនាះមាៃ

ពបជាជៃជាគព្ើៃរាៃចាប់គផ្ើេគបៀតគបៀៃ�ល់សមាជិក�៏គសាមាះពតង់នៃ

សាសនា្ពក។គ�ើេ្បីគ�ៀប្ំក្ននុងកា�សិកសាអវបីដ�លគៅសល់ក្ននុងអាលមា៉ា1សូេ

ពិចា�ណ្ថាគតើអ្នករាៃគ�ើញេៃុស្សគផ្សងគទៀតលគលង្ំអកឬគបៀតគបៀៃ�ល់

ពួកអ្នកដ�ល�កសាបទប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពពះគោយ�គបៀបណ្។

សូេអាៃអាលមា៉ា1:19–20គ�ើយ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លពបជាជៃេួយ្ ំៃួៃ

រាៃគបៀតគបៀៃ�ល់សមាជិកនៃសាសនា្ពក។អាលមា៉ា1:21–31កត់ពតាៃូវ�គបៀប

ដ�លសមាជិកសាសនា្ពកតបតវិញ្ ំគពាះកា�គបៀតគបៀៃ។សូេអាៃវគ្គបទគេ្បី�

ខាងគពកាេគៃះគ�ើយបំគពញតារាង។

សលខសយងសៅខាងសពកាមននទំ្័រ

នពីមួយៗក្្ននុងព្រះគម្ពីររួមរាននរូវខសយង

ទាំងឡាយសៅកាន់បទគម្ពីរសផ្សងសទៀត

ណែលអាចផ្ដល់នរូវការយល់ែរឹងបណនថែម

សទៀតស្លអ្នក្�ិក្សា។�រូមសធវើឲ្យវាជា

ការអនុវត្តជាសទៀងទាត់មួយក្្ននុងការអាន

ខសយងចសំោរះបទគម្ពីរទាំងឡាយណែល

អ្នក្ក្ំ្ុង�ិក្សា។អ្នក្អាចនរឹងចង់គរូ�

ចំណាំខសយងសៅក្្ននុងសលខសយងរប�់

អ្នក្សែើម ព្ីជួយអ្នក្យល់កានណ់តចបា�់្ ពី

បទគម្ពីរ។

ការសពបើខសយាង

អាលរា៉ា1:21–24 អាលរា៉ា1:25,27–31

សតើ�រាជិក្មួយចំនួនបានរាន

ពបតិក្ម្មតបយ៉ាងណាណែរចំសោរះការ

សបៀតសបៀន? 



សតើ�រាជិក្សា�នាចពក្សផ្សងសទៀត

បានរ�់សៅសដាយរសបៀបណា្វពីសបើរាន

ការសបៀតសបៀនក្៏សដាយសនារះ? 



សតើអវពីជាលទ្ផលននទសងវើរប�់្ ួក្សគ?



សតើ្ ួក្សគបានទទួល្ រជ័យអវពីខរ្ះ? 



សូេស�ស�គោលកា�ណ៍េួយដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃពបីកា�សិកសាតារាងគៃះ៖ 



គោលកា�ណ៍េួយក្ននុង្ ំគណ្េគោលកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លអ្នកអា្�កគ�ើញ

គឺ៖រ្លរយើងរ្់រៅតា្ែំណចឹងល្អរនារះរយើងអាចមានភា្្ុខសាន្រៅក្ទុង

ជតីវិ្ររយើង្ូ្្តីរបើរយើងត្រូវរានរបៀ្ររបៀនក្តី។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់

ថ្សតើការយល់អំ្ ពីសគាលការែ៍ែំែរឹងល្អខាងសលើអាចជួយអ្នក្យ៉ាងណាណែរ

ស្លពបឈមនរឹងការសបៀតសបៀនឬ�រាពធណែលមិនឲ្យអ្នក្សគារ្តាមបទបញ្ញត្តិ

ទាំងឡាយសនារះ។បនាទាប់មក្�រូមស្្ើយ�ំែួរមួយក្្ននុងចសំណាម�ំែួរទាំងឡាយ

ខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើស្លណាណែលអ្នក្បានរក្សាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយសទារះសបើរានការសបៀតសបៀនឬ

�រាពធមិនឲ្យសគារ្ស�ើយសតើ្ រជ័យអវពីខរ្ះណែលអ្នក្បានទទួល?

ខ. សតើអ្នក្នរឹងរានពបតិក្ម្មតបចំសោរះបចាចាមពិតរប�់អ្នក្យ៉ាងណាណែរ?

អាលរា៉ា2

ពួកស្សន៍អាុំលនីសនិងពួកស្សន៍មលេិនចរូល�ួេគ្នាមធ្វើចេបាុំងទាស់នឹង

ពួកស្សន៍ននី�្វ

អាលមា៉ា2ពរាប់អំពបីកា�សាកល្ងដ្េគទៀត្ ំគពាះពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។សូេអាៃ

កបាលជំពូកគ�ើេ្បី�កគេើលពបី�គបៀបដ�លប�ុសមានាក់គ្មាះអាំលបីនសៃិងអ្នកតាេ

ោត់ពបឆំ្ងៃឹងពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។អាំលបីនស្ ង់កាលាយជាគស្្ពគប់ពគងគលើពួក

សាសៃ៍ៃបីន�វប៉ុដៃ្តពតវូពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគរាះគឆ្នាតគ�ើយគពជើសគ�ើសប�ិគស្

ោត់ៃិងបៃ្តជាេួយៃឹងពបព័ៃ្ធគៅពកេ�បស់ពួកគគ។ពួកអ្នកតាេអាំលបីនសរាៃ

ពបេូលផ្នុំោនាគ�ើយរាៃតាំងោត់គ�ើងជាគស្្�បស់ពួកគគ។អាំលបីនសរាៃបញ្ជា

ឲ្យអ្នកតាេោត់គៅគ្វើស្គ្រេជាេួយពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគ�ើយេិៃយ�ូប៉ុនាមាៃ

បនាទាប់ពបីគនាះពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃ្ ូល�ួេៃឹងពួកសាសៃ៍អាំលបីនសក្ននុងកា�គ្វើ

្េបាំងៃឹងពួកសាសៃ៍ៃបីន�វដ��។

គោយសា�ដតពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគសាមាះពតង់្ ំគពាះពពះអមាចាស់គនាះពពះអមាចាស់

រាៃជួយពួកគគក្ននុង្ េបាំង�បស់ពួកគគជាេួយៃឹងពួកសាសៃ៍អាំលបីនលៃិងពួក

សាសៃ៍គលេិៃ។សូេអាៃអាលមា៉ា2:18,28–31,36គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យ

្ធ្មើនកម្លាំងៃិងទទួលកម្លាំងរាល់គពលអ្នកគ�ើញវា។�កគេើលពបី�គបៀបដ�ល

ពពះអមាចាស់រាៃ្ គពេើៃកមាលាំង�ល់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីពគាមួយណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់បានចសពមើនក្រាលំងអ្នក្

កាលណែលអ្នក្បាន្ យាយមសធវើអវពីណែលពតរឹមពតរូវ។
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អាលរា៉ា3

ពួកស្សន៍អាុំលនីសបានបុំនបកខលែលួនពួកមគមចញពីពពរះ

សូេគិតអំពបីសា�លិខិតទាំងឡាយដ�លេៃុស្សេួយ្ ំៃួៃអា្ពយាយាេពរាប់អំពបី

ខ្លួៃគគតាេ�យៈជគពេើស�បស់ពួកគគក្ននុងកា�គស្ៀកពាក់េ៉ូតសក់ពកវិលៃិងគពគឿង

អលគ្កា�គផ្សងៗគទៀតសានាេសាក់ៃិងកា�ចាក់ទំលុះរាងកាយជាគ�ើេ។

សូេអាៃអាលមា៉ា3:4គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍អាំលបីនសរាៃ

ផ្លាស់ប្ទូ��ូបរាងខាងគព្�បស់ពួកគគ។

គតើពួកសាសៃ៍អាំលបីនស«ដញកគ្ញពបី»សាសៃ៍ណ្? 



គតើពួកគគ្ ង់�ូ្សាសៃ៍ណ្ជាង? 



កា�ផ្លាស់ប្ទូ��ូបរាងខាងគព្�បស់ពួកសាសៃ៍អាំលបីនសគឺជាកា�បគ្ហាញេួយពបី

កា�បះគរា��បស់ពួកគគ។�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា3េ�េៃរាៃ�ំឭក

គយើងអំពបីបណ្តាសាៃិងគំៃូសដ�លរាៃមាៃ្ ំគពាះពួកសាសៃ៍គលេិៃជាគព ើ្ៃ

�យឆ្នាំេុៃេកគោយសា�ដតកា�បះគរា��បស់ពួកគគទាស់ៃឹងពពះ(សូេគេើល

អាលមា៉ា3:6–10;សូេគេើលផងដ��ៃបីន�វទបី25:20–24)។ពួកសាសៃ៍អាំលបីនស

រាៃគូសពណ៌គៅគលើថាងាសពួកគគគោយស្ម័ពគ្ិត្តប៉ដុៃ្តគៃំូសទាំងគៃះគឺមាៃ

គោលបំណង�ូ្ោនាគៅៃឹងគំៃូសដ�លពពះអមាចាស់រាៃោក់គលើពួកសាសៃ៍

គលេិៃដ��។

សូេគូស្ ំណ្ំឃ្លាគៅក្ននុងអាលមា៉ា3:18ដ�លពិពណ៌នាអំពបីអាកប្កិ�ិយា�បស់

ពួកសាសៃ៍អាំលបីនស្ ំគពាះពពះ។គូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងអាលមា៉ា3:19ផងដ��ៃូវ

អវបីដ�លពួកសាសៃ៍អាំលបីនសរាៃនាំឲ្យគកើតគ�ើងេកគលើពួកគគគោយសា�ដត

កា�បះគរា��បស់ពួកគគ។

គតើអ្នករាៃគ�ៀៃអវបីពបីអាលមា៉ា3:18–19អំពបីពួកអ្នកដ�លពតវូបណ្តាសា�បស់

ពពះអមាចាស់?(ពួកអ្នកដ�លរាៃបះគរា�គ្ញេុខេកទាស់ៃឹងពពះនាំេកៃូវ

បណ្តាសា�ល់ខ្លួៃពួកគគផ្ទាល់)។វាសំខាៃ់ក្ននុងកា�យល់ថាបណ្តាសាគឺជា

សាថាៃភាពនៃកា�ដ�លពតូវរាៃ«កាត់គ្ញពបីវត្តមាៃនៃពពះអមាចាស់»(ៃបីន�វទបី2

5:20)។តាេ�យៈទគងវើ�បស់ពួកគគគនាះពួកសាសៃ៍អាំលបីនសរាៃបដំបកខ្លួៃពួកគគ

គ្ញពបីពពះ។

គ្ញពបីគ�ំូ�បស់ពួកសាសៃ៍អាំលបីនសគយើងគ�ៀៃថាវាជាជគពេើស�បស់គយើងក្ននុង

កា�បំដបកខ្លួៃគយើងគ្ញពបីពពះ។ពួកអ្នកដ�ល«បះគរា�គ្ញេុខទាស់ៃឹងពពះ»

(អាលមា៉ា3:18)គឺរាៃកាត់ខ្លួៃគគផ្ទាល់គ្ញពបីពពះឬៃិយាយេយា៉ាងគទៀតថានាំ

េកៃូវបណ្តាសាេកគលើខ្លួៃគគផ្ទាល់។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖ផ្នុយ្ ពី្ ួក្សា�ន៍អាំលពីន�សតើអវពីណែលអ្នក្អាចសធវើសៅក្្ននុង

ជពីវិតអ្នក្ឥ�ដូវសនរះសែើម្ពីពបាក្ែថ្អ្នក្្ ិតជាមិនបានកាត់ខ្លួនឯងសចញ្ ពីព្រះ?

អាលមា៉ា3:20–25ពរាប់ពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃយកឈ្នះគលើពួក

សាសៃ៍គលេិៃគៅក្ននុងស្គ្រេេួយគផ្សងគទៀតប៉ុដៃ្តេៃុស្សជាគព ើ្ៃពបីសាសៃ៍

ទាំងពបី�ពតូវរាៃសមាលាប់។សេូអាៃអាលមា៉ា3:26–27�កគេើលគេគ�ៀៃ្ េ្ងដ�ល

េ�េៃ្ ង់ឲ្យគយើងគ�ៀៃគ្ញពបី�ំគណើ�គ�ឿង�បស់ពួកសាសៃ៍អាំលបីនសៃិងស្គ្រេ

ទាំងឡាយ�វាងពួកសាសៃ៍ៃបីន�វៃិងពួកសាសៃ៍គលេិៃ។

សូេបំគពញគោលកា�ណ៍តគៅគៃះគៅតាេអវបីដ�លអ្នកអាៃគៅក្ននុងអាលមា៉ា

3:26–27៖រយើង្រ្រួលរាន្ ុភ្ង្គលឬ្រុក្ខរវ្រនាអាត្័យរៅរលើ 



សូេគិតេួយពសបក់អំពបីៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកគពជើសគ�ើសគ្វើតាេគៅក្ននុងជបីវិត

អ្នក។សូេស្ជឹងគិតពបីសំណួ�ទាំងឡាយតគៅគៃះ៖គតើ�គ្វាៃ់ឬន្្ឈ្នលួល�គបៀប

ណ្ដ�លសាតាំងផ្ល់�ល់ពួកអ្នកដ�លគ�ើ�តាេវា?(ជាទូគៅ�គ្វាៃ់ទាំងគនាះ

ទាក់ទាញ្ ិត្តណ្ស់ពបី�ំបូងប៉ុដៃ្តគៅទបីបំផុតវាៃឹងនាំគៅកាៃ់អពេង្គលៃិង

កា�គញៀៃ)។ផ្នុយគៅវិញគតើន្្ឈ្នលួលអវបីដ�លអ្នករាៃទទួលពបីពពះអមាចាស់ក្ននុង

កា�គពជើសគ�ើសគ�ើ�តាេពទង់?

5. �រូម�រ�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពី

ស្លមួយណែលការសធវើតាមព្រះអរាចា�់បាននាំ�ុ្មង្គលែល់អ្នក្។

អាលរា៉ា4

បោទាប់ពីកា��ីកលរូតោស់�បស់ស្សោចពកេួយ�យៈេកសរាជិក

ស្សោចពកបានកាលាយជារានអុំណួតម�ើយអាលរា៉ាបានោចាកពី

តុំនណងមេមៅពកេ�បស់មោកមដើេ្ីមៅឲ្យពួកមគនពបចិត្

គពកាយពបីកា�គ្វើស្គ្រេជាេួយពួកសាសៃ៍គលេិៃៃិងពួកសាសៃ៍អាំលបីនស

េកពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃ«ភាញាក់គ�ើងគោយៃឹកគ�ើញ�ល់ភា�កិ្ ្ច�បស់ខ្លួៃ»

គ�ើយពួកគគ«រាៃចាប់គផ្ើេតាំងសាសនា្ពកគ�ើងយា៉ាងគពញគលញជាងេុៃ»

(អាលមា៉ា4:3–4)។ជាលទ្ធផលពបជាជៃពបដ�ល3,500នាក់រាៃ្ូល�ួេ

ក្ននុងសាសនា្ពក(សូេគេើលអាលមា៉ា4:5)។ជាអកុសលគៅក្ននុង�យៈេួយឆ្នាំ

យា៉ាងខ្បីប៉ុគណ្ណាះពបជាជៃជាគព ើ្ៃក្ននុងសាសនា្ពករាៃចាប់គផ្ើេមាៃអំណួត។

សូេអាៃអាលមា៉ា4:8–12គ�ើយ�កគេើលសកេ្មភាពទុ ្្ច�ិតទាំងឡាយដ�លរាៃ

គកើតគ�ើងគោយសា�ដតកា�គ្្មើងន ្្មក្ននុង្ ំគណ្េសមាជិកក្ននុងសាសនា្ពក។

គោលកា�ណ៍េួយដ�លគយើងអា្គ�ៀៃគ្ញពបីវគ្គបទគេ្បី�គៃះគឺ៖តប្ិនរបើរយើង

រធវែើជាគំរូ្ ិន្ ុចរិ្ររនារះ្ររងវែើរប្់រយើងអាចរារាំងអ្កែន្ររ្រៀ្រ្ តីការ្រ្រួលយក

ែំណចឹងល្អ។(សូេគេើលអាលមា៉ា4:10)។

6. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រគំររូ

មួយអំ្ ពី�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្ក្ិរយិទុច្ចរិតណែលសធវើស�ើងសដាយ្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វសៅក្្ននុងអាលរា៉ា4:8–12។�រូម្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណែលវា�ំខាន់ក្្ននុងការ

សចៀ�វាង្ ពី�ក្ម្មភា្ឬអាក្ប្ក្ិរយិណបបសនារះក្្ននុងនាមជា�រាជិក្រានាក់្នន

សា�នាចពក្សៅ�្វន្ងៃសនរះ។
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ជាលទ្ធផលនៃអគំពើទុ្ ្ច�ិតគៅក្ននុងសាសនា្ពកអាលមា៉ារាៃចាត់តាំងបុ�សមានាក់

គផ្សងគទៀតឲ្យគ្វើជាគេគៅពកេជំៃួសគលាកគ�ើេ្បីគលាកអា្ឧទ្ិសគពលគវលា

ទាំងអស់�បស់គលាក្ ំគពាះកា�បគពេើ�បស់គលាកក្ននុងនាេជាសង្ជាៃ់ខ្ស់ជា

អ្ិបតបីពគប់ពគងគលើសាសនា្ពកគ�ើយជួយសមាជិកយកឈ្នះគលើកា�គ ្្មើងន្្ម

ៃិងអំគពើរាប�បស់ពួកគគគោយ«កា�គ្វើទបីបនាទាល់�៏ប�ិសុទ្ធ»(អាលមា៉ា4:19)។

សូេអាៃអាលមា៉ា4:19គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លអាលមា៉ាមាៃបំណង

ពរាថានាៃឹងគ្វើគ�ើេ្បីជួយពបជាជៃ�បស់គលាក។

អាលមា៉ា4:19បគ្ហាញពបីគោលកា�ណ៍ទាំងគៃះ៖ការបំរ្ញនូវភារកិច្ចខាងវិញ្ញាណ

រប្់រយើងអាច្រត្ូវឲ្យមានការលរះបង់។អ្កបរត្ើរប្់ត្រះអមាចា្់ស្្ង

្រតីបនាទាល់និងរៅ្ ួកអ្កមានរាបឲ្យសតបចិ្រ្។ការស្្ង្រតីបនាទាល់ែ៏បរិ្ ុ្រ្ធជួយ

អ្កែន្ររ្រៀ្រឲ្យកាន់ស្រខិ្រជិ្រត្រះ។

គតើអ្នកអា្ៃឹកពសនេពបីៃ�ណ្មានាក់ដ�លលះបង់តដំណងខាងៃគយារាយ

ជាអ្ិន្ៃ្ត�បស់ខ្លួៃ�ូ្ជាកា�គ្វើជាពបធានា្ិបតបីនៃពបគទសេួយគ�ើេ្បីបគពេើ

គបសកកេ្មេួយដ��ឬគទ?អាលមា៉ារាៃគ្វើ�ូគចានាះ!

7. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

ថ្សតើអ្នក្គិតថ្ឃ្ល«ការសធវើទពីបនាទាល់ែ៏បរ�ុិទ្»(អាលរា៉ា4:19)ពបាប់

អំ្ពីអវពី្ពីរសបៀបណែលអាលរា៉ានរឹងបសពងៀន។�រូមក្ត់ពតាផងណែរថ្សតើអ្នក្បានទទួល

ឥទ្ិ្លឲ្យផ្ល�់ប្ដដូរឬអ្ិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងណាសដាយការឮនរណារានាក្់សផ្សងសទៀតណ្្ង

ទពីបនាទាល់អំ្ ពីែំែរឹងល្អសនារះ។

8. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា1–4ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី15៖ថ្ងៃទី1

អាលរា៉ា5:1–36
បសចក្្ីបផ្ើម

គពលសាសនា្ពកពតូវរាៃគំរាេកំដ�ងគោយទុ្្ច�ិតភាពៃិងកា�ទាសដ់ទង

(សូេគេើលអាលមា៉ា4:9–11)អាលមា៉ារាៃ�ឹងថាកា�ដកដពប�៏ពិតពរាក�អា្

គកើតគ�ើងរាៃមាៃដតតាេ�យៈកា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំក្ននុង�ួង្ិត្តនៃសមាជិក

សាសនា្ពកប៉ុគណ្ណាះ។ក្ននុងនាេជាសង្ជាៃ់ខ្ស់មានាក់នៃសាសនា្ពក

អាលមា៉ារាៃចាបគ់ផ្ើេគបសកកេ្មក្ននុងកា�ផ្សពវផសាយ�បស់គលាក�ល់ពបជាជៃ

សារា៉�ិេឡាគោយកា�ដ្្ងទបីបនាទាល់អំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងគោយកា�គៅ

ពបជាជៃឲ្យដពប្ិត្ត។គលាករាៃគលើកទឹក្ិត្តពួកគគឲ្យគ�ៀប្ំខ្លួៃសពមាប់កា�ជំៃុំ

ជពេះ�បស់ពពះអមាចាស់គោយកា�មាៃគស្ក្បីជំគៃឿគលើពពះបៃ្ទូលនៃពពះៃិង

គោយកា�វាយតនេ្គលើសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណនៃ�ួង្ិត្ត�បស់ពួកគគ។គពល

អ្នកសិកសាពាក់កណ្តាលជំពូក�ំបូងនៃអាលមា៉ា5សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នក

អា្អៃុវត្តៃូវអវបីដ�លអ្នកគ�ៀៃគ�ើេ្បីអ្នកអា្ទទួលបទពគិសា្ៃ៍ៃិងបៃ្តទទួល

បទពគិសា្ៃ៍ពបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំគៅក្ននុង�ួង្ិត្តដ�លរាៃពិភាកសាគៅក្ននុងជំពូក

គៃះ។

អាលរា៉ា5:1–13

អាលរា៉ាម�ៀបរាប់ពីកា�នពបចិត្មជឿ

�បស់ឪពុកមោកនិងពួកអ្កនដល

បានតាេមោក

គតើអ្នកមាៃកា�ផ្លាស់ប្ទូ�ខាលាំងប៉ុណ្ណាដ��

តាំងពបីអ្នកអាយុ8ឆ្នាំេក?គតើអ្នកមាៃ

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�ខាលាំងប៉ុណ្ណាដ��តាំងពបីអ្នក

អាយុ12ឆ្នាំេក?សូេគិតអំពបី�គបៀប

គផ្សងៗគទៀតដ�លេៃុស្សអា្ផ្លាស់ប្ទូ�

�ូ្ជាអាកា�ះខាងគព្កា�ពបពពឹត្ត

ឬអាកប្កិ�ិយា�បស់ពួកគគ។សូេ

ពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លអា្�ឹកនាំឬនាំេក

ៃូវកា�ផ្លាស់ប្ទូ�េួយ្ ំៃួៃទាំងគៃះ

គៅក្ននុងខ្លួៃេៃុស្ស។បនាទាបេ់កសូេ

អាៃអាលមា៉ា5:12គ�ើយ�កគេើលពបីអវបី

ដ�លរាៃផ្លាស់ប្ទូ�គៅក្ននុងអាលមា៉ាជា

ឪពុក។កាលដ�លអ្នកសិកសាអាលមា៉ា

5:1–13សូេគិតអំពបី�គបៀបេួយដ�ល�ួង្ិត្តេៃុស្សមានាក់អា្ផ្លាស់ប្ទូ�។

ដអលគ�ើ�គជើ�៉លអិៃ.ឡាៃដ�លគពកាយេករាៃបគពេើជាសមាជិកេួយ�ូបនៃ

ពួក្ ិតសិបរាៃបគពងៀៃថាគពលដ�លពាក្យថា�ួង្ិត្តពតវូរាៃគពបើពរាស់

គៅក្ននុងពពះគេ្បី�ជាញឹកញាប់វាសំគៅគៅគលើ«ធាតុពិតគៅក្ននុងខ្លួៃេៃុស្ស»

(“Understanding Scriptural Symbols,”Ensignដខតុលាឆ្នាំ1986ទំព�័

25)។សូេពិចា�ណ្េួយពសបក់ពបី�គបៀបដ�ល«កា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំគៅក្ននុង

�ួង្ិត្ត»ខុសោនាពបី�គបៀបគផ្សងៗគទៀតដ�លេៃុស្សអា្ផ្លាស់ប្ទូ�—�ួេប្្ចទូលទាំង

�គបៀបទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃគិតគពលអ្នករាៃចាប់គផ្ើេគេគ�ៀៃគៃះ។

សូេ�ំឭកគ�ើងវិញថាពបជាជៃ�បស់គស្្គបៃយា៉ាេបីៃរាៃទទួលបទពិគសា្ៃ៍

ពបី«កា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំ»គៅក្ននុង�ួង្ិត្ត�បស់ពួកគគដ�លបណ្តាលឲ្យពួកគគ

«ពុំមាៃបំណងៃឹងពបពពឹត្តអំគពើទុ្្ច�ិតគទៀតគ�ើយប៉ុដៃ្ត្ ង់ពបពពឹត្តអំគពើល្អជាៃិ្្ច

វិញ»(េ៉ូសាយ5:2)។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�ស�ៃូវកា�បញ្ជាក់េកពបីដអលគ�ើ�ឡាៃ់

ៃិងេ៉ូសាយ5:2ដ�លជាខគេ្បី�គយាងគៅដគេទំព័�នៃពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�

អាលមា៉ា5:11–13។

ដអលគ�ើ��បី.្តពគបីស្តទូ�វឺសៃិនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃពៃ្យល់ថា៖«អ្នកអា្សួ�ថាគ�តុអវបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំ

គៃះេិៃគកើតគ�ើងគលឿៃជាងគៃះ្ ំគពាះខ្នុំ?អ្នកគួ�ដត្ ងចាំថា

គំ�ូ�៏អសាចា�្យនៃពបជាជៃ�បស់គស្្គបៃយា៉ាេបីៃអាលមា៉ាៃិង

អ្នកគផ្សងគទៀតេួយ្ ំៃួៃគៅក្ននុងពពះគេ្បី�គឺ—អសាចា�្យដបបគនាះ

គ�ើយពុំដេៃសាេ្្ញគទ។សពមាប់ពួកគយើងភាគគព្ើៃ

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�ទាំងឡាយគឺភាគគព ើ្ៃគកើតគ�ើងបៃ្តិ្េ្ងៗគ�ើយគកើតគ�ើងគព្ើៃ

�ង។កា�គកើតេ្ងគទៀតគឺពុំ�ូ្ជាកា�គកើតខាង�ូបកាយគទវាគឺជា�ំគណើ�កា�េួយ

េិៃដេៃជាពពឹត្តិកា�ណ៍េួយគនាះគទ។គ�ើយកា�្ូល�ួេក្ននុង�ំគណើ�កា�គនាះគឺជា

គោលបំណង�៏សំខាៃ់នៃភាព�ដេងសាលាប់»(“Born Again,”Ensignឬ

លីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2008ទំព័�78)។

សូេអាៃអាលមា៉ា5:3–7គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃពរាប់�ល់ពបជាជៃ

សារា៉�ិេឡាគ�ើេ្បីជួយគ�ៀប្ំ�ួង្ិត្ត�បស់ពួកគគឲ្យផ្លាស់ប្ទូ�។

ពបធានរា៉ារ៉ុនជពី.រ៉មនពីននគែៈពបធាន

ទពីមួយបានបសពងៀនថ្៖«ការសរៀន

ែំែរឹងល្អ្ ពីោក្្យស្ចន៍ណែលបាន

�រស�រ...គឺមិនពគបព់គាន់សទ។

សយើងពតរូវណតរ�់សៅតាមសនារះផងណែរ។

...មន�ុ្សរានាក្់្ ុំអាចសរៀនែំែរឹងល្អ

បានស្ញសលញសដាយមិនរ�់សៅតាម

ែំែរឹងល្អសនារះសទ»(“Records of 
Great Worth”Ensignណខក្ញ្ញា

ឆ្នាំ1980ទំ្័រ4)។ក្្ននុងក្ណន្ងមួយ

ចំនួនក្្ននុងសមសរៀនសនរះអ្នក្នរឹងពតរូវបាន

សលើក្ទរឹក្ចិត្តឲ្យអនុវត្តនរូវអវពីណែលអ្នក្បាន

សរៀន។ការអនុវត្តនរូវអវពីណែលអ្នក្សរៀន

គួរណតជាណផ្នក្ែ៏�ំខាន់មួយននការ�ិក្សា

ែំែរឹងល្អរប�់អ្នក្។

អនុវតតអវៃពីដែលអនេកសរៀន
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សូេគ្្ើយៃូវសំណួ�ខាងគពកាេគៅក្ននុងគសៀវគៅដណនាំកា�សិកសាគៃះ៖អាលមា៉ា

រាៃពរាប់ពបជាជៃសារា៉�ិេឡាអំពបីកា�ដពប្ិត្តគជឿ�បស់ឪពុកគលាកៃិង

អ្នកគផ្សងគទៀតក៏�ូ្ជាកា��ួ្គ្ញពបីគសវកភាព�បស់ពួកគគ។គតើអ្នកគិតថា

បទពិគសា្ៃ៍ទាំងគៃះរាៃជួយពបជាជៃឲ្យគ�ៀប្ំគ�ើេ្បីទទួលបទពគិសា្ៃ៍នៃ

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�ក្ននុង�ួង្ិត្តយា៉ាងណ្ដ��? 

 



សូេអាៃអាលមា៉ា5:10គ�ើយគូស�ងវង់សញ្ញាសួ�គៅ្ុងនៃសំណ�ួទាំងបបីដ�ល

អាលមា៉ារាៃសួ��ល់ពបជាជៃ។បនាទាប់េកសូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា5:11–13

ដ�លអាលមា៉ារាៃចាប់គផ្ើេគ្្ើយសំណ�ួទាំងគៃះគ�ើេ្បី�កគេើលកា�ោំពទ�ល់

គស្ក្បីដ្្ងគៃះ៖រ្លរយើងរជឿរលើត្រះបន្ទូលននត្រះរេើយអនុវ្រ្រ្ចក្តីជំរនឿ

រលើត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រនារះរយើងអាច្រ្រួលប្រ្ិរសាធន៍្ តីការផ្លា្់ប្ទូរោ៉ាងធំ

រៅក្ទុងែួងច្ិរ្រាន។

គស្ក្បីជំគៃឿគៅក្ននុងពពះបៃ្ទូលនៃពពះ�ឹកនាំគៅកាៃ់កា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំគៅក្ននុង

�ួង្ិត្តពបីគពពាះពពះបៃ្ទូលនៃពពះបគពងៀៃគយើងអំពបីពពះអង្គសគ្គ្រះ។ពបជាជៃ

�បស់អាលមា៉ារាៃគជឿគលើពពះបៃ្ទូលនៃពពះដ�លរាៃផ្សពវផសាយ�ល់ពួកគគ

គោយពួកពយាកា�ី�៏ប�ិសុទ្ធ។ពួកគគរាៃគ�ៀៃអំពបីអំណ្្នៃកា�គពរាសគលាះ

នៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្គ�ើយ�ួង្ិត្តពួកគគពតូវរាៃផ្លាស់ប្ទូ�

កាលដ�លពួកគគអភិវ�្ឍគស្ក្បីជំគៃឿគៅគលើពពះអង្គសគ្គ្រះ។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម្ ន្យល់ជា

ោក្្យ�ម្ដពីរប�់អ្នក្ផ្ទាល់ថ្សតើការសជឿសលើែង្វាយធួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

ែរឹក្នាំសៅកាន់ការផ្ល�់ប្ដដូរយ៉ាងធំសៅក្្ននុងែួងចិត្តសដាយរសបៀបណា។

2. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីរសបៀបណែលែួងចិត្តរប�់អ្នក្ពតរូវបានផ្ល�់ប្ដដូរ។ពប�ិនសបើអ្នក្បាន

ក្ត់�រារល់្ ពីការផ្ល�់ប្ដដូរសៅក្្ននុងែួងចិត្តស្លអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនសៅឆ្នាំសនរះក្្ននុង

ថ្នាក្់�ិកាខាសាលាសនារះអ្នក្អាច្ ិ្ែ៌នា្ ពីបទ្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្ទុក្ជាណផ្នក្មួយនន

ចសម្ើយរប�់អ្នក្។

អាលរា៉ា5:14–36

អាលរា៉ាបមពងៀនថាកា�ផ្លាស់ប្ូ�យ៉ាងធុំមៅក្ញងដួងចិត្គឺជាកា�តពេរូវមដើេ្ី

បានចរូលមៅក្ញងនគ�ស្ថានសួគ៌

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃថាគស្ក្បីជំគៃឿគលើពពះបៃ្ទូលនៃពពះជួយគយើងឲ្យ

ចាប់គផ្ើេ�ំគណើ�កា�នៃកា�ទទួលៃូវកា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាង្ ំគៅក្ននុង�ួង្ិត្តគនាះគលាក

រាៃសុំឲ្យពបជាជៃពិចា�ណ្គៅគលើសំណ�ួជាគព្ើៃ។សំណួ�ទាំងគៃះអា្

ជួយគយើងវាយតនេ្គលើសាថាៃភាព�ួង្ិត្តខាងវិញ្ញាណ—គឺជាបំណងពរាថានាៃិង

អា�េ្មណ៍�បស់េៃុស្សពិតគៅខាងក្ននុង។

សូេអាៃអាលមា៉ា5:14គ�ើយសេូគូស្ ំណ្ំសំណ�ួបបីដ�លអាលមា៉ារាៃសំុឲ្យ

ពបជាជៃពិចា�ណ្។សំណ�ួទាំងបបីគៃះពិពណ៌នាអំពបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�ដ�លគយើង

ទទួលបទពគិសា្ៃ៍គពលគយើងអៃុវត្តគស្ក្បីជំគៃឿគៅគលើគស្ក្បីគពរាសគលាះ

ដ�លពតូវរាៃពបទាៃតាេ�យៈពពះគយស៊ូវពគបីស្។សូេ្ ងចាំពបីគេគ�ៀៃេុៃៗ

(សូេគេើលេ៉ូសាយ5ៃិងេ៉ូសាយ27)ថាកា�«គកើតេង្គទៀត»គឺសំគៅគៅគលើ

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�ដ�លេៃុស្សមានាក់ទទួលបទពិគសា្ៃ៍គពលដ�លោត់ទទួលយក

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងចាបគ់ផ្ើេជបីវិត្ ្មបីេួយដ�លេិៃពតឹេដតជាសិស្ស�បស់ពទង់

ប៉ុគណ្ណាះគទប៉ុដៃ្តជាបពុតាបុពតបីខាងវិញ្ញាណ�បស់ពទង់ផងដ��(សេូគេើលេ៉ូសាយ

27:25)។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ថ្សតើការផ្ល�់ប្ដដូរសៅក្្ននុងែួងចិត្តអាចពតរូវបាន្ ្នុរះបញ្ចាំងសៅសលើទរឹក្មុខនន

មនុ�្សរានាក្់សដាយរសបៀបណា។សៅក្្ននុងបរិបទសនរះោក្្យថ្�ឹកេុខរានន័យថ្ជាទរឹក្

មុខរប�់មនុ�្សរានាក្់ណែល្ ្នុរះបញ្ចាំង្ ពីអាក្ប្ក្ិរយិអារម្មែ៍ឬសាថានភា្ខាង

វិញ្ញាែរប�់មន�ុ្សរានាក់្សនារះ។�រូម្ ន្យល់្ ពីនរណារានាក់្ណែលអ្នក្សារល់ណែលបាន

ទទួលព្រះ្័ង្ក្្តរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះសៅសលើទរឹក្មុខរប�់គាត់។

គៅក្ននុងកា�អៃុវត្តៃ៍ដផ្នកគវជជសាពស្តមា៉ាសី៊ៃវាស់្ គ្វាក់គបះ�ូងគឺជាតារាងេួយ

ដ�លគវជជបណ្ឌិតគពបើពរាស់គ�ើេ្បីវាយតនេ្ពបីសាថាៃភាពនៃគបះ�ូងខាងដផ្នក

សា្់្េ�បស់គយើង។វាជួយកំណត់ពបីសាថាៃភាពដ�លពតវូកា�កា�ពយារាល។

សូេសិកសាពបីខទាំងឡាយគ្ញពបីអាលមា៉ា5ដ�លមាៃរាយគៅខាងគពកាេតារាង

តួគលខក្ននុងកា�វាស់គបះ�ូងខាងវិញ្ញាណខាងគពកាេគៃះ។ខណៈដ�លអ្នកសិកសា

ខៃបីេួយៗសេូគូស្ ំណំ្ពបអប់គៅគលើតារាងដ�លពិពណ៌នា្ បាស់បំផុតពបី

�គបៀបដ�លអ្នកៃឹងគ្្ើយសំណ�ួេួយឬសំណួ�ទាំងឡាយគៅក្ននុងខៃបីេួយៗ។

(ពបសិៃគបើអ្នក្ ង់�កសា្ គេ្ើយ�បស់អ្នកជាឯកជៃអ្នកអា្្ ត្េ្ងតារាងគៃះ

គលើពកោសគផ្សងឬអ្នកអា្្ េ្ងវា្ ូលក្ននុងគសៀវគៅកំណតគ់�តុផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់

អ្នកគ�ើយបនាទាប់េកបំគពញវា)។

អាលរា៉ា5តារងតួបលខក្្នុងការវស់បរះែូងខាងវិញ្ញាេ

ជានិច្ចកាល

ស�្ើរណតជានិច្ចកាល

ជាធម្មតា

ស្លខ្រះ

មិន�រូវពប�ិនសបើ

ធាលប់រាន

ខទាំងឡាយ

សចញ្ពីអាលរា៉ា5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

គពលអ្នករាៃបំគពញប្្ចប់តារាងតួគលខក្ននុងកា�វាស់គបះ�ូងខាងវិញ្ញាណ�បស់

អ្នកគ�ើយសូេអាៃអាលមា៉ា5:21–25។�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ

អំពបីគស្ក្បីពិតគៃះ៖រោយការមានប្រ្ិរសាធន៍ននការផ្លា្់ប្ទូរក្ទុងែួងចិ្រ្

រនារះរយើងររៀបចំខ្លួនរយើងរែើ្្តី្រ្រួលយកកសន្ង្ ួយក្ទុងនគរសាថាន្ួគ៌(នគរ

រ្រ�សាទាល)។

4. �រូមសធវើែរូចខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �រូមសធវើតារាងមួយននោក្្យនិងឃ្លទាំងឡាយណែលអាលរា៉ាបានសពបើពបា�់សៅក្្ននុង

អាលរា៉ា5:21−25សែើម្ពី្ ិ្ែ៌នា្ ពីសាថានភា្ណែលអ្នក្ចង់�ថែតិសៅក្្ននុងនាស្លឥ�ដូវ

សនរះ។

ខ. �រូម្ ន្យល់ថ្សតើអ្នក្គិតថ្ការផ្ល�់ប្ដដូរសៅក្្ននុងែួងចិត្តសរៀបចំសយើងឲ្យទទួលក្ណន្ង

មួយសៅក្្ននុងនគរសាថាន�ួគ៌សដាយរសបៀបណា។
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សូេអាៃអាលមា៉ា5:33–36គ�ើយពិចា�ណ្ថាគតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាងណ្អំពបី

សា�លិខិត�បស់អាលមា៉ា។សេូ�កគេើលពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លជួយអ្នក

គ្្ើយសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើពពះអមាចាស់កំពុងអគ្ជើញខ្នុំឲ្យគ្វើអវបីខ្ះ?

• គតើអវបីខ្ះជា�គ្វាៃ់សពមាប់កា�ទទួលយកៃូវកា�អគ្ជើញគៃះ?

• គតើខទាំងគៃះបគពងៀៃខ្នុំអវបីខ្ះអំពបីពពះអង្គសគ្គ្រះ?

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេដ�លដ្្ងគោយពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វ

ដប៊ៃសឹៃដ�លបគ្ហាញថាគតើពបជាជៃដ�លមាៃកា�ផ្លាស់ប្ទូ�គៅក្ននុង�ួង្ិត្ត្ ង់

�ស់គៅគោយ�គបៀបណ្៖

«គពលអ្នកគពជើសគ�ើសគ្វើតាេពពះពគបីស្គនាះអ្នកគពជើសគ�ើស

គ�ើេ្បីផ្លាស់ប្ទូ�។...

«ពពះអមាចាស់គ្វើកា�ពបីខាងក្ននុងេកគព្។គលាកិយគ្វើកា�

ពបីខាងគព្គៅក្ននុង។គលាកិយៃឹងយកេៃុស្សគ្ញពបីភាព

កខវក់។ពពះពគបីស្យកភាពកខវក់គ្ញពបីេៃុស្សគ�ើយ

បនាទាបេ់កពួកគគយកខ្លួៃឯងគ្ញពបីភាពកខវក់គនាះ។គលាកិយៃឹងសូៃេៃុស្ស

គោយកា�ផ្លាស់ប្ទូ�ប�ិយាកាស�បស់ពួកគគ។ពពះពគបីស្ផ្លាស់ប្ទូ�េៃុស្សដ�ល

បនាទាបេ់កេៃុស្សគនាះផ្លាស់ប្ទូ�ប�ិយាកាស�បស់ខ្លួៃ។គលាកិយៃឹងសពេួ្

សពមាំងឥ�ិយាបទ�បស់េៃុស្សប៉ុដៃ្តពពះពគបីស្អា្ផ្លាស់ប្ទូ�ឥ�ិយាបទ�បស់េៃុស្ស

រាៃ។...

«បុ�ស[ៃិងពស្តបី]ដ�លរាៃផ្លាស់ប្ទូ�សពមាប់ពពះពគបីស្គនាះៃឹងពតវូរាៃ�ឹកនាំ

គោយពពះពគបីស្។�ូ្ជាប៉ុលដ��ពួកគគៃឹងសួ�ថា‹ពពះអមាចាស់គអើយគតើពទង់

សពវពពះ�ឫទ័យឲ្យទូលបង្គំគ្វើ�ូ្គេ្្?›(កិ្ ្ចកា�9:6)។...

«បំណងពរាថានា�បស់ពួកគគៃឹងពតូវរាៃគលប្ ូលគៅក្ននុងពពះរាជបំណង�បស់

ពទង់។(សូេគេើលយ៉ូហាៃ5:30)។

«ពួកគគដតងដតគ្វើៃូវអវបីៗទាំងគនាះដ�លគ្វើឲ្យសពវ�ល់ពពះទ័យពពះអមាចាស់។

(សូេគេើលយ៉ូហាៃ8:29)។

«ពួកគគេិៃពតឹេដតៃឹងសុខ្ិត្តសាលាប់គ�ើេ្បីពពះអមាចាស់ប៉ុគណ្ណាះគទប៉ុដៃ្តសំខាៃ់ជាង

គនាះគៅគទៀតពួកគគ្ ង់�ស់គៅគ�ើេ្បីពទង់។

«្ូលគៅក្ននុងផះ្�បស់ពួកគគគ�ើយ�ូបភាពទាំងឡាយគៅគលើជញ្ជាំង�បស់ពួកគគ

គសៀវគៅគៅគលើគ្្នើ��បស់ពួកគគត្ៃ្តបីតាេ�លកអាកាសពាក្យសេ្បីៃិងទគងវើ�បស់

ពួកគគបគ្ហាញថាពួកគគជាពួកពគបីសាទាៃ។

«ពួកគគឈ�ជាសាក្សបី�ល់ពពះគៅពគប់គពលៃិងពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់ៃិងពគប់

កដៃ្ងទាំងអស់។(សូេគេើលេ៉ូសាយ18:9)។

«ពួកគគមាៃពពះពគបីស្គៅក្ននុងគំៃិត�បស់ពួកគគកាលដ�លពួកគគសេ្ឹងគេើលគៅ

ពទង់គៅក្ននុងពគប់កា�គិតទាំងអស់។(សេូគេើលគ.ៃិងស.6:36)។

«ពួកគគមាៃពពះពគបីស្គៅក្ននុង�ួង្ិត្ត�បស់ពួកគគកាលដ�លគស្ក្បីពសឡាញ់

�៏ពជាលគពរៅ�បស់ពួកគគគឺគៅៃឹងពទង់ជាគ�ៀង��ូត។(សូេគេើលអាលមា៉ា

37:36)។

«គស្ើ�ដតគ�ៀងរាល់សរាដា�៍ពួកគគទទួលទាៃសាពកាេ៉ង់គ�ើយគ្វើទបីបនាទាល់ជា្្មបី

្ំគពាះពពះវ�បិតា�៏អស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់ពួកគគថាពួកគគមាៃ្ ៃ្ៈៃឹងគលើក

ោក់គលើខ្លួៃពួកគគៃូវពពះនាេនៃពពះរាជបុពតាពទង់្ងចាំពទង់ជាៃិ្្ចៃិង�កសា

បទប្្ញត្តិទាំងឡាយ�បស់ពទង់។(សូេគេើលេ�៉ូនណ4:3)»។(“Born of 
God,”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1985ទំព័�5–7)។

គ�ើេ្បីប្្ចប់គេគ�ៀៃគៃះសូេគូសបនាទាត់ពបីគពកាេគយាបល់េួយពបីគស្ក្បី

ដ្្ងកា�ណ៍�បស់ពបធាៃដប៊ៃសឹៃដ�លជួយអ្នកគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នក្ ង់

�ស់គៅក្ននុងនាេជាេៃុស្សមានាក់ដ�លកំពុងមាៃបទពិគសា្ៃ៍នៃកា�ផ្លាស់ប្ទូ�គៅក្ននុង

�ួង្ិត្ត។សូេោក់គោលគៅេួយដ�លៃឹងជួយអ្នកអៃុវត្តតាេអា�េ្មណ៍�បស់

អ្នកគៅគពលអ្នករាៃសិកសាកា�បគពងៀៃ�បស់អាលមា៉ាអំពបីកា�ទទួលបទពិគសា្ៃ៍

ពបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�គៅក្ននុង�ួង្ិត្ត(អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�ៃូវអា�េ្មណ៍ទាំងគនាះ

គៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នកឬគៅគលើពកោសគោយដ�ក

េួយ)។គៅគពលដ�លអ្នកបៃ្តពយាយាេគកើតពបីពពះៃិងបៃ្តទទួលបទពិគសា្ៃ៍

ពបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�គៅក្ននុង�ួង្ិត្តគនាះអ្នកៃឹងគ�ៀប្ំគ�ើេ្បី្ ូលគៅក្ននុងៃគ��បស់ពពះ

គ�ើយ។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា5:1–36ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរសិច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី15៖ថ្ងៃទី2

អាលរា៉ា5:37–62
បសចក្្ីបផ្ើម

គៅគពលដ�លអាលមា៉ារាៃបៃ្តកា�ផ្សពវផសាយគៅក្ននុងទបីពកងុសារា៉�ិេឡាគលាក

រាៃពពមាៃ�ល់ពបជាជៃថាកា�សគពេ្្ិត្ត�បស់ពួកគគគ�ើេ្បីសាតាប់ឬប�ិគស្

�ល់ពាក្យគព្ៃ៍�បស់គលាកគឺមាៃៃូវព�ជ័យឬលទ្ធផលជាក់លាក់។គលាក

រាៃគលើកទឹក្ិត្តពួកគគឲ្យគ្្ើយតប្ ំគពាះសំគ�ងនៃអ្នកគគ្វាលល្អគឺពពះអមាចាស់

គយសូ៊វពគបីស្ជាអង្គដ�លរាៃតាេគៅពួកគគៃិងមាៃពពះបំណងនាំពួកគគ

ពត�ប់្ ូលក្ននុងគពកាល�បស់ពទង់វិញ។គពលអ្នកសិកសាគេគ�ៀៃគៃះសេូពិចា�ណ្

ពបី�គបៀបដ�លសំគ�ងនៃអ្នកគគ្វាលល្អខាងគពកាេគៃះៃឹងជួយអ្នកឲ្យគ្ៀសវាង

ពបីអវបីៗនៃពិភពគលាកដ�លោមាៃភាព្ បាស់លាស់ៃិងពត�ប់គៅគៅជាេួយពពះ

វិញ។

អាលរា៉ា5:37–42,53–62

អាលរា៉ាអមញជើញេនុស្សទាុំងអស់ឲ្យមធ្វើតាេអ្កគគ្វាលល្អគឺជាពពរះអង្គ

សម្គ្ររះ

គៅក្ននុងពពះគេ្បី�គពលខ្ះពពះគយសូ៊វពគបីស្គឺពតវូរាៃគគគៅថាជា«អ្នកគគ្វាល

ល្អ»(សូេគេើលយ៉ូហាៃ10:11–15)។គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីអ្នកគគ្វាលគឺជា

ៃិេិត្ត�ូប�៏ល្អេួយអំពបីពពះអង្គសគ្គ្រះ?ពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វដប៊ៃសឹៃរាៃផ្ល់

ៃូវកា�ពិពណ៌នាអំពបីអ្នកគគ្វាលពបីបុរាណ�ូ្ខាងគពកាេគៃះថា៖

«គៅក្ននុងជំនាៃ់�បស់ពពះគយស៊ូវអ្នកគគ្វាលជៃជាតិរា៉ាគលស្បីៃពតូវរាៃគគ

កត់សមារល់ថាជាអ្នកកា�ពា�គ្ៀេ�បស់ខ្លួៃ។េិៃ�ូ្ជាអ្នកគគ្វាលសេ័យ

ទំគៃើបគទអ្នកគគ្វាលគនាះដតងដតគ�ើ�ពបីេុខ�វទូងគ្ៀេ�បស់ខ្លួៃ។ោត់រាៃ�ឹកនាំ

ពួកវា។អ្នកគគ្វាលរាៃសារល់គ្ៀេៃបីេួយៗគ�ើយជា្ េ្មតាមាៃគ្មាះឲ្យពួកវា

ៃបីេួយៗ។គ្ៀេគនាះសារល់សគំ�ង�បស់ោត់ៃិងទុក្ិត្តោត់គ�ើយៃឹងេិៃ

គ�ើ�តាេេៃុស្ស្ ដេ្កគ�ើយ។គ�តុ�ូគ្្នះគ�ើយគពលោត់គៅគនាះគ្ៀេៃឹង

េក�កោត់។(សូេគេើលយ៉ូហាៃ10:14,16)។
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«គៅគពលយប់អ្នកគគ្វាលៃឹងនាំគ្ៀេ�បស់ខ្លួៃគៅគពកាលេួយដ�លគៅថា

គពកាលគ្ៀេ។មាៃជញ្ជាំងយា៉ាងខ្ស់�ំុ៊ព័ទ្ធជុំវិញគពកាលគ្ៀេគ�ើយមាៃោក់

បនាលាព័ទ្ធគលើជញ្ជាំងទាំងគៃះគ�ើេ្បីកា�ពា�កុំឲ្យសតវនពពសាហាវឬគចា�គ�ើង្ ូល

ក្ននុងគពកាល។

«គទាះយា៉ាងណ្មាៃគពលខ្ះគោយសា�កា�ឃ្លាៃសតវនពពសាហាវៃឹងគលាត

គផ្លាះជញ្ជាំង្ ូលគៅក្ននុងកណ្តាល�វទូងគ្ៀេគ្វើឲ្យពួកវាភ័យតក់ស្នុត។សាថាៃភាព

ដបបគនាះរាៃដញកោ្់�វាងអ្នកគគ្វាលពិត—គឺជាមានាក់ដ�លពសឡាញ់គ្ៀេ�បស់

ោត់—ពបីអ្នកសី៊ឈ្នលួល—ជាមានាក់ដ�លគ្វើកា�សពមាប់ដតពរាក់ឈ្នលួលៃិងតួនាទបី

គនាះ។

«អ្នកគគ្វាលពិតគឺមាៃ្ ៃ្ៈៃឹងលះបង់ជបីវិតោត់គ�ើេ្បីគ្ៀេ។ោត់ៃឹងគៅក្ននុង

្ំគណ្េគ្ៀេោត់គ�ើយតសូ៊ពបយុទ្ធគ�ើេ្បីសុខុមាលភាព�បស់ពួកវា។ផ្នុយគៅ

វិញអ្នកសី៊ឈ្នលួលឲ្យតនេ្គៅគលើសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួៃោត់ផ្ទាល់ជាជាងសុវត្ថិភាព

�បស់គ្ៀេគ�ើយជា្េ្មតាៃឹង�ត់គគ្ពបីគពោះថានាក់។

«ពពះគយសូ៊វរាៃគពបើពរាស់កា�បគ្ហាញ�៏សាេ្្ញគៅក្ននុងជំនាៃ់�បស់ពទង់គៃះ

គ�ើេ្បីពបកាសថាពទង់ជាអ្នកគគ្វាលល្អជាអ្នកគគ្វាលពិត។គោយសា�គស្ក្បី

ពសឡាញ់�បស់ពទង់្ំគពាះបងប្អទូៃពបុសពសបី�បស់ពទង់គនាះពទង់ោក់្ ុះៃូវ

ពពះជៃ្ម�បស់ពទង់គោយស្ម័ពគពពះទ័យ។(សូេគេើលយ៉ូហាៃ10:17–18)»។

(“A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ

1983ទំព័�43)។

សូេស�គស�្ គេ្ើយខ្បីៗសពមាប់សំណ�ួក្ននុងគសៀវគៅដណនាំកា�សិកសាខាងគពកាេ

គៃះ៖

• គតើអវបីអា្គកើតគ�ើង្ ំគពាះគ្ៀេពបសិៃគបើពួកវាពុំសាដាប់តាេអ្នកគគ្វាល? 



• គតើគយើង�ូ្ជាគ្ៀេយា៉ាងណ្ដ��គ�ើយគតើពពះអង្គសគ្គ្រះ�ូ្ជាអ្នកគគ្វាល

�បស់គយើងយា៉ាងណ្ដ��? 



• គតើកា�ដ�លពតវូរាៃនាំ្ ូលគៅក្ននុងគពកាល�បស់ពទង់មាៃៃ័យយា៉ាងណ្?

(សូេគេើលអាលមា៉ា5:60)។ 



គៅក្ននុងអាលមា៉ា5:37អាលេ៉រាៃពិពណ៌នាពបីពបជាជៃសារា៉�ិេឡាថាជាគ្ៀេ

ដ�លរាៃ«គ�ើ�វគងវង»។សូេអាៃអាលមា៉ា5:37–42គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�ល

អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃអំពបីកា�សាដាប់តាេសគំ�ង�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។

1. �រូម�រស�រចសម្ើយចសំោរះ�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �ិក្សាអាលរា៉ា5:37–38ស�ើយ្ ន្យល់ជាោក្្យ�ម្ដពីផ្ទាល់រប�់អ្នក្នរូវអវពីណែល

អាលរា៉ាបានបសពងៀនអំ្ពីការពបរឹងណពបងរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះក្្ននុងការសៅសយើងឲ្យសធវើតាម

ពទង់។

ខ. សៅក្្ននុងអាលរា៉ា5:41សតើអាលម៉បានបសពងៀនអវពីអំ្ពីរសបៀបណែលសយើងអាចពបាប់

បានសបើ�ិនជាសយើងក្ំ្ុងសាដាប់ែល់�ំស�ងននអ្នក្គង្វាលល្អឬអត់សនារះ?សតើ

«កិ្ច្ចការល្អ»អវពីខ្រះណែលអាចចង្អនុលបង្ហាញថ្យុវវ័យនន្ ួក្បរិ�ុទ្ន្ងៃចុងសពកាយរានាក្់

ក្ំ្ុងសែើរតាមអ្នក្គង្វាលល្អសនារះ?

កា�ទទួលសារល់ៃិងកា�គ្វើតាេសគំ�ងពពះអង្គសគ្គ្រះគឺេិៃគ្យពសួលជាៃិ្្ច

គនាះគទ។សូេពិចា�ណ្ពបីកា��កពសង់តគៅគៃះដ�លដ្្ងគោយដអលគ�ើ�

ោល្ិៃគអក.អូកនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់៖«គ្ញពបី្ ំគណ្េបទបៃ្�នៃ

សំគ�ងទាំងឡាយដ�លគយើងឮគៅក្ននុងភាព�ដេងសាលាប់គៃះគយើងពតវូដតសារល់

សំគ�ងនៃអ្នកគគ្វាលល្អជាអង្គដ�លគៅគយើងឲ្យគ�ើ�តាេពទង់គៅកាៃ់ផ្ះគៅ

ឋាៃសួគ៌�បស់គយើង»(“Alternate Voices”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1989ទំព័�

27)។

សូេអាៃអាលមា៉ា5:53–56គ�ើយគូស្ ំណ្ំពបីអាកប្កិ�ិយាៃិងសកេ្មភាព

ទាំងឡាយដ�លអា្គ្វើឲ្យពិរាកសពមាប់ៃ�ណ្មានាក់ក្ននុងកា�សាដាប់�ល់សំគ�ង

�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។

សូេគិតពបីអាកប្កិ�ិយាៃិងសកេ្មភាពគផ្សងគទៀតណ្ក៏គោយដ�លគៅក្ននុង

ពិភពគលាកសពវន្ងៃគៃះដ�លគ្វើឲ្យពិរាកសពមាប់េៃុស្សក្ននុងកា�សាដាប់តាេ

សំគ�ង�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។សូេពៃ្យល់គោយសគងខេបថាគតើអ្នកគិតថា

គ�តុអវបីអាកប្កិ�ិយាៃិងសកេ្មភាពទាំងគៃះគ្វើឲ្យពិរាកសពមាប់ៃ�ណ្មានាក់ក្ននុង

កា�សាដាប់តាេសំគ�ង�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ៖ 



គៅក្ននុងអាលមា៉ា5:57សូេគូស្ ំណំ្ៃូវឃ្លា«អស់អ្នកណ្ដ�លពរាថានា្ ង់គ្វើ

តាេសំគ�ងនៃអ្នកគគ្វាលល្អ»។បនាទាប់េកសេូគូស្ ំណំ្ឃ្លាបបីគផ្សងគទៀត

គៅក្ននុងខ57ដ�លពរាប់ពបីអវបីៗដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីគ្វើតាេសំគ�ង�បស់ពពះអង្គ

សគ្គ្រះ។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ឧទា�រែ៍មួយ�ពរាប់ស�ចក្្ដពីណ្្ងការែ៍នពីមួយៗននស�ចក្្ដពីណ្្ងការែ៍

ទាំងបពីតសៅសនរះសដាយបង្ហាញ្ ពីអវពីណែលយុវវ័យនន្ ួក្បរិ�ុទ្ចុងសពកាយរានាក់្សៅក្្ននុង

សាលាឬ��គមន៍រប�់អ្នក្អាចសធវើសែើម្ពី៖(ក្)ចាក្សចញ្ ពី្ ួក្ទុច្ចរិត

(ខ)ណបក្សចញសដាយណ�ក្និង(គ)មិនបរ៉ះោល់អវពីៗណែលមិនសាអាត�្អំ។បនាទាប់មក្

�រូមគិត្ ពី�ក្ម្មភា្ឬទរាលប់�ុចរិត្ ពីរណែលនរឹងជួយយុវវ័យឲ្យសាដាប់បានកានណ់ត

ពបស�ើរែល់�ំស�ងននអ្នក្គង្វាលល្អ។ពប�ិនសបើ�ក្ម្មភា្ឬទរាលប់ណាមួយ

បានជួយអ្នក្ឲ្យសាដាប់តាម�ំស�ងរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ�រូម្ ិចារណាក្្ននុងការ�រស�រ
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អំ្ពីវាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សែើម ព្ីណចក្ចាយជាមួយ

ពគរូនិង�ិ�្សក្្ននុងថ្នាក់្រប�់អ្នក្សៅស្លសពកាយ។

�ូ្ដ�លមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា5:58–60អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពបីគស្ក្បី

ពិតគៃះ៖របើរយើងរធវែើតា្្ ំរ�ងរប្់ត្រះអមាចា្់(អ្កគគ្វាលល្អ)រនារះរយើង

នចឹងត្ូរវរានតប្ូលចូលរៅក្ទុងនគររប្់ត្រង់។សូេគូស្ ំណ្ំៃូវកា�សៃយាឬ

ព�ជ័យទាំងឡាយគៅក្ននុងអាលមា៉ា5:58–60ដ�លពួកអ្នកទាំងឡាយដ�លរាៃ

ទទួលេ�តកឲ្យគៅខាងសាដាំពពះ�ស្�បស់ពពះៃឹងទទួល។

3. �រូម្ ិចារណាថ្សតើការ�នយាឬ្រជ័យនពីមួយៗណែលអ្នក្បានគរូ�

ចំណាំរានន័យយ៉ាងណាចំសោរះអ្នក្។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្

ការណបក្សចញ្ ពីអវពីៗណែលទុច្ចរិត�មនរឹងតនម្នន្ រជ័យទាំងសនរះយ៉ាងណា។

គពលអ្នកគ្វើតាេសំគ�ង�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគនាះអ្នកៃឹងទទួលព�ជ័យទាំងគៃះ

គ�ើយគៅទបីបំផុតទទួលរាៃៃូវព�ជ័យនៃភាពគលើកតគេ្កើងគ�ើង។

អាលរា៉ា5:43–52

អាលរា៉ាពបាប់ពី�មបៀបនដលមោក��ួលបាននរូវ�ីបោទាល់េួយម�ើយបមពងៀន

អុំពីកា�នពបចិត្

សូេគិតអំពបីអវបីេួយដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃតាេ�យៈញាណៃបីេួយៗនៃញាណទាំង

ពរាំខាងសា្់្េ�បស់អ្នក៖្កខេនុវិញ្ញាណគសាតវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណឃ្ៃ

វិញ្ញាណៃិងជបីវាហាវិញ្ញាណ។គតើមាៃ�គបៀបណ្េួយដ�លអ្នកអា្�ឹងពបីអវបីេួយ

គោយេិៃគពបើញាណេួយនៃញាណទាំងឡាយខាងសា្់្េ�បស់អ្នកឬគទ?

សូេអាៃអាលមា៉ា5:45–48គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃៃិយាយថា

គលាករាៃ�ឹងៃិង�គបៀបដ�លគលាករាៃ�ឹង។

សូេគូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងអាលមា៉ា5:48ពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃអំពបី

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។សា�លិខិតនៃអាលមា៉ា5:45–48អា្ពតូវរាៃសគងខេបគៅក្ននុង

�គបៀបគៃះថា៖រយើងអាចែចឹងរោយខ្លួនរយើងផ្ទាល់តា្រយៈត្រះវិញ្ញាណបរិ្ុ្រ្ធ

ថ្ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្គឺជាត្រះអង្គរតរា្រលារះនន្ នុ្សេរលាក។

េៃុស្សពគប់ោនាពបឈេៃឹងឧបសគ្គ្ ំគពាះគស្ក្បីជំគៃឿៃិងទបីបនាទាល់�បស់

ពួកគគ។កា�មាៃទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃអ្នកអំពបីភាពគពញគលញនៃ�ំណឹងល្អ

គោយពពះគ្សាដានៃពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធអា្ពពងឹងអ្នកអំ�នុងគពលនៃឧបសគ្គ

ទាំងគនាះ។កា�្ងចាំៃូវទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃអ្នកអំពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ�ូ្ជា

អាលមា៉ាអា្ជួយអ្នកឈ�យា៉ាង�ឹងមាំគៅកណ្តាលនៃឧបសគ្គ។គ្ញពបីគំ�ូ�បស់

អលមា៉ាគយើងក៏អា្គ�ៀៃរាៃផងដ��ថាកា�តេអាហា�ៃិងកា�អ្ិសាឋាៃអា្ជួយ

គយើងមាៃអា�េ្មណ៍ពបីពពះវិញ្ញាណដ�លបញ្ញាក់បដៃ្ថេពបីគស្ក្បីពិតទាំងឡាយៃិង

ោំពទ�ល់ទបីបនាទាល់�បស់គយើងគពលទបីបនាទាល់គយើងគនាះពតូវកា�ពពងឹង។

សូេពិចា�ណ្ពបីទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នកគពលអ្នកអាៃ

កា��កពសង់ខាងគពកាេគៃះពបីដអលគ�ើ�អិេ.�័សុលរា�ឺ�នៃ

កូ�៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់ដ�លគលើកទឹក្ិត្តគយើងឲ្យ

ដសវង�កទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់គយើងអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្៖

«ទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃអំពបីគស្ក្បីពិតនៃ�ំណឹងល្អជាពិគសសពបី

ជបីវិតៃិងគបសកកេ្ម�៏គទវភាព�បស់ពពះអមាចាស់គយសូ៊វពគបីស្គឺ

ជាកា�ចាំរា្់�ល់ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�បស់គយើង។ពពអង្គសគ្គ្រះរាៃ

មាៃពពះបៃ្ទូលថា‹គៃះជាជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ ្្ចគឺឲ្យគគរាៃសារល់�ល់ពទង់

�៏ជាពពះពិតដតេួយៃិងពពះគយស៊ូវពគបីស្ដ�លពទង់រាៃចាត់ឲ្យេកផង›

[យូ៉ហាៃ17:3]។ៃិយាយេយា៉ាងគទៀតគឺថាជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចគឺដផ្អក

គៅគលើកា�គ្ះ�ឹងផ្ទាល់ខ្លួៃគោយដ�កៗ�បស់គយើងផ្ទាល់អំពបីពពះវ�បិតាគៅ

សាថាៃសួគ៌ៃិងពពះរាជបុពតា�៏ប�ិសុទ្ធ�បស់ពទង់។កា�ពោៃ់ដត�ឹង្ េ្មតាៗអំពបី

ពួកពទង់គឺេិៃពគប់ពោៃ់គទ។គយើងពតវូដតមាៃបទពិគសា្ៃ៍ផ្ទាល់ខ្លួៃខាងវិញ្ញាណ

គ�ើេ្បីគ្វើជាយុថាកាគយើង»(“Feasting at the Lord’s Table”Ensignដខ

ឧសភាឆ្នាំ1996ទំព័�80)។

4. �រូមបំស្ញ�ក្ម្មភា្មួយឬសពចើនជាងមួយនន�ក្ម្មភា្ទាំងឡាយ

ែរូចខាងសពកាមសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �រូម�រស�រអំ្ពីស្លមួយណែលអ្នក្បានឮនរណារានាក់្ណ្្ងទពីបនាទាល់ែ៏រានឥទ្ិ្ល

សដាយព្រះសចសាតាននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ថ្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ជាព្រះអង្គសពបា�សលារះនន

មនុ�្សសលាក្។�រូម�រស�រថ្សតើអ្នក្រានអារម្មែ៍យ៉ាងណាស្លសាដាប់ែល់ទពីបនាទាល់

សនរះ។

ខ. �រូមអានអាលរា៉ា5:46ស�ើយបនាទាប់មក្�រូម�រស�រសៅក្្ននុងោក្្យ�ម្ដពីរប�់អ្នក្

ផ្ទាល់ថ្សតើអាលរា៉ាបានទទួលទពីបនាទាល់រប�់សលាក្អំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សដាយរសបៀប

ណា។�រូមគិតអំ្ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចសធវើតាមគំររូរប�់អាលរា៉ាសែើម្ពីជួយ្ ពងរឹង

ទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីព្រះអង្គ�សង្ង្ររះស�ើយ�រស�រ្ ពីគំនិតរប�់អ្នក្។

គ. �រូម�រស�រអំ្ពីស្លមួយណែលអ្នក្បានទទួលអារម្មែ៍្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ណ្្ង

ទពីបនាទាល់ែល់អ្នក្ថ្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ជាព្រះអង្គសពបា�សលារះនន្ ិ្្សលាក្។�រូម

�រស�រ្ ពីសគាលសៅជាក់្លាក្់មួយណែលនរឹងជួយអ្នក្ទទួលឬ្ពងរឹងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្

អំ្ពីព្រះអង្គ�សង្ង្ររះែរូចជាការតមអាហារឬការអធិសាឋានឲ្យកានណ់តសសាមរះ�្ម័ពគឬ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់ណតយក្ចិត្តទុក្ដាក្់។�រូមសធវើក្ិច្ចការសែើម្ពី�សពមចសគាលសៅ

សនរះ�រូម្ពីណតពតរូវសធវើអ�់«ជាសពចើនន្ងៃ»ក្៏សដាយ(អាលរា៉ា5:46)។(ការបសំ្ញ

�ក្ម្មភា្សនរះអាចជួយអ្នក្ឲ្យបំស្ញក្ម្មវិធពីការអ្ិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬកាត្វកិ្ច្ចចំសោរះ

ព្រះផងណែរ)។

សូេអាៃអាលមា៉ា5:49–52គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពបជាជៃ

អំពបីកា�ដពប្ិត្ត។គៅគលើបនាទាត់ដ�លផ្ល់ឲ្យគៃះសូេពៃ្យល់ពបីេូលគ�តុដ�ល

អ្នកគិតថាេៃុស្សទាំងអស់ពតវូដតដពប្ិត្តគ�ើេ្បី�ស់គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចជាេួយ

ពពះវ�បិតាសួគ៌ៃិងពពះគយស៊ូវពគបីស្៖ 

 



ដអលគ�ើ�ោល្ិៃគអក.អូករាៃអគ្ជើញគយើងឲ្យពិចា�ណ្គលើសំណួ�េួយ

្ំៃួៃដ�លអា្ជួយគយើងឲ្យអៃុវត្តៃូវអវបីដ�លអាលមា៉ាបគពងៀៃអំពបីកា�ដពប្ិត្តៃិង

កា�គ�ៀប្ំខ្លួៃគ�ើេ្បី្ ូលក្ននុងៃគ�ពពះ៖

«្ុះគបើន្ងៃនៃកា�យាងេក�បស់ពទង់គឺជាន្ងៃដស្អក?គបើគយើង

�ឹងថាគយើងៃឹងជួបពពះអមាចាស់គៅន្ងៃដស្អក—តាេកា�សាលាប់

ដ�លេិៃរាៃពបុងទុកឬតាេដ�លពទង់យាងេកគោយេិៃ

រាៃ�ំពឹងទុក—គតើគយើងៃឹងគ្វើអវបីគៅន្ងៃគៃះ?គតើកា�សា�ភាពអវបី

ខ្ះដ�លគយើងៃឹងសា�ភាព?គតើកា�អៃុវត្តៃ៏អវបីខ្ះដ�លគយើង

ៃឹងេិៃបៃ្តគ្វើគទៀត?គតើបញ្ហាអវបីខ្ះដ�លគយើងៃឹង

គោះពសាយ?គតើកា�អត់គទាសណ្ខ្ះដ�លគយើងៃឹងអត់គទាស?គតើទបីបនាទាល់អវបី

ខ្ះដ�លគយើងពតូវដ្្ង?

«្ុះគបើគយើងៃឹងពតវូគ្វើកា�ណ៍ទាំងគនាះគៅគពលគនាះគ�តុអវបីគយើងេិៃគ្វើ

ឥ�ទូវគៃះ?គ�តុអវបីេិៃដសវង�កគស្ក្បីសុខសាៃ្តគពលដ�លគស្ក្បីសុខសាៃ្ត

អា្�ករាៃ?»(“Preparation for the Second Coming”Ensignឬ

លីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព័�9)។

5. �រូមគិតអំ្ពី�ំែួរមួយនន�ំែួរទាំងឡាយរប�់ណអលសឌើរអរូក្។

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអំ្ ពី

មរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្�ំខាន់ក្្ននុងការរ�់សៅជាសរៀងរាល់ន្ងៃឲ្យែរូចជាអ្នក្ក្ំ្ុងសរៀបចំ

សែើម្ពីជួបនរឹងព្រះអរាចា�់។
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ពបី្ ិត្តដ��គ�ើេ្បីសុខុមាលភាព�ល់ពពលឹងនៃពួកអ្នកដ�លពុំសារល់ពពះ»។ឃ្លា

ទាំងគៃះកំណត់ពបី�គបៀបដ�លសាសនា្ពកផ្ល់ឱកាសសពមាប់េៃុស្សទាំងអស់

គ�ើេ្បីលូតលាស់ៃិងជួយអ្នកគផ្សងគទៀត។សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លសមាជិក

សាសនា្ពកគៅសារា៉�ិេឡាបំគពញពបគយាគដ�លអ្នករាៃបំគពញខាងគលើ។

1. �រូម�រស�រគំនិតមួយចំនួនសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្សតើការសៅកាន់ព្រះវិហារ�ពរាប់មរូលស�តុណែលរាន

សៅក្្ននុងអាលរា៉ា6:5–6អាចសធវើឲ្យរានភា្ខ�ុគានាយ៉ាងណាចសំោរះបទ្ិសសាធន៍រប�់

អ្នក្សៅព្រះវិហារ។

ព�ជ័យនៃសមាជិកភាពក្ននុងសាសនា្ពកគឺមាៃបំណងគ�ើេ្បីផ្ល់�ល់បពុតាបុពតបី

ទាំងអស់នៃពពះ។ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័�.�ូ�ិៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃបគពងៀៃថា៖

«្គប់ោនាអ្ិសាឋាៃសពមាប់ពួកអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា។សូេ

ឲ្យគ្វើ�ូគចានាះជាៃិ្្ច។គៅក្ននុងវិញ្ញាណ�ដ�លគនាះគយើងក៏គួ�ដត

អ្ិសាឋាៃសពមាប់ពួកអ្នកដ�លកំពុង(ឬអ្នកដ�លពតូវកា�)ជួប

ជាេួយពួកអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាផងដ��។គៅឯ

សារា៉�ិេឡាសមាជិកពតូវរាៃបញ្ជាឲ្យ‹�ួេោនាតេអាហា�

គ�ើយអ្ិសាឋាៃឲ្យអស់ពបី្ ិត្ត›[អាលមា៉ា6:6]សពមាប់ពួកអ្នក

ដ�លេិៃទាៃ់រាៃ្ ូល�ួេៃឹងសាសនា្ពក�បស់ពពះគៅគ�ើយ។គយើងអា្គ្វើ

�ូ្ោនាដ��។

«គយើងក៏អា្អ្ិសាឋាៃជាគ�ៀងរាល់ន្ងៃគ�ើេ្បីទទួលរាៃបទពិគសា្ៃ៍នៃ

កា�ផ្សពវផសាយសាសនាផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់គយើងផ្ទាល់។សូេអ្ិសាឋាៃថាគៅគពកាេ

កា�ពគប់ពគង�៏គទវភាពនៃកា�ណ៍ទាំងឡាយដបបគនាះគនាះឱកាសផ្សពវផសាយ

សាសនាដ�លអ្នក្ ង់រាៃគឺកំពុងពតវូរាៃគ�ៀប្ំ�ួ្ជាគពស្គៅក្ននុង�ួង្ិត្ត

�បស់ៃ�ណ្មានាក់ដ�ល្ ង់រាៃយា៉ាងខាលាំងៃិងដ�លដសវង�កៃូវអវបីដ�លអ្នក

មាៃ។‹មាៃេៃុស្សជាគព្ើៃគៅគលើដផៃ�បីគៅគ�ើយ...ដ�លលាក់ពបីគស្ក្បី

ពិតពបីគពពាះពួកគគេិៃ�ឹងជាគៅ�កគស្ក្បីពិតឯណ្គទ›[គ.ៃិងស.123:12]។

សូេអ្ិសាឋាៃថាពួកគគៃឹង�កគ�ើញអ្នក!គ�ើយបនាទាប់េក្ូ�វាងនវគពពាះមាៃ

េៃុស្សគព ើ្ៃណ្ស់គៅក្ននុងពិភព�បស់អ្នកដ�លមាៃអា�េ្មណ៍ថាមាៃអំណត់អត់

គៅក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកគគពុំដេៃជាអំណត់អត់ៃំបុ័ងេិៃដេៃគពសកទឹកគនាះគទ

ប៉ុដៃ្តជាអំណត់អត់កា�ឮពពះបៃ្ទូលនៃពពះអមាចាស់[សូេគេើលគអេ៉ុស8:11]»

(“Witnesses unto Me”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2001ទំព័�15)។

គ�ើេ្បីគ្វើតាេ�ំបូនាមាៃ�បស់ដអលគ�ើ��ូ�ិៃសូេពិចា�ណ្អំពបីកា�អ្ិសាឋាៃគ�ើេ្បី

ពពះវ�បិតាជួយអ្នកទទួលសារល់ៃិងអៃុវត្តគៅគលើឱកាសផ្សពវផសាយសាសនា

ដ�លកំពុងពតវូរាៃគ�ៀប្ំសពមាប់អ្នក។សូេដសវង�កឱកាសទាំងឡាយគ�ើេ្បី

អគ្ជើញអ្នក�នទគទៀតឲ្យេក�ួេទទួលព�ជ័យដ�លអ្នកទទួលក្ននុងនាេជាសមាជិក

មានាក់នៃសាសនា្ពក។

អាលរា៉ា7:1–13

អាលរា៉ាបមពងៀនពបជាជនមគឌានអុំពីដគ្វាយធួនននពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

សូេគិតពសនេថាអ្នកកំពុងមាៃកា�សៃ្នាេួយអំពបីកា�ដពប្ិត្តជាេួយេិត្តភក្ិ

�បស់អ្នកដ�លជាសមាជិកសកេ្មគៅក្ននុងសាសនា្ពក។េិត្ត�បស់អ្នកពុំរាៃគិត

ថាពួកគគរាៃពបពពឹត្តអំគពើរាបអវបី្ ងៃៃ់្ងៃ�គនាះគទគ�ើយ្ ងៃល់ថាពួកគគអា្ទទួល

បទពិគសា្ៃ៍យា៉ាងពិតពរាក�អំពបីអំណ្្នៃ�គ្វាយ្ួៃគោយ�គបៀបណ្។

សូេគិតអំពបីអវបីដ�លអ្នកអា្ៃឹងដ្កចាយជាេួយេិត្តទាំងគៃះ។សូេ្ ងចាំគំៃិត

ទាំងគៃះគពលអ្នកសិកសាអាលមា៉ា7:1–13។

សូេពិចា�ណ្ពបកបគោយកា�អ្ិសាឋាៃពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្អៃុវត្តអវបីដ�លអ្នក

រាៃគ�ៀៃន្ងៃគៃះគ�ើេ្បីអ្នកអា្គ�ៀប្ំជាគពស្គ�ើេ្បីជួបពពះអង្គសគ្គ្រះៃិង្ូល

ក្ននុងៃគ��បស់ពទង់។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា5:37–62ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី15៖ថ្ងៃទី3

អាលរា៉ា6–7
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីបគពងៀៃពបជាជៃគៅសារា៉�ិេឡាៃិងគ�ៀប្ំសាសនា្ពកឲ្យមាៃ

�គបៀបគ�ៀប�យគ�ើយអាលមា៉ារាៃគៅកាៃ់ទបីពកុងគគឌាៃ។គលាករាៃគ�ើញ

ថាបណ្តាជៃគៅទបីគនាះគសាមាះពតង់ជាងបណ្តាជៃគៅសារា៉�ិេឡា។គ�តុ

�ូគចានាះគ�ើយគលាករាៃគលើកទឹក្ិត្តពបជាជៃគៅគគឌាៃឲ្យបៃ្តពឹងដផ្អកគៅគលើ

ពពះអមាចាស់ៃិងបៃ្តពយាយាេអៃុវត្តៃូវ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់គៅក្ននុងជបីវិតពួកគគ។

ទបីបនាទាល់�បស់អាលមា៉ាអំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្អា្ជួយអ្នកឲ្យកាៃ់ដតយល់្ បាស់

ដ្េគទៀតអំពបីទំ�ំនៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងបគពងៀៃអ្នកពបី�គបៀប

គ�ើេ្បីទទួលរាៃព�ជ័យពបី�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់ជាគ�ៀងរាល់ន្ងៃកាលដ�លអ្នកបៃ្ត

គ�ើ�តាេផ្ទូវគៅកាៃ់ៃគ��បស់ពពះ។

អាលរា៉ា6

អាលរា៉ាពពងឹងស្ស្នចពកនស្រា៉ា�ិេឡាម�ើយមៅែ្សព្វែសាយមៅ�ីពកុង

មគឌាន

សូេបំគពញពបគយាគ�ូ្តគៅគៃះ៖ខ្នុំ្ ូល�ួេគៅពពះវិហា�ពបីគពពាះ 



។

គៅគពលដ�លអ្នកសកិសាអាលមា៉ា6សូេគិតថាគតើកា�យល់ពបីគោលបំណងនៃ

កា�ពបជុំគៅសាសនា្ពកអា្គ្វើឲ្យកា�ពបជុំទាំងគនាះកាៃ់ដតមាៃអត្ថៃ័យ្ ំគពាះ

អ្នកយា៉ាងណ្។

េុៃគពលអាលមា៉ារាៃចាកគ្ញពបីសារា៉�ិេឡាគលាករាៃពពងឹងសាសនា្ពក

គៅទបីគនាះ។សូេអាៃអាលមា៉ា6:1–4គ�ើយ�កគេើលឃ្លា្ ំៃួៃពបី�ឬបបីដ�ល

ពិពណ៌នាអំពបីទៃំួលខុសពតូវទាំងឡាយ�បស់អ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពគៅក្ននុង

សាសនា្ពក។

គោលកា�ណ៍សំខាៃ់េួយដ�លគយើងគ�ៀៃពបីបទពគិសា្ៃ៍�បស់អាលមា៉ាគឺ៖

គៅក្ននុងជំនាៃ់�បស់គយើងក៏�ូ្ជាគៅក្ននុងជំនាៃ់ទាំងឡាយក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ

ដ��គឺថាសា្នាចតកត្រវូរានសាថាបនារ�ើង្ តមាប់្ ុខុមាលភា្រប្់្ នុ្សេ

ទាំងអ្់។សូេអាៃអាលមា៉ា6:5–6គ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាពបី��ូ្តគៅគៃះ៖

«គ�ើេ្បីសាដាប់ពពះបៃ្ទូលនៃពពះ»ៃិង«�ួេោនាតេអាហា�គ�ើយអ្ិសាឋាៃឲ្យអស់
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បនាទាប់ពបីចាកគ្ញពបីសារា៉�ិេឡាអាលមា៉ារាៃៃិយាយជាេួយៃឹងពបជាជៃ

គៅក្ននុងទបីពកុងគគឌាៃ។សូេអាៃអាលមា៉ា7:3–6គ�ើេ្បីគ�ើញពបីសាថាៃភាពខាង

វិញ្ញាណយា៉ាងណ្ដ�លអាលមា៉ាសង្ឹេ្ ង់គ�ើញក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃគៅ

គគឌាៃ។បនាទាប់េកសូេអាៃអាលមា៉ា7:17–19គ�ើេ្បី�កគេើលថាគតើគស្ក្បី

សង្ឹេ�បស់អាលមា៉ាពតូវរាៃបញ្ជាក់ឬយា៉ាងណ្។គៅគលើបនាទាត់តគៅគៃះសូេ

ពិពណ៌នាអំពបីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ�បស់ពបជាជៃគគឌាៃ៖ 



សូេអាៃអាលមា៉ា7:7–10គ�ើយ�កគេើលពពឹត្តិកា�ណ៍ដ�លអាលមា៉ាមាៃអា�េ្មណ៍

ថាសំខាៃ់បំផុតសពមាប់ពបជាជៃគ�ើេ្បី�ឹងៃិងអវបីដ�លពបជាជៃពតូវគ្វើគ�ើេ្បីគ�ៀប្ំ

សពមាប់កា�ណ៍គនាះ។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីអាលរា៉ាពបាប់ពបជាជនណែលរាន

ស�ចក្្ដពីជំសនឿរឹងរំារួចសៅស�ើយសនារះ(�រូមសមើលអាលរា៉ា7:17)ថ្្ ួក្សគពតរូវណពបចិត្ត

សែើម ព្ីសរៀបចំខ្លួន�ពរាប់ការយងមក្រប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ?(�រូមសមើលរ៉រូម3:23)។

អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពបជាជៃគគឌាៃពបីគោលកា�ណ៍�៏សំខាៃ់គៃះ៖

ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រង្ុរក្ខរែើ្្តី្ រ្គ្ររះរយើង្ តីអំរ្ើរាបនិងរ្ចក្តីសាលាប់ត្្ទាំង

ជួយរយើងឲ្យ្ ្ងកា្រ់ឧប្គ្គទាំងឡាយក្ទុងជតីវិ្ររស្ងសាលាប់។សូេអាៃអាលមា៉ា

7:11–13គ�ើយគូស្ ំណ្ំក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកពបីលកខេខណ្ឌដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះ

ស្ម័ពគពពះទ័យ«គលើកោក់គលើ»ពពះអង្គពទង់ផ្ទាល់សពមាប់ជាពបគយាជៃ៍�ល់

គយើង។

វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា��ឹងថាជំងឺឈឺចាប់គឺជាភាពទៃ់គខសាយពិកា�ភាពឬ

ជំងឺទាំងឡាយ—ជាពាក្យដ�លគកាតាបៃ័យឲ្យបញ្ហាជាគព ើ្ៃពបគភទ។ពាក្យជួយ

មាៃៃ័យថាជួយគៅក្ននុងពោនៃគស្ក្បីពតូវកា�ឬពោទុកខេពពួយ។វាជាពាក្យឫសនៃ

ភាសាឡាតាំងដ�លមាៃៃ័យថា�ត់គៅ�កជំៃួយ�បស់ៃ�ណ្មានាក់ដ�លនាគំៅ

កាៃ់ពពះរាជបំណង�បស់ពពះដ�លមាៃពពះទ័យពរាថានាជួយគយើង។

គៅដក្�អាលមា៉ា7:11–13គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកឬគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់

គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នកអ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍

តគៅគៃះេកពបីដអលគ�ើ�ពបូសស៊ី.ហា�វបីៃដ�លរាៃបគពេើជាសមាជិកេួយ

�ូបនៃពួក្ ិតសិបនាក់៖«�គ្វាយ្ួៃពុំដេៃសពមាប់ដតអ្នកមាៃរាបគនាះគទ»

(“Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus Christ”Ensignដខ

គេសាឆ្នាំ1990ទំព័�7)។(អាលមា៉ា7:11–13គឺជា្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី�េួយ។

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំវាគៅក្ននុង�គបៀបេួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បីអ្នកអា្

គ្យ�កវាគ�ើញគៅគពលខាងេុខ)។

3. តារាងខាងសពកាមសនរះរួមរាននរូវោក្្យទាំងឡាយសចញ្ពីអាលរា៉ា7:11–

13ណែល្ ិ្ែ៌នាអំ ព្ីលក្ខេខែ្ឌណែលព្រះអង្គ�សង្ង្ររះបានសលើក្ដាក្់សលើ

ព្រះអង្គពទង់ផ្ទាល់។�រូមគរូ�តារាងសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្បនាទាប់មក្�រូមសពជើ�សរើ�ោក្្យមួយចំនួនននោក្្យទាំងសនរះស�ើយ�រស�រ

ឧទា�រែ៍អំ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្ឬមនុ�្សណែលអ្នក្បានសារល់បានរានបទ្ិសសាធន៍

អំ្ពីលក្ខេខែ្ឌទាំងសនរះ។�រូមគិតថ្សតើវារានន័យយ៉ាងណាណែលរានព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សលើក្ដាក្់សលើព្រះអង្គពទង់នរូវការែ៍ទាំងសនរះ។

ការឈឺចាប់

ទុក្ខេសវទនា

ការល្លួង

ជំងឺ

ស�ចក្្តពីសាលប់

ជំងឺឈឺចាប់

អំស្ើបាប

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ័�.�ូ�ិៃរាៃដ្កចាយៃូវទបីបនាទាល់ខាងគពកាេគៃះថា

�គ្វាយ្ួៃអា្គលើកបៃ្នុក�បស់គយើងគ្ញពបីគយើងរាៃ៖

«គតើអ្នកកំពុងដតពបយុទ្ធៃឹងបបីសា្នៃកា�គញៀៃ—គឺជាថានាំជក់ឬថានាំគញៀៃ

ឬដល្ងសី៊សងឬគរាគពិសនៃ�ូបអាសពោេ�៏្ នពងនាសេ័យគៃះឬ?គតើ

អាពា�៍ពិពា�៍�បស់អ្នកស្ថិតគៅក្ននុងបញ្ហាឬកូៃ�បស់អ្នកស្ថិតគៅក្ននុង

គពោះថានាក់ឬគទ?គតើអ្នកមាៃភាពភាៃ់ព្�ំៃឹងអត្តសញ្ញាណនៃគភទឬ

កំពុងដសវង�កកា�គោ�ពឲ្យតនេ្ខ្លួៃឯងឬ?គតើអ្នក—ឬៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នក

ពសឡាញ់—ពបឈេៃឹងជំងឺឬសមាពា្្ិត្តឬគស្ក្បីសាលាប់ឬ?េិៃថាអ្នកពតូវគរាះ

ជំហាៃេួយណ្គ�ើេ្បីគោះពសាយកងវល់ទាំងគៃះគទសូេេក�ក�ំណឹងល្អ�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្មុនធគបង្អស់។សូេទុក្ិត្តគៅគលើកា�សៃយានៃឋាៃសួគ៌។

ទាក់ទងៃឹងអវបីដ�លគទើបៃឹងរាៃៃិយាយទបីបនាទាល់�បស់អាលមា៉ាគឺជាទបីបនាទាល់

�បស់ខ្នុំដ��៖គលាករាៃៃិយាយថា‹ឪពុក�ឹងថាៃ�ណ្ដ�លោក់ទបីទុក្ិត្ត

�បស់ខ្លួៃគៅគលើពពះអ្នកគនាះគ�ើយដ�លៃឹងរាៃោំពទគៅក្ននុងកា�ពិគសា្ៃ៍�បស់

គគៃិងវិបត្តិ�បស់គគៃិងកា�ទុកខេគវទនា�បស់គគ›[អាលមា៉ា36:3]។

«កា�ទុកទបីទុក្ិត្តគៅគលើ្ េ្មជាតិ�៏ពបកបគោយគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្នៃពពះគឺស្ថិត

គៅ្ ំណុ្កណ្តាលបំផុតនៃ�ំណឹងល្អដ�លពពះពគបីស្រាៃបគពងៀៃ។ខ្នុំសូេដ្្ង

ទបីបនាទាល់ថា�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះេិៃពតឹេដតគលើកបៃ្នុកនៃអំគពើរាប

គ្ញពបីគយើងប៉ុគណ្ណាះគទប៉ុដៃ្តក៏គលើកបៃ្នុកនៃកា�ខក្ិត្តៃិងទុកខេពពួយ�បស់គយើង

ពពេទាំង�ួង្ិត្តឈឺចាប់ៃិងគស្ក្បីអស់សង្ឹេ�បស់គយើងផងដ��[សូេគេើល

អាលមា៉ា7:11–12]។តាំងពបី�ំបូងេកកា�ទុក្ិត្តគលើជំៃួយដបបគៃះគឺរាៃផ្ល់

�ល់គយើងទាំងេូលគ�តុេួយៃិង�គបៀបេួយគ�ើេ្បីអភិវ�្ឍឲ្យោក់្ុះបៃ្នុក�បស់

គយើងៃិងគលើកយកេកៃូវគស្ក្បីសគ្គ្រះ�បស់គយើងវិញ»(“Broken Things 
to Mend”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព�័70–71)។
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សូេ្ ងចាំថាគពលអ្នកគ�ើ�តាេគោយគសាមាះពតង់តាេផ្ទូវដ�ល�ឹកនាំគៅកាៃ់ៃគ�

នៃពពះគនាះអ្នកក៏អា្ទទួលរាៃព�ជ័យផងដ��។

7. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា6–7ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី15៖ថ្ងៃទី4

អាលរា៉ា8–10
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃគៅទបីពកងុសារា៉�ិេឡាគគឌាៃៃិងគេគលកៃិង

មាៃេៃុស្សជាគព ើ្ៃគទៀតទទួលយកៃូវសា�លិខិត�បស់គលាកគ�ើយគនាះ

ដប�ជាពបជាជៃគៅដ�ៃ�អាំេ៉ូនណហារាៃប�ិគស្សា�លិខិត�បស់គលាក

ៃិងបគណដាញគលាកគ្ញពបីទបីពកុង�បស់គគគៅវិញ។គទាះជាយា៉ាងណ្គោយ

គោ�ពតាេបញ្ជា�បស់ពពះអមាចាស់គនាះអាលមា៉ារាៃពត�ប់គៅអាេំ៉ូនណហាវិញ។

4. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីអារម្មែ៍រប�់អ្នក្ចំសោរះព្រះសយ�៊រូវពគពី�្និងអវពីណែលពទង់បានសធវើ�ពរាប់

អ្នក្តាមរយៈែង្វាយធួន។បនាទាប់មក្�រូមស្្ើយតបចសំោរះ�ំែួរមួយឬទាំង្ពីរនន

�ំែួរទាំងសនរះ៖

ក្. សតើស្លណាណែលែង្វាយធួនបានជួយអ្នក្សៅក្្ននុងរសបៀបមួយណែលអាលរា៉ាបាន

្ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុងអាលរា៉ា7:11–13?សតើែង្វាយធួនបានជួយអ្នក្យ៉ាងណាណែរ

អំ�នុងស្លសនារះ?

ខ. សតើែង្វាយធួនរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះអាចជួយអ្នក្ជាមួយនរឹងឧប�គ្គណែលអ្នក្

ពបឈមមុខនាស្លបច្ចនុប្ន្នសនរះយ៉ាងណាណែរ?សតើអ្នក្នរឹងសធវើអវពីសែើម ព្ី្ រឹងណផ្អក្សលើ

ែង្វាយធួនស្លណែលអ្នក្ពបឈមមុខនរឹងឧប�គ្គសនរះ?

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—អាលរា៉ា7:11–13

គោយអាលមា៉ា7:11–13គឺជា្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី��៏ដវងេួយគនាះវា�ួេមាៃ

ៃូវពាក្យជាក់លាក់ទាំងឡាយដ�លអា្ជួយអ្នក្ ងចាំពបីទំ�ំៃិងពពះគ្សាដា

នៃ�គ្វាយ្ួៃអស់គពញជបីវិតអ្នក។គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យចាំពាក្យគៃ្ឹះទាំងគៃះសូេ

ស�គស�គ�ើងវិញៃូវអាលមា៉ា7:11–13គៅគលើពកោសោ្់គោយដ�កេួយគោយ

ទុក្ គនាលាះពាក្យទាំងឡាយដ�លមាៃក្ននុងតារាងេុៃគៅក្ននុងគេគ�ៀៃគៃះ។សូេអាៃ

កា�ស�គស��បស់អ្នកពបីខគេ្បី�គៃះ��ូតទាល់ដតអ្នកអា្បគំពញពាក្យដ�ល្ គនាលាះ

គោយេិៃរា្់គេើលក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់�ំឭកខទាំងគៃះពបី�បបី

ន្ងៃជាប់ោនាគ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យ្ ងចាំពបីអវបីដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះអា្គ្វើសពមាប់អ្នក

ៃិងអ្នកគផ្សងគទៀតអស់េួយជបីវិតអ្នក។សេូសាកល្ង្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី�

�បស់អ្នកអំពបីអាលមា៉ា7:11–13គោយកា�ទគៃញ្វាឲ្យឮៗ�ល់ខ្លួៃឯងឬ�ល់

សមាជិកពគួសា�ឬេិត្តភក្ិឬគោយកា�ស�គស�វាគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុ

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

អាលរា៉ា7:14–27

អាលរា៉ាមលើក�ឹកចិត្ដល់ពបជាជនឲ្យបន្មលើែលែវូមៅកាន់នគ�ននពពរះ

សូេអាៃអាលមា៉ា7:19គ�ើេ្បីចាំពបី�គបៀបដ�លរាៃពិពណ៌នាពបីសាថាៃភាពខាង

វិញ្ញាណ�បស់ពបជាជៃគៅគគឌាៃ។អាលេ៉រាៃបគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍�៏សំខាៃ់

គៃះ៖រោយការរ្់រៅតា្រគ្លការណ៍ននែំណចឹងល្អរនារះរយើងរែើរតា្ផ្ទូវ

រៅកាន់នគរននត្រះរេើយ។(ៃគ�នៃពពះគឺៃគ�គសគ�សាទាល)។សេូពិៃិត្យ

គេើលអាលមា៉ា7:14–16គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�ល

បគ្ហាញពបីអវបីដ�លគយើងពតូវធ្វើគ�ើេ្បីគ�ើ�តាេផ្ទូវដ�លៃឹង�ឹកនាំគយើងគៅកាៃ់ៃគ�

នៃពពះ។បនាទាប់េកសូេពៃិិត្យគេើលអាលមា៉ា7:22–25គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ

ពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញពបីអវបីដ�លគយើងពតូវត្បកាលាយគ�ើេ្បីគ�ើ�តាេ

ផ្ទូវគៃះ។

5. �រូមគរូ�ផ្ដូវមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្សចញ្ពីពជងុស�ៀវសៅខាងសពកាមខាងស្វងននទំ្័រសៅពជងុខាងសាដាំខាងសលើ

ទំ្័រ។�រូម�រស�រជីវិត�នេងស្លាប់សៅណផ្នក្ខាងសពកាមផ្ដូវស�ើយ�រស�រនគ�ននពពរះ

សៅណផ្នក្ខាងសលើផ្ដូវ។សៅតាមផ្ដូវ�រូម�រស�រនរូវអវពីណែលអ្នក្គួរមធ្វើនិងអវពីណែលអ្នក្គួរ

នពបកាលាយណែលនរឹងែរឹក្នាំអ្នក្សៅកាន់នគរននព្រះ។

6. �រូមសពជើ�សរើ��ក្ម្មភា្មួយសចញ្ ពីផ្ដូវស�ើយ�រស�រថ្សតើអ្នក្

បានស�ើញនរណារានាក្់មធ្វើការែ៍សនរះយ៉ាងណា។បនាទាប់មក្�រូមសពជើ�សរើ�

អាក្ប្កិ្រយិមួយសចញ្ពីផ្ដូវស�ើយ�រស�រថ្សតើអ្នក្បានស�ើញនរណារានាក់្ជាមនុ�្ស

ណបបសនារះ។�រូមដាក់្សគាលសៅមួយណែលនរឹងជួយអ្នក្ឲ្យអ្ិវឌ្ឍសលើចំែុចទាំង្ពីរសនរះ

សែើម ព្ីអ្នក្អាចចរូលក្្ននុងនគរននព្រះសៅន្ងៃមួយ។

សូេអាៃអាលមា៉ា7:27គ�ើយ�កគេើលព�ជ័យទាំងឡាយដ�លអាលមា៉ារាៃ�ឹងថា

ពបជាជៃៃឹងទទួលរាៃពបសិៃគបើពួកគគបៃ្តគៅក្ននុងគស្ក្បីជំគៃឿៃិងកិ្ ្ចកា�ល្អ។
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ពពះអមាចាស់រាៃគ�ៀប្ំអាេូគលកឲ្យទទួលអាលមា៉ាគៅទបីពកុងអាំេ៉ូនណហាគ�ើយ

រាៃ្ ូល�ួេជាេួយគលាកគៅក្ននុងកា�ដ្្ងទបីបនាទាល់គៅកាៃ់ពបជាជៃ។អាលមា៉ា

ៃិងអាេូគលករាៃពពមាៃ�ល់ពបជាជៃអាំេ៉ូនណហាថាពបសិៃគបើពួកគគេិៃ

ដពប្ិត្តគទគនាះពួកគគៃឹងពតូវបំផ្ិ្បំផ្លាញ។អាេូគលករាៃគោ�ព�ល់ពពះគោយ

គសាមាះពតង់គ�ើយរាៃគពបើពរាស់កិត្តិយសគ្មាះល្អៃិងឥទ្ធិពល�បស់គលាកក្ននុង

កា�ោំពទ�ល់ពយាកា�ីអលមា៉ាៃិងដ្្ងទបីបនាទាល់អំពបីពពះគយស៊ូវពគបីស្។

អាលរា៉ា8

អាលរា៉ាបានមគ្�ពពបតិបត្ិមោយពត�ប់មៅអាុំេ៉ារូនណហាវិញជាកននលែង

នដលមោកម�ៀបចុំអាេរូមលកឲ្យែ្សព្វែសាយ

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ�ំណឹងល្អគៅសារា៉�ិេឡាៃិងគគឌាៃ(សូេគេើល

អាលមា៉ា5–7)គលាករាៃគ្វើតំគណើ�គៅដ�ៃ�បីគេគលក។សូេអាៃអាលមា៉ា

8:4–5គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លពបជាជៃគៅគេគលកទទួលកា�បគពងៀៃ�បស់

អាលមា៉ា។(ឃ្លា«�គបៀប�៏ប�ិសុទ្ធនៃពពះ»គៅក្ននុងអាលមា៉ា8:4គឺសំគៅគៅគលើ

បពវជិតភាព�ូ្ដ�លអ្នកៃឹងគ�ើញគៅក្ននុងអាលមា៉ា13)។

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃប្្ចប់កា�បគពងៀៃគៅគេគលកគ�ើយគលាករាៃគ្វើតំគណើ�

គៅអាេំ៉ូនណហាគ�ើេ្បីផ្សពវផសាយ។គលាករាៃទទួលបទពគិសា្ៃ៍ខុសពបីេុៃ

យា៉ាងខាលាំងជាេួយៃឹងពបជាជៃដ�លរាៃ�ស់គៅទបីគនាះ។សូេសិកសា�ូបភាពៃិង

វគ្គបទគេ្បី�ខាងគពកាេគៃះគ�ើយបនាទាបេ់កសូេស�គស�្ ំណងគជើងេួយសពមាប់

�ូបភាពៃិងវគ្គបទគេ្បី�ៃបីេួយៗគោយកា�សគងខេបៃូវអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះ

អាលមា៉ាខណៈដ�លគលាកគៅក្ននុងពកុងអាំេ៉ូនណហា៖

អាលមា៉ា8:8–13 



អាលមា៉ា8:14–16 



អាលមា៉ា8:18–26 



សូេពិចា�ណ្សំណ�ួខាងគពកាេគៃះ(អ្នកេិៃចាំរា្់ស�គស�្ គេ្ើយ�បស់អ្នក

គនាះគទ)៖

• គទវតាដ�លគល្េកឲ្យអាលមា៉ាគ�ើញគឺជាគទវតា�ដ�លដ�លរាៃគល្េក

ឲ្យគលាកៃិងបុពតាទាំងឡាយនៃអាលមា៉ាគ�ើញពបីគពលេុៃ។គតើបៃ្ទូល�បស់

គទវតាអា្លួងគលាេ�ល់អាលមា៉ាយា៉ាងណ្ដ��(សូេគេើលអាលមា៉ា8:15)?

• គ�តុអវបីវាអា្ជាកា�លំរាកសពមាប់អាលមា៉ាក្ននុងកា�ពត�ប់គៅអាេំ៉ូនណហាវិញ

(សូេគេើលអាលមា៉ា8:16)?

្វបីគបើជាបទប្្ញត្តិ�៏លំរាកក៏គោយក៏អាលមា៉ារាៃ«ពត�ប់គៅដ�ៃ�បី

អាំេ៉ូនណហាយា៉ាង�ួសរាៃ់វិញ»(អាលមា៉ា8:18)។ពបធាៃហាគវើ��បុលយូ.

�ឹៃគ្ើ�រាៃបគពងៀៃថាពពះអមាចាស់ពសឡាញ់កា�គោ�ពពបតិបត្តិដបបគៃះ៖

«ពិតណ្ស់ពពះអមាចាស់ពសឡាញ់កា�គប្ជាញា្ិត្តគោយោមាៃគ្កគ�គ�ើេ្បីគោ�ព

ពបតិបត្តិ�ល់�ំបូនាមាៃ�បស់ពទង់ជាងអវបីៗទាំងអស់គផ្សងគទៀត»(“Commitment 
to God”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1982ទំព័�58)។

1. �រូមសពជើ�សរើ�សាថានភា្មួយឬសពចើនជាងមួយ្ ពីសាថានភា្ខាងសពកាម

សនរះ។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្សតើបុគ្គលរានាក្់ៗអាចទទួលបាន្ រជ័យសដាយរសបៀបណាពប�ិនសបើ

គាត់សគារ្ពបតិបត្តិសនារះ៖

ក្. សៅស្លណែលយុវនារីរានាក្់កំ្្ុងចាក្សចញ្ ពីផ្រះសែើម្ពីសៅសាលាសរៀនសនារះរាដាយនាង

�ំុនាងឲ្យោក់្អាវណែលរមទម្យជាងសនារះ។

ខ. �ង្ឃ្ ្មពីរានាក្់ពតរូវបានអសញ្ើញសដាយប៊ី�្ស្ឬពបធានសាខារប�់គាត់ឲ្យខំសធវើឲ្យ

�សពមចសែើម្ពីទទួលបាននរូវរង្វាន់កាត្វក្ិច្ចចំសោរះព្រះ។

គ. អ្នក្ផ្ស្វផសាយសា�នា្ ពីរនាក្់ទទួលអារម្មែ៍បំផ�ុឲ្យសៅ�ួរ�ុខទកុ្ខេពក្មុពគសួារ

មិន�រូវ�ក្ម្មមួយណែលរាដាយមិនណមនជា�រាជិក្សា�នាចពក្។

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�គោលកា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក

គៅជិតអាលមា៉ា8:18–20៖តប្ិនរបើរយើងរ្្ើយ្របោ៉ាងរួ្រាន់ចំរោរះត្រះបន្ទូល

រប្់ត្រះអមាចា្់រនារះត្រង់នចឹងជួយរយើងឲ្យបំរ្ញតា្ប្របញ្ញ្រ្ិរប្់ត្រង់។

2. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

អំ្ពីស្លមួយណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់បានជួយអ្នក្ឲ្យសធវើជា

មនុ�្ស�ុចរិតនិងជាអ្នក្សគារ្ពបតិបត្តិសទារះបពីជាសៅក្្ននុងកាលៈសទ�ៈែ៏លំបាក្ក្៏

សដាយ។

សូេអាៃអាលមា៉ា8:27–32�កគេើល�គបៀបបដៃ្ថេគទៀតដ�លពពះអមាចាស់រាៃជួយ

អាលមា៉ាគ្វើអវបីដ�លគលាកពតូវរាៃបញ្ជាឲ្យគ្វើ។
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អាេូគលករាៃគ�ៀបរាប់ថាគតើគទវតារាៃដណនាំគលាកយា៉ាងណ្គ�ើេ្បីទទួល

អាលមា៉ា្ ូលក្ននុងផ្ះគលាកៃិងដ្ទាំគលាក។សូេអាៃអាលមា៉ា10:7–11

គ�ើយ�កគេើលថាគតើអាេូគលកៃិងអ្នកគផ្សងគទៀតរាៃទទួលព�ជ័យយា៉ាងណ្

គោយសា�ដតអាេូគលករាៃគោ�ពតាេគទវតា។

សូេស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះគៅជិតអាលមា៉ា10:11–12៖រ្លរយើងឮរេើយ

រគ្រ្តា្ការរៅរប្់ត្រះអមាចា្់រនារះ្ រជ័យនចឹងមានែល់រយើងនិងអ្ក

រផសេងរ្រៀ្រ។មាៃ�គបៀបជាគព្ើៃដ�លពពះអមាចាស់អា្«គៅ»គយើង—តាេ�យៈ

កា�បំផុសពបីពពះវិញ្ញាណតាេ�យៈអា�េ្មណ៍តាេ�យៈសុបិៃតាេ�យៈពាក្យសេ្បី

នៃអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកពគបូគពងៀៃឬឪពុកមាដាយតាេ�យៈកា�គៅបគពេើេុខ

នាទបីក្ននុងសាសនា្ពកតាេ�យៈកា�លំរាកឬតាេ�គបៀបគផ្សងៗគទៀត។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយ

�ំែួរតសៅសនរះ៖សតើស្លណាណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្បានទទួល

្រជ័យសដាយសារអ្នក្បានសគារ្ពបតិបត្តិែល់«ការសៅ»មួយមក្្ ពីព្រះអរាចា�់?

�ូ្ដ�លរាៃពិពណ៌នាក្ននុងដផ្នកដ�លគៅសល់ក្ននុងអាលមា៉ា10េៃុស្សជាគព ើ្ៃ

គៅអាេំ៉ូនណហាេិៃសាដាប់ពាក្យសេ្បី�បស់អាេូគលកគនាះគទ។អាេូគលក

រាៃពពមាៃពួកគគថាគបើពួកគគេិៃដពប្ិត្តគទន្ងៃគនាះៃឹងេក�ល់គពលដ�ល

ពួកគគៃឹងពតវូបំផ្ិ្បំផ្លាញ។សេូអាៃអាលមា៉ា10:22–23គ�ើយ�កគេើលពបី

េូលគ�តុដ�លពបជាជៃពតូវរាៃសគ្គ្រះពបីកា�បំផ្ិ្បំផ្លាញគៅគពលគនាះ។គតើ

ខទាំងគៃះបគពងៀៃអ្នកអវបីខ្ះអំពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃកា�គ្វើជាេៃុស្សសុ្�ិតគទាះជា

គពលដ�លអ្នកគៅជុំវិញគយើងេិៃដេៃជាេៃុស្សសុ្�ិតក៏គោយគនាះ។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា8–10ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

អាលរា៉ា9

អាលរា៉ាពពរានដល់ពបជាជនអាុំេ៉ារូនណហាឲ្យនពបចិត្និងម�ៀបចុំខលែលួន

សពរាប់កា�យងេក�បស់ពពរះមយស៊រូវពគសី្ទ

អាលមា៉ា9កត់ពតាពបីកិ្ ្ចខិតខំពបឹងដពបង�បស់អាលមា៉ាក្ននុងកា�បគពងៀៃ�ល់

ពបជាជៃអាេំ៉ូនណហាអំពបីគស្ក្បីពតូវកា��បស់ពួកគគគ�ើេ្បីដពប្ិត្តៃិងទទួលរាៃ

កា�គពរាសគលាះតាេ�យៈពពះអង្គសគ្គ្រះគឺពពះគយសូ៊វពគបីស្។គ�ើេ្បីពយាយាេ

ជួយ�ល់ពបជាជៃទុ្្ច�ិតទាំងគៃះឲ្យទទួលសារល់ពបីគស្ក្បីពតូវកា��បស់ពួកគគក្ននុង

កា�ដពប្ិត្តគនាះអាលមា៉ារាៃអំពាវនាវ�ល់ពួកគគឲ្យ្ ងចាំពបីអវបីដ�លពពះរាៃគ្វើ

សពមាប់ពួកគគៃិង�ូៃតា�បស់ពួកគគ។

សូេគេើលក្ននុងអាលមា៉ា9:8–10,13�កគេើលពាក្យផ្លួៃនៃពាក្យចាំៃិងពាក្យ

ធភលែ្។គតើអ្នកគិតថាបណ្តាជៃនៃទបីពកុងអាំេ៉ូនណហាមាៃកា�ផ្លាស់ប្តទូ�ដបបណ្

ពបសិៃគបើពួកគគរាៃ្ ងចាំពបីកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លអាលមា៉ារាៃៃិយាយគនាះ?

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរែរូចតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីវា�ំខាន់ក្្ននុងការចងចាំ

បទ្ិសសាធន៍ខាងវិញ្ញាែណែលអ្នក្បានរានក្្ននុងអតពីតកាល?បនាទាប់មក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីបទ្ិសសាធន៍ខាងវិញ្ញាែមួយណែលអ្នក្មិនចង់ស្្ច។

បនាទាប់ពបីកា�គៅពបជាជៃអាំេូ៉នណហាឲ្យដពប្ិត្តគ�ើយអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ

ពួកគគថាពួកគគគួ�គ�ៀប្ំខ្លួៃសពមាប់គពលដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះៃឹងយាងេក

ដផៃ�បី។សូេអាៃអាលមា៉ា9:26–27គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយ

ដ�លជួយអ្នកឲ្យយល់កាៃ់ដត្ បាស់ពបីលកខេណៈ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។(ពាក្យ

ធស្ក្ីយុត្តិ្ម៌មាៃៃ័យថាភាពគស្មើោនាៃិងយុត្តិ្េ៌)។គតើពាក្យៃិងឃ្លា

ទាំងគៃះបគពងៀៃអ្នកអវបីខះ្អំពបីពពះអង្គសគ្គ្រះ?ក្ននុងសរាដា�៍ខាងេុខគៃះសូេ

យកគពលគិតអំពបីពាក្យៃិងឃ្លាទាំងគនាះ។

អាលរា៉ា10

អាេរូមលកពិពណ៌ោពីប�ពមិស្ធន៍�បស់មោកនដលរានជាេួយនឹងម�វតា

េួយអង្គម�ើយ�រូោមានពបជាជនឲ្យនពបចិត្

សូេគូស�ងវង់គស្ក្បីដ្្ងដ�លពិពណ៌នាល្អបំផុតពបី�គបៀបដ�លអ្នករាៃភាញាក់ពបី

គ�កគៅពពកឹគៃះ៖

• ខ្នុំរាៃភាញាក់គោយខ្លួៃឯងគោយេិៃរាៃគពបើនា�ិកាគរាទ៍ឬោស់គោយៃ�ណ្

មានាក់គនាះគទ។

• ខ្នុំរាៃភាញាក់គពលនា�ិកាខ្នុំគរាទ៍គលើកទបីេួយឬគពលខ្នុំពតូវរាៃោស់គលើក

�ំបូង។

• នា�ិកាខ្នុំគរាទ៍ជាគព្ើៃ�ងឬខ្នុំពតូវរាៃោស់ជាគព្ើៃ�ងេុៃគពលខ្នុំភាញាក់។

សូេអាៃអាលមា៉ា10:6គ�ើយ�កគេើលថាគតើមាៃ«កា�គៅឲ្យភាញាក់គ�ើង»ខាង

វិញ្ញាណប៉នុាមាៃ�ងដ�លអាេូគលករាៃទទួលខណៈដ�លគលាករាៃបៃ្តបះគរា�

ទាស់ៃឹងពពះអមាចាស់។គៅគលើបនាទាត់ដ�លផ្ល់ឲ្យគៃះសូេស�គស�្ គេ្ើយ�បស់

អ្នក្ ំគពាះសំណ�ួគៃះ៖គតើអ្នកគិតថាឃ្លាថា«ខ្នុំគ្វើជាេិៃឮ»ៃិង«ខ្នុំគ្វើជាេិៃ

�ឹង»្ង្អនុលបគ្ហាញពបីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណ�បស់អាេូគលកយា៉ាងណ្េុៃគពល

ដ�លគទវតារាៃយាងេកជួបគលាក? 



�ូ្ដ�លរាៃកតព់តាគៅក្ននុងអាលមា៉ា10:2–11អាេូគលករាៃពិពណ៌នាពបីជបីវិត

�បស់គលាកពបីេុៃដ�លគលាកជួបៃឹងគទវតាៃិងកា�ដពប្ិត្តគជឿ�បស់គលាក្ ំគពាះ

�ំណឹងល្អ។សូេពៃិិត្យគេើលអាលមា៉ា10:1–6�កគេើលព័ត៌មាៃពិសាដាដ�លជួយ

អ្នកសារល់អាេូគលកបដៃ្ថេគទៀត។
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អាលរា៉ា11
បសចក្្ីបផ្ើម

អាេូគលករាៃគ�ញគោលោនាជាេួយៃឹងអ្នក្ បាប់សី៊ដអ៊ស�៉ុេដ�លរាៃពយាយាេ

គ្វើឲ្យគលាកប�ិគស្ពពះ�៏ពិតៃិងមាៃពពះជៃ្ម�ស់។ខណៈដ�លគលាក

រាៃកា�ពា�គស្ក្បីជំគៃឿ�បស់គលាកទាស់ៃឹងកា�ពយាយាេ�បស់សី៊ដអ៊ស�ុ៉េ

ក្ននុងកា�ោក់អនាទាក់គលាកគនាះអាេូគលករាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ថាគស្ក្បីសគ្គ្រះ

ពបីអំគពើរាបរាៃេកមាៃដតតាេ�យៈពពះគយសូ៊វពគបីស្ប៉ុគណ្ណាះ។អាេូគលក

រាៃដ្្ងទបីបនាទាល់យា៉ាង�ឹងមាំថាេៃុស្សគលាកទាំងអស់ៃឹងរាៃ�ស់គ�ើងវិញ

ៃិងពតូវជៃំុំជពេះគោយពពះ។គោយសា��គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះអ្នក

ៃឹងរាៃ�ស់គ�ើងវិញគ�ើយគៅន្ងៃេួយៃឹងឈ�គៅ្ ំគពាះពពះៃិងផ្ល់ៃូវ

�ំគណើ�គ�ឿងនៃជបីវិតអ្នកគៅគលើដផៃ�បី។

អាលរា៉ា11:1–25

អាេរូមលកពចានមចាលនរូវកា�ល ល្ួង�បស់ស៊ីនអស៊�៉ុេនដលល ល្ួងមោកឲ្យ

បដិមសធថារានពពរះ។

សូេគិតពបីអវបីេួយដ�លជាកេ្មសិទ្ធ�បស់អ្នកវាមាៃតនេ្យា៉ាងខាលាំង្ ំគពាះអ្នកដ�ល

អ្នកៃឹងេិៃលក់វាគ�ើយ។សូេគិតពបីេូលគ�តុដ�លវាមាៃតនេ្�ល់េ្៉គះ្ ំគពាះ

អ្នក។គៅក្ននុងអាលមា៉ា11គពលដ�លអាលមា៉ាៃិងអាេូគលករាៃបៃ្តបគពងៀៃ

ពបជាជៃអាេំ៉ូនណហាមាៃអ្នក្បាប់ទុ្ ្ច�ិតមានាក់គ្នាះសី៊ដអ៊ស�៉ុេរាៃេកពបទល់

េុខោនាៃឹងអាេូគលកគ�ើយរាៃឲ្យពរាក់�ល់គលាកជាកា�ប្ទូ�ៃឹងអវបីេួយដ�ល

មាៃតនេ្ខាលាំងបំផុត្ ំគពាះអាេូគលកគនាះ។ពពះគេ្បី�ពិពណ៌នាអំពបីសី៊ដអ៊ស�ុ៉េ

ថាជា«េៃុស្សដ�លសាទាត់ជំនាញៃឹងេគ្យារាយទាំងឡាយខាងអា�ក្ស»

(អាលមា៉ា11:21)ដ�លមាៃៃ័យថាោត់រាៃគ�ៀៃពបី�គបៀបគពបើពរាស់យុទ្ធសាពស្ត

ដផៃកា�កា�បំភាៃ់ៃិងល្ិ្�ូ្ោនាដ�លសាតាំងគពបើពរាស់គ�ើេ្បីទាក់្ិត្តេៃុស្ស

គផ្សងគទៀតឲ្យគ្ញពបីសុ្�ិតភាពៃិងគស្ក្បីពិត។

សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា11:21–22គ�ើយ�កគេើលថាគតើពរាក់ប៉ុនាមាៃដ�ល

ស៊ីដអ៊ស�៉ុេរាៃផ្ល់�ល់អាេូគលកៃិងអវបីដ�លោត់្ ង់ឲ្យអាេូគលកគ្វើជា្ ្នទូ�ៃឹង

ពរាក់គនាះ។េួយ«អុននត»គឺជាពរាក់ដ�លមាៃតនេ្បំផុតនៃពរាក់កាក់�បស់ពួក

សាសៃ៍ៃបីន�វ(សូេគេើលអាលមា៉ា11:6,11–13)។េួយអុៃនតមាៃតនេ្ពបដ�ល

ៃឹងពរាក់កនពេេួយសរាដា�៍�បស់គៅពកេមានាក់(សូេគេើលអាលមា៉ា11:3)។

សូេគ្្ើយសំណួ�ខាងគពកាេទាំងគៃះ៖

• គតើគពលណ្ដ�លអ្នករាៃគ�ើញៃ�ណ្មានាក់ប�ិគស្កា�ទាក់្ិត្តនៃគលាកិយ

�ូ្ជាអវបីដ�លរាៃផ្ល់�ល់អាេូគលកគនាះ? 

 



• គតើកា�គ�ើញពបីកា�ណ៍គៃះរាៃបំផុសអ្នកឲ្យគៅគសាមាះពតង់យា៉ាងណ្ដ��? 

 



សូេអាៃអាលមា៉ា11:23–25គ�ើេ្បីគ�ើញថាគតើអាេូគលករាៃគ្្ើយតបយា៉ាងណ្

្ំគពាះកា�ផ្ល់ឲ្យ�បស់ស៊ដីអស៊�៉ុេ។បនាទាប់េកសូេគ្្ើយសំណួ�ដ�លគៅក្ននុង

គសៀវគៅដណនាំកា�សិកសា�បស់អ្នកខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីអាេូគលកេិៃចាប់អា�េ្មណ៍គលើកា�ផ្ល់ឲ្យ�បស់

សី៊ដអ៊ស�៉ុេ? 

 



• តាេ�យៈអាលមា៉ា11:25គតើអវបីជាដផៃកា��បស់សី៊ដអ៊ស�៉ុេគៅក្ននុងកា�ផ្ល់ឲ្យ

ពរាក់្ ំៃួៃពរាំេួយអុៃនតគៅអាេូគលក? 

 



• គតើកា�ណ៍គៃះពសគ�ៀងោនាយា៉ាងណ្ដ��គៅៃឹងអវបីដ�លសាតាំងគ្វើគពល

េៃុស្សពពេធាលាក់្ូលក្ននុងកា�ល ល្ួង�បស់វាគនាះ? 

 



1. �រូមបំស្ញលំហាត់ខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សែើម្ពីរក្ស�ើញឲ្យកាន់ណតចបា�់្ពីរសបៀបណែលអាមរូសលក្អាចទប់ទល់មិនចុរះចាញ់

ការផ្ដល់ឲ្យរប�់�៊ីណអ៊�រ៉ុម�រូមអានអាលរា៉ា11:22ស�ើយបំស្ញស�ចក្្ដពីណ្្ងតសៅ

សនរះ៖«ខ្ញុំនឹង--------------------ពុុំមធ្វើអ្វីនដលែ្ទញយនឹងពពរះវិញ្ញាណននពពរះអរាចាស់

ម�ើយ»។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រោក្្យបពីបួនរាត់សផ្សងសទៀតណែលអ្នក្អាចដាក្់បាន

សៅក្្ននុងចសនាលរះសនារះណែលជាស�ចក្្ដពីណ្្ង្ ិតផងណែរ(ឧទា�រែ៏�រូម្ ិចារណា្ ពី

ោក្្យមធ្វើអានមសលែៀករាក់មេើលនិងស�មស�)។

ខ. �រូម�រស�រស�ចក្្ដពីណ្្ងមួយសដាយណផ្អក្សលើអាលរា៉ា11:22ណែលអាចជួយអ្នក្ឲ្យ

ចាំ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចយក្ឈ្នរះការល្លួងសដាយរានជំនួយ្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្។

អវពីណែលអ្នក្�រស�រគួរណតបង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ដពី្ ិតណែលសចញ្ ពីោក្្យ�ម្ដពីអ្នក្ផ្ទាល់ថ្ប្ល

បយើង្ ឹងដផ្អក្បលើ្្ះវិញ្ញាេររិសរុទ្បនាះបយើងអាចយក្ឈះ្ការល្លួងរាេ។

សូេផ្អាកក្ននុងកា�សិកសា�បស់អ្នកេួយពសបក់គ�ើយពិចា�ណ្ពបីសំណួ�តគៅ

គៃះ៖គតើកា��ស់គៅគ�ើេ្បីឲ្យខ្នុំអា្គ្យសារល់ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធៃិងគ្វើតាេ

កា�បំផុស�បស់ពទង់ជួយខ្នុំឲ្យឈ្នះកា�ល្លួងយា៉ាងណ្ដ��?

សូេអាៃ�ំបូនាមាៃខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃប៊យ�៍គ�.ផ្កកឺជាពបធាៃនៃកូ�៉ុេនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់គ�ើេ្បីគ�ើញថាគតើកា�ពឹងដផ្អកគលើពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធអា្

ជួយអ្នកយកឈ្នះគលើកា�ល្លួងយា៉ាងណ្៖

«គបើអ្នកកំពុងដត�អិលធាលាក់គៅក្ននុងកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លអ្នក

េិៃគួ�ធាលាក់្ ូលឬគបើអ្នកកំពុងពរាពសយ័ទាក់ទងៃឹងេៃុស្ស

ដ�លកំពុងដតទាញអ្នកគ្ញគៅក្ននុងទិសគៅខុសគនាះគឺជា

គពលគវលាគ�ើេ្បីកា�ពា�ឯករាជ្យភាព�បស់អ្នកសិទ្ធិគពជើសគ�ើស

�បស់អ្នក។្ូ�សាដាប់�ល់សគំ�ងនៃពពះវិញ្ញាណគ�ើយអ្នក

ៃឹងេិៃពតវូរាៃ�ឹកនាំឲ្យវគងវងគ�ើយ។...

«...ក្ននុងនាេជាអ្នកបគពេើមានាក់�បស់ពពះអមាចាស់ខ្នុំសូេសៃយាថាអ្នកៃឹងពតូវរាៃ

កា�ពា�ពបីកា�វាយពបហា��បស់មា�សពតវូធបើអ្នកៃឹងសាដាប់តាេកា�បំផុសដ�លេកពបី

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគនាះ»(“Counsel to Youth”Ensignឬលីអាហូណាដខ

វិ្្ិកាឆ្នាំ2011ទំព�័18)។

2. សែើម្ពី្ ិចារណា្ ពីការអនុវត្តណែលអាចពបព្រឹត្តសៅបាន្ ពីអវពីណែលអ្នក្

បានសរៀនសនារះ�រូមស្្ើយនរូវ�ំែួរទាំងឡាយខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើសាថានភា្អវពីខ្រះណែល្ ួក្យុវវ័យពតរូវបានល្លួងឲ្យណក្�ពមួលទពីបនាទាល់រប�់ខ្លួនឬ

មិនសអើស្ើរនរឹងទពីបនាទាល់សែើម្ពីសរឿងខាងសលាក្ិយ?

ខ. សតើសយបល់អវពីខរ្ះណែលអ្នក្ផ្ដល់ែល់�ិ�្សរួមថ្នាក់្រានាក្់ណែលនរឹងជួយគាត់ឲ្យ

្រឹងណផ្អក្សលើព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ស្លពបឈមនរឹងការល្លួងណបបសនរះ?
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កា�ពបពពឹត្ត�បស់គយើងដ�លេិៃពសបៃឹងពពះបំណង�បស់ពពះ»(“Point of 
Safe Return”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័�100)។

គតើគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់អ្នកគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្រាៃជំ�ុញអ្នកឲ្យផ្លាស់ប្ទូ�កា�គិត

កា�គជឿៃិងកា�ពបពពឹត្ត�បស់អ្នកយា៉ាងណ្ដ��?

សូេអៃុវត្តអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃគោយកា�្ងចាំពបីគ�ំូ�បស់អាេូគលកគពលគពកាយ

គៅគពលដ�លអ្នកពតូវរាៃល្លួងឲ្យដកសពេួលកា�គជឿឬតនេ្�បស់អ្នក។សូេ

ចាំថាអ្នកអា្មាៃបទពគិសា្ៃ៍ពបីកា�មាៃទំៃុក្ិត្តៃិងកា�បញ្ជាក់អះអាង

ដ�លកាៃ់ដតអសាចា�្យជាងេុៃគពលដ�លអ្នក�ស់គៅគោយសក្ិសេៃិងគ្វើតាេ

កា�បំផុស�បស់ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ។

អាលរា៉ា11:26–40

អាេរូមលកន្លែង�ីបោទាល់ពី

ពពរះរាជបពុតាននពពរះនិងយកឈ្រះ

កា�ពយាយេ�បស់ស៊ីនអ៊ស�ុ៉េក្ញង

កា�បងខេូចរាក្យសេី្�បស់មោក។

ស៊ីដអស៊�៉ុេវាយពបហា�គស្ក្បី

ជំគៃឿ�បស់អាេូគលកគលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។គ�ើេ្បីគ្វើឲ្យ

ទាក់ទងគៅៃឹងខ្លួៃគយើងផ្ទាល់ៃូវ

អវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើងបនាទាប់ពបី

ស៊ីដអស៊�៉ុេបរាជ័យក្ននុងកា�គ្វើឲ្យ

អាេូគលកប�ិគស្ថាមាៃពពះ

គនាះសូេគិតពបីគពលេួយដ�ល

ពបដ�លមាៃៃ�ណ្មានាក់ទាស់ៃឹងកា�គជឿ�បស់អ្នក។សូេអាៃពបីកា�សៃ្នា

�បស់ស៊ីដអស៊�៉ុេគៅក្ននុងអាលមា៉ា11:26–34គ�ើយបនាទាប់េកគេើលពបី�គបៀបដ�ល

សី៊ដអ៊ស�៉ុេេួលបគ្កា្់ពាក្យ�បស់អាេូគលកគៅក្ននុងអាលមា៉ា11:35។

សូេអាៃពបី�គបៀបដ�លអាេូគលកដកពាក្យបគ្កា្់បងខេទូ្គៃះគៅក្ននុងអាលមា៉ា

11:36–37។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំគលខគយាង34កគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់

អ្នកៃិងអាៃគ�គលេិៃ5:10–11។បនាទាប់េកសូេពៃ្យល់ជាពាក្យសេ្បី�បស់អ្នក

ផ្ទាល់ពបីភាពខុសោនា�វាងកា�ដ�លពតូវរាៃសគ្គ្រះ«កនញងអំគពើរាប�បស់គយើង»

ៃិងកា�ដ�លពតូវរាៃសគ្គ្រះ«ពីអំគពើរាប�បស់គយើង»(អក្ស�គពតតពតូវរាៃ

បដៃ្ថេ)៖ 

 



សូេអាៃអាលមា៉ា11:40គ�ើយ�កគេើលជំហាៃទបីេួយដ�លអាេូគលក

រាៃៃិយាយថាពបជាជៃពតូវគ្វើគ�ើេ្បីរាៃសគ្គ្រះពបីអំគពើរាប�បស់ពួកគគ។

មាៃេៃុស្សខះ្ដ�លពបកាសថាគជឿគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្ដតពួកគគពុំ្ ង់ផ្លាស់ប្ទូ�

កា�ពបពពឹត្ត�បស់ពួកគគគទ។កា�គជឿគលើពពះនាេ�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្មាៃៃ័យ

ថាមាៃគស្ក្បីជំគៃឿគលើពទង់។

គ�ើេ្បីយល់ឲ្យកាៃ់ដត្ បាស់ថាគតើ«កា�គជឿគលើពពះនាេ�បស់

ពទង់»(កា�មាៃគស្ក្បីជំគៃឿគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្)នាំគៅកាៃ់

កា�ដពប្ិត្តយា៉ាងណ្គនាះសូេអាៃកា��កពសង់តគៅគៃះពបី

ពបធាៃគ�ៀគ ើ្�គអសវ.អុជ�ូ�វនៃគណៈពបធាៃទបីេួយ៖

«គយើងពតូវកា�គស្ក្បីជំគៃឿ�៏�ឹងមាំក្ននុងពពះពគបីស្គ�ើេ្បីអា្

ដពប្ិត្តរាៃ។គស្ក្បីជំគៃឿ�បស់គយើងពតូវដត�ួេប្្ចទូលទាំង

‹គៃំិតពតឹេពតូវអំពបីៃិស្ស័យភាពឥតគខាចាះៃិងលកខេណៈ[�បស់ពពះ]›(Lectures 
on Faith[1985]ទំព័�38)។គបើគយើងគជឿថាពពះពទង់ពជាបពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់

គពញគោយក្បីពសឡាញ់ៃិងគពញគោយគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្គនាះគយើងៃឹងអា្

ោក់កា�ទុក្ិត្ត�បស់គយើងគលើពទង់គោយពុំគ្កគ�គ�ើេ្បីរាៃគស្ក្បីសគ្គ្រះ�បស់

គយើង។គស្ក្បីជគំៃឿគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្ៃឹងផ្លាស់ប្ទូ�កា�គិតកា�គជឿៃិង

ពប�ិនសបើចំសែរះែរឹងននសគាលការែ៍

ែំែរឹងល្អមួយពតរូវបានសរៀនប៉ុណន្ត

្ុំពតរូវបានពបព្រឹត្តឬអនុវត្តសនារះ

ការសរៀនសនារះមិនស្ញសលញសទស�ើយ

ព្រះវិញ្ញាែអាចឈប់សៅជាមួយនរឹង

បុគ្គលសនារះ។ការអនុវត្តសក្ើតស�ើង

ស្លអ្នក្ទទួលយក្សៅក្្ននុងែួងចិត្ត

និងគំនិតរប�់អ្នក្នរូវអវពីណែលអ្នក្សរៀន

ស�ើយបនាទាប់មក្ពបព្រឹត្តនិងរ�់សៅ

សៅតាមស�ចក្្ដពី្ ិតសនារះ។

ការអនុវតតន៍
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3. ស�តុអវពីមន�ុ្សរានាក្់ពតរូវការស�ចក្្ដពីជំសនឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សែើម ព្ី

ណពបចិត្ត?សដាយសពបើពបា�់នរូវអវពីណែលអ្នក្បានសរៀន្ ពីអាមរូសលក្និងពបធាន

អុជែរូ�វ�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្សតើអ្នក្

នរឹង្ ន្យល់សគាលការែ៍តសៅសនរះសដាយរសបៀបណា៖បសចកី្្ជំបេឿែ៏្ ិតបលើ

្្ះបយស៊ូវ្គីស្គឺជាការចារ់បផ្ើមែំបេើរការថេការប្រាសបលាះ្ ីអំប ើ្រារររស់

បយើង។

អាលរា៉ា11:41–46

អាេរូមលកបមពងៀនអុំពីដុំមណើ��ស់ម�ើងវិញនិងកា�ជុំនុុំជពេរះ�បស់េនុស្ស

មោកទាុំងអស់

េុៃគពលអ្នកអាៃពបីគស្ក្បីប្្ចប់នៃទបីបនាទាល់�បស់អាេូគលកគៅកាៃ់សី៊ដអ៊ស�៉ុេ

សូេស្ជឹងគិតពបីសំណួ�តគៅគៃះ៖គោយកា�េិៃគជឿគលើជបីវិតបនាទាប់ពបីគស្ក្បី

សាលាប់គតើសកេ្មភាព�បស់េៃុស្សមានាក់អា្ពតូវរាៃជះឥទ្ធិពលគលើយា៉ាងណ្?

4. �រូម�រស�រោក្្យដុំមណើ��ស់ម�ើងវិញនិងកា�ជុំនុុំជពេរះជាចែំងសជើង

ននក្រូសឡាន្ ពីរសផ្សងគានាសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្។បនាទាប់មក្�រូម្ ិនិត្យសមើលអាលរា៉ា11:41–45រក្សមើល្ ័តរ៌ានឲ្យបានសពចើន

តាមណែលអ្នក្អាចរក្បានអំ្ ពីែំសែើររ�់ស�ើងវិញនិងការជំនុំជពមរះស�ើយ�រស�រ្ ពីអវពី

ណែលអ្នក្សរៀនសៅសពកាមចំែងសជើងនពីមួយៗ។អ្នក្អាចនរឹងចង់�រស�រសៅណផ្នក្ខាងសលើ

ននទំ្័រសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ឬសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្៖តាមរយៈែគ្វាយធួេថេ្្ះបយស៊ូវ្គសី្មេរុស្សទាំងអស់េឹងរាេរស់

បេើងវិញបេើយេឹង្តវូរាេជេំរុំជ្មះបៅតាមក្ិច្ចការររស់្ ួក្បគ។ខទាំងសនរះក្៏

បសពងៀនផងណែរថ្ដុំមណើ��ស់ម�ើងវិញរានន័យថ្ការផ្គនុំគានាជា្្មពីននររូបកាយនិង

វិញ្ញាែរប�់សយើងក្្ននុង«ពបាែែ៏ល្អឥតសខាចារះ»និង«សដាយពតរឹមពតរូវ»សដាយមិន

ពតរូវបណំបក្គានាម្ដងសទៀតស�ើយ(�រូមសមើលអាលរា៉ា11:43,45)។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬទាំង្ពីរនន�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើការគិតនិងអារម្មែ៍អវពីខរ្ះណែលអ្នក្រានស្លអ្នក្គិតអំ្ពីការបានរ�់ស�ើងវិញ

និងពតរូវជំនុំជពមរះសនារះ?

ខ. សតើការសជឿរប�់អ្នក្ណែលថ្អ្នក្នរឹងបានរ�់ស�ើងវិញនិងពតរូវជំនុំជពមរះសនារះជរះ

ឥទ្ិ្លយ៉ាងណាសៅសលើរសបៀបណែលអ្នក្សពជើ�សរើ�រ�់សៅរាល់ន្ងៃ?

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា11ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី16៖ថ្ងៃទី2

អាលរា៉ា12
បសចក្្ីបផ្ើម

ពាក្យសេ្បី�បស់អាេូគលកក្ននុងអាលមា៉ា11រាៃគ្វើឲ្យសី៊ដអស៊�៉ុេភាញាក់�ឹងខ្លួៃពបី

កំ�ុសោត់ដ�លរាៃកុ�កៃិងគរាកបគញ្ឆោតពបជាជៃ។បនាទាប់ពបីអាេូគលក

រាៃៃិយាយគៅកាៃ់ពបជាជៃអាំេូ៉នណហាគ�ើយអាលមា៉ារាៃឈ�គ�ើង្ ំគពាះ

េុខពួកគគ។គោយសា�ពបជាជៃគៅអាំេ៉ូនណហារាៃកាលាយជាទុ ្្ច�ិតគនាះ

អាលមា៉ារាៃគផ្ដាតគលើគស្ក្បីពិតទាំងឡាយដ�លៃឹងជួយពួកគគឲ្យដពប្ិត្តពបី្ ិត្ត

�ឹង�ូសៃិងអំគពើរាបគផ្សងគទៀត�បស់ពួកគគ។គលាករាៃសង្កត់្ ងៃៃ់គលើអនាទាក់

�បស់សាតាំងកា�ជំៃំុជពេះដ�លគកើតមាៃ�ល់ពួកទុ្ ្ច�ិតៃិងដផៃកា�នៃគស្ក្បី

គពរាសគលាះដ�លពបទាៃតាេ�យៈពពះរាជបុពតានៃពពះដ�លគ្វើឲ្យពួកអ្នកដ�ល

ដពប្ិត្តមាៃលទ្ធភាពពត�ប់គៅកាៃ់វត្តមាៃពពះវិញ។

អាលរា៉ា12:1–7

អាលរា៉ាមបើកបគ្ហាញពីមគ្លបុំណង�ុច្ច�ិត�បស់ស៊ីនអស៊�៉ុេ

សូេគិតថាគតើអនាទាក់េួយោក់យា៉ាងណ្គ�ើេ្បីទាក់រាៃសតវេួយ៖�ងវង់ដខ្សពួ�

េួយពតវូរាៃោក់គៅជុំវិញ្ ំណបីេួយ�ំុ។គពលសតវគ�ើ�្ ូលក្ននុង�ងវង់ដខ្សគ�ើេ្បី

ស៊ី្ំណបីគនាះអនាទាក់ពតវូរាៃក្នាតាក់តឹងគ�ើយសតវគនាះពតូវជាប់ក្ននុងអនាទាក់។

សូេ�ំឭកពបី�គបៀបដ�លស៊ដីអ៊ស�ុ៉េរាៃពយាយាេទាក់ចាប់អាេូគលកឲ្យ្ ូលក្ននុង

អនាទាក់េួយគៅក្ននុងអាលមា៉ា11:21–25។បនាទាប់ពបីអាេូគលករាៃសារល់ពបីបំណង

�បស់ស៊ដីអ៊ស�៉ុេគ�ើយរាៃគ្្ើយតប្ ំគពាះោត់�ួ្គនាះអាលមា៉ារាៃគពកាកឈ�

គ�ើងគ�ើេ្បីៃិយាយគៅសី៊ដអ៊ស�ុ៉េៃិងបណ្តាជៃដ�លគៅទបីគនាះ(សូេគេើល

អាលមា៉ា12:1–2)។សូេ�កគេើលក្ននុងអាលមា៉ា12:3–6ៃូវពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយ

ដ�លអាលមា៉ារាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីេគ្យារាយ�បស់សី៊ដអ៊ស�៉ុេដ�ល

អាលមា៉ារាៃៃិយាយថាេកពបីអា�ក្ស(សូេគេើលអាលមា៉ា12:5)។

តាេ�យៈអាលមា៉ា12:3គតើអាលមា៉ាអា្សារល់ពបីដផៃកា��បស់ស៊ីដអ៊�៉ុេគោយ

�គបៀបណ្? 



គៅក្ននុងអាលមា៉ា12:6គតើអាលមា៉ារាៃៃិយាយថាគោលបំណងអាពកក់គនាះគឺជា

អវបីខ្ះ? 



អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃថាត្រះវិញ្ញាណបរិ្ ុ្រ្ធអាចជួយរយើងឲ្យសារល់្ តីការល្លួង

ទាំងឡាយរប្់មារ្ត្រូវ។គៅក្ននុងគេគ�ៀៃអំពបីអាលមា៉ា11អ្នករាៃគ�ៀៃថា

ពបសិៃគបើគយើងពឹងដផ្អកគលើពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគនាះគយើងអា្យកឈ្នះគលើ

កា�ល្លួងរាៃ។្ំណុ្ �៏សំខាៃ់េួយអំពបីកា�យកឈ្នះគលើកា�ល្លួងគឺពតូវមាៃ

ពពះវិញ្ញាណជួយគយើងឲ្យសារល់ពបីកា�ល្លួងៃិងគពោះថានាក់ដ�លវាអា្មាៃ�ល់

គយើង។បនាទាប់េកគយើងអា្គពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីបៃ្តគៅប�ិសុទ្ធៃិងគសាមាះពតង់

គោយកា�គ្ៀសវាងពបីកា�ល្លួងគនាះ។គតើអ្នកមាៃបទពិគសា្ៃ៍េួយគពលដ�ល

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធរាៃជួយអ្នកឲ្យសារល់ៃិងគ្ៀសវាងពបីកា�ល្លួងេួយនៃ

កា�ល្លួងទាំងឡាយ�បស់អា�ក្សដ��ឬគទ?

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអវពី

ណែលអ្នក្អាចសធវើស�ើយនរឹងសធវើសែើម្ពី្ ពងពីក្�មតថែភា្រប�់អ្នក្ក្្ននុងការសារល់

និងស្្ើយតបចសំោរះការខ្សរឹបពបាប់ននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្សែើម្ពីអ្នក្អាចសារល់និង

សចៀ�វាង្ ពី«អនាទាក្់»ននរារ�ពតរូវ។
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2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីបទបញ្ញត្តិឬែំបរូនាមនមួយ្ ពីព្រះអរាចា�់ណែលអ្នក្បាន្ ុរះោរ្ យាយមសធវើ

តាមសដាយផ្ដល់«ការយក្ចិត្តទុក្ដាក់្និងការ្យាយម»។សតើតាមរសបៀបណាខរ្ះ

ណែលព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រែល់អ្នក្ជាមួយនរឹងការែរឹក្នាំការយលែ់រឹងឬការខ្សរឹប

ពបាប់បណនថែមសទៀត្ ពីព្រះវិញ្ញាែរប�់ពទង់សដាយសារអ្នក្បានពបព្រឹត្តតាមអវពីណែលពទង់

បានបសពងៀនអ្នក្?

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃពៃ្យល់ពបី�គបៀបដ�លគយើងអា្រាៃសារល់គស្ក្បីពិតខាង

វិញ្ញាណគនាះគលាករាៃបៃ្តគ្្ើយសំណួ�ដ�លសី៊ដអ៊ស�ុ៉េរាៃសួ�គៅក្ននុង

អាលមា៉ា12:8អំពបី�គបៀបដ�លគយើងៃឹងពតូវជំៃំុជពេះ។សេូ�កគេើលពបីអវបីដ�ល

អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃស៊ីដអ៊ស�៉ុេគៅក្ននុងអាលមា៉ា12:12–15អំពបី�ំគណើ��ស់

គ�ើងវិញៃិងកា�ជំៃុំជពេះ។សូេបំគពញ្ គនាលាះតគៅគៃះ៖រយើងនចឹង្រ្រួល

ខុ្ត្រូវចរំោរះត្រះ្តមាប់----------------------------------------និង--------------------

�បស់គយើង។

សូេពិចា�ណ្ពបីសំណួ�តគៅគៃះ៖គតើភាពខុសោនាអវបីៃឹងគកើតគ�ើងក្ននុង

កា�គពជើសគ�ើសពបចាំន្ងៃ�បស់អ្នកពបសៃិគបើអ្នកចាំថាអ្នកៃឹងទទួលខុសពតវូ្ំគពាះ

ពាក្យសេ្បីកិ្ ្ចកា�ៃិងកា�គិត�បស់អ្នកគនាះ?

សូេគូស្ ំណ្ំខគយាងគៅគលខគយាង14កគៅ្ ំគណះ្ ំណ្ខគេ្បី�េ៉ូសាយ

4:30បនាទាប់េកសូេអាៃឬទគៃ្ញេ៉ូសាយ4:30។

3. �រូមសយងសៅអវពីណែលអ្នក្បាន�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�ពរាប់កិ្ច្ចការទពី1សៅក្្ននុងសមសរៀនន្ងៃសនរះ—អំ្ពី

រសបៀបណែលអ្នក្អាចកានណ់តឆ្ប់ទទួលែរឹង្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្។�រូមបណនថែមគំនិត

រប�់អ្នក្ថ្សតើការយល់ែរឹង្ ពីការទទួលខុ�ពតរូវផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្ចសំោរះព្រះអាច

្ពងពីក្បំែងពបាថ្នាអ្នក្ក្្ននុងការសារល់និងសចៀ�វាង្ ពីការល្លួងយ៉ាងណា?

អាលរា៉ា12:19–37

អាលរា៉ាពន្យល់ពី�មបៀបនដលេនុស្សអាចយកឈ្រះមលើឥ�្ធពិលននកា�ធ្លាក់

តាេ�យៈនែនកា�ននកា�មពបាសមោរះ

មាៃគេពតតួពតាមានាក់គៅអាំេ៉ូនណហាគ្មាះអាៃ់ទបីអូណ្ដ�លពុំគជឿថាេៃុស្ស

អា្កាលាយជាអេតៈគោយរាៃដ្្ងថាកា�ធាលាក់រាៃគ្វើឲ្យវាេិៃអា្គកើតគ�ើងរាៃ

(សូេគេើលអាលមា៉ា12:20–21)។សេូពិៃិត្យគេើលខទាំងឡាយពបីអាលមា៉ា12

ដ�លមាៃរាយគៅក្ននុងតារាងខាងគពកាេគៃះគ�ើយសូេស�គស�អវបីដ�លអាលមា៉ា

រាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងកូគឡាៃខាងគពកាេ្ ំណងគជើងថា៖

ឥទ្ិ្លថេការធ្លាក្់

(អាលរា៉ា12:22,24)

អ្ីដែល្្ះរាេបធ្ើ

បែើម្ីនាំមក្េូវបសចក្្ី

ប្រាសបលាះែល់បយើង

(អាលរា៉ា12:24–25,

28–33)

អ្ីដែលបយើង្តវូដតបធ្ើ

បែើម្ីរាេប្រាសបលាះ

(អាលរា៉ា12:24,30,

34,37)

អាលរា៉ា12:7–18

អាលរា៉ាបមពងៀនពីកា�ជុំនុុំជពេរះចុងមពកាយននេនុស្សមោកទាុំងអស់

សូេគិតអំពបីអាជបីពេួយដ�លអ្នកចាប់អា�េ្មណ៍្ ង់ពបកបគ្វើ។សូេគ្វើកា�រា៉ាៃ់

ពបមាណថាពរាក់ប៉នុាមាៃដ�លអ្នកអា្ៃឹងពតូវ្ ំណ្យសពមាប់ន្្បគ្ហាត់បគពងៀៃ

(្ំណ្យសពមាប់កា�ដណនាំ)គៅសាលាគ�ៀៃេួយឬគៅកេ្មវិ្បី�វឹក�វឺៃេួយ

គ�ើេ្បីទទួលរាៃ្ ំគណះ�ឹងដ�លពតូវកា�គ�ើេ្បីរាៃទទួលគជាគជ័យក្ននុងអាជបីព

គនាះ។

សូេអាៃកា��កពសង់តគៅគៃះគោយ�កគេើល«ន្្បគ្ហាត់

បគពងៀៃ»ដ�លដអលគ�ើ�ោវី�គអ.ដប�ណ្នៃក�ូ៉ុេនៃពួក

សាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃមាៃពបសាសៃ៍គឺថាពតូវដត្ ំណ្យ

គ�ើេ្បីទទួលរាៃ្ ំគណះ�ឹងខាងវិញ្ញាណ៖«កា�យល់�ឹងខាង

ពពលឹងវិញ្ញាណដ�លអ្នកៃិងខ្នុំពតូវរាៃពបទាៃព�ឲ្យទទួល

ៃិងដ�លពតូវរាៃបញ្ជាក់ថាពិតគៅក្ននុង�ួង្ិត្តគយើងគនាះគឺេិៃ

អា្ពតូវរាៃផ្ល់�ល់[អ្នកគផ្សងគទៀត]គ�ើយ។ន្្បគ្ហាត់បគពងៀៃពបី

ភាពឧសសា�៍ពយាយាេៃិងពបីកា�គ�ៀៃគោយកា�សិកសាៃិងគោយគស្ក្បីជំគៃឿ

ផងដ��គនាះពតូវដត្ ំណ្យគ�ើេ្បីទទួលរាៃៃិង‹គ្វើជាមាចាស់›គោយផ្ទាល់គលើ

្ំគណះ�ឹងដបបគនាះ។មាៃដតតាេ�គបៀបគៃះប៉គុណ្ណាះដ�លអា្ឲ្យអវបីដ�ល

ពតវូរាៃ�ឹងគៅក្ននុងគៃំិតពតូវរាៃសារល់គៅក្ននុង�ួង្ិត្តផងដ��»(“Watching 
with All Perseverance”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2010ទំព័�

43)។

សូេ�កគេើលភស្នុតាងគៅក្ននុងអាលមា៉ា12:7–8ដ�លសី៊ដអ៊ស�៉ុេរាៃចាប់គផ្ើេ

មាៃបំណងៃឹងបងន់្្�ល់«ន្្បគ្ហាត់បគពងៀៃ»ខាងវិញ្ញាណគ�ើេ្បីទទួលរាៃ

្ំគណះ�ឹងខាងវិញ្ញាណ។គតើមាៃអវបីខះ្ដ�លអ្នកគ�ើញដ�ល្ ង្អនុលបគ្ហាញថា

ស៊ីដអ៊ស�៉ុេរាៃចាប់គផ្ើេផ្លាស់ប្ទូ�្ ិត្ត�បស់ោត់គ�ើេ្បីោត់អា្គ�ៀៃពបីគស្ក្បីពិត

ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណគនាះ?

សូេ�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃសី៊ដអស៊�៉ុេអំពបីកា�ទទួលរាៃៃូវ

្ំគណះ�ឹងខាងវិញ្ញាណគពលអ្នកអាៃអាលមា៉ា12:9–11។វាអា្ជាពបគយាជៃ៍

ក្ននុងកា��ឹងថា«អា្៌កំរំាងនៃពពះគឺជាគស្ក្បីពិតទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណដ�ល

សារល់រាៃដតតាេ�យៈវិវ�ណៈប៉ុគណ្ណាះ។ពពះគបើកសដេ្ងអា្៌ករំាំង�បស់ពទង់

�ល់ពួកអ្នកដ�លគោ�ពពបតិបត្តិ�ល់�ំណឹងល្អ»(Guide to the Scriptures,
“Mysteries of God,”scriptures.lds.org)។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�

ៃិយេៃ័យគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅជិតអាលមា៉ា12:9។គៅក្ននុងអាលមា៉ា

12:9អាលមា៉ារាៃពៃ្យល់ថាពពះៃឹងពបទាៃេួយដផ្នកនៃពពះបៃ្ទូល�បស់ពទង់�ល់

េៃុស្សពសបគៅតាេអវបីខះ្? 



តាេ�យៈអាលមា៉ា12:10–11គតើអវបីជាទំនាក់ទំៃង�វាងសាថាៃភាពនៃ្ ិត្តគយើងៃិង

កា�ទទួលគស្ក្បីពិតខាងវិញ្ញាណ? 



គតើកា�គ្វើ្ ិត្ត«�ឹង�ូស»មាៃៃ័យ�ូ្គេ្្ដ��(សូេគេើលអាលមា៉ា12:10–11)

គ�ើយគតើអ្នកគិតថាសាថាៃភាពដបបគនាះបគ្ហាញគៅក្ននុងជបីវិត�បស់េៃុស្សមានាក់

គោយ�គបៀបណ្ដ��? 



សា��បស់អាលមា៉ាគៅ�ល់ស៊ីដអស៉�៉ុេបគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍�ូ្តគៅគៃះ៖

ត្រះអមាចា្់របើក្ ស្្ងរ្ចក្តី្ ិ្រខាងវិញ្ញាណែល់រយើងត្បរៅតា្ការយក

ចិ្្រ្រុកោក់និងការ្យាោ្សែលរយើងផ្ល់ែល់ត្រះបន្ទូលត្រង់។
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4. ស្លអ្នក្បំស្ញតារាងចប់ស�ើយ�រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើែង្វាយធួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ជួយសយើងឲ្យឈ្នរះសលើឥទ្ិ្លននការធាលក្់សដាយ

រសបៀបណា?

ខ. តាមរយៈអាលរា៉ា12:24សតើអវពីសៅណែលអាលរា៉ាបានបសពងៀន្ ពីសគាលបំែងនន

ជពីវិតស្លឥ�ដូវសនរះណែលព្រះអង្គ�សង្ង្ររះបានសធវើសែើម ព្ីឲ្យរានលទ្ភា្ឈ្នរះសលើឥទ្ិ្ល

ននការធាលក្់?

ពាក្យថា«សាថាៃភាពពិគសា្ៃ៍»គៅក្ននុងអាលមា៉ា12:24គឺជា

ឃ្លាដ�លពតូវរាៃគពបើពរាស់គោយអាលមា៉ាដតមានាក់ប៉ុគណ្ណាះ

គៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃ(សូេគេើលផងដ��អាលមា៉ា42:4,10,

13)។ដអលគ�ើ�អិល.្េដភ�ីនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់

រាៃពិពណ៌នាពបីគពលពិគសា្ៃ៍គៃះថា៖«គោលបំណង

្េ្ងនៃជបីវិតគលើដផៃ�បីគឺគ�ើេ្បីអៃុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណ�បស់គយើង

ដ�លមាៃតាំងពបីេុៃដផៃ�បីគនាះរាៃេកផ្គនុំោនាជាេួយ�ូបកាយ�បស់គយើងសពមាប់

គពលគវលានៃឱកាស�៏អសាចា�្យគៅក្ននុងភាព�ដេងសាលាប់។កា��ួេោនានៃវិញ្ញាណៃិង

�ូបកាយគៃះរាៃផ្ល់�ល់គយើងៃូវឯកសិទ្ធិគ�ើេ្បីលូតលាស់អភិវ�្ឍៃិងមាៃភាព

ចាស់ទុំគ�ើងដ�លគយើងអា្គ្វើវារាៃគោយមាៃវិញ្ញាណៃិង�ូបកាយផ្គនុំ្ ូលោនា

ប៉ុគណ្ណាះ។ជាេួយៃឹង�ូបកាយ�បស់គយើងគយើង្ ង្កាត់កា�លំរាកេួយ្ ំៃួៃ

គៅក្ននុងអវបីដ�លពតូវរាៃគៅថាសាថាៃភាពពិគសា្ៃ៍នៃជបីវិត�បស់គយើង។គៃះជា

គពលគវលានៃកា�គ�ៀៃៃិងសាកល្ងគ�ើេ្បីបគ្ហាញថាគយើងមាៃភាពសក្ិសេ

សពមាប់ឱកាសអស់កល្ទាំងឡាយ។គៃះគឺជាដផ្នកទាំងអស់នៃដផៃកា��៏

គទវភាពដ�លពពះវ�បិតា�បស់គយើងមាៃសពមាប់កូៃគៅ�បស់ពទង់»(“Proclaim 
My Gospel from Land to Land”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1989ទំព័�14)។

អាលមា៉ារាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ថាភា្រស្ងសាលាប់គឺជារ្លរវលា្ ួយ្ តមាប់រយើង

រែើ្ ត្ីររៀបចំរៅជួបត្រះ។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ំណំ្ឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃ

ពបីគោលលទ្ធិគៃះគៅក្ននុងអាលមា៉ា12:24។សូេអាៃអាលមា៉ា34:32គ�ើយគយាង

វាគៅអាលមា៉ា12:24។

5. សែើម្ពីអនុវត្តអវពីណែលអ្នក្បានសរៀន�រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬទាំង្ពីរនន

�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖

ក្. សតើការសារល់សគាលបំែងននជពីវិតរណមងសាលប់ជួយែរឹក្នាំអ្នក្សៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្

យ៉ាងណា?

ខ. សតើស�ចក្្ដពីជំសនឿរប�់អ្នក្សលើែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ជួយអ្នក្សៅក្្ននុង

ការ្ិសសាធន៍ក្្ននុងជពីវិតរណមងសាលប់រប�់អ្នក្យ៉ាងណាណែរ?

សូេអាៃអាលមា៉ា12:33–35គ�ើយកត់សមារល់ពបីភាពខុសោនាគៅក្ននុងអវបីដ�លៃឹង

គកើតគ�ើងសពមាប់ពួកអ្នកដ�លដពប្ិត្តៃិង្ំគពាះអ្នកដ�លេិៃដពប្ិត្ត។វាអា្

ជួយអ្នកយល់កាៃ់ដតយល់្ បាស់ពបីខទាំងគៃះក្ននុងកា�ដ�ល�ឹងថាគ�ើេ្បី្ ូលក្ននុង

ទបីសពមាក�បស់ពពះអមាចាស់�ួេប្្ចទូលទាំងកា�ទទួលៃូវកា�ផ្ដា្់រាប�បស់គយើង

ៃិងទបីបំផុត្ ូលគៅក្ននុងសិ�ីល្អនៃវត្តមាៃ�បស់ពពះអមាចាស់(សេូគេើលគ.ៃិងស.

84:24)។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា12ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី16៖ថ្ងៃទី3

អាលរា៉ា13
បសចក្្ីបផ្ើម

អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពបជាជៃដ�លបះគរា�គៅអាំេ៉ូនណហាអំពបីពួកសង្

ជាៃ់ខ្ស់នៃបពវជិតភាពេិលគបីសសាដ�កដ�លពតវូរាៃដតងតាំងឲ្យជួយពបជាជៃ

ដពប្ិត្តៃិង្ូលក្ននុងទបីសពមាក�បស់ពពះអមាចាស់។គលាករាៃផ្ល់គំ�ូពបី

េិលគបីសសាដ�កដ�លរាៃជួយពបជាជៃគលាកឲ្យដពប្ិត្តៃិង�ស់គៅក្ននុងគស្ក្បី

សុខសាៃ្ត។អាលមា៉ារាៃពយាយាេបគពងៀៃពបជាជៃអាំេ៉ូនណហាឲ្យមាៃគស្ក្បី

ជំគៃឿៃិងគស្ក្បីសង្ឹេគ�ើយគលើកទឹក្ិត្តពួកគគឲ្យផ្លាស់ប្ទូ�គ�ើេ្បីពួកគគអា្

គ�ៀប្ំៃឹង្ ូលក្ននុងទបីសពមាកនៃពពះអមាចាស់។
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គយើងពតវូរាៃគពជើសគ�ើស‹គៅទបីគនាះៃិងគពលគនាះ›េិៃពរាក�ជាមាៃៃ័យថា

គយើងអា្ខុសដប្កពបីគគ‹គៅទបីគៃះៃិងគពលគៃះ›គនាះគទ។គទាះជាមាៃ

កា�ដតងតាំងជាេុៃសពមាប់បុ�សឬកា�គពជើសគ�ើសទុកជាេុៃសពមាប់ពស្តបីក៏គោយ

ក៏ពួកអ្នកដ�លពតវូរាៃគៅៃិងគ�ៀប្ំទាំងគនាះពតវូដតបគ្ហាញផងដ��ថា‹ជាជៃ

ជគពេើសៃិងគសាមាះពតង់›។(សូេគេើលវិវ�.17:14;គ.ៃិងស.121:34–36)»។

(“Premortality, a Glorious Reality”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1985ទំព័�

17)។

អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃបងប្អទូៃពបុសគៅអាំេ៉ូនណហាថាបុ�សជាគព្ើៃពតវូរាៃ

ដតងតាំងជាេុៃក្ននុងជបីវិតេុៃដផៃ�បីគ�ើេ្បីទទួលបពវជិតភាព។សូេអាៃអាលមា៉ា

13:1,8–9គ�ើយ�កគេើលថាបពវជិតភាពណ្េួយដ�លអាលមា៉ារាៃពិភាកសា។

វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ដ�ល�ឹងថាគៅក្ននុងជំពូកគៃះឃ្លាថា«�គបៀប�៏ប�ិសុទ្ធ»

មាៃៃ័យថាបពវជិតភាពេិលគបីសសាដ�កឬ«បពវជិតភាព�៏ប�ិសុទ្ធតាេ�គបៀបនៃ

ពពះរាជបុពតានៃពពះ»(គ.ៃិងស.107:3)។សូេពិចា�ណ្អំពបីកា�គូស្ ំណ្ំឃ្លា

«�គបៀប�៏ប�ិសុទ្ធ»គពលអ្នកសកិសាដផ្នកដ�លគៅសល់ក្ននុងជំពូកគៃះ(សូេគេើល

អាលមា៉ា13:2,6–7,10–11,16,18)។ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ័�.មា៉ាក់ខៃ់�បីនៃក�ុ៉ូេនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃដ្្ងថា៖«ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វដ�លរាៃគសាមាះពតង់

ៃិងពិតពតង់ក្ននុងកា��កសាពកតិ្យវិៃ័យនៃេ៉ូគសរាៃមាៃបពវជិតភាពេិលគបីសសាដ�ក

ដ�លមាៃៃ័យថាពួកគគរាៃមាៃៃូវភាពគពញគលញនៃ�ំណឹងល្អ»(The 
Promised Messiah: The First Coming of Christ[1978]ទំព�័421)។គៃះ

មាៃៃ័យថាពយាកា�ីទាំងឡាយក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃមាៃបពវជិតភាពេិលគបីសសាដ�ក

គ�ើយរាៃ�ឹងពបី�គបៀបដ�លវាពបតិបត្តិកា�។

សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា13:2–6,10�កគេើល្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណ�ួខាងគពកាេគៃះ

គ�ើយស�គស�្ គេ្ើយគៅក្ននុងគសៀវគៅដណនាំកា�សិកសា�បស់អ្នក៖

• គតើលកខេណៈអវបីខ្ះដ�លពួកអ្នកដ�លពតវូរាៃដតងតាំង�ល់បពវជិតភាព

េិលគបីសសាដ�កមាៃ?(សូេគេើលអាលមា៉ា13:3–5,10)។ 



• គតើពួកអ្នកកាៃ់បពវជិតភាពទាំងគៃះពតវូរាៃដតងតាំងឲ្យគ្វើអវបីខ្ះ?(សូេគេើល

អាលមា៉ា13:6)។ 



• គតើអ្នករាៃគ�ើញថាកា�ណ៍គៃះពតូវរាៃគ្វើគោយអ្នកកាៃ់បពវជិតភាព

េិលគបីសសាដ�កដ�លអ្នកសារល់គៅក្ននុងវួ�ឬសាខា�បស់អ្នកយា៉ាងណ្

ដ��គ�ើយគតើវារាៃផ្ល់ព�ជ័យ�ល់ជបីវិត�បស់អ្នកៃិងជបីវិតអ្នកគផ្សងគទៀត

យា៉ាងណ្ដ��? 

 



អាលមា៉ា13�ួេមាៃកា�ពិភាកសា�៏ពជាលគពរៅេួយអំពបីបពវជិតភាព

េិលគបីសសាដ�ក។វាបគពងៀៃថាបុ�សដ�លទទួលបពវជិតភាពគៃះគឺពតវូរាៃ

ដតងតាំងជាេុៃគ�ើេ្បីទទួលវា(សូេគេើលខ3)។ពួកអ្នកដ�លកាៃ់បពវជិតភាព

គៃះគឺពតវូបគពងៀៃបទប្្ញត្តិ�បស់ពពះ�ល់អ្នកគផ្សងគទៀត«ក៏គ�ើេ្បីឲ្យពួកគគ

អា្្ ូលគៅក្ននុងគស្ក្បីសពមាក�បស់ពទង់ផង»(ខ6)។បពវជិតភាពគឺ

អស់កល្ជាៃិ ្្ច(សូេគេើលខ9)គ�ើយវាពតវូរាៃពបគល់�ល់បុ�សទាំងឡាយ

«គោយសា�ដតគស្ក្បីជំគៃឿ�៏គលើសលប់ៃិងកា�ដពប្ិត្ត�បស់គគៃិងអគំពើ

សុ្�ិត�បស់គគ្ ំគពាះពពះ»(ខ10)។អ្នកកាៃ់បពវជិតភាពពតវូរាៃដញកជា

ប�ិសុទ្ធគោយពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគពលពួកគគគ�ៀៃគខ្ើេគ្្អើេ(ស្អប់)អំគពើរាប

គ�ើយគ�តុ�ូគចានាះពតវូ«រាៃគ្វើឲ្យប�ិសុទ្ធគ�ើយ្ ូលគៅក្ននុងគស្ក្បីសពមាកនៃ

ពពះអមាចាស់ជាពពះ�បស់ពួកគគ»(ខ12)។

អាលរា៉ា13:1–12

អាលរា៉ាបមពងៀនពបជាជនអាុំេ៉ារូនណហាអុំពីកា�មៅបមពេើ�បស់ពួកសង្

ជាន់ខ្ស់

1. �រូមអានការែក្ព�ង់ខាងសពកាមសនរះស�ើយបនាទាប់មក្�រូមស្្ើយ�ំែួរ

ទាំងសនារះ៖

«ក្្ននុង្ ិ្្វិញ្ញាែមុនណផនែពីព្រះបានចាត់វិញ្ញាែជាក្់លាក្់ទាំងឡាយឲ្យបំស្ញ

សប�ក្ក្ម្មជាក្់លាក្់នានាអំ�នុងជពីវិតរណមងសាលប់រប�់្ ួក្សគ។ការែ៍សនរះពតរូវបាន

សៅថ្ការណតងតាំងជាមុន។

«ការណតងតាំងជាមុន្ុំបានធានាថ្បុគ្គលទាំងឡាយនរឹងទទួលការសៅបសពមើឬ

ការទទួលខ�ុពតរូវជាក្់លាក្់សនារះសទ។ឱកា�ណបបសនារះចរូលមក្ក្្ននុងជពីវិតជាលទ្ផល

មួយននការអនុវត្តយ៉ាង�ុចរិតនរូវ�ិទ្ិសពជើ�សរើ�គឺែរូចជាការណតងតាំងជាមុនបានមក្

ជាលទ្ផលមួយននភា្�ុចរិតណែលសៅក្្ននុងជពីវិតមុនណផនែពីណែរ»(ពិតចុំមរារះមសចក្ី

ជុំមនឿ៖ឯកស្�មយងននដុំណឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំ្័រ69)។

ក្. សតើអវពីជាទំនាក្់ទំនងរវាងការសពជើ�សរើ�ណែលបានសធវើស�ើងក្្ននុងជពីវិតមុនណផនែពីនិង

ការណតងតាំងជាមុន?

ខ. សតើការសពជើ�សរើ�ណែលសធវើស�ើងក្្ននុងជពីវិតរណមងសាលប់ជរះឥទ្ិ្លែល់ការណតងតាំង

ជាមុនយ៉ាងណាណែរ?

្វបីគបើអ្នកកាៃ់អំណ្្បពវជិតភាពពតូវរាៃពិភាកសាគៅក្ននុងអាលមា៉ា13ក៏គោយក៏

ពបធាៃដស្ៃគសី៊��បុលយូ.�ឹេបឹលរាៃ�ំឭកគយើងថាពួកបងប្អទូៃពស្តបីក៏ពតវូរាៃ

ផ្ល់ឲ្យៃូវកា�គៅបគពេើ�៏ឧត្នុង្គឧត្េផងដ��គៅក្ននុងជបីវិតេុៃដផៃ�បី៖«្ូ�្ ងចាំ

ថាគៅក្ននុងពិភពេុៃគយើងេកទបីគៃះពស្តបី�៏គសាមាះពតង់ទាំងឡាយពតូវរាៃផ្ល់ឲ្យៃូវ

កិ ្្ចកា�ជាក់លាក់នានាខណៈដ�លប�ុស�៏សុ្�ិតពតូវរាៃដតងតាំងជាេុៃ�ល់

កិ ្្ចកា�បពវជិតភាពជាក់លាក់នានា»(“The Role of Righteous Women”
Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1979ទំព័�102)។

ដអលគ�ើ�ដៃលគអ.មា៉ាក់ដសវលនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគពងៀៃថា៖

«សាថាៃភាពេុៃដផៃ�បីពុំដេៃជាគោលលិទ្ធិដ�លផ្ល់េូលគ�តុឲ្យគយើងសពមាក

គនាះគទ។សពមាប់គយើងមានាក់ៗមាៃៃូវជគពេើសដ�លពតូវគពជើសគ�ើសកិ្្ចកា�ដ�ល

ពិរាកៃិងេិៃឈប់ឈ�ដ�លពតូវគ្វើកា��ក�ឺយៃិងភាពេិៃអៃុគពោះ

ទាំងឡាយដ�លពតូវទទួលបទពគិសា្ៃ៍គពលគវលាដ�លពតូវ្ ំណ្យ

គទពគកាសល្យៃិងអំគណ្យទាៃដ�លពតូវគពបើពរាស់ឲ្យល្អ។គោយពោៃ់ដត
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សូេអាៃអាលមា៉ា13:11–12គ�ើយ�កគេើលឥទ្ធិពលនៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ដ�លគ្វើឲ្យប�ិសុទ្ធដ�លអ្នកកាៃ់បពវជិតភាពទាំងគនាះរាៃទទួល

គោយសា�គស្ក្បីជគំៃឿកា�ដពប្ិត្តៃិងគស្ក្បីសុ្�ិត�បស់ពួកគគ។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្សរៀនអវពីខរ្ះ្ពីគំររូននអ្នក្កាន់ប្វជិតភា្

មិលគពី�សាណែក្ទាំងសនរះអំ្ ពីអវពីណែលអ្នក្អាចសធវើសែើម្ពីទទួលបាននរូវឥទ្ិ្លនន

ែង្វាយធួនណែលសធវើឲ្យបរ�ិុទ្សៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្?

3. �រូម�រស�រស�ចក្្ដពី្ ិតតសៅសនរះសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សៅណក្្រ

អាលរា៉ា13:1–12ឬសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្៖ររុរសទាំងឡាយដែលជាសរាជិក្ថេសាសនាច្ក្ថេ្្ះបយស៊ូវ្គីស្ថេ្ ួក្

ររិសរុទ្ថ្ងៃចរុងប្កាយបេើយអេរុវត្បសចក្្ីជបំេឿែ៏អសាចារ្យេិងប្ជើសបរើសបសចកី្្សរុចរិត

គឺ្តវូរាេបៅឲ្យទទួលរ្្ជិតភា្បែើម្ីនាំអ្ក្បផ្សងបទៀតមក្កាេ់្្ះ។បនាទាប់មក្

�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ថ្សតើការែរឹង្ ពី

សគាលការែ៍ែំែរឹងល្អសនរះអាចជរះឥទ្ិ្លែល់រសបៀបណែលអ្នក្ស្្ើយតបចំសោរះអ្នក្

ែរឹក្នាំប្វជិតភា្យ៉ាងណាអ�់ស្ញមួយជពីវិតអ្នក្។

អាលរា៉ា13:13–20

អាលរា៉ាបមពងៀនអុំពីេិលគសីសានដកជាសង្ជាន់ខ្ស់ដ៏អស្ចា�្យរានាក់នដល

បានស្ថាបោមសចក្ីសុខស្ន្ក្ញងចុំមណាេពបជាជន�បស់មោក

សូេអាៃអាលមា៉ា13:13–18គ�ើយ�កគេើលពាក្យដ�លអាលមា៉ារាៃគពបើក្ននុង

កា�ពិពណ៌នាពបីេិលគបីសសាដ�កៃិងអវបីដ�លេិលគបីសសាដ�ករាៃគ្វើសពមាប់

ពបជាជៃគលាក។សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លពាក្យទាំងគៃះពិពណ៌នាពបីជបីវិត�ូ្ជា

ពពះពគបីស្�បស់េិលគបីសសាដ�ក។អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃថាអ្នកកាៃ់បពវជិតភាព

េិលគបីសសាដ�កគឺ«តាេ�គបៀបនៃពពះរាជបុពតាដ�លជាពពះរាជបុពតាបគង្កើតដត

េួយនៃពពះវ�បិតា»(អាលមា៉ា13:9;សេូគេើលផងដ��គ.ៃិងស.107:2–4)ដ�ល

ជាពពះគយសូ៊វពគបីស្គ�ើយដ�លពួកគលាក្ ង្អនុលបគ្ហាញគយើងគៅកាៃ់ពទង់

តាេ�យៈគំ�ូៃិងកា�បគពងៀៃ�បស់ពួកគលាក។ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ័�.មា៉ាក់ខៃ់�បី

រាៃដ្្ងថា៖«ោមាៃកា�សង្ស័យគទថាមាៃពពតឹ្តិកា�ណ៍ជាគព ើ្ៃគៅក្ននុងជបីវិតនៃ

ពយាកា�ីជាគព្ើៃដ�លរាៃដញកពួកេៃុស្សសុ្�ិតទាំងគនាះគ្ញជាពបគភទៃិង

ជាពសគមាលនៃពពះដេស៊ី�បស់ពួកគគ។វាគឺជាកា�ល្អៃិងពតឹេពតូវក្ននុងកា��កគេើល

ពបីភាពពសគ�ៀងោនាៃឹងពពះពគបីស្គៅពគប់ទបីកដៃ្ងៃិងគ�ើេ្បីគពបើពរាស់ភាពពសគ�ៀង

ោនាទាំងគនាះ�ដ�លៗគៅក្ននុងកា��កសាពទង់ៃិងពកិត្យវិៃ័យ�បស់ពទង់ឲ្យខ្ស់បំផុត

គៅក្ននុងគំៃិត�បស់គយើង»(The Promised Messiahទំព�័453)។

សូេអាៃអាលមា៉ា13:19គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លខគៃះពរាប់គយើងអំពបី

េិលគបីសសាដ�ក។សូេគេើលេ្ងគទៀតគៅគលើអាលមា៉ា13:17គ�ើេ្បីគ�ើញថាគតើ

អាលមា៉ារាៃពិពណ៌នាពបីពបជាជៃគៅពសកុសា�ិេគោយ�គបៀបណ្គពលដ�ល

េិលគបីសសាដ�ករាៃកាលាយជាគស្្�បស់ពួកគគ។សូេកត់្ ំណ្ំពបី�គបៀបដ�ល

ពាក្យទាំងគៃះក៏អា្ពិពណ៌នាពបីពបជាជៃគៅអាំេ៉ូនណហាផងដ��(សូេគេើល

អាលមា៉ា8:9;9:28)។គតើពបជាជៃគៅសា�ិេរាៃគ្វើអវបីខ្ះដ�លជាលទ្ធផលនៃ

កិ្្ចខិតខំ�បស់េិលគបីសសាដ�ក?(សូេគេើលអាលមា៉ា13:18)។ 



សូេកត់្ ំណ្ំពបីអវបីដ�លេិលគបីសសាដ�ករាៃអៃុវត្តរាៃទទួលៃិងរាៃ

ផ្សពវផសាយគៅក្ននុងអាលមា៉ា13:18។សូេគិតអំពបីអវបីដ�លអ្នកគ�ៀៃថាគតើអ្នក�ឹកនាំ

បពវជិតភាពមានាក់គួ�ជាេៃុស្ស�គបៀបណ្គ្ញពបីគំ�ូនៃេិលគបីសសាដ�ក។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើស្លណាណែលអ្នក្ឬនរណារានាក់្ណែលអ្នក្សារល់

បានទទួលបទ្ិសសាធន៍ននស�ចក្្ដពី�ុខសាន្តបនាទាប់្ ពីការសធវើតាមែំបរូនាមនរប�់អ្នក្

ែរឹក្នាំប្វជិតភា្ែ៏�ុចរិតរានាក់្?

អាលរា៉ា13:21–31

អាលរា៉ាអមញជើញពបជាជនឲ្យស្ដាប់ដល់សុំម�ងពពរះអរាចាស់ម�ើយចរូលក្ញង

�ីសពរាក�បស់ព�ង់

សូេ�កគេើលគ�ើយគូស្ ំណ្ំឃ្លាដ�លមាៃផ្លួៃៗ«គស្ក្បីសពមាកនៃ

ពពះអមាចាស់»(ឬឃ្លាពសគ�ៀងោនាគនាះ)គៅក្ននុងអាលមា៉ា13:12,13,16,

ៃិង29។អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពបជាជៃអាំេ៉ូនណហាថាពពះអមាចាស់រាៃគៅ

បុ�សទាំងឡាយឲ្យកាៃ់បពវជិតភាពគ�ើេ្បីជួយពបជាជៃ្ ូលក្ននុងទបីសពមាកនៃ

ពពះអមាចាស់។គលាករាៃគពបើគំ�ូេិលគបីសសាដ�កគ�ើេ្បីបគ្ហាញពួកគគថាេៃុស្ស

ដ�លគពញគោយអំគពើទុ្ ្ច�ិតអា្ដពប្ិត្តរាៃគ�ើយ្ ូលគៅក្ននុងគស្ក្បីសពមាក

នៃពពះអមាចាស់(សូេគេើលអាលមា៉ា13:17–18;សូេគេើលផងដ��គ.ៃិងស.

84:24)។

ពបធាៃយូ៉ដសបគអ�វ.ស៊្មី្រាៃមាៃពបសាសៃ៍ថាកា�្ូលគៅក្ននុងទបីសពមាក

�បស់ពពះ«មាៃៃ័យថាកា�្ូលគៅក្ននុងកា�គ្ះ�ឹងៃិងគស្ក្បីពសឡាញ់នៃពពះ

គោយមាៃគស្ក្បីជំគៃឿក្ននុងគោលបំណងៃិងដផៃកា��បស់ពទង់��ូត�ល់កពេិត

េួយដ�លគយើង�ឹងថាគយើងពតឹេពតូវគ�ើយថាគយើងេិៃដេៃកំពុងដតដសវង�កអវបី

គផ្សងគទៀតគនាះគទគយើងេិៃពតវូរាៃ�ុកគៃួគោយខ្យល់នៃគស្ក្បីបគពងៀៃគរាកឬ

គោយគស្ក្បី្ គរាក�បស់ផងេៃុស្សគ�ើយគោយឧរាយកលដ�លគគគពបើនាំឲ្យ

វគងវងគនាះគ�ើយ។គយើងសារល់ពបីគោលលទ្ធិដ�លជា�បស់ពពះ»(Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph F. Smith[1998]ទំព័�56)។

គតើអ្នក�ំពឹងថាកា�ពបពពឹត្ត�បស់េៃុស្សមានាក់គួ�ដតមាៃ�ូ្គេ្្ពបសិៃគបើោត់

រាៃ្ ូលក្ននុងគស្ក្បីសពមាកនៃពពះអមាចាស់គៅក្ននុងជបីវិតគៃះ�ូ្ជាពបធាៃ

យូ៉ដសបគអ�វ.ស៊្មី្រាៃពិពណ៌នាពបីវាគនាះ? 



ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ័�.មា៉ាក់ខៃ់�បីរាៃបគពងៀៃថា៖«ពួកប�ិសុទ្ធ�៏ពិតពរាក�្ូល

គៅក្ននុងធស្ក្ីស្ម្កនន្ ពះអម្ចាស់ខណៈដ�លគៅក្ននុងជបីវិតគៃះគ�ើយគោយ

កា�គៅជាប់ៃឹងគស្ក្បីពិតគនាះពួកគគបៃ្តគៅក្ននុងសាថាៃភាព�៏មាៃព�ជ័យគនាះ
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អាលរា៉ា14

អាលរា៉ានិងអាេរូមលកពតរូវបានមគចាប់ោក់គុកម�ើយពួកអ្កមជឿពតរូវបាន

បមណដាញមចញឬពតរូវបានដុត

សូេគិតពបីកា�គកើតគ�ើងេួយគពលដ�លអ្នករាៃគ�ើញឬឮពបីៃ�ណ្មានាក់ដ�ល

ោមាៃគទាសពតវូ�ងទុកខេគៅក្ននុងន�នៃេៃុស្សគផ្សងគទៀត—ឧទា��ណ៍�ូ្ជា

ឧប្ត្តិគ�តុេួយពបីៃ�ណ្មានាក់ដ�លពតវូរាៃគគគបៀតគបៀៃគោយសា�កា�គជឿ�បស់

ោត់។សូេពិចា�ណ្គៅគលើសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ដបបណ្្ំគពាះេៃុស្សដ�លកំពុង�ងទុកខេគនាះ?

• គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាងណ្្ំគពាះេៃុស្សដ�លគ្វើទុកខេ�ល់អ្នកដ�ល�ងទុកខេ?

• គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីគពលខ្ះកា�ណ៍អាពកក់ៗគកើតគ�ើង្ ំគពាះអ្នកោមាៃគទាស

ៃិងេៃុស្សសុ្�ិតគៅវិញ?

គៅគពលដ�លអ្នកអាៃអាលមា៉ា14សូេភាជាប់សំណួ�ទាំងគៃះគៅៃឹងបទពិគសា្ៃ៍

�បស់អាលមា៉ាៃិងអាេូគលក។

សូេអាៃអាលមា៉ា14:1–10គោយ�កគេើលៃ�ណ្ដ�លរាៃ�ងទុកខេគ�ើយពួកគគ

�ងទុកខេគោយ�គបៀបណ្?បនាទាប់េកសេូបំគពញតារាងខាងគពកាេគៃះ៖

េរណារាេរងទរុក្ខេ? បតើ្ ួក្បគរាេរងទរុក្ខេបោយរបរៀរ

ណា?

�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាទុកក្ននុងអាលមា៉ា14:10គតើអាេូគលករាៃ្ ង់គ្វើអវបី?សូេអាៃ

អាលមា៉ា14:11គ�ើយ�កគេើលគស្ក្បីពិតេួយដ�លអា្ជួយៃ�ណ្មានាក់ដ�ល

កំពុងជួបកា�លំរាកក្ននុងកា�យល់ពបីេូលគ�តុដ�លគពលខ្ះេៃុស្សទុ ្្ច�ិតពតូវរាៃ

បគណ្តាយឲ្យគ្វើទុកខេគទាស�ល់ពួកអ្នកដ�លោមាៃគទាសឬជៃសុ្�ិតគនាះ។

�គបៀបេួយគ�ើេ្បីទាញយកគស្ក្បីពិតេួយគ្ញពបីអាលមា៉ា14:11គឺ៖ត្រះអមាចា្់

អនុញ្ញា្រឲ្យ្ នុ្សេ្ ុចរិ្ររង្រុក្ខរៅក្ទុងនែនន្ ួក្រុច្ចរិ្ររែើ្្តីឲ្យរ្ចក្តីជំនុំជត្រះ

រប្់ត្រង់អាចមានរ្ចក្តីយុ្រ្ិធ្៌។សូេកត់្ ំណំ្ថាវាពតូវរាៃគបើកសដេ្ង

��ូត�ល់ពួកគគ្ ូលក្ននុងគស្ក្បីសពមាកជាេួយពពះអមាចាស់គៅសាថាៃសួគ៌។...

គស្ក្បីសពមាកនៃពពះអមាចាស់គៅក្ននុងភាពអស់កល្ជាៃិ្្ចគឺកា�ដ�លរាៃពគង

ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចទទួលរាៃៃូវភាពគពញគលញនៃសិ�ី�ុងគ�ឿង�បស់

ពពះអមាចាស់»(Mormon Doctrine,កំដណទបីពបី�[1966]ទំព័�633)។

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃពពមាៃពបជាជៃគៅអាំេ៉ូនណហាឲ្យគ�ៀប្ំសពមាប់កា�យាង

េក�បស់ពពះពគបីស្គ�ើយ(សូេគេើលអាលមា៉ា13:21–26)គនាះគលាករាៃផ្ល់

ៃូវកា�ដណនាំបដៃ្ថេគទៀតពបី�គបៀបគ�ើេ្បី្ ូលក្ននុងគស្ក្បីសពមាកនៃពពះអមាចាស់។

សូេអាៃអាលមា៉ា13:27–29គ�ើេ្បីគ�ើញពបីកា�ដណនាំទាំងគនាះថាជាអវបីខ្ះ។

កា�បគពងៀៃ�បស់អាលមា៉ាអា្ពតូវរាៃសគងខេបគោយគោលកា�ណ៍�ូ្តគៅ

គៃះ៖រ្លរយើងរ្្ើយ្របរោយបនាទាបខ្លួនចំរោរះការអរញ្ើញឲ្យសតបចិ្រ្រនារះរៅ

្រតីបំផ្ុរត្រះវិញ្ញាណនចឹងែចឹកនាំរយើងចូលរៅកាន់រ្ចក្តី្ តមាកននត្រះអមាចា្់។

5. �រូមរក្សមើល្ រជ័យមួយក្្ននុងចំសណាម្ រជ័យទាំងឡាយណែលបាន

សលើក្ស�ើងក្្ននុងអាលរា៉ា13:27–29ណែលអ្នក្ចង់ទទួលបាន។បនាទាប់្ពីអ្នក្

រក្ស�ើញ្ រជ័យសនារះស�ើយ�រូមរក្សមើលែំបរូនាមនណែលអាលរា៉ាបានផ្ដល់ណែលនរឹងជួយ

អ្នក្សរៀបចំសែើម្ពីទទួល្ រជ័យសនារះ។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រសគាលសៅមួយសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ណែលទាក់្ទង្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្នរឹង

អនុវត្តនរូវែំបរូនាមនរប�់អាលរា៉ាសែើម ព្ីអ្នក្អាចចរូលសៅក្្ននុងស�ចក្្ដពី�ពរាក្ននព្រះអរាចា�់

សៅក្្ននុងជពីវិតសនរះនិងជពីវិតបនាទាប់។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា13ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី16៖ថ្ងៃទី4

អាលរា៉ា14–16
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីរាៃសាដាប់អាលមា៉ាៃិងអាេូគលកផ្សពវផសាយគ�ើយពបជាជៃេួយ

្ំៃួៃគៅអាេូ៉ំនណហារាៃគជឿគ�ើយរាៃដពប្ិត្ត�ួេទាំងសី៊ដអស�៉ុេផងដ��។

អ្នកគផ្សងគទៀតរាៃខឹងគ�ើយរាៃគ្វើឲ្យអាលមា៉ាៃិងអាេូគលកពតូវចាប់ោក់

គុក។ពបជាជៃទុ្ ្ច�ិតគៅអាេំ៉ូនណហារាៃបគណដាញេៃុស្សដ�លគជឿៃិង

រាៃ�ុតពបពៃ្ធៃិងកូៃៗ�បស់ពួកគគ។ជាគព្ើៃន្ងៃគពកាយេកពពះអមាចាស់

រាៃគោះដលងអាលមា៉ាៃិងអាេូគលកពបីគុកគ�ើយរាៃបំផ្លាញពួកអ្នក�ឹកនាំ

ទុ្្ច�ិតគៅអាេំ៉ូនណហា។គៅឯដ�ៃ�បីនស�ុេសី៊ដអស�៉ុេរាៃ�ងទុកខេទាំងខាង

រាងកាយៃិងខាងវិញ្ញាណ។ោត់រាៃទទួលសារល់ពបីគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់ោត់គលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្្ំគពាះអាលមា៉ាគ�ើយរាៃទទួលកា�ពយារាល។កងទ័ពគលេិៃ

រាៃបំផ្លាញទបីពកុងអាេូ៉ំនណហាជាកា�បំគពញ�ល់កា�ពយាក�ណ៍។កា��ឹកនាំ

ដ�លពបកបគោយកា�ពយាក�ណ៍�បស់អាលមា៉ារាៃនាំឲ្យកងទ័ពៃបីន�វប្្ឈប់

កា�្លាៃពាៃ�បស់ពួកគលេិៃ។អាលមា៉ាអាេូគលកៃិងអ្នកគផ្សងជាគព្ើៃគទៀត

រាៃពពងឹងសាសនា្ពកគៅទូទាំងដ�ៃ�បីនៃសាសៃ៍ៃបីន�វ។
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�ល់អាលមា៉ាថាពួកអ្នកដ�លរាៃសាលាប់គឺពតូវរាៃទទួលយកគោយពពះអមាចាស់

«ក្ននុងសិ�ីល្អ»(អាលមា៉ា14:11)។ពបធាៃ�ិៃ�ីប៊ី.អាវ�ិងនៃគណៈពបធាៃទបីេួយ

រាៃបគពងៀៃអំពបីពពតឹ្តិកា�ណ៍គៃះជាេួយៃឹងទស្សៃៈ�៏អស់កល្ជាៃិ ្្ចេួយថា៖

«អាេូគលកពតូវរាៃពបទាៃព�ជ័យឲ្យគ�ើញពបីគស្ក្បីល្អៃិងភាពយុត្តិ្េ៌នៃ

ពពះគឺសូេ្បីដតគៅក្ននុងគសាកនា�កេ្ម�៏�ៃ្ធត់េួយ»(“Amulek: The Blessings 
of Obedience”គៅក្ននុងHeroes from the Book of Mormon[1995]ទំព័�

110)។

សូេអាៃអាលមា៉ា60:12–13គ�ើយគយាងវាគៅអាលមា៉ា14:10–11។គយើងគ�ៀៃ

ថាក្ននុង្ ំគណ្េេូលគ�តុទាំងឡាយដ�លេៃុស្សសុ្�ិតពតូវរាៃបគណ្តាយឲ្យ

�ងទុកខេគឺគ�ើេ្បីផសា�ភាជាប់ទបីបនាទាល់�បស់ពួកគគគៅៃឹងជបីវិត�បស់ពួកគគ(សូេគេើល

គ.ៃិងស.135:3)ៃិងគ�ើេ្បីឈ�ជាសាក្សបីទាស់ៃឹងពួកទុ្្ច�ិត។

កា�យល់ពបីេូលគ�តុដ�លពពះបគណ្តាយឲ្យេៃុស្សសុ្�ិត�ងទុកខេអា្ជា

គោលកា�ណ៍�៏ពិរាកេួយសពមាប់គយើងគ�ើេ្បីយល់។សូេស្ជឹងគិតពបីគស្ក្បី

ដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះដ�លដ្្ងគោយពបធាៃដស្ៃគសី៊��បុលយូ.

�ឹេបឹលគ�ើេ្បីយល់បដៃ្ថេគទៀតពបីេូលគ�តុដ�លពពះអៃុញ្ញាតឲ្យេៃុស្សអៃុវត្ត

សិទ្ធិគពជើសគ�ើស�បស់ពួកគគសូេ្បីគបើពួកគគគ្វើកា�គពជើសគ�ើសខុសក៏គោយ៖

«គបើគយើងសេ្ឹងគេើលគៅគលើភាព�ដេងសាលាប់ថាជាជបីវិត

ទាំងេូលគនាះកា�ឈឺចាប់ទុកខេពពយួកា�បរាជ័យៃិងជបីវិត�៏ខ្បី

ៃឹងជាគស្ក្បីលំរាកគ�ើយ។ប៉ុដៃ្តគបើគយើងគេើលគៅជបីវិតថា

ជាអវបីដ�លអស់កល្ជាៃិ្្ចដ�លលាតសៃ្ធងឹយា៉ាងឆ្ងាយពបី

ជបីវិតេុៃដផៃ�បីក្ននុងអតបីតកាលៃិងគៅក្ននុងអនាគតគពកាយ

គស្ក្បីសាលាប់�៏អស់កល្ជាៃិ្្ចគនាះអវបីទាំងអស់ដ�ល

គកើតគ�ើងអា្ៃឹងពតូវរាៃោក់្ ូលក្ននុងទស្សៃវិស័យ�៏ពតឹេពតវូ។...

«...ពបសិៃគបើេៃុស្សសុ្ �ិតទាំងអស់ពតូវរាៃកា�ពា�គ�ើយេៃុស្សទុ ្្ច�ិត

ទាំងអស់ពតូវបំផ្លាញគនាះកេ្មវិ្បីទាំងេូល�បស់ពពះវ�បិតាៃឹងពតូវទុកជាគមា�ៈ

គ�ើយគោលកា�ណ៍េូលោឋាៃនៃ�ំណឹងល្អគឺសិទ្ធិគពជើសគ�ើសៃឹងពតូវប ្្ចប់។

ោមាៃេៃុស្សណ្ដ�លពតូវដត�ស់គៅគោយគស្ក្បីជំគៃឿគនាះគទ»(Teachings of 
Presidents of the Church: Spencer W. Kimball[2006]ទំព័�15)។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមក្ត់ពតា

ថ្សតើស�ចក្្ដពី្ ិតណែលអ្នក្បានសរៀនសៅក្្ននុងអាលរា៉ា14:11និងស�ចក្្ដពី

ណ្្ងការែ៍រប�់ពបធាន�រឹមបរឹលជួយអ្នក្យល់្ ពីមរូលស�តុណែលស្លខរ្ះព្រះ

បសណាតាយឲ្យមនុ�្ស�ុចរិតរងទុក្ខេសៅក្្ននុងនែននមនុ�្សទុច្ចរិត។

សូេអាៃអាលមា៉ា14:12–13គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ

អាេូគលកគ�ើេ្បីជួយគលាកឲ្យតស៊ូៃឹងកា�លំរាកដ�លពួកគគកំពុងជួបពបទះ។គតើ

អ្នកគិតថាគ�តុអវបីអាលមា៉ាអា្គ្្ើយតបជាេួយៃឹងទំៃុក្ិត្តដបបគនាះ? 



សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍គោយដអលគ�ើ��ីឆ្�ជបី.ស្កតនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក

�ប់ពបី�នាក់គ�ើេ្បីជួយអ្នកយល់ពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃអាេូគលកអំពបី

កា�ទុក្ិត្តគលើពពះអមាចាស់៖«ជបីវិតគៃះគឺជាបទពគិសា្ៃ៍គៅក្ននុងកា�ទុក្ិត្ត�៏

ពជាលគពរៅ—គឺទុក្ិត្តគលើពពះគយស៊ូវពគបីស្ទុក្ិត្តគលើកា�បគពងៀៃ�បស់ពទង់

ទុក្ិត្តគលើសេត្ថភាព�បស់គយើងកាលដ�លពតូវរាៃ�ឹកនាំគោយពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធគ�ើេ្បីគោ�ពពបតិបត្តិ�ល់កា�បគពងៀៃទាំងគនាះគ�ើេ្បីរាៃសុភេង្គលឥ�ទូវ

គៃះៃិងជបីវិតដ�លគពា�គពញគោយគោលបំណងេួយជាជបីវិត�៏គៅអស់កល្

ជាៃិ្្ច�៏�ីករាយនពកដលង។គ�ើេ្បីទុក្ិត្តមាៃៃ័យថាគោ�ពគោយស្ម័ពគ្ិត្តគោយ

ពុំ�ឹងពបីទបីប្្ចប់តាំងពបី�ំបូងេក(សូេគេើលសុភា.3:5–7)។គ�ើេ្បីបគង្កើតផលដផ្

គនាះកា�ទុក្ិត្ត�បស់អ្នកគលើពពះអមាចាស់ពតូវដតមាៃកាៃ់ដតខាលាំងកាលាៃិងកាៃ់ដត

ឋិតគឋ�ជាងទៃំុក្ិត្ត�បស់អ្នកគលើអា�េ្មណ៍ៃិងបទពិគសា្ៃ៍ផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់

អ្នក»(“Trust in the Lord”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1995ទំព័�17)។

វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ដ�លសង្កត់្ងៃៃ់គលើគស្ក្បីពិតគៃះគោយកា�ស�គស�វា

គៅជិតអាលមា៉ា14:12–13គៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖រ្លរយើង្រុកច្ិរ្រលើ

ត្រះអមាចា្់ត្រង់្ តងចឹងរយើងអំ�ទុងរ្លននការលរំាករប្់រយើង។

2. �រូមសពជើ�សរើ�សាថានភា្មួយឬសពចើនជាងសនារះ្ ពីសាថានភា្ខាងសពកាម

សនរះស�ើយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម

្ន្យល់ថ្សតើសគាលការែ៍ណែលអ្នក្សទើបបាន�រស�រសៅក្្ននុងព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អាចជួយ

បុគ្គលរានាក្់ៗឲ្យ្ ិ្ែ៌នាយ៉ាងណាណែរអំ្ពី៖

ក្. ក្ពីឡាក្រមួយចំនួនសៅក្្ននុងពក្ុមក្ពីឡារប�់យុវជនរានាក់្សគចសចញ្ ពីគាត់និងចំអក្

ឬចំអន់គាត់សដាយសបើក្ចំ�រអំ្ពីការកានខ់ាជាប់រប�់គាត់ចសំោរះបទដាឋានននែំែរឹងល្អ។

្ួក្សគហាក់្សរៀបចំណផនការសដាយបានសពគាងទុក្ជាមុននរូវ�ក្ម្មភា្បណនថែម្ ពីសលើការ

ហាត់�មសនារះសដាយ្ួក្សគែរឹងថ្គាត់នរឹងមិនចរូលរួមក្្ននុង�ក្ម្មភា្សនារះស�ើយ

សដាយសពោរះមក្្ ពីជំសនឿរប�់គាត់។

ខ. យុវនារីរានាក្់ដាក្់ោក្្យ�ុំសធវើការសៅហាងមួយណែលមិត្តល្អរានាក្់សធវើការ។នាង

មិនបានទទួលការង្រសនារះសទស�ើយសពកាយមក្មិត្តរប�់នាងពបាប់នាងថ្រាចា�់ហាង

និយយថ្គាត់នរឹងមិនណែលជួល្ ួក្មរមនឲ្យសធវើការសទ។

គ. ស្លយុវជនរានាក្់�ុំឲ្យយុវជនមួយពក្ុមសផ្សងសទៀតសៅសាលាឲ្យឈប់សពបើភាសាមិន

�មរម្យសៅណក្្រគាត់្ួក្សគបានរុញគាត់ស�ើយគំរាមសធវើបាបគាត់ជាងសនរះសៅសទៀតសបើ

គាត់ពបាប់្ ួក្សគម្ដងសទៀត្ ពីរសបៀបសែើម្ពីនិយយសនារះ។

សូេអាៃអាលមា៉ា14:14–17គ�ើយគិតថាគតើគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់អាលមា៉ាៃិង

អាេូគលករាៃជួយពួកគលាកយា៉ាងណ្ដ��គពលពួកគលាកបៃ្ត�ងទុកខេគៅក្ននុង

ន�នៃពួកអ្នក�ឹកនាំទុ្្ច�ិតគៅអាំេ៉ូនណហា។គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីកា�េិៃផ្ល់

្គេ្ើយគៅក្ននុងសាថាៃភាពគនាះគឺជាកា�គ្្ើយតប�៏ល្អបំផុត?(សូេគេើលផងដ��

មា៉ាថាយ27:11–14)។

អាលមា៉ា14:18–28ពរាប់ថាគតើអាលមា៉ាៃិងអាេូគលករាៃ�ងទុកខេៃូវកា�ណ៍

ជាគព ើ្ៃយា៉ាងណ្េុៃគពលដ�លពពះរាៃ�ំគោះពួកគលាកគ�ើយរាៃបំផ្លាញ

ពួកអ្នក�ឹកនាំទុ្ ្ច�ិតជាគព្ើៃគៅអាំេ៉ូនណហា។ឃ្លាថា«សគង្កៀតគ្្មញ»(ខ21)

មាៃៃ័យថាកា�ទង្គិ្គ្្មញ�បស់គគជាេួយោនាគោយកំ�ឹងឬគោយព្គឡាត។

3. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមក្ត់ពតា្ ពី

ការែ៍ណាមួយក្្ននុងចសំណាមការែ៍ទាំងឡាយណែលអាលរា៉ានិងអាមរូសលក្

បានរងទុក្ខេសៅក្្ននុងអាលរា៉ា14:18–25ណែលអាចជាការលំបាក្បំផុត�ពរាប់អ្នក្

ស�ើយ្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុ។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រអំ្ពីបទ្ិសសាធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬ

បទ្ិសសាធន៍រប�់នរណារានាក់្ណែលអ្នក្សារល់ណែលបាន្ យាយមរ�់សៅសដាយ�ុចរិត

ប៉ុណន្តសៅណតពបឈមនរឹងការលំបាក្នានា។

�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា14:25គតើអវបីដ�លអា្គ្វើឲ្យអាលមា៉ាៃិង

អាេូគលកគពកាកឈ�គ�ើងរាៃ?សូេអាៃអាលមា៉ា14:26–29គ�ើយគូស្ំណ្ំ

ឃ្លាៃិងពាក្យទាំងឡាយដ�លអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍ថាបញ្ជាក់រាៃ្បាស់បំផុតពបី

គស្ក្បីពិតគៃះ៖របើរយើងអំោវនាវែល់ត្រះអមាចា្់រោយរ្ចក្តីជំរនឿរនារះត្រង់

នចឹង្ តងចឹងរយើងរៅក្ទុងរ្ចក្តី្រុក្ខរវ្រនារប្់រយើងរេើយនិងរំរោរះរយើងតា្

ររបៀបរប្់ត្រង់និងក្ទុងរ្លរវលារប្់ត្រង់ផ្ទាល់។

ពពះអមាចាស់អា្ពពងបីកអំណ្្�បស់ពទង់គ�ើយ�ំគោះអ្នកគ្ញពបីគស្ក្បីលរំាក

ៃិងទុកខេគវទនាតាេ�គបៀបៃិងគពលគវលា�បស់ពទង់ផ្ទាល់។គពលគយើងគ�ៀៃ

ទុក្ិត្តគលើពពះ្ៃ្ៈ�បស់ពពះអមាចាស់គនាះគយើងៃឹង�កគ�ើញៃូវកមាលាំងៃិង

អំណ្្កាៃ់ដតអសាចា�្យជាងេុៃគ�ើេ្បីសូ៊ពទំាៃូវកា�លំរាកគពញេួយជបីវិតគយើង។
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អាលរា៉ា15–16

ស៊នីអស�ុ៉េពតរូវបានពយាបាលកង�័ពមលេិនេួយកងពលបុំែលែចិបុំផ្លាញ

�ីពកុងអាុំេ៉ារូនណហាម�ើយអាលរា៉ានិងអាេរូមលកបន្ែ្សព្វែសាយដល់ពួក

ស្សន៍នីន�្វ

បនាទាប់ពបីចាកគ្ញពបីអាំេ៉ូនណហាអាលមា៉ាៃិងអាេូគលករាៃគៅកាៃ់ទបីពកុងជិត

គនាះគឺទបីពកុងនស�ុេជាកដៃ្ងដ�លពួកគលាករាៃជួបៃឹងពួកអ្នកគជឿដ�លេកពបី

អាំេ៉ូនណហា�ួេមាៃទាំងស៊ីដអស�៉ុេផង។សូេអាៃអាលមា៉ា15:3–5គ�ើេ្បីគ�ើញ

ពបីសាថាៃភាព�បស់សី៊ដអស�៉ុេ។

សូេពិចា�ណ្្ ំណុ្�ូ្តគៅគៃះ៖គតើអវបីដ�លរាៃគ្វើឲ្យសី៊ដអស�៉ុេឈឺ?គតើ

ស៊ីដអស�៉ុេរាៃគ្វើអវបីគ�ើេ្បីទទួលរាៃកា�គោះដលងៃិងគស្ក្បីសុខសាៃ្ត?

សូេអាៃអាលមា៉ា15:6–10គោយយក្ ិត្តទុកោក់គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លា

ពបី�ឬបបីដ�លបគ្ហាញថាអាលមា៉ារាៃជួយសី៊ដអស�៉ុេឲ្យគផ្ដាតគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្

ៃិង�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់។គ�ើេ្បីយល់ពបី�គបៀបេួយដ�លអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាព

អា្ជួយពបជាជៃឲ្យទទួលរាៃៃូវគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្តាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃសូេ

អាៃបទពិគសា្ៃ៍ខាងគពកាេគៃះពបីដអលគ�ើ�គជអ៊ី.ដជៃសិៃនៃគណៈពបធាៃពួក

្ិតសិប៖

«ខណៈកំពុងបគពេើជាប៊ីស្សពខ្នុំរាៃគ្វើទបីបនាទាល់ពបីព�ជ័យជាគព ើ្ៃនៃ�គ្វាយ្ួៃ

គៅក្ននុងជបីវិតសមាជិកសាសនា្ពកដ�លរាៃពបពពឹត្តអគំពើ�ំលង្ ងៃៃ់្ងៃ�។...

«យុវេជ្ឈិេវ័យគក្មងមានាក់គៅក្ននុងវួ��បស់គយើងរាៃកំពុងណ្ត់គ�ើ�គលងជាេួយ

យុវនា�ីមានាក់។ពួកគគរាៃបគណ្តាយឲ្យគស្ក្បីគស្នហា�បស់ពួកគគគៅ�ួស

ពពំដ�ៃ។ោត់រាៃេកជួបខ្នុំគ�ើេ្បីទទួលរាៃ�ំបូនាមាៃៃិងជំៃួយ។ដផ្អកគលើអវបី

ដ�លរាៃសា�ភាពៃិងគលើកា�បំផុសពបីពពះវិញ្ញាណ�ល់ខ្នុំគនាះក្ននុង្ ំគណ្េអវបីៗ

គផ្សងគទៀតគឺោត់ពុំពតូវរាៃអៃុញ្ញាតឲ្យទទួលទាៃសាពកាេ៉ង់េួយ�យៈ។គយើង

រាៃជួបជាគទៀងទាត់គ�ើេ្បីពរាក�ថាកា�ដពប្ិត្តគនាះពតូវរាៃគ្វើគ�ើងគ�ើយ

បនាទាប់ពបីគពលវលាសេ�េ្យកៃង្គៅខ្នុំរាៃផ្ល់សិទ្ធិឲ្យោត់រាៃទទួលទាៃ

សាពកាេ៉ង់េ្ងគទៀត។

«កាលដ�លខ្នុំអង្គនុយគៅគវទិកាក្ននុងកា�ពបជុំសាពកាេ៉ង់គនាះពកដសដភ្នក�បស់

ខ្នុំពតូវរាៃទាញគៅ�កោត់គពលដ�លោត់រាៃទទួលទាៃសាពកាេ៉ង់គោយ

សកិ្សេ។ខ្នុំរាៃគ្វើទបីបនាទាល់ពបីពពះ�ស្នៃគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្គស្ក្បី

ពសឡាញ់ៃិងសុវត្ថិភាពដ�លឱបពកគសាបោត់គពលដ�លកា�ពយារាលនៃ

�គ្វាយ្ួៃរាៃគ្វើឲ្យពពលឹងោត់កកគ់្ដាៃិងរាៃគលើកបៃ្នុកោត់គ�ើងដ�ល

ជាលទ្ធផលគៅក្ននុងកា�អត់គទាសគស្ក្បីសុខសាៃ្តៃិងសុភេង្គលដ�លរាៃ

សៃយា»(“Arms of Safety”Ensignឬលីអាហូណាដខវិ្ិ្កាឆ្នាំ2008ទំព័�

49)។

ប៊ីស្សពៃិងអ្នក�ឹកនាំបពវជិតភាពគផ្សងៗគទៀតអា្ជួយគយើងឲ្យទទួលរាៃ

គស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្ៃិងកមាលាំងដ�លគយើងពតូវកា�តាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ�បស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។គតើភស្នុតាងអវបីដ�លអ្នក�កគ�ើញគៅក្ននុងអាលមា៉ា15:11–12

ដ�លបគ្ហាញថាសី៊ដអស�៉ុេរាៃដពប្ិត្តៃិងទទួលៃូវគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្�បស់

ពពះអមាចាស់? 



គោលកា�ណ៍េួយដ�លអ្នកអា្ស�គស�គៅក្ននុងពពះគេ្បី�ឬគសៀវគៅកំណត់គ�តុ

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នកសពមាប់អាលមា៉ា15:6–12គឺ៖តា្រយៈរ្ចក្តីជំរនឿ

រប្់រយើងរៅរលើត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រនារះរយើងអាចត្រូវរាន្ យារាលនិង្តងចឹង។

គយាងគៅតាេអាលមា៉ា15:16,18គតើគោលកា�ណ៍គៃះបគ្ហាញជាក់ដសង្គៅក្ននុង

ជបីវិតអាេូគលកយា៉ាងណ្ដ��?

