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ងសចក្ពីីេែំាល់គ្រូបងគរៀន
បោលបំណងនៃថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃនៃសាសនាថ្លែងថា«បយើងបបកងៀៃសិស្សអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អដូចថដល

មាៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរៃិងោ្រ្យសមដេរីរបស់ពួ្រពយារោរី»(ការបង្រៀននិរការងរៀនសូ្្រដំណឹរល្អ៖ក្បួនខ្នា្រស្រាប់្្ូបង្រៀននិរអ្នកដឹកនាំថ្នាក់សិកាខាសាលានិរ

ថ្នាក់វិទ្យាសាថានសាសនា[ឆ្នាំ២0១២]ទំព័រx)។បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលា្រិច្ចរោរបៃះកតូវោៃសបកមចជាចម្បងតាមរយៈរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរតាមលំោប់លំបោយ

បធ្វើតាមលំនាំបដើមនៃ្ ម្ពរីរៃិងខ្ម្ពរីរទាំងឡាយ្រ្ននុង្ ម្ពរីរពរីបដើមរហូតដល់ចប់។ថអលប�ើរបដវី�បអថបដណា្រ្ននុង្រូរ៉ូមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់ថា

«បៃះ្ ឺជារបបៀបក្ឹះដំបូងប្ៃិងសំខាៃ់បំ្ុតនៃរោរទទួលោៃទឹ្ររស់»(«A Reservoir of Living Water»[Church Educational System 
fireside for young adultsន្ងៃទរី4ថខ្រុម្ៈឆ្នាំ២007]ទំព័រ3lds.org/broadcasts)។

របបៀបមួយបទៀតថដលបយើង�ួយសិស្សឲ្យយល់ប�ឿៃិងរស់បៅតាមបោលលទ្ធិរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ្ឺតាមរយៈចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបបងកើតប�ើងៃិង�ំៃួសឲ្យ្រិច្ចខិតខំពរីមុៃៗបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនាដូចជាចំបណះចំណាៃ

បទ្ម្ពរីរៃិងរោរសិ្រសាអំពរីបោលលទ្ធិក្ឹះជាបដើម។ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមាៃបចតនា�ួយសិស្សឲ្យសបកមចោៃលទ្ធ្លដូចខាងបករោម៖

១� បរៀៃៃិងអៃុវត្តបោលរោរណ៍ដ៏បទវភាពទាំងឡាយបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។

២� បចះសាទាត់ៃូវបោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិ។បយើងៃឹងប្ដាតជាពិបសសបៅបលើបោលលទ្ធិ

ថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទចំៃួៃកោំបួៃខាងបករោម៖

• ក្រុមកពះ

• ថ្ៃរោរនៃបសច្រ្តរីសប្គ្រះ

• ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

• រោរសាដារប�ើងវិញ

• ពយារោរីៃិងវិវរណៈ

• បព្វ�ិតភាពៃិង្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាព

• ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា

• អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ

• កពះបញ្ញត្តិ

ថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វិទយាសាថាៃសាសនាោៃ្ លិតឯ្រសារបបកងៀៃបដើម្បរី�ួយក្ូបបកងៀៃៃិងសិស្សទាំងឡាយឲ្យសបកមចោៃលទ្ធ្លទាំងបៃះ។

សមាភារទាំងបៃះរួមមាៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិៃិងឯ្រសារក្ូបបកងៀៃ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។

(កំណ្រ់ចំណាំ៖ឯ្រសារក្ូបបកងៀៃ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិៃឹងមាៃសកមាប់វ្្គសិ្រសាថានា្រ់សិរោខាសាលាទាំងបួៃ)។

ឯកសារគោលនៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិបៃះថ្លែងបៅរោៃ់សិស្សទាំងឡាយ។វាមាៃៃូវ(១)រោរថណនាំថដលពៃ្យល់អំពរីចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ

ៃិងរបបៀបថដលវាជាកបបោ�ៃ៍ដល់ពួ្រប្(២)រោរបបកងៀៃថដលបបកងៀៃពួ្រប្អំពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយអំពរីរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណៃិង(3)វ្្គ

មួយបៅបលើកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិថដលមាៃបរៀបរាប់បៅខាងបលើ។បៅបករោមកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិៃរីមួយៗមាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិថដល

ទា្រ់ទងបៅៃឹង�រីវិតរបស់សិស្សៃិងសារសំខាៃ់បដើម្បរីពួ្រប្កតូវយល់ប�ឿបហើយអៃុវត្ត។

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍មួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងវ្្គ«រោរទទួលចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»ៃិង«កបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិ»នៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ិកតូវោៃោំកទបោយវ្្គបទ្ ម្ពរីរចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។មាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិចំៃួៃ២៥សកមាប់វ្្គសិ្រសាៃរីមួយៗ

(្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់្ម្ពរីសញ្ញា្ ្រី្ម្ពរីរមរមៃៃិង្ ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញាកពមទាំងកបវត្តិសាសនាចក្រ)ថដលសរុបមាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរចំៃួៃ១00។បញ្រីនៃ
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វ្្គបទ្ ម្ពរីរទាំងបៃះកតូវោៃ្ ដេល់ឲ្យបៅខាងបករោយនៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។រោរ�ួយសិស្សឲ្យចងចាំៃិងបចះរ្រវ្្គបទ្ ម្ពរីរទាំងបៃះ

បហើយបដើម្បរីយល់អំពរីរបបៀបថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិរបស់កពះអង្គសប្គ្រះ្ឺជាថ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃ្រិច្ចរោររបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃ។

វ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិទាំង១00ៃរីមួយៗកតូវោៃបកបើបដើម្បរីោំកទបោយ្ ទាល់ដល់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិថតមួយបែុបណាណះ។ឧទាហរណ៍យែូថសបស្៊ីធ—កបវត្តិ១:១៥-២0កតូវោៃបោងបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី4«រោរសាដារ

ប�ើងវិញ»បដើម្បរីោំកទដល់បសច្រដេរីពិតថដលថាព្រះជាព្រះវបិតានិងព្រះរាជបុពតាព្រង់ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទបានបង្ហាញព្រះកាេដល់េ៉ូសសបស្៊៊ីធជាការយ្លើេតបចំយោរះ

ការអធិស្ឋានរបស់េ៉ូសសបយ�ើេ្ ួកព្រង់បានយៅយោកឲ្យយធវើជា្ យាការីននការស្ដារយ�ើងវិញ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះអាច

កតូវោៃបកបើបដើម្បរីោំកទដល់បសច្រដេរីពិតបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី១«ក្រុមកពះ»្ងថដរថដលថាមានតួអង្គបរីអង្គសដលមានរូបអង្គដាច់យដាេស�ក្ រីគ្នាយៅ

ក្នុងពកុមព្រះ៖ព្រះជាព្រះវរបិតាដ៏យៅអស់កល្បព្រះរាជបុពតារបស់ព្រង់ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ធ។បហតុដូបច្នះបហើយវ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃ

ខាងបោលលទ្ធិបៃះកតូវោៃបរៀបរាប់ជាបសច្រដេរីបោងជាប់ទា្រ់ទងបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទបនាះ។

រោរ្រត់ចំណាំអំពរីទរី្រថៃលែងថដលវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិៃរីមួយៗកតូវោៃដ្រកសង់អៃុញ្ញាតឲ្យអ្ន្រដឹងថាបតើបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតមួយណាថដល

វ្្គ្ ម្ពរីរជា្រ់លា្រ់ៃឹងកតូវរ្រសាទុ្របៅ្រ្ននុងឯ្រសារក្ូបបកងៀៃ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិសកមាប់វ្្គសិ្រសាឆ្នាំបៃះ។បៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ខាងបដើម

យែូថសបស្៊ីធ—កបវត្តិ១:១៥-២0ៃឹងកតូវោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតសកមាប់«រោរសាដារប�ើងវិញ»បៅ្រ្ននុងឯកសារ្្ូបង្រៀនងោលលទ្្ិនិរ

ងសចក្ដីសញ្ញានិរ្បវ្រ្ិសាសនាច្កចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។

ពុំថមៃក្ប់កបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិសុទ្ធថតទទួលោៃ្រកមិតនៃរោរ្ ូសបញ្ជា្រ់ដូចោនាបៅក្ប់ឆ្នាំបនាះបទ។បទាះជាកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិៃរីមួយៗៃឹងកតូវោៃ

បបកងៀៃរាល់ឆ្នាំ្រដេរី្រ៏មាៃថតបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់អំពរីបោលលទ្ធិថដលកតូវោៃោំកទបោយវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលទា្រ់ទងៃឹងវ្្គសិ្រសានៃឆ្នាំ

បនាះបែុបណាណះថដលៃឹងកតូវោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិសកមាប់ឆ្នាំបនាះ។

ឯកសារគ្រូបគគងៀៃចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

្រម្វិធរីសិ្រសាចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមាៃបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតចំៃួៃ១0ថដលកតូវបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាកបចាំឆ្នាំ។សមាភារបបកងៀៃសកមាប់

បទពិបសាធៃ៍បរៀៃសូកតៃរីមួយៗៃឹងទំៃងកតូវបបកងៀៃអំ�នុងថានា្រ់បរៀៃបកចើៃជាងមដេង។

បទពិបសាធៃ៍បរៀៃសូកតដំបូងប្ដាតបៅបលើរោរ�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃៃិងអៃុវត្តបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងនានាបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។ចំណុចបៃះ

្ួរថតកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងអំ�នុងពរីរសោដាហ៍ដំបូង្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសា។វាៃឹង�ួយសិស្សឲ្យចាប់ោៃៃូវទស្សៃវិស័យអំពរីចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។បថៃថែមពរីបលើ

បនាះបោលរោរណ៍នានាថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតបៃះ្ដេល់ជាក្ឹះមួយថដលៃឹងសាថាបនាពរីបលើបហើយរំឭ្រប�ើងវិញអំ�នុងបទពិបសាធៃ៍

រោរបរៀៃសូកតទាំងកោំបួៃតាមលំោប់ថដលៃឹងកតូវោៃបបកងៀៃអំ�នុងបពលថដលបៅសល់្រ្ននុងឆ្នាំបនាះ។

បទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតតាមលំោប់ៃរីមួយៗថ្្អ្របៅបលើកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិមួយចំបណាមកបធាៃបទបោលលទ្ធិចំៃួៃកោំបួៃថដលោៃបរៀបរាប់ពរីមុៃ។

វាកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលលទ្ធិរបស់កពះអង្គសប្គ្រះរោៃ់ថតបករៅក�ះបហើយអៃុវត្តវារោៃ់ថតគ្យកសួលបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

បទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតទាំងបៃះៃរីមួយៗមាៃៃូវថ្្ន្រសំខាៃ់បរីោ៉ាង្ ឺ៖«រោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិ»«រោរអៃុវត្តលំហាត់»ៃិង«រំឭ្រចំបណះចំណាៃខាង

បោលលទ្ធិ»។

ការេល់ដឹងអំ្រីយគ្លល្រ្ធិ។ថ្្ន្រនៃបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតៃរីមួយៗមាៃៃូវលំនាំស្រម្ភាពឬវ្្គរោរបរៀៃសូកតថដលអាចកតូវយ្រម្របបកងៀៃ្រ្ននុងថានា្រ់មួយឬ

បកចើៃ។ស្រម្ភាពទាំងបៃះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យបបងកើតរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតកជាលបករៅអំពរីកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិៃរីមួយៗៃិងបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់ទាំងឡាយ

អំពរីបោលលទ្ធិថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទៃរីមួយៗ។

ស្រម្ភាព«រោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិ»ជាធម្តាចាប់ប្ដេើមជាមួយៃឹងរោរសិ្រសាកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ិ។បថៃថែមពរីបលើបនាះស្រម្ភាពទាំងបៃះប្ដាតបៅបលើបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ជា្រ់លា្រ់អំពរីបោលលទ្ធិថដលោំកទបោយវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ

ជា្រ់លា្រ់ពរី្រ្ននុង្ ម្ពរីរពរីបដើមរហូតដល់ចប់សកមាប់វ្្គសិ្រសា្រ្ននុងឆ្នាំបនាះ។ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបរៀៃសូកតអំពរី«ក្រុមកពះ»បៅ្រ្ននុងឯកសារ្្ូ

បង្រៀនចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិនន្ ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយកតូវោៃថណនាំឲ្យ�ួយដល់សិស្សបចះបហបកពើរ១២:9ឲ្យសាទាត់។បៅបពលសិស្សសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញាៃិងកបវត្តិសាសនាចក្រអំ�នុងឆ្នាំប្្សងៗនៃបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតរបស់ពួ្រប្ពួ្រប្ៃឹងប្ដាតបៅបលើវ្្គចំបណះ

ចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបថៃថែមបទៀតថដលោំកទដល់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិប្្សងបទៀតថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទ«ក្រុមកពះ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។



ងសចក្ពីីេែំាល់គ្រូបងគរៀន

vii

បៅ្រ្ននុងស្រម្ភាព«រោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិ»សិស្សកតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិត្តឲ្យរ្រ្ូសចំណាំៃិងសិ្រសាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបដើម្បរីពួ្រប្អាចបកបើវា

បបកងៀៃៃិងពៃ្យល់ពរីបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះោំកទ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់បថៃថែមស្រម្ភាពបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបរៀៃសូកតបថៃថែមបបើចាំោច់

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបចះសាទាត់អំពរីបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ទាំងឡាយអំពរីបោលលទ្ធិៃិងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលោំកទដល់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បនាះ។

អនុវត្តលំហាត់។បទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតៃរីមួយៗ្ ដេល់ៃូវរោរអៃុវត្តលំហាត់ដល់សិស្សោ៉ាងបហាចណាស់មួយ។ជាទូបៅលំហាត់ទាំងបៃះរួមមាៃ្ររណរីសិ្រសា

រោរសថមដេងតួសាថាៃភាពឬសំណួរថដលសិស្សអាចចូលរួមឬពិភា្រសាជាមួយោនាបៅ្រ្ននុងក្រុមតូចៗឬជាថានា្រ់បរៀៃទាំងមូល។លំហាត់ទាំងបៃះមាៃសារសំខាៃ់្រ្ននុង

រោរ�ួយសិស្សឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្្រំពុងបរៀៃបនាះទា្រ់ទងៃឹងសាថាៃភាពបច្ចនុប្បៃ្ន។លំហាត់ទាំងឡាយ្រ៏្ ូស

បញ្ជា្រ់ពរីរបបៀបអំពរីបោលលទ្ធិថដលសិស្សោៃបរៀៃបនាះអាចកបទាៃពរៃិង�ួយពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោររស់បៅតាមដំណឹងល្អៃិងរោរបបកងៀៃដំណឹងល្អបហើយពៃ្យល់អំពរី

�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅអ្ន្រដនទបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលពុំ្ ំរាម្រំថហងៃិងមិៃបធ្វើឲ្យមៃុស្សដនទអា្រ់អៃ់ចិត្ត។

រំឭកចំយណរះចំណានខាងយគ្លល្រ្ធិ។រោររំឭ្របសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិៃិងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីោំកទវាបនាះជាញឹ្រ

ញាប់ៃឹង�ួយសិស្សបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំពួ្រប្បដើម្បរីបចះចំបណះចំណាៃសាទាត់។រាល់បទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតៃរីមួយៗមាៃៃូវវ្្គមួយថដលមាៃ្ ំៃិតនានាបដើម្បរី�ួយ

អ្ន្រឲ្យដឹ្រនាំសិស្សបៅ្រ្ននុងរោររំឭ្រអំពរីបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិៃិងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលទា្រ់ទងថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសា

បនាះ។

អៃុវត្តចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិកតូវោៃអៃុវត្តតាមរបបៀបប្្សងៗោនាអាកស័យបៅបលើកបប្ទនៃ្រម្វិធរីថានា្រ់សិរោខាសាលាថដលសិស្សោៃចុះប្មះ៖ថានា្រ់សិរោខាសាលា

កបចាំន្ងៃ(្រម្វិធរីបពលកពឹ្រកពលឹមៃិង្រម្វិធរីបករៅបមា៉ាងសិ្រសា)ថានា្រ់សិរោខាសាលាតាមអ៊ិៃបធើរណិតៃិងថានា្រ់សិរោខាសាលាសិ្រសាតាម្ ្ទះ។

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលាប្រចាំថ្ងៃ

វាកតូវោៃបកោងថាអ្ន្រៃឹងចំណាយបពលកបថហលជា30នាទរីបៅបលើចំបណះចំណាៃខាងបទ្ម្ពរីរពរីបមា៉ាង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃមួយសោដាហ៍មដេងបៅ្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសា។ចំៃួៃ

សោដាហ៍ថដលចំណាយបៅបលើបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតទាំង១0ៃរីមួយៗៃឹងមាៃភាពប្្សងោនាអាកស័យបៅបលើចំៃួៃនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិៃិងវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលកតូវ្ ូសបញ្ជា្រ់ៃិងសិ្រសាសកមាប់កបធាៃបទបនាះ។កបធាៃបទខលែះៃឹងបបកងៀៃក្ប់កោៃ់្រ្ននុងរយៈបពលពរីរសោដាហ៍ខណៈថដល

កបធាៃបទប្្សងបទៀតៃឹងតកមូវឲ្យចំណាយបពលបថៃថែមបដើម្បរីបញ្ចប់(សូមបមើល«រោរថណនាំអំពរីរោរោ្រ់រោលវិភា្ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា

្្រី»ដូចខាងបករោម)។

ថ្្ន្រ«រោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិ»នៃបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិៃរីមួយៗកតូវោៃបំថប្របៅជាស្រម្ភាពរោរបរៀៃសូកត(វ្្គជា

បកចើៃ)ថដលជាទូបៅអាចកតូវោៃសបកមច្រ្ននុងរយៈបពល៥-១0នាទរីសកមាប់ស្រម្ភាពៃរីមួយៗ។រោរណ៍បៃះបធ្វើឲ្យអ្ន្របកបើបពលបវលាបបកងៀៃចំបណះចំណាៃ

ខាងបោលលទ្ធិតាមរោលៈបទសៈអៃុញ្ញាត។ឧទាហរណ៍មាៃន្ងៃមួយអ្ន្រអាចបធ្វើស្រម្ភាពរោរបរៀៃសូកតមួយឬពរីរ្រ្ននុងថានា្រ់បហើយន្ងៃប្្សងបទៀតអ្ន្រអាចៃឹងកតូវ

ចំណាយបពលបពញបមា៉ាងបដើម្បរីមាៃបពលក្ប់កោៃ់បបកងៀៃបណដាដំបទ្ ម្ពរីរបហើយពុំមាៃបពលសកមាប់ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។ស្រម្ភាពរោរបរៀៃសូកត

មួយចំៃួៃកតូវរោរបពលបកចើៃដូបច្នះអ្ន្រអាចបធ្វើស្រម្ភាពបនាះតាមន្ងៃថដលរោលៈបទសៈអៃុញ្ញាត(សូមបមើល«បសច្រដេរីថណនាំរោរោ្រ់រោលវិភា្សកមាប់ក្ូបបកងៀៃ

កបចាំន្ងៃ»ៃិង«បោបល់សកមាប់ន្ងៃថដលគ្យបត់ថបៃ»បៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីបថៃថែមនៃបសៀវបៅសិ្រសាសកមាប់ក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រ)។

បថៃថែមពរីបលើរោរថ្លែងអំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរសំខាៃ់ៗកសបតាមកបធាៃបទជាថ្្ន្រមួយនៃចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិអ្ន្រ្ ួរថត្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរដូចោនាទាំងឡាយ

បៅបពលអ្ន្រ�ួបវាបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាតាមលំោប់លំបោយរបស់អ្ន្រអំពរីបទ្ម្ពរីរជាមួយសិស្ស។រោរបធ្វើដូបចានាះៃឹង�ួយសិស្សឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតចបាស់អំពរី

បរិបទៃិងមាតិរោនៃវ្្គបទ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ្រ៏ដូចជាបលើ្រតបមកើងដល់សារសំខាៃ់នៃបសច្រដេរីពិតថដលវ្្គបទ្ម្ពរីរៃរីមួយៗបបកងៀៃ្ ងថដរ។

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាកបចាំន្ងៃចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបបងកើតប�ើងៃិង�ំៃួសឲ្យ្រម្វិធរីចំបណះចំណាៃបទ្ម្ពរីរ។សកមាប់វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ

ទាំងបនាះថដលពរីបដើមប�ើយកតូវោៃកោប់ថាជាវ្្គចំបណះចំណាៃបទ្ម្ពរីរងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលា្្ះ្ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីស្រាប់្្ូបង្រៀនមាៃៃូវបោបល់ៃិង

ស្រម្ភាពបរៀៃសូកតប្្សងៗថដលៃឹង�ួយអ្ន្រ្ ដេល់វ្្គបទ្ម្ពរីរជាមួយៃឹងរោរ្ ូសបញ្ជា្រ់កតឹមកតូវបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរតាមលំោប់លំបោយជាមួយៃឹងសិស្ស។

បៅកតង់ណាថដលមាៃវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ្ ្រីថដលបសៀវបៅសិ្រសាសកមាប់ក្ូបបកងៀៃមិៃកោប់វ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះបទបនាះវាសំខាៃ់សកមាប់អ្ន្របដើម្បរី

្ូសបញ្ជា្រ់ពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះកប្របបោយកបសិទ្ធភាពៃិងបោយកតឹមកតូវជាថ្្ន្រមួយនៃរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរតាមលំោប់លំបោយ។

កំណ្រ់ចំណាំ៖វ្្គបទ្ម្ពរីរមួយចំៃួៃកតូវោៃកោប់បៅ្រ្ននុងងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលា្្ះ្ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីស្រាប់្្ូបង្រៀនជាវ្្គចំបណះចំណាៃបទ្ម្ពរីរបែុថៃដេ

មិៃថមៃជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបនាះបទ។វ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះមិៃ្ួរកតូវោៃ្ ូសបញ្ជា្រ់បទៀតប�ើយកសបបៅតាមរោរថណនាំបៅ្រ្ននុងចំបណះចំណាៃ

បទ្ម្ពរីរ្រ្ននុងបសៀវបៅសិ្រសាបែុថៃ្តពួ្រវា្ ួរថតកតូវោៃបបកងៀៃតាមលំនាំនៃរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរតាមលំោប់លំបោយជាធម្តា។
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viii

ការសណនាំអំ្រីការដាក់កាលវិភា្ចំយណរះចំណានខាងយគ្លល្រ្ធិព្រះ្ម្រីរសញ្ញាថ្រី

ចំៃួៃសោដាហ៍ថដលចំណាយបៅបលើបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតទាំង១0ៃរីមួយៗសកមាប់កពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីមាៃភាពប្្សងោនាអាកស័យបៅបលើចំៃួៃនៃចំណុចខាង

បោលលទ្ធិៃិងវ្្គបទ្ម្ពរីរថដលកតូវសិ្រសាសកមាប់កបធាៃបទបនាះ។កបថហលជា30នាទរី្រ្ននុងមួយសោដាហ៍្ួរថតចំណាយបពលបៅបលើចំបណះចំណាៃខាង

បោលលទ្ធិបោយបកបើៃូវស្រម្ភាពបរៀៃសូកតដូចខាងបករោម៖

• រោរយល់ដឹងអំពរីវ្្គបោលលទ្ធិ

• អៃុវត្តលំហាត់

• ស្រម្ភាពរំឭ្រចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ

ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងរោរថណនាំអំពរីរោរោ្រ់រោលវិភា្បៅខាងបករោមមាៃរយៈបពលពរីរសោដាហ៍ទុ្រសកមាប់ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលទា្រ់ទង

ៃឹងក្រុមកពះ។បៅន្ងៃចៃ្ទសោដាហ៍ទរីមួយអ្ន្រអាចបធ្វើវ្្គទរីមួយ«រោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិ»។បៅន្ងៃអគ្ររអ្ន្រអាចបធ្វើវ្្គទរីពរីរៃិងទរីបរីបហើយបៅន្ងៃពុធអ្ន្រអាច

បក�ើសបរើសបធ្វើស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិរយៈបពលបរីបៅកោំនាទរីថដលអ្ន្របរៀបចំឬបក�ើសបរើសម្រពរីធៃធាៃនានាបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីបថៃថែមនៃងសៀវងៅ

សិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលា្្ះ្ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីស្រាប់្្ូបង្រៀន។បៅន្ងៃកពហស្បតិ៍អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសមិៃបធ្វើស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបោយសារអ្ន្រ

កតូវរោរបពលបវលាក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបបកងៀៃបណដាដំបទ្ម្ពរីរបហើយបៅន្ងៃសុក្រអ្ន្រអាចៃឹងបធ្វើវ្្គទរីបួៃ«រោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិ»។សកមាប់សោដាហ៍ទរីពរីរអ្ន្រ

អាចបក�ើសបរើសបធ្វើស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយថដលក្ូបបកងៀៃោៃបក�ើសបរើសបថៃថែមអៃុវត្តលំហាត់ៃិងស្រម្ភាព«រំឭ្រចំបណះចំណាៃខាង

បោលលទ្ធិ»។

រោររំឭ្រ្រម្វិធរីសិ្រសា្រ្ននុងងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលា្្ះ្ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីស្រាប់្្ូបង្រៀនសកមាប់សោដាហ៍ខាងមុខកពមោនាៃឹងស្រម្ភាពរោរបរៀៃសូកត

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលមាៃបៅ្រ្ននុងឯកសារ្្ូបង្រៀនចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិនន្ ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីៃឹង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរបរៀបថ្ៃរោរៃិងបរៀបចំ

បមា៉ាងសកមាប់ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវសារល់ថ្្ន្រនៃបមបរៀៃថដលអាចសបងខេបឲ្យខលែរីោៃបដើម្បរីមាៃបពលបធ្វើស្រម្ភាពរោរបរៀៃ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិៃិងអៃុវត្តលំហាត់។

រោរថណនាំអំពរីរោរោ្រ់រោលវិភា្ដូចខាងបករោមថ្្អ្របៅបលើវិធរីនៃរោរបបកងៀៃចំណុចខាងបោលលទ្ធិតាមលំោប់លំបោយថដលវាមាៃបៅ្រ្ននុងឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយដរាបណាបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកត«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»កតូវោៃបបកងៀៃដំបូង

ប្បនាះកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិប្្សងបទៀតអាចៃឹងកតូវោៃបបកងៀៃតាមលំោប់ប្្សងបទៀត។សូមពិចារណាអំពរីវិធរីពរីរោ៉ាងខាងបករោមបៃះ៖

• បបកងៀៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិតាមលំោប់លំបោយថដលវាមាៃ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ(ចាប់ប្ដេើមជាមួយ«ក្រុមកពះ»បហើយ

បញ្ចប់បោយ«បទបញ្ញត្តិ»)។

• បដើម្បរីពកងរី្រលទ្ធភាពចូរសកមបសកមួលរោរសិ្រសាអំពរីកបធាៃបទបោលលទ្ធិរបស់សិស្សជាមួយកបធាៃបទទាំងឡាយថដលពួ្រប្ៃឹងសិ្រសាបៅ្រ្ននុងរោរកប�ុំសាលា

ន្ងៃអាទិត្យរបស់ពួ្រប្។

សប្តាហ៍ ប្រធាន្រទណោលលទ្ធិ

១ ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

២

៣

៤

៥ គករុមគពះ

៦



ងសចក្ពីីេែំាល់គ្រូបងគរៀន

ix

សប្តាហ៍ ប្រធាន្រទណោលលទ្ធិ

៧ ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ

៨

៩

១០

១១

១២

១៣ ាគ្វាយធួន

១៤

១៥

១៦

១៧ ការសាដារង�ើរវិញ

១៨

១៩

២០ ពយាការីនធិរវិវរេៈ

២១

២២

២៣

២៤ បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព

២៤

២៦ ពធិធពីបរិសរុទ្នធិរងសចក្ពីសញ្ញា

២៧

២៨ អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

២៩

៣០ គពះបញ្ញត្ធិ

៣១

៣២

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនណ�ើរេធិត

ស្រម្ភាពរោរបរៀៃសូកតចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិៃឹងកតូវកបមូលទុ្រជាបមបរៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលាតាមអ៊ិៃបធើរណិត។កបសិៃបបើអ្ន្របបកងៀៃថានា្រ់សិរោខាសាលា

តាមអ៊ិៃបធើរណិតវាៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីរំឭ្រវ្្គមុៃៗអំពរី«ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាកបចាំន្ងៃ»បដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីសារសំខាៃ់

នៃបោលរោរណ៍ៃិងរោរអៃុវត្តថដលអាចកតូវោៃសកមបៃិងអៃុវត្តបៅ្រ្ននុងបរិោរោសថានា្រ់សិរោខាសាលាតាមអ៊ិៃបធើរណិត។

ចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិណៅក្នុងថ្នាក់សធិក្ខាសាលាសធិកសាណៅផ្ះ

បៅសព្វន្ងៃបៃះឯ្រសារនានាថដលក្ូបបកងៀៃដល់សិស្សថដលសិ្រសាបៅ្ ្ទះៃិងសិស្សសិ្រសាបៅ្្ទះអាចបកបើកោស់ពុំទាៃ់ោៃបធ្វើបច្ចនុប្បៃ្នភាពបដើម្បរីបញ្ចចូលមាតិរោ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៅប�ើយបទ។បហតុដូបចានាះបហើយក្ូបបកងៀៃៃិងសិស្ស្ ួរថតបៃដេបកបើឯ្រសាររោរសិ្រសាបៅ្្ទះបច្ចនុប្បៃ្នបៃះបហើយោ្រ់បញ្ចចូលៃូវ

ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃបទ្ម្ពរីរ្ ងថដរ។រហូតដល់ឯ្រសាររោរសិ្រសាបៅ្្ទះកតូវោៃបធ្វើបច្ចនុប្បៃ្នភាពបនាះក្ូបបកងៀៃកតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិត្តឲ្យ្ ដេល់ដល់សិស្សៃូវ

ចបាប់ចមលែងនៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិៃិងបលើ្រទឹ្រចិត្តពួ្រប្ឲ្យសិ្រសាវាៃិងវ្្គបទ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបោយ្ ទាល់ខលែលួៃ។
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ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

វ្្គទី១(៤០នាទី)

កំណ្រ់ចំណាំ៖ថ្្ន្រទរី១ៃិងទរី២អាចបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់ថដលមាៃរយៈបពល40នាទរីពរីរដងឬអាចោ្រ់បញ្ចចូលោនាបហើយបបកងៀៃថតមដេងរយៈបពល80នាទរី។

បសាវបរាវរកណសចក្ដីពធិតដ៏អស់កល្ប

សូមសរបសរោ្រ្យងសចក្ដី្ិ្របៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរសិស្សៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរីរោរកសាវកជាវឬរោរបរៀៃអំពរីបសច្រ្តរីពិតអាចជារោរលំោ្រ?

បនាទាប់ពរីមាៃសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោៃប្លែើយតបរួចបហើយសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើខ្ញំអាចងរៀនង�ើយដឹរថ្អ្ដីជាការ្ ិ្រយ៉ារដូចងម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃប�ៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយោៃថ្លែងអំពរីឧបស្្គនៃរោរបរៀៃសូកតពរីបសច្រដេរីពិតតាមរយៈរោរថច្រចាយបរឿងបកបៀបបធៀប

ពរីបុរាណមួយថដលមាៃចំណងប�ើងថា«បុរសខាវា្រ់ៃិងសត្វដំរី»។

អ្ន្រអាចបគ្ហាញបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃអុ�ដូហ្វឬឲ្យចមលែងនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បនាះដល់សិស្សមានា្រ់ៗ។សូមឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃបសច្រដេរី

ថ្លែងរោរណ៍បនាះឮៗ។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះតំណាងឲ្យឧបស្្គមួយចំៃួៃថដលបយើង�ួបបៅបពលបយើង

កសាវកជាវរ្របសច្រដេរីពិត។

«កាលពពីជារមួយរយឆ្នាំកន្លរងៅកំណាព្យជនជាតធិអាងមរិកកាំរមួយបានងរៀបជាទំនរុកពាក្យចរុរជួនងចញមកពពីងរឿរងគបៀបគបារូចពពី

បរុរាេមួយ។វ្្គទពីមួយននកំណាព្យបានងពាលារូចងនះ៖

រានបុរស្រាំមួយនាក់រស់ងៅក្នញរ្សុកមួយ

ជាអ្នកងរៀនងចះដឹររានង្រៅ្្ះ

រានងចញងៅងមើលស្រ្ដំរីមួយ

(្ួកង្ទាំរអស់ោនាខ្វាក់ភ្្នក)

តាមរយៈការសងរកេ្ររបស់្ ួកង្រានាក់ៗ

ងនាះនឹរង្្ើឲ្យចិ្រ្្ ួកង្រានសកេប់។

«ងៅក្នុរកំណាព្យងែះអ្កងធ្វើាំងេើរទាំរគបាំមួយែក់រានាក់ៗសាទាបីែ្កងែសេរៗោនាននសត្វាំរីបែទាប់មកពធិពេ៌ែគបាប់ោនាងៅវិញងៅមកពពីអ្វពីីាល

ោត់បានាឹរ។

«បរុរសរានាក់សាទាបប៉ះងជើរាំរីងហើយពធិពេ៌ែថាាំរីរានរារមរូលងហើយងគ្ើមៗ ារូចជាងាើមង�ើ។អ្កងែសេរងទៀតសាទាបភ្លនុកាំរីងហើយពធិពេ៌ែថាាំរី

រានរារារូចជាលំីពរ។បរុរសទពីបពីចាប់កន្នុយងហើយទទរូចគបាប់ថាសត្វាំរី្ ឺរានររូបរារារូចជាី្សេពួរ។អ្កទពីបួនសាទាបប៉ះបានគបងរាយាំរីងហើយ

ទទរូចគបាប់ថាសត្វាំរីរានរារារូចជាសត្វពស់ា៏ធំ។

«រានាក់ៗពធិពេ៌ែអំពពីងសចក្ពីពធិត។

«ងហើយងោយសារីតងសចក្ពីពធិតរបស់ោត់ងកើតងចញមកពពីបទពធិងសាធន៍ផ្ទាល់្ ្លលួនងែះរានាក់ៗទទរូចគបាប់ថាោត់ាឹរពពីអ្វពីីាលោត់បានាឹរ។

«កំណាព្យបញ្ចប់ងោយ៖

ដូងច្នះង�ើយបុរសទាំរងនះ

រានង្លះ្បភកកោនាឮៗអស់ង្លជាយូរ

ក្នញរ្ ំនិ្ររបស់្ ួកង្ងរៀរៗខ្បួន
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រានភា្រឹររូសនិរមុ្ររាំ

រានាក់ៗសាទាប្្រូវភ្រមួយចំភណកៗ

ង�ើយអ្នកទាំរអស់ោនាក៏ខុសផរភដរ!

