
គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់គេលគេលាណែកចាយឆ្នាំ2014

ម្ករុមម្្រួសារជានិរន្តរ
« ហ�ើយ ហោក នឹង បងងវែរ ចិត្ត ពួក ឪពុក មក ឯ កូន និង ចិត្ត កូន មក ឯ ឪពុក វិញ » ។ ( ម៉ាឡាគ ី4:6 ) ។



គសែក្តតីណណនាំសម្រាប់គេលគេលា
ណែកចាយនិងការគ្វើបទបង្ហាញរបស់
ករុរារគៅក្នុងគរាោងម្បជរុំសាម្កាម៉ង់

្ណៈម្បធានអង្គការបឋមសិកសានិងអ្កដឹកនាំតម្នតី្តទាំងឡាយជាទតីម្សឡាញ់

នៅក្នុងថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាឆ្នាំនេះន�ើងេឹងមាេឱកាសដ៏អស្ចារ្យនដើម ប្ីជួ�កុមារមានាក់ៗឲ្យ�ល់ពបីស្រៈសំខាេ់នេ

កកុមក្ួស្រនៅក្នុងផែេការរបស់កពះវរបិតាសួ្៌របស់ន�ើង។កុមារទំាងឡា�េឹងនរៀេថ្អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងបុរស

េិងកស្បី្ឺក រ្ូវបាេតំាងន�ើងនោ�កពះថ្ក្ួស្រ្ ឺជាផែ្កដ៏សំខាេ់ចំនពាះផែេការរបស់កពះនហើ�ថ្តាមរ�ៈពិធបី

បរិសុទ្ធដ៏ពិសិដ្ឋនៅក្នុងកពះវិហារបរិសុទ្ធកកុមក្ួស្រអាចរួមរស់េឹងគ្នាជាេិរេ្រ។នមនរៀេសកមាប់នពលនវលាផចកចា�

នេះជួ�េរូវអ្បីផដលកុមារកំពុងនរៀេេិងរស់នៅក្នុងែ្ះរបស់ពួកន្ផ្ទាល់។នគ្លលទ្ធិផដលពួកន្នរៀេេឹងពកងឹងដល់

កកុមក្ួស្ររបស់ពួកន្នហើ�ជួ�កុមារនរៀបចំខ្លួេនធ្ើជាមាដា�េិងឪពុកដ៏នស្មះក្ង់នានពលអនា្្។ជានរៀងរាល់

សបាដាហ៍នៅនពលអ្កនរៀបចំកបកបនោ�ការអធិស្ឋាេនហើ�អន ជ្ើញកពះវិញ្ញាណននាះនសចក្បីពិ្នេដំណឹងល្អេឹងក រ្ូវ

បាេបញ្ជាក់នៅក្នុងដួងចិ្្របស់កុមារទំាងននាះ។សរូមផស្ងរកឱកាសនដើម ប្ីឲ្យកុមារផចកចា�ជាមួ�េឹងកកុមក្ួស្រ

របស់ពួកន្េរូវអ្បីផដលពួកន្កំពុងនរៀេនហើ�ទទួលអារម្មណ៍បំែុសនៅក្នុងថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសា។

ក្នុងនាមជា្ ណៈកបធាេអង្គការបឋមសិកសាន�ើងសរូមអធិស្ឋាេឲ្យអ្កនហើ�ដឹងថ្កពះអមាចាស់េឹងជ�ួអ្កនៅក្នុង

ទំេួលខុសក្រូវដ៏សំខាេ់របស់អ្ក។កិច្ចខិ្ ខំដ៏នលើសលុបរបស់អ្កនដើម ប្ីបនកងៀេនហើ�បនកមើចនំពាះកុមារេិងកកុម

ក្ួស្សររបស់ពួកន្េឹងពកងងឹដល់ពួកន្។ន�ើងសរូមសផម្ងនសចក្បីកសឡាញ់េិងអំណរ្ុណដ៏អស្ចារ្យរបស់

ន�ើងចនំពាះការបនកមើដ៏នស្មះក្ង់របស់អ្ក។

្ណៈម្បធានអង្គការបឋមសកិសាទគូៅ

សេចក្តីណែនាំអំពតីសពលសេលាណចកចាយ

គសែក្តតីណណនំាអេំតីដំណឹងល្អ

សរូមនកបើនសៀវនៅនេះនៅនពលអ្កនរៀបចំបនកងៀេនមនរៀេ

សកមាប់រ�ៈនពល15នាទបីជានរៀងរាល់សបាតាហ៍នៅអំ�នុងនពល

នវលាផចកចា�ននាះ។អ្កអាចបផេថែមនមនរៀេកបចាំសបាតាហ៍

ជាមួ�េឹងឯកស្ររបស់ស្សនាចកកនែសេងនទៀ្ផដលបាេ

អេុម័្ដរូចជាFriendឬ។ការផណនាំខាងនកកាមេឹងជួ�អ្ក

ឲ្យនរៀបចំនហើ�បនកងៀេនមនរៀេ។

សរូមបង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់របស់អ្កចំនពាះកុមារតាម

រ�ៈការនរៀេស្គាល់ន្មះរបស់ពួកន្នហើ�ដឹងពបីចំណាប់

អារម្មណ៍នទពនកាសល្យេិងនសចក្បីក្រូវការរបស់ពួកន្។

នៅនពលអ្កនរៀបចំនមនរៀេសរូម

អធិស្ឋាេទរូលសុំការដឹកនាំនហើ�

ពយាយាមពកងឹងទបីបនាទាល់របស់

អ្កពបីនគ្លការណ៍ទាំងឡា�

ផដលអ្កេឹងបនកងៀេ។ការនធ្ើ

ផបបនេះេឹងជួ�អ្កឲ្យបនកងៀេ

នោ�កពះវិញ្ញាណ។

នសៀវនៅនេះក្រូវបាេនរៀបនរៀង

ន�ើងមេិក្ឹមផ្នដើម ប្ីជ�ួអ្ក

ឲ្យដឹងពបីផដលក្រូវបនកងៀេប៉ុនណាណះនទប៉ុផេ្ក៏ជួ�អ្កឲ្យដឹង

ពបីរនបៀបនដើម្បីបនកងៀេនហើ�នលើកទឹកចិ្ ្ឲ្យនរៀេែងផដរ។

អ្កេឹងបនកងៀេពបីនគ្លលទ្ធិកាេ់ផ្មាេកបសិទ្ធភាពកបសេិនបើ

អ្កនធ្ើតាមចំណុចបបីយា៉ាងដរូចខាងនកកាមនេះនៅក្ប់នមនរៀេ៖

1. សរូមផសង្រកនគ្លលទ្ធិ។សរូមផណនាំនគ្លលទ្ធិផដល

កុមារេឹងនរៀេឲ្យបាេចបាស់។សរូមពិចារណាពបីរនបៀប

នដើម្បីនធ្ើកិច្ចការនោ�សំន�ងេិងររូបភាព។(សកមាប់

ឧទាហរណ៍ម�ួចេំួេសរូមនមើលនមនរៀេនៅសបាតាហ៍ទបីបបី

ក្នុងផខសបីហាេិងសបាតាហ៍ទបីពបីរក្នុងផខវិច្ិកា)។

2. សរូមនលើកទឹកចិ្្ឲ្យមាេការ�ល់ដឹង។សរូមនធ្ើឲ្យកបាកដ

ថ្កុមារទទួលបាេការ�ល់ដឹងយា៉ាងសី៊ជនករៅពបីនគ្លលទ្ធិ

តាមរ�ៈវិធបីស្កស្បនកងៀេនែសេងៗផដលនធ្ើឲ្យពួកន្ចរូល

រួមចំផណកក្នុងការនរៀេសរូក្ដរូចជាការនកចៀងចនកមៀងការ

សផម្ងនរឿងេិងការអាេបទ្ ម្បីរទំាងឡា�។

3.សរូមនលើកទឹកចិ្្ឲ្យអេុវ្្

តាម។សរូមែ្ល់ឱកាស

ដល់កុមារឲ្យអេុវ្្តាម

នគ្លការណ៍ននាះនៅក្នុង

ជបីវិ្របស់ពួកន្។សរូមនធ្ើ

ការក្ិះរិះរកវិធបីផដលពួកន្អាច

បង្ហាញពបីអារម្មណ៍ឬការោក់

នគ្លនៅផដលទាក់ទងនៅ

េឹងនគ្លលទ្ធិននាះ។

នសៀវនៅនេះែល្់ឲ្យេរូវនមនរៀេនពញនលញសកមាប់សបាតាហ៍

មួ�ចេំួេនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។្ំេិ្ទាំងឡា�ផដលពុំផមេជា

នមនរៀេនពញនលញ្ឺក្រូវបាេោក់ប្្ចចូលសកមាប់សបាតាហ៍

នែសេងនទៀ្។សរូមបផេថែម្ ំេិ្ទាំងននាះជាមួ�េឹង្ ំេិ្របស់

អ្ក។អ្កអាចទទួលបាេ្ ំេិ្បផេថែមតាមរ�ៈការអាេនមនរៀេ

ជាគរៀងរាល់សប្តាហ៍សូមដាក់ណែនការ

គដើម្តី(1)ណសវងរកគោលលទ្ិ(2)ជរួយ

ករុរារឲ្យយល់េតីគោលលទ្ិគនាះនិង

(3)ជរួយេរួកគ្ឲ្យអនរុេត្តតាមគោលលទ្ិ

គនាះគៅក្នុងជតីេិតរបស់េរួកគ្។

មានសៅក្នុងអិ៊នស�ើរណែត៖

ព័ត៌មានរូបភាព 

និងធនធានផ្សេងៗផ�ៀត 

ដែលផោងផៅក្នុងកូន 

ផ�ៀវផៅផនះ គឺមានផៅ 

ក្នុងអី៊នផធើរដែតផៅដ្្កកា

របផ្រើផៅក្នុងសា�នាច្ក

ក្នុងផគហ�ំព័រ LDS.org ។

ii



ការសរៀបចំ៖ 

�ូរអធសិាឋាន�ុំការែឹកនាំ 

ផហើយដ�វែងរក្ពះផចសាតា 

នន្ពះវិញ្ញាែ 

ផៅផពលអ្ក ផរៀបចំផរផរៀន 

អំពីផពលផវលាដចកចាយរប�់អ្ក ។ 

ផៅផពលអ្កផរៀបចំ 

និងបផ្ងៀនផោយ្ពះវិញ្ញាែ 

ផនាះ ្�ង់នឹងបញ្ជាក់្រាប់

ពីភាពផពញផលញននអវែីដែល

អ្កបផ្ងៀន ។ ( �ូរផរើល 

TNGC �ំព័រ 13 ) ។

្នធានទំាងឡាយណដលប្នគម្បើគៅក្នុងកូនគសៀេគៅគនះ

អកសេរកា្់ខាងនកកាមក្រូវបាេនកបើកបាសន់ពញក្នុងនសៀវនៅ

ទាំងមរូល៖

ច.ក  ហ�ៀវហៅចហ្មៀងកុមរ

ក.រ.ដ.  កញ្ចប់រូបភាពដំណឹងល្អ

TNGC   Teaching, No Greater Call 

នមនរៀេជានកចើេរួមមាេទំាងនយាបល់នដើម ប្ីនកបើកបាស់ររូបភាព។

អ្កអាចរកបាេររូបភាពនៅក្នុងកញ្ចប់រូបភាពដំណឹងល្អក ្្ចប់ររូប

ភាពនេនសៀវនៅសិកសាកុមារេិងទសសេនាវដ្បីស្សនាចកកនហើ�

េិងររូបក្នុងអិ៊េនធើរផណ្នៅន្ហទំព័រimages.lds.org។

កម្មេិ្តីសកិសាសម្រាប់ឆ្នាំ2014

កម្មេិ្តីសិកសាទូគៅ

សកមាប់ថ្នាក់ទារកោឋាេ៖កាំរស្មបីកពះអាទិ្ ្យ៖ជ.ែ.្

សកមាប់អា�ុ4–7ឆ្នាំ៖នសចក្បីកាលាហាេសកមាប់អា�ុ

8–11ឆ្នាំ៖

កម្មេិ្តីសិកសាមូលដាឋាន

កាំរស្មបីកពះអាទិ្្យ៖ជ.ែ.្សកមាប់អា�ុ4–7ឆ្នាំ៖

នសចក្បីកាលាហាេសកមាប់អា�ុ8–11ឆ្នាំ៖

ដនទនទៀ្នៅក្នុងនសៀវនៅនេះ។ក្នុងផខផដលមាេសបាតាហ៍

ទបីកបាំសរូមនកបើកបាស់នពលនវលានេះនដើម្បីរំលឹកពបីនមនរៀេ

ចាស់ៗ។កពះវិញ្ញាណអាចដឹកនាំអ្កនៅនពលអ្កោក់ផែេ

ការនហើ�នរៀបចំសកម្មភាពទាំងឡា�សកមាប់នមនរៀេ។

សរូមនធ្ើការជាមួ�េឹងអ្កដឹកនាំ្ នេ្បីនៅនពលអ្កនរៀបចំ

នមនរៀេរបស់អ្ក។សរូមនកចៀងចនកមៀងផដលេឹងជួ�ពកងឹង

ដល់នគ្លលទ្ធិផដលអ្កកំពុងបនកងៀេ។នៅនពលខះ្អ្កអាច

អន្ជើញក្រូបនកងៀេេិងកុមារក្នុងថ្នាក់របស់ពួកន្ឲ្យជ�ួអ្ក

ជាមួ�េឹងផែក្នេនសចក្បីផណនាំអំពបីដំណឹងល្អ។

នមនរៀេខះ្ែ្ល់ម្ិឲ្យអន្ជើញន្ញៀវណាមានាក់មកេិយា�នៅ

ក្នុងថ្នាក់កុមារ។អ្ក្ ួរផ្សុំការអេុញ្ញា្ពបីប៊ីសសេពឬកបធាេ

ស្ខារបស់អ្កពបីមុេអន្ជើញបុ ្្គលទាំងនេះមកចរូលរួម។

រួមែសេំេឹងនមនរៀេ្ ឺមាេនយាបល់បនកងៀេមួ�ចំេួេផដលេឹង

ជ�ួអ្កឲ្យអ្ិវឌ្ឍសម្ថែភាពរបស់អ្កក្នុងការបនកងៀេ។

នមនរៀេទាំងននាះក៏មាេររូបភាពផដលេឹងជួ�អ្កឲ្យនមើលន�ើញ

ថ្ន ើ្សកម្មភាពននាះមាេទកមង់ផបបណាែងផដរ។នទាះជា

ការអ្ិវឌ្ឍជំនាញបនកងៀេសំខាេ់យា៉ាងណាក្បីក៏ការនរៀបចំ

ខាងវិញ្ញាណេិងទបីបនាទាល់របស់អ្ក្ ឺជាអ្បីផដលេឹងអន្ជើញ

កពះវិញ្ញាណឲ្យនធ្ើការបញ្ជាក់ចំនពាះនគ្លលទ្ធិទាំងនេះនៅក្នុង

ចិ្ ្របស់កុមារែងផដរ។

គេលគេលាណែកចាយ

្នេ្បីនៅក្ងថ្នាក់កុមារ្ួរផ្បនងកើ្បរិយាកាសផដល

មាេគ្វរភាពបនកងៀេដំណឹងល្អនហើ�ជ�ួកុមារ

ឲ្យទទួលអារម្មណ៍ពបីកពះនចស្តានេកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធេិង

ភាពរីករា�ផដលបាេទទួលពបីការនកចៀងចនកមៀង។រ�ៈនពល

20នាទបីនេនពលនវលាផចកចា�្ ួរផ្ក្រូវបាេចំណា�នៅនលើ

ការនកចៀងេិងការបនកងៀេ្ នេ្បី។ការណ៍នេះេឹងបញ្ជាកថ់្

អ្កមាេនពលនវលាក្ប់កគ្េ់នដើម ប្ីបនកងៀេបទចនកមៀងថ្មបី

នហើ�ជួ�កុមារឲ្យរីករា�េឹងការនកចៀង។

ករូេនសៀវនៅនេះរួមមាេចនកមៀងថ្មបីសកមាប់ឲ្យកុមារនរៀេនៅ

ក្នុងឆ្នាំនេះ(សរូមនមើលទំព័រ28–29)។វាក៏រួមមាេេរូវជំពរូកផដ

លមាេចំណងនជើងថ្៖«រនបៀបនកបើកបាស់្ នេ្បីក្នុងថ្នាក់អង្គការ

បឋមសិកសា»ផដលរួមមាេ្ ំេិ្សកមាប់ការបនកងៀេចនកមៀង

ដល់កុមារ(សរូមនមើលទំព័រ26–27)។

សេចក្តីណែនាំអំពតីបទបង្ហាញសៅក្នុងការបបជុំសាបកាម៉ង់

នកកាមការដឹកនាំរបស់ប៊ីសសេពឬកបធាេស្ខាការនធ្ើ

បទបង្ហាញរបស់កុមារនៅក្នុងការកបជុសំ្កកាម៉ង់្ ឺជាធម្មតា

ក្រូវបាេនធ្ើន�ើងនៅក្បីមាសទបីបួេនេឆ្នាំ។សរូមជួបេឹង

ទបីកបឹកសានៅក្នុង្ណៈប៊ីសសេពឬ្ណៈកបធាេស្ខាផដល

នមើលខុសក្រូវនលើថ្នាក់កុមារពបីនដើមឆ្នាំនដើម្បីពិភាកសាអំពបីផែេការ

នកគ្ងទុក។សរូមសុំការអេុម្ិពបីគ្្់នៅនពលផដលផែេការ

ក្រូវបាេបំនពញ។

សរូមនរៀបចំផែេការសកមាប់ឲ្យកុមារសផម្ងពបីកម្មវិធបីផែ្អក

នលើបាវចនានពលនវលាផចកចា�កបចាំផខ។នៅក្នុងឆ្នាំនេះ

សរូមក្់កតាទុកេរូវការផថង្ទបីបនាទាល់េិងបទពិនស្ធេ៍

ផ្ទាល់ខ្លួេរបស់កុមារនដើម ប្ីនកបើកបាស់នៅក្នុងបទបង្ហាញ។

នៅនពលអ្កោក់ផែេការសកមាប់កុមារនដើម្បីផចកចា�

ពបីអ្បីផដលពួកន្បាេនរៀេអំពបីបាវចនាក្នុងឆ្នាំនេះសរូម

្ិ្ពបីវិធបីទាំងឡា�ផដលអ្កអាចជួ�កកុមជេំុំឲ្យនផ្តា្ការ

�កចិ្្ទុកោកន់ៅនលើនគ្លលទ្ធិនេដំណឹងល្អផដលពួក

ន្កំពុងបនកងៀេ។សមាជិកមានាក់នេ្ណៈប៊ីសសេពអាចប ្្ចប់

ការកបជុនំោ�ផថង្េរូវទបីបនាទាល់ខ្បីៗ។

នៅនពលអ្កនរៀបចំបទបង្ហាញសរូមចងចាំនគ្លការណ៍

ផណនាំដរូចខាងនកកាមនេះ៖

• ការហា្់សមមេិ្ួរនធ្ើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នពលនវលាថ្នាក់

នែសេងៗឬ�កនពលរបស់កកុមក្ួស្រនោ�មិេ

ចាំបាច់ននាះន�ើ�។

• ជេំួ�ចក្នុសំនលៀកបំពាក់េិងព័្៌មាេបទបង្ហាញ

មិេក្រូវគ្មេការនគ្រពចនំពាះការកបជុំស្កកាម៉ង់ននាះនទ។

�នធាន៖ អ្ក អាច រក រាន នូវ 

ធនធាន បដនថែរ �្មាប់ ការ 

បផ្ងៀន ែូច ជា  �ំព័រ ផាត់ ពែ៌ 

ផរឿង និទាន និង �ករ្មភាព 

ទាំង ឡាយ ដែល មាន ផៅ ក្នុង

Friend,លតីអាហូណា ផ�ៀវផៅ 

�ិកសា ទារក ោឋាន និងកញ្ចប់រូប

ភាេសិល្ៈដំណឹងល្អ។ �ូរ 

ផ្បើ ្រា�់ ធនធាន ទាំង ផនះ ផែើរ្ី 

ជួយ ែល់ ផរផរៀន រប�់ អ្ក ។ 

�ូរ រកផរើល បញ្ី ធនធាន 

ទាំងឡាយ ចំផោះ ្បធាន ប� 

ជាក់លាក ់រួយ ចំនួន ែក្�ង់ 

ផចញ ពីFriendផៅ ផគហ�ំព័រ 

friend.lds.org ។ ធនធានទំាងផនះ 

ក៏អាច្តូវរានផរាះពុរ្ព និង 

ផ្បើ្រា�់ក្នុងការបផ្ងៀន 

ែល់កុមារ្ងដែរ ។

1



ម្េះេរបិតាសរួ្៌ប្នគរៀបែំែ្លូេមរួយសម្រាប់
ខ្នុំគដើម្តីម្តឡប់គៅកាន់ទតីេត្តរានម្ទង់េិញ
« ត្ិត្ពរះ្្រង់្�ឡាញ់មនុ�្សហោកដលហ់ម្លរះបានជា្្រង់្ បទាន្ពរះរាជបុ្ រា្្រងង់តមួយ ហដើម្ីឲ្យអ្នក 

ណាងដលហជឿដល់្ពរះរាជបុ្ រា ហោរះមិន្តូវវិោ�ហ�ើយគឺឲ្យមនជីវិតអ�់កល្ជានិច្ចវិញ »   

(យលូហាន 3:16) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរក ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះវិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖ខ្នុំជាកូនរបេ់បពរះសហើយខ្នុំអាចកាលាយដូចជាបទង់សៅថ្ងៃណាមួយ។

ណសវងរកគោលលទ្ិនិងគលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង 

( ហមើល រូប ភាព ហ្ចៀង ចហ្មៀងមួយ ប្រ និង អាន ្ពរះ គម្ីរ ) ៖

សរូមបង្ហាញររូបភាពករូេស្្្ រូចៗឲ្យបាេនកចើេនហើ�សួរនៅ

កុមារថ្ន ើ្ស្្្ រូចៗទាំងនេះនពលធំន�ើងកាលា�ជាស្្អ្បី

(ឧទាហរណ៍ករូេឆ្មេឹងធំន�ើងកាលា�ជាស្្ឆ្ម)។សរូមបង្ហាញ

ររូបភាពទារកនហើ�សួរេរូវសំណួរដរូចគ្នា។សរូមពេ្យល់ថ្

មាេអ្បីមួ�ផដលពនិសសអំពបីទារកផដលមាេភាពខុសគ្នាពបីករូេ

ស្្។សរូមឲ្យកុមារស្តាប់ថ្ន ើ្បទចនកមៀង«ខញនុំជាករូេរបស់

កពះ»ផដលន�ើងកំពុងនកចៀងជាមួ�គ្នាេិយា�អំពបីេរណា?

(្ំរនុក ដំហកើង នឹង ចហ្មៀង កុមរាកមុរីទំព័រ58)។សរូមឲ្យ

កុមារមានាក់អាេទំេុកដំនកើង82:6នហើ�ពិភាកសាអំពបីអ្បីផដល

បទចនកមៀងេិងបទ្ ម្បីរនេះបនកងៀេ។សរូមសរនសរនៅនលើ

កាតារនខៀេ«ខញនុំជាករូេរបស់កពះនហើ�ខញនុំអាចកាលា�ដរូចជាកទង់នៅ

នថងៃណាមួ�»នហើ�សុំឲ្យកុមារមានាក់អាេឲ្យឮៗ។

គលើកទឹកែិត្តអនរុេត្ត ( ងចកចាយ ) ៖សុំឲ្យកុមារពបីរបបីនាក់

ផចកចា�អំពបីរនបៀបផដលពួកន្ទទួលបាេនសចក្បីកសឡាញ់ពបី

ឪពុកមាតា�។សរូមពេ្យល់ថ្កពះវរបិតាសួ្៌ចង់ឲ្យន�ើងទទួល

បាេនសចក្បីកសឡាញ់របស់កទង់ែងផដរ។សរូមផចកចា�ពបី

រនបៀបផដលអ្កទទួលអារម្មណ៍ពបីនសចក្បីកសឡាញ់របស់កពះ

នហើ�អន្ជើញកុមារពបីរបបីនាក់ឲ្យផចកចា�ពបីរនបៀបផដលពួក

ន្ទទួលបាេនសចក្បីកសឡាញ់របស់កទង់។សុំឲ្យកុមារស្តាប់

េរូវអ្បីផដលខសឹេបកបាប់ដល់ន�ើងពបីនសចក្បីកសឡាញ់របស់កទង់

កាលផដលអ្កនកចៀងជាម�ួគ្នាេរូវបទ«ខញនុំដឹងកពះបិតារស់»

(ច.កទំព័រ59)។

េប្តាហ៍ទតី2៖បពរះេរបិតាប្នបបទានបពរះអង្គេស្ង្គរះសហើយអាចស�វើឲ្យខ្នុំអាចបតឡប់សៅកាន់ទតីេត្មាន
បទង់េិញប្ន។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង 

( ពិភាកសា ព ីដង្វាយ ធួន ) ៖សរូម្ រូស

ររូបភាពែ្ចូវក្ង់ម�ួនៅនលើកាតារនខៀេ

ផដលចុងែ្ចូវនោ�សរនសរថ្(ជបីវិ្ដ៏

នៅអស់កល្ជាេិច្ចជាមួ�កពះវរបិតា

ផដល្ ង់នៅស្ថាេសួ្៌»។សរូមោក់

ររូបភាពមេុសសេមានាក់នៅនដើមែ្ចូវ។សរូម

ពេ្យល់ថ្ររូបភាព្ ំណាងឲ្យន�ើង

ទាំងអស់គ្នាផដលន�ើងក្រូវការនដើម្បី

នដើរតាមែ្ចូវននាះនដើម្បីអាចក្�ប់នៅ

រកកពះវរបិតាសួ្៌វិញ។សរូមកបាប់

កុមារថ្ន�ើងមេិអាចក្�ប់នៅរក

កពះវរបិតាសួ្៌នោ�ខ្លួេន�ើងបាេ

ន�ើ�។សរូមលប់កបផវងែ្ចូវនចាលខះ្នហើ�សួរថ្«ន្ើអ្បី

ផដលអាចជួ�ន�ើងបេ្នដើរនៅនលើែ្ចូវនេះ?»សុំឲ្យកុមារមានាក់

អាេឬសរូក្មាកតាទបីបបីនេនសចក្បីជំនេឿ។សរូមបង្ហាញររូបភាព

កពះក្បីស្នៅក្នុងសេួចបាផ្្នសមា៉ាេបីនហើ�ពេ្យល់ក្ួសៗ

ពបីដង្វា�ធួេ។សរូមកបាប់កុមារថ្ដង្វា�ធួេរបស់កពះក្បីស្្ ឺ

ដរូចជាស្ពាេផដលេឹងជួ�ន�ើងឲ្យក្�ប់នៅរកកពះវរបិតាសួ្៌

កបសិេនបើន�ើងផកបចិ្្នហើ�នធ្ើតាមបទប្្ញ្្ិទាំងឡា�

ននាះន�ើងេឹងអាចរស់នៅជាម�ួកទង់ម្ងនទៀ្។សរូម្ ួសររូប

ភាពស្ពាេនៅនលើកាតារនខៀេនហើ�ោក់ររូបភាពមេុសសេនៅចុងនេ

ែ្ចូវ។សរូមអន្ជើញកុមារពបីរបបីនាក់ឲ្យផចកចា�ពបីអារម្មណ៍របស់

ពួកន្អំពបីកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្នហើ�េិងដង្វា�ធួេរបស់កទង់។

កបសិេនបើមាេនពលសរូមនកចៀងបទ«I Lived in Heaven»

(ខញនុំបាេរស់នៅស្ថាេសួ្៌)(ច.កទំព័រ4)។

េប្តាហ៍ទតី3៖បពរះសយេ៊ូេប ត្ីេ្ទ្ឺជា្ំរូដ៏ឥតស្ចរះេបមាប់ខ្នុំស�វើតាម។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ពិភាកសា ព ីគំរូ ទាំង ឡាយ ) ៖សរូមសួរថ្

«ន ើ្េរណាបាេនធ្ើជា្ ំររូល្អសកមាប់ន�ើង?)។សរូមសរនសរ

ឬឲ្យកុមារមានាក់សរនសរចនម្ើ�ផដលរួមមាេទាំងកពះន�ស៊រូវ

ក្បីស្នៅនលើកាតារនខៀេ។សរូមពេ្យល់ថ្មេុសសេទាំងនេះបាេ

នធ្ើជា្ ំររូល្អសកមាប់ន�ើងប៉ុផេ្មាេផ្កពះន�ស៊រូវប៉នុណាណះ

ផដលនធ្ើជា្ ំររូល្អឥ្នខាចាះ។សរូមកបាប់កុមារថ្កទង់«បាេ

នដើរចុះន�ើងនដើម្បីនធ្ើការណ៍ល្អ»(កិច្ចការ10:38)នហើ�បាេ

បង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់របស់កទង់តាមរ�ៈការបនកមើអ្កដនទ