អាលមា៉ាៃិងអាេូគលករាៃសាថាបនាសាសនា្ពកគៅក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃ

នស�ុេគ�ើយបនាទាប់េកពួកគលាករាៃពត�ប់គៅដ�ៃ�បីសារា៉�ិេឡាវិញ។

គៅក្ននុងអាលមា៉ា16គយើងអាៃថាមាៃពលទ័ពគលេិៃេួយកងរាៃ្ លាៃពាៃ

ដ�ៃ�បីៃបីន�វៃិងរាៃបំផ្លាញទបីពកុងអាំេ៉ូនណហាគនាះរាៃបំគពញ�ល់

កា�ពយាក�ណ៍�បស់អាលមា៉ាៃិងអាេូគលកដ�លថាគបើសិៃពបជាជៃេិៃដពប្ិត្ត

គទគនាះពួកគគៃឹងពតូវបំផ្លាញ(សូេគេើលអាលមា៉ា9:12)។គពលអ្នកអាៃ

អាលមា៉ា16សូេ�កគេើលថាៃ�ណ្ដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគ្កគៅ�កជំៃួយ

គ�ើេ្បីពួកគគអា្យកឈ្នះគលើពលទ័ពគលេិៃ។សូេពប�ូ្បទពិគសា្ៃ៍គៃះ

គៅៃឹងស្គ្រេៃិងមា�សពតូវ�បស់អ្នកផ្ទាល់ដ�លអ្នកពបឈេេុខជាេួយ។

4. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា14–16ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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បមបរៀេទី17៖ថ្ងៃទី1

អាលរា៉ា17–18
បសចក្្ីបផ្ើម

អាលមា៉ា17–18�ួេមាៃអវបីដ�លេ�េៃរាៃស�គស�អំពបីគបសកកេ្មនៃពួកបុពតានៃ

េ៉ូសាយគៅកាៃ់ដ�ៃ�បីសាសៃ៍គលេិៃ។�ំគណើ�គ�ឿងទាំងគៃះផ្ល់ៃូវគំ�ូេួយពបី

�គបៀបដ�លអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាសពវន្ងៃគៃះគួ�គ�ៀប្ំៃិងបគពេើ។ពួកបុពតា

�បស់េ៉ូសាយរាៃដសវង�កកា��ឹកនាំ�បស់ពពះអមាចាស់គពលពួកគគរាៃគ�ៀប្ំ

គ�ើេ្បីផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អ�ល់ពួកគលេិៃ។គពលពួកគគបំដបកផ្ទូវោនាពពះអមាចាស់

រាៃលួងគលាេពួកគគគ�ើយរាៃសៃយាថាពួកគគៃឹងនាំពពលឹងទាំងឡាយេក

កាៃ់ពទង់។អាំេ៉ូៃរាៃគៅកាៃ់ដ�ៃ�បីអ៊ីសមា៉ាដអលគ�ើយរាៃចាប់គផ្ើេបគពងៀៃ

គោយកា�បគពេើ�ល់គស្្សាសៃ៍គលេិៃេួយអង្គមាៃពពះនាេថាឡាេ៉ូនណ។

គស្្ឡាេូ៉នណរាៃមាៃភាពអសាចា�្យ្ ំគពាះអំណ្្�បស់អាំេ៉ូៃគពលគលាក

រាៃកា�ពា��ល់�វទូងគ្ៀេ�បស់គស្្។កា�បគពេើគៃះរាៃបៃ្ៃ់ពពះទ័យ�បស់

គស្្ៃិង្ិត្តពបជាជៃពទង់ឲ្យសាដាប់កា�បគពងៀៃ�បស់អាំេ៉ូៃអំពបីពពះៃិង

ដផៃកា�នៃគស្ក្បីសគ្គ្រះ។គស្្ឡាេ៉ូនណរាៃគជឿគលើអវបីដ�លអាំេ៉ូៃរាៃ

បគពងៀៃរាៃទទួលសារល់ថាពទង់ពតូវកា�ពពះអង្គសគ្គ្រះេួយអង្គរាៃអំពាវនាវ

�ល់ពពះអមាចាស់គ�ើេ្បីរាៃគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្ៃិងពតូវរាៃពគប�ណដាប់គោយ

ពពះវិញ្ញាណ។

អាលរា៉ា17:1–18

ពួកបពុតាននេ៉ារូស្យម�ៀបចុំមដើេ្ីែ្សព្វែសាយដុំណឹងល្អមៅកាន់ពួកស្សន៍

មលេិន

សូេគិតអំពបី�យៈគពលដ�លពួកដអលគ�ើ�ៃិងស៊ីគស្ើ�បគពេើគបសកកេ្ម�បស់ពួកគគ

គៅសពវន្ងៃគៃះ។សូេអាៃអាលមា៉ា17:4គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេ្ ំៃួៃឆ្នាំដ�ល

ពួកបពុតានៃេូ៉សាយរាៃបគពងៀៃ�ំណឹងល្អគៅក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍គលេិៃ។

គពលអាលមា៉ាកំពុងគ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីមា៉ាៃ់នតគនាះគលាករាៃជួបៃឹងពួក

បុពតានៃេ៉ូសាយគពលដ�លពួកគគកំពុងពត�ប់គៅផ្ះវិញពបីគបសកកេ្ម�៏យូ�

អដងវង�បស់ពួកគគគ�ើយពួកគគទាំងអស់ោនាគពា�គពញគោយក្បីអំណ�។សូេអាៃ

អាលមា៉ា17:2–4គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបីពួក

បុពតានៃេ៉ូសាយជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាដបបណ្។

1. �រូមសមើលអាលរា៉ា17:2–4។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមសធវើែរូចខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. �រូមរាយនរូវអវពីណែល្ ួក្បុពតាននម៉រូសាយបានសធវើក្្ននុងការសរៀបចំសែើម្ពីកាលយជាអ្នក្

ផ្ស្វផសាយែ៏រានពប�ិទ្ិភា្ស�ើយ�រូម្ ិ្ែ៌នាអំ្ពីលទ្ផលននការសរៀបចំរប�់

្ួក្សគ។

ខ. �រូមសពជើ�សរើ�អវពីមួយណែលអ្នក្ផ្ស្វផសាយទាំងសនរះបានសធវើណែលអ្នក្ចង់សធវើឲ្យបាន

កាន់ណតពបស�ើរសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្ឬចារិតលក្ខេែៈមួយណែលអ្នក្ចង់អ្ិវឌ្ឍឲ្យបាន

កាន់ណតស្ញសលញ។�រូម�រស�រមួយក្ថ្ខែ្ឌអំ្ពីអវពីណែលអ្នក្អាចសធវើការែ៍សនរះ។

សូេពិចា�ណ្ថាគតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដ�លអ្នកអ្ិសាឋាៃៃិងពសាវពជាវពពះគេ្បី�

គោយផ្ទាល់ខ្លួៃៃិងក្ននុងពកុេពគួសា�គ�ើយសេូគិតពបីឱកាសទាំងឡាយដ�លអ្នក

មាៃគ�ើេ្បីតេអាហា�។គតើគៅក្ននុង�គបៀបណ្ខ្ះដ�លកា�អៃុវត្តទាំងគៃះជួយអ្នក

ឲ្យកាលាយជា«មាំេួៃគៅក្ននុងកា�សារល់ពបីគស្ក្បីពិត»(អាលមា៉ា17:2)?

គ្ញពបីគំ�ូនៃពួកបុពតានៃេ៉ូសាយគយើងគ�ៀៃពបីគោលលិទ្ធិគៃះ៖រោយ

ការ្យាោ្្ ិចារណារ្ើលប្រគ្្តីរអធិសាឋាននិង្រ្អាហាររនារះរយើងអាច

្រ្ួរលត្រះវិញ្ញាណបរិ្ ុ្រ្ធនិងបរតងៀនរោយត្រះរចសាដា។គោយកា�ទទួលរាៃ

ពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធគនាះគយើងអា្គ�ៀប្ំរាៃកាៃ់ដតល្អដ្េគទៀតគ�ើេ្បីដ្កចាយ

�ំណឹងល្អជាេួយអ្នក�នទគទៀត។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះេកពបីដអលគ�ើ�គ�វី�គអ.ដប�ណ្នៃ

កូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់ដ�លគលាករាៃបគពងៀៃ�ល់ពួកេៃុស្សវ័យគក្មងពបី

�គបៀបដ�លពួកគគអា្គ�ៀប្ំគ្វើជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា។សូេ�កគេើល�គបៀប

ជាក់លាក់ទាំងឡាយដ�លអ្នកអា្គ�ៀប្ំខ្លួៃអ្នកគ�ើេ្បីដ្កចាយ�ំណឹងល្អ�ូ្

ជាពួកបុពតានៃេ៉ូសាយរាៃគ្វើ។

«អ្នកអា្ពពងបីកបំណងពរាថានា�បស់អ្នកគ�ើេ្បីបគពេើ�ល់ពពះ

(សូេគេើលគ.ៃិងស.4:3)គ�ើយអ្នកអា្ចាប់គផ្ើេគិត�ូ្ជា

អ្នកផ្សពវផសាយសាសនាគិតអាៃអវបីដ�លអ្នកផ្សពវផសាយ

សាសនាអាៃអ្ិសាឋាៃ�ូ្ជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា

អ្ិសាឋាៃៃិងមាៃអា�េ្មណ៍�ូ្ជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា

មាៃ។អ្នកអា្គ្ៀសវាងពបីឥទ្ធិពលខាងគលាកិយដ�ល

បណ្តាលឲ្យពពះវិញ្ញាណចាកគ្ញគ�ើយអ្នកអា្លូតលាស់គោយទំៃុក្ិត្ត

កា�សារល់ៃិងគ្្ើយតប្ ំគពាះកា�បំផុសខាងពពះវិញ្ញាណ។េួយបនាទាត់េ្ងៗៃិង

េួយសិកាខាបទេ្ងៗបៃ្តិ្ឯគៃះបៃ្តិ្ឯគនាះគនាះយូ�ៗគៅអ្នកអា្កាលាយជាអ្នក

ផ្សពវផសាយសាសនាដ�លអ្នកសង្ឹេ្ ង់ដពបកាលាយៃិងជាអ្នកផ្សពវផសាយសាសនា

ដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះ�ំពឹង្ ង់រាៃ។...

«កា�ពបកាស�ំណឹងល្អ...គឺេិៃដេៃពោៃ់ដតជាសកេ្មភាពេួយដ�លគយើង

្ូល�ួេក្ននុង�យៈគពលកំណត់េួយឬជាកា�ចាត់តាំងេួយដ�លគយើងពតូវដត

បំគពញក្ននុងនាេជាសមាជិកនៃសាសនា្ពកនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្នៃពួកប�ិសុទ្ធ

ន្ងៃ្ ុងគពកាយគនាះគទ។ដតកិ្្ចកា�អ្នកផ្សពវផសាយសាសនាគឺជាកា�បគ្ហាញេួយ

ពបីអត្តសញ្ញាណៃិងគក��ំដណលខាងវិញ្ញាណ�បស់គយើង»(“Becoming a 
Missionary”Ensignឬលីអាហូណាដខវិ្្ិកាឆ្នាំ2005ទំព័�46–47)។

សូេអាៃអាលមា៉ា17:9គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេអវបីដ�លពួកបុពតានៃេ៉ូសាយរាៃ

អ្ិសាឋាៃសំុគពលពួកគគរាៃគ�ៀប្ំគ�ើេ្បីបគពេើ។សូេអាៃអាលមា៉ា17:11គ�ើយ

ស្ជឹងគិតពបីអវបីដ�លពពះអមាចាស់រាៃពរាប់�ល់ពួកគគពបី�គបៀបគ�ើេ្បីគ្វើជាឧបក�ណ៍

គៅក្ននុងពពះ�ស្ពទង់។ខទាំងគៃះបគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖រោយការរធវែើ

ជាគំរូល្អជា្ិរ្្រ្លរង្រុក្ខរវ្រនារនារះត្រះអមាចា្់អាចរធវែើឲ្យរយើងកាលាយជា

ឧបករណ៍ក្ទុងត្រះេ្្ត្រង់។
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2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

សាថានភា្មួយណែលអ្នក្រានអារម្មែ៍ថ្អ្នក្អាចសធវើជាគំររូល្អ។�រូមគិតអំ្ពី

ក្ណន្ងសៅសាលាសរៀនសាថានភា្ទាំងឡាយសៅផ្រះជាមួយពក្មុពគសួារអ្នក្ឬជាមួយ

សាច់ញាតិនិងសៅក្្ននុង�ង្គមណែលទាក្់ទងសដាយផ្ទាល់ឬសៅតាមអ៊ិនសធើរែិត។

�រូម្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្នរឹងបង្ហាញគំររូល្អមួយសៅក្្ននុងសាថានភា្សនារះ។

គៅក្ននុងសាថាៃភាពខ្ះវាពរិាកៃឹងគ្វើជាគំ�ូល្អជាងសាថាៃភាពគផ្សងគទៀត។សូេ

ពកគ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍គលេិៃពតូវរាៃពិពណ៌នាគៅក្ននុងអាលមា៉ា

17:12–16គ�ើយសូេគិតអំពបីេូលគ�តុដ�លពួកបពុតានៃេ៉ូសាយអា្ៃឹងមាៃ

កា�លំរាកក្ននុងកា�បគពងៀៃក្ននុងសាថាៃភាពគៃះ។

គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីពួកបពុតានៃេ៉ូសាយមាៃ្ ៃ្ៈៃឹង�ងទុកខេគវទនាគ�ើេ្បីជួយ

�ល់ពបជាជៃេួយដ�លស្អប់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វគៅវិញ?គ�ើេ្បីជួយអ្នកយល់ពបីអវបី

ដ�លពួកបពុតានៃេ៉ូសាយសង្ឹេៃឹងសគពេ្រាៃសេូបគំពញ្ គនាលាះជាេួយៃឹង

ពាក្យេួយគ្ញពបីអាលមា៉ា17:16៖ពួកបពុតានៃេ៉ូសាយ្ ង់ឲ្យពួកសាសៃ៍គលេិៃ

ពតវូរាៃនាំេកកាៃ់--------------------ពបីគពពាះពួកគគ្ ង់ឲ្យពួកសាសៃ៍គលេិៃសារល់

ពបីដផៃកា�នៃគស្ក្បីគពរាសគលាះ។

គ�ើេ្បីជួយអ្នកឲ្យយល់ពបី�គបៀបគ្វើជាគំ�ូល្អ�ល់អ្នក�នទគទៀតសូេបំគពញកិ្្ចកា�

គៃះគៅក្ននុង�យៈគពលពបី�បបីន្ងៃ៖សូេស�ួ�ល់សមាជិកពគួសា�មានាក់ឬេិត្តភក្ិមានាក់

ឲ្យពរាប់អ្នកថាគតើគំ�ូនៃលកខេណៈ�ូ្ពពះពគបីស្�បស់េៃុស្សមានាក់រាៃគ្វើឲ្យមាៃ

កា�ផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាងណ្គៅក្ននុងជបីវិតោត់។

អាលរា៉ា17:19–39

អាុំេ៉ារូនកាលាយជាអ្កបមពេើ�បស់មសច្ឡាេ៉ារូនណម�ើយបាន�កសា�្វងូមចៀេព�ង់

គពលអ្នកអាៃអាលមា៉ា17:19–39សេូ�កគេើលថាគតើអាំេ៉ូៃរាៃបគពេើគស្្

ឡាេ៉ូនណៃិងពួកអ្នកបគពេើ�បស់គស្្គោយ�គបៀបណ្។សេូគិតពបី�គបៀបដ�ល

កា�បគពេើ�បស់អាំេ៉ូៃរាៃជួយគ�ៀប្ំពួកសាសៃ៍គលេិៃឲ្យទទួល�ំណឹងល្អ។

សូេោក់ដផៃកា�គ�ើេ្បីដ្កចាយពបីគ�ឿង�បស់អាំេ៉ូៃ�កសា�វទូងគ្ៀេ�បស់គស្្

ជាេួយសមាជិកពគួសា�មានាក់ឬេិត្តភក្ិមានាក់។សូេសង្កត់្ ងៃៃ់គៅគលើគស្ក្បីពិត

�ូ្តគៅគៃះគពលអ្នកដ្កចាយពបីគ�ឿងគនាះ៖តា្រយៈការបរត្ើរយើងអាចជួយ

ររៀបចំអ្ករផសេងរ្រៀ្រឲ្យ្រ្រួលែំណចឹងល្អ។សូេពិភាកសាជាេួយសមាជិកពគួសា�

ឬេិត្តភក្ិគនាះពបីបុគ្គលមានាក់ដ�លអ្នក្ ង់ជួយឲ្យ�ឹងមាំខាងពពលឹងវិញ្ញាណ។សូេ

គិតពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្បគពេើ�ល់បុគ្គលគនាះគ�ើយគ្វើកា�សគពេ្្ ិត្តពបី�គបៀប

ដ�លអ្នកអា្ផ្ល់កា�បគពេើគនាះ។

អាលរា៉ា18

ភាពមស្មារះពតង់�បស់អាុំេ៉ារូនមធ្វើឲ្យមសច្ឡាេ៉ារូនណរានកា�មសងៃើចស�មសើ�

ម�ើយអាុំេ៉ារូនបមពងៀនដុំណឹងល្អដល់មស្ច

ពួកអ្នកបគពេើ�បស់គស្្ឡាេ៉ូនណរាៃទូលពទង់ពបីអវបីដ�លអាំេូ៉ៃរាៃគ្វើគៅក្ននុង

កា�កា�ពា��ល់�វទូងគ្ៀេ�បស់គស្្។សេូអាៃអាលមា៉ា18:4–6គ�ើយ�កគេើល

ពបីពបតិកេ្ម�បស់គស្្្ ំគពាះអវបីដ�លអាំេ៉ូៃរាៃគ្វើ។

គពលដ�លគស្្រាៃសួ�ពួកអ្នកបគពេើ�បស់ពទង់ថាអាំេ៉ូៃគៅឯណ្គនាះពួកគគ

រាៃទូលពទង់ថាអាំេូ៉ៃកំពុងបំគពញៃូវកិ្ ្ចកា�អវបីេួយពបីេុៃកា�សំុ�បស់គស្្គឺ

គ�ៀប្ំគសះឲ្យពទង់គ�ើេ្បីគ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បីៃបីន�វជាកដៃ្ងដ�លបិតា�បស់

គស្្គង់គៅ។សូេអាៃអាលមា៉ា18:12–15គ�ើយ�កគេើលពបីឥទ្ធិពលដ�ល

កា�បគពេើ�បស់អាំេ៉ូៃរាៃមាៃគៅគលើគស្្ឡាេ៉ូនណ។

សូេអាៃអាលមា៉ា18:16–21គ�ើយ�កគេើលភស្នុតាងដ�លពពះអមាចាស់�ឹកនាំ

អាំេ៉ូៃកាលដ�លគលាករាៃបគពងៀៃគស្្ឡាេ៉ូនណ។គៅក្ននុង្ គនាលាះដ�លផ្ល់

ឲ្យសូេស�គស�ពបី�គបៀបដ�លពពះវិញ្ញាណនៃពពះរាៃជួយអាំេ៉ូៃក្ននុងសាថាៃភាព

គៃះ។ 

 



គពលអ្នកអាៃអាលមា៉ា18:22–32សេូ�កគេើលគស្ក្បីពិតនៃ�ំណឹងល្អ�៏ជាក់លាក់

ទាំងឡាយដ�លអាេំ៉ូៃរាៃបគពងៀៃ�ល់គស្្ឡាេ៉ូនណ។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់

គូស្ំណំ្គស្ក្បីពិតទាំងគនាះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកឬស�គស�វាគៅក្ននុង

គសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។គពលអាំេ៉ូៃរាៃបគពងៀៃ

គលាករាៃដផ្អកគលើជំគៃឿដ�លគលាកៃិងគស្្ឡាេ៉ូនណមាៃ។ឡាេ៉ូនណគជឿ

គលើពពះេួយអង្គ—ដ�លពទង់គៅថាពពះវិញ្ញាណ�៏េ�ិមា—ប៉ុដៃ្តពទង់ពុំរាៃ

យល់ពបីលកខេណៈ�៏ពិតនៃពពះគនាះគទ។

សូេអាៃអាលមា៉ា18:33–35គ�ើយ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លអាំេ៉ូៃរាៃគ្្ើយគពល

ដ�លគស្្រាៃសួ�គលាកគបើសិៃជាគលាកពតូវរាៃប្ជទូៃេកពបីពពះ។

3. សចញ្ ពីការ�ិក្សារប�់អ្នក្្ ពីអាលរា៉ា17–18�រូម�រស�រក្ថ្ខែ្ឌខ្ពី

មួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ណែល�សងខេប្ ពី

អវពីណែលអាំម៉រូនអាចរានលទ្ភា្សធវើសៅក្្ននុងចំសណាម្ ួក្សា�ន៍សលមិនជាមួយនរឹង

ជំនួយរប�់ព្រះ។
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អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�គោលកា�ណ៍តគៅគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅជិត

អាលមា៉ា18:35៖រ្លរយើងបរត្ើត្រះវរបិតា្ួគ៌និងត្រះរយ្៊ូវតគតី្្រនារះត្រង់

នចឹង្ តងតីក្ ្្រ្ភា្រប្់រយើងរែើ្្តីរធវែើកិច្ចការរប្់ត្រង់។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមស្្ើយតប

ចំសោរះ�ំែួរមួយឬទាំង្ពីរនន�ំែួរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើសគាលការែ៍មុនសនរះនរឹងជួយអ្នក្ក្្ននុងការទទួលខុ�ពតរូវរប�់អ្នក្ក្្ននុង

សា�នាចពក្ក្្ននុងស្លបច្ចនុប្ន្ននិងក្្ននុងស្លអនាគតយ៉ាងណាណែរ?

ខ. សតើអ្នក្អាចបសពមើព្រះអរាចា�់ឲ្យកានណ់តសសាមរះពតង់ជាងមុនសដាយរសបៀបណាសែើម្ពី

ពទង់អាច្ ពងពីក្�មតថែភា្រប�់អ្នក្ឲ្យសធវើក្ិច្ចការរប�់ពទង់?

គោយសា�គំ�ូៃិងកា�បគពេើ�៏គសាមាះពតង់�បស់អាំេូ៉ៃគនាះគលាកអា្បគពងៀៃ�ល់

គស្្ឡាេូ៉នណពបីដផៃកា�នៃគស្ក្បីគពរាសគលាះ�បស់ពពះវ�បិតាសួគ៌។សូេ

្ងចាំថាគស្្ឡាេ៉ូនណរាៃមាៃអា�េ្មណ៍ថាខុស្ំគពាះឃ្តកេ្មដ�លពទង់

រាៃពបពពឹត្ត(សូេគេើលអាលមា៉ា18:4–6)។សូេអាៃអាលមា៉ា18:36–43គ�ើយ

�កគេើលពបី�គបៀបដ�លអាេំ៉ូៃរាៃបគពងៀៃពបីដផៃកា�នៃគស្ក្បីគពរាសគលាះ�ល់

គស្្ឡាេូ៉នណៃិង�គបៀបដ�លគស្្ឡាេូ៉នណរាៃគ្្ើយតប្ ំគពាះកា�បគពងៀៃ

ទាំងគៃះ។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�ំខាន់ជា្ ិស��សែើម ព្ីឲ្យស�្ដចឡាម៉រូនែយល់?

សូេពិចា�ណ្ថាគតើកា�គ�ៀៃពបីគោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃកា�បង្កបគង្កើតកា�ធាលាក់

ៃិង�គ្វាយ្ួៃអា្ជួយគស្្ឡាេ៉ូនណឲ្យទទួលសារល់ថាពទង់ពតូវកា�ពពះអង្គ

សគ្គ្រះេួយអង្គគោយ�គបៀបណ្។ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ័�.មា៉ាក់ខៃ់�បីនៃកូ�ុ៉េនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគពងៀៃពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃកា�បង្កបគង្កើតកា�ធាលាក់ៃិង

�គ្វាយ្ួៃថា៖

«ពពឹត្តិកា�ណ៍�៏គទវភាពទាំងបបីគៃះ—ជាបគគ្រលទាំងបបីនៃ

ភាពអស់កល្ជាៃិ ្្ច—គឺពតូវរាៃគវញតបាញប្្ចទូលោនាគោយ

េិៃអា្បំដបករាៃគៅជាកពមាលរា៉ាក់�៏េ�ិមាេួយដ�ល

ពតូវរាៃសារល់ថាជាដផៃកា��៏អស់កល្ជាៃិ្្ចនៃគស្ក្បី

សគ្គ្រះ។គយើងគេើលគៅ�គ្វាយ្ួៃនៃពពះអមាចាស់

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ថាជា្ ំណុ្ កណ្តាលៃិងជាស្នទូលៃិងជា

គបះ�ូងនៃសាសនាដ�លរាៃគបើកសដេង្គៃះ។វានាំឲ្យមាៃៃូវអេតភាពៃិង

ជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�ល់េៃុស្ស។គស្ក្បីសគ្គ្រះគឺគៅក្ននុងពពះពគបីស្។

«ប៉ុដៃ្តគបើពុំមាៃកា�ធាលាក់គទគនាះក៏ពុំមាៃ�គ្វាយ្ួៃដ��។កា�ធាលាក់�បស់គលាក

អ័ោេរាៃនាំេកៃូវគស្ក្បីសាលាប់ខាងសា្់្េៃិងខាងវិញ្ញាណ�ល់

ពិភពគលាកគ�ើយវាគឺគ្ញេកពបីគស្ក្បីសាលាប់ទាំងគៃះគ�ើយដ�លេៃុស្ស

ៃិងពគប់ទពេង់នៃជបីវិតពតូវរាៃគលាះតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃដ�លគ្វើគ�ើងរាៃ

គោយពពះអមាចាស់ពពះគយស៊ូវពគបីស្។គលាកអ័ោេរាៃនាំេកៃូវភាព�ដេងសាលាប់

ពពះពគបីស្រាៃនាំេកៃូវអេតភាព។គស្ក្បីសគ្គ្រះរាៃេកគោយសា�ដត

កា�ធាលាក់ៃិង�គ្វាយ្ួៃ។

«ប៉ុដៃ្តគបើសិៃជាដផៃ�បីៃិងេៃុស្សៃិង�បស់ដ�លមាៃជបីវិតទាំងអស់េិៃ

ពតូវរាៃបគង្កើតគ�ើងគៅក្ននុងសាថាៃភាពសា្់្េៃិងប�េសុខគទគឺគៅក្ននុង

សាថាៃភាពនៃភាពអេតៈគ�ើយគនាះៃឹងពុំអា្មាៃកា�ធាលាក់គនាះគទ។...គ�តុ

�ូគចានាះគ�ើយគស្ក្បីសគ្គ្រះពតូវរាៃគ្វើឲ្យមាៃគ�ើងគៅក្ននុងៃិងតាេ�យៈៃិង

គោយសា�កា�បង្កបគង្កើតសាថាៃសួគ៌ទាំងឡាយៃិងដផៃ�បីៃិងអវបីៗទាំងអស់ដ�ល

គៅក្ននុងៃិងគៅគលើសាថាៃសួគ៌ទាំងឡាយៃិងដផៃ�បីគនាះ។គស្ក្បីសគ្គ្រះ

រាៃេកគោយសា�កា�បង្កបគង្កើតកា�ធាលាក់ៃិង�គ្វាយ្ួៃទាំងបបីគៃះគឺជាដផ្នក

ៃបីេួយៗនៃដផៃកា��៏គទវភាពេួយ»(A New Witness for the Articles of 
Faith[1985]ទំព័�81–82)។

គ្ញពបីបទពិគសា្ៃ៍�បស់ឡាេ៉ូនណគយើងអា្គ�ៀៃពបីគស្ក្បីពិតគៃះ៖រ្ល

រយើងយល់ថ្រយើងត្រូវការត្រះអង្គ្ រ្គ្ររះរនារះរយើងនចឹងមានបំណងរែើ្្តី

សតបចិ្្រ។

ប្្ចប់គេគ�ៀៃន្ងៃគៃះគោយកា�ពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើដ�លៃឹងជួយអ្នកឲ្យ

្ងចាំថាអ្នកពតវូកា�ពពះអង្គសគ្គ្រះេួយអង្គ។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា17–18ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី17៖ថ្ងៃទី2

អាលរា៉ា19–20
បសចក្្ីបផ្ើម

�ូ្ដ�លរាៃកត់ពតាទុកគៅក្ននុងអាលមា៉ា19–20គស្្ឡាេ៉ូនណរាៃមាៃ

បទពិគសា្ៃ៍ពបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�៏្ ំគៅក្ននុង�ួង្ិត្តដ�ល�ឹកនាំឲ្យពបជាជៃ�បស់ពទង់

ជាគព ើ្ៃដពប្ិត្តគជឿ។អាំេ៉ូៃៃិងគស្្ឡាេ៉ូនណរាៃគ្វើ�ំគណើ�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បី

េិ��ូនណគ�ើេ្បីគៅជួយ�ំគោះបងប្អទូៃ�បស់អាំេ៉ូៃដ�លជាប់គុក។គៅតាេផ្ទូវ

ពួកគលាករាៃជួបៃឹងបិតា�បស់ឡាេ៉ូនណដ�លជាគស្្ពគប់ពគងគលើដ�ៃ�បី

ពួកសាសៃ៍គលេិៃទាំងអស់។ទបីបនាទាល់�៏�ឹងមាំ�បស់អាំេ៉ូៃៃិងកា�កា�ពា�ដ�ល

ពបកបគោយក្បីពសឡាញ់�បស់ឡាេ៉ូនណរាៃនាំឲ្យបិតា�បស់ឡាេូ៉នណទៃ់

ពពះទ័យគ�ើយយល់ពពេគោះដលងបងប្អទូៃ�បស់អាំេ៉ូៃ។គោយសា�ទបីបនាទាល់

ៃិងគំ�ូ�បស់អាំេូ៉ៃេៃុស្សជាគព្ើៃរាៃទទួលអា�េ្មណ៍ពបីឥទ្ធិពលនៃពពះវិញ្ញាណ

ប�ិសុទ្ធគ�ើយរាៃគ�ៀៃ�ំណឹងល្អៃិងដពប្ិត្តគជឿ។

អាលរា៉ា19

មសច្ឡាេ៉ារូនណនិងពបជាជន�បស់ព�ង់ជាមពចើននពបចិត្និង��ួលបុណ្យ

ពជេុជ�ឹក

សូេគិតអំពបីឥទ្ធិពលនៃ�លកដ�លពចាៃគ្ញជា�ងវង់គៅខាងគព្ដ�លគកើតមាៃ

គ�ើងគពលអ្នកទមាលាក់ពគសួេួយ�ុំគៅក្ននុង្ ្នុកទឹកេួយ។

គតើទគងវើ�បស់េៃុស្សមានាក់អា្�ូ្ជាពគួសដ�លគគទមាលាក់គៅក្ននុងទឹកគោយ

�គបៀបណ្? 



សូេស�គស�អាំម៉្ូនគៅ្ ំណុ្កណ្តាល(វងវង់ពងពកគពើ�)នៃ�ូបខាងគពកាេ

គៃះ។

សូេអាៃអាលមា៉ា19:1,6គ�ើេ្បី�កគេើលថាគតើៃ�ណ្ជាេៃុស្សទបីេួយដ�ល

រាៃទទួលឥទ្ធិពលពបីទបីបនាទាល់�បស់អាំេ៉ូៃគ�ើយសូេស�គស�គ្មាះគៅក្ននុង

ពបអប់ទបីេួយនៃ�ូបគៃះ។សូេគពជើសគ�ើសឃ្លាេួយគ្ញពបីខទាំងគៃះដ�លអ្នកមាៃ
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អា�េ្មណ៍ថាពិពណ៌នារាៃល្អបំផុតពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះឡាេ៉ូនណ។

សូេស�គស�ឃ្លាគនាះៃិងគយាបល់�បស់អ្នកអំពបីអត្ថៃ័យឃ្លាគនាះ៖ 



សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា19:7–10�កគេើលេៃុស្សដ�លរាៃទទួលឥទ្ធិពល

បនាទាប់គទៀតតាេ�យៈទបីបនាទាល់�បស់អាំេ៉ូៃគ�ើយសូេស�គស�គៅពបអប់ទបីពបី�

នៃ�ូបភាព។គយាងតាេអាលមា៉ា19:10គតើអវបីដ�លអសាចា�្យអំពបីគស្ក្បីជគំៃឿ�បស់

អគ្គេគ�សបីនៃគស្្ឡាេូ៉នណ? 



�ូ្ដ�លរាៃកតព់តាគៅក្ននុងអាលមា៉ា19:11–13គតើអគ្គេគ�សបី�បស់ឡាេូ៉នណ

រាៃទទួលឥទ្ធិពលយា៉ាងណ្តាេ�យៈទបីបនាទាល់�បស់សាវាេបីពពះនាង? 



1. �រូមអានអាលរា៉ា19:13–14ស�ើយស្្ើយតបចសំោរះ�ំែួរតសៅសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្

«ព�តុចុរះ...សដាយព្រះវិញ្ញាែ»ឬ«បានសោរស្ញសដាយស�ចក្្ដពីអំែរ»

រានន័យយ៉ាងណា?សតើស្លណាណែលអ្នក្បានទទួលអារម្មែ៍្ ពីឥទ្ិ្លនន

ព្រះវិញ្ញាែយ៉ាងខាលំងសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់អ្នក្?

សូេអាៃអាលមា៉ា19:15�កគេើលថាៃ�ណ្បនាទាប់គទៀតដ�លរាៃទទួលឥទ្ធិពលពបី

ទបីបនាទាល់�បស់អាំេូ៉ៃគ�ើយស�គស�គៅក្ននុង�ងវង់ទបីបបីនៃ�ូបភាព។

សូេអាៃអាលមា៉ា19:16–17គ�ើេ្បី�កគេើលៃ�ណ្បនាទាប់គទៀតដ�លរាៃទទួល

ឥទ្ធិពលគ�ើយស�គស�គៅក្ននុង�ងវង់ទបីបួៃ។

សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នកបគពេើទាំងអស់�បស់គស្្រាៃទទួលឥទ្ធិពល

គោយសា�ដតគ�តុកា�ណ៍នានាជាេួយៃឹងអាំេ៉ូៃឡាេ៉ូនណៃិងអគ្គេគ�សបី

�បស់ពទង់។គៅក្ននុងអាលមា៉ា19:15–17សូេគូស្ ំណ្ំពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយ

ណ្ដ�លបគ្ហាញថាពួកអ្នកបគពេើ�បស់ឡាេ៉ូនណរាៃដប�េក�កពពះ។

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើបទ្ិសសាធន៍ខាងវិញ្ញាែរប�់ឡាម៉រូនែនិង

ពគសួាររប�់ពទង់បានែរឹក្នាំអ័ប៊ី�យ៉ាងណាខ្រះក្្ននុងការ�សពមចចិត្តរប�់នាងក្្ននុង

ការណចក្ចាយទពីបនាទាល់ជាមួយអ្នក្ែនទសទៀតបនាទាប់្ ពី«មិនណែលឲ្យសគែរឹង»(អាលរា៉ា

19:17)អ�់ជាសពចើនឆ្នាំមក្ស�ើយសនារះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា19:18–22គ�ើេ្បីគ�ើញថាគតើពបជាជៃដ�លរាៃពបេូលផ្នុំោនា

គៅ�ំណ្ក់�បស់គស្្រាៃបកពសាយយា៉ាងណ្ពបីអវបីដ�លពួកគគរាៃគ�ើញ។

សូេពសនេថាអ្នកជាអ័ប៊ីស។គតើអ្នកៃឹងគ្វើអវបីបនាទាប់គទៀតបនាទាប់ពបីគ�ើញកា�វិវាទ

ក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃ?គ�ើេ្បីគ�ៀៃពបីអវបីដ�លអ័ប៊ីសរាៃគ្វើសូេអាៃអាលមា៉ា

19:23–29។

សូេអាៃអាលមា៉ា19:30–36គ�ើយពិចា�ណ្អំពបីឥទ្ធិពលដ�លទបីបនាទាល់�បស់

អាំេ៉ូៃមាៃគៅគលើអ្នក�នទគទៀត។សូេស�គស�គៅក្ននុង�ងវង់ទបីពរាំនៃ�ូបភាពថា

«ពួកសាសៃ៍គលេិៃជាគព្ើៃគផ្សងគទៀត»។

3. �រូមគិត្ ពីមនុ�្សទាំងអ�់ណែលបានទទួលឥទ្ិ្ល្ ពីទពីបនាទាល់រប�់

អាំម៉រូនស�ើយបនាទាប់មក្�រូមបំស្ញបញ្ចប់ឃ្លសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់

ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖បោយការដចក្ចាយទរីនាទាល់ររស់ខ្នុំេិងបធ្ើជាគំរូ

សរុចរិតបនាះខ្នុំអាច...

តាេ�យៈទបីបនាទាល់ៃិងគំ�ូ�បស់គលាកអាំេ៉ូៃរាៃជួយឡាេ៉ូនណៃិងអ្នក

�នទគទៀតដប�េក�កពពះអមាចាស់។សូេគិតពិចា�ណ្ពបីេៃុស្សទាំងឡាយដ�ល

មាៃតួនាទបីខាងវិញ្ញាណយា៉ាងសំខាៃ់គៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក។សូេគិតពបីៃ�ណ្

មានាក់ដ�លមាៃគ�ំូសុ្�ិតៃិងទបីបនាទាល់ដ�លជះឥទ្ធិពល�ល់អ្នក។គតើអ្នកអា្

គិតអំពបី�គបៀបទាំងឡាយដ�លេៃុស្សគៃះជះឥទ្ធិពលល្អ�ល់េៃុស្សគផ្សងគទៀត

ផងដ��គទ?

4. �រូម្ ិចារណា្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចអនុវត្តនរូវអវពីណែលអ្នក្បានសរៀនមក្្ ពី

គំររូរប�់អាំម៉រូនសដាយការស្្ើយនរូវ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើ�រាជិក្ពគួសារនិងមិត្ត្ក្្ដិរប�់អ្នក្អាចបានទទួល្ រជ័យយ៉ាងណាសបើអ្នក្

សធវើតាមគំររូរប�់អាំម៉រូនក្្ននុងការរ�់សៅសដាយ�ុចរិតបសពមើអ្នក្ែនទនិងណចក្ចាយ

ទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្សនារះ?

ខ. សតើគំររូនិងទពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អាចបណាតាលឲ្យរានជា«រលក្ណែលពចានសចញជា

រងវង់សៅខាងសពរៅ»�ួ�្ ពីអវពីណែលអ្នក្អាចសមើលស�ើញថ្កំ្្ុងសក្ើតស�ើងក្្ននុងស្ល

បច្ចនុប្ន្នជាមួយពក្ុមពគួសារមិត្ត្ក្្ដិនិងអ្នក្សារល់យ៉ាងណាណែរ?

អាលរា៉ា20

បិតា�បស់មសច្ឡាេ៉ារូនណរានកា�ផ្លាស់ប្ូ�មៅក្ញងដួងចិត្និងរានបុំណង

ពបាថានាម�ៀនដុំណឹងល្អ

សូេអាៃសាថាៃភាពបបីខាងគពកាេគៃះគ�ើយពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកៃឹង

គ្្ើយតប៖

• គៅក្ននុងកា�ពបកួតកបីឡាេួយអាជាញាកណ្តាលរាៃគ្វើកា�សគពេ្េិៃពតឹេពតវូ

គ�ើយហាក់�ូ្ជាពបពពឹត្ត្ ំគពាះអ្នកគោយអយុត្តិ្េ៌។

• ពគូមានាក់រាៃគចាទពបកាៃ់អ្នកគៅេុខសិស្សក្ននុងថានាក់ថាអ្នកលបគេើលឯកសា�

គពលពបលងដតអ្នកពុំរាៃគ្វើគសាះ។

• ឪពុកមាដាយអ្នកគចាទពបកាៃ់អ្នកថាអ្នកគ្វើអវបីេួយដ�លតាេពិតគៅគឺជា

ប្អទូៃពបុសឬប្អទូៃពសបីអ្នកគទដ�លជាអ្នករាៃគ្វើ។
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អាលរា៉ា21–22
បសចក្្ីបផ្ើម

គអើ�ុ៉ៃជាេៃុស្សមានាក់ក្ននុង្ ំគណ្េបងប្អទូៃពបុសទាំងឡាយ�បស់អាំេ៉ូៃរាៃ

ពយាយាេបគពងៀៃ�ល់ពួកសាសៃ៍អាមា៉ាគលនកៃិងពួកសាសៃ៍អាេូ�នុៃអំពបី

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិង�គ្វាយ្ួៃប៉ុដៃ្តពបជាជៃរាៃប�ិគស្គលាក។គលាក

ៃិងន�គូ�បស់គលាកេួយ្ ំៃួៃរាៃជាប់គុកក្ននុងដ�ៃ�បីេិ��ូនណ។ពួកគលាក

បៃ្តគសាមាះពតង់អំ�នុងគពលនៃកា�លរំាក�បស់ពួកគលាក។បនាទាប់ពបីអាេំ៉ូៃៃិង

គស្្ឡាេ៉ូនណរាៃជួយគោះដលងពួកគគគ�ើយគអើ�ុ៉ៃរាៃបគពងៀៃបិតាគស្្

ឡាេ៉ូនណពបី�គបៀបគ�ើេ្បី«រាៃគកើតពបីពពះ»(អាលមា៉ា22:15)។គស្្រាៃគ�ៀៃថា

តាេ�យៈកា�ដពប្ិត្តពបីអំគពើរាប�បស់ពទង់គនាះពទង់អា្សារល់ពពះគ�ើយទបីបំផុត

ទទួលជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច។ភាពគសាមាះពតង់�បស់គអើ�ុ៉ៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់

គលាករាៃជួយ�ល់ពួកសាសៃ៍គលេិៃជាគព ើ្ៃឲ្យរាៃសារល់ពពះៃិង�គបៀបនៃ

កា�គពរាសគលាះ�បស់ពទង់។

អាលរា៉ា21:1–23

មអើ�ុ៉ននិងបងប្អូន�បស់មោកែ្សព្វែសាយដុំណឹងល្អេិនថារានកា�លុំបាក

និងពតរូវជាប់គុកយ៉ាងណាក៏មោយ

សូេគិតពបីគពលេួយគពលដ�លអ្នកពយាយាេយា៉ាងខាលាំងគ�ើេ្បី�កសាបទប្្ញត្តិ

ទាំងឡាយដតអ្នកគៅដតជួបៃឹងកា�លំរាក។បនាទាបេ់កសូេពិចា�ណ្ពបី

សំណួ�តគៅគៃះ៖គទាះជាអ្នកជួបៃឹងកា�លំរាកគតើអ្នករាៃគ្វើអវបីខ្ះគ�ើេ្បី

�ូ្ដ�លមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា20អាំេ៉ូៃៃិងឡាេ៉ូនណរាៃគ�ើញថា

ពួកគលាកស្ថិតគៅក្ននុងសាថាៃភាពេួយដ�លពួកគលាកអា្គ្្ើយតបគោយកំ�ឹង

រាៃ។សូេពសនេថាអ្នកស្ថិតគៅក្ននុងសាថាៃភាពជាអាំេ៉ូៃៃិងឡាេ៉ូនណគពល

អ្នកសិកសាជំពូកគៃះ។

សូេអាៃអាលមា៉ា20:1–7គ�ើេ្បីគ�ើញពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើងគពលដ�ល

ឡាេូ៉នណ្ ង់ដណនាំអាំេ៉ូៃគៅកាៃ់បិតាពទង់ដ�លជាគស្្ពគប់ពគងគលើដ�ៃ�បី

ទាំងអស់នៃសាសៃ៍គលេិៃគនាះ។បនាទាប់េកសូេអាៃពកុេខគេ្បី�ៃបីេួយៗ

ខាងគពកាេគៃះគ�ើយពិចា�ណ្ពបី្ គេ្ើយ�បស់អ្នកគ�ើេ្បីតបគៅៃឹងសំណ�ួ

ទាំងឡាយគនាះ។

អាលរា៉ា20:8–13 សបើ�ិនអ្នក្�ថែតិសៅក្្ននុងសាថានភា្ជាអាំម៉រូនស�ើយរាន

នរណារានាក្់បានសចាទពបកាន់អ្នក្ទាំងមិនពតរឹមពតរូវ

ថ្អ្នក្ក្ុ�ក្និងលួចប្ន់សតើអ្នក្នរឹងរានអារម្មែ៍

យ៉ាងណា?

អាលរា៉ា20:14–16 សតើអវពីណែលសធវើឲ្យអ្នក្ស�ងៃើច�រស�ើរ្ពីការស្្ើយតបរប�់

ឡាម៉រូនែសៅកាន់បិតាពទង់?

អាលរា៉ា20:17–25 សតើអាំម៉រូនបានស្្ើយតបយ៉ាងណាចសំោរះក្ំ�រឹងរប�់

បិតាស�្ដចឡាម៉រូនែ?សតើអាំម៉រូនបានបង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ដពី

ព�ឡាញ់ចសំោរះឡាម៉រូនែយ៉ាងណា?

សូេអាៃអាលមា៉ា20:26–27គ�ើេ្បីគ�ើញពបីឥទ្ធិពលទាំងឡាយនៃកា�គ្្ើយតប

�បស់អាំេ៉ូៃ។គតើបិតា�បស់ឡាេ៉ូនណមាៃបំណងពរាថានាគ�ៀៃអំពបីអវបីខ្ះបនាទាប់ពបី

គ�ើញពបីគស្ក្បីពសឡាញ់ដ�លអាំេ៉ូៃរាៃបគ្ហាញគនាះ? 



គតើគយើងអា្គ�ៀៃអវបីខះ្េកពបីកា�គ្្ើយតប�បស់អាំេ៉ូៃ្ំគពាះកំ�ឹង�បស់បិតាគស្្

ឡាេូ៉នណគនាះ? 



សូេស�គស�គស្ក្បីពិត�ូ្តគៅគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�អាលមា៉ា

20:26–27ឬគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖រ្ល

រយើងរធវែើ្ររងវែើរោយរ្ចក្តីត្ឡាញ់វអាចនាំអ្កែន្ររ្រៀ្រឲ្យ្រន់ចិ្រ្រេើយ

ឲ្យ្ ួករគស្វែងយល់្ តីរ្ចក្តី្ ិ្រ។សូេគិតពិចា�ណ្គពលដ�លអ្នកអា្មាៃ

ឱកាសក្ននុងកា�គ្្ើយតប្ ំគពាះកំ�ឹង�បស់េៃុស្សមានាក់គោយគស្ក្បីពសឡាញ់

គៅក្ននុងផ្ះជាេួយេិត្តភក្ិឬគៅសាលា។

5. �រូម�រស�រសគាលសៅមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្អាចស្្ើយតបចំសោរះក្ំ�រឹង

សដាយស�ចក្្ដពីព�ឡាញ់ឲ្យកានណ់តពបស�ើរជាងមុនែរូចណែលអាំម៉រូនបានសធវើជាមួយនរឹង

ស�្ដចននសា�ន៍សលមិន។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅ្ ពីសពកាមកិ្ច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា19–20ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖
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គៅដតគសាមាះពតង់?កាលដ�លអ្នកសេ្ឹងគេើលគៅបទពិគសា្ៃ៍គនាះគតើអ្នកមាៃ

អា�េ្មណ៍ថាពពះអមាចាស់រាៃពបទាៃព�យា៉ាងណ្ខ្ះ�ល់អ្នកអ�ំនុងពោគនាះ?

ខណៈដ�លអាំេូ៉ៃកំពុងបគពងៀៃគស្្ឡាេ៉ូនណៃិងពបជាជៃ�បស់ពទង់

(សូេគេើលអាលមា៉ា17–19)គអើ�៉ុៃៃិងន�គូ�បស់គលាករាៃជួបៃូវកា�លំរាក

�៏នពកដលងគពលពួកគលាករាៃពយាយាេបគពងៀៃគៅដផ្នកគផ្សងគទៀតនៃដ�ៃ�បី។

សពមាប់គស្ក្បីសគងខេបអំពបីកា�លំរាកដ�លគអើ�៉ុៃៃិងន�គូ�បស់គលាករាៃ

�ងទុកខេគពលគៅក្ននុងគុកសូេអាៃអាលមា៉ា20:28–30។បនាទាបេ់កសេូអាៃវគ្គ

បទគេ្បី�គ្ញពបីអាលមា៉ា21:1–17គោយ�កគេើលសកេ្មភាពតគៅគៃះ។សូេ

�កគេើល�គបៀបដ�លគអើ�៉ុៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់គលាករាៃគោះពសាយៃឹងកា�លំរាក

ទាំងគៃះ។

1. �រូមចម្ងតារាងខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយទុក្ក្ណន្ង�ពរាប់សយបល់រប�់អ្នក្បនាទាប់្ពីគម្ពីរ

នពីមួយៗ៖

ឧរសគ្គឬការលំរាក្ របរៀរដែលបអើរ៉រុេេិងថែគូររស់បលាក្រាេ

ប្លើយតរ

អាលរា៉ា21:3 អាលរា៉ា21:4

អាលរា៉ា21:5–6,8 អាលរា៉ា21:7,9

អាលរា៉ា21:10–11 អាលរា៉ា21:11–12

អាលរា៉ា21:13–14 អាលរា៉ា21:15

បនាទាប់្ពីអានវគ្គគម្ពីរនពីមួយៗស�ើយ�រូម�រស�រ្ ពីឧប�គ្គឬការលំបាក្ទាំងឡាយ

ណែលសអើរ៉ុននិងនែគរូរប�់សលាក្បានជួបសៅក្រូសឡានខាងស្វងននតារាង។សៅ

ក្រូសឡានខាងសាដាំ�រូម�រស�រ្ ពីរសបៀបណែលសអើរ៉ុននិងនែគរូរប�់សលាក្បានស្្ើយតប។

បនាទាប់មក្�រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះ៖

ក្. សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីវាអាចជាការង្យព�ួល�ពរាប់្ ួក្សលាក្សែើម ព្ីនរឹង

បាក្់ទរឹក្ចិត្តសបារះបង់ក្្ដពី�ង្ឃរឹមនិងពត�ប់សៅផ្រះវិញសៅកាន់ក្ណន្ងណែលសគរាក្់ទាក្់

សៅក្្ននុងចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសនារះ?

ខ. ក្្ននុងនាមជា�រាជិក្ផ្ស្វផសាយសតើសយើងអាចទទួលបានពបសយជន៍អវពី្ ពីការ�ិក្សា

ែំសែើរសរឿងសនរះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា21:16–17គ�ើយ�កគេើល�គបៀបដ�លពពះអមាចាស់រាៃជួយ

គអើ�៉ុៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់គលាកឲ្យគ្វើកិ្ ្ចកា��បស់ពទង់ខណៈដ�លពួកគលាក

គៅស៊ូពទាំគោយគស្ក្បីជគំៃឿ។តាេ�យៈគអើ�៉ុៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់គលាកគយើង

គ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះថា៖របើរយើង្រ្៊ូ្ ្ងកា្រ់ការលំរាករប្់រយើងរោយ

រសាមរះត្រង់រនារះត្រះអមាចា្់នចឹងជួយរយើងរធវែើកិច្ចការរប្់ត្រង់។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់

ស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់

អ្នក។

សូេគិតពបីកិ្ ្ចកា��គបៀបណ្ដ�លពពះមាៃសពមាប់គ្វើឥ�ទូវគៃះៃិងគៅក្ននុងគពល

អនាគតៃិងឧបសគ្គដ�លអ្នកអា្ៃឹងជួបក្ននុងកា�ពយាយាេសគពេ្កិ្្ចកា�គៃះ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃ្ូមា៉ាសគអស.េ៉ៃសៃុ

ដ�លរាៃបគពងៀៃថាគយើងអា្មាៃកា�លំរាកនានាគពលគយើងពយាយាេគ្វើ

កិ ្្ចកា��បស់ពពះអមាចាស់៖

«គ�ើេ្បីគ្ងជួយគ�ើេ្បីបគពងៀៃគ�ើេ្បីមាៃឥទ្ធិពលប៉ះ�ល់

ពពលឹង�៏មាៃតនេ្ដ�លពពះវ�បិតាគយើងរាៃគ�ៀប្ំសពមាប់

សា��ំណឹង�បស់ពទង់គឺជាភា�កិ្្ច�៏្ ំេ�ិមា។គជាគជ័យ

ពិតជាពុំមាៃគោយគ្យពសលួគនាះគ�ើយ។ជាទគូៅ

គជាគជ័យគកើតគ្ញពបីទឹកដភ្នកទុកខេលរំាកទៃំុក្ិត្តៃិង

ទបីបនាទាល់។...

«...អ្នកបគពេើ�បស់ពពះទទួលយកកា�លួងគលាេពបីកា�អះអាង�បស់ពពះអមាចាស់

‹ខ្នុំក៏ៃឹងគៅជាេួយៃឹងអ្នករាល់ោនាជារាល់ន្ងៃដ��›(មា៉ាថាយ28:20)។កា�សៃយា

�៏ពបនពគៃះោំពទ�ល់អ្នក។...វាលួងគលាេអ្នកអំ�នុងគពលរាក់ទឹក្ិត្តទាំងគនាះ

ដ�លគកើតមាៃ្ ំគពាះេៃុស្សពគប់ោនា»(“Tears, Trials, Trust, Testimony”
Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1987ទំព័�43)។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

បទ្ិសសាធន៍មួយស្លណែលអ្នក្ត�៊រូ្ ្ងកាត់ទកុ្ខេលំបាក្សដាយសសាមរះពតង់។

ឬអ្នក្អាច�រស�រ្ ពីរសបៀបណែលអ្នក្ដាក្់ណផនការសែើម្ពីសៅសសាមរះពតង់ក្្ននុងឧប�គ្គមួយ

ក្្ននុងស្លបច្ចនុប្ន្នសដាយសពបើនរូវសគាលការែ៍សៅក្្ននុងសមសរៀនសនរះ។�រូម�រស�រផងណែរ

អំ្ពីសាថានភា្មួយចំនួនក្្ននុងស្លអនាគតស្លណែលអ្នក្គិតថ្អ្នក្អាចនរឹងពតរូវត�៊រូ

្្ងកាត់ទុក្ខេលំបាក្ស្លសធវើក្ិច្ចការរប�់ព្រះអរាចា�់។

សូេអាៃអាលមា៉ា21:18–23គ�ើេ្បីគ�ើញពបីអវបីដ�លអាំេ៉ូៃរាៃគ្វើបនាទាប់ពបីជួយ

�ល់គអើ�ុ៉ៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់គលាកឲ្យរាៃ�ួ្ពបីគុកគ�ើយ។�កគេើលថាគតើជបីវិត

�បស់ពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃផ្លាស់ប្ទូ�យា៉ាងណ្គោយសា�ដតអាំេ៉ូៃរាៃបគពងៀៃ

�ំណឹងល្អ�ល់ពួកគគ។

សូេគិតថាគតើ�ំណឹងល្អនៃពពះគយស៊ូវពគបីស្រាៃផ្លាស់ប្ទូ�ជបីវិត�បស់េៃុស្ស

មានាក់ដ�លអ្នកសារល់គោយ�គបៀបណ្។សូេពិចា�ណ្ពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្

ដ្កចាយ�ំណឹងល្អជាេួយៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកសារល់ឬគិតអំពបីៃ�ណ្មានាក់

ដ�លអា្ទទួលឥទ្ធិពលពបីគំ�ូ�បស់គអើ�៉ុៃៃិងបងប្អទូៃគលាក។សូេពិចា�ណ្

ក្ននុងកា�ដ្កចាយជាេួយបុគ្គលគនាះពបីអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃពបីគំ�ូ�បស់គអើ�៉ុៃៃិង

បងប្អទូៃគលាកកាលដ�លពួកគលាករាៃតសូ៊យា៉ាងគសាមាះពតង់គៅក្ននុងកិ ្្ចកា��បស់

ពពះអមាចាស់។

អាលរា៉ា22

បិតា�បស់ឡាេ៉ារូនណនដលជាមសច្ពគបព់គងមលើអស់ទាុំងនដនដីមជឿមលើ

ដុំណឹងល្អមពលនដលពតរូវបានបមពងៀនមោយមអើ�ុ៉ន

�ំឭកគ�ើងវិញគពលដ�លអាំេ៉ូៃរាៃជួបជាេួយបិតា�បស់ឡាេ៉ូនណដ�លមាៃ

�ំឭកគៅក្ននុងគេគ�ៀៃពបីេុៃគៃះ។សូេអាៃគ�ើងវិញៃូវសំគណើ�ជាក់លាក់�បស់

គស្្គៅកាៃ់អាំេ៉ូៃដ�លមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា20:27។គពលអ្នកអាៃ

អាលមា៉ា22:1–3សូេ�កគេើលពបី�គបៀបដ�លគស្្រាៃគ្្ើយតប្ ំគពាះកា�េកជួប

�បស់គអើ�ុ៉ៃ។

សូេអាៃអាលមា៉ា22:4–6គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លគ្វើឲ្យ�ំខាៃ�ល់ពពះទ័យ�បស់

បិតាគស្្ឡាេ៉ូនណ។សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា22:7–14�កគេើលគស្ក្បីពិត

ដ�លគអើ�៉ុៃរាៃបគពងៀៃ�ល់បិតា�បស់ឡាេ៉ូនណ។

សូេស្ជងឹគិតពបីសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ(វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា�ៃឹកចាំពបី

កា�ពិភាកសាពសគ�ៀងោនាគៃះអំពបីគស្្ឡាេូ៉នណគៅក្ននុងអាលមា៉ា17–18)៖

• គ�តុអវបីគស្្ពតូវដតគជឿគលើពពះគ�ើេ្បីយល់ពបីកា�ដពប្ិត្ត?

• គតើកា��ឹងអំពបីកា�ធាលាក់ជួយ�ល់គស្្ឲ្យយល់ពបីកា�ដពប្ិត្តគោយ�គបៀបណ្

ដ��?
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3. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖ស�តុអវពីបានជា�ំខាន់សម៉្រះក្្ននុងការយល់្ ពីការធាលក្់រប�់

សលាក្អ័ដាមនិងែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សែើម ព្ីយល់្ ពីការណពបចិត្ត?

សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា22:15�កគេើលពបីអវបីដ�លបិតាគស្្ឡាេូ៉នណមាៃ

ពពះ្ៃ្ៈៃឹងលះបង់គ�ើេ្បីរាៃទទួលគស្ក្បីអំណ�ៃិងជបីវិត�៏គៅអស់កល្

ជាៃិ្្ចគ�ើយសូេពិចា�ណ្ពបីកា�គូស្ ំណ្ំវាគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីឥរយិបទរប�់បិតាស�្ដចឡាម៉រូនែ

គឺ�ំខាន់�ពរាប់មន�ុ្សពគប់គានាណែលរានបែំងពបាថ្នាមក្សារល់ព្រះសែើម ព្ី

រានឥរិយបទណបបសនរះណែរសនារះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា22:16គ�ើេ្បីគ�ើញពបី�គបៀបដ�លគអើ�៉ុៃគ្្ើយសំណួ��បស់គស្្

អំពបី�គបៀបគ�ើេ្បីទទួលជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច។(សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�គូស

្ំណ្ំពបីគស្ក្បីពិតសំខាៃ់ៗដ�លអ្នកគ�ើញថាកំពុងពតូវរាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងខ

គៃះ)។គតើកា�ទទួលយកៃិង�ស់គៅតាេគស្ក្បីពិតទាំងឡាយដ�លគអើ�ុ៉ៃរាៃ

បគពងៀៃ�ឹកនាំេៃុស្សមានាក់ឲ្យទទួលជបីវិត�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចគោយ�គបៀបណ្

ដ��? 



សូេអាៃអាលមា៉ា22:17–18�កគេើលពបី�គបៀបដ�លគស្្រាៃគ្្ើយតប្ ំគពាះ

កា�ដណនាំ�បស់គអើ�៉ុៃ។សូេស្ជឹងគិតពបីសំណួ�តគៅគៃះ៖គតើគយើងអា្គ�ៀៃអវបី

អំពបីកា�គកើតពបីពពះពបីបិតា�បស់គស្្ឡាេ៉ូនណ?

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំឃ្លាគៃះដ�លគៅក្ននុងអាលមា៉ា22:18៖«ទូលបង្គំៃឹង

គរាះបង់គចាលអស់ទាំងអំគពើរាប�បស់ទូលបង្គំគ�ើេ្បីឲ្យរាៃសារល់ពទង់»។សូេ

ស្ជឹងគិតពបីគស្ក្បីពិតតគៅគៃះគ�ើយស�គស�វាគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកឬ

គៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖រយើងត្រូវស្រមាន្ ន្ៈ

នចឹងលរះបង់រចាលអ្់ទាំងអំរ្ើរាបរប្់រយើងរែើ្្តីផ្លា្់ប្ទូរខាងឯវិញ្ញាណនិង

រានរកើ្រ្ តីត្រះ។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍តគៅគៃះដ�លដ្្ងគោយ

ដអលគ�ើ�ោល្ិៃគអក.អូកនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់៖

«�ំណឹងល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ជំ�ុញគយើងឲ្យផ្លាស់ប្ទូ�។

‹ដពប្ិត្ត›គឺជាសា��ំណឹង�បស់�ំណឹងល្អដ�លឮយា៉ាង

ញឹកញាប់បំផុតគ�ើយកា�ដពប្ិត្តគឺមាៃៃ័យថាជាកា�លះបង់

គចាលៃូវកា�អៃុវត្តៃ៍ទាំងអស់�បស់គយើង—ទាំងកា�អៃុវត្តៃ៍

ផ្ទាល់ខ្លួៃក្ននុងពគួសា�ជៃជាតិៃិងសាសៃ៍—ដ�លផ្នុយពបីបទប្្ញត្តិទាំងឡាយនៃ

ពពះ។គោលបំណងនៃ�ំណឹងល្អគឺគ�ើេ្បីផ្លាស់ដពបេៃុស្សគលាក្ េ្មតាគៅជា

ពបជាជាតិគសគ�សាទាលគ�ើយកា�ណ៍គនាះគឺតពេូវឲ្យមាៃកា�ផ្លាស់ប្ទូ�»

(“Repentance and Change”Ensignឬលីអាហូណាដខ្្នទូឆ្នាំ2003ទំព័�

37)។

សូេស្ជឹងគិតពបីអវបីដ�លអ្នកពតូវគ្វើគៅក្ននុងជបីវិតអ្នកឥ�ទូវគៃះគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្ទូ�ខាងឯ

វិញ្ញាណ។

សូេអាៃអាលមា៉ា22:19–22គ�ើេ្បីគ�ើញពបីគ�តុកា�ណ៍អវបីខ្ះដ�លរាៃគកើតគ�ើង

គពកាយពបីកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គស្្។សេូអាៃអាលមា៉ា22:23–27�កគេើលពបីអវបី

ដ�លបិតា�បស់ឡាេូ៉នណរាៃគ្វើគោយសា�ពទង់រាៃទទួលកា�ផ្លាស់ប្ទូ�គៅក្ននុង

�ួង្ិត្តៃិងរាៃទទួលពពះវិញ្ញាណនៃពពះអមាចាស់គោយផ្ទាល់ពពះអង្គពទង់។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

អវពីណែលអ្នក្បានសរៀនអំ ព្ីការសក្ើតម្ដងសទៀតសចញ្ពីការ�ិក្សាអំ្ ពីបិតារប�់

ស�្ដចឡាម៉រូនែ។�រូម្ ន្យល់ថ្សតើអ្នក្គិតថ្គំររូរប�់ពទង់អាចជួយយុវវ័យ�្វន្ងៃ

សនរះឲ្យសធវើការផ្ល�់ប្ដដូរសដាយរសបៀបណាសៅក្្ននុងជពីវិតរប�់្ ួក្សគសែើម្ពីជួយ្ ួក្សគឲ្យ

បានសក្ើត្ ពីព្រះ។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា21–22ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី17៖ថ្ងៃទី4

អាលរា៉ា23–24
បសចក្្ីបផ្ើម

គពកាយពបីកា�ដពប្ិត្តគជឿ�បស់ពទង់គស្្នៃពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃពបកាសពបី

គស�ីភាពខាងសាសនាគៅក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃ�បស់ពទង់។កា�ពបកាស�បស់

ពទង់រាៃអៃុញ្ញាតឲ្យគអើ�៉ុៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់គលាកផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អៃិង

សាថាបនាសាសនា្ពកគៅក្ននុងទបីពកងុជាគព្ើៃ�បស់ពួកសាសៃ៍គលេិៃ។ពួក

សាសៃ៍គលេិៃរាប់ពាៃ់នាក់រាៃដពប្ិត្តគជឿៃិងពុំធាលាក់្ ុះគ�ើយ។ពួកសាសៃ៍

គលេិៃទាំងគនាះដ�លរាៃដពប្ិត្តគជឿ្ ំគពាះពពះអមាចាស់រាៃគ្វើគស្ក្បីសញ្ញា

េួយគ�ើេ្បីទមាលាក់្ ុះៃូវគពគឿងសពសាតាវុ្ពិជ័យស្គ្រេ�បស់ពួកគគ។ពួកគគរាៃ

យកោក់គលើខ្លួៃគគៃូវគ្មាះថាអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�។គពលពួកគលេិៃដ�ល

េិៃរាៃដពប្ិត្តគជឿវាយពបហា�ពួកគគគនាះពួកអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�ជាគព ើ្ៃរាៃ

លះបង់ជបីវិត�បស់ពួកគគជាជាងបំរាក់គស្ក្បីសញ្ញា�បស់ពួកគគ។

អាលរា៉ា23

ពួកស្សន៍មលេិនរាប់រាន់ោក់បាននពបចិត្មជឿដល់ពពរះអរាចាស់ម�ើយប្ូ�

មឈាមារះពួកមគមៅជាអាន់នត-នីន�្វ-លនី�

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូមគរូរររូបភា្

ននមុខមួយរកី្រាយនិងមុខមួយសសាក្សៅ។�រូម�រស�រសាលក្សៅក្ណន្ង

មុខណែលរកី្រាយថ្មស្មារះពតង់និងមុខណែលសសាក្សៅថ្េិនខ្ជាប់ខជលួន។ស្លអ្នក្

អានស�ចក្្ដពីណ្្ងការែ៍ខាងសពកាមសនរះ្ ពីណអលសឌើររីឆ្ែជពី.�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្

ែប់្ពីរនាក្់�រូមរក្សមើលោក្្យឬឃ្លទាំងឡាយណែល្ ិ្ែ៌នា្ ពីមនុ�្ស្ ពីរពបស្ទ

ខុ�គានាសនរះ។�រូម�រស�រោក្្យឬឃ្លទាំងសនរះសៅខាងសពកាមររូបភា្ណែលពតរឹមពតរូវ។

«គយើងមានាក់ៗរាៃសគង្កតពបី�គបៀបដ�លបុគ្គលេួយ្ ំៃួៃ

ដ�ល្្ងកាត់ជបីវិតគោយខាជាប់ខជលួៃក្ននុងកា�គ្វើអវបីដ�លពតឹេពតូវ។

ពួកគគហាក់�ូ្ជា�ីករាយដ្េទាំង�ំគភើបសាទ�ពបីជបីវិត

គទៀតផង។គពលគ្វើកា�គពជើសគ�ើសជគពេើសពិរាកៗពួកគគ

ហាក់�ូ្ជាគពជើសគ�ើសពតូវជាៃិ្្ចសូេ្បីដតមាៃកា�ល្លួងគផ្សងៗ

្ំគពាះពួកគគក៏គោយ។គយើង�ឹងថាពួកគគ�ងៃូវកា�ល្លួង

ប៉ុដៃ្តពួកគគហាក់�ូ្ជា�ឹងយា៉ាង្ បាស់ពបីវា។�ូ្ោនាដ��គយើងរាៃសគង្កតគ�ើញពបី

�គបៀបដ�លអ្នក�នទគទៀតដ�លេិៃសូវកាលាហាៃក្ននុងកា�គ្វើកា�សគពេ្្ ិត្ត។

គៅក្ននុងប�ិយាកាសខាងវិញ្ញាណេួយ�៏មាៃពពះគ្សាដាពួកគគគ្វើរាៃពបគសើ�ក្ននុង

កា�ផ្លាស់ប្ទូ��ំគណើ�ជបីវិតពួកគគក្ននុងកា�ដញកគ្ញពបីទមាលាប់ដ�លគ្វើឲ្យទៃ់គខសាយ។

ពួកគគគសាមាះពតង់ណ្ស់ជាេួយៃឹងកា�គប្ជាញា្ ិត្តគ�ើេ្បីផ្លាស់ប្ទូ��បស់ពួកគគដត
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េិៃយូ�ប៉ុនាមាៃពួកគគពត�ប់គៅគ្វើអវបី�ដ�លៗដ�លពួកគគរាៃលះបង់គចាល

គនាះ។

«គតើអវបីដ�លគ្វើឲ្យមាៃភាពខុសោនាក្ននុងជបីវិតនៃេៃុស្សពបី�ពកុេគៃះ?គតើអ្នក

អា្គ្វើកា�គពជើសគ�ើសពតឹេពតូវយា៉ាងខាជាប់ខជលួៃរាៃគោយ�គបៀបណ្?(“Full 
Conversion Brings Happiness”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2002ទំព័�24)។

សូេស្ជឹងគិតថាគតើអ្នកៃឹងគ្្ើយតប្ ំគពាះសំណ�ួទាំងពបី�ដ�លដអលគ�ើ�ស្កត

រាៃសួ�គោយ�គបៀបណ្។ខណៈដ�លអ្នកសិកសាអាលមា៉ា23–24សូេគិតអំពបី

េូលគ�តុដ�លសមាជិកសាសនា្ពកជាគព្ើៃបៃ្តគសាមាះពតង់្ ំគពាះ�ំណឹងល្អនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្អស់គពញេួយជបីវិត�បស់គគ។

បនាទាប់ពបីគស្្នៃពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃដពប្ិត្តគជឿ្ ំគពាះ�ំណឹងល្អនៃ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្គ�ើយគនាះពទង់រាៃគផ្ើៃូវកា�ពបកាសេួយគៅក្ននុង្ ំគណ្េ

ពបជាជៃ�បស់ពទង់គ�ើយអព្ភទូតគ�តុេួយរាៃគកើតគ�ើង។ពួកសាសៃ៍គលេិៃ

រាប់ពាៃ់នាក់ក៏រាៃដពប្ិត្តគជឿផងដ��។សូេអាៃអាលមា៉ា23:1–5គ�ើេ្បីគ�ើញថា

កា�ពបកាសគនាះជាអវបីៃិងថាគតើអព្ភទូតគ�តុរាៃគកើតគ�ើងគោយ�គបៀបណ្។

សូេអាៃអាលមា៉ា23:6–7។គតើមាៃេៃុស្សប៉នុាមាៃពាៃ់នាក់ដ�លរាៃ«ដពប្ិត្ត

គជឿ�ល់ពពះអមាចាស់»គ�ើយគៅដតដពប្ិត្តគជឿអស់េួយជបីវិតពួកគគគនាះ? 



បនាទាប់ពបីពួកសាសៃ៍គលេិៃទាំងគៃះរាៃដពប្ិត្តគជឿគ�ើយពួកគគ្ ង់រាៃគ្មាះ

្្មបីេួយគ�ើេ្បីពួកគគេិៃពតូវរាៃសារល់ថាជាពួកសាសៃ៍គលេិៃគទៀតគ�ើយ។

សូេអាៃអាលមា៉ា23:16–18គ�ើយ�កគេើលគ្មាះដ�លពួកគគគពជើសគ�ើសៃិង

ព�ជ័យទាំងឡាយដ�លមាៃ�ល់ពួកគគគោយសា�ភាពគសាមាះពតង់�បស់គគ។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

សាលក្មួយថ្«សសាមរះពតង់»ស�ើយសៅ្ ពីសពកាមសនារះ�រូម�រស�រអវពីណែលអ្នក្

បានសរៀន្ ពី្ ួក្អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�អំ្ពីការសសាមរះពតង់ចសំោរះព្រះអរាចា�់អ�់មួយជពីវិត

រប�់អ្នក្។

សូេស�គស�គស្ក្បីពិតតគៅគៃះគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក៖ការសតបចិ្្ររជឿមានន័យថ្ការផ្លា្់ប្ទូរនិងការកាលាយជា្ នុ្សេ្ ្តីមានាក់

តា្រយៈអំណាចននត្រះ។�ូ្ជាសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�រាៃផ្លាស់ប្ទូ�ដ��

គបើសិៃអ្នកមាៃ្ ៃ្ៈៃឹងទទួលយកៃូវអំណ្្នៃ�គ្វាយ្ួៃគៅក្ននុងជបីវិត�បស់អ្នក

គោយគស្ក្បីជំគៃឿៃិងកា�ដពប្ិត្ត�បស់អ្នកគនាះអ្នកអា្កាលាយជាេៃុស្ស្ ្មបីមានាក់

តាេ�យៈអំណ្្នៃពពះៃិងគៅបៃ្តដពប្ិត្តគជឿអស់េួយជបីវិតអ្នក។

សូេគេើលេង្គទៀតគៅគលើសំណួ�ទាំងពបី��បស់ដអលគ�ើ�ស្កតគ�ើយបនាទាប់េក

សូេអាៃ្ គេ្ើយ�បស់គលាក៖«កា�ដពប្ិត្តគជឿ�៏ពិតគឺជាផលដផ្នៃធស្ក្ីជំធនឿ

ការត្ប្ិត្តៃិងការធោរព្ បតិបត្តិោ៉ាងខ្ជាប់ខជតួន។...កា�ដពប្ិត្តគជឿ�៏ពិតៃឹង

ពពងឹងសេត្ថភាព�បស់អ្នកគ�ើេ្បីគ្វើអវបីដ�លអ្នក�ឹងថាអ្នកគួ�គ្វើគពលណ្អ្នកគួ�

គ្វើវាគោយេិៃគិតពបីកាលៈគទសៈនានាគ�ើយ»(“Full Conversion Brings 
Happiness”ទំព�័25)។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សយងសៅតាមអាលរា៉ា23:18្ួក្សា�ន៍សលមិនណែល

បានណពបចិត្តសជឿបានចាប់សផ្ដើមរានចិត្តឧ�សា�៍និងរាក្់ទាក្់ចំសោរះ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។

ស្លពបជាជនក្ំ្ុង្ យាយមណពបចិត្តនិងផ្ល�់ប្ដដូរជពីវិតរប�់្ ួក្សគស�តុអវពីវា�ំខាន់

�ពរាប់្ ួក្សគក្្ននុងការពបាព�យ័ទាក្់ទងនរឹងអ្នក្ែនទសទៀតណែលក្ំ្ុងណត្ យាយមរ�់សៅ

សដាយ�ុចរិតណែរសនារះ?

4. �រូម្ ិនិត្យសមើលសលើោក្្យទាំងឡាយណែលអ្នក្បានសរៀបរាប់សៅខាងសពកាម

ោក្្យ«សសាមរះពតង់»ណែលសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។�រូមគិតថ្សតើោក្្យទាំងសនារះក្ំែត់ន័យបានល្អប៉ុណាណអំ្ ពីក្ពមិតនន

ការណពបចិត្តសជឿរប�់អ្នក្។�រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្្ពីអវពីណែលអ្នក្នរឹងសធវើសែើម្ពីណពបចិត្តសជឿឲ្យបានកាន់ណតស្ញសលញចសំោរះ

ព្រះអរាចា�់។

អាលរា៉ា24

ពួកស្សន៍អានន់ត-ននី�្វ-លនី�មធ្វើមសចកី្សញ្ញាថានឹងេិននដលមលើក

មពគឿងសពស្តាវុធេង្ម�ៀតម�ើយ

�ូ្មាៃកតព់តាគៅក្ននុងអាលមា៉ា24:3គស្្នៃពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃពបគល់

ៃគ�គៅបពុតា�បស់ពទង់ពបីេុៃគពលពទង់សុគតគ�ើយពទង់រាៃឲ្យនាេបុពតាពទង់

ថាអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�។សូេអាៃអាលមា៉ា24:1–5គ�ើេ្បីគ�ើញពបីបញ្ហាអវបីដ�ល

គកើតមាៃគ�ើងេិៃយូ�ប៉ុនាមាៃគពកាយគនាះដ�លនាំឲ្យអាំេ៉ូៃៃិងបងប្អទូៃគលាក

រាៃគ្វើកា�ពបឹកសាេួយជាេួយៃឹងគស្្?គពលដ�ល�ឹងថាពួកសាសៃ៍គលេិៃ

ដ�លរាៃដពប្ិត្តគជឿៃឹងគ្វើស្គ្រេទាស់ៃឹងពួកអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�គនាះពួក

េៃុស្សសុ្�ិតទាំងគៃះរាៃសគពេ្ថាពួកគគៃឹងេិៃគ្វើកា�គ�ៀប្ំអវបីគ�ើេ្បីកា�ពា�

ខ្លួៃពួកគគគ�ើយ(សូេគេើលអាលមា៉ា24:6)។សូេអាៃអាលមា៉ា24:7–14

គ�ើយ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លពួកអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�រាៃគ្វើកា�សគពេ្្ ិត្ត

យា៉ាងគៃះ។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

អវពីណែលអ្នក្សរៀន្ ពី្ ួក្អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�អំ្ពីអតថែន័យននការលរះបង់សចាល

អំស្ើបាបរប�់សយើងស្លសយើងណពបចិត្ត។

សូេអាៃអាលមា៉ា24:15–18�កគេើលពបីអវបីដ�លពួកអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�រាៃគ្វើ

គ�ើេ្បីបគ្ហាញពពះអមាចាស់ថាពួកគគពិតជារាៃដពប្ិត្ត។គ�តុអវបីពបជាជៃរាៃកប់

ោវៃិងគពគឿងសពសាតាវុ្គផ្សងៗគទៀត�បស់ពួកគគយា៉ាងគពរៅគៅក្ននុង�បី?

(សូេគេើលអាលមា៉ា24:17–18)។
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គៅក្ននុងជបីវិតគយើងផ្ទាល់គពលគយើងដពប្ិត្តពបីអគំពើរាបគយើងគួ�

ពយាយាេកុំពបពពឹត្តអគំពើរាបទាំងគនាះេ្ងគទៀតគ�ើយ។សូេ

អាៃពបីអវបីដ�លពបធាៃដស្ៃគសី៊��បុលយូ.�ឹេបឹលរាៃ

បគពងៀៃអំពបីកា�គរាះបង់គចាលអំគពើរាបជា្ ំណុ្�៏សំខាៃ់

េួយនៃកា�ដពប្ិត្ត៖«ក្ននុងកា�គរាះបង់គចាលអំគពើរាបេៃុស្ស

មានាក់ពុំអា្ពោៃ់ដតពរាថានាគ�ើេ្បីទទួលរាៃសាថាៃភាពដ�ល

ពបគសើ�ជាងេុៃប៉គុណ្ណាះគនាះគទ។ោត់ពតូវដតបគង្កើតវា។...ោត់ពតវូដតមាៃភាព

្បាស់លាស់ោត់ពតឹេដតរាៃគរាះបង់គចាលអំគពើរាបប៉គុណ្ណាះគទគឺថាោត់រាៃ

ផ្លាស់ប្ទូ�សាថាៃភាពដ�លគៅជុំវិញអំគពើរាបគនាះផងដ��។ោត់គ�ួគ្ៀសវាងពបី

កដៃ្ងៃិងសាថាៃភាពៃិងកាលៈគទសៈទាំងឡាយដ�លអំគពើរាបគកើតមាៃគ�ើង

�្ិតសាថាៃភាពទាំងគៃះអា្មាៃជាគពស្គ្វើឲ្យគកើតមាៃអំគពើរាបេ្ងគទៀត។

ោត់ពតូវដតចាកគ្ញពបីេៃុស្សដ�លោត់ពបពពឹត្តអគំពើរាបជាេួយគនាះ។ោត់

េិៃអា្ស្អប់េៃុស្សដ�លគ្វើអគំពើរាបគទប៉ុដៃ្តោត់ពតូវដតគ្ៀសវាងពបីពួកគគៃិង

អវបីៗពគប់យា៉ាងដ�លទាក់ទងៃឹងអំគពើរាប។ោត់ពតូវដត...កសាងជបីវិត្ ្មបីេួយ។

ោត់ពតូវដតកំចាត់គចាលៃូវអវបីក៏គោយដ�លៃឹងគ្វើឲ្យៃឹកចាំគ�ឿងចាស់ៗគ�ើងវិញ»

(The Miracle of Forgiveness[1969]ទំព័�171–72)។

គៅក្ននុងអាលមា៉ា24:10–12សេូគូស្ ំណ្ំពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគ្ហាញពបី

កា�ដពប្ិត្ត�បស់ពួកអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�ៃិងកា�អត់គទាស�បស់ពពះ្ ំគពាះអំគពើ

រាប�បស់ពួកគគ។សូេស�គស�គោលកា�ណ៍តគៅគៃះគៅដគេពពះគេ្បី�ដក្�ខ

ទាំងគៃះ៖របើរយើងរធវែើអវែតីៗទាំងអ្់សែលរយើងអាចរធវែើរែើ្្តីសតបចិ្រ្រនារះត្រះនចឹង

ែកយករចញនូវកេំុ្រប្់រយើងនិងជួយរយើងឲ្យរៅស្រសាអា្រ្្អំ។សូេគយាង

គៅ�ំគណើ�គ�ឿង�បស់ពួកអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�កប់គពគឿងសពសាតាវុ្�បស់ពួកគគ

គៅក្ននុង�បី។គៅក្ននុងជំនាៃ់�បស់គយើងគយើងគៅដតពតូវកា�«កប់»អំគពើរាប�បស់

គយើងគ�ើេ្បីបគ្ហាញ�ល់ពពះអមាចាស់ថាគយើងកំពុងគ្វើអវបីទាំងអស់ដ�លគយើងអា្គ្វើ

គ�ើេ្បីដពប្ិត្តៃិងេិៃពបពពឹត្តអគំពើរាប�ដ�លគនាះេ្ងគទៀតគ�ើយ។

6. �រូម្ ិចារណា្ ពីរសបៀបណែលមន�ុ្សសៅក្្ននុងសាថានភា្ខាងសពកាមសនរះ

ពបាក្ែពបជាសម៉្រះថ្្ ួក្សគ្ ុំបានពបព្រឹត្តអំស ើ្បាបែណែលសនារះម្ដងសទៀត។

�រូម�រស�រសយបល់រប�់អ្នក្�ពរាប់សាថានភា្នពីមួយៗសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. មនុ�្សរានាក្់បានសមើល្ ុតឆ្ក្អា�ពគាមសៅក្្ននុងកុ្នមួយសដាយសារមិត្ត្ក្្ដិបាន

សលើក្ទរឹក្ចិត្តឲ្យបុគ្គលសនារះសមើលក្ុនជាមួយ្ ួក្សគ។

ខ. មនុ�្សរានាក្់បានសធវើខុ�ចបាប់គតិបែ្ឌិតសដាយ�រាងាត់ជាមួយមិត្្ត ក្្ដិស្លពក្ុមសគ

សចញសៅសែើរសលងខាងសពរៅសៅស្លយប់។

គ. មនុ�្សរានាក្់បានណចក្ចាយចសម្ើយ្ ពីការពប�ងបញ្ចប់មួយជាមួយមិត្តរានាក្់ណែល

ក្ំ្ុងសរៀបចំនរឹងសធវើការពបលងែរូចគានាសនារះណែរសៅស្លសពកាយក្្ននុងន្ងៃសនារះ។

សូេពិចា�ណ្ពបីសំណ�ួតគៅគៃះ៖គតើអ្នកពតូវកា�«កប់»អវបីគៅក្ននុងជបីវិតអ្នក

គ�ើេ្បីអ្នកេិៃពតូវរាៃល្លួងឲ្យគ្វើអំគពើរាបដ�លអ្នករាៃដពប្ិត្តគ�ើយគនាះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា24:19–22គ�ើេ្បីគ�ើញពបីអវបីដ�លពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-

លបីន�រាៃគ្វើគពលពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃេកគ្វើស្គ្រេទាស់ៃឹងពួកគគ។

ពបជាជៃទាំងគៃះរាៃបគ្ហាញពបីកា�បូជា�បស់ពួកគគ្ ំគពាះពពះអមាចាស់គោយ

កា�សុខ្ិត្តសាលាប់ជាជាងក្ត់សៃយាដ�លពួកគគរាៃគ្វើ�ល់ពពះអមាចាស់គនាះ។

ពួកគគរាៃពបគល់ជបីវិត�បស់ពួកគគទាំងពសុង�ល់ពពះអមាចាស់គ�ើយពួកគគគៅដត

គសាមាះពតង់ទាំងពសុង្ ំគពាះពទង់អស់គពញេួយជបីវិត�បស់ពួកគគ។

សូេអាៃពបីអវបីដ�លពបធាៃដអ៊សរា៉ថា�វដប៊ៃសឹៃរាៃបគពងៀៃអំពបីកា�ពបគល់

ជបីវិត�បស់អ្នក្ ំគពាះពពះអមាចាស់៖

«េៃុស្សដ�លរាៃផ្លាស់ប្ទូ�សពមាប់ពពះពគបីស្ៃឹងពតូវរាៃ

�ឹកនាំគោយពពះពគបីស្។�ូ្ជាប៉ុលដ��ពួកគគៃឹងសួ�ថា

‹ពពះអមាចាស់គអើយគតើពទង់សពវពពះ�ឫទ័យឲ្យទូលបង្គំគ្វើ

�ូ្គេ្្?›(កិ្្ចកា�9:6)។...

«បំណង�បស់ពួកគគៃឹងពតវូគលប្ ូលគៅក្ននុងពពះបំណង�បស់

ពទង់។(សូេគេើលយ៉ូហាៃ5:30)។

«ពួកគគគ្វើកា�ណ៍ទាំងឡាយដ�លសពវពពះទ័យពពះអមាចាស់ជាៃិ្្ច។(សូេគេើល

យូ៉ហាៃ8:29)។

«ពួកគគេិៃពតឹេដតសុខ្ិត្តសាលាប់សពមាប់ពពះអមាចាស់ប៉ុគណ្ណាះគទដតសំខាៃ់ជាង

គនាះគទៀតពួកគគ្ ង់�ស់គៅសពមាប់ពទង់។

«្ូលក្ននុងផ្ះ�បស់ពួកគគគ�ើយ�ូបភាពគៅគលើជញ្ជាំងគសៀវគៅគៅគលើគ្្នើ�ត្ៃ្តបី

តាេ�លកធាតុអាកាសពាក្យគព្ៃ៍ៃិងទគងវើ�បស់ពួកគគបគ្ហាញថាពួកគគជាពួក

ពគបីសាទាៃ។

«ពួកគគឈ�ជាសាក្សបី�ល់ពពះគៅពគប់គពលៃិងពគប់គស្ក្បីៃិងពគប់ទបីកដៃ្ង។

(សូេគេើលេ៉ូសាយ18:9)។

«ពួកគគមាៃពពះពគបីស្គៅក្ននុងគំៃិត�បស់ពួកគគគពលពួកគគសេ្ឹងគៅពទង់ក្ននុងពគប់

កា�គិតទាំងអស់។(សូេគេើលគ.ៃិងស.6:36)។

«ពួកគគមាៃពពះពគបីស្គៅក្ននុង�ួង្ិត្តពួកគគកាលដ�ល្ ិត្តគេពតបី�បស់ពួកគគោក់

គៅគលើពទង់ជាគ�ៀង�រាបតគៅ។(សេូគេើលអាលមា៉ា37:36)»។(“Born of 
God”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1985ទំព័�6–7)។

7. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖អំ�នុងស្លក្្ននុង�បាដា�៍សនរះសតើរានរសបៀបណាខរ្ះណែល

អ្នក្អាចបង្ហាញថ្អ្នក្បានពបគល់ជពីវិតអ្នក្ទាំងព�ុងែល់ព្រះអរាចា�់?

សូេអាៃអាលមា៉ា24:23–27ដ�លពិពណ៌នាពបីពបតិកេ្មតប�បស់ពួកសាសៃ៍

គលេិៃគពលពួកគគរាៃគ�ើញថាពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�ពុំវាយតប

វិញគនាះ។គពលអ្នកអាៃសេូ�កគេើលពាក្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃពបី

គោលកា�ណ៍គៃះ៖រោយការរសាមរះត្រង់ចំរោរះត្រះអមាចា្់រនារះរយើងអាចជួយ

អ្កែន្ររ្រៀ្រឲ្យសតបចិ្រ្រជឿរាន។សូេគិតពបី�គបៀបដ�លសមាជិកគៅក្ននុងពគួសា�

អ្នកឬេិត្តភក្ិណ្ខ្ះដ�លអា្ទទួលឥទ្ធិពលពបីកា�សគពេ្្ ិត្ត�បស់អ្នកក្ននុង

កា�គសាមាះពតង់្ ំគពាះពពះអមាចាស់។

8. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះសៅ្ ពីសពកាមកិ្ច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា23–24ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរសិច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖



176

បមបរៀេទី18៖ថ្ងៃទី1

អាលរា៉ា25–29
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីកា�ផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អអស់ជាគព ើ្ៃឆ្នាំេកអាំេ៉ូៃរាៃស�គសើ�តគេ្កើង

ពពះអមាចាស់ៃិងបគ្ហាញពបីកា��ឹងគុណ្ ំគពាះព�ជ័យនៃកា�គ្វើជាឧបក�ណ៍គៅក្ននុង

ពពះ�ស្�ស់ពទង់ក្ននុងកា�នាំ�ំណឹងល្អគៅ�ល់ពួកសាសៃ៍គលេិៃ។ពួកសាសៃ៍

គលេិៃជាគព្ើៃនាក់រាៃចាប់គផ្ើេគជឿគលើពពះអមាចាស់ដពប្ិត្តៃិងរាៃគៅខ្លួៃ

គគថាអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�។បនាទាប់ពបីពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�រាៃគ្វើ

គស្ក្បីសញ្ញាេួយជាេួយៃឹងពពះថាៃឹងេិៃដ�លគលើកគពគឿងសពសាតាវុ្ពិជ័យ

ស្គ្រេេង្គទៀតគ�ើយគនាះពួកសាសៃ៍អាមា៉ាគលនកៃិងពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃ

ចាប់គផ្ើេគ�ៀប្ំគ្វើស្គ្រេទាស់ៃឹងពួកគគ។គ�ើេ្បីជួយពួកគគ�កសាគស្ក្បីសញ្ញា

�បស់គគជាេួយពពះអមាចាស់ពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�រាៃទទួលយក

កា�កា�ពា�ពបីពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។ពយាកា�ីសាសៃ៍ៃបីន�វគឺអាលមា៉ារាៃបគ្ហាញពបី

គស្ក្បីអំណ�ដ�លគលាករាៃមាៃពបីកា�ផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អៃិងកា�អគ្ជើញ

អ្នក�នទគទៀតឲ្យេក�កពពះគយសូ៊វពគបីស្។

អាលរា៉ា25

កា�ពយាក�ណ៍�បស់អ័ប៊ីណានដពតរូវបានបុំមពញម�ើយពួកស្សន៍មលេិន

ជាមពចើនបានផ្លាស់នពបចិត្មជឿ

សូេគិតអំពបីកា�ផ្លាស់ប្ទូ�ណ្ក៏គោយដ�លអ្នករាៃគ្វើគពលអ្នកដពប្ិត្តគជឿកាៃ់ដត

ខាលាំងគៅគលើ�ំណឹងល្អនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្។អាលមា៉ា25ពរាប់ពបីកា�បំគពញៃូវ

កា�ពយាក�ណ៍�បស់អ័ប៊ីណ្ន�ដ�លថាកូៃគៅនៃពួកសង្�បស់គស្្ណូគអ

ៃឹងពតូវគគគ�ញចាប់ៃិងសមាលាប់គ�ើយបគ្ហាញថាពពះអមាចាស់កា�ពា��ល់ពួក

ពយាកា�ីពទង់ៃិងបំគពញកា�ពយាក�ណ៍�៏បំផុសគៃំិត�បស់ពួកគលាក(សេូគេើល

អាលមា៉ា25:9)។វាក៏ពរាប់ផងដ��ពបី�គបៀបដ�លពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃដពប្ិត្ត

គ�ើយ្ ូល�ួេជាេួយពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�។សូេអាៃអាលមា៉ា

25:14គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លពួកសាសៃ៍គលេិៃទាំងគៃះរាៃគ្វើគពលពួកគគ

រាៃដពប្ិត្តគជឿ�ល់�ំណឹងល្អ។គៅក្ននុងអាលមា៉ា25:15គយើងគ�ៀៃពបីេូលគ�តុពបី�

ដ�លពួកគគ�កសាពកិត្យវិៃ័យគលាកេ៉ូគស។

អាលរា៉ា26

អាុំេ៉ារូនមពតកអ�មៅក្ញងមសចក្ីមេតាតា�បស់ពពរះអរាចាស់ចុំមរារះពួកស្សន៍

មលេិននិងពួកបុពតាននេ៉ារូស្យ

គតើពតវូកា�អវបីខះ្គ�ើេ្បីកសាងផះ្េួយឬពពះវិហា�េួយ?គតើសាសនា្ពកដបប

ណ្ដ�លជាង�៏្ ំណ្ៃមានាក់អា្សាងសង់ជាេួយៃឹងសមាភា�ៃិងឧបក�ណ៍

ទាំងឡាយ�៏ពតឹេពតូវ?គៅក្ននុងអាលមា៉ា26អាំេ៉ូៃរាៃពិពណ៌នាពបីខ្លួៃគលាកៃិង

បងប្អទូៃ�បស់គលាកថាជាឧបក�ណ៍គៅក្ននុងពពះ�ស្នៃពពះក្ននុងកា�គ្វើកិ្ ្ចកា��៏

អសាចា�្យ។សូេអាៃអាលមា៉ា26:1–5,12–13គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លពពះអមាចាស់

សគពេ្រាៃគោយកា�គពបើពរាស់អាេំ៉ូៃៃិងបងប្អទូៃ�បស់គលាកជាឧបក�ណ៍

ក្ននុងពពះ�ស្ពទង់។(អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំ្ គេ្ើយទាំងឡាយដ�លអ្នក

�កគ�ើញគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក)។គៅក្ននុងខ5ឃ្លាថា«លូកកគណដាៀវ»

មាៃៃ័យថាគ្វើកា�គោយឧសសា�៍«កណ្តាប់ពសូវ»តណំ្ងឲ្យពួកអ្នកដពប្ិត្តគជឿ

«ជពងុក»តំណ្ងឲ្យសាសនា្ពកៃិងឃ្លាដ�លថាពួកអ្នកដ�លពតូវរាៃពបេូល

គឺពុំពតវូ«ខាតបង់»គឺសំគៅថាពពះ�កសាពួកអ្នកដពប្ិត្តគជឿគ�ើយៃិងពបទាៃជបីវិត

�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ច�ល់ពួកគគ។

សូេ�កគេើលឬគូស្ ំណ្ំឃ្លាេួយឬគព្ើៃជាងេួយគៅក្ននុងអាលមា៉ា26:12

ដ�ល្ ង្អនុលបគ្ហាញថាអាំេ៉ូៃរាៃយល់ថាគលាកពោៃ់ដតជាឧបក�ណ៍េួយ

គៅក្ននុងពពះ�ស្�បស់ពពះអមាចាស់ប៉ុគណ្ណាះគ�ើយថាគឺពពះអមាចាស់គទគតើដ�លគ្វើ

អព្ភទូគ�តុទាំងឡាយអ�ំនុងគពលនៃគបសកកេ្ម�បស់គលាក។

គ្ញពបីខទាំងគៃះគយើងគ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖រ្លរយើងររៀបចំនិងបនាទាប

ខ្លួនរយើងរនារះត្រះអមាចា្់្ តងចឹងរយើងនិងរតបើតរា្់រយើងជាឧបករណ៍្ ួយ

រៅក្ទុងត្រះេ្្ត្រង់។គយើងក៏រាៃគ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍អេេួយគទៀតគៅក្ននុង

អាលមា៉ា26គឺ៖រយើងមានប្រ្ិរសាធន៍ននរ្ចក្តីអំណររ្លរយើងបរត ើ្

ត្រះអមាចា្់និងកូនរៅត្រង់រោយរសាមរះត្រង់។សូេអាៃអាលមា៉ា26:11,13,16

គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យធស្ក្ីអំណរឬអររីករាយរាល់�ងដ�លអ្នកគ�ើញវា។

សូេអាៃអាលមា៉ា26:13–16គ�ើយ�កគេើលេូលគ�តុទាំងឡាយដ�លអាំេ៉ូៃ

រាៃផ្ល់ឲ្យគ្ញពបីកា�អ��ីករាយ�បស់គលាក។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

មរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្សយើងទទួលបានបទ្ិសសាធន៍ននស�ចក្្ដពីអំែរ

ស្លសយើងសៅក្្ននុងការបសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់។អ្នក្អាចនរឹងចង់�រស�រផងណែរអំ្ពី

ស្លមួយណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ននស�ចក្្ដពីអំែរណែលជាលទ្ផលមួយនន

ការបសពមើរប�់អ្នក្សៅក្្ននុងសា�នាចពក្។

សូេអាៃខទាំងឡាយខាងគពកាេគៃះគ�ើយសូេគិតពបី្ គេ្ើយ�ល់សំណួ�ដ�ល

អេេកជាេួយគៃះ៖

អាលមា៉ា26:22–23,26–29។សូេកត់្ ំណ្ំពបីតពេូវកា�ទាំងឡាយគ�ើេ្បី�ឹងពបី

អា្៌កំរំាង�បស់ពពះដ�លមាៃគ�ៀបរាប់ក្ននុងគនាះ។គតើកា�សៃយាអវបីដ�លមាៃ

�ល់ពួកអ្នកផ្សពវផសាយសាសនាដ�លមាៃលកខេណៈសេ្ត្តិទាំងគៃះ?គតើមាៃ

ឧបសគ្គអវបីខ្ះដ�លអាំេ៉ូៃៃិងបងប្អទូៃគលាករាៃជួបគៅក្ននុងកា�បគពេើ�បស់

ពួកគលាក្ំគពាះពពះអមាចាស់ៃិងពួកសាសៃ៍គលេិៃ?គតើឧបសគ្គណ្េួយក្ននុង

្ំគណ្េឧបសគ្គទាំងគៃះពសគ�ៀងោនាគៅៃឹងឧបសគ្គទាំងឡាយដ�លរាៃជួប

ពបទះគោយពួកអ្នកទាំងឡាយដ�លបគពេើពពះអមាចាស់គៅសពវន្ងៃគៃះ?គតើពួកអ្នក

ផ្សពវផសាយសាសនាគៅសេ័យទំគៃើបគៃះគ�ៀៃអវបីខ្ះគ្ញពបីអាលមា៉ា26:29អំពបី

ទបីកដៃង្ដ�លពួកគគគ�ួបគពងៀៃ�ំណឹងល្អ?

អាលមា៉ា26:30គតើអវបីដ�លរាៃគលើកទឹក្ិត្ត�ល់ពួកបុពតានៃេ៉ូសាយឲ្យបៃ្តបគពេើ

សូេ្បីដតគៅអ�ំនុងគពលនៃពោ�៏លំរាកទាំងឡាយគនាះ?
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2. �រូមអានអាលរា៉ា26:35–37ស�ើយស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើស�ចក្្ដពី្ ិតអវពីខ្រះណែលរានបសពងៀនសៅក្្ននុងខទាំងសនរះណែលនរឹងផ្ដល់ែល់អ្នក្នរូវ

មរូលស�តុទាំងឡាយសែើម្ពីអររកី្រាយសៅក្្ននុងស�ចក្្ដពីល្អននព្រះ?(អ្នក្អាចនរឹងចង់គរូ�

ចំណាំឃ្លទាំងឡាយណែលចង្អនុលបង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ដពី្ ិតទាំងសនរះ)។

ខ. សតើរានភា្ខុ�ណប្ក្គានាយ៉ាងណាក្្ននុងការណែលែរឹងថ្ព្រះអរាចា�់ចងចាំអ្នក្?

អាលរា៉ា27

អាុំេ៉ារូនដឹកោុំពបជាជនអាន់នត-នីន�្វ-លីន�មៅកាន់កននលែងសុវតថែិភាពក្ញង

ចុំមណាេពួកស្សន៍ននី�្វ

គពលអ្នកគ�ៀប្ំសិកសាអាលមា៉ា27សូេគិតអំពបី្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណួ�ខាងគពកាេ

គៃះ៖

• គតើអ្នកធាលាប់មាៃៃ�ណ្មានាក់គ្វើកា�សៃយា�ល់អ្នកគ�ើយបនាទាប់េកក្ត់កា�

សៃយាគនាះឬគទ?

• គតើអ្នកសារល់ៃ�ណ្មានាក់ដ�លដតងដត�កសាកា�សៃយា�បស់ោត់្ ំគពាះអ្នកដ��ឬ

គទ?

• គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាងណ្្ំគពាះេៃុស្សដ�ល�កសាកា�សៃយា�បស់ពួកគគ?

គ�តុអវបី?

គពកាយពបីកា�ពបឹងដពបងដ�លេិៃរាៃគជាគជ័យ�បស់ពួកគគក្ននុងកា�បំផ្លាញពួក

សាសៃ៍ៃបីន�វគនាះពួកសាសៃ៍គលេិៃរាៃពយាយាេបំផ្លាញពួកគលេិៃទាំងគនាះ

(គឺពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�)ដ�លរាៃដពប្ិត្តគជឿគោយសា�អាំេ៉ូៃៃិង

បងប្អទូៃគលាក។សូេ្ ងចាំថាពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�រាៃកប់គពគឿង

សពសាតាវុ្ពិជ័យស្គ្រេ�បស់ពួកគគគ�ើេ្បីបគ្ហាញថាពួកគគៃឹង�កសាគស្ក្បីសញ្ញា

�បស់ពួកគគថាពួកគគៃឹងេិៃកាប់សមាលាប់េង្គទៀតគ�ើយ។គ�ើេ្បី�កគេើលថាគតើ

ពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�មាៃកា�តាំង្ិត្តយា៉ាងណ្ក្ននុងកា��កសាគស្ក្បី

សញ្ញាគនាះសូេអាៃអាលមា៉ា27:2–3។

សូេពសនេពបីកមាលាំងនៃកា�តាំង្ិត្ត�បស់ពួកសាសាៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�ក្ននុង

កា�គោ�ព�ល់គស្ក្បីសញ្ញា�បស់ពួកគគថាៃឹងេិៃគលើកអាវុ្គពលដ�លពួកគគ

ពតូវរាៃវាយពបហា�។សូេពិចា�ណ្ថាគតើអ្នកអា្ពពងឹងកា�តាំង្ិត្ត�បស់

អ្នកយា៉ាង�ូ្គេ្្ក្ននុងកា��កសាគស្ក្បីសញ្ញា�បស់អ្នកជាេួយពពះវ�បិតាសួគ៌គពល

វាហាក់�ូ្ជាពរិាកៃឹងគ្វើ�ូគចានាះ។

គោយសា�កា�គបៀតគបៀៃៃិងកា�វាយពបហា�ពបីពួកសាសៃ៍គលេិៃដ�ល

ទុ្្ច�ិតគនាះអាំេ៉ូៃរាៃ�ឹកនាំពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�គៅកាៃ់ដ�ៃ�បី

សារា៉�ិេឡា—ទបីពកងុេួយ�បស់ពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ—ជាកដៃ្ងដ�លពួកសាសៃ៍

ៃបីន�វរាៃសៃយាថាៃឹងកា�ពា�ពួកគគពបីសពតវូ�បស់ពួកគគ។សូេពិចា�ណ្ពបីអវបី

ដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីជួយពួកអ្នកដ�លគៅជុំវិញអ្នកឲ្យ�កសាគស្ក្បីសញ្ញាដ�ល

ពួកគគរាៃគ្វើជាេួយពពះអមាចាស់។

គពលគៅក្ននុងទបីពកុងសារា៉�ិេឡាពួកសាសៃ៍ៃបីន�វរាៃគៅពួកសាសៃ៍អាៃ់នត-

ៃបីន�វ-លបីន�ថាជាពបជាជៃអាំេ៉ូៃ។សូេអាៃអាលមា៉ា27:27–30�កគេើលថាគតើ

ពបជាជៃអាំេ៉ូៃពតូវរាៃគគសារល់ថាជាេៃុស្សយា៉ាងណ្?សេូគូស្ ំណំ្ពាក្យ

ឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លបគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍តគៅគៃះ៖រ្លរយើងសតបចិ្រ្រជឿ

ទាំងត្ុងរលើត្រះអមាចា្់រនារះរយើងរកសារ្ចក្តី្ ញ្ញាសែលរយើងរានរធវែើជា្ួយ

ត្រង់។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬទាំង្ពីរនន�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្រានបទ្ិសសាធន៍យ៉ាងណាស្លណែលវា្ ិបាក្�ពរាប់អ្នក្ក្្ននុងការរក្សា

ស�ចក្្ដពី�ញ្ញារប�់អ្នក្ជាមួយព្រះអរាចា�់ប៉ុណន្តអ្នក្សៅណតរក្សាវា?

ខ. សតើនរណាជាគំររូែល់អ្នក្ណែលជាមន�ុ្សសសាមរះពតង់និង្ិតចំសោរះស�ចក្្ដពី�ញ្ញា

រប�់គាត់ជាមួយព្រះអរាចា�់?សតើមន�ុ្សសនារះបានបង្ហាញ្ ពីភា្សសាមរះពតង់រប�់គាត់

ចំសោរះស�ចក្្ដពី�ញ្ញាទាំងសនារះសដាយរសបៀបណាណែរ?

អាលរា៉ា28

ពួកស្សន៍ននី�្វឈរ្ះមលើពួកស្សន៍មលេិនមៅក្ញងចេបាុំងដ៏ធុំេួយ

4. �រូមព�នមថ្អ្នក្ជាអ្នក្យក្ការែ៍រានាក្់ណែលពតរូវបានចាត់តាំងឲ្យសៅ

យក្ការែ៍្ ពីព្រឹត្តិការែ៍ណែលរានសៅក្្ននុងអាលរា៉ា28។�រូមអានអាលរា៉ា

28:1–6,11–14ស�ើយ�រស�រក្ថ្ខែ្ឌខ្ពីមួយសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សដាយ�សងខេប្ ពីអវពីណែលបានសក្ើតស�ើង។�រូមពបាក្ែថ្អ្នក្នរឹងស្្ើយ

នរូវ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងក្ថ្ខែ្ឌរប�់អ្នក្។

ក្. សតើ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានបង់ន្្អវពីខ្រះក្្ននុងការជួយែល់ពបជាជនអាំម៉រូនរក្សាស�ចក្្ដពី

�ញ្ញារប�់្ ួក្សគ?(�រូមសមើលអាលរា៉ា28:1–3)។

ខ. សតើការសាលប់សនរះជរះឥទ្ិ្លខាលំងប៉ុណាណែល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ?(�រូមសមើល

អាលរា៉ា28:4–6)។

គ. ស�តុអវពីមនុ�្សមួយចំនួន្ ័យខាលចសៅស្លមន�ុ្សជាទពីព�ឡាញ់រប�់្ ួក្សគសាលប់

ខែៈណែលអ្នក្សផ្សងសទៀតរីក្រាយស�ើយរានក្្ដពី�ង្ឃរឹម?(�រូមសមើលអាលរា៉ា

28:11–12)។

សូេស�គស�គស្ក្បីដ្្ងនៃគោលកា�ណ៍េួយគ�ើេ្បីសគងខេបពបីអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃ

គ្ញពបីអាលមា៉ា28:11–12៖ 



គោលកា�ណ៍េួយក្ននុង្ ំគណ្េគោលកា�ណ៍នានាគៅក្ននុងអាលមា៉ា28គឺ៖រ្ល

រយើងមានរ្ចក្តីជំរនឿរលើត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្និងការ្នយារប្់ត្រង់រនារះរយើង

អាចមានរ្ចក្តី្ ង្ចឹ្និងមានរ្ចក្តីអំណរ្វែតីរបើមានការសាលាប់ក៏រោយ។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬ�ំែួរទាំង្ពីរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅ

ក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអ្នក្ធាលប់បានស�ើញនរណារានាក្់ពបឈមមុខចសំោរះស�ចក្្តពីសាលប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬ

ស�ចក្្តពីសាលប់រប�់មនុ�្សជាទពីព�ឡាញ់រានាក្់សដាយសារណតស�ចក្្ដពីជសំនឿសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សៅស្លណា?
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ខ. សតើអ្នក្នរឹង្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ដពីសាលប់សៅមនុ�្សរានាក្់សដាយរសបៀបណាសែើម្ពីជួយមន�ុ្ស

សនារះឲ្យរានស�ចក្្ដពី�ង្ឃរឹមបនាទាប់្ ពីការសាលប់រប�់មនុ�្សជាទពីព�ឡាញ់សគរានាក្់សនារះ?

សូេ�កគេើលគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ទាំងបបីនៃឃ្លាថា«េ្៉គះគ�ើយគយើងគ�ើញ»�បស់

េ�េៃគៅក្ននុងអាលមា៉ា28:13–14។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ំណ្ំវាគៅក្ននុងពពះគេ្បី�

�បស់អ្នក។គតើេ�េៃសង្កត់្ ងៃៃ់គលើ្ ំណុ្អវបីខ្ះគពលដ�លគលាកប្្ចប់�ំគណើ�

គ�ឿងនៃគបសកកេ្ម�បស់ពួកបុពតានៃេូ៉សាយគៅកាៃ់ពួកសាសៃ៍គលេិៃគនាះ?

សូេពិចា�ណ្ពបីេូលគ�តុដ�លគស្ក្បីពិតទាំងគៃះសំខាៃ់សពមាប់អ្នកគ�ើេ្បី

�ឹង?

អាលរា៉ា29

អាលរា៉ា�ីករាយមៅក្ញងកា�ោុំពពលឹងទាុំងឡាយេកឯពពរះអរាចាស់

គតើអ្នកធាលាប់ពរាថានាថាអ្នកមាៃអំណ្្គ�ើេ្បីនាំេកៃូវកា�ល្អ�៏អសាចា�្យឬប្្ឈប់

កា�អាពកក់ខ្ះៗគៅក្ននុងពិភពគលាកគៃះគោយខ្លួៃអ្នកផ្ទាល់ដតមានាក់ឯងឬគទ?

អាលមា៉ា29មាៃៃូវកា�បគ្ហាញពបីបំណងពរាថានា�បស់អាលមា៉ាគ�ើេ្បីគ្វើជាឧបក�ណ៍

េួយគៅក្ននុងពពះ�ស្ពពះអមាចាស់។សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា29:1–3គ�ើយ

�កគេើលពបីបំណងពរាថានានៃ្ ិត្ត�បស់អាលមា៉ា។

្ងចាំពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះអាលមា៉ាគពលោតគ់ៅជាយុវជៃមានាក់សូេ

ពិចា�ណ្ពបីេូលគ�តុដ�លអាលមា៉ាអា្ៃឹងមាៃបំណងពរាថានាដ�លគលាករាៃ

បគ្ហាញគនាះ។សូេកត់្ំណ្ំគៅក្ននុងអាលមា៉ា29:3ពបីេូលគ�តុដ�លគលាករាៃ

មាៃអា�េ្មណ៍ថាគលាកកំពុងគ្វើអគំពើរាបគៅក្ននុងគស្ក្បីប៉ងពរាថានា�បស់គលាក។

សូេអាៃអាលមា៉ា29:4–5គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លពពះអមាចាស់ពបទាៃ�ល់ពួកអ្នក

ដ�លមាៃបំណងពរាថានាសុ្�ិត។

សូេពិៃិត្យគេើលអាលមា៉ា29:10,14–16គ�ើយគូស្ ំណ្ំ�គ្វាៃ់ដ�លអាលមា៉ារាៃ

ទទួលសពមាប់កា�នាំពពលឹងទាំងឡាយេកឯពពះពគបីស្។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស

្ំណំ្រាល់គពលដ�លអាលមា៉ាគពបើពាក្យធស្ក្ីអំណរគៅក្ននុងខទាំងគៃះ។

គោលកា�ណ៍េួយដ�លរាៃបគពងៀៃគៅក្ននុងអាលមា៉ា29គឺ៖រយើងនចឹង្រ្រួល

ប្រ្ិរសាធន៍ននរ្ចក្តីអំណររ្លរយើងជួយអ្កែន្ររ្រៀ្រឲ្យសតបចិ្រ្និង្កឯ

ត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្។គតើមាៃបទពិគសា្ៃ៍អវបីខ្ះដ�លរាៃជួយអ្នកឲ្យមាៃអា�េ្មណ៍

នៃគស្ក្បីអំណ�គៅក្ននុងកា�ជួយអ្នក�នទគទៀតឲ្យេកឯពពះពគបីស្គនាះ?

សូេស្ជងឹគិតេួយពសបក់ពបី�គបៀបទាំងឡាយដ�លអ្នកអា្ជួយ�ល់បុគ្គល

ទាំងឡាយដ�លគៅក្ននុងពកុេេៃុស្សខាងគពកាេគៃះគ�ើេ្បីគ្វើកា�ផ្លាស់ប្ទូ�ដ�ល

ចាំរា្់គៅក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកគគគ�ើយេកឯពពះគយសូ៊វពគបីស្៖(ក)េិត្តភក្ិអ្នក

(ខ)សមាជិកក្ននុងពគួសា�អ្នកៃិង(គ)េៃុស្សទាំងឡាយដ�លអ្នកេិៃទាៃ់រាៃ

សារល់្ បាស់គៅគ�ើយ។សូេដសវង�កកា��ឹកនាំពបីពពះវិញ្ញាណគពលអ្នក�កគេើល

ឱកាសទាំងឡាយគ�ើេ្បីនាំអ្នក�នទគទៀតេកកាៃ់ពពះគយសូ៊វពគបីស្។

4. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា25–29ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី18៖ថ្ងៃទី2

អាលរា៉ា30
បសចក្្ីបផ្ើម

គពកាយពបី្ េបាំង�៏្ ំេួយជាេួយៃឹងពួកសាសៃ៍គលេិៃ�ួ្េកគស្ក្បីសុខសាៃ្ត

រាៃមាៃគៅពាសគពញដ�ៃ�បីសារា៉�ិេឡា។គៅពាក់កណ្តាលនៃពោ�៏

សុខសាៃ្គនាះមាៃបុ�សមានាក់គ ម្ាះកូ�ី�ូ�រាៃចាប់គផ្ើេផ្សពវផសាយថាពុំមាៃ

ពពះពគបីស្គទ។កា�បគពងៀៃខុស្ ្គង�បស់ោត់រាៃ�ឹកនាំពួកអ្នកដ�លគជឿតាេ

ោត់គ្វើអំគពើរាប។ោត់រាៃៃិយាយទាស់ៃឹងពួកអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកគោយ

ពបកាសថាពួកគគកំពុងបគពងៀៃ«សណ្តាប់�៏្ ្កលួតលបីលាទាំងឡាយ»(អាលមា៉ា

30:27)។ក�ូី�ូ�ពតូវរាៃនាំេក្ ំគពាះេុខអាលមា៉ាដ�លគលាករាៃបគពងៀៃោត់

ថាពគប់អវបីៗទាំងអស់គ្វើបនាទាល់ពបីពពះពគបីស្។ទបីបំផុតកូ�ី�ូ�រាៃសា�ភាពថាទគងវើ

�បស់ោត់គឺពតវូរាៃ�ឹកនាំគោយអា�ក្ស។

អាលរា៉ា30:1–29

ករូ�ី�រូ�ជាអ្ក��ឹងនឹងពពរះពគីស្ទចុំអកឲ្យមគ្លល�្ធិននពពរះពគីស្ទ

សូេពសនេថាេៃុស្សមានាក់រាៃគ�ៀប្ំអាហា�សពមាប់អ្នក។អាហា�គនាះគេើលគៅ

មាៃក្ិៃឈងៃនុយឆ្ងាញ់ណ្ស់ប៉ុដៃ្តគពលអ្នករាៃទទួលទាៃវាអ្នករាៃឈឺជាខាលាំង។

សូេគិតេួយពសបក់ថាគតើកា�បគពងៀៃដកង្កាលាយអា្មាៃភាពពសគ�ៀងោនាគៅៃឹង

កា�ផ្ល់អាហា�ដ�លគេើលគៅឈងៃនុយឆ្ងាញ់ប៉ុដៃ្តមាៃថានាំពុលគៅក្ននុងគនាះ។



179

ពបីេុៃគៃះអ្នករាៃសិកសាអំពបីពួកអ្នកទទឹងៃឹងពពះពគបីស្គឺគសគ�េ(សូេគេើល

យា៉ាកុប7)ៃិងៃបី�ូ�(សូេគេើលអាលមា៉ា1)។សូេចាំថាៃិយេៃ័យេួយនៃ

អនកទទឹងនឹង្ ពះ្គសី្ទគឺ«ៃ�ណ្ក៏គោយឬអវបីក៏គោយដ�លដក្ងបៃ្ំដផៃកា�នៃ

�ំណឹងល្អ�៏ពិតនៃគស្ក្បីសគ្គ្រះៃិងដ�លពបឆ្ំងៃឹងពពះពគបីស្គោយគបើក្ំ��

ឬគោយសមាងាត់ក្បី»(Guide to the Scriptures,“Antichrist”scriptures.
lds.org)។ន្ងៃគៃះអ្នកៃឹងគ�ៀៃអំពបីប�ុសមានាក់គទៀតដ�លជាសពតូវមានាក់នៃ

ពពះពគបីស្គ�ើយដ�លកា�បគពងៀៃដកង្កាលាយ�បស់ោត់រាៃគរាកបគញ្ឆោតអ្នក�នទ

គទៀតៃិងរាៃ�ឹកនាំពួកគគឲ្យគ្វើអគំពើរាប។េៃុស្សជាគព ើ្ៃគៅក្ននុងពិភពគលាក

សពវន្ងៃគៃះគពបើពរាស់កា�ទាសដ់ទងពសគ�ៀងោនាៃឹងកូ�ី�ូ�គ�ើេ្បីជំទាស់ៃឹងពួកអ្នក

ដ�លបគ្ហាញជំគៃឿ�បស់ពួកគគគៅគលើពពះ។

កូ�ី�ូ�រាៃចាប់គផ្ើេផ្សពវផសាយក្ននុង្ ំគណ្េពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ។សេូអាៃ

អាលមា៉ា30:6,12គ�ើយ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�ល្ ង្អនុលបគ្ហាញថាកូ�ី�ូ�ជា

អ្នកទទឹងៃឹងពពះពគបីស្។

សូេអាៃអាលមា៉ា30:12–18គ�ើយផ្គទូ�ផ្គងកា�បគពងៀៃដកង្កាលាយទាំងឡាយ�បស់

កូ�ី�ូ�ជាេួយៃឹងទំនាក់ទំៃង�បស់វា។

ការរប្ងៀេដក្លងកាលាយមួយ

ចំេួេររស់កូ្រីេូរជាអ្ក្ទទឹង

េឹង្្ះ្គីស្

ការរក្្សាយេិងទំនាក្់ទំេងដែលអាចរាេ

ថេការរប្ងៀេដក្លងកាលាយ

____1.អាលរា៉ា30:13–14 ក្. អ្នក្មិនគួរសជឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ឬ

ែំែរឹងល្អរប�់ពទង់ស�ើយសលើក្ណលងណត

អ្នក្រាន្ �្ដនុតាងជាររូបរាង្ ពីស�ចក្្ដពី្ ិត

ខាងសា�នា។្ុំរានការែ៍ណបបសនរះ

ណែលជាវិវរែៈផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈ

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្ស�ើយ។

___2. អាលរា៉ា30:15 ខ. ្ំុរានការែ៍ណបបសនារះណែលជាអសំ្ើបាប

សនារះស�ើយ។្ុំរានបទដាឋានជា�ក្ល្ ពី

អវពីពតរូវឬអវពីណែលខ�ុសនារះសទ។

___3. អាលរា៉ា30:16 គ. មនុ�្សចសពមើនស�ើងសដាយការពបរឹងណពបង

រប�់ខ្លួនសគផ្ទាល់ណតមួយប៉ុសណាណរះ។្ំុ

ចាំបាច់ពតរូវរានព្រះសៅក្្ននុងក្ិច្ចការរប�់

មនុ�្សស�ើយ។

___4. អាលរា៉ា30:17

(«មនុ�្សពគប់ររូប

រ�់សៅ...»)

�.ោក្្យ�ម្ដពីរប�់្ ួក្្ យាការីនិងព្រះគម្ពីរ្ ុំ

្ិតសទែរូសច្នរះអ្នក្មិនគួរសជឿការ្យាក្រែ៍

រប�់្ ួក្សគស�ើយ។

___5. អាលរា៉ា30:17

(«អវពីៗក៏្សដាយ

ណែលមនុ�្សបាន

ពបព្រឹត្ត...»)

ង. ្ំុរានអវពីណបបសនារះណែលជាការផ្ដាច់បាប

សនារះសទ។្ំុពតរូវការណ�វងរក្ជំនួយ

តាមរយៈែង្វាយធួនសនារះស�ើយ្ពីសពោរះ្ ុំ

រានអវពីណបបសនារះណែលជាែង្វាយធួនស�ើយ

___6. អាលរា៉ា30:18 ច. ្ំុរានជពីវិតបនាទាប់្ ពីស�ចក្្ដពីសាលប់ស�ើយ

ែរូសច្នរះ្ ុំចាំបាច់ព្ួយបារម្ភ្ ពីការជំនុំជពមរះ

បនាទាប់្ ពីជពីវិតសនរះស�ើយ។

(្គេ្ើយសពមាប់លំហាត់ផ្គទូ�ផ្គងគៃះមាៃគៅ្ ុងប្្ចប់នៃគេគ�ៀៃគៃះ)។

អាលមា៉ា30:18បគពងៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖សាតាំងរតបើតរា្់រគ្លល្រ្ធិ

សក្ងកាលាយរែើ្្តីទាក់ទាញចិ្រ្រយើងឲ្យតបត្ចឹ្រ្អំរ្ើរាប។

ពបធាៃប៊យ�៍គ�.ផ្កកឺពបធាៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគពងៀៃ

ថា៖

«ឥ�ិយាបទ�បស់គយើងេិៃពតវូរាៃពគប់ពគងទាំងពសុងគោយ

កមាលាំង្ េ្មជាតិគនាះគទ។ឥ�ិយាបទចាប់គផ្ើេជាេួយៃឹងកា�គជឿ

ផងដ��។

«កា�គជឿគកើតពបីទស្សៃវិជាជាឬគោលលទ្ធិ។គោលលទ្ធិអា្ជា

ខាងវិញ្ញាណឬខាងផ្ទូវគលាកិយល្អពតឹេពតវូឬវិនាសពិតឬ

ដក្ងកាលាយ។...

«គោលលទ្ធិពិតគបើរាៃយល់គនាះគឺនាំឲ្យផ្លាស់ប្ទូ�អាកប្កិ�ិយាៃិងឥ�ិយាបទ»

(“Little Children”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1986ទំព័�17)។

1. �រូមសពជើ�សរើ�ការបសពងៀន្ ពីរឬសពចើនជាងសនារះសចញ្ពីការបសពងៀន

ណក្្ងកាលយរប�់ក្រូរ�ីរូរណែលរានរាយសៅក្្ននុងតារាងលំហាត់ផ្គដូរផ្គង។សៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអវពីណែលជាសគាលលទ្ិ្ ិត

ទាំងឡាយស�ើយពបាប់ថ្សតើការែរឹង្ ពីស�ចក្្ដពី្ ិតជរះឥទ្ិ្លែល់អាក្ប្កិ្រយិនិង

ឥរិយបទរប�់អ្នក្យ៉ាងណា។

បនាទាប់ពបីគជាគជ័យ�បស់ោត់គៅក្ននុងដ�ៃ�បីសារា៉�ិេឡាកូ�ី�ូ�រាៃគៅដ�ៃ�បី

គយើសុៃគ�ើេ្បីផ្សពវផសាយ�ល់ពបជាជៃអាំេ៉ូៃ។សូេអាៃអាលមា៉ា30:19–20

គ�ើយ�កគេើលគបើសិៃជាពួកគគទទួលកា�បគពងៀៃដក្ងកាលាយ�បស់ោត់ឬគទ។

ពបជាជៃអាំេ៉ូៃ« ល្ាសនវជាងពួកៃបីន�វ្ ំៃួៃគព្ើៃ»គ�ើយ«គ�ញវាគ្ញពបី

ដ�ៃ�បី»(អាលមា៉ា30:20–21)។គ្ញពបីអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃអំពបីពបជាជៃអាំេ៉ូៃ

គតើអ្នកគិតថាគ�តុអវបីរាៃជាពួកគគពុំគជឿ�ល់កា�បគពងៀៃដកង្កាលាយ�បស់កូ�ី�ូ�?

អាលមា៉ា30:21–29ពរាប់ពបីកូ�ី�ូ�រាៃគៅកាៃ់ដ�ៃ�បីគគឌាៃបនាទាប់ពបីគនាះ«គ�ើយ

គៅទបីគៃះវាពុំរាៃគជាគជ័យគព្ើៃគទ»(អាលមា៉ា30:21)។កា�ទាស់ដទងេួយ

្ំៃួៃ�បស់កូ�ី�ូ�ពបឆំ្ងៃឹងសាសនា្ពកៃិងកា�បគពងៀៃ�បស់វាមាៃគៅក្ននុង

អាលមា៉ា30:24,27ដ�លមាៃកា�បគពងៀៃពបី�្ ំណុ្គឺ៖(1)ពួកអ្នកដ�លគជឿគលើ

ពពះគឺគៅក្ននុងគសវកភាពៃិង(2)សាសនា�ក�ូតៃូវគស�ីភាព។កា�ទាស់ដទង

ទាំងគៃះគៅដតពតវូរាៃគពបើពរាស់គោយពួកអ្នកជំទាស់ៃឹងសាសនាគៅសពវន្ងៃ

គៃះ។

ពបធាៃ�ិៃ�ីប៊ី.អាវ�ិងនៃគណៈពបធាៃទបីេួយរាៃបគពងៀៃថាកា�គជឿ�បស់គយើង

គៅគលើពពះផ្ល់�ល់គយើងៃូវគស�ីភាព៖«�ូ្ជាបុ�សៃិងពស្តបីទាំងឡាយដ�ល

រាៃគ្លាះទាស់ទាំងខុស្្គងតាំងពបីគ�ើេ�ំបូងេកដ��ក�ូី�ូ�រាៃគ្លាះទាស់

ថាកា�ទទួលយក�ំបូនាមាៃពបីពួកអ្នកបគពេើ�បស់ពពះគឺជាកា�គរាះបង់ៃូវសិទ្ធិ

ឯករាជ្យភាពដ�លពពះពបទាៃឲ្យ។ប៉ុដៃ្តកា�គ ល្ាះទាស់គៃះគឺខុសពបីគពពាះ

វាបំដបង្ពបីភាពពិត។គពលគយើងពចាៃគចាលៃូវ�ំបូនាមាៃដ�លេកពបីពពះគនាះ

គយើងពុំរាៃគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីមាៃគស�ីភាពពបីឥទ្ធិពលខាងគព្គ�ើយ។គយើង

គពជើសគ�ើសឥទ្ធិពលេួយគទៀតគ�ើយ។គយើងពចាៃគចាលៃូវកា�កា�ពា�ពបីពពះវ�បិតា

ដ�លគង់គៅឋាៃសួគ៌ដ�លគពា�គពញគោយក្បីពសឡាញ់ឥតគខាចាះមាៃពគប់អស់

ទាំងពពះគ្សាដាពជាប�ឹងពគប់អវបីទាំងអស់ដ�លពពះបំណងទាំងេូល�បស់ពទង់គឺ

�ូ្ជាពពះបំណង�បស់ពពះរាជបុពតាពទង់ដ��គឺគ�ើេ្បីពបទាៃ�ល់គយើងៃូវជបីវិត

�៏គៅអស់កល្ជាៃិ្្ចគ�ើេ្បីពបទាៃ�ល់គយើងទាំងអស់ោនាៃូវអវបីទាំងអស់ដ�ល

ពទង់មាៃៃិងគ�ើេ្បីនាំគយើងគៅផះ្េ្ងគទៀតជាពកុេពគសួា�គៅក្ននុងពពះ�ស្នៃ

គស្ក្បីពសឡាញ់�បស់ពទង់។គៅក្ននុងកា�ពចាៃគចាលៃូវ�ំបូនាមាៃ�បស់ពទង់គនាះ

គយើងគពជើសគ�ើសឥទ្ធិពលនៃអំណ្្េួយគផ្សងគទៀតដ�លគោលបំណង�បស់

វាគឺគ្វើឲ្យគយើងគវទនាគ�ើយកា�ជំ�ុញ�បស់វាគឺគស្ក្បីស្អបគ់ខ្ើេ។គយើងមាៃ

សិទ្ធិគពជើសគ�ើសខាងសបីល្េ៌ដ�លជាអំគណ្យេួយពបីពពះ។គលើសពបីពោៃ់ដត

ជាសិទ្ធិគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីមាៃគស�ីភាពពបីឥទ្ធិពលគនាះវាជាសិទ្ធិដ�លពពះពបទាៃ

ដ�លេិៃអា្គោះ�ូ�រាៃគ�ើេ្បី្ ុះ្ូលខ្លួៃគយើងគៅៃឹងអំណ្្អវបីក៏គោយដ�ល
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គយើងគពជើសគ�ើស»(“Finding Safety in Counsel”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ

1997ទំព័�25)។

2. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្្ពី

អវពីណែលអ្នក្នរឹងផ្ដល់សយបល់ែល់មនុ�្សរានាក្់ឲ្យសធវើសែើម ព្ីការោរខ្លួនគាត់្ ពី

ការសជឿែល់សគាលលទ្ិណក្្ងកាលយែរូចជាអវពីៗណែលបានបសពងៀនសដាយក្រូរ�ីរូរ។

អាលរា៉ា30:30–60

ករូ�ី�រូ�ទាេទា��ីសរារល់េួយពីអាលរា៉ាម�ើយពតរូវកាលាយមៅជាគមោយ

អុំណាចននពពរះ

ទបីបំផុតកូ�ី�ូ�ពតូវរាៃនាំេក្ ំគពាះេុខអាលមា៉ា។សូេអាៃអាលមា៉ា30:30–31

គ�ើយ�កគេើលកា�គចាទពបកាៃ់ទាំងឡាយដ�លកូ�ី�ូ�រាៃគចាទទាស់ៃឹងអាលមា៉ា

ៃិងអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកគផ្សងៗគទៀត។«បំបៃ៉ខ្លួៃគលើកា�គ្��បស់ពបជាជៃ»

កំណត់គស្ក្បីថាអាលមា៉ាៃិងអ្នកគផ្សងៗគទៀតមាៃរាៃគោយសា�កា�បគពេើក្ននុង

សាសនា្ពក�បស់ពួកគគ។សេូគិតពបី្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គ្ញពបីបទពគិសា្ៃ៍�បស់អ្នកជាេួយៃឹងអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពក�បស់អ្នកគតើ

គ�តុអវបីកា�គចាទពបកាៃ់គៃះខុស?

• គតើអ្នកគិតថាអ្នកៃឹងគ្្ើយតប្ ំគពាះកា�គចាទពបកាៃ់�បស់កូ�ី�ូ�គោយ

�គបៀបណ្ពបសិៃគបើអ្នកជាអាលមា៉ាគនាះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា30:32–35គ�ើយ�កគេើលឲ្យគ�ើញពបីកា�គ្្ើយតប�បស់

អាលមា៉ា�ល់កូ�ី�ូ�។សូេគិតថាគតើអ្នករាៃគ�ើញពបីគស្ក្បីពិតគពញគលញនៃ

កា�គ្្ើយតប�បស់អាលមា៉ាយា៉ាងណ្គៅក្ននុងជបីវិត�បស់ពួកអ្នកដ�ល�ឹកនាំវួ�ឬ

សាខា�បស់អ្នកឬពបីសមាជិកសាសនា្ពកគផ្សងគទៀតដ�លអ្នកគកាតស�គសើ�

គនាះ។

ពបសិៃគបើអា្គ្វើគៅរាៃសូេអគ្ជើញេិត្តមានាក់ឬសមាជិកពកុេពគួសា�មានាក់ឲ្យ

អាៃអាលមា៉ា30:37–45ជាេួយអ្នក។សូេឲ្យមានាក់អាៃពាក្យសេ្បី�បស់អាលមា៉ា

គ�ើយមានាក់គទៀតអាៃពាក្យសេ្បី�បស់ក�ូី�ូ�។គពលអ្នកទាំងពបី�អាៃសូេ�កគេើល

ពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃដ្្ងដ�លជាភស្នុតាងថាមាៃពពះពិតដេៃ។(ពបសិៃគបើ

ពុំអា្គ្វើគៅរាៃក្ននុងកា�មាៃេៃុស្សមានាក់អាៃជាេួយអ្នកគទគនាះសូេពសនេ

ឆ្លាស់ោនា�វាងប�ុសពបី�នាក់គពលដ�លអ្នកអាៃ)។

3. �រូមបំស្ញក្ិច្ចការខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. �រូម�រស�រ្ �្ដនុតាងមួយណាណែលអាលរា៉ាបានសរៀបរាប់ណែលជាទពីបនាទាល់ណែល

សោរស្ញសដាយអតថែន័យជា្ ិស��ចំសោរះអ្នក្អំ្ ពីការរានព្រះនិងមរូលស�តុណែល

្�្តនុតាងសនារះគឺជាសាក្្សពីែ៏រឹងម្ ពីការរានពទង់។

ខ. �រូម�រស�រយ៉ាងសហាចណា�់្ �្ដនុតាងបពីសទៀតណែលអ្នក្បានស�ើញសៅក្្ននុងជពីវិត

អ្នក្ណែល«បង្ហាញថ្រានព្រះមួយអង្គណមន»(អាលរា៉ា30:44)ស�ើយ្ ន្យល់

សដាយ�សងខេប្ពីរសបៀបណែល្ �្ដនុតាងនពីមួយៗសនារះបាន្ ពងរឹងការសជឿសៅសលើព្រះរប�់

អ្នក្។

គោលលទ្ធិេួយដ�លមាៃក្ននុងខទាំងឡាយដ�លអ្នករាៃសកិសាគឺ៖តគប់ការណ៍

ទាំងអ្់រធវែើ្រតីបនាទាល់អំ្ តីត្រះថ្ជាត្រះបងកបរងកើ្រែ៏្ េិមា្ ួយអង្គ។សូេ

ពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លគកើតគ�ើង្ ំគពាះគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់អ្នកគពលដ�លអ្នក

គពជើសគ�ើសគ�ើេ្បី�កគេើលគ�ើយ្ ងចាំពបីទបីបនាទាល់ទាំងគៃះ។

សូេកត់្ ំណ្ំពបីអវបីដ�លពយាកា�ីអាលមា៉ារាៃគ្វើគពលគលាកពរាពស័យទាក់ទង

ៃឹងកូ�ី�ូ�៖គលាករាៃដកតពេូវកា�បគពងៀៃដកង្កាលាយ(សូេគេើលអាលមា៉ា

30:32–35)គលាករាៃគ្វើទបីបនាទាល់ពបីគស្ក្បីពិត(សូេគេើលអាលមា៉ា30:37–39)

គលាករាៃប្ទូ�បៃ្នុកនៃកា�បគ្ហាញភស្នុតាងគៅកូ�ី�ូ�វិញ(សូេគេើលអាលមា៉ា

30:40–42)គ�ើយគលាករាៃផ្ល់ភស្នុតាងទាំងឡាយថាមាៃពពះ(សូេគេើល

អាលមា៉ា30:44)។គតើអ្នកអា្គ�ៀៃអវបីខ្ះពបីគំ�ូ�បស់អាលមា៉ាអំពបី�គបៀបគោះពសាយ

ជាេួយពួកអ្នកដ�លគ្លាះទាស់ៃឹងគស្ក្បីពិត?

គពលខ្ះកា�កា�ពា�ដតេួយគត់ដ�លគយើងមាៃគ�ើេ្បីតទល់ៃឹង

ពួកអ្នកដ�លវាយពបហា�េកគលើគស្ក្បីជំគៃឿគយើងគឺដ្កចាយ

ទបីបនាទាល់�បស់គយើងអំពបីគស្ក្បីពិត។ពុំមាៃកា�ខាមាស់គអៀៃគទ

គៅក្ននុងកា�គ្វើដបបគៃះ—អាលមា៉ាជាពយាកា�ីនៃពពះរាៃ

គពបើពរាស់យុទ្ធសាពស្តគៃះជាេួយៃឹងកូ�ី�ូ�។�ូ្ដអលគ�ើ�

ដជ្�វបីអ័�.�ូ�ិៃនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃពៃ្យល់

ថា៖«កា�គ ល្ាះទាស់�បស់កូ�ី�ូ�សាដាប់គៅ�ូ្ជាគៅទាៃ់សេ័យណ្ស់

សពមាប់អ្នកអាៃគៅសេ័យទំគៃើបគៃះប៉ុដៃ្តអាលមា៉ារាៃគពបើពរាស់អាវុ្េួយដ�ល

ពុំគ្ះ�ួសសេ័យៃិងដ�លគៅទបីបំផុតពុំអា្ប�ិគស្រាៃគៅក្ននុងកា�គ្្ើយ

តប—គឺអំណ្្នៃទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃ»(Christ and the New Covenant
[1997]ទំព័�121)។

្វបីគបើមាៃភស្នុតាងឬទបីសមារល់ជាគព្ើៃដ�លអាលមា៉ារាៃដ្កចាយជាេួយ

កូ�ី�ូ�គ�ើេ្បីបគ្ហាញថាមាៃពពះក៏គោយក៏កូ�ី�ូ�រាៃសំុទបីសមារល់េួយគទៀត

គ�ើយពតូវកាលាយគៅជាគ(មាៃៃ័យថាោត់ពុំអា្ៃិយាយរាៃគទសូេគេើល

អាលមា៉ា30:45–50)។សេូអាៃអាលមា៉ា30:51–53�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�ល

កូ�ី�ូ�រាៃៃិយាយថាោត់រាៃបគពងៀៃអវបីដ�លោត់រាៃគ្វើ។

គពលក�ូី�ូ�ពុំអា្បគពងៀៃគោលលទ្ធិដក្ងកាលាយគទៀតរាៃគនាះោត់រាៃពពេ

ទទួលថាោត់រាៃបគពងៀៃគំៃិតខុស្្គង�បស់ោត់«គពពាះអបីពាក្យទាំងគនាះគ្វើ

ឲ្យស្កប់ស្កល់�ល់គំៃិតខាង�ូបកាយ»(អាលមា៉ា30:53)។កា�មាៃ«គំៃិតខាង

�ូបកាយ»គឺសំគៅគលើកា�គផ្ដាតគលើគស្ក្បីសបបាយខាងគលាកិយឬកា�គ្វើ

ឲ្យស្កប់ស្កល់�ល់ភាពគពតកពតអាលខាង�ូបកាយ។ពួកអ្នកដ�លរាៃគជឿគលើ

កា�បគពងៀៃ�បស់កូ�ី�ូ�រាៃគិតថាពួកគគអា្គផ្កផ្លួលគៅតាេកា�សបបាយ

ខាងសា្់្េៃិងសមាភា�នានាគ�ើយៃឹងពុំមាៃផលអាពកក់អវបីគនាះគទ។គំៃិត

ទាំងគៃះនាំគៅកាៃ់ជបីវិតេួយគពញគោយអំគពើរាប(សូេគេើលអាលមា៉ា30:18)។

អាលមា៉ា30:54–59ពរាប់ថាកូ�ី�ូ�ពតូវរាៃបគណដាញគ្ញរាៃគៅពបីផះ្េួយគៅ

ផ្ះេួយសំុអាហា�គ�ើយទបីបំផុតពតូវគគជាៃ់�ល់សាលាប់។សូេអាៃអាលមា៉ា30:60

គ�ើយ�កគេើលគស្ក្បីពិត�៏សំខាៃ់េួយអំពបីអវបីដ�លគកើតគ�ើងគៅទបីបំផុត�ល់

ពួកអ្នកដ�លគពជើសគ�ើសគ្វើតាេសាតាំង។សូេគូស្ ំណ្ំឃ្លាតគៅគៃះគៅក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖«អារកសេ្ ុំសែលគ្ំត្រែល់កូនរៅរប្់វ[្ួកអ្ករធវែើតា្វ]

រ្ររៅន្ងៃចុងរតកាយបង្អ្់»។(គៅក្ននុងខគៃះកូនធៅមាៃៃ័យថាពួកអ្នកគ្វើ

តាេ)។
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4. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើស�ចក្្ដពី្ ិតណែលអ្នក្បានគរូ�ចំណាំសៅក្្ននុងអាលរា៉ា30:60បានបង្ហាញសៅក្្ននុង

ជពីវិតរប�់ក្រូរី�រូរយ៉ាងណាណែរ?

ខ. �រូមសពបៀបសធៀបអាលរា៉ា30:60ជាមួយនរឹងអាលរា៉ា36:3។សតើ្ �្ដនុតាងអវពី

ណែលអ្នក្បានស�ើញសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្ឬសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្សផ្សងសទៀតណែលបង្ហាញថ្ព្រះ

នរឹងបន្តគាំពទែល់្ ួក្អ្នក្ណែល្ យាយមសធវើតាមបទបញ្ញត្តិរប�់ពទង់?

សូេ�ំឭកគ�ើងវិញៃូវគោលកា�ណ៍ៃិងគោលលទ្ធិពិតទាំងឡាយដ�លអ្នក

រាៃសកិសាគៅន្ងៃគៃះ។សេូគិតពបី�គបៀបទាំងឡាយដ�លអ្នកអា្គ្ៀសវាងពបី

កា�គរាកបគញ្ឆោតគោយកា�បគពងៀៃដកង្កាលាយ�ូ្ជាកា�បគពងៀៃទាំងឡាយ�បស់

កូ�ី�ូ�។

5. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា30ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

្គេ្ើយ�បស់សកេ្មភាពផ្គទូផ្គង៖(1)�,(2)ក,(3)ង,(4)គ,(5)ខ,(6)្។

បមបរៀេទី18៖ថ្ងៃទី3

អាលរា៉ា31
បសចក្្ីបផ្ើម

អាលមា៉ារាៃ�ឹងថាមាៃពួកអ្នកដ�លដបកគ្ញពបីពួកសាសៃ៍ៃបីន�វេួយពកុេ

ដ�លគៅថាពួកសាសៃ៍សូរាំរាៃវគងវងគ្ញពបីគស្ក្បីពិតនៃ�ំណឹងល្អ។គោយ

មាៃទុកខេពពួយគពលឮសា��ំណឹងពបីគស្ក្បីទុ្ ្ច�ិតទាំងគៃះគនាះអាលមា៉ារាៃយក

អ្នកគផ្សងគទៀតគៅជាេួយគលាកគ�ើេ្បីបគពងៀៃពពះបៃ្ទូលនៃពពះ�ល់ពួកសាសៃ៍

សូរាំ។ពួកគលាករាៃគ�ើញកា�ថាវាយបង្គំដ�លក្ត់ពបីសាសនាៃិងភាពគ្្មើងន្្ម

នៃពួកសាសៃ៍សូរាំ។អាលមា៉ារាៃអ្ិសាឋាៃគោយគសាមាះអស់ពបី្ ិត្តថាគលាក

ៃិងន�គូទាំងឡាយ�បស់គលាកៃឹងអា្ទទួលរាៃកា�លួងគលាេៃិងគជាគជ័យ

គៅក្ននុងកា�នាំពួកសាសៃ៍សូរាំពត�ប់េកកាៃ់ពពះអមាចាស់វិញ។

អាលរា៉ា31:1–7

អាលរា៉ានិងនដគរូទាុំងឡាយ�បស់មោកែ្សព្វែសាយពពរះបន្ទូលននពពរះដល់

ពួកស្សន៍សរូរាុំនដលក្ត់ស្សោ

សូេពសនេថាអ្នកមាៃេិត្តមានាក់ឬសមាជិកពកុេពគសួា�មានាក់ដ�លកំពុង

ចាប់គផ្ើេវគងវងគ្ញពបី�ំណឹងល្អឬដ�លេិៃកំពុងដត�ស់គៅតាេ�ំណឹងល្អឲ្យ

រាៃគពញគលញ�ូ្ដ�លោត់អា្គ្វើរាៃ។សូេគិតពបី្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណួ�

ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើអ្នកអា្ៃឹងគ្វើអវបីគ�ើេ្បីជួយ�ល់េៃុស្សគៃះឲ្យពត�ប់េកកាៃ់ពពះវិហា�វិញ

គ�ើយឲ្យមាៃបំណងពរាថានា�កសាបទប្្ញត្តិទាំងឡាយគនាះ?

• គតើអ្នកអា្ៃឹងដប�គៅ�កៃ�ណ្គ�ើេ្បីរាៃជំៃួយក្ននុងកា�គោះពសាយបញ្ហាៃិង

កា�យល់ខុស�បស់េៃុស្សគៃះ?

គេគ�ៀៃគៃះគលើកយកជាគោលសំខាៃ់ពបី�គបៀបដ�លអាលមា៉ាៃិងអ្នកគផ្សងគទៀត

រាៃពយាយាេជួយេៃុស្សេួយពកុេដ�លរាៃវគងវងគ្ញពបីគស្ក្បីពិតនៃ

�ំណឹងល្អ។សូេអាៃអាលមា៉ា31:1–2។គតើអាលមា៉ារាៃមាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាងណ្

គពលគលាករាៃឮពបីអវបីដ�លពួកសាសៃ៍សូរាំកំពុងគ្វើគនាះ? 



សូេអាៃអាលមា៉ា31:3–4គ�ើយ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ

ចាប់គផ្ើេភ័យខាលា្គោយសា�សកេ្មភាព�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំ។

គិតអំពបីអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃអំ�នុងគពលនៃកា�សិកសាពពះគេ្បី�េ�េៃ�បស់អ្នកគតើ

អ្នកគិតថាមាៃអវបីខ្ះដ�លៃឹងជួយគលើកទឹក្ិត្ត�ល់ពួកសាសៃ៍សូរាំឲ្យដពប្ិត្ត

គ�ើយពត�ប់េកឯគស្ក្បីពិតនៃ�ំណឹងល្អវិញ?សូេអាៃអាលមា៉ា31:5គ�ើយ

�កគេើលពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃ�ឹងថាជា�គបៀប�៏មាៃពបសិទ្ធភាពបំផុតក្ននុង

កា�ទាេទា�យកពួកសាសៃ៍សូរាំេកវិញ។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

មរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្ព្រះបន្ដូលននព្រះរានអំណាចសៅក្្ននុងការជួយ

ពបជាជនឲ្យផ្ល�់ប្ដដូរសពចើនជាងការសពបើក្រាលំងឬអវពីសផ្សងសទៀត។

សូេស្ជងឹគិតពបីគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃប៊យ�៏គ�.ផ្កកឺ

ពបធាៃនៃក�ូ៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់អំពបីអំណ្្នៃពពះបៃ្ទូលនៃពពះ៖

«គោលលទ្ធិពិតគបើរាៃយល់គនាះគឺនាំឲ្យផ្លាស់ប្ទូ�អាកប្កិ�ិយាៃិង

ឥ�ិយាបទ។

«កា�សិកសាពបីគោលលទ្ធិនៃ�ំណឹងល្អៃឹងអភិវ�្ឍឥ�ិយាប្

រាៃគលឿៃជាងកា�សិកសាពបីឥ�ិយាប្គ�ើេ្បីអភិវ�្ឍឥ�ិយាប្

គៅគទៀត។្ូ�េនេៃឹកគិតជាេុៃពបីឥ�ិយាបទដ�លេិៃ

សកិ្សេអា្�ឹកនាំគៅកាៃ់ឥ�ិយាបទដ�លេិៃសក្ិសេ។

គនាះគ�ើយជាេូលគ�តុដ�លគយើងសង្កត់្ងៃៃ់ជាខាលាំងអំពបី

កា�សិកសាគោលលទ្ធិទាំងឡាយនៃ�ំណឹងល្អ»(“Little 
Children”Ensignដខវិ្្ិកាឆ្នាំ1986ទំព�័17)។

ដផ្អកគលើអាលមា៉ា31:5ៃិងគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍�បស់ពបធាៃផ្កកឺសូេប្្ចប់

គោលកា�ណ៍តគៅគៃះ៖រ្លខ្ទុំ្ ិកសាត្រះបន្ទូលននត្រះវនចឹងែចឹកនាំខ្ទុំឲ្យ 

 ។

ក្ននុង្ ំគណ្េលទ្ធភាពគផ្សងៗគទៀតគនាះអ្នកអា្ប្្ចប់គោលកា�ណ៍ខាងគលើ

គោយ�គបៀបគៃះ៖គពលខ្នុំសិកសាពពះបៃ្ទូលនៃពពះវាៃឹង�ឹកនាំខ្នុំឲ្យគ្វើអវបីដ�ល

ពតឹេពតវូ។

2. �រូម�ញ្រឹងគិត្ ពីបទ្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្ណែលរានជាមួយនរឹងព្រះគម្ពីរ

និងការសាដាប់ព្រះបន្ដូលននព្រះ។�រូម�រស�រអំ្ពីពគាមួយស្លណែល

ព្រះបន្ដូលននព្រះបានែរឹក្នាំអ្នក្ពគួសារអ្នក្ឬមិត្ត្ក្្ដិអ្នក្ឲ្យសធវើអវពីណែលពតរឹមពតរូវ។

អាលរា៉ា31:8–23

ពួកស្សន៍សរូរាុំអធិស្ឋាននិងថាវាយបង្គុំតាេ�មបៀបខុស្្គង

អាលមា៉ាៃិងេៃុស្សពរាំពបី�នាក់គផ្សងគទៀតរាៃគៅផ្សពវផសាយពពះបៃ្ទូលនៃពពះ

�ល់ពួកសាសៃ៍សូរាំ។គពលពួកគលាកគៅ�ល់គនាះពួកគលាករាៃសគង្កត

គ�ើញថាពួកសាសៃ៍សូរាំថាវាយបង្គំពពះតាេ�គបៀបេួយ�៏គួ�ឲ្យភាញាក់គផ្អើល។

គតើមាៃអវបីខ្ះក្ននុងគំៃិតអ្នកគពលអ្នកគិតពបីពាក្យថាថាវាយបង្គំ?

កា�ថាវាយបង្គំសំគៅគលើ�គបៀបដ�លគយើងបគ្ហាញគស្ក្បីពសឡាញ់ោ�វភាព

ៃិងកា�ថាវាយភក្បីភាព�ល់ពពះ។ជាញឹកញាប់កា�ថាវាយបង្គំ�ួេមាៃសកេ្មភាព

ទាំងឡាយ�ូ្ជាអ្ិសាឋាៃតេអាហា�ៃិងកា�្ូល�ួេកា�ពបជុំ�បស់
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សាសនា្ពក។គទាះយា៉ាងណ្កា�ថាវាយបង្គំ�៏ពិតដតងដត�ួេប្្ចទូលជាេួយៃឹង

�ួង្ិត្ត។សូេអាៃអាលមា៉ា31:8–11គ�ើយ�កគេើលៃិងគូស្ ំណ្ំពាក្យៃិង

ឃ្លាទាំងឡាយដ�លពិពណ៌នាពបីកា�ថាវាយបង្គំ�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំ។

វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា��ឹងថា«កា�ពបពពឹត្តទាំងឡាយនៃសាសនា្ពក»

(អាលមា៉ា31:10)គឺទាក់ទងៃឹង«ពិ្បីប�ិសុទ្ធទាំងឡាយ»�ូ្ជាកា�បូជាដ�ល

តពេូវឲ្យមាៃគៅគពលគនាះជាដផ្នកនៃពកតិ្យវិៃ័យគលាកេ៉ូគសឬជាពិ្បីសាពកាេ៉ង

គៅជំនាៃ់គយើងគៃះ។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងអាលមា៉ា31:10ៃូវ

េូលគ�តុេួយក្ននុង្ ំគណ្េេូលគ�តុទាំងឡាយដ�លគយើងគួ�ថាវាយបង្គំៃិង

អ្ិសាឋាៃជាពបចាំន្ងៃ។

សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះគៅដគេពពះគេ្បី��បស់អ្នក

គៅដក្�អាលមា៉ា31:9–11៖ការតបចឹងសតបងតបចាំន្ងៃរប្់រយើងក្ទុងការអធិសាឋាន

និងរកសាប្របញ្ញ្រ្ិទាំងឡាយជួយ្ តងចឹងកមាលាំងរយើងក្ទុងការ្រ្រល់នចឹងការល ល្ួង។

ខណៈគពលដ�លដអលគ�ើ��ូលៃុជបី.គពខវិៃបគពេើជាសមាជិកេួយ�ូបនៃពួក

្ិតសិបនាក់គលាករាៃសង្កត់្ ងៃៃ់ពបីសា�ៈសំខាៃ់នៃកា�ថាវាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួៃជា

ពបចាំន្ងៃថាជាកា�កា�ពា�េួយតទល់ៃឹងកា�ល្លួងៃិងកា�ខុស្្គង៖«អ�ំនុង

ឆ្នាំកៃ្ងេកគៃះគពលខះ្ខ្នុំពតូវរាៃគស្នើគោយបងប្អទូៃពបុស(ពួកសាវក)ឲ្យ

ជួបៃឹងសមាជិកសាសនា្ពកដ�លដពប្ិត្តគ�ើយសមាភាសពួកគគសពមាប់

កា�សាដា�គ�ើងវិញៃូវព�ជ័យពពះវិហា�ប�ិសុទ្ធ�បស់ពួកគគ។កា�ណ៍គៃះដតងដត

ជាបទពគិសា្ៃ៍ខាងវិញ្ញាណេួយ�៏�ំជួល្ ិត្តក្ននុងកា�សាដា�គ�ើងវិញៃូវព�ជ័យ

ទាំងឡាយ�បស់េៃុស្ស�៏ពបនពទាំងគនាះដ�លរាៃដពប្ិត្ត។ខ្នុំរាៃស�ួពួកគគ

ខ្ះៗៃូវសំណួ�ថា‹គតើមាៃអវបីខ្ះរាៃគកើតគ�ើងក្ននុងជបីវិតអ្នកដ�លបណ្តាលឲ្យ

អ្នករាត់បង់សមាជិកភាព�បស់អ្នកក្ននុងសាសនា្ពកជាបគណ្តាះអាសៃ្នគនាះ?›

ជាេួយៃឹងទឹកដភ្នកគជាគជាំពួកគគរាៃគ្្ើយថា៖‹ខ្នុំពុំរាៃគោ�ពពបតិបត្តិៃូវ

គោលកា�ណ៍េូលោឋាៃ�បស់�ំណឹងល្អ៖អ្ិសាឋាៃគៅពពះវិហា�ជាគទៀងទាត់

បគពេើក្ននុងសាសនា្ពកៃិងសិកសា�ំណឹងល្អ។�ួ្គ�ើយខ្នុំក៏រាៃ្ុះ្ ូលគៅក្ននុង

កា�ល្លួងៃិងរាត់បង់កា��ឹកនាំពបីពពះវិញ្ញាណប�ិសុទ្ធ›»(“Temptation”
Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1996ទំព�័76)។

គតើគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍�បស់ដអលគ�ើ�គពខវិៃោំពទ�ល់គស្ក្បីពិតដ�លមាៃក្ននុង

អាលមា៉ា31:9–11យា៉ាងណ្ដ��?

សូេអាៃអាលមា៉ា31:12–23គ�ើយពសនេថាវាៃឹងគៅជាយា៉ាងណ្ដ�លឮពួក

សាសៃ៍សូរាំអ្ិសាឋាៃពបីកដៃ្ងឈ��បស់ពួកគគគនាះ។សេូគិតពបី្ គេ្ើយ្ ំគពាះ

សំណួ�ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើអ្នកមាៃកងវល់អវបីខ្ះគបើសិៃជាអ្នករាៃឮៃ�ណ្មានាក់អ្ិសាឋាៃតាេ�គបៀបគៃះ

គនាះ?

• គតើគោលលទ្ធិដកង្កាលាយអវបីខ្ះដ�លពួកសាសៃ៍សូរាំសូពតគៅក្ននុងកា�អ្ិសាឋាៃ

�បស់ពួកគគ?

• គតើអាកប្កិ�ិយា�បស់ពួកគគ្ ំគពាះអ្នក�នទគទៀតយា៉ាងណ្ដ��?(សូេកត់

្ំណំ្ថាគតើមាៃពាក្យធយើងៃិងធយើងខញែញំមាៃប៉ុនាមាៃ�ងគៅក្ននុងកា�អ្ិសាឋាៃ

�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំ)។

បនាទាប់ពបីេៃុស្សមានាក់ៗរាៃៃិយាយកា�អ្ិសាឋាៃ�ដ�លៗ�ូ្ោនាគនាះគ�ើយ

«ពួកគគក៏ពត�ប់គៅផ្ះគគវិញគោយេិៃៃិយាយអំពបីពពះ�បស់គគគទៀតគ�ើយ

��ូត�ល់ពួកគគរាៃជួបជុំោនាគទៀតគៅកដៃ្ងឈ��៏ប�ិសុទ្ធគនាះ»(អាលមា៉ា

31:23)។

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើអវពីខ្រះជាសពគារះថ្នាក្់ននការថ្វាយបង្គំអធិសាឋាននិងនិយយ្ ពីព្រះណតម្ដងក្្ននុងមួយ

�បាដា�៍?

ខ. សតើអវពីខ្រះជារសបៀបមួយចំនួនណែលសយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះស្ញមួយ�បាដា�៍?

អាកប្កិ�ិយា�បស់គយើងក៏សំខាៃ់ផងដ��គៅគពលគយើងថាវាយបង្គំ។សូេអាៃ

គស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះពបីដអលគ�ើ�ោល្ិៃគអក.អូកនៃកូ�ុ៉េនៃ

ពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់អំពបី�គបៀបដ�លអាកប្កិ�ិយា�បស់គយើងជះឥទ្ធិពល�ល់

កា�ថាវាយបង្គំ�បស់គយើង៖

«ជាញឹកញាប់កា�ថាវាយបង្គំ�ួេប្្ចទូលសកេ្មភាពទាំងឡាយប៉ុដៃ្តកា�ថាវាយបង្គំ�៏

ពិតដតងដត�ួេប្្ចទូលទាំងអាកប្កិ�ិយាជាក់លាក់នៃគៃិំតផងដ��។

«អាកប្កិ�ិយានៃកា�ថាវាយបង្គំ�ំឭកពបីអា�េ្មណ៍�៏ពជាលគពរៅ

បំផុតនៃភក្បីភាពកា�គោ�ពៃិងគស្ក្បីគសងៃើ្ស�គសើ�។

កា�ថាវាយបង្គំមាៃ�ួេផ្សំៃូវគស្ក្បីពសឡាញ់ៃិងោ�វភាព

គៅក្ននុងសភាវៈនៃកា�ថាវាយភក្បីភាពដ�លទាញយកវិញ្ញាណ

�បស់គយើងគៅកាៃ់ដតជិតពពះ»(Pure in Heart[1988]ទំព័�

125)។

4. �រូម�រស�រសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្

ថ្សតើអ្នក្សជឿថ្អ្នក្ក្ំ្ុងសធវើបានល្អប៉ណុាណសៅក្្ននុងការថ្វាយបង្គំរួមបញ្ចដូលទាំង

អាក្ប្ក្ិរិយរប�់អ្នក្សៅក្្ននុងណផ្នក្ទាំងឡាយែរូចតសៅសនរះ៖(ក្)ការអធិសាឋាន

ផ្ទាល់ខ្លួនពបចាំន្ងៃ(ខ)ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនពបចាំន្ងៃ(គ)ការសគារ្ពបតិបត្តិ

ែល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនិង(�)ការចរូលរួមការពបជុំសៅព្រះវិហារនិង

ការទទួលទានសាពកាម៉ង់ជាសរៀងរាល់�បាដា�៍។�រូមដាក្់សគាលសៅមួយសែើម្ពីសធវើឲ្យ

ការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួនពបចាំន្ងៃរប�់អ្នក្បានពបស�ើរស�ើង។អ្នក្ក្៏អាចនរឹងចង់ពបាប់

ឪ្ុក្/រាដាយអ្នក្ែរឹក្នាំឬមិត្ត្ក្្ដិរានាក្់អំ្ពីសគាលសៅរប�់អ្នក្សែើម្ពីគាត់អាចផ្ដល់

ការសលើក្ទរឹក្ចិត្តែល់អ្នក្រ�រូតែល់�បាតា�៍បនាទាប់ៗសទៀត។

អាលរា៉ា31:24–38

អាលរា៉ាអធិស្ឋានសុុំករាលាុំងនិងមជាគជ័យសពរាប់ពួកអ្កែ្សព្វែសាយ

ស្សោក្ញងកា�ោុំពួកស្សន៍សរូរាុំពត�ប់េកពពរះអរាចាស់វិញ

បនាទាប់ពបីរាៃគ�ើញកា�ថាវាយបង្គំដ�លក្ត់ពបីសាសនា�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំ

គនាះអាលមា៉ារាៃអ្ិសាឋាៃ�ល់ពពះអមាចាស់។សូេអាៃអាលមា៉ា31:30–35គ�ើយ
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�កគេើលពបី�គបៀបដ�លកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់អាលមា៉ាខុសោនាពបីកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់ពួក

សាសៃ៍សូរាំ។

5. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

អវពីណែលអ្នក្បានសរៀនសដាយសធវើការសពបៀបសធៀប្ ពីរសបៀបអធសិាឋានរប�់អាលរា៉ា

ជាមួយនរឹងការអធសិាឋានរប�់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំ។�រូមក្តព់តាផងណែរថ្សតើគំររូនន

ការអធសិាឋានែ៏�ុចរិតរប�់អាលរា៉ាអាចជរះឥទ្ិ្លែល់ការអធសិាឋានផ្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្

យ៉ាងណាណែរ។

សូេអាៃអាលមា៉ា31:36–38គ�ើយ�កគេើលព�ជ័យទាំងឡាយដ�លមាៃ�ល់

អាលមា៉ាៃិងន�គូទាំងឡាយ�បស់គលាកគពលពួកគលាករាៃទទួលព�ជ័យ

បពវជិតភាពៃិងរាៃផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អ។សូេកត់្ ំណ្ំឃ្លា«គលាករាៃ

ទះន�គៅគលើអ្នកទាំងឡាយដ�លគៅជាេួយៃឹងគលាក»(អាលមា៉ា31:36)គឺ

សំគៅគលើកា�ោក់ន�គលើកបាល។

បទពគិសា្ៃ៍�បស់អាលមា៉ាៃិងន�គូទាំងឡាយ�បស់គលាកបគពងៀៃ

គោលកា�ណ៍គៃះ៖របើរយើងអធិសាឋាននិងតបត្ចឹ្រ្រោយរ្ចក្តីជំរនឿរនារះរយើង

នចឹង្រ្ួរលជំនួយែ៏រ្រវភា្រៅក្ទុងការលំរាករប្់រយើង។

គពកាយពបីកា�អ្ិសាឋាៃ�បស់គលាកគ�ើយអាលមា៉ាៃិងន�គូទាំងឡាយ�បស់គលាក

រាៃបគ្ហាញគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់ពួកគលាកគោយគៅគ្វើកិ្ ្ចកា�ៃិងទុក្ិត្តថា

ពពះអមាចាស់ៃឹងផ្គត់ផ្គង់�ល់ពួកគលាកគពលពួកគលាកបគពេើពទង់ៃិងកូៃគៅ�បស់

ពទង់។សូេ�កគេើល�គបៀបទាំងឡាយដ�លអ្នកអា្គ្វើតាេគំ�ូ�បស់អាលមា៉ាក្ននុង

កា�អ្ិសាឋាៃគោយគស្ក្បីជគំៃឿ។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា31ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី18៖ថ្ងៃទី4

អាលរា៉ា32
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីរាៃគ�ើញទពេង់ក្ត់សាសនានៃកា�ថាវាយបង្គំ�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំ

គ�ើយគនាះអាលមា៉ាៃិងន�គូទាំងឡាយ�បស់គលាករាៃផ្សពវផសាយពពះបៃ្ទូល

នៃពពះ�ល់ពួកគគ។ពួកគលាករាៃចាប់គផ្ើេមាៃគជាគជ័យខ្ះៗក្ននុង្ ំគណ្េ

ពបជាជៃដ�លពកបីពកៃិងពតវូបគណដាញគ្ញពបីកដៃ្ងថាវាយបង្គំ�បស់ពួកសាសៃ៍

សូរាំ។គោយគពបើពរាស់ៃូវភាពពសគ�ៀងោនាៃឹងកា�ោំៃិងដ្ទាំពោប់ពូជេួយ

គនាះអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពួកគគពបីអវបីដ�លពួកគគពតូវដតគ្វើគ�ើេ្បីទទួលៃិងដ្ទាំ

គស្ក្បីជំគៃឿគៅក្ននុងពពះបៃ្ទូលនៃពពះ។អាលមា៉ារាៃអគ្ជើញពួកគគ(ៃិង

ពួកគយើង)ឲ្យពិគសា្គលើពពះបៃ្ទូលៃិងឲ្យដ្ទាំគស្ក្បីជំគៃឿៃិងទបីបនាទាល់�បស់

ពួកគគជាពបចាំន្ងៃ។

អាលរា៉ា32:1–16

អាលរា៉ាបមពងៀនពួកស្សន៍សរូរាុំនដលបានបោទាបខលែលួនមោយស្�ភាពពកីពក

�បស់ពួកមគ។

1. �រូមព�នមថ្រានមិត្តរានាក្់បាន�ួរអ្នក្ថ្សតើមនុ�្សរានាក់្អាចែរឹងថ្

សា�នាចពក្្ ិតសដាយរសបៀបណា។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រការស្្ើយតបរប�់អ្នក្អំ្ពីរសបៀបសែើម្ពីទទួលបាន

ទពីបនាទាល់មួយ។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រ�មបៀបមដើេ្ី��ួលនិងពពងឹង�ីបោទាល់េួយ

សៅបនាទាត់បនាទាប់សទៀតននស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុរប�់អ្នក្។ស្លអ្នក្�ិក្សាអាលរា៉ា32

�រូមសធវើបញ្ពីមួយសៅសពកាមចែំងសជើងសនរះ្ពីការយល់ែរឹងពជាលសពរៅណែលអ្នក្បាន

រក្ស�ើញ្ពីរសបៀបទទួលនិង្ពងរឹងទពីបនាទាល់។អ្នក្នរឹងបន្តបណនថែមចរូលក្្ននុងបញ្ពីសនរះ

ស្ញមួយសមសរៀនសនរះស�តុែរូសចានារះស�ើយវាជាការល្អក្្ននុងការទុក្ចសនាលរះបណនថែមរវាង

ក្ិច្ចការទពីមួយននស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរនិងក្ិច្ចការទពី2។

គៅក្ននុងគេគ�ៀៃេុៃ(អាលមា៉ា31)អ្នករាៃអាៃអំពបី�គបៀបដ�លអាលមា៉ាៃិងបងប្អទូៃ

ពបុស�បស់គលាករាៃសគង្កតពបីកា�ថាវាយបង្គំខុស ្្គង�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំដ�ល

ជាពួកសាសៃ៍ៃបីន�វេួយពកុេដ�លរាៃវគងវងគ្ញពបីគស្ក្បីពិត។គពកាយពបី

កា�អ្ិសាឋាៃគោយគស្ក្បីជគំៃឿ�បស់អាលមា៉ា�ួ្េកគលាកៃិងបងប្អទូៃពបុស

�បស់គលាករាៃចាប់គផ្ើេផ្សពវផសាយ�ំណឹងល្អក្ននុង្ ំគណ្េពបជាជៃគៃះ។

សូេអាៃអាលមា៉ា32:1–3គ�ើយ�កគេើលថាពកុេណ្េួយនៃពួកសាសៃ៍សូរាំ

ដ�លរាៃបគ្ហាញ្ ំណ្ប់អា�េ្មណ៍ក្ននុងសា��ំណឹង�បស់ពួកអ្នកផ្សពវផសាយ

សាសនា។

សូេអាៃអាលមា៉ា32:4–6គ�ើយ�កគេើលថាគតើឥទ្ធិពលនៃភាពពកបីពក�បស់ពួកគគ

គឺជាព�ជ័យេួយយា៉ាងណ្ដ��។

គោលកា�ណ៍េួយដ�លមាៃក្ននុងខទាំងគៃះគឺ៖ការបនាទាបខ្លួនររៀបចំរយើងឲ្យ

្រ្រួលត្រះបន្ទូលននត្រះ។សូេស�គស�បោទាបខលែតួនគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុ

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅខាងគពកាេ្ ំណងគជើង«�គបៀបគ�ើេ្បីទទួលៃិង

ពពងឹងទបីបនាទាល់េួយ»។

2. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

មរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្ការបនាទាបខ្លួនគឺជាការ�ំខាន់ចំសោរះការទទួលនិង

្ពងរឹងទពីបនាទាល់។
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សូេអាៃអាលមា៉ា32:13–16�កគេើល�គបៀបគផ្សងៗដ�លេៃុស្សអា្បនាទាបខ្លួៃ។

ដផ្អកគលើអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃបគពងៀៃគតើអ្នកៃឹងគពជើសគ�ើសបនាទាបខ្លួៃឬ

គពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីពតូវបងខេំឲ្យបនាទាបខ្លួៃ?គ�តុអវបី?

សូេពិចា�ណ្ថាអ្នកគិតថាមាៃ្ ិត្តរាបសាគោយខ្លួៃឯង«គោយគពពាះ

ពពះបៃ្ទូល»(អាលមា៉ា32:14)វាមាៃៃ័យយា៉ាងណ្។គតើវាអា្អៃុវត្តរាៃ

យា៉ាងណ្្ំគពាះអាកប្កិ�ិយា�បស់អ្នក្ ំគពាះសកេ្មភាពសាសនា្ពកថានាក់

សិកាខាសាលាឬរាពតបីជួបជុំពកុេពគួសា�?

សូេគពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីមាៃ្ ិត្តរាបសាគោយកា�គ្វើតាេកា�បំផុសទាំងឡាយដ�ល

អ្នករាៃទទួលទាក់ទងៃឹងកា�បនាទាបខ្លួៃផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់អ្នក។

អាលរា៉ា32:17–43

អាលរា៉ាបមពងៀនពួកស្សន៍សរូរាុំពី�មបៀបមដើេ្ីពពងកីមសចក្ីជុំមនឿ�បស់មគ

ខណៈដ�លកំពុងបគពងៀៃ�ល់ពួកសាសៃ៍សូរាំអាលមា៉ារាៃកំណត់ពបីគំៃិត

ខុស្្គងេួយដ�លេៃុស្សជាគព ើ្ៃមាៃអំពបីកា�ទទួលៃូវទបីបនាទាល់េួយ។សេូអាៃ

អាលមា៉ា32:17–18គ�ើយ�កគេើលគំៃិតខុស្្គងគៃះ។

សូេពិចា�ណ្េួយពសបក់ថាគតើកា��ំពឹង្ ង់រាៃទបីសមារល់េួយអា្ជាឧបសគ្គ

យា៉ាងណ្ក្ននុងកា�សាថាបនាគស្ក្បីជំគៃឿៃិងទបីបនាទាល់។(អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�

គ.និងស.63:9–11គៅដគេពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�អាលមា៉ា32:17–18គ�ើយ

អាៃវាគ�ើេ្បីទទួលរាៃកា�យល�់ឹងបដៃ្ថេ)។

សូេអាៃអាលមា៉ា32:21ជា្ ំគណះ្ ំណ្ៃខគេ្បី�េួយគ�ើយ�កគេើលៃិយេៃ័យ

�បស់អាលមា៉ាថាអវបីជាគស្ក្បីជំគៃឿៃិងអវបីដ�លេិៃដេៃ។(អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស

្ំណ្ំវាគៅក្ននុង�គបៀបេួយដ�លគ្យសមារល់គ�ើេ្បីអ្នកអា្គ្យ�កវាគ�ើញ

គៅគពលខាងេុខ)។

សូេអាៃអាលមា៉ា32:22។សូេស្ជឹងគិតពបីអវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីគ្វើឲ្យមាៃ

គស្ក្បីជំគៃឿៃិងទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃកាៃ់ដតពបគសើ�គ�ើង។

បដៃ្ថេឃ្លា្ងចាំពីធស្ក្ីធមតាតាករុណានន្ ពះៃិងធ្ជើសធរើសធ�ើម្ីធជឿគៅក្ននុង

ប្ជបី«�គបៀបគ�ើេ្បីទទួលៃិងពពងឹងទបីបនាទាល់េួយ»ក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុ

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃពួកសាសៃ៍សូរាំពបី�គបៀបដ�លពួកគគអា្ចាប់គផ្ើេគជឿ

គលើពពះបៃ្ទូលនៃពពះគោយកា�សាកល្ងគ្វើកា�ពិគសា្ៃ៍េួយ។សូេគិត

ពបីកា�ពិគសា្ៃ៍េួយ្ ំៃួៃដ�លអ្នករាៃគ្វើគៅក្ននុងថានាក់វិទយាសាពស្តឬថានាក់

គផ្សងគទៀតៃិងជំហាៃដ�លអ្នករាៃគ្វើ។សូេកត់្ ំណ្ំថាកា�ពិគសា្ៃ៍

ទាំងឡាយតពេូវឲ្យមាៃសកេ្មភាពពបីអ្នកពសាវពជាវ។�ូ្ោនាដ���ំគណើ�កា�នៃ

កា�ទទួលឬពពងឹងៃូវទបីបនាទាល់េួយតពេូវឲ្យមាៃសកេ្មភាពពបីអ្នកដ��។សូេអាៃ

អាលមា៉ា32:27គ�ើយ�កគេើលកា�ពិគសា្ៃ៍ដ�លអាលមា៉ារាៃអគ្ជើញពួកសាសៃ៍

សូរាំឲ្យសាកល្ង។

វាអា្ជាពបគយាជៃ៍ក្ននុងកា��ឹងថាពាក្យសមត្ថភាពទាំងឡាយមាៃៃ័យថា

អំណ្្ឬសេត្ថភាពទាំងឡាយដ�លគយើងពតវូរាៃពបទាៃព�ឲ្យមាៃគ�ើេ្បី�ឹង

ៃិងយល់ពបីពិភពដ�លគៅជុំវិញគយើង។សេត្ថភាពទាំងគនាះ�ួេមាៃៃូវញាណ

ទាំងឡាយ�បស់គយើង�ូ្ជាគសាតវិញ្ញាណ្កខេនុវិញ្ញាណៃិងកាយវិញ្ញាណ

កា�គិតសេគ�តុផលៃិងកា�្ងចាំ។

សូេបដៃ្ថេឃ្លាការពិធសា្ន៍�ល់(ឬធ្វើធៅតាម)្ពះបន្ទលូលគៅក្ននុងប្ជបី

«�គបៀបគ�ើេ្បីទទួលៃិងពពងឹងទបីបនាទាល់េួយ»ក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុ

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

គពលអ្នកអាៃអាលមា៉ា32:28អ្នកអា្ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់

អ្នកៃូវឃ្លាទាំងឡាយ�ូ្ជា«ចាប់គផ្ើេ�ីកគ�ើង»«ពពងបីកពពលឹង�បស់ខ្នុំ»«បំភ្ឺ

គយាបល់�បស់ខ្នុំ»ៃិង«មាៃ�សជាតិឆ្ងាញ់្ ំគពាះខ្នុំ»។ដអលគ�ើ�ពប៊ូសអ័�.

មា៉ាក់ខៃ់�បីនៃកូ�ុ៉េនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃបគពងៀៃពបី�គបៀបដ�លគស្ក្បីជំគៃឿ

�បស់គយើងលូតលាស់គ�ើង៖

«គយើងលូតលាស់គៅក្ននុងគស្ក្បីជំគៃឿគយើង្ ៃេួយជំហាៃ

េ្ងៗពបីកពេិតទាបគៅកពេិតដ�លកាៃ់ដតខ្ស់។គយើងបដៃ្ថេ

ពពះគុណគលើពពះគុណ��ូត�ល់ទបីបំផុតគយើងគៅ�ល់

សាថាៃភាពេួយដ�លគយើងរាៃគ្វើឲ្យគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់គយើង

រាៃឥតគខាចាះយា៉ាងគហា្ណ្ស់ក៏�ល់សាថាៃភាពសុ្�ិត

សបីល្េ៌ទូគៅដ�លេៃុស្សអា្មាៃគ�ើយគពលគនាះគយើង

ស្ថិតគៅកដៃង្ដ�លបៃ្តគៅកាៃ់ភាពអស់កល្ជាៃិ្្ចគៅក្ននុងកា�្គពេើៃ�៏

អស់កល្។...

«្ូ�ខិតខំគ្វើគគពមាងទាំងឡាយជាេុៃគ�ើយគពលអ្នករាៃ្ ៃេួយជំហាៃ

គៅក្ននុងកា�ទទួលរាៃៃូវគស្ក្បីជំគៃឿគនាះវាៃឹងផ្ល់�ល់អ្នកៃូវកា�អះអាងគៅក្ននុង

ពពលឹងអ្នកថាអ្នកអា្្ ៃគៅេុខគទៀតគ�ើយអា្គរាះជំហាៃគៅជំហាៃ

បនាទាប់គទៀតគ�ើយអំណ្្ឬឥទ្ធិពល�បស់អ្នកៃឹងគកើៃគ�ើងជាលំោប់»(Lord, 
Increase Our Faith,Brigham Young University Speeches of the Year 
[Oct. 31, 1967]ទំព័�9,11)។

3. បនាទាប់្ពីអានអាលរា៉ា32:28ស�ើយ�រូមបសំ្ញក្ិច្ចការ្ ពីរឬសពចើន

ជាងសនារះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើ�ក្ម្មភា្អវពីខ្រះណែលសយើងពតរូវណតសធវើឬមិនពតរូវសធវើស្លសយើងសធវើការ្ិសសាធន៍

ែល់ព្រះបន្ដូលសនរះ?(បញ្ពីននចសម្ើយណែលអាចរានមួយចំនួនរានរួមបញ្ចដូលសៅចុង

បញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះ)។

ខ. សតើអ្នក្គិតថ្«ទុក្ក្ណន្ងមួយ�ពរាប់ឲ្យ[ព្រះបន្ដូលននព្រះ]អាចែុរះសៅក្្ននុងចិត្ត

រប�់អ្នក្»រានន័យយ៉ាងណា?

គ. សតើស្លណាណែលអ្នក្បានរានអារម្មែ៍ថ្ព្រះបន្ដូលននព្រះ្ ពងពីក្ព្លរឹងអ្នក្និង

បំ្្ឺការយល់ែរឹងរប�់អ្នក្?�រូម្ ិ្ែ៌នាជាោក្្យ�ម្ដពីផ្ទាល់រប�់អ្នក្ថ្វារាន

អារម្មែ៍យ៉ាងណា។

សូេអាៃអាលមា៉ា32:29–34គ�ើយគូស្ ំណ្ំពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�ល

ពិពណ៌នាពបីអវបីដ�លបុគ្គលមានាក់ៗៃឹងគ�ៀៃអំពបីពពះបៃ្ទូលនៃពពះគពលគគគ្វើ

កា�ពគិសា្ៃ៍គនាះ។ពាក្យតែទាំមាៃៃ័យថា្ិ្្ចឹេដ្�កសាឬខវល់ខាវាយ។

សូេគិតេួយពសបក់ថាគតើ�ំគណើ�កា�នៃកា�ជួយឲ្យ�ុកខេជាតិេួយ�ុះលូតលាស់

ពសគ�ៀងោនាយា៉ាងណ្ដ��គៅៃឹងកា�ជួយឲ្យទបីបនាទាល់អ្នកលូតលាស់។សូេ

ពិចា�ណ្ផងដ��ពបីេូលគ�តុដ�លគស្ក្បីជំគៃឿៃិងទបីបនាទាល់�បស់េៃុស្សមានាក់

េិៃរាៃឥតគខាចាះបនាទាប់ពបីកា�គ្វើពិគសា្ៃ៍ជាេួយៃឹងពពះបៃ្ទូលនៃពពះគ�ើយ

គនាះ។គតើអ្នកគិតថាមាៃអវបីដ្េគទៀតដ�លពតវូគ្វើគ�ើេ្បីមាៃទបីបនាទាល់េួយ

�៏យូ�អដងវងអំពបី�ំណឹងល្អ?

សូេអាៃអាលមា៉ា32:35–40�កគេើលគោយយក្ ិត្តទុកោក់ពបីអវបីដ�លអាលមា៉ា

រាៃៃិយាយថាគយើងពតវូដតគ្វើគ�ើេ្បីគ្វើឲ្យកា�ពិគសា្ៃ៍គនាះរាៃគពញគលញ។

សូេស្ជឹងគិតពបីអវបីដ�លអ្នកពតវូដតគ្វើគ�ើេ្បីគ�ើេ�ុកខេជាតិឬទបីបនាទាល់�បស់អ្នករាៃ

លូតលាស់។គតើអវបីៃឹងគកើតគ�ើងគបើអ្នកេិៃរាៃគ្វើកា�ណ៍ទាំងគៃះ?

អាលរា៉ា32:28អាលរា៉ា32:30អាលរា៉ា32:30–34
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សូេបិទពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើយគេើលថាគតើអ្នកអា្គ្្ើយរាៃប៉ុនាមាៃសំណួ�

ខាងគពកាេគៃះ៖

• គតើគយើងពតូវដតគ្វើអវបីខ្ះគ�ើេ្បីឲ្យគស្ក្បីជគំៃឿគលើពពះបៃ្ទូលនៃពពះ�បស់គយើង

រាៃលូតលាស់គ�ើងគៅជាគ�ើេគឈើដ�លផ្ល់ផលដផ្?

• គតើអ្នកគិតថាដផ្តំណ្ងឲ្យអវបី?

• គតើអវបីគកើតគ�ើងគពលគយើងេិៃគអើគពើៃឹងគ�ើេគនាះឬេិៃរាៃដ្ទាំវា�ិត�ល់

គនាះ?

• គតើអ្នកគិតថាវាៃឹងគៅជាយា៉ាងណ្គពលដ�លគយើងេិៃគអើគពើឬេិៃរាៃដ្ទាំ

ទបីបនាទាល់ឲ្យ�ិត�ល់គនាះ?

គបើចារំា្់សូេគបើកពពះគេ្បី��បស់អ្នកគ�ើយ�ំឭកអាលមា៉ា32:35–40គ�ើេ្បីជួយ

អ្នកគ្្ើយសំណួ�ទាំងគៃះ។សូេបដៃ្ថេឃ្លាតែទាំធោយឧសសាហ៍ពយាោមគៅក្ននុង

ប្ជបី«�គបៀបគ�ើេ្បីទទួលៃិងពពងឹងទបីបនាទាល់េួយ»ក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុ

កា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក។

សូេសគងខេបក្ននុងេួយពបគយាគពបីអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃពបីអាលមា៉ា32អំពបីអវបីដ�លជា

តពេូវកា�គ�ើេ្បីទទួលឬពពងឹងទបីបនាទាល់េួយគ�ើយស�គស�គោលកា�ណ៍គៃះក្ននុង

ពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�អាលមា៉ា32:37–43។

អ្នកអា្ៃឹងស�គស�អវបីេួយ�ូ្ជា៖របើរយើងស្ទាំរ្ចក្តីជំរនឿរប្់រយើងរលើ

ត្រះបន្ទូលននត្រះ្រុកក្ទុងចិ្រ្រយើងរោយឧ្សាេ៍្ យាោ្រនារះរ្ចក្តីជំរនឿនិង

្រតីបនាទាល់រប្់រយើង្ តីត្រះរយ្៊ូវតគតី្្និងែំណចឹងល្អរប្់ត្រង់នចឹងរីកលូ្រលា្់

រ�ើង។

សូេអាៃអាលមា៉ា32:41–43�កគេើលពបី�គបៀបដ�លអាលមា៉ារាៃពិពណ៌នាពបី

ផលដផ្ដ�លមាៃ�ល់ពួកអ្នកដ�លដ្ទាំទបីបនាទាល់�បស់ពួកគគគោយឧសសា�៍

ពយាយាេ។អាលមា៉ា32:42គលើកគ�ើងពបីគស្ក្បីពយាយាេៃិងគស្ក្បីអត់្្មត់។គតើ

អ្នកគិតថាគ�តុអវបីវាតពេូវឲ្យមាៃគស្ក្បីពយាយាេៃិងគស្ក្បីអត់្ ្មត់គ�ើេ្បីោំគ�ើេ

�ុកខេជាតិ—ឬគ�ើេ្បីឲ្យទបីបនាទាល់�បស់អ្នក—រាៃលូតលាស់គ�ើង?

អាលរា៉ា32:37

អាលរា៉ា32:41–42

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរមួយឬទាំង្ពីរសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើលទ្ផលអវពីខ្រះណែលអ្នក្បានស�ើញសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្ស្លអ្នក្សធវើតាម

ការ្ិសសាធន៍ណែលអាលរា៉ាបាន្ ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុងអាលរា៉ា32?

ខ. សតើអ្នក្នរឹងអនុវត្តការ្ិសសាធន៍ណែលអាលរា៉ាបាន្ ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុងអាលរា៉ា32

សដាយរសបៀបណាសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្?

ចបំេះចំណាេខគម្ីរ—អាលរា៉ា32:21

5. �រូមអានអាលរា៉ា32:21ម្ដងសទៀត។�រូម្ យាយមទសនញ្ខសនរះ

ស�ើយបនាទាប់មក្�រូពតវាសដាយការចងចាំសៅកាន់មិត្តឬ�រាជិក្ពគសួារ

រានាក្់។�រូម�រស�រពបសយគ្ ពីរបពីសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្សដាយ្ ន្យល់្ ពីអវពីណែលខសនរះបសពងៀនអ្នក្អំ ព្ីស�ចក្្ដពីជសំនឿ។

្គេ្ើយដ�លអា្មាៃសពមាប់កិ្្ចកា�3ក៖(ក)ផ្ល់កដៃ្ងឲ្យពពះបៃ្ទូល(ឬ

ពោប់ពូជ)គ�ើេ្បី�ុះគៅក្ននុង្ ិត្តអ្នក(ខ)កុំគរាះគចាលពគប់ពូជគោយកា�ឥតជំគៃឿ

�បស់អ្នកៃិង(គ)ទទួលសារល់កា�លូតលាស់នៃពោប់ពូជ�បស់អ្នក។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា32ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី19៖ថ្ងៃទី1

អាលរា៉ា33–35
បសចក្្ីបផ្ើម

គោយគពបើពរាស់ៃូវកា�បគពងៀៃដ�លមាៃក្ននុងពពះគេ្បី�អាលមា៉ារាៃជួយ�ល់

ពួកសាសៃ៍សូរាំជាគព្ើៃឲ្យយល់ថាពួកគគអា្ថាវាយបង្គំពពះគោយេិៃ

គិតពបីសាថាៃភាព�បស់ពួកគគ។គលាករាៃគលើកទឹក្ិត្តពួកគគឲ្យសេ្ឹងគៅ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃិងគជឿគលើ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់។អាេូគលករាៃបញ្ជាក់ពបី

កា�បគពងៀៃ�បស់អាលមា៉ាៃិងរាៃពបកាសៃូវទបីបនាទាល់ផ្ទាល់ខ្លួៃ�បស់គលាក

អំពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្។អាេូគលករាៃសង្កត់្ ងៃៃ់ថាមាៃដតតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ

�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្ប៉ុគណ្ណាះដ�លេៃុស្សគលាកអា្រាៃសគ្គ្រះ។គលាក

រាៃសៃយាថាបុគ្គលទាំងឡាយអា្ទទួលព�ជ័យទាំងអស់នៃ�គ្វាយ្ួៃ

�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្គពលពួកគគអៃុវត្តគស្ក្បីជំគៃឿគៅកាៃ់កា�ដពប្ិត្ត។

ពួកសាសៃ៍សូរាំជាគព្ើៃរាៃសាដាប់តាេកា�ពពមាៃ�បស់អាលមា៉ារាៃដពប្ិត្ត

គ�ើយរាៃ្ ូល�ួេៃឹងពួកៃបីន�វ។
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អាលរា៉ា33:1–10

អាលរា៉ាបមពងៀនពួកស្សន៍សរូរាុំេួយពកុេថាពួកមគអាចថាវាយបង្គុំពពរះ

មៅមពរៅកននលែងថាវាយបង្គុំ�បស់ពួកមគ

សូេ�ំឭកគ�ើងវិញ�ូ្ដ�លមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា32អាលមា៉ារាៃបគពងៀៃ

ពួកសាសៃ៍សូរាំអំពបីគស្ក្បីពតូវកា�ក្ននុងកា�ោំពពះបៃ្ទូលនៃពពះគៅក្ននុង្ ិត្តពួកគគ

ៃិងក្ននុងកា�អៃុវត្តគស្ក្បីជគំៃឿគៅក្ននុងពពះបៃ្ទូលនៃពពះ។សូេអាៃអាលមា៉ា33:1

គ�ើយ�កគេើលសំណួ�ទាំងឡាយដ�លពួកសាសៃ៍សូរាំមាៃអំពបីអវបីដ�លអាលមា៉ា

រាៃបគពងៀៃពួកគគ។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

រសបៀបណែលអ្នក្នរឹងស្្ើយែល់�ំែួររប�់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំអំ្ ពីថ្សតើ្ ួក្សគ

គប្ពីចាប់សផ្ដើមអនុវត្តស�ចក្្ដពីជំសនឿរប�់្ ួក្សគសដាយរសបៀបណា។បនាទាប់មក្ស្លអ្នក្

�ិក្សាអាលរា៉ា33–34�រូមសពបៀបសធៀបការស្្ើយតបរប�់អ្នក្សៅនរឹងអវពីណែលអាលរា៉ា

និងអាមរូសលក្បានបសពងៀន្ ួក្សា�ន៍�រូរំា។

គពលអាលមា៉ារាៃចាប់គផ្ើេគ្្ើយ�ល់សំណ�ួ�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំគលាក

រាៃដកតពេូវៃូវគំៃិតខុស្្គងេួយស្បីអំពបីកា�ថាវាយបង្គំដ�លកំពុងរារាំងពួកគគ

ពបីកា�អៃុវត្តគស្ក្បីជគំៃឿពួកគគឲ្យរាៃគពញគលញ។សូេអាៃអាលមា៉ា33:2

គ�ើយ�កគេើលគៃំិតខុស្្គងគៃះ។សេូ�ំឭកគ�ើងវិញថាពួកសាសៃ៍សូរាំពុំរាៃ

អៃុញ្ញាតឲ្យពបជាជៃពកបីពក្ ូលក្ននុងកដៃ្ងថាវាយបង្គំ�បស់ពួកគគគ�ើេ្បីថាវាយបង្គំ

គនាះគទ(សូេគេើលអាលមា៉ា32:1–3)។គយាងគៅតាេអាលមា៉ា33:2គតើអាលមា៉ា

រាៃពរាប់�ល់ពបជាជៃថាពួកគគគប្បីគ្វើអវបីខ្ះគ�ើេ្បីដសវង�ក្ គេ្ើយដ�លៃឹង

ដកតពេូវ�ល់គំៃិតខុស្្គងគៃះ?

គ�ើេ្បីដកតពេូវ�ល់គំៃិតខុស្្គង�បស់ពួកសាសៃ៍សូរាំអំពបីកា�ថាវាយបង្គំពពះ

គនាះអាលមា៉ារាៃ�កពសង់បទគេ្បី�ដ�លរាៃស�គស�គោយពយាកា�ីមានាក់គ្មាះ

ស៊ីណូស។ស៊ីណូសរាៃបគពងៀៃពបជាជៃអ៊ីពសាដអលក្ននុងជំនាៃ់នៃពពះគេ្បី�

សញ្ញាចាស់ប៉ុដៃ្តកា�ពយាក�ណ៍�បស់គលាកពតូវរាៃកតព់តាដតគៅក្ននុងពពះគេ្បី�

េ�េៃប៉គុណ្ណាះ។សូេអាៃអាលមា៉ា33:3គ�ើយ�កគេើលពាក្យដ�លអាលមា៉ា

រាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីកា�ថាវាយបង្គំ។

សូេពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ស�គស�ៃូវគោលកា�ណ៍តគៅគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នក

គៅដក្�អាលមា៉ា33:3ឬគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់

អ្នក៖រយើងអាចថ្វាយបង្គំត្រះជានិច្ចតា្រយៈការអធិសាឋាន។

សូេអាៃអាលមា៉ា33:4–11គ�ើយសេូគូស្ ំណ្ំកាលៈគទសៈៃបីេួយៗដ�ល

ស៊ីណូសរាៃអ្ិសាឋាៃ។គតើពពះអមាចាស់រាៃគ្វើអវបីរាល់�ងដ�លសី៊ណូសរាៃ

អ្ិសាឋាៃ?គ�ើេ្បីជួយអ្នកពប�ូ្ខទាំងគៃះគៅៃឹងជបីវិតអ្នកសូេគូសបនាទាត់ផ្គទូផ្គង

កាលៈគទសៈទាំងឡាយដ�លសី៊ណូសរាៃអ្ិសាឋាៃគៅៃឹងកាលៈគទសៈ

ពសគ�ៀងោនាទាំងឡាយដ�លអា្មាៃក្ននុងជបីវិតអ្នកផ្ទាល់។(សូេគពជើសគ�ើស

សាថាៃភាពទាំងឡាយដ�លទាក់ទងោនាបំផុតគៅៃឹងជបីវិតអ្នក។ពុំមាៃ្ គេ្ើយខុស

ឬពតូវគៅក្ននុងលំហាត់គៃះគទ)។

កាលៈបទសៈររស់ស៊មីេូស កាលៈបទសៈររស់អ្ក្

សៅក្្ននុងទពីវាលរសហាសាថាន សៅក្ណន្ងសធវើការ

�្ដពីអំ្ពី្ ួក្រារ�ពតរូវរប�់សលាក្ សៅព្រះវិហារ

សៅទពីវាលរប�់សលាក្ ការអធិសាឋានជាពគួសារ

សៅក្្ននុងផ្រះរប�់សលាក្ ស្លអ្នក្្ ុំែរឹងថ្ពតរូវសធវើអវពីឬស្លអ្នក្

្័យខាលច

សៅក្្ននុងបន្ប់រប�់សលាក្ ស្លអ្នក្រានអារម្មែ៍ឯសកា

សៅក្្ននុងពក្មុជំនុំរប�់ព្រះអរាចា�់ ការអធិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួន

ស្លសលាក្ពតរូវបសែដាញសចញ

និងពតរូវសគ�្អប់

សៅក្្ននុងពគប់កាលៈសទ�ៈលំបាក្ទាំងឡាយ

រប�់អ្នក្

សៅក្្ននុងពគប់ស�ចក្្ដពីទកុ្ខេសវទនា

រប�់សលាក្

ស្លអ្នក្រានបញ្ហាជាមួយមិត្្ត ក្្ដិ

2. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើការអធិសាឋានសៅក្្ននុងកាលៈសទ�ៈទាំងអ�់សនរះអាច

ផ្ដល់្ រជ័យែល់ជពីវិតអ្នក្យ៉ាងណាណែរ?�រូម�រស�រសគាលសៅផ្ទាល់ខ្លួនមួយ្ពីរសបៀប

ណែលអ្នក្អាចអធសិាឋានកាន់ណតញរឹក្ញាប់។

សូេពិចា�ណ្ពបីកា�គូស្ ំណ្ំឃ្លាទាំងឡាយគៅក្ននុងអាលមា៉ា33:4–5,8–9ដ�ល

គលើកគ�ើងពបីគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្នៃពពះគ�ើយសូេស្ជឹងគិតថាគតើកា�អ្ិសាឋាៃ

កាៃ់ដតញឹកញាប់អា្ជួយអ្នកទទួលអា�េ្មណ៍ពបីគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្ៃិងគស្ក្បី

ពសឡាញ់នៃពពះតាេ�គបៀបណ្។សូេ�កគេើលពបីេូលគ�តុដ�លគស្ក្បីគេតាតា

ក�ុណ្គៃះអា្គកើតមាៃគពលអ្នកបៃ្តសិកសាអាលមា៉ា33។

អាលរា៉ា33:11–23

អាលរា៉ាបមពងៀនពួកស្សន៍សរូរាុំឲ្យមជឿមលើពពរះមយស៊រូវពគីស្ទ

េូលគ�តុេួយដ�លពួកសាសៃ៍សូរាំេួយ្ ំៃួៃមាៃបញ្ហាក្ននុងកា��ឹងពបី�គបៀប

ថាវាយបង្គំពពះគឺគោយសា�ពួកគគពុំរាៃ�ឹងថាគស្ក្បីជំគៃឿ�បស់ពួកគគគប្បីគជឿ

គៅគលើពពះគយសូ៊វពគបីស្។ពួកគគពុំរាៃយល់ឬគជឿគលើតួនាទបី�បស់ពទង់គៅក្ននុង

ដផៃកា�នៃគស្ក្បីសគ្គ្រះគទ(សូេគេើលអាលមា៉ា33:14)។សូេអាៃអាលមា៉ា

33:12–16ដ�លក្ននុងគនាះអាលមា៉ារាៃពិភាកសាពបីកា�បគពងៀៃ�បស់សី៊ណូសគ�ើយ

បនាទាប់េករាៃដណនាំពបីពាក្យសេ្បី�បស់ស៊ីណូសដ�លជាពយាកា�ីក្ននុងជំនាៃ់

ពពះគេ្បី�សញ្ញាចាស់មានាក់គទៀត។សូេ�កគេើលព�ជ័យទាំងឡាយដ�លអាលមា៉ា

រាៃកំណត់ឲ្យគ�ើញថាមាៃ�ល់គយើងគោយសា�ពពះគយសូ៊វពគបីស្។អ្នកអា្
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ៃឹង្ ង់គូស្ ំណ្ំឃ្លា«គោយសា�ពពះរាជបុពតា�បស់ពពះអង្គ»រាល់�ងដ�ល

គ�ើញវា។គ្ញពបីខទាំងគៃះគយើងគ�ៀៃគស្ក្បីពិតគៃះ៖រយើង្រ្រួលរ្ចក្តី

រ្តាតាករុណារប្់ត្រះវរបិតា្ួគ៌រួ្ទាំងការអ្រ់រទា្ែល់អំរ្ើរាបទាំងឡាយ

រប្់រយើងរោយសារែគ្វាយធួនរប្់ត្រះរយ្៊ូវតគតី្្។សូេស្ជងឹគិតពបី

គស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្ដ�លពពះវ�បិតាសួគ៌រាៃពបទាៃ�ល់អ្នក�ួេទាំងលទ្ធភាព

ក្ននុងកា�ដពប្ិត្តៃិងរាៃកា�អតគ់ទាសពបីអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់អ្នកគោយសា�

�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ។

គព្ពបីកា��ំឭក�ល់ពួកសាសៃ៍សូរាំអំពបីកា�បគពងៀៃ�បស់ស៊ីណូសៃិងសី៊ណុក

អាលមា៉ាក៏រាៃ�ំឭកពួកគគពបីពោ

េួយដ�លេ៉ូគសរាៃបគពងៀៃអំពបី

�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះ

ផងដ��។គពលេ៉ូគសៃិងកូៃគៅ

នៃសាសៃ៍អ៊ពីសាដអលគៅក្ននុង

ទបីវាល�គហាសាថាៃមាៃសតវពស់

ពិស្ ិកពបជាជៃ។ពពះអមាចាស់

រាៃពរាប់�ល់េូ៉គសឲ្យគ្វើសតវពស់

លង្ិៃេួយ�ួ្្ ងវាគៅគលើ

បគគ្រលេួយគ�ើយបញ្ជាឲ្យពួក

អ៊ីពសាដអលដ�លពតូវពស់្ ិកគនាះ

សេ្ឹងគេើល។ពស់លង្ិៃគៅគលើ

បគគ្រលគនាះគឺជា«គំ�ូ»េួយឬ

ជាៃិេិត្ត�ូបេួយពបីពពះគយសូ៊វពគបីស្គៅគលើគឈើឆ្កាង(សូេគេើលអាលមា៉ា33:19)។

សូេអាៃអាលមា៉ា33:19–20គ�ើយ�កគេើលពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង�ល់ពួក

សាសៃ៍អ៊ពីសាដអលដ�លរាៃគពជើសគ�ើសសេ្ឹងគេើលពស់លង្ិៃគនាះគពលដ�ល

ពួកគគពតវូពស់្ ិកៃិងអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង�ល់ពួកអ្នកដ�លគពជើសគ�ើសេិៃ

សេ្ឹងគេើល។

សូេពិចា�ណ្ពបី្ គេ្ើយ្ ំគពាះសំណ�ួតគៅគៃះ៖គតើ�ំគណើ�គ�ឿងនៃសាសៃ៍

អ៊ីពសាដអលៃិងពស់លង្ិៃបគពងៀៃគយើងអវបីខះ្ដ�លគយើងពតវូដតគ្វើគ�ើេ្បីទទួល

រាៃកា�ពយារាលខាងវិញ្ញាណ?គតើអ្នកអា្គ្វើអវបីខ្ះគ�ើេ្បីសេ្ឹងគៅពពះអង្គ

សគ្គ្រះគ�ើេ្បីពទង់អា្ជួយអ្នកខាងវិញ្ញាណ?

3. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើរានរសបៀបជាក្់លាក់្អវពីខ្រះណែលអ្នក្អាច�ម្រឹង

សៅកាន់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្រាលន់ ង្ៃ?

សូេអាៃអាលមា៉ា33:22–23គ�ើយគូស្ ំណ្ំអវបីដ�លគយើងពតវូគជឿអំពបី

ពពះគយសូ៊វពគបីស្គ�ើេ្បីអៃុវត្តគស្ក្បីជំគៃឿគលើពទង់។

អាលរា៉ា34:1–14

អាេរូមលកបមពងៀនពួកស្សន៍សរូរាុំអុំពីដគ្វាយធួនននពពរះមយស៊រូវពគសី្ទ

ទបីបនាទាល់�បស់អាេូគលកគៅកាៃ់ពួកសាសៃ៍សូរាំ�ូ្ដ�លមាៃកត់ពតាក្ននុង

អាលមា៉ា34រាៃផ្ល់ៃូវទបីបនាទាល់ទបីពបី�្ ំគពាះទបីបនាទាល់�បស់អាលមា៉ា្ ំគពាះ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្។សេូអាៃេួយដផ្នកនៃទបីបនាទាល់�បស់អាេូគលកដ�លមាៃ

ក្ននុងអាលមា៉ា34:8–9គ�ើយពិចា�ណ្ក្ននុងកា�គូស្ ំណ្ំៃូវអវបីដ�លអាេូគលករាៃ

បគពងៀៃអំពបីកា�ពតវូកា�ៃូវ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះគយសូ៊វពគបីស្។សូេស្ជឹងគិតពបី

សំណួ�គៃះ៖គតើជបីវិតខ្នុំៃឹងគៅជាយា៉ាងណ្គបើពពះគយសូ៊វពគបីស្ពុំរាៃយាងេក

គ�ើយបំគពញតួនាទបី�៏ពិគសស�បស់ពទង់គទគនាះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា34:10–14គ�ើយ�កគេើលឃ្លាទាំងឡាយដ�ល�ួេប្្ចទូល

ពាក្យ�៏និរន្តរ៍ៃិងអស់កល្ជានិ្្ច។សូេស�គស�គស្ក្បីពិតតគៅគៃះគៅក្ននុង

គសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់អ្នក៖ែគ្វាយធួនែ៏និរន្រ៍និង

អ្់កល្ជានិច្ចរប្់ត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្ផ្ល់នូវរ្ចក្តី្ រ្គ្ររះែល់្ នុ្ សេរលាក

ទាំងអ្់។

គ�ើេ្បីជួយគយើងឲ្យយល់ថាគតើ�គ្វាយ្ួៃគឺៃិ�ៃ្ត�៍ៃិងអស់កល្ជាៃិ្្ចមាៃៃ័យ

យា៉ាងណ្គនាះប៊ីស្សព�ីឆ្�សី៊.ដអជជលបីនៃគណៈប៊ីស្សពជាអ្ិបតបីរាៃបគពងៀៃ

ថា៖«ក្ននុងកា�ៃិយាយ�ល់�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះពគបីស្ខ្នុំ្ ូល្ិត្តៃិយេៃ័យក្ននុង

វ្នាៃុពកេៃូវពាក្យនិរន្តរ៍ៃិងអស់កល្ជានិ្្ចពបីគពពាះខ្នុំគជឿថាវាពៃ្យល់យា៉ាង

ពតឹេពតវូពបីអវបីដ�លពពះឲ្យៃ័យ។និរន្តរ៍៖‹ពុំមាៃពពំដ�ៃឬកា�កំណត់›។គ�ើយ

ៃិយេៃ័យ�បស់អស់កល្ជានិ្្ច៖‹ពុំមាៃកា�ចាប់គផ្ើេឬ្ុងប្្ចប់›(The 
American Heritage Dictionary of the English Language,4th ed.[2000],
“infinite,” “eternal,”ទំព័�898,611)»(“For Thy Good”Ensignដខ

ឧសភាឆ្នាំ2002ទំព័�66)។

4. �រូមស្្ើយ�ំែួរខាងសពកាមសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ក្. សតើែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្អាចជានិរន្ដរ៍និងអ�់ក្ល្ជានិច្ចតាមរសបៀប

ណាខ្រះ?

ខ. សតើការែរឹងថ្ែង្វាយធួនគឺជានិរន្តរ៍និងអ�់ក្ល្ជានិច្ចបសងកើនការែរឹងគុែរប�់

អ្នក្ចំសោរះព្រះអង្គ�សង្ង្ររះតាមរសបៀបណា?សតើវាបសងកើននរូវស�ចក្្ដពីជំសនឿរប�់អ្នក្សលើ

ពទង់តាមរសបៀបណាណែរ?



188

អាលរា៉ា34:15–41

អាេរូមលកបមពងៀនពី�មបៀបមដើេ្ី��ួលព�ជ័យទាុំងឡាយននដគ្វាយធួន

សូេអាៃអាលមា៉ា34:15–17គ�ើេ្បីគ�ើញពបីអវបីដ�លអាេូគលករាៃបគពងៀៃ�ល់ពួក

សាសៃ៍សូរាំថាពួកគគពតូវគ្វើគ�ើេ្បីទទួលព�ជ័យទាំងឡាយដ�លពពះអង្គសគ្គ្រះ

មាៃពពះរាជបំណងពបទាៃ�ល់គយើងតាេ�យៈ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពទង់។សូេ

ស�គស�គស្ក្បីពិតតគៅគៃះគៅក្ននុងគសៀវគៅកំណត់គ�តុកា�សិកសាពពះគេ្បី��បស់

អ្នក៖រែើ្្តី្រ្ួរលរាននូវ្ រជ័យរ្ញរលញននែគ្វាយធួនរយើងត្រូវស្រអនុវ្រ្

រ្ចក្តីជរំនឿរៅរកការសតបចិ្រ្។

សូេអាៃគស្ក្បីដ្្ងកា�ណ៍ខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃគ�ៀគ ើ្�គអសវ.អុជ�ូ�វនៃ

គណៈពបធាៃទបីេួយ៖

«គយើងពតូវកា�គស្ក្បីជំគៃឿ�៏�ឹងមាំេួយគ�ើេ្បីអា្ដពប្ិត្ត។

...គបើគយើងគជឿថាពពះពទង់ពជាបពគប់កា�ណ៍ទាំងអស់គពញ

គោយក្បីពសឡាញ់ៃិងគពញគោយគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្គនាះ

គយើងៃឹងអា្ោក់កា�ទុក្ិត្ត�បស់គយើងគលើពទង់គោយពុំ

គ្កគ�គ�ើេ្បីរាៃគស្ក្បីសគ្គ្រះ�បស់គយើង។គស្ក្បីជំគៃឿ

គលើពពះគយសូ៊វពគបីស្ៃឹងផ្លាស់ប្ទូ�កា�គិតកា�គជឿៃិង

កា�ពបពពឹត្ត�បស់គយើងដ�លេិៃពសបៃឹងពពះបំណង�បស់ពពះ។

«កា�ដពប្ិត្ត�៏ពិតនាំគយើងពត�ប់គៅគ្វើអវបីដ�លពតឹេពតូវវិញ។...កា�ដពប្ិត្ត

មាៃៃ័យថាកា�ផ្លាស់ប្ទូ�គំៃិតៃិង�ួង្ិត្ត—គយើងឈប់គ្វើអវបីៗដ�លខុសគ�ើយ

គយើងចាប់គផ្ើេគ្វើអវបីៗដ�លពតឹេពតូវវិញ។វានាំេក�ល់គយើងៃូវអាកប្ក�ិិយា្ ្មបី

េួយ្ ំគពាះពពះ្ំគពាះេៃុស្សមានាក់ៃិង្ំគពាះជបីវិតជាទូគៅ»(“Point of Safe 
Return”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័�100)។

5. �រូមស្្ើយ�ំែួរតសៅសនរះសៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើសយើងអនុវត្តស�ចក្្ដពីជំសនឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្តាម

រសបៀបណាស្លសយើងណពបចិត្ត?

សូេអាៃអាលមា៉ា34:17–27គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លអាេូគលករាៃបគពងៀៃអំពបី

គពលណ្ដ�លគយើងគប្បីអ្ិសាឋាៃៃិងអំពបីអវបីដ�លគយើងគួ�អ្ិសាឋាៃ។គតើអ្នក

គិតថា�ំបនូាមាៃគៃះរាៃជួយ�ល់ពួកសាសៃ៍សូរាំដ�លរាៃគិតថាពួកគគអា្

ថាវាយបង្គំដតេ្ងក្ននុងេួយសរាដា�៍គនាះគោយ�គបៀបណ្ដ��?សូេគពជើសគ�ើសខ

េួយដ�លអ្នកគិតថាអា្ជួយអ្នករាៃជាពិគសស។សូេគិតអំពបី�គបៀបដ�លអ្នក

អា្គ្វើតាេ�ំបូនាមាៃអំពបីកា�អ្ិសាឋាៃគៅក្ននុងខគៃះអំ�នុងគពលសរាដា�៍ខាងេុខ

គៃះ។

អាេូគលករាៃបគពងៀៃថាគយើងគប្បីមាៃ្ ៃ្ៈក្ននុងកា�ទទួលយកៃូវព�ជ័យ

ទាំងឡាយនៃ�គ្វាយ្ួៃ�បស់ពពះអង្គសគ្គ្រះគោយកា�ដពប្ិត្តពបីអគំពើរាប

ទាំងឡាយ�បស់គយើងឥ�ទូវគៃះជាជាង�ង់ចាំដពប្ិត្តគៅគពលគពកាយ។សូេអាៃ

អាលមា៉ា34:30–35គ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លកំណត់

ពបីេូលគ�តុដ�លគយើងពុំគ�ួពៃយាគពលក្ននុងកា�ដពប្ិត្ត�បស់គយើង។គៅក្ននុងខ31

សូេ�កគេើលព�ជ័យដ�លអាេូគលករាៃៃិយាយថាៃឹងមាៃ�ល់ពួកអ្នកដ�ល

គពជើសគ�ើសគ�ើេ្បីដពប្ិត្តឥ�ទូវគៃះ។សូេ�ំឭកខ32គោយយក្ ិត្តទុកោក់គ�ើយ

បនាទាប់េកពិចា�ណ្ថា៖គតើខគៃះអា្ជះឥទ្ធិពល�ល�់គបៀបដ�លខ្នុំ�ស់គៅ

រាល់ន្ងៃគោយ�គបៀបណ្?

