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ថានា្រ់វិទយាសាថាៃ។

សូមប្ញើមតិថ្រលម្អបៅរោៃ់si-research@ldschurch.org។
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សំណួរវគ្គសកិសាម�ូដ្ឋានតគរឹះ
សេចក្តីណែនាំេម្រាប់ម្្រូបសម្រៀន
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ក រ្ះ។បទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសកូតបៃះរាៃៃូវបណតាតំសំណួរថដលជានដ្ូដ៏សំខាៃ់ចបំោះរោរចូលរួម

ចំថណ្របៅ្រ្ននុងថានា្់រៃិងអំោៃថដលោៃោ្់រឲ្យអាៃ។ចបមលែើយរបស់សិស្សមៃិចាំោច់ថវងបព្របទបែុថៃតេវា្ ួរថតបង្ហាញ

អំពរីរោរខិតខំបោយអស់ពរីលទ្ធភាពរបស់សិស្ស។ជាមួយ�ំៃួយរបស់អ្ន្រសិស្ស្ ឺកតូវោៃសំុឲ្យសរបសររំឭ្រប�ើងវិញបមើល

ថ្រតកមូវៃិងបញជទូៃចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងបៃះបពញមួយវ្្គសិ្រសា។បទាះបរីជាសិស្សកតូវោៃបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យសរបសរ

ចបមលែើយខលែលួៃបៅបករៅបរាោងសិ្រសា្រតេរី្រ៏អ្ន្រអាចសបកមចចិតតេយ្របរាោងបរៀៃខលែះៗបដើម្បរីបធ្វើ្រិច្ចរោរទាំងបៃះ្ ងថដរ។

បោយសារបសច្រតេរីលម្អិតភា្បកចើៃបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងរោររាមោៃកតូវោៃភាជាប់បៅ្រម្វិធរីៃរីមួយៗបោយផ្ទាល់បនាះ

�ំហាៃដូចខាងបករោមៃរង�ួយអ្ន្រៃិងសិស្សរបស់អ្ន្រឲ្យទទួលោៃៃូវបទពបិសាធៃ៍មួយដ៏រាៃបជា្�័យ។

១� រ�ៀបចំ ៖ពរីមុៃចាប់ប្តេើមវ្្គសិ្រសាសូមោ្រ់រោលបរិបចឆេទរំឭ្រប�ើងវិញៃិងន្ងៃ្ ុត្រំណត់សករាប់ឲ្យសិស្សបញជទូៃចបមលែើយ

បឆលែើយសំណួរៃរីមួយៗ។ក្ូបបកងៀៃមួយចំៃួៃអាចចង់រំឭ្រប�ើងវិញឬបញជទូៃចបមលែើយទាំងអស់បៅន្ងៃថតមួយបៅបពល

�ិតបញ្ចប់ឆរាសក្ូប្្សងបទៀតអាចសបកមចចិតតេបដើម្បរីរំឭ្រប�ើងវិញៃិងបញជទូៃចបមលែើយមតេងមួយៗបពញមួយវ្្គសិ្រសា

ទាំងមូល។សូមកោ្រដថាអ្ន្រោៃបបកងៀៃចំណុចសំខាៃ់ៗ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាពរីមុៃអ្ន្រោ្រ់ឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរថដល

ទា្រ់ទងៃរងចំណុចបនាះ។

២� ដាក់ កា��ំពឹង ទុក ចបាស់លាស់ ៖បៅបពលចាប់ប្តេើមវ្្គសិ្រសាបៃះសូម្ តេល់ចបាប់ចមលែងនៃទកមង់បទពិបសាធៃ៍បលើ្រ្រម្ពស់

ដលរ់ោរបរៀៃសូកតឲ្យសិស្ស។សូមចំោយបពលពរីរបរីនាទរីបដើម្បរីពៃ្យល់ឲ្យោៃចបាស់អំពរីបោលបំណងៃិងរោររំពរងទុ្រ

សករាប់បទពិបសាធៃ៍បៃះបោយប្ូររួមទាំងរោលបរបិចឆេទបដើម្បរីរំឭ្រប�ើងវិញៃូវឯ្រសារ្រ្ននុងវ ្្គសិ្រសាៃិងរោរោ្រ់បញជទូៃ

ចបមលែើយ។

៣� តាមដាន ៖បៅ្រ្ននុងវ្្គស្ិរសាទាំងមូលសូមបលើ្រទរ្រចិតតេជាបទៀងទាត់ៃិង�ួយសិស្សទាំងអស់បៅបពលពួ្រប្បធ្វើរោរ

បំបពញទកមង់បទពិបសាធៃ៍បលើ្រ្រម្ពស់រោរបរៀៃសូកតរាមរោលបរិបចឆេទ្រំណត់។

៤� �ំឭក រ�ើង វិញ ៖ចំបោះន្ងៃថដលអ្ន្រោៃោ្រ់រោលវិភា្បដើម្បរីរំឭ្រប�ើងវិញសូមអបញជើញៃិងរំឭ្រសិស្សឲ្យយ្រចបមលែើយ

របស់ខលែលួៃម្ររោៃ់ថានា្រ់បរៀៃ។បោលបំណងនៃរោររំឭ្រប�ើងវិញបៃះ្ឺបដើម្បរី�ួយសិស្សឲ្យទទួលោៃចបមលែើយៃិង

ថច្រចាយពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។សិស្សអាចទទួលោៃអត្ថកបបោ�ៃ៍រាមរយៈរោរពិៃិត្យបមើលប�ើងវិញៃូវ

្រិច្ចរោររបស់ោនាបៅវិញបៅម្រជា្ ូៗឬក្រុមតូចៗ។អ្ន្រអាចបធ្វើឲ្យរោររំឭ្រប�ើងវិញរោៃ់ថតស៊ី�បករៅបៅបពលអ្ន្រ

អបញជើញសិស្សឲ្យពៃ្យល់ថច្រចាយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ(សូមបមើលកា� រ�ៀន សូត្រ និង កា� 

បរតងៀន ដំណឹង ល្អ ៖ ក្បួនខ្នា្រ សតរាប់ ត្ូបរតងៀន និង អ្នក ដឹកនាំ ថ្នាក់ សកិាខាសាលា និង ថ្នាក់ វទិយាសាថាន សាសនាឆ្នាំ

២០១២]ទំព័រ១០)។អ្ន្រ្ ួរថតចោំយបពលពរី១០បៅ១៥នាទរីចំបោះសំណួរៃរីមួយៗបៅបពលបធ្វើរោររំឭ្រ

ប�ើងវិញ។សិស្ស្ ឺកតូវោៃបលើ្រទរ្រចិតតេឲ្យថ្រតកមូវចបមលែើយរបស់ព្ួរប្រាមចិតតេពរីមៃុបញជទូៃចបមលែើយចុងបករោយរបស់

ខលែលួៃ។

៥� កា�បញ្ជូន ចរមលើយ ៖បៅចុងបញ្ចប់នៃវ្្គសិ្រសាសិស្សបញជទូៃចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ម្ររោៃ់អ្ន្រ។សិស្សោៃបំបពញទកមង់

បទពិបសាធៃ៍រោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកតបៅបពលព្ួរប្ោៃបធ្វើរោរខិតខំថដលសមបហតុ្ លរាមថដលោៃ

វាយតនមលែបោយក្ូបដើម្បរីសរបសរថ្រតកមូវៃិងបញជទូៃចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បឆលែើយៃរងសំណួរទាំងអស់្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះ។

សូម្រត់ករាសិស្សថដលោៃបញជទូៃចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅកបតិបតតេិពិៃ្ទនុWISE។

កំណ្រ់ចំណំា ៖សូមកោ្រដថាសិស្សថដលរាៃតកមូវរោរពិបសសដូចជាពិរោរភាពឬរាៃបញ្ហាថ្្ន្រសុខភាពទទួលោៃ

រោរសកមបសកមួលថដលពួ្រប្កតូវរោរបដើម្បរីោៃរួមចថំណ្របៅ្រ្ននុងរោរវាយតនមលែបៃះបោយថ្្អ្របលើមូលោឋាៃបស្ើភាពោនាដូច

មិតតេ្ ្រតេិរបស់ព្ួរប្ថដរ។រោរសកមបសកមួលមួយចំៃួៃអាចរួមទាំងរោរ្តេល់ឯ្រសារឲ្យថដលបោះពុម្ពជាអ្រ្សរធំៗឬឯ្រសារ

ជាសំប�ងរោរអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សបឆលែើយបោយរាៃ�ំៃួយពរីអ្ន្រដនទបោយរោរអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្បឆលែើយផ្ទាល់រាត់�ំៃួសឲ្យ

រោរសរបសរឬរោរអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្បឆលែើយបោយៃិោយបហើយឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតសរបសរឲ្យឬបោយរោរ្តជាសំប�ង។

សូមចូលបៅរោៃ់ប្ហទំព័រlds.org/topics/disabilityបដើម្បរីថស្វងរ្រព័តរ៌ាៃទូបៅ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់បុ្្គលទាំងឡាយថដល

ពិរោរ។
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សំណួរវគ្គសិកសាមូ�ដ្ឋានតគរឹះ

សេចក្តីណែនាំេម្រាប់េិេ្ស

ទកមង់បទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកតបៃះរាៃៃូវបណតាតំសំណួរថដលជានដ្ូមួយដ៏សំខាៃ់ចបំោះរោរចូលរួម

ចំថណ្របៅ្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រៃិងរោរសិ្រសាអំោៃថដលោៃោ្រ់ឲ្យអាៃ។រោរខិតខំបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះបពញបលញបៅ

្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាទាំងមូលៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ដរងរោៃ់ថតស៊ី�បករៅៃិងរោរអៃុវតតេដំណរងល្អបៅបពលថដលអ្ន្រសញជរង្ ិតៃិង

ថច្រចាយៃូវអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ។សូមបំបពញរាម�ំហាៃដូចខាងបករោមចំបោះសំណួរៃរីមួយៗ៖

១� សូមស�រស�ៃូវចបមលែើយថដលោៃបរៀបចំទុ្រជាមៃុចំបោះសំណួរៃរីមួយៗជាសម្ដរីរបស់អ្ន្រផ្ទាល់។សូមបកបើបទ្ម្ពរីរៃិង

កបសាសៃ៍របស់ពយារោរីបដើម្បរីោំកទដល់ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ។សូមកោ្រដថាចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ឺសមរម្យបដើម្បរីថច្រចាយ។

២� សូមរំឭ្រប�ើងវិញៃូវចបមលែើយរបស់អ្ន្របោយយ្រចបមលែើយម្ររោៃ់ថានា្់របរៀៃកសបរាមរោលបរបិចឆេទថដលក្ូរបស់អ្ន្រោ្់រ

ឲ្យ។

៣� សូមកក ្រតមវូចបមលែើយរបស់អ្ន្របោយថ្្អ្របលើរោររំឭ្រប�ើងវិញកបសិៃបបើចាំោច់។

៤� សូមបញ្ជូនចបមលែើយចុងបករោយរបស់អ្ន្រចំបោះសំណួរទាំងអស់រាមរោលបរិបចឆេទថដលក្ូរបស់អ្ន្រោៃោ្់រឲ្យ។

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ ួរថតកតវូោៃបំបពញបៅបករៅបរាោងសិ្រសាបលើ្រថលងថតកតូវោៃថណនាំឲ្យបធ្វើបៅ្រ្ននុងបរាោងសិ្រសា។កបសិៃ

