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�ិក្សា។(តារារ�ពរាប់តាមដ្នការអានព្រះគម្ពីរអាច

រក្ស�ើញសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីបណនថែមសៅចុរបញ្ចប់ននស�ៀវសៅ

ណែនាំសនរះ។)

• �ល់្ ពីបរិបទ្នរិរាតិកាននព្រះគម្ពីរនិរពាក្្យ�ម្ពីរប�់

្យាការីទាំរឡា�។

• សាគាល់�ល់�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ ិតនិរសារៈ�ំខាន់ស�ើ�អនុវត្

សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�នន�ំែឹរលអែ។

• ្ន្យល់ណចក្ចា�នរិណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទាំរឡា�នន�ំែឹរលអែ។

• សចរះសាទាត់នរូវវគ្គបទ្គម្ពីរ�ំខាន់ៗនិរសោលលទ្្ធិពគឹរះ

ទាំរឡា�។

ស�ៀវសៅណែនាំ�ពរាប់ពគរូបសពរៀនសនរះបានសរៀបចំស�ើរ

ស�ើម្ពីជួ��ល់អ្នក្ឲ្យទ្ទ្ួលបានសជាគជ�័ក្្ននុរការ�សពមចនរូវ

សោលបែំរទាំរសនរះ។

ការគរៀបចំគេគរៀន

ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�លបសពរៀន�ំែឹរលអែ

រប�់ពទ្រ់ឲ្យ«ពតរូវបសពរៀនសោលការែ៍ទារំឡា�នន�ំែឹរលអែ

រប�់ស�ើរណ�លរានសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរប៊ីបនរិព្រះគម្ពីរមរមន

គឺជាភា្សពារស្ញនន�ំែឹរលអែ»(គ.នរិ�.42:12)។

ពទ្រ់បានណែនាំបណនថែមសទ្ៀតថ្ស�ចក្្ពី្ិតទាំរសនរះគួរពតរូវបាន

បសពរៀន�រូចជា«ពតរូវបាន�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ»ណ�ល

«ពតរូវបានពបទាន...សដ្�ពាក្្យអធិសាឋានននស�ចក្្ពីជំសនឿ»

(គ.នរិ�.42:13–14)។សៅស្លអ្នក្សរៀបចំ

សមសរៀននពីម�ួៗ�រូមណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែពបក្ប

សដ្�ការអធិសាឋានស�ើម្ពីជួ�អ្នក្ឲ្យ�ល់្ ពីព្រះគម្ពីរនរិ

សោលលទ្្ធិនានានិរសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�លរាន។

�រូចោនា្ រណ�រ�រូមសធវើការតាមការបំ្ ុ�គំនិត្ពីព្រះវិញ្ញាែ

សៅស្លសធវើគសពរារជ�ួ�ល់�ិ�្សរប�់អ្នក្ឲ្យ�ល់្ ពីព្រះគម្ពីរ

ពតរូវបានបសពរៀនសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធនរិរានបែំរចរ់

អនុវត្អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន។

សៅក្្ននុរវគ្គ�ិក្សាសនរះព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាអតថែបទ្�៏�ំខាន់រប�់

អ្នក្សៅស្លអ្នក្សរៀបចំបសពរៀន។�រូម�ិក្សាជំ្ រូក្ឬខគម្ពីរ

ទាំរឡា�ណ�លអ្នក្នឹរបសពរៀនពបក្បសដ្�ការអធសិាឋាន។

�រូម្ យាយាម�ល់បរិបទ្និរអតថែបទ្ននបែ្តំបទ្គម្ពីររួមរាន

ណខ្សសរឿរពបជាជនទ្ពីក្ណន្រនរិស�តុការែ៍។សៅស្ល

អ្នក្�ឹរ្ ពី្ ពីបរិបទ្នរិអតថែបទ្ននបែ្តំបទ្គម្ពីរនពីម�ួៗស�ើ�

�រូមណ�វររក្សោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ណ�លវារានស�ើ�

�សពមចថ្សតើស�ចក្្ពី្ិតម�ួណាណ�ល�ំខាន់បំ្ុត�ពរាប់

�ិ�្សរប�់អ្នក្ស�ើម្ពី�ល់នរិអនុវត្តាមវា។សៅស្លអ្នក្

បានរក្ស�ើញអវពីណ�លអ្នក្ពតរូវស្ដោតអារមមេែ៍សលើស�ើ�អ្នក្អាច

�សពមចថ្សតើវិធពីរសបៀបសដ្រះពសា�នរិ�ក្មមេភា្ណាមួ�

ណ�លនរឹ�មបំ្ ុតស�ើម្ពីជ�ួ�ល់�ិ�្សរប�់អ្នក្ក្្ននុរការ

សរៀន�រូពតនរិអនុវត្នរូវស�ចក្្ពី្ិត�៏្ ិ�ិ�្ឋទាំរឡា�ណ�លរាន

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះពតរូវបានរចនាស�ើរស�ើម្ពីជួ��ល់អ្នក្សៅក្្ននុរ

�ំសែើរការសនរះ។�រូមរំឭក្សមសរៀនសដ្�ពបុរពប�័ត្នចំសពារះ

អវពីណ�លទាក់្ទ្រសៅនឹរបែ្តំបទ្គម្ពីរណ�លអ្នក្នឹរបសពរៀន។

អ្នក្អាចសពជើ�សរើ�សពបើគំនិតណ�លបាន្ ្ល់ឲ្យ�ពរាប់បែ្តំបទ្

គម្ពីរទាំរអ�់ឬខ្រះៗឬអ្នក្អាចបត់ណបនគំនិតបសពរៀនសៅតាម

តពមរូវការនរិកាលៈសទ្�ៈនន�ិ�្សណ�លអ្នក្បសពរៀន។

សៅស្លអ្នក្គិត្ពីរសបៀបស�ើម្ពីបត់បនសមសរៀនសនរះ�រូមពបាក្�ថ្

នរឹសធវើតាមការពបឹក្សា្ ពីណអលស�ើរដ្ល្ិនសអក្អរូក្ននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់៖

«តាមណ�លខ្នុំបានឮពបធាន្ក្កឺ្បានបសពរៀនជាញកឹ្ញាប់

ថ្�ំបរូរស�ើរពតរូវទ្ទ្ួល�ក្ជា�ំបរូរ�ិនស�ើ�បនាទាប់មក្

�ពមបសធវើតាម។ពប�ិនសបើស�ើរសពោរសមសរៀនណ�លរាន

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅសដ្��ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្មុននឹរស�ើរបសពរៀន

សនារះស�ើរអាចសធវើតាមព្រះវិញ្ញាែស�ើម្ពី�ពមបតាមវាបាន»

(«A Panel Discussion with Elder Dallin H. 
Oaks»[ការចាក់្្សា�តាម្ កា�រែបននថ្នាក់្�ិកាខាសាលា

នរិថ្នាក់្វិទ្យាសាថានននសា�នាសៅន្ងៃទ្ពី7ណខ�ពីហាឆ្នាំ

2012],6,si. lds. org)។
សៅស្លអ្នក្សរៀបចំបសពរៀន�រូមចរចាំ្ ពី�ិ�្សណ�លពតរូវការ

ជំនួ�ជា្ិស��។�រូម�ពមប�ក្មមេភា្និរការរំ្ឹរទ្ុក្

នានាស�ើម្ពីជួ��ល់្ ួក្សគឲ្យទ្ទ្ួលបានសជាគជ័�។

ទំ្នាក់្ទ្ំនរជាម�ួនឹរឪ្ុក្រាដោ�នរិអ្នក្�ឹក្នាំណ�លនរឹ

ជ�ួអ្នក្ឲ្យ�ឹរ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្សស�ើ�ជួ�អ្នក្ឲ្យបាន

សជាគជ័�ក្្ននុរការ្ ល្់នរូវបទ្្ិសសាធន៍�៏រានន័�នរិជួ��ល់

្ួក្សគ។

ស�ចក្្ពីស្្ើមននស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

មរមន�ពរាប់ពគរូបសពរៀនថ្នាក្់�ិកាខាសាលា
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សេចក្ដីស្្ើមអំពដីគម្ដីរ

នដីហ្វៃទដីមួយ

ហេតុអ្វីសិក្សាគម្វីរហេះ?
សៅសពលេិេ្សេិកសានដីហ្វៃទដី1ពួកសគនឹងរកស�ើញថា

«សេចក្ដីសមត្តាករុណាដ៏ទន់ភ្លន់ទាំងឡាយហនពពរះអម្ចាេ់ម្ន

មកសលើជនទាំងអេ់ណាដដលពពរះពទង់បានសរើេសោយសារ

សេចក្ដីជំសនឿរបេ់ពួកសគសដើម្ដីស្វៃើឲ្យសគខ្លាំងពូដក»(នដីហ្វៃទដី

11:20)។ពួកសគក៏នឹងសរៀនបានថាពពរះម្នពពរះទ័យចង់

ពបទានពរដល់កូនសៅរបេ់ពទង់។លដីហ្និងពបជាជនរបេ់

គាត់បានម្នបទពិសសា្ន៍ពដីសេចក្ដីសមត្តាករុណានិងពរជ័យពដី

ពពរះសោយសារពួកសគស្វៃើត្មពពរះបញ្ញត្ិរបេ់ពទង់។លដីហ្និង

នដីហ្វៃបានដេវៃងរកការដែនាំពដីពពរះស្ើយទទួលបានការដែនាំ

សនារះត្មរយៈេុបិនការនិមិត្លដីអា្ូណានិងការដែនាំហន

ពពរះវិញ្ញាែបរិេុទ្ធ។នដីហ្វៃបានទទួលនិងកត់ពត្នូវការនិមិត្

ដ៏្ ំេសម្ើមមួយពដីពបវត្ិសាពេ្របេ់ដ្នដដីដដលបានបង្ហាញ

គាត់ពដីពពរះបញ្ញាហនពពរះចំសោរះរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដូចជាពិ្ដី

បុែ្យពជមុជទឹកការបសពមើនិងការឆ្កាងហនពពរះសយេ៊ូវពគដីេ្ទ

ការបំផ្លាញហនសាេន៍នដីហ្វៃនិងជំនាន់ចុងសពកាយ។ពពរះបាន

ជួយនដីហ្វៃនិងបងប្អូនពបុេរបេ់គាត់ឲ្យទទួលបានផ្ទាំងលង្ិន

ដូសចនរះពួកសគអាចម្នពពរះគម្ដីរ។ពទង់ក៏បានជួយេស្ង្គរះលដីហ្

និងពបជាជនរបេ់គាត់ពដីសពគារះទុរភិក្សសៅឯទដីរសោសាថាននិង

ការបំផ្លាញសៅសលើមោេមុពទសោយនាំពួកសគមកដដនដដីេនយា

ពបកបសោយេុវត្ិភាព។សៅសពលេិេ្សេិកសាពដីបទពិសសា្ន៍

របេ់នដីហ្វៃនិងលដីហ្សៅកននុងសេៀវសៅសនរះពួកអាចសរៀនពដីរសបៀប

សដើម្ដីដេវៃងរកនិងទទួលបាននូវពរជ័យពដីសាថានេួគ៌។

ហតើេរណាបាេសរហសរគម្វីរហេះ?
កូនពបុេរបេ់លដីហ្គឺនដីហ្វៃបានេរសេរសេៀវសៅសនរះសដើម្ដី

ស្្លើយតបនឹងបទបញ្ញត្ិរបេ់ពពរះអម្ចាេ់ថាគាត់ពតូវរកសាទុក

នូវកំែត់ពត្មួយពដីពបជាជនរបេ់គាត់។នដីហ្វៃពបដ្លជា

បានសកើតសៅកននុងឬជិតទដីពកុងសយរូសាឡិម។គាត់បានរេ់សៅ

ទដីសនារះអំឡនុងសពលការបសពមើរបេ់ពយាការីសយសរម្និងរជ្ជកាល

ហនសេ្ចសេសដគា។នដីហ្វៃបានដេវៃងរកទដីបនាទាល់របេ់គាត់

អំពដីោក្យេម្ដីរបេ់ឪពុករបេ់គាត់ទាក់ទងនឹងការបំផ្លាញ

ពកុងសយរូសាឡិមនិងតពមូវការឲ្យពគួសាររបេ់ពួកសគចាក

សចញពដីទដីពកុង។សៅសពលគាត់បានបន្ដេវៃងរកនិងស្វៃើត្ម

ការទូនាមានរបេ់ពពរះអម្ចាេ់នដីហ្វៃបានកាលាយជាឧបករែ៍សៅកននុង

ពពរះ្េ្របេ់ពពរះ។គាត់បានស្វៃើត្មស្ើយពតឡប់សៅពកុង

សយរូសាឡិមជាមួយនឹងបងៗរបេ់គាត់ចំនួនពដីរសលើក—សលើក

ទដីមួយសដើម្ដីសៅយកផ្ទាំងលង្ិននិងសលើកសពកាយសដើម្ដីបញ្ចនុរះ

បញ្ចអូលពគួសាររបេ់អ៊ីេម្៉ាដអលឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹង

ពគួសាររបេ់លដីហ្សៅកននុងទដីរសោសាថាន។សោយម្នជំនួយពដី

ពពរះអម្ចាេ់នដីហ្វៃបានេង់េំសៅដដលបានយកពគួសារគាត់

និងពគួសារស្្សងសទៀត្ ្លងកាត់មោេមុពទសៅកាន់ដដនដដី

េនយា។សៅសពលលដីហ្បានទទួលមរែភាពពពរះអម្ចាេ់បាន

សពជើេសរើេនដីហ្វៃឲ្យកាលាយជាអនកដឹកនាំសលើពបជាជនរបេ់គាត់។

ហតើគម្វីរហេះតតរូវបាេសរហសរហៅកាេ់េរណាហេើយ

ហេតុអ្វី?
នដីហ្វៃម្នគំនិតេរសេរេពម្ប់មនុេ្សបដីពួក៖កូនសៅរបេ់

ឪពុកគាត់រាពេ្កននុងសេចក្ដីេញ្ញារបេ់ពពរះអម្ចាេ់សៅកននុងេម័យ

ចុងសពកាយនិងពបជាជនទាំងអេ់ដដលសៅកននុងពិភពសោកសនរះ

(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី233:3,13)។គាត់បានេរសេរ

សដើម្ដីបញ្ចនុរះបញ្ចអូលមនុេ្សទាំងអេ់ឲ្យមករកពពរះសយេ៊ូវពគដីេ្ទ

ស្ើយបានេស្ង្គរះ(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី16:4)។

ហតើហៅហេលណាហេើយហៅក្នេលែងណានែល

គម្វីរហេះតតរូវបាេសរហសរហ�ើង?
នដីហ្វៃបានេរសេរដំសែើសរឿងដដលកាលាយជានដីហ្វៃទដី1

ពបដ្លជា570ឆ្នាំម.គ.េ.—គឺ30ឆ្នាំសពកាយពដីគាត់

និងពគួសារបានចាកសចញពដីទដីពកុងសយរូសាឡិម(េូមសមើល

នដីហ្វៃទដី25:30)។គាត់បានេរសេរគម្ដីរសនរះសៅសពល

គាត់េ្ិតសៅដដនដដីនដីហ្វៃ។

ហតើមាេលក្្ខណៈសមាគាល់អ្វីខលែះនេគម្វីរហេះ?
នដីហ្វៃទដី1រួមម្នដំសែើរសរឿងជាសពចើនហនការជួបជាមួយនឹង

សទវត្កននុងេុបិនការនិមិត្និងទទួលវិវរែៈផ្ទាល់។ជំនួប

ទាំងសនរះបង្ហាញថាពពរះបសពងៀនដែនាំនិងការោរអនកដដល

ដេវៃងរកពទង់៖

• សៅសពលដដលលដីហ្កំពុងដតអ្ិសាឋានបសង្គលដដលម្ន

សភ្លើងស្រះមួយ្ ុេសចញមកស្ើយគាត់ស�ើញនិងឮសរឿងរា៉ាវ

ជាសពចើនដដលស្វៃើឲ្យគាត់ញាប់ញ័រ(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី1

1:6–7)។

• លដីហ្ទទួលបាននូវការនិមិត្មួយដដលគាត់បានស�ើញ

ពពរះស្ើយអានសចញពដីសេៀវសៅមួយពដីការពយាករែ៍ហន

ការបំផ្លាញពកុងសយរូសាឡិមនិងសេវកភាពហនពបជាជន

របេ់ទដីពកុងសនរះ(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី11:8–14)។

• ពពរះអម្ចាេ់បានោក់បញ្ញត្ិដល់លដីហ្ឲ្យចាកសចញជាមួយ

នឹងពគួសាររបេ់គាត់សៅកននុងទដីរសោសាថាន(េូមសមើល

នដីហ្វៃទដី12:1–2)។

• ពពរះអម្ចាេ់ទូនាមានលដីហ្ឲ្យបញ្ជអូនកូនពបុេរបេ់គាត់ពតឡប់

សៅទដីពកុងសយរូសាឡិមវិញសដើម្ដីយកផ្ទាំងលង្ិន(េូមសមើល

នដីហ្វៃទដី13:2–4)។

• សទវត្មួយអង្គបានមកសៅសពលសលមិននិងសលមយួល

កំពុងដតវាយនដីហ្វៃនិងសាំ(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី1

3:29)។

• ពពរះអម្ចាេ់ោក់បញ្ញត្ិដល់នដីហ្វៃនិងបងៗគាត់ពតូវពតឡប់

សៅទដីពកុងសយរូសាឡិមវិញសដើម្ដីយកអ៊ីេម្៉ាដអលនិង

ពគួសាររបេ់គាត់(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី17:1–2)។

• លដីហ្និងនដីហ្វៃទទួលបានការនិមិត្ដដលរួមម្ន

សដើមស�ើជដីវិតការពបេូតការបសពមើនិងដង្វាយ្ ួនហន

ពពរះសយេ៊ូវពគដីេ្ទពបវត្ិហនដដនដដីេនយាការសាដារសឡើងវិញហន

ដំែឹងល្និងវិបត្ិរវាងពួកអារក្សនិងសាេនាចពកហន

កូនសចៀមហនពពរះ(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី18;11–14)។

• នដីហ្វៃបានស�ើញពដីរសបៀបសដើម្ដីេង់េំសៅដដលនឹង

នាំពបជាជនរបេ់គាត់សៅដដនដដីេនយា(េូមសមើល

នដីហ្វៃទដី118:1)។

នដីហ្វៃទដី1ម្ននូវដំសែើសរឿងហនពបជាជនមួយពកុមដដលបាន

ស្វៃើដំសែើរសៅដដនដដីេនយា។សពកាយមកពពរះគម្ដីរមរមន

ោក់ស្មារះពកុមពដីរស្្សងសទៀតដដលបានស្វៃើដំសែើរ្ ្លងេមុពទ

មកកាន់ដដនដដីេនយាដដរ៖ពបជាជនម៉ាូសាយ(េូមសមើល

សអាមហែ1:14–17)និងពបជាជនយ៉ាសរឌ(េូមសមើល

សអស្ើរ6:4–12)។

សេៀវសៅនដីហ្វៃទដី1ក៏បានដែនាំពដីចែំុចេំខ្ន់ពដីរ៖ោវ

ឡាបាន់និងពតដីវិេ័យមួយឬអនកនាំ្ ្លអូវសៅថាលដីអា្ូណា

(េូមសមើលនដីហ្វៃទដី118:12;អាលម្៉ា37:38)។

ត្មរយៈលដីអា្ូណាពពរះអម្ចាេ់បានដែនាំពគួសាររបេ់

លដីហ្្្លងកាត់ទដីរសោសាថាននិង្្លងកាត់មោេមុពទ។ោវ

ឡាបាន់បានស្្ទរបន្ដល់ជំនាន់ជាសពចើនរ្ូតដល់ចុងបញ្ចប់

ហនអរិយ្ម៌របេ់សាេន៍នដីហ្វៃ។ទាំងលដីអា្ូណានិងោវ

ឡាបាន់បានកប់ជាមួយនឹងផ្ទាំងម្េស្ើយវាពតូវបានបង្ហាញ

ដល់យ៉ាូដេបេ្៊ី្និងពួកសាក្សដីបដីនាក់(េូមសមើលគ.និង

េ.17:1–2)។

គហតមាង
េវីនេ្ទវី11–7លដីហ្ដឹកនាំពគួសាររបេ់គាត់សៅកាន់

ទដីរសោសាថាន។កូនពបុេរបេ់គាត់ស្វៃើត្មការបញ្ជា

របេ់ពពរះអម្ចាេ់ស ើ្យពតឡប់សៅទដីពកុងសយរូសាឡិម

វិញនិងយកផ្ទាំងលង្ិនមករួចពតឡប់សៅវិញម្ងសទៀត

សដើម្ដីបញ្ចនុរះបញ្ចអូលអ៊ីេម្៉ាដអលនិងពគួសាររបេ់គាត់ឲ្យ

ចូលរួមជាមួយនឹងពួកសគសៅកននុងទដីរសោសាថាន។

េវីនេ្ទវី18–15លដីហ្និងនដីហ្វៃម្នាក់ៗទទួលបាន

ការនិមិត្មួយហនសដើមស�ើជដីវិត។នដីហ្វៃចាំអំពដីការនិមិត្

របេ់គាត់អំពដីការបសពមើរបេ់ពពរះអង្គេស្ង្គរះនិង

ពពឹត្ិការែ៍ពបវត្ិសាពេ្ដដលនាំសៅរកការសាដារសឡើងវិញ

ហនដំែឹងល្សៅកននុងេម័យចុងសពកាយ។

េវីនេ្ទវី116–18ពពរះអម្ចាេ់ដែនាំលដីហ្និង

ពគួសាររបេ់គាត់ពដីការស្វៃើដំសែើររបេ់ពួកសគ្ ្លងកាត់

ទដីរសោសាថាននិង ្្លងកាត់មោេមុពទសៅកាន់ដដនដដី

េនយា។

េវីនេ្ទវី119–22េវីនេ្ពយាករែ៍អំពដីពពរះសយេ៊ូវពគដីេ្ទ

ស្ើយការខ្ចាត់ខ្ចាយនិងការពបមូល្្នុំហនអ៊ីពសាដអល។

500

សេចក្តីស្ដើម
ក្រោយពីរោរចាកកេញពីប៉មបាបិលកោកយ៉ាករឌនិងបង្បរុសរបស់កោកនិង្្រួសារ

្ពមទាំងមិត្តភក្ិរបស់កោក្តរូវបានដឹកនាំកោយ្ពរះអម្ចាស់ឆ្លងរោត់ទីរកោសាថាន។

្ពរះអម្ចាស់បានបញ្ជាបង្បរុសរបស់យ៉ាករឌឲ្យសាងសង់ទរូកធំេំនរួន្បាំបីកដើម្ីោក់្បជាជន

របស់កោកឆ្លងរោត់សមរុ្ទកៅរោន់ដដនដីសនយា។កៅកពលបង្បរុសរបស់យ៉ាករឌនិង

្បជាជនរបស់កោកបានកោរពតាម្ពរះអម្ចាស់កោយកសេក្ីជំកនឿកនារះ្ពរះអម្ចាស់បាន

្បទានរោរដែនាំនិងរោរដឹកនាំដដលចាំបាេ់ណាដល់ពរួកក្កដើម្ីទទរួលបានកជា្ជ័យ

កៅក្នុងរោរកធវើដំកែើររបស់ពរួកក្។

កមករៀនទី144

កអកធើរ2

សោបល់េម្រាប់ការបសម្រៀន

សេស�ើរ2:1–12

ប្រជាជនយ៉ារេឌចា្រ់រ្ដើមកាេរ្វើដំរ�ើេេ្រស់ពួករេរៅកាន់ដដនដីសនយា

ដ�ើម្បីជួយសិស្សឲ្យដ�ើញពបីលំដាប់នៃការណែនំាណ�លដយើងទទួលបាៃពបីពពរះអាចដរៀបចំដយើងឲ្យទទួលបាៃការណែនំាៃិងការ�ឹកនំា

ដ្្សងដទៀតពបីពទង់សូមដ្វើសកម្មភាពខាងដពកាម៖

មុៃដពលចាប់ដ្ដើមថ្នាក់សូមលាក់អវបីមួយណ�លតំណាងឲ្យរបស់មាៃតនមលៃដៅក្នុងបៃ្ទប់ណ�លអ្កបដពងៀៃ។សូមដរៀបចំតពមុយបបីឬបួៃ

ណ�លអាច�ឹកនាំសិស្សឲ្យរកដ�ើញរបស់�៏មាៃតនមលៃដនារះ។អ្កៃឹងពតូវ្ ដល់ៃូវតពមុយទបីមួយ�ល់សិស្ស។តពមុយដនារះៃឹងនាំដៅរក

តពមុយមួយដទៀតណ�លៃឹង�ឹកនំាដៅរកតពមុយមួយណែមដទៀតដ�ើយបៃដដទៀតរ�ូត�ល់សិស្សរកដ�ើញៃូវរបស់មាៃតនមលៃដនារះ។

ដពកាយពបីពួកដេបាៃរកដ�ើញរបស់ដនារះដ�ើយសូមសួរ៖

• ដតើៃឹងមាៃអវបីដកើតដ�ើងពបសិៃដបើអ្កមិៃបាៃយកចិត្តទុកដាក់ៃឹងតពមុយទបីមួយដទដនារះ?(ពួកដេៃឹងមិៃរកដ�ើញៃូវតពមុយទបីពបីរ

ដ�ើយ។)

សូមឲ្យសិស្សរំឭកពបីដអដ្ើរ1:41–42ដដាយស្ងាត់ដសងៀមដដាយរកដមើលវេ្គនៃការណែនំា�ំបូងរបស់ពពរះអមាចាស់ក្នុងការ�ឹកនំា�ល់

ពួកស្សៃ៍យ៉ាដរឌដៅកាៃ់ណ�ៃ�បីសៃយា។

ដ�ើម្បីជួយសិស្សឲ្យដ�ើញពបីចដមលៃើយរបស់ពួកស្សៃ៍យ៉ាដរឌចំដោរះការណែនំាទាំងដៃរះសូមឲ្យសិស្សមានាក់អាៃដអដ្ើរ2:1–3ឮៗ។

• ដតើពួកស្សៃ៍យ៉ាដរឌបាៃដ្លៃើយតបយ៉ាងណាចំដោរះវេ្គនៃការណែនំា�ំបូងរបស់ពពរះអមាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សមានាក់អាៃដអដ្ើរ2:4–6ឮ។សូមឲ្យសិស្សក្នុងថ្នាក់ដមើលតាមដដាយរកដមើលពរជ័យណ�លពួកស្សៃ៍យ៉ាដរឌបាៃទទួល

ដពកាយពបីពួកដេបាៃដ្វើតាមវេ្គនៃការណែនំា�ំបូង។

• ដតើមាៃអវបីដកើតដ�ើងដពកាយពបីពួកស្សៃ៍យ៉ាដរឌបាៃដ្វើតាមវេ្គនៃការណែនំា�ំបូងរបស់ពពរះអមាចាស់?(ពពរះអមាចាស់បាៃពបទាៃ�ល់

ពួកដេៃូវការណែនំាបណៃថែមដទៀតតាមរយៈបងពបុសរបស់យ៉ាដរឌ។)

• ដតើដយើងអាចដរៀៃអវបីខលៃរះពបី�ំដែើរដរឿងដៃរះអំពបីរដបៀបដ�ើម្បីទទួលបាៃការ�ឹកនំាពបីពពរះអមាចាស់?(សិស្សអាចដពបើោក្យខុសៗគ្នាប៉ុណៃដ

ចដមលៃើយរបស់ពួកដេេួរបង្ហាញពបីដគ្លការែ៍�ូចខាងដពកាម៖នៅនេលន�ើងន្វើសកម្មភាេនោ�នសចក្ដីជំន�ឿតាមការដឹកនំាដដល

ពេរះអម្ចាស់បា�ព្រទា�ដល់ន�ើងននារះន�ើងអាចទទួលបា��ូវការដឹកនំា្រដ�ថែមនទៀតេដីពទង់។អ្កអាចណែនំាពួកដេេួរសរដសរ

ដសចកដបីពិតដៃរះដៅក្នុងពពរះេម្បីររបស់ពួកដេដៅណក្រដអដ្ើរ2:6។)

ដ�ើម្បីជួយសិស្សឲ្យយល់កាៃ់ណតចបាស់ៃិងអាចអៃុវត្តដគ្លការែ៍ដៃរះសូមឲ្យពួកដេេិតអំពបីអារម្មែ៍ឬការបំ្ុសេំៃិតណាមួយណ�ល

ពួកដេបាៃទទួលនាដពលែ្មបីៗដៃរះពបីពពរះអមាចាស់។បនាទាប់មកសូមឲ្យសិស្សមានាក់អាៃៃូវដសចកដបីណែលៃងការែ៍ខាងដពកាមដដាយណអលដឌើរ

រីឆាតជបីស្កតនៃកូរ៉ុមនៃពួកស្វក�ប់ពបីរនាក់អំពបីរដបៀបណ�លដយើងទទួលបាៃវិវរែៈជាញឹកញាប់៖

«វាៃឹងមកមដងបៃិដចៗជាបំណែកជាកញ្ចប់ដ�ើម្បីឲ្យសមតថែភាពរបស់អ្កអាចរីកចដពមើៃដ�ើង។ដៅដពល

បំណែកៃបីមួយៗបាៃដ្វើដ�ើងដដាយដសចកដបីជំដៃឿអ្កៃឹងពតូវបាៃ�ឹកនំាដៅរកបំណែកដ្្សងដទៀតរ�ូត�ល់អ្ក

ទទួលបាៃចដមលៃើយទាំងមូល។ទមាលាប់ដនារះតពមូវឲ្យអ្កអៃុវត្តដសចកដបីជំដៃឿដៅដលើសមតថែភាពនៃពពរះវរបិតាដយើង

ដ�ើម្បីដ្លៃើយតបការអ្ិស្ឋាៃរបស់ដយើង។ខែៈដពលណ�លដពលខលៃរះវាពិបាកជាខាលាំងវា្ ដល់ៃូវលទ្ធ្លយ៉ាងសំខាៃ់

ក្នុងការរីកចដពមើៃផ្ទាល់ខលៃលួៃ»(«Using the Supernal Gift of Prayer»Ensignឬលីអាហូណា,

ណខឧសភាឆានាំ2007,ទំព័រ9)។

សូមឲ្យសិស្សដ្លៃើយៃឹងសំែួរខាងដពកាមដៅក្នុងដសៀវដៅកំែត់ដ�តុការសិកសាពពរះេម្បីរឬដសៀវដៅសរដសរក្នុងថ្នាក់។អ្កអាច

សរដសរសំែួរដៃរះដៅដលើកាដារដខៀៃឬអាៃវាយឺតៗដ�ើម្បីឲ្យសិស្សអាចកត់វាបាៃ។

• ដតើដៅដពលណាណ�លអ្កបាៃដ្វើតាមការបំ្ុសេំៃិតខាងវិញ្ញាែដ�ើយបនាទាប់មកបាៃទទួលៃូវការ�ឹកនំាបណៃថែមដទៀតពបីពពរះដនារះ?

ការបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍និ្

ការង្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់

សរូមក្ោងសកម្មភាពណាដដលនឹងបកងកើន

េំណាប់អារម្មែ៍និងជរួយដល់អ្កករៀន

ទាំងឡាយឲ្យក្ដោតេំណាប់អារម្មែ៍របស់

ក្កៅកលើ្ពរះ្ម្ីរកៅក្នុងកមករៀនកនរះ។

សកម្មភាពទាំងកនរះនឹងម្ន្បសិទ្ធភាព

បំផរុតកៅកពលវាខ្លីនិងកពលវាដឹកនាំ

អ្កករៀនទាំងឡាយឲ្យក្ដោតកៅកលើ

កោលរោរែ៍ដ៏សំខាន់ននកមករៀនកនរះ។

ការគ្បើគសៀវគៅណណនាំ

ការសិក្សាស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

្បចាំថ្ងៃ

គសចក្្ដីគ្្ើេថន្ េ្ដីរ
ស�ចក្្ពីស្្ើមននគម្ពីរនឹរ្ ល្់នរូវទ្ិ�្ឋភា្ទ្រូសៅ

ននគម្ពីរនពីម�ួៗសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។

សៅក្្ននុរចំសណាមសរឿរស្្សរសទ្ៀត្ួក្សគនឹរ

្ន្យល់្ ពីអ្នក្ណ�ល�រស�រគម្ពីរសនរះវាសរៀបរាប់្ ពី

សោលបែំរក្្ននុរការ�រស�ររប�់អ្នក្�រស�រ

ស�ើ�វា្ ្ល់នរូវស�ចក្្ពី�សរខេបននអតថែបទ្ននគម្ពីរ

នពីមួ�ៗ។

គសចក្្ដីគ្្ើេថនបណ្តំបទ្េ្ដីរ
ស�ចក្្ពីស្្ើមននបែ្តំបទ្គម្ពីរ្ ល្់នរូវទ្ិ�្ឋភា្

ទ្រូសៅ�៏ខ្ពីម�ួននបរិបទ្នរិរាតិកានន

បែ្តំបទ្គម្ពីរ�ពរាប់សមសរៀននពីម�ួៗ។

ការ្្ដំខ្េ្ដីរនិងគសចក្្ដីសគងខេបពដី

បរិបទ
បែដោតំបទ្គម្ពីរជាញកឹ្ញាប់ពតរូវបានណចក្សចញ

ជាណ ្្នក្ឬពក្ុមតរូចៗននខគម្ពីរណ�លរាន

ការ ល្ា�់ប្ដូរននពបធានបទ្ឬ�ក្មមេភា្។

ស�ចក្្ពីសយារននពក្មុខគម្ពីរនពីម�ួៗពតរូវបាន

បន្សដ្�ស�ចក្្ពី�សរខេប�៏ខ្ពីននស�តុការែ៍ឬ

ការបសពរៀនសៅក្្ននុរពក្ុមននខគម្ពីរសនារះ។

ជំនួ�ក្្ដងការបគ្ងៀន
ជំនួ�ក្្ននុរការបសពរៀននឹរ្ ន្យល់្ ពី

សោលការែ៍និរវិធពីបសពរៀន�ំែឹរលអែនានា។

វាអាចជ�ួ�ល់អ្នក្សៅក្្ននុរការខិតខំស�ើម្ពីណក្

លមអែក្្ននុរនាមជាពគរូបសពរៀនរានាក់្។

តួគសចក្្ដីថនគេគរៀន
តួស�ចក្្ពីននសមសរៀនសនរះរួមរានការ�ឹក្នាំ

�ពរាប់អ្នក្សៅស្លអ្នក្�ិក្សានិរបសពរៀន។

វា្ ល់្នរូវគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនរួមរាន�ំែួរ

�ក្មមេភា្�ម្ពី�ក្ព�រ់�ពីយា៉ាពកាមនិរ

តារារនានា។

គោលលទ្ិនិងគោលការណ៍

ទាំងឡា�
សៅស្លសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍

ទាំរឡា�សលចសចញមក្្ ពីការ�ិក្សាននវគ្គ

ព្រះគម្ពីរវាបញ្ជាក្់ជាអក្្សរពកា�់ស្មៅស�ើម្ពី

ជ�ួ�ល់អ្នក្ឲ្យរក្ស�ើញនិរបញ្ជាក់្ន័�

�ល់វាសៅក្្ននុរការ្ិភាក្សារប�់អ្នក្ជាមួ�នឹរ

�ិ�្ស។

ររូបភាព
ររូបភា្ននអ្នក្�ឹក្នាំសា�នាចពក្នរិ

ស�តុការែ៍នានា្ ពីព្រះគម្ពីរតំណារឲ្យជំនួ�

ណ�លអ្នក្អាចបង្ហាញឲ្យស�ើញពប�ិនសបើវារាន

សៅស្លអ្នក្បសពរៀន។
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សូមចែកកកដាសដល់សិស្សហ�ើយករាប់ពួកហេថាពួកហេនឹងសរហសរនូវការដាស់ហ�ឿនមួយហដាយច្អែកហលើវេ្គែំហេះែំណានខេម្ពីរ

ចដលពួកហេែូលែិ�្តហៅក្នុងកពះេម្ពីរមរមន។ហៅកបាលហលើននកកដាសសូមឲ្យសិស្សសរហសរថា៖«ខ្នុំនឹងនិយាយហរឿងខ្ះហៅកាន់

យុវវ័យហៅន ង្ៃែុងហកកាយ»។សូមឲ្យសិស្សម្នាក់ៗហករើសហរើសវេ្គែំហេះែំណានខេម្ពីរចដលហេែូលែិ�្តហ�ើយបន្ទាប់មកសរហសរ

ពាក្យដាស់ហ�ឿនមួយដល់យុវវ័យហៅន្ងៃែុងហកកាយហដាយច្អែកហលើសារលិខិ�ចដលពួកហេរានហករើសហរើស។ការដាស់ហ�ឿនរបស់ហេ

អាែរួមម្នការសហងខេបននហសែក្ពីពិ�ដ៏សំខាន់ចដលម្នហៅក្នុងវេ្គែំហេះែំណានខេម្ពីរការពន្យល់មួយពពីមូលហ��ុចដលហសែក្ពីពិ�

ទាំងហនះសំខាន់សកម្ប់យុវវ័យសព្វន្ងៃហនះនិងការអហ ជ្ើញមួយហដើម្ពីហ្្វើសកម្មភាពតាមហសែក្ពីពិ�ទាំងហនះ។ការទូន្មានហនះអាែប្្ចប់

ហដាយការសនយាមួយដូែជាអ្វពីចដលម្នហៅក្នុងមរមន7:7ឬមរមន7:10។អ្កអាែសំុឲ្យសិស្សពពីរបពីន្ក់ចែកចាយការទូន្មាន

ចដលហេសរហសររួែហ�ើយដល់សិស្សក្នុងថានាក់។អ្កក៏អាែកបមូលការទូន្មានទាំងហនះហដើម្ពីហ្្វើជា�កមុយសកម្ប់ែំហេះែំណានខេម្ពីរន្

សកម្មភាពហពលហកកាយឬហដើម្ពីបង្ហាញដល់សិស្ស។

កំណត់ចំណំា ៖អ្កអាែហកបើសកម្មភាពហនះហៅហពលណាក៏រានអំឡនុងហពលបហកងៀន។ឧទា�រេ៍អ្កអាែហកបើវាហៅហពលប្្ចប់

ហមហរៀនហនះឬអ្កអាែហកបើវាហកកាយពពីការពិភាកសាមរមន7។

វិចារណកថា និង ព័ត៌មាន សាច់ររឿង

មរមន 7 ។ការអង្វរ ចុងរ្កាយ របស់ រោក មរមន ឲ្យ រ�ឿ រ�ើ ្ពរះ្្រីស្ទ ។

អែលឌ�ើរ អែហ្វ្រី ែ័រ ្វូឡិន ក្នុង កូរ៉ុម នន ពួក សាវក ដប់ពរីរ នាក់ បាន ពន្យល់ ពរី ការែង្រ 

ចុងឌ្កាយ របស់ ឌោក មរមន ឲ្យ ឌែឿ ឌលើ ្ពរះ្្រីស្ទ ជា ការែង្រ មួយ អដល ឌោក បាន សរឌសរ 

ដល់ ្បជាែន ឌៅក្នុង ែំនាន់ របស់ ឌយើង ឌ្កាយពរី បាន ឌ�ើញ ពរី ឌសចក្រី បំផ្ិចបំផ្លាញ នន ជាតិ 

សាសន៍ របស់ ឌោក ទាំងមូល ។

« ឌៅក្នុង ការសាលាប់ អតឯង មរមន បានឆ្ង កាត់ ឌពលឌវោ និង ទរី កអន្ង ជា ឌ្ចើន ជាពិឌសស 

ដល់ ‹ សំណល់ នន វង្ស ែី៊្សាអែល › អដល នឹង អាន បញ្រី ដ៏ ែសាចារ្យ របស់ ឌោក នា ន្ងៃ ណា មួយ ។ 

ែ្ក ទាំងឡាយ ណា អដល ឌៅក្នុង សម័យ និង កអន្ង ឌផ្សង ្តូវអត ឌរៀន ែ្រី អដល មាន ចំឌោរះ មុខ 

ឌោក ្តូវ បាន បំផ្ិច ឌោល —ថា ែ្កទាំងែស់ ្តូវ ‹ ឌែឿ ឌលើ ្ពរះឌយស៊ូវ្្រីស្ទ ថា ្ទង់ ្ ឺជា 

្ពរះរាែបុ្រា នន ្ពរះ › ថា បនាទាប់ ពរី ឌ្ឆ្កាង ្ទង់ ឌៅ ទរី្កុង ឌយរូសាឡិម ‹ ឌោយ ្ពរះឌចសាដា 

នន ្ពរះវរបិរា . . . បាន រស់ ឌឡើង វិញ ជា្្រី អដល ្ទង់ បាន ទទួល បាន ែ័យ ែំនរះ ឌលើ ផ្នូរ ឌ្វើយ 

ឌៅក្នុង ្ទង់ ផងអដរ ្ ឺជា អខ្ស នន ឌសចក្រីសាលាប់ អដល ឌលចឌឡើង ។

បនាទាប់មក ែស់ ែក្ណា អដល ្តូវបាន ឌ្បាសឌោរះ អាច នឹង រីករាយ ‹ ឌៅក្នុង សាថានភាព 

មួយ ដ៏ សបបាយ រីករាយ ឌ្វើយ គ្មាន ទរីបំផុត › ឌោយសារ អត ្ពរះ្្រីស្ទ ។ [ មរមន 7:2, 

5–7 ។ ] . . .

« ឌដើម្រី ‹ ឌែឿ ឌលើ ្ពរះ្្រីស្ទ › ជាពិឌសស ឌៅឌពល ្បឆ្ំង នឹង លទ្ធផល ដ៏ ឌសាកនាដកម្ ប៉ុអន្ 

អដល អាច ឌចៀសវាង បាន ឌនរះ ្ឺជា ការែង្រ ចុងឌ្កាយ របស់ ឌោក មរមន និង ជា ឌសចក្រីសង្ឹម 

អតមួយ ្ ត់ របស់ ឌោក ។ វា ្ ឺជា ឌគ្លបំណង ចុងឌ្កាយ នន ្ ម្រីរ ទាំងមូល អដល នឹង ឌចញមក 

ដល់ ពិភពឌោក នា ន្ងៃ ចុង ឌ្កាយ ឌោយ មាន ឌ្មារះ របស់ ឌោក » ( Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [ ឆ្នាំ 1997 ], ទំព័រ 321–22 ) ។

្ំនិត បននថែម ទាំងឡាយ ស្មាប់ ការបរ្ងៀន

មរមន 7:8–9 ។្ពរះ្ម្រីរ បរិសុទ្ធ និង ្ពរះ្ម្រីរមរមន

សូម បង្ហាញ ្ពរះ្ម្រីរ មរមន មួយ កបាល ឌោយ សរឌសរ ថា « ឌនរះ » ។ បនាទាប់មក សូម បង្ហាញ 

្ពរះ្ម្រីរ បរិសុទ្ធ មួយ កបាល ឌោយ សរឌសរ ថា « ឌនារះ » ។ សូម ឲ្យ សិស្ស អាន មរមន 7:8–9 

ឌោយ សាងាត់ៗ ឌោយរកឌមើល ែ្រី អដល ឌោក មរមន បាន មាន ្បសាសន៍ ែំពរី ទំនាក់ទំនង រវាង 

« ឌនរះ » ( ្ពរះ្ម្រីរ មរមន ) និង « ឌនារះ » ( ្ពរះ្ម្រីរ បរិសុទ្ធ ) ។

• ឌតើ ការសិកសា ្ពរះ្ម្រីរមរមន បាន ព្ងឹង ដល់ ទរីបនាទាល់ របស់ ែ្ក នន ឌសចក្រីពិត ឌៅក្នុង 

្ពរះ្ម្រីរ បរិសុទ្ធ ឌោយ រឌបៀបណា ? ឌតើ ការសិកសា ្ពរះ្ម្រីរ បរិសុទ្ធ បាន ព្ងឹង ដល់ ទរីបនាទាល់ 

របស់ ែ្ក នន ្ពរះ្ម្រីរ មរមន ឌោយ រឌបៀបណា ?

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ
វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរទាំរ25ណ�លរាន

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវបានគរូ�បញ្ជាក់្

សៅក្្ននុរបរិបទ្ននសមសរៀនណ�លវាសលចស�ើរ។

សមសរៀនទារំសនរះនពីមួ�ៗក្៏រួមរាននរូវគំនិតក្្ននុរ

ការបសពរៀន�ពរាប់វគ្គនពីម�ួៗណ�រ។ស�ើម្ពី

ជ�ួអ្នក្ឲ្យរានភា្ខាជាប់ខ្លួនសៅក្្ននុរការបសពរៀន

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះរាន�ក្មមេភា្

ក្្ននុរការរំឭក្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសធវើស�ើរ

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះ។�ពរាប់គំនិត

ក្្ននុរការបសពរៀនចសំែរះចំណានខគម្ពីរបណនថែម

�រូមសមើលក្្ននុរស�ចក្្ពីបណនថែមសៅចុរបញ្ចប់នន

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះ។

ចគនាលះជួរឈរ
ចសនាលារះជួរឈរអាចពតរូវបានសពបើ�ពរាប់

ការសរៀបចំសមសរៀនរួមរានការ�រស�រក្ត់ចំណាំ

សោលការែ៍បទ្្ិសសាធន៍ឬគំនិតស្្សរ

សទ្ៀតសៅស្លអ្នក្ទ្ទ្ួលបានការបំ្ ុ�គំនិត្ ពី

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។

វិចារណក្ថានិងព័ត៌រានសាច់គរឿង
�ម្ពី�ក្ព�រ់នរិការ្ន្យល់បណនថែមពតរូវបាន

្ល្់សៅចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនមួ�ចំនួន

ស�ើម្ពី្ ្ល់�ល់អ្នក្នរូវការ�ល់�ឹរបណនថែមនន

សោលគំនិតជាក់្លាក់្នានាឬវគ្គព្រះគម្ពីរ។

�រូមសពបើពបា�់្ ័ត៌រានសៅក្្ននុរណ ្្នក្សនរះស�ើម្ពី

សរៀបចំស្្ើ�នរឹ�ំែួរឬ្ ល្់នរូវការ�ល�ឹ់រ

បណនថែមសៅស្លអ្នក្បសពរៀន។

្ំនិតបណនថែេស្រាប់ការបគ្ងៀន
គំនិតបណនថែម�ពរាប់ការបសពរៀនរានសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនមួ�ចំនួន។វានរឹ្ ល្់នរូវ

សយាបល់�ពរាប់ការបសពរៀនសោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍ណ�លមិនអាចរក្ស�ើញឬបញ្ជាក្់

ន�័សៅក្្ននុរតួស�ចក្្ពីននសមសរៀនសនរះ។វាក៏្្ ្ល់

នរូវសយាបល់អំ្ពីការសពបើពប្័ន្ធ្ ្ស្វ្សា��រូចជា

ការចាក្់វីស�អរូជាស�ើម។
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សេចក្តីស្ដើម

ក្េ្មវិធដីសិក្សាថានាក់្សិកាខាសាលា

្បចាំថ្ងៃ(គរាោងគចញ្សា�និងគរាោង

្ពរឹក្្ពលរឹេ)

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះរួមរានមរូលដ្ឋានពគឹរះ�រូចខារសពកាម�ពរាប់

ពគរូបសពរៀនថ្នាក្់�ិកាខាសាលាពបចាំន្ងៃ៖សមសរៀនពបចាំន្ងៃ�ពរាប់

ពគរូបសពរៀនចំនួន160សមសរៀនជំន�ួ�ល់ការបសពរៀននរិ

ធនធានក្្ននុរការបសពរៀនចំសែរះចំណានខគម្ពីរនរិសោលលទ្្ធិ

ពគឹរះទាំរឡា�។

គេគរៀន្បចាំថ្ងៃស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ទពមរ់ននសមសរៀន

សមសរៀននពីមួ�ៗសៅក្្ននុរក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះស្ដោតសលើបែ្តំ

បទ្គម្ពីរជាជារស្្តសៅសលើគំនិតសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍

្ិស��ណាមួ�។ទ្ពមរ់ណបបសនរះនរឹជួ��ល់អ្នក្និរ�ិ�្ស

រប�់អ្នក្ឲ្យ�ិក្សាព្រះគម្ពីរតាមលដំ្ប់លសំដ្�នរិ្ ិភាក្សា

្ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍សៅស្លវាសលចស�ើរសៅក្្ននុរ

បរិបទ្ព្រះគម្ពីរ។សៅស្ល�ិ�្សសរៀន្ ពីបរិបទ្ណ�លរាន

សោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ម�ួសនារះការ�ល់�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

សនារះអាចពតរូវបានសធវើឲ្យ�ី៊ជសពរៅបណនថែមសទ្ៀត។សលើ�្ពីសនរះ

�ិ�្សនឹរអាចស�ើញស�ើ��ល់កានណ់តចបា�់្ ពីវិសាលភា្�៏

ស្ញសលញននសារលិខិតណ�លពតរូវបានបំ្ុ�សដ្�អ្នក្�រស�រ

ព្រះគម្ពីរណ�លរានបែំរស�ើម្ពី្ ្ល់ឲ្យ។ការបសពរៀនព្រះគម្ពីរ

តាមរសបៀបសនរះក្៏នរឹជួ��ល់�ិ�្សឲ្យសរៀន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីរក្នរិ

អនុវត្ស�ចក្្ពី្ិត�៏អ�់ក្ល្សៅក្្ននុរការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ្ ទាល់ខ្លួន

្រណ�រ។

សៅក្្ននុរសមសរៀននពីម�ួៗនឹរមិនរានណ ្្នក្ននបែ្តំបទ្គម្ពីរ

ទាំរអ�់ពតរូវបញ្ជាក់្សនារះសទ្។ណ្្នក្ខរ្ះរានការ�ក្ចិត្

ទុ្ក្ដ្ក្់តិចជារសដ្�សារវាមិន�រូវជា�្នដូលននសារលិខិត

ទាំរអ�់្ ពីអ្នក្�រស�រ�៏បំ្ ុ�គិតឬសដ្�សារវាអាចមិន�រូវ

អនុវត្ចំសពារះ�ុវវ�័។អ្នក្រានទំ្នួលខ�ុពតរូវក្្ននុរការ�ពមប

�រាភារសមសរៀនទាំរសនរះព�បតាមតពមរូវការនិរចំណាប់អារមមេែ៍

រប�់�ិ�្សណ�លអ្នក្បសពរៀន។អ្នក្អាច�ពមបគំនិតក្្ននុរ

សមសរៀនណ�លរានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះស�ើម្ពីសធវើការ�រកត់

ធងៃន់សៅសលើសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ចបា�់លា�់ណាមួ�

សលើ�្ ពីអវពីណ�លបាន្ ល្់ឲ្យសៅក្្ននុរជំន�ួសមសរៀនសនរះឬសពជើ�

សរើ�គរូ�បញ្ជាក្់បន្ិចបន្លួចសលើវគ្គបែ្តំបទ្គម្ពីរណ�លពតរូវបាន

បសរកើតស�ើររានភា្�៊ីជសពរៅសៅក្្ននុរស�ៀវសៅសនរះ។�រូម

ណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើម្ពីជ�ួ�ល់អ្នក្ឲ្យ

សធវើការ�ពមបតាមសៅស្លអ្នក្សរៀបចំបសពរៀន។

សោលលទិ្និរសោលការែ៍ទាំរឡាយ

សៅក្្ននុរតួស�ចក្្ពីននសមសរៀននពីម�ួៗអ្នក្នឹរស�ើញថ្សោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍គន្ឹរះមួ�ចំនួនពតរូវបានបញ្ជាក្់ជាអក្្សរពកា�់

ស្មៅ�ិត។សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរសនរះពតរូវបាន

រក្ស�ើញសៅក្្ននុរក្មមេវិធពី�ិក្សាសដ្�សារ(1)វា្ ្នុរះបញ្ចារំ្ ពី

សារលិខិត�៏�ំខាន់ននបែដោតំបទ្គម្ពីរ(2)វាអាចអនុវត្បាន

ជា្ិស��ចសំពារះតពមរូវការនរិកាលៈសទ្�ៈរប�់�ិ�្សឬ(3)

វាគឺជាគន្ឹរះននស�ចក្្ពី្ិតណ�លអាចជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់�ី៊ជសពរៅ

្ពីទ្ំនាក្់ទំ្នររប�់សគជាមួ�នរឹព្រះអរាចា�់។�រូមពប�ត័្ន

ថ្ព្រះគម្ពីរមរមនបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតជាសពចើនសលើ�្ពីអវពី

ណ�លបានរានសៅក្្ននុរក្មមេវិធពី�ិក្សាសនរះ។ពបធានប�៊�៍ស�.