សូេ�ំឭកអាលមា៉ា34:33គ�ើយពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លពបធាៃយូ៉ដសប�នុវបីល�បីង

ស៊្មី្រាៃមាៃពបសាសៃ៍ថា៖«�ូ្ដ�លវាអា្ពតូវៃឹងគោលកា�ណ៍�ំណឹងល្អ

ដ��កា�ពៃយាគពលគឺជាគចា�លួ្ នៃជបីវិតអស់កល្ជាៃិ្្ចដ�លជាជបីវិត�ស់គៅក្ននុង

វត្តមាៃ�បស់ពពះវ�បិតាៃិងពពះរាជបុពតា។មាៃេៃុស្សជាគព ើ្ៃក្ននុង្ ំគណ្េ

ពួកគយើងសូេ្បីដតសមាជិកនៃសាសនា្ពកផងដ��ដ�លមាៃអា�េ្មណ៍ថាពុំ

ចាំរា្់ពបញាប់ពបញាល់គទគៅក្ននុងកា�ពបតិបត្តិតាេគោលកា�ណ៍�ំណឹងល្អៃិង

ក្ននុងកា��កសាបទប្្ញត្តិទាំងឡាយគនាះ»(គៅក្ននុងConference Reportដខ

គេសាឆ្នាំ1969ទំព័�121)។

អាលរា៉ា35

ពួកស្សន៍សរូរាុំនដលនពបចិត្បានស្នាកម់ៅក្ញងចុំមណាេពួកសុច�ិត

ពួកសាសៃ៍សូរាំជាគព្ើៃរាៃសាដាប់តាេកា�ពពមាៃ�បស់អាេូគលកក្ននុងកា�េិៃ

ពៃយាគពលគ្វើកា�ដពប្ិត្ត�បស់ពួកគគគ�ើយពួកគគរាៃដពប្ិត្តៃិងរាៃផ្លាស់ប្ទូ�

ជបីវិតគគ។ពួកអ្នកពគប់ពគងសាសៃ៍សូរាំរាៃបគណដាញពួកគគគ្ញពបីដ�ៃ�បី�បស់

គគគ�ើយពបជាជៃទាំងគៃះរាៃេកឯដ�ៃ�បីគយើសុៃជាកដៃ្ងដ�លពួកគគពតូវរាៃ

សាវាគេៃ៍គោយពបជាជៃអាំេ៉ូៃ—ដ�លពតវូរាៃគៅថាអាៃ់នត-ៃបីន�វ-លបីន�

គនាះ(សូេគេើលអាលមា៉ា35:6–7)។ពួកសាសៃ៍សូរាំដ�លទុ្្ច�ិតៃិងពួក

សាសៃ៍គលេិៃរាៃខឹងដ�លពបជាជៃអាំេូៃរាៃទទួលពួកសាសៃ៍សូរាំដ�ល

ដពប្ិត្តគ�ើយពួកគគរាៃចាប់គផ្ើេគ�ៀប្ំគ្វើស្គ្រេទាស់ៃឹងពួកសាសៃ៍ៃបីន�វ

(សូេគេើលអាលមា៉ា35:8–11)។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា33–35ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសច្ទ)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

បមបរៀេទី19៖ថ្ងៃទី2

អាលរា៉ា36
បសចក្្ីបផ្ើម

បនាទាប់ពបីអាលមា៉ារាៃពត�ប់ពបីគបសកកេ្មគៅកាៃ់ពួកសាសៃ៍សូរាំ�បស់គលាក

វិញគលាករាៃពបេូលកូៃពបុសទាំងបបី�បស់គលាកគ�ើយរាៃផ្ល់�ំបូនាមាៃ�ល់

ពួកគគមានាក់ៗគោយដ�កពបីោនា(សូេគេើលអាលមា៉ា35:16)។�ំបូនាមាៃ�បស់គលាក

គៅកាៃ់គ�គលេិៃមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា36–37�ំបូនាមាៃ�បស់គលាក

គៅកាៃ់សិ៊ប�នុៃមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា38�ំបូនាមាៃ�បស់គលាកគៅកាៃ់

កូ�ីអាៃតុៃមាៃកត់ពតាគៅក្ននុងអាលមា៉ា39–42។អាលមា៉ារាៃគ្វើទបីបនាទាល់�ល់

គ�គលេិៃថាពពះៃឹងគោះដលងពួកអ្នកដ�លោក់គស្ក្បីទុក្ិត្តគលើពទង់។គ�ើេ្បី

បគ្ហាញពបីគស្ក្បីពិតគៃះអាលមា៉ារាៃពិពណ៌នាពបី�គបៀបដ�លគលាកពតវូរាៃ

គោះដលងពបីកា�ឈឺចាប់នៃអំគពើរាប�បស់គលាកជាគព្ើៃឆ្នាំេុៃ។បនាទាប់ពបី

កា�អំពាវនា�ល់ពពះនាេពពះគយស៊ូវពគបីស្គលាករាៃគកើតពបីពពះគ�ើយរាៃគពញ

គោយគស្ក្បីអំណ�។បនាទាប់េកគលាករាៃគ្វើកិ្ ្ចកា�គ�ើេ្បីនាំអ្នក�នទគទៀត

េកកាៃ់ពពះគយសូ៊វពគបីស្។
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អាលរា៉ា36:1–5

អាលរា៉ាបមពងៀនម�មលេិនជាករូនពបុសមោកអុំពីអុំណាចននពពរះក្ញង

កា�គ្ុំព�មយើងក្ញងកា�លុំបាក�បស់មយើង។

សូេស្ជឹងគិតថាគតើទបីបនាទាល់ឬកា�បគពងៀៃជាក់លាក់េួយ�បស់សមាជិក

ពគួសា�េិត្តភក្ិឬអ្នក�ឹកនាំសាសនា្ពកមានាក់រាៃផ្ល់ព�ជ័យ�ល់ជបីវិតអ្នកតាេ

�គបៀបណ្ខះ្។

សូេអាៃអាលមា៉ា36:1–5គ�ើយពសនេថាខ្លួៃអ្នកស្ថិតគៅក្ននុងសាថាៃភាព�បស់

គ�គលេិៃគពលដ�លគលាករាៃសាដាប់�ល់ទបីបនាទាល់�បស់ឪពុកគលាក។គតើមាៃ

អវបីខះ្ដ�លអាលមា៉ា្ ង់ឲ្យគ�គលេិៃ្ ងចាំ?(សូេគេើលខ2)។គតើមាៃអវបីខ្ះ

ដ�លអាលមា៉ា្ ង់ឲ្យគ�គលេិៃគ�ៀៃពបីគលាក?(សូេគេើលខ3)។

សូេស�គស�គោលកា�ណ៍តគៅគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�អាលមា៉ា

36:3៖រ្លរយើងោក់ការ្រុកចិ្រ្រប្់រយើងរលើត្រះរនារះត្រង់គ្ំត្ររយើងរៅក្ទុង

តគប់ការលំរាកនិងរ្ចក្តីរវ្រនារប្់រយើង។សូេគិតពបីគពលេួយដ�លអ្នក

មាៃកា�លំរាកេួយក្ននុងជបីវិតអ្នក។គៅក្ននុង្ គនាលាះដ�លរាៃផ្ល់ឲ្យគៃះសូេ

ស�គស��គបៀបពបី�បបីយា៉ាងដ�លពពះរាៃជួយៃិងោំពទអ្នកក្ននុងពោគនាះ។ 

 



អាលរា៉ា36:6–22

អាលរា៉ាពិពណ៌ោពីកា�បរះមបា��បស់មោកម�ើយពន្យល់ពី�មបៀបនដល

មោកបាន��ួលកា�អតម់ទាស

អាលមា៉ាពិពណ៌នា�ល់គ�គលេិៃកូៃពបសុគលាកពបី�គបៀបដ�លពពះរាៃ

គោះដលងគលាកគ្ញពបីភាពឈឺចាប់នៃអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់គលាក។

សូេអាៃអាលមា៉ា36:6–10គ�ើយ�ំឭកពបីអវបីដ�លរាៃគកើតគ�ើង្ ំគពាះអាលមា៉ាក្ននុង

យុវវ័យ�បស់គលាកគពលគលាករាៃគៅជាេួយៃឹងពួកបុពតានៃេ៉ូសាយពយាយាេ

បំផ្លាញសាសនា្ពក។

គៅក្ននុងពពះគេ្បី�េ�េៃមាៃ�ំគណើ�គ�ឿង្ំៃួៃបបីអំពបីគទវតាគល្េកជួបអាលមា៉ា

ៃិងពួកបុពតានៃេ៉ូសាយ។អាលមា៉ា36�ួេមាៃ�ំគណើ�គ�ឿងពិសាដា�បំផុតពបីអវបី

ដ�លអាលមា៉ារាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍អំ�នុងគពលបបីន្ងៃៃិងបបីយប់ដ�លគលាក
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ពុំអា្កគពេើកឬៃិយាយរាៃ។(គ�ើេ្បីអាៃ�ំគណើ�គ�ឿងគផ្សងគទៀតសូេគេើល

េ៉ូសាយ27ៃិងអាលមា៉ា38)។សេូអាៃអាលមា៉ា36:11–16គ�ើយគូស្ ំណ្ំ

ពាក្យឬឃ្លាទាំងឡាយដ�លអាលមា៉ារាៃគពបើគ�ើេ្បីពិពណ៌នាពបីគស្ក្បីភ័យខាលា្ឬ

កា�ឈឺចាប់ដ�លគលាករាៃមាៃបទពិគសា្ៃ៍បនាទាប់ពបីគទវតារាៃគល្េកជួប។

ពបធាៃប៊យ�៏គ�.ផ្កកឺនៃកូ�៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃជួយគយើងឲ្យយល់

ពបីអត្ថៃ័យនៃពាក្យ្តូវញំាញីៃិង្តូវធកើតទុក្ខ៖

«្តវូញំាញីមាៃៃ័យថា‹ទា�ុណកេ្ម›។គៅជំនាៃ់បុរាណ

ឧបក�ណ៍គ្វើទា�ុណកេ្មគឺជាគពោងេួយដ�លគគ្ ងកគជើងៃិង

កន��បស់ជៃ�ងគពោះគៅៃឹងពបោប់�នវេួយដ�លគពល�នវគៅ

គ្វើឲ្យគគៀបយា៉ាងឈឺចាប់ដ�លេិៃអា្ពទាំរាៃ។

«�នាស់គឺជាគពោងេួយដ�លមាៃ្ ពេុងជាគព្ើៃ។គពលអូស

កាត់�បីវារាស់�បីគ�ើង។ជាញឹកញាប់ពពះគេ្បី�ៃិយាយពបីពពលឹងៃិងគៃំិតដ�ល

‹ពតវូគកើតទុកខេ›គោយកំ�ុស»(“The Touch of the Master’s Hand”
Ensignឧសភា2001ទំព�័23)។

1. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពី

គំនិតរប�់អ្នក្្ពីមរូលស�តុណែលអាលរា៉ាបានសពបើោក្្យធងៃន់ៗសែើម ព្ី្ ិ្ែ៌នា

្ពីអារម្មែ៍រប�់សលាក្។�រូម�រស�រផងណែរថ្សតើោក្្យទាំងសនរះ្ ិ្ែ៌នា្ ពីក្ំ�ុ�

និងការឈឺចាប់រប�់មន�ុ្សរានាក្់ណែលបានសធវើអំស ើ្បាបស�ើយ្ ុំបានណពបចិត្តយ៉ាងណា

ណែរ។

អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�គស្ក្បីពិតតគៅគៃះគៅក្ននុងពពះគេ្បី��បស់អ្នកគៅដក្�

អាលមា៉ា36:11–16៖អំរ្ើរាបអាចនាំរៅកាន់ការឈឺចាប់និងការរសាកសាដាយ។

សូេអាៃអាលមា៉ា36:17–18គ�ើយ�កគេើលអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃ្ ងចាំពបីឪពុក

�បស់គលាកពយាក�។សេូកត់្ ំណ្ំពបីអវបីដ�លអាលមា៉ារាៃគ្វើគពលគលាករាៃ

្ងចាំពបីអវបីដ�លឪពុកគលាករាៃបគពងៀៃគលាក។

ដអលគ�ើ�ដជ្�វបីអ�័.�ូ�ិៃនៃកូ�៉ុេនៃពួកសាវក�ប់ពបី�នាក់រាៃផ្ល់ៃូវ

កា�យល់�ឹង�៏ពជាលគពរៅ�ូ្តគៅគៃះពបីបទពគិសា្ៃ៍�បស់អាលមា៉ា៖«អាលមា៉ា

រាៃ�ំជួល្ ិត្តគោយកា�បគពងៀៃ�បស់ឪពុកគលាកប៉ុដៃ្តវាសំខាៃ់ខាលាំងណ្ស់ថា

កា�ពយាក�ណ៍ដ�លគលាករាៃ្ ងចាំគនាះគឺជាកា�ពយាក�ណ៍េួយអំពបី‹កា�យាង

េកនៃពពះគយសូ៊វពគបីស្ជាពពះរាជបុពតានៃពពះគ�ើេ្បីេកគ្វើឲ្យ្ ួៃៃឹងអំគពើរាប

ទាំងឡាយនៃេៃុស្សគលាក›។(អាលមា៉ា36:17)។គនាះគឺជាពពះនាេគ�ើយ

គនាះគឺជាសា��ំណឹងដ�លេៃុស្សពគប់�ូបពតូវដតរាៃឮ។អាលមា៉ារាៃឮវាគ�ើយ

គលាករាៃដពសកគ្ញេកពបីកា�្ប់រា�េ្ភនៃសាថាៃៃ�កដ�លកំពុងគ្ះសគនាធា

សគៅធាៃិងេៃសិកា�េួយដ�លៃឹងេិៃជាសះគស្ើយ។‹ឱពពះគយសូ៊វគអើយ

ពពះអង្គជាពពះរាជបពុតានៃពពះសូេពពះអង្គមាៃគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្េកគលើ

ទូលបង្គំផង›។(អាលមា៉ា36:18)។...េិៃថាកា�អ្ិសាឋាៃគផ្សងគទៀតណ្ក៏

គោយដ�លគយើងអ្ិសាឋាៃេិៃថាគស្ក្បីពតូវកា�គផ្សងណ្គទៀតដ�លគយើង

ពតវូកា�ទាំងអស់គឺដផ្អកគលើកា�អងវ�កគនាះ៖‹ឱពពះគយសូ៊វគអើយពពះអង្គជា

ពពះរាជបុពតានៃពពះសូេពពះអង្គមាៃគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្េកគលើទូលបង្គំផង›។

ពទង់រាៃគ�ៀប្ំគ�ើេ្បីពបទាៃគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្គនាះ។ពទង់រាៃពបទាៃជបីវិតពទង់

ផ្ទាល់គ�ើេ្បីផ្ល់គស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្គនាះ»(However Long and Hard the 
Road[1985]ទំព�័85)។

2. �រូមគិតពត�ប់្ យសពកាយ្ពីស្លមួយណែលអ្នក្បានអធសិាឋានសែើម្ពី

ទទួលបាន្ រជ័យននែង្វាយធួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្រួមទាំង្ រជ័យនន

ការអតស់ទា�ចំសោរះអំស ើ្បាប។សៅក្្ននុងស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

អ្នក្�រូម�រស�រ្ ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្វា�ំខាន់សែើម ព្ី�ំុែល់ព្រះអរាចា�់នរូវ្ រជ័យ

ននែង្វាយធួនសៅក្្ននុងជពីវិតអ្នក្។

3. �រូមអានអាលរា៉ា36:19–22ស�ើយគរូ�ចំណំាោក្្យនិងឃ្ល

ទាំងឡាយណែល្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណែលអាលរា៉ាបានផ្ល�់ប្ដដូរបនាទាប់្ ពីសលាក្

បានអធិសាឋាន�ំុស�ចក្្ដពីសមតាតាក្រុណាស�ើយ។�រូម�រស�រោក្្យនិងឃ្លទាំងសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ស�ើយ្ ន្យល់្ ពីអវពីណែលោក្្យ

និងឃ្លទាំងសនរះបសពងៀនអ្នក្អំ្ ពីអំណាចននែង្វាយធួនរប�់ព្រះអង្គ�សង្ង្ររះ។

គ្ញពបីបទគេ្បី�ទាំងគៃះគយើងគ�ៀៃពបីគោលកា�ណ៍គៃះ៖របើរយើងអនុវ្រ្រ្ចក្តី

ជំរនឿចំរោរះែគ្វាយធួនននត្រះរយ្ូ៊វតគតី្្រនារះត្រង់នចឹងរោរះសលងរយើងរចញ្តី

រ្ចក្តីឈឺចាប់ននអំរ ើ្រាបរប្់រយើងរេើយបំរ្ញែល់រយើងនូវរ្ចក្តីអំណរ។

សូេពិចា�ណ្ពបីអវបីដ�លអ្នកអា្គ្វើគ�ើេ្បីអៃុវត្តគស្ក្បីជំគៃឿដ្េគទៀតគលើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្គ�ើេ្បីអ្នកអា្រាៃកា�គោះដលងពបីអា�េ្មណ៍នៃកា�ឈឺចាប់ឬ

វិប្�ិសា�ី្ ំគពាះអំគពើរាប�បស់អ្នក�ូ្ជាអាលមា៉ាដ��គនាះ។

សូេអាៃសាថាៃភាព�ូ្តគៅគៃះគ�ើយពិចា�ណ្ថាគតើអ្នកអា្ៃឹងគ្្ើយគោយ

�គបៀបណ្៖គបើមាៃេិត្តមានាក់ដ�លកំពុងអាៃពពះគេ្បី�េ�េៃេកសំុជំៃួយអ្នក

គ�ើេ្បីយល់ពាក្យសេ្បី�បស់អាលមា៉ាគៅក្ននុងអាលមា៉ា36:19។េិត្ត�បស់អ្នកសួ�ថា

«គបើខ្នុំអា្្ ងចាំអំគពើរាប�បស់ខ្នុំគ�ើយគៅដតមាៃអា�េ្មណ៍គសាកសាដាយ្ ំគពាះ

វាគតើវាមាៃៃ័យថាខ្នុំពុំពតវូរាៃអត់គទាសគទដេៃគទ?»

សូេអាៃកា�ពៃ្យល់ខាងគពកាេគៃះពបីពបធាៃគ�ៀគ្ើ�គអសវ.អុជ�ូ�វនៃគណៈ

ពបធាៃទបីេួយគ�ើយគូសបនាទាត់ពបីគពកាេឃ្លាណ្ក៏គោយដ�លអ្នកគជឿថាៃឹងជួយ

�ល់េិត្តអ្នក៖

«សាតាំងៃឹងពយាយាេគ្វើឲ្យគយើងគជឿថាអំគពើរាប�បស់គយើងេិៃពតវូរាៃ

អត់គទាសគទគោយសា�ធយើងអា្ចាំវា។សាតាំងជាគេកុ�កវាពយាយាេ

គ្វើឲ្យទស្សៃៈ�បស់គយើងពសអាប់គ�ើយ�ឹកនាំគយើងគ្ញពបីផ្ទូវនៃកា�ដពប្ិត្ត

ៃិងកា�អត់គទាស។ពពះពុំរាៃសៃយាថាធយើងៃឹងេិៃ្ ងចាំអំគពើរាប�បស់
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5. �រូម�រស�រសគាលការែ៍ណែលបានបសំ្ញស្ញសលញរប�់អ្នក្សៅក្្ននុង

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្ស�ើយ្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុ

ណែលអ្នក្សជឿថ្សគាលការែ៍សនរះ្ ិត។អ្នក្អាចនរឹងចង់បញ្ចដូលនរូវបទ្ិសសាធន៍

ទាំងឡាយណែលអ្នក្រាន្ពីការរានអារម្មែ៍ននស�ចក្្ដពីអំែរណែលបានមក្្ ពី

ការណចក្ចាយែំែរឹងល្អជាមួយអ្នក្ែនទសទៀតជាណផ្នក្ននការ្ន្យល់រប�់អ្នក្។

សូេគិតពបីៃ�ណ្មានាក់ដ�លអ្នកសារល់—េិត្តភក្ិសមាជិកពគួសា�ឬសមាជិកវួ�

ឬសមាជិកសាខាមានាក់—ដ�លអា្ទទួលផលពបីទបីបនាទាល់�បស់អ្នកអំពបីពពះអង្គ

សគ្គ្រះៃិង�ំណឹងល្អដ�លរាៃសាដា�គ�ើងវិញ�បស់ពទង់។សូេស្ជឹងគិត

ពបី�គបៀបដ�លអ្នកអា្ដ្កចាយជាេួយបុគ្គលគៃះពបីទបីបនាទាល់�បស់អ្នកថាគតើ

ពពះគយសូ៊វពគបីស្អា្គោះដលងគយើងពបីគស្ក្បីឈឺចាប់ៃិងបំគពញ�ល់គយើង

ៃូវគស្ក្បីអំណ�គោយ�គបៀបណ្។អ្នកអា្ៃឹង្ ង់ពិចា�ណ្ក្ននុងកា�ស�គស�

សំបុពតឬអ៊ីដេ៉លេួយគៅកាៃ់បុគ្គលគៃះឬអ្នកអា្ៃឹង្ ង់ស�គស�លិខិតតូ្ៗ

េួយ្ ំៃួៃគ�ើេ្បីគ�ៀប្ំគពលគវលាជាក់លាក់េួយដ�លអ្នកៃឹងៃិយាយជាេួយ

បុគ្គលគៃះ។

6. �រូម�រស�រអវពីណែលសៅខាងសពកាមសនរះ្ពីខាងសពកាមក្ិច្ចការន្ងៃសនរះ

សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖

ខ្ញុំបានសកិសាអាលរា៉ា36ម�ើយបានបញ្ចប់មេម�ៀនមនរះមៅ(កាលបរិសចទ្)។

សុំណួ�គុំនិតនិងកា�យល់ដឹងបននថែេនដលខ្ញុំចង់នចកចាយជាេួយពគរូ�បស់ខ្ញុំ៖

គយើងគទៀតគនាះគទ។កា�្ងចាំៃឹងជួយគយើងឲ្យគ្ៀសវាងពបីកា�គ្វើក�ំុស

�ដ�លៗេ្ងគទៀត។ប៉ុដៃ្តគបើគយើងគៅដតពិតៃិងគសាមាះពតង់គនាះកា�្ងចាំពបី

អំគពើរាប�បស់គយើងៃឹងពតូវបៃ្ៃ់គពលដ�លគពលគវលាគ្ះដតគៅេុខ។គៃះ

គឺជាដផ្នក�៏ចាំរា្់នៃ�ំគណើ�កា�នៃកា�ពយារាលៃិង�ំគណើ�កា�ដ�លគ្វើឲ្យ

រាៃប�ិសុទ្ធ។អាលមា៉ារាៃដ្្ងទបីបនាទាល់ថាបនាទាប់ពបីគលាករាៃអំពាវនាវ�ល់

ពពះគយសូ៊វគ�ើេ្បីរាៃគស្ក្បីគេតាតាក�ុណ្គ�ើយគនាះគលាកគៅដតអា្្ ងចាំ

ពបីអំគពើរាបទាំងឡាយ�បស់គលាកប៉ុដៃ្តកា�្ងចាំពបីអំគពើរាប�បស់គលាកពុំរាៃ

គ្វើឲ្យគលាកមាៃទុកខេពពួយៃិងពុរំាៃគ្វើទា�ុណកេ្ម�ល់គលាកគទៀតគនាះគទ

ពពះគលាករាៃ�ឹងថាគលាកពតូវរាៃអត់គទាសឲ្យគ�ើយ(សូេគេើលអាលមា៉ា

36:17–19)។

«វាគឺជាកា�ទទួលខុសពតវូ�បស់គយើងក្ននុងកា�គ្ៀសវាងពបីអវបីក៏គោយដ�លៃឹងនាំ

គយើងពត�ប់គៅកាៃ់កា�្ងចាំអំគពើរាបចាស់ៗ�បស់គយើង។គពលគយើងបៃ្តមាៃ

‹្ិត្តសគពងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប›(ៃបីន�វទបី312:19)គនាះគយើងអា្ទុក្ិត្ត

ថាពពះៃឹង‹េិៃចាំពបី[អំគពើរាប�បស់គយើង]គទៀតគទ›[គ.ៃិងស.58:42]»

(“Point of Safe Return”Ensignឬលីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័�

101)។

វាក៏សំខាៃ់ផងដ��ក្ននុងកា�កត់្ ំណ្ំថាអាលមា៉ាពុំរាៃៃិយាយថាគលាកពុំ

្ងចាំអគំពើរាប�បស់គលាកគនាះគទប៉ុដៃ្តថាគលាកពុំរាៃ្ ងចាំៃូវកា�ឈឺចាប់នៃ

អំគពើរាប�បស់គលាកគទៀតគ�ើយគលាកពុំ«ពតូវគកើតទុកខេ»គោយកា�្ងចាំ�បស់

គលាកគទៀតគ�ើយ(អាលមា៉ា36:19)។កា�ដពប្ិត្ត�៏ពិតៃឹងគ្វើឲ្យកា�ឈឺចាប់ៃិង

កំ�ុសនៃអគំពើរាបពតវូ�សាត់រាត់គៅ(សូេគេើលគអណុស1:6–8)។

4. សៅក្្ននុងស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

ចសម្ើយមួយសៅកាន់មិត្ត្ក្្ដិណែលបានសលើក្ស�ើងខាងសលើស�ើយសពបើពបា�់នរូវ

ការយលែ់រឹងណែលអ្នក្បានទទួល្ ពីការ្ន្យល់រប�់ពបធានអុជែរូ�វ។�រូមបញ្ចដូលក្្ននុង

ចសម្ើយរប�់អ្នក្្ពីមរូលស�តុណែលអ្នក្គិតថ្វាជា្ រជ័យមួយណែលសយើងសៅណតចងចំា្ ពី

អំស ើ្បាបរប�់សយើង�រូម្ពីណតសយើងអាចនរឹង្ ុំពតរូវ«សក្ើតទុក្ខេសដាយការនរឹក្ស�ើញអសំ្ើ

បាប[រប�់សយើង]សទៀត»(អាលរា៉ា36:19)បនាទាប់្ពីការណពបចិត្តរប�់សយើងស�ើយក៏្

សដាយ។

អាលរា៉ា36:23–30

អាលរា៉ាពន្យល់ពីេរូលម�តុនដលមោកមធ្វើកា�ឥតឈប់ក្ញងកា�ោុំអ្ក

ដន�ម�ៀតេកកាន់កា�នពបចិត្។

គតើអ្នកមាៃអា�េ្មណ៍យា៉ាងណ្គពលអ្នកដ្កចាយេ្ទូប�៏ឆ្ងាញ់ជាេួយេិត្តមានាក់?

គពលអ្នកទទួលរាៃៃូវ�ំណឹង�៏�ំគភើបេួយគតើអ្នក្ ង់គ្វើអវបីេុៃគគបង្អស់?គតើអ្នក

គិតថាគ�តុអវបីេៃុស្សភាគគព ើ្ៃមាៃគស្ក្បីពរាថានាគស្ើ�ដតឥតឈប់ឈ�ក្ននុង

កា�ដ្កចាយជាេួយៃ�ណ្មានាក់គផ្សងគទៀតៃូវអវបីដ�លពួកគគរាៃឮ�ូគ ្្នះ?

សូេអាៃអាលមា៉ា36:23–24គ�ើយ�កគេើលថាគតើអា�េ្មណ៍ទាំងឡាយដ�លរាៃ

ពិពណ៌នាគៅក្ននុងសំណ�ួទាំងគៃះទាក់ទងគៅៃឹងបទពិគសា្ៃ៍�បស់អាលមា៉ា

បនាទាប់ពបីកា�ដពប្ិត្តគជឿ�បស់គលាកយា៉ាងណ្ដ��។គតើអាលមា៉ា្ ង់ឲ្យេៃុស្ស

គផ្សងគទៀតទទួលបទពគិសា្ៃ៍អវបីខះ្?

សូេអាៃអាលមា៉ា36:25–26គ�ើយ�កគេើលថាគតើកា�ពបឹងដពបង�បស់អាលមា៉ាក្ននុង

កា�បគពងៀៃ�ំណឹងល្អរាៃជះឥទ្ធិពល�ល់គលាកៃិងអ្នកគផ្សងគទៀតយា៉ាងណ្។

សូេបគំពញគោលកា�ណ៍តគៅគៃះគោយដផ្អកគលើអវបីដ�លអ្នករាៃគ�ៀៃគ្ញពបីខ

ទាំងគៃះអំពបីកា�ដ្កចាយ�ំណឹងល្អ៖រ្លរយើងសចកចាយែំណចឹងល្អជា្ួយអ្ក

ែន្ររ្រៀ្ររនារះរយើង្រ្រួល 

 ។
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អាលម៉ា 37
មេចក្ីម្ដើេ

ដូចដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា37អាលមា៉ាបន្ដការផ្ដល់ដំបូន្មានដល់

នេនលមិនជាកូនត្បរុសនោកនេើយនោកបានផ្ដល់ការទទួលខរុសត្តូវចំនោះបញ្ជី

ពិសិដ្ឋទាំងឡាយដល់គាត់។នោកបានរំឭកនេនលមិនថាត្ពះគម្ជីរទាំងឡាយ

គឺជាមន្យោបាយក្នុងការន្ំពួកសាសន៍នលមិនរាប់ោន់ន្ក់មកកាន់ត្ពះអមាចាស់

រួចមកនេើយនេើយនោកបានពយោករណ៍ថាត្ពះអមាចាស់មាននគាលបំណងដ៏

អសាចារ្យនផសេងនទៀតសត្មាប់បញ្ជីទាំងននះនៅក្នុងនពលអន្គត។អាលមា៉ាបាន

ដណន្ំកូនត្បរុសនោកពជីអ្ជីដដលគាត់គប ជ្ីបនត្ងៀនដល់ត្បជាជននេើយនោក

បានបនត្ងៀននេនលមិនពជីសារៈសំខាន់ននការសម្លឹងនៅកាន់ត្ពះបន្ទូលនន

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នដើម ជ្ីបានការដលឹកន្ំនោយបាននត្បៀបន្ៀបត្ពះបន្ទូលននត្ពះអង្គ

សន្គ្រះនៅនលឹងលជីអាេូណា។

អាលម៉ា 37

អាលម៉ាផ្ទុកផ្ដាក់ជាមួយនឹងហេហលមិននូវបញ្ជីទាំងឡាយរួចទូន្មានគាត់

ឲ្យរកសាបទបញ្ញត្ិទាំងឡាយហេើយរំឭកគាត់ពជីរហបៀបដែលលជីអាេូណាហ្វើ

កិច្ចការហៅតាមហេចក្ជីជហំនឿ។

សូមពិចារណាពជីរូបភាពខាងនត្កាមននះ៖

សូមគិតពជីការណ៍តូចរាចនិងគ្យៗចំនួនពជីរឬបជីដដលបានន្្ើឲ្យពិភពនោក

មានភាពរំនជើបរំជួលដូចជាអំពូលនភ្ើងជានដើម។សូមគិតពជីការណ៍តូចរាចមួយ

ចំនួនដដលបានន្្ើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដទូរយ៉ាង្ ំសត្មាប់ការណ៍ល្អនៅក្នុងជជីវិតអ្ក។

សូមសរនសរនូវការណ៍តូចរាចទាំងននះចំនួនពជីរនៅដផក្ខាងន្្ងននរូបភាព

ខាងនលើ។នៅដផ្កខាងសាដាំសូមសរនសរោក្យពជីរបជីមាត់ដដលពិពណន៌្អំពជី

ឥទ្ិពលដ៏្ ំដដលការណ៍តូចរាចទាំងននះបានមានមកនលើជជីវិតអ្ក។

ដូចដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា37អាលមា៉ាកំពរុងនរៀបចំនេនលមិនកូនត្បរុស

នោកឲ្យកាលាយជាអ្ករកសាបញ្ជីពិសិដ្ឋបន្ទាប់ពជីនោក។អាលមា៉ាបានបនត្ងៀន

នេនលមិននូវនគាលការណ៍មួយស្ដជីអំពជីតួន្ទជីននការណ៍ដ៏តូចរាចនិងគ្យ

នៅក្នុងដផនការរបស់ត្ពះអមាចាស់។សូមអានអាលមា៉ា37:6–7នេើយបន្ទាប់មក

សូមបំនពញនគាលការណ៍តនៅននះ៖ដ�ើម្បីដ វ្ើឲ្យដោលបំណង�៏អស់កល្របស់

ទ្រង់ដកើតដ�ើងបានទ្រះអម្ចាស់ដ្វើកិច្ចការដោយ 

 .

សូមអានអាលមា៉ា37:1–7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលអាលមា៉ាបានពិពណន៌្ថាជា

កិច្ចការតូចរាចនិងគ្យ។សូមពិនិត្យនមើលអាលមា៉ា37:8–10ផងដដររកនមើល

រនបៀបទាំងឡាយដដលផ្ទាំងលង្ិន(ដដលមាននៅក្នុងត្ពះគម្ជីរ)ន្ំនៅកាន់

ការណ៍ដ៏្ ំអសាចារ្យទាំងឡាយសត្មាប់ត្បជាជននៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមន។នពលអ្ក

អានសូមគូសចំណាំនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនូវពរជ័យទាំងននះដដលអ្កក៏បាន

ទទួលរាមរយៈការសិកសាត្ពះគម្ជីរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កផងដដរនន្ះ។

កិច្ចការ តូចតាច  

និង ងាយ

នា ំទៅកាន់ ការណ ៍ 

ដ ៏ធ ំអស្ចារ្យ ។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើមន  រទបៀបចំនួន្ពីរ ឬ បពី   ណា  ខលះ ដដល ព្ះគម្ពីរ បាន 

បណាដាល ឲ្យ មន ការណ ៍ដ៏ ធំ អស្ចារ្យ ទកើតទ�ើង ក្នុង ជពីវិត អ្ក ?

អាលមា៉ា37:13–16មានកត់ត្រានូវដំបូន្មានដដលអាលមា៉ាបានផ្ដល់ដល់នេនលមិន

នពលដដលនោកបានផ្ដល់ការទទួលខរុសត្តវូចំនោះបញ្ជីទាំងឡាយដល់កូនត្បរុស

នោក។សូមសិកសាខទាំងននះនេើយរកនមើលនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដល

អាលមា៉ាបានបនត្ងៀន។នគាលការណ៍មួយក្នុងចនំណាមនគាលការណ៍ទាំងននះ

គឺ៖ដបើដយើងដោរ្ទបតិបត្ិតាមបញ្ញត្ិរបស់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះដយើងនឹងបាន

ចដទមើនដ�ើង។សូមពិចារណាថានតើនគាលការណ៍ននះទាក់ទងនៅនលឹងរូបភាពនៅ

ខាងនដើមនននមនរៀនននះយ៉ាងណា។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា37:35–47អាលមា៉ាបានដណនំ្នេនលមិនឲ្យ

បនត្ងៀនត្បជាជនឲ្យយកឈ្ះនលើភាពទន់នខសាយនិងការល ល្ួងរាមរយៈនសចក្ដជី

ជំននឿនលើត្ពះអមាចាស់នយស៊ូវត្គជីស្។ខាងនត្កាមននះគឺជានត្គាងនមនរៀនពជីរដដល

ត្គបដណដាប់នលើការបនត្ងៀនទាំងននះ។សូមសិកសានមនរៀននជីមួយៗនិងបទគម្ជីរ

ដដលមានក្នុងនន្ះ។បន្ទាប់មកសូមនរៀបចំបនត្ងៀននមនរៀនមួយក្នុងចំនណាម

នមនរៀនទាំងពជីរននះនៅកាន់សមាជិកត្គួសារមានាក់ត្ករុមត្គសួារទាំងមូល(ត្បដេល

ជាដផក្មួយនននមនរៀនរាត្តជីជួបជរុំត្ករុមត្គួសារ)ឬនៅកាន់មិត្តមានាក់។អ្កអាចនលឹង

ចង់ន្្ើការដកសត្មួលខ្ះៗចនំោះនមនរៀននន្ះអាត្ស័យនៅនលើនរណានិងកដន្ង

ណាដដលអ្កនលឹងបនត្ងៀន។សូមណាត់នពលមួយនេើយបនត្ងៀននមនរៀនននះ

នៅន្ងៃដដលបានណាត់នន្ះ។ត្បសិននបើអ្កត្តវូបាននៅឲ្យបនត្ងៀនសូមយក

នត្គាងនមនរៀនរបស់អ្កនៅថានាក់សិកសានៅផះ្បន្ទាប់នទៀតនេើយនរៀបចំជានត្សច

នដើម្ជីបនត្ងៀននមនរៀនរបស់អ្កនៅកាន់សិសសេក្នុងថានាក់។

ហមហរៀនទជី1—អាលម៉ា37:35–37

សូមពន្យល់ដល់ពួកអ្កដដលអ្កបនត្ងៀនថាវាជាការ្ម្មរាសត្មាប់អ្កដដលោំ

នដើមររុក្ខជាតិនដើម្ជីចងភាជាប់នដើមដដលនៅខ្ចជីនៅនលឹងបនគ្រលមួយនេើយយកបនគ្រល

នចញនៅនពលនត្កាយនពលដដលនដើមនន្ះ្ ំន�ើង។សូមសួរ៖នតើអ្កគិតថា

នេតរុអ្ជីនដើមររុក្ខជាតិមួយត្តវូការបនគ្រលសត្មាប់ទប់វានពលវានៅខ្ចជីនិងកំពរុង

លូតោស់ដនូច្ះ?

សូមអានបទពិនសា្ន៍ខាងនត្កាមននះពជីជជីវិតរបស់

ត្បធានេ្គរដរុនប៊ី.េរុិងគ្ជី៖

មិនយូរប៉រុន្មានបន្ទាប់ពជីនោកបាននរៀបការត្បធាន

េ្គរដរុនប៊ី.េរុិងគ្ជីបានោំកូននឈើមួយនដើមនៅដក្រ

ផ្ះនោក។ជានត្ចើនឆ្នាំកន្ងផរុតនៅនោកបានដ្

ទាំនដើមនន្ះតិចតួចប៉រុនណាណះ។ន្ងៃមួយនោកបាន

កត់សមារល់ថានដើមនន្ះដរុះន�ើងនវៀចនេើយនផ្អៀង

នៅខាងលិចនត្ោះខ្យល់បក់ពជីខាងនកើតមកបានន្្ើ

ឲ្យវានកាងនពលវានៅទន់ខ្ចជី។នោកបាននចញនៅ

នេើយពយោយមររុញវាឲ្យត្តង់ប៉រុដន្តនដើមនន្ះ្ ំនពក

នៅនេើយ។នោកបានពយោយមយកដខសេពួរនិងរ៉ក

នដើម្ជីតត្មង់វាប៉រុដន្តវាមិនពត់នៅវិញនទ។ទជីបំផរុតនោក

បានយករណាកាត់ដមកដដល្ ងៃន់នៅខាងលិចនចញន្្ើ

ឲ្យវាមានសានាមយ៉ាងអាត្កក់នមើល។នត្កាយមកនោក

បានមានត្បសាសន៍ពជីនដើមនន្ះថា៖

«វាជាងកនះ្សតវតសេនៅនេើយចាប់រំាងពជីខ្នុំបានោំ

នដើមនន្ះ។កូនត្សជីខ្នុំនិងត្គសួារន្ងរស់នៅទជីនន្ះ

ឥ�ទូវននះ។ន្ងៃមួយនន្ះខ្នុំបាននមើលនៅនដើមនន្ះ

ម្ដងនទៀត។វា្ ំ។រូបរាងវាល្អជាងមរុន។វាជា
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• នតើការន្្ើរាមដំបូន្មានននះជាត្បចាំន្ងៃអាចជួយអ្កឲ្យរកសាបទបញ្ញត្តិបានរាម

រនបៀបណាដដរ?

• នតើអ្កពយោយមទរុកត្ពះជាទជីមួយនៅក្នុងគំនិតនិងទនង្ើរបស់អ្ករាមរនបៀប

ណាខះ្?នតើអ្កអាចន្្ើឲ្យត្បនសើរន�ើងយ៉ាងដូចនម្ដច?

• នតើការសនយោអ្ជីខ្ះដដលត្តវូបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្កដដលនោរនពញនោយ

ការអ្ិសាឋាននន្ះ?

សូមដចកចាយទជីបន្ទាល់របស់អ្កថានតើការត្បលឹកសានលឹងត្ពះអមាចាស់បានជួយអ្កឲ្យ

រកសាបទបញ្ញត្តិយ៉ាងដូចនម្ដចខះ្។សូមអនញ្ើញមនរុសសេដដលអ្កបនត្ងៀននន្ះឲ្យ

ន្្ើរាមោក្យសម្ដជីរបស់អាលមា៉ាស្ដជីអំពជីការត្បលឹកសាជាមួយនលឹងត្ពះអមាចាស់។

ហមហរៀនទជី2—អាលម៉ា37:38–45

ចូរសួរដល់មនរុសសេដដលអ្កបនត្ងៀននបើសិនជាពួកនគសារល់ន ម្ាះត្តជីវិស័យដដល

ត្ពះអមាចាស់បានត្បទានដល់ត្ករុមត្គសួារលជីនេដដលបានជួយពួកនគឲ្យន្្ើដំនណើរ

នៅកាន់ដដនដជីសនយោ។បន្ទាប់មកសរុំមានាក់ឲ្យអានអាលមា៉ា37:38។សូមពន្យល់

ថាអាលមា៉ាបាននយិយអំពជីលជីអាេូណាក្នុងការបនត្ងៀនដល់នេនលមិនពជី

នគាលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយអំពជីរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់ដលឹកន្ំកូននៅត្ទង់។

សូមឲ្យពួកអ្កដដលអ្កបនត្ងៀនន្្ើយសំណួរខាងនត្កាមននះនោយអាននូវខ

ទាំងឡាយដដលមាននេើយពិនិត្យរកនមើលចនម្ើយ៖

• នយងរាមអាលមា៉ា37:38–40នតើលជីអាេូណាន្្ើការនោយរនបៀបណា?

• នយងរាមអាលមា៉ា37:41–42នេតរុអ្ជីលជីអាេូណាឈប់ន្្ើការនៅនពលខ្ះ?

• នយងរាមអាលមា៉ា37:43–45នតើលជីអាេូណានត្បៀបដូចនៅនលឹងត្ពះបន្ទូលនន

ត្ពះរនបៀបណា?

សូមពន្យល់ថាោក្យស្រមោលនិងគំរូ(អាលមា៉ា37:43,45)មានន័យថាអ្ជីដដល

ត្តវូបាននត្បើត្បាស់ជានិមិត្តសញ្ញាននគំនិតមួយដ៏ទូលំទូោយជាង។ជា

ឧទាេរណ៍ការនគារពត្បតិបត្តិឬមិននគារពត្បតិបត្តិរបស់ត្ករុមត្គួសារលជីនេ

ចំនោះទិសននលជីអាេូណាគឺជានិមិត្តសញ្ញាមួយននជនត្មើសរបស់នយើងក្នុង

ការនគារពត្បតិបត្តិឬមិននគារពត្បតិបត្តិចំនោះត្ពះបន្ទូលននត្ពះត្គជីស្។ដូចជា

ត្ករុមត្គសួារលជីនេបាននៅដល់ដដនដជីសនយោនោយការនដើររាមលជីអាេូណាដដរ

នន្ះនយើងនលឹងទទួលនូវជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចនពលនយើងន្្ើរាមត្ពះបន្ទូលនន

ត្ពះត្គជីស្។

ចូរសរុំមានាក់ឲ្យពន្យល់ថានយើងអាចរកន�ើញត្ពះបន្ទូលននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នៅក្នុង

ជជីវិតរបស់នយើងនៅកដនង្ណាខ្ះ។(ចនម្ើយមួយចំនួនអាចមាននៅក្នុងត្ពះគម្ជីរ

ោក្យសម្ដជីរបស់ពយោការីសម័យទំននើបពររបស់នោកអយ្យនកានិងការបំផរុសនន

ត្ពះវិញ្ញាណ)។

ត្បនយជន៍ដ៏្ ំសត្មាប់ផ្ះនន្ះ។ប៉រុដន្តដំនៅននយរុវវ័យរបស់វា្ ងៃន់្ងៃរណាស់

នេើយការពយោបាលដដលខ្នុំនត្បើត្បាស់នដើម្ជីតត្មង់វានន្ះគឺនោរនៅណាស់។

«នពលនទើបោំវាពជីដំបូងត្គាន់ដតដខសេមួយសរនសក៏អាចជួយវាឲ្យទប់ទល់នលឹងកមាលាំង

ខ្យល់បាននៅនេើយ។ខ្នុំអាចនេើយគួរដតបានចងដខសេ

នន្ះនោយត្គាន់ដតនត្បើកមាលាំងបន្តិចបន្តលួចប៉រុនណាណះ។ប៉រុដន្ត

ខ្នុំពរុំបានន្្ើវានទនេើយវាបានពត់នៅរាមកមាលាំងខ្យល់ដដល

បក់វានន្ះ»(“Bring up a Child in the Way He 
Should Go”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1993ទំព័រ59)។

សូមឲ្យនរណាមានាក់អានដំបូន្មានរបស់អាលមា៉ានៅកាន់

នេនលមិននៅក្នុងអាលមា៉ា37:35នេើយពិភាកសាថានតើខ

ននះទាក់ទងនលឹងបទពនិសា្ន៍របស់ត្បធានេរុិងគ្ជីជាមួយ

នលឹងនដើមនឈើនន្ះយ៉ាងណាដដរ។(អាលមា៉ា37:35គឺជា

ចំនណះចំណានខគម្ជីរមួយ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំវានៅក្នុងរនបៀបមួយ

ដដលគ្យសមារល់នដើម ជ្ីអ្កអាចគ្យរកវាន�ើញនៅនពលខាងមរុខ)។

សូមអនញ្ើញមនរុសសេដដលអ្កបនត្ងៀនឲ្យដ្្ងពជីនគាលការណ៍មួយដដលសនង្ខប

អាលមា៉ា37:35។(វាអាចមានន័យដូចតនៅននះ៖ដយើងគប្បីដរៀនរកសាប្របញ្ញត្ិ

ននទ្រះដៅក្នុងយុវវ័យរបស់ដយើង។អ្កអាចនលឹងចង់សួរសំណួរមួយឬនត្ចើននន

សំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នតើអ្កគិតថាមានការផ្លាស់ប្ដទូរអ្ជីអាចនកើតន�ើងក្នុងជជីវិតរបស់មនរុសសេត្បសិននបើ

ពួកនគនរៀនរកសាបទបញ្ញត្តិននត្ពះនពលពួកនគនៅនក្មង?

• នតើការរកសាបទបញ្ញត្តិនពលអ្កនៅក្នុងយរុវវ័យរបស់អ្កបានន្្ើឲ្យមាន

ការខរុសដប្កយ៉ាងណាដដរសត្មាប់អ្ក?

• នតើអ្កអាចគិតពជីនរណាមានាក់ដដលបានទទួលពរជ័យអស់មួយជជីវិតគាត់

នោយសារគាត់បាននរៀននគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិនពលគាត់នៅនក្មងដដរឬ

នទ?នតើបរុគ្គលននះបានទទួលពរជ័យយ៉ាងណាដដរ?

សរុំនរណាមានាក់ឲ្យអានអាលមា៉ា37:36–37ឮៗនេើយរកនមើលដំបូន្មានជាក់ោក់

ដដលអាចជួយដល់មនរុសសេមានាក់ឲ្យរកសាបទបញ្ញត្តិ។សូមសួរសំណួរដូចខាងនត្កាម

ននះ៖
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សូមសួរ៖នតើនគាលការណ៍អ្ជីខ្ះដដលអាលមា៉ាបនត្ងៀនដល់នេនលមិននោយ

ការនត្បើនូវឧទាេរណ៍អំពជីលជីអាេូណា?(ចនម្ើយអាចជាអ្ជីមួយដូចជា

នគាលការណ៍តនៅននះ៖ដបើដយើងស្ដាប់�ល់ទ្រះបន្ទូលននទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះ

ទ្រះបន្ទូលនឹង�ឹកោំដយើងឲ្យ្រ្រួលបានជបីវិត�៏ដៅអស់កល្ជានិច្ច។អ្កអាចនលឹង

ចង់ដចកចាយទជីបន្ទាល់របស់អ្កថាការសាដាប់រាមនិងការនគារពត្បតិបត្តិដល់

ត្ពះបន្ទូលននត្ពះនលឹងនំ្មកនូវពរជ័យដ៏្ ំន្ងដល់ជជីវិតនយើង។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ពបទោគ ្ ពីរបពី ្ិ្ណ៌នា ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទចញ្ពី ការសិកសា ទមទរៀន ដដល 

អ្ក ទពជើសទរើស ទដើម ព្ី បទពងៀន ទនះ ។

 3. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល មន ដូច តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ខ្ទុំបានេហ្មចចិត្បហ្ងៀនហមហរៀនរបេ់ខ្ទុំអំពជី

អាលម៉ា37៖-------------------- ( សូម សរទសរ ខទាំងឡាយ ដដល អ្ក នឹង បទពងៀន ) ។ ខ្ទុំ

នឹងបហ្ងៀន-------------------- ( សរទសរ នរណា ដដល អ្ក បាន ទពជើសទរើស នឹង បទពងៀន ) 

ហៅ

-------------------- ( សរទសរ កាលបរិទចឆេទ ដដល អ្ក បាន ណាត់ ទដើម ព្ី បទពងៀន ទមទរៀន 

ទនះ ) ។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—អាលម៉ា 37:35

សូមគូសចំណាំអាលមា៉ា37:35។ពយោយមទនន្ញខននះ។បន្ទាប់មកសូត្តវាឬ

អានវានៅកាន់ឪពរុកឬមាដាយឬមនរុសសេនពញវ័យណាមានាក់ដដលអ្កទរុកចិត្ត។សូម

សួរដល់បរុគ្គលននះនូវសំណួរដូចខាងនត្កាមននះ៖

• នតើការនគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះបានជួយអ្កក្នុងជជីវិតអ្ក

យ៉ាងដូចនម្ដចខ្ះ?

• នតើអ្កមានដំបូន្មានអ្ជីខះ្សត្មាប់ខ្នុំដដលអាចជួយខ្នុំឲ្យកាន់ដតមានភាពឆ្លាតនវ

នៅក្នុងយរុវវ័យរបស់ខ្នុំ?

 4. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី 

អ្ពី ដដល អ្ក បានទរៀន ្ ពី មនុស្ស ដដល អ្ក បាន និោយ ជាមួយ អំ្ពី អាលម៉ា 

37:35 ។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា37ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 19 ៖ ថ្ងៃទី 4

អាលម៉ា 38
មេចក្ីម្ដើេ

ស៊ីប�នុនកូនត្បរុសរបស់អាលមា៉ាបានបនត្មើជាមួយនោកជាអ្កផសេព្ផសាយ

សាសន្មានាក់នៅកាន់ពួកសាសន៍សូរាំ។បន្ទាប់ពជីនបសកកម្មរបស់នោកអាលមា៉ា

បានបគ្ហាញពជីនសចក្ដជីអំណរចនំោះភាពខាជាប់ខ្លួននិងភាពនសាមាះត្តង់ដដល

ស៊ីប�នុនបានបគ្ហាញខណៈដដលទទួលរងទរុក្ខនូវការនបៀតនបៀនក្នុងចនំណាមពួក

សាសន៍សូរាំ។អាលមា៉ាបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ចំនោះស៊ីប�នុនអំពជីអំណាចនោះដលង

របស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និងបានទូន្មានគាត់ឲ្យបន្តបនត្ងៀនដំណលឹងល្អ។

អាលម៉ា 38:1–3

អាលម៉ាបង្ហាញហេចក្ជីអំណរចំហោះភាពហ្មាះ្តង់របេ់េី៊បឡទុន

សូមយកនពលមួយន្ទជីគិតពជីនពលមួយដដលឪពរុកមាដាយអ្កមានអារម្មណ៍នន

នសចក្ដជីអំណរនោយសារដតការសនត្មចចិត្តដ៏ល្អដដលអ្កឬសមាជិកត្គសួារ

នផសេងនទៀតបានន្្ើឬនោយសាររនបៀបដដលអ្ករស់នៅ។

សូមអានអាលមា៉ា38:1–3នេើយរកនមើលោលាទាំងឡាយដដលពិពណ៌ន្ពជីរនបៀប

ដដលអាលមា៉ាបានមានអារម្មណ៍ចនំោះស៊ីប�នុននិងមូលនេតរុ។សូមសរនសរ

ោលាមួយចំនួនដដលអ្ករកន�ើញ៖ 



នចញពជីខទាំងននះនយើងនរៀនពជីនគាលការណ៍ននះ៖ខណៈដ�លដយើងចាប់ដ្ដើម

ខ្ជាប់ខ្ជួននិងដស្មរះទតង់ក្នុងភា្យុវវ័យរបស់ដយើងក្នុងការរកសានូវប្របញ្ញត្ិ

ទាំងឡាយដោរះដយើងោំមកនូវដសចកដបីអំណរយ៉ាង្ ំដ្ង�ល់ឪ្ុកម្ដាយដយើង។

 1. យក ទ្ល មួយ ពសបក់ ទដើម ព្ី សួរ ដល់ ឪ្ុក ឬ មដាយ អ្ក អាណា្យាបាល 

ឬ អ្ក ដឹកនាំ ស្សនាចពក អ្ក ថាទតើ ការសទពមច ចិត្ត ដ៏ ល្អ របស់ អ្ក មន 

ឥទ្ិ្ល ចទំោះ គាត់ ោ៉ាងណា ដដរ ។ សូម សរទសរ ចទមលើយ របស់ គាត ់ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

អាលម៉ា 38:4–9

អាលម៉ាដ្លែងទជីបន្ទាល់ពជីអំណាចក្ទុងការហោះដលងរបេ់្ពះអង្គេហ្ង្រះ

អាលមា៉ាបានរំឭកសី៊ប�នុនថាពួកនោកទាំងពជីរន្ក់បានទទួលបទពនិសា្ន៍ពជី

អំណាចននការនោះដលងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ្្ជីនបើរាមរនបៀបខរុសគានាក៏នោយ។

សូមអានអាលមា៉ា38:4–8នេើយបំនពញរារាងខាងនត្កាមននះ។សូមនត្បើត្បាស់

ផងដដរនូវអ្ជីដដលអ្កដលឹងអំពជីសី៊ប�នុននចញពជីអាលមា៉ា38:2–3និងអ្ជីដដលអ្កបាន

នរៀនអំពជីអាលមា៉ានចញពជីជំពូកនផសេងៗនទៀតនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមននដើម្ជីជួយអ្ក

បំនពញរារាងននះ។
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េី៊បឡុន ( អាលម៉ា 

38:2–5 )

អាលម៉ា ( អាលម៉ា 

38:6–8 )

ទតើ ទោក ពតវូបាន 

ទោះដលង ទចញ្ពី អ្ពី ?

ទតើ ទោក បានទទួល 

្រជ័យ ថន ការទោះដលង 

ទោយ រទបៀប ណា ?

នចញពជីបទពនិសា្ន៍របស់សី៊ប�នុននយើងនរៀនថា៖ដបើដយើងទទាំទ្រនូវទគប់ការណ៍

ទាំងអស់ជាមួយនឹងដសចកដបីអត់្្មត់និងដសចកដបី្រុកចិត្ដលើទ្រះដោរះទ្រង់នឹង

ដោរះដលងដយើងដចញ្បីការលំបាកបញ្ហានិង្រុក្ខដវ្រោទាំងឡាយដ�ើយដលើក

ដយើងដ�ើងដៅន្ងៃចុងដទកាយ។នចញពជីបទពនិសា្ន៍របស់អាលមា៉ានយើងនរៀនថា៖

ដ�ើម្បី្រ្ួរលបាននូវការផ្ដាច់បាបរបស់ដយើងនិងរកដ�ើញនូវដសចកដបីសុខស្ន្�ល់

ទ្លឹងដយើងដយើងទតូវដតអនុវត្ដសចកដបីជំដនឿដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្និងដសវងរក

ដសចកដបីដមតាតាករុណារបស់ទ្រង់។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ទរៀន អ្ពីខលះ ទចញ្ពី ដំទណើរ ទរឿង របស់ ស៊ីប�នុន និង អាលម៉ា អំ្ពី អំណាច របស ់

ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ក្នុង ការទោះដលង អ្ក ?

 ខ.  សូម ទពជើសទរើស ទគាលការណ ៍មួយ ក្នុង ចំទណាម ទគាលការណ ៍ទាំងឡាយ ដដល 

បងាហាញ ជា អក្សរ ដិត ទៅក្នុង កថាខណ្ឌ ្ ពីមុន ទេើយ សរទសរ ពបទោគ ្ ពីរបពី អំ្ពី រទបៀប ដដល 

អ្ក អាច អនុវត្ត ទគាលការណ ៍ទនាះ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ។

សូមអានអាលមា៉ា38:9នេើយរកនមើលអ្ជីដដលអាលមា៉ាចង់ឲ្យសី៊ប�នុននរៀន។អ្ក

អាចនលឹងចង់គូសចំណាំោលាមួយនៅក្នុងខននះដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថាវាសនង្ខប

នូវអ្ជីដដលអាលមា៉ាចង់ឲ្យកូនត្បរុសនោកបានយល់។

សូមគិតពជីនពលមួយដដលអំណាចរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះបាននោះដលងអ្ក

នចញពជីការលំបាកបញ្ហាឬភាពមិនសក្ដិសមរបស់អ្ក។នតើអ្កបានន្្ើអ្ជីខ្ះនដើម្ជី

ដស្ងរកការនោះដលងនន្ះ?នតើអ្កមានការលំបាកឬអំនពើបាបនៅក្នុងជជីវិតរបស់

អ្កឥ�ទូវននះនទ?នតើអ្កអាចគ្កនៅរកត្ពះអង្គសន្គ្រះនដើម្ជីបានការនោះដលង

នោយរនបៀបណា?

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា សំខាន ់សពមប់ អ្ក ទដើម្ពី ដឹង ថា 

មន « ផលលូវ ឬ មទធយាបាយ » ដត មួយ គត់ ដដល អ្ក អាច បាន សទ្ងារះ គ ឺតាម រយៈ ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ ? ( សូមទមើល អាលម៉ា 38:9 ) ។

អាលម៉ា 38:10–15

អាលម៉ាទូន្មានេី៊បឡទុនឲ្យបន្អភិវឌ្ឍលក្ខណៈេុចរិត

សូមគិតពជីត្គូឬអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កមានាក់ដដលមានឥទ្ិពលវិជ្មាននលើជជីវិត

អ្ក។សូមគិតពជីលក្ខណៈសម្ត្តិទាំងឡាយដដលបរុគ្គលនន្ះមានដដលអ្កនកាត

សរនសើរ។

ដូចដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា38:10–15អាលមា៉ាបាននលើកទលឹកចិត្តដល់

ស៊ីប�នុនឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍលក្ខណៈសម្ត្តិទាំងឡាយដដលនលឹងជួយគាត់នពលដដល

គាត់បន្តបនត្ងៀនដំណលឹងល្អនិងបនត្មើអ្កដនទនទៀត។ដំបូន្មានដដលអាលមា៉ា

បានផ្ដល់ដល់សី៊ប�នុនអាចអនរុវត្តបានចនំោះមនរុសសេត្គប់គានាដដលចង់ជះឥទ្ិពល

ល្អដល់អ្កដនទនទៀតរាមរយៈការបនត្មើការបនត្ងៀននិងរាមរនបៀបនផសេងៗ

នទៀត។សូមសិកសាអាលមា៉ា38:10–15នេើយរកនមើលដំបូន្មានណាក៏នោយដដល

អ្កមានអារម្មណ៍ថាអាចជាត្បនយជន៍យ៉ាងពិនសសសត្មាប់អ្ក។អ្កអាចនលឹង

ចង់គូសចំណាំនូវអ្ជីដដលអ្ករកន�ើញ។

 4. ខាងទពកាម ទនះ គឺជា ទសចក្ពី ដណនា ំការសិកសា ទដើម្ពី ជួយ អ្ក យល់ កាន់ដត 

ចបាស ់និង អនុវត្ត ដំបូនាមាន របស ់អាលម៉ា ដដល បាន ផ្ល់ ដល់ ស៊ីប�នុន កូនពបុស 

ទោក ( សូមទមើល អាលម៉ា 38:10–15 ) ។ សូម ទពជើសទរើស ទចញ ្ ពី កូទឡាន ខាង ទ្្ង 

នូវ ដំបូនាមាន របស ់អាលម៉ា ្ ពីរ ឬ បពី ដផក្ ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា នឹង មន តថមល បំផុត 

ចំទោះ អ្ក ។ សូម បញ្ចប់ នូវ សកម្មភា្ សពមប ់ទរៀនសូពត ដដល ទាក់ទង ទៅក្នុង កទូឡាន 

ខាង ស្ដាំ ។ សូម សរទសរ ការទ្លើយតប របស ់អ្ក ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។
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« មន ការ្យាោម ទេើយ 

ទចះ ទប់ចិត្ត ក្នុង ពគប់ ការណ ៍

ទាំងអស់ » ( អាលម៉ា 

38:10 ) ។

មនុស្ស មនាក់ ដដល ឧសសាេ៍ ពយាយាម ោក់ នូវ 

ការ ពបងឹដពបង ដ៏ ខាជាប់ខ្ជួន និង ស្វាហាប ់ក្នុង 

សកម្មភា្ ទាំងឡាយ ក្នុង ជពីវិត ទគ ។ មនុស្ស មនាក់ 

ដដល ហចះទប់ចិត ្ទពបើពបាស ់នូវ ការទចះ ពបមណ 

ទៅក្នុង ពគប់ ការណ ៍ទាំងអស់ ទេើយ អនុវត្ត នូវ 

ការទចះ ពគប់ពគប់ ខលជួន ឯង ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម 

សរទសរ ្ ពី មូលទេតុ ដដល លក្ខណៈ សម្ត្តិ ទាំង្ពីរ 

ទនះ ជា តពមវូការ ក្នុង ការបទពមើ អ្ក ដថទ ទទៀត ។ 

សូម សរទសរ ថាទតើ អ្ក អាច មន ភា្ឧសសាេ៍ 

្យាោម ឬ មន ការទចះទប ់ចិត្ត កាន់ដត ទពចើន 

ជាង មុន ទោយ រទបៀប ណា ទៅក្នុង ចំណុច មួយ ឬ 

ទពចើន ថន ជពីវិត អ្ក ទេើយ ថាទតើ ការទធ្ើ ដូទ ន្ាះ អាច 

ជួយ អ្ក ឲ្យ បទពមើ អ្ក ដថទ ទទៀត ទោយ ពបសិទ្ភា្ 

ទោយ រទបៀប ណា ដដរ ។

« ពបយ័ត្ កុ ំទលើក ខលជួន ទ�ើង 

ទៅជា ទ្្មើងថ្្ម ដមនទេើយ 

ចូរ ឲ្យ ទ�ើញ ថា កូន មិន 

អួតអាង » ( អាលម៉ា 

38:11 ) ។

ោក្យ ហ្មើងឆ្ម ទៅក្នុង ព្ះគម្ពីរ គឺ ទ្ល ដដល 

មនុស្ស មនាក ់ោក់ ទសចក្ពី ទុកចិត្ត ទលើ ខលជួន ឯង 

ជាង ទលើ ព្ះ ។ វា ក៏ មនន័យ ថា មនុស្ស មនាក់ 

គិត ថា ខលជួនគាត ់អស្ចារ្យ ជាង អ្ក ដថទ ។ អ្ពី 

ដដល ផ្នុយ ទៅនឹង ភា្ទ្្មើងថ្្ម ដ៏ មិន សុចរិត ទនះ 

គឺ ភាពរាបទាប។ ្ួក អ្ក ដដល បនាទាបខលជួន 

្យាោម គិត ្ ពី អ្ក ដថទ ទទៀត ក្នុង រទបៀប ដូច គានា 

ដដល ្ ួកទគ គិត ្ ពី ខលជួន ទគ ផ្ទាល់ ទេើយ ្ ួកទគ 

ពសឡាញ់ ព្ះ និង ទុក ពទង់ ជា ទពីមួយ ក្នុង ជពីវិត 

ទគ ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ 

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ្ពី អ្ពី ដដល អាច 

ទកើតទ�ើង ពបសិនទបើ សមជិក ស្សនាចពក មនាក់ 

ទ្្មើងថ្្ម ទេើយ អួតអាង ក្នុង ការទៅ បទពមើ របស ់

គាត់ ។ សូម គិត ្ ពី ការទៅ បពមពី របស ់អ្ក ក្នុង 

ស្សនាចពក ឬ ឱកាស ទផ្សងទទៀត ដដល អ្ក 

មន ទដើម ព្ី បទពមើ ។ សូម សរទសរ រទបៀប មួយ ឬ 

្ពីរ ដដល អ្ក នឹង ្ យាោម ទដើម្ពី បនាទាប ខលជួន និង 

ទចៀសវាង ្ ពី ភា្ទ្្មើងថ្្ម ឬ អួតអាង ទ្លដដល 

អ្ក ទធ្ើ ការបទពមើ ។

« ចូរ ទពបើ ទសចក្ពី កាលាហាន 

ប៉ុដន្ត កុំ ទកាងកាច » 

( អាលម៉ា 38:12 ) ។

ទដើម្ពី កាលាហាន គ ឺមនន័យ ថា មន ទំនុកចិត្ត 

ថា ព្ះ គង ់ទៅ ជាមួយ ទយើង ទេើយ អាច ជួយ 

ទយើង ឲ្យ ទធ្ើ កិច្ចការ ទោយ ្ ុំ មន ភ័យខាលាច ទៅក្នុង 

ការងារ បទពមើ ពទង់ ។ ហកាងកាច អាច មនន័យ 

ថា ោក់ ការទជឿ ឬ អាកប្កិរោិ របស់ ទយើង បង្ខំ  

អ្ក ដថទ ទទៀត ទោយ ្ ុំមន ការគិតគូរ ចំទោះ 

ទសចក្ពី ពតវូការ និង អារម្មណ៍ របស់ ទគ ។ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក គិត ថា 

ព្ះអមចាស ់ចង់ ឲ្យ ទយើង កាលាហាន ។ សូម កត់ពតា 

ផងដដរ នូវ រទបៀប ជាក់ោក់ មួយ ដដល អ្ក អាច 

អនុវត្ត ដំបនូាមាន ទនះ ទដើម ព្ី ទពបើ ភា្កាលាហាន ប៉ុដន្ត 

្ុំ ទកាងកាច ទ្ល អ្ក ្ យាោម បទពមើ អ្ក ដថទ 

ទទៀត ។
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« ទប់ អស់ ទាំង តណាហា 

របស់ កូន » ( អាលម៉ា 

38:12 ) ។

ទប ់មនន័យ ថា ដឹកនា ំឬ ពគប់ពគង ។ តណាហា 

គឺជា អារម្មណ ៍ដ៏ ខាលាំងកាលា មួយ ។ សូម ្ ិ្រណា 

ទលើ សំណួរ តទៅ ទនះ ទេើយ កត់ពតា ចទមលើយ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ៖ ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា សំខាន់ សពមប ់

ទយើង ទដើម្ពី ទប់ តណាហា របស់ ទយើង—នោិយ មយា៉ាង 

ទទៀត គឺ ថា ទដើម្ពី ដឹកនាំ និង ពគប់ពគប់ អារម្មណ៍ ដ៏ 

ខាលាំងកាលា របស់ ទយើង ? ទតើ អ្ក គិត ថា ការទប់ តណាហា 

របស់ អ្ក អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ បាន ទោរទ្ញ ទោយ 

ទសចក្ពី ពសឡាញ់ ោ៉ាងណា ដដរ ? ទតើ អ្ក នឹង ទធ្ើ 

អ្ពី ទដើម្ពី ទធ្ើ តាម ដំបូនាមាន របស់ អាលម៉ា ក្នុង ការទប់ 

អស ់ទាំង តណាហា របស ់អ្ក ?

« ទប់ ខលជួន កុំ ឲ្យ ធ្លាក់ ក្នុង 

ការខ្ិល ពចអូស » ( អាលម៉ា 

38:12 ) ។

សូម រកទមើល ោក្យ « Idle, Idleness » ទៅក្នុង 

Guide to the Scriptures ( scriptures.
lds.org ) ឬ « Idleness, Idle, Idler » 
ទៅក្នុង Topical Guide ទដើម ព្ី ទរៀន បដនថែម 

ទទៀត អំ្ពី អតថែន័យ របស់ ការខ្ិល ពចអូស ។ សូម 

ទពជើសទរើស ខ ្ ពីរ ទចញ្ពី ខ ទាំងឡាយ ដដល មន 

រាយ ទៅ ខាងទពកាម ពបធ្នបទ ទេើយ សកិសា ខ 

ទាំង ទនាះ ។ សូម កត់ពតា នូវ អ្ពី ដដល អ្ក ទរៀន ្ ពី ខ 

ទាំងទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។ សូម សរទសរ ថាទតើ ដំបនូាមាន 

ឲ្យ ទប់ ខលជួន កុំ ឲ្យ ធ្លាក់ ទៅក្នុង ការខ្ិល ពចអូស នឹង 

ជួយ អ្ក ឲ្យ បទពមើ អ្ក ដថទ ទទៀត កាន់ដត មន 

ពបសិទ្ភា្ ោ៉ាងណា ដដរ ។ ទៅ ទពីបញ្ចប់ សូម 

សរទសរ រទបៀប ជាក់ោក ់មួយ ដដល អ្ក នឹង 

្យាោម ទដើម្ពី ទប់ ខលជួន កុំ ឲ្យ ធ្លាក់ ទៅក្នុង ភា្ខ្ិល 

ពចអូស ។

ដំបូន្មានរបស់អាលមា៉ានៅដល់ស៊ីប�នុននៅក្នុងអាលមា៉ា38:10–15បនត្ងៀននូវ

នគាលការណ៍ននះ៖ការអភិវឌ្ឍនូវលក្ខណៈសម្ត្ិសុចរិតដរៀបចំដយើងឲ្យបដទងៀន

និងបដទមើអ្ក�ន្រដ្រៀត។សូមពិចារណាថានតើការអភិវឌ្ឍនូវលក្ខណៈសម្ត្តិ

សរុចរិតដដលអ្កបានអាននៅក្នុងអាលមា៉ា38អាចផ្ដល់ពរជ័យដល់ជជីវិតអ្កនិង

ជជីវិតននអ្កដដលនៅជរុំវិញអ្កយ៉ាងណាដដរ។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា38ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖



197

មេម�ៀនទី 20 ៖ ថ្ងៃទី 1

អាលម៉ា 39
មេចក្ីម្ដើេ

អាលមា៉ាបានស្ដជីបនន្ទាសដល់កូនត្បរុសរឹងចនចសរបស់នោកគឺកូរីអានតរុនដដល

បាននបាះបង់នចាលការបនត្មើនេើយបានត្បត្ពលឹត្តអនំពើបាបខាងកាមគរុណដ៏្ ងៃន់្ងៃរ។

អាលមា៉ាបានបនត្ងៀនកូរីអានតរុនពជីភាព្ងៃន់្ ងៃរននទនង្ើរបស់គាត់នេើយបានបគ្ហាញ

ពជីការខកចិត្តរបស់នោកដដលកូរីអានទរុនបានន្្ើទនង្ើខរុស្្គងដ៏្ ងៃន់្ងៃរដបបនន្ះ។

អាលមា៉ាបានបញ្ជាកូរីអានតរុនឲ្យឈប់នៅរាម«នសចក្ដជីសនត្មើបននដភ្ករបស់

ខ្លួននទៀតន�ើយ»នេើយឲ្យដត្បចិត្ត(អាលមា៉ា39:9)។សារដំណលឹងរបស់អាលមា៉ា

ចំនោះកូរីអានតរុនមាននៅក្នុងអាលមា៉ា39–42។

អាលម៉ា 39:1–6

អាលម៉ាពន្យល់ពជីភាព ្្ងន់្ ្ងរឆនអំហពើបាបខាងកាមគុណហៅកាន់កូរីអានតុន

កូន្បុេហោក។

សូមពិចារណានសចក្ដជីដ្្ងតនៅននះ៖អនំពើបាបមួយចំនួនគឺ្ ងៃន់្ងៃរជាងអំនពើបាប

មួយចំនួននផសេងនទៀត។

 1. សូម ទ្លើយ តប ចំទោះ សំណួរ តទៅទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុ

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ទតើ អ្ក យល់ពសប ទទ ថា អំទ ើ្ បាប មួយ ចំនួន គឺ 

ធងៃន់ធងៃរ ជាង អទំ្ើ បាប មួយ ចំនួន ទផ្សងទទៀត ? ទេតុអ្ពី យលព់សប ឬ ទេតុអ្ពី មិន 

យល់ពសប ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា39អាលមា៉ាបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់កូរីអានតរុន

កូនត្បរុសរបស់នោកដដលអាចជួយអ្កយល់ពជីលក្ខណៈ្ ងៃន់្ងៃរននអំនពើបាប

ជាក់ោក់ទាំងឡាយ។កូរីអានតរុនបានរួមដនំណើរជាមួយអាលមា៉ានិងស៊ីប�នុន

ជាបងត្បរុសគាត់នៅបនត្មើនបសកកម្មនដើម្ជីផសេព្ផសាយដំណលឹងល្អនៅកាន់ពួក

សាសន៍សូរាំ។នពលនៅទជីនន្ះកូរីអានតរុនបានត្បត្ពលឹត្តអនំពើបាបខាងកាមគរុណដ៏

្ងៃន់្ងៃរមួយ។

សូមអានអាលមា៉ា39:1–4នេើយរកនមើលអ្ជីដដលកូរីអានតរុនបានន្្ើខរុស។នដើម្ជី

ជួយអ្កឲ្យយល់ខទាំងននះវាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថាត្សជីខូចគឺត្ស្តជីដដល

អសជីល្ម៌ឬជាត្សជីលក់ខ្លួន។វាសំខាន់ក្នុងការយល់ថា«ត្ពះអមាចាស់ពរុំអាចទត

នមើលអនំពើបាបសូម្ជីដតបន្តិចបន្តលួច»(គ.និងស.1:31)ជាពិនសសអំនពើបាបខាង

កាមគរុណគឺ្ ងៃន់្ងៃរណាស់។សូមកត់ចំណាំផងដដរថាកូរីអានតរុនបានចាកនចញ

ពជីនបសកកម្មរបស់គាត់នោយនចតន្នដើម្ជីនៅរាមត្សជីខូចអ៊ីសាដបលដដលន្ំឲ្យ

អំនពើបាបរបស់គាត់មានភាព្ងៃន់្ងៃរ។

សូមអានអាលមា៉ា39:5នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលអាលមា៉ាបានពន្យល់ពជី

ភាព ង្ៃន់្ ងៃរននអនំពើបាបខាងកាមគរុណនត្បៀបន្ៀបនៅនលឹងអំនពើបាបនផសេងៗនទៀត។

អំនពើគួរនខ្ើមន ្្អើមគឺជាអ្ជីមួយដដលនោរនពញនោយអំនពើបាបទរុច្ចរិតឬនថាកទាប។

នចញពជីខទាំងននះនយើងនរៀនថាអំដ្ើបាបខ្ងកាមគុណគឺជាអំដ្ើគួរដខពើមដ្អើមដៅ

ចំដោរះទ្រះដនទតននទ្រះអម្ចាស់។សូមពិចារណានតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីអំនពើបាប

ខាងកាមគរុណត្តូវបានចាត់នលខនរៀងថា្ ងៃន់្ងៃរនៅបន្ទាប់នលឹងការន្្ើោតកម្ម។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានផ្ដល់ការពន្យល់

អំពជីមូលនេតរុដដលអំនពើខាងកាមគរុណគួរឲ្យនខ្ើមន្្អើមចនំោះត្ពះអមាចាស់៖

«នោយការចាត់នូវភាព្ងៃន់្ ងៃរដបបននះចំនោះចំណង់ខាងសាច់្មដដល

ចំណង់នន្ះត្តវូបានត្បទានឲ្យមនរុសសេត្គប់គានានតើត្ពះកំពរុងត្បាប់អ្ជីខះ្ដល់នយើង

អំពជីទជីរាំងរបស់វាក្នុងដផនការរបស់ត្ទង់សត្មាប់បរុរសនិងត្ស្តជីទាំងអស់?ខ្នុំសូម

ផ្ដល់នយបល់ដល់អ្កថាត្ទង់កំពរុងន្្ើយ៉ាងចបាស់ោស់ដូនចានាះ—គឺបគ្ហាញពជី

ដផនការននជជីវិតនន្ះឯង។ចបាស់ណាស់ថាក្នុងចំនណាមកង្ល់ដ៏្ ំបំផរុតរបស់

ត្ទង់ទាក់ទងនលឹងភាពរដមងសាលាប់គឺថានតើមនរុសសេមានាក់ចូលមកក្នុងពិភពនោក

ននះនោយរនបៀបណានេើយមនរុសសេមានាក់នចញពជីពិភពនោកននះនៅនោយ

រនបៀបណា។ត្ទង់បានោក់នូវកត្មិតយ៉ាងតលឹងរឹងណាស់ចំនោះបញ្ហាទាំងននះ»

(“Personal Purity”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1998ទំព័រ76)។

សូមអាននូវកថាខណ្ឌខាងនត្កាមននះនេើយរកនមើលនិងគូសចំណាំនូវចនម្ើយ

ទាំងឡាយចំនោះសំណួរតនៅននះ៖នតើអ្ជីខ្ះដដលជាពរជ័យក្នុងការរកសានូវ

ភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទ?

«ការសិ្ទ្សានាលខាងរូបកាយរវាងប្តជីនិងត្បពន្គឺមានភាពត្សស់សាអាតនេើយ

ពិសិដ្ឋ។វាត្តូវបានដតងរាំងន�ើងនោយត្ពះសត្មាប់ការបនងកើតកូននៅនិង

សត្មាប់ការបគ្ហាញនសចក្តជីត្សឡាញ់រវាងប្តជីនិងត្បពន្។ត្ពះត្ទង់បានោក់បញ្ញត្តិ

ថាភាពសិ្ទ្សានាលខាងផ្ទូវនភទគឺបត្មរុងទរុកសត្មាប់អាោេ៍ពិោេ៍។

«នៅនពលដដលអ្កមានភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទនន្ះអ្កនរៀបចំខ្លួននដើម្ជីចរុះនិង

រកសានសចក្តជីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋនៅក្នុងត្ពះវិហារបរិសរុទ្។អ្កនរៀបចំខ្លួននដើម្ជីសាថាបន្

អាោេ៍ពិោេ៍ដដលរឹងមាំនេើយនំ្កូននៅមកកាន់ពិភពនោកដដលជាដផ្ក

ននត្គសួារដ៏អស់កល្និងជាទជីត្សឡាញ់។អ្កការោរខ្លួនពជីការខូចខាតខាង

វិញ្ញាណនិងខាងសតិអារម្មណ៍ដដលនកើតមកពជីការមានទនំ្ក់ទំនងស្ិទសានាល

ខាងផ្ទូវនភទនៅនត្រៅចំណងអាោេ៍ពោិេ៍។អ្កក៏ការោរខ្លួនពជីជមងៃឺដ៏នត្គាះថានាក់

ផងដដរ។ការរកសានូវបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទជួយអ្កឲ្យមានទំនរុកចិត្តនិងភាព

រីករាយដ៍ពិតនិងពត្ងជីកសមត្ថភាពរបស់អ្កនដើម្ជីន្្ើការសនត្មចចិត្តបានល្អន្

នពលបច្ចនុប្ន្និងនពលអន្គត»(ម�ើម្បីកោលាំងនៃយុវជៃ[កូននសៀវនៅឆ្នាំ

2011]ទំព័រ35)។

ឥ�ទូវននះសូមអានកថាខណ្ឌខាងនត្កាមននះរកនមើលចនម្ើយចំនោះសំណួរតនៅ

ននះ៖នតើអ្ជីខ្ះជាបទោឋានរបស់ត្ពះអមាចាស់នដើម្ជីរកសាភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទ?

«បទោឋានរបស់ត្ពះអមាចាស់ទាក់ទងនៅនលឹងភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទគឺមាន

ភាពចបាស់ោស់និងគាមានការផ្លាស់ប្តទូរ។ចូរករុំឱ្យមានទំន្ក់ទំនងផ្ទូវនភទជាមួយ

អ្កណាមរុនអាោេ៍ពិោេ៍នេើយចូរមាននសចក្តជីនសាមាះត្តង់ទាំងត្សរុងចំនោះប្តជី

ឬត្បពន្របស់អ្កនត្កាយអាោេ៍ពិោេ៍។ចូរករុំអនរុញ្ញាតឲ្យត្បព័ន្ផសេព្ផសាយ

មិត្តភក្តិរបស់អ្កឬអ្កនផសេងនទៀតលួងនោមដល់អ្កថាភាពសិ្ទ្សានាលខាង

ផ្ទូវនភទមរុននពលអាោេ៍ពិោេ៍គឺជាការទទួលយកបានឲ្យនសាះ។វាមិនពិត

នទ។អំនពើបាបខាងផ្ទូវនភទគឺ្ ងៃន់្ងៃរនត្កដលងនៅក្នុងត្ពះននត្តត្ពះ។វាបំផ្លាញ

អំណាចដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ត្ពះដដលបានត្បទានមកនយើងនដើម្ជីបនងកើតជជីវិត។ពយោការី

អាលមា៉ាបានបនត្ងៀនថាអំនពើបាបខាងផ្ទូវនភទគឺ្ ងៃន់្ងៃរជាងអំនពើបាបនផសេងៗ

នទៀតនលើកដលងដតអំនពើោតកម្មឬការបដិនស្ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ប៉រុនណាណះ

(សូមនមើលអាលមា៉ា39:5)។

«ចូរករុំន្្ើអ្ជីដដលអាចដលឹកនំ្ឲ្យមានអំនពើរំលងខាងផ្ទូវនភទ។ចូរត្បត្ពលឹត្តជាមួយនលឹង

អ្កដនទនោយការនគារពមិនដមនជាវត្ថនុដដលនត្បើនដើម្ជីបំនពញតណាហានិងចំណង់ដ៏

អារាមានិយមនន្ះន�ើយ។មរុននពលនរៀបអាោេ៍ពិោេ៍ចូរករុំចូលរួមក្នុងការន ើ្ប

ដដលត្បកបនោយតណាហានដកនលើមនរុសសេមានាក់នទៀតឬប៉ះោល់នលើដផ្កណាមួយ

ដដលសមាងាត់ឬពិសិដ្ឋនលើរាងកាយរបស់មនរុសសេនផសេងនទាះនោយមានឬមិន

មានសនម្ៀកបំោក់ក្តជី។ចូរករុំន្្ើអ្ជីដដលោស់ន�ើងនូវអារម្មណ៍ខាងផ្ទូវនភទ។ចូរ

ករុំោស់សតិអារម្មណ៍ទាំងនន្ះនៅនលើខ្លួនរបស់អ្កផ្ទាល់។ចូរយកចិត្តទរុកោក់

នលើការបំផរុសពជីត្ពះវិញ្ញាណនដើម្ជីឲ្យអ្កអាចមានភាពសាអាតស្អំនិងគរុណ្ម៌។

ត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះអមាចាស់នលឹងដក្យពជីនរណាដដលមានអំនពើរំលងខាងផ្ទូវនភទ។



198

«ចូរនចៀសវាងពជីសាថានភាពដដលបនងកើនឲ្យមានការល ល្ួងដូចជាសកម្មភាពយប់

អាត្ធាត្តឬនគងផ្ទូវយប់ឆ្ងាយពជីផះ្ឬសកម្មភាពទាំងឡាយដដលពរុំមានមនរុសសេ

នពញវ័យត្គប់ត្គង។ចូរករុំចូលរួមនៅក្នុងការពិភាកសាឬត្បព័ន្ផសេព្ផសាយណា

ដដលោស់អារម្មណ៍ខាងផ្ទូវនភទ។ចូរករុំចូលរួមនៅក្នុងភាពអាសត្គាមក្នុងត្គប់

ទត្មង់។ត្ពះវិញ្ញាណអាចជួយអ្កដលឹងនៅនពលដដលអ្កស្ថិតក្នុងហានិភ័យនិង

ត្បទានកមាលាំងដល់អ្កនដើម្ជីឲ្យអ្កដកខ្លួននចញពជីសាថានភាពនន្ះ។ចូរមាននសចក្តជី

ជំននឿនិងនគារពត្បតិបត្តិដល់ដំបូន្មានដ៏សរុចរិតរបស់ឪពរុកមាតាយនិងពួកអ្កដលឹកន្ំ

របស់អ្ក។

«អាកប្កិរិយត្សឡាញ់នភទដូចគានានិងរួមនភទដូចគានាគឺជាអំនពើបាបដ៏្ ងៃន់្ងៃរ។

ត្បសិននបើអ្កន�ើញថាខ្លួនអ្កមានបញ្ហាជាមួយនលឹងចំណាប់អារម្មណ៍នលើនភទ

ដូចគានាឬអ្កកំពរុងដតត្តូវបានល្លួងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអាកប្កិរិយមិនសមរម្យចូរ

ដស្ងរកការត្បលឹកសាពជីឪពរុកមាតាយនិងប៊ីសសេពរបស់អ្ក។ពួកគាត់នលឹងជួយអ្ក។

«ជនរងនត្គាះនោយការរនំោភបំោនខាងផ្ទូវនភទពរុំដមនជាអំនពើបាបនទនិងមិន

ត្តវូការការដត្បចិត្តនទ។ត្បសិននបើអ្កជាជនរងនត្គាះនោយការរំនោភបំោន

នន្ះចូរដលឹងថាអ្កមិនមានកេំរុសនទនេើយថាត្ពះត្សឡាញ់អ្ក។ចូរពិភាកសា

ជាមួយនលឹងឪពរុកមាតាយរបស់អ្កឬមនរុសសេនពញវ័យនផសេងនទៀតដដលអ្កទរុកចិត្តនិង

ដស្ងរកការត្បលឹកសាពជីប៊ីសសេពរបស់អ្កភាលាម។ពួកគាត់អាចគាំត្ទអ្កខាងវិញ្ញាណ

និងជួយអ្កឲ្យទទួលបានការការោរនិងជំនួយដដលអ្កត្តូវការ។ដនំណើរការនន

ការពយោបាលអាចចំណាយនពលដវង។ចូរទរុកចិត្តនលើត្ពះអង្គសន្គ្រះ។ត្ទង់នលឹង

ពយោបាលអ្កនិងត្បទានដល់អ្កនូវនសចក្តជីសរុខសាន្ត។

«ត្បសិននបើអ្កត្តូវបានល្លួងឲ្យត្បត្ពលឹត្តអនំពើរំលងខាងផ្ទូវនភទរាមរូបភាពណាមួយ

នន្ះចូរដស្ងរកជំនួយពជីឪពរុកមាតាយនិងប៊ីសសេពរបស់អ្ក។ចូរអ្ិសាឋាននៅកាន់

ត្ពះវរបរិារបស់អ្កដដលគង់នៅឯសាថានសួគ៌ត្ទង់នលឹងជួយអ្កឲ្យត្ទាំត្ទបាននលឹង

ការល្លួងនេើយយកឈ្ះនលើគំនិតនិងអារម្មណ៍ដដលមិនសមរម្យ។ត្បសិននបើ

អ្កបានត្បត្ពលឹត្តអនំពើរំលងខាងផ្ទូវនភទនន្ះចូរពិភាកសាជាមួយនលឹងប៊ីសសេពរបស់អ្ក

ឥ�ទូវននះរួចចាបន់ផ្តើមដនំណើរការននការដត្បចិត្តនដើម្ជីឲ្យអ្កអាចរកន�ើញនសចក្តជី

សរុខសាន្តនិងមានភាពជានដគូនពញនលញពជីត្ពះវិញ្ញាណ។

«ចូរន្្ើការរាំងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននដើម ជ្ីឲ្យមានភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទ។រាម

រយៈោក្យសម្ដជីនិងសកម្មភាពរបស់អ្កចូរនលើកទលឹកចិត្តអ្កដនទឲ្យន្្ើដូចគានា»

(ម�ើម្បីកោលាំងនៃយុវជៃទំព័រ35–37)។

នចញពជីអ្ជីដដលអ្កនទើបដតបានអានសូមពិចារណាថានតើសារដំណលឹងអ្ជីដដលអ្ក

មានអារម្មណ៍ថាត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យអ្កនផ្ដាតនៅនលើ។

អាលម៉ា 39:7–19

អាលម៉ាហលើកទឹកចិត្កូរីអានតុនឲ្យដ្បចិត្

សូមត្សនមថាអ្កកំពរុងមានការសន្ន្មួយជាមួយនលឹងឪពរុកមាដាយអ្កជាមួយអ្ក

ដលឹកន្ំយរុវជនឬយរុវន្រីឬប៊ីសសេពឬត្បធានសាខារបស់អ្កអំពជីសារៈសំខាន់នន

ភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទ។សូមពិចារណាពជីរនបៀបដដលអ្កអាចន្្ើយតបចនំោះ

ឪពរុកមាដាយអ្កឬអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កនពលដដលពួកគាត់ទូន្មានអ្កអំពជី

សារៈសំខាន់ននការរកសាភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទ។សូមអានអាលមា៉ា39:7–8នដើម្ជី

រកនមើលពជីអ្ជីដដលជានគាលបំណងរបស់អាលមា៉ានៅក្នុងការបនត្ងៀនកូរីអានតរុន

អំពជីភាព្ងៃន់្ ងៃរននអនំពើបាបរបស់គាត់។សូមពិចារណាថានតើការន្្ើយតបរបស់

អ្កចំនោះដំបូន្មានរបស់ឪពរុកមាដាយអ្កឬអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កមានឥទ្ិពល

យ៉ាងណានពលដលឹងថាវាជាការអនញ្ើញដដលត្បកបនោយក្ដជីត្សឡាញ់នដើម្ជីឲ្យ

រកសាភាពបរិសរុទ្ឬដត្បចិត្តនេើយនដើម ជ្ីឲ្យបានរួចពជីការជំនរុំជត្មះរបស់ត្ពះ។

ដអលនឌើរឌជី.្តត្គជីស្តទូេឺ្សិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់

បានពិពណន៌្ពជីមូលនេតរុដដលឪពរុកមាដាយក៏ដូចអាលមា៉ាដដរ

អនញ្ើញកូនៗរបស់ខ្លួនឲ្យដត្បចិត្ត៖«ការអនញ្ើញឲ្យដត្បចិត្ត

គឺជាការបគ្ហាញពជីនសចក្ដជីត្សឡាញ់។...ត្បសិននបើនយើងមិន

អនញ្ើញអ្កនផសេងឲ្យផ្លាស់ប្ដទូឬត្បសិននបើនយើងពរុំតត្មូវខ្លួននយើង

ឲ្យមានការដត្បចិត្តនទនន្ះនយើងបរាជ័យនៅក្នុងកាតព្កិច្ចត្គលឹះ

ដដលនយើងមានចនំោះគានានៅវិញនៅមកនិងចំនោះខ្លួននយើងផ្ទាល់។ឪពរុកមាដាយ

ដដលនបើកនដឲ្យមិត្តភក្ដិដដលបដណដាតបនណាដោយអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កដដល

ភ័យខាលាចគឺរាមពិតនៅខ្ល់ខាវាយពជីខ្លួនឯងជាងសរុខរុមាលភាពនិងសរុភមង្គល

របស់មនរុសសេដដលពួកនគអាចជួយបាន។ដមននេើយការនៅឲ្យដត្បចិត្តជួនកាល

ត្តវូបាននគគិតថាជាការមិននចះអត់ឱនឬជាការអាក់អន់ចិត្តនេើយសូម្ជីដតអាច

ជាការតូចចិត្តប៉រុដន្តនបើត្តូវបានដលឹកន្ំនោយត្ពះវិញ្ញាណនន្ះភាពពិតវាគឺជាទនង្ើ

ននការខ្ល់ខាវាយដ៏ពិតត្បាកដមួយ»(“The Divine Gift of Repentance”
Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័រ39)។

 2. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល មន ដូច តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ការដ្បចិត្រួមមន... បនាទាប់មក ទ្ល អ្ក 

សកិសា អាលម៉ា 39:9–14 សូម ទធ្ើ បញ្ពី មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ្ពី អ្ពី ដដល អាលម៉ា បានបទពងៀន កូរីអានតុន អំ្ពី ការដពបចិត្ត ដដល អាច 

ជួយ បំទ្ញ ទសចក្ពី ដ្លង ទនះ ។

សូមនត្បើត្បាស់សំណួរនិងការអ្ិបបាយខាងនត្កាមននះនដើម្ជីជួយអ្កយល់និង

អនរុវត្តដំបូន្មានរបស់អាលមា៉ា។ពយោយមនដើម្ជីរកនមើលនេើយសរនសរនសចក្ដជីពិត

ឲ្យបានយ៉ាងនហាចណាស់មួយសត្មាប់ខនជីមួយៗដដលមានរាយនៅខាងនត្កាម

ដដលអាចជួយបំនពញនសចក្ដជីដ្្ងនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសាត្ពះគម្ជីរ

របស់អ្ក។អ្កមិនចាំបាច់ន្្ើយដល់សំណួរទាំងឡាយនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់

នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនន្ះនទ។

សូមអានអាលមា៉ា39:9។(អាលមា៉ា39:9គឺជាចំនណះចំណានខគម្ជីរមួយ។អ្ក

អាចនលឹងចង់គូសចំណាំវានៅក្នុងរនបៀបមួយដដលគ្យសមារល់នដើម្ជីអ្កអាច

គ្យរកវាន�ើញនៅនពលខាងមរុខ)។នតើោលាថា«ករុំនៅរាមនសចក្ដជីសនត្មើបនន

ដភ្ករបស់ខ្លួន»និង«ត្តវូនចៀសវាងនូវអំនពើទាំងននះ»ដដលមានទាក់ទងអ្ជីនៅនលឹង

ការលះបង់អំនពើបាប?

នៅជំន្ន់របស់នយើងោលាថា«នសចក្ដជីសនត្មើបននដភ្ករបស់ខ្លួន»ត្តូវបាន

នត្បើត្បាស់យ៉ាងខាលាំងចំនោះភាពអសជីល្ម៌និងរូបភាពឬការកមសាន្តដដល

អាសត្គាមក្នុងត្គប់រនបៀប។ោលាថា«ត្តវូនចៀសវាង»ដូចដដលបាននត្បើនៅក្នុង

អាលមា៉ា39:9មានន័យថាបដិនស្ខ្លួនឯងពជីអ្ជីមួយ។ោលាននះមិនសូវជាមាន

នត្បើចំនោះនយើងសព្ន្ងៃននះនទ។នទាះយ៉ាងណានៅជំន្ន់របស់យូ៉ដសបស៊្មី្

អត្ថន័យខ្ះននកិរិយស័ព្ម�ៀ្រវាងគឺមានន័យថា«លប់នចាលទរុកជានមា�ៈ។

...ជំទាស់...បញ្ឈប់»(Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language,facsimile ed.[1967])។ត្បសិននបើ

នយើងយកនិយមន័យទាំងននះនៅអនរុវត្តចំនោះអ្ជីដដលអាលមា៉ាបនត្ងៀនកូនត្បរុស

នោកនន្ះនយើងអាចយល់ពជីសារៈសំខាន់ននការដកនចញឲ្យអស់នូវគំនិតនន

ភាពអសជីល្ម៌(រួមទាំងត្បភពទាំងឡាយននការល្លួងពជីភាពអសជីល្ម៌ដដល

ស្ថិតនៅក្នុងការត្គប់ត្គងរបស់នយើង)ពជីជជីវិតនយើងនដើម្ជីនយើងអាច«ត្គងនគរត្ពះ

ទរុកជាមរតក»។នតើមានរនបៀបអ្ជីខ្ះដដលយរុវវ័យពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយអាច

ខណ្ឌខ្លួននគពជីបញ្ហាទាក់ទងនលឹងភាពបរិសរុទ្ខាងផ្ទូវនភទនិងនចៀសវាងការនៅរាម

នសចក្ដជីសនត្មើបននដភ្កខ្លួន?
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សូមអានអាលមា៉ា39:10។នតើការដសង្រកការបជីបាច់ខាងវិញ្ញាណ—ពជីឪពរុកមាដាយ

អ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កបងប្អទូនឬមិត្តភក្ដិដដលទរុកចិត្ត—ជួយមនរុសសេមានាក់ឲ្យ

ដត្បចិត្តបានយ៉ាងណាដដរ?

សូមអានអាលមា៉ា39:11–12នេើយសញ្លឹងគិតពជីសំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នតើមានអ្ជីខះ្ដដលត្តូវដតផ្លាស់ប្ដទូរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនរុសសេមានាក់អំ�នុងនពល

ននដនំណើរការការដត្បចិត្តនដើម្ជីឲ្យគាត់មិនត្តវូដលឹកន្ំឲ្យចាកឆ្ងាយនោយអារកសេ

ឲ្យត្បត្ពលឹត្តអំនពើបាបម្ដងនទៀតនន្ះ?

• នតើការនចៀសវាងពជីការណ៍ឥតត្បនយជន៍និង្កលួតលជីោជួយមនរុសសេមានាក់ឲ្យ

ដត្បចិត្តបាននោយរនបៀបណា?

សូមអានអាលមា៉ា39:13។សូមនលឹកន�ើងវិញថាអាលមា៉ាបានត្បាប់កូរីអានតរុនថា

កាលណាពួកសាសន៍សូរាំបានន�ើញការត្បត្ពលឹត្តរបស់កូរីអានតរុនពួកនគនលឹងមិននជឿ

នលើោក្យរបស់អាលមា៉ាន�ើយ(សូមនមើលអាលមា៉ា39:11)។វាអាចជាត្បនយជន៍

ក្នុងការយល់ថានៅក្នុងត្ពះគម្ជីរោលាថា«ដបរនៅរកត្ពះអមាចាស់»ចង្អនុលត្បាប់

ដល់ការដត្បចិត្ត។ការដត្បចិត្តគឺ«ការដបរដួងចិត្តនិង្នៈ្នៅរកត្ពះ»(Bible 
Dictionary, “Repentance”)។

• នតើអ្កគិតថាដត្បចិត្តនោយ«អស់ពជីដួងចិត្តនិងអស់ពជីសមត្ថភាពនិងអស់

កមាលាំង»របស់អ្កមានន័យថាដូចនម្ដច?

• នពលដដលអនំពើបាបរបស់នយើងជះឥទ្ិពលដល់អ្កនផសេងនទៀតនតើនយើងត្តវូន្្ើអ្ជី

ដដលជាដផ្កននការដត្បចិត្តរបស់នយើង?

• នពលត្បត្ពលឹត្តអំនពើបាបដ៏្ ងៃន់្ ងៃរមួយនេតរុអ្ជីវាជាការចាំបាច់ក្នុងការដស្ងរក

ជំនួយពជីប៊ីសសេពឬត្បធានសាខានន្ះ?

នចញពជីអាលមា៉ា39:9–13នយើងនរៀនថា៖ការដទបចិត្រួមបញ្ចទូលទាំងការ្រ្រួល

ស្គាល់និងលរះបង់នូវអំដ្ើបាបរបស់ដយើងដ�ើយដបរដៅរកទ្រះអម្ចាស់ដោយអស់

្បី�ួងចិត្អស់្ បីសមត្ថភា្និងអស់កម្លាំងរបស់ដយើង។

សូមពិចារណានូវអ្ជីដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថាត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យអ្កន្្ើបដន្ថមនទៀត

នដើម្ជីដបរដួងចិត្តនិង្ន្ៈរបស់អ្កឲ្យកាន់ដតនពញនលញនៅរកត្ទង់នន្ះ?នតើអ្ក

អាចន្្ើអ្ជីខះ្នៅសព្ន្ងៃននះនដើម្ជីចាប់នផ្ដើមន្្ើរាមការបំផរុសទាំងននះ?

នបើពរុំមានត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និងដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ទង់នទវានលឹងពរុំអាចនកើតន�ើង

នៅបាននទសត្មាប់អ្កក្នុងការទទួលបានការអត់នទាសពជីអំនពើបាបរបស់អ្ក

នន្ះ។សូមអានអាលមា៉ា39:15–16,19នេើយរកនមើលរនបៀបដដលអាលមា៉ាបាន

ពិពណ៌ន្ពជីការនចះដលឹងដដលថាត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នលឹងយងមកនេើយដកយកនូវ

អំនពើបាបននពិភពនោក។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

មូលទេតុ ដដល ការោង មក របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ គឺជា ដំណឹងល្អ សពមប់ 

កូរីអានតុន និង សពមប់ អ្ក ។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—អាលម៉ា 39:9

ដអលនឌើររីឆ្ដជជី.សកតននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានមានត្បសាសន៍ដូច

ខាងនត្កាមននះអំពជីការទនន្ញចាំខគម្ជីរ៖

«ការនរៀនការពិចារណាការត្សាវត្ជាវនិងការទនន្ញចាំខគម្ជីរគឺដូចជា

ការបំនពញទូរោក់ឯកសារមួយនូវមិត្តភក្ដិគរុណតនម្និងការទរុកចិត្តដដលអាច

នៅរកបាននៅត្គប់នពលត្គប់កដន្ងនៅក្នុងពិភពនោក។

«អំណាចដ៏អសាចារ្យអាចបានមកពជីការទនន្ញចាំខគម្ជីរ។ការទនន្ញចាំខគម្ជីរ

មួយគឺការបនងកើតមិត្តភាព្ ្មជីមួយ។វាគឺដូចជាការរកន�ើញនូវបរុគ្គល្ ្មជីមានាក់ដដល

អាចជួយបាននៅនពលត្តវូការផ្ដល់នូវការបំផរុសនិងការលួងនោមត្ពមទាំងជា

ត្បភពននការជំររុញទលឹកចិត្តនដើម្ជីន្្ើការផ្លាស់ប្ដទូរដដលត្តវូការ»(“The Power of 
Scripture”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័រ6)។

 4. សូម ្ យាោម ទទន្ញ អាលម៉ា 39:9 ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ពបទោគ មួយ ឬ ្ពីរ ថាទតើ ការទទន្ញ 

្ំ នូវ ខ ទនះ អាច ជា ការការោរ ដល ់អ្ក ទៅក្នុង ពគា ថន ការល ជ្ួង បាន ោ៉ាងដូចទមច្ ។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា39ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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អាលម៉ា 40–41
មេចក្ីម្ដើេ

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា40–41អាលមា៉ាបនត្ងៀនកូរីអានតរុនជាកូនត្បរុស

នោកពជីនគាលការណ៍សំខាន់ទាក់ទងនលឹងជជីវិតបន្ទាប់ពជីការសាលាប់។អាលមា៉ាបាន

ពន្យល់ថារាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្មនរុសសេនោកទាំងអស់

នលឹងបានរស់ន�ើងវិញ។អាលមា៉ាក៏បានបនត្ងៀនដល់កូរីអានតរុនផងដដរអំពជី

ពិភពវិញ្ញាណជាកដន្ងដដលអ្កសាលាប់រងចាំនៅក្នុងសាថានភាពបរមសរុខឬក្នុង

ការជាប់�រុំោំងវិញ្ញាណរេូតដល់ដំនណើររស់ន�ើងវិញអាត្ស័យនៅរាម

ជនត្មើសទាំងឡាយរបស់ពួកនគនៅក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់ននះ។កូរីអានតរុនបាននរៀន

ពជីអាលមា៉ាថាដផនការននការសាងន�ើងវិញមិនត្តលឹមដតរួមបញ្ចទូលនូវដំនណើររស់

ន�ើងវិញខាងរាងកាយនន្ះនទប៉រុដន្តជាដំនណើររស់ន�ើងវិញខាងវិញ្ញាណផងដដរ

ដដលនយើងទទួលផលចំនោះទនង្ើនិងបំណងត្បាថានាទាំងឡាយរបស់នយើង។

នៅទជីបំផរុតអាលមា៉ាបានសងកត់្ ងៃន់ថាចំណុចសំខាន់ននដផនការននការសាងន�ើង

វិញននះគឺជានសចក្ដជីពិតដដលថាទរុច្ចរិតភាពពរុំដដលន្ំនៅកាន់សរុភមង្គលន�ើយ។

អាលម៉ា 40

អាលម៉ាបហ្ងៀនកូរីអានតុនអំពជីពិភពវិញ្ញាណនិងែំហណើររេ់ហឡើងវិញ

សូមត្សនមថាអ្កមានមិត្តមានាក់ដដលមានបទពនិសា្ន៍ពជីការសាលាប់ននមនរុសសេជាទជី

ត្សឡាញ់មានាក់ន្នពល្ ្មជីៗននះ។នោយដលឹងថាអ្កជាមនរុសសេខាងសាសន្នន្ះ

មិត្តរបស់អ្កបានមករកអ្កនោយមានសំណួរដូចខាងនត្កាមននះ៖

• នតើអ្ជីដដលអាចន្្ើឲ្យនយើងរសន់�ើងម្ដងនទៀត?នតើនរណានលឹងបានរស់ន�ើងវិញ?

• នតើនយើងនៅកដន្ងណានពលនយើងសាលាប់នៅនេើយវាយ៉ាងណាដដរ?

• នតើអ្ជីនៅជាដំនណើររសន់�ើងវិញ?នតើអ្ជីជាភាពខរុសគានារវាងរូបកាយរដមងសាលាប់

របស់នយើងនិងរូបកាយដដលរស់ន�ើងវិញរបស់នយើង?នតើអ្ជីខ្ះនកើតន�ើង

បន្ទាប់ពជីនយើងបានរសន់�ើងវិញ?
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ព័ត៌មាននៅក្នុងអាលមា៉ា40អាចជួយន្្ើយសំណួរទាំងននះបាន។ជំពូកននះគឺជា

ការបន្តននការបនត្ងៀនរបស់អាលមា៉ាដល់កូរីអានតរុនកូនត្បរុសនោក។កូរីអានតរុន

បានមានកង្ល់អំពជីដំនណើររស់ន�ើងវិញននអ្កសាលាប់។

 1. សូម អាន វគ្គ បទគម្ពីរ ទាំងបពី ខាងទពកាម ទនះ ។ សូម ទពជើសទរើស វគ្គ បទគម្ពីរ 

មួយ ឬ ទពចើន ជាង មួយ ទេើយ ្ ន្យល់ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ថាទតើ អ្ពីដដល អាលម៉ា បាន បទពងៀន ទ្លើយ ដល ់សំណួរ ដដល ទាក់ទង 

ោ៉ាង ណា ដដរ ។ ( ពបសិនទបើ អ្ក មន ទ្ល ទៅ ចុង បញ្ចប់ ថន ទមទរៀន ទនាះ អ្ក អាច នឹង ចង ់

ពត�ប់ មក រំឭក ្ ពី អ្ពី ដដល អាលម៉ា បាន បទពងៀន ទៅក្នុង ខ ទផ្សងៗ ទទៀត ) ។

 ក.  សូម សកិសា អាលម៉ា 40:1–5 ។ ទតើ អ្ពី ដដល  ទធ្ើ ឲ្យ ទយើង អាច រស ់ទ�ើង ម្ងទទៀត ? ទតើ 

នរណា ខលះ នឹង បាន រស់ ទ�ើង វិញ ?

 ខ.  សូម សកិសា អាលម៉ា 40:6–7, 11–14 ។ ទតើ ទយើង ទៅ កដនលង ណា ទ្ល ទយើង ស្លាប់ 

ទៅ ទេើយ កដនលង ទនាះ មន លក្ខណៈ ោ៉ាង ដូចទម្តច ដដរ ? ( ទ្ល អាលម៉ា បទពងៀន ថា 

វិញ្ញាណ មនុស្ស ទាំងអស ់ពតូវបាន នា ំ« ពត�ប់ ទៅ ផ្ះ វិញ គ ឺទៅ ជួប នឹង ព្ះ ដដល ពទង់ 

បាន ពបទាន ជពីវិត ដល ់ទគ » ( អាលម៉ា 40:11 ) ទោក បទពងៀន ថា បនាទាប់្ពី ការស្លាប់ 

របស់ ទយើង ប៉ុដន្ត ្ពីមុន ដទំណើរ រស់ ទ�ើង វិញ របស ់ទយើង ទនាះ វិញ្ញាណ របស់ ទយើង នឹង 

ពត�ប់ ទៅ ្ ិភ្ ថន វិញ្ញាណ ្ំុដមន ទៅ កាន់ ទិសទៅ ចុងទពកាយ  ដដល បនាទាប់ ្ ពី ការជំនុំ 

ជពមះ របស ់ព្ះ ទនាះ ទទ ។ វា អាច ជា ពបទោជន ៍ក្នុង ការទាញ យក ្ ័ត៌មន ្ ពី ទលខទោង 

ទៅក្នុង ខ 13 ទដើម ព្ី យល ់្ ពី អ្ពី ដដល អាលម៉ា ចង់មនន័យ ទ្ល ទោក និោយ ដល់ 

« ភា្ងងឹង ខាង ទពរៅ » ទនាះ ។ អាលម៉ា 40:14 ក៏ ជួយ ទយើង ឲ្យ យល ់ផងដដរ ថា 

ការនោិយ ្ ពី ភា្ងងឹត ខាងទពរៅ ទនះ គឺជា ការនិោយ សំទៅ ដល់ ស្ថានភា្ មុន ដំទណើរ 

រស់ទ�ើង វិញ ដដល ទយើង ដតង ទៅ ថា  កដនលង �ំុ វិញ្ញាណ ទេើយ ្ ុំដមន ទៅកាន ់កដនលង 

ចុងទពកាយ បង្អស់ ឬ កដនលង ជា អចថិ្ន្ត របស ់្ ួក អ្ក ដដល ពតវូ ជាប់ �ុំឃាំង ទនាះទទ ) ។

 គ.  សូម សកិសា អាលម៉ា 40:21–26 ។ ទតើ អ្ពី ទៅ ជា ដំទណើរ រស់ ទ�ើង វិញ ? ទតើ អ្ពី ជា 

ភា្ខុសគានា រវាង រូបកាយ រដមង ស្លាប ់របស់ ទយើង និង រូបកាយ ដដល រស់ទ�ើង វិញ របស់ 

ទយើង ? ទតើ អ្ពី ខលះ ទកើតទ�ើង បនាទាប់្ពី ទយើង បាន រស់ទ�ើង វិញ ?

នោយនិយយដល់អាលមា៉ា40:11–12នន្ះត្បធានចច�្យទូ.ខានរុនននគណៈ

ត្បធានទជីមួយបានពន្យល់ថាអាលមា៉ា«ពរុំមាននគាលបំណងន្ំឲ្យមានគំនិត

ថាពួកនគត្តវូបានជូននៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះផ្ទាល់ភាលាមៗនន្ះនទ។ជាកដ់ស្ដង

នោកនត្បើោលានន្ះនៅក្នុងន័យដដលមានគរុណសម្ត្តិត្គប់ត្គាន់»(Gospel 
Truth: Discourses and Writings of President George Q. Cannon,sel. 
Jerreld L. Newquist, 2 vols.[1957–74],1:73)។

ដអលនឌើរដនលនអ.មា៉ាក់ដស្លននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានពិពណ៌ន្

ចំណុចមួយចំនួនពជីអ្ជីដដលនយើងនលឹងមានបទពនិសា្ន៍បន្ទាប់ពជីនយើងបានរស់

ន�ើងវិញ៖

«នៅន្ងៃជំនរុំជត្មះ...នលឹងមាននូវវត្ថនុវិស័យដដលរួមបញ្ចទូលអ្ជីៗទាំងអស់។នយើង

មិនត្តលឹមដតមាននូវអ្ជីដដលត្ពះគម្ជីរមរមននៅថា‹នលឹកន�ើញន�ើងវិញយ៉ាង

ជាក់ចបាស់›និង‹ការចងចាំដ៏ឥតនខាចាះ›ពជីទនង្ើខរុស្្គងរបស់នយើងប៉រុនណាណះនទ

ប៉រុដន្តការណ៍ដដលនពញនោយអំណរក៏នលឹងត្តវូបានន្ំមកនិងត្តូវបានសាដារន�ើង

វិញផងដដរ។នយើងនលឹងបានដលឹង‹ដូចជានយើងដលឹងក្នុងនពលឥ�ទូវននះ›។(អាលមា៉ា

5:18;11:43;សូមនមើលផងដដរគ.និងស.93:33)។នយើងនលឹងន�ើញ‹នោយដភ្ក›

(ម៉ូសាយ12:22;15:29)នោយសារទិន្ន័យដចកចាយមួយ។

«ក្នុងចនំណាម‹អ្ជីៗទាំងអស់[ដដល]នលឹងបានសាងន�ើង›(អាលមា៉ា40:23)

នលឹងចងចាំនេើយនៅទជីបំផរុតគឺរួមទាំងការចងចាំពជីជជីវិតមរុនដផនដជីរបស់នយើង។

សូមពិចារណានៅក្នុងគំនិតនិងដួងចិត្តពជីនសចក្ដជីអំណរននការបានផ្គនុំគានាវិញនោយ

ការចងចាំដដលទាក់ទងទាំងសណាឋានទជីមួយនិងទជីពជីរ។

«នពលនន្ះអារម្មណ៍ដ៏នលើសលប់នលឹងនកើតមានចនំោះនយើងនពលដដលត្ពះ

ដ៏ត្បកបនោយនសចក្ដជីត្សឡាញ់ត្ទង់ត្ជាបថាវាជាការត្បនសើរណាស់ដដល

ការចងចាំត្តវូបានសាងន�ើងវិញយ៉ាងនពញនលញនន្ះ!ការោស់នតឿនដ៏នត្ចើន

សន្លឹកសន្ធាប់អំពជីការពិតននះនលឹងកាន់ដតបនងកើននូវការដលឹងគរុណរបស់នយើងចំនោះ

នសចក្ដជីអត់្្មត់របស់ត្ពះដដលត្ទង់មានរំាងពជីយូរមកនេើយនិងសត្មាប់នសចក្ដជី

កររុណាដដលត្បកបនោយនសចក្ដជីត្សឡាញ់ននដគ្វាយ្ួនដដលត្ពះនយសូ៊វស្ម័ត្គ

ន្្ើ!»(Lord Increase Our Faith[1994]ទំព័រ103)។

�ំដណើររសដ់�ើងវិញគឺជាការ្្នុំោនាដ�ើងវិញនូវវិញ្ញាណនិងរូបកាយដោយទគប់

អវបីៗទាំងអស់ទតូវបានស្ងដៅជារូបរាង�៏ទតឹមទតូវនិងលអឥតដខ្ចារះដ�ើងវិញ។

បន្ទាប់ពជីដំនណើររស់ន�ើងវិញនយើងមានាក់ៗនលឹងឈរនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះនដើម្ជី

ទទួលការជំនរុំជត្មះ។សូមអានអាលមា៉ា40:25–26នេើយរកនមើលការពិពណ៌ន្

របស់អាលមា៉ាអំពជីសាថានភាពចរុងនត្កាយរបស់ពួកអ្កដដលនត្ជើសនរើសភាពសរុចរិត

នៅក្នុងជជីវិតននះនោយនត្បៀបន្ៀបនៅនលឹងសាថានភាពចរុងនត្កាយននពួកអ្កដដល

នត្ជើសនរើសភាពទរុច្ចរិត។សូមពិចារណាថានតើវគ្គននះអាចជះឥទ្ិពលដល់បំណង

ត្បាថានារបស់អ្កក្នុងការមានភាពសាអាតស្អំចំនោះត្ពះយ៉ាងណាដដរ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា40:16–22ដំនណើររស់ន�ើងវិញដដលអាលមា៉ា

បាននយិយដល់គឺមានទនំ្ក់ទំនងនៅនលឹងនពលនវោនៅនលើដផនដជីននះ។

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្គឺជាអង្គទជីមួយដដលបានរស់ន�ើងវិញបន្ទាប់មកគឺជាមនរុសសេ

សរុចរិតដដលបានរស់នៅនិងបានសាលាប់ចាប់រាំងពជីជំន្ន់អ័ោមរេូតដល់នពល

ននដំនណើររស់ន�ើងវិញរបស់ត្ពះត្គជីស្(សូមនមើលអាលមា៉ា40:16,20;គ.និង

ស.133:54–55)។ដំនណើររស់ន�ើងវិញននះគឺជាអ្ជីដដលអាលមា៉ាសនំៅដល់ថាជា

«ដំនណើររស់ន�ើងវិញជានលើកទជីមួយ»។

អាលម៉ា 41

អាលម៉ាបហ្ងៀនកូរីអានតុនអំពជីដផនការឆនការ្ងហឡើងវិញ

សូមពិចារណាពជីនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយដដលអាលមា៉ាបានបនត្ងៀនអំពជីដំនណើររស់

ន�ើងវិញពិភពវិញ្ញាណនិងការជំនរុំជត្មះសូមគិតថានតើវាអាចជះឥទ្ិពលដល់
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សកម្មភាពរបស់មនរុសសេមានាក់យ៉ាងណាត្បសិននបើគាត់នជឿនូវការណ៍ខាងនត្កាម

ននះ៖

• ពរុំមានជជីវិតបន្ទាប់ពជីការសាលាប់នន្ះនទ។

• បន្ទាប់ពជីនយើងសាលាប់នយើងនលឹងត្តូវបានន្្ើឲ្យល្អឥតនខាចាះនោយមិនគិតថាកិច្ចការ

របស់នយើងនៅនលើដផនដជីល្អឬអាត្កក់នន្ះនទ។

• នៅឯការជំនរុំជត្មះនយើងនលឹងទទួលវគ្វាន់សត្មាប់កិច្ចការល្អរបស់នយើងនេើយ

ត្តូវទទួលនទាសចំនោះកិច្ចការអាត្កក់របស់នយើង។

នៅក្នុងអាលមា៉ា41នយើងនរៀនថាកូរីអានតរុនបានមានការភាន់ត្ច�ំនោយសារអ្ជី

ដដលមនរុសសេមួយចំនួនបនត្ងៀនអំពជីដំនណើររស់ន�ើងវិញ។សូមពិចារណាក្នុង

ការគូសចំណាំោលា«វនង្ងនៅឆ្ងាយ»នៅក្នុងអាលមា៉ា41:1នេើយបន្ទាប់មកអាន

ខននះនោយរកនមើលអ្ជីដដលបណាដោលឲ្យមនរុសសេខ្ះវនង្ងនៅឆ្ងាយ។នដើម្ជីជួយ

អ្កយល់ពជីខននះវាអាចជាត្បនយជន៍សត្មាប់អ្កក្នុងការដលឹងថាបងងវែរៃ័យបទគម្ជីរ

មានន័យថាមួលបគ្កាច់ន្្ើឲ្យខូចឬផ្លាស់ប្ដទូរអត្ថន័យននបទគម្ជីរ។

នតើនគាលគំនិតអ្ជីខ្ះដដលអាលមា៉ាបាននិយយថានោកនលឹងបកត្សាយឲ្យចបាស់

សត្មាប់កូរីអានតរុន? 



ការសាងម�ើងវិញមានន័យថាន្ំត្ត�ប់មកវិញម្ដងនទៀត។អាលមា៉ាចង់ឲ្យ

កូរីអានតរុនយល់ថាមាននូវទិដ្ឋភាពខាងសាច់្មនិងខាងវិញ្ញាណចំនោះអ្ជី

ដដលនោកបាននៅថា«ដផនការននការសាងន�ើងវិញ»(អាលមា៉ា41:2)។សូម

ពិនិត្យនមើលអាលមា៉ា41:2–5នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលនលឹងត្តូវបានសាងន�ើងវិញ

ខាងសាច់្មដល់នយើងបន្ទាប់ពជីនសចក្ដជីសាលាប់និងអ្ជីដដលនលឹងត្តូវបានសាង

ន�ើងវិញខាងវិញ្ញាណ។(ការចាំបា�់នៅក្នុងខននះមានន័យថាជាការតត្មូវឲ្យ

មានឬមិនអាចអត់បាន)។

នតើអ្ជីជាទិដ្ឋភាពខាងសាច់្ មននដផនការននការសាងន�ើងវិញដដលបាន

នលើកន�ើងក្នុងអាលមា៉ា41:2? 



ទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណននដផនការននការសាងន�ើងវិញដដលមានពិពណ៌ន្ក្នុង

អាលមា៉ា40:3–5គឺ៖ដយើងនឹងទតូវបានស្ងដ�ើងវិញឲ្យម្នសុភមង្លឬ្ុរក្ខ

ដវ្រោដៅតាមកិច្ចការនិងបំណងទបាថ្នារបស់ដយើងដៅក្នុងជបីវិតរដមងស្លាប់ដនរះ។

 2. សន្មត់ ថា អ្ក ពតវូបាន ទស្ើសុ ំឲ្យ បទពងៀន អាលម៉ា 40:3–5 ដល ់ថានាក់ 

កុមរ ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ថាទតើ អ្ក នឹង ្ ន្យល់ ្ ពី ទគាលលទ្ិ ថន ការស្ង ទ�ើងវិញ ខាង វិញ្ញាណ ទោយ ស្មញ្ញ 

ទោយ រទបៀបណា ទដើម្ពី ឲ្យ ទក្មងៗ បាន យល់ ្ ពី អ្ពី ដដល អាលម៉ា បទពងៀន ។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើការយល់ពជីនគាលលទ្ិននការសាងន�ើងវិញអាចនិងគួរជះ

ឥទ្ិពលដល់សកម្មភាពនិងបំណងត្បាថានារបស់អ្កយ៉ាងណាដដរ។

នពលនយើងយល់ពជីនគាលលទ្ិននការសាងន�ើងវិញនន្ះនយើងចាប់នផ្ដើមខ្ល់ខាវាយ

នោយឯកឯងពជីលទ្ផលទាំងឡាយដដលនលឹងមាននោយសារអំនពើបាបនិង

ជនត្មើសខរុស ្្គងរបស់នយើង។នតើមានវិ្ជីណាមួយនដើម្ជីផ្លាស់ប្ដទូរផលអវិជ្មាន

ននបំណងត្បាថានានិងសកម្មភាពខរុស្ ្គងរបស់នយើងដដរនទ?អាលមា៉ាបានផ្ដល់

ដល់កូរីអានតរុននូវនេតរុផលមួយនដើម្ជីមាននសចក្ដជីសង ល្ឹម។សូមអានអាលមា៉ា

41:6–9នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនយើងអាចន្្ើនដើម្ជីបាននសចក្ដជីល្អនិងសរុភមង្គល

សាងន�ើងវិញដល់នយើងសូម្ជីដតនៅនពលនយើងបានន្្ើអំនពើបាបដ៏្ ងៃន់្ងៃរក៏នោយ

នន្ះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយនៅក្នុងអាលមា៉ា41:6–7

ដដលត្បាប់ថានយើងទទួលខរុសត្តវូចំនោះអ្ជីដដលនយើងទទួលនៅក្នុងដនំណើរ

រស់ន�ើងវិញ។សូមគិតអំពជីសំណួរតនៅននះ៖ដផ្អកនលើខទាំងននះនតើនយើងជាអ្ក

កាត់ក្ដជីខ្លួននយើងផ្ទាល់នោយរនបៀបណាដដរ?

មានមនរុសសេដដលគិតថាពួកនគអាចត្ត�ប់នៅកាន់ត្ពះវិញនោយពរុំចាំបាច់មាន

ទំនួលខរុសត្តវូផ្ទាល់ខ្លួនចំនោះសកម្មភាពរបស់នគនន្ះនទ។ជាញលឹកញាប់ពួកនគ

ត្បកាសថាជនត្មើសដ៏នោរនពញនោយអំនពើបាបរបស់ពួកនគគឺជានរឿងសបបាយ។

ជួនកាលពួកអ្កដដលចូលរួមក្នុងអំនពើបាបអាចនមើលនៅដូចជាសបបាយណាស់។

ប៉រុដន្តសូមអានអាលមា៉ា41:10នេើយរកនមើលអ្ជីដដលអាលមា៉ាបានបនត្ងៀនអំពជី

អំនពើទរុច្ចរិត។(អាលមា៉ា41:10គឺជាចនំណះចំណានខគម្ជីរមួយ។អ្កអាចនលឹងចង់

គូសចំណាំវានៅក្នុងរនបៀបមួយដដលគ្យសមារល់នដើម្ជីអ្កអាចគ្យរកវាន�ើញ

នៅនពលខាងមរុខ)។

 3. ទៅក្នុង អាលម៉ា 41:10 អាលម៉ា បាន ដ្លង ទពីបនាទាល់ ដល់ កូនពបុស ទោក 

ថា « មេចកដី ទុច្ច�ិ្រ ពុ ំណដល ជា េុភេង្គល មឡើយ » ។ សូម បទំ្ញ កិច្ចការ 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  សូម សរទសរ ្ ពី មូលទេត ុដដល អ្ក ទជឿ ថា ទសចក្ពី ដ្លង របស់ អាលម៉ា ្ ិត ។

 ខ.  សូម សរទសរ ឧទាេរណ៍ មួយ ្ពី រទបៀប ដដល ស្តាំង អាច នឹង ្ យាោម លួងទោម 

ទយើង ឲ្យ ទជឿ ថា ទយើង អាច បំោន បទបញ្ញត្តិ របស ់ព្ះ ទេើយ ទៅដត សបបាយ រីករាយ 

ទនាះ ។

សូមគិតសរនសរនសចក្ដជីដ្្ងការតនៅននះដដលដ្្ងនោយត្បធានដអ៊សរា៉ថាេ្

ដប៊នសលឹននៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កដក្រនលឹងអាលមា៉ា41:10៖«អ្កពរុំអាចន្្ើខរុស

នេើយមានអារម្មណ៍ថាត្តវូនន្ះនទ។វាមិនអាចនៅរួចនទ!»(“A Message to 
the Rising Generation”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1977ទំព័រ30)។

អាលមា៉ា41:11ពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលវាពរុំអាចនៅរួចនទនដើម្ជីមានភាពរីករាយ

ដ៏ពិតត្បាកដនពលនត្ជើសនរើសខរុសនន្ះ។នដើម្ជីជួយអ្កយល់ខននះសូមបំនពញ

រារាងខាងនត្កាមនោយផ្គទូផ្គងោលានចញពជីបទគម្ជីរនជីមួយៗជាមួយនលឹងអត្ថន័យ

របស់វា។(នពលអ្កន្្ើចប់នេើយសូមពិនិត្យនមើលចនម្ើយរបស់អ្កជាមួយនលឹង

ចនម្ើយទាំងឡាយនៅចរុងបញ្ចប់នននមនរៀន)។
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41:11 ណដល ពិពេ៌នា ពី កា� េ្ិ្រមៅក្ុង 

« ស្ថានភាព ខាង ស្ច់ឈាេ »

អ្រ្ន័យ

 ___ 1.  « ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ខាង 

រូបកាយ »

 ក.  ពតវូបាន ោក់ កំណត់ និង 

បន្នុក ទោយ អំទ ើ្ បាប របស់ 

ទយើង

 ___ 2.  « ទៅក្នុង ពបមត់ ល្ពីង ជូរចត ់និង 

ទៅក្នុង ចំណង ទាំងឡាយ ថន អំទ ើ្ 

ទុច្ចរិត »

 ខ.  ខ្ះ ភា្ ជា ថដគូ ថន 

ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្

 ___ 3.  « គាមាន ព្ះ ក្នុង ទោកិយ ទនះ 

ទ�ើយ »

 គ.  ពតវូបាន ពគប់ពគប់ ទោយ 

បំណង ថន ស្ច់ឈាម

ឥ�ទូវននះដដលអ្កបានផ្ដល់និយមន័យដល់ោលាទាំងននះនេើយសូមអានអាលមា៉ា

41:11ម្ដងនទៀតនដើម ជ្ីរកនមើលមូលនេតរុដដលវាពរុំអាចនៅរួចនដើម្ជីមានភាពរីករាយ

នពលនត្ជើសនរើសខរុសនន្ះ។មនរុសសេខ្ះដដលនត្ជើសនរើសនសចក្ដជីទរុច្ចរិតអាចគិត

ថាពួកនគសបបាយរីករាយនៅត្គានន្ះប៉រុដន្តជនត្មើសទាំងឡាយរបស់ពួកនគនលឹងនំ្

នៅកាន់ទរុក្ខត្ពួយនិងគាមានសរុភមង្គលនៅទជីបំផរុត។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី បាន ជា ការ ទៅក្នុង « ស្ថានភា្ ខាង ស្ច់ឈាម ឬ ទោរទ្ញ 

ទោយ អំទ ើ្ បាប ឬ « ស្ថានភា្ ខាង រូបកាយ » គឺ ផ្នុយ ្ ពី ស្ថានភា្ សុភមង្គល ?

 ខ.  ទតើ មន ឧទាេរណ៍ អ្ពី ខលះ អំ្ពី មូលទេតុ ដដល មនុស្ស វ័យ ទក្មង អាច នឹង ទ�ើញ ថា 

្ួកទគ ខះ្ ភា្ជា ថដគូ ថន ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ពតវូបាន ោក់ កំណត ់ឬ បន្នុក ទោយ អំទ្ើ 

បាប របស់ ្ ួកទគ ឬ ពតូវបាន ពគប់ពគងទោយ ស្ច់ឈាម ?

សូមអានអាលមា៉ា41:12នេើយរកនមើលសំណួរដដលអាលមា៉ាបានសួរដល់

កូរីអានតរុនអំពជីការសាងន�ើងវិញ។ឥ�ទូវននះសូមអានអាលមា៉ា41:13នេើយគូស

ចំណាំថានតើអាលមា៉ាបានន្្ើយសំណួរននះនោយរនបៀបណា។

 5. សូម ពសថម ថា អ្ក កំ្ុង និោយ ទៅកាន់ មិត្ត មនាក់ ដដល ចង ់មន 

ភា្សបបាយ រីករាយ ប៉ុដន្ត កំ្ុង ទពជើសទរើស ពបព្ឹត្ត   ផ្នុយ នឹង បទបញ្ញត្តិ របស ់

ព្ះ ។ ទោយ ទពបើ នូវ ទគាលលទ្ិ ថន ការស្ង ទ�ើងវិញ ដដល អ្ក បាន ទរៀន ថ្ងៃ ទនះ សូម 

្ន្យល ់ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ្ពី មូលទេតុ ដដល ថា 

គាត់ មិន កំ្ុង  ទទួល បទ្ិទស្ធន៍ ថន ភា្រីករាយ ទនាះ ទទ និង ពបាប់ ្ ពី មូលទេតុ អ្ពី ដដល 

ពតវូដត ទធ្ើ ទដើម ព្ី មន ភា្រីករាយ ្ ិត ពបាកដទនាះ ។

ដំបងប៊ូមឺរ៉ង់គឺជាឧបករណ៍មួយដដលពជីដំបូងន�ើយត្តូវបាននគនត្បើសត្មាប់

ការត្បមាញ់។នោយសាររូបរាងរបស់វានពលនគនបាះគប់វា

នោយត្តលឹមត្តូវនន្ះវានលឹងត្ត�ប់មករកបរុគ្គលដដល

គប់វានន្ះវិញ។សូមអានអាលមា៉ា

41:14–15រកនមើលថានតើដំបងប៊ូមឺរ៉ង់

អាចជានិមិត្តរូបនននសចក្ដជីពិតដដល

បានបនត្ងៀននៅក្នុងខទាំងននះ

នោយរនបៀបណា។អ្កអាចនលឹងចង់

គូសចំណាំោលាថា«បានន្្ើនៅ»

នៅក្នុងខ15។សូមពិចារណាពជីនពលមួយ

ដដលអ្កបានន្្ើអនំពើល្អឬនសចក្ដជីនមរាតានេើយ

បានទទួលវាត្ត�ប់មកវិញ។

នតើសកម្មភាពសរុចរិតអ្ជីដដលអ្កចង់ន្្ើនៅអ្កដនទនទៀតឬអាកប្កិរយិសរុចរិត

អ្ជីដដលអ្កចង់ឲ្យអ្កដនទនទៀតន�ើញនេើយដដលអ្កចង់ទទួលបានពជីអ្កនផសេង

មកវិញ?នតើអ្កអាចោក់នគាលនៅអ្ជីខ្ះនដើម្ជី«ន្្ើនៅ»នូវអាកប្កិរយិឬ

សកម្មភាពមួយក្នុងចំនណាមអាកប្កិរិយឬសកម្មភាពទាំងននះ? 



ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—អាលម៉ា 41:10

 6. សូមអាន អាលម៉ា 41:10 ទេើយ សរទសរ អ្ពី ដដល មន ដូច តទៅ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ្បេិនហបើហេចក្ជី

ទុច្ចរិតពុំដែលជាេុភមង្គលហន្ះ--------------------នឹងដតងដតនំ្ហៅកាន់េុភមង្គល។ 

សូម សរទសរ ោក្យ មួយ ទៅក្នុង ចទនាលាះទទំនរ ទដើម្ពី បំទ្ញ ពបទោគ ទនាះ បាន ល្អ បំផុត ។ 

ឥ�លូវ ទនះ សូម រាយ នូវ ទទង្ើ សុចរិត មួយ ចំនួន ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា ក៏ ពតឹមពតវូ 

ផងដដរ សពមប់ ចទនាលាះ ទំទនរ ទនាះ ( ឧទាេរណ៍ ការបហ្មើអ្កែឆទហទៀត ) ។ សូម 

សរទសរ ទពីបនាទាល ់របស់ អ្ក ថាទតើ អ្ក បានទ�ើញ ទទង្ើ សុចរិត មួយ ចំនួន ក្នុង ចំទណាម ទទង្ើ 

សុចរិត ទាំងទនះ បានដឹកនា ំទៅកាន់ សុភមង្គល ទោយ រទបៀប ណា ។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការយល់ថាសរុភមង្គលដដលបានមកពជីនសចក្ដជីសរុចរិតគឺពរុំ

ដតងដតបានមកភាលាមៗនោយខាជាប់ខ្លួនឬជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់

ននះនទ។នទាះយ៉ាងណានសចក្ដជីសរុខសាន្តនិងសរុភមង្គលនលឹងដតងដតបានមក

រាមរនបៀបនិងនពលនវោរបស់ត្ពះចំនោះបរុគ្គលដដលរស់នៅត្សបនៅនលឹង

ការបនត្ងៀននិងបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់។

 7. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា40–41ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

ចនម្ើយរបស់សកម្មភាពផ្គទូផ្គង៖(1)គ,(2)ក,(3)ខ។

មេម�ៀនទី 20 ៖ ថ្ងៃទី 3

អាលម៉ា 42
មេចក្ីម្ដើេ

អាលមា៉ាបានបញ្ចប់ដំបូន្មានរបស់នោកដល់កូរីអានតរុនជាកូនត្បរុសរបស់នោក

ដដលមានបញ្ហានោយពន្យល់ថាត្ពះវរបិរាសួគ៌បានត្បទានរនបៀបមួយសត្មាប់

ពួកអ្កដដលន្្ើអំនពើបាបនដើម្ជីទទួលបាននូវនសចក្ដជីនមរាតាកររុណា។នោកបាន

បនត្ងៀនកូនត្បរុសនោកអំពជីការផ្ដន្ទានទាសទាំងឡាយដដលត្កិត្យវិន័យនននសចក្ដជី

យរុត្តិ្ម៌តត្មូវឲ្យមានចនំោះអំនពើបាប។បន្ទាប់មកនោកបានដ្្ងទជីបន្ទាល់

ថាត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នលឹង«ន្្ើឲ្យសកប់សកល់ដល់ការទាមទារនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌»

(អាលមា៉ា42:15)នោយការរងទរុក្ខសត្មាប់មនរុសសេទាំងអស់ដដលបានន្្ើអំនពើបាប

និងមាន្ ន្ៈក្នុងការដត្បចិត្ត។ត្ពះអមាចាស់ត្បទាននូវនសចក្ដជីនមរាតាកររុណាដល់ពួក

អ្កដដលនសាកសាដាយ(ពួកអ្កដត្បចិត្ត)។
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អាលម៉ា 42:1–14

អាលម៉ាបហ្ងៀនកូរីអានតុនអំពជី្កតិ្យវិន័យឆនហេចក្ជីយុត្ិ្ម៌

សូមបិទដភ្ករបស់អ្កមួយត្សបក់នេើយសញ្លឹងគិតថាវាអាចនលឹងនៅជា

យ៉ាងណានពលដដលនវោមកដល់សត្មាប់ការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយរបស់

អ្ក។នពលអ្ករំឭកន�ើងវិញពជីជជីវិតអ្កនតើអ្កចង់ឲ្យការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយ

ត្តលឹមត្តូវឬនទ?នេតរុអ្ជីអ្កចង់ឲ្យការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយរបស់អ្កត្តលឹមត្តវូ?

ឥ�ទូវននះសូមពិចារណាថាោក្យស្រឹមស្ូវមានន័យយ៉ាងណា។និយមន័យមួយ

ននោក្យស្រឹមស្ូវគឺរួមបញ្ចទូលនូវការទទួលអ្ជីដដលអ្កសមនលឹងទទួលគំនិតនន

ភាពត្តលឹមត្តូវគឺទាក់ទងនៅនលឹងោក្យក្នុងត្ពះគម្ជីរថាម្រ�ក្បីយុ្្តិធម៌។

 1. សូម គូរ រូប ជញ្ពីង មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ដូច ជញ្ពីង ដដល បងាហាញ ទនះ ។ បនាទាប់មក សរទសរ ោក្យ ថា ហេចក្ជី

យុត្ិ្ម ៌ទៅខាងទពកាម គំនូរ របស់ អ្ក ។ សូម ទុក កដនលង ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ទដើម ព្ី បញ្ចលូល ស្លាក សញ្ញា នានា ទៅទលើ គំនូរ អ្ក ទ្ល អ្ក បន្ត ទមទរៀន ទនះ ។

នដើម ជ្ីជួយអ្កឲ្យយល់កាន់ដតចបាស់ពជីគំនិតនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌សូមអានការពន្យល់

ខាងនត្កាមននះពជីដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់៖

«ម្រ�ក្បីយុ្្តិធម៌មានអត្ថន័យជានត្ចើន។អត្តន័យមួយគឺ

តរុល្យភាព។និមិត្តរូបដ៏មានត្បជាត្បិយភាពមួយនននសចក្ដជី

យរុត្តិ្ម៌គឺជញ្ជីងដដលមានតរុល្យភាព។...

«...គំនិតនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌ដដលថាអ្ជីដដលមនរុសសេមានាក់

សមនលឹងទទួលគឺជាការសន្មត់ត្គលឹះននបទគម្ជីរទាំងអស់ដដល

និយយពជីមនរុសសេដដលត្តូវបានជំនរុំជត្មះត្សបនៅរាមកិច្ចការទាំងឡាយរបស់

ពួកនគ»(“Sins, Crimes, and Atonement”[ដ្្ងនៅកាន់ត្គូអប់រំខាង

សាសន្សី៊.អ៊ី.នអសន្ងៃទជី7ដខករុមៈ្ឆ្នាំ1992]ទំព័រ1)។

កូរីអានតរុនជាកូនត្បរុសរបស់អាលមា៉ាបានត្ពួយបារម្ពជីភាពត្តលឹមត្តូវននការជំនរុំ

ជត្មះចរុងនត្កាយ។សូមអានអាលមា៉ា42:1នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលកូរីអានតរុន

បានគិតថានលឹងមិនត្តលឹមត្តូវឬមិនយរុត្តិ្ម៌អំពជីការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយ។

សូមចងចាំថាកូរីអានតរុនបានត្បត្ពលឹត្តនូវអំនពើបាបយ៉ាង្ ងៃន់្ងៃរទាំងឡាយដដល

អំនពើបាបខះ្ៗគឺ្ ងៃន់្ងៃរខាលាំងណាស់(សូមនមើលអាលមា៉ា39:2–3)នេតរុដូនចានាះ

នេើយកូរីអានតរុនអាចនលឹងត្បាថានាឬសង ល្ឹមថាវាមិនយរុត្តិ្ម៌នទសត្មាប់មនរុសសេ

ដដលបានន្្ើអំនពើបាបឲ្យត្តូវផ្ដន្ទានទាសនន្ះ។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

មូលទេតុ ដដល អ្ក គិត ថា ្ួក អ្ក ដដល ្ ុំ បាន ដពបចិត្ត ្ ពី អំទ្ើ បាប របស់ ្ ួកទគ  

នឹង ព្ួយ បារម្ភ អំ្ពី ការទទួល « អ្ពី ដដល មនុស្ស មនាក់ សម នឹង ទទួល » ទៅឯ ការជំនុ ំ

ជពមះ ។

នៅក្នុងអាលមា៉ា42:2–11អាលមា៉ាបាននលើកន�ើងពជីកង្ល់របស់កូរីអានតរុននោយ

ពន្យល់ថាការធាលាក់របស់អ័ោមបានន្ំមកនូវនសចក្ដជីសាលាប់ខាងសាច់្ម

(ការបំដបកគានាននរូបកាយនិងវិញ្ញាណនៅនពលរូបកាយសាលាប់)និងនសចក្ដជី

សាលាប់ខាងវិញ្ញាណ(ការបដំបកនចញពជីត្ពះនោយសារអនំពើបាប)។ដូនច្ះវាជា

ការចាំបាច់ថាដផនការមួយត្តវូបានបនងកើតន�ើងនដើម្ជីយកមនរុសសេនោកនចញពជី

សាថានភាពននការធាលាក់របស់ពួកនគមកវិញ។នបើមិនដូនចានាះនទមនរុសសេនោក

ទាំងអស់នលឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងសាថានភាពដ៏នោរនពញនៅនោយអំនពើបាបនេើយ

នវទន្ជានរៀងរេូតនៅរាមការតត្មូវនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌។

សូមអានអាលមា៉ា42:12នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលបណាដោលឲ្យមនរុសសេនោកចូល

នៅក្នុងសាថានភាពននការធាលាក់របស់ពួកនគ។ឥ�ទូវននះសូមអានអាលមា៉ា42:14

នេើយគូសចំណាំលទ្ផលននការមិននគារពត្បតិបត្តិរបស់នយើងដដលតត្មូវនោយ

នសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌។នៅនលើរូបភាពជញ្ជីងដដលអ្កបានគូរនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់

នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្កសូមសរនសរការបំពាៃ—ការមតិៃមោរពសប្តិប្្តិ

ឬអំមពើបាបនៅខាងនត្កាមជញ្ជីងខាងន្្ងនេើយសរនសរការផ្ន្ទាមោ្រ—

កា្់ម�ញពបីវ្្ោៃរប្រ់សពរះនៅខាងនត្កាមជញ្ជីងខាងសាដាំ។

 3. សូមអាន អាលម៉ា 42:18 ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា « ការទស្ក ស្ដាយ ទៅក្នុង ស្មារតពី » ( អាលម៉ា 42:18 ) មនន័យ 

ោ៉ាង ណា ?

 ខ.  ទតើ ការទស្ក ស្ដាយ ទៅក្នុង ស្មារតពី អាច នឹង នា ំទយើង ឲ្យ ទធ្ើ អ្ពី ?

នចញពជីអ្ជីដដលអាលមា៉ាបានបនត្ងៀននតើត្កតិ្យវិន័យនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌តត្មូវឲ្យមាន

អ្ជីខ្ះនៅនពលដដលបរុគ្គលមានាក់មិននគារពត្បតិបត្តិ?(នោយសារការមិននគារព

ត្បតិបត្តិរបស់នយើងនន្ះត្កតិ្យវិន័យនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌តត្មូវថានយើងត្តូវភ្ក់

នូវការនសាកសាដាយនិងត្តូវបានកាតន់ចញពជីវត្តមានរបស់ត្ពះ)។សូមសញ្លឹង

គិតមួយត្សបក់ពជីនពលមួយដដលអ្កភ្ក់នូវការសាដាយនត្កាយនិងទរុក្ខត្ពួយឬ

ការ្យនចញននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នពលដដលអ្កន្្ើខរុសអ្ជីមួយ។សូមត្សនម

ពជីអារម្មណ៍នន្ះដដលគរុណនទ្នូវអ្ជីៗទាំងអស់ដដលអ្កធាលាប់បានន្្ើខរុសនេើយ

បន្ទាប់មកត្សនមថាអារម្មណ៍នន្ះនៅជាប់នលឹងអ្កជានរៀងរេូត។

ដផ្អកនលើអ្ជីដដលអាលមា៉ាបានបនត្ងៀននតើអ្កចង់ឲ្យការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយដផ្អក

នលើនសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌ទាំងត្សរុងដដរឬនទ?នតើអ្កចង់ទទួលអ្ជីដដលអ្ក«សមនលឹង

ទទួល»សត្មាប់អ្ជីៗដដលអ្កបានន្្ើខរុសដដរឬនទ?

អាលម៉ា 42:15–31

អាលម៉ាបហ្ងៀនកូរីអានតុនអំពជីដផនការឆនហេចក្ជីហមតាតាករុណា

លក្ខណៈដ៏នទវភាពមួយក្នុងចំនណាមលក្ខណៈដ៏នទវភាពទាំងឡាយរបស់ត្ពះគឺ

ថាត្ទង់យរុត្តិ្ម៌។ការតត្មូវនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌ផ្ដន្ទានទាសដល់កូននៅមានាក់ៗរបស់

ត្ពះវរបិរាសួគ៌នេើយនលឹងមិនអនរុញ្ញាតឲ្យពួកនយើងណាមានាក់សានាក់នៅជាមួយត្ទង់

ក្នុងសាថានភាពដ៏នោរនពញនោយអំនពើបាបរបស់នយើងនន្ះនទ។សូមពិចារណា

សំណួរតនៅននះ៖នតើមានរនបៀបណាមួយនដើម្ជីឲ្យការតត្មូវនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌

ទាំងននះត្តវូលប់នចាលឬដកនចញឬនទ?

មនរុសសេជានត្ចើនអាចន្្ើយតបចនំោះសំណួរននះនោយផ្ដល់នយបល់ថានបើ

នយើងដត្បចិត្តនន្ះនយើងនលឹងមិនចាំបាច់រងទរុក្ខនោយសារលទ្ផលននអំនពើបាប
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ទាំងឡាយរបស់នយើងនន្ះនទ។នទាះជាចនម្ើយននះពិតជាត្តលឹមត្តូវក៏នោយក៏វាជា

ការសំខាន់នដើម ជ្ីយល់ថានដើម ជ្ីលប់នចាលឬនលើកនទាសឲ្យលទ្ផលទាំងឡាយ

គឺមិនយរុត្តិ្ម៌នទនត្ោះការតត្មូវនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌នលឹងមិនត្តូវបានបំនពញន�ើយ។

អាលមា៉ាបានបនត្ងៀនថាការលប់នចាលនូវការផ្ដន្ទានទាសនោយពរុំបំនពញដល់

ការតត្មវូនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌គឺពរុំអាចនកើតន�ើងបាននទ។សូមអានអាលមា៉ា42:25

នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនលឹងនកើតន�ើងត្បសិននបើត្ពះត្គាន់ដតដកនចញនូវលទ្ផល

ទាំងឡាយននអនំពើបាបនេើយទរុកឲ្យនសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌មិនត្តូវបានបំនពញនន្ះ។

សូមសញ្លឹងគិតសំណួរតនៅននះមរុននពលអានអាលមា៉ា42:15នដើម ជ្ីរកនមើល

ចនម្ើយ៖ត្បសិននបើការោក់នទាសចំនោះអំនពើបាបទាំងឡាយរបស់នយើងពរុំអាច

ត្តវូបានដកនចញនទនតើនយើងអាចមាននសចក្ដជីសរុខសាន្តក្នុងសតិសម្ជញ្ញៈនិង

បានសាងន�ើងវិញចំនោះវត្តមានរបស់ត្ពះយ៉ាងណានៅ?

វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់

ពជីោលាថា«ន្្ើឲ្យសកប់សកល់ដល់

ការទាមទារនននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌»

មានន័យថាន្្ើឲ្យសកប់សកល់ឬ

បង់ន្្សត្មាប់ការោក់នទាសដដល

នសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌តត្មូវឲ្យមាន។

នចញពជីអាលមា៉ា42:15នយើងនរៀនថា៖

�ង្វាយ្ួនរបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្

ដ្វើឲ្យស្កប់ស្កល់�ល់ការទាមទារ

ននដសចកដបីយុត្ិ្ម៌ដ�ើម្បីឲ្យ

ដសចកដបីដមតាតាករុណាអាចទតូវបាន

ទបទាន�ល់្ ួកអ្កដទបចិត្។សូម

បំនពញរូបភាពជញ្ជីងដដលអ្ក

បានគូរនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់

នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

នោយសរនសរោក្យបាៃ្រ្កប់្រ្កល់មោយម្រ�ក្បីមមត្តាករុណា—�ង្វាយធួៃនៃ

សពរះមយ្រ៊ូវសគបី្រ្ទនៅខាងនត្កាមោលា«ការផ្ដន្ទានទាស...»។

 4. សូម ពសថម ថា អ្ក មន មិត្ត មនាក់ ដដល កំ្ុង ជួប បញ្ហា ទពកាម បន្នុក ដដល 

បាន បទងកើត ទ�ើង  ទោយ អំទ ើ្ បាប ទាំងឡាយ របស់ គាត់ ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី រទបៀប ដដល អ្ក នឹង ្ ន្យល់ ទៅ 

មិត្ត របស់ អ្ក ្ពី រទបៀប ដដល ដងាវាយធួន របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្  អនុញ្ញាត ឲ្យ ទសចក្ពី ទមតាតា 

ករុណា មន ដល ់ទយើង មនាក់ៗ ។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំនោះអ្កដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះ

ស្ម័ត្គត្ពះទ័យរងទរុក្ខនូវការផ្ដន្ទានទាសដដលនសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌ទាមទារនដើម្ជីអ្កអាច

បាននសចក្ដជីនមរាតាកររុណានន្ះ?

សូមអានអាលមា៉ា42:22–24នេើយគូសចំណាំនូវអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្តត្មូវឲ្យ

មាននដើម ជ្ីឲ្យនយើងបានទទួលនសចក្ដជីនមរាតាកររុណា។ោលាថា«ជនដដលដត្បចិត្ត»

នៅក្នុងខ24មានន័យថាដត្បចិត្តនោយអស់ពជីចិត្ត។នោយដផ្អកនលើអ្ជីដដលអ្ក

បានអានសូមបនំពញនគាលការណ៍តនៅននះ៖ដបើដយើងដទបចិត្ដោរះដយើងនឹង

្រ្រួល--------------------តាមរយៈ�ង្វាយ្ួនរបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្។

ត្បធានប៊យដ៍ន�.ផ្កកឺត្បធានននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានមាន

ត្បសាសន៍សំនៅដល់ត្ពះយស៊ូវត្គជីស្ថាជាត្ពះជាអ្កសត្ងួបសត្ងួម។ត្ពះជា

អ្កសត្ងួបសត្ងួមគឺជាអង្គមួយដដលឈររវាងត្ករុមពជីរនដើម្ជីជួយនោះត្សាយ

ការមិនចរុះសត្មរុង។នពលអ្កអានោក្យទាំងននះសូមរកនមើលថានតើមនរុសសេមាន

បាបត្តូវការត្ពះអង្គសន្គ្រះយ៉ាងណានដើម ជ្ីឲ្យនសចក្ដជីនមរាតាកររុណាមានដល់

ពួកនគនន្ះ។

ការសញ្ឹង គិត ្ ពី សំណួរ ទ្លដដល 

អ្ក សិកសា ព្ះគម្ពីរ គ ឺតពមវូ ឲ្យ អ្ក 

គិត ដដលវា  នឹង ោស់ទតឿន ដល ់បំណង 

ពបាថានា របស ់អ្ក ឲ្យ ពស្វពជាវ បទគម្ពីរ 

ទដើម្ពី រក ចទមលើយ ។ សូម ្ ិ្រណា ក្នុង 

ការសរទសរ នូវ សំណួរ មួយ ចំនួន របស ់

អ្ក ផ្ទាល ់ទដើម ព្ី សញ្ឹង គិត ទ្ល អ្ក 

សិកសា បទគម្ពីរ ។ ការសញ្ឹង គិត ្ ពី 

បទគម្ពីរ នឹង បទងកើន នូវ សមតថែភា្ អ្ក ក្នុង 

ការយល ់្ ពី ទគាលការណ៍ និង ទសចក្ពី 

្ិត ទេើយ អនុវត្ត វា ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក 

ផ្ទាល់ ។

សញ្ជឹងគិតពីសំណួរមួយ

«រាមរយៈត្កតិ្យវិន័យដ៏អស់កល្ជានិច្ចនន្ះនសចក្ដជីនមរាតា

កររុណាពរុំអាចផ្ដល់ឲ្យបានន�ើយលរុះត្រាដតមានមនរុសសេមានាក់

ដដលសរុខចិត្តនេើយមានសមត្ថភាពទទួលយកបំណុលរបស់

នយើងនេើយបងន់្្នន្ះនេើយនរៀបចំលក្ខខណ្ឌសត្មាប់

ការនត្បាសនោះរបស់នយើង។

«នលើកដលងដតមានត្ពះជាអ្កសត្ងបួសត្ងួមមួយអង្គនលើកដលងដតនយើង

មានមិត្តមានាក់ដតប៉រុនណាណះនន្ះទមងៃន់ទាំងអស់នននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌គឺមិនអាចបន្ទូរ

បន្ថយពរុំមានការអាណិតអាសូរបានន�ើយគឺត្តវូដតធាលាក់មកនលើនយើងទាំងអស់។

ការទូទាត់ទាំងត្សរុងសត្មាប់ត្គប់អំនពើរំលងនទាះតូចឬ្ំនលឹងត្តូវទាមទារពជីនយើង

ឲ្យត្គប់គាមានសល់។

«ប៉រុដន្តចូរដលឹងការណ៍ននះថា៖នសចក្ដជីពិតគឺនសចក្ដជីពិតដ៏ររុងនរឿងត្បកាសថាមាន

នូវត្ពះជាអ្កសត្ងួបសត្ងមួមួយអង្គ។...

«រាមរយៈត្ទង់នសចក្ដជីនមរាតាកររុណាអាចមានដល់នយើងមានាក់ៗនោយពរុំមាន

ការអគ្អាក់បង្អន់ដល់ត្កតិ្យវិន័យដ៏អស់កល្នននសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌ន�ើយ។...

«ការផ្ដល់នូវនសចក្ដជីនមរាតាកររុណានលឹងមិននកើតន�ើងនោយឯកឯងនន្ះនទ។វានលឹង

នកើតន�ើងរាមរយៈនសចក្ដជីសញ្ញាជាមួយត្ទង់។វានលឹងដផ្អកនលើលក្ខខណ្ឌរបស់ត្ទង់

ជាលក្ខខណ្ឌដ៏សប្នុរសរបស់ត្ទង់»(“The Mediator”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ

1977ទំព័រ55–56)។

កាលដដលអាលមា៉ាបានបញ្ចប់នូវការទូន្មានរបស់នោកចនំោះកូរីអានតរុននន្ះ

នោកបានសនង្ខបអ្ជីៗត្គប់យ៉ាងដដលនោកពយោយមបនត្ងៀនដល់កូនត្បរុស

នោក។សូមអានអាលមា៉ា42:26–31នេើយគូសចំណាំនូវអ្ជីដដលអាលមា៉ា

ត្បាថានាចង់បានសត្មាប់កូរីអានតរុននពលដដលគាត់បានយល់ពជីនគាលលទ្ិនិង

នគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលអាលមា៉ាបានបនត្ងៀនគាត់នៅក្នុងជំពូកននះនេើយ

នន្ះ។សូមកត់ចំណាំនូវបំណងត្បាថានារបស់អាលមា៉ាសត្មាប់កូរីអានតរុននដើម្ជី

ករុំឲ្យគាត់នោះសារចនំោះអំនពើបាបទាំងឡាយរបស់គាត់ប៉រុដន្តជាការត្បនសើរ

សត្មាប់គាត់នដើម្ជីទរុកឲ្យនគាលលទ្ិនិងនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលទាក់ទង

នៅនលឹងនសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌នសចក្ដជីនមរាតាកររុណានិងដគ្វាយ្ួន«មានត្បសិទ្ភាព

យ៉ាងនពញទំេលឹងនៅក្នុងចិត្ត[គាត់]ចរុះ»(អាលមា៉ា42:30)។នតើអ្កអាចទរុកឲ្យ

នគាលលទ្ិនិងនគាលការណ៍ទាំងននះមានត្បសិទ្ភាពយ៉ាងនពញទំេលឹងនៅក្នុង

ចិត្តរបស់អ្កនោយរនបៀបណានៅ?

 5. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

គំនិត របស់ អ្ក អំ្ពី សំណួរ តទៅ ទនះ ៖ ពបសិន ទបើ អ្ក អាច បងាហាញ ្ ពី 
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ការដឹងគុណ របស់ អ្ក ចំទោះ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ទោយ ផ្ទាល់ សពមប់ ការ្លិកម្ម របស់ ពទង់ 

ជំនួស អ្ក ទនាះ ទតើ អ្ក នឹង ទូល អ្ពីខលះ  ដល់ ពទង់ ?

វាសំខាន់ក្នុងការដលឹងថាកូរីអានតរុនបានដត្បចិត្តនេើយនៅទជីបំផរុតការណ៍នន្ះ

បានមាននូវឥទ្ិពលយ៉ាង្ ំន្ងនៅនលើការរីកលូតោស់ននសាសន្ចត្ក

(សូមនមើលអាលមា៉ា49:30)។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា42ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 20 ៖ ថ្ងៃទី 4

អាលម៉ា 43–44
មេចក្ីម្ដើេ

នៅក្នុងអាលមា៉ា43–44មរមនបានចាប់នផ្ដើមសរនសរអំពជីស្គ្រមរវាងពួកសាសន៍

នលមិននិងសាសន៍នជីនេ្។កាលដដលអាលមា៉ានិងកូនត្បរុសទាំងឡាយរបស់

នោកបន្តបនត្មើដល់ត្បជាជននន្ះពួកសាសន៍សូរាំបានចូលរួមនលឹងពលទ័ព

សាសន៍នលមិនក្នុងការវាយត្បហារដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្។នមទ័ពមរ៉ូនណ

បានបគ្ហាញពជីនសចក្ដជីជំននឿនិងត្បាជាញានៅក្នុងការការោរពួកសាសន៍នជីនេ្ទាស់

នលឹងពួកទ័ពសាសន៍នលមិន។នទាះបជីពួកនគមានចំនួននត្ចើនក្ដជីក៏ការនរៀបចំរបស់ពួក

ទ័ពសាសន៍នជីនេ្និងនសចក្ដជីជំននឿរបស់ពួកនគនៅនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានន្្ើ

ឲ្យពួកនគមាននត្បៀបក្នុងចមបាំងនន្ះ។នពលពួកនគបានដលឹងថាពួកនគនលឹងត្តូវន្្ើឲ្យ

ចរុះចាញ់នន្ះពួកសាសន៍នលមិនបានន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាននសន្តិភាពមួយនេើយ

បានចាកនចញពជីដដនដជីមួយរយៈ។

អាលម៉ា 43

ការហរៀបចំនិងយុទ្ធ្្េ្របេ់ហមទ័ពមរ៉ូឆណជួយរំខានែល់ការហរៀបចំ

របេ់ទ័ព្ េនហ៍លមិន។

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ នូវ 

បញ្ពី មួយ ដដល រាយ ្ ពី ដផនការ ទគាលទៅ និង បំណង មួយ ចំនួន របស់ អ្ក 

សពមប់ អនាគត អ្ក ។ ទ្ល អ្ក សរទសរ សូម ្ ិ្រណា ក្នុង ការបញ្ចលូល នូវ ទគាលទៅ និង 

បំណង ពបាថានា ខាង វិញ្ញាណ ដូចជា ទបសកកម្ម អាោេ៍្ិោេ៍ ក្នុង ព្ះវិហារ បរិសុទ្ និង 

ពកមុពគួស្រ ។

បន្ទាប់ពជីអ្កសរនសរបញ្ជីរបស់អ្ករួចនេើយសូមកំណត់ពជីបំណងត្បាថានានិង

នគាលនៅទាំងឡាយដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថាសារាំងមិនចង់ឲ្យអ្កសនត្មច

បាន។នៅនពលដដលអ្កសកិសាអាលមា៉ា43–44សូមរកនមើលនគាលការណ៍

ទាំងឡាយដដលនលឹងជួយអ្កសនត្មចបាននូវនគាលនៅសរុចរិតរបស់អ្កនទាះនបើ

មានមារសត្តូវខំត្បលឹងដត្បងក្នុងការរារាំងភាពនជាគជ័យរបស់អ្កក៏នោយនន្ះ។

នៅក្នុងអាលមា៉ា43:1–4នទាះបជីមានការត្បលឹងដត្បងរបស់អាលមា៉ាក្នុងការនំ្ពួក

សាសន៍សូរាំឲ្យត្ត�ប់មកក្នុងសាសន្ចត្កវិញក៏នោយក៏មានពួកនគជានត្ចើន

បានចូលរួមនលឹងពួកសាសន៍នលមិននៅក្នុងការនរៀបចំនដើម ជ្ីវាយត្បហារមកនលើពួក

សាសន៍នជីនេ្ដដរ។សូមអានអាលមា៉ា43:5–8នេើយរកនមើល«នគាលបំណង»

(ដផនការ)របស់នសរា៉េិមណាជាអ្កដលឹកន្ំពួកសាសន៍នលមិន។អ្កអាច

នលឹងចង់គូសចំណាំពជីនគាលបំណងទាំងឡាយរបស់នសរា៉េិមណានពលអ្ក

រកវាន�ើញ។សូមសញ្លឹងគិតថានតើនគាលបំណងឬបំណងត្បាថានារបស់

នសរា៉េិមណាចនំោះពួកសាសន៍នជីនេ្អាចដូចគានានៅនលឹងនគាលបំណងរបស់

សារំាងមានចំនោះអ្កយ៉ាងណាដដរ។

បន្ទាប់មកសូមអានអាលមា៉ា43:9–11នេើយរកនមើលនគាលបំណងឬបំណង

ត្បាថានារបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្។ឥ�ទូវននះសូមសញ្លឹងគិតថានតើបំណងត្បាថានា

ទាំងននះអាចដូចគានានៅនលឹងបំណងត្បាថានាដ៏សរុចរិតដដលអ្កមានយ៉ាងណា។

នមទ័ពមរ៉នូណជានមទ័ពឯករបស់ពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្បាននរៀបចំត្បជាជនរបស់

នោកឲ្យការោរដដនដជីនិងត្ករុមត្គួសាររបស់ពួកនគពជីនគាលបំណងអាត្កក់របស់

នសរា៉េិមណា។សូមអានអាលមា៉ា43:16–19នោយរកនមើលថាការនរៀបចំអ្ជីខ្ះ

ដដលនមទ័ពមរ៉ូនណនិងពួកសាសន៍នជីនេ្បាននរៀបចំ។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម គូរ នូវ របស់ 

្ពីរ ោ៉ាង ដដល មរ៉ូថណ បាន ឲ្យ ទៅ ្ ួក បុរសៗ របស់ ទោក ទដើម ព្ី ទរៀបចំ ្ ួកទគ ក្នុង 

ការទធ្ើ ស្ងារម ។

ឥ�ទូវននះសូមអានអាលមា៉ា43:20–22នដើម្ជីរកនមើលពជីរនបៀបដដលពួកសាសន៍

នលមិនបានមានត្បតិកម្មចំនោះការនរៀបចំរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្។សូមសញ្លឹង
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គិតពជីមូលនេតរុដដលពួកសាសន៍នលមិនបានដក្យការវាយត្បហាររបស់ពួកនគ

សូម្ជីដតពួកនគមានគានានត្ចើនជាងពួកសាសន៍នជីនេ្ក៏នោយនន្ះ។

នពលនយើងសិកសាពជីដនំណើរនរឿងននចមបាំងខាងរូបកាយនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមននន្ះ

នយើងអាចត្បដូចវានៅនលឹងចមបាំងខាងវិញ្ញាណដដលនយើងត្បឈមមរុខជាមួយ

ផងដដរ។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក អាច ទរៀន ទចញ្ពី ការទរៀបចំ សពមប ់

ស្ងារម របស ់មរ៉ូថណ អំ្ពី ការការោរ ខលជួន អ្ក ្ ពី ការវាយ ពបហារ និង ការល ជ្ួង របស់ 

ស្តាំង ?

បន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍នលមិនបានដក្យនេើយមរ៉ូនណពរុំបានដលឹងពជីកដនង្ដដល

សត្តវូរបស់នោកនលឹងន្្ើការវាយត្បហារបន្ទាប់នទៀតនន្ះនទ។ត្បសិននបើអ្កជា

មរ៉ូនណនតើអ្កអាចនលឹងន្្ើអ្ជីនដើម ជ្ីពយោយមនរៀបចំទប់ទល់នលឹងការវាយត្បហារមួយ

នទៀតនន្ះ? 



សូមអានអាលមា៉ា43:23–24នដើម្ជីរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានន្្ើ។

នចញពជីគំរូរបស់មរ៉នូណនយើងនរៀនថា៖ដបើដយើងដសវងរកដ�ើយដ្វើតាម�ំបូោមន

ដ�លទបកបដោយការ្យាករណ៍ដោរះដយើងនឹងការោរខ្ជួនដយើង្ បីម្រសទតូវកានដ់ត

បានលអ។ដូចជាពយោការីអាលមា៉ាអាចត្បាប់ដល់មរ៉ូនណពជីរនបៀបការោរពួកសាសន៍

នជីនេ្ពជីពួកមារសត្តូវរបស់ពួកនគដដរនន្ះពយោការីរបស់ត្ពះអមាចាស់នៅសព្ន្ងៃននះ

ក៏បនត្ងៀននយើងពជីរនបៀបការោរខ្លួននយើងពជីការវាយត្បហារខាងវិញ្ញាណរបស់ពួក

មារសត្តូវដដរ។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ពបទោគ ្ ពីរបពី អំ្ពី ដំបូនាមាន ដដល ពបកប ទោយ ការ្យាករណ៍  ដដល បាន ផ្ល ់ទៅ 

ថ្ងៃ ចុងទពកាយ ទនះ ដដលអាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ការោរ ខលជួន អ្ក ្ ពី ទគាលបំណង ឬ ការល ជ្ួង របស ់

ស្តាំង ទបើ អ្ក ស្ដាប ់តាម ទនាះ ។

ដូចដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា43:25–43មរ៉ូនណបានត្បត្ពលឹត្តរាម

ការនចះដលឹងដដលនោកបានទទួលពជីពយោការីនោយបានដបងដចកពលទ័ពរបស់

នោកនេើយោក់បំពួនពួកនគនៅរាមផ្ទូវដដលពួកសាសន៍នលមិននលឹងចូលមក។

កាលដដលពួកសាសន៍នលមិនចូលមកដល់នន្ះោក់កណាដោលននពលទ័ពនជីនេ្

បានវាយត្បហារនេើយររុញត្ចានពួកនលមិននៅទនន្សី៊ដូន។បន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍

នលមិនបាន្ ្ងកាត់ទនន្នេើយពួកទ័ពសាសន៍នជីនេ្ោក់កណាដោលនទៀតបានន្្ើ

ការវាយត្បហារ។នពលពួកសាសន៍នលមិនបានន�ើញថាពួកនគត្តវូេ៊រុំព័ទ្នន្ះ

ពួកនគបានត្បយរុទ្យ៉ាងសាហាវរេូតដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ចាប់នផ្ដើមររុញរា។

អ្កអាចនរៀនពជីនគាលការណ៍ទាំងឡាយអំពជីរនបៀបនដើម ជ្ីសនត្មចបាននូវ

នគាលបំណងនិងបំណងត្បាថានាសរុចរិតរបស់អ្កនចញពជីការសិកសាអ្ជីដដល

នៅនសសសល់ក្នុងអាលមា៉ា43។សូមអានអាលមា៉ា43:43–54នេើយទាញនូវ

ភាពផ្នុយគានាពជីត្បភពននកមាលាំងរបស់ពួកសាសន៍នលមិននិងត្បភពននកមាលាំងរបស់

ពួកសាសន៍នជីនេ្។

សូមសញ្លឹងគិតអំពជីបរុព្នេតរុអ្ជីខ្ះដដលពួកសាសន៍នជីនេ្ន្្ើការត្បយរុទ្ដដលល្អ

ជាងបរុព្នេតរុរបស់ពួកសាសន៍នលមិន។នពលនយើងន្្ើការនត្បៀបន្ៀបមរ៉នូណ

និងពលទ័ពដ៏នសាមាះត្តង់របស់នោកនៅនលឹងចមបាំងរបស់នយើងជាមួយនលឹងពួក

មារសត្តូវនន្ះនយើងនរៀនថាដ្លដយើងអ្ិស្ឋានដ�ើម្បីសុំជំនួយដ�ើម្បីសដទមចបាន

នូវដ្នការនិងបំណងទបាថ្នាសុចរិតរបស់ដយើងដោរះទ្រះនឹងជួយដយើងឲ្យដ្វើវា

បានសដទមច។

 5. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

អំ្ពី ពគា  មួយ ដដល អ្កមន  បទ្ិទស្ធន ៍ ទទួល បាន  ជំនួយ របស់ ព្ះអមចាស ់

ជួយ ឲ្យ សទពមច បាន នូវ ទគាលបំណង សុចរិត របស់ អ្ក ។

អាលម៉ា 44

បន្ទាប់ពជីជ័យជំនះរបេ់ពួក្េន៍នជីឆេវហេើយហន្ះហមទ័ពមរ៉ូឆណបញ្ជា

ពួក្េន៍ហលមិនឲ្យហ្វើហេចក្ជីេញ្ញាឆនេន្ិភាពមួយ

សូមរំឭកន�ើងវិញថានៅក្នុងអាលមា៉ា43នពលដដលនមទ័ពមរ៉ូនណបានន�ើញ

ថាពួកសាសន៍នលមិនត្តវូបាននឡាមព័ទ្និងតក់ស្នុតនន្ះនោកបានបញ្ជាពួក

បរុរសៗរបស់នោកឲ្យឈប់វាយត្បហារ។សូមអានោក្យរបស់មរ៉ូនណនៅក្នុង

អាលមា៉ា44:1–6នេើយរកនមើលថានតើនរណាដដលមរ៉ូនណបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យ

សត្មាប់ជ័យជំនះរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្។

 6. ដផ្អក ទលើ ទពីបនាទាល ់របស ់មរ៉ូថណ ទៅក្នុង អាលម៉ា 44:4–6 សូម សរទសរ 

ទសចក្ពី ្ ិត មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក 

ដដល អាច ជួយ អ្ក ពបឈម នឹង ចមបាំង ខាង វិញ្ញាណ ។
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ត្បធានប៊យដ៍ន�.ផ្កកឺត្បធានននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានសនយោ

ដល់ពួកយរុវវ័យថាត្ពះអមាចាស់នលឹងការោរពួកនគនពលពួកនគរកសាការនសាមាះត្តង់។

នពលអ្កអានោក្យសម្ដជីរបស់នោកសូមគូសចំណាំដផក្ទាំងនន្ះដដល

លួងនោមដល់អ្កនិងដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថាត្តវូនលឹងអ្ក។

«ពួកយរុវវ័យសព្ន្ងៃននះកំពរុងត្តវូបានចិញ្ចលឹមបជីបាច់នៅក្នុង

ទលឹកដជីរបស់មារសត្តវូជាមួយនលឹងបទោឋានសជីល្ម៌ដ៏អន់្យ។

ប៉រុដន្តក្នុងន្មជាអ្កបនត្មើមានាក់របស់ត្ពះអមាចាស់ខ្នុំសនយោថាអ្ក

នលឹងត្តូវបានការោរពជីការវាយត្បហាររបស់មារសត្តូវសប្រតិៃមបើ

អ្កនលឹងសាដាប់ដល់ការបំផរុសដដលបានមកពជីត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្។

«ចូរនស្ៀកោក់រមទម្យនិយយនោយគារវភាពសាដាប់ត្ន្តជីដដលនលើកទលឹកចិត្ត។

នចៀសវាងពជីភាពអសជីល្ម៌ទាំងអស់និងពជីការអនរុវត្តដដលបន្ទាបបនន្ថាកខ្លួន។

ចូរត្គប់ត្គងជជីវិតអ្កនិងបញ្ជាខ្លួនឯងឲ្យកាលាហាន។នោយសារពួកនយើងពលឹងដផ្អក

ជាខាលាំងនលើអ្កនន្ះអ្កនលឹងទទួលពរជ័យយ៉ាងអសាចារ្យ។អ្កមិនដដលនៅ

ឆ្ងាយនពកពជីត្ពះននត្តរបស់ត្ពះវរបិរាសួគ៌របស់អ្កដដលនោរនពញនោយនសចក្ដជី

ត្សឡាញ់នន្ះនទ»(“Counsel to Youth”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកា

ឆ្នាំ2011ទំព័រ18)។

នៅក្នុងអាលមា៉ា44:7–10នសរា៉េិមណាបានត្បកាសថាគាត់មិននជឿថាត្ពះជា

ត្បភពននកមាលាំងរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្នន្ះនទ។គាត់បានឲ្យពួកនលមិនលះបង់

អាវរុ្របស់ពួកនគប៉រុដន្តគាត់បដិនស្នលឹងការន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាសន្តិភាព។សូមអាន

ការន្្ើយតបរបស់មរ៉នូណនៅក្នុងអាលមា៉ា44:11។សូមពិចារណាពជីមូលនេតរុ

ដដលអ្កគិតថាវាសំខាន់ចំនោះមរ៉ូនណក្នុងការន្្ើឲ្យពួកសាសន៍នលមិនន្្ើនសចក្ដជី

សញ្ញាសន្តិភាព?

ខណៈដដលមានពួកសាសន៍នលមិនជានត្ចើនបានន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាសន្តិភាពនន្ះ

នសរា៉េិមណាបានត្បមូលផ្ដនុំពួកបរុរសៗដដលនៅសល់ទាំងប៉រុន្មានរបស់គាត់នដើម្ជី

ត្បយរុទ្នលឹងពលទ័ពមរ៉នូណ។នៅនពលដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានត្បទះនលឹងពួក

សាសន៍នលមិននេើយបានចាបន់ផ្ដើមសមាលាប់ពួកនគនន្ះនសរា៉េិមណាបានន�ើញ

ថាពលទ័ពរបស់គាត់ជិតត្តវូវិន្សនេើយនន្ះក៏បានសនយោចូលនៅក្នុងនសចក្ដជី

សញ្ញាសន្តិភាព(សូមនមើលអាលមា៉ា44:12–20)។

 7. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

រទបៀប ដដល អ្ក នឹង អនុវត្ត នូវ ទគាលការណ ៍និង ទសចក្ពី ្ ិត មួយ ចំនួន ដដល 

អ្ក បាន ទរៀន ទៅក្នុង ទមទរៀន ទនះ ទដើម ព្ី ការោរ ខលជួន អ្ក ្ ពី ការល ជ្ួង និង ការវាយ ពបហារ 

របស់ មរសពតវូ និង ទដើម្ពី សទពមច ឲ្យ បាន នូវ បំណង ពបាថានា និង ទគាលបំណង ដ៏ សុចរិត 

របស់ អ្ក ។

 8. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា43–44ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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មេចក្ីម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីអាលមា៉ាបានផ្ដល់នូវការដណន្ំចរុងនត្កាយរបស់នោកដល់នេនលមិន

ជាកូនត្បរុសរបស់នោកនេើយនោកបានចាកនចញពជីត្បជាជននជីនេ្នេើយមិន

បានឮពជីនោកនទៀតន�ើយ។អំ�នុងនពលននការលំបាករបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្

ដដលមាននត្កាយមកនទៀតនន្ះនេនលមិននិងនមទ័ពមរ៉ូនណបានកាលាយជាអ្ក

ដលឹកនំ្ខាងវិញ្ញាណនិងខាងទាហានរបស់ពួកនគ។អាមា៉ាលិកាយជាអ្កដលឹកន្ំ

របស់ពួកសាសន៍នលមិនបាននដើររាមបំណងត្បាថានារបស់ខ្លួននោយអារាមានិយម

នោយនត្បើនូវកលយរុទ្ដដលដូចគានានៅនលឹងកលយរុទ្របស់អារកសេ។នមទ័ពមរ៉ូនណ

បាននរៀបចំត្បជាជនរបស់នោកឲ្យនសាមាះត្តង់នលឹងត្ពះក្នុងអំ�នុងត្គាដ៏នត្គាះថានាក់

ទាំងនន្ះ។
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ហេហលមិនហជឿោក្យរបេ់អាលម៉ាជាឪពុកហោកហេើយបានចាប់ហផ្ើម

ការបហ្មើរបេ់ហោក។

សូមរំឭកន�ើងវិញនូវការសមាភាសន៍មួយដដលអ្កមានជាមួយនលឹងឪពរុកឬមាដាយ

ឬអ្កដលឹកនំ្បព្ជិតភាពរបស់អ្ក។សូមគិតពជីត្បនភទសំណួរដដលអ្កត្តូវបាន

សួរ។មរុននពលអាលមា៉ាបានចាកនចញពជីដដនដជីនោកបានសួរនេនលមិននូវ

សំណួរសំខាន់បជី។សូមអានអាលមា៉ា45:2–7នេើយរកនមើលនិងគូសចំណាំ

សំណួរទាំងននះ។(«ោក្យ»ដដលអាលមា៉ានិយយសំនៅដល់នៅក្នុងខ2គឺមាន

នៅក្នុងអាលមា៉ា37:1)។សូមគិតអំពជីរនបៀបដដលអ្កនលឹងន្្ើយដល់សំណួររបស់

អាលមា៉ា៖នតើអ្កនជឿនលើត្ពះគម្ជីរទាំងឡាយនទ?នតើអ្កនជឿនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

នទ?នតើអ្កនលឹងរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនទ?

បន្ទាប់ពជីនេនលមិនបានត្បកាសពជីទជីបន្ទាល់របស់នោកនេើយអាលមា៉ាបាន

និយយនៅកាន់នោកអំពជីអន្គតរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្។នោកបានពយោករ
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ពជីនសចក្ដជីបំផ្ិចបំផ្លាញរបស់ពួកនគនិងនសចក្ដជីបំផ្ិចបំផ្លាញរបស់ត្បជាជនណា

នផសេងនទៀតក៏នោយដដលទរុំសរុះនៅក្នុងអនំពើទរុច្ចរិតនៅនលើដដនដជីដ៏ជនត្មើសននះ។

សូមអានអាលមា៉ា45:16នេើយពិចារណានសចក្ដជីពិតតនៅននះដដលនៅក្នុងខ

ននះ៖ទ្រះអម្ចាស់ទ្រង់មិនអាច្រតដមើលអំដ្ើបាបសូម្បីដតបន្ិចបន្ជួចដ�ើយ។

នដើម្ជីជួយអ្កយល់ពជីនគាលការណ៍ននះសូមចងចាំថារាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់

ត្ទង់ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបង់ន្្សត្មាប់អំនពើបាបរបស់នយើងទាំងអស់ត្បសិននបើ

នយើងដត្បចិត្តនេើយដស្ងរកការអត់នទាសពជីត្ទង់។ត្ពះពរុំអាចអត់ត្ទាំនលឹងអំនពើបាប

នទាះនៅកត្មិតណាក៏នោយ។នទាះយ៉ាងណានោយសារត្ពះអង្គសន្គ្រះត្ទង់

ស្ម័ត្គត្ពះទ័យនលឹងរងទរុក្ខជំនួសនយើងនន្ះនយើងពរុំចាំបាច់រងទរុក្ខនូវអនំពើបាបរបស់

នយើងន�ើយត្បសិននបើនយើងដត្បចិត្ត។

សូមអាននគាលលទ្ិនិងនសចក្ដជីសញ្ញា1:31–33។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរខ

ទាំងននះជាខនយងនៅដក្រអាលមា៉ា45:16។

 1. សូម ទ្លើយ តប ដល ់សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ ោ៉ាងណា អំ្ពី ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ ទ្ល អ្ក គិត អំ ព្ី ការស្ម័ពគ ព្ះទ័យ របស ់ពទង់ ទដើម ព្ី បង់ ថ ល្ អំទ ើ្ បាប របស់ អ្ក 

ទនាះ ?

ដូចដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា45:20–24នេនលមិនបានចាប់នផ្ដើមការបនត្មើ

របស់នោកជាពយោការីមានាក់របស់ត្ពះអមាចាស់និងជាអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្ក។

នោកនិងអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កនផសេងៗនទៀតបានចាត់រាំងពួកសង្និងត្គូ

នៅទូទាំងត្ករុមជំនរុំប៉រុដន្តនោយសារការន្លាះទាស់ដទងនិងការនកើនន�ើងនូវ

ភាពន្្មើងន្្មត្បជាជនបានបដនិស្ក្នុងការសាដាប់ដល់អ្កដលឹកន្ំរបស់ពួកនគ។
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ហមទ័ពមរ៉ឆូណ្បមូលផ្ទុំពួកអ្កេុចរិតហែើម ជ្ីការោរេិទ្ធិនិង្េន្របេ់

ពួកហគ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា46:1–7ត្បជាជនមួយចំនួនដដលខលឹងនលឹង

នេនលមិននិងបងប្អទូនរបស់នោកបាននត្ជើសនរើសចាកនចញពជីសាសន្ចត្ក

នេើយនដើររាមបរុរសទរុច្ចរិតមានាក់ន្មាះអាមា៉ាលិកាយដដលចង់ន្្ើជានស្ដច។

សូមអានអាលមា៉ា46:8–10នេើយរកនមើលនមនរៀនទាំងឡាយដដលមរមនចង់ឲ្យ

នយើងនរៀនពជីសាថានភាពដ៏នត្គាះថានាក់ននះ។

នដើម្ជីជួយការោរឥសសេរភាពរបស់ត្បជាជនមរ៉ូនណដដលជានមទ័ពឯករបស់

ពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្បានដេកអាវរបស់នោកនេើយនត្បើបំដណកននអាវនន្ះន្្ើ

ជា«ទង់ឥសសេរភាព»នដើម ជ្ីត្បមូលផ្ដនុំត្បជាជនឲ្យការោរឥសសេរភាព។

សូមអានអាលមា៉ា46:12–13នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានសរនសរនៅនលើ

ទង់ឥសសេរភាព។សូមរកនមើលពជីរនបៀបដដលនោកបាននរៀបចំនដើម្ជីបគ្ហាញពជីទង់

ឥសសេរភាពដល់ត្បជាជន។សូមសញ្លឹងគិតថាខទាំងននះបនត្ងៀនអ្កអ្ជីខ្ះអំពជី

ចរិតលក្ខណៈរបស់មរ៉ូនណ។សូមអានផងដដរអាលមា៉ា48:11–13,17–18នដើម្ជី

ទទួលបាននូវការយល់ដលឹងបដន្ថមនទៀតនៅក្នុងចរិតលក្ខណៈរបស់នមទ័ពមរ៉នូណ។

អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនូវចរិតលក្ខណៈទាំងឡាយរបស់មរ៉ូនណដដលអ្កចង់

យកនៅអភិវឌ្ឍកានដ់តនពញនលញបដន្ថមនទៀតនៅក្នុងជជីវិតអ្កផ្ទាល់។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

អំ្ពី ចរិត លក្ខណៈ មួយ ឬ ទពចើន ទចញ ្ ពី អាលម៉ា 46:12–13 និង អាលម៉ា 

48:11–13, 17–18 ។ សូម ្ ន្យល់ ្ ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក ចង ់មន ចរិត លក្ខណៈ ទាំងទនះ 

និង រទបៀប ដដល អ្ក អាច ្ ុះោរ ្ យាោម ទដើម ព្ី អភិវឌ្ឍ ចរិត លក្ខណៈ ទាំងទនះ ។

សូមអានអាលមា៉ា46:18–22នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលត្បជាជនន្្ើយតប

ចំនោះការអនញ្ើញរបស់មរ៉ូនណឲ្យចបាំងនដើម្ជីឥសសេរភាព។នសចក្ដជីសញ្ញាដដល

មានពិពណ៌ន្នៅក្នុងខ20គឺជាការសនយោដ៏ពិនសសដដលសាសន៍នជីនេ្ត្ករុមននះ

បានន្្ើជាមួយត្ពះ។

នយងរាមអាលមា៉ា46:20នេតរុអ្ជីមរ៉ូនណចង់ឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្ន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញា

ជាមួយត្ពះថាពួកនគនលឹងការោរសិទ្ិនិងសាសន្របស់ពួកនគដូនច្ះ? 



ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា46:28–37ពួកសាសន៍នជីនេ្បានចូលរួមជាមួយ

នមទ័ពមរ៉នូណបានចាប់ពួកពលទ័ពរបស់អាមា៉ាលិកាយ។នទាះយ៉ាងណា

អាមា៉ាលិកាយនិងអ្កខះ្នផសេងនទៀតបានរតន់គចនេើយចូលរួមនលឹងពួកសាសន៍

នលមិន។អ្កនដើររាមអាមា៉ាលិកាយជានត្ចើនដដលត្តូវបានចាប់ខ្លួនបានចូល

នៅក្នុងនសចក្ដជីសញ្ញាក្នុងការគាតំ្ទដល់នសរីភាព។ពួកអ្កដដលពរុំន្្ើដនូចានាះ

ត្តវូត្បហារជជីវិត។នចញពជីបទពិនសា្ន៍របស់ពួកសាសន៍នជីនេ្នយើងអាចនរៀន

នគាលការណ៍ននះ៖ដ្លដយើងកាលាហានដៅក្នុងការរកសាប្របញ្ញត្ិទាំងឡាយ

�ូចជាដម្រ័្មរ៉ូនណបានដ្វើដោរះទ្រះនឹង្ ទងឹងនិងទបទាន្ រដយើង។
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នត្កាយពជីចមបាំងនមទ័ពមរ៉ូនណបាននោតទង់ឥសសេរភាពនៅនលើត្គប់ប៉មរបស់ពួក

សាសន៍នជីនេ្ទរុកជា«បទោឋាន»ឬជាការរំឭកពជីអ្ជីដដលពួកនគបាននសចក្ដជីសញ្ញា

ថាចបាំងនិងការោរ(សូមនមើលអាលមា៉ា46:36)។

នៅក្នុងកូននសៀវនៅម�ើម្បីកោលាំងនៃយុវជៃគណៈត្បធានទជីមួយបានមាន

ត្បសាសន៍ថា៖«យរុវជនយរុវន្រីជាទជីត្សឡាញ់របស់នយើងនអើយនយើង

មាននសចក្តជីទរុកចិត្តយ៉ាងខាលាំងនៅនលើអ្ករាល់គានា។អ្ករាល់គានាគឺជាបរុត្រាបរុត្តជីជាទជី

ត្សឡាញ់របស់ត្ពះនេើយត្ទង់ខ្លខ់ាវាយពជីអ្ករាល់គានា។អ្កបានមកនលើដផនដជី

ចំត្គាមួយដដលនោរនពញនោយឱកាសនិងឧបសគ្គផងដដរ។បទោឋាននៅក្នុង

កូននសៀវនៅននះនលឹងជួយអ្កក្នុងការនត្ជើសនរើសដ៏សំខាន់ៗទាំងឡាយដដលអ្ក

កំពរុងដតន្្ើន្នពលឥ�ទូវននះនេើយនលឹងន្្ើន្នពលអន្គត។នយើងសូមសនយោ

ថានៅនពលដដលអ្កនគារពរាមនសចក្តជីសញ្ញាទាំងឡាយដដលអ្កបានន្្ើនិង

បទោឋានទាំងននះនន្ះអ្កនលឹងត្តូវបានត្បទានពរជ័យនោយមានភាពជានដគូពជី

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នសចក្តជីជំននឿរបស់អ្កនលឹងលូតោស់កាន់ដតខាលាំងនេើយអ្ក

នលឹងរីករាយជាមួយនលឹងសរុភមង្គលកាន់ដតខាលាំង។

 3. ទចញ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក បានទរៀន ទៅក្នុង ស្រលិខិត ្ ពី គណៈពបធ្ន ទពីមួយ 

សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការសនយា អ្ពី ខលះ ដដល ពតវូបាន សនយា ចំទោះ អ្ក ពបសិនទបើ អ្ក រកសា ទសចក្ពី សញ្ញា ថន 

ដំណឹងល្អ ដដល អ្ក បាន ទធ្ើ និង បទោឋាន ទាំងឡាយ ទៅក្នុង កូន ទសៀវទៅ ហែើម្ជីកមលាំងឆន

យុវជន ?

 ខ.  សូម ទមើល ទៅ ទំ្័រ មតិកា របស ់កូន ទសៀវទៅ ហែើម ជ្ីកមលាំងឆនយុវជន ទេើយ 

ទពជើសទរើស បទោឋាន មួយ ក្នុង ចំទណាម បទោឋាន ទាំងឡាយ ដដល ទៅក្នុង កូន ទសៀវទៅ ។ ទតើ 

ការរកសា បទោឋាន ទនះ បាន ផ្ល់ ្ រជ័យ ដល ់ជពីវិត អ្ក ោ៉ាងណា ដដរ ?

អាលម៉ា 47

អាម៉ាលិកាយកាលាយជាហេច្របេ់ពួក្ េន៍ហលមិនតាមរយៈការក្ត់និង

ការហបាកបំភាន់។

នតើអ្កនលឹងន្្ើអ្ជីត្បសិននបើអ្កនៅក្នុងស្គ្រមនេើយមានមានាក់បគ្ហាញអ្កនូវ

នសៀវនៅមួយដដលនបើកបគ្ហាញពជីអ្ជីដដលមារសត្តូវអ្កបានោក់ដផនការនលឹងន្្ើ

នដើម ជ្ីបំផ្លាញអ្កនិងត្ករុមត្គួសារអ្កនន្ះ?អាលមា៉ា47អាចផ្ដល់នូវការយល់ដលឹង

ត្ជាលនត្រៅមួយចំនួននៅក្នុងដផនការរបស់មារសត្តូវរបស់នយើងគឺអារកសេ។

អាលមា៉ា47មានកត់ត្រានូវការនបាកបនញ្ឆោតជានត្ចើនដដលអាមា៉ាលិកាយបាន

នត្បើនដើម្ជីកាលាយជានស្ដចរបស់ពួកសាសន៍នលមិននដើម្ជីវាអាចដលឹកន្ំពួកពលទ័ព

សាសន៍នលមិនន្្ើស្គ្រមទាស់នលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្។បំណងត្បាថានាដ៏្ ំបំផរុត

របស់វាគឺនដើម្ជីន្ំពួកសាសន៍នជីនេ្ទាំងអស់ឲ្យធាលាក់ចូលក្នុងនសវកភាពនោយ

មានខ្លួនវាជានស្ដច។

ពជីដំបូងអាមា៉ាលិកាយនិងអ្កនដើររាមរបស់វាបាននៅកាន់ដដនដជីនជីនេ្ជាកដន្ង

ដដលពួកសាសន៍នលមិនរស់នៅ។នស្ដចននពួកសាសន៍នលមិនមានបំណងត្បាថានា

នៅន្្ើចមបាំងទាស់នលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្ប៉រុដន្តត្បជាជនរបស់ត្ទង់ជានត្ចើនមាន

ការភ័យខាលាច។ដូនច្ះនេើយនស្ដចបានសរុំអាមា៉ាលិកាយឲ្យបង្ខិតបង្ខំពួកសាសន៍

នលមិនដដលភ័យខាលាចទាំងនន្ះឲ្យចូលរួមក្នុងចមបាំង។អាមា៉ាលិកាយបាននដើរ

នៅកាន់ជំររុំនៅនលើភ្ំជាកដន្ងដដលត្បជាជនទាំងននះរត់នភៀសខ្លួនប៉រុដន្តវាមិនបាន

ចង់ជួយដល់នស្ដចនន្ះនទ។វាចង់កាលាយជាអ្កដលឹកន្ំរបស់ពួកសាសន៍នលមិន

ដដលភ័យខាលាចទាំងននះនោយការបំភាន់ដល់លជីេរុននតជាអ្កដលឹកន្ំរបស់ពួកនគ

ឲ្យចរុះនចញពជីជំររុំនៅនលើភ្ំរបស់គាត់។អាមា៉ាលិកាយមានបំណងសមាលាប់លជីេរុននត

នោយការបំពរុលបន្ទាប់ពជីគាត់បានចរុះមកពជីនលើភ្ំ។

សូមសិកសាអាលមា៉ា47:10–12។នតើអាមា៉ាលិកាយបានល្លួងឲ្យលជីេរុននត

ចាកនចញពជីកដន្ងសរុវត្ថិភាពរបស់គាត់ប៉រុន្មានដង?សូមអានផងដដរអាលមា៉ា

47:17–19។នតើអាមា៉ាលិកាយបានសមាលាប់លជីេរុននតនោយរនបៀបណាបន្ទាប់ពជីគាត់

បានចរុះពជីភ្ំមក?

ដអលនឌើររ៉ូបឺតឌជី.ដេលស៍ននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់

បានបនត្ងៀនថាមនរុសសេសព្ន្ងៃននះអាចនលឹងពយោយមនដើម្ជី

បំផ្លាញនសចក្ដជីជំននឿនិងទជីបន្ទាល់របស់នយើងនោយការល្លួង

នយើងឲ្យចាកនចញពជីកដន្ងសរុវត្ថិភាពខាងវិញ្ញាណរបស់នយើង

នេើយចូលក្នុងដដនដជីរបស់អារកសេ៖«នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមន

នយើងអានអំពជីលជីេរុននតនិងពួកមនរុសសេរបស់គាត់ដដលបាន

នបាះជំររុំនៅនលើភ្ំមួយ។អាមា៉ាលិកាយដ៏ោក់ពរុតបានជំររុញឲ្យលជីេរុននតឲ្យ

‹ចរុះមក›នេើយជួបនលឹងវានៅត្ជលងភ្ំ។ប៉រុដន្តនពលលជីេរុននតបានចាកនចញពជី

ទជីខ្ស់របស់គាត់គាត់ត្តូវបានបំពរុល‹ជាសនសេលឹមៗ›រេូតដល់គាត់សាលាប់នេើយ

ពួកពលទ័ពរបស់គាត់បានធាលាក់នៅក្នុងនដរបស់អាមា៉ាលិកាយ(សូមនមើល

អាលមា៉ា47)។នោយការន ល្ាះត្បដកកនិងការនចាទត្បកាន់មនរុសសេខ្ះោក់នរុយ

ឲ្យនយើងចាកនចញពជីទជីខ្ស់។ទជីខ្ស់គឺជាកដនង្ដដលមានពន្ឺ។...វាជាទជី

សរុវត្ថិភាព។វាជាការពិតនេើយជាកដន្ងដដលមានចនំណះដលឹង»(“Christian 
Courage: The Price of Discipleship”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ

2008ទំព័រ74)។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ  រទបៀប មួយ ចំនួនណា ខលះ ដដល ស្តាំង ្ យាោម ទដើម្ពី ទាញ ទយើង ឲ្យ « ចុះមក » 

្ពី ទពីខ្ស់ ខាង វិញ្ញាណ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ស្តាំង ្ យាោម ទាក់ទាញ មនុស្ស វ័យ ទក្មង ឲ្យ បនាទាប បទោឋាន របស់ 

្ួកទគ « ជា សន្សមឹៗ » ឬទទ ? ទតើ មន  ឧទាេរណ៍អ្ពី ដដល  ថា វា ្ យាោម ទធ្ើ ដូច ទនះ ?

 គ.  ទតើ មន អ្ពីខលះ  ជាកោ់ក ់ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម្ពីសថែិត  ទៅជាប ់នឹង ទពីខ្ស់ ខាង វិញ្ញាណ ? 

ទតើ បទោឋាន ដំណឹងល្អ អ្ពី ដដល អ្ក ពតូវ ្ ពងឹង ទដើម ព្ី កុំ ឲ្យ អ្ក បនាទាប បទោឋាន ទនះ « ជា 

សន្សឹមៗ » ទនាះ ?

ដូចជាអ្ជីដដលវាបានន្្ើជាមួយអាមា៉ាលិកាយដដរស្តាំង្ យាយមបំផ្លាញដយើង

ដ�ើយទាក់ទាញដយើងជាសន្ឹមៗឲ្យបោទាបប្រោឋានរបស់ដយើង។

អាលម៉ា 48–49

ហមទ័ពមរ៉ឆូណបំផុេែល់ពួក្ េន៍នជីឆេវឲ្យព្ងឹងខលែលួនហគទាំងខាងរូបកាយ

និងខាងវិញ្ញាណ

ខណៈដដលអាមា៉ាលិកាយកំពរុងពយោយមយកបានអំណាចនោយ«ការបន្ំនិង

ការនបាកបនញ្ឆោត»(អាលមា៉ា48:7)នលើពួកសាសន៍នលមិននិងសាសន៍នជីនេ្

នន្ះមរ៉ូនណន្្ើរាមរនបៀបមួយនផសេងទាំងត្សរុង។សូមអានអាលមា៉ា48:7–10

នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានន្្ើនពលនោកបានដលឹងថាមិនយូរប៉រុន្មាន

អាមា៉ាលិកាយនលឹងដលឹកន្ំពួកទ័ពសាសន៍នលមិនមកទាស់នលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្

នន្ះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនូវគំនិតទាំងននះ៖(1)នោកបាននរៀបចំ

ត្បជាជនឲ្យនសាមាះត្តង់ចំនោះត្ពះក្នុងត្គាដ៏លំបាក(សូមនមើលខ7)។(2)នោក

បានជួយត្បជាជនឲ្យពត្ងលឹងតំបន់ទាំងឡាយដដលនៅទនន់ខសាយ(សូមនមើលខ

8–9)។(3)នោកបាននរៀបចំត្បជាជនឲ្យគាំត្ទនិងការោរ«ឧត្ដមគតិននពួក

ត្គជីសាទាន»ឬសាសន្ចត្ក(សូមនមើលខ10)។

ដូចជាមរ៉នូណបានជួយដល់ត្បជាជនឲ្យនរៀបចំនិងតសូ៊ចំនោះត្គាលំបាកនន្ះ

អ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កនៅជំន្ន់នយើងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់នយើងនដើម្ជីជួយនយើង

នរៀបចំសត្មាប់ត្គាលំបាកទាំងឡាយ។សូមពិចារណាក្នុងការសរនសរនសចក្ដជី
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ពិតតនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កដក្រនលឹងអាលមា៉ា48:7–10៖ដ្លដយើងដ្វើ

តាម�ំបូោមនរបស់្ ួកអ្កបដទមើរបស់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះដយើងនឹងដរៀបចំរួចជាដទសច

សទម្ប់ការលំបាកទាំងឡាយក្នុងជបីវិត។

ជាដំបូងពួកសាសន៍នលមិនបានោក់ដផនការនដើម្ជីវាយត្បហារទជីត្ករុងអាំម៉ូនណហា

នេើយបន្ទាប់មកទជីត្ករុងណនូអដដលជាទជីត្ករុងទន់នខសាយរបស់ពួកសាសន៍

នជីនេ្។សូមអានអាលមា៉ា49:4–5នដើម ជ្ីន�ើញពជីការន្្ើយតបរបស់ពួកសាសន៍

នលមិននពលដដលពួកនគបានន�ើញការនរៀបចំរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្នៅទជីត្ករុង

អាំម៉ូនណហា។ពួកសាសន៍នលមិនបានសនត្មចចិត្តថាមិនវាយត្បហារទជីត្ករុង

នន្ះវិញនោយសារវាត្តូវបាននរៀបចំយ៉ាងល្អនដើម្ជីទប់ទល់នលឹងការវាយត្បហារ។

សូមអានអាលមា៉ា49:12–14នដើម្ជីន�ើញពជីការន្្ើយតបរបស់ពួកសាសន៍នលមិន

នពលពួកនគពយោយមន្្ើការវាយត្បហារនលើទជីត្ករុងណូនអ។

 5. សូម យក ទ្ល ្ ពីរបពី នាទពី ទដើម ព្ី រំឭក ទ�ើងវិញ នូវ សុន្រកថា មួយ ចំនួន ្ ពី 

សនិ្សពីទ ទូទៅ ្ ្មពីៗ បំផុត ( ទៅក្នុង Ensign ឬ លជីអាេូណា ) ។ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សទង្ខប នូវ ដំបូនាមាន ដដល ផ្ល ់

ទោយ អ្ក ទ�ើង នោិយ មនាក់ ឬ ទពចើន ។ ទតើ ដំបូនាមាន ទនះ អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ទរៀបចំ សពមប់ 

ពគា លំបាកៗ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ោ៉ាងណា ដដរ ? ទតើ អ្ក អាច ទពបើពបាស ់ដំបូនាមាន ទនះ ទៅក្នុង 

ជពីវិត អ្ក ោ៉ាង ដូចទម្តច ?

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា45–49ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 21 ៖ ថ្ងៃទី 2

អាលម៉ា 50–52; 54–55
មេចក្ីម្ដើេ

នមទ័ពមរ៉ូនណបន្តជួយត្បជាជននោកឲ្យការោរខ្លួននគនោយការពត្ងលឹងទជីត្ករុង

ទាំងឡាយរបស់ពួកនគឲ្យរឹងមាំ។ពួកសាសន៍នជីនេ្មានភាពនជាគជ័យក្នុង

ការទប់ទល់នលឹងពួកសាសន៍នលមិនរេូតទាល់ដតការបះនបារនិងភាពទរុច្ចរិតបាន

ចាប់នផ្ដើមន្្ើឲ្យពួកនគចរុះទនន់ខសាយ។្្ជីនបើមរ៉ូនណមានការត្បលឹងដត្បងនដើម្ជីឲ្យ

មានការរួបរួមនិងការការោរត្បជាជនក៏នោយក៏ពួកសាសន៍នជីនេ្បានបាត់បង់

ទជីត្ករុងជានត្ចើននោយសារដតការទាស់ដទងក្នុងចំនណាមពួកនគផ្ទាល់ដដរ។នៅទជី

បំផរុតមរ៉ូនណទជីអានគរុមនិងលជីនេបានត្គប់ត្គងទជីត្ករុងមូនលកម្ដងនទៀតនេើយ

បានយកឈ្ះពលទ័ពដ៏្ ំមួយរបស់ពួកនលមិន។អាំម៉ូរ៉រុនជាអ្កដលឹកន្ំទរុច្ចរិតនន

ពួកសាសន៍នលមិនបានពយោយមន្្ើការចរចារក្នុងការនោះដូរនឈ្ើយប៉រុដន្តមរ៉ូនណ

បាននោះដលងពួកនឈ្ើយសាសន៍នជីនេ្នោយពរុំមានការបង្ទូរ្ ម។មរ៉ូនណ

បានឈរយ៉ាងរឹងមាំនេើយពរុំបានសត្មរុះសត្មួលជាមួយនលឹងអាំម៉ូរ៉រុននិងអ្ក

នដើររាមគាត់នន្ះនទ។

អាលម៉ា 50–51

ពួក្ េន៍នជីឆេវ្តូវបានព្ងងឹនិងចហ្មើនហឡើងហពលដែលពួកហគហគារព

្បតិបត្ិែល់្ពះអមចាេ់និងមនការ្មគ្គជីក្ទុងចំហណាមពួកហគផ្ទាល់។

សូមគិតពជីនពលមួយនៅក្នុងជជីវិតអ្កនពលដដលអ្កមានការលំបាកក្នុងការយក

ឈ្ះឧបសគ្គមួយដូចជាការល ល្ួងបញ្ហាសរុខភាពបញ្ហានៅសាោឬបញ្ហាក្នុង

ទំន្ក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្ដិឬសមាជិកត្គសួារ។នតើអ្កប៉ងត្បាថានាថាអ្កមាន

កមាលាំងខាងវិញ្ញាណរឹងមាំជាងនៅនពលនន្ះឬនទ?

ត្បធានេិនរីប៊ី.អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយបានមាន

ត្បសាសន៍ថា៖«នពលដដលកមាលាំង[ននអំនពើបាប]នៅជរុំវិញ

នយើងមានកមាលាំងនកើនន�ើងនន្ះកមាលាំងខាងវិញ្ញាណអ្ជីក៏នោយ

ដដលធាលាប់មានត្គប់ត្គាន់នន្ះគឺមិនត្គប់ត្គាន់នទ។នទាះជា

មានការលូតោស់ខាងវិញ្ញាណដដលជួនកាលនយើងគិតថាវា

ត្គប់ត្គាន់ក៏នោយក៏ការលូតោស់បដន្ថមនទៀតនៅដតអាចនកើត

មានចំនោះនយើងដដរ។នសចក្ដជីត្តវូការទាំងកមាលាំងខាងវិញ្ញាណនិងឱកាសខាង

វិញ្ញាណនដើម្ជីទទួលបាននូវការលូតោស់ដដល្ ំន្ងជាងនន្ះនលឹងនកើនន�ើង

ដល់កត្មិតដដលនយើងបា៉ាន់ត្បមាណមិនដល់»(“Always”Ensignដខតរុោឆ្នាំ

1999ទំព័រ9)។

ការនរៀបចំរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលពួកនគបាននរៀបចំសត្មាប់ចមបាំងរបស់

ពួកនគអាចជួយនយើងនរៀនពជីនសចក្តជីពិតននះ៖ទបសិនដបើដយើងដរៀបចំខ្ជួនដយើងខ្ង

វិញ្ញាណដោរះដយើងអាចយកឈ្រះនូវឧបសគ្ទាំងឡាយក្នុងជបីវិត។

សូមរំឭកន�ើងវិញអាលមា៉ា50:1–6។នតើពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើអ្ជីនដើម្ជីពត្ងលឹង

បន្ទាយការោរជរុំវិញទជីត្ករុងទាំងឡាយរបស់ពួកនគ?សូមអានអាលមា៉ា50:7។នតើ

អ្ជីនផសេងនទៀតដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើនដើម្ជីនរៀបចំសត្មាប់ចមបាំង?

ពួកសាសន៍នជីនេ្កសាងបន្ទាយការោរដដលផ្ដល់កមាលាំងដល់ពួកនគនៅក្នុងត្គា

មួយដ៏លំបាកនត្កដលង។នយើងអាចន្្ើរាមគំរូរបស់ពួកនគនោយការកសាង

កមាលាំងខាងវិញ្ញាណរបស់នយើងឥ�ទូវននះនដើម្ជីនយើងនលឹងមានកមាលាំងដដលនយើង

ត្តវូការនៅក្នុងត្គាលំបាក។កមាលាំងខាងវិញ្ញាណត្តូវបានកសាងន�ើងនោយមាន

ត្បសិទ្ភាពបំផរុតនោយការខិតខំត្បលឹងដត្បងដ៏ខាជាប់ខ្លួននរៀងរាល់ន្ងៃ។នយើងកានដ់ត

បានរឹងមាំខាងវិញ្ញាណរាមរយៈកិច្ចការមួយចំនួនដូចជាការសកិសាត្ពះគម្ជីរជា

នទៀងទាត់ការអ្ិសាឋានការចូលរួមការត្បជរុំទាំងឡាយនៅត្ពះវិហារការបំនពញនូវ

ការនៅបនត្មើរបស់នយើងការបគ្ហាញនូវការដលឹងគរុណចនំោះត្ពះការបនត្មើអ្កដនទ

និងការសាដាប់ដល់ដំបូន្មានរបស់អ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្ករបស់នយើង។

 1. សូម បំទ្ញ ទសចក្ពី ដ្លង ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ខ្ទុំអាចក្ងកមលាំងខាងវិញ្ញាណហោយ ( រាយ នូវ ការណ៍ មួយ ចំនួន ដដល អ្ក អាច 

ទធ្ើ ) ។

 ខ.  ខ្ទុំនឹងហ្វើឲ្យកាន់ដតខាជាប់ខ្លួននូវ ( ទពជើសទរើស ចំណុចមួយ ទចញ្ពី បញ្ពី ដដល អ្ក បាន 

រាយ ) --------------------ជាហរៀងរាល់ឆ្្ងហែើម្ជីក្ងកមលាំងខាងវិញ្ញាណរបេ់ខ្ទុំ។

សូមអានអាលមា៉ា50:19–23នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់បាន

ត្បទានពរដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលនសាមាះត្តង់ចំនោះត្ទង់្្ជីនបើមានកាលៈនទសៈ

លំបាកយ៉ាងណាក៏នោយក្នុងជំន្ន់របស់ពួកនគនន្ះ។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

នគាលការណ៍ននះនៅជិតខទាំងឡាយ៖ភា្ដស្មរះទតង់ចំដោរះទ្រះោំមកនូវ

្រជ័យទាំងឡាយសូម្បីដតដៅក្នុងទោ�៏ចលាចលក៏ដោយ។សូមនមើលអាលមា៉ា

50:21នដើម្ជីន�ើញពជីអ្ជីដដលមរមនបាននយិយពជីបរុព្នេតរុដដលនំ្ពួកសាសន៍

នជីនេ្បាត់បង់ពរជ័យទាំងននះ។
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អំ�នុងនពលដដលនមទ័ពមរ៉ូនណដលឹកន្ំពួកសាសន៍នជីនេ្នៅក្នុងចមបាំងរបស់ពួក

នគតទល់នលឹងពួកនលមិននពេូរា៉នបានកាលាយជានមនៅត្កមននពួកសាសន៍នជីនេ្។

នោកជាបរុរសសរុចរិតមា្ក់នេើយនោកបានន្្ើកិច្ចការនដើម ជ្ីសាថាបន្ក្ដជីសរុខសាន្ត

នៅក្នុងដដនដជី។នទាះយ៉ាងណាមានពួកនជីនេ្មួយត្ករុមដដលមានបំណងចង់

ផ្លាស់ប្ដទូរចបាប់របស់សាសន៍នជីនេ្នដើម ជ្ីឲ្យពួកនគបានត្គប់ត្គងនោយនស្ដចមួយ

អង្គវិញមិនដមនត្បព័ន្នៅត្កមនន្ះនទ។បញ្ហាននះត្តូវបានោក់ឲ្យនបាះនឆ្នាត

នេើយត្បជាជនបាននបាះនឆ្នាតឲ្យរកសាត្បព័ន្នៅត្កម។នទាះយ៉ាងណា«ពួក

អ្កនិយមនស្ដច»មិនគាំត្ទសនំ�ងរបស់ត្បជាជននន្ះនទនេើយបានបដិនស្

ក្នុងការចូលរួមត្បយរុទ្ជាមួយពួកសាសន៍នជីនេ្ដនទនទៀតនពលដដលពួកសាសន៍

នលមិនមកន្្ើចមបាំង។មរ៉ូនណត្តូវដតដលឹកន្ំពួកពលទ័ពរបស់នោកតទល់នលឹង

ពួកអ្កនិយមនស្ដចនដើម ជ្ីបង្ខំពួកនគឲ្យចូលរួមនលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្។ការណ៍ននះ

បានន្្ើឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្មានការចរុះនខសាយជាខាលាំងនៅក្នុងចមបាំងតទល់នលឹងពួក

សាសន៍នលមិន(សូមនមើលអាលមា៉ា51:1–21)។

សូមអានអាលមា៉ា51:22–27នេើយរកនមើលភស្ដនុរាងដដលពួកនលមិនអាចបនងកើន

អំណាចនលើពួកសាសន៍នជីនេ្នោយសារដតការទាស់ដទងជាមួយនលឹងពួកអ្ក

និយមនស្ដច។សូមគិតអំពជីនគាលការណ៍ននះ៖ការដបកដចកនិងការទាសដ់្រង

បំផ្លាញសន្ិភា្។

 2. សូមអាន អាលម៉ា 50:39–40 និង អាលម៉ា 51:22 ទេើយ កត់ចំណា ំថា 

ទតើ ទ្េូរា៉ន និង ទមទ័្ មរ៉ូថណ បាន ្ យាោម ទោយ ឧសសាេ៍ ោ៉ាងណា ទដើម្ពី 

ស្ថាបនា សន្តិភា្ ទៅក្នុង ចំទណាម ពបជាជន របស់ ្ ួកទោក ។ សូម គិត អំ្ពី ទ្លមួយ 

ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ទ្លដដល អ្ក បានទ�ើញ ការទាស់ដទង មិនថា ទៅក្នុង ចំទណាម មិត្តភក្ិ 

សមជិក ពគួស្រ ទៅ ស្ោ ឬ អ្ក ទផ្សងៗ ទទៀតទនាះ ទទ ។ សូម គិត ផងដដរ អំ្ ពី ចរិត 

លក្ខណៈ របស ់មនុស្ស មនាក់ ដដល ្ យាោម ទដើម្ពី កស្ង សន្តិភា្ ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក អំ្ពី ចរិត លក្ខណៈ របស់ អ្ក ដដល ទធ្ើ ឲ្យ 

មន សន្តិភា្ មនាក់ អាច មន ៖

អាលម៉ា 52

មរ៉ូឆណនិងទជីអានគុមហ្វើការរួមគានាហែើម្ជីយកឈះ្ហលើពួក្ េន៍ហលមិន។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា51:33–34អាមា៉ាលិកាយត្តវូបានសមាលាប់នោយ

ទជីអានគរុមជាអ្កដលឹកន្ំទាហានដ៏អសាចារ្យមានាក់របស់សាសន៍នជីនេ្។បន្ទាប់ពជី

ការសាលាប់របស់អាមា៉ាលិកាយនេើយប្អទូនត្បរុសរបស់គាត់ន្មាះអាំម៉ូរ៉រុនបាន

ត្គប់ត្គងពលទ័ពនលមិន។មរ៉ូនណបានផ្ដល់ការដណនំ្ដល់ទជីអានគរុមនដើម្ជី

បន្តពត្ងលឹងបន្ទាយនិងការោរដផ្កខាងនជើងននដដនដជីបរិបូរណ៍នេើយនបើអាចន្្ើ

នៅបាននន្ះត្តវូយកមកវិញនូវទជីត្ករុងរបស់សាសន៍នជីនេ្ណាក៏នោយដដល

កាន់កាប់នោយពួកសាសន៍នលមិននៅនពលនន្ះ(សូមអានអាលមា៉ា52:1–10)។

សូមអានអាលមា៉ា52:15–17នេើយរកនមើលពជីមូលនេតរុដដលទជីអានគរុមបាន

សនត្មចចិត្តមិនន្្ើការវាយត្បហារនលើទជីត្ករុងមូនលក។

ទជីអានគរុមបានដលឹងថានពលដដលពលទ័ពស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការោររបស់នគនន្ះ

វាពិបាកនលឹងយកឈ្ះ។នចញពជីបទពិនសា្ន៍ននះនយើងអាចនរៀននគាលការណ៍

ននះ៖ទបសិនដបើដយើងដចៀសវាង្ បីតំបន់ការោររបស់ម្រសទតូវដោរះដយើងកានដ់ត

អាចដចៀសវាងដ�ើយត្រល់នឹងការល ជ្ួង។

 3. ទតើ កដនលង ណា ខលះ ដដល អាច ្ ត ់ថា ជា តំបន ់ការោរ របស់ មរសពតវូ ? 