បបើអ្ន្ររាៃតកមូវរោរចាំោច់ដូចជាពិរោរភាពឬរាៃបញ្ហាថ្្ន្រសុខភាពសូមៃិោយជាមួយក្ូរបស់អ្ន្របដើម្បរីោត់

អាច�ួយសកមបសកមួលដល់អ្ន្រឲ្យោៃបំបពញបទពបិសាធៃ៍បៃះ។ក្ូរបស់អ្ន្រចង់ឲ្យអ្ន្រទទួលោៃបជា្�័យជាមួយ

បទពិបសាធៃ៍បៃះបហើយរាៃឆៃ្ទៈបដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលោៃបជា្�័យ។
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តកុមតគរួោរដ៏សៅអស់ក�្បជានិច្ច

(ោសនា២០០)
េំែួរ

១� បហតុអ្វរីោៃជាក្ុរមក្ួសាររាៃសារៈសំខាៃ់្រ្ននុងថ្ៃរោរ

នៃសុ្មង្គលរបស់កពះវរបិរាសួ្៌?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• រោរប្រកសាយមួយអំពរីបោលបំណងចម្បង្រ្ននុង

ថ្ៃរោរនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះ។

• រោរពៃ្យល់មួយអំពរីរបបៀបថដលក្ុរមក្ួសារសុចរិត

�ួយសបកមចបោលបំណងទាំងបនាះបពញទាំង

ភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច។

• រោរពៃ្យល់មួយអំពរីមូលបហតុថដលបោលលទ្ធិអំពរីក្រុមក្ួសារសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រៃិងភាពរី្រចបកមើៃដ៏បៅអស់្រល្ប

ជាៃិច្ច។

• រោរពៃ្យល់មួយអំពរីរបបៀបថដលរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរីតួនាទរីដ៏សំខាៃ់របស់ក្រុមក្ួសារបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃ

បសច្រ្ដរីសប្ង្រះរាៃឥទ្ធិពលបលើ�បកមើសថដលអ្ន្របធ្វើបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ។

២� បតើបទោឋាៃរបស់កពះអរាចាស់ចបំោះអាោហ៍ពិោហ៍រាៃអ្វរីខលែះ?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃរោរពៃ្យល់ដូចតបៅបៃះ៖

• តួនាទរីៃិងទំៃួលខុសកតូវដ៏បទវភាពរបស់្ ូសាវាមរី្ រិោៃិងឪពុ្ររាដាយ។

• តួនាទរីរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្រុមក្ួសារ។

• ក្ររត្យវិៃ័យថដលរាៃឥទ្ធិពលបលើកពហ្ចារីភាពៃិងភាពបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងល្រខេណៈដ៏

អស់្រល្បជាៃិច្ចនៃក្ររត្យវិៃ័យទាំងបនាះ។

• របបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេរាមបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបដើម្បរីបកតៀមខលែលួៃទទួលឬពកងរី្របថៃ្ថមចំបោះអាោហ៍ពិោហ៍

ៃិងក្រមុក្ួសាររបស់អ្ន្រ។

៣� បតើ«ក្រមុក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»(EnsignឬLiahonaថខវិចឆេិរោឆ្នាំ២០១០ទំព័រ១២៩)រាៃ

ឥទ្ធិពលវិ�ជរាៃបៅបលើ�រីវិតរបស់អ្ន្រអំ�នុងបពលវ្្គស្ិរសាបៃះោោងដូចបម្ដចខលែះ?

អ្ន្រអាចបបងកើតឬភាជាប់្ ំៃិតពរីចបមលែើយមុៃៗរបស់អ្ន្រឬសរបសរអំពរីកបធាៃបទ្ ្រីមួយ។ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃ

ៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• រោរពៃ្យល់មួយអំពរីបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិជា្រ់លា្រ់មួយបចញពរីរោរកបរោសអំពរីក្រមុក្ួសារថដលភាជាប់ម្រ

ជាមួយរោរពៃ្យល់បថៃ្ថមមួយបោយបកបើបទ្ម្ពរីរឬកបសាសៃ៍របស់ព្ួរពយារោរីន ង្ៃចុងបករោយ។

• ្ំរូមួយអំពរីរបបៀបបធ្វើរាមដំបនូាមៃរបស់ព្ួរពយារោរីោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបោលរោរណ៍ឬ

បោលលទ្ធិថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើស។

• ្ំរូនៃពរ�័យថដលអ្ន្រឬអ្ន្រប្្សងបទៀតទទួលោៃរាមរយៈរោរសាដាប់រាមដំបូនាមៃថដលរាៃ្រ្ននុងរោរកបរោសអំពរី

ក្ុរមក្ួសារ។

• រោរប្រកសាយមួយអំពរីអ្វរីថដលអ្ន្រៃរងបធ្វើបដើម្បរីរស់បៅឲ្យោៃបពញបលញកសបរាមបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិ

ថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើស។
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តកុមតគរួោរដ៏សៅអស់ក�្បជានិច្ច(ោសនា២០០)

ចែំុចេំខាន់ៗននសោលលទ្ិ

ព័ត៌រាៃខាងបករោមកតូវោៃចងក្រងបោយបកបើចំណុចសំខាៃ់ៗបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសករាប់វ ្្គស្ិរសាបៃះ។តួបលខបៅ្រ្ននុងវង់

ក្រច្រថដលបៅបនាទាប់ពរីសម្ដរីដ្រកសង់ចង្អនុលបង្ហាញអំពរីបលខបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងតកុមត្រួសា� ដ៏ អស់ កល្ រសៀវរៅ កណនាំ 

សតរាប់ ត្ូបរតងៀន(ឆ្នាំ២០១៥)ថដលរាៃៃូវបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បនាះ។សូមបកបៀបបធៀបចបមលែើយរបស់អ្ន្រជាមួយៃរង

ព័ត៌រាៃខាងបករោម។បៅ្រ្ននុងរោររំលរ្រប�ើងវិញកបសិៃបបើអ្ន្រប�ើញថារាៃចំណុចសំខាៃ់ៗនៃបោលលទ្ធិោមួយថដល

អ្ន្រមិៃោៃោ្រ់ចូល្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រសូមពិចារោបធ្វើរោរថ្រតកមូវចបមលែើយអ្ន្រពរីមុៃបញជទូៃវា។អ្ន្រពុំចាំោច់្រត់ករាព័ត៌រាៃ

បៃះឲ្យដូចោនាបបះបិទបៅ្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រប�ើយកោៃ់ថតឲ្យចបាស់ថាអ្ន្រយល់បោលលទ្ធិទាំងបៃះបហើយបង្ហាញៃូវរោរយល់

ដរងបនាះបៅោៃបហើយ។បោយសារសំណួរបលខ៣តកមវូឲ្យបឆលែើយចបមលែើយផ្ទាល់ខលែលួៃដូបចានាះោមៃចំណុចសំខាៃ់ោបៅ្រ្ននុង

សំណួរបនាះប�ើយ។

១� បហតុអ្វរីោៃជាក្ុរមក្ួសាររាៃសារៈសំខាៃ់្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃសុ្ មង្គលរបស់កពះវរបិរាសួ្៌?

បោលបំណងចម្បងបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះ៖

• «ថ្ៃរោររបស់កពះវរបិរាសួ្ ៌កបទាៃរាោ៌ាមួយសករាប់បយើងបដើម្បរីរោលាយដូចជាកពះរារាបិរាសួ្៌របស់បយើង»

(៣)។

• «ថ្ៃដរីបៃះកតូវោៃបបងកើតប�ើងបដើម្បរី�ួយនាំម្រឲ្យរាៃៃូវអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស»

(៤)។

របបៀបថដលក្រុមក្ួសារសុចរិត�ួយសបកមចបោលបំណងទាំងបនាះបពញទាំងភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច៖

• ក្ួសារជាថ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះសករាប់�រីវិតមៃុឆ្្រ�រីវិតបៃះ�រីវិតរថមងសាលាប់ៃិង�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច»(៦)។

• «បោយសាររោរធាលា្រ់បលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែអាចរាៃ្រូៃបហើយពូ�ពង្សរបស់ព្ួរោត់អាចរី្រចបកមើៃបៅរោៃ់

�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច»(៤)។

• «បោយរាៃរូបរោយសាច់្ មបយើង�ួបកបទះៃរងសាថាៃភាពនៃ�រីវិតរថមងសាលាប់ថដលអាចបរៀបចំខលែលួៃបយើង

សករាប់ភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច»(៥)។

• «បៅបពលបយើងចូល្រ្ននុងបសច្រ្ដរីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្បអសរ់ោលជាៃិច្ចនៃអាោហ៍ពិោហ៍បនាះបយើងអាច

កតូវោៃបលើ្រតបមកើងប�ើងបៅ្រ្ននុង្រកមិតដ៏ខ្ពស់បំ្ុតនៃៃ្របសប�សាទាល»(១៥)។

២� បតើបទោឋាៃរបស់កពះអរាចាស់ចបំោះអាោហ៍ពិោហ៍រាៃអ្វរីខលែះ?

តួនាទរីៃិងទំៃួលខុសកតូវដ៏បទវភាពរបស់្ ូសាវាមរី្ រិោៃិងឪពុ្ររាដាយ៖

• «សាវាមរីៃិង្ រិោរាៃរោរទទួលខុសកតវូដ៏ឧឡារិ្របដើម្បរីកសឡាញ់ៃិងថ្រ្រសាោនាបៅវិញបៅម្រ»

(«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»ទំព័រ១២៩)។

• «បៅបពលសាវាមរីៃិង្ រិោមួយ្ ូនាំ្រូៃរានា្រ់ម្ររោៃ់ថ្ៃដរីបនាះព្ួរប្្រំពុងថតបបំពញថ ្្ន្រមួយនៃថ្ៃរោរនៃ

សុ្មង្គលរបស់កពះវរបរិាសួ្៌»(១៧)។

• «ឪពុ្ររាដាយ្រ៏កតូវោៃករាស់បង្រប់ឲ្យបបកងៀៃដល់្រូៃបៅរបស់ព្ួរប្ឲ្យបចះកសឡាញ់ៃិងបបកមើោនាបៅវិញបៅម្រ

បចះបោរពកពះបញ្ញតិតេទាំងឡាយនៃកពះបហើយបធ្វើជាពលរដ្ឋល្អ»(២២)។

តួនាទរីរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្រមុក្ួសារ៖

• «ដង្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចបធ្វើឲ្យបយើងរានា្់រៗទទួលោៃៃូវពរ�័យថដលោៃសៃយាទាំងអស់ពរីកពះវរបិរា

របស់បយើងថដល្ ង់បៅបលើសាថាៃសួ្៌»(២៤)។

• «បៅបពលក្រុមក្ួសារសង់ក្រះរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះសារាំងៃរងោមៃអំោចបដើម្បរីបំផ្លាញ

ពួ្រប្ប�ើយ»(១៩)។
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តកុមតគរួោរដ៏សៅអស់ក�្បជានិច្ច(ោសនា២០០)

ក្ររត្យវិៃ័យថដលរាៃឥទ្ធិពលបលើកពហ្ចារីភាពៃិងភាពបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងល្រខេណៈដ៏អស្់រល្ប

ជាៃិច្ចនៃក្ររត្យវិៃ័យទាំងបនាះ៖

• «អាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសរានា្រ់ៃិងកសតេរីរានា្រ់កតូវោៃថតងរាំងប�ើងបោយកពះ»(«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោស

ដល់ពិ្ ពបលា្រ»ទំព័រ១២៩)។

• «កពះោៃករាស់បង្រប់ថាអំោចពិសិដ្ឋនៃរោរបបងកើត្រូៃ្ឺកតូវោៃបកបើរវាងថតបុរសៃិងកស្ដរីថដលោៃបរៀប

អាោហ៍ពិោហ៍ោោងកសបចបាប់ជាប្ដរីៃិងកបពៃ្ធបែុបោណះ»(«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»ទំព័រ

១២៩)(១៦)។

• «រោរផ្លាស់ប្ដទូរ្រ្ននុងចបាប់ស៊ីវិលមិៃអាចផ្លាស់ប្ដទូរក្ររត្យវិៃ័យខាងសរីលធម៌ថដលកពះោៃបបងកើតប�ើយ។កពះ

សព្វកពះទ័យឲ្យបយើងរោៃ់ខាជាប់បហើយបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់កទង់បទាះជារាៃបោបល់ឬទំបនារចិតតេខុស

ថបលែ្រពរីោនាបៅ្រ្ននុងសង្គមោោងោ្រ្ដរី»(ដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងGospel Topics«Same-Sex Marriage lds.org/
topics)(៧)។
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ម�ូដ្ឋានតគរឹះននការោតារស�ើងវិញ

(ោសនា២២៥)
េំែួរ

១� បតើខញនុំអាចថញ្រដរងរវាងបសច្រតេរីពិតៃិងរោរណ៍ថ្រលែងរោលាយ

បោយរបបៀបោ?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• តួនាទរីរបស់កពះ្ម្ពរីរោ្រ្យសម្ដរីនៃពយារោរីសម័យ

ទំបៃើបៃិងកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនា

បសច្រ្ដរីពិត។

• របបៀបសិ្រសាបសច្រ្ដរី�ំបៃឿៃិងរោរអធិសាឋាៃអាច

�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀៃពរីបសច្រ្ដរីពិត។

• របបៀបថស្វងរ្រវាយតនមលែបហើយបកបើកប្ពថដល្ ួរឲ្យប�ឿជា្រ់ោៃពរីកបវតតេិសាកសតេរបស់សាសនាចក្រៃិង

បោលលទ្ធិថដលោៃបបើ្រសថម្ដងរបស់សាសនាចក្របនាះ។

• របបៀបថដលអ្ន្រអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍នានាថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបដើម្បរីដរងបសច្រ្ដរីពិតឬរោរណ៍ថ្រលែងរោលាយបៅបពល

អ្ន្រឬមៃុស្សរានា្រ់ថដលអ្ន្រសារល់�ួបៃរងរោរសបកមចចិតតេឧបស្្គឬបញ្ហានាបពលបច្ចនុប្បៃ្នបៃះ។

២� បហតុអ្វរីោៃជារោរយល់ដរងថា«យែូថសបស្៊ីធ���ោៃសបកមចបកចើៃជាងប្បលើ្រថលងថតកពះបយស៊ូវបែុបោណះសករាប់

បសច្រ្ដរីសប្ង្រះដល់មៃុស្ស្រ្ននុងបលា្របៃះជាងមៃុស្សប្្សងៗបទៀតថដលធាលាប់រសប់ៅ្រ្ននុងបលា្របៃះ»រាៃសារៈសំខាៃ់

ចំបោះខញនុំ?»(្�ៃិងស�១៣៥:៣)។

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• តួនាទរីនៃរោរៃិមិតតេបលើ្រដំបូងបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អៃិងបៅ្រ្ននុងរោរបបើ្រកោរោៃ់រោប់កតួតករានៃ

បពលបពញ្រំណត់។

• របបៀបថដលបសច្រ្ដរីពិតមួយកតូវោៃសាដារប�ើងវិញរាមរយៈយែូថសបស្៊ីធោៃកបទាៃពរ�័យដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

• របបៀបថដល្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពឬពិធរីបរិសុទ្ធនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះទាំងឡាយថដលោៃសាដារប�ើងវិញរាមរយៈ

យែូថសបសី៊្ធោៃ្ ្ដល់ពរ�័យដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

• របបៀបថដលតួនាទរីរបស់យែូថសបសី៊្ធបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញបៃះោៃនាំអ្ន្រឲ្យខិតបៅ�ិតៃរងកពះវរបិរាសួ្៌ៃិង

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

៣� បតើកពរតតេិរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិសំខាៃ់មួយនៃរោរសាដារប�ើងវិញដូចរាៃខាងបករោមបៃះោៃ្ ្ដល់ពរ�័យដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ

ោោងដូចបម្ដចខលែះ?

្រ)រោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃខ)្រណ្ឌៃិងបោលលទ្ធិដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្ដរីសញ្ញា

្)អង្គរោរនៃសាសនាចក្រកតូវោៃបបើ្រសថម្ដងប�ើង�)រោរសាដារប�ើងវិញនៃបព្វ�ិតភាពង)កពះវិហារបរិសុទ្ធៃិង

្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ។ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• អ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីកពរតតេិរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិបៃះបករោយពរីរោរចូលរួមរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះ។

• របបៀបថដលកពរតតេិរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិបៃះបង្ហាញឲ្យប�ើញថាសាថាៃសួ្៌្ ឺបបើ្រចំហ។

• របបៀបថដលកពរតតេិរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិបៃះោៃ្ ្ដល់ពរ�័យដល់�រីវិតអ្ន្រឬបហតុ្លថដលវាសំខាៃ់ចបំោះខលែលួៃអ្ន្រ

ផ្ទាល់។

• ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រចំបោះអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីដំណរងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។



7

មូ�ដ្ឋានតគរឹះននការោតារស�ើងវិញ(ោសនា២២៥)

ចែំុចេំខាន់ៗននសោលលទ្ិ

ព័ត៌រាៃខាងបករោមកតូវោៃចងក្រងបោយបកបើចំណុចសំខាៃ់ៗបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសករាប់វ ្្គស្ិរសាបៃះ។ចំៃួៃបលខបៅ្រ្ននុង

សញ្ញាវង់ក្រច្របនាទាប់ពរីរោរដ្រកសង់ចង្អនុលបង្ហាញៃូវបលខបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅថណនាំសករាប់ក្ូបបកងៀៃមូលដាឋាន 

ត្ឹឹះ នន កា� សាដា� រ�ើង វិញ(ឆ្នាំ២០១៥)ថដលរាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បនាះ។សូមបកបៀបបធៀបចបមលែើយរបស់អ្ន្រជាមួយៃរង

ព័តរ៌ាៃខាងបករោម។បៅ្រ្ននុងរោររំលរ្រប�ើងវិញកបសិៃបបើអ្ន្រប�ើញថារាៃចំណុចសំខាៃ់ៗនៃបោលលទ្ធិោមួយថដល

អ្ន្រមិៃោៃោ្រ់ចូល្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រសូមពិចារោបធ្វើរោរថ្រតកមូវចបមលែើយអ្ន្រពរីមុៃបញជទូៃវា។អ្ន្រពុំចាំោច់្រត់ករាព័ត៌រាៃ

បៃះឲ្យដូចោនាបបះបិទបៅ្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រប�ើយកោៃ់ថតឲ្យចបាស់ថាអ្ន្រយល់បោលលទ្ធិទាំងបៃះបហើយបង្ហាញៃូវរោរយល់

ដរងបនាះបៅោៃបហើយ។បោយសារសំណួរបលខ៣តកមូវឲ្យបឆលែើយចបមលែើយផ្ទាល់ខលែលួៃដូបចានាះោមៃចំណុចសំខាៃ់ោបៅ្រ្ននុង

សំណួរបនាះប�ើយ។

១� បតើខញនុំអាចថញ្រដរងរវាងបសច្រតេរីពិតៃិងរោរណ៍ថ្រលែងរោលាយបោយរបបៀបោ?

តួនាទរីរបស់កពះ្ម្ពរីរោ្រ្យសម្ដរីនៃពយារោរីសម័យទំបៃើបៃិងកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនាបសច្រ្ដរីពិត៖

• ្រ្ននុងនាមជានដ្ូៃរងកពះ្ម្ពរីរប៊ីប«កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្ដរីសញ្ញាកតវូោៃនាំបចញម្របដើម្បរីរាៃ

បសច្រ្ដរីសប្ង្រះដល់ពិ្ ពបលា្របៃះ»(២២)។

• «កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយឲ្យបយើងដរងបបើសិៃជាអ្វរីថដលបយើងអាៃបនាះជារោរពិត»(១០)។

• «កបសៃិបបើបយើងសាដាប់រាមោ្រ្យសម្ដរីរបស់ពយារោរីបនាះបយើងៃរងកតវូោៃរោរោរទាស់ៃរងរារសកតូវ»(៩)។

• «បៅបពលអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់ៃិោយបោយកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះោ្រ្យបពចៃ៍របស់

ពួ្របលា្របង្ហាញឲ្យប�ើញពរីកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះអរាចាស់»(១២)។

របបៀបថដលរោរសិ្រសាបសច្រ្ដរី�ំបៃឿៃិងរោរអធិសាឋាៃអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀៃពរីបសច្រ្ដរីពិត៖

• «បៅបពលបយើងរួមបញ្ចទូលបសច្រ្ដរី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងដបំណើររោរបរៀៃសូកតបយើងរាៃ្ ុណសម្បតតេិក្ប់កោៃ់បដើម្បរីទទួល

�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់»(១០)។

• «បយើងអាចរ្រប�ើញចបមលែើយចំបោះសំណួរដ៏អសាចារ្យរបស់បយើងបៅបពលបយើងបោរពកបតិបតតេិរាមកពះបញ្ញាតតេិ

សិ្រសាកប្ពព័ត៌រាៃកតរមកតូវនានា—ជាពិបសស្ ឺកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីថដល្រំពុងរស់បៅ—ថស្វងរ្ររោរដរ្រនាំ

រាមរយៈរោរអធិសាឋាៃៃិងអៃុវតតេភាពអត់ធ្ត់ៃិងបសច្រតេរី�ំបៃឿ»(១០)។

• «បៅបពលបយើងកបឈមមុខៃរងសំណួរឬរោរសង្ស័យនានាបយើង្ ួរថតបរាងជាប់បៅៃរងអ្វរីថដលបយើងោៃដរងថា

វាពិតបហើយទុ្រចិតតេថាបយើងអាចថស្វងរ្រចបមលែើយរាមរយៈរោរស្ិរសាបថៃ្ថមបទៀតបៅបពលខាងមុខឬថាកពះៃរងបបើ្រ

បង្ហាញពរីចបមលែើយបៅបពលោមួយនាបពលអនា្ត»(៤)។

របបៀបថស្វងរ្រវាយតនមលែបហើយបកបើកប្ពនានាថដល្ ួរឲ្យប�ឿជា្រ់ោៃ៖

• «បយើងអាចរំឭ្រដល់អ្ន្រសួរបោយបសាមះបនាះថាព័ត៌រាៃបលើអ៊ៃិបធើថណតពុំោៃកតងយ្រភាពមិៃ‹ពិត›

បចញបទ។ព័ត៌រាៃមួយចៃំួៃមិៃថាវារាៃរោរបញ្ចនុះបញ្ចទូលោោងោបទវាមិៃពិតប�ើយ»(១០ថៃលអិល

អាៃ់បឌើរសិៃ«Joseph Smith»EnsignឬLiahonaថខវិចឆេិរោឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ២៩)។