្ក្កឺ្បានបសពរៀនថ្ព្រះគម្ពីររួមរាននរូវ«ការបន្សំ�៏មិន

សចរះចប់ននស�ចក្្ពី្ិតណ�លនឹរ�ី៊ោនានឹរតពមរូវការរប�់បុគ្គល

ពគប់ររូបសៅក្្ននុរពគប់សាថានភា្»(«The Great Plan 
of Happiness”[CES Symposium on the 

Doctrine and Covenants/Church History
ន្ងៃទ្ពី10ណខ�ពីហាឆ្នាំ1993],ទ្ំ្័រ2,si. lds. org)។
សៅស្លអ្នក្បសពរៀន�រូម្ ្ល់�ល់�ិ�្សនរូវឱកា�ជាបន្

បនាទាប់ឲ្យរក្សមើលសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍នានាសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរ។សៅស្ល�ិ�្សបង្ហាញនរូវស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគ

រក្ស�ើញជាញឹក្ញាប់សនារះ្ ួក្សគអាចសពបើពាក្្យណ�លខ�ុ្ពី

រសបៀបណ�លសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍នានាបានណចរសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះ។្ួក្សគក្៏អាចរក្ស�ើញនរូវស�ចក្្ពី្ិត

ណ�លមិនរានសៅក្្ននុរគសពរារននសមសរៀនសនរះណ�រ។�រូមពប�ត័្ន

កំុ្និយា�ថ្ចសម្ើ�រប�់�ិ�្សខ�ុសដ្�សារណតពាក្្យណ�ល

្ួក្សគសពបើសនារះខ�ុ្ពីពាក្្យណ�លបានសពបើសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំ

សនរះឬសដ្�សារ្ួក្សគរក្ស�ើញស�ចក្្ពី្ិតម�ួណ�លមិនរាន

សៅក្្ននុរក្មមេវិធពី�ិក្សាសនរះស�ើ�។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីពប�ិនសបើ

ពបសយាគណ�ល�ិ�្សនិយា�ខ�ុសោលលទ្្ធិសនារះវាជាភារកិ្ច្ច

រប�់អ្នក្ស�ើម្ពីជួ��ល់�ិ�្សសដ្�រាបទាបក្្ននុរការណក្តពមរូវ

ពបសយាគរប�់សគជាមួ�បរិយាកា�ននស�ចក្្ពីព�ឡាញ់នរិ

ទំ្នុក្ចិត្។សដ្�ការសធវើ�រូសចានារះអាច្ ល្់នរូវបទ្្ិសសាធន៍

សរៀន�រូពត�៏�ំខាន់មួ��ល់�ិ�្សសៅក្្ននុរថ្នាក់្រប�់អ្នក្។

សលបឿន

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះរួមរានសមសរៀនពបចានំ្ងៃ�ពរាប់ថ្នាក់្

�ិកាខាសាលាចំនួន160សមសរៀនណ�លអាចបណាតាលឲ្យរាន

ការអាក្់ខានចំសពារះកាលវិភាគសាលាសរៀននិរ��គមន៍ស�ើ�

ក៏្រានស្លទ្ំសនរខ្រះ�ពរាប់រំឭក្បរិបទ្ននព្រះគម្ពីរស�ើរវិញ

ឬ�រូពតចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។អ្នក្អាច�ពមប�ពមលួសមសរៀន

សនរះនរិសល្ឿនននសមសរៀនតាមស្លសវលាណ�លអ្នក្រានស�ើម្ពី

បសពរៀនវគ្គ�ិក្សាសនរះ។(�រូមសមើលស�ចក្្ពីបណនថែមសៅចុរបញ្ចប់

ននស�ៀវសៅណែនាំសនរះ�ពរាប់ការណែនាំអំ្ពីគំររូននសល្ឿន

បសពរៀន។)

ក្ិច្ចការជំន�ួអវត្តរាន

ស�ៀវសៅមគ្គុសទ�ន៍ការ�ិក្សាននព្រះគម្ពីរមរមន�ពរាប់�ិ�្ស

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅផ្រះអាចពតរូវសពបើសៅក្្ននុរក្មមេវិធពី

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលាពបចានំ្ងៃជាធនធានមួ�ស�ើម្ពី្ ល្់

�ល់�ិ�្សនរូវកិ្ច្ចការជំនួ�អវត្រាន។សមសរៀនសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សា�ពរាប់�ិ�្ស�ិក្សាសៅ្ ្ទរះ

ព�បោនាសៅនឹរអវពីណ�លរានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះ។

�ិ�្សណ�លរានអវត្រានសពចើនអាចដ្ក្់ឲ្យសធវើការសនរះ្ ពី

ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សាណ�លព�បោនាសៅនឹរបរិបទ្

ណ�ល្ ួក្សគបានខក្ខានមិនបានសរៀនសៅក្្ននុរថ្នាក់្។កិ្ច្ចការ

សនារះអាចសបារះ្ុម្សចញ្ ពីសគ�ទ្ំ្័រ�&វ�រូសច្នរះអ្នក្មិន

ចាំបាច់ណចក្ស�ៀវសៅទារំមរូល�ល់�ិ�្សណ�លពតរូវសធវើកិ្ច្ចការ

ជំនួ�អវត្រានសនារះសទ្។្័តរ៌ានបណនថែមទាក់្ទ្រសៅនឹរ

ស�ៀវសៅមគ្គុសទ�ន៍ការ�ិក្សាននព្រះគម្ពីរមរមន�ពរាប់�ិ�្ស

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅផ្រះពតរូវបាន្ ល្់សៅក្្ននុរណ្្នក្ណ�ល

រានចែំរសជើរថ្«ក្មមេវិធពីថ្នាក្់�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅ្្ទរះ»។

ជំនួ�ក្្ដងការបគ្ងៀន
ជំនួ�ក្្ននុរការបសពរៀនរានសៅរឹមទំ្្័រននស�ៀវសៅណែនាំសនរះ។

ជំនួ�ក្្ននុរការបសពរៀនទារំសនរះជួ�្ន្យល់នរិបង្ហាញ្ ពីរសបៀប

ណ�លអ្នក្នរិ�ិ�្សណ�លអ្នក្បសពរៀនអាចអនុវត្សោលពគឹរះ

ននការបសពរៀននរិការសរៀន�រូពត�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរការ�ិក្សា

រប�់អ្នក្អំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមន។វាក៏្្ ្ល់នរូវសយាបល់នានាអំ្ ពី

រសបៀបស�ើម្ពីសពបើវិធពីបសពរៀនជំនាញនរិ�ំសណារះពសា�បសពរៀន

ស្្សរៗសដ្�រានពប�ិទ្្ធភា្្រណ�រ។សៅស្លអ្នក្�ល់

្ពីសោលការែ៍ណ�លរានសៅក្្ននុរជំនួ�ក្្ននុរការបសពរៀនសនរះ

ស�ើ��រូមរក្សមើលរសបៀបស�ើម្ពីអនុវត្នរិសធវើវាជាពបចាំសៅក្្ននុរ

ការបសពរៀនរប�់អ្នក្។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរនិងគោលលទិ្្ រ្ឹះ
ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យទ្ទួ្ល�ក្បានស�ចក្្ពី្ិត�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច

នរិស�ើម្ពីបសរកើនទ្ំនកុ្ចិត្រប�់សគក្្ននុរការសរៀន�រូពតនរិ

ការបសពរៀន្ ពីព្រះគម្ពីរថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិថ្នាក្់វិទ្យាសាថាន

ននសា�នា(�&វ)បានសពជើ�សរើ�វគ្គព្រះគម្ពីរមួ�ចំនួន

�ពរាប់�ិ�្សសរៀនឲ្យចរចាំអ�ំនុរស្លសរៀនសៅក្្ននុរវគ្គសនរះ។

បណនថែមសលើសនរះបញ្ពីននសោលលទ្្ធិពគឹរះក៏្រួមបញ្ចដូលស�ើម្ពីបញ្ជាក់្

្ពីសោលលទ្្ធិគន្ឹរះណ�ល�ិ�្សពតរូវ�ល់សជឿនិររ�់សៅតាម

ស្ញបួនឆ្នាំសៅក្្ននុរថ្នាក្់�ិកាខាសាលាសនរះនរិ�ពរាប់ស្ញមួ�

ជពីវិតរប�់សគ។ស�ៀវសៅណែនាំ�ពរាប់វគ្គ�ិក្សានពីមួ�ៗ

ពតរូវបានសរៀបចំស�ើម្ពីបញ្ជាក់្្ ពីសោលលទ្្ធិពគឹរះសៅស្លវាបង្ហាញ

អ�ំនុរស្លការ�ិក្សាជាស�រ៊ីរប�់�ិ�្សក្្ននុរព្រះគម្ពីរសនរះ។វគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរជាសពចើនពតរូវបានសពជើ�សរើ�សដ្�រាន

សោលលទ្្ធិពគឹរះសៅក្្ននុរគំនិត�រូសចានារះសៅស្លអ្នក្បសពរៀនវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ�ល់�ិ�្សអ្នក្នឹរបសពរៀនសោលលទ្្ធិ

ពគឹរះ្ រណ�រ។

សៅស្លបុគ្គលទាំរឡា�ទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពី្ ិត�៏អ�់ក្ល្

ជានិច្ចសៅក្្ននុរគំនិតនិរ�ួរចិត្រប�់សគស�ើ�សនារះព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធនរឹនាំស�ចក្្ពី្ ិតទាំរសនរះឲ្យចរចាំសៅស្លណ�ល

ចាំបាច់និរ្ ល្់ភា្កាលាហាន�ល់សគស�ើម្ពីសធវើ�ក្មមេភា្ក្្ននុរ

ស�ចក្្ពីជសំនឿ(�រូមសមើល�៉រូហាន14:26)។ពបធាន

ហាសវើ��បុល�រូ�ឹនសធើរបានបសពរៀន៖

«ខ្នុំ�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្អ្នក្យា៉ារមុឺររាត់ឲ្យសពបើបាព�់ព្រះគម្ពីរសៅ

ក្្ននុរការបសពរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�សធវើអវពីពគប់យា៉ារឲ្យអ�់្ ពីលទ្្ធភា្

រប�់អ្នក្ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សទារំឡា�ឲ្យសពបើពបា�់ព្រះគម្ពីរ

នរិចរូលចិត្សពបើពបា�់ព្រះគម្ពីរ។ខ្នុំចរ់ឲ្យ�ុវវ័�វ័�សក្មេររប�់

ស�ើររានទ្ំនុក្ចិត្សលើព្រះគម្ពីរ។...

«...ស�ើរចរ់ឲ្យ�ិ�្សរានទំ្នុក្ចិត្សលើអានុភា្និរស�ចក្្ពី

្ិតននព្រះគម្ពីររានទំ្នុក្ចិត្ណ�លព្រះវរបិតា�ួគ៌រប�់សគក្ំ្ុរ

រានព្រះបន្ទដូល្ ិតពបាក្�សៅកាន់្ ួក្សគតាមរ�ៈព្រះគម្ពីរ

ស�ើ�ទ្ំនកុ្ចិត្ថ្្ ួក្សគអាចង្ក្សៅអានព្រះគម្ពីរស�ើ�រក្

ចសម្ើ�ចំសពារះបញ្ហាទារំឡា�នរិការអធិសាឋានរប�់សគ។...

«...ស�ើរ�រ្ឹមថ្ោមៅន�ិ�្សណារានាក្់រប�់អ្នក្នរឹ

ចាក្សចញ្ ពីថ្នាក្់រប�់អ្នក្សដ្�ការភ័�ខាលាចឬខាមៅ�់សអៀនឬ

អារា៉ា�់មុខស�ើ�សដ្�ថ្្ ួក្សគមិនអាចរក្ស�ើញជំនួ�ណ�ល

្ួក្សគពតរូវការសដ្�សារណត្ ួក្សគមិន�ឹរ្ ពីព្រះគម្ពីរពគបព់ោន់

លមេមស�ើម្ពីរក្ស�ើញខគម្ពីរពតឹមពតរូវសនារះស�ើ�»(«Eternal 
Investments»[�ុន្ទរក្ថ្ណ្្រសៅកាន់អ្នក្អប់រំសា�នា

CESសៅន្ងៃទ្ពី10ណខកុ្ម្ៈឆ្នាំ1989],2,si. lds. 
org)។
�រូមសមើលស�ចក្្ពីបណនថែមសៅចុរបញ្ចប់ននស�ៀវសៅណែនាំសនរះ

�ពរាប់្ ័តរ៌ានបណនថែមអំ្ពីចំសែរះចំណានខគម្ពីរនិរសោលលទ្្ធិ

ពគឹរះនានា។



x

សេចក្តីស្ដើម
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មេមៀនសិក្សមនៅផ្

ម៉ូសាយ 2–6

ស្ដេចសេនយ៉ាមីនេស្រៀន្េជាជនរេ្់្្ររ់អំពីដង្វាយធួននន្ពរះអរ្គ្ ស្ង្ររះ

ិូេបង្ហាញដល់ិ កិ្សសូវៀូបភាពមិដេចមបសយ៉ាេីសមាសពព្បសផទូលមៅកាស់ពបជាជសៀបិ់ព្រង់

(62298;ស្ៀវសៅរូេភាពដំណឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],មលខ74)។ិូេអាសេ៉ូសាយ

2:12–19មៅកាស់ិ កិ្ស។ិូេអម្ជើញិ កិ្សឲ្យមលើ្ដដមនមពលពួ្មេៀ្ម�ើញឃ្លាដដល

បង្ហាញពីចៀិតល្្ខណៈៀបិ់មិដេចមបសយ៉ាេីស។មនមពលិ កិ្សមលើ្ដដិូេឈប់អាសិ កស

ម�ើយិ ូេឲ្យពួ្មេពស្យល់ពីអ្ីដដលពួ្មេបាសៀ្ម�ើញសកងពីៀមបនបដដលវាលាតពតដាងពី

ចៀិតល្្ខណៈៀបិ់មិដេចមបសយ៉ាេីស។

អ្ន្អាចិ ួៀិ កិ្សអំពីអ្ីដដលពួ្មេបាសមៀនសអំពីកាៀបមពេើមន្្ននុងេ៉ូសាយ2:17។(ចមេលើយ

ៀបិ់ិ កិ្សេួៀឆលនុ្បញ្ចាំងពីកាៀយល់ដឹងថានៅនេល នយើង បន្មើ ដល់ អ្នកដទៃ នយើង បន្មើ ដល់ 

្េរះ ។)អ្ន្្ ៏អាចឲ្យិ កិ្សិ ូពតេ៉ូសាយ2:17ដដលជាវេ្គចំមណ្ចំណាសខេេ្ីៀ។ិូេេកត

ពីកាៀអម្ជើញិ កិ្សឲ្យដច្ចាយពីៀមបនបដដលពួ្មេបាសបមពេើពព្មដាយកាៀបមពេើដល់អ្ន្ដដ្រនា

មពលថ្ីៗមស្។

ិូេិ ៀមិៀវេ្គពព្េេ្ីៀខាងមពកាេមនមលើកាដាៀមខនសឬមនមលើព្ដាិេួយ។ិូេ្ ុំិ ៀមិៀ

ចមេលើយមន្្ននុងវង់ព្ច្។ិូេឲ្យិ កិ្សមានា្់ៗៀំឭ្ពីវេ្គចំមណ្ចំណាសខេេ្ីៀេួយ។ិូេៀំឭ្

ពួ្មេថាកាៀបមពងនសៀបិ់មិដេចមបសយ៉ាេីសម្ដាតមៅមលើពបធាសប្រ៖“មិច្ដេីិម្ង្រ្េ្ដល់

្ូសមៅមាសដតេម្យោបាយេួយប៉ុមណាណ្េឺមដាយតាេៀយៈពព្នាេដសពព្ពេីិផជាពព្អមាចាិ់ដ៏

មាសពេប់ពព្មចសាដា”(េ៉ូសាយ3:17)។វេ្គពព្េេី្ៀសីេួយៗបមពងនសអ្ីេួយអំពីពបធាសប្រ

មស្។

1. េ៉ូសាយ2:20–25,34។(មនមពលមយើង្រ្រួលសារល់កាៀជំពា្់េុណៀបិ់មយើង

ចំមពា្ពព្កាៀដឹងេុណៀបិ់មយើងសឹងម្ើសម�ើង។)

2. េ៉ូសាយ3:7–11,17–18។(ពព្មយិ៊ូវពេីិផៀង្រុ្្ខមដើេ្ីឲ្យមយើងអាចពតូវ

បាសិ ម្ង្រ្មចញពីអំមពើបាបៀបិ់មយើង។ពបិកសមបើមយើងអសុវត្តមិច្ដេីជមំសឿមៅមលើ

ពព្មយិ៊ូវពេីិផតាេៀយៈកាៀដពបចកត្តមយើងអាចពតូវបាសិ ម្ង្រ្មចញពីអំមពើបាបៀបិ់

មយើង។)

3. េ៉ូសាយ3:12–16,19–21។(ពបិកសមបើមយើងមោៀ្រស់មៅតាេកាៀលួងមលាេ

ដសពព្វិញ្ញាណបៀិិុ្រ្ធតាេៀយៈដង្វាយ្ួសដសពព្មយិ៊ូវពេីិផមយើងអាចយ្ឈ្ន្មលើ

ភាពខាងសាច់ឈាេម�ើយកាលាយជាអ្ន្បៀិិុ្រ្ធ។)

4. េ៉ូសាយ4:5–8,19–21,26។(ពបិកសមបើមយើងបនាទាបខលលួសមនចំមពា្េុខពព្

ម�ើយខកតខំអភកវឌ្ឍអា្ប្ ក្ៀិយឲ្យដូចជាពព្ពេីិផមយើងអាច្រ្រួលបាសកាៀ្ដាច់បាប។)

មពកាយពីិ កិ្សមាសមពលពេប់ពរាស់ម�ើយិូេឲ្យពួ្មេរាយកាៀណ៍អំពីអ្ីដដលពួ្មេបាសមៀនស

មៅកាស់ិ កិ្ស្ ្ននុងថានា្់ឬមន្្ននុងព្ុេតូច។បនាទាប់េ្ិូេឲ្យិ កិ្សបីបួសនា្់មពជើិមៀើិ

មរាលកាៀណ៍េួយម�ើយពស្យល់ពីៀមបនបដដលពួ្មេអាចអសុវត្តវាមន្្ននុងជីវិតៀបិ់ពួ្មេ។

ិូេឲ្យិ កិ្សមានា្់អាសេ៉ូសាយ4:1–3ឮៗ។ិូេឲ្យិ កិ្ស្ ្ននុងថានា្់តាេដាសសាដាប់មដាយ

ៀ្មេើលពីៀមបនបដដលពបជាជសមឆលើយតបមៅសឹងពា្្យៀបិ់មិដេចមបសយ៉ាេីស។បនាទាប់េ្ិូេ

អម្ជើញិ កិ្សមៅ្សងម្រនតឲ្យអាសេ៉ូសាយ5:1–2,5–8ឮៗ។ិូេឲ្យិ កិ្សៀ្មេើលពីៀមបនប

ដដលមយើងមលើ្ដា្់សូវពព្នាេដសពព្អមាចាិ់េ្មលើខលលួសមយើង។ិូេពបា្ដថាិ កិ្សយល់ពី

មរាលកាៀណ៍មស្៖នយើង នលើកដាក់ នូវ ្េរះនាម ទន ្េរះនយស៊ូវ្្រីស្ទ មកនលើ ខ្លួន នយើង នៅនេល នយើង 

ន្វើ និង រកសា នសចក្រីសញ្ញា ដ៏ េិសិដ្ឋ ។អ្ន្អាចៀំឭ្ិ កិ្សថាេូលម�តុេួយដដលមិដេចមបសយ៉ាេីស

បាសពបេូលៅដេនុំពបជាជសៀួេរានាេឺមដើេ្ីបមពងនសពួ្មេអំពីកាៀម្្ើមិច្ដេីិញ្ញា។ព្រង់្ ៏បាសដតងតាំង

បុពតាៀបិ់ព្រង់េ៉ូសាយមៅជាមិដេចមលើពបជាជសដដៀ(ិូេមេើលេ៉ូសាយ6:3)។

មដើេ្ីប្្ចប់ិូេិ ួៀិ កិ្សថាមតើពួ្មេចង់ដច្ចាយពីអាៀេ្ណ៍ដដលពួ្ មេមាសអំពីកាៀមលើ្ដា្់

សូវពព្នាេដសពព្មយិ៊ូវពេីិផេ្មលើខលលួសមេមនមពលពជេុជ្រឹ្ម្រ។ិូេឲ្យពួ្មេិ ្ជឹងេកតអំពី

ិំណួៀខាងមពកាេ៖

• មតើអ្ន្អាចអសុវត្តមរាលកាៀណ៍ោំងឡាយពីកាៀសកយយៀបិ់មិដេចមបសយ៉ាេីសមដាយ្ ទាល់ខលលួស

យ៉ាងដូចមេដេច?

• មតើវាមាសស័យយ៉ាងណាចំមពា្អ្្ន ្្ននុងកាៀមលើ្ដា្់សូវពព្នាេដសពព្មយិ៊ូវពេីិផេ្មលើខលលួស

អ្ន្?

អ្ន្្ ៏អាចដថលង្រីបនាទាល់អំពីមិច្ដេីអំណៀដដលមាសតាេៀយៈកាៀមជឿមៅមលើពព្មយិ៊ូវពេីិផសកង

កាៀពឹងដៅអែ្មលើដង្វាយ្ួសៀបិ់ព្រង់។

នមនរៀន បនាទាប់ ( ម៉ូសាយ 7–17 )

ិូេិ ួៀិ កិ្សថា៖មតើអ្ន្សឹងមពកា្ឈៀិ ពមាប់ពព្មយិ៊ូវពេីិផមោ្បីជាកាៀម្្ើដូមចានា្មាសស័យ

ថាអ្ន្សឹងពតូវសាលាប់ម្រ?ិូេពបាប់ិ កិ្សថាិបាដា�៍មពកាយពួ្មេសឹងិ ក្សពីកាៀបមពងនសៀបិ់

ពយោកាៀីអ័បី៊ណាដដ។ិូេមលើ្្រឹ្ចកត្តពួ្មេឲ្យៀ្មេើលសាៀលកខកតដដលអ័ប៊ីណាដដចង់ពបាប់ដល់

សាិស៍សីដ�្មោ្បីជារាត់ដឹងថារាត់ពតូវសាលាប់្ ៏មដាយ។
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មេម�ៀនសិក្សាមៅផ្ទះ
ពាក្យសម្ដីនៃមរមៃ–ម៉ូសាយ6(មមមរៀៃទដី11)

កា�ម�ៀបចំសម្ភា�សម្ម្ប់ម្្រូបមម្រៀន

ដល់សិស្សដដលសិក្សាមៅផ្ទះ

សេចក្ដីេស្ខេបនៃសេស�ៀៃេិកសាសៅផ្ទះបបចាំន្ងៃ

មសចក្ដីសម្ខេបខា្ម្រោមអំពដីមោលលទ្ធិៃធិ្មោលរោរណ៍ទាំ្ឡាយដែលសធិស្សបាៃ

មរៀៃមៅមពលពួកមេសធិកសាពាក្យសម្ដីនៃមរមៃម៉ូសាយ6(មមមរៀៃទដី11)មធិៃដមៃ

ម្បើស្រាប់បម្្ៀៃជាដ្នែកនៃមមមរៀៃរបស់អនែកមោះមទ។មមមរៀៃដែលអនែកបម្្ៀៃម្ដោត

ដតមលើមោលលទ្ធិៃធិ្មោលរោរណ៍ពដីរបដីមៃះប៉ុម្ណះ។សូមម្វើតាមរោរបំ្ុសេំៃធិតនៃ

្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្មៅមពលអនែកេធិតអំពដីត្មូវរោររបស់សធិស្ស។

ថ្ងៃទី1(ពាក្្យសេ្ីថនេ�េន–េ៉រូសាយ2)
មោយរោរសធិកសាពដីបទពធិមសា្ៃ៍របស់មរមៃកនែនុ្រោរម្វើតាម្ពះវិញ្ញាណៃធិ្រោររួម

បញ្ចូល្ ទាំ្ចំ្រតូចរបស់ៃដីន្វជាមួយៃឹ្កំណត់្តារបស់ោត់សធិស្សបាៃែឹ្

ថា្ពះអរាចាស់្ទ្់ជា្បៃូវ្េប់រោរណ៍ទាំ្អស់។មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃបាៃបម្្ៀៃថា

្បសធិៃមបើសាសៃ៍ៃដីន្វមធិៃបាៃរាៃ្ពះេម្ដីរមោះមទពួកមេៃឹ្វម្វ្មៅកនែនុ្រោរឥតជំមៃឿ

ម្ើយថារោរសធិកសា្ពះេម្ដីរជួយមយើ្ឲ្យែឹ្ៃធិ្រោៃ់តាម្ពះបញ្ញត្ធិទាំ្ ឡាយ។

្ទ្់បាៃបម្្ៀៃ្បជាជៃរបស់្ទ្់អំពដីមោលរោរណ៍ែ៏សំខាៃ់ែូចជា៖មៅមពលមយើ្

បម្មើែល់អនែកែនទមោះមយើ្បម្មើែល់្ពះ។មៅមពលមយើ្បាៃជំពាក់េុណែល់្ពះ

មោះមយើ្ៃឹ្ច្់បម្មើែល់អនែកែនទម្ើយរោរែឹ្េុណរបស់មយើ្ៃឹ្មកើៃម�ើ្។

្បសធិៃមបើមយើ្រោៃ់តាម្ពះបញ្ញត្ធិទាំ្ ឡាយមោះមយើ្ៃឹ្្តូវបាៃ្បទាៃពរទាំ្ខា្

សាច់ឈាមៃធិ្ខា្វិញ្ញាណ។

ថ្ងៃទី2(េ៉រូសាយ3)
មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃបាៃរ៉យរ៉ប់ពដីពាក្យសម្ដីរបស់មទវតាដែលបាៃោំមក“មសចក្ដីអំណរ

យ៉ា្អសាចារ្យ”អំពដីរោរយ្មកនៃ្ពះអរាចាស់មៅកនែនុ្ភាពខា្សាច់ឈាម។សធិស្ស

បាៃមរៀៃថាវា្តូវបាៃពយាករណ៍យូរជា្100ឆ្នាំមុៃមពល្ពឹត្ធិរោរណ៍បាៃមកើតម�ើ្

ថា្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទបាៃរ្ទុកខេមែើម្ដីឲ្យមយើ្អាច្តូវបាៃសម្គ្រះមចញពដីអំមពើបាបរបស់

មយើ្។មយើ្អាច្តូវបាៃសម្គ្រះមចញពដីអំមពើបាបរបស់មយើ្មៅមពលមយើ្អៃុវត្

មសចក្ដីជំមៃឿមៅកនែនុ្្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទម្ើយដ្បចធិត្។្បសធិៃមបើមយើ្មទារទៃ់មៅតាម

រោរលួ្មោមនៃ្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្មយើ្អាចយកឈនែះភាពខា្សាច់ឈាមតាមរយៈ

ែគ្វាយ្ួៃនៃ្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទ។

ថ្ងៃទី3(េ៉រូសាយ4)
សារលធិខធិតរបស់មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃបាៃបមំពញ្បជាជៃរបស់្ទ្់មោយ្ពះវិញ្ញាណ

នៃ្ពះអរាចាស់។សធិស្សបាៃមរៀៃថាមៅមពលមយើ្អៃុវត្មសចក្ដីជំមៃឿមៅមលើ

្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទម្ើយដ្បចធិត្មោយមសាមះសមយើ្ៃឹ្ទទួលបាៃៃូវរោរ្ដោច់បាប។

មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃបាៃបម្្ៀៃ្បជាជៃរបស់្ទ្់ថា្បសធិៃមបើមយើ្បោទាបខ្លួៃចមំពាះ

មុខ្ពះម្ើយខធិតខំអភធិវឌ្ឍអាកប្កធិរិយឲ្យែូចជា្ពះ្េដីស្ទមោះមយើ្អាចទទួល

រោរ្ដោច់បាបរបស់មយើ្។

ថ្ងៃទី4(េ៉រូសាយ5–6)
មៅមពលពួកមេអាៃអំពដីរោរ្លាស់ប្ចូរដែលបាៃរាៃែល់្បជាជៃរបស់មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃ

សធិស្សបាៃែឹ្ថាមៅមពលមយើ្អៃុវត្មសចក្ដីជំមៃឿមៅមលើ្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទម្ើយ

ទទួល្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្មោះមយើ្អាចទទួលបាៃរោរ្លាស់ប្ចូរកនែនុ្ែួ្ចធិត្ែ៏្ ំ។

្បជាជៃរបស់មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃដែលបាៃម្វើមសចក្ដីសញ្ញាថាៃឹ្ម្វើតាម្ពះឆៃ្ទៈរបស់

្ពះអរាចាស់ម្ើយរោៃ់តាម្ពះបញ្ញត្ធិទាំ្ ឡាយបគ្ហាញថាមយើ្បាៃមលើកោក់

្ពះោមនៃ្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទមកមលើខ្លួៃមយើ្មៅមពលមយើ្ម្វើៃធិ្រកសាមសចក្ដីសញ្ញា

ែ៏ពធិសធិែ្ឋោោ។

មសចក្្ីមផ្ើេ
មមមរៀៃមៃះៃឹ្ជួយសធិស្សឲ្យយល់ពដីរោរបម្្ៀៃរបស់មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃមៅែល់បុ្តាៃធិ្

្បជាជៃរបស់្ទ្់បដីឆ្នាំមុៃមពល្ទ្់សុេត។មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃបាៃបម្្ៀៃ្បជាជៃរបស់

្ទ្់ពដីរមបៀបមែើម្ដីទទួលៃធិ្រកសារោរ្ដោច់បាបរបស់ពួកមេមោយរោរអៃុវត្មសចក្ដីជំមៃឿមៅមលើ

្ពះមយស៊ូវ្េដីស្ទ។

មោបល់សម្ម្ប់កា�បមម្រៀន

ពាក្្យសេ្ីថនេ�េន

ៃដីន្វៃៃិ្េ�េៃបង្ហាញពដីទៃំុកចិត្ត�បេ់ពួកសេសៅស�ើបពទះ

សូមអមញជើញសធិស្សរានាក់អាៃៃដីន្វទដី19:2–3មែើម្ដីរំឭកសធិស្សថាៃដីន្វ្តូវបាៃបញ្ជាឲ្យ

បម្កើត្ ទាំ្ចំ្រពដីរ។សូមជួយពួកមេឲ្យយល់ថាមៅកនែនុ្វេ្គមៃះឃ្លា“្ទាំ្ទាំ្ មៃះ”សំមៅ

មៅមលើ្ ទាំ្ចំ្ រតូចរបស់ៃដីន្វដែលរួមរាៃកំណត់្តាអំពដីអវដីៗែ៏ពធិសធិែ្ឋយ៉ា្សំខាៃ់។សូម

ឲ្យសធិស្សរានាក់អាៃៃដីន្វទដី19:4ឮៗ។សូមឲ្យសធិស្សរកមមើលមោលបំណ្នៃ្ ទាំ្ចំ្រ្ំ

(ែំមណើរមរឿ្នៃរជជរោលរបស់មស្ចៃធិ្ស្គ្រមរបស់្បជាជៃ)។

សូមរំឭកសធិស្សថាមៅមពលមរមៃសម្ខេប្ ទាំ្ចំ្ រ្ ំរបស់ៃដីន្វោត់បាៃរកម�ើញ្ ទាំ្ចំ្រ

តូចកនែនុ្ចំម្មកំណត់្តាម្្ស្មទៀត។ោត់្តូវបាៃបំ្ ុសមោយ្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ឲ្យបញ្ចូល

ៃូវអវដីដែលោត់បាៃរកម�ើញមៅមលើ្ ទាំ្តូចជាមួយៃឹ្មសចក្ដីសម្ខេបរបស់ោត់មទាះបដីជាោត់មធិៃ

បាៃែឹ្ពដីម្តុ្លក៏មោយ(សូមមមើលពាក្យសម្ដីនៃមរមៃ1:7)។

សូមអមញជើញសធិស្សពាក់ក ដ្ាលថានាក់ឲ្យអាៃៃដីន្វទដី19:5–6ឲ្យែឹ្ពដីម្តុ្លដែលៃដីន្វ្តូវ

បាៃបញ្ជាឲ្យម្វើ្ ទាំ្តូច។សូមឲ្យសធិស្សពាក់ក្ដាលថានាក់មទៀតអាៃពាក្យសម្ដីនៃមរមៃ1:6–7

ឲ្យែឹ្ថាម្តុអវដីមរមៃបាៃសម្មចបញ្ចូល្ ទាំ្តូចមៅកនែនុ្មសចក្ដីសម្ខេបរបស់ោត់។ម្រោយពដី

សធិស្សរយរោរណ៍ម្ើយសូមសួរពួកមេថាវេ្គទាំ្មៃះអំពដីៃដីន្វៃធិ្មរមៃបម្្ៀៃពួកមេអវដីខ្ះអំពដី

្ពះអរាចាស់។(សធិស្សអាចម្បើពាក្យម្្ស្ៗោនាប៉ុដៃ្សូម្បាកែថាពួកមេបគ្ហាញរោរយល់ែឹ្ថា

ម្្ទះអម្ចាស់ម្ទរ់ម្រាបម្្ប់កា�ណ៍ទាំរអស់។

• មតើអវដីជា“មោលបំណ្ែ៏ឈាលាសនវ”ោមពលអោេតដែលៃដីន្វៃធិ្មរមៃសមំៅមលើ?

(្ពះអរាចាស់្ទ្់បាៃ្ជាបថាមៅឆ្នាំ1828្ទាំ្តូចៃឹ្ជៃំួស្ពះេម្ដីរមរមៃដែលបាត់

ទាំ្116ទំព័រមោះ។សូមមមើលមមមរៀៃទដី6ន្ងៃទដី1មៅកនែនុ្មសៀវមៅដណោំរោរសធិកសា

សធិស្ស។)

• មតើរោរយល់ែឹ្របស់អនែកថា្ពះអរាចាស់្ជាប្េប់រោរណ៍ទាំ្អស់មៅកនែនុ្មពលអោេតអាច

្្ល់មសចក្ដីជំមៃឿឲ្យអនែកមោរពតាមរោរបំ្ុសេំៃធិតខា្វិញ្ញាណដែលអនែកទទួលមោយរមបៀប

្?

្បសធិៃមបើអនែកេធិតថាអនែក្តូវរោរមពលម្ចើៃមលើដ្នែកនៃមមមរៀៃមៃះសូមសួរសធិស្សថាមតើពួកមេអាច

ដចកចាយៃូវបទពធិមសា្ៃ៍មពលដែលពួកមេបាៃរាៃអារម្មណ៍បំ្ុសមោយ្ពះវិញ្ញាណមែើម្ដីម្វើអវដី

មួយម្ើយមធិៃបាៃែឹ្ពដីមោលបំណ្នៃរោរបំ្ុសេំៃធិតមោះរ្ូតែល់មពលម្រោយមកមទ។

េ៉រូសាយ1

សេ្ចសបៃយ៉ាេដីៃសៅបបជាជៃឲ្យជួបជុំគ្នា

សូមពៃ្យល់ថា្ទាំ្ៃដីន្វតូចរួមរាៃៃូវ្បវត្ធិសា្ស្នៃសាសៃ៍ៃដីន្វពដីរោរបម្មើរបស់លដីន្

រ្ូតែល់មពលដែលមស្ចម៉ូសាយបាៃរួបរួម្បជាជៃៃដីន្វៃធិ្សារ៉្ធិមឡាចូលោនាៃធិ្មពល

ដែលបុ្តារបស់ម៉ូសាយមបៃយ៉ាមដីៃ្េ្រជ្យមលើៃេរកនែនុ្មសចក្ដីសុចរិត។មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃ្តូវ

ទទួលបៃ្ទនុកមលើកំណត់្តាែ៏ពធិសធិែ្ឋទាំ្ឡាយ។(សូមមមើលមអាមនណ1:23,25។)

មៅជធិតមពលបញ្ប់ជដីវិតរបស់មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃ្ទ្់បាៃសុំឲ្យបុ្តារបស់្ទ្់ម៉ូសាយ្បមូល

្បជាជៃឲ្យជួបជុំោនា។សូមឲ្យសធិស្សអាៃម៉ូសាយ1:10–11ម្ើយរកមមើលមូលម្តុដែល

មស្ចមបៃយ៉ាមដីៃច្់ៃធិយយមៅរោៃ់្បជាជៃ។(្ទ្់ច្់្បរោសថាម៉ូសាយៃឹ្្េ្រជ្យ

ជាមស្ចបៃ្ម្ើយមែើម្ដីោក់មឈាមះែល់្បជាជៃ។)

ការគ្បើគេគរៀនសិក្សាគៅ្្ះ

គសចក្្ដីសគងខេបថនគេគរៀនរបស់សិស្ស
ស�ចក្្ពី�សរខេបសនរះនរឹជ�ួអ្នក្ឲ្យសាគាល់បរិបទ្

នរិសោលលទ្្ធិស�ើ�សោលការែ៍ទាំរឡា�

ណ�ល�ិ�្សបាន�ិក្សាក្្ននុរម�ួ�បាដោ�៍សៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស។

គសចក្្ដីគ្្ើេថនគេគរៀន
ស�ចក្្ពីស្្ើមចំសពារះសមសរៀនសនរះនឹរជួ�

អ្នក្ឲ្យសាគាល់្ ពីណ ្្នក្ខរ្ះៗននបែ្តំបទ្គម្ពីរ

ម�ួណាណ�លនរឹពតរូវសពបើ�រកត់បញ្ជាក់្សៅក្្ននុរ

សមសរៀនសនរះ។

តួគសចក្្ដីថនគេគរៀន
តួស�ចក្្ពីននសមសរៀនសនរះ្ល្់នរូវការ�ឹក្នាំ

�ពរាប់អ្នក្សៅស្លអ្នក្�ិក្សានរិបសពរៀន។

វា្ ល់្នរូវគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនរួមរាន�ំែួរ

�ក្មមេភា្�ម្ពី�ក្ព�រ់�ពីយា៉ាពកាមនរិ

តារារនានា។

ការ្្ដំខ្េ្ដីរនិងគសចក្្ដីសគងខេបពដី

បរិបទ
ខគម្ពីរពតរូវបានចាប់ជាពក្មុសយារតាម

ការ ល្ា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរបរិបទ្ឬអតថែបទ្ណ�ល

រានស្ញមួ�បែ្តំបទ្គម្ពីរ។ស�ចក្្ពី

សយារននពក្ុមខគម្ពីរនពីមួ�ៗពតរូវបានបន្

សដ្�ស�ចក្្ពី�សរខេប�៏ខ្ពីននស�តុការែ៍ឬ

ការបសពរៀនសៅក្្ននុរពក្ុមននខគម្ពីរសនារះ។

គោលលទ្ិនិង

គោលការណ៍ទាំងឡា�
សៅស្លសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍

ទាំរឡា�សលចសចញមក្សដ្�ឯក្ឯរ្ ពី

ការ�ិក្សាននបទ្ព្រះគម្ពីរវាគរូ�បញ្ជាក្់ជាអក្្សរ

ស្មៅ�ិតស�ើម្ពីជួ�អ្នក្ឲ្យរក្ស�ើញនរិបញ្ជាក្់

ន�័�ល់វាសៅក្្ននុរការ្ិភាក្សារប�់អ្នក្ជាមួ�

នរឹ�ិ�្ស។

គសចក្្ដីគ្្ើេចំគោះគេគរៀនបនាទាប់
ក្ថ្ខែ្ឌចុរសពកា�ននសមសរៀននពីមួ�ៗនឹរ

្ល្់ជាតពមុ�មួ��ពរាប់សមសរៀនបនាទាប់។

�រូមណចក្ចា�ក្ថ្ខែ្ឌសនរះជាមួ�នរឹ�ិ�្ស

រប�់អ្នក្សៅស្លសធវើស�ចក្្ពី�ន្និដ្ឋាន្ ពី

សមសរៀននពីម�ួៗស�ើម ព្ីជួ�្ ួក្សគឲ្យរំ្ ឹរសមើល

សៅការ�ិក្សាបទ្គម្ពីរសៅ�បាដោ�៍សពកា�។



xixi

សេចក្តីស្ដើម

ក្េ្មវិធដីថានាក់្សិកាខាសាលាសិក្សាគៅ្្ះ

ក្មមេវិធពីថ្នាក់្�ិក្សាសៅ្្ទរះនឹរអនុញ្ញាតឲ្យ�ិ�្សទ្ទ្ួលបាន

្ិន្ទនុសៅក្្ននុរថ្នាក់្�ិកាខាសាលាសដ្�ការបញ្ចប់សមសរៀន្ ទាល់ខ្លួនសៅ

្្ទរះជាជារការមក្សរៀនសៅក្្ននុរថ្នាក់្រាលន់្ងៃ។សមសរៀនទាំរសនរះ

រានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំម�ួសទ្ៀតណ�លសៅថ្

ស�ៀវសៅមគ្គុសទ�ន៍ការ�ិក្សាននព្រះគម្ពីរមរមន�ពរាប់�ិ�្ស

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅផ្រះ។ម�ួ�បាដោ�៍ម្រ�ិ�្សនឹរជួប

ជាមួ�នឹរពគរូណែនាំថ្នាក់្�ិកាខាសាលាស�ើម្ពីពបគល់កិ្ច្ចការរប�់

សគនិរចរូលរួមសៅក្្ននុរថ្នាក្់សរៀន។ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សា

រប�់�ិ�្សនិរសមសរៀនក្្ននុរថ្នាក្់ពបចាំ�បាដោ�៍ពតរូវបាន្ ន្យល់

បណនថែមសទ្ៀត�រូចខារសពកាម។

គសៀវគៅេ្្ដគទសន៍ការសិក្សាស្រាប់សិស្សសិក្សា

គៅ្្ះ
ស�ៀវសៅមគ្គុសទ�ន៍ការ�ិក្សាននព្រះគម្ពីរមរមន�ពរាប់�ិ�្ស

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅផ្រះពតរូវបានសរៀបចំស�ើរស�ើម្ពីជួ�

�ិ�្ស�ិក្សាសៅ្្ទរះឲ្យទ្ទ្ួលបាននរូវបទ្្ិសសាធន៍សៅក្្ននុរ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនណ�លព�ស�ៀរោនាសៅនឹរ�ិ�្សថ្នាក់្

�ិកាខាសាលាណ�លមក្សរៀនពបចាំន្ងៃ។ស�ត�ុរូសច្នរះស�ើ�សល្ឿន

ននស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្សក៏្�រូចជាសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ណ�លវាគរូ�បញ្ជាក់្សលើសនារះក្៏សលឿនពបណ�ល

ោនាសៅនឹរអវពីណ�លសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះណ�រ។

ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្សក្៏រួមរាននរូវការណែនាំ

អំ្ ពីចសំែរះចំណានខគម្ពីរណ�រ។វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

ពតរូវបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរបរិបទ្សៅស្លវាសលចស�ើរសៅក្្ននុរ

អតថែបទ្ព្រះគម្ពីរ។�ក្មមេភា្បណនថែមពតរូវបាន្ ល្់សៅចុរបញ្ចប់

ននសមសរៀនណ�លសលើក្ស�ើរ្ ពីវគ្គសនារះ។

រាល់�បាដោ�៍�ិ�្សថ្នាក់្�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅ្ ្ទរះ

ពតរូវបញ្ចបស់មសរៀនបួន្ ពីស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស

ស�ើ�ចរូលរួមសៅក្្ននុរថ្នាក្់ពបចាំ�បាដោ�៍ណ�លបសពរៀនសដ្�ពគរូ

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលារប�់សគ។�ិ�្សបសំ្ញកិ្ច្ចការម�ួចំនួន្ ពី

ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សាសៅក្្ននុរស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ

�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់សគ។�ិ�្សគួររាន

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ្ ពីរស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាច

ទុ្ក្មួ�ជាម�ួនឹរពគរូបសពរៀនស�ើ�បន្សធវើការសៅក្្ននុរស�ៀវសៅ

ម�ួសទ្ៀត។សៅស្ល�ិ�្សជួបនឹរពគរូបសពរៀនរប�់សគរាល់

�បាដោ�៍ស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុម�ួពតរូវដ្ក្់ឲ្យពគរូបសពរៀនសៅ្្ទរះ

ស�ើ�មួ�សទ្ៀតពតរូវឲ្យសៅ�ិ�្សវិញស�ើម្ពីសពបើ�ពរាប់សមសរៀន

សៅ�បាដោ�៍សពកា�សទ្ៀត។(ឧទា�រែ៍ក្្ននុរមួ��បាដោ�៍

�ិ�្សបញ្ចប់ក្ិច្ចការសៅក្្ននុរស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សា

ទ្ពីមួ�។បនាទាប់មក្�ិ�្ស�ក្ស�ៀវសៅសនរះសៅឲ្យពគរូសៅក្្ននុរ

ថ្នាក់្។សៅ�បាដោ�៍សពកា��ិ�្សបញ្ចប់កិ្ច្ចការសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាទ្ពី្ពីរ។សៅស្ល�ិ�្សឲ្យ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាទ្ពី្ពីរសៅពគរូសនារះពគរូបសពរៀនពតរូវ

ឲ្យស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាទ្ពីមួ�មក្វិញ។ស្លសនារះ

�ិ�្សនឹរសពបើស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាទ្ពីម�ួស�ើម្ពីសធវើ

កិ្ច្ចការសៅ�បាដោ�៍សពកា�សទ្ៀត)។

�ិ�្សថ្នាក់្�ិកាខាសាលាទារំអ�់ពតរូវបានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរពបចាំន្ងៃស�ើ�អានសមសរៀននានាប៉ណុន្�ិ�្ស�ិក្សាសៅ

្្ទរះគួរ�ល់ថ្្ួក្សគពតរូវបានរំ្ឹរឲ្យចំណា�ស្លបណនថែម្ ពី

30សៅ40នាទ្ពី�ពរាប់សមសរៀននពីម�ួសៅក្្ននុរសមសរៀនទាំរបួន

�ពរាប់ការ�ិក្សាសៅ្្ទរះសៅក្្ននុរជំ្រូក្នពីម�ួៗនរិចរូលរួម

សៅក្្ននុរថ្នាក់្�ិក្សាសៅ្្ទរះពបចាំ�បាដោ�៍។

គេគរៀនស្រាប់្្រូបគ្ងៀនសិក្សាគៅ្្ះ្បចាំ

សប្ដាហ៍
ជំ្ រូក្នពីម�ួៗសៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គុសទ�ន៍ការ�ិក្សានន

ព្រះគម្ពីរមរមន�ពរាប់�ិ�្សថ្នាក្់�ិកាខាសាលាសៅផ្រះរាន

នរូវសមសរៀនពបាំសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំ�ពរាប់ពគរូបសពរៀន

ពបចានំ្ងៃ។សៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀននពីម�ួៗ ននសមសរៀនទាំរពបាំ

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះអ្នក្នឹររក្ស�ើញនរូវសមសរៀន�ពរាប់

ពគរូបសពរៀនសៅ្្ទរះពបចាំ�បាដោ�៍។សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះនឹរជួ�

�ិ�្សឲ្យរំឭក្�ល់កាន់ណត�ី៊ជសពរៅស�ើ�អនុវត្សោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍នានាណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ

បានបញ្ចប់សមសរៀនសៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សា

រប�់�ិ�្សក្្ននុរម�ួ�បាដោ�៍សនរះ។សមសរៀនទាំរសនរះក្៏

រាននរូវស�ចក្្ពី្ិតបណនថែមសលើ�្ ពីអវពីណ�លរានសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្សសៅសទ្ៀត។(�ពរាប់

ជំនួ�សៅក្្ននុរការសពោរកាលវិភាគសមសរៀនរប�់អ្នក្�រូមសមើល

ការណែនាំសល្ឿន�ពរាប់ពគរូបសពរៀនការ�ិក្សាសៅ្្ទរះសៅក្្ននុរ

ស�ចក្្ពីបណនថែមសៅចុរបញ្ចប់ននស�ៀវសៅណែនាំសនរះ)។

ក្្ននុរនាមជាពគរូបសពរៀនការ�ិក្សាសៅ្្ទរះអ្នក្គួររានការ�ល�ឹ់រ

ទ្រូសៅម�ួអំ្ ពីអវពីណ�ល�ិ�្សរប�់អ្នក្កំ្្ុរ�ិក្សាសៅ្្ទរះរាល់

�បាដោ�៍ស�ើម្ពីឲ្យអ្នក្អាចស្្ើ�សៅនឹរ�ំែួរនរិបសរកើតនរូវ

ការ្ិភាក្សា�៏រានន�័សៅស្លអ្នក្ជួបនឹរ្ ួក្សគ។�រូម

ឲ្យ�ិ�្ស�ក្ព្រះគម្ពីរស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

នរិស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្សមក្កាន់ថ្នាក់្

ពបចាំ�បាដោ�៍ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចសបើក្វាសៅស្លសរៀន។�រូម

�ពមបសមសរៀនតាមតពមរូវការរប�់�ិ�្សណ�លអ្នក្បសពរៀននិរ

ព�បតាមការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ។អ្នក្ក្៏អាចសបើក្

សៅសមសរៀនពបចានំ្ងៃ�ពរាប់ពគរូបសពរៀនសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំ

សនរះសៅស្លអ្នក្សរៀបចំបសពរៀនបានណ�រ។ការ�ិក្សាក្្ននុរ

ជំនួ�ខារការបសពរៀននិរវិធពីបសពរៀនណ�លសពបើសៅក្្ននុរសមសរៀន

ពបចានំ្ងៃអាចជ�ួ្ ពរឹរអ្នក្ក្្ននុរការបសពរៀនពបចាំ�បាដោ�៍រប�់

អ្នក្។�រូមសពតៀមបសំ្ញតពមរូវការជា្ិស��នានា�ល់�ិ�្ស

ណ�លអ្នក្បសពរៀន។ឧទា�រែ៍ពប�ិនសបើ�ិ�្សរានាក់្្ ិបាក្

�រស�រ�រូមឲ្យោត់សពបើពបដ្ប់្ ត�ំស�រឬសៅគំនិតរប�់សគ

�ល់�រាជកិ្ពគួសារឬមិត្រានាក្់ណ�លអាច�រស�រចសម្ើ�រប�់

សគឲ្យបាន។

សៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនពបចាំ�បាដោ�៍នពីមួ�ៗ�រូម

ពបមរូលស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

�ិ�្សនរិសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យបន្�ិក្សា។�រូមណចក្

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ�ល់សគ�ពរាប់កិ្ច្ចការ

សៅ�បាដោ�៍សពកា�។សដ្�សារណតក្ពមិតននស្លសវលាអ្នក្

មិនអាចបណនថែមស�ចក្្ពីបញ្ជាក់្�ល់ចំសែរះចំណានខគម្ពីរសៅក្្ននុរ

សមសរៀនពបចាំ�បាដោ�៍រប�់អ្នក្បានស�ើ�។សៅស្លអ្នក្អាន

កិ្ច្ចការសៅក្្ននុរស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

�ិ�្ស�រូមស្្ើ�តបសៅនឹរក្ិច្ចការរប�់សគតាមស្លសដ្�

ការ�រស�រក្ំែត់ចំណាំតរូចមួ�ឬ្ ល្់សយាបល់នាស្ល

សពកា�សៅស្លអ្នក្ជួប្ ួក្សគ។អ្នក្ក៏្អាចរក្រសបៀបស្្សរ

សទ្ៀតស�ើម្ពីបង្ហាញនរូវការោំពទ្និរ្ ល្់សយាបល់ណក្តពមរូវ�៏រាន

ពបសយាជន៍។ការែ៍សនរះនរឹជ�ួ�ល់�ិ�្សឲ្យ�ឹរថ្អ្នក្

�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្អំ្ពីកិ្ច្ចការរប�់សគស�ើ�នឹរជួ�ជពមញុ�ល់

្ួក្សគឲ្យខាលាំរក្្ននុរក្ិច្ចការរប�់សគ។

ធនធានដថទគទៀត

ពគរូបសពរៀនអាចសមើលសគ�ទំ្្័ររប�់ថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិ

ថ្នាក់្វិទ្យាសាថានសា�នា(si. lds. org)រក្ជំនួ�សៅក្្ននុរ

ការសរៀបចំសមសរៀននរិទ្ទ្ួលបានគំនិតបណនថែម�ពរាប់ការបសពរៀន

ណ្មសទ្ៀត។ធនធានខារសពកាមសនរះរានសៅក្្ននុរអ៊ិនសធើែិត

តាមរ�ៈអ្នក្�ឹក្នាំរប�់អ្នក្តាមរ�ៈមជ្មែ្ឌលណចក្ចា�

ននសា�នាចពក្ក្្ននុរព�ុក្នរិតាមរ�ៈហារតាមអ៊ិនសធើែិតនន

សា�នាចពក្(store. lds. org)៖

ធនធាន�ពី.វី.�ពី.សសាតទ្�្សន៍ននថ្នាក់្

�ិកាខាសាលា

ស�ៀវសៅររូបភា្ដែឹំរល្អ

កំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

វតថែនុដ្ក្់ចំណាកំ្្ននុរស�ៀវសៅថ្នាក្់�ិកាខាសាលា

(ណ�លរួមរាននរូវកាល�ម័�នរិបញ្ពីនន

ស�ចក្្ពីសយារចំសែរះចំណានខគម្ពីរនិរពាក្្យ

គន្ឹរះទាំរឡា�)

បែ័្ណចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

្ិតចំសោរះស�ចក្្តពីជសំនឿ៖ឯក្សារសោរ

ដែំឹរល្អ

សដើមបពីក្រាលាំរននយុវជន

បែ័្ណពបកា�ស្លសវលា
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សមសរៀនទ្ពី1

តួនាទ្ពីរប�់�ិ�្ស

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ទំនួលខុស្តរូវផ្ទាល់ខ្លួនក្្ដងការគរៀនគោ�ការសិក្សានិងគោ�គសចក្្ដីជគំនឿ

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រប�ើងម្រខាងមុខថានា្់រ។សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រចង់�ួយសិស្សបនាះឲ្យរឹងរំាខាងរាងរោយខាលាំងជាងមៃុ។បនាទាប់

ម្រសូមបៅសិស្សទរីពរីររានា្់របទៀតម្រខាងមុខបហើយបធវៃើអាវ៉ង់កោំដង។

បករោយពរីសិស្សទរីពរីរោៃបធវៃើអាវ៉ង់រួចបហើយសូមសួរបៅសិស្សទរីមួយថា៖

• បតើរោរបធវៃើអាវ៉ង់បនាះោៃ�ួយឲ្យអ្ន្ររឹងរំាជាងមុៃថដរឬបទ?

សូមសួរបៅថានា្់រថា៖

• បតើឧទាហរណ៍នៃរោរហាត់កោណបៃះទា្រ់ទងៃរឹងរោរទទួលខុសកតូវរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបរៀៃពរីដំណរឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?បតើៃរណា

ទទួលខុសកតូវចំបោះរោរបរៀៃពរីដំណរឹងល្អរបស់អ្ន្រ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា88:118ឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបដើមបរី«ថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកត   ្ឺបោយសាររោរសិ្រសាៃិងបោយសារបសច្្ររី�ំបៃឿ្ ង»?