[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (ឆ្នាំ១873),១3៥–3៦,books.google.com]»។

(«What Is Truth ?»[ការគបជរុំធម្នធិោឋានគបព័ន្អប់រំសាសែចគកសគរាប់យរុវមជ្ធិមវ័យនថងៃទពី១៣ី្មករាឆ្នាំ២០១៣]lds.org/broadcasts )។

• បតើបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះបគ្ហាញពរីឧបស្្គមួយចំៃួៃ្រ្ននុងរោររ្រប�ើញបសច្រដេរីពិតោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើឧបស្្គមួយចំៃួៃប្្សងបទៀត្រ្ននុងរោរកសាវកជាវថស្វងរ្របសច្រដេរីពិតមាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើមាៃអ្វរីខលែះថដលៃឹង�ួយបុរសខាវា្រ់ថ្្ន្រឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតកតឹមកតូវអំពរីសត្វដំរី?(ឧទាហរណ៍រោរទទួល�ំៃួយពរីៃរណាមានា្រ់ថដលបមើលប�ើញរូបដំរី

ទាំងមូល)។

បពះគឺរាប្រភពថនណសចក្ដីពធិតដ៏អស់កល្បរានធិច្ច។

សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងបទពិបសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលារបស់ពួ្រប្សិស្សៃឹងមាៃឱរោសបកចើៃបដើម្បរីបបងកើៃរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។បដើម្បរី

�ួយសិស្សឲ្យបធ្វើរោរណ៍បៃះកប្របបោយកបសិទ្ធភាពបនាះមាៃ្រិច្ចខិតខំមួយកតូវោៃថណនាំឲ្យសារល់ថដលបៅថាចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។្រិច្ចខិតខំបៃះ

រួមមាៃទាំងរោរពយាោមបរៀៃសូកតៃិងអៃុវត្តបោលរោរណ៍នៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណៃិងរោរអ្ិវ�្ឍរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីបោលលទ្ធិ្ ៃលែឹះ

នៃដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូម្ ដេល់ចបាប់ចមលែងនៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិដល់សិស្សបហើយសុំឲ្យពួ្រប្បបើ្របៅវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»។សូម

អបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីមួយបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាច្ ដេល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖ព្រះព្រង់ពជាបដឹងអវរីៗព្ប់យ៉ាងយ�ើេ្ ឺ

ជាពបភ្ននយសចក្រី្ិតទាំងអស់។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ដឹងបថៃថែមអំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃមែូសាយ4:9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលរបបៀប

ថដលខ្ម្ពរីរបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលបយើងអាចពឹងថ្្អ្របៅបលើកពះជាកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតទាំងអស់។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលពិពណ៌នាថាបហតុអ្វរីកពះ្ ឺជាកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតថតមួយ្ ត់ថដលអាចពឹងោ្រ់ោៃ?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់បដើម្បរីពឹងថ្្អ្របៅបលើកពះជាកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតទាំងអស់?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរដឹងពរី្រថៃលែងបដើម្បរីគ្្របៅរ្របសច្រដេរីពិត្ ឺ

ជា�ំហាៃដំបូងមួយបដើម្បរីទទួលោៃបសច្រ្តរីពិត)។

រណ្រៀ្រណដើម្បដីទទួលប្នចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាេ

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវកបបោ្ខាងបករោមនៃ្រថា្រណ្ឌទរីមួយៃិង្រថាខណ្ឌទរីពរីរទាំងមូលនៃវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»នៃឯកសារ

ងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមឲ្យសិស្សប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលបយើងអាចបធ្វើបដើម្បរីោងកពះឲ្យបបើ្រសថមដេងពរីបសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណដល់

បយើង។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ដឹងរោៃ់ថតស៊ី�បករៅពរីអ្វរីថដលបយើងកតូវថតបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃបសច្រដេរីពិត

ខាងវិញ្ញាណសូមថច្រសិស្សជាបួៃក្រុមបហើយចាត់វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិឬវ្្គបទ្ម្ពរីរមួយឈុតបៅដល់ក្រុមៃរីមួយៗ៖

• មរ៉ូនណ១0:4–៥

• យែូហាៃ7:១7



៣

ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

• ោ៉ា្រុប១:៥–៦,ៃរីនហ្វទរី២3២:8–9

• ធរីមែូប្ទរី២3:១៥–១៦,ៃរីនហ្វទរី២3២:3

សូមពៃ្យល់ថាពួ្រប្ៃឹងមាៃរយៈបពលកោំនាទរីបដើម្បរីអាៃខ្ម្ពរីរថដលចាត់ឲ្យពួ្រប្ជាក្រុមបនាះបហើយពិភា្រសាអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃបោយបកបើសំណួរខាង

បករោម។(អ្ន្រអាចបគ្ហាញសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬថច្រឯ្រសារដល់ពួ្រប្)។

១� បតើបោលរោរណ៍នៃរោរថស្វងរ្របសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណអ្វរីខលែះថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

២� បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចថស្វងរ្របសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមដេច?

3� បតើបទពិបសាធៃ៍អ្វរីខលែះថដលអ្ន្រមាៃជាមួយៃឹងថ្្ន្របៃះអំពរីលំនាំនៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ?

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលឲ្យក្ប់កោៃ់បហើយបនាះសូមអបញ្ើញឲ្យក្រុមៃរីមួយៗថច្រចាយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសា។សូមកោ្រដថាបៅបពលក្រុម

ៃរីមួយៗរាយរោរណ៍អំពរីរោររ្រប�ើញរបស់ពួ្រប្បតើពួ្រប្ោៃោ្រ់បញ្ចចូលថ្្ន្រណានៃដំបណើររោរបដើម្បរីទទួលោៃរោរបរៀៃសូកតខាងវិញ្ញាណពរីខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃ

បបកងៀៃបនាះ។

បនាទាប់ពរីក្រុមៃរីមួយៗរាយរោរណ៍រួចបហើយអ្ន្រអាចសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវ្ ំៃិតឬបទពិបសាធៃ៍បថៃថែមថដលទា្រ់ទងៃឹងរោរទទួលោៃបសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណ។

បនាទាប់ម្រសូមពិចារណាសួរសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បតើៃិតិវិធរីៃរីមួយៗនៃរោរថស្វងរ្របសច្រដេរីពិតទាំងបៃះទា្រ់ទងៃឹងោនា្រ្ននុងរោរ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររីឆ្ដ�រីសកត្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់អំពរី

អ្វរីថដលថអលប�ើរសកតោៃបបកងៀៃថាតកមូវឲ្យមាៃបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។

«ងាើម្ពីទទួលបានចំងេះាឹរា៏រានតនម្លមហធិរាងែះវាតគមរូវឲ្យរានការ្ ធិត្ំផ្ទាល់្្លលួនយ៉ារខាលាំរ។ងរឿរងនះ្ ឺជាការពធិត

ជាពធិងសសងៅងពលបំេរគបាថានារបស់ងយើរ្ឺចរ់ទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេងែះ»(«Acquiring Spiritual 
Knowledge»Ensignី្វិច្ធិកាឆ្នាំ១៩៩៣ទំព័រ៨៧)។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាកពះអមាចាស់តកមូវឲ្យមាៃ្រិច្ចខិតខំបៅចំថណ្ររបស់បយើងពរីមុៃបយើងអាចទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណោ៉ាងដូបច្នះ?

• តាមបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្របហតុអ្វរីរោរខិតខំរបស់អ្ន្រមាៃតនមលែបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ—ដូចជាទរីបនាទាល់អំពរីកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង

កពះរា�បុកតាកទង់ជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបសច្រដេរីពិតបពញបលញនៃរោរបបកងៀៃរបស់កទង់?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា្រិច្ចខិតខំដ៏ខាលាំងបំ្ុត្ ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង្ ឺចាំោច់កតូវមាៃបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។កពះវរបិតាសួ្៌មាៃកពះ្ៃ្ទៈបបកងៀៃ

បយើងបែុថៃ្តបយើងកតូវថតមាៃ្ ៃ្ទៈបធ្វើៃូវចំថណ្ររបស់បយើង្ ងថដរ។

ក្រសួរសំេួរនធិងក្រសសវែងរកចណមលើយគឺរាសផ្កដ៏សំខាន់មួយថនក្រខធិតខំរ្រស់ណយើងណដើម្បដីណរៀនអំពដីណសចក្ដីពធិត

សូមឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃឲ្យឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌទរីបរីអំពរីវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូម

អបញ្ើញសិស្សឲ្យប្្ទៀងតាមបហើយថស្វងរ្រអ្វរីថដល្រថា្រណ្ឌបៃះបបកងៀៃអំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរសួរសំណួរបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់បយើងបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាង

វិញ្ញាណ។



៤

ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍សបងខេបអំពរីបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការសួរសំណួរ

និងការសសវងរកចយមលើេយដាេឧសសា�៍្យាយម្ ឺជាស្្កសំខាន់មួេននការខិតខំរបស់យេើងយដើម្បរីយរៀនអំ្រីយសចក្រី្ិត។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រមាៃអារម្ណ៍ថាវាសំខាៃ់បដើម្បរីថស្វងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងឡាយថដលោៃបលើ្រប�ើងអំ�នុងរោរខិតខំបដើម្បរីបរៀៃពរីបសច្រដេរីពិតបោយឧសសាហ៍

ពយាោមរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូបច្នះ?

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់អំពរីសារសំខាៃ់នៃទិដ្ឋភាព្រ្ននុងរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបៃះសូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយ

កបធាៃប�ៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់ពរីអ្វរីថដលកបធាៃថដលអុ�ដូហ្វោៃបបកងៀៃអំពរីរោរសួរសំណួរកតឹមកតូវ។(អ្ន្រអាច្ ដេល់ចបាប់ចមលែងនៃ

បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្ស)។

«ចំងពាះងសចក្ពីពធិតខារវិញ្ញាេវិញងតើងយើរអាចាឹរថាងយើរកំពរុរស្ធិតងៅងលើរាោ៌ាា៏គតឹមគតរូវតាមរងបៀបណា?

«វិធពីមួយ្ ឺងោយការសួរសំេួរគតឹមគតរូវ—ជាសំេួរីាលជួយងយើរឲ្យពធិចារណាអំពពីភាពរីកចងគមើនរបស់ងយើររួចវាយតនម្លថាងតើ

អ្វពីៗាំងេើរការយ៉ារារូចងម្ចីារចំងពាះងយើរ។សំេួររានារូចជា៖

«‹ងតើជពីវិតរបស់្ ្នុំរានន័យីារឬងទ?›

«‹ងតើ្ ្នុំងជឿងលើគពះីារឬងទ?›

«‹ងតើ្ ្នុំងជឿថាគពះគទរ់គជាបពពី្ ្នុំងហើយគសឡាញ់្ ្នុំីារឬងទ?›

«‹ងតើ្ ្នុំងជឿថាគពះគទរ់គពះសណាដាប់ងហើយង្្លើយតបងសចក្ពីអធធិសាឋាន្ ្នុំីារឬងទ?›

«‹ងតើ្ ្នុំពធិតជារីករាយីារឬងទ?›

«‹ងតើការគបឹរីគបររបស់្ ្នុំកំពរុរែំ្ ្នុំឲ្យសងគមចបានងោលងៅខារវិញ្ញាេនធិរ្រុេតនម្លា៏្ ្ស់បំែរុតក្នុរជពីវិតីារឬងទ?›

«សំេួរស៊ីជងគរៅអំពពីងោលបំេរននជពីវិតបានែំឲ្យបរុ្្គលនធិរគ្ួសារជាងគចើនទរូទាំរពធិភពងោកងនះឲ្យីស្វររកងសចក្ពីពធិត។ជាងរឿយៗ

ការីស្វររកងែះបានែំពួកង្ងៅរកសាសែចគកននគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ននពួកបរិសរុទ្នថងៃចរុរងគកាយនធិរងៅរកាំេឹរល្អីាលបានសាដារង�ើរវិញ»

(« It Works Wonderfully !»EnsignឬLiahonaី្វិច្ធិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ២០-២១)។

• បតើបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃអុ�ដូហ្វបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ដឹងបថៃថែមអំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរសួរសំណួរកតឹមកតូវោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមសួរសិស្សកបសិៃបបើពួ្រប្អាច្ ិតអំពរីឧទាហរណ៍ណាមួយម្រពរីបទ្ម្ពរីរថដលបគ្ហាញអំពរីរបបៀបសួរសំណួរៃិងរោរថស្វងរ្រចបមលែើយបោយឧសសាហ៍ពយាោមថដល

ោៃដឹ្រនាំបុ្្គលមានា្រ់ៗឲ្យទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។(ឧទាហរណ៍អាចរួមមាៃយែូថសបស្៊ីធ—កបវត្តិ១:១0–២0,បអណុស១:១–8,បោលលទ្ធិៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញា១38:១–១១)។

សូមចង្អនុលបគ្ហាញបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមម្រពរីចុងបញ្ចប់នៃ្រថា្រណ្ឌទរីបរីនៃវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»៖ឥរិយប្រនិងបំណងពបាថ្នាសដល

យេើងសួរសំណួរនិងសសវងរកចយមលើេនឹងមានឥ្រ្ធិ្លយ៉ាងខាលាំងយៅយលើសមត្ថភា្របស់យេើងយដើម្បរីយរៀនសូពតតាមរេៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុ្រ្ធ។អ្ន្រអាច្ ដេល់បោបល់ដល់

សិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំបោលរោណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងចបាប់ចមលែងនៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។

បដើម្បរីបគ្ហាញពរីភាពខុសោនារវាងរោរសួរសំណួរបោយបសាមះៃិងរោរសួរសំណួរបដើម្បរីឲ្យកតូវៃឹងឥរិោបទរបស់ៃរណាមានា្រ់ឬបដើម្បរីរិះ្ៃ់ឬោ្រ់អនាទា្រ់ៃរណាមានា្រ់

សូមអបញ្ើញឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជានដ្ូបៅបពលពួ្រប្បកបៀបបធៀបសំណួរថដលស៊ីថអសរ៉ុមោៃសួរសំណួរដំបូងរបស់ោត់បនាទាប់ពរីសាដាប់ឮទរីបនាទាល់របស់អាលមា៉ាៃិង

អាមែូបល្រ។ឲ្យនដ្ូមានា្រ់សិ្រសាអាលមា៉ា១0:3១-3២,១១:២១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយឲ្យនដ្ ូមានា្រ់បទៀតសិ្រសាអាលមា៉ា១២:8បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូម

អបញ្ើញសិស្សឲ្យពៃ្យល់បៅនដ្ូរបស់ពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីភាពបសាមះកតង់ៃិងរោរបលើ្រទឹ្រចិត្តថដលអាចមាៃបៅបងកប់្រ្ននុងសំណួររបស់ស៊ីថអសរ៉ុម។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃពិភា្រសាអំពរីខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់ឲ្យពួ្រប្ជាមួយនដ្ ូរួចបហើយសូមសួរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖



៥

ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

• បតើមាៃភាពខុសោនាអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរបលើ្រទឹ្រចិត្តៃិងអា្រប្ប្រិរិោរវាងសំណួរដំបូងថដលស៊ីថអសរ៉ុមោៃសួរៃិងសំណួរថដលោត់ោៃសួរបនាទាប់ពរីសាដាប់ឮទរី

បនាទាល់របស់អាលមា៉ាៃិងអាមែូបល្រ?

• បោងតាមអាលមា៉ា១២:8បតើស៊ូរាំ្រំពុងថស្វងរ្របសច្រដេរីពិតកបប្ទណាបនាទាប់ពរីោត់សាដាប់ឮទរីបនាទាល់អំពរីអាលមា៉ាៃិងអាមែូបល្របហើយបនាះ?(សូមចង្អនុល

បគ្ហាញថាបនាទាប់ពរីសាដាប់ឮទរីបនាទាល់របស់អាលមា៉ាៃិងអាមែូបល្របហើយស៊ីថអសរ៉ុមបៅថតមាៃសំណួរបែុថៃ្តល្រខេណៈនៃសំណួររបស់ោត់ោៃ្ លាស់បដេចូរ។

ស៊ីថអសរ៉ុម«្រ៏ចាប់ប្ដេើមសួរប្���បោយចិត្តពយាោមបដើម្បរីោត់អាចដឹងអំពរីៃ្រកពះបទៀត»)។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិដ៏ល្អៗជាបកចើៃថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងអាលមា៉ា១២-១3ជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរសួរសំណួរ។សំណួរៃិងចបមលែើយទាំងបៃះទរីបំ្ុតោៃ

�ួយស៊ីថអសរ៉ុមឲ្យរោលាយបៅជាអ្ន្រ្ លាស់ថកបចិត្តប�ឿបលើដំណឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើលអាលមា៉ា១4:៦,១៥:3-១២)។

អ្ន្រអាចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរសួរសំណួរបោយបសាមះសៃិងរោរថស្វងរ្រចបមលែើយបោយឧសសាហ៍ពយាោម។សូមពិចារណាពរីរោរថច្រចាយអំពរីរបបៀប

ថដលអ្ន្រោៃដឹងថាកពះអមាចាស់ៃឹងប្លែើយតបចំបោះរោរអធិសាឋាៃបោយបសាមះរបស់បយើង។

វ្្គទី២(៤០នាទី)

ក្រណ្លើយសំេួរខាងណោលលទ្ធិឬខាងប្រវត្ធិសាបស្

សូមឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃឮៗពរីបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«យរុវវ័យងរឿរ្ ងៃល់ថា‹ងហតរុអ្វពី?›—ងហតរុអ្វពីក៏ងយើរគតរូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើកធិច្ចការមួយចំនួននធិរមិនឲ្យងធ្វើកធិច្ចការមួយចំនួន

ងទៀតារូងច្ះ?»(«The Great Plan of Happiness»[សរុន្រកថាីថ្លរងៅកាន់Church Educational System religious 
educatorsនថងៃទពី១០ី្សពីហាឆ្នាំ១៩៩៣]si.lds.org)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណាបបើសិៃជាពួ្រប្ធាលាប់បងឿង្ ងៃល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏បយើងកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធ្វើៃូវបរឿងមួយចំៃួៃបហើយមិៃឲ្យបធ្វើៃូវបរឿងមួយចំៃួៃប្្សងបទៀតដូបច្នះ។

ឧទាហរណ៍អ្ន្រខលែះអាចៃឹងបងឿង្ ងៃល់ថាបហតុអ្វរីកពះោៃបញ្ជាបយើងឲ្យរ្រសាន្ងៃឈប់សកមា្រទុ្រជាបរិសុទ្ធឬបហតុអ្វរី្រ៏កទង់ោៃបញ្ជាថារោរស្និទ្ធសានាលខាង្ លែចូវប្ទ

អាចសថម្តងបចញថតរវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់ថដលោៃបរៀបរោរកសបចបាប់ោ៉ាងដូបចានាះ។សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាថ្្ន្រ្រ្ននុងបមបរៀៃអំពរីរោរទទួលោៃចំបណះដឹង

ខាងវិញ្ញាណបៃះ្ឺមាៃបំណង�ួយដល់សិស្សឲ្យបរៀៃអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអាចដឹ្រនាំពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្មាៃសំណួរឬមាៃអ្ន្រដនទោៃសួរពួ្រប្

ទា្រ់ទងៃឹងបោលលទ្ធិរោរអៃុវត្តៃិងកបវត្តិរបស់សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ។

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតៃិងរបបៀបបដើម្បរីទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ៖កពះកជាបពរីអ្វរីៗក្ប់ោ៉ាងបហើយ

កទង់្ ឺជាកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតទាំងអស់។សូមពៃ្យល់ថារោរចងចាំអំពរីបសច្រដេរីពិតបៃះមាៃកបបោ�ៃ៍បៅបពលបយើងមាៃសំណួរអំពរីសាសនាចក្រថដលហា្រ់ដូចជា

ពិោ្រយល់។

សូមបគ្ហាញឬសរបសរបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិទាំងបៃះអាចដឹ្រនាំបយើងបៅបពលបយើងពយាោមបរៀៃសូកតៃិងយល់ដឹងអំពរីបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចបហើយបោះកសាយសំណួរឬបញ្ហា

នានា។
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ណ�វែើសកម្មភាពណោយណសចក្ដីជំណនឿ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបោយសាងាត់បសងៃៀមអំពរីបោលរោរណ៍ទរី១«បធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ»បចញម្រពរីវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៅ

្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលបហើយ្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍នានាថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យប្លែើយសំណួរថដលពួ្រប្ឬ

អ្ន្រដនទបទៀតមាៃអំពរីសាសនាចក្រ។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។កបសិៃបបើពួ្រប្ពុំោៃកោប់អំពរីវាបទសូមចង្អនុលបគ្ហាញអំពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖យៅយ្លយេើង

្យាយមអភិវឌ្ឍការេល់ដឹងរបស់យេើងយ�ើេយដារះពស្េកងវល់នានាយនារះវាសំខាន់ណាស់សដលយេើងពតូវ្ ឹងស្អែកយៅយលើ្ររីបនាទាល់សដលយេើងមានរួចយៅយ�ើេអំ្រី

ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទការស្ដារយ�ើងវិញននដំណឹងលអែរបស់ព្រង់និងការបយពងៀនរបស់្ ួក្ យាការីសដលពតូវបានសតងតាំងយដាេព្រង់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាច�ួយបយើងឲ្យថស្វងរ្របោយបសាមះៃូវរោរយល់ដឹងៃិងចបមលែើយចំបោះសំណួរឬបញ្ហាលំោ្រៗោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយឧទាហរណ៍បពលថដលបោលរោរណ៍ណាមួយនៃបោលរោរណ៍ទាំងបៃះោៃកបទាៃពរដល់ពួ្រប្រោលពួ្រប្កបឈមមុខៃឹងបញ្ហា

្រង្វល់ឬសំណួរមួយបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃឮៗៃូវដំបណើរបរឿងដូចខាងបករោមបៃះថដលោៃថច្រចាយបោយថអលប�ើរថៃលអិលអាៃ់ប�ើរសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បមើលពរីរបបៀបថដលយុវនារីមានា្រ់ោៃបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿោ៉ាងដូចបមដេចបពលនាងកបឈមមុខៃឹងសាថាៃភាពលំោ្រមួយ។

«ថ្ពីៗងនះ្្នុំបាននធិយយជាមួយងក្រគសពីក្នុរថានាក់�ូរ៉លរានាក់ីាលងៅសហរា្ឋអាងមរិក។្្នុំសរូមាកគសរ់ពពីអ៊ីីម៉លរបស់ែរ៖

«‹កាលពពីឆ្នាំមរុនមធិត្ភក្ធិរបស់្ ្នុំងៅងលើងហ្វសប៊រុក្ ្លះបានចាប់ងែ្ើមបងគ្ហះពពីងោលជំហររបស់ពួកង្អំពពីការងរៀបអាពាហ៍ពធិពាហ៍។

មនរុសសេជាងគចើនងពញចធិត្នឹរអាពាហ៍ពធិពាហ៍ងភទារូចោនាងហើយពួកយរុវវ័យអធិល.ឌពី.ងអស.មួយចំនួនបគ្ហញថាពួកង្«ចរូលចធិត្»

ការបងគ្ហះងែះ។្្នុំមធិនបានបងញ្ចញមតធិអ្វពីងែះងទ។

«‹្្នុំបានសងគមចចធិត្បងគ្ហះពពីជំងនឿ្ ្នុំចំងពាះការងរៀបការីបបគបនពេពីតាមវិធពីា៏គបរុរគបយ័ត្មួយ។

«‹ងោយោក់ររូបភាពងលើគបរូហាវាលរបស់្ ្នុំ្្នុំបានបីន្មចំេរងជើរថា«្្នុំងជឿងលើអាពាហ៍ពធិពាហ៍រវារបរុរសរានាក់នធិរគស្ពីរានាក់»។មធិនបានមួយ

សន្នុះែរ្្នុំបានចាប់ងែ្ើមទទួលបានសារជាងគចើន។«អ្កអាតាមានធិយមងពកងហើយ»។«អ្កកំពរុរីតកាត់ងសចក្ពីង្»។រានរានាក់ងែះបាន

ងគបៀបងធៀប្ ្នុំងៅនឹររាចាស់ទាសកររានាក់។ងហើយ្ ្នុំបានទទួលការបងគ្ហះងនះមកពពីមធិត្ល្អរានាក់ីាលជាសរាជធិករឹររាំក្នុរសាសែចគកថា«ឯរគតរូវ

រស់ងៅតាមសម័យកាល។អ្វពីៗីគបគបួលងហើយឯរក៏គតរូវីគបគបួលីារ»។

ែរបានីថ្លរថា«‹្្នុំមធិនបានង្លាះតបងទីត្ ្នុំក៏មធិនបានលរុបពាក្យ្ ្នុំវិញីារ›។

«ែរបានបញ្ចប់ថា‹ងពល្្លះារូចជាគបធានម៉នសរុនបានរានគបសាសន៍ថា«អ្កគតរូវីត�រីតរានាក់ឯរ»។សរ្ឹមថាក្នុរែមជា

យរុវវ័យងយើរនឹរ�រងោយពធិតចំងពាះគពះងហើយចំងពាះការបងគរៀនទាំរឡាយរបស់ពយាការីីាលងៅរស់របស់គទរ់›»(«Spiritual 
Whirlwinds»EnsignឬLiahonaី្ឧសភាឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ១៩–២០)។

• បតើយុវនារីបៃះបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿតាមរបបៀបណាបៅបពលនាងកបឈមមុខៃឹងសាថាៃភាពលំោ្រមួយ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់កបឈមមុខៃឹងរោររិះ្ៃ់កសបដៀងោនាបៃះចំបោះរោរឈររឹងមាំចំបោះអ្វរីថដលអ្ន្រប�ឿឬបទ?បតើអ្ន្រប្លែើយតបបោយរបបៀបណា?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយជាមួយៃឹងមិត្តរួមថានា្រ់អំពរីរបបៀបរោៃ់ខាជាប់បៅៃឹងអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃដឹងរួចបហើយៃិងរោរឈរោ៉ាងរឹងមាំបៅបពលកបឈមមុខៃឹងបញ្ហា

បហើយោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតពួ្រប្កពមទាំងនាំឲ្យទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ោៃរី្រចបកមើៃបទៀត្ ង(សូមបមើលថ�្ហ្វរីអ័រហូ�ិៃ«Lord, I Believe»Ensign

ឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២0១3ទំព័រ94)។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តសិស្សឲ្យបប្តជាញាថាកតូវបសាមះកតង់ជាៃិច្ចចំបោះទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីរោរបបកងៀៃរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងពួ្រពយារោរីរបស់កទង់(សូមបមើលរោរប្រថកបបោយយែូថសបស្៊ីធលូរោ១4:២8។



៧

ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

ពធិនធិត្យណមើលណោលគំនធិតនធិងសំេួរទាំងឡាយណោយទស្សនវិស័យដ៏អស់កល្បមួយ

សូមពៃ្យល់ថាកបជា�ៃបៅ�ំនាៃ់របស់សាវ្របែុលោៃកបឈមមុខជាមួយសំណួរៃិង្រង្វល់ថដលបយើងអាច�ួបនាបពលសព្វន្ងៃបៃះដូចោនាជាបកចើៃ។សូមអបញ្ើញ

សិស្សឲ្យអាៃ្រូរិៃ្ូសទរី១២:៥,9-១១បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលបែុលោៃបបកងៀៃថដលចាំោច់បដើម្បរីយល់អំពរីបសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណ។អ្ន្រអាច

ចង្អនុលបគ្ហាញអំពរីរោរ្ លាស់បដេចូរដ៏បំ្ុស្ំៃិតថដលពយារោរីយែូថសបស្៊ីធោៃបធ្វើចំបោះខទរី១១(សូមបមើលរោរប្រថកបបោយយែូថសបស្៊ីធ្រូរិៃ្ូសទរី១២:១១)។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអំពរីអ្វរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃកោប់អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចយល់ពរីបសច្រដេរីពិតខាងវិញ្ញាណ។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថាវាមាៃថតតាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណនៃកពះថតបែុបណាណះថដលបយើងអាចដឹងពរី«បសច្រដេរីកជាលបករៅនៃកពះថដរ»(្រូរិៃ្ូសទរី១២:១0)—មាៃៃ័យថាជាបសច្រដេរីពិតថដលអាចកតូវោៃយល់ថត

តាមរយៈវិវរណៈបែុបណាណះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបោលរោរណ៍ទរី២«ពិៃិត្យបមើលបោល្ ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយ»បៅ្រ្ននុងវ្្គ«រោរ

ទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលបយើង

អាចថស្វងរ្រ�ំៃួយពរីកពះវិញ្ញាណបហើយពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យកោប់អំពរីបសច្រដេរីពិតថដលោៃបរៀបរាប់បករោមបោលរោរណ៍ទរី២បដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់អំពរីរបបៀបពិៃិត្យបមើលសំណួរថដលសួរដល់ពួ្រប្ឲ្យ

ោៃល្អបំ្ុត។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចរួមមាៃៃូវបោលរោរណ៍នានាដូចខាងបករោម៖ការមាន្រស្សនវិស័េ

ដ៏អស់កល្បមួេអនុញ្ញាតឲ្យយេើងពោងសំណួរនិងយមើល្ ំនិតនានាអំ្រីយសចក្រី្ិតយដាេស្អែកយៅយលើប្រដាឋានរបស់ព្រះអមាចាស់ជាជាងការបា៉ាន់ស្មានរបស់យោកិេ។

យៅយ្លយេើងយបារះេុថ្កានន្រំនុកចិត្តរបស់យេើងយៅយលើព្រះវរបិតាសួ្៌និងស្នការននយសចក្រីសយ្ង្ររះរបស់ព្រង់យនារះយេើងអាចយមើលយ�ើញបញ្ហានានាកាន់សត

ចបាស់)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាច�ួយបយើងបៅបពលបយើងពិចារណាអំពរីសំណួររបស់បយើងៃិងសំណួររបស់អ្ន្រ

ដនទសូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

សាដាប់បមើលថាបហតុអ្វរីវាសំខាៃ់បដើម្បរីពិចារណាអំពរីរោរោ៉ាៃ់សាមៃឬរោរប�ឿថដលសំណួរបនាះប្ដាតបៅបលើ។(អ្ន្រអាច្ ដេល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដល់សិស្ស

មានា្រ់មួយចបាប់ៗ )។

«ងោយសារចំងេះាឹររបស់ងយើរអំពពី[ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ]នធិរងសចក្ពីពធិតងែសេរងទៀតថាគពះបានងបើកសីម្រងែះ

ងយើរចាប់ងែ្ើមជាមួយនឹរការ្ធិតសាមាន[ឬការងជឿ]ងែសេរពពីអស់អ្កីាលោមានចំងេះាឹរារូចងយើរ។ជាលទ្ែលងយើរបាន

សងគមចនរូវការសន្ធិោឋានងែសេរៗអំពពីគបធានបទសំខាន់ៗជាងគចើនីាលមនរុសសេានទគោន់ីតវិនធិច្័យតាមមតធិផ្ទាល់្ ្លលួនង្អំពពីជពីវិតរីមរ

សាលាប់ងនះប៉រុងណាណះ។...

«...ជាញឹកញាប់វាគបងសើរជារងបើ[ងយើរ]ង្្លើយតបងោយគបាប់ពពីភស្នុតារឬការសន្តរបស់ងោកធិយក្នុរការអះអារីាល[ងយើរ]

គប�មមរុ្[មកពពីអ្កានទ]ងហើយបែទាប់មកងោយគបាប់ពពីការសន្តឬភស្នុតារងែសេរៗីាលាឹកែំការ្ ធិតរបស់ពួកបរិសរុទ្នថងៃចរុរងគកាយ។

ចំេុចងនះវាមធិនាកយកភាពចរុះសគមរុរោនាពពីអ្កីាលមធិនីមនជាសរាជធិកងទប៉រុីន្វាអាចបីរ្វរការពធិភាកសាងចញពពីការង្លាះគបីកកពពីងសចក្ពី

សន្ធិោឋានងាើម្ពីរកង�ើញនរូវគបភពពធិតននការី្្វរ្ ំនធិតោនា»(«As He Thinketh in His Heart»[ោងាចមួយជាមួយនឹរីអលងឌើរោល្លធិនងអក

អរូកនថងៃទពី៨ី្ករុម្ៈឆ្នាំ២០១៣]broadcasts.lds.org )។

• បតើរោរប�ឿឬរោរោ៉ាៃ់សាមៃរបស់បយើង�ះឥទ្ធិពលបលើសំណួរថដលបយើងសួរៃិងរោរសៃ្និោឋាៃថដលបយើងបធ្វើោ៉ាងដូចបម្តច?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាមៃុស្ស

មានា្រ់ថដលចាប់ប្ដេើមបោយរោរោ៉ាៃ់សាមៃខាងបលា្រិយៃឹងទំៃងជាទទួលោៃរោរសៃ្និោឋាៃខាងបលា្រិយ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបោយសារថតបយើងកោថានា

ចង់ដឹងពរីបសច្រដេរីពិតដ៏អស់្រល្បបនាះវាសំខាៃ់បដើម្បរីពិចារណាពរីសំណួរតាមបរិបទថដលបយើងោៃសារល់រួចបហើយអំពរីកពះៃិងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់

កទង់)។

សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាចំបណះដឹងរបស់បយើងអំពរីកពះៃិងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់កទង់�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីបោលបំណងនៃបទបញ្ញត្តិទាំឡាយថដលកពះ

ោៃកបទាៃម្រដល់បយើង។្្ទនុយបៅវិញអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលមិៃទទួលចំបណះដឹងរបស់បយើងអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់កពះវរបិតាទំៃងជាបមើលបៅ

បទបញ្ញត្តិប្្សងខុសពរីរបបៀបថដលបយើងបមើលបៅបទបញ្ញត្តិបនាះ។

បដើម្បរីបគ្ហាញអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវាងរោរោ៉ាៃ់សាមៃរបស់មៃុស្សមានា្រ់កពមទាំងសំណួរៃិងរោរសៃ្និោឋាៃថដលោត់ោៃបធ្វើសូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារ

បខៀៃ៖ង�្រុអ្ដីក៏្្ះជាទ្ដី្សឡាញ់ោក់កំ�ិ្រដល់ងយើរឬដកយកសិទ្្ិរបស់ងយើរងោយ្បទានបទ្បញ្ញ្រ្ិដល់ងយើរជាជារអនុញ្ញា្រឲ្យងយើររានងសរីភា្ងដើម្ដីង្្ើ

អ្ដីៗភដលង្្ើឲ្យងយើររីករាយដូងច្នះ?



៨

ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

• បតើមៃុស្សមានា្រ់អាចមាៃរោរោ៉ាៃ់សាមៃអ្វរីខលែះបៅបពលសួរសំណួរបៃះ?

• បតើមាៃបសច្រដេរីពិតអ្វរីខលែះថដលបយើងដឹងអំពរីកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងថ្ៃរោររបស់កទង់សកមាប់បយើងបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យបមើលបៅសំណួរបៃះតាមរយៈទស្សៃវិស័យរបស់

កទង់?

• បតើទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បបៃះ្លាស់បដេចូររោរយល់ដឹងរបស់បយើងអំពរី្រង្វល់ោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យកោប់សំណួរឬបញ្ហាដនទបទៀតថដលសំខាៃ់បដើម្បរីពិចារណាបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចមួយ។សូម្ ិតបធ្វើរោរសរបសរចបមលែើយរបស់

ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍នៃរោរពិៃិត្យបមើលបោល្ ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏

អស់្រល្បមួយអាច�ួយបយើងឲ្យយល់សំណួរៃិងបញ្ហាថដលពួ្រប្ោៃសារល់រោៃ់ថតចបាស់បហើយវាយតនមលែវាកសបតាមបទោឋាៃនៃបសច្រដេរីពិតរបស់កពះអមាចាស់។ជា

ចំថណ្រនៃរោរពិភា្រសារបស់អ្ន្រសូមពិចារណាបធ្វើរោរសួរសំណួរតាមោៃដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរមាៃសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណតាមរយៈកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញរោរបៅដ៏បទវភាពរបស់ពយារោរីយែូថសបស្៊ីធៃិងបសច្រដេរីពិតដ៏

បពញបលញរបស់កពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រ�ួបៃឹងសំណួរមួយថដលទា្រ់ទងៃឹងសាសនាចក្រោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោរដឹងថាអាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់កតូវោៃថតងតាំងប�ើងបោយកពះបហើយថាក្ួសារ្ ឺជាថ្្ន្រសំខាៃ់មួយនៃថ្ៃរោររបស់កទង់អាច�ះ

ឥទ្ធិពលដល់ទស្សៃៈរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេចបៅបពល្ ំៃិតខាងសង្គមជាឧបស្្គដល់រោរឲ្យៃិយមៃ័យអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសៃិងកស្តរីបនាះ?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ឬៃរណាមានា្រ់ថដលពួ្រប្សារល់អាចយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរី្ ំៃិតមួយរោរបបកងៀៃមួយឬសំណួរមួយបៅ

បពលពួ្រប្ពិចារណាអំពរីវាបោយបកបើទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចមួយ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍្ ទាល់ខលែលួៃថដរ។

សសវែងរកក្រយល់ដឹង្រសនថែមតាមរយៈប្រភពសដលបតរូវប្នសតងតាំងដ៏ណទវភាព

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរី្រំណាព្យថដលថ្្អ្របៅបលើបរឿងបកបៀបបធៀបពរីបុរាណមួយថដលមាៃចំណងប�ើងថា«បុរសខាវា្រ់ៃិងសត្វដំរី»ថដលកតូវោៃអាៃបៅ្រ្ននុង

បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍មួយបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រទរី១នៃសមាភាររោរបបកងៀៃ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៃះ។សូមអបញ្ើញ

សិស្សឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដល្រំណាព្យបៃះបគ្ហាញអំពរីឧបស្្គ្រ្ននុងរោររ្រប�ើញៃិងរោរយល់ដឹងពរីបសច្រដេរីពិត។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបោលរោរណ៍ទរី3«ពិៃិត្យបមើលបោល្ ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយ»បៅ្រ្ននុងវ្្គ«រោរ

ទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមរ្របមើលអ្វរីថដលកពះោៃកបទាៃដល់

បយើងបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យរ្រប�ើញៃិងមាៃរោរយល់ដឹងអំពរីបសច្រដេរីពិត។អ្ន្រអាច្ ដេល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើកពះោៃកបទាៃអ្វរីដល់បយើងបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យរ្រប�ើញបហើយយល់ដឹងអំពរីបសច្រដេរីពិត?