• «បដើម្បរីបចៀសវាងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតបោយព័ត៌រាៃខុសឆ្គងឬព័ត៌រាៃថដលនាំបៅរ្ររោរវិភា្ខុសោៃបនាះ

អស់អ្ន្រថដលពយាោមថស្វងរ្របសច្រតេរីពិត្ ួរថតកសាវកជាវរ្រៃូវធៃធាៃនៃព័តរ៌ាៃថដល្ ួរឲ្យទ្ុរចិតតេោៃពរី

សាសានាចក្រៃិងកបវតតេិរបស់សាសនាចក្រ»(២)។

• «បពលបយើងចាប់ប្្ដើមបោយរោរវាស់ស្ទង់រោរអៃុវតតេនៃសម័យទបំៃើបៃិងសបំណើកបឆ្ំងៃរងអ្វរីថដលបយើងោៃ

ដរងពរីថ្ៃរោរនៃកពះអរាចាស់ៃិង្ លថដល្ ្ដល់ឲ្យ្រ្ននុងកពះបៃ្ទទូលនៃកពះអរាចាស់ៃិងរោរបបកងៀៃនៃពយារោរីថដល

រស់បៅរបស់កទង់ទាំងឡាយ���បនាះបយើងដរងថារោរណ៍បៃះនាំបយើងឲ្យបៅបលើ្ លែទូវសុវត្ថិភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច»

(១០ោលលែិៃបអ្រអូ្រ«As He Thinketh in His Heart»[លាងាចមួយជាមួយថអលបឌើរោលលែិៃបអ្រអូ្រន្ងៃទរី

៨ថខ្ុរម្ៈឆ្នាំ២០១៣]បៅបលើប្ហទំព័រlds.org/broadcasts)។
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មូ�ដ្ឋានតគរឹះននការោតារស�ើងវិញ(ោសនា២២៥)

២� បហតុអ្វរីោៃជារោរយល់ដរងថា«យែូថសបស្៊ីធ���ោៃសបកមចបកចើៃជាងប្បលើ្រថលងថតកពះបយស៊ូវបែុបោណះសករាប់

បសច្រ្ដរីសប្ង្រះដល់មៃុស្ស្រ្ននុងបលា្របៃះជាងមៃុស្សប្្សងៗបទៀតថដលធាលាប់រសប់ៅ្រ្ននុងបលា្របៃះ»រាៃសារៈសំខាៃ់

ចំបោះខញនុំ?»(្�ៃិងស�១៣៥:៣)។

តួនាទរីនៃរោរៃិមិតតេដំបូងបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អៃិងរោរបបើ្រកោរោៃ់រោប់កតួតករានៃបពលបពញ្រំណត់៖

• «បសច្រតេរីពិតអស់្រល្បជាៃិច្ចកតូវោៃសាតារប�ើងវិញដល់ថ្ៃដរីបៅបពលកពះវរបរិាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ

បង្ហាញកពះរោយដល់យែូថសបស្៊ីធ»(២)។

• «បៅបពលបយើងរាៃទរីបនាទាល់មួយថាយែូថសបស្៊ីធោៃប�ើញកពះជាកពះវរបរិាៃិងកពះរា�បុករាកទង់្ឺ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចដរង្ ងថដរអំពរីបសច្រតេរីបពញបលញនៃរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អបៃះ»(២)។

• «យែូថសបស៊្ីធកតវូោៃបៅបោយកពះបដើម្បរីសាតារដំណរងល្អប�ើងវិញសករាប់សម័យរោៃ់រោប់កតួតករារបស់បយើង

បៃះ»(១)។

របបៀបថដលបសច្រ្ដរីពិតមួយកតូវោៃសាដារប�ើងវិញរាមរយៈយែូថសបស្៊ីធោៃកបទាៃពរ�័យដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ៖

• «កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាកពះថដល្រំពុងរាៃកពះ�ៃ្រស់រាៃកពះរោយដ៏រុងបរឿង។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាកពះ

រា�បុករាសំណព្វថតមួយរបស់កពះវរបរិា។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាអង្គបងកបបងកើតពិ្ ពបលា្របៃះៃិងពិ្ ពដនទ

បទៀត»(១៣)។

• «សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ ឺជាសាសនាចក្រថតមួយថដលពិតបហើយស្រម្បៅ

បលើន ្្ទថ្ៃដរីទាំងមូល»(៦)។

• «្រ្ននុងនាមជា្រូៃបៅរបស់កពះវរបរិាសួ្៌បយើងរាៃសរោដាៃុពលបដើម្បរីថកបរោលាយដូចជាកទង់»(១៧)។

• «រាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ីធកពះអរាចាស់ោៃបបើ្រសថមតេងកពះ្ម្ពរីរបថៃ្ថមបទៀតថដលបញ្ជា្រ់បំ្ លែឺៃិងពកងរី្រ

ចំបណះដរងរបស់បយើងអំពរីបសច្រតេរីពិត»(១២)។

្រូៃបសាបព្វ�ិតភាពឬពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះកតវូោៃសាដារប�ើងវិញរាមរយៈយែូថសបស្៊ីធៃិងរបបៀប

ថដលវាោៃ្ ្ដល់ពរ�័យដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ៖

• យែូថសបស្៊ីធោៃទទួល«្រូៃបសានៃ្រិច្ចរោរ្ ្សព្្វ សាយសាសនាក្រុមក្ួសារដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចៃិង្ិរច្ចរោរ

កពះវិហារបរិសុទ្ធ»(១៤)។

• «មុៃបពលមៃុស្សរានា្រ់អាចទទួលបុណ្យក�មុ�ទរ្របនាះពួ្រប្កតូវថតបនាទាបខលែលួៃថកបចិតតេស្័ក្ចិតតេបដើម្បរីបលើ្រោ្រ់

ម្របលើខលែលួៃប្ៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរំាងចិតតេបដើម្បរីបបកមើកទង់រហូតដល់ទរីបំ្ុត»(៦)។

• «បដើម្បរីទទួលោៃ្រកមតិខ្ពស់បំ្ ុតនៃៃ្របសប�សាទាលបយើងកតវូថតចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញា្ ្រីបហើយអស់្រល្ប

អស់រោលជាៃិច្ចនៃអាោហ៍ពិោហ៍»(១៩)។
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តពឹះសេស៊ូវតគរីស្ទនិងដំណរង�្អដ៏

អស់ក�្បអស់កា�ជានិច្ច(ោសនា

២៥០)
េំែួរ

១� បតើខញនុំអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីកពះអង្គសប្ង្រះចំបោះរោរបោរព

កបតិបតតេិរាមកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះវរបរិាសួ្៌?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• រោរបបកងៀៃឬឧទាហរណ៍បចញពរីរោរបបកមើដ៏អស់

្រល្បរបស់កពះអង្គសប្ង្រះថដលបង្ហាញៃូវរោរបោរព

កបតិបតតេិរបស់កទង់ចំបោះកពះវរបរិាសួ្៌។

• របបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់កពះបយស៊ូវ

ចំបោះកពះវរបិរាទា្រ់ទងៃរងភាពជាសិស្សរបស់អ្ន្រ។

• មូលបហតុថដល្ ំរូរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់កពះអង្គសប្ង្រះសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្របហើយបតើកទង់អាច�ួយអ្ន្រឲ្យបោះ

�ំហាៃថដលអ្ន្រកតូវរោរបដើម្បរីពកងរងភាពជាសិស្សរបស់អ្ន្រ។

• របបៀបថដល្ ំរូរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់កពះអង្គសប្ង្រះ�ួយអ្ន្រឲ្យបោរពកបតិបតតេិរាមកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះវរបរិា

សួ្៌។

២� បហតុអ្វរីខញនុំកតូវរោរកពះអង្គសប្ង្រះ?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• ឧបស ្្គដ៏ធំថដលបយើងកតូវថតយ្រឈ្នះ្ ឺបោយសារថតសាថាៃភាពធាលា្់ររបស់បយើង។

• របបៀបថដលតួនាទរីៃរីមួយៗរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅអំ�នុងរោរបបកមើដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចរបស់កទង់�ួយ្រូៃបៅ

របស់កពះវរបិរាឲ្យយ្រឈ្នះបលើឧបស ្្គទាំងបៃះ។

• អ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលយ្រៃិងអបញជើញឲ្យទទួលោៃ�ំៃួយរបស់កពះអង្គសប្ង្រះ។

• ោោងតិចោស់រាៃវិធរីមួយថដលអ្ន្រទទួលអារម្ណ៍ពរី�ំៃួយដ៏បទវភាពនៃកពះអង្គសប្ង្រះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ

បៅ្រ្ននុងរោរយ្រឈ្នះៃូវរោរសា្រល្បងៃិងឧបស្្គទាំងឡាយ។

៣� បតើខញនុំោៃបរៀៃអ្វរីខលែះបៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណរងល្អដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ចថដលោៃកបទាៃពរដល់

�រីវិតខញនុំ?

អ្ន្រអាចបបងកើតឬភាជាប់្ ំៃិតពរីចបមលែើយមុៃៗរបស់អ្ន្រឬសរបសរអំពរីកបធាៃបទ្ ្រីមួយ។

• សូមបលើ្រប�ើងពរីបោលលទ្ធិថដលអ្ន្រោៃបរៀៃឲ្យោៃមួយឬពរីរកបបោ្។

• សូមពៃ្យល់បោលលទ្ធិបៃះបោយបកបើកោស់្ ំរូទាំងឡាយបចញពរីបទ្ម្ពរីរឬកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីទាំងឡាយ។

• សូមថច្រចាយរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃ្ំរូឬដង្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្ង្រះថដលោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតអ្ន្រ។

• សូមសរបសរទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណរងល្អដ៏អស់្រល្បអស់រោល

ជាៃិច្ច។
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ចែំុចេំខាន់ៗននសោលលទ្ិ

ព័ត៌រាៃខាងបករោមកតូវោៃចងក្រងបោយបកបើចំណុចសំខាៃ់ៗបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសករាប់វ ្្គស្ិរសាបៃះ។ចំៃួៃបលខបៅ្រ្ននុង

សញ្ញាវង់ក្រច្របនាទាប់ពរីរោរដ្រកសង់ចង្អនុលបង្ហាញៃូវបលខបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងJesus Christ and the Everlasting Gospel 
Teacher Manual(កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណរងល្អដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ចបសៀវបៅក្ូ)(ឆ្នាំ២០១៥)ថដលអាចរ្របសច្រតេរី

ថ ល្ែងរោរោៃ។សូមបកបៀបបធៀបចបមលែើយរបស់អ្ន្រជាមួយៃរងព័តរ៌ាៃខាងបករោម។បៅ្រ្ននុងរោររំលរ្រប�ើងវិញបបើសិៃអ្ន្រ

ប�ើញថារាៃចំណុចសំខាៃ់ៗនៃបោលលទ្ធិោមួយថដលអ្ន្រមិៃោៃោ្រ់ចូល្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រសូមពិចារោបធ្វើរោរថ្រតកមូវ

ចបមលែើយអ្ន្រពរីមុៃបញជទូៃវា។អ្ន្រពុំចាំោច់្រត់ករាព័ត៌រាៃបៃះឲ្យដូចោនាបបះបិទបៅ្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រប�ើយកោៃ់ថតឲ្យចបាស់ថា

អ្ន្រយល់បោលលទ្ធិទាំងបៃះបហើយបង្ហាញៃូវរោរយល់ដរងបនាះបៅោៃបហើយ។បោយសារសំណួរបលខ៣តកមវូឲ្យបឆលែើយ

ចបមលែើយផ្ទាល់ខលែលួៃដូបចានាះោមៃចំណុចសំខាៃ់ោបៅ្រ្ននុងសំណួរបនាះប�ើយ។

១� បតើខញនុំអាចបរៀៃអ្វរីខលែះពរីកពះអង្គសប្ង្រះអំពរីរោរបោរពកបតិបតតេិរាមកពះទ័យរបស់កពះវរបរិា?