នហើ�កទង់ចង់ឲ្យន�ើងនធ្ើតាម្ ំររូកទង់។

ែគម្មៀង៖«He Sent His 
Son»(ម្ទង់បញ្លូនបរុម្តម្ទង់)។
(ច.កទំព័រ34–35)

អស្ជើញឲ្យចូលរួម៖ កុមារ មាន 

អាររ្មែ៍ ថា មាន សារៈ �ំខាន ់

ផៅ ផពល ពួក ផគ ចូល រួរ ផៅ 

ក្នុង ការ ផរៀន�ូ្ត ។ ផៅ ផពល 

ណា ដែល អាច ផធវែើ រាន �ូរ 

អផញ្ើញ កុមារ ឲ្យ �រផ�រ ផៅ ផលើ 

កាតារផខៀន ឬ អាន ប� គរ្ពីរ ជំន�ួ 

ឲ្យ អ្ក ផធវែើ វា ផោយ  ខ្លួន ឯង ។

ត្ន្តីជួយ និង ផោបល់ ដែនាំ 

ពីរ ផបៀប ផែើរ្ី បផ្ងៀន ចផ្រៀង 

ផៅ ក្នុង ផោលការែ៍ ដែនាំ ផនះ 

គឺ មាន ផៅ ក្នុង �ំព័រ 26–27 ។
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បសបងៀនសោយបពរះេិញ្ញាែ៖ 

�ូរ អធសិាឋាន �ុំ ការដែនាំ 

និង ដ�វែងរក្ពះផចសាតា នន 

្ពះវិញ្ញាែ ផៅផពល អ្ក 

ផរៀបចផំពលផវលា ដចកចាយ 

រប�់ អ្ក ។ ផៅផពលអ្កផរៀបចំ 

ផហើយបផ្ងៀនផោយ្ពះវិញ្ញាែ 

ផនាះ្�ង់នឹងបញ្ជាក់នូវ 

ភាពផពញផលញចំផោះ 

អវែី ដែលអ្កបផ្ងៀន ។

សោបល់បណនថែម៖ តួ អង្គ្ពះ 

អង្គ �ផ្រ្គះរិន គួរ ឲ្យ កុមារ 

�ដរតែង ផៅក្នុង ផលាខោន ផនាះ ផ� ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ស្តាប់ ហរឿង និង គូរគំនូរ ) ៖មុេថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាចាប់នែ្ើមសុំឲ្យមេុសសេវ�័កណាតាលមានាក់

នដើម្បីនរៀបចំនធ្ើការពិភាកសាខ្បីៗពបីការនធ្ើតាមររូបភាពេិងកពះ្ម្បីរនហើ�ពបីរនបៀបផដលន�ើងអាចនធ្ើតាម្ ំររូរបស់កពះក ប្ីស្។

្គូ បហ្ងៀន ក្ននុង ថ្នាក់ អាច ជួយ ដឹកោំ 

ហៅ ក្ននុង ការ ពិភាកសា ជា ្កុម តូចៗ 

ហលើក ្រឹក ចិត្ត ហដើម្ីមន ការ ចូលរួម 

ចំងណក និង រកសា ោរវភាព ។

យលូហាន 13:14–15 ម៉ាថ្យ 5:1–2  លូកា 15:4  នីហ�វែ្រី 3 17:1–10

សរូមបំផបកកុមារជាបួេកកមុនហើ�សុំចា្់ឲ្យមាេមេុសសេវ័�

កណាតាលមានាក់នៅក្នុងកកុមេិមួ�ៗ។សុំឲ្យកុមារស្តាប់តាម

មេុសសេធំននាះផដលេិយា�អំពបីកពះអង្គសននង្គាះនហើ�អន្ជើញ

ពួកន្ឲ្យ្ រូរឬសរនសរនៅនលើកកោសអំពបីរនបៀបផដលពួកន្

អាចនធ្ើតាម្ ំររូរបស់កពះក្បីស្។សរូមអន្ជើញកុមារមានាក់មកពបី

កកុមេបីមួ�ៗឲ្យផចកចា�េរូវអ្បីផដលពួកន្បាេនរៀេជាម�ួេឹង

កុមារនែសេងនទៀ្។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖សរូមនកចៀងបទ

«ខញនុំខិ្ខំកាលា�ដរូចជាកពះន�ស៊រូវ»(ច.កទំព័រ78–79)។សុំឲ្យ

កុមារនធ្ើតាម្ ំររូរបស់កពះន�ស៊រូវនៅសបាតាហ៍នេះនហើ�នរៀប

ចំនដើម្បីនធ្ើរបា�ការណ៍េរូវអ្បីផដលពួកន្បាេនរៀេនៅសបាតាហ៍

នកកា�។

េប្តាហ៍ទតី4៖ខ្នុំអាចបតឡប់សៅកាន់បពរះេរបិតាេួ្៌េិញតាមរយៈការស�វើតាមបពរះសយេូ៊េប្តីេ្ទ។

ណសវងរកគោលលទិ្ ( រំលឹក ហ�ើង វិញ ) ៖សរូម្ រូរែ្ចូវផដលមាេនៅ

សបាតាហ៍ទបី2នៅនលើកាតារនខៀេ។សំុឲ្យកុមារពេ្យល់ថ្ន ើ្េរណា

ផដលអាចនធ្ើឲ្យន�ើងអាចក្�ប់នៅកាេ់កពះវរបិតាសួ្៌វិញ។

សំុឲ្យកុមារពបីរបបីនាក់រា�ការណ៍អំពបីរនបៀបផដលពួកន្នធ្ើតាម

្ំររូរបស់កពះក ប្ីស្នៅសបាតាហ៍មុេ។សរូមអន ជ្ើញពួកន្ឲ្យ

ផចកចា�ពបីរនបៀបផដលពួកន្អាចនធ្ើតាមកពះន�ស៊រូវ(ដរូចជា

ការនធ្ើបុណ្យកជមុជទឹកអធិស្ឋាេេិងនគ្រពតាមបទប ្្្ញ ្ទំិាង

ឡា�)។សរូមសរនសរចនម្ើ�របស់ពួកន្នៅនលើកាតារនខៀេ។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យរានការយល់ដឹង ( ស្តាប់ ហរឿង ក្ននុង ្ពរះ 

គម្ីរ ) ៖សរូមកបាប់នរឿងផដលកពះន�ស៊រូវនៅពួកស្វក(សរូម

នមើលមា៉ាថ្�4:18–22)នហើ�អន្ជើញកុមារឲ្យនធ្ើកា�វិការជា

មួ�អ្ក។ឧទាហរណ៍៖«នពក្ុសេិងអេនកទបាេកបកប

មុខរបជាអ្កនេស្ទ។នៅនថងៃមួ�កាលផដលពួកន្កំពុង

ផ្បង់សំណាញ់នៅសមុកទកាលបីន� ( បង់ �ំណាញ់ )ពួកន្

បាេន�ើញកពះន�ស៊រូវមកពបីណាស្ផរែ្។ពួកន្បាេឮកទង់

មាេបេ្ចូល ( ដាក់ ហដ បលរះ ្តហចៀក )«ចរូរមកតាមខញនុំ»។នទាះ

បបីជានពក្ុសេិងអេនកទកំពុងផ្មមាញឹកក្នុងការង្រខ្លួេ( 

ទាញ �ំណាញ់ )ពួកន្ទុកសំណាញ់នចាលមួ�អនេ្ើរ ( ្រមលាក ់

�ំណាញ់ )នហើ�បាេនធ្ើតាមកទង់( ហដើរ ហៅ កងន្ង ដងដល ) ។

យា៉ាកុបេិង�៉រូហាេបាេនៅនលើទរូកនែសេងនទៀ្កំពុងនមើល

សំណាញ់របស់ខ្លួេ ( ហដរ �ំណាញ់ ) ។កពះន�ស៊រូវបាេនៅ

ពួកន្ដរូនច្ះពួកន្បាេនៅនចាលសំណាញ់នហើ�នធ្ើតាម

កទង់( ហដើរ ហៅ កងន្ងដងដល ) ។«សុំសួរកុមារកបសិេនបើពួកន្

អាចទុកនចាលេរូវអ្បីផដលពួកន្នធ្ើកបសិេនបើកពះអង្គសននង្គាះ

មាេបេ្ចូលនៅកាេ់ពួកន្«ចរូលមកតាមខញនុំ»។សុំឲ្យកុមារ

មានាក់ៗដឹកនាំកុមារនែសេងនទៀ្នធ្ើកា�វិការដរូចជាការផហល

ទឹកឬនលងកបោប់នលង។សុំឲ្យពួកន្ឈប់នធ្ើអ្បីផដលពួក

ន្កំពុងនធ្ើនហើ�នដើរនៅមួ�កផេ្ងនៅនពលពួកន្ឮពាក្យ

«ចរូរមកតាមខញនុំ»។នៅនពលផដលពួកន្នធ្ើកា�វិការេបីមួ�ៗ

សរូមនលើកររូបភាពកពះន�ស៊រូវក្បីស្ន�ើងនហើ�េិយា�្ ិចៗ

ថ្៖«ចរូរមកតាមខញនុំ»។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត( ពិភាកសា អំព ីគំរូ ទាំង ឡាយ ) ៖សុំឲ្យ

កុមារផចកចា�អំពបីរនបៀបផដលពួកន្អាចនធ្ើតាមកពះន�ស៊រូវ

ក្បីស្នៅនថងៃនេះ។ឧទាហណ៍ពួកន្អាចនធ្ើតាមការកបាប់ឲ្យ

អធិស្ឋាេជាក្ួស្រជាមួ�ឪពុកមាតា�ឬការកបាប់ពបីក្រូកុមារឲ្យ

មាេគ្រវភាព។
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ម្េះេរបិតាសរួ្៌រានណែនការមរួយ
សម្រាប់កូនគៅម្ទង់
« ឱ ងែនការ ហន ្ពរះ រប�់ ហយើង ធំណា�់ �្នន៎ ! » ( នីហ�វែ្រី 2 9:13 ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់វា និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ �ួរ ខ្លួន អ្ក ថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះវិញ្ញាែផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖បពរះេរបិតាេួ្៌មានណែនការមួយេបមាប់កូនសៅបទង់។

ណសវងរកគោលលទ្ិ( និយាយ ថ្ ហោលល្ិ្រ ) ៖សុំឲ្យកុមារ

បបីនាក់មកខាងមុខថ្នាក់។សរូមឲ្យកុមារទបីមួ�េិយា�ថ្

«កពះវរបិតាសួ្៌»ទបីពបីរ«មាេផែេការ»នហើ�ទបីបបី«សកមាប់

ករូេនៅកទង់»។សរូមបំផបកកុមារនៅជាបបីកកុមនហើ�សុំឲ្យ

កកុមេបីមួ�ៗឈរនោ�មាេជំេួ�ពបីកុមារបបីនាក់នទៀ្ជាអ្ក

ដឹកនាំឲ្យថ្ន�ើងវិញេរូវឃ្លាកបនយា្របស់ខ្លួេ។សរូមរំលឹក

ន�ើងវិញពបីរបបីដងនោ�ែល្់ឱកាសដល់កកុមេបីមួ�ៗេិយា�

ឃ្លាេបីមួ�ៗ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( អាន្ពរះ គម្ីរ ) ៖សរូម

ពេ្យល់ថ្ពបីមុេន�ើងចាប់កនំណើ្ន�ើងបាេរស់នៅស្ថាេសួ្ ៌

ជាមួ�មាតាបិតាសួ្ ៌កពះវរបិតាសួ្ ៌មាេកពះទ�័ចង់ឲ្យន�ើង

កាលា�ដរូចជាកទង់ដរូនចានាះកទង់ក៏បាេបង្ហាញផែេការម�ួ។សរូម

្រូសផចកកាតារនខៀេនៅជាបបីផែក្នហើ�សរនសរផែក្េបីមួ�ៗថ្

«ជបីវិ្មុេឆ្កជបីវិ្នេះ»«ជបីវិ្ នលើផែេដបី»េិង«ជបីវិ្នកកា�

ពបីនសចក្បីស្លាប់»។សរូមពិភាកសាផែក្េបីមួ�ៗខ្បីៗ(សរូមនមើល

ពិត ចហំោរះ ហ�ចក្តី ជហំនឿ ៖ ហ�ចក្តីហយាងហោលការណ៍ ដំណឹង 

ល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ112-13)។សរូមបំផបកកុមារនៅជាកកមុ

្រូចៗនហើ�ែល្់ឲ្យបទ្ម្បីរម�ួឬនលើសពបីននាះនៅកកុម

េបីមួ�ៗដរូចខាងនកកាម៖នលាកុប្្្ិ1:1;អាលមា៉ា12:24;

អាលមា៉ា34:32;អាលមា៉ា40:12;នគ្លលទ្ធិេិងនសចក្បីសញ្ញា

76:62;ម៉រូនស4:2;អ័កបាហាំ3:22–23។សរូមឲ្យកកមុេបីម�ួៗអាេ

បទ្ ម្បីររបស់ពួកន្នោ�កបាប់កុមារនែសេងនទៀ្េរូវអ្ថែេ័�នេ

បទ្ ម្បីររបស់ពួកន្នហើ�សរូមសរនសរនសចក្បីនយាងនៅខាង

នកកាមកបាលចំណងនជើងផដលក្ឹមក្រូវនៅនលើកាតារនខៀេ។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( គូរ គំនូរ ) ៖សរូមឲ្យកកោសម�ួ

សេឹ្កនៅកុមារមានាក់ៗផដលកកោសមួ�ននាះ្ រូសជាបបីផែក្។

សុំឲ្យកុមារ្ រូរររូបអ្បីមួ�ផដលបង្ហាញពបីផែក្េបីមួ�ៗនេផែេការ

របស់កពះ(ជបីវិ្ មុេឆ្កជបីវិ្នេះជបីវិ្នលើផែេដបីេិងជបីវិ្

បនាទាប់ពបីនសចក្បីស្លាប់)។សរូមនលើកទឹកចិ្្ពួកន្ឲ្យផចកចា�

ររូប្ំេរូររបស់ពួកន្ជាម�ួកកមុក្ួស្ររបស់ពួកន្នៅែ្ះ។

នកចៀងជាមួ�គ្នាេរូវបទ«I Will Follow God’s Plan»

(ខញនុំេឹងនធ្ើតាមផែេការកទង់)(ច.កទំព័រ164–65)។

េប្តាហ៍ទតី2៖បពរះេរបិតាេួ្៌ប្នបញ្ជាបពរះសយេូ៊េប្តីេ្ទសដើម ត្ីបសងកើតណែនដតីជាែ្ទរះេបមាប់កូនសៅរបេ់បទង់។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ពិភាកសា ព ីរូបភាព ) ៖

សរូមពេ្យល់ថ្នោ�ស្រជាផែក្នេផែេការរបស់កពះវរបិតា

សួ្៌ន�ើងក្រូវចាកនចញពបីវ្ម្ាេកទង់ដរូនច្ះកពះវរបិតាសួ្៌

បាេដឹកនាំកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្ឲ្យបនងកើ្ផែេដបីសកមាប់ន�ើង។

សរូមតាំងររូបភាពនេការបងកបនងកើ្មួ�ចំេួេ(ដរូចជាកពះអាទិ្ ្យ

កពះចេ័្ទឹករុកាខាជា្ិេិងស្ព្ាហេៈ)នៅជុំវិញបេប្់។សរូម

ឲ្យកុមារមានាក់នរើសររូបភាពនហើ�ោក់នៅនលើកាតារនខៀេ។សរូម

ពិភាកសាពបីមរូលនហ្ុផដលការបងកបនងកើ្្ឺមាេស្រៈសំខាេ់

សកមាប់ន�ើង។សរូមបេ្រហរូ្ដល់ររូបភាពទាំងអស់ក្រូវបាេ

ោក់នៅនលើកាតារនខៀេ។សុំឲ្យកុមារស្តាប់េរូវមរូលនហ្ុផដលអ្បីៗ

ទាំងនេះក្រូវបាេបនងកើ្កាលផដលកុមារណាមានាក់អាេ

នគ្លលទ្ធិេិងនសចក្បីសញ្ញា59:18–19។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( គូរគំនូរ ) ៖សរូមឲ្យកុមារមានាក់ៗេរូវ

កកោសមួ�សេ្ឹកនហើ�សុំឲ្យកុមារ្ រូរររូបនេការបងកបនងកើ្

ផដលពួកន្ចរូលចិ្ ្បំែុ្។នកចៀងបទ«My Heavenly 
Father Loves Me»(កពះវរបិតាសួ្ ៌កសឡាញ់ខញនុំ)(ច.កទំព័រ

228–29)។

ែគម្មៀង៖«I Will Follow 
God’s Plan»(ខ្នុំនឹងគ្វើតាម
ណែនការម្ទង់)
(ច.កទំព័រ164–65)

រូបភាព៖ កុមារ ផរៀន រាន 

ល្អតារ រយៈ រូបភាព ។ �ូរ 

ផធវែើ ការ ពិចារណាផោយ 

ផ្បើ្រា�់ រូប ភាពផ្សេងៗ រួរ 

ទាំង វតថែនុតាង គំនូរ ផលើ កាតារផខៀន 

សាលាកោក្យ រូបភាព និងរូប 

ផលាខោនអាយ៉ង ( �ូរ ផរើល 

TNGC, �ំព័រ 89–90 ) ។

4

ណខកុម្ៈ
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េប្តាហ៍ទតី3៖រូបកាយរបេ់ខ្នុំបតូេប្នបសងកើតតាមរូបរបេ់បពរះ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហមើល កញ្ចក់ ) ៖សរូមកាេ់ក ្្ចក់មួ�នៅ

ខាងមុខកុមារពបីរបបីនាក់នហើ�ឲ្យពួកន្ពិពណ៌នាេរូវអ្បីផដល

ពួកន្នមើលន�ើញ(ផ្្កក្នចៀកមា្់ជានដើម)។សរូមពេ្យល់

ថ្អ្បីផដលពួកន្ន�ើញននាះ្ ឺជា«ររូបកា�»របស់ពួកន្។

សរូមឲ្យកុមារស្តាប់រកពាក្យររូបកា�ផដលន�ើងបាេបនងកើ្

កាលផដលកុមារណាមានាក់អាេនលាកុប្្ិ្1:27។សរូមពេ្យល់

ថ្កពះមាេកពះនេក្កពះកាណ៌មា្់ជានដើមនហើ�នហ្ុ

នេះនហើ�នទើបន�ើងមាេផដរ។(សកមាប់កុមារ្ រូចៗសរូម

ពិចារណានដើម្បីនធ្ើចលនាឬ�កនដប៉ះសរីរាង្គនែសេងៗនទៀ្នេ

រាងកា�កាលផដលអ្កពេ្យល់ថ្កពះកទង់មាេរាងកា�ទាំង

នេះផដរ)។
សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហលងងល្ង ) ៖សរូម្ រូរឬសរនសរ

សរីរាង្គខុសៗគ្នានេរាងកា�នៅនលើកបអប់រាងកានរែឬ

កកោស្បីប។សុំឲ្យកុមារនបាះកកោស្ បីបជុំវិញថ្នាក់កាល

ផដលពួកន្ស្តាប់ឬនកចៀង«The Lord Gave Me a 
Temple»(កពះអមាចាស់កបទាេកពះវិហារបរិសុទ្ធដល់ខញនុំ)(ច.ក.

ទំព័រ153)។�រូរៗម្ងបិទន្្ងនហើ�ឲ្យកុមារផដលកាេ់

កកោស្បីបបង្ិលវា។សួរថ្«ន ើ្កពះវរបិតាសួ្៌ចង់ឲ្យអ្កនកបើ

ឬផថរកសាសរីរាង្គនេរាងកា�អ្កយា៉ាងដរូនម្ច?»សរូមនធ្ើបេ្

តាមផដលមាេនពល។

េប្តាហ៍ទតី4៖សេរីភាពថនការសបជើេសរើេ្ ឺជាអំសណាយទានណដលសយើងអាចសបជើេសរើេខ្លួនឯង។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហមើល កម្មវតថែនុ ក្ននុង ហមហរៀន ) ៖សរូម�កវ្ថែនុ

ពបីរបបីផដលកុមារង្�នកជើសនរើស។ឧទាហរណ៍អ្កអាច�ក

ផែ្នឈើពបីរកបន្ទប៊ិចេិងន ម្នដឬផស្កនជើងពបីរ្រូរនែសេងគ្នា។

សរូមឲ្យកុមារពបីរបបីនាក់នកជើសនរើសរវាងរបស់ទាំងននាះ។សរូម

ពេ្យល់ថ្លទ្ធភាពនដើម្បីនកជើសនរើស្ ឺជាអនំណា�ទាេផដល

ក្រូវបាេនៅថ្«នសរីភាពនេការនកជើសនរើស»នហើ�ថ្ន�ើង

មាេនសរីភាពនដើម ប្ីនកជើសនរើសប៉ុផេរ្ាល់ជនកមើសរបស់ន�ើង្ ឺ

្ួបែសេំនោ�ែល។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ការអាន ្ពរះ ប្រគម្ីរ ) ៖

សរូមកបាប់កុមារថ្នៅនពលផដលន�ើងនៅជាវិញ្ញាណនៅក្នុង

ជបីវិ្មុេឆ្កជបីវិ្នេះន�ើងបាេនកបើនសរីភាពនេការនកជើសនរើស

របស់ន�ើងនដើម្បីនធ្ើការនកជើសនរើសក្ឹមក្រូវន�ើងទាំងអស់គ្នា

បាេនកជើសនរើសនធ្ើតាមផែេការរបស់កពះវរបិតាសួ្៌។សុំឲ្យ

េរណាមានាក់អាេេបីនហទ្បី22:27។សរូមពិភាកសាពបីអ្បីផដលកពះ

្ម្បីរេិយា�អំពបីែលនេការនកជើសនរើសនធ្ើតាមកពះន�ស៊រូវក្បីស្

ឬការនកជើសនរើសមិេនធ្ើតាមកទង់។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( �ងម្តង ) ៖សរូមអន្ជើញកុមារមានាក់ៗក្នុង

ថ្នាក់ឲ្យសផម្ងនៅក្នុងស្ថាេភាពមួ�ផដលពួកន្អាចនកបើកបាស់

នសរីភាពនេការនកជើសនរើសរបស់ពួកន្នដើម្បីនធ្ើតាមបទប្្ញ្ិ្

មួ�។(ឧទាហរណ៍ពួកន្អាចសផម្ងនធ្ើជានគ្រពតាម

ឪពុកមាតា�របស់ពួកន្ឬផចកកបោប់នលងជាមួ�មិ្្្ក្ិ)។

សរូមឲ្យកុមារនែសេងនទៀ្ពិភាកសាពបីែលល្អនេការនកជើសនរើស

របស់ពួកន្។

ការ ែ្តល់ ឲ្យ កុមរ ចូលរួម 

ចំងណក នឹង ែ្តល់ ឱកា� 

ឲ្យ ពួក ហគ �កម្មហៅ 

ក្ននុង ប្រពិហស្ធន៍ ហន 

ការ ហរៀន �ូ្ត ។

ការសរៀបចំ៖ ផៅ ផពល ដែល អ្ក 

ផរៀបច ំផពលផវលា ដចកចាយ រប�់ 

អ្កែំបូង �ូរអាន ផរផរៀន  

ផពញ រួយ ដខ ។ រយៈ ផពល នន  

�ករ្មភាព ទាំង ឡាយ ដែល អ្ក  

ោក់ ដ្នការផែើរ្ី ផ្បើ្ រា�់្�ប  

តារ ផពល ផវលា ដែល អ្ក 

មាន និង្តូវ ការ �្មាប់ ថានាក់  

កុមារ រប�់ អ្ក ។ ឧទាហរែ៍ អ្ក 

អាចបំផពញដតោក់កណាតាលនន�

ករ្មភាពដវងរួយផៅក្នុង�រាតាហ ៍

រួយ ផហើយ បញ្ចប ់ផៅ �រាតាហ៍ 

បនាទាប់ ឬផធវែើ�ករ្មភាពខ្ីផ�ើងវិញ 

ផែើរ្ីជួយរំលឹកែល់កុមារ ។

5

�ូម ចុច ្ីរហនរះ ហដើម្ី បាន ្កដា� គីប ។

7
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គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសា
ណ្្កយោងណា

គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសាម្តគែៀកខ្នុំយោងណា

គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសារាត់ខ្នុំយោងណា

គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសា្ំនិតខ្នុំយោងណា

គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសា

ដដខ្នុំយោងណា

គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសាគជើងខ្នុំយោងណា

គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសា្ំនិតខ្នុំយោងណា
គតើខ្នុំ្ រួរណតគម្បើឬណែរកសា

ដដខ្នុំយោងណា

ន្ើខញនុំ្ ួរផ្នកបើឬផថរកសា
ម្តគែៀកខញនុំយា៉ាងណា



ម្េះគយស៊ូេម្ ត្ីស្ទ្ឺជាម្េះអង្គសគ្ង្គះរបសគ់យើង
« ហ�ើយ ហយើង បាន ហ�ើញ ក៏ បាន ហធវែើ បោទាល់ ថ្ ្ពរះ វរបិរា បាន ចាត់្ ពរះ រាជបុ្ រា មក  

ហធវែើ ជា ្ពរះ អង្គ �ហ្ង្គរះ ហន មនុ�្ស ហោក » ( យលូហាន ្ីរ 1 4:14 ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ចំងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរកហោលល្រ្ិ �្មប់ កមុរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖ខ្នុំអាចទទួលប្នទតីបនាទាល់មួយពតីបពរះសយេ៊ូេប្តីេ្ទ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ស្តាប ់ហរឿង ) ៖សរូមកបាប់នរឿងដរូចខាង

នកកាម៖«នៅនពលកបធាេនជមស៍អ៊ី.នហាវាសនៅកុមារ

នលាកមាេសុបិេ្អាកកក់នៅនពល�ប់នហើ�នកកាកន�ើងក៏

ផកសក�ំ។ជបីដរូេរបស់នលាកបាេឱបនលាកលួងនលាមនលាក

នហើ�បាេកបាប់នលាកថ្ពួកនលាកមាេសុវ្ថែភិាពនហើ�

ពបីនកពាះផ្កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្បាេនមើលផថពួកនលាក។នលាក

បាេចរូលសកមាកវិញនោ�សងៃប់សុខនោ�បាេដឹងចបាស់ថ្

កពះន�ស៊រូវពិ្ជាបាេនមើលផថន�ើង»។សរូមកបាប់កុមារថ្

បទពិនស្ធេ៍នេះបាេជួ�កបធាេនហាវាសទទួលបាេទបីបនាទាល់

ពបីកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្(សរូមនមើល«A Growing Testimony»

Ensign,ផខវិច្ិកាឆ្នាំ2000ទំព័រ53)។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ហលងងល្ង ) ៖សរូមនធ្ើ

ស្លាកពាក្យចេំួេ10ផដលពិពណ៌នាពបីអ្បីផដលេឹងជួ�េរណា

មានាក់ទទួលបាេទបីបនាទាល់នហើ�ពបីរបបីនទៀ្ពិពណ៌នាពបីអ្បីផដល

េឹងនធ្ើឲ្យមិេទទួលទបីបនាទាល់(្ំររូស្លាកពាក្យមាេនៅន្ហទំព័រ

sharingtime.lds.org)។សរូមោក់ផខសេពួរឬផខសេធម្មតាផដល

មាេ្ ួចចំេួេ10កផេ្ងនៅនលើឥដ្ឋ។សុំឲ្យកុមារឈរនៅចុង

ផខសេពួរនហើ�កាេ់ស្លាកផដលេិយា�ថ្«ទបីបនាទាល់ម�ួពបីកពះ

ន�ស៊រូវក ប្ីស្»។សរូមអន្ជើញកុមារនែសេងនទៀ្ឲ្យឈរនៅចុង

ផខសេពួរមាខាងនទៀ្នោ�មាេកាេ់ស្លាកផដលេិយា�ថ្«ខញនុំអាច

ទទួលបាេ»។សរូមឲ្យកុមារនរើស�កស្លាកពាក្យមួ�នហើ�

អាេវាឲ្យឮៗ។កបសិេនបើវាពិពណ៌នាពបីអ្បីផដលេឹងជ�ួន�ើង

ទទួលបាេទបីបនាទាល់ននាះសរូមឲ្យកុមារផដលកាេ់ស្លាក«ខញនុំអាច

ទទួលបាេ»មកមុខមួ�ជំហាេក្ង់ដំណ្ួចកបសិេនបើវាមេិ

នាំនៅកាេ់ទបីបនាទាល់នទសរូមឲ្យកុមារនៅម�ួកផេ្ង។សរូម

នធ្ើស្រន�ើងវិញរហរូ្ដល់នវេកុមារនៅដល់ចុងផខសេ។សរូមឲ្យ

កុមារក្ប់គ្នាេិយា�ថ្«ខញនុំអាចទទួលបាេទបីបនាទាល់មួ�ពបីកពះ

ន�ស៊រូវក ប្ីស្»។សរូមពេ្យល់ថ្ទបីបនាទាល់របស់ន�ើង្ឺមេិ

ឈប់រីកលរូ្លាស់ននាះនទកាលណាផដលន�ើងបេ្នធ្ើតាម

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្នហើ�នធ្ើការនកជើសនរើសក្ឹមក្រូវនៅក្នុងជបីវិ្ 