( ទាំងទនះ គឺជា កដនលង ឬ ស្ថានភា្ ទាំងឡាយ ដដល អ្ក អាច ពតូវបាន ជះ 

ឥទ្ិ្ល ឲ្យ ទធ្ើ អំទ្ើ បាប ពបសិន ទបើ អ្ក ទៅ ទពីទនាះ—ឧទាេរណ៍ ្ិធពី ជបទ់លៀង មួយ ដដល 

មនុស្ស ផឹក ទពគឿង ពសវឹង ឬ ទមើល កុន ដដល មិន សមរម្យ ) ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក នូវ ទពីកដនលង មួយ ចំនួន ដបបទនាះ ។ សូម សរទសរ 

ផងដដរ ្ពី មូលទេត ុដដល អ្ក គិត ថា  អ្ក គប្ពី ទចៀសវាងទៅ កាន់ កដនលង ទាំងទនះ ។

ននះជានពលដ៏លំបាកមួយសត្មាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្នត្ោះពួកសាសន៍នលមិន

កាន់កាប់បានទជីត្ករុងជានត្ចើនរបស់សាសន៍នជីនេ្ខណៈដដលពួកនជីនេ្កំពរុង

ត្បយរុទ្នលឹងពួកអ្កនិយមនស្ដច។ពួកសាសន៍នលមិនបាននត្បើត្បាស់ទជីត្ករុង

ទាំងនន្ះជាតំបន់ការោរដូនច្ះវាពិបាកសត្មាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្ក្នុងការយក

ទជីត្ករុងទាំងនន្ះមកវិញ។មរ៉ូនណបានបនងកើតដផនការមួយនដើម្ជីឲ្យពួកនលមិននចញ

ពជីទជីត្ករុងមូនលកនដើម្ជីពួកសាសន៍នជីនេ្អាចបានទជីត្ករុងនន្ះមកវិញ។សូមអាន

អាលមា៉ា52:21–26នដើម្ជីន�ើញពជីអ្ជីដដលមរ៉នូណនិងទជីអានគរុមបានន្្ើ។

 4. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី 

អ្ពី ដដល មរ៉ូថណ និង ទពីអានគុម បាន ទធ្ើ ទដើម្ពី វាយយក ទពីពកុង មូទលក 

( សូមអាន អាលម៉ា 52:21–26 ) ។ សូម សរទសរ ផងដដរ ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក គិត អំ្ពី មរ៉ូថណ 

ក្នុង នាម ជា ទមបញ្ជាការ ទ័្ មនាក់ ។ ទតើ ទោក ជា ទមបញ្ជាការ ទ័្ ដ៏ ល្អ មនាក់ សពមប់ ស្សន ៍

នពីថេ្ ទោយ រទបៀប ណា ខលះ ?
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មរ៉ូឆណបែិហេ្នឹងផ្លាេ់ប្ដូរពួកហឈលែើយជាមួយអាំម៉ូរ៉ុនហេើយយកបាន

ទជី្កុងគជីឌមកវិញ

ត្គប់ការន្្ើស្គ្រមទាំងអស់រវាងពួកសាសន៍នលមិននិងពួកសាសន៍នជីនេ្ភាគជី

ទាំងសងខាងចាប់បានពួកនឈ្ើយស្គ្រមជានត្ចើន។អាំម៉ូរ៉រុនជាអ្កដលឹកន្ំរបស់

ពួកនលមិនបាននផ្ើសំបរុត្តមួយនៅកាន់មរ៉ូនណនោយនស្ើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដទូរ

ពួកនឈ្ើយ។មរ៉ូនណរីករាយនលឹងផ្លាស់ប្ដទូរពួកនឈ្ើយនដើម្ជីឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្

ដដលត្តូវចាប់អាចត្ត�ប់មកវិញនិងនដើម្ជីពួកពលទ័ពរបស់នោកពរុំចាំបាច់ផ្ដល់

អាហារនិងដ្ទាំពួកនឈ្ើយរបស់ពួកនលមិន។(សូមនមើលអាលមា៉ា54:1–2)។

នទាះជាយ៉ាងណាក៏នោយនពលដដលនោកនិងអាំម៉ូរ៉រុនបាននោះដូរសំបរុត្ត

នន្ះអាំម៉ូរ៉រុនបានសរនសរបញ្ជាថាពួកសាសន៍នជីនេ្ត្តូវត្ពមចរុះចាញ់នេើយឲ្យ

ពួកនលមិនត្គបត់្គងពួកនគ។គាត់បាននិយយថាពួកសាសន៍នជីនេ្ជាោតករ

នេើយថាពួកនលមិនគឺត្តលឹមត្តូវក្នុងការវាយត្បហារពួកនគ។គាត់ក៏បានត្បកាស

ផងដដរថាពរុំមានត្ពះនន្ះនទ។(សូមនមើលអាលមា៉ា54:16–24)។

នពលមរ៉នូណបានទទួលសំបរុត្តននះនោកបានដលឹងថាអាំម៉ូរ៉រុនករុេក។អាំម៉ូរ៉រុន

បានដលឹងថាពួកនលមិនពរុំមាននេតរុផលសរុចរិតនដើម្ជីវាយត្បហារពួកសាសន៍នជីនេ្

នន្ះនទ។មរ៉ូនណបាននយិយថានោកនលឹងពរុំផ្លាស់ប្ដទូរពួកនឈ្ើយនេើយផ្ដល់

កមាលាំងបដន្ថមដល់ពួកនលមិននន្ះន�ើយ។នោកនលឹងរករនបៀបមួយនដើម្ជីរំនោះ

ពួកនឈ្ើយសាសន៍នជីនេ្នោយពរុំមានការផ្លាស់ប្ដទូរពួកនគ។(សូមនមើលអាលមា៉ា

55:1–2)។

សូមអានអាលមា៉ា55:3–24នដើម ជ្ីរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានន្្ើនដើម្ជីរំនោះពួក

នឈ្ើយសាសន៍នជីនេ្។

នពលមរ៉នូណបានបដនិស្នលឹងន្្ើរាមបញ្ជារបស់អាំម៉ូរ៉រុននេើយបានរកមន្យោបាយ

មួយនដើម ជ្ីរំនោះពួកនឈ្ើយសាសន៍នជីនេ្នោកបានរារាំងពួកសាសន៍នលមិនករុំឲ្យ

កាន់ដតមាននត្បៀបនលើពួកសាសន៍នជីនេ្ដតឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្មាននត្បៀបវិញ។

នសចក្ដជីពិតមួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីគំរូរបស់មរ៉នូណគឺ៖ទបសិនដបើដយើង

្រុកចិត្ដលើទ្រះអម្ចាស់ដ�ើយដោរ្ទបតិបតិ្ទ្រង់ដោយឥតដលអៀងដោរះទ្រង់នឹង

ោំទ្រដយើងដៅក្នុងការលំបាករបស់ដយើង។

នរឿងដដលមាននៅក្នុងអាលមា៉ា55:3–24គឺជានរឿងដ៏រំនភើបមួយអំពជីការរំនោះ។

សូមគិតពជីសមាជិកត្គួសារឬមិត្តភក្ដិមានាក់ដដលនលឹងមានភាពរីករាយក្នុងការសាដាប់

នរឿងននះនេើយរកនពលមួយត្បាប់នរឿងននះនៅកាន់មនរុសសេមានាក់នន្ះ។អ្កក៏អាច

នលឹងចង់ដចកចាយជាមួយមនរុសសេននះនូវនគាលការណ៍ដដលមានអកសេរដិតនៅក្នុង

កថាខណ្ឌខាងនលើនេើយពន្យល់ថានតើមរ៉ូនណជាគំរូមួយនននគាលការណ៍ននះ

យ៉ាងណាផងដដរ។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា50–52;54–55ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ 

( កាលបរិទចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 21 ៖ ថ្ងៃទី 3

អាលម៉ា 53; 56–58
មេចក្ីម្ដើេ

នេនលមិននិងនមទ័ពមរ៉ូនណបានវាយពួកនលមិននៅដផក្នផសេងៗននដដនដជី។

នេនលមិនបាននផ្ើរសំបរុត្តមួយនៅមរ៉ូនណនោយពិពណ៌ន្ពជីចមបាំងរបស់

ពលទ័ពនោកដដលចបាំងនលឹងពួកនលមិននេើយបគ្ហាញពជីទំនរុកចិត្តនិង

ការនពញចិត្តរបស់នោកនៅនលើនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កចមបាំងកនំោះ2,060

ន្ក់។នោយសារនសចក្ដជីជំននឿនិងនសចក្ដជីកាលាហានរបស់ពួកអ្កចមបាំងសាសន៍

នជីនេ្ទាំងននះនន្ះត្ពះអមាចាស់បានជួយពួកនគឲ្យឈ្ះនលើចមបាំងនេើយបាន

ត្បទានពរដល់ពួកនគជាមួយនលឹងការអះអាងនិងនសចក្ដជីសង្លឹមអំ�នុងនពលននទរុក្ខ

នវទន្របស់ពួកនគ។

អាលម៉ា 53; 56

ពលទ័ពរបេ់អាន់ទជីផេុនិងហេហលមិនវាយឈ្ះពលទ័ពែ៏រឹងមំបំផុត

របេ់ពួកហលមិន។

ខណៈដដលនមទ័ពមរ៉ូនណបានវាយត្បហារពួកនលមិននៅដផ្កមួយននដដនដជីនន្ះ

នេនលមិនបានដលឹកន្ំពលទ័ពរបស់នោកនៅក្នុងដផ្កនផសេងមួយនទៀតននដដនដជី។

ពលទ័ពរបស់នោករួមមានពួកកូនត្បរុសនក្មងៗ2,000ន្ក់របស់ត្បជាជនអាំម៉ូន។

ឪពរុកមាដាយរបស់យរុវជនទាំងននះបានន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាមួយថានលឹងមិនដដលនលើក

អាវរុ្ទាស់នលឹងពួកមារសត្តូវរបស់ពួកនគម្ដងនទៀតន�ើយប៉រុដន្តកូនត្បរុសទាំងឡាយ

របស់ពួកនគពរុំបានន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាននះនទដូនច្ះពួកនគអាចជួយពួកពលទ័ព

សាសន៍នជីនេ្បាន(សូមនមើលអាលមា៉ា53:10–18)។

 1. សូម គូរ រូប ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ។ សូមអាន អាលម៉ា 53:18–21 ទេើយ រកទមើល ឃាលា ទាំងឡាយ 

ដដល ្ ិ្ណ៌នា អំ្ ពី លក្ខណៈ ទាំងឡាយ ដដល ្ ួក យុវជន 2,000 នាក់ បាន អភិវឌ្ឍ 

្ពីមុន ទ្ល ការបទពមើ ទាហាន របស់ ្ ួកទគ ។ សូម រាយ នូវ ឃាលា ទាំងឡាយ ដដល អ្ក រកទ�ើញ 

ទៅ ខាងទពកាម ចំណងទជើង « លក្ខណៈ ដដល បាន អភិវឌ្ឍ មុន ចមបាំង » ។ អ្ក អាច នឹង 

ចង់ គូស ចំណាំ ឃាលា ទាំងទនះ ទៅក្នុង ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។

អាន់ទជីផរុសជាអ្កដលឹកនំ្ទាហានមានាក់របស់សាសន៍នជីនេ្មានទាហានតិចជាង

ពលទ័ពសាសន៍នលមិនឆ្ងាយណាស់នពលដដលនោកនិងពលទ័ពរបស់

នោកការោរដផ្កននដដនដជីរបស់ពួកនគ។អាន់ទជីផរុសមាននសចក្ដជីរីករាយនពល

នេនលមិនបានន្ំពួកអ្កចមបាំងវ័យនក្មង2,000ន្ក់មកជួយនោក(សូមនមើល

អាលមា៉ា56:9–10)។

លក្ខណៈ ដដល បាន អភិវឌ្ឍ 

មុន ចមបាំង

លក្ខណៈ ដដល បាន បងាហាញ 

អ�ំនុង ទ្ល ចមបាំង

អ្ក ចមបាំង កទំោះ—្ួក បរិសុទ្ ថ្ងៃ ចុងទពកាយ វ័យ ទក្មង
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នៅក្នុងចមបាំងនលើកដំបូងរបស់ពួកនគតទល់នលឹងមារសត្តូវនន្ះពួកអ្កចមបាំង

វ័យនក្មងទាំង2,000ន្ក់បានបនណដាញពួកពលទ័ពដ៏រឹងមាំបំផរុតរបស់ពួកនលមិន

នេើយអាន់ទជីផរុសជានមបញ្ជាការរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្បានបញ្ជាពលទ័ពនោក

ឲ្យរាមពជីនត្កាយពលទ័ពរបស់ពួកសាសន៍នលមិន។ពលទ័ពរបស់អាន់ទជីផរុសបាន

រាមទាន់ពលទ័ពរបស់ពួកនលមិនដដលបានឈប់នដើម ជ្ីត្បយរុទ្នលឹងពួកនគ។ពួក

អ្កចមបាំងកនំោះដដលបានបន្តនឆ្ពះនៅមរុខនន្ះបានកត់សមារល់ថាពួកនលមិន

បានឈប់រាមពួកនគ។ពួកនគពរុំបានដលឹងនទថានបើពួកនលមិនបានឈប់នដើម្ជី

បនញ្ឆោតពួកនគឲ្យត្ត�ប់នៅវិញនដើម្ជីពួកនគអាចត្តូវបំផ្លាញឬថានបើពួកនលមិន

បានឈប់នោយសារពលទ័ពរបស់អាន់ទជីផរុសបានរាមពជីនត្កាយទាន់ពួកនគ។

នេតរុដូនចានាះនេើយនេនលមិនពរុំបានដលឹងនទថាគួរត្ត�ប់នត្កាយវិញនេើយ

វាយត្បហារពួកនលមិនឬនទ។(សូមនមើលអាលមា៉ា56:29–43)។

សូមអានអាលមា៉ា56:43–48នេើយរកនមើលោលាទាំងឡាយដដលពិពណ៌ន្ពជី

លក្ខណៈទាំងឡាយដដលពួកយរុវជនទាំងននះបានបគ្ហាញនៅក្នុងត្គាសាលាប់រស់

អំ�នុងនពលចមបាំងននះ។សូមរាយនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសា

ត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនូវអ្ជីដដលអ្កបានរកន�ើញនៅខាងនត្កាមចំណងនជើង

«លក្ខណៈដដលបានបគ្ហាញអ�ំនុងនពលចមបាំង»។អ្កអាចនលឹងចង់នត្ជើសនរើស

គូសចំណាំោលាទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កផងដដរ។

សូមសិកសាអាលមា៉ា56:49,54–56នដើម ជ្ីន�ើញពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងនៅនពល

ដដលពួកអ្កចមបាំងវ័យនក្មងទាំង2,000ន្ក់បានត្ត�ប់នៅចបាំងនលឹងពួកនលមិន

វិញ។សូមរកនមើលោលាទាំងឡាយដដលបគ្ហាញពជីនសចក្ដជីពិតននះ៖ដ្លដយើង

ទបទ្ឹត្ដោយដសចកដបីជំដនឿដោរះដយើងអាច្រ្រួលបានកម្លាំង្ បីទ្រះ។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការអភិវឌ្ឍន ៍លក្ខណៈ ទាំងឡាយ របស ់្ ួក អ្ក ចមបាំង កំទោះ អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ 

ពបព្ឹត្ត ទោយ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទ្ល អ្ក ពបឈម នឹង ស្ថានភា្ លំបាក ោ៉ាងណា ដដរ ?

 ខ.  សូម ្ ិ្ណ៌នា ្ ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក ( ឬ នរណា មនាក ់ដដល អ្ក ស្រល់ ) បាន ពបព្ឹត្ត 

ទោយ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទេើយ ទទួល កមលាំង ្ ពី ព្ះ ទដើម ព្ី ទោះពស្យ នឹង ស្ថានភា្ លំបាក 

មួយ ទោយ ទជាគជ័យ ។

អាលម៉ា 57

ពលទ័ពរបេ់ហេហលមិនយកបានមកវិញនូវទជី្កងុអាន់ទជីបា៉ារា៉និងទជី្កុង

គហូមឆណ

នេនលមិននិងពលទ័ពរបស់នោកអាចយកបានទជីត្ករុងអាន់ទជីបា៉ារា៉និងគូនមនណ

ពជីពួកសាសន៍នលមិន។អំ�នុងនពលននះនេនលមិនបានទទួលកមាលាំងបដន្ថមនលើ

ពលទ័ពរបស់នោក។ពលទ័ពរាបោ់ន់ន្ក់ពជីដដនដជីសារា៉េិមឡាបានចូលបនត្មើ

ទ័ពក៏មានពួកកូនត្បរុសរបស់ត្បជាជនអាំម៉ូន60ន្ក់នទៀតផងដដរ(សូមនមើល

អាលមា៉ា57:1–12)។

មិនយូរប៉រុន្មានបន្ទាប់ពជីពលទ័ពរបស់នេនលមិនយកបានទជីត្ករុងគូនមនណនេើយ

ពួកសាសន៍នលមិនបានវាយត្បហារពួកនគសារជា្្មជីម្ដងនទៀត។ពលទ័ពរបស់

នេនលមិនបានត្បឈមនលឹងការលំបាកយ៉ាង្ ំន្ងដដលពួកអ្កចមបាំងកំនោះ

ទាំង2,060ន្ក់គឺជាកមាលាំងដ៏អសាចារ្យដល់ពលទ័ពទាំងមូល។សូមអានអាលមា៉ា

57:19–21នដើម ជ្ីរកនមើលលក្ខណៈមួយចំនួនដដលពួកអ្កចមបាំងកំនោះបាន

បគ្ហាញនៅក្នុងចមបាំងននះ។អ្កអាចនលឹងចង់បដន្ថមលក្ខណៈទាំងននះនៅក្នុងបញ្ជី

«លក្ខណៈដដលបានបគ្ហាញអ�ំនុងនពលចមបាំង»នៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុ

ការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនេើយគូសចំណាំវានៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

 3. ចរិត លក្ខណៈ មួយ ក្នុង ចំទណាម ចរិត លក្ខណៈ ដ៏ ចបាស់ោស ់ទាំងឡាយ 

របស់ ្ ួក អ្ក ចមបាំង កទំោះ ទាំងទនាះ គឺ ថា ្ ួកទគ បាន ទគារ្ ពបតិបត្តិ « ទោយ 

ពតូវ ឥត ទល្អៀង » ( អាលម៉ា 57:21 ) ។ សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ការទគារ្ ពបតិបត្តិ នូវ បទបញ្ញត្តិ មួយ « ទោយ ពតូវ ឥត ទល្អៀង » 

មនន័យ ោ៉ាងណា ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ការទគារ្ ពបតិបត្តិ តាម ោក្យ សម្ពី របស់ ទមបញ្ជាការ របស់ ្ ួកទគ ទោយ 

ឥតទល្អៀង បានជួយ ្ ួក អ្ក ចមបាំង កំទោះ ទាំងទនាះ ឲ្យ ឈ្ះ ចមបាំង ោ៉ាងណា ដដរ ?

 គ.  ទតើ ការទគារ្ ពបតិបត្តិ បទបញ្ញត្តិ របស ់ព្ះអមចាស់ ទោយ ឥតទល្អៀង នឹង ជួយ អ្ក 

ទៅក្នុង ចមបាំង ខាង វិញ្ញាណ ដដល អ្ក មន ក្នុង ជពីវិត ទោយ រទបៀបណា ដដរ ?

សូមពិចារណាក្នុងការសរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

ឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖ដ្លដយើងដោរ្

ទបតិបត្ិទ្រះអម្ចាស់ដោយឥតដលអៀងដោរះទ្រង់នឹង្ ទងឹងដយើងដៅក្នុងចមបាំង

ទាំងឡាយដ�លដយើងម្នក្នុងជបីវិត។សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះ

ដដលដ្្ងនោយដអលនឌើររ័សរុលអិម.ណិលសរុនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់

ដដលបានពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលការនគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះ

«នោយត្តវូឥតនល្អៀង»សំខាន់ខាលាំងម្៉នះនន្ះ៖

«[អ្ក]នលឹងជួបមនរុសសេដដលនរើសថាបទបញ្ញត្តិមួយណាដដលពួកនគនលឹងរកសា

នេើយមិននអើនពើនលឹងបទបញ្ញត្តិនផសេងនទៀតដដលពួកនគនត្ជើសនរើសមិននគារពរាម។

ខ្នុំនៅការណ៍ននះថាជាយរុទ្សាត្ស្តហាងអាហារនរើសនោយខ្លួនឯងចំនោះ

ការនគារពត្បតិបត្តិ។ការអនរុវត្តននការនរើសនិងការនត្ជើសនរើសននះនលឹងមិន
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ដំនណើរការនទ។វានលឹងន្ំនៅរកនសចក្ដជីនវទន្។នដើម្ជីនរៀបចំនៅជួបនលឹងត្ពះ

មនរុសសេមានាក់ត្តូវរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់ោំងអ្រ់។វាតត្មូវឲ្យមាននសចក្ដជីជំននឿ

នដើម្ជីនគារពត្បតិបត្តិបទបញ្ញត្តិនេើយការរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ទង់នលឹង

ពត្ងលឹងនសចក្ដជីជំននឿនន្ះ។

«ការនគារពត្បតិបត្តិអនរុញ្ញាតឲ្យពរជ័យរបស់ត្ពះេូរមកនោយគាមានការរារាំង។

ត្ទង់នលឹងត្បទានពរដល់កូននៅរបស់ត្ទង់ដដលនគារពត្បតិបត្តិឲ្យមាននសរីភាពពជី

នសវកភាពនិងនសចក្ដជីនវទន្។នេើយត្ទង់នលឹងត្បទានពរពួកនគឲ្យកាន់ដតមាន

ពន្ឺ។

«...ការនគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ពះនលឹងផ្ដល់ការការោរ

ខាងរូបកាយនិងខាងវិញ្ញាណ»(“Face the Future with Faith”Ensignឬ

លបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័រ34–35)។

សូមអានអាលមា៉ា57:25–27នោយរកនមើលមូលនេតរុមួយចំនួនដដលត្ពះបាន

ត្បទានអំណាចត្ទង់នដើម ជ្ីការោរពួកអ្កចមបាំងកំនោះទាំងនន្ះ។នតើអ្ជីខ្ះ

ដដលន្្ើឲ្យអ្កចាប់អារម្មណ៍បំផរុតអំពជីពួកអ្កចមបាំងកំនោះទាំងនន្ះនៅក្នុងខ

ទាំងននះ?

សូម្ជីដតនៅនពលដដលនយើងសរុចរិតក៏នោយក៏ត្ពះនលឹងពរុំដតងដតការោរនយើង

ពជីការលំបាកនន្ះនទ។នទាះបជីជាពួកអ្កចមបាំងកំនោះត្តូវបានរកសាការោរពជី

ការសាលាប់ដតពួកនគទាំងអស់មានរបួស(សូមនមើលអាលមា៉ា57:25)នេើយពួក

សាសន៍នជីនេ្ដដលសរុចរិតជានត្ចើនត្តវូបានសមាលាប់(សូមនមើលអាលមា៉ា57:26)។

នទាះយ៉ាងណាត្ពះនលឹងដតងដតពត្ងលឹងនយើងនៅអំ�នុងនពលននការលំបាក

ទាំងឡាយនេើយត្បទានពរនយើងជាមួយនលឹងអ្ជីៗដដលនយើងត្តូវការ។នៅទជីបំផរុត

ត្ទង់នលឹងត្បទានពរជ័យដ៏អស់កល្ជានិច្ចទាំងឡាយដល់អ្កទាំងអស់ដដលនគារព

ត្បតិបត្តិបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់។

អាលម៉ា 58

ពលទ័ពរបេ់្ េន៍នជីឆេវរង់ចាំហេ្ៀងហេើយបន្ទាប់មកយកទជី្កងុម៉ាន់ឆត

មកវិញ

បដន្ថមពជីនលើចមបាំងទាំងឡាយដដលពួកនគបានចបាំងជាមួយនលឹងពួកនលមិន

ពលទ័ពនេនលមិនបានត្បឈមនលឹងភាពមិនអនរុនត្គាះមួយនទៀត។ចមបាំងរបស់

ពួកនគនកើតន�ើងនៅឆ្ងាយពជីទជីត្ករុងសារា៉េិមឡាដដលជាចំណុចកណាដោលនន

រោឋាភិបាលរបស់សាសន៍នជីនេ្។ពលទ័ពរបស់នេនលមិនបានឈ្ះចមបាំងដ៏

លំបាកបំផរុតមួយចំនួនប៉រុដន្តពួកនគពរុំបានទទួលអាហារសមាភារនិងទាហានបដន្ថម

ដដលពួកនគត្តវូការពជីរោឋាភិបាលនន្ះនទ។ពួកនគពរុំបានដលឹងថាមូលនេតរុអ្ជីដដល

រោឋាភិបាលពរុំបានផ្គត់ផ្គង់ពួកនគនន្ះនទ។(សូមនមើលអាលមា៉ា58:7–9)។

 4. សូមអាន អាលម៉ា 58:10–12 ទេើយ ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ ្ ួក ស្សន៍ នពីថេ្ បាន ទធ្ើ អ្ពីខលះ ទ្លដដល ្ ួកទគ ពបឈម 

នឹង ស្ថានភា្ លំបាក ទនះ ?

 ខ.  ទតើ ព្ះអមចាស ់បាន ទ្លើយតប ចំទោះ ការអង្រក និង ការអធិស្ឋាន ដ៏ ទស្មាះ អស់ ្ ពី ចិត្ត 

របស់ ្ ួកទគ ោ៉ាង ដូចទម្ច ?

 គ.  ទោងតាម អាលម៉ា 58:12 ទតើ ការអះអាង របស់ ព្ះអមចាស់ បានជួយ ដល់ 

ទេទលមិន និង ្លទ័្ របស់ ទោក ោ៉ាងណា ដដរ ?

សូមសរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរឬនសៀវនៅកំណត់នេតរុ

ការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖ទបសិនដបើដយើងដបរដៅរកទ្រះដៅក្នុងទោ�៏លំបាក

ទាំងឡាយដោរះដយើងនឹង្រ្រួលនូវការអរះអាង�៏ដ្រវភា្ដ�លអាច្ ទងឹងដសចកដបី

ជំដនឿរបស់ដយើងដ�ើយ្ ដល់នូវដសចកដបីសង្ឹម�ល់ដយើង។

្្ជីនបើពលទ័ពរបស់នោកទនន់ខសាយក៏នោយក៏នេនលមិននិងពួកបរុរសៗរបស់

នោកអាចកាន់កាប់បានទជីត្ករុងមា៉ានន់តដដរ(សូមនមើលអាលមា៉ា58:13–41)។

នេនលមិនបានកំណត់ថាភាពនជាគជ័យទាំងអស់របស់ពលទ័ពគឺបានមកពជី

ជំនួយរបស់ត្ពះអមាចាស់(សូមនមើលអាលមា៉ា58:37)។

នេនលមិនបានបន្តស្ប់ដសង្ពជីភាពនជាគជ័យរបស់ពួកអ្កចមបាំងកំនោះទាំង

នន្ះ។សូមសិកសាអាលមា៉ា58:39–40នេើយរកនមើលោក្យនិងោលាទាំងឡាយ

ដដលបគ្ហាញពជីរនបៀបដដលពួកអ្កចមបាំងកំនោះមាននសចក្ដជីកាលាហាននៅអំ�នុង

នពលននកាលៈនទសៈដ៏លំបាកទាំងឡាយ។សូមពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំ

ោក្យឬោលាទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

 5. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

អំ្ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក បាន ដបរ ទៅរក ព្ះ ទដើម្ពី ទទួល បាន ជំនួយ អំ�នុង ពគា ដ៏ 

លំបាក ទេើយ ទទួល អារម្មណ ៍ថន ការគាពំទ របស ់ពទង់ ។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី  ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា53;56–58ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរិទចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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អាលម៉ា 59–63
មេចក្ីម្ដើេ

នេនលមិនបានសរនសរសំបរុត្តមួយនៅកាន់នមទ័ពមរ៉ូនណនោយត្បាប់នោក

អំពជីការត្បលឹងដត្បងរបស់ពលទ័ពនេើយសរុំជំនួយពជីរោឋាភិបាលសាសន៍នជីនេ្។

នមទ័ពមរ៉នូណមាននសចក្ដជីនត្តកអរដដលបានដលឹងពជីភាពនជាគជ័យរបស់នេនលមិន

ប៉រុដន្តនោកខលឹងនលឹងរោឋាភិបាលដដលមិននអើនពើក្នុងការបញ្ទូនជំនួយមក។នមទ័ព

មរ៉ូនណបានសរនសរសំបរុត្តស្ដជីបនន្ទាសមួយនៅកាន់នពេូរា៉នជានមនៅត្កម។

នៅក្នុងការន្្ើយតបរបស់នោកនពេូរា៉នបានត្បាប់ពជីការបះនបារមួយទាស់នលឹង

រោឋាភិបាល។មរ៉នូណបានជួយវាយយកឈ្ះពួកបះនបារ។បន្ទាប់មកពលទ័ព

ទាំងឡាយរបស់សាសន៍នជីនេ្នោយភាពសាមគ្គជីអាចវាយឈះ្ពួកសាសន៍

នលមិន។បន្ទាប់ពជីស្គ្រមអស់រយៈនពល14ឆ្នាំពួកសាសន៍នជីនេ្បានមាន

សន្តិភាពជា្ ្មជីម្ដងនទៀតនៅក្នុងដដនដជីន្្ើឲ្យនេនលមិននិងបងប្អទូនរបស់នោកអាច

នផ្ដាតនលើការសាថាបន្សាសន្ចត្ក។

អាលម៉ា 59

ពួក្ េន៍នជីឆេវបាត់បង់តំបន់ការោរមួយហេើយហមទ័ពមរ៉ឆូណហ្ក

េហ្ងងហោយ្រភាពទុច្ចរិតរបេ់្បជាជន

នពលដដលនមទ័ពមរ៉នូណបានទទួលសំបរុត្តពជីនេនលមិនដដលពិពណ៌ន្ពជី

ភាពនជាគជ័យរបស់ពលទ័ពនោកមរ៉ូនណនិងត្បជាជនរបស់នោកមាននសចក្ដជី

នត្តកអរ។បន្ទាប់មកមរ៉ូនណបាននផ្ើសំបរុត្តមួយនៅកាន់នពេូរា៉នជាអ្កដលឹកន្ំ

សាសន៍នជីនេ្នៅក្នុងសារា៉េិមឡានោយសរុំឲ្យនោកបញ្ទូនទ័ពជំនួយនិង

នស្ៀងនៅនេនលមិន។ប៉រុដន្តពរុំមានទ័ពជំនួយដដលត្តូវបានបញ្ទូននៅនន្ះនទ។

នេតរុដូនចានាះនេើយនពលពួកនលមិនបានវាយត្បហារទជីត្ករុងនជីនេ្ហាត្បជាជន

នជីនេ្ហាត្តូវបានបង្ខំឲ្យរត់នភៀសខ្លួននេើយពួកនលមិនដនណដាើមបានទជីត្ករុងនន្ះ។

សូមអានអាលមា៉ា59:9–12នដើម ជ្ីនរៀនពជីត្បតិកម្មរបស់មរ៉ូនណចនំោះជ័យជំនះ

របស់ពួកនលមិន។សូមពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនូវ

ោលាននះដដលនៅក្នុងអាលមា៉ា59:9៖«ជាការគ្យក្នុងការរកសាករុំឲ្យទជីត្ករុងនន្ះ

ធាលាក់នៅក្នុងកណាដោប់នដននពួកសាសន៍នលមិនជាងវាយយកវាពជីពួកនគមកវិញ»។

នចញពជីោលាននះនយើងអាចនរៀនពជីនគាលការណ៍ននះ៖វាង្យជាងនិងលអជាងក្នុង

ការរកសាការដស្មរះទតង់ជាងការដបរទត�ប់មករកដសចកដបីជំដនឿវិញបោទាប់្បីបាន

វដងវងដ�ើយ។

 1. សូម សកិសា ឃាលា ដដល អ្ក បាន គូស ចំណា ំទៅក្នុង អាលម៉ា 59:9 និង 

ទគាលការណ ៍ដដល មន អក្សរ ដិត ទៅ កថាខណ្ឌ ្ ពី មុន ។ សូម ទ្លើយ សំណួរ 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទេតុអ្ពី វា ងាយ ក្នុង ការទចៀសវាង ្ ពី ការទញៀន នឹង ស្រធ្តុ ដដល ទពគាះថានាក់ ជាង 

ការយកឈះ្ ការទញៀន ?

 ខ.  ទេតុអ្ពី វា ងាយ ក្នុង ការរកសា ទពីបនាទាល ់ជាង ការទទួល បាន វា មកវិញ បនាទាប់្ពី បាត់បង ់

វា ទេើយ ទនាះ ?

 គ.  ទេតុអ្ពី វា អាច ជា ការងាយ សពមប់ មនុស្ស មនាក់ ក្នុង ការបន្ត សកម្ម ទៅក្នុង ស្សនាចពក 

ជាង ការពត�ប់ មក កាន់ ស្សនាចពក ្ ពី ការអសកម្ម វិញ ទនាះ ?

អាលម៉ា 60–62

មរ៉ូឆណេួរហពេូរា៉នអំពជីបុពវហេតុឆនការមិនហអើហពើរបេ់ពួកហមែឹកន្ំ

បន្ទាប់ពជីទជីត្ករុងនជីនេ្ហាត្តវូកាន់កាប់នោយពួកសាសន៍នលមិននេើយនមទ័ព

មរ៉ូនណបានសនត្មចចិត្តសរនសរសំបរុត្តអំោវន្វមួយនៅកាន់នពេូរា៉នដដល

ជានមនៅត្កមដដលនៅក្នុងទជីត្ករុងសារា៉េិមឡា។សូមអានអាលមា៉ា60:17–24

នេើយរកនមើលពជីការនចាទត្បកាន់ទាំងឡាយដដលមរ៉ូនណបានន្្ើន�ើងចំនោះ

នពេូរ៉ាននិងត្បជាជននៅក្នុងទជីត្ករុងសារា៉េិមឡា។

សូមអានអាលមា៉ា60:23ម្ដងនទៀតនេើយកត់ចំណាំពជីអ្ជីដដលមរ៉ូនណសំនៅនៅ

ដល់ការសមាអាត«ខាងក្នុងត្បោប់»ជាមរុនសិននន្ះ។នោកសំនៅនលើនសចក្ដជី

ត្តវូការក្នុងការលរុបបំបាត់នូវអំនពើពរុករលួយពជីរោឋាភិបាលនិងត្បជាជនរបស់

សាសន៍នជីនេ្។នទាះយ៉ាងណាខននះអាចអនរុវត្តបានចនំោះជជីវិតនយើងផងដដរ។

សូមត្សនមពជីការោក់្ ូលជីឬភក់នៅខាងក្នុងដពងមួយ។សូម្ជីនបើអ្កបានោង

ដផ្កខាងនត្រៅរបស់ដពងនេើយក៏នោយនតើអ្កមានអារម្មណ៍ស្ិតនលឹងផលឹកពជីដពង

នន្ះនទ?

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទបើ ទយើង គិត ្ ពី ខលជួន ទយើង ថា ជា « ដ្ង » ទតើ អ្ក គិត ថា សមអាត ខាងក្នុង ដ្ង មនន័យ 

ោ៉ាងណា ?

 ខ.  ទេតុអ្ពី ការសមអាត ដផ្ក ខាងក្នុង ថន ដ្ង របស ់ទយើង ជា ការបទពមើ កាន់ ដត ធំទធង  ទៅក្នុង 

នគរ របស់ ព្ះដទូច្ះ ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា60:33–36នមទ័ពមរ៉នូណបានត្បាប់នពេូរា៉ន

ឲ្យបញ្ទូនពួកបរុរសៗនិងនស្ៀងនៅពលទ័ពរបស់នោកនិងពលទ័ពរបស់

នេនលមិនជាត្បញាប់។នបើសិននពេូរា៉ណមិនន្្ើដូនចានាះនទមរ៉នូណបាននិយយ

ថានោកនលឹងដលឹកនំ្កមាលាំងទាហាននៅសារា៉េិមឡានេើយបង្ខំនោកឲ្យន្្ើការណ៍

ទាំងននះ។នពេូរា៉នបានទទួលសំបរុត្តរបស់មរ៉ូនណនេើយបានសរនសរតបនៅ

នោកវិញជាត្បញាប់។សូមអានអាលមា៉ា61:1–5នដើម្ជីរកនមើលពជីអ្ជីដដលកំពរុង

នកើតន�ើងនៅទជីត្ករុងសារា៉េិមឡា។

សូមអានអាលមា៉ា61:9–14នេើយគិតអំពជីរនបៀបដដលនពេូរា៉នបានន្្ើយតប

ចំនោះការនចាទត្បកាន់របស់មរ៉នូណ។សូមពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំនសចក្ដជី

ដ្្ងទាំងនន្ះដដលបគ្ហាញពជីភាពអសាចារ្យននចរិតលក្ខណៈរបស់នពេូរា៉ន។ជំនួស

ឲ្យការអាក់អន់ចិត្តនពេូរា៉ណបានអនញ្ើញមរ៉នូណឲ្យរួបរួមនលឹងនោកក្នុងកមាលាំងនន

ត្ពះអមាចាស់នដើម្ជីត្បយរុទ្នលឹងពួកសត្តវូ។សូមអានអាលមា៉ា62:1នដើម្ជីរកនមើល

ថានតើមរ៉ូនណបានមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានពលនោកបានទទួលសំបរុត្តន្្ើយតប

ពជីនពេូរា៉ន។
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សូមពិចារណាក្នុងការសរនសរនសចក្ដជីពិតតនៅននះនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុ

ការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖ដយើងអាចដទជើសដរើសមិនអាក់អន់ចិត្ដោយស្រ

ោក្យសមដបីឬ្រដងវើរបស់មនុស្�ន្រដ្រៀត។ដ្លដយើងរួបរួមជាមួយអ្ក�ន្រដ្រៀត

ដៅក្នុងភា្សុចរិតដោរះដយើងកាន់ដតរឹងម្ំដៅក្នុងចមបាំង្រប់្រល់នឹងអំដ្ើ

អាទកក់។

ដអលនឌើរោវីឌនអ.ដបដណាននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនថា៖

«រាមរយៈអំណាចននការពត្ងលឹងននដគ្វាយ្ួនរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នន្ះអ្កនិងខ្នុំអាចត្តូវបានត្បទានពរឲ្យ

នចៀសវាងនិងយកឈះ្នលើការអាក់អន់ចិត្ត។‹ពួកអ្កដដល

ត្សឡាញ់ត្កិត្យវិន័យត្ទង់នន្ះមាននសចក្ដជីសរុខដ៏នលើសលរុប

នេើយគាមាននេតរុនលឹងចំពប់ដួលន�ើយ›(ទំនរុកដំនកើង

119:165)។...

«...មរ៉ូនណ...បានសរនសរនៅនពេូរា៉ន‹ទរុកជាការកាត់នទាស›(អាលមា៉ា

60:2)នេើយបាននចាទត្បកាន់នោកនោយសាហាវពជីការមិនគិតគូរភាពខ្ិល

ត្ចអូសនិងការមិននអើនពើ។នពេូរា៉នអាចអន់ចិត្តនលឹងមរ៉ូនណនិងសារលិខិតរបស់

នោកនោយគ្យប៉រុដន្តនោកនត្ជើសនរើសមិនអន់ចិត្តវិញ។...

«ចំណុចដ៏សំខាន់បំផរុតមួយដដលបគ្ហាញពជីភាពចាស់ទរុំខាងវិញ្ញាណរបស់

នយើងផ្ទាល់គឺត្តូវបានបគ្ហាញឲ្យន�ើញនៅក្នុងរនបៀបដដលនយើងន្្ើយតបចំនោះ

ភាពទន់នខសាយការខ្ះបទពនិសា្ន៍និងសកម្មភាពដដលអាចន្្ើឲ្យអាក់អន់ចិត្ត

របស់អ្កដនទនទៀត។របស់មួយត្ពលឹត្តិការណ៍មួយឬការបគ្ហាញមួយអាចន្្ើឲ្យ

អាក់អន់ចិត្តប៉រុដន្តអ្កនិងខ្នុំអាចនត្ជើសនរើសនដើម ជ្ីមិនអន់ចិត្ត—នេើយនិយយ

ជាមួយនលឹងនពេូរា៉នថា‹វាមិនជាអ្ជីនទ›[អាលមា៉ា61:9](“And Nothing 
Shall Offend Them”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2006ទំព័រ

90–91)។

 3. សូម គិត អំ្ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក ទពជើសទរើស មិន អាក់អន់ ចិត្ត ទោយស្រ 

ោក្យ សម្ពី ឬ សកម្មភា្ របស់ អ្ក ទផ្សង ។ សូម សរទសរ កថាខណ្ឌ ខលពី មួយ អំ្ ពី 

ស្រៈសំខាន ់ថន ការទពជើសទរើស មិន អាក់អន់ ចិត្ត ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអាលមា៉ា62នមទ័ពមរ៉ូនណបានន្ំពលទ័ពរបស់នោក

នៅកាន់សារា៉េិមឡានដើម្ជីជួយនពេូរា៉នផ្ដលួលរំលំពួកអ្កនិយមនស្ដច—ជា

ពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលដបកនចញនដើម ជ្ីនៅបនងកើតនស្ដចនិងចូលនៅរួមសម្័ន្ភាព

នលឹងពួកសាសន៍នលមិន។ពួកអ្កនិយមនស្ដចបានរារាំងនពេូរា៉នពជីការបញ្ទូន

ពួកបរុរសៗនិងសមាភារនៅផ្ដល់ជំនួយដល់មរ៉ូនណនិងនេនលមិន។បន្ទាប់មក

មរ៉ូនណនិងនពេូរា៉នបានរួបរួមកមាលាំងគានានេើយទទួលបានជំនួយពជីពលទ័ព

សាសន៍នជីនេ្នផសេងនទៀតនដើម្ជីនដញពួកសាសន៍នលមិននចញពជីដដនដជី។អំ�នុង

នពលននះមានពួកនលមិនជានត្ចើនបានដត្បចិត្តនេើយចូលរួមនលឹងត្បជាជនអាំម៉ូន។

សូមត្សនមពជីឧបសគ្គមួយចំនួនដដលអាចមានចនំោះត្ករុមត្គួសារនិងបរុគ្គល

ទាំងឡាយនៅនពលចប់ស្គ្រមដបបននះ។សូមអានអាលមា៉ា62:39–41

នដើម្ជីន�ើញពជីរនបៀបដដលសាសន៍នជីនេ្ត្តវូរងប៉ះោល់នោយសារការលំបាក

ទាំងឡាយននស្គ្រម។នពលអ្កអានសូមរកនមើលនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយដដល

អ្កអាចរកន�ើញនៅក្នុងខទាំងននះ។

សូមសរនសរនគាលការណ៍ឬនសចក្ដជីពិតតនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

នៅដក្រអាលមា៉ា62:39–41ឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីរ

របស់អ្ក៖ដយើងអាចឈានដៅកាន់ដតជិតទ្រះអម្ចាស់អំ�នុងដ្លននការលំបាក

របស់ដយើង។

 4. សូម សរទសរ ចទមលើយ ចំទោះ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី បានជា មនុស្ស មួយ ចំនួន ឈាន កាន់ដត ជិត ព្ះអមចាស់ ទ្ល 

ពបឈម នឹង ការលំបាក ខណៈដដល អ្ក ទផ្សងទទៀត ដបរទចញ ្ ពី ពទង ់ដូទច្ះ ទៅវិញ ?

 ខ.  ទតើ ជំ្ូក ទាំងឡាយ ស្ពី អំ្ពី ស្ងារម បាន បទពងៀន អ្ក អ្ពី ខលះ អំ្ពី ការទធ្ើ ជា សិស្ស របស ់

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ទៅក្នុង ពគា ដ៏ លំបាក ទាំងឡាយ ?

អាលម៉ា 63

ពួក្ េន៍នជីឆេវជាហ្ចើនហ្វើែំហណើរហៅកាន់ដែនែជីហៅទិេខាងហជើង

បន្ទាប់ពជីនេនលមិនបានសាលាប់នៅ(សូមនមើលអាលមា៉ា62:52)សី៊ប�នុនជា

ប្អទូនត្បរុសនោកបានទទួលរកសាបញ្ជីពិសិដ្ឋទាំងឡាយ។សូមអានអាលមា៉ា

63:1–2នដើម្ជីន�ើញថាស៊ីប�នុនជាមនរុសសេរនបៀបណា។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុង

អាលមា៉ា63មរ៉ូនណនិងស៊ីប�នុនបានសាលាប់នៅនេើយមរ៉ូនណហាជាកូនត្បរុស

របស់មរ៉ូនណបានកាន់កាប់ពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្។

សូមអានអាលមា៉ា63:10–13។មរុននពលនោកសាលាប់សី៊ប�នុនបានត្បគល់ដល់

នេនលមិនដដលជាកូនត្បរុសរបស់នេនលមិននូវការទទួលខរុសត្តវូនលើបញ្ជីពិសិដ្ឋ

ទាំងឡាយ។នេនលមិនបានរកសាបញ្ជីដដលបានសរនសររួចនេើយនន្ះនិងបាន

ចាប់នផ្ដើមរកសាបញ្ជីដដលនត្កាយមកកាលាយជាគម្ជីរនេនលមិន។

អាលមា៉ា63:5–8កត់ត្រាថាពួកសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើនបានន្្ើដំនណើរនោយន្វា

នៅកាន់ដដនដជីនៅទិសខាងនជើងនេើយមិនដដលបានឮពជីពួកនគនទៀតន�ើយ។

មួយវិញនទៀតនៅចរុងបញ្ចប់ននអាលមា៉ា63បគ្ហាញថាមានការចាបន់ផ្ដើមនូវ

ការទាសដ់ទងជា្្មជីម្ដងនទៀតរវាងពួកសាសន៍នលមិននិងពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយ

គម្ជីរអាលមា៉ាដ៏ដវងនិងនោរនពញនោយការបំផរុសគំនិតបានបញ្ចប់នោយយ៉ាង

ដូនចានាះឯង។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាអាលម៉ា59–63ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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ទេទលមិន
ហេតុអ្ីសិក្សាគម្ីរហេះ?
ទៅក្នុង ការសិកសា របស់ អ្ក អំ្ពី គម្ពីរ ទេទលមិន អ្ក នឹង ទរៀន ទចញ្ពី គំរ ូនិង ការបទពងៀន 

ទាំងឡាយ របស់ ្ ួក បុរស ដ ៏អស្ចារ្យ ដូចជា ទេទលមិន នពីថេ្ លពីថេ និង ស្ំយដូអល ជា 

ស្សន៍ ទលមិន ដដល បាន ទគារ្ ពបតិបត្តិ ដល ់ព្ះអមចាស ់ទោយ កាលាហាន ទេើយ បាន ដ ល្ង 

ទពីបនាទាល ់អំ្ពី ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។ ការបទពមើ របស់ បុគ្គល ទាំងទនះ បងាហាញ ថា ព្ះ ពបទាន 

នូវ អំណាច ទដើម្ពី ជួយ ្ ួក អ្ក បទពមើ របស់ ពទង ់ឲ្យ សទពមចបាន នូវ ព្ះបំណង របស់ ពទង់ 

ទេើយ ថា ការខិតខំ ពបឹងដពបង របស់ បុគ្គល ដ៏ សុចរិត ទាំងឡាយ អាច នាំ មក នូវ ្ រជ័យ ដល់ 

មនុស្ស រាប់ោន់ នាក់ ។ អ្ក ក ៏នឹង ទរៀន ផងដដរ អំ្ពី លទ្ផល ទាំងឡាយ ដដល ទកើតទ�ើង ្ ពី 

ភា្ទ្្មើងថ ្្ម ភា្ទុច្ចរិត និង បក្ស្័ន្ សមងាត់ ទាំងឡាយ ។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្ីរហេះ?
មរមន បាន ចងពកង និង សទង្ខប បញ្ពី ទាំងឡាយ ទចញ្ពី ផ្ទាំង ធ ំថន នពីថេ្ ទដើម្ពី បទងកើត 

ជា គម្ពីរ ទេទលមិន ។ គម្ពីរ ទនះ ពតូវបាន ោក ់ទឈាមាះ សពមប ់ទេទលមិន ជា កូនពបសុ 

របស ់ទេទលមិន និង ជា ទៅពបុស របស់ អាលម៉ា ជា កូន ។ ទេទលមិន បាន ទទួល បញ្ពី 

ទាំងឡាយ ្ ពី ស៊ីប�នុន ជា ្ ូ របស់ ទោក ទេើយ បាន បទពមើ ជា ទៅពកម ដ៏ សុចរិត មនាក ់ទលើ 

្ួក ស្សន ៍នពីថេ្ ។ ទោក បាន បទពងៀន នពីថេ្ និង លពីថេ ជា កូនពបុស របស់ ទោក ឲ្យ 

ចង្ំ ដល់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ជា ព្ះ ទពបាសទោះ របស ់្ ួកទគ ( សូមទមើល ទេទលមិន 

5:9–14 ) ។ ទពកាយមក ការបទពងៀន ទាំងទនះ បាន បំផុស ដល់ នពីថេ្ ឲ្យ លះបង ់

មុខតដំណង របស់ ទោក ជា ទមទៅពកម ទដើម ព្ី ពបកាស ្ ពី ការដពបចិត្ត ដល ្់ ួក ស្សន៍ 

នពីថេ្ និង ្ួក ស្សន៍ ទលមិន ។ បនាទាប់្ ពី ្ ួក ស្សន៍ ទលមិន រាបោ់ន ់នាក់ បាន ដពបចិត្ត 

ទជឿ ទេើយ មន ្ យាការី ស្សន៍ ទលមិន មនាក់ ទឈាមាះ សំ្យូដអល ពតូវបាន បំផុស គំនិត ឲ្យ 

ពបកាស ការដពបចិត្ត និង ្យាករ ទៅក្នុង ចទំណាម ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ ពសប ទ្ល ជាមួយ 

នឹង នពីថេ្ ដដរ ។ គម្ពីរ ទេទលមិន ដកទចញ មក ្ ពី បញ្ពី ទាំងឡាយ ដដល ពតវូបាន រកសា ទុក 

ទៅ អ�ំនុង ទ្ល ថន ការពគបព់គង និង ការបទពមើ របស់ ទេទលមិន ( ទេទលមិន 1–3 ) និង 

របស ់នពីថេ្ ( ទេទលមិន 4–16 ) ។ បញ្ពី ទាំងឡាយ របស់ នពីថេ្ រួមមន ការ្យាករណ៍ 

និង ការបទពងៀន របស់ សំ្យូដអល ជា ស្សន៍ ទលមិន ។

ហតើហៅហពលណាហេើយហៅក្នេលែងណានែលគម្ីរហេះតតរូវបាេ

សរហសរហ�ើង?
បញ្ពី ទដើម ទាំងឡាយ ដដល ពតវូបាន ទពបើពបាស ់ជា ពបភ្ សពមប ់គម្ពីរ ទេទលមិន ទំនង 

ជា ពតវូបាន សរទសរ រវាង ឆ្នាំ 52 ម.គ.ស. និង ឆ្នា ំ1  ម.គ.ស. ។ មរមន បាន សទង្ខប បញ្ពី 

ទាំងទនាះ រវាង ឆ្នាំ 345 គ.ស. និង 385 គ.ស. ។ មរមន ្ ុំ បាន កត់ពតា ថា ទោក ទៅ កដនលង 

ណា ទទ ទ្លដដល ទោក បាន ចងពកង គម្ពីរ ទនះ ទទ ។

មេម�ៀនទី 22 ៖ ថ្ងៃទី 1

ទេទលមិន 1–2
មេចក្ីម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីនពេូរា៉នជានមនៅត្កមបានសាលាប់នៅមាននូវការទាសដ់ទងជាខាលាំងនៅក្នុង

ចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្អំពជីថានតើកូនត្បរុសណាមួយរបស់នោក—នពេូរា៉ន

នពអាននកនិងនពគូនមនណ—ដដលគួរកាលាយជានមនៅត្កម្ ្មជី។នពេូរា៉នត្តូវបាន

នត្ជើសរាំងនោយត្បជាជនជានមនៅត្កម្ ្មជី។អ្កនដើររាមមានាក់របស់នពអាននក

ជាបរុរសមានាក់ន្មាះគិសគូនមនដដលជាអ្កនៅក្នុងត្ករុមសមាងាត់បានន្្ើោត

នពេូរ៉ាននេើយបន្ទាប់មកនពគូនមនណត្តូវបានដតងរាំងជានមនៅត្កម។នោយ

ទាញយកនត្បៀបពជីការទាសដ់ទងនិងការដបកដខ្កននះនន្ះពួកសាសន៍នលមិន

អាចវាយដនណដាើមបានទជីត្ករុងសារា៉េិមឡាជារដ្ឋធានជីរបស់សាសន៍នជីនេ្នេើយ

សមាលាប់នពគូនមនណ។មរ៉ូនណហាដដលជានមបញ្ជាការរបស់សាសន៍នជីនេ្

ដនណដាើមបានទជីត្ករុងសារា៉េិមឡាមកវិញនេើយនេនលមិនត្តូវបានដតងរាំងជា

នមនៅត្កម។គិសគូនមនត្តូវត្បហារជជីវិតនពលដដលពយោយមសមាលាប់នេនលមិន

នេើយកាឌជីអានតរុនបានកាលាយជាអ្កដលឹកនំ្របស់ត្ករុមសមាងាត់នន្ះ។

មេមលេិន 1

ការទាេ់ដទងគានាហលើបញ្ហាថានរណាជាហមហៅ្កមហ្វើឲ្យពួក្ េន៍ហលមិន

វាយយកបានទជី្កុង្ រា៉េិមឡាដែលជារែ្ឋធានជីរបេ់ពួក្ េន៍នជីឆេវ

សូមគិតពជីនពលចរុងនត្កាយបំផរុតដដលអ្កមានជនមាលាះជាមួយនរណាមានាក់ឬ

បានន�ើញអ្កនផសេងនទៀតមានជនមាលាះ។នតើការទាសដ់ទងគានាដបបននះបងកឲ្យមាន

បញ្ហាអ្ជីខ្ះ?នពលអ្កសិកសានេនលមិន1សូមរកនមើលបញ្ហាទាំងឡាយដដល

នកើតមកពជីការទាសដ់ទងគានាក្នុងពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលអ្ក

អាចនរៀននចញពជីបទពិនសា្ន៍របស់ពួកនគ។

សូមអានវគ្គបទគម្ជីរខាងនត្កាមននះនេើយសរនសរចនម្ើយចំនោះសំណួរ

ទាំងឡាយនៅក្នុងចនន្លាះដដលបានផ្ដល់ឲ្យ៖

• នេនលមិន1:1–4នតើអ្ជីដដលបណាដោលឲ្យមានការទាស់ដទងគានានិងការដបកដខ្ក

ក្នុងចំនណាមត្បជាជននជីនេ្? 



• នេនលមិន1:5–8នតើនរណាដដលត្តវូបានដតងរំាងជានមនៅត្កម?នតើបងប្អទូន

ត្បរុសពជីរន្ក់របស់នមនៅត្កម្ ្មជីបានមានត្បតិកម្មយ៉ាងណា? 



• នេនលមិន1:9–12នតើគិសគនូមនបានន្្ើអ្ជីនេើយនសចក្ដជីសញ្ញាអ្ជីដដល

គិសគូនមននិងត្ករុមសមាងាត់របស់វាបានន្្ើជាមួយគានា? 





218

អំ�នុងនពលននការទាសដ់ទងគានាក្នុងចនំណាមសាសន៍នជីនេ្ននះមានបរុរសមានាក់

ន្មាះកូរីអានទរុមនមើរបានដលឹកន្ំពួកសាសន៍នលមិនចបាំងទាស់នលឹងទជីត្ករុង

សារា៉េិមឡា។សូមអាននេនលមិន1:18–22នេើយរកនមើលអ្ជីដដលពួកសាសន៍

នលមិនអាចន្្ើបាននពលដដលពួកសាសន៍នជីនេ្មានការទាស់ដទងគានា។

នសចក្ដជីពិតមួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីដំនណើរនរឿងននះគឺ៖ការទាស់ដ្រង

ោនាោំឲ្យម្នការដបកបាក់ោនាដ�ើយដ្វើឲ្យដយើងរងដទោរះធ្លាក់ក្នុងឥ្រ្ិ្លរបស់

ម្រសទតូវ។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

នៅដក្រនេនលមិន1:18។

 1. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ កាន់ដត យល់ ចបាស ្់ ពី ទគាលការណ៍ ទនះ សូម ទ្លើយ នូវ 

សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  យុវនារ ីមនាក់ ទឈាលាះ ពបដកក ជាមួយ ឪ្ុក មដាយ នាង អំ្ពី មិត្ត នាង ។ ទតើ ការទាស់ដទង គានា 

ទនះ អាច ប៉ះោល ់ដល់ អាកប្កិរោិ របស់ នាង ោ៉ាង ណា ចំទោះ ការស្ដាប់ ដល ់ដំបនូាមាន 

ឪ្ុក មដាយ នាង ្ ពី ដផក្ ទផ្សងៗ ទទៀត ក្នុង ជពីវិត នាង ?

 ខ.  យុវជន មនាក់ មន អារម្មណ៍ ខឹង ចំទោះ មនុស្ស មនាក ់ទៅក្នុង កូរ៉ុម ប្្ជិតភា្ របស់ 

គាត់ ។ ទតើ ការទាស់ដទង ទនះ អាច ប៉ះោល់ ដល់ រទបៀប ដដល គាត់ ពបព្ឹត្ត ទៅ ព្ះវិហារ 

ោ៉ាងណា ដដរ ?

 គ.  សូម គិត ្ ពី ដផ្ក មួយ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា មន នូវ ការទាសដ់ទង 

គានា រវាង អ្ក និង មនុស្ស ទផ្សង ទទៀត ។ ទតើ មន អ្ពី មួយ ជាក់ោក ់ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ បាន 

ទដើម ព្ី កំ្ត់ ទ្ល នូវ ការទាសដ់ទង ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ? ទតើ អ្ក អាច សទពមច ការណ ៍ទនះ 

បាន ទោយ រទបៀប ណា ?

នេនលមិន1:22–30កត់ត្រាថាបន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍នលមិនវាយយកបានទជីត្ករុង

សារា៉េិមឡានេើយពួកនគបានចាប់នផ្ដើមនៅទជីត្ករុងបរិបូរណ៍ភាលាមៗនដើម្ជីវាយ

យកទជីត្ករុងនន្ះដ្មនទៀត។ពលទ័ពរបស់នជីនេ្មានលទ្ភាពេ៊រុំព័ទ្ពួកសាសន៍

នលមិននេើយយកឈ្ះពួកនគ។ពួកសាសន៍នលមិនជានត្ចើនត្តូវសមាលាប់នេើយ

ពួកអ្កដដលសរុំចរុះចាញ់ត្តូវបានអនរុញ្ញាតឲ្យត្ត�ប់នៅដដនដជីរបស់នគវិញ។

មេមលេិន 2

ហេហលមិនកាលាយជាហមហៅ្កមហេើយអ្កបហ្មើរបេ់ហោកការោរមិនឲ្យពួក

្កុមេមងាត់យកជជីវិតហោក។

មរុននពលអ្កសិកសានេនលមិន2សូមគិតអំពជីរនបៀបយរុវន្រីឬយរុវជនដ៏នសាមាះត្តង់

មានាក់នលឹងពយោយមនោះត្សាយកំេរុសឬអំនពើបាបមួយ។នតើនគនលឹងពយោយមនដើម្ជី

ោក់បាំងវាឬដស្ងរកការអត់នទាសពជីត្ពះអមាចាស់និងពជីសំណាក់ពួកអ្កដដល

ត្តវូនគន្្ើឲ្យឈឺចាប់?

បន្ទាប់ពជីគិសគូនមនបានន្្ើោតនពេូរា៉ននេើយវានិងសមាជិកននត្ករុមសមាងាត់

របស់វាបានសនយោចនំោះគានានៅវិញនៅមកថាពួកវានលឹងមិនដដលត្បាប់នរណា

ន�ើយថានរណាបានត្បត្ពលឹត្តអំនពើោតកម្មនន្ះ។សូមអាននេនលមិន2:3–4

នេើយយកចិត្តទរុកោក់នលើោលា«បានចរុះនសចក្ដជីសញ្ញាមួយថាពរុំឲ្យនរណាមានាក់

ដលឹងនូវអំនពើទរុច្ចរិតរបស់វាន�ើយ»។បន្ទាប់មកសូមអាននគាលលទ្ិនិងនសចក្ដជី

សញ្ញា58:43នេើយរកនមើលថានតើត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យនយើងត្បត្ពលឹត្តនោយរនបៀបណា

នពលនយើងបានន្្ើអ្ជីដដលខរុស។

 2. ដផ្អក ទលើ ការសិកសា របស់ អ្ក ្ ពី ទេទលមិន 2:3–4 និង ទគាលលទ្ិ និង 

ទសចក្ពី សញ្ញា 58:43 សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ្ ពី ភា្ខុសគានា រវាង រទបៀប ដដល ព្ះអមចាស ់ចង់ ឲ្យ ទយើង ទធ្ើ ពបសិនទបើ 

ទយើង ទធ្ើ អទំ្ើ បាប មួយ និង រទបៀប ដដល គិសគូទមន និង អ្ក ទដើរ តាម វា បាន ទធ្ើ ។

នេនលមិនបានកាលាយជានមនៅត្កម្ ្មជីបន្ទាប់ពជីការសាលាប់របស់នពេូរា៉ននេើយ

បន្ទាប់មកគិសគូនមននិងត្ករុមសមាងាត់របស់វាបានសនត្មចចិត្តថាសមាលាប់

នេនលមិនផងដដរ។មានបរុរសមានាក់ន ម្ាះកាឌជីអានតរុនបានកាលាយជាអ្កដលឹកន្ំ

ននត្ករុមសមាងាត់នៅនពលនន្ះ។សូមអាននេនលមិន2:2–9នេើយសរនសរនៅក្នុង

ចនន្លាះខាងនត្កាមពជីរនបៀបដដលគិសគូនមនត្តវូបានសមាលាប់៖ 



សូមអាននេនលមិន2:10–14នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងចំនោះ

បកសេពួកនចារប្ន់កាឌជីអានតរុន។មរមនបានត្ពមានថាត្ករុមសមាងាត់ដូចជាបកសេពួក

នចារប្ន់កាឌជីអានតរុនដដលត្តវូបាននៅថា«បកសេព័ន្សមាងាត់»(សូមនមើល

ឧទាេរណ៍នៅនេនលមិន3:23)នលឹងបណាដោលឲ្យមានការបំផ្ិចបំផ្លាញដល់

ត្បជាជននជីនេ្នៅទជីបំផរុត។ពយោការីក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនពជីមរុនៗក៏បានត្ពមានទាស់

នលឹងការចូលរួមនលឹងបកសេព័ន្សមាងាត់ផងដដរ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី226:22;អាលមា៉ា

1:12)។ត្ពះគម្ជីរមរមនបនត្ងៀនពជីនគាលការណ៍ននះ៖បក្្័ន្សម្ងាត់អាចោំឲ្យ

ម្នការបំ្ ្ិចបំផ្លាញ�ល់សង្ម។

ដអលនឌើរអិម.រ័សរុលបា�ឺដននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានត្ពមានពជី

នត្គាះថានាក់ននបកសេព័ន្សមាងាត់នៅសម័យននះ។នពលអ្កអានការត្ពមានរបស់

នោកសូមគូសចំណាំនូវអ្ជីដដលនយើងអាចន្្ើបាននដើម្ជីឈរទាស់នលឹងបកសេព័ន្

សមាងាត់។

«ត្ពះគម្ជីរមរមនបនត្ងៀនថាបកសេព័ន្ឋសមាងាត់ទាក់ទិននលឹង

បទឧត្កិដ្ឋន្្ើឲ្យមានបញ្ហាដ៏្ ងៃន់្ងៃរមួយមិនត្តលឹមដតចនំោះ

បរុគ្គលមានាក់ៗនិងត្ករុមត្គួសារប៉រុនណាណះនទដតចំនោះត្បជាជាតិ

ទាំងមូល។ក្នុងចនំណាមបកសេព័ន្ឋសមាងាត់បច្ចនុប្ន្គឺត្ករុមនក្មង

ោលការជួញដូរនត្គឿងនញៀននិងត្ករុមឧត្កដិ្ឋជនដដលបាន

បនងកើតន�ើង។បកសេព័ន្ឋសមាងាត់ក្នុងសម័យនយើងសព្ន្ងៃមាន

មរុខគ្រដូចគានាខាលាំងណាស់នៅនលឹងពួកនចារកាឌជីអានតរុនននសម័យកាលត្ពះគម្ជីរ

មរមន។...ក្នុងចំនណាមនគាលបំណងរបស់វាគឺនដើម្ជី‹ន្្ើោតនិងប្ន់និង

លួចនិងត្បត្ពលឹត្តអំនពើសហាយស្មន់និងអំនពើទរុច្ចរិតត្គប់ដបបយ៉ាងដដលផ្នុយនលឹង

ត្កតិ្យវិន័យននត្បនទសខ្លួននិងត្កតិ្យវិន័យននត្ពះរបស់នគផង›[នេនលមិន

6:23]។

«នបើសិនជានយើងមិនបានត្បរុងត្បយត្័នទនន្ះបកសេព័ន្សមាងាត់សព្ន្ងៃននះអាចមាន

អំណាចនិងឥទ្ិពលយ៉ាងនលឿននិងនពញនលញដូចដដលពួកវាបានន្្ើនៅក្នុង

សម័យកាលត្ពះគម្ជីរមរមនដូនចានាះដដរ។...

«ត្ពះគម្ជីរមរមនបនត្ងៀនថាអារកសេគឺជា‹អ្កនិពន្អំនពើបាបទាំងអស់›នេើយជា

អ្កបនងកើតបកសេព័ន្សមាងាត់ទាំងននះ[នេនលមិន6:30]។...នគាលបំណងរបស់វា

គឺនដើម្ជីបំផ្លាញបរុគ្គលមានាក់ៗត្ករុមត្គសួារសេគមន៍និងជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ

[សូមនមើលនជីនេ្ទជី29:9]។ដល់កត្មិតមួយវាបានទទួលនជាគជ័យនៅអំ�នុង

សម័យកាលត្ពះគម្ជីរមរមន។នេើយវាកំពរុងមាននជាគជ័យយ៉ាងខាលាំងនលើសលប់

នៅសព្ន្ងៃននះ។នន្ះជាមូលនេតរុដដលវាសំខាន់សត្មាប់នយើង...ក្នុងការឈរ

យ៉ាងរឹងមាំសត្មាប់នសចក្ដជីពិតនិងត្តលឹមត្តវូនោយការន្្ើអ្ជីៗដដលនយើងអាចន្្ើ

បាននដើម្ជីដ្រកសាសេគមន៍របស់នយើងឲ្យមានសរុវត្ថិភាព។

«...[នយើងអាច]‹ឈរជាសាកសេជីដល់ត្ពះ›នោយការន្្ើជាគំរូរកសាបទោឋានរបស់

សាសន្ចត្កនិងដចកចាយទជីបន្ទាល់របស់នយើងជាមួយពួកអ្កនៅជរុំវិញនយើង

[សូមនមើលម៉ូសាយ18:9]»(”Standing for Truth and Right”Ensignដខ

វិច្ិកាឆ្នាំ1997ទំព័រ38)។
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សូមគិតពជីរនបៀបមួយឬនត្ចើនជាងនន្ះដដលអ្កអាចអនរុវត្តនូវការបនត្ងៀនរបស់

ដអលនឌើរបា�ឺដក្នុងការឈរសត្មាប់នសចក្ដជីពិតនិងត្តលឹមត្តូវនៅក្នុងសេគមន៍

និងត្បនទសរបស់អ្ក។

 3. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន1–2ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយល់ែឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 22 ៖ ថ្ងៃទី 2

ទេទលមិន 3–4
មេចក្ីម្ដើេ

អំ�នុងនពលដដលត្តូវបានពិពណន៌្នៅជំពូកបំដូងៗននគម្ជីរនេនលមិនគឺពួក

សាសន៍នជីនេ្មាននសចក្ដជីរីករាយជាមួយនលឹងត្គាននសន្តិភាពនិងបានសូ៊ត្ទំា

នលឹងត្គាននការទាស់ដទងគានា។ពួកសាសន៍នជីនេ្រាប់រយោន់ន្ក់បានចូលរួម

សាសន្ចត្កអ�ំនុងត្គាននសន្តិភាព។នត្កាយពជីការចនត្មើនន�ើងដ៏្ ំន្ងននះ

សមាជិកសាសន្ចត្កដដលបន្ទាបខ្លួនបានលូតោស់ន�ើងនៅក្នុងនសចក្ដជីជំននឿ

របស់ពួកនគ្្ជីនបើត្តូវបានន្្ើទរុក្ខបរុកនមញ្នោយពួកអ្កដដលបានដត្បជាន្្មើងន្្ម

យ៉ាងណាក៏នោយ។នោយសារពួកសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើនបានកាលាយជាទរុច្ចរិត

នន្ះពួកនគបានបាត់បង់នូវដដនដជីភាគខាងត ទ្ូងទាំងអស់របស់ពួកនគនៅពួក

សាសន៍នលមិន។

មេមលេិន 3

ពួក្ េន៍នជីឆេវជាហ្ចើនផ្លាេ់ទជីលហំៅហៅឯទេិខាងហជើងខណៈដែល

្េន្ច្កចហ្មើនហឡើងហៅកណាដាលហេចក្ជីទុច្ចរិតនិងការហ្វើទុក្ខ

បុកហមញ្

សូមអាននេនលមិន3:1–2នេើយកត់សមារល់ថាអស់ប៉រុន្មានឆ្នាំ«គាមាន

ការទាស់ដទងគានា»នៅក្នុងចំនណាមត្បជាជននជីនេ្នទ។ឥ�ទូវននះសូមអាន

នេនលមិន3:3,19នេើយរកនមើលោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលបគ្ហាញពជីអ្ជីៗដដល

បានផ្លាស់ប្ដទូរក្នុងចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្។

នេនលមិន3:4–16ពន្យល់ថាកាលដដលការទាស់ដទងគានានកើនន�ើងក្នុងចំនណាម

ពួកសាសន៍នជីនេ្នន្ះមានត្បជាជនជានត្ចើនបានផ្លាស់ប្ដទូរនៅឯទិសខាងនជើង។

ពួកសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើនបានកាលាយជាទរុច្ចរិតនេើយបានចូលរួមនលឹងពួកសាសន៍

នលមិន។

្្ជីនបើមានការទាសដ់ទងគានានិងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតក៏នោយក៏នេនលមិនបាននត្ជើសនរើស

នដើម្ជីរស់នៅនផសេងពជីនន្ះ។នេនលមិនកំពរុងបនត្មើជានមនៅត្កមរបស់ពួកសាសន៍

នជីនេ្នេើយក៏ជាពយោការីមានាក់ក្នុងចំនណាមពួកនគផងដដរ។សូមអាននេនលមិន

3:20នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលបាននរៀបរាប់ពជីនេនលមិន។(ោក្យ្រមភាព

មានន័យថាភាពនស្មើគានាឬពរុំមានលំនអៀងឬអនរុនត្គាះនិយម)។

នតើអ្ជីដដលន្្ើឲ្យអ្កចាប់អារម្មណ៍នសងៃើចសរនសើរអំពជីនេនលមិន?នតើអ្កគិតថា

នេតរុអ្ជីបានជានោកបន្តរឹងមាំអំ�នុងនពលននការទាសដ់ទងគានានិងនសចក្ដជីទរុច្ចរិត

ននះ?អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យរហូ្នៅក្នុងនេនលមិន3:20។

សូមអាននេនលមិន3:22–26នេើយគូសចំណាំពជីរនបៀបដដលពួកសាសន៍នជីនេ្

បានចាប់នផ្ដើមផ្លាស់ប្ដទូរសត្មាប់ការណ៍ដដលល្អជាងមរុន។នតើមានត្បជាជនប៉រុន្មាន

ន្ក់បានចូលរួមក្នុងសាសន្ចត្ក? 



ជាញលឹកញាប់មរមនបាននត្បើត្បាស់ោលា«នម៉្ោះនេើយនយើងអាចន�ើញថា»

«នម៉្ោះនេើយនយើងន�ើញថា»និង«នយើងន�ើញថា»នដើម្ជីចង្អនុលបគ្ហាញពជី

នសចក្ដជីពិតទាំងឡាយដដលនោកចង់ឲ្យនយើងនរៀន។នៅក្នុងនេនលមិន3:27–30

ោលាទាំងននះត្តូវបាននត្បើត្បាស់ជានត្ចើនដងដដលបគ្ហាញថាមរមនចង់ឲ្យនយើងនរៀន

នូវនមនរៀនសំខាន់ៗមួយចំនួន។សូមអាននេនលមិន3:27–30នេើយគូសចំណាំ

ោលាសំខាន់ៗនេើយរកនមើលនមនរៀនទាំងឡាយដដលមរមនចង់ឲ្យនយើងនរៀន។

 1. សូម បំទ្ញ កិច្ចការ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  សូម សរទសរ ្ ពី អ្ពី ដដល មរមន ចង់ឲ្យ អ្ក ដឹង អំ្ពី ព្ះបន្លូល របស់ ព្ះ ដដល ទចញ្ពី 

ទេទលមិន 3:27–30 ។

 ខ.  សូម សរទសរ ្ ពី រទបៀប ដដល ការសិកសា របស់ អ្ក ទចញ្ពី ព្ះគម្ពីរ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ 

ទចៀសវាង ្ ពី ទសចក្ពី ទុច្ចរិត និង រកសា អ្ក ឲ្យ ទៅទលើ ផលលូវ ទឆ្ពះ ទៅកាន ់វត្តមន របស ់ព្ះ ។

សូមអាននេនលមិន3:32–34នេើយកត់ចំណាំថាសមាជិកសាសន្ចត្កខ្ះបាន

ចាប់នផ្ដើមន្្ើទរុក្ខបរុកនម្ញដល់សមាជិកសាសន្ចត្កនផសេងនទៀត។ពួកអ្កដដល

ន្្ើទរុក្ខបរុកនម្ញគឺជាមនរុសសេដដលបាននយិយថាពួកនគនៅក្នុងសាសន្ចត្ក

ប៉រុដន្តពួកនគរាមពិតនៅគឺនោរនពញនោយនសចក្ដជីន ្្មើងន្្មនេើយពរុំបាននជឿនលើ

ការបនត្ងៀនរបស់សាសន្ចត្កនន្ះនទ។ទនង្ើរបស់ពួកនគបណាដោលឲ្យសមាជិក

សាសន្ចត្កដដលមានការបន្ទាបខ្លួនរងនូវទរុក្ខនវទន្ជានត្ចើន។សូមពិចារណា

ថានតើវាពិបាកយ៉ាងណាក្នុងការដដលនៅកាន់សាសន្ចត្កនេើយត្តូវរងទរុក្ខ

បរុកនម្ញនោយសមាជិកសាសន្ចត្កនផសេងនទៀតនោយសារដតអ្កនត្ជើសនរើស

ន្្ើរាមពយោការីនិងបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះនន្ះ។

សូមអាននេនលមិន3:35នដើម្ជីនរៀនពជីរនបៀបដដលសមាជិកសាសន្ចត្កដដល

នសាមាះត្តង់បានត្បត្ពលឹត្តអំ�នុងនពលននការរងទរុក្ខបរុកនម្ញនិងទរុក្ខនវទន្របស់

ពួកនគ។
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 2. ទោយ ដផ្អក ទលើ ការសិកសា របស់ អ្ក ្ ពី ទេទលមិន 3:35 សូម ទ្លើយ សំណួរ 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ទសចក្ពី ជំទនឿ របស់ សមជិក ស្សនាចពក ដដល បនាទាប ខលជួន បាន ទកើនទ�ើង ឬ 

្យចុះ អ�ំនុង ទ្ល ថន ទុក្ខ ទវទនា របស់ ្ ួកទគ ?

 ខ.  ទតើ សមជិក ស្សនាចពក ដដល បនាទាប ខលជួន បាន ទធ្ើ អ្ពី ដដល បាន ្ ពងឹង ដល ់ទសចក្ពី 

ជំទនឿ របស់ ្ ួកទគ ?

 គ.  ទតើ ្ រជ័យ អ្ពី ខលះ ដដល សមជិក ទាំងទនះ បាន ទទួល ?

នោយការសិកសានេនលមិន3:33–35នយើងអាចនរៀនថាបរុគ្គលមានាក់ៗជាអ្កកំណត់

ថានតើការន្្ើទរុក្ខបរុកនម្ញនិងទរុក្ខនវទន្នលឹងជះឥទ្ិពលដល់ខ្លួនគាត់យ៉ាងណា។

សូមបញ្ចប់នសចក្ដជីដ្្ងននះនោយដផ្អកនលើអ្ជីដដលអ្កបាននរៀននចញពជីខទាំងននះ៖

្វបីដបើម្នការដ្វើ្រុក្ខបុកដម្ញនិងការស្កល្ងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដសចកដបីជំដនឿ

របស់ដយើងដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្អាចដកើនដ�ើងបានដ្លដ�លដយើង 



។(មានរនបៀបជានត្ចើននដើម្ជីបំនពញត្បនយគននះ)។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

ត្បនយគរបស់អ្កនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរនៅដក្រនេនលមិន3:33–35។

 3. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ យល់ កាន់ដត ចបាស ្់ ពី ការបទពងៀន ទាំងឡាយ ទៅក្នុង ខ 

ទាំងទនះ សូម ទ្លើយ សំណួរ ្ ពីរ ឬ ទាំងអស់ ខាង ទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការអធោិឋាន ឬ ការតម អាហារ បាន ជួយ អ្ក ោ៉ាងណា ទៅក្នុង ទ្ល ថន ការរង ទុក្ខ 

បុកទមញ្ ឬ ការស្កល្ង មួយ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ពបគល់ ដួងចិត្ត របស់ អ្ក ទៅកាន់ ព្ះ មនន័យ ោ៉ាងណា ?

 គ.  ទតើ ទ្លណា មួយ ដដល ទសចក្ពី ជំទនឿ របស់ អ្ក ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ បានទកើន ទ�ើង 

អំ�នុងទ្ល ថន ការរង ទុក្ខ បុកទមញ្ ឬ ការស្កល្ង ទនាះ ?

សូមអាននេនលមិន3:36–37នេើយរកនមើលពជីសាថានភាពខាងវិញ្ញាណរបស់ពួក

សាសន៍នជីនេ្ភាគនត្ចើនបំផរុតនៅនពលដដលនេនលមិនបានសាលាប់។

មេមលេិន 4

្ពះវិញ្ញាណឆន្ពះបានហចញពជីពួក្ េន៍នជីឆេវហេើយពួក្ េន៍ហលមិន

វាយយកបានទជី្កុងភាគខាងត្ដូងទាំងអេ់របេ់ពួក្ េន៍នជីឆេវ

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនេនលមិន4បន្ទាប់ពជីនេនលមិនបានសាលាប់នៅនន្ះ

ការន្្មើងន ្្មនិងការទាស់ដទងគានាក្នុងចនំណាមពួកសាសន៍នជីនេ្បានបណាដោលឲ្យ

ពួកសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើនចូលរួមនលឹងពួកសាសន៍នលមិន។ពួកសាសន៍នលមិន

ត្បយរុទ្ក្នុងចមបាំងមួយទាស់នលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្។សូមអាននេនលមិន4:4–8

នេើយគូសចំណាំនៅនលើដផនទជីនូវទលឹកដជីដដលអ្កគិតថាពួកសាសន៍នលមិនវាយ

យកបាន។

 4. សូម ដបងដចក ទំ្័រ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ជា ្ ពីរ ទោយ គូរ បនាទាត់ ឈរ ចុះទពកាម ទៅ ោក់ កណាដាល ទំ្័រ ។ ទៅ ដផ្ក 

ខាងទលើ ថន ដផក្ មខាង សូម សរទសរ ថា ៖ ឃ្លាទាំងឡាយដែលបង្ហាញពជីអាកប្កិរិយានិង

ទហងវើរបេ់ពួក្ េន៍នជីឆេវ។ ទៅ ដផក្ មខាង ទទៀត សូម សរទសរ ថា ៖ ឃ្លាទាំងឡាយ

ដែលបង្ហាញពជីអវជីដែលបានហកើតហឡើងហោយ្រដតទហងវើទាំងហនះ។ សូមអាន ទេទលមិន 

4:11–13, 21–26 ទេើយ សរទសរ ោ៉ាងទហាច ណាស ់ឲ្យ បាន បពី ឃាលា ទៅ ្ ពីទពកាម 

ចំណងទជើង នពីមួយៗ ។

នគាលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដដលនយើងនរៀននចញពជីនេនលមិន4គឺ៖ដសចកដបី

ដ្្មើងន្្មនិងដសចកដបី្រុច្ចរិតបំដបកដយើងដចញ ប្ីទ្រះវិញ្ញាណននទ្រះអម្ចាស់

ដ�ើយ្រុកដយើងឲ្យម្នដតកម្លាំងផ្ទាល់របស់ដយើង។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

នគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនេនលមិន4:23–25។

នៅក្នុងបទពិនសា្ន៍របស់ពួកសាសន៍នជីនេ្ការដដលត្តូវបានទរុកឲ្យមានដតកមាលាំង

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកនគគឺដតងមានន័យថាចាញ់ចមបាំងនិងបាត់បង់ដដនដជី(សូម

នមើលនេនលមិន4:25–26)។នៅក្នុងជជីវិតនយើងការដដលត្តូវបានទរុកឲ្យមានដត

កមាលាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នយើងគឺមានន័យថាបាត់បង់ភាពជានដគូននត្ពះវិញ្ញាណ។

 5. សូមគិត ្ ពី « ចមបាំង » អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក ពបឈម មុខ ជាមួយ ទៅក្នុង ជពីវិត 

អ្ក ទេើយ សរទសរ អំ ព្ី វា មួយ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ សូម សរទសរ ោ៉ាង ទហាចណាស់ ការណ ៍មួយ ដដល អ្ក 

អាច ទធ្ើ បាន ទដើម្ពី រកសា ភា្ជា ថដគូ ថន ព្ះវិញ្ញាណ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ។ សូម សរទសរ ផងដដរ 

្ពី អារម្មណ ៍របស ់អ្ក អំ ព្ី ស្រសំខាន ់ថន ការមន ព្ះវិញ្ញាណ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ទដើម ព្ី ជួយ 

អ្ក ឲ្យ ពបឈម មុខ នឹង ចមបាំង ក្នុង ជពីវិត ជាមួយ នឹង កមលាំង ថន ព្ះអមចាស់ ។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន3–4ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 22 ៖ ថ្ងៃទី 3

ទេទលមិន 5
មេចក្ីម្ដើេ

ពួកសាសន៍នជីនេ្បានបន្តនៅក្នុងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតរេូតដល់ភាគនត្ចើនននពួកនគ

បាននត្ជើសនរើសអ្ជីដដលអាត្កក់ជាជាងនសចក្ដជីសរុចរិត។នោយបានបំផរុសនោយ

ោក្យសម្ដជីរបស់ឪពរុករបស់ពួកនោកនន្ះនជីនេ្និងលជីនេបានឧទ្ិសខ្លួនដល់

ការផសេព្ផសាយដំណលឹងល្អ។នេនលមិនជាឪពរុករបស់ពួកនោកបានបនត្ងៀន

ដដនដពី ភាគ ខាង ទជើង

ដដនដពី បរិបូរណ៍

ស្រា៉េិមឡា
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ពួកនោកអំពជីសារៈសំខាន់ននការសាថាបន្ជជីវិតពួកនោកនលើត្គលឹះននត្ពះអង្គ

សន្គ្រះ។បន្ទាប់ពជីបនត្ងៀនពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយលជីនេនិងនជីនេ្បាន

ផសេព្ផសាយដល់ពួកសាសន៍នលមិននេើយត្តវូបាននបាះចូលនៅក្នុងគរុក។បន្ទាប់ពជី

ត្ពះអមាចាស់បាននោះដលងនជីនេ្និងលជីនេនចញពជីគរុកនោយអព្ទូតនេតរុរួចមក

ភាគនត្ចើនននពួកសាសន៍នជីនេ្បានដត្បចិត្តនជឿដល់ដំណលឹងល្អ។

មេមលេិន 5:1–13

ហេហលមិនបានបហ្ងៀនែល់នជីឆេវនិងលជីឆេជាកូន្បុេហោកឲ្យចងចាំ

ពជីបទបញ្ញត្ិរបេ់្ពះនិងអំណាចរបេ់្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្ក្ទុងការជួយែល់

ពួកហោក។

សូមអានោក្យនិងោលាទាំងត្បាំមួយខាងនត្កាមននះ។នដើម្ជីជួយអ្កបំនពញ

សកម្មភាពបន្ទាប់ននះសូមពយោយមចងចាំោក្យនិងោលានជីមួយៗ។អ្កនលឹងត្តូវ

នស្ើឲ្យសរនសរវានៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនោយ

នចញពជីការចងចាំ៖សកុមសគួសារឪពុកោដាយ�ង្វាយធួៃនៃសពរះមយ្រ៊ូវសគបី្រ្ទ

ពយាការីការងសប�តិ្្ន្ំមៅរកម្រ�ក្បី្រម្ង្ររះរកសាបទបញ្ញ្្តិ។

 1. សូម បិទ ទសៀវទៅ ដណនា ំការសិកសា របស ់អ្ក ទេើយ សរទសរ ោក្យ និង 

ឃាលា ទាំង ពបាំមួយ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

ទោយ ទចញ្ពី ការចង្ំ ។

ពិនិត្យនមើលចនម្ើយរបស់អ្ក។សូមគិតមួយត្សបក់ថានបើវាគ្យត្សួលឬពិបាក

ក្នុងការចងចាំោលាទាំងឡាយ។នតើអ្កគិតថាវាមានភាពខរុសដបក្មួយនទដដល

អ្កត្តូវបានត្បាប់ថាអ្កនលឹងត្តូវនស្ើឲ្យសរនសរោក្យនិងោលាទាំងនន្ះនចញពជី

ការចងចាំនន្ះ?

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីត្បធាន

ដស្ននសី៊រដបរុលយូ.�លឹមបលឹលនេើយគិតពជីមូលនេតរុដដល

ោក្យ�ងចាំគឺជាោក្យដ៏សំខាន់នម៉្ះនពលដដលនយើងកំពរុង

ពយោយមរស់នៅរាមដំណលឹងល្អនន្ះ៖«នពលអ្កនមើលក្នុង

វចន្នរុត្កមរកនមើលោក្យដ៏សំខាន់បំផរុតនតើអ្កដលឹងថាជាោក្យ

អ្ជីនទ?វាអាចជាោក្យ�ងចាំ។នោយសារអ្កទាំងអស់គានាបាន

ន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាទាំងឡាយ—អ្កដលឹងពជីអ្ជីដដលត្តូវន្្ើនេើយអ្កដលឹងពជីរនបៀបនដើម្ជី

ន្្ើវា—នន្ះនសចក្ដជីត្តូវការដ៏្ ំន្ងបំផរុតរបស់នយើងគឺត្តូវចងចាំ»(“Circles of 
Exaltation”[ដ្្ងនៅកាន់ត្គូអប់រំខាងសាសន្របស់ត្បព័ន្អប់រំសាសន្ចត្ក

ន្ងៃទជី28ដខមិ្រុន្ឆ្នាំ1968]ទំព័រ5)។

ន្ងៃននះអ្កនលឹងសិកសាអំពជីមនរុសសេពជីរន្ក់ដដលបានន្្ើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដទូរក្នុង

ជជីវិតរបស់ត្បជាជនរាបោ់ន់ន្ក់នោយសារពួកនោកបានចងចាំពជីនសចក្ដជីពិត

ទាំងឡាយដដលពួកនោកត្តូវបានបនត្ងៀននោយឪពរុកពួកនោក។អំ�នុងនពល

ននវគ្គសិកសានមនរៀនន្ងៃននះសូមសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលអ្កគិតថាត្ពះអមាចាស់ត្ទង់ចង់

ឲ្យអ្កចងចាំ។

ដូចមានពន្យល់នៅក្នុងនេនលមិន5:1–4នជីនេ្បានោដលងពជីតំដណងជា

នមនៅត្កមនោយសារត្បជាជនបានកាលាយជាទរុច្ចរិតយ៉ាងខាលាំង។នោកនិង

លជីនេជាប្អទូនត្បរុសនោកចង់បូជានពលនវោទាំងអស់របស់ពួកនោកចនំោះ

ការផសេព្ផសាយត្ពះបន្ទូលននត្ពះ។នពលពួកនោកបានចាប់នផ្ដើមការបនត្មើរបស់

ពួកនោកនន្ះពួកនោកបានចងចាំនូវការបនត្ងៀនទាំងឡាយរបស់នេនលមិន

ជាឪពរុកពួកនោក។សូមអានខទាំងឡាយខាងនត្កាមននះនេើយសនង្ខបនៅក្នុង

ចនន្លាះដដលផ្ដល់ឲ្យនូវអ្ជីដដលនេនលមិនបានសរុំឲ្យកូនត្បរុសរបស់នោកចងចាំ។

អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនូវោក្យ�ងចាំរាល់នពលដដលន�ើញវានៅក្នុងខ

ទាំងននះផងដដរ។

• នេនលមិន5:5–7 



• នេនលមិន5:9–11 



• នេនលមិន5:12 



 2. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក ឲ្យ កាន់ដត យល់ ចបាស ្់ ពី អ្ពី ដដល អ្ក ទទើបនឹង អាន សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការចង្ំ ្ ពី គំរូ សុចរិត របស់ អ្ក ទផ្សងទទៀត អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ទពជើសទរើស « ទធ្ើ នូវ 

អ្ពីៗ ដដល ជា ការ ល្អ » ដូចទម្ច ដដរ ? ( ទេទលមិន 5:7 ) ។

 ខ.  ទតើ អ្ក ទធ្ើ អ្ពី ទដើម្ពី ចង្ំ ្ ពី ដងាវាយធួន របស ់ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ?

សូមអានន�ើងវិញនូវនេនលមិន5:12រកនមើលោលាទាំងឡាយដដលគាតំ្ទដល់

នគាលការណ៍ននះ៖ដបើដយើងស្ថាបោទគឹរះរបស់ដយើងដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះ

ស្តាំងនឹងោមនអំណាចមកដលើដយើងដ�ើយ។(នេនលមិន5:12គឺជាចំនណះ

ចំណានខគម្ជីរមួយ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំវានៅក្នុងរនបៀបមួយដដលគ្យ

សមារល់នដើម្ជីអ្កអាចគ្យរកវាន�ើញនៅនពលខាងមរុខ)។

សូមត្សនមថាអ្កត្តវូបាននស្ើឲ្យរចន្ម៉ូតអគារមួយដដលនលឹងមិនដដលរលំ

ន�ើយ។សូមគិតពជីចនម្ើយចនំោះសំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នតើត្គលឹះត្បនភទណាដដលអគារដបបននះត្តូវការ?

• នតើត្គលឹះដ៏រឹងមាំមួយជួយដល់អគារឲ្យ្ ន់នលឹងអាកាសធាតរុនត្គាះ្ ម្មជាតិឬ

កាលៈនទសៈលំបាកនផសេងៗនទៀតដូចនម្ដចដដរ?

• នតើោក្យឬោលាអ្ជីខ្ះនៅក្នុងនេនលមិន5:12ដដលផ្ដល់នយបល់ថាការកសាង

នៅនលើត្គលឹះននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ជាត្ពះនត្បាសនោះរបស់នយើងនលឹងមិនបគ្ការនូវ

ការវាយត្បហាររបស់មារសត្តវូឬភាពមិនអនរុនត្គាះនន្ះនទដតនលឹងផ្ដល់កមាលាំង

ដល់អ្កនដើម្ជីយកឈ្ះវា?



222

 3. សូម សរទសរ ចទមលើយ ចំទោះ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ស្ង ពគឹះ ថន ជពីវិត អ្ក ទៅទលើ សោិ ថន ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ មនន័យ 

ដូចទមច្ ? ទតើ អ្ក កំ្ ុង ្ ុះោរ ្ យាោម ទធ្ើ ការណ ៍ទនះ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ទោយ រទបៀប ណា 

ដដរ ?

 ខ.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក អាច មន លទ្ភា្ ទប់ទល់ នឹង ការល ជ្ួង ឬ ការស្កល្ង 

ទោយស្រ ដត ពគឹះ ថន ជពីវិត អ្ក គឺជា ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ទនាះ ?

 គ.  ទតើ អ្ក អាច អភិវឌ្ឍ ឲ្យ កាន់ដត ពបទសើរ ទ�ើង នូវ ការទធ្ើ ឲ្យ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ជា ពគឹះ ក្នុង 

ជពីវិត របស់ អ្ក បាន ទោយ រទបៀប ណា ?

មេមលេិន 5:14–52

្ពះអមចាេ់ការោរនជីឆេវនិងលជីឆេហៅក្ទុងគុកហេើយកំចាត់ហចាលនូវ

ភាពងងឹងហចញពជីពួកអ្កចាប់ចងពួកហោកហពលដែលពួកហគអោំវន្វែល់

្ទង់ហេើយដ្បចិត្

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនេនលមិន5:14–19នជីនេ្និងលជីនេបានផសេព្ផសាយ

ដំណលឹងល្អជាមួយនលឹងអំណាចដ៏អសាចារ្យនៅក្នុងដដនដជីសារា៉េិមឡានេើយបាន

ត្ជមរុជទលឹកត្បជាជនរាបោ់ន់ន្ក់នៅទជីនន្ះ។បន្ទាប់មកពួកនោកបានន្្ើដំនណើរ

នៅដដនដជីនជីនេ្ដដលជាដដនដជីរបស់ពួកសាសន៍នលមិន។សកម្មភាពបន្ទាប់ននះ

គឺត្តវូបាននរៀបចំន�ើងនដើម ជ្ីជួយអ្កឲ្យយល់ពជីបទពិនសា្ន៍ដ៏អសាចារ្យរបស់នជីនេ្

និងលជីនេនៅក្នុងចំនណាមពួកសាសន៍នលមិន។

 4. សូម គូរ តារាង ខាងទពកាម ទនះ ទ្ញ មួយ ទំ្័រ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។ បនាទាប់មក សូម អាន ខ ទាំងឡាយ ទៅក្នុង 

ពបអប់ នពីមួយៗ ទេើយ គូរ រូបភា្ ស្មញ្ញ មួយ ឬ សរទសរ នូវ ការសទង្ខប ខលពី មួយ ្ ពី អ្ពី ដដល 

ពកមុខ នពីមួយៗ ្ ិ្ណ៌នា ។

នីថេវៃ និង លីថេ មៅក្ុង ចំមណាេ ពួក ស្េន៍ មលេិន

ទេទលមិន 5:20–21 ទេទលមិន 5:22–25 ទេទលមិន 5:26–28

ទេទលមិន 5:29–34 ទេទលមិន 5:35–39 ទេទលមិន 5:40–44

នៅក្នុងបទពនិសា្ន៍ននះពពកនននសចក្ដជីងងលឹតអាចតំណាងឲ្យអនំពើបាបនេើយ

បនគ្រលនភ្ើងដដលេ៊រុំព័ទ្ជរុំវិញមនរុសសេមានាក់ៗអាចជាតំណាងឲ្យត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្។

សូមរំឭកន�ើងវិញនូវខ28និង34នេើយសរនសរពជីរនបៀបដដលត្បជាជនបានមាន

អារម្មណ៍នពលដដលពួកនគនៅក្នុងពពកនននសចក្ដជីងងលឹត៖ 



សូមរំឭកន�ើងវិញនូវខ43និង44នេើយសរនសរពជីរនបៀបដដលត្បជាជនបានមាន

អារម្មណ៍នពលដដលពួកនគត្តវូេ៊រុំព័ទ្នោយបនគ្រលនភ្ើង៖ 



សូមរំឭកន�ើងវិញនូវខ41និង42នេើយសរនសរពជីអ្ជីដដលត្បជាជនបានន្្ើនដើម្ជី

យកពពកនននសចក្ដជីងងលឹតនចញឬនិយយមយោ៉ាងនទៀតថានដើម្ជីដត្បចិត្តពជីអំនពើបាប

របស់ពួកនគ។ 



សូមអាននេនលមិន5:45–47នេើយសញ្លឹងគិតពជីនសចក្ដជីពិតអ្ជីខ្ះដដលអ្កនរៀន

អំពជីការដត្បចិត្តនចញពជីបទពិនសា្ន៍ននះ។នគាលការណ៍មួយគឺ៖ដ្លដយើង

អនុវត្ដសចកដបីជំដនឿរបស់ដយើងដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដ�ើយដទបចិត្្ បីអំដ្ើបាប

របស់ដយើងដោរះទ្រះវិញ្ញាណបរិស្ុរ្បំដ្ញ�ួងចិត្របស់ដយើងជាមួយនឹងដសចកដបី

សុខស្ន្និងដសចកដបីអំណរ។

នៅក្នុងនេនលមិន5:48–52នយើងនរៀនថាពួកសាសន៍នលមិនត្បដេល300

ន្ក់គឺជាដផ្កននអព្ទូតនេតរុននះនេើយបានដត្បចិត្តនជឿទាំងត្សរុងនលើដំណលឹង

ល្អ។ពួកនគបាននឆ្ពះនៅមរុខនេើយបានបនត្មើដល់ត្បជាជនរបស់ពួកនគរេូត

ដល់«មានសាសន៍នលមិនភាគនត្ចើន»បានដត្បចិត្តនជឿដដរ(នេនលមិន5:50)។

បន្ទាប់មកពួកអ្កដត្បចិត្តនជឿទាំងននះបានោក់«នត្គឿងសាត្សាតាវរុ្ពិជ័យស្គ្រម

របស់ពួកនគចរុះ»(នេនលមិន5:51)និង«បានត្បគល់ឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្វិញ

នូវដដនដជីទាំងឡាយដដលពួកនគយកបានមក»(នេនលមិន5:52)។ក្នុងករណជី

នត្ចើនបំផរុតនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនត្បជាជនទទួលបាននូវដដនដជីរបស់ពួកនគមកវិញ

រាមរយៈការន្្ើស្គ្រមប៉រុដន្តនៅក្នុងករណជីននះពួកសាសន៍នជីនេ្ទទួលបាននូវ

ដដនដជីរបស់ពួកនគមកវិញនោយសារដតសត្តវូរបស់ពួកនគបានដត្បចិត្តនេើយ

ទទួលដំណលឹងល្អ។

 5. សូម គិត ថាទបើ អ្ក កំ្ុង មន អារម្មណ ៍ថន ទសចក្ពី សុខស្ន្ត និង ទសចក្ពី 

អំណរ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ឬ អត់ ។ សូម គិត អំ្ ពី ្ ្ក ថន ទសចក្ពី ងងឹត ណា ក៏ 

ទោយ ដដល អាច មន ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ដូចជា អទំ្ើ បាប ដដល មិន ទាន់ បាន ដកដពប ចិត្ត 

ការទាសដ់ទងគានា ជាមួយ សមជិក ពគួស្រ ឬ មិត្តភក្ិ ឬ ពគាន់ដត ជា ការបរាជ័យ ក្នុង ការទធ្ើ 

អ្ពីៗ ដូចជា ការអាន ព្ះគម្ពីរ និង ការអធិស្ឋាន ជា ពប្ំ ។ សូម សរទសរ នូវ ការណ៍ 

ទាំងទនះ មួយ ឬ ទពចើន ជាង មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ។ សូម សញ្ឹង គិត ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម្ពី ទធ្ើតាម គំរូ របស ់្ ួក ស្សន៍ ទលមិន 

ដដល ទៅក្នុង ទេទលមិន 5 ទេើយ សរទសរ ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម្ពី អទញ្ើញ ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ ឲ្យ កំ្ត់ទ្ល នូវ ភា្ងងឹត ដដល អាច ពគប ដណដាប់ អ្ក ។ ទតើ ការដពបចិត្ត អាច ជា 

ដផ្ក ថន ដំទណាះពស្យ ដដល អ្ក កំ្ ុង ដស្ងរក ទោយ រទបៀបណា ដដរ ? ទតើ ការដពបចិត្ត នឹង 

ជួយ អ្ក កស្ង ទលើ ពគឹះ ថន ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ដូចទម្ច ដដរ ?

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—មេមលេិន 5:12

សូមអាននេនលមិន5:12នេើយរកនមើលោក្យទាំងឡាយដដលផ្ដល់នយបល់

ថាជារបស់ដដលនមើលន�ើញនោយដភ្កចំនោះអ្ក(ឧទាេរណ៍ថ្មសគរឹរះខ្យល់�ុំ

ទរឹកកកធ្លាក់ព្យយរះ)។នដើម្ជីជួយអ្កទនន្ញចាំខននះសូមយកត្កោសមួយសន្លឹក

នេើយសរនសរនលើវានូវអកសេរទជីមួយននោក្យនជីមួយៗនៅក្នុងខននះនលើកដលងដត

ោក្យមួយផ្ដល់នយបល់ថាជារបស់ដដលនមើលន�ើញនោយដភ្ក។បន្ទាប់មក

សូមគូររូបភាពសាមញ្ញមួយដដលតំណាងឲ្យោក្យនន្ះនៅនលឹងកដន្ងអកសេរមួយ

នន្ះ។សូមអនរុវត្តសូត្តខននះនោយនត្បើត្បាស់ដតត្កោសរបស់អ្កប៉រុនណាណះ។

សូមោក់ត្កោសរបស់អ្កនៅកដនង្ណាដដលអ្កនលឹងន�ើញវាជាញលឹកញាប់

នដើម្ជីជួយអ្កចងចាំពជីនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយនៅក្នុងខននះ។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន5ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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ទេទលមិន 6–9
មេចក្ីម្ដើេ

នត្កាយពជីកិច្ចត្បលឹងដត្បងក្នុងកិច្ចការផសេព្ផសាយសាសន្របស់នជីនេ្និងលជីនេ

ភាពសរុចរិតរបស់ពួកសាសន៍នលមិនបាននកើនន�ើង។ជាអករុសលអំ�នុងនពល

ជាមួយគានាននះពួកសាសន៍នជីនេ្បានដត្បជាទរុច្ចរិតនេើយគាតំ្ទដល់ត្ករុមនចារប្ន់

កាឌជីអានតរុនដដលជាលទ្ផលគឺត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះអមាចាស់បាននចកនចញពជី

ពួកនគ។ពយោការីនជីនេ្បានពយោករថានបើសិនសាសន៍នជីនេ្បន្តរស់នៅក្នុងនសចក្ដជី

ទរុច្ចរិតនន្ះពួកនគនលឹងត្តូវវិន្ស។ជាការតបវិញពួកនៅត្កមដដលពរុករលួយ

បានពង្ក់ត្បជាជនជានត្ចើនឲ្យខលឹងទាស់នលឹងនជីនេ្ខណៈដដលត្បជាជនមួយចំនួន

បានការោរពយោការីយ៉ាងកាលាហាន។ជាសក្ខជីបទមួយថាោក្យសម្ដជីរបស់នោកនលឹង

ត្តូវបានបនំពញនន្ះនជីនេ្បាននបើកសដម្ដងថានមនៅត្កមត្តូវបានន្្ើោតនោយ

ប្អទូនត្បរុសរបស់គាត់។នពលោក្យសម្ដជីរបស់នជីនេ្ត្តូវបានបញ្ជាក់ថាត្តលឹមត្តវូនន្ះ

មានត្បជាជនមួយចំនួនបានទទួលនោកថាជាពយោការីមានាក់។

មេមលេិន 6

ពួក្ េន៍ហលមិនដ្បជាេុចរិតហេើយ្បយុទ្ធតទល់នឹង្កមុហចារបលែន់

កាឌជីអានតុនខណៈដែលពួក្ េន៍នជីឆេវគាំ្ទបក្សព័ន្ធេមងាត់

 1. សូម គូរ រូប ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ទោយ ទុក ចទនាលាះ សពមប់ សរទសរ ទៅ ខាងទលើ និង ទៅ ខាងទពកាម ៖

ឥទ្ិ្ល ថន ព្ះវិញ្ញាណ ទៅក្នុង ជពីវិត ទយើង

កាលដដល អ្ក បាន សិកសា គម្ពីរ ទេទលមិន អ្ក បានទ�ើញ ថា ្ួក ស្សន ៍នពីថេ្ បាន 

ទធ្ើ ការទពជើសទរើស ទាំងឡាយ ដដល នា ំឲ្យ ព្ះវិញ្ញាណ ថន ព្ះអមចាស់ ្ កទចញ ្ ពី ជពីវិត 

ទគ ខណៈដដល ្ ួក ស្សន៍ ទលមិន បាន ទធ្ើ ការទពជើសទរើស ទាំងឡាយ ដដល អទញ្ើញ 

ព្ះវិញ្ញាណ ឲ្យ រីកលូតោស់ ទ�ើង ទៅក្នុង ជពីវិត ទគ ។ សូមអាន ទេទលមិន 6:1–5, 

16–17, 34–36 រកទមើល អ្ពី ដដល ្ ួក ស្សន៍ ទលមិន បាន ទធ្ើ ដដល បណាដាល ឲ្យ 

ព្ះវិញ្ញាណ ថន ព្ះអមចាស ់ទកើនទ�ើង ទេើយ សរទសរ វា ទៅ ខាងទលើ ព្ួញ ខាងទលើ ។ 

ទៅក្នុង ខ ទាំងឡាយ ដដដល ទនាះ សូម រកទមើល អ្ពី ដដល ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ បានទធ្ើ ដដល 

បណាដាល ឲ្យ ព្ះវិញ្ញាណ ថន ព្ះអមចាស ្់ យចុះ ទេើយ សរទសរ វា ទៅ ខាងទពកាម ព្ួញ 

ខាងទពកាម ។

នគាលការណ៍សំខាន់មួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីពួកសាសន៍នជីនេ្និង

នលមិនគឺ៖ដ្លដយើងដជឿដ�ើយដោរ្ទបតិបត្ិ�ល់ទ្រះបន្ទូលរបស់ទ្រះអម្ចាស់

ដោរះទ្រង់នឹងចាក់ទ្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកដលើដយើង។ផ្នុយពជីនគាលការណ៍

ននះគឺពិតផងដដរថា៖ដបើដយើងមិនម្ន្ ន្ៈក្នុងការដជឿនិងដោរ្ទបតិបត្ិតាម

ទ្រះបន្ទូលរបស់ទ្រះអម្ចាស់ដ្រដោរះទ្រះវិញ្ញាណននទ្រះអម្ចាស់នឹងចាកដចញ្ បី

ដយើង។

សូមត្កន�កនមើលអ្ជីដដលអ្កបានសរនសរនៅនលើរូបភាពនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់

នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។សូមគិតអំពជីរនបៀបដដលសកម្មភាពនៅោក់

កណាដោលខាងនលើទាំងនន្ះជាគំរូននការមាន្ ន្ៈក្នុងការនជឿនិងនគារពត្បតិបត្តិ

ដល់ត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ពះអមាចាស់ខណៈដដលសកម្មភាពទាំងឡាយនៅខាងនត្កាម

គឺជាគំរូននការពត្ងលឹងដួងចិត្តនិងមិនមាន្ ន្ៈក្នុងការសាដាប់រាមត្ពះអមាចាស់។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  សូម ទពជើសទរើស សកម្មភា្ មួយ ្ ពី សកម្មភា្ វិជ្មន ទាំងឡាយ ( ទៅ ោក់ កណាកាល 

ខាងទលើ ថន រូប របស់ អ្ក ) ដដល អ្ក កំ្ុង ទធ្ើ ឬ បាន ទធ្ើ ក្នុង ជពីវិត អ្ក ។ ទតើ សកម្មភា្ ទនះ 

បាន អទញ្ើញ ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ចូល ក្នុង ជពីវិត អ្ក ដូចទម្ច ដដរ ?

 ខ.  សូម ពកទ�ក ទមើល ទៅ សកម្មភា្ ទាំងឡាយ ដដល ទៅ ោក់ កណាដាល ខាងទពកាម ថន រូប 

របស់ អ្ក ។ ទេតុអ្ពី អ្ក ចង ់ទចៀសវាស ្ ពី ការទធ្ើ ការណ ៍ទាំងទនះ ?

សូមនត្ជើសនរើសការណ៍មួយដដលអ្កអាចន្្ើនដើម្ជីអនញ្ើញត្ពះវិញ្ញាណនន

ត្ពះអមាចាស់ឲ្យនកើនន�ើងនៅក្នុងជជីវិតអ្កនេើយពរុះោរពយោយមនដើម ជ្ីន្្ើវានៅក្នុង

សបាដាេ៍ខាងមរុខននះ។

មេមលេិន 7

នជីឆេវផ្សពវផសាយហៅពួក្ េន៍នជីឆេវដែលទុច្ចរិតហេើយបញ្ជាពួកហគឲ្យ

ដ្បចិត្

ពយោការីនជីនេ្បានបនត្មើជាអ្កផសេព្ផសាយសាសន្នៅក្នុងដដនដជីភាគខាងនជើង

អស់ត្បំាមួយឆ្នាំ។នោកបានត្ត�ប់នៅផះ្នោកវិញបន្ទាប់ពជីពយោយមបនត្ងៀន

ដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលបានបដិនស្ោក្យសម្ដជីនោកនេើយបន្តនៅក្នុង

សាថានភាពទរុច្ចរិតរបស់នគ។នោកមានការខកចិត្តជាខាលាំង។សូមអាននេនលមិន

7:6–11នដើម្ជីនរៀនពជីអ្ជីដដលនជីនេ្បានន្្ើ។

បន្ទាប់ពជីត្បជាជនបានត្បមូលផ្ដនុំនដើម្ជីសាដាប់នជីនេ្អ្ិសាឋាននៅនលើប៉មនៅក្នុងសួន

របស់នោកនេើយនជីនេ្បានចាប់នផ្ដើមបនត្ងៀនពួកនគ(សូមនមើលនេនលមិន

7:12–29)។នោកបានត្ពមានពួកនគពជីលទ្ផលននការសនត្មចចិត្តរបស់ពួកនគ

នេើយបានសងកត់្ ងៃន់នលើនគាលការណ៍ននះ៖ដបើដយើងប�ិដស្មិនដទបចិត្្ បី

អំ្បីបាបរបស់ដយើងដោរះដយើងនឹងបាត់បង់ការការោរ្ បីទ្រះអម្ចាស់និង្រជ័យ

ទាំងឡាយននជបីវិត�៏ដៅអស់កល្ជានិច្ច។

មេមលេិន 8:1–26

ពួកហៅ្កមពុករលួយពងវក់ែល់្បជាជនឲ្យខឹងទាេ់នឹងនជីឆេវ

នតើអ្ជីខះ្ជាឥទ្ិពលមួយចំនួនដដលរំខានអ្កពជីការសាដាប់ដល់ោក្យសម្ដជីរបស់

ពយោការី?នពលអ្កសិកសានេនលមិន8សូមនមើលឲ្យបានត្ជាលនត្រៅនៅក្នុងអ្ជី

ដដលអ្កគប្ជីន្្ើនពលត្បឈមនលឹងឥទ្ិពលដបបនន្ះ។

សូមអាននេនលមិន8:1–6រកនមើលពជីរនបៀបដដលពួកនៅត្កមសាសន៍នជីនេ្

(ដដលជាត្ករុមនចារកាឌជីអានតរុនផងដដរនន្ះ)បានមានត្បតិកម្មចំនោះការបនត្ងៀន

របស់នជីនេ្។នពលអ្កអានសូមសញ្លឹងគិតពជីសំណួរតនៅននះ៖នតើអ្ជីជា

សារដំណលឹងចម្ងរបស់ពួកនៅត្កមនៅកាន់ត្បជាជន?នយងនៅរាមនេនលមិន

8:4នេតរុអ្ជីពួកនៅត្កមពរុំចាប់ខ្លួននជីនេ្?
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សូមគិតពជីអ្ជីដដលអ្កនលឹងន្្ើត្បសិននបើមាននរណាមានាក់ពយោយមលួងនោមអ្ក

មិនឲ្យសាដាប់ដល់អ្ជីដដលពយោការីបនត្ងៀននន្ះ។នៅក្នុងនេនលមិន8ត្បជាជន

មួយចំនួនបាននចញមកនយិយទាស់នលឹងអ្ជីដដលពួកនៅត្កមនិយយអំពជីនជីនេ្។

សូមអាននេនលមិន8:7–9នេើយពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំនូវអ្ជីដដលត្បជាជន

បាននិយយនដើម ជ្ីគាតំ្ទដល់នជីនេ្។

សូមនមើលនេនលមិន8:10នេើយកត់ចំណាំពជីផលប៉ះោល់ដដលោក្យសម្ដជីរបស់

ពួកនគបានមាននៅនលើសាថានភាពនន្ះ។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍

តនៅននះនៅដក្រនេនលមិន8:7–10៖ដបើដយើងត្រល់នឹងការអាទកក់ដោរះដយើង

អាចរារាំងវាកុំឲ្យរីកដ�ើង។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

កថាខណ្ឌ ខលពី មួយ ដដល ្ ន្យល់ ្ ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក គិត ថា ទគាលការណ ៍ដដល 

បាន ដ្លង ខាងទលើ ទនះ សំខាន់ ទៅក្នុង ជំនាន់ របស់ ទយើង ទនះ ។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ មួយ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុ

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក អាច ទប់ទល់ នឹង ឥទ្ិ្ល ទាំងឡាយ ដដល លួងទោម អ្ក មិន ឲ្យ ទអើទ ើ្រ ឬ 

តទល់ នឹង ការបទពងៀន របស់ ្ យាការ ីោ៉ាង ដូចទម្តច ?

 ខ.  ទតើ អ្ពី ខលះ ជា រទបៀប ពតមឹពតវូ ក្នុង ការទចញ មក និោយ ទាស់ នឹង ឥទ្ិ្ល ដបបទនាះ 

ទេើយ គាពំទ ដល ្់ យាការី របស ់ព្ះអមចាស់ ?

 គ.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក ឬ នរណា មនាក់ ដដល អ្ក ស្រល់ បាន ទពកាកឈរ ទ�ើង ទាស់ នឹង 

ឥទ្ិ្ល ដបបទនាះ ? ទតើ អ្ពី ខលះ ដដល ជា លទ្ផល ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនេនលមិន8:11–23នជីនេ្បានរំឭកត្បជាជនអំពជីពយោការី

មួយនៅពយោការីមួយនទៀតដដលបានដ្្ងទជីបន្ទាល់អំពជីត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។នោក

បានបនត្ងៀនពួកសាសន៍នជីនេ្នូវនគាលការណ៍ននះ៖ដ្លដយើងអនុវត្ដសចកដបី

ជំដនឿរបស់ដយើងដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដ�ើយដោរ្ទបតិបត្ិដោរះដយើងនឹង្រ្រួល

ជបីវិត�៏ដៅអស់កល្ជានិច្ច។្្ជីនបើមានពយោការីជានត្ចើនដដលការបនត្ងៀនរបស់

ពួកនោកបានបញ្ជាក់ដល់ោក្យសម្ដជីរបស់នជីនេ្ក៏នោយក៏ត្បជាជនបានបដិនស្

នជីនេ្និងសារដំណលឹងរបស់នោក។សូមអាននេនលមិន8:24–26នេើយ

រកនមើលលទ្ផលទាំងឡាយដដលពួកសាសន៍នជីនេ្ត្បឈមជាមួយនបើសិនពួកនគ

បន្តបដនិស្ទជីបន្ទាល់របស់ពួកពយោការី។បន្ទាប់មកសូមសញ្លឹងគិតពជីសំណួរ

តនៅននះ៖នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីពួកអ្កដដលបដិនស្នសចក្ដជីពិតនេើយបះនបារ

ទាស់នលឹងត្ពះជានិច្ចត្បឈមនលឹងលទ្ផល្ ងៃន់្ងៃរដបបនន្ះ?

មេមលេិន 8:27–9:41

នជីឆេវហបើកបង្ហាញថាហមហៅ្កម្តូវបានហ្វើឃ្តហោយប្ដូន្បុេរបេ់គាត់

ជាភស្ដនុរាងថាត្បជាជនគឺនៅក្នុងសាថានភាពដ៏នោរនពញនោយអំនពើបាបនេើយ

ថាអ្ជីដដលនោកបានត្បាប់ពួកនគអំពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញរបស់ពួកនគនលឹងត្តូវបាន

បំនពញនន្ះនជីនេ្បាននបើកបគ្ហាញថានមនៅត្កមរបស់សាសន៍នជីនេ្គឺត្តូវបាន

នគន្្ើោត។នជីនេ្ក៏បានត្បកាសផងដដរថាទាំងបរុរសដដលត្តូវនគន្្ើោតនិង

ប្អទូនត្បរុសរបស់គាត់គឺជាសមាជិកននត្ករុមនចារប្ន់កាឌជីអានតរុន។(សូមនមើល

នេនលមិន8:27–28)។

 5. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ទគាលការណ ៍តទៅ ទនះ ៖ ពាក្្យសម្ីរបស់ពយាការីេជឹងតតរូវបាេបំហពញ។ សូម 

ពសថម ថា អ្ក ជា អ្ក អទងកត ការ មនាក់ ដដល កំ្ុង ទសី៊ប អទងកត ្ ពី ឃាតកម្ម របស់ 

ទមទៅពកម ។ សូម ដសង្រក ចទមលើយ ចំទោះ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទោយ ការអាន ខ 

ទាំងឡាយ ដដល ទៅក្នុង វង់ ពកចក ។ សូម សរទសរ ចទមលើយ របស់ អ្ក ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

ថ្ងៃ ទី េួយ ថន កា�មេ៊ីប អមង្ក្រ ៖

 ក.  ទ្ល ពបជាជន ពបាំ នាក់ បាន អទងកត ្ ពី ការអះអាង របស់ នពីថេ្ ទតើ ្ ួកទគ បាន រកទ�ើញ 

អ្ពី ? ទេតុអ្ពី ្ ួកទគ បានដួល ទៅទលើ ដពី ? ( ទេទលមិន 9:1–5 )

 ខ.  ទតើ នរណា ដដល ពបជាជន បាន សង្ស័យ ថា ជា ឃាតករ ? ( ទេទលមិន 9:7–8 )

ថ្ងៃ ទី ពី� ថន កា�មេី៊ប អមង្ក្រ ៖

 គ.  ទតើ នរណា ដដល បាន បងាហាញ ថា គាមានទទាស ? ( ទេទលមិន 9:10–14, 18 )

 ឃ. ទតើ នរណា ដដល ពតវូបាន ទ្ទ ពបកាន់ ? ( ទេទលមិន 9:16, 19 )

 ង.  ទតើ នពីថេ្ បាន ផ្ល ់ភស្នុតាង អ្ពី ដដល បងាហាញ ថា ទោក គាមាន ទទាស ? ( ទេទលមិន 

9:25–36 )

 ច.  ទតើ នរណា ជា ឃាតករ ? ( ទេទលមិន 9:37–38 )

សូមពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំចនម្ើយទាំងឡាយនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

ដដលន្្ើយដល់សំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នយងរាមនេនលមិន9:5នតើពួកបរុរសទាំងត្បំាអ្កដដលបានរកន�ើញ

នមនៅត្កមដដលត្តូវនគន្្ើោតនជឿនិងភ័យខាលាចចនំោះអ្ជី?

• នយងរាមនេនលមិន9:36នតើនជីនេ្បាននយិយថាអ្ជីដដលសី៊អានទរុមនលឹង

ន្្ើទជីបន្ទាល់នពលដដលគាត់សារភាពចនំោះការន្្ើោតបងត្បរុសរបស់គាត់

នន្ះ?

• នយងរាមនេនលមិន9:39–41នេតរុអ្ជីត្បជាជនមួយចំនួននជឿដល់នជីនេ្?

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន6–9ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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ទេទលមិន 10
មេចក្ីម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីនរឿងក្ដជីពជីការន្្ើោតនមនៅត្កមត្តូវបានបញ្ចប់នេើយ(សូមនមើល

នេនលមិន7–9)នជីនេ្បានចាប់នផ្ដើមវិលត្ត�ប់នៅផ្ះរបស់នោកវិញ។នោក

បានសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានបគ្ហាញដល់នោកនេើយក៏ត្ពួយ

បារម្ពជីភាពទរុច្ចរិតរបស់ត្បជាជនផងដដរ។នៅក្នុងត្គាននការបាក់ទលឹកចិត្តរបស់

នជីនេ្ត្ពះអមាចាស់បានមានត្ពះបន្ទូលនៅនោកនេើយបានត្បទានពរដល់នោក

ជាមួយនលឹងអំណាចននការផសារភាជាប់ជានរៀងរេូត។ត្ពះអមាចាស់បានបញ្ជានជីនេ្ឲ្យ

បន្តផសេព្ផសាយការដត្បចិត្តដល់ត្បជាជនដដលជាការបញ្ជាមួយដដលនជីនេ្បាន

នគារពរាមភាលាមៗ។

មេមលេិន 10:1–11

នជីឆេវទទួលអំណាចឆនការផសារ

ភាជាប់

សូមគិតពជីនពលមួយដដលអ្កបាន

ពយោយមអស់ពជីសមត្ថភាពអ្កនដើម្ជី

ន្្ើអ្ជីដដលត្តលឹមត្តូវប៉រុដន្តត្បតិកម្មដដល

អ្កបានទទួលមកពជីអ្កនផសេងនទៀត

ឬលទ្ផលដដលអ្កទទួលគឺខរុស

ពជីអ្ជីដដលអ្ករំពលឹងទរុក។នៅក្នុង

នេនលមិន10អ្កនលឹងអានអំពជីរនបៀប

ដដលត្ពះអមាចាស់បានត្បទានពរដល់

នជីនេ្នពលនោកបន្តនសាមាះត្តង់

នៅក្នុងកាលៈនទសៈដ៏លំបាក

ទាំងឡាយ។

បន្ទាប់ពជីបានត្ជះត្ស�ះពជីោតកម្ម

របស់នមនៅត្កមនេើយនជីនេ្

បានន�ើញថាត្បជាជនពរុំបាន

ន្្ើយតបមកវិញនៅក្នុងនសចក្ដជី

ជំននឿនេើយដត្បចិត្តបន្ទាប់ពជីពួកនគបានន�ើញនូវនេតរុការដ៏អសាចារ្យដដលមានក្នុង

នេនលមិន9នន្ះនទ។នជីនេ្បានចាប់នផ្ដើមត្ត�ប់នៅផ្ះវិញទាំងមានអារម្មណ៍

បាក់ទលឹកចិត្ត។សូមអាននេនលមិន10:1–3នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនជីនេ្បាន

សញ្លឹងគិតនពលនោកបាននដើរនៅផ្ះវិញ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យ

្រញ្រឹងគតិ្រាល់ដងដដលន�ើញវានៅក្នុងខទាំងននះ។សញ្លឹងគិតមានន័យថា

ភាវន្នេើយគិតយ៉ាងនត្រៅជាញលឹកញាប់នៅនលើបទគម្ជីរឬការណ៍នផសេងៗនទៀត

របស់ត្ពះ។នពលរួមបញ្ចទូលជាមួយនលឹងការអ្ិសាឋានការសញ្លឹងគិតពជីការណ៍

ទាំងឡាយននត្ពះអាចន្ំមកនូវវិវរណៈនេើយបនងកើននូវការយល់ដលឹង។

សូមគិតពជីសំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នតើនជីនេ្សញ្លឹងគិតពជីអ្ជី?

• នេតរុអ្ជីនោកមានអារម្មណ៍«ទនន់ខសាយ»ឬត្ពួយ?

• នតើអ្ជីបាននកើតន�ើងនពលនោកកំពរុងសញ្លឹងគិតនន្ះ?

ដបបបទ ថន ការទរៀន ដំណឹង ល្អ ដ ៏

សមពសប បំផុត មួយ គឺ រួមមន នូវ រទបៀប 

ទរៀបរយ គារវភា្ និង អារម្មណ ៍ថន 

ទសចក្ពី សុខស្ន្ត ។ ្យាោម ទដើម ព្ី 

យកទចញ នូវ ការរំខាន ទាំងឡាយ 

ដដល អាច បងាអាក់ ដល់ ការសិកសា និង 

ការសញ្ឹង គិត ្ ពី បទគម្ពីរ របស ់អ្ក ។ 

ពបធ្ន ប៊យដ៍ ទ�. ផ្កក ឺពបធ្ន 

ថន កូរ៉ុម ថន ្ ួក ស្វក ដប់្ពីរ នាក់ បាន 

បទពងៀន ថា « ការបំផុស គំនិត បាន មក 

ងាយពសួល ជាង ទៅក្នុង កដនលង ដដល 

ទោរទ្ញ ទោយ ទសចក្ពី សុខស្ន្ត » 

ទេើយ ថា « គារវភា្ អទញ្ើញ 

វិវរណៈ » ( “Reverence Invites 
Revelation” Ensign ដខ វិចឆេិកា ឆ្នា ំ

1991 ទំ្័រ 21–22 ) ។

បហងកើតបរិយាកាសសតរាប់ការហរៀេ

នគាលការណ៍មួយដដលមានក្នុងនេនលមិន10:1–3គឺ៖ការសញ្ឹងគិត្ បីការណ៍

ទាំងឡាយននទ្រះអម្ចាស់ដរៀបចំដយើងឲ្យ្រ្រួលវិវរណៈ។គំរូនផសេងៗនទៀតនៅក្នុង

ត្ពះគម្ជីរក៏បគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ននះផងដដរ៖នជីនេ្បានសញ្លឹងគិតនលើការណ៍

ទាំងឡាយដដលលជីនេជាឪពរុករបស់នោកបានបនត្ងៀននេើយបាននរៀនពជីនសចក្ដជី

ពិតនពញនលញរបស់ការណ៍ទាំងនន្ះ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី110:17;11:1)យរុវជន

យូ៉ដសបស្ម៊ី្«ពិចារណាគិត...ម្ដងនេើយម្ដងនទៀត»នៅនលើយ៉ាករុប1:5

នេើយបានទទួលការនបើកសដម្ដងពជីនសចក្ដជីពិតដល់នោក(សូមនមើលយ៉ូដសប

ស្ម៊ី្—ត្បវត្តិ1:11–19)នេើយត្បធានយ៉ូដសបនអេ្.ស៊្មី្បានសញ្លឹងគិតនិង

ពិចារណានលើបទគម្ជីរទាំងឡាយដដលទាក់ទងនលឹងការនត្បាសនោះមនរុសសេសាលាប់

នេើយបានទទួលការនបើកសដម្ដងពជីនសចក្ដជីពិតដល់នោក(សូមនមើលគ.និងស.

138:1–6,11)។

នទាះយ៉ាងណាវិវរណៈភាគនត្ចើនបំផរុតដដលមនរុសសេទទួលបាននៅនពល

សញ្លឹងគិតពជីការណ៍ទាំងឡាយននត្ពះអមាចាស់ពរុំបានមករាមរយៈការឮសំន�ង

ន�ើញការនិមិត្តឬរាមរនបៀបដ៏អសាចារ្យនផសេងៗនទៀតនន្ះនទ។ដអលនឌើរោវីឌនអ.

ដបដណាននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានពន្យល់ថា៖

«វិវរណៈទាំងឡាយត្តូវបានបញ្ទូនមកនោយរនបៀបនផសេងៗជា

ឧទាេរណ៍រួមមានការសរុបិន្ដការនិមិត្តការសន្ន្ជាមួយ

ទូតពជីសួគា៌ានិងការបំផរុសគំនិត។វិវរណៈមួយចំនួនត្តូវបាន

ទទួលភាលាមៗនិងខាលាំងកាលាខ្ះនទៀតត្តវូបានសារល់បន្តិចម្ដងៗ

និងល្អិតល្អន់។...

«...្្មជីៗបំផរុតននះវិវរណៈបានមកជាដផក្តូចៗជានត្ចើនដងនេើយត្តវូបានត្បទាន

ឲ្យនៅរាមបំណងត្បាថានាភាពសក្ដិសមនិងការនរៀបចំរបស់នយើង។ទំន្ក់ទំនង

ដបបនន្ះដដលមកពជីត្ពះវរបិរាសួគ៌‹ចរុះមកនលើ[ត្ពលលឹងរបស់នយើង]ដូចជា

ទលឹកសននសេើមចរុះពជីនលើនម�›(គ.និងស.121:45)។គំរូននវិវរណៈដបបននះទំនង

ជាការ្ម្មរាជាជាងការកត្មនេើយជាក់ដស្ដងនៅក្នុងបទពិនសា្ន៍ទាំងឡាយ

របស់នជីនេ្នពលដដលនោកបានពយោយមវិ្ជីនផសេងៗមួយចំនួនមរុននពលទទួល

បាននជាគជ័យក្នុងការយកបាននូវផ្ទាំងលង្ិនពជីឡាបាន់(សូមនមើលនជីនេទ្ជី1

3–4)។...

«...នសចក្ដជីពិតដដលជាមូលោឋានត្គលឹះននដំណលឹងល្អដដលបានសាដារន�ើងវិញមិន

ត្តវូបានបញ្ទូនមកពយោការីយូ៉ដសបស៊្មី្ម្ដងទាំងអស់នៅក្នុងនត្ពពិសិដ្ឋនន្ះនទ។

រតនៈសម្ត្តិដ៏មិនអាចកាត់ន្្បានទាំងននះត្តូវបាននបើកសដម្ដងនពលដដល

កាលៈនទសៈទាំងឡាយផ្ដល់ឲ្យនិងក្នុងនពលនវោត្តលឹមត្តវូ។

«ត្បធានយូ៉ដសបនអេ.្ស៊្មី្បានពន្យល់ពជីរនបៀបដដលគំរូននវិវរណៈននះបាន

នកើតន�ើងនៅក្នុងជជីវិតនោក៖‹កាលនៅពជីនក្មង...ជាញលឹកញាប់ខ្នុំនលឹង...សរុំ

ដល់ត្ពះអមាចាស់ឲ្យបគ្ហាញដល់ខ្នុំនូវការណ៍ដ៏អសាចារ្យមួយចំនួននដើម ជ្ីខ្នុំអាចទទួល

បាននូវទជីបន្ទាល់មួយ។ប៉រុដន្តត្ពះអមាចាស់បានដកេូតការណ៍អសាចារ្យទាំងនន្ះពជីខ្នុំ

នេើយបានបគ្ហាញខ្នុំនូវនសចក្ដជីពិតមួយបន្ទាត់ម្ដងៗ...រេូតដល់ត្ទង់បានន្្ើឲ្យខ្នុំ

ដលឹងនសចក្ដជីពិតចាប់រាំងពជីមកនុដននកបាលខ្នុំរេូតដល់បាតនជើងខ្នុំនេើយរេូតដល់

នសចក្ដជីសងសេ័យនិងការភ័យខាលាចត្តវូបានជត្មះនចញពជីខ្នុំទាំងត្សរុង។...›(នៅ

ក្នុងConference Reportដខនមសាឆ្នាំ1900ទំព័រ40–41)។

«ក្នុងន្មជាសមាជិកននសាសន្ចត្កនយើងមានទំនន្រយ៉ាងខាលាំងក្នុងការសងកត់

្ងៃន់នលើការនបើកសដម្ដងខាងវិញ្ញាណដ៏អសាចារ្យនិងរំនជើបរំជួលដដលនយើងអាច

នលឹងភាលាតន់ភ្ចក្នុងការដលឹងគរុណនិងសូម្ជីដតអាចនលឹងនមើលរំលងនូវគំរូដដលជា

ទមាលាប់ដដលត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្សនត្មចនូវកិច្ចការរបស់ត្ទង់»(“The Spirit of 
Revelation”Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាពឆ្នាំ2011ទំព័រ88)។



226

 1. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

អំ្ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា អ្ក បាន ទទួល វិវរណៈ ផ្ទាល់ខលជួន ។ ទតើ 

កាលៈទទសៈ អ្ពី ខលះ ដដល បាន នា ំមក នូវ វិវរណៈ ទនាះ ? ទតើ ការសញ្ឹងគិត បាន ជួយ អ្ក 

ទទួល វិវរណៈ ដូច ទម្ច ដដរ ? ( សូម ចង្ំ ថា វិវរណៈ អាច មក តាម រទបៀប ជា ទពចើន ។ វា 

អាច នឹង រួមបញ្ចលូល ពគា ថន ការបំភលឺ និង ការយល់ដឹង ដដល ទកើតទ�ើង ភាលាមៗ ឬ បន្តិច ម្ងៗ 

ឬ អារម្មណ៍ ថន ទសចក្ពី សុខស្ន្ត និង ការធ្នា អះអាង ) ។

សូមដញកនពលនដើម ជ្ីសញ្លឹងគិតជានទៀងទាត់នៅក្នុងជជីវិតអ្កដូចជាអំ�នុងការត្បជរុំ

នៅត្ពះវិហារមរុននពលនិងនត្កាយនពលការអ្ិសាឋាននិងការសិកសាត្ពះគម្ជីរ

ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពជីនមើលឬសាដាប់សន្ិសជីទ្ទូនៅខណៈនពលតមអាហារឬខណៈ

កំពរុងនគារពដល់ន្ងៃបរិសរុទ្។

សូមត្សនមថាអ្កមានអ្ជីមួយដដលមានតនម្នត្កដលងចំនោះអ្កនេើយអ្កត្តូវទរុក

វានៅនលឹងនរណាមានាក់នផសេងនទៀតឲ្យនគដ្រកសា។នតើនរណាដដលអ្កនលឹងទរុកចិត្តឲ្យ

ដ្រកសាវា?នេតរុអ្ជីអ្កនត្ជើសនរើសបរុគ្គលនន្ះ?នតើមនរុសសេមានាក់នន្ះបានន្្ើអ្ជីនដើម្ជី

ឲ្យអ្កទរុកចិត្ត?

សូមអាននេនលមិន10:4–5នេើយរកនមើលពជីមូលនេតរុដដលត្ពះអមាចាស់ទរុក

ត្ពះទ័យនលើនជីនេ្។ោមាៃមៃឿយហ្់មានន័យថា«មិនដដល្ រុញត្ទាន់ន�ើយ»។

សូមសញ្លឹងគិតពជីគំរូទាំងឡាយរបស់មនរុសសេដដលអ្កសារល់ដដលហាក់ដូចជា

បនត្មើត្ពះអមាចាស់នោយគាមានននឿយេត់មិនថានៅក្នុងកាលៈនទសៈដបបណា

នន្ះនទ។

ការន្្ើយតបរបស់ត្ពះអមាចាស់ចំនោះនជីនេ្នៅក្នុងនេនលមិន10:4បនត្ងៀន

នគាលការណ៍ននះ៖ទ្រះអម្ចាស់ទ្រង់្ ្នុកផ្ដាក់ដលើដយើងនូវ្ រជ័យនិងការ្រ្រួល

ខុសទតូវទាំងឡាយដ្លដ�លដយើងោក់ទ្រះបំណងរបស់ទ្រង់មុនបំណងទបាថ្នា

របស់ដយើង។

 2. សូម ទ្លើយតប ចំទោះ សំណួរ ទៅ ខាងទពកាម មួយ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ទៅក្នុង រទបៀប ណា ខលះ ដដល អ្ក បានស្រល់ ្ ពី អ្ពី ដដល ជា ព្ះរាជ បំណង របស់ 

ព្ះអមចាស ់ទាក់ទង នឹង ជពីវិត អ្ក ?

 ខ.  ទតើ អ្ក បាន ទធ្ើ អ្ពី ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ្ ្មពៗី  ទនះ ទដើម្ពី បងាហាញ ដល ់ព្ះអមចាស ់ថា ព្ះបំណង 

របស់ ពទង ់គឺ សំខាន់ ជាង បំណង របស់ អ្ក ផ្ទាល់ ទេើយ ថា វា ជា អ្ពី ដដល អ្ក ចង់ ទធ្ើតាម ពគប់ 

ទ្ល ទាំងអស ់ទនាះ ?

 គ.  ទតើ អ្ពី ជា ចំណុច មួយ ក្នុង ជពីវិត អ្ក ដដល អ្ក អាច ខិតខ ំទេើយ ទធ្ើ តាម ព្ះបំណង របស់ 

ព្ះអមចាស ់ឲ្យ បាន កាន់ដត ពបទសើរ ជាជាង ទធ្ើតាម បំណង របស់ អ្ក ផ្ទាល់ ទនាះ ?

សូមអាននេនលមិន10:5–7នេើយរកនមើលពរជ័យនិងការសនយោទាំងឡាយ

ដដលត្ពះអមាចាស់បានត្បទានដល់នជីនេ្សត្មាប់ភាពគួរឲ្យទរុកចិត្តនន្ះ។សូម

សរនសរពរជ័យនិងការសនយោទាំងឡាយនៅបន្ទាប់ពជីខដដលសមត្សប៖

ខ5៖ 



ខ6៖ 



ខ7៖ 



ពរជ័យដដលមាននៅក្នុងនេនលមិន10:7គឺជានគាលលទ្ិសំខាន់ននដំណលឹងល្អ

របស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្៖អំណាចននការ្សារភាជាប់ចងភាជាប់និងទស្យដៅដលើ

ដ្ន�បីនិងដៅស្ថានសួគ៌។នតើអ្កមានសារល់មនរុសសេនផសេងនទៀតនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរ

ដដលត្តវូបានត្បទានឲ្យនូវអំណាចននការភាជាប់ដដរឬនទ?អ្កអាចនលឹងចង់ន្្ើ

ការនយងនេនលមិន10:7ជាមួយនលឹងបទគម្ជីរតនៅននះ៖ពងសាវរារកសេត្តទជី117

(នអលជីយ៉ា)មា៉ាថាយ16:15–19(នពត្តរុស)នគាលលទ្ិនិងនសចក្ដជីសញ្ញា132:46

(យ៉ូដសបស៊្មី្)។

សូមអាននគាលលទ្ិនិងនសចក្ដជីសញ្ញា128:9នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលពយោការី

យ៉ូដសបស៊្មី្បានបនត្ងៀនអំពជីអំណាចននការផសារភាជាប់។

កូននសាននអំណាចននការភាជាប់ដដដលននះត្តូវបានកាន់នោយត្បធាន

សាសន្ចត្កននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយ។ដូចជា

ត្ពះអមាចាស់អាចទរុកត្ពះទ័យនលើនជីនេ្ដដរត្ពះអមាចាស់ក៏ត្ជាបផងដដរថាត្បធាន

ននសាសន្ចត្កនលឹងមិននត្បើអំណាចននះនៅក្នុងរនបៀបណាក៏នោយដដលផ្នុយពជី

ត្ពះបំណងរបស់ត្ទង់នន្ះនទ។សិទ្ិអំណាចននការភាជាប់ននះត្តូវបាននផ្រនៅអ្ក

កាន់បព្ជិតភាពដដលសក្ដិសមនផសេងៗនទៀតនៅជរុំវិញពិភពនោកដដលន្្ើឲ្យពិ្ជី

បរិសរុទ្ទាំងឡាយននបព្ជិតភាពបានចងភាជាប់នៅនលើដផនដជីនិងនៅសាថានសួគ៌។

សូមគិតពជីនសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះដដលដ្្ងនោយដអលនឌើរដអលនឌើរ

ត្ប៊ូសអ័រ.មា៉ាក់ខន់�ជីននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់ទាក់ទងនលឹងសារសំខាន់នន

អំណាចននការភាជាប់ននះ៖
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«អ្ជីៗទាំងអស់ដដលពរុំបានភាជាប់នោយអំណាចននះមាន

ទជីបញ្ចប់មួយនពលដដលមនរុសសេសាលាប់នៅ។នលើកដលងដត

បរុណ្យត្ជមរុជទលឹកមួយមាននូវការភាជាប់ដ៏ឋិតនឋរននះនបើមិន

ដូនចានាះនទវានលឹងមិនអនរុញ្ញាតឲ្យមនរុសសេមានាក់ចូលនៅក្នុងនគរ

នសន�សាទាលបាននន្ះនទនេើយនលើកដលងដតនសចក្ដជីសញ្ញា

ននអាោេ៍ពោិេ៍ដ៏អស់កល្ជានិច្ចមួយត្តូវបានផសារភាជាប់

នោយអំណាចននះនបើមិនដូនចានាះនទវានលឹងមិនទទួលយកអ្កដដលចូលរួមទាំងនន្ះ

នៅកាន់ការនលើកតនមកើងនៅក្នុងសាថានសួគ៌ដ៏ខ្ស់បំផរុតនៅក្នុងនគរនសន�សាទាល

នន្ះនទ។

«ត្គប់ការណ៍ទាំងអស់ទទួលបាននូវកមាលាំងនិងសរុពលភាពដ៏ស្ថិតនស្ថរមួយ

នោយសារដតអំណាចននការភាជាប់ននះឯង»(Mormon Doctrine2nd ed.
[1966]ទំព័រ683)។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទោងតាម ដអលទឌើរ ម៉ាក់ខន់�ពី ទតើ អ្ពី ទកើតទ�ើង ពបសិនទបើ ្ ិធពី បរិសុទ្ មួយ មិន 

ពតវូបាន ភាជាប ់ទោយ សិទ្ិ អំណាច ដ៏ ពតមឹពតវូ ទទ ទនាះ ?

 ខ.  ទតើ អំណាច ថន ការភាជាប់ បាន ប៉ះោល ់ដល ់ជពីវិត អ្ក ោ៉ាងណា ដដរ ទេើយ ទតើ អ្ក ចង់ ឲ្យ វា 

ផ្ល់ ្ រជ័យ ោ៉ាងណា ដល ់ជពីវិត អ្ក ទៅក្នុង ទ្ល អនាគត ?

សូមអានការបញ្ជាក់អះអាងតនៅននះនោយដអលនឌើររ័សរុលអិម.ណិលសរុន

ននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់ដដលបានអះអាងថាអំណាចននការភាជាប់របស់

ត្ពះត្តូវបានសាដារន�ើងវិញ៖«ត្ពះវិហារបរិសរុទ្ពិ្ ជីបរិសរុទ្នសចក្ដជីសញ្ញា

អំនណាយទានពិសិដ្ឋនិងការផសារភាជាប់ទាំងឡាយត្តូវបានសាដារន�ើងវិញ

ជាក់ចបាស់ដូចដដលបានពយោករមក។ពិ្ជីបរិសរុទ្ទាំងឡាយននត្ពះវិហារបរិសរុទ្

ផ្តល់ឲ្យសត្មាប់ការផសេះផសាជាមួយត្ពះអមាចាស់និងផសារភាជាប់ត្ករុមត្គួសារឲ្យរស់នៅ

ជាមួយគានាជានរៀងរេូត។ការនគារពត្បតិបត្តិដល់នសចក្ដជីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋទាំងននះ

ដដលបានន្្ើនៅក្នុងត្ពះវិហារបរិសរុទ្ន្្ើឲ្យនយើងមានភាពសក្ដិសមសត្មាប់ជជីវិត

ដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ច—ដដលជាអនំណាយដ៏មេិមាបំផរុតពជីត្ពះដល់មនរុសសេ»

(“Prepare for the Blessings of the Temple”Ensignដខតរុោឆ្នាំ2010

ទំព័រ42)។

នយងរាមដអលនឌើរណិលសរុននតើអ្ជីដដលន្្ើឲ្យនយើងមានភាពសក្ដិសមនលឹង

ទទួលបាននូវពរជ័យដដលបានសនយោទាំងឡាយននអំណាចននការភាជាប់?

មេមលេិន 10:12–19

នជីឆេវហគារព្បតិបត្ិែល់ការបញ្ជារបេ់្ពះអមចាេ់ដែលឲ្យ្បកាេពជី

ការដ្បចិត្ហៅែល់្បជាជន

នតើអ្កធាលាប់ត្តវូបាននស្ើឲ្យន្្ើអ្ជីមួយនោយឪពរុក/មាដាយនៅដកឬអ្កដលឹកន្ំមានាក់

នេើយបានពនយោនពលក្នុងការន្្ើវាឬភាលាត់ភាលាំងមិនបានន្្ើអ្ជីដដលអ្កត្តូវបាន

នស្ើសរុំឲ្យន្្ើដដរឬនទ?សូមពិចារណាថានតើអ្កបគ្ហាញពជីសារអ្ជីនពលដដលអ្ក

ពនយោនពលក្នុងការន្្ើនូវអ្ជីដដលអ្កត្តវូបាននស្ើសរុំឲ្យន្្ើនន្ះ។

សូមអាននេនលមិន10:11–12នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលនជីនេ្បានន្្ើយតប

ចំនោះការបញ្ជារបស់ត្ពះអមាចាស់សត្មាប់នោកដដលឲ្យនោកត្បកាសពជី

ការដត្បចិត្តដល់ត្បជាជននន្ះ។នតើនយើងបគ្ហាញអ្ជីដល់ត្ពះអមាចាស់នពលដដល

នយើងន្្ើយតបភាលាមៗនិងយ៉ាងនលឿនដល់ដំបូន្មាននិងបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់?
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 4. សូម អាន ទេទលមិន 10:13–18 ។ បនាទាប់មក ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ 

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម សរទសរ ្ ពីរបពី ពបទោគ អំ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក 

ទរៀន ទចញ្ពី គំរូ របស ់នពីថេ្ អំ្ពី ការទ្លើយ តប ចំទោះ បទបញ្ញត្តិ របស់ ព្ះអមចាស់ ។ សូម 

សរទសរ រទបៀប មួយ ដដល អ្ក អាច អនុវត្ត ការណ ៍ទនះ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ។

ភាពនសាមាះត្តង់របស់នជីនេ្បានបគ្ហាញថាត្ពះអមាចាស់អាចទរុកត្ពះទ័យនលើនោក

បាននេើយនោកត្តូវបានត្បទានពរនូវអំណាចនិងការការោរដ៏អសាចារ្យ។

�ំឭក មឡើង វិញ ព ីចមំេះ ចំណាន ខគេី្�

សត្មាប់ការរំឭកន�ើងវិញពជីចនំណះចំណានខគម្ជីរសូមអាននជីនេទ្ជី13:7នជីនេ្ទជី2

2:27នជីនេ្ទជី231:19–20និងម៉ូសាយ2:17។សូមពិចារណាពជីរនបៀបដដលចំនណះ

ចំណានខគម្ជីរទាំងននះអនរុវត្តចនំោះនជីនេ្និងការបនត្មើរបស់នោកនៅក្នុង

នេនលមិន10។

សូមពយោយមដស្ងរករនបៀបទាំងឡាយនដើម្ជីោក់ត្ពះបំណងរបស់ត្ពះអមាចាស់

ពជីមរុនបំណងត្បាថានារបស់អ្កផ្ទាល់នេើយនគារពត្បតិបត្តិយ៉ាងនលឿន។នពលអ្ក

បនត្មើត្ពះអមាចាស់នោយនសាមាះត្តង់ដូចនជីនេ្បានន្្ើនន្ះត្ទង់នលឹងទរុកត្ពះទ័យ

នេើយត្បទានពរដល់អ្ក។

 5. សូម សរទសរ កំណត ់ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន10ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 23 ៖ ថ្ងៃទី 2

ទេទលមិន 11–12
មេចក្ីម្ដើេ

នេនលមិន11–12នរៀបរាប់ពជីរយៈនពល14ឆ្នាំននត្បវត្តិសាត្ស្តសាសន៍នជីនេ្និង

បគ្ហាញពជីត្បជជានដដលបាន្ ្ងកាត់នូវវដ្ដនននសចក្ដជីសរុចរិតនិងនសចក្ដជីទរុច្ចរិត។

នោយសារភាពន្្មើងន្្មរបស់ពួកនគនន្ះត្បជាជនបានបដិនស្នដើម ជ្ីដត្បចិត្តពជី

ភាពទរុច្ចរិតរបស់ពួកនគ។នជីនេ្បានបិទភាជាប់សាថានសួគ៌ដដលបណាដោលឲ្យមាន

ភាពរាំងសងៃលួតនិងអំណត់អត់។ភាពរាំងសងៃលួតនិងអំណត់អត់បានន្្ើឲ្យត្បជាជន

បន្ទាបខ្លួននេើយពួកនគបានដត្បចិត្តនិងដបរមករកត្ពះអមាចាស់។នោយសារពួកនគ

ពរុំបាននត្ជើសនរើសបន្ទាបខ្លួននន្ះត្បជាជនបានចាប់នផ្ដើមនភ្ចត្ពះអមាចាស់ជាត្ពះ

របស់នគនោយគ្យរេូតទាល់ដតពួកនគត្តវូបានន្ំឲ្យដលឹងថានតើពួកនគត្តូវការ

ជំនួយរបស់ត្ទង់ខាលាំងយ៉ាងណា។ត្ពះវាយផ្ចាលរាត្ស្តត្ទង់នៅក្នុងនសចក្ដជីនមរាតា

កររុណារបស់ត្ទង់នដើម ជ្ីន្ំពួកនគឲ្យដត្បចិត្តនិងឲ្យបាននសចក្ដជីសន្គ្រះ។

មេមលេិន 11

ពួក្ េន៍នជីឆេវ្ លែងកាត់វែ្ឆនហេចក្ជីេុចរិតនិងហេចក្ជីទុច្ចរិត

 1. សូម គូរ រង្ង់ វដ្ ថន ទសចក្ពី សុចរិត និង ទសចក្ពី ទុច្ចរិត ខាងទពកាម ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ ជាញឹកញាប់ វដ្ 

ទនះ សទំៅ ដល ់« វដ្ ថន ភា្ទ្្មើងថ្្ម » ។ សូម កត់ចំណាំ ថា ចំណុច ទលខ 4 ថន វដ្ ទនះ គឺ 

ទៅ ចទនាលាះ ទទទ ។ ទតើ អ្ក គិត ថា អ្ពី ដដល នឹង ទលើក ពបជាជន ទ�ើង ទចញ្ពី ការបំផលិច បំផ្លាញ 

និង ការរងទុក្ខ ទៅកាន់ ភា្សុចរិត និង ការចពមុង ចទពមើន ? ទ្ល អ្ក សិកសា 

ទេទលមិន 11 សូម រកទមើល ្ ័ត៌មន ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក បទំ្ញ ជំហាន ទនះ ដដល ទៅក្នុង វដ្ 

ទនះ ។

នពលអ្កអាននៅក្នុងនេនលមិន10ត្បជាជនមិនចង់សាដាប់ដល់ត្ពះបន្ទូលននត្ពះ

ដដលផ្ដល់នោយពយោការីនជីនេ្នន្ះនទ។សូមរំឭកនេនលមិន10:18ន�ើងវិញ

នេើយកំណត់ពជីទជីរំាងនៅនលើវដ្ដននភាពន្្មើងន្្មដដលអ្កគិតថាពួកសាសន៍នជីនេ្

ស្ថិតនៅនលើនៅនពលនន្ះ(ចរុងឆ្នាំទជី71ននរជ្កាលននពួកនៅត្កម)។

សកម្មភាពត្ពះគម្ជីរខាងនត្កាមននះនលឹងជួយអ្កឲ្យន�ើញពជីវដ្ដនននសចក្ដជីសរុចរិត

និងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតននះដដលមាននៅក្នុងចំនណាមត្បជាជនក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនអស់

រយៈនពល14ឆ្នាំននត្បវត្តិសាត្ស្តរបស់ពួកនគ។នៅក្នុងរារាងខាងនត្កាមសូមអាន

ខនយងទាំងឡាយដដលនចញពជីនេនលមិន11សរនសរការពិពណន៌្សនង្ខបមួយ

ពជីសាថានភាពរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយសរនសរចំនួនដងដដលបគ្ហាញពជីទជីរាំង

នៅនលើវដ្ដននភាពន្្មើងន្្មដដលអ្កោក់ពួកនគនៅនលើ។មានឧទាេរណ៍ពជីរដដល

បានផ្ដល់ដល់អ្ក។សូមរកនមើលោក្យទាំងឡាយនដើម្ជីជួយអ្កបំនពញជំហានទជី

បួនដដលនៅចនន្លាះទនទនន្ះនៅនលើរង្ង់វដ្ដដដលអ្កគូរនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់

នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

ឆ្នា ំថន �ជ្ជកាល 

ថន ពួក មៅម្កេ

មេមលេិន 11 កា�ពិពេ៌នា េមងខេប 

ពី ស្ថានភាព �បេ់ ពួក 

ស្េន៍ នីថេវៃ

ទីតាំង មៅមលើ 

�ងវៃង់ វដដ

72–73 ខ 1–2 ការទាសដ់ទងគានា 

និង ស្ងារម បាន 

ទកើនទ�ើង ្ួក 

ពកុមទ្រ សមងាត ់

បាន បន្ត កិច្ចការ ថន 

ការបំផលិច បំផ្លាញ ។

2, 3

73–75 ខ 3–6

75 ខ 7, 9–12

1. សុចរិតភា្ និង 

ការចពមងុចទពមើន

2. ការទ ្្មើងថ្្ម និង 

ភា្ទុច្ចរិត

3.ការបំផលិចបំផ្លាញ និង 

ការរងទុក្ខ

4. ------------------------
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ឆ្នា ំថន �ជ្ជកាល 

ថន ពួក មៅម្កេ

មេមលេិន 11 កា�ពិពេ៌នា េមងខេប 

ពី ស្ថានភាព �បេ់ ពួក 

ស្េន៍ នីថេវៃ

ទីតាំង មៅមលើ 

�ងវៃង់ វដដ

76–77 ខ 17–18, 

20–21

ពបជាជន រីករាយ និង 

តទមកើង ព្ះ ្ួកទគ 

សុចរិត ទេើយ ចទពមើន 

ទ�ើង ម្ងទទៀត ។

4, 1

78–79 ខ 22–23

80 ខ 24–26

80–81 ខ 27–30, 

32–35

82–85 ខ 36–37

ដូចមានបគ្ហាញនៅក្នុងសកម្មភាពត្ពះគម្ជីរចំណុចនលខ4នៅក្នុងវដ្ដនន

ភាពន ្្មើងន្្មគឺ«ការបន្ទាបខ្លួននិងការដត្បចិត្ត»។សូមសរនសរវានៅនលើរារាង

នៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

 2. វដ្ ថន ភា្ទ្្មើងថ្្ម មិន ពតឹមដត ជា ការ្លនុះ បញ្ចាំង ្ ពី សង្គម មួយ ប៉ទុណាណះ 

ទទ ។ វា ក៏ អាច ពតវូ ទគ ទមើលទ�ើញ ទៅក្នុង ពកុមពគួស្រ មួយ ឬ ទៅក្នុង ជពីវិត 

បុគ្គល មនាក ់ផងដដរ ។ ការយល់ ថាទតើ វា ទកើតទ�ើង ទោយ រទបៀប ណា អាច ជួយ អ្ក 

ទចៀសវាង ្ ពី វា ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

្ពី អ្ពី ដដល អ្ក គិត ថា ្ ំបាច់ សពមប់ អ្ក ទដើម្ពី ទចៀសវាង ្ ពី ការចូល ទៅក្នុង ទពីតាំង 

« ការទ្្មើងថ្្ម និង ភា្ទុច្ចរិត » ឬ « ការបំផលិចបំផ្លាញ និង ការរងទុក្ខ » របស ់វដ្ 

ទនាះ ។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅ

នេនលមិន11៖តាមរយៈការបោទាបខ្ជួននិងការដទបចិត្ដយើងអាចដចៀសវាង្ បី

ការដ្្មើងន្្មនិងការបំ្ ្ិចបំផ្លាញ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនៅក្នុងនេនលមិន

11:4នូវអ្ជីដដលនជីនេ្បានសង្លឹមថាអំណត់អត់នលឹងន្្ើសត្មាប់ត្បជាជនននះ។

សូមគិតអំពជីចនម្ើយទាំងឡាយចនំោះសំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នតើសង្គមមួយត្ករុមត្គសួារមួយឬបរុគ្គលមានាក់ត្តូវដតន្្ើរាមវដ្ដននភាពន្្មើងន្្ម

ឬ?

• នតើអ្កគិតថាសង្គមមួយត្ករុមត្គសួារមួយឬបរុគ្គលមានាក់ត្តវូន្្ើអ្ជីនដើម្ជី

នចៀសវាងពជីការធាលាក់ចូលនៅក្នុងវដ្ដននភាពន្្មើងន ្្ម?

ដអលនឌើររីឆ្ដជជី.សកតននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានមានត្បសាសន៍

ទាក់ទងនៅនលឹងការអ្ិសាឋានរបស់នជីនេ្ដូចតនៅននះថា៖«ត្ពះអមាចាស់បានឮ

ការទូលអង្ររបស់អ្កបនត្មើត្ទង់[នៅក្នុងនេនលមិន11:10–14]នេើយបានន្្ើឲ្យ

ឈប់មានអំណត់អត់ប៉រុដន្តមិនបានឈប់ភាលាមៗនទគឺរេូតដល់ឆ្នាំនត្កាយនទៀត។

នេតរុការណ៍ននះបគ្ហាញថាត្ពះអមាចាស់ឮការអង្ររបស់នយើងភាលាមៗប៉រុដន្តន្្ើយតប

នៅនពលណានន្ះគឺនៅរាមត្បាជាញាត្ទង់នយើងនលឹងទទួលបានផលត្បនយជន៍

្ំបំផរុតពជីការន្្ើយតបរបស់ត្ទង់»(“Nephi, Son of Helaman”នៅក្នុង

Heroes from the Book of Mormon[1995]ទំព័រ154)។

ត្បធានដអ៊សរា៉ថាេ្ដប៊នសលឹនបានបនត្ងៀនអំពជីអ្ជីដដលនយើងអាចន្្ើនដើម្ជី

នចៀសវាងពជីការធាលាក់ចូលក្នុងវដ្ដននភាពន្្មើងន្្មថា៖

«ត្ពះនលឹងមានមនរុសសេបន្ទាបខ្លួន។នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជី

បន្ទាបខ្លួនឬនយើងអាចត្តវូបង្ខិតបង្ខំឲ្យបន្ទាបខ្លួន។អាលមា៉ា

បាននិយយថា‹មានពរនេើយដល់ពួកអ្កណាដដលបាន

បន្ទាបខ្លួននោយពរុំបាច់នគបង្ខំ›។(អាលមា៉ា32:16)។

«ចូរនយើងនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួន។

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការយកឈ្ះនូវភាពអមិត្ត

[ការស្អប់]ចំនោះបងប្អទូនត្បរុសត្សជីរបស់នយើងនោយការនគារពរាប់អានពួកនគដូច

ខ្លួននយើងដដរនេើយនលើកពួកនគន�ើងឲ្យខ្ស់ឬខ្ស់ជាងនយើង។...

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការទទួលដំបូន្មាននិង

ការរិះគន់។...

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការអតន់ទាសដល់ពួកអ្កដដល

បានន្្ើឲ្យនយើងអាក់អន់ចិត្ត។...

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការផ្ដល់នូវការបនត្មើដដល

គាមានភាពអារាមានិយម។...

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការនៅបនត្មើនបសកកម្មនិង

ផសេព្ផសាយនូវោក្យដដលន្្ើឲ្យអ្កនផសេងនទៀតបន្ទាបខ្លួន។...

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការនៅកាន់ត្ពះវិហារបរិសរុទ្ឲ្យ

បានកានដ់តញលឹកញាប់។

«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការសារភាពនិងលះបង់នចាល

នូវអំនពើបាបរបស់នយើងនិងនកើតពជីត្ពះ។...
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«នយើងអាចនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបន្ទាបខ្លួនឯងនោយការត្សឡាញ់ត្ពះត្ពមចរុះចូល

បំណងរបស់នយើងនៅនលឹងរបស់ត្ទង់និងោក់ត្ទង់ជាទជីមួយនៅក្នុងជជីវិត

នយើង។...

«ចូរនយើងនត្ជើសនរើសនដើម ជ្ីបន្ទាបខ្លួន។នយើងអាចន្្ើវាបាន។ខ្នុំដលឹងថានយើងអាច»

(“Beware of Pride”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1989ទំព័រ6–7)។

មេមលេិន 12

មរមនពន្យល់ពជីមូលហេតុដែល្ពះអមចាេ់វាយផ្ចាល្បជាជន

សូមត្សនមថាអ្កជាពយោការីមរមននេើយបានបញ្ចប់ការសរនសរអំពជីត្បវត្តិសាត្ស្ត

រយៈនពល14ឆ្នាំរបស់សាសន៍នជីនេ្ដដលមានក្នុងនេនលមិន11។នតើអ្កនលឹង

បំនពញនសចក្ដជីដ្្ងតនៅននះដូចនម្ដច៖«នម៉្ោះនេើយនយើងអាចន�ើញថា 

 »។

សូមអាននេនលមិន12:1នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរមនចង់ឲ្យនយើងន�ើញ។

សូមគិតថានតើមរមនអាចមានន័យយ៉ាងណានោយការនិយយថា«ចិត្តននកូននៅ

មនរុសសេខរុស្្គងនេើយគាមានភាពនលឹងនយ៉ាងណា»?

សូមសិកសានេនលមិន12:2–3នេើយរកនមើលនមនរៀននផសេងៗនទៀតដដលមរមន

ចង់ឲ្យនយើងនរៀន។សូមយកចិត្តទរុកោក់ឲ្យបានដិតដល់ដល់ោលាថា«នយើងអាច

ន�ើញថា»(ខ2)និង«នម៉្ោះនេើយនយើងន�ើញថា»(ខ3)។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា ងាយពសលួ នឹង ទភលច ព្ះ ទម៉លះ សពមប់ ្ ួក អ្ក ទាំងឡាយ ដដល 

កំ្ុង ចទពមើន ទ�ើង ទនាះ ?

 ខ.  ទតើ គំរ ូ្ ពី ភា្ងាយពសួល និង ភា្ចពមងុ ចទពមើន អ្ពីខលះ ទៅក្នុង ជំនាន់ របស់ ទយើង ទនះ 

ដដល នា ំមនុស្ស មនាក់ ឲ្យ ទភលច ព្ះ ?

 គ.  ទតើ អ្ក ដឹង ថា ស្ថានភា្ អ្ពី ខលះ ដដល ទធ្ើ ឲ្យ មនុស្ស មនាក់ ឬ មួយពកមុ ទភលច ព្ះ ទៅក្នុង 

ភា្ចពមងុ ចទពមើន របស ់្ ួកទគ ?

នមនរៀនមួយចំនួនដដលមរមនចង់ឲ្យអ្កអានរបស់នោកនរៀនគឺ៖ដបើដយើងមិន

ទបុងទបយ័ត្ដ្រដោរះភា្ចទមុងចដទមើនរបស់ដយើងអាចោំដយើងឲ្យដភ្ចទ្រះនិង

ទ្រះអម្ចាស់វាយផ្ចាលរាទស្ទ្រង់ដ�ើម្បីោស់ការចងចាំរបស់្ ួកដគ្ បីទ្រង់។

ដអលនឌើរឌជី.្តត្គជីស្តទូេឺ្សិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់

បានបនត្ងៀនអំពជីមូលនេតរុដដលត្ពះអមាចាស់វាយផ្ចាលនយើង

ថា៖

«នទាះបជីជាវាពិបាកសូ៊ត្ទាំដតជាការពិតនយើងគួរដតរីករាយ

ដដលត្ពះត្ទង់ចាត់ទរុកថានយើងមានតនម្សមនលឹងនពលនវោ

និងបញ្ហាដដលត្តូវដកតត្មូវ។

«ការវាយផ្ចាលដ៏នទវភាពមាននគាលបំណងយ៉ាងនហាចណាស់បជី៖(1)នដើម្ជី

លួងនោមនយើងឲ្យដត្បចិត្ត(2)នដើម ជ្ីដរុះខាត់និងន្្ើឲ្យនយើងបានបរិសរុទ្និង

(3)នៅនពលន្ន្គឺនដើម ជ្ីតត្មង់ទិសននជជីវិតនយើងន�ើងវិញនៅនលឹងអ្ជីដដលត្ពះ

ត្ជាបថាជាផ្ទូវល្អជាង»(“As Many as I Love, I Rebuke and Chasten”
Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័រ98)។

នតើនគាលបំណងណាមួយនននគាលបំណងទាំងនន្ះដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថា្ ្នុះ

បញ្ចាំងពជីត្ពះបំណងរបស់ត្ពះអមាចាស់នៅក្នុងការវាយផ្ចាលពួកសាសន៍នជីនេ្និង

ពួកសាសន៍នលមិននៅក្នុងនេនលមិន11–12?នតើនគាលបំណងមួយណាដដល

ត្ទង់បាននត្បើត្បាស់ក្នុងការវាយផ្ចាលក្នុងជជីវិតអ្ក?

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  សូមអាន ទេទលមិន 12:4–6 ទេើយ រកទមើល ការ្ិ្ណ៌នា បដនថែម ្ ពី ្ ួកអ្ក ដដល 

ទភលច ព្ះ ។ ទតើ អាកប្កិរិោ ផ្ទាល់ ខលជួន អ្ពី ខលះ ដដល រារាំង បុគ្គល ទាំងឡាយ ្ ពី ការចង្ំ 

ព្ះ ?

 ខ.  សូម អាន ទេទលមិន 12:7–13 ។ ទេតុអ្ពី បាន ជា មរមន និោយ ថា « កូនទៅ ថន 

មនុស្ស . . .  អន់ជាង ធូលពីដពី ទៅទទៀត » ? ទតើ ធូលពីដពី ទធ្ើ អ្ពី ដដល មនុស្ស ្ ុំ មន ្ ន្ៈ នឹង 

ទធ្ើ ទៅទ្ល ខលះ ?

ត្បធានយូ៉ដសបេ្ជីលឌជីងស្ម៊ី្បានបនត្ងៀនថា៖«ឥ�ទូវននះ

ពយោការី[មរមន]ននះពរុំបានមានន័យនលឹងនិយយថា

ត្ពះអមាចាស់ខ្ល់ខាវាយនិងត្សឡាញ់្ ូលជីដជីនត្ចើនជាងត្ទង់

ត្សឡាញ់កូននៅរបស់ត្ទង់នន្ះនទ។...អ្ជីដដលនោក

មានន័យនន្ះគឺថា្ូលជីដជីនគារពត្បតិបត្តិ។វាន្្ើចលន្

ចរុះន�ើងនៅរាមបញ្ជារបស់ត្ពះអមាចាស់។ត្គប់អ្ជីៗទាំងអស់គឺ

ត្សបនលឹងត្កិត្យវិន័យរបស់ត្ទង់។ដូចដដលខ្នុំដលឹងត្គប់អ្ជីៗទាំងអស់នៅក្នុង

សកលនោកននះនគារពត្បតិបត្តិដល់ត្កតិ្យវិន័យដដលបានផ្ដល់ដល់វានលើកដលង

ដតមនរុសសេប៉រុនណាណះដដលមិននគារព។ត្គប់ទជីកដនង្ដដលអ្កត្កន�កនមើលអ្ក

ន�ើញមានត្កតិ្យវិន័យនិងរនបៀបធាតរុទាំងឡាយដដលនគារពត្បតិបត្តិដល់

ត្កតិ្យវិន័យដដលបានផ្ដល់ដល់ពួកវាគឺពិតត្តង់ចំនោះការនៅរបស់វា។ប៉រុដន្ត

មនរុសសេបះនបារនេើយក្នុងករណជីននះមនរុសសេគឺអន់ជាង្ ូលជីដជីនោយសារនគ

បដិនស្ដំបូន្មានរបស់ត្ពះអមាចាស់»(នៅក្នុងConference Reportដខនមសា

ឆ្នាំ1929ទំព័រ55)។

មរមនបានយល់ថាមនរុសសេដដលនលឹងទរុកត្ពះជាអ្កដលឹកន្ំរបស់ខ្លួនគឺត្បនសើរ

ជាង្ ូលជីដជី។ការនត្បៀបន្ៀបរបស់នោកគឺនដើម្ជីទាញការយកចិត្តទរុកោក់របស់

ពួកអ្កដដលន្្មើងន ្្មនិងបដិនស្សនំ�ងរបស់ត្ពះអមាចាស់និងពួកអ្កដដល

គាមានចិត្តនលឹងន។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនេនលមិន12:9–20មរមនបានរំឭកនយើង

ពជីអំណាចដ៏មេិមារបស់ត្ពះអមាចាស់នៅនលើធាតរុខាងសាច់្មទាំងឡាយ—

ពួកវាន្្ើចលន្នៅរាមបញ្ជារបស់ត្ទង់។សូមយកនពលមួយត្សបក់នដើម្ជី

សញ្លឹងគិតពជីកត្មិតននការនគារពត្បតិបត្តិរបស់អ្កចំនោះបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះ។

នតើ្ ន្ៈរបស់អ្កក្នុងការនគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះអមាចាស់បគ្ហាញពជី

ការបន្ទាបខ្លួនដូចនម្ដចដដរ?នតើការនត្បើត្បាស់សិទ្ិនត្ជើសនរើសរបស់នយើងនដើម្ជីមិន

នគារពដល់ត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ទង់បគ្ហាញពជីភាពន្្មើងន ្្មដូចនម្ដចដដរ?
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 5. សូម សរទសរ និង បញ្ចប ់ឃាលា ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ហម៉លែោះហេើយខ្ទុំហ�ើញហៅក្ទុងហេហលមិន11–12ថា...

 ខ.  ហេតុែូហចានាះហេើយខ្ទុំនឹង...

នពលនយើងចងចាំត្ពះអមាចាស់សាដាប់ដល់សនំ�ងរបស់ត្ទង់និងដត្បចិត្តនន្ះនយើង

បគ្ហាញពជីការបន្ទាបខ្លួនរបស់នយើងនិងនសចក្ដជីជំននឿរបស់នយើងនលើត្ទង់។ត្ត�ប់

មកវិញត្ទង់រកសាការសនយោរបស់ត្ទង់ថាត្បទានពរនិងន្្ើឲ្យនយើងចត្មរុងចនត្មើន

នោយត្បទាននូវជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចដល់នយើងនៅទជីបំផរុត។

 6. សូម សរទសរ កំណត ់ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន11–12ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 23 ៖ ថ្ងៃទី 3

ទេទលមិន 13–14
មេចក្ីម្ដើេ

ពជីរបជីឆ្នាំមរុនការត្បសូត្តរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះត្ពះអមាចាស់បានបញ្ទូនពយោការី

សាសន៍នលមិនមានាក់ន្មាះសាំយូដអលឲ្យផសេព្ផសាយពជីការដត្បចិត្តដល់ពួក

សាសន៍នជីនេ្នៅសារា៉េិមឡា។ពយោការីសាំយូដអលជាសាកសេជីទជីពជីររបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្រួមជាមួយនលឹងពយោការីនជីនេ្។នោកបានត្ពមានពួកសាសន៍

នជីនេ្ជាមរុនពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញរបស់ពួកនគត្បសិននបើពួកនគមិនដត្បចិត្តនទ។

សាំយូដអលបានជួបទល់នលឹងពួកនគនោយនិយយពជីទំនន្ររបស់ពួកនគក្នុង

ការបដនិស្ពួកពយោការីនិងលំន្ំរបស់ពួកនគក្នុងការដស្ងរកសរុភមង្គលនៅក្នុង

ការន្្ើអនំពើទរុច្ចរិត។នោកបានត្បកាសពជីទជីសមារល់ទាំងឡាយដដលនលឹងកំណត់ពជី

ការត្បសូត្តនិងការសរុគតរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។នោកក៏បានបនត្ងៀនផងដដរ

ថារាមរយៈការនត្បាសនោះរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្នន្ះមនរុសសេនោកទាំងអស់

នលឹងត្តូវបានន្ំនៅកាន់វត្តមានរបស់ត្ពះនដើម្ជីជំនរុំជត្មះ។

មេមលេិន 13

្ំយូដអល្ពមនពួក្ េន៍នជីឆេវពជីការបំផលែិចបំផ្លាញរបេ់ពួកហគ

្បេិនហបើពួកហគពុំដ្បចិត្ហទ

នពលអ្កបានន្្ើអ្ជីមួយខរុសនេើយត្តូវការការដកតត្មូវពជីឪពរុក/មាដាយឬអ្កដលឹកន្ំ

នផសេងនទៀតនតើអ្កបានន្្ើយតបយ៉ាងដូចនម្ដចដដរ?

ដំនណើរនរឿងរបស់ពយោការីមានាក់កំពរុងនៅត្បជាជនឲ្យដត្បចិត្តដដលមានកត់ត្រា

នៅក្នុងនេនលមិន13–16គឺពនិសសនោយសារវាជាអ្ជីដដលនកើតន�ើងជានលើក

ទជីមួយនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនអំពជីពយោការីសាសន៍នលមិនមានាក់ដដលនៅពួក

សាសន៍នជីនេ្ឲ្យដត្បចិត្ត។

សូមអាននេនលមិន13:1–8,11នដើម្ជីយល់ពជីមូលនេតរុដដលសាំយូដអលបាន

ផសេព្ផសាយនៅដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្និងអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានដលឹកន្ំនោក

ឲ្យនិយយ។ខទាំងននះបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ននះ៖្ួក្ យាការី្រ្រួលនិង

និយយ្ បីស្រ�ំណឹងដ�លទ្រះោក់ដៅក្នុងចិត្របស់្ ួកដលាក។នតើសារដំណលឹង

អ្ជីដដលត្ពះបានោក់នៅក្នុងចិត្តរបស់សាំយូដអល?នយងរាមនេនលមិន13:7

នតើសាំយូដអលសង្លឹមថាសារដំណលឹងរបស់នោកនលឹងមានឥទ្ិពលអ្ជីចំនោះពួក

សាសន៍នជីនេ្?

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

ទ្ល មួយ ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា ឪ្ុក/មដាយ ឬ អ្ក ដឹកនាំ ស្សនាចពក 

ពតូវបាន បំផុស ឲ្យ ផ្ល់ ស្រដំណឹង ជាកោ់ក ់មួយ ។ ទតើ ស្រដំណឹង ទនាះ បាន មន 

ឥទ្ិ្ល ោ៉ាងណា ទៅទលើ អ្ក ?

នៅក្នុងចនន្លាះដដលបានផ្ដល់ឲ្យននះសូមសរនសរចនម្ើយចំនោះសំណួរនៅក្នុង

រារាងខាងនត្កាមននះនពលអ្កសិកសានេនលមិន13:17–23និងនេនលមិន

13:24–30។
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ទេទលមិន 13:17–23
ទគាលការណ៍ ៖ មពល មយើង ពុំ ចងចា ំម្ពះអមចាេ់ មនាះ មយើង កាន់ណ្រ ងាយ នឹង មន ភាពម្្មើងថ្្ម និង អំមពើ ទុច្ច�ិ្រ ។

ទតើ ខ ណា ខលះ ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា បទពងៀន ្ ពី ទគាលការណ ៍ខាងទលើ ទនះ ?

ទតើ ស្ំយដូអល បាន នោិយ ថា បណាដាស្ អ្ពី ដដល នឹង ធ្លាក់ មកទលើ ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ ?

ទោងតាម ស្ំយដូអល ទតើ ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ ្ ុំ បាន ទធ្ើ អ្ពី ទ្លដដល ្ ួកទគ បាន ភាជាប់ ទៅទលើ ពទ្្យសម្ត្តិ របស ់ខលជួន ទនាះ ?

ទតើ មន រទបៀប អ្ពី ខលះ ដដល ្ ួក យុវវ័យ ទៅទ្ល ស្្ថ្ងៃ ទនះ អាច នឹង ភាជាប់ ចិត្ត ទៅទលើ ពទ្្យសម្ត្តិ របស់ ខលជួន—ជា អ្ពី ដដល ជា កម្មសិទ្ិ ការអនុវត្តន៍ និង បំណង ពបាថានា ទាំងឡាយ—ដដល 

អាច នា ំទៅកាន់ ភា្ទ្្មើងថ្្ម និង ទសចក្ពី ទុច្ចរិត ទនាះ ?

ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា ជា ការ្ំបាច់ ទដើម ព្ី « នឹករំឭក ដល ់ព្ះអមចាស ់ជា ព្ះ របស់ អ្ក នូវ អ្ពីៗ ដដល ពទង់ បាន ពបទាន ដល ់អ្ក » ? ( ខ 22 ) ។

ទេទលមិន 13:24–30
ទគាលការណ៍ ៖ ម្បេិនមបើ មយើង បដមិេធ ពាក្យ េេដី �បេ់ ពួក ពយាកា�ី �បេ់ ម្ពះអមចាេ់ មនាះ មយើង នឹង ជួប បទពមិស្ធន៍ ថន កា�ស្ដាយ មម្កាយ និង មស្កមៅ ។

ទតើ ខ ណា ខលះ ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា បទពងៀន ្ ពី ទគាលការណ ៍ខាងទលើ ទនះ ?

ទតើ ស្ំយដូអល បាន នោិយ ថា ការទោះស្ អ្ពី ខលះ ដដល ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ បាន ទពបើ ទដើម្ពី បដិទសធ ្ ួក ្ យាការី របស ់ព្ះអមចាស់ ?

ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ជាញឹកញាប់ ពបជាជន ទទួល ្ ួក ្ យាការី ដកលងកាលាយ ដដល ទៅក្នុង រទបៀប ដដល ស្ំយដូអល បាន ្ ិ្ណ៌នា ទនាះ ?

សូម ទ្លើយ សំណួរ ្ ពីរ បនាទាប់ ទនះ ទោយ ការសិកសា សន្រកថា ្ ពី សន្ិសពីទ ទូទៅ ្ ្មពីៗ បំផុត ទៅក្នុង Ensign ឬ លជីអាេូណា៖

ទតើ អ្ពី ខលះ ដដល ជា ការបទពងៀន ជាក់ោក់ មួយ ចំនួន ្ពី ្ ួក ្ យាការ ីនិង ស្វក ដដល ទៅ រស់ របស ់ទយើង ?

ទតើ អ្ពី ខលះ ជា បញ្ហា ជាក់ោក់ មួយ ចំនួន ដដល ្ ួក ្ យាការ ីនិង ស្វក បាន ព្មន ទយើង ឲ្យ ទចៀសវាង ?

សូមរំឭកនេនលមិន13:26–28ន�ើងវិញនោយរកនមើលពជីរនបៀបដដលពួកសាសន៍

នជីនេ្បានន្្ើយតបចនំោះពួកពយោការីដកង្កាលាយ។ត្បធានដអ៊សរា៉ថាេ្ដប៊នសលឹន

បានត្បកាសថា៖«រនបៀបដដលនយើងន្្ើយតបចនំោះោក្យសម្ដជីរបស់ពយោការីដដល

នៅរស់នពលនោកត្បាប់នយើងពជីអ្ជីដដលនយើងត្តូវដលឹងប៉រុដន្តដបរជាមិនសាដាប់គឺជា

ការសាកល្ងមួយដល់ភាពនសាមាះត្តង់របស់នយើង»(The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988]ទំព័រ140)។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ពី ជា ឧទាេរណ៍ មួយ អំ្ពី ដំបនូាមាន ដដល ពបកប ទោយ ការ្យាករណ៍ ដដល អ្ក បាន 

ទពជើសទរើស ទគារ្ ពបតិបត្តិ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក បាន ទទួល ្ រជ័យ ដូច ទម្ច ដដរ ទោយ ការទធ្ើ តាម ដំបូនាមាន ទនះ ?

 គ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ តាម ដំបូនាមាន របស ់្ ួក ្ យាការ ីដដល ទៅរស់ ឲ្យបាន កាន់ដត ពបទសើរ ទ�ើង 

ទោយ រទបៀប ណា ?

សាំយូដអលបានពយោករថាពួកសាសន៍នជីនេ្នលឹងត្តវូបំផ្លាញនៅក្នុង400ឆ្នាំនទៀត

ត្បសិននបើពួកនគពរុំដត្បចិត្តនទ(សូមនមើលនេនលមិន13:9–10)នេើយនោកបាន

បនត្ងៀនថាមូលនេតរុដតមួយគត់ដដលពួកនគមិនទាន់បានត្តវូបំផ្លាញនៅន�ើយ

គឺនោយសារត្បជាជនសរុចរិតដដលរស់នៅក្នុងចំនណាមពួកនគ(សូមនមើល

នេនលមិន13:12–14)។

សូមអាននេនលមិន13:38នដើម្ជីន�ើញពជីរនបៀបដដលពួកសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើន

នៅក្នុងជំន្ន់របស់សាំយូដអលបានកាលាយជាទរុច្ចរិតជាខាលាំង។

សាំយូដអលបានត្បកាសថានយើងពរុំអាចទទួលបានសរុភមង្គលនៅក្នុងការន្្ើអំនពើ

ទរុច្ចរិតនន្ះនទការណ៍ននះជួយនយើងឲ្យយល់ថាសុភមង្ល�៏្ ិតទបាក�បានមកដត

ដៅដ្លដយើងរកសាប្របញ្ញត្ិរបស់ទ្រះប៉ុដណាណរះ។នតើចំនណះចំណានខគម្ជីរមួយ

ណាដដលបនត្ងៀនពជីនសចក្ដជីពិតននះផងដដរ?(សូមនមើលនលខនយងគសត្មាប់

នេនលមិន13:38)។
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ត្បធានដអ៊សរា៉ថាេ្ដប៊នសលឹនបានជួយនយើងយល់ពជី

នគាលការណ៍ននះនៅនពលនោកបានមានត្បសាសន៍ថា៖

«មានការនិយយពជីបរុរាណមួយថា៖ការនរៀបចំនិងការោរគឺ

ត្បនសើរជាងជួសជរុលនិងដត្បចិត្ត។ឱវាជាការពិតនម៉្ះ។...

ជួរទជីមួយននការបគ្ការនិងរកសាខ្លួននយើងឲ្យបានសាអាតស្អំខាង

សជីល្ម៌គឺការនរៀបចំខ្លួននយើងនដើម្ជីទប់ទល់នលឹងការល្លួងនិង

ការោរខ្លួននយើងពជីការធាលាក់នៅក្នុងអំនពើបាប»(“The Law of Chastity”
នៅក្នុងBrigham Young University 1987–88 Devotional and Fireside 
Speeches[1988]ទំព័រ51;speeches.byu.edu)។

សាំយូដអលបានបនត្ងៀនថាការសនត្មចចិត្តរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្ក្នុងការពនយោ

ការដត្បចិត្តនលឹងន្ំឲ្យពួកនគទទួលទរុក្ខនវទន្និងការបំផ្ិចបំផ្លាញ។ដំនណើរ

នរឿងនផសេងៗនទៀតនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនបនត្ងៀនថាបរុគ្គលទាំងឡាយអាចមានះ

នៅក្នុងការបះនបារនិងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតរេូតទាល់ដតវិញ្ញាណននការដត្បចិត្តអាចនលឹង

ចាកនចញពជីពួកនគ។ជាឧទាេរណ៍នលមិននិងនលមយួលមិនសាដាប់ដល់ត្ពះ

នេើយបានកាលាយជា«មានចិត្តវក់វិញ»(នជីនេ្ទជី117:45)។គំរូដបបននះបគ្ហាញពជី

មូលនេតរុដដលវាសំខាន់ណាស់សត្មាប់នយើងនដើម្ជីករុំពនយោនពលក្នុងការដត្បចិត្ត

របស់នយើងន�ើយ។រាមរយៈការដត្បចិត្តអ្កអាចន្្ើឲ្យអ្ជីៗបានត្តលឹមត្តវូនិង

ការោរអំនពើបាបនិងការល ល្ួងករុំឲ្យឈះ្នលើបំណងត្បាថានារបស់អ្កក្នុងការន្្ើរាម

ត្ពះ។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះនោយត្បធាននឌៀន ើ្រនអស្.អរុជដូេ្

ននគណៈត្បធានទជីមួយនដើម ជ្ីយល់ឲ្យកានដ់តចបាស់ថាអ្កអាចទទួលបាននូវ

ដំនណើរត្តលឹមត្តូវក្នុងជជីវិតម្ដងនទៀតត្បសិននបើអ្កនត្ជើសយកផ្ទូវខរុស៖

«អំ�នុងនពលននការេ្លឹកេឺ្នរបស់ខ្នុំនដើម្ជីកាលាយជា

នមបញ្ជាការនជើងអាកាសមានាក់ខ្នុំត្តូវដតនរៀនពជីរនបៀបនបើកបរ

យន្ដនហាះផ្ទូវឆ្ងាយ។ការនហាះនេើរកាត់មហាសមរុត្ទដ៏្ ំកាត់

វាលខសាច់ដ៏ល្លឹងនល្ើយនិង្្ងទ្ជីបត្តូវការដផនការដ៏

ត្បរុងត្បយ័ត្នដើម្ជីត្បាកដថានៅដល់នោយសរុវត្ថិភាពនៅ

ទិសនៅដដលបាននត្គាងទរុក។ការនហាះនេើរឥតមានឈប់

ទាំងននះមួយចំនួនអាចនហាះរេូតដល់14នមា៉ាងនិងមានចមាងាយនស្ើរ14,481

គជី�ទូដម៉ត្ត។

«មាននូវចំណុចននការសនត្មចចិត្តដ៏សំខាន់មួយអំ�នុងនពលននការនហាះនេើរដ៏

យូរដបបនន្ះដដលជា្ម្មរាត្តូវនគសារល់ថាជា�ំណុ�នៃការស្�ប់វិញមោយ

្រុវ្្តិភាព។រេូតដល់ចំណុចននះយន្តនហាះត្តូវមានសាំងត្គបត់្គាន់នដើម្ជីបក

ត្ត�ប់មកវិញនេើយត្ត�ប់នោយសរុវត្ថិភាពមកកាន់វាលយន្តនហាះដដលបាន

ចាកនចញពជីខាងនដើមវិញ។នោយការនហាះនេើរេួសពជីចំណុចននការត្ត�ប់

វិញនោយសរុវត្ថិភាពននះនន្ះនមបញ្ជាការបានបាត់បង់ជនត្មើសននះនេើយនេើយ

ត្តូវដតបន្តនហាះនៅមរុខនទៀត។ននះជាមូលនេតរុដដលចំណុចននះជាញលឹកញាប់

ត្តូវនគសំនៅថាជា�ំណុ�ោមាៃការស្�ប់វិញ។

«...សារាំងចង់ឲ្យនយើងគិតថានៅនពលនយើងន្្ើអនំពើបាបនេើយនន្ះនយើងបាន

នៅេួសពជី‹ចំណុចគាមានការត្ត�ប់វិញ›—ថាវាយឺតនពលនេើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដទូរ

ផ្ទូវរបស់នយើង។...

«...នដើម្ជីន្្ើឲ្យនយើងអស់សង ល្ឹមមានអារម្មណ៍នវទន្ដូចវាដដរនេើយនជឿថា

នយើងនៅេួសពជីការអត់នទាសឲ្យនេើយនន្ះសារាំងអាចនលឹងបំនភ្ោក្យនចញពជី

ត្ពះគម្ជីរដដលសងកត់្ ងៃន់ពជីនសចក្ដជីយរុត្តិ្ម៌ននត្ពះនដើម ជ្ីត្បាប់ថាគាមាននសចក្ដជីនមរាតា

កររុណានន្ះនទ។...

«ត្ពះត្គជីស្បានយងមកនដើម្ជីសន្គ្រះនយើង។ត្បសិននបើនយើងបាននរើសយក

ផ្ទូវខរុសមួយនន្ះដគ្វាយ្ួនននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្អាចផ្ដល់ការធាន្ឲ្យនយើង

ថាអំនពើបាបគឺមតិៃងមៃជាចំណុចគាមានការត្ត�ប់វិញនន្ះនទ។ការត្ត�ប់វិញ

នោយសរុវត្ថិភាពគឺអាចន្្ើនៅបានត្បសិននបើនយើងនលឹងន្្ើរាមដផនការរបស់ត្ពះ

សត្មាប់នសចក្ដជីសន្គ្រះរបស់នយើង»(“Point of Safe Return”Ensignឬ

លបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ99)។

នតើត្បសាសន៍របស់ត្បធានអរុជដូេ្អាចផ្ដល់នសចក្ដជីសង្លឹមយ៉ាងណាដល់ពួក

អ្កដដលមានអារម្មណ៍ថាពួកនគបានន្្ើអំនពើបាបនត្ចើនណាស់រេូតដល់ពួកនគ

បាននៅេួសពជី«ចំណុចគាមានការត្ត�ប់វិញ»នៅនេើយនន្ះ? 
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្ំយូដអលពយាករពជីទជីេមរល់ទាំងឡាយឆនការ្បេូតនិងការេុគតរបេ់

្ពះអង្គេហ្ង្រះ

សូមគិតពជីត្ពលឹត្តិការណ៍មួយដដលបាននកើតន�ើង្ ្មជីៗននះនៅនត្រៅត្បនទសអ្ក

នេើយទទួលការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពនោក។នតើត្បជាជានដលឹងពជីត្ពលឹត្តិការណ៍

ទាំងឡាយដដលនកើតន�ើងនៅដផក្នផសេងៗននពិភពនោកបាននោយរនបៀបណា

ដូចជានត្គាះ្ម្មជាតិនិងស្គ្រមន្ន្?នេតរុអ្ជីត្បជាជនចង់ដលឹងពជីត្ពលឹត្តិការណ៍

ដដលនកើតន�ើងនៅដផ្កនផសេងៗនទៀតននពិភពនោក?

សាំយូដអលបានពយោករអំពជីការត្បសូតនិងការសរុគតរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះជា

ត្ពលឹត្តិការណ៍ដដលនលឹងនកើតន�ើងនៅឆ្ងាយពជីទជីត្ករុងសារា៉េិមឡា។សូមសិកសា

នេនលមិន14:3–6នេើយគូសចំណាំវានៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កពជីទជីសមារល់

ទាំងឡាយដដលបគ្ហាញពជីការត្បសូត្តរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។សូមសិកសា

នេនលមិន14:20–27នេើយគូសចំណាំពជីទជីសមារល់ទាំងឡាយដដលនលឹងបគ្ហាញពជី

ការសរុគតរបស់ត្ទង់។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ថាទតើ អ្ក គិត ថា អ្ក ទ្លើយតប ោ៉ាងណា ពបសិនទបើ អ្ក ទៅ ទពីទនាះ ទេើយ បានឮ 

ស្ំយដូអល ទធ្ើ ការ្យាករណ៍ ទាំងទនះ ។ ទចញ្ពី ទពីសមរល ់ទាំងអស ់ដដល បាន ផ្ល់ ឲ្យ ទតើ 

ទពីសមរល់ មួយ ណា ដដល អ្ក គិត ថា បំផុស អ្ក ខាលាំង បំផុត ្ ពី ទសចក្ពី ពតូវការ ក្នុង 

ការដពបចិត្ត ?

ទជីសមារល់ទាំងននះគឺជាការដណនំ្ផងនិងជានិមិត្តរូបផង។នពល

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានយងមកក្នុងពិភពនោកននះពន្ឺបាននកើនន�ើង។នពល

ត្ទង់សរុគតភាពងងលឹតបាននកើនន�ើង។ការណ៍ដូចគានាននះនកើតន�ើងនៅក្នុងជិវិត

នយើងនពលនយើងអនរុញ្ញតត្ទង់ឲ្យចូលក្នុងដួងចិត្តនយើងឬរារាំងត្ទង់ករុំឲ្យចូល។

សូមអាននេនលមិន14:11–13នេើយរកនមើលនគាលបំណងរបស់សាំយូដអល

នៅក្នុងការផសេព្ផសាយនៅដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្។អ្កអាចនលឹងចង់ោក់នលខ

នៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កពជីអ្ជីដដលសាំយូដអលចង់ឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្ដលឹងនិង

ន្្ើ។(ោលាថា«រាមរយៈត្ពះគរុណត្ទង់»នៅក្នុងខ13មានន័យថារាមរយៈ

ដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្)។នចញពជីខទាំងននះនយើងនរៀនថាការដជឿដលើ

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ោំដៅកាន់ការដទបចិត្និងការផ្ដាច់បាប។

សូមអាននេនលមិន14:28–29នេើយរកនមើលពជីមូលនេតរុដដលត្ពះអមាចាស់

ត្បទានទជីសមារល់និងការអសាចារ្យទាំងឡាយ។នសចក្ដជីពិតមួយដដលនយើងនរៀន

គឺ៖ទ្រះអម្ចាស់ទបទាន្របីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យទាំងឡាយដ�ើម្បីជួយឲ្យទបជាជន

ដជឿដលើទ្រង់។សូមសញ្លឹងគិតពជីទជីសមារល់(ភស្ដនុរាងទាំងឡាយ)ដដលអ្កមាន

អារម្មណ៍ថាជួយអ្កឲ្យនជឿនលើត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។
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នពលអ្កនរៀនអំពជីទជីសមារល់ទាំងឡាយដដលពយោករនោយសាំយូដអលវាសំខាន់

ក្នុងការចងចាំថាត្ពះអមាចាស់ត្បទានទជីសមារល់ទាំងននះនដើម្ជីជួយដល់ត្បជាជន

ដដលសរុចរិតឲ្យនជឿនិងដត្បចិត្តខណៈដដលពួកទរុច្ចរិតដស្ងរកឬតត្មូវឲ្យមាន

ទជីសមារល់សត្មាប់មូលនេតរុដ៏អារាមានិយមរបស់ពួកនគផ្ទាល់(សូមនមើលគ.និង

ស.46:9)។ខណៈដដលទជីសមារល់ទាំងឡាយននការសរុគតរបស់ត្ពះអមាចាស់ឬ

ទជីសមារល់ទាំងឡាយននការយងមកជានលើកទជីពជីររបស់ត្ទង់គឺសំខាន់នដើម្ជីដលឹង

នន្ះការបនត្ងៀនរបស់សាំយូដអលដដលទាក់ទងនលឹងភាពចាំបាច់ននការសរុគតនិង

ដំនណើររស់ន�ើងវិញរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ក៏ចាំបាច់នដើម ជ្ីនលឹងដលឹងផងដដរ។

សូមអាននេនលមិន14:15–19នេើយបន្ទាប់មកសិកសារូបភាពខាងនត្កាមននះ។

បន្ទាប់ពជីអាននេនលមិន14:15–19និងសកិសារូបភាពនេើយសូមពិចារណាពជី

ចំណុចខាងនត្កាមននះ៖

• ការនកើតមកក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់អាចត្តូវបាននៅថាជានសចក្ដជីសាលាប់ខាង

វិញ្ញាណនោយសារនយើងត្តូវបានបំដបកនចញពជីវត្តមានននត្ពះវរបិរាសួគ៌របស់

នយើង។

• រាមរយៈការសរុគតនិងដំនណើររស់ន�ើងវិញរបស់ត្ទង់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្

ដទបាសដលារះមនុស្ដលាកទាំងអស់្ បីការធ្លាក់ដ�ើម្បីដយើងអាចទត�ប់ដៅ

វត្ម្នននទ្រះវិញ។

• រាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្មនរុសសេនោកទាំងអស់ត្តូវបានន្ំ

ត្ត�ប់នៅវត្តមានននត្ពះវិញនដើម្ជីទទួលការជំនរុំជត្មះ។

វត្តមន របស់ ព្ះ
1. ការធ្លាក់ របស់ អោ័ម និង ទអវា៉ បាន នា ំ

មក នូវ ហេចក្ជី្ លាប់ខាងវិញ្ញាណទជីមួយ 

( សូម ទមើល ទេទលមិន 14:16 ) ។

ដផនដពី

ទសចក្តពី ស្លាប ់និង 

្ិភ្ វិញ្ញាណ

2. ដទំណើរ រស់ ទ�ើងវិញ នា ំមនេុ្សហោកទាំងអេ់ 

ពត�ប ់ចូល ក្នុង វត្តមន របស់ ព្ះ វិញ ទដើម្ពី 

ទទួល ការជំនំុ ជពមះ ( សូម ទមើល នពីថេទ្ពី2 

2:20; ទេទលមិន 14:17 ) ។

3.  ្ួក អ្ក ទាំងឡាយ ដដល ដពបចិត្ត 

ទេើយ ទទួល នូវ ការផ្ដាច់ បាប រស់ 

ទៅក្នុង វត្តមន ថន ព្ះ ជាទរៀង រេូត 

( សូម ទមើល ទេទលមិន 14:13; 

មរមន 7:7–8 ) ។

4. ្ួក អ្ក ទាំងឡាយ ដដល ្ ុំ ដពបចិត្ត 

នឹង ពតវូ កាតទ់ចញ ម្ងទទៀត ្ ពី 

វត្តមន ថន ព្ះ រងទុក្ខ នូវ ហេចក្ជី

ល្ាប់ខាងវិញ្ញាណទជីពជីរ ( សូម 

ទមើល ទេទលមិន 14:18 ) ។

• នៅឯការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយមនរុសសេដដលបន្តបដិនស្នលឹងដត្បចិត្តនលឹងជួប

បទពិនសា្ន៍នននសចក្ដជីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណមួយនទៀត—គឺត្តវូកាត់នចញពជី

វត្តមានននត្ពះជានរៀងរេូត។

• ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដទបាសដលារះដយើង្ បីដសចកដបីស្លាប់ខ្ងវិញ្ញាណដោយ

លក្ខខណ្ឌននការដទបចិត្។

សូមគូសចំណាំោលាទាំងឡាយនៅក្នុងនេនលមិន14:15–19ដដលត្សបគានានលឹង

នគាលលទ្ិទាំងឡាយដដលសរនសរជាអកសេរដិតដដលអ្កនទើបដតបានអាន។សូម

បញ្ចប់នោយការអាននេនលមិន14:30–31។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

រទបៀប ដដល អ្ក នឹង ទពបើ ទេទលមិន 14:30–31 ទដើម្ពី ្ ន្យល ់ដល ់មិត្ត ម្ក ់្ពី 

មូលទេតុ ដដល ការទពជើសទរើស របស់ អ្ក ទៅក្នុង ជពីវិត ទនះ សំខាន ់ខាលាំង ទម៉លះ ។

 5. សូម សរទសរ កំណត់ ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន13–14ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖



235

មេម�ៀនទី 23 ៖ ថ្ងៃទី 4

ទេទលមិន 15–16
មេចក្ីម្ដើេ

នពលសាំយូដអលជាសាសន៍នលមិនបានដ្្ងនៅកាន់ពួកសាសន៍នជីនេ្ពជីនលើ

កំដផងនៅទជីត្ករុងសារា៉េិមឡានោកបានពយោករថានលើកដលងដតពួកនគដត្បចិត្ត

នបើមិនដនូចានាះនទត្ពះនលឹង«បំផ្លាញពួកនគនចាលទាំងអស់»(នេនលមិន15:17)។

នោកបានត្បកាសថាពួកសាសន៍នលមិនបានកាលាយជាសរុចរិតជាងពួកសាសន៍

នជីនេ្នេើយថាត្ពះអមាចាស់នលឹងពនយោន្ងៃទាំងឡាយរបស់ពួកសាសន៍នលមិន។

ពួកសាសន៍នជីនេ្មួយចំនួនបាននជឿដល់ការបនត្ងៀនរបស់សាំយូដអលនេើយ

បានត្ជមរុជទលឹកនោយនជីនេ្។អ្កនផសេងនទៀតដដលមិននជឿដល់សាំយូដអលបាន

ពយោយមសមាលាប់នោក។នោកត្តូវបានការោរនោយអំណាចននត្ពះនេើយ

នោកបានត្ត�ប់នៅដដនដជីនោកវិញ។

មេមលេិន 15

្ំយូដអល្ពមនពួក្ េន៍នជីឆេវហេើយពន្យល់ពជីមូលហេតុដែលពួក

្េន៍ហលមិនបានកាលាយជា្បជាជនក្ទុងហេចក្ជីេនយា

ខាងនត្កាមននះគឺជាសាថានភាពត្បឌិតពជីយរុវជនពជីរន្ក់៖

យរុវជនមានាក់ត្តូវបានចញ្ចលឹមបជីបាច់ន�ើងនោយឪពរុកមាដាយដដលមិនដមនជា

សមាជិកសាសន្ចត្កននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយនេើយ

ពរុំសងកត់្ងៃន់នលើការបនត្ងៀនពជីត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នន្ះនទ។ពួកនគអនរុញ្ញាតឲ្យ

កូនត្បរុសជាយរុវវ័យរបស់ពួកនគផលឹកនត្គឿងត្សវឹងជាទមាលាប់មួយដដលនគបន្តន្្ើ

នៅក្នុងមហាវិទយោល័យ។នត្កាយមកនគបានជួបអ្កផសេព្ផសាយសាសន្ពួក

បរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយ។បន្ទាប់ពជីជួបជាមួយពួកអ្កផសេព្ផសាយសាសន្បានពជីរបជី

ដងរួចនេើយនគបានសនយោលះបង់នត្គឿងត្សវឹង។ពជីរបជីន្ងៃនត្កាយមកនគបាននៅ

ជាមួយនលឹងមិត្តភក្ដិមួយត្ករុម។ពួកនគបានឲ្យគាត់ផលឹកនត្គឿងត្សវឹង។

យរុវជនមានាក់នទៀតត្តូវបានចិញ្ចលឹមបជីបាច់នៅក្នុងត្ករុមត្គួសារពួកបរិសរុទ្ន្ងៃ

ចរុងនត្កាយ។ឪពរុកមាដាយនគន្្ើរាត្តជីជួបជរុំត្ករុមត្គួសារនិងសិកសាត្ពះគម្ជីរជា

ត្ករុមត្គសួារជានទៀតទាត់។នគមានទមាលាប់ននការសិកសាត្ពះគម្ជីរនិងអ្ិសាឋាន

ផ្ទាល់ខ្លួនជាត្បចាំន្ងៃ។នគបានចូលរួមនៅថានាក់ករុមារបនត្មើក្នុងកូរ៉រុមបព្ជិតភាព

នអើរ៉រុននិងបានបញ្ចប់ថានាក់សិកាខាសាោ។នគបានដលឹងនិងយល់ពជីដំណលឹងល្អនន

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និងបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះ។ខណៈនពលនរៀននៅមហាវិទយោល័យ

នគបានសាងមិត្តភាព្ ្មជីៗ។យប់មួយមិត្តភក្ដិខ្ះៗបានឲ្យនគផលឹកនត្គឿងត្សវឹង។

សូមពិចារណាពជីកត្មិតននកមាលាំងខាងវិញ្ញាណដដលអាចត្តូវបានរំពលឹងពជីយរុវជន

មានាក់ៗក្នុងចំនណាមយរុវជនទាំងពជីរននះនៅក្នុងសាថានភាពរបស់ពួកនគនេើយថានតើ

វាដូចគានាឬខរុសគានានលឹងពួកសាសន៍នលមិននិងពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលអ្កនរៀន

នៅក្នុងនេនលមិន15យ៉ាងដូចនម្ដចដដរ។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទោងតាម ទេទលមិន 15:3, 17 ទតើ ស្ថានភា្ ខាង វិញ្ញាណ របស ្់ ួក ស្សន៍ នពីថេ្ 

ោ៉ាងណា ដដរ ?

 ខ.  ទោងតាម ទេទលមិន 15:4–8 ទតើ ស្ថានភា្ ខាង វិញ្ញាណ របស ្់ ួក ស្សន ៍ទលមិន 

ោ៉ាងណា ដដរ ? ( ោក្យ ថា ហោយ្បយ័ត្្បដយង ទៅក្នុង ទេទលមិន 15:5 មនន័យ 

ថា « ទោយ ពបងុ ពបយ័ត្ » ឬ « ទោយ មិន ទធ្ស ពបដេស » ) ។

នទាះបជីជាពួកសាសន៍នលមិនមានត្បវត្តិសាត្ស្តននភាពទរុច្ចរិតដ៏យូរអដងង្«មកពជី

អំនពើទរុច្ចរិតននសណាដោប់ននពួកអយ្យនការបស់នគ»ក៏នោយក៏នពលដដលពួកនគបាន

ទទួលការនចះដលឹងពជីនសចក្ដជីពិតពួកនគបានដត្បចិត្តនេើយកាលាយជា«រឹងបរុលឹងនិង

ខាជាប់ខ្លួននៅក្នុងនសចក្ដជីជំននឿ»(នេនលមិន15:4,8)។ផ្នុយនៅវិញពួកសាសន៍

នជីនេ្បានកាលាយនៅជានពញនោយភាពន ្្មើងន្្មនេើយបានបដិនស្នសចក្ដជីពិតនន

ដំណលឹងល្អ។

សូមអាននេនលមិន15:7–8នេើយបនំពញក្នុងចនន្លាះនៅក្នុងនសចក្ដជីដ្្ងតនៅ

ននះ៖ការនចះដលឹងពជីនសចក្ដជីពិតនិងការនជឿនលើត្ពះគម្ជីរដ៏បរិសរុទ្ទាំងឡាយន្ំឲ្យ

-------------និង-------------ដដលន្ំមក-----------------------------------នេតរុដូនចានាះ

នេើយអស់អ្កណាដដលបានដល់ថានាក់ននះគឺជា-----------------------------------។

កាលដដលពួកសាសន៍នលមិនបាននរៀនពជីនសចក្ដជីពិតនោយការសិកសានិងការនជឿ

ដល់ត្ពះគម្ជីរទាំងឡាយនន្ះពួកនគបានពត្ងជីកនសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

និងត្តូវបានន្ំឲ្យដត្បចិត្ត។ពួកនគបានទទួលបទពិនសា្ន៍ននការផ្លាស់ប្ដទូរនៅក្នុង

ដួងចិត្តនិងកាលាយជារឹងបរុលឹងនិងខាជាប់ខ្លួនក្នុងនសចក្ដជីជំននឿ។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ មួយ ឬ ទាំង្ពីរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ទ្លណា ដដល ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក បានជួយ អ្ក ឲ្យ ទធ្ើ ការផ្លាស់ប្លូរ ដដល 

្ំបាច់ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទមលាប់ ថន ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ ទោយ ទស្មាះពតង់ អាច ជួយ មនុស្ស មនាក ់ឲ្យ 

ទទួល ការផ្លាស់ប្លូរ ទៅក្នុង ដួងចិត្ត ោ៉ាង ដូចទម្ច ដដរ ?
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 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី មនុស្ស វ័យទក្មង មួយ ចំនួន អាច នឹង ខឹង ទេើយ បដិទសធ 

ដំបូនាមាន របស់ ្ យាការី ស្ថ្្ងៃ ទនះ ?

 ខ.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បានទ�ើញ នរណា មនាក់ ទពជើសទរើស ទធ្ើតាម ដំបនូាមាន របស់ 

្យាការ ីសូម ព្ីដត អ្ក ទផ្សងទទៀត បដទិសធ ក ៏ទោយ ទនាះ ?

 គ.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន ទពជើសទរើស ទធ្ើតាម ដំបូនាមាន របស ្់ យាការី សូម្ពី ដត អ្ក 

ទផ្សងទទៀត ទៅជុំ វិញ អ្ក បដិទសធ ?

 ឃ. ទតើ អ្ក ទរៀន អ្ពី អំ្ពី ោក្យ សម្ពី របស់ ្ យាការី ទៅក្នុង ទេទលមិន 16:13–14 ?

សូមពិចារណាពជីនសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះពជីត្បធានដអ៊សរា៉

ថាេ្ដបន៊សលឹនទាក់ទងនៅនលឹងរនបៀបដដលមនរុសសេក្នុង

ពិភពនោកន្្ើយតបចំនោះពួកពយោការីសម័យទំននើប៖

«ពយោការីនលឹងមិនចាំបាច់មានត្បជាត្បិយភាពនៅក្នុងពិភពនោក

ឬក្នុងនោកិយនន្ះនទ។នពលពយោការីមានាក់នបើកសដម្ដងពជី

នសចក្ដជីពិតវាដបងដចកមនរុសសេ។ពួកអ្កដដលមាន

ភាពនសាមាះត្តង់បំផរុតនៅក្នុងដួងចិត្តសាដាប់ដល់ោក្យសម្ដជីរបស់នោកប៉រុដន្តពួក

ទរុច្ចរិតមិននអើនពើនលឹងពយោការីឬត្បឆ្ំងនលឹងនោក។នពលពយោការីចង្អនុលបគ្ហាញពជី

អំនពើបាបទាំងឡាយននពិភពនោកខាងនោកិយនន្ះជាជាងន្្ើការដត្បចិត្តពជីអំនពើ

បាបរបស់នគពួកនគដបរជាចង់បំបិទមាត់ពយោការីឬន្្ើអ្ជីនផសេងនទៀតដូចជាគាមាន

ពយោការីរស់នៅអញ្ចលឹង។ត្បជាត្បិយភាពគឺពរុំដដលជាការសាកល្ងនននសចក្ដជីពិត

នន្ះនទ។ជានត្ចើនដងពយោការីមានាក់ត្តវូបាននគសមាលាប់ឬបនណដាញនចញ។នពល

នយើងខិតមកកាន់ដតជិតដល់ការយងមកជានលើកទជីពជីររបស់ត្ពះអមាចាស់អ្កអាច

រំពលឹងថានពលត្បជាជនននពិភពនោកកានដ់តទរុច្ចរិតនន្ះពយោការីនលឹងកាន់ដតមាន

ត្បជាត្បិយភាពតិចនៅៗចនំោះពួកនគ»(The Teachings of Ezra Taft Benson

[1988]ទំព័រ133)។

សូមអាននេនលមិន16:16–21នដើម្ជីរកនមើលពជីរនបៀបដដលពួកអ្កមិននជឿ

បាននោះសាពជីការបដនិស្ចំនោះការបំនពញនូវការពយោករណ៍និងទជីសមារល់ពជី

សាថានសួគ៌។ត្បដេលអ្កអាចគូសចំណាំនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កពជីការនោះសា

ឬការន្លាះទាស់នលឹងពួកពយោការីដដលអ្កនជឿថានកើតន�ើងនត្ចើនបំផរុតនៅជនំ្ន់

នយើងននះ។

សូមអាននេនលមិន16:23នេើយសរនសរនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរឬនសៀវនៅកំណត់

នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្កពជីលទ្ផលដដលមានចំនោះពួកអ្កដដល

បដិនស្ពួកសាកសេជីរបស់ត្ពះអមាចាស់។ការសរនសររបស់អ្កអាចត្សនដៀងនៅនលឹង

នគាលការណ៍តនៅននះ៖ដ្លដយើងប�ិដស្្ ួកស្ក្បីរបស់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះ

ដយើងអនុញ្ញាតឲ្យស្តាំងទគប់ទគងចិត្ដយើង។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីត្បធានេិនរីប៊ី.

អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយនេើយគូសចំណាំោក្យសម្ដជី

របស់នោកណាក៏នោយដដលបញ្ជាក់ពជីអ្ជីដដលអ្កបាននរៀន

នចញពជីនេនលមិន16៖«នពលនយើងបដិនស្ដំបូន្មានដដល

មកពជីត្ពះនន្ះនយើងពរុំបាននត្ជើសនរើសនដើម្ជីមានភាពឯករាជ្យពជី

ឥទ្ិពលខាងនត្រៅនន្ះនទ។នយើងនត្ជើសនរើសឥទ្ិពលនផសេង

ការបនត្ងៀនរបស់សាំយូដអលជួយនយើងឲ្យយល់ពជីសារៈសំខាន់ននការបន្តពិតត្តង់

ចំនោះការនចះដលឹងនិងនសចក្ដជីជំននឿដដលនយើងបានទទួល។សូមអាននេនលមិន

15:14–17នេើយរកនមើលោលាទាំងឡាយដដលចង្អនុលបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍

ដំណលឹងល្អតនៅននះ៖ដបើទបជាជនដទបដៅជាមិនដជឿបោទាប់្ បីបាន្រ្រួលនូវ

ភា្ដ្ញដលញនន�ំណឹងលអដ�ើយដោរះ្ ួកដគនឹង្រ្រួលការ្ដោទាដទាសដ�ល

កាន់ដត្ ងៃន់្ងៃរ។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនសចក្ដជីពិតននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

ដក្រខទាំងឡាយនន្ះ។អ្កក៏អាចនលឹងចង់សរនសរគ.ៃតិង្រ.82:3ទរុកជាខគម្ជីរ

នយងនៅដគមត្ពះគម្ជីររបស់អ្កផងដដរ។

នតើនគាលការណ៍ននះមានការអនរុវត្តន៍អ្ជីដដលត្តូវនលឹងជជីវិតអ្ក?នតើធាលាប់មាននពល

នវោទាំងឡាយដដលអ្កដលឹងនេើយដតនៅត្បត្ពលឹត្តទាស់នលឹងអ្ជីដដលអ្កបានដលឹងថា

ជាការពិតដដរឬនទ?នតើអ្កត្តូវន្្ើអ្ជីនដើម ជ្ីពត្ងលឹងនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កនលើត្ពះអង្គ

សន្គ្រះដត្បចិត្តនេើយរឹងបរុលឹងនិងខាជាប់ខ្លួននៅក្នុងនសចក្ដជីពិតននដំណលឹងល្អ?

មេមលេិន 16

ពួកអ្កទាំងឡាយណាដែលហជឿែល់្ ំយូដអលបានទទួលបុណ្យ្ជមុជទឹក

អ្កហផ្សងហទៀតហ្វើចិត្រឹងរេូ

សូមសញ្លឹងគិតពជីរនបៀបដដលអ្កជា្ម្មរាន្្ើយតបចនំោះោក្យសម្ដជីរបស់ពួក

ពយោការីនិងសាវកដដលកំពរុងរស់នៅ។ពួកសាសន៍នជីនេ្ត្តូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ

ទទួលោក្យសម្ដជីរបស់ពយោការីសាំយូដអលជាសាសន៍នលមិន។សូមនត្បើត្បាស់

អ្ជីដដលអ្កនរៀនពជីនេនលមិន16:1–7នដើម្ជីបំនពញរារាងខាងនត្កាមននះនដើម្ជី

កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ត្បជាជនដដលបាននជឿនិងរនបៀបដដលពួកសាសន៍

នជីនេ្បានន្្ើយតប។

មេមលេិន 16 ម្រើ ពួក ស្េន៍ 

នីថេវៃ ម្កុេ មនះ 

បាន មជឿ មទ ?