រោរបបកងៀៃឬឧទាហរណ៍ដ្រកសង់បចញពរីរោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្ង្រះថដលបង្ហាញរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់កទង់

ចំបោះកពះវរបិរាសួ្៌៖

• «កពះបយហូវាែជាទរី�បកមើសចាប់រាំងពរីបដើមដំបូងម្រ។មូលបហតុមួយថដលកពះបយហវូាែកតូវោៃបក�ើសបរើស្ ឺថា

កទង់ោៃពយាោមបធ្វើរាមកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះវរបរិាបហើយកប្ល់សិរីល្អទាំងឡាយបៅកពះបិរា»(២)។

• «បទាះបរីជាោមៃអំបពើោប្រ្ដរី[កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ]្រ៏បៅថតកតូវក�មុ�ទរ្របដើម្បរីបបំពញបសច្រ្ដរីសុចរិតក្ប់ោោងថដរ»

(៨;«កពះក្រីស្ទដ៏រាៃកពះ�ៃ្រស់៖ទរីបនាទាល់នៃព្ួរសាវ្រសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុង

បករោយ»Ensignឬលីអាហូណាឆ្នាំ២០០០ទំព័រ២)។

• «ថ្ៃរោរនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះតកមវូឲ្យកពះបយស៊ូវបោរពរាមបោយឥតបខាចាះបដើម្បរីបធ្វើដង្វាយធៃួបៃះ»(៩)។

• «ខញនុំមិៃបធ្វើរោរអ្វរីបោយអាងខលែលួៃខញនុំ្ឺខញនុំៃិោយបសច្រតេរីទាំងបៃះរាមថដលកពះវរបរិាោៃបបកងៀៃខញនុំវិញ���ពរីបកោះ

ខញនុំបចះថតបធ្វើរោរថដលោប់ដល់កពះហឫទ័យកទង់ជាដរាប»(យែូហាៃ៨:២៨-២៩)។

របបៀបថដលរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់កពះបយស៊ូវចំបោះកពះវរបរិាទា្់រទងៃរងភាពជាសិស្សរបស់អ្ន្រ៖

• «ដូចជាកពះអង្គសប្ង្រះថដរបយើងៃរងបបំពញអស់ទាំងបសច្រ្ដរីសុចរិតបៅបពលបយើងចុះចូលចំបោះពិធរីបរិសុទ្ធៃិង

បសច្រ្ដរីសញ្ញានានានៃដំណរងល្អដ៏អស់្រល្បជាៃិច្ច»(៨)។

• «រោររោលាយជា្រូៃសិស្សរានា្រ់របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទតកមវូឲ្យរាៃរោរបោរពកបតិបតតេិៃិងរោរពលិ្រម្។���ភាពជា

សិស្សតកមូវឲ្យរាៃរោរោំកទរបស់បយើងបោយស្័ក្ចិតតេបដើម្បរីជាកបបោ�ៃ៍ដល់មៃុស្សទាំងអស់បហើយបធ្វើរាមកពះ

បយស៊ូវក្រីស្ទ»(១០)។

• «បយើងអាចទទួលោៃ្ររាលាំងបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួងៃិងអាចបោរពរាមបៅបពលបយើងបធ្វើរាម្ ំរូរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ្ននុងរោរថស្វងរ្របដើម្បរីបធ្វើរាមកពះឆៃ្ទៈរបស់កពះវរបរិាជាជាងរាមឆៃ្ទៈរបស់បយើងផ្ទាល់»(៩)។

២� បហតុអ្វរីខញនុំកតូវរោរកពះអង្គសប្ង្រះ?

ឧបស្្គដ៏ធំថដលបយើងកតូវថតយ្រឈ្នះ្ ឺបោយសារថតសាថាៃភាពធាលា្រ់របស់បយើង៖

• «បយើងទាំងអស់ោនាោៃពិបសាធៃ៍ចំបោះបសច្រតេរីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណបោយរោរថប្របចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះបហើយ

បយើងទាំងអស់ោនាកតូវោៃោ្់រឲ្យបៅបករោមអំោចបសច្រតេរីសាលាប់ខាងសាច់្ មថដលជាបសច្រតេរីសាលាប់ខាងរូបរោយ

(សូមបមើលអាលរាោ៤២:៦–៩;្�ៃិងស�២៩:៤១–៤២)»(ពិ្រ ចំរោឹះ រសចក្ី ជំរនឿ ៖ ឯកសា� រោង នន 

ដំណឹង ល្អ[ឆ្នាំ២០០៤]ទំព័រ១៥)។

• «បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពធាលា្រ់របស់បយើងបយើងស្ថិតបៅបករោមអំោចនៃភាព្្ទនុយៃិងរោរល្បលួង។បៅបពលបយើងចុះ

ចាញ់រោរល្បលួងបនាះបយើងបធ្វើឲ្យខលែលួៃបយើងឃ្លាតឆ្ងាយពរីកពះ(សូមបមើលរ៉ូម៣:២៣)»(ពិ្រ ចរំោឹះ រសចក្ី ជរំនឿ ៖ 

ឯកសា� រោង នន ដំណឹងល្អ១៥)។
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តពឹះសេស៊ូវតគរីស្ទនិងដំណរង�្អដ៏អស់ក�្បអស់កា�ជានិច្ច(ោសនា២៥០)

របបៀបថដលតួនាទរីៃរីមួយៗរបស់កពះអង្គសប្ង្រះបៅអំ�នុងរោរបបកមើដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ចរបស់កទង់�ួយ្រូៃបៅរបស់

កពះវរបិរាឲ្យយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គទាំងបៃះ៖

• «កពះបយហូវាែោៃបបងកើតថ្ៃដរីបដើម្បរី្ ្ដល់ៃូវ្រថៃលែងមួយថដល្រូៃបៅរបស់កពះអាចរសប់ៅៃិងរ្ីរចបកមើៃបៅរ្រ

�រីវិតដ៏អស្់រល្បជាៃិច្ច»(៤)។

• «្រ្ននុងនាមជាកពះរា�បុករាបបងកើតថតមួយរបស់កពះបៅ្រ្ននុងសាច់្ មបនាះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរាៃលទ្ធភាពបដើម្បរីបធ្វើ

ៃូវពល្ិរម្ដ៏ធួៃថដលតកមវូឲ្យកទង់ស៊ូកទំាបកចើៃជាងមៃុស្សធម្រាអាចបធ្វើោៃបហើយដូបច្នះកទង់បំបពញរាមតួនាទរី

របស់កទង់បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិរា»(៧)។

• «ពរីបកោះថតដង្វាយធៃួរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចទទួលោៃរោរលួងបលាមៃិង្ររាលាំងរាមរយៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យស៊កូទាំ‹រោរឈឺចាប់ៃិងទ្ុរខេបវទនាៃិងរោរល្បលួងក្ប់ថបបោោង›(អាលរាោ៧:១១)»

(១៦)។

• «ពរីបកោះដង្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវwក្រីស្ទៃិងរោររាៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ថដលោៃចាប់

្រំបណើតជាសាច់ៃិង្ មៃរងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញ»បហើយកតវូោៃនាំកត�ប់បៅវតតេរាៃនៃកពះវិញបដើម្បរីទទួល

រោរ�ំៃំុ�កមះ(១៩)។

• «អំ�នុងបពលបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណបនាះកពះបយស៊ូវោៃបរៀបចំ្រិច្ចរោរនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះសករាប់អ្ន្រថដលោៃ

សាលាប់បៅបហើយ»(១៨)។

• «កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាអ្ន្រោំកទរបស់បយើងជាមួយៃរងកពះវរបរិា»(២៤)។

• «កពះអង្គសប្ង្រះៃរង�ំៃុំ�កមះបយើងកសបរាមោ្រ្យសម្ដរី្ំៃិតៃិងទបង្វើរបស់បយើងបហើយៃិងបំណងកោថានានៃ

ដួងចិតតេរបស់បយើង»(២៦)។

អ្វរីថដលបយើងកតូវបធ្វើបដើម្បរីទទួលយ្រៃិងអបញជើញឲ្យទទួលោៃ�ំៃួយរបស់កពះអង្គសប្ង្រះ៖

• «បយើងអាចយ្រឈ្នះបលើសារំាងោៃបោយរោរពរងថ្្អ្របៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃបធ្វើដង្វាយធៃួបហើយ

បោយោៃរងទុ្រខេៃិងបសាមះកតង់ចំបោះទរីបនាទាល់របស់បយើង»(៣)។

• «រាមរយៈរោរបក�ើសបរើសោ្រ់កពះអង្គសប្ង្រះជាចំណុចសំខាៃ់្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងខណៈថដលបយើងបៅបលើ

ថ្ៃដរីបៃះបនាះបយើងៃរងទទួលោៃៃូវពរ�័យរោៃ់ថតខាលាំងជាងបៃះបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រល្បជាៃិច្ច»(២)។

• «កបសៃិបបើបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃៃិងបពញបោយវិញ្ញាណនៃរោរថកបចិតតេបនាះបយើង

អាចទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបដូចជាបពលបយើងោៃក�មុ�ទរ្រដបូចានាះថដរ»(១៥)។

• «បៅបពលបយើងទទួលយ្រកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបហើយចុះៃិងរោៃ់រាមបសច្រ្ដរីសញ្ញាបដើម្បរីបោរពរាមកពះបញ្ញតតេិរបស់

កពះបនាះបយើងៃរងរោលាយជាបុករាបុកតរីបបងកើតរបស់កពះក្រីស្ទ»(២៤)។
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ការបសតងៀននិងសោ��ទ្ិននតពឹះគម្ពរីរ

មរមន(ោសនា២៧៥)
េំែួរ

១� បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីថបបោបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

អ្ន្រ?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• បោលបំណងចម្បងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងតួនាទរី

របស់វាបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនាបសច្រ្ដរីពិត។

• ពរ�័យថដលោៃសៃយាសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដល

សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• មូលបហតុសំខាៃ់បដើម្បរីយល់អំពរីបដើម្រំបណើតដ៏បទវភាពនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• ពរ�័យទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃប�ើញទទួលអារម្ណ៍ឬទទួលបទពិបសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

របស់អ្ន្រអំ�នុងវ្្គស្ិរសាបៃះ។

• របបៀបថដលរោរសិ្រសាៃិងរោរអៃុវតតេរាមកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់អ្ន្រៃរងថ្រលម្អប�ើងថ ្្អ្របៅបលើបទពបិសាធៃ៍របស់

អ្ន្របៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះ។

២� កសបរាមកពះ្ម្ពរីរមរមៃបតើកពះក្រីស្ទោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអាចបធ្វើឲ្យអ្ន្រកតូវោៃតបមកើងប�ើង?