ន�ើងទបីបនាទាល់របស់ន�ើងេឹងបេ្រីកលរូ្លាស់កាេ់ផ្រឹងមាំ។

េប្តាហ៍ទតី2៖តាមរយៈដង្វាយ�ួនរបេ់បពរះសយេូ៊េប ត្ីេ្ទខ្នុំអាចណបបចិត្សហើយបតូេប្នអភ័យសទាេឲ្យនូេប្បរបេ់ខ្នុំ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ពិភាកសា ព ីប្រគម្ីរ ) ៖សរូម

បង្ហាញររូបភាពនេកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្នៅក្នុងសួេ

ចបាផ្្នសមា៉ាេបីនហើ�រំលឹកន�ើងវិញពបីដង្វា�

ធេួសនងប្ៗ(សរូមនមើលលរូកា22:39–44)។

សរូមអន្ជើញេរណាមានាក់ឲ្យអាេនគ្លលទ្ធិេិង

នសចក្បីសញ្ញា19:16នហើ�សុំឲ្យកុមារស្តាប់េរូវអ្បី

ផដលពួកន្ក្រូវផ្នធ្ើនដើម ប្ីរីករា�េរូវពរជ�័នេ

ដង្វា�ធេួ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ស្តាប ់ហរឿង 

ក្ននុង ្ពរះ គម្ីរ ) ៖សរូមកបាប់ពបីដនំណើរនរឿងរបស់

អាលមា៉ាជាករូេេិងអន្ជើញកុមារឲ្យសផម្ង

កា�វិការជាម�ួអ្កផដលកសបគ្នាេឹងដនំណើរ

នរឿង។ខាងនកកាមនេះ្ ឺជាឧទាហរណ៍៖

«អាលមា៉ាជាករូេបាេនធ្ើការនកជើសនរើសមិេល្អ 

( ហធវែើ មុខ កាច ) ។គ្្់េិងកកុមគ្្់បាេពយាយាម

បំផ្លាញស្សនាចកក។នៅនថងៃមួ�មាេនទវតា

មួ�អង្គបាេមកប្្ឈប់ពួកន្អាលមា៉ាបាេ

ខាលាច ( �ងម្តង ជា ខ្លាច ) ។គ្្់បាេខាលាចយា៉ាង

ែគម្មៀង៖«ខ្នុំឆ្ងល់យោងអសាចារ្យ»
(្ំរនុក ដហំកើង និង ចហ្មៀង កមុរាកមុរី

ទំព័រ22-23)

ណខមិនា

ការ �ងម្តង ែ្តល ់ឲ្យ នូវ ឱកា�មួយ ហដើម្ី កុមរ ទាំង អ�់ ចូល រួម ចំងណក ។

6

�ូម ចុច ្តង ់ហនរះ ហដើម្ី ហដើម្ីយកស្លាកោក្យ

ខ្ញុំអាចទទួលបាន

ទីបន្ទាល់មួយអុំពី

ពពរះយយស៊ូវព្ីស្ទ



សោបល់បណនថែម៖ �ូរ 

ពិចារណា អំពី រយៈ ផពល ដែល 

អ្ក មាន ផៅ ផពល ោក ់ដ្នការ 

នន ផពលផវលា ដចកចាយ 

រប�់ អ្ក ។ ឧទាហរែ៍ ផៅ 

�ករ្មភាព ក្នុង �រាតាហ៍�ី 3 

�ុំ ឲ្យ ផ្្ៀវ ដែល រក និោយ  

ចំណាយ ផពល ដត ពីរនា�ី 

ប៉ុផណាណះ ។ អ្ក ដ្បហល ជា ចង ់

អផញ្ើញ អ្ក រក ផ�ើង និោយ 

ពីរបីនាក់ ផែើរ្ី ឲ្យ មានាក់ៗកាន់ 

ដត មាន ផពល ផ្ចើន ។

ខាលាំងផដលដួលសេប្់ដរូចជាបាេស្លាប ់( �ងម្តង ជា ស្លាប់ ) ។

គ្្់មាេអារម្មណ៍នស្កស្តា�បំែុ្ចនំពាះអនំពើបាបរបស់គ្្់

ផដលគ្្់មិេអាចកំនរើកបាេអស់បបីនថងៃ( ហធវែើ នឹង ថ្កល់ ) ។នៅ

ទបីបំែុ្គ្្់ចងចាំថ្កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្បាេបង់នថ្នលាះឬ

បាេនធ្ើដង្វា�ធេួសកមាប់បាបកម្មគ្្់។នៅនពលគ្្់្ ិ្

អំពបីអ្បីផដលកពះន�ស៊រូវបាេនធ្ើគ្្់មាេអារម្មណ៍រីករា�បំែុ្

( ហោត ជាការ ហ្តក អរ ) ។អាលមា៉ាបាេផកបចិ្ ្នហើ�បាេ

កាលា�ជាពយាការីដ៏អស្ចារ្យផដលបាេបនកងៀេមេុសសេអំពបីកពះ

ន�ស៊រូវក ប្ីស្»(សរូមនមើលអាលមា៉ា36)។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ពិភាកសា ) ៖សរូមពិភាកសានោ�

សនងប្ៗេរូវនគ្លការណ៍នេការផកបចិ្្ដរូចខាងនកកាម៖

(1)ដឹងថ្ខញនុំបាេនធ្ើអ្បីមួ�ខុស(2)មាេអារម្មណ៍នស្ក

ស្តា�ចនំពាះអនំពើបាប(3)ស្រភាពចំនពាះកពះវរបិតាសួ្៌

(4)ផកកំហុសេិង(5)ឈប់នធ្ើនទៀ្។

េប្តាហ៍ទតី4៖បពរះសយេ៊ូេប ត្ីេ្ទមានបពរះជន្មរេ់សឡើងេិញសហើយខ្នុំក៏ដសូច្រះណដរ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖នកចៀងចនកមៀងរួមគ្នា

«Did Jesus Really Live Again?»(កពះន�ស៊រូវពិ្ជា

រស់ម្ងនទៀ្ឬ?)(ច.ក.ទំព័រ64)ឬ«Jesus Has Risen»

(កពះន�ស៊រូវមាេកពះជេ្មន�ើងវិញ)(ច.កទំព័រ70)។សុំឲ្យ

កុមារពេ្យល់េរូវអ្បីផដលចនកមៀងបនកងៀេ។សរូមកបាប់កុមារថ្

ពបីនកពាះកពះន�ស៊រូវក្បីស្បាេរស់ន�ើងវិញន�ើងទាំងអស់គ្នា

េឹងរស់ន�ើងវិញែងផដរ។សរូមនលើកកពះ្ ម្បីរន�ើងនហើ�

ពេ្យល់ថ្ន�ើងដឹងថ្កពះក្បីស្ក្រូវបាេរស់ន�ើងវិញពបីនកពាះ

ន�ើងអាចអាេអំពបីនរឿងនេះនៅក្នុងកពះ្ ម្បីរ។សរូមពេ្យល់ថ្

នទាះបបីជាន�ើងមេិបាេន�ើញកពះក ប្ីស្រស់ន�ើងវិញនោ�ផ្ទាល់

ផ្្កក្បីក៏អ្កដនទបាេន�ើញផដរនហើ�ពួកន្បាេកបាប់ន�ើងពបី

អ្បីផដលពួកន្ដឹង។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ស្តាប ់ហ្ញៀវហ�ើង និយាយ ) ៖

សុំឲ្យសមាជិកវ�័កណាតាលពបីរបបីនាក់នៅក្នុងវួដអ្កចរូលរួមក្នុង

ថ្នាក់នពលនវលាផចកចា�នហើ�ពិពណ៌នាស្កសេបីមួ�នេស្កសេបី

ដរូចខាងនកកាមពបីការរស់ន�ើងវិញរបស់កពះក ប្ីស្៖មា៉ារាជា

អ្កកសុកមា៉ាក់ោឡា(សរូមនមើល�៉រូហាេ20:1–18)ថរូមា៉ាស

(សរូមនមើល�៉រូហាេ20:19–29)បុរសឬកស្បីស្សេ៍េបីនហ្

(សរូមនមើលេបីនហទ្បី311:1–17;17)េិង�៉រូផសបស្ម៊ីធ(សរូម

នមើល�៉រូផសបស្ម៊ីធ—កបវ្ិ្1:11,14–17;សរូមនមើលែងផដរ្.

េិងស.76:22–24)។សុំឲ្យសមាជិកវួដផចកចា�េរូវដនំណើរ

នរឿងក្នុងបទ្ ម្បីរនហើ�ផថង្ទបីបនាទាល់ពបីការរស់ន�ើងវិញរបស់

កពះក្បីស្។

េប្តាហ៍ទតី4៖ខ្នុំអាចបង្ហាញការសោរពចំសោរះបពរះអង្គេស្ង្គរះសោយការមានោរេភាព។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ហមើល រូប ភាព ) ៖សរូម

បង្ហាញររូបភាពនេកផេង្ពិសិដ្ឋដរូចជាសួេផ្្នសមា៉ាេបីែ្ចូរ

របស់កពះន�ស៊រូវនកពពិសិដ្ឋេិងស្លាកបជុំ។នពលផដល

អ្កបង្ហាញររូបភាពេបីមួ�ៗសរូមសួរថ្៖«នហ្ុអ្បីកផេង្នេះ

ពិសិដ្ឋឬពនិសស?ន ើ្អ្កេឹងនធ្ើឥរិយាបទផបបណាកបសិេ

នបើអ្កនៅទបីននាះ?»សរូមពិភាកសាថ្អ្បីនៅជាគ្រវភាពនហើ�

ថ្ន ើ្ទនង្ើរផដលមាេគ្រវភាពបង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់េិងការ

នគ្រពចនំពាះកពះអង្គសននង្គាះផបបណា។សរូមពេ្យល់ថ្នៅ

នពលន�ើងមាេគ្រវភាពននាះន�ើងអាចមាេអារម្មណ៍កាេ់ផ្

ជិ្ កទង់។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( គិតពីគំរូ ) ៖សរូមសរនសរពាក្យ

«គ្រវភាព»េិង«គ្មេគ្វរភាព»នៅនលើកាតារនខៀេ។សរូម

បំផបកកុមារនៅជាកកុមៗ។សរូមឲ្យកកមុេបីមួ�ៗេរូវកកោស

្រូចៗពបីរបបីសេ្ឹកនហើ�សុំពួកន្ឲ្យសរនសរនៅនលើកកោស

េរូវអ្បីមួ�ផដលបង្ហាញគ្រវភាពនៅក្នុងកពះវិហារឬអ្បីមួ�

ផដលមិេមាេគ្រវភាព។សរូមឲ្យកកមុេបីមួ�ៗអាេកកោស

ខ្លួេម្ងមានាក់ៗ។សុំឲ្យកុមារឱបនដរបស់ពួកន្កបសិេនបើ

វាជាគ្រវភាពឬនធ្ើចលនាកមាមនដរបស់ពួកន្នបើវាគ្មេ

គ្រវភាព។បនាទាប់មកសុំឲ្យសមាជិកនេកកុមោក់កកោសតាម

កផេ្ងផដលក្ឹមក្រូវ។

ណល្ង៖ ដល្ង ដែល �រររ្យ 

ផៅ ក្នុង ថានាក ់កុមារ ជួយឲ្យ 

មានបរោិកា�ដែល 

មាន ោរវភាព ។ ការ 

ផលងដល្ង ផ្សេងៗ ្តែល់ នូវ 

ភាពខ�ុដប្កពោីនា ផៅ ក្នុង 

ផរផរៀន ផហើយ ផធវែើ ឲ្យ កុមារ មាន 

�ំនាក ់�ំនង នឹង ោនា ។ ដល្ង 

ក៏ នឹង ព្ងឹង ផោលការែ៍ 

ែំែឹង ល្អ ដែល ្តវូ រាន បផ្ងៀន 

តារ រផបៀប ែ៏ �បបាយៗ ។
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ម្ករុមម្្រួសារ្ ឺជាែំណុែសំខាន់
គៅក្នុងណែនការរបស់ម្េះ
« អាោ�៍ពិោ�៍រវាង ្បុ� និង ្�ីគ ឺងតង រាំង ហដាយ ្ពរះ ហ�ើយ្កមុ ្គួស្រ ជា ងែ្នក �ំខ្ន់ មួយហន ងែន ការ 

រប�់ ្ពរះ ដ៏ បង្កបហង្កើត �្មប់ ហោលហៅ ដ ៏អ�់ កល្ ជានិច្ចហន កូនហៅ ្ពរះ អង្គ » ( « ្កមុ្គួស្រ ៖  

ការ ្បកា� ដល់ពិ្ព ហោក » ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ីង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖បកុមប្ួសារ្ ឺជាណែ្កេំ្ន់មួយថនណែនការរបេ់បពរះ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ង�វែង រក ោក្យ ងដល បាត់ ) ៖ពបីមុេថ្នាក់

អង្គការបឋមសកិសាចាប់នែ្ើមសរូមបិទពាក្យ«កកមុក្ួស្រ»

េិង«ផែក្សំខាេ់»នៅខាងនកកាមនៅអបីពបីរ។សរូម

សរនសរឃ្លាខាងនកកាមនៅនលើកាតារនខៀេ៖«__________

្ឺជា__________នេផែេការរបស់កពះ»។សរូមអន្ជើញ

កុមារឲ្យនមើលនៅនកកាមនៅអបីរបស់ពួកន្េរូវពាក្យផដលបា្់។

សរូមអន្ជើញកុមារណាផដលរកន�ើញពាក្យឲ្យោក់វានៅតាម

ចនមាលាះផដលក្ឹមក្រូវនៅនលើកាតារនខៀេ។សុំឲ្យកុមារទាំងអស់

េិយា�េរូវឃ្លាជាមួ�គ្នា។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ពិភាកសា ពី្ កុម ្គួស្រ និង 

ហ្ចៀង ចហ្មៀង មួយ ប្រ ) ៖សរូមពេ្យល់ថ្ងែ្នក �ំខ្ន់មាេ

េ័�ថ្«ផែក្ដ៏ចាំបាច់»។សុំឲ្យកុមារនលើកកមាមនដន�ើងតាម

ចេំួេសមាជិកក្ួស្ររបស់ពួកន្នហើ�ពិភាកសាពបីរនបៀបផដល

មេុសសេក្ប់គ្នាជាផែ្កម�ួនេកកមុក្ួស្រ។នកចៀង«កកមុ

ក្ួស្រអាចរស់រួមគ្នាជាេិរេរ៍្»(ច.កទំព័រ188)។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( គូរ គំនូរ ) ៖សុំឲ្យកុមារ្ រូរ្ ំេរូររាង

រង្ង់មរូលដ៏ធំមួ�ោក់ររូបភាពកកមុក្ួស្រពួកន្នៅចំណុច

កណាតាលនេរង្ង់។សរូមនលើកទឹកចិ្្កុមារឲ្យ�កររូបភាពរបស់

ពួកន្នៅែ្ះនហើ�បនកងៀេកកុមក្ួស្រពួកន្ថ្កកុមក្ួស្រ្ ឺ

ជាផែក្សំខាេ់មួ�នេផែេការរបស់កពះ។

េប្តាហ៍ទតី2៖ឪពុកមាតាយមានទំនួលខុេបតូេដ៏ចាំប្ច់សៅក្នុងប្ួសារ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖សុំឲ្យកុមារ្ ិ្អំពបី

ចនកមៀងកុមារផដលពួកន្ចរូលចិ្ ្។សរូមកបាប់ពួកន្ថ្នៅ

នពលអ្ករាប់ដល់បបីពួកន្្ ួរផ្ឈរទាំងអស់គ្នានហើ�នកចៀង

ចនកមៀងរបស់ពួកន្ក្នុងនពលដំណាលគ្នា។សរូមរាប់ដល់បបី

នហើ�ឲ្យពួកន្នកចៀង។ឈប់នកចៀងនហើ�សរូមឲ្យអ្កដឹកនាំ

្នេ្បីដឹកនាំពួកន្ទាំងអស់គ្នានកចៀងបទផ្មួ�។សរូមចង្អនុល

បង្ហាញថ្នបើគ្មេអ្កដឹកនាំ្ នេ្បីនដើម ប្ីដឹកនាំពួកន្នទននាះ

េឹងមាេការភាេ់កច�ំមិេខាេ។សរូមពេ្យល់ថ្ន�ើងេឹងមាេ

ការភាេ់កច�ំនៅែ្ះន�ើងែងផដរកបសិេនបើកពះវរបិតាសួ្៌មិេ

កបទាេដល់ឪពុកមាតា�េរូវទំេួលខុសក្រូវដ៏ចាំបាច់នេការដឹកនាំ

កកុមក្ួស្រននាះនទ។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( �ូម ពិភាកសា ព ីតួោ្ីរ 

�ំខ្ន ់ឪពុកមតាយ ) ៖សរូមអន្ជើញនក្មងកបសុពបីរនាក់េិង

នក្មងកសបីពបីរនាក់ឲ្យន�ើងមកខាងនលើ។សរូមឲ្យរបស់ម�ួ

ផដល្ ំណាងឲ្យសមាជិកក្ួស្រមានាក់នេក្ួស្រ(ឪពុកមាតា�

ែគម្មៀង៖«The Family Is 
of God»(ម្្រួសារ្ ឺរបស់ម្េះ)
(ទំព័រ28–29នៅក្នុងនសៀវនៅនេះ)

សោបល់បណនថែម៖ កាល ដែល 

 អ្ក បផ្ងៀន អំព ី្កុរ ្គួសារ  

�ូរ ្បងុ ្បយ័ត្ ចំផោះ សាថាន  

ភាព ្គសួារ ទាំង ឡាយ រប�់  

កុមារ ផៅ ក្នុង ថានាក់ អង្គការ  

បឋរ �ិកសា  អ្ក ។ �ូរផលើក 

�ឹកចិតតែកុមារទាំងអ�់ឲ្យ 

រ�់ផៅផោយមានភាព�កតែ ិ

�រ និងមានការផរៀបចំ ផែើរ្ី 

ពួក ផគ អាចមាន្កុរ្គួសារ 

ផាទាល់រប�់ផគែ៏ផៅអ�់កល្ 

ជានិច្ចផៅន្ងៃណារួយ។

ណខសមសា

ការ ហ្បើ្បា�់ កុមរ ជា ឧទារ�ណ៍ ជាក់ 

ង�្តង ទាក់ ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ពី 

កុមរ និង ហរៀប ចំ ពួក ហគ ឲ្យ ហរៀន �ូ្ត ។
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បង្ហាញសេចក្តីបេឡាញ់៖ 

ផែើរ្ី បរ្ហាញ ផ�ចកតែ ី្�ឡាញ់ 

រប�់ អ្ក ចំផោះ កុមារ ដែល អ្ក 

បផ្ងៀន �ូរ ្ តែល់ នូវ ការ �រផ�ើរ 

ែ៏ ផសាមះ �រ ែល់អវែ ីដែល កុមារ 

រាន ផធវែើ ។ ឧទារហែ៍ អ្ក អាច 

និោយ ថា « អរគុែ ដែល រាន 

ដចក ចាយ អំពី ផរឿង ក្នុង ្គួសារ 

ប្អអូន » ជំនួ� ឲ្យ ការ�រផ�ើរ 

�ូផៅ  ែូច ជា « ល្អ ណា�់ » 

ឬ « អរគុែ » ។ 

ករូេកបុសេិងករូេកសបី)។សរូមឈរជិ្«ឪពុក»នហើ�ពេ្យល់

ថ្ទេំួលខុសក្រូវរបស់ឪពុក្ ឺនដើម្បីនធ្ើជាឯ�្យនការនលើកកមុ

ក្ួស្រគ្្់នហើ�នដើម្បីដឹកនាំែ្គ្់ែ្គង់េិងការពារពួកន្។

សុំឲ្យកុមារកបាប់ពបីឧទាហរណ៍នេអ្បីផដលឪពុកទាំងឡា�

នធ្ើនដើម្បីបនំពញ្ ួនាទបីទាំងនេះនហើ�សុំឲ្យ«ឪពុក»នធ្ើ

កា�វិការេរូវអ្បីផដលកុមារពិពណ៌នា។សរូមឈរផក្រ«មាតា�»

នហើ�ពេ្យល់ថ្ទំេួលខុសក្រូវរបស់មាតា�្ ឺនដើម្បីនមើលផថ

េិងចិ្្ចឹមបបីបាច់កកមុក្ួស្រ។សុំឲ្យកុមារកបាប់ពបីឧទាហរណ៍

ពបីអ្បីផដលមាតា�នធ្ើនដើម្បីបំនពញ្ ួនាទបីទាំងនេះនហើ�សុំឲ្យ

«មាតា�»នធ្ើកា�វិការេរូវអ្បីផដលកុមារពិពណ៌នា។សរូម

កបាប់កុមារថ្ទាំងឪពុកេិងមាតា�េឹងមាេទំេួលខុសក្រូវ

នដើម្បីនធ្ើជា្ ំររូល្អនហើ�បនកងៀេដំណឹងល្អ។សរូមឲ្យកុមារក្នុង

ថ្នាក់េបីមួ�ៗេរូវអ្បីមួ�ផដល្ ំណាងឲ្យរនបៀបផដលឪពុកមាតា�

អាចបនកងៀេកកមុក្ួស្រខ្លួេ(ឧទាហរណ៍កពះ្ម្បីរនសៀវនៅ

រាក្បីជួបជុំកកមុក្ួស្រឬររូបភាពកកុមក្ួស្របរិនភា្អាហារ

អធិស្ឋាេឬនធ្ើការរួមគ្នា)។សរូមអន្ជើញកុមារមានាក់មកពបីថ្នាក់

េបីមួ�ៗកបាប់អំពបីរនបៀបផដលឪពុកមាតា�អាចនកបើកបាស់សមាភារ

ននាះនដើម្បីជួ�កកុមក្ួស្រខ្លួេ។

េប្តាហ៍ទតី3៖កូនៗមានទំនួលខុេបតូេសដើម ត្ីសោរពឪពុកមាតាយខ្លួន។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( អាន ្ពរះ គម្ីរ ) ៖ពបីមុេ

ថ្នាក់អង្គការបឋមសកិសាសរូមលាក់កកោសផដល

មាេសរនសរនអន្សរូរ6:1នៅនលើននាះ។សុំឲ្យកុមារមានាក់

ឈរនហើ�កបាប់គ្្់ឬនាងឲ្យរកកកោសផដលបាេលាក់។

ឧទាហរណ៍អ្កអាចេិយា�ថ្«នបាះជំហាេផវងៗនៅមុខ

បបីជំហាេ។នបាះជំហាេកបំាមួ�ជំហាេនៅខាងន្្ងនដ»។

នៅនពលកុមារន�ើញកកោសននាះសរូមឲ្យកុមារទាំងអស់ផសង្

រកឃ្លានៅក្នុងកពះ្ ម្បីររបស់ពួកន្នហើ�សុំឲ្យកុមារមានាក់អាេ

វាឲ្យលឺៗ។សរូមពេ្យល់ថ្«ក្នុងកពះអមាចាស់»មាេេ័�ថ្

«ការនធ្ើអ្បីផដលក្ឹមក្រូវ»។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ពិភាកសា ហរឿង ក្ននុង ្ពរះ 

គម្ីរ ) ៖សរូមកបាប់ដំនណើរនរឿងរបស់លបីនហប្ជចូេករូេកបសុ

គ្្់នៅ�កផ្ទាំងមាស(សរូមនមើលេបីនហទ្បី13–4)។សរូម

រំលឹកដនំណើរនរឿងនោ�សួរសំណួរដរូចជា៖«ន ើ្េរណាជា

ករូេនក្មង?ន ើ្េរណាជាឪពុកមាតា�?ន្ើឪពុកមាតា�បាេសុំអ្បី?

ន ើ្វាង្�កសួលនដើម ប្ីនគ្រពតាមផដរឬនទ?ន ើ្មាេអ្បីនកើ្ន�ើង

នៅនពលកុមារនធ្ើតាមឪពុកមាតា�?»

េប្តាហ៍ទតី4៖ខ្នុំអាចបង្ហាញសេចក្តីបេឡាញ់ដល់េមាជិកប្ួសាររបេ់ខ្នុំមានាក់ៗ។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ហលង 

ងល្ង្រ�្សន៍ទាយ ហ�ើយ ហ្ចៀងចហ្មៀង ) ៖ សរូមឲ្យ្ ំរុ�

អំពបីសមាជិកកកមុក្ួស្រដរូចខាងនកកាមនហើ�សុំឲ្យកុមារ

ប៉ះកចមុះខ្លួេនៅនពលពួកន្ដឹងថ្េរណាផដលអ្កកំពុង

ពិពណ៌នា៖ឪពុកមាតា�បងប្អចូេកបសុបងប្អចូេកសបីជបីដរូេជបីតា

មបីងពរូជបីដរូេមួ�។ឧទាហរណ៍្ំរ�ុអំពបីមបីងមានាក់អាចជា៖

«ខញនុំ្ ឺជានក្មងកសបីមានាក់។ខញនុំធំន�ើងជាម�ួេឹងឪពុកអ្ក។ខញនុំជា

ជបីដរូេមួ�របស់មាតា�អ្ក»។នៅនពលកុមារបាេទសសេេ៍ទា�

ពបីសមាជិកក្ួស្រររូបននាះក្ឹមក្រូវនហើ�សរូមែ្ល់វ្ថែនុមួ�

ដល់កុមារនដើម្បីនធ្ើជា្ ំណាងពបីបុ្្គលននាះនហើ�អន្ជើញ

កុមារឲ្យឈរនៅខាងមុខថ្នាក់។សរូមពេ្យល់ថ្កកមុក្ួស្រ

អាចមាេឬមិេមាេសមាជិកក្ួស្រទាំងនេះប៉ុផេ្នទាះបបីជា

កកុមក្ួស្រេបីមួ�ៗមាេភាពខុសគ្នាក្បីក៏ក្ួស្រទាំងអស់មាេ

ចំណុចមួ�ដរូចគ្ន្ា ឺ—នសចក្បីកសឡាញ់។សរូមនកចៀងជាមួ�

គ្នា«A Happy Family»(កកមុក្ួស្ររីករា�)(ច.កទំព័រ

198)។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ពិភាកសា ព ី្គួស្រ ) ៖សុំឲ្យកុមារកាេ់

ររូបភាពែ្ះមួ�។សរូមអន្ជើញកុមារពបីរបបីនាក់ឲ្យកបាប់ន្មះ

សមាជិកក្ួស្រផដលរស់នៅក្នុងែ្ះរបស់ពួកន្នហើ�រនបៀប

ផដលពួកន្បង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់ចំនពាះពួកន្។សរូម

អន្ជើញកុមារទបីពបីរឲ្យឈរនៅជិ្ កុមារទបីមួ�នហើ�នលើក

ររូបភាពែ្ះន�ើង។សរូមសួរថ្«ន ើ្េរណាមាេកកុមក្ួស្រ

ផដលរស់នៅជិ្?ន ើ្អ្កបង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់ដល់ពួក

ន្យា៉ាងណា?»ទបីប្្ចប់សរូមឲ្យកុមារទបីបបីនលើកររូបភាពែ្ះ

ន�ើងនហើ�ឈរឲ្យឆ្ងា�ពបីរកុមារពបីរនាក់នទៀ្។សរូមសួរថ្

«ន ើ្មាេប្អចូេណាមានាក់មាេសមាជិកក្ួស្ររស់នៅឆ្ងា�នទ?»