(អ្ន្រអាចបលើ្រប�ើងថាការររៀនសូត្ររោយការការសិក្សានិងរោយរសចក្្ដីជរំនឿ្រត្ូវឲ្យមានការខ្ិរខំររៀងៗខ្លួន។)

ថអលប�ើរបដវ�ីបអថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃៃិោយអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបរៀៃបោយ

បសច្្ររី�ំបៃឿ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរសម្រីបៃះទុ្របៅ្រថៃលែងណាមួយ(កបថហលបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសររបស់ព្ួរប្)ដបូច្នះព្ួរប្អាចបមើលវាោៃញរឹ្រញាប់អំ�នុងបពលបរៀៃថានា្់រ

សរិោខាសាលា៖

«រោរបរៀៃបោយបសច្្ររី�ំបៃឿតកមូវឲ្យរាៃរោរខំកបរឹងខាងវិញ្ញាណសតិអារម្មណ៍ៃិងរាងរោយបហើយមិៃថមៃកោៃ់

ថតជារោរទទួលអបំពើបនាះបទ។   សិស្សរានា្់រកតូវថតអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងកបតិបតតេិបដើមបរីទទួលោៃចបំណះដរឹង

សករាប់ខលែលួៃឯងផ្ទាល់»(«ថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកតបោយបសច្្ររី�ំបៃឿ»[រោរថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំខាងសាសនាថ ្្ន្រCESន្ងៃទរី3

ថខ្រុម្ភៈឆ្នាំ2006]ទំព័រ3,si.lds.org)។

ការសិក្សា្ពះ្េ្ដីរផ្ទាល់ខ្លួន្បចាំថ្ងៃ

សូមពៃ្យល់ថារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃកបចាំន្ងៃ្ឺជាថ ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃរោរថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកតបោយសាររោរសិ្រសាៃិង

បោយសារបសច្្ររី�ំបៃឿ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបហបលមិៃ3:29–30ឲ្យឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណារវាងរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមិៃសូវហ្មត់ចត់ៃិង«រោររោៃ់តាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ»?

• បោយបោងតាមខថដលបយើងបទើបថតោៃអាៃបតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលោៃម្រពរីរោររោៃ់តាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?

• បតើពរ�័យអវៃរីប្្សងបទៀតថដលម្រតាមរយភៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃ?

• បតើបពលណាថដលអ្ន្រទទួលោៃពរ�័យនានាតាមរយភៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃកបចាំន្ងៃ?

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សោលបែំរននសមសរៀនសនរះគឺស�ើម្ពីជ�ួ�ល់�ិ�្សទារំអ�់ឲ្យបំស្ញតាមតួនាទ្ពីរប�់្ ួក្សគ

សៅក្្ននុរការសរៀន�រូពត្ ពី�ំែឹរលអែ។ស្លខ្រះ�ិ�្សគិតថ្ទ្ំនួលខុ�ពតរូវក្្ននុរការសរៀន�រូពត

រប�់ខ្លួនអាព�័�ណតសលើពគរូបសពរៀនប៉ុសណាណរះ។ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវរិរននគែៈពបធាន

ទ្ពីម�ួបានរានពបសា�ន៍អំ្ ពីតពមរូវការទាំរ�ិ�្សនិរពគរូបសពរៀនស�ើម្ពីណ�វររក្ការណែនាំ

្ពីព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។

«បញ្ហានរិការល ល្ួរទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សរប�់ស�ើរបានជួបពបទ្រះពោន់ណតក្្ននុររ�ៈស្ល

ពបំាឆ្នាំក្ន្រសៅរានលក្ខេែៈពសាលជារឆ្ងា�ណា�់សបើសពបៀបសធៀបសៅនឹរអវពីណ�លស�ើរសមើល

ស�ើញនាស្លបច្ចនុប្ន្នស�ើ�វារានលក្ខេែៈកាន់ណត្ ិបាក្សៅសៅន្ងៃអនាគត។ខ្នុំរាន

អារមមេែ៍...ថ្អវពីណ�លស�ើរបានសធវើនរិកំ្្ុរសធវើនរឹមិនពគបព់ោន់សនារះសទ្។ស�ើរពតរូវការ

ព្រះសចសាដោ�៏អសាចារ្យជារសនរះស�ើម្ពីទាញ�ក្�ំែឹរលអែមក្ចាក់្ចរូលសៅក្្ននុរ�ួរចិត្នរិជពីវិតនន

ក្រូន�ិ�្សទាំរឡា�រប�់ស�ើរ។...

«អ្នក្ពតរូវណតរានព្រះវិញ្ញាែសធវើជាន�គរូ�៏ខាជាប់ខ្លួនរប�់អ្នក្ស�ើម្ពីបសពរៀនសដ្�ព្រះសចសាដោ

ស�ើ��ិ�្សរប�់អ្នក្នឹរមិនរ�់រានខារវិញ្ញាែបានសទ្សបើោមៅនព្រះវិញ្ញាែជាន�គរូរប�់

្ួក្សគ»(«ព្រះវិញ្ញាែពតរូវណតជាន�គរូ�៏ខាជាប់ខ្លួនរប�់ស�ើរ»[�ុន្ទរក្ថ្សៅកាន់អ្នក្អប់រំ

សា�នាណ្្នក្CESសៅន្ងៃទ្ពី7ណខកុ្ម្ៈឆ្នាំ2003]ទំ្្័រ1,si.lds.org)។

សៅស្លណ�លអ្នក្បសពរៀនសដ្�ព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�ជួ��ិ�្សឲ្យសរៀន

សដ្�ព្រះសចសាដោ�រូចោនាសនារះអ្នក្អាចជួ�្ ួក្សគឲ្យកាលា�ជាអ្នក្្លា�់ណពបចិត្�៏្ ិតចសំពារះ

�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លបានសាដោរស�ើរវិញសនរះ។អ្នក្អាចពតរូវការរំឭក្សោលការែ៍

ណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះជាពបចាំស�ើម្ពីរំឭក្�ិ�្សទាំរអ�់្ ពីទំ្នួលខុ�ពតរូវសៅក្្ននុរ

ថ្នាក់្រប�់្ ួក្សគ។

កំណត់ហេតុសកិសាព្រះគម្ពីរ

ឬហសៀវហៅសរហសរក្នុងថ្នាក់

កំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរឬស�ៀវសៅ

�រស�រក្្ននុរថ្នាក្់អាចជាក្ំែត់ស�តុ

ណ�លចរភាជាប់ជាស�ៀវសៅ�រស�រមួ�ឬ

�ន្ឹក្ស�ៀវសៅដ្ក់្ក្្ននុរស�ៀវសៅក្រ។

សៅក្្ននុរកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

�ិ�្សអាចសធវើការក្ត់ចំណាំនិរ

�រស�រនរូវការចាប់អារមមេែ៍ទាំរឡា�

អំ�នុរស្លសរៀនអ�ំនុរស្ល�ិក្សា

ទ្ាល់ខ្លួននិរសៅក្្ននុរការពបជុំ

សា�នាចពក្ស្្សរៗសទ្ៀត។សៅស្ល

្ួក្សគ�រស�រនិរសរៀបចំគំនិតព្មទាំរ

ចំណាប់អារមមេែ៍រប�់ខ្លួនសនារះ្ ួក្សគ

នឹរពតរូវបានសរៀបចំស�ើម ព្ីចរូលរួមសៅក្្ននុរ

ថ្នាក្់្ពរពីក្ការ�ល�ឹ់រ្ ពី�ំែឹរលអែ

រប�់្ ួក្សគនរិទ្ទួ្លបានវិវរែៈ

ទ្ាល់ខ្លួន។
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សមសរៀនទ្ពី1

បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាការសិក្សាត្រះគ្្ដីរត្រចាំថ្ងៃជួយ្ តងរឹងទដី្រន្ទាល់រ្រស់រយើង

អរ្ជើញត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ្ ក្ក្្នុងជដីវិ្ររ្រស់រយើងនិងជួយរយើងឲ្យររៀនដំណរឹងល្អ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរមួយ្រ្ននុងចបំណាមសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

• បតើអ្ន្រអាចពកងរី្ររោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់អ្ន្រឆ្នាំបៃះោៃបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរបបៀបណាខលែះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅមួយបដើមបរីសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃកបចាំន្ងៃ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យោ្រ់បោលបៅបដើមបរី

អាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃឲ្យចប់អ�ំនុងបពលសិរោខាសាលាឆ្នាំបៃះ្ ងថដរ។អ្ន្រអាច្ តេល់ជាបោបល់ឲ្យព្ួរប្សរបសរទុ្រៃូវបោលបៅទាំងបៃះ

បៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមរំឭ្រព្ួរប្ថាបោលបៅទាំងបៃះអាច�ួយព្ួរប្ជាមួយៃរឹងតកមូវរោរ្រ្ននុង

រោតពវៃ្រិច្ចចបំោះកពះៃិងរោរអ្ិវ�្ឍខលែលួៃ។

ការគរៀនសរូ្តគោ�្ពះវិញ្ញាណ

សូមចមលែង�រីោ៉ាករោមខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។សូមលុបោ្រ្យបចញពរី�រីោ៉ាករោម។អ្ន្រៃរឹងសរបសរវាបពលបមបរៀៃបោះ�ំហាៃបៅ

មុខ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា50:17–18ឲ្យឮៗ ។

• បោងតាមខទាំងបៃះបតើអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់តកមូវឲ្យក្ូបបកងៀៃដំណរឹងល្អកតវូរាៃ?(បដើមបរីបបកងៀៃបសច្្ររីពិតបោយកពះបចសាដា

នៃកពះវិញ្ញាណ)។

សូមសរបសរព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ធៃិងពគរូបសពរៀនបៅបលើ�រីោ៉ាករោមដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅខាងបលើ។សូមថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់

អ្ន្រអំពរីរោរថសវៃងរ្ររោរថណនំាពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅបពលថដលអ្ន្របបកងៀៃ។សូម�ួយសិស្សឲ្យដរឹងថាបៅ្រ្ននុងរោរបរៀបចំៃិង

រោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រអ្ន្រោៃខិតខំបោយអស់ពរីចិតតេបដើមបរីកតូវោៃដរឹ្រនំាបោយកពះវិញ្ញាណ។

សុំឲ្យសិស្សោ្រ់កបោប់បសៀតបសៀវបៅចំណាំបៅកតង់បោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា50(បោយសារពួ្រប្ៃរឹងកត�ប់បៅវ ្្គបៃះវិញ

នាបពលបៃិ្ចបទៀត)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី233:1ឲ្យឮៗ ។

• បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធវៃើអវៃរីចំបោះអ្ន្របរៀៃបៅបពលថដលដំណរឹងល្អកតវូោៃបបកងៀៃបៅ?

សូមពៃ្យល់ថាបដើមបរីបរៀៃដំណរឹងល្អតាមរបបៀបរបស់កពះអរាចាស់បយើងកតូវថតទទួលយ្រទៃំួលខុសកតវូបដើមបរីបរៀៃបោយកពះបចសាដានៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា50:19–21បោយសាងាត់ៗ។

• បតើបយើង្ ួរសរបសរអវៃរីបៅក�ុងបករោមខាងសាដាំនៃកតរីបរោណបៃះ?(សរបសរោ្រ្យ�ិ�្ស។)

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីទទួលោៃបសច្រ្រីពិតបោយកពះវិញ្ញាណ?

អ្ន្រអាចចង់បបកងៀៃបោលរោរណ៍ខលែះៗអំពរីរោរសាគល់ឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាជាធម្មតាកពះវិញ្ញាណ

ទា្់រទងជាមួយៃរឹងបយើងោ៉ាងបសងៃៀមសាងាត់តាមរយភៈអារម្មណ៍របស់បយើងៃិងបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់បយើង(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី117:45;

្ ៃិងស 8:2–3)។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្៏រនាំអារម្មណ៍នៃបសច្រ្រីកសឡាញ់ភាពរី្ររាយបសច្្ររីសុខសាៃ្ភាពអត់ធ្មត់រោរបនាទាប

ខលែលួៃសុភាពរាបសាបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងបសច្្ររីសង្រឹមម្រដល់បយើងថដរ(សូមបមើលរោឡាទរី5:22–23;្ ៃិងស 11:12)។

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីោៃបៅ្រ្ននុងថានា្់រសិរោខាសាលាបដើមបរីបរៀបចំខលែលួៃអ្ន្របរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?

បៅថ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារបបៀបសំខាៃ់មួយបដើមបរីបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ្ឺកតូវរាៃឆៃ្ទភៈបដើមបរីថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់បយើងជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រ។សូមអាៃកបសាសៃ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររឆី្ដ�រីស្កតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្់រ៖

«បៅបពលសិស្សៃិោយពរីបសច្្ររីពិត[បសច្្ររីពិតទាំងបៃះ]កតូវោៃបញ្ជា្់របៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្បហើយ

ពកងរឹងទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្»(«បដើមបរីយល់ៃិងរស់បៅតាមបសច្រ្រីពិត»[សៃុ្ទរ្រថាបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំ

ខាងសាសនាថ្្ន្រ CESន្ងៃទរី4ថខ្ុរម្ភៈឆ្នាំ2005]ទំព័រ3,si.lds.org)។

សូមរំឭ្រសិស្សថា្រម្មវិធរីរោតពវៃ្រិច្ចចបំោះកពះៃិងរោរអ្ិវ�្ឍខលែលួៃរួមរាៃរោរបស្នើសុំបដើមបរីបធវៃើរោរថច្រចាយ

បសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទបទៀត។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្

បៅ្រ្ននុងថានា្់រសិរោខាសាលាបៅ្រ្ននុង្ូររ៉ុមឬរោរកប�ំុ្រ្ននុងថានា្់រនានាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រក្ួសារ

ៃិងមិតតេ្្ិ្ររបស់ព្ួរប្។សូមបញ្ជា្់រោ៉ាងហ្មត់ចត់ថាបៅបពលព្ួរប្ខិតខំកបរឹងថកបងបដើមបរីពៃ្យល់ថច្រចាយៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់ពរី

បសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អបនាះកពះៃរឹងបបង្កើៃសមតថែភាពរបស់ពួ្រប្បដើមបរីពិភា្រសាដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទបទៀត។

សូមកត�បប់ៅ�រីោ៉ាករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមតេងបទៀត។សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា50:14,22ឲ្យឮៗ។

ការសិកសាព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ

ណអលស�ើរដ្ល្ិនសអក្អរូក្ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្

សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានបសពរៀនថ្៖

«ការអានព្រះគម្ពីរសធវើឲ្យស�ើរចុរះ�ពមុរ

នឹរព្រះវិញ្ញាែននព្រះ។...្ពីសពពារះ

ស�ើរសជឿថ្ការអានព្រះគម្ពីរអាចជ�ួ

ស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបានវិវរែៈស�ើរពតរូវបាន

សលើក្ទឹ្ក្ចិត្ឲ្យអានព្រះគម្ពីរម្រស�ើ�

ម្រសទ្ៀត។តាមរសបៀបសនរះស�ើរទ្ទួ្ល

បានអវពីណ�លព្រះវរបិតា�ួោ៌ារប�់ស�ើរ

ចរ់ឲ្យស�ើរ�ឹរនរិពបតិបត្ិសៅក្្ននុរជពីវិត

ទ្ាល់ខ្លួនរប�់ស�ើរ�្វន្ងៃ។សនារះ

គឺជាស�តុ្ លមួ�ណ�ល្ ួក្បរ�ិុទ្្ធន្ងៃ

ចុរសពកា�សជឿសលើការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

ពបចាំន្ងៃ»(«ការអានព្រះគម្ពីរនរិ

វិវរែៈ»Ensignណខមក្រាឆ្នាំ

1995ទ្ំ្័រ8)។

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ

ពគរូបសពរៀន �ិ�្ស
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តួនាទ្ពីរប�់�ិ�្ស

• បតើខទាំងបៃះសបងខេបពរីតួនាទរីនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្ូបបកងៀៃៃិងរោរសិ្រសាដំណរឹងល្អរបស់សិស្សបោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាច

ពៃ្យល់ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលកតូវោៃបៅថាជាកពះវិញ្ញាណៃិងកពះដ៏ជា�ំៃួយ្ ងថដរបៅ្រ្ននុងវ ្្គបៃះៃរឹងបបកងៀៃពរីបសច្្ររី

ពិត។ក្ូបបកងៀៃ្ឺកតវូបបកងៀៃបោយកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបហើយសិស្សកតវូបរៀៃបោយកពះបចសាដាដូចោនា។)

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបៅបពលថដលសិស្សរានា្់របរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណបហើយក្ូបបកងៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?(អ្ន្រអាចកតូវ

រោរពៃ្យល់ថាសាអារស�ើររាៃៃ័យថា្រសាងប�ើងពកងរឹងបំ្ លែឺឬពកងរី្រ។)

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបអណុសៃិងអាលរា៉ា្ឺជា្ ំរូនៃមៃុស្សថដលោៃបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។សុំឲ្យសិស្សអាៃបអណុស

1:4–10ៃិងអាលរា៉ា5:45–47បោយសាងាត់ៗ។(អ្ន្រអាចសរបសរខបោងទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។បនាទាប់ម្រសួរថា៖

• បតើបអណុស(ឬអាលរា៉ា)ោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ?

• បតើកពះវិញ្ញាណោៃបធវៃើអវៃរីសករាប់បអណុស(ឬអាលរា៉ា)?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃកបសាសៃ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថបដណា៖

«បយើង្ ួរថតចងចំាជាៃិច្ចថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ឺជាក្ូបបកងៀៃថដលតាមរយភៈរោរអប ជ្ើញបោយកតរឹមកតូវអាចចូលម្រ្រ្ននុងដួងចិតតេ

របស់អ្ន្របរៀៃោៃ»(«ថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកតបោយសារបសច្្ររី�ំបៃឿ»4)។

• បតើអវៃរីថដលបយើងោៃបរៀៃរួចបហើយថដលោ្រ់ពៃ័្ធចំបោះរោរទទួលខុសកតូវផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្ររានា្រ់បៅ្រ្ននុងថានា្់របៃះ

បោយរបបៀបណា?(បៅបពលថដលសិស្សបឆលែើយសំណួរសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថារៅរ្លដដលរយើងរ្រើក្ដួងច្ិរ្តរ្រស់រយើង

រ�ើយសួរដល់ត្រះរោយរសចក្្ដីជំរនឿរន្រះត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធនរឹងជួយរយើងឲ្យយល់្ ដីរសចក្្ដី្ិ្រថនដំណរឹងល្អ។)

បដើមបរី�ួយសិស្សពិចារណាពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច�ួយោនាបៅវិញបៅម្រឲ្យបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណសូមសួរថា៖

• បតើស្រម្មភាពណាខលែះថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរីៃរឹង�ួយអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណម្រ្ ងប់ៅ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃរបស់បយើង?(ចបមលែើយអាច

រួមរាៃរោរបកចៀងចបកមៀងបបើ្ររោរយ្រកពះ្ម្ពរីរម្រថានា្់របហើយបកបើកពះ្ម្ពរីរកបចំាន្ងៃរោររាៃឆៃ្ទភៈបឆលែើយសំណួរៃិងថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍រោរអធសិាឋាៃសករាប់ោនាបៅវិញបៅម្រៃិងរោរសំុរោរថណនំាពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ថាស្រម្មភាពអវ�ិជរាៃខលែះ្៏រអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើថានា្់រទាំងមូល្ ងថដរសូមសួរថា៖

• បតើឥរោិប្ឬអា្របប្រិរោិថបបណាខលែះថដលរារាំងកពះវិញ្ញាណមិៃឲ្យម្រ្ ង់បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សរិោខាសាលា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាពរីតនមលែនៃរោររាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃរបស់ព្ួរប្។

• បតើរាៃបពលបវលាណាខលែះថដលអ្ន្ររាៃបទពិបសាធៃ៍ថាកពះវិញ្ញាណបដើរតួនាទរីរបស់កទង់ជាក្ូបបកងៀៃមួយអង្គ?

សូមប ្្ចប់បោយរោរអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបរៀៃបោយសាររោរសិ្រសាៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបពលព្ួរប្ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់

សរិោខាសាលា្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ។អ្ន្រអាចបធវៃើរោរតាមោៃជាមួយៃរឹងសិស្សបពញមួយឆ្នាំបដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបៃ្បៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានពដីសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី233:1។សរូេគបើក្ដួងចិត្របស់គ�ើងចំគោះ្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្

សៅណ ្្នក្ម�ួននការ្ិភាក្សារប�់អ្នក្សលើនពីន�វទ្ពី233:1�រូមគិត្ ពីការអាននរូវពបសា�ន៍

ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរស�វ�ីសអណប�ណាននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់៖

«នពីន�វបសពរៀនស�ើរ‹ត្ិតកាលណាមនុ�្សម�ួនិយា�សដ្�ព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធសនារះព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធនរឹនាំ[សារលិខិត]ចរូលសៅក្្ននុរចិត្ននក្រូនសៅ

មន�ុ្ស›(នពីន�វទ្ពី233:1)។�រូមចំណំា្ ពីរសបៀបណ�លព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែនាំសារ

លិខិតសនរះសៅប៉ុណន្មិនចាំបាច់សៅក្្គុរ�ួរចិត្សនារះសទ្។ពគរូបសពរៀនរានាក់្អាច្ ន្យល់បង្ហាញ

បញ្ចនុរះបញ្ចដូលនរិណ្្រទ្ពីបនាទាល់នរិសធវើ�រូសចានារះសដ្�រានព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែ�៏អសាចារ្យ

និរសដ្�រានពប�ិទ្្ធភា្។ទ្ពីបំ្ុតសទារះយា៉ារណាក្្ពីអតថែន័�ននសារលិខិតមួ�និរ

សាក្្សពីននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធបានទ្ម្នុរះចរូលសៅក្្ននុរ�ួរចិត្សបើ�ិនជាអ្នក្ទ្ទ្ួលអនុញ្ញាតឲ្យវា

ចរូលសៅបាន។...

«អ្នក្សរៀនរានាក្់ណ�លអនុវត្�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�សដ្��ក្មមេភា្ព�បតាមសោលការែ៍

ពតមឹពតរូវគឺសបើក្�ួរចិត្រប�់ខ្លួនឲ្យព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�អសញ្ើញការបសពរៀនព្រះសចសាដោ

ននការណ្្រទ្ពីបនាទាល់និរសាក្្សពីបញ្ជាក់្រប�់ពទ្រ់»(«ណ�វររក្ការសរៀន�រូពតសដ្�

ស�ចក្្ពីជសំនឿ»[ការណ្្រសៅកាន់អ្នក្អប់រំខារសា�នាណ្្នក្CESន្ងៃទ្ពី3ណខក្ុមៈ្ឆ្នាំ

2006],1,3,si.lds.org)។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គតើគ�ើង្ ួរណតចាប់�ក្ការសិក្សា្ពះ្េ្ដីរគៅក្្ដងថានាក្់សកិាខាសាលាគោ�រគបៀបណា?

ពរីមុៃថានា្់របរៀៃចាបប់្្ើមសូមសរបសរកបសាសៃ៍ដូចខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។(កបសាសៃ៍

ខាងបលើបៃះរាៃបៅទំព័រ107នៃរោយរោរណ៍សៃ្នសិរីទថខតុលាឆ្នាំ1970)។

«សោលសៅននការបសពរៀនដំែឹរល្អ...គឺមិនណមនសដើម្ពី‹ចាក់្ដែំឹរ›សៅក្្នុរគំនិតរប�់�រាជកិ្ថ្នាក់្សរៀនសនារះសទ។

...សោលបំែរគឺសដើម្ពីបំផ�ុបុគ្គលរានាក់្ៗឲ្យគិតេំ្ពីរានោរម្មែ៍េំ្ពីស្ើយបនាទាប់មក្ស�វៃើេវៃពីមួយេំ្ពីការរ�់សៅតាម

សោលការែ៍ននដំែឹរល្អ»(ពបធានថរូរា៉ា�សេ�ម៉ន�ុន)។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃកបសាសៃ៍បៃះឲ្យឮៗ។

• ថ ្្អ្របលើកបសាសៃ៍បៃះបតើអវៃរី្ ួរថតជាបោលបៅរបស់ខញនុំ្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃថានា្រ់សរិោខាសាលារបស់អ្ន្រ?បតើអវៃរី្ួរថតជាបោលបៅ

របស់អ្ន្រ្រ្ននុងនាមជាសិស្សថានា្់រសរិោខាសាលា?

សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងថសវៃងរ្រៃូវរបបៀបបដើមបរី«្ិតអំពរីរាៃអារម្មណ៍អំពរីបហើយបនាទាប់

ម្របប ្្ចញស្រម្មភាពអំពរីរោររស់បៅតាមបោលរោរណ៍»ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។

ការ�ល់ពដី្បវត្ិនិងសាច់គរឿងថន្ពះ្េ្ដីរ

សូមពៃ្យល់ថាបរឿងមួយថដលសិស្សអាចបធវៃើឲ្យរី្រចបកមើៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្្ឺកតូវបរៀៃអំពរីកបវតតេិៃិងសាចប់រឿងនៃ

ដបំណើរបរឿងៃិងវិវរណភៈបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។កបវតតេិៃិងសាចប់រឿងជាញរឹ្រញាប់កតូវោៃបៅថាបរិបទ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃរោរកបរឹ្រសាខាងបករោមពរីកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ៖

«សូមប្្ើមសាគល់បមបរៀៃទំាងឡាយថដលកពះ្ម្ពរីរបបកងៀៃ។បរៀៃពរីកបវតតេិៃិងសាចប់រឿងនៃបរឿងបកបៀបកបដូច

របស់បលា្របៅហាវាយៃិងរោរោស់បតឿៃរបស់ពយារោរីទាំងឡាយ។សិ្រសាពរីវាហា្់រដូចជាវា្ំរពុងៃិោយ

បៅរោៃ់អ្ន្របោយសារវា្ ឺជាបសច្្ររីពិត»(«បធវៃើជាខលែលួៃអ្ន្រដ៏ល្អបំ្ ុត»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភា

ឆ្នាំ2009ទំព័រ68)។

សូមបរ្ហាញថារោរយល់ពរីកបវតតេិៃិងសាចប់រឿងមួយអាច�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីរោរបបកងៀៃទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរ។វា្ ល់្ជាដំណរឹងថដលបញ្ជា្់រៃិងនាំម្រៃូវ�បករៅនៃរោរយល់ដរឹងពរីដបំណើរបរឿងោ៉ាងកជាលបករៅចំបោះ

បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងអតថែបទកពះ្ម្ពរីរ។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

សតើនរណាជាេ្ក្នយិយសៅក្្នុរខទារំសនរះ?

សតើោត់កំ្្ុរនយិយសៅកាន់នរណា?

សតើរានេវៃពីសក្ើតស�ើរសៅក្្នុរដំសែើរសរឿរសនរះ?