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្ួរថតរួមរាៃៃូវចំណុចដូចតបៅបៃះ៖

• រោរពៃ្យល់មួយអំពរីបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទៃិងពរ�័យថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពរាម

បោលលទ្ធិបនាះ។

• របបៀបថដលកពះក្រីស្ទោៃយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្មសករាប់បយើងរានា្រ់ៗ។

• របបៀបនៃរោរថ្លែងអំណរ្ុណៃិងរោររាំងចិតតេរបស់អ្ន្រចំបោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរី្រចបកមើៃប�ើងអំ�នុងវ ្្គស្ិរសា

បៃះ។

• អ្វរីថដលអ្ន្របធ្វើបដើម្បរីបង្ហាញថាអ្ន្រទទួលយ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាកពះអរាចាស់ៃិងជាកពះអង្គសប្ង្រះរបស់អ្ន្រ។

៣� បតើរាៃបសច្រ្ដរីពិតអ្វរីខលែះម្រពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលោៃ�ួយដល់អ្ន្រ?

អ្ន្រអាចបបងកើតឬភាជាប់្ ំៃិតពរីចបមលែើយមុៃៗរបស់អ្ន្រឬសរបសរអំពរីកបធាៃបទ្ ្រីមួយ។

• សូមសរបសរពរីបរីបៅកោំបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិបចញម្រពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលអ្ន្រោៃបរៀៃឬថដលរាៃ

អត្ថៃ័យោោងខាលាំងចំបោះអ្ន្របោយសារថតរោរចូលរួមរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងវ ្្គស្ិរសាបៃះ។

• បចញម្រពរីបញជរីរបស់អ្ន្រសូមបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិមួយបហើយពៃ្យល់វាឲ្យស៊�ីបករៅបោយបកបើ

ឧទាហរណ៍បចញម្រពរីបទ្ម្ពរីរៃិងោ្រ្យសម្ដរីរបស់ពួ្រពយារោរី។

• ថច្រចាយពរីមូលបហតុថដលបោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិបៃះសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រៃិងរបបៀបថដលអ្ន្រៃរងអៃុវតតេរាម

វា។

• សូមសរបសរទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់អ្ន្រអំ�នុងវ្្គស្ិរសា

បៃះ។
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ការបសតងៀននិងសោ��ទ្ិននតពឹះគម្ពរីរមរមន(ោសនា២៧៥)

ចែំុចេំខាន់ៗននសោលលទ្ិ

ព័ត៌រាៃខាងបករោមកតូវោៃចងក្រងបោយបកបើចំណុចសំខាៃ់ៗបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃសករាប់វ ្្គស្ិរសាបៃះ។ចំៃួៃបលខបៅ្រ្ននុង

សញ្ញាវង់ក្រច្របនាទាប់ពរីរោរដ្រកសង់ចង្អនុលបង្ហាញៃូវបលខបមបរៀៃបៅ្រ្ននុងរសៀវរៅ សិកសា សតរាប់ ត្ូបរតងៀន អំពី កា�បរតងៀន 

និង រោលលទ្ិ នន តពឹះ្ម្ី� ម�មន(ឆ្នាំ២០១៥)ថដលរាៃបសច្រតេរីថ្លែងរោរណ៍បនាះ។សូមបកបៀបបធៀបចបមលែើយរបស់អ្ន្រ

ជាមួយៃរងព័ត៌រាៃខាងបករោម។បៅ្រ្ននុងរោររំលរ្រប�ើងវិញកបសិៃបបើអ្ន្រប�ើញថារាៃចំណុចសំខាៃ់ៗនៃបោលលទ្ធិោ

មួយថដលអ្ន្រមៃិោៃោ្រ់ចូល្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រសូមពិចារោបធ្វើរោរថ្រតកមូវចបមលែើយអ្ន្រពរីមុៃបញជទូៃវា។អ្ន្រពុំចាំោច់្រត់ករា

ព័តរ៌ាៃបៃះឲ្យដូចោនាបបះបិទបៅ្រ្ននុងចបមលែើយអ្ន្រប�ើយកោៃ់ថតឲ្យចបាស់ថាអ្ន្រយល់បោលលទ្ធិទាំងបៃះបហើយបង្ហាញៃូវរោរ

យល់ដរងបនាះបៅោៃបហើយ។បោយសារសំណួរបលខ៣តកមូវឲ្យបឆលែើយចបមលែើយផ្ទាល់ខលែលួៃដូបចានាះោមៃចំណុចសំខាៃ់ោបៅ

្រ្ននុងសំណួរបនាះប�ើយ។

១� បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីថបបោបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

បោលបំណងចម្បងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងតួនាទរីរបស់្ ម្ពរីរបៃះបៅ្រ្ននុងរោរសាថាបនាបសច្រ្ដរីពិត៖

• «កពះោៃនាំបចញម្រៃូវកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយបៃះបដើម្បរីបញ្ចនុះបញ្ចទូលមៃុស្សទាំងអស់ថាកពះ

បយស៊ូវ្ ឺជាកពះក្រីស្ទ»(១)។

• «កពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃភាពបពញបលញនៃដំណរងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(៦)។

• «កពះ្ម្ពរីរប៊ីបៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួមោនាថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(៧)។

ពរ�័យថដលោៃសៃយាទាំងឡាយសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយថដលសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖

• «រោរបបកងៀៃទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតនមលែមហរិាដល់បយើងសព្វន្ងៃបៃះបកោះអ្ន្រៃិពៃ្ធោៃ

កជាបដរងពរីបញ្ហាថដលបយើងៃរងកបឈមមុខជាមួយ»(៦)។

• «បពលបយើងសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយអៃុវតតេរោរបបកងៀៃរបស់វាបយើងកតូវោៃពកងរងបដើម្បរីទាស់ៃរងអារ្រ្សៃិង

រោរបបកងៀៃៃិង្ ំៃិតខុសឆ្គងនៃសម័យរបស់បយើង»(១១)។

២� កសបរាមកពះ្ម្ពរីរមរមៃបតើកពះក្រីស្ទោៃបធ្វើអ្វរីខលែះបដើម្បរីអាចបធ្វើឲ្យអ្ន្រកតូវោៃតបមកើងប�ើង?

រោរពៃ្យល់មួយអំពរីបោលលទ្ធិនៃកពះក រ្ីស្ទៃិងពរ�័យថដលោៃសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបោរពរាមបោលលទ្ធិ

បនាះ៖

• «បពលបយើងម្រឯកពះក្រីស្ទបហើយរោៃ់រាមកពះបញ្ញតតេិទាំងឡាយបនាះបយើងអាចរោលាយរោៃ់ថតដូចជាកទង់ៃិង

កពះវរបិរារបស់បយើងថដល្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌បហើយបយើងៃរងកតូវោៃសប្ង្រះ»(៣)។

• «បៅបពលបយើងរស់បៅកសបរាមបោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទបនាះបយើងៃរងទទួលោៃពរ�័យនៃដង្វាយធៃួៃិង�រីវិតដ៏

បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច»(៨)។

• «បដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យនៃរោរអ្័យបទាសដ៏បោរបពញបោយបមរាតា្ររុោបយើងកតវូថតអៃុវតតេបសច្រ្ដរី�ំបៃឿបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទចំបោះរោរថកបចិតតេ»(១៦)។

របបៀបថដលកពះក្រីស្ទោៃយ្រឈ្នះបលើឧបស្្គខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្មសករាប់បយើងរានា្រ់ៗ៖

• «រាមរយៈដង្វាយធួៃរបស់កទង់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃយ្រឈ្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរសាលាប់ខាងរូបរោយៃិងខាង

វិញ្ញាណ»(៥)។

• «កពះអង្គសប្ង្រះបលើ្រោ្រ់បលើខលែលួៃកទង់ៃូវរោរឈឺចាប់�ំងឺៃិងពរិោរភាពបដើម្បរីកទង់អាច�ួយបយើងបពលបយើង

កបឈមៃរងឧបស្្គទាំងឡាយនៃ�រីវិតរថមងសាលាប់»(៥)។

• «បោយសារកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃផ្ដាច់ចំណងនៃបសច្រ្ដរីសាលាប់បនាះបយើងរានា្រ់ៗៃរងកតវូោៃបកោសឲ្យរស់ប�ើងវិញ

បហើយទទួលរូបរោយអមតៈមួយ»(១៨)។



14

តពឹះសេស៊ូវតគរីស្ទនិងដំណរង�្អដ៏អស់ក�្បអស់កា�ជានិច្ច(ោសនា២៥០)
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សំណួរវគ្គសកិសាជសតមើសទូសៅ
សេចក្តីណែនាំេម្រាប់ម្្រូបសម្រៀន

បទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសកូតបៃះអាច

បកបើកោស់ជាមួយវ ្្គស្ិរសាថានា្រ់វិទយាសាថាៃថដលមៃិថមៃជា

វ ្្គសិ្រសាមូលោឋាៃក រ្ះោៃ។វារាៃៃូវសំណួរទាំងឡាយថដល

ជានដ្ូដ៏សំខាៃ់ចបំោះរោរចូលរួមចំថណ្របៅ្រ្ននុងថានា្រ់ៃិង

អំោៃថដលោៃោ្រ់ឲ្យអាៃ។រោរអបញជើញៃិងរោរ�ួយ

សិស្សឲ្យសិ្រសាអៃុវត្ដ្រត់ករាបហើយថច្រចាយបោលរោរណ៍

ៃិងបោលលទ្ធិអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យពកងរងទរីបនាទាល់កពមទាំង

រាៃរោរថកបចិតតេប�ឿរោៃ់ថតខាលាំងប�ើង។

បោងបៅរាមរោរថណនាំរបស់អ្ន្របនាះសិស្សបឆលែើយសំណួរចៃំួៃបរី្រ្ននុងចបំោមសំណួរទាំងកោំពរីរបៅបលើក្រោសថណនាំ

របស់សិស្ស។ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរថតោៃម្រពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសាបហើយអៃុវតតេអ�ំនុងបពលវ្្គសិ្រសាបៃះ។ខណៈ

បពលថដលបសច្រតេរីលម្អិតមួយចៃំួៃបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃអំពរីបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកតអាចតកមវូឲ្យ

រាៃរោរថ្រសកមួលបោយថ្្អ្របៅបលើសិស្សទាំងអស់្រ្ននុងថានា្រ់ឬសិស្សរានា្រ់ៗបនាះ�ំហាៃទាំងឡាយខាងបករោមបៃះៃរង�ួយ

អ្ន្រកពមទំាងសិស្សរបស់អ្ន្រឲ្យរាៃបទពិបសាធៃ៍ដ៏បជា្�័យ៖

១� រ�ៀបចំ ៖មុៃបពលចាប់ប្្ដើមវ្្គសិ្រសាសូមកតតួពិៃិត្យសំណួរបហើយោ្រ់ថ្ៃរោរមួយសករាប់រោរបបកងៀៃអំពរីរោរបលើ្រ

្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកត។រោរបរៀបចំរបស់អ្ន្រអាចរួមរាៃរបបៀបថណនាំសំណួរទាំងឡាយដល់សិស្សទាំងអស់្រ្ននុង

ថានា្រ់បហើយពៃ្យល់អំពរីរោររំពរងទុ្រនានាថដលទា្រ់ទងៃរងបទពបិសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកតរាៃដូចជា

រោលបរិបចឆេទសករាប់រោរកតួតពិៃិត្យៃិងរោរបញជទូៃចបមលែើយរបស់សិស្សកបថវងចបមលែើយថដលចង់ោៃៃិងទកមង់នៃចបមលែើយ

ជាបដើម។អ្ន្រកតូវោៃ្ ្ដល់អៃុសាសៃ៍ឲ្យកតួតពិៃិត្យចបមលែើយៃរីមួយៗនៃចបមលែើយទាំងបរីរបស់សិស្សបៅរាមរោលបរបិចឆេទ

ខុសៗោនាទាំងបរីបពលរបស់អ្ន្របពញមួយវ្្គសិ្រសា។

២� ដាក់ កា��ំពឹង ទុក ចបាស់លាស់ ៖បៅបពលចាបប់្្ដើមវ្្គសិ្រសាសូមថច្រសំបៅសំណួរដល់សិស្សរានា្រ់ៗថដលរាៃបៅ

បលើក្រោសថណនាំរបស់សិស្ស។រោរបធ្វើដូចបៃះៃរងអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើម្បរីស្ិរសាអៃុវតតេបហើយ

្រតក់រាចបមលែើយរបស់ខលែលួៃចបំោះសំណួរទាំងឡាយបពញមួយឆរាស។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់អំពរីបោលបំណងនៃ

បទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសកូត។សូមកោប់ឲ្យោៃចបាស់អំពរីរោររំពរងទុ្ររបស់អ្ន្របលើចបមលែើយរបស់

ពួ្រប្រួមរាៃរោលបរិបចឆេទសករាប់រោរកតួតពិៃិត្យៃិងរោរបញជទូៃចបមលែើយទាំងបនាះ។

៣� តាមដាន ៖សូមបៃតេបលើ្រទរ្រចិតតេបហើយ�ួយសិស្សទាំងអស់បពញមួយវ្្គសិ្រសាបៅបពលពួ្រប្ខិតខំបឆលែើយសំណួរអំពរី

បទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់រោរបរៀៃសូកត។សូមថស្វងរ្ររបបៀបភាជាប់សំណួរទាំងឡាយបៅៃរង្រម្វិធរីសិ្រសាឬោ្រ់

បញ្ចទូលសំណួរទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងស្រម្ភាពនានា្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបឆលែើយសំណួរបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បពលបចញបៅ្ ្ទះ

វិញឬទាំងពរីរ្៏រោៃ។

៤� ពិន្ិរ្យ រ�ើង វិញ និង កក សតមរួល ៖ចំបោះន្ងៃថដលអ្ន្រោៃោ្រ់រោលវិភា្ថាៃរងកតួតពិៃិត្យបនាះសូមអបញជើញបហើយ

រំឭ្រសិស្សឲ្យយ្រចបមលែើយនៃសំណួរថដលោៃចាត់រំាងបនាះម្ររោៃ់ថានា្រ់បរៀៃ។សូមអបញជើញព្ួរប្ឲ្យពៃ្យល់

ថច្រចាយបហើយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអ្វរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃៃិងអៃុវតតេបៅ្រ្ននុងចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បចញពរីវ្្គស្ិរសាបៃះ។

សិស្សអាចទទួលោៃអត្ថកបបោ�ៃ៍រាមរយៈរោរកតួតពិៃិត្យ្រិច្ចរោររបស់ោនាបៅវិញបៅម្របោយបធ្វើរោរជា្ ូៗឬក្រមុ

តូចៗ។កបសិៃបបើចាំោច់អ្ន្រអាចអបញជើញសិស្សឲ្យថ្រសកមួលចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ប�ើងវិញពរីមុៃបញជទូៃឲ្យអ្ន្រ។

៥� កា�បញ្ជូន ចរមលើយ ៖សិស្សបញ្ចប់វ្្គបទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកតបោយបញជទូៃចបមលែើយចំបោះ

សំណួរទាំងបរីឲ្យកសបបៅរាមរោររំពរងទុ្ររបស់អ្ន្រ។រោឹះជា អ្នក អាច ផ្ដល់ ម្រិកកលម្អ រៅ រលើ ចរមលើយ �បស់ សិស្ស អ្នក ក្ី 

ក៏ វា មិន ចាំបាច់ ត្រូវក្រ រ វ្ើ កដ� ។សូម្រត់ករាព័ត៌រាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅកបតិបតតេិពិៃ្ទនុWISEសករាប់សិស្សថដលោៃបញជទូៃ

ចបមលែើយរបស់ខលែលួៃ។
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កំណ្រ់ចំណំា ៖សូមកោ្រដថាសិស្សថដលរាៃតកមូវរោរពិបសសដូចជាពិរោរភាពឬរាៃបញ្ហាថ ្្ន្រសុខភាពទទួលោៃ

រោរសកមបសកមួលថដលពួ្រប្កតូវរោរបដើម្បរីោៃរួមចថំណ្របៅ្រ្ននុងរោរវាយតនមលែបៃះបោយថ្្អ្របលើមូលោឋាៃបស្ើភាពោនាដូច

មិតតេ្ ្រតេិរបស់ព្ួរប្ថដរ។រោរសកមបសកមលួមួយចំៃួៃអាចរួមទាំងរោរ្តេល់ឯ្រសារឲ្យថដលបោះពុម្ពជាអ្រ្សរធំៗឬឯ្រសារ

ជាសំប�ងរោរអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សបឆលែើយបោយរាៃ�ំៃួយពរីអ្ន្រដនទបោយរោរអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្បឆលែើយផ្ទាល់រាត់�ំៃួសឲ្យ

រោរសរបសរឬរោរអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្បឆលែើយបោយៃិោយបហើយឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតសរបសរឲ្យឬបោយរោរ្តជាសំប�ង។

សូមចូលបៅរោៃ់ប្ហទំព័រlds.org/topics/disabilityបដើម្បរីថស្វងរ្រព័តរ៌ាៃទូបៅ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់បុ្្គលទាំងឡាយថដល

ពិរោរ។

សេចក្តីណែនាំេម្រាប់េិេ្ស

បទពិបសាធៃ៍នៃរោរបលើ្រ្រម្ពស់ដល់រោរបរៀៃសូកតបៃះរាៃៃូវសំណួរទាំងឡាយថដលជានដ្ូមួយដ៏សំខាៃ់ចបំោះរោរចូលរួម

ចំថណ្របៅ្រ្ននុងថានា្រ់របស់អ្ន្រៃិងរោរសិ្រសាអោំៃថដលោៃោ្រ់ឲ្យអាៃ។រោរខិតខំបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះបពញមួយ

វ្្គស្ិរសាបៅបពលអ្ន្រសិ្រសាអៃុវត្ដ្រតក់រាបហើយថច្រចាយបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិទាំងបៃះៃរង�ួយអ្ន្រឲ្យពកងរង

ទរីបនាទាល់បហើយបធ្វើឲ្យអ្ន្ររាៃរោរថកបចិតតេប�ឿរោៃ់ថតខាលាំងបលើដំណរងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមបឆលែើយសំណួរចំៃួៃបរី្រ្ននុងចបំោមសំណួរទាំងកោំពរីរខាងបករោមបោយថ្្អ្របៅបលើបោលលទ្ធិបោលរោរណ៍ៃិងព័ត៌រាៃ

ថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាអ�ំនុងបពលវ្្គស្ិរសាបៃះ។(ក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រៃរងចាត់សំណួរជា្រ់លា្រ់ឲ្យអ្ន្រ)។សូមពិចារោ

បលើបោបល់នានាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រ«ចបមលែើយ»ខាងបករោមបៃះបៅបពលអ្ន្រពិចារោអំពរីចបមលែើយរបស់អ្ន្រ។សូម

បកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើម្បរីថច្រចាយអ្វរីថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបហើយអៃុវតតេបោយនាំយ្រចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅរោៃ់ថានា្រ់បរៀៃរាម

រោលបរិបចឆេទសករាប់រោរកតួតពិៃិត្យថដលក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រោៃោ្រ់ឲ្យ។

េំែួរ

១� បតើអ្ន្រសារល់កពះវរបិរា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌របស់អ្ន្ររោៃ់ថតចបាស់រាមរបបៀបោ?

២� បតើអ្វរីថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់បហើយពរងថ្្អ្របៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដង្វាយធៃួរបស់កទង់រោៃ់ថតខាលាំង?

៣� បតើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរងល្អោៃថកបរោៃ់ថតរឹងរាំរាមរបបៀបោ?

៤� បតើអ្វរីថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរោៃ់ថតស្រ្ដិសមបដើម្បរីទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

៥� បតើបសច្រ្ដរីពិតោខលែះបៅ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះថដលោៃ្ ្ដល់ពរដល់�រីវិតអ្ន្រ?

៦� បតើអ្ន្រពកងរងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី__________បោយរបបៀបោ?(ក្ូបបកងៀៃៃរង្ ្ដល់បោលរោរណ៍ឬបោលលទ្ធិ

សករាប់សំណួរបៃះ)។

៧� បតើ�រីវិតរបស់អ្ន្រោៃរី្រចបកមើៃោោងដូចបមតេចថដរបោយសារថតអ្ន្រោៃបបងកើៃរោរយល់ដរងរបស់អ្ន្រអំពរី__________?

(សូមបក�ើសបរើសកបធាៃបទខាងបោលលទ្ធិមួយខាងបករោមបៃះ)។

• ក្រុមកពះ

• ថ្ៃរោរនៃបសច្រ្ដរីសប្ង្រះ

• ដង្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

• រោរសាដារប�ើងវិញ

• ពយារោរីៃិងវិវរណៈ

• បព្វ�ិតភាពៃិង្ូរៃបសានៃបព្វ�ិតភាព

• ពិធរីបរិសុទ្ធៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា

• អាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសារ

• កពះបញ្ញតតេិ
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សំណួរវគ្គសិកសាជសតមើសទូសៅ

ចស្លើយ

សូម្ ិតដល់រោរោ្រ់បញ្ចទូលចំណុចខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងចបមលែើយៃរីមួយៗ៖

• កសវង�ក រោលលទ្ិ មរួយថដលរាៃអត្ថៃ័យរោៃ់ថតកជាលបករៅចំបោះអ្ន្របៅបពលអ្ន្រចូលបរៀៃ្រ្ននុងវ្្គសិ្រសាបៃះ។

• ពន្យល់ រោលលទ្ិបនាះបោយបកបើោ្រ្យបពចៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់វ្្គបទ្ម្ពរីរឬកបសាសៃ៍របស់ពយារោរីថដល្រំពុងរស់បៅ។

• កចកចាយ បទពរិសា្ន៍ថដល្ ្រីៗបៃះអ្ន្រោៃទទួលអារម្ណ៍ពរីអំោចនៃបោលលទ្ធិបនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

• កចកចាយអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រោៃថកបចិតតេប�ឿរោៃ់ថតខាលាំងបលើដំណរងល្អរបស់កពះក្រីស្ទ។

កំណ្រ់ចំណំា ៖កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃតកមូវរោរចាោំច់ដូចជាពិរោរភាពឬរាៃបញ្ហាថ្្ន្រសុខភាពសូមពិភា្រសាជាមួយក្ូ