• បតើមាៃពរ�័យអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចទទួលោៃបៅបពលបយើងគ្្របៅរ្រកប្ពនៃបសច្រដេរីពិតថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពរបស់កពះអមាចាស់?(ជាចំថណ្រនៃ

រោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាច្ ដេល់បោបល់ឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖យៅយ្លយេើងង្កយៅរកចយមលើេនិងការដឹកនាំមក្ រីពបភ្សដលពតូវ

បានសតងតាំងដ៏យ្រវភា្របស់ព្រះអមាចាស់យនារះយេើងអាចពតូវបានពបទាន្ រឲ្យយចរះសបងសចកយ�ើេដឹងរវាងយសចក្រី្ិតនិងកំ�ុស្ ្គង)។

• បតើ្រំណាព្យអំពរីបុរសខាវា្រ់ៃិងសត្វដំរីបគ្ហាញពរីតកមូវរោរបដើម្បរីគ្្របៅរ្រកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពបដើម្បរីទទួលោៃចបមលែើយៃិងរោរដឹ្រនាំោ៉ាង

ដូចបមដេច?

សូមចង្អនុលបគ្ហាញបៅកបបោ្ដំបូងនៃ្រថា្រណ្ឌទរីពរីរបករោមបោលរោរណ៍ទរី3«ពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្ប

មួយ»ថដលថ្លែងថា«បយើង្រ៏អាចបរៀៃអំពរីបសច្រដេរីពិតតាមរយៈកប្ពជាទរីទុ្រចិត្តដនទបទៀត្ ងថដរ»។

• បតើបយើងអាចសារល់បសច្រដេរីពិតថដលរ្រោៃបៅ្រ្ននុងកប្ពព័ត៌មាៃជាទរីទុ្រចិត្តប្្សងបទៀតោ៉ាងដូចបមដេច?

• បហតុអ្វរី្រ៏វាសំខាៃ់បដើម្បរីកបយ័ត្នអំពរីកប្ពព័ត៌មាៃថដលពុំ្ ួរឲ្យប�ឿបនាះ?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយឧទាហរណ៍អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលពួ្រប្គ្្របៅរ្រកប្ពដ៏បទវភាពបដើម្បរីទទួលោៃចបមលែើយបៅបពល

ពួ្រប្�ួបៃឹងសំណួរឬបញ្ហាមួយបនាះ។អ្ន្រអាចបកតៀមខលែលួៃថច្រចាយឧទាហរណ៍របស់អ្ន្រ្ ងថដរ។

សូមពិចារណាកោប់ដល់សិស្សអំពរីប្ហទំព័រជា្ លែចូវរោររបស់សាសនាចក្រmormonnewsroom. org(បហើយបបើអាចបធ្វើបៅោៃសូមបគ្ហាញវា)ជា្រថៃលែងថដល

សាសនាចក្របញ្ជា្រ់អំពរីព័ត៌មាៃទា្រ់ទងៃឹងបញ្ហាប្្សងៗម្រពរីសាធារណៈ�ៃថដលចាប់អារម្ណ៍ទា្រ់ទងៃឹងសាសនាចក្របហើយថ្រតកមូវព័ត៌មាៃថដលកតឹមកតូវខលែះៗ



៩

ការទទួលបានចំងេះាឹរខារវិញ្ញាេ

ឬមិៃកតឹមកតូវទាំងកសុងថដលោៃសាយភាយបៅទូទាំងកបព័ៃ្ធ្ ្សព្វ្សាយ។សូមពិចារណាបធ្វើរោរបគ្ហាញដល់សិស្សៃូវទំព័រកបធាៃបទដំណឹងល្អរបស់សាសនាចក្រ

្រ្ននុងប្ហទំព័រtopics. lds. org្ងថដរ។សំបណរកបធាៃបទដំណឹងល្អមាៃៃូវព័ត៌មាៃដ៏មាៃតនមលែៃិងល្អបំ្ុតអំពរីបញ្ហាខាងបោលលទ្ធិៃិងខាងកបវត្តិសាកស្តដ៏

ពិោ្រៗជាបកចើៃ។

សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងឆ្នាំសិ្រសាបៃះបោយបថៃថែមពរីបលើរោរសិ្រសាពរីរោរបបកងៀៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីតាមលំោប់លំបោយបនាះពួ្រប្្រ៏ៃឹងសិ្រសាកបធាៃបទខាង

បោលលទ្ធិចំៃួៃកោំបួៃម្រពរីឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ(ថដលប្លែើយតបចំបោះកបធាៃបទបៅ្រ្ននុង្រម្វិធរីសិ្រសាយុវវ័យនាន្ងៃអាទិត្យ)កពមទាំង

វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទៃរីមួយៗ។បៅបពលកបធាៃបទៃរីមួយៗកតូវោៃសិ្រសាបនាះវាៃឹងបកបើបោលរោរណ៍

នៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងបោលលទ្ធិថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះបដើម្បរីពិចារណាពរីសំណួរបញ្ហាៃិងឱរោសពិតនានាសកមាប់រោរអៃុវត្ត្ ទាល់ខលែលួៃ។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរអៃុវត្តបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅបពលបយើងកបឈមមុខៃឹងបោល្ំៃិតឬសំណួរលំោ្រៗ។សូមអះអាងដល់

សិស្សថាកពះអមាចាស់ចង់បបកងៀៃពួ្រប្តាមរយៈកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់។បៅបពលបយើងគ្្របៅរ្រកទង់បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបនាះកទង់ៃឹងកបទាៃចបមលែើយដល់បយើង

បហើយ្ ដេល់រោរដឹ្រនាំបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។

រំឭកវគ្គចំណេះចំណានខាងណោលលទ្ធិ

សូមពិចារណាបធ្វើរោរបកបើកោស់ស្រម្ភាពដូចខាងបករោមអំ�នុងបពលថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបមើលវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី

បោងបៅថ្្ន្រទរី១ៃិងថ្្ន្រទរី២នៃបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតបៃះអំពរីរោរទទួលចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។

ពរីមុៃថានា្រ់បរៀៃចាប់ប្ដេើមសូមសរបសរវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យ៉ូហាន៧:១៧,កូរិនថូសទ្ដី១២:៥,៩-១១,្ដីម៉ូងថទ្ដី

២៣:១៥-១៧,យ៉ាកុប១:៥-៦។

សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជាក្រុមថដលមាៃោនាពរីរឬបរីនា្រ់។សូមចាត់ឲ្យក្រុមៃរីមួយៗៃូវវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូម

ថណនាំពួ្រប្ឲ្យអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរជាមួយោនាបៅ្រ្ននុងក្រុមពួ្រប្បហើយកោប់អំពរីបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរបនាះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(សូមពិចារណាបមើលឯ្រសារថដលោៃរ្រប�ើញពរីខាងបដើមបៅ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតបៃះឬ

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃថដលជាប់ទា្រ់ទងបៅ្រ្ននុងងសៀវងៅសិកសាថ្នាក់សិកាខាសាលា្្ះ្ម្ដីរសញ្ញាថ្ដីស្រាប់្្ូបង្រៀនបដើម្បរីបមើលពរីឧទាហរណ៍អំពរីរបបៀបថដលបសច្រដេរីពិត

នានាទា្រ់ទងបៅៃឹងបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលអាចថ្លែងប�ើង)។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោរបៅ្រ្ននុងក្រុមពួ្រប្បហើយបក�ើសបរើសោ្រ្យមួយចំៃួៃម្រពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះថដលអាចបកបើបដើម្បរីបគ្ហាញោៃចបាស់បំ្ុតអំពរីបោលលទ្ធិ

ថដលកតូវោៃបបកងៀៃ។ឧទាហរណ៍សកមាប់ោ៉ា្រុប១:៥-៦សិស្សអាចបក�ើសបរើសោ្រ្យខ្ះ្រាជាញាសុំៃិង្្ះ។

សូមចាប់ប្ដេើមជាមួយៃឹងក្រុមថដលោៃចាត់ឲ្យអាៃយែូហាៃ7:១7សូមឲ្យសិស្សមានា្រ់ម្រពរីក្រុមបនាះប�ើងសរបសរោ្រ្យថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបៅបករោមបសច្រដេរី

បោងបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពៃ្យល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្បក�ើសបរើសយ្រោ្រ្យទាំងបៃះ។(កបសិៃបបើមាៃក្រុមបកចើៃកតូវោៃចាត់ឲ្យអាៃៃូវបសច្រដេរីបោងដូចោនាសូម

ឲ្យសិស្សមានា្រ់ម្រពរីក្រុមៃរីមួយៗសរបសរោ្រ្យរបស់ខលែលួៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។កបសិៃបបើមាៃោ្រ្យជាបកចើៃប្្សងៗោនាសូម�ួយសិស្សឲ្យយល់កសបតាមោ្រ្យណាបដើម្បរី

បកបើ)។សូមឲ្យសិស្សទាំងអស់អាៃបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរៃិងោ្រ្យទាំងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃសារប�ើងវិញ។សូមបធ្វើដូបច្នះសារប�ើងវិញដូចោនាសកមាប់វ្្គបទ្ម្ពរីរ

ថដលបៅសល់ចំៃួៃបរីបទៀត។

បៅបពលចាប់ប្ដេើមថានា្រ់បរៀៃបករោយៗបទៀតសូមពិចារណាបធ្វើរោររំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិទាំងបៃះៃិងោ្រ្យរបស់សិស្សថដលោៃបក�ើសបរើសសកមាប់វ្្គ

បទ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។



១០

គករុមគពះ

គករុមគពះ
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(៣៥នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងនាមជាសមា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបយើងកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យមាៃរោរយល់ដឹងចបាស់លាស់មួយអំពរី

តួនាទរីរបស់កពះវរបិតាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមថច្រសិស្សជាក្រុមៗថដលមាៃោនាបរីនា្រ់បៅបួៃនា្រ់។សូម្ ដេល់ចបាប់ចមលែងអំពរីបសច្រដេរីថណនាំដូចខាងបករោមដល់ក្រុមៃរីមួយៗបហើយសុំពួ្រប្ឲ្យបញ្ចប់

ស្រម្ភាពដូចោៃថណនាំ៖

រ្របមើលកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី១«ក្ុរមកពះ»បៅ្រ្ននុងចបាប់ចមលែងរបស់អ្ន្រអំពរីឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូម្ លាស់បវៃោនាបដើម្បរីអាៃ

ឲ្យឮៗៃូវ្រថា្រណ្ឌបៅបករោមកបធាៃបទបៃះបហើយរ្របមើល្ ំៃិតអំពរីក្រុមកពះ។

បៅបពលអ្ន្រោៃបញ្ចប់រោរអាៃសូមឲ្យសមា�ិ្រក្រុមៃរីមួយៗប្លែើយតបចំបោះសំណួរមួយនៃសំណួរទាំងឡាយខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃ្ ំៃិត្ ្រីអ្វរីខលែះអំពរីក្រុមកពះឬសមា�ិ្រមានា្រ់នៃក្រុមកពះ?

• បតើបោលលទ្ធិអំពរីក្រុមកពះឬសមា�ិ្រមានា្រ់នៃក្រុមកពះអ្វរីថដលអ្ន្រ្ ិតថាសំខាៃ់ជាពិបសសបដើម្បរីយល់?បហតុអ្វរី?

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យរាយរោរណ៍បៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងក្រុមរបស់ពួ្រប្។

វគ្គទដី២(៥នាទដី)

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី១«ក្រុមកពះ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើខ្ម្ពរីរអ្វរីថដលកតូវោៃបកបើបដើម្បរីបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិថាកពះ្ ឺជាកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង?(បហបកពើរ១២:9)។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របហបកពើរ១២:9។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះមាៃៃូវរោរថណនាំម្រពរីសាវ្របែុលបៅរោៃ់សមា�ិ្រសាសនាចក្របៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បលា្រ

ថដលជាពួ្រយូោ។បែុលោៃពយាោម�ួយសមា�ិ្រសាសនាចក្រឲ្យយល់អំពរីរបបៀបប្លែើយតបចំបោះរោរវាយ្ ចាលឬរោរថ្រតកមូវៃិងរោរថណនាំរបស់កពះ(សូមបមើល

បហបកពើរ១២:7)។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃបហបកពើរ១២:9ឲ្យឮៗ។សូមសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមរ្របមើលចំណងប�ើងមួយថដលបែុលោៃបកបើសំបៅបៅបលើកពះ។

• បតើចំណងប�ើងអ្វរីថដលបែុលោៃបកបើបដើម្បរីសំបៅបៅបលើកពះ?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាបធ្វើរោរសរបសរបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងបហបកពើរ១២:9៖ព្រះ្ ឺជាព្រះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់

យេើង។បោយសារវាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិអ្ន្រអាច្ ដេល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំបហបកពើរ១២:9តាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលគ្យកសួល

ៃឹងរ្រប�ើញវា។

វគ្គទដី៣(១០នាទដី)

សូមអាៃបហបកពើរ១២:9ជាមួយោនាឮៗបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។សូមឲ្យសិស្សថ្លែងពរីបោលលទ្ធិអំពរីកពះថដលបយើងោៃបរៀៃម្រពរីខ្ម្ពរីរបៃះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បថៃថែមអំពរីបោលលទ្ធិថាកពះជាកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងសូមអបញ្ើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យ្ លាស់បវៃោនាអាៃ្រថា្រណ្ឌទាំងឡាយបចញ

ម្រពរីបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ្រ្ននុងកបធាៃបទដំណឹងល្អបៅLDS.org។(កបសិៃបបើអាចបធ្វើបៅោៃអ្ន្រអាចបគ្ហាញដល់សិស្សអំពរីរបបៀបថស្វងរ្រ

កបធាៃបទដំណឹងល្អទាំងឡាយបដើម្បរីពួ្រប្ដឹងពរីរបបៀបរ្របសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះបោយខលែលួៃឯង)។



១១

គករុមគពះ

«សាសែចគកននគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ននពួកបរិសរុទ្នថងៃចរុរងគកាយបងគរៀនថាមនរុសសេងោកទាំរបរុរសនធិរគស្ពី្ឺជាករូនងៅសំេព្វខារវិញ្ញាេរបស់

គពះរាតាបធិតាសួ្៌ជាគពះបធិតាសួ្៌នធិរគពះរាតាសួ្៌។...

«ពួកបរិសរុទ្នថងៃចរុរងគកាយងផ្ដាតការថាវាយបរ្គំរបស់ពួកង្ងៅកាន់គពះវរបធិតាសួ្៌ងៅក្នុរគពះែមននគពះគ្ពីស្ងហើយមធិនអធធិសាឋានងៅកាន់

គពះរាតាសួ្៌ងទ។ងៅក្នុរងរឿរងនះពួកង្ងធ្វើតាមលំែំីាលបានងរៀបចំងោយគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ីាលបានបងគរៀនាល់ពួកសធិសសេថា‹គតរូវអធធិសាឋាន

ងៅាល់គពះវរបធិតាងោយនរូវែមងយើរជានធិច្ច›[នពីនហ្វទពី៣១៨:១៩-២១]។ពួកបរិសរុទ្នថងៃចរុរងគកាយគតរូវបានបងគរៀនឲ្យអធធិសាឋានងៅកាន់

គពះវរបធិតាសួ្៌ប៉រុីន្ារូចគបធានហ្គរាធិនប៊ីហរុពីរ្្លពីបានរានគបសាសន៍ថា‹ភាពពធិតីាលងយើរមធិនអធធិសាឋានងៅកាន់គពះរាតាសួ្៌របស់ងយើរ្ឺពរុំ

ីមនមធិនឲ្យតនម្លឬមធិនងោរពគទរ់ងែះងទ›[«Daughters of God»Ensignី្វិច្ធិកាឆ្នាំ១៩៩១ទំព័រ១០០]។

«ារូចងសចក្ពីពធិតននាំេឹរល្អានទងទៀតជាងគចើនីារចំងេះាឹរបច្ចនុប្ន្របស់ងយើរអំពពីគពះរាតាសួ្៌្ឺរានកគមធិត។ងហតរុារូងចានាះងហើយងយើរគតរូវបាន

គបទានឲ្យនរូវចំងេះាឹរល្មគ្ប់គោន់ងាើម្ពីីថ្លរអំេរ្រុេចំងពាះភាពពធិសធិា្ឋននងោលលទ្ធិងនះនធិរងាើម្ពីយល់ាឹរអំពពីលំែំា៏ងទវភាពីាលគតរូវបានបងរកើត

ង�ើរសគរាប់ងយើរក្នុរែមជាករូនងៅរបស់គពះរាតាបធិតាសួ្៌»(គបធានបទាំេឹរល្អ«Mother in Heaven»lds.org/topics)។

• បហតុអ្វរីវាជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីដឹងថាបយើងមាៃទាំងកពះបិតាៃិងកពះមាតាបៅឯសាថាៃសួ្៌?

វគ្គទដី៤(១០នាទដី)

បដើម្បរីរំឭ្របហបកពើរ១២:9ៃិងបោលលទ្ធិថដលថាកពះ្ ឺជាកពះបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងសូម្ ដេល់ចបាប់ចមលែងអំពរីរោរថណនាំដូចខាងបករោមដល់សិស្សមានា្រ់ៗ

បហើយសុំឲ្យពួ្រប្បធ្វើស្រម្ភាពបៃះ៖

សូមអាៃបហើយពិចារណាអំពរីបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�្្រ្រឺ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«អ្ន្រជា្រូៃរបស់កពះ។កទង់្ ឺជាកពះបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រ។អ្ន្រមាៃ្រំបណើតដ៏ន្លែ ្្នចូរខាងវិញ្ញាណជាបុកតនៃបសដេចសួោ៌ា។សូមចាំពរីបសច្រដេរីពិតបនាះបៅ្រ្ននុងចិត្ត

របស់អ្ន្របហើយរោៃ់ខាជាប់ៃឹងវា។មិៃថាបុព្វរោរី�ៃជាបកចើៃ�ំនាៃ់របស់អ្ន្រ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះោៃសាលាប់បៅមិៃថាអ្ន្រជាជាតិសាសៃ៍ឬជាកបជាជាតិណាបនាះ

បទពងសាវលលែរីខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រអាចកតូវោៃសរបសរថតមួយបនាទាត់បែុបណាណះ។អ្ន្រជា្រូៃរបស់កពះ!»(«To Young Women and Men»Ensignថខ

ឧសភាឆ្នាំ១989ទំព័រ៥4)។

សូមប្លែើយសំណួរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាឬបសៀវបៅ្រំណត់ចំណាំ្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រ៖

• បតើអ្ន្រដឹងថាអ្ន្រជា្រូៃរបស់កពះបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរដឹងថាកពះ្ ឺជាកពះបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រ�ះឥទ្ធិពលដល់អារម្ណ៍របស់អ្ន្រអំពរីខលែលួៃឯងៃិង�បកមើសថដលអ្ន្របធ្វើោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើរោរយល់ដឹងថាកពះ្ ឺជាកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងៃឹង�ះឥទ្ធិពលបៅបលើរបបៀបថដលអ្ន្របមើលៃិងកបកពឹត្តចំបោះអ្ន្រដនទោ៉ាងដូចបមដេច?

បករោយពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឬពរីរនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

អ្ន្រអាច្ ិតបកបើបពលពរីរបរីនាទរីបៅបពលចាប់ប្ដេើមបមបរៀៃពរីរបរីបករោយៗបទៀតថដលវាអាចជាថ្្ន្រមួយនៃធម្ៃិោឋាៃ្រ្ននុងថានា្រ់បដើម្បរីឲ្យមាៃសិស្សបថៃថែមបទៀតថច្រចាយ

អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពបៃះ។កបសិៃបបើអ្ន្របធ្វើដូបចានាះសូមអបញ្ើញសិស្សមុៃប្ថដលៃឹងថច្រចាយឲ្យអាៃបហបកពើរ១២:9ឮៗបហើយថ្លែង

បោលលទ្ធិថដលថាកពះ្ ឺជាកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងប�ើងវិញ។រោរអាៃវ្្គបៃះៃិងបោលលទ្ធិបៃះសារប�ើងវិញអាច�ួយសិស្សឲ្យចងចាំបសច្រដេរីពិតបៃះ។

លំហាត់អៃុវត្ត(១២-១៥នាទី)

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៅ្រ្ននុងចបាប់ចមលែងនៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិរបស់ពួ្រប្។សូមរំឭ្រ

អំពរីអតថែៃ័យនៃបោលរោរណ៍ចំៃួៃបរីដូចតបៅ៖បធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតបហើយសួរសំណួរបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយៃិង

ថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃតាំងប�ើងដ៏បទវភាព។



១២

គករុមគពះ

សូមថច្រសិស្សជាក្រុមៗថដលមាៃោនាពរីរបៅបរីនា្រ់។សូម្ ដេល់ចបាប់ចមលែងអំពរីបសច្រដេរីថណនាំដូចខាងបករោមដល់ក្រុមៃរីមួយៗបហើយសុំពួ្រប្ឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបៃះ៖

១� សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមឲ្យឮៗបហើយពិចារណាបបើសិៃជាអ្ន្រធាលាប់មាៃអារម្ណ៍កសបដៀងោនាៃឹងយុវនារីទាំងបនាះឬបទ៖

បលអាមាៃបទពិបសាធៃ៍លំោ្រៗមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់ោត់ៃិងបៅ្រ្ននុងទំនា្រ់ទំៃងរបស់ោត់ជាមួយៃឹងមិត្ត្្រដេិមួយចំៃួៃ។នាយប់មួយ

នាងោៃលុត�ង្គង់បកមុងៃឹងអធិសាឋាៃបែុថៃ្តនាងពុំថដលោៃចាប់ប្ដេើមរោរអធិសាឋាៃរបស់នាងបទ។បោយមាៃរោរមួរបរៅ៉ានាងោៃៃិោយបៅខលែលួៃឯង

ថា«បហតុអ្វរី្រ៏កពះមិៃខ្វល់កពះទ័យៃឹងខញនុំមាចាស់?»នាងោៃអង្គនុយចុះបៅបលើថក្បហើយ្ ិតអំពរីរោរលំោ្រថដលនាង�ួបនាបពល្ ្រីៗបៃះបហើយពិចារណា

ប�ើញថារាល់បញ្ហាថដលនាង�ួប្ ឺជារោរបញ្ជា្រ់ថាកពះមិៃខ្វល់កពះទ័យៃឹងនាង។

បែុនាមៃន្ងៃបករោយម្រអំ�នុងស្រម្ភាពយុវវ័យមួយអ្ន្រដឹ្រនាំយុវនារីមានា្រ់ោៃសួរបលអាបតើនាងសុខសបបាយឬបទ។បលអាោៃតបថា«មិៃសូវ

សុខបទ។�រីវិតមាៃរោរលំោ្រណាស់ឥ�ចូវបៃះ»។អ្ន្រដឹ្រនាំរបស់បលអាោៃបៃដេសួរសំណួរបហើយទរីបំ្ុតបលអាោៃថច្រចាយអារម្ណ៍របស់នាងថា

កពះមិៃខ្វល់កពះទ័យៃឹងនាងបទ។

២� សូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះជាក្រុម៖

• កបសិៃបបើអ្ន្រជាអ្ន្រដឹ្រនាំរបស់បលអាបតើអ្ន្រអាចៃឹងបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយបលអាឲ្យបធ្វើស្រម្ភាព្រ្ននុងបសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើល្រង្វល់របស់នាងបោយ

ទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយឬថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃតាំងប�ើងដ៏បទវភាព?

3� សូមបៃដេអាៃអំពរីសាថាៃភាពបៃះឲ្យឮៗ៖

អ្ន្រដឹ្រនាំរបស់បលអាោៃបគ្ហាញពរីអារម្ណ៍អាណិតអាសូរបោយបសាមះបហើយោៃសួរថា«បតើអ្ន្រធាលាប់មាៃបពលណាមួយថដលអ្ន្រោៃដឹងថាកពះ

ខ្វល់កពះទ័យៃឹងអ្ន្រឬបទ?»

បលអាោៃ្ ិតមួយសៃ្ទនុះបហើយចាំអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយចំៃួៃថដលកពះោៃប្លែើយតបចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់នាង។នាងោៃកោប់បរឿងបៃះដល់

អ្ន្រដឹ្រនាំរបស់នាង។អ្ន្រដឹ្រនាំរបស់នាងោៃប្លែើយតបថា«អរ្ុណថដលោៃថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ទាំងបនាះជាមួយខញនុំ។ខញនុំដឹងថាកពះ្ ឺជា

កពះវរបិតារបស់បយើងបហើយថាកទង់កសឡាញ់បយើង។បហើយខញនុំដឹងថាកទង់កសឡាញ់ៃិងខ្វល់កពះទ័យពរីអ្ន្រ។បែុថៃ្តបពលខលែះវាពិោ្របដើម្បរីដឹងពរី

បសច្រដេរីកសឡាញ់របស់កទង់កបសិៃបបើបយើងមិៃខំពយាោមបដើម្បរីខិតបៅ�ិតកទង់បទបនាះ។បតើអ្ន្រោៃបធ្វើអ្វរីខលែះ្រ្ននុងបពល្ ្រីៗបៃះបដើម្បរីខិតបៅ�ិតៃឹង

កពះវរបិតាសួ្៌?

បលអាតបថា«ថមៃបហើយជាធម្តាខញនុំបធ្វើរោរអធិសាឋាៃបៅបពលយប់។បែុថៃ្តខញនុំហា្រ់ដូចជាពុំោៃអធិសាឋាៃបៅរោៃ់កពះវរបិតាសួ្៌អំពរីបញ្ហារបស់ខញនុំថដលខញនុំ

្រំពុង�ួបកបទះបនាះបទ»។

«បោយសារអ្ន្រ្ ឺជាបុកតរីរបស់កទង់បនាះកពះវរបិតាសួ្៌ៃឹងសាដាប់អ្ន្រ។បតើអ្ន្រយល់កពមអធិសាឋាៃបហើយថច្រចាយបញ្ហាៃិងចមងៃល់របស់អ្ន្រជាមួយកទង់ឬ

បទ?»អ្ន្រដឹ្រនាំរបស់បលអាោៃសួរ។

បលអាៃិោយថា«យល់កពម»។នាងោៃបៃដេថា«អរ្ុណ។ខញនុំកតូវរោរៃូវរោររំឭ្របនាះ»។

4� សូមពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះជាក្រុម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសបកមចចិត្តរបស់បលអាបដើម្បរីបធ្វើស្រម្ភាពបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរី�ំបៃឿៃឹងមាៃកបបោ�ៃ៍ដល់នាងោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រដឹងអ្វរីខលែះអំពរីកពះថាកទង់អាច�ួយអ្ន្រអំ�នុងបពលថដលអ្ន្រមាៃអារម្ណ៍ឃ្លាតឆ្ងាយពរីកទង់ឬបងឿង្ ងៃល់ថាបបើសិៃជាកទង់ខ្វល់កពះទ័យៃឹងអ្វរី

ថដលអ្ន្រ្រំពុង�ួបកបទះឬបទ?



១៣

គករុមគពះ

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងក្រុមពួ្រប្។

អ្ន្រអាចបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះ្ ឺជាកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងបហើយថាកទង់កសឡាញ់ៃិងខ្វល់កពះទ័យចំបោះបយើងមានា្រ់ៗថដលជា្រូៃបៅ

របស់កទង់។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យចងចាំជាៃិច្ចថាពួ្រប្្ ឺជា្រូៃរបស់កពះ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃអំពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិកពះ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីថដលសិស្សោៃបរៀៃ្រៃលែងម្រអំ�នុងវ្្គសិ្រសាបៃះ។សូមចាត់តាំងឲ្យសិស្ស

មានា្រ់ៗៃូវវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិប្្សងោនា។សូមថណនាំដល់សិស្សឲ្យសរបសរដំបណើរបរឿងឬពិពណ៌នាអំពរីសាថាៃភាពមួយបៅបលើក្រោសមួយសៃលែឹ្រថដល

មាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីពិតថដលអាចអៃុវត្តោៃពរី្រ្ននុងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលកតូវោៃចាត់បៅឲ្យពួ្រប្។

បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបញ្ចប់វាបហើយសូមកបមូលសាថាៃភាពថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបនាះម្រ។សូមអាៃសាថាៃភាពមួយឲ្យឮៗបហើយអបញ្ើញសិស្សឲ្យកោប់អំពរីវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលអាចៃឹង�ួយពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរប្លែើយតបចំបោះសាថាៃភាពបនាះ។សូមបធ្វើរោរតាមោៃបោយរោរអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យពៃ្យល់អំពរី

របបៀបថដលបសច្រដេរីពិតបៃះបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃកោប់ថាអាចអៃុវត្តោៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។សូមបធ្វើស្រម្ភាព

ប�ើងវិញបោយរោរអាៃសាថាៃភាពប្្សងបទៀតឲ្យឮៗ។អ្ន្រ្រ៏អាចបគ្ហាញសាថាៃភាពមួយចំៃួៃបៅបពលចាប់ប្ដេើមឬបពលបញ្ចប់បមបរៀៃអំ�នុងសោដាហ៍ខាងមុខ្ ងថដរ។



១៤

ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ

ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(៦០-៧០នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាមៃុស្សជាបកចើៃបៅទូទាំងពិ្ពបលា្រោមៃរោរយល់ដឹងកតឹមកតូវឬបពញបលញអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់កពះវរបិតាសួ្៌បទ។

បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយ្រ្ននុងនាមជាសមា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបយើងកតូវោៃកបទាៃពរជាមួយៃឹងចំបណះដឹងអំពរី

បទ្ម្ពរីរៃិងរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រពយារោរីថដល�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យ្ូររូបមួយអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះថដលរួមមាៃ�រីវិតមុៃ�រីវិតបៃះ�រីវិតរថមងសាលាប់ៃិង�រីវិតបនាទាប់ពរីបសច្រដេរីសាលាប់។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ោៃ

បញ្ចប់រួចបហើយសូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយសុំឲ្យពួ្រប្អាៃកបធាៃបទបោលលទ្ធិទរី២«ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណាន

ខ្រងោលលទ្្ិបហើយរ្របមើលបសច្រដេរីលម្អិតបថៃថែមថដលពួ្រប្អាចបថៃថែមបៅ្រ្ននុងរោរ្ ូររូបរបស់ពួ្រប្។ចូរឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់បៅរោៃ់នដ្ូរបស់ពួ្រប្អំពរី

បសច្រដេរីលម្អិតបថៃថែមថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញៃិងរបបៀបថដលបសច្រដេរីលម្អិតទាំងបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះ។

វគ្គទដី២(១០នាទដី)

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរ្របមើល្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី២«ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិបហើយ្ ូស

ចំណាំបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិថដលោំកទបោយបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរម្រពរីកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រី។វារួមមាៃដូចខាងបករោម៖

• យដើម្បរីបំយ្ញស្នការយនរះយ�ើេសពបកាលាេដូចជាព្រះវរបិតារបស់យេើងសដល្ ង់យៅឯស្ថានសួ្៌យនារះយេើងពតូវសតមកស្រល់ព្រង់និងព្រះរាជបុពតាព្រង់្ឺព្រះយេស៊ូវ

ព្រីស្ទយ�ើេេល់ដឹងបានពតឹមពតូវអំ្រីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងអាកប្បកិរិយរបស់្ួកព្រង់(សូមបមើលយែូហាៃ១7:3)។

• រូបកាេរបស់យេើង្ ឺ្ិសិដ្ឋយ�ើេ្ ួរសតពតូវបានយគ្រ្ថ្ជាអំយណាេមួេមក្ រីព្រះវរបិតាសួ្៌របស់យេើង(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១៦:១9–២0)។

• ្ររីបំ្ុតមនុស្សព្ប់រូបនឹងមានឱកាសយរៀន្ រីយគ្លការណ៍ននដំណឹងលអែយ�ើេ្រ្រួលបាន្ ិធរីបរិសុ្រ្ធនិងយសចក្រីសញ្ញាទាំងឡាេ។មាន្ ួកអ្កយស្មារះពតង់ជា

យពចើននឹង្ សាេដំណឹងលអែយៅកាន់អ្កទាំងយនារះយៅក្នុងស្ថាន�ុំព្លឹង។អស់អ្កសដលបានយពជើសយរើស្រ្រួលេកដំណឹងលអែសពបចិត្តយ�ើេ្រ្រួលេក្ ិធរីបរិសុ្រ្ធ

ននយសចក្រីសយ្ង្ររះសដលពតូវបានយធវើយ�ើងសពមាប់្ ួកយ្យៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុ្រ្ធនឹងរស់យៅក្នុងស្ថានបរមសុខរ�ូតដល់ការរស់យ�ើងវិញ(សូមបមើលបពកតុសទរី១

4:៦)។

• មនុស្សព្ប់រូបសដលយកើតមកយលើស្នដរីនឹងពតូវបានរស់យ�ើងវិញ្រីយពោរះព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទបានេកឈ្រះយលើយសចក្តរីស្លាប់ខាងរូបកាេ(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១

១៥:២0–២២)។

• យសចក្រីជំនុំជពមរះចុងយពកាេនឹងយកើតយ�ើងបនាទាប់្ រីការរស់យ�ើងវិញ។ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទនឹងកាត់យសចក្តរីមនុស្សព្ប់រូបយដើម្បរីកំណត់នូវយសចក្តរីរុងយរឿងដ៏អស់កល្ប

សដលបុ្្គលយនារះនឹង្រ្រួលបាន។ការកាត់យសចក្តរីយនរះនឹងស្អែកយៅយលើបំណងពបាថ្នានិងការយគ្រ្ពបតិបត្តិតាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះននបុ្្គលមានាក់ៗ (សូមបមើល

វិវរណៈ២0:១២)។

• មានន្រននសិរីលអែចំនួនបរី្ឺ៖ន្រយសយ�ស្ទាលន្រយ្រយរពស្ទាលនិងន្រយ្រយ�ស្ទាល(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១១៥:40-4២)។

វគ្គទដី៣(២០-២៥នាទដី)

សូមបក�ើសបរើសបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិមួយចំៃួៃឬទាំងអស់ៃិងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលោៃបរៀបរាប់ខាងបលើបដើម្បរីបកបើបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាព

ដូចខាងបករោម។កបសិៃបបើអ្ន្របក�ើសបរើសបកបើបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ថតពរីរបរីសូមបធ្វើស្រម្ភាពបៃះប�ើងវិញសកមាប់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិៃិងវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលបៅសល់ទាំងបែុនាមៃបៅន្ងៃបៃដេបនាទាប់។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យកសនមថាពួ្រប្ៃឹងប្លែើយសំណួររបស់មិត្តមានា្រ់អំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។សូមចាត់សិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូឬក្រុមតូចៗបដើម្បរីសិ្រសាអំពរីវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើស។សូមសរបសរសំណួរដូចតបៅបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីឲ្យសិស្សពិភា្រសាបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាវ្្គ្ ម្ពរីរ

ៃរីមួយៗ៖



១៥

ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ

• ង្រើអ្នកនឹរង្បើវ្្គចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិងដើម្ដី្ ន្យល់្ដីងសចក្ដីភថ្រការណ៍អំ្ដីងោលលទ្្ិភដលវាោំ្ទ្ងៅក្នញរឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិយ៉ារដូចងម្ច?

• ង្រើបទ្្ម្ដីរនិរងោលលទ្្ិងនះអាចជា្បងយ្ន៍ដល់នរណារានាក់ភដល្ ុំដឹរង្ចើនអំ្ដីភផនការននងសចក្ដីសង្គ្រះរបស់្្ះវរបិតាសួ្៌

តាមវិ្ដីណាខ្ះ?

• ង្រើងោលលទ្្ិនិរការបង្រៀនងៅក្នញរវ្្គចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិអាចរានឥទ្្ិ្លងៅងលើរងបៀបភដលអ្នកង្្ើសងរើសងដើម្ដីរស់ងៅ

ក្នញរ្ដីវិ្រស្្នថងៃយ៉ារដូចងម្ច?

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្រ់ឲ្យកោប់អំពរីចបមលែើយរបស់ប្បៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូល។បដើម្បរីបលើ្រទឹ្រចិត្តឲ្យមាៃរោរពិភា្រសា

ៃិងរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតស៊ី�បករៅអ្ន្រអាចៃឹងចង់សួរសំណួរបថៃថែមដូចខាងបករោម៖

• បហតុអ្វរី្រ៏បោលលទ្ធិទាំងបៃះសំខាៃ់សកមាប់បយើងៃិងអ្ន្រដនទបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របៃះបដើម្បរីយល់ដឹងដូបច្នះ?

• បតើបោលលទ្ធិទាំងបៃះោៃប្លែើយតបបៅៃឹងសំណួរអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌អ្វរីខលែះ?