សរូមពិភាកសាពបីរនបៀបផដលកុមារអាចបង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់

ដល់សមាជិកក្ួស្រទាំងននាះ។សរូមនលើកទឹកចិ្្កុមារឲ្យ

នកជើសនរើសវិធបីមួ�នដើម្បីបង្ហាញនសចក្បីកសឡាញ់ដល់សមាជិក

ក្ួស្រនៅក្នុងសបាតាហ៍នេះ។
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ម្ករុមម្្រួសារ្ ឺម្តូេប្នម្បទានេរ
គៅគេលេរួកគ្គ្វើតាមេយាការី
« ហដើម្ី ឲ្យ បាន នឹក ចាំ ពី អ�់ ទាំង ហ�ចក្តី ងដល ពួក ហហារា បរ�ិុ្រ្បាន ទាយ កាល ព ីហដើម »  

( ហព្តុ� ្រី 2 3:2 ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី គូ� បញ្ជាក់ ព ីហោលល្រ្ិ �្មប់ កមុរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖បពរះមានបន្ទទូលមកសយើងតាមរយៈពួកពយាការី។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ខ្ឹសប ្បាប់ ព ីស្រ លិខិត ) ៖សរូមខសេឹបថ្

«កពះមាេបេ្ចូលមកន�ើងតាមរ�ៈពយាការី»នៅក្នចៀករបស់

កុមារ។សុំសួរដល់គ្្់ឬនាងឲ្យខសឹេបកបាប់្ ៗគ្នានហើ�បេ្

រហរូ្ដល់កុមារក្ប់ររូបស្តាប់ឮពបីស្រលិខិ្។(នបើមាេកុមារ

នកចើេនាក់សរូមពិចារណានធ្ើសកម្មភាពនេះជាកកុម្ រូចៗ)។

សុំសួរដល់កុមារចុងនកកា�ឲ្យឈរនហើ�េិយា�ស្រលិខិ្

ននាះន�ើងវិញឲ្យឮៗ។សរូមចង្អនុលបង្ហាញថ្្ឺដរូចជាប្អចូេៗ

ប ជ្ចូេស្រឲ្យគ្នានៅវិញនៅមកកពះកបាប់ឲ្យពយាការីេិយា�

(ប្ជចូេស្រ)ជំេួសឲ្យកទង់។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( អាន ្ពរះ គម្ីរ ហ�ើយ 

បហ្ងៀន ោនា ហៅ វិញ ហៅ មក ) ៖ សរូមបង្ហាញកុមារេរូវររូបភាព

របស់ណូនអ។បំផបកកុមារជាបួេកកុម។សរូមឲ្យនសចក្បី

នយាងបទ្ ម្បីរដរូចខាងនកកាមដល់កកមុេបីមួ�ៗ៖ម៉រូនស

8:20–26;នលាកុប្្្ិ6:13–17;នលាកុប្្្ិ6:18–22;នលាកុប្្្ិ

7:7–12។សុំឲ្យកកុម

េបីមួ�ៗអាេបទ្ ម្បីរ

ផដលោក់ឲ្យពួកន្នហើ�

បនាទាប់មកផ្លាស់ប្ចូរនវេ

គ្នាកបាប់កុមារនែសេងនទៀ្

េរូវអ្បីផដលពួកន្បាេ

នរៀេ។សុំសួរកុមារេរូវអ្បី

ផដលពួកន្្ ិ្ថ្បាេ

នកើ្ន�ើងដល់កបជាជេ

ផដលនធ្ើតាមស្រលិខិ្របស់ណនូអ

នហើ�េឹងកបជាជេផដលមេិបាេនធ្ើតាម(សរូមនមើលនលាកុប្្្ិ

7:23)។សរូមផថ្ងទបីបនាទាល់ថ្កពះមាេបេ្ចូលមកកាេ់ន�ើង

តាមរ�ៈពួកពយាការីនហើ�កបសិេនបើន�ើងនធ្ើតាមនលាក

ន�ើងេឹងមាេសុវ្ថែភិាព។

េប្តាហ៍ទតី2៖ពយាការីសៅក្នុងបពរះ្ ម្តីរ្ ឺជា្ ំរូដល់បកុមប្ួសារខ្នុំ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហធវែើ រាម គំរូ ) ៖សរូមទះនដេរូវចង្វាក់បទ

ង្�ៗនហើ�អន្ជើញកុមារឲ្យនធ្ើស្រន�ើងវិញនហើ�នធ្ើតាម

្ំររូរបស់អ្ក។សរូមពិភាកសាថ្ន្ើ្ ំររូននាះជាអ្បី។សរូមពេ្យល់

ថ្ពយាការីនៅក្នុងកពះ្ ម្បីរ្ ឺជា្ ំររូនដើម្បីន�ើងនធ្ើតាម។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹងនិងអនរុេត្តតាម( អាន ្ពរះ 

គម្ីរ ) ៖សរូមបំផបកកុមារនៅជាកកុមៗ។សរូមចា្់ឲ្យមេុសសេ

វ�័កណាតាលនៅក្នុងកកុមេបីមួ�ៗេរូវស្លាកពាក្យមួ�ដរូចខាង

នកកាមនហើ�សុំឲ្យពួកន្អាេកពះ្ ម្បីរផដលមាេនៅនលើស្លាក

ពាក្យដល់កុមារនៅក្នុងកកមុខ្លួេ៖

�៉រូហាេបាទបីស្៖្.េិងស.84:27–28(បាេនធ្ើបុណ្យកជមុជ

ទឹក)

អាលមា៉ាជាករូេ៖ម៉រូស្�27:23–24(ផកបចិ្ ្)

�៉រូនស្៖�៉រូនស្24:15(បនកមើកពះអមាចាស់)

នស្ចនបេយា៉ាមបីេ៖ម៉រូស្�2:17–18(បនកមើអ្កដនទ)

លបីនហ៖េបីនហទ្បី11:5(អធិស្ឋាេ)

េបីនហ្៖េបីនហ្ទបី13:7(រកសាបទប្្ញ្ិ្)

បងកបុសយា៉ានរែ្៖នអនធើរ3:9(មាេជំនេឿ)

សុំឲ្យកុមារស្តាប់េរូវអ្បីផដលពយាការីបាេនធ្ើជា្ ំររូ។សុំឲ្យកកុម

េបីមួ�ៗបនងកើ្ជាទំេុកបទមួ�ឃ្លាអំពបីពយាការីរបស់ពួកន្

នដើម្បីនកចៀងតាមលំនាំបទ«នធ្ើតាមពយាការី»(ច.កទំព័រ

110–11)នហើ�សរូមអន្ជើញពួកន្ផចកចា�ឃ្លារបស់ពួក

ន្ជាមួ�កុមារដនទនទៀ្។

េប្តាហ៍ទតី3៖បកុមប្ួសារខ្នុំនឹងទទួលប្នពរជ័យសៅសពលសយើងស�វើតាមពយាការី។

ណសវងរកគោលលទិ្ ( ហធវែើ រាម ការ ងណោំ ) ៖សរូមនរៀបចំស្លាក

ពាក្យផដលេិយា�ថ្«កកុមក្ួស្រខញនុំេឹងទទួលបាេពរជ័�

កាលផដលនធ្ើតាមពយាការី»នហើ�លាក់វានៅក្នុងបេ្ប់ពបីមុេ

ថ្នាក់អង្គការបឋមសិកសាចាប់នែ្ើម។សរូមអន ជ្ើញកុមារឲ្យនធ្ើ

តាមការផណនំានដើម ប្ីផស្ងរកស្លាកពាក្យ។សរូមពេ្យល់ថ្ដរូច

ជាកុមារនធ្ើតាម្ រំរូរបស់អ្កកកុមក្ួស្រន�ើងអាចនធ្ើតាមការ

ផណនំារបស់ពយាការី។សំុកុមារឲ្យអាេស្លាកពាក្យជាមួ�គ្នា។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង( ស្តាប ់អ្នក ងថ្ង ្រីបោទាល់ ) ៖

សរូមទាក់ទងនៅកកុមក្ួស្រពបីរបបីទុកជាមេុនហើ�អន្ជើញពួក

ន្ឲ្យមកចរូលរួមនៅថ្នាក់កុមារនហើ�ផចកចា�ពបីរនបៀបផដល

រំលឹកពតីសោលលទ្ិ៖ ផៅ ដខ 

ផនះកុមារ នឹង ផរៀនប� គរ្ពីរ 

ខុ�ៗ ោនា នន ផោលល�្ិ ដែល 

ថា ្កុរ ្គសួារ គឺ អាច ��ួល 

រាន ពរជ័យ ផៅ ផពល ពួក 

ផគ ផធវែើ តារ ពយាការ ី។ �ូរ 

ពិចារណា ផធវែើ ការ អផញ្ើញ 

កុមារ ឲ្យ និោយ ពីផោលល�ិ្ 

ជា ផរៀង រាល់ �រាតាហ៍ ។

ែគម្មៀង៖គម្ែៀងែគម្មៀង
ណដលអ្កែូលែិត្តណដលរានគៅ
ក្នុងផ�ៀវផៅ ចផ្រៀង កុមារ �ំនុក 
ែំផកើង និង ចផ្រៀង កុមារាកុមារី  
ឬទស្សនាេដ្តតីសាសនាែម្ក
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ណខឧេភា

ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ កុមរ ចូលរួម 

 នឹង ែ្តល ់ឱកា� ដល់ ពួក ហគ 

្រ្រួល ប្រពិហស្ធន៍ ហន ការ 

ហរៀន �ូ្ត យា៉ាង �កម្ម ។



បង្ហាញសេចក្តីបេឡាញ់៖ 

« ផៅ ផពល ដែល ផយើង បរ្ហាញ 

ផ�ចកតែី ្�ឡាញ់ែល់ អ្ក ដែល 

ផយើង បផ្ងៀន ផនាះ ពួក ផគ 

ឆាប់ នឹង ��ួល ្ពះ វិញ្ញាែ » 

( TNGC 31 ) ។ អ្ក អាច 

បផងកើន ផ�ចកតែី ្�ឡាញ ់អ្ក 

ចំផោះ កុមារ ផៅ ផពល ដែល អ្ក 

អធិសាឋានឲ្យ ពួក ផគ ផរៀន សាគល ់

ពី ចំណាប់ អាររ្មែ៍ និង កងវែល់ 

រប�់ ពួក ផគ ផៅ ពួក ផគ ផោយ 

ផ្មះ ផហើយ សាតាប់ផោយ យក 

ចិតតែ �ុក ោក់ ែល់ ពួក ផគ ។

ការនគ្រពតាមពយាការីបាេកបទាេពរជ�័ដល់កកមុក្ួស្រ

ពួកន្។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហ្ចៀង និង ពិភាកសា ) ៖សរូមបង្ហាញ

ររូបភាពរបស់ពយាការីបច្ចនុប្េ្នហើ�ពេ្យល់ថ្ន�ើងក្រូវបាេ

ដឹកនាំនោ�ពយាការីនៅសព្នថងៃនេះនហើ�េឹងកបទាេពរជ�័

នៅនពលន�ើងស្តាប់នហើ�នធ្ើតាមនលាក។នកចៀង«Quickly 

I’ll Obey»(កបញាប់នធ្ើតាម)(ច.កទំព័រ197)សរូមប្ចូរឃ្លា

ទបីមួ�«នពលពយាការីកបាប់ខញនុំ»។សរូមផសង្រកការផណនាំេិង

ដំបរូនាមេផដលពយាការីបាេែល្់ឲ្យនៅក្នុងសេ្ិសបីទទរូនៅ

ក្នុងនពលថ្មបីៗនេះ។សុំកុមារមួ�ចំេួេឲ្យផចកចា�ថ្ន ើ្

ការនធ្ើតាមពាក្យទរូនាមេនេះេឹងកបទាេពរជ�័ដល់កកមុក្ួស្រ

ពួកន្យា៉ាងណា។

េប្តាហ៍ទតី4៖ពយាការីមានបបសាេន៍មកកាន់សយើងសៅក្នុងេន្ិេតីទទូសៅ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( �ូម ហមើល រូប ភាព ) ៖សុំឲ្យកុមារឈរ

កបសិេនបើពួកន្ដឹងថ្ន ើ្េរណាដឹកនាំស្សនាចកក។សរូម

ោក់តាំងររូបភាពនេពយាការីនហើ�សុំសួរកុមារថ្ន ើ្ពយាការីររូប

នេះមាេន្មះអ្បី។សរូមពេ្យល់ថ្កពះមាេបេ្ចូលមកកាេ់

ន�ើងតាមរ�ៈនលាក។សរូមោក់តាំងររូបភាពនេមជ្ឈមណ្ឌល

សេិ្សបីទ។សរូមកបាប់កុមារថ្នៅអំ�នុងនពលនធ្ើសេិ្សបីទ

ទរូនៅពយាការីមាេកបស្សេ៍មកកាេ់ន�ើងនចញពបីអគ្រនេះ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ពិភាកសា ដហំណើរ ហរឿង ហៅ 

ក្ននុង ្ពរះ គម្ីរ ) ៖សរូមកបាប់កុមារថ្កពះផ្ងផ្មាេបេ្ចូល

ដល់រាកស្កទង់តាមរ�ៈពយាការី។សរូមោក់តាំងររូបភាពនស្ច

នបេយា៉ាមបីេនហើ�កបាប់ពបីដំនណើរនរឿងដកកសង់នចញពបីម៉រូស្�

2:1–8។សរូមអន្ជើញកុមារឲ្យសផម្ងនរឿង។សរូមរំលឹកកុមារ

ថ្នស្ចនបេយា៉ាមបីេមាេបេ្ចូលនចញពបីនលើប៉មនហើ�កពះ

បេ្ចូលរបស់កទង់បាេក្រូវក្់កតាទុកនដើម្បីមេុសសេក្ប់គ្នា

អាចអាេបាេ។សុំឲ្យកុមារនកបៀបនធៀបដំនណើរនរឿងនសច្

នបេយា៉ាមបីេចនំពាះអ្បីផដលនកើ្ន�ើងនៅក្នុងសេ្ិសបីទទរូនៅនៅ

សព្នថងៃនេះ។

ការ ហ្បើ្បា�់ ឧបករណ៍ស្មញ្ញៗ ឬ �ំហលៀក បំោក់្បហពណី អាចអ្ិវឌ្ឍ ហមហរៀន 

ថ្នាក់ អង្គការ បឋម �ិកសា ហ�ើយ ទាក់ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ រប�់ កុមរ ។
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េិ្តីបរិសរុទ្បេវជិតភាេនិងកែិ្ចការម្េះេិហារ
បរិសរុទ្ម្បសិទ្ិេរជ័យដល់ម្្រួសារខ្នុំ
« ហបើ អ្នក រាល់ ោនា ចង្រុក អវែីៗហៅ ងែន ដី ហោរះ នឹង្តូវចង្រុក  ហៅ ស្ថាន �ួគ៌ ងដរ » ( ម៉ាថ្យ 18:18 ) ។  

(ចំណាំ �ូម្បត័យ្នក្ននុងការបកង្ប្ពរះគម្ីរ) 

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖ពិ�តីបរិេុទ្បពវជិតភាពបបេិទ្ិពរជ័យនិងពបងឹងប្ួសារខ្នុំ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖សុំឲ្យកុមារស្តាប់េរូវ

អ្បីផដលកបទាេពរជ�័ដល់កកមុក្ួស្រពួកន្នៅនពលផដល

អ្កនកចៀងឃ្លាទបីពបីរនេបទ«Love Is Spoken Here»(ន�ើង

េិយា�នោ�នស្ហ៍)(ច.កទំព័រ190–91)ជាមួ�គ្នា។សរូម

ពេ្យល់ថ្ពិធបីបរិសុទ្ធបព្ជិ្ ភាពអាចកបសិទ្ធិពរជ�័េិង

ពកងឹងដល់ក្ួស្រទាំងអស់។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ពិភាកសា ព ីប្រ គម្ីរ ) ៖

សរូមបំផបកកុមារនៅជាកកុមៗនហើ�ឲ្យររូបភាពពិធបីបរិសុទ្ធ

បព្ជិ្ភាពដល់កកមុេបីមួ�ៗ។សុំឲ្យកកុមេបីមួ�ៗ្ ិ្

អំពបី្ ំរ�ុខះ្ៗផដលេឹងជួ�កុមារនែសេងនទៀ្ទសសេេ៍ទា�

ពបីពិធបីបរិសុទ្ធទាំងឡា�ផដលបាេបង្ហាញនៅក្នុងបទ្ ម្បីរ

របស់ពួកន្(ឧទារហណ៍«ពិធបីបរិសុទ្ធនេះនធ្ើន�ើងជានរៀង

រាល់នថងៃអាទិ្ ្យនៅកពះវិហារ»)។សរូមអន្ជើញកកមុេបីមួ�ៗ

ឲ្យផចកចា�្ ំរ�ុរបស់ពួកន្នហើ�ទុកឲ្យកុមារនែសេង

នទៀ្ទសសេេ៍ទា�ថ្ន្ើពិធបីបរិសុទ្ធបព្ជិ្ ភាពអ្បីផដលពួកន្

កំពុងពិពណ៌នា។បនាទាប់ពបីពួកន្បាេទសសេេ៍ទា�ក្ឹមក្រូវ

នហើ�សរូមពិភាកសាអំពបីរនបៀបផដលពិធបីបរិសុទ្ធនេះកបសិទ្ធិពរ

ជ�័ដល់ន�ើងនហើ�សរូមបិទររូបភាពនៅនលើកាតារនខៀេ។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ងចកចាយ ប្រ ពិហស្ធន៍ ) ៖សុំឲ្យកុមារ

េិយា�ជាមួ�កកមុក្ួស្ររបស់ពួកន្នៅឯន្ហោឋាេអំពបី

កាលផដលពិធបីបរិសុទ្ធបព្ជិ្ភាពកបសិទ្ធិពរជ័�េិងពកងឹង

ជបីវិ្របស់ពួកន្។

េប្តាហ៍ទតី2៖បពរះេិហារបរិេុទ្អាចស�វើឲ្យបកុមប្ួសារអាចរេ់សៅជាមួយោនាជានិរន្។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖សរូមបង្ហាញររូបភាព

កពះវិហារបរិសុទ្ធផដលនៅជិ្ េឹងកផេង្អ្ករស់នៅបែំុ្នៅ

កុមារ។សរូមអន្ជើញកុមារឲ្យនកចៀងវ ្្គទបីមួ�នេបទ«ខញនុំចរូល

ចិ្ ្នមើលកពះវិហារបរិសុទ្ធ»(ច.កទំព័រ95)។សរូមនលើក

ន�ើងពបីឃ្លា«ខញនុំេឹងនៅទបីននាះនៅនថងៃមួ�»នហើ�សុំឲ្យកុមារ

ស្តាប់រកមរូលនហ្ុផដលសមាជិកស្សនាចកកនាំគ្នានៅកពះ

វិហារបរិសុទ្ធកាលផដលអ្កនកចៀងជាមួ�គ្នាេរូវឃ្លាំទបីពបីរនេ

បទនេះ។សរូមពិភាកសាពបីចនម្ើ�របស់ពួកន្នហើ�សងក្់ធងៃេ់

ថ្ពិធបីបរិសុទ្ធនេកពះវិហារបរិសុទ្ធផដលនធ្ើឲ្យកកុមក្ួស្រអាច

រស់នៅជាម�ួគ្នាជាេិរេ្បាេ។

ែគម្មៀង៖ែគម្មៀងណដលអ្កែូល
ែិត្តគែញេតីផ�ៀវផៅ ចផ្រៀង កុមារ 
�ំនុក ែំផកើង និង ចផ្រៀង កុមារា 
កុមារីឬទស្សនាេដ្តតីដនសាសនា
ែម្ក

បសបងៀនអ្កដថទ៖ 

ផពលដែលកុមារដចកចាយនូវអវែី 

ដែលពួកផគរានផរៀន 

ក្នុងថានាក់អង្គការ បឋរ 

�ិកសា  ជារួយអ្កែន� 

ផនាះវានឹងព្ងងឹនូវការយល់ែឹង 

និង�ីបនាទាល់រប�់ពួកផគអំពី

ផោលល�ិ្ ។ ផៅ ក្នុង ដខ ផនះ 

ពួក ផគ ្តវូ រាន ផលើក �ឹក ចិតតែ 

ឲ្យ ដចកចាយ នូវ អវែី ដែល ពួក ផគ 

រាន ផរៀន ផៅឯ្្ះ ។ ការ ផធវែើ 

ដបប ផនះ នឹង ្ តែល ់ឱកា� ឲ្យ មាន 

ការ ពិភាកសា ពី ែំែឹង ល្អ ផៅ ្ ្ះ 

ផហើយ ព្ងឹង ្កុរ ្គួសារ ។

ការ្រុកឲ្យកុមរគូររូបភាពនូវ 

អវែីងដលពួកហគបានហរៀនជួយ 

ព្ងឹងដល់ការយល់ដឹងរប� ់

ពួកហគពីហោលល្រ្ិ ។
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មិ្ុនា

�ូម ចុច ្តង ់ហនរះ ហដើម្ី ហដើម្ីយកស្លាកោក្យ



ចសបមៀង៖ ផៅ ផពល ផ្ចៀង 

ចផ្រៀង ្ ្មី រួយជា រួយ កុមារ 

�ូរ ផ្ចៀង ឃ្លា រួយ ែល់ កុមារ 

ផហើយ ឲ្យ ពួក ផគ ផ្ចៀង តប 

វិញ ។ �ូរ ផធវែើ សារ ផ�ើង វិញ 

ជា រួយ ឃ្លា ផ្សេង ផ�ៀត ។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( គូរ គំនូរ ) ៖សុំឲ្យកុមារមានាក់ៗេរូវ

កកោសមួ�សេ្ឹកផដលមាេ្ ំេរូរកពះវិហារបរិសុទ្ធស្ម ្្ញៗ

(មាេនៅន្ហទំព័រsharingtime.lds.org)។សរូមអន្ជើញ

កុមារឲ្យ្ រូរសមាជិកក្ួស្រពួកន្កាេ់នដគ្នានៅជិ្ កពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។សរូមនលើកទឹកចិ្ ្ពួកន្ឲ្យផចកចា�្ំេរូររបស់ពួក

ន្ជាមួ�កកុមក្ួស្ររបស់ពួកន្នៅែ្ះ។

េប្តាហ៍ទតី3៖ខ្នុំអាចសរៀបខ្លួនពតីឥឡទូេសនរះសដើម ត្ីមានភាពេក្ិេមចូលបពរះេិហារបរិេុទ្។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖សុំឲ្យកុមារស្តាប់អ្បីផដល

ជាករណបី�កិច្ចពិសិដ្ឋរបស់ពួកន្កាលផដលពួកន្នកចៀងឃ្លា

នេបទ«ខញនុំចរូលចិ្ ្នមើលកពះវិហារបរិសុទ្ធ»(ច.កទំព័រ95)។

សរូមកបាប់កុមារថ្ពួកន្អាចនរៀបចំខ្លួេឥ�ចូវនេះនដើម្បីចរូល

នៅក្នុងកពះវិហារបរិសុទ្ធនពលផដលពួកន្ធំន�ើង។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ពិភាកសា ព ីភាព �ក្តិ�ម ) ៖

សរូមបង្ហាញររូបភាពនេកពះវិហារបរិសុទ្ធ។សរូមពេ្យលថ់្

ពបីនកពាះកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ ឺជាដំណាក់

ពិសិដ្ឋមាេផ្អ្កទាំងឡា�ណាផដល

មាេភាពសក្ិសមនទើបអាចចរូលបាេ។

សរូមកបាប់កុមារថ្ការរស់នៅតាមបទ

ោឋាេផដលមាេនៅក្នុងហដើម្ី កមលាំង ហន 

យុវជនេឹងនរៀបចំន�ើងឲ្យមាេភាព

សក្ិសម។សរូមសរនសរពបីបទោឋាេ

មួ�ចេំួេនៅនលើស្លាកពាក្យនែសេងៗ

គ្នា។សរូមបំផបកកុមារនៅជា

កកុមៗនហើ�ឲ្យស្លាកពាក្យដល់កកមុេបីមួ�ៗ។សរូមឲ្យកកមុ

េបីមួ�ៗឈរនហើ�ពេ្យល់ពបីរនបៀបផដលការរស់នៅតាម

បទោឋាេននាះេឹងនរៀបចំពួកន្ឲ្យមាេភាពសក្ិសមនដើម ប្ីចរូល

កពះវិហារបរិសុទ្ធ។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហលង ងល្ង ) ៖នៅនលើកកោសនែសេង

គ្នាសរូម្ រូរររូបមា្់ផ្្កក្នចៀកនដេិងនជើង(្ំររូនេ្ ំេរូរមាេ

នៅន្ហទំព័រsharingtime.lds.org)។កាលផដលអ្ក

នលងពយាណូនលងបទ«ខញនុំចរូលចិ្ ្នមើលកពះវិហារបរិសុទ្ធ»

សរូមឲ្យកុមារហុចររូប្ ំេរូរ្ ៗគ្នា។នៅនពលផដលន្្ងឈប់

សុំឲ្យកុមារផដលកាេ់ររូបភាពកបាប់នរឿងមួ�ផដលពួកន្អាច

នធ្ើជាមួ�សរីរាងនេររូបកា�ននាះនដើម្បីនរៀបចំនៅកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ(ឧទាហរណ៍ពួកន្អាចអធិស្ឋាេអាចេិយា�នហើ�

កបាប់ការពិ្ពបីមា្់របស់ពួកន្)។សរូមនកចៀងន�ើងវិញ

តាមនពលផដលមាេ។

េប្តាហ៍ទតី4៖កិច្ចការពង្សបបេតិ្ឲ្យខ្នុំមានទំនាក់ទំនងនឹងជតីដូនជតីតាខ្នុំ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង និង ស្តាប់ 

ហរឿង ) ៖សរូមកបាប់ដំនណើរនរឿងដរូចខាងនកកាម។នៅនពល

ណាផដលអ្កេិយា�«នកចៀង»ឬ

«ចនកមៀង»ឲ្យកុមារក្ប់គ្នានកចៀង

«ពងសេកបវ្្ិ—ខញនុំកំពុងផ្នធ្ើ»

(ច.កទំព័រ94)។សរូមចាប់នែ្ើម

នោ�នកចៀងឃ្លាទបីមួ�នហើ�

បផេថែមឃ្លាជាបេប្នាទាប់។«កកមុ

ក្ួស្រម�ួកសឡាញ់្ នេ្បីនហើ�

ក៏នកចៀង។នកពាះផ្ពងសេកបវ្ិ្របស់

ពួកន្ពួកន្បាេនរៀេពបីជបីដរូេ

ជបីតារបស់ពួកន្មា៉ារីជរូេស៍េិង

ឪពុកមាតា�របស់ពួកន្ក៏កសឡាញ់

្នេ្បីេិងនកចៀងចនកមៀងផដរ។

កកុមក្ួស្រចរូេ៍ក៏បាេកសឡាញ់

ស្សនាចកកផដរ។ពួកន្

បាេទទួលបុណ្យកជមុជទឹកនៅ

កបនទសនវលនហើ�បាេសនកមច

ចិ្ ្ប្ចូរលំនៅនៅរដ្ឋ�រូថ្ហ៍។

ឪពុកមាតា�ទាំងពបីរនាក់របស់មា៉ារី

បាេទទួលមរណភាពនៅអំ�នុង

នពលនធ្ើដនំណើរនហើ�នទាះបបីជានាងនៅ្ រូចក្បីមា៉ារីបាេបេ្

្ង្វាលនោ�មាេកាេ់កបអប់នឈើមួ�នពញនៅនោ�

នសៀវនៅទំេុកដំនកើងរបស់ស្សនាចកកផដលឪពុកនាងបាេ

េិពេ្ធ។នកកា�មកមា៉ារីបាេបនកងៀេករូេៗរបស់នាងឲ្យនចះ

កសឡាញ់ចនកមៀង។សព្នថងៃនេះ

នៅលារបស់នាងកសឡាញ់ការ

នកចៀងចនកមៀងណាស់។ករូេនៅ

ទាំងននាះមាេទំនាក់ទំេងេឹង

មា៉ារីនហើ�ដឹងថ្អ្បីផដលនាង

បាេបេ្មរ្កឲ្យដល់ពួកន្

នសចក្បីកសឡាញ់របស់គ្្់ចនំពាះ

ស្សនាចកកេិងការនកចៀង

ចនកមៀង។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ផាត ់

ពណ៌ ) ៖សុំឲ្យកុមារមានាក់ៗ

េរូវកកោសពបីរសេ្ឹកផដលមាេ

សរនសរថ្«ខញនុំ»េិងមួ�នទៀ្

សរនសរថ្«ជបីដរូេជបីតាខញនុំ»។

សុំឲ្យពួកន្្ រូរររូបខ្លួេឯងនៅនលើ

កកោសផដលសរនសរថ្«ខញនុំ»។

បនាទាប់មកសរូមអន្ជើញពួកន្ឲ្យ

សួរដល់ឪពុកមាតា�ពួកន្នៅឯែ្ះ

ឲ្យកបាប់ពួកន្អំពបីជបីដរូេជបីតារបស់ពួកន្ណាមានាក់នដើម្បីពួកន្

អាច្ រូរររូបភាពពបីជបីដរូេជបីតាររូបននាះនលើកកោសមួ�នទៀ្។
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គយើងកាលាយជាសរាជិកដនសាសនាែម្កតាម
រយៈេិ្តីបរុណ្យម្ជមរុជទឹកនិងេិ្តីបញ្ជាក់
« ហបើមិនបានហកើតអំពី្រឹកហ�ើយអំពី្ ពរះវិញ្ញាណហោរះ ោមានអ្នកណាអាចនឹងចូលហៅក្ននុងនគរ្ពរះបាន ហ្រ » 

( យលូហាន 3:5 ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖សាេនាចបកថនបពរះសយេូ៊េប្តីេ្ទប្នសាតារសឡើងេិញ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហមើល រូប ភាព ) ៖សរូមបង្ហាញររូបភាពរបស់