របស់អ្ន្របដើម្បរីោត់អាច�ួយសកមបសកមលួឲ្យអ្ន្រសបកមចោៃបទពិបសាធៃ៍បៃះ។
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សសៀវសៅកំណ្រ់សេ្រុការសកិសាននវគ្គ

សិកសា
សូម្រត់ករាជាបទៀងទាត់្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសានៃ

វ្្គស្ិរសាអំពរីអ្វរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃរបបៀបថដលអ្ន្រោៃអៃុវតតេ

រាមរោរបរៀៃបនាះៃិងរបបៀបថដលវាោៃបបងកើៃបសច្រតេរី�ំបៃឿ

របស់ពួ្រប្បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោរបធ្វើថបបបៃះៃរងបធ្វើឲ្យ

អ្ន្រពិចារោៃិងទទួលសារល់ពរ�័យជាបកចើៃថដលអ្ន្រធាលាប់

ោៃទទួលម្រពរីកពះ។បសៀវបៅ្រំណត់បហតុអាចជាកប្ព

មួយនៃរោរបំ្ុស្ំៃិតៃិង្ររាលាំង។នា�ិតចុងបញ្ចប់វ្្គស្ិរសា

អ្ន្រៃរងរាយរោរណ៍បៅក្ូបបកងៀៃរបស់អ្ន្រថាអ្ន្រោៃ្រត់ករា

្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសានៃវ្្គសិ្រសាជាបទៀតទាត់

ៃិងរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រោៃពកងរងបសច្រតេរី�ំបៃឿ

របស់អ្ន្របលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ថអលបឌើររីឆ្ត�រីសកត(ឆ្នាំ១៩២៨-២០១៥)្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថា៖

«សូមសរសសរទុកក្នុងកននលែងនដ�មានសុវ្រ្ិភាពនូវការណ៍ដ៏សំខាន់ទាំងឡាេនដ�អ្កសរៀនពរី

តពឹះវិញ្ញាណ។អ្កនរងេ�់ស�ើញថ្សៅសព�អ្កសរសសរទុកនូវគំនិ្រនដ�មាន្រនមលែសនាឹះនរងមាន

គំន្ិរបនន្មសកើ្រមកជាបន្តបនាទាប់សទៀ្រ។ទន្ទរមនរងសនាឹះនដរការសចឹះដរងនដ�អ្កទទរួ�នរងអាច

សតបើតរាស់រានអស់មរួេជរីវ្ិរអ្ក»(រីឆាដជរីស្ក្រ«To Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely»Ensignនែមិថុនាឆានាំ២០០២ទំព័រ៣២)។

កបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិង្រ្ននុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយ្រ៏ោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីសារៈសំខាៃ់នៃរោរ្រត់ករារោរបំ្ុស្ ំៃិតខាង

វិញ្ញាណ្ ងថដរ៖

«ែ្នុំរានបំសពញកិច្ចចា្រ់តាំងមរួេរបស់តពឹះវិហារសេើេមកដ�់ផ្ទឹះេប់សតរៅ។...

...សៅសព�ែ្នុំរានសដើរសៅដ�់មា្រ់ទាវារែ្នុំរានឮសៅក្នុងគំន្ិររបស់ែ្នុំ...‹សេើងមិនរានតបទានដ�់

អ្កនូវបទពិសោធន៍ទាំងសនឹះសតមាប់ែលែលួនអ្កសនាឹះសទ។សូមសរសសរវាទុក›។

...សេើេសៅសព�ែ្នុំរានសធ្វើនបបសនាឹះែ្នុំរានេ�់ពរីោរ�ិែិ្រនដ�ែ្នុំរានឮសៅក្នុងគំន្ិររបស់ែ្នុំ។

ែ្នុំត្រូវក្រ់តតាសតមាប់ឲ្យកូនៗរបស់ែ្នុំអានសៅនថងៃណាមរួេនាសព�អនាគ្រពរីរសបៀបនដ�ែ្នុំស�ើញ

ពរជ័េពរីតពឹះេស្ដរបស់តពឹះចំសោឹះតគរួោររបស់សេើង។...

ែ្នុំរានសរសសរកំណ្រ់សេ្រុពរីរបរីបនាទា្រ់ជាសរៀងរា�់នថងៃអស់រេៈសព�ជាសតចើនឆានាំ។...មុនសព�ែ្នុំចាប់សរសសរែ្នុំរាន

សញ្រងគិ្រពរីសំណួរសនឹះ៖‹ស្រើែ្នុំរានស�ើញតពឹះេស្ដរបស់តពឹះសោងមកោ�់សេើងឬកូនសៅសេើងឬតគរួោរសេើងនា

នថងៃសនឹះសទ?›សៅសព�ែ្នុំបន្ដសធ្វើវាសនាឹះអ្វរីមរួេរានចាប់សផ្ដើមសកើ្រស�ើង។...

វាស�ើសពរីអំណរគុណសៅសទៀ្រនដ�វារានចាប់សផ្ដើមដឹុះដ្�ស�ើងសៅក្នុងច្ិរ្តរបស់ែ្នុំ។ទរីបនាទា�់រានរីកចសតមើន

ស�ើង។ែ្នុំកាន់ន្រមានការសជឿជាក់ថ្តពឹះវរបិតាសរួគ៌របស់សេើងឮសេើេស្លែើេនូវការអធោិឋានរបស់សេើង។ែ្នុំមាន

អារម្មណ៍នូវការដរងគុណបនន្មសទៀ្រចំសោឹះការបន្ទន់ចិ្រ្តនិងការបន ន្ុទ្នដ�សកើ្រមានសដ្េោរន្រដង្វាេធរួនរបស់

តពឹះអង្គសស្ង្រឹះតពឹះសេស៊ូវតគរីស្ទ។សេើេែ្នុំកាន់ន្រមានទំនុកច្ិរ្តជាងមុនថ្តពឹះវិញ្ញាណបរិសុទ្អាចសធ្វើឲ្យសេើងចងចាំ

អ្វរីៗទាំងអស់—សូម្បរីន្រសរឿងនដ�សេើងមិនរានក្រ់សមារ�់ឬចាប់អារម្មណ៍សៅសព�វារានសកើ្រស�ើងក្ដរី»(េិនរីប៊ី

អាវរិង«O Remember, Remember»EnsignឬLiahonaនែវិច្ិកាឆានាំ២០០៧ទំព័រ៦៦–៦៧)។

សករាប់ព័ត៌រាៃបថៃ្ថមសូមបមើល្ ងថដរៃរីនហ្វទរី១១:១–៣;៦:៣–៦;អាលរាោ៣៧:៨–៩;ៃរីនហ្វទរី៣២៣:៦–១៣;

មែូបស៦:៥,៤៥-៤៦។
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ការសធ្វើការសតមបសតមរួ�សតមាប់

សិស្នដ�ពិការ
បោលបំណងនៃរោរសកមបសកមលួបទពិបសាធៃ៍រោរបលើ្រ

្រម្ពស់រោរបរៀៃសូកត(ប�ល�រ�)្ឺបដើម្បរីបធ្វើឲ្យសិស្សថដលរាៃ

តកមូវរោរពិបសសពរិោរភាពឬរាៃបញ្ហាទា្រ់ទងៃរងសុខភាព

ឲ្យចូលរួម្រ្ននុងប�ល�រ�បោយឈរបលើមូលោឋាៃបស្ើភាពោនា

ជាមួយៃរងសិស្សដនទបទៀតថដរ។ក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយ្ួរ

បធ្វើរោរសកមបសកមួលថដលសមរម្យបដើម្បរីបបំពញរាមតកមូវ

រោរជា្រ់លា្់រោមួយដល់ពិរោរភាពៃិងបញ្ហាថដលទា្រ់ទង

ៃរងសុខភាពរបស់សិស្សខលែលួៃ។ខាងបករោមបៃះ្ ឺជារោរថណនាំ

បដើម្បរីពិចារោបៅបពលអ្ន្របធ្វើរោរសកមបសកមលួសករាប់

សិស្សរបស់អ្ន្រ៖

• សូមរ្របមើលសិស្សថដលរាៃតកមវូរោរជា្រ់លា្រ់ឬពិរោរភាព។សូមៃិោយបោយសរាងាត់ជាមួយៃរងសិស្សរានា្រ់ៗ

បដើម្បរីដរងពរីតកមូវរោរពបិសស(ទាំងឡាយ)របស់ព្ួរប្។សូមសាដាប់បោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ៃិងរាៃភាពវិ�ជរាៃ។

• សូមបធ្វើរោរជាមួយឪពុ្ររាដាយៃិងថានា្រ់ដរ្រនាំសាសនាចក្របដើម្បរីបបងកើតថ្ៃរោរមួយថដលជារោរសកមបសកមលួដ៏

សមរម្យបៅៃរងតកមូវរោរពិបសស(ទាំងឡាយ)របស់សិស្ស។រោលថដលឲ្យសិស្សយ្រក្រោសប�ល�រ�បៅបំបពញ

បៅ្ ្ទះ្ ឺជា�បកមើសមួយសូមបចៀសវាងពរីបៃ្ទនុ្រថដលអាចធាលា្រ់បលើឪព្ុររាដាយ។សូមបធ្វើឲ្យអស់ពរីលទ្ធភាពរបស់អ្ន្រ

បដើម្បរី្រំណត់ពរី�បកមើសដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពបំ្ុតសករាប់សិស្សៃិងឪព្ុររាដាយ។

• អៃុវតតេរោរសកមបសកមួល។រោរសកមបសកមួលជាមួយបុ្្គលរានា្់រៗ្ួរថតរ្រសាជារោរសរាងាត់។បយើងពុំអាចបរៀបរាប់

អស់អំពរីរោរសកមបសកមួលថដលអាចបធ្វើោៃបនាះបទបែុថៃតេខាងបករោមបៃះ្ ឺជាឧទាហរណ៍នៃរោរសកមបសកមលួមួយ

ចំៃួៃ៖

• បទបង្ហាញ ៖សូម្ ្ដល់ប�ល�រ�ជាសបំ�ងមួយឲ្យសិស្សបង្ហាញរោរថណនាំៃិងប�ល�រ�បោយផ្ទាល់រាត់ឬ

្្ដល់ទកមង់ប�ល�រ�ថដលោៃបោះពុម្ពបចញជាអ្រ្សរធំៗឲ្យសិស្ស។

• ចរមលើយ ៖សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សបឆលែើយផ្ទាល់រាត់ៃូវប�ល�រ�របស់ពួ្រប្ឬអៃុញ្ញាតឲ្យបឆលែើយចបមលែើយបោយ

ៃិោយឲ្យប្្រត់ឲ្យឬ្តជាសបំ�ង។

• សូមបចៀសវាងបធ្វើរោរសកមបសកមួលថដលផ្លាស់ប្ដទូរឬរោត់បៃ្ថយរោររំពរងទុ្របលើរោរសិ្រសារបស់សិស្ស។

• សូមរាៃបសច្រ្ដរីកសឡាញ់ដូចកពះក្រីស្ទសករាប់សិស្សក្ប់រូបបហើយបធ្វើរាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបៅបពលថដល

អ្ន្របធ្វើរោរសកមបសកមួលបដើម្បរីបបំពញរាមតកមូវរោររបស់សិស្ស។

• សូមបមើលប្ហទំព័រlds.org/topics/disabilityបដើម្បរីថស្វងរ្រព័តរ៌ាៃទូបៅសតេរីពរីរោរ�ួយដល់បុ្្គលទាំងឡាយថដល

ពិរោរ។
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