សូមពៃ្យល់ថាសំណួរទាំងបៃះអាច�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបរិបទនៃរោរបបកងៀៃមួយឬដបំណើរបរឿងមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។

សុំឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃៃូវរោរយល់ដរឹងល្អកបបសើរពរីកបវតតេិៃិងសាចប់រឿងនៃវ ្្គទាំងឡាយ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចចង់សរបសរ្ ំៃិតទាំងបៃះខលែះៗបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សិស្សអាចបលើ្រប�ើងពរីរោរអៃុវតតេនានាដូចជារោររ្របមើលៃ័យនៃោ្រ្យពិោ្រឬោ្រ្យមិៃថដលប�ើញរោរពិៃិត្យបមើលអតថែបទ�ំុវិញបនាះ

រោរអាៃបសច្្ររីសបងខេបនៃ�ំព្ូរបៅ្របាល�ំព្ូរឬរោរថសវៃងរ្របលខបោងសករាប់រោរពៃ្យល់ៃិងឯ្រសារបោងឆលែងោនា។សូមកោ្រដ

ថាោៃបលើ្រប�ើងពរី�ំនាញទាំងបៃះកបសិៃបបើសិស្សមិៃោៃបលើ្រប�ើងបទ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះនរឹជ�ួ�ិ�្សឲ្យសបើក្ការ�ល�់ឹររប�់្ ួក្សគអំ្ពីបំែរទាំរឡា�ននព្រះគម្ពីរ។

វាក៏្នរឹជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ិក្សាព្រះគម្ពីរតាមរសបៀប�៏រានន័�ជារមុន្ រណ�រ។វារួមរាន

�ក្មមេភា្ននការសរៀនអំ្ ពីការ�ល់�ឹរសលើសាវតានិរសាច់សរឿរននព្រះគម្ពីរការសាគាល់

នរិការ�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�និរការអនុវត្សោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍ទាំរសនារះសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ។សៅស្ល�ិ�្សរីក្ចសពមើននរូវ�មតថែភា្រប�់

្ួក្សគក្្ននុរការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរសនារះស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ចំសពារះព្រះគម្ពីរនរឹសក្ើនស�ើររួមទារំ

ការ�ល�ឹ់រអំ្ ពី�ំែឹរលអែរប�់្ ួក្សគនឹរសក្ើនស�ើរណ�រ។�រូមគិត្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីរំឭក្្ ពី

កិ្ច្ចការ�ិក្សាសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះស្ញមួ�ឆ្នាំ។

សមសរៀនទ្ពី2

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ



5

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

បដើមបរីយ្ររបបៀបនៃរោរយល់ពរីបរិបទនៃកពះ្ម្ពរីរមួយបធវៃើជា្ ំរូសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី317:1–10ឲ្យឮៗ។សុំ

ឲ្យថានា្់រអាៃតាមរ្របមើលចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបមើលបៅ

បសច្្ររីសបងខេប្រ្ននុង្របាល�ំពូ្របៃតេចិៗ្ ងថដរ។

• បតើៃរណាថដលៃិទាៃដបំណើរបរឿងបៃះបៅ្រ្ននុងខ1,5–6,ៃិង9–10?(មរមៃ)។

• បៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងបៃះបតើៃរណា្ំរពុងថតៃិោយ?បតើៃរណា្ំរពុងថតទទួលសារលិខិតបៃះ?

• បតើរាៃបរឿងអវៃរីោៃប្រើតប�ើងពរីមុៃកពរឹតតេិរោរណ៍បៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងបៃះ?(សូមបមើលបសច្រ្រីសបងខេបនៃ�ំពូ្របៅៃរីនហវៃទរី3

8–16។)បតើចំបណះដរឹងរបស់អ្ន្រពរីកបវតតេិបៃះរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបម្ចបលើរោរយល់ដរឹងរបស់អ្ន្រពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សចង់

ោៃកពះអង្គសប្រ្គះឲ្យ្ ង់បៅយូរបៃិ្ចបទៀតបនាះ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី317:5–6។)បតើអព្ដូតបហតុអវៃរីខលែះថដលោៃប្រើតប�ើង

បករោយកទង់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលថាកទង់ៃរឹងបៅ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី317:7–10។)

ការសាគាល់និងការ�ល់ដរឹងពដីគោលលទ្ិគហើ�និងគោលការណ៍ទាំងឡា�

សូមសង្កត់ធងៃៃ់ថាបៅបពលសិស្សយល់ពរីកបវតតេិៃិងសាចប់រឿងនៃដំបណើរបរឿង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបហើយព្ួរប្ៃរឹងបរៀបចំបដើមបរីសាគល់ៃិងយល់

ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោៃកបបសើរជាង។សូមអប្ជើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃរោរពិពណ៌នា

ពរីបោលរោរណ៍នៃដំណរឹងល្អដូចខាងបករោមថដលថច្រចាយបោយថអលប�ើររឆី្ដ�រីស្កតនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថា៖

«បោលរោរណ៍ទាំងអស់ោៃកបមូល្ ្នុំបសច្្ររីពិតខ្ចប់ទុ្រសករាប់រោរអៃុវតតេៃ៍ចំបោះរោលភៈបទសភៈប្្សងៗោនាដ៏ទូលំទូលាយ

មួយ»(«រោរទទួលោៃចបំណះដរឹងខាងវិញ្ញាណ»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1993ទំព័រ86)។

សូមពៃ្យល់ថាបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទំាងឡាយ្ឺអស់្រលបជាបសច្្ររីពិតដ៏ឥតថកបកបលួនៃដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ថដល្ ល្់ៃូវរោរដរឹ្រនំាសករាប់�រីវិតរបស់បយើង។វា្ ឺជាបមបរៀៃថដលពយារោរីពរីបុរាណរាៃបំណងចង់ឲ្យបយើងបរៀៃពរីកពរឹតតេិរោរណ៍

បរឿងៃិងរោរបបកងៀៃនានាថដលពួ្រោត់ោៃសរបសរទុ្របៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។បរ្ហាញថាអ្ន្រសរបសរខលែះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោៃបកបើឃ្លា

ដូចជា«បមែលែោះបហើយបយើងអាចប�ើញថា»(សូមបមើលបហបលមៃិ3:27–29)ឬោ្រ្យដូចជាស្តុដរូសច្រះស្ើយ(សូមបមើល

អាលរា៉ា32:16)បដើមបរីចង្អនុលឲ្យចំៗបលើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទំាងឡាយ។បទាះោ៉ាងណា្្ររីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍

ទាំងឡាយជាបកចើៃមៃិកតូវោៃៃិោយបោយចំៗបនាះបទបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបនាះ។្្ទនុយបៅវិញបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះកតូវោៃបរិោយ

បហើយកតូវោៃបរ្ហាញតាមរយភៈ�រីវិតរបស់អ្ន្រទាំងបនាះថដលបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបៃះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃសាគល់បោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលមៃិោៃៃិោយបចញបោយចំៗសូម្ តេល់បោបល់ដល់

ព្ួរប្ថាបៅបពលពួ្រប្អាៃព្ួរប្្ ួរសួរខលែលួៃឯងៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖បតើអវៃរីជាសារលិខិតបៅ្រ្ននុងបរឿងបៃះ?បតើអ្ន្រសរបសររាៃ

បំណងឲ្យបយើងបរៀៃអវៃរីពរីបរឿងបៃះ?បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ ្្គនៃបទ្ម្ពរីរបៃះ?អ្ន្រអាច្រត់កតាចបមលែើយទាំងបៃះ

បៅបលើរោតារបខៀៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សអៃុវតតេរោរសាគល់ៃូវបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយសូមឲ្យព្ួរប្កត�ប់បៅៃរីនហវៃទរី317:1–10។សួរ៖

• ឆលែងតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:2–3បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីពរីរោរយល់ដរឹងៃូវកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់?

• បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីកពះអង្គសប្រ្គះពរី្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:5–7?

• ្រ្ននុងរោរតបតៃរឹងបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏អសាចារ្យរបស់កបជា�ៃកពះអង្គសប្រ្គះោៃពយាោលព្ួរប្។បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:8–9បតើ

បោលរោរណ៍ណាខលែះថដលអ្ន្រប�ើញអំពរីរោរថសវៃងរ្រពរ�័យពរីកពះអរាចាស់?(បោលរោរណ៍មួយថដលសិស្សអាចរ្រប�ើញ្ឺថា

កពះអរាចាស់កទង់បឆលែើយតបៃូវបំណងកោថានាដ៏បសាមះស្ម័ក្របស់បយើង្រ្ននុងរោរខិតខំបៅ�ិតបៅកទង់)។

កបសិៃបបើរាៃបពលឲ្យសិស្សអៃុវតតេបកចើៃ្រ្ននុងរោររ្រៃូវបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យរ្របរឿង្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ចូលចិតតេ។សុំឲ្យព្ួរប្រ្របោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីបរឿងទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យ

ថច្រចាយបរឿងៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបហើយ។

ការអនុវត្នរូវគោលលទ្ិនិងគោលការណ៍ទាំងឡា�

កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា៖

«បោលលទ្ធិពិតបបើកតូវោៃយល់ចបាស់វាៃរឹងថ្រថកបឥរិោប្ៃិងអា្របប្រិរោិ។រោរសិ្រសាពរីបោលលទ្ធិនៃដំណរឹងល្អៃរឹងថ្រសកមួល

អា្រប្រិរិោោៃបលឿៃជាងរោរសិ្រសាពរីអា្រប្រិរោិបដើមបរីអ្ិវ�្ឍអា្រប្រិរិោបៅបទៀត។   បនាះ្ ឺជាបហតុ្ លថដលបយើងសង្កត់ោ៉ាង

ធងៃៃ់បលើរោរសិ្រសាពរីបោលលទ្ធិនៃដំណរឹងល្អ»(«ប្រ្មងតូចៗ»Ensignថខវិចិ្រោឆ្នាំ1986ទំព័រ17)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលថដលបយើងយល់ពរីបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយបយើងដរឹងបកចើៃជាងអតថែៃ័យនៃោ្រ្យជាបកចើៃ។បយើងដរឹង

ថាបតើបោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។បៅបពលបយើងសាគល់បោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍មួយ

បហើយយល់ពរីវាបយើងអាចអៃុវតតេវាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។សូមពៃ្យល់ថារោរអៃុវតតេៃ៍អាចប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងបធវៃើអវៃរីមួយពរី

បោលរោរណ៍ថដលបយើងោៃបរៀៃបហើយ។សិស្សថដលបធវៃើតាមបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្បរៀៃបហើយៃរឹងរាៃឱរោសដរ៏ោៃ់ថតអសាចារ្យ

បដើមបរីទទួលអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលបញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីពិតនៃបោលរោរណ៍ទាំងបនាះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី232:5;មរ៉ូនណ

10:5)។បៃះ្ ឺជាតនមលែដ៏ពិតនៃចបំណះដរឹងថដលទទួលោៃពរីរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាបៅបពលណា

ថដលពួ្រប្ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ—មិៃថាព្ួរប្បៅ្ ្ទះបៅកពះវិហារបៅ្រ្ននុងថានា្់រសរិោខាសាលាបោយបធវៃើរោរជាមួយៃរឹងរោរថ្រសកមួលផ្ទាល់
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ខលែលួៃឬរោតពវៃ្ិរច្ចចំបោះកពះឬបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងប្្សងៗបទៀតបនាះបទ—បោលបៅសំខាៃ់មួយរបស់ប្្ួរថតបដើមបរីបធវៃើឲ្យបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំ

របស់ព្ួរប្បដើមបរីរស់បៅតាមដំណរឹងល្អបហើយខិត�ិតបៅរ្រកពះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងអៃុវតតេៃូវបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យអធិសាឋាៃ

សុំ�ំៃួយពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសួរសំណួរដូចខាងបករោម្ ងថដរ

បៅបពលពួ្រប្សិ្រសា៖បតើកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យខញនុំបធវៃើអវៃរីជាមួយៃរឹងចបំណះដរឹងបៃះ?បតើរោរណ៍បៃះអាចបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់ខញនុំ?បតើខញនុំអាចចាបប់្្ើមឬប្្ឈប់បធវៃើអវៃរីខលែះឥ�ដូវបដើមបរីឲ្យ�រីវិតរបស់ខញនុំោៃកបបសើរជាងមៃុបៃិ្ច?បតើ�រីវិតរបស់ខញនុំៃរឹងកបបសើរ

ជាងមុៃបោយរបបៀបណាបបើខញនុំបធវៃើតាមរបបៀបបៃះ?(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះខលែះឬទាំងអស់បៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាច្ ្ល់

បោបល់ឲ្យសិស្សសរបសរសំណួរទាំងបៃះចូល្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បដើមបរីព្ួរប្អាចរ្រប�ើញវាញរឹ្រញាប់)។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមថបងថច្រសិស្សបចញជា្ ូៗ។សុំឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយជាមួយៃរឹងោនាបៅវិញបៅម្រៃូវបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ោៃ

បរៀៃរួចបៅន្ងៃបៃះពរី្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:1–10។បលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យៃិោយអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើបដើមបរីអ្ិវ�្ឍរោរយល់ដរឹង

របស់ព្ួរប្អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះៃិងពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃៃិងរាៃដរឹង។សុំឲ្យព្ួរប្

ៃិោយពរីរបបៀបថដលរោរអៃុវតតេៃ៍បោលរោរណ៍ទាំងបៃះអាចបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។

្ំនិតបណនថែេក្្ដងការបគ្ងៀន

ជំនាញនិងវិធដីសា្ស្ក្្ដងការសិក្សា្ពះ្េ្ដីរ

ជំនាញខារសពកាមសនរះនឹរជួ��ិ�្សទារំឡា�សៅក្្ននុរការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ។

ជំនាញទារំសនរះរានរួមទាំរជាការរំឭក្ស្ញមួ�ស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះ។

ន�ិេន�័ោក្្យ៖ពាក្្យខ្រះណ�ល្ យាការីបានសពបើគឺមិន�រូវសា៊ាំនរឹស�ើរសនារះសទ្។

វចនានុពក្មព្រះគម្ពីររបរិ�ុទ្្ធសលខសយារសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរនរិវចនានុពក្មធមមេតាៗអាចជួ�

ស�ើរឲ្យសរៀន្ ពីនិ�មន័�ននពាក្្យស្្សរៗស�ើ�សាគាល់្ ពីពាក្្យន�័�រូចនឹរពាក្្យទាំរសនារះ។

ឧទា�រែ៍៖ពាក្្យព្រះណម�៊ីសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី110:4–17។

ការជំនួសគ្មះ៖ស�ើម្ពីជ�ួខ្លួនអ្នក្អនុវត្នរូវព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្�រូមជំនួ�

ស្មៅរះរប�់អ្នក្ឲ្យស្មៅរះមួ�សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។ឧទា�រែ៍៖នពីន�វទ្ពី11:1។

គសចក្្ដីគោងបទ្េ្ដីរ៖ភាជាប់វគ្គព្រះគម្ពីរនានាសៅោនាសៅវិញសៅមក្ស�ើម្ពីបញ្ជាក់្ន័�នរិ

សដ្រះពសា�ចមងៃល់។ឧទា�រែ៍៖សៅរឹមទ្ំ្័រណក្្រនពីន�វទ្ពី312:28អ្នក្អាច�រស�រ

កំ្ែត់ចំណាំស�ើម្ពីសមើលសោលលទ្្ធិនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា42:23។

គហតុនិង្ល៖�រូមណ�វររក្នរូវទំ្នាក់្ទ្ំនរឃ្លាពប�ិនសបើ-សនារះនិរសដ្�សារណត-

ស�ត�ុរូសចានារះស�ើ�។ឧទា�រែ៍៖នពីន�វទ្ពី21:9។

ោក្្យ្ ន្រឹះ៖ពាក្្យនរិឃ្លាទារំឡា��រូចជាពាក្្យសមើលចុរះសេតុដរូស្នារះសេើយសោយ

សពោរះសទារះជាោ៉ារណាក្៏សោយឬសម្លោរះសេើយគឺជាការអសញ្ើញស�ើម ព្ីបញ្ប់និរណ�វររក្

សារលិខិត�៏ជាក់្លាក់្នានា។ឧទា�រែ៍៖ស�សលមិន6:35–36។

បញ្ដី្ពះ្េ្ដីរ៖ជាញឹក្ញាប់្យាការីបានឲ្យបញ្ពីននការព្រាននរិឧប�គ្គនានា។

សៅស្លអ្នក្រក្ស�ើញបញ្ពី�រូមគិត្ ពីការដ្ក្់សលខសលើធាតុគន្ឹរះនពីម�ួៗ។ឧទា�រែ៍៖

អាលរា៉ា26:22។

សាចគ់រឿង៖សៅក្្ននុរ�ំសែើរសរឿរក្្ននុរព្រះគម្ពីរ�រូមកំ្ែត់ថ្នរណាកំ្្ុរណតនិយា�ោត់

កំ្្ុរនិយា�សៅនរណាសតើោត់កំ្្ុរនិយា�អំ្ពីអវពីស�ើ�សតើស្លណានរិក្ណន្រណាណ�ល

ព្ឹត្ិការែ៍សនារះក្ំ្ុរណតសក្ើតស�ើរ។ឧទា�រែ៍៖សាច់សរឿរននអាលរា៉ា32:21–43

ពតរូវបានរក្ស�ើញក្្ននុរអាលរា៉ា31:1,6–11និរ32:1–6។

ភាព្្ដ�ោនា៖ការ�រស�ររប�់្ យាការីជាសរឿ�ៗបង្ហាញ្ ពីភា្្ ្ទនុ�ោនាក្្ននុរគំនិតព្ឹត្ិការែ៍

នរិពបជាជន។ភា្្ ្ទនុ�ោនាទាំរសនរះបញ្ជាក្់យា៉ារ�មេត់ចត់សលើសោលការែ៍នានានន

�ំែឹរលអែ។�រូមណ�វររក្ភា្្្ទនុ�ោនាសៅក្្ននុរខក្្ននុរជំ្រូក្មួ�ៗនរិ្្រជំ្រូក្នរិស�ៀវសៅ

នានា។ឧទា�រែ៍៖នពីន�វទ្ពី22:27;អាលរា៉ា48:1–17។

ជំនួ�ចក្ខេដ៖�រូមណ�វររក្ស�ចក្្ពីលមអែិតណ�ល្ិ្ែ៌នាណ�លអាចជ�ួអ្នក្បសរកើតររូបភា្

ររូបារមមេែ៍សៅស្លអ្នក្អាន។ឧបរាថ្អ្នក្រានវត្រានសៅក្្ននុរព្ឹត្ិការែ៍ម�ួចំនួន។

ឧទា�រែ៍៖សអែ៊ា�1:1–8។

និេិត្ររូប៖ពាក្្យទាំរឡា��រូចជាដរូចជាដរូចឬសពបៀបដរូចជាជ�ួស�ើរឲ្យសាគាល់នរូវនិមិត្

�ញ្ញា។�រូមសមើល�ួ�្ ពីនិមិត្�ញ្ញាសដ្�ណ�វររក្ធមមេជាតិរប�់វាស�ើ�គិត្ ពីសក្តនភែ្ឌ

រប�់វា។សលខសយារវចនានុពក្មព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធនិរការណែនាំតាមពបធានបទ្អាចជួ�

ការបក្ណពប្ ពីនិមិត្�ញ្ញាខរ្ះៗ។ឧទា�រែ៍៖ស�សលមិន8:14–15រួមរានសលខសយារ

សៅខទារំសនារះ។

ការពិចារណា៖ការ្ិចារណារួមរានការគិតការ�ញ្ឹរគិតយា៉ារមុឺររា៉ាត់ការ�ួរ

�ំែួរនានានរិការវា�តនម្្ ពីអវពីណ�លអ្នក្�ឹរនិរអវពីណ�លអ្នក្បានសរៀន។ជាញឹក្ញាប់

ការ្ិចារណាជ�ួស�ើរឲ្យ�ល់្ ពីអវពីណ�លស�ើរពតរូវសធវើស�ើម្ពី�ក្សោលការែ៍នានានន�ំែឹរ

លអែមក្អនុវត្។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ណ្នការសគ្គ្គាះក្្ដង្ពះ្េ្ដីរេរេន

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណមុៃ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបៃះបយើងោៃបរៀៃអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងសករាប់បសច្រតេរី

សប្រ្គះរបស់បយើង(សូមបមើលមែូបស4:1–2;អក័ោហាំ3:22–28)។តាមរយភៈថ្ៃរោរបៃះបយើងអាចរោលាយដូចជាកទង់

បហើយរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កទង់ជាបរៀងរហូត។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរណផនការ�ស្គ្ររះរួមរាន...

សុំឲ្យសិស្សបំបពញ្ ំៃិតបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។

បករោយពរីសិស្សោៃសរបសរបហើយសូមថច្រចាយៃូវៃិយមៃ័យនៃថ្ៃរោរសប្រ្គះដូចខាងបករោម។អ្ន្រអាចសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ

ឬបលើក្រោសមៃុបពលថានា្់រចាប់ប្្ើម។

ថ្ៃរោរសប្រ្គះ្ឺជា«ភាពបពញបលញនៃដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃបរៀបចំប�ើងបដើមបរីនាំម្រៃូវអមតភាពៃិង�រីវិតដ៏

អស់្រលបជាៃិច្ចដល់មៃុស្ស។វារួមរាៃរោរបបង្កើតរោរធាលា្់រៃិងដរ្វាយធួៃរួមជាមួយៃរឹងកពះប ្្ញតតេិថដលកពះោៃកបទាៃពិធរីបរិសុទ្ធ

ៃិងបោលលទ្ធិទាំងអស់។ថ្ៃរោរបៃះបធវៃើឲ្យវាអាចប្រើតរាៃចបំោះមៃុស្សទាំងអស់បដើមបរីកតវូោៃតបម្កើងប�ើងៃិងរស់បៅជាមួយកពះ

ជាបរៀងរហូត»(បសច្រតេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរ«ថ្ៃរោរបកោសបលាះ»scriptures.lds.org)។

សុំឲ្យសិស្សបលើ្រនដប�ើងកបសិៃបបើោ្រ្យថដលប្ោៃសរបសរកតូវៃរឹងៃិយមៃ័យបៃះតាមរបបៀបណា្៏របោយ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ

សំណួរដូចខាងបករោមបៅសិស្សមួយចៃំួៃថដលោៃបលើ្រនដប�ើង៖

• បតើៃិយមៃ័យរបស់អ្ន្ររាៃចំណុចរួមជាមួយៃរឹងៃិយមៃ័យបៃះោ៉ាងបមែចខលែះ?បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្ររួមប្្ចដូលចំណុចបៃះបៅ្រ្ននុង

ៃិយមៃ័យរបស់អ្ន្រ?

សូមចាត់ឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជា្ ូ។សំុឲ្យសិស្សរានា្់រ្រ្ននុងមួយ្ ូៗអាៃអាលរា៉ា22:12–14បហើយសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃៃរីនហវៃទរី2

2:25–28។(អ្ន្រអាចសរបសរឯ្រសារបោងទាំងបៃះបលើរោដារបខៀៃោៃ។)សំុឲ្យសិស្សរ្របមើលថ ្្ន្រនានានៃថ្ៃរោរសប្រ្គះ

ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងវ ្្គថដលពួ្រប្ោៃអាៃ។បករោយពរីសិស្សោៃអាៃរួចបហើយសុំឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗប្ដូរបវៃោនាថច្រចាយៃូវអវៃរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមសរបសរកពះ្ម្ពរីរបោងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នពីន្វៃទពី29:6;នពីន្វៃទពី211:5;ោលរា៉ា12:25;ោលរា៉ា24:14;

ោលរា៉ា42:8;ោលរា៉ា42:15។(អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុចាប់ប្្ើមថានា្រ់។)

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃពយារោរីោៃបកបើចំណងប�ើងប្្សងៗោនាបដើមបរីបោងបៅបលើថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសូោ៌ា។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅៃរីនហវៃទរី29:6បហើយសុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃខបនាះឲ្យឮៗ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ពបធានប៊��៍ស�្ក្ក្ឺននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានណែនាំពគរូបសពរៀនថ្នាក្់

�ិកាខាសាលាទាំរឡា�ឲ្យបង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ពី�សរខេបននណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះសៅស�ើមឆ្នាំ

ននឆ្នាំ�ិក្សា្ មេពី៖

«ស�ចក្្ពី�សរខេបនន‹ណ្នការនន�ុភមរ្គល›...សបើពតរូវបានឲ្យសៅស្លចាបស់្្ើម�ំបរូរបំ្ុត

ស�ើ�រំឭក្ស�ើរវិញម្ររាកាលវានរឹកាន់ណតរានតនម្�៏ម�ិរាចំសពារះ�ិ�្សរប�់អ្នក្។...

«�ុវវ័�្ ងៃល់ថ្‹ស�តុអវពី?›—ស�តុអវពីបានជាស�ើរពតរូវបានបញ្ជាឲ្យស្វើសរឿរ

អវពីមួ�ស�ើ�ស�តុអវពីបានជាស�ើរពតរូវបញ្ជាមិនឲ្យសធវើសរឿរស្្សរៗសទ្ៀត?ចសំែរះ�ឹរ

្ពីណ្នការនន�ុភមរ្គលសទារះបពីជាសៅក្្ននុរទ្ពមរ់ណបបណាក្្ពីក៏្អាច្ ល្់�ល់គំនិតខ្ចពីនរូវ

‹ស�តុអវពី›្រណ�រ។...

«...្ល្់នរូវអារមមេែ៍ជាមរូលដ្ឋាន�ពរាប់ណ្នការទាំរមរូលសទារះបពីពោន់ណតជាស�ចក្្ពីលមអែិត

្ពីរបពីក្៏សដ្�។...�រូមឲ្យ្ ួក្សគ�ឹរថ្ណ្នការនន�ុភមរ្គលគឺជាអវពីបនាទាប់មក្្ ួក្សគនឹរ

រាននរូវ�ំែួរ‹ស�តុអវពី›។’...