វគ្គទដី៤(២០-២៥នាទដី)

សូមសរបសរសំណួរៃរីមួយៗដូចខាងបករោមបៅបលើរោតលិបិក្រមឬក្រោសប្្សងោនាបហើយោ្រ់រោត្កាប់បៅបលើតុមួយបៅ្រ្ននុងថានា្រ់៖

• ្បសិនងបើមនុស្សរានាក់្្រូវភ្រទ្ទ្ួលយកដំណឹរល្អរបស់្្ះងយស៊ូវ្្ដីស្ទងដើម្ដីរានសង្គ្រះង្រើនឹររានងរឿរអ្ដីងកើ្រង�ើរចំងោះមនុស្សភដលសាលប់ងៅងោយ្ ុំរាន

ដឹរអំ្ដីដំណឹរល្អងនាះ?

• ង្រើនរណានឹររានរស់ង�ើរវិញ?

• ង�្រុអ្ដីក៏ខ្ញំ្្រូវរានអំណរ្ុណចំងោះរូបកាយរបស់ខ្ញំងទាះជាខ្ញំអាចរានបញ្ហាខ្ររូបកាយក្ដីងនាះ?

• ខ្ញំរានសាដាប់ឮថ្ងៅទ្ដីបំផុ្រមនុស្សទាំរអស់នឹរងៅសាថានសួ្៌ឬសាថាននរក។ង្រើងនាះជាការ្ិ្រឬងទ្?

• ង្រើអ្ដីជាចំងណះដឹរដ៏សំខ្ន់បំផុ្រភដលខ្ញំអាចទ្ទ្ួលរាន?

• ង្រើ្ ង្មើសរបស់ខ្ញំងៅក្នញរ្ ដីវិ្រងនះ្ះឥទ្្ិ្លងៅងលើអ្ដីភដលនឹរងកើ្រង�ើរចំងោះខ្ញំបនាទាប់្ ដីខ្ញំសាលប់ងោយរងបៀបណា?

បបើចាំោច់សូមរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី២«ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ»។អ្ន្រអាចៃឹងចង់

សរបសរបសច្រដេរីបោងចំបោះវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យ៉ូហាន១៧:៣;កូរិនថូសទ្ដី១៦:១៩–២០;កូរិនថូសទ្ដី១១៥:២០–២២;កូរិនថូសទ្ដី

១១៥:៤០–៤២;ង្្្រុសទ្ដី១៤:៦;វិវរណៈ២០:១២។

សូមចាត់តាំងឲ្យសិស្សបធ្វើរោរជា្ ូៗ។សូមអបញ្ើញសិស្សមួយ្ូប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់។ចូរពៃ្យល់ថាសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់តំណាងឲ្យមិត្តថដលមាៃចមងៃល់អំពរី

រោរបបកងៀៃនានារបស់សាសនាចក្រ។រោតបៅបលើតុតំណាងឲ្យសំណួររបស់មិត្តទាំងបៃះអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។សូមអបញ្ើញនដ្ូឲ្យពិចារណាអំពរីរបបៀប

ថដលពួ្រប្អាចប្លែើយតបចំបោះសំណួរទាំងបៃះបោយបកបើវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរីថ្ៃរោរ

នៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។ចូរឲ្យនដ្ូបក�ើសបរើសរោតមួយបហើយឲ្យសិស្សមានា្រ់បទៀតបៅ្រ្ននុងថានា្រ់អាៃសំណួរបនាះបនាទាប់ម្រអៃុញ្ញាតឲ្យនដ្ូបនាះប្លែើយសំណួរបោយបកបើវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។សូមបធ្វើស្រម្ភាពប�ើងវិញជាមួយៃឹងនដ្ូសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងរោរប្លែើយៃឹងសំណួរទាំងឡាយ។(កំណ្រ់ចំណាំ៖បដើម្បរីបំថប្រ

ស្រម្ភាពបៃះឲ្យចំណាយបពលរោៃ់ថតខលែរីអ្ន្រអាចពិចារណាបធ្វើរោរប្លែើយសំណួរមួយឬបកចើៃម្រពរីសំណួរទាំងបៃះបៅន្ងៃប្្សងៗោនាជាជាងប្លែើយៃឹងសំណួរទាំង

អស់្រ្ននុងបពលស្រម្ភាពថតមួយ)។

សូមបញ្ចប់បោយរោរសួរដល់សិស្សអំពរីរបបៀបថដលរោរយល់ដឹងៃិងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្កតូវោៃពកងឹងអំ�នុងបពលបធ្វើស្រម្ភាពបៃះ។



១៦

ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ

លំហាត់អៃុវត្ត(៣០-៤០នាទី)

សូមបកបើវ្្គ«រោរទទួលចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»នៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យហាត់បកបើបោលរោរណ៍ទាំងបរី—បធ្វើ

ស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយៃិងថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ព

ថដលកតូវោៃតាំងដ៏បទវភាព—បហើយអៃុវត្តវាបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃទា្រ់ទងៃឹងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះបៃះ។ស្រម្ភាព

ដូចខាងបករោមអាច�ួយអ្ន្រឲ្យសបកមចរោរណ៍បៃះោៃ។ស្រម្ភាពទាំងបៃះអាចកតូវោៃបបកងៀៃបៅន្ងៃថតមួយឬបៅន្ងៃប្្សងោនាអាកស័យបៅបលើរោលវិភា្

របស់អ្ន្រៃិងតកមូវរោរសិស្សរបស់អ្ន្រ។

លំហាត់ទដី១(២០-២៥នាទដី)

សូមអាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមឲ្យឮៗបហើយអបញ្ើញសិស្សឲ្យកសនមថាវា្ ឺជារោរោ្រ់បបគ្ហាះមួយបៅបលើកបព័ៃ្ធ្ ្សព្វ្សាយសង្គម៖

«ខញនុំមិៃយល់អំពរីពួ្រមរមៃបទ។បហតុអ្វរី្រ៏ពួ្រប្រស់បៅបោយមាៃរោរោ្រ់្រំហិតបកចើៃមលែែបះ—ដូចជាោមៃរោរចា្រ់សា្រ់ឬ្ ឹ្រសុរាតំណមរោម្ុណមុៃបរៀបរោរ

បសលែៀ្រោ្រ់ថតសបមលែៀ្របំោ្រ់រមទម្យ?ខញនុំសូមៃិោយថាវាជារូបរោយរបស់អ្ន្របហើយវាជា�រីវិតរបស់អ្ន្រ។ដរាបណាអ្ន្រមិៃបធ្វើឲ្យៃរណាមានា្រ់ឈឺចាប់ដូបច្នះបធ្វើអ្វរី

ថដលអ្ន្រចង់បធ្វើបៅ។ពួ្រមរមៃចាំោច់កតូវមាៃរោរបៃ្ធចូរបៃថែយ»។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរចបមលែើយតបមួយចំបោះរោរបបគ្ហាះបៃះបៅបលើកបព័ៃ្ធ្្សព្វ្សាយសង្គម។ចូរសុំឲ្យពួ្រប្បកបើ្រូរិៃ្ូសទរី១៦:១9-២0ៃិងបោលរោរណ៍

ចំៃួៃបរីអំពរីរោរទទួលចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងចបមលែើយតបរបស់ពួ្រប្។ចូរសរបសរបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅបលើរោតារបខៀៃ។

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យហាត់ថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមបៅ្រ្ននុងកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពសូមពិចារណាបធ្វើរោរអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលវ្្គបទ្ម្ពរីរ

បថៃថែមបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីថណនាំដល់កពះ្ម្ពរីរ។ពួ្រប្្រ៏អាចរ្របមើលបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ម្រពរីថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រថដលពៃ្យល់អំពរីភាពពិសិដ្ឋនៃរូបរោយរបស់

បយើង្ងថដរ។កបសិៃបបើអាចបធ្វើបៅោៃពួ្រប្អាចបកបើឧប្ររណ៍បអ�ិចកតូៃិចបដើម្បរីកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងLDS.orgឬពួ្រប្អាចថស្វងរ្របសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍

ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងចបាប់ទស្សនាវដដេរីសាសនាចក្រោៃ។អ្ន្រអាចៃឹងអាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីស្តចូហ្វឺសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ជាឧទាហរណ៍៖

«អ្កទាំរឡាយណាីាលងជឿថាររូបកាយរបស់ងយើរ្ ឺោមានអ្វពីងគចើនជារលទ្ែលននការវិវត្ន៍ងោយនចាន្យងែះនឹរោមានអារម្េ៍

ទទួល្ រុសគតរូវចំងពាះមរុ្គពះឬនរណារានាក់ចំងពាះអ្វពីីាលង្ងធ្វើឬចំងពាះររូបកាយរបស់ពួកង្ងទ។ប៉រុីន្ងយើរីាលរានសាកសេពីអំពពី

ភាពពធិតា៏ធំងធរអំពពីជពីវិតមរុនជពីវិតងនះជពីវិតរីមរសាលាប់នធិរភាពអស់កល្ជានធិច្ចននជពីវិតងគកាយជពីវិតរីមរសាលាប់គតរូវីតទទួលសារល់

ថាងយើររានកាតព្វកធិច្ចចំងពាះគពះងោយការងោរពចំងពាះការសងគមចា៏ងជា្ជ័យននការបរកបងរកើតររូបកាយរបស់គទរ់ងនះ។

ងៅក្នុរពាក្យសម្ពីរបស់ប៉រុល៖

«‹ងតើមធិនាឹរងទឬអពីថាររូបកាយអ្ករាល់ោនាជាវិហារននគពះវិញ្ញាេបរិសរុទ្ីាលអ្ករាល់ោនាបានទទួលមកពពីគពះងហើយអ្ករាល់ោនាមធិនីមនជារបស់

ែរ្ ្លលួនងទ?

«‹ា្ធិតគពះគទរ់បានងចញនថ្លងោះអ្ករាល់ោនាងហើយារូងច្ះចរូរាំងកើរគពះងៅក្នុរររូបកាយងហើយក្នុរវិញ្ញាេននអ្ករាល់ោនាីាលជារបស់ែរគទរ់ចរុះ›

(ករូរិនថរូសទពី១៦:១៩–២០)។



១៧

ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ

«ងោយការទទួលសារល់ងសចក្ពីពធិតទាំរងនះ...ងែះងយើរនឹរមធិនងធ្វើឲ្យ្រូចាល់ររូបកាយរបស់ងយើរជាមួយនឹរការចាក់សាក់ឬងធ្វើឲ្យវាទន់ង្សាយ

ងោយសារងគ្ឿរងញៀនឬបរ្ូចវាងោយការសហាយស្ន់អំងពើកំែឹតឬភាពអសពីលធម៌ង�ើយ។ងៅងពលររូបកាយរបស់ងយើរ្ ឺជាឧបករេ៍របស់

វិញ្ញាេងយើរវាសំខាន់ីាលងយើរគតរូវីថរកសាវាឲ្យបានល្អបំែរុតតាមីាលងយើរអាចងធ្វើងៅបាន។ងយើរ្ួរីតឧទ្ធិសអានរុភាពរបស់វាងាើម្ពីបងគមើឬ

ពងន្លឿនាល់កធិច្ចការរបស់គពះគ្ពីស្»(«Reflections on a Consecrated Life»EnsignឬLiahona ី្វិច្ធិកាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ១៧)។

បៅបពលសិស្សបញ្ចប់រោរសរបសរសូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យអាៃរោរប្លែើយតបរបស់ពួ្រប្បៅរោៃ់សមា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ប្្សងបទៀតបហើយពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃ

បកបើបោលរោរណ៍ទាំងបរីបៃះបៅ្រ្ននុងរោរប្លែើយតបចំបោះសំណួរថដលោៃបបគ្ហាះបលើកបព័ៃ្ធ្្សព្វ្សាយបនាះ។សូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយមួយចំៃួៃ

របស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បហើយពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលចបមលែើយទាំងបៃះបលើ្រជាឧទាហរណ៍អំពរីបោលរោរណ៍នៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ។

សូមបញ្ចប់បោយរោរអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចៃឹងរស់បៅោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរកសបតាមបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃរំឭ្របៅន្ងៃបៃះ។

លំហាត់ទដី២(១០-១៥នាទដី)

សូមរំឭ្របោយសបងខេបជាមួយសិស្សអំពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិនៃ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីបដើម្បរី�ួយពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិនៃថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។បនាទាប់ម្រ

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៅរោៃ់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិនៃថ្ៃរោរបៃះ

អាច�ួយដល់ហូបសជាមួយៃឹង�បកមើសរបស់ោត់។

«បលឿៃប�ើង»ក្ូបង្វឹ្រោៃថកស្របៅហូបសថដលបទើបថតោត់បង់ឱរោសបដើម្បរីទាត់បញ្ចចូលទរី។មិត្តរបស់ហូបសប្មះស៊ីលវាែោៃបមើលោត់បដើរកត�ប់បៅ្រថៃលែង

អង្គនុយវិញបោយមួរបរៅ៉ា។នាងោៃដឹងថាោត់ចង់បលងឲ្យោៃល្អណាស់។ោត់ោៃខិតខំោ៉ាងខាលាំងបដើម្បរីបធ្វើជាក្រុម្ររីឡាោល់ទាត់។ោត់ពុំថមៃជាអ្ន្ររត់បលឿៃ

បំ្ុតឬខាលាំងបំ្ុតបៅ្រ្ននុងក្រុមបនាះបទបែុថៃ្តោត់មាៃ�ំនាញពិបសសថដលបធ្វើឲ្យក្ូបង្វឹ្រចាប់អារម្ណ៍។

ហូបសៃិងស៊ីលវាែបធ្វើជាមិត្តៃឹងោនាចាប់តាំងពរីោត់ោៃ្ លាស់ម្រ្រ្ននុងវួដរបស់នាងរោលពរីបែុនាមៃឆ្នាំ្រៃលែងបៅ។នាងោៃចាប់អារម្ណ៍បលើោត់មិៃថមៃបោយសារថត

ោត់មាៃសណាដាៃចិត្តល្អបែុបណាណះបទបែុថៃ្ត្រ៏បោយសាររោរតាំងចិត្តរបស់ោត់ចំបោះរោតព្វ្រិច្ចបព្វ�ិតភាពរបស់ោត់្ ងថដរ។នាងមាៃអំណរ្ុណថដលមាៃមិត្តមានា្រ់

មាៃ�ំបៃឿដូចនាង។

ស៊ីលវាែោៃបមើលបៅហូបសបៅបពលោត់ទាញដបទឹ្របចញពរីរោបូបរបស់ោត់បហើយដ្រយ្រថានាំពណ៌នបតងមួយកោប់បចញម្រពរីោតរោបូបរបស់ោត់។នាងមាៃ

ទឹ្រមុខកសបោៃបពលនាងោៃប�ើញោត់បលបថានាំបហើយោៃ្ ឹ្រទឹ្រពរីរបរី្រ្អឹ្រ។រោលពរីបែុនាមៃន្ងៃមុៃមិត្តមួយចំៃួៃរបស់ោត់្រ្ននុងក្រុមបនាះោៃឲ្យវាម្រោត់បដើម្បរី

បបងកើៃ្រមាលាំងបោយខុសចបាប់។ហូបសោៃៃិោយថាោត់មាៃអារម្ណ៍រោៃ់ថតខាលាំងបៅ្រ្ននុងរោរបលងរបស់ោត់ចាប់តាំងពរីបពលថដលោត់ចាប់ប្ដេើមបលបវា។

ស៊ីលវាែោៃប�ើញោត់បលបមដេងបហើយរោលពរីកពឹ្របហើយឥ�ចូវនាងោៃសបកមចចិត្តថាៃឹងៃិោយជាមួយោត់។នាងោៃៃិោយថា«ឯងដឹងបទវា្ ឺជាបរឿង

មិៃកតឹមកតូវបទបដើម្បរីបលបថានាំទាំងបនាះបហើយកបសិៃបបើក្ូបង្វឹ្រដឹងបនាះឯងៃឹងកតូវបបណដាញបចញពរីក្រុមជាមិៃខាៃ»។

ោត់តបថា«វាមិៃជាបរឿងធំបទ»។«វាជារូបរោយរបស់ខញនុំបហើយខញនុំៃឹងឈប់បពលខញនុំោៃដូចជា្ររីឡា្ររប្្សងបទៀតថដលមាៃ្រមាលាំងៃិងរត់ោៃបលឿៃបនាះ។ចូរ

ៃិោយអំពរីអ្វរីប្្សងវិញ»។

• បតើអ្ន្របមើលប�ើញបញ្ហាអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ?

• បតើរបបៀបថដលហូបស្ ិតៃិងកបកពឹត្តមាៃ្រំហុស្ ្គងអ្វរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាស៊ីលវាែបមើលប�ើញសាថាៃភាពបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

បនាទាប់ពរីសិស្សប្លែើយសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមរំឭ្រពួ្រប្អំពរីបោលរោរណ៍ចំៃួៃបរីនៃរោរទទូលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណដូចតបៅ៖បធ្វើស្រម្ភាពបោយ

បសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតបហើយសួរសំណួរបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយៃិងថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំង

ដ៏បទវភាព។

សូមពិចារណាបដើម្បរីឲ្យសិស្សពរីរនា្រ់សថមដេងបៃដេអំពរីសាថាៃភាពបនាះ—មានា្រ់បធ្វើជាស៊ីលវាែបហើយមានា្រ់បទៀតបធ្វើជាហូបស។សូមអបញ្ើញសិស្សថដលសថមដេងជាស៊ីលវាែឲ្យ

បគ្ហាញអំពរីរបបៀបបដើម្បរីបកបើបោលរោរណ៍មួយឬបកចើៃនៃបោលរោរណ៍ទាំងបរីអំពរីរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបដើម្បរី�ួយដល់ហូបសឲ្យ្ ិតពិចារណាប�ើងវិញ

អំពរី�បកមើសរបស់ោត់។សូមអបញ្ើញសិស្សថដលសថមដេងជាហូបសឲ្យប្លែើយតបបោយមាៃរោរ្ ិត្ូរឲ្យោៃដិតដល់ពិតកោ្រដ។

បនាទាប់ពរីរោរសថមដេងសូមអបញ្ើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់កោប់អំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបគ្ហាញបនាះ។អ្ន្រ្រ៏អាចៃឹងឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់្ ដេល់បោបល់អំពរីរបបៀប

ថដលបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៃះអាចកតូវោៃអៃុវត្តបថៃថែមបទៀតបៅ្រ្ននុងរោរសថមដេង្ ងថដរ។

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពបៃះ។



១៨

ីែនការននងសចក្ពីសង្គ្រះ

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ្ួរថតកតូវោៃរំឭ្របៅន្ងៃបៃដេបនាទាប់បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យចងចាំបហើយអាចបកបើវាោៃ។សូមរ្របមើលឱរោសបដើម្បរីរំឭ្រវ្្គចំបណះ

ចំណាៃខាងបោលលទ្ធិទាំងបៃះបពញមួយឆ្នាំសិ្រសា។

ស្រម្ភាពដូចខាងបករោមកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យចងចាំវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិទាំងកោំមួយ្រ្ននុង្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុង

កបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី២«ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។បែុថៃដេអ្ន្រអាចៃឹងសកមបស្រម្ភាពបៃះបដើម្បរី

ោ្រ់បញ្ចចូលវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិប្្សងបទៀតថដលសិស្សោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសាបៃះ។

សូម្ ដេល់ដល់សិស្សៃូវសំបៅនៃរោរសា្រល្បងដូចខាងបករោមសកមាប់វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីថដល�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរី

បោលលទ្ធិនៃថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។អ្ន្រអាចៃឹងចាំោច់កតូវរំឭ្រវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះជាបទៀងទាត់ពរីមុៃស្រម្ភាពបៃះបដើម្បរីឲ្យសិស្សអាចសារល់

បសច្រដេរីបោងៃិងឃ្លា្ ៃលែឹះបៅ្រ្ននុងអតថែបទ។សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សបកបើបទ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃិងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី២«ថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ»បៅ្រ្ននុង

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្បិដើម្បរីសិ្រសាជាមួយៃឹងនដ្ូសកមាប់រយៈបពលពរីរបរីនាទរីពរីមុៃបធ្វើរោរកប�ងសា្រ។បនាទាប់ម្រសូមបធ្វើរោរសា្រល្បង

បោយសុំដល់សិស្សឲ្យសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរកតឹមកតូវបៅ្រ្ននុងចបនាលាះ�ិតៃឹងបលខៃរីមួយៗ។

សូមបធ្វើរោរថ្ររោរកប�ងសា្ររួមោនា្រ្ននុងថានា្រ់បដើម្បរីអ្ន្រអាចប្លែើយសំណួរឬ្ ដេល់រោរពៃ្យល់បថៃថែមអំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះ។

១�   «បតើមិៃដឹងបទឬអរីថារូបរោយអ្ន្ររាល់ោនាជាវិហារនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

២�   «���រួចមៃុស្សសាលាប់ទាំងអស់កតូវ�ំៃុំ�ំរះពរីបសច្រ្តរីថដល្រត់ទុ្រ្រ្ននុងបញ្រីទាំងបនាះតាមអំបពើថដលប្ោៃកបកពឹត្តបរៀងខលែលួៃ»។

3�   «កពះអាទិត្យបនាះមាៃរស្រីមយា៉ាងបៅកពះចៃ្ទ្រ៏មាៃរស្រីមយា៉ាងបៅបហើយ្ កាយ្រ៏មាៃរស្រីមយា៉ាងបៅ។���បសច្រ្តរីថដលមៃុស្សសាលាប់

ោៃរស់ប�ើងវិញបនាះ្រ៏ថបបដូបចានាះថដរ»។

4�   «បហតុបនាះោៃជាោៃ្ សាយដំណឹងល្អបៅមៃុស្សថដលសាលាប់បហើយថដរ»។

៥�   «បកោះដូចជាក្ប់មៃុស្សទាំងអស់ោៃកតូវសាលាប់្រ្ននុងបលា្រអ័ោមជាោ៉ាងណាបនាះក្ប់ោនា្រ៏ៃឹងោៃបកោសឲ្យរស់្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ

ោ៉ាងបនាះថដរ»។

៦�   «បៃះជា�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច្ឺឲ្យប្ោៃសារល់ដល់កទង់ដ៏ជាកពះពិតថតមួយៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលកទង់ោៃចាត់ឲ្យម្រ

្ង»។

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តដល់សិស្សឲ្យទបៃ្ទញចាំបសច្រដេរីបោងៃិងឃ្លា្ ៃលែឹះទាំងបៃះ។អ្ន្រអាចសា្រល្បងសិស្សអំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះតាមរបបៀបប្្សងអំ�នុងសោដាហ៍

បករោយៗ្ ងថដរ។

ចងម្ើយចំងោះការ្ប�រសាក៖(១)្រូរិៃ្ូសទរី១៦:១9–២0;(២)វិវិរណៈ២0:១២;(3)្រូរិៃ្ូសទរី១១៥:40–4២;(4)បពកតុសទរី១4:៦;

(៥)្រូរិៃ្ូសទរី១១៥:២0–២២;(៦)យែូហាៃ១7:3។



១៩

ាគ្វាយធួនរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្

ាគ្វាយធួនរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(៦៥នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងោយសារភ្រដគ្វាយ្ ួនរបស់្ទ្រ់ងនាះ្្ះងយស៊ូវ្្ដីស្ទអាចង្្ើអ្ដីៗជាង្ចើនស្រាប់ងយើរង្ចើន

ជារការអ្័យងទាសចំងោះអំង្ើរាបរបស់ងយើរ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរាប់ពរ�័យបថៃថែមថដលបលើសពរីរោរអ្័យបទាសចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងថដលបយើងអាចទទួលោៃបោយសារដគ្វាយធួៃ

របស់កពះអង្គសប្គ្រះ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ។

ចូរសុំឲ្យសិស្សបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី3«ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ចូរសុំសិស្ស

បកចើៃនា្រ់បដេចូរបវៃោនាអាៃ្រថាខណ្ឌកោំដំបូងឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលពរ�័យនានាថដលបយើងអាចទទួលោៃបោយសារដគ្វាយធួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយបថៃថែមពរ�័យនានាថដលពុំទាៃ់ោៃកោប់ពរីមុៃបៅ្រ្ននុងបញ្រីបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបថង្វររោរយ្រចិត្តទុ្រោ្រ់របស់សិស្សបៅបលើ្រ្រថាខណ្ឌទរីបួៃបហើយអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោម៖យៅយ្លយេើងមករកព្រង់យដាេ

យសចក្រីជំយនឿយនារះព្រះអង្គសយ្ង្ររះនឹង្ ពងឹងយេើងយដើម្បរីឲ្យសរកបន្ទនុករបស់យេើងយ�ើេសយពមចកិច្ចការសដលយេើងមិនអាចយធវើយដាេខលលួនយេើងបាន។

• បតើមាៃបៃ្ទនុ្រៃិងឧបស្្គកបប្ទណាខលែះថដលបយើងអាចកបឈមមុខបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ថដលពុំថមៃជាលទ្ធ្លនៃអំបពើោបរបស់បយើង?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាអំពរីបញ្ហាថដលពួ្រប្្រំពុង�ួបកបទះ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តពួ្រប្ឲ្យពិចារណាបៅបពលពួ្រប្បៃដេសិ្រសាអំពរីដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវ

ក្រីស្ទរបបៀបថដលពួ្រប្អាចទទួលោៃ្រមាលាំងម្រពរីកពះអង្គសប្គ្រះបដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គរបស់ពួ្រប្។

វគ្គទដី២(៥នាទដី)

សូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យអាៃជាមួយោនាបហើយ្ូសចំណាំវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមា៉ាថាយ១១:២8-30។ចូរសុំឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសា

ោនាៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះបគ្ហាញបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិថដលបយើងសារល់ពរីខាងបដើមថាបៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបនាះកពះអង្គសប្គ្រះៃឹង

ពកងឹងបយើងបដើម្បរីឲ្យថរ្របៃ្ទនុ្ររបស់បយើងបហើយសបកមច្រិច្ចរោរថដលបយើងមិៃអាចបធ្វើបោយខលែលួៃបយើងោៃោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងអ្វរីខលែះ?

• បតើវាបបកងៀៃអ្វរីខលែះអំពរីអ្វរីថដលកពះអង្គសប្គ្រះៃឹងបធ្វើសកមាប់បយើងបៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់?

វគ្គទដី៣(៥នាទដី)

សូមបគ្ហាញឬ្ដេល់សំបៅបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអថបដណាៃិងថអលប�ើរោលលែរីៃបអ្រអូ្រ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។ចូរ

ពៃ្យល់ថាបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ទាំងពរីររបស់សាវ្រ�ួយបយើងឲ្យយល់បថៃថែមបទៀតអំពរីកបធាៃបទចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិអំពរីដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បហើយជាពិបសសពរីបោលលទ្ធិថដលថាបៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបនាះកពះអង្គសប្គ្រះៃឹងពកងឹងបយើងបដើម្បរីឲ្យថរ្របៃ្ទនុ្ររបស់បយើងបហើយសបកមច

្រិច្ចរោរថដលបយើងមិៃអាចបធ្វើបោយខលែលួៃបយើងោៃ។សូមអបញ្ើញសិស្សពរីរនា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍មានា្រ់មួយៗឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាម

បហើយរ្របមើល្ ំៃិតអំពរីរបបៀបថដលកពះអង្គសប្គ្រះអាចពកងឹងបយើងបដើម្បរីឲ្យថរ្របៃ្ទនុ្ររបស់បយើងោៃ។



២០

ាគ្វាយធួនរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្

«ោមានការ�ឺចាប់ខារសាច់្មការរររបួសខារវិញ្ញាេនធិរការ�ឺចធិត្ក្នុរគពលឹរការចរុកចាប់ជំរឺឬភាពកំងសាយណាីាល

អ្កឬ្្នុំជួបក្នុរជពីវិតងនះីាលគពះអរ្គសង្គ្រះមធិនធាលាប់បានរានបទពធិងសាធន៍ជាមរុនងែះងទ។ងៅក្នុរគោននភាពទន់ង្សាយមួយ

ងយើរអាចនឹរីគសកង�ើរថា‹ោមាននរណារានាក់សារល់ពពីអារម្េ៍ងនះងទ។ោមាននរណារានាក់យល់ងទ›។ប៉រុីន្គពះរាជបរុគតានន

គពះាឹរនធិរយល់ា៏ឥតងខាចាះា្ធិតគទរ់បានាឹរនធិរីរកបន្នុករបស់ងយើររានាក់ៗ។ងហើយងគពាះីតពលធិកម្ា៏ោមានទពីបញ្ចប់នធិរា៏

អស់កល្ជានធិច្ចរបស់គទរ់(សរូមងមើលអាលរា៉ា៣៤:១៤)ងែះងទើបគទរ់រានការយល់ាឹរា៏ឥតងខាចាះងហើយអាចោតគពះហស្

ននងសចក្ពីងមតាតាករុរណារបស់គទរ់មករកងយើរ។គទរ់អាចង្រគពះហស្ងៅជួយពាល់ជួយសង្គ្រះងគបាសនធិរពគរឹរងយើរហួសពពីអ្វពីៗ

ីាលអាចជួយ្្លលួនងយើរឲ្យងធ្វើនរូវអ្វពីីាលងយើរមធិនអាចងធ្វើបានងបើងយើរពឹរងៅងលើអំណាចរបស់ងយើរផ្ទាល់ងែះ»(ងាវីឌងអីបតណា«Bear Up 
Their Burdens with Ease»EnsignឬLiahonaី្ឧសភាឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ៩០)។

«ាគ្វាយធួនក៏ែ្ល់ករាលាំរាល់ងយើរងាើម្ពីស៊រូគទាំនឹរ‹ការ�ឺចាប់នធិរទរុក្ងវទែនធិរការល្លួរគ្ប់ីបបយ៉ារ›ងោយសារ

គពះអរ្គសង្គ្រះរបស់ងយើរក៏ងលើកោក់ងលើគពះអរ្គគទរ់‹នរូវការ�ឺចាប់នធិរជំរឺទាំរឡាយរបស់រាគស្គទរ់›ែរីារ(អាលរា៉ា

៧:១១)។បរប្អូនគបរុសគសពីគបសធិនងបើងសចក្ពីជំងនឿនធិរការអធធិសាឋានរបស់អ្កនធិរអំណាចបព្វជធិតភាពពរុំពយាបាលអ្កពពីការររទរុក្

ងទងែះអំណាចននាគ្វាយធួននឹរពធិតជាែ្ល់ករាលាំរាល់អ្កងាើម្ពីីរកបន្នុក»(ោល្លធិនងអកអរូក«He Heals the Heavy 
Laden»EnsignឬLiahonaី្វិច្ធិកាឆ្នាំ២០០៦ទំព័រ៩)។

សូមអបញ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្រ់ឲ្យថច្រចាយឃ្លាឬ្ ំៃិតមួយថដលបលចបធាលាចំបោះពួ្រប្ៃិងរបបៀបថដលវាបថៃថែមបៅបលើរោរយល់ដឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីពរ�័យថដលមាៃ

សកមាប់បយើងតាមរយៈដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើអ្ន្រឬៃរណាមានា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់ធាលាប់កតូវោៃកបទាៃពរបោយ�ំៃួយៃិង្រមាលាំងកបប្ទបៃះម្រពរីកពះអង្គសប្គ្រះថដរឬបទ?

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បញ្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបចសាដារបស់កពះអង្គសប្គ្រះ្រ្ននុងរោរពកងឹងដល់បយើងបៅបពលបយើងម្ររ្រកទង់បោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ

បនាះ។

វគ្គទដី៤(៥នាទដី)

សូមចាប់ប្ដេើមបោយរោរពៃ្យល់ថាមាៃមៃុស្សជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រសព្វន្ងៃបៃះរួមទាំងពួ្រក្រីសាទាៃ្ ងថដរពុំយល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទមាៃរូបរោយរស់ប�ើងវិញ

ជាសាច់ៃិង្ ្អឹងបនាះបទ។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាថាបហតុអ្វរីោៃជាវាសំខាៃ់បទាះជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរស់ប�ើងវិញឬមិៃោៃរស់ប�ើងវិញជាមួយៃឹង

រូបរោយអមត្រដេរីបនាះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់អាៃលូរោ២4:3៦-39ឲ្យឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលអ្វរីថដលវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអំពរីរូបរោយរស់ប�ើងវិញរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាលូរោ២4:3៦-39្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយបហើយបលើ្រទឹ្រចិត្តពួ្រប្ឲ្យ្ូសចំណាំឬ្រត់ចំណាំវាតាម

របបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រវាប�ើញ។

• បោងតាមវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះបតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបធ្វើជាសា្រ្សរីដល់ពួ្រសិស្សរបស់កទង់ថាកទង់ោៃរស់ប�ើងវិញពរីបសច្រដេរីសាលាប់បោយមាៃរូបរោយជា

សាច់្មកប្របបោយសិរីល្អ?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាបធ្វើរោរសរបសរបោលលទ្ធិបៃះព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទបានរស់យ�ើងវិញយចញ្ រី្្នូរយដាេសិរីរុងយរឿងមានរូបកាេជាស្ច់និង្ អែឹងអមតបៅ្រ្ននុង

្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងលូរោ២4:3៦-39។

វគ្គទដី៥(៥នាទដី)

សូមសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបោលលទ្ធិៃិងសំណួរខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖



២១

ាគ្វាយធួនរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរស់ប�ើងវិញបចញពរី្្នចូរបោយសិរីរុងបរឿងមាៃរូបរោយជាសាច់ៃិង្ ្អឹងអមត។

 ១�បហតុអ្វរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចបធ្វើជាបុ្្គលដំបូងថដលោៃរស់ប�ើងវិញ?

 ២�បតើរោររស់ប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយសិរីរុងបរឿងមាៃរូបរោយជាសាច់ៃិង្ ្អឹងអមត�ះឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបមដេចថដរដល់មៃុស្សបលា្រ?

ចូរសុំឲ្យសិស្សបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី3«ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមបំថប្រ

សិស្សជាពរីរបហើយចាត់ឲ្យសិស្សមួយក្រុមអាៃ្រថាខណ្ឌទរីពរីរបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមចាត់សិស្សមួយ

ក្រុមបទៀតឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌទរីបរីបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរទរីពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃសិ្រសាសំណួរដំបូងឲ្យបរៀបរាប់អំពរី្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមអបញ្ើញអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលោៃសិ្រសាសំណួរទរីពរីរឲ្យបរៀបរាប់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

វគ្គទដី៦(៥នាទដី)

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ដឹងរោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីបោលលទ្ធិថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃោងបចញពរី្្នចូរបោយសិរីរុងបរឿងមាៃរូបរោយជាសាច់ៃិង្ ្អឹងអមតសូមបគ្ហាញ

ឬ្ ដេល់សំបៅនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអហ្វអុ�ដូហ្វនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់អាៃវាឮៗ។ចូរសុំ

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកបធាៃប�ៀប្ើរបអហ្វអុ�ដូហ្វោៃមាៃកបសាសៃ៍អំពរីរបបៀបថដលពួ្រសាវ្រពរីបុរាណទាំងឡាយោៃទទួល

ឥទ្ធិពលបៅបពលពួ្របលា្របធ្វើជាសា្រ្សរីដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃរស់ប�ើងវិញ។

«រយៈងពលប៉រុែមានងរា៉ារងគកាយពពីការឆ្ការរបស់គទរ់[ពួកសាវករបស់គពះអរ្គសង្គ្រះ]បានងពារងពញងោយភាពអស់សរ្ឹម

នធិរភាពងសាកងៅងោយមធិនយល់ពពីអ្វពីីាលងទើបីតបានងកើតង�ើរ។ីតគពឹត្ធិការេ៍មួយបានផ្លាស់ប្ូរការេ៍ទាំរអស់ងែះ។

គពះអរាចាស់របស់ពួកង្បានងលចមកឯពួកង្ងហើយបានគបកាសថា‹ចរូរងមើលមកនានធិរងជើរ្ ្នុំឲ្យបានាឹរថាងនះ្ឺ្្នុំពធិតីមន›

[លរូកា២៤:៣៩]។

«កាលពួកសាវកបានសារល់គពះគ្ពីស្ីាលបានរស់ង�ើរវិញ—្ឺងពលពួកង្បានជួបនឹរការរស់ង�ើរវិញា៏ររុរងរឿរននគពះអរ្គសង្គ្រះរបស់ពួកង្—

ងែះពួកង្បានកាលាយជាមនរុសសេងែសេរ។ោមានអ្វពីអាចរារាំរពួកង្ពពីការបំងពញងបសកកម្របស់ពួកង្បានង�ើយ។...ពួកង្បានផ្លាស់ប្ូរជពីវិត

មនរុសសេគ្ប់ទធិសទពី។ពួកង្បានផ្លាស់ប្ូរពធិភពងោក»(«Grateful in Any Circumstances»EnsignឬLiahonaី្ឧសភាឆ្នាំ២០១៤

ទំព័រ៧៦)។

• បតើពួ្រសាវ្រោៃទទួលឥទ្ធិពលោ៉ាងណាតាមរយៈរោរបធ្វើជាសា្រ្សរីរបស់ពួ្រប្អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃរស់ប�ើងវិញបនាះ?

• បតើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរស់ប�ើងវិញបោយសិរីរុងបរឿងមាៃរូបរោយជាសាច់ៃិង្ ្អឹងអមតអាចមាៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់អ្ន្រកសបដៀងោនា

បៃះតាមវិធរីណាថដរ?

វគ្គទដី៧(១០នាទដី)

សូមសរបសរបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ក្នុងការ្រ្រួលយទាសជំនួសអំយ្ើបាបរបស់យេើងយនារះព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ្ ុំបានដកេកការ្រ្រួលខុសពតូវ

ផ្ទាល់ខលលួនរបស់យេើងយចញយនារះយ្រ។ចូរសុំឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីអតថែៃ័យបៃះជាោ្រ្យរបស់ប្្ ទាល់។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី3«ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិបហើយ

អាៃ្រថាខណ្ឌទរីកោំបោយសាងាត់បសងៃៀមថដលចាប់ប្ដេើមជាមួយៃឹងកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តសិស្សឲ្យរ្របមើល្ ំៃិតសំខាៃ់អំពរីអ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើ

បដើម្បរីអាចទទួលោៃកពះបចសាដានៃដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។



២២

ាគ្វាយធួនរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្

• បតើរោរទទួលខុសកតូវ្ ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យដ៏បពញបលញពរីដគ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្គ្រះមាៃអ្វរីខលែះ?(បយើងកតូវថតអៃុវត្តបសច្រដេរី�ំបៃឿ

បៅបលើកទង់ថកបចិត្តទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយរោៃ់ខាជាប់បោយបសាមះកតង់ដល់ទរីបំ្ុតនៃ�រីវិតរបស់បយើង)។

ចូរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី3«ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»វ្្គ«បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»ៃិង«រោរថកបចិត្ត»�ួយ

បយើងឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីអ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យថដលប្រើតមាៃបោយសារដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់

ឲ្យអាៃវ្្គ«បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»ឲ្យឮៗបហើយឲ្យសិស្សមានា្រ់បទៀតអាៃវ្្គ«រោរថកបចិត្ត»ឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយ្រត់

ចំណាំអំពរី្ ំៃិតថដលសំខាៃ់ចំបោះពួ្រប្អំពរីអ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលយ្រពលិ្រម្របស់កពះអង្គសប្គ្រះ។ក្រ់ចំណាំ៖អ្ន្រអាចចង់ពៃ្យល់ថាពិធរីបរិសុទ្ធ

នៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រៃិងរោរទទួលអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោរបោរពបសច្រដេរីសញ្ញា្ ឺកតូវោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី7

«ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា»)។

បនាទាប់ពរីអាៃ្រ្ននុងវ្្គអំពរីបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរថកបចិត្តបហើយសូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិៃិង្ំៃិតថដល

សំខាៃ់ចំបោះពួ្រប្។

វគ្គទដី៨(៥នាទដី)

ចូរសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ពុំបពញបលញដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ងសចក្ដី្ ំងនឿ្ ិ្រងៅងលើ្្ះងយស៊ូវ្្ដីស្ទនាំងៅរក...

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃវ្្គ«បសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី3«ដគ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុង

ឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្សប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបំបពញបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ

បៃះ។

• បតើអ្ន្រៃឹងបំបពញបសច្រ្តរីថ្លែងបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃោ៉ាងដូចបមដេច?(បនាទាប់ពរីសិស្សប្លែើយតបសូមបំបពញបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីវានាំបៅរ្រ

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖យសចក្រីជំយនឿ្ ិតយៅយលើព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទនាំយៅរកសកម្ភា្យ�ើេពតូវបានបង្ហាញតាមរយបៀបសដលយេើងរស់យៅ)។

• បហតុអ្វរីបសច្រដេរី�ំបៃឿពិតកតូវថតប្ដាតបៅបលើកពះអមាចាស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បតើមាៃ្ ំរូអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀបថដលបសច្រដេរី�ំបៃឿពិតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនាំមៃុស្សមានា្រ់ឲ្យបៅរ្រស្រម្ភាពសុចរិត?

វគ្គទដី៩(៥នាទដី)

ចូរសរបសរយ៉ាកុប២:១៧-១៨បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាបៃះ្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយបហើយអបញ្ើញសិស្សឲ្យរ្រវាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្អាៃវាបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយ្ូសចំណាំវាតាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោម

អំពរីបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុង្ម្ពរីរពួ្រប្�ិតៃឹងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖ងសចក្ដី្ំងនឿ្ ិ្រងៅងលើ្្ះងយស៊ូវ្្ដីស្ទនាំងៅរកសកម្ភា្ង�ើយ្្រូវរានបគ្ហាញតាមរងបៀបភដលងយើរ

រស់ងៅ។

វគ្គទដី១០(១០នាទដី)

សូមថច្រសិស្សជាក្រុមៗ ថដលមាៃោនា3-4នា្រ់។សូមអបញ្ើញក្រុមៃរីមួយៗឲ្យអាៃោ៉ា្រុប២:១7-១8ឮៗជាមួយោនាបហើយបកតៀមខលែលួៃថច្រចាយចបមលែើយរបស់

ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ចំបោះសំណួរដូចខាងបករោម។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់បគ្ហាញសំណួរឬបរៀបចំក្រោសថច្រចាយសកមាប់សិស្សរបស់អ្ន្រមានា្រ់ៗ)។

ពរីមុៃសិស្សចាប់ប្ដេើមរោរអាៃវាអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីពៃ្យល់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថាោ្រ្យការ្ប្្ឹ្រប្ៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំបៅបៅបលើស្រម្ភាពសុចរិត។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាបសច្រដេរី�ំបៃឿថដលោមៃរោរកបកពឹត្ត(ឬស្រម្ភាពសុចរិត)្ឺជា«បសច្រដេរីសាលាប់»ដូបច្នះ?

• បតើ្ ំរូនៃស្រម្ភាពអ្វរីខលែះថដល្ ួរថតមាៃកសបជាមួយៃឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿពិតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បតើអ្ន្រអាចបបកងៀៃអំពរីទំនា្រ់ទំៃងបៃះរវាងបសច្រដេរី�ំបៃឿៃិងស្រម្ភាពសុចរិតបៅរោៃ់្រុមារ្រ្ននុងអង្គរោរបឋមសិ្រសាអាយុកោំឆ្នាំបដើម្បរីឲ្យពួ្រប្អាចយល់ោៃ

ោ៉ាងដូចបមដេច?

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់ចូរសុំឲ្យក្រុមមួយឬពរីរថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរទរីមួយបហើយក្រុមមួយឬពរីរប្្សងបទៀតថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្

ចំបោះសំណួរទរីពរីរ។បនាទាប់ម្រសូមអបញ្ើញោ៉ាងបហាចណាស់ក្រុមមួយឲ្យបបកងៀៃអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវាងបសច្រដេរី�ំបៃឿៃិងស្រម្ភាពបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃដល់

្រុមារតូចមានា្រ់។



២៣

ាគ្វាយធួនរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្

បនាទាប់ពរីរោរពិភា្រសាជារួមបហើយអ្ន្រអាចៃឹងចង់ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីអំណាចនៃរោរអៃុវត្តបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះអង្គសប្គ្រះតាមរយៈស្រម្ភាពសុចរិត

របស់បយើង។

លំហាត់អៃុវត្ត(២០នាទី)

សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៅដល់សិស្ស៖

យុវនារីពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមានា្រ់ចាប់ប្ដេើមបធ្វើរោរបក�ើសបរើសបហើយបធ្វើស្រម្ភាពតាមរបបៀបថដល្ ្ទនុយបៅៃឹងបទោឋាៃសាសនាចក្រមួយចំៃួៃរួមទាំងចបាប់

កពហ្ចារីភាព្ ងថដរ។នាងោៃបោះសារស្រម្ភាពនាងបោយៃិោយថាោមៃៃរណាមានា្រ់ល្អឥតបខាចាះបនាះបទបហើយថានាងបៅថតបៅកពះវិហារៃិងថានា្រ់

សិរោខាសាលាបហើយបៃដេមាៃបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមបគ្ហាញសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬ្ ដេល់ក្រោសថច្រចាយដល់ពួ្រប្បហើយអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាអំពរីវាបៅ្រ្ននុងក្រុមតូចៗ៖

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• កបសិៃបបើយុវនារីបៃះជាមិត្តរបស់អ្ន្របតើអ្ន្រៃឹងបលើ្រទឹ្រចិត្តនាងឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអៃុវត្តបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់នាងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណឹងល្អរបស់កទង់?

្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

• បតើបសច្រដេរីពិតអ្វរីខលែះទា្រ់ទងបៅៃឹងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះៃិងបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលអាច�ួយយុវនារីបៃះឲ្យវាយតនមលែបលើ�បកមើសៃិង

ស្រម្ភាពរបស់នាងោៃរោៃ់ថតល្អកបបសើរ?

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើបទ្ម្ពរីរៃិងរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយបដើម្បរី�ួយដល់យុវនារីបៃះឲ្យយល់អំពរីអតថែៃ័យ្រ្ននុងរោរបគ្ហាញបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់នាងបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរយៈរោរកបកពឹត្តរបស់នាងបនាះ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិថាបសច្រដេរី�ំបៃឿពិតបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនាំបៅរ្រស្រម្ភាពបហើយកតូវោៃបគ្ហាញតាមរបបៀបថដលបយើងរស់បៅ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

រោរយល់របស់សិស្សអំពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិអាចប្រើៃប�ើងបៅបពលពួ្រប្បបងកើតជាសំណួរ្ ទាល់ខលែលួៃអំពរីវ្្គ្ម្ពរីរបនាះ។តកមុយទាំងបៃះអាចរួមមាៃ

សំណួរោ្រ្យ្ ៃលែឹះសាថាៃភាពឬរោរអៃុវត្តនានា។សូមឲ្យសិស្សបធ្វើរោររួមោនាជាថានា្រ់ឬជាក្រុមតូចៗបដើម្បរីសរបសរតកមុយថដលចង្អនុលបៅវ្្គចំបណះចំណាៃខាង

បោលលទ្ធិជា្រ់លា្រ់។(អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសក្រុមនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយថដលអ្ន្រចង់ឲ្យសិស្សបរៀៃឬរំឭ្រ)។បនាទាប់ម្រសូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យ្ លាស់

បវណោនាអាៃតកមុយរបស់ពួ្រប្ដល់អ្ន្រៃិងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។ពិៃ្ទនុមួយ្ ឺជារគ្វាៃ់ដល់ៃរណាថដលសាមៃកតូវអំពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ—អ្ន្រឬសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់។



២៤

ការសាដារង�ើរវិញ

ការសាដារង�ើរវិញ
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(៤០នាទី)

វគ្គទដី១(៦នាទដី)

ចូរសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង�្រុអ្ដីរានជាដំណឹរល្អចាំរាច់្្រូវសាដារង�ើរវិញ?សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាសំណួរបៃះបនាទាប់ម្រសុំពួ្រប្

ឲ្យបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី4«រោរសាដារប�ើងវិញ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឲ្យឮៗៃូវ

វ្្គអំពរី«រោរ្រ្បត់សាសនា»។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលោៃប្រើតប�ើងបនាទាប់ពរីរោរឆ្កាងរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរសាលាប់របស់ពួ្រ

សាវ្រទាំងឡាយរបស់កទង់។

• បតើអ្វរីោៃប្រើតប�ើងខលែះបនាទាប់ពរីរោរឆ្កាងរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោរសាលាប់របស់ពួ្រសាវ្រទាំងឡាយរបស់កទង់?(សូម�ួយសិស្សសារល់បសច្រដេរីពិតខាង

បោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖ការក្បត់ស្សនាដ៏ធំបានយកើតមានយ�ើងយៅយ្លមនុស្សង្កយចញ្ រីយសចក្រី្ិតននដំណឹងលអែយ�ើេព្រះអមាចាស់បានដកនូវសិ្រ្ធិ

អំណាចនិងកូនយស្ននប្វជិតភា្យចញ្រីស្នដរីយនរះ)។

• បតើបញ្ហាមួយចំៃួៃណាខលែះថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងវ្្គថដលបយើងបទើបថតោៃអាៃថដលជាចំថណ្រនៃរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំបនាះ?

វគ្គទដី២(៨នាទដី)

ចូរសុំឲ្យសិស្សបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី4«រោរសាដារប�ើងវិញ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមឲ្យពួ្រប្បមើលវ្្គអំពរី

«រោរ្រ្បត់សាសនា»កតួសៗបហើយៃឹ្រ្ិតអំពរីបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃសមារល់ប�ើញពរីខាងបដើមអំពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំ។បនាទាប់ម្រសុំពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលោំកទដល់បោលលទ្ធិបៃះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅថ្សសា�ចូៃិចទរី២២:១-3។សូមពិចារណាបធ្វើរោរអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះតាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយបដើម្បរីពួ្រប្អាច

រ្រវាប�ើញបោយគ្យ។

ចូរពៃ្យល់ថាសាវ្របែុលោៃសរបសរវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះបដើម្បរីអះអាងដល់សមា�ិ្រសានាចក្រថដលមាៃអារម្ណ៍ស្នុ្សាមញថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរអាចៃឹងប្រើត

មាៃប�ើងរួចបៅបហើយឬ្រ៏កបថហលៃឹងបហៀបៃឹងប្រើតប�ើង។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយ

រ្របមើលៃូវអ្វរីថដលសាវ្របែុលោៃៃិោយថាៃឹងប្រើតមាៃប�ើងពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃឹងប្រើតប�ើងបនាះ។

• បតើបែុលោៃៃិោយថាអ្វរីខលែះៃឹងប្រើតប�ើងពរីមុៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបែុលចង់មាៃៃ័យោ៉ាងណាបោយោ្រ្យ«បបញ្ឆោត»(ថ្សសា�ចូៃិចទរី២២:3)?

បបើចាំោច់សូមពៃ្យល់ថា«រោរបបញ្ឆោត»្ឺជារោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំថដលៃឹងប្រើតមាៃប�ើងបនាទាប់ពរីរោរសាលាប់របស់ពួ្រសាវ្រទាំងឡាយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើរោរពៃ្យល់បៃះអាចៃឹង�ួយដល់សមា�ិ្រនៃសាសនាចក្របៅ�ំនាៃ់របស់បែុលោ៉ាងដូចបមដេច?

• បហតុអ្វរី្រ៏វាសំខាៃ់សកមាប់បយើងបៅសព្វន្ងៃបៃះបដើម្បរីយល់ថា«រោរបបញ្ឆោត»ថដលោៃកោប់ជាមុៃបោយសាវ្របែុលោៃប្រើតមាៃប�ើងរួចបៅបហើយ?

វគ្គទដី៣(៦នាទដី)

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីបសច្រដេរីពិតថារោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំោៃប្រើតប�ើងបៅបពលមៃុស្សោៃគ្្របចញពរីបសច្រដេរីពិតនៃដំណឹងល្អបហើយ

កពះអមាចាស់ោៃដ្រយ្រសិទ្ធិអំណាចៃិង្រូៃបសានៃបព្វ�ិតភាពពរីថ្ៃដរីបនាះចូរសុំឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃរ័សុល

អិមណិលសុៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖



២៥

ការសាដារង�ើរវិញ

«ង្មាះពធិតរបស់សាសែចគក្ ឺសាសែចគកននគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ននពួកបរិសរុទ្នថងៃចរុរងគកាយ។សាសែចគកងនះ្ឺគតរូវបាន

សាតារពពីសាសែចគកងាើមរបស់គពះងយស៊រូវគ្ពីស្មកវិញ។ងៅក្នុរជពីវិតរីមរសាលាប់របស់គទរ់គទរ់បានងរៀបចំសាសែចគករបស់

គទរ់ង�ើរ។គទរ់បានងៅពួកសាវកពួកចធិតសធិបែក់នធិរអ្កាឹកែំានទងទៀតីាលគទរ់បានគបទានសធិទ្ធិអំណាចបព្វជធិតភាព

ឲ្យងាើម្ពីងធ្វើកធិច្ចការក្នុរគពះែមគទរ់[សរូមងមើលរា៉ាថាយ១០:១,លរូកា៦:១៣,១០:១,ងអងភសរូរ៤:១១-១២]។បែទាប់ពពី

គពះគ្ពីស្បានសរុ្តនធិរសាវករបស់គទរ់បានសាលាប់អស់ងៅមនរុសសេបានផ្លាស់ប្ូរពធិធពីបរិសរុទ្នធិរងោលលទ្ធិែែ។សាសែចគក

ងាើមនធិរបព្វជធិតភាពបានបាត់បរ់។បែទាប់ពពីយរុ្្គា៏ង្មាររឹតកន្លរងៅងៅងគកាមការាឹកែំរបស់គពះបធិតាសួ្៌ងែះគពះងយស៊រូវគ្ពីស្បានសាតារ

សាសែចគករបស់គទរ់ង�ើរវិញ។ឥ�ូវវារានជពីវិតង�ើរវិញម្រងទៀតបានសាដារង�ើរវិញងហើយបានាំងេើរការងៅងគកាមការាឹកែំា៏ងទវភាពរបស់

គទរ់[សរូមងមើល្.នធិរស.១:៣០]»(«សួរអ្កែសេព្វែសាយសាសែ!ពួកង្អាចជួយអ្កបាន!»EnsignឬLiahonaី្វិច្ធិកាឆ្នាំ២០១២

ទំព័រ១៨)។

• កសបតាមកបធាៃណិលសុៃបហតុអ្វរី្រ៏រោរសាដារប�ើងវិញចាំោច់កតូវមាៃ?

• បតើរោរដឹងអំពរីរោរ្រ្បត់សាសនាដ៏ធំ�ួយបយើងឲ្យមាៃអំណរ្ុណចំបោះសារៈសំខាៃ់នៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោ៉ាងដូចបមដេច?

វគ្គទដី៤(៨នាទដី)

សូមអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ្ លាស់បវណោនាអាៃឮៗៃូវ្រថាខណ្ឌបរីដំបូងនៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី4«រោរសាដារប�ើងវិញ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលកពឹត្តិរោរណ៍ថដលនាំឲ្យមាៃរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

ចូរសុំឲ្យសិស្សចង្អនុលបគ្ហាញៃូវកពឹត្តិរោរណ៍សំខាៃ់ៗ មួយចំៃួៃថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

ចូរចង្អនុលបគ្ហាញបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីមួយ៖្យាការី្ រីបុរាណបាន្រស្សទាេអំ្រីការស្ដារយ�ើងវិញននដំណឹងលអែយៅនថងៃចុងយពកាេ។សូម

អបញ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាបធ្វើរោរសរបសរបសច្រដេរីពិតបៃះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលោំកទោនាបនាះ្រិច្ចរោរ3:១9-២១។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាកពះអមាចាស់ោៃបបើ្រសថមដេងដល់ពួ្រពយារោរីពរីបុរាណរបស់កទង់ថាៃឹងមាៃរោរសាដារប�ើងវិញបៅន្ងៃចុងបករោយបហើយោៃបញ្ជាឲ្យពួ្រប្ពយា្ររ

អំពរីវាដូបច្នះ?

វគ្គទដី៥(១២នាទដី)

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំ្រិច្ចរោរ3:១9–២១តាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលបគ្ហាញវាថាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។ចូរពៃ្យល់ថាសាវ្របពកតុស

ៃិងយែូហាៃោៃពយាោលមៃុស្សមានា្រ់ថដលខ្វិៃឬមិៃអាចបដើរោៃបៅ�ិតកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅក្រុងបយរូសា�ិម។ដំណឹងអំពរីអព្ចូតបហតុបៃះោៃសាយភាយោ៉ាង

ឆ្ប់រហ័សបហើយមៃុស្សជាបកចើៃោៃកបមូល្ ដេនុំោនារួមទាំងអ្ន្រមួយចំៃួៃថដលោៃបដិបសធកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរោលពរីមុៃ្ ងថដរ។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃវ្្គ

បទ្ម្ពរីរបៃះឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលសាវ្របពកតុសោៃថណនាំដល់កបជា�ៃថដលោៃកបមូល្ដេនុំោនាបៅទរីបនាះឲ្យបធ្វើ។

• បតើបពកតុស្ ដេល់សារលិខិតអ្វរីខលែះដល់កបជា�ៃ?

វាអាចៃឹងមាៃកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីចង្អនុលបគ្ហាញថាឃ្លា«កបបោ�ៃ៍ឲ្យមាៃបពលលំបហើយម្រពរីចំបោះកពះអមាចាស់បហើយឲ្យកទង់ោៃចាត់កពះអង្គ

បនាះ្ឺជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងខ១9-២0សំបៅបៅបលើកោនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលថដល«ថ្ៃដរីៃឹងោៃ្ លាស់ប្តចូរសារជា

្្រីបហើយៃឹងទទួលសិរីល្អដ៏កប្របបោយភាពបរមសុខ»(មាកតានៃបសច្រដេរី�ំបៃឿ១:១0)។

ចូរពៃ្យល់ថាកសបតាម្រិច្ចរោរ3:២១បពកតុសោៃពយា្ររថាកពះបយស៊ូវៃឹងបៃដេ្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌«ដរាបដល់កោតាំងរបស់ទាំងអស់ប�ើងវិញ»។បៅ្រ្ននុងឃ្លាថា

«កោតាំងរបស់ទាំងអស់ប�ើងវិញ»សំបៅបៅបលើរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅន្ងៃចុងបករោយ។

• កសបតាមខ២១បតើៃរណាោៃៃិោយបថៃថែមពរីបលើរោរពយា្ររណ៍របស់បពកតុសអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញៃូវដំណឹងល្អនាន្ងៃចុងបករោយ?

• បតើរោរពយា្ររណ៍របស់បពកតុសោៃចាប់ប្ដេើមបំបពញបៅបពលណា?(បៅបពលកពះជាកពះបិតាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបលចម្របគ្ហាញកពះរោយដល់យែូថសបស្៊ីធ

បៅ្រ្ននុងនកពពិសិដ្ឋ)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាពួ្រពយារោរីរបស់កពះអមាចាស់បៅ្រ្ននុងយុ្្គសម័យប្្សងៗជាបកចើៃោៃពយា្ររអំពរីបពលថដលបយើងរស់បៅបហើយោៃទៃ្ទឹងរង់ចាំរោរ

សាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អៃិងរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអមាចាស់។



២៦

ការសាដារង�ើរវិញ

លំហាត់អៃុវត្ត(២៥នាទី)

សូម�ួយសិស្សឲ្យហាត់បកបើបោលរោរណ៍បរីនៃរោរទទួលចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទរោរសាដារប�ើងវិញ៖បធ្វើស្រម្ភាពបោយ

បសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយៃិងថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃតាំង

ដ៏បទវភាព។

ស្រម្ភាពដូចខាងបករោមអាចបញ្ចប់អំ�នុងបពលថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃឬបំថប្របចញជាបកចើៃបមា៉ាងប្្សងៗោនាអាកស័យបៅបលើរោលវិភា្របស់អ្ន្រៃិងតកមូវរោរនៃ

សិស្សរបស់អ្ន្រ។

សូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយ្ ដេល់សំបៅនៃរោរថណនាំដូចខាងបករោមបៅដល់នដ្ូៃរីមួយៗ។(បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀបចំប្លែើយៃឹងសំណួរទាំងឡាយ

អំពរីកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពចូរពិចារណាបធ្វើរោរបគ្ហាញដល់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបបដើម្បរីរ្របទ្ម្ពរីរៃិងព័ត៌មាៃប្្សងៗបទៀតអំពរីរោរ្រ្បត់

សាសនាៃិងរោរសាដារប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរឬTopical Guide។អ្ន្រ្រ៏អាចបគ្ហាញដល់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបចូលបៅយ្រសុៃ្ទរ្រថាម្រពរី

ថានា្រ់ដឹ្រនាំសាសនាចក្រតាមកបធាៃបទទាំងបៃះបោយកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងLDS.org្ងថដរ។

សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមជាមួយោនាបនាទាប់ម្រពិភា្រសាអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមចំបោះបោលរោរណ៍ៃរីមួយៗ។ចូរបរៀបចំបដើម្បរី�ួយដល់មិត្តថដលោៃ

ពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះឲ្យយល់អំពរីរបបៀបបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបហើយសួរសំណួរបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយៃិងថស្វងរ្ររោរយល់ដឹង

បថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃតាំងដ៏បទវភាព។(បករោយម្រអ្ន្រៃឹងមាៃឱរោសសថមដេងបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះជាមួយៃឹងនដ្ូប្្សងបទៀត)។

មិត្តរបស់អ្ន្រជាបកចើៃពុំថមៃជាសមា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយបទ។បៅន្ងៃមួយបពលអ្ន្រ្រំពុងពៃ្យល់អំពរីយែូថសបស្៊ីធៃិង

រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបនាះមិត្តមានា្រ់របស់អ្ន្រមានា្រ់ថដលជាក្រីសាទាៃបសាមះកតង់្រ្ននុងៃិរោយប្្សងោៃសួរថា«បហតុអ្វរីកពះចាំោច់បគ្ហាញកពះរោយដល់យែូថសប

ស្៊ីធពរីបកោះៃិរោយក្រីស្ទសាសនាមាៃរួចបៅបហើយបៅបលើពិ្ពបលា្របៃះបហើយមៃុស្សជាបកចើៃោៃប�ឿបៅបលើកពះ្ម្ពរីរប៊ីប?»

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើអ្ន្រអាចបកបើបោលលទ្ធិៃិងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបដើម្បរី�ួយដល់មិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដឹងបថៃថែមអំពរីសំណួរបៃះ

ោ៉ាងដូចបមដេច?

• កពមជាមួយៃឹងបទ្ម្ពរីរបតើកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពបថៃថែមបទៀតអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្តដល់មិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យគ្្របៅរ្របដើម្បរីទទួលោៃ

រោរយល់ដឹងរោៃ់ថតបកចើៃបនាះ?

្ិនិ្រ្យងមើលសំណួរងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

• សូមពិចារណាអំពរី�ំបៃឿរបស់មិត្តអ្ន្របៅបលើកពះៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបតើអ្ន្រអាច�ួយោត់ឬនាងឲ្យពិៃិត្យបមើលសំណួរបោយទស្សៃវិស័យនៃអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹង

អំពរីរបបៀបថដល្រូៃបៅរបស់កពះោៃគ្្របចញពរីបសច្រដេរីពិតរោលពរីអតរីតរោលោ៉ាងដូចបមដេច?(ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចកោប់អំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សោៃគ្្របចញពរី

រោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រពយារោរីដូចជាណូបអៃិងមែូបស)។

• បតើអ្ន្រអាចបលើ្រទឹ្រចិត្តមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យពិចារណាអំពរីអ្វរីថដលោត់ឬនាងោៃដឹងៃិងប�ឿបៅបលើកពះៃិងកពះហឬទ័យរបស់កទង់្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដល់្រូៃបៅ

របស់កទង់បៅបពលពិៃិត្យបមើលសំណួរោ៉ាងដូចបមដេច?

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• បតើមិត្តរបស់អ្ន្រអាចអៃុវត្តបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះបដើម្បរីបរៀៃពរីបសច្រដេរីពិតតាមវិធរីណា?

• បតើអ្ន្រអាចអបញ្ើញឬបលើ្រទឹ្រចិត្តដល់មិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យបធ្វើអ្វរីខលែះថដលៃឹងពកងឹងដល់បសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្?

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមបរៀបចំចាត់សិស្សជា្ ូៗបដើម្បរីនដ្ូៃរីមួយៗបធ្វើរោរជាមួយៃឹងនដ្ូប្្សងបទៀត។សូមអបញ្ើញសិស្សមួយ្ូឲ្យបដើរតួបធ្វើជា

មិត្តថដលមាៃសំណួរបហើយនដ្ ូមួយបទៀតឲ្យប្លែើយតបកសបបៅតាមអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបោយបកបើបោលរោរណ៍ទាំងបរីបៃះ។បៅបពលនដ្ូមួយោៃមាៃ

ឱរោសប្លែើយតបរួចបហើយសូមអបញ្ើញសិស្សពរីរ្ូបទៀតម្រឆ្លាស់តួ។

សូមពិចារណាបធ្វើរោរអបញ្ើញសិស្សជាបកចើៃឲ្យថច្រចាយអ្វរីមួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃឬទទួលអារម្ណ៍ម្រពរីរោរពិភា្រសាឬរោរសថមដេងតួរបស់ពួ្រប្។សូមបញ្ចប់

បោយរោរ្ ដេល់ឱរោសដល់សិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណឹងល្អបៅន្ងៃចុងបករោយតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស្៊ីធ។



២៧

ការសាដារង�ើរវិញ

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូមរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិជាមួយសិស្សអំ�នុងថានា្រ់បរៀៃជាបៃដេបនាទាប់បដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចាំបហើយអាចបកបើវាោៃ។សូមរ្របមើលឱរោសបដើម្បរី

រំឭ្របទ្ម្ពរីរទាំងបៃះបពញមួយឆ្នាំសិ្រសា។អ្ន្រអាចបកបើស្រម្ភាពមួយដូចខាងបករោម៖

សូមថច្ររោតទបទឬក្រោសតូចមួយបៅដល់សិស្ស។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបរីបួៃថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសាជាយូរម្រ

្រ្ននុងឆ្នាំបៃះបហើយសរបសរបសច្រដេរីបោងនៃវ្្គ្ ម្ពរីរមួយបៅបលើរោតៃរីមួយៗ។បៅមាខាងបទៀតនៃរោតចូរឲ្យសិស្សសរបសរឃ្លា្ ៃលែឹះឬតកមុយប្្សងបទៀតថដលអាចជា

�ំៃួយបដើម្បរីសារល់វ្្គបទ្ម្ពរីរបនាះ។(ឃ្លា្ ៃលែឹះសកមាប់វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិកតូវោៃ្ ដេល់ឲ្យបៅបលើវតថែនុស៊្រចំណាំ្រ្ននុងបសៀវបៅអំពរីចំបណះចំណាៃខាង

បោលលទ្ធិ)។

សូមថច្រសិស្សជាក្រុមៗ ថដលមាៃោនាពរីរបៅបរីនា្រ់។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបកបើរោតថដលពួ្រប្ោៃបបងកើតប�ើងបដើម្បរីសា្រល្បងសិស្សដនទឬសិស្សបៅ្រ្ននុងក្រុម

របស់ពួ្រប្។សិស្សអាចបគ្ហាញបសច្រដេរីបោងបៅមាខាងបទៀតនៃរោតបហើយសួរឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតកោប់អំពរីវ្្គបទ្ម្ពរីរឬពួ្រប្អាចបគ្ហាញឃ្លា្ ៃលែឹះបហើយសួរសិស្ស

ប្្សងបទៀតឲ្យកោប់ពរី្ ម្ពរីរៃិង�ំពូ្របហើយកបថហលជាកោប់ពរីខ្ម្ពរីរមួយឬបកចើៃថដលមាៃវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះ។

បៅចុងបញ្ចប់នៃស្រម្ភាពអ្ន្រអាចៃឹងចង់ឲ្យសិស្សបធ្វើរោរសា្រល្បងមួយបោយ្ ទាល់មាត់ឬបោយរោរសរបសរបដើម្បរី្ ្គចូ្្គងបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរសកមាប់វ្្គចំបណះ

ចំណាៃខាងបោលលទ្ធិជាមួយៃឹងឃ្លា្ ៃលែឹះរបស់វា។



២៨

ពយាការីនធិរវិវរេៈ

ពយាការីនធិរវិវរេៈ
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(៣៥នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមសរបសរសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ង្រើចំណុចសំខ្ន់មួយចំនួនភដលង្្ើឲ្យសាសនាច្ករបស់ងយើររានលក្ខណៈ្ិងសសរានអ្ដីខ្ះ?ចូរអបញ្ើញ

ឲ្យសិស្សប្លែើយ។បៅបពលពួ្រប្ប្លែើយសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាចំណុចមួយថដលថញ្រសាសនាចក្ររបស់បយើងបចញពរី

កពះវិហារប្្សងៗ្ឺជា�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើពួ្រពយារោរីបៅរស់ៃិងរោរបៃដេមាៃវិវរណៈ។

សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីមាៃៃូវវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិចំៃួៃបរីថដល�ួយបយើងឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីកបធាៃបទសដេរីពរីពួ្រពយារោរីៃិង

វិវរណៈ។សូមសរបសរបសច្រដេរីបោងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយ្ ដេល់បពលដល់សិស្សឲ្យអាៃៃិង្ ូសចំណាំឬ្រត់សមារល់វ្្គបទ្ម្ពរីរៃរីមួយៗតាមរបបៀប

ជា្រ់លា្រ់មួយថដលបគ្ហាញវាថាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ៖យ៉ូហាន១៥:១៦,ងអង្សូរ២:១៩-២០,ងអង្សូរ៤:១១-១៤។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី៥«ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ចូរសុំសិស្ស

បកចើៃនា្រ់បដេចូរបវៃោនាអាៃ្រថាខណ្ឌទាំងកោំឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលរោរណ៍ថដលកតូវោៃោំកទបោយវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិទាំងបរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំឬ្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមបោលលទ្ធិបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖

• ្យាការី្ ឺជាបុរសមានាក់សដលពតូវបានយៅយដាេព្រះយដើម្បរីនិយេជំនួសព្រង់។

• ្ួក្ យាការីទាំងឡាេសថលង្ររីបនាទាល់អំ្រីព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទនិងបយពងៀនដំណឹងលអែរបស់ព្រង់។្ួកយោកបង្ហាញឲ្យស្រល់នូវព្រះ�ឫ្រ័េនិងចរិតលក្ខណៈ្ិត

របស់ព្រះ។្ួកយោកពបកាសទាស់នឹងអំយ្ើបាបព្មានអំ្រី្ លវិបាករបស់វាយ�ើេជួេយេើងឲ្យយចៀសវាង្ រីការយបាកបយញ្ឆោត។

• អំ�នុងការបយពមើននជរីវិតរសមងស្លាប់របស់ព្រង់និងយៅក្នុងជំនាន់របស់យេើងជាថ្រីម្ងយ្រៀតព្រះអមាចាស់បានយរៀបចំស្សនាចពករបស់ព្រង់យៅយលើព្ឹរះនន្ ួក្យាការី

និង្ួកស្វក។

វគ្គទដី២(៥នាទដី)

សូមសរបសរបោលទ្ធិខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖្យាការី្ ឺជាបុរសរានាក់ភដល្្រូវរានងៅងោយ្្ះងដើម្ដីភថ្រ្ ំនួស្្ះ។ចូរសុំឲ្យសិស្សអាៃយែូហាៃ

១៥:១៦បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបោលលទ្ធិបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ដេល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំឃ្លា«មិៃថមៃអ្ន្ររាល់ោនាថដលោៃបរើសខញនុំបទ្ឺខញនុំបទបតើថដលបរើស

អ្ន្ររាល់ោនាវិញទាំងតាំងអ្ន្ររាល់ោនា»។

• បតើវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃបយើងអ្វរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលៃរណាមានា្រ់ថកបរោលាយជាពយារោរី?

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ដឹងថាពួ្រពយារោរីកតូវោៃបក�ើសបរើសៃិងោៃបៅបោយកពះពុំថមៃបោយមៃុស្សបនាះ?

ចូរពៃ្យល់ថាោ្រ្យភ្ររតាំរមាៃៃ័យថាកប្ល់អំណាចជា្ លែចូវរោរបោយសិទ្ធិអំណាចបព្វ�ិតភាពម្រពរីកពះតាមរយៈរោរោ្រ់នដបលើ។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់សកមាប់ៃរណាមានា្រ់បដើម្បរីកតូវោៃថតងតាំងបោយកតឹមកតូវបដើម្បរីៃិោយ�ំៃួសកពះបនាះ?