ម្រើ ម្បជាជន ម្កុេ មនះ បាន ម្លើយ្រប 

យ៉ាងណា ដល់ ពាក្យ េេដី �បេ់ ពយាកា�ី 

ស្ំយណូអល ?

បាទ/

ចាេ

មទ

ខ 1

ខ 2

ខ 3–5

ខ 6–7
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នទៀត។នយើងបដនិស្ការការោររបស់ត្ពះវរបិរាដដលគង់នៅសាថានសួគ៌ដដល

ត្បកបនោយនសចក្ដជីត្សឡាញ់ឥតនខាចាះមានអស់ទាំងអំណាចនលឹងត្ជាបនូវអ្ជីៗ

ត្គប់យ៉ាងដដលត្ពះបំណងទាំងមូលរបស់ត្ទង់ក៏ដូចជារបស់ត្ពះរាជបរុត្រាជាទជី

ត្សឡាញ់របស់ត្ទង់គឺនដើម្ជីត្បទានជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចដល់នយើងត្បទាន

ដល់នយើងនូវត្គប់អ្ជីៗដដលត្ទង់មាននិងនដើម្ជីន្ំនយើងនៅផ្ះម្ដងនទៀតជា

ត្ករុមត្គសួារនៅក្នុងត្ពះេស្ដននក្ដជីត្សឡាញ់របស់ត្ទង់។នោយការបដិនស្

ដំបូន្មានរបស់ត្ទង់នន្ះនយើងនត្ជើសនរើសយកឥទ្ិពលននអំណាចមួយនផសេងនទៀត

ដដលនគាលបំណងរបស់វាគឺនដើម្ជីន្្ើឲ្យនយើងនវទន្នេើយដដលការជំររុញរបស់វា

គឺការស្អបន់ខ្ើម។នយើងមានសិទ្ិនត្ជើសនរើសខាងសជីល្ម៌ដដលជាអំនណាយទាន

មកពជីត្ពះ។ជំនួសឲ្យសិទ្ិក្នុងការនត្ជើសនរើសនដើម្ជីបានរួចពជីឥទ្ិពលនន្ះវាគឺជា

សិទ្ិដដលមិនអាចទិញដូរបាននដើម ជ្ីចរុះចូលខ្លួននយើងនៅនលឹងអំណាចណាក៏នោយ

ដដលនយើងនត្ជើសនរើស»(“Finding Safety in Counsel”Ensignដខឧសភា

ឆ្នាំ1997ទំព័រ25)។

នតើត្បធានអាវរិងបានមានត្បសាសន៍ថាអ្ជីនកើតន�ើងនពលនយើងបដិនស្ឥទ្ិពល

របស់ត្ពះនៅក្នុងជជីវិតនយើង?នេតរុអ្ជីវាសំខាន់ក្នុងការយល់ថានពលនយើងបដិនស្

ឥទ្ិពលរបស់ត្ពះនន្ះនយើងស្ថិតនៅនត្កាមឥទ្ិពលរបស់អារកសេ?

សូមពិចារណាថានបើមានរនបៀបណាមួយដដលអ្កបានពត្ងលឹងចិត្តរបស់អ្កទាស់

នលឹងដំបូន្មានដដលពួកពយោការីនិងសាវកបានផ្ដល់ឲ្យ។វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុង

ការរំឭកន�ើងវិញនូវកូននសៀវនៅម�ើម្បីកោលាំងនៃយុវជៃនពលអ្កគិតអំពជីអ្ជីដដល

ពួកនោកបនត្ងៀននិងរនបៀបដដលអ្កទទួលយកនូវដំបូន្មានរបស់ពួកនោក។

សូមសនត្មចចិត្តនលើអ្ជីដដលអ្កនលឹងន្្ើន្ងៃននះនដើម្ជីរឹងបរុលឹងនិងខាជាប់ខ្លួននៅក្នុង

ការរស់នៅរាមដំណលឹងល្អនិងនៅក្នុងការសាដាប់រាមដំបូន្មានរបស់ពួកពយោការីរបស់

ត្ពះអមាចាស់។

 4. សូម សរទសរ កំណត់ ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហេហលមិន15–16ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖



238

មេម�ៀនទី 24 ៖ ថ្ងៃទី 1

នពីថេទ្ពី3 1
មេចក្ីម្ដើេ

មរុននពលចាកនចញពជីដដនដជីពយោការីនជីនេ្(កូនត្បរុសរបស់នេនលមិន)បាន

ត្បគល់បញ្ជីទាំងឡាយនៅនជីនេ្ជាកូនត្បរុសច្ងរបស់នោក។ពួកអ្កមិននជឿ

បាននត្គាងសមាលាប់ពួកអ្កនសាមាះត្តង់ត្បសិននបើការពយោករណ៍ទាំងឡាយទាក់ទង

នលឹងការត្បសូត្តរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្មិនត្តវូបានបំនពញនៅន្ងៃជាក់ោក់មួយ

នទនន្ះ។នពលនជីនេ្បានអង្រដល់ត្ពះអមាចាស់ជំនួសពួកអ្កនជឿនន្ះសំន�ង

ននត្ពះអមាចាស់បានបន្ឺដល់នោកនិងត្បកាសថាទជីសមារល់ពជីការត្បសូត្តរបស់

ត្ទង់នលឹងត្តវូបានផ្ដល់ឲ្យនៅយប់នន្ះឯង។ក្នុងការបំនពញនូវការពយោករណ៍របស់

សាំយូដអលជាសាសន៍នលមិននៅនពលត្ពះអាទិត្យលិចគាមានភាពងងលឹតនទនេើយ

មានផ្កាយ្ ្មជីមួយរះន�ើង។្្ជីនបើមានការពយោយមជាបន្តបន្ទាប់របស់សារាំងនដើម្ជី

បំផ្លាញនសចក្ដជីជំននឿរបស់ត្បជាជនក៏នោយក៏គង់ដត«ត្បជាជនភាគនត្ចើនបាននជឿ

នេើយបានដត្បចិត្តនជឿដល់ត្ពះអមាចាស់ដដរ»(នជីនេ្ទជី31:22)។

នថីេវៃទី3 1:1–26

ការពយាករអំពជីការ្បេូតរបេ់្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្្តូវបានបហំពញហេើយពួក

្េន៍នជីឆេវជាហ្ចើនបានដ្បចិត្ហជឿ

សូមគិតពជីមនរុសសេមួយចំនួននៅក្នុងត្ពះគម្ជីរឬក្នុងត្បវត្តិសាសន្ចត្កដដលបាន

បូជាជជីវិតនដើម្ជីដំណលឹងល្អរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីបានជា

ពួកនគមាន្ ន្ៈន្្ើការបូជានន្ះ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី31ពួកសាសន៍នជីនេ្នសាមាះត្តង់មួយត្ករុមត្តូវដត

សនត្មចចិត្តថានបើពួកនគនលឹងមាន្ ន្ៈនដើម្ជីលះបង់ជជីវិតខ្លួននដើម្ជីនៅពិតត្តង់

ចំនោះការនជឿរបស់ខ្លួនដដរឬនទ។ជំពូកននះចាប់នផ្ដើមនោយការពន្យល់ថានជីនេ្

បានត្បគល់បញ្ជីពិសិដ្ឋទាំងឡាយនៅកូនត្បរុសនោកដដលមានន្មាះថា

នជីនេ្ផងដដរនេើយបន្ទាប់មកបានចាកនចញពជីដដនដជីនៅ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី3

1:1–3)។បន្ទាប់មកវាទាក់ទងនលឹងការសាកល្ងនសចក្ដជីជំននឿដដលពួកសាសន៍

នជីនេ្ជានត្ចើនបានមានបទពនិសា្ន៍។

សូមអាននជីនេ្ទជី31:4–9នេើយរកនមើលពជីសាថានភាពដ៏លំបាកដដលពួកសាសន៍

នជីនេ្ដ៏នសាមាះត្តង់បានត្បឈមមរុខ។នតើអ្កនលឹងមានអារម្មណ៍ដបបណាត្បសិន

នបើអ្កជានជីនេ្នេើយនពលនវោបានមកដល់នពលដដលពួកអ្កនជឿជិតនលឹងត្តូវ

បំផ្លាញនន្ះ?សូមសញ្លឹងគិតមួយត្សបក់ពជីមូលនេតរុដដលត្បជាជនអាចលំបាក

នលឹងនៅបន្តនសាមាះត្តង់នៅក្នុងសាថានភាពដបបននះ។

សូមអាននជីនេ្ទជី31:10–12នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនជីនេ្បានន្្ើនៅក្នុងត្គា

សាលាប់រស់ននះ។សូមអានការន្្ើយតបរបស់ត្ពះអមាចាស់ចំនោះនជីនេ្នៅក្នុង

នជីនេ្ទជី31:13–14។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនសចក្ដជីដ្្ងនៅក្នុងនជីនេទ្ជី31:13

ដដលចង្អនុលបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ននះ៖ទ្រះអម្ចាស់នឹងបំដ្ញទគប់ទ្រះបន្ទូល

ទាំងអស់ដ�លទ្រង់បានបណាដាលឲ្យនយិយដោយ្ ួក្ យាការីរបស់ទ្រង់។

មេចកដី ណេនា ំេក កាន់គេី្�  

នពីថេ្ទពី3
ហេតុអ្ីសិក្សាគម្ីរហេះ?
ទ្ល អ្ក សកិសា នពីថេ្ទពី3 អ្ក នឹង ទរៀន អំ្ ពី ព្ះបន្លូល និង សកម្មភា្ ទាំងឡាយ របស់ 

ព្ះអង្គ សទ្ងារះ អ�ំនុងទ្ល ថន ការបទពមើ របស់ ពទង ់ទៅក្នុង ចទំណាម ពបជាជន ថន ព្ះគម្ពីរ 

មរមន ។ ្ួក អ្ក ដឹកនា ំស្សនាចពក បាន មន ពបស្សន ៍ថា នពីថេទ្ពី3 ជា « ដំណឹង 

ល្អ ទពី ពបំា » ថន ព្ះអមចាស់ របស ់ទយើង ទោយស្រ ដត ដូច ដំណឹងល្អ ទាំងបួន ទៅក្នុង 

ព្ះគម្ពីរ សញ្ញា ្ ្មពី ដដរ វា ទផ្ដាត ទលើ ការបទពងៀន និង ការបទពមើ ផ្ទាល់ របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ 

ដតម្ង ( សូម ទមើល Gordon B. Hinckley “The Cornerstones 
of Our Faith” Ensign ដខ វិចឆេិកា ឆ្នាំ 1984 ទំ្ ័រ 52 ) ។ ពបធ្ន ដអ៊សរា៉ 

ថាេ្ ដប៊នសឹន បាន បទពងៀន ថា « នពីថេទ្ពី3 រួមមន នូវ វគ្គ បទគម្ពីរ មួយ ចំនួន ដដល ទធ្ើ 

ឲ្យ រំជួល ចិត្ត និង ពបកប ទោយ ព្ះទចស្ដា បំផុត ទៅក្នុង ព្ះគម្ពីរ ទាំងអស់ ។ វា ដ ល្ង 

ទពីបនាទាល់ ្ ពី ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ្ួក ្ យាការី របស់ ពទង ់និង ្ពី ទគាលលទ្ិ ទាំងឡាយ ថន 

ទសចក្ពី សទ្ងារះ » ( “The Savior’s Visit to America” Ensign 
ដខ ឧសភា ឆ្នា ំ1987 ទំ្ ័រ 6 ) ។ ទោយ ការទ�ើញ ្ ពី រទបៀប ដដល ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ 

បាន បងាហាញ ទសចក្ពី អាណិត អាសូរ ដល់ ពបជាជន « ម្ង មនាក់ៗ » ( នពីថេទ្ពី3 11:15; 

17:21 ) ទនាះ អ្ក អាច យល់ កាន់ដត ចបាស ់ថា ការខ្លខ់ាវាយ របស់ ពទង់ សពមប់ អ្ក គ ឺ

ចទំោះ បុគ្គល មនាក់ៗ ទរៀងៗ ខលជួន ។ អ្ក អាច ទរៀន ផងដដរ ្ ពី ទមទរៀន សំខាន់ៗ ទោយ ការកត់ 

សមរល ្់ ពី រទបៀប ដដល ពបជាជន មួយ ចំនួន បានទរៀបចំ ខលជួន ទគ ទដើម ព្ី ជួប នឹង ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ ខណៈដដល អ្ក ទផ្សងទទៀត រារាំង ខលជួន ្ ួកទគ ្ ពី ការទទួល បទ្ិទស្ធន៍ ថន ្ រជ័យ 

ដ ៏រុងទរឿង ទាំងឡាយ ។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្ីរហេះ?
មរមន បាន សទង្ខប បញ្ពី ទាំងឡាយ ្ ពី ផ្ទាំងធ ំរបស់ នពីថេ្ ទដើម ព្ី បទងកើត ជា គម្ពីរ នពីថេ្ទពី3 

ទ�ើង ។ គម្ពីរ ទនះ ពតូវបាន ោក់ទឈាមាះ តាម នពីថេ្ ជា កូនពបសុ របស់ នពីថេ្ ដដល ការបទពមើ 

របស់ ទោក មន ្ ប់តាំង ្ ពីមុន អ�ំនុងទ្ល និង បនាទាប់ ្ ពី ការោង មក របស់ ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ មកដល ់្ ួក ស្សន៍ នពីថេ្ ។ អ�ំនុង ទ្ល ថន ភា្ទុច្ចរិត ដ៏ ធទំធង ដដល ទកើតទ�ើង 

្ពីមុន ការោង មក របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ នពីថេ្ បាន បទពមើ « ទោយ អានុភា្ និង សិទ្ិ 

អំណាច ដ៏ ធំ » ( នពីថេ្ទពី3 7:17 ) ។ ប៉ុដន្ត ការបទពមើ របស់ នពីថេ្ គឺ ពគានដ់ត ជា ការនាំ ផលលូវ 

មុន ការបទពមើ របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ប៉ទុណាណះ ដដល ព្ះបន្លូល និង កិច្ចការ របស់ ពទង ់

បទងកើត ជា ការទផ្ដាត ដ៏ សំខាន ់បំផុត ទៅក្នុង នពីថេ្ទពី3 ។ ខណៈទ្ល ទធ្ើ ការសទង្ខប របស់ 

ទោក អំ្ ពី នពីថេ្ទពី3 មរមន ក ៏បាន បដនថែម នូវ ការអធិបបាយ និង ទពីបនាទាល ់របស់ ទោក 

ផងដដរ ទៅក្នុង គម្ពីរ ទនះ ( សូមទមើល នពីថេ្ទពី3 5:8–26; 26:6–12; 29–30 ) ។

ហតើហៅហពលណាហេើយហៅក្នេលែងណានែលគម្ីរហេះតតរូវបាេ

សរហសរហ�ើង?
បញ្ពី ទដើម ដដល ពតូវបាន ទពបើពបាស ់ជា ពបភ្ សពមប់ គម្ពីរ នពីថេ្ទពី3 ទំនង ជា ពតវូបាន 

សរទសរ រវាង ឆ្នា ំ1 ម.គ.ស. និង 34 ម.គ.ស. ។ មរមន បាន សទង្ខប បញ្ពី ទាំងទនាះ ទៅ រវាង 

ឆ្នាំ 345 គ.ស. និង 385 គ.ស. ។ មរមន ្ ុំបាន កត់ពតា ថា ទោក ទៅ កដនលង ណា ទទ ទ្ល 

ទោក ចងពកង គម្ពីរ ទនះ ។
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 1. សូម ្ យាោម ពសថម ថា វា ោ៉ាងណា សពមប់ នពីថេ្ បនាទាប់្ពី ទពីសមរល ្់ ពី 

ការពបសូពត របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ពតូវបាន ពបទាន មក ទនាះ ។ សូម សរទសរ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ថាទតើ អ្ក គិត ថា អ្ក នឹង 

ទ្លើយតប ោ៉ាងណា ពបសិនទបើ អ្ក បាន ទៅ ទពីទនាះ ទៅទ្ល ទនាះ ។ ទតើ អ្ក គិត ថា អ្ក 

នឹង មន អារម្មណ៍ ោ៉ាងណា ពបសិនទបើ អ្ក ជា នពីថេ្ ទេើយ ទពីសមរល់ ទទើបដត បាន 

ទកើតទ�ើង ?

សូមអាននជីនេ្ទជី31:4,14–15,19–21

នេើយរកនមើលោលាបដន្ថមនទៀតដដល

សងកត់្ ងៃន់នលើភាពខាជាប់ខ្លួនរបស់

ត្ពះអមាចាស់ក្នុងការបំនពញោក្យសម្ដជី

ទាំងឡាយរបស់ពួកពយោការីរបស់

ត្ទង់។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំ

ោលាទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់

អ្ក។នពលអ្កអាននជីនេ្ទជី31:14

វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថា

តួអង្គដដលបានមានបន្ទូលបំនពញ

តួអង្គពជីរនេើយកំពរុងមានបន្ទូល

នចញពជីទសសេនវិស័យទាំងពជីរ៖ជា

ត្ពះនយេូវា៉(ដដលជាត្ពះវរបិរា

នោយសារការត្បគល់សិទ្ិអំណាច

ដ៏នទវភាព)និងជាត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្

ជាត្ពះរាជបរុត្រាននត្ពះដដលត្ទង់នលឹង

យងមកក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់ន្នពល

ខាងមរុខមិនយូរប៉រុន្មាននទៀតនន្ះ។

មន ម្ង ទនាះ ព្ិកហា ំយ៉ង់ បាន សួរ 

ថា ៖ « ទតើ អ្ក អាន ព្ះគម្ពីរ . . . 

ដូចជា អ្ក បាន ឈរ ទៅក្នុង ទពីតាំង របស់ 

្ួក បុរស ដដល បាន សរទសរ ព្ះគម្ពីរ 

ទាំងទនាះ ទទ ? . . .  វា ជា ឯកសិទ្ិ របស ់

អ្ក ទដើម ព្ី ទធ្ើ ដទូ្នាះ ថា អ្ក អាច បាន 

ស្រល់ ព្ះវិញ្ញាណ ចបាស់ និង យល ់

ចបាស់ ្ ពី អតថែន័យ ថន ព្ះបន្លូល របស ់

ព្ះ ដដល បាន សរទសរ ទនាះ ដូចជា អ្ក 

ស្រល់ និង យល ់ចបាស់ ្ ពី ដទំណើរ និង 

ការសន្នា ពប្ំ ថ្ងៃ របស់ អ្ក ដដរ » 

( Teachings of Presidents of 
the Church: Brigham Young 
[1997] ទំ្័រ 119 ) ។

ដាក់្ខលែលួេអ្នក្ហៅក្្ននុងទីតាំងរបស់

ពកួ្អ្នក្ទាំងឡាយនែលបាេ

សរហសរតពះគម្ីរទាំងឡាយ

នដើម្ជីន�ើញថានតើការពយោករណ៍ទាំងឡាយអំពជីការត្បសូត្តរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ

ត្តវូបានបំនពញនោយរនបៀបណានន្ះសូមសរនសរការពយោករណ៍ដដលបានផ្ដល់

នោយសាំយូដអលជាសាសន៍នលមិននៅគូនឡានខាងន្្ងននរារាងខាងនត្កាម

ននះ។បន្ទាប់មកសរនសរខនចញពជីនជីនេទ្ជី31និងការពិពណន៌្សនង្ខបមួយពជី

ការបំនពញននការពយោករណ៍នន្ះនៅគនូឡានខាងសាដាំ។

កា�ពយាក�េ៍ �បេ់ ស្ំយណូអល ជា ស្េន៍ មលេិន កា�បមំពញ

ការ្យាករណ៍ ទពី 1 ( ទេទលមិន 14:3–4 ) ៖ នពីថេទ្ពី3 1 ៖

ការ្យាករណ៍ ទពី 2 ( ទេទលមិន 14:5 ) ៖ នពីថេទ្ពី3 1 ៖

ការ្យាករណ៍ ទពី 3 ( ទេទលមិន 14:6 ) ៖ នពីថេទ្ពី3 1 ៖

ការ្យាករណ៍ ទពី 4 ( ទេទលមិន 14:7 ) ៖ នពីថេទ្ពី3 1 ៖
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នពលអ្កអាននជីនេ្ទជី31:16–18សូមកត់ចំណាំថានតើពួកទរុច្ចរិតបានន្្ើយតប

យ៉ាងណានពលដដលទជីសមារល់បាននកើតន�ើងនន្ះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំ

ត្បតិកម្មមួយចំនួនរបស់ពួកនគ។នយើងនរៀននៅក្នុងនជីនេ្ទជី31:18ថាត្បជាជនខ្ះ

«បានចាបន់ផ្ដើមភិតភ័យពជីនត្ោះមកពជីអំពជីទរុច្ចរិតរបស់នគនិងការឥតជំននឿរបស់

នគ»។សូមសញ្លឹងគិតពជីសំណួរតនៅននះ៖នតើអំនពើបាបនិងការឥតជំននឿន្ំនៅ

កាន់ការភិតភ័យដូចនម្ដចដដរ?

សូមអាននជីនេ្ទជី31:22–23នេើយរកនមើលអ្ជីដដលអារកសេពយោយមន្្ើបន្ទាប់ពជី

ទជីសមារល់ពជីការត្បសូត្តរបស់ត្ពះអមាចាស់បាននកើតន�ើងរួចមក។សូមបំនពញ

នសចក្ដជីដ្្ងតនៅននះនដើម្ជីបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ដដលអ្ករកន�ើញនៅក្នុង

ខ22៖ដ្លដយើងទបឈមនឹងការកុ�ករបស់ស្តាំងដយើងអាចដទជើសដរើសដ�ើម្បី





។

ប៊ីសសេពរីឆ្ឌសី៊.ដអជ្លជីដដលបានបនត្មើនៅក្នុងគណៈប៊ីសសេពជាអ្ិបតជីបាន

ផ្ដល់នូវដំបូន្មានទាក់ទងនលឹងរនបៀបដដលនយើងអាចន្្ើយតបអំ�នុងនពលនន

ការសាកល្ងនសចក្ដជីជំននឿរបស់នយើងផ្ទាល់។សូមគូសចំណាំោក្យសម្ដជីឬ

ោលាទាំងឡាយរបស់នោកដដលនលើកទលឹកចិត្តអ្កឲ្យនត្ជើសនរើសនដើម ជ្ីនជឿ្្ជីនបើ

សារាំងពយោយមន្្ើឲ្យអ្កមានការសងសេ័យក៏នោយនន្ះ៖

«នោយសារដតការទាស់ដទងនិងការលំបាកទាំងឡាយដដល

នយើងត្បឈមនៅក្នុងពិភពនោកសព្ន្ងៃននះនន្ះខ្នុំចង់ផ្ដល់

នយបល់ពជីជនត្មើសមួយ—ជាជនត្មើសមួយនននសចក្ដជីសរុខសាន្ត

និងការការោរនិងជាជនត្មើសមួយដដលត្តលឹមត្តូវសត្មាប់

មនរុសសេទាំងអស់គានា។ជនត្មើសនន្ះគឺនសចក្ដជីជំននឿ។សូមដលឹង

ថានសចក្ដជីជំននឿពរុំដមនជាអំនណាយទាននោយនសរីដដល

បានមកនោយគាមានការគិតបំណងត្បាថានាឬការត្បលឹងដត្បងនន្ះនទ។...ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះបានមានបន្ទូលថា‹ចូរមកឯខ្នុំ›(មា៉ាថាយ11:28)និង‹ចូរនគាះនន្ះ

ដតងនលឹង[ត្បទាន]ឲ្យអ្ក›(មា៉ាថាយ7:7)។ទាំងននះគឺជាកិរយិសព្ដដលន្្ើ

សកម្មភាព—មកមោរះ។វាជាជនត្មើសទាំងឡាយ។ដូនច្ះខ្នុំនិយយថាចូរ

នត្ជើសនរើសនសចក្ដជីជំននឿ។សូមនត្ជើសនរើសនសចក្ដជីជំននឿជាជាងការសងសេ័យ

នត្ជើសនរើសនសចក្ដជីជំននឿជាជាងការភ័យខាលាចនត្ជើសនរើសនសចក្ដជីជំននឿជាជាង

ការមិនដលឹងនិងមិនន�ើញនេើយនត្ជើសនរើសនសចក្ដជីជំននឿជាជាងទរុទិដ្ឋិនយម។...

«...នពលដដលតកកវិជាជានេតរុផលឬត្បាជាញាផ្ទាល់ខ្លួនចូលនៅក្នុងការទាស់ដទង

ជាមួយនលឹងការបនត្ងៀននិងនគាលលទ្ិដ៏ពិសិដ្ឋឬសារដំណលឹងដដលទាស់ដទង

ទាំងនន្ះវាយត្បហារដល់ការនជឿរបស់អ្ក...�ូរកុំមសជើ្រមរើ្រនបាះត្គាប់ពូជ[នន

នសចក្ដជីជំននឿ]នចញពជីដួងចិត្តរបស់អ្កនោយការឥតជំននឿន�ើយ។សូមចងចាំថា

នយើងមិនបានទទួលសាកសេជីន�ើយលរុះដល់នពលនត្កាយពជីការសាកល្ងនននសចក្ដជី

ជំននឿរបស់នយើងសិន(សូមនមើលនអន ើ្រ12:6)»(“Faith—the Choice Is 
Yours”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័រ31–33)។

 2. ទតើ ការកុេក និង ការទបាក បំភាន់ អ្ពី ខលះ ដដល អារក្ស ខំ ទលើក តទមកើង ទៅ 

ស្្ថ្ងៃ ទនះ ទដើម្ពី ្ ពងងឹ ចិត្ត មនុស្ស ឲ្យ ទាស ់នឹង ទសចក្ពី ្ ិត ? សូម សរទសរ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម្ពី 

រកសា ទសចក្ពី ជំទនឿ របស ់អ្ក ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ និង ដំណឹងល្អ ដដល បាន ស្ដារ ទ�ើងវិញ 

របស់ ពទង់ សូម្ពី ដត ទៅទ្ល ដដល អារក្ស ្ យាោម ទធ្ើ ឲ្យ អ្ក សង្សយ័ ចំទោះ ទសចក្ពី ជទំនឿ 

របស់ អ្ក ក៏ ទោយ ទនាះ ។

សូមអាននជីនេ្ទជី31:24–25នេើយរកនមើលឧបសគ្គបដន្ថមមួយនទៀតដដល

ពួកអ្កនជឿមួយចំនួនបានត្បឈម។សញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលអ្កអាចនរៀននចញពជី

ការន្្ើយតបរបស់ត្បជាជនទាំងននះនពលដដលពួកនគបានដលឹងថាពួកនគខរុស។

នថីេវៃទី3 1:27–30

ពួក្ េន៍នជីឆេវដែលដបកហចញនិងពួកយុវវ័យ្ េន៍ហលមិនមួយចំនួន

ចូលរួមនឹង្កមុហចារកាឌជីអានតុន

ពជីរបជីឆ្នាំនត្កាយពជីទជីសមារល់ពជីការត្បសូតរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាននកើតន�ើងមាន

ពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលដបកនចញបានចាប់នផ្ដើមមានឥទ្ិពលនៅនលើសមត្ថភាព

របស់ពួកអ្កនសាមាះត្តង់ក្នុងការឈររឹងបរុលឹងនៅក្នុងដំណលឹងល្អ។នតើអ្កអាចឈរ

រឹងបរុលឹងនៅក្នុងដំណលឹងល្អយ៉ាងដូចនម្ដចសូម្ជីដតស្ថិតនៅកណាដោលការវាយត្បហារ

ទាស់នលឹងសាសន្ចត្កនៅក្នុងជំន្ន់របស់នយើងក្ដជី?សូមអាននជីនេទ្ជី31:27–30

នេើយរកនមើលថានតើ«ជំន្ន់ដដលកំពរុង្ ំន�ើង»របស់ពួកសាសន៍នលមិនមាន

ឥទ្ិពលវិជ្មានឬអវិជ្មាននៅនលើនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កនផសេងនទៀត។

សូមកត់ចំណាំថាពួកយរុវវ័យសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើន«បានកាលាយនៅជាមាន

គំនិតផ្ទាល់ខ្លួន»(នជីនេ្ទជី31:29)នេើយបានដបរនចញពជីដំណលឹងល្អ។បងត្សជី

នខតលជីននអច.េ៊ូចស៍ដដលបានបនត្មើនៅក្នុងគណៈត្បធានសមាគមសន្គ្រះ

ទូនៅបានផ្ដល់នយបល់ពជីអត្ថន័យននោលា«បានកាលាយនៅជាមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន»

ថា៖«[ការណ៍ននះ]ត្បាប់ខ្នុំថាពួកនគបាននមើលនៅខ្លួននគមរុននេើយបដណដាត

បនណាដោយនៅរាមបំណងត្បាថានាទាំងឡាយដដលពួកពយោការីបានត្ពមាន

ពួកនគថាឲ្យនចៀសវាងនន្ះ។ពួកនគនទារទន់នៅរាមការទាក់ទាញចិត្តនិង

ការនត្សើបត្សាលរបស់សារំាង»(“Grow Up unto the Lord”Ensignដខ

ករុម្ៈឆ្នាំ2010ទំព័រ18)។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រ

នជីនេ្ទជី31:29–30ឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖

ដបើដយើងទបគល់ខ្ជួនឲ្យចូលដៅក្នុងការល ជ្ួងដោរះគំរូរបស់ដយើងអាចម្នឥ្រ្ិ្ល

អវិជ្ម្នដៅដលើដសចកដបីជំដនឿនិងភា្សុចរិតរបស់អ្កដ្្ងដ្រៀត។

 3. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក យល ់ថាទតើ ទគាលការណ៍ ទនះ ទាក់ទង នឹង អ្ក ទោយ រទបៀប 

ណា សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ គំរូ មួយ ្ ពី ទគាលការណ ៍ខាងទលើ ទនះ ? ទតើ អ្ក អាច 

រកសា ភា្ទស្មាះពតង់ បាន ទោយ រទបៀបណា ដដរ ទបើ សូម ព្ី ដត ្ ួក អ្ក ទាំងឡាយ ដដល ទៅ 

ជុំវិញ អ្ក ទពជើសទរើស មិន ទស្មាះពតង់ ទនាះ ?

 ខ.  ខណៈដដល វា សំខាន់ ក្នុង ការដឹង ថា គំរូ របស់ ទយើង អាច មន ឥទ្ិ្ល អវិជ្មន ចំទោះ 

អ្ក ទផ្សងទទៀត ទនាះ វា ក៏ សំខាន ់ផងដដរ ក្នុង ការចង្ំ ថា គំរូ របស ់ទយើង អាច ជួយ ្ ពងងឹ 

ដល ់មនុស្ស មនាក់ ទផ្សងទទៀត ផងដដរ ។ ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ « ជំនាន់ ដដល 

កំ្ុង ធំ ទ�ើង » ឬ យុវវ័យ ក្នុង ស្សនាចពក ស្្ថ្ងៃ ទនះ មន ឥទ្ិ្ល វិជ្មន ទៅទលើ 

ទសចក្ពី ជំទនឿ របស ់អ្ក ទផ្សង ទទៀត ?

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទធ្ើ បញ្ពី 

មួយ ្ ពី រទបៀប ទាំងឡាយ ដដល អ្ក អាច មន ឥទ្ិ្ល វិជ្មន មួយ ទៅទលើ 

ទសចក្ពី ជំទនឿ របស ់មនុស្ស ទៅក្នុង ពកុម ពគួស្រ របស់ អ្ក ផ្ទាល់ ក្នុង វួដ ឬ ស្ខា ឬ មិត្តភក្ិ 

របស់ អ្ក ។ សូម ទពជើសទរើស គំនិត ្ ពីរ ទចញ្ពី បញ្ពី របស់ អ្ក ទេើយ សរទសរ ទោយ 

ចបាសោ់ស ្់ ពី អ្ពី ដដល អ្ក នឹង ទធ្ើ ទដើម្ពី សទពមចបាន នូវ ការណ ៍ទនះ ។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី31ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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នពីថេ្ទពី3 2–5
មេចក្ីម្ដើេ

ភាលាមៗបន្ទាប់ពជីត្បជាជនបានន�ើញទជីសមារល់ទាំងឡាយពជីការត្បសូតរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ពួកនគបានចាប់នផ្ដើមនភ្ចពជីសាកសេជីទាំងឡាយដដលពួកនគបាន

ទទួលនេើយពួកនគបានពត្ងលឹងចិត្តរបស់នគ។ពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួកសាសន៍

នលមិនជានត្ចើនបានបដិនស្ទជីសមារល់និងការអសាចារ្យបដន្ថមនទៀតនេើយបាន

រីកន�ើងក្នុងនសចក្ដជីទរុច្ចរិត។ជាលទ្ផលពួកនចារកាឌជីអានតរុនបាននកើនកមាលាំង

ន�ើងនេើយបានគំរាមកំដេងថានលឹងបំផ្លាញពួកសាសន៍នជីនេ្។ឡាកូនជីអូស

ជានមនៅត្កមសាសន៍នជីនេ្បានត្បមូលផ្តនុំអស់ទាំងពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួក

សាសន៍នលមិនដដលសរុចរិតនេើយបាននៅដល់ត្បជាជនឲ្យដត្បចិត្តនិងនរៀបចំ

សត្មាប់ការន្្ើចមបាំង។នោយសារដតសាមគ្គជីភាពនិងនសចក្ដជីជំននឿរបស់ពួកនគ

នៅនលើត្ពះនន្ះពួកនគបានទទួលនជាគជ័យនលើពួកមារសត្តូវរបស់នគ។នត្កាយពជី

ការរំនោះរបស់ពួកនគពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួកសាសន៍នលមិនដដលសរុចរិតបាន

ទទួលសារល់ត្ពះនចសាតារបស់ត្ពះនៅក្នុងការការោរពួកនគ។

នថីេវៃទី3 2

ពួក្ េន៍នជីឆេវនិងពួក្ េន៍ហលមិនដែលេុចរិតរួបរួមគានាហែើម្ជីការោរ

ខលែលួនហគទាេ់នឹងពួកហចារកាឌជីអានតុន

សូមគិតពជីបទពនិសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណដ៏មានអត្ថន័យពជីរបជីដដលអ្កបានមានក្នុង

ជជីវិតអ្ក។(សូមចងចាំថាបទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណនន្ះមិនចាំបាច់ដតជាអ្ជី

ដដលអសាចារ្យឬមិន្ ម្មរានដើម្ជីកាលាយជាបទពនិសា្ន៍ដដលត្បកបនោយអត្ថន័យ

នន្ះនទ)។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីវាអាចជាការសំខាន់នដើម្ជីចងចាំបទពិនសា្ន៍

ខាងវិញ្ញាណទាំងននះ?

សូមអាននជីនេ្ទជី32:1–3រកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងក្នុងចំនណាមត្បជាជន

នពលដដលពួកនគបានចាប់នផ្ដើមនភ្ចទជីសមារល់ទាំងឡាយដដលទាក់ទងនលឹង

ការត្បសូត្តរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។នតើអ្កអាចនរៀនអ្ជីនចញពជីដំនណើរនរឿងននះ

ដដលស្ដជីអំពជីនត្គាះថានាក់ននការនភ្ចបទពនិសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណ?

នគាលការណ៍មួយក្នុងចនំណាមនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលនយើងអាច

នរៀននចញពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងចនំោះពួកសាសន៍នជីនេ្គឺថាដបើដយើងដភច្

ប្រ្ិដស្្ន៍�៏ម្នតនម្ទាំងឡាយខ្ងវិញ្ញាណដោរះដយើងកាន់ដតរងដទោរះ្ បី

ការល្ជួងនិងការដបាកបដញ្ឆោតរបស់ស្តាំងដ�ើយ។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

នគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនជីនេ្ទជី32:1–3។នពលអ្ក

ន្្ើដនូចានាះសូមគិតអំពជីមូលនេតរុដដលការនភ្ចបទពនិសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណអាចន្្ើ

ឲ្យនយើងកានដ់តទទួលការរងនត្គាះពជីសារាំង។

សូមសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលអ្កអាចន្្ើនដើម្ជីជួយអ្កសារល់និងចងចាំពជី

បទពនិសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណ។សូមរាយគំនិតពជីរបជីដដលអ្កគិតថានលឹងជួយបាន

នត្ចើនបំផរុត៖ 



ត្បធានេិនរីប៊ី.អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយបាននរៀបរាប់ពជីរនបៀបដដល

ការកត់ត្រាទរុកនូវបទពនិសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុបាន

ជួយនោក។នពលអ្កអានអំពជីបទពិនសា្ន៍របស់នោកសូមគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាម

ពរជ័យទាំងឡាយដដលអាចបានមកពជីការកត់ត្រាទរុកនូវបទពនិសា្ន៍ខាង

វិញ្ញាណ។

«ខ្នុំបានសរនសរពជីរបជីបន្ទាត់រាល់ន្ងៃអស់រាប់ឆ្នាំ។ខ្នុំមិនដដល

រំលងមួយន្ងៃណាន�ើយមិនថាខ្នុំននឿយេត់ប៉រុណាណឬថាខ្នុំត្តូវ

ចាប់នផ្ដើមន្ងៃបន្ទាប់ពជីត្ពលលឹមខាលាំងយ៉ាងណាក៏នោយ។ពជីមរុនខ្នុំ

សរនសរខ្នុំសញ្លឹងគិតពជីសំណួរននះសិន៖‹នតើខ្នុំបានន�ើញ

ត្ពះេស្ដរបស់ត្ពះន្ងមកជួយនយើងឬកូនៗនយើងឬ

ត្គសួារនយើងនៅន្ងៃននះនទ?›នៅនពលដដលខ្នុំខំពយោយមន្្ើ

ដូនច្ះអ្ជីមួយបានចាប់នផ្ដើមនកើតន�ើង។កាលដដលខ្នុំគិតពជីន្ងៃនន្ះខ្នុំនលឹងន�ើញនូវ

ភស្ដនុរាងពជីអ្ជីដដលត្ពះបានន្្ើសត្មាប់មនរុសសេមានាក់ក្នុងចនំណាមពួកនយើងដដលខ្នុំពរុំ

បានដលឹងនៅក្នុងនពលដ៏រវល់នៅន្ងៃនន្ះ។កាលដដលវាបាននកើតន�ើងនេើយវា

នកើតន�ើងញលឹកញាប់ខ្នុំបានដលឹងថាការពយោយមនដើម្ជីចងចាំបានអនរុញ្ញាតឲ្យត្ពះ

បគ្ហាញខ្នុំពជីអ្ជីដដលត្ទង់បានន្្ើ។

«នលើសពជីការដលឹងគរុណនៅនទៀតបានចាប់នផ្ដើមលូតោស់ន�ើងនៅក្នុងដួងចិត្ត

ខ្នុំ។ទជីបន្ទាល់លូតោស់ន�ើង។ខ្នុំកានដ់តត្បាកដថាត្ពះវរបិរាសួគ៌របស់នយើង

ត្ទង់ឮនិងន្្ើយតបការអ្ិសាឋានទាំងឡាយ។ខ្នុំមានអារម្មណ៍ដលឹងគរុណកានដ់ត

ខាលាំងចំនោះការបន្ន់និងការសត្មំាងដរុសខាត់ដដលបានមកពជីដគ្វាយ្ួនរបស់

ត្ពះអង្គសន្គ្រះត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។នេើយខ្នុំកានដ់តមានទំនរុកចិត្តថាត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្អាចន្ំត្គប់អ្ជីទាំងអស់មកកាន់ការចងចាំរបស់នយើង—សូម្ជីដតអ្ជីៗដដល

នយើងមិនបានកត់សមារល់ឬយកចិត្តទរុកោក់ថាវានកើតន�ើងនពលណាក៏នោយ»

(“O Remember, Remember”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2007

ទំព័រ67)។

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ្ ិ្ណ៌នា 

ថាទតើ ការចង្ំ បទ្ិទស្ធន៍ ខាង វិញ្ញាណ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ ទៅ ទស្មាះពតង់ 

ទទាះជា ស្តាំង ្ យាោម ល្ជួង ឬ ទបាកបទញ្ឆោត អ្ក ក៏ ទោយ ទនាះ ។ ( វា អាច រួមមន 

ចង្ំ បទ្ិទស្ធន៍ ខាង វិញ្ញាណ ទោយ ការកតព់តា វា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ) ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី32:4–19ពួកសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើនបន្តនៅក្នុង

ភាពទរុច្ចរិតនិងត្ករុមនចារកាឌជីអានតរុនមានចំនួននិងមានកមាលាំងនកើនន�ើង។

ពួកនគកានដ់តនោរនៅដដលន្ំឲ្យពួកសាសន៍នលមិនដដលបានដត្បចិត្តនជឿ

ចូលរួមកមាលាំងជាមួយនលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្នដើម្ជីត្បយរុទ្តទល់នលឹងពួកនគវិញ។

្្ជីនបើពួកនគបានទទួលនជាគជ័យខ្ះៗក្នុងការបនណដាញពួកនចារកាឌជីរានតរុននចញពជី

ដដនដជីរបស់នគក៏ពិតដមនក៏ពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួកសាសន៍នលមិននៅដតស្ថិត

នៅក្នុងសាថានភាពនត្គាះថានាក់អស់រយៈនពល15ឆ្នាំបន្ទាប់ពជីទជីសមារល់ពជីការត្បសូត្ត

របស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាននកើតន�ើង។

នថីេវៃទី3 3:1–10

អ្កែឹកនំ្ឆនពួកហចារកាឌជីអានតុនទាមទារឲ្យពួក្ េន៍នជីឆេវនិងពួក

្េន៍ហលមិនចុះចាញ់

នៅក្នុងនជីនេ្ទជី33:1–10នយើងន�ើញពជីគំរូមួយអំពជីរនបៀបដដលនពលខ្ះអារកសេន្្ើ

កិច្ចការវារាមរយៈអ្កនផសេងនទៀតនដើម្ជីពយោយមន្្ើឲ្យនសចក្ដជីជំននឿរបស់នយើង

ទន់នខសាយនិងដលឹកន្ំនយើងឲ្យវនង្ង។គជីឌឌជីអាននេជាអ្កដលឹកនំ្របស់ពួកនចារ

កាឌជីអានតរុនបានសរនសរសំបរុត្តមួយនៅឡាកូនជីអូសជានមនៅត្កមនិងជា

អភិបាលននត្បជាជននជីនេ្និងនលមិនរួមគានានដើម្ជីបញ្ចនុះបញ្ចទូលនោកឲ្យត្ពម

ចរុះចាញ់ដល់ពួកនចារកាឌជីអានតរុន។សូមអាននជីនេទ្ជី33:2–10រកនមើលោក្យ

ឬោលាទាំងឡាយដដលបគ្ហាញពជីកលល្ិចទាំងឡាយដដលគជីឌឌជីអាននេបាន

នត្បើត្បាស់នដើម្ជីពយោយមន្្ើឲ្យនសចក្ដជីជំននឿរបស់ឡាកូនជីអូសចរុះទន់នខសាយនិង

ដលឹកនំ្នោកឲ្យវនង្ង។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងននះនពលអ្ក

រកវាន�ើញ។

ខទាំងននះបនត្ងៀនថាជាញឹកញាប់ស្តាំងនិងអ្កដ�ើរតាមវាដទបើទបាស់

ការបដញ្ជារការសនយាដក្ងកាលាយនិងការគំរាមកំដ�ងដ�ើម្បី�ឹកោំមនុស្ឲ្យ
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វដងវង។វាសំខាន់ក្នុងការដលឹងថាកលល្ិចរបស់សារាំងជាញលឹកញាប់គឺជា

កលល្ិចដ៏បរុិនត្បសប់នេើយវាអាចនត្បើត្បាស់មិត្តភក្ដិរបស់នយើងនិងមនរុសសេ

ដដលនយើងចូលចិត្តជាជាងនត្បើត្បាស់មារសត្តូវដ៏ជាក់ដស្ដងឲ្យមកល្លួងនយើង។

ដតយ៉ាងណាក៏នោយមាននូវភាពត្សនដៀងគានារវាងការជំររុញរបស់គជីឌឌជីអាននេ

និងកលយរុទ្និងរនបៀបដដលសារាំងនត្បើត្បាស់នៅសព្ន្ងៃននះនដើម្ជីដលឹកន្ំ

មនរុសសេឲ្យវនង្ង។

 2. សូម ទរើស កលល្ិច មួយ ទចញ្ពី កលល្ិច ទាំងឡាយ របស់ គពីឌឌពីអានថេ 

ទេើយ ្ ន្យល់ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី 

រទបៀប ដដល អារក្ស អាច នឹង ទពបើពបាស ់កលយុទ្ ពសទដៀង គានា ទនះ ទៅទលើ ្ ួក យុវវ័យ ស្្ថ ង្ៃ 

ទនះ ។ សូម សរទសរ ផងដដរ ្ពី រទបៀប ដដល អ្ក អាច ទប់ទល់ នឹង កលយុទ្ ទនះ ។

នថីេវៃទី3 3:11–4:33

្បជាជនរបេ់ឡាកូនជីអេូហរៀបចំហែើម ជ្ីការោរខលែលួនហគហេើយពួកហគយកឈ្ះ

ហលើពួកហចារកាឌជីអានតុន

ឡាកូនជីអូសបានមាននសចក្ដជីអសាចារ្យនោយសារសំបរុត្តរបស់គជីឌឌជីអាននេនេើយ

បាននប្ដជាញាចិត្តនរៀបចំត្បជាជនរបស់នោកសត្មាប់ការវាយត្បហារដដលនលឹង

នកើតន�ើង។សូមអានវគ្គបទគម្ជីរទាំងឡាយខាងនត្កាមននះនេើយរកនមើល

យ៉ាងនហាចណាស់បួនវិ្ជីដដលឡាកូនជីអូសបាននរៀបចំត្បជាជនរបស់នោកខាង

វិញ្ញាណនិងខាងសាច់្ ម(ខាងរូបកាយ)នដើម ជ្ីទប់ទល់នលឹងការវាយត្បហារពជី

ពួកនចារកាឌជីអានតរុន។(តត្មរុយ៖នពលដដលអ្កសិកសាខទាំងននះសូមត្បាកដ

ថាដញកឲ្យន�ើញពជីភាពខរុសគានារវាងគជីឌឌជីអាននេជាអ្កដលឹកនំ្ពួកនចារ

កាឌជីអានតរុននិងគជីឌគជីឌដនូណជាពយោការីដ៏អសាចារ្យនិងជានមទ័ពឯកក្នុងចំនណាម

ពួកសាសន៍នជីនេ្)។

• នជីនេ្ទជី33:12

• នជីនេ្ទជី33:13–14

• នជីនេ្ទជី33:15

• នជីនេ្ទជី33:17–19

 3. ទៅទលើ ទំ្័រ ទទទ មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក សូម គូរ បនាទាត់ មួយ ចំ កណាដាល ទំ្័រ ។ សូម សរទសរ ឃាលា ថា ការហរៀបចំ

របេ់ឡាកូនជីអូេ ទៅ ខាងទលើ មខាង និង ឃាលា ថា ភាព្េហែៀងគានាហៅេម័យទំហនើប ទៅ 

ខាងទលើ មខាង ទទៀត ។ ទៅ ខាងទពកាម ចំណងទជើង « ការទរៀបចំ របស ់ឡាកូនពីអូស » សូម 

សរទសរ ឬ គូរ វិធពី បួន ោ៉ាង ដដល អ្ក បាន រកទ�ើញ ថា ឡាកូនពីអូស និង ្ួក ស្សន ៍នពីថេ្ 

បាន ទរៀបចំ ទដើម្ពី ទប់ទល់ នឹង ការវាយ ពបហារ ។ ទៅ ខាងទពកាម ចំណងទជើង 

« ភា្ពសទដៀង គានា ទៅ សម័យ ទទំនើប » សូម សរទសរ ឬ គូរ នូវ ឧទាេរណ៍ មួយ ចំនួន ថន 

ភា្ពសទដៀង គានា ទៅ សម័យ ទំទនើប ដដល ពសទដៀង គានា ទៅនឹង អ្ពី ដដល ឡាកូនពីអូស បាន ទធ្ើ 

ទដើម្ពី ទរៀបចំ ពបជាជន ។ ភា្ពសទដៀង គានា ទាំងទនះ គប្ពី ្ ណ៌នា ្ ពី ការទរៀបចំ ខាង វិញ្ញាណ 

និង ខាង ស្ច់ឈាម ដដល ទយើង ពតូវបាន ទូនាមាន ឲ្យ ទធ្ើ ទៅ ថ្ងៃ ចុងទពកាយ ទនះ ។

 4. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក គិត ្ ពី រទបៀប ដដល អ្ក អាច អនុវត្ត នូវ អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន 

សូម ទ្លើយ សំណួរ ្ ពីរ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ ទចញ ្ ពី សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ ឲ្យ ផះ្ របស់ អ្ក បាន រឹងមំ ទដើម្ពី តទល់ នឹង ការវាយ ពបហារ របស់ 

មរសពតូវ បាន ោ៉ាង ដូចទម្ច ?

 ខ.  ទតើ ការពបមូល ផ្នុំ គានា ជា ពកុមពគួស្រ ស្ខា ឬ វួដ ផ្ល ់ការការោរ ដល ់ទយើង 

ោ៉ាងណា ?

 គ.  ទេតុអ្ពី ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ ពប្ំ ថ្ងៃ ជា វិធពី មួយ ដ៏ សំខាន ់មល៉ទះ ទដើម្ពី ្ ពងឹង ខលជួន អ្ក ?

 ឃ. ទតើ ទ្លណា ដដល ការអធិស្ឋាន បាន ជួយ អ្ក ទទួល បាន កមលាំង ខាង វិញ្ញាណ ទដើម ព្ី 

តទល់ នឹង មរសពតូវ ឬ ទពគាះថានាក់ ?

 ង.  ទតើ ការដពបចិត្ត អាច ជា ទពមង់ មួយ ថន ការទរៀបចំ សពមប់ ទ្ល អនាគត ទោយ រទបៀប 

ណា ?

 ច.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ការទពជើសទរើស ទធ្ើតាម អ្ក ទាំងឡាយ ដដល មន វិញ្ញាណ ថន 

ការ្យាករណ៍ និង វិវរណៈ គឺជា ការសំខាន ់ជា្ិទសស ទៅ ស្្ថ្ងៃ ទនះ ?

នដើម្ជីន�ើញពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងនពលដដលពួកនចារកាឌជីអានតរុនបានវាយ

ត្បហារឡាកូនជីអូសនិងត្បជាជនរបស់នោកសូមអាននជីនេ្ទជី34:7–12។

នចញពជីដំនណើរនរឿងននះនយើងនរៀនថាដ្លដយើងដរៀបចំខ្ជួនដយើងខ្ងវិញ្ញាណនិង

ខ្ងស្ច់ឈាមដោរះដយើងអាចយកឈ្រះឧបសគ្ទាំងឡាយតាមរយៈកម្លាំង្ បី

ទ្រះអម្ចាស់។

ឡាកូនជីអូសនិងត្បជាជនរបស់នោកអាចយកឈ្ះនលើពួកនចារកាឌជីអានតរុន

នេើយបំផ្លាញពួកអ្កដលឹកន្ំននត្ករុមនចារ។ពួកនគបាននជាគជ័យនោយសារ

ការនត្ជើសនរើសរបស់ពួកអ្កដលឹកន្ំរបស់នគ(សូមអាននជីនេ្ទជី33:19;4:17)

ការនគារពត្បតិបត្តិរបស់នគ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី33:21;4:18)និងការពលឹងដផ្អកនលើ

ត្ពះរបស់នគ(សូមនមើលនជីនេ្ទជី34:30–31)។សូមអាននជីនេ្ទជី34:30–33នេើយ

រកនមើលពជីរនបៀបដដលត្បជាជនបានន្្ើយតបបន្ទាប់ពជីជ័យជំនះរបស់ពួកនគនៅនលើ

ពួកនចារកាឌជីអានតរុន។នតើត្បជាជនបានដលឹងថាអ្ជីជាបរុព្នេតរុទាំងឡាយសត្មាប់

ការរនំោះរួចរបស់ពួកនគនចញពជីពួកនចារកាឌជីអានតរុន?នគាលការណ៍មួយដដលខ

ទាំងននះបគ្ហាញគឺ៖ការ�ឹង្ បីដសចកដបីលអនិងដសចកដបីដមតាតាករុណារបស់ទ្រះដៅក្នុង

ការរំដោរះដយើងដចញ្បីការលំបាកទាំងឡាយជួយដយើងឲ្យដៅដតបោទាបខ្ជួន។

នថីេវៃទី3 5

ហេចក្ជីេុខ្ន្បានមនហឡើងវិញក្ទុងចំហណាម្បជាជនមរមនពន្យល់ពជី

ការេហង្ខបរបេ់ហោកអំពជីបញ្ជីទាំងឡាយ

សូមគិតថានតើបទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានមានឥទ្ិពលយ៉ាងណា

នៅនលើនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កបំណងត្បាថានារបស់អ្កឬរនបៀបដដលអ្កត្បត្ពលឹត្ត

បន្ទាប់ពជីបទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណនន្ះ។សូមអាននជីនេទ្ជី35:3–4នេើយ

រកនមើលអ្ជីដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើដដលជាលទ្ផលមកពជីជំនួយនិង

ពរជ័យទាំងឡាយដដលពួកនគបានទទួលពជីត្ពះអមាចាស់។សូមកត់ចំណាំថារនបៀប

មួយក្នុងចនំណាមរនបៀបទាំងឡាយដដលត្បជាជនបានន្្ើយតបគឺផសេព្ផសាយ

ដំណលឹងល្អនៅដល់អ្កនផសេងនទៀត។
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នៅក្នុងនជីនេ្ទជី35:14–26មរមនបានពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលនោកបានន្្ើបញ្ជី

សនង្ខបរបស់នោក។សូមអាននជីនេ្ទជី35:12–13នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរមន

បាននយិយអំពជីការទទួលខរុសត្តូវរបស់នោកក្នុងការសរនសរការសនង្ខបននបញ្ជី

នជីនេ្។

នចញពជីខទាំងននះនយើងនរៀនថាក្នុងោមជាសិស្របស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដយើងម្ន

ការ្រ្រួលខុសទតូវមួយក្នុងការបដទងៀន�ល់អ្កដ្្ងដ្រៀត្ បី្ ្ទូវដៅកាន់ជបីវិត�៏ដៅ

អស់កល្ជានិច្ច។រនបៀបដ៏សំខាន់បំផរុតមួយក្នុងចំនណាមរនបៀបដ៏សំខាន់បំផរុត

ទាំងឡាយដដលនយើងអាចបគ្ហាញពជីការដលឹងគរុណរបស់នយើងចំនោះត្ពះអមាចាស់

សត្មាប់អ្ជីដដលត្ទង់ន្្ើសត្មាប់នយើងគឺនោយការជួយអ្កនផសេងនទៀតមកកាន់ត្ទង់

និងទទួលពរជ័យទាំងឡាយដដលត្ទង់មានសត្មាប់ពួកនគ។

 5. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី 

រទបៀប មួយ ចំនួន ដដល អ្ក អាច បទពងៀន ដល ់អ្ក ទផ្សង ទទៀត ្ ពី ផលលូវ ទៅកាន ់ជពីវិត 

អស់កល្ ក្នុង នាម ជា សិស្ស មនាក់ របស ់ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។ សូម គិត ផងដដរ អំ្ ពី ស្ថានភា្ 

មួយ ចំនួន ទ្លដដល អ្ក អាច បទពងៀន ការណ ៍ទនះ ដល ់អ្ក ទផ្សង ទទៀត ។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី32–5ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 24 ៖ ថ្ងៃទី 3

នពីថេទ្ពី3 6–10
មេចក្ីម្ដើេ

នត្កាយពជីការរនំោះដដលត្បកបនោយអព្ទូតនេតរុរបស់ពួកនគនចញពជីពួកនចារ

កាឌជីអានតរុនពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួកសាសន៍នលមិនបានរីករាយនលឹងនសចក្ដជី

សរុខសាន្តអស់រយៈនពលបជីឆ្នាំ។បន្ទាប់មកភាពន្្មើងន្្មការដបងដចកវណ្ៈនិង

ការន្្ើទរុក្ខបរុកនម្ញបាននកើតន�ើងនេើយបានន្ំនៅកាន់ភាពទរុច្ចរិតយ៉ាង្ ំនិង

នៅទជីបំផរុតបានផ្ដលួលរំលំរោឋាភិបាលសាសន៍នជីនេ្។ទជីសមារល់ទាំងឡាយអំពជី

ការសរុគតរបស់ត្ពះនយសូ៊ត្គជីស្នៅនយរ៉ូសា�ិមរួមមានទាំងការបំផ្ិចបំផ្លាញ

ដ៏្ ំដដលបានបំផ្លាញទជីត្ករុងសាសន៍នជីនេ្ជានត្ចើនដដលសមាលាប់ពួកបណាដោជន

ដដលទរុច្ចរិត។ភាពងងលឹតបានត្គបដណដាប់ដដនដជីអស់បជីន្ងៃ។នៅក្នុងភាពងងលឹត

នន្ះសំន�ងននត្ពះអង្គសន្គ្រះបានអនញ្ើញមនរុសសេឲ្យវិលត្ត�ប់មកត្ទង់វិញ។

នៅនពលដដលភាពងងលឹតបានរសាត់នៅនន្ះការទួញនសាករបស់ត្បជាជានបាន

ដត្បនៅជានសចក្ដជីអំណរនិងការសរនសើរតនមកើងដល់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។

នថីេវៃទី3 6–7

ពួក្ េន៍នជីឆេវកាលាយជាមនអំនួត្េន្ច្ក្តវូដបកដខ្កបក្សព័ន្ធ

េមងាត់បំផ្លាញរោឋាភិបាលហេើយ្បជាជនបំដបកហៅជាពូជអំបូរន្ន្

សូមគិតពជីនពលមួយនពលដដលអ្កត្តូវដតន្្ើការសនត្មចចិត្តមួយថានតើអ្កនលឹង

ន្្ើរាមពយោការីឬអត់។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេទ្ជី36–7ពួកសាសន៍នជីនេ្

មួយចំនួនបានជួបនូវលទ្ផលដ៏នខាលាចផសាពជីការបដនិស្ពួកពយោការីខណៈដដល

អ្កនផសេងនទៀតបានទទួលបទពិនសា្ន៍ននពរជ័យទាំងឡាយដដលបានមកពជី

ការដត្បចិត្តនិងសាដាប់ដល់ពួកអ្កបនត្មើដ៏ជនត្មើសរបស់ត្ពះអមាចាស់។

នពលអ្កអាននៅក្នុងនជីនេ្ទជី35ពួកសាសន៍នជីនេ្បានដត្បចិត្តនេើយបាន

បនត្មើត្ពះនោយឧសសាេ៍និងត្តូវបានរនំោះនោយនទវភាពនចញពជីពួកនចារ

កាឌជីអានតរុន។បន្ទាប់មកពួកសាសន៍នជីនេ្បានចត្មរុងចនត្មើនមួយរយៈខ្ជី។

នទាះជាយ៉ាងណាភាពន ្្មើងន្្មបានចូលមកក្នុងចិត្តរបស់មនរុសសេជានត្ចើនយ៉ាងឆ្ប់

រេ័សដដលបណាដោលឲ្យមានការដបកដខ្កនៅក្នុងសាសន្ចត្ក។ពួកពយោការី

ត្តវូបានបញ្ទូននៅត្បកាសទាស់នលឹងភាពទរុច្ចរិតរបស់ត្បជាជនប៉រុដន្តពួកនៅត្កម

បានចាប់ពួកនោកនេើយបានសមាលាប់ពួកនោកនោយសមាងាត់(សូមនមើល

នជីនេ្ទជី36:4–23)។នៅក្នុងត្បដេលជាត្បាំមួយឆ្នាំត្បជាជនបានត្ពមត្បគល់

«ខ្លួននៅនត្កាមអំណាចរបស់អារកសេសារាំង»(នជីនេ្ទជី37:5)នេើយបានកាលាយជា

ទរុច្ចរិតយ៉ាងខាលាំងដដលពួកនគបានទាស់នលឹងនសចក្ដជីសរុចរិតទាំងអស់។ពួកបកសេព័ន្

សមាងាត់បានបំផ្លាញរោឋាភិបាលននដដនដជីនេើយបានន្្ើឲ្យត្បជាជនដបងដចកជា

ពូជអំបូរទាំងឡាយ។

្្ជីនបើត្បជាជនមានភាពទរុច្ចរិតក៏នោយក៏នជីនេ្បានបន្តន្្ើទជីបន្ទាល់ទាស់នលឹងអំពជី

បាបរបស់ពួកនគនេើយនៅពួកនគឲ្យដត្បចិត្ត(សូមនមើលនជីនេ្ទជី37:15–20)។

សូមអាននជីនេ្ទជី37:21–22នេើយគូសចំណាំឧទាេរណ៍មួយចំនួនពជីរនបៀបដដល

ត្បជាជនត្តវូបានត្បទានពរនោយនត្ោះការន្្ើរាមនជីនេ្។នចញពជីខទាំងននះ

នយើងនរៀនថាដបើដយើងនឹងដទបចិត្ដ�ើយដ្វើតាម្ ួកអ្កបដទមើរបស់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះ

ដយើងនឹងរីករាយជាមួយនឹងឥ្រ្ិ្លននទ្រះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ដៅក្នុងជបីវិតដយើង។
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 1. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

អំ្ពី ទ្លមួយ ដដល អ្ក បាន ទពជើសទរើស ទធ្ើ តាម ដំបូនាមាន របស ់្ យាការ ីឬ អ្ក 

ដឹកនាំ ប្្ជិតភា្ ទផ្សងៗ ទទៀត ។ ទតើ អ្ក បាន ទទួល ្ រ ទោយទពោះ ការទធ្ើ ដទូ ន្ាះ ោ៉ាង 

ដូចទមច្ ដដរ ?

នថីេវៃទី3 8:1–18

ការបំផលែិចបំផ្លាញែ៏្ ំបហំពញនូវទជីេមរល់អំពជីការេុគតរបេ់

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្

សូមត្សនមពជីន្ងៃដដលការយងមកជានលើកទជីពជីររបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្

មកដល់។នតើអ្កគិតថាអ្កអាចនលឹងមានអារម្មណ៍ដបបណានៅនពលន្ងៃនន្ះ

មកដល់?នៅក្នុងរនបៀបត្សនដៀងគានាននះពួកសាសន៍នជីនេ្បានរង់ចាំយ៉ាងយូរ

ដល់ការយងមករបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។សាំយូដអលជាសាសន៍នលមិនបាន

ពយោករពជីទជីសមារល់ទាំងឡាយដដលនលឹងនកើតន�ើងនៅនពលននការសរុគតរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្(សូមនមើលនេនលមិន14:20–27)។សូមអាននជីនេ្ទជី38:3–4

នេើយកត់ចំណាំពជីភាពខរុសគានាទាំងឡាយនៅក្នុងរនបៀបដដលពួកសាសន៍នជីនេ្

បានមានអារម្មណ៍ពជីទជីសមារល់ទាំងឡាយ។

សូមអាននជីនេ្ទជី38:5–7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងនៅក្នុងឆ្នាំទជី34

ចាប់រាំងពជីន្ងៃននទជីសមារល់ពជីការត្បសតូ្តរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។សូមនមើល

នជីនេ្ទជី38:8–18ត្តួសៗរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងចំនោះបណាដោជនននទជីត្ករុង

ទាំងឡាយដដលត្តូវបានរងនត្គាះនោយព្យនុះរួមទាំងការរញ្លួយដជី។សូមអាន

នជីនេ្ទជី310:11–12នេើយគូសចំណាំថានរណាដដលអាចរស់រានមានជជីវិតពជី

ការបំផ្ិចបំផ្លាញននះ។សូម្ជីដតពួកអ្ករស់រានមានជជីវិតគឺជា«ដផ្កមនរុសសេដដល

សរុចរិតនត្ចើន»ននពួកសាសន៍នជីនេ្ក្ដជីក៏ពួកនគនៅដតត្តូវដត្បចិត្តនេើយមករក

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ដដរ។

 2. សូម ទពបើ មួយ ទំ្័រ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ទដើម ព្ី បទងកើត ជា អតថែបទ កាដសត មួយ ដដល រាយការណ ៍្ ពី ព្ឹត្តិការណ ៍

ទាំងឡាយ ទៅក្នុង នពីថេ្ទពី3 8:5–18 ។ សូម បញ្ចលូល នូវ ចំណងទជើង ធំ គូរ វាស រូបភា្ 

មួយ ទេើយ បនាទាប់មក សរទសរ របាយការណ៍ ្ ពី ការបំផលិច បំផ្លាញ ។

នថីេវៃទី3 8:19–25

ភាពងងឹត្គបែណដាប់ដែនែជីអេ់បជីឆ ្្ង

សូមគិតពជីនពលមួយដដលអ្កនៅក្នុងកដនង្មួយដដលងងលឹតទាំងត្សរុងដូចជាក្នុង

រូងមួយឬបន្ប់មួយដដលគាមានបង្អលួចនពលដដលនរណាមានាក់បិទនភ្ើង(ឬសូម

ត្សនមថាវានលឹងនៅជាយ៉ាងណា)។នតើវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដដលនៅក្នុង

ទជីងងលឹតនេើយមិនអាចន�ើញអ្ជីនសាះ?សូមអាននជីនេ្ទជី38:19–23នេើយរកនមើល

អ្ជីបាននកើតន�ើងបន្ទាប់ពជីខ្យល់ព្យនុះនិងការបំផ្ិចបំផ្លាញបានឈប់នៅ។(អ្ក

អាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយណាដដលចង្អនុលបគ្ហាញថានតើ

ភាពងងលឹតនន្ះខាលាំងប៉រុណាណ)។

សូមអាននជីនេ្ទជី38:24–25រកនមើលអ្ជីដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បាននិយយថាបាន

ការោរត្បជាជននគជានត្ចើនពជីនសចក្ដជីសាលាប់និងការបំផ្ិចបំផ្លាញនន្ះ។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ លទ្ផល ថន អំទ ើ្ បាប ដូច គានា ទៅ នឹង ការទៅ ក្នុង ភា្ងងឹត ោ៉ាង ដូច ទមច្ ដដរ ?

 ខ.  ទតើ ការដពបចិត្ត ដូច គានា ទៅ នឹង ការអនុញ្ញាត ឲ្យ ្ នលឺ ចូល ទៅក្នុង បន្ប់ ងងឹត ោ៉ាង ដូច ទម្ច 

ដដរ ?

នថីេវៃទី3 9:1–14

ហៅក្ទុងភាពងងឹតេំហឡងរបេ់្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្អហញ្ើញពួកអ្កទាំងឡាយ

ដែលហៅរេ់រានមនជជីវិតពជីការបំផលែិចបំផ្លាញឲ្យដ្បចិត្ហេើយមករក្ទង់

អំ�នុងនពលបជីន្ងៃននភាពងងលឹតសំន�ងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមានបន្ទូល

នៅកាន់ពួកអ្កនៅរស់។សូមអាននជីនេ្ទជី39:1–2,7នេើយរកនមើលថានតើត្ពះអង្គ

សន្គ្រះបានមានបន្ទូលថាមូលនេតរុអ្ជីដដលការបំផ្ិចបំផ្លាញននះបាននកើតន�ើង

ក្នុងចំនណាមត្បជាជន។បន្ទាប់មកសូមអាននជីនេទ្ជី39:13–14នេើយរកនមើលអ្ជី

ដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមានបន្ទូលនដើម្ជីលួងនោមត្បជាជននៅក្នុងការរងទរុក្ខ

របស់នគ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំដផ្កន្ន្នៅក្នុងខទាំងឡាយននះដដល

មានអត្ថន័យចំនោះអ្ក។

ដអលនឌើរស៊ី.សកត្េ្គទូននពួកចិតសិបន្ក់បានដ្្ងទជីបន្ទាល់ថាត្ពះអង្គសន្គ្រះ

អនញ្ើញនយើងទាំងអស់គានាឲ្យមករកត្ទង់នេើយបាននត្បាសឲ្យជា៖

«ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្គឺជាអង្គពយោបាលដ៏មេិមាននត្ពលលឹង

នយើង។នលើកដលងដតអំនពើបាបទាំងឡាយននការវនិ្ស

េិននហាចនន្ះគាមានអំនពើបាបឬការរំលងណាការឈឺចាប់ឬ

ទរុក្ខត្ពយួណាដដលនៅេួសពជីអំណាចននការនត្បាសឲ្យជា

របស់ដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ទង់នន្ះនទ។

«នពលនយើងន្្ើអំនពើបាបនន្ះសារាំងត្បាប់នយើងថានយើងចាញ់នេើយ។ផ្នុយ

នៅវិញត្ពះអង្គនត្បាសនោះរបស់នយើងត្បទាននូវការនត្បាសនោះដល់មនរុសសេ

ទាំងអស់—មិនថានយើងបានន្្ើកេំរុសអ្ជីនន្ះនទ—សូម្ជីដតដល់អ្កនិងដល់ខ្នុំ»

(“The Miracle of the Atonement”Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ

2011ទំព័រ109)។

ការអនញ្ើញរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនៅក្នុងនជីនេ្ទជី39:13ឲ្យមករកត្ទង់នេើយ

ទទួលនូវអំណាចននការពយោបាលរបស់ត្ទង់គឺអនរុវត្តបានចំនោះនយើងត្គប់គានា។

នដើម្ជីឲ្យត្ពះអង្គសន្គ្រះពយោបាលនយើងនន្ះនយើងត្តវូដតទទួលការអនញ្ើញរបស់

ត្ទង់នេើយមករកត្ទង់ដត្បចិត្តពជីអំនពើបាបរបស់នយើងនិងដត្បចិត្តនជឿ។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

អំ្ពី ចំណុច មួយ ថន ជពីវិត របស ់អ្ក ដដល អាច ទទួល ផល ្ ពី អំណាច ថន ការទពបាស 

ឲ្យ ជា របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ។ ទតើ អ្ក ពតូវ ទធ្ើ អ្ពី ទដើម្ពី អទញ្ើញ ពទង់ ឲ្យ ្ យាបាល ដល់ អ្ក ?

នថីេវៃទី3 9:15–22

េំហឡងឆន្ពះអង្គេហ្ង្រះ្បកាេថាតាមរយៈការបូជារបេ់្ទង់ហន្ះ

្កិត្យវិន័យហោកម៉ូហេ្តវូបានបំហពញ

ជាដផក្ននត្កតិ្យវិន័យនោកម៉ូនសដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានរស់នៅរាមរេូត

ដល់ត្តលឹមននះគឺត្ពះអមាចាស់បានបញ្ជារាត្ស្តរបស់ត្ទង់ឲ្យថាវាយជាដគ្វាយដរុតជា

គំរូនេើយជាត្សនមាលអំពជីការបូជាចរុងនត្កាយបំផរុតដដលត្ទង់នលឹងន្្ើនៅទជីបំផរុត

រាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ទង់។សូមនត្បើត្បាស់បន្ទូលរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ

នៅក្នុងនជីនេ្ទជី39:17នដើម្ជីបំនពញត្បនយគតនៅននះ៖«នោយសារនយើងនទើប

មាននសចក្ដជីនត្បាសនោះនកើតន�ើងនេើយនៅក្នុងនយើង 

 »។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានត្បកាសថាត្គប់ពិ្ជីត្កតិ្យវិន័យពិ្ជីសាសន្និងនិមិត្តរូប

ទាំងអស់ននត្កិត្យវិន័យនោកម៉ូនសដដលត្តូវបានត្បទាននដើម្ជីតត្មង់ត្បជាជនឲ្យ

នៅរកត្ទង់នន្ះត្តវូបានបំនពញនេើយកាលដដលត្ទង់បានបំនពញការបូជាដ៏្ ួន

របស់ត្ទង់។សូមអាននជីនេ្ទជី39:19នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

ត្បកាសថាពួកសាសន៍នជីនេ្មិនបាច់ថាវាយនទៀតនន្ះ។បន្ទាប់មកសូមពិនិត្យ
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នមើលនជីនេ្ទជី39:20នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលពួកនគត្តូវថាវាយទរុកជាការបូជាមួយ

ជំនួសវិញនន្ះ។

នតើអ្កគិតថាថាវាយនូវការបូជាមួយនន«ចិត្តសនត្ងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាប»

មានន័យយ៉ាងណា?វិញ្ញាណទន់ទាបគឺជាវិញ្ញាណដដលរាបទាបគ្យត្បនៅ

និងដត្បចិត្ត។នដើម្ជីឲ្យការយល់ដលឹងរបស់អ្កកាន់ដតត្ជាលនត្រៅអំពជីអត្ថន័យនន

ការមានចិត្តសនត្ងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាបសូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាម

ននះនោយដអលនឌើរឌជី.្តត្គជីស្តទូេឺ្សិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់នេើយ

គូសចំណាំោក្យទាំងឡាយដដលនោកបាននត្បើនដើម្ជីផ្ដល់និយមន័យដល់ោក្យ

«ចិត្តសនត្ងង»និង«វិញ្ញាណទន់ទាប»៖

«នៅក្នុងសម័យបរុរាណនពលដដលត្បជាជនចង់ថាវាយបង្គំ

ត្ពះអមាចាស់និងដស្ងរកពរជ័យរបស់ត្ទង់នន្ះជាញលឹកញាប់

ពួកនគបានន្ំមកនូវអនំណាយមួយ។...កាលដដលអ្ក

ដស្ងរកពរជ័យទាំងឡាយននការដត្បចិត្តនជឿនន្ះអ្កអាច

ថាវាយដល់ត្ពះអមាចាស់នូវអំនណាយននចិត្តសនត្ងងឬដត្បចិត្ត

និងវិញ្ញាណទន់ទាបឬនគារពត្បតិបត្តិរបស់អ្ក។ភាពពិតវា

គឺជាអំនណាយននខ្លួនអ្កផ្ទាល់—អ្ជីអំពជីខ្លួនអ្កនិងអ្ជីដដលអ្កនលឹងដត្បកាលាយ។

«នតើមានអ្ជីមួយនៅក្នុងអ្កឬនៅក្នុងជជីវិតអ្កដដលមិនបរិសរុទ្ឬមិនសក្ដិសម

នទ?នពលអ្កលះបង់វានចាលនន្ះនេើយជាអំនណាយដល់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។

នតើមានទមាលាប់ល្អឬគរុណសម្ត្តិណាមួយដដលអ្កខ្ះខាតនៅក្នុងជជីវិតអ្កនទ?

នពលអ្កទទួលយកវានេើយន្្ើឲ្យវាជាដផក្ននចរិតលក្ខណៈរបស់អ្កនន្ះ

អ្កកំពរុងថាវាយអំនណាយមួយដល់ត្ពះអមាចាស់នេើយ»(“When Thou Art 
Converted”Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព័រ12)។

សូមអាននជីនេ្ទជី39:21–22នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនថា

នយើងត្តូវកាលាយដូចជានដើម្ជីមករកត្ទង់។

 5. សូម គិត ្ ពី កូនទក្មង តូចៗ មួយ ចំនួន ដដល អ្ក ស្រល់ ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម ្ ិ្ណ៌នា ្ ពី ចរិត លក្ខណៈ 

ទាំងឡាយ ដដល កូនទក្មង តូចៗ មន ដដល ទយើង ពតវូការ ទដើម ព្ី មករក ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ។

សូមបំនពញនគាលការណ៍តនៅននះជាមួយនលឹងោក្យឬោលាទាំងឡាយដដល

សមត្សបដដលអ្កន�ើញនៅក្នុងនជីនេ្ទជី39:13–14,20–22៖ដបើដយើងមករក

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោយចិត្សដទងងនិងវិញ្ញាណ្រន់ទាបដោរះទ្រង់នឹង 



។(មានចនម្ើយត្តលឹមត្តូវជានត្ចើន)។

 6. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក អនុវត្ត ទសចក្ពី ្ ិត ទនះ សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ អាកប្កិរិោ អ្ពី ខលះ ដដល អាច រារាំង ទយើង ្ ពី ការថាវាយ នូវ ចិត្ត សទពងង 

និង វិញ្ញាណ ទន់ទាប របស ់ទយើង ដល ់ព្ះអមចាស់ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក បាន ទ�ើញ ថា ព្ះអមចាស់ បាន ពបទាន្រ ដល ់អ្ក ោ៉ាងណា ទ្លដដល អ្ក 

មករក ពទង់ ទោយ ការដពបចិត្ត និង វិញ្ញាណ ទគារ្ ពបតិបត្តិ ?

 គ.  ទតើ អ្ក អាច ថាវាយ ចិត្ត សទពងង និង វិញ្ញាណ ទន់ទាប ដល ់ព្ះអមចាស់ ឲ្យ បាន កាន់ដត 

ពបទសើរ ទោយ រទបៀប ណា ?

នថីេវៃទី3 10

្ពះអមចាេ់េនយា្បមូលរា្េ្្ទង់ែូចជាហមមន់្បមូលកូនវា

បន្ទាប់ពជីបានឮសំន�ងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនេើយត្បជាជនមានចិត្តអសាចារ្យជា

ខាលាំងដដលន្្ើឲ្យមានភាពនសងៃៀមសាងាត់នៅក្នុងដដនដជីអស់ជានត្ចើននមា៉ាង។បន្ទាប់មក

សំន�ងបានមានបន្ទូលម្ដងនទៀតនៅដល់ត្បជាជន(សូមនមើលនជីនេទ្ជី3

10:1–3)។សូមអាននជីនេ្ទជី310:4–6នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

មានបន្ទូលថាត្ទង់បានពយោយមន្្ើនដើម្ជីការោរនិងបជីបាច់ត្បជាជន។សូមគូស

ចំណាំការសនយោដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានសនយោនៅក្នុងខ6នៅដល់ពួកអ្កដដល

ដត្បចិត្តនេើយមករកត្ទង់ជាមួយនលឹងនគាលបំណងដ៏នពញនលញនៅក្នុងដួងចិត្ត។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបាននត្បើត្បាស់ោក្យនត្បៀបន្ៀបពជីនមមាន់ត្បមូលកូនរបស់

វានៅនត្កាមសាលាបវានដើម្ជីការោរកូនៗវាពជីនត្គាះថានាក់។សូមគិតអំពជីរនបៀប

ទាំងឡាយដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះន្្ើដូចគានានៅនលឹងនមមាន់ដដលពយោយមការោរ

កូនៗវាពជីនត្គាះថានាក់។ជាងនន្ះនៅនទៀតនយងរាមនជីនេទ្ជី310:4–6នេតរុអ្ជីវងសេ

អ៊ីត្សាដអលទាំងមូលមិនត្តវូបានត្បមូលផ្ដនុំ?

សូមអាននជីនេ្ទជី310:8–10នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងបន្ទាប់ពជី

ត្បជាជនបានឮសំន�ងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។

 7. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី36–10ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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មេម�ៀនទី 24 ៖ ថ្ងៃទី 4

នពីថេ្ទពី3 11:1–17
មេចក្ីម្ដើេ

មួយរយៈនត្កាយពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញដ៏្ ំនិងភាពងងលឹតអស់រយៈនពលបជីន្ងៃមាន

បរុរសត្ស្តជីនិងករុមារត្បដេល2,500ន្ក់បានត្បមូលផ្ដនុំគានាជរុំវិញត្ពះវិហារ

បរិសរុទ្នៅដដនដជីបរិបូរណ៍(សូមនមើលនជីនេ្ទជី317:25)។ពួកនគបានឮសំន�ង

មួយដដលពួកនគពរុំបានយល់ពជីដំបូង។នពលពួកនគពយោយមសាដាប់ពួកនគបាន

យល់ថាវាជាសំន�ងត្ពះវរបិរាសួគ៌ដណនំ្ឲ្យសារល់ត្ពះរាជបរុត្រារបស់ត្ទង់

គឺត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។ត្ពះអង្គសន្គ្រះននពិភពនោកបានបគ្ហាញអង្គត្ទង់។

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានអនញ្ើញត្បជាជនម្ដងមានាក់ៗឲ្យន�ើញនោយផ្ទាល់ខ្លួនថាត្ទង់

ត្តវូបាននគន្្ើគត់សត្មាប់អនំពើបាបននពិភពនោកនោយឲ្យពួកនគប៉ះសានាមរបួស

នៅចនំេៀងត្ទង់និងសានាមដដកនគាលនៅត្ពះេស្ដនិងត្ពះបាទត្ទង់។

នថីេវៃទី3 11:1–7

្បជាជនឮេំហឡងរបេ់្ពះវរបិតា្បកាេពជីការយាងមករបេ់

្ពះរាជបុ្តារបេ់្ទង់

សូមនៅខាងនត្រៅនោយមានន្មានដមួយនិងនសៀវនៅដណនំ្ការសិកសាននះនេើយ

សាដាប់ឲ្យបាន60វិន្ទជី។សូមសរនសរនូវសំន�ងទាំងឡាយឲ្យបាននត្ចើនរាម

ដដលអាចន្្ើបាននៅក្នុងចនន្លាះដដលផ្ដល់ឲ្យននះ៖ 

 



ឥ�ទូវននះសូមោក់ផ្កាយមួយឲ្យសំន�ងនជីមួយៗដដលអ្កគិតថាពិបាកនលឹង

កំណត់ថាជាអ្ជីឬដដលអ្កទំនងជាពរុំអាចកត់សមារល់បាននបើមិនពយោយមសាដាប់នទ

នន្ះ។បន្ទាប់មកត្ត�ប់ចូលក្នុងវិញ។

ភាលាមៗបន្ទាប់ពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញដ៏្ ំនិងភាពងងលឹតដដលជាទជីសមារល់ពជីការសរុគត

របស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នន្ះត្បជាជនបានត្បមូលផ្ដនុំគានានៅត្ពះវិហារបរិសរុទ្នៅ

ដដនដជីបរិបូរណ៍។ខណៈដដលពួកនគកំពរុងពិភាកសាគានាពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើង

នន្ះមានបទពនិសា្ន៍ដ៏អសាចារ្យមួយបាននកើតន�ើងដដលពួកនគពរុំអាចយល់

បានពជីដំបូង។សូមអាននជីនេ្ទជី311:1–3នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្បជាជនមាន

ការពិបាកនលឹងយល់។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំពជីរនបៀបដដលសំន�ងរបស់

ត្ពះអមាចាស់ត្តូវបានពិពណន៌្និងឥទ្ិពលដដលសំន�ងនន្ះបានមាននៅនលើពួក

អ្កដដលបានឮវា។

សូមយកនពលមួយត្សបក់នដើម្ជីគិតថានតើលក្ខណៈរបស់សំន�ងដដលត្បជាជន

បានឮនន្ះដូចគានានៅនលឹងការបំផរុសដដលនយើងទទួលពជីត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្យ៉ាង

ដូចនម្ដចដដរ។នតើនសចក្ដជីពិតអ្ជីដដលអ្កអាចនរៀននចញពជីនជីនេ្ទជី311:1–3អំពជី

រនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់និងត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ជាញលឹកញាប់មានបន្ទូលមក

កាន់នយើង?នគាលលទ្ិមួយដដលនយើងអាចន�ើញដដលមានបគ្ហាញនៅក្នុងខ

ទាំងននះគឺ៖ជាញឹកញាប់វិញ្ញាណបរិសុ្រ្ម្នបន្ទូលមកកាន់ដយើងដោយសដំ�ង

តូចរដ�ៀងដ�លដយើង្រ្រួលអារម្មណ៍ដៅក្នុង�ួងចិត្ដយើង។

ត្បធានប៊យដ៏ន�.ផ្កកឺត្បធានននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានពន្យល់ពជី

រនបៀបដដលសំន�ងននត្ពះអមាចាស់ន្្ើការនៅក្នុងគំនិតនិងដួងចិត្តនយើងរាមរយៈ

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្៖

«ត្បដេលអ្ជីមួយដដលអសាចារ្យបំផរុតដដលខ្នុំបាននរៀននចញពជី

ការអានត្ពះគម្ជីរមរមនគឺថាសនំ�ងរបស់ត្ពះវិញ្ញាណមកជា

អារម្មណ៍ជាជាងសំន�ងមួយ។អ្កនលឹងនរៀនដូចជាខ្នុំបាននរៀន

ដដរនដើម្ជី‹សាដាប់›សំន�ងនន្ះនន្ះគឺជាអារម្មណ៍ជាជាង

ការឮ។...

«អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្...នលឹងដលឹកន្ំនេើយការោរអ្កនិង

សូម្ជីដតដកតត្មូវទនង្ើទាំងឡាយរបស់អ្កផង។វាជាសំន�ងខាងវិញ្ញាណមួយ

ដដលចូលមកក្នុងសតិជាគំនិតឬជាអារម្មណ៍មួយដដលោក់ចូលក្នុងដួងចិត្ត

អ្ក»(“Counsel to Youth”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័រ

17–18)។

 1. សូម គិត អំ្ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក បាន ទទួល អារម្មណ៍ ្ ពី សំទ�ង របស់ 

ព្ះអមចាស ់ឬ ការបំផុស របស ់ព្ះវិញ្ញាណ ដដល ចូលមក ក្នុង គំនិត ឬ ដួងចិត្ត 

អ្ក ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក អំ្ពី 

បទ្ិទស្ធន៍ របស់ អ្ក និង ថាទតើ វា មន អារម្មណ ៍ោ៉ាងណា ។

ពួកសាសន៍នជីនេ្បានឮសំន�ងពជីរដងនេើយពរុំបានយល់សំន�ងនន្ះនទ។

សូមអាននជីនេ្ទជី311:4–7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើខរុសពជី

មរុននៅនលើកទជីបជីនដើម្ជីយល់ពជីសំន�ងនន្ះ។នតើអ្កគិតថាដដលត្បជាជនបាន

នបើក«ត្តនចៀកសាដាប់»ដល់សំន�ងនន្ះមានន័យយ៉ាងណា?(នជីនេទ្ជី311:5)។

ត្បធានប៊យដ៏ន�.ផ្កកឺបានផ្ដល់ដំបូន្មានខាងនត្កាមននះអំពជីអ្ជីដដលនយើង

ត្តវូន្្ើនដើម្ជីសាដាប់និងយល់សនំ�ងរបស់ត្ពះអមាចាស់រាមរយៈត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្។សូមគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលជួយអ្កឲ្យដលឹង

ពជីអ្ជីដដលត្តូវន្្ើឬអ្ជីដដលត្តវូនចៀសវាងនដើម្ជីបានឮសំន�ងរបស់ត្ពះអមាចាស់

រាមរយៈត្ពះវិញ្ញាណឲ្យបានកាន់ដតចបាស់។

«ត្ពះវិញ្ញាណពរុំទាញការយកចិត្តទរុកោក់របស់នយើងនោយការដត្សកនន្ះនទ។

ត្ទង់មិនដដលអត្ងនួនយើងនោយនដ្ ងៃន់ៗនន្ះនទ។ត្ពះវិញ្ញាណខសេលឹប។ការពិត

ត្ទង់បនបាសអដង្អលនោយ្ ្មមៗដដលនបើនយើងខ្ល់អំពល់នន្ះនយើងពរុំអាចទទួល

អារម្មណ៍ពជីត្ទង់នសាះន�ើយ។

«ជួនកាលត្ពះវិញ្ញាណនលឹងប៉ះោល់ត្គាន់ដតខាលាំងល្មមឬជាញលឹកញាប់ត្គាន់ដត

ត្គប់ត្គាន់នដើម្ជីឲ្យនយើងនផ្ដាតយកចិត្តទរុកោក់ប៉រុដន្តរាមបទពិនសា្ន៍របស់ខ្នុំ

ភាគនត្ចើនបំផរុតត្បសិននបើនយើងពរុំសាដាប់នូវអារម្មណ៍ដ៏ទន់ភ្ន់ត្បសិននបើនយើងពរុំ

សាដាប់នោយអារម្មណ៍ទាំងនន្ះនទនន្ះត្ពះវិញ្ញាណនលឹងចាកនចញនេើយចាំរេូត

ទាល់ដតនយើងមករកនេើយសាដាប់នោយរាមរនបៀបនយើងនិងនោយសដម្ដងនូវ

មនន្សនញ្ចតន្របស់នយើង»(“How Does the Spirit Speak to Us?”
New Eraដខករុម្ៈឆ្នាំ2010ទំព័រ3)។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រ

នជីនេ្ទជី311:5–6និងនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖

ដ្លដយើងដរៀន្ បីរដបៀបស្ដាប់�ល់សដំ�ងរបស់ទ្រះអម្ចាស់តាមរយៈទ្រះវិញ្ញាណ

បរិស្ុរ្ដោរះដយើងនឹងអាចយល់្ បីការទាក្់រងដ�លទ្រង់ទបទាន�ល់ដយើង។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ពី ជួយ អ្ក ឲ្យ ទរៀបច ំគំនិត និង ដួងចិត្ត អ្ក ឲ្យ ស្ដាប់ និង យល ់សំទ�ង របស់ 

ព្ះអមចាស់ ?

 ខ.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន យល់ ្ ពី ការទាក់ទង ្ ពី ព្ះអមចាស់ ដដល ជា ការទាក់ទង 

ដដល អ្ក អាច នឹង ខកខាន ទបើ អ្ក មិនបាន ្ យាោម ស្ដាប់ ទទ ទនាះ ?

 គ.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន ទទួល ការបំផុស ្ ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ទពចើន ជាង ម្ង 

មុនទ្ល ដដល អ្ក បាន យល់ និង ទធ្ើ តាម ?
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្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្បង្ហាញអង្គ្ទង់ហេើយអហញ្ើញ្បជាជនឲ្យមកប៉ះ្ នាម

របួេរបេ់្ទង់ម្ងមនាក់ៗ

សូមពយោយមនលឹកត្សនមក្នុងចិត្តពជីត្ពលឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយក្នុងនជីនេ្ទជី311:8–10

នពលអ្កអានវា។

 3. កាលដដល អ្ក ្ ិ្រណា 

ថា វា ោ៉ាងណា ទបើ បានទ�ើញ 

ទោយ ផ្ទាល ្់ ពី ការបងាហាញ អង្គពទង ់របស់ 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ដ៏ មន ព្ះជន្ម រស់ ទ�ើង 

វិញ ទនាះ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក 

្ពី គំនិត អ្ពី និង អារម្មណ៍ ោ៉ាងណា ដដល 

អ្ក អាច នឹង ទទួល បទ្ិទស្ធន៍ ទបើ អ្ក 

បាន ទៅ ទពីទនាះ ។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិននន

កូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បាន

មានត្បសាសន៍អំពជីសារៈសំខាន់នន

ការបគ្ហាញអង្គត្ទង់របស់ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ថា៖

«ការបគ្ហាញអង្គត្ទង់នន្ះនិង

ការត្បកាសនន្ះបានបនងកើតជា

ចំណុចត្បសព្គានាជានពលនវោដ៏ឧត្ដនុង្គឧត្ដមបំផរុតនៅក្នុងត្បវត្តិសាត្ស្តត្ពះគម្ជីរ

មរមនទាំងមូល។វាជាការនបើកសដម្ដងនិងជាត្កិត្យត្កមដដលបានផ្ដល់ជា

ទ្ល សិកសា ព្ះគម្ពីរ ជាញឹកញាប ់វា ជា 

ពបទោជន ៍ក្នុង ការ្យាោម នឹក ពសថម 

ក្នុង ចិត្ត ្ ពី អ្ពី ដដល កំ្ុង ទកើតទ�ើង ឬ 

ពសថម ថាទតើ វា មន អារម្មណ៍ ោ៉ាងណា 

ទបើ បាន ទៅ ទពីទនាះ ជាមួយ នឹង អ្ក 

ទាំងឡាយ ដដល ទទួល បទ្ិទស្ធន ៍

្ពី ព្ឹត្តិការណ៍ ជាក់ោក់ ទាំងឡាយ 

ទនាះ ។ ជំនាញ សិកសា ទនះ អាច ទធ្ើឲ្យ 

ព្ឹត្តិការណ៍ និង ពបជាជន ទៅក្នុង 

ព្ះគម្ពីរ កាន់ដត ្ ិតៗ ចំទោះ អ្ក និង 

ផ្ល់ ឱកាស ដល ់អ្ក ទដើម្ពី ទទួល 

អារម្មណ៍ ្ ពី ឥទ្ិ្ល ថន ព្ះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្ ។

គិតពីររូបភាពហៅក្្ននុងគេំិតអ្នក្

ពីអ្ីនែលកំ្ពុងហក្ើតហ�ើង

ព័ត៌មាននិងបានបំផរុសដល់ពយោការីសាសន៍នជីនេ្ត្គប់រូបអស់រយៈនពលត្បាំមួយ

រយឆ្នាំមកនេើយនោយមិននិយយដល់ពួកអយ្យនកាសាសន៍អ៊ីត្សាដអលនិង

សាសន៍យ៉ានរឌរបស់ពួកនគរាំងពជីរាប់ោន់ឆ្នាំពជីមរុននន្ះផង។

«ត្គប់គានាបាននិយយពជីត្ទង់នត្ចៀងពជីត្ទង់សរុបិន្តពជីត្ទង់និងអ្ិសាឋានសត្មាប់

ការបគ្ហាញអង្គត្ទង់—ប៉រុដន្តនពលននះត្ទង់ពិតជានៅទជីននះពិតដមន។ជាន្ងៃមួយ

អសាចារ្យបំផរុតជាងន្ងៃន្ន្ទាំងអស់!ត្ពះដដលជាអង្គដដលបដង្ររាល់រាត្តជីដ៏ងងលឹត

នៅជាពន្ឺន្នពលត្ពលឹកបានយងមកនេើយ»(Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997]ទំព័រ250–51)។

សូមចងចាំថាពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួកសាសន៍នលមិនដដលនៅនសសសល់

នទើបដតបានជួបបទពិនសា្ន៍ននការបំផ្ិចបំផ្លាញដ៏សាហាវនិងភាពងងលឹត

ទាំងត្សរុងអស់បជីន្ងៃ។សូមអាននជីនេ្ទជី311:10–12នេើយរកនមើលអ្ជីដដល

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ចង់ឲ្យត្បជាជនដលឹងអំពជីត្ទង់និងអំពជីអ្ជីដដលត្ទង់បានន្្ើ

អំ�នុងនពលននការបនត្មើក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់របស់ត្ទង់។នតើនសចក្ដជីដ្្ងរបស់

ត្ពះអង្គសន្គ្រះណាមួយដដលអ្កគិតថាជាការលួងនោមបំផរុតសត្មាប់

អ្កត្បសិននបើអ្កបាននៅទជីនន្ះ?សូមសញ្លឹងគិតថានេតរុអ្ជីនសចក្ដជីដ្្ងនន្ះ

មានន័យខាលាំងម្៉នះចនំោះអ្ក។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោលាទាំងឡាយនៅក្នុង

ត្ពះគម្ជីររបស់អ្កដដលមានអត្ថន័យបំផរុតចំនោះអ្ក។

សូមអាននជីនេ្ទជី311:13–15នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាន

អនញ្ើញត្បជាជនឲ្យន្្ើនដើម្ជីទទួលបាននូវការនចះដលឹងផ្ទាល់ខ្លួនដដលត្ទង់ចង់

ឲ្យពួកនគមានទាក់ទងនលឹងត្ទង់។សូមគិតអំពជីចនម្ើយចំនោះសំណួរតនៅននះ៖

នយងរាមនជីនេ្ទជី311:14នតើត្ពះអង្គសន្គ្រះចង់ឲ្យត្បជាជនដលឹងពជីអ្ជីនចញពជី

បទពិនសា្ន៍ននះ?សូមពិចារណាថាមានត្បជាជនត្បដេល2,500ន្ក់បានមាន

វត្តមាននៅនពលនន្ះ(សូមនមើលនជីនេ្ទជី317:25)នតើការណ៍ននះត្តូវចំណាយ

នពលយូរប៉រុណាណនៅ?នតើការណ៍ននះបនត្ងៀនអ្ជីដល់អ្កអំពជីត្ពះអង្គសន្គ្រះ?

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ខាង ទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ព្ះអមចាស់ ចង់ ឲ្យ ពបជាជន បាន ទ�ើញ និង ប៉ះ ពទង់ « ម្ង 

មក្់ៗ » ? ( នពីថេ្ទពី3 11:15 ) ។

 ខ.  ទតើ វា នឹង មន ឥទ្ិ្ល ចទំោះ អ្ក ោ៉ាងណា ទបើ បាន ប៉ះ ស្នាម របួស ដដល ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ បានរង ទៅទ្ល ពទង ់ទធ្ើ ដងាវាយធួន សពមប់ អំទ្ើ បាប របស់ អ្ក ទនាះ ?

សូមពិចារណាក្នុងការសរនសរនសចក្ដជីពិតតនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

នៅដក្រនជីនេ្ទជី311:11–15ឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសាត្ពះគម្ជីរ

របស់អ្ក៖ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្អដញ្ើញខ្នុំឲ្យ្រ្ួរលនូវ្របីបោទាល់ផ្ទាល់ខ្ជួនមួយថ្ទ្រង់

ជាទ្រះអង្សដ្ង្គារះរបស់ខ្នុំ។

 5. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា ទពីបនាទាល់ ផ្ទាល់ខលជួន របស ់អ្ក អំ្ ពី ព្ះអង្គ សទ្ងារះ រឹងមំ 

ប៉ុណាណ ? ទតើ វា បាន លូតោស ់និង កាន់ដត រឹងមំ ោ៉ាងណា ក្នុង រយៈទ្ល កនលង មក ្ ្មពីៗ 

ទនះ ?

 ខ.  ទតើ បទ្ិទស្ធន៍ អ្ពី ខលះ ដដល បាន ដឹកនាំ អ្ក ឲ្យ ទទួល បាន ទពីបនាទាល ់ផ្ទាល់ខលជួន របស់ អ្ក 

អំ្ពី ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ឬ ទតើ អ្ពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម្ពី ទទួល ទពីបនាទាល ់កាន់ដត រឹងមំ ?

 គ.  ទតើ អ្ក អាច ដឹង បាន ទោយ រទបៀបណា ថា ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ស្រល ់អ្ក ទោយ ផ្ទាល់ខលជួន 

មនាក់ៗ ទនាះ ?

សូមអាននជីនេ្ទជី311:16–17នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្បជាជនបានន្្ើបន្ទាប់ពជី

ពួកនគបានមានបទពនិសា្ន៍ផ្ទាល់ខ្លួនននះជាមួយនលឹងត្ពះអង្គសន្គ្រះ។វាអាច

ជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថា«េូសាណា»គឺជាឧទានសព្ននការសរនសើរតនមកើង

ដល់ត្ពះអមាចាស់។
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សូមនមើលឲ្យបានដិតដល់នៅនលើនជីនេ្ទជី311:15នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្បជាជន

បានន្្ើបន្ទាប់ពជីពួកនគបានប៉ះសានាមរបួសរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនោយផ្ទាល់

រួចមក។នោយសារអ្កមិនបាននៅទជីនន្ះនដើម្ជីប៉ះសានាមរបួសរបស់ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះនោយផ្ទាល់ដូចជាត្បជាជនដដលនៅក្នុងនជីនេ្ទជី3នតើអ្កអាចដលឹងបាន

នោយរនបៀបណាថាត្ពះនយស៊ូវគឺជាត្ពះត្គជីស្?(សូមនមើលយូ៉ហាន20:30–31;

មរ៉ូនណ10:3–7;គ.និងស.46:13–14សត្មាប់ចនម្ើយមួយចំនួនដដលអាចមាន)។

នដើម្ជីត្បដូចនជីនេ្ទជី311:15នៅនលឹងខ្លួនអ្កសូមបំនពញនសចក្ដជីដ្្ងដូចតនៅននះ៖

ដ្លខ្នុំ្រ្ួរល្របីបោទាល់ផ្ទាល់ខ្ជួនអំ្បីទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ខ្នុំម្នការ្រ្រួលខុសទតវូ

ដ�ើម្បី 



។

សូមគិតអំពជីរនបៀបទាំងឡាយដដលមនរុសសេមានាក់ដដលមានទជីបន្ទាល់អំពជី

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្អាច«ន្្ើបន្ទាល់»ពជីត្ទង់។

ត្បធានប៊យដ៏ន�.ផ្កកឺបានបនត្ងៀនអំពជីទជីបន្ទាល់ទាំងឡាយដូចតនៅននះ

ថា៖«អ្កមិនអាចបង្ខំការណ៍ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណបាននទ។ទជីបន្ទាល់មួយពរុំ

ចាក់សំររុកនៅនលើអ្កនន្ះនទវាលូតោស់។នេើយទជីបន្ទាល់មួយគឺជាទជីបន្ទាល់

មួយនេើយវាគប្ជីត្តូវបាននគនគារពមិនថាវាតូចឬ្ំនន្ះនទ។នយើងកាន់ដត

លូតោស់ខ្ស់នៅៗនៅក្នុងទជីបន្ទាល់របស់នយើងដូចជានយើងលូតោស់ខាង

រូបកាយរបស់នយើងដដរនេើយពិបាកនលឹងដលឹងថាវាកំពរុងដតនកើតន�ើងនោយសារវា

បានមកនោយការលូតោស់»(“How Does the Spirit Speak to Us?”
ទំព័រ3)។

 6. សូម បញ្ចប់ ទមទរៀន ទនះ ទោយ សរទសរ ទពីបនាទាល់ របស់ អ្ក អំ្ពី 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។ 

អ្ក អាច នឹង ចង ់បញ្ចលូល នូវ អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទធ្ើ ទដើម្ពី ទទួល បាន ទពីបនាទាល់ របស់ អ្ក ឬ អ្ពី 

ដដល អ្ក ោក់ ដផនការ នឹង ទធ្ើ ទដើម ព្ី ្ ពងឹង វា ។ ពបសិនទបើ ពតូវបាន បំផុស ទោយ 

ព្ះវិញ្ញាណ សូម អាន វា ដល់ នរណា មនាក់ ទផ្សងទទៀត ឬ អទញ្ើញ នរណា មនាក់ ឲ្យ អាន វា ។

 7. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី311:1–17ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 25 ៖ ថ្ងៃទី 1

នពីថេទ្ពី3 11:18–12:48
មេចក្ីម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីត្បជាជនដដលនៅឯត្ពះវិហារបរិសរុទ្នៅដដនដជីបរិបូរណ៍បានប៉ះសានាម

របួសនៅចំនេៀងត្ពះេស្ដនិងត្ពះបាទរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នោយផ្ទាល់

នេើយត្ពះអង្គសន្គ្រះបានត្បទានដល់នជីនេ្និងអ្កនផសេងនទៀតនូវអំណាច
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នដើម្ជីន្្ើបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានត្ពមានត្បជាជនឲ្យនចៀសវាងពជី

ការទាស់ដទងគានានេើយបានសនយោថាពួកអ្កទាំងឡាយណាដដលរស់នៅរាម

ដំណលឹងល្អនលឹងបានត្គងនគរត្ពះជាមរតក។ត្ទង់ក៏បានបនត្ងៀនពួកនគផងដដរពជី

រនបៀបនដើម្ជីទទួលពរជ័យទាំងឡាយននដំណលឹងល្អរបស់ត្ទង់និងបានដណនំ្

ពួកនគឲ្យជះឥទ្ិពលល្អដល់អ្កនផសេងនទៀត។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានត្បកាសថា

ត្ទង់បានបំនពញត្កិត្យវិន័យនោកម៉នូសនេើយត្ទង់បានត្បទានដល់ត្បជាជននូវ

ត្កិត្យវិន័យដដលខ្ស់ជាងនដើម ជ្ីនរៀបចំពួកនគឲ្យកាលាយដូចជាត្ទង់និងត្ពះវរបិរា

របស់នយើងដដលគង់នៅសាថានសួគ៌។

នថីេវៃទី3 11:18–30

្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្្បទានែល់នជីឆេវនិងអ្កហផ្សងហទៀតនូវអំណាចហែើម ជ្ីហ្វើ

បុណ្យ្ជមុជទឹកនិងជំទាេ់នឹងការហ្លាះទាេ់ដទងគានា

នតើអ្កនលឹកន�ើញន�ើងវិញពជីគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្កនពលដដលអ្កបាន

នរៀបចំសត្មាប់បរុណ្យត្ជមរុជទលឹករបស់អ្កដដរឬនទឬនតើអ្កធាលាប់បាននមើលមិត្តភក្ដិ

ឬសមាជិកត្គួសារមានាក់នរៀបចំនដើម ជ្ីទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកដដរឬនទ?មនរុសសេ

ជានត្ចើនមានសំណួរដូចជា«នតើនរណាអាចន្្ើបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកឲ្យខ្នុំបាន?»និង

«នតើពិ្ ជីបរិសរុទ្ននបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកត្តូវបានន្្ើន�ើងរនបៀបណា?»សូមពិចារណា

ថានតើអ្កនលឹងន្្ើយសំណួរទាំងនន្ះយ៉ាងណា។

នពលសិកសាពជីនជីនេ្ទជី311:1–17អ្កបាននរៀនអំពជីការបគ្ហាញអង្គរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ដល់«ត្បជាជននជីនេ្បានមករួមត្បជរុំនៅជរុំវិញត្ពះវិហារបរិសរុទ្

ដដលនៅនលើដដនដជីបរិបូរណ៍»(នជីនេ្ទជី311:1)។ត្បជាជនទាំងននះបានប៉ះ

សានាមរបួសរបស់ត្ទង់នេើយបានកាលាយជាសាកសេជីផ្ទាល់ពជីដំនណើររស់ន�ើងវិញនិង

នទវភាពរបស់ត្ទង់។ភាលាមៗនត្កាយពជីបទពនិសា្ន៍ននះត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

បនត្ងៀនពួកនគអំពជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹករួមទាំងនរណាដដលអាចន្្ើបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក

និងរនបៀបដដលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកត្តូវបានន្្ើន�ើង។

សូមអាននជីនេ្ទជី311:18–22,24–25នេើយសរនសរចនម្ើយមួយចំនោះសំណួរថា

«នតើនរណាអាចន្្ើបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកឲ្យខ្នុំបាន?» 



ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី311នចញពជីអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមាន

បន្ទូលនិងបានន្្ើនយើងនរៀនថា៖បុណ្យទជមុជ្រឹកទតូវដតបានដ្វើដ�ើងដោយ

មនុស្ម្នាក់ដ�លកាន់ស្ិរ្ិអំណាចទតឹមទតូវ។វិវរណៈសម័យទំននើបត្សាយបំភ្ឺថា

បរុណ្យត្ជមរុជទលឹកអាចន្្ើន�ើងបានមានដតនោយមនរុសសេមានាក់ដដលកាន់តំដណង

ជាសង្នៅក្នុងបព្ជិតភាពនអើរ៉រុន(សូមនមើលគ.និងស.20:46)ឬនោយអ្ក

ដដលមានបព្ជិតភាពមិលគជីសសាដដកប៉រុនណាណះ(សូមនមើលគ.និងស.20:38–39;

107:10–11)។បដន្ថមនទៀតគាត់ត្តវូដតន្្ើនៅនត្កាមការដលឹកន្ំរបស់អ្កដលឹកន្ំ

បព្ជិតភាពមានាក់ដដលកាន់កូននសាបព្ជិតភាពដដលចាំបាច់នដើម្ជីផ្ដល់សិទ្ិ

អំណាចដល់ពិ្ជីបរិសរុទ្នន្ះ(ដូចជាប៊ីសសេពត្បធានសាខាត្បធាននបសកកម្មឬ

អ្កមានសិទ្ិអំណាចទូនៅ)។

សូមអាននជីនេ្ទជី311:23–27នេើយសរនសរចនម្ើយមួយចំនោះសំណួរននះ«នតើ

ពិ្ជីបរិសរុទ្ននបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកត្តវូបានន្្ើន�ើងរនបៀបណា?» 



 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

មូលទេតុ ដដល អ្ក គិត ថា បុេ្យ ម្ជេុជ ទឹក ម្្រូវណ្រ បាន មធវៃើមឡើង ក្ុង �មបៀប ណដល 

បាន កំេ្់រ មោយ ម្ពះអមចាេ់ ។ ទតើ អ្ពី ទកើតទ�ើង ពបសិនទបើ ោក្យទ្ចន ៍ថន ្ ិធពី បរិសុទ្ 

បុណ្យ ពជមុជ ទឹក មិន ពតូវបាន និោយ ទោយ ពតឹមពតវូ ឬ ទបើ មនុស្ស ដដល ទទួល បុណ្យ 

ពជមុជ ទឹក មិន ពតូវបាន ពជមុជ ទៅក្នុង ទឹក ទាំងពសុង ទទ ទនាះ ?

 2. សូម ទ្លើយ បណដាដំ សំណួរ មួយ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ ទចញ្ពី ្ ពី បណដាដំ សំណួរ 

ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ចង្ំ អ្ពី ខលះ អំ្ពី មូលទេត ុដដល អ្ក ទទួល បុណ្យ ពជមុជ ទឹក និង អំ្ ពី ្ ិធពី 

បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ? ទតើ នរណា បាន ទធ្ើ បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ឲ្យ អ្ក ? ទតើ អ្ក មន អាយ ុ

ប៉ុនាមាន ? ទតើ អ្ក បាន មន អារម្មណ៍ ដបបណា ទ្ល អ្ក ទទួល បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ? ទតើ វា 

មនន័យ ោ៉ាងណា ចំទោះ អ្ក ដដល ពតូវបាន ពជមុជទឹក ទោយ មនុស្ស មនាក់ ដដល កាន់ សិទ្ិ 

អំណាច ពតមឹពតូវ និង ទៅក្នុង រទបៀប ដដល ពតូវបាន កំណត ់ទោយ ព្ះអមចាស ់ទនាះ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក បានទ�ើញ នរណា មនាក់ ទទួល បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ទៅទ្ល ្ ្មពីៗ ទនះ ទទ ? ទតើ អ្ក 

មន អារម្មណ ៍ោ៉ាងណា ?

 គ.  ពបសិនទបើ អ្ក កាន ់តំដណង សង្ឃ ទៅក្នុង ប្្ជិតភា្ ទអើរ៉ុន ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ 

ដបបណា ដដល អ្ក មន សិទ្ិ អំណាច ទដើម្ពី ទធ្ើ បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ? ពបសិន ទបើ អក មន 

ឱកាស ទធ្ើ បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ឲ្យ នរណា មនាក់ ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ ោ៉ាងណា ទេើយនិង ទរៀន 

អ្ពី អំ�នុងទ្ល ទទួល បទ្ិទស្ធន៍ ទនាះ ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី311:28–30ត្ពះអមាចាស់បានទូន្មានត្បជាជនករុំឲ្យ

មានការត្បដកកគានាឬទាស់ដទង(ន្លាះ)គានានៅវិញនៅមកអំពជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក

ឬចំណុចនផសេងៗនទៀតនននគាលលទ្ិ។ត្ទង់បានបនត្ងៀនថាការទាសដ់ទងគានាគឺជា

របស់ផងអារកសេនេើយត្តូវលះបង់នចាលវិញ។

នថីេវៃទី3 11:31–41

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្្បកាេពជីហគាលលទ្ធិរបេ់្ទង់

សូមគិតអំពជីអ្ជីមួយដដលអ្កបានន្្ើន្ងៃននះ(សកម្មភាពមួយ)ដដលនចញជា

លទ្ផលវិជ្មានមួយ។សូមសរនសរសកម្មភាពនិងលទ្ផលនៅនលើដផ្ក

ត្តលឹមត្តវូននបន្ទាត់ខាងនត្កាមននះ។បន្ទាប់មកសូមគិតពជីអ្ជីមួយដដលអ្កបានន្្ើ

ន្ងៃននះដដលនចញជាលទ្ផលអវិជ្មានមួយ។

សកម្មភា្ លទ្ផល
----------------------------------------------------------------------
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ទំន្ក់ទំនងននសកម្មភាពនៅកាន់លទ្ផលនពលខ្ះត្តូវបាននៅថាត្កិត្យវិន័យ

ននការត្ចូតកាត់។វិវរណៈសម័យទំននើបពិពណន៌្រាមរនបៀបននះថា៖«ពូជអ្ជី

ក៏នោយដដលអ្ករាល់គានានត្ោះចរុះនន្ះនលឹងត្ចូតបានពូជនន្ះឯង»(គ.និងស.

6:33)។

សូមអាននជីនេ្ទជី311:31នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានមានបន្ទូល

ថាត្ទង់នលឹងត្បកាសនៅដល់ត្បជាជាន។

 3. ដូច មន កត់ពតា ទៅក្នុង នពីថេ្ទពី3 11:32–39 ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ បាន 

ពបកាស ្ ពី ទគាលលទ្ិ របស់ ពទង់ « ដដល ព្ះវរបិតា បាន ពបទាន ដល ់[ ពទង់ ] » 

( នពីថេទ្ពី3 11:32 ) ។ សូម ចមលង តារាង ខាងទពកាម ទនះ ចូលទៅ ក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។ អាន ខគម្ពីរ ទោង ទេើយ រកទមើល សកម្មភា្ និង 

លទ្ផល ទាំងឡាយ ដដល ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ បាន បទពងៀន ដដល ទាក់ទង នឹង ទគាលលទ្ិ 

របស់ ពទង់ ។ កត់ពតា អ្ពី ដដល អ្ក រកទ�ើញ ទៅក្នុង តារាង ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុ

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

េកេ្មភាព លទ្្ធ ល

នពីថេទ្ពី3 11:32–34

នពីថេទ្ពី3 11:35–36

នពីថេទ្ពី3 11:37–38

នពីថេទ្ពី3 11:39–40

នយងរាមរារាងរបស់អ្កនតើត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បានបនត្ងៀនថាសកម្មភាព

សំខាន់ៗអ្ជីខ្ះដដលកូននៅទាំងអស់របស់ត្ពះវរបិរាសួគ៌ត្តូវដតន្្ើនដើម ជ្ីចូលក្នុង

នគរសាថានសួគ៌?

អ្កអាចបានកត់ចំណាំថានជីនេ្ទជី311:32ដ្្ងថាទ្រះវិញ្ញាណបរិស្ុរ្ដ្្ង

្របីបោទាល់្ បីទ្រះវរបិតានិងទ្រះដយស៊ូវទគបីស្។សូមសញ្លឹងគិតពជីនពល្ ្មជៗី បំផរុត

ននះនពលដដលត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្បានដ្្ងទជីបន្ទាល់ដល់អ្កពជីភាពពិតនិង

នសចក្ដជីត្សឡាញ់របស់ត្ពះវរបិរានិងត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។

នថីេវៃទី3 12:1–16

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្បហ្ងៀនពួកបណាដាជនអំពជីពរជ័យទាំងឡាយដែលហយើង

ទទួលហពលហយើងរេ់ហៅតាមែំណឹងល្

សូមបំនពញលំហាត់ត្តវូ-ខរុសខាងនត្កាមនោយគូសរង្ង់ចនម្ើយខាងនត្កាមននះ៖

ត ខ ត្ពះវរបិរាចង់ឲ្យនយើងបានឥតនខាចាះ។

ត ខ នយើងត្តវូដតល្អឥតនខាចាះនៅក្នុងជជីវិតននះនដើម្ជីចូលនៅក្នុងនគរ

នសន�សាទាល។

ត ខ នយើងអាចកាលាយជាឥតនខាចាះបាន។

ជាដំបូងសូមអាននជីនេ្ទជី312:48នដើម្ជីជួយនផ្ៀតផ្ទាត់ចនម្ើយរបស់អ្ក។(ននះជា

វគ្គចំនណះចំណានខគម្ជីរមួយ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំវានៅក្នុងរនបៀបមួយ

ដដលគ្យសមារល់នដើម្ជីអ្កអាចគ្យរកវាន�ើញនៅនពលខាងមរុខ)។

នតើវាអាចនៅរួចនោយរនបៀបណានដើម្ជីបានឥតនខាចាះនន្ះ?

ដអលនឌើររ័សរុលអិម.ណិលសរុនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរ

ន្ក់បានមានត្បសាសន៍ដូចតនៅននះអំពជីបទបញ្ញត្តិដដលឲ្យ

បានល្អឥតនខាចាះ៖«នយើងមិនចាំបាច់ត្សគ្កចិត្តនទត្បសិននបើ

ការខិតខំត្បលឹងដត្បងដ៏នសាមាះអស់ពជីចិត្តរបស់នយើងហាក់ដូចជា

តលឹងដតងនត្កដលង[ពិបាក]នេើយដូចជាគាមានទជីបញ្ចប់នន្ះ។

ភាពឥតនខាចាះគឺនៅរង់ចាំការសនត្មច។វាអាចបានមកនពញនលញមានដតបន្ទាប់ពជី

ដំនណើររស់ន�ើងវិញនិងរាមរយៈត្ពះអមាចាស់ប៉រុនណាណះ។វារង់ចាំពួកអ្កទាំងអស់

ណាដដលត្សឡាញ់ត្ទង់និងរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់»(“Perfection 
Pending”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1995ទំព័រ88)។

សូមសញ្លឹងគិតពជីសំណួរតនៅននះ៖នតើអ្កគិតថាភាពឥតនខាជាះបានមក«មានដត

រាមរយៈត្ពះអមាចាស់ប៉រុនណាណះ»មានន័យយ៉ាងណា?

សូមត្កន�កនមើលនៅលំហាត់ខរុស-ត្តវូដដលអ្កនទើបបានន្្ើនេើយន្្ើ

ការផ្លាស់ប្ដទូរចនម្ើយរបស់អ្កនោយដផ្អកនលើអ្ជីដដលអ្កបាននរៀននចញពជីនជីនេ្ទជី3

12:48និងនសចក្ដជីដ្្ងការណ៍របស់ដអលនឌើរណិលសរុន។

ការបនត្ងៀនត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នៅក្នុងនជីនេ្ទជី312–14ជួនកាលសំនៅដល់

«នទសនកថានៅត្ពះវិហារបរិសរុទ្»នោយសារការបនត្ងៀនទាំងនន្ះត្បហាក់

ត្បដេលគានានេើយជាញលឹកញាប់បនងកើនការយល់ដលឹងរបស់នយើងអំពជីនទសនកថា
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នៅនលើភ្ំដ៏ល ជ្ីលបាញរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ(សូមនមើលមា៉ាថាយ5–7)។ត្បធាន

ហារ៉ូលប៊ី.លជីបានបនត្ងៀនថា«នៅក្នុងនទសនកថានៅនលើភ្ំរបស់ត្ទង់នោកត្គូ

បានត្បទានដល់នយើងនូវអ្ជីដដលជាវិវរណៈននចរិតលក្ខណៈរបស់ត្ទង់ផ្ទាល់ដដល

ល្អឥតនខាចាះឬអ្ជីដដលអាចនិយយបានថាជា‹នរឿងដដលអ្កនិពន្សរនសរពជីជជីវិត

ខ្លួនឯងពិតណាស់គឺត្គប់ពយោង្គដដលគាត់បានសរសរ›នេើយនោយការន្្ើដូនចានាះ

បានផ្ដល់ដល់នយើងនូវប្ង់សត្មាប់ជជីវិតនយើងផ្ទាល់»(Decisions for Successful 
Living[1973]ទំព័រ56)។នពលអ្កសិកសានជីនេ្ទជី312–14សូមរកនមើលរនបៀប

ទាំងឡាយដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះចង់ឲ្យនយើងពយោយមន្្ើនដើម្ជីបានឥតនខាចាះ។

ដូចនៅក្នុងនទសនកថានៅនលើភ្ំដដរត្ពះអង្គសន្គ្រះបានចាប់នផ្ដើមនទសនកថា

របស់ត្ទង់នៅកាន់ពួកសាសន៍នជីនេ្ជាមួយនលឹងភាពនកសេមកសាន្តមួយចំនួន—នោយ

ការត្បកាសនូវសាថានភាពដ៏មានពរជ័យនិងអំណររបស់ពួកអ្កដដលនសាមាះត្តង់

(សូមនមើលនជីនេ្ទជី312:1–12)។នពលអ្កអានវាសូមរកនមើលលក្ខណៈណាខះ្

ដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះទទូចឲ្យនយើងអភិវឌ្ឍន�ើងនេើយពរជ័យអ្ជីខ្ះដដលត្ទង់

សនយោថាជាលទ្ផលដដលបានមកពជីការន្្ើដូនចានាះ។នពលអ្កអានអ្កអាចនលឹង

ចង់គូសចំណាំលក្ខណៈទាំងននះនិងពរជ័យទាំងឡាយដដលបានសនយោ។វា

អាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថាម្រ�ក្បីកំ្រ្់ខាងវិញ្ញាណ(នជីនេ្ទជី312:3)

មានន័យថាបន្ទាបខ្លួននិងពលឹងដផ្អកនលើត្ពះអមាចាស់យំមសាក(នជីនេ្ទជី312:4)

សំនៅដល់អារម្មណ៍នសាកនៅនោយនត្ោះអំនពើបាបរបស់នយើងដដលដលឹកន្ំ

នៅកាន់ការដត្បចិត្តនិង្រ្លូ្ស្ង់(នជីនេ្ទជី312:5)អាចមានន័យថាបន្ទាបខ្លួន

និងស្ទូតបូតចរុះចូលនលឹងត្ពះបំណងរបស់ត្ពះឬអត់្ ្មត់នៅក្នុងការសូ៊ត្ទាំនោយ

មិនមានការត្សពន់ចិត្ត។

 4. សូម រកទមើល លក្ខណៈ មួយ ដដល អ្ក ទទើបដត បាន អាន ដដល អ្ក កំ្ុង 

្យាោម ឬ នឹង ្ យាោម ទធ្ើ ឲ្យ បាន ។ សូម កត់ពតា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ថាទតើ ្ រជ័យ អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក កំ្ុង ទទួល បាន ឬ សង្ឃមឹ 

ថា នឹង ទទួល បាន ទ្ល អ្ក អភិវឌ្ឍ នូវ លក្ខណៈ ទនាះ ។

នចញពជីនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយនៅក្នុងនជីនេ្ទជី312:1–12នយើងនរៀនថាដបើដយើង

រស់ដៅដៅតាមការបដទងៀនរបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះដយើងនឹង្រ្រួល្ រជ័យ

និងដរៀបចំដ�ើម្បីចូលដៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌។នពលនយើងន្្ើដនូចានាះនន្ះនយើងក៏ជា

គំរូឬជាពន្ឺដល់ពិភពនោកផងដដរ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី312:14–16)។

នថីេវៃទី3 12:17–48

្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្បហ្ងៀនបណាដាជនពជី្កិត្យវិន័យដែលខ្ពេ់ជាងដែលនឹង

ជួយពួកហគកាលាយែូចជា្ទង់និង្ពះវរបិតាេួគ៌

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបនត្ងៀនពួកសាសន៍នជីនេ្ពជីរនបៀបមករកត្ទង់នោយ

ការដត្បចិត្តនិងការនគារពរាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ទង់(សូមនមើល

នជីនេ្ទជី312:19–20)។នៅក្នុងអ្ជីដដលនៅនសសសល់ក្នុងនជីនេទ្ជី312ត្ទង់បាន

មានបន្ទូលដល់ដផ្កន្ន្ននត្កិត្យវិន័យរបស់នោកម៉ូនសនេើយបន្ទាប់មកបាន

បនត្ងៀនពជីត្កិត្យវិន័យដដលខ្ស់ជាង។ត្ទង់បានដណន្ំពជីដផក្ន្ន្ននត្កតិ្យវិន័យ

របស់នោកម៉នូសជាមួយនលឹងោលាទាំងឡាយដូចជា«បានឮនសចក្ដជីដដលមនរុសសេពជី

បរុរាណបានដ្្ង»ឬ«បានដចងទរុក»។បន្ទាប់មកត្ទង់បានដណន្ំពជីត្កតិ្យវិន័យ

្្មជីនិងដដលខ្ស់ជាងដដលត្ទង់ចង់ឲ្យនយើងរស់នៅរាមនៅសព្ន្ងៃននះនោយនត្បើ

ោលាថា«នយើងត្បាប់អ្ករាល់គានា...»។

 5. សូម អាន ខគម្ពីរ ទោង ខាងទពកាម ទនះ ទេើយ សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ្ពី ឥរោិបទ ទាំងឡាយ ដដល ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ បាន មន បន្លូល ថា នឹង នា ំទៅរក ភា្ឥតទខាចាះ ៖

 ក.  នពីថេ្ទពី3 12:21–22 ។ វា អាច ជា ពបទោជន៍ ក្នុង ការយល់ ថា ោក្យ អាហចារហម្សៀត 

គឺជា ោក្យ ពបម្ មួយ ដដល បងាហាញ ្ ពី ការទមើល ងាយ ការមិន ចូលចិត្ត ទោយ ទបើក ចំេរ ឬ 

ការស្អប់ ។

 ខ.  នពីថេ្ទពី3 12:23–24 ។ សូម ទពបើ ទលខ ទោង 24ក ទដើម្ពី ជួយ រកទមើល ្ ពី អតថែន័យ ថន 

ការផ្សះផសា ជាមួយ នឹង នរណា មនាក់ ។

 គ.  នពីថេ្ទពី3 12:25 ។ វា អាច ជា ពបទោជន ៍ក្នុង ការយល ់ថា « ចូរ អ្ករាល ់គានា 

ព្មទព្ៀង ជាមួយ នឹង អ្ក ទដើមទ្ទ អ្ក ជា ពបញាប់ » សទំៅ ដល ់ការទោះពស្យ ទំនាស ់

ជាមួយ អ្ក ទផ្សងទទៀត ឲ្យ ពបញាប ់ទេើយ កុំ ទុក ឲ្យ វា ទៅ ជា ក ខ្នុះ ទ�ើង ទេើយ កាលាយ ទៅជា 

បញ្ហា កានដ់ត ធំ ។ ដអលទឌើរ ោវីឌ អ៊ី. សូរិនសិន ខណៈ កំ្ុង បទពមើ ជា សមជិក មួយ រូប 

ថន ្ ួក ចិតសិប បាន បទពងៀន ថា « គាមាន ទពីកដនលង ណា ដដល ទគាលការណ៍ ទនះ អនុវត្ត ទពចើន 

ជាង ទៅក្នុង ពកុម ពគួស្រ របស់ ទយើង ទនាះទទ » ( “Forgiveness Will Change 
Bitterness to Love” Ensign ឬ លជីអាេូណា ដខ ឧសភា ឆ្នា ំ2003 

ទំ្័រ 11 ) ។

 ឃ. នពីថេ្ទពី3 12:27–30 ។ វា អាច ជា ពបទោជន ៍ក្នុង ការយល ់ថា តហ្មកេហ្មើប

ចង់បាន សំទៅ ដល ់បំណង ពបាថានា ដដល មិន សមរម្យ អាពកក់ និង អាតាមា និយម ។

 ង.  នពីថេ្ទពី3 12:38–42 ។

 ច.  នពីថេ្ទពី3 12:43–45 ។

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងនរៀននចញពជីខទាំងននះដដលនៅក្នុងនជីនេ្ទជី312គឺ៖

ដ្លដយើងមករកទ្រះទគបីស្ដ�ើយរកសាប្របញ្ញត្ិទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ដោរះដយើង

អាចកាលាយកាន់ដត�ូចជាទ្រង់និងទ្រះវរបិតារបស់ដយើងដ�លគង់ដៅស្ថានសួគ៌

ដ�លទ្រង់ឥតដខ្ចារះ។

នោយនយើងនលឹងមិននៅដល់ភាពឥតនខាចាះនៅក្នុងជជីវិតននះនន្ះ

ត្បធានដជមស៍អ៊ី.នហាវាស្តននគណៈត្បធានទជីមួយបានពន្យល់

ថានយើងត្តូវដតពយោយមន្្ើឲ្យមានការរីកចនត្មើននៅរក

ភាពឥតនខាចាះក្នុងនពលឥ�ទូវននះនដើម្ជីអាចទទួលបានវានៅក្នុង

ជជីវិតបន្ទាប់នទៀត៖«ភាពឥតនខាចាះគឺជានគាលនៅដ៏អស់កល្

មួយ។ខណៈដដលនយើងពរុំអាចបានឥតនខាចាះនៅក្នុងជជីវិតរដមង

សាលាប់ននះនន្ះការពយោយមនដើម្ជីបានវាគឺជាបទបញ្ញត្តិមួយដដលនៅទជីបំផរុត

នយើងអាចនគារពបានរាមរយៈដគ្វាយ្ួន»(“This Is Our Day”Ensignដខ

ឧសភាឆ្នាំ1999ទំព័រ19)។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—នីថេវៃទី3 12:48

 6. ទមើល ថាទបើ អ្ក អាច ទទន្ញ នពីថេ្ទពី3 12:48ចាំបានឥតហខាចាះ។ សូម 

សរទសរ ខគម្ពីរ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

ទ្លដដល អ្ក គិត ថា អ្ក បាន ទទន្ញ វា ្ ំ ទេើយ ។

សូមចងចាំថាត្ពះអមាចាស់ពរុំបានរំពលឹងនយើងឲ្យកាលាយជាឥតនខាចាះក្នុងត្គប់ការណ៍

ទាំងអស់ក្នុងអំ�នុងនពលននជជីវិតរដមងសាលាប់របស់នយើងនន្ះនទប៉រុដន្តកាលដដល

នយើងពយោយមន្្ើរាមត្ទង់នេើយទទួលនូវពរជ័យននដគ្វាយ្ួននន្ះនយើងអាច

កាលាយជាឥតនខាចាះនៅទជីបំផរុត។

 7. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី311:18–12:48ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ 

( កាលបរិទចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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នពីថេ្ទពី3 13
មេចក្ីម្ដើេ

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី313ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបន្តនទសនកថារបស់

ត្ទង់នៅឯត្ពះវិហារបរិសរុទ្ដដលនៅក្នុងដដនដជីបរិបូរណ៍។ត្ទង់បានត្ពមាន

ត្បជាជនទាស់នលឹងការោក់ពរុតនេើយបានបនត្ងៀនពួកនគថាកិច្ចការសរុចរិតរបស់

ពួកនគសព្ត្ពះេឫទ័យដល់ត្ពះវរបិរាសួគ៌។ត្ទង់ក៏បានដណន្ំដល់បណាដោជន

ផងដដរឲ្យត្បមូលត្ទព្យសម្ត្តិទរុកនៅសាថានសួគ៌នេើយបន្ទាប់មកបានដណន្ំ

ឲ្យពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរន្ក់របស់ត្ទង់ឲ្យដស្ងរកនគរននត្ពះជាមរុនសិនមរុននលឹង

ខ្ល់ខាវាយពជីកង្ល់ខាងសាច់្មរបស់ពួកនគផ្ទាល់។

នថីេវៃទី3 13:1–18

្ពះអង្គេហ្ង្រះ្ពមនពួក្ េន៍នជីឆេវទាេ់នឹងការោក់ពុតហេើយ

បហ្ងៀនពួកហគឲ្យហ្វើកិច្ចការេុចរិតដែលេពវ្ពះេឫទ័យែល់

្ពះវរបិតាេួគ៌

សូមបំនពញការបា៉ាន់ត្បមាណខ្លួនឯងខាងនត្កាមននះនៅក្នុងគំនិតអ្កនោយ

នត្ជើសនរើសោលាណាមួយដដលពិពណន៌្ចបាស់បំផរុតពជីការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់អ្ក

ឲ្យន្្ើទាន(ការផ្ដល់ឲ្យដល់អ្កនផសេងនទៀត)ការអ្ិសាឋាននិងការតមអាហារ៖

ខ្នុំន្្ើទានពជីនត្ោះ៖

ក. ខ្នុំត្តូវន្្ើ។

ខ. ខ្នុំត្សឡាញ់ត្ពះអមាចាស់នេើយរីករាយនលឹងជួយមនរុសសេនផសេងនទៀត។

គ. ខ្នុំចង់ឲ្យអ្កនផសេងគិតល្អពជីខ្នុំ។

ខ្នុំអ្ិសាឋានពជីនត្ោះ៖

ក. ខ្នុំមិនចង់នយិយថា«នទ»នៅមរុខមនរុសសេនផសេងនទៀតនពលខ្នុំត្តូវបាននៅឲ្យ

អ្ិសាឋាន។

ខ. វាជាដផ្កមួយននទមាលាប់ត្បចាំន្ងៃរបស់ខ្នុំ។

គ. ខ្នុំចង់ត្បាត្ស័យទាក់ទងនលឹងត្ពះវរបិរាសួគ៌របស់ខ្នុំ។

ខ្នុំតមអាហារពជីនត្ោះ៖

ក. ការតមអាហារជួយខ្នុំឲ្យខិតកានដ់តជិតត្ពះអមាចាស់។

ខ. មនរុសសេនផសេងនទៀតនលឹងគិតថាខ្នុំអាត្កក់នបើខ្នុំមិនន្្ើវានទ។

គ. ឪពរុកមាដាយខ្នុំមិនអនរុញ្ញាតឲ្យខ្នុំញា៉ាំនទនពលដដលខ្នុំគួរដតតមអាហារនន្ះ។

នៅក្នុងនជីនេ្ទជី313ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បានបនត្ងៀនបណាដោជននជីនេ្អំពជី

សារៈសំខាន់ននការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់មនរុសសេមានាក់ក្នុងការន្្ើទានអ្ិសាឋាននិង

តមអាហារ។ការន្្ើយតបដដលមានរាយនៅក្នុងការបា៉ាន់ត្បមាណខ្លួនឯងននះ

្្នុះបញ្ចាំងពជីការជំររុញទលឹកចិត្តទាំងឡាយដដលនយើងអាចមានក្នុងការន្្ើការណ៍

ទាំងននះឬទនង្ើននការលះបង់ដ៏សរុចរិតនផសេងៗនទៀត។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ទតើ មូលហេត ុដដល ទយើង ទធ្ើ កិច្ចការ សុចរិត ទាំងឡាយ 

សំខាន ់ដដរ ឬ ទទ ? ទេតុអ្ពី សំខាន ់ឬ ទេតុអ្ពី មិន សំខាន់ ?

 2. សូម ចមលង តារាង ខាងទពកាម ទនះ ចូល ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ទេើយ បំទ្ញ វា ទោយ ការអាន ខគម្ពីរ ទោង 

នពីមួយៗ ទេើយ ទ្លើយ សំណួរ ទាំង្ពីរ ។ ទ្ល អ្ក អាន វា អាច ជា ពបទោជន ៍ក្នុង ការដឹង ថា 

មនុស្ស ោក់្ុត គឺជា នរណា មនាក់ ដដល បំោក់ ទោយ ឥរិោបទ សុចរិត ដកលងកាលាយ ឬ ដដល 

និោយ ្ ពី ការណ៍ មួយ ទេើយ ទធ្ើ ការណ ៍មួយ ទផ្សង ទទៀត ។

េកេ្មភាព មពលណដល មយើង មធវៃើ 

េកេ្មភាព មនះ ម្រើ 

កា�ជ�ំុញ ទឹកច្ិរ្ អវៃី ណដល 

ម្ពះអមចាេ់ បាន ម្ពមន 

ជំទាេ់ ?

ម្រើ ម្ពះអមចាេ់ បាន មន 

បន្ទូល ថា មយើង គួ� មធវៃើ 

េកេ្មភាព មនះ មោយ 

�មបៀបណា ?

ទធ្ើទាន ( នពីថេ្ទពី3 

13:1–4 )

អធិស្ឋាន ( នពីថេ្ទពី3 

13:5–6 )

តមអាហារ ( នពីថេទ្ពី3 

13:16–18 )

សូមពិចារណាសំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នតើការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់នយើងនដើម្ជីន្្ើកិច្ចការសរុចរិតជះឥទ្ិពលយ៉ាងណា

ដល់រនបៀបដដលនយើងន្្ើវា?

• នតើការជំររុញទលឹកចិត្តដ៏សរុចរិតអ្ជីខ្ះដដលអាចបំផរុសឲ្យមនរុសសេមានាក់ន្្ើទាន

អ្ិសាឋានឬតមអាហារនោយសមាងាត់?

ការជំររុញទលឹកចិត្តដ៏សរុចរិតមួយនដើម្ជីន្្ើការណ៍ទាំងននះគឺនដើម្ជីន្្ើឲ្យត្ពះវរបរិាសួគ៌

សព្ត្ពះេឫទ័យ។សូមអាននជីនេ្ទជី313:4,6,18នេើយរកនមើលអ្ជីដដល

ត្ពះអមាចាស់សនយោដល់ពួកអ្កទាំងឡាយដដលត្បត្ពលឹត្តនោយសរុចរិតនៅ

ទជីសមាងាត់។

នគាលការណ៍សំខាន់មួយដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀននៅក្នុងខទាំងននះគឺ៖

ដបើដយើងទបទ្ឹត្ដោយសុចរិត្បីដទោរះដយើងទសឡាញ់ទ្រះវរបិតាសួគ៌ដោរះទ្រង់នឹង

ទបទានរង្វាន់�ល់ដយើងដោយដបើកចំ�រវិញ។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរសរ អំ្ ពី 

ទ្ល ដដល អ្ក បាន ទទួល អារម្មណ៍ ថា មន ្ រជ័យ ទោយទពោះ ការ្យាោម ទធ្ើ 

អ្ពី មួយ ទដើម្ពី ទធ្ើឲ្យ ព្ះវរបិតាសួគ៌ ស្្ ព្ះេឫទ័យ ជាជាង ឲ្យ អ្ក ដថទ ទ�ើញ ។

សូមរំឭកនោយសនង្ខបពជីការបា៉ាន់ត្បមាណខ្លួនឯងរបស់អ្កនៅខាងនដើមនមនរៀន

នេើយន្្ើការវាយតនម្ពជីការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់អ្កនដើម្ជីន្្ើទានអ្ិសាឋាននិង

តមអាហារ។សូមពិចារណាពជីរនបៀបដដលអ្កអាចអនរុវត្តការបនត្ងៀនទាំងឡាយ

របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនដើម្ជីអភិវឌ្ឍការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់អ្កក្នុងការន្្ើការណ៍

ទាំងននះឬទនង្ើននការលះបង់នផសេងៗនទៀតសត្មាប់ត្ពះអមាចាស់។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានត្បទាននូវការដណនំ្បដន្ថមនទៀតដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្អំពជី

ការអ្ិសាឋាន។សូមអាននជីនេ្ទជី313:7នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់

បានពិពណន៌្ពជីោលាត្ចដំដលឬបរិយយយ៉ាងល្អិតល្អន់ដដលនិយយនៅក្នុង

ការអ្ិសាឋាននោយគាមានភាពនសាមាះត្តង់។ោក្យឥ្សបមោជៃ៍មានន័យថាគាមាន

ខ្លឹមសារគាមានការគិតឬអារម្មណ៍។ោក្យឥតត្បនយជន៍ផ្លួនៗអាចមានន័យ

ផងដដរថាការនយិយោក្យដដដលនោយគាមានការគិតឬការអ្ិសាឋាននោយគាមាន

នសចក្ដជីជំននឿ។
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 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា សំខាន់ ទដើម ព្ី ទចៀសវាង ្ ពី ោក្យ ឥតពបទោជន ៍ផ្ជួនៗ ទៅក្នុង 

ការអធិស្ឋាន របស ់ទយើង ទៅកាន់ ព្ះវរបិតាសួគ៌ ?

 ខ.  ទតើ មន អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម ព្ី ទចៀសវាង ្ ពី ការនោិយ ោក្យ ឥត ពបទោជន៍ 

ផ្ជួនៗ ទ្ល អ្ក អធិស្ឋាន ?

សូមអាននជីនេ្ទជី313:8នេើយរកនមើលនគាលការណ៍មួយដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

បានមានបន្ទូលពជីត្ពះវរបិរាសួគ៌។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនគាលការណ៍ននះ

នៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។កម្មវត្ថនុមួយននការអ្ិសាឋានរបស់នយើងគឺ«នដើម្ជីខ្លួន

នយើងផរុតពជីនត្គាះភ័យនិងនដើម ជ្ីបានពរជ័យនផសេងៗដដលត្ពះមានត្ពះបំណងរួច

ជានត្សចនដើម ជ្ីត្បទានត្បសិននបើនយើងនលឹងសរុំត្ទង់នោយនសចក្ដជីជំននឿ»(Bible 
Dictionary, “Prayer”)។

សូមអាននជីនេ្ទជី313:9–15នេើយសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យអ្កនរៀន

អំពជីការអ្ិសាឋាន។សូមគិតពជីរនបៀបន្ន្នដើម្ជីអភិវឌ្ឍការអ្ិសាឋានរបស់អ្ក

នោយការអនរុវត្តនូវអ្ជីដដលអ្កបាននរៀនពជីការបនត្ងៀនរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។

នថីេវៃទី3 13:19–24

្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្បហ្ងៀនបណាដាជនឲ្យ្បមូល្ទព្យេម្ត្ិទុកហៅ្ ថានេួគ៌

នតើអ្កធាលាប់អានឬធាលាប់ឮពជីនរឿងមួយអំពជីត្ទព្យសម្ត្តិដដលបាត់បង់ឬកប់ទរុកនទ?

ជួនកាលនៅក្នុងនរឿងទាំងននះអ្កត្បមាញ់ត្ទព្យសម្ត្តិបាននៅដល់នគាលនៅ

របស់នគនៅទជីបំផរុតនោយត្គាន់ដតនដើម្ជីន�ើញថាត្ទព្យសម្ត្តិនន្ះបាត់បង់

នៅនេើយឬត្ទព្យសម្ត្តិនន្ះមិនដដលមានពិតនន្ះនទ។សូមអាននជីនេទ្ជី3

13:19–20នេើយរកនមើលត្ទព្យសម្ត្តិពជីរយ៉ាងដដលត្ពះអមាចាស់បានមានបន្ទូល

ដល់។នតើត្ទព្យសម្ត្តិណាមួយដដលត្ទង់មានបន្ទូលថាដតងដតនៅទជីនន្ះ

សត្មាប់នយើងនបើនយើងដស្ងរកវានន្ះ?

 5. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ពី ជា ភា្ខុសគានា រវាង « ពទ្្យ សម្ត្តិ ទៅ ដផនដពី » និង « ពទ្្យ សម្ត្តិ ទៅឯ 

ស្ថានសួគ៌ » ?

 ខ.  ទចញ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក ទរៀន ទៅក្នុង នពីថេទ្ពី3 13:21–24 ទតើ ទសចក្ពី ្ ិត អ្ពី ខលះ ដដល 

ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន បទពងៀន អំ្ពី ការដស្ងរក ពទ្្យ សម្ត្តិ ខាង ទោកិយ និង ពទ្្យ 

សម្ត្តិ ទៅ ស្ថានសួគ៌ ? ( វា អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ យល់ កាន់ដត ចបាស ្់ ពី ខ ទាំងទនះ ក្នុង ការដឹង 

ថា ោក្យ ្ទព្យេម្តិ្ គឺជា ោក្យ សពមប ់ភា្ខាង ទោកិយ ឬ ភា្ស្នុកស្ម្ភ ) ។

 គ.  ទតើ ការដស្ងរក ពទ្្យ សម្ត្តិ ទៅ ដផនដពី អាច បងាអាក់ ទយើង ្ ពី ការដស្ងរក ពទ្្យ សម្ត្តិ 

ទៅ ស្ថានសួគ ៌ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

ត្ពះអង្គសន្គ្រះពរុំបានបនត្ងៀនថាលរុយកាក់ឬត្ទព្យសម្ត្តិខាងនោកិយគឺ

អាត្កក់នន្ះនទ។ប៉រុដន្តត្ទង់ពិតជាបានសងកត់្ ងៃន់ពជីសារៈសំខាន់ននការោក់ដួងចិត្ត

របស់នយើងនៅនលើត្ទព្យសម្ត្តិនៅសាថានសួគ៌ដដលនលឹងនៅរេូតនេើយពរុំដមន

នៅនលើភាពមានបានខាងនោកិយនន្ះនទ។

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីនជីនេទ្ជី313:19–24គឺ៖ដ�ើម្បីម្ន

ទ្រះជាទគូរបស់ដយើងដយើងទតវូដតទសឡាញ់និងបដទមើទ្រង់ដលើសអស់ទាំងអវបីៗដៅ

ដលើដលាកដនរះ។

នតើអ្ជីខះ្ដដលអាចជាគំរូននការពយោយមបនត្មើត្ពះនិងបនត្មើត្ទព្យសម្ត្តិនៅក្នុង

នពលដតមួយ?នេតរុអ្ជីវាអាចជាការពិបាកក្នុងការត្សឡាញ់និងបនត្មើត្ពះជានិច្ច

ជំនួសឲ្យរបស់ខាងនោកិយនន្ះ?នេតរុអ្ជីការោក់ត្ពះជាមរុនមានតនម្សមនលឹង

ការខិតខំនន្ះ?

 6. សូម អាន គំរូ ខាងទពកាម ទនះ ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម ចង្អនុល បងាហាញ ថា ទៅហាវាយ ណាមួយ ដដល អ្ក គិត ថា 

មនុស្ស ទនាះ កំ្ ុង បទពមើ ៖ ព្ះ ឬ ពទ្្យ សម្ត្តិ ( ភា្ខាង ទោកិយ ) ។

 ក.  យុវជន មនាក់ ្ ុំ ព្ម ទទួល ការងារ មួយ ដដល តពមូវ ឲ្យ ទគ ខកខាន ការពបជុំ ថ្ងៃ អាទិត្យ 

ទេើយ បាន ទពជើសទរើស ការងារ មួយ ដដល ទទួល បាន ពបាក់ដខ តិចជាង វិញ ដដល មិន តពមូវ ឲ្យ 

ទគ ទធ្ើការ ទៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ។

 ខ.  យុវនារ ីមនាក់ រអ៊ូរទាំ ជាញឹកញាប ់ទៅកាន់ ឪ្ុក មដាយ នាង ្ ពី ការចង ់មន សទមលៀក 

បំោក់ ្ ្មពីៗ ។ សទមលៀក បំោក់ ដដល នាង ចង់បាន មន តថមល ថ្ល ជាង អ្ពី ដដល ពគួស្រ នាង អាច 

ថលលក ទិញ បាន ។

 គ.  យុវជន មនាក់ បង ់ដងាវាយ មួយ ភាគ ដប់ របស ់ទគ ជា ទទៀងទាត ់ជាមួយ នឹង លុយ ដដល ទគ 

ទទួល បាន ្ ពី ការងារ ទគ ។ ប៉ុដន្ត ទគ ទពបើពបាស ់ចំណូល ដដល ទៅ សល់ ទដើម្ពី ទិញ ទពគឿង 

កមសាន្ត នានា រួមទាំង កុន និង ចទពមៀង ដដល មិន សមរម្យ ផងដដរ ទេើយ មិន បាន សន្សំ 

លុយ ទុក បង់ សពមប់ ទបសកកម្ម ឬ ការអប់រំ ទ�ើយ ។

 ឃ. យុវនារ ីមនាក់ ទពបើពបាស ់ចំណូល របស់ នាង ជាញឹកញាប ់ទដើម្ពី ទិញ អំទណាយ តូចៗ 

ទដើម្ពី បងាហាញ ទសចក្ពី ពសឡាញ ់របស់ នាង ចំទោះ អ្ក ទផ្សង ទទៀត ។
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្ពះអង្គេហ្ង្រះដណនំ្ពួកេិេ្សទាំងែប់ពជីរន្ក់ឲ្យដេវងរកនគរឆន្ពះ

ជាមុនេិនមុននឹងខវល់ខាវាយពជីកងវល់ខាង្ ច់្ មរបេ់ពួកហគផ្ទាល់

នពលពួកនគបាននៅន្្ើការបនត្មើក្នុងចនំណាមត្បជាជនត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាន

ដណន្ំពួកសិសសេសាសន៍នជីនេ្ទាំងដប់ពជីររបស់ត្ទង់ថាករុំឲ្យត្ពួយបារម្ពជីនសចក្ដជី

ត្តវូការខាងសាច់្ មរបស់នគដូចជាអាហារនិងសនមៀ្កបំោក់(សូមនមើល

នជីនេ្ទជី313:25–31)។សូមអាននជីនេទ្ជី313:32–33នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអង្គ

សន្គ្រះបានត្បាប់ដល់ពួកសិសសេរបស់ត្ទង់ទាក់ទងនលឹងនសចក្ដជីត្តូវការខាង

សាច់្ មរបស់នគ។នតើត្ទង់បានសនយោអ្ជីខ្ះដល់អ្កទាំងឡាយដដលោក់ត្ពះ

និងនគររបស់ត្ទង់ជាមរុននៅក្នុងជជីវិតនគ?

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីខទាំងននះអាចជា៖ដបើដយើង

ដសវងរកនគរទ្រះជាមុនសិនដោរះទ្រង់នឹងជួយដយើង្ ្ត់្្ង់�ល់ដសចកដបីទតូវការ

របស់ដយើង។

 7. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ មនុស្ស មនាក់ « ដសង្រក នគរ ថន ព្ះ . . .  ជាមុនសិន » ទោយ រទបៀប ណា ដដរ ? 

( នពីថេទ្ពី3 13:33 ) ។

 ខ.  ទតើ ព្ះអមចាស ់បាន ទមើល ការខុសពតវូ ចំទោះ ទសចក្ពី ពតូវការ របស ់អ្ក ទោយ រទបៀប ណា 

ទ្លដដល អ្ក ទុក ពទង់ ជាមុន សិន ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ?

ត្បធានដអស៊រា៉ថាេ្ដប៊នសលឹនបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ពជីពរជ័យទាំងឡាយដដល

បានមកពជីការទរុកត្ពះជាមរុនសិននៅក្នុងជជីវិតនយើង(អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

ការដកត្សង់ននះនៅនលើត្កោសមួយនេើយរកសាវានៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនដើម្ជី

រំឭកវាឬដចកចាយវានៅនពលខាងមរុខនទៀត)៖

«នពលនយើងទរុកត្ពះជាមរុននន្ះអ្ជីៗទាំងអស់នផសេងនទៀតចូល

នៅក្នុងកដនង្ត្តលឹមត្តូវរបស់វាឬក៏នចញពជីជជីវិតនយើង»។

នសចក្ដជីត្សឡាញ់របស់នយើងចំនោះត្ពះអមាចាស់ត្តូវបានបគ្ហាញ

នោយមនន្សនញ្តន្របស់នយើងនោយរនបៀបដដលនយើង

ចំណាយនពលនវោរបស់នយើងចំណូលចិត្តដដលនយើងរាមរក

និងលំោប់លំនោយននអាទិភាពរបស់នយើង។...

«នយើងគប្ជីថាវាយដល់ត្ពះជាត្ពះវរបិរាននវិញ្ញាណរបស់នយើងនូវអ្ជីដដលខ្ស់

បំផរុតនៅក្នុងជជីវិតនយើង»(“The Great Commandment—Love the 
Lord”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1988ទំព័រ4–5)។

សូមសញ្លឹងគិតពជីរនបៀបដដលអ្កឬអ្កទាំងឡាយដដលអ្កសារល់ត្តវូបាន

ត្បទានពរនោយនត្ោះការទរុកត្ពះជាមរុននៅក្នុងជជីវិតអ្ក។

 8. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី313ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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នពីថេទ្ពី3 14
មេចក្ីម្ដើេ

នទសនកថារបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្នៅត្ពះវិហារបរិសរុទ្បន្តនៅក្នុងនជីនេ្ទជី313។

ត្ទង់បានបនត្ងៀនត្បជាជនអំពជីការនថាកាលនទាសអ្កដនទនទៀតនិងបានដណន្ំ

ពួកនគឲ្យដស្ងរកពរជ័យមកពជីត្ពះវរបិរាសួគ៌រាមរយៈការអ្ិសាឋាន។ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះក៏បានត្ពមានទាស់នលឹងពួកពយោការីដក្ងកាលាយផងដដរនេើយបានសងកត់្ ងៃន់

នលើសារៈសំខាន់ននការន្្ើរាមត្ពះបំណងរបស់ត្ពះ។

នថីេវៃទី3 14:1–6

្ពះអង្គេហ្ង្រះបហ្ងៀនអំពជីការហថាកោលហទាេអ្កែឆទ

សូមអានោក្យទាំងឡាយនននមនរៀនទជីពជីរនៅក្នុងទំនរុកតនមកើង«ខ្នុំនលឹងនដើររាម

ត្ពះអង្គ»(Hymns, នលខ220)—ឬនត្ចៀងវាឲ្យខ្លួនឯងសាដាប់នបើអ្កមានអារម្មណ៍

ល្អក្នុងការន្្ើដូនចានាះ៖

នតើខ្នុំនថាកាលនទាសអ្កនផសេងនម្ដចនៅ

នបើខ្នុំមិនបានល្អនខាចាះផង?

ក្នុងដួងចិត្តោក់បាំងដ៏សងៃប់សាងាត់

ទរុក្ខត្ពយួដដលដភ្កមិនអាចន�ើញ។

នតើខ្នុំអាចនថាកាលនទាសនរណានៅ?

ខ្នុំនលឹងនដើររាមត្ពះអង្គ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី314ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបន្តបនត្ងៀនពួកសាសន៍

នជីនេ្នៅឯត្ពះវិហារបរិសរុទ្។សូមអាននជីនេ្ទជី314:1–2នេើយពិចារណាពជី

រនបៀបដដលការដណនំ្ពជីត្ពះអង្គសន្គ្រះទាក់ទងនៅនលឹងនមនរៀនទជីពជីរននទំនរុក

តនមកើងដដលអ្កបានអាន។(វាអាចជួយអ្កក្នុងការយល់ថាោលា«នោយនូវរគ្វាស់

ណាដដលអ្ករាល់គានាវាល់»សំនៅនៅនលើបទោឋានដដលមនរុសសេមានាក់វាស់ឬ

នថាកាលនទាសនរណាមានាក់)។

 1. សូម សរទសរ ចទមលើយ ចំទោះ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ដំបនូាមាន របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ទៅក្នុង នពីថេទ្ពី3 14:1–2 ទាក់ទង ទៅនឹង 

ទមទរៀនទពី្ពីរ ថន ទំនុក តទមកើង « ខ្នុំ នឹង ទដើរ តាម ព្ះអង្គ » ទោយ រទបៀប ណា ?

 ខ.  ទតើ អ្ក នឹង បងាហាញ ្ ពី ទសចក្ពី ្ ិត ដ៏ សំខាន ់ដដល ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន បទពងៀន ទៅក្នុង 

នពីថេទ្ពី3 14:2 ជា ោក្យ សម្ពី របស ់អ្ក ផ្ទាល ់ទោយ រទបៀប ណា ដដរ ? ( អ្ក អាច នឹង ចង ់

សរទសរ ទសចក្ពី ្ ិត ឬ ទគាលការណ ៍ទនះ ទៅ ដគម ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ផងដដរ ) ។
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ដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានផ្ដល់នូវ

ការយល់ដលឹងបដន្ថមដដលជួយនយើងឲ្យយល់ពជីបញ្ជារបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះដដល

ថា«ករុំឲ្យនថាកាលនទាស»នៅក្នុងនជីនេទ្ជី314:1។នពលអ្កអានវាសូមគូសបន្ទាត់

ពជីនត្កាមត្បនភទននការនថាកាលនទាសដដលនោកបានមានត្បសាសន៍ថានយើងគប្ជី

នចៀសវាងនិងមូលនេតរុ។

«មាននូវការនថាកាលនទាសពជីរត្បនភទ៖ការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយ

បំផរុតដដលនយើងត្តូវបានហាមោត់មិនឲ្យន្្ើនិងការវិនិច្័យ

ដដលនៅចនន្លាះដដលនយើងត្តូវបានដណន្ំឲ្យន្្ើប៉រុដន្តនោយ

ដផ្អកនលើនគាលការណ៍ដ៏សរុចរិត។...

«ការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយបំផរុត...គឺជានពលអន្គតនន្ះ

ដដលនយើងទាំងអស់គានានលឹងឈរនៅចំនោះមរុខទជីជំនរុំជត្មះរបស់ត្ពះត្គជីស្នដើម្ជី

ទទួលការជំនរុំជត្មះត្សបនៅរាមកិច្ចការរបស់នយើង។...ខ្នុំនជឿថាការបញ្ជា

នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរដដលថា‹ករុំឲ្យនថាកាលនទាស›សំនៅចបាស់ោស់បំផរុតចំនោះ

ការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយបំផរុតននះ។...

«...នេតរុអ្ជីត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបញ្ជាថាករុំឲ្យនយើងន្្ើការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយ

បំផរុត?ខ្នុំនជឿថាបទបញ្ញត្តិននះត្តូវបានត្បទានឲ្យនោយសារនយើងសន្មត់ថា

ជាការត្តលឹមត្តូវក្នុងការន្្ើការជំនរុំជត្មះចរុងនត្កាយបំផរុតនៅនពលណាក៏នោយ

ដដលនយើងត្បកាសថាមនរុសសេជាក់ោក់ណាមានាក់នន្ះនលឹងនៅសាថាននរក(ឬនៅ

សាថានសួគ៌)សត្មាប់ទនង្ើជាក់ោក់មួយឬនៅនពលជាក់ោក់មួយនន្ះ។នពល

នយើងន្្ើដនូច្ះ—នេើយមាននូវការល្លួងដ៏្ ំនដើម្ជីន្្ើដូនចានាះ—នន្ះនយើងន្្ើឲ្យខ្លួន

នយើងនិងមនរុសសេដដលនយើងន្្ើជាជំនរុំជត្មះនន្ះត្តូវឈឺចាប់នេើយ។...

«...រាមនិយមន័យការវិនិច្័យដ៏សរុចរិតមួយត្តូវដតនៅចនន្លាះនន្ះ។វានលឹង

ត្តូវទប់ពជីការត្បកាសថាមនរុសសេមានាក់ត្តូវបានធាន្អះអាងថានលឹងបានភាពតនមកើង

ន�ើងឬត្តូវទប់ពជីការនដញមនរុសសេមានាក់នចញនោយនត្ោះនគត្តូវដរុតនៅ

សាថាននរក។វានលឹងត្តូវទប់ពជីការត្បកាសថាមនរុសសេមានាក់ត្តូវបានដកយកនចញ

នូវឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវភាពតនមកើងន�ើងឬសូម ជ្ីដតជាឱកាសសត្មាប់

មានមរុខគ្រដ៏មានត្បនយជន៍មួយនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ត្ពះអមាចាស់។ដំណលឹងល្អ

គឺជាដំណលឹងល្អនននសចក្ដជីសង្លឹមនេើយគាមាននរណាមានាក់ក្នុងចនំណាមនយើងមាន

អំណាចបដិនស្អំណាចននដគ្វាយ្ួនដដលន្ំមកនូវការសមាអាតដល់អំនពើបាប

ផ្ទាល់ខ្លួនន្ំមកនូវការអត់នទាសផ្ទាល់ខ្លួននិងការបងកបនងកើតជជីវិតជា្្មជីមួយក្នុង

លក្ខខណ្ឌដ៏ត្តលឹមត្តូវនន្ះនទ»(“‘Judge Not’ and Judging”Ensignដខ

សជីហាឆ្នាំ1999ទំព័រ7,9)។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើនសចក្ដជីដ្្ងការណ៍របស់ដអលនឌើរអូកជួយអ្កឲ្យយល់ពជី

ការបញ្ជារបស់ត្ពះអង្គដដលថា«ករុំឲ្យនថាកាលនទាស»នោយរនបៀបណា។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ទតើ ទគាលការណ ៍ទចញ្ពី នពីថេទ្ពី3 14:2 ដដល ថា មយើង 

នឹង ម្្រវូបាន មថាកោលមទាេ មៅតាេ អវៃី ណដល មយើង មថាកោលមទាេ មគ ណដ�មនាះ ផ្លាស់ប្លូរ រទបៀប 

ដដល ទយើង ទមើល ទៅ កំេុស និង ភា្ទនទ់ខសាយ របស់ អ្ក ទផ្សង ទទៀត ោ៉ាងណា ដដរ ? 

សូម អាន នពីថេ្ទពី3 14:12 ។ ទតើ ខ ទនះ អាច ទាក់ទង ទៅនឹង ទគាលការណ ៍ទនះ ោ៉ាងណា 

ដដរ ?

នតើអ្កធាលាប់មានអ្ជីតូចមួយនៅក្នុងដភ្កអ្កនទដូចជានរាមដភ្កឬ្ូលជីតូចៗ?

ត្ពះគម្ជីរសំនៅដល់្ ូលជីតូចៗនៅក្នុងដភ្កនរណាមានាក់ថាជាកំមទ�។កំនទច

នឈើដដលត្កាស់ដវងគឺសំនៅថាជាធ្រឹម។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបាននត្បើរូបភាព

ទាំងននះនដើម ជ្ីជួយនយើងយល់ពជីបញ្ហាទាំងឡាយដដលនកើតន�ើងនពលដដល

នយើងនថាកាលនទាសអ្កនផសេងនទៀតនោយពរុំសរុចរិតឬដស្ងរកកំេរុសពួកនគនោយ

មិនសមរម្យ។សូមអាននជីនេ្ទជី314:3–5នេើយសូមគិតថានតើកនំទចនិង្្លឹម

តំណាងឲ្យអ្ជី។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម គូរ រូបភា្ 

មួយ ្ ពី អ្ពី ដដល ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន ្ ិ្ណ៌នា ទៅក្នុង នពីថេ្ទពី3 14:4 ។ 

បនាទាប់មក សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា កំទទច តំណាង ឲ្យ អ្ពី ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ធ្ឹម តំណាង ឲ្យ អ្ពី ?

 គ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី មិនដមន ោក្យ កំទទច ដត ជា ោក្យ ធ្ឹម ដដល ពតូវបាន ទពបើពបាស់ 

ទដើម្ពី តំណាង ឲ្យ កំេុស ទាំងឡាយ របស់ អ្ក ទាំងឡាយ ដដល ទធ្ើ ការទថាកាលទទាស ទោយ ្ ុំ 

សុចរិត ទៅវិញ ?

សូមកត់ចំណាំថាការនត្បៀបន្ៀបរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះគឺនផ្ដាតនៅនលើកម្មវត្ថនុ

ទាំងឡាយដដលជាប់នៅក្នុងដភ្កដដលន្្ើឲ្យប៉ះោល់ដល់ការនមើលន�ើញរបស់

មនរុសសេមានាក់។សូមពិចារណាសំណួរតនៅននះអំពជីខ្លួនអ្កផ្ទាល់៖នតើកំេរុសរបស់

ខ្នុំអាចប៉ះោល់ដល់រនបៀបដដលខ្នុំនមើលនៅអ្កនផសេងនទៀតយ៉ាងណា?នតើអ្កអាច

អនរុវត្តដំបូន្មានរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ដដលនៅក្នុងនជីនេទ្ជី314:5នោយរនបៀប

ណា?

នតើអ្កគិតថាវាត្តលឹមត្តវូឬចាំបាច់នទក្នុងការន្្ើការវិនិច្័យទាំងឡាយដដល

ទាក់ទងនលឹងឥរយិបទរបស់មនរុសសេ?ពយោការីយូ៉ដសបស៊្មី្បានបញ្ជាក់ថា

ខណៈដដលនយើងពរុំន្្ើការវិនិច្័យអ្កនផសេងនទៀតនោយទរុច្ចរិតនន្ះនយើងត្តូវបាន

ដណនំ្ឲ្យនត្បើត្បាស់នូវការវិនិច្័យដដលសរុចរិត(សូមនមើលការបកដត្បនោយ

យូ៉ដសបស៊្មី្មា៉ាថាយ7:1[នៅក្នុងមា៉ាថាយ7:1នលខនយងក])។

ការពន្យល់តនៅននះផ្ដល់នូវការយល់ដលឹងបដន្ថមនទៀតពជីសំណួរអំពជីការវិនិច្័យអ្ក

ដនទ៖«នពលខ្ះមនរុសសេមានអារម្មណ៍ថាវាខរុសក្នុងការវិនិច្័យអ្កដនទនទាះជា

រាមវិ្ជីណាក៏នោយ។ខណៈដដលវាជាការត្តលឹមត្តវូដដលថាអ្កមិនគួរកាត់នទាស

អ្កដ៏នទឬវិនិច្័យពួកនគនោយមិនយរុត្តិ្ម៌នន្ះអ្កនលឹងត្តូវន្្ើការវិនិច្័យពជី

គំនិតពជីសាថានភាពនិងពជីមនរុសសេនៅក្នុងឆ្កជជីវិតរបស់អ្ក។ត្ពះអមាចាស់បាន

ត្បទានត្ពះបញ្ញត្តិជានត្ចើនដដលអ្កមិនអាចន្្ើរាមបាននោយគាមានការវិនិច្័យ

នន្ះន�ើយ»(ពតិ្�ំមពារះម្រ�ក្បីជំមៃឿ៖ឯកសារមោងនៃ�ំណរឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]

ទំព័រ53-54)

នដើម្ជីជួយអ្កយល់ពជីសារៈសំខាន់ននការន្្ើការវិនិច្័យសរុចរិតសូមអាននជីនេទ្ជី3

14:6នេើយរកនមើលការវិនិច្័យមួយចំនួនដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានដណន្ំនយើង

ឲ្យន្្ើ។មរុននពលអ្កអានវាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថា«ឲ្យរបស់បរិសរុទ្

ដល់ដ ក្»និង«នបាះដកវមរុកាតារបស់ខ្លួននៅមរុខត្ជកូ»មានន័យថាដចកចាយអ្ជីមួយ

ដដលពិសិដ្ឋជាមួយពួកអ្កទាំងឡាយដដលមិននពញចិត្តវាឬពរុំយល់ពជីភាពពិសិដ្ឋ

របស់វា។

នតើនជីនេ្ទជី314:6ជួយអ្កឲ្យយល់ពជីនសចក្ដជីត្តវូការក្នុងការន្្ើការវិនិច្័យដដល

សរុចរិតដូចនម្ដចដដរ?ដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកបានពន្យល់ពជីសាថានភាពនផសេងៗ

មួយចំនួននទៀតដដលនយើងគប្ជីន្្ើការវិនិច្័យដ៏សរុចរិត៖

«នយើងទាំងអស់គានាន្្ើការវិនិច្័យទាំងឡាយនៅក្នុង

ការនត្ជើសនរើសមិត្តភក្ដិរបស់នយើងនៅក្នុងការនត្ជើសនរើសរនបៀប

ដដលនយើងនលឹងចំណាយនពលនិងលរុយរបស់នយើងនេើយ

ត្បាកដណាស់គឺនៅក្នុងការនត្ជើសនរើសនដគូអស់កល្របស់

នយើង។...

«...ការវិនិច្័យដ៏សរុចរិតមួយនលឹងត្តវូបានដលឹកនំ្នោយត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះអមាចាស់

មិនដមននោយកំេលឹងការសងសលឹកការត្ចដណនឬផលត្បនយជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

នន្ះនទ»(“‘Judge Not’ and Judging”ទំព័រ9)។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖
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 ក.  ទេតុអ្ពី វា សំខាន ់ក្នុង ការទធ្ើ ការវិនិចឆេ័យ ដ៏ សុចរិត ចំទោះ ចំណុច ទាំងឡាយ ដូចជា 

ការទពជើសទរើស មិត្តភក្ិ ការសទពមច ចិត្ត ទលើ រទបៀប ដដល ទយើង នឹង ចំណាយ ទ្ល និង លុយ 

របស់ ទយើង ឬ ការទពជើសទរើស ថដគូ អស់កល្ ? ទតើ មន ករណពី ទផ្សងទទៀត ណា ខលះ ដដល វា 

ជា ការ្ំបាច់ ឬ ជា ការពតមឹពតវូ ទដើម ព្ី ទធ្ើ ការវិនិចឆេ័យ អ្ក ទផ្សង ទទៀត ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ ការវិនិចឆេ័យ ឲ្យ កាន់ដត សុចរិត បាន ទោយ រទបៀបណា ? សូម សញ្ឹង គិត 

ថា ទបើ មន នរណា មនាក់ ដដល អ្ក អាច មន ចិត្តល្អ កាន់ដត ទពចើន ចំទោះ គាត់ ឬ ពតវូ ទប់ ្ ពី 

ការវិនិចឆេ័យ ទោយ ្ ុំ សុចរិត ។

នថីេវៃទី3 14:7–12

្ពះអង្គេហ្ង្រះបហ្ងៀនអំពជីការដេវងរកពរជ័យទាំងឡាយពជី្ពះវរបិតាេួគ៌

សូមគិតអំពជីនពលទាំងឡាយដដលត្ពះវរបិរាបានន្្ើយតបការអ្ិសាឋានរបស់

អ្ក។សូមអាននជីនេ្ទជី314:7–11នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាន

បនត្ងៀនអំពជីត្ពះបំណងរបស់ត្ពះវរបិរាក្នុងការន្្ើយតបការអ្ិសាឋានរបស់នយើង។

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីនជីនេទ្ជី314:7–11គឺថា

ទ្រះវរបិតាសួគ៌នឹងទបទាន្ រដយើងដបើដយើងសុំនិងដសវងរកទ្រង់ដៅក្នុង

ការអ្ិស្ឋាន។នតើការដលឹងថាត្ពះវរបិរាសួគ៌មានត្ពះទ័យចង់ន្្ើយតប

ការអ្ិសាឋានរបស់អ្កអាចផ្លាស់ប្ដទូររនបៀបដដលអ្កអ្ិសាឋានយ៉ាងណាដដរ?

 5. សូម សួរ ដល ់មនុស្ស ទ្ញវ័យ មនាក់ ដដល អ្ក ទុកចិត្ត ្ ពី សំណួរ តទៅ ទនះ ៖ 

ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន មន អារម្មណ៍ ថន ទសចក្ពី ពសឡាញ់ របស់ 

ព្ះវរបិតាសួគ៌ សពមប់ អ្ក តាមរយៈ រទបៀប ដដល ពទង ់បាន ទ្លើយតប ការអធិស្ឋាន របស់ 

អ្ក ? សូម សទង្ខប ចូល ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក នូវ 

ចទមលើយ របស់ គាត់ និង អ្ពី ដដល អ្ក បានទរៀន ទចញ្ពី ចទមលើយ ទនាះ ។

នថីេវៃទី3 14:13–27

្ពះអង្គេហ្ង្រះបហ្ងៀនពជី្ រៈេំខាន់ឆនការហ្វើតាម្ពះបំណងរបេ់

្ពះវរបិតាេួគ៌

កាលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបន្តបនត្ងៀនពួកសាសន៍នជីនេ្ដដលបានត្បមូល

គានានៅត្ពះវិហារបរិសរុទ្នន្ះត្ទង់បានត្បទាននូវការនត្បៀបន្ៀបមួយចំនួននដើម្ជី

ជួយនយើងឲ្យយល់ពជីសារៈសំខាន់ននការនគារពត្បតិបត្តិដល់ការបនត្ងៀនទាំងឡាយ

របស់ត្ទង់។ការនត្បៀបន្ៀបនជីមួយៗរួមមាននូវគំរូល្អនិងគំរូអាត្កក់។

 6. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម គូរ 

ការបងាហាញ ដ៏ ស្មញ្ញ មួយ អំ្ពី គំរ ូល្អ និង គំរ ូអាពកក់ ដដល មន ក្នុង វគ្គ បទគម្ពីរ 

នពីមួយៗ ថន វគ្គ បទគម្ពីរ ទាំងបពី ខាងទពកាម ទនះ ។ សូម សរទសរ ផងដដរ ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក គិត ថា 

ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ចង ់ឲ្យ ទយើង ទរៀន ទោយ ការទពបៀបទធៀប គំរ ូល្អ និង អាពកក់ ។ សូម ទរៀបចំ 

រួច ជា ទពសច ទដើម ព្ី បងាហាញ ្ ពី រូបភា្ របស ់អ្ក ទៅដល ់សិស្ស ក្នុង ថានាក់ របស់ អ្ក និង ទដើម្ពី 

្ន្យល់ ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទចញ្ពី ការទពបៀបទធៀប ទាំងទនះ ។

 ក.  នពីថេ្ទពី3 14:13–14

 ខ.  នពីថេ្ទពី3 14:15–20

 គ.  នពីថេ្ទពី3 14:24–27

សូមអាននជីនេ្ទជី314:21–23នេើយគិតអំពជីអ្ជីដដលអ្កអាចនិយយនៅកាន់មនរុសសេ

មានាក់ដដលត្បាប់អ្កថាអ្ជីទាំងអស់ដដលអ្កត្តូវន្្ើនដើម្ជីបានសន្គ្រះនៅក្នុងនគរ

ននត្ពះគឺនយិយថាអ្កនជឿនលើត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។

 7. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី314ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 25 ៖ ថ្ងៃទី 4

នពីថេទ្ពី3 15–16
មេចក្ីម្ដើេ

កាលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបន្តបនត្ងៀនដល់ត្បជាជននៅឯត្ពះវិហារបរិសរុទ្នៅ

ដដនដជីបរិបូរណ៍នន្ះត្ទង់បានត្បកាសថាត្កិត្យវិន័យនោកម៉ូនសត្តូវបានបំនពញ

នៅក្នុងត្ទង់នេើយថាត្ទង់ជាពន្ឺនិងជាត្កិត្យវិន័យដដលមនរុសសេគប្ជីសម្លឹង

ដល់។បន្ទាប់មកត្ពះអង្គសន្គ្រះបានពន្យល់ដល់ពួកសិសសេសាសន៍នជីនេ្ទាំង

ដប់ពជីរន្ក់ថាត្បជាជននៅទ្ជីបអានមរិកគឺជា«នចៀមឯនទៀត»មួយចំនួនដដល

ត្ទង់បានមានបន្ទូលនៅកាន់ត្បជាជននៅឯនយរ៉ូសា�ិម(សូមនមើលយ៉ូហាន

10:14–16)។ត្ទង់ក៏បានសនយោផងដដរថាអ្កទាំងឡាយណាដដលដត្បចិត្តនេើយ

ត្ត�ប់នៅកាន់ត្ទង់វិញនលឹងត្តូវបានរាប់ក្នុងចំនណាមរាត្ស្តនននសចក្ដជីសញ្ញារបស់

ត្ទង់។

នថីេវៃទី3 15:1–10

្ពះអង្គេហ្ង្រះ្បកាេថា្ទង់បានបំហពញ្កិត្យវិន័យរបេ់ហោកម៉ូហេ

នតើអ្កធាលាប់្ ងៃល់នទថានេតរុអ្ជីត្ពះអមាចាស់នស្ើឲ្យនយើងនគារពត្បតិបត្តិត្កតិ្យវិន័យ

និងបទបញ្ញត្តិជាកោ់ក់ទាំងឡាយដូចជាការបង់ដគ្វាយមួយភាគក្នុងដប់នគារព

ន្ងៃបរិសរុទ្និងនគារពឪពរុកមាដាយនយើងជានដើម?កាលដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាន

បន្តដណន្ំដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្នន្ះត្ទង់បានបនត្ងៀនពួកនគពជីនគាលបំណងដ៏

សំខាន់ដដលនៅពជីនត្កាយត្កិត្យវិន័យនិងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ទង់។សូម

រកនមើលនគាលបំណងននះនពលអ្កសិកសានជីនេ្ទជី315។

កាលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបញ្ចប់ការមានបន្ទូលនៅកាន់បណាដោជននេើយ

ត្ទង់បានត្ជាបថាមានមនរុសសេខ្ះក្នុងចំនណាមពួកនគមានសំណួរមួយ។សូមអាន

នជីនេ្ទជី315:1–2នេើយសរនសរពជីអ្ជីដដលត្បជាជនស្ប់ដស្ងនិង្ងៃល់៖ 



នដើម្ជីយល់ពជីមូលនេតរុដដលពួកសាសន៍នជីនេ្មានភាពស្ប់ដសងៃងនិង្ងៃល់ពជី

ការត្បកាសរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះដដលថា«នសចក្ដជីទាំងឡាយពជីបរុរាណ»នន

ត្កតិ្យវិន័យនោកម៉ូនសបានកន្ងផរុតនៅនេើយ«អ្ជីៗទាំងអស់បានកាលាយនៅជា

្្មជី»នន្ះវានលឹងជួយក្នុងការយល់ថាអស់រយៈនពលរាប់សតវតសេរ៍មកនេើយដដល

ពួកសាសន៍នជីនេ្បានសារល់និងរស់នៅនត្កាមត្កតិ្យវិន័យរបស់នោកម៉ូនស។

ត្កតិ្យវិន័យត្កតិ្យត្កមនិងរនបៀបនរៀបរយននសាសន្ចត្ករបស់ពួកនគគឺដផ្អក

នលើត្កិត្យវិន័យនោកម៉ូនសជាត្កតិ្យវិន័យដដលត្តូវបានត្បទានពជីបរុរាណនោយ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ក្នុងនពលមរុនជជីវិតរដមងសាលាប់នដើម្ជីនរៀបចំមនរុសសេសត្មាប់ការយង

មករបស់ត្ទង់និងនដើម្ជីចង្អនុលបគ្ហាញពួកនគនៅកាន់ការបូជាដ៏្ ួនរបស់ត្ទង់។

ឥ�ទូវននះអង្គដដលត្បទានត្កិត្យវិន័យដ៏ឥតនខាចាះកំពរុងឈរនៅចំនោះពួកនគ

នោយត្បកាសថាដគ្វាយ្ួនបានសនត្មចនេើយ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី311:10–14)

នេើយថានៅក្នុងត្ទង់នន្ះត្កតិ្យវិន័យនោកម៉ូនសត្តូវបានបំនពញ(សូមនមើល

នជីនេ្ទជី39:16–20;12:46–47)។ការត្បកាសរបស់ត្ទង់ដដលថានសចក្ដជីទាំងឡាយ
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ពជីបរុរាណរបស់ត្កិត្យវិន័យនោកម៉នូស«បានកន្ងេួសនៅ»នេើយអ្ជីៗដដល្ ្មជី

ត្តូវជំនួសត្កិត្យវិន័យបានផ្លាស់ប្ដទូរភាលាមៗនូវរនបៀបដដលពួកនគត្តូវថាវាយបង្គំត្ពះ។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានន្្ើយតបចំនោះកង្ល់របស់ពួកនគនោយការសងកត់្ ងៃន់នលើ

នគាលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ។សូមអាននជីនេ្ទជី315:3–5,9នេើយគូសចំណាំោលា

ទាំងឡាយនៅក្នុងការន្្ើយតបរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះដដលអាចធាន្អះអាងដល់

ពួកសាសន៍នជីនេ្ថាត្បភពននត្កិត្យវិន័យគឺមិនបានផ្លាស់ប្ដទូរនទ។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ អ្ក គិត ថា ព្ះទយស៊ូវ កំ្ុង បទពងៀន អ្ពី ដល់ ្ ួក ស្សន ៍

នពីថេ្ ទ្លដដល ពទង់ មន បន្លូល ថា « ទយើង ជា ពកិត្យវិន័យ » ? ( នពីថេ្ទពី3 15:9 ) ។

នចញពជីការបនត្ងៀនរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនៅក្នុងខទាំងននះនយើងអាចនរៀនថា

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្គឺជាទបភ្ននទកិត្យវិន័យនិងប្របញ្ញត្ិទាំងអស់នន�ំណឹងលអ។

សូមពិចារណាពជីមូលនេតរុដដលនសចក្ដជីពិតននះសំខាន់ដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្

នពលដដលពួកនគបាននរៀនថាត្កិត្យវិន័យនោកម៉ូនសពជីបរុរាណត្តូវបានជំនួស

នោយត្កិត្យវិន័យដដលខ្ស់ជាងនេើយបានទទួលបទពិនសា្ន៍ពជីការផ្លាស់ប្ដទូរក្នុង

រនបៀបននការថាវាយបង្គំរបស់ពួកនគ។

សូមអាននជីនេ្ទជី315:9–10នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យនយើង

មធវែើដដលជាលទ្ផលនននគាលលទ្ិននះ។សូមនត្បើនូវអ្ជីដដលអ្កនរៀននៅក្នុងខ

ទាំងននះនដើម ជ្ីបំនពញនគាលការណ៍តនៅននះ៖ដបើដយើង--------------------�ល់

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្តាមរយៈការរកសា-----------------------------------ដោរះទ្រង់នឹង

ទបទាន�ល់ដយើងនូវ-----------------------------------។

 2. សូម គិត អំ្ពី បទបញ្ញត្តិ ទាំងឡាយ ដូចជា ការបង ់ដងាវាយ មួយ ភាគ ក្នុង ដប ់

ការទគារ្ ថ្ងៃ បរិសុទ្ និង ការទគារ្ ឪ្ុក មដាយ ទយើង ទេើយ ទ្លើយតប សំណួរ 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ មនុស្ស មនាក់ អាច ទធ្ើ តាម បទបញ្ញត្តិ ទេើយ ទៅដត មិន សមលឹង ដល់ ព្ះពគពីស្ ទោយ 

រទបៀប ណា ទៅ ?

 ខ.  ពបសិន ទបើ ការទផ្តាត របស់ ទយើង គឺ ទៅទលើ ការសមលឹង ទៅកាន ់ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ទេើយ 

មិន ពគាន់ដត ជា ការទគារ្ ពបតិបត្តិ ដល់ ចបាប់ ទាំងឡាយ ទនាះ ទតើ ការទគារ្ ពបតិបត្តិ របស់ 

ទយើង ចំទោះ បទបញ្ញត្តិ ទាំងឡាយ អាច នឹង ផ្លាស់ប្លូរ ទៅក្នុង រទបៀប ណា ខលះ?

រនបៀបមួយដដលការនគារពត្បតិបត្តិរបស់នយើងចំនោះបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយអាច

ផ្លាស់ប្ដទូរត្បសិននបើនយើងសម្លឹងនៅត្ពះត្គជីស្គឺថាការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់នយើងក្នុង

ការនគារពត្បតិបត្តិនលឹងផ្លាស់ប្ដទូរពជីការនគារពនោយនត្ោះកាតព្កិច្ចឬសូម្ជីនោយ

នត្ោះនសចក្ដជីត្សឡាញ់ចបាប់នន្ះនៅជានោយនត្ោះនសចក្ដជីត្សឡាញ់ចំនោះ

ត្ពះអមាចាស់វិញ។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះនោយដអលនឌើរ

មា៉ាវីននជ.អាស្តនុនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់៖«វាជា

ការលួងនោមខាងវិញ្ញាណនិងជាពរជ័យអ្ជីម្៉នះក្នុងការដលឹងថា

ត្បសិននបើនយើងសម្លឹងនៅត្ពះអង្គសន្គ្រះត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

នេើយសូ៊ត្ទំាដល់ទជីបញ្ចប់នន្ះជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចនិង

ភាពនលើកតនមកើងនលឹងជារបស់នយើង។...នយើងកាន់ដតគ្យ

ខិតចូលនៅជិតត្ពះនពលនយើងសម្លឹងនៅត្ទង់។ការសម្លឹងនៅកាន់ត្ពះបនត្ងៀន

នយើងឲ្យបនត្មើនិងរស់នៅនោយពរុំមានការបង្ខិតបង្ខំ[ពរុំមានការបង្ខំឬោក់

សមាព្ឲ្យន្្ើអ្ជីមួយ]»(“There Are Many Gifts”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1987

ទំព័រ21)។

 3. សូម ទពជើសទរើស បទបញ្ញត្តិ មួយ ដដល អ្ក អាច នឹង ទងឿង្ងៃល ់ថា មូលទេតុ អ្ពី 

អ្ក ពតវូ ទគារ្ ពបតិបត្តិ ទេើយ ្ ិ្រណា ថាទតើ ការទគារ្ ដល ់បទបញ្ញត្តិ ទនាះ 

អាច ដឹកនាំ អ្ក ទៅកាន់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ទោយ រទបៀប ណា ។ អ្ក អាច នឹង ចង ់ោក់ 

ទគាលទៅ មួយ ទដើម្ពី ទគារ្ ពបតិបត្តិ ដល់ បទបញ្ញត្តិ ដដល អ្ក បាន ទពជើសទរើស ទនាះ ឲ្យ 

កាន់ដត ខាលាំង ទេើយ សរទសរ នូវ គំនិត មួយ ចំនួន អំ្ពី រទបៀប ទដើម្ពី ទធ្ើ វា ឲ្យ បាន សទពមច ។ 

សូម កត់ពតា គំនិត ទាំងឡាយ របស់ អ្ក ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ។

នថីេវៃទី3 15:11–16:5

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្មនបន្ដូលហៅកាន់ពួកេិេ្សរបេ់្ទង់ទាក់ទងនឹងហចៀមឯ

ហទៀតរបេ់្ទង់

នតើអ្កធាលាប់មានអារម្មណ៍ថាត្តវូនគបំនភ្ចឬទរុកនចាលឲ្យនៅឯនកានេើយ្ ងៃល់

ថានបើត្ពះវរបិរាសារល់ថាអ្កជានរណាដដរឬនទ?នទាះបជីជានយើងអាចនលឹងមាន

អារម្មណ៍ថាឯនកាឬជួនកាលមានអារម្មណ៍មិនសំខាន់ដូចអ្កដនទនទៀតក៏ទ្រះ

ខវល់ខ្វាយ្ បីរាទស្របស់ទ្រង់និងបង្ហាញអង្ទ្រង់�ល់្ ួកដគ។សូមរកនមើល

ភស្ដនុរាងនននសចក្ដជីពិតននះនពលអ្កសិកសាអ្ជីដដលនៅសល់ក្នុងនជីនេ្ទជី315និង

នដើមដំបូងនននជីនេ្ទជី316។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងត្ពះគម្ជីរសញ្ញា្ ្មជីនិងត្ពះគម្ជីរមរមនត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បាន

ន្្ើការបនត្មើក្នុងចំនណាមត្បជាជននៅក្នុងពិភពបរុរាណនិងនៅក្នុងទ្ជីបអានមរិក។

សូមអាននជីនេ្ទជី315:11–17រកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានមានបន្ទូលថាត្ទង់

បានត្បាប់ដល់ពួកអ្កទាំងឡាយដដលនៅនយរ៉ូសា�ិមអំពជីរាត្ស្តត្ទង់នៅក្នុងទ្ជីប

អានមរិក។

«នចៀមឯនទៀត»គឺសំនៅដល់អ្កនដើររាមអ្កគគ្វាលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

នផសេងនទៀត។នត្កាលគឺជាត្ទរុងនចៀមប៉រុដន្តោក្យមសកាលដដលត្តវូបាននត្បើ

នៅក្នុងករណជីននះគឺមានន័យដល់ត្ករុមមនរុសសេមួយត្ករុមដដលមានជំននឿនលើ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ដូចគានា។នយងរាមនជីនេ្ទជី315:17នតើត្ពះអមាចាស់បានមាន

បន្ទូលថាត្ទង់នលឹងបគ្ហាញអង្គត្ទង់ដល់នចៀមឯនទៀតរបស់ត្ទង់នោយរនបៀបណា?
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ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលត្ពះវរបិរាសួគ៌បានបញ្ជាត្ទង់

ករុំឲ្យផ្ដល់ការនចះដលឹងបដន្ថមនទៀតពជីនចៀមឯនទៀតរបស់ត្ទង់ដល់ពួកអ្កដដលនៅ

នយរ៉ូសា�ិម។សូមពិនិត្យនមើលនជីនេ្ទជី315:18–20នេើយគូសចំណាំការពន្យល់

របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។នោយន�ើញថាត្ពះវរបិរាបានដកេូតនូវការនចះដលឹង

ដដល្ ំជាងអំពជីពួកសាសន៍នជីនេ្ពជីពួកសាសន៍យូោនោយសារដតអំនពើ

ទរុច្ចរិតរបស់ពួកយូោនន្ះនយើងអាចនរៀនពជីនគាលការណ៍សំខាន់មួយទាក់ទង

នលឹងរនបៀបដដលនយើងទទួលបានការនចះដលឹងនិងនសចក្ដជីពិតពជីត្ពះអមាចាស់។

ដផ្អកនលើខទាំងននះនតើអ្កនលឹងបំនពញនគាលការណ៍ខាងនត្កាមននះយ៉ាងដូច

នម្ដចដដរ?ទ្រះទបទាន�ល់ដយើងនូវការដចរះ�ឹងនិងដសចកដបី្ ិតដយងដៅតាម

-----------------------------------របស់នយើង។

ត្ពះអមាចាស់បានមានបន្ទូលត្បាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្ថាពួកនគជាដផ្កនននចៀមឯនទៀត

នន្ះដដលត្ទង់បានមានបន្ទូលដល់នៅនយរ៉ូសា�ិម។ពួកសាសន៍យូោបានគិត

ថាត្ទង់មានបន្ទូលដល់ពួកសាសន៍ដនទ(មិនដមនសាសន៍អ៊ីត្សាដអល)។ពួកនគ

ពរុំបានយល់ថាពួកសាសន៍ដនទនលឹងពរុំ«ឮ»សំន�ងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះន�ើយ

(សូមនមើលនជីនេ្ទជី315:21–23)។

សូមអាននជីនេ្ទជី315:24នេើយរកនមើលរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់បានធាន្អះអាង

យ៉ាងចបាស់ោស់ដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ពជីការដ្រកសារបស់ត្ទង់ចំនោះពួកនគ។

សូមអាននជីនេ្ទជី316:1–3នេើយរកនមើលថានរណានផសេងនទៀតដដលនលឹងឮ

សំន�ងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។នយើងពរុំមានការកត់ត្រានៅក្នុងត្ពះគម្ជីរពជីនរណា

នផសេងនទៀតដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានយងជួបនន្ះនទប៉រុដន្តវាចបាស់ថាត្ទង់បាន

យងជួបនលឹងត្ករុមនផសេងៗនទៀតនេើយបានន្ំពួកនគចូលក្នុង«នត្កាល»ត្ទង់។

នតើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បគ្ហាញថាត្ទង់ខ្ល់ខាវាយដល់ត្បជាជានដដលពរុំបានឮសំន�ង

ត្ទង់ដូចនម្ដចដដរ?សូមអាននជីនេ្ទជី315:22–23និងនជីនេ្ទជី316:4នេើយរកនមើល

ថានតើត្ពះអមាចាស់បានមានបន្ទូលថាត្ទង់នលឹងបគ្ហាញអង្គត្ទង់ដល់ពួកសាសន៍ដនទ

នោយរនបៀបណាដដរ។

នចញពជីអ្ជីដដលអ្កបានសិកសាមកដល់ត្តលឹមននះនៅក្នុងនជីនេ្ទជី315និង16នតើមាន

ភស្ដនុរាងអ្ជីដដលអ្កបានន�ើញថាត្ពះខ្ល់ខាវាយពជីរាត្ស្តត្ទង់និងបគ្ហាញអង្គត្ទង់

ដល់ពួកនគ? 

 



សូមអាននជីនេ្ទជី316:5នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនលឹងនកើតន�ើងនៅន្ងៃចរុងនត្កាយ

បន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍ដនទទទួលបានការនចះដលឹងអំពជីត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និង

ដំណលឹងល្អរបស់ត្ទង់នេើយនន្ះ។

ត្ពះនយសូ៊វបានសនយោថាត្បទានពរដល់កូននៅរបស់ត្ទង់—ជាវងសេអ៊ីត្សាដអល

និងពួកសាសន៍ដនទ—នោយត្បទានដល់ពួកនគនូវត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ទង់ដដល

ត្តវូបានសរនសរនោយពួកសាសន៍នជីនេ្។ការសរនសររបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្

នលឹងជួយឲ្យពួកសាសន៍ដនទដត្បចិត្តនជឿដដលបន្ទាប់មកពួកនគនលឹងជួយត្បមូលវងសេ

អ៊ីត្សាដអលនៅន្ងៃចរុងនត្កាយ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី316:4–5)។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ តទៅ ទនះ ៖ ទតើ ភស្នុតាង អ្ពី ្ ពី ជពីវិត អ្ក ផ្ទាល ់ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ ដដល 

បងាហាញ ថា ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ខ្ល់ខាវាយ ចំទោះ ទយើង ទាំងអស់ គានា ?

នថីេវៃទី3 16:6–20

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្្បកាេពជីពរជ័យនិងផ្ល់ការ្ពមនែល់ពួក្ េន៍ែឆទ

ដែលរេ់ហៅក្ទុងឆ្្ងចុងហ្កាយ

នតើអ្កធាលាប់ចង់កាលាយជាដផ្កមួយននត្ករុមមួយដដរឬនទ?សូមគិតពជីគំរូជាក់ោក់

មួយ។នតើមានតត្មូវការអ្ជីនដើម្ជីកាលាយជាសមាជិកននត្ករុមមួយដបបនន្ះ?

ត្ករុមដដលអសាចារ្យបំផរុតដដលអ្កអាចកាលាយជាសមាជិកគឺសាសន្ចត្កនន

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយជារាត្ស្តនននសចក្ដជីសញ្ញារបស់

ត្ពះអមាចាស់។

សូមអាននជីនេ្ទជី316:6–7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនលឹងនកើតន�ើងនៅន្ងៃចរុងនត្កាយ

នោយសារជំននឿរបស់ពួកសាសន៍ដនទនិងការឥតជំននឿរបស់វងសេអ៊ីត្សាដអល។

វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថានៅន្ងៃចរុងនត្កាយនលឹងមានពួកសាសន៍ដនទ

ដដលឥតជំននឿផងដដរដដលនលឹងខាចាត់ត្ោត់និងត្បត្ពលឹត្តមិនល្អចំនោះសមាជិកនន

វងសេអ៊ីត្សាដអល(សូមនមើលនជីនេ្ទជី316:8–9)។នៅន្ងៃចរុងនត្កាយត្ពះអមាចាស់

នលឹងដកយកដំណលឹងល្អរបស់ត្ទង់ពជីពួកទរុច្ចរិតនេើយនបើកសដម្ដងវានៅដល់ពួក

សរុចរិតទាំងពួកសាសន៍អ៊ីត្សាដអលនិងសាសន៍ដនទ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី3

16:10–12)។

សូមអាននជីនេ្ទជី316:13នេើយរកនមើលអ្ជីជាតត្មូវការនដើម្ជីកាលាយជារាត្ស្តនន

នសចក្ដជីសញ្ញារបស់ត្ពះអមាចាស់។នោយនត្បើត្បាស់នូវអ្ជីដដលអ្កបាននរៀន

នៅក្នុងនជីនេ្ទជី316:13សូមបំនពញនគាលការណ៍តនៅននះ៖ដបើដយើង

-----------------------------------ដោរះដយើងនឹងទតវូបានរាប់ក្នុងចំដណាមរាទស្របស់

ទ្រង់។

 5. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ដឹង ទោយ រទបៀប ណា ថា អ្ក ជា ដផ្ក ថន រាពស្ត ថន ទសចក្ពី សញ្ញា របស ់

ព្ះអមចាស់ ?

 ខ.  ទតើ វា បាន ផ្ល់ ្ រជ័យ ដល ់ជពីវិត អ្ក ោ៉ាងណា ដដល ពតូវបាន រាប់ ក្នុង ចំទណាម រាពស្ត 

របស់ ពទង់ ?

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី315–16ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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នពីថេ្ទពី3 17
មេចក្ីម្ដើេ

កាលដដលន្ងៃទជីមួយរបស់ត្ទង់ជាមួយនលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្ជិតនលឹងបញ្ចប់នន្ះ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានត្ជាបដលឹងថាមនរុសសេជានត្ចើនពរុំយល់ចបាស់នពញនលញនូវ

អ្ជីដដលត្ទង់បានបនត្ងៀនពួកនគនន្ះនទ។នេតរុដនូចានាះនេើយត្ទង់បានបនត្ងៀន

ពួកនគពជីរនបៀបនដើម ជ្ីទទួលបានការយល់ដលឹងបដន្ថម។ត្បជាជនបានយំនសាក

នពលត្ទង់មានបន្ទូលថាត្ទង់នលឹងចាកនចញនៅ។នោយនោរនពញនោយនសចក្ដជី

អាណិតអាសូរនន្ះត្ពះអង្គសន្គ្រះបាននៅជាមួយពួកនគយូរបន្តិចនទៀត។ត្ទង់

បានពយោបាលអ្កឈឺត្បសិទ្ិពរដល់ពួកនក្មងៗនិងបានអ្ិសាឋានជាមួយពួកនគ។

ពួកបណាដោជនបានទទួលអារម្មណ៍នននសចក្ដជីអំណរនិងនសចក្ដជីត្សឡាញ់របស់

ត្ពះអង្គសន្គ្រះយ៉ាងនត្កដលងនពលពួកនគបានន្្ើអ្ជីទាំងអស់នន្ះជាមួយនលឹង

ត្ទង់។

នថីេវៃទី3 17:1–3

្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្បញ្ជាែល់្បជាជនឲ្យេញឹ្ងគិតពជី្ពះបន្ដូលរបេ់្ទង់

ហេើយអ្ិ្ឋានហែើម ជ្ីបានយល់

នតើអ្កតបវិញនោយរនបៀបណានពលដដលអ្កជួបនលឹងការបនត្ងៀនទាំងឡាយ

នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរឬពជីអ្កដលឹកន្ំសាសន្ចត្កដដលអ្កពរុំយល់នន្ះ?សូមគូស

រង្ង់ជរុំវិញអ្ជីទាំងអស់ដដលត្តូវ៖

• ខ្នុំត្គាន់ដតមិននអើនពើនលឹងការបនត្ងៀននន្ះ។

• ខ្នុំសរុំមនរុសសេមានាក់នទៀតជួយខ្នុំឲ្យបានយល់។

• ខ្នុំគិតពជីការបនត្ងៀនននះនោយត្បរុងត្បយ័ត្។

• ខ្នុំសរុំត្ពះវរបិរាសួគ៌នដើម្ជីជួយខ្នុំឲ្យបានយល់។

ត្ពលឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី317បាននកើតន�ើងជិត

នលឹងចរុងបញ្ចប់ននន្ងៃទជីមួយរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ជាមួយនលឹងពួកបណាដោជនសាសន៍

នជីនេ្។សូមអាននជីនេ្ទជី317:1–3នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

ត្បាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្ឲ្យន្្ើនដើម្ជីបានយល់កាន់ដតចបាស់ពជីអ្ជីដដលត្ទង់បាន

បនត្ងៀនពួកនគ។សូមពិចារណាថានតើការនៅផះ្របស់អ្កនដើម្ជីសញ្លឹងគិតនិង

អ្ិសាឋានអាចជួយអ្កឲ្យយល់កានដ់តចបាស់ពជីនសចក្ដជីពិតននដំណលឹងល្អបានដូច

នម្ដចដដរ?

ត្បធានេិនរីប៊ី.អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយបានពន្យល់ពជី

អត្ថន័យននការសញ្លឹងគិត។សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅ

ននះនេើយគូសចំណាំនូវោក្យនិងោលាទាំងឡាយដដល

ពិពណន៌្ពជីអត្ថន័យននការសញ្លឹងគិត៖«ការអានការសិកសា

និងការសញ្លឹងគិតគឺមិនដូចគានានទ។នយើងអានោក្យ

ទាំងឡាយនេើយនយើងអាចទទួលបានគំនិតន្ន្។នយើង

សិកសានេើយនយើងអាចរកន�ើញគំរូនិងទំន្ក់ទំនងទាំងឡាយនៅក្នុងបទគម្ជីរ។

ប៉រុដន្តនពលនយើងសញ្លឹងគិតនយើងអនញ្ើញវិវរណៈរាមរយៈត្ពះវិញ្ញាណ។ចំនោះ

ខ្នុំការសញ្លឹងគិតគឺជាការគិតនិងជាការអ្ិសាឋានដដលខ្នុំន្្ើបន្ទាប់ពជីការអាននិង

ការសិកសានៅក្នុងត្ពះគម្ជីរនោយត្បរុងត្បយ័ត្»(“Serve with the Spirit”
EnsignឬLiahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័រ60)។

សូមនមើលនជីនេទ្ជី317:3នោយត្បរុងត្បយ័ត្នេើយកត់ចំណាំថាត្ពះអង្គសន្គ្រះ

បានដណនំ្ត្បជាជនឲ្យ«ត្បរុងនត្បៀបចិត្តគំនិត[របស់ពួកនគ]»សត្មាប់

បទពិនសា្ន៍បន្ទាប់នទៀតរបស់ពួកនគជាមួយនលឹងត្ទង់។មរុននពលបន្តក្នុងការសិកសា

របស់អ្កសូមសញ្លឹងគិតពជីរនបៀបដដលអ្កនលឹងន្្ើយដល់សំណួរតនៅននះ៖

នតើអ្កអាចន្្ើអ្ជីនដើម្ជីត្បរុងនត្បៀបចិត្តគំនិតអ្កមរុននពលចូលរួមនៅត្ពះវិហារ?

មរុននពលចូលរួមនៅថានាក់សកិាខាសាោ?មរុននពលសាដាប់សន្ិសជីទទនូៅ?មរុននពល

សិកសាត្ពះគម្ជីរ?នតើអ្កគិតថាការត្បរុងនត្បៀបចិត្តគំនិតអ្កនលឹងន្្ើឲ្យមានភាពខរុស

គានាយ៉ាងណាចំនោះអ្ជីដដលអ្កទទួលពជីឱកាសនរៀនសូត្តទាំងនន្ះ?

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងនរៀននចញពជីខទាំងននះគឺ៖ដោយការសញ្ឹងគិតនិង

ការអ្ិស្ឋាន�ល់ទ្រះវរបិតាដោរះដយើងអាច្រ្រួលបាននូវការយល់�ឹងកានដ់ត

ដទចើនដ្រៀត។(អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

នៅដក្រនជីនេ្ទជី317:1–3)។

 1. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក អនុវត្ត ទគាលការណ៍ ទនះ សូម ទរើស យក ចំណុច មួយ ឬ 

ទាំង្ពីរ ខាងទពកាម ទនះ ទេើយ ភាជាប ់សកម្មភា្ ទនាះ ទៅនឹង ជពីវិត អ្ក អំ�នុង 

សបាដាេ៍ ខាងមុខ ទនះ ។ សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក នូវ អ្ពី ដដល អ្ក បានទធ្ើ ។ សូម សរទសរ ផងដដរ ្ ពី រទបៀប ដដល សកម្មភា្ ទនះ 

បទងកើន នូវ អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទៅក្នុង ព្ះវិហារ ថានាក់ សកិាខាស្ោ និង សន្ិសពីទ ទូទៅ ឬ 

្ពី ព្ះគម្ពីរ ។ សូម ពបុងទពបៀប ជាទពសច ទដើម្ពី ដចក្យ សកម្មភា្ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ទនះ ជាមួយ ពគូ របស ់អ្ក ។ ោក ់ដផនការ មួយ ទដើម្ពី បន្ត អភិវឌ្ឍ ផងដដរ នូវ 

ចំណុច មួយ ក្នុង ចំទណាម ចំណុច ទាំងទនះ អ�ំនុង ទ្ល សបាដាេ៍ ខាងមុខ ទនះ ។

 ក.  ខ្នុំ នឹង ទរៀបចំ ចិត្ត គំនិត របស់ ខ្នុំ មុនទ្ល ខ្នុំ ចូលរួម ទៅ ព្ះវិហារ ឬ ទៅ ថានាក់ 

សកិាខាស្ោ ។

 ខ.  ខ្នុំ នឹង សញ្ឹងគិត ទេើយ អធិស្ឋាន អំ្ ពី អ្ពី ដដល ខ្នុំ ឮ ទៅ ព្ះវិហារ ឬ ទៅ ថានាក់ 

សកិាខាស្ោ ។

នថីេវៃទី3 17:4–25

្ពះអង្គេហ្ង្រះពយាបាលពួកអ្កឈឺក្ទុងចំហណាមពួក្ េន៍នជីឆេវនិង

្បេិទ្ធិពរែល់ពួកកូនហកមង

សូមគិតពជីនពលមួយដដលអ្កបានមានអារម្មណ៍ថាត្តូវបាននលើកទលឹកចិត្តជាខាលាំង

និងនោរនពញនោយនសចក្ដជីអំណរដដលអ្កពរុំចង់ឲ្យបទពិនសា្ន៍ននះបញ្ចប់នៅ

ន�ើយ។សូមអាននជីនេ្ទជី317:4–5នដើម្ជីរកនមើលពជីរនបៀបដដលពួកសាសន៍នជីនេ្

បានមានត្បតិកម្មតបវិញនពលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមានបន្ទូលថាត្ទង់នលឹង

ត្ត�ប់នៅកាន់ត្ពះវរបិរាត្ទង់វិញ។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានន្្ើយតបចំនោះបំណងត្បាថានាដ៏សរុចរិតរបស់ពួកសាសន៍

នជីនេ្វិញនោយការអាណិតអាសូរដ៏មេិមា។សកម្មភាពខាងនត្កាមននះអាច

ជួយអ្កឲ្យយល់កាន់ដតនពញនលញពជីនសចក្ដជីត្សឡាញ់ដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

មានចំនោះនយើងទាំងអស់គានា។វាក៏អាចជួយអ្កផងដដរឲ្យរកន�ើញនូវនសចក្ដជីពិត

ក្នុងត្ពះគម្ជីរអំពជីចរិតលក្ខណៈនិង្ម្មជាតិរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។

 2. សូម សរទសរ ខគម្ពីរ ទោង តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ សូម ទុក ចទនាលាះ ទៅ ខាងទពកាម ខគម្ពីរ ទោង 

នពីមួយៗ សពមប់ ្ ័ត៌មន បដនថែម ទទៀត ៖ នពីថេទ្ពី3 17:6–10; នពីថេ្ទពី3 17:11–18; 

នពីថេទ្ពី3 17:19–25 ។ សូម សកិសា វគ្គ បទគម្ពីរ ទាំងទនះ រកទមើល ទសចក្ពី ្ ិត ទាំងឡាយ 

អំ្ពី ចរិត លក្ខណៈ របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ—ពទង់ មន លក្ខណៈ ោ៉ាងណា ។ សូម ដស្ងរក 

ោ៉ាងទហាច ណាស់ ឲ្យ បាន ទសចក្ពី ្ ិត ចំនួន បពី ទសចក្ពី ្ ិត មួយ សពមប់ បទគម្ពីរ ទោង 

នពីមួយៗ ទេើយ កតព់តា វា ទៅទពកាម ទសចក្ពី ទោង ដដល ពតមឹពតូវ ។

ត្ពលឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំនណាមត្ពលឹត្តិការណ៍ដ៏ទន់ភ្ន់និងរំជួលចិត្តបំផរុតដដលមាន

ពិពណ៌ន្នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនគឺត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ត្បសិទ្ិពរដល់ពួកកូននក្មង
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តូចៗដដលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនន្ះ។វគ្គននះជួយនយើងឲ្យយល់ពជី្ ម្មជាតិ

និងចរិតលក្ខណៈរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។មរុននពលដដលនោកបានដកត្សង់

ដំនណើរនរឿងរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនិងពួកកូននក្មងនចញពជីនជីនេ្ទជី317:11–12,

21–25ត្បធានប៊យដ៏ន�.ផ្កកឺបានដ្្ងថា៖«នៅក្នុងដំនណើរនរឿងននការបនត្មើ

របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះក្នុងចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្នយើងអាចនមើលន�ើញ

កាន់ដតត្ជាលនត្រៅនៅក្នុងត្ពលលឹងរបស់ត្ទង់ត្បដេលត្ជាលនត្រៅជាងនៅកដនង្

ណាៗនផសេងនទៀត»(“Teach the Children”Ensignដខករុម្ៈឆ្នាំ2000ទំព័រ

16–17)។

សូមកត់ចំណាំថាពួកបណាដោជនបានន្ំពួកអ្កឈឺនិងពួកអ្ករងទរុក្ខនៅកាន់

ត្ពះអង្គសន្គ្រះរួមទាំងពួកអ្កដដល«រងទរុក្ខនោយជំងឺណាក៏នោយ»(នជីនេ្ទជី3

17:9)។ការរងទរុក្ខទាំងននះអាចជាខាងរូបកាយខាងអារម្មណ៍និងសាមារតជី។សូម

សញ្លឹងគិតពជីរនបៀបទាំងឡាយដដលអ្កអាចនលឹងទទួល«រងទរុក្ខ»។នតើត្ពះអង្គ

សន្គ្រះអាចជួយអ្កជាមួយនលឹងការរងទរុក្ខទាំងឡាយរបស់អ្កនោយរនបៀបណា

ត្បសិននបើត្ទង់ត្បសិទ្ិពរដល់អ្កនោយផ្ទាល់នន្ះ?

 3. សូម រំឭក ទ�ើងវិញ នូវ ទគាលការណ ៍អំ្ពី ការសញ្ឹង គិត ដដល អ្ក បានទរៀន 

ទៅ ខាងទដើម ទមទរៀន ទនះ ។ រទបៀប មួយ ទដើម ព្ី សញ្ឹង គិត គឺ នឹក ពសថម ក្នុង ចិត្ត ្ ពី 

ខលជួន អ្ក ផ្ទាល ់ថា ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ដូចគានា ដដល ពតវូបាន ្ ិ្ណ៌នាទៅក្នុង ដំទណើរ ទរឿង ក្នុង 

បទគម្ពីរ ទនាះ ។ សូម យក ទ្ល មួយ ពសបក ់ទេើយ នឹក ពសថម ក្នុង ចិត្ត ថា វា នឹង ដូចជា 

ោ៉ាងណា ពបសិនទបើ អ្ក បាន ចូលរួម ទៅក្នុង ព្ឹត្តិការណ ៍ទាំងឡាយ ដដល មន កតព់តា 

ទៅក្នុង នពីថេទ្ពី3 17 ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម 

្ិ្ណ៌នា្ពី អ្ពី ដដល អ្ក គិត ថា អ្ក នឹង បាន ឮ ទ�ើញ និង ទទួល អារម្មណ៍ ទៅក្នុង ឱកាស 

ទនាះ និង អ្ពី ដដល អ្ក នឹង បាន ទរៀន ្ ពី ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ។ អ្ក អាច នឹង ចង់ ្ ិ្ណ៌នា 

ផងដដរ ្ពី ្ រជ័យ ដដល អ្ក អាច ដសង្រក បាន ្ ពី ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ។

សូមគិតពជីត្បនយគមួយដដលពិពណ៌ន្

ពជីនសចក្ដជីពិតមួយដដលអ្កបាននរៀន

នចញពជីនជីនេ្ទជី317:6–25។សូម

សរនសរត្បនយគនន្ះនៅដគមត្ពះគម្ជីរ

របស់អ្កនៅដក្រខទាំងននះឬនៅក្នុង

នសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសា

ត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។នសចក្ដជីពិតមួយក្នុង

ចំនណាមនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយនចញពជី

បទគម្ជីរទាំងននះគឺ៖ទ្រះអង្សដ្ង្គារះ

ម្នទ្រះ�ឫ្រ័យអាណិតអាសូរ�៏

្ំដ្ងចំដោរះដយើង។នេតរុអ្ជីវាសំខាន់

សត្មាប់អ្កនដើម្ជីដលឹងនសចក្ដជីពិតអំពជី

ចរិតលក្ខណៈរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ

ដដលអ្កបាននរៀននចញពជីខទាំងននះ?