«...ពប�ិនសបើអ្នក្្ យាយាម្ ល្់�ល់្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ‹ស�តុអវពី›�រូមសធវើតាមគំររូ

[សនរះ]៖‹ព្រះបានពបទាននរូវព្រះបញ្ញត្ិ�ល់្ ួក្សគសពកាយ្ ពីពបាប់�ល់្ ួក្សគនរូវណ្នការ

សពបា�សលារះ។›[អាលរា៉ា12:32អក្្សរសពទ្តបានបណនថែម។]”(“ណ្នការ�៏អសាចារ្យនន

�ុភមរ្គល”[ការពបជុំ្ ិភាក្សារប�់CES�្ពីអំ្ពីសោលលទ្្ធិនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា/ពបវត្ិ

សា�នាចពក្ន្ងៃទ្ពី10ណខ�ពីហាឆ្នាំ1993]ទំ្្័រ2–3,si.lds.org)។

ស�ើម្ពីស្្ើ�តបនឹរការពបឹក្សារប�់ពបធាន្ក្កឺ្សមសរៀនសនរះ្ល្់នរូវស�ចក្្ពី�សរខេប្ពីណ្នការ

�ស្ង្គារះ�រូចណ�លវាបានបសពរៀនសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។សមសរៀនសនរះស្ដោតសៅសលើ�ង្វា�ធួនរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លជា«ការ្ិត�៏�ំខាន់បំ្ ុតពគឹរះ�៏ចាំបាច់នរិសោលលទ្្ធិ�៏�ំខាន់

ននណ្នការ�ស្ង្គារះ�៏អសាចារ្យនិរ�៏អ�់ក្ល្«(ណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិន«ក្ិច្ចការ្ ្ស្វ្សា�

សា�នានរិ�ង្វា�ធួន»Ensignណខមពីនាឆ្នាំ2001ទ្ំ្័រ8)។សៅស្ល

�ិ�្សចាប់�ល់្ ពីណ្នការ�ស្ង្គារះសនារះស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគសលើព្រះវរបិតា�ួគ៌និរ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនឹរសក្ើនស�ើរ្ រណ�រ។្ួក្សគនឹររីក្ចសពមើនស�ើរសៅក្្ននុរការតាំរចិត្ស�ើម្ពី

សធវើតាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�ទ្ទ្ួលបាននរូវ្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធននការ�ស្ង្គារះស�ើ�សៅសសាមៅរះចំសពារះ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់្ ួក្សគ។

ហសចក្ពីសហងខេ្រ

សៅស្លណ�លពបធាន្ក្កឺ្បានពបឹក្សា

�ល់ពគរូបសពរៀនទាំរឡា�ឲ្យណចក្ចា�

សមសរៀនមួ�អំ្ ពីណ្នការ�ស្ង្គារះោត់ក្៏

បាន្ ល្់�ល់្ ួក្សគនរូវកិ្ច្ចការ្ ទាល់ខ្លួន

ម�ួ«ស�ើម្ពីសរៀបចំសរឿរ�សរខេបខ្ពីម�ួឬ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននណ្នការនន�ុភមរ្គល»

ជាណ ្្នក្ននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

្ួក្សគ។ោត់បានពបកឹ្សាថ្៖«រចនាវា

ឲ្យ�រូចជាគសពរារម�ួណ�ល�ិ�្សរប�់

អ្នក្អាចសរៀបចំស�ចក្្ពី្ិតណ�លអ្នក្នរឹ

ណចក្ចា�ជាម�ួ្ ួក្សគ»(«ណ្នការ

�៏អសាចារ្យនន�ុភមរ្គល»[ការពបជុំ

្ិភាក្សារប�់CES�្ពីអំ្ពីសោលលទ្្ធិ

និរស�ចក្្ពី�ញ្ញា/ពបវត្ិសា�នាចពក្

ន្ងៃទ្ពី10ណខ�ពីហាឆ្នាំ1993]

ទ្ំ្័រ2–3,si.lds.org)។�រូម

សពបើការពបឹក្សាសនរះជាមគ្គនុសទ្�ន៍មួ�

សៅស្លអ្នក្សរៀបចំសមសរៀនបសពរៀន។អ្នក្

មិនគួរខំបសពរៀននរូវរាល់ស�ចក្្ពី្ិតនន

�ំែឹរលអែសនារះសទ្សទារះបពីជាស�ចក្្ពី្ិត

ទារំអ�់សនារះពតរូវបានបញ្ចដូលសៅក្្ននុរ

ណ្នការក្៏សដ្�។

សមសរៀនទ្ពី3

ណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ
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• បៅ្រ្ននុងខបៃះបតើឃ្លាណាថដលសបំៅបលើថ្ៃរោររបស់កពះ?(«ថ្ៃរោរនៃរោរបកោសកបណរីរបស់កពះបង្កបបង្កើតដ៏ធំ។»សូម

សរបសរខបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃថ្របរៃរីនហវៃទរី29:6។)

សូមសិស្សឲ្យអាៃសាងាត់ៗៃូវវ្្គកពះ្ម្ពរីរប្្សងបទៀតថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរ្របមើលឃ្លានានាថដលបោងបៅបលើ

ថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួោ៌ា។បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញៃូវឃ្លាមួយថដលៃិោយអំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌សូមអប ជ្ើញោត់ឲ្យ

សរបសរវាបលើរោដារបខៀៃថ្របរៃរឹងបសច្រតេរីបោងបទ្ម្ពរីរថដលោត់ោៃរ្រប�ើញ។ប្ជរីថដលោៃបំបពញចប់បៅបលើរោដារបខៀៃ្ួរថតរាៃ

ទកមង់ថបបបៃះ៖

នពីន្វៃទពី29:6—ណផនការននការសពរោ�ពបែពីរប�់ព្រះបរ្កបសរ្កើតដ៏�ំ

នពីន្វៃទពី211:5—ណផនការដ៏�ំស ើ្យេ�់ក្ល្ជានិច្ចននការរសំោរះ្ ពីស�ចក្្ពីសាលាប់

ោលរា៉ា12:25—ណផនការននស�ចក្្ពីសពរោ�សលារះ

ោលរា៉ា24:14—ណផនការននស�ចក្្ពី�ស្គ្ររះ

ោលរា៉ា42:8—ណផនការនន�ុភមរ្គលដ៏ម្ិរា

ោលរា៉ា42:15—ណផនការននស�ចក្្ពីសមតាតាក្រុណា

(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតរាៃអំណរ្ ុណចំបោះរោរបបកងៀៃថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាឃ្លាដូចជា

«ថ្ៃរោរសប្រ្គះ»«ថ្ៃរោរនៃសុ្ មង្គល»ៃិង«ថ្ៃរោរបសច្រតេរីបកោសបលាះ»កតវូោៃបលើ្រប�ើងជាបកចើៃដងបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរមរមៃបែុថៃ្មិៃរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធបទ)។

• បតើចំណងប�ើងទាំងបៃះបញ្ជា្់រោ៉ាងហ្មត់ចត់អំពរីថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌អវៃរីខលែះ?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាដែនការរ្រស់

ត្រះវរ្រិតាសួគ៌គឺត្រវូបានររៀ្រចំរ�ើងរដើ្្ដីន្ំ្ ក្នូវរសចក្្តដីសរ្គ្ររះនិងសុភ្ង្គលដ៏អសក់្ល្ជានិច្ចដល់កូ្នរៅរ្រស់តទង់។)

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងមិៃអាចកត�ប់បៅរោៃ់ទរីវតតេរាៃរបស់កពះបហើយទទួលោៃៃូវបសច្្ររីសប្រ្គះដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចបោយ

ោមៃ�ំៃួយដ៏បទវភាពោៃបទ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃមែូសាយ3:17បរៀងៗខលែលួៃបោយថសវៃងរ្រៃូវរូបភាពដ៏សំខាៃ់បំ្ុតបៅ្រ្ននុង

ថ្ៃរោរសប្រ្គះ។បករោយពរីពួ្រប្ោៃរាយរោរណ៍អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី22:8ឲ្យ

ឮៗ។សូមបញ្ជា្់រោ៉ាងហ្មត់ចត់ថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទគឺជារ្ូរភា្ស្នូលរៅក្្នុងដែនការសរ្គ្ររះរ�ើយដគ្វាយធួនរ្រស់តទង់គឺជាអ្ដីដដល

រធ្ើឲ្យដែនការរនរះដរំណើរការដល់កូ្នរៅរ្រស់ត្រះទាំងអស់។សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃកបសាសៃ៍ខាងបករោមថ្លែងបោយពយារោរីយែូថសប

ស្ម៊ីធ៖

«បោលរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់នៃសាសនារបស់បយើង្ឺជាទរីបនាទាល់ពរីសាវ្រៃិងពយារោរីទាំងឡាយថដលទា្រ់ទងៃរឹង

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទថាកទង់ោៃសុ្ តោៃកតូវប្ប្្ចនុះបហើយោៃរស់ប�ើងវិញម្ងបទៀតបៅន្ងៃទរីបរីបហើយោៃោង

បៅសាថាៃសួ្៌វិញបហើយបរឿងប្្សងបទៀតទាំងអស់ថដលជាប់ោ្់រពៃ័្ធដល់សាសនារបស់បយើង្ឺកោៃ់ថតជា

បសច្រតេរីបថៃថែមបលើវាបែុបណាណះ»(ការបសពរៀនរប�់ពបធានននសា�នាចពក្៖យ៉រូណ�ប�្មម៊ី�[2007]ទំព័រ

49)។

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យថាស�ចក្្ពីបណនថែមបោងបៅបលើវតថែនុមួយឬ្ំៃិតមួយថដលទា្់រទងៃរឹងអវៃរីមួយថដលរាៃ

សារភៈសំខាៃ់ខាលាំងជាងដូចជាថម្រមួយថដលជាថ ្្ន្រមួយនៃបដើមប�ើមួយបដើម។បដើមប�ើមួយបដើមអាចរស់ោៃបោយោមៃថម្រធាង

បែុថៃ្ថម្រមួយមៃិអាចរស់បោយឃ្លាតបចញពរីឬសៃិងបដើមរបស់បដើមប�ើបនាះប�ើយ។កបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់ោៃបបកងៀៃថាបោលលទ្ធិនៃដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ្ឺជា«ឬសដ៏សំខាៃ់នៃបោលលទ្ធិរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ។អ្ន្រ

អាចដរឹងោ៉ាងបកចើៃអំពរីដំណរឹងល្អដូចថដលវាបំថប្រពរីថម្រទរីបនាះបែុថៃ្កបសិៃបបើអ្ន្រកោៃ់ថតដរឹងថាថម្រៃិងធាងទាំងបនាះបោយមៃិ

ោៃជាប់ៃរឹងឬសបទបនាះកបសិៃបបើវាកតូវោៃរោត់បចញពរីបសច្រ្រីពិតវាៃរឹងោមៃ�រីវិតោមៃសារធាតុបហើយ្រ៏ោមៃរោរបកោសបលាះបលើ

ព្ួរប្ថដរ»(«អង្គបង្កបបង្កើត»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1977ទំព័រ56)។

សូមពៃ្យល់ថាថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ជាបរឿយៗកតវូោៃបៅថាជាថ្ៃរោរសប្រ្គះបោយសារវាទា្រ់ទងៃរឹងរោរសប្រ្គះបយើង។

្រ្ននុងនាមជាតួអង្គថតមួយ្ ត់ថដលបធវៃើឲ្យបសច្រតេរីសប្រ្គះរបស់បយើងអាចប្រើតប�ើងោៃតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតូវោៃ

បៅថាកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមសរបសរសយើរពតរូវការរោន�ស្គ្ររះ្ ពី...បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី29:6–10ឲ្យឮៗបហើយបនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃៃរីនហវៃទរី39:21–22ឲ្យឮៗ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សទាំងអស់ឲ្យបធវៃើតាមោនាបោយថសវៃងរ្រពរីរបបៀបបដើមបរីបបំពញឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចបស្នើព្ួរប្ឲ្យ្ ូសរោរ

រ្រប�ើញនានារបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សុំឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថា

តាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សទាំងអស់ៃរឹងកតូវោៃសប្រ្គះពរីបសច្្ររីសាលាប់ខាងសាច់្ ម។សូមបញ្ជា្់រ្ ងថដរ

ថាតាមរយភៈដរ្វាយធៃួបយើងអាចោៃសប្រ្គះពរីអបំពើោបរបស់បយើងថដលបបើមៃិដបូចានាះបទបយើងៃរឹងមិៃោមៃ្ លែដូវសករាប់ខលែលួៃបយើងអាច

ោៃបៅរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះប�ើយ។

សូមអាៃកបសាសៃ៍ខាងបករោមថដលដ្រកសងប់ចញពរីពយារោរីោ៉ា្ុរប៖«ឱបសច្្ររីល្អសបបនុរសនៃកពះរបស់បយើងធំណាស់ហ្នន៎»

(ៃរីនហវៃទរី29:10)។«ឱបសច្្ររីល្អសបបនុរសនៃកពះរបស់បយើងធំណាស់ហ្នន៎!»ៃរីនហវៃទរី29:13។
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ណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

• បតើកបសាសៃ៍របស់ោ៉ា្ុរបបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី29:6–10�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីបហតុ្ លថដលោត់ោៃៃិោយៃូវសម្រីសរបសើរ

ទាំងបៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី29:7,9បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើោមៃដរ្វាយធៃួបទបនាះ?(រូបរោយរបស់បយើងៃរឹងសាលាប់បហើយ

ៃរឹងមិៃអាចរស់ប�ើងវិញម្ងបទៀតបនាះបទបហើយវិញ្ញាណរបស់បយើងៃរឹងសថែិតបៅបករោមពួ្រអារ្រ្ស)។

សូមបមើលបៅកបបោ្ចុងបករោយបៅ្រ្ននុងៃិយមៃ័យនៃថ្ៃរោរសប្រ្គះថដលអ្ន្រោៃថច្រចាយពរីបលើ្រមៃុបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ៖

«ថ្ៃរោរបៃះបធវៃើឲ្យវាប្រើតរាៃចបំោះមៃុស្សទាំងអស់បដើមបរីោៃតបម្កើងប�ើងៃិងរស់បៅជាមួយកពះជាបរៀងរហូត»។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ថាថ្ៃរោរបៃះបធវៃើឲ្យភាពតបម្កើងប�ើងរបស់បយើងោចសក្ើតរានរោនបែុថៃ្មៃិ

ជាក្់លាក់្? (បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាបយើងរាៃសិទ្ធិបក�ើសបរើសសមតថែភាពបដើមបរីបរើស

បហើយបធវៃើសករាប់ខលែលួៃបយើង។ភាពតបម្កើងប�ើងរបស់បយើងពរឹងថ ្្អ្របលើថ្្ន្របលើរបបៀបថដលបយើងបឆលែើយតបៃរឹងពរ�័យថដលកពះោៃ

កបទាៃដល់បយើង)។

សូមសរបសរៃូវបសច្រតេរីបោងបទ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នពីន្វៃទពី22:25–28;នពីន្វៃទពី231:17–20;ោលរា៉ា

34:15–16។សុំឲ្យសិស្សសិ្រសាពរីវ ្្គទាំងបៃះបោយបសងៃៀមសាងាត់ៃិងសរបសរ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវបរឿង

នានាថដលកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃៃិោយថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលៃូវអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកពះោៃកបទាៃដល់បយើងតាមរយភៈ

ថ្ៃរោរសប្រ្គះរបស់កទង់។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីបំបពញ្រិច្ចរោរបៃះរួចសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយោនាបៅវិញ

បៅម្រ។បៅបពលពួ្រប្បធវៃើដូបចានាះសូមបរ្ហាញៃូវ្ ំរូនៃរោរបោរពកបតិបតតេិចបំោះ«កពះប្្ញតតេិថដលកពះោៃកបទាៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិង

បោលលទ្ធិ»ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងៃិយមៃ័យថដលអ្ន្រោៃថច្របពលមៃុ។(្ំរូពរីខទាំងបៃះរួមរាៃរោរអៃុវតតេៃ៍បសច្្ររី�ំបៃឿ

បលើរោរថកបចិតតេរោរក�មុ�ទរឹ្រៃិងរោរទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។បករោយពរីរោររាយរោរណ៍របស់សិស្សសូម្ ិតពរីរោរសួរៃូវសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

• បតើស្រម្មភាពរបស់បយើងរាៃឥទ្ធិពលបលើសមតថែភាពបយើងបដើមបរីទទួលោៃៃូវពរ�័យទាំងឡាយនៃដរ្វាយធៃួោ៉ាងដូចបម្ច?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមរ្រឱរោសបដើមបរីថ្លែងទរីបនាទាល់ថារៅរ្លរយើងរតជើសររើសរដើ្្ដីរស់រៅតា្ដំណរឹងល្អថន

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយរធ្ើតា្ដែនការរ្រស់ត្រះរន្រះរយើងររៀ្រចំរដើ្្ដីទទួលបាននូវជដីវិ្រដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ចតា្រយៈដគ្វាយធួន

រ្រស់ត្រះអង្គសរ្គ្ររះ)។

• បតើរោរយល់ពរីថ្ៃរោរសប្រ្គះអាច�ួយបយើងឲ្យបធវៃើតាមកពះប ្្ញតតេិោ៉ាងដូចបម្ច?

សុំឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី22:25ឲ្យឮ។

• បតើតាមរបបៀបណាខលែះថដលថ្ៃរោរសប្រ្គះោៃនាំម្រៃូវបសច្្ររីអំណរដល់អ្ន្រ?

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសិស្សសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃៃូវបោលលទ្ធិជាបកចើៃបទៀតថដលទា្់រទង

ៃរឹងថ្ៃរោរសប្រ្គះបមបរៀៃបៃះោៃបរ្ហាញថតកតរឹមបសច្្ររីសបងខេបថតបែុបណាណះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាឲ្យរ្រ

បមើលបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ៃូវអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកពះោៃបធវៃើសករាប់ពួ្រប្ថដលជាថ ្្ន្រនៃថ្ៃរោរសប្រ្គះរបស់កទង់ៃិងបដើមបរីរ្រ

បមើលបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បលើអវៃរីៗទាំងអស់ថដលពួ្រប្កតវូបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃៃូវពរ�័យដ៏បពញបលញថដលកពះោៃបកោងសករាប់

ព្ួរប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីបសច្្ររីពិតថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។
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ទំ្្័រចំែរសជើរស�ចក្្ពីស្្ើមនិរទ្ពីបនាទាល់ននសាក្្សពី

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន
បោបល់សករាប់រោរបបកងៀៃបមបរៀៃបៃះកបថហលជាតកមូវបពលបបកងៀៃយូរជាងបរា៉ាងថបងថច្រសករាប់ថានា្់ររបស់អ្ន្រ។សូមពិចារណា

បោយរោរអធសិាឋាៃថាបតើថ ្្ន្រណាមួយថដលថានា្់ររបស់អ្ន្រកតវូរោរខាលាំងបំ្ុត។

ទំព័រចំណងគជើង

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅទំព័រចំណងប�ើងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ទំព័របៃះចាប់ប្្ើមជាមួយៃរឹងោ្រ្យ«កពះ្ម្ពរីរមរមៃដំបណើរបរឿង

ថដលោៃសរបសរទុ្របោយនដរបស់មរមៃបលើផ្ទាំងទាំងឡាយថដលោៃដ្រកសង់បចញពរីផ្ទាំងទាំងឡាយរបស់ៃរីនហវៃ»។ពយារោរី

យែូថសបស្ម៊ីធោៃពៃ្យល់ពរីភាពបដើមនៃទំព័រចំណងប�ើងបៃះ៖

«ទំព័រចំណងប�ើងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជារោរប្រថកបតាមៃ័យកតង់ថដលដ្រកសង់ពរីសៃលែរឹ្រចុងបករោយប្បំ្ុតបៅខាងបឆវៃងនៃ   ផ្ទាំង

ចំណាររាសថដលរាៃៃូវ្ំរណតក់តាថដលកតវូោៃប្រថកប   ៃិង   ោៃៃិោយថាបទាះបោយរបបៀបណាៗ្រ្រីទំព័រចំណងប�ើង

្ឺមៃិថមៃជារោរសរបសរតាមថបបសម័យទបំៃើបមួយណាបនាះបទបហើយ្៏រមៃិថមៃជារបស់ខញនុំឬរបស់បុរសណាប្្សងបទៀតថដលោៃ

រស់បៅឬ្រំពុងរស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់បៃះបទ»(បៅ្រ្ននុងHistory of the Church,1:71)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃទំព័រចំណងប�ើងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយសាងាត់ៗ។សុំឲ្យព្ួរប្រ្របមើលឃ្លាណាថដលៃិោយពរីបោលបំណង

នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សៃូវតកមុយមួយថាបោលបំណងទាំងបៃះកតូវោៃបរ្ហាញថាជាបរឿងថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹង

«បរ្ហាញដល់»អស់អ្ន្រថដលអាៃវា)។សូមអប ជ្ើញសិស្សមួយចំៃួៃឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។បៅបពល

ព្ួរប្ប ្្ចប់សុំឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌទរីពរីរម្ងបទៀតបោយខលែលួៃឯងបោយ�ំៃួសប្មះរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង្រថៃលែងនៃ«សំណល់នៃវង្ស

អ៊កីសាថអល»។

• បៅបពលអ្ន្រអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបតើបោលបំណងណាមួយរបស់វាថដលោៃបបំពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?បតើវាកតូវោៃបបំពញ

បោយរបបៀបណា?

• បតើវា�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹងបោយរបបៀបណាថាអស់អ្ន្រថដលបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់ៃរឹងមៃិកតូវ«រោតប់ចញជាបរៀងរហូត»

បនាះ?

សូមកោប់សិស្សថាវាអាចរាៃបពលខលែះថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ឯបរោឬថាពួ្រប្កតូវោៃ«រោតប់ចញ»។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាអំ�នុងបពលបពលទាំងបៃះថាអ្ន្រមៃិកតូវោៃ«រោតប់ចញជាបរៀងរហូតបនាះបទ»?

• បតើរោរសៃយាបៃះ្ឺជារោរបរ្ហាញនៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះចបំោះអ្ន្របោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរាៃអំណរ្ ុណចបំោះបោលបំណងដ៏ចមបងពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃសុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃកបសាសៃ៍ខាងបករោមបោយ

កបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«បបស្រ្រម្មដ៏សំខាៃ់នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃដូចថដលោៃ្រត់កតាបៅបលើទំព័រចំណងប�ើង្ ឺ«បដើមបរីជារោរបរិវតតេៃ៍ដល់

សាសៃ៍យូោៃិងសាសៃ៍ដនទថាកពះបយស៊ូវ្ឺជាកពះក្រីស្ទជាកពះដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចថដលោៃសថម្ងរូបអង្គ

កទង់ដល់ក្ប់ទាំងសាសៃ៍។’

«អ្ន្រតាមថសវៃងរ្របសច្្ររីពិតដ៏បសាមះកតង់អាចទទួលោៃទរីបនាទាល់ថាកពះបយស៊ូវ្ឺជាកពះក្រីស្ទបៅបពលោត់

ពិចារណាបោយរោរអធសិាឋាៃៃូវោ្រ្យដ៏បំ្ុស្ ំៃិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

«ជាងោ្រ់្រណាដាលនៃខ្ ម្ពរីរទាំងអស់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិោយអំពរីកពះអរាចាស់របស់បយើង។ទកមង់ខលែះនៃកពះនាមរបស់កពះក្រីស្ទ

កតូវោៃបលើ្រប�ើងោ៉ាងញរឹ្រញាប់បៅ្រ្ននុងមួយខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបកចើៃជាងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់។

«កទង់កតវូោៃ្ ល់្នាមឲ្យខុសៗោនាជាងមួយរយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។នាមទាំងបនាះរាៃសារភៈសំខាៃ់ជាពបិសសមួយ្រ្ននុង

រោរពិពណ៌នាល្រខេណភៈសមបតតេិដ៏បទវភាពរបស់កទង់»(«Come unto Christ»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1987ទំព័រ83)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្នគឺជាសាក្្ដី្ ួយថាត្រះរយស៊ូវគឺជាត្រះតគដីស្ទ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអ្នក្បសពរៀនព្រះគម្ពីរមរមនអ្នក្នឹរជួ��ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញនរូវការ្ិតណ�លនឹរនាំ

្ួក្សគខិតជិតសៅព្រះ។តាំរ្ ពីស�ើមគម្ពីរវាចបា�់ណា�់ថ្អ្នក្�រស�រននព្រះគម្ពីរមរមន

រានបំែរឲ្យវាណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទ។ព្រះគម្ពីរក្៏បានបញ្ជាក់្ជា្មេពី

្ពីស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះជាម�ួនឹរវរ្សអ៊ីពសាណអលស�ើ�បានបង្ហាញនរូវតពមរូវការ�ពរាប់

ក្រូនសៅរប�់ព្រះទាំរអ�់ោនាឲ្យសធវើនរិរក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញា�៏្ ិ�ិ�្ឋ។សៅស្ល�ិ�្ស

�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនសដ្�ការអធិសាឋាន្ួក្សគនឹរទ្ទ្ួលបាននរូវទ្ពីបនាទាល់�៏អសាចារ្យជារ

សនរះនន�ំែឹរលអែរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិននការសាដោរស�ើរវិញននសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់

សៅក្្ននុរន្ងៃចរុសពកា�សនរះ។្ួក្សគក៏្នឹរសរៀនអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏កាន់ណតអសាចារ្យសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់។

ការជំនួសហ្មរះ

ការអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យជំនួ�ស្មៅរះរប�់

្ួក្សគជ�ួឲ្យរានាក្់ណ�លសលចស�ើរ

សៅក្្ននុរខននព្រះគម្ពីរជ�ួសធវើឲ្យ

ការបសពរៀនព្រះគម្ពីររានលក្ខេែៈ

កានណ់ត ទ្ាល់ខ្លួន។សៅស្ល�ិ�្សអាន

ស្មៅរះ្ ទាល់រប�់សគជាណ ្្នក្ម�ួនន

ព្រះគម្ពីរ្ួក្សគអាច្ ិចារណាកាន់ណត

ង្�ព�ួល្ពីរសបៀបណ�លសោលលទ្្ធិឬ

សោលការែ៍សៅក្្ននុរខសនារះអនុវត្ចសំពារះ

ខ្លួនសគ។
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ទ្ំ្័រចំែរសជើរស�ចក្្ពីស្្ើមនិរទ្ពីបនាទាល់ននសាក្្សពី

បុពវៃក្ថាថន្ពះ្េ្ដីរេរេន

សូម្ ូសរូបទាវារបរោងមួយបលើរោដារបខៀៃ(សូមបមើលរូបភាពថដលភាជាប់ម្រ)ឬបធវៃើ្ ំរូនៃទាវារបរោងមួយពរីប�ើឬសរាភារប្្សងបទៀត។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវកបសាសៃ៍បោយយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងបពវៃ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(សូមបមើល្រថាខណ្ឌកោំមួយ)។អ្ន្រ

្បបរីកោប់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំកបសាសៃ៍បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើអវៃរីជាបោលបំណងនៃសិលា្ ៃលែរឹះ?