ពយាការី�៉រូផសបស្ម៊ីធនហើ�សុំឲ្យកុមារផចកចា�េរូវអ្បីៗផដល

ពួកន្ដឹងអំពបីនលាក។សរូមពេ្យល់ថ្ស្សនាចកកនេកពះ

ន�ស៊រូវក ប្ីស្ក្រូវបាេស្តារន�ើងវិញតាមរ�ៈ�៉រូផសបស្ម៊ីធ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( �ូម ហមើលកម្ម វតថែនុ ហន 

ហមហរៀន ) ៖សរូមពេ្យល់ថ្នៅនពលកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្បាេ

្ង់នៅនលើផែេដបីកទង់បាេស្ថាបនាស្សនាចកកកទង់នោ�

មាេអ្កដឹកនំាបព្ជិ្ភាពេិងនគ្លលទ្ធិពិ្ទំាងឡា�។

សំុឲ្យកុមារនរៀបរាប់ពបីការបនកងៀេេិង្ ផំណងថ្នាក់ដឹកនំានៅ

ក្នុងស្សនាចកកនហើ�កាលផដលកុមារន្្ើ�សំណួរេបីមួ�ៗ

សំុឲ្យពួកន្ោក់ដំុែ្គនុំនៅនលើ្ ុនដើម ប្ីនធ្ើជានកគ្ងមួ�។នៅ

នពលដំុនកគ្ងននាះបាេោក់ែ្គនុំនហើ�សរូមពេ្យល់ថ្វា្ ណំាង

ឲ្យស្សនាចកកនេកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្។សរូមបង្ហាញររូបភាព

កពះក ប្ីស្នៅនលើនឈើឆ្កាងនហើ�េឹងការមាេកពះជេ្មន�ើងវិញ

នហើ�សរូមពេ្យល់ថ្បនាទាប់ពបីនហ្ុការណ៍នេះកបជាជេចាប់

នែ្ើមបនកងៀេនរឿងខុស ្្គងជានកចើេ។រុះ្ នកមាងននាះនចាល

កាលផដលអ្កពេ្យល់នោ�សនង្បៗពបីការក្្់ស្សនា។

សរូមពិភាកសាពបីការនៅឲ្យបនកមើរបស់�៉រូផសបស្ម៊ធី

ក្នុងការស្តារស្សនាចកកន�ើងវិញនហើ�សរូមពិភាកសាម្ងនទៀ្

ពបីការបនកងៀេេិង្ ផំណងថ្នាក់ដឹកនំាដផដលននាះដរូចផដល

កុមារបាេនលើកន�ើងនៅនពលផដលអ្កស្ងសង់្នកមាងននាះ

ន�ើងវិញ។សរូមផថ្ងទបីបនាទាល់ពបីការស្តារន�ើងវិញនេស្សនា

ចកកតាមរ�ៈ�៉រូផសបស្ម៊ធី។

េប្តាហ៍ទតី2៖ខ្នុំកាលាយជាេមាជិកថនសាេនាចបកតាមរយៈព�ិតីបុែ្យបជមុជទឹកនិងពិ�តីបញ្ជាក់។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ហមើល រូបភាព ) ៖សរូមសផម្ងជាអ្ក

�កព័្៌មាេ។សរូមកបាប់កុមារថ្«សរូមស្វា្មេ៍ការមក

ដល់បណាតាញកបព័េ្ធព័្៌មាេដ៏ល្អ!នៅនថងៃនេះខញនុំមាេព័្៌មាេ

ដ៏អស្ចារ្យបែំុ្នដើម្បីរា�ការណ៍មកកាេ់អ្ក—ប្អចូេមានាក់ៗ

អាចកាលា�ជាសមាជិកនេស្សនាចកកពិ្ នេស្សនាចកកនេ

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្!នេះ្ ឺជានរឿងដ៏សំខាេ់បំែុ្ផដលអ្កអាច

នធ្ើនៅក្នុងជបីវិ្អ្ក។អ្កអាចកាលា�ជាសមាជិកនេស្សនា

ចកកតាមរ�ៈពិធបីបុណ្យកជមុជទឹក ( បង្ហាញ រូបភាព រប�់ កុមរ 

្រ្រួល បុណ្យ្ជមុជ្ឹរក )េិងពិធបីការបញ្ជាក ់( បង្ហាញ រូប ភាព 

រប�់ កមុរបាន ្រ្រួល ពិធ ីបញ្ជាក់ )»។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( អាន ្ពរះ គម្ីរ ) ៖សរូម

បំផបកកុមារនៅជាកកុមៗនហើ�ឲ្យសំណួរេិងនសចក្បីនយាង

ដល់បទ្ ម្បីរមួ�ឬនកចើេជាងនេះដរូចខាងនកកាមដល់ពួកន្។

សរូមអន្ជើញពួកន្ឲ្យកសនមនមើលេរូវអ្បីផដលពួកន្អាចេិយា�

កបសេិនបើអ្ក�កការណ៍សួរសំណួរទាំងនេះដល់ពួកន្។

សុំឲ្យពួកន្ផស្ងរកចនម្ើ�នៅក្នុងកពះ្ ម្បីរ។

1. នហ្ុអ្បីខញនុំក្រូវទទួលបុណ្យកជមុជទឹក?(សរូមនមើល�៉រូហាេ

3:5;កិច្ចការ2:38)។

2. ន្ើនៅនពលណាផដលខញនុំធំល្មមនដើម្បីទទួលបុណ្យ

កជមុជទឹក?(សរូមនមើល្.េិងស.68:27)។

3. ន្ើេរណាអាចនធ្ើបុណ្យកជមុជទឹកឲ្យខញនុំ?(សរូមនមើល

្.េិងស.20:73)។

4. ន្ើខញនុំអាចទទួលបុណ្យកជមុជទឹកនោ�រនបៀបណា?(សរូម

នមើល្.េិងស.20:74)។

5. ន្ើពិធបីបុណ្យកជមុជទឹក្ ំណាងឲ្យអ្បី?(សរូមនមើលរែរូម

6:3–5)។

6. ន្ើខញនុំអាចនរៀបចំខ្លួេទទួលបុណ្យកជមុជទឹកនោ�រនបៀប

ណា?(សរូមនមើលអាលមា៉ា7:15–16;19:35)។

7. ន្ើខញនុំសេយានធ្ើអ្បីនៅក្នុងពិធបីបុណ្យកជមុជទឹក?(សរូមនមើល

ម៉រូស្�18:10)។

8. ន្ើខញនុំបាេសេយាអ្បីខះ្ជានរៀងរាល់នថងៃអាទិ្ ្យនៅនពល

ខញនុំទទួលទាេស្កកាម៉ង់នហើ�រំលឹកនសចក្បីសញ្ញានេ

ពិធបីបុណ្យកជមុជទឹករបស់ខញនុំ?(សរូមនមើល្.េិងស.

20:77)។

ែគម្មៀង៖«Baptism»
(េិ្តីបរុណ្យម្ជមរុជទឹក)
(ច.កទំព័រ100–101)

ណខកកកោ

្ប�ិនហបើ អ្នក ោមាន �មភារ ងដល 

្តូវការ �្មប់ ហធវែើ ជា កម្មវតថែនុ 

ហន ហមហរៀន ងដល បាន ពិពណ៌ោ 

ហៅ ក្ននុង �បាតា�៍ ្រី 1 ហ្រ ហោរះ 

�ូម ពិចារណា ហ្បើ្បា�់ 

�មភារ ងដល អ្នក មន ។
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គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហ្្ើយ �ំណួរ ) ៖សរូមសផមង្នធ្ើជា

សមាភាសេ៍កុមារមួ�ចេំួេ។សុំឲ្យពួកន្រា�ការណ៍ពបីអ្បី

ផដលពួកន្បាេនរៀេអំពបីរនបៀបផដលអ្កអាចកាលា�ជាសមាជិក

នេស្សនាចកក។

េប្តាហ៍ទតី3៖បពរះេិញ្ញាែបរិេុទ្ប្នលួងសលាមនិងដឹកនាំខ្នុំ។

ណសវងរកគោលលទ្ិនិងគលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង  

( ស្តាប ់្រីបោទាល់ ) ៖សុំខសឹេបកបាប់កុមារថ្«កពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធបាេលួងនលាមេិងដឹកនាំខញនុំ។»សុំឲ្យក្រូបនកងៀេ

ផចកចា�ខ្បីៗេរូវកគ្ផដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាេលួងនលាម

នហើ�ដឹកនាំពួកគ្្់។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖សរូមឲ្យកកោសម�ួ

សេឹ្កដល់កុមារមានាក់ៗនហើ�សុំឲ្យកុមារសរនសរពបីរបបីពាក្យ

ផដលែុសន�ើងក្នុង្ ំេិ្ពួកន្នៅនពលពួកន្្ ិ្អំពបីរនបៀប

ផដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលួងនលាមេិងដឹកនានំ�ើង។សរូម

ឲ្យកុមារស្តាប់េរូវពាក្យផដលពួកន្សរនសរនៅនពលពួកន្

នកចៀងចនកមៀងមួ�ឬទាំងពបីរដរូចខាងនកកាម៖«The Holy 
Ghost»(កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)(ច.កទំព័រ105)េិង«Let 
the Holy Spirit Guide»(Hymns,no.143)។សុំឲ្យ

ពួកន្្ រូររង្ង់មរូលនៅនលើពាក្យនៅនពលពួកន្នកចៀង។សរូម

អន្ជើញកុមារឲ្យផចកចា�ពាក្យផដលពួកន្បាេ្ រូររង្ង់ននាះ

នហើ�ពិភាកសាេរូវអ្ថែេ័�នេពាក្យេបីមួ�ៗ។អ្កក៏អាច

អន្ជើញកុមារឲ្យផចកចា�ពាក្យផដលពួកន្មិេបាេ្ រូរ។

សុំឲ្យកុមារកបាប់ពបីនពលផដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាេ

លួងនលាមឬដឹកនាំពួកន្។

េប្តាហ៍ទតី4៖ខ្នុំអាចដឹងការពិតតាមរយៈអំណាចថនបពរះេិញ្ញាែបរិេុទ្។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ស្គល់ ហ�ចក្តីពិត ព ីហ�ចក្តី ខ�ុ ) ៖សរូម

សរនសរនៅនលើកកោសនែសេងៗគ្នានលើកកោសខះ្សរនសរ

ថ្ក្រូវទាំងកសុងនហើ�កកោសនែសេងនទៀ្ខុសទាំងកសុង

(ដរូចជា«កពះអាទិ្ ្យនៅតា»«ទឹកកកនៅតា»«តារាបន្្ចញ

ពេ្ឺនពល�ប់»េិង«ន្្ើងក្ជាក់»)។សរូមឲ្យកុមារ

មានាកន់កជើសនរើសពាក្យម�ួឃ្លាអាេឮៗនហើ�សុំឲ្យកុមារ

ទាំងអស់នកកាកឈរកបសេិនបើបាេកបនយា្ននាះពិ្នហើ�

អង្គនុ�កបសិេនបើវាមេិពិ្ ។សរូមសួរថ្«ន ើ្អ្កដឹងនោ�

រនបៀបណា?»សរូមនធ្ើដរូចគ្នាជាម�ួេឹងកកោសេបីមួ�ៗ។

សរូមពេ្យលថ់្វិធបីមួ�នទៀ្ផដលន�ើងអាចដឹងអ្បីមួ�ពិ្ 

្ឺតាមរ�ៈកពះនចស្ដានេកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សរូមអាេ

មរែរូនណ10:5។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង(ការ អាន ប្រគម្ីរ) ៖សរូម

ពេ្យលថ់្តាមរ�ៈកពះនចស្ដានេកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធន�ើង

អាចដឹងនសចក្បីពិ្ ។ន�ើងកបផហលជាស្ដាប់ឮសនំ�ងនេ

កពះវិញ្ញាណឬន�ើងកបផហលជាមាេអារម្មណ៍ថ្កទង់មាេ

បេ្ចូលនៅក្នុងចិ្្ឬ្ ំេិ្របស់ន�ើង។សរូមោក់បង្ហាញ

ររូបភាពកបាល(្ំេិ្)នបះដរូងេិងក្នចៀក(ររូបភាព្ ំររូមាេ

នៅន្ហទំព័រsharingtime.lds.org)។សរូមបំផបកកុមារជា

បួេកកមុនហើ�ឲ្យកកមុេបីមួ�ៗអាេបទ្ម្បីរម�ួដរូច្នៅនេះ

ឲ្យឮៗជាកកុម(សរូមនមើល«Choral Readings»TNGC

ទំព័រ163)៖្.េិងស.11:13,នហនលមិេ5:45,្.េិងស.8:2,

នហនលមិេ5:46–47។នៅនពលកកុមេបីមួ�ៗអាេបទ្ម្បីររបស់

ខ្លួេរួចនហើ�ននាះសុំឲ្យកុមារក្ប់គ្នាបង្ហាញថ្ន ើ្ររូបភាពមួ�

ណាផដលក្រូវគ្នាេឹងបទ្ម្បីរននាះនោ�ការោក់នដរបស់ពួកន្

នលើកបាលនដើមកទរូងឬក្នចៀក។

បទ្ម្តីរ៖ 

វាមានសារៈ�ំខាន់ចំផោះកុមារ 

ផែើរ្ីផរៀនពផី�ចកតែីពិតផចញពី 

្ពះគរ្ពីរទាំងឡាយ ។ �ូរ 

ជួយ កុមារ ឲ្យ ផផាតាតអាររ្មែ៍ 

ផហើយ សាដាប់ ផៅ ផពល ប�គរ្ពីរ 

្តូវរាន អាន ។ �ូរ្ី ដត កុមារ 

តូចៗ ក៏ អាច សាដាប់ រាន នូវ 

ោក្យ ជាក់លាក់ រួយ ឬ ពីរ ផៅ 

ផពល អ្ក អាន ខគរ្ពីរ រួយ ។

ត្ន្តី៖ �ូរ ោក ់បញ្ចអូល ត្នតែី 

ថានាក់អង្គការ បឋរ �ិកសា ផៅ 

ក្នុង ការ បផ្ងៀន រប�់ អ្ក ។ 

ការែ៍ ផនះ នឹង ជួយ កុមារ ឲ្យ 

ចងចា ំពី អវែី ដែល ពួកផគ ្តូវរាន 

បផ្ងៀន ។ « ផយើងអាច 

��ួល អាររ្មែ៍ ផហើយ ផរៀន 

ោ៉ាង ផលឿន តាររយៈត្នតែី 

. . .ផបើ រិន ែូផចានាះ ផ�  ផរឿង 

ខាង វិញ្ញាែ រួយ ចំនួន ដែល 

ផយើងផរៀន នឹង មានភាព យឺត 

ណា�់ » ( ប៊យែ៍ ផេ ផាកកឺ 

ផៅក្នុង TNGC �ំព័រ 46 ) ។

�ូម ជួយ កុមរ ឲ្យ យល់ ថ្ អារម្មណ៍ ហន ហ�ចក្ី�ុខស្ន្ត និង ហ�ចក្ី ្�ឡាញ ់ងដល ពួកហគ  

មន  ហៅ ហពល ពួកហគ ហរៀន ពី ដំណឹងល្អ ហកើត មន មក ពី ្ពរះវិញ្ញាណ បរិ�ុ្រ្ ។ �ូម ហធវែើ ឲ្យ ្បាកដ 

ថ្ អ្នក បហង្កើត បរិយាកា� ដ៏ ោរវភាព មួយ  ហដើម្ី ការណ៍ ហនរះ អាច ហកើត ហ�ើង ។
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ការែូលររួមក្នុងសកម្មភាេល្អៗនឹង
េម្ងឹងដល់ម្្រួសាររបស់ខ្នុំ
« ្គួស្រ. . . ងដល មន ហជាគជ័យ �ុ្មង្គល គ ឺស្ថាបោ និង រកសា ហលើហោលការណ ៍ហន ហ�ចក្តី ជំហនឿ  

ការ អធិស្ឋាន ការ ង្បចិត្ត ការ អ្័យ ហទា� ការ ហោរព ោនា ហ�ចក្តី ្�ឡាញ់ ហ�ចក្តីហមរាតា ករុណា  

ការង្រ និង កម្មវិធី កំស្ន្ត ល្អៗ ទាំង ឡាយ » ( « ្កុម ្គួស្រ ៖ ហ�ចក្តី ្បកា� ដល់ពិ្ ព ហោក » ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ �ួរ ខ្លួន អ្ក ថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖«ចូរអ�ិសាឋានសៅក្នុងបកុមប្ួសារអ្កដល់បពរះេរបិតា...សដើម ត្ីឲ្យ[ប្ួសារ]របេ់អ្កអាចប្នពរ»
(នតីថហវទតី318:21)

ណសវងរកគោលលទិ្ ( ការ ហមើល រូបភាព និង ការ �ូ្តប្រគមី្រ ) ៖

សរូមបង្ហាញររូបភាពរបស់កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្នហើ�កបាប់កុមារ

ថ្កទង់បាេបនកងៀេថ្«ចរូរអធិស្ឋាេនៅក្នុងកកុមក្ួស្រអ្ក

ដល់កពះវរបិតា...នដើម ប្ីឲ្យ[ក្ួស្រ]របស់អ្កអាចបាេពរ»

(េបីនហ្ទបី318:21)។សរូមអាេបទ្ម្បីរនេះជាមួ�កុមារឲ្យបាេ

ពបីរបបីដង។សរូមបង្ហាញររូបភាពនេក្ួស្រមួ�កំពុងអធិស្ឋាេ

នហើ�ពិភាកសាពបីររូបភាពននាះជាមួ�េឹងកុមារ។សរូមពេ្យល់ថ្

នៅក្នុងការអធិស្ឋាេជាក្ួស្រន�ើងផថ្ងអំណរ្ុណដល់

កពះវរបិតាសកមាប់ពរជ័�របស់ន�ើងនហើ�ទរូលសំុកទង់ឲ្យជួ�

នហើ�កបទាេពរដល់កកុមក្ួស្ររបស់ន�ើង។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹងនិងការអនរុេត្ត ( ការ ហ្ចៀង 

និង ការ ងចកចាយ គំនិត ) ៖សុំឲ្យកុមារឈរជារង្ង់មួ�

ឬនកចើេ។សរូមនកចៀង«ការអធិស្ឋាេជាក្ួស្រ»(ច.កទំព័រ

67)សរូមឲ្យកុមារមានាក់ៗឲ្យផចកចា�អ្បីមួ�ផដលន្អាច

ផថង្អំណរ្ុណឬទរូលសុំកពះវរបិតាសួ្៌នៅក្នុងការអធិស្ឋាេ

ជាក្ួស្ររួចនហើ�សរូមឲ្យន្ចាប់នដកុមារមានាក់នទៀ្នៅ

ក្នុងរង្ង់ននាះ។នៅនពលកុមារទាំងអស់បាេកាេ់នដគ្នាអស់

នហើ�សរូម្ រូសបញ្ជាក់ពបីរនបៀបផដលកកមុក្ួស្រក្រូវបាេ

រស់នៅជាម�ួគ្នា្ឺបាេកបទាេពរនហើ�ពកងឹងតាមរ�ៈការ

អធិស្ឋាេជាក្ួស្រ។

េប្តាហ៍ទតី2៖រាបតតីជួបជុំបកុមប្ួសារពបងងឹដល់ប្ួសាររបេ់ខ្នុំ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ អាន ហោលល្ិ្រ ម្ងហ្រៀត ) ៖សរូម

បំផបកកុមារជាបបីកកុម។សរូមឲ្យកុមារមានាក់ក្នុងកកុមេបីមួ�ៗេរូវ

ឧបករណ៍ម�ួដរូច្នៅនេះនហើ�សុំឲ្យកុមារនៅកកមុននាះ

ឈរនហើ�ថ្តាមឃ្លាននាះរួមគ្នាន�ើងវិញ៖

សរូមឲ្យកុមារប្ចូរឧបករណ៍គ្នានហើ�នធ្ើសកម្មភាពននាះ

ម្ងនទៀ្រហរូ្កកមុទាំងអស់បាេេិយា�ឃ្លាេបីមួ�ៗ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរាន

ការយល់ដឹង ( រូបភាព ហន 

្កុម្គួស្រ ដ ៏រឹងមំ ) ៖សរូម

បង្ហាញររូបភាពនេកបធាេ

�៉រូផសបនអហ្ស្ម៊ីធនហើ�

ពេ្យលថ់្នៅឆ្នាំ1915

នលាកបាេចាប់នែ្ើមរាក ប្ី

ជួបជុំកកុមក្ួស្រនហើ�

បាេសេយាពបី«ពរជ័�ដ៏អស្ចារ្យ»សកមាប់ការនធ្ើរាក្បីជួបជុំ

កកុមក្ួស្រជានទៀ្ទា្់។សរូមបង្ហាញររូបភាពនេពយាការី

បច្ចនុប្េ្នហើ�ពេ្យល់ថ្ជិ្ 100ឆ្នាំនកកា�មកពយាការី

របស់ន�ើងនៅផ្ផថង្ទបីបនាទាល់ថ្រាក ប្ីជួបជុំកកមុក្ួស្រេឹង

ពកងឹងដល់កកុមក្ួស្ររបស់ន�ើង។សរូមឲ្យកុមារពបីរបបីនាក់នធ្ើ

ជា្ ំណាងឲ្យសមាជិកក្ួស្រម�ួនហើ�សុំឲ្យពួកន្

ឈរកាេ់នដគ្នា។សរូមឲ្យកុមារមានាក់នទៀ្ស្កល្ងទាញកុមារ

មានាក់នចញពបីពួកន្។សរូមពេ្យល់ថ្កកមុក្ួស្រមាេភាព

រឹងមាំនៅនពលពួកន្មាេរាក ប្ីជួបជុំកកុមក្ួស្រ។

ែគម្មៀង៖«Seek the Lord 
Early»(ណសវងរកម្េះអរាចាស់ឲ្យ
ប្នគលឿន)
(ច.កទំព័រ108)

ការទសន្ទញបពរះ្ម្តីរអាចជួយ

កុមារផរៀនអំពផីោលល�្ិនន

ែំែឹងល្អ។ ្ពះវិញ្ញាែ នឹង 

ជួយ កុមារ ឲ្យ នឹក ចាំ ព ីោក្យ 

ទាំងផនះ ផៅ ក្នុង ្ោ ដែល 

្តូវការ ក្នុង ជីវិត រប�់ ពួកផគ ។

ណខេតីហា

ការ ហធវែើចលោ ហៅ ក្ននុង ថ្នាក់ កុមរ ហធវែើ ឲ្យ កុមរ ចូល 

 រួម ហ�ើយ យកចិត្ត្រុកដាក ់យា៉ាង�កម្ម ។ �ូម 

�្មប �កម្មភាព ោោ ហដើម្ី បំហពញ ហ�ចក្ី្តូវការ 

ហនថ្នាក ់អង្គការ បឋម�ិកសា រប�់ អ្នក ។
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េម្ងឹងម្្រួសារ

« រា្តីជួប 
ជុំ្កុម 

្គួស្រ »

« រប�់ ខញនុំ »« ព្ងឹង ្គួស្រ »



គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ �ងម្ង ព ីរា្តី ជួបជុំ ្កុម្គួស្រ ) ៖

សរូមឲ្យកុមារពបីរបបីនាក់ផចកចា�ពបីអ្បីផដលពួកន្ចង់នធ្ើសកមាប់

រាក្បីជួបជុំកកមុក្ួស្ររបស់ពួកន្។សរូមសរនសរ្ ំេិ្

របស់ពួកន្នៅនលើកាតារនខៀេ។សរូមនលើកទឹកចិ្្កុមារឲ្យជ�ួ

នរៀបចំនហើ�ចរូលរួមចផំណកនៅក្នុងរាក ប្ីជួបជុំកកុមក្ួស្ររបស់

ពួកន្ផ្ទាល់។

េប្តាហ៍ទតី3៖ការេិកសាបពរះ្ម្តីរែ្ដល់ឲ្យខ្នុំនិងប្ួសាររបេ់ខ្នុំនូេកមាលាំង្ ងេិញ្ញាែ។

ណសវងរកគោលលទ្ិ( ការ ហ្្ើយ �ំណួរ ) ៖សុំឲ្យកុមារប្់នដ

ន�ើងបង្ហាញស្ច់ដុំនដរបស់ពួកន្េិងបង្ហាញពបីភាពរឹងមាំ

ខាងរាងកា�របស់ពួកន្។សរូមសួរថ្ន្ើពួកន្អាចនធ្ើអ្បី

ខះ្នដើម ប្ីមាេរាងកា�កាេ់ផ្រឹងមាំ។សរូមកាេ់កពះ្ម្បីរ

របស់អ្កនហើ�ពេ្យល់ថ្វិញ្ញាណរបស់ន�ើងអាចរឹងមាំបាេ

នៅនពលន�ើងអាេកពះ្ម្បីរ។សុំឲ្យកុមារេិយា�ពាក្យថ្

«សិកសាកពះ្ម្បីរ»រាល់នពលផដលអ្កនលើកកពះ្ម្បីររបស់អ្ក

ន�ើង។សរូមសួរសំណួរពបីរបបីផដលអាចក្រូវបាេន្្ើ�ជាម�ួ

េឹងឃ្លានេះដរូចជា«ន្ើអ្បីនៅផដលអាចជួ�ខញនុំឲ្យ្ ិ្ពបី្ ំេិ្

ល្អៗ?»េិង«ន ើ្ខញនុំអាចទទួលបាេកមាលាំងនដើម្បីនរើសែ្ចូវក្រូវ

បាេនោ�រនបៀបណា?»សរូមកាេ់កពះ្ម្បីររបស់អ្កបនាទាប់ពបី

សួរសំណួរេបីមួ�ៗនដើម ប្ីកុមារអាចន្្ើ�បាេ។(កបសិេ

នបើកុមារមាេកពះ្ម្បីររបស់ពួកន្សរូមឲ្យពួកន្នលើកកពះ្ម្បីរ

របស់ពួកន្ន�ើងនៅនពលពួកន្ថ្ពាក្យ«សកិសាកពះ្ម្បីរ»

ម្ងនទៀ្ជាចនម្ើ�នៅេឹងសំណួររបស់អ្ក)។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ ពិភាកសា 

ដហំណើរហរឿង ប្រគម្ីរ ) ៖សរូមនរៀបចំររូបភាពបបីនៅនលើកាដារ

នខៀេនដើម្បី្ ំណាងឲ្យរនបៀបផដលកពះន�ស៊រូវក្បីស្ក្រូវបាេ

ល ល្ួងនៅក្នុងមា៉ាថ្�4:1–11។នៅនកកាមររូបភាពេបីមួ�ៗ

សរូមសរនសរបទ្ម្បីរនយាង(មា៉ាថ្�4:4,មា៉ាថ្�4:7េិង

មា៉ាថ្�4:10)។សរូមពេ្យល់ថ្កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្បាេនកបើ

បទ្ម្បីរនៅនពលកទង់ក្រូវបាេល្លួង។សរូមអាេមា៉ាថ្�

4:1–11ឲ្យឮៗនោ�ឈប់នៅក្ង់ចំណុចល្លួងេបីមួ�ៗនដើម ប្ី

បញ្ជាក់នហើ�សួរថ្«ន្ើអ្បីនៅផដលែល្់កមាលាំងខាងវិញ្ញាណ

ដល់កពះន�ស៊រូវ?»សរូមកាេ់កពះ្ម្បីររបស់អ្កនដើម្បីជ�ួកុមារ

ឲ្យន្្ើ�នហើ�ឲ្យកុមារមានាក់អាេចនម្ើ�របស់កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្

នៅក្នុងកពះ្ម្បីរ។សរូមពេ្យល់ថ្«វាក្រូវបាេសរនសរ»មាេ

េ័�ថ្កពះន�ស៊រូវកំពុងដកកសង់នចញពបីបទ្ម្បីរ។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ ្រហនទេញ ប្រគម្ីរ មួយ ) ៖សុំឲ្យ

កុមារមានាក់ៗនកជើសនរើសនហើ�ទនេញ្រួមគ្នាេរូវឃ្លាខ្បីមួ�ពបី

បទ្ម្បីរផដលអាចែល្់ឲ្យពួកន្េិងកកមុក្ួស្ររបស់

ពួកន្េរូវកមាលាំងខាងវិញ្ញាណ(ឧទាហរណ៍លរូកា1:37,

េបីនហ្ទបី13:7ឬ្.េិងស.10:5)។

េប្តាហ៍ទតី4៖ថ្ងៃបរិេុទ្្ ឺជាថ ង្ៃមួយសដើម ត្ីេបមាកសហើយថ្វាយបង្គំ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( បងំណក ោក្យ ) ៖សរូមឲ្យកុមារមានាក់ៗេរូវនកស្មសំបុក្មួ�ផដលមាេបំផណកកកោសចេួំេកបំាបួេផដល