វគ្គទដី៣(១០នាទដី)

សូមសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ួក្ យាការីភថ្រទ្ដីបនាទាល់អំ្ដី្្ះងយស៊ូវ្្ដីស្ទង�ើយបង្រៀនដំណឹរល្អរបស់្ទ្រ់។

្ួកងលាកបគ្ហាញឲ្យសារល់នូវ្្ះ�ឫទ្័យនិរចរិ្រលក្ខណៈ្ិ្ររបស់្្ះ។្ួកងលាក្បកាសទាស់នឹរអំង្ើរាប្្រានអំ្ដីផលវិរាករបស់វាង�ើយ្ ួយងយើរឲ្យ

ងចៀសវារ្ ដីការងរាកបងញ្ឆោ្រ។



២៩

ពយាការីនធិរវិវរេៈ

សូមកោប់ឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃបអប្សូរ4:១១–១4ឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលោំកទដល់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរី

បោលលទ្ធិថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាខ១២បបកងៀៃអំពរីមូលបហតុសំខាៃ់បរីបៃះថដលកពះបៅពួ្រពយារោរី។អ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំមូលបហតុទាំងបរីបៃះ។

សូមបំថប្រសិស្សជាបរីក្រុមបហើយចាត់ឲ្យក្រុមៃរីមួយៗពិភា្រសាពរីសំណួរមួយដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងក្រុមរបស់ពួ្រប្។(សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តសិស្សឲ្យបោងបៅបលើ

បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិសកមាប់បអប្សូរ4:១១-១4ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាបយើងោំកទសមា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ

ៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ជាពួ្រពយារោរី)។

១� បតើវិធរីអ្វរីខលែះថដលពួ្រពយារោរី�ួយបធ្វើឲ្យពួ្របរិសុទ្ធោៃល្អឥតបខាចាះ?

២� បតើឧទាហរណ៍អំពរី«រោរបធ្វើរោរ�ំៃួយ»(ខ១២)ថដលពួ្រពយារោរីបធ្វើមាៃអ្វរីខលែះ?

3� បតើពួ្រពយារោរីសាអាងឬពកងឹងដល់សាសនាចក្រោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបអប្សូរ4:១3-១4បហើយរ្របមើលពរ�័យមួយចំៃួៃថដលជាលទ្ធ្លម្រពរីរោរមាៃពួ្រពយារោរីបៅរស់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៃះ។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើពួ្រពយារោរី�ួយបយើង្រ្ននុងនាមជាសមា�ិ្រនៃសាសនាចក្រឲ្យសបកមចោៃៃូវរោរ«រួបរួមខាងឯបសច្រដេរី�ំបៃឿ»មួយ(ខ១3)ោ៉ាងដូចបមដេចខលែះ?បហតុអ្វរីោៃ

ជារោរណ៍បៃះសំខាៃ់?

• បតើពួ្រពយារោរី�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរី«ទាំងក្ប់អស់ទាំងខ្យល់នៃបសច្រដេរីបបកងៀៃ[បោ្រ]បហើយ្ ត់បយើងចុះប�ើងបោយបសច្រដេរី្ បោ្ររបស់្ ងមៃុស្ស»

(ខ១4)ោ៉ាងដូចបមដេចខលែះ?

• បតើឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃអ្វរីខលែះសដេរីពរីបោលលទ្ធិថ្រលែងរោលាយថដលពួ្រពយារោរីោៃ�ួយរោរោរបយើង្រុំឲ្យ�ួប?

សូមពិចារណាបធ្វើរោរអបញ្ើញសិស្សឲ្យប្លែើយៃូវសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រត់កតា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្៖

• បតើកបសាសៃ៍្្រីៗរោរបបកងៀៃឬទរីបនាទាល់ម្រពរីពយារោរីមានា្រ់ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យចបកមើៃបៅ្រ្ននុងចំបណះដឹងអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណឹងល្អរបស់កទង់ឬបចៀសវាង

ពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតោ៉ាងដូចបមដេច?

បករោយពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សថដលអាចថច្រចាយោៃឲ្យថច្រចាយជាមួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

វគ្គទដី៤(១០នាទដី)

សូមសរបសរបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមអំពរីបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបអប្សូរ២:១9-២0បៅបលើរោដារបខៀៃ៖អំ�ញរការបង្មើនន្ ដីវិ្ររភមរសាលប់

របស់្ទ្រ់និរងៅក្នញរ្ំនាន់របស់ងយើរជាថ្ដីម្រងទ្ៀ្រ្្ះអរាចាស់រានងរៀបចំសាសនាច្ករបស់្ទ្រ់ងៅងលើ្្ឹះនន្ ួក្យាការីនិរ្ួកសាវក។

សូមពៃ្យល់ថាសាវ្របែុលោៃសរបសរសំបុកតរបស់ោត់ប្ញើរបៅពួ្របអប្សូរបោយមាៃបំណងចង់ពកងឹងរោរោរបហើយបកងួបបកងួមសមា�ិ្រសាសនាចក្រ

បៅទរីបនាះខាងវិញ្ញាណដ្បិតសមា�ិ្រមួយចំៃួៃោៃសាទា្រ់បស្ទើរបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្។

សូមកោប់ឲ្យសិស្សមានា្រ់អាៃបអប្សូរ២:១9–២0ឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលោំកទដល់បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរី

បោលលទ្ធិបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរដឹងថាកពះក្រីស្ទោៃបរៀបចំសាសនាចក្ររបស់កទង់បៅបលើក្ឹះនៃពួ្រពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រអាច�ួយពកងឹងដល់ពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងក្រុងបអប្សូរ

ដូចបមដេចខលែះ?

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ិតថាវាសំខាៃ់ថដលសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្រ៏កតូវោៃបរៀបចំបៅបលើក្ឹះនៃពួ្រពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រ្ ងថដរ

បនាះ?

សូមថច្រសិស្សជា្ ូៗឬក្រុមតូចៗបហើយសូមពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាពរីសំណួរខាងបករោម៖



៣០

ពយាការីនធិរវិវរេៈ

• មៃុស្សជាបកចើៃប�ឿថាសាសនាថដលកតូវោៃបរៀបចំប�ើងវិញពុំមាៃភាពចាំោច់បទបកោះវាជារោរបបងកើត្ ្រីថដលបធ្វើប�ើងបោយមៃុស្ស។បតើអ្ន្រអាចបកបើ

បសច្រដេរីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបអប្សូរ២:១9-២0បដើម្បរី�ួយៃរណាមានា្រ់ឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបធ្វើជាសមា�ិ្រៃិងរោរចូលរួមបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយោ៉ាងដូចបមដេច?

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសា។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីស្តចូហ្វឺសិៃ្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

សាដាប់ៃូវអ្វរីថដលថអលប�ើរក្រីសដេចូហ្វឺសិៃោៃមាៃកបសាសៃ៍អំពរីបោលបំណងនៃសាសនាចក្របៃះ។(អ្ន្រអាច្ ដេល់ចបាប់ចមលែងនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដល់សិស្សមានា្រ់

មួយចបាប់ៗ )។

«្្នុំបានាឹរថារានជនីាល្ ធិតថា្ ្លលួនឯរជាអ្កងជឿសាសែឬងពញងោយគពះវិញ្ញេក៏ប៉រុីន្បានបាធិងសធមធិនចរូលរួមក្នុរ

គពះវិហារឬមធិនគតរូវការសាថាប័នមួយីបបងនះងទ។ចំងពាះពួកង្ការអនរុវត្ខារសាសែ្ ឺជាងរឿរផ្ទាល់្្លលួនសរុទ្សាធ។ប៉រុីន្

សាសែចគក្ ឺជាការបរកបងរកើតរបស់គទរ់ីាលជពីវភាពខារវិញ្ញាេរបស់ងយើរងផ្ដាតងៅងលើ—គពះងយស៊រូវគ្ពីស្។...

«...បែទាប់មកក្នុរងពលា៏គតឹមគតរូវគពះងយស៊រូវបានងរៀបចំកធិច្ចការរបស់គទរ់តាមរងបៀបមួយីាលាំេឹរល្អអាចគតរូវបានសាថាបែ

ាំណាលោនាក្នុរគបជាជាតធិជាងគចើននធិរគបជាជនងែសេរៗោនា។អរ្គការងែះីាលជាសាសែចគកននគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ងនះគតរូវបានបងរកើតង�ើរងោយ

រានគ្ឹះងៅងលើ‹ពួកសាវកនធិរពួកងហារាងហើយគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ងែះឯរជាថ្គជរុរយ៉ារឯក›[ងអងភសរូរ២:២០]។វាបានរួមបញ្ចូលនរូវអ្កាឹកែំ

បីន្មងទៀតារូចជាពួកចធិតសធិបែក់ពួកីអលងឌើរពួកប៊ីសសេពពួកសរ្ពួកគ្រូនធិរពួកឌពីករុន។...

«ងគកាយពពីការក្ត់សាសែនធិរការីបកបាក់ននសាសែចគកីាលគទរ់បានងរៀបចំង�ើរកាលគទរ់្ រ់ងៅងលើីែនាពីងែះគពះអរាចាស់បានសាថាបែ

សាសែចគកននគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ង�ើរវិញម្រងទៀតតាមរយៈពយាការីយ៉រូីសបស្៊ីធ។ងោលបំេរពពីបរុរាេងៅីតបន្៖្ឺការគបកាសាំេឹរល្អ

ននគពះសធិកាខាបទននគពះងយស៊រូវគ្ពីស្ងហើយចាត់ីចរពធិធពីបរិសរុទ្ននងសចក្ពីសង្គ្រះ—ងពាល្ ឺងាើម្ពីែំមនរុសសេមករកគពះគ្ពីស្»(«Why the 
Church»EnsignឬLiahonaី្វិច្ធិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ១០៨)។

• បោងតាមថអលប�ើរក្រីស្តចូហ្វឺសុៃបតើបោលបំណងនៃសាសនាចក្រពរីបុរាណៃិងបច្ចនុប្បៃ្នបៃះជាអ្វរី?

លំហាត់អៃុវត្ត(៣០-៤០នាទី)

សូម�ួយសិស្សឲ្យហាត់បកបើបោលរោរណ៍បរីនៃរោរទទួលចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណថដលទា្រ់ទងៃឹងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិ«ពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈ»៖បធ្វើ

ស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើលបោល្ំៃិតៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បមួយបហើយថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ព

ថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាព។

លំហាត់ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងវ្្គបៃះអាចកតូវោៃបធ្វើប�ើងអំ�នុងបមា៉ាងថតមួយថានា្រ់ឬបៅ្រ្ននុងបមា៉ាងប្្សងអាកស័យបៅបលើរោលវិភា្ៃិងតកមូវរោរនៃសិស្សរបស់អ្ន្រ។

លំហាត់ទដី១(២០-២៥នាទដី)

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បរីដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖



៣១

ពយាការីនធិរវិវរេៈ

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

សូម្ ដេល់ដល់សិស្សមានា្រ់ៗៃូវសំបៅនៃងដើម្ដីករាលំរននយុវ្ន[្រូៃបសៀវបៅឆ្នាំ២0១១]បហើយសុំពួ្រប្ឲ្យបមើល្រ្ននុងបនាះបហើយកោប់អំពរីឥរិោបទប្្សងៗ

ថដលពួ្រពយារោរីបៅរស់កបឹ្រសាឲ្យបយើងបចៀសវាង។

សូមសុំឲ្យសិស្សរាយរោណ៍អ្វរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយ្រត់កតាចបមលែើយមួយចំៃួៃរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យកសនមថាពួ្រប្មាៃមិត្តថដលមាៃ�ំបៃឿប្្សងមានា្រ់ថដលសួរថា«ខញនុំ្ ិតថាវាចថមលែ្រណាស់ថដលពួ្រមរមៃមិៃ���»។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យ

បញ្ចប់កបបោ្ៃឹងអ្វរីថដលមាៃបចញម្រពរីបញ្រីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

ចូរសុំឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បកបើបោលរោរណ៍បរីថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរីប្លែើយតបបោយទំៃុ្រចិត្តចំបោះសំណួរមិត្ត

របស់ពួ្រប្។សូមពៃ្យល់ថាពួ្រប្ៃឹងមាៃឱរោសសថមដេងបរឿងបៃះ។សូមពិចារណាបធ្វើរោរបកបើសំណួរដូចខាងបករោមបដើម្បរី�ួយសិស្សបរៀបចំ្ ំៃិត

របស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ដេល់សំណួរទាំងបៃះបៅដល់សិស្សជាក្រោសថច្រចាយ)។

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរបោរពកបតិបត្តិបោយបសាមះកតង់របស់អ្ន្រចំបោះរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រពយារោរីអាច�ួយអ្ន្រឲ្យប្លែើយសំណួរមិត្តរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រអាចអបញ្ើញមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿទា្រ់ទងៃឹងសំណួររបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច?

្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

• បតើអ្ន្រដឹងអ្វរីខលែះអំពរីតួនាទរីរបស់ពួ្រពយារោរីបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះរបស់កពះវរបិតាសួ្៌?

• បតើរោរយល់ខុសឬរោរសាមៃខុសមួយចំៃួៃថដលមិត្តរបស់អ្ន្រអាចមាៃអំពរីពួ្រពយារោរីមាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើពួ្រពយារោរីោៃពកងឹងអ្ន្របហើយោៃ�ួយឲ្យអ្ន្របរៀៃរោៃ់ថតបកចើៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាងដូចបមដេច?

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើធៃធាៃអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចបកបើបដើម្បរីទទួលោៃរោរយល់ដឹងរោៃ់ថតបកចើៃអំពរីមូលបហតុថដលពួ្រពយារោរីកបឹ្រសាបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីឥរិោបទបៅ្រ្ននុងសំណួរ

មិត្តរបស់អ្ន្រ?(សូមពិចារណាបធ្វើរោរ្ ដេល់បពលបវលាដល់សិស្សឲ្យកសាវកជាវពរីរោរបបកងៀៃ[ដូចជារោរបបកងៀៃទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង្រូៃបសៀវបៅងដើម្ដីករាលំរនន

យុវ្ន]កបសាសៃ៍ៃិងទរីបនាទាល់ម្រពរីពួ្រពយារោរីន្ងៃចុងបករោយថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ដឹងបថៃថែមបទៀតបហើយពៃ្យល់អំពរីរោរទូនាមៃៃិងរោរបបកងៀៃរបស់

ពួ្រពយារោរី)។

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗបហើយឲ្យពួ្រប្្ លាស់បវណោនាថច្រចាយជាមួយោនាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងប្លែើយតបចំបោះមិត្តរូបបៃះ

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាងបលើ។បនាទាប់ពរីពួ្រប្ទាំងអស់ោនាោៃបធ្វើបហើយសូមពិចារណាបធ្វើរោរបញ្ចប់ស្រម្ភាពបៃះបោយរោរអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីពួ្រពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ។

លំហាត់ទដី២(១០-១៥នាទដី)

សូមសរបសរបោលរោរណ៍បរីដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖



៣២

ពយាការីនធិរវិវរេៈ

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៅរោៃ់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រឲ្យឮៗ៖

អ្ន្រមាៃមិត្តមានា្រ់បៅ្រ្ននុង្រូរ៉ុមឬថានា្រ់របស់អ្ន្រថដលោៃចាប់ប្ដេើមខ្រខាៃមិៃោៃម្ររោរកប�ុំមែញចូ្លៃិងរោរកប�ុំបៅកពះវិហារ្រ្ននុងន្ងៃអាទិត្យ។អ្ន្រសបកមចចិត្តថាៃឹង

ៃិោយជាមួយពួ្រប្អំពរីបរឿងបៃះ។មិត្តរបស់អ្ន្រតបថា«អ្ន្រដឹងបទខញនុំ្រំពុងបងឿង្ ងៃល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏រោរបៅកពះវិហារជា្រ់លា្រ់មួយ្ ឺជាបរឿងចាំោច់។មាៃមៃុស្ស

ល្អៗជាបកចើៃបៅបលើថ្ៃដរីបៃះថដលមិៃចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារណាមួយបសាះបលើ្រថលងថតពួ្របយើង។ខញនុំ្ ិតថាដរាបណាពួ្រប្រស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតល្អបហើយកបកពឹត្តល្អ

ៃឹងអ្ន្រដនទបនាះពួ្រប្ៃឹងបៅថតអាចបៅសាថាៃសួ្៌ោៃ»។

• បតើបោលលទ្ធិអំពរីពួ្រពយារោរីៃិងវិវរណៈកតង់ចំណុចណាខលែះថដលអាច�ួយមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំសាសនាចក្រ

បោយបសាមះកតង់?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើល្រង្វល់ៃិងសំណួរទាំងឡាយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្ប

មួយបហើយថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពបនាះបដើម្បរីយល់ដឹងបថៃថែមអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំបៅ

សាសនាចក្រ?

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ្រៃលែងម្រ្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសាបៃះពរីរបរីនាទរី។ចូរអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ម្រខាងមុខថានា្រ់ជាមួយៃឹង

កពះ្ម្ពរីររបស់ប្។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយបោយមិៃបគ្ហាញវាដល់ៃរណាប្្សងបទៀតប�ើយ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរោ្រ្យមួយ

ពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៅបលើរោដារបខៀៃ។(សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសោ្រ្យ្ ៃលែឹះពរីវ្្គបទ្ ម្ពរីរជាជាងោ្រ្យដូចជានិរឬ)។

ចូរអបញ្ើញសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យរ្រ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្្ ិតអំពរីោ្រ្យថដលៃឹងបចញម្របនាះ។កបសិៃបបើ

ោមៃៃរណាអាចរ្រវ្្គ្ ម្ពរីរកតឹមកតូវបោយបកបើោ្រ្យមួយបនាះបទសូមឲ្យសិស្សសរបសរោ្រ្យប្្សងបទៀតពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមបធ្វើ

ដូបច្នះដថដលៗោ៉ាងបហាចណាស់រហូតដល់មាៃសិស្សមានា្រ់អាចរ្រប�ើញវ្្គថដលកតឹមកតូវោៃ។សូមឲ្យសិស្សទាំងអស់្រ្ននុងថានា្រ់ប្្សងបទៀតបបើ្របៅវ្្គបនាះបហើយ

អបញ្ើញឲ្យសិស្សសូកតវារួមោនា។បនាទាប់ម្រសូមបធ្វើស្រម្ភាពបៃះសារប�ើងវិញជាមួយៃឹងសិស្សប្្សងបទៀតបហើយបរើសវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិប្្សង

បទៀត។



៣៣

បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព

បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(២០នាទី)

វគ្គទដី១(៧នាទដី)

សូមបលើ្រ្រូៃបសាឬ្ ូររូបភាព្រូៃបសាបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសុំសិស្សឲ្យពិពណ៌នាថាវាកតូវោៃបកបើសកមាប់បធ្វើអ្វរី។ចូរពៃ្យល់ថាកពះអមាចាស់ោៃបកបើបរឿងបកបៀប

បធៀបអំពរី្រូៃបសាបដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដលកទង់ដឹ្រនាំៃិងក្ប់ក្ងបព្វ�ិតភាពរបស់កទង់ៃិង្រិច្ចរោររបស់កទង់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ្ លាស់បវណោនាអាៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី៦«បព្វ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ឲិ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយ្ ូសបនាទាត់ពរីបករោមបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថា្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព

្ឺជាអ្វរីៃិងរបបៀបថដលវាមាៃទំនា្រ់ទំៃងៃឹងអំណាចនៃបព្វ�ិតភាព។

• បតើបព្វ�ិតភាពកតូវោៃ្រំណត់ោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិអ្វរីថដលអ្ន្រោៃសារល់ថដលបញ្ជា្រ់អំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថាជាអ្វរីបនាះ?(សិស្សអាចៃឹងចង់ពិភា្រសាបលើបសច្រដេរីថ្លែង

រោរណ៍អំពរីបោលលទ្ធិមួយចំៃួៃបចញម្រពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃ។បៅបពលពួ្រប្ោៃប្លែើយតបសូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម

បៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីបរី៖កូនយស្ទាំងឡាេននប្វជិតភា្្ ឺជាសិ្រ្ធិរបស់្ ណៈពបធានឬអំណាចសដលព្រះពបទានដល់មនុស្សយដើម្បរីព្ប់ព្ងនិងដឹកនាំន្រ

របស់ព្រះយៅយលើស្នដរីយនរះ)។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលលទ្ធិបៃះសូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យបកបើៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិបៃះបៅបពល

ពួ្រប្ពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រោៃបមើលប�ើញមាៃទំនា្រ់ទំៃងអ្វរីខលែះរវាង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពៃិងពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយ?

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាពអ្វរីខលែះថដលកតូវថតអៃុញ្ញាតបោយអ្ន្រទាំងឡាយថដលរោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពកតឹមកតូវ?

សូម�ួយសិស្សយល់ថាពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះ(រួមមាៃទាំងពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រពិធរីបញ្ជា្រ់រោរថតងតាំងបព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ[សកមាប់បុរស]

អំបណាយទាៃពិសិដ្ឋ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធរោរ្ សារភាជាប់្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ)តកមូវឲ្យមាៃរោរអៃុញ្ញាតម្រពរីអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពមានា្រ់ថដលរោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព

កតឹមកតូវឬថដលមាៃតួនាទរីបៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់មៃុស្សមានា្រ់ថដលរោៃ់្រូៃបសាបនាះ(សូមបមើល្ ងថដរកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី7«ពិធរីបរិសុទ្ធៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញា»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្)ិ។រោរអៃុញ្ញាត្រ៏តកមូវឲ្យមាៃរោរោ្រ់ប្មះៃិងរោរកបសិទ្ធពរដល់ទារ្ររោរឧទ្ទិស្ លែង្ ្នចូរ

រោរកប្ល់ពរ�័យអយ្យបរោៃិងរោរបរៀបចំរោរកបសិទ្ធពរៃិងរោរថច្រសាករោមែង់្ ងថដរ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រអាចបធ្វើរោរ

ចា្រ់តាំងបកបងពយាោលអ្ន្រឈឺ្ដេល់រោរកបសិទ្ធពររបស់ឪពុ្របហើយ្ ដេល់រោរកបសិទ្ធពរនៃរោរលួងបលាមចិត្តៃិងរោរកបឹ្រសាប្្សងបទៀតបោយពុំចាំោច់ទទួលោៃរោរ

អៃុញ្ញាតម្រពរីអ្ន្រដឹ្រនាំបព្វ�ិតភាពជាមុៃបនាះបទ។

• បតើមាៃទំនា្រ់ទំៃងអ្វរីខលែះរវាងរោរបៅបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រទាំងចំបោះបុរសៃិងកស្តរីៃិងតួនាទរីនៃ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព?

វគ្គទដី២(៧នាទដី)

សូមរំឭ្រជាមួយសិស្សអំពរីបោលលទ្ធិដូចខាងបករោម៖្រូៃបសាទាំងឡាយនៃបព្វ�ិតភាព្ ឺជាសិទ្ធិរបស់្ ណៈកបធាៃឬអំណាចថដលកពះកបទាៃដល់មៃុស្សបដើម្បរី

ក្ប់ក្ងៃិងដឹ្រនាំៃ្ររបស់កពះបៅបលើថ្ៃដរី។បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ដឹងរោៃ់ថតបករៅក�ះអំពរីបសច្រដេរីពិតបៃះចូរសុំពួ្រប្ឲ្យកសនមថាពួ្រប្ទទួលោៃរ្យៃដេ

មួយថដលតកមូវឲ្យមាៃ្រូៃបសាបដើម្បរីបបើ្របរវាោៃបែុថៃ្តប្ពុំោៃទទួល្រូៃបសាបទ។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រកតូវរោរ្រូៃបសាបបើអ្ន្រអាចចូល្រ្ននុងរ្យៃដេបហើយបនាះ?(បទាះជាពួ្រប្ទទួលោៃរ្យៃដេ្រដេរី្រូៃបសា្ ឺតកមូវឲ្យមាៃបដើម្បរីចាប់ប្ដេើមបបញឆះបហើយឲ្យ

រ្យៃដេដំបណើររោរោៃ)។

• បតើបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះទា្រ់ទងៃឹងរបបៀបថដល្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពមាៃភាពចាំោច់បដើម្បរីដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរនៃបព្វ�ិតភាពៃិងៃ្ររបស់កពះបៅបលើថ្ៃដរីបៃះោ៉ាង

ដូចបមដេច?



៣៤

បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព

សូមបគ្ហាញឬ្ ដេល់សំបៅនៃរោរពៃ្យល់អំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពដូចខាងបករោមបោយកបធាៃរ័សុលអិមណិលសុៃ្រ្ននុង្រូរ៉ូមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមអបញ្ើញ

សិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃរោរពៃ្យល់របស់កបធាៃណិលសុៃឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលកបធាៃណិលសុៃោៃពិពណ៌នា

អំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព។

«ករូនងសា្ ឺសំខាន់ងហើយរានតនម្ល។ពួកងយើរភា្ងគចើនោក់ករូនងសាងៅក្នុរងហាង៉៉ាឬកាបរូបគ្ប់កីន្លរីាលងយើរងៅ។

ករូនងសាានទងទៀត្ ឺមធិនគោន់ីតសំខាន់នធិររានតនម្លប៉រុងណាណះងទវារានតនម្លរានអានរុភាពងហើយងមើលមធិនង�ើញ!ករូនងសា

ទាំរងែះរានសារៈសំខាន់ា៏អស់កល្ជានធិច្ច។វា្ឺជាករូនងសាននបព្វជធិតភាព។...

«បព្វជធិតភាព្ ឺជាសធិទ្ធិអំណាចរបស់គពះីាលបានងែ្រាល់បរុរសងាើម្ពីបងគមើសគរាប់ងសចក្ពីសង្គ្រះរបស់មនរុសសេ។‹អំណាចនន

ការាឹកែំកធិច្ចការទាំរងនះបងរកើតជាករូនងសាននបព្វជធិតភាព›[Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (ឆ្នាំ១៩៩៨)

ទំព័រ១៤១]។ងយើរអាចសរារល់ង�ើញ្រុសោនាយ៉ារចបាស់រវារការកាន់បព្វជធិតភាពនធិរការកាន់ករូនងសាននបព្វជធិតភាព។ងៅងពលបរុ្្គលរានាក់

គតរូវបានគប្ល់ករូនងសាឲ្យងែះោត់មធិនបានទទួលបព្វជធិតភាពបីន្មងែះងទ។អ្វពីីាលោត់រាន្ឺសធិទ្ធិងាើម្ពីាឹកែំកធិច្ចការននបព្វជធិតភាព»

(«ករូនងសាននបព្វជធិតភាព»Ensign ី្តរុោឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ៤០)។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអ្វរីខលែះម្រពរីរោរពៃ្យល់របស់កបធាៃណិលសុៃថដល�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យអាៃ្រថាខណ្ឌទរីបួៃនៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី៦«បព្វ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រ

ងោលលទ្្ិបោយសាងាត់បសងៃៀម។ចូរសុំពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលឧទាហរណ៍មួយចំៃួៃអំពរីបុ្្គលមានា្រ់ៗថដលរោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

• បតើបៅបពលណាថដល�រីវិតរបស់អ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយៃរណាមានា្រ់ថដលបកបើ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព?

វគ្គទដី៣(៦នាទដី)

សូមសរបសររា៉ាថ្យ១៦:១៥-១៩បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពៃ្យល់ថាបៃះ្ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយថដលបបកងៀៃបយើងអំពរី្រូៃបសា

បព្វ�ិតភាព។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះតាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយថដលបគ្ហាញវាថាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្ត

ពួ្រប្ឲ្យពិចារណាសរបសរោ្រ្យ្ ៃលែឹះបៅបលើរឹមទំព័រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចាំបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរបៃះអំពរី

្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព។

ចូរពៃ្យល់ថាមាៃមដេងបនាះកពះអង្គសប្គ្រះោៃសួរដល់ពួ្រសាវ្ររបស់កទង់ថាពួ្រប្្ ិតថាកទង់ជាៃរណា។ជារោរប្លែើយតបបពកតុសោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបលា្រ

ោៃដឹងថាកពះបយស៊ូវ្ ឺជាកពះរា�បុកតានៃកពះ។រួចបហើយកពះបយស៊ូវោៃកបរោសថាកទង់ៃឹងកប្ល់្រូៃបសានៃៃ្ររបស់កទង់ដល់បពកតុស។សូមអបញ្ើញ

សិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបដេចូរបវណោនាអាៃឮៗ្រ្ននុងមា៉ាថាយ១៦:១៥-១9។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលថាបតើកពះបយស៊ូវោៃកោប់ដល់បពកតុសអ្វរីខលែះ

អំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព។

• កសបតាមខ១9បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃមាៃបៃ្ទចូលថាបពកតុសៃឹងមាៃអំណាចបធ្វើអ្វរីខលែះបនាទាប់ពរីទទួល្រូៃបសានៃៃ្រឬ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពបនាះ?

(ចងៃិងកសាយបៅបលើថ្ៃដរីៃិងសាថាៃសួ្៌។បៃះមាៃៃ័យថាស្រម្ភាពនានាដូចជាពិធរីបរិសុទ្ធថដលោៃបធ្វើប�ើងបៅបករោម្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព

ទាំងបៃះមាៃសុពលភាពបហើយមាៃជាធរមាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ៃិងបៅភាពអស់្រល្បជាៃិច្ចរួមមាៃទាំងរោរចងឬរោរ្ សារភាជាប់ក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ្ងថដរ)។

• បតើអ្ន្រអាចបកបើវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះបដើម្បរី�ួយៃរណាមានា្រ់ឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃសិទ្ធិអំណាចថដលពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្ររោៃ់បៅសព្វន្ងៃបៃះ

បដើម្បរីដឹ្រនាំ្រិច្ចរោររបស់កពះោ៉ាងដូចបមដេច?

កំណ្រ់ចំណាំ៖អ្ន្រៃឹងចាំោច់កតូវរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិជាមួយសិស្សជាបៃដេបនាទាប់បដើម្បរី�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចាំបហើយអាចបកបើវាោៃ។សូមរ្របមើល

ឱរោសបដើម្បរីរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះៃិងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិដនទបទៀតបពញមួយឆ្នាំសិ្រសា។



៣៥

បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព

លំហាត់អៃុវត្ត(២៥-៣០នាទី)

សូម�ួយសិស្សឲ្យហាត់អៃុវត្តបោលរោរណ៍ទាំងបរីនៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបៅបពលពួ្រប្ភាជាប់វាបៅៃឹងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី៦

«បព្វ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។អ្ន្រអាចៃឹងចង់សរបសរបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃពរី

មុៃចាប់ប្ដេើមលំហាត់អៃុវត្ត៖

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

សូមបំថប្រសិស្សជាបរីក្រុមបហើយ្ ដេល់ដល់សិស្ស្រ្ននុងក្រុមៃរីមួយៗៃូវសំបៅក្រោសថច្រចាយថដលសមកសបបៅៃឹងចំៃួៃក្រុមរបស់ពួ្រប្។សូម

្ដេល់បពលដល់ក្រុមៃរីមួយៗរយៈបពល8-១0នាទរីបដើម្បរីពិភា្រសាអំពរីសាថាៃភាពៃិងសំណួរបៅបលើក្រោសថច្រចាយរបស់ពួ្រប្។ចូរពៃ្យល់ថាបនាទាប់

ពរីរោរពិភា្រសាជាក្រុមរបស់ពួ្រប្បៅខាងបករោមបៃះសិស្សមានា្រ់ៗៃឹងមាៃឱរោសបដើម្បរីហាត់ប្លែើយសំណួរថដលោៃចាត់បៅឲ្យពួ្រប្ជាមួយៃឹងសិស្សម្រពរីក្រុមពរីរ

ប្្សងបទៀត។

គកុមទី១

សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៃះជាក្រុម៖

អ្ន្រ្រំពុងបបកមើជាអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាមានា្រ់បហើយអ្ន្រៃិងនដ្ូរបស់អ្ន្រ្រំពុងបបកងៀៃដល់សាសនា្ៃ់រោរីអំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ។បៅបពល

អ្ន្រអបញ្ើញសាសនា្ៃ់រោរីរបស់អ្ន្រឲ្យទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រោត់ប្លែើយតបបោយសួរសំណួរថា«បហតុអ្វរី្រ៏ខញនុំចាំោច់កតូវទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រមដេងបទៀត?ខញនុំោៃ

ក�មុ�ទឹ្របៅ្រ្ននុងកពះវិហារខញនុំរួចបហើយ»។

ចូរពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាច�ួយសាសនា្ៃ់រោរីរបស់អ្ន្របោយរោរបកបើបោលរោរណ៍ៃិងសំណួរថដលោៃថចងដូចខាងបករោម៖

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• បតើសាសនា្ៃ់រោរីរបស់អ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបពលោត់ពយាោមយល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏ោត់ចាំោច់កតូវក�មុ�ទឹ្របោយសិទ្ធិ

អំណាចបព្វ�ិតភាពៃិងបៅបករោមរោរដឹ្រនាំរបស់មៃុស្សមានា្រ់ថដលរោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព?

្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបព្វ�ិតភាពៃិង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព�ួយដល់អ្ន្រឲ្យោ្រ់សំណួររបស់សាសនា្ ៃ់រោរីរបស់អ្ន្របៅរ្រពៃលែឺ្ ្រីមួយោ៉ាងដូចបមដេច?

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងមា៉ាថាយ១៦:១៥-១9អាច�ួយសាសនា្ ៃ់រោរីរបស់អ្ន្រឲ្យថស្វងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់ោត់ោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើមាៃបទ្ម្ពរីរប្្សងបទៀតណាខលែះថដលៃឹង�ួយសាសនា្ៃ់រោរីរបស់អ្ន្រឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលោត់ចាំោច់កតូវក�មុ�ទឹ្របោយសិទ្ធិអំណាចកតឹមកតូវបនាះ?



៣៦

បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព

គកុមទី២

សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៃះជាក្រុម៖

មាៃមិត្តមានា្រ់ទុ្រចិត្តបលើអ្ន្រថដលោត់ោៃសារភាពអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរខលែះៗថដលទា្រ់ទងៃឹងចបាប់កពហ្ចារីបហើយ្រំពុងពយាោមថកបចិត្ត។បៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរ

របស់អ្ន្រអ្ន្រោៃបរៀៃថាប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាបៅ្រ្ននុងវួដឬសាខាៃរីមួយៗរបស់សាសនាចក្ររោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃថដលរួមមាៃ្រូៃបសានៃ«ដំណឹងល្អ

នៃរោរថកបចិត្ត»(្�ៃិងស�១3:១)។

អ្ន្របលើ្រទឹ្រចិត្តមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យបៅ�ួបៃឹងប៊ីស្សពរបស់ោត់បែុថៃដេោត់តបវិញបោយៃិោយ«ខញនុំមិៃដឹងថាបហតុអ្វរី្រ៏ខញនុំចាំោច់កតូវ�ួបៃឹងប៊ីស្សពរបស់ខញនុំបទ។ខញនុំ

ដឹងថាខញនុំចាំោច់កតូវសារភាពៃូវអ្វរីថដលខញនុំោៃបធ្វើបែុថៃ្តខញនុំោៃសារភាពបៅកពះអមាចាស់រួចបហើយ។ខញនុំោៃអធិសាឋាៃសុំរោរអ្័យបទាសបហើយោៃ្ លាស់បដេចូរឥរិោប្

របស់ខញនុំបហើយ។ខញនុំោៃទទួលទាៃសាករោមែង់។បហតុអ្វរី្រ៏ខញនុំចាំោច់កតូវបៅរ្រប៊ីស្សពបដើម្បរីទទួលរោរអ្័យបទាសពរីកពះអមាចាស់បនាះ?បតើវាពុំថមៃជាបរឿងរវាងខញនុំៃិង

កពះអមាចាស់បទឬអរី?»

ចូរពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចប្លែើយតបចំបោះមិត្តរបស់អ្ន្របោយរោរបកបើបោលរោរណ៍ៃិងសំណួរថដលោៃថចងដូចខាងបករោម៖

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• បតើមិត្តរបស់អ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអៃុវត្តៃិងពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់ោត់បៅបលើកពះអង្គសប្គ្រះៃិង្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលកទង់ោៃកប្ល់ដល់ពួ្រអ្ន្របបកមើ

ថដលកតូវោៃអៃុញ្ញាតរបស់កទង់?

្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

• បតើរោរយល់អំពរី្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលប៊ីស្សពរោៃ់�ួយប្រកសាយសំណួររបស់មិត្តអ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើបៃ្ទចូលរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបៅ្រ្ននុងមា៉ាថាយ១៦:១9អាច�ួយមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យយល់អំពរីរបបៀបថដល្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពថដលប៊ីស្សពរោៃ់មាៃទំនា្រ់ទំៃងៃឹង

ពរ�័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចថដលមាៃសកមាប់ោត់រួមទាំងរោរអ្័យបទាសចំបោះអំបពើោបោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើមាៃកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពដនទបទៀតអ្វរីខលែះថដលមិត្តរបស់អ្ន្រអាចគ្្របៅរ្របដើម្បរីទទួលោៃរោរយល់ដឹងបថៃថែមបទៀត?