សូមពៃ្យល់ថាសិលា្ ៃលែរឹះ្ឺជាសិលា្រណាដាលបៅ្ំរពូលនៃទាវារបរោង។បៅបពលទាវារបរោងកតូវោៃសាងសង់ប�ើងរាៃ្ ្មពរីរសងខាង

សង់ប�ើងបដើមបរីោំកទវា។្រាលាតបៅ្ំរពូលនៃទាវារបរោង្ឺកតវូោៃវាស់ោ៉ាងកបុងកបយ័ត្នបហើយសិលា្ ៃលែរឹះកតូវរោត់ឲ្យកតូវវាោ៉ាង

កតរឹមកតូវ។បៅបពលសិលា្ ៃលែរឹះោៃោ្់របៅ្រថៃលែងថដលកតរឹមកតវូទាវារបរោងអាច�របោយោមៃប�ើងកទអវៃរីបទ។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបលើទាវារបរោងកបសិៃបបើសិលា្ ៃលែរឹះកតវូោៃប្ដ្របចញ?(កបសិៃបបើអ្ន្របកបើ្ ំរូសូមបរ្ហាញបោយ

រោរដ្របចញៃូវសិលា្ ៃលែរឹះ)។

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើរតួដូចជាសិលា្ ៃលែរឹះទា្់រទងៃរឹងដំណរឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវកបសាសៃ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ។(អ្ន្រ្ បបរីបរៀបចំកបសាសៃ៍បៃះជា

ក្រោសថច្រឲ្យសិស្សបដើមបរីោ្រ់ចូល្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។ជា�បកមើសមួយបទៀតអ្ន្រ្ បបរីអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរកបសាសៃ៍របស់

កបធាៃថប៊ៃសរឹៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅបលើឬបករោមនៃទំព័រទរីមួយនៃបពវៃ្រថា)។

«រាៃរបបៀបបរីោ៉ាងថដលកពះ្ ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាសិលា្ៃលែឺះនៃសាសនារបស់បយើង។វា្ ឺជាសិលា្ៃលែរឹះ្រ្ននុងភាពជាសា្រ្សរីរបស់បយើងអំពរី

កពះក្រីស្ទ។វា្ ឺជាសិលា្ៃលែរឹះមូលោឋាៃនៃបោលលទ្ធិរបស់បយើង។វា្ឺជាសិលា្ ៃលែរឹះនៃទរីបនាទាល់»(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ—សិលា្ ៃលែរឹះនៃ

សាសនារបស់បយើង»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1986ទំព័រ5)។

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាសិលា្ៃលែរឹះនៃទរីបនាទាល់សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់អាៃកបសាសៃ៍ខាងបករោមបោយ

កបធាៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«កពះ្ ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាសិលា្ៃលែរឹះនៃទរីបនាទាល់។្រ៏ដូចជាទាវារបរោងោ្រ់កសុតដូបចានាះថដរបបើសិៃជាសិលា្ៃលែរឹះកតវូោៃដ្របចញដបូច្នះ

រោរ�រប�ើងឬរោរធាលា្រ់ចុះរបស់សាសនាចក្រ្ឺវាអាកស័យបលើភាពពិតបពញបលញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងបនាះថដរ។   កបសិៃបបើ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃពិត   បនាះមៃុស្សរានា្់រកតូវថតទទួលយ្ររោរអះអាងនៃរោរសាដារប�ើងវិញៃិងអវៃរីៗទាំងអស់ថដលរួមដបំណើរម្រជាមួយ

វា»(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ—សិលា្ៃលែរឹះនៃសាសនារបស់បយើង»ទំព័រ6)។

• បតើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃរាៃឥទ្ធិពលបលើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយនៃ

ដំណរឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃនាំអ្ន្រខិត�ិតបៅកពះបោយរបបៀបណា?

អ្ន្រ្បបរីកោប់អំពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់អ្ន្រោៃពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រៃិងោៃនាំអ្ន្រខិត�ិតបៅរ្រកពះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យចូលរួម្រ្ននុងរោរបដើរតួសថម្ង។សុំឲ្យពួ្រប្្ិតកសនមថាពួ្រប្ៃរឹងឲ្យកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលបៅៃរណារានា្់រ

ថដលមៃិថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របនាះបទ។សូម�ួយពួ្រប្បរៀបចំបដើរតួសថម្ងបោយថបងថច្រពួ្រប្ជាពរីរក្រុម។សុំឲ្យក្រមុ

ទរីមួយអាៃ្រថាខណ្ឌទរី2–4នៃបពវៃ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សុំឲ្យក្រុមទរីពរីរអាៃ្រថាខណ្ឌ5–8។សូមឲ្យក្រមុទាំងពរីររ្របមើល

ព័តរ៌ាៃថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថារាៃសារភៈសំខាៃ់បដើមបរីថច្រចាយបៅបពលបបកងៀៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

បករោយពរីឲ្យបពលសិស្សស្ិរសាៃិងបរៀបចំបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យម្រខាងមុខថានា្់របដើរតួជាមៃុស្សរានា្់រថដលមៃិថមៃជា

សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។សុំឲ្យសិស្សរានា្់រពរីក្រមុមួយៗនៃក្រមុទាំងពរីរម្រខាងមុខថានា្់រ្ ងថដរ។សូមពៃ្យល់ថាសិស្សទាំងពរីរនា្់រ

បៃះៃរឹងបធវៃើជានដ្ូអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា។ពួ្រប្ៃរឹងបកបើសរាភារថដលក្រុមរបស់ពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបពវៃ្រថាបដើមបរីបបកងៀៃ

សិស្សទរីមួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

បៅបពលសិស្សប្្ចប់រោរបដើរតួសថម្ងអ្ន្រ្បបរីសួរសិស្សទាំងអស់ថាបតើរាៃចំណុចបថៃថែមណាបទៀតពរីបុពវៃ្រថាថដលព្ួរប្អាច

ថច្រចាយបបើពួ្រប្កតូវោៃបក�ើសបរើសឲ្យបបកងៀៃ។

អ្ន្រ្បបរីបរ្ហាញថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃមៃិថមៃអះអាងថា្តេល់កបវតតេិសាកស្មួយរបស់មៃុស្សទាំងអស់ថដលោៃរស់បៅពរីបុរាណបៅ្រ្ននុង

បលា្រខាងលិចបនាះបទ។វា្ ឺជា្ំរណត់កតាថតបលើ្ូរៃបៅរបស់លរីនហ(សាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមិៃ)ៃិងកបជា�ៃសាសៃ៍

�ិលាគន្ឹរះ

ការហ�ើរតួសមម្ង

ការស�ើរតួ�ណម្រជ�ួ�ិ�្ស�វឹក្ហាត់

សដ្�ការ�ក្�ំសណារះពសា�នន

�ំែឹរលអែសៅអនុវត្ក្្ននុរសាថានភា្

ននជពីវិត្ ិត។ការស�ើរតួ�ណម្រនឹរ

កាន់ណតរានសជាគជ�័ពប�ិនសបើអ្នក្

ឲ្យ្ ័ត៌រាននិរស្លវាលាពគប់ពោន់

�ល់អ្នក្ចរូលរួមស�ើម ព្ីសរៀបចំ។

សៅស្ល�ិ�្សស�ើរតួ�ណម្រ្ួក្សគ

នឹរពបណ�លជាសធវើខ�ុខ្រះ។�រូម

ពប�័ត្នពបណ�រចសំពារះអារមមេែ៍និរ

ឥរិយាប្រប�់្ ួក្សគស�ើ�មិនពតរូវ

រិរះគន់កំ្�ុ�ទាំរសនារះរប�់្ ួក្សគ

ស�ើ�។សៅចរុបញ្ចប់ននការស�ើរតួ

�ណម្រគឺជាឱកា��៏លអែស�ើម្ពី�ួរ

អ្នក្សមើលថ្សតើរានគំនិតស្្សរសទ្ៀត

ណ�ល្ ួក្សគអាចសលើក្ស�ើរពប�ិនសបើ

្ួក្សគគឺជាអ្នក្ចរូលរួមរានាក្់ណ�រសទ្។
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សមសរៀនទ្ពី4

ោ៉ាបរ�បែុបណាណះ។កបថហលជារាៃកបជា�ៃប្្សងបទៀតថដលោៃរស់បៅបលើទវៃរីបបនាះ្រ្ននុងបលា្រខាងលិចពរីមុៃអ�ំនុងបពលៃិង

បករោយបពលកពរឹតតេិរោរណ៍ថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃមរ៉ូនណ10:3–5បោយសាងាត់បសងៃៀម។

• បោយបោងតាមមរ៉ូនណបតើបយើងអាចដរឹងថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃពិតបោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌ8–9បៅ្រ្ននុងបពវៃ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សុំឲ្យព្ួរប្រ្របមើលៃូវបសច្្ររីពិតបរីបថៃថែមថដលព្ួរប្ៃរឹង

ទទួលោៃៃូវសា្រ្សរីមួយកបសិៃបបើពួ្រប្ទទួលយ្ររោរតាំងចិតតេរបស់មរ៉ូនណ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់បៅសិស្សថារៅរ្លរយើងអានសូ្ ្ ិចារណានិងអធិសាឋានអំ្ដីត្រះគ្្ដីរ្ រ្នរន្រះត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធនរឹងរធ្ើជា

សាក្្ដីថាវាជាការ្ិ្រថាត្រះរយស៊ូវគឺជាត្រះតគដីស្ទថាយ៉ដូស្រស្៊៊ីធគឺជា្ យាការីរ្រស់ត្រះមានាក់្និងថាសាសន្ចតក្ថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

ថន្ ួក្្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងរតកាយគឺជានគររ្រស់ត្រះរៅរលើដែនដដីរនរះ។

ទដីបនាទាល់ថនពកួ្សាក្្សដីបដីនាក់្និងពួក្សាក្្សដី្បំ្បដីនាក្់

សុំឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្ោៃប�ើញៃរណារានា្់រោៃយ្ររបស់ដ៏រាៃតនមលែបចញពរី្ ្ទះរបស់អ្ន្រ�ិតខាងរបស់ខលែលួៃ។

• បៅបពលបោះកសាយបទបល្មើសមួយបហតុអវៃរីោៃជាវារាៃតនមលែ្រ្ននុងរោររាៃសា្រ្សរីរានា្់រ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃសារភៈសំខាៃ់បដើមបរីរាៃសា្រ្សរីបកចើៃជាងរានា្់រ?

សុំឲ្យសិស្សអាៃ«ទរីបនាទាល់នៃពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្់រ»បោយសាងាត់ៗ។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលឃ្លាថដលរាៃៃ័យពិបសសចបំោះ

ព្ួរប្។អ្ន្រ្ បបរីបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសឃ្លាទាំងបៃះទ្ុរ។

• បតើឃ្លាណាមួយថដលោៃអ្ន្រ្ ូស?បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃអតថែៃ័យចបំោះអ្ន្រ?(អ្ន្រ្បបរីបរ្ហាញថាសបំ�ងនៃកពះោៃកបរោស

ដល់ព្ួរសា្រ្សរីបរីនា្រ់ថាផ្ទាំងរាសកតវូោៃប្រថកបបោយអំបណាយទាៃៃិងកពះបចសាដានៃកពះ)។

សុំឲ្យសិស្សអាៃ«ទរីបនាទាល់នៃពួ្រសា្រ្សរីកោំបរីនា្់រ»ឲ្យឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់បហើយរ្របមើល

ភាពខុសោនារវាងទរីបនាទាល់នៃពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្រ់ៃិងព្ួរសា្រ្សរីកោំបរីនា្់រ។

• បតើភាពខុសោនាអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់ប�ើញ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរទរីបនាទាល់របស់ខលែលួៃប្ផ្ទាល់ឬអារម្មណ៍អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ព្ួរប្្បបរីសរបសរវាបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបៅបលើក្រោសទបទមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សិស្សខលែះអាចរាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្មិៃទាៃ់ដរឹងថា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺពិតបៅប�ើយបទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្របដើមបរីទទួលោៃៃូវទរីបនាទាល់មួយបៅ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ។

ជួយសិស្សឲ្យទទួល

បាននូវទពី្រន្ទាល់

រសបៀបមួ�ស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សទ្ទួ្ល

បានទ្ពីបនាទាល់គឺពតរូវសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគ

ឲ្យណចក្ចា�អារមមេែ៍រប�់្ ួក្សគអំ្ ពី

�ំែឹរលអែជាម�ួនរឹអ្នក្�នទ្រួម

រាន�រាជកិ្ពគួសារនរិមិត្ភកិ្្

រប�់សគណ�លសៅសពរៅថ្នាក់្សរៀន។

ពបធានប�៊�៍ស�្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានបសពរៀនថ្៖

«ឱ!សបើ�ិនជាខ្នុំអាចបសពរៀនអ្នក្នរូវ

សោលការែ៍ម�ួសនរះ។ទ្ពីបនាទាល់ម�ួ

គឺពតរូវបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរការណ ល្រ្ពី

វា!...

«វាគឺជារសបៀបមួ�ស�ើម ព្ីទ្ទួ្លបាននរូវ

សាក្្សពីម�ួ្ ពីអវពីណ�លអ្នក្បានអានឬអវពី

ណ�លអ្នក្ស្្សរបាននិយា�ស�ើ�សនារះ

គឺជាការចាប់ស្្ើម�៏ចាំបាច់ម�ួ។វា

្ិតជារសបៀបមួ�សទ្ៀតណ�លព្រះវិញ្ញាែ

បញ្ជាក់្សៅអ្នក្សៅក្្ននុរស�ើមពទ្រូរ

រប�់អ្នក្ថ្អវពីណ�លអ្ក្បានណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់សនារះគឺ្ ិត»(«សទ្ៀននន

ព្រះអរាចា�់»Ensignណខមក្រាឆ្នាំ

1983ទំ្្័រ54–55)។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ទដីបនាទាល់របស់ពយាការី�៉រូណសបស្មម៊ីធ

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមោ្់រកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងកបអប់មួយបហើយខ្ចប់វាដូចជាអំបណាយមួយ។សូមោ្់រតាំងអបំណាយបនាះបលើតុ

មួយបៅខាងមុខថានា្់របហើយកោប់សិស្សថាវាជាអំបណាយដ៏រាៃតនមលែមួយ។

• បតើអវៃរីខលែះជាអបំណាយដ៏រាៃតនមលែបំ្ុតថដលអ្ន្រោៃទទួល?

• បតើអវៃរីបធវៃើឲ្យអំបណាយមួយរាៃតនមលែ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រឲ្យអំបណាយមួយថដលអ្ន្រចាត់ទុ្រថារាៃតនមលែបហើយអ្ន្រទទួលទទួលវាបោយរាៃ

បសច្្ររីអំណរ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់របបើ្រអំបណាយបនាះបហើយបរ្ហាញសិស្សប្្សងបទៀតឲ្យប�ើញអវៃរីថដលរាៃបៅខាង្រ្ននុង។

• បតើៃរណាោៃឲ្យអំបណាយបៃះដល់បយើង?

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអបំណាយបៃះរាៃតនមលែ?

សូមោ្់រតាំងរូបភាពមរ៉ូនណបលចម្រឯយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់របស់ោត់(62492;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]

ទំព័រ91)។

• បតើកពរឹតតេិរោរណ៍អវៃរីថដលកតូវោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងរូបភាពបៃះ?

• បតើកពរឹតតេិរោរណ៍បៃះ�ួយោ៉ាងដូចបម្ចចំបោះរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អ?

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាព្ួរប្ៃរឹងអាៃៃូវោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធផ្ទាល់ឥ�ដូវបៃះអំពរីរោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាទរីបនាទាល់របស់ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធថដលសថម្ងប�ើងបៅបដើមដំបូងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃកតវូោៃដ្រកសង់

ពរីកបវតតេិ—យែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងមុរោតាដ៏រាៃតនមលែមហរិា។បៅបពលសិស្សបបំពញស្រម្មភាពខាងបករោមសូមឲ្យពួ្រប្អាៃពរីមរុោតាដ៏រាៃ

តនមលែមហិរា។

សូមចាត់សិស្សឲ្យបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗអាៃយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:30,32–35,

42បោយសាងាតប់សងៃៀម។សុំឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតបៅ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗអាៃយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:51–54,59–60បោយ

សាងាតប់សងៃៀម។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលពួ្រប្អាៃចប់នដ្ូៃរីមួយៗ្ួរថតបបកងៀៃនដ្ូមួយបទៀតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃអាៃ។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីអាៃៃិងពិភា្រសារួចសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវាអាច�ួយយែូថសបស្ម៊ីធោៃោ៉ាងដូចបម្ច្រ្ននុងរោររង់ចំារយភៈបពលបៃួឆ្នាំមៃុបពលោត់អាចយ្រផ្ទាំងរាសបនាះម្រ

្្ទះជាមួយៃរឹងោត់?(អំ�នុងបពលបនាះយែូថសបកតូវោៃបបកងៀៃបោយមរ៉ូនណបហើយោត់ោៃធំលូតលាស់ប�ើង្រ្ននុងរបបៀបបកចើៃ

ោ៉ាង។(សូមបមើលយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:54)។

• បៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងរបស់យែូថសបស្ម៊ីធបតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីថដលអ្ន្របមើលប�ើញថាត្រះអមាចាស់បានរក្សាត្រះគ្្ដីរ្ រ្នឲ្យរចញ្ ក្

រៅក្្នុងថ ង្ៃចុងរតកាយ?

• បៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងរបស់យែូថសបស្ម៊ីធបតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីថដលអ្ន្របមើលប�ើញថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្នបានរចញ្ ក្រោយត្រះរចស្ា

ថនត្រះ?

ការពន្យល់សគងខេបេួ�អំពដី្ពះ្េ្ដីរេរេន

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃចងក្រងប�ើងសូមឲ្យពួ្រប្បបើ្របៅ«រោរពៃ្យល់សបងខេបមួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ»បៅ្រ្ននុងទំព័របុពវៃ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃចំណុចនានា1–4ឮៗ។បៅបពលព្ួរប្

អាៃសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្សងបទៀតសាដាបៃ់ូវរបបៀបថដលផ្ទាំងរាសទាំងបនាះមួយៗសំខាៃ់ចបំោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ឧបសម្ព័ៃ្ធបលើ

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះរួមរាៃ្ ំៃូរថដលរាៃចំណងប�ើងថា«ផ្ទាំងរាសៃិងទំនា្់រទំៃងរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលោៃ

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះ្ល្់នរូវស�ចក្្ពី�សរខេប្ ពីព្រះគម្ពីរមរមន។�ិ�្សនឹរ�ិក្សា្ ពីទ្ពីបនាទាល់រប�់

�៉រូណ�ប�មេ៊ធីទាក្់ទ្រនឹរការសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន។្ួក្សគនឹរសរៀន្ រណ�រ្ពីរសបៀប

ណ�លព្រះគម្ពីរពតរូវបានចរពក្រនរិ�សរខេបសពកាមការណែនាំ្ ពីសាថាន�ួគ៌។អ្នក្�រស�រ

ព្រះគម្ពីរមរមនបានស�ើញជំនាន់ចរុសពកា�ស�ើ�្ ួក្សគបានបញ្ចដូល�ំសែើរសរឿរនរិ

ការបសពរៀនណ�ល្ ួក្សគ�ឹរថ្គឺជាពបសយាជន៍�៏ធំបំ្ុតចសំពារះស�ើរ។

ការផ្ល់នូវហសចក្ពីសហងខេ្រ

ពបធានប�៊�៍ស�្ក្ក្ឺននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានរានពបសា�ន៍

ថ្៖«រានតនម្�៏ធំសៅក្្ននុរការបង្ហាញ

នរូវស�ចក្្ពី�សរខេបម�ួប៉ណុន្ពតរូវជា

ស�ចក្្ពី�សរខេបណ�លសរៀបចំ�៏ពបុរពប�័ត្ន

នពក្ណលរននការណ្្រទាំរអ�់សៅស្ល

ចាប់ស្្ើម�ំបរូរបំ្ុត។...

«...[�ិ�្ស]ចាំបានសពចើនជារ

មុនសៅស្ល្ ួក្សគ�ឹរ្ ពីរសបៀបណ�ល

ចំណែក្ទាំរអ�់រួមចរូលោនាស�ើ�

្ន្ឺននការសរៀន�រូពតបានភ្ឺកានណ់តខាលាំរ

ស�ើរ។ទ្ពមរ់ននការស�ើញជាមុន

គឺជាគសពរារមួ�ស�ើ�គឺកានណ់ត

រានតនម្ជារណ�ល�មនឹរស្លសវលា

និរការង្រណ�លដ្ក្់ទុ្នជាមួ�នឹរ

វា»(«The Great Plan of 
Happiness»[ការពបជុំ្ ិភាក្សា

រប�់CES�្ពីអំ្ ពីសោលលទ្្ធិនិរ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញា/ពបវត្ិសា�នាចពក្ន្ងៃទ្ពី

10ណខ�ពីហាឆ្នាំ1993]ទ្ំ្័រ2si.
lds.org)។

សមសរៀនទ្ពី5

ស�ចក្្ពី�សរខេបននព្រះគម្ពីរមរមន
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សមសរៀនទ្ពី5

បោះពុម្ពរួច»។្ំៃូរបៃះអាច�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញពរីផ្ទាំងរាសថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុង«រោរពៃ្យល់សបងខេបមួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ»។(កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាវាៃរឹង�ួយជាថ្្ន្រមួយនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមបរ្ហាញ្រថាខណ្ឌចុងបករោយនៃរោរពៃ្យល់

សបងខេបបៃះបោយចាប់ប្្ើមបោយឃ្លា«អំពរីរោរបោះពុម្ព្ សាយបៃះ»។សូមពៃ្យល់ថារោរបោះពុម្ពៃរីមួយៗនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃរួម

ប្្ចដូលរោរថ្រថកបបៃិ្ចបៃ្លួចនៃរោរកប្របៃិង្ំរហុសរោរវាយអ្រ្សរ។)

សូមបរ្ហាញរូបភាពមរមៃសបងខេបផ្ទាំងរាស(62520;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អទំព័រ73)។សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សជាបកចើៃ

ោៃរ្រសា្ំរណត់កតាបៃះថដលបៅទរីប ្្ចប់រោលាយបៅជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមសរបសរបសច្រតេរីបោងបទ្ម្ពរីរខាងបករោមបលើរោដារបខៀៃ។

សុំឲ្យសិស្សសិ្រសាវាបោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបោលរោរណ៍ខលែះថដល�ួយអ្ន្រសរបសរកពះ្ម្ពរីរមរមៃសបកមចៃូវអវៃរីថដលកតូវប្្ចដូល

្រ្ននុង្ំរណតក់តារបស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(អ្ន្រ្ បបរីសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

នពីន្វៃទពី11:20

នពីន្វៃទពី16:4–6

នពីន្វៃទពី24:15

នពីន្វៃទពី225:23,26

នពីន្វៃទពី229:11–13

ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន1:4–8

នពីន្វៃទពី316:4

មរ៉រូនែ1:4

• បតើរោរយល់ពរីបោលរោរណ៍ថណនាំទាំងបៃះ្បបរី�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រស្ិរសាពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាអ្ក្សររសរត្រះគ្្ដីរ្ រ្នបានរ�ើញជំន្ន់រ្រស់រយើងរ�ើយបានសររសរអ្ដីដដលនរឹងជួយដល់

រយើងខ្លាំង្រំែុ្រ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ8:35–38ឮៗ។

• បតើបញ្ហាអវៃរីថដលមរ៉ូនណោៃប�ើញ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃ្រ្ននុង�ំនាៃ់បយើង?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាមរ៉ូនណៃិងអ្ន្រសរបសរប្្សងបទៀតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃដរឹងពរីបញ្ហាថដលបយើងៃរឹង�ួបកបទះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃថដលទា្់រទងៃរឹងរបបៀបបដើមបរីសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖

«បបើសៃិជាពួ្របលា្រោៃប�ើញសម័យរបស់បយើងៃិងោៃបក�ើសបរើសរោរណ៍ទាំងបនាះថដលអាចរាៃតនមលែអសាចារ្យ

បំ្ ុតដល់បយើងបតើបនាះមិៃថមៃជារបបៀបថដលបយើង្ ួរថតសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដរឬបទអរី?បយើង្ ួរថតសួរខលែលួៃឯង

ជាញរឹ្រញាប់ថា‹បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់បំ្ុស្ ំៃិតមរមៃ(ឬមរ៉ូនណឬអាលរា៉ា)ឲ្យប្្ចដូលរោរណ៍បនាះ

បៅ្រ្ននុងប ជ្រីរបស់បលា្រ?បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលខញនុំអាចបរៀៃពរីបរឿងបនាះបដើមបរី�ួយខញនុំឲ្យរស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ៃិង

សម័យរោលបៃះ?»(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ—សិលា្ ៃលែរឹះនៃសាសនារបស់បយើង»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1986

ទំព័រ6)។

សូមកោប់ដល់សិស្សថាកបជា�ៃថដលកតវូោៃ្រត់កតាោ្រ់្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួបកបទះៃូវបញ្ហាជាបកចើៃដូចជា�ំនាៃ់របស់បយើង

ថដរ។បទាះបរីជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាឯ្រសារពរីបុរាណមួយ្រ៏បោយ្៏របោលលទ្ធិកបវតតេិសាកស្ៃិងដបំណើរបរឿងរបស់្ ម្ពរីររាៃតនមលែដ៏

មហិរានាបពលបច្ចនុបបៃ្ន។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ។(អ្ន្រ្ បបរីឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវ

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍បៃះមួយចបាប់)។សុំឲ្យថានា្់រសាដាប់ៃូវពរ�័យទាំងឡាយថដលកបធាៃថប៊ៃសរឹៃោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រថដល

ចាប់ប្្ើមសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃខាលាំង។

«វាមិៃកតរឹមថតថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបបកងៀៃបយើងៃូវរោរពិតបែុបណាណះបទថតវាពិតបបកងៀៃចបាស់លាសថ់មៃ។កពះ្ម្ពរីរមរមៃពុំថមៃកោៃ់

ថតថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះក្រីស្ទបែុបណាណះបនាះបទបែុថៃ្វាពិតជាោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ពិតថមៃ្ ងថដរ។បែុថៃតេរាៃអវៃរីៗបកចើៃជាងបៃះបៅបទៀត។

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃៃូវកពះបចសាដាមួយថដលៃរឹងចូលបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របៅខណភៈបពលថដលអ្ន្រចាប់ប ត្េើមសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៃះ

ឲ្យោៃហ្មត់ចត់។អ្ន្រៃរឹងរ្រប�ើញៃូវកពះបចសាដាដ៏រោៃ់ថតធំមហិរាបដើមបរីទប់ទល់ៃរឹងបសច្រតេរីលបលួង។អ្ន្រៃរឹងរ្រប�ើញកពះបចសាដាបដើមបរី

ប�ៀសវាងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោត។អ្ន្រៃរឹងរ្រប�ើញកពះបចសាដាបដើមបរី�របៅបលើ្ លែដូវកតង់ៃិងចបង្អៀត។កពះ្ ម្ពរីរទាំងអស់កតូវោៃបៅថាជា

«កពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃ�រីវិត»(សូមបមើល្ ៃិងស 84:85)បហើយោមៃកពះ្ម្ពរីរណាថដលពិតជាងបៃះជាងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ប�ើយ។បៅបពលអ្ន្រចាបប់្្ើមបកស្រឃ្លាៃៃិងបកស្រតាមកពះបៃ្ទដូលទាំងបនាះអ្ន្រៃរឹងប�ើញថា�រីវិតអ្ន្រៃរឹងបរិបូរណ៍ដ៏អសាចារ្យជាង

មៃុឆ្ងាយណាស់»(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ—សិលា្ ៃលែរឹះនៃសាសនារបស់បយើង»ទំព័រ7)។

• បតើអ្ន្ររាៃបទពិបសាធៃ៍ទទួលោៃពរ�័យពរីរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបពលណាថដរបទ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្នបានែល់្ដល់រយើងនូវត្រះរចសាដាដ៏កានដ់្រធំ្ �ិមារដើ្្ដីទ្់រទល់នរឹងរសចក្្ដីល្លួង