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងអំពជីនសចក្ដជីជំននឿ

តនៅននះ៖«នដើម្ជីឲ្យនសចក្តជីជំននឿរបស់អ្កដលឹកនំ្អ្កនៅរកនសចក្តជីសន្គ្រះនន្ះ

វាត្តវូដតមានចំណុចសំខាន់ដផ្អកនលើត្ពះអមាចាស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។...អ្កអាច

អនរុវត្តនសចក្តជីជំននឿរបស់អ្កក្នុងត្ពះត្គជីស្នពលដដលអ្កត្បាកដថាពិតជាមានត្ទង់

ដមនគំនិតមួយដ៏ត្តលឹមត្តវូអំពជីនិសសេ័យរបស់ត្ទង់និងចំនណះដលឹងមួយថាអ្កខិតខំ

ពរុះោររស់នៅរាម្ ន្ៈរបស់ត្ទង់»(ពតិ្�ំមពារះម្រ�ក្បីជំមៃឿ៖ឯកសារមោងនៃ

�ំណរឹងល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ176)។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ ការយល ់្ ពី ធម្មជាត ិថន ទសចក្ពី អាណិត អាសូរ របស់ 

ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ជួយ អ្ក ឲ្យ អនុវត្ត ទសចក្ពី ជទំនឿ ទលើ ពទង់ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

អ្ក អាច សញ្ឹង គិត ្ ពី បទគម្ពីរ ទាំងឡាយ 

ទោយ ការទពបើ នូវ ទគាលការណ៍ ថន ការនឹក 

ពសថម ក្នុង ចិត្ត ។ ទដើម ព្ី ទធ្ើ ដូទច្ះ សូម 

្យាោម ទមើល ទៅក្នុង គំនិត របស់ អ្ក 

ឲ្យ ទ�ើញ នូវ ព្ឹត្តិការណ ៍ទាំងឡាយ ក្នុង 

ព្ះគម្ពីរ ឬ ពសថម ថា ខលជួនអ្ក ជា អ្ក 

ចូលរួម មនាក់ ទៅក្នុង ទរឿង ដដល អ្ក កំ្ុង 

អាន ទនាះ ។ ការនឹក ពសថម ក្នុង ចិត្ត អាច 

ជួយ អ្ក គិត យល់ និង អនុវត្ត នូវ អ្ពី ដដល 

អ្ក អាន ទៅក្នុង ព្ះគម្ពីរ ។

ការេជឹក្តសមមក្្ននុងចិត្ត
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 5. សូម ដចក្យ ជាមួយ នរណា មនាក់ ទផ្សងទទៀត អំ្ពី អ្ពី មួយ ដដល អ្ក បាន 

ទរៀន អំ្ពី ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ទចញ្ពី នពីថេ្ទពី3 17 ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ 

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម កត់ពតា នូវ ទឈាមាះ របស់ មនុស្ស ទនះ និង ការសទង្ខប 

មួយ ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន និោយ ទៅកាន់ គាត់ ។

្្ជីនបើនយើងពរុំមានបទពិនសា្ន៍ដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានមានជាមួយ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ក៏ន្ងៃនន្ះនលឹងមកដល់សត្មាប់នយើងមានាក់ៗនពលដដលនយើងនលឹង

ន�ើញនេើយឮត្ទង់។អស់នពញមួយន្ងៃឬពជីរន្ងៃបន្ទាប់ននះសូមសញ្លឹងគិតពជី

នមនរៀនននះ។សូមគិតពជីនសចក្ដជីអាណិតអាសូររបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនពលអ្ក

អ្ិសាឋានអំពជីបំណងត្បាថានាភាពទន់នខសាយការឈឺចាប់និងការលំបាករបស់

អ្ក។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី317ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 26 ៖ ថ្ងៃទី 2

នពីថេ្ទពី3 18
មេចក្ីម្ដើេ

កាលដដលត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បានបញ្ចប់ន្ងៃទជីមួយននការបនត្មើរបស់ត្ទង់ក្នុង

ចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្នន្ះត្ទង់បានន្្ើការបនត្មើសាត្កាម៉ង់នេើយបាន

បញ្ជាត្បជាជនឲ្យអ្ិសាឋានជានិច្ចដល់ត្ពះវរបិរានេើយពត្ងជីកមិត្តភាពជាមួយ

ត្បជាជនទាំងអស់។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានសនយោនូវពរជ័យដ៏្ ំន្ងដល់ពួកអ្ក

ដដលរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងននះ។បន្ទាប់មកត្ទង់បានត្បទានការដណន្ំដល់ពួក

សិសសេសាសន៍នជីនេ្ទាំងដប់ពជីររបស់ត្ទង់ទាក់ទងនលឹងការបនត្មើរបស់ពួកនគនៅក្នុង

សាសន្ចត្ក។មរុននពលយងនៅកាន់សាថានសួគ៌ត្ទង់បានត្បទានដល់ពួកនគនូវ

អំណាចនដើម្ជីត្បគល់អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

នថីេវៃទី3 18:1–14

្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្បហ្មើ្ ្កាម៉ង់ែល់ពួក្ េន៍នជីឆេវ

សូមអាននរឿងដូចតនៅននះនោយដអលនឌើរនជើរ៉លអិន.ឡានដដលបានបនត្មើជា

សមាជិកមួយរូបននពួកចិតសិបន្ក់នេើយត្សនមនមើលថាវានលឹងដូចនម្តចដដរនបើអ្ក

ជាបរុរសក្នុងនរឿងននះ៖

«មួយរយៈកន្ងមកនេើយមានអត្ថបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអំពជីការន�ើង

ភ្ំ[ដដលរួមមាន]នរឿងមួយដដលផ្ដល់ចនម្ើយដ៏អសាចារ្យចនំោះសំណួរដដលថា

‹នោយជាអ្កបនត្មើដ៏ឥតត្បនយជន៍នតើនយើងអាចន្្ើអ្ជីនដើម្ជីបង់ន្្សងដល់អ្ជី

ដដលត្ពះត្គជីស្បានន្្ើសត្មាប់នយើង?›

«អត្ថបទននះនិយយអំពជីបរុរសមានាក់ន្មាះេសេិនេ្គទូសដដលជាអ្កត្គប់ត្គង

សាោបនត្ងៀនន�ើងភ្ំ។...េសេិនេ្គទូសកំពរុងនរៀបរាប់ដល់អ្កសមាភាសន៍ពជី

ត្បព័ន្សរុវត្ថិភាពក្នុងការន�ើងភ្ំ។ននះជាត្បព័ន្ដដលអ្កន�ើងភ្ំការោរខ្លួននគករុំ

ឲ្យធាលាក់។អ្កន�ើងភ្ំមានាក់ត្តូវស្ថិតនៅក្នុងឥរិយបទមានសរុវត្ថិភាពនេើយជួយ

ោក់ដខសេពួរឲ្យមានសរុវត្ថិភាពសត្មាប់អ្កន�ើងនផសេងនទៀតជា្ម្មរាគឺព័ទ្ជរុំវិញខ្លួន

គាត់។‹អ្កនៅនលើត្បព័ន្សរុវត្ថិភាពនេើយ›មានន័យថា‹ខ្នុំជួយអ្កបាន›។នបើ

មានអ្ជីនកើតន�ើងខ្នុំនលឹងជួយអ្កមិនឲ្យធាលាក់នទ។វាជាដផ្កដ៏សំខាន់ននការន�ើងភ្ំ។

ឥ�ទូវននះសូមកត់ចំណាំពជីអ្ជីដដលនកើតន�ើងបន្ទាប់នទៀតនៅក្នុងអត្ថបទនន្ះ៖

‹ត្បព័ន្ននការជួយអ្កនផសេងឲ្យមានសរុវត្ថិភាពបាននំ្មកនូវត្គាដ៏ល្អបំផរុតនិង

អាត្កក់បំផរុតនៅក្នុងការន�ើងភ្ំដល់េសេិនេ្គទូស។មានម្ដងេសេិនេ្គទូសបានធាលាក់

ពជីចំនណាតយ៉ាងខ្ស់ក្ន្តាក់ឧបករណ៍ត្ទត្ទង់បជីនេើយទាញអ្កដដលគាត់ជួយ

ក្នុងការន�ើងភ្ំនចញពជី្ ្មដដលលយនចញពជីត្ចំាង្ ្ម។គាត់បានឈប់ោំកបាលចរុះ

នត្កាមនៅត្បដេល3ដម៉ត្តផរុតពជីដជីកាលដដលអ្កដដលគាត់ជួយក្នុងការន�ើងភ្ំ

នន្ះបានន្ងនដនៅចាប់គាត់។«ករុំជួយជជីវិតខ្នុំ»េសេិនេ្គទូសបាននិយយ។

«នតើអ្កន្្ើយតបចនំោះបរុរសដូចនន្ះនោយរនបៀបណា?ឲ្យដខសេពួរសត្មាប់

ន�ើងភំ្ដដលនត្បើនេើយដល់គាត់ជាកាដូបរុណ្យត្គជីស្មា៉ាសឬ?នទអ្ក�ងចាំ

ោ្់។អ្កង្ងង្�ងចាំោ្់ជាៃតិ�្ច›»[Eric G. Anderson, “The Vertical 
Wilderness,”Private Practice,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ1979ទំព័រ21;ការសងកត់ន័យ

ត្តវូបានបដន្ថម]”(“The Grace and Mercy of Jesus Christ”នៅក្នុង

Jesus Christ: Son of God, Savior,ed. Paul H. Peterson, Gary L. 
Hatch, and Laura D. Card[2002]ទំព័រ48)។

សូមអាននជីនេ្ទជី318:1–11នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានសរុំដល់

ពួកសាសន៍នជីនេ្ឲ្យន្្ើនដើម្ជីចងចាំដល់ត្ទង់។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យ

ការ�ងចាំនិង�ងចាំនៅក្នុងខ7និង11។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីវាសំខាន់ក្នុង

ការចងចាំជានិច្ចនូវការលះបង់ដ៏្ ួនរបស់ត្ពះនយស៊ូត្គជីស្ចំនោះនយើង?នតើអ្ក

ត្បត្ពលឹត្តខរុសគានាយ៉ាងណានពលដដលអ្កចងចាំត្ពះអង្គសន្គ្រះ?

ការបញ្ជារបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះឲ្យចងចាំត្ពះកាយនិងត្ពះនោេិតរបស់ត្ទង់

ត្បាកដជាមានអត្ថន័យពិនសសខាលាំងណាស់ចំនោះត្បជាជននោយសារពួកនគ

នទើបដតបានប៉ះសានាមរបួសនៅនលើត្ពះកាយត្ទង់ពជីមរុនននះបន្តិចប៉រុនណាណះ។

នទាះអ្កពរុំបានន�ើញសានាមរបួសនៅនលើត្ពះកាយរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះដូចជា

ត្បជាជនក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនបានន�ើញដតអ្កក៏អាចចងចាំពជីការលះបង់ដ៏្ ួន

របស់ត្ទង់នពលដដលអ្កទទួលទានសាត្កាម៉ង់។

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ តទៅ ទនះ ៖ ទតើ ការចង្ំ ដល់ ការលះបង់ របស ់ព្ះអង្គ សទ្ងារះ អំ�នុង 

ទ្ល ស្ពកាម៉ង់ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ មន អារម្មណ៍ ថន ការដឹងគុណ ចំទោះ ពទង ់ដូច ទម្ច ដដរ ?

ត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេទ្ជី318:7–11

បនត្ងៀននូវនគាលការណ៍តនៅននះ៖ដ្លដយើង្រ្រួលទានស្ទកាម៉ង់ដយើងដ្វើ

្របីបោទាល់ចំដោរះទ្រះវរបិតាថ្ដយើងម្ន្ ន្ៈនឹងដ្វើអវបីទាំងអស់ដ�លទ្រង់បាន

បញ្ជា។ដ្លដយើង្រ្ួរលទានស្ទកាម៉ង់ដយើងដ្វើ្របីបោទាល់ចំដោរះទ្រះវរបិតា

ថ្ដយើងនឹងដតងដតចងចាំទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ជានិច្ច។សូមរំឭកនជីនេ្ទជី318:7–11

ន�ើងវិញនេើយគូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលបនត្ងៀននគាលការណ៍

ទាំងននះ។នពលអ្កអានខ11សូមគិតថានតើអ្កនលឹងមានអារម្មណ៍ដបបណា

ត្បសិននបើត្ពះអង្គសន្គ្រះមានបន្ទូលោក្យទាំងនន្ះនៅកាន់អ្កនន្ះ។

 2. សូម ទពជើសទរើស សំណួរ ្ ពីរ ទចញ្ពី សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទេើយ 

ទ្លើយ វា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ចំណុច អ្ពី ខលះ អំ្ពី ជពីវិត និង ការបទពមើ របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ដដល អ្ក អាច ចង្ំ 

អំ�នុង ្ ិធពី បរិសុទ្ ថន ស្ពកាម៉ង់ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពី ខលះ ទដើម ព្ី ចង្ំ ដល់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ជានិច្ច ទៅ អំ�នុង ទ្ល ដដល 

ទៅ សល ់ទៅក្នុង សបាដាេ៍ ទនាះ ?

 គ.  ពបសិនទបើ អ្ក ្ យាោម ទោយ ទស្មាះ អស់្ពី ចិត្ត ទដើម្ពី ចង្ំ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ អំ�នុង 

ទ្ល ស្ពកាម៉ង ់ទនាះ ទតើ ការណ៍ ទនះ អាច ជះ ឥទ្ិ្ល ដល់ អ្ក ទៅ អំ�នុង សបាដាេ៍ បនាទាប់ 

ទនាះ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?



262

សូមរកនមើលនគាលការណ៍មួយនទៀតដដលមានបនត្ងៀននៅក្នុងនជីនេ្ទជី318:7,11

នោយការបនំពញនសចក្ដជីដ្្ងតនៅននះជាមួយនលឹងោលាមួយដដលពន្យល់ពជីអ្ជីដដល

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានសនយោដល់អ្កទាំងឡាយដដលទទួលទានសាត្កាម៉ង់នេើយ

ចងចាំត្ទង់។ដ្លដយើង្រ្រួលទានស្ទកាម៉ង់ដ�ើយចងចាំទ្រះអង្សដ្ង្គារះ

ជានិច្ចដោរះដយើងនឹង 

 ។

 3. សូម ទពបៀបទធៀប នពីថេ្ទពី3 18:12–14 និង ទេទលមិន 5:12 ។ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ថាទតើ 

ការទទួលទាន ស្ពកាម៉ង់ ជា ទរៀងរាល់ សបាដាេ៍ អាច ជួយ អ្ក ទធ្ើ ឲ្យ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ជា ពគឹះ 

ដដល អ្ក សង ់ជពីវិត អ្ក ទៅទលើ បាន ដូច ទម្ច ដដរ ?

 4. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក កាន់ដត ចង្ំ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ សូម កតព់តា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ជា ទរៀងរាល ់ថ្ងៃ ក្នុង សបាដាេ៍ បនាទាប់ ទនះ 

្ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទធ្ើ ទដើម ព្ី ចង្ំ ដល ់ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ទៅ ថ្ងៃ ទនាះ ។ អ្ក អាច នឹង ចង់ 

បញ្ចលូល នូវ អ្ពី ដដល អ្ក បាន គិត ដល ់អំ�នុង ទ្ល ស្ពកាម៉ង ់ឬ ថាទតើ ការចង្ំ ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ បាន ជះ ឥទិ្្ល ដល ់ការគិត ោក្យ សម្ពី និង កិច្ចការ របស់ អ្ក ោ៉ាង ណា ដដរ ។

នថីេវៃទី3 18:15–25

្ពះហយេ៊ូវបានបហ្ងៀនពួក្ េន៍នជីឆេវឲ្យអ្ិ្ឋានជានិច្ចែល់្ពះវរបិតា

ហេើយឲ្យជួបជុំគានាជាញឹកញាប់

បន្ទាប់ពជីត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបនត្មើសាត្កាម៉ង់ដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយត្ទង់

បានបនត្ងៀនពួកនគពជីនគាលការណ៍សំខាន់ៗអំពជីការអ្ិសាឋាន។នគាលការណ៍

មួយក្នុងចំនណាមនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលត្ទង់បានបនត្ងៀនគឺ៖ដបើដយើង

នឹងចាយំមដ�ើយអ្ិស្ឋានជានិច្ច�ល់ទ្រះវរបិតាដោរះដយើងអាច្រប់្រល់នឹង

ការល្ជួងរបស់ស្តាំងបាន។នពលនយើងចាំោមនយើងវាងនវមិនន្្សត្បដេស

ឬត្បរុងនត្បៀបខាងវិញ្ញាណ។

សូមអាននជីនេ្ទជី318:15–21នេើយគូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយដដល

បនត្ងៀនពជីនគាលការណ៍ខាងនលើននះ។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីទាំងការចាយំមនិង

ការអ្ិសាឋានចាំបាច់ម្៉នះនដើម្ជីទប់ទល់នលឹងការល្លួង?

សូមកត់ចំណាំថានជីនេ្ទជី318:15,20–21គឺជាវគ្គចនំណះចំណានខគម្ជីរមួយ។

សូមពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំខទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

 5. សូម អាន ទេើយ គិត អំ្ពី សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទេើយ បនាទាប់ មក ទ្លើយ 

សំណួរ ្ ពីរ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការអធិស្ឋាន បានជួយ អ្ក ឲ្យ ទប់ទល់ នឹង ការល្ជួង របស ់ស្តាំង ោ៉ាង ដូច ទម្ច 

ដដរ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពី ទដើម្ពី ឲ្យ ការអធិស្ឋាន ផ្ទាល ់ខលជួន របស ់អ្ក បាន កានដ់ត ពបទសើរ ទ�ើង ?

 គ.  ទតើ ្ រជ័យ អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក បាន មន បទ្ិទស្ធន ៍ដដល បាន មក ្ ពី ការអធិស្ឋាន 

ជាមួយ ពគួស្រ អ្ក ? ( សូមទមើល នពីថេ្ទពី3 18:21 ) ។

 ឃ. ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពី ទដើម្ពី ជួយ ពគួស្រ អ្ក ឲ្យ មន ការអធិស្ឋាន ជា ពកុម ពគួស្រ ដ៏ ខាជាប់ខ្ជួន 

និង ទោរទ្ញ ទោយ អតថែន័យ ?

នពលនយើងអ្ិសាឋាននៅត្ពះវរបិរាសួគ៌និងខិតកានដ់តជិតត្ពះអង្គសន្គ្រះ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នន្ះជាញលឹកញាប់នយើងចង់ជួយអ្កនផសេងនទៀតឲ្យខិតកាន់ដតជិត

ត្ទង់ផងដដរ។សូមគិតអំពជីនរណាមានាក់ដដលអ្កចង់ជួយឲ្យខិតកាន់ដតជិតត្ពះអង្គ

សន្គ្រះ។សូមអាននជីនេ្ទជី318:22–24នេើយរកនមើលនគាលការណ៍តនៅននះ

នៅក្នុងខទាំងននះ៖ដ្លដយើងបដទមើអ្កដ្្ងដ្រៀតដយើងអាចជួយ្ ួកដគឲ្យមកឯ

ទ្រះទគបីស្។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី318:24ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនថានយើង

មានាក់ៗត្តវូនលើកពន្ឺនយើងន�ើងនដើម្ជីវាបនញ្ចញពន្ឺដល់ពិភពនោក។ត្ទង់ក៏មាន

បន្ទូលផងដដរថាត្ទង់គឺជាពន្ឺដដលនយើងត្តវូនលើកន�ើង។ដអលនឌើររ៉ូបឺតឌជី.

ដេលស៍ននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនថានយើងនលើកពន្ឺនន

ត្ពះអង្គសន្គ្រះន�ើងនោយការរកសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ទង់និងន្្ើរាម

គំរូត្ទង់៖

«នយើងគប្ជីន្្ើដូចជាត្ពះអង្គសន្គ្រះដូចដដលត្ទង់បានទូន្មាន

នយើងថា‹ចូរមករាមខ្នុំ›។នតើវាមិនសព្ត្ពះេឫទ័យដល់

ត្ពះនយសូ៊វនទឬអជីនបើនយើងអាចន្្ើឲ្យពន្ឺនយើងបនញ្ចញពន្ឺខាលាំង

ន�ើងនដើម្ជីឲ្យពួកអ្កទាំងឡាយដដលន្្ើរាមនយើងនលឹងន្្ើរាម

ត្ពះអង្គសន្គ្រះដដរនន្ះ?មានអ្កទាំងឡាយដដលកំពរុង

ដស្ងរកពន្ឺ[ជាអ្កដដល]នលឹង្ ្ងកាត់នខាលាងទាវារននបរុណ្យ

ត្ជមរុជទលឹកនោយរីករាយនៅកាន់ផ្ទូវដ៏ត្តង់និងតូចចនង្អៀតដដលន្ំនៅកាន់ជជីវិតដ៏

នៅអស់កល្ជានិច្ច(សូមនមើលនជីនេ្ទជី231)។នតើអ្កនលឹងន្្ើជាពន្ឺនន្ះនទជា

ពន្ឺដដលនលឹងនំ្ពួកនគនៅកាន់ចំណតដ៏សរុវត្ថិភាពមួយ?...

«នតើអ្កធាលាប់ផ្អាកនដើម្ជីគិតថាត្បដេលអ្កជាពន្ឺដដលបានបញ្ទូនមកនោយ

ត្ពះវរបិរាសួគ៌នដើម្ជីដលឹកន្ំមនរុសសេមានាក់នទៀតនៅផះ្នោយសរុវត្ថិភាពឬជានភ្ើង

ន្ំផ្ទូវពជីចមាងាយនដើម្ជីបគ្ហាញផ្ទូវត្ត�ប់នៅកាន់ផ្ទូវត្តង់និងតូចចនង្អៀតវិញជា

ផ្ទូវន្ំនៅកាន់ជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចនន្ះ។ពន្ឺរបស់អ្កគឺជានភ្ើងន្ំផ្ទូវ

នេើយមិនគប្ជីឈប់ន្ះឬដលឹកន្ំខរុសដល់ពួកអ្កដដលកំពរុងដស្ងរកផ្ទូវនៅផ្ះ

នន្ះនទ។...

«...ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្គឺជាពន្ឺដដលត្តូវបានត្បទានមកដល់នយើងនដើម្ជីនយើង

អាចនដើររាមនិងដលឹងពជីកដន្ងដដលត្តវូនៅ។[ខ្នុំអ្ិសាឋាន]ថានយើងមានាក់ៗអាច

នត្ជើសនរើសអ្ជីដដលត្តលឹមត្តូវ[នដើម្ជីនយើងអាច]នលើកនិងពត្ងលឹងអ្កទាំងឡាយ

ដដលនៅជរុំវិញនយើង»(“That Ye May Be Children of Light”[ការត្បជរុំ

ពិនសសរបស់ត្បព័ន្អប់រំសាសន្ចត្កសត្មាប់ពួកមជ្ឈិមវ័យវ័យនក្មងន្ងៃទជី3ដខ

វិច្ិកាឆ្នាំ1996]ទំព័រ6–7)។

ការអ្ិសាឋានសត្មាប់អ្កដនទនទៀតការអនញ្ើញពួកនគឲ្យចូលរួមការត្បជរុំរបស់

សាសន្ចត្កនិងការន្្ើជាគំរូដូចត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្គឺជារនបៀបទាំងឡាយដដល

នយើងអាចបនត្មើដល់អ្កនផសេងនទៀត។សូមគិតថានតើអ្កមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា

នពលអ្កន្្ើរាមគំរូរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្នេើយជួយនរណាមានាក់នផសេងនទៀតឲ្យ

ចូលមកជិតត្ពះអង្គសន្គ្រះ។នតើអ្កនលឹងន្្ើអ្ជីនៅន្ងៃននះឬសបាដាេ៍ននះនដើម្ជីឲ្យ

ពន្ឺអ្កដចងចាំងន�ើងនដើម្ជីពួកអ្កទាំងឡាយដដលន្្ើរាមអ្កនលឹងន្្ើរាមត្ពះអង្គ

សន្គ្រះផងដដរនន្ះ?
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្ពះអង្គេហ្ង្រះបហ្ងៀនពួកេិេ្សរបេ់្ទង់ឲ្យព្ងជីកមិត្ភាពែល់មនេុ្ស

ទាំងអេ់

បន្ទាប់ពជីត្ពះអង្គសន្គ្រះបានដណនំ្ពជីសាត្កាម៉ង់និងបានបនត្ងៀនដល់ពួក

សាសន៍នជីនេ្ពជីការអ្ិសាឋាននេើយត្ទង់បានដបរនៅរកពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរ

ន្ក់ដដលត្ទង់បាននត្ជើសនរើសនេើយបានដណន្ំពួកនគពជីរនបៀបដលឹកន្ំកិច្ចការ

សាសន្ចត្ក(សូមនមើលនជីនេ្ទជី318:26–39)។សូមកត់ចំណាំនៅក្នុងនជីនេទ្ជី3

18:26ថាត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបញ្ឈប់ការមានបន្ទូលនៅកាន់ពួកបណាដោជននេើយ

ដបរនៅរកពួកអ្កដលឹកន្ំ«ដដលត្ទង់បាននរើស»វិញ។សារដំណលឹងរបស់ត្ទង់

នៅក្នុងខ28–29ត្តូវបានត្បទានដល់ពួកអ្កដលឹកន្ំបព្ជិតភាពទរុកជាការត្ពមាន

មួយទាស់នលឹងការអនរុញ្ញាតឲ្យអ្កទាំងឡាយណាដដលមិនសក្ដិសមទទួលទាន

សាត្កាម៉ង់។

សមាជិកសាសន្ចត្កគប ជ្ីនផ្ដាតនៅនលើភាពសក្តិសមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នគ

ក្នុងការទទួលទានសាត្កាម៉ង់នេើយទរុកការទទួលខរុសត្តូវននការកំណត់ពជី

ភាពសក្ដិសមរបស់អ្កដនទក្នុងការទទួលទានសាត្កាម៉ង់នៅនលើពួកអ្ក

ទាំងឡាយដដលត្ពះអមាចាស់បាននៅឲ្យន្្ើការវិនិច្័យដបបនន្ះដូចជាប៊ីសសេព

ឬត្បធាននស្តកជានដើម។សូមអាននជីនេ្ទជី318:32រកនមើលរនបៀបដដលត្ពះអង្គ

សន្គ្រះបានបនត្ងៀនដល់ពួកសិសសេរបស់ត្ទង់ឲ្យដ្ទាំដល់ពួកអ្កដដលបាន

វនង្ងនចញពជីនសចក្ដជីជំននឿ។សូមគិតអំពជីរនបៀបដដលអ្កអាច«ន្្ើការគ្របនត្មើ»

ដល់មិត្តភក្ដិសមាជិកត្គួសារឬមនរុសសេមានាក់នៅក្នុងវួដឬសាខារបស់អ្កដដល

បានវនង្ងពជីនសចក្ដជីជំននឿ។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—នីថេវៃទី3 18:15, 20–21

សូមពិចារណាក្នុងការចំណាយនពលពជីរបជីន្ទជីទនន្ញនជីនេ្ទជី318:15,20–21។

សូមសរនសរខទាំងបជីនៅនលើត្កោសមួយនេើយបន្ទាប់មកហាត់និយយវា។

បន្ទាប់ពជីអានវាពជីរបជីន្ទជីនេើយសូមចាប់នផ្ដើមលរុបឬគូសនចាលនូវដផ្កនផសេងៗ

ននខទាំងនន្ះខណៈដដលអ្កបន្តនយិយខទាំងនន្ះ។អ្កអាចនលឹងចង់ន្្ើ

ដំនណើរការននះម្ដងនេើយម្ដងនទៀតរេូតទាល់ដតោក្យទាំងអស់ត្តូវលរុបឬគូស

នចាលទាំងត្សរុង។

នពលអ្កកំពរុងទនន្ញខទាំងននះសូមគិតអំពជីអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបនត្ងៀន។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី318:15ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបនត្ងៀនពួកសាសន៍

នជីនេ្ពជីរនបៀបនដើម្ជីទប់ទល់នលឹងការល្លួងរបស់អារកសេ។សូមកត់ចំណាំពជីអំណាច

ដដលបានមកពជីការអ្ិសាឋាន។រាមរយៈការអ្ិសាឋាននយើងអាចទទួលកមាលាំង

នដើម្ជីតទល់នលឹងការល្លួង។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី318:20–21ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបនត្ងៀនថានពល

នយើងអ្ិសាឋាននោយនសចក្ដជីជំននឿនន្ះត្ពះវរបិរាដតងដតន្្ើយតបការអ្ិសាឋាន

របស់នយើងជានិច្ចប៉រុដន្តត្ទង់ន្្ើយតបនៅរាមដផនការរបស់ត្ទង់សត្មាប់កូននៅ

ត្ទង់និងនៅរាមអ្ជីដដលត្ទង់ត្ជាបថាត្តលឹមត្តូវសត្មាប់នយើង។សូមថារាម

ខ20ឮៗ៖«នេើយសូម្ជីជាអ្ជីដដលអ្ករាល់គានាសរុំត្ពះវរបិរានោយនូវត្ពះន្ម

នយើងដដលត្តលឹមត្តូវនិងនោយនជឿថាអ្កនលឹងបានទទួលនមើលចរុះនលឹងត្បទានដល់

អ្ក»។នតើអ្កគិតថាោលា«ដដលត្តលឹមត្តូវ»មានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងវគ្គបទគម្ជីរ

ននះ?(អ្កអាចនលឹងចង់នយងនៅយ៉ាករុប4:3)។

ត្បធានេ្គរដរុនប៊ី.េរុិងគ្ជីបានដចកចាយទជីបន្ទាល់ននះថា៖

«ត្ពះជាត្ពះវរបិរាដ៏អស់កល្របស់នយើងមានត្ពះជន្មរស់។

ត្ទង់ជាអង្គបងកបនងកើតនិងជាអង្គត្គប់ត្គងសកលនោកនេើយ

ត្ទង់នៅដតជាត្ពះវរបិរារបស់នយើង។ត្ទង់ជាត្ពះដ៏មាន

មេិទ្ិឫទ្ិនិងខ្ស់នលើអស់អ្ជីទាំងអស់។នយើងអាចន្ង

នៅរកត្ទង់នោយការអ្ិសាឋាន។...នតើត្ទង់ឮការអ្ិសាឋាន

របស់កូននទ?ត្បាកដណាស់ត្ទង់ឮ។នតើត្ទង់ន្្ើយតបនទ?ត្បាកដណាស់ត្ទង់

ន្្ើយ។មិនដូចជាអ្ជីដដលនយើងត្បាថានាជានិច្ចនន្ះនទប៉រុដន្តត្ទង់ន្្ើយ។ត្ទង់ឮ

នេើយន្្ើយតប»(Teachings of Gordon B. Hinckley[1997]ទំព័រ468)។

ដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនថា៖

«[នៅក្នុងនជីនេ្ទជី318:20]ត្ពះអង្គសន្គ្រះរំឭកនយើងថានសចក្ដជីជំននឿមិនថាវា

រឹងមាំយ៉ាងណានទគឺពរុំអាចបនងកើតនូវលទ្ផលមួយដដលផ្នុយនៅនលឹងត្ពះបំណង

របស់ត្ទង់នោយអំណាចគឺជារបស់ត្ទង់។ការអនរុវត្តន៍នសចក្ដជីជំននឿនលើ

ត្ពះអមាចាស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្គឺដតងដតស្ថិតនៅនត្កាមអំណាចននរនបៀបនរៀបរយ

របស់សាថានសួគ៌នៅនត្កាមនសចក្ដជីល្អនិងត្ពះបំណងនិងត្បាជាញានិងនពលនវោ

របស់ត្ពះអមាចាស់។នន្ះនេើយជាមូលនេតរុដដលនយើងពរុំអាចមាននសចក្ដជីជំននឿ

ដ៏ពិតនលើត្ពះអមាចាស់នោយពរុំមានការទរុកចិត្តទាំងត្សរុងនលើត្ពះបំណងរបស់

ត្ពះអមាចាស់និងនៅនលើនពលនវោរបស់ត្ពះអមាចាស់នន្ះនទ»(“Faith in the 
Lord Jesus Christ”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1994ទំព័រ100)។

 6. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី318ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 26 ៖ ថ្ងៃទី 3

នពីថេទ្ពី3 19
មេចក្ីម្ដើេ

ត្ពលឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី311–18ទាំងអស់បាន

នកើតន�ើងក្នុងអំ�នុងមួយន្ងៃ។នៅចរុងបញ្ចប់ននន្ងៃនន្ះដំណលឹងននការយង

មកជួបរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនិងការវិលត្ត�ប់របស់ត្ទង់នៅន្ងៃបន្ទាប់បាន

រីកសរុះសាយក្នុងចនំណាមត្បជាជននេើយពួកនគ«បានន្្ើការយ៉ាងខិតខំអស់

មួយយប់នស្មើនដើម្ជីដស្អកន�ើងនគអាចនៅកាន់ទជីកដន្ងដដលត្ពះនយសូ៊វត្ទង់

នលឹងបគ្ហាញរូបអង្គត្ទង់ដល់េ្ទូងមនរុសសេនទៀត»(នជីនេ្ទជី319:3)។នៅនពលត្ពលឹក

ន�ើងពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនត្បជាជននេើយបានអ្ិសាឋានជាមួយ

ពួកនគ។បន្ទាប់មកនជីនេ្បានត្ជមរុជទលឹកពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរន្ក់នេើយពួកនគ

បានទទួលត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្និងបានេ៊រុំព័ទ្នោយពួកនទវរា។អំ�នុងនពល

ននការបគ្ហាញអង្គត្ទង់ននះត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បានបញ្ជាដល់ពួកសិសសេឲ្យអ្ិសាឋាន

នេើយត្ទង់ក៏បានអ្ិសាឋានដល់ត្ពះវរបិរាជំនួសឲ្យពួកបណាដោជនផងដដរ។

នោយសារនសចក្ដជីជំននឿរបស់នគពួកសិសសេបាននោរនពញនោយត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្។ពួកនគត្តវូបានន្្ើឲ្យបរិសរុទ្នេើយពួកនគបានកាលាយដតមួយជាមួយនលឹង

ត្ពះវរបិរានិងត្ពះរាជបរុត្រា។

នថីេវៃទី3 19:1–14

ពួកេិេ្សទាំងែប់ពជីរបហ្មើែល់្បជាជានែូចដែល្ពះអង្គេហ្ង្រះបានបញ្ជា

សូមត្សនមនមើលថានតើអ្កអាចនលឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានិងអ្ជីដដលអ្កអាច

នលឹងន្្ើត្បសិននបើអ្កបានដលឹងថាន្ងៃដស្អកត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នលឹងយងមកឯត្ពះវិហារ

បរិសរុទ្ដដលនៅមិនឆ្ងាយពជីអ្កនន្ះ។នតើអ្កនលឹងពយោយមខាលាំងប៉រុណាណនដើម្ជីនៅ

ដល់ទជីនន្ះ?នតើអ្កនលឹងចង់នំ្មនរុសសេនផសេងនទៀតជាមួយអ្កនទ?នតើអ្កនលឹងន្្ើអ្ជីខ្ះ

នដើម្ជីនរៀបចំសត្មាប់បទពិនសា្ន៍ននះ?
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សូមអាននជីនេ្ទជី319:1–3រកនមើលការន្្ើយតបរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្ចំនោះ

ការសនយោរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះដដលថាត្ទង់នលឹងយងត្ត�ប់មកវិញនៅន្ងៃបន្ទាប់

នន្ះ។បន្ទាប់ពជីពួកបណាដោជនបានត្បមូលគានានេើយពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរន្ក់បាន

បំដបកពួកបណាដោជនជាដប់ពជីរត្ករុមនេើយបានចាបន់ផ្ដើមបនត្ងៀនពួកនគ។ពួកនគ

បានដណន្ំបណាដោជនឲ្យលរុតជង្គង់អ្ិសាឋាននេើយបានបនត្ងៀនពួកនគពជីនសចក្ដជី

ពិតដូចគានាដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនកាលពជីន្ងៃមរុននន្ះ។(សូមនមើល

នជីនេ្ទជី319:4–7)។

 1. សូមអាន នពីថេ្ទពី3 19:8–9 ទេើយ ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ្ ួក សិស្ស ពបាថានា អ្ពី ជាងទគ បំផុត ? ទចញ្ពី បទ្ិទស្ធន ៍របស់ អ្ក ទេតុអ្ពី 

អំទណាយទាន ថន ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ គួរឲ្យ ពបាថានា ចង់ បាន មល៉ទះ ?

 ខ.  ្ួក សិស្ស ទាំង ដប់ ព្ីរ នាក់ នឹង ពតវូ ដឹកនាំ កិច្ចការ ស្សនាចពក ទៅក្នុង ទ្ពីប អាទមរិក 

បនាទាប់្ពី ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ្ កទចញ ទៅ ។ ទេតុអ្ពី វា ្ ំបាច់ ថា ្ួកទគ ពតូវ មន 

ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ទដើម ព្ី ដឹកនាំ ្ ួកទគ ?

បន្ទាប់ពជីអ្កបានបញ្ចប់កិច្ចការក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់

អ្កនេើយសូមសញ្លឹងគិតពជីសំណួរទាំងននះ៖នតើមានការណ៍អ្ជីខ្ះដដលអ្ក

ត្បាថានាចង់បានបំផរុតនពលអ្កអ្ិសាឋាន?នតើញលឹកញាប់ប៉រុណាណដដលអ្កអ្ិសាឋាន

នដើម្ជីបានត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្?

សូមអាននជីនេ្ទជី319:10–12នេើយរកនមើលអ្ជីដដលពួកសិសសេបានន្្ើបន្ទាប់ពជី

ពួកនគបានអ្ិសាឋាននេើយ។បរុណ្យត្ជមរុជទលឹកដដលមានពិពណន៌្នៅក្នុងខ10–

12គឺជាបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកទជីពជីរសត្មាប់ពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរន្ក់។សាសន្ចត្ក

ត្តវូបានសាថាបន្ន�ើងអស់ជានត្ចើនឆ្នាំក្នុងចនំណាមពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយ

បងប្អទូនត្បរុសបព្ជិតភាពទាំងននះបានត្ជមរុជទលឹកពជីមរុនមកនទាះបជីបរុណ្យត្ជមរុជ

ទលឹកទជីមួយរបស់ពួកនគពរុំត្តូវបានកត់ត្រាទរុកនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរក៏នោយ។បរុណ្យ

ត្ជមរុជទលឹកទជីពជីរននះជាកាលៈនទសៈដ៏ពិនសសដូចដដលបានពន្យល់នោយត្បធាន

យូ៉ដសបេ្ជីលឌជីងស្ម៊ី្ថា៖«ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបញ្ជានជីនេ្និងត្បជាជន

ឲ្យទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកម្ដងនទៀតនោយសារត្ទង់បាននរៀបចំសាសន្ចត្កជា

្្មជីនៅនត្កាមដំណលឹងល្អ។ពជីមរុននន្ះវាត្តូវបាននរៀបចំន�ើងនៅនត្កាមត្កិត្យវិន័យ

[នោកម៉នូស]»(Doctrines of Salvation,ed. Bruce R. McConkie, 
3 vols.[1954–56],2:336)។

សូមចាំថាពួកសិសសេនិងពួកសាសន៍នជីនេ្នផសេងនទៀតបានមានភាពសក្ដិសម

នដើម្ជីនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។សូមអាននជីនេ្ទជី319:13រកនមើលអ្ជី

ដដលពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរត្តូវបានត្បទានឲ្យនោយសារពួកនគមានបំណងត្បាថានា

សរុចរិត។

 2. សូម ទធ្ើ បញ្ពី មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ្ពី ្ រជ័យ ទាំងឡាយ ដដល មន ដល ់ជពីវិត មនុស្ស មនាក់ ដដល មន 

អំទណាយទាន ថន ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ទេើយ រសទ់ៅ ទោយ សុចរិត ដដល សម នឹង 

អំទណាយទាន ទនាះ ។ បនាទាប់មក សូម ទពបៀបទធៀប បញ្ពី របស់ អ្ក ទៅនឹង ការដកពសង់ 

ខាងទពកាម ទនះ ទោយ ដអលទឌើរ រ៉ូបឺត ឌពី. ដេលស ៍ថន កូរ៉ុម ថន ្ ួក ស្វក ដប់្ ពីរ នាក់ 

ទេើយ បដនថែម ចូល ក្នុង បញ្ពី របស ់អ្ក នូវ គំនិត ្ ្មពីៗ ដដល អ្ក រកទ�ើញ ៖

« ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ពបទាន ដល់ ទយើង នូវ កមលាំង និង ទសចក្ពី 

កាលាហាន ទដើម្ពី ដឹកនា ំជពីវិត ទយើង ទៅក្នុង រទបៀប ទាំងឡាយ ថន នគរ ព្ះ 

ទេើយ ជា ពបភ្ ថន ទពីបនាទាល ់របស ់ទយើង អំ្ ពី ព្ះវរបិតា និង 

ព្ះរាជបុពតា ។ . . .

« ទយើង ពតូវការ ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ជា ថដគូ ដ៏ ខាជាប់ខ្ជួន របស់ 

ទយើង ទដើម ព្ី ជួយ ទយើង ទធ្ើ ការទពជើសទរើស ដដល ពបទសើរជាង ទៅក្នុង 

ការទពជើសទរើស ទាំងឡាយ ដដល ទៅ នឹង មុខ ទយើង រាល់ ថ្ងៃ ។ យុវជន យុវនារ ីរបស ់ទយើង 

ពតវូបាន ោយពី ទោយ ការណ៍ អាពកក់ ទាំងឡាយ ថន ្ ិភ្ទោក ទនះ ។ ភា្ជា ថដគូ ជាមួយ 

នឹង ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ នឹង ផ្ល ់ដល ្់ ួកទគ នូវ កមលាំង ទដើម្ពី ទប់ទល់ នឹង អារក្ស ទេើយ 

ទៅទ្ល ្ ំបាច់ គ ឺពតូវ ដពបចិត្ត និង ពត�ប់ មកកាន់ ផលលូវ ពតង់ និង តូច ចទង្អៀត វិញ ។ គាមាន 

នរណា មនាក់ ក្នុង ចំទណាម ទយើង ដដល រួចផុត ្ ពី ការល ជ្ួង ថន មរសពតូវ ទនាះទទ ។ ទយើង 

ទាំងអស ់គានា ពតូវការ បនាទាយ ការោរ ដដល មន តាមរយៈ ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ។ . . .  

ការមន អទំណាយទាន ថន ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ជួយ សមជិក ពគួស្រ ទធ្ើ ការទពជើសទរើស ដ៏ 

ឆ្លាតថវ—ជា ជទពមើស ទាំងឡាយ ដដល នឹង ជួយ ្ ួកទគ ពត�ប់ ទៅកាន ់ព្ះវរបិតា ដដល គង ់

ទៅ ស្ថានសួគ ៌និង ព្ះរាជបពុតា ពទង់ គឺ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ វិញ ជាមួយ នឹង ពកុមពគួស្រ ទគ 

ទដើម្ពី រស់ទៅ ជាមួយ ្ ួកពទង់ អស់កល្ ជានិច្ច » ( “The Covenant of Baptism: 
To Be in the Kingdom and of the Kingdom” Ensign ដខ វិចឆេិកា ឆ្នាំ 

2000 ទំ្័រ 8 ) ។

ដផ្អកនៅនលើការសិកសារបស់អ្កពជីនជីនេ្ទជី319:1–14សូមសញ្លឹងគិតថាពរជ័យអ្ជី

ដដលអ្កចង់បានបំផរុតនៅក្នុងជជីវិតអ្កនិងមូលនេតរុដដលអ្កចង់បានវា។

សូមបំនពញនសចក្ដជីដ្្ងពជីនគាលការណ៍តនៅននះនោយដផ្អកនលើនជីនេ្ទជី3

19:9,13៖តាមរយៈបំណងទបាថ្នានិងការអ្ិស្ឋាន�៏ដស្មរះអស់្បីចិត្ដោរះដយើង

អាច 



។

នថីេវៃទី3 19:14–36

្ពះអង្គេហ្ង្រះបង្ហាញអង្គ្ទង់ហេើយអ្ិ ឋ្ានេ្មប់្បជាជនឲ្យបាន

បរិេុទ្ធតាមរយៈហេចក្ជីជំហនឿរបេ់ហគ

សូមអាននជីនេ្ទជី319:14–16នដើម្ជីនរៀនពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងបន្ទាប់ពជីពួកសិសសេ

ដប់ពជីរន្ក់ត្តូវបានត្ជមរុជទលឹកនិងនពញនោយត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

បន្ទាប់ពជីពួកសិសសេនិងបណាដោជនបានលរុតជង្គង់ចរុះនេើយត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

បញ្ជាពួកសិសសេទាំងដប់ពជីររបស់ត្ទង់ឲ្យអ្ិសាឋាន។សូមអានដំនណើរនរឿងនន



265

នជីនេ្ទជី319។ជាលទ្ផលនននសចក្ដជីជំននឿរបស់ពួកនគពួកសិសសេត្តូវបានបំនពញ

នោយត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្(សូមនមើលនជីនេ្ទជី319:13)នេើយការទទួលបាន

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្គឺចាំបាច់ណាស់នដើម្ជីបានបរិសរុទ្។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីត្បធានមា៉ារ៉រុនជជី.

រ៉មនជីននគណៈត្បធានទជីមួយនេើយរកនមើលថានតើការបាន

បរិសរុទ្មានន័យយ៉ាងណា៖«‹បន្ទាប់មកក៏មានបរុណ្យ

ត្ជមរុជនោយនភ្ើងនិងនោយត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្›។

[នជីនេ្ទជី231:13]។បរុណ្យត្ជមរុជនោយនភ្ើងនិងនោយ

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ដដលត្តវូបាននិយយដល់នៅទជីននះ

នោយនជីនេ្ជះឥទ្ិពលដល់ការផ្លាស់ប្ដទូរដ៏្ ំនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនរុសសេដដល

អាលមា៉ាបាននិយយដល់[សូមនមើលអាលមា៉ា5:14]។វាន្្ើឲ្យពួកនគដត្បចិត្តនជឿ

ពជីផ្ទូវសាច់្ មនៅជាផ្ទូវវិញ្ញាណ។វាោងសមាអាតពយោបាលនិងន្្ើឲ្យត្ពលលឹង

បានបរិសរុទ្។...នសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះអមាចាស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ការដត្បចិត្តនិង

ការត្ជមរុជនោយទលឹកទាំងអស់ននះគឺជាអ្ជីៗដដលត្តវូន្្ើជាមរុននិងដដលត្តូវការ

ជាមរុនមរុននលឹងបរុណ្យត្ជមរុជនោយនភ្ើងនិងនោយត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ប៉រុដន្តវាជា

ការន្្ើឲ្យនពញនលញ[នៅទជីបញ្ចប់]។ការទទួលវាគឺជាការន្្ើឲ្យសនម្ៀកបំោក់

នរណាមានាក់បានជត្មះសាអាតនោយត្ពះនោេិតដ៏្ ួនរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្»

(Learning for the Eternities,comp. George J. Romney[1977]
ទំព័រ133)។

 4. សូម ្ ិ្រណា ថា ទដើម្ពី បាន បរិសុទ្ មនន័យ ោ៉ាងណា ទេើយ ទ្លើយ 

សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ 

ទតើ ការអនុវត្តន៍ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ជួយ ទយើង ឲ្យ បាន បរិសុទ្ និង ស្អាតស្អំ 

ដូច ទមច្ ដដរ ?

ត្ពះនយសូ៊វបានផ្ដល់នូវការអ្ិសាឋានដ៏អសាចារ្យមួយនៅរាត្តជីមរុននពលការបូជាដ៏្ ួន

របស់ត្ទង់ដដលត្សនដៀងគានានៅនលឹងការអ្ិសាឋានដដលត្ទង់បានផ្ដល់ក្នុងចំនណាម

ពួកសាសន៍នជីនេ្នៅន្ងៃទជីពជីរននការយងមកជួបរបស់ត្ទង់ដដរ។សូមអាន

នជីនេ្ទជី319:23,29និងយ៉ូហាន17:9,11,21–22។សូមគូសចំណាំោលាថា«នដើម្ជី

ឲ្យនយើងអាចបាននៅដតមួយ»។សញ្លឹងគិតពជីរនបៀបដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និង

ត្ពះវរបិរាគឺដតមួយ។នតើនយើងនរៀនអ្ជីនចញពជីខទាំងននះអំពជីរនបៀបដដលនយើងអាច

កាលាយដតមួយជាមួយនលឹងត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្?

នគាលការណ៍មួយក្នុងចំនណាមនគាលការណ៍ទាំងឡាយ

នៅក្នុងខទាំងននះគឺ៖តាមរយៈដសចកដបីជំដនឿដយើងអាចបាន

បរិស្ុរ្ដ�ើយកាលាយដតមួយជាមួយនឹងទ្រះដយស៊ូវទគបីស្�ូចជា

ទ្រង់គឺដតមួយជាមួយនឹងទ្រះវរបិតាដ�រ។សូមអាននសចក្ដជី

ដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីដអលនឌើរឌជី.្តត្គជីស្តទូេឺ្សិននន

កូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់អំពជីរនបៀបដដលនយើងអាចបានដត

មួយជាមួយនលឹងត្ពះវរបិរានិងត្ពះរាជបរុត្រា៖«ត្បាកដណាស់នយើងនលឹងមិនបាន

កាលាយដតមួយជាមួយនលឹងត្ពះនិងត្ពះត្គជីស្នទរេូតទាល់ដតនយើងន្្ើឲ្យ

ត្ពះបំណងនិងត្ពះទ័យរបស់ពួកត្ទង់ជាបំណងត្បាថានាដ៏ខ្ស់បំផរុតរបស់នយើង។

ការចរុះចូលដបបននះពរុំអាចសនត្មចបានក្នុងនពលមួយន្ងៃនន្ះន�ើយប៉រុដន្តរាមរយៈ

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្និងដំនណើរការនននពលនវោនន្ះត្ពះអមាចាស់នលឹងដណន្ំ

នយើងរេូតទាល់ដតអាចនយិយបានយ៉ាងត្បាកដថាត្ទង់គឺនៅក្នុងនយើងដូចជា

ត្ពះវរបិរានៅក្នុងត្ទង់ដដរ។នពលខ្ះខ្នុំញាប់ញ័រនលឹងពិចារណាពជីអ្ជីដដលអាចជា

ការតត្មូវប៉រុដន្តខ្នុំដលឹងថាមានដតនៅក្នុងការរួបរួមដ៏ឥតនខាចាះននះប៉រុនណាណះដដលអាច

ន្ំឲ្យមាននសចក្ដជីអំណរដ៏នោរនពញ»(“That They May Be One In Us”
Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ2002ទំព័រ73)។

សូមបញ្ចប់ការសិកសាន្ងៃននះនោយការអាននិងសញ្លឹងគិតនលើនជីនេទ្ជី3

19:35–36។

ការអ្ិសាឋានរបស់នគនៅក្នុងនជីនេ្ទជី319:17–18,24–26,30។ននះជាកដន្ងដតមួយ

គត់នៅក្នុងបទគម្ជីរដដលមានកត់ត្រាទរុកដដលត្បជាជនបានអ្ិសាឋាននៅកាន់

ត្ពះនយសូ៊វនោយផ្ទាល់។នៅក្នុងការអ្ិសាឋានរបស់នយើងនយើងអ្ិសាឋាននៅកាន់

ត្ពះជាត្ពះវរបិរានៅក្នុងត្ពះន្មត្ពះរាជបរុត្រាត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។ពរុំមានកដន្ង

ណានៅក្នុងត្ពះគម្ជីរដដលនយើងត្តូវបានបនត្ងៀនឲ្យអ្ិសាឋាននៅកាន់ត្ពះនយសូ៊វ

នន្ះនទ។

ដអលនឌើរត្ប៊ូសអ័រ.មា៉ាក់ខន�់ជីននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានផ្ដល់នយបល់

ពជីមូលនេតរុមួយដដលពួកសិសសេអាចអ្ិសាឋាននៅកាន់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នៅក្នុង

ករណជីដ៏ពនិសសននះ៖«ត្ពះនយស៊ូវបានបនត្ងៀនពួកនគរួចនេើយឲ្យអ្ិសាឋាន

នៅក្នុងត្ពះន្មត្ទង់នៅកាន់ត្ពះវរបិរាដដលពួកនគបានន្្ើជាមរុនរួចនៅនេើយ

[សូមនមើលនជីនេ្ទជី319:8–9]។...ប៉រុដន្តនពលននះ‹ពួកនគបានអ្ិសាឋានដល់

ត្ពះនយសូ៊វនោយនៅត្ទង់ថាជាត្ពះអមាចាស់របស់នគនិងជាត្ពះរបស់ពួកនគ›។

[នជីនេ្ទជី319:18]។ត្ពះនយស៊ូវមានវត្តមាននៅចនំោះមរុខពួកនគជានិមិត្តរូប

ននត្ពះវរបិរា។ការបានន�ើញត្ទង់គឺដូចជាពួកនគបានន�ើញត្ពះវរបរិាដដរ

ការអ្ិសាឋាននៅកាន់ត្ទង់គឺដូចជាពួកនគបានអ្ិសាឋាននៅកាន់ត្ពះវរបិរាដដរ។វា

គឺជាសាថានភាពដ៏ពនិសសនិងគាមានពជីរ»(The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ[1978]ទំព័រ560–61)។ត្ពះអង្គសន្គ្រះត្ទង់ផ្ទាល់បាន

មានបន្ទូលថា«ពួកនគបានអ្ិសាឋានដល់ទូលបង្គំពជីនត្ោះទូលបង្គំនៅជាមួយនលឹង

ពួកនគ»(នជីនេ្ទជី319:22)។

 3. ខណៈ ដដល ពបជាជន កំ្ុង លុត ជង្គង ់ចុះ ្ួកទគ បាន ទធ្ើ ទពីបនាទាល ្់ ពី 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ដដល ពទង់ បាន ទធ្ើ ការអធិស្ឋាន បពី ចបាស់ៗ ទោយដ�ក ្ ពី គានា 

សពមប់ ្ ួក សិស្ស របស់ ពទង់ និង សពមប់ ្ ួកទគ ។ សូម ចមលង តារាង ខាងទពកាម ចូល 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ អាន ខគម្ពីរ ទោង 

ទាំងឡាយ ដដល បាន ោក ់ឲ្យ ទេើយ បំទ្ញ តារាង ទនាះ ។

វគ្គ បទគេី្� ម្រើ ម្ពះអង្គ េម្ងារះ បាន 

អធិស្ឋាន េម្មប់ អវៃី ?

ម្រើ អ្ក អាច អនុវ្រ្ អវៃី ណដល អ្ក 

បាន ម�ៀន ពី កា�អធិស្ឋាន �បេ់ 

ម្ពះអង្គ េម្ងារះ ចមំពាះ ជីវិ្រ អ្ក 

បាន មោយ �មបៀប ណា ?

នពីថេទ្ពី3 

19:19–23

នពីថេទ្ពី3 

19:27–29

នពីថេទ្ពី3 

19:31–34

សូមអាននជីនេ្ទជី319:24។នតើអ្កគិតថា«មិនបានបដន្ថមោក្យនត្ចើនន�ើង»

មានន័យយ៉ាងណា?ទាក់ទងនលឹងការអ្ិសាឋានដដលោក្យសម្ដជីទាំងឡាយ

ត្តូវបានផ្ដល់ដល់នយើងឲ្យដលឹងពជីអ្ជីដដលត្តវូអ្ិសាឋាននន្ះដអលនឌើរត្ប៊ូសអ័រ.

មា៉ាក់ខន់�ជីបានបនត្ងៀនថា«ការអ្ិសាឋានដ៏ឥតនខាចាះគឺជាការអ្ិសាឋានទាំងឡាយ

ដដលត្តូវបានបំផរុសគឺដដលត្ពះវិញ្ញាណនបើកសដម្ដងោក្យនពចន៍ដដលត្តវូនត្បើ»

(Mormon Doctrine,2nd ed.[1966]ទំព័រ586)។

នដើម្ជីជួយអ្កយល់កាន់ដតចបាស់ពជីនគាលការណ៍មួយចំនួនដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះ

បានបនត្ងៀននៅក្នុងការអ្ិសាឋានរបស់ត្ទង់សូមរំឭកនជីនេទ្ជី319:28ន�ើងវិញ

នេើយគូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលបនត្ងៀនពជីនគាលការណ៍ននះ៖

ដ្លដយើងអនុវត្ដសចកដបីជំដនឿដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដយើងអាចបានបរិសុ្រ្។

សូមសនងកតនោយយកចិត្តទរុកោក់នលើរនបៀបទាំងឡាយដដលពួកសិសសេ

បានអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿនៅក្នុងបទពនិសា្ន៍ទាំងឡាយដដលមានកត់ត្រាក្នុង
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 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី319ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 26 ៖ ថ្ងៃទី 4

នពីថេ្ទពី3 20–22
មេចក្ីម្ដើេ

អំ�នុងន្ងៃទជីពជីរននការបនត្មើរបស់ត្ទង់ក្នុងចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបនត្មើសាត្កាម៉ង់ដល់ត្បជាជនម្ដងនទៀត។ត្ទង់បានដ្្ង

ទជីបន្ទាល់ថានៅន្ងៃចរុងនត្កាយត្ពះវរបិរានលឹងបំនពញនសចក្ដជីសញ្ញារបស់ត្ទង់ក្នុង

ការត្បមូលវងសេអ៊ីត្សាដអលនិងត្បទានពរដល់ត្គប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅនលើ

ដផនដជី។ត្ទង់ក៏បានពន្យល់ផងដដរថាការនលចមកននត្ពះគម្ជីរមរមននៅន្ងៃ

ចរុងនត្កាយនលឹងជាទជីសមារល់មួយថាត្ពះវរបិរាបានចាប់នផ្ដើមបំនពញនសចក្ដជីសញ្ញា

របស់ត្ទង់។

នថីេវៃទី3 20:1–9

្ពះអង្គេហ្ង្រះបហ្មើ្ ្កាម៉ង់ែល់្បជាជនម្ងហទៀត

ត្បសិននបើអ្កជាយរុវជនមានាក់នេើយកាន់បព្ជិតភាពនអើរ៉រុនសូមសញ្លឹងគិតសំណួរ

តនៅននះ៖នតើវាមានន័យយ៉ាងណាសត្មាប់អ្កដដលអាចជួយបនត្មើសាត្កាម៉ង់

នន្ះ?នតើអ្កបគ្ហាញដល់ត្ពះអមាចាស់យ៉ាងណាថាអ្កយល់ពជីលក្ខណៈដ៏ពិសិដ្ឋ

ននពិ្ជីបរិសរុទ្ននះ?

ត្បសិននបើអ្កជាយរុវន្រីមានាក់ឬជាយរុវជនមានាក់ដដលពរុំទាន់កាន់បព្ជិតភាពសូម

សញ្លឹងគិតពជីសំណួរតនៅននះ៖នតើអ្កមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានពលអ្កន�ើញ

យរុវជនដដលមានភាពសក្ដិសមបនត្មើសាត្កាម៉ង់?នតើអ្កន្្ើអ្ជីអំ�នុងនពលនន

ការបនត្មើសាត្កាម៉ង់ដដលបគ្ហាញថាអ្កយល់ពជីលក្ខណៈពិសិដ្ឋរបស់វា?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី320:3–5នៅនដើមន្ងៃទជីពជីរននការបនត្មើរបស់ត្ទង់

ក្នុងចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានត្បទាននូវនំបរុ័ងនិងត្សា

នោយអព្ទូតនេតរុនដើម្ជីបនត្មើសាត្កាម៉ង់ម្ដងនទៀត។សូមអាននជីនេ្ទជី320:1

នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ទង់បានសរុំត្បជាជនឲ្យន្្ើមរុននលឹងត្ទង់នរៀបចំនិងដចក

សាត្កាម៉ង់។នតើអ្កគិតថាការអ្ិសាឋាននៅក្នុងចិត្តអ្កអាចជះឥទ្ិពលដល់

បទពិនសា្ន៍ននការទទួលទានសាត្កាម៉ង់ជានរៀងរាល់សបាដាេ៍របស់អ្កយ៉ាងណា

ដដរ?

សូមអាននជីនេ្ទជី320:8។សូមកត់ចំណាំថាពួកសាសន៍នជីនេ្បាននត្បើត្បាស់ត្សា

នៅនពលនន្ះប៉រុដន្តការនត្បើត្បាស់ទលឹកគឺជាការអនរុវត្តន៍បច្ចនុប្ន្របស់សាសន្ចត្ក

(សូមនមើលគ.និងស.27:2)។សូមកត់ចំណាំផងដដរថានតើនំបរុ័ងនិងទលឹកតំណាង

ឲ្យអ្ជី។នពលនយើងទទួលទានសាត្កាម៉ង់ជានទៀងទាត់នយើងបគ្ហាញពជី្ ន្ៈរបស់

នយើងក្នុងការន្្ើឲ្យដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះជាដផ្កននជជីវិតរបស់នយើង។

នយងរាមនជីនេ្ទជី320:8នតើត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បានសនយោអ្ជីដល់អ្កទាំងឡាយ

ដដលទទួលទានសាត្កាម៉ង់?សូមគិតពជីទំេំនននំបរុ័ងនិងទលឹកនៅក្នុងសាត្កាម៉ង់។

ត្បសិននបើអ្កោលាននិងនត្សកខាងរូបកាយនតើនំបរុ័ងនិងទលឹកននសាត្កាម៉ង់បំនពញ

ឲ្យការោលាននិងការនត្សករបស់អ្កដដរឬនទ?នដើម្ជីយល់កាន់ដតចបាស់ថានតើ

នយើងអាចបាននោរនពញនោយរាមរយៈការទទួលទានសាត្កាម៉ង់យ៉ាងណា

ដដរនន្ះសូមអាននជីនេ្ទជី320:9នេើយបំនពញបញ្ចប់នគាលការណ៍ននះ៖ដបើ

ដយើង្រ្រួលទានស្ទកាម៉ង់ដោយភា្សកដិសមដោរះដយើងបានដោរដ្ញដោយ

-----------------------------------។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះពជីដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួក

សាវកដប់ពជីរន្ក់នេើយគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមរនបៀបទាំងឡាយដដលនោកថាអ្ក

អាចត្តវូបានត្បទានពរនពលអ្កបាននោរនពញនោយត្ពះវិញ្ញាណ៖

«ចូរនយើងន្្ើឲ្យខ្លួននយើងឲ្យសក្ដិសមនលឹងការសនយោរបស់

ត្ពះអង្គសន្គ្រះដដលថានោយការទទួលទានសាត្កម៉ង់នយើង

នលឹង‹បាននោរនពញ›(នជីនេ្ទជី320:8;សូមនមើលផងដដរ

នជីនេ្ទជី318:9)ដដលមានន័យថានយើងនលឹង‹បាននោរនពញ

នៅនោយត្ពះវិញ្ញាណ›(នជីនេទ្ជី320:9)។ត្ពះវិញ្ញាណ—

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្—គឺជាអង្គលួងនោមអង្គដស្ងរកទិសនៅ

អង្គទំន្ក់ទំនងអង្គបកត្សាយអង្គសាកសេជីរបស់នយើងនិងជាអង្គន្្ើឲ្យនយើង

បរិសរុទ្—ជាអង្គដលឹកន្ំផ្ទូវដ៏ចបាស់ោស់និងជាអង្គបនសេនុទ្របស់នយើងសត្មាប់

ដំនណើរននជជីវិតរដមងសាលាប់របស់នយើងនៅកាន់ជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ច។

«...នចញពជីទនង្ើដដលហាក់បជីដូចជាតូចននការរំឭកន�ើងវិញនោយមានមនសិការ

និងគារវភាពនូវនសចក្ដជីសញ្ញាបរុណ្យត្ជមរុជទលឹករបស់នយើងនន្ះពរជ័យននបរុណ្យ

ត្ជមរុជនោយទលឹកនិងនោយត្ពះវិញ្ញាណក៏បានដល់នយើងជា្្មជីនទៀតនដើម្ជីនយើង

អាចមានត្ពះវិញ្ញាណរបស់ត្ទង់គង់នៅជាមួយនយើងជានិច្ច។នៅក្នុងរនបៀបននះ

នយើងទាំងអស់គានានលឹងត្តវូបានដលឹកនំ្នេើយនៅក្នុងរនបៀបននះនយើងទាំងអស់គានា

អាចបានសមាអាត»(“Always Have His Spirit”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1996

ទំព័រ61)។

 1. សូម គិត អំ្ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក បាន មន អារម្មណ៍ ្ ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ 

ទ្ល អ្ក ទទួលទាន ស្ពកាម៉ង់ ។ សូម អាន ការអធិស្ឋាន ស្ពកាម៉ង់ ទៅក្នុង 

មរ៉ូថណ 4:3 និង 5:2 ។ ទតើ ការទទួលទាន ស្ពកាម៉ង ់ទរៀងរាល ់សបាដាេ៍ ជួយ អ្ក ឲ្យ បាន 

ទោរទ្ញ ទោយ ព្ះវិញ្ញាណ ទោយ រទបៀប ណា ដដរ ? សូម សរទសរ ្ ពី រទបៀប ខលះៗ ទាំងទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

នថីេវៃទី3 20:10–46

្ពះអង្គេហ្ង្រះបហ្ងៀនពួក្ េន៍នជីឆេវអំពជីហេចក្ជីេញ្ញាទាំងឡាយដែល

នឹង្តូវបានបំហពញហៅឆ ្្ងចុងហ្កាយ។

សូមគិតអំពជីគរុណសម្ត្តិដ៏សំខាន់បំផរុតមួយចំនួនក្នុងចំនណាមគរុណសម្ត្តិដ៏

សំខាន់បំផរុតន្ន្របស់អ្ក។នតើគរុណសម្ត្តិត្បនភទណាដដលអ្កនផ្ដាតនៅនលើ?

នតើវាជាចរិតលក្ខណៈខាងសាច់្មលក្ខណៈជាបរុគ្គលនោយដ�កពជីនគឬ

គរុណសម្ត្តិខាងវិញ្ញាណ?

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះដដលដ្្ងនោយដអលនឌើរោវីឌនអ.

ដបដណាននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់នេើយគូសចំណាំពជីរនបៀបដដលនោក

បានចង្អនុលបគ្ហាញពជីលក្ខណៈថានយើងជានរណា៖«អ្កអាចនលឹងចូលចិត្តត្ន្តជី

អត្តពលកម្មឬជាប់ចិត្តនៅនលឹងនត្គឿងយន្តនេើយន្ងៃមួយអ្កអាចនលឹងន្្ើការនៅក្នុង

ជំនួញមួយឬវិជាជាជជីវៈឬនៅក្នុងដផ្កសិល្ៈ។ដូចដដលសកម្មភាពនិងការគ្រ

ដបបននះសំខាន់យ៉ាងននះនន្ះវាក៏ពរុំបានចង្អនុលបគ្ហាញពជីលក្ខណៈថានយើងជា

នរណានន្ះនទ។ដដលជាដំបូងនិងសំខាន់បំផរុតនយើងគឺជាតួអង្គខាងវិញ្ញាណ។

នយើងជាបរុត្រា[និងបរុត្តជី]ននត្ពះនិងជាពូជននអ័ត្បាហាំ»(“Becoming a 
Missionary”EnsignឬLiahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ2005ទំព័រ47)។

ជាពូជននអ័ត្បាហាំមានន័យថានយើងជាកូននៅរបស់អ័ត្បាហាំពិតៗឬនយើង

បានកាលាយជាកូនត្បរុសត្សជីរបស់នោករាមរយៈការនគារពត្បតិបត្តិដល់ត្កតិ្យវិន័យ
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និងពិ្ ជីបរិសរុទ្ទាំងឡាយននដំណលឹងល្អរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។ទាំងអស់គានា

ទទួលនសចក្ដជីសនយោនិងនសចក្ដជីសញ្ញាដូចគានាដដលត្ពះបានន្្ើជាមួយអត័្បាហាំ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី320:11–13ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនពួក

សាសន៍នជីនេ្អំពជីនសចក្ដជីសញ្ញានិងនសចក្ដជីសនយោដដលបានន្្ើដល់អ័ត្បាហាំនិង

កូននៅរបស់នោកដដលជាវងសេអ៊ីត្សាដអល។ត្ទង់បានបនត្ងៀនថាទ្រះវរបិតា

នឹងបដំ្ញដសចកដបីសញ្ញារបស់ទ្រង់ក្នុងការទបមូលវង្អ៊ីទស្ដអលដៅក្នុងន្ងៃ

ចុងដទកាយ។សូមអាននជីនេទ្ជី320:13នេើយកត់ចំណាំថាការនចះដលឹងអ្ជីដដលវងសេ

អ៊ីត្សាដអលនលឹងទទួលបានដដលជាដផ្កដ៏ចាំបាច់មួយននការត្បមូលផ្ដនុំននះ។នតើ

អ្កគិតថានេតរុអ្ជីការនចះដលឹងននះចាំបាច់?

សូមអាននជីនេ្ទជី320:25–26នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀន

អំពជីរនបៀបដដលពួកកូននៅរបស់លជីនេត្តវូបានត្បទានពរនោយសារដតនសចក្ដជី

សញ្ញាដដលត្ពះវរបិរាបានន្្ើជាមួយអ័ត្បាហាំ។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានសងកត់្ ងៃន់

ថាត្ពះវរបិរាបានបញ្ទូនត្ទង់មកជបនលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្នេើយសន្គ្រះពួកនគពជី

អំពជីបាប«មកពជី[ពួកនគជា]កូននៅក្នុងនសចក្ដជីសញ្ញា»(នជីនេ្ទជី320:26)។

 2. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

អំ្ពី រទបៀប ដដល អ្ក ពតូវបាន ពបទាន្រ ទោយស្រ ទសចក្ពី សញ្ញា ដដល អ្ក បាន ទធ្ើ 

ជាមួយ ព្ះវរបិតាសួគ៌ ទៅ បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ។ ទោយស្រ អ្ក បាន ទទួល បុណ្យ ពជមុជ ទឹក 

ជា សមជិក មនាក់ ថន ស្សនាចពក ទនាះ អ្ក ជា ្ ូជ របស ់អ័ពបាហា ំទេើយ អ្ក មន 

ការទទួល ខុសពតវូ មួយ ក្នុង ការជួយ បំទ្ញ ទសចក្ពី សញ្ញា ដដល ព្ះ បាន ទធ្ើ ជាមួយ 

អ័ពបាហាំ ។

សូមអាននជីនេ្ទជី320:27នេើយគូសចំណាំោលាទាំងឡាយដដលបនត្ងៀនពជី

នគាលការណ៍តនៅននះ៖ក្នុងោមជា្ ូជរបស់អ័ទបាហាំដយើងម្នការ្រ្រួល

ខុសទតូវដលើដសចកដបីសញ្ញាមួយក្នុងការ្ដល់្ រ�ល់មនុស្ទាំងអស់ដៅដលើ

ដ្ន�បី។

នពលអ្កអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះដដលដ្្ងនោយ

ដអលនឌើរោវីឌនអ.ដបដណាសូមរកនមើលពជីរនបៀបដដល—ក្នុង

ន្មជាពូជរបស់អ័ត្បាហាំ—នយើងត្តូវផ្ដល់ពរដល់មនរុសសេ

ទាំងអស់នៅនលើដផនដជីបាននោយរនបៀបណា៖«អ្កនិងខ្នុំ

នៅន្ងៃននះនិងជានិច្ចតនៅត្តូវផ្ដល់ពរដល់មនរុសសេទាំងអស់

នៅក្នុងត្គប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅនលើដផនដជី។អ្កនិងខ្នុំ

នៅន្ងៃននះនិងជានិច្ចតនៅត្តូវដ្្ងទជីបន្ទាល់អំពជីត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និងត្បកាសពជី

សារដំណលឹងននការសាដារន�ើងវិញ។អ្កនិងខ្នុំនៅន្ងៃននះនិងជានិច្ចតនៅត្តវូ

អនញ្ើញមនរុសសេទាំងអស់ឲ្យទទួលពិ្ ជីបរិសរុទ្ទាំងឡាយនននសចក្ដជីសន្គ្រះ។

ការត្បកាសពជីដំណលឹងល្អពរុំដមនជាកាតព្កិច្ចខាងបព្ជិតភាពនត្រៅនមា៉ាងមួយ

នន្ះនទ។វាមិនដមនត្គាន់ដតជាសកម្មភាពមួយដដលនយើងចូលរួមត្តលឹមនពល

កំណត់មួយឬជាការចាត់រាំងមួយដដលនយើងត្តូវដតបំនពញក្នុងន្មជាសមាជិក

ននសាសន្ចត្កននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយនន្ះនទ។

ជាងនន្ះនៅនទៀតកិច្ចការផសេព្ផសាយសាសន្គឺជាការបគ្ហាញពជីអត្តសញ្ញាណ

និងនករ្តិ៍មរតកខាងវិញ្ញាណរបស់នយើង។នយើងត្តូវបានដតងរាំងជាមរុននៅក្នុងជជីវិត

មរុនដផនដជីនេើយបាននកើតមកក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់ននះនដើម្ជីបំនពញនសចក្ដជីសញ្ញា

និងនសចក្ដជីសនយោដដលត្ពះបានន្្ើជាមួយអត័្បាហាំ។នយើងនៅទជីននះនៅនលើ

ដផនដជីនៅនពលននះនដើម ជ្ីតនមកើងបព្ជិតភាពនិងនដើម ជ្ីផសេព្ផសាយដំណលឹងល្អ។

នន្ះនេើយដដលនយើងជានរណានេើយនន្ះនេើយជាមូលនេតរុដដលនយើងនៅ

ទជីននះ—នៅន្ងៃននះនិងជានិច្ចតនៅ»(“Becoming a Missionary”
ទំព័រ47)។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ក្នុង នាម ជា យុវវ័យ មនាក់ ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពី ទៅទ្ល ឥ�លូវ ទនះ ទដើម្ពី ផ្ល់្រ ដល ់អ្ក 

ទផ្សងទទៀត ទៅក្នុង ្ ិភ្ទោក ទនះ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា សំខាន់ សពមប់ អ្ក ក្នុង ការយល ់ថា អ្ក គឺជា ្ ូជ របស់ 

អ័ពបាហាំ ?

នថីេវៃទី3 21–22

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្្បាប់ជាមុននូវទជីេមរល់េ្មប់ការ្បមូលផ្ទុំវង្ស

អ៊ី្ ្ដអលហៅឆ្្ងចុងហ្កាយ

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី321–22ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនពួកសាសន៍

នជីនេ្នូវការណ៍ជានត្ចើនអំពជីន្ងៃចរុងនត្កាយ—ពជីនពលដដលដំណលឹងល្អនលឹងត្តូវបាន

សាដារន�ើងវិញដល់ដផនដជីនេើយពួកបរិសរុទ្នលឹងនរៀបចំសត្មាប់ការយងមកជានលើក

ទជីពជីររបស់ត្ទង់។

 4. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក រកទ�ើញ ្ ពី អ្ពី ដដល ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន បទពងៀន អំ្ពី 

ការពបមូល ផ្នុំ វង្ស អ៊ីពស្ដអល ទៅ ថ្ងៃ ចុងទពកាយ ដូចមន កត់ពតា ទៅក្នុង 

នពីថេទ្ពី3 21–22 សូម អាន បទគម្ពីរ ទាំងអស ់ទៅក្នុង គទូឡាន ខាង ទ្្ង ថន តារាង 

ខាងទពកាម ទនះ ។ បនាទាប់មក សូម ទពជើសទរើស សំណួរ ្ ពីរ ដដល ទៅក្នុង គូទឡាន ខាង ស្ដា ំ

ទដើម្ពី ទ្លើយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

ខគេី្� េំេួ�

សូមអាន នពីថេទ្ពី3 21:1–2, 7 ។ 

ទ្លដដល ព្ះគម្ពីរ មរមន ទចញមក 

ទៅថ្ងៃ ចុងទពកាយ វា នឹង ជា ទពីសមរល់ 

មួយ ថា ព្ះវរបិតា បាន ្ ប់ទផ្ើម 

ពបមូល វង្ស អ៊ីពស្ដអល ទេើយ ។

 ក. ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ 

ថា ព្ះគម្ពីរ មរមន បានដឹកនា ំ( ឬ 

ពបមូល ) មនុស្ស មនាក់ រួមទាំង ខលជួន 

អ្ក ដដរ មកកាន ់ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ 

និង ទសចក្ពី សញ្ញា ថន ដំណឹងល្អ ?

សូមអាន នពីថេ្ទពី3 21:9 ។ ឃាលា ថា 

« កិច្ចការ ដ ៏ធំ ទេើយ អស្ចារ្យ » សទំៅ 

ដល ់ការស្ដារ ទ�ើងវិញ ថន ដំណឹងល្អ 

របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។

 ខ. ទតើ អ្ក គិត ថា អ្ពី ដដល ធំ ទេើយ 

អស្ចារ្យ អំ្ពី ការស្ដារ ទ�ើងវិញ ថន 

ដំណឹងល្អ ថន ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ?

សូមអាន នពីថេ្ទពី3 21:10–11 ទេើយ 

សញ្ឹង គិត ្ ពី រទបៀប ដដល ការ្ិ្ណ៌នា 

ទនះ ពតូវ ទៅនឹង ្ យាការី យ៉ដូសប ស្ម៊ីធ ។

 គ. ទេតុអ្ពី វា ្ ំបាច់ ក្នុង ការទជឿ ដល ់

ព្ះបន្លូល របស ់ព្ះអមចាស់ ដដល 

ពតូវបាន នា ំទចញមក ទោយ ្ ្យការី 

យ៉ដូសប ស្ម៊ីធ ?

សូមអាន នពីថេ្ទពី3 21:22 ។ 

ពបសិនទបើ ពបជាជន ដពបចិត្ត ទេើយ 

មិន ្ ពងងឹ ចិត្ត របស់ ទគ ទនាះ ្ ួកទគ 

នឹង ពតវូបាន រាប់ ក្នុង ចំទណាម វង្ស 

អ៊ីពស្ដអល ។

 �.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី 

ការដពបចិត្ត ្ ំបាច ់មល៉ទះ សពមប់ 

មនុស្ស មនាក ់ទដើម ព្ី ឲ្យ ពតូវបាន 

ពបមូល ចូលក្នុង រាពស្ត ថន ទសចក្ពី 

សញ្ញា របស់ ព្ះ ?

សូមអាន នពីថេ្ទពី3 22:7–10 ទេើយ 

រកទមើល ការសនយា ទាំងឡាយ ដដល 

ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន ទធ្ើ ចំទោះ រាពស្ត ថន 

ទសចក្ពី សញ្ញា របស់ ពទង់ ដដល ពត�ប់ 

មករក ពទង់ វិញ បនាទាប់ ព្ី បាន បំទភលច 

ទសចក្ពី សញ្ញា ទាំងឡាយ ដដល ្ ួកទគ 

បាន ទធ្ើ ជាមួយ ពទង់ ។

 ង. ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា សំខាន់ ក្នុង 

ការយល ់ថា ព្ះអមចាស់ បងាហាញ ្ ពី 

ទសចក្ពី ទមតាតា ករុណា ដ៏ គាមាន ទពីបំផុត 

ដល ្់ ួក អ្ក ដដល បាន វទងង្ ទចញ ្ ពី 

ពទង់ ?
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សូមគិតពជីនរណាមានាក់ដដលអ្កអាចដចកចាយទជីបន្ទាល់របស់អ្កអំពជី

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ត្ពះគម្ជីរមរមននិងការសាដារន�ើងវិញននដំណលឹងល្អនិង

នបសកកម្មរបស់ពយោការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្នដើម្ជីជួយដល់មនរុសសេននះឲ្យទទួលពរជ័យ

ទាំងឡាយននដំណលឹងល្អដដលបានសាដារន�ើងវិញ។សូមសញ្លឹងគិតផងដដរពជី

រនបៀបដដលអ្កអាចនលើកទលឹកចិត្តដល់អ្កនផសេងនទៀតឲ្យមករកត្ពះអមាចាស់រួម

ទាំងពួកអ្កដដលដដលនោរនពញនោយនសចក្ដជីជំននឿកាលពជីមរុនប៉រុដន្តពរុំមានជំននឿ

នទៀត។ត្បសិននបើអ្កគិតអំពជីបរុគ្គលជាក់ោក់ណាមានាក់សូមោក់នគាលនៅនដើម្ជី

ន្្ើរាមការបំផរុសទាំងឡាយដដលអ្កបានទទួល។

 5. សូម សរទសរ អ្ពី ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី320–22ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 27 ៖ ថ្ងៃទី 1

នពីថេ្ទពី3 23
មេចក្ីម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីដកត្សង់ោក្យរបស់នអសាយនេើយត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបញ្ជាពួក

សាសន៍នជីនេ្ឲ្យពិចារណានមើលោក្យសម្ដជីរបស់ពួកពយោការី។ត្ពះអង្គសន្គ្រះក៏

បានដកតត្មូវពួកសាសន៍នជីនេ្ផងដដរពជីការមិនបានឧសសាេ៍ពយោយមក្នុងការរកសា

បញ្ជីរបស់ពួកនគ។

នថីេវៃទី3 23:1–5

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្បញ្ជា្បជាជនឲ្យពិចារណាហមើលោក្យេម្ជីរបេ់ពួកពយាការី

សូមសញ្លឹងគិតពជីបទពនិសា្ន៍ទាំងឡាយរបស់អ្កក្នុងការសិកសាត្ពះគម្ជីរ

អំ�នុងឆ្នាំកន្ងមកននះ។សរនសរពជីរបជីោក្យឬោលាខ្ជីៗដដលពិពណ៌ន្ពជីពរជ័យ

ទាំងឡាយដដលមានដល់ជជីវិតអ្កដដលជាលទ្ផលមកពជីការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់

អ្ក។ 

 



នពលអ្កនមើលនៅបញ្ជីរបស់អ្កសូមពិចារណាថានតើពរជ័យទាំងននះអាចនលឹង

បនត្ងៀនអ្កពជីអ្ជីខះ្អំពជីសារៈសំខាន់ននការសិកសាត្ពះគម្ជីរ។

បន្ទាប់ពជីដកត្សង់ការបនត្ងៀនមួយចំនួនរបស់នអសាយនេើយ(សូមនមើល

នជីនេ្ទជី322)ទ្រះអង្សដ្ង្គារះបានបញ្ជាទបជាជនឲ្យ្ ិចារណាដមើលោក្យសមដបី

របស់ដអស្យនិង្ួក្ យាការីដោយឧសសា�៍្ យាយម។សូមអាននជីនេទ្ជី3

23:1–5នេើយរកនមើលមូលមហ្ុដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមានបន្ទូលថា

ពួកនយើងគប ជ្ីពិចារណានមើលោក្យសម្ដជីរបស់នអសាយនិងពួកពយោការី។សូម

ពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំនូវោក្យនិងោលាទាំងឡាយដដលនលឹងជួយអ្កចងចាំ

ពជីអ្ជីដដលអ្កនរៀន។

មូលនេតរុមួយដដលនយើងត្តូវបានបញ្ជាឲ្យសកិសាោក្យសម្ដជីរបស់នអសាយពជីនត្ោះ

«នោកបានមានត្បសាសន៍ជាត្បាកដពជីត្គប់ទាំងការណ៍ដដលទាក់ទងនលឹង

[រាត្ស្តរបស់ត្ពះអមាចាស់]គឺជាវងសេអ៊ីត្សាដអល»(នជីនេទ្ជី323:2)។នោយសារ

អ្កបានន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាជាមួយត្ពះអមាចាស់នន្ះអ្កជាដផ្កននវងសេអ៊ីត្សាដអល។

ការសរនសររបស់នអសាយគឺមានទាក់ទងនលឹងអ្ក។មូលនេតរុមួយនទៀតដដល

នយើងគប្ជីសិកសាោក្យសម្ដជីរបស់នអសាយគឺនោយសារោក្យទាំងនន្ះនលឹងត្តូវបាន

បំនពញ(សូមនមើលនជីនេ្ទជី323:3)។

សូមកត់ចំណាំនៅក្នុងនជីនេ្ទជី323:1ថាត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបញ្ជាដល់ពួក

សាសន៍នជីនេ្ជាពិនសសឲ្យ«ពិចារណានមើល[ោក្យរបស់នអសាយ]នោយ

ពយោយម»។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា អ្ពី ជា ភា្ខុស គានា រវាង ការអាន ោក្យ សម្ពី របស់ ្ ួក ្ យាការី និង 

ការ្ិ្រណា ទមើល ោក្យ សម្ពី របស ្់ ួក ្ យាការ ីទោយ ្ យាោម ?

 ខ.  ទតើ វិធពីស្ពស្ត ក្នុង ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ ណាខលះ ដដល អាច ជួយ ឲ្យ អ្ក ្ ិ្រណា ទមើល 

ោក្យ សម្ពី របស់ ទអស្យ និង ្ួក ្ យាការី ទោយ មន ពបសិទ្ិភា្ និង ពបកប ទោយ 

អតថែន័យ ? ( អ្ក អាច នឹង ចង ់រំឭក ទ�ើងវិញ នូវ ទមទរៀន ទមទរៀនទពី 1 ៖ ថ្ងៃទពី 1 

« ការសកិសា បទគម្ពីរ ទាំងឡាយ » ទដើម្ពី ចង្ំ ្ ពី ជំនួយ សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន ក្នុង ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ ) ។

ដអលនឌើរនមើរិលនជ.ដប៊តដមនជាសមាជិកកិត្តិយសមួយរូបននពួកចិតសិបន្ក់

បានកត់សមារល់ពរជ័យមួយចំនួនដដលចូលមកក្នុងជជីវិតនយើងនពលដដលនយើង

ពិចារណានមើលោក្យសម្ដជីរបស់ពួកពយោការី៖«មានពរជ័យជាក់ោក់ទាំងឡាយ

ដដលបានមកនពលដដលមនរុសសេមានាក់ពិចារណានមើលត្ពះគម្ជីរ។នពលមនរុសសេមានាក់

សិកសាត្ពះបន្ទូលននត្ពះអមាចាស់នេើយនគារពត្បតិបត្តិរាមត្ពះបន្ទូលនន្ះគាត់ខិត

កាន់ដតជិតត្ពះអង្គសន្គ្រះនេើយមានបំណងត្បាថានាកានដ់តខាលាំងក្នុងការរស់នៅ

ក្នុងជជីវិតមួយដ៏សរុចរិត។អំណាចក្នុងការទប់ទល់នលឹងការល្លួងនកើនន�ើងនេើយ

អាចយកឈ្ះនលើភាពទន់នខសាយខាងវិញ្ញាណ។សានាមរបួសខាងវិញ្ញាណត្តូវបាន

ពយោបាល»(“Coming unto Christ by Searching the Scriptures”
Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1992ទំព័រ28)។

សូមអាននជីនេ្ទជី323:5នេើយរកនមើលការសនយោដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

ត្បទានដល់នយើងទាំងអស់គានាត្បសិននបើនយើងសិកសានិងន្្ើរាមការអនញ្ើញ

ទាំងឡាយក្នុងត្ពះគម្ជីរ។

 2. សូម ពសថម ថា អ្ក មន មិត្ត ឬ សមជិក ពគួស្រ មនាក់ ដដល កំ្ុង ជួប 

ការ្ិបាក ក្នុង ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ ឲ្យ បាន ទទៀងទាត់ ។ ទោយ ទពបើពបាស់ នូវ អ្ពី 

ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទៅក្នុង នពីថេទ្ពី3 23:1–5 សូម សរទសរ អ្ពី ដដល អ្ក អាច នឹង និោយ 

ទដើម្ពី ទលើក ទឹកចិត្ត ដល់ មនុស្ស មនាក់ ទនះ ឲ្យ សកិសា ោក្យ សម្ពី របស់ ្ ួក ្ យាការ ីទោយ 

្យាោម និង ទទួល បទ្ិទស្ធន៍ ដ៏ មន អតថែន័យ មួយ ជាមួយ នឹង ព្ះគម្ពីរ ។

នថីេវៃទី3 23:6–14

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្េ្ជីបហន្ទាេែល់ពួកេិេ្សរបេ់្ទង់ដែលពុំបានកត់្តាទុក

នូវ្ពតឹ្ិការណ៍េំខាន់ៗ

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះពជីត្បធានដស្ននសី៊រដបរុលយូ.�លឹមបលឹល៖

«ត្ពះអមាចាស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ត្ទង់ផ្ទាល់បានសងកត់្ ងៃន់ពជី

សារៈសំខាន់ននការរកសាបញ្ជីនៅដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្និង

ពួកសាសន៍នលមិន[សូមនមើលនជីនេ្ទជី323:6–13]។...

«នទាះបជីជាការស្ដជីបនន្ទាសនោយស្ទូតបូតនិងនមរាតាក៏នោយ

ក៏ខ្នុំនត្តកអរដដលខ្នុំមិនដមនជាមានាក់ដដលត្តវូស្ដជីបនន្ទាស
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ចំនោះការដដលមិនបានបំនពញកាតព្កិច្ចក្នុងការរកសាបញ្ជីទាំងឡាយឲ្យមាន

បច្ចនុប្ន្ភាព។...

«...សូមចងចាំថាត្ពះអង្គសន្គ្រះបានស្ដជីបនន្ទាសដល់អ្កទាំងឡាយដដល

ពរុំបានកត់ត្រាទរុកនូវត្ពលឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ»(“The Angels May Quote from 
It”New Eraដខករុម្ៈឆ្នាំ2003ទំព័រ32,34–35)។

អ្ជីដដលនៅសល់នៅក្នុងនជីនេ្ទជី323រួមមានដំនណើរនរឿងដដលត្បធាន�លឹមបលឹល

បានពិពណន៌្នពលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានស្ដជីបនន្ទាសពួកសាសន៍នជីនេ្

ដដលពរុំបានបញ្ចទូលនូវត្ពលឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីទាំងឡាយរបស់

ពួកនគ។សូមអាននជីនេ្ទជី323:6–11នេើយរកនមើលអ្ជីដដលពួកសាសន៍នជីនេ្

ពរុំបានកត់ត្រាទរុក។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីវាសំខាន់សត្មាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្ក្នុង

ការកត់ត្រាទរុកនូវការបនំពញននការពយោករណ៍ដដលបានពយោករនោយសាំយូដអល

ជាសាសន៍នលមិន?នតើការមានបញ្ជីនន្ះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនជួយនយើងនៅក្នុង

ជំន្ន់របស់នយើងយ៉ាងដូចនម្ដចដដរ?

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទេតុអ្ពី វា អាច ជា ការសំខាន់ សពមប់ អ្ក ក្នុង ការសរទសរ 

នូវ ព្ឹត្តិការណ ៍ខាង វិញ្ញាណ និង ការបំផុស ទាំងឡាយ ដដល ទកើតទ�ើង ក្នុង ជពីវិត អ្ក ?

ត្បសិននបើមានត្ពលឹត្តិការណ៍ខាងវិញ្ញាណមួយ្ ្មជីៗនៅក្នុងជជីវិតអ្កដដលអ្កពរុំបាន

កត់ត្រាទរុកសូមពិចារណាក្នុងការសរនសរវានៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុផ្ទាល់

ខ្លួនរបស់អ្កឥ�ទូវននះ។នសៀវនៅសរនសរដ៏សាមញ្ញមួយឬត្កោសមួយសន្លឹក

គឺត្គប់ត្គាន់នេើយសត្មាប់រកសាកំណត់នេតរុផ្ទាល់ខ្លួន។សូមអាននជីនេទ្ជី3

23:12–14នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានន្្ើបន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍នជីនេ្

បាននគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិក្នុងការសរនសរនូវការបំនពញននការពយោករណ៍

របស់សាំយូដអលជាសាសន៍នលមិនរួចមក។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះ«បានពន្យល់ត្បាប់អស់ទាំងបទគម្ជីរ»ដដលមានន័យថាត្ទង់

បានពន្យល់ពជីអត្ថន័យននបទគម្ជីរទាំងឡាយ។

សូមអាននជីនេ្ទជី324:1នេើយកត់ចំណាំពជីភាពត្សនដៀងគានារវាងដផ្កទជីមួយនន

ខននះនិងអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងក្នុងនជីនេ្ទជី323:12–14។សូមកត់ចំណាំថា

បន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍នជីនេ្បានកត់ត្រាទរុកនូវអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានបនត្ងៀន

ពួកនគនេើយនន្ះត្ទង់បានត្បទានដល់ពួកនគនូវការនចះដលឹងនិងវិវរណៈបដន្ថម

នទៀតនោយការពន្យល់ត្បាប់ពជីការណ៍ទាំងនន្ះ។

នោយដផ្អកនលើអ្ជីដដលអ្កបាននរៀននចញពជីនជីនេទ្ជី323:6–14សូមបំនពញនូវ

នគាលការណ៍តនៅននះ៖ដ្លខ្នុំសរដសរនូវការបំ្ុសនិងទ្ឹត្ិការណ៍្ ិសិ�្ឋៗ

ដោរះខ្នុំអដញ្ើញ 



។

ក្នុងចំនណាមការទទួលខរុសត្តវូនផសេងៗទាំងឡាយអ្កអាចបនំពញនគាលការណ៍

ខាងនលើរាមដបបននះ៖នពលខ្នុំសរនសរនូវការបំផរុសនិងត្ពលឹត្តិការណ៍ពិសិដ្ឋៗ

នន្ះខ្នុំអនញ្ើញត្ពះអមាចាស់ឲ្យត្បទានវិវរណៈបដន្ថមនទៀតដល់ខ្នុំ។

នដើម្ជីយល់ឲ្យបានកាន់ដតនពញនលញពជីនសចក្ដជីពិតដដលអ្កបាននរៀនសូមអាន

នសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ទាំងពជីរខាងនត្កាមននះពជីដអលនឌើររីឆ្ដជជី.សកតននកូរ៉រុមននពួក

សាវកដប់ពជីរន្ក់៖

«ការនចះដលឹងដដលបានកត់ត្រាទរុកនោយយកចិត្តទរុកោក់គឺជា

ការនចះដលឹងដដលអាចនត្បើត្បាស់បាននៅក្នុងនពលដដល

ចាំបាច់។ព័ត៌មានដដលដក់ជាប់ខាងវិញ្ញាណគប្ជីត្តវូបាន

រកសាទរុកនៅក្នុងកដនង្ដ៏ពិសិដ្ឋមួយដដលទំន្ក់ទំនងជាមួយ

ត្ពះអមាចាស់អំពជីរនបៀបដដលអ្ករកសាវាទរុក។ការអនរុវត្តន៍

ដបបនន្ះបនងកើននូវសកាដានរុពលរបស់អ្កក្នុងការទទួលបាននូវពន្ឺបដន្ថមនទៀត»

(“Acquiring Spiritual Knowledge”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1993ទំព័រ88)។

«សូមសរនសរទរុកក្នុងកដន្ងដដលមានសរុវត្ថិភាពនូវការណ៍ដ៏សំខាន់ទាំងឡាយ

ដដលអ្កនរៀនពជីត្ពះវិញ្ញាណ។អ្កនលឹងន�ើញថានពលអ្កសរនសរទរុកនូវការបំផរុស

ដ៏មានតនម្ន្ន្ជាញលឹកញាប់ការបំផរុសនលឹងមានកានដ់តនត្ចើនន�ើង។ទន្លឹមនលឹង

នន្ះដដរការនចះដលឹងដដលអ្កទទួលនលឹងអាចនត្បើត្បាស់បានអស់មួយជជីវិតអ្ក»

(“To Acquire Knowledge and the Strength to Use It Wisely”
Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ2002ទំព័រ32)។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ការសរទសរ ទុក នូវ វិវរណៈ ដដល ទយើង បាន ទទួល ្ ពី ព្ះអមចាស ់

អាច ជួយ ទយើង ទទួល វិវរណៈ បដនថែម ទទៀត ?

 ខ.  ទតើ ការយក ទ្លទវោ ក្នុង ការសរទសរ អំ្ពី ឥទ្ិ្ល របស ់ព្ះអមចាស់ ដដល មន ក្នុង ជពីវិត 

ទយើង អាច ជួយ ទយើង ឲ្យ មន អំណរគុណ ចំទោះ ្ រជ័យ របស់ ទយើង និង បងាហាញ ្ ពី 

ការដឹងគុណ របស់ ទយើង ចំទោះ ពទង់ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

អ្កអាចនលឹងមានកង្ល់ថាអ្កពរុំមានបទពិនសា្ន៍អ្ជីពិនសសឬពិសិដ្ឋដដលមាន

តនម្ត្គប់ត្គាន់នលឹងកត់ត្រាទរុក។ដអលនឌើរចននអច.ត្កបូ៊ឺកជាសមាជិកកិត្តិយស

មួយរូបននពួកចិតសិបបានដ្្ងពជីកង្ល់ននះថា៖«មនរុសសេខ្ះនិយយថា‹ខ្នុំ

អត់មានអ្ជីនលឹងសរនសរនទ។ពរុំមានអ្ជីខាងវិញ្ញាណនកើតន�ើងចំនោះខ្នុំនទ›។ខ្នុំ

និយយថា‹សូមចាប់នផ្ដើមកត់ត្រានេើយអ្ជីៗខាងវិញ្ញាណនលឹងនកើតន�ើង។វានៅ

ទជីនន្ះត្គប់នពលប៉រុដន្តនយើងកានដ់តសារល់ពជីវានពលនយើងសរនសរ›»(“Writing 
Your Personal and Family History”Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1980

ទំព័រ48)។

អ្កអាចចាប់នផ្ដើមអនរុវត្តអ្ជីដដលអ្កបាននរៀនអំពជីការកត់ត្រាបទពនិសា្ន៍ខាង

វិញ្ញាណនោយការយកត្កោសមួយសន្លឹកនសៀវនៅសរនសរឬនសៀវនៅកំណត់

នេតរុរាមខ្លួននៅសបាដាេ៍ខាងមរុខននះ។សូមកត់ត្រានូវការបំផរុសបទពិនសា្ន៍

ឬអារម្មណ៍ណាកន៏ោយដដលអ្កមានក្នុងសបាដាេ៍នន្ះ។កត់ត្រាផងដដរនូវ

រនបៀបដដលអ្កទទួលអារម្មណ៍បំផរុសឲ្យន្្ើរាមការបំផរុសទាំងឡាយដដលអ្ក

ទទួលនន្ះ។បន្ទាប់ពជីអ្កបានន្្ើរាមសកម្មភាពទាំងនន្ះនេើយសូមសរនសរពជី

បទពិនសា្ន៍របស់អ្ក។

ត្បាប់ដល់នរណាមានាក់(សមាជិកត្គសួារមិត្តភក្ដិឬអ្កដលឹកនំ្សាសន្ចត្ក)អំពជី

ដផនការរបស់អ្កក្នុងការរកសាកំណត់ត្រាមួយពជីបទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណរបស់

អ្ក។សូមពិចារណាក្នុងការអនញ្ើញមនរុសសេមានាក់ននះឲ្យចូលរួមជាមួយអ្កនៅក្នុង

ការខិតខំត្បលឹងដត្បងននះនោយការកត់ត្រាទរុកនូវបទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណមួយ

ចំនួនរបស់គាត់ផ្ទាល់។នោយការអនញ្ើញមនរុសសេមានាក់នផសេងនទៀតឲ្យន្្ើគនត្មាង

ននះជាមួយអ្កនន្ះអ្កអាចនលើកទលឹកចិត្តនិងរាយការណ៍ពជីការរីកចនត្មើនរបស់

អ្កនៅវិញនៅមក។នទាះយ៉ាងណាអ្កគប្ជីចងចាំថាវាពរុំដមនជាការចាំបាច់—

នេើយអាចមិនដមនជាការសមរម្យនទ—ក្នុងការដចកចាយបទពនិសា្ន៍ដ៏ពិសិដ្ឋ

របស់អ្កជាមួយគានានៅវិញនៅមកនន្ះ។

 5. សូម សរទសរ កំណត់ ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី323ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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នពីថេ្ទពី3 24–26
មេចក្ីម្ដើេ

នៅក្នុងនជីនេ្ទជី324–25ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បានបំនពញរាមបទបញ្ញត្តិរបស់

ត្ពះវរបរិាសួគ៌ក្នុងការត្បទានដល់ត្បជាជននូវការពយោករណ៍មួយចំនួនរបស់

មា៉ាឡាគជី។មា៉ាឡាគជីបានត្បកាសពជីនសចក្ដជីត្តូវការរបស់វងសេអ៊តី្សាដអលក្នុង

ការដត្បចិត្តនិងត្ត�ប់នៅកាន់ត្ពះអមាចាស់វិញនដើម្ជីនរៀបចំសត្មាប់ការយងមក

របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនជីនេ្ទជី326:3ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

បានពន្យល់ត្បាប់ដល់ត្បជាជននូវ«ការណ៍ទាំងអស់រាំងពជីដំបូងរេូតដល់នពល

ដដលត្ទង់នលឹងយងមកក្នុងសិរីល្អរបស់ត្ទង់»។បន្ទាប់មកមរមមនបានបនត្ងៀន

ថាអ្កទាំងឡាយដដលនជឿនលើត្ពះគម្ជីរមរមននលឹងទទួលបានការនបើកសដម្ដង

កាន់ដត្ ំន្ងដល់ពួកនគ(សូមនមើលនជីនេ្ទជី326:9)។

នថីេវៃទី3 24:1–6

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្ែក្េង់ោក្យេម្ជីដែល្តូវបាន្បទានែល់ម៉ាឡាគជីដែល

ទាក់ទងពជីការយាងមកជាហលើកទជីពជីរ

កាលដដលត្ទង់បានមានបន្ទូលនរៀបរាប់ពជីការពយោករណ៍របស់មា៉ាឡាគជីដល់ពួក

សាសន៍នជីនេ្នន្ះត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្បាននយងនៅរូបភាពនននភ្ើងនិងក្នុង។

សូមត្សនមពជីនភ្ើងសនៅធានិងក្នុងមួយដរុំ។គិតអំពជីអ្ជីដដលរបស់ទាំងពជីរននះមាន

ដដលត្សនដៀងគានាក្នុងន័យជាភានាកគ់្រន្្ើឲ្យសរុទ្និងសមាអាត។

សូមអាននជីនេ្ទជី324:2–3។នៅក្នុងនជីនេ្ទជី324:2ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ត្តវូបាន

នត្បៀបន្ៀបនៅនលឹងនភ្ើងរបស់ជាងសំរងនិងក្នុងរបស់ជាងត្បនមាកនោយសារ

ដតអ្ជីដដលត្ទង់នលឹងន្្ើនៅការយងមកជានលើកទជីពជីររបស់ត្ទង់។នៅក្នុងនជីនេ្ទជី3

24:3ត្ទង់ត្តវូបាននត្បៀបន្ៀបនៅនលឹងជាងសំរងដដលបនសេនុទ្ត្បាក់។នដើម្ជីយល់ពជី

ខទាំងននះវាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថាដំនណើរការសត្មាប់ការបនសេនុទ្ត្បាក់

តត្មូវឲ្យជាងសំរងនកៀបត្បាក់មួយដរុំោក់នៅនលើនភ្ើងនៅដផ្កដដលនរៅដាបំផរុតនដើម ជ្ី

ដរុតនចាលនូវអ្ជីដដលមិនសរុទ្។ជាង្រំរងត្តវូដតនមើលត្បាក់យ៉ាងដិតដល់ត្ិត

នបើត្បាក់នន្ះត្តវូទរុកនចាលនលើនភ្ើងសូម្ជីដតយូរនពកមួយដភ្តនន្ះវានលឹងត្តូវ

ខូច។ជាងសបមោកគឺជាមនរុសសេមានាក់ដដលសមាអាតសនម្ៀកបំោក់ឬន្្ើឲ្យសនម្ៀក

បំោក់សនោយនត្បើក្នុង។«ពួកកូននៅនលវី»ជាពួកអ្កដដលកាន់បព្ជិតភាព

នៅជនំ្ន់អ៊ីត្សាដអលពជីបរុរាណន្មាះននះអាចអនរុវត្តចំនោះរាត្ស្តទាំងអស់នន

ត្ពះអមាចាស់នៅសព្ន្ងៃននះ។

សូមសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលរូបភាពននះត្បាប់ថានលឹងនកើតន�ើងនៅការយងមកជា

នលើកទជីពជីររបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។នៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនជីនេ្ទជី3

24:2–3អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរថា៖នៅការយាងមកជាន�ើកទីពីររបស់ទទង់

ទពរះនេស៊ូវទ្ីស្ទនឹងន វ្ើឲ្យរាទស្រទទង់បានបរិសុទ្ធ។

សូមអាននជីនេ្ទជី324:5–6នេើយរកនមើលនរណាដដលនលឹងត្តវូវិន្សនេើយ

នរណាដដលនលឹងមិនត្តូវវិន្សឬបំផ្លាញនៅនពលននការយងមករបស់ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះ។(សូមកត់ចំណាំថានៅក្នុងវគ្គននះ«ពួកកូននៅយ៉ាករុប»គឺជារាត្ស្ត

នននសចក្ដជីសញ្ញារបស់ត្ពះអមាចាស់នៅក្នុងវងសេអ៊ីត្សាដអល)។ខទាំងននះបនត្ងៀនពជី

នគាលការណ៍ននះ៖ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្នឹងជំនំុជទមរះ្ ួក្រុច្ចរិតដៅដ្លទ្រង់យង

មក។

 1. សរទសរ ចំណងទជើង តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ អវជីដែលខ្ទុំ្តូវដតហ្វើហែើម្ជីហរៀបចំេ្មប់ការយាងមកជា

ហលើកទជីពជីររបេ់្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្។ កាលដដល អ្ក បន្ត សិកសា នពីថេទ្ពី3 24–26 សូម 

រាយ ទៅទពកាម ចំណងទជើង ទនះ នូវ អ្ពី ដដល អ្ក ទរៀន ដដល នឹង ជួយ អ្ក ទរៀបចំ ខលជួន សពមប ់

ការោង មក ជា ទលើក ទពី ព្ីរ របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។

នថីេវៃទី3 24:7–18

ម៉ាឡាគជីបហ្ងៀនវង្សអ៊ី្្ដអលពជីរហបៀបហែើម្ជី្តឡប់ហៅ្ពះអមចាេ់វិញ

សូមត្សនមថាមិត្តជិតស្ិតឬសមាជិកត្គួសារមានាក់ហាក់ដូចជាមិនខ្ល់ខាវាយ

ថានតើសកម្មភាពរបស់មនរុសសេមានាក់អាចនលឹងជះឥទ្ិពលយ៉ាងណាដល់គាត់នៅក្នុង

ការជំនរុំជត្មះការយងមកជានលើកទជីពជីរឬនៅក្នុងភាពអស់កល្ជានិច្ចនន្ះនទ។

សូមគិតពជីអ្ជីដដលអ្កអាចនលឹងនិយយនដើម្ជីពយោយមនិងជួយមនរុសសេមានាក់

ននះ។សូមអាននជីនេ្ទជី324:7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានមានបន្ទូល

នៅកាន់ពួកកូននៅយ៉ាករុបដដលបានចាប់នផ្ដើមខាចាត់ត្ោត់នចញពជីត្ទង់។នតើអ្កគិត

ថាវាមានន័យយ៉ាងណាដដលត្បជាជន«បាននបាះបង់នចាល»ពិ្ជីបរិសរុទ្របស់

ត្ពះអមាចាស់?

នៅក្នុងសាសន្ចត្កពិ្ជីបរិសរុទ្គឺជាពិ្ ជីដ៏ពិសិដ្ឋជាផ្ទូវការមួយដដលត្តូវបាន

ន្្ើន�ើងនោយសិទ្ិអំណាចននបព្ជិតភាព។ពិ្ជីបរិសរុទ្ខ្ះគឺចាំបាច់ចំនោះ

ភាពនលើកតនមកើងរបស់នយើង។ពិ្ជីបរិសរុទ្ទាំងននះត្តវូបាននៅថា«ពិ្ជីបរិសរុទ្

នននសចក្ដជីសន្គ្រះ»។វារួមមាននូវពិ្ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកពិ្ជីបញ្ជាក់ការដតងរាំង

ដល់បព្ជិតភាពមិលគជីសសាដដក(សត្មាប់បរុរស)អំនណាយទានពិសិដ្ឋក្នុង

ត្ពះវិហារបរិសរុទ្និងពិ្ជីផសារភាជាប់អាោេ៍ពិោេ៍។ជាមួយនលឹងពិ្ជីបរិសរុទ្

នជីមួយៗននពិ្ ជីបរិសរុទ្ទាំងននះនយើងចូលនៅក្នុងនសចក្ដជីសញ្ញាដ៏មរុតមាំជាមួយ

ត្ពះអមាចាស់។អ្កអាចនលឹងចង់រាយនូវពិ្ជីបរិសរុទ្នននសចក្ដជីសន្គ្រះនៅពជីនត្កាម

ចំណងនជើងនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុ1។សូមគិតអំពជីរនបៀបដដល

ពិ្ជីបរិសរុទ្ទាំងននះជួយនយើងនរៀបចំសត្មាប់ការយងមកជានលើកទជីពជីរ។

្្ជីនបើរាត្ស្តរបស់ត្ពះអមាចាស់បានវនង្ងនចញពជីពិ្ជីបរិសរុទ្និងនសចក្ដជីសញ្ញានន

ដំណលឹងល្អក្ដជីក៏សូមកត់ចំណាំពជីការសនយោនៅក្នុងនជីនេទ្ជី324:7ដដលត្ពះអមាចាស់
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បានត្បទានដល់ពួកនគត្បសិននបើពួកនគនលឹងត្ត�ប់មកត្ទង់វិញ។អ្កអាចនលឹង

ចង់គូសចំណាំនូវការសនយោននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនដើម ជ្ីជួយអ្កចងចាំថា

ទបសិនដបើដយើងទត�ប់មករកទ្រះអម្ចាស់វិញដោរះទ្រង់នឹងទត�ប់មករកដយើងវិញ

ដ�រ។

សូមអាននជីនេ្ទជី324:8–10នេើយរកនមើលរនបៀបមួយដដលត្ពះអមាចាស់បានចង្អនុល

បគ្ហាញថាពួកកូននៅយ៉ាករុបអាចត្ត�ប់មករកត្ទង់វិញនេើយនរៀបចំសត្មាប់

ការយងមកជានលើកទជីពជីរ។អ្កអាចនលឹងចង់បញ្ចទូលការបង់ដគ្វាយមួយក្នុងភាគ

ដប់និងដគ្វាយនផសេងៗនៅក្នុងបញ្ជីដដលនៅនត្កាមចំណងនជើងនៅក្នុងកិច្ចការក្នុង

នសៀវនៅកំណត់នេតរុ1។

សូមអានដំបូន្មានតនៅននះមកពជីត្បធានេ្គរដរុនប៊ី.េរុិងគ្ជីអំពជីការបង់ដគ្វាយ

មួយភាគក្នុងដប់៖«នយើងអា�បង់ដគ្វាយមួយភាគក្នុងដប់របស់នយើងបាន។វា

មិនដមនជាបញ្ហាខាលាំងពជីនរឿងលរុយនន្ះនទវាជាបញ្ហានននសចក្ដជីជំននឿ»(“Let Us 
Move This Work Forward”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1985ទំព័រ85)។

សូមសញ្លឹងគិតមួយត្សបក់ថានតើ្ ន្ៈរបស់អ្កក្នុងការបង់ដគ្វាយមួយភាគក្នុង

ដប់និងដគ្វាយនផសេងៗដល់ត្ពះអមាចាស់គឺជាការបគ្ហាញពជីនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្ក

ចំនោះត្ទង់យ៉ាងដូចនម្ដចដដរ។សូមអាននជីនេ្ទជី324:10–12នេើយនផ្ដាតនលើ

ពរជ័យទាំងឡាយសត្មាប់ពួកអ្កទាំងឡាយដដលបង់ដគ្វាយមួយភាគក្នុងដប់ដ៏

នពញនលញនិងនសាមាះត្តង់។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ្ រជ័យ អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក បាន ទទួល ្ ពី ការទគារ្ ពបតិបត្តិ ដល ់ចបាប់ ដងាវាយ មួយ ភាគ 

ក្នុង ដប់ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ការរកសា បទបញ្ញត្តិ ក្នុង ការបង ់ដងាវាយ មួយ ភាគ ក្នុង ដប់ និង ដងាវាយ 

ទផ្សងៗ បាន ជួយ អ្ក ទរៀបចំ ខលជួន ខាង វិញ្ញាណ ោ៉ាង ណា ដដរ សពមប់ ការោង មក ជា ទលើក 

ទពី្ពីរ ?

ត្បជាជនមួយចំនួននៅអ៊តី្សាដអលពជីបរុរាណបានរអ៊ូរទាំថាការរកសាបទបញ្ញត្តិ

របស់ត្ពះអមាចាស់ពរុំមានអ្ជីល្អសត្មាប់ពួកនគនសាះ។ពួកនគបានមានអារម្មណ៍

ថាការត្បលឹងដត្បងរបស់នគឥតត្បនយជន៍ឬគាមានន័យ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី3

24:14)។ម៉យោងវិញនទៀតពួកនគបានន្លាះត្បដកកថាភាពន្្មើងន្្មនិងភាពទរុច្ចរិត

គឺ«សបបាយ»«បានរាំងន�ើង»នេើយក៏«រួចខ្លួន»(នជីនេ្ទជី324:15)។

និយយម៉យោងនទៀតគឺត្បជាជនននះបានតវា៉ថាភាពទរុច្ចរិតគឺល្អជាងភាពសរុចរិត។

ត្ពះអមាចាស់បានន្្ើយតបនៅកាន់ការរអ៊ូរទាំទាំងននះនោយមានបន្ទូលថាអ្ក

ទាំងឡាយដដលនកាតខាលាចដល់ត្ពះអមាចាស់នេើយគិតដល់ត្ពះន្មត្ទង់នេើយ

ពួកអ្កដដលជួបជរុំគានាជាញលឹកញាប់នដើម្ជីនិយយនលឹងគានានៅវិញនៅមកនលឹង

ន�ើញថាន្មាះរបស់នគត្តវូបានសរនសរនៅក្នុង«នសៀវនៅរំឭក»(នជីនេ្ទជី3

24:16)។ពួកនគនលឹងជាពួកអ្កដដលនរៀបចំសត្មាប់ការយងមកជានលើកទជីពជីររបស់

ត្ពះអមាចាស់នេើយត្តូវបានត្បណជីទរុកជា«របស់»ផងត្ទង់(សូមនមើលនជីនេ្ទជី3

24:16–17)។ត្ពះអមាចាស់បានអនញ្ើញពួកអ្កដដលរអ៊ូរទាំឲ្យចាំនមើលលទ្ផល

ចរុងនត្កាយនពលដដលពួកនគអាច«ត្ត�ប់មកនេើយនចះដវកដញករវាងនសចក្ដជី

សរុចរិតនិងនសចក្ដជីអាត្កក់»(នជីនេ្ទជី324:18)។ពួកនគនលឹងន�ើញថាពួកសរុចរិត

គឺល្អជាងឆ្ងាយណាស់នៅទជីបញ្ចប់។
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្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្ែក្េង់ការពយាករណ៍របេ់ម៉ាឡាគជីដែលថាហអលជីយា៉ានឹង

្តឡប់មកវិញពជីមុនការយាងមកជាហលើកទជីពជីរ

សូមអាននជីនេ្ទជី325:1–3នេើយរកនមើលថានេតរុអ្ជីការយងមកជានលើកទជីពជីរគឺជា

ពរជ័យដល់ពួកអ្កដដលនសាមាះត្តង់ចំនោះត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។ោក្យឫ្រនៅក្នុង

ខ1សំនៅដល់ពួកដូនរានេើយោក្យងមកសំនៅដល់ពួកកូននៅ។ដូនច្ះនៅ

ជជីវិតបន្ទាប់នទៀតពួកទរុច្ចរិតនលឹងពរុំបានរីករាយជាមួយនលឹងពរជ័យននការបានផសារភាជាប់

នៅនលឹងដូនរាឬកូននៅរបស់ពួកនគនន្ះនទ។កូននគាដដល«នោតកនញ្ឆោង...

នចញពជីនត្កាល»គឺជានិមិត្តសញ្ញាសត្មាប់ពួកកូននៅដដលត្តូវបានការោរដ្រកសា

និងមានអ្ជីៗទាំងអស់ដដលចាំបាច់ដល់ពួកនគកាលដដលពួកនគ្ ំន�ើង។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានដចកចាយជាមួយនលឹងពួកសាសន៍នជីនេ្ពជីអ្ជីដដលមា៉ាឡាគជី

បានសរនសរអំពជីត្ពលឹត្តិការណ៍មួយដដលនលឹងនកើតន�ើងមរុនការយងមកជានលើក

ទជីពជីរនេើយដដលនលឹងទាក់ទងនលឹងនអលជីយ៉ាជាពយោការីក្នុងត្ពះគម្ជីរសញ្ញាចាស់។

សូមអាននជីនេ្ទជី325:5–6នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមា៉ាឡាគជីបានបនត្ងៀនថា

នអលជីយ៉ានលឹងន្្ើនដើម្ជីនរៀបចំពិភពនោកសត្មាប់ការយងមករបស់ត្ពះអមាចាស់។

ការវិលត្ត�ប់របស់នអលជីយ៉ាមកដល់ដផនដជីគឺជាដផ្កដ៏ចាំបាច់មួយននការសាដារ

ន�ើងវិញននដំណលឹងល្អ។នៅន្ងៃទជី3ដខនមសាឆ្នាំ1836នអលជីយ៉ាបាននលចមក

ជួបនលឹងយូ៉ដសបស្ម៊ី្និងអូលជីនវើរន្នឌើរីនៅក្នុងត្ពះវិហារបរិសរុទ្ខឺត�ង់ដដល

នទើបបានឧទ្ិស្ ្ង្ ្មជីៗ(សូមនមើលគ.និងស.110)។នោកបានត្បគល់ដល់

ពួកនោកនូវអំណាចបព្ជិតភាពននការផសារភាជាប់ដដលន្្ើឲ្យត្ករុមត្គួសារអាចបាន

ផសារភាជាប់ទូទាំងតំណរ។នតើអ្កគិតថានសចក្ដជីដ្្ងដដលថា«នោកនលឹងបដង្រ

ចិត្តពួកឪពរុកមកឯកូននិងចិត្តកូនមកឯឪពរុកវិញ»(នជីនេ្ទជី325:6)មានន័យ

យ៉ាងណា? 



ខទាំងននះបនត្ងៀនថាដ្លដ�លចិត្ដយើងបដងវរដៅឪ្ុកដយើងដោរះដយើងកំ្ ុង

ជួយដរៀបចំដ្ន�បីដនរះសទម្ប់ការយងមកជាដលើក្របី្បីររបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្។

 3. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក នូវ 

បទ្ិទស្ធន ៍មួយ ដដល អ្ក ឬ សមជិក ពគួស្រ អ្ក បាន មន ដដល បាន ជួយ 

អ្ក ឲ្យ បដង្រ ចិត្ត អ្ក ទៅឯ ជពីដូន ជពីតា អ្ក ។ ការណ៍ ទនះ អាច រួម មន ការផសារភាជាប់ ទៅក្នុង 

ព្ះវិហារ បរិសុទ្ ពស្វពជាវ ្ ង្សពបវត្តិ ឬ ចូលរួម ក្នុង បុណ្យ ពជមុជ ទឹក សពមប់ 

មរណជន ។ ទបើ អ្ក ្ ុំ អាច គិត ្ ពី បទ្ិទស្ធន ៍មួយ ទទ សូម សរទសរ កថាខណ្ឌ ខលពី មួយ អំ្ ពី 

បំណង ពបាថានា របស់ អ្ក ក្នុង ការចូលរួម ក្នុង កិច្ចការ ទនះ ។ ( ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ ក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 1 អ្ក អាច នឹង ចង់ សរទសរ ថា ៖ ការទទួលពិ្ ជីបរិេុទ្ធឆន្ពះវិហារ

បរិេុទ្ធេ្មប់ខលែលួនអ្កនិង្គួ្រអ្កការចូលរួមក្ទុង្ពះវិហារបរិេុទ្ធនិងការ្បមូល

ព័ត៌មនពង្ស្បវត្ិ ) ។
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្ពះអមចាេ់បហ្ងៀនពួកេិេ្សទាំងែប់ពជីរន្ក់ថា្េន្ច្ករបេ់្ទង់្តវូ

ោក់តាម្ពះន្ម្ទង់

ត្សនមថាអ្កចង់ចាប់នផ្ដើមត្ករុមកជីឡា្ ្មជីមួយ។សូមសនត្មចចិត្តពជីត្បនភទននត្ករុម

ដដលអ្កនលឹងបនងកើតនន្ះនេើយបន្ទាប់មកនត្ជើសនរើសន ម្ាះមួយសត្មាប់ត្ករុម

អ្ក។សូមសរនសរទាំងន ម្ាះនិងត្បនភទននត្ករុមដដលអ្កនត្ជើសនរើស៖ 

 



គិតអំពជីត្ករុមមួយចំនួនដដលអ្កសារល់និងអ្ជីដដលន ម្ាះរបស់នគត្បាប់អំពជី

នគាលបំណងរបស់នគនិងមនរុសសេដដលនៅក្នុងត្ករុមនគ។

ពួកសិសសេសាសន៍នជីនេ្ទាំងដប់ពជីរន្ក់បានបន្តបនត្ងៀននិងត្ជមរុជទលឹក

ត្បជាជន។ក្នុងឱកាសមួយពួកនគបានរួមគានាអ្ិសាឋានយ៉ាងខាលាំងនេើយបាន

តមអាហារកាលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានយងមកជួបពួកនគម្ដងនទៀត

(សូមនមើលនជីនេ្ទជី327:1–2)។សូមអាននជីនេ្ទជី327:3–7រកនមើលសំណួរដដល

ពួកសិសសេបានសួរនិងចនម្ើយរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូស

ចំណាំមូលនេតរុទាំងឡាយដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានត្បទានសត្មាប់ការនៅ

សាសន្ចត្ករាមត្ពះន្មរបស់ត្ទង់។

សូមពិនិត្យនមើលនជីនេ្ទជី327:8–10នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះ

បានបនត្ងៀនថាជាតលឹករាងននសាសន្ចត្កពិតរបស់ត្ទង់។សូមបញ្ចប់ោលាដដល

នៅក្នុងនសៀវនៅដណនំ្ការសិកសារបស់អ្កដូចតនៅននះនដើម្ជីចង្អនុលបគ្ហាញពជី

លក្ខណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនននសាសន្ចត្កពិត៖

សាសន្ចត្កពិតននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្គឺ 

 

 ។

សូមគិតថានតើនេតរុអ្ជីវាសំខាន់ដដលសាសន្ចត្កពិតរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

ពរុំត្តលឹមដតមានត្ពះន្មរបស់ត្ទង់ប៉រុនណាណះនទប៉រុដន្តក៏ត្តវូបានសង់នៅនលើដំណលឹងល្អ

របស់ត្ទង់ផងដដរ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី327:8–10)។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានសនយោ

ដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ថានបើសាសន្ចត្កត្តវូបានសង់នៅនលើដំណលឹងល្អរបស់

ត្ទង់នន្ះត្ពះវរបិរានលឹងបគ្ហាញកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ត្ទង់នៅក្នុងសាសន្ចត្ក

(សូមនមើលនជីនេ្ទជី327:10)។សូមសញ្ចលឹងគិតថានតើអ្កបានន�ើញ

ត្ពះវរបិរាសួគ៌បគ្ហាញពជីកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ត្ទង់នៅក្នុងសាសន្ចត្កដូចនម្ដច

ដដរ។

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ការហ្វើជាេមជិកមនាក់ឆន្ េន្ច្កែ៏ពិតរបេ់្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្គឺេំខាន់

េ្មប់ខ្ទុំហោយ្រ... បនាទាប់មក សរទសរ កថាខណ្ឌ ខលពី មួយ ដដល ្ ិ្ណ៌នា អំ្ពី គំនិត 

របស់ អ្ក ទៅទលើ ឃាលា ទនះ ។ ្យាោម បញ្លូល មូលទេត ុជាទពចើន តាម ដដល អាច ទធ្ើ បាន 

ទចញ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន ខណៈ ដដល សកិសា នពីថេ្ទពី3 27:1–12 ។

នថីេវៃទី3 26
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្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្បានហបើកេដម្ង

នយើងនរៀននចញពជីនជីនេ្ទជី326:3ថាត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនពួកសាសន៍នជីនេ្

ពជី«ការណ៍ទាំងអស់ដដលនកើតន�ើងនៅនលើនផ្ដផនដជីននះ»។សូមអាននជីនេ្ទជី3

26:6–8រកនមើលថានតើនទសនកថារបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះត្តូវបានកត់ត្រាទរុកបាន

ប៉រុណាណនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមន។សូមសិកសានជីនេទ្ជី326:9–11នដើម្ជីរកនមើលពជី

មូលនេតរុដដលមរមនពរុំបានបញ្ចទូលអ្ជីៗត្គប់យ៉ាង។

ត្ពះអមាចាស់បានដណន្ំដល់មរមនឲ្យបញ្ចទូលដតមួយដផក្តូចននការបនត្ងៀន

ទាំងនន្ះនដើម្ជីសាកល្ងនសចក្ដជីជំននឿរបស់នយើង។នចញពជីនជីនេ្ទជី326:1–21

នយើងនរៀនថាដ្លដយើងដជឿដលើអវបីដ�លទ្រះបានដបើកសដមដងដោរះដយើងដរៀបចំ

ខ្ជួនដយើងដ�ើម្បី្រ្ួរលនូវវិវរណៈដ�លកាន់ដតអស្ចារ្យដៅដ្រៀត។នតើអ្កគិត

ថានេតរុអ្ជីការនជឿនលើនសចក្ដជីពិតដដលនយើងបានទទួលរួចនេើយនន្ះគឺជា

ការចាំបាច់មរុននពលដដលនយើងទទួលនសចក្ដជីពិតបដន្ថមនទៀត?(សូមនមើល

អាលមា៉ា12:9–11)។នតើអាចបគ្ហាញបាននោយរនបៀបណាថានយើងនជឿនលើអ្ជីដដល

ត្ពះអមាចាស់បាននបើកសដម្ដង?

 4. ទដើម ព្ី អនុវត្ត នូវ ទគាលការណ ៍ដដល មន ជា អក្សរ ដិត ខាងទលើ សូម ទ្លើយតប 

សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ 

ទតើ អ្ក កំ្ ុង ទធ្ើ អ្ពី ខលះ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ទដើម ព្ី បងាហាញ ្ ពី ការទជឿ របស់ អ្ក ទៅទលើ ព្ះគម្ពីរ 

មរមរន ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងអ្ជីដដលនៅសល់ក្នុងនជីនេ្ទជី326មរមនបានសនង្ខបពជី

ការបនត្មើរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនិងឥទ្ិពលននការបនត្មើនន្ះនៅនលើពួកសាសន៍

នជីនេ្។សូមអាននជីនេ្ទជី326:13–21នេើយពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំពជីរនបៀប

ដដលត្បជាជនអនរុវត្តនៅរាមត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។

 5. សូម សរទសរ កំណត ់ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី324–26ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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នពីថេ្ទពី3 27
មេចក្ីម្ដើេ

ក្នុងការបនត្មើដំបូងរបស់ពួកនគបន្ទាប់ពជីន្ងៃទជីពជីរននការយងមកជួបរបស់ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះក្នុងចំនណាមពួកនគនន្ះពួកសិសសេសាសន៍នជីនេ្ទាំងដប់ពជីរបានជួបជរុំ

គានាអ្ិសាឋានយ៉ាងខាលាំងនិងបានតមអាហារ។ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាននលចមក

ម្ដងនទៀតដល់ពួកនគនេើយបានន្្ើយសំណួរពួកនគអំពជីន្មាះននសាសន្ចត្ក។

ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបនត្ងៀនពួកនគថាដគ្វាយ្ួនគឺជាការចាំបាច់ននដំណលឹងល្អ

របស់ត្ទង់នេើយថារាមរយៈដគ្វាយ្ួននន្ះនយើងអាចឈរនោយគាមានត្បឡាក់

នៅចនំោះត្ទង់នពលនយើងដត្បចិត្តទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកនិងសូ៊ត្ទាំដល់

ទជីបំផរុត។ជាងនន្ះនទៀតត្ទង់បានបញ្ជាពួកសិសសេរបស់ត្ទង់ឲ្យកាលាយដូចជាត្ទង់។
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្ពះហយេូ៊វ្គជីេ្កំណត់អតថែន័យែំណឹងល្របេ់្ទង់ហេើយបហ្ងៀនពជីអវជី

ដែលហយើង្តូវដតហ្វើហែើម្ជីឈរហោយគាមានហទាេហៅចំហោះ្ទង់

សូមគិតអំពជីនពលមួយដដលអ្កត្តូវចាប់បានថាកំពរុងន្្ើអ្ជីមួយដដលអ្កបានដលឹង

ថាខរុស។រំឭកន�ើងវិញថានតើអ្កបានមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានពលដដលការពិត

អំពជីអ្ជីដដលអ្កបានន្្ើត្តូវបាននគដលឹង។សូមសញ្លឹងគិតសំណួរតនៅននះ៖នតើអ្ក

នលឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានពលឈរនៅចនំោះត្ពះអមាចាស់នដើម្ជីទទួលការជំនរុំ

ជត្មះត្បសិននបើនៅមានកិច្ចការខរុស្្គងមួយចំនួនដដលអ្កពរុំទាន់បានដត្បចិត្ត

នន្ះ?នតើអ្កនលឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានពលឈរនៅចនំោះត្ពះអមាចាស់នដើម្ជី

ទទួលការជំនរុំជត្មះត្បសិននបើពរុំមានមន្យោបាយនដើម្ជីដត្បចិត្តនចញពជីអំនពើបាប

ណាក៏នោយដដលអ្កបានត្បត្ពលឹត្តក្នុងជជីវិតអ្កនន្ះ?

បន្ទាប់ពជីបនត្ងៀនដល់ពួកសាសន៍នជីនេ្ថាសាសន្ចត្ករបស់ត្ទង់ត្តវូដតសង់

នៅនលើដំណលឹងល្អរបស់ត្ទង់ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបន្តបនត្ងៀនពួកនគពជីអ្ជីដដលជា

ដំណលឹងល្អរបស់ត្ទង់។ោក្យ�ំណរឹងល្អរាមពិតនៅគឺមានន័យថា«ដំណលឹងដ៏

រីករាយ»។រាមរយៈដំណលឹងល្អគឺនៅដតមាននូវដំណលឹងដ៏រីករាយសត្មាប់នយើង

ទាំងអស់គានាន្្ើនបើនយើងន្្ើអំនពើបាបក្ដជី។

 2. សូមអាន នពីថេ្ទពី3 27:13–16, 19 ទេើយ រកទមើល ធ្ត ុទាំងឡាយ ថន 

ដំណឹងល្អ ដដល ជា ដំណឹង ដ ៏រីករាយ សពមប់ ទយើង ទាំងអស់ គានា ។ ម្គឹះ ថន 

ដំេឹងល្អ ថន ម្ពះមយេូ៊វម្គីេ្ គ ឺថា ម្ទង់ បាន មធវៃើតាេ ម្ពះេឫទ័យ �បេ់ ម្ពះវ�បិតា ម្ទង់ 

មៅក្ុង កា�មធវៃើ ឲ្យ េមម្េច នូវ ដងាវាយធួន ។ សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន ដ ល្ង ទពីបនាទាល ់ដល ្់ ួក សិស្ស របស ់ពទង់ ថា ពទង ់បាន មក ក្នុង 

្ិភ្ទោក ទនះ ទដើម្ពី ទធ្ើ តាម ព្ះេឫទ័យ ព្ះវរបិតា ពទង់ ។ ទោងតាម នពីថេទ្ពី3 

27:14 ទតើ អ្ពី ជា ព្ះេឫទ័យ របស ់ព្ះវរបិតាសួគ៌ សពមប់ ព្ះរាជបពុតា ដ៏ បរិសុទ្ របស ់

ពទង់ ?

 ខ.  ទោយស្រ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន បំទ្ញ តាម ព្ះេឫទ័យ ព្ះវរបិតា ពទង់ ទនាះ ទតើ អ្ពី 

ដដល មន ដល់ មនុស្ស ទោក ទាំងអស់ ? ( សូម ទមើល ជា ្ ិទសស ទៅទលើ នពីថេ្ទពី3 

27:19 ) ។

 3. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ មន ការដឹងគុណ ចំទោះ ភា្អស្ចារ្យ ថន ដំណឹងល្អ ទនះ 

សូម អាន វគ្គ បទគម្ពីរ តទៅ ទនះ មួយ ឬ ទពចើន ជាង ទនាះ ទេើយ សរទសរ 

ការ្ន្យល់ សទង្ខប មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក អំ្ពី 

មូលទេតុ ដដល ដងាវាយធួន របស ់ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ គឺជា ដំណឹង ដ៏ ល្អ ដបបទនាះ ៖ នពីថេទ្ពី2 

9:8–10; អាលម៉ា 34:14–16; ទេទលមិន 14:15–18 ។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានដ្្ងទជីបន្ទាល់

អំពជីមូលនេតរុដដលដំណលឹងល្អគឺជាដំណលឹងដ៏រីករាយដល់មនរុសសេទាំងអស់គានា៖

«‹ដំណលឹងល្អ›គឺថានយើងអាចនគចផរុតពជីនសចក្ដជីសាលាប់និងពជីសាថាននរកថាអាច

ឈ្ះនលើកេំរុសនិងអំនពើបាបទាំងឡាយថាមាននូវនសចក្ដជីសង្លឹមថាមាននូវ

ជំនួយថាអ្ជីដដលមិនអាចនោះត្សាយបានគឺត្តូវបាននោះត្សាយថាឈ្ះនលើពួក

មារសត្តូវ។ដំណលឹងល្អគឺថាផ្ទូររបស់មៃុ្រ្សសគប់ោនាអាចនៅទនទនៅន្ងៃមួយថា

ត្ពលលឹងរបស់មៃុ្រ្សសគប់ោនាអាចបានបរិសរុទ្ម្ដងនទៀតថាបរុត្តសគប់រូបរបស់ត្ពះ

អាចត្ត�ប់នៅកាន់ត្ពះវរបិរាម្ដងនទៀតដដលត្ទង់ជាអ្កត្បទានជជីវិតដល់ពួកនគ»

(“Missionary Work and the Atonement”Ensignដខមិន្ឆ្នាំ2001

ទំព័រ8,10)។

នតើអ្កធាលាប់ឮនរណាមានាក់និយយថានយើងត្តូវ«រស់នៅរាមដំណលឹងល្អ»ដដរឬ

នទ?នពលនរណាមានាក់អនញ្ើញនយើងឲ្យ«រស់នៅរាមដំណលឹងល្អ»នន្ះជាទនូៅ

ពួកនគកំពរុងអនញ្ើញនយើងឲ្យរស់នៅរាមនគាលការណ៍ន្ន្នេើយទទួលពិ្ជី

បរិសរុទ្ទាំងឡាយដដលអនញ្ើញដល់អំណាចននដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

ឲ្យចូលក្នុងជជីវិតនយើងនដើម្ជីនយើងអាចបានសន្គ្រះ។សូមពិនិត្យនមើលនជីនេ្ទជី3

27:20–21រកនមើលអ្ជីដដលនយើងត្តវូន្្ើនដើម ជ្ីទទួលពរជ័យទាំងអស់ននដគ្វាយ្ួន

និងនរៀបចំសត្មាប់ការជំនរុំជត្មះ។

 4. សូម សរទសរ តបសិេហបើហយើង-----------------------------------បន្ទាប់មក្

ហយើងេជឹងអាចឈរហដាយគ្មាេតបឡាក់្ចំហពាះតពះភ័កក្្តតពះហយស៊រូវតគសី្ទ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ បំទ្ញ ឃាលា ទនះ ទោយ សរទសរ ចូល 

នូវ ទគាលការណ ៍ដំណឹងល្អ ទចញ្ពី នពីថេ្ទពី3 27:20–21 ដដល ទយើង ពតូវដត ទធ្ើ តាម ទដើម្ពី 

ឈរ ទោយ គាមាន ពបឡាក ់ចទំោះ ព្ះភ័្ក្ត ព្ះអមចាស់ ។ ( អ្ក អាច នឹង ចង់ រកទមើល 

ទគាលការណ ៍មួយ ចំនួន សពមប់ ដផ្ក « ពបសិនទបើ » ថន ទសចក្ពី ដ្លង ទគាលការណ៍ 

ទនះ ) ។ បនាទាប់មក សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ ទតើ ខ្នុំ អាច ទធ្ើ អ្ពី ទៅក្នុង ជពីវិត ខ្នុំ ឥ�លូវ ទនះ ទដើម្ពី « រសទ់ៅ តាម 

ដំណឹងល្អ » ឲ្យ កាន់ដត ទ្ញទលញ ទដើម ព្ី ខ្នុំ អាច ទទួល បទ្ិទស្ធន៍ ្ ពី អំណាច ថន 

ដងាវាយធួន និង ឈរ ទោយ គាមាន ពបឡាក់ ទៅ ចទំោះ ព្ះភ័្ក្ត ថន ព្ះ ទៅ ថ្ងៃ ចុងទពកាយ ?

សូមសញ្លឹងគិតថានតើន្ងៃមួយវានលឹងនៅជាយ៉ាងណានពលដដលឈរនៅចំនោះ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នោយដលឹងថាអ្កត្តវូបានន្្ើឲ្យសាអាតស្អំរាមរយៈដគ្វាយ្ួន

របស់ត្ទង់នោយការនគារពត្បតិបត្តិដល់នគាលការណ៍បទបញ្ញត្តិនិងពិ្ជីបរិសរុទ្

ទាំងឡាយននដំណលឹងល្អរបស់ត្ទង់។

នថីេវៃទី3 27:23–33

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្ដណន្ំពួកេិេ្សរបេ់្ទង់ឲ្យកាលាយែូចជា្ទង់

ដូចមានកត់ត្រានៅចរុងបញ្ចប់នននជីនេ្ទជី327ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានផ្ដល់ការដណន្ំ

ដល់ពួកសិសសេទាំងដប់ពជីរន្ក់របស់ត្ទង់និងបនត្ងៀនពួកនគអំពជីមរុខគ្ររបស់ពួកនគ

ក្នុងន្មជាអ្កដលឹកន្ំនិងជានៅត្កមរបស់ត្បជាជនរបស់ពួកនគ។សូមអាន

នជីនេ្ទជី327:27នេើយរកនមើលបទបញ្ញត្តិដដលត្ទង់បានត្បទានដល់ពួកសិសសេ

នដើម្ជីជួយពួកនគឲ្យបំនពញមរុខគ្ររបស់ខ្លួននោយសរុចរិត។សូមយកនពលមួយ

ត្សបក់គិតអំពជីសំណួរខាងនត្កាមននះ៖

• នេតរុអ្ជីវាសំខាន់សត្មាប់ពួកអ្កដដលជំនរុំជត្មះអ្កនផសេងនទៀតត្តូវឲ្យបានដូច

ជាត្ពះអង្គសន្គ្រះ?

• ត្ត�ប់នៅនមើលនជីនេ្ទជី327:21វិញនតើត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបញ្ជាពួកសិសសេឲ្យ

ន្្ើអ្ជី?

• នតើអ្ជីជាទំន្ក់ទំនងរវាងការន្្ើកិច្ចការរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនិងការកាលាយដូច

ជាត្ទង់?
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ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី327ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 27 ៖ ថ្ងៃទី 4

នពីថេទ្ពី3 28–30
មេចក្ីម្ដើេ

មរុននពលការយងចាកនចញរបស់ត្ទង់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បានសួរពួកសិសសេទាំង

ដប់ពជីរន្ក់របស់ត្ទង់ថានតើអ្ជីដដលពួកនគត្បាថានាចង់បានពជីត្ទង់។ពួកនគត្បាំបួន

ន្ក់បាននស្មើសរុំត្ត�ប់នៅត្ទង់វិញភាលាមៗនពលដដលការបនត្មើរបស់ពួកនគនៅនលើ

ដផនដជីបានបញ្ចប់។មានបជីន្ក់បានសរុំបន្តនៅនលើដផនដជីនដើម្ជីបន្តន្្ើកិច្ចការក្នុង

ការន្ំត្ពលលឹងទាំងឡាយមកកាន់ត្ពះត្គជីស្រេូតទាល់ដតត្ទង់ត្ត�ប់មកវិញ។

ត្ពះអមាចាស់បាននគារពដល់បំណងត្បាថានាដ៏សរុចរិតទាំងពជីរននះ។មរមនបានផ្ដល់

នូវព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនលឹងការបនត្មើរបស់សាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់នៅនលើ

ដផនដជី។

នពលដដលមរមនបានបញ្ចប់បញ្ជីរបស់នោកអំពជីការយងមករបស់ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះក្នុងចំនណាមពួកសាសន៍នជីនេ្នន្ះនោកបានពន្យល់ថាការនលចនចញ

មកននត្ពះគម្ជីរមរមននលឹងជាទជីសមារល់មួយថាត្ពះអមាចាស់កំពរុងបំនពញនូវនសចក្ដជី

សញ្ញារបស់ត្ទង់ជាមួយវងសេអ៊ីត្សាដអលនេើយ។ចរុងបញ្ចប់នននជីនេ្ទជី3មរមន

បានកត់ត្រានូវត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ដដលអនញ្ើញមនរុសសេទាំងអស់គានា

ឲ្យដត្បចិត្តនេើយត្តូវបានរាប់ជាមួយនលឹងវងសេអ៊ីត្សាដអល។

នថីេវៃទី3 28:1–11

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្្បទានហៅតាមបំណង្បាថានារបេ់ពួកេិេ្សទាំងែប់ពជីរ

ន្ក់របេ់្ទង់

សូមសញ្លឹងគិតថានតើអ្កនលឹងន្្ើយតបនោយរនបៀបណាត្បសិននបើ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នលចអង្គត្ទង់មកចំនោះអ្កនេើយសួរថា«នតើអ្ករាល់គានាត្បាថានា

អ្ជីពជីនយើង?»

សូមសរនសរនោយសនង្ខបពជីបំណងត្បាថានាសរុចរិតរបស់អ្កដដលអ្កនលឹង

ដចកចាយជាមួយត្ទង់។ 



សូមអាននជីនេ្ទជី328:1–3នេើយរកនមើលថានតើពួកសិសសេសាសន៍នជីនេ្ទាំង

ត្បំាបួនន្ក់បានន្្ើយតបយ៉ាងណានពលត្ពះអមាចាស់បានសួរពួកនគថា«នតើ

អ្ករាល់គានាត្បាថានាអ្ជីពជីនយើង?»កត់ចំណាំពជីរនបៀបដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមាន

ត្ពះទ័យដលឹងពជីបំណងត្បាថានារបស់ពួកនគ។

សូមអាននជីនេ្ទជី328:4–7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលពួកសិសសេបជីន្ក់នទៀតត្បាថានា

ពជីត្ពះអង្គសន្គ្រះ។កត់ចំណាំពជីរនបៀបដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមានត្ពះទ័យ

ដលឹងពជីបំណងត្បាថានារបស់ពួកសិសសេទាំងបជីន្ក់ននះ។សូមសញ្លឹងគិតពជីមូលនេតរុ

ដដលអ្កគិតថាត្ពះអមាចាស់បានមានបន្ទូលថា«មានពរដល់អ្ករាល់គានាជាងននះ

នៅនទៀត»នោយសារដតបំណងត្បាថានារបស់ពួកនគ។

សូមអាននជីនេ្ទជី328:8–10នដើម្ជីន�ើញពជីរនបៀបដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

ពិពណ៌ន្ពជីពរជ័យទាំងឡាយដដលពួកសាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់នលឹងទទួល

សូមអានន�ើងវិញនូវនជីនេទ្ជី327:21,27នេើយគូសចំណាំនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់

អ្កនូវោក្យនិងោលាទាំងឡាយដដលបគ្ហាញថាទ្រះអម្ចាស់រំ្ឹងឲ្យ្ ួកសិស្

របស់ទ្រង់ដ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ឲ្យបានលអដ�ើយកាលាយ�ូចជាទ្រង់។

 5. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក អនុវត្ត នូវ ការបទពងៀន របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ 

ទដើម ព្ី កាលាយ កាន់ដត ដូច ពទង់ ៖

 ក.  ទតើ មន ឱកាស អ្ពី ខលះ ដដល ខ្នុំ មន កាល្ពី ម្សលិមិញ ទដើម ព្ី កាលាយ ដូច ជា ព្ះអង្គ 

សទ្ងារះ ?

 ខ.  ទតើ ខ្នុំ អាច កាលាយ កាន់ដត ដូចជា ព្ះអង្គ សទ្ងារះ បាន ទោយ រទបៀប ណា ទៅ ថ្ងៃ ទនះ ?

 គ.  ទតើ កិច្ចការ របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ អ្ពី ខលះ ដដល ខ្នុំ អាច ទធ្ើ ទៅឯ ស្ោ ឬ ទៅ ផ្ះ ទៅ ថ្ងៃ 

ដស្អក ទនះ ?

ត្បធានដអស៊រា៉ថាេ្.ដប៊នសលឹនបានបនត្ងៀនថាពួកអ្កដដល

ខិតខំពយោយមនដើម ជ្ីកាលាយដូចជាត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ទទួលបាន

នូវភាពអសាចារ្យដ៏ពិតត្បាកដ៖«មនរុសសេនន្ះគឺអសាចារ្យបំផរុត

នេើយមានពរនិងនោរនពញនោយក្ដជីអំណរបំផរុតដដលមាន

ជជីវិតជិតដូចនលឹងគំរូននត្ពះត្គជីស្។ននះគឺមិនទាក់ទងអ្ជីនៅនលឹង

ត្ទព្យសម្ត្តិអំណាចឬកិត្តិន្មខាងនោកិយនន្ះនទ។

ការសាកល្ងដ៏ពិតដតមួយគត់ននភាពអសាចារ្យភាពមានពរនិងភាពនោរនពញ

នោយនសចក្ដជីអំណរគឺថានតើជជីវិតមនរុសសេមានាក់កាលាយជិតដូចជានោកត្គូគឺ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្បាននត្ចើនប៉រុណាណ។ត្ទង់គឺជាផ្ទូវដ៏ត្តលឹមត្តូវជានសចក្ដជីពិតដ៏

នពញនលញនិងជាជជីវិតដ៏បរិបូរណ៍»(“Jesus Christ—Gifts and 
Expectations”Ensignដខ្្ទូឆ្នាំ1988ទំព័រ2)។

 6. សូម សរទសរ កំណត ់ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖
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មរមនពរុំបានយល់អំពជីសាថានភាពខាងរូបកាយរបស់សាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់

បន្ទាប់ពជីការផ្លាស់ប្ដទូរដដលពួកនគបានមាន។សញ្លឹងគិតពជីចនម្ើយរបស់អ្កចំនោះ

សំណួរតនៅននះ៖ជា្ម្មរានតើអ្កដបរនៅរកនរណានពលអ្កមានសំណួរមួយ

អំពជីដំណលឹងល្អ។សូមអាននជីនេ្ទជី328:36–37នដើម្ជីនរៀនពជីអ្ជីដដលមរមនបានន្្ើ

នដើម្ជីរកនមើលចនម្ើយចំនោះសំណួររបស់នោក។

សិកសានជីនេ្ទជី328:37–40នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរមនបាននរៀនអំពជីការផ្លាស់ប្ដទូរ

ដដលនកើតមានន�ើងចំនោះរូបកាយរបស់សាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់។សាថានភាព

ដដលសាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់មាននសចក្ដជីរីករាយជាមួយត្តវូបាននៅ

ថា«ការផ្លាស់ប្ដទូររូប»ដដលដូចជាការដត្បរូប(សូមនមើលនជីនេទ្ជី328:17)

ត្គាន់ដតវាមានរយៈនពលដវងជាង។រូបកាយដដលត្តវូបានផ្លាស់ប្ដទូរគឺនៅដតជា

រូបកាយរដមងសាលាប់ប៉រុដន្តដូចពយោការីយ៉ូដសបស៊្មី្បានបនត្ងៀនថារូបកាយ

ខាងសាច់្មរបស់ពួកនគត្តូវបានផ្លាស់ប្ដទូរពជីសាថានភាពនទន�សាទាលនៅជា

សាថានភាពនទនរសត្សាទាលពួកនគបានរួចពជីនសចក្ដជីនវទន្ខាងរូបកាយននរូបកាយ

រដមងសាលាប់របស់ពួកនគ(សូមនមើលHistory of the Church4:210)។រូបកាយ

ដដលត្តវូបានផ្លាស់ប្ដទូរអាចនលចមកឬអាចបាត់នៅរាមដដលពួកនគនត្ជើសនរើស

និងរាមត្ពះេឫទ័យរបស់ត្ពះ(សូមនមើលនជីនេទ្ជី328:27–30)។ពួកនគជួយ

ក្នុងការន្ំត្ពលលឹងទាំងឡាយមកកាន់នសចក្ដជីសន្គ្រះនេើយពួកនគស្ថិតនៅ

ក្នុងសាថានភាពដដលបានផ្លាស់ប្ដទូររេូតដល់ការយងមកជានលើកទជីពជីររបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ជានពលដដលពួកនគនលឹងទទួលការផ្លាស់ប្ដទូរមួយនទៀតនដើម្ជី

កាលាយជាតួអង្គដដលរស់ន�ើងវិញមានសិរីររុងនរឿង(សូមនមើលនជីនេ្ទជី328:7–8,

39–40)។

នចញពជីបទពិនសា្ន៍របស់មរមននយើងនរៀនថាដបើដយើងសួរទ្រះអម្ចាស់ដ�ើម្បីបាន

យល់ដោរះដយើងនឹង្រ្រួលវិវរណៈ។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះ

នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរឬនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម កត់ពតា នូវ 

បទ្ិទស្ធន ៍មួយ ដដល អ្ក ឬ នរណា មនាក ់ដដល អ្ក ស្រល ់បាន ដស្ងរក 

ចទមលើយ ្ ពី ព្ះអមចាស ់តាមរយៈ ការអធិស្ឋាន ដ៏ អស់ ្ ពី ចិត្ត ។
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មរមនដ្លែងទជីបន្ទាល់ថា្ពះអមចាេ់នឹងបំហពញហេចក្ជីេញ្ញារបេ់្ទង់

ជាមួយនឹងវង្សអ៊ី្្ដអលហៅឆ្្ងចុងហ្កាយ

បន្ទាប់ពជីមរមនបានសរនសរអំពជីការយងមករបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះចំនោះ

ត្បជាជនក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមននេើយនោកបានពយោករពជីការបំនពញការសនយោ

របស់ត្ពះអមាចាស់នៅន្ងៃចរុងនត្កាយ។សូមសញ្លឹងគិតពជីចនម្ើយរបស់អ្កចំនោះ

សំណួរតនៅននះ៖នតើនពលណាដដលអ្កបាននរៀនឬបានន�ើញពជីការបំនពញនូវ

ការសនយោមួយក្នុងចនំណាមការសនយោទាំងឡាយរបស់ត្ពះ?

ពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំោក្យកាលណានិងោក្យមន្រះនពលអ្កសិកសា

នជីនេ្ទជី329:1–3។ោក្យទាំងននះនលឹងជួយអ្ករកន�ើញត្ពលឹត្តិការណ៍មួយដដល

ត្បាប់ថាត្ពះអមាចាស់កំពរុងរកសាការសនយោទាំងឡាយរបស់ត្ទង់ចំនោះវងសេ

អ៊ីត្សាដអលនៅន្ងៃចរុងនត្កាយ។(ោលាថា«ោក្យទាំងឡាយននះ»នៅក្នុង

នជីនេ្ទជី329:1សំនៅដល់ការសរនសរទាំងឡាយនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមន)។

នយើងនរៀននចញពជីនជីនេ្ទជី329:1–3ថាការដលចដចញមកននទ្រះគមពបីរមរមនគឺជា

្របីសម្គាល់មួយថ្ទ្រះអម្ចាស់កំ្ុងបដំ្ញដសចកដបីសញ្ញារបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងវង្

អ៊ីទស្ដអល។

នោយសារដតបំណងត្បាថានារបស់នគក្នុងការបនត្មើក្នុងចំនណាមពួកមនរុសសេរដមង

សាលាប់។សូមពិចារណាក្នុងការសរនសរនសចក្ដជីពិតតនៅននះនៅដគមត្ពះគម្ជីររបស់

អ្កឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖ទ្រះអម្ចាស់

ទបទាន្ រដយើងដៅតាមបំណងទបាថ្នាសុចរិតរបស់ដយើង។សូមអាននសចក្ដជី

ដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះមកពជីដអលនឌើរដណលនអ.មា៉ាកដស្លននកូរ៉រុមននពួក

សាវកដប់ពជីរន្ក់នដើម្ជីន�ើញពជីសារៈសំខាន់ននបំណងត្បាថានាដ៏សរុចរិត៖

«អ្ជីដដលនយើងត្បាថានាចង់បានឥតឈប់ជានត្ចើនដងគឺជាអ្ជី

ដដលនយើងនលឹងកាលាយជានៅទជីបំផរុតនេើយជាអ្ជីដដលនយើងនលឹង

ទទួលនៅក្នុងភាពអស់កល្ជានិច្ច។...

«នេតរុដូនចានាះនេើយបំណងត្បាថានាសរុចរិតត្តូវដតមានឥត

ឈប់ឈរត្បធានត្ពិកហាំយ៉ង់បានមានត្បសាសន៍

ថានោយសារដត‹បរុរសនិងត្ស្តជីដដលត្បាថានាចង់ទទួលបាននូវកដន្ងនៅក្នុង

នគរនសន�សាទាលនលឹងន�ើញថាពួកនគត្តូវដតត្បយរុទ្ជានរៀងរាល់ន្ងៃ›(នៅក្នុង

Journal of Discourses11:14)»(“According to the Desire of [Our] 
Hearts”Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1996ទំព័រ21–22)។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ មួយ ឬ ទាំង្ពីរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក បាន មន អារម្មណ៍ ថា ពតូវបាន ពបទាន្រ ទោយ ព្ះអមចាស់ 

ទ្លដដល អ្ក បាន ពបព្ឹត្ត ទៅតាម បំណង ពបាថានា ដ៏ សុចរិត របស់ អ្ក ?

 ខ.  ទតើ អ្ក នឹង ្ ប់ទផ្ើម ទធ្ើ អ្ពី ថ្ងៃ ទនះ ទដើម ព្ី បពីបាច់ ដល ់បំណង ពបាថានា សុចរិត ទៅក្នុង ជពីវិត 

ទដើម ព្ី អ្ក អាច មន លក្ខណៈ សក្ិសម នឹង ្ រជ័យ ទាំងឡាយ របស ់ព្ះអមចាស់ ?

នថីេវៃទី3 28:12–35

មរមនពិពណ៌ន្ពជីការបហ្មើរបេ់្ េន៍នជីឆេវទាំងបជីន្ក់

មនរុសសេជានត្ចើនបានឮពជីនរឿងនត្ពងនរឿងនទវកថានិងនរឿងចចាមអារាមអំពជី

ការមកជួយរបស់សាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់។ជាជាងដផ្អកនលើនរឿងមិនពិតនន្ះចូរ

ដស្ងរកនមើលពជីអ្ជីដដលត្ពះគម្ជីរនិយយពជីនបសកកម្មរបស់ពួកនគនិងរនបៀបដដល

ពួកនគអាចន្្ើការបនត្មើនោយអំណាច«ដូចជានទវរាននត្ពះ»(នជីនេ្ទជី328:30)។

សូមអាននជីនេ្ទជី328:12–17នដើម ជ្ីនរៀនពជីអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងចំនោះសាសន៍

នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់។នយងរាមនជីនេ្ទជី328:15នតើអ្ជីជាមូលនេតរុមួយដដលពួក

សិសសេត្តូវ្ ្ងកាត់ការផ្លាស់ប្ដទូរននះ? 



សូមអាននជីនេ្ទជី328:18–23រកនមើលពជីរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់បានត្បទានពរ

ដល់សាសន៍នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់នដើម្ជីពួកនគអាចអនរុវត្តនូវបំណងត្បាថានាដ៏សរុចរិត

របស់ពួកនគ។គិតអំពជីអ្ជីដដលខទាំងននះបនត្ងៀននយើងអំពជីត្ពះេឫទ័យរបស់

ត្ពះអមាចាស់ក្នុងការត្បទានពរដល់នយើងនពលដដលនយើងរស់នៅនៅរាមបំណង

ត្បាថានាដ៏សរុចរិតរបស់នយើង។

សូមសិកសានជីនេ្ទជី328:25–31នេើយរកនមើលនរណាដដលបានទទួល

អត្ថត្បនយជន៍នេើយនលឹងនៅដតទទួលអត្ថត្បនយជន៍ពជីការបនត្មើរបស់សាសន៍

នជីនេ្ទាំងបជីន្ក់។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនូវអ្ជីដដលអ្ករកន�ើញ។

នថីេវៃទី3 28:36–40

មរមនហរៀនអំពជីលក្ខណៈឆនរូបកាយដែល្តវូបានផ្លាេ់ប្ដូរ

សូមគិតអំពជីនពលមួយដដលអ្កមានសំណួរមួយអំពជីដំណលឹងល្អឬមានឧបសគ្គ

មួយដដលអ្កកំពរុងត្បឈម។សូមអាននជីនេ្ទជី328:36នេើយរកនមើលអ្ជីដដល
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្ពះអមចាេ់ោេ់ហតឿនពួក្ េន៍ែឆទឲ្យដ្បចិត្និងមករក្ទង់

មរមនបានបញ្ចប់បញ្ជីរបស់នោកពជីការបនត្មើរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនោយសរនសរ

នូវការដណនំ្ជាក់ោក់មួយចំនួនដដលនោកបានទទួលពជីត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

ទាក់ទងនលឹងពួកសាសន៍ដនទ។សូមអាននជីនេទ្ជី330:1–2នេើយពិចារណាក្នុង

ការគូសចំណាំនសចក្ដជីដណនំ្របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនៅកាន់ពួកសាសន៍ដនទឲ្យ

បាននត្ចើនរាមដដលអ្កអាចរកន�ើញ។ពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំផងដដរនូវ

ពរជ័យទាំងឡាយដដលមានដល់ពួកសាសន៍ដនទត្បសិននបើពួកនគនលឹងមករក

ត្ពះត្គជីស្។្្ជីនបើនជីនេ្ទជី330:2គឺដ្្ងនៅកាន់ពួកអ្កដដលនៅនត្រៅសាសន្ចត្ក

ក៏នោយក៏នយើងអាចនត្បើត្បាស់នូវការអនញ្ើញរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នដើម្ជីវាស់ដវង

នូវ្ ន្ៈរបស់នយើងផ្ទាល់ក្នុងការរស់នៅនៅរាមការតត្មូវទាំងឡាយនននសចក្ដជី

សញ្ញារបស់ត្ទង់បានផងដដរ។

 4. សូម សរទសរ ទគាលការណ ៍តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុ

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖ តបសិេហបើហយើងមក្រក្តពះតគីស្ទហន្ះហយើង

អាចតតរូវបាេរាប់ក្្ននុងចហំណាមរាតស្តតទង់។ សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី មូលទេត ុដដល វា ជា ្ រជ័យ មួយ របស់ ព្ះអមចាស ់ក្នុង 

ការបាន « រាប ់ជាមួយ នឹង រាពស្ត [ របស់ ពទង់ ] គឺជា វង្ស អ៊ីពស្ដអល » ( នពីថេ្ទពី3 

30:2 ) ។

 5. សូម សរទសរ កំណត់ ចំណាំ ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅ ខាងទពកាម កិច្ចការ 

ថ្ងៃ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានជីឆេវទជី328–30ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

ត្ពះគម្ជីរមរមនអះអាងដល់នយើងថាត្ពះអមាចាស់កំពរុងនរៀបចំរាត្ស្តរបស់ត្ទង់

សត្មាប់ការយងមករបស់ត្ទង់(សូមនមើលនជីនេទ្ជី329:2)។នពលអ្កអាន

នសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីដអលនឌើររ័សរុលអិម.ណិលសរុនននកូរ៉រុមននពួក

សាវកដប់ពជីរន្ក់សូមគូសចំណាំពជីរនបៀបដដលត្ពះគម្ជីរមរមនជួយនយើងនរៀបចំ

សត្មាប់ការយងមករបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ៖

«ត្ពះគម្ជីរមរមនគឺជាទជីសមារល់ដ៏ជាក់ដស្ដងថាត្ពះអមាចាស់បានចាប់នផ្ដើមត្បមូល

កូននៅអ៊តី្សាដអលនននសចក្ដជីសញ្ញារបស់ត្ទង់។...

«ពិតណាស់ត្ពះអមាចាស់ពរុំបាននភ្ចនទ!ត្ទង់បានត្បទានពរដល់នយើងនិងអ្ក

នផសេងនទៀតទូទាំងពិភពនោកននះជាមួយនលឹងត្ពះគម្ជីរមរមន។...វាជួយនយើង

នដើម្ជីន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាទាំងឡាយជាមួយនលឹងត្ពះ។វាអនញ្ើញនយើងឲ្យចងចាំ

ត្ទង់និងឲ្យសារល់ត្ពះរាជបរុត្រាសំណប់របស់ត្ទង់។វាជាសក្ខជីបទមួយនទៀតអំពជី

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្»(“Covenants”Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011

ទំព័រ88)។

 3. សូមអាន នពីថេ្ទពី3 29:4–6 ទេើយ ទធ្ើ សកម្មភា្ មួយ ឬ ទាំង្ពីរ 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  សូម រកទមើល វគ្គ បទគម្ពីរ ជាក់ោក់ ក្នុង ព្ះគម្ពីរ មរមន ចំនួន បពី ដដល អ្ក គិត ថា អាច 

ជួយ នរណា មនាក់ ឲ្យ មករក ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។ សពមប់ វគ្គ នពីមួយៗ សូម សរទសរ មួយ ឬ 

្ពីរ ពបទោគ ដដល ្ ន្យល់ ្ ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក ទពជើសទរើស វគ្គ បទគម្ពីរ ទនាះ ។

 ខ.  សូម សរទសរ កថាខណ្ឌ មួយ ្ពី រទបៀប ដដលអ្ក គិត ថា ព្ះគម្ពីរ មរមន អាច ជួយ 

មនុស្ស មនាក ់ឲ្យ យល់ និង ទទួល អទំណាយទាន ថន វិវរណៈ ការ្យាករណ៍ និង ភាស្ ឬ 

អំណាច ថន ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ។
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នពីថេ្ទពី4
ហេតុអ្ីសិក្សាគម្ីរហេះ?
ទៅក្នុង ការសិកសា របស់ អ្ក ្ ពី នពីថេ្ទពី4 អ្ក នឹង ទធ្ើ ទពីបនាទាល ្់ ពី ្ រជ័យ ទាំងឡាយ ដដល 

មន ដល ់ពបជាជន ដដល រួបរួម គានា ក្នុង ការរសទ់ៅ តាម ដំណឹងល្អ ថន ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។ 

គម្ពីរ ទនះ ទបើក សដមង្ ថា ពបជាជន ទាំងអស់ ទៅ ទូទាំង ដដនដពី បាន ដពបចិត្ត ទជឿ អ�ំនុង 

ទ្ល ថន ការបទពមើ របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ក្នុង ចទំណាម ្ ួកទគ ។ ទោយ ការទគារ្ ពបតិបត្តិ 

តាម បទបញ្ញត្តិ ្ួកទគ បាន រីករាយ ជាមួយ នឹង ទសចក្ពី សុខស្ន្ត ភា្ចពមុង ចទពមើន និង 

្រជ័យ ដ ៏អស្ចារ្យ ខាង វិញ្ញាណ ។ មរមន បាន ពបកាស ថា ៖ « ្ិត ជា គាមាន ពបជាជន ណា 

ដដល រីករាយ សបបាយ ជាង ពបជាជន ដដល បានពតវូ បទងកើត ទោយ ព្ះេស្ ថន ព្ះ ទ�ើយ » 

( នពីថេ្ទពី4 1:16 ) ។ អ្ក នឹង ទរៀន ផងដដរ ្ ពី ទមទរៀន សំខាន់ៗ អំ្ ពី ការចុះ អន់្យ ជា លោំប ់

របស់ ពបជាជន ទនះ ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ទុច្ចរិត មួយ ដ៏ គួរ ឲ្យ ទខ្ើមទ ្្អើម ។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្ីរហេះ?
មរមន បាន ចងពកង និង សទង្ខប បញ្ពី ទាំងឡាយ របស់ អ្ក សរទសរ បួន នាក់ ទផ្សង ទទៀត 

ទដើម្ពី បទងកើត ជា គម្ពីរ នពីថេ្ទពី4 ទនះ ។ អ្ក សរទសរ ទពីមួយ គ ឺនពីថេ្ ដដល គម្ពីរ ទនះ ពតវូបាន 

ោក ់ទឈាមាះ តាម ។ នពីថេ្ គ ឺជា កូនពបុស របស ់នពីថេ្ ដដល ជា សិស្ស មនាក់ ក្នុង ចំទណាម 

សិស្ស ទាំង 12 នាក់ ដដល បាន ទពជើសទរើស ទោយ ព្ះអមចាស ់ទៅ អំ�នុង ទ្ល ថន ការបទពមើ 

របស់ ពទង់ ក្នុង ចំទណាម កូនទៅ លពីថេ ( សូម ទមើល នពីថេទ្ពី3 11:18–22; 12:1 ) ។ អ្ក 

សរទសរ បពី នាក់ ទផ្សង ទទៀត គ ឺទអម៉ុស ជា កូនពបុស របស់ នពីថេ្ ទអម៉ុស ជា កូនពបុស របស់ 

ទអម៉ុស និង អាំម៉ារុន ជា ប្អលូនពបសុ របស់ ទអម៉ុស ( សូម ទមើល នពីថេ្ទពី4 1:19, 21, 47 ) ។

ហតើហៅហពលណាហេើយហៅក្នេលែងណានែលគម្ីរហេះតតរូវបាេ

សរហសរហ�ើង?
បញ្ពី ទដើម ដដល ពតូវបាន ទពបើ ជា ពបភ្ សពមប់ នពីថេ្ទពី4 គឺ ទំនង ជា ពតូវ បាន សរទសរ 

ទ�ើង រវាង ឆ្នា ំ34 គ.ស. និង 321 គ.ស. ។ មរមន បាន សទង្ខប បញ្ពី ទាំងទនាះ ទៅ រវាង ឆ្នា ំ

345 គ.ស. និង 385 គ.ស. ។ មរមន ្ ុំបាន កត់ពតា ថា ទោក បាន ទៅ កដនលង ណា ទនាះទទ 

ទ្ល ទោក ចងពកង គម្ពីរ ទនះ ។
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នពីថេទ្ពី4 1
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីការយងមកនិងការបនត្មើរបស់ត្ពះត្គជីស្នៅក្នុងទ្ជីបអានមរិកត្បជាជន

បានអនរុវត្តរាមការបនត្ងៀនរបស់ត្ទង់នេើយបានសបបាយរីករាយជាមួយនលឹង

សាមគ្គជីភាពភាពចត្មរុងចនត្មើននិងសរុភមង្គលបានរយៈនពល200ឆ្នាំ។ប៉រុដន្ត

នៅទជីបំផរុតត្បជាជនបានចាបន់ផ្ដើមន ្្មើងន្្មនិងដត្បកាលាយនៅជាកានដ់តទរុច្ចរិតខាលាំង

ន�ើង។មិនយូរប៉រុន្មានពួកនគបានដបងដចកនៅជាសាសន៍នជីនេ្និងសាសន៍

នលមិនម្ដងនទៀតនេើយបន្ទាប់ពជី300ឆ្នាំនត្កាយមកទាំងពួកសាសន៍នជីនេ្និង

សាសន៍នលមិនកាលាយនៅជាទរុច្ចរិតនោយមានដតត្បជាជនមួយចំនួនតូចប៉រុនណាណះ

ដដលនៅសរុចរិត។

នថីេវៃទី4 1:1–18

្បជាជនទាំងអេ់បានដ្បចិត្ហជឿនិងបានទទួលបទពហិ្្ន៍ឆនហេចក្ជី

េុខ្ន្និងេុភមង្គល

នតើអ្ជីដដលជួយអ្កឲ្យរីករាយនោយពិតត្បាកដ? 



នតើអ្កគិតថាអ្ជីជាភាពខរុសគានារវាងការណ៍ទាំងឡាយដដលន្ំសរុភមង្គលបនណាដោះ

អាសន្ដល់អ្កនិងការណ៍ទាំងឡាយដដលអាចន្ំអ្កនៅរកសរុភមង្គលដដល

គាមានទជីបញ្ចប់?សូមអាននជីនេ្ទជី41:16នដើម្ជីរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរមនបានសរនសរ

អំពជីត្បជាជនបន្ទាប់ពជីត្ពះអង្គសន្គ្រះបានយងមកជួបនលឹងពួកនគ។អ្កអាចនលឹង

ចង់គូសចំណាំោលាថា«ពិតជាគាមានត្បជាជនណាដដលរីករាយសបបាយជាង»។

 1. សូម សរទសរ ចំណងទជើង គាមាន្បជាជនណាដែលរីករាយេបបាយជាង 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការ សកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ទេើយ គូរ រង្ង់ មួយ 

ទៅ ្ ពី ទពកាម វា ដូច មន បងាហាញ ទៅក្នុង រូប ខាង ទពកាម ទនះ ។ ( អ្ក នឹង សរទសរ ទៅក្នុង និង 

ជុំវិញ រង្ង ់ទនាះ ) ។ សូម អាន នពីថេទ្ពី4 1:1–2 ទេើយ រកទមើល អ្ពី ដដល ពបជាជន បាន ទធ្ើ 

ដដល ទធ្ើ ឲ្យ ្ ួកទគ មន សុភមង្គល ។ សូម សរទសរ នូវ អ្ពី ដដល អ្ក រកទ�ើញ ក្នុង រង្ង់ ។

គាមាន ពបជាជន ណា ដដល រីករាយ សបបាយ ជាង
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នោយសារដតត្បជាជនបានអនរុវត្តការបនត្ងៀនរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនន្ះពួកនគ

«ទាំងអស់បានដត្បចិត្តនជឿដល់ត្ពះអមាចាស់»(នជីនេ្ទជី41:2)និងបានសបបាយ

រីករាយជាមួយនលឹងសរុភមង្គលដ៏មេិមា។

ដអលនឌើររីឆ្ដជជី.សកតននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានពន្យល់ពជីរនបៀបដដល

ការដត្បចិត្តនជឿនិងសរុភមង្គលមានទំន្ក់ទំនងនលឹងគានា។នពលអ្កអានោក្យសម្ដជី

របស់នោកសូមគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមអ្ជីដដលជាអត្ថន័យននការដត្បចិត្តនជឿ៖

«សរុភមង្គលរបស់អ្កក្នុងនពលឥ�ទូវននះនិងរេូតតនៅគឺ

ត្តូវបានកត្មិតលក្ខខណ្ឌនៅនលើកត្មិតននការដត្បចិត្តនជឿរបស់

អ្កនិងការដត្បត្បលួដដលការដត្បចិត្តនជឿនន្ះន្ំមកដល់ជជីវិត

អ្ក។នពលនន្ះនតើអ្កអាចដត្បចិត្តនជឿនោយពិតត្បាកដ

នោយរនបៀបណា?ត្បធាន[មា៉ារ៉រុនជជី]រ៉មនជីពិពណន៌្អំពជី

ជំហានដដលអ្កត្តូវដតនដើររាម៖

«‹ភាពជាសមាជិកនៅក្នុងសាសន្ចត្កនិងការដត្បចិត្តនជឿគឺមិនចាំបាច់ថាជា

ោក្យដដលមានន័យដូចគានានន្ះនទ។ការដត្បចិត្តនជឿនិងការមានទជីបន្ទាល់ក៏មិន

ដមនចាំបាច់ថាជានរឿងដូចគានានន្ះដដរ។ទជីបន្ទាល់បានមកនៅនពលត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្ត្បទាននូវទជីបន្ទាល់មួយអំពជីនសចក្ដជីពិតដល់អ្កដស្ងរកដ៏នសាមាះ។

ទជីបន្ទាល់ដ៏រំជួលចិត្តមួយន្្ើឲ្យមាននសចក្ដជីជំននឿដ៏នក្ៀវកាលា។វាន្ំឲ្យមានការដត្បចិត្ត

និងការនគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិ។ការដត្បចិត្តនជឿគឺជាផលឬជារគ្វាន់

សត្មាប់ការដត្បចិត្តនិងការនគារពត្បតិបត្តិ›[នៅក្នុងConference Report, 
Guatemala Area Conference1977ទំព័រ8–9]។

«នយិយនោយសាមញ្ញនៅការដត្បចិត្តនជឿដ៏ពិតគឺជាផលននម្រ�ក្បីជំមៃឿការងសប

�តិ្្និងការមោរពសប្តិប្្តិ�៏ខាជាប់ខ្ជួៃ។...

«ការដត្បចិត្តនជឿដ៏ពិតនំ្មកនូវផលននសរុភមង្គលដ៏ឋិតន្រដដលនយើងអាច

សបបាយរីករាយជាមួយនទាះបជីជានៅនពលដដលពិភពនោកននះនៅក្នុងការត្ចួល

ត្ចបល់នេើយដដលមនរុសសេភាគនត្ចើនន្្ើអ្ជីៗត្គប់យ៉ាងដតនៅដតមិនសបបាយ»

(“Full Conversion Brings Happiness” Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2002ទំព័រ

25–26)។

 2. សូម អាន នពីថេ្ទពី4 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 ទេើយ រកទមើល ោក្យ 

និង ឃាលា ទាំងឡាយ ដដល ្ ិ្ណ៌នា ្ ពី អ្ពី ដដល ពបជាជន បាន ទទួល 

បទ្ិទស្ធន៍ ទោយស្រ ពគប ់គានា បាន ដពបចិត្ត ទជឿ ដល់ ព្ះអមចាស់ ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ោក្យ និង ឃាលា មួយ ចំនួន ទាំងទនះ 

ទៅ ជុំវិញ ខាងទពរៅ រង្ង់ ដដល អ្ក បាន គូរ ទៅ កិច្ចការ ្ ពី មុន ទនះ ។

នយើងអាចនរៀនពជីត្គាននសរុភមង្គលនិងភាពចត្មរុងចនត្មើននៅក្នុងចំនណាមពួក

សាសន៍នជីនេ្ដដលមិនធាលាប់មានពជីមរុនមកននះថាដៅដ្លមនុស្មួយទកុមបាន

ដទបចិត្ដជឿ�ល់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះវាោំមកនូវស្មគ្បីភា្និងសុភមង្ល។អ្ក

អាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនជីនេទ្ជី4

1:16ឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើអ្កគិតថាវានលឹងនៅជាយ៉ាងណាត្បសិននបើមនរុសសេត្គប់គានា

នៅជរុំវិញអ្កបានដត្បចិត្តនជឿដ៏ពិតត្បាកដចំនោះត្ពះអមាចាស់នន្ះ។
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 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា នឹង មន អតថែពបទោជន ៍អ្ពី ខលះ ដល ់ពកុម ពគួស្រ អ្ក ពបសិនទបើ ពគប ់គានា 

ទៅក្នុង ពគួស្រ អ្ក រស់ទៅ ដូចជា ពបជាជន ក្នុង នពីថេ្ទពី4 ទនាះ ?

 ខ.  គិត អំ្ពី ទ្ល មួយ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ទ្លដដល អ្ក ពតូវបាន ពបទាន្រ ទោយ ការទធ្ើ ជា 

ដផក្ ថន ពកមុ មួយ ដដល បាន រួបរួម គានា ទៅក្នុង ទសចក្ពី សុចរិត—ដូចជា ក្នុង ពកុម ពគួស្រ កូរ៉ុម 

ឬ ថានាក់ ឬ ពកុម មិត្តភកិ្ អ្ក ។ ទតើ អ្ក គិត ថា អ្ពី ទៅ ដដល បាន ជួយ ពកមុ ទនះ ឲ្យ រួបរួម គានា 

ទៅក្នុង ទសចក្ពី សុចរិត ? ទតើ ្ រជ័យ អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក និង អ្ក ទាំងឡាយ ដដល ទៅ ជាមួយ 

អ្ក បាន ទទួល ?

នថីេវៃទី4 1:19–49

ភាពទុច្ចរិត្តឡប់មកវិញនិងរីករាលោលរេូតែល់មន្បជាជនដតមួយ

ចំនួនតូចប៉ហុណាណះដែលហៅេុចរិត

នតើអ្កគិតថាអ្ជីដដលអាចបំផ្លាញសង្គមដ៏រីករាយមួយដូចជាត្បជាជនដដល

ត្តូវបានពិពណន៌្នៅក្នុងនជីនេ្ទជី4?

 4. សូម សរទសរ ចំណងទជើង «ការបំផលែិចបំផ្លាញឆនេង្គមែ៏រីករាយមួយ» 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ទេើយ គូរ រង្ង់ មួយ 

ទៅ ្ ពីទពកាម ពសទដៀង ទៅនឹង រង្ង់ ដដល អ្ក បាន គូរ ទៅក្នុង កិច្ចការ ទពីមួយ ដដរ ។ សូម អាន 

នពីថេទ្ពី4 1:20, 23–24 ទេើយ រកទមើល អ្ពី ដដល បាន ្ ប់ទផ្ើម ក្នុង ការបំផលិច បំផ្លាញ 

សុភមង្គល និង ទសចក្ពី សុខស្ន្ត របស់ ពបជាជន ។ សូម សរទសរ ការរក ទ�ើញ ទាំងឡាយ 

របស់ អ្ក ទៅក្នុង រង្ង់ ។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះដដលដ្្ងនោយត្បធាន

េិនរីប៊ី.អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនជីនេ្ទជី4

1:24ឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖«នសចក្ដជី

ន្្មើងន ្្មគឺជាសត្តូវដ៏្ ំននសាមគ្គជីភាព»(“Our Hearts Knit as One” 
Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2008ទំព័រ70)។នតើអ្កគិតថានៅក្នុងរនបៀប

ណាខ្ះដដលនសចក្ដជីន្្មើងន្្មជាសត្តូវននសាមគ្គជីភាព?

នសចក្ដជីដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះពជីត្បធាននឌៀន ើ្រនអស្.អរុជដូេ្ននគណៈ

ត្បធានទជីមួយផ្ដល់នូវការយល់ដលឹងត្ជាលនត្រៅបដន្ថមនទៀតអំពជីនសចក្ដជីន្្មើងន្្ម។

សូមគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមោលាទាំងឡាយដដលពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលនសចក្ដជី

ន្្មើងន ្្មគឺជាការវិន្សខាលាំងនម៉្ះ។

«នសចក្ដជីន្្មើងន្្មគឺនោរនពញនោយអំនពើបាប...នោយសារវា

បណដា៉ាះនូវភាពស្អប់ឬត្បទូសភាពនេើយោក់នយើងនៅក្នុងអ្ជី

ដដលផ្នុយពជីត្ពះនិងបងប្អទូននយើង។ជានគាលនសចក្ដជីន្្មើងន្្ម

គឺជាអនំពើបាបមួយននការនត្បៀបន្ៀបដ្ិតជា្ ម្មរាវាចាប់នផ្ដើម

នោយ‹នមើលចរុះខ្នុំអសាចារ្យយ៉ាងណានេើយនមើលចរុះខ្នុំបាន

ន្្ើការណ៍អសាចារ្យទាំងឡាយ›វាហាក់បជីដូចជាដតងដតបញ្ចប់

នោយ‹នេតរុដនូច្ះនេើយខ្នុំល្អជាងអ្ក›។

«នពលដួងចិត្តរបស់នយើងត្តូវបានបំនពញនោយនសចក្ដជីន្្មើងន្្មនន្ះនយើង

ត្បត្ពលឹត្តនូវអំនពើបាបដ៏្ ងៃន់មួយដ្ិតនយើងបំោនបទបញ្ញត្តិដ៏្ ំទាំងពជីរ[សូមនមើល

មា៉ាថាយ22:36–40]។ជំនួសឲ្យការថាវាយបង្គំត្ពះនិងត្សឡាញ់អ្កជិតខាងនយើង

នយើងបគ្ហាញពជីបំណងដ៏ពិតននការថាវាយបង្គំនិងការត្សឡាញ់របស់នយើង—គឺ

ដល់រូបភាពដដលនយើងន�ើញនៅក្នុងកញ្ចក់នន្ះឯង»(“Pride and the 
Priesthood” Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2010ទំព័រ56)។

 5. សូម អាន នពីថេ្ទពី4 1:25–27, 30–35, 38–45 ទេើយ រកទមើល ោក្យ 

និង ឃាលា ទាំងឡាយ ណា ដដល ្ ិ្ណ៌នា ្ ពី ឥទ្ិ្ល ទាំងឡាយ ថន ទសចក្ពី 

ទ្្មើងថ្្ម ដដល មន ក្នុង ចំទណាម ពបជាជន ។ សរទសរ ោក្យ និង ឃាលា ទាំងទនះ ទៅ ជុំវិញ 

ខាងទពរៅ រង្ង់ ដដល ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សពមប់ 

កិច្ចការ 4 ។

នសចក្ដជីពិតមួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីត្ពលឹត្តិការណ៍ទាំងននះគឺថាអដំ្ើបាប

ននដសចកដបីដ្្មើងន្្មបដង្កើតនូវការដបកដខ្កនិងោំដៅរកដសចកដបី្រុច្ចរិតដ�លកានដ់ត

្ំដ្ង។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរោលាននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។នតើនសចក្ដជី

ន្្មើងន្្មរបស់មនរុសសេមានាក់ឬពជីរន្ក់អាចប៉ះោល់ដល់សរុភមង្គលរបស់ត្ករុម

ទាំងមូលយ៉ាងដូចនម្ដចដដរ?

សូមពិចារណាថានរណានៅក្នុងនរឿងខាងនត្កាមននះដដលអាចទទួលរងនូវ

ការប៉ះោល់ជាអវិជ្មានពជីនសចក្ដជីន្្មើងន្្មរបស់បរុគ្គលមានាក់៖

• សមាជិកមានាក់ននថានាក់មួយនៅក្នុងត្ករុមយរុវន្រីពរុំចង់សាដាប់នមនរៀនដដលត្គូ

ន្ងបាននរៀបចំអំពជីពរជ័យដដលបានមកពជីការនគារពត្បតិបត្តិរាមោក្យគតិ

បណ្ឌិត។ន្ងមានអារម្មណ៍ថាន្ងមិនត្តវូការឲ្យនគបនត្ងៀនម្ដងនទៀតអំពជីោក្យ

គតិបណ្ឌិតនន្ះនទនេើយបានរំខាននិងបដនិស្ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងថានាក់។

• មិត្តមានាក់នយិយចំអន់ឬនិយយនមើលគ្យឥតឈប់ដល់សមាជិកក្នុងត្ករុម

មានាក់នទៀតនោយសារដតរនបៀបដដលមនរុសសេនន្ះនស្ៀកោក់បគ្ហាញថាគាត់ពរុំ

មានលរុយនត្ចើន។

 6. សូម សញ្ឹង គិត ថាទតើ មន នូវ ធ្តុ ទាំងឡាយ ថន ទសចក្ពី ទ្្មើងថ្្ម ទៅក្នុង 

ជពីវិត អ្ក ផ្ទាល់ ឬ អត់ ។ វា អាច ជា ពបទោជន៍ ក្នុង ការរំឭក ទ�ើង វិញ នូវ ទសចក្ពី 

ដ្លងការណ៍ របស់ ពបធ្ន អុជដូេ្ ទ្ល ដដល អ្ក ទធ្ើ ការសញ្ឹង គិត ។ សូម គិត ្ ពី អ្ពី 

ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម្ពី តទល់ នឹង ទសចក្ពី ទ្្មើងថ្្ម និង ទដើម្ពី ដសង្រក ជំនួយ ក្នុង ការបទងកើន 

ស្មគ្គពីភា្ និង ទសចក្ពី សុចរិត ទៅក្នុង ពគួស្រ កូរ៉ុម ថានាក់ ឬ ពកុម មិត្តភក្ិ របស់ អ្ក ។ 

សរទសរ ្ ពី គំនិត និង ទគាលទៅ ទាំងឡាយ របស់ អ្ក ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

 7. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសានពីថេទ្ពី4 1ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយល់ែឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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មរមន
ហេតុអ្ីសិក្សាគម្ីរហេះ?
ទ្ល អ្ក សកិសា គម្ពីរ មរមន អ្ក នឹង ទរៀន ្ ពី ទមទរៀន ដ ៍មន តថមល នានា ្ ពី មរមន ដដល បាន 

រសទ់ៅ ទោយ ទស្មាះពតង់ ក្នុង នាម ជា សិស្ស មនាក់ របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ សូម្ពី ទោក ពតូវបាន 

េ៊ុំ្័ទ្ អស់ មួយ ជពីវិត ទោក ទោយ « អំទ ើ្ ទុច្ចរិត និង អទំ្ើ គួរ ទខ្ើមទ ្្អើម ទាំងឡាយ . . . មិន 

ឈប់ឈរ » ( មរមន 2:18 ) ។ អ្ក នឹង ទទួល ផល ផងដដរ ្ ពី ការសិកសា នូវ ោក្យ សម្ពី របស់ 

មរ៉ូថណ ជា កូនពបុស របស់ មរមន ដដល បាន ដ ល្ង ទពីបនាទាល ់ដល ់អ្ក អាន ថ្ងៃ ចុងទពកាយ ថា 

« ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ពទង ់បងាហាញ អ្ក រាល ់គានា ដល់ ខ្នុំ ទេើយ ខ្នុំ ដឹង នូវ អ្ពីៗ ដដល អ្ក រាល ់គានា ទធ្ើ » 

( មរមន 8:35 ) ។ ទោយ ការសិកសា នូវ ការសរទសរ ទាំងទនះ អ្ក អាច ទរៀន ្ ពី ស្រៈសំខាន់ 

ថន ការទពជើសទរើស ទដើម្ពី រស់ទៅ តាម បទបញ្ញត្តិ និង ទសចក្ពី សញ្ញា ទាំងឡាយ ថន ដំណឹងល្អ 

របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្ីរហេះ?
មរមន បាន សរទសរ ពបំា្ពីរ ជំ្ ូក ដំបូង ថន គម្ពីរ ទនះ ជា បញ្ពី សទង្ខប មួយ ថន ទសចក្ពី ទុច្ចរិត និង 

ស្ងារម ទាំងឡាយ ក្នុង ចទំណាម ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ និង ្ួក ស្សន៍ ទលមិន ទៅក្នុង ជំនាន់ 

របស ់ទោក ។ ទោក បាន ទធ្ើ ផងដដរ នូវ « ដំទណើរ ទរឿង ដ ៏ទោរទ្ញ » ថន ព្ឹត្តិការណ ៍

ទាំងឡាយ ទចញ្ពី ្ ពី ឆ្ក ជពីវិត របស់ ទោក ទៅទលើ ផ្ទាំង ធំ របស ់នពីថេ្ ។ ( សូម ទមើល មរមន 

2:18; 5:9 ) ។ ទ្ល មរមន « មន អាយ ុដប់ ឆ្នាំ » អាំម៉ារុន ជា អ្ក ដ្ រកសា បញ្ពី បាន 

ពបាប ់ទោក ថា ទៅទពី បំផុត ទោក នឹង មន ការទទួល ខុសពតូវ ក្នុង ការកត់ពតា « នូវ ការណ៍ 

ទាំងអស់ ដដល [ ទោក ] បាន សទងកត ទ�ើញ អំ្ ពី ពបជាជន ទនះ » ( មរមន 1:2, 4 ) ។ 

ទៅ អាយ ុពបដេល 24 ឆ្នាំ ទោក បាន ទទួល សិទ្ិ ដ្រកសា ផ្ទាំង ទាំងឡាយ ថន នពីថេ្ និង បាន 

ទធ្ើ « បញ្ពី មួយ ពសប តាម ោក្យ របស់ អាំម៉ូរុន » ( មរមន 2:17 ) ។ ទពកាយមក មរមន បាន 

្បទ់ផ្ើម សទង្ខប ផ្ទាំង ធំ របស ់នពីថេ្ ដដល រួមមន ការសរទសរ ទាំងឡាយ ្ ពី ្ ួក ្ យាការី និង 

្ួក អ្ក ដ្រកសា បញ្ពី ្ប់្ ពី លពីថេ រេូត ដល់ អាំម៉ារុន ។ ជិត ចុង បញ្ចប ់ថន ជពីវិត របស់ ទោក 

មរមន « បាន ោក ់បញ្ពី ទាំងអស ់ដដល បាន ពបគល់ មក ដល់ [ ទោក ] ទោយ ព្ះេស្ 

ថន ព្ះអមចាស់ ទៅ ក្នុង ភ្ំ គូម៉ូរា៉ » ទលើកដលង ដត ផ្ទាំង មួយ ចំនួន ដដល ទោក បាន ពបគល់ 

ទៅ មរ៉ូថណ ជា កូនពបុស របស់ ទោក ( មរមន 6:6 ) ។ បនាទាប ់មក ទោក បាន ដឹកនាំ ្ ួក 

ស្សន៍ នពីថេ្ ទៅក្នុង ចមបាំង ដ៏ ធ ំចុងទពកាយ របស់ ្ ួកទគ ទាស់ នឹង ្ ួក ស្សន៍ ទលមិន ។ 

មុនទ្ល មរមន ស្លាប់ ទោក បាន ដណនាំ មរ៉ថូណ ឲ្យ បញ្ចប ់បញ្ពី របស ់ទោក ។ មរ៉ថូណ បាន 

បដនថែម នូវ ការសរទសរ ទាំងឡាយ ដដល មន ក្នុង ជំ្ ូក 8–9 ថន គម្ពីរ ទនះ ។

ហតើហៅហពលណាហេើយហៅក្នេលែងណានែលគម្ីរហេះតតរូវបាេ

សរហសរហ�ើង?
មរមន ទំនង ជា បាន សរទសរ មរមន 1–7 រវាង ឆ្នាំ 345 គ.ស. និង 401 គ.ស. ( សូម ទមើល 

មរមន 2:15–17; 8:5–6 ) ។ ទោក បាន បញ្ចប់ ការសរទសរ ទាំងឡាយ របស់ ទោក 

បនាទាប់ ្ ពី ចមបាំង ដ៏ ធ ំចុងទពកាយ រវាង ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ និង ្ួក ស្សន៍ ទលមិន ទៅ គូម៉ូរា៉ 

( សូម ទមើល មរមន 6:10–11 ) ។ មរ៉ូថណ ពបដេល ជា បាន សរទសរ មរមន 8–9 ទៅ រវាង 

ឆ្នា ំ401 គ.ស. និង 421 គ.ស. ទ្លដដល ទោក បាន ទដើរ ពតាច់ចរ ទដើម្ពី សុវតថែិភា្ ថន ជពីវិត 

ទោក ( សូម ទមើល មរមន 8:4–6; មរ៉ថូណ 1:1–3 ) ។
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មរមន 1–2
មេចក្ី ម្ដើេ

នទាះបជីមរមនបាន្ ំន�ើងនៅក្នុងនពលមួយនននសចក្ដជីទរុច្ចរិតដ៏្ ំក្ដជីក៏នោកបាន

នត្ជើសនរើសនដើម្ជីនសាមាះត្តង់ដដរ។នោយសារដតភាពនសាមាះត្តង់របស់នោកនន្ះ

នោកត្តវូបាននៅឲ្យដ្រកសាបញ្ជីទាំងឡាយរបស់សាសន៍នជីនេ្។នពលមរមន

មានអាយរុ15ឆ្នាំនោកត្តូវបាន«ត្ពះអមាចាស់ត្ទង់បានយងមកជួប...នេើយ

បានភ្ក់នេើយបានសារល់នូវនសចក្តជីល្អសប ន្ុរសននត្ពះនយសូ៊វ»(មរមន1:15)។

នៅឆ្នាំដដដលនន្ះពួកសាសន៍នជីនេ្បានចាតរ់ាំងនោកឲ្យដលឹកន្ំពួកពលទ័ព

របស់ពួកនគ(សូមនមើលមរមន2:1)។នោកមានបំណងត្បាថានាជួយពួកសាសន៍

នជីនេ្ឲ្យដត្បចិត្តប៉រុដន្តនោយសារដតការរាំងចិត្តបះនបាររបស់ពួកនគនន្ះនោក

ត្តវូបានត្ពះអមាចាស់ហាមោត់ក្នុងការផសេព្ផសាយនៅដល់ពួកនគ។ពួកសាសន៍

នជីនេ្បានបាត់បង់អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្និងអំនណាយទានរបស់

ត្ពះនផសេងៗនទៀតនេើយត្តវូបានទរុកឲ្យពលឹងនលើកមាលាំងរបស់ខ្លួនពួកនគផ្ទាល់នពល

ពួកនគន្្ើចមបាំងជាមួយពួកសាសន៍នលមិន។

េ�េន 1:1–5

មរមន្តវូបាន្បទានឲ្យទទួលខេុ្តូវចហំោះបញ្ជីពេិិែ្ឋទាំងឡាយ។

នតើោក្យអ្ជីខះ្ដដលអ្កចង់ឲ្យមនរុសសេនត្បើនពលនគពិពណ៌ន្អំពជីអ្ក? 



នតើអ្កធាលាប់ត្តវូបាននគពិពណន៌្ថាជាពួកមរមនមានាក់នទ?នតើវាន័យយ៉ាងណា

ចំនោះអ្កដដលមាននរណាមានាក់ពិពណន៌្អំពជីអ្កថាជាពួកមរមនមានាក់?

ត្បធានេ្គរដរុនប៊ី.េរុិងគ្ជីបានមានត្បសាសន៍អំពជីន្មាះនៅនត្រៅថាមរមៃ

ដដលមនរុសសេមួយចំនួននត្បើត្បាស់នពលសនំៅដល់សមាជិកននសាសន្ចត្កនន

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយថា៖

«ខណៈដដលនពលខ្ះខ្នុំនសាកសាដាយដដលមនរុសសេពរុំនៅ

សាសន្ចត្កននះនោយន្មាះត្តលឹមត្តវូនន្ះខ្នុំក៏រីករាយដដល

ន្មាះនត្រៅដដលពួកនគនត្បើនន្ះគឺជាកិត្តិយសដ៏្ ំន្ងមួយនន

បរុរសដ៏អសាចារ្យមានាក់និងននគម្ជីរមួយដដលផ្ដល់នូវទជីបន្ទាល់

ដដលមិនអាចនត្បៀបផ្លឹមបានអំពជីត្ពះអង្គនត្បាសនោះនន

ពិភពនោក។

«អ្កណាដដលបានសារល់បរុរសមរមនរាមរយៈការអាននិងការសញ្លឹងគិតពជី

ោក្យសម្ដជីរបស់នោកអ្កណាដដលអាននូវរតនៈសម្ត្តិននត្បវត្តិសាត្ស្តដ៏មាន

តនម្ននះដដលត្តវូបានចងត្កងនិងរកសាទរុកនៅក្នុងទំេំដ៏្ ំនោយនោកនលឹង

បានដលឹងថាមរមៃមិនដមនជាោក្យននន ម្ាះអាត្កក់នន្ះនទប៉រុដន្តថាជាតំណាង

ឲ្យការល្អដ៏អសាចារ្យបំផរុត—ជាការណ៍ល្អដដលជារបស់ផងត្ពះ»(“Mormon 
Should Mean ‘More Good’” Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1990ទំព័រ52–53)។
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មរមនជាពយោការីបាននកើតមកនៅក្នុងត្គាមួយនពលដដលមនរុសសេនស្ើរដតត្គប់

គានាដដលនៅក្នុងដដនដជីរស់នៅក្នុងភាពទរុច្ចរិត។នៅនពលនន្ះមានពយោការីមានាក់

ន្មាះអាមំា៉ាររុនដដលត្តូវបានបានបញ្ជាឲ្យោក់ទរុកបញ្ជីពិសិដ្ឋទាំងអស់(សូម

នមើលនជីនេ្ទជី41:47–49)។អាំមា៉ាររុនបានជួបនលឹងនក្មងត្បរុសមរមនដដលនពលនន្ះ

មានអាយរុ10ឆ្នាំនេើយបានផ្ដល់ការដណន្ំដល់នោកទាក់ទងនលឹងការទទួល

ខរុសត្តូវន្នពលអន្គតរបស់នោកចំនោះបញ្ជីទាំងឡាយ។សូមអានមរមន1:2

នេើយរកនមើលោក្យនិងោលាទាំងឡាយដដលអាំមា៉ាររុនបាននត្បើក្នុងការពិពណន៌្ពជី

មរមនដ៏នក្មងខ្ចជីរូបននះ។

ោក្យមួយដដលអាមំា៉ាររុនបាននត្បើនដើម ជ្ីពិពណ៌ន្អំពជីមរមនគឺោក្យមុឺងោ៉ា្់។ោក្យ

មុឺងោ៉ា្់មានន័យថាេ្មត់ចត់ម្្យ័តសរុចរិតឬបរិសរុទ្។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

និយមន័យននះនៅដគមត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។នតើអ្កគិតថាអ្កគប្ជីដតមរុឺងមា៉ាត់

ចំនោះនរឿងឬសាថានភាពអ្ជីខ្ះនៅក្នុងជជីវិត?វាសំខាន់ក្នុងការយល់ថាមនរុសសេ

មរុឺងមា៉ាត់អាចមាននសចក្ដជីសបបាយនិងសនំណើចប៉រុដន្តពួកនគយល់ថានពលណា

វាសមរម្យក្នុងការមានភាពសបបាយរីករាយនេើយនពលណាដដលសមរម្យក្នុង

ការមានភាពេ្មត់ចត់។

អាំមា៉ាររុនក៏បានពិពណន៌្ផងដដរថាមរមន«នចះសនងកតនោយឆ្ប់រេ័ស»

(មរមន1:2)។នតើអ្កគិតថាការនចះសនងកតនោយឆ្ប់រេ័សមានន័យយ៉ាង

ណា?ដអលនឌើរោវីឌនអ.ដបដណាននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានពន្យល់

ថាោក្យ្រមង្ក្ត្តូវបាននត្បើត្បាស់នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរក្នុងរនបៀបពជីរយ៉ាង៖

«អំនណាយទានខាងវិញ្ញាណដដលហាក់ដូចជាសាមញ្ញនិងត្បដេលជា

ត្តូវបាននគមិនសូវនពញចិត្ត—នន្ះគឺសមត្ថភាពក្នុងការ‹នចះសនងកតនោយឆ្ប់

រេ័ស›(មរមន1:2)—វាសំខាន់ខាលាំងណាស់សត្មាប់អ្កនិងសត្មាប់ខ្នុំនៅក្នុង

ពិភពនោកដដលនយើងរស់នៅនពលឥ�ទូវននះនេើយនលឹងពិភពដដលនយើងនលឹង

រស់នៅ។...

«សូមពិចារណាពជីភាពចាំបាច់ននអំនណាយទានខាងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់ននះ។ដូច

ដដលត្តវូបាននត្បើត្បាស់នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរោក្យ្រមង្ក្មានការនត្បើត្បាស់ចម្ងពជីរ

យ៉ាង។ការនត្បើត្បាស់មួយបគ្ហាញថា‹នមើល›ឬ‹ន�ើញ›ឬ‹កត់ចំណាំ›—

ដូចដដលនយើងនរៀននៅក្នុងនអសាយ42:20។...

«ការនត្បើត្បាស់ទជីពជីរននោក្យ្រមង្ក្គឺ‹នគារពត្បតិបត្តិ›ឬ‹រកសា›—ដូចមានក្នុង

[នគាលលទ្ិនិងនសចក្ដជីសញ្ញា54:6]។...

«ដូចននះនពលនយើងនចះសនងកតនោយឆ្ប់រេ័សនយើងនមើលឬកត់ចំណាំនិង

នគារពត្បតិបត្តិនោយឆ្ប់រេ័ស។ធាតរុត្គលឹះទាំងពជីរននះ—ការនមើលនិងការនគារព

ត្បតិបត្តិ—គឺសំខាន់ក្នុងការនចះសនងកតនោយឆ្ប់រេ័ស។នេើយពយោការីមរមន

គឺជាគំរូដ៏គួរឲ្យនសងៃើចសរនសើរអំពជីអំនណាយទានននះ»(“Quick to Observe” 
Ensignដខ្្ទូឆ្នាំ2006ទំព័រ31–32)។

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

ការគិត របស់ អ្ក អំ្ពី រទបៀប ដដល ចរិត លក្ខណៈ ថន ការទចះ សទងកត ទោយ ឆ្ប់ 

រេ័ស ទនះ អាច ជួយ អ្ក ក្នុង ជពីវិត ពប្ំ ថ្ងៃ របស ់អ្ក ។

សូមអានមរមន1:3–5នេើយរកនមើលការដណនំ្របស់អាំមា៉ាររុនដល់មរមន។នតើ

ចរិតលក្ខណៈរបស់មរមនដដលមានភាពមរុឺងមា៉ាត់និងនចះសនងកតនោយឆ្ប់

រេ័សអាចជួយនោកជាមួយនលឹងការទទួលខរុសត្តូវទាំងននះនោយរនបៀបណា

ដដរ?

េ�េន 1:6–19

មរមន្តវូបានហាមឃ្ត់ហោយ្ពះអមចាេ់ក្ទុងការផ្សពវផសាយហោយ្រ

ដតការបះហបារ្បកបហោយតាំងចិត្របេ់្បជាជន

នតើអ្កធាលាប់បាត់បង់អ្ជីមួយដដលមានតនម្ខាលាំងឬនទ?ខណៈនៅក្នុងយរុវវ័យរបស់

នោកនៅន�ើយមរមនបានន�ើញចមបាំងជានត្ចើនរវាងពួកសាសន៍នជីនេ្និង

ពួកសាសន៍នលមិននិងការរីករាលោលនននសចក្ដជីទរុច្ចរិតដ៏្ ំន្ងនៅនលើដដនដជី

(សូមនមើលមរមន1:6–13)។នោយសារនសចក្ដជីទរុច្ចរិតរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្

បានកាលាយជា្ ំន្ងដល់នម៉្ះនន្ះមរមនបានកត់ត្រាថាពួកនគបានបាត់បង់

អំនណាយទានដ៏មានតនម្ជានត្ចើនពជីត្ពះអមាចាស់។

 2. សូម ទធ្ើ កូទឡាន្ពីរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ។ ោក ់ចំណងទជើង កូទឡានទពីមួយ ថា « អទំណាយទាន ដដល ្ ួក ស្សន ៍

នពីថេ្ បាន បាត់បង់ » ។ សូម អាន មរមន 1:13–14, 18 ទេើយ រកទមើល ថា 

អំទណាយទាន អ្ពី ខលះ ដដល ព្ះអមចាស ់បាន ដកទចញ ្ ពី ្ ួក ស្សន៍ នពីថេ ្។ សូម សរទសរ 

ការរកទ�ើញ ទាំងឡាយ របស ់អ្ក ទៅក្នុង កូទឡានទពីមួយ ។ ោក់ ចំណងទជើង កទូឡានទពី្ពីរ 

ថា « មូលទេត ុដដល ព្ះអមចាស់ ដកយក អំទណាយទាន របស់ ពទង់ » ។ សូម អាន 

មរមន 1:14, 16–17, 19 ទេើយ រកទមើល មូលទេតុ ទាំងឡាយ ដដល ព្ះអមចាស ់បាន 

ដកយក អំទណាយទាន ទាំងឡាយ របស់ ពទង ់្ ពី ្ ួក ស្សន៍ នពីថេ ្។ សរទសរ ការរកទ�ើញ 

ទាំងឡាយ របស ់អ្ក ទៅក្នុង កូទឡានទពី្ពីរ ។

នចញពជីខទាំងននះនយើងអាចនរៀនថាដសចកដបី្រុច្ចរិតនិងការឥតជដំនឿទចានដចញ

នូវអដំណាយទានទាំងឡាយរបស់ទ្រះអម្ចាស់និងទ្រះដចស្ដាននទ្រះវិញ្ញាណ

បរិស្ុរ្។្្ជីនបើការបះនបាររបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្ខាលាំងកាលានត្កដលងក្ដជីក៏

នគាលការណ៍ននះអនរុវត្តបានផងដដរចនំោះនយើងមានាក់ៗនពលដដលនយើងមិននគារព

ត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិណាមួយរបស់ត្ពះ។

នបើអ្កបានរស់នៅក្នុងជំន្ន់មរមននតើអនំណាយទានរបស់ត្ពះណាមួយដដល

មាននលើកន�ើងក្នុងមរមន1:13–14,18ដដលអ្កនសាកសាដាយបំផរុតក្នុងការបាត់បង់

នៅនន្ះ? 





282

សូមអានមរមន1:15នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរមនបានមានបទពិនសា្ន៍ខណៈ

ដដលពួកសាសន៍នជីនេ្នផសេងនទៀតបាត់បង់អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្

និងអំនណាយទាននផសេងនទៀតរបស់ត្ពះនន្ះ។នតើអ្កគិតថាមរមនអាចមាន

បទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណនោយរនបៀបណាសូម ជ្ីដតនោកស្ថិតនៅក្នុងកណាដោល

ភាពទរុច្ចរិតដ៏្ ំន្ងនន្ះ?

េ�េន 2:1–15

មរមនែឹកនំ្ពលទ័ព្ េន៍នជីឆេវនិងមនទុក្ខ្ពួយចហំោះហេចក្ជីទុច្ចរិត

របេ់ពួកហគ

សូមពិចារណានូវសាច់នរឿងតនៅននះ៖បរុរសអាយរុ30ឆ្នាំមានាក់រស់នៅផ្ះ

ជាមួយឪពរុកមាដាយគាត់នេើយនត្ជើសនរើសមិនរកការគ្រន្្ើនទ។ដតគាត់រស់នៅ

នោយសារកមាលាំងឪពរុកមាដាយគាត់នៅវិញនេើយចំណាយនពលរបស់គាត់នោយ

ឥតត្បនយជន៍នៅនលើសកម្មភាពដដលគាមានផលត្បនយជន៍ដូចជាចំណាយនពល

នត្ចើនបំផរុតនៅនលើការនលងវីនដអូនេ្គមជានដើម។សូមបត្ញ្ចាស់សាច់នរឿងននះ

ជាមួយនលឹងការពិពណ៌ន្ពជីនក្មងត្បរុសមរមននពលអ្កសកិសាមរមន2។

សូមអានមរមន2:1–2នេើយរកនមើលថាការទទួលខរុសត្តូវអ្ជីដដលត្តូវបានត្បគល់

ដល់មរមននេើយនោកមានអាយរុប៉រុន្មាននពលនោកទទួលវា។

មិនយូរប៉រុន្មានបន្ទាប់ពជីការចាតរ់ាំងរបស់មរមនក្នុងន្មជាអ្កដលឹកន្ំពលទ័ព

សាសន៍នជីនេ្នន្ះពួកពលទ័ពសាសន៍នលមិនបានសន្ប់មកនលើពួកសាសន៍

នជីនេ្យ៉ាងខាលាំងដដលន្្ើឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្ភ័យខាលាចនិងដក្យ។ពួក

សាសន៍នលមិនររុញត្ចានពួកនគនចញពជីទជីត្ករុងមួយនៅទជីត្ករុងមួយរេូតដល់ពួក

សាសន៍នជីនេ្បានត្បមូលផ្ដនុំគានានៅនលឹងកដន្ងមួយ។នៅទជីបំផរុតពលទ័ពរបស់

មរមនបានតទល់នលឹងពួកសាសន៍នលមិននេើយបានន្្ើឲ្យពួកនគរត់នគចនៅ(សូម

នមើលមរមន2:3–9)។

 3. សូម អាន មរមន 2:10–15 ទេើយ រកទមើល ស្ថានភា្ ខាង វិញ្ញាណ របស់ 

្ួក ស្សន ៍នពីថេ្ បនាទាប់ ្ ពី ចមបាំង ទាំងទនះ ។ បនាទាប់ មក ទ្លើយ សំណួរ 

ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទេតុអ្ពី ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ មន ទុក្ខ ព្ួយ ?

 ខ.  ទោង តាម មរមន 2:14 ទតើ មរមន បាន ដឹង ទោយ រទបៀប ណា ថា ទសចក្ពី ទុក្ខព្ួយ 

របស់ ្ ួកទគ ្ុំដមន ជា ការបងាហាញ ្ ពី ការដពបចិត្ត ដ៏ ្ ិត ទនាះ ?

 គ.  ទតើ មន ភា្ខុស គានា អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក អាច ទ�ើញ ទៅក្នុង មរមន 2:13–14 រវាង ្ ួក 

អ្ក ដដល មន ទុក្ខព្ួយ ដដល នា ំទៅរក ការដពបចិត្ត និង ្ួក អ្ក ដដល ទុក្ខព្ួយ របស់ ្ ួកទគ 

នា ំទៅរក ទសចក្ពី ជាប់ ទទាស ( ពតវូបាន បញ្ឈប ្់ ពី ការរីក ចទពមើន របស ្់ ួកទគ ) ?

ខទាំងននះបនត្ងៀនថាទបសិនដបើដសចកដបី្រុក្ខទ្ួយចំដោរះអំដ្ើបាបរបស់ដយើងោំ

ដៅរកការដទបចិត្ដោរះវានឹងោំដយើងដៅរកទ្រះទគបីស្ដោយ�ួងចិត្រាបទាប។វា

ក៏បគ្ហាញផងដដរនូវនគាលការណ៍ននះថាដសចកដបី្រុក្ខទ្ួយដ�លម្នចំដោរះដត

ល្រ្្លននអំដ្ើបាបោំដៅរកដសចកដបីជាប់ដទាស(ឬទតូវបានបញ្ឈប់្ បីការរីក

ចដទមើនរបស់ដយើងដ្ពរះដៅជបីវិត�៏ដៅអស់កល្ជានិច្ច)។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ មនុស្ស មនាក់ ដដល ទធ្ើ អំទ ើ្ បាប អាច នឹង បងាហាញ ្ ពី ទសចក្ពី ទុក្ខព្ួយ ខាង ទោកិយ 

ោ៉ាង ដូច ទម្ច—គឺជា ទុក្ខព្ួយ ដដល នា ំទៅរក ទសចក្ពី ជាប់ទទាស ទនាះ ?

 ខ.  ទតើ មនុស្ស មនាក់ ដដល ទធ្ើ អំទ ើ្ បាប អាច នឹង បងាហាញ ្ ពី ទសចក្ពី ទុក្ខព្ួយ ដដល នា ំទៅរក 

ការដពបចិត្ត ទោយ រទបៀប ណា ?