បំផណកេបីមួ�ៗមាេសរនសរពាក្យម�ួនេកបនយា្ដរូច្នៅនេះ៖ហថងៃ ឈប់�្មក គឺជា ហថងៃ មួយ ហដើម្ី �្មក ហ�ើយ ថ្វាយ 

បង្គំ ។សុំឲ្យពួកន្នរៀបពាក្យទាំងននាះតាមលំោប់លំនោ�។សរូមពិភាកសាពបីអ្ថែេ័�នេពាក្យ«សកមាក»េិង«ថ្វា�បង្គំ»។

សរូមអាេឃ្លានេះរួមគ្នាម្ងនទៀ្។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ការ ពិភាកសា ប្រគម្ីរ ) ៖

សរូមសរនសរនសចក្បីនយាងបទ្ម្បីរដរូច្នៅនេះនៅនលើ

កាដារនខៀេ៖េិក្មេំ20:8–11,លរូកា23:56,ម៉រូស្�18:23,

នគ្លលទ្ធិេិងនសចក្បីសញ្ញា68:29។សរូមពេ្យលថ់្

កពះវរបិតាសួ្៌បាេបនងកើ្ពិ្ពនលាកនេះក្នុងរ�ៈនពលកបំា

មួ�នថងៃ( �ូម ហលើក ្មម ហដ ្បាំ មួយ ហ�ើង ហ�ើយ រាប់វា )ប៉ុផេ្

នៅនថងៃទបីកបំាពបីរកទង់បាេសកមាក( �ូម ហលើក ្មម ហដ ្បាំពីរ 

ហ�ើង ឲ្យ ្តង់ )នហើ�តាំងពបីនដើមមកកទង់បាេបញ្ជាករូេនៅរបស់

កទង់ឲ្យសកមាកនៅនថងៃទបីកបាំពបីរឬនថងៃឈប់សកមាកនហើ�រកសា

វាឲ្យបរិសុទ្ធ។សរូមឲ្យកុមារបួេនាក់អាេបទ្ម្បីរនៅនលើកាដារ

នខៀេ។សុំឲ្យកុមារស្ដាប់នហើ�ផស្ងរកថ្ន្ើនគ្លការណ៍

អ្បីផដលបាេបនកងៀេ។ចង្អនុលបង្ហាញថ្បទ្ម្បីរទាំងអស់

ក្រូវបាេសរនសរន�ើងក្នុងនពលខុសៗគ្នាក្នុងកបវ្្ិស្កស្នេ

ពិ្ ពនលាកប៉ុផេ្វាបនកងៀេនគ្លការណ៍ដរូចគ្នា។ពេ្យល់ថ្

ការរកសានថងៃឈប់សកមាកឲ្យបរិសុទ្ធមាេេ័�ថ្ការនធ្ើកិច្ចការ

ទាំងឡា�ផដលនាំឲ្យន�ើងខិ្ជិ្ េឹងកពះវរបិតាសួ្ ៌។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ ហលង ងល្ង ) ៖សរូមឲ្យកុមារ

រាប់នថងៃក្នុងមួ�សបាដាហ៍នោ�ចាបន់ែ្ើមពបីនថងៃចេ័្។សរូមឲ្យ

កុមារផដលេិយា�«នថងៃអាទិ្ ្យ»ផណនាំពបីសកម្មភាព

សមរម្យមួ�សកមាប់នថងៃឈប់សកមាក។សរូមនធ្ើម្ងនទៀ្

តាមនពលផដលមាេ។

បពរះ្ម្តីរ៖កុមាររួយចំនួន 

្បដហលជាោមន្ពះគរ្ពីរផ� ។ 

កុមារ ផ្សេងផ�ៀត្បដហលជា

រិនទានផ់ចះអានផៅផ�ើយ ។ 

�ូរ គិត ពី រផបៀប ផែើរ្ី ោក់ 

បញ្ចអូល កុមារ ទាំងអ�់ ផៅ 

ផពល អ្ក ដ�វែង រក ប�គរ្ពីរ ។ 

ឧទាហរែ៍ អ្ក អាច �រផ�រ 

ប�គរ្ពីរ ផៅ ផលើ កាដារ ផខៀន ផហើយ 

អាន ររួ ោនា ឬ ឲ្យ ្កុរ តូច រួយ 

ដចក្ពះគរ្ពីរ ោនា ផរើល ។
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ការសិក្សាពពរះ្ម្ីរផ្ដល់ក្ម្លាុំងខាងវិញ្ញាណដល់ខ្ញុំ

ម្៉ាថាយ
4:7

ម្៉ាថាយ
4:10

ម្៉ាថាយ
4:4

ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ គឺ ជា ថ្ងៃមួយ ដ�ើម្បី សម្រាក ដ�ើយ ថ្វាយបង្គំ។

�ូម ចុច ្តង ់ហនរះ ហដើម្ី ហដើម្ីយកស្លាកោក្យ



ការរស់គៅតាមដំណឹងល្អម្បទានេរដល់ម្្រួសារខ្នុំ
«ហយើងខញនុំហជឿហលើការ្ប្ពឹត្តហដាយហ្រៀង្តង់ ្តមឹ្តវូ បរិ�ុ្រ្ �ប្នុរ� គុណធម ៌ហ�ើយហលើការហធវែើ 

ល្អដល់មនុ�្សទាំងអ�់ ពិតងមនហ�ើយ ហយើងខញនុំអាចនិយាយបានថ្ ហយើងខញនុំហដើររាមហ�ចក្តីដា�់ 

ហតឿនរប�់បលុល—ហយើងខញនុំហជឿដល់អវែី ៗជាហ្ចើន ហ�ើយ�ង្ឹមថ្ នឹងអាច្ទាំ្្រអវែីៗទាំងអ�់បាន ងដរ។  

ហបើ�ិនជាមនអវែីណាមួយងដល្បកបហដាយគុណធម ៌គួរ្�ឡាញ់ ឬហ្មារះល្អ ឬក៏គួរឲ្យ�រហ�ើរ  

ហោរះហយើងខញនុំង�វែងរករប�់ែងទាំងហោរះហ�ើយ(ម្រាហនហ�ចក្តីជំហនឿ 1:13)។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ី ង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះវិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖ខ្នុំបង្ហាញការដឹង្ុែរបេ់អ្កសោយការណ្្ងអែំរ្ុែចំសោរះពរជ័យទាំងអេ់របេ់ខ្នុំ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ស្ដាប់ ដហំណើរហរឿង និង ការ អាន 

្ពរះគម្ីរ ) ៖សរូមកបាប់ដំនណើរនរឿងនោ�សនងប្ពបីមេុសសេ

�ង្់ដប់នាក់(សរូមនមើលលរូកា17:11–19)។សុំឲ្យកុមារផដល

នៅក្នុងដនំណើរនរឿងបង្ហាញការដឹង្ុណ។សរូមអាេនគ្លលទ្ធិ

េិងនសចក្បីសញ្ញា59:7នហើ�សួរកុមារថ្ន្ើន�ើង្ ួរបង្ហាញ

ការដឹង្ ុណនៅេរណានហើ�ថ្ន្ើន�ើង្ ួរផថង្អំណរ្ុណ

កទង់ចំនពាះអ្បីខះ្។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹងនិងការអនរុេត្ត ( ហលង 

ងល្ង ) ៖សរូមោក់តាំងររូបភាពនេពរជ័�ដរូចជាកកុម

ក្ួស្រមិ្្្ក្ិអាហារែ្ះផែេដបីស្ព្ាហេៈេិងកពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។សុំឲ្យកុមារបិទផ្្កនហើ�នកចៀងបទ«Thanks 
to Our Father»(អរ្ុណកពះបិតាន�ើង)(ច.កទំព័រ20)

កាលផដលអ្កផ្លាស់ប្ចូរររូបភាពណាមួ�។នៅនពលពួកន្

នកចៀងចនកមៀងចប់សរូមឲ្យពួកន្នបើកផ្្កនហើ�នមើលថ្ន្ើ

ររូបមួ�ណាផដលបា្់។សរូមនបាះថង់ោក់កគ្ប់សផណតាកនៅ

កុមារមានាក់នហើ�សុំឲ្យគ្្់ឬនាងផចកចា�ពបីរនបៀបផដល

ពួកន្អាចបង្ហាញអំណរ្ ុណចំនពាះពរជ�័ននាះ។សរូម

នកចៀងន�ើងវិញតាមនពលផដលមាេ។

េប្តាហ៍ទតី2៖តាមរយៈការបសបមើដល់អ្កដថទខ្នុំស�វើការបសបមើដល់បពរះ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( អាន ្ពរះ គម្ីរ ) ៖សរូមសរនសរឃ្លាខាង

នកកាមនៅនលើកាតារនខៀេ៖តាមរ�ៈការ_________ដល់អ្ក

ដនទខញនុំនធ្ើការ_________ដល់កពះ។សរូមអាេម៉រូស្�2:17

ជាមួ�គ្នានហើ�សុំសួរកុមារថ្ន ើ្ពាក្យអ្បីផដលក្រូវបំនពញ

ក្នុងចននាលាះ(ការបនកមើ)។សរូមអន្ជើញកុមារឲ្យអាេឃ្លាន�ើង

វិញ។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង 

( ស្តាប ់ហរឿង ) ៖សរូមផចកចា�

នរឿងដរូចខាងនកកាម៖«ឪពុក

របស់កបធាេហុបីប៊ឺនជ.កកាេ្

ទទួលមរណភាពនៅនពលផដល

នលាកមាេអា�ុនទើបបាេផ្កបាំបួេ

នថងៃ។មាតា�របស់នលាកកកបីកកណាស់

នហើ�រកកបាក់នោ�ការនដរសនម្ៀក

បំពាក់ឲ្យន្។នពលខះ្គ្្់អង្គនុ�

នដរអស់ជានកចើេនមា៉ាងនោ�គ្មេ

បាេសកមាករហរូ្ដល់គ្្់មិេអាច

រុញ្ នាេ់មា៉ាស៊ីេបាេ។កបធាេ

ហុបីប៊ឺផ្ងផ្លរូេនលងនៅនកកាម

មា៉ាស៊េីនដរនខៀវអាវនហើ�រុញ្នាេ់

ឲ្យគ្្់។រដរូវរង្រក្ជាក់ខាលាំងណាស់

នហើ�កបធាេហុបីប៊ឺមាេផ្អាវរង្រដ៏

នស្ើងនហើ�ចាស់ម�ួផដលនធ្ើឲ្យកក់

នៅតា។គ្្់ចង់បាេអាវរង្រជា�រូរនហើ�ប៉ុផេ្បាេដឹងថ្ពួក

គ្្់មាេកបាក់សកមាប់ែ្គ្់ែ្គង់អាហារនស្ើរផ្មេិក្ប់ែង។

គ្្់បាេរីករា�ណាស់នៅនថងៃខួបកំនណើ្គ្្់នៅនពលមាតា�

គ្្់បាេឲ្យអាវរង្រដ៏កក់នៅតាមួ�ផដលគ្្់បាេនដរ។វា្ ឺ

ជាកទព្យសម្្ិ្ដ៏មាេ្ នម្បំែុ្របស់នលាក។ពបីរបបីសបាតាហ៍

នកកា�មកហុបីប៊ឺបាេន�ើញនក្មងកបុសមានាក់បាេកំពុងញ័រញាក់

នោ�នកពាះក្ជាក់នហើ�គ្្់ចង់ចាំថ្

ន ើ្វាមាេអារម្មណ៍ផបបណា។គ្្់បាេ

នោះអាវរង្រថ្មបីគ្្់នហើ�ឲ្យនក្មងកបសុ

ននាះ»។អ្កអាចពិចារណានធ្ើការបង្ហាញ

វនីដអរូ«អាវរង្រ»ផដលមាេនៅន្ហទំព័រ

www.mormonchannel.org/ the-
coat)។សរូមពិភាកសាពបីរនបៀបផដល

ហុបីប៊ឺបាេបនកមើអ្កដនទនហើ�សរូមឲ្យ

កុមារពបីរបបីនាក់េិងក្រូបនកងៀេផចកចា�

ពបីបទពិនស្ធេ៍ផដលពួកន្មាេក្នុងការ

បនកមើ។សរូមពិភាកសាថ្នៅនពលន�ើង

បនកមើអ្កដនទន�ើងបនកមើដល់កពះ។

(សរូមនមើលTNGC,ទំព័រ68–70នដើម្បី

ទទួលបាេ្ ំេិ្អំពបីរនបៀបនដើម្បីសួរ

សំណួរផដលនាំឲ្យមាេការពិភាកសា

ល្អៗ)។

ភាពសែ្សងោនា៖ �ូរ ផ្បើ ្រា�់ 

រផបៀប ផ្សេងៗ ោនា ផៅ ផពល 

អាន ប�គរ្ពីរ ឬ ឃ្លា ជា រួយ 

កុមារ ។ ឧទាហរែ៍ អ្ក 

អាច �ំុ ឲ្យ កុមារា និង កុមារ ី

អាន ឃ្លា ផ�ើង វិញ ផោយ ដ�ក 

ពី ោនា ឬ អាច �ុំ ឲ្យ ពួក ផគ 

និោយ ខាលាំងៗ ឬ ខសេឹបៗ ។
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ណខកញ្ញា

�ូម ពិចារណា ឲ្យ កុមរ មក ជួយ ហដើម្ី 

បង្ហាញ ស្ច់ ហរឿង ងដល អ្នក ងចកចាយ 

ហៅ ក្ននុង ថ្នាក់ អង្គការ បឋម �ិកសា ។



េប្តាហ៍ទតី3៖សយើងសជឿសលើការស�វើជាមនុេ្សសសាមរះបតង់។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ស្តាប ់ហរឿង និង ្រហនទេញ ប្រ គម្ីរ ) ៖សរូម

កបាប់ដំនណើរនរឿងអំពបីកុមារមានាក់ផដលកបាប់កុមារនែសេងនទៀ្អំពបី

ដនំណើរកំស្េ្នៅស្ចូចក្បីរបស់គ្្់នហើ�បំនែ្ើសថ្ក្បីផដល

គ្្់ចាប់បាេននាះធំណាស់។សរូមសួរកុមារថ្ន ើ្កុមារននាះ

បាេនធ្ើខុសអ្បីនហើ�កុមារននាះ្ ួរផ្ក្រូវនធ្ើដរូចនម្ចវិញ។សរូម

អន្ជើញកុមារឲ្យ្ ិ្អំពបីមាកតានេនសចក្បីជំនេឿម�ួផដលេឹង

ជ�ួពួកន្ឲ្យចាំនដើម្បីកបាប់ពបីនសចក្បីពិ្។សរូមសរូក្ជាមួ�

គ្នានៅវ ្្គនែ្ើមនេមាកតានេនសចក្បីជំនេឿទបីដប់បបី(«ន�ើងនជឿនលើ

ការកបកពឹ្្ិនោ�នទៀងក្ង់»)។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ហ្្ើយ តប នឹង ស្ថានភាព ) ៖សរូមបង្ហាញ

ស្ថាេភាពមួ�ផដលកុមារអាចក្រូវបាេល ល្ួងឲ្យនធ្ើអ្បីផដលមេិ

នស្មះក្ង់ដរូចជាកាលផដលមាតា�សួរថ្ន្ើេរណាទុកកបោប់

នលងនៅនលើឥដ្ឋ។សរូមឲ្យកុមារឈរនៅនពលពួកន្ដឹងថ្

អ្បីផដលពួកន្នធ្ើអាចនាំនៅរកភាពមេិនស្មះក្ង់។សរូមឲ្យ

កុមារពបីរបបីនាក់ផចកចា�ពបីចនម្ើ�ពួកន្។សរូមនធ្ើន�ើងវិញ

នោ�នកបើស្ថាេភាពខុសៗគ្នាតាមនពលនវលាផដលមាេ។

សរូមនលើកទឹកចិ្្កុមារឲ្យ្ ិ្ថ្«ន�ើងនជឿនលើការកបកពឹ្្ិ

នោ�នទៀងក្ង់»នៅនពលពួកន្ក្រូវបាេល្លួងឲ្យនធ្ើដរូនចានាះ។

េប្តាហ៍ទតី4៖តាមរយៈការរេ់សៅតាមដំែឹងល្អខ្នុំស�វើជា្ ំរូល្អឲ្យអ្កដថទស�វើតាម។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( �ងម្តង ហរឿង ) ៖សរូមកបាប់នរឿងដរូចខាង

នកកាមនហើ�ឲ្យកុមារសផម្ងជាម�ួអ្ក៖«អ្កនចញនៅ

នបាះជំរំុនៅឯ្ ្ំជាមួ�ក្ួស្រអ្កនៅនពលមាេព្យនុះកពិល

នបាកបក់មក( ហធវែើ ខ្លួនហយាលហយាក ) ។អ្កមេិអាចន�ើញ

ែ្ចូវក្�ប់នៅកផេង្នបាះ្ ង់អ្កន�ើ�( ហលើក ហដ ដាក ់បាំង 

ង្្នក ) ។នៅនពលផដលឪពុកអ្កមកពាក់ផស្កនជើងធំនហើ�

កកាស់( ហដើរ មួយ កងនង្ ) ។គ្្់េិយា�ថ្‘បា៉ាស្គាល់ែ្ចូវ!

មកតាមបា៉ា!’នលាកបា៉ាបាេទុកោេនជើងយា៉ាងធំនៅនលើកពិល

សកមាប់អ្កនធ្ើតាម»។សរូមពេ្យល់ថ្ដរូចផដលន�ើងអាច

នដើរតាមោេនជើងឪពុកន�ើងននាះមេុសសេដនទនទៀ្អាចនមើល

ន�ើញនហើ�នធ្ើតាម្ ំររូល្អផដលន�ើងបាេនធ្ើនៅនពលន�ើងរស់

នៅតាមដំណឹងល្អ។សុំឲ្យកុមារេិយា�តាមអ្កថ្«នោ�

ស្ររស់នៅតាមដំណឹងល្អខញនុំបាេនធ្ើជា្ ំររូល្អសកមាប់អ្កដនទ

ឲ្យនធ្ើតាម»។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( អាន ប្រ គម្ីរ មួយ 

ហ�ើយ ពិភាកសា ព ីប្រ ដាឋាន ) ៖ សរូមឲ្យកុមារអាេធបីម៉រូនថទបី1

4:12។សរូមអាេនសចក្បីផថង្នចញពបីហដើម្ី កមលាំង ហន យុវជន

ផដលអ្ក្ ិ្ថ្សមរម្យសកមាប់កុមារសរនសរនៅនលើកកោស

នែសេងៗគ្នានហើ�ោក់វានៅក្នុងកបអប់។សរូមឲ្យកុមារនរើស

ឃ្លាម�ួនហើ�សរូមផចកចា�បទពិនស្ធេ៍ផ្ទាល់ខ្លួេផដលទាក់

ទងេឹងបទោឋាេននាះឬកបាប់អំពបីរនបៀបផដលការរស់នៅតាម

បទោឋាេនធ្ើជា្ ំររូល្អសកមាប់អ្កដនទឲ្យនធ្ើតាម។នធ្ើរនបៀបដ

ផដលនេះជាមួ�េឹងររូបភាពនែសេងនទៀ្។នកចៀង«I Want to 
Live the Gospel»(ខញនុំចង់រស់នៅតាមដំណឹងល្អ)(ច.កទំព័រ

148)។

សរឿង៖ ការ ្រាប់ ែំផែើរ 

ផរឿង ទាក់ទាញ ចំណាប់ 

អាររ្មែ៍ កុមារ ផហើយ ជួយ 

ពួក ផគ ឲ្យ ភាជាប់ទាក់ �ងផៅ  នឹង 

ផោលការែ៍ ននែំែឹង ល្អ ។ 

�ូរ �ិកសា សាច់ ផរឿង ឲ្យ រាន 

ល្អ្គប់្ោន់  ផែើរ្ី ដចកចាយ 

ផរឿង តារ ោក្យ ផពចន៍ ផាទាល ់រប�់ 

អ្ក ផោយ បរ្ហាញ នូវ ចំណាប់ 

អាររ្មែ៍ និង ភាព រីករាយ ។
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«ម្ករុមម្្រួសារ៖ការម្បកាសដល់េិ្េគលាក»
មកេតីម្េះគដើម្តីជរួយម្ករុមម្្រួសារខ្នុំ
« ខញនុំ បាន និយាយ ហ�ចក្តី ទាំង ហនរះ ្បាប់ ដល់ អ្នក រាល់ ោនា ហដើម្ី ឲ្យ ហ�ចក្តីអំណរ រប�់ អ្នករាល ់ោនា  

បាន ហោរ ហពញ ែង » (យលូហាន 15:11) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ីង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

 ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ �ួរ ខ្លួន អ្ក ថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖«បកុមប្ួសារ៖ការបបកាេដល់ពិភពសលាក»មកពតីបពរះសដើម ត្ីជួយបកមុប្ួសារខ្នុំ

ណសវងរកគោលលទ្ិ៖សរូមបង្ហាញដល់កុមារេរូវររូបភាពនេ

បទប ្្ញ្្ិដប់កបការេិងកពះ្ ម្បីរ។សរូមសួរថ្«ន្ើប ្្ញ្្ិ

នេះបាេមកពបីណា?»សរូមពេ្យល់ថ្ប្្ញ្ិ្ទាំងនេះបាេមក

ពបីកពះតាមរ�ៈពយាការីរបស់កទង់នដើម្បីជួ�ន�ើងដឹងពបីអ្បីផដល

ក្រូវនធ្ើ។សរូមបង្ហាញកុមារេរូវស្រលិខិ្«កកុមក្ួស្រ៖ការ

កបកាសដល់ពិ្ពនលាក»នហើ�ពេ្យល់ថ្វាបាេមកពបីកពះ

តាមរ�ៈពយាការីសម�័ចុងនកកា�របស់កទង់នដើម្បីជួ�កកុម

ក្ួស្ររបស់ន�ើង។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖

សរូមពេ្យល់ថ្មិេផមេកកមុក្ួស្រទាំងអស់ដរូចគ្នាននាះនទ

ប៉ុផេ្កកមុក្ួស្រេបីមួ�ៗមាេស្រៈសំខាេ់ណាស់កពះមាេកពះ

ទ�័ចង់ឲ្យកកុមក្ួស្រទាំងអស់សបបា�រីករា�នហើ�ក្�ប់

នៅរកកទង់វិញ។សរូមែល្់ស្លាកពាក្យផដលមាេឃ្លានែសេងៗដក

កសង់នចញពបីនសចក្បីកបកាសពបីកកុមក្ួស្រដល់កុមារមានាក់ៗ។

សរូមឲ្យកុមារ្ ិ្ពបីបទចនកមៀងផដលទាក់ទងេឹងឃ្លារបស់ពួក

ន្។សរូមឲ្យកុមារទាំងឡា�ក្នុងថ្នាក់ប្ចូរនវេគ្នាអាេស្លាកពាក្យ

របស់ពួកន្ឲ្យឮៗនហើ�ដឹកនាំកុមារនែសេងគ្នានទៀ្ឲ្យនកចៀង

ចនកមៀងផដលពួកន្បាេនកជើសនរើស។សរូមផថង្ទបីបនាទាល់ថ្

កកុមក្ួស្រន�ើងេឹងទទួលបាេពរជ័�នៅនពលន�ើងនធ្ើតាម

ការបនកងៀេនៅក្នុងការកបកាសដល់កកុមក្ួស្រ។

េប្តាហ៍ទតី2៖អាោហ៍ពោិហ៍រវាងបុរេនិងបេ្តី្ឺជាណែ្កមួយដ៏េំ្ន់ក្នុងណែនការរបេ់បពរះ។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ស្តាប ់និង ្បាប់ 

ហរឿង ) ៖សរូមកបាប់ពបីនរឿងរបស់អ័ោមផដលបាេកាលា�ជា

មេុសសេដំបរូងនៅនលើផែេដបី។សុំឲ្យកុមារអាេនលាកុប្្្ិ2:18

នៅនពលកុមារស្តាប់រកអ្បីផដលកពះវរបិតាសួ្ ៌មាេបេ្ចូល

(«ផដលមេុសសេនេះនៅផ្មានាក់ឯងននាះមេិកសួលនទ»)។

សរូមពេ្យល់ថ្កទង់បាេបនងកើ្នអវា៉ផដលបាេនរៀបការេឹង

អ័ោម។សរូមឲ្យកុមារអាេនលាកុប្្្ិ3:20នៅនពលកុមារ

ស្តាប់រកមរូលនហ្ុផដលអោ័មនៅ្ រិយារបស់នលាកថ្

(នអវា៉)។បនាទាប់មកឲ្យកុមារមានាក់អាេនលាកុប្្្ិ1:28

នៅនពលពួកន្ស្តាប់រកមរូលនហ្ុផដលកពះវរបិតាសួ្៌បាេ

បញ្ជាឲ្យអោ័មេិងនអវា៉នធ្ើ(«ឲ្យចនកមើេជានកចើេ»ឬមាេកកមុ

ក្ួស្រ)។សរូមពេ្យល់ថ្នបើគ្មេអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អោ័ម

េិងនអវា៉នទននាះផែេការរបស់កពះផដលឲ្យករូេនៅរបស់កទង់

មកកាេ់ផែេដបីមិេអាចនកើ្ន�ើងន�ើ�។សរូមឲ្យកុមារពបីរបបី

នាក់កបាប់ដំនណើរនរឿងស្រន�ើងវិញ។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការហមើល រូបភាព ) ៖ពេ្យលថ់្

កពះប្្ញ្ិ្របស់កពះវរបិតាសួ្៌សកមាប់បុរសមានាក់េិងកស្បីមានាក់

ឲ្យនរៀបការេឹងគ្នានហើ�មាេក្ួស្រនៅសព្នថងៃនេះ្ឺនៅផ្

មាេស្រៈសំខាេ់ដរូចជានៅនពលផដលអោ័មេិងនអវា៉នៅនលើ

ផែេដបីនេះែងផដរ។សរូមបង្ហាញររូបភាពកកមុក្ួស្រនហើ�ឲ្យ

កុមារចង្អនុលររូបបុរសកស្បីេិងកុមារ។

េប្តាហ៍ទតី3៖សៅសពលជតីេិតប្ួសារបតូេប្នចាក់ប្ឹរះសៅសលើការបសបងៀនរបេ់បពរះសយេូ៊េប្តីេ្ទសនារះសយើងអាចមាន
ភាពរីករាយ។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ហមើលរូបភាព ) ៖សរូមឲ្យកុមារមានាក់

កាេ់ររូបភាពនេក្ួស្រ។សរូមសួរថ្ន ើ្ន�ើង្ ួរផ្ស្ថាបនា(

ឬចាកក់្ឹះ)ជបីវិ្ក្ួស្ររបស់ន�ើងនៅនលើអ្បីនដើម្បីន�ើងអាច

មាេភាពរីករា�។សរូមឲ្យកុមារមានាក់នទៀ្កាេ់ររូបភាពរបស់

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្។សរូមពេ្យលថ់្នៅនពលជបីវិ្ ក្ួស្រក្រូវ

បាេចាកក់្ឹះនលើការបនកងៀេរបស់កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្ននាះន�ើង

អាចមាេភាពរីករា�។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ ហធវែើ បញ្ី ) ៖

បង្ហាញររូបភាពរបស់កពះន�ស៊រូវក្បីស្នៅនលើកាដារនខៀេនហើ�

សរនសរឃ្លាថ្«ការបនកងៀេរបស់កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្»នៅ

ខាងនកកាមររូបភាពននាះ។សរូមបំផបកកុមារជាបបីកកមុ។សរូម

ណខតុលា
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បពរះ្ម្តីរ៖ការឲ្យកុមារ 

អានផៅក្នុង្ពះគរ្ពីររប�់ 

ខ្លួនព្ងឹងផ�ើងវិញនូវ 

សារៈ�ំខាន់ នន្ពះគរ្ពីរ 

ផហើយអផញ្ើញ្ពះវិញ្ញាែ ។ 

ផបើ អាច ផធវែើ រាន �ូរ អផញ្ើញ 

កុមារ ទាំងឡាយឲ្យ គូ� ចំណាំ 

នូវ ខគរ្ពីរ ផៅ ក្នុង ្ពះគរ្ពីរ 

រប�់ ពួកផគ រួច ផហើយ អាន 

ខគរ្ពីរ ទាំង ផនាះ រួរ ោនា ។

ែល្់ឲ្យកកមុេបីមួ�ៗេរូវបំផណកពាក្យេិងនសចក្បីនយាង

បទ្ម្បីរដរូច្នៅនេះ៖«នធ្ើតាមកពះប្្ញ្ិ្»(�៉រូហាេ

14:15),«ជ�ួមេុសសេដនទ»(ម៉រូស្�2:17),េិង«បង្ហាញ

នសចក្បីកសឡាញ់ដល់មេុសសេក្ប់គ្នា»(�៉រូហាេ13:34)។

សុំឲ្យកុមារអាេបទ្ម្បីររបស់ពួកន្រួចនហើ�ពិភាកសានៅ

ក្នុងកកុមរបស់ពួកន្ពបីរនបៀបផដលពួកន្អាចនធ្ើតាមការ

បនកងៀេរបស់កពះន�ស៊រូវននាះនៅក្នុងកកមុក្ួស្ររបស់

ពួកន្។សរូមឲ្យកកុមេបីមួ�ៗោក់បំផណកពាក្យរបស់ខ្លួេ

នៅនលើកាដារនខៀេនហើ�កបាប់កុមារនែសេងនទៀ្ពបីអ្បីផដលពួកន្

បាេពិភាកសា។បនាទាប់ពបីកកុមេបីមួ�ៗបាេផចកចា�្ ំេិ្របស់

ពួកន្រួចមកសរូមពិភាកសាពបីរនបៀបនធ្ើតាមការបនកងៀេរបស់

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្ននាះអាចជួ�កកមុក្ួស្ររបស់ន�ើងមាេ