គកុមទី៣

សូមអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៃះជាក្រុម៖

ខណៈបពលវិស្សមរោលជាមួយៃឹងក្ួសារសាច់ញាតិរបស់អ្ន្ររយៈបពលមួយសោដាហ៍ក្ួសាររបស់អ្ន្រពិភា្រសាអំពរីរោរថស្វងរ្រវួដឬសាខាបដើម្បរីចូលរួមបៅន្ងៃអាទិត្យ។

បងប្អចូៃ�រីដូៃមួយរបស់អ្ន្រថដលជាសង្ឃមួយរូបបៅ្រ្ននុងបព្វ�ិតភាពបអើរ៉ុៃោៃគ្្រម្របមើលអ្ន្របហើយៃិោយថា«បហតុអ្វរី្រ៏បយើងមិៃបធ្វើរោរកប�ុំសាករោមែង់បោយ

ខលែលួៃឯង្ ទាល់បៅ?ខញនុំជាសង្ឃបហើយអាចកបសិទ្ធពរៃិងថច្រៃំបុ័ងោៃបហើយអ្ន្រៃិងសមា�ិ្រក្ួសារប្្សងបទៀតពរីរបរីអ្ន្រអាច្ ដេល់រោរអធិសាឋាៃៃិងរោរប�ើងៃិោយ

ោៃ»។

ចូរពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចប្លែើយតបចំបោះបោបល់បងប្អចូៃ�រីដូៃមួយរបស់អ្ន្របោយរោរបកបើបោលរោរណ៍ៃិងសំណួរថដលោៃថចងដូចខាងបករោម៖

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• បតើក្ួសាររបស់អ្ន្រអាចបគ្ហាញបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបលើសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្ន្រថដលរោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពបដើម្បរីដឹ្រនាំ្រិច្ចរោរនៃបព្វ�ិតភាពបៅបពលពួ្រប្មាៃ

ថ្ៃរោរអំពរីរបបៀបបដើម្បរីទទួលទាៃសាករោមែង់បៅន្ងៃវិស្សមរោលរបស់ពួ្រប្ោ៉ាងដូចបមដេច?

្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

• បតើរោរយល់ដឹងអំពរីបោលលទ្ធិនៃ្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព�ួយ្ ូសបញ្ជា្រ់បថៃថែមបៅបពលអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមានា្រ់អាចបធ្វើពិធរីបរិសុទ្ធមួយដូចជារោរបបកមើសាករោមែង់

ោ៉ាងដូចបមដេច?



៣៧

បព្វជធិតភាពនធិរករូនងសាននបព្វជធិតភាព

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើកប្ពថដលោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចគ្្របៅរ្របដើម្បរីទទួលរោរយល់ដឹងបថៃថែមបៅបពលណាអ្ន្ររោៃ់បព្វ�ិតភាពមានា្រ់កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបធ្វើ

ពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាព?

កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើម្បរីសារល់កប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពទា្រ់ទងបៅៃឹងសំណួរបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលោៃចាត់តាំងរបស់ពួ្រប្សូម

ពិចារណាបធ្វើរោរអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងកប្ពដូចខាងបករោម៖

្កុមទ្ដី១៖បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា២២:២–4។

្កុមទ្ដី២៖មែូសាយ២៦:១២–១៥,២9–3១;ថអលប�ើរស៊ីសកត្ហ្គចូ«Why and What Do I Need to Confess to My Bishop?»New Era
ថខតុលាឆ្នាំ២0១3ទំព័រ២8–30;ឬLiahonaថខតុលាឆ្នាំ២0១3ទំព័រ៥8–៦0។

្កុមទ្ដី៣៖«ពិធរីបរិសុទ្ធបព្វ�ិតភាពៃិងពរ�័យទាំងឡាយ»ក្បួនខ្នា្រភា្២៖ការ្្ប់្្រសាសនាច្ក(ឆ្នាំ២0១0)ចំណុច២0�១LDS.org

ថអលប�ើរោលលែរីៃបអ្រអូ្រស៍«The Keys and Authority of the Priesthood,»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ២0១4ទំព័រ49–៥២។

បនាទាប់ពរីក្រុមៃរីមួយៗោៃពិភា្រសាអំពរីសាថាៃភាពថដលោៃចាត់តាំងដល់ពួ្រប្ៃិងពិភា្រសាអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចប្លែើយតបបហើយសូម

ចាត់សិស្សបរីនា្រ់្រ្ននុងមួយក្រុមបោយមាៃសិស្សមានា្រ់ម្រពរីក្រុមទរី១មានា្រ់បទៀតម្រពរីក្រុមទរី២បហើយមានា្រ់បទៀតម្រពរីក្រុមទរីបរី។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ៗឲ្យអាៃ

សាថាៃភាពថដលោៃចាត់តាំងដល់ពួ្រប្បៅរោៃ់សិស្សបៅ្រ្ននុងក្រុមរួចបហើយបដើរតួពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចប្លែើយតបចំបោះសំណួរបនាះ។

បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតៃិងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្សដេរីពរីពរ�័យនៃរោរកតូវោៃដឹ្រនាំបោយអ្ន្រទាំងឡាយ

ថដលរោៃ់្រូៃបសាបព្វ�ិតភាព។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

បដើម្បរី�ួយសិស្សចងចាំទរីតាំងចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាជាយូរម្របនាះសូមឲ្យសិស្សមានា្រ់ៗ្ ូសក្រឡា4X4បៅបលើក្រោស

មួយសៃលែឹ្រ។ចូរសុំពួ្រប្ឲ្យោ្រ់បលខបលើ�ួរៃរីមួយៗពរីខាងបលើរហូតដល់បករោមបហើយសរបសរអ្រ្សរក,ខ,្ៃិងឃរោត់ទទឹងបៅថ្្ន្រខាងបលើនៃ�ួរឈរបនាះ។

ក ្ ្ �

១

២

៣

៤

សូមរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលសិស្សោៃបរៀៃជាយូរម្របហើយ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសា។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យពួ្រប្សរបសរបសច្រដេរីបោងវ្្គចំបណះចំណាៃ

ខាងបោលលទ្ធិចំៃួៃ១៦បៅបលើក្រឡាថដលោៃកោងបនាះ។(កបសិៃបបើសិស្សោៃបរៀៃតិចជាង១៦វ្្គបនាះពួ្រប្អាចសរបសរវ្្គចំបណះចំណាៃមួយចំៃួៃ

ពរីរបរីដងោៃ)។កបសិៃបបើពួ្រប្ោៃបរៀៃបកចើៃជាង១៦វ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបនាះអ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្បថៃថែម�ួរឬ្រូបឡាៃបៅ្រ្ននុងក្រឡាបនាះតាមរោរ

ចាំោច់)។

សូមអាៃថ្្ន្រមួយនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិមួយឲ្យឮៗបៅបពលសិស្សមានា្រ់ៗោ្រ់កមាមនដបលើបសច្រដេរីបោងបៅបលើក្រឡារបស់ពួ្រប្ថដលពួ្រប្្ ិតថាវា

សមកសបៃឹងវ្្គបទ្ម្ពរីរ។បនាទាប់ពរីអ្ន្រោៃបញ្ចប់រោរអាៃបហើយសូមៃិោយបសច្រដេរីបោងឲ្យឮៗបដើម្បរីឲ្យសិស្សដនទបទៀតអាចពិៃិត្យបមើលចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

កបសិៃបបើពួ្រប្ចង្អនុលបៅបសច្រដេរីបោងកតឹមកតូវសូមឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំវាបោយសញ្ញាXមួយ។

បៅបពលសិស្សមានា្រ់ោៃ្ ូសសញ្ញាថខ្វងបួៃក្រឡាបៅ្រ្ននុង�ួរមួយម្រពរីក្ប់ទិសបៅបនាះពួ្រប្្ ួរថកស្រថា«ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ»។អ្ន្រអាចបៃដេរហូត

ដល់សិស្សក្ប់ោនាោៃ្ ូសបួៃក្រឡាបៅ្រ្ននុងមួយ�ួរឬរហូតដល់សិស្សោៃ្ ូសចំណាំក្ប់ក្រឡារបស់ពួ្រប្ទាំងអស់។



៣៨

ពធិធពីបរិសរុទ្នធិរងសចក្ពីសញ្ញា

ពធិធពីបរិសរុទ្នធិរងសចក្ពីសញ្ញា
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(២០នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមសរបសរោ្រ្យ្ិ្ដីបរិសុទ្្ៃិងងសចក្ដីសញ្ញាបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យពៃ្យល់អំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃឹងឲ្យៃិយមៃ័យដល់ោ្រ្យទាំងបៃះៃរីមួយៗ

បៅរោៃ់ៃរណាមានា្រ់ថដលពុំសារល់ោ្រ្យទាំងបៃះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សបកចើៃនា្រ់ឲ្យឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗពរី្រថា្រណ្ឌបករោមកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី7«ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលនន

ចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។ចូរសុំឲ្យសិស្សប្្ទៀងតាមបហើយ្ ូសចំណាំោ្រ្យឬ្រថា្រណ្ឌថដល�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ថាអ្វរីបៅជាពិធរីបរិសុទ្ធៃិង

បសច្រដេរីសញ្ញា។

បករោយពរីទុ្របពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃ្ ូសចំណាំ។សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះ្ ឺជាអ្វរី?

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះនៃដំណឹងល្អថដលអ្ន្រោៃទទួលមាៃអ្វរីខលែះ?

• បតើកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិបៃះបបកងៀៃអំពរីភាពចាំោច់នៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រោ៉ាងណាខលែះ?(សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោម

បៅ្រ្ននុងសំបៅរបស់ពួ្រប្នៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ៖្ិធរីបុណ្យពជមុជ្រឹក្ ឺចាំបាច់សពមាប់បុ្្គលមានាក់ៗយដើម្បរីកាលាេជាសមាជិកមានាក់

ននស្សនាចពកននព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទនិងយដើម្បរីចូលយៅក្នុងន្រយសយ�ស្ទាល)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រចាំោច់បដើម្បរីរោលាយជាសមា�ិ្រមានា្រ់្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាល?

ចូរសុំសិស្សឲ្យៃឹ្រ្ិតអំពរីកោមួយថដលពួ្រប្ោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្របហើយកតូវោៃបញ្ជា្រ់ជាសមា�ិ្រមានា្រ់្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃពួ្របរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងបករោយបោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីទរី្រថៃលែងថដលពួ្រប្ោៃក�មុ�ទឹ្រៃរណាក�មុ�ទឹ្រឲ្យពួ្រប្ៃិងចំណាប់អារម្ណ៍

ឬអារម្ណ៍អ្វរីខលែះថដលពួ្រប្ៃឹងចង់ថច្រចាយអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

វគ្គទដី២(១០នាទដី)

សូមរំឭ្រជាមួយសិស្សអំពរីបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិ«្ិ្ដីបរិសុទ្្និរងសចក្ដីសញ្ញា»បៅ្រ្ននុងឯ្រសារបោលនៃ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ៖ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ្ ឺចាំោច់សកមាប់បុ្្គលមានា្រ់ៗបដើម្បរីរោលាយជាសមា�ិ្រសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុង

ៃ្របសប�សាទាល។

• បតើវ្្គបទ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីណាខលែះោំកទដល់បោលលទ្ធិបៃះ?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅយែូហាៃ3:៥។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ដេល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះតាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយ

បដើម្បរីពួ្រប្ៃឹងអាចរ្រវាប�ើញបោយគ្យ។សូមពៃ្យល់ថាយែូហាៃ3មាៃៃូវរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្គ្រះបៅរោៃ់ពួ្រ្ រិស៊ីមានា្រ់ប្មះថាៃរី្រូបដមថដលោៃ

ពយាោមបរៀៃបថៃថែមអំពរីដំណឹងល្អ។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់អាៃយែូហាៃ3:៥ឲ្យឮៗ។សូមអបញ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលៃូវអ្វរីថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃមាៃបៃ្ទចូលថាជាតកមូវរោរ

បដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះ។

• បតើកពះអង្គសប្គ្រះមាៃបៃ្ទចូលថាអ្វរីខលែះបៅថដលតកមូវឲ្យមាៃបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះ?

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះអ្វរីថដលសំបៅបៅបលើរោរ«ប្រើតពរីទឹ្រ»?



៣៩

ពធិធពីបរិសរុទ្នធិរងសចក្ពីសញ្ញា

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធនៃរោរសប្គ្រះអ្វរីថដលសំបៅបៅបលើរោរ«ប្រើតពរីកពះវិញ្ញាណ���»?

• បតើរោរទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រោៃ�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុង្រិច្ចខិតខំបដើម្បរីមាៃភាពស្រដេិសម្រ្ននុងរោរចូលបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលបហើយរស់បៅមដេងបទៀតជាមួយៃឹង

កពះវរបិតាសួ្៌របស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

លំហាត់អៃុវត្ត(១០នាទី)

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបោលរោរណ៍បរីថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងវ្្គ«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»នៃឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិរួចបហើយ

សរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

បដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវត្តបោយបកបើកោស់បោលលទ្ធិទាំងបៃះថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងសំណួរទាំងឡាយអំពរីកបធាៃបទ«ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា»សូមអាៃ

សាថាៃភាពដូចខាងបករោមឲ្យឮៗ៖

មិត្តមានា្រ់របស់អ្ន្រមាៃចំណាប់អារម្ណ៍ចង់បរៀៃបកចើៃអំពរីសាសនាចក្របហើយ្រំពុងទទួលបមបរៀៃពរីអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនា។នាងោៃអាៃថ្្ន្រខលែះៗ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំបៅកពះវិហារោៃពរីរបរីដងបហើយោៃបគ្ហាញ�ំបៃឿបៅបលើដំណឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។បៅន្ងៃមួយខណៈថដល្រំពុង

បដើរបៅ្ ្ទះបនាទាប់ពរីរោរពិភា្រសាៃឹងអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាមិត្តរបស់អ្ន្រោៃៃិោយថា«ខញនុំប�ឿបលើអ្វរីថដលខញនុំកតូវោៃបបកងៀៃបោយពួ្រអ្ន្រ្ ្សព្វ្សាយសាសនាបែុថៃ្ត

បតើខញនុំមិៃអាចបធ្វើជាមៃុស្សល្អឬក្រីស្ទសាសៃិ្រល្អមានា្រ់បោយមិៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រចូល្រ្ននុងកពះវិហារជា្រ់លា្រ់មួយោៃបទឬអរី?

• បតើមាៃវិធរីអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចអបញ្ើញមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿខណៈបពល្រំពុងពិចារណាអំពរីរោរអបញ្ើញឲ្យទទួលបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

• បតើអ្ន្រអាច�ួយមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យបមើលបៅសំណួររបស់នាងអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្របោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចោៃោ៉ាងដូចបមដេច?បតើបសច្រដេរីពិត

នៃថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះៃិងដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយបដើម្បរី�ួយឲ្យនាងយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចអំពរីពិធរី

បរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរី�ួយមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យថស្វងរ្ររោរយល់ដឹងបថៃថែមតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពបនាះ?

• បតើអ្ន្រអាចបកបើយែូហាៃ3:៥បដើម្បរី�ួយដល់មិត្តរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបមដេច?

សូម្ ដេល់បពលដល់សិស្សពរីរបរីនាទរីឲ្យថស្វងរ្របៅ្រ្ននុងTopical Guide,បសច្រដេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរBible Dictionaryឬកបធាៃបទដំណឹងល្អ(បៅបលើ

lds. org/ topics)កច្រចូលសកមាប់«ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ»បោយថស្វងរ្រៃូវព័ត៌មាៃឬវ្្គបទ្ម្ពរីរបថៃថែមថដលអាច�ួយមិត្តរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃឹងសំណួររបស់

នាង។បនាទាប់ពរី្ ដេល់បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមបំថប្រសិស្សជានដ្ូឬក្រុមតូចៗបហើយអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយជាមួយោនាៃូវអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូម

ពិចារណាបធ្វើរោរចំណាយបពលខលែះៗជាមួយៃឹងក្រុមៃរីមួយៗបដើម្បរីអ្ន្រអាចសាដាប់រោរពិភា្រសារបស់ពួ្រប្បហើយ្ ដេល់�ំៃួយតាមកតូវរោរ។

អ្ន្រអាចៃឹងបញ្ចប់បោយរោរអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឬបកចើៃនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអំពរីទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា—ជាពិបសស

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ—បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌។



៤០

ពធិធពីបរិសរុទ្នធិរងសចក្ពីសញ្ញា

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូមពិចារណាបកបើរោរកប�ងបដើម្បរី្ ្តល់ឱរោសឲ្យសិស្សសា្រល្បងពរីរោរចងចាំនៃវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សំណួរ្ ួររួមមាៃោ្រ្យ្ ៃលែឹះឬ

បសច្រ្តរីបោងកពះ្ម្ពរីររោរដ្រកសង់ពរីវ្្គបទ្ ម្ពរីរឬសាថាៃភាពថដល្ូសបគ្ហាញពរីបសច្រ្តរីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។រោរកប�ងទាំងបៃះ

អាចកតូវបធ្វើប�ើងបោយរោរអាៃសំណួរឮៗឬតាមរយៈរោរសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃឬបៅបលើក្រោស។បនាទាប់ពរីសិស្សោៃបធ្វើរោរកប�ងរួចបហើយសូម្ ិតពរី

រោរចាប់នដ្ូសិស្សថដលោៃទទួលពិៃ្ទនុខ្ពស់ជាមួយសិស្សថដលោៃពិៃ្ទនុទាប។សិស្សថដលោៃពិៃ្ទនុខ្ពស់អាច�ួយសិស្សថដលមាៃពិៃ្ទនុទាបឲ្យយល់អំពរីរបបៀបដ៏មាៃ

កបសិទ្ធភាពបដើម្បរីសិ្រសាៃិងថ្រលម្អដល់រោរបចះចាំវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិសាទាត់។ជាថ្្ន្រមួយនៃរោរបធ្វើ្រិច្ចរោរបៃះនដ្ូបនាះអាចោ្រ់បោលបៅជាមួយោនា

បដើម្បរីទទួលោៃពិៃ្ទនុបូ្របញ្ចចូលោនារោៃ់ថតខ្ពស់សកមាប់រោរកប�ងបលើ្របករោយ។សូមពិចារណាបធ្វើរោរបបងកើតតារាងមួយឬ្ ូសជាចំណុចៗបៅបលើរោដារបខៀៃបដើម្បរី

បគ្ហាញអំពរីបោលបៅរបស់សិស្សៃិងទទួលសារល់រោររី្រចបកមើៃរបស់ពួ្រប្។



៤១

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់ដឹងអំពីគោលលទ្ធិ(២៥-៣០នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមសរបសរកូរិនថូសទ្ដី១១១:១១បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាបៃះ្ ឺជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបហើយអបញ្ើញសិស្សឲ្យរ្រវាបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

របស់ពួ្រប្បហើយ្ ូសចំណាំវាតាមរបបៀបជា្រ់លា្រ់មួយបដើម្បរីពួ្រប្អាចគ្យកសួលរ្រ។សូមពៃ្យល់ថាវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់ដឹងអំពរីកបធាៃបទខាង

បោលលទ្ធិអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងសំបុកតមួយបៅរោៃ់សមា�ិ្រនៃសាសនាចក្របៅ្រូរិៃ្ូស(បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ក្រិ្រ)សាវ្របែុលោៃបបកងៀៃអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍។សូមអបញ្ើញ

សិស្សមានា្រ់អាៃ្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១ឲ្យឮៗ។ចូរសុំសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលអំពរីអ្វរីថដលបែុលោៃបបកងៀៃអំពរីទំនា្រ់ទំៃងរវាងសាវាមរីមានា្រ់ៃិង

្រិោមានា្រ់។

សូមពៃ្យល់ថា«បៅ្រ្ននុងកពះអមាចាស់»សំបៅបៅបលើថ្ៃរោរនៃដំណឹងល្អរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ថដលអាចឲ្យបយើងទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចបហើយថកបរោលាយ

ដូចជាកទង់។

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះ្ ដេល់បោបល់អ្វរីខលែះអំពរីតកមូវរោរសកមាប់អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់?

ចូរសុំឲ្យសិស្សអាៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី8«អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិបហើយថស្វងរ្របមើល

បសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ថដល�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីតកមូវរោរសកមាប់អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះ។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមចង្អនុលបគ្ហាញពរីបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទបនាះ៖មានសតតាមរេៈការចូលនិង

ការរកសាយសចក្រីសញ្ញាននអាោ�៍្ិោ�៍យសយ�ស្ទាលយដាេយស្មារះពតង់ប៉ុយណាណរះសដលបុរសមានាក់និងពស្តរីមានាក់អាចបំយ្ញនូវសកាដានុ្លដ៏យ្រវភា្អស់កល្បជានិច្ច

របស់្ួកយ្បាន។អ្ន្រអាចៃឹងចង់្ ដេល់បោបល់ឲ្យសិស្សសរបសរឬ្រត់ចំណាំបោលលទ្ធិបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅ�ិត្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១។

វគ្គទដី២(៥-១០នាទដី)

សូមសរបសរបោលលទ្ធិដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រានភ្រតាមរយៈការចូលនិរការរកសាងសចក្ដីសញ្ញាននអាោ�៍្ិោ�៍ងសង�សាទាលងោយងសាមះ្្ររ់ប៉ុងណាណះ

ភដលបុរសរានាក់និរ្ស្ដីរានាក់អាចបំង្ញនូវសកាដានុ្លដ៏ងទ្វភា្ដ៏អស់កល្ជានិច្ចរបស់្ួកង្រាន។ចូរសុំឲ្យសិស្សថស្វងរ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីថដលបបកងៀៃអំពរីបោលលទ្ធិបៃះ។បៅបពលសិស្សោៃរ្រប�ើញ្រូៃរិៃ្ូសទរី១១១:១១បហើយសូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃវាឮៗ។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យប�ើងម្រខាងមុខរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សបលើ្រនដទាំងពរីរប�ើង។

• បតើនដរបស់អ្ន្រកសបដៀងោនាោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើវាខុសោនាោ៉ាងដូចបមដេច?

ចូរសុំឲ្យសិស្សោ្រ់នដមាខាងបៅបករោយខ្នង។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើស្រម្ភាពអ្វរីខលែះថដលអាចៃឹងមាៃរោរលំោ្របដើម្បរីបធ្វើបោយនដថតមាខាង?

• បតើមាៃឧទាហរណ៍អ្វរីខលែះថដលនដទាំងពរីរបធ្វើរោររួមោនាអាចបធ្វើឲ្យបយើងរោៃ់ថតរឹងមាំ?

• បតើបយើងអាចភាជាប់ឧទាហរណ៍នៃនដរបស់បយើងបៅៃឹងបសច្រដេរីពិតខាងបោលលទ្ធិបៃះអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់ោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមចង្អនុលបគ្ហាញថាបុ្្គលមួយចំៃួៃពុំមាៃឱរោសបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រដេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបទ។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យ

អាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហឹៃបធើរ៖



៤២

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

«ោមានពរជ័យណារួមទាំរពរជ័យននអាពាហ៍ពធិពាហ៍ា៏ងៅអស់កល្ជានធិច្ចនធិរគ្ួសារា៏ងៅអស់កល្ជានធិច្ចមួយីារនឹរគតរូវបាន

បាធិងសធមធិនឲ្យបរុ្្គលា៏សក្ធិសមទាំរឡាយទទួលបានងែះងទ។្េៈីាលវាអាចចំណាយងពលយរូរបន្ធិច—គបីហលជា

ហួសពពីជពីវិតខារសាច់្ មងនះងៅងទៀត—សគរាប់អ្ក្្លះងាើម្ពីសងគមចបាននរូវពរជ័យងនះងែះវានឹរមធិនីាលគតរូវបាន

បាធិងសធមធិនឲ្យទទួលបានងែះង�ើយ»(« The Church Is for All People »Ensignី្មធិថរុែឆ្នាំ១៩៨៩ទំព័រ៧៦)។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់បដើម្បរីយល់ថាបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ក្ប់បុ្្គលស្រដេិសមទាំងអស់បៅទរីបំ្ុតៃឹងមាៃឱរោសបដើម្បរីចូលបៅ្រ្ននុង

បសច្រដេរីសញ្ញានៃអាោហ៍ពិោហ៍បសប�សាទាលៃិងមាៃក្ួសារដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចមួយ?

វគ្គទដី៣(១០នាទដី)

សូមបគ្ហាញឬថច្រឲ្យសិស្សមានា្រ់មួយចបាប់ៗៃូវសំបៅនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃវាឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើល្ ំៃិតបោបល់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្្រំពុងសិ្រសាអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍

រវាងបុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់។

«បែទាប់ពពីីែនាពីគតរូវបានបងរកើតអ័ោមគតរូវបានោក់ក្នុរសួនចបារងអីាន។ប៉រុីន្ការសំខាន់ងែះ្ ឺគពះគទរ់បានរានគពះបន្ូល

ថា‹វាមធិនល្អងទីាលបរុរសងនះគតរូវងៅីតរានាក់ឯរ›(ម៉រូងស៣:១៨;សរូមងមើលែរីារងោករុប្ត្ធិ២:១៨)ងហើយងអវា៉បានកាលាយ

ជាគបពន្នធិរនា្រូរបស់អ័ោម។ការរួមោនាីាលមធិនអាចងគបៀបែ្ឹមបានននសមត្ភាពខារវិញ្ញាេររូបកាយ្ំនធិតនធិរចធិត្រវារ

បរុរសនធិរគស្ពីជាកតាតាា៏ចាំបាច់ងាើម្ពីងធ្វើឲ្យីែនការននសរុភមរ្គលងកើតរានង�ើរ។...បរុរសនធិរគស្ពីគតរូវបានបគមរុរទរុកឲ្យងរៀន

ពគរឹរគបទានពរងហើយបំងពញោនាងៅវិញងៅមក»(«We Believe in Being Chaste»EnsignឬLiahonaី្ឧសភា

ឆ្នាំ២០១៣ទំព័រ៤១–៤២)។

• បតើរោរបបកងៀៃរបស់ថអលប�ើរថបដណាទា្រ់ទងៃឹងបសច្រដេរីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១ោ៉ាងដូចបមដេច?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យប្លែើយៃឹងសំណួរមួយដូចខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្៖

• បតើរបបៀបមួយចំៃួៃណាខលែះថដលអត្តចរិ្រៃិងរោរទទួលខុសកតូវរបស់បុរសៃិងកស្តរីអាចបំបពញឲ្យោនាបៅវិញបៅម្របៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារមួយ?

• បតើអា្រប្ប្រិរិោអ្វរីខលែះថដលអាចបធ្វើឲ្យសាវាមរីៃិង្រិោអ្ិវ�្ឍតាមរយៈបសច្រដេរីសញ្ញាអាោហ៍ពិោហ៍ថដលៃឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យថកបរោលាយរោៃ់ថតដូចជា

កពះវរបិតាសួ្៌?

សូមអបញ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងថានា្រ់។

លំហាត់អៃុវត្ត(៤៥-៥៥នាទី)

ស្រម្ភាពដូចខាងបករោមអាច�ួយសិស្សឲ្យអៃុវត្តបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅបដើមឆ្នាំ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតអំពរីរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាង

វិញ្ញាណ។បដើម្បរី�ួយរំឭ្រដល់សិស្សអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះវាអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ៖



៤៣

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

ស្រម្ភាពទាំងបៃះអាចកតូវោៃបបកងៀៃបៅន្ងៃថតមួយឬបៅន្ងៃប្្សងខុសោនាអាកស័យបៅបលើរោលវិភា្របស់អ្ន្រៃិងតកមូវរោរសិស្សរបស់អ្ន្រ។

លំហាត់ទដី១(២០-២៥នាទដី)

កំណ្រ់ចំណាំ៖កបសិៃបបើចាំោច់សូមសកមបសកមួលសាថាៃភាពដូចខាងបករោមកសបបៅតាមបទពិបសាធៃ៍�រីវិតសិស្សរបស់អ្ន្រ។

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៃះឲ្យឮៗ៖

ខណៈថដល្រំពុងតស៊ូបក្រប�ញ្្រ់យ្ររោរអប់រំបថៃថែមបនាទាប់ពរីបបស្រ្រម្អ្ន្រោៃ�ួបបហើយចាប់ប្ដេើមបដើរបលងជា្ ូជាមួយមៃុស្សមានា្រ់ថដលមាៃទរីបនាទាល់រឹងមាំអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកបកពឹត្តចំបោះអ្ន្របោយរោរបោរពបហើយ�ួយអ្ន្រឲ្យថកបរោលាយបៅជាមៃុស្សល្អបំ្ុត។បពលបវលា្រៃលែងបៅបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់អ្ន្រចំបោះោនា

បៅវិញបៅម្រោៃរី្រចបកមើៃប�ើងបហើយអ្ន្រចាប់ប្ដេើមបដើម្បរីៃិោយអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍។បទាះជាោ៉ាងណា្រ៏បោយបៅបពលអ្ន្រពិចារណាអំពរីរោរបរៀបរោរអ្ន្រ

រោៃ់ថតោរម្អំពរីភាពតាៃតឹងៃិងឧបស្្គអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍បហើយៃិងរោរមាៃក្ួសារខណៈ្រំពុងបរៀៃបធ្វើរោរៃិងចាប់ប្ដេើមអា�រីពមួយ។អ្ន្រ្ ិត្រ្ននុងចិត្តថា«បតើវា

មិៃគ្យកសួលបហើយល្អកបបសើរជាងបទឬអរីបបើកោៃ់ថតរង់ចាំបហើយ្ អា្ររោរបរៀបរោរៃិងរោរមាៃក្ួសារសិៃរហូតដល់ខញនុំបញ្ចប់រោរសិ្រសាសិៃបហើយរ្រោៃរោរគ្រ

ថដលមាៃកោ្រ់ថខល្អៃិងសៃ្សំកោ្រ់ោៃក្ប់កោៃ់បនាះ?»

• បហតុអ្វរី្រ៏វាជារោរល្បលួងបដើម្បរី្ អា្រឬបចៀសវាងពរីរោរបរៀបរោរបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបពលអ្ន្រពិចារណាពរីសំណួរបៃះបហើយបធ្វើថ្ៃរោរអនា្តបនាះ?

• បតើរោរថស្វងរ្ររោរដឹ្រនាំដ៏បទវភាពអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបធ្វើរោរសបកមចចិត្តបោយឆ្លាតនវទា្រ់ទងៃឹង�បកមើស្រ្ននុងរោរអប់រំរោរោ្រ់ថ្ៃរោររោរគ្រអាោហ៍ពិោហ៍ៃិង

ក្ួសារោ៉ាងដូចបមដេច?

ចូរសុំឲ្យសិស្សពិចារណាអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ដឹងអំពរីតួនាទរីនៃអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះ។

• បតើបោលលទ្ធិថដលបយើងោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុង្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១អាចទា្រ់ទងៃឹងសាថាៃភាពបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើអ្ន្រអាចរិះ្ិតឬថ្លែងប�ើងវិញអំពរី្រង្វល់បៃះបដើម្បរីពិចារណាអំពរីបញ្ហាបៃះបចញម្រពរីទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចោ៉ាងដូចបមដេច?(ឧទាហរណ៍ថដល

អាចមាៃ្ ឺ៖បតើខញនុំអាចបោះបង់បចាលអ្វរីខលែះបបើខញនុំរង់ចាំមិៃទាៃ់បរៀបរោរបនាះ?បតើមាៃកបបោ�ៃ៍ៃិងពរ�័យអ្វរីខលែះទាំង្រ្ននុងបពលបៃះៃិង្រ្ននុងបពលដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ចអំពរីរោរោ្រ់អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារជាអាទិភាពបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ខញនុំ?)

សូមបំថប្រសិស្សជាក្រុមថដលមាៃោនាបរីបៅកោំនា្រ់បហើយ្ ដេល់បពលឲ្យពួ្រប្៥-១0នាទរីបដើម្បរីកសាវកជាវរ្របទ្ម្ពរីរបហើយបបើអាចបធ្វើបៅោៃរ្រសុៃ្ទរ្រថាសៃ្និសរីទ

ទូបៅ្ ្រីៗៃិងធៃធាៃសាសនាចក្រប្្សងបទៀតសកមាប់រោរយល់ដឹងបថៃថែមថដលអាច�ួយដឹ្រនាំស្រម្ភាពៃិងរោរសបកមចចិត្តរបស់ពួ្រប្អំពរីអាោហ៍ពិោហ៍

ៃិងក្ួសារ។បដើម្បរី្ ដេល់ជាឧទាហរណ៍មួយអ្ន្រអាចៃឹងចង់អបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូមា៉ាសបអសមែៃសុៃ

បៅរោៃ់បុរសៗ្រ្ននុងសាសនាចក្រ៖

«គបសធិនងបើអ្ក្ ្វល់ខាវាយអំពពីការែ្គត់ែ្គរ់ខារហធិរញ្ញវត្នុាល់ភរិយនធិរគ្ួសារអ្ក្្នុំសរូមអះអារនឹរអ្កថាវាពរុំីមនជាងរឿរ្ ួរ

ខាមាស់ងអៀនងទីាល្ រូសាវាមពីភរិយគតរូវសនសេំសំនចងែះ។ជាទរូងៅងៅក្នុរគោា៏លំបាកទាំរងនះីាលអ្កនឹរកាន់ីតជធិតស្ធិតនឹរោនា

ងៅងពលអ្កងរៀនលះបរ់ងហើយងធ្វើការសងគមចចធិត្លំបាកៗងែះ»(« Priesthood Power»EnsignឬLiahonaី្ឧសភា

ឆ្នាំ២០១១ទំព័រ៦៧)។



៤៤

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យកោប់ពរីបទ្ម្ពរីរឬធៃធាៃនៃរោរយល់ដឹងបថៃថែមថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញជាមួយៃឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

• បហតុអ្វរីអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់បដើម្បរីោ្រ់អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារជាអាទិភាពទរីមួយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះនាបពលបៃះបដើម្បរីបរៀបចំខលែលួៃបបងកើតៃូវអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចមួយ?

លំហាត់ទដី២(២៥-៣០នាទដី)

សូមអាៃសាថាៃភាពខាងបករោមបៃះឮៗ៖

នាយប់មួយអ្ន្រោៃៃិោយជាមួយៃឹងប្អចូៃកបុសអ្ន្រោត់ោៃទុ្រចិត្តអ្ន្របោយកោប់ថាោត់្រំពុងមាៃរោរលំោ្រចំបោះរោរបបកងៀៃរបស់សាសនាចក្រទា្រ់ទងៃឹង

អាោហ៍ពិោហ៍មៃុស្សប្ទដូចោនា។ោត់ោៃៃិោយថា«វាពិោ្រណាស់សកមាប់ខញនុំបដើម្បរីយល់ថាបហតុអ្វរី្រ៏សាសនាចក្របៃដេបបកងៀៃថាអាោហ៍ពិោហ៍ជាមួយៃឹង

មៃុស្សប្ទដូចោនា្ ឺជាបរឿងខុស្ ្គង។បហតុអ្វរី្រ៏បដិបសធមៃុស្សពរីសុ្មង្គលថដលអាចប្រើតមាៃម្រពរីរោរមាៃទំនា្រ់ទំៃងប្ទដូចោនាដូបច្នះ?

ចូរសុំឲ្យសិស្សពិចារណាពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចប្លែើយតបចំបោះសាថាៃភាពបៃះ។

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបពលអ្ន្រពយាោមប្លែើយសំណួរប្អចូៃកបុសរបស់អ្ន្រ?

• បតើមាៃវិធរីអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រអាច�ួយប្អចូៃកបុសរបស់អ្ន្រឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿ?

• បតើបោលលទ្ធិអ្វរីខលែះថដលបយើងោៃបរៀៃម្រពរីរោរសិ្រសារបស់បយើងបៅ្រ្ននុង្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១ថដលអាច�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីបញ្ហានៃអាោហ៍ពិោហ៍ជាមួយ

មៃុស្សប្ទដូចោនាតាមរយៈទស្សៃវិស័យរបស់កពះអមាចាស់?

• បតើមាៃបសច្រដេរីពិតខាងបោលលទ្ធិប្្សងបទៀតអ្វរីខលែះថដលអាច�ួយបយើងឲ្យបមើលប�ើញបញ្ហានៃអាោហ៍ពិោហ៍មៃុស្សប្ទដូចោនាបោយទស្សៃវិស័យ

ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចមួយ?