សូមសញ្លឹងគិតថានតើអ្កន្្ើយតបនោយរនបៀបណានពលអ្កដលឹងថាអ្កបាន

ន្្ើកំេរុសឬអំនពើបាប។នបើអ្កមករកត្ពះអង្គសន្គ្រះនោយដួងចិត្តរាបទាប

នេើយដត្បចិត្តនន្ះអ្កអាចទទួលបទពិនសា្ន៍នននសចក្ដជីសរុខសាន្តនេើយបាន

ត្សរុះត្សួលនលឹងត្ពះ។

េ�េន 2:16–29

មរមនទទួលផ្ទាំងទាំងឡាយហេើយកត់្ តាែំហណើរហរឿងឆនភាពទុច្ចរិតរបេ់

្បជាជនហោក

ខណៈដដលចមបាំងជាមួយនលឹងពួកសាសន៍នលមិននៅដតបន្តនន្ះមរមនបាន

ន�ើញថាខ្លួននោកនៅដក្រនលឹងភ្ំដដលអាមំា៉ាររុនបានោក់ផ្ទាំងទាំងឡាយរបស់

នជីនេ្។នោកបានយកផ្ទាំងទាំងឡាយរបស់នជីនេ្នេើយបានចាប់នផ្ដើមកត់ត្រាពជី

អ្ជីដដលនោកបានសនងកតក្នុងចំនណាមត្បជាជនរាំងពជីនពលដដលនោកនៅនក្មង

មក(សូមនមើលមរមន2:16–18)។សូមអានមរមន2:18–19នេើយគូសចំណាំ

ោលាមួយចំនួនដដលពិពណ៌ន្អំពជីសាថានភាពខាងវិញ្ញាណដដលមរមនបាន្ ំន�ើង

ជាមួយ។

នចញពជីអ្ជីដដលអ្កបាននរៀនអំពជីមរមននតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីនោកមានទំនរុកចិត្ត

ថានោកនលឹងបាន«តនមកើងន�ើងនៅន្ងៃចរុងនត្កាយបង្អស់»?(មរមន2:19)។

(នៅក្នុងបរិបទននះ«តនមកើងន�ើងនៅន្ងៃចរុងនត្កាយបង្អស់»មានន័យថាត្តូវបាន

នលើកតនមកើងន�ើង—បានរស់ន�ើងវិញនោយមានរូបកាយនសន�សាទាលមួយ

នេើយត្តូវបាននំ្ចូលនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះនដើម្ជីនៅជាមួយត្ទង់ជានរៀង

រេូត)។ 



ជជីវិតរបស់មរមនគឺជាទជីបន្ទាល់មួយថាដយើងអាចដទជើសដរើសរសដ់ៅដោយសុចរិត

សូម្បីដៅក្នុងសង្ម�៏្រុច្ចរិតមួយក៏ដោយ។

សូមពិចារណាពជីដំបូន្មានតនៅននះ៖«អ្កទទួលខរុសត្តូវចំនោះជនត្មើស

ទាំងឡាយដដលអ្កនត្ជើសនរើស។ត្ពះខ្ល់ខាវាយពជីអ្កនេើយនលឹងជួយអ្កឲ្យ

ន្្ើការនត្ជើសនរើសត្តលឹមត្តូវសូម ជ្ីដតត្ករុមត្គួសារនិងមិត្តភក្តិទាំងឡាយរបស់អ្ក

នត្បើសិទ្ិនត្ជើសនរើសរបស់ពួកនគរាមរនបៀបដដលពរុំត្តលឹមត្តូវក៏នោយ។ចូរមាន

នសចក្ដជីកាលាហានខាងសជីល្ម៌នដើម្ជីឈរនោយខាជាប់ខ្លួននៅក្នុងការនគារពរាម

ត្ពះេឫទ័យរបស់ត្ពះនទាះបជីជាអ្កត្តវូឈរដតមានាក់ឯងក៏នោយ។នៅនពលដដល

អ្កន្្ើដូនចានាះនន្ះអ្កន្្ើគំរូដល់អ្កដនទឲ្យន្្ើរាមដដរ»(ម�ើម្បីកោលាំងនៃយុវជៃ

[កូននសៀវនៅឆ្នាំ2011]ទំព័រ2)។

 5. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

ទ្ល មួយ ដដល អ្ក បានទ�ើញ មិត្ត ឬ សមជិក ពគួស្រ មនាក់ ឈរ ោ៉ាង រឹងមំ 

ទៅក្នុង ការទគារ្ តាម ព្ះេឫទ័យ ព្ះ សូម្ពី ទ្ល អ្ក ទផ្សង ទទៀត មិន ទគារ្ ក៏ ទោយ ។ 

សូម សរទសរ ផងដដរ ្ ពី គំនិត របស់ អ្ក ថាទតើ គំរូ របស់ មនុស្ស ទនាះ និង គំរូ របស់ មរមន ជា 

ពបទោជន៍ ដល់ អ្ក ោ៉ាង ដូច ទមច្ ដដរ ។

បាវចន្របស់ត្ករុមយរុវន្រីគឺ«ឈរសត្មាប់នសចក្ដជីពិតនិងនសចក្ដជីសរុចរិត»។

មិនថាអ្កជាយរុវន្រីឬយរុវជននន្ះនទសូមគិតពជីចំណុចជាកោ់ក់មួយក្នុងជជីវិត

អ្កដដលអ្កអាចនប្ដជាញាចិត្តឲ្យកានដ់តខាលាំងនដើម្ជីឈរសត្មាប់អ្ជីដដលត្តលឹមត្តូវ។

ត្ពះអមាចាស់នលឹងជួយអ្កនពលអ្កត្បលឹងដត្បងពយោយមឈរសត្មាប់អ្ជីដដលត្តលឹមត្តូវ

នទាះបជីនពលដដលអ្កនផសេងនទៀតនៅជរុំវិញអ្កអាចនលឹងមិនន្្ើដូនចានាះក៏នោយ។

 6. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរមន 1–2ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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មរមន 3–6
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីយកបានដដនដជីពជីពួកសាសន៍នលមិនមកវិញពួកសាសន៍នជីនេ្បាននរៀបចំ

សត្មាប់ចមបាំងម្ដងនទៀត។មរមនទទូចឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្ដត្បចិត្តដតពួកនគដបរ

ជាអួតអាងនៅក្នុងកមាលាំងខ្លួនផ្ទាល់នៅវិញនេើយបានស្្ថានលឹងសងសលឹកឲ្យ

បងប្អទូននគ។នោយសារត្ពះអមាចាស់បានហាមោត់រាត្ស្តត្ទង់ពជីការសងសលឹកនន្ះ

មរមនបានបដនិស្ក្នុងការដលឹកន្ំពលទ័ពពួកនគនេើយពួកនគបានចាញ់។ខណៈ

ដដលពួកសាសន៍នជីនេ្មានះនៅក្នុងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតនន្ះត្ពះបានចាក់នូវការជំនរុំ

ជត្មះរបស់ត្ទង់មកនលើពួកនគនេើយពួកនលមិនបានចាប់នផ្ដើមនបាសសមាអាតពួកនគ

នចញពជីដផនដជី។នៅទជីបំផរុតមរមនបានត្ត�ប់មកដលឹកន្ំពួកសាសន៍នជីនេ្ក្នុង

ចមបាំងប៉រុដន្តនោយសារពួកនគបដនិស្ក្នុងការដត្បចិត្តនន្ះពួកនគត្តវូបានបំផ្លាញ

នោយពួកសាសន៍នលមិន។មរមនបានទួញនសាកចនំោះការធាលាក់និងការគាមាន

បំណងនលឹងត្ត�ប់មករកត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្វិញរបស់នគ។នោកបានពយោករថាបញ្ជី

អំពជីត្បជាជនននះនលឹងនលចនចញមកនៅក្នុងន្ងៃចរុងនត្កាយនេើយនោកបាននលើក

ទលឹកចិត្តពួកអ្កដដលនលឹងអានវាឲ្យដត្បចិត្តនេើយនរៀបចំសត្មាប់ការជំនរុំជត្មះរបស់

ពួកនគផ្ទាល់នៅចនំោះត្ពះ។

េ�េន 3–4

ហោយ្រដតពួក្ េន៍នជីឆេវហកើនហឡើងក្ទុងហេចក្ជីទុច្ចរិតហន្ះមរមន

បែិហេ្នឹងែឹកន្ំពលទ័ពរបេ់ហគហេើយពួកហលមិនបានចាបហ់ផ្ើម

ហបាេេមអាតពួក្ េន៍នជីឆេវហចញពជីដផនែជី

នតើអ្កធាលាប់មានអារម្មណ៍ថាត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យអ្កផ្លាស់ប្ដទូរអ្ជីមួយក្នុងជជីវិតអ្កនទ?

នតើអ្កគិតថាត្ទង់បាននលើកទលឹកចិត្តឬបានជួយអ្កឲ្យផ្លាស់ប្ដទូរអ្ជីមួយក្នុងជជីវិតអ្ក

នោយអ្កមិនបានដលឹងពជីវាដដរឬនទ?

នៅជនំ្ន់របស់មរមនជាញលឹកញាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្មិនបានដលឹងឬដលឹងគរុណ

ចំនោះរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់បានផ្ដល់អានរុភាពចនំោះចមបាំងរបស់ពួកនគជាមួយ

ពួកសាសន៍នលមិននន្ះនទ។បន្ទាប់ពជីពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើសន្ិសញ្ញាជាមួយ

នលឹងពួកសាសន៍នលមិននិងពួកនចារកាឌជីអានតរុននេើយត្ពះអមាចាស់បានទរុកឲ្យ

ពួកនគរស់នៅអស់10ឆ្នាំនោយពរុំមានការទាសដ់ទង។ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំទាំងនន្ះ

ពួកនគបាននរៀបចំខាងរូបកាយសត្មាប់ការវាយត្បហារដដលនលឹងមាន(សូមនមើល

មរមន2:28;3:1)។

សូមអានមរមន3:2–3នេើយរកនមើលរនបៀបដដលកាន់ដតសំខាន់មួយដដល

ត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្នរៀបចំខ្លួនពួកនគសត្មាប់ការវាយត្បហាររបស់

ពួកសាសន៍នលមិន។នតើពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើយតបនោយរនបៀបណា?

នយងរាមមរមន3:3នេតរុអ្ជីត្ពះអមាចាស់បានទរុកជជីវិតឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្នៅក្នុង

ចមបាំង្ ្មជៗី របស់ពួកនគនបើនទាះពួកនគមានភាពទរុច្ចរិតនន្ះ? 



ដូចមានកត់ត្រាក្នុងមរមន3:4–8ត្ពះអមាចាស់បានការោរពួកសាសន៍នជីនេ្ពជីរ

ដងនទៀតនៅក្នុងចមបាំង។នសចក្ដជីពិតខាងនគាលលទ្ិមួយដដលនយើងអាចនរៀន

នចញពជីដនំណាះត្សាយរបស់ត្ពះអមាចាស់ជាមួយនលឹងជាតិសាសន៍នជីនេ្ដ៏ទរុច្ចរិត

គឺថាដៅក្នុងដសចកដបីដមតាតាករុណារបស់ទ្រង់ដោរះទ្រះអម្ចាស់ទបទាន�ល់ដយើង

នូវឱកាសទគប់ទោន់ដ�ើម្បីដទបចិត្្ បីអំដ្ើបាបរបស់ដយើង។ឱកាសទាំងននះជា

ភស្ដនុរាងននការអត់្ ្មត់និងនសចក្ដជីនមរាតារបស់ត្ពះនិងននត្ពះបំណងរបស់ត្ទង់

ដដលចង់ឲ្យកូននៅទាំងអស់របស់ត្ទង់រស់នៅនៅក្នុងរនបៀបមួយដដលសក្ដិសម

នៅនលឹងពរជ័យដ៏នពញនលញននដគ្វាយ្ួន។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ( អ្ក អាច នឹង ចង ់ទ្លើយ វា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ 

ទេតុ ផ្ទាល់ ខលជួន របស់ អ្ក ពបសិនទបើ ចទមលើយ ទនាះ ្ ិសិដ្ឋ ឬ សមងាត់ ) ៖

 ក.  ទតើ ព្ះអមចាស ់បាន ទលើក ទឹកចិត្ត អ្ក ឲ្យ ដពបចិត្ត និង ពបទាន ដល់ អ្ក នូវ ឱកាស ទដើម ព្ី 

ទធ្ើ ដូទ្នាះ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ? ទតើ ការណ ៍ទនះ បទពងៀន អ្ពី ដល់ អ្ក អំ្ពី លក្ខណៈ របស់ 

ពទង់ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពី ខលះ ទដើម្ពី កុំ ឲ្យ ព្ទងើយ កទន្ើយ ឬ ្ពងឹង ចិត្ត អ្ក ទាស ់នឹង ការទលើក 

ទឹកចិត្ត ទាំងទនះ ដូចជា ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ បាន ទធ្ើ ទៅក្នុង មរមន 3:3 ?

ឱកាសនិងការអនញ្ើញពជីត្ពះអមាចាស់នដើម្ជីឲ្យន្្ើការផ្លាស់ប្ដទូរនៅក្នុងជជីវិតអ្ក

អាចនលឹងមានញលឹកញាប់ជាងដដលអ្កអាចដលឹង។ឧទាេរណ៍វាអាចនលឹងមាន

នពលអ្កទទួលទានសាត្កាម៉ង់ឬនពលអ្កទទួលអារម្មណ៍ននការបំផរុសមួយពជី

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នដើម្ជីអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្កឬនដើម្ជីបនត្មើអ្កនផសេងនទៀត។នពលអ្ក

រកនមើលឱកាសទាំងនន្ះនេើយន្្ើយតបនោយន្្ើការផ្លាស់ប្ដទូរភាលាមៗនន្ះអ្ក

នលឹងអនញ្ើញត្ពះនចសាដាននការនត្បាសនោះរបស់ត្ពះអមាចាស់ចូលមកក្នុងជជីវិតអ្ក។

នដើម្ជីជួយអ្កយល់ពជីការរឹងទទលឹងរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្ចំនោះការពយោយម

ន្ងជួយដល់ពួកនគរបស់ត្ពះអមាចាស់នន្ះសូមអានមរមន3:9–10នេើយ

រកនមើលពជីរនបៀបដដលពួកនគបានត្បត្ពលឹត្តនៅក្នុងការន្្ើយតបចំនោះជ័យជំនះ

ជានត្ចើនរបស់ពួកនគនៅនលើពួកសាសន៍នលមិន។(នពលអ្កអានវាអាចជា

ត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថាោក្យ្រង្ររឹកនៅក្នុងខ9គឺមានន័យថាបនងកើតជា

ការសងសលឹកនត្ោះដតការឈឺចាប់)។

នតើពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្្ើយតបនោយរនបៀបណានត្កាយពជីបានជ័យជំនះនលើ

ពួកសាសន៍នលមិន?សូមអានមរមន3:11–13នេើយរកនមើលការន្្ើយតបរបស់

មរមនចំនោះសម្្របស់ពួកពលទ័ពក្នុងការដស្ងរកការសងសលឹក។

មរមនបានដលឹកន្ំពួកពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្អស់30ឆ្នាំនទាះបជីពួកនគន្្ើអំនពើទរុច្ចរិត

នោយឥតោក់នលៀមក្ដជី។នតើការបដនិស្របស់មរមនក្នុងការដលឹកន្ំពលទ័ពនៅ

នពលនន្ះបនត្ងៀនអ្ជីដល់នយើងអំពជីភាព្ងៃន់្ងៃរននការដស្ងរកការសងសលឹក? 



សូមអានមរមន3:14–16នេើយគូសចំណាំោលាទាំងឡាយដដលបគ្ហាញពជី

អ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានបនត្ងៀនដល់មរមនអំពជីការសងសលឹក(ឬការដស្ងរក

ការសងសលឹក)។នសចក្ដជីពិតមួយដដលនយើងនរៀននចញពជីខទាំងននះគឺថា

ទ្រះអម្ចាស់ហាមឃាត់ដយើង្ បីការដសវងរកការសងសឹក។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ធ្លាប ់ចង់ សងសឹក នរណា មនាក់ ចំទោះ អ្ពី ដដល មនុស្ស ទនាះ បាន ទធ្ើ ចំទោះ អ្ក 

ដដរ ឬ ទទ ? ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ទនះ គឺ ជា ការទ្លើយតប ដ៏ ទពគាះថានាក់ ឬ មិនល្អ ? ទតើ អ្ក 

គិត ថា នរណា ដដល ជួប ទពគាះថានាក់ បំផុត ទោយ ការសងសឹក របស ់អ្ក ?

 ខ.  ទេតុអ្ពី ទយើង គប្ពី ទុក ការជំនុំ ជពមះ និង ការសងសឹង ទៅក្នុង ព្ះេស្ របស់ 

ព្ះអមចាស ់ជាជាង ទធ្ើ វា ខលជួនឯង ?

នទាះបជីនយើងអាចនលឹងដលឹងថានយើងគួរទរុកអារម្មណ៍ននការសងសលឹកនិងបំណង

ត្បាថានាក្នុងការន្្ើដូនចានាះនោយដ�កក្ដជីក៏ជាញលឹកញាប់វាជាការលំបាកក្នុងការយក

ឈ្ះអារម្មណ៍ទាំងននះនពលវានកើតន�ើង។នពលអ្កអានដំបូន្មានតនៅននះពជី

ត្បធានដជមស៍អ៊ី.នហាវាស្តននគណៈត្បធានទជីមួយសូមគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមោលា

ទាំងឡាយដដលជួយអ្កឲ្យដលឹងពជីអ្ជីដដលអ្កអាចន្្ើនដើម្ជីយកឈ្ះអារម្មណ៍នន

ការសងសលឹកនពលអ្កមានអារម្មណ៍ដបបនន្ះ៖
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«នយើងត្តូវដលឹងនេើយទទួលសារល់នូវអារម្មណ៍ខលឹង

ទាំងឡាយ។វាត្តូវការការបន្ទាបខ្លួននដើម្ជីន្្ើវាប៉រុដន្តនបើសិន

នយើងនលឹងលរុតជង្គង់ចរុះនេើយសរុំត្ពះវរបិរាសួគ៌ត្បទាន

អារម្មណ៍ននការអភ័យនទាសនន្ះត្ទង់នលឹងជួយអ្ក។

ត្ពះអមាចាស់តត្មូវនយើងទាំងអស់គានាឲ្យ‹អត់នទាសដល់មនរុសសេ

ទាំងអស់›[គ.និងស.64:10]សត្មាប់នសចក្ដជីល្អរបស់នយើង

ផ្ទាល់នោយសារ‹ការស្អប់ពន្យឺតដល់ការលូតោស់ខាងវិញ្ញាណ›[ Orson F. 
Whitney, Gospel Themes(1914)ទំព័រ144]។នលើកដលងដតនយើងកំចាត់នចាល

នូវការស្អប់និងភាពល្ជីងជូរចត់នចញពជីខ្លួននយើងនទើបត្ពះអមាចាស់អាចោក់

ការលួងនោមចូលក្នុងដួងចិត្តរបស់នយើងបាន។...

«...នពលនសាកន្ដកម្មស្ង្គប់មកនលើនយើងនយើងមិនគួរន្្ើយតបនោយ

ការដស្ងរកការសងសលឹកផ្ទាល់ខ្លួននន្ះនទប៉រុដន្តគួរទរុកឲ្យយរុត្តិ្ម៌ន្្ើការវានេើយ

ឲ្យវាចប់នៅ។វាមិនគ្យត្សួលនលឹងទរុកឲ្យវាចប់នៅនេើយកំចាត់នចញនូវការអន់

ចិត្តដដលកនកើតន�ើងនចញពជីដួងចិត្តរបស់នយើងនន្ះនទ។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបាន

ត្បទានដល់នយើងទាំងអស់គានានូវនសចក្ដជីសរុខសាន្តដ៏មានតនម្រាមរយៈដគ្វាយ្ួន

របស់ត្ទង់ប៉រុដន្តវាអាចមានដល់នយើងនពលដដលនយើងសរុខចិត្តលះបង់នូវអារម្មណ៍

អវិជ្មានននកំេលឹងគំនរុំឬការសងសលឹកប៉រុនណាណះ។សត្មាប់នយើងទាំងអស់

គានាដដលអត់នទាសដល់‹ពួកអ្កដដលបំោនដល់នយើង›[ការបកដត្បនោយ

យូ៉ដសបស្ម៊ី្មា៉ាថាយ6:13]សូម ជ្ីដតពួកអ្កដដលបានត្បត្ពលឹត្តឧត្កដិ្ឋកម្មដ៏្ ងៃន់្ងៃរ

ក្ដជីដគ្វាយ្ួនន្ំមកនូវរគ្វាស់នននសចក្ដជីសរុខសាន្តនិងការលួងនោម»(“The 
Healing Power of Forgiveness” Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ

2007ទំព័រ69)។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើអ្កអាចអនរុវត្តដំបូន្មានននះនោយរនបៀបណានដើម្ជីបញ្ចប់

នូវការគរុំកួនកំេលឹងឬអារម្មណ៍ដដលមិនល្អដដលអ្កអាចនលឹងមានចនំោះអ្ក

នផសេងនទៀតនន្ះ។

បន្ទាប់ពជីបដនិស្ក្នុងការដលឹកន្ំពួកពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្មរមនបានបដង្រការយក

ចិត្តទរុកោក់របស់នោកនៅកាន់ការសរនសរសត្មាប់ពួកអ្កដដលនលឹងអានោក្យ

សម្ដជីរបស់នោកនៅន្ងៃចរុងនត្កាយ។នោកចង់ឲ្យនយើងមានាក់ៗដត្បចិត្តនេើយ

នរៀបចំនដើម ជ្ី«ឈរនៅចំនោះនវទិកាជំនរុំជត្មះននត្ពះត្គជីស្»(សូមនមើលមរមន

3:18–22)។

សូមអានមរមន4:1–2នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងចំនោះពលទ័ព

សាសន៍នជីនេ្នពលពួកនគបានដស្ងរកការសងសលឹកនៅនលើពួកសាសន៍នលមិន។

អានមរមន4:4នេើយរកនមើលពជីមូលនេតរុដដលពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្ពរុំបាន

ឈ្ះ។សូមអានមរមន4:5នេើយរកនមើលនសចក្ដជីពិតណាក៏នោយអំពជីលទ្ផល

ននការមានះនៅក្នុងភាពទរុច្ចរិត។នតើអ្ករកន�ើញអ្ជីខ្ះ? 

 



នសចក្ដជីពិតមួយក្នុងចនំណាមនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយដដលអ្កអាចន�ើញគឺការជំនុំ

ជទមរះរបស់ទ្រះនឹងដ�ញទាន់្ ួក្រុច្ចរិត។ជាញលឹកញាប់«ពួកទរុច្ចរិតនលឹងត្តូវន្្ើ

នទាសនោយពួកទរុច្ចរិត»(មរមន4:5)។ពួកទរុច្ចរិតត្ចាននចាលជំនួយរបស់ត្ពះ

នេើយបដិនស្នលឹងការដស្ងរកការការោរដ៏នទវភាពរបស់ត្ទង់។សូមអានមរមន

4:11–14,18នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលការជំនរុំជត្មះរបស់ត្ពះត្តូវចាក់មកនលើ

ពួកសាសន៍នជីនេ្។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទៅក្នុង គំនិត អ្ក ទតើ អ្ពី ជា ដផក្ ដដល ទស្កទៅ បំផុត ្ ពី ស្ថានភា្ របស ់្ ួក ស្សន៍ 

នពីថេ្ ទៅក្នុង មរមន 3–4 ?

 ខ.  ទតើ ទគាលលទ្ិ ឬ ទសចក្ពី ្ ិត ទាំងឡាយ ដដល អ្ក បាន សកិសា មក ដល ់ពតឹម ទនះ  

ទាក់ទង គានា ទៅវិញ ទៅមក ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ? ( សូម ្ ិ្រណា ្ ពី ទំនាក់ទំនង រវាង 

ការដពបចិត្ត ការសងសឹក និង ការជំនុំ ជពមះ របស់ ព្ះ ) ។

សញ្លឹងគិតពជីអ្ជីត្ពះអមាចាស់នលឹងឲ្យអ្កន្្ើនដើម្ជីអនរុវត្តនសចក្ដជីពិតទាំងននះ។

េ�េន 5–6

មរមនេហ្មចចិត្ែឹកនំ្ពលទ័ព្ េន៍នជីឆេវម្ងហទៀតប៉ុដន្ពួក្ េន៍

ហលមិនឈ្ះមរមនទួញហ្កចំហោះការបំផលែិចបំផ្លាញឆន្បជាជនរបេ់

ហោក

នតើមានភាពខរុសគានាអ្ជីរវាងនសចក្ដជីទរុក្ខត្ពួយដដលនកើតន�ើងចំនោះនសចក្ដជីសាលាប់

របស់មនរុសសេមានាក់ដដលបានរស់នៅនោយសរុចរិតនិងនសចក្ដជីសាលាប់របស់មនរុសសេ

មានាក់ដដលបានរស់នៅនោយទរុច្ចរិត?នតើអ្កគិតថាអ្ជីជាភាពខរុសគានា?

បន្ទាប់ពជីបានបដិនស្ដលឹកន្ំពលទ័ពសាសន៍នជីនេ្អស់រយៈនពល13ឆ្នាំនន្ះ

មរមនបានដលឹកន្ំពួកនគម្ដងនទៀត។នទាះជាយ៉ាងណានោកបានដលឹកនំ្ពួកនគ

ទាំងអស់សង្លឹមនោយសារត្បជាជនបានបដិនស្ក្នុងការដត្បចិត្តនិងបដិនស្

ក្នុងការអំោវន្វដល់ត្ពះអមាចាស់នដើម្ជីសរុំជំនួយ។បន្ទាប់ពជីការវាយត្ចានរបស់ពួក

សាសន៍នលមិនពជីរបជីដងរួចមកពួកសាសន៍នជីនេ្បានរត់នភៀសខ្លួន។ពួកអ្កដដល

រតន់គចមិនទាន់ក៏ត្តូវបំផ្លាញនចាល។មរមនបានសរនសរសំបរុត្តមួយនៅនស្ដច

ពួកសាសន៍នលមិននោយនស្ើឲ្យត្ទង់ទរុកនពលឲ្យពួកសាសន៍នជីនេ្ត្បមូលផ្ដនុំគានា

នដើម្ជីន្្ើចមបាំងនលើកចរុងនត្កាយមួយ(សូមនមើលមរមន5:1–7;6:1–6)។

សូមអានមរមន6:7–11នេើយពយោយមយល់ពជីនសចក្ដជីទរុក្ខត្ពយួរបស់មរមននពល

ដដលនោកបានន�ើញពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញមកនលើត្បជាជនរបស់នោក។នតើអ្ក

គិតថានេតរុអ្ជីនសចក្ដជីសាលាប់អាចជាការភ័យខាលាចចំនោះពួកអ្កដដលរស់នៅនោយ

ទរុច្ចរិត? 



 4. សូម អាន មរមន 6:16–22 ទេើយ ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម 

ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទេតុអ្ពី ្ ួក ្ យាការី អ្ក ដឹកនាំ និង ឪ្ុក មដាយ ្យាោម ទលើក ទឹកចិត្ត ទយើង   ឲ្យ 

ដពបចិត្តោ៉ាង ខាលាំង ដូទច្ះ ?

 ខ.  ទតើ ទសចក្ពី សង្ឃឹម ថា បាន ការឱប ពកទស្ប ្ ពី ព្ះអមចាស់ អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ដពបចិត្ត ោ៉ាង 

ដូច ទម្ច ដដរ ? ( សូម ទមើល មរមន 6:17 ) ។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើមានអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់ចង់ឲ្យអ្កដត្បចិត្តឬអត់នៅនពល

ឥ�ទូវននះក្នុងជជីវិតអ្ក។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរពជីនរឿងននះនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់

នេតរុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កនេើយោក់នគាលនៅនដើម្ជីសនត្មចវាឲ្យបាន។

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរមន 3–6ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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មរមន 7:1–8:11
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីចមបាំងចរុងនត្កាយរវាងពួកសាសន៍នជីនេ្និងពួកសាសន៍នលមិនរួចមក

មរមនបានសរនសរនៅកាន់ពួកកូននៅរបស់មនរុសសេក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនន្នពល

អន្គតអំពជីសារៈសំខាន់ននការសារល់ថាពួកនគជានរណានេើយអ្ជីដដលពួកនគ

ត្តូវន្្ើនដើម ជ្ីបានសន្គ្រះ។នោយមាននសចក្ដជីត្សឡាញ់យ៉ាង្ ំន្ងចំនោះ

កូននៅដដលរស់នៅក្នុងនពលអន្គតរបស់សត្តូវនោកនន្ះមរមនបានបនត្ងៀន

ពជីសារៈសំខាន់ននការន្្ើរាមដំណលឹងល្អរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នដើម្ជី«នលឹងបាន

ត្សួលដល់អ្ករាល់គានានេើយនៅក្នុងន្ងៃជំនរុំជត្មះ»(មរមន7:10)។បន្ទាប់ពជី

មរមនបានសាលាប់នៅមរ៉ូនណត្តូវទរុកឲ្យនៅមានាក់ឯងនដើម ជ្ីសរនសរអំពជីការបំផ្ិច

បំផ្លាញននត្បជាជនរបស់នោក។

េ�េន 7

ហៅក្ទុងទជីបន្ទាល់ចុងហ្កាយរបេ់មរមនហោកទូន្មានែល់េំណល់ឆនពួក

្េន៍ហលមិនឲ្យហជឿហលើ្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្និងហ្វើតាមែំណឹងល្របេ់្ទង់

នៅក្នុងមរមន6អ្កបាននរៀនថាមានពួកសាសន៍នជីនេ្230,000ន្ក់ដដលមាន

របួសនិងសាលាប់នៅក្នុងចមបាំងនលើកចរុងនត្កាយជាមួយពួកសាសន៍នលមិន។

សូមត្សនម៉ថាអ្កបានរស់ជជីវិតពជីចមបាំងដ៏្ ំដបបននះប៉រុដន្តមិត្តភក្ដិនិងត្គសួារ

របស់អ្កមិនបានរស់នទ។នតើអ្កនលឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំនោះកូននៅរបស់

មនរុសសេដដលបានសមាលាប់មនរុសសេជាទជីត្សឡាញ់របស់អ្កនិងបានចបាំងយកជាតិ

សាសន៍របស់អ្កនន្ះ?សូមអានមរមន7:1–4នេើយរកនមើលថាមរមនបាន

សរនសរអ្ជីនៅកាន់កូននៅរបស់ពួកសាសន៍នលមិន។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ មរមន ចង់ ឲ្យ ្ ួក ស្សន៍ ទលមិន និង កូនទៅ របស ់ទគ ដឹង អំ្ពី អ្ពី ?

 ខ.  ទតើ ការណ ៍ទនះ ខុសគានា ឬ ដូច គានា ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ទៅ នឹង រទបៀប ដដល អ្ក បាន គិត ថា 

អ្ក អាច នឹង មន អារម្មណ៍ ចំទោះ កូនទៅ របស់ មនុស្ស ដដល បាន សមលាប់ មិត្តភក្ិ និង 

ពគួស្រ អ្ក ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ដដល បាន ពសទមើ ពសថម៉ ទនះ ?

 គ.  ទតើអ្ក ទមើល ទ�ើញ  លក្ខណៈ  របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ  ទៅក្នុង ការទ្លើយ តប របស់ មរមន 

ចំទោះ សពតូវ របស់ ទោកោ៉ា ង ណា ខលះ ?

មរមនបន្តសរនសរនៅកាន់កូននៅរបស់ពួកសាសន៍នលមិន។សូមអាន

មរមន7:5–7នេើយគូសចំណាំនសចក្ដជីពិតយ៉ាងនហាចណាស់បជីដដលមរមន

បានទូន្មានដល់កូននៅននពួកសាសន៍នលមិនឲ្យនជឿអំពជីត្ពះអង្គសន្គ្រះគឺ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។

 2. ចូរ ទពជើសទរើស ទសចក្ពី ្ ិត មួយ ទចញ្ពី ទសចក្ពី ្ ិត ទាំងឡាយ អំ្ពី 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ដដល អ្ក បាន រកទ�ើញ ទេើយ សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ថាទតើ ការទជឿ ទលើ ទគាលលទ្ិ ទនាះ បាន ជះ 

ឥទ្ិ្ល ទលើ ជពីវិត អ្ក ោ៉ាង ដូច ទម្ចខលះ ។
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មរមនអាចមានអារម្មណ៍ថាត្តលឹមត្តូវក្នុងការសរនសរោក្យនពចន៍ននការផ្ដន្ទានទាស

ដល់ពួកសាសន៍នលមិនដដលបានសមាលាប់ត្បជាជននោកអស់ជានត្ចើនប៉រុដន្ត

នោយសារការនចះដលឹងពជីនសចក្ដជីពិតនន្ះនោកបានសរនសរនដើម ជ្ីបនត្ងៀនពួកនគ

ពជីអ្ជីដដលពួកនគ(និងនយើង)ត្តូវដតន្្ើនដើម្ជីកាលាយជាគាមាននទាសនៅចំនោះមរុខ

ត្ពះនៅនវទិកាជំនរុំជត្មះ។សូមអានមរមន7:8–10នេើយរកនមើលថាមរមនបាន

ដ្្ងទជីបន្ទាល់ថាមនរុសសេមានាក់ត្តវូដតន្្ើអ្ជី?អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំពជីអ្ជីដដលអ្ក

រកន�ើញក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

ខទាំងននះបនត្ងៀនថាទ្រះអម្ចាស់ទបទានដសចកដបីសដ្ង្គារះ�ល់មនុស្ទាំងអស់

ដ�ើយនឹងដទបាសដលារះ្ ួកអ្កទាំងឡាយណាដ�ល្រ្រួលដោលការណ៍និង្ិ្បី

បរិសុ្រ្ទាំងឡាយនន�ំណឹងលអរបស់ទ្រង់។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍

ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។សូមកត់ចំណាំមរមនបានបនត្ងៀនថារនបៀប

ដដលនយើងបានដលឹងពជីរនបៀបរស់នៅរាមនគាលការណ៍ននះគឺរាមរយៈការសិកសា

ត្ពះគម្ជីររបស់នយើង(សូមនមើលមរមន7:8)។វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់

ថាោលា«បញ្ជីននះ»គឺសំនៅដល់ត្ពះគម្ជីរមរមននេើយ«បញ្ជីដដលនលឹងឲ្យដល់

ពួកសាសន៍ដនទពជីពួកសាសន៍យូោ»គឺសំនៅដល់ត្ពះគម្ជីរប៊ីប។ត្សនដៀងគានា

ននះដដរោក្យ«ននះ»នៅក្នុងមរមន7:9គឺសំនៅដល់ត្ពះគម្ជីរមរមននេើយោក្យ

«នន្ះ»គឺសំនៅដល់ត្ពះគម្ជីរប៊ីប។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោក្យសមារល់

ទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

កាលដដលអ្កបញ្ចប់មរមន7សូមយកនពលមួយត្សបក់សញ្លឹងគិតពជីគំរូ

របស់មរមនអំពជីនសចក្ដជីសប្នុរសនិងនសចក្ដជីអាណិតអាសូរដូចជាលក្ខណៈនន

ត្ពះត្គជីស្នៅក្នុងការសរនសរសារដំណលឹងនននសចក្ដជីសង្លឹមនិងការនលើកទលឹកចិត្ត

ដបបននះនៅដល់កូននៅរបស់ពួកអ្កដដលជាសត្តវូដ៏ល្ជីងជូរចត់របស់នោក។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម កត់ពតា នូវ 

គំនិត របស់ អ្ក អំ្ពី សំណួរ តទៅ ទនះ ៖ ទតើ ខ្នុំ អាច ទធ្ើ តាម គំរូ របស់ មរមន ទេើយ 

ពបព្ឹត្ត ចំទោះ អ្ក ទផ្សងទទៀត រួមទាំង ្ ួក អ្ក ដដល ពបព្ឹត្ត មិន ល្អ ចទំោះ ខ្នុំ ទៅក្នុង រទបៀប 

មួយ ដដល ្ លនុះ បញ្ចាំង ្ ពី តថមល ដ៏ អស់កល្ របស់ ្ ួកទគ បាន ទោយ រទបៀប ណា ?

េ�េន 8:1–11

មរ៉ូឆណេរហេរពជីមរណភាពរបេ់ឪពុកហោកពជីហេចក្ជីបំផលែិចបំផ្លាញរបេ់

្បជាជនហោកនិងការរេ់ហៅដតមនាក់ឯងរបេ់ហោក

សូមគិតអំពជីត្គាមួយនពលដដលអ្កនៅដតមានាក់ឯង។នតើអ្កមានអារម្មណ៍ដបប

ណាអំពជីការនៅដតមានាក់ឯង?សូមត្សនម៉ពជីការរស់នៅដតមានាក់ឯងអស់រយៈនពល

ជានត្ចើនឆ្នាំ។

សូមកត់ចំណាំពជីកាលបរិនច្ទនៅក្នុងនសចក្ដជីសនង្ខបជំពូកឬនៅដផ្កខាងនត្កាម

ទំព័រនៅក្នុងមរមន7និង8។នតើរយៈនពលប៉រុន្មានឆ្នាំបានកន្ងផរុតនៅក្នុងរវាង

នពលដដលមរមនបានសរនសរោក្យចរុងនត្កាយរបស់នោកនៅក្នុងជំពូក7និង

នពលដដលមរ៉ូនណបានចាប់នផ្ដើមសរនសរនៅនលើផ្ទាំងទាំងឡាយនៅក្នុងជំពូក8?

--------------------

សូមអានមរមន8:1–2នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងបន្ទាប់ពជីចមបាំងដ៏្ ំ

នៅគូម៉ូរា៉។បន្ទាប់មកសូមអានមរមន8:3–9នេើយគូសចំណាំោលាទាំងឡាយ

ដដលពិពណន៌្ពជីកាលៈនទសៈទាំងឡាយរបស់មរ៉នូណបន្ទាប់ពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញ

ននត្បជាជនរបស់នោក។សញ្លឹងគិតថានតើអ្កនលឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា

ត្បសិននបើអ្កស្ថិតនៅក្នុងកាលៈនទសៈត្សនដៀងនន្ះ។

សូមគិតពជីត្គាមួយនពលដដលអ្កមានអារម្មណ៍ឯនកានៅក្នុងការនជឿឬបទោឋាន

របស់អ្ក។នតើការនប្ដជាញាចិត្តរបស់អ្កក្នុងការន្្ើរាមត្ពះអង្គសន្គ្រះនិងរកសា

បទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់អំ�នុងនពលនន្ះនកើនន�ើងនៅដដដលឬ្យចរុះ?នេតរុ

អ្ជី?

សូមនមើលមរមន8:1,3ម្ដងនទៀតនដើម្ជីរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានសនត្មចថា

ន្្ើនោយមិនគិតពជីកាលៈនទសៈរបស់នោក។គំរូរបស់មរ៉នូណបគ្ហាញថាសូម្បីដត

ដ្លអ្កដៅដតម្នាក់ឯងកដបីក៏អ្កអាចដទជើសដរើសដ�ើម្បីដៅដស្មរះទតង់ដ�រ។អ្កអាច

នលឹងចង់សរនសរនសចក្ដជីពិតននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

មានមនរុសសេនផសេងនទៀតនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមនដដលដូចជាមរ៉នូណដដរគឺនៅដត

នសាមាះត្តង់សូម្ជីដតនពលនៅដតមានាក់ឯងក្ដជី។អ័ប៊ីណានដបានឈរនេើយដ្្ង

ទជីបន្ទាល់ដតមានាក់ឯងនៅចំនោះនស្ដចណូនអនិងពួកសង្របស់ត្ទង់(សូមនមើល

ម៉ូសាយ12–17)។អាលមា៉ាជាសង្ដតមានាក់គត់ដដលបាននជឿដល់ោក្យរបស់

អ័ប៊ីណានដនេើយបានពយោយមការោរនោក(សូមនមើលម៉ូសាយ17:1–4)។

ដអលនឌើររីឆ្ដជជី.សកតបានដចកចាយនរឿងដូចតនៅននះអំពជីយរុវជនមានាក់ដដល

បាននត្ជើសនរើសនដើម្ជីមានភាពនសាមាះត្តង់សូម ជ្ីដតនពលគាត់ឈរដតមានាក់ឯងក្ដជី៖

«សូមពិចារណាពជីគំរូរបស់យរុវជន[ននះ]។អស់ជានត្ចើនឆ្នាំខ្នុំ

បាននមើលពជីរនបៀបដដលឪពរុកមាដាយរបស់នគបានបនត្ងៀននគ

រាំងពជីនៅជាទារកឲ្យរស់នៅរាមបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះនោយ

ឥតគ្កនរ។ពួកនគបានចិញ្ចលឹមគាត់ជាមួយនលឹងកូនៗនផសេងនទៀត

រាមរយៈគំរូនិងសិកាខាបទនៅក្នុងនសចក្ដជីពិត។ពួកនគបាន

ជំររុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍នូវការកាន់វិន័យនិងការលះបង់

នដើម្ជីសនត្មចនូវនគាលនៅដ៏សក្ដិសមទាំងឡាយ។យរុវជនននះបាននត្ជើសនរើស

ការដេលទលឹកនដើម្ជីបំោក់បំប៉នគរុណសម្ត្តិទាំងនន្ះនៅក្នុងចរិតលក្ខណៈរបស់

គាត់។ការហាត់នៅត្ពលឹកត្ពលលឹមតត្មូវឲ្យមានការលត់ដំនិងការលះបង់។យូរៗ

នៅគាតន់្្ើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងកជីឡានន្ះ។



287

«នពលនន្ះឧបសគ្គបានមកដល់—ឧទាេរណ៍ការត្បកួតនជើងឯកដេលទលឹក

ន្្ើន�ើងនៅន្ងៃអាទិត្យ។នតើគាត់នលឹងចូលរួមនទ?នតើគាត់នលឹងទាញនេតរុផល

នោយនលើកដលងពជីចបាប់មិនដេលទលឹកនៅន្ងៃអាទិត្យរបស់គាត់នដើម្ជីជួយត្ករុម

របស់នគឲ្យឈះ្នជើងឯកឬនទ?នទគាត់នលឹងមិនបន្ន់នៅរាមនន្ះនទសូម្ជីដត

ស្ថិតនៅនត្កាមសមាព្ដ៏ខាលាំងពជីមិត្តភក្ដិក៏នោយ។គាត់ត្តូវបានចំអកនោយនៅ

ន្មាះនផសេងៗទាំងត្តូវនគបំោនខាងរាងកាយផង។ប៉រុដន្តគាត់មិនបន្ន់នៅរាម

នន្ះនទ។ការត្ពនងើយកនន្ដើយពជីមិត្តភក្ដិភាពឯនកានិងសមាព្បាននំ្មកនូវ

នពលនវោននភាពនសាកនៅនិងទលឹកដភ្ក។ប៉រុដន្តគាត់មិនបន្ន់នៅរាមនន្ះ

នទ។គាត់បាននរៀននោយផ្ទាល់ពជីអ្ជីដដលនយើងមានាក់ៗត្តូវដតដលឹងគឺជាភាពពិតនន

ដំបូន្មានរបស់ប៉រុលនៅកាន់្ ជីម៉ូន្ថា‹អស់អ្កណាដដលចង់រស់នោយនគារព

ត្បតិបត្តិដល់ត្ពះត្គជីស្នយសូ៊វនន្ះនលឹងត្តូវមាននសចក្ដជីនបៀតនបៀនដដរ›(្ជីម៉ូន្

ទជី23:12)។អស់ជានត្ចើនឆ្នាំគំរូដ៏ខាជាប់ខ្លួនននការរស់នៅនោយសរុចរិតននះ—ដដល

ត្តូវបានតបាញបញ្ចទូលនោយការសនត្មចចិត្តដ៏ត្តលឹមត្តូវរាប់រយនេើយការសនត្មច

ចិត្តមួយចំនួនដដលត្បឈមនលឹងឧបសគ្គយ៉ាង្ ំន្ង—បានបនងកើតជាចរិតលក្ខណៈ

ននភាពរឹងមាំនិងសមត្ថភាព។ឥ�ទូវននះក្នុងន្មជាអ្កផសេព្ផសាយសាសន្

មានាក់គាត់ត្តូវបាននសងៃើចសរនសើរនោយពួកអ្កផសេព្ផសាយសាសន្នផសេងនទៀត

ចំនោះសមត្ថភាពក្នុងការន្្ើការចំនោះការនចះដលឹងរបស់គាត់ពជីនសចក្ដជីពិតចំនោះ

ភក្ដជីភាពដ៏ឥតគ្កនររបស់គាត់និងចំនោះការនប្ដជាញាចិត្តក្នុងការដចកចាយដំណលឹង

ល្អ។មនរុសសេមានាក់ដដលត្តូវបានមិត្តភក្ដិគាត់មិននអើនពើជាមួយពជីមរុននន្ះឥ�ទូវននះ

បានកាលាយជាអ្កដលឹកន្ំដ៏គួរឲ្យនគារពពជីមិត្តភក្ដិគាត់វិញ»(“First Things First” 
Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2001ទំព័រ8)។

សូមអានមរមន8:10–11នេើយរកនមើលរនបៀបមួយដដលត្ពះអមាចាស់បានគាតំ្ទ

ដល់មរ៉ូនណនិងមរមន(មរុនការសាលាប់របស់នោក)អំ�នុងកាលៈនទសៈដ៏លំបាក

ទាំងឡាយដដលពួកនោកបានត្បឈមមរុខជាមួយនន្ះ)។ការនលើកទលឹកចិត្ត

ខាងនត្កាមននះនោយត្បធាន្ូមា៉ាសនអស.ម៉នសរុនអាចជួយអ្កនៅក្នុង

ការសនត្មចចិត្តក្នុងការបន្តនសាមាះត្តង់របស់អ្កសូម្ជីដតអ្កនៅដតមានាក់ឯងក្ដជី៖

«វានស្ើរដតមិនអាចនចៀសរួចនពលនយើងបន្តរស់នៅពជីមួយន្ងៃ

នៅមួយន្ងៃនន្ះនសចក្ដជីជំននឿរបស់នយើងនលឹងត្តូវជួបឧបសគ្គ។

នពលខ្ះនយើងអាចន�ើញថាខ្លួននយើងត្តូវបានេ៊រុំព័ទ្នោយ

មនរុសសេនផសេងនទៀតប៉រុដន្តដបរជាឈរនៅក្នុងចំនណាមមនរុសសេភាគ

តិចបំផរុតឬឈរដតមានាក់ឯងខ្ល់ខាវាយថានតើអ្ជីខ្ះដដលអាច

ទទួលយកបាននេើយអ្ជីខ្ះដដលមិនអាចទទួលយកបាន។

នតើនយើងមានភាពកាលាហានខាងសជីល្ម៌នដើម្ជីឈរនោយរឹងមាំសត្មាប់ការនជឿ

របស់នយើងដដរឬនទនទាះជានយើងត្តូវឈរដតឯងនពលន្្ើដូនចានាះនន្ះ?...

«...ចូរនយើងមានភាពកាលាហានន�ើងនេើយត្បរុងជំេរឈរសត្មាប់អ្ជីដដល

នយើងនជឿនេើយនបើនយើងត្តូវដតឈរដតឯងនៅក្នុងដំនណើរការនន្ះក៏នយើងន្្ើ

ដូនចានាះនោយកាលាហានដដរដដលនយើងត្តូវបានពត្ងលឹងនោយចំនណះដលឹងថារាម

ភាពពិតគនឺយើងមិននៅដតឯងនន្ះនទនពលនយើងឈរជាមួយនលឹងត្ពះវរបិរារបស់

នយើងដដលគង់នៅសាថានសួគ៌នន្ះ»(“Dare to Stand Alone” Ensignនិង

លបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័រ60,67)។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ចទមលើយ ចំទោះ សំណួរ ខាង ទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ នរណា ទផ្សង ទទៀត ដដល អ្ក ស្រល ់ដដល ជា គំរ ូថន ការឈរ ទោយ ទស្មាះពតង់ សូម្ពី 

ដត ទ្លគាត់  ឈរ ដតឯង ទនាះ ?

 ខ.  ទតើ ទសចក្ពី ដ្លងការណ៍ របស់ ពបធ្ន ម៉នសុន ជួយ អ្ក ឲ្យ សទពមច ចិត្ត ក្នុង ការបន្ត 

ទស្មាះពតង់ សូម្ពី ដតទ្ល អ្ក ឈរ ដត ឯង ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរមន 7:1–8:11ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 29 ៖ ថ្ងៃ ទី 1

មរមន 8:12–41
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីសរនសរអំពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញននត្បជាជនរបស់នោកនិងការសាលាប់របស់

ឪពរុកនោកនេើយមរ៉ូនណបានពយោករអំពជីការនលចនចញមកននត្ពះគម្ជីរមរមននិង

បានត្ពមានដល់អ្កទាំងឡាយណាដដលនលឹងនថាកាលនទាសគម្ជីរននះ។មរ៉ូនណ

បានន�ើញថាបញ្ជីរបស់នជីនេ្នលឹងនលចនចញមកនៅក្នុងត្គាទរុច្ចរិតដ៏្ ំន្ងមួយ

នពលដដលមនរុសសេជានត្ចើននលឹងត្សឡាញ់ត្ទព្យសម្ត្តិនោកិយនត្ចើនជាងត្ពះ។

នោកបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ថាត្ពះគម្ជីរមរមននលឹងមាន«តនម្មេិមា»(មរមន8:14)

អំ�នុងនពលដដលមានសាថានភាពដ៏នត្គាះថានាក់ខាងវិញ្ញាណនៅន្ងៃចរុងនត្កាយ។

េ�េន 8:12–32

មរ៉ូឆណពយាករអំពជីការហលចហចញមកឆន្ពះគម្ពជីរមរមន

សូមសរនសរពជីអ្ជីដដលអ្កនជឿថាជាអំនណាយទានដ៏្ ំបំផរុតមួយចំនួនដដលអ្ក

ធាលាប់បានទទួល៖ 

 



ចូរគិតមួយត្សបក់អំពជីមូលនេតរុដដលអំនណាយទានទាំងននះគឺជាពរជ័យមួយ

ដល់អ្ក។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះពជីត្បធានដអ៊សរា៉ថាេ្ដប៊នសលឹន៖«ខ្នុំ

ចង់និយយអំពជីអំនណាយទានដ៏សំខាន់បំផរុតមួយដដលត្តូវបានត្បទានឲ្យនៅក្នុង

សម័យទំននើប។អំនណាយទានដដលខ្នុំកំពរុងគិតគឺសំខាន់ជាងការនច្ត្បឌិតដដល

នកើតនចញពជីឧសសាេកម្មនិងបនច្ចកវិជាជាណាៗទាំងអស់។ននះគឺជាអនំណាយទាន

មួយដ៏មានតនម្ចំនោះមនរុសសេជាងការលូតោស់ដ៏អសាចារ្យជានត្ចើនដដលនយើង

បានន�ើញនៅក្នុងឱស្ន្សម័យទំននើប។អំនណាយទានននះមានតនម្មេិមា

ចំនោះមនរុសសេជាងការអភិវឌ្ឍន៍ននការនហាះនេើរឬការន្្ើដនំណើរនលើលំេរ

អាកាសនៅនទៀត។ខ្នុំនិយយអំពជីអំនណាយទាននន 



»។

នតើអ្កគិតថាត្បធានដប៊នសលឹនសំនៅនៅនលើអ្ជី? 



មរ៉ូនណបានបនត្ងៀនអំពជីអំនណាយទានននះនៅក្នុងមរមន8។សូមអានមរមន

8:12–14នដើម្ជីរកនមើលថាអំនណាយទាននន្ះជាអ្ជី។ោលាថា«បញ្ជីននះ»សំនៅ

ដល់ត្ពះគម្ជីរមរមន។ត្ពះគម្ជីរមរមនគឺជាអំនណាយដដលត្បធានដបន៊សលឹនបាន

មានត្បសាសន៍ដល់(សូមនមើល“The Book of Mormon—Keystone of 
our Religion” Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1986ទំព័រ4)។សូមសរនសរសពរះគម្បីរ

មរមៃនៅក្នុងចនន្លាះខាងចរុងនននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍របស់ត្បធានដប៊នសលឹន។



288

សូមនមើលមរមន8:12–14ម្ដងនទៀតនដើម ជ្ីរកនមើលអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានបនត្ងៀនអំពជី

តនម្ននត្ពះគម្ជីរមរមន។នតើនោកបានបនត្ងៀនអ្ជីអំពជីតនម្ជាត្បាក់ននផ្ទាំង

ទាំងឡាយននះ?មរ៉នូណបានពន្យល់ថាខណៈដដលត្ពះអមាចាស់មិនអនរុញ្ញាតឲ្យ

នត្បើត្បាស់ផ្ទាំងទាំងឡាយសត្មាប់រកបានកំនរនត្ោះការសរនសរនៅនលើផ្ទាំង

ទាំងនន្ះគឺមានតនម្មេិមា។

លក្ខណៈដដលត្ពះគម្ជីរមរមននលចនចញមកអាចជួយនយើងយល់ពជីសារៈសំខាន់

ននគម្ជីរននះ។សូមអានមរមន8:15–16នេើយរកនមើលថាមរមនបានបនត្ងៀនអ្ជី

អំពជីរនបៀបដដលត្ពះគម្ជីរមរមននលឹងនលចនចញមក។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា វា មន ន័យ ោ៉ាង ណា ដដល ព្ះគម្ពីរ មរមន  អាច ពតវូ នា ំទចញ មក តាម 

រយៈ ដត  មនុស្ស មនាក់ ដដល មន « ដភ្ក ទស្មាះស្ម័ពគ ទាំងពសុង ចំទោះ សិរី ល្អ [ របស ់

ព្ះ ] ទនាះ » ? ( មរមន 8:15 ) ។

 ខ.  ទតើ វា មនន័យ ោ៉ាង ណា ចំទោះ អ្ក ដដល ព្ះគម្ពីរ មរមន នឹង ពតូវបាន នា ំទចញ មក 

« ទោយ ព្ះទចស្ដា ថន ព្ះ » ? ( មរមន 8:16 ) ។ ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ ោ៉ាង ណា  អំ្ពី 

ព្ះគម្ពីរ មរមន ទ្ល អ្ក អាន ោក្យ សម្ពី របស់ មរ៉ថូណ ទៅក្នុង មរមន 8:16 ?

មរ៉ូនណបានត្ពមានពួកអ្កទាំងឡាយណាដដលនលឹងនថាកាលនទាសឬជំទាស់

នលឹងត្ពះគម្ជីរមរមន។សូមរកនមើលការត្ពមានរបស់នោកនពលអ្កអានមរមន

8:17–22។នេតរុអ្ជីវាសំខាន់សត្មាប់អ្កនដើម្ជីដលឹងថា«នគាលបំណងទាំងឡាយដ៏

នៅអស់កល្ជានិច្ចននត្ពះអមាចាស់នលឹងនដើរនៅមរុខរេូតដល់ោក្យសនយោទាំងអស់

របស់ត្ទង់បានបនំពញ»?(មរមន8:22)។

មរ៉ូនណបានពន្យល់ថាត្ពះអមាចាស់បានន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញាជាមួយនលឹង«ពួកបរិសរុទ្

ទាំងនន្ះដដលបានចាកនចញនៅមរុនខ្នុំនេើយ»(មរមន8:23)—រួមទាំងពួក

ពយោការីដូចជានជីនេ្យ៉ាករុបនអណុសនិងអាលមា៉ា។ត្ពះអមាចាស់បានន្្ើនសចក្ដជី

សញ្ញាថាត្ទង់នលឹងន្ំនចញមកនូវោក្យសម្ដជីរបស់ពួកពយោការីទាំងននះនៅន្ងៃចរុង

នត្កាយ។នពលអ្កសិកសាមរមន8:23–25សូមរកនមើលថានតើពួកពយោការីទាំងននះ

បានអ្ិសាឋានសត្មាប់នរណា។

ពួកពយោការីទាំងននះបានអ្ិសាឋានសត្មាប់«ពួកបងប្អទូនរបស់នគ»(មរមន8:24)

មានន័យថាពួកសាសន៍នលមិននិងកូននៅរបស់នគ។ពួកនោកបានអ្ិសាឋាន

ផងដដរសត្មាប់អ្កដដលនលឹង«ន្ំការណ៍ទាំងននះនចញមក»នៅន្ងៃចរុងនត្កាយ

(មរមន8:25;សូមនមើលផងដដរមរមន8:16)មានន័យថាពយោការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្

ជាអ្កដដលត្តូវបាននត្ជើសនរើសឲ្យន្ំត្ពះគម្ជីរមរមននចញមកដល់ពិភពនោក

នៅក្នុងន្ងៃចរុងនត្កាយននះ(សូមនមើលគ.និងស.3:5–10)។ពួកពយោការីពជីបរុរាណ

ជានត្ចើនបានសារល់យ៉ូដសបស៊្មី្នេើយបានអ្ិសាឋានសត្មាប់ភាពនជាគជ័យ

របស់នោកក្នុងការបកដត្បនិងនបាះពរុម្ត្ពះគម្ជីរមរមនដដលជាការបនំពញនូវ

នគាលបំណងទាំងឡាយរបស់ត្ពះ(សូមនមើលមរមន8:22,24–25;គ.និងស.

10:46)។

ត្បធានប៊យដ៍ន�.ផ្កកឺត្បធានននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានមាន

ត្បសាសន៍ពជីតនួ្ទជីដដលយ៉ូដសបស្ម៊ី្មាននៅក្នុងការនំ្ត្ពះគម្ជីរមរមននចញ

មក។

«ការសន្មត់ថា[យូ៉ដសបស្ម៊ី្]នបាះពរុម្[ត្ពះគម្ជីរមរមន]

នោយពរុំមានជំនួយនិងការបំផរុសគំនិតគឺជាការមិនសមនេតរុ

ផលទាល់ដតនសាះ។

«នយិយនោយសាមញ្ញនសចក្ដជីពិតគឺថានោកជាពយោការីមានាក់

របស់ត្ពះ—មិននលើសនេើយក៏មិនខ្ះ!

«បទគម្ជីរពរុំបាននចញមកនត្ចើនពជីយ៉ដូសបស្ម៊ី្ដូចជាវាបាននចញមករាមរយៈ

នោកនន្ះនទ។នោកជាមន្យោបាយមួយដដលវិវរណៈត្តូវបានត្បទានមក។

រាមមួយដបបនផសេងនទៀតនោកគឺជាបរុរស្ ម្មរាមានាក់ដូចជាពួកពយោការីនៅសម័យ

បរុរាណនិងដូចជាពួកពយោការីនៅក្នុងជនំ្ន់នយើងដដរ។...

«ពយោការីយូ៉ដសបស្ម៊ី្ជានក្មងត្បរុសកសិករដដលពរុំបាននរៀនសូត្តនត្រៅត្ជះ។

នពលអានអកសេរនដើមរបស់នោកបគ្ហាញថានោកពរុំសូវមានជំន្ញល្អក្នុង

ការត្បកបនិងនវយ្យករណ៍និងការបនញ្ចញសំនួននវាហារនន្ះនទ។

«ដនូច្ះនេើយវិវរណៈទាំងឡាយដដលនចញមករាមរយៈនោកនៅក្នុងទត្មង់

អកសេរសាត្ស្តដ៏ល្អគឺពិតជាអព្ទូតនេតរុមួយ»(“We Believe All That God 
Has Revealed” Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1974ទំព័រ94)។

សូមត្សនម៉ថាអ្កជាមរ៉នូណដដលបានរស់នៅត្បដេល1,600ឆ្នាំមរុននេើយ

រាមរយៈត្ពះនចសាដារបស់ត្ពះអ្កត្តូវបានអនរុញ្ញាតឲ្យនមើលន�ើញពជីជំន្ន់របស់

នយើង។សូមអានមរមន8:35នេើយពិចារណានតើអ្កអាចគិតថាសាថានភាពខាង

វិញ្ញាណននជំន្ន់របស់នយើងយ៉ាងណាដដរ។បន្ទាប់មកសូមអានមរមន8:26–32

ដដលរួមមាននូវការពិពណន៌្ពជីការពយោករណ៍របស់មរ៉ូនណអំពជីត្គាដដលត្ពះគម្ជីរ

មរមននលឹងនចញមក—នៅជំន្ន់របស់នយើង។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ការ្ិ្ណ៌នា របស់ មរមន អំ្ពី ជំនាន់ របស់ ទយើង ចំនួន ្ ពីរ ឬ ទពចើន ។ សូម 

សរទសរ ផងដដរ ្ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក ទ�ើញ ថា ការ្ិ្ណ៌នា ជាកោ់ក់ ទាំងទនះ  គួរ ឲ្យ 

្ប់ អារម្មណ ៍និង អនុវត្ត  ចំទោះ ជំនាន់ របស់ ទយើង ។

ទាក់ទងនលឹងត្ពះគម្ជីរមរមនត្បធានដអ៊សរា៉ថាេ្ដប៊នសលឹនបានបនត្ងៀនថា៖

«នយើងត្តវូដតន្្ើឲ្យត្ពះគម្ជីរមរមនជាចំនរុចសំខាន់ក្នុង

ការសិកសា[នោយសារ]វាត្តូវបានសរនសរន�ើងសត្មាប់

ជំន្ន់របស់នយើង។ពួកសាសន៍នជីនេ្ពរុំដដលមានគម្ជីរននះនទ

ពួកសាសន៍នលមិនពជីត្គាបរុរាណក៏ពរុំមានដដរ។វាគឺសត្មាប់

នយើង។...

«អ្កសរនសរដ៏សំខាន់មានាក់ៗននត្ពះគម្ជីរមរមនបានន្្ើទជីបន្ទាល់ថានោកបាន

សរនសរសត្មាប់ជំន្ន់ទាំងឡាយន្នពលអន្គត។...

«ត្បសិននបើពួកនោកបានន�ើញពជីជំន្ន់របស់នយើងនេើយបាននត្ជើសនរើស

ការណ៍ទាំងនន្ះដដលជាតនម្ដ៏មេិមាសត្មាប់នយើងនតើនន្ះមិនដមនជារនបៀប

ដដលនយើងត្តូវសិកសាត្ពះគម្ជីរមរមននទឬអជី?នយើងគប្ជីសួរខ្លួនឯងជានិច្ចថា

‹នេតរុអ្ជីត្ពះអមាចាស់បានបំផរុសដល់មរមន(ឬមរ៉ូនណឬអាលមា៉ា)ឲ្យបញ្ចទូល

ការណ៍នន្ះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នោក?នតើនមនរៀនអ្ជីដដលខ្នុំអាចនរៀននចញពជីការណ៍

នន្ះនដើម្ជីជួយខ្នុំឲ្យរស់នៅក្នុងន្ងៃននះនិងជំន្ន់ននះ?›»(«The Book of 
Mormon—Keystone of Our Religion»ទំព័រ6)។
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 3. ទដើម ព្ី សញ្ឹង គិត ្ ពី តថមល ថន ព្ះគម្ពីរ មរមន ដដល មន ចំទោះ ខលជួន អ្ក ផ្ទាល ់

ទនាះ សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  សូម គិត ថា ទតើ ការ្យាករណ៍ របស ់មរ៉ថូណ ពតឹមពតវូ ោ៉ាងណា  អំ្ពី ស្ថានភា្ ទៅ 

ជំនាន់ របស ់ទយើង ( សូម ទមើល មរមន 8:26–32 ) ។ ទតើ ការ្យាករណ៍ ទាំងទនះ បទពងៀន 

អ្ពី ដល ់អ្ក អំ្ពី តថមល ថន ព្ះគម្ពីរ មរមន សពមប់ ជំនាន់ របស ់ទយើង ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន គឺជា « អទំណាយទាន ដ៏ សំខាន់ បំផុត មួយ 

ដដល ពតវូបាន ពបទាន ឲ្យ ទៅក្នុង សម័យ ទំទនើប » ដូច ដដល ពបធ្ន ដអស៊រា៉ ថាេ្ 

ដបន៊សឹន បាន បទពងៀន ? ( «The Book of Mormon—Keystone of our 
Religion » ទំ្័រ 4 ) ។
 គ.  ទបើ មន មិត្ត មនាក់ សួរ អ្ក ថា ទេតុអ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន សំខាន់ ចំទោះ អ្ក ទតើ អ្ក នឹង 

ទ្លើយតប ោ៉ាង ណា ?

េ�េន 8:33–41

មរ៉ូឆណហ�ើញពជីឆ ្្ងចុងហ្កាយនិងបហន្ទាេពជីភាពទុច្ចរិតខាងវិញ្ញាណឆន

ជនំ្ន់របេ់ហយើង

សូមគិតពជីនពលមួយដដលអ្កបានកត់សមារល់ពជីនរណាមានាក់ដដលត្តូវការ

ជំនួយ—ជាមនរុសសេមានាក់ដដលមាននសចក្ដជីត្តវូការខាងសាច់្ មខាងអារម្មណ៍

ខាងសង្គមឬខាងវិញ្ញាណ។ពិចារណាពជីអ្ជីដដលអ្កបានន្្ើឬអាចន្្ើបាននដើម្ជី

ជួយមនរុសសេនន្ះ។សញ្លឹងគិតពជីមូលនេតរុដដលអ្កបាននត្ជើសនរើសនដើម្ជីជួយឬ

មិនជួយមនរុសសេនន្ះ។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីនពលខះ្មនរុសសេពរុំជួយមនរុសសេដដល

ត្តូវការជំនួយទាំងនន្ះ?

សូមអានមរមន8:36–41នេើយរកនមើលមូលនេតរុទាំងឡាយដដលមរ៉ូនណបាន

ផ្ដល់អំពជីមនរុសសេខះ្នៅន្ងៃចរុងនត្កាយដដលនលឹងពរុំជួយដល់ពួកអ្កដដលត្តវូការ

ជំនួយ។សូមពិចារណាន្្ើការគូសចំណាំពជីមូលនេតរុទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរ

របស់អ្ក។វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថាោក្យ្ ុបង្ងគឺមានន័យថា«ន្្ើ

ឲ្យត្សស់សាអាត»ឬ«ដតងលម្អ»។

នតើមានគំរូអ្ជីខះ្អំពជីរនបៀបដដលយរុវវ័យសព្ន្ងៃននះអាចនលឹងត្សឡាញ់របស់

ទាំងឡាយដដលអាចទិញនោយត្បាក់នេើយន្្ើរាមនោកិយជាជាងការន្្ើជា

សិសសេដ៏ពិតរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្?សូមសិកសាមរមន8:38,41នេើយរកនមើល

លទ្ផលទាំងឡាយដដលមនរុសសេនលឹងត្បឈមមរុខនោយសារភាពន្្មើងន ្្ម

ភាពទរុច្ចរិតនិងការមិននអើនពើរបស់

ពួកនគចំនោះពួកអ្កទាល់ត្កនិងអ្ក

ខ្ះខាត។

 4. សូម សរទសរ ទគាលការណ ៍

មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ 

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ដដល 

សទង្ខប ្ ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទចញ ្ ពី 

មរមន 8:36–41 ។

ឧទាេរណ៍មួយពជីនគាលការណ៍ដដល

មានបនត្ងៀននៅក្នុងខទាំងននះគឺ៖

ទ្រះនឹងឲ្យដយើង្រ្រួលខុសទតូវចំដោរះ

រដបៀបដ�លដយើងទបទ្ឹត្ចំដោរះ្ ួក

អ្កទកបីទកនិងអ្កខវរះខ្ត។

 5. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ 

ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ 

អ្ពី ខលះ ដដល ជា ទសចក្ពី ពតវូការ ស្មញ្ញ បំផុត—ខាង ស្ច់ ឈាម ខាង សង្គម ខាង អារម្មណ៍ 

និង ខាង វិញ្ញាណ—ដដល មន ទៅក្នុង ចំទណាម យុវវ័យ ទៅ ស្ោ ឬ សេគមន ៍របស ់

អ្ក ? បនាទាប់មក គិត អំ្ ពី អ្ពី មួយ ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទៅ សបាដាេ៍ បនាទាប់ ទដើម ព្ី ដ្ទាំ នរណា 

មនាក់ ដដល ពតូវការ ជំនួយ ។ សូម សរទសរ ទគាលទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

 6. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរមន 8:12–41ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 29 ៖ ថ្ងៃ ទី 2

មរមន 9
មេចក្ី ម្ដើេ

មរ៉ូនណបានបញ្ចប់បញ្ជីរបស់ឪពរុកនោកនោយនៅដល់ពួកអ្កទាំងឡាយដដល

ពរុំនជឿដល់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ឲ្យត្ត�ប់មករកត្ពះវិញរាមរយៈការដត្បចិត្ត។នោក

បានបនត្ងៀនថាត្ពះគឺជាត្ពះននអព្ទូតនេតរុដដលមិនដត្បត្បួលន�ើយ។នោកក៏

បានបនត្ងៀនផងដដរថាអព្ទូតនេតរុឈប់នៅនពលដដលមនរុសសេឈប់មាននសចក្ដជី

ជំននឿប៉រុនណាណះ។នោកបាននលើកទលឹកចិត្តឲ្យមនរុសសេនោកទាំងអស់អ្ិសាឋាន

នៅកាន់ត្ពះវរបិរានៅក្នុងត្ពះន្មននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នដើម្ជីទទួលបានការណ៍

ទាំងឡាយដដលពួកនគត្តូវការ។

េ�េន 9:1–6

មរ៉ូឆណហៅែល់ពួកអ្កដែលពុំហជឿហលើ្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្ឲ្យដ្បចិត្

សូមត្សនម៉ពជីអ្ជីដដលអ្កអាចនលឹងគិតនេើយមានអារម្មណ៍ដលឹងត្បសិននបើអ្ក

ត្តវូចូលនៅក្នុងវត្តមានននត្ពះនៅន្ងៃននះ។នតើអ្កគិតថាមនរុសសេទរុច្ចរិតនលឹងមាន

អារម្មណ៍យ៉ាងណានៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ទង់?សូមអានមរមន9:1–5នេើយ

កត់ចំណាំថាមរ៉ូនណបានពិពណន៌្ពជីអ្ជីដដលនលឹងនកើតន�ើងនៅទជីបំផរុតនពល

មនរុសសេដដលនត្ជើសនរើសមិននជឿនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ត្តូវន្ំមកក្នុងវត្តមានរបស់

ត្ពះនៅទជីបំផរុត។

ត្បធានយូ៉ដសបេនុ្ជីលឌជីងស៊្មី្បានពន្យល់ថាមនរុសសេជានត្ចើននជឿទាំងខរុស

ថាពួកនគនលឹងមានអារម្មណ៍ត្សួលនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះសូម្ជីនបើពួកនគពរុំបាន

ដត្បចិត្តពជីអំនពើបាបរបស់នគក៏នោយនន្ះ៖

«ពរុំអាចមាននសចក្ដជីសន្គ្រះនោយពរុំមានការដត្បចិត្ត

នន្ះនទ។មនរុសសេមានាក់ពរុំអាចចូលនៅក្នុងនគរត្ពះនៅក្នុងអំនពើ

បាបរបស់នគន�ើយ។វានលឹងជានរឿងមួយដដលមិនសមត្សប

ទាល់ដតនសាះសត្មាប់មនរុសសេមានាក់ដដលចូលនៅក្នុងវត្តមាននន

ត្ពះវរបិរានេើយរស់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះនៅក្នុងអំនពើបាប

របស់នគនន្ះ។...

«ខ្នុំគិតថាមានមនរុសសេនត្ចើនណាស់នៅនលើដផនដជីត្បដេលជាមានពួកនគ

ភាគនត្ចើននៅក្នុងសាសន្ចត្ក—ឬយ៉ាងនហាចណាស់មានអ្កខ្ះនៅក្នុង

ការោក ់ទគាលទៅ ទដើម្ពី អនុវត្ត អ្ពី 

ដដល អ្ក ទរៀន អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ទធ្ើ អ្ពីៗ 

ទោយ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទរៀន ទចះ បដនថែម 

ទទៀត ្ ពី ការសិកសា របស ់អ្ក និង រីក 

ចទពមើន ខាង វិញ្ញាណ ។ សូម ដសង្រក 

ការដឹកនាំ ្ ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ទ្ល 

អ្ក ោក ់ទគាលទៅ ទាំងឡាយ ។ ពតវូ 

ពបាកដ ថា ទគាលទៅ របស ់អ្ក តពមវូ 

ឲ្យ មន ការពបងឹដពបង ប៉ដុន្ត ក៏ ពតវូ មន 

ភា្ពបាកដ ទេើយ  អាច សទពមច ទៅបាន 

ផងដដរ ។ សូម សរទសរ ជា ្ ិទសស នូវ អ្ពី 

ដដល អ្ក នឹង ទធ្ើ ទ្ល អ្ក ោក ់ដផនការ  

ទធ្ើ វា ទេើយ អ្ក ោក ់ដផនការ  ទធ្ើ វា ទោយ 

រទបៀប ណា ។

ការដាក្់ហគ្លហៅហែើម្ី

អេុវត្តអ្ីនែលអ្នក្ហរៀេ
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សាសន្ចត្ក—ដដលមានគំនិតថាពួកនគអាច្ ្ងកាត់ជជីវិតននះនោយការន្្ើអ្ជី

ដដលពួកនគសបបាយនលឹងន្្ើនោយបំោនបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ពះអមាចាស់

នេើយពួកនគនលឹងនៅដតចូលនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ទង់នៅទជីបំផរុត។ពួកនគគិតថា

ត្បដេលជាពួកនគនលឹងដត្បចិត្តនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណ។

«ពួកនគគួរដតអានោក្យសម្ដជីទាំងននះរបស់មរ៉នូណ៖‹នតើអ្ករាល់គានាគិតសាមានថា

អ្ករាល់គានានលឹងនៅជាមួយនលឹងត្ពះ[ត្ពះត្គជីស្]នោយមានការដលឹងនូវនទាសរបស់

ខ្លួនឬ?នតើអ្ករាល់គានាគិតសាមានថាអ្ករាល់គានាអាចសបបាយរីករាយនេើយរស់នៅ

ជាមួយនលឹងតួអង្គដ៏បរិសរុទ្នន្ះនៅនពលត្ពលលឹងរបស់អ្កត្តូវញាំញជីនោយការដលឹង

នូវនទាសដដលអ្ករាល់គានាធាលាប់បានរំលងត្កិត្យវិន័យរបស់ត្ទង់ឬ?

«‹នមើលចរុះខ្នុំសូមត្បាប់អ្កថានបើអ្ករាល់គានារស់នៅជាមួយនលឹងត្ពះដ៏បរិសរុទ្

នេើយយរុត្តិ្ម៌នោយមានការដលឹងនូវអំនពើនសាមាកនត្គាករបស់ខ្លួននៅចំនោះ

ត្ទង់នន្ះអ្ករាល់គានានវទន្នត្ចើនជាងរស់នៅជាមួយនលឹងពួកជាប់នទាសនៅក្នុង

សាថាននរកនៅនទៀត។ដ្ិតនមើលចរុះកាលណាអ្ករាល់គានាត្តវូបានន្ំនៅនមើល

ន�ើញភាពអាត្កាតរបស់ខ្លួននៅចនំោះត្ពះនេើយន�ើញសិរីល្អននត្ពះផងនិង

បរិសរុទ្ភាពននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្នពលនន្ះអណាដោតនភ្ើងមួយដដលឥតរំលត់បាន

នលឹងត្តូវបគ្កាត់ន�ើងនៅក្នុងខ្លួនអ្ករាល់គានា›[មរមន9:3–5]»(Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.[1954–56],2:195–96)។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពីបាន ជា  វាជា ការ ខុស ្ ្គង  ក្នុង 

ការបង្អង់្ុំ ដពបចិត្ត ទៅក្នុង ជពីវិត ទនះ ទោយ អ្ក  ទជឿ ថា អ្ក អាច ដពបចិត្ត ទៅ ក្នុង ជពីវិត បនាទាប ់

ទនាះ ? ( អ្ក អាច នឹង ចង់ ទពបើពបាស ់នូវ អ្ពី ដដល អ្ក ទរៀន ទចញ្ពី មរមន 9:1–5; អាលម៉ា 

12:14 និង អាលម៉ា 34:32–34 ទៅក្នុង ចទមលើយ របស់ អ្ក ) ។

សូមអានមរមន9:6នេើយរកនមើលអ្ជីដដល«អ្កទាំងឡាយដដលពរុំនជឿ»

ត្តវូដតន្្ើនដើម្ជីនចៀសវាងពជីការឈឺចាប់ដដលមរ៉ូនណបានពិពណ៌ន្នន្ះ។ចូរ

ពិចារណាក្នុងការគូសចំណាំោក្យទាំងឡាយនៅក្នុងមរមន9:6ដដលពិពណ៌ន្

អំពជីសាថានភាពរបស់ត្បជាជនដដលដបរមករកត្ពះនេើយសរុំការអត់នទាសពជីត្ទង់។

នចញពជីខទាំងននះនយើងនរៀនថា៖ទបសិនដបើដយើងនឹងដទបចិត្ដ�ើយអំោវោវ�ល់

ទ្រះដោរះដយើងនឹង្ ុំម្នទបឡាក់ស្នាមដ�ើយដៅដ្លដយើងចូលមកក្នុងវត្ម្ន

របស់ទ្រង់។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កឬ

នៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសកិសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ  

ពបទោគចំនួន  ្ ពីរ បពី ថាទតើ អ្ក នឹង មន អារម្មណ៍ ោ៉ាង ណា  ទៅក្នុង វត្តមន របស់ 

ព្ះ ពបសិនទបើ អ្ក បាន ដឹង ថា អ្ក ពតូវបាន ទធ្ើ ឲ្យ បរិសុទ្ និង គាមាន ពបឡាក់ស្នាម 

តាមរយៈ ដងាវាយធួន របស់ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ទនាះ ។

រាមរយៈការដត្បចិត្តនិងការរស់នៅនោយសរុចរិតអ្កអាចនរៀបចំខ្លួននដើម្ជីមាន

អារម្មណ៍សរុខត្សួលនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះ។សូមសញ្លឹងគិតពជីអ្ជីដដលសំខាន់

បំផរុតដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថាអ្កអាចន្្ើឥ�ទូវននះនដើម្ជីនរៀបចំឲ្យរួចនត្សច

នដើម្ជីជួបនលឹងត្ពះ។

េ�េន 9:7–20

មរ៉ូឆណ្បកាេថា្ពះហ្វើអព្ដូតហេតុនិងហ្លែើយតបការអ្ិ ឋ្ានរបេ់ពួក

អ្កហ្មាះ្តង់

នតើអ្កធាលាប់ន�ើញឬមានបទពនិសា្ន៍ពជីអព្ទូនេតរុមួយឬនទ?សូមសរនសរពជី

និយមន័យរបស់អ្កអំពជីោក្យអព្លូ្មហ្ុ៖ 

 



នមើលោក្យmiracleនៅក្នុងBible Dictionaryឬោក្យអព្ទូតនេតរុនៅក្នុង

នសចក្ដជីដណនំ្ដល់បទគម្ជីរទាំងឡាយនដើម្ជីបញ្ជាក់ឬបដន្ថមពជីនលើនិយមន័យ

របស់អ្ក។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីមនរុសសេមួយចំនួននៅសព្ន្ងៃននះពរុំនជឿនលើ

អព្ទូតនេតរុ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងមរមន9:7–8មរ៉ូនណបានសរនសរនៅកាន់មនរុសសេនៅ

ន្ងៃចរុងនត្កាយដដលនលឹងបដិនស្ថាត្ពះមានត្ពះជន្មរស់ថាត្ទង់ត្បទានវិវរណៈ

នេើយថាត្ទង់ចាក់អំនណាយទានទាំងឡាយនៅនលើពួកអ្កនសាមាះត្តង់។មរ៉ូនណ

បានបនត្ងៀនត្បកបនោយអំណាចថាមានត្ពះមួយអង្គនិងថាត្ទង់គឺនៅដដដល

«ពជីន្ងៃមសេិលន្ងៃននះនិងរេូតតនៅ»(មរមន9:9)។ត្ទង់បន្តន្្ើអព្ទូតនេតរុក្នុង

ចំនណាមមនរុសសេនសាមាះត្តង់នៅក្នុងត្គប់ជំន្ន់ទាំងអស់។សូមអានមរមន9:9–11,

15–19នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរ៉នូណបានបនត្ងៀនអំពជីលក្ខណៈរបស់ត្ពះនដើម្ជី

នោកអាចជួយមនរុសសេឲ្យនជឿថាត្ពះនៅដតន្្ើអព្ទូតនេតរុ។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី 

អ្ពី ដដល អ្ក បានទរៀន ទចញ្ពី មរមន 9:9–11, 15–19 អំ្ពី លក្ខណៈ របស ់

ព្ះ ។ សរទសរ ផងដដរ នូវ ចទមលើយ របស់ អ្ក ចំទោះ សំណួរ ទនះ ៖ ទតើ ខ ទាំងទនះ បទពងៀន អ្ពី 

ដល ់អ្ក អំ្ពី ព្ះេឫទ័យ និង សមតថែភា្ របស់ ព្ះ ក្នុង ការទធ្ើ អ្្ភលូតទេតុ ទាំងឡាយ 

ទៅក្នុង ជពីវិត របស់ មនុស្ស ទៅ ស្្ថ្ងៃ ទនះ ?

សូមអានមរមន9:20នេើយរកនមើលមូលនេតរុដដលមនរុសសេមួយចំនួនពរុំអាច

ទទួលបទពិនសា្ន៍ពជីអព្ទូតនេតរុន្ន្។

ោក្យសម្ដជីរបស់មរ៉ូនណដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងមរមន9:9–19បនត្ងៀនពជី

នគាលការណ៍ននះ៖ដោយស្រដតទ្រះ្ ុំផ្លាស់បដទូរដោរះទ្រង់នឹងទបទានអ្្ទូតដ�តុ

ដៅតាមដសចកដបីជំដនឿរបស់កូនដៅទ្រង់។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍

ននះនៅដក្រមរមន9:19–20នៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។
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នយើងអាចទទួលបទពិនសា្ន៍ពជីត្ពះនចសាដាដ៏ត្បកបនោយអព្ទូតនេតរុរបស់ត្ពះ

រាមរនបៀបជានត្ចើននៅក្នុងជជីវិតនយើង។បន្ទាប់ពជីរំឭកពជីអព្ទូតនេតរុដ៏អសាចារ្យមួយ

ចំនួនដដលមានពិពណន៌្ក្នុងត្ពះគម្ជីរបងត្សជីសី៊ដនជីនអស.នរណលដដលបាន

បនត្មើនៅក្នុងគណៈត្បធានអង្គការបឋមសិកសាទូនៅបានបនត្ងៀនថា៖

«‹អព្ទូតនេតរុផ្ទាល់ខ្លួន›តូចៗក៏សំខាន់ដូចជា‹អព្ទូតនេតរុដ៏្ំ›ទាំងឡាយ

ដដរដដលវាបនត្ងៀននយើងមានាក់ៗឲ្យមាននសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះអមាចាស់។អព្ទូតនេតរុ

ទាំងននះនកើតន�ើងនពលនយើងទទួលសារល់និងសាដាប់ការបំផរុសពជីត្ពះវិញ្ញាណ

នៅក្នុងជជីវិតនយើង។...

«ខ្នុំនជឿថានយើងទាំងអស់គានាអាចដ្្ងទជីបន្ទាល់ចំនោះអព្ទូតនេតរុតូចៗទាំងននះ

បាន។នយើងសារល់ពួកកូននក្មងដដលអ្ិសាឋានសរុំជំនួយនដើម្ជីរកន�ើញរបស់

ដដលបាត់នេើយក៏បានរកវាន�ើញ។នយើងសារល់ពួកមនរុសសេវ័យនក្មងដដល

ត្បមូលភាពកាលាហាននដើម្ជីឈរជាសាកសេជីដល់ត្ពះនេើយបានដលឹងពជីការគាតំ្ទនោយ

ត្ពះេស្ដរបស់ត្ទង់។នយើងសារល់មិត្តភក្ដិដដលបង់ដគ្វាយមួយភាគក្នុងដប់

របស់នគជាមួយនលឹងត្បាក់ទាំងអស់របស់នគនេើយរាមរយៈអព្ទូតនេតរុនន្ះនយើង

ន�ើញថាពួកនគអាចបង់ន្្សាោឬបង់ន្្ផ្ះឬមានម្ទូបអាហារសត្មាប់ត្គសួារ

នគ។នយើងអាចដចកចាយបទពនិសា្ន៍ននការអ្ិសាឋានដដលទទួលបានចនម្ើយ

និងពរជ័យននបព្ជិតភាពដដលបានផ្ដល់ភាពកាលាហានន្ំមកនូវការលួងនោមឬ

ន្ំឲ្យមានសរុខភាពល្អន�ើងវិញ។អព្ទូតនេតរុត្បចាំន្ងៃទាំងននះន្្ើឲ្យនយើងសារល់

ត្ពះេស្ដននត្ពះអមាចាស់នៅក្នុងជជីវិតនយើង»(“A God of Miracles” Ensign

ដខឧសភាឆ្នាំ2001ទំព័រ12)។

 4. សូម សរសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក អំ្ ពី 

បទ្ិទស្ធន ៍មួយ ដដល អ្ក បាន មន ឬ បទ្ិទស្ធន ៍មួយ ដដល អ្ក ដឹង 

ដដល បញ្ជាក ់ថា ព្ះ ទៅដត ជា ព្ះ ថន អ្្ភលូតទេតុ ទៅ ស្្ ថ្ងៃ ទនះ ។

េ�េន 9:21–37

មរ៉ូឆណបហ្ងៀនអំពជីការអ្ិ្ឋាននិងអំពជីហគាលបំណងឆនបញ្ជីរបេ់នជីឆេវ

នតើអ្កអាចនលឹកន�ើញពជីត្គាមួយដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថាត្ពះវរបិរាសួគ៌បាន

ត្បទានដល់អ្កនូវជំនួយដដលអ្កត្តូវការនោយសារដតអ្កបានអ្ិសាឋានដដរ

ឬនទ?សូមអានមរមន9:21នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានបនត្ងៀនអំពជី

ការអ្ិសាឋានដល់ត្ពះវរបិរាសួគ៌នដើម ជ្ីសរុំជំនួយ។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងតនៅននះនេើយរកនមើលថាការអ្ិសាឋាននៅក្នុងត្ពះន្ម

ននត្ពះត្គជីស្មានន័យយ៉ាងណា៖«នយើងអ្ិសាឋាននៅក្នុងត្ពះន្មននត្ពះត្គជីស្

នពលដដលគំនិតរបស់នយើងគឺជាគំនិតរបស់ត្ពះត្គជីស្នេើយបំណងត្បាថានារបស់

នយើងគឺជាបំណងត្បាថានារបស់ត្ពះត្គជីស្—នពលដដលត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ទង់គឺស្ថិត

នៅក្នុងនយើង(យ៉ូហាន15:7)។រួចនេើយនយើងទូលសរុំត្ពះត្បទាននូវអ្ជីៗដដល

អាចនកើតន�ើងនៅបាន។មានការអ្ិសាឋានជានត្ចើននៅដតមិនទាន់បានទទួល

ចនម្ើយនោយសារការអ្ិសាឋានទាំងនន្ះមិននៅក្នុងត្ពះន្មរបស់ត្ពះត្គជីស្ទាល់

ដតនសាះការអ្ិសាឋាននន្ះមិនបានតំណាងឲ្យគំនិតរបស់ត្ទង់នទដតនផ្តាតនលើ

គំនិតអារាមានិយមននដួងចិត្តមនរុសសេនៅវិញ»(Bible Dictionary, “Prayer”)។

សូមពិចារណាពជីការអ្ិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កនោយដផ្អកនលើអ្ជីដដលអ្កនទើប

នលឹងបានអាន។នតើអ្កអាចន្្ើអ្ជីនដើម ជ្ីអ្ិសាឋានឲ្យបានកាន់ដតនពញនលញនៅក្នុង

ត្ពះន្មននត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្?

នដើម្ជីផ្ដល់ជាឧទាេរណ៍មួយអំពជីមនរុសសេដដលបាននជឿនលើត្ពះអង្គសន្គ្រះនេើយ

អាចន្្ើអព្ទូតនេតរុន្ន្នន្ះមរ៉នូណបានដកត្សង់នូវអ្ជីដដលត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

បានបនត្ងៀនដល់ពួកសិសសេសាសន៍នជីនេ្របស់ត្ទង់។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុង

មរមន9:22–25ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានបញ្ជាដល់ពួកសិសសេរបស់ត្ទង់ឲ្យនៅទូទាំង

ពិភពនោកនេើយផសេព្ផសាយដំណលឹងល្អនេើយត្ទង់បានសនយោថា«ទជីសមារល់

[ដដលត្បកបនោយអព្ទូតនេតរុ]ទាំងននះនលឹងមករាមអ្កដដលនជឿ»(មរមន

9:24)។បន្ទាប់មកមរ៉ូនណបានបន្តការបនត្ងៀនរបស់នោកអំពជីការអ្ិសាឋាន។

 5. សូម អាន មរមន 9:27–29 ទេើយ រកទមើល អ្ពី ដដល មរ៉ូថណ បាន បទពងៀន 

អំ្ពី រទបៀប ដដល ទយើង គប្ពី អធិស្ឋាន ទៅក្នុង ទសចក្ពី ជំទនឿ ។ ចូរ  សរទសរ ចំណុច 

ដដល អ្ក រកទ�ើញ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ 

បនាទាប់មក សូម សរទសរ ្ ពីរបពី ពបទោគ ដដល ្ ិ្ណ៌នា អំ្ពី រទបៀប ដដល អ្ក ទពបើពបាស់ 

ការបទពងៀន មួយ ទចញ ្ ពី ការបទពងៀន ទាំងទនះ ទដើម្ពី អភិវឌ្ឍ ការអធិស្ឋាន ផ្ទាល់ខលជួន របស់ 

អ្ក ។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រ

មរមន9:27៖ដបើដយើងអ្ិស្ឋានដោយដសចកដបីជំដនឿដៅកាន់ទ្រះវរបិតាសួគ៌ដៅក្នុង

ទ្រះោមននទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះទ្រង់នឹងទបទាន្ រជ័យ�ល់ដយើងដ�លនឹងជួយ

ដយើងឲ្យ្រ្រួលបានដសចកដបីសដ្ង្គារះ។

នពលមរ៉នូណបានបញ្ចប់ោក្យសម្ដជីរបស់នោកនោកបានបគ្ហាញកង្ល់ថា

មនរុសសេមួយចំនួននៅក្នុងន្ងៃចរុងនត្កាយនលឹងបដិនស្ត្ពះគម្ជីរមរមននោយសារដត

ភាពមិនឥតនខាចាះរបស់អ្កដដលសរនសរវា(សូមនមើលមរមន9:30–34)។សូម

អានមរមន9:35–37នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរមនបានត្បកាសអំពជីនគាលបំណង

ននត្ពះគម្ជីរមរមន។

សូមពិចារណាថានតើការនលចនចញមកននត្ពះគម្ជីរមរមនជាភស្ដនុរាងបដន្ថមនទៀត

ថាត្ពះគឺជាត្ពះននអព្ទូតនេតរុនេើយថាត្ទង់ន្្ើយតបការអ្ិសាឋានយ៉ាងដូចនម្ដច

ដដរ។

 6. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរមន 9ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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ទអទធើរ 1–2
មេចក្ី ម្ដើេ

គម្ជីរនអន្ើរគឺជាការសនង្ខបរបស់មរ៉នូណអំពជីត្បវត្តិសាត្ស្តននសាសន៍យ៉ានរឌ។ពួក

សាសន៍យ៉ានរឌគឺជាត្បជាជនដដលបានមកកាន់អឌ្ឍនគាលខាងលិចរាប់សតវតសេរ៍

មរុនត្បជាជនរបស់លជីនេ។នត្កាយពជីទលឹកជំនន់នៅជំន្ន់របស់ណនូអកូននៅ

ជានត្ចើនរបស់ពួកអ្កដដលបានរួចជជីវិតបានដត្បជាទរុច្ចរិត។មានត្បជាជនមួយត្ករុម

បានពយោយមសង់ប៉មមួយន�ើង«ដដលខ្ល់ដល់នផ្នម�»(នោករុប្ត្តិ11:4)។

ដំនណើរនរឿងរបស់ជាតិសាសន៍យ៉ានរឌបានចាបន់ផ្ដើមជាមួយនលឹងការសង់ប៉មននត្ករុង

បាបិល។ត្ពះអមាចាស់បាននោះត្សាយជាមួយនលឹងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតដដលរីករាលោល

នោយការបំភាន់ភាសានិងន្្ើឲ្យត្បជាជានខាចាត់ខាចាយនពញនផ្ដផនដជី(សូមនមើល

នោករុប្ត្តិ11:5–8;នអន្ើរ1:33)។ដំនណើរនរឿងនៅក្នុងគម្ជីរនអន្ើរននះចាប់នផ្ដើម

ជាមួយនលឹងយ៉ានរឌនិងបងត្បរុសនោកដដលដសង្រកជំនួយពជីត្ពះអមាចាស់នពល

ត្ទង់បានបំភាន់ភាសារបស់ត្បជាជននៅឯប៉មននត្ករុងបាបិល។ត្ពះអមាចាស់បាន

រកសាភាសារបស់យ៉ានរឌបងត្បរុសនោកត្ពមទាំងត្គួសារនិងមិត្តភក្ដិរបស់ពួកនគ

នេើយបានដលឹកន្ំពួកនគ្ ្ងកាត់វាលរនហាសាថាននៅកាន់ដដនដជីសនយោ។បន្ទាប់មក

ត្ពះអមាចាស់បានដណន្ំបងរបស់យ៉ានរឌឲ្យសង់នភត្រាចំនួនត្បំាបជីនដើម្ជីដលឹក

ត្បជាជននោក្ ង្កាត់សមរុត្ទ។

មអមធើ� 1:1–33

មរ៉ូឆណកត់្តាពជីពងសាវតារបេ់ហអហ្ើរ្តឡប់ហៅកាលពជីយា៉ាហរឌហៅឯប៉មឆន

្កុងបាបិល។

នដើម្ជីជួយឲ្យអ្កយល់ថានតើគម្ជីរនអន្ើរនចញមកពជីណាសូមរំឭក«នសចក្ដជីសនង្ខប

របស់ម៉ូសាយ7–24»ពជីនមនរៀននននមនរៀនទជី12៖ន្ងៃទជី1(ទំព័រ115-132)។សូម

នមើលការន្្ើដំនណើរទជី4នេើយកត់ចំណាំពជីអ្ជីដដលត្បជាជនលិមនេបានរកន�ើញ

ក្នុងការន្្ើដំនណើរននះ។

នមើលនៅនដើមដំបូងននគម្ជីរនអន្ើរនេើយរកនមើលការពិពណន៌្សនង្ខបអំពជីគម្ជីរ

ននះនៅខាងនត្កាមចំណងនជើង។ការពិពណន៌្ននះពន្យល់ថាបញ្ជីរបស់សាសន៍

យ៉ានរឌគឺយកនចញមកពជីផ្ទាំងមាស24សន្លឹកដដលរកន�ើញនោយត្បជាជន

លិមនេ។

បន្ទាប់ពជីមរ៉ូនណបានបញ្ចប់បញ្ជីរបស់ឪពរុកនោកនេើយនោកបានយកបញ្ជីរបស់

សាសន៍យ៉ានរឌនេើយបានបនងកើតនូវកំដណទត្មង់ខ្ជីមួយពជីបញ្ជីននះនដើម្ជីោក់

បញ្ចទូលក្នុងត្ពះគម្ជីរមរមន។សូមអាននអន្ើរ1:1–4នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរ៉ូនណ

បានមានត្បសាសន៍ថានោកពរុំបានបញ្ចទូលក្នុងការចងត្កងរបស់នោកពជីបញ្ជី

របស់សាសន៍យ៉ានរឌ។បន្ទាប់មកសូមអាននអន្ើរ1:5នេើយរកនមើលថាដំនណើរ

នរឿងណាដដលមរ៉ូនណបានបញ្ចទូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នោក។ប៉មដដលត្តូវបាន

និយយដល់នៅក្នុងនអន្ើរ1:5គឺជាប៉មននត្ករុងបាបិល។ដូចមានពន្យល់នៅក្នុង

នអន្ើរ1:33ត្ពះអមាចាស់«បានបំភាន់»(ន្្ើឲ្យត្ច�ំឬន្្ើឲ្យត្ចបូកត្ចបល់)

ភាសារបស់ត្បជាជនដដលពយោយមសង់ប៉មនដើម្ជីករុំឲ្យពួកនគអាចយល់គានានៅវិញ

នៅមកនេើយត្ទង់បានន្្ើឲ្យត្បជាជនត្តូវខាចាត់ខាចាយនពញនផ្ដផនដជី។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន្ើរ1:6–33មានបរុរសមានាក់ន ម្ាះនអន្ើរបានសរនសរ

បញ្ជីរបស់យ៉ានរឌ។មរ៉ូនណបានកត់ត្រាពជីពូជពងសេរបស់នអន្ើរត្ត�ប់នៅដល់

បរុរសមានាក់ន្មាះយ៉ានរឌដដលបានរស់នៅក្នុងជនំ្ន់ននប៉មននត្ករុងបាបិល។

មេចកដី ណេនា ំេក កាន់គេី្�  

ទអទធើរ
ហេតុអ្ីសិក្សាគម្ីរហេះ?
ទ្ល អ្ក សកិសា គម្ពីរ ទអទធើរ អ្ក នឹង ទរៀន អំ្ពី ្ ួក ស្សន៍ ោ៉ាទរឌ—ជា ពបជាជន មួយ 

ពកុម ដដល បាន ទធ្ើ ដទំណើរ ទៅកាន់ អឌ្ឍទគាល ខាងលិច ទេើយ បាន រសទ់ៅ ទពីទនាះ អស់ 

ជាទពចើន សតវត្សរ ៍មុនទ្ល ពបជាជន របស ់លពីថេ មកដល់ ។ គម្ពីរ ទនះ នឹង ជួយ អ្ក 

ទរៀន ្ ពី ទគាលការណ៍ សំខាន់ៗ ទាក់ទង នឹង ការអធិស្ឋាន វិវរណៈ និង ទំនាក់ទំនង រវាង 

ការអនុវត្ត ទសចក្ពី ជទំនឿ ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ និង ការទទួល ការទចះដឹង ខាង វិញ្ញាណ ។ វា 

នឹង ជួយ អ្ក ផងដដរ ឲ្យ យល់ ្ ពី តួនាទពី របស់ ្ ួក ្ យាការី ទៅក្នុង ការលួងទោម ពបជាជន 

ឲ្យ ដពបចិត្ត និងយល់ អំ្ពី លទ្ផល ដដល ទកើត មន ដល ្់ ួក អ្ក ទាំងឡាយ ដដល បដទិសធ 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ និង ្ួក ្ យាការី របស់ ពទង់ ។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្ីរហេះ?
មរ៉ូថណ បាន សទង្ខប គម្ពីរ ទនះ ទចញ្ពី ផ្ទាំង មស 24 ផ្ទាំង ដដល ទៅ ថា ផ្ទាំង ទអទធើរ ។ វា 

ពតូវបាន ោក ់ទឈាមាះ តាម ្ យាការី ទអទធើរ ដដល ជា ្ យាការ ីចុងទពកាយ ទគ របស់ ្ ួក ស្សន ៍

ោ៉ាទរឌ និង ជា អ្ក ដដល បាន បទងកើត បញ្ពី មួយ អំ្ពី ពបវត្តិស្ពស្ត របស ្់ ួកទគទនាះ ( សូម 

ទមើល ទអទធើរ 15:33–34 ) ។ ទៅក្នុង ជំនាន ់ទស្ច ម៉សូ្យ ពបជាជន លិមថេ មួយ 

ចំនួន បាន រកទ�ើញ ផ្ទាំង ទាំងឡាយ របស់ ទអទធើរ ទ្ល ដដល ្ ួកទគ កំ្ ុង ដស្ងរក ដដនដពី 

ស្រា៉េិមឡា ( សូម ទមើល ម៉ូស្យ 8:7–11; ទអទធើរ 1:2 ) ។ ្ួក ្ យាការី និង អ្ក រកសា 

បញ្ពី ស្សន៍ នពីថេ្ បាន ពបគល ់ផ្ទាំង ទអទធើរ បន្ត រេូត ដល ់មរ៉ថូណ ។ មរ៉ូថណ បាន ដ ល្ង ថា 

ទោក ្ ុំ បាន បញ្ចលូល « មួយ ភាគ រយ » ថន បញ្ពី ទនះ ទៅក្នុង ការសទង្ខប របស់ ទោក ផង 

( ទអទធើរ 15:33 ) ។

ហតើហៅហពលណាហេើយហៅក្នេលែងណានែលគម្ីរហេះតតរូវបាេ

សរហសរហ�ើង?
ពបភ្ ទដើម ដដល បាន យក មក ទពបើពបាស់ ទដើម ព្ី បទងកើត គម្ពីរ ទអទធើរ ទនះ ពតវូបាន សរទសរ 

ទ�ើង រាប់ សតវត្សរ៍ មុន មរ៉ថូណ បាន ទធ្ើ ការសទង្ខប របស់ ទោក ទម៉លះ ។ បញ្ពី ទពីមួយ របស់ 

ស្សន៍ ោ៉ាទរឌ ពតូវបាន បទងកើត ទ�ើង ទ្ល បង របស់ ោ៉ាទរឌ បាន សរទសរ ការនិមិត្ត ដដល 

ទោក បាន ទទួល មុនទ្ល ពបជាជន ទោក ្ លងកាត់ សមុពទ ( សូម ទមើល ទអទធើរ 4:1 ) ។ 

្ំុមននិោយ អំ្ ពី  អ្ក ដ្រកសា បញ្ពី ណា ទផ្សងទទៀត ក្នុង ចំទណាម ស្សន៍ ោ៉ាទរឌ ទទ រេូត 

ដល់ ទអទធើរ ( សូម ទមើល ទអទធើរ 13:3; 15:33 ) ។ មរ៉ថូណ បាន សទង្ខប គម្ពីរ ទអទធើរ ( សូម 

ទមើល មរមន 8:3–6; មរ៉ថូណ 10:1 ) ។ មរ៉ូថណ ្ ុំ បាន ដ្លង ្ ពី ទពីកដនលង ដដល ទោក ទៅ 

ទ្ល ទោក ទធ្ើ ការសទង្ខប ទនះ ទទ ទទាះ ោ៉ាង ណា ទោក បាន សរទសរ ថា ្ួក ស្សន៍ 

ោ៉ាទរឌ ពតវូបាន បំផលិច បំផ្លាញ ទៅក្នុង « ថផ្ ដដនដពី ខាង ទជើង » ( ទអទធើរ 1:1 ) ដដល ចង្អនុល 

បងាហាញ ថា ទោក ពបដេល ជា អាច នឹង ទៅទលើ ដដនដពី ដដល ្ ួកទគ ពតូវបាន បំផ្លាញ ទ្ល 

ទនាះ ។
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បងរបេ់យា៉ាហរឌអ្ិ្ឋានេំុជំនួយហេើយេមជិក្គួ្រនិងមិត្ភក្ិ

ហោកទទួលបានហេចក្ជីហមតាតាករុណានិងការែឹកនំ្

នតើអ្កធាលាប់នៅក្នុងត្បនទសឬតំបន់មួយដដលត្បជាជននិយយភាសាមួយដដល

អ្កមិនយល់ដដរឬនទ?នតើអ្កគិតថាអ្កនលឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានបើអ្កពរុំ

អាចយល់ពជីភាសាដដលអ្កនផសេងនទៀតនៅជរុំវិញអ្កកំពរុងនិយយនន្ះ?ត្បសិន

នបើអ្កអាចនត្ជើសនរើសមនរុសសេដតពជីរបជីន្ក់នដើម ជ្ីត្បាត្ស័យទាក់ទងជាមួយនៅក្នុង

សាថានភាពនន្ះនតើអ្កនលឹងនត្ជើសនរើសនរណា?សាថានភាពននះបាននកើតន�ើងចំនោះ

បរុរសមានាក់ន្មាះយ៉ានរឌនិងបងត្បរុសនោកក៏ដូចជាត្គសួាររបស់ពួកនោក

ដដលបានរស់នៅក្នុងអំ�នុងនពលប៉មននត្ករុងបាបិល។សូមអាននអន្ើរ1:33–37

នេើយរកនមើលមនរុសសេដដលយ៉ានរឌចង់ត្បាត្ស័យទាក់ទងជាមួយ។បន្ទាប់ពជីបង

របស់យ៉ានរឌបានទទួលការសនយោពជីត្ពះអមាចាស់ថាភាសារបស់ពួកនោកនលឹងមិន

ត្តូវបំភាន់(សូមនមើលនអន ើ្រ1:34–35)នន្ះនោកបានអ្ិសាឋានសត្មាប់មិត្តភក្ដិ

របស់នោក(សូមនមើលនអន ើ្រ1:36–37)។ដូចដដលបានបគ្ហាញនោយបងរបស់

យ៉ានរឌចរិតលក្ខណៈមួយរបស់ត្បជាជនដដលនសាមាះត្តង់គឺអ្ិសាឋានសត្មាប់

មិត្តភក្ដិរបស់នគនដើម្ជីឲ្យបានទទួលពរជ័យពជីត្ពះអមាចាស់ដដរ។

ត្ពះអមាចាស់បានត្បទានពរដល់ត្គួសាររបស់យ៉ានរឌនិងបងត្បរុសនោកនិង

មិត្តភក្ដិរបស់ពួកនោកនដើម្ជីភាសារបស់ពួកនគមិនត្តូវបានបំភាន់។បន្ទាប់មក

យ៉ានរឌបានសរុំឲ្យបងត្បរុសនោកអ្ិសាឋានដល់ត្ពះសួរត្ទង់ថាកដន្ងណាដដល

ត្គួសារពួកនោកត្តូវនៅ។(សូមនមើលនអន ើ្រ1:38–40)។

សូមអាននអន្ើរ1:40–43នេើយរកនមើលការដណនំ្ទាំងឡាយដដលត្ពះអមាចាស់

បានត្បទានដល់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌនដើម្ជីដលឹកន្ំពួកនគនៅក្នុងការន្្ើដំនណើរ។នតើ

អ្កគិតថានេតរុអ្ជីវាសំខាន់សត្មាប់យ៉ានរឌនិងបងត្បរុសនោកក្នុងការន្្ើរាម

ការដណន្ំទាំងននះដដលបានមកពជីត្ពះអមាចាស់?

មអមធើ� 2:1–12

ពួក្ េន៍យា៉ាហរឌបានចាបហ់ផ្ើមែំហណើររបេ់ហគហ្ពះហៅកាន់ដែនែជីេនយា

សូមអាននអន្ើរ2:1–3នដើម្ជីរកនមើលថានតើពួកសាសន៍យ៉ានរឌន្្ើយតបបាន

ល្អយ៉ាងណាចំនោះការដណន្ំដដលត្ពះអមាចាស់បានត្បទានដល់ពួកនគអំពជី

ការនរៀបចំក្នុងការន្្ើដនំណើរនៅកាន់ដដនដជីសនយោនន្ះ(សូមនមើលនអន្ើរ

1:41–42)។បន្ទាប់មកអាននអន ើ្រ2:4–6នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើង

បន្ទាប់នទៀត។សូមកត់ចំណាំថានោយសារដតពួកសាសន៍យ៉ានរឌបាននគារពដល់

ការដណន្ំរបស់ត្ពះអមាចាស់នន្ះត្ទង់បានត្បទានការដណន្ំបដន្ថមនទៀតដល់

ពួកនគ។សូមសញ្លឹងគិតពជីពរជ័យនិងការដលឹកន្ំទាំងឡាយដដលពួកសាសន៍

យ៉ានរឌបានទទួលនោយសារដតពួកនគបានន្្ើរាមការដណនំ្របស់ត្ពះអមាចាស់។

នចញពជីបទពនិសា្ន៍របស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌនយើងនរៀនពជីនគាលការណ៍ននះ៖

ដ្លដយើងទបទ្ឹត្ដោយដសចកដបីជំដនឿតាមការដណោំដ�លទ្រះអម្ចាស់បានទបទាន

�ល់ដយើងដោរះដយើងអាច្រ្រួលបានការ�ឹកោំបដន្ថមដ្រៀត្ បីទ្រង់។អ្កអាចនលឹង

ចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនអន្ើរ2:6។

នតើអ្កអាចគិតពជីការបំផរុសមួយដដលអ្កបានទទួលពជីត្ពះអមាចាស់នពលអ្ិសាឋាន

នពលសិកសាត្ពះគម្ជីរឬនពលចូលរួមក្នុងការត្បជរុំនៅសាសន្ចត្កដដរឬនទ?សូម

ចាំទរុកពជីការបំផរុសនន្ះនពលអ្កអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍របស់ដអលនឌើររឆី្ដជជី.

សកតននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់អំពជីរនបៀបដដលជាញលឹកញាប់នយើងទទួល

បានចនម្ើយចំនោះការអ្ិសាឋាន៖«នោយកត្មណាស់ដដលអ្កនលឹងទទួលបាន

ការន្្ើយតប[ចំនោះការអ្ិសាឋាន]ទាំងអស់ក្នុងនពលដតមួយនន្ះ។វានលឹងមក

មួយដផ្កម្ដងៗជាសំណុំទាំងឡាយនដើម ជ្ីឲ្យសមត្ថភាពអ្កលូតោស់។នោយ

ដផ្កនជីមួយៗបានមកនោយនសចក្ដជីជំននឿនន្ះអ្កនលឹងត្តូវបានដលឹកន្ំនៅកាន់

ដផ្កនផសេងៗនទៀតរេូតទាល់ដតអ្កបានចនម្ើយនពញនលញទាំងត្សរុង។គំរូ

នន្ះតត្មូវឲ្យអ្កអនរុវត្តនូវនសចក្ដជីជំននឿនលើសមត្ថភាពក្នុងការន្្ើយតបរបស់

ត្ពះវរបិរានយើង។ខណៈដដលវាពិបាកខាលាំងនៅនពលខះ្នន្ះវាផ្ដល់លទ្ផល

ជាការលូតោស់ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សក្ដិសម»(“Using the Supernal Gift of 
Prayer” Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ9)។

 1. សូម សរសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

ថាទតើ អ្ក ទ្លើយ តប ( ឬ អាច ទ្លើយតប ) ចទំោះ ការបំផុស ខាង វិញ្ញាណ ដដល 

អ្ក បាន គិត ្ ពី ខាងទលើ ទោយ រទបៀប ណា ។ អ្ក ក ៏អាច បញ្ចលូល នូវ ្ រជ័យ ទាំងឡាយ ដដល 

អ្ក បាន ទទួល ( ឬ អាច ទទួល ) ្ពី ការពបព្ឹត្ត តាម ការបំផុស ទនាះ ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន្ើរ2:7–12ត្ពះអមាចាស់បានត្បាប់ដល់បងរបស់យ៉ានរឌ

ថានពលនោកនិងត្បជាជននោកមកដល់ដដនដជីសនយោពួកនគនលឹងត្តូវ«បនត្មើ

ត្ទង់ដដលជាត្ពះដ៏ពិតដតមួយនបើពរុំនន្ះនសាតនទពួកនគនលឹងត្តវូកំចាត់នចញ»

(នអន្ើរ2:8)។

មអមធើ� 2:13–15

្ពះអមចាេ់េ្ជីបហន្ទាេែល់បងរបេ់យា៉ាហរឌដែលមិនបានអោំវន្វែល់្ទង់

ក្ទុងការអ្ិ ឋ្ាន

សូមអាននអន្ើរ2:13–15នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងនពលដដលពួក

សាសន៍យ៉ានរឌបានមកដល់សមរុត្ទដ៏្ ំដដលដចកដដនដជី។ពួកនគត្តូវបានដលឹកន្ំ

ឲ្យ្ ្ងកាត់ទជីវាលរនហាសាថាននោយត្ពះអមាចាស់ពជីនត្ោះពួកនគបានសាដាប់រាម

ត្ពះអមាចាស់និងបានរកសាបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់។នទាះយ៉ាងណាបន្ទាប់ពជីពួកនគ

បាននបាះជំររុំនៅជិតសមរុត្ទដ៏្ ំអស់រយៈនពលបួនឆ្នាំត្ពះអមាចាស់បានយងមកជួប

នលឹងបងរបស់យ៉ានរឌនេើយបានស្ដជីបនន្ទាសដល់នោកដដលមិនបានអ្ិសាឋាន។

នអន្ើរ2:14–15ជួយនយើងនរៀនពជីនគាលការណ៍ទាំងននះ៖ទ្រះអម្ចាស់្ ុំស្វ

ទ្រះ�ឫ្រ័យដ្រដ្លដយើងមិនបានអំោវោវ�ល់ទ្រង់ដៅក្នុងការអ្ិស្ឋាន។

ទ្រះអម្ចាស់ម្នទ្រះបំណងចង់ឲ្យដយើងអំោវោវ�ល់ទ្រង់ដៅក្នុងការអ្ិស្ឋាន។

នពលអ្កអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីដអលនឌើរដូណលអិល.

នស្នេលជីដដលបានបនត្មើជាសមាជិកមួយរូបននពួកចិតសិបសូមគិតថានតើអ្ក

អ្ិសាឋានញលឹកញាប់ប៉រុណាណ៖«ការអ្ិសាឋាននោយនក្ៀវកាលាជាត្បចាំន្ងៃនដើម្ជីដស្ងរក

ការអត់នទាសនិងជំនួយពនិសសនិងការដណនំ្គឺចាំបាច់ចនំោះជជីវិតនយើង

នេើយចាំបាច់ដល់ការបជីបាច់ទជីបន្ទាល់របស់នយើង។នពលនយើងត្បញាប់នយិយ

ត្ចដំដលមិនសូវខ្លខ់ាវាយឬនភច្ក្នុងការអ្ិសាឋាននន្ះនយើងទំនងជានលឹងបាត់បង់

ភាពជិតសិ្ទ្ននត្ពះវិញ្ញាណដដលជាអ្ជីចាំបាច់ខាលាំងណាស់នៅក្នុងការដណន្ំជា

បន្តបន្ទាប់ដដលនយើងត្តូវការនដើម្ជីនោះត្សាយនោយនជាគជ័យនូវឧបសគ្គន្ន្

នៅក្នុងជជីវិតត្បចាំន្ងៃរបស់នយើង»(“Securing Our Testimonies” Ensignឬ

លបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2004ទំព័រ39)។

សូមន្្ើយតបសំណួរតនៅននះនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កឬ

នៅនលើត្កោសនោយដ�កមួយ៖

• នតើអ្កមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអំពជីភាពញលឹកញាប់ននការអ្ិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួន

របស់អ្ក?

• នតើអ្កមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអំពជីភាពនសាមាះត្តង់ននការអ្ិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួន

របស់អ្ក?

• នៅក្នុងការអ្ិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្កនតើអ្កមានអារម្មណ៍ថាអ្កពិតជា

ត្បាត្ស័យទាក់ទងជាមួយនលឹងត្ពះវរបិរាសួគ៌ឬនទ?នេតរុអ្ជីមានឬនេតរុអ្ជីអត់?

• ត្បសិននបើអ្កអាចន្្ើការផ្លាស់ប្ដទូរមួយដដលនលឹងអភិវឌ្ឍដល់ការអ្ិសាឋានផ្ទាល់

ខ្លួនរបស់អ្កនតើវាជាអ្ជី?
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ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន្ើរ2:16បងរបស់យ៉ានរឌបានដត្បចិត្តពជីអំនពើបាបរបស់

នោកនេើយបានអ្ិសាឋានដល់ត្ពះអមាចាស់សត្មាប់សមាជិកត្គួសារនិងមិត្តភក្ដិ

នោក។ត្ពះអមាចាស់បានត្បាប់នោកថានោកត្តូវបានអត់នទាសឲ្យប៉រុដន្តថា

នោកត្តូវដតបន្តនៅក្នុងភាពសរុចរិតនដើម ជ្ីត្តូវបានដលឹកន្ំនៅកាន់ដដនដជីសនយោ។

មអមធើ� 2:16–25

ពួក្ េន៍យា៉ាហរឌបានេង់ហភ្តាហែើម្ជី្ លែងកាត់មហាេមុ្ទហៅកាន់

ដែនែជីេនយា

សូមគិតពជីការសនត្មចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សំខាន់មួយដដលអ្កកំពរុងត្បឈមមរុខឬ

អាចនលឹងត្បឈមមរុខនៅនពលអន្គតដូចជារនបៀបនោះត្សាយជាមួយនលឹងត្គួសារ

មួយដដលពិបាកឬសាថានភាពសង្គមរនបៀបនរៀនឲ្យពដូកនៅសាោត្តូវនរៀបការ

ជាមួយនរណាឬត្តូវរកវិជាជាជជីវៈអ្ជី។នតើអ្កធាលាប់គិតនទថានតើត្ពះអមាចាស់អាចនលឹង

ត្បទានការដណន្ំឬជួយអ្កក្នុងសាថានភាពនន្ះនោយរនបៀបណា?នពលអ្ក

សិកសាខដដលនៅសល់ក្នុងនអន ើ្រ2សូមសញ្លឹងគិតពជីការសនត្មចចិត្តដដលអ្ក

បានកំណត់នេើយរកនមើលនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលនលឹងជួយអ្កឲ្យទទួល

បានជំនួយពជីត្ពះអមាចាស់។

សូមអាននអន្ើរ2:16–17នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានសរុំឲ្យពួកសាសន៍

យ៉ានរឌន្្ើនដើម្ជីបន្តនឆ្ពះនៅកាន់ដដនដជីសនយោ។បងរបស់យ៉ានរឌបានត្បឈម

មរុខនលឹងបញ្ហាបជីដដលនកើតន�ើងមកពជីការន្្ើនភត្រា។សូមអាននអន ើ្រ2:18–19

នេើយគូសចំណាំបញ្ហាទាំងបជីដដល

បងរបស់យ៉ានរឌបានទូលនៅដល់

ត្ពះអមាចាស់។

 2. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ នឹក 

ពសថម៉ ក្នុង ចិត្ត ទ�ើញ ្ ពី អ្ពី 

ដដល អ្ក បាន អាន ទៅក្នុង ទអទធើរ 

2:16–19 សូម គូរ អ្ពី ដដល អ្ក គិត ថា ជា 

រូប ទភពតា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។∂

រារាងខាងនត្កាមននះនលឹងជួយអ្ករក

ន�ើញពជីរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់បាន

ជួយបងរបស់យ៉ានរឌនោះត្សាយ

បញ្ហារបស់នោកជាមួយនលឹងនភត្រា។

សូមសិកសាខគម្ជីរទាំងឡាយនៅក្នុង

រារាងនេើយបន្ទាប់មកនត្បើត្បាស់

ព័ត៌មាននន្ះនដើម្ជីបនំពញនៅក្នុងរារាងជួរឈរ«ដំនណាះត្សាយចនំោះ

បញ្ហា»។

ខ គេី្� បញ្ហា ជាេួយ នឹង មភម្តា ដំមណាះម្ស្យ ចំមពាះ បញ្ហា

ទអទធើរ 

2:20–21

គាមាន ខ្យល់

ទអទធើរ 

6:4–9

គាមាន ចងកលូត

ទអទធើរ 

2:22–3:6

គាមាន ្ នលឺ

អ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានន្្ើនិងអ្ជីដដលត្ទង់តត្មូវឲ្យបងរបស់យ៉ានរឌន្្ើគឺខរុសគានា

សត្មាប់បញ្ហានជីមួយៗ។នចញពជីបញ្ហានិងដំនណាះត្សាយនជីមួយៗននះនយើង

អាចនរៀនពជីនសចក្ដជីពិតនផសេងៗគានាអំពជីរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់ជួយនយើងនពលនយើង

ត្តវូការជំនួយ។សូមនត្បៀបន្ៀបដំនណាះត្សាយទាំងឡាយដដលអ្កបានសរនសរ

នៅក្នុងរារាងជាមួយនលឹងអ្ជីដដលមានក្នុងបញ្ជីខាងនត្កាមននះ៖

ោមាៃខ្យល់(មអមធើរ2:20–21)។នដើម្ជីនោះត្សាយបញ្ហាននះត្ពះអមាចាស់បានត្បាប់

បងរបស់យ៉ានរឌពជីអ្ជីដដលនោកគួរន្្ើ។នពលនន្ះបងរបស់យ៉ានរឌមាននសចក្ដជី

ជំននឿនលឹងន្្ើរាមការដណន្ំរបស់ត្ពះអមាចាស់។

ោមាៃ�ង្កលូ្(មអមធើរ6:4–9)។នដើម្ជីនោះត្សាយបញ្ហាននះត្ពះអមាចាស់បានត្បទាន

ចនម្ើយចំនោះបញ្ហាននះនោយត្ទង់ផ្ទាល់។

ោមាៃពៃ្ឺ(មអមធើរ2:22–3:6)។នដើម្ជីនោះត្សាយបញ្ហាននះត្ពះអមាចាស់បានត្បទាន

ការដណនំ្ខ្ះៗដល់បងរបស់យ៉ានរឌ។នពលនន្ះបងរបស់យ៉ានរឌត្តវូដតគិតពជី

ដំនណាះត្សាយចំនោះបញ្ហាននះ—នោយដផ្អកនលើព័ត៌មានដដលនោកមាន—រួច

សរុំការអនរុញ្ញាតនិងជំនួយរបស់ត្ពះអមាចាស់នៅក្នុងការអនរុវត្តន៍វា។

នចញពជីបទពិនសា្ន៍បងរបស់យ៉ានរឌនយើងនរៀនពជីនគាលការណ៍ននះ៖ដ្លដយើង

ទបឹងដទបង្ យាយមដ្វើដ្្ករបស់ដយើងដ�ើម្បីដោរះទស្យបញ្ហាដោរះដយើងអាច

្រ្ួរលបានជំនួយ្ បីទ្រះអម្ចាស់។គិតអំពជីការសនត្មចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដដលអ្កបាន

គិតពជីមរុនននះនតើការដលឹងពជីនគាលការណ៍ននះអាចជួយអ្កឲ្យទទួលបានជំនួយ

ឬការដលឹកនំ្ទាក់ទងនលឹងការសនត្មចចិត្តននះយ៉ាងដូចនម្ដចដដរ?នតើអ្កគិតថា

ត្ពះអមាចាស់អាចនលឹងរំពលឹងឲ្យអ្កន្្ើអ្ជីខះ្នៅក្នុងការន្្ើការសនត្មចចិត្តរបស់អ្ក?

 3. សរទសរ កថាខណ្ឌ មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ 

របស់ អ្ក ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទចញ្ពី បទ្ិទស្ធន៍ បង របស ់ោ៉ាទរឌ អំ្ពី 

ការអធិស្ឋាន និង អំ្ពី ការទទួល ជំនួយ និង ការដណនា ំ្ ពី ព្ះអមចាស ់ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ។

 4. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ1–2ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

ទ្ល ដដល អ្ក អាច នឹក ពសថម៉ ក្នុង ចិត្ត 

ឬ ទមើល ទ�ើញ រូបភា្ ទៅក្នុង គំនិត 

របស ់អ្ក នូវ អ្ពី ដដល កំ្ុង ទកើតទ�ើង 

ទៅក្នុង ដំទណើរ ទរឿង ក្នុង ព្ះគម្ពីរ ទនាះ 

វា អាច ជួយ ទធ្ើ ឲ្យ ព្ឹត្តិការណ ៍ទាំងទនាះ 

កាន់ដត ្ ិត ជាក់ ដស្ង និង រស់ រទវើក ។ 

ការនឹក ពសថម៉ ក្នុង ចិត្ត  អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ 

កាន់ដត ភាជាប ់ខលជួន អ្ក ទៅ នឹង ពបជាជន 

និង ស្ថានភា្ ដដល ទៅក្នុង ព្ះគម្ពីរ 

ទេើយ ជា លទ្ផល គឺ ទធ្ើ ឲ្យ អ្ក វិភាគ បាន 

កាន់ដត មន ពបសិទ្ភា្ និង កាន់ដត 

យល់ ្ ពី អ្ពី ដដល កំ្ុង ទកើតទ�ើង ។

ការេជឹក្តសមមៃក្្ននុងចិត្ត
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ទអទធើរ 3
មេចក្ី ម្ដើេ

ត្ពះអមាចាស់បានសួរបងរបស់យ៉ានរឌថា«នតើអ្កចង់ឲ្យនយើងន្្ើអ្ជីនដើម្ជីឲ្យអ្ក

មានពន្ឺនៅក្នុងនភត្រាទាំងឡាយរបស់អ្ក?»(នអន ើ្រ2:23)។នៅក្នុងការន្្ើយ

តបវិញបងរបស់យ៉ានរឌបាននរៀបចំត្កួស16ដរុំនោយត្បរុងត្បយ័ត្នេើយបាន

អ្ិសាឋាននោយរាបទាបថាត្ពះអមាចាស់នលឹងោល់វា«ឲ្យវាអាចបានភ្ឺដចងចាំងក្នុង

ទជីងងលឹត»(នអន្ើរ3:4)។នោយសារនសចក្ដជីជំននឿដ៏្ ំន្ងននបងរបស់យ៉ានរឌនន្ះ

នោកបានន�ើញត្ពះអង្គនុលជីរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនពលដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះ

បានោល់ត្កួសទាំងនន្ះ។បន្ទាប់មកត្ពះអមាចាស់បានបគ្ហាញអង្គត្ទង់ដល់បង

របស់យ៉ានរឌនេើយបានបញ្ជានោកឲ្យសរនសរនូវអ្ជីដដលនោកបានន�ើញនិង

ឮ។

មអមធើ� 3:1–20

្ពះអមចាេ់ោល់្កួេហែើម ជ្ីផ្ល់ពនលែឺែល់ហភ្តារបេ់្ េន៍យា៉ាហរឌហេើយ

្ទង់បង្ហាញ្ពះអង្គ្ទង់ែល់បងរបេ់យា៉ាហរឌ

ជាឧទាេរណ៍នតើមានអ្ជីខ្ះដដលអ្កឬមនរុសសេវ័យនក្មងនផសេងនទៀតអ្ិសាឋានសរុំ

នោយនសាមាះអស់ពជីចិត្ត?នត្ជើសនរើសចំណុចមួយនចញពជីចំណុចទាំងននះនេើយ

សរនសរវានៅទជីននះ៖ 



នពលអ្កសិកសាពជីគំរូននបងរបស់យ៉ានរឌនៅក្នុងនអន ើ្រ3សូមរកនមើល

ការយល់ដលឹងត្ជាលនត្រៅដដលនលឹងជួយអ្កឬមិត្តមានាក់ឲ្យទទួលជំនួយពជី

ត្ពះអមាចាស់។

ចូរគិតអំពជីការអ្ិសាឋានននបងរបស់យ៉ានរឌចនំោះត្ពះអមាចាស់អំពជីការផ្ដល់ពន្ឺដល់

នភត្រានិងពជីចនម្ើយរបស់ត្ពះអមាចាស់ចំនោះនោក។សូមរំឭកនអន្ើរ2:22–3:1។

បន្ទាប់មកសរនសរចំណងនជើងពិពណន៌្សត្មាប់រូបនជីមួយៗខាងនត្កាមននះ

ដដលពិពណន៌្ពជីអ្ជីដដលបងរបស់យ៉ានរឌបានន្្ើដដលជាដផ្ករបស់នោកនដើម្ជី

នោះត្សាយបញ្ហាននការអត់មានពន្ឺ។

 



 



 1. សូម សរសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក អំ្ ពី 

អ្ពី ដដល ទធ្ើ ឲ្យ អ្ក ទសងៃើច សរទសើរ អំ្ពី ការពបឹងដពបង របស ់បង របស ់ោ៉ាទរឌ ក្នុង 

ការទោះពស្យ បញ្ហា ថន ្ នលឺ ទៅក្នុង ទភពតា ។ ទទាះបពី បង របស ់ោ៉ាទរឌ បាន ពបឹងដពបង ោ៉ាង 

ខាលាំង ក៏ ្ ិត ដមន ដត សូម ្ ិ្រណា ថាទតើ ពកួស ដដល អាច រោយ  របស ់ទោក  អាច មន 

ពបសិទ្ភា្ ប៉ុណាណ ក្នុង ការផ្ល់ ្ នលឺ ទបើ អត់មន ជំនួយ ្ ពី ព្ះអមចាស ់ទនាះ ។

សូមអាននអន្ើរ3:2–5នេើយន្្ើដូចខាងនត្កាមននះ៖

• កំណត់ឬគូសចំណាំោលាទាំងឡាយដដលបគ្ហាញថាបងរបស់យ៉ានរឌបាន

បន្ទាបខ្លួននិងទទួលសារល់ពជីការពលឹងដផ្អករបស់នោកនៅនលើត្ពះ។វាអាច

ជាត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថាោលា«្ម្មជាតិនននយើងខ្នុំបានកាលាយនៅជាអាត្កក់

ជានិច្ច»គឺសំនៅដល់សាថានភាពដ៏នោរនពញនោយអំនពើបាបរបស់នយើងនៅនលើ

ដផនដជី។នោយសារដតការធាលាក់របស់អ័ោមនន្ះនយើងត្តូវបានដបកនចញពជី

ត្ពះខាងរូបកាយ។នយើងក៏រងនូវអំនពើបាបផងដដរ។នបើគាមានជំនួយដ៏នទវភាពនទ

នន្ះនយើងមិនអាចត្ត�ប់នៅកាន់វត្តមានរបស់ត្ពះវិញន�ើយ។

• ចូររកនមើលពជីអ្ជីដដលបងរបស់យ៉ានរឌបានទូលសរុំដល់ត្ពះអមាចាស់ឲ្យន្្ើ។

• ចូររកនមើលឬគូសចំណាំពជីអ្ជីដដលបងរបស់យ៉ានរឌបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ថានោក

បានដលឹងអំពជីត្ពះ។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ មន ភស្នុតាង អ្ពីខលះ ដដល អ្ក អាច រកទ�ើញ ទៅក្នុង ទអទធើរ 3:1–5 ដដលថា បង 

របស់ ោ៉ាទរឌ មន ទសចក្ពី ជំទនឿ ថា ព្ះអមចាស់ អាច ជួយ ទោក ទោះពស្យ បញ្ហា របស់ 

ទោក បាន ?

 ខ.  ទតើ គំរូ របស់ ទោក អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ ដឹង ្ ពី ការ្ឹង ដផ្អក របស់ អ្ក ទលើ ព្ះអមចាស់ ទ្ល 

អ្ក សុំ ជំនួយ ្ ពី ពទង់ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុម

ននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់ដដលសងកត់្ ងៃន់នលើនសចក្ដជីជំននឿននបងរបស់យ៉ានរឌ៖

«ពិតណាស់ត្ពះក៏ដូចជាអ្កអានផងដដរមានអារម្មណ៍ថាមានអ្ជីមួយដដល

នលចនធាលានៅក្នុងភាពឥតនទាសដូចជាកូននក្មងនិងនៅក្នុងនសចក្ដជីនក្ៀវកាលានន

នសចក្ដជីជំននឿរបស់បរុរសននះ។‹មមើល�ុរះសពរះអោចា្់រមអើយសទង់អា�មធវែើការមៃរះ›

[នអន្ើរ3:5]។ត្បដេលជាគាមាននសចក្ដជីជំននឿណាដដលនោរនពញនោយអំណាច

ដដលត្តវូបាននិយយនោយមនរុសសេណានទៀតនៅក្នុងត្ពះគម្ជីរនន្ះនទ។...

នទាះជាមានភាពមិនចបាសោ់ស់យ៉ាងណាចំនោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននោក

ផ្ទាល់ក៏នោយក៏នោកោមាៃការសងសេ័យនសាះន�ើយចនំោះអំណាចរបស់ត្ពះ»
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(«Rending the Veil of Unbelief»នៅក្នុងNurturing Faith through the 
Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium[1995]

ទំព័រ12)។

សូមអាននអន្ើរ3:6នេើយត្សនម៉ថាវាអាចជាយ៉ាងណាក្នុងការស្ថិតនៅក្នុង

សាថានភាពដដលបានពិពណន៌្នៅក្នុងខននះ។

សូមអាននអន្ើរ3:9រកនមើលពជីមូលនេតរុដដលត្ពះអមាចាស់មានត្ពះទ័យនលឹង

ប៉ះត្កួសនិងមូលនេតរុដដលបងរបស់យ៉ានរឌអាចន�ើញត្ពះអង្គនុលជីរបស់

ត្ពះអមាចាស់។

សូមបញ្ចប់នសចក្ដជីដ្្ងពជីនគាលការណ៍តនៅននះនោយនយងនៅនលើអ្ជីដដលអ្ក

បាននរៀនមកដល់ត្តលឹមននះនៅក្នុងនអន ើ្រ3៖ដ្លដយើងអំោវោវដោយរាបទាប

�ល់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះទ្រង់នឹងដ្្ើយតប�ល់ដយើងដៅតាម្ន្ៈ--------------------

របស់ដយើងនិងតាមទ្រះ�ឫ្រ័យរបស់ទ្រង់។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ មួយ ឬ ទាំង្ពីរ ខាងទពកាម ទនះ  ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  សូម ទមើល អ្ពី ដដល អ្ក បាន សរទសរ ទៅ ខាងទដើម ទមទរៀន ទនះ អំ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក ឬ 

មនុស្ស វ័យ ទក្មង ទផ្សង ទទៀត អធិស្ឋាន សុំ ។ ទតើ មនុស្ស មនាក់ អាច បងាហាញ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទលើ 

ព្ះអមចាស ់ទ្ល គាត់ ដស្ងរក ជំនួយ និង ការដឹកនា ំរបស់ ពទង់ ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ទនាះ 

ទោយ រទបៀប ណា ?

 ខ.  ទតើ អ្ក បាន មន បទ្ិទស្ធន៍ អ្ពី ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ដដល នា ំអ្ក ឲ្យ ស្រល ្់ ពី 

ភា្ទ្ញទលញ ថន ទសចក្ពី ្ ិត ថន ទគាលការណ៍ ដដល ថា ទ្ល ទយើង អោំវនាវ ទោយ 

រាបទាប ដល ់ព្ះអមចាស ់ទនាះ ពទង់ នឹង ទ្លើយតប ដល ់ទយើង ទៅតាម ទសចក្ពី ជំទនឿ របស់ 

ទយើង និង តាម ព្ះេឫទ័យ របស់ ពទង់ ?

សូមយកនពលមួយត្សបក់ន្្ើការវាយតនម្នោយនសងៃៀមសាងាត់ថានតើអ្កទរុកចិត្ត

នលើត្ពះអមាចាស់ប៉រុណាណ។សូមអាននអន្ើរ3:9–12នេើយរកនមើលនិងគូសចំណាំ

ភស្ដនុរាងនននសចក្ដជីជំននឿដដលបងរបស់យ៉ានរឌមាននលើត្ពះអមាចាស់។

សូមរំឭកនអន្ើរ3:11នេើយគិតថានតើអ្កមាននសចក្ដជីជំននឿត្គប់ត្គាន់ឬអត់

នៅនលើត្ពះអមាចាស់នដើម្ជីរាំងចិត្តនជឿនិងន្្ើរាមអ្ជីដដលត្ទង់នលឹងនបើកសដម្ដង

ដល់អ្កពបីមុៃមពលដដលត្ទង់នបើកសដម្ដងពជីវានន្ះ។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះពជីដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.

េូ�ិននេើយគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមអ្ជីដដលអ្កត្តូវដតន្្ើនដើម្ជី

អនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿដូចជាបងរបស់យ៉ានរឌ៖«នសចក្ដជីជំននឿ

ដដលនរៀបចំជានត្សចត្តវូបានបនងកើតន�ើងនោយការអនរុវត្តន៍

ជាមរុន—នោយពួកអ្កដលឹងដដលផ្ដល់នូវត្គលឹះមួយសត្មាប់

ការនជឿ។ប៉រុដន្តនសចក្ដជីជំននឿននការនត្បាសនោះជាញលឹកញាប់

ចាំបាចត់្តូវបានអនរុវត្តនឆ្ពះនៅកាន់បទពនិសា្ន៍ទាំងឡាយក្នុងនពលអន្គត—

នោយអ្កមិនដលឹងដដលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអព្ទូតនេតរុនកើតន�ើង។...នសចក្ដជីជំននឿ

ដបបនន្ះននបងរបស់យ៉ានរឌមកើ្ម�ើងពបីមុៃអព្ទូតនេតរុនិងការនចះដលឹង។នោក

ត្តវូដតនជឿពបីមុៃមពលដដលត្ពះបានមានបន្ទូល។នោកត្តវូដតត្បត្ពលឹត្តពបីមុៃមពល

ដដលន�ើញចបាស់ថាមានសមត្ថភាពក្នុងការបំនពញកិច្ចការនន្ះ។នោកត្តូវដត

រាំងចិត្តចនំោះបទពនិសា្ន៍នន្ះទាំងត្សរុងជាមរុនសូម្ជីដតពជីមរុននពលដដលនោក

ដលឹងថាវាជាអ្ជីនៅនទៀត។នសចក្ដជីជំននឿគឺត្តវូយល់ត្សបនោយគាមានលក្ខខណ្ឌ—និង

ន្្ើន�ើងជាមរុន—ចនំោះលក្ខខណ្ឌណាក៏នោយដដលត្ពះតត្មូវឲ្យន្្ើទាំងក្នុង

នពលឆ្ប់ៗនិងអន្គត»(Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon[1997]ទំព័រ18–19)។

សូមគិតអំពជីបទពិនសា្ន៍ទាំងឡាយននបងរបស់យ៉ានរឌនោយចាប់នផ្ដើមពជីនៅប៉ម

ននត្ករុងបាបិល។នតើបទពិនសា្ន៍អ្ជីខ្ះដដលបានជួយបនងកើននសចក្ដជីជំននឿរបស់

នោកនៅនលើត្ពះអមាចាស់?នតើអ្កគិតថាបទពនិសា្ន៍ទាំងននះបាននរៀបចំនោក

ឲ្យអនរុវត្ត«នសចក្ដជីជំននឿដ៏នលើសលប់»(នអន្ើរ3:9)យ៉ាងដូចនម្ដចដដរនៅនពល

នន្ះ?

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ពី ជា បទ្ិទស្ធន៍ មួយ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ដដល បាន បទងកើន ទសចក្ពី ជំទនឿ របស់ អ្ក 

ទលើ ព្ះអមចាស់ ?

 ខ.  ទតើ បទ្ិទស្ធន៍ ទនាះ បាន ទរៀបចំ អ្ក ឲ្យ អនុវត្ត ទសចក្ពី ជទំនឿ  កាន់ដត ធំទធង ទៅក្នុង 

ទ្ល អនាគត ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

សូមអាននអន្ើរ3:13–20នេើយរកនមើលពរជ័យដដលបងរបស់យ៉ានរឌបាន

ទទួលនោយសារនសចក្ដជីជំននឿរបស់នោក។នតើបងរបស់យ៉ានរឌបាននរៀនអ្ជីអំពជី

ត្ពះអង្គសន្គ្រះនចញពជីបទពិនសា្ន៍ដ៏អសាចារ្យននះ?នគាលការណ៍ដ៏សំខាន់

មួយនទៀតដដលអ្កអាចនរៀននចញពជីនអន្ើរ3គឺ៖ដ្លដយើងអនុវត្ដសចកដបីជដំនឿ

ដលើទ្រះអម្ចាស់ដោរះដយើងនឹងលូតលាស់ដៅកាន់ដតជិតទ្រង់។អ្កអាចនលឹងចង់

សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រនអន្ើរ3:11–20។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនបានបនញ្ចញគំនិតនៅនលើនអន្ើរ3:15–16និង

ការភាន់ត្ច�ំដដលអាចនកើតមានមកពជីបទពិនសា្ន៍នន្ះថា៖

«បញ្ហា[មួយ]ដដលតត្មូវឲ្យមានការបនញ្ចញគំនិតបដន្ថមជាសនង្ខបគឺមកពជី

ការត្បកាសរបស់ត្ពះអមាចាស់ដដលថា‹ពរុំដដលមនរុសសេឯណាមកចំនោះនយើង

នេើយមាននសចក្ដជីជំននឿដ៏នលើសលប់ដូចអ្កនសាះដ្ិតនបើពរុំដមនដូនចានាះនទនន្ះ

អ្កពរុំអាចនមើលន�ើញត្មាមនដរបស់នយើងបានន�ើយ›។នេើយនត្កាយមក

‹នយើងមិនដដលបគ្ហាញរូបនយើងដល់មនរុសសេដដលនយើងបានបនងកើតន�ើងនទ
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ដ្ិតមិនដដលមានមនរុសសេណានជឿដល់នយើងដូចជាអ្កនជឿន�ើយ›។[នអន្ើរ

3:9,15]។

«អ្ជីដដលអាចន្ំឲ្យមានការភាន់ត្ច�ំនៅទជីននះគឺមានន�ើងនោយការដលឹងថា

ពយោការីសំខាន់ៗជានត្ចើន(និងត្បដេលជាទាំងអស់)ដដលរស់នៅពជីមរុនបងរបស់

យ៉ានរឌគឺបានន�ើញត្ពះ។អញ្ចលឹងនតើនយើងទទួលខរុសត្តូវចនំោះការត្បកាសរបស់

ត្ពះអមាចាស់នោយរនបៀបណា?...

«បញ្ហាននះត្តូវបាននលើកយកមកពិភាកសាជានត្ចើននោយពួកអ្កនិពន្បរិសរុទ្

ន្ងៃចរុងនត្កាយនេើយមាននូវការពន្យល់មួយចំនួនដដលត្បដេលជាអាចទទួល

យកបានការពន្យល់ណាមួយក៏នោយ—ឬទាំងអស់—ននការពន្យល់ទាំងននះ

អាចជួយពន្យល់ពជីនសចក្ដជីពិតននវគ្គននះបានកាន់ដតទូលំទូោយ។នទាះយ៉ាង

ណាក៏នោយនបើគាមានវិវរណៈបដន្ថមឬការអ្ិបបាយនលើបញ្ហាននះនទនន្ះ

ការសន្មត់ណាក៏នោយគឺត្គាន់ដតបានប៉រុណ្លឹងនបើដូចនន្ះគឺមិនត្គប់ត្គាន់និងមិន

នពញនលញនទ។...

«មនរុសសេខ្ះនជឿថាត្ពះអមាចាស់មានន័យថាត្ទង់មិនដដលបគ្ហាញអង្គត្ទង់ដល់

មនរុសសេណានៅក្នុងកត្មិតនន្ះនទពជីមរុនមក។ត្ទលឹស្ដជីននះត្បាប់ថាការនលចនចញ

មកដ៏នទវភាពទាំងឡាយដល់ពួកពយោការីពជីមរុនគឺពរុំមាន‹ភាពនពញនលញ›

ដូចគានាននះនទថាពរុំដដលមានពជីមរុនមកនទដដលវាំងននត្តវូបាននលើកន�ើងនដើម្ជី

ផ្ដល់ឲ្យនូវវិវរណៈដ៏នពញនលញដបបននះអំពជីលក្ខណៈនិងតួអង្គរបស់ត្ពះត្គជីស្

នន្ះ។...

«ការពន្យល់ចរុងនត្កាយមួយ—នេើយក្នុងករណជីនសចក្ដជីជំននឿរបស់បងរបស់យ៉ានរឌ

ដដលជានរឿងមួយដ៏អន្ងបំផរុតនន្ះ—គឺថាត្ពះត្គជីស្បានមានបន្ទូលនៅកាន់បង

របស់យ៉ានរឌថា‹នយើងមិនដដលបគ្ហាញរូបនយើងដល់មនរុសសេមៅក្យងលក្ខណៈមៃរះ

គឺស្ូវបាៃោញមកោំងស្រុងមោយម្រ�ក្បីជំមៃឿរប្រ់អ្កម�ើញមោយមតិៃងមៃ

ឆៃ្ទៈរប្រ់មយើងមទ›។ដូចជាចបាប់មួយពួកពយោការីត្តូវបានអមញ្ើញឲ្យចូលក្នុង

វត្តមានរបស់ត្ពះអមាចាស់ត្តូវបានបគ្រប់ឲ្យចូលនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ទង់នោយត្ទង់

ផ្ទាល់និងមានដតនោយការអនរុញ្ញាតរបស់ត្ទង់ប៉រុនណាណះ។ដតបងរបស់យ៉ានរឌ

ហាក់ដូចជាមាននូវការររុញត្ចានខ្លួននោកឲ្យ្ ្ងកាត់វាំងននមិនដមនជានភ្ៀវដដល

មិនត្តូវបានសាវាគមន៍នន្ះនទប៉រុដន្តរាមន័យពិតគឺត្បដេលជានភ្ៀវដដលមិនបាន

អនញ្ើញ។ត្ពះនយេូវា៉មានមានបន្ទូលថា‹ពរុំដដលមនរុសសេឯណាមកចំនោះនយើង

នេើយមាននសចក្ដជីជំននឿដ៏នលើសលប់ដូចអ្កនសាះត្ិតនបើពរុំដមនដូនចានាះនទនន្ះ

អ្កពរុំអាចនមើលន�ើញត្មាមនដរបស់នយើងបានន�ើយ។...មិនដដលមានមនរុសសេ

ណានជឿដល់នយើងដូចជាអ្កនជឿន�ើយ›។ជាក់ដស្ដងត្ពះអមាចាស់ត្ទង់ផ្ទាល់បាន

ភាជាប់ទំន្ក់ទំនងនននសចក្ដជីជំននឿដដលមិនធាលាប់មានពជីមរុនមកនៅនលឹងការនិមិត្តដដល

មិនធាលាប់មានពជីមរុនមកននះ។ត្បសិននបើការនិមិត្តននះពរុំពិនសសខរុសនគនទនន្ះវា

ត្តូវដតជានសចក្ដជីជំននឿនិងរនបៀបដដលការនិមិត្តនន្ះត្តូវបានទទួលដដលគាមានអ្ជី

អាចនត្បៀបន្ៀបបាន។រនបៀបដតមួយគត់ដដលនសចក្ដជីជំននឿអាចជានសចក្ដជីជំននឿដ៏

អសាចារ្យយ៉ាងននះគឺសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការន្ំពយោការីនោយមិនបានអនញ្ើញ

នៅដល់កដន្ងដដលអ្កនផសេងនទៀតអាចនៅដល់មានដតនោយការបគ្រប់របស់ត្ពះ

ដតប៉រុនណាណះនន្ះ»(Christ and the New Covenantទំព័រ20–23)។

មអមធើ� 3:21–28

្ពះអមចាេ់បញ្ជាបងរបេ់យា៉ាហរឌឲ្យេរហេរអវជីៗដែលហោកបានហ�ើញនិង

ឲ្យបិទភាជាប់បញ្ជីរបេ់ហោកទុក

សូមអាននអន្ើរ3:25–26នេើយរកនមើលអ្ជីនផសេងនទៀតដដលត្ពះអមាចាស់បាន

បគ្ហាញដល់បងរបស់យ៉ានរឌ។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន ើ្រ3:21–24,27–28

ត្ពះអមាចាស់បានបញ្ជាបងរបស់យ៉ានរឌឲ្យសរនសរការណ៍ទាំងឡាយដដល

ត្តូវបានបគ្ហាញដល់នោកក្នុងការនិមិត្តនេើយឲ្យបិទភាជាប់វាទរុក។ត្ពះអមាចាស់

ក៏បានពន្យល់ផងដដរថាត្ទង់នលឹងនរៀបចំមន្យោបាយមួយនដើម្ជីឲ្យការសរនសរ

របស់បងរបស់យ៉ានរឌត្តូវបានបកដត្បនៅក្នុងនពលអន្គត។រនបៀបមួយដដល

ការពយោករណ៍ននះត្តូវបានបំនពញគឺនពលដដលពយោការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្បានបកដត្ប

គម្ជីរនអន្ើរនចញពជីផ្ទាំងមាសជាដផ្កមួយននត្ពះគម្ជីរមរមននេើយបានន្្ើឲ្យបញ្ជី

របស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌមានដល់ត្បជាជនទាំងអស់នដើម្ជីអាន។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើអ្កអាចអនរុវត្តអ្ជីដដលអ្កបាននរៀននៅន្ងៃននះនោយ

រនបៀបណានិងអ្ជីដដលអ្កអាចន្្ើនដើម្ជីបគ្ហាញនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កនៅនលើ

ត្ពះអមាចាស់។នពលអ្កអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿនៅនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ត្ពះនលឹងចាក់

ត្ពះពរមកនលើអ្កដូចដដលត្ទង់បានន្្ើដល់បងរបស់យ៉ានរឌដដរ។

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ3ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 30 ៖ ថ្ងៃ ទី 1

ទអទធើរ 4–5
មេចក្ី ម្ដើេ

ត្ពះអមាចាស់បានបញ្ជាមរ៉ូនណឲ្យសរនសរនេើយបន្ទាប់មកឲ្យបិទបញ្ជីរបស់នោក

អំពជីការនិមិត្តរបស់បងរបស់យ៉ានរឌ។មរ៉ូនណបានពន្យល់ថាការសរនសរទាំងននះ

នលឹងត្តូវបាននបើកសដម្ដងនពលដដលមនរុសសេមាននសចក្ដជីជំននឿនត្ចើនដូចជាបងរបស់

យ៉ានរឌដដរ។ជាងនន្ះនទៀតមរ៉ូនណបានពយោករថាមានសាកសេជីបជីន្ក់នលឹងដ្្ង

ទជីបន្ទាល់ពជីភាពនពញនលញនននសចក្ដជីពិតរបស់ត្ពះគម្ជីរមរមននៅន្ងៃចរុងនត្កាយ។

មអមធើ� 4:1–7

មរ៉ូឆណកត់្តានិងបិទទុកនូវែំហណើរហរឿងហពញហលញឆនការនិមិត្របេ់បង

របេ់យា៉ាហរឌ

សូមគិតអំពជីវត្ថនុមួយដដលមានតនម្ជាពិនសសដល់អ្កឬត្គសួារអ្កដដលអ្កអាច

នលឹងចង់រកសាទរុកឲ្យផរុតពជីនដរបស់នក្មងតូចៗ។នតើកូននក្មងមានាក់ត្តវូនរៀនពជីអ្ជីឬត្តវូន្្ើ

អ្ជីមរុននពលដដលអ្កទរុកចិត្តនគឲ្យប៉ះវត្ថនុនន្ះ?

ត្សនដៀងគានាននះដដរត្ពះអមាចាស់មាននូវនសចក្ដជីពិតដ៏មានតនម្ទាំងឡាយដដល

ត្ទង់ចង់ដចកចាយជាមួយនយើងប៉រុដន្តត្ទង់រង់ចាំរេូតដល់នយើងនរៀបចំរួចរាល់នលឹង

ទទួលវា។នពលអ្កសិកសានអន្ើរ4សូមរកនមើលអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានបនត្ងៀន

ដដលអាចជួយអ្កឲ្យនរៀបចំក្នុងការទទួលនូវនសចក្ដជីពិតនិងការដលឹកន្ំដដលកាន់ដត

្ំន្ងពជីត្ពះអមាចាស់។

ដូចដដលអ្កបានអាននៅក្នុងនអន្ើរ3ត្ពះអមាចាស់បានបគ្ហាញដល់បងរបស់

យ៉ានរឌនូវការនិមិត្តមួយពជីបណាដោជនទាំងអស់នៅនលើដផនដជី—ពជីអតជីតកាល

បច្ចនុប្ន្និងអន្គត—និងការណ៍ទាំងអស់ដដលទាក់ទងនលឹងដផនដជី។នពលនន្ះ

បងរបស់យ៉ានរឌត្តវូបានបញ្ជាឲ្យសរនសរនូវអ្ជីដដលនោកបានន�ើញនិងឲ្យ

បិទទរុកនូវការសរនសររបស់នោក។សូមអាននអន្ើរ4:4–5នេើយរកនមើល

ការពិពណន៌្របស់មរ៉ូនណអំពជីអ្ជីដដលបងរបស់យ៉ានរឌបានន�ើញ។មរ៉ូនណបាន

សរនសរអំពជីអ្ជីដដលបងរបស់យ៉ានរឌបានន�ើញនេើយដូចគានាដដរត្តូវបានបញ្ជា



298

នោយត្ពះអមាចាស់ឲ្យបិទនូវការនិមិត្តនន្ះទរុកនដើម្ជីឲ្យបាននលចមកនៅក្នុងនពល

នវោរបស់ត្ពះអមាចាស់។ការនិមិត្តដដលខទាំងននះសំនៅដល់គឺត្តូវបានបញ្ចទូល

នៅក្នុងអ្ជីដដលជា្ម្មរាត្តូវបាននៅថាដផ្កដដលបិទទរុករបស់ត្ពះគម្ជីរមរមន។

មរ៉ូនណបានពយោករពជីលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដដលត្តវូមានមរុននពលដដលវិវរណៈ

ដដលបានត្បទានដល់បងរបស់យ៉ានរឌនលឹងត្តូវន្្ើឲ្យដលឹង។អ្កអាចនលឹងចង់គូស

ចំណាំលក្ខខណ្ឌទាំងននះនៅក្នុងនអន ើ្រ4:6–7។

 1. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ សញ្ឹង គិត ថា វា មនន័យ ោ៉ាង ណា ក្នុង ការ 

« អនុវត្តទសចក្ពី ជំទនឿ ទជឿ ដល ់[ ព្ះអមចាស់ ] . . . គឺ ដូច ដដល បង របស ់

ោ៉ាទរឌ បាន ទធ្ើ » ( ទអទធើរ 4:7 ) ទនាះ សូម រំឭក ទអទធើរ 1–3 ទេើយ រាយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក នូវ រទបៀប ទាំងឡាយ ដដល បង របស់ ោ៉ាទរឌ បាន 

បងាហាញ ្ ពី ទសចក្ពី ជំទនឿ និង ការទុកចិត្ត ទលើ ព្ះអមចាស់ ។ សូម ទពជើសទរើស និង 

្ិ្ណ៌នា្ពី គំរ ូមួយ ទចញ ្ ពី គំរ ូទាំងទនះ ដដល ទធ្ើ ឲ្យ អ្ក ទសងៃើច សរទសើរ បំផុត ទេើយ ្ ន្យល់ 

្ពី មូលទេត ុផងដដរ ។

ដូចជាអ្កនលឹងទរុកចិត្តកូននក្មងមានាក់ជាមួយនលឹងវត្ថនុដ៏មានតនម្មួយលរុះត្រាដតមាន

លក្ខខណ្ឌជាក់ោក់នន្ះត្ពះអមាចាស់ដចកចាយនូវនសចក្ដជីពិតបដន្ថមនទៀតជាមួយ

កូននៅរបស់ត្ទង់លរុះត្រាដតនយើងបគ្ហាញពជីការនរៀបចំខាងវិញ្ញាណរបស់នយើងនជឿ

នលើនសចក្ដជីពិតពជីមរុនៗដដលត្ទង់បាននបើកសដម្ដងរួចមកនេើយនិងអនរុវត្តនសចក្ដជី

ជំននឿនលើត្ទង់។

មអមធើ� 4:8–19

មរ៉ូឆណបហ្ងៀនពជីអវជីដែលហយើង្តូវហ្វើហែើម ជ្ីទទួលបានវិវរណៈបដនថែមហទៀត

ត្កន�កនមើលនៅបង្អលួចដដលមានវាំងននបាំងនៅក្នុងបន្ប់ដដលអ្កនៅ។សូម

គិតថានតើបង្អលួចដដលមានវាំងននបាំងអ្ជីដដលអ្កអាចនមើលន�ើញយ៉ាងដូចនម្ដច

ដដរ។

មរ៉ូនណបាននត្បើត្បាស់និមិត្តរូបននវាំងននដដលត្សនដៀងគានានៅនលឹងបង្អលួចដដលមាន

វាំងននបាំងដដរនដើម ជ្ីបនត្ងៀនពជីនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលជះឥទ្ិពលនលើ

រនបៀបដដលនយើងមានាក់ៗអាចទទួលវិវរណៈ។សូមអាននអន ើ្រ4:15នេើយរកនមើល

ោលាដដលមានោក្យវាំងៃៃ។កត់ចំណាំថាមរ៉ូនណបាននត្បៀបន្ៀបការឥតជំននឿ

នៅនលឹងវាំងននមួយ។នតើនៅក្នុងរនបៀបណាខះ្ដដលការឥតជំននឿនត្បៀបដូចនៅនលឹង

វាំងននមួយ? 

 



វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថាោក្យងហកនៅក្នុងនអន ើ្រ4:15គឺមានន័យ

ថាន្្ើឲ្យរដេក។សូមត្សនម៉ថាវានលឹងនៅជាយ៉ាងណាត្បសិននបើអ្កអាចដេក

វាំងននដដលខណ្ឌដចករវាងអ្កនិងការនចះដលឹងពជីត្ពះអមាចាស់នចញនន្ះ។

មរ៉ូនណបានពិពណ៌ន្ការណ៍ទាំងនន្ះដដលជួយ«ដេកវាំងននននការឥតជំននឿ»

និងដដលអនរុញ្ញាតឲ្យនយើងទទួលបានវិវរណៈបដន្ថមនទៀត។នោកបានចាបន់ផ្ដើម

នោយការត្ពមានពជីអាកប្កិរយិមួយដដលរារាំងនយើងពជីការទទួលបានវិវរណៈ

បដន្ថមនទៀត។សូមអាននអន្ើរ4:8នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលនលឹងបណាដោលឲ្យ

ត្ពះអមាចាស់ទប់វិវរណៈទរុកនិង«ពរុំបគ្ហាញអ្ជីដដល្ ំជាងននះ»។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា វា មនន័យ ោ៉ាងណា ក្នុង ការ « តតាំង ទាស ់នឹង ព្ះបន្លូល ថន 

ព្ះអមចាស់ » ? ( ទអទធើរ 4:8 ) ។

 ខ.  ទតើ  មនុស្ស វ័យ ទក្មង មនាក់ ទៅ ស្្ ថ្ងៃ ទនះ អាច « តតាំង ទាស ់នឹង ព្ះបន្លូល ថន 

ព្ះអមចាស់ » តាម រទបៀប ណា  ខលះ ?

មរ៉ូនណបានបញ្ចទូលត្ពះបន្ទូលរបស់ត្ពះអមាចាស់ផ្ទាល់នដើម្ជីពិពណ៌ន្ពជីរនបៀបក្នុង

ការទទួលវិវរណៈបដន្ថមនទៀតពជីត្ទង់។សូមពិនិត្យនមើលនអន្ើរ4:11,13–15នេើយ

គូសចំណាំោលាទាំងឡាយដដលបនត្ងៀនពជីអ្ជីដដលនយើងត្តវូដតន្្ើនដើម្ជីអនញ្ើញ

វិវរណៈរបស់ត្ពះអមាចាស់និងរនបៀបដដលត្ទង់នលឹងន្្ើយតបត្បសិននបើនយើងន្្ើ

ការណ៍ទាំងននះ។

នតើនគាលការណ៍ទាក់ទងនលឹងវិវរណៈនិងរនបៀបនដើម្ជីអនញ្ើញវិវរណៈឲ្យចូល

ក្នុងជជីវិតអ្កអ្ជីខ្ះដដលអ្កនរៀននចញពជីខទាំងននះ?អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

នគាលការណ៍មួយដដលអ្កនរៀននចញពជីខទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក

នៅដក្រនអន្ើរ4:11។

នគាលការណ៍សំខាន់មួយដដលនយើងអាចនរៀននចញពជីដំបូន្មានរបស់ត្ពះអមាចាស់

គឺដ្លដយើងអនុវត្ដសចកដបីជំដនឿ�៏្ ំដ្ងដៅដលើទ្រះបន្ទូលរបស់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះ

ទ្រង់នឹងទបទាន្ រ�ល់ដយើងជាមួយនឹងវិវរណៈបដន្ថមដ្រៀតដៅតាមដ្លដវលា

របស់ទ្រង់ផ្ទាល់។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ្ ន្យល ្់ ពី 

មូលទេតុ ដដល អ្ក គិត ថា អ្ក ពតូវ បងាហាញ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទៅទលើ ព្ះបន្លូល របស ់

ព្ះ ដដល អ្ក បាន ទទួល រួច មក ទេើយ ទនាះ ជាមុន សិន មុនទ្ល ដដល ព្ះអមចាស ់នឹង 

ទបើកសដម្ង បដនថែម ទទៀត ដល ់អ្ក ។ បនាទាប់ មក វាយ តថមល  ខលជួន អ្ក ទៅទលើ ពកតិ មួយ ្ ពី ទលខ 

1 ដល់ទលខ 10 ( ទលខ  10 គឺ « មន ពបសិទ្ភា្ បំផុត » ) ថា ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ ល្អ 

ប៉ុណាណ ចំទោះ ការអនុវត្តន៍ ទសចក្ពី ជទំនឿ ទលើ ព្ះអមចាស ់ទោយ ការដស្ងរក និង ទធ្ើ តាម 

ព្ះបន្លូល របស ់ពទង ់ទៅក្នុង ចំណុច នពីមួយៗ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ការអធិស្ឋាន ពប្ំ ថ្ងៃ

 ខ.  ការទធ្ើ តាម ការបំផុស  ដដល អ្ក ទទួល បាន តាមរយៈ ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្

 គ.  ការគាពំទ និង ទធ្ើតាម ្ ួក អ្ក ដឹកនា ំទៅក្នុង ស្ខា វួដ មណ្ឌល ឬ ទស្តក របស់ អ្ក

 ឃ. ការសកិសា ព្ះបន្លូល ថន ព្ះ ទៅក្នុង ព្ះវិហារ ឬ ថានាក់ សកិាខាស្ោ

 ង.  ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ ផ្ទាល់ ខលជួន

 ច.  ការទធ្ើ តាម ោក្យ សម្ពី របស ់្ ួក ្ យាការ ីនិង ការរសទ់ៅ តាម បទបញ្ញត្តិ

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ្ ិ្ណ៌នា 

ថាទតើ ការទគារ្ ពបតិបត្តិ ដល់ ព្ះ ទៅក្នុង ចំណុច មួយ ថន ចំណុច ទាំងឡាយ 

ដដល បាន ទលើកទ�ើង ខាងទលើ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ ទទួល វិវរណៈ បដនថែម ទទៀត ្ ពី ព្ះ ោ៉ាង ដូច 

ទម្ច ដដរ ។

សូមសញ្លឹងគិតថានតើអ្កអាចបញ្ចទូលនគាលការណ៍ននការអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿនលើ

ត្ពះបន្ទូលននត្ពះអមាចាស់នៅក្នុងការត្បលឹងដត្បងរបស់អ្កនដើម្ជីអនញ្ើញវិវរណៈនិង

ការដលឹកន្ំបដន្ថមពជីត្ពះអមាចាស់យ៉ាងដូចនម្ដចដដរ។
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 5. ក៏ដូច ជា បុរស បពីនាក់ ដដល ពតូវបាន ផ្ល ់ឯកសិទ្ិ ឲ្យ ទធ្ើ ទពីបនាទាល ្់ ពី ភា្្ិត 

ថន ផ្ទាំង មស ដដរ អ្ក ក៏ អាច ជា ស្ក្សពី មនាក ់ចំទោះ ទសចក្ពី ្ ិត ដ៏ ទ្ញទលញ ថន 

ព្ះគម្ពីរ មរមន ផងដដរ ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម 

កត់ពតា រទបៀប ្ ពីរបពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ជា ស្ក្សពី មនាក់ អំ្ ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន ។ បដនថែម ្ ពី ទលើ 

ទនាះ សូម សរទសរ ថាទតើ ទពីបនាទាល ់របស់ អ្ក អំ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន  អាច ជះ ឥទ្ិ្ល ដល ់

មនុស្ស ទផ្សង ទទៀត ោ៉ាង ណា ដដរ ។

អ្ិសាឋានដស្ងរកឱកាសន្ន្នដើម្ជីដចកចាយទជីបន្ទាល់របស់អ្កអំពជីត្ពះគម្ជីរ

មរមនជាមួយនរណាមានាក់នៅក្នុងសបាដាេ៍ននះ។

 6. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ4–5ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 30 ៖ ថ្ងៃ ទី 2

ទអទធើរ 6
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីការនរៀបចំនៅរាមបទបញ្ញត្តិរបស់ត្ពះអមាចាស់នេើយពួកសាសន៍យ៉ានរឌ

បាននចញនភត្រារបស់នគនេើយបានទរុកចិត្តនលើត្ពះអមាចាស់ក្នុងការន្ំពួកនគនោយ

សរុវត្ថិភាព្្ងកាត់ការន្្ើដំនណើរដ៏លំបាកនៅកាន់ដដនដជីសនយោ។ត្ពះអមាចាស់បាន

បញ្ទូនខ្យល់នបាកបក់នភត្រានៅនលើរលកនិងបានលិចកប់នៅក្នុងសមរុត្ទជានត្ចើន

ដងដតខ្យល់ដដដលនន្ះក៏បានររុញត្ចានពួកនគឲ្យនឆ្ពះនៅដដនដជីសនយោផងដដរ។

បន្ទាប់ពជីពួកនគនបាះទជីរាំងនៅនលើដដនដជី្ ្មជីនេើយត្បជាជនបាននត្ជើសនរើសនស្ដច

មួយអង្គ្្ជីនបើមានការត្ពមានពជីបងរបស់យ៉ានរឌក៏នោយ។

មអមធើ� 6:1–12

្ពះអមចាេ់រុញ្ចានហភ្តារបេ់ពួក្ េន៍យា៉ាហរឌហោយខ្យល់ហៅកាន់

ដែនែជីេនយា

មាននពលជានត្ចើនដងដដលនយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកនលឹងន្្ើអ្ជីដដល

ត្ពះអមាចាស់សរុំដូចជាការដចកចាយដំណលឹងល្អជាមួយមិត្តភក្ដិការរកសាភាពសាអាតស្អំ

ខាងសជីល្ម៌ការនត្ជើសនរើសមិត្តភក្ដិដដលមានបទោឋានខ្ស់និងការោក់អាទិភាព

ត្តលឹមត្តវូនៅក្នុងជជីវិត។នតើអ្កអាចគិតពជីឧទាេរណ៍នផសេងៗនទៀតបាននទពជីនពល

ដដលវាពិបាកក្នុងការន្្ើអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់សរុំឲ្យន្្ើនន្ះ? 

 



ដំនណើរនរឿងននការន្្ើដំនណើររបស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌនៅកាន់ដដនដជីសនយោ

បនត្ងៀនពជីនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលអាចដលឹកន្ំអ្កនពលអ្កន�ើញថាវា

ពិបាកនលឹងន្្ើអ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បញ្ជា។សូមអាននអន្ើរ2:24–25នេើយរកនមើល

អ្ជីដដលត្ពះអមាចាស់បានត្ពមានដល់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌថានលឹងន្្ើឲ្យការន្្ើដំនណើរ

របស់ពួកនគនៅកាន់ដដនដជីសនយោមានការពិបាក។

នដើម្ជីទប់ទល់នលឹងការលំបាកទាំងននះត្ពះអមាចាស់បានបញ្ជាពួកសាសន៍យ៉ានរឌ

ឲ្យន្្ើនភត្រាដដល«ជិតដូចជាចាន»(នអន្ើរ2:17)នោយមានត្បនហាងនៅ

មអមធើ� 5

មរ៉ូឆណ្បកាេថាមន្ ក្សជីបជីន្ក់នឹងហ�ើញហេើយដ្លែងទជីបន្ទាល់ពជីផ្ទាំង

ទាំងឡាយ

សូមអាននអន្ើរ5:1–3។នតើមរ៉ូនណបានសរនសរអ្ជីនៅក្នុងខទាំងននះដដល

និយយដល់ពយោការីយូ៉ដសបស្ម៊ី្—ជាអ្កដដលនលឹងបកដត្បបញ្ជីនៅនលើផ្ទាំង

ទាំងឡាយនៅន្ងៃមួយនន្ះ?សូមត្សនម៉ថាវាយ៉ាងនមច៉ដដរនពលយ៉ូដសបស្ម៊ី្

ជួបខទាំងននះនពលនោកកំពរុងបកដត្បត្ពះគម្ជីរមរមន។

សូមអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជីត្បធានេិនរីប៊ី.

អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយនេើយរកនមើលោលាមួយដដលន្្ើ

ឲ្យអ្កនសងៃើចសរនសើរអំពជីទជីបន្ទាល់ននពួកសាកសេជីបជីន្ក់៖«ពួក

សាកសេជីបជីន្ក់ពរុំដដលបដិនស្ទជីបន្ទាល់របស់ពួកនោកអំពជី

ត្ពះគម្ជីរមរមនន�ើយ។ពួកនោកពរុំអាចបដនិស្នទនត្ោះ

ពួកនោកបានដលឹងថាវាពិត។ពួកនោកបានន្្ើការលះបង់និង

បានត្បឈមនលឹងការលំបាកនលើសពជីអ្ជីដដលមនរុសសេភាគនត្ចើនបានដលឹង។អូលជីនវើរ

ន្នឌើរីបានផ្ដល់នូវទជីបន្ទាល់ដដដលអំពជីលក្ខណៈនដើមដ៏នទវភាពននត្ពះគម្ជីរមរមន

នពលនោកនេៀបនលឹងសាលាប់នៅ។...ពួកនោកបានបន្តអះអាងពជីអ្ជីដដល

ពួកនោកបានន�ើញនិងបានឮនៅក្នុងបទពិនសា្ន៍ដ៏អសាចារ្យនន្ះនៅអំ�នុង

នពលននការោលាតឆ្ងាយពជីសាសន្ចត្កនិងយូ៉ដសបក្នុងរយៈនពលយ៉ាងយូរមក

នន្ះដដលន្្ើឲ្យទជីបន្ទាល់របស់ពួកនោកកាន់ដតនោរនពញនោយអំណាច»

(“An Enduring Testimony of the Mission of the Prophet Joseph” 
Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2003ទំព័រ90)។

នយងរាមនអន្ើរ5:2–3នតើអ្ជីដដលពយោការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្ត្តូវបានផ្ដល់ឯកសិទ្ិឲ្យ

ន្្ើជាមួយនលឹងផ្ទាំងទាំងឡាយ?
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ខាងនលើនិងនៅខាងនត្កាមដដលពួកនគអាចដក្ ្នុកនចញនដើម្ជីមានខ្យល់។សូម

អាននអន្ើរ6:1–4នេើយរកនមើលរនបៀបនផសេងៗនទៀតដដលត្ពះអមាចាស់បានឲ្យ

ពួកសាសន៍យ៉ានរឌនរៀបចំសត្មាប់ការលំបាកទាំងឡាយននការន្្ើដំនណើររាម

សមរុត្ទ។

វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថា«នោយទជីពលឹងដល់ត្ពះអមាចាស់ជាត្ពះរបស់

ពួកនគ»(នអន្ើរ6:4)គឺមានន័យថាពួកសាសន៍យ៉ានរឌបានផ្នុកផ្ដាក់ខ្លួននគ

នៅនលើត្ពះនដើម្ជីដ្រកសានិងការោរពួកនគ។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទេតុអ្ពី វា អាច ជា ការ្ិបាក សពមប់ ្ ួក ស្សន ៍ោ៉ាទរឌ ក្នុង ការទុកចិត្ត ទលើ 

ព្ះអមចាស ់ក្នុង ស្ថានភា្ ទនះ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ក៏ ទាំង ការទរៀបចំ និង ការទពី្ឹង ទលើ ព្ះអមចាស ់ជា 

ការ្ំបាច់ដូទច្ះ ?

នពលអ្កអាននអន្ើរ6:5–11សូមពយោយមត្សនម៉ថាវាយ៉ាងដូចនម្ដចដដរក្នុង

ការដដលន្្ើដនំណើរនៅក្នុងនភត្រារបស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌនន្ះ។

 2. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ទរៀបចំ ក្នុង ការរកទមើល ទគាលការណ៍ ដំណឹងល្អ នានា ដដល 

អ្ក អាច ទរៀន ទចញ្ពី ដទំណើរ ទរឿង ទនះ សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម 

ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ្ ួក ស្សន ៍ោ៉ាទរឌ  បាន បងាហាញ ្ ពី ការទុកចិត្ត របស់ ្ ួកទគ ទៅទលើ ព្ះអមចាស ់ោ៉ាង 

ដូច ទមច្ ដដរ ក្នុង អំ�នុង ទ្ល ថន ការទធ្ើ ដំទណើរ ដ៏ ្ ិបាក របស ់ទគ ? ( សូម ទមើល ទអទធើរ 

6:7, 9 ) ។

 ខ.  ទតើ ព្ះ បាន ពបទាន ្ រ ោ៉ាង ណា ក្នុង ការទធ្ើ ដំទណើរ របស់ ទគ ?

បន្ទាប់ពជីរយៈនពលជិតមួយឆ្នាំនៅនលើទលឹកការន្្ើដនំណើររបស់ពួកសាសន៍

យ៉ានរឌបានមកទជីបញ្ចប់។សូមអាននអន ើ្រ6:12នេើយរកនមើលថាពួកនគបាន

មានអារម្មណ៍ដបបណានពលពួកនគបានមកដល់ដដនដជីសនយោ។ចូរសនង្ខបអ្ជី

ដដលអ្កបាននរៀននៅក្នុងនមនរៀនននះមកដល់ត្តលឹមននះនោយការបំនពញនសចក្ដជី

ដ្្ងនគាលការណ៍តនៅននះ៖ដ្លដយើង្រុកចិត្ដលើទ្រះអម្ចាស់និងដ្វើតាម

ទ្រះ�ឫ្័រយទ្រង់ដោរះទ្រង់នឹង 

 ។

រនបៀបមួយក្នុងការបនំពញនសចក្ដជីដ្្ងននះគឺបនំពញជាមួយនលឹងោលាថា«តត្មង់

ផ្ទូវននជជីវិតនយើង»។នដើម្ជីន្្ើឲ្យការយល់ដលឹងរបស់អ្កពជីនគាលការណ៍ននះមាន

កាន់ដតនត្រៅត្ជះសូមនមើលត្ត�ប់នៅសាថានភាពទាំងឡាយដដលមានរាយនៅ

ខាងនដើមនមនរៀនខណៈដដលនយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកក្នុងការន្្ើនូវអ្ជី

ដដលត្ពះអមាចាស់សរុំឲ្យន្្ើ។ដូចជាត្ទង់បានន្្ើជាមួយនលឹងពួកសាសន៍យ៉ានរឌ

ដដរត្ពះអមាចាស់នរៀបចំនយើងឲ្យយកឈះ្នលើការលំបាកទាំងឡាយដដលនយើងនលឹង

ត្បឈមនៅក្នុងជជីវិតនពលដដលនយើងអ្ិសាឋានន្្ើរាមពយោការីនិងរកសាបទបញ្ញត្តិ

ទាំងឡាយ។

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម កត់ពតា ថា  

ទតើ មនុស្ស មនាក ់អាច បងាហាញ ការទុកចិត្ត ទលើ ព្ះអមចាស ់ទោយ រទបៀប ណា ។ 

ទោយ ដផ្អក ទលើ គំរ ូរបស ្់ ួក ស្សន ៍ោ៉ាទរឌ ទតើ ទយើង គប្ពី ទធ្ើ អ្ពី ទ្ល ពបឈម មុខ នឹង 

បទបញ្ញត្តិ ដ៏ លំបាក មួយ មក ្ ពី ព្ះអមចាស់ ?

 4. សូម សញ្ឹង គិត ្ ពី ទគាលការណ៍ តទៅ ទនះ ៖ មបើ មយើង ទុកច្ិរ្ មលើ 

ម្ពះអមចាេ់ មនាះ មេម្្រូវ និង កា�លំបាក អាច ជួយ មយើង ឲ្យ �ីកចមម្េើន និង 

ទទួល បាន ព�ជ័យ ណដល បាន េនយា ។ ( អ្ក អាច នឹង ចង់ សរទសរ វា ទៅក្នុង ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក ទៅដក្រ ទអទធើរ 6:5–10 ) ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ 

អ្ក សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា អ្ក បាន រីកចទពមើន និង ទទួល បាន ្ រជ័យ ោ៉ាង ណា ទោយ 

ការស៊ូពទាំ ទោយ ទស្មាះពតង់ ចំទោះ ការលំបាក ទាំងឡាយ ដដល អ្ក បាន ពបឈម ឬ ដដល 

កំ្ុង ដត ពបឈម ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទុកចិត្ត ទលើ ព្ះអមចាស ់កាន់ដត ខាលាំង និង ទធ្ើ តាម ការដណនា ំរបស ់ពទង់ 

ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ្ ិបាកៗ ដដល អ្ក អាច នឹង ជួប ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

មអមធើ� 6:13–18

ពួក្ េន៍យា៉ាហរឌបហ្ងៀនកូនហៅរបេ់ហគឲ្យហែើរហោយរាបទាបហៅចហំោះ

្ពះអមចាេ់

សូមត្សនម៉ថាអ្កនទើបដតបាន្ ្ងកាត់មហាសមរុត្ទនិងមកដល់ដដនដជីមួយដដល

្្មជីទាំងត្សរុងចំនោះអ្កដូចជាពួកសាសន៍យ៉ានរឌដដរ។សូមអាននអន្ើរ6:13–18

នេើយគិតអំពជីសំណួរដូចតនៅននះ៖នតើអ្ជីខ្ះជាឧទាេរណ៍មួយចំនួនអំពជីអត្ថន័យ

ននការនដើរនោយរាបទាបចំនោះត្ពះអមាចាស់?នតើឪពរុកមាដាយនិងអ្កនផសេងនទៀត

បាននលើកទលឹកចិត្តអ្កឲ្យនដើរនោយរាបទាបចំនោះត្ពះអមាចាស់យ៉ាងដូចនម្ដចដដរ?

នតើអ្កគិតថាអ្ជីជាទំន្ក់ទំនងរវាងការនដើរនោយរាបទាបនិងការដដលត្តូវបាន

បនត្ងៀនពជីសាថាននលើ?នតើនពលណាដដលអ្កមានអារម្មណ៍ថា«ត្តូវបានបនត្ងៀនពជី

សាថាននលើ»?(នអន្ើរ6:17)។

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ6ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 30 ៖ ថ្ងៃ ទី 3

ទអទធើរ 7–11
មេចក្ី ម្ដើេ

នទាះបងរបស់យ៉ានរឌបានពយោករថាការបនងកើតនស្ដចសាសន៍យ៉ានរឌមួយអង្គ

នលឹងន្ំនៅកាន់នសវកភាពក៏ោក្យសម្ដជីរបស់នោកមិនត្តវូបានបំនពញភាលាមៗ

ដដរ។អូនរហាជានស្ដចទជីមួយរបស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌបានត្គប់ត្គងនោយ

ភាពសរុចរិត។នទាះយ៉ាងណាមានបរុរសមានាក់ន្មាះយ៉ានរឌបានកាលាយជានស្ដច

ពជីរជំន្ន់នត្កាយមកនោយការបនងកើតបកសេព័ន្សមាងាត់មួយ។អំ�នុងរជ្កាលនន

ពួកនស្ដចរបស់នគនន្ះពួកសាសន៍យ៉ានរឌបាន្ ង្កាត់វដ្ដជានត្ចើនននការសាដាប់

រាមពួកពយោការីនេើយរស់នៅក្នុងភាពសរុចរិតនិងការបដិនស្ពួកពយោការីនេើយ

រស់នៅក្នុងភាពទរុច្ចរិត។

មអមធើ� 7

កូរីេូរែហណដាើមយកនគរពជីបិតារបេ់គាត់េ៊ូលជាប្ដូន្បុេគាត់បានែហណដាើម

យកមកវិញហេើយពួកពយាការីហថាកោលហទាេចហំោះហេចក្ជីទុច្ចរិតឆន្បជាជន

អ្កគិតថានតើមនរុសសេមានាក់អាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្នុងការរស់នៅក្នុង

នសវកភាព?នតើអ្កធាលាប់មានអារម្មណ៍ត្សនដៀងគានាពជីការដដលត្តូវបានោត់ោំង

នោយសារដតជនត្មើសមិនត្តលឹមត្តវូដដលអ្កបានន្្ើដដរឬនទ?សូមរកនមើល
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ការយល់ដលឹងបដន្ថមនទៀតពជីរនបៀបដដលអ្កអាចនចៀសវាងពជីនសវកភាពខាងរូបកាយ

និងខាងវិញ្ញាណនពលអ្កសកិសានអន ើ្រ7–11។

នពលយ៉ានរឌនិងបងនោកចាស់នៅពួកសាសន៍យ៉ានរឌបាននស្ើឲ្យមាននស្ដច

មួយអង្គ។បងរបស់យ៉ានរឌបានត្ពមានត្បជាជនថាការមាននស្ដចមួយអង្គនលឹងន្ំ

នៅកាន់នសវកភាព(សូមនមើលនអន ើ្រ6:19–23)។ពួកពយោការីដតងដតបានពយោករ

ទាស់នលឹងសកម្មភាពទាំងឡាយដដលនលឹងន្ំនៅកាន់នសវកភាពខាងរូបកាយនិង

ខាងវិញ្ញាណ។

 1. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី 

ឧទាេរណ៍ មួយ ឬ ្ពីរ ថន សកម្មភា្ ដដល ្ ួក ្ យាការី សម័យ ទំទនើប ព្មន 

និង រទបៀប ដដល សកម្មភា្ ទាំងទនាះ អាច នាំ ទៅកាន ់ទសវកភា្ ខាង រូបកាយ និង ខាង 

វិញ្ញាណ ។

្្ជីនបើមានការត្ពមានមកពជីបងរបស់យ៉ានរឌក៏នោយក៏ត្បជាជនបាននត្ជើសនរើស

នស្ដចមួយអង្គដដរ។សូមអាននអន ើ្រ7:1–2នដើម ជ្ីនរៀនថានបើការពយោករណ៍ននបង

របស់យ៉ានរឌត្តូវបានបំនពញនៅក្នុងជំន្ន់អូនរហាដដលជាកូនត្បរុសរបស់យ៉ានរឌ

ឬយ៉ាងណា។ចូរគិតអំពជីអ្ជីដដលអ្កនលឹងនិយយនៅកាន់មនរុសសេមានាក់ដដលបាន

រស់នៅក្នុងជំន្ន់របស់នស្ដចអនូរហានេើយពរុំនជឿថាការពយោករណ៍របស់បងរបស់

យ៉ានរឌនលឹងត្តូវបានបំនពញនន្ះ។

នៅក្នុងពជីរជំន្ន់ការពយោករណ៍ននបងរបស់យ៉ានរឌត្តូវបានបំនពញ។សូមអាន

នអន្ើរ7:3–7នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលគិបនិងត្បជាជនរបស់ត្ទង់បាន

រស់នៅក្នុងនសវកភាពនៅនត្កាមកូរីេូរដដលជាអ្កមានបំណងត្បាថានាដ៏អារាមា

និយមចងន់្្ើជានស្ដចនន្ះន្ំឲ្យត្ទង់បះនបារទាស់នលឹងបិរាត្ទង់ផ្ទាល់។នសវកភាព

ននះគឺជាលទ្ផលននភាពអារាមានិយមនិងការបះនបារ។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ អ្ពី 

ដដល អ្ក នឹង និោយ ទៅកាន់ មនុស្ស ទៅ ស្្ ថ្ងៃ ទនះ ដដល ្ ុំ ទគារ្ ពបតិបត្តិ 

ដល ់ដំបូនាមាន របស់ ្ ួក ្ យាការី ប៉ុដន្ត ្ ុំ មន អារម្មណ៍ ដូចជា ្ ួកទគ សថែិត ទៅក្នុង ទសវកភា្ 

ខាង វិញ្ញាណទនាះ ។ ( ទៅក្នុង ចទមលើយ របស ់អ្ក អ្ក អាច នឹង ចង់ បញ្ចលូល គំនិត ដដលថា 

្ួក អ្ក ដដល ជាប់ ទៅក្នុង ទសវកភា្ ខាង វិញ្ញាណ ជាញឹកញាប ់គឺ ្ ួកទគ ជា មនុស្ស 

ចុងទពកាយ ដដល ដឹង ថា ្ ួកទគ ទៅក្នុង ទសវកភា្ ។ សូម ផ្ល ់នូវ ស្ថានភា្ សម័យ ទំទនើប 

មួយ ្ពី អ្ពី ដដល អាច ទធ្ើ ឲ្យ មនុស្ស មនាក់ សថែិត ទៅក្នុង ទសវកភា្ ខាង វិញ្ញាណ ) ។

ដផ្កននះននត្បវត្តិសាត្ស្តរបស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ថា

ការប�ិដស្ោក្យសមដបីរបស់្ ួក្ យាការីោំដៅកាន់ដសវកភា្។សូមសញ្លឹងគិត

ពជីរនបៀបទាំងឡាយដដលអ្កអាចនលឹងជួបបទពិនសា្ន៍ពជីនសវកភាពខាងវិញ្ញាណ

នោយសារដតការមិននគារពត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិឬដំបូន្មានដដលត្បកបនោយ

ការពយោករណ៍។

ការបះនបាររបស់កូរីេូរទាស់នលឹងគិបជាបិរាត្ទង់បានន្ំនៅកាន់នសចក្ដជីនវទន្

និងស្គ្រមជាបន្តបន្ទាប់។នពលត្ទង់មានវ័យចាស់នៅនេើយនន្ះគិបបាន

មានបរុត្រាមួយនទៀត—គឺស៊ូល។នពលស៊ូល្ ំន�ើងនោកបានចបាំងទាស់នលឹង

កូរេីូរជាបងត្បរុសបះនបាររបស់នោក។

 3. សូម ពសថម៉ ថា អ្ក ជា អ្ក រាយការណ ៍មនាក់ ដដល ពតវូបាន ្ ត់ឲ្យទៅ  យក 

ការណ ៍ទរឿង របស់  ស៊ូល ។ សូម អាន ទអទធើរ 7:8–13 ទេើយ សរទសរ កថាខណ្ឌ 

ខលពី មួយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ទោយ រាយការណ៍ ្ ពី អ្ពី 

ដដល អ្ក នឹង ទលើក យក មក ជា ទគាល ទៅក្នុង ការរាយ ការណ ៍របស់ អ្ក អំ្ពី ជពីវិត  ស៊ូល ។

ក្នុងអំ�នុងរជ្កាលរបស់សូ៊លមានពួកពយោការីជានត្ចើនបានមកក្នុងចំនណាម

ត្បជាជននេើយបានត្ពមានពួកនគពជីនសចក្ដជីទរុច្ចរិតរបស់នគ។សូមអាននអន្ើរ

7:23–25នេើយរកនមើលអ្ជីដដលពួកពយោការីបានពយោករនិងរនបៀបដដលត្បជាជន

បានមានត្បតិកម្មតបវិញ។នតើស៊ូលបានមានត្បតិកម្មតបយ៉ាងណា?នតើ

ការការោររបស់ស៊ូលចំនោះពួកពយោការីបានផ្ដល់ពរដល់ត្បជាជនរបស់ត្ទង់

យ៉ាងណាដដរ?

សូមអាននអន្ើរ7:26–27នេើយរកនមើលអ្ជីដដលបាននកើតន�ើងនពលត្បជាជន

នគារពត្បតិបត្តិដល់ោក្យសម្ដជីរបស់ពួកពយោការី។សូ៊ល«បាននលឹកចាំដល់ការណ៍

ដ៍្ ំទាំងឡាយដដលត្ពះអមាចាស់ត្ទង់បានន្្ើសត្មាប់ពួកអយ្យនការបស់ត្ទង់»

(នអន្ើរ7:27)។នពលអ្កនលឹកចាំដល់ការណ៍ដ៏្ ំទាំងឡាយដដលត្ពះអមាចាស់បាន

ន្្ើសត្មាប់អ្កនន្ះអ្កទំនងជានលឹងមាននូវការដលឹងគរុណចំនោះត្ទង់នេើយរស់នៅ

នោយសរុចរិត។

ត្ពលឹត្តិការណ៍ទាំងននះដ្្ងទជីបន្ទាល់អំពជីនគាលការណ៍សំខាន់មួយ៖ដ្លដយើង

ដទបចិត្្ បីអំដ្ើ្រុច្ចរិតរបស់ដយើងដោរះដយើងចាប់ដ្ដើមចទមុងចដទមើនដ�ើង។

ោក្យ�មសមើៃម�ើងមានន័យថា«នសចក្ដជីសង្លឹម»នេើយក៏មានន័យផងដដរ

ថា«នជាគជ័យ»នេើយវា«ជាញលឹកញាប់ត្តវូបាននត្បើត្បាស់នៅក្នុងន័យនន

ភាពនជាគជ័យខាងសមាភារ[ប៉រុដន្ត]វាពុំចាំបាច់ដតមានន័យថាភាពបរិបូរណ៍ខាង

ត្ទព្យសម្ត្តិខាងនោកិយ—ឬជាជជីវិតមួយដដលមានភាពសរុខត្សួលគាមានបញ្ហា

នន្ះនទ។...

«ពួកអ្កសរុចរិតដ៏ពិតគឺបានចនត្មើនន�ើងនៅក្នុងន័យថាពួកនគមានទំនរុកចិត្ត

ដដលជំររុញនសចក្ដជីជំននឿឲ្យនៅជាសកម្មភាពនិងបនងកើតកាលៈនទសៈដ៏មាន

ត្បនយជន៍ន្ន្នចញពជីកាលៈនទសៈទាំងឡាយដដលមិនសូវមានផល។ពួកនគ

ពរុំចាំត្ពះអមាចាស់ត្បទានឬដកេូតរគ្វាន់នន្ះនទប៉រុដន្តអំោវន្វដល់ត្ទង់នដើម្ជីបាន

ការដលឹកន្ំអំពជីអ្ជីដដលនលឹងជាត្បនយជន៍បំផរុតដល់ពួកនគវិញទាំងខាងនោកិយនិង

ខាងវិញ្ញាណ។ការដលឹកន្ំដបបនន្ះអាចនំ្នៅរកការផ្លាស់ប្ដទូរការគ្រការផ្លាស់

នៅត្សរុកមួយនផសេងនទៀតការទទួលការេ្លឹកេឺ្នឬជំន្ញ្ ្មជីៗឬទទួលយកអ្ជីៗ

នៅរាមនន្ះប៉រុដន្តន្្ើការរាមកត្មិតសមត្ថភាពរបស់មនរុសសេមានាក់នេើយអនរុញ្ញាត

ឲ្យត្ពះវិញ្ញាណដលឹកន្ំរាមរនបៀបនផសេងនទៀត»(Alan Webster, “I Have a 
Question” Ensignដខនមសាឆ្នាំ1990ទំព័រ52–53)។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ពតវូបាន ពបទាន្រ ោ៉ាងណា សពមប ់ការស្ដាប់ តាម ោក្យ សម្ពី របស់ ្ ួក 

្យាការី ?
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 ខ.  ទតើ មន អ្ពី មួយ ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម ព្ី ស្ដាប់ ដល ់ោក្យ សម្ពី របស់ ្ ួក ្ យាការី ឲ្យ បាន 

កាន់ដត ពបទសើរ និង ឲ្យ សក្ិសម នឹង ្ រជ័យ របស់ ព្ះអមចាស់ ?

មអមធើ� 8:1–9:12

យា៉ាហរឌនិងអ័គជីេបានកាលាយជាហេច្ឆន្ េន៍យា៉ាហរឌតាមរយៈបក្សព័ន្ធ

េមងាត់

សូមអានបញ្ជីតនៅននះ៖ត្ន្តជីដដលអ្កសាដាប់,គំនិតដដលអ្ករីករាយ,រនបៀប

ដដលអ្កត្បត្ពលឹត្តនៅសាោ,នរឿងករុនដដលអ្កនមើល,ឥរិយបទននការនដើរនលង

ជាគូរបស់អ្ក,សកម្មភាពទាំងឡាយដដលអ្កន្្ើជាមួយមិត្តភក្ដិអ្ក,អ្ជីដដលអ្ក

ន្្ើនពលគាមានមនរុសសេនផសេងនទៀតនៅជរុំវិញអ្ក។នេតរុអ្ជីមនរុសសេមានាក់ដដលោក់ព័ន្

នលឹងការត្បត្ពលឹត្តអំនពើទរុច្ចរិតអាចនលឹងចង់ោក់បាំងពជីរនបៀបដដលពួកនគបានន្្ើ

សកម្មភាពមួយឬនត្ចើនពជីមិត្តភក្ដិឪពរុកមាដាយឬអ្កដលឹកន្ំរបស់នគដនូច្ះ?នតើអ្ជីជា

នត្គាះថានាក់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសមាងាត់ដដលមិនសរុចរិតទាំងឡាយ?

នយងរាមនអន្ើរ8អនូមើរបានកាលាយជានស្ដចបន្ទាប់ពជីសូ៊លបានសរុគតនៅប៉រុដន្ត

យ៉ានរឌជាបរុត្រារបស់អូនមើរ«បានបះនបារត្បឆ្ំងនលឹងបិរាខ្លួន»(នអន ើ្រ8:2)

នេើយ«ភាជាប់ចិត្តនោកនៅនលើនគរនិងនៅនលើនសចក្ដជីររុងនរឿងនននោកិយ»

(នអន្ើរ8:7)។កូនត្សជីរបស់យ៉ានរឌបានផ្ដល់នយបល់ពជីដផនការមួយដល់ឪពរុក

ន្ងដដលនលឹងយកនគរឲ្យនោកវិញ។ន្ងជាត្ស្តជីត្សស់សាអាតនេើយនពលន្ងរាំ

ពជីមរុខបរុរសមានាក់ន្មាះអ័គជីសគាត់ចង់នរៀបការនលឹងន្ង។យ៉ានរឌបានត្បាប់អ័គជីស

ថាគាត់នលឹងនរៀបការកូនត្សជីឲ្យ«នបើសិនជាអ្កន្ំមកឲ្យខ្នុំនូវត្ពះសិររបស់បិរាខ្នុំ

ជានស្ដច»នន្ះ(នអន្ើរ8:12)។អ័គជីសបានចូលនៅក្នុងបកសេព័ន្សមាងាត់ជាមួយ

នលឹងមិត្តភក្ដិគាត់នដើម្ជីសមាលាប់នស្ដចអូនមើរ។បកសេព័ន្សមាងាត់គឺនពលដដលមនរុសសេ

ពជីរន្ក់ឬនត្ចើនន្្ើសម្្ថានលឹងរកសាទនង្ើមិនសរុចរិតរបស់ពួកនគជាសមាងាត់នដើម្ជី

នចៀសវាងពជីផលវិបាកននសកម្មភាពរបស់នគ។

សូមអាននអន្ើរ8:15–18នេើយរកនមើលោក្យនិងោលាទាំងឡាយដដលពិពណ៌ន្

ពជីការជំររុញនិងវិ្ជីសាត្ស្តមួយចំនួនដដលនៅពជីនត្កាយខ្ងពួកអ្កដដលឱប

ត្កនសាបយកពួកបកសេព័ន្សមាងាត់។

 5. សូម ទ្លើយ សំណួរ ្ ពីរ ឬ ទពចើន  ដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទេតុអ្ពី មនុស្ស មួយ ចំនួន ចូលរួម ក្នុង បក្ស្័ន្ សមងាត់ដទូច្ះ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា គឺជា ការវិនាស ខាង វិញ្ញាណ ទ្លទជឿ ថា អ្ក អាច ទធ្ើ « អទំ្ើ 

ទុច្ចរិត . . . ពគប់ ដបប ោ៉ាង » ( ទអទធើរ 8:16 ) ឬ « កិច្ចការ ណា » ដដល អ្ក ចង ់ទធ្ើ 

( ទអទធើរ 8:17 ) ទោយ ្ ុំបាច់ ពបឈម មុខ នឹង លទ្ផល ទនាះ ?

 គ.  ទតើ ឃាលា ណា មួយ ទៅក្នុង ទអទធើរ 8:18 ដដល ចង្អនុល បងាហាញ ថា ព្ះអមចាស ់មន 

ព្ះទ័យ ោ៉ាងណា ចំទោះ បក្ស្័ន្ សមងាត់ ? ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី បក្ស្័ន្ ដបបទនាះ  

ពតវូបាន ទៅ ថា « ទុច្ចរិត ទលើស អ្ពីៗ ទាំងអស់ » ?

សូមអាននអន្ើរ8:20–22,25និងនអន ើ្រ9:5–6,11–12នេើយរកនមើលលទ្ផល

ទាំងឡាយននការគាតំ្ទដល់បកសេព័ន្សមាងាត់។សូមសនង្ខបអ្ជីដដលអ្កបាននរៀន៖

 



នសចក្ដជីពិតមួយក្នុងចនំណាមនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយដដលអ្កអាចរកន�ើញនៅក្នុង

ខទាំងននះគឺ៖ការោំទ្រ�ល់បក្្័ន្សម្ងាត់ោំដៅរកដសចកដបីវិោស�ិនដហាចនន

បុគ្លម្នាក់ៗនិងសង្ម។

មរ៉ូនណបានផ្អាកក្នុងការសរនសរអំពជីស្គ្រមននពួកសាសន៍យ៉ានរឌនដើម្ជីនិយយ

មកកាន់នយើង។សូមអាននអន្ើរ8:23–24,26នេើយរកនមើលរនបៀបដដលមរ៉ូនណ

បាននលើកទលឹកចិត្តត្បជាជនននជំន្ន់របស់នយើងឲ្យអនរុវត្តការត្ពមានរបស់នោក

អំពជីបកសេព័ន្សមាងាត់។

សូមគិតអំពជីចនម្ើយចំនោះសំណួរតនៅននះ៖នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីបានជាជាតិ

សាសន៍សង្គមឬត្ករុមមួយគឺជា«សាថានការដ៏ដសងៃងខាលាច»មួយ(នអន្ើរ8:24)

នពលដដលវាមានបកសេព័ន្សមាងាត់នៅក្នុងនន្ះ?នតើភាពសមាងាត់ផ្ដល់អំណាចដល់

ត្ករុមបកសេព័ន្សមាងាត់ទាំងននះយ៉ាងដូចនម្ដចដដរ?នតើការដលឹងនសចក្ដជីពិតពជីបកសេព័ន្

សមាងាត់អាចជួយមនរុសសេឲ្យនចញឆ្ងាយពជីការអាត្កក់ននះយ៉ាងដូចនម្ដចខ្ះ?

 6. សូម ពត�ប់ ទៅ ទមើល បញ្ពី ថន សកម្មភា្ ដដល បាន ផ្ល ់ឲ្យ ទៅ ខាងទដើម 

ដផ្ក ទនះ ថន ទមទរៀន ។ ទទាះ ជា ោ៉ាង ណា ការទពជើសទរើស មិន សុចរិត ទៅក្នុង 

ចំទណាម ចំណុច ទាំងទនះ ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ្ុំ ្ ំបាច ់ ្ ត់ ជា បក្ស្័ន្ សមងាត់ទទ សូម 

សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី ទពគាះថានាក់ ដដល អាច 

ទកើតទ�ើង ្ពី ការទពជើសទរើស ចូលរួម ក្នុង សកម្មភា្ ទាំងឡាយ ដដល មនុស្ស មនាក់ មន 

អារម្មណ៍ ថា ពតូវ រកសា ការសមងាត់ ្ ពី អ្ក ទផ្សងទទៀត ។

មអមធើ� 9:13–11:23

ហេច្មួយយកជ័យជំនះហលើហេច្មួយហទៀត—ខលែះេុចរិតខលែះទុច្ចរិត

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន្ើរ9–11មាននស្ដចជានត្ចើនបានត្គងរាជ្យនលើពួក

សាសន៍យ៉ានរឌខះ្នៅក្នុងភាពសរុចរិតនិងខ្ះនទៀតនៅក្នុងភាពទរុច្ចរិត។សូម

អាននអន្ើរ9:26–35(ក្នុងរជ្កាលនេត)និងនអន្ើរ11:1–8(ក្នុងរជ្កាលករុម

និងសិ៊បនឡាម)រកនមើលភស្ដនុរាងនននសចក្ដជីពិតដ៏នពញនលញនននគាលការណ៍

ដដលថាការប�ិដស្ោក្យសមដបីរបស់្ ួក្ យាការីោំដៅរកដសវកភា្ដដលបាន

ពិភាកសាពជីមរុននៅក្នុងនមនរៀនននះ។

សូមរំឭកន�ើងវិញពជីរនបៀបដដលអ្កបានគិតពជីការសាដាប់រាមោក្យសម្ដជីរបស់ពួក

ពយោការីឲ្យបានកានដ់តត្បនសើរ។ន្ន្ងៃខាងមរុខននះសូមន្្ើរាមនគាលនៅននះ

នេើយដស្ងរកឱកាសន្ន្នដើម្ជីដចកចាយទជីបន្ទាល់របស់អ្កអំពជីសារៈសំខាន់នន

ការនគារពត្បតិបត្តិរាមោក្យសម្ដជីរបស់ពួកពយោការី។

 7. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ7–11ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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ទអទធើរ 12
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីនរៀបរា៉ប់ពជីត្បវត្តិសាត្ស្តជានត្ចើនឆ្នាំរបស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌមរ៉ូនណបាន

ចាប់នផ្ដើមត្បាប់ពជីការបនត្មើរបស់ពយោការីនអន ើ្រ។បន្ទាប់មកមរ៉ូនណបានផ្អាកពជី

ដំនណើរនរឿងខាងត្បវត្តិសាត្ស្តនេើយបានកត់ត្រាពរជ័យមួយចំនួនដដលមានដល់

ពួកអ្កដដលអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។នោកក៏បានសារភាពពជី

កង្ល់មួយផងដដរ។នោកត្ពួយបារម្ថាពួកអ្កដដលនលឹងអានត្ពះគម្ជីរមរមននៅ

ន្ងៃចរុងនត្កាយនលឹងមិនទទួលវានោយសារភាពទន់នខសាយនៅក្នុងការសរនសររបស់

នោកនិងអ្កសរនសរនផសេងៗនទៀត។ត្ពះអមាចាស់បានសនយោដល់មរ៉នូណថាត្ទង់

ពត្ងលឹងភាពទនន់ខសាយរបស់អស់អ្កណាដដលបន្ទាបខ្លួននគចនំោះត្ទង់នេើយមាន

នសចក្ដជីជំននឿ។

មអមធើ� 12:1–4

ហអហ ើ្រ្បកាេពជីការដ្បចិត្ែល់ពួក្ េន៍យា៉ាហរឌ

នេតរុអ្ជីវាសំខាន់ដដលទូកត្តូវមានយរុថាកាមួយ?នតើនត្គាះថានាក់និងការលំបាកអ្ជីខះ្

ដដលទូកអាចជួបត្បទះនបើវាអត់មានយរុថាកានន្ះ?សូមោក់សាលាកនៅនលើទូក

នៅក្នុងរូបភាពថាជបីវិ្ខ្យំ។ចូរគិតអំពជីសំណួរទាំងឡាយខាងនត្កាមននះ៖

• នបើទូកតំណាងឲ្យជជីវិតអ្កនតើរលកអាចត្បដូចនៅនលឹងអ្ជី?

• នបើនយើងនត្បៀបន្ៀបរលកនៅនលឹងការលំបាកនិងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតនតើជជីវិតមនរុសសេ

មានាក់អាចនលឹងនៅជាយ៉ាងណាត្បសិននបើគាត់ពរុំមានយរុថាកានន្ះ?(សូមនមើល

មរមន5:18)។

• នតើត្ពះអមាចាស់បានត្បទានអ្ជីដល់អ្កនដើម ជ្ីជួយទប់អ្កឲ្យមានសរុវត្ថិភាពនៅនលឹង

កដន្ងដូចជាយរុថាកាមួយនន្ះ?

នពលអ្កសិកសានអន ើ្រ12រកនមើលពជីអ្ជីដដលអ្កត្តវូដតន្្ើនដើម ជ្ីឲ្យដូចជាទូក

មួយដដលមានយរុថាកា—មាំនេើយមានសរុវត្ថិភាព្្ជីនបើមានរលកនិងសមាព្

ត្បឈមមរុខអ្កក៏នោយ។នអន ើ្រ12ចាប់នផ្ដើមជាមួយនលឹងមរ៉ូនណដណនំ្ពជីពយោការី

នអន្ើរដដលបានរស់នៅក្នុងនពលមួយដដលត្បជាជនបានបដិនស្ពួកពយោការី

និងបានរស់នៅក្នុងនសចក្ដជីទរុច្ចរិត។សូមអាននអន ើ្រ12:1–3នេើយរកនមើលអ្ជីក៏

នោយដដលន្្ើឲ្យអ្កនសងៃើចសរនសើរអំពជីសកម្មភាពរបស់នអន ើ្រអំ�នុងនពលដ៏

លំបាកទាំងននះ។

ខណៈដដលកំពរុងទូន្មានដល់ត្បជាជនឲ្យដត្បចិត្តនអន្ើរបានបនត្ងៀនពជីអ្ជីដដល

មនរុសសេនជឿនលើត្ពះមានាក់អាចមានក្ដជីសង្លឹមនទាះជាត្តូវបានេ៊រុំព័ទ្នោយការលំបាក

និងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតក៏នោយ។សូមអាននអន្ើរ12:4នេើយគូសចំណាំអ្ជីដដលជា

នសចក្ដជីសង្លឹមនន្ះ។(នពលអ្កអានវាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថា«កដន្ង

មួយដដលនៅខាងសាដាំត្ពះេស្ដននត្ពះ»មានន័យថាត្ត�ប់នៅកាន់វត្តមានរបស់

ត្ពះវិញនេើយទទួលបានជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ច)។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ការមន ទសចក្ពី សង្ឃមឹ « ជា ពបាកដ » ខុស គានា ្ ពី ការពគាន់ដត ពបាថានា អ្ពី 

មួយ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

 ខ.  ទតើ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ជួយ ឲ្យ ទយើង មន ទសចក្ពី សង្ឃឹម « ពបាកដ » 

ថា នឹង បាន កដនលង មួយ ទៅ ខាង ស្ដាំ ព្ះេស្ ថន ព្ះ ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

 គ.  ទតើ ឃាលា អ្ពី ខលះ ទៅក្នុង ទអទធើរ 12:4 ដដល ្ ិ្ណ៌នា ្ ពី សកម្មភា្ ទាំងឡាយ របស់ 

មនុស្ស មនាក ់ដដល មន ទសចក្ពី សង្ឃឹម និង ជំទនឿ ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ទនាះ ?

នៅនលើរូបភាពទូកនៅខាងនដើមនមនរៀនននះសូមោក់សាលាកឲ្យយរុថាកាជាមួយនលឹងោក្យ

ថាម្រ�ក្បីជមំៃឿនិងម្រ�ក្បី្រង្រឹម។

នអន្ើរ12:4បនត្ងៀនពជីនគាលការណ៍ថាដ្លដយើងម្នដសចកដបីសង្ឹមនិងជំដនឿ

ដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះដយើងនឹង្រ្រួលបានកម្លាំងដ�ើម្បីម្នភា្ខ្ជាប់ខ្ជួន

ដ�ើយដៅជាប់ក្នុងកិច្ចការលអ�៏បរិបូរ។

ចូរសញ្លឹងគិតពជីនពលនវោទាំងឡាយដដលជាការពិបាកសត្មាប់អ្កនដើម្ជីមាន

ភាពខាជាប់ខ្លួន(មិនគ្កនរ)និងនៅជាប់ក្នុងកិច្ចការល្អដ៏បរិបូរណ៍នន្ះ។នដើម្ជីជួយ

អ្កនៅក្នុងសាថានភាពទាំងននះនិង្្ងកាត់ជជីវិតអ្កសូមរកនមើលរនបៀបទាំងឡាយ

ដដលអ្កអាចពត្ងជីកនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កនលើត្ពះអមាចាស់នយសូ៊វត្គជីស្នពលដដល

អ្កបន្តសិកសានអន្ើរ12។

មអមធើ� 12:5–22

មរ៉ូឆណហរៀបរាប់ពជីអព្ដូតហេតុនិងកិច្ចការែ៏អ ច្ារ្យទាំងឡាយដែលបានមក

តាមហេចក្ជីជហំនឿ

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម បញ្ចប់ 

ពបទោគ តទៅ ទនះ ជាមួយ នឹង ទសចក្ពី ្ ិត ថន ដំណឹងល្អ ណា  ដដល អ្ក កំ្ុង 

ដស្ងរក ស្ក្សពី ខាង វិញ្ញាណ ្ ពី ទសចក្ពី ្ ិត ទនាះ ៖ ខ្ទុំចង់ទទួលបាន្ ក្សជីខាងវិញ្ញាណ

មួយពជី...

មនរុសសេមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាពួកនគត្តូវដតន�ើញភស្ដនុរាងពជីនសចក្ដជីពិតមួយ

ជាមរុននេើយឲ្យនសចក្ដជីពិតនន្ះបគ្ហាញចបាស់ដល់នគសិនមរុននពលដដលពួកនគ

នលឹងរស់នៅរាមនសចក្ដជីពិតនន្ះ។នអន្ើរបាននិយយពជីអាកប្កិរយិនន្ះដដល

នៅក្នុងនអន្ើរ12:5–6។សូមអានខទាំងននះនេើយគូសចំណាំដផក្ទាំងនន្ះ

ននដំបូន្មានរបស់នោកដដលនលចនធាលាចនំោះអ្ក។(នអន្ើរ12:6ជាវគ្គចំនណះ

ចំណានខគម្ជីរមួយ)។

នយងរាមនអន្ើរ12:6នតើនយើងត្តូវដតមានអ្ជីជាមរុនសិនមរុននលឹងទទួលបាន

សាកសេជីមួយពជីត្ពះអមាចាស់?នតើអ្ជីដដលនលចន�ើងក្នុងគំនិតអ្កនពលគិតអំពជី

«ការសាកល្ងនននសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្ក»?

មនរុសសេមួយចំនួនបកត្សាយនោយខរុស្ ្គងថា

«ការសាកល្ងនននសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្ក»គឺដតងដតសំនៅនលើ

ការលំបាក។ដអលនឌើររីឆ្ដជជី.សកតននកូរ៉រុមននពួកសាវក

ដប់ពជីរន្ក់បានផ្ដល់នូវការយល់ត្ជាលនត្រៅពជីអត្ថន័យនន

«ការសាកល្ងនននសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្ក»៖«អ្កអាចនរៀន
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នត្បើនសចក្ដជីជំននឿឲ្យបានកានដ់តមានត្បសិទ្ភាពនោយការអនរុវត្តន៍នគាលការណ៍

ននះដដលបនត្ងៀននោយមរ៉នូណថា៖‹...អ្ករាល់គានាពរុំទទួលសាកសេជីន�ើយលរុះ

ដល់នពលនត្កាយពជីការសាកល្ងនៃម្រ�ក្បីជំមៃឿរប្រ់អ្ក្រតិៃ›[នអន ើ្រ12:6

អកសេរនត្ទតត្តូវបានបដន្ថម]។ដូចនន្ះត្គប់នពលដដលអ្កសាកល្ងម្រ�ក្បីជំមៃឿ

រប្រ់អ្កដដលអនរុវត្តនោយភាពសក្ដិសមនៅនលើការបំផរុសមួយនន្ះអ្កនលឹង

ទទួលបានភស្ដនុរាងននការបញ្ជាក់ពជីត្ពះវិញ្ញាណ។អារម្មណ៍ទាំងនន្ះនលឹងន្្ើឲ្យ

នសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កបានរឹងមាំ។នពលអ្កន្្ើរាមគំរូនន្ះជាដដដលៗនន្ះ

នសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កនលឹងកាន់ដតរឹងមាំ»(“The Sustaining Power of Faith 
in Times of Uncertainty and Testing” Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភា

ឆ្នាំ2003ទំព័រ76)។

សូមអានវគ្គបទគម្ជីរខាងនត្កាមននះនេើយរកនមើលពរជ័យទាំងឡាយដដល

បានមកបន្ទាប់ត្បជាជនបានអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿ៖

• នអន្ើរ12:11។នតើអ្ជីជាពរជ័យនន្ះ? 



• នអន្ើរ12:12–13។នតើពរជ័យអ្ជីដដលមានដល់អាលមា៉ានិងអាម៉ូនលក? 



• នអន្ើរ12:19–22,30–31។នតើពរជ័យអ្ជីដដលមានដល់បងរបស់យ៉ានរឌ

រាមរយៈនសចក្ដជីជំននឿ? 

 



វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការកត់ចំណាំពជីការនត្បើត្បាស់ននោក្យបន្ទាប់ពបី/មសកាយពបី

នៅក្នុងនអន្ើរ12:7,12,17,18,និង31។

 3. ទោយ ដផ្អក ទលើ អ្ពី ដដល អ្ក បាន សិកសា ទៅក្នុង ទអទធើរ 12 ទៅក្នុង ទសៀវទៅ 

កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម សរទសរ ជា ោក្យ សម្ពី របស់ អ្ក 

ផ្ទាល់ អំ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា មរ៉ថូណ បាន បទពងៀន អំ្ ពី ការទទួល ស្ក្សពី ខាង 

វិញ្ញាណ ្ ពី ព្ះអមចាស់ ។

នគាលការណ៍មួយក្នុងចំនណាមនគាលការណ៍ទាំងឡាយដដលមរ៉ូនណបាន

បនត្ងៀនគឺថា៖ដបើដយើងទបាថ្នាចង់បានស្ក្បីមួយដោរះដយើងទតូវដតអនុវត្ដសចកដបី

ជំដនឿដលើទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ជាមុនសិន។

 4. សូម អាន ស្ច់ទរឿង ខាងទពកាម ទនះ ទេើយ បនាទាប់មក សរទសរ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ថាទតើ មនុស្ស មនាក ់ដដល 

ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ្ ពីរ ឬ ទពចើន ទនាះ អាច បងាហាញ ទសចក្ពី ជំទនឿ ទលើ ព្ះអមចាស ់ោ៉ាង ដូច 

ទមច្ ៖

 ក.  យុវនារ ីមនាក់  ចង់ ទទួល ស្ក្សពី មួយ ្ ពី ទសចក្ពី ្ ិត ដ ៏ទ្ញទលញ ថន ព្ះគម្ពីរ មរមន ។

 ខ.  យុវជន មនាក់  មន បំណង ពបាថានា ដ ៏ខាលាំង ទដើម ព្ី ជួយ ដល ់មនុស្ស ជា ទពី ពសឡាញ របស ់

គាត់ ទទួល ដំណឹងល្អ ។

 គ.  យុវនារ ីមនាក់  ដស្ងរក ព្ះអមចាស ់ទដើម្ពី ពបទាន្រ ដល ់ឪ្ុក នាង ដដល ឈឺ ។

 5. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

អំ្ពី ពគាមួយ ដដល អ្ក ឬ នរណា មនាក់ ដដល អ្ក ស្រល ់បាន ទទួល ស្ក្សពី ឬ 

អ្្ភលូតទេតុ មួយ ទពកាយ្ពី បាន បងាហាញ ទសចក្ពី ជទំនឿ ទេើយទនាះ ។

ចូរដបរនៅគិតអំពជីនគាលការណ៍ឬនគាលលទ្ិដដលអ្កចង់ទទួលបានសាកសេជីខាង

វិញ្ញាណមួយ(សូមនមើលកិច្ចការ2នៅក្នុងនមនរៀនននះ)។នតើអ្កអាចន្្ើអ្ជីខ្ះ

នដើម្ជីបគ្ហាញនសចក្ដជីជំននឿរបស់អ្កមរុននពលទទួលបានសាកសេជី?