ភាពរីករា�។

េប្តាហ៍ទតី4៖បកុមប្ួសារដ៏សជា្ជ័យស�វើការរួមោនា។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ចូល រួម  ជាមួយកម្ម វតថែនុ ហមហរៀន ) ៖ 

សរូមឲ្យកុមារបួេនាក់មកខាងមុខបេ្ប់នរៀេ។សរូមឲ្យកុមារ

មានាក់ៗកាេ់ចុងផខសេមាខាងខណៈផដលអ្កកាេ់ចុងមាខាងនទៀ្នេ

ផខសេទាំងបេួ។សុំកុមារឲ្យនធ្ើការរួមគ្នានដើម្បីកកងផខសេននាះជា

ផខសេធំម�ួ។សរូមចង្អនុលបង្ហាញថ្ដរូចជាការកកងផខសេទាំង

ននាះរួមគ្នាបនងកើ្បាេជាផខសេធំដ៏រឹងមាំមួ�ននាះការនធ្ើការរួម

គ្នានធ្ើឲ្យក្ួស្រម�ួរឹងមាំែងផដរ។សរូមោក់បំផណកពាក្យ

េបីមួ�ៗដរូច្នៅនេះោច់នោ�ផ�កពបីគ្នា៖ដ ៏ហជាគជ័យ, 

្កុម្គួស្រ, ហធវែើការ, រួមោនា ។សរូមភាជាក់បំផណកពាក្យននាះ

នៅេឹងផខសេធំននាះ។សរូមឲ្យកុមារអាេកបនយា្ននាះរួមគ្នា។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹង ( ការ �ងម្ង ) ៖សរូម

បង្ហាញររូបភាពណនូអនហើ�កបាប់នោ�ខ្បីេរូវដំនណើរនរឿងពបី

រនបៀបផដលណនូអសង់ទរូកធំមួ�នហើ�កបមរូលស្្

នដើម្បីនរៀបចំខ្លួេសកមាប់ទឹកជេំេ់(សរូមនមើលនលាកប្្ិ្

6–7,ម៉រូនស8)។សរូមបំផបកកុមារជាកកមុនហើ�សុំឲ្យកកុម

េបីមួ�ៗសផម្ងេរូវរនបៀបម�ួផដលក្ួស្រណូនអបាេនធ្ើការ

រួមគ្នា(ដរូចជាការកបមរូលនឈើនធ្ើទរូកធំការសង់ទរូកធំេិងការ

កបមរូលហ្ចូងស្្)។សរូមឲ្យកុមារនែសេងនទៀ្នធ្ើការទសសេេ៍

ទា�េរូវអ្បីផដលពួកន្កំពុងនធ្ើ។សរូមពេ្យល់ថ្ក្ួស្ររបស់

ណូអាមាេភាពនជា្ជ័�នៅនពលពួកន្នធ្ើការរួមគ្នា។

គលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ គូរគំនូរ ) ៖សរូម

ពេ្យលថ់្ដរូចជាក្ួស្ររបស់ណូអាបាេនធ្ើការ

រួមគ្នាផដរននាះវាជាការសំខាេ់សកមាប់ន�ើងនធ្ើការ

រួមគ្នានៅក្នុងកកុមក្ួស្រផ្ទាល់របស់ន�ើង។សរូម

ឲ្យកុមារមានាក់ៗេរូវកកោសមួ�សេឹ្កេិងន្មនដ

ផ្្់ពណ៌នហើ�ឲ្យពួកន្្ រូរររូបពបីកកុមក្ួស្រ

របស់ពួកន្នធ្ើការរួមគ្នា។សរូមឲ្យកុមារម�ួចំេួេ

ផចកចា�ររូបភាពរបស់ពួកន្នហើ�ពេ្យល់ពបី

រនបៀបនធ្ើេរូវអ្បីផដលពួកន្បាេ្ រូរេឹងជួ�ដល់កកមុ

ក្ួស្រពួកន្ឲ្យមាេនជា្ជ�័។
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ការបប្ប់ដំសែើរសរឿងសឡើងេិញ៖ 

ផៅ ផពល កុមារ ្រាប់ផ�ើងវិញ 

នូវែំផែើរផរឿង រួយ ដែល ពួក 

ផគ ផ�ើបឮ ផនាះ ពួកផគ នឹង 

ចងចា ំវា រាន ្បផ�ើរ ។

កម្មវតថែនុក្ននុងហមហរៀន « �ូមភាជាប់គំនិត្�ហមើល្�ហមលមួយ  

. . . ជាមួយនឹងវតថែនុ ជាក់ ង�្តង ងដល [ កុមរ ]បាន ស្គល ់

យា៉ាងចបា�់ បោទាប់មក �ូមហរៀបរាប់ហៅរាមការយល់ដឹងហោរះ » 

( ប៊យ ដ៍ ហ� ផាកកឺហៅក្ននុង TNGCទំេ័រ 163 ) ។

ម្កុមម្គួសារ ដ្វើការ រួមគ្នា�៏ដជាគជ័យ



ការរស់គៅតាមការបគម្ងៀនដនម្េះគយស៊ូេម្្តីស្ទ
េម្ងឹងដល់ខ្នុំនិងម្្រួសារខ្នុំ
« �ុ្មង្គលហៅក្ននុង  ជីវិត ្គួស្រ អាច ហកើត មន ហ�ើង បាន ហៅ ហពល ហធវែើ រាម ការ បហ្ងៀន រប�់  ្ពរះ អមចា�់ ្ពរះ 

ហយ�៊ូវ ្គី�ទេ » ( « ្កុម ្គួស្រ ៖ ការ  ្បកា� ដល ់ពិ្ព ហោក » ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ីង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះវិញ្ញាែផោយរផបៀបណា ? »

េប្ដាហ៍ទតី1៖«សបើេិនជាអ្ករាល់ោនាមានសេចក្តីជំសនឿសនារះអ្ករាល់ោនាេង្ឹមសៅសលើអវតីៗណដលសមើលមិនស�ើញ
សហើយណដលពិត»(អាលមា៉ា32:21)។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ្រហនទេញ ប្រគម្ីរ ) ៖សរូមសរនសរ

នៅនលើកាដារនខៀេថ្«នបើសិេជាអ្ករាល់គ្នាមាេនសចក្បីជំនេឿ

ននាះអ្ករាល់គ្នាសង្ឹមនៅនលើអ្បីៗផដលនមើលមិេន�ើញ

នហើ�ផដលពិ្ »។សរូមឲ្យកុមារអាេវាឮៗរួមគ្នាពបីរបបីដង

រួចនហើ�លុបវានចញទាំងអស់ទុកផ្អកសេរដំបរូងនេពាក្យ

េបីមួ�ៗ។សុំឲ្យកុមារសរូក្វាន�ើងវិញ។សរូមលុបអកសេរ

ទាំងននាះម្ងមួ�រហរូ្ដល់កុមារអាចសរូក្បទ្ម្បីរនេះនចញ

ពបីការចងចាំ។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ ស្ដាប់ ដហំណើរ ហរឿង 

ប្រគម្ីរ ) ៖សុំឲ្យកុមារពិពណ៌នាពបីរនបៀបផដលពួកន្ដឹងថ្

វាជានពលរាក ប្ី។សរូមបង្ហាញររូបភាពសំ្�៉រូផអលជាស្សេ៍

នលមិេនហើ�ពេ្យល់ថ្គ្្់បាេពយាករថ្នៅ�ប់ផដល

កពះន�ស៊រូវេឹងកបសរូ្មកននាះកពះអាទិ្្យេឹងលិចប៉ផុេ្វាេឹង

គ្មេភាពងងឹ្ន�ើ�។សរូមឲ្យកុមារកបាប់ពបីកពឹ្្ិការណ៍ននាះ

ន�ើងវិញនចញពបីនហនលមិេ16េិងេបីនហ្ទបី31:1–13(អ្ក

្ួរសុំកុមារពបីរបបីនាក់ទុកជាមុេឲ្យនរៀបចំខ្លួេផចកចា�ដនំណើរ

នរឿងនេះ)។សរូមឲ្យកុមារសរូក្បទ្ម្បីរផដលពួកន្បាេ

ទនេ្ញចាំនហើ�សួរពួកន្ពបីរនបៀបផដលពួកអ្កនជឿស្សេ៍

េបីនហ្បាេបង្ហាញនសចក្បីជំនេឿ។សរូមសួរកុមារន្ើពួកន្្ ិ្

ថ្មាេអ្បីបាេនកើ្ន�ើងចំនពាះពួកអ្កនជឿទាំងននាះ។សរូម

ឲ្យកុមារមានាក់អាេេបីនហទ្បី31:15,19។សរូមផថ្ងទបីបនាទាល់ពបី

ស្រៈសំខាេ់នេនសចក្បីជំនេឿ។

េប្តាហ៍ទតី2៖ការអ�ិសាឋាន្ ឺជាការបប្បេយ័ទាក់ទងដ៏ោរេភាពជាមួយនឹងបពរះេរបិតាេួ្៌។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ស្គល់វតថែនុ និង រូបភាព ) ៖ពបីមុេថ្នាក់

អង្គការបឋមសកិសាចាបន់ែ្ើមសរូមកបមរូលឬ្ រូរររូបភាពនេ

វ្ថែនុនានាផដលមេុសសេនកបើនដើម្បីកបាកស័�ទាក់ទងគ្នា(ដរូចជា

សំបុក្ទរូរស័ព្ឬកុំព្យចូទ័រ)នហើ�លាក់ររូបភាពននាះនៅ

នកកាមនៅអបីពបីរបបីក្នុងថ្នាក់នរៀេ។សុំឲ្យកុមារកសនមថ្ពួកន្

នៅឆ្ងា�ពបីែ្ះនហើ�ក្រូវការកបាកស័�ទាក់ទងេឹងក្ួស្រ

របស់ពួកន្។សុំឲ្យពួកន្នមើលនៅនកកាមនៅអបីរបស់ខ្លួេ

នដើម្បីរកររូបភាពផដលបាេលាក់នហើ�ពិភាកសាពបីរនបៀប

ផដលវ្ថែនុទាំងននាះជួ�ន�ើងកបាកស័�ទាក់ទងេឹងមេុសសេ

ដនទនទៀ្។សរូមពេ្យល់ថ្នៅនពលន�ើងមកផែេដបីន�ើង

បាេចាកនចញពបីែ្ះនៅស្ថាេសួ្៌របស់ន�ើងប៉ុផេ្ន�ើងនៅផ្

អាចកបាកស័�ទាក់ទងេឹងកពះវរបិតាសួ្ ៌របស់ន�ើង។សរូម

សួរកុមារ«ន្ើន�ើងអាចទាក់ទងជាមួ�កពះវរបិតាសួ្ ៌បាេ

តាមរនបៀបណា?»សរូមបង្ហាញកុមារេរូវររូបភាពម�ួចំេួេ

អំពបីកុមារេិងកកុមក្ួស្រកំពុងអធិស្ឋាេ។

សរូមពេ្យលថ់្ររូបភាពេបីមួ�ៗបង្ហាញពបី

ការកបាកស័�ទាក់ទងដ៏គ្រវភាព—ជាការ

អធិស្ឋាេនោ�នសចក្បីកសឡាញ់េិងនគ្រព—

ដល់កពះវរបិតាសួ្៌។សុំឲ្យកុមារេិយា�

ថ្«ការអធិស្ឋាេ្ ឺជាការកបាកស័�ទាក់ទងដ៏

គ្រវភាពជាម�ួេឹងកពះវរបិតាសួ្៌»។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង

និងការអនរុេត្តន៏( �កម្មភាព ហលើ កាដារហខៀន ) ៖

សរូមសរនសរផែក្ទាំងបួេនេការអធិស្ឋាេនលើ

កាដារនខៀេ។សុំឲ្យកុមារនរៀបរាប់នរឿងផដល

ពួកន្អាចផថ្ងអំណរ្ុណដល់កពះវរបិតា

សួ្៌េិងអ្បីផដលពួកន្ចង់សុំដល់កទង់។សរូម

សរនសរចនម្ើ�របស់ពួកន្នៅនលើកាតារនខៀេ។

សុំឲ្យកុមារបង្ហាញពបីរនបៀបផដលន�ើងសផមង្

គ្រវភាពនៅនពលន�ើងអធិស្ឋាេ។

ណខេិច្ិកា
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េប្តាហ៍ទតី3៖ការណបបចិត្្ ឺជាការផ្លាេ់ប្ដទូរ្ំនិតនិងដួងចិត្។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ហបើក រូបភាព ) ៖សរូមនរៀបចំ

បំផណកពាក្យដកកសង់នចញពបីកបនយា្ថ្«ការផកបចិ្ ្្ ឺជា

ការផ្លាស់ប្ចូរ្ំេិ្េិងដួងចិ្្»នោ�សរនសរនលើកកោស

េិមួ�ៗ។សរូមនកបើបំផណកពាក្យនេះក្បនលើររូបភាព

អាេ់ន្េបីនហ្លបីនហកប់អាវុធរបស់ពួកន្។សុំឲ្យកុមារ

ពបីរបបីនាក់ដក�កបផំណកពាក្យននាះនហើ�ោក់វាឲ្យក្រូវតាម

លំោប់លនំោ�នៅនលើកាដារនខៀេ។សុំឲ្យកុមារអាេកបនយា្

ននាះរួមគ្នានោ�នកបើសកម្មភាពនដើម្បី្ រូសបញ្ជាក់ពបីពាក្យ

គំនិតេិងដួងចិត្ត ។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ ស្ដាប់ ដហំណើរហរឿង 

ប្រគម្ីរ ) ៖សរូមកបាប់កុមារថ្មាេមេុសសេមួ�កកមុក្នុង

កពះ្ម្បីរមរមេផដលបាេផ្លាស់ផកបដួងចិ្ ្។សរូមកបាប់ដនំណើរ

នរឿងដរូច្ នៅនេះ(សរូមនមើលអាលមា៉ា24)៖«អាំម៉រូេបាេ

បនកងៀេស្សេ៍នលមិេមួ�កកមុអំពបីដំណឹងល្អ»។ពួកន្

ធាលាប់ជាមេុសសេទុច្ចរិ្ ប៉ុផេ្ពួកន្បាេនជឿនលើអ្បីផដលអាំម៉រូេ

បាេបនកងៀេពួកន្នហើ�បាេផ្លាស់ផកបដួងចិ្ ្។ពួកន្ចង់

ចរូលក្នុងស្សនាចកកដរូនច្ះពួកន្បាេផកបចិ្ ្ពបីអំនពើបាបរបស់

ពួកន្នោ�បាេសេយាថ្ពួកន្េឹងមិេនធ្ើការកប�ុទ្ធនហើ�

បាេកប់អាវុធចមបាំងរបស់ពួកន្។ពួកន្បាេប្ចូរន្មះ

របស់ពួកន្ជាអាេ់ន្េបីនហ្លបីនហនហើ�ផកបកាលា�ជាមេុសសេ

សុចរិ្នោ�ខិ្ ខនំធ្ើការ»។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ កប ់« ដាវ » និង ការ ហ្ចៀង ) ៖

សរូមឲ្យកកោសមួ�សេ្ឹកដល់កុមារមានាក់ៗ។សុំឲ្យកុមារ

្រូរររូបោវមួ�រួចនហើ�សរនសរការនកជើសនរើសខុស្ ្គងម�ួ

នៅនលើោវរបស់ខ្លួេ(ដរូចជា«ការន្លាះេឹងប្អចូេកបសុខញនុំ»

ឬ«ការេិយា�កុហក»)។សុំឲ្យកុមារផចកចា�ពបីរនបៀប

ផដលពួកន្អាចនរើសែ្ចូវក្រូវរួចនហើ�«កប់»ោវរបស់ពួកន្

នោ�ឈ្បីកកោសរបស់ខ្លួេឬនបាះវានចាល។នកចៀងបទ

«Repentance»(ផកបចិ្ ្)(ច.កទំព័រ98)។

េប្តាហ៍ទតី4៖ការអភ័យសទាេនាំមកនូេសេចក្ដតីេុខសាន្។

ណសវងរកគោលលទ្ ិ( ការ ហមើលកម្ម វតថែនុក្ននុងហមហរៀន ) ៖សរូមសួរ

កុមារថ្ន ើ្ពួកន្មាេអារម្មណ៍ផបបណាកបសេិនបើមេុសសេមានាក់

រុញឬវា�ពួកន្។សរូមនលើកថ្មម�ួដុំធំន�ើងនហើ�កបាប់

កុមារថ្វា្ ំណាងឲ្យអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទាំងននាះ។សរូមោក់

ថ្មននាះក្នុងនកស្មនជើងម�ួផវង។សរូមឲ្យកុមារមានាក់មកខាង

មុខថ្នាក់នហើ�ចងនកស្មនជើងននាះនៅេឹងកនជើងន្។សុំឲ្យ

កុមារននាះនដើរជុំវិញ។សរូមពិភាកសាពបីរនបៀបផដលការមាេ

អារម្មណ៍មិេល្អេឹងនធ្ើឲ្យន�ើងចុះនខសា�។សរូមពេ្យល់ថ្នៅ

នពលន�ើងអ្័�នទាសដល់មេុសសេផដលនធ្ើឲ្យន�ើងឈឺចាប់

ននាះន�ើងបនំ្្ចអារម្មណ៍នស្កនៅទាំងននាះ។សរូមឲ្យកុមារ

ននាះកស្�នកស្មនជើងនចញ។សុំឲ្យកុមារេិយា�ថ្«ការ

អ្័�នទាសនាំមកេរូវនសចក្បីសុខស្េ្»។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ ស្ដាប់ដហំណើរ ហរឿង 

ប្រគម្ីរ ) ៖សុំពួកអ្កដឹកនាំឬក្រូបនកងៀេឲ្យនរៀបចំខ្លួេផចក

ចា�ដនំណើរនរឿងបទ្ម្បីរមួ�ស្បីពបីការអ្័�នទាសដរូចខាង

នកកាមនេះឲ្យបាេមុេពបីរបបីនថងៃ៖

1. កពះន�ស៊រូវអ្័�នទាសនៅនលើនឈើឆ្កាង(សរូមនមើល

លរូកា23:13–34)។

2. េបីនហ្អ្័�នទាសដល់បងកបុសរបស់គ្្់(សរូមនមើល

េបីនហ្ទបី17:6–21)។

3. �៉រូផសបអ្័�នទាសដល់បងកបុសរបស់គ្្់(សរូមនមើល

នលាកប្្្ិ37,41–45)។

សរូមបំផបកកុមារជាបបីកកុម។សរូមោក់កកមុេបីមួ�ៗនៅផែក្

នែសេងៗគ្នាក្នុងបេប្់(សរូមនមើល«Stations»TNGC,ទំព័រ

179)ជាកផេង្ផដលអ្កដឹកនាំឬក្រូបនកងៀេមានាក់េឹងពិភាកសា

ខ្បីពបីដនំណើរនរឿងបទ្ម្បីរផដលគ្្់បាេនរៀបចំផចកចា�។

បនាទាប់ពបីកកមុេបីមួ�ៗបាេនៅនមើលទបីតាំងេបីមួ�ៗសរូមនកចៀង

វ្្គទបីមួ�នេ«Help Me, Dear Father»(សរូមជ�ួករូេែង

កពះវរបិតាជាទបីកសឡាញ់)(ច.កទំព័រ99)។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ ងចកចាយ អារម្មណ៍ ) ៖សុំឲ្យ

កុមារពបីរបបីនាក់ផចកចា�ពបីកគ្មួ�ផដលការអ្័�នទាសដល់

មេុសសេមានាក់បាេជ�ួពួកន្ឲ្យមាេអារម្មណ៍សុខស្េ្។

ទតីតាំង៖ ្ប�ិនផបើអង្គការបឋរ 

�ិកសារប�់អ្កមានចំនួន 

ផ្ចើន �ូរពិចារណាឲ្យមាន 

អ្ក ែឹកនាផំៅចផនាលាះ�ីតាំង 

នីរួយៗជាជាងការ�ុំឲ្យ 

កុមារផធវែើការផាលា�់បតែអូរ�ីកដន្ង ។

បកុមតូចៗ៖ ការឲ្យ 

កុមារ ដចកចាយ ក្នុង ្កុរ 

តូច ្្ដល់ឲ្យ កុមារ ជាផ្ចើន មាន 

ឱកា�ចូលររួ ។ ផៅ ក្នុង 

ផពលផវលា ដចកចាយ ផនាះ 

កុមារ អង្គនុយ រួចជាផ្�ច ក្នុង ថានាក់ 

ជា្កុរ ។ ្កុរទាំងផនាះ អាច 

្តូវរានយករកផ្បើជា�ករ្ម 

ភាព្កុរតូចៗ ។ ្គកូ្នុងថានាក់

អាចជួយផែើរ្ីឲ្យ្រាកែថា

�ិ�សេទាំងអ�់មានការរួរចំ

ដែក និងរកសានូវោរវភាព ។
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គយើងែងចាំគហើយថ្វាយបង្គំដល់ម្េះអង្គសគ្ង្គះ
របស់គយើង្ឺម្េះគយស៊ូេម្ ត្ីស្ទ
« ្ពរះ ហយ�៊ូវ មន បនទេទូលហៅ ោត់ ថ្ ខញនុំ ជា ែ្ទូវ ជា ហ�ចក្តី ពិត ហ�ើយ ជា ជីវិត ហបើ មិន មក រាម ខញនុំ ហោរះ ោមាន អ្នក ណា 

ហៅ ឯ ្ពរះ វរបិរា បាន ហ�ើយ » ( យលូហាន 14:6 ) ។

�ូម បងនថែម ហលើ គំនិត ងដល មន ហៅ ្រីហនរះជា មួយ នឹង គំនិត អ្នក ។ �ូម ហរៀប ងែនការ ហដើម្ីង�វែងរក  ហោលល្រ្ិ �្មប់ កុមរ  

ហ�ើយ ជួយ ពួក ហគ ឲ្យ យល ់ និង អនុវត្ត វា ហៅ ក្ននុង ជីវិត រប�់ ពួក ហគ ។ �ូរ�ួរខ្លួនអ្កថា « ផតើកុមារ្តវូផធវែើអវែីខះ្ ផែើរ្ីផរៀនផចះ 

ផហើយផតើខ្នុំអាចជួយពួកផគឲ្យ��ួល អាររ្មែ៍ពី្ ពះ វិញ្ញាែ ផោយរផបៀបណា ? »

េប្តាហ៍ទតី1៖សាបកាម៉ង់្ ឺជាសពលមួយសដើម្តីចងចំាបពរះសយេ៊ូេប្តីេ្ទ។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង( ការ ដាក ់ប្រគម្ីរ 

ឲ្យ ្តូវ ោនា នឹង រូបភាព ) ៖ សរូមសរនសរបទ្ម្បីរដរូច្ នៅនេះ

នៅនលើកាដារនខៀេ៖លរូកា2:7,មា៉ាកុស10:13,16មា៉ាថ្�

26:36,39,�៉រូហាេ19:17–18,�៉រូហាេ20:11–16។នៅជុំវិញ

បេប់្សរូមោក់ររូបភាពផដលបង្ហាញពបីកពឹ្ិ្ការណ៍ផដលបាេ

ពិពណ៌នានៅក្នុងបទ្ម្បីរ( ក.រ.ដ.30,47,56,57េិង59)។

សរូមកបាប់កុមារថ្ពិធបីស្កកាម៉ង់្ ឺជានពលម�ួនដើម្បីចងចាំ

នសចក្បីកសឡាញ់ដ៏ធំនធងផដលកពះន�ស៊រូវក្បីស្មាេចំនពាះ

ន�ើងេិងកិច្ចការទាំងអស់ផដលកទង់បាេនធ្ើសកមាប់ន�ើង។

សរូមឲ្យកុមារអាេបទ្ ម្បីរម�ួនេបទ្ម្បីរទាំងននាះ។សរូមឲ្យ

កុមារមានាក់នទៀ្នកជើសនរើសររូបភាពមួ�ផដលទាក់ទងនហើ�

�កវាមកខាងមុខថ្នាក់។សរូមនធ្ើដរូចគ្នាជាមួ�េឹងបទ្ម្បីរ

ដនទនទៀ្។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត( ការ ហលង ងល្ង ចងចាំ ) ៖សរូម

ោក់របស់ដរូចជាររូបភាពកពះក្បីស្នៅក្នុងសេួន្្នសមា៉ាេបី

ររូបភាពនេអាហារចុងនកកា�េំបុ័ងម�ួចំណិ្ផពងស្កកាម៉ង់

ថ្សស្កកាម៉ង់កពះ្ម្បីរេិងនសៀវនៅទំេុក្ នមកើងកពះនៅ

នលើ្ ុ។សរូមអន្ជើញកុមារឲ្យនមើលវ្ថែនុទាំងននាះម�ួផ្្្

រួចនហើ�ក្បវាឲ្យជិ្។សរូមឲ្យកុមារនធ្ើការជាកកុមនដើម្បី

សរនសរេរូវវ្ថែនុផដលពួកន្បាេន�ើញនហើ�នៅចាំ។សរូមឲ្យ

កុមារពេ្យល់ពបីរនបៀបផដលវ្ថែនុេបីមួ�ៗអាចជ�ួពួកន្ឲ្យចងចាំ

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្អំ�នុងនពលពិធបីស្កកាម៉ង់។

េប្តាហ៍ទតី2៖ការចងចាំបពរះសយេ៊ូេប ត្ីេ្ទជួយខ្នុំឲ្យសរើេែ្ទូេបតូេ។

ណសវងរកគោលលទ្ិ( ការ ស្ដាប់នូវ ប្រគម្ីរ ) ៖សរូមអន្ជើញ

កុមារឲ្យបិទផ្្ករបស់ពួកន្នហើ�កសនមថ្ន ើ្ជបីវិ្េឹងមាេ

សភាពផបបណាកបសិេនបើមេុសសេក្ប់គ្នានធ្ើការនកជើសនរើស

ក្ឹមក្រូវននាះ។សុំឲ្យពួកន្ពបីរបបីនាក់ផចកចា�ពបីអ្បីផដលពួកន្

បាេកសនមើកសនម។សរូមកបាប់ពួកន្ថ្មាេកគ្ម�ួនៅក្នុង

កពះ្ម្បីរមរមេជានពលផដលការណ៍នេះបាេនកើ្ន�ើងនហើ�

សុំឲ្យពួកន្ស្ដាប់ពបីរនបៀបផដលកគ្នេះក្រូវបាេពិពណ៌នា

ខណៈផដលកុមារមានាក់អាេេបីនហ្ទបី41:15,17។សរូមពេ្យល់ថ្

កបជាជេននាះអាចនកជើសនរើសែ្ចូវក្រូវបាេនោ�ស្រពួកន្បាេ

ចងចាំពបីអ្បីមួ�ផដលសំខាេ់បំែុ្។សរូមកបាប់ពបីកពឹ្្ិការណ៍

ននាះន�ើងវិញនៅក្នុងេបីនហ្ទបី317:20–25។សរូមឲ្យកុមារ

េិយា�រួមគ្នាថ្«ការចងចាំកពះន�ស៊រូវក ប្ីស្ជួ�ខញនុំឲ្យនរើសែ្ចូវ

ក្រូវ»។

គលើកទឹកែិត្តគដើម្តីរានការយល់ដឹងនិងការអនរុេត្តន៍( ការ 

ហ្ចៀង ចហ្មៀង ) ៖ សរូមក្បររូបភាពកពះក ប្ីស្កបសិទ្ធពរ

ដល់កុមារស្សេ៍េបីនហ្ជាមួ�េឹងកកោស-សមួ�

សេឹ្ក។សរូមឲ្យកុមារ្ ិ្ពបីចនកមៀងផដលជ�ួពួកន្ឲ្យចងចាំ

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្។សរូមនកចៀងចនកមៀងទាំងនេះពបីរបបីបទរួម