បដើម្បរី�ួយបលើ្រទឹ្រចិត្តដល់សិស្សឲ្យរ្របមើលរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីបដើម្បរីយល់ដឹងបថៃថែមសូមថច្រសំបៅនៃក្រោសថច្រចាយ«បហតុអ្វរី

អាោហ៍ពិោហ៍សំខាៃ់»បៅចុងបញ្ចប់នៃបទពិបសាធៃ៍រោរបរៀៃសូកតបៃះ។វាកតូវោៃដ្រកសង់បចញម្រពរី«អាោហ៍ពិោហ៍្ ឺសំខាៃ់ចំបោះថ្ៃរោរ

ដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចរបស់កទង់»បោយថអលប�ើរបដវី�បអថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យអាៃវាជាមួយៃឹងមិត្តរួមថានា្រ់បហើយ

រ្របមើលបសច្រដេរីពិតអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យបោះកសាយបញ្ហានៃអាោហ៍ពិោហ៍ប្ទដូចោនា។

• បតើអ្ន្រអាចបកបើរោរបបកងៀៃរបស់ថអលប�ើរថបដណាបដើម្បរី�ួយប្អចូៃកបុសរបស់អ្ន្រឲ្យបមើលបៅបញ្ហានៃអាោហ៍ពិោហ៍មៃុស្សប្ទដូចោនាបចញម្រពរីទស្សៃវិស័យ

នៃថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្គ្រះៃិងដំណឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងដូចបមដេច?

កំណ្រ់ចំណាំ៖អ្ន្រអាចពិចារណាបកបើសុៃ្ទរ្រថាប្្សងមួយឬសុៃ្ទរ្រថា្ ្រីៗម្រពរីអ្ន្រដឹ្រនាំសាសនាចក្រមានា្រ់បៅ្រ្ននុងក្រោសថច្រចាយ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

បដើម្បរី�ួយសិស្សចងចាំបហើយសារល់ពរីរបបៀបបដើម្បរីថស្វងរ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងឆ្នាំសិ្រសាបៃះសូមបកបើតកមុយនានាបដើម្បរី

�ួយពួ្រប្ឲ្យអៃុវត្តរោររ្រវ្្គបទ្ ម្ពរីរ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បោយឆ្ប់រហ័ស។តកមុយទាំងឡាយអាចរួមមាៃោ្រ្យ្ៃលែឹះបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍នៃបរិបទបោលលទ្ធិ

ៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយកពមទាំង្ ំៃិតអៃុវត្ត។

ស្រម្ភាពសួរបដញរ្រខ្ម្ពរីរថដលសិស្សកបណាំងោនារ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យចូលរួមោ៉ាងស្រម្បៅ្រ្ននុងរោរបរៀៃវ្្គចំបណះចំណាៃ

ខ្ម្ពរីរ។ស្រម្ភាពសួរបដញរ្រខ្ម្ពរីរពុំ្ ួរឲ្យមាៃលទ្ធ្លជារោរខូចចិត្តឬបបណដាញកពះវិញ្ញាណប�ើយ។សូម�ួយសិស្សឲ្យបចៀសវាងពរីរោរកបកពឹត្តចំបោះកពះ្ម្ពរីរ

របស់ខលែលួៃបោយោមៃោវរភាពឬកប្រួតកបថ�ងក�ុលហួសបហតុបព្រ។ចូរពិចារណាអំពរីរោរឲ្យសិស្សកប្រួតកបថ�ងៃឹងបទោឋាៃមួយជាជាងកប្រួតកបថ�ងរវាងោនា

ៃិងោនា។ឧទាហរណ៍សិស្សអាចកប្រួតជាមួយក្ូបបកងៀៃឬអ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្កប្រួតបដើម្បរីបមើលថាកបសិៃបបើភា្រយមួយចំៃួៃនៃសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាចរ្រប�ើញវ្្គ

បទ្ម្ពរីរជា្រ់លា្រ់មួយបៅ្រ្ននុងបពល្រំណត់មួយ។

បដើម្បរីបរៀបចំសិស្សឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពសួរបដញរ្រខ្ម្ពរីរសូមពិចារណា្ ដេល់បពលដល់ពួ្រប្ពរីរឬបរីនាទរីបដើម្បរីរំឭ្របសច្រដេរីបោងៃិងោ្រ្យ្ ៃលែឹះនៃវ្្គ

ចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិពរីមុៃចាប់ប្ដេើមស្រម្ភាពមួយ។ពួ្រប្អាចបធ្វើដូចបៃះជាមួយៃឹងនដ្ូមានា្រ់ឬអ្ន្រអាចរំឭ្រវ្្គបទ្ម្ពរីរជាមួយោនា្រ្ននុងថានា្រ់។



៤៥

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

គេតុអ្ីអាពាេ៍ពធិពាេ៍សំខាៃ់

ថអលប�ើរបដវី�បអថបដណា

នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ដ្រកសង់បចញម្រពរី« Marriage Is Essential to His Eternal Plan»Ensign ថខមិ្ុនាឆ្នាំ២00៦ទំព័រ8២-87ឬLiahona ថខមិ្ុនាឆ្នាំ

២00៦ទំព័រ៥0-៥៥

បៅ្រ្ននុង«ក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»្ណៈកបធាៃទរីមួយៃិងក្រុមកបឹ្រសានៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់កបរោសថា«អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសៃិងកស្តរី្ឺ

កតូវោៃថតងតាំងប�ើងបោយកពះបហើយថាក្ួសារជាថ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះដ៏បងកបបងកើតសកមាប់បោលបៅដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចនៃ្រូៃបៅរបស់

កទង់»[«The Family: A Proclamation to the World,»EnsignឬLiahonaថខវិចឆិរោឆ្នាំ២0១0ទំព័រ១២9]។កបបោ្ដ៏សំខាៃ់

្រ្ននុងរោរកបរោសបៃះបបកងៀៃបយើងបកចើៃអំពរីសារៈសំខាៃ់ខាងបោលលទ្ធិនៃអាោហ៍ពិោហ៍បហើយ្ ូសបញ្ជា្រ់អំពរីភាពចម្បងនៃអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារបៅ្រ្ននុង

ថ្ៃរោររបស់កពះបិតា។អាោហ៍ពិោហ៍សុចរិត្ឺជាបទបញ្ញត្តិមួយបហើយជា�ំហាៃដ៏សំខាៃ់មួយបៅ្រ្ននុងដំបណើររោរនៃរោរបបងកើតទំនា្រ់ទំៃងក្ួសារជាទរីកសឡាញ់

ថដលអាចបចះថតបៃ្តមាៃរហូតហួសពរីបសច្រ្តរីសាលាប់បៃះ។

បហតុ្លខាងបោលលទ្ធិដ៏មាៃឥទ្ធិពលចំៃួៃពរីរ�ួយបយើងឲ្យយល់ដឹងពរីបហតុ្លថដលអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច្ ឺជាបរឿងដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់

កពះវរបិតា។

យ�តុ្ល្ររី១៖្ម្ជា្រិននវិញ្ញាណបុរសនិរ្ស្ដីបំង្ញង�ើយង្្ើឲ្យភា្ដីទាំរសរខ្ររានល្អឥ្រងខ្ចាះង�្រុដូងច្នះង�ើយបុរសនិរ្ស្ដី្្រូវរានបងរកេើ្រង�ើរងដើម្ដី

រីកចង្មើនរួមោនាង្ពះងៅកាន់ភា្្រងមកេើរង�ើរ។

ល្រខេណៈដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចៃិងសារៈសំខាៃ់នៃអាោហ៍ពិោហ៍អាចកតូវោៃយល់ដឹងបពញបលញថតបៅ្រ្ននុងបរិបទដ៏រុងបរឿងនៃថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសកមាប់្រូៃបៅ

របស់កទង់បែុបណាណះ។«មៃុស្សទាំងអស់—ទាំងកបុសទាំងកសរី—កតូវោៃបបងកើតប�ើងតាមរូបភាពនៃកពះ។មានា្រ់ៗ្ ឺជាបុកតាឬបុកតរីខាងវិញ្ញាណដ៏សំណព្វរបស់

កពះមាតាបិតាសួ្៌បហើយ���មាៃល្រខេណៈៃិងបជា្វាសនាដ៏បទវភាព»[ក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»]។ថ្ៃរោរនៃសុ្មង្គលដ៏មហិមាអាច�ួយឲ្យ

បុកតាបុកតរីវិញ្ញាណរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ទទួលោៃរូបរោយខាងសាច់្មទទួលោៃបទពិបសាធៃ៍បលើថ្ៃដរីបហើយរី្រចបកមើៃបឆ្ពះបៅរ្រភាពល្អឥតបខាចាះ។

«ប្ទកបុសកសរី្ឺជាល្រខេណៈពិបសសនៃអត្តសញ្ញាណៃិងបោលបំណងសំខាៃ់មួយនៃបុ្្គលមានា្រ់ៗចាប់តាំងពរី�រីវិតមុៃ�រីវិតបៃះ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបហើយដល់អស់្រល្ប

ជាៃិច្ច»[ក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»]បហើយបៅ្រ្ននុងរគ្វាស់ដ៏ធំវា្រំណត់ថាបយើង្ឺជាៃរណាបហតុអ្វរីបយើងបៅបលើថ្ៃដរីបៃះបហើយបតើបយើងបធ្វើអ្វរីៃិង

ថកបរោលាយបៅជាអ្វរី។សកមាប់បោលបំណងដ៏បទវភាពវិញ្ញាណប្ទកបុសៃិងប្ទកសរី្ ឺខុសោនាបហើយចបាស់លាស់ៃិងបំបពញឲ្យោនាបៅវិញបៅម្រ។

បនាទាប់ពរីថ្ៃដរីកតូវោៃបបងកើតប�ើងអ័ោមកតូវោៃោ្រ់បៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃ។បែុថៃ្តរោរសំខាៃ់បនាះ្ ឺកពះកទង់ោៃមាៃកពះបៃ្ទចូលថា«វាមិៃល្អបទថដលបុរសបៃះ

កតូវបៅថតមានា្រ់ឯង»(បលា្រុប្បត្តិ២:១8,មែូបស3:១8)បហើយបអវាែោៃរោលាយជា្ូ្រៃៃិងនដ្ូរបស់អ័ោម។រោររួមបញ្ចចូលោនាដ៏ពិបសសនៃសមតថែភាពខាងវិញ្ញាណ

រូបរោយ្ំៃិតៃិងចិត្តរបស់មៃុស្សទាំងកបុសៃិងកសរី្ឺកតូវរោរជាចាំោច់បដើម្បរីអៃុវត្តបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃសុ្មង្គល។បបើថតឯ្រឯងមិៃថាបុរសឬកស្តរីបទប្ពុំអាច

បំបពញបោលបំណងនៃរោរបងកបបងកើតរបស់ពួ្រប្ោៃប�ើយ។

តាមរយៈរោរតា្រ់ថតងដ៏បទវភាពបុរសៃិងកស្តរីកតូវោៃបបងកើតប�ើងបដើម្បរីរី្រចបកមើៃជាមួយោនាបឆ្ពះបៅរោៃ់ភាពល្អឥតបខាចាះៃិងភាពបពញបលញនៃសិរីល្អ។បោយសារ

ថតចរិតៃិងសមតថែភាពពិបសសោច់បោយថ�្រពរីោនារបស់ពួ្រប្បនាះបុរសៃិងកស្តរីអាចនាំម្រៃូវទំនា្រ់ទំៃងអាោហ៍ពិោហ៍ៃូវទស្សៃៈវិស័យៃិងបទពិបសាធៃ៍ដ៏

ល្អឯ្រដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ។បុរសៃិងកស្តរីបរិចាចា្ប្្សងៗោនាបែុថៃ្តបស្ើភាពោនាបដើម្បរីមាៃភាពថតមួយៃិងសាម្្គរីភាពថដលពុំអាចសបកមចោៃតាមរបបៀបប្្សង

បនាះបទ។បុរសបំបពញៃិងបធ្វើឲ្យកសដេរីោៃក្ប់ល្រខេណ៍បហើយកស្តរីបំបពញៃិងបធ្វើឲ្យបុរសោៃក្ប់ល្រខេណ៍បៅបពលពួ្រប្បរៀៃពរីោនាបហើយពកងឹងៃិងកបទាៃពរ

ដល់ោនាបៅវិញបៅម្របនាះ។«បែុថៃ្តក្នញរ្្ះអរាចាស់បនាះបុរសមិៃថមៃជាឥតពឹងអាកស័យដល់កស្តរីប�ើយបហើយកស្តរី្រ៏មិៃថមៃជាឥតពឹងអាកស័យដល់បុរសថដរ»

(្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១;បថៃថែមអ្រ្សរបកទត)។

«យ�តុ្ល្ររី២៖តាមរយៈការងរៀបចំរបស់្្ះទាំរបុរសនិរ្ស្ដី្្រូវរានជាចាំរាច់ងដើម្ដីនាំយកកូនងៅមកក្នញរ្ ដីវិ្ររភមរសាលប់ង�ើយផ្ល់ម្្ឈោឋានដ៏ល្អបំផុ្រ

ស្រាប់ការចិញ្ចឹមបដីរាច់កូនងៅ។

បទបញ្ញត្តិកតូវោៃកបទាៃតាំងពរីបុរាណដល់អ័ោមៃិងបអវាែបដើម្បរីចបកមើៃជាបកចើៃប�ើងឲ្យមាៃោសបពញបលើថ្ៃដរីបៅថតបៃដេមាៃដល់សព្វន្ងៃបៃះ។

«កពះកទង់ោៃបញ្ជាថាអំណាចដ៏ពិសិដ្ឋនៃរោរបបងកើត្រូៃបៅ្ ឺកតូវបកបើោៃសកមាប់ថតរវាងកបុសកសរីថដលោៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍បពញចបាប់ជាប្តរីកបពៃ្ធបែុបណាណះ។

���មបធយាោយថដលបបងកើត�រីវិតរថមងសាលាប់[្ឺ]កតូវោៃថតងតាំងប�ើងបោយកពះ»[«ក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»]។ដូបច្នះអាោហ៍ពិោហ៍រវាង

បុរសមានា្រ់ៃិងកស្តរីមានា្រ់្ឺជាកច្រថដលកតូវោៃអៃុញ្ញាតថដលអាចឲ្យវិញ្ញាណមុៃ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបៃះចូលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់ោៃ។រោរបចៀសវាងជាោច់ខាតពរីរោរ

រួមប្ទមុៃបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងរោរមាៃ្ ្រដេរីភាពទាំងកសុងបៅ្រ្ននុង�រីវិតអាោហ៍ពិោហ៍�ួយរោរោរដល់ភាពបរិសុទ្ធនៃកច្រ្ លែចូវដ៏ពិសិដ្ឋបៃះ។



៤៦

អាពាហ៍ពធិពាហ៍នធិរគ្ួសារ

ប្ហោឋាៃមួយថដលមាៃសាវាមរី្រិោថដលបសាមះកតង់បហើយបចះកសឡាញ់ោនា្ឺជាម�្ឈោឋាៃដ៏ល្អបំ្ុតថដល្រូៃបៅអាចកតូវោៃចិញ្ចឹមធំធាត់ប�ើងបោយបសច្រដេរី

កសឡាញ់ៃិងបសច្រដេរីសុចរិតបហើយថដលបសច្រដេរីកតូវរោរខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្មរបស់្រូៃបៅអាចកតូវោៃបំបពញ។្ឺដូចជាល្រខេណៈពិបសសរបស់បុរស

ៃិងកស្តរីថដលបរិចាចា្បដើម្បរីបំបពញប្ង្គប់ៃូវទំនា្រ់ទំៃងអាោហ៍ពិោហ៍ថដរដូបច្នះល្រខេណៈដថដលបនាះ្ឺសំខាៃ់បដើម្បរីចិញ្ចឹមបរីោច់ថ្ទាំៃិងបបកងៀៃដល់្រូៃបៅ។

«្រូៃបៅមាៃសិទ្ធិៃឹងទទួល្រំបណើតម្រ្រ្ននុងចំណងនៃអាោហ៍ពិោហ៍បហើយៃិងកតូវោៃចិញ្ចឹមបរីោច់បោយឪពុ្រៃិងមាតាយថដលបោរពកបតិបត្តិតាមសចាចានៃ

អាោហ៍ពិោហ៍បោយបសាមះកតង់ទាំងកសុង»[«ក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ពបលា្រ»]។
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គពះបញ្ញត្ធិទាំរឡាយ
កំណ្រ់ចំណាំ៖ស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិខាងបករោមបៃះអាចបធ្វើប�ើងបកចើៃដងឬថតមដេង្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ។

ការយល់គោលលទ្ធិ(២៥នាទី)

វគ្គទដី១(១០នាទដី)

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

• ង�្រុអ្ដី្្ះ្បទាន្្ះបញ្ញ្រ្ិទាំរឡាយមកដល់ងយើរ?

• ង�្រុអ្ដីក៏ងយើរ្ ប្ដីងោរ្តាម្្ះបញ្ញ្រ្ិទាំរងនះ?

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីមួយអំពរីកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី9«កពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្បិោយ

សាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរនានាថដលោៃបរៀបរាប់បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បហតុអ្វរីកពះកបទាៃកពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយម្រដល់បយើង?(បដើម្បរី�ួយបយើងឲ្យរី្រចបកមើៃបហើយថកបរោលាយដូចជាកទង់។កពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ្ ឺជារោរបបើ្រសថម្តង

បសច្រដេរីកសឡាញ់របស់កពះម្ររោៃ់បយើង)។

• បតើបហតុអ្វរីវាមាៃសារៈសំខាៃ់សកមាប់បយើងបដើម្បរីបោរពតាមកពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់កពះ?(រោរបោរពកពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងបគ្ហាញបសច្រដេរី

កសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកពះអមាចាស់បហើយៃឹងនាំម្រៃូវសុ្មង្គលៃិងពរ�័យទាំងឡាយដល់បយើង)។

ចូរសុំឲ្យសិស្សបបើ្របៅយែូហាៃ១4:១៥បហើយ្ ដេល់បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំវាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។ចូរពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីអាហារចុងបករោយ

របស់កទង់ជាមួយៃឹងពួ្រសាវ្រទាំងឡាយពរីមុៃរោរឆ្កាងរបស់កទង់កពះបយស៊ូវោៃបបកងៀៃដល់ពួ្រសាវ្ររបស់កទង់ៃូវ្ ំៃិតដ៏សំខាៃ់មួយអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរដឹង

អំពរីរោររោៃ់តាមកពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ។សូមចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញចាំអំពរីទរីតាំងៃិងអតថែបទនៃបទ្ម្ពរីរបៃះរួចបហើយសួរថា៖

• បោងតាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើបយើង្រំពុងបគ្ហាញកពះអង្គសប្គ្រះអ្វរីខលែះបៅបពលបយើងរ្រសាកពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ?(បនាទាប់ពរីសិស្សប្លែើយតបបហើយអ្ន្រអាចពិចារណា

បធ្វើរោរសរបសរបសច្រដេរីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យេើងបង្ហាញយសចក្តរីពសឡាញ់របស់យេើងចំយោរះព្រះអង្គសយ្ង្ររះយដាេការយគ្រ្តាមប្របញ្ញត្តិទាំង

ឡាេរបស់ព្រង)់។

• បហតុអ្វរី្រ៏អ្ន្រ្ ិតថារោររោៃ់តាមកពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយជារោរបគ្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកពះអង្គសប្គ្រះដូបច្នះ?

វគ្គទដី២(៥នាទដី)

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរមា៉ាថាយ២២:3៦-39បៅបលើរឹមទំព័រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងយែូហាៃ១4:១៥។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្

បបើ្របៅមា៉ាថាយ២២:3៦-39បហើយអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំវាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់បរិបទសកមាប់វ្្គ្ ម្ពរីរបៃះចូរសុំឲ្យពួ្រប្អាៃមា៉ាថាយ២២:34-3៦បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលសំណួរមួយថដលកពះអង្គសប្គ្រះោៃ

សួរ។

• បតើសំណួរអ្វរីបៅថដលអ្ន្រកោ�ញខាងចបាប់ោៃទូលសួរដល់កពះអង្គសប្គ្រះ?

សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់អាៃមា៉ាថាយ២២:37-39ឲ្យឮៗ។ចូរសុំសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងតាមរ្របមើលចបមលែើយរបស់កពះអង្គសប្គ្រះ។
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• បតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃកបរោសថាអ្វរីជាបទបញ្ញត្តិធំពរីរ?(សិស្ស្ ួរកោប់អំពរីបោលលទ្ធិដូចតបៅបៃះ៖ប្របញ្ញត្តិធំ្រីរ្ឺពតូវពសឡាញ់ព្រះអមាចាស់ជាព្រះននឯង

ឲ្យអស់្ រីចិត្តអស់អំ្រីព្លឹងយ�ើេអស់អំ្រី្ ំនិតឯងនិងពតូវឲ្យពសឡាញ់អ្កជិតខាងដូចខលលួនឯង)។

ចូរសុំឲ្យសិស្សអាៃ្រថា្រណ្ឌទរីពរីរនៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី9«កពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមអបញ្ើញ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលទំនា្រ់ទំៃងរវាងរោរកសឡាញ់កពះៃិងរោរកសឡាញ់អ្ន្រដនទ។

• បតើមាៃទំនា្រ់ទំៃងអ្វរីខលែះរវាងរោរកសឡាញ់កពះៃិងរោរកសឡាញ់អ្ន្រដនទ?

• បហតុអ្វរីោៃជាកពះបញ្ញត្តិទាំងពរីរបៃះកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជាកពះបញ្ញត្តិដ៏ធំ?

សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តសិស្សឲ្យពិចារណាអំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្្រំពុងបធ្វើបដើម្បរីបគ្ហាញ្រដេរីកសឡាញ់របស់ពួ្រប្ចំបោះកពះៃិងចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញពួ្រប្។

វគ្គទដី៣(៥នាទដី)

ចូរសុំឲ្យសិស្សៃឹ្រ្ ិតអំពរីអ្វរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃថាជាកពះបញ្ញត្តិធំពរីរបហើយឲ្យសិស្សរ្របមើលវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលទ្ធិថដលបបកងៀៃពរីបសច្រដេរីពិត

បៃះ។

បដើម្បរី�ួយសិស្សយល់មា៉ាថាយ២២:3៦-39ោៃរោៃ់ថតចបាស់ៃិងបោលលទ្ធិថដលថាកពះបញ្ញត្តិធំពរីរ្ ឺកតូវកសឡាញ់កពះអមាចាស់ជាកពះនៃឯងឲ្យអស់អំពរីចិត្តអស់

អំពរីកពលឹងបហើយអស់អំពរី្ ំៃិតឯងកពមទាំងអ្ន្រ�ិតខាងដូចខលែលួៃឯងថដរសូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់អាៃមា៉ាថាយ២២:40ឲ្យឮៗ។ចូរសុំសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យប្្ទៀងតាម

រ្របមើលអ្វរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃមាៃបៃ្ទចូលអំពរីកពះបញ្ញត្តិដ៏ធំពរីរទាំងបៃះ។

• បតើកពះបយស៊ូវោៃមាៃបៃ្ទចូលអ្វរីខលែះអំពរីកពះបញ្ញត្តិទាំងបៃះ?(កពះបញ្ញត្តិទាំងអស់ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងក្រឹត្យវិៃ័យៃិងបោយពួ្រពយារោរី—បៅ�ំនាៃ់បនាះមាៃ

ភា្ដ៏សំខាៃ់ពរីរ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ—ថដលចងភាជាប់ឬថ្្អ្របៅបលើកពះបញ្ញត្តិដ៏ធំទាំងពរីរបៃះ)។

អ្ន្រអាចៃឹងចង់បគ្ហាញឬថច្រសំបៅនៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអស្វអុ�ដូហ្វ្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។សូមអបញ្ើញសិស្សមានា្រ់ឲ្យ

អាៃបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បៃះឲ្យឮៗ។ចូរសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ប្្ទៀងតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះបញ្ញត្តិដនទបទៀតទាំងអស់្ សារភាជាប់បៅៃឹងកពះបញ្ញត្តិដ៏ធំពរីរ

បៃះ។

«គពះអរ្គសង្គ្រះបានរានបន្ូលយ៉ារចបាស់ងពលគទរ់រានបន្ូលថាគ្ប់គពះបញ្ញត្ធិានទងទៀតរានភាជាប់នរូវងោលការេ៍នន

ងសចក្ពីគសឡាញ់។គបសធិនងបើងយើរមធិនងធ្វសគបីហលចំងពាះគកឹត្យវិន័យធំៗ—គបសធិនងបើងយើរពធិតជាងរៀនគសឡាញ់គពះវរបធិតាសួ្៌

ងយើរនធិរអ្កជធិតខារងយើរងោយអស់អំពពីចធិត្អស់អំពពីគពលឹរនធិរអស់អំពពី្ ំនធិតីមន—ងែះអ្វពីៗងែសេរងទៀតទាំរអស់នឹរងកើតរាន

ង�ើរទាំរអស់»។(« The Love of God,»EnsignឬLiahonaី្វិច្ធិកាឆ្នាំ២០០៩ទំព័រ២៤)។

• បតើបទបញ្ញត្តិដនទបទៀត្សារភាជាប់ៃឹងកពះបញ្ញត្តិដ៏ធំទាំងបៃះោ៉ាងដូចបមដេច?

បនាទាប់ពរីសិស្សមាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីប្លែើយបហើយសូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យអាៃ្រថា្រណ្ឌបរីចុងបករោយនៃកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី9«កពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ»

បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។សូមបលើ្រទឹ្រចិត្តពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំបទបញ្ញត្តិដនទបទៀតមួយចំៃួៃថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងបនាះបហើយ

ពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលរោរបោរពកបតិបត្តិរបស់បយើងតាមបទបញ្ញត្តិទាំងបនាះបគ្ហាញពរីបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកពះៃិងអ្ន្រដនទបទៀត។

វគ្គទដី៤(៥នាទដី)

សូម្ ដេល់បោបល់ដល់សិស្សឲ្យសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរមា៉ាថាយ៥:១4-១៦បៅបលើរឹមទំព័រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងមា៉ាថាយ២២:3៦-39។ចូរពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងបទសៃ្រថាបៅបលើ្ ្នំកពះអង្គសប្គ្រះោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបគ្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកពះៃិងអ្ន្រដនទបទៀត។សូមឲ្យសិស្ស

បបើ្របៅមា៉ាថាយ៥:១4-១៦បហើយអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំវាជាវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិ។ចូរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអង្គសប្គ្រះោៃ

កបទាៃបទបញ្ញត្តិមួយដល់ពួ្រសិស្សរបស់កទង់ថដលជារបបៀបដ៏សំខាៃ់បំ្ុតមួយថដលបយើងអាចបគ្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់ចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញបយើង

ៃិងចំបោះកពះ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យអាៃមា៉ាថាយ៥:១4-១៦បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលថាបតើកពះអង្គសប្គ្រះោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះដល់ពួ្រសិស្សរបស់កទង់។



៤៩

គពះបញ្ញត្ធិទាំរឡាយ

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវាមាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើម្បរី«ឲ្យពៃលែឺរបស់អ្ន្ររាល់ោនាោៃ្ លែឺបៅមុខមៃុស្សបលា្រ»(មា៉ាថាយ៥:១៦)?

• បតើវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះ�ួយបយើងឲ្យយល់អំពរីរបបៀបមួយថដលបយើងអាចថច្រចាយដំណឹងល្អជាមួយៃឹងអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញបយើងោ៉ាង

ដូចបមដេច?(បៅបពលបយើងរ្រសាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយបហើយបធ្វើជា្ ំរូសុច្ចរិតមួយបនាះអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញបយើងៃឹងបមើលប�ើញ�បកមើសរបស់បយើងៃិង

្លនៃពរ�័យទាំងឡាយបហើយអាចៃឹងបបើ្រដួងចិត្តបដើម្បរីទទួលដំណឹងល្អរោៃ់ថតខាលាំង)។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍ថដលយេើងអាចបយពងៀនដំណឹងលអែដល់អ្កដន្រតាមរេៈ្ ំរូលអែរបស់យេើងបៅ�ិតៃឹងមា៉ាថាយ៥:១4-១៦។

ចូរសួរដល់សិស្សបបើពួ្រប្ធាលាប់កតូវោៃបបកងៀៃឬកតូវោៃពកងឹងបោយសារថត្ ំរូរបស់មិត្តមានា្រ់ឬសមា�ិ្រក្ួសារថដលោៃបក�ើសបរើសបដើម្បរីរោៃ់តាមបទបញ្ញត្តិទាំង

ឡាយ។សូមអបញ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្កបសិៃបបើពួ្រប្អាចបធ្វើដូបចានាះោៃ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្រដេរីបោងបទ្ម្ពរីរយែូហាៃ១4:១៥បៅបលើរឹមទំព័រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្�ិតៃឹងមា៉ាថាយ៥:១4-១៦។កបសិៃបបើអ្ន្រមាៃបពលសូម

�ួយសិស្សឲ្យរ្រខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅរឹមទំព័រជាថ្្ន្រនៃស្រម្ភាពចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិបៃះបហើយ្ ដេល់បពលដល់ពួ្រប្បដើម្បរីទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះឲ្យចាំ។

សូមបញ្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិ«កពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ»បៅ្រ្ននុងឯកសារ

ងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។

លំហាត់អៃុវត្ត(២០នាទី)

ស្រម្ភាពដូចខាងបករោមអាច�ួយសិស្សឲ្យអៃុវត្តបោលរោរណ៍ទាំងបរីបៃះថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុង«រោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោល

ននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្ិ។បដើម្បរីរំឭ្រដល់សិស្សអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះវាអាចៃឹងជាកបបោ�ៃ៍បដើម្បរីសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

• ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ ំងនឿ។

• ្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ។

• ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យរំឭ្រកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិទរី9«កពះបញ្ញត្តិទាំងឡាយ»បៅ្រ្ននុងឯកសារងោលននចំងណះចំណានខ្រងោលលទ្្បិហើយបនាទាប់ម្រសួរពួ្រប្

ថាបតើបទបញ្ញត្តិណាថដលយុវវ័យអាចមាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបោរពតាមកបសិៃបបើោត់ឬនាងពុំោៃយល់ចបាស់លាស់អំពរីបោលបំណងរបស់បទបញ្ញត្តិបនាះ។សូម

សរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបធ្វើរោរជា្ ូបហើយបក�ើសបរើសបទបញ្ញត្តិមួយម្រពរីបញ្រីបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូម្ ដេល់សំបៅនៃក្រោសថច្រចាយដល់នដ្ូៃរីមួយៗ

បហើយសុំពួ្រប្ឲ្យអាៃៃិងពិភា្រសាចបមលែើយចំបោះសំណួររបស់ពួ្រប្។

ង្្ើសកម្ភា្ងោយងសចក្ដី្ំងនឿ៖

• បតើអ្ន្រអាចបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីបលើ្រទឹ្រចិត្តដល់ៃរណាមានា្រ់ឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបពលពួ្រប្មាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរយល់ពរីមូលបហតុថដលកពះោៃ

កបទាៃបទបញ្ញត្តិជា្រ់លា្រ់បៃះ?

្ិនិ្រ្យងមើលងោល្ំនិ្រនិរសំណួរទាំរឡាយងោយទ្ស្សនវិស័យដ៏អស់កល្មួយ៖

សូមរំឭ្របោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងយែូហាៃ១4:១៥,មា៉ាថាយ៥:១4-១៦ៃិងមា៉ាថាយ២២:3៦-39។

• បតើបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាច�ួយៃរណាមានា្រ់ឲ្យយល់ោៃរោៃ់ថតចបាស់អំពរីបទបញ្ញត្តិថដលអ្ន្របក�ើសបរើសោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើបសច្រដេរីពិតប្្សងបទៀតអ្វរីខលែះថដលអាច�ួយ្ ដេល់ៃូវភាពអស់្រល្បជាៃិច្ចមួយជាជាងទស្សៃវិស័យខាងបលា្រិយចំបោះបទបញ្ញត្តិថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើស?



៥០

គពះបញ្ញត្ធិទាំរឡាយ

ការភស្ររកការយល់ដឹរបភនថែមតាមរយៈ្ប្្ភដល្្រូវរានភ្ររតាំរដ៏ងទ្វភា្៖

• បតើពួ្រពយារោរីរបស់កពះអមាចាស់្ ្រីៗបៃះោៃបបកងៀៃអ្វរីខលែះថដលអាច�ួយៃរណាមានា្រ់ឲ្យយល់អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរបោរពតាមបទបញ្ញត្តិថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើស?

(អ្ន្រអាចបោងបៅបលើបសច្រដេរីថ្លែងរោរណ៍បោយសមា�ិ្រនៃ្ ណៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថដលអាចរ្រោៃបៅLDS.orgៃិងបៅ្រ្ននុង

ទស្សនាវដដេរីរបស់សាសនាចក្រ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សមាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរសថមដេងមួយ។ចូរឲ្យសិស្សមានា្រ់ម្រពរីនដ្ូៃរីមួយៗបដើរ

តួជាបុ្្គលមានា្រ់ថដល្រំពុងមាៃបញ្ហា្រ្ននុងរោរយល់ពរីមូលបហតុថដលកពះអមាចាស់តកមូវឲ្យ្រូៃបៅរបស់កទង់រស់បៅតាមបទបញ្ញត្តិថដលនដ្ូបនាះោៃបក�ើសបរើស។ចូរឲ្យ

សិស្សប្្សងបទៀត�ួយបុ្្គលថដលមាៃរោរលំោ្របនាះឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿពិៃិត្យបមើលបទបញ្ញត្តិបោយទស្សៃវិស័យអស់្រល្បជាៃិច្ចបហើយថស្វងរ្រ

រោរយល់ដឹងបថៃថែមអំពរីបទបញ្ញត្តិតាមរយៈកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាព។សូមឲ្យបពលដល់សិស្សកបថហលជា១0នាទរីបដើម្បរីបដើរតួ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់

ពួ្រប្។

បនាទាប់ពរីសិស្សមាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីបញ្ចប់រោរសថមដេងសូមពិចារណាបធ្វើរោរពិភា្រសាអំពរីសំណួរមួយចំៃួៃដូចខាងបករោមបៃះរួមោនា៖

• បតើមាៃមបធយាោយអ្វរីខលែះថដលបយើងអាចបក�ើសបរើសបដើម្បរីបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រដេរី�ំបៃឿបៅបពលបយើងមិៃយល់ចបាស់អំពរីបទបញ្ញត្តិមួយចំៃួៃឬប�ើញថាវា

មាៃរោរលំោ្របដើម្បរីបោរពតាមបនាះ?

• បតើអ្ន្រោៃ�ួយមិត្តរបស់អ្ន្រឲ្យពិៃិត្យបមើលសំណួរឬ្រង្វល់ជា្រ់លា្រ់របស់ពួ្រប្អំពរីបទបញ្ញត្តិមួយបោយទស្សៃវិស័យដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចោ៉ាងដូចបមដេច?

• បតើកប្ពថដលកតូវោៃថតងតាំងដ៏បទវភាពអ្វរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបកបើបដើម្បរីប្លែើយតបចំបោះសំណួរឬបដើម្បរីបលើ្រទឹ្រចិត្តដល់មិត្តថដលមាៃបញ្ហារបស់អ្ន្របដើម្បរីយល់

ដឹងបថៃថែម?

សូមបញ្ចប់ស្រម្ភាពបោយរោរអបញ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយ្ ំៃិតបោបល់ថដលពួ្រប្ោៃទទួលបៅបពលពួ្រប្ោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពបៃះ។

រំឭកវ្្គចំគេះចំណាៃខាងគោលលទ្ធិ

សូមអបញ្ើញសិស្សឲ្យបមើល្រ្ននុងវ្្គចំបណះចំណាៃខាងបោលលទ្ធិនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្រីបហើយបក�ើសបរើសវ្្គ្ ម្ពរីរមួយថដលមាៃបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយថដល

ពួ្រប្មាៃទរីបនាទាល់។សូមអបញ្ើញពួ្រប្ឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍បៃះបហើយថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងឡាយថដលោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យ

ទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីវា។បៅបពលសិស្សថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្បនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃឹងបញ្ជា្រ់ពរីបសច្រ្តរីពិតនៃបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ថដល

ពួ្រប្្រំពុងថ្លែងទរីបនាទាល់បនាះ។ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អាចបំ្ុស្ ំៃិតដល់មៃុស្សដនទបទៀតឲ្យបធ្វើស្រម្ភាពបោយបសច្រ្តរី�ំបៃឿ។