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—មអមធើ� 12:6

 6. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក ទទន្ញ ្ ំ ទអទធើរ 12:6 សូម អាន វា ជា ទពចើន ដង បនាទាប់មក 

សរទសរ ខ ទនះ ឲ្យ បាន ទពចើន  តាម ដដល អ្ក អាច ្ ំ បាន ទៅ ក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ 

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។ ទពកាយ មក ទទៀត សូម ទពបៀបទធៀប អ្ពី ដដល អ្ក បាន 

សរទសរ ជាមួយ នឹង ខ ជាក់ ោក់ទៅ ក្នុង គម្ពីរ ។ ចូរ សិកសា ខ ទនាះ ម្ងទទៀត ទេើយ សរទសរ 

វា ជា ទលើក ទពី ព្ីរ ទៅ ក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ។

មអមធើ� 12:23–41

មរ៉ូឆណបង្ហាញកងវល់អំពជីរហបៀបដែលពួក្ េន៍ែឆទនឹងហ ល្ែើយតបចំហោះ

្ពះគម្ពជីរមរមន

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន្ើរ12:23–41មរ៉ូនណបានបគ្ហាញពជីកង្ល់របស់នោក

ថាពួកអ្កដដលនលឹងទទួលត្ពះគម្ជីរមរមននៅន្ងៃចរុងនត្កាយនលឹងមិនទទួលសារល់

វានន្ះនទនោយសារដតភាពទន់នខសាយក្នុងការសរនសររបស់នោកនិងរបស់អ្ក

សរនសរនផសេងៗនទៀត។នពលអ្កអានអំពជីការន្្ើយតបរបស់ត្ពះអមាចាស់ចំនោះ

កង្ល់របស់មរ៉ូនណនៅក្នុងនអន្ើរ12:26–27សូមរកនមើលរនបៀបដដលត្ពះអមាចាស់

បានមានបន្ទូលថាអ្ជីដដលទន់នខសាយអាចកាលាយជារឹងមាំបាន។(នអន្ើរ12:27ជា

វគ្គចំនណះចំណានខគម្ជីរមួយ)។

នពលខ្ះបទគម្ជីរចង្អនុលបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ននដំណលឹងល្អមួយនោយការនត្បើ

ោក្យមបើ្រតិៃនិងមន្រះ។ោក្យមបើ្រតិៃពិពណន៌្ពជីអ្ជីដដលនយើងត្តវូដតន្្ើនេើយ

ោក្យមន្រះពន្យល់ពជីអ្ជីដដលនលឹងនកើតន�ើងដដលជាលទ្ផលននទនង្ើរបស់នយើង។

សូមអាននអន្ើរ12:27រកនមើលនគាលការណ៍នបើសិន–នន្ះមួយនេើយសរនសរ

វានៅខាងនត្កាម។

ដបើសិនដយើង 

 

ដោរះទ្រះអម្ចាស់នឹង 

 ។

អ្កនលឹងពិភាកសាពជីខទាំងននះកាន់ដតត្ជាលនត្រៅដ្មនទៀតនៅក្នុងនមនរៀនជាមួយត្គូ

របស់អ្កនៅសបាដាេ៍ននះ។អ្កនលឹងសិកសានិងនរៀននចះបដន្ថមនទៀតផងដដរអំពជី

ការពិភាកសារបស់មរ៉ូនណអំពជីនសចក្ដជីជំននឿនសចក្ដជីសង្លឹមនិងនសចក្ដជីសប ន្ុរស

ដដលមាននៅក្នុងនអន្ើរ12:28–41។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—មអមធើ� 12:27

នដើម្ជីជួយអ្កចងចាំគំនិតទាំងឡាយនៅក្នុងនអន្ើរ12:27សូមចម្ងអ្ជីតនៅននះ

នៅក្នុងត្កោសមួយ៖មបើ្រតិៃ...មករក...បង្ហាញ...ភាពទៃ់មខសាយ។...ឲ្យ

...ភាពទៃ់មខសាយ...រាបោប...គុណ...មៃុ្រ្សោំងអ្់រ...បន្ទាបខ្ជួៃ...

មបើ្រតិៃ...បន្ទាបខ្ជួៃ...ម្រ�ក្បីជំមៃឿ...ទៃ់មខសាយ...ខាលាំងពូងក។

សូមអាននអន្ើរ12:27ម្ដងនទៀតនោយកត់ចំណាំដល់ោក្យទាំងននះ។ចូរដ្្ងខ

ននះន�ើងវិញឲ្យបាននត្ចើនរាមដដលអ្កអាចន្្ើបាននោយនមើលនៅនលើដតោក្យ

ទាំងឡាយដដលនៅក្នុងត្កោសរបស់អ្កប៉រុនណាណះ។សូមោក់ត្កោសនន្ះនៅ

កដន្ងដដលអ្កនលឹងន�ើញវានៅនពលនត្កាយនៅន្ងៃននះឬន្ងៃដស្អក(ឧទាេរណ៍

នៅក្នុងនហានៅ៉ាឬក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក)។រំឭកនអន ើ្រ12:27ន�ើងវិញរាល់

នពលដដលអ្កន�ើញត្កោសនន្ះរេូតទាល់ដតអ្កទនន្ញចាំវគ្គបទគម្ជីរននះ។

 7. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាង ទពកាម ទនះ ្ពី ខាង ទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅ ក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖
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ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ12ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 31 ៖ ថ្ងៃ ទី 1

ទអទធើរ 13–15
មេចក្ី ម្ដើេ

ពយោការីនអន្ើរបានពយោករពជីត្ករុងនយរូសា�ិម្ ្មជី។នោកក៏បានត្ពមានផងដដរដល់

កូរីអានទរុនមើរជានស្ដចរបស់សាសន៍យ៉ានរឌថាត្បជាជនរបស់ត្ទង់នលឹងត្តវូបាន

បំផ្លាញនោយសារដតនសចក្ដជីទរុច្ចរិតនេើយនោកបានទូន្មានដល់កូរីអានទរុនមើរនិង

ត្គួសារត្ទង់ឲ្យដត្បចិត្ត។នពលកូរីអានទរុនមើរនិងត្បជាជនបានបដិនស្មិនដត្បចិត្ត

នន្ះស្គ្រមនិងនសចក្ដជីទរុច្ចរិតបានរីករាលោលកាន់ដត្ ំន�ើងអស់ជានត្ចើន

ឆ្នាំរេូតទាល់ដតជាតិសាសន៍យ៉ានរឌទាំងមូលត្តូវបំផ្ិចបំផ្លាញអស់។មានដត

នអន្ើរនិងកូរីអានទរុនមើរប៉រុនណាណះដដលនៅរស់នដើម ជ្ីន្្ើជាសាកសេជីពជីការបំនពញនន

ការពយោករណរបស់នអន ើ្រ។

មអមធើ� 13:1–12

មរ៉ូឆណកត់្ តាពជីការពយាករណ៍របេ់ហអហ ើ្រអំពជីហយរូ្ ឡិម្ មជីនិង

ហយរូ្ ឡិមពជីបុរាណ

សូមពិចារណាពជីទជីត្ករុងខ្ះៗនៅសព្ន្ងៃននះដដលមានន្មាះនផសេងនត្ចើនខរុសគានា

ដដលចង្អនុលបគ្ហាញពជីត្ទង់ត្ទាយរបស់ទជីត្ករុងនន្ះ។ឧទាេរណ៍ទជីត្ករុងបា៉ារីស

ត្បនទសបារាំងក៏ត្តូវបានសារល់ផងដដរថាជាទជីត្ករុងននពន្ឺ។នដើម្ជីចាប់នផ្ដើមសូម

នមើលថានបើអ្កអាចផ្គទូផ្គងទជីត្ករុងខាងនត្កាមនៅនលឹងន្មាះនផសេងរបស់វា(ចនម្ើយ

មានផ្ដល់ឲ្យនៅចរុងនមនរៀន)។

ទពីពកុង ដ�រ៉ ូពបទទស ទអស៊ី្ ្ ទពីពកុង ដដល មន ខ្យល់ ខាលាំង

ទពីពកុង ម៉ានពីល ពបទទស េ្ពីលពី្ពីន ទពីពកុង វិហារ អ៊ីស្លាម មួយ ោន់

ទពីពកុង ឈពីកាទហារ ស.រ.អា. ទពីពកុង អស់កល្

ទពីពកុង មិុកស៊ីកូ ពបទទស មុិកស៊ីកូ មុកាតា ថន ទិស ខាង ទកើត

ទពីពកុង រ៉ូម ពបទទស អ៊ីតាលពី ទពីពកុង ថន រាជវាំង

នមនរៀនន្ងៃននះទាញការយកចិត្តទរុកោក់នៅនលើទជីត្ករុងដ៏សំខាន់ពជីរនៅន្ងៃ

ចរុងនត្កាយ៖(1)នយរូសា�ិមនិង(2)នយរូសា�ិម្ ្មជី។នៅន្ងៃចរុងនត្កាយ

ទជីត្ករុងទាំងពជីរននះនលឹងត្តវូបាននគសារល់ពជីភាពសរុចរិតរបស់វា។នអន្ើរបាន

បនត្ងៀនពួកសាសន៍យ៉ានរឌថាដដនដជីដដលពួកនគរស់នៅននះគឺជាទជីកដន្ងសត្មាប់

ទជីត្ករុងក្នុងនពលអន្គតមួយនៅថាត្ករុងនយរូសា�ិម្ ្មជី។

សូមអាននអន្ើរ13:2–8។ត្ពះអមាចាស់បាននបើកសដម្ដងដល់ពយោការីយូ៉ដសបស្ម៊ី្

ថាទជីត្ករុងនយរូសា�ិម្ ្មជីដដលបាននលើកន�ើងនៅក្នុងនអន្ើរ13:6នលឹងត្តូវបាន

សាថាបន្ន�ើងនៅ�រុំចាកសរុនរដ្ឋមិសសួរីស.រ.អា.(សូមនមើលគ.និងស.

57:1–4;84:1–4)។នតើនអន្ើរបាននយិយអ្ជីអំពជីទជីត្ករុងទាំងននះនៅក្នុងនអន្ើរ

13:3,5?សូមសញ្លឹងគិតថានតើវានលឹងជាយ៉ាងណាដដលនលឹងរស់នៅក្នុងទជីត្ករុងមួយ

ដូចនន្ះ។សូមសិកសានអន្ើរ13:10–11នដើម្ជីដលឹងពជីអ្ជីដដលមនរុសសេមានាក់ត្តូវដត

ទទួលបទពិនសា្ន៍នដើម្ជីរស់នៅក្នុងទជីត្ករុងដ៏បរិសរុទ្គឺត្ករុងនយរូសា�ិម្ ្មជីនិង

នយរូសា�ិមចាស់(ដដលនលឹងបានបរិសរុទ្នពលវាត្តវូបានសាថាបន្ន�ើងថាវាយដល់

ត្ពះអមាចាស់សូមនមើលនអន្ើរ13:5)។

ន្មាះមួយនទៀតរបស់ត្ករុងនយរូសា�ម្ ្មជីគឺត្ករុងស៊ីយូ៉ន(សូមនមើលម៉ូនស7:62;

មាត្រានននសចក្ដជីជំននឿ1:10)។ខណៈដដលនយើងអាចនលឹងមិនបានរស់នៅក្នុងត្ករុង

នយរូសា�ិមឬត្ករុងនយរូសា�ិម្ ្មជីនន្ះសមាជិកសាសន្ចត្កទាំងអស់អាច

ពយោយមសាថាបន្ទជីត្ករុងស៊ីយូ៉ន។នយើងអាចនរៀបចំខ្លួននដើម្ជីរស់នៅក្នុងកដន្ង

ដ៏បរិសរុទ្រួមទាំងនគរនសន�សាទាលរបស់ត្ពះនពលដដលនយើងបានសាអាតស្អំ

រាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។

មអមធើ� 13:13–15:34

ពួក្ េន៍យា៉ាហរឌបែិហេ្ហអហ្ើរហេើយមនៈរេ់ហៅក្ទុងហេចក្ជីទុច្ចរិត

និងេ្ង្រមរេូតទាល់ដតពួកហគ្តូវបំផលែិចបំផ្លាញអេ់

សូមអាននអន្ើរ13:13–19នេើយរកនមើលសាថានភាពននសង្គមរបស់ពួកសាសន៍

យ៉ានរឌនៅក្នុងជំន្ន់របស់នអន្ើរ។សូមសកិសានអន្ើរ13:20–22នដើម្ជីន�ើញពជី

សារដំណលឹងរបស់នអន្ើរនៅកាន់កូរីអានទរុនមើរនិងរនបៀបដដលកូរីអានទរុនមើរនិង

ត្បជាជនរបស់ត្ទង់ន្្ើយតប។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ទៅក្នុង រទបៀប ណា ខលះ ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ មនុស្ស ទៅក្នុង ជំនាន ់របស់ ទយើង ្ ពងឹង 

ចិត្ត របស់ ្ ួកទគរឹងរូស ទេើយ បដទិសធ ្ ួក អ្ក បទពមើ របស់ ព្ះអមចាស់ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក នឹង ទធ្ើ អ្ពី ទដើម្ពី រកសា ខលជួន អ្ក ឲ្យទៅ  រឹងមំ ក្នុង ទសចក្ពី ជំទនឿ និង ស្ដាប់ តាម ោក្យ 

សម្ពី របស់ ្ ួក ្ យាការី ?
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ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងនអន្ើរ13:23–14:20កូរីអានតរុនមើរបានត្បយរុទ្ក្នុងចមបាំង

ជាមួយនលឹងពួកបរុរសមួយចំនួននទៀតដដលបានពយោយមដនណដាើមយកនគរពជីគាត់

រួមមានសានរឌកាឡាតនិងលិប។នៅទជីបំផរុតជាតិសាសន៍យ៉ានរឌទាំងមូល

ត្តវូបានត្គបដណដាប់នោយស្គ្រម។សត្តូវចរុងនត្កាយរបស់កូរីអានទរុនមើរគឺបរុរស

មានាក់ន្មាះសិ៊ស។ទំេំននការវិន្សក្នុងចំនណាមសាសន៍យ៉ានរឌដដលមកពជី

ស្គ្រមទាំងននះគឺត្តូវបាននរៀបរាប់នៅក្នុងនអន ើ្រ14:21–25និងនអន ើ្រ15:1–2។

សូមអាននអន្ើរ15:3–6នដើម្ជីរកនមើលអ្ជីដដលកូរីអានទរុនមើរបានពយោយមន្្ើនដើម្ជី

ឲ្យត្បជាជនដដលនៅសល់ពជីការបំផ្ិចបំផ្លាញបានរួចជជីវិត។សូមគិតអំពជីមូលនេតរុ

ដដលសិ៊សបានបដនិស្ការនស្ើរបស់កូរីអានទរុនមើរនិងមូលនេតរុដដលត្បជាជន

នៅក្នុងពលទ័ពទាំងពជីរមិនត្ពមចរុះចាញ់(សូមនមើលផងដដរនអន ើ្រ14:24)។

សូមអាននអន្ើរ15:12–17នេើយរកនមើលព័ត៌មានពសិាដារអំពជីសាថានភាពរបស់ពួក

សាសន៍យ៉ានរឌ។នតើអ្ករកន�ើញអ្ជីខ្ះអំពជីសាថានភាពរបស់ពួកនគដដលត្បកប

នោយភាពនខាលាចផសានិងទរុក្ខត្ពួយជាពិនសសនន្ះ?សូមចងចាំថានអន ើ្របាន

ចំណាយនពលជានត្ចើនឆ្នាំត្ពមានដល់ត្បជាជនឲ្យដត្បចិត្ត(សូមនមើលនអន្ើរ

12:2–3;13:20)។អាននអន្ើរ15:18–19នេើយរកនមើលលទ្ផលទាំងឡាយដដល

មកពជីការបដិនស្ចំនោះការត្ពមានឲ្យដត្បចិត្តរបស់ត្ពះអមាចាស់។នោយដផ្អក

នលើអ្ជីដដលអ្កបានអានសូមបំនពញនសចក្ដជីដ្្ងននះ៖នបើនយើងបដិនស្ចំនោះ

ការត្ពមានឲ្យដត្បចិត្តរបស់ត្ពះអមាចាស់នន្ះ 

 

 ។

នៅក្នុងចនន្លាះខាងនលើអ្កអាចសរនសរនគាលការណ៍មួយដូចតនៅននះ៖ដបើ

ដយើងប�ិដស្ការទ្ម្នឲ្យដទបចិត្របស់ទ្រះអម្ចាស់ដោរះទ្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់

ចាកដចញដ�ើយស្តាំង្រ្រួលបានអំណាចទគប់ទគងដលើចិត្ដយើង។

 2. សូម ទពបើពបាស ់ទអទធើរ 15:19 និង ទគាលការណ៍ ដដល ទយើង ទរៀន មក ្ ពី 

ខគម្ពី រទនាះ  ្ ន្យល ់ថា ទេតុ អ្ពី បាន ជា   ទេតុផល មួយ ឬ ទពចើន  ដូច តទៅ ទនះ 

ដដល មនុស្ស ណា មនាក ់ អាច ទាញ ទលើក ទ�ើង មក  ទៅ ស្្ ថ្ងៃទនះ អំ្ពី ការបដទិសធ មិន 

ដពបចិត្ត គឺ ជា ការ ខុស្្គង ៖

 ក.  ខ្នុំ ដឹង ថា ទរឿង កុន ដដល ខ្នុំ ទមើល មិន ពសប ទៅនឹង បទោឋាន របស់ ស្សនាចពក ទទ ប៉ដុន្ត 

វា ហាក ់ដូច ជា ្ ុំ មន ឥទ្ិ្ល អ្ពី មកទលើ ខ្នុំ ទទ ។

 ខ.  ផឹក ទពគឿង ពសវឹង ជាមួយ នឹង មិត្តភក្ិ ខ្នុំ មិន ជា អាពកក់ ដូច ការគិត ទនាះ ទ្ក ទទ ។ 

ទយើង ពគាន់ដត មន ការសបបាយេឹ្ង ។

 គ.  វា ពគាន់ដត ជា រូប អាសពគាម បន្ិច បន្ជួច ប៉ុទណាណះ ។ វា មិន ដូចជា ខ្នុំ ទចញទៅ ទធ្ើ អ្ពី ដដល 

អសពីលធម៌ ទនាះទទ ។ ទពរៅ ្ ពី ទនាះ ខ្នុំ អាច ឈប់ ទៅ ទ្ល ណា ក ៏បាន ដដល ខ្នុំ មន 

អារម្មណ៍ ថា ចង់ ឈប់ ។

 ឃ. ខ្នុំ មិន ្ ំបាច់ ដពបចិត្ត ឥ�លូវ ទនះ ទទ ។ ការណ ៍ទនះ អាច ្ ំ រេូត ដល ់ខ្នុំ ជិត ទចញ 

ទបសកកម្ម ឬ ជិត ទរៀបការ ក្នុង ព្ះវិហារ បរិសុទ្ក៏ បាន ដដរ ។

នអន្ើរ15:20–32នរៀបរាប់អំពជីរនបៀបដដលពលទ័ពសាសន៍យ៉ានរឌចំនួនពជីរត្ករុម

ចបំាងនលឹងគានារេូតនៅសល់ដតនមដលឹកន្ំរបស់ពួកនគប៉រុនណាណះគឺកូរីអានតរុនមើរនិង

សិ៊ស។បន្ទាប់មកកូរីអានតរុនមើរបានសមាលាប់សិ៊ស។

ត្បវត្តិសាត្ស្តរបស់ពួកសាសន៍យ៉ានរឌផ្ដល់នូវគំរូដ៏រស់រនវើកមួយពជីអ្ជីដដល

នកើតន�ើងដល់ត្បជាជនមួយនពលដដលពួកនគរួមគានាបដិនស្ដល់ការខំជួយបញ្ចនុះ

បញ្ចទូលពួកនគឲ្យដត្បចិត្តម្ដងនេើយម្ដងនទៀតរបស់ត្ពះនន្ះ។ខណៈដដលនយើង

មិនអាចនលឹងជួបការវនិ្សខាងសាច់្មភាលាមៗនោយការបដិនស្ដត្បចិត្តនន្ះ

នយើងនលឹងទទួលអារម្មណ៍ថាខរុស្្គងនបើនយើងបដិនស្ការត្ពមានឲ្យដត្បចិត្តរបស់

ត្ពះអមាចាស់នន្ះ។

សូមសញ្លឹងគិតនលើនសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះមកពជី

ដអលនឌើរដនលអិល.អាន់នឌើរសិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរ

ន្ក់ថា៖«ខ្នុំដ្្ងទជីបន្ទាល់ថាត្ពះអង្គសន្គ្រះអាចនេើយចង់

អត់នទាសដល់អំនពើបាបរបស់នយើងខាលាំងណាស់។នលើកដលង

ដតអំនពើបាបរបស់មនរុសសេមួយចំនួនដដលនត្ជើសនរើសយក

នសចក្ដជីេិននហាចនត្កាយពជីបានដលឹងដ៏នពញនលញនេើយនន្ះ

នទនត្រៅពជីនន្ះពរុំមានអំនពើបាបណាដដលពរុំអាចអត់នទាសឲ្យបាននន្ះន�ើយ។វា

ជាឯកសិទ្ិដ៏អសាចារ្យនត្កដលងសត្មាប់នយើងមានាក់ៗក្នុងការគ្កដបរនចញពជីអំនពើ

បាបរបស់នយើងនេើយមករកត្ពះត្គជីស្។ការអភ័យនទាសដ៏នទវភាពគឺជាផលដផ្

ដ៏ដផ្អមដល្មបំផរុតមួយននដំណលឹងល្អដដលដកនចញនូវនទាសកំេរុសនិង

ការឈឺចាប់នចញពជីដួងចិត្តនយើងនេើយជំនួសវិញនូវនសចក្ដជីអំណរនិងនសចក្ដជី

សរុខសាន្តក្នុងសតិសម្ជញ្ញៈ»(“Repent . . . That I May Heal You” 
Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2009,ទំព័រ40–41)។

សូមពិនិត្យនមើលអ្ជីក៏នោយដដលអ្កអាចនលឹងកំពរុងន្្ើដដលអាចបគ្អាក់ដល់

ឥទ្ិពលននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នៅក្នុងជជីវិតអ្ក។ពិចារណាពជីរនបៀបដដលអ្កអាច

ទាញយកអំណាចននដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នដើម្ជីន្្ើការផ្លាស់ប្ដទូរដដល

ចាំបាច់ដដលនលឹងជួយអ្កឲ្យទទួលត្ពះវិញ្ញាណនេើយទប់ទល់នលឹងអំណាចរបស់

សារំាង។

នចញពជីនអន្ើរ13–15នយើងនរៀនថាកំ�ឹងនិងការសងសឹកោំឲ្យដយើងដ្វើនូវ

ការដទជើសដរើសទាំងឡាយដ�លនឹងដ្វើឲ្យខ្ជួនដយើងនិងអ្ក�ន្រដ្រៀតឈឺចាប់។

សូមអានឬអានន�ើងវិញនូវវគ្គបទគម្ជីរតនៅននះនេើយគូសចំណាំោក្យឬោលា

ទាំងឡាយដដលបនត្ងៀនពជីនសចក្ដជីពិតននះ៖នអន្ើរ13:27;14:24;15:6,22,28។

ចូរសញ្លឹងគិតពជីលទ្ផលអ្ជីខ្ះដដលអាចនកើតមាននៅនលើត្ករុមត្គសួារឬទំន្ក់

ទំនងនផសេងៗនទៀតដដលមកពជីការមិនទប់កំេលឹង។សូមគិតអំពជីសាថានភាព

មួយនៅក្នុងជជីវិតអ្កដដលអ្កអាចនលឹងត្តវូដតលះបង់អារម្មណ៍ននកំេលឹងឬ

ការសងសលឹងនចាល។

នៅនពលអ្កអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះនោយដអលនឌើរនដវីឌអ៊ី.សរិនសិន

ជាសមាជិកកិត្តិយសមួយរូបននពួកចិតសិបន្ក់នន្ះសូមរកនមើលរនបៀបដដល

អ្កអាចយកឈ្ះអារម្មណ៍ននការខលឹងឬបំណងត្បាថានាក្នុងការសងសលឹក៖«នពល

នរណាមានាក់បានន្្ើឲ្យនយើងឈឺចាប់ឬន្្ើឲ្យមនរុសសេដដលនយើងខ្ល់ខាវាយ

ឈឺចាប់នន្ះការឈឺចាប់នន្ះមាននស្ើរដតនត្ចើនដ៏េួសត្បមាណ។វាអាចមាន

អារម្មណ៍ថាការឈឺចាប់ឬភាពអយរុត្តិ្ម៌នន្ះគឺវាសំខាន់បំផរុតនៅក្នុងនោកននះ

នេើយដដលថានយើងគាមានជនត្មើសនទនត្រៅពជីសងសលឹកវិញនន្ះ។ប៉រុដន្តត្ពះត្គជីស្
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ជាមាចាស់នននសចក្ដជីសរុខសាន្តបានបនត្ងៀននយើងពជីរនបៀបមួយដ៏ត្បនសើរជាង។

វាអាចជាការពិបាកខាលាំងណាស់ក្នុងការអភ័យនទាសដល់មនរុសសេមានាក់ចនំោះ

អំនពើអាត្កក់ដដលពួកនគបានន្្ើចនំោះនយើងប៉រុដន្តនពលនយើងអភ័យនទាសនន្ះ

នយើងនបើកចិត្តគំនិតនយើងចំនោះអន្គតមួយដ៏ល្អត្បនសើរជាង។ចូរករុំឲ្យកំេរុស

របស់នរណាមានាក់មកត្គបត់្គងនលើដំនណើរជជីវិតរបស់នយើងន�ើយ។នពលនយើង

អភ័យនទាសដល់អ្កដនទនទៀតនយើងមាននសរីភាពនដើម ជ្ីនត្ជើសនរើសយកការរស់

នៅមួយរាមរនបៀបជជីវិតរបស់នយើងផ្ទាល់។ការអភ័យនទាសមានន័យថាបញ្ហា

ទាំងឡាយក្នុងអតជីតកាលឈប់បញ្ជានជាគវាសន្នយើងនទៀតនេើយនេើយនយើង

អាចនផ្ដាតនៅនលើអន្គតនោយមាននសចក្ដជីត្សឡាញ់របស់ត្ពះនៅក្នុងដួងចិត្ត

នយើង»(“Forgiveness Will Change Bitterness to Love” Ensignឬ

លបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2003ទំព័រ12)។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ ទ្លណា ដដល អ្ក ឬ នរណា មនាក់ ដដល អ្ក ស្រល ់

បាន មន បទ្ិទស្ធន៍ ថន ការបាន ជា សះទស ើ្យ និង មន ទសរីភា្ បនាទាប់ ្ ពី ទពជើសទរើស 

អភ័យទទាសឲ្យ ទគ ?

អ្កអាចយកឈ្ះអារម្មណ៍ននកំេលឹងនិងការសងសលឹកត្គប់យ៉ាងត្បសិននបើ

អ្កដបរនៅរកត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្នេើយទទួលអំណាចននការអត់នទាសនិង

ការលួងនោមរាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ទង់។សូមចងចាំដបរនៅរកត្ពះអមាចាស់

នៅក្នុងការអ្ិសាឋានសរុំជំនួយដដលអ្កអាចនលឹងត្តូវការនៅក្នុងសាថានភាព

ទាំងនន្ះ។

 4. សូម សរទសរ ចំណុចដដលមន  ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ 

ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាហអហ្ើរ13–15ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

ចនម្ើយចំនោះសកម្មភាពផ្គទូផ្គងនៅខាងនដើមនមនរៀន៖ទជីត្ករុងដ�រ៉ូត្បនទសនអសី៊ព្

(ទជីត្ករុងវិហារអ៊ីសាលាមមួយោន់)ទជីត្ករុងមា៉ានជីលត្បនទសេ្ជីលជីពជីន(មរុកាតាននទិស

ខាងនកើត)ទជីត្ករុងឈជីកានហារស.រ.អា.(ទជីត្ករុងដដលមានខ្យល់ខាលាំង)ទជីត្ករុង

មរុិកសី៊កូត្បនទសមរុិកស៊ីកូ(ទជីត្ករុងននរាជវាំង)ទជីត្ករុងរ៉ូមត្បនទសអ៊ីរាលជី(ទជីត្ករុង

អស់កល្)។
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មេចកដី ណេនា ំេកកាន់គេ្ី�  

មរ៉ូថណ
ហេតុអ្ីសិក្សាគម្ីរហេះ?
ទ្ល អ្ក សកិសា គម្ពីរ មរ៉ូថណ អ្ក អាច ទាញ យក នូវ កមលាំង ទចញមក្ពី គំរូ និង ទពីបនាទាល ់ដ៏ 

អស្ចារ្យ របស់ មរ៉ូថណ ។ ជាង ទនាះ ទៅ ទទៀត ទចញ្ពី ការបទពងៀន របស់ មរ៉ថូណ និង មរមន 

ជា ឪ្ុក របស់ ទោក ទនាះ អ្ក នឹង ទរៀន អំ្ពី ្ ិធពី បរិសុទ្ និង ការអនុវត្ត ជា ទគាល សំខាន់ៗ 

របស់ ស្សនាចពក ថន ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ស្រៈសំខាន់ ថន ការទធ្ើ កិច្ចការ សុចរិត ជាមួយ នឹង 

បំណង ្ ិត រទបៀប វិនិចឆេ័យ រវាង ល្អ និង អាពកក ់និង ទំនាក ់ទំនង រវាង ទសចក្ពី ជំទនឿ ទសចក្ពី 

សង្ឃមឹ និង ទសចក្ពី សប្នុរស ។ អ្ក នឹង អាន ផងដដរ នូវ ការទនូាមាន របស់ មរ៉ូថណ ឲ្យ អធិស្ឋាន 

ទដើម្ពី ដឹង ទោយ ខលជួន អ្ក ផ្ទាល់ ថា ព្ះគម្ពីរ មរមន ្ ិត ទេើយ ឲ្យ « មក រក ព្ះពគពីស្ ទេើយ ឲ្យ 

បាន ល្អ ឥត ទខាចាះ ទៅក្នុង ពទង់ » ( មរ៉ូថណ 10:32 ) ។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្ីរហេះ?
មរ៉ូថណ បាន សរទសរ គម្ពីរ ទនះ ដដល រួមមនទាំង  ោក្យ សម្ពី របស់ ទោក ព្ះបន្លូល 

របស់ ព្ះពគពីស្ ទៅកាន់ ្ ួក សិស្ស ទាំង ដប់្ ពីរ នាក់ របស់ ពទង់ ( សូម ទមើល មរ៉ូថណ 2 ) 

និង ោក្យសម្ពី របស់ មរមន  ជា ឪ្ុក ទោក ( សូម ទមើល មរ៉ូថណ 7–9 ) ។ មុនទ្ល  

ការវិនាសរបស ់ ្ ួក ស្សន ៍នពីថេ្ មរ៉ថូណ បាន បទពមើ ជា កងទ័្  និង ជា អ្ក ដឹកនាំ 

ស្សនាចពក ទៅក្នុង ចទំណាម ្ ួកទគ ( សូម ទមើល មរមន 6:12; មរ៉ូថណ 8:1 ) ។ មរ៉ូថណ 

ជា ស្ក្សពី មួយ រូប ថន ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ដូចជា អ្ក សរទសរ និង អ្ក ចងពកង ព្ះគម្ពីរ មរមន 

មួយ ចំនួន ធ ំទផ្សងទទៀត ដដរ ។ ទោក បាន ដ ល្ង ទពីបនាទាល ់ថា ៖ « ខ្នុំ បាន ទ�ើញ ព្ះទយស៊ូវ 

ទេើយ . . . ពទង ់បាន មន ព្ះបន្លូល ជាមួយ ខ្នុំ ទល់ នឹង មុខ » ( ទអទធើរ 12:39 ) ។ មរ៉ថូណ 

ទស្មាះពតង់ ចទំោះ ទពីបនាទាល ់របស់ ទោក ទេើយ បាន សងកត ់ធងៃន ្់ ពី ្ នៈ្ របស់ ទោក ក្នុង ការស៊ូ 

ឲ្យ ទគ សមលាប់ ជាជាង បដិទសធ ព្ះពគពីស្ ( សូម ទមើល មរ៉ូថណ 1:1–3 ) ។

ទៅក្នុង ឆ្នាំ 1823 ពបមណ ជា 1,400 ឆ្នា ំទពកាយ្ពី ទោក បាន បញ្ចប ់ការកតព់តា ព្ះគម្ពីរ 

មរមន មរ៉ូថណ បាន ទលច មក ឯ ្ យាការី យ៉ដូសប ស្ម៊ីធ ជា តួអង្គ ដដល បាន រស់ ទ�ើង វិញ 

ទេើយ បាន ពបាប ់ទោក ថា បញ្ពី ទនាះ ពតូវបាន កប់ ទុក ទៅ ភ្ំ មួយ ដក្រ ផះ្ របស់ យ៉ដូសប 

ស្ម៊ីធ ។ ទៅ ទ្ល ទនាះ និង អំ�នុង បួនពបាំ ឆ្នា ំបនាទាប់ ទនាះ មរ៉ូថណ ក៏ បាន ដណនា ំផងដដរ 

ដល់ យ៉ដូសប ស្ម៊ីធ « អំ្ពី ទរឿង ដដល ព្ះអមចាស ់ពទង់ នឹង ទធ្ើ ទេើយ ទតើ ទោយ រទបៀប ណា 

និង ទោយ នូវ អ្ពី ដដល ព្ះនគរ ព្ះ នឹង ពតូវ ្ តដ់ចង ទៅ ពគា ទពកាយ បង្អស់ » ( យ៉ដូសប 

ស្ម៊ីធ—ពបវត្តិ 1:54 ) ។

ហតើគមី្រហេះតតរូវបាេសរហសរហ�ើងហៅហពលណាហេើយ

ហៅក្នេលែងណា?
មរ៉ូថណ ទំនង ជា បាន សរទសរ និង ចងពកង គម្ពីរ ទនាះ ទៅ រវាង ឆ្នាំ 401 គ.ស. និង 

421 គ.ស. ( សូម ទមើល មរមន 8:4–6; មរ៉ូថណ 10:1 ) ជា ទ្ល ដដល ទោក បាន ទគច ខលជួន  

ទដើម ព្ី សុវតថែិភា្ ដល់ ជពីវិត ទោក ( សូម ទមើល មរមន 1:1–3 ) ។

មេម�ៀនទី 31 ៖ ថ្ងៃ ទី 2

មរ៉ូថណ 1–5
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីនោកបញ្ចប់ការសនង្ខបអំពជីផ្ទាំងទាំងឡាយនននអន្ើរនេើយមរ៉ូនណ

បានពន្យល់ថានោក«បានគិតសាមានថា[នោក]មិនត្តូវសរនសរអ្ជីនទៀត

នទ»(មរ៉ូនណ1:1)។នទាះយ៉ាងណានោកត្តូវបានរកសាទរុកឲ្យមានជជីវិតនដើម្ជី

«សរនសរនូវការណ៍ខះ្នទៀតដដលត្បដេលជាអាចមានត្បនយជន៍»ដល់ពួកអ្ក

ដដលនៅក្នុងន្ងៃចរុងនត្កាយ(មរ៉ូនណ1:4)។មរ៉ូនណ1–5បញ្ជាក់យ៉ាងចបាស់អំពជី

ភាពនសាមាះត្តង់របស់មរ៉ូនណចំនោះត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។វាក៏ពន្យល់អំពជីការដណន្ំ

ទាំងឡាយសត្មាប់ពិ្ជីបរិសរុទ្សំខាន់ៗននដំណលឹងល្អរួមទាំងការបនត្មើពិ្ជី

សាត្កាម៉ង់ផងដដរ។

េ�៉ូថេ 1

មរ៉ូឆណហគចខលែលួនហែើម្ជីេុវតថែិភាពែល់ជជីវិតហោកនិងបន្ការេរហេររបេ់

ហោក

ដអលនឌើរនដវីឌអ៊ី.សរិនសិនជាសមាជិកកិត្តិយសមួយរូបននពួកចិតសិបន្ក់

បានត្បាប់ពជីនរឿងដូចតនៅននះអំពជីយរុវន្រីមានាក់ដដលមានភាពកាលាហាននត្កាកឈរ

ន�ើងនដើម្ជីនសចក្ដជីជំននឿរបស់ន្ង៖

«នៅត្សជីរបស់ខ្នុំនជនជីនេ្ើរត្តវូបាននគអនញ្ើញឲ្យនៅញា៉ាំអាហារនពលោងាចនិង

នមើលករុនជាមួយនលឹងមិត្តភក្ដិនៅសាោរបស់ន្ងបួនត្បំាន្ក់។យរុវន្រីទាំងអស់

បានយល់ត្សបពជីនរឿងករុនដដលពួកនគនលឹងនៅនមើលនេើយនជនជីនេ្ើរមានអារម្មណ៍

ល្អក្នុងការចូលរួម។ដតយរុវន្រីដដលបានចាកនចញពជីអាហារនពលោងាចនដើម ជ្ីនៅ

ទិញសំបរុត្តករុនសត្មាប់ត្ករុមបានត្ត�ប់មកវិញជាមួយនលឹងសំបរុត្តករុននផសេងពជីករុន

ដដលបាននរៀបដផនការថានៅនមើលនន្ះនៅវិញ។ន្ងបាននិយយថា‹វាជាករុនដ៏

អសាចារ្យនេើយវាជាR- rated(នរឿងដដលមិនសមរម្យ)›។

«នជនជីនេ្ើរបានភាញាក់នផ្អើលមិននលឹកសាមានពជីសាថានភាពដដលបានដត្បត្បួលយ៉ាង

រេ័សនន្ះនសាះ។ប៉រុដន្តសំណាងល្អន្ងបានកំណត់ក្នុងចិត្តន្ងរួចនៅនេើយ

មរុននលឹងន្ងស្ថិតនៅក្នុងសាថានភាពននះថាន្ងនលឹងមិននមើលករុនR- ratedដដល

មិនសមរម្យនន្ះនទ។ន្ងអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំនេើយនិយយនៅកាន់មិត្តរបស់

ន្ងថា‹ខ្នុំពរុំអាចនៅនមើលករុនR- ratedដដលមិនសមរម្យនន្ះនទ។ឪពរុក

មាដាយខ្នុំនលឹងមិនអនរុញ្ញាតនន្ះនទ›។យរុវន្រីទាំងនន្ះបានតបថា‹អូ៎វាមិនអជីនទ!

ឪពរុកមាដាយឯងនលឹងមិនដលឹងនទ!›នោយបានត្បទះនលឹងនរឿងដបបននះនជនជីនេ្ើរបាន

បន្តនយិយនទៀតថា‹រាមពិតនៅមិនជាបញ្ហាថាឪពរុកមាដាយខ្នុំនលឹងដលឹងឬអត់

នន្ះនទ។ខ្នុំមិននៅនមើលករុនR- ratedដដលមិនសមរម្យនន្ះនទ!›

«មិត្តរបស់ន្ងមិនសបបាយចិត្តនេើយបានពយោយមន្្ើឲ្យន្ងយល់ត្ពម។

ពួកនគបានត្បាប់ថាន្ង‹បានន្្ើឲ្យអ្ជីត្គប់យ៉ាងអាប់អួរអស់›។នពលដដលន្ង

មិនន្្ើរាមនន្ះពួកនគបាននបាះសំបរុត្តនិងលរុយអាប់នលើមរុខន្ងនេើយបាន

ចាកនចញពជីន្ងនៅនមើលនរឿងករុនR- ratedដដលមិនសមរម្យនន្ះ។វាកាលាយ

ជារាត្តជីដ៏ឯនកាមួយនពញនោយការត្ចាននចាលពជីមិត្តន្ង។ប៉រុដន្តវាជាត្គាមួយដ៏

អសាចារ្យសត្មាប់នជនជីនេ្ើរនិងត្គួសាររបស់នយើង។ន្ងទទួលបានទំនរុកចិត្តតនម្

ខ្លួននិងអំណាចខាងវិញ្ញាណ»(“You Can’t Pet a Rattlesnake” Ensign

ដខឧសភាឆ្នាំ2001ទំព័រ42)។

សូមអានមរ៉ូនណ1:1–3នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលមរ៉ូនណបានឈរដតមានាក់

ឯងសត្មាប់នសចក្ដជីជំននឿរបស់នោក។ទាំងមរ៉ូនណនិងនៅត្សជីរបស់ដអលនឌើរ
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សរិនសិនផ្ដល់ជាគំរូពជីរនបៀបដដលបរុគ្គលមានាក់ៗអាចនត្ជើសនរើសឈរន�ើងសត្មាប់

អ្ជីដដលពួកនគដលឹងថាត្តលឹមត្តូវ។អ្កក៏អាចន្្ើនូវការសនត្មចចិត្តទាំងឡាយដដល

ហាក់បជីដូចជាតូចៗជានរៀងរាល់ន្ងៃនដើម្ជីបគ្ហាញពជីនសចក្ដជីជំននឿការនគារពត្បតិបត្តិ

និងបំណងត្បាថានារបស់អ្កនដើម្ជីន្្ើរាមត្ពះត្គជីស្ផងដដរ។

 1. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ្ពី 

ទ្ល មួយ ដដល អ្ក បាន ទពជើសទរើស ឈរ ទ�ើង សពមប់ ជំទនឿ របស ់អ្ក ឬ  បងាហាញ 

្ពី ទសចក្ពី ជំទនឿ របស់ អ្ក តាមរយៈ ការទគារ្ ពបតិបត្តិ ។

ចូរគិតអំពជីរនបៀបដដលអ្កអាចឈរកាន់ដតរឹងមាំន�ើងសត្មាប់ជំននឿរបស់អ្កនលើ

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។សូមអានមរ៉ូនណ1:4នដើម្ជីរកនមើលពជីមូលនេតរុដដលមរ៉នូណ

បាននត្ជើសនរើសនដើម្ជីសរនសរបដន្ថមនទៀត។នតើនយើងអាចនរៀនអ្ជីនចញមកពជីគំរូនិង

ការជំររុញទលឹកចិត្តរបស់មរ៉ូនណក្នុងការសរនសរបដន្ថមនទៀតនៅកាន់កូននៅននពួក

អ្កទាំងឡាយដដលពយោយមបំផ្លាញជជីវិតនោក?នតើអ្កអាចសរនសរចំនរុចខ្ះ

នៅកាន់កូននៅរបស់អ្កផ្ទាល់ដដលនលឹងជាពរជ័យមួយដល់ពួកនគនន្ះ?នពល

អ្កសិកសាមរ៉ូនណ2–5សូមពិចារណាថានតើការណ៍ទាំងឡាយដដលមរ៉ូនណ

បាននត្ជើសនរើសសរនសរ«មានត្បនយជន៍»ដល់អ្កនោយរនបៀបណា(មរ៉ូនណ

1:4)។

េ�៉ូថេ 2

មរ៉ូឆណកត់្ តាការដណនំ្ទាំងឡាយអំពជីការ្បគល់អហំណាយទានឆន

្ពះវិញ្ញាណបរិេុទ្ធ

សូមគិតអំពជីបទពនិសា្ន៍របស់អ្កនពលបានបញ្ជាក់ជាសមាជិកមួយរូបនន

សាសន្ចត្កនេើយត្តូវបានោក់នដនលើកបាលនដើម្ជីអ្កអាចទទួលអំនណាយទាន

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។នតើអ្កចងចាំអ្ជីខ្ះពជីពិ្ ជីបរិសរុទ្ននះ?សូមអានមរ៉ូនណ

2:1–3នេើយពិចារណាថានតើអំនណាយទានត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្គឺជាពរជ័យមួយ

នៅក្នុងជជីវិតអ្កនោយរនបៀបណា?

នសចក្ដជីពិតមួយដដលមានបនត្ងៀននៅក្នុងខទាំងននះគឺ៖សម្ជិកដ�លម្ន

ភា្សកដិសមដ�លកាន់សិ្រ្ិអំណាចប្វជិត�៏ទតឹមទតូវអាចទបគល់អំដណាយទាន

ទ្រះវិញ្ញាណបរិស្ុរ្�ល់សម្ជិកដ�ល្រ្ួរលបុណ្យទជមុជ្រឹកដ�ើយដោយ

ការោក់ន�ដលើកបាល។

េ�៉ូថេ 3

មរ៉ូឆណកត់្ តាការដណនំ្ទាំងឡាយពជីការដតងតាំងបុគ្គលមនាក់ៗនូវមុខ

តដំណងបពវជិតភាពន្ន្

នតើអ្កធាលាប់ន�ើញបញ្ជីដខសេត្សឡាយសិទ្ិអំណាចបព្ជិតភាពរបស់នរណាមានាក់

ដដរឬនទ?បញ្ជីននះបគ្ហាញពជីនរណាដដលបានដតងរាំងបរុគ្គលនូវបព្ជិតភាពនន្ះ

និងនរណាដដលបានដតងរាំងមនរុសសេនន្ះបន្តរេូតដល់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។

ត្បដេលជាអ្កមានបញ្ជីដខសេត្សឡាយសិទ្ិអំណាចបព្ជិតភាពមួយចបាប់របស់

អ្កផ្ទាល់ឬបានន�ើញដខសេត្សឡាយបព្ជិតភាពរបស់បងត្បរុសឬរបស់ឪពរុក

មានាក់។សូមគិតអំពជីសារៈសំខាន់ននការអាចរកន�ើញត្បភពនដើមននដខសេត្សឡាយ

សិទ្ិអំណាចត្ត�ប់រេូតដល់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្ផ្ទាល់នពលដដលអ្កអាននសចក្ដជី

ដ្្ងការណ៍ខាងនត្កាមននះពជីដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុមននពួកសាវក

ដប់ពជីរន្ក់៖

«ចបាស់ណាស់ការន្្ើកិច្ចការនោយសិទ្ិអំណាចដ៏នទវភាព

តត្មូវឲ្យមាននត្ចើនជាងត្គាន់ដតកិច្ចសនយោខាងសង្គម។វាមិន

អាចត្តូវបានបនងកើតន�ើងនោយការេ្លឹកេឺ្នខាងសាសន្វិទយោ

ឬនោយគណៈកម្មការមួយនចញពជីត្ករុមជំនរុំនន្ះនទ។នទ

នៅក្នុងកិច្ចការននត្ពះដដលមានសិទ្ិអំណាចគឺត្តូវដតមាន

អំណាចដ៏្ ំជាងដដលមនរុសសេមានរួចនៅនេើយនៅនរៅអ៊ីនៅត្ពះវិហារឬនៅរាម

ផ្ទូវឬនៅក្នុងថានាក់សិកាខាសាោ—ជាការពិតមួយដដលអ្កដសង្រកសាសន្ដ៏

នសាមាះត្តង់ជានត្ចើនបានដលឹងនេើយទទួលសារល់យ៉ាងនបើកចំេរអស់ជានត្ចើន

ជំន្ន់ន្ំនៅរកការសាដារន�ើងវិញ។...

«...នយើងដដលនៅក្នុងសាសន្ចត្កដដលបានសាដារន�ើងវិញរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្អាចរកន�ើញត្បភពនដើមននដខសេត្សឡាយសិទ្ិអំណាច

បព្ជិតភាពដដលអនរុវត្តនោយឌជីករុនដ៏្ ្មជីបំផរុតមានាក់នៅក្នុងវួដដដលមានប៊ីសសេពជា

អ្ិបតជីនលើគាត់និងពយោការីជាអ្ិបតជីនលើនយើងទាំងអស់គានា។ដខសេត្សឡាយនន្ះ

ត្ត�ប់នៅនត្កាយត្បទាកគ់ានាជាប់មិនោច់នៅដល់អ្កបនត្មើននពួកនទវរាដដលមក

ពជីត្ពះរាជបរុត្រាននត្ពះផ្ទាល់ដដលមានអនំណាយទានដ៏មិនអាចនត្បៀបផ្លឹមបានននះ

មកពជីសាថានសួគ៌»(“Our Most Distinguishing Feature” Ensignឬ

លបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2005ទំព័រ44)។

មនរុសសេមានាក់ៗដដលទទួលបព្ជិតភាពនអើរ៉រុនឬមិលគជីសសាដដកក៏ត្តូវបានដតងរាំង

នូវមរុខតដំណងបព្ជិតភាពដដលរួមទាំងកាតព្កិច្ចជាកោ់ក់ទាំងឡាយផងដដរ។

សូមអានមរ៉ូនណ3:1–4នេើយរកនមើលពជីរនបៀបដដលបរុគ្គលមានាក់ៗត្តូវបានដតងរាំង

នូវមរុខតដំណងបព្ជិតភាពរួមមានទាំងមរុខតដំណងសង្និងត្គូ។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនសចក្ដជីពិតតនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រខ

ទាំងននះ៖បុគ្លទាំងឡាយទតវូបានដតងតាំងនូវមុខតំដណងប្វជិតភា្ដោយ

ការោក់ន�ដលើកបាលដោយអ្កដ�លម្នសិ្រ្ិអំណាច។

 2. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី វា ្ ំបាច ់សពមប់ បុគ្គល មនាក់ ពតវូទទួល បានការ ដតងតាំង នូវ 

មុខ តំដណង ប្ជ្ិតភា្ មួយ ទោយ មនុស្ស មនាក់ ដដល កាន ់ប្្ជិតភា្ រួចទេើយ ទនាះ ?

 ខ.  ទតើ ការមន សិទ្ិ អំណាច ប្ជ្ិតភា្ ទៅក្នុង ស្សនាចពក ឬ ក្នុង ពកុមពគួស្រ របស់ 

អ្ក មន ពបទោជន៍ ដល់ អ្ក ោ៉ាងណា ដដរ ?

េ�៉ូថេ 4–5

មរ៉ូឆណពន្យល់ពជីរហបៀបចាត់ដចងពិ្ជី្ ្កាម៉ង់

 3. ចូរ គិត អំ្ ពី តំណាង ថន្ិធពី ស្ពកាម៉ង់ និង  បទ្ិទស្ធន៍ របស់ អ្ក មក ្ ពី 

ការទទួលទាន ស្ពកាម៉ង់ ។ បនាទាប់ មក សូម ទធ្ើ ដូច ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទោយ ការចង្ំ ល្អ បំផុត  តាម ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ បាន សូម សរទសរ ការអធិស្ឋាន ្ ិធពី 

ស្ពកាម៉ង់ មួយ សពមប់ នំប័ុង ក៏បាន ឬសពមប ់ទឹក ក៏ បាន ។
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 ខ.  បនាទាប ្់ ពី រំឭក នូវ ការអធិស្ឋាន ដ៏ ្ ិសិដ្ឋ ទាំងទនះ ( សូមទមើល មរ៉ថូណ 4:3; 5:2 ) និង 

្ិនិត្យ ទមើល នូវ អ្ពី ដដល អ្ក បាន សរទសរ ទៅ ដផ្ក ទពីមួយ ថន កិច្ចការ ទនះ រួច ទេើយ ទនាះ សូម 

សរទសរ អំ្ពី ដផក្ មួយ ថន ការអធិស្ឋាន ថន្ិធពី ស្ពកាម៉ង់មួយ ដដល ទលចទធ្លា ចទំោះ អ្ក 

ទេើយ ្ ន្យល់ ្ ពី មូលទេត ុដដល ដផក្ ថន ការអធិស្ឋាន ទនាះ  ទោរទ្ញ ទោយ អតថែន័យ ចំទោះ 

អ្ក ។

មរ៉ូនណបានបញ្ចទូលការអ្ិសាឋានសត្មាប់ការបនត្មើពិ្ជីសាត្កាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជី

របស់នោកពជីនត្ោះនោកបានមានអារម្មណ៍ថាវានលឹង«មានត្បនយជន៍»ដល់

មនរុសសេ«នៅន្ងៃណាមួយក្នុងអន្គត»(មរ៉ូនណ1:4)។សូមអានមរ៉ូនណ4:1–3

និង5:1–2នេើយរកនមើលោលាទាំងឡាយដដលពន្យល់ពជីអ្ជីដដលនំបរុ័ងនិងទលឹកនន

ពិ្ជីសាត្កាម៉ង់តំណាងឲ្យ។នពលអ្កអានវាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការចងចាំថា

សព្ន្ងៃននះសាសន្ចត្កនត្បើត្បាស់ទលឹកនៅក្នុងពិ្ ជីសាត្កាម៉ង់ជំនួសឲ្យត្សាដដល

នចញមកពជីវិវរណៈដដលត្តូវបានត្បទានដល់ពយោការីយ៉ូដសបស៊្មី្(សូមនមើលគ.

និងស.27:2)។

សូមសនង្ខបអំពជីនគាលបំណងននពិ្ជីសាត្កាម៉ង់នោយបនំពញនសចក្ដជីដ្្ងននះ៖

ការតំណាងននពិ្ជីសាត្កាម៉ង់ជួយនយើងឲ្យចងចាំ 

 ។

សូមសញ្លឹងគិតពជីមូលនេតរុដដលត្ពះកាយនិងត្ពះនោេិតរបស់ត្ពះអង្គ

សន្គ្រះសំខាន់ដល់អ្កខាលាំងនម៉្ះ។

ការរងទរុក្ខខាងរូបកាយនសចក្ដជីសាលាប់និងដំនណើររស់ន�ើងវិញននត្ពះកាយរបស់

ត្ពះអង្គសន្គ្រះនិងការរងទរុក្ខខាងវិញ្ញាណយ៉ាងខាលាំងរបស់ត្ទង់ជាភស្ដនុរាង

បគ្ហាញយ៉ាងចបាស់រាមរយៈការេូរត្ពះនោេិតរបស់ត្ទង់ដដលន្ំឲ្យមាននូវ

ការផ្ដាច់បាបដល់មនរុសសេទាំងអស់ដដលអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿនៅក្នុងត្ទង់នេើយ

ដត្បចិត្ត។ការតំណាងនន្ិ្បីស្ទកាម៉ង់ជួយដយើងឲ្យចងចាំ្ បី�ង្វាយ្ួនរបស់

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្។

 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ មួយ ឬ ទាំង្ពីរ ខាងទពកាម ទនះ  ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់

ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការសញ្ឹង គិត ្ ពី ដងាវាយធួន របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ទោយ ទស្មាះ អស ្់ ពី ចិត្ត ទៅ 

អំ�នុង ទ្ល្ិធពី  ស្ពកាម៉ង ់បាន ជួយ ឬ ្ពងងឹ ខាង វិញ្ញាណ  អ្ក ោ៉ាង ណា ដដរ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពី ខលះ ទដើម ព្ី ទផ្ដាត ចង្ំ ដល់ ដងាវាយ ធួន របស់ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ឲ្យ បាន 

កាន់ដត ពបទសើរ ទ�ើង ទៅ អំ�នុង ទ្ល្ិធពី ស្ពកាម៉ង់ ?

នដើម្ជីជួយអ្កយល់ពជីអ្ជីដដលអ្កសនយោថានលឹងន្្ើនពលអ្កទទួលទានពិ្ជី

សាត្កាម៉ង់នន្ះសូមរំឭកមរ៉ូនណ4:3នេើយបំនពញក្នុងរារាងខាងនត្កាមននះ៖

អវៃី ណដល ខ្ុំ មធវៃើ មេចកដី 

េញ្ញា ថា នឹង មធវៃើ

អវៃី ណដល ខ្ុំ គិ្រ ពី អ្រ្ន័យ 

ថន កា��កសា ណ្្ក មនះ ថន 

មេចកដី េញ្ញា

អវៃី ណដល ខ្ុំ អាច មធវៃើ មដើេ្ី 

�កសា ណ្្ក មនះ ថន មេចកដី 

េញ្ញា ឲ្យ បាន កាន់ណ្រ 

ម្បមេើ�

1.

2.

3.

នយើងក៏នរៀននចញពជីមរ៉ូនណ4:3ផងដដរថានពលនយើងរកសាដផ្កនននសចក្ដជីសញ្ញា

ពិ្ជីសាត្កាម៉ង់របស់នយើងនោយនសាមាះត្តង់នន្ះនយើងអាចមានត្ពះវិញ្ញាណរបស់

ត្ពះអមាចាស់ជាមួយនយើងជានិច្ច។

នពលអ្កអាននសចក្ដជីដ្្ងការណ៍តនៅននះពជីដអលនឌើរោវីឌនអ.ដបដណា

ននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់សូមគិតថានតើអ្កធាលាប់មានបទពិនសា្ន៍នន

អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្រាមរនបៀបដដលនោកបាននលើកន�ើង

យ៉ាងណាដដរ៖«ត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះអមាចាស់អាចជាមគ្គនុនទសក៍របស់នយើង

នេើយនលឹងត្បទានពរដល់នយើងនោយនូវការដលឹកន្ំការដណន្ំនិងការការោរ

ខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងដនំណើរននជជីវិតរដមងសាលាប់របស់នយើង»(“That We May 
Always Have His Spirit to Be with Us” Ensignឬលបីអាហូណាដខ

ឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័រ31)។

សូមពិចារណាពជីដគ្វាយ្ ួនរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនៅនពលអ្កទទួលទានពិ្ជី

សាត្កាម៉ង់នៅន្ងៃអាទិត្យ។ចូរពយោយមរកសាដផ្កនននសចក្ដជីសញ្ញាដដលអ្កបាន

សារល់នៅក្នុងរារាងនដើម្ជីអ្កអាចមានត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះអមាចាស់គង់នៅជាមួយ

អ្កជានិច្ច។

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ូឆណ1–5ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖
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មរ៉ូថណ 6
មេចក្ីម្ដើេ

មរ៉ូនណជិតនលឹងបញ្ចប់ការសរនសររបស់នោកនៅនលើផ្ទាំងទាំងឡាយនោយ

ពន្យល់ពជីលក្ខណៈសម្ត្តិមួយចំនួនរបស់មនរុសសេមានាក់នដើម ជ្ីនរៀបចំខ្លួនសត្មាប់

បរុណ្យត្ជមរុជទលឹកចូលក្នុងសាសន្ចត្ក។បន្ទាប់មកនោកបានដចងពជីការទទួល

ខរុសត្តូវដដលសមាជិកសាសន្ចត្កមានក្នុងការដ្ទាំសមាជិកនផសេងនទៀត។

មរ៉ូនណក៏បានពន្យល់ផងដដរអំពជីនគាលបំណងននការត្បជរុំទាំងឡាយរបស់

សាសន្ចត្កនិងបានសងកត់្ ងៃន់ពជីតត្មូវការនដើម្ជីឲ្យការត្បជរុំក្នុងសាសន្ចត្ក

ត្តូវបានដលឹកនំ្នោយត្ពះនចសាដាននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

េ�៉ូថេ 6:1–3

មរ៉ូឆណោក់ហចញនូវត្មវូការេ្មប់ពិ ជ្ីបុណ្យ្ជមុជទឹក

សូមត្សនម៉ថាអ្កមានប្អទូនអាយរុត្បាំពជីរឆ្នាំដដលនលឹង្ នចូលដល់អាយរុត្បំាបជីឆ្នាំ

នៅក្នុងរយៈនពលពជីរបជីដខនទៀត។ឪពរុកមាដាយអ្កបានសរុំអ្កឲ្យបនត្ងៀននមនរៀន

រាត្តជីជួបជរុំត្ករុមត្គួសារមួយស្ដជីពជីរនបៀបនដើម ជ្ីនរៀបចំខ្លួនសត្មាប់ពិ្ជីបរុណ្យត្ជមរុជ

ទលឹក។

 1. ទបើ អ្ក ពតវូ បទពងៀន ទមទរៀន ទនាះ ឥ�លូវ ទនះ ទតើ អ្ក នឹង បទពងៀន អ្ពី ទដើម្ពី ជួយ 

ប្អលូន អ្ក ឲ្យ ទរៀបច ំខលជួន ទទួល បុណ្យ ពជមុជ ទឹក ? សូម សរទសរ គំនិត របស់ អ្ក  

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។

បន្ទាប់ពជីបញ្ចទូលការអ្ិសាឋានពិ្ ជីសាត្កាម៉ង់នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់នោកនេើយ

(សូមនមើលមរ៉ូនណ4–5)មរ៉ូនណបានបដន្ថមការដណន្ំទាក់ទងនលឹងពិ្ជីបរិសរុទ្

ននពិ្ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។សូមត្សាវត្ជាវមរ៉ូនណ6:1–3រកនមើលនូវតត្មូវការ

ទាំងឡាយសត្មាប់ពិ្ ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនូវតត្មូវការ

ទាំងឡាយដដលអ្ករកន�ើញនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

នតើអ្កគិតថាវាមានន័យយ៉ាងណាដដលពួកអ្កដដលចង់ទទួលបរុណ្យត្ជមរុជ

ទលឹកត្តូវន្ំ«មកនូវលទ្ផលដដលបគ្ហាញឲ្យន�ើញថាពួកនគសមនលឹងទទួល»?

(មរ៉ូនណ6:1)។ 

 



សូមគិតពិចារណាអំពជីអត្ថន័យននោក្យ«ចិត្តសនត្ងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាប»

មានន័យយ៉ាងណា(មរ៉ូនណ6:2)មរុននពលទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។ដូចដដល

មានកត់ត្រានៅក្នុងមរ៉ូនណ6:1–3មរ៉ូនណបានពន្យល់ថាតាមរយៈបុណ្យទជមុជ

្រឹកដយើងដ វ្ើដសចកដបីសញ្ញាថ្ដយើងនឹងយកោក់មកដលើខ្ជួនដយើងនូវទ្រះោមនន

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្និងបដទមើទ្រង់�ល់្របីបញ្ចប់។នតើអ្កកំពរុងន្្ើអ្ជីខ្ះនដើម្ជីរកសានិង

ពត្ងលឹងការនប្ដជាញាចិត្តរបស់អ្កក្នុងការបនត្មើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្?

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ្ ិ្ណ៌នា 

អំ្ពី រទបៀប មួយ ចំនួន ដដល អ្ក បាន ្ យាោមទធ្ើ  ្ប់ តាំង ្ ពីទ្ល ថន ្ ិធពី  បុណ្យ 

ពជមុជ ទឹក របស់ អ្កមក ទដើម ព្ី រកសា និង ្ពងងឹ ការទប្ជាញា ចិត្ត របស់ អ្ក ក្នុង ការបទពមើ 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។

េ�៉ូថេ 6:4

មរ៉ូឆណពន្យល់អំពជីរហបៀបហែើម ជ្ីដ្ទាំនិងបជីបាច់ែល់េមជិក

្េន្ច្កខាងវិញ្ញាណ

បន្ទាប់ពជីពន្យល់ពជីតត្មូវការដដលបរុគ្គលទាំងឡាយគប្ជីន្្ើមរុននពលទទួលបរុណ្យ

ត្ជមរុជទលឹកនន្ះមរ៉ូនណបានពន្យល់ពជីរនបៀបដដលពួកអ្កដដលនទើបនលឹងទទួល

បរុណ្យត្ជមរុជទលឹក្្មជីៗបន្តនៅនសាមាះត្តង់ចំនោះនសចក្ដជីសញ្ញារបស់ពួកនគ។សូម

អានមរ៉ូនណ6:4នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្តវូបានន្្ើន�ើងនដើម ជ្ីជួយដល់អ្កដត្បចិត្ត

នជឿ្ ្មជីឲ្យបន្តនៅនសាមាះត្តង់។

ចូរសនង្ខបអ្ជីដដលអ្កបាននរៀននចញមកពជីមរ៉ូនណ6:4អំពជីការទទួលខរុសត្តូវរបស់

អ្កចំនោះសមាជិកសាសន្ចត្កនផសេងនទៀត។ 

 



នតើពរជ័យអ្ជីខ្ះដដលមរ៉ូនណ6:4បគ្ហាញថានលឹងនកើតមានដដលនកើតនចញមកពជីការ

ចិញ្ចលឹមបជីបាច់នោយត្ពះបន្ទូលននត្ពះ?

នសចក្ដជីពិតដ៏សំខាន់មួយដដលបានបនត្ងៀននៅក្នុងមរ៉នូណ6:4គឺថាដយើងម្ន

ការ្រ្រួលខុសទតូវមួយដ�ើម្បីចងចាំនិងបបីបាច់សម្ជិកស្សោចទកដ្្ងដ្រៀត

ខ្ងវិញ្ញាណ។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានដ្្ងទជីបន្ទាល់អំ

ពជីសារៈសំខាន់ននការចិញ្ចលឹមបជីបាច់គានានៅវិញនៅមកនោយត្ពះបន្ទូលននត្ពះថា៖

«មនរុសសេភាគនត្ចើនបំផរុតពរុំមកត្ពះវិហារនោយត្គាន់ដតរកការពិតននដំណលឹងល្អ្ ្មជីៗ

មួយចំនួនឬនដើម្ជីមកជួបមិត្តចាស់នន្ះនទដតនទាះជាយ៉ាងណាការណ៍ទាំងអស់

ននះសំខាន់។ពួកនគមករកបទពិនសា្ន៍ខាងវិញ្ញាណ។ពួកនគចង់បាននសចក្ដជី

សរុខសាន្ត។ពួកនគចង់ឲ្យនសចក្ដជីជំននឿរបស់នគបានរឹងបរុលឹងនិងទទួលបាននសចក្ដជី
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សង្លឹមរបស់ពួកនគមកវិញ។នយិយឲ្យខ្ជីនៅពួកនគចង់បានការបជីបាច់នោយ

ត្ពះបន្ទូលដ៏ល្អននត្ពះចង់បានការពត្ងលឹងនោយអំណាចននសាថានសួគ៌។ពួកនយើង

ដដលត្តូវបាននៅឲ្យនយិយឬបនត្ងៀនឬដលឹកន្ំមានកាតព្កិច្ចមួយនដើម្ជី

ជួយផ្ដល់នូវអ្ជីទាំងនន្ះឲ្យបានល្អបំផរុតរាមដដលនយើងអាចន្្ើនៅបាន»(“A 
Teacher Come from God” Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1998ទំព័រ26)។

នតើអ្កធាលាប់គិតដដរឬនទអំពជីចំនួនមនរុសសេដ៏នត្ចើនដដលបានអ្ិសាឋានសត្មាប់អ្ក

នរៀបចំនមនរៀនសត្មាប់អ្កនលើកទលឹកចិត្តអ្កនិងនលើកទលឹកចិត្តដល់ការចូលរួមរបស់

អ្កនៅក្នុងសាសន្ចត្កនេើយបានជួយអ្កឲ្យ្ ្ងកាត់ឧបសគ្គទាំងឡាយ?

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

អំ្ពី មនុស្ស ្ ពីរ ឬ បពី នាក់ ដដល បាន ចង្ំ អ្ក  ក្នុង រទបៀប ដ៏ មន អតថែន័យ មួយ ឬ 

បាន បពីបាច់ អ្ក ខាង វិញ្ញាណ ។

ក្នុងនពលឆ្ប់ៗននះសូមពិភាកសាជាមួយសមាជិកត្គួសារមានាក់ឬមិត្តមានាក់អំពជី

រនបៀបដដលអ្កបានទទួលពរជ័យនោយសារដតមានមនរុសសេមានាក់ចងចាំពជីអ្កឬ

បានបជីបាច់អ្កនោយត្ពះបន្ទូលននត្ពះ។

ត្បធានេិនរីប៊ី.អាវរិងននគណៈត្បធានទជីមួយបានត្បាប់ពជីនរឿងរបស់ឌជីករុនមានាក់

នៅក្នុងវួដនោកដដលបានយល់ពជីនសចក្ដជីត្តូវការក្នុងការបំនពញការទទួលខរុសត្តវូ

របស់គាត់ចំនោះសមាជិកនផសេងនទៀតក្នុងកូរ៉រុមរបស់គាត់៖

«សមាជិកកូរ៉រុមមានាក់របស់គាត់រស់នៅដក្រផ្ះខ្នុំ។នក្មងត្បរុស

ជិតខាងនន្ះមិនដដលបានចូលរួមនៅក្នុងការត្បជរុំកូរ៉រុមនេើយ

ក៏មិនបានន្្ើអ្ជីជាមួយនលឹងសមាជិកកូរ៉រុមរបស់គាត់នន្ះដដរ។

ឪពរុកចរុងរបស់គាត់ពរុំដមនជាសមាជិកនទនេើយមាដាយរបស់

គាត់ពរុំបាននៅត្ពះវិហារនទ។

«គណៈត្បធានននកូរ៉រុមឌជីករុនរបស់គាត់បានត្បជរុំត្ករុមត្បលឹកសានៅត្ពលឹកន្ងៃអាទិត្យ

មួយ។...នៅក្នុងការត្បជរុំគណៈត្បធានរបស់ពួកនគពួកអ្កគគ្វាលអាយរុ13

ឆ្នាំទាំងនន្ះបានចងចាំដល់នក្មងត្បរុសដដលមិនដដលបានមកនន្ះ។ពួកនគ

បាននិយយថាគាត់ត្តូវការអ្ជីដដលពួកនគបានទទួលខាលាំងប៉រុណាណ។ត្បធានបាន

ចាតរ់ាំងទជីត្បលឹកសារបស់គាត់ឲ្យនៅរាមនចៀមដដលវនង្ងបាត់នន្ះ។

«ខ្នុំសារល់ទជីត្បលឹកសានន្ះនេើយខ្នុំដលឹងថាគាត់ជាមនរុសសេខាមាស់នអៀននេើយខ្នុំដលឹង

ពជីការលំបាកននការចាតរ់ាំងនន្ះដនូច្ះខ្នុំបានចាំនមើលទាំង្ ងៃល់រាមបង្អលួចមរុខ

របស់ខ្នុំនពលដដលទជីត្បលឹកសានន្ះបាននដើរយឺតៗកាត់រាមផ្ះរបស់ខ្នុំនៅកាន់ផ្ះ

របស់នក្មងត្បរុសដដលមិនដដលមកត្ពះវិហារនន្ះ។អ្កគគ្វាលនន្ះោក់នដក្នុង

នហានៅ៉ារបស់គាត់។ដភ្កគាត់សម្លឹងចរុះនៅនត្កាម។គាត់នដើរយឺតៗដូចដដល

អ្កនលឹងនដើរត្បសិននបើអ្កមិនត្បាកដថាអ្កចង់នៅណានន្ះ។ត្បដេលជា

20ន្ទជីមកគាត់បាននដើរមកវិញរាមផ្ទូវនន្ះនោយមានទាំងឌជីករុនដដលបាន

វនង្ងបាត់នន្ះនដើរមកជាមួយគាត់ផងដដរ។នេតរុការណ៍នន្ះបាននកើតន�ើង

ដដដលៗអស់ពជីរបជីអាទិត្យនត្កាយមកនទៀត។នត្កាយមកនក្មងត្បរុសដដលបានវនង្ង

បាត់នន្ះត្តូវបានផ្លាស់ផះ្នៅឆ្ងាយ។

«...នត្ចើនឆ្នាំនត្កាយមកខ្នុំបានចូលរួមក្នុងសន្ិសជីទនស្ដកមួយដដលនៅឆ្ងាយពជី

បន្ប់ដដលគណៈត្បធានបានជួបត្បជរុំក្នុងត្ករុមត្បលឹកសា។នន្ះមានបរុរសសក់សកទូវ

មានាក់បាននដើរមកកាន់ខ្នុំនេើយបាននិយយនោយត្សទន់ថា‹នៅត្បរុសរបស់ខ្នុំ

បានរស់នៅក្នុងវួដរបស់នោកជានត្ចើនឆ្នាំកន្ងមកនេើយ›។គាត់បានត្បាប់ខ្នុំពជី

ជជីវិតរបស់នក្មងត្បរុសនន្ះនោយភាពទន់ភ្ន់។បន្ទាប់មកគាត់បានសួរត្បសិននបើ

ខ្នុំអាចដស្ងរកឌជីករុនមានាក់ដដលបាននដើរយ៉ាងយឺតៗនៅរាមផ្ទូវនន្ះ។នេើយគាត់

បានសួរនបើខ្នុំអាចដ្្ងអរគរុណដល់នក្មងនន្ះនេើយត្បាប់គាត់ថានៅត្បរុសរបស់

គាត់ឥ�ទូវននះបាន្ ំជាបរុរសមួយរូបនេើយដដលគាត់នៅដតចងចាំ»(“Watch 
with Me” Ensignដខឧសភាឆ្នាំ2001ទំព័រ38–39)។

សូមពិចារណាអំពជីបរុគ្គលជាកោ់ក់ទាំងឡាយដដលត្ពះអមាចាស់អាចនលឹងចង់ឲ្យអ្ក

«ចងចាំ»ឬ«ចិញ្ចលឹមបជីបាច់»។សូមោក់ដផនការមួយដដលអ្កអាចជួយបជីបាច់

ខាងវិញ្ញាណពួកនគ។សូមសរនសរន ម្ាះពួកនគនៅនលើត្កោសមួយនេើយោក់

វានៅកដនង្ដដលនលឹងជួយអ្កឲ្យចងចាំពួកនគ។

េ�៉ូថេ 6:5–9

មរ៉ូឆណពិពណន៌្អំពជីហគាលបំណងឆនការ្បជុំក្ទុង្ េន្ច្កនិងរហបៀប

ែឹកនំ្ការ្បជុំទាំងហន្ះ

សូមត្សនម៉ថាអ្កជាឪពរុកឬមាដាយរបស់យរុវវ័យមួយរូបដដលកាលពជីប៉រុន្មានមរុន

ននះគាត់បាននយិយថាគាត់ពរុំចង់នៅត្ពះវិហារនទនោយសារវាដូចជាគាមាន

ន័យនេើយគួរឲ្យ្ រុញត្ទាន់។សូមពិចារណាអំពជីអ្ជីដដលអ្កនលឹងនិយយនដើម្ជី

ជួយនលើកទលឹកចិត្តកូនអ្កឲ្យនៅត្ពះវិហារនេើយយល់ពជីមូលនេតរុត្តលឹមត្តូវក្នុង

ការចូលរួមត្ពះវិហារជានទៀងទាត់។

នៅក្នុងបញ្ជីរបស់នោកមរ៉ូនណត្តវូបានបំផរុសឲ្យពិពណ៌ន្អំពជីមូលនេតរុដដល

សមាជិកសាសន្ចត្កជួបគានានៅក្នុងជំន្ន់របស់នោក។សូមសិកសាមរ៉ូនណ

6:5–6នេើយរកនមើលរនបៀបដដលអ្កអាចបំនពញបញ្ចប់នសចក្ដជីដ្្ងតនៅននះ៖

ក្នុងោមជាសម្ជិកស្សោចទកដយើងទតូវជួបោនាជាញឹកញាប់ដ�ើម្បី 

 

 ។

ដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានដចកចាយនូវដផ្ក

មួយននសំបរុត្តមកពជីមិត្តមានាក់ដដលបានបគ្ហាញពជីការផ្លាស់ប្ដទូរអាកប្កិរយិក្នុងការ

ចូលរួមក្នុងត្ពះវិហារ៖

«មិត្តភក្ដិដ៏ឆ្លាតនវមានាក់បានសរនសរថា៖

«‹ជានត្ចើនឆ្នាំកន្ងមកខ្នុំបានផ្លាស់ប្ដទូរអាកប្កិរយិរបស់ខ្នុំ

ក្នុងការនៅត្ពះវិហារ។ខ្នុំមិនបាននៅត្ពះវិហារសត្មាប់ខ្លួនខ្នុំ

នទៀតនទប៉រុដន្តនដើម្ជីគិតពជីអ្កនផសេងវិញ។ខ្នុំបានកំណត់ថាខ្នុំនលឹង

និយយសួស្ដជីនៅកាន់មនរុសសេដដលអង្គនុយដតមានាក់ឯងសាវាគមន៍

អ្កមកនលងត្ពះវិហារ...ស្ម័ត្គចិត្តន្្ើកិច្ចការមួយ។...

«‹និយយឲ្យខ្ជីនៅខ្នុំនៅត្ពះវិហាររាល់សបាដាេ៍នោយមាននគាលបំណងចង់

មានភាពសកម្មមិនដមនអកម្មនទនេើយន្្ើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដទូរជាវិជ្មានមួយ

នៅក្នុងជជីវិតរបស់មនរុសសេ។ជាលទ្ផលការចូលរួមក្នុងការត្បជរុំត្ពះវិហាររបស់ខ្នុំ

គឺកានដ់តមានភាពរីករាយនិងនពញនលញ›។

«ការណ៍ទាំងអស់ននះបគ្ហាញពជីនគាលការណ៍ដ៏អស់កល្មួយថានយើងកាន់ដត

មានភាពរីករាយនិងកានដ់តនពញនលញនពលនយើងត្បត្ពលឹត្តនិងបនត្មើសត្មាប់អ្ជី

ដដលនយើងផ្ដល់ឲ្យពរុំដមនអ្ជីដដលនយើងទទួលនន្ះនទ»(“Unselfish Service” 
Ensignឬលបីអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ2009ទំព័រ96)។

អ្កអាចបំនពញនសចក្ដជីដ្្ងខាងនលើជាមួយនលឹងគំនិតមួយចំនួនដូចតនៅននះ។

ក្នុងោមជាសម្ជិកស្សោចទកដយើងទតូវជួបោនាជាញឹកញាប់ដ�ើម្បី៖

• តមអាហារនិងអ្ិស្ឋាន។

• ្ទងឹងខ្ងវិញ្ញាណ�ល់ោនាដៅវិញដៅមក។

• ្រ្រួលទានស្ទកាម៉ង់ដៅក្នុងការចងចាំ�ល់ទ្រះអម្ចាស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្។

សូមសញ្លឹងគិតពជីបទពិនសា្ន៍ទាំងឡាយដដលអ្កមានដដលបានបនត្ងៀនអ្កអំ

ពជីសារៈសំខាន់ននការអ្ិសាឋាននិងការតមអាហាររួមគានាជាមួយសមាជិកក្នុងវួដឬ

សាខារបស់អ្ក។
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 4. សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក នឹង ទទួល បទ្ិទស្ធន ៍ផ្លាស់ ប្លូរ ោ៉ាងណា ទៅ ព្ះវិហារ ពបសិនទបើ អ្ក ចូលរួម 

ទោយ មន បំណង ពបាថានា ទដើម ព្ី ្ ពងឹង ខាង វិញ្ញាណ ដល់ អ្ក ទផ្សង ទទៀត ?

 ខ.  ទេតុអ្ពី បាន ជា  មន តថមល ក្នុង ការទទួលទាន ស្ពកាម៉ង់ ជា ញឹកញាប ់ទដើម្ពី ចង្ំ ដល់ 

ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។

 គ.  ទតើ ការទៅ ព្ះវិហារ  ទដើម ព្ី ទគាលបំណង ដូច ដដល មន រាយ ទៅ ខាង ទលើ  ជួយ « រកសា 

[ អ្ក ] ឲ្យ ទៅក្នុង ផលលូវ ពតវូ » ទោយ រទបៀប ណា ? ( មរ៉ូថណ 6:4 ) ។

សូមអានមរ៉ូនណ6:7–8នេើយរកនមើលអ្ជីដដលសមាជិកសាសន្ចត្កនៅក្នុង

ជំន្ន់មរ៉នូណ«នគារពយ៉ាងតលឹងរឹង»ឬនិយយមយោ៉ាងនទៀតថាជាអ្ជីដដលពួកនគ

យកចិត្តទរុកោក់ជាពិនសសនន្ះ។នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីបានជាវាសំខាន់ដដល

នយើងបនត្ងៀននិងនលើកទលឹកចិត្តគានានៅវិញនៅមកឲ្យនចៀសវាងពជីអំនពើបាបនិង

ដត្បចិត្តពជីអំពជីបាប?

មរ៉ូនណបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ថាដរាបណានយើងដត្បចិត្តនិងដស្ងរកការអតន់ទាស

នោយបំណងដ៏ពិតញលឹកញាប់ប៉រុណាណនន្ះនយើងនលឹងត្តូវបានអត់នទាសប៉រុនណាណះ

ដដរ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំនសចក្ដជីពិតននះនៅក្នុងមរ៉ូនណ6:8។

មរ៉ូនណបានបញ្ចប់ជំពូកននះនោយបនត្ងៀនពជីរនបៀបដលឹកន្ំការត្បជរុំន្ន្ក្នុង

សាសន្ចត្ក។សូមអានមរ៉ូនណ6:9នេើយរកនមើលថានតើនរណាដដលគួរ

ដលឹកន្ំការត្បជរុំរបស់នយើងនៅក្នុងសាសន្ចត្ក។ចូរគិតអំពជីនពលមួយដដលអ្ក

បានសារល់នូវត្ពះនចសាដាននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ជាពិនសសក្នុងអំ�នុងការត្បជរុំ

សាសន្ចត្កមួយ។

នតើនគាលការណ៍ដដលថាការត្បជរុំសាសន្ចត្កត្តូវដលឹកន្ំនោយត្ពះនចសាដា

ននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្អាចអនរុវត្តចនំោះអ្កបាននោយរនបៀបណា?នបើអ្ក

ត្តូវបាននស្ើសរុំឲ្យន�ើងនិយយឬបនត្ងៀននមនរៀនមួយអ�ំនុងនពលការត្បជរុំ

សាសន្ចត្កមួយនតើអ្កអាចជួយត្បាកដថាអ្ជីដដលអ្កនយិយគឺចូលរួម

ចំដណកដល់ការដលឹកន្ំនិងត្ពះនចសាដាននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្អំ�នុងការត្បជរុំនន្ះ

នោយរនបៀបណា?

 5. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

ដផនការ មួយអ ំ ្ ពី រទបៀប ដដល អ្ក នឹង ទៅ កាន់ ការពបជុ ំស្សនាចពក របស់ អ្ក 

ទៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទនះ ។ អ្ក អាច នឹង ចង់ បញ្ចលូល រទបៀប នានា ទដើម ព្ី អទញ្ើញ ព្ះវិញ្ញាណ 

បរិសុទ្  ចូល មក ក្នុង ការថាវាយ បង្គំរបស់ អ្ក និង រទបៀប ដដល អ្ក អាច ចង្ំ និង ចិញ្ចឹម 

បពីបាច់ ដល ់អ្ក ទផ្សងទទៀត តាមរយៈ ការចូលរួម របស់ អ្ក ។

 6. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ូឆណ6ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 31 ៖ ថ្ងៃ ទី 4

មរ៉ូថណ 7:1–19
មេចក្ី ម្ដើេ

មរ៉ូនណបានកត់ត្រាពជីនទសនកថាមួយដដលមរមនជាឪពរុករបស់នោកបាន

ផ្ដល់ដល់«បងប្អទូនជាទជីត្សឡាញ់»របស់នោកជានត្ចើនឆ្នាំមកនេើយ(មរ៉ូនណ

7:2)។នមនរៀនននះរួមមាននូវដផក្ដំបូងនននទសនកថារបស់មរមនដដលមាន

នៅក្នុងមរ៉ូនណ7។វានរៀបរាប់អំពជីការបនត្ងៀនរបស់នោកក្នុងការន្្ើកិច្ចការសរុចរិត

នោយនសាមាះអស់ពជីចិត្តនិងការពន្យល់របស់នោកអំពជីរនបៀបដដលនយើងអាចដលឹង

រវាងការណ៍ល្អនិងអាត្កក់។នៅក្នុងនមនរៀនបន្ទាប់អ្កនលឹងនរៀនអំពជីនទសនកថា

ដដលនៅសល់ទាំងប៉រុន្មានរបស់មរមនដដលនៅក្នុងមរ៉ូនណ7។

េ�៉ូថេ 7:1–10

មរមនបហ្ងៀនែល់អ្កហែើរតាម្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្អំពជីកិច្ចការនិង

ហគាលបំណង

នតើអ្កធាលាប់ន�ើញអ្ជីមួយដដលដផ្កខាងក្នុងវាមិនល្អដូចដដលន�ើញនៅខាងនត្រៅ

ដដរឬនទ?ឧទាេរណ៍មួយអំពជីការណ៍ននះអាចជាដផ្នឈើមួយដូចជាដផ្នបា៉ាមមួយ

ដដលជូរឬទរុំនពក។សូមរាយឧទាេរណ៍ពជីរបជីនទៀតដដលអ្កអាចគិតន�ើញ៖ 

 



ចូរពិចារណាថានតើឧទាេរណ៍អំពជីវត្ថនុទាំងននះដដលន�ើញថាល្អនៅខាងនត្រៅប៉រុដន្ត

ការពិតគឺមិនល្អនន្ះអាចនត្បៀបន្ៀបនៅនលឹងអាការៈខាងនត្រៅនិងនគាលបំណង

ក្នុងខ្លួនមនរុសសេនោយរនបៀបណា។មរ៉ូនណបានកត់ត្រាោក្យសម្ដជីរបស់មរមនជា

ឪពរុកនោកអំពជីសាថានភាពននដួងចិត្តរបស់នយើងនពលនយើងន្្ើកិច្ចការសរុចរិត។

សូមអានមរ៉ូនណ7:2–3នដើម្ជីរកនមើលអ្កសាដាប់ដដលមរមនបានដ្្ងដល់។

មរមនបានសំនៅដល់បងប្អទូនរបស់នោកដដលនោកបាននយិយដល់នន្ះថា

ជា«អ្កនដើររាមត្ពះត្គជីស្នោយសរុខសាន្ត»(មរ៉ូនណ7:3)។សូមសិកសាមរ៉ូនណ
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7:4–5នដើម្ជីរកនមើលរនបៀបដដលមរមនបានដលឹងថាពួកសាសន៍នជីនេ្ទាំងននះគឺជា

សិសសេដ៏ពិតរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។

នតើអ្កគិតថាមនរុសសេមានាក់អាចន្្ើពរុតជាសរុចរិតបាននទ?នេតរុអ្ជីបានឬនេតរុអ្ជី

មិនបាន?

មរមនបានដ្្ងពជីបញ្ហាននះនៅក្នុងមរ៉ូនណ7:6។នពលអ្កសិកសាខននះអ្ក

អាចនលឹងចង់គូសចំណាំោលា«នសាមាះអស់ពជីចិត្ត»។ការពន្យល់មកពជីដអលនឌើរ

ោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់ខាងនត្កាមននះអាចជួយអ្កឲ្យ

យល់ថាការនសាមាះអស់ពជីចិត្តមានន័យយ៉ាងណា។សូមគូសបន្ទាត់ពជីនត្កាមដផ្ក

ននការពន្យល់ទាំងឡាយរបស់នោកដដលនលចនធាលាចនំោះអ្ក។

«នយើងមិនត្តលឹមដតត្តូវមធវែើអ្ជីដដលត្តលឹមត្តូវប៉រុនណាណះនទ។នយើងត្តូវដតន្្ើទនង្ើនដើម្ជី

នេតរុផលត្តលឹមត្តូវ។ោក្យនៅសម័យទំននើបគឺបំណងល្អ។ជាញលឹកញាប់ត្ពះគម្ជីរ

បគ្ហាញត្បាប់ពជីលក្ខណៈខាងគំនិតបញ្ញាដ៏ត្តលឹមត្តូវននះជាមួយនលឹងោក្យថាអ្់រពបី

�ួង�តិ្្ឬមសាមារះអ្រ់ពបី�តិ្្។

«ត្ពះគម្ជីរត្បាប់យ៉ាងចបាស់ថាត្ពះត្ទង់យល់ពជីបំណងរបស់នយើងនេើយនលឹងជំនរុំ

ជត្មះនយើងនៅរាមសកម្មភាពរបស់នយើង»(Pure in Heart[1988]ទំព័រ15)។

មរមនពិពណន៌្ពជីលទ្ផលដដលមនរុសសេមានាក់ពយោយមន្្ើកិច្ចការល្អនោយពរុំនសាមាះ

អស់ពជីចិត្ត។សូមពិនិត្យនមើលមរ៉ូនណ7:7–10នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនកើតន�ើង

នពលនយើងន្្ើទនង្ើសរុចរិតនោយពរុំនសាមាះអស់ពជីចិត្ត។នចញពជីខទាំងននះនយើងនរៀន

ថាដ�ើម្បី្រ្ួរលបាន្ រជ័យសទម្ប់កិច្ចការលអដយើងទតូវដតដ្វើវាដោយដស្មរះអស់

្បីចិត្។នសាមាះអស់ពជីចិត្តរួមមានការន្្ើកិច្ចការល្អនចញពជីនសចក្ដជីត្សឡាញ់ចំនោះ

ត្ពះនិងអ្កដនទនទៀត។

 1. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ អ្ពី ខលះ ជា ភា្ខុស គានា ដដល អ្ក បាន កត់ ចំណាំ ទ្ល 

អ្ក ទធ្ើ កិច្ចការ ល្អ ទោយ ទគាលបំណង ពតឹមពតវូ ដដល ផ្នុយ ទៅ នឹង ការទធ្ើ អ្ពី មួយ ដដល ល្អ 

ទោយ បំណង ដ៏ អាតាមា និយម ទនាះ ?

 2. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក យល ់ឲ្យ កាន់ដត ចបាស់អ ្ំ ពី ទគាលការណ ៍ដដល ថា ទដើម្ពី 

ទទួល បាន ្ រជ័យ សពមប់ កិច្ចការ ល្អ ទយើង ពតវូដត ទធ្ើ វា ទោយ ទស្មាះ អស ្់ ពី ចិត្ត 

ទនាះ សូម ្ ិ្រណា ស្ចទ់រឿង ដូច តទៅ ទនះ ៖ មិត្ត មនាក់ ដដល អាន ព្ះគម្ពីរ មរមន សុំ ឲ្យ 

អ្ក ជួយ ្ ន្យល ់មរ៉ូថណ 7:9 ទេើយ និោយ ថា « ខ្នុំ អាន ថា ពបសិន ទបើ មនុស្ស មនាក់ 

អធិស្ឋាន ទោយ ្ ុំ ទស្មាះ អស ់្ ពី ចិត្ត ‹ ការអធិស្ឋាន ទនាះ ្ ុំ មន ផល ពបទោជន៍ អ្ពី ដល់ ជន 

ទនាះ ទ�ើយ ត្ិត ព្ះ ពទង់ ្ ុំ ទទួល មនុស្ស ដបបទនះ ទទ › ។ ជា ញឹកញាប់ ខ្នុំ មន អារម្មណ៍ 

ដូចជា ខ្នុំ ្ ុំ បាន អធិស្ឋាន ទោយ ទស្មាះ អស ់្ ពី ចិត្ត ។ ទតើ ខ្នុំ គួរដត ឈប់ អធិស្ឋាន ឬ ? » 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ ្ ពី រទបៀប ដដល អ្ក 

នឹង ទ្លើយតប ដល ់សំណួរ ទនះ ទេើយ ្ ន្យល ្់ ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក ទ្លើយតប រទបៀប ទនាះ ។

ត្បធានត្ពកិហាំយ៉ង់បានផ្ដល់នូវដំបូន្មានដ៏មានត្បនយជន៍ននះអំពជីរនបៀបដដល

នយើងអាចទទួលបាននូវបំណងត្បាថានានដើម្ជីអ្ិសាឋាននោយនសាមាះអស់ពជីចិត្ត៖

«មិនថាអ្កឬខ្នុំមានអារម្មណ៍ចង់អ្ិសាឋានឬអត់នន្ះនទនពលដដលនពលនវោ

អ្ិសាឋានមកដល់នន្ះចូរអ្ិសាឋានចរុះ។នបើនយើងមិនមានអារម្មណ៍នលឹងអ្ិសាឋាន

នទនយើងគប ជ្ីអ្ិសាឋានរេូតទាល់ដតនយើងចង់»(Teachings of Presidents of the 
Church: Brigham Young[1997]ទំព័រ45)។

សូមគិតអំពជីរនបៀបដដលដំបូន្មានរបស់ត្បធានយ៉ង់អាចទាក់ទងនលឹងការនគារព

ត្បតិបត្តិដល់បទបញ្ញត្តិនផសេងៗនទៀតនត្រៅពជីការអ្ិសាឋាន។ការន្្ើអ្ជីដដលត្តលឹមត្តវូ

ជាញលឹកញាប់អាចជួយន្ំមកនូវបំណងត្បាថានាមួយនដើម្ជីបន្តនគារពត្បតិបត្តិដល់

បទបញ្ញត្តិនន្ះសត្មាប់មូលនេតរុដ៏ត្តលឹមត្តូវ។

 3. ទដើម ព្ី អនុវត្ត ការបទពងៀន របស់ មរមន អំ្ពី ស្រៈសំខាន់ ថន ការទធ្ើ កិច្ចការ ល្អ 

ទោយ ទស្មាះ អស ្់ ពី ចិត្ត សូម ទពជើសទរើស បទបញ្ញត្តិ មួយ ទចញ ្ ពី បទបញ្ញត្តិ 

ទាំងឡាយ ទនះ ៖ ការតម អាហារ ការបង ់ដងាវាយ មួយ ភាគ ដប់ ការបទពមើ អ្ក ដថទ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ ការទគារ្ ឪ្ុកមដាយ ការរសទ់ៅ ឲ្យ មន ភា្ស្អាតស្អំ ខាង 

សពីលធម៌ ។ ( ការរកសា ភា្ស្អាតស្អំ ខាង សពីលធម៌ រួមមន ការពបកប ទោយ គុណធម៌ 

ទ្ល ទពបើពបាស ់អ៊ិនទធើរណិត ឬ ពប្័ន្ ផ្ស្្ផសាយ សង្គម ។ វា ក៏ រួម បញ្ចលូល ផងដដរ នូវ 

ការណ ៍មិន ទធ្ើ អ្ពីៗ ដដល អាច នា ំទៅកាន់ ការរំលង ខាង ផលលូវទភទ ) ។ បនាទាប ់មក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ធ្លាប ់បាន ទទួល ្ រជ័យោ៉ាង ដូចទម្ច ទ្ល អ្ក បាន ្ យាោម ទគារ្ ពបតិបត្តិ 

ដល់ បទបញ្ញត្តិ ទនាះ ទោយ ទស្មាះ អស់ ្ ពី ចិត្ត ?

 ខ.  ទតើ ដំបនូាមាន អ្ពី ដដល អ្ក នឹង ផ្ល់ ដល់ មិត្ត របស ់អ្ក អំ្ពី រទបៀប ទគារ្ ពបតិបត្តិ ដល់ 

បទបញ្ញត្តិ ទនាះ ទោយ ទស្មាះ អស់ ្ ពី ចិត្ត ?

េ�៉ូថេ 7:11–19

មរមនបហ្ងៀនអំពជីរហបៀបវិនិច្័យរវាងការល្និងការអា្កក់

នតើនយើងអាចត្បាប់ថាអ្ជីមួយអាត្កក់នោយមិនបានសាកល្ងវាផ្ទាល់បាននោយ

រនបៀបណា?មរមនបានផ្ដល់ដំបូន្មាននដើម្ជីជួយនយើងនពលដដលត្បឈមនលឹង

សាថានភាពដបបនន្ះ។

 4. សូម អាន មរ៉ូថណ 7:11–13 ទេើយ រកទមើល រទបៀប ក្នុង ការវិនិចឆេ័យការ  ល្អ 

ទចញ ្ ពី ការ អាពកក់ ។ អ្ក អាច នឹង ចង់ គូស ចំណាំ ឃាលា ទាំងឡាយ ដដល អ្ក ្ ប់ 

អារម្មណ៍ ។ សូម សទង្ខប អ្ពី ដដល អ្ក ទរៀន ទចញ ្ ពី ខ ទាំងទនះ ទោយ ការបទំ្ញ ទសចក្ពី ដ្លង 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  អ្ពី ដដល មក ្ ពី ព្ះ . . .

 ខ.  អ្ពី ដដល មក ្ ពី អារក្ស . . .

មរមនបានអះអាងបញ្ជាក់ថាត្ពះអនញ្ើញនេើយញនុះញង់នយើងឲ្យន្្ើល្អជានិច្ច។

សូមកត់ចំណាំថានយងនៅរាមមរ៉ូនណ7:12អារកសេក៏អនញ្ើញនិងញនុះញង់នយើង

ផងដដរ។ចូរគិតអំពជីរនបៀបមួយចំនួនដដលអារកសេអនញ្ើញនិងញនុះញង់នយើងឲ្យ

ន្្ើអំនពើបាប។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់

បានពិភាកសាពជីបំណងរបស់សារាំងក្នុងការពយោយមញនុះញង់

នយើងឲ្យន្្ើអាត្កក់ឥតឈប់ឈរថា៖«សារំាងឬលូសី៊នេ្ើរ

ឬបិរានននសចក្តជីករុេក—ចូរនៅវារាមអ្ជីដដលអ្កនលឹងនៅ

ចរុះ—គឺវាមានពិតវាគឺជាតួអង្គននការអាត្កក់នន្ះឯង។បំណង

របស់វាគឺមាននៅក្នុងត្គប់ករណជីដដលអាត្កក់។...វា

ជំទាស់ដ៏អស់កល្ជានិច្ចនៅនលឹងនសចក្ដជីត្សឡាញ់ននត្ពះដគ្វាយ្ួននន

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និងកិច្ចការនននសចក្ដជីសរុខសាន្តនិងនសចក្ដជីសន្គ្រះ។វានលឹង

ត្បយរុទ្តទល់នលឹងការណ៍ទាំងននះនៅនពលណានិងកដន្ងណាក៏នោយដដលវា

អាចន្្ើបាន។វាដលឹងថាវានលឹងត្តវូវាយឲ្យចាញ់និងត្តវូបនណដាញនចញនៅទជីបំផរុត

ប៉រុដន្តវាបាននប្ដជាញាចិត្តនដើម្ជីយកមនរុសសេនៅជាមួយវាឲ្យបាននត្ចើនបំផរុតរាមដដលវា

អាចន្្ើនៅបាន»(“We Are All Enlisted” Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកា

ឆ្នាំ2011ទំព័រ44)។

 5. ទដើម្ពី ជួយ អ្ក ទរៀបចំ អនុវត្ត ការបទពងៀន របស ់មរមន អំ្ពី ការវិនិចឆេ័យ 

រវាងការ ល្អ និង ការ អាពកក់ សូម រាយ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេត ុការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក នូវ កម្មវិធពី ទូរទស្សន៍ ពកមុ ត្ន្តពី ទំ្័រ អ៊ិនទធើរណិត វទីដអូ ទេ្គម ឬ របស់ 

ពទ្្យ ផ្ទាល់ ខលជួន  ដដល អ្ក ចូលចិត្ត មួយ ចំនួន ។ ( អ្ក អាច នឹង ចង ់ដកដពប បញ្ពី ទនះ 

ទៅតាម ចំណូល ចិត្ត របស ់អ្ក ) ។ អ្ក នឹង ពត�ប់ មក បញ្ពី ទនះ ទៅ ទ្ល ទពកាយ ទៅក្នុង 

ទមទរៀន ទនះ ។

សូមអានមរ៉ូនណ7:15–17នេើយរកនមើលនសចក្ដជីពិតទាំងឡាយដដលនលឹងជួយអ្ក

ឲ្យដលឹងអំពជីរនបៀបន្្ើការវិនិច្័យថានតើអ្ជីមួយមកពជីត្ពះឬមកពជីអារកសេ។
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ត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះត្គជីស្ត្តូវបាននៅផងដដរថាជាពន្ឺននត្ពះត្គជីស្(សូមនមើល

មរ៉ូនណ7:18)។ត្បធានប៊យដ៏ន�.ផ្កកឺត្បធានននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរ

ន្ក់បានផ្ដល់នូវការពន្យល់ននះដដលជួយអ្កឲ្យយល់កាន់ដតចបាស់អំពជីពន្ឺនន

ត្ពះត្គជីស្៖

«ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្និងពន្ឺននត្ពះត្គជីស្គឺខរុសពជីគានា។

ខណៈដដលនពលខ្ះត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្និងពន្ឺននត្ពះត្គជីស្

ត្តូវបានពិពណន៌្នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរនោយោក្យដូចគានាក៏នោយ

ក៏វាគឺជាអ្ជីពជីរដដលោច់នោយដ�កពជីគានាដដរ។...

«កាលណានយើងកាន់ដតដលឹងនត្ចើនអំពជីពន្ឺននត្ពះត្គជីស្នត្ចើន

ប៉រុណាណនន្ះនយើងក៏នលឹងកាន់ដតយល់អំពជីជជីវិតនិងកាន់ដតមាននសចក្ដជីត្សឡាញ់

ត្ជាលនត្រៅចំនោះមនរុសសេនោកទាំងអស់នត្ចើនប៉រុនណាណះដដរ។...

«នោយមិនគិតថានតើពន្ឺនៅខាងក្នុងខ្លួនននះជាអ្ជីនទការនចះដលឹងអំពជីត្តូវនិងខរុស

ននះគឺត្តូវបាននៅថាពន្ឺននត្ពះត្គជីស្ញាណខាងសជីល្ម៌ឬសតិសម្ជញ្ញៈ

ដដលវាអាចដលឹកន្ំនយើងឲ្យទប់នូវទនង្ើរបស់នយើង—លរុះត្រាដតនយើងជំនះវាឬន្្ើ

ឲ្យវាសងៃប់សាងាត់។...

«បរុរសត្ស្តជីនិងករុមារត្គប់រូបត្គប់ជាតិសាសន៍ត្គប់សាសន្ឬត្គប់ពណ៌

សម្នុរ—ត្គប់ៗគានាមិនថាពួកនគរស់នៅទជីណាឬនជឿអ្ជីឬន្្ើអ្ជីនន្ះនទ—គឺពួកនគ

មាននូវពន្ឺននត្ពះត្គជីស្នៅឋិតន្រក្នុងខ្លួនរបស់ពួកនគ។នៅក្នុងន័យននះគឺ

ថាមនរុសសេទាំងអស់ត្តូវបានបនងកើតមកឲ្យមានភាពនស្មើៗគានា។ពន្ឺននត្ពះត្គជីស្

ដដលនៅក្នុងខ្លួនមនរុសសេត្គប់គានាគឺជាទជីបន្ទាល់មួយថាត្ពះពរុំនរើសមរុខមនរុសសេណា

ន�ើយ»(“The Light of Christ” Ensignដខនមសាឆ្នាំ2005ទំព័រ8–10)។

សមាជិកសាសន្ចត្កដដលបានត្ជមរុជទលឹកនេើយក៏មានអនំណាយទាននន

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ផងដដរនដើម ជ្ីជួយពួកនគឲ្យនចះដញកដលឹងរវាងនសចក្ដជីល្អនិង

នសចក្ដជីអាត្កក់។ត្បធានផ្កកឺបានបនត្ងៀនថា«ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្អាចន្្ើការ

រាមរយៈពន្ឺននត្ពះត្គជីស្»(“Light of Christ”ទំព័រ10)។

សូមពិនិត្យនមើលមរ៉ូនណ7:18–19នដើម្ជីរកនមើលដំបូន្មានរបស់មរមនអំពជីរនបៀប

ន្្ើយតបចំនោះពន្ឺននត្ពះត្គជីស្ដដលនៅខាងក្នុងខ្លួននយើង។អ្កអាចនលឹងចង់គូស

ចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយនៅក្នុងខទាំងននះដដលចង្អនុលបគ្ហាញថាដ្លដយើង

្យាយមដ្វើតាម្ ន្ឺននទ្រះទគបីស្ដោរះដយើងអាចដចរះដញក�ឹងរវាងដសចកដបីលអនិង

ដសចកដបីអាទកក់បាន។

សូមនមើលបញ្ជីដដលអ្កបានន្្ើនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីរ

របស់អ្កនៅក្នុងកិច្ចការ5។សូមសញ្លឹងគិតនោយត្បរុងត្បយ័ត្នៅនលើអ្ជីដដល

មាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់អ្កនេើយ«ពយោយមដស្ងរកនៅក្នុងពន្ឺននត្ពះត្គជីស្»

(មរ៉ូនណ7:19)នដើម្ជីកំណត់ថានតើអ្ជីៗទាំងននះមកពជីត្ពះឬអត់។សំណួរ

ទាំងឡាយខាងនត្កាមននះអាចមានត្បនយជន៍ក្នុងការពិចារណា៖

• នតើការណ៍ទាំងននះអនញ្ើញអ្កឲ្យន្្ើល្អឲ្យនជឿនលើត្ពះត្គជីស្ឲ្យត្សឡាញ់ត្ពះ

និងបនត្មើត្ទង់ល្អយ៉ាងណា?

• នតើមានអ្ជីនចញពជីការណ៍ទាំងននះដដលបញ្ចនុះបញ្ចទូលអ្កឲ្យ«ន្្ើអាត្កក់...

មិនឲ្យនជឿដល់ត្ពះត្គជីស្...បដិនស្ត្ទង់[ឬ]មិនបនត្មើត្ពះ»ដដរឬនទ?

(មរ៉ូនណ7:17)។

• នតើអ្កមានអារម្មណ៍ថាអ្កគួរដតដកនចញនូវចំណុចណាមួយននចំណុច

ទាំងននះនចញពជីជជីវិតរបស់អ្កដដរឬនទ?នបើដនូចានាះនតើអ្កនលឹងន្្ើវានោយរនបៀប

ណា?

មរមនបានសនយោថានពលអ្កនត្ជើសនរើសដកនចញនូវអ្ជីៗដដលមិនល្អនចញពជីជជីវិត

អ្កនេើយពយោយម«កាដាប់ជាប់នូវត្គប់ទាំងអ្ជីៗដដលល្អ»នន្ះអ្កនលឹងកាលាយជា

«កូនននត្ពះត្គជីស្»(មរ៉ូនណ7:19)។

 6. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ូឆណ7:1–19ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 32 ៖ ថ្ងៃ ទី 1

មរ៉ូថណ 7:20–48
មេចក្ី ម្ដើេ

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងមរ៉ូនណ7:20–48មរមនបានបន្តនទសនកថារបស់នោក

នៅក្នុងសាោត្បជរុំនោយការបនត្ងៀនដល់អ្កសាដាប់របស់នោកអំពជីរនបៀបនដើម្ជី

«កាដាប់ជាប់នូវត្គប់ទាំងអ្ជីៗដដលល្អ»(មរ៉ូនណ7:20–21,25)។នោកបាន

ពន្យល់អំពជីសារៈសំខាន់នននសចក្ដជីជំននឿនសចក្ដជីសង ល្ឹមនិងនសចក្ដជីសប្នុរស។

នោកបានបញ្ចប់នទសនកថារបស់នោកជាមួយនលឹងការអង្រមួយថាអ្កសាដាប់

របស់នោកនលឹងអ្ិសាឋានដល់ត្ពះវរបិរានោយអស់ពជីកមាលាំងននដួងចិត្តរបស់នគ

នដើម្ជីបានអំនណាយទាននននសចក្ដជីសប្នុរស—ដដលមរមនឲ្យនិយមន័យថាជា

«នសចក្ដជីត្សឡាញ់ដ៏សរុទ្សា្ននត្ពះត្គជីស្»(មរ៉ូនណ7:47)។

េ�៉ូថេ 7:20–39

មរមនបហ្ងៀនអំពជីហេចក្ជីជំហនឿហៅក្ទុង្ពះ្គជីេ្

សូមរំឭកមរ៉ូនណ7:12–13នេើយពិចារណអំពជីអ្ជីដដលអ្កបាននរៀននៅក្នុងនមនរៀន

មរុនអំពជីរនបៀបដលឹងរវាងការណ៍ល្អនិងការអាត្កក់។នៅក្នុងចនន្លាះដដលបានផ្ដល់ឲ្យ

សូមសរនសរនូវគំរូននការណ៍ល្អៗ(ការណ៍ដដលមកពជីត្ពះនិងដដលបញ្ចនុះបញ្ចទូល

នយើងឲ្យនជឿនលើត្ពះត្គជីស្)និងការណ៍អាត្កក់ៗ(ការណ៍ដដលញនុះញ៉ង់នយើងមិន

ឲ្យនជឿនលើត្ពះត្គជីស្និងមិនឲ្យបនត្មើត្ពះ)៖

កា�េ៍ ល្អ កា�េ៍ អាម្កក់

សូមកត់ចំណាំថាមរមនបាននលើកទលឹកចិត្តនយើងឲ្យ«កាដាប់ជាប់នូវត្គប់ទាំងអ្ជីៗ

ដដលល្អ»(មរ៉ូនណ7:19)។ចូរសញ្លឹងគិតថានតើអ្កគិតថាការកាដាប់ជាប់នូវត្គប់

ទាំងអ្ជីៗដដលល្អមានន័យយ៉ាងណា។

មរមនបានសួរដល់អ្កសាដាប់របស់នោកនូវសំណួរដ៏សំខាន់មួយដដល

នត្កាយមកនោកបានបន្តនៅចនម្ើយ។សូមអានមរ៉ូនណ7:20នេើយរកនមើល

សំណួរដដលមរមននរៀបចំនលឹងសួរ។បន្ទាប់មកត្សាវត្ជាវក្នុងមរ៉ូនណ7:21–26

រកនមើលចនម្ើយចំនោះសំណួរននះ។

នពលអ្កនមើលមរ៉នូណ7:21,25សូមគូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយ

ដដលបនត្ងៀនអំពជីនគាលការណ៍ននះ៖ដ្លដយើងអនុវត្ដសចកដបីជំដនឿដលើ

ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះដយើងអាចកាដាប់ជាប់នូវទគប់ទាំងអវបីៗដ�លលអបាន។
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 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទោង តាម មរ៉ថូណ 7:22–26 ទតើ ទៅក្នុង រទបៀប ណា ខលះ ដដល ព្ះវរបិតា សួគ៌ 

្យាោម ជួយ ទយើង ស្ថាបនា ទសចក្ពី ជទំនឿ ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ?

 ខ.  ទតើ ទ្ល ណា ដដល ទសចក្ពី ជំទនឿ របស ់អ្ក ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ កាដាប់ 

ជាប់ នូវ អ្ពី មួយ ដដល ល្អ ឬ បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ លះទ្ល អ្ពី ដដល អាពកក់ ?

មរមនបានបន្តពិពណន៌្អំពជីការណ៍ល្អមួយចំនួននទៀតដដលមានដល់ពួកអ្ក

ដដលអនរុវត្តនសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្។សូមអានមរ៉ូនណ7:32–34នេើយ

គូសចំណាំយ៉ាងនហាចណាស់ពរជ័យមួយនៅក្នុងខនជីមួយៗននខទាំងននះដដល

បានមកពជីការមាននសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។

 2. សូម គិត ទេើយ អធិស្ឋាន អំ្ពី អ្ពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម ព្ី អនុវត្ត ទសចក្ពី ជំទនឿ 

ឲ្យ កាន់ដត ខាលាំង ដ្ម ទទៀត ទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ ។ ទ្ល អ្ក មន ទគាលទៅ មួយ 

ទៅក្នុង គំនិត សូម សរទសរ វា ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ។ 

ទគាលទៅ ទនះ អាច ជា ការទធ្ើ អ្ពី ជាក់ោក់ ដដល នឹង ជួយ អ្ក ទធ្ើតាម ោក្យ សម្ពី របស់ 

្យាការ ី( សូម ទមើល មរ៉ថូណ 7:23 ) អធិស្ឋាន ទោយ  ទសចក្ពី ជំទនឿ ដដល កាន់ដត ខាលាំងកាលា 

( សូម ទមើល មរ៉ថូណ 7:26 ) ឬ ដពបចិត្ត ្ ពី អំ្ពី បាប មួយ ( សូម ទមើល មរ៉ថូណ 7:34 ) ។ 

ទ្ល អ្ក សរទសរ ទគាលទៅ របស ់អ្ក សូម បញ្ចលូល នូវ ្ ័តម៌ន ្ ិស្ដារ ជាក់ោក់ អំ្ ពី រទបៀប 

ដដល អ្ក នឹង សទពមច វា ទោយ រទបៀប ណា ។ សូម សរទសរ ផងដដរ ថាទតើ ទគាលទៅ ទនះ នឹង 

នា ំមក នូវ ការណ ៍ល្អៗ ចូល ក្នុង ជពីវិត អ្ក ទោយ រទបៀប ណា ។

េ�៉ូថេ 7:40–43

មរមនបហ្ងៀនអំពជីហេចក្ជីេង្ឹម

នៅក្នុងនទសនកថាដដលមានកត់ត្រានៅក្នុងមរ៉ូនណ7មរមនបានកំណត់ពជី

នគាលការណ៍ដ៏នទវភាពចំនួនបជីដដលចាំបាច់សត្មាប់ជជីវិតអស់កល្ជានិច្ច។

ដអលនឌើរអិម.រ័សរុលបា�ឺដននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនថា

«នគាលការណ៍ដ៏នទវភាពទាំងបជីននះបនងកើតជាត្គលឹះមួយដដលនយើងអាចសាថាបន្

នត្គាងជជីវិតនយើងនៅនលើនន្ះបាន»។នោកបានមានត្បសាសន៍ថានគាលការណ៍

ទាំងបជីននះ«រួមគានាផ្ដល់ដល់នយើងនូវមូលោឋានននការគាំត្ទមួយដូចជានជើងច្គ្កាន

ដដលមានដរុំមរុំបជី»(“The Joy of Hope Fulfilled” Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1992

ទំព័រ33)។

អ្ជីដដលនៅខាងនត្កាមននះនលឹងជួយអ្ករកន�ើញនគាលការណ៍ទាំងបជីដដលមរមន

បានកំណត់នន្ះ។នគាលការណ៍ទជីមួយគឺនសចក្ដជីជំននឿដដលអ្កនទើបបានសិកសា

នៅក្នុងមរមន7:20–39។សូមោក់សាលាកឲ្យដរុំមរុំច្គ្កានមួយខាងនលើថាម្រ�ក្បី

ជំមៃឿមលើសពរះមយ្ូ៊រវសគបី្រ្ទ។រកនមើលថាអ្ជីជាតំណាងឲ្យដរុំមរុំច្គ្កានទជីពជីរនោយ

អានមរ៉ូនណ7:40។សរនសរនគាលការណ៍នន្ះនៅដក្រដរុំមរុំច្គ្កានមួយនទៀត។

សូមអានមរ៉ូនណ7:41–42នេើយរកនមើលពជីអ្ជីដដលមរមនបានបនត្ងៀនថានយើងគួរ

មាននសចក្ដជីសង្លឹមចង់បាន។(មរ៉ូនណ7:41ជាវគ្គចំនណះចំណានខគម្ជីរមួយ)។

អ្កអាចនលឹងបដន្ថម«ជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ច»នៅនលើសាលាកដដលអ្កោក់នៅ

ដរុំមរុំច្គ្កានទជីពជីរនដើម្ជីឲ្យវានៅជា«នសចក្ដជីសង ល្ឹមចង់បានជជីវិតដ៏នៅអស់កល្

ជានិច្ច»។

ត្បធាននឌៀន្ើរនអស្.អរុជដូេ្ននគណៈត្បធានទជីមួយបានមានត្បសាសន៍អំពជី

នសចក្ដជីសង្លឹមដដលមរមនបានដ្្ងថា៖

«នសចក្ដជីសង្លឹមគឺជាអំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណ។វាគឺជា

នសចក្ដជីសង្លឹមដដលរាមរយៈដគ្វាយ្ួនននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្

និងអំណាចននដំនណើររស់ន�ើងវិញរបស់ត្ទង់នន្ះនយើងនលឹង

ត្តវូបាននលើកន�ើងដល់ជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ជានិច្ចនេើយននះ

ក៏នត្ោះដតនសចក្ដជីជំននឿរបស់នយើងនៅនលើត្ពះអង្គ

សន្គ្រះ។...

«នសចក្ដជីសង្លឹមគឺពរុំដមនជាចនំណះដលឹងនន្ះនទប៉រុដន្តជានសចក្ដជីទរុកចិត្តដ៏ស្ថិតនស្ថរ

ថាត្ពះអមាចាស់នលឹងបំនពញនសចក្ដជីសនយោរបស់ត្ទង់ចំនោះនយើង។វាគឺជាទំនរុកចិត្ត

ថានបើនយើងរស់នៅរាមចបាប់របស់ត្ពះនិងរាមោក្យសម្ដជីននពួកពយោការីត្ទង់

សព្ន្ងៃននះនន្ះនយើងនលឹងទទួលបាននូវពរជ័យដដលគួរឲ្យត្បាថានានៅក្នុងនពល

អន្គត។វាគឺជាការនជឿនិងការរំពលឹងទរុកថាការអ្ិសាឋានរបស់នយើងនលឹងត្តូវន្្ើយ

តប។វាគឺជាការបគ្ហាញនោយទំនរុកចិត្តសរុទិដ្ឋិនិយមនសចក្ដជីសាទរនិងនសចក្ដជី

ខាជាប់ខ្លួនត្បកបនោយការអត់្ ្មត់»(“The Infinite Power of Hope” Ensign

ឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2008ទំព័រ21–22)។

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងនរៀននចញពជីមរ៉ូនណ7:40–42គឺថា៖ទបសិនដបើដយើង

អនុវត្ដសចកដបីជំដនឿដៅក្នុងទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះដយើងនឹង្រ្រួលបាននូវដសចកដបី

សង្ឹមតាមរយៈ�ង្វាយ្ួនរបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ថ្ទតូវបានដលើកដ�ើងឲ្យបាន

ជបីវិត�៏ដៅអស់កល្ជានិច្ច។

សូមអានមរ៉ូនណ7:43នេើយរកនមើលលក្ខណៈដដលតត្មូវឲ្យមាននដើម្ជីឲ្យមនរុសសេ

មានាក់មាននសចក្ដជីជំននឿនិងនសចក្ដជីសង្លឹមដដលមរមនបានមានត្បសាសន៍

ដល់នន្ះ។

នដើម្ជី«ស្ទូតបូតនេើយសរុភាពរាបសារ»មានន័យថាបន្ទាបខ្លួនស្ទូតបូត

នោយពិតត្បាកដនេើយចរុះចូលនលឹងត្ពះ្ន្ៈរបស់ត្ពះអមាចាស់។នតើអ្កគិត

ថានេតរុអ្ជីបានជាភាពស្ទូតបូតនិងភាពសរុភាពរាបសារនៅក្នុងដួងចិត្តគឺជា

ការចាំបាច់នដើម្ជីមាននសចក្ដជីជំននឿនិងនសចក្ដជីសង្លឹមនៅនលើដគ្វាយ្ួនរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្?

 3. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ្ ិ្ណ៌នា 

ថា  ទតើ ទសចក្ពី ជំទនឿ របស ់អ្ក ទៅទលើ ព្ះទយស៊ូវពគពីស្ និង ដងាវាយធួន របស់ 

ពទង់ បាន ផ្ល់ នូវ ទសចក្ពី សង្ឃមឹ ដល់ អ្ក ោ៉ាងណា ។

េ�៉ូថេ 7:44–48

មរមនបហ្ងៀនអំពជីហេចក្ជីេប ទ្ុរេ

សូមត្ត�ប់នៅនមើលរូបច្គ្កាននៅខាងនដើមនមនរៀនវិញ។អានមរ៉ូនណ7:44

នេើយរកនមើលនគាលការណ៍ទជីបជីដដលមរមនបានបនត្ងៀន។សូមោក់សាលាកដរុំមរុំ

ច្គ្កានចរុងនត្កាយជាមួយនលឹងនគាលការណ៍ចរុងនត្កាយននះ។

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងមរ៉ូនណ7:44–48មរមនបានផ្ដល់នូវការពន្យល់ដ៏មាន

ឥទិ្ពលមួយអំពជីនសចក្ដជីសប្នុរស។សូមអានមរ៉ូនណ7:45–47នេើយគូស

ចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលមរមនបាននត្បើក្នុងការកំណត់ន័យឲ្យនសចក្ដជី

សប្នុរស។(មរ៉ូនណ7:45,47–48ជាវគ្គចនំណះចំណានខគម្ជីរមួយ)។នដើម្ជីជួយ

អ្កឲ្យកាន់ដតយល់ចបាស់អំពជីអ្ជីដដលមរមនបនត្ងៀនអ្កអាចនលឹងចង់សរនសរ

និយមន័យមួយចំនួនទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក៖«អត់ ្្មត់»មានន័យ

ថាសូ៊ត្ទាំនោយអត់្្មត់«ពរុំនចះ្ នានជីស»មានន័យថាមិនត្ចដណន«ពរុំនចះអួត

ខ្លួន»មានន័យថាបន្ទាបខ្លួននិងស្ទូតបូត«ពរុំរកត្បនយជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន»មានន័យ

ថាោក់ត្ពះនិងអ្កនផសេងនទៀតជាមរុន«ពរុំរេ័សខលឹង»មានន័យថាមិនគ្យ
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នលឹងខលឹងនិង«នជឿដល់ការណ៍ទាំងអស់»មានន័យថាទទួលយកនូវនសចក្ដជីពិត

ទាំងអស់។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ មួយ ឬ ទពចើន ជាង មួយ ខាង ទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទោងតាម និយមន័យ ទៅក្នុង មរ៉ូថណ 7:45–47 ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី បាន ជា 

ទសចក្ពី សប្នុរស  គឺជា អំទណាយទាន ខាង វិញ្ញាណ ដ៏ មេិម ដដល ទយើង អាច ទទួល ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា វា មន អតថែន័យ ោ៉ាង ណា ដដល ថា ទសចក្ពី សប ន្ុរស ្ ុំ បាត់បង ់

ទៅទ�ើយ ទនាះ ?

 គ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ទយើង គាមាន ជា អ្ពី ទាំងអស់ ទបើ ទយើង គាមាន ទសចក្ពី សប្នុរស ទនាះ ?

បន្ទាប់ពជីការនលើកន�ើងអំពជីការបនត្ងៀនរបស់សាវកប៉រុលអំពជីនសចក្ដជីសប្នុរស

នៅក្នុងកូរិន្ូសទជី113នេើយដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវក

ដប់ពជីរន្ក់បានពន្យល់ថា៖«មូលនេតរុដដលនសចក្ដជីសប្នុរសពរុំបាត់បង់នៅនិង

មូលនេតរុដដលនសចក្ដជីសប្នុរសមេិមាជាងទនង្ើដដលល្អបំផរុតដដលនោកបាន

នលើកន�ើងនន្ះគឺជានសចក្ដជីសប្នុរសដដលជា‹នសចក្ដជីត្សឡាញ់ដ៏សរុទ្សា្នន

ត្ពះត្គជីស្›(មរ៉ូនណ7:47)គឺពរុំដមនជាទមងវែើមួយនទប៉រុដន្តជាសាថាៃភាពមួយឬជាអ្ជី

ដដលនយើងដត្បកាលាយ។នសចក្ដជីសប្នុរសគឺទទួលបានរាមរយៈភាពនជាគជ័យនន

ទនង្ើដដលបានមកពជីការដត្បចិត្តនជឿ។នសចក្ដជីសប ន្ុរសគឺជាអ្ជីមួយដដលមនរុសសេ

មានាក់ដត្បកាលាយ។ដូចននះដូចមរ៉ូនណបានត្បកាសថា‹នលើកដលងដតមនរុសសេ

ោៃនសចក្ដជីសប ន្ុរសនន្ះពួកនគពរុំអាចត្គង›កដន្ងដដលត្តូវបាននរៀបចំសត្មាប់

ពួកនគនៅក្នុងវិមានទាំងឡាយរបស់ត្ពះវរបិរានន្ះនទ(នអន ើ្រ12:34ការសងកត់

ន័យត្តូវបានបដន្ថម)»(“The Challenge to Become” Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ

2000ទំព័រ34)។

សូមអានសាថានភាពខាងនត្កាមននះនេើយពិចារណាអំពជីរនបៀបដដលអ្កអាចនលឹង

ន្្ើយតបត្បសិននបើអ្កខ្ះអនំណាយទាននននសចក្ដជីសប្នុរសនិងពិចារណាអំពជី

រនបៀបដដលអ្កអាចនលឹងន្្ើយតបត្បសិននបើអ្កនោរនពញនោយនសចក្ដជីសប្នុរស៖

• សិសសេនផសេងនទៀតចំអកឲ្យអ្កឬនរណាមានាក់នផសេងនទៀតនៅឯសាោនរៀន។

• អ្កមានប្អទូនត្បរុសឬប្អទូនត្សជីមានាក់រំខានអ្កជាញលឹកញាប់។

• អ្កមិនចូលចិត្តអ្កផ្ដល់ដំបូន្មាន្ ្មជីមានាក់នៅក្នុងកូរ៉រុមឬក្នុងថានាក់របស់អ្កដូច

ដដលអ្កចូលចិត្តអ្កដលឹកន្ំពជីមរុន។

បន្ទាប់ពជីពន្យល់ថាវាសំខាន់យ៉ាងណាដដលនយើងត្តូវអភិវឌ្ឍនសចក្ដជីសប្នុរស

នៅក្នុងជជីវិតនយើងនេើយមរមនបានពន្យល់ពជីរនបៀបដដលនយើងអាចទទួលបាន

នូវចរិតលក្ខណៈដ៏សំខាន់ននះនោយរនបៀបណា។សូមអានមរ៉ូនណ7:48នេើយ

គូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលបនត្ងៀនអំពជីនគាលការណ៍ននះ៖ដបើ

ដយើងអ្ិស្ឋាន�ល់ទ្រះវរបិតាដោយអស់្ បីកម្លាំងចិត្ដ�ើយរស់ដៅជាអ្កដ�ើរ

តាម�៏្ ិតរបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្ដោរះដយើងអាចទតូវបានដ្ញដោយដសចកដបី

សប្នុរស។ចូរសញ្លឹងគិតថាមូលនេតរុអ្ជីបានជាវាសំខាន់នដើម្ជីអ្ិសាឋានសរុំនដើម្ជី

បានអនំណាយទាននននសចក្ដជីសប្នុរសនោយអស់ពជីកមាលាំងចិត្តជាជាងការត្គានដ់ត

អ្ិសាឋាន្ ម្មរាៗសត្មាប់អំនណាយទានននះ។

 5. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

អំ្ពី ទ្ល មួយ ដដល អ្ក មន អារម្មណ៍ ថា ព្ះអមចាស ់បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ មន 

ទសចក្ពី សប្នុរស ។ ឬ សរទសរ អំ្ពី ទ្ល មួយ  ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ នរណា មនាក់ ទផ្សងទទៀត 

មន ទសចក្ពី សប្នុរស ។ ដ្ម ្ ពី ទលើ ទនាះ ទទៀត សូម ោក់  ទគាលទៅ ជាក់ោក់ មួយ  ្ពី 

រទបៀប ដដល អ្ក នឹង អភិវឌ្ឍ ចរិត លក្ខណៈ មួយ ក្នុង ចទំណាម ចរិត លក្ខណៈ ទាំងឡាយ ថន 

ទសចក្ពី សប្នុរស ដដល មន ទរៀបរាប់  ទៅក្នុង មរ៉ថូណ 7:45 ។ ចូរ  អធិស្ឋានសុំ ទដើម្ពី បាន 

អំទណាយទាន ថន ទសចក្ពី សប ន្ុរស ខណៈ ដដល អ្ក ្ យាោម សទពមច ទគាលទៅ របស់ 

អ្ក ។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—េ�៉ូថេ 7:41

សូមសរនសរខទាំងមូលនៅនលើត្កោសមួយសន្លឹក។សូមសូត្តខនន្ះបួនត្បាំ

ដង។ចូរលរុប(ឬគូសនចាល)ោក្យឬោលាទាំងឡាយរេូតទាល់ដតអ្កអាច

សូត្តខទាំងមូលបាននោយការចងចាំ។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—េ�៉ូថេ 7:45, 47–48

សូមសរនសរអកសេរទជីមួយននោក្យនជីមួយៗដដលនៅក្នុងខទាំងបជីននះនៅនលើ

ត្កោសមួយសន្លឹក។ចូរនមើលត្កោសនន្ះនដើម្ជីជួយអ្កសូត្តខទាំងនន្ះ។

នត្កាយពជីអ្កសូត្តខទាំងននះបួនត្បំាដងនេើយសូមលរុបឬគូសនចាលនូវ

អកសេរទាំងឡាយរេូតទាល់ដតអ្កអាចសូត្តខទាំងននះបាននោយការចងចាំ។

បន្ទាប់មកសូមនត្ជើសនរើសត្ករុមមួយក្នុងចំនណាមត្ករុមមនរុសសេតនៅននះដដល

អ្កចង់មាននសចក្ដជីសប្នុរសចនំោះពួកនគកាន់ដតនត្ចើន៖ត្ករុមត្គសួារសមាជិក

ក្នុងកូរ៉រុមឬថានាក់នៅត្ពះវិហារមិត្តរួមសាោមិត្តភក្ដិឬអ្កជិតខាង។ចូរគិត

អំពជីមនរុសសេដដលអ្កបាននត្ជើសនរើសនពលដដលអ្កអានមរ៉ូនណ7:45នេើយ

ពិចារណាអំពជីរនបៀបទាំងឡាយដដលអ្កនលឹងបគ្ហាញនសចក្ដជីត្សឡាញ់ដូចជា

ត្ពះត្គជីស្កាន់ដតនត្ចើនន�ើងដល់មនរុសសេទាំងននះ។

 6. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក នូវ 

រទបៀប មួយ ឬ ្ពីរ ដដល អ្ក នឹង បងាហាញ ទសចក្ពី សប្នុរស កានដ់ត ខាលាំង ទ�ើង ដល ់

មនុស្ស ទាំងទនះ ។ ក្នុង អំ�នុង ទ្ល សបាដាេ៍ ខាង មុខ ទនះ សូម អធិស្ឋាន ទដើម ព្ី បាន ជំនួយ 

្ពី ព្ះអមចាស់ ក្នុង ការអភិវឌ្ឍន៍ ទសចក្ពី សប ន្ុរស ឲ្យ កាន់ដត ខាលាំង ចំទោះ ្ ួកទគ ។ ទៅ ចុង 

សបាដាេ៍ សូម ដចក្យ បទ្ិទស្ធន៍ របស ់អ្ក ជាមួយ មិត្តភក្តិ ឬ សមជិក ពកុមពគួស្រ 

មនាក់ ។

 7. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ូឆណ7:20–48ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 32 ៖ ថ្ងៃ ទី 2

មរ៉ូថណ 8–9
មេចក្ី ម្ដើេ

មរ៉ូនណ8គឺជាសំបរុត្តដដលមរមនបានសរនសរដល់មរ៉ូនណជាកូនត្បរុសនោក

អំពជីមូលនេតរុដដលនក្មងតូចៗពរុំត្តវូការពិ្ ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។នៅក្នុងសំបរុត្តននះ

មរមនបានបនត្ងៀនផងដដរអំពជីរនបៀបដដលនយើងអាចនរៀបចំនដើម្ជីរស់នៅជាមួយ

នលឹងត្ពះ។នោកបានបញ្ចប់នោយការបគ្ហាញនូវកង្ល់ចំនោះភាពទរុច្ចរិតនិង

ការបំផ្ិចបំផ្លាញដដលជិតនលឹងនកើតន�ើងចនំោះពួកសាសន៍នជីនេ្។មរ៉ូនណ9មាន

សំបរុត្តចរុងនត្កាយរបស់មរមនដដលបានសរនសរនៅកាន់កូនត្បរុសរបស់នោក។

នោកបានបគ្ហាញអំពជីទរុក្ខត្ពយួចនំោះសាថានភាពទរុច្ចរិតរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្

នេើយបានទទូចដល់មរ៉ូនណឲ្យន្្ើការនោយឧសសាេ៍ពយោយមនដើម្ជីជួយពួក

សាសន៍នជីនេ្ឲ្យដត្បចិត្ត។្្ជីនបើមានភាពពរុករលួយក្នុងចំនណាមត្បជាជននោក

ក៏នោកបាននលើកទលឹកចិត្តកូនត្បរុសនោកឲ្យនសាមាះត្តង់នលឹងត្ពះត្គជីស្នេើយឲ្យ

ការសនយោននជជីវិតដ៏នៅអស់កល្ស្ថិតនៅក្នុងគំនិតនោកជានិច្ច។
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មរមនបានេរហេរហៅកាន់មរ៉ូឆណជាកូន្បុេហោកអំពជីពួកអ្កដែល

្តូវការពិ្ជីបុណ្យ្ជមុជទឹក

នតើអ្កធាលាប់្ ងៃល់នទថានេតរុអ្ជីកូននក្មងនៅក្នុងសាសន្ចត្កននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នន

ពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយមិនត្តូវបានត្ជមរុជទលឹករេូតទាល់ដតមានអាយរុត្បាំបជីឆ្នាំ?

នៅក្នុងសំបរុត្តមួយដដលបានសរនសរនៅមរ៉ូនណជាកូនត្បរុសនោកនន្ះមរមន

បានបនត្ងៀនពជីនសចក្ដជីពិតសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពជីនសចក្ដជីសន្គ្រះននកូននក្មង

តូចៗនិងពិ្ ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹករួមទាំងមូលនេតរុដដលកូននក្មងពរុំត្តូវបានត្ជមរុជ

ទលឹករេូតទាល់ដតពួកនគមានអាយរុត្បាំបជីឆ្នាំ។មរមនបានចាប់នផ្ដើមសំបរុត្តរបស់

នោកនៅកាន់មរ៉ូនណនោយនិយយអំពជីការន្លាះត្បដកកគានា(ការមិនចរុះសំររុង

គានា)ដដលពួកសាសន៍នជីនេ្កំពរុងមាន។សូមអានមរ៉ូនណ8:4–6នេើយរកនមើល

នគាលលទ្ិដដលពួកសាសន៍នជីនេ្បានន្លាះត្បដកកគានា។(នពលអ្កអានវា

អាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការដលឹងថាោក្យ�៏ធំនៅក្នុងបរិបទននះគឺមានន័យថា្ងៃន់្ងៃរ

នត្កដលង)។

សូមអានមរ៉ូនណ8:7នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរមនបានន្្ើនៅនពលនោកបាន

ឮពជីបញ្ហាននះ។ត្ពះអង្គសន្គ្រះបានន្្ើយតបការអ្ិសាឋានរបស់មរមននោយ

ពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលពួកកូននក្មងតូចៗពរុំចាំបាច់ត្តូវការពិ្ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក

មរុននពលដល់អាយរុដដលអាចមានការទទួលខរុសត្តូវ។សូមអានមរ៉ូនណ8:8–9

នេើយរកនមើលអ្ជីដដលត្ពះអង្គសន្គ្រះបានមានបន្ទូលអំពជីមូលនេតរុដដលទារក

និងកូននក្មងតូចៗពរុំត្តូវទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។

នៅក្នុងមរ៉នូណ8:8«ោក្យបណាដោសាដល់នោកអ័ោម»គឺសំនៅដល់

ការដបកនចញរបស់អោ័មនចញពជីវត្តមានរបស់ត្ពះដដលមកពជីការធាលាក់នន្ះ។

ជាកដ់ស្ដងពួកសាសន៍នជីនេ្មួយចំនួនពរុំបានយល់ពជីនគាលលទ្ិននពិ្ជីបរុណ្យ

ត្ជមរុជទលឹកនទ។នេតរុដនូចានាះនេើយពួកនគបាននជឿទាំងខរុសថាកូននក្មងតូចៗគឺ

ពរុំមានភាពសក្ដិសមនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្ពះនទនបើពរុំមានពិ្ជីបរិសរុទ្ននបរុណ្យ

ត្ជមរុជទលឹកនទនន្ះនេើយពួកនគចង់ត្ជមរុជទលឹកដល់ពួកកូននក្មងទាំងនពលពួកនគនៅ

ជាទារក។នដើម្ជីយល់ខននះវាជាត្បនយជន៍ក្នុងការកត់ចំណាំថាអំនពើបាបគឺជា

«ការមិនត្ពមនគារពរាមត្ពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ត្ពះនោយនចតន្»(នសចក្ដជី

ដណនំ្ដល់បទគម្ជីរទាំងឡាយ«បាប»scriptures.lds.org)។នដើម្ជីយល់

ពជីនគាលលទ្ិនៅក្នុងខននះឲ្យកាន់ដតនពញនលញនន្ះអ្កអាចនលឹងចង់ន្្ើនសចក្ដជី

នយងដល់មរ៉ូនណ8:8ជាមួយនលឹងមាត្រានននសចក្ដជីជំននឿខទជីពជីរ។

សូមអានមរ៉ូនណ8:10នេើយរកនមើលោក្យទាំងឡាយដដលបំនពញដល់នសចក្ដជី

ពិតតនៅននះ៖ការដទបចិត្និង្ិ្បីបុណ្យទជមុជ្រឹកគឺចាំបាច់�ល់អ្កទាំងអស់

ណាដ�ល 

 ។

នោយសារការដត្បចិត្តនិងពិ្ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកចាំបាច់ដល់ដតពួកអ្កដដលមាន

ការទទួលខរុសត្តូវនិងមានលទ្ភាពក្នុងការត្បត្ពលឹត្តអំនពើបាបប៉រុនណាណះនន្ះមរមន

បានបនត្ងៀនថាវាខរុសក្នុងការន្្ើបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកកូននក្មងតូចៗមរុននពលដដល

ពួកនគអាចមានការទទួលខរុសត្តវូ។សូមអានមរ៉ូនណ8:11–13,18–22នេើយ

រកនមើលការពន្យល់របស់មរ៉ូនណពជីមូលនេតរុដដលពិ្ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកដល់ពួក

កូននក្មងតូចៗគឺខរុស។ខទាំងននះបនត្ងៀននគាលការណ៍ននះថា៖កូនដក្មងតូចៗ

ទតូវបានសដ្ង្គារះតាមរយៈ�ង្វាយ្ួនរបស់ទ្រះដយស៊ូវទគបីស្។

ត្ពះអមាចាស់បានចាត់អាយរុដដលចាប់នផ្ដើមមានការទទួលខរុសត្តវូគឺនៅអាយរុ—

ត្បំាបជីឆ្នាំ(សូមនមើលគ.និងស.68:25–27;ការបកដត្បនោយយូ៉ដសបស្ម៊ី្,

នោករុប្ត្តិ17:11[នៅក្នុងBible appendix])។មរុននពលកូននក្មង្ នដល់

អាយរុត្បំាបជីឆ្នាំពួកនគពរុំអាចន្្ើបាបនទនោយសារសារំាងពរុំត្តវូបានផ្ដល់អំណាច

ឲ្យល្លួងពួកកូននក្មងតូចៗនទ(សូមនមើលគ.និងស.29:46–47)។កំេរុសណាក៏

នោយដដលកូននក្មងន្្ើមរុននពលអាយរុត្បំាបជីឆ្នាំគឺមិនត្តវូបានរាប់ថាជាអំនពើបាប

នន្ះនទ។

ដអលនឌើរោល្ិននអក.អូកននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់

បានពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលពួកកូននក្មងតូចៗពរុំអាចត្បត្ពលឹត្ត

អំនពើបាប៖«នយើងយល់នចញពជីនគាលលទ្ិរបស់នយើងថា

មរុននពលអាយរុននការទទួលខរុសត្តវូករុមារមានាក់‹ពរុំអាចនលឹង

ត្បត្ពលឹត្តអំនពើបាបបានន�ើយ›(មរ៉ូនណ8:8)។អំ�នុងនពល

នន្ះនក្មងៗអាចត្បត្ពលឹត្តកំេរុសន្ន្សូម ជ្ីដតជាជាកេំរុសដ៏

្ងៃន់្ងៃរនិងខូចខាតយ៉ាងខាលាំងដដលត្តូវដតដកតត្មូវប៉រុដន្តទនង្ើរបស់ពួកនគមិនត្តវូ

បានចាត់ថាជាអនំពើបាបនន្ះនទ»(“Sins and Mistakes” Ensignដខតរុោ

ឆ្នាំ1996ទំព័រ65)។

ជាដផក្ននសំបរុត្តរបស់នោកមរមនបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ផងដដរថាកូននក្មងតូចៗ

«រស់នៅក្នុងត្ពះត្គជីស្»នេើយថានបើពួកនគសាលាប់មរុននពលពួកនគមានអាយរុត្បាំបជី

ឆ្នាំនន្ះពួកនគត្តូវបាននត្បាសនោះរាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្

(សូមនមើលមរ៉ូនណ8:12–15,22)។

ខណៈកំពរុងពន្យល់ពជីមូលនេតរុដដលទារកនិងនក្មងតូចៗពរុំត្តូវការពិ្ ជីបរុណ្យ

ត្ជមរុជទលឹកមរមនបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ពជីនគាលការណ៍ននះថា៖ទ្រះគឺយុត្ិ្ម៌

ឥតដខ្ចារះដៅក្នុងការដោរះទស្យរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងកូនដៅទ្រង់។ននះមានន័យ

ថាត្ពះនលឹងន្្ើឲ្យត្បាកដថាត្គប់គានាមានឱកាសមួយដ៏យរុត្តិ្ម៌និងត្តលឹមត្តវូនដើម្ជី

ទទួលបាននូវនសចក្ដជីសន្គ្រះ។

 1. សកម្មភា្ តទៅ ទនះ  អាច ជួយ អ្ក ទរៀន ្ ន្យល់អ ្ំ ពី ទគាលលទ្ិ ទាំងឡាយ 

ដដល មន បទពងៀន ទៅក្នុង ដផ្ក ដំបូង ថន មរ៉ូថណ 8 ។ សូម ទពជើសទរើស ស្ថានភា្ 

មួយ ( ឬ ទាំង្ពីរ ) ថន ស្ថានភា្ ខាងទពកាម ទនះ ទេើយ រកទមើល ខ មួយ ឬ ្ពីរ ទចញមក ព្ី 
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មរ៉ថូណ 8:8–24 ោក ់ចូល ក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ដដល 

ជួយ ទ្លើយ ដល់ កង្ល់ របស់ មនុស្ស មនាក់  ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ដដល អ្ក ទរើស ទនាះ ។ 

បនាទាប់មក សរទសរ កថាខណ្ឌ មួយ ឬ ្ពីរ ជា ការទ្លើយ តប ដល ់ស្ថានភា្ ទនាះ ។ សូម ទពបើ 

ខ គម្ពីរ ទាំងឡាយ ទៅក្នុង ការទ្លើយ តប របស់ អ្ក ។

 ក.  ទ្ល ទធ្ើ ជា អ្ក ផ្ស្្ផសាយ ស្សនា អ្ក ជួប បុរស មនាក ់ដដល កំ្ុង ្ យាោម ដសង្រក 

ទសចក្ពី ្ ិត ទោយ ទស្មាះ ។ គាត់ ្ ន្យល ់ថា អស់ ទ្ញ មួយ ជពីវិត គាត់ គាត់ ពតវូបាន បទពងៀន 

ថា កូន ទក្មង តូចៗ  គឺ ទោរទ្ញ ទោយ អំទ ើ្ បាប ទ្ល ្ ួកទគ ទកើត មក ទោយ ស្រដត 

ការរំលង របស់ទោក  អោ័ម ។ គាត់ ពបាកដ ថា ទ្ល ទារក ស្លាប ់ទៅ ទោយ ្ ុំ បាន ពជមុជ 

ទឹក ទនាះ ្ ួកទគ ទោរទ្ញ ទោយ អំទ ើ្ បាប និង មិន អាច បាន សទ្ងារះ បាន ទ�ើយ ។

 ខ.  អ្ក ដពបចិត្ត ទជឿ ្ ្មពី មនាក់  យល ់ពសប ថា បុណ្យ ពជមុជ ទឹក សពមប់ កូន ទក្មង អាយ ុពបាំបពី ឆ្នា ំ 

គឺ ជា គំនិត ល្អ មួយ ប៉ុដន្ត សួរ ថា « វា មិន ជា បញ្ហា អ្ពី ទទ ដមនទទ ពបសិន ទបើ មនុស្ស ទទួល 

បុណ្យ ពជមុជ ទឹក  ទ្ល ្ ួកទគ មន អាយុ ពបំាបពី ដខ ឬ ពបាំបពី ឆ្នា ំទនាះ ?

េ�៉ូថេ 8:25–30

មរមនបហ្ងៀនពជីអវជីដែលហយើង្តវូដតហ្វើហែើម្ជីរេ់ហៅជាមួយ្ពះ

បន្ទាប់ពជីបនត្ងៀនពជីមូលនេតរុដដលកូននក្មងតូចៗពរុំត្តូវការបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកនេើយ

មរមនបានបនត្ងៀនថាមនរុសសេដដលបាន្ នដល់អាយរុននការទទួលខរុសត្តូវ

គឺត្តូវដតទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹក។នោកក៏បានពន្យល់ផងដដរអំពជីអ្ជីដដលនយើង

ត្តូវដតន្្ើបន្ទាប់ពជីពិ្ ជីបរុណ្យត្ជមរុជទលឹករបស់នយើងនដើម ជ្ីនយើងអាចរស់នៅជាមួយ

ត្ពះ។

សូមអានមរ៉ូនណ8:25–26នេើយរកនមើលអ្ជីដដលនយើងត្តវូដតន្្ើនិងលក្ខណៈ

ដដលនយើងត្តូវអភិវឌ្ឍនដើម ជ្ីបានរស់នៅជាមួយត្ពះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំ

ការណ៍ទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។វាអាចជាត្បនយជន៍ក្នុងការយល់ថា

«ការស្ទូតបូត»មានន័យថាចរុះចូលនលឹងត្ពះ្ន្ៈរបស់ត្ពះនេើយ«ចិត្តសរុភាព

រាបសា»មានន័យថាបន្ទាបខ្លួននោយពិត។

អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍តនៅននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រ

មរ៉ូនណ8:25–26៖តាមរយៈការដោរ្ទបតិបតិ្�៏ដស្មរះទតង់ចំដោរះទ្រះបញ្ញត្ិ

ទាំងឡាយដោរះដយើងអាច្រ្រួលទ្រះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ដ�លដរៀបចំដយើងឲ្យរសដ់ៅ

ជាមួយទ្រះ។

 2. សំណួរ តទៅ ទនះ  នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ យល់ កាន់ដត ចបាស ្់ ពី មរ៉ូថណ 8:25–

26 ។ សូម ្ ិ្រណា ទលើ សំណួរ ទាំងអស ់បនាទាប់មក ទពជើសទរើស សំណួរ ្ ពីរ ឬ 

ទពចើន ជាង ទនាះ ទដើម ព្ី ទ្លើយ ក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក គិត ថា ទេតុអ្ពី ការទទួល ការផ្ដាប ់បាប របស់ អ្ក អាច នាំ ទៅកាន ់ភា្សលលូតបូត 

និង ចិត្ត សុភា្ រាបស្ ដទូច្ះ ?

 ខ.  ទតើ ភា្ សលលូតបូត និង ចិត្ត សុភា្ រាបស្ អាច អទញ្ើញ ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ឲ្យ ចូល ក្នុង 

ជពីវិត អ្ក ទោយ រទបៀប ណា ដដរ ?

 គ.  ទតើ ការមន ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ នឹង ជួយ អ្ក ទរៀបចំ ខលជួន ទដើម ព្ីរស់ទៅ ជាមួយនឹង  ព្ះ 

ទោយ រទបៀប ណា ?

 ឃ. មរមន  បាន បទពងៀន ថា ពបសិនទបើ ទយើង ចង់ មន ភា្ ទោរទ្ញទៅ  ទោយ ទសចក្ពី 

ពសឡាញ់  ជាប់ រេូត ទនាះ ទយើង ពតវូដត អធិស្ឋាន ទោយ ឧសសាេ៍ ្ យាោម ។ ទតើ អ្ក គិត ថា 

ទេតុអ្ពី ការអធិស្ឋាន ទោយ ឧសសាេ៍ ្ យាោម គឺជា ការ្ំបាច់ ពបសិនទបើ ទយើង ចង់ មន 

ភា្ ទោរទ្ញ ទៅ ទោយ ទសចក្ពី ពសឡាញ់ ?

ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងមរ៉ូនណ8:27មរមនបាននថាកាលនទាសដល់អំនពើបាបនន

ការន្្មើងន ្្មដដលមាននៅក្នុងចនំណាមពួកសាសន៍នជីនេ្។សូមអានមរ៉ូនណ

8:27នេើយរកនមើលលទ្ផលននការន្្មើងន្្មរបស់ពួកសាសន៍នជីនេ្។បន្ទាប់មក

នត្បៀបន្ៀបលទ្ផលននះជាមួយនលឹងលទ្ផលននការស្ទូតបូតនិងចិត្តសរុភាព

រាបសាដដលមានក្នុងមរ៉ូនណ8:26។

មរមនបាននលើកទលឹកចិត្តមរ៉ូនណឲ្យអ្ិសាឋានសត្មាប់ពួកសាសន៍នជីនេ្នដើម្ជី

ពួកនគអាចនលឹងដត្បចិត្តនិងទទួលពរជ័យទាំងឡាយដដលនោកបានពិពណ៌ន្

នៅក្នុងសំបរុត្តរបស់នោក(សូមនមើលមរ៉ូនណ8:28–30)។រាមការនត្បើត្បាស់

ដំបូន្មានរបស់មរមនចនំោះកូនត្បរុសនោកនន្ះសូមពិចារណាន្្ើការអ្ិសាឋាន

សត្មាប់បរុគ្គលទាំងឡាយដដលអ្កសារល់ដដលត្តវូការទទួលពរជ័យននដំណលឹងល្អ

នេើយពយោយមដស្ងរកវិ្ជីន្ន្នដើម្ជីជួយដល់បរុគ្គលទាំងនន្ះ។

េ�៉ូថេ 9:1–20

មរមនពិពណ៌ន្អំពជីភាពទុច្ចរិតរបេ់ពួក្ េន៍នជីឆេវនិងពួក្ េន៍

ហលមិន

សូមរំឭកន�ើងវិញពជីនពលមួយដដលអ្កបានពយោយមជួយមនរុសសេមានាក់នេើយ

មនរុសសេនន្ះបានបដនិស្ការខិតខំត្បលឹងដត្បងរបស់អ្ក។នតើមនរុសសេមួយចំនួន

អាចនលឹងន្្ើយតបនោយរនបៀបណានពលដដលបំណងល្អរបស់នគត្តូវបាន

បដិនស្ម្ដងនេើយម្ដងនទៀតពជីមនរុសសេទាំងឡាយដដលពួកនគពយោយមជួយ

នន្ះ?នពលអ្កសិកសាសំបរុត្តទជីពជីររបស់មរមនដដលសរនសរនៅមរ៉ូនណជា

កូនត្បរុសនោកដដលមាននៅក្នុងមរ៉ូនណ9សូមរកនមើលអ្ជីដដលមរមនបានមាន

ត្បសាសន៍នដើម្ជីនលើកទលឹកចិត្តដល់កូនត្បរុសនោកថាករុំឲ្យនបាះបង់នចាលពួក

សាសន៍នជីនេ្។

សូមអានមរ៉ូនណ9:1នេើយរកនមើលោក្យដដលមរមនបាននត្បើក្នុងការពិពណ៌ន្អំ

ពជីសាថានភាពដដលនោកនលឹងពិភាកសានៅក្នុងសំបរុត្តរបស់នោក។សូមកត់ចំណាំ

ថាោក្យសបកបមៅមោយក្បីទុក្ខសពួយនៅក្នុងបរិបទននះគឺមានន័យថារំខានចិត្តជា

ខាលាំងនត្កដលង។ដូចមានកត់ត្រានៅក្នុងមរ៉ូនណ9:2–19មរមនបានពិពណ៌ន្អំ

ពជីការណ៍ដដលរំខានចិត្តមួយចំនួនដដលនកើតន�ើងក្នុងចំនណាមត្បជាជននោយ

បគ្ហាញថាត្បជាជនបានកាលាយជាទរុច្ចរិតយ៉ាងណាខះ្។ដូចជានអន្ើរដដលជា

ពយោការីមានាក់ក្នុងចនំណាមពួកសាសន៍យ៉ានរឌដដរមរមនបានន�ើញនូវកំេលឹង

និងភាពទរុច្ចរិតដដលឈ្ះនលើចិត្តរបស់ត្បជាជននោក។នោកភ័យខាលាចថា

ត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះអមាចាស់ឈប់តស៊ូជាមួយពួកនគ(សូមនមើលមរ៉ូនណ9:4)។

សូមសញ្លឹងគិតពជីមូលនេតរុដដលមរមនបន្តន្្ើកិច្ចការក្នុងចនំណាមពួកសាសន៍

នជីនេ្សូម្ជីដតពួកនគបានពត្ងលឹងចិត្តនគចនំោះត្ពះបន្ទូលននត្ពះនេើយបាន

បដិនស្ការខំត្បលឹងដត្បងរបស់ពយោការីក្នុងការជួយដល់ពួកនគក៏នោយ។

មរមនបានផ្ដល់ដំបូន្មានដ៏មានឥទ្ិពលមួយចំនួនដល់មរ៉ូនណអំពជីរនបៀប

ដដលនោកគួរបនត្មើដល់ត្បជាជនដដលមិនបាននបើកដួងចិត្តរបស់នគ។សូម

អានមរ៉ូនណ9:3–6នេើយគូសចំណាំោក្យឬោលាទាំងឡាយដដលបនត្ងៀនពជី

នគាលការណ៍ននះ៖ដយើងទតវូដ្វើការដោយឧសសា�៍្ យាយមដៅក្នុងកិច្ចការននទ្រះ

សូម្បីដត្ ួកអ្កដ�លដយើងបដទមើដោរះ្ ុំដ្្ើយតបដោយវិជ្ម្នក៏ដោយ។ខ6គឺ

មានត្បនយជន៍ជាពិនសសក្នុងការបនត្ងៀននគាលការណ៍ននះ។

េ�៉ូថេ 9:21–26

មរមនហលើកទឹកចិត្ឲ្យមរ៉ូឆណហ ម្ាះ្តង់

សូមគិតអំពជីនេតរុការណ៍បច្ចនុប្ន្ទាំងឡាយនៅក្នុងសេគមន៍ត្បជាជាតិរបស់

អ្កឬក្នុងពិភពនោកដដលមនរុសសេអាចនលឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទលឹកចិត្ត។សូមអាន

មរ៉ូនណ9:25–26នដើម្ជីរកនមើលដំបូន្មានដដលមរមនបានផ្ដល់នៅដល់មរ៉ូនណអំពជី

អ្ជីដដលត្តូវន្្ើនៅក្នុងកាលៈនទសៈទាំងឡាយដដលបាក់ទលឹកចិត្ត។

 3. សូម ទ្លើយ សំណួរ តទៅ ទនះ  ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖ ទតើ មរមន  បាន ពបាប់អ្ពី ខលះ  ដល់ មរ៉ូថណ ដដល គាត់ គួរដត 

« សថែិត ទៅក្នុង គំនិត របស់ កូន ជា ទរៀង រេូត » ? ( មរ៉ូថណ 9:25 ) ។ ទតើ ការចង្ំ 
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ព្ះអង្គ សទ្ងារះ និង ដងាវាយធួន របស ់ពទង ់អាច ជួយ អ្ក បាន ទោយ រទបៀប ណា 

ទ្លដដល អ្ក សថែិត ទៅក្នុង ការលំបាក ឬ ពតូវបាន េំុ៊្័ទ្ ទោយ ភា្ទុច្ចរិត ?

នចញមកពជីដំបូន្មានរបស់មរមនចនំោះមរ៉ូនណនន្ះនយើងអាចនរៀនពជីនគាលការណ៍

ននះថា៖ដបើដយើងដស្មរះទតង់ចដំោរះទ្រះទគបីស្ដោរះទ្រង់អាចដលើកដយើងដ�ើង

សូម្បីដតក្នុងទោ�៏លំបាកនិងភា្្រុច្ចរិត�៊ុំ្័្រ្ដយើងក៏ដោយ។ការ«នសាមាះត្តង់

ចំនោះត្ពះត្គជីស្»អាចមានន័យថាការពរុះោរពយោយមនៅត្គប់នពលទាំងអស់

នដើម្ជីន្្ើជាសិសសេដ៏ពិតមានាក់របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះចងចាំត្ពះអង្គសន្គ្រះនិង

ដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ទង់និងរកសាត្ពះបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់នោយនសាមាះត្តង់។

 4. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម សរទសរ 

អំ្ពី បទ្ិទស្ធន៍ មួយ ទៅក្នុង ជពីវិត របស់ អ្ក ឬ ទៅក្នុង ជពីវិត នរណា មនាក់ ដដល 

ជិតដិត នឹង អ្ក ដដល បងាហាញ ថា ទគាលការណ ៍មុន ទនះ គឺ ្ ិត ។

សូមគិតអំពជីរនបៀបមួយដដលអ្កអាចកានដ់តមានភាពនសាមាះត្តង់ចំនោះត្ពះត្គជីស្

នៅនពលដដលអ្កត្តូវបានេ៊រុំព័ទ្នោយភាពទរុច្ចរិតឬកាលៈនទសៈដ៏លំបាក

ន្ន្។

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ឆូណ8–9ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ ( កាលបរទិចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 32 ៖ ថ្ងៃ ទី 3

មរ៉ូថណ 10:1–7, 27–29
មេចក្ី ម្ដើេ

មរ៉ូនណបានទូន្មានពួកសាសន៍នលមិននិងអ្កទាំងអស់នផសេងនទៀតដដលនលឹងអាន

ទជីបន្ទាល់របស់នោកឲ្យនរៀននោយខ្លួននគផ្ទាល់នូវនសចក្ដជីពិតននោក្យសម្ដជីរបស់

នោកនោយរយៈការសួរដល់ត្ពះ។នោកបានបនត្ងៀនថាទជីបន្ទាល់អំពជីត្ពះគម្ជីរ

មរមននិងត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្នលឹងបានមកនោយអំណាចននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

មរ៉ូនណបានត្បកាសយ៉ាងនមាះមរុតថានោកនលឹងជួបអ្កអានរបស់នោកនៅពជីមរុខ

នវទិកាជំនរុំជត្មះរបស់ត្ពះជាកដន្ងដដលត្ពះនលឹងបញ្ជាក់ពជីនសចក្ដជីពិតននោក្យសម្ដជី

របស់នោក។

េ�៉ូថេ 10:1–7

មរ៉ូឆណទូន្មានហយើងឲ្យទទួលបាននូវទជីបន្ទាល់អំពជី្ពះគម្ពជីរមរមននិងអំពជី

្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្

សូមរំឭកនមនរៀនពជីដំបូងៗអំពជីត្ពះគម្ជីរមរមនដដលនៅក្នុងនមនរៀនទជី1នននសៀវនៅ

ដណន្ំននះ។នតើអ្កអាចនៅចាំអំពជីនគាលបំណងននសិោគន្លឹះដដលនៅក្នុងដ្វ

ទាវារឬនទនេើយនតើសិោគន្លឹះនន្ះទាក់ទងនៅនលឹងត្ពះគម្ជីរមរមននោយរនបៀប

ណា?សូមនបើកនៅបរុព្កថាត្ពះគម្ជីរមរមន(មាននៅខាងនដើមននត្ពះគម្ជីរ)

នេើយអាននសចក្ដជីដ្្ងមកពជីពយោការីយ៉ូដសបស៊្មី្នៅក្នុងកថាខណ្ឌទជីត្បាំមួយ។

សិោ ពគឹះ

ពយោការីយូ៉ដសបស៊្មី្បានពិពណន៌្អំពជីត្ពះគម្ជីរមរមនថាជា«មូលោឋានត្គលឹះ»នន

សាសន្នយើងមានន័យថាទជីបន្ទាល់របស់នយើងអំពជីត្ពះគម្ជីរមរមននលើកន�ើង

និងពត្ងលឹងទជីបន្ទាល់របស់នយើងអំពជីនសចក្ដជីពិតទាំងអស់ននដំណលឹងល្អដដលបាន

សាដារន�ើងវិញ។សូមអានកថាខណ្ឌចរុងនត្កាយននបរុព្កថាត្ពះគម្ជីរមរមននេើយ

រកនមើលនសចក្ដជីពិតដដលថាមនរុសសេមានាក់អាចបានដលឹងនោយសារការទទួលបាននូវ

ទជីបន្ទាល់មួយអំពជីត្ពះគម្ជីរមរមន។គឺដូចជាសិោត្គលឹះមួយដដលទប់ដ្វទាវារដដរ

នតើទជីបន្ទាល់របស់អ្កត្តវូបានទប់និងពត្ងលឹងនោយត្ពះគម្ជីរមរមនយ៉ាងណាដដរ?

ត្បដេល1,400ឆ្នាំមរុនយូ៉ដសបស៊្មី្បានទទួលផ្ទាំងមាសដដលមរ៉ូនណបាន

បញ្ចប់បញ្ជីរបស់ឪពរុកនោកនោយសរនសរនូវការទូន្មានចរុងនត្កាយរបស់នោក

នៅដល់ពួកអ្កដដលនលឹងទទួលត្ពះគម្ជីរមរមននៅក្នុងន្ងៃចរុងនត្កាយ(សូមនមើល

មរ៉ូនណ10:1–2)។ោក្យទូន្មាៃមានន័យថានលើកទលឹកចិត្តដល់នរណាមានាក់យ៉ាង

ខាលាំង។មរ៉ូនណបាននត្បើោក្យននះត្បំាបជីដងនៅក្នុងជំពូកចរុងនត្កាយននត្ពះគម្ជីរ

មរមន។នោកបានទូន្មានដល់អស់អ្កដដលទទួលត្ពះគម្ជីរមរមនឲ្យដស្ងរក

ទជីបន្ទាល់អំពជីនសចក្ដជីពិតនិងនទវភាពរបស់វា។

សូមអានមរ៉ូនណ10:3–4នេើយរកនមើលការណ៍ទាំងឡាយដដលមរ៉ូនណបានមាន

ត្បសាសន៍ថានយើងគប្ជីន្្ើនដើម្ជីទទួលបាននូវទជីបន្ទាល់អំពជីត្ពះគម្ជីរមរមន។អ្ក

អាចនលឹងចង់គូសចំណាំការណ៍ទាំងននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។សូមសិកសា

ព័ត៌មានខាងនត្កាមននះអំពជីការណ៍នជីមួយៗដដលមរ៉ូនណបានមានត្បសាសន៍ថា

នយើងគប្ជីន្្ើ៖

«អានការណ៍ទាំងហនះ»

ជំហានទជីមួយនៅក្នុងការទទួលបាននូវទជីបន្ទាល់ថាត្ពះគម្ជីរមរមនពិតគឺត្តូវអាន

វា។ដអលនឌើរថាតអរ.ខាលជីនស្ើរននគណៈត្បធានននពួកចិតសិបន្ក់បាន

ដចកចាយពជីរនបៀបដដលយរុវន្រីមានាក់បានទទួលផលពជីការអានត្ពះគម្ជីរមរមន

ទាំងមូល៖

«នក្មងត្សជីអាយរុ14ឆ្នាំមានាក់...បាននិយយថាន្ងបានពិភាកសាអំពជីសាសន្

ជាមួយមិត្តមានាក់របស់ន្ងនៅសាោ។មិត្តរបស់ន្ងបាននិយយថា‹នតើឯងនៅ

សាសន្ណា?›

«ន្ងតបថា‹សាសន្ចត្កននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្ន្ងៃចរុងនត្កាយឬ

មរមន›។

«មិត្តន្ងតបថា‹ខ្នុំសារល់សាសន្ចត្កនន្ះនេើយខ្នុំដលឹងថាវាមិនពិតនទ›។

«‹នតើឯងដលឹងនោយរនបៀបណា?›ន្ងសួរតប។
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«មិត្តន្ងនយិយថា‹ពជីនត្ោះខ្នុំបានត្សាវត្ជាវវា›។

«‹នតើឯងបានអានត្ពះគម្ជីរមរមននទ?›

«‹នទ›ន្ងបានន្្ើយមកវិញ។‹ខ្នុំមិនបានអាននទ›។

«បន្ទាប់មកយរុវន្រីគួរត្សឡាញ់ននះបានន្្ើយតបថា‹ដូចននះឯងមិនបាន

ត្សាវត្ជាវពជីសាសន្ចត្ករបស់ខ្នុំនទនត្ោះខ្នុំបានអានត្គប់ទំព័ររបស់ត្ពះគម្ជីរ

មរមននេើយខ្នុំដលឹងថាវាពិត›»(“The Book of Mormon—a Book from 
God” Ensignឬលបីអាហូណាដខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំព័រ76)។

នតើអ្កគិតថានេតរុអ្ជីការអានត្ពះគម្ជីរមរមនគឺចាំបាច់នៅក្នុងការទទួលបាននូវ

ទជីបន្ទាល់អំពជីនសចក្ដជីពិតដ៏នពញនលញរបស់វា? 



«នឹកចាំថាហតើ្ពះអមចាេ់មនហេចក្ជីហមតាតាកុរណាយា៉ាងណា»

ជំហានបន្ទាប់នទៀតនៅក្នុងដំនណើរការននះគឺ«នលឹកចាំថានតើត្ពះអមាចាស់មាននសចក្ដជី

នមរាតាករុរណាយ៉ាងណា»។ការនលឹកចាំពជីនសចក្ដជីនមរាតាកររុណារបស់ត្ពះអមាចាស់

នៅក្នុងជជីវិតនយើងអាចបន្ន់ចិត្តនយើងនិងនរៀបចំនយើងឲ្យទទួលត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្។សូមសញ្លឹងគិតពជីនពលនវោទាំងឡាយដដលអ្កមានអារម្មណ៍អំពជី

នសចក្ដជីនមរាតាកររុណារបស់ត្ពះអមាចាស់នៅក្នុងជជីវិតអ្ក។

នៅនដើមដំបូងននត្ពះគម្ជីរមរមននជីនេ្បានត្បកាសថារាមរយៈការសរនសររបស់

នោកនោកនលឹងបគ្ហាញនយើងពជីគំរូន្ន្នននសចក្ដជីនមរាតាកររុណាដ៏ទន់ភ្ន់របស់

ត្ពះអមាចាស់(សូមនមើលនជីនេ្ទជី11:20)។នៅចរុងបញ្ចប់ននត្ពះគម្ជីរមរមនមរ៉ូនណ

បានសរុំនយើងឲ្យនលឹកចាំអំពជីនសចក្ដជីនមរាតាកររុណារបស់ត្ពះអមាចាស់ដដលមានចំនោះ

នយើង(សូមនមើលមរ៉ូនណ10:3)។អ្កអាចនលឹងចង់សរនសរនសចក្ដជីនយងបទគម្ជីរ

នជីនេ្ទជី11:20នៅដក្រមរ៉នូណ10:3។

 1. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ មន ភស្នុតាង អ្ពីខលះ អ ំ្ ពី ទសចក្ពី ទមតាតា ករុណា របស ់ព្ះអមចាស់ ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ 

ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ?

 ខ.  ទតើ អ្ក គិត ថា ការនឹកទ�ើញ ្ ពី ទសចក្ពី ទមតាតា ករុណា របស ់ព្ះអមចាស់ ជួយ មនុស្ស មនាក់ 

ឲ្យ ទទួល ទពីបនាទាល ់អំ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន ោ៉ាង ដូច ទម្ច ដដរ ?

ការនលឹកចាំពជីនសចក្ដជីនមរាតាកររុណារបស់ត្ពះអមាចាស់ដដលមានចំនោះអ្កនផសេងនទៀត

និងចំនោះខ្លួននយើងអាចនរៀបចំនយើងឲ្យសញ្លឹងគិតអំពជីសារដំណលឹងរបស់ត្ពះគម្ជីរ

មរមនចនំោះនយើង។

«រំពឹងគិតហៅក្ទុងចិត្អ្កចុះ»

ជំហានបន្ទាប់នទៀតដដលមរ៉ូនណបានបនត្ងៀនគឺ«រំពលឹងគិតនៅក្នុងចិត្តអ្កចរុះ»។

ដអលនឌើរមា៉ាវីននជ.អាស្តនុនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានពន្យល់អំពជីរនបៀប

ដដលការសញ្លឹងគិតអាចជួយនយើងឲ្យទទួលត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នៅក្នុងជជីវិត

នយើង៖

«នពលខ្នុំសិកសាត្ពះគម្ជីរខ្នុំត្តូវបានជំររុញនិងរំជួលចិត្តនោយ

ោក្យ្រញ្រឹងគតិ្ដដលនត្បើយ៉ាងញលឹកញាប់នៅក្នុងត្ពះគម្ជីរ

មរមន។វចន្នរុត្កមពន្យល់ថាោក្យ្រញ្រឹងគតិ្/រំពរឹងគតិ្

មានន័យថា្្លឹងដ្្ងខាងគំនិតគិតយ៉ាងនត្រៅគិតនោយ

ផ្ចិតផ្ចង់ភាវន្។...មរ៉ូនណបាននត្បើោក្យននះនពលនោកបិទ

បញ្ជីរបស់នោក[សូមនមើលមរ៉ូនណ10:3]។

«នោយការសញ្លឹងគិតឬរំពលឹងគិតនន្ះនយើងផ្ដល់ឱកាសដល់ត្ពះវិញ្ញាណឲ្យ

បគ្ហាញនិងដណន្ំនយើង។ការសញ្លឹងគិតឬរំពលឹងគិតគឺជាទំន្ក់ទំនងដ៏មាន

ឥទ្ិពលមួយរវាងដួងចិត្តនិងគំនិត។នពលនយើងអានត្ពះគម្ជីរដួងចិត្តនិងគំនិត

របស់នយើងត្តវូបានន្្ើឲ្យរំជួល។នបើនយើងនត្បើត្បាស់អនំណាយទានននការសញ្លឹង

គិតឬរំពលឹងគិតននះនន្ះនយើងអាចទទួលយកនសចក្ដជីពិតដ៏អស់កល្ទាំងននះ

នេើយដលឹងថានយើងអាចបញ្ចទូលវានៅក្នុងសកម្មភាពត្បចាំន្ងៃរបស់នយើងរាមរនបៀប

ណា។...

«ការសញ្លឹងគិតឬរំពលឹងគិតគឺជាការរាមរកខាងគំនិតមួយដដលនជឿននៅមរុខ។វា

គឺជាអំនណាយទានដ៏មេិមាមួយដល់ពួកអ្កដដលនរៀននដើម្ជីនត្បើវា។នយើង

រកន�ើញការយល់ដលឹងការយល់ដលឹងត្ជាលនត្រៅនិងការអនរុវត្តន៍ដដលអាចន្្ើបាន

ត្បសិននបើនយើងនលឹងនត្បើអំនណាយទានននការសញ្លឹងគិតឬរំពលឹងគិត»(“There 
Are Many Gifts” Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1987ទំព័រ20)។

 2. ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសកិសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក សូម ទ្លើយ 

សំណួរ មួយ ឬ ទាំង ព្ីរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ ការសញ្ឹង គិត ឬ រំ្ឹង គិត ទ្ល អ្ក សកិសា ព្ះគម្ពីរ មរមន បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ 

ទទួល អារម្មណ ៍្ ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ោ៉ាង ណា ដដរ ?

 ខ.  ទតើ អ្ក អាច ទធ្ើ អ្ពីខលះ ទដើម្ពី សញ្ឹង គិត ឬ រំ្ឹង គិត ឲ្យ បាន កានដ់ត ខាជាប់ខ្ជួន និង 

កាន់ដត មន ពបសិទ្ភា្ ទ្ល អ្ក សិកសា ព្ះគម្ពីរ ?

«េួរហោយចិត្ហ្មាះេគឺហោយហ ម្ាះអេ់ពជីចិត្ហោយមនហេចក្ជីជំហនឿ

ហជឿែល់្ពះ្គជីេ្»

នពលមនរុសសេ«សួរនោយចិត្តនសាមាះសគឺនោយនសាមាះអស់ពជីចិត្ត»វាមានន័យថា

ពួកនគ«ចង់ន្្ើនៅរាមចនម្ើយដដលពួកនគបានទទួលមកពជីត្ពះ»(សបកា្រ

�ំណរឹងល្អរប្រ់មយើង[2004]ទំព័រ113)។

បរុរសមានាក់ន្មាះរ៉ូដរុលេ្ទូអាមា៉ានដូនពនរ៉បូនជីលឡាបាននរៀនអំពជីសារៈសំខាន់នន

ការអ្ិសាឋាននោយនសាមាះអស់ពជីចិត្ត។គាត់បានទទួលបរុណ្យត្ជមរុជទលឹកនៅអាយរុ

ត្បំាបួនឆ្នាំប៉រុដន្តត្គួសារគាត់មិនបានសកម្មនៅក្នុងសាសន្ចត្កនទ។នពលគាត់

កាលាយជាយរុវជនមានាក់គាត់បានចាបន់ផ្ដើមគិតអំពជីដំណលឹងល្អនេើយបានមាន

បទពិនសា្ន៍ដូចតនៅននះ៖
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«យូរៗម្តងខ្នុំបានអ្ិសាឋាននដើម្ជីដលឹងពជីអ្ជីដដលត្តវូប៉រុដន្តភាគនត្ចើនវាជាគំនិតនសើរៗ

ជាជាងសំណួរដ៏នសាមាះស។នត្កាយមកមានយប់មួយខ្នុំបានសនត្មចចិត្តអ្ិសាឋាន

នោយ‹នសាមាះអស់ពជីចិត្ត›។

«ខ្នុំបានទូលត្ពះវរបិរាថាខ្នុំចង់សារល់ត្ទង់នេើយចង់កាលាយជាដផ្កមួយនន

សាសន្ចត្ករបស់ត្ទង់។ខ្នុំបានសនយោថា៖‹នបើត្ទង់នលឹងត្បទានឲ្យខ្នុំបានដលឹងថា

យ៉ូដសបស៊្មី្ជាពយោការីពិតនេើយថាត្ពះគម្ជីរមរមនពិតនន្ះខ្នុំនលឹងន្្ើអ្ជីត្គប់

យ៉ាងដដលត្ទង់នលឹងឲ្យខ្នុំន្្ើ។នបើសាសន្ចត្កននត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្ននពួកបរិសរុទ្

ន្ងៃចរុងនត្កាយពិតនន្ះខ្នុំនលឹងន្្ើរាមសាសន្ចត្កនេើយនលឹងមិនដដលនបាះបង់

សាសន្ចត្កននះន�ើយ›។

«ខ្នុំពរុំមានការនបើកសដម្ដងដ៏អសាចារ្យនន្ះនទប៉រុដន្តខ្នុំបានទទួលអារម្មណ៍សន្តិភាព

នេើយបានចូលនៅនគង។ប៉រុន្មាននមា៉ាងនត្កាយមកខ្នុំបានភាញាក់ន�ើងជាមួយនលឹង

គំនិតដ៏ចបាស់ោស់ថា៖‹យ៉ូដសបស្ម៊ី្ជាពយោការីដ៏ពិតនេើយត្ពះគម្ជីរមរមន

ពិត›។គំនិតនន្ះបានមានន�ើងនោយភាពសរុខសាន្ដមួយដដលពរុំអាចពិពណ៌ន្

បាន។ខ្នុំបាននគងលក់ម្តងនទៀតនេើយនត្កាកន�ើងនៅនពលនត្កាយនោយមាន

គំនិតនិងអារម្មណ៍ដដដលដូចមរុនដដរ។

«ចាប់រំាងពជីនពលនន្ះមកខ្នុំពរុំដដលសងសេ័យថាយូ៉ដសបស្ម៊ី្ជាពយោការីពិតឬ

មិនពិតនទៀតន�ើយ។ខ្នុំដលឹងថាននះជាកិច្ចការរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះនេើយថា

ត្ពះវរបរិានលឹងន្្ើយតបការនស្ើសរុំដ៏នសាមាះរបស់នយើង»(“How I Know” 
Ensignដខតរុោឆ្នាំ2011ទំព័រ64)។

 3. សូម គិត ថា ទតើ អ្ក ចង ់មន ទពីបនាទាល ់រឹងមំ ខាលាំង ោ៉ាងណា អំ្ពី ទសចក្ពី ្ ិត 

ដ៏ ទ្ញទលញ ថន ព្ះគម្ពីរ មរមន ។ ចូរ សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក នូវ ការណ ៍មួយ ចំនួន ដដល អ្ក បាន ទធ្ើ រួច មក ទេើយ ទដើម្ពី 

ទទួល បាន ទពីបនាទាល ់អំ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន ។ បនាទាប់ មក សរទសរ អ្ពី ដដល អ្ក អាច ទធ្ើ ទដើម ព្ី 

ទទួល បាន ទពីបនាទាល ់ដដល កាន់ដត រឹងមំ ដ្ម ទទៀត អំ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន ។

សូមត្សាវត្ជាវមរ៉ូនណ10:4នេើយរកនមើលអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានដ្្ងទជីបន្ទាល់

ថាត្ពះនលឹងន្្ើសត្មាប់ពួកអ្កដដលន្្ើរាមដំនណើរការននការអានការនលឹកចាំ

ការសញ្លឹងគិតឬរំពលឹងគិតនិងការសួរននះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំការសនយោ

ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។(មរ៉ូនណ10:4–5ជាវគ្គចំនណះចំណានខគម្ជីរ

មួយ)។

សូមអានមរ៉ូនណ10:5–7នេើយរកនមើលអ្ជីនផសេងនទៀតដដលមរ៉ូនណបានសនយោថា

នយើងអាចដលឹងរាមរយៈត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

នគាលការណ៍មួយដដលនយើងអាចនរៀននចញមកពជីមរ៉ូនណ10:3–7គឺ៖ដបើដយើង

ដសវងរកដោយដសចកដបីជំដនឿដោរះដយើងអាច្រ្ួរលបាននូវ្របីបោទាល់មួយអំ្ បី

ទ្រះគមពបីរមរមននិងអំ ប្ីទ្រះដយស៊ូវទគបីស្តាមរយៈទ្រះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្។អ្កអាច

នលឹងចង់សរនសរនគាលការណ៍ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រខទាំងននះ។

 4. សូម ទធ្ើ ដូច ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ៖

 ក.  សូម កត់ពតា ថា ការអាន ការនឹក្ំ ការសញ្ឹង គិត ឬ រំ្ ឹង គិត និង ការអធិស្ឋាន 

ទៅ ឆ្នា ំទនះ បាន ្ ពងឹង ទពីបនាទាល់ របស់ អ្ក ោ៉ាងណា អំ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមន និង ទសចក្ពី ្ ិត 

ទាំងឡាយ ដដល ព្ះគម្ពីរ ទនះ បទពងៀន ឬ ថា វា បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ ទទួល បាន ទពីបនាទាល់ អំ្ ពី 

ព្ះគម្ពីរ ទនះ រទបៀប ណា ។

 ខ.  សូម គិត អំ្ពី ទ្ល ដដល អ្ក បាន ទទួល អារម្មណ ៍្ ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្  ដដល ដ្លង 

ទពីបនាទាល ់ដល់ អ្ក អំ្ពី ទសចក្ពី ្ ិត ដ ៏ទ្ញទលញ ថន ព្ះគម្ពីរ មរមន ឬ ទសចក្ពី ្ ិត ថន ដំណឹង 

ល្អ ទផ្សង ទទៀត ។ វា សំខាន់ ទដើម ព្ី ចង្ំ ថា វិវរណៈ ទពចើន បំផុត  ្ ុំ បាន មក ទៅក្នុង រទបៀប ដ៏ 

អស្ចារ្យ ទនាះ ទទ ។ មនុស្ស ភាគទពចើន នឹង ទទួល អារម្មណ ៍បំផុសគំនិត  ដ៏ សងៃប់ស្ងាត់ 

និងល្អិតល្អន ់មក្ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ដូចជា អារម្មណ ៍កក់ទរៅដា សន្ិភា្ ឬ ការធ្នា 

អះអាងអំ ្ ពី ទសចក្ពី ្ ិត ។ ព្ះវិញ្ញាណ  ក៏ អាច នឹង ដ្លង ទពីបនាទាល ់អំ្ពី ទសចក្ពី ្ ិត ថន 

ដំណឹងល្អ មួយ បនាទាត់ ម្ងៗ ផងដដរ ទោយ ជួយ ទយើង ទរៀន ្ ពី ទសចក្ពី ្ ិត ជា បន្ត បនាទាប់មួយ 

រយៈកាល មក ។ សូម សរទសរ អំ្ពី ពគា  មួយ ទ្ល ដដល អ្ក បាន ទទួល អារម្មណ ៍ថន 

ការបញ្ជាក់ ស្ក្សពី ្ ពី ព្ះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ ។

េ�៉ូថេ 10:27–29

មរ៉ូឆណបានដ្លែងទជីបន្ទាល់ថាហោកនឹងជួបពួកហយើងហៅឯហវទិកាជំនុំជ្មះ

របេ់្ពះ

សូមអានមរ៉ូនណ10:27–29នេើយពិចារណាថាខទាំងននះបនត្ងៀនអំពជី

នគាលការណ៍តនៅននះយ៉ាងដូចនម្ដច៖្ួកអ្កដ�លបាន្រ្រួលទ្រះគមពបីរមរមន

នឹង្រ្រួលខុសទតូវចំដោរះទ្រះសទម្ប់ការដ្្ើយតបរបស់្ ួកដគចំដោរះទ្រះគមពបីរ

ដនរះ។សូមត្សនម៉ថាអ្កមានឱកាសនដើម្ជីជួបនលឹងមរ៉ូនណនៅឯនវទិកាជំនរុំជត្មះ

របស់ត្ពះ។ចូរសញ្លឹងគិតអំពជីអ្ជីដដលអ្កនលឹងនិយយនៅកាន់នោកអំពជីត្ពះគម្ជីរ

មរមននិងថាវាជះឥទ្ិពលចំនោះជជីវិតអ្កយ៉ាងណាខះ្។

ចមំេះ ចំណាន ខគេ្ី�—េ�៉ូថេ 10:4–5

ការទនន្ញមរ៉ូនណ10:4–5អាចជាជំនួយដ៏្ ំមួយដល់អ្កនៅក្នុងការដចកចាយ

សារដំណលឹងននត្ពះគម្ជីរមរមនជាមួយអ្កនផសេងនទៀត។សូមពិចារណាន្្ើការ

ចំណាយនពលខ្ះៗ ឥ�ទូវននះនដើម្ជីទន្ិញវាមួយោក្យៗ។រនបៀបមួយក្នុងការន្្ើ

វាគឺអានវគ្គបទគម្ជីរឲ្យឮៗជានត្ចើនដង។បន្ទាប់មកសរនសរវាមួយោក្យៗចំនួនបជី

ដងនៅនលើត្កោសមួយសន្លឹកឬនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីរ
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របស់អ្ក។នពលអ្កបញ្ចប់វានេើយសូមនមើលថានបើអ្កអាចសូត្តខទាំងននះ

នោយការចងចាំបានឬនទ។

 5. សូម សរទសរ ចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពី ខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ឆូណ10:1–7,27–29ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ 

( កាលបរិទចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖

មេម�ៀនទី 32 ៖ ថ្ងៃ ទី 4

មរ៉ូថណ 10:8–26, 30–34
មេចក្ី ម្ដើេ

បន្ទាប់ពជីបនត្ងៀនអំពជីរនបៀបនដើម្ជីទទួលបានទជីបន្ទាល់ពជីនសចក្ដជីពិតននការណ៍ត្គប់

យ៉ាងរាមរយៈត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្នេើយមរ៉ូនណបានទូន្មានពួកអ្កដដលនលឹង

អានោក្យរបស់នោកឲ្យទទួលសារល់និងទទួលយកអំនណាយទានទាំងឡាយ

ខាងត្ពះវិញ្ញាណ។មរ៉ូនណបានបញ្ចប់ការកត់ត្រាត្ពះគម្ជីរមរមននោយការទូន្មាន

ដល់មនរុសសេទាំងអស់ឲ្យមកឯត្ពះនយស៊ូវត្គជីស្កាដាប់ជាប់នូវត្គប់អំនណាយទាន

ដដលល្អដដលត្ទង់ត្បទាននិងឲ្យបានឥតនខាចាះរាមរយៈត្ទង់។

េ�៉ូថេ 10:8–26

មរ៉ូឆណបហ្ងៀនអំពជីអំហណាយទានឆន្ពះវិញ្ញាណនិងហគាលបំណងរបេ់

អហំណាយទានទាំងហន្ះហៅក្ទុងកិច្ចការរបេ់្ពះអមចាេ់។

សូមគិតអំពជីត្គាមួយនពលដដលត្ពះវរបិរាបានត្បទានពរអ្កឲ្យអាចន្្ើអ្ជីមួយ

ដដលអ្កមិនអាចន្្ើនោយខ្លួនអ្កបាន។នៅក្នុងជំពូកបញ្ចប់របស់នោកមរ៉ូនណ

បានដ្្ងទជីបន្ទាល់អំពជីជំនួយនិងកមាលាំងដដលត្ពះអមាចាស់អាចត្បទានដល់នយើង។

សូមអានមរ៉ូនណ10:8នេើយរកនមើលោលាដដលពិពណ៌ន្អំពជីសមត្ថភាពឬ

ពរជ័យខាងវិញ្ញាណដដលត្ពះវរបិរាត្បទានដល់កូននៅដ៏នសាមាះត្តង់របស់ត្ទង់។

«អំនណាយទានទាំងឡាយននត្ពះ»ដដលមរ៉នូណបានមានត្បសាសន៍នៅក្នុង

មរ៉ូនណ10:8ក៏សំនៅដល់«អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណ»ឬ«អំនណាយទាន

ខាងវិញ្ញាណ»ផងដដរ។អ្កអាចនលឹងចង់គូសចំណាំោលា«អំនណាយទាន

ទាំងឡាយននត្ពះ»នៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។សូមសរនសរនសចក្ដជីពិតដូចតនៅ

ននះនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រមរ៉ូនណ10:8៖ទ្រះទបទានអដំណាយទាន

ទាំងឡាយននទ្រះវិញ្ញាណដ�ើម្បីជាគុណទបដយជន៍�ល់កូនដៅរបស់ទ្រង់។ោលា

ថា«ជាគរុណត្បនយជន៍ដល់កូននៅរបស់ត្ទង់»មានន័យថាជាត្បនយជន៍ឬជា

ការបនត្មើដល់កូននៅត្ទង់។

សូមអានមរ៉ូនណ10:9–16នេើយគូសចំណាំអនំណាយទានខាងវិញ្ញាណ

នជីមួយៗដដលមរ៉នូណបាននលើកន�ើង។វាសំខាន់ក្នុងការដលឹងថាអំនណាយទាន

ខាងវិញ្ញាណដដលមរ៉ូនណបានពិភាកសាគឺត្គានដ់តជាគំរូមួយចំនួននចញពជី

អំនណាយទានខាងវិញ្ញាណជានត្ចើនដដលមានប៉រុនណាណះ។ដអលនឌើរមា៉ាវីននជ.

អាស្តនុនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនថា«ត្ពះបានត្បទានដល់

នយើងមានាក់ៗនូវនទពនកាសល្យពនិសសមួយឬនត្ចើនជាងនន្ះ»៖

«ចនំោះខ្នុំនសាកន្ដកម្មដ៏្ ំមួយននជជីវិតគឺនៅនពលមនរុសសេ

មានាក់ចាត់ខ្លួនគាត់ថាជាមនរុសសេមានាក់ដដលពរុំមាននទពនកាសល្យ

ឬអំនណាយទាន។...ក្នុងការសន្មត់ថានយើងពរុំមាន

អំនណាយទានន្ន្នៅនពលនយើងវិនិច្័យខ្លួនឯងនោយ

ភាពខ្ង់ខ្ស់ឬទាបបញ្ញាកត្មិតពិន្នុក្នុងថានាក់ត្ទព្យសម្ត្តិ

អំណាចមរុខគ្រឬរូបរាងខាងនត្រៅគឺពរុំត្គាន់ដតមិនយរុត្តិ្ម៌

នន្ះនទដតដ្មទាំងគាមាននេតរុផលនទៀតផង។...

«...នោយនរៀបរាប់ត្តួសៗសូមឲ្យខ្នុំនលើកន�ើងនូវអំនណាយទានមួយចំនួនដដល

មិនដតងដតនកើតន�ើងជាក់ដស្ដងឬគួរឲ្យកត់សមារល់ប៉រុដន្តសំខាន់ខាលាំងណាស់។

ក្នុងចំនណាមអំនណាយទានទាំងននះអាចជាអំនណាយទានទាំងឡាយរបស់អ្ក—

ជាអំនណាយទានទាំងឡាយដដលមិនជាក់ដស្ដងប៉រុដន្តពិតនេើយមានតនម្។

«ចូរនយើងរំឭកន�ើងនូវអំនណាយទានដដលមិនសូវនលចនធាលាទាំងននះ៖

អំនណាយទានននការសួរអំនណាយទានននការសាដាប់អំនណាយទាននន

ការឮនិងការនត្បើនូវសនម្ងដ៏តូចរនេៀងអំនណាយទានននការអាចសត្មក់

ទលឹកដភ្កអំនណាយទានននការនចៀសវាងពជីការទាសដ់ទងអំនណាយទាននន

ការអាចយល់ត្សបបានអំនណាយទានននការនចៀសវាងការត្ចំដដលៗឥត

ត្បនយជន៍អំនណាយទានននការដស្ងរកអ្ជីដដលសរុចរិតអំនណាយទាននន

ការមិនន្្ើការវិនិច្័យឆ្ប់នពកអំនណាយទានននការសម្លឹងនៅត្ពះសរុំការដលឹកន្ំ

អំនណាយទានននការន្្ើជាសិសសេអំនណាយទានននការខ្ល់ខាវាយចំនោះអ្កដនទ

អំនណាយទានននការអាចសញ្លឹងគិតអំនណាយទានននការផ្ដល់ការអ្ិសាឋាន

អំនណាយទានននការដ្្ងទជីបន្ទាល់ដ៏មេិមានិងអំនណាយទានននការទទួល

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

«នយើងត្តវូដតចងចាំថាមនរុសសេត្គប់រូបត្តូវបានត្បទានឲ្យនូវអំនណាយទានមួយ

នោយត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះ[សូមនមើលគ.និងស.46:11–12]។វាជាសិទ្ិនិង

ការទទួលខរុសត្តូវរបស់នយើងក្នុងការទទួលយកនូវអំនណាយទានទាំងឡាយ

របស់នយើងនេើយដចកចាយវា។អំនណាយទាននិងអំណាចរបស់ត្ពះមានដល់

នយើងទាំងអស់គានា»(“There Are Many Gifts” Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ1987

ទំព័រ20)។

សូមអានមរ៉ូនណ10:17នេើយកត់ចំណាំការបនត្ងៀនរបស់មរ៉នូណថាសមាជិក

សាសន្ចត្កនសាមាះត្តង់ត្គប់រូបយ៉ាងនហាចណាស់មានអំនណាយទានខាង

វិញ្ញាណមួយ(សូមនមើលផងដដរគ.និងស.46:11)។ដអលនឌើររ៉ូបឺតឌជី.ដេលស៍

ននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានបនត្ងៀនថា«អំនណាយទានទាំងឡាយ

ននត្ពះវិញ្ញាណ...នលឹងជួយនយើងមានាក់ៗឲ្យសនត្មចបាននូវនគាលនៅននជជីវិត

អស់កល្របស់នយើង។

«អំនណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណទាំងននះគឺត្តវូបានត្កនសាប

នោយអនំណាយទានននត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។ត្ពះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្គឺជាសមាជិកទជីបជីននត្ករុមត្ពះដ៏អស់កល្ជានិច្ចនេើយ

ត្តវូបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្។

ត្ពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ននះគឺជាអំនណាយទានមួយមកពជីត្ពះ

នដើម្ជីជួយនយើងន្្ើការសនត្មចចិត្តដដលនលឹងអនរុញ្ញាតឲ្យនយើង

រកន�ើញនិងបំនពញនបសកកម្មរបស់នយើង។...

«នៅក្នុងន្ងៃចរុងនត្កាយននះការយល់អំពជីអំនណាយទានទាំងឡាយននត្ពះវិញ្ញាណ

ត្តវូបានត្បទានដល់នយើងនោយវិវរណៈដូចដដលមានកត់ត្រាទរុកនៅក្នុងកណ្ឌទជី46

នននគាលលទ្ិនិងនសចក្ដជីសញ្ញា។កណ្ឌទជី46ត្បាប់អំពជីអំនណាយទាននន

ត្ពះវិញ្ញាណទាំងឡាយជាកោ់ក់ដូចតនៅននះ៖

«‹ដ្ិតមនរុសសេទាំងអស់ពរុំបានត្គប់អំនណាយទានដដលបានត្បទានដល់ពួកនគ

ន�ើយត្ិតមានអំនណាយទានជានត្ចើននេើយមនរុសសេរាល់គានាត្តូវបានត្បទាន

អំនណាយទានមួយនោយត្ពះវិញ្ញាណននត្ពះ›(ខ11)។
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«នយើងត្តូវបានដណន្ំយ៉ាងចបាស់ថានយើងមានាក់ៗគឺត្តវូបានត្បទានឲ្យ

អំនណាយទានមួយឬអំនណាយទានជានត្ចើន។នតើនយើងដលឹងនទថាអំនណាយទាន

អ្ជីដដលនយើងត្តូវបានត្បទានឲ្យ?នតើនយើងកំពរុងពយោយមដស្ងរកអំនណាយទាន

ទាំងឡាយរបស់នយើងនទ?(“Gifts of the Spirit” Ensignដខករុម្ៈឆ្នាំ2002

ទំព័រ12)។

 1. សូម គិត អំ្ពី អំទណាយទាន ទាំងឡាយ ខាង វិញ្ញាណ ដដល អ្ក បាន ទទួល 

្ពី ព្ះ បនាទាប់មក ទ្លើយ សំណួរ ចំនួន ្ ពីរ ឬ ទាំងអស់ ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ អ្ក ទទួល គុណ ពបទោជន ្៍ ពី អំទណាយទាន ទាំងឡាយ ថន ព្ះវិញ្ញាណ ដដល អ្ក 

បាន ទទួល ទោយ រទបៀប ណា ?

 ខ.  ទតើ គំរ ូថន អំទណាយទាន ខាង វិញ្ញាណ អ្ពី ខលះ ដដល អ្ក បាន ទ�ើញ ក្នុង ស្សនាចពក ស្្ 

ថ្ងៃ ទនះ ?

 គ.  ទតើ អ្ក អាច ទពបើពបាស់ អំទណាយទាន ខាង វិញ្ញាណ របស ់អ្ក ទដើម ព្ី ផ្ល់ ្ រ ដល ់ជពីវិត 

អ្ក ទផ្សង ទទៀត ោ៉ាង ដូចទមច្ ? ទតើ ជពីវិត អ្ក ពតូវបាន ពបទាន ្ រ ទោយ អំទណាយទាន របស់ 

អ្ក ទផ្សងទទៀត ោ៉ាងដូចទមច្ ?

សូមពិចារណាថានតើអំនណាយទានទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណបានដស្ដងនៅក្នុង

ការន្ំមកនូវត្ពះគម្ជីរមរមនរាមរនបៀបណាដដរ។នៅក្នុងចនន្លាះដដលផ្ដល់ឲ្យននះ

សូមកំណត់នូវអនំណាយទានទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណដដលគួរឲ្យកត់សមារល់

នៅក្នុងជជីវិតរបស់យូ៉ដសបស្ម៊ី្ដូចមានបគ្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនជីមួយៗ៖

មរ៉ូនណ10:11-----------------------------------

មរ៉ូនណ10:14-----------------------------------

មរ៉ូនណ10:16-----------------------------------
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មរ៉ូនណដ្្ងទជីបន្ទាល់ថានយើងត្តូវដតមាននសចក្ដជីជំននឿនដើម ជ្ីទទួលអំនណាយទាន

ទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ។នោកបានបនត្ងៀនថាត្ពះ«ន្្ើការនោយត្ពះនចសាដា

ត្សបរាមនសចក្ដជីជំននឿននកូននៅមនរុសសេន្ងៃននះក៏ដូចគានានលឹងន្ងៃដស្អកនិងរេូត

តនៅ»(មរ៉ូនណ10:7)។សូមអានមរ៉ូនណ10:19,24នេើយរកនមើលអ្ជីដដលរារាំង

មនរុសសេមិនឲ្យទទួលនិងមិនឲ្យសារល់អំនណាយទានទាំងឡាយខាងវិញ្ញាណ។

 2. សូម សរទសរ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក 

អំ្ពី មូលទេតុ ដដល អ្ក គិត ថា មនុស្ស ដដល ទៅក្នុង ស្ថានភា្ ថន ការឥត ជទំនឿ 

្ុំ អាច ស្រល ់ឬ ទទួល ព្ះទចស្ដា និង អំទណាយទាន ថន ព្ះ ។

អានមរ៉ូនណ10:20–23។សូមរកនមើលអ្ជីដដលមរ៉ូនណបានបនត្ងៀនអំពជី

សារៈសំខាន់ននអំនណាយទានខាងវិញ្ញាណនននសចក្ដជីជំននឿនសចក្ដជីសង្លឹមនិង

នសចក្ដជីសប ន្ុរស។នោកបានដ្្ងទជីបន្ទាល់ថាអំនណាយទានខាងវិញ្ញាណនន

នសចក្ដជីជំននឿដលឹកនំ្នៅកាន់ពរជ័យដ៏អសាចារ្យមួយ។សូមនមើលខ23នដើម្ជីរក

ពរជ័យននះ។សូមកត់ចំណាំោក្យង�លជាការចាំបា�់មានន័យថា«ដដលគួរឲ្យ

ត្បាថានា»នេើយោលាថា«ត្គប់អ្ជីៗទាំងអស់ដដលជាការចាំបាច់ដល់នយើង»អាច

មានន័យថា«ត្គប់អ្ជីៗទាំងអស់ដដលនយើងត្បាថានាចង់ឲ្យអ្កន្្ើ»។អ្កអាចនលឹង

ចង់គូសចំណាំត្បនយគនៅក្នុងមរ៉ូនណ10:23ដដលបនត្ងៀននគាលការណ៍ននះ៖

ដបើដយើងម្នដសចកដបីជំដនឿដោរះដយើងនឹងអាចដ្វើអវបីដ�លទ្រះវរបិតាស្វទ្រះ្រ័យចង់

ឲ្យដយើងដ្វើ។

 3. ទដើម ព្ី ជួយ អ្ក ឲ្យ ដឹង ថា ទគាលការណ៍ ទនះ បាន ពតវូ ឬ អាច ពតវូបាន បំទ្ញ 

ទៅក្នុង ជពីវិត អ្ក ោ៉ាង ណា ទនាះ សូម សរទសរ ពបទោគ មួយ ចំនួន ទៅក្នុង 

ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ជា ការទ្លើយ តប ដល់ ទសចក្ពី ដ្លង មួយ 

ឬ ទាំង ្ ពីរ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ខ្នុំ បាន មន បទ្ិទស្ធន៍អ ្ំ ពី ការសនយា ដដលមន  ទៅក្នុង មរ៉ថូណ 10:23 

ទៅទ្ល . . .

 ខ.  ការសនយា ដដល មន ទៅក្នុង មរ៉ថូណ 10:23 អាច ជួយ ខ្នុំ . . .

 4. សូម គិត អំ្ពី ទគាលការណ៍ចំនួន  ្ ពីរ ដដល អ្ក បាន ទរៀន ទៅក្នុង 

មរ៉ថូណ 10:8–26 ៖ ម្ពះ ម្បទាន អំមណាយទាន ថន ម្ពះវិញ្ញាេ មដើេ្ី ជា គុេ 

ម្បមយជន៍ ដល ់កូនមៅ ម្ទង់ ។ មបើ មយើង មន មេចកដី ជំមនឿ មនាះ មយើង នឹង អាច មធវៃើ អវៃី  ណដល 

ម្ពះវ�បិតា េួគ៌ មន ម្ពះទ័យ ចង់ ឲ្យ មយើង មធវៃើ ។ ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេត ុការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក សូម ទ្លើយ សំណួរ ទាំងឡាយ ខាងទពកាម ទនះ ៖

 ក.  ទតើ ការដឹងអំ ្ ពី ទគាលការណ៍ ទាំង ្ ពីរ ទនះ អាច ជួយ អ្ក ទៅក្នុង ជពីវិត  ឥ�លូវ ទនះ 

ោ៉ាងដូចទមច្ ?

 ខ.  ទតើ ទគាលការណ៍ ទាំងទនះ  អាច ជួយ អ្ក ជាមួយ នឹង ឱកាស ទាំងឡាយ  ដដល អាច មន 

ទៅក្នុង ទ្ល អនាគត ោ៉ាង ដូច ទមច្ ដដរ ?

េ�៉ូថេ 10:30–34

មរ៉ូឆណបញ្ចប់បញ្ជីរបេ់ហោកហោយការអហញ្ើញឲ្យមនេុ្សទាំងអេ់ឲ្យ

មករក្ពះហយេ៊ូវ្គជីេ្ហេើយបានឥតហខាចាះហៅក្ទុង្ទង់

នតើអ្កគិតថាវាអាចនៅរួចនទនដើម្ជីបានកាលាយជាឥតនខាចាះ

នៅក្នុងជជីវិតននះ?ត្បធានដជមស៍អ៊ី.នហាវាស្តននគណៈត្បធាន

ទជីមួយបានពន្យល់ពជីបទបញ្ញត្តិដដលឲ្យនយើងបានឥតនខាចាះនន្ះ

ថា៖«ភាពឥតនខាចាះគឺជានគាលនៅដ៏អស់កល្មួយ។ខណៈ

ដដលនយើងពរុំអាចបានល្អឥតនខាចាះនៅក្នុងជជីវិតរដមងសាលាប់ននះ

នន្ះការពរុះោរពយោយមនដើម្ជីបានល្អឥតនខាចាះគឺជាបទបញ្ញត្តិ

មួយដដលនៅទជីបំផរុតនយើងអាចរកសាបានរាមរយៈដគ្វាយ្ួន»(“This Is Our 
Day” Ensignដខឧសភាឆ្នាំ1999ទំព័រ19)។

ដូចត្បធាននហាវាស្តបានបនត្ងៀនថាភាពឥឥនខាចាះគឺជានគាលនៅមួយដដលនយើង

អាចខិតខំន្្ើឥ�ទូវននះនេើយវានលឹងសនត្មចបាននៅក្នុងជជីវិតបន្ទាប់នទៀតនោយ

ជំនួយរបស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះ។មរ៉ូនណបានបញ្ចប់ទជីបន្ទាល់របស់នោកនោយ

បនត្ងៀនអំពជីអ្ជីដដលនយើងអាចន្្ើនដើម្ជីអនញ្ើញត្ពះនចសាដាដដលន្្ើឲ្យបរិសរុទ្

របស់ត្ពះអង្គសន្គ្រះចូលមកក្នុងជជីវិតនយើងន្នពលឥ�ទូវននះនិងនៅទជីបំផរុតវា

កាលាយជាឥតនខាចាះរាមរយៈដគ្វាយ្ួនរបស់ត្ទង់។

 5. សូម ទធ្ើជា  តារាងដូច  ខាងទពកាម ទនះ  ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ 

ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

អវៃី ណដល ខ្ុំ អាច មធវៃើ អវៃី ណដល ម្ពះ េនយា

សូម ្ ិនិត្យ ទមើល មរ៉ូថណ 10:30–33 រកទមើល ( ក ) អ្ពី ដដល ទយើង ពតូវ ទធ្ើ ទដើម ព្ី កាលាយជា 

បរិសុទ្ ទេើយ ទៅ ទពីបំផុត បាន ល្អឥត ទខាចាះ និង ( ខ ) អ្ពី ដដល ព្ះ សនយា នឹង ទធ្ើ ទដើម្ពី ជួយ 

ទយើង ។ សូម កត់ពតា នូវ អ្ពី ដដល អ្ក រកទ�ើញ ទៅក្នុង កូទឡានពតឹមពតូវ ទលើ តារាង របស់ 

អ្ក ។

សូមសរនសរនសចក្ដជីដ្្ងខាងនត្កាមននះនៅពជីនត្កាមរារាងនៅក្នុងនសៀវនៅ

កំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្កឬនៅក្នុងត្ពះគម្ជីររបស់អ្កនៅដក្រ

មរ៉ូនណ10:32–33៖ដ្លដយើងមកឯទ្រះទគបីស្ដយើងអាចទតវូបានដ្វើឲ្យបរិសុ្រ្និង

លអឥតដខ្ចារះតាមរយៈ�ង្វាយ្ួនរបស់ទ្រង់។

ការមកឯត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្គឺជាដំនណើរការអស់មួយជជីវិតដដលចាប់នផ្ដើមជាមួយ

នលឹងការនជឿនលើត្ទង់នេើយបន្ទាប់មកដស្ងរកអានរុភាពរបស់ត្ទង់នៅក្នុងជជីវិត

នយើងនោយរាបសារ។ដំនណើរការននះបន្តជាមួយនលឹងការទទួលដំណលឹងល្អរបស់

ត្ទង់ទទួលយកត្ទង់ជាត្ពះអង្គសន្គ្រះរបស់នយើងដត្បចិត្តន្្ើនសចក្ដជីសញ្ញា

ជាមួយត្ទង់រាមរយៈពិ្ ជីបរិសរុទ្ននដំណលឹងល្អនិងស៊តូ្ទំានោយនសាមាះត្តង់នៅក្នុង

ការនគារពត្បតិបត្តិដល់ត្ពះបញ្ញត្តិរបស់ត្ទង់អស់មួយជជីវិតនយើង។នៅទជីបំផរុត

នយើងនលឹងមករកត្ពះត្គជីស្នពលនយើងបានកាលាយដូចជាត្ទង់នពលនន្ះនយើងអាច

រស់នៅជាមួយត្ទង់ក្នុងភាពដ៏អស់កល្ជានិច្ច។

ដអលនឌើរដជ្េ្ជីអ័រ.េូ�ិនននកូរ៉រុមននពួកសាវកដប់ពជីរន្ក់បានសនង្ខបអំពជី

ការអនញ្ើញចរុងនត្កាយរបស់មរ៉ូនណឲ្យមកឯត្ពះត្គជីស្ដដលមាននៅក្នុងមរ៉ូនណ

10:30–33ថា៖

«[ទជីបន្ទាល់ចរុងនត្កាយ]របស់មរ៉ូនណ[សងកត់្ ងៃន់នលើ]

នសចក្ដជីជំននឿនលើត្ពះត្គជីស្នសចក្តជីសង ល្ឹមនលើត្ពះត្គជីស្នសចក្ដជី

សប្នុរសននត្ពះត្គជីស្ជាមួយនលឹងការអ្ិសាឋានថាគរុណ្ម៌ដ៏

អសាចារ្យននពួកត្គជីសាទានទាំងបជីននះនគាលការណ៍ននពួកត្គជីសាទាន

ដ៏នពញលក្ខណៈទាំងបជីននះនលឹងដលឹកនំ្នយើងនៅកាន់

បរិសរុទ្ភាព។...

«ការអោំវន្វចរុងនត្កាយឯនកាទជីបញ្ចប់អំពជីសិោគន្លឹះននសាសន្របស់នយើង

និងជាគម្ជីរដ៏ត្តលឹមត្តូវបំផរុតដដលធាលាប់បានសរនសរគឺមិនត្តវូប៉ះោល់ដល់ការណ៍

ដដលមិនសាអាតស្អំន�ើយវាត្តូវដតបរិសរុទ្និងគាមានត្បឡាក់សានាមអ្ជីន�ើយវា

ត្តវូដតបរិសរុទ្សរុទ្សា្។នេើយបរិសរុទ្ភាពនន្ះអាចបានមកមានដតរាមរយៈ

ត្ពះនោេិតននកូននចៀមដដលបានដរកពន់នូវទរុក្ខនវទន្និងទរុក្ខត្ពយួរបស់នយើង

ជាកូននចៀមដដលបានរងរបួសសត្មាប់នសចក្ដជីរំលងរបស់នយើងនេើយបានរង



326

សានាមជាំសត្មាប់នសចក្ដជីទរុច្ចរិតរបស់នយើងជាកូននចៀមដដលត្តូវបាននគស្អប់និងន្្ើ

ទរុក្ខប៉រុដន្តជាអង្គដដលនយើងពរុំបាននគារពរាប់អាន(សូមនមើលម៉ូសាយ14)។...

«បរិសរុទ្ភាព—រាមរយៈត្ពះនោេិតននកូននចៀម។នន្ះនេើយគឺជាអ្ជី[ដដល

ត្ពះគម្ជីរមរមន]អង្រសរុំ»(“A Standard unto My People”[CES 
symposium on the Book of Mormonន្ងៃទជី9ដខសជីហាឆ្នាំ1994]ទំព័រ15

si.lds.org)។

សូមរំឭកមរ៉ូនណ10:32–33នេើយគូសចំណាំោលាទាំងឡាយដដលសងកត់្ ងៃន់ថា

រនបៀបដតមួយគត់ដដលនយើងអាចបានល្អឥតនខាចាះគឺឲ្យបានឥតនខាចាះ«នៅក្នុង

ត្ពះត្គជីស្»។ននះមានន័យថានយើងមិនអាចនៅដល់ភាពឥតនខាចាះនោយខ្លួននយើង

បាននទនយើងត្តូវដតពលឹងដផ្អកនៅនលើត្ពះនចសាដានិងត្ពះគរុណននដគ្វាយ្ួនរបស់

ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្។សូមសញ្លឹងគិតអំពជីមូលនេតរុដដលនយើងត្តូវការដគ្វាយ្ួន

របស់ត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្នដើម្ជីកាលាយជាបរិសរុទ្និងឥតនខាចាះ។អ្កអាចនលឹងចង់គូស

ចំណាំោលាទាំងឡាយនៅក្នុងមរ៉ូនណ10:32–33ដដលអ្កន�ើញថាជាការនលើក

ទលឹកចិត្តនពលដដលអ្កពរុះោរពយោយមនដើម្ជីបានបរិសរុទ្និងនដើម្ជីសនត្មចបាននូវ

នគាលនៅដ៏អស់កល្ននភាពឥតនខាចាះនន្ះ។

សូមនមើលត្ត�ប់នៅអ្ជីដដលអ្កបានសរនសរនៅនត្កាមចំនរុច«អ្ជីដដលខ្នុំអាចន្្ើ»

នៅក្នុងរារាងដដលនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នេតរុការសិកសាត្ពះគម្ជីររបស់អ្ក។

សូមនត្ជើសនរើសសកម្មភាពមួយដដលបានសរនសរនៅទជីនន្ះនេើយសញ្លឹងគិតអំ

ពជីរនបៀបដដលអ្កអាចកានដ់តមានភាពឧសសាេ៍ពយោយមដ្មនទៀតនៅក្នុងចំណុច

នន្ះក្នុងជជីវិតអ្ក។

សូមអានមរ៉ូនណ10:34នេើយរកនមើលភស្ដនុរាងនននសចក្ដជីជំននឿរបស់មរ៉នូណនៅ

នលើត្ពះនយសូ៊វត្គជីស្និងនសចក្ដជីសង្លឹមននការទទួលបានជជីវិតដ៏នៅអស់កល្

ជានិច្ច។នយើងអាចមានទាំងនសចក្ដជីជំននឿនិងនសចក្ដជីសង្លឹមផងដដរនពលនយើង

ន្្ើឲ្យការសិកសាត្ពះគម្ជីរមរមនជាការខំដស្ងរកអស់មួយជជីវិតនេើយអនរុវត្តនសចក្ដជី

ពិតទាំងឡាយដដលមានបនត្ងៀននៅក្នុងគម្ជីរននះ។

 6. ទដើម ព្ី បញ្ចប់ វគ្គ ថន ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ មរមន ទនះ សូម ទ្លើយ សំណួរ 

ខាងទពកាម ទនះ ទៅក្នុង តារាង ដដល ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត់ ទេតុ ការសិកសា 

ព្ះគម្ពីរ របស ់អ្ក ទេើយ ទរៀបចំ ទដើម ព្ី ដចក្យ ចទមលើយ របស់ អ្ក ជាមួយ ពគូ របស់ អ្ក ៖

 ក.  ទតើ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ មរមន ទៅក្នុង ឆ្នា ំទនះ បាន ទធ្ើ ឲ្យ មន ការខុសដបលក អ្ពី ខលះ ទៅក្នុង 

ជពីវិត អ្ក ?

 ខ.  ទតើ ទមទរៀន ឬ ទគាលការណ៍ ណា ខលះ ដដល បាន ជួយ អ្ក ឲ្យ « មករក ព្ះពគពីស្ » 

ទេើយ បាន ្ ពងឹង ទសចក្ពី ជទំនឿ របស់ អ្ក ទៅ ទលើ ព្ះអង្គ សទ្ងារះ ?

 គ.  ទតើ  ទពីបនាទាល់ របស ់អ្ក អំ្ពី ព្ះគម្ពីរ មរមនមន អ្ពីខលះ ?

 7. សូម សរទសរចំណុចដដល ទៅ ខាងទពកាម ទនះ ្ពីខាងទពកាម កិច្ចការ ថ្ងៃ ទនះ 

ទៅក្នុង ទសៀវទៅ កំណត ់ទេតុ ការសិកសា ព្ះគម្ពីរ របស់ អ្ក ៖

ខ្ទុំបានេិកសាមរ៉ឆូណ10:8–26,30–34ហេើយបានបញ្ចប់ហមហរៀនហនះហៅ 

( កាលបរិទចឆេទ ) ។

េំណួរគំនិតនិងការយលែ់ឹងបដនថែមដែលខ្ទុំចង់ដចកចាយជាមួយ្គូរបេ់ខ្ទុំ៖