គ្នា។បនាទាប់ពបីចនកមៀងេបីមួ�ៗសរូមឲ្យកុមារមានាក់ដក�ក

ណខ�្ទូ

24

ការហ្ចៀងអំពីហោលល្រ្ិមួយជួយ 

កុមរឲ្យហរៀន ហ�ើយចងចាំវា ។ 

កុមរទាំងឡាយក៏ហរៀនបានកាន់ 

ងត ្បហ�ើរ ហ�ើង ែងងដរ 

្ប�ិនហបើពួកហគមនជំនួយចក្នុមួយ  

ឬ �ងម្តង�កម្មភាពមួយ 

្ពមជាមួយនឹងត្ន្តី ។ 

ហយាបល់�្មប់ងខហនរះ នឹងបង្ហាញ 

នូវគំរូខ�ុៗោនាជាហ្ចើនហដើម្ីហធវែើ 

កិច្ចការហនរះ។ �ូម ពិចារណាពី

គំនិតទាំងឡាយងដល្�ហដៀង

ោនានឹងគំនិតទាំងហនរះ ហៅ ហពល 

អ្នកហរៀបចំហមហរៀនហែ្សងហ្រៀត។



កកោសនចញពបីររូបភាព។សរូមនធ្ើផបបនេះរហរូ្ដល់កកោស

ទាំងអស់ក្រូវបាេ�កនចញ។សរូមពិភាកសាពបីរនបៀបផដលកុមារ

នៅក្នុងររូបភាពអាចនធ្ើការនកជើសនរើសក្ឹមក្រូវនោ�នធ្ើតាម

បទពិនស្ធេ៍របស់ពួកន្ជាមួ�េឹងកពះន�ស៊រូវ។សរូមរំឭក

កុមារថ្នៅនពលពួកន្ចងចាំកពះន�ស៊រូវពួកន្េឹងចង់នរើស

ែ្ចូវក្រូវ។សុំឲ្យពួកន្កបាប់ន្មះេរូវកិច្ចការមួ�ចំេួេផដល

ពួកន្អាចនធ្ើនដើម្បីចងចាំកពះន�ស៊រូវនៅក្នុងសកម្មភាពកបចាំ

នថងៃរបស់ពួកន្។

េប្តាហ៍ទតី3៖បពរះរាជបបុតាថនបពរះប្នបបេូតសៅសលើណែនដតី។

ណសវងរកគោលលទ្ិ៖សរូមសួរដល់កុមារថ្៖«ន្ើអ្កធាលាប់រង់ចាំ

អ្បីមួ�ពនិសសឲ្យនកើ្ន�ើងផដរនទ?»ន ើ្វាហាក់ដរូចជាក្រូវរង់ចាំ

�រូរណាស់ផមេនទ?ន្ើអ្កមាេអារម្មណ៍ផបបណានៅនពល

វានកើ្ន�ើងននាះ?សរូមែល្់ឱកាសដល់កុមារនដើម្បីផចកចា�

ពបីអារម្មណ៍ផដលពួកន្មាេ។សរូមពេ្យលថ់្ចាប់តាំងពបី

ជំនាេ់អ័ោមេិងនអវា៉មកនម៉្ះកពះវរបិតារបស់ន�ើងផដល្ ង់

នៅស្ថាេសួ្៌បាេសេយាថ្កពឹ្្ិការណ៍ដ៏សំខាេ់បំែុ្មួ�

េឹងនកើ្មាេន�ើង។មេុសសេសុចរិ្បាេទេឹ្ងរង់ចាំយា៉ាង

អេ្ះស្រចំនពាះកពឹ្្ិការណ៍នេះ។សរូមខសេបឹ្ិចៗដល់កុមារ

មួ�កកុម្ រូចថ្«កពះរាជបុកតានេកពះបាេកបសរូ្នៅនលើ

ផែេដបី»។សរូមឲ្យពួកន្ខសឹេបឃ្លានេះកបាប់្ គ្នារួចនហើ�សុំឲ្យ

កុមារទាំងអស់ខសេឹបឃ្លានេះទាំងអស់គ្នា។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ ងចកចាយ ដំហណើរ 

ហរឿង  និង ការ ហ្ចៀង ប្រ ចហ្មៀង ) ៖សុំឲ្យកុមារផចកចា�េរូវ

អ្បីផដលពួកន្ដឹងពបីការកបសរូ្របស់កពះន�ស៊រូវ(សរូមនមើល

លរូកា2:1–20)។សរូមបំនពញដនំណើរនរឿងននាះជាមួ�េឹង

ព័្ ៌មាេលម្អិ្ផដលកុមារពុំបាេនលើកន�ើង។សរូមនកចៀងបទ

«Stars Were Gleaming»(តារាបន្្ចញរស្មបី)(ច.កទំព័រ

37)នហើ�ឲ្យកុមារកសនមើកសនមពបីអ្បីផដលពួក្ង្វាលនចៀមមាេ

អារម្មណ៍នពលពួកន្បាេឮពួកនទវតានកចៀង។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ ហធវែើ ប័ណ្ណ ្គី�ទេម៉ា�់ ) ៖សរូមឲ្យ

កកោសម�ួសេ្ឹកេិងន្មនដឬន្មនដពណ៌ម�ួដល់កុមារ។

សរូមជ�ួពួកន្ប្់កកោសននាះដរូចជាប័ណ្ណជរូេពរមួ�។សរូម

ឲ្យពួកន្នធ្ើប័ណ្ណក ប្ីស្មា៉ាស់មួ�សកមាប់ក្ួស្ររបស់ពួកន្

នោ�ការ្ រូរររូបភាពនេការកបសរូ្របស់កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្។

នៅនលើ្ ំរបប័ណ្ណសរូមឲ្យពួកន្សរនសរ«កពះរាជបកុតានេកពះ

បាេកបសរូ្នៅនលើផែេដបី»។

េប្តាហ៍ទតី4៖បពរះសយេ៊ូេប ត្ីេ្ទនឹងោងមកម្ដងសទៀត។

សូមគលើកទឹកែិត្តគដើម ត្ីរានការយល់ដឹង ( ការ អាន ប្រគម្ីរ ) ៖

សរូមនរៀបចំកកោសបំផណកពាក្យដរូច្នៅនេះ(មាេនៅនលើ

អ៊េិនធើរផណ្ក្នុងន្ហទំព័រsharingtime.lds.org)៖

មាេផ្កពះវរបិតាសួ្៌ផដលដឹងពបី_______ពិ្ កបាកដផដល

កពះន�ស៊រូវេឹងយាងមកម្ងនទៀ្(សរូមនមើល�៉រូផសប

ស្ម៊ីធ—មា៉ាថ្�1:40 )។

កពះន�ស៊រូវេឹងយាងចុះមកពបី__________(សរូមនមើល

កិច្ចការ1:11 )។

កពះន�ស៊រូវេឹងពាកេ់រូវសនំលៀកបំពាក់ពណ៌_________

(សរូមនមើល្.េិងស.133:48 )។

កពះក្បីស្ផកង្កាលា�េឹង__________ជានកចើេ(សរូមនមើល

�៉រូផសបស្ម៊ីធ—មា៉ាថ្�1:22 )។

មេុសសេទុច្ចរិ្ េឹង_______________(សរូមនមើល

្.េិងស.29:9 )។

កពះអាទិ្ ្យេឹង________________(សរូមនមើល

្.េិងស.45:42 )។

នៅនពលកពះន�ស៊រូវយាងមកននាះកទង់េឹងមាេសិរីរុងនរឿង

នលើស___________(សរូមនមើល្.េិងស.133:49 )។

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្េឹង្ ង់នៅជាម�ួមេុសសេសុចរិ្

រ�ៈនពល__________ឆ្នាំបនាទាប់ការយាងមកជានលើកទបីពបីរ

របស់កទង់(សរូមនមើល្.េិងស.29:11 )។

សរូមផចកកុមារជាកកមុនហើ�ឲ្យកកមុេបីមួ�ៗេរូវកកោស

បំផណកពាក្យម�ួឬពបីរ។សរូមឲ្យពួកន្រកពាក្យផដល

បំនពញឃ្លាចននាលាះនោ�អាេបទ្ម្បីរននាះ។សុំឲ្យកកមុ

េបីមួ�ៗផចកចា�ពបីអ្បីផដលពួកន្បាេនរៀេជាមួ�េឹងកុមារ

ដនទនទៀ្។

សូមគលើកទឹកែិត្តឲ្យអនរុេត្ត ( ការ ហ្ចៀង និង ការ ងចកចាយ ) ៖

សរូមពេ្យល់ថ្ន�ើងក្រូវចងចាំនហើ�ថ្វា�បង្គំ

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្នរៀងរាល់នថងៃនដើម ប្ីឲ្យន�ើងបាេនរៀបចំខ្លួេ

សកមាប់ការយាងមកជានលើកទបីពបីររបស់កទង់។សុំឲ្យកុមារ

នរៀបរាប់កិច្ចការមួ�ចេំួេផដលពួកន្េិងកកុមក្ួស្រពួកន្

អាចនធ្ើនដើម្បីនរៀបចំខ្លួេ។សរូមនកចៀងបទ«I Wonder 
When He Comes Again»(ខញនុំចង់ដឹងថ្កទង់យាងមកម្ង

នទៀ្នពលណា)(ច.កទំព័រ82)។

ណ្្ងទតីបនាទាល់៖�ីបនាទាល់ខ្ី រួយ 

អាចអផញ្ើញ្ពះវិញ្ញាែ 

្គប់ផពលទាំងអ�់ ផៅ 

អំ�នុងផពល ននផរផរៀន ផនាះ ។ 

ភាសា ្តឹរ្តវូ �្មាប់ 

�ីបនាទាល់ ែូចជា « ខ្នុំ ចង់ ដ្្ង 

�ីបនាទាល់ រប�់ ខ្នុំ » គឺ ពុ ំចាំ រាច ់

ផែើរ្ី ដចកចាយ ពី សាកសេី នន 

ផ�ចក្ដីពិត ផ�ើយ ។ �ីបនាទាល់ 

រួយ អាច មាន លក្ខែៈសារញ្ញ 

ែូចជា ការ នោិយ ថា « ខ្នុំ 

ែឹង ថា ្ពះផយ�៊ូវ្គី�្ 

មាន ្ពះជន្មរ�់ » ។

ណចកចាយការយល់ដឹង៖ 

កុមារ នឹង ��ួល អាររ្មែ៍ ពី 

្ពះវិញ្ញាែ ផៅ ផពល ពួកផគ 

ដចកចាយ ការ យល់ែឹង 

រប�់ ពួកផគ ព ីផោលការែ៍ 

ទាំងឡាយ នន ែំែឹងល្អ ។ 

ពួកផគ អាចដចកចាយ នូវ អវែី ដែល 

ពួកផគ រាន ផរៀន ផោយ �រ្ដី រប�់ 

ពួកផគ  រូបគំនូរ និង ចផ្រៀង ។

ពពរះរាជបុពរានន
ពពរះបានពបសូត
យៅយលើផផនដី
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រគបៀបគម្បើម្ប្ស់ត្ន្តតីក្នុងថ្នាក់
អង្គការបឋមសិកសា
ហោលបំណង រប�់ ត្ន្តី ហៅ ក្ននុងថ្នាក់ អង្គការ បឋម�ិកសា គឺ ហដើម្ី បហ្ងៀន កុមរ ពី ដំណឹងល្អ រប�់ ្ពរះហយ�៊ូវ្គី�ទេ ហ�ើយ ជួយ ពួកហគ ឲ្យ រ�់ 

ហៅ រាម ដំណឹងល្អ ហោរះ ។ ចហ្មៀង ថ្នាក់ អង្គការ បឋម�ិកសា ហធវែើ ឲ្យការ ហរៀន�ូ្ត កាន ់ងត មន ភាព រីករាយ ជួយ កមុរ ឲ្យ ហរៀន ហ�ើយ ចងចាំ 

ហ�ចក្ីពិត ហន ដំណឹងល្អ ហ�ើយ អហញ្ើញ ្ពរះវិញ្ញាណ ចូល មក ក្ននុងថ្នាក ់ អង្គការ បឋម�ិកសា ។

ខ្ង ហ្កាម ហនរះ ជា ឧទា�រណ ៍ពី រហបៀប ងដល អ្នក អាច បហ្ងៀន ចហ្មៀង ងដល បាន ងណោំ ហៅ ក្ននុង ហោលការណ៍ ហនរះ ។ អ្នក ក ៏អាច ហ្បើ វិធសី្្�្ត 

ទាំងហនរះ ហដើម្ី បហ្ងៀន ចហ្មៀងថ្នាក់ អង្គការ បឋម�ិកសា ហែ្សងហ្រៀត ែងងដរ ។ �្មប ់គំនិត បងនថែម �ូម ហមើលងែ្នក « រហបៀបហ្បើ្បា�់ត្ន្តី

ក្ននុងថ្នាក ់អង្គការបឋម�ិកសា » ហៅ ក្ននុង ហោលការណ៍ ងណោំ �្មប់ ហពលហវោ ងចកចាយ កាល ពី មុន ។

ណខមករា៖«He Sent His Son»(បទង់ប្ជទូនបុបតបទង់)(ច.កទំព័រ34–35)

សរូមឲ្យកុមារស្ដាប់ចនកមៀងនេះ។សរូមចង្អនុលបង្ហាញពបី

រនបៀបផដលក្រូវបាេបនងកើ្ន�ើងជាសំណួរេិងចនម្ើ�។

សរូមចា្់កុមារពាក់កណាតាលថ្នាក់ឲ្យនកចៀងសំណួរ

នហើ�ពាក់កណាតាលនទៀ្ឲ្យនកចៀងេរូវចនម្ើ�។បនាទាប់ពបីនកចៀង

បាេពបីរបបីដងមកសរូមឲ្យកុមារដរូរផែ្កគ្នា។នៅនពលពួកន្នចះ

ចនកមៀងនេះចបាស់នហើ�សរូមនកបើរនបៀបនែសេងមួ�នទៀ្នដើម្បី

បំផបកពួកន្(ឧទាហរណ៍នក្មងកបុសេិងនក្មងកសបីក្រូបនកងៀេ

េិងកុមារ។ល។)នៅនពលរំឭកចនកមៀងនេះន�ើងវិញ។

ណខកុម្ៈ៖«I Will Follow God’s Plan»(ខ្នុំនឹងស�វើតាមណែនការបទង់)(ច.កទំព័រ164–65)។

សរូមកបាប់កុមារថ្កពះបាេកបទាេឲ្យន�ើងេរូវអនំណា�មួ�

ដ៏ពិនសសបំែុ្។សុំឲ្យពួកន្ស្ដាប់ថ្ន្ើវាជាអ្បីនៅនពល

អ្កនកចៀងវ ្្គទបីមួ�នេចនកមៀងនេះ(ផែេការ)។សរូមបង្ហាញ

ផែេទបីមួ�នហើ�នធ្ើការនកបៀបនធៀបនោ�នកបើផែេទបីនដើម ប្ី

ផស្ងរកនគ្លនៅមួ�នដើម្បីនធ្ើតាមផែេការរបស់កពះនដើម្បី

ក្លប់នៅរកកទង់វិញ។សរូមពេ្យលថ់្ចនកមៀងនេះបនកងៀេ

ន�ើងពបីផែេការននាះនហើ�កបាប់ន�ើងពបីរនបៀបផដលន�ើងអាច

ក្លប់នៅរស់នៅជាមួ�េឹងកពះវរបិតាសួ្៌វិញ។សរូម

បង្ហាញររូបភាពផដលពិពណ៌នាេរូវពាក្យដ៏សំខាេ់ៗ(ដរូចជា

អំហណាយ ស្ថាន�ួគ ៌ែទេរះ ងែនដីេិងកហំណើត)េិងអកសេរមួ�

ចេំួេ(ដរូចជាងែនការ ហោលបំណង ការ ហ្ជើ�ហរើ�េិង 

ដឹកោ)ំនៅក្នុងបទចនកមៀងនេះនពញក្នុងបេប្់នរៀេ។សរូមឲ្យ

កុមារកបមរូលពាក្យទាំងននាះនហើ�កាេ់វាតាមលំោប់លំនោ�

នៅនពលអ្កនកចៀងចនកមៀងនេះនៅកាេ់ពួកន្។សរូមឲ្យពួកន្

នកចៀងតាមអ្កនៅនពលអ្កនមើលររូបភាពនហើ�េិងពាក្យ។

ណខមិនា៖«ខ្នុំឆងៃល់ោ៉ាងអសាចរ្យ»(ទំនុកតម្កើងព្រះនិងចមព្ៀងកុមារាកុមារីទំព័រ22-23)។

សរូមបំផបកកុមារនៅជាបួេកកមុ។សរូមឲ្យកកុមទបី1ក.រ.ដ.116

នហើ�នកចៀងឃ្លាទបីមួ�នេចនកមៀងនេះនៅកាេ់ពួកន្។សរូម

ពិភាកសាខ្បីៗរួចនហើ�ឲ្យពួកន្នកចៀងបទនេះពបីរបបីដងជាម�ួ

អ្ក។សរូមបេ្ជាម�ួកកមុេបីមួ�ៗេិងឃ្លាបផេថែមេបីមួ�ៗ

(សរូមនកបើររូបភាពដរូច្នៅនេះ៖កកមុទបី2 ក.រ.ដ.108;

កកុមទបី3,ក.រ.ដ. 57;កកមុទបី4,ក.រ.ដ.

56)។សរូមនកចៀងវ ្្គទបីមួ�ទាំងអស់

ជាមួ�កកុមេបីមួ�ៗនោ�ឲ្យពួកន្

ឈរកាេ់ររូបភាពរបស់ពួកន្នហើ�នកចៀងឃ្លារបស់ពួកន្។

សរូមឲ្យកកុមទាំងអស់ប្ចូរររូបភាពគ្នានហើ�នកចៀងចនកមៀង

នេះម្ងនទៀ្។សរូមនធ្ើវាម្ងនហើ�ម្ងនទៀ្រហរូ្ដល់កកុម

េបីមួ�ៗបាេនកចៀងឃ្លាេបីមួ�ៗ។សរូមនកចៀងវ ្្គបេ្រនហើ�

សុំឲ្យកុមារស្្ប់ថ្ន ើ្អ្កបាេនកចៀងពាក្យ«អស្ចារ្យ»ប៉ុនាមេ

ដង។សរូមនកចៀងវ្្គបេរ្ពបីរបបីដងជាមួ�ពួកន្នហើ�សរូមឲ្យ

ពួកន្ោកន់ដនៅក្ង់នបះដរូងខ្លួេរាល់នពលពួកន្នកចៀងពាក្យ

«អស្ចារ្យ»។

 ណខសមសា៖«The Family Is of God»(ប្ួសារមកពតីបពរះ)(ទំព័រ28–29សៅ
ក្នុងសោលការែ៍ណែនាំសនរះ)

សរូមផស្ងរកឬ្ រូរររូបភាពផដល

ពិពណ៌នាពាក្យឬឃ្លាក្នុងបទចនកមៀង

នេះ(ររូបភាពស្ម្្ញមាេនៅ

ន្ហទំព័រsharingtime.lds.org)។

សរូមោក់បង្ហាញវានៅនលើ

កាដារនខៀេម្ងម�ួៗនៅនពលអ្ក

នកចៀងឃ្លាេបីមួ�ៗជាមួ�កុមារ។បនាទាប់ពបីអ្កបាេបនកងៀេ

ឃ្លាម�ួចប់សរូមនកចៀងទេំុកនកចៀងនស្ើរផ្ទាំងអស់រួចនហើ�

ឈប់នហើ�ចរូរឲ្យកុមារប្្ចប់ឃ្លាននាះ។សរូមនកចៀងទាំងមរូល

រួមគ្នាពបីរបបីដង។សរូមឲ្យកុមារមានាក់ោក់ររូបភាពមួ�ឬពបីរចុះ

នហើ�នកចៀងចនកមៀងម្ងនទៀ្។សរូមនធ្ើផបបនេះរហរូ្ដល់

ពួកន្អាចនកចៀងចនកមៀងនេះនោ�ពុំចាំបាច់នកបើររូបភាព។

សបបើបប្េ់េិ�តីសែ្សងៗ៖ �ូរ 

គិត ព ីវិធី ផ្សេងៗ ផែើរ្ី 

ផ្ចៀង ចផ្រៀង ផ�ើង វិញ ។ 

កុមារផរៀនផ្ចៀងរានល្អបំ្ ុត 

ផៅផពលពួកផគសាតាប់ 

និងផ្ចៀងរតែងផហើយរតែងផ�ៀត។
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ហាត់េម៖ ផែើរ្ី ផ្ចៀង 

ចផ្រៀង ឲ្យ មាន ្ប�ិ�ិ្ភាព អ្ក 

្តូវ ផចះ ប� ផនាះ  ខ្លួន ឯង�ិន ។ 

ហាត ់�រ  ផៅ្្ះ ផែើរ្ី ផពល 

អ្ក បផ្ងៀន កុមារ អ្ក អាច ផរើល 

ផៅកុមារ ផោយរិនរាច់រិន 

ផរើល ផ�ៀវផៅ ។

ណខកកកោ៖«Baptism»(ពិ�តីបុែ្យបជមុជទឹក)(ច.ក100–101)

សរូមនរៀបចំកកោសបំផណកពាក្យដរូច្នៅនេះ៖នរណា 

ហពលណា រហបៀបណាេិង្ីរណា ។សរូមបង្ហាញររូបភាពពបី

កពះន�ស៊រូវក ប្ីស្ទទួលបុណ្យកជមុជទឹក។សរូមោក់កកោស

បំផណកពាក្យ«េរណា»នៅផក្រររូបភាពនេះ។សុំឲ្យកុមារ

ស្ដាប់ថ្ន ើ្េរណាផដលកពះន�ស៊រូវបាេយាងមករកនៅ

នពលអ្កនកចៀងឃ្លាទបីមួ�នេបទចនកមៀងននាះ។សរូមសួររក

ចនម្ើ�រួចនហើ�ឲ្យកុមារនកចៀងឃ្លាននាះជាមួ�អ្ក។សរូម

នធ្ើដរូចគ្នាជាមួ�េឹងកកោសបំផណកពាក្យេិងឃ្លាេបីមួ�ៗ។

សរូមនកចៀងវ្្គទបីមួ�ទាំងអស់ជាមួ�គ្នា។សរូមឲ្យកកោស

បំផណកពាក្យម�ួជាមួ�េឹងចនម្ើ�ផដលអ្កបាេរកន�ើញ

នៅកុមារមានាក់ៗ(យលូហាន បា្ីរ�ទេ, យូរលុង, ហដាយ្រឹកេិង

្រហន្ យ័រដាន)់។សរូមឲ្យកុមារឈរនៅនពលពាក្យរបស់

ពួកន្ក្រូវបាេនកចៀង។សរូមឲ្យពួកន្ប្ចូរពាក្យគ្នានហើ�នធ្ើ

សកម្មភាពននាះម្ងនទៀ្។

ណខេតីហា៖«Seek the Lord Early»(ណេវងរកបពរះអមាចេ់តាំងពតីសក្មង)(ច.កទំព័រ108)

សរូមនកបើររូបភាពនដើម្បីបនកងៀេចនកមៀងនេះម�ួឃ្លាម្ងៗ

(ររូបភាព្ំររូមាេនៅន្ហទំព័រsharingtime.lds.org)។

សរូមោក់បង្ហាញររូបភាពទាំងអស់នៅនលើកាដារនខៀេ។សរូមឲ្យ

កុមារមានាក់នចញនៅខាងនកៅបេប្់ខណៈផដលកុមារមានាក់នទៀ្

�កររូបភាពមួ�នៅលាក់។សរូមឲ្យកុមារននាះចរូលមកខាង

ក្នុងវិញនហើ�«ផស្ងរក»ររូបភាពននាះនោ�ស្ដាប់កុមារ

នែសេងនទៀ្នកចៀងឮៗនៅនពលគ្្់ជិ្ដល់នហើ�នកចៀង

្ិចៗនៅនពលគ្្់នៅឆ្ងា�ពបីររូបភាពននាះ។សរូមនធ្ើម្ងនទៀ្

តាមនពលផដលមាេ។

ចសបមៀងបណនថែមណដលប្នសបបើសៅក្នុងសោលការែ៍ណែនាំសនរះ

«Did Jesus Really Live Again»(ម្េះគយស៊េូ
េិតជារស់ម្តងគទៀតឬ)(ច.កទំេ័រ64)

សរូមសរនសរទំេុកនកចៀងវ ្្គទបីមួ�នៅនលើកាដារនខៀេឬនលើ

កកោសធំម�ួសេឹ្ក។សរូមនកចៀងវ ្្គននាះនៅកុមារនហើ�

ពិភាកសាវានោ�ខ្បីៗ។សរូមនកចៀងរួមគ្នានហើ�ឲ្យកុមារមានាក់

ផដលនកចៀងបាេល្អលុបឬកា្់�កពាក្យមួ�នចញ។សរូម

នធ្ើផបបនេះរហរូ្ដល់កុមារបាេនរៀេេរូវវ ្្គនេះរួចនហើ�សរូមនធ្ើ

ផបបនេះជាម�ួេឹងវ ្្គនែសេងនទៀ្។

«My Heavenly Father Loves Me»
(ម្េះបិតាសរួ្៌ម្សឡាញ់ខ្នុំ)(ច.កទំេ័រ228–29)

សរូមឲ្យកុមារទះនដតាមចង្វាកន់្្ងនៅនពលអ្កនកចៀង

ចនកមៀងនេះនដើម្បីជួ�ពួកន្ចាវា។សរូមជ�ួពួកន្ឲ្យបនងកើ្

សកម្មភាពស្ម្្ញនដើម្បីែ្គចូរែ្គងពាក្យក្នុងចនកមៀងនេះ។សរូម

ឲ្យកុមារនធ្ើសកម្មភាពនេះនោ�ពុំចាំបាច់នកចៀងខណៈផដល

ន្្ងកំពុងនលងរួចនហើ�នកចៀងនហើ�នធ្ើសកម្មភាពនេះរួម

គ្នា។(ររូបភាពផដលអាចជួ�អ្កបនកងៀេចនកមៀងនេះមាេ

នៅន្ហទំព័រat sharingtime.lds.org)។

«Families Can Be Together Forever»(ម្ករុម
ម្្រួសារអាែគៅជាមរួយោនាជានិរន្ដរ)(ច.កទំេ័រ188)

សរូមឲ្យកុមារដឹកនាំនហើ�នកចៀងតាមអ្កនោ�្ រូសបញ្ជាក់

ចង្វាក់ន្្ងម្ងនហើ�ម្ងនទៀ្ដរូចជា«នលើផែេដបី»េិង

«កសឡាញ់ខញនុំ»។សរូមសួរពួកន្េរូវសំណួរស្មញ្ញាដរូចជា

«ន ើ្ន�ើង្ ួរនរៀបចំខ្លួេសកមាប់កពះវិហារបរិសុទ្ធនៅនពល

ណា?»នហើ�សរូមឲ្យកុមារន្្ើ�នោ�នកចៀងឃ្លាក្នុងចនកមៀង

នេះ។នោ�នកបើវ្ថែនុស្ម្្ញៗសរូមឲ្យកុមារកបាប់ពបីសមាជិក

ក្ួស្រនហើ�ដឹកនាំកកុមេបីមួ�ៗនកចៀងេរូវឃ្លាណាមួ�។

«Love Is Spoken Here»(គយើងនិយយគដាយ
គស្ហ៍)(ច.កទំេ័រ190–91)

សុំសួរថ្ន្ើពួកន្េិយា�ភាស្អ្បីនៅក្នុងែ្ះ។សរូមនកចៀង

ឃ្លាទបីមួ�នហើ�ឲ្យកុមារស្តាប់រកភាស្បផេថែមនហើ�ោក់នដ

នលើកទរូងរបស់ពួកន្នៅនពលឮពាក្យននាះ(កសឡាញ់)។នៅ

នពលអ្កនកចៀងសុំឲ្យពួកន្ស្តាប់រកទំេុកេិងពាក្យផដលពួក

ន្មិេ�ល់។សុំឲ្យកុមារីសរនសរនៅនលើកាតារនខៀេកាលផដល

នកចៀងវ្្គទបីមួ�េិងកុមារាកាលផដលនកចៀងវ ្្គទបីពបីរ។សរូម

ពេ្យល់ពាក្យនហើ�នកចៀងវ ្្គទាំងននាះនោ�អន្ជើញកុមារឲ្យ

បេរ្តាម។

«I Lived in Heaven»(ខ្នុំប្នរស់គៅសាថានសរួ្៌)
(ច.កទំេ័រ4)

សរូមបំផបកកុមារនៅជាបួេកកមុនហើ�ចា្់ឲ្យកកមុេបីមួ�ៗេរូវ

វ្្គម�ួផដលនចញពបីបទននាះ។សរូមឲ្យកកោសមួ�សេ្ឹក

នៅកកុមេបីមួ�ៗនហើ�សុំឲ្យពួកន្្ រូរររូបភាពស្ម្្ញមួ�

ផដលទាក់ទងេឹងវ ្្គរបស់ពួកន្។សរូមនកចៀងចនកមៀងទាំងអស់

គ្នានោ�នកបើ្ ំេរូររបស់ពួកន្ទុកជាររូបភាពជេំួ�។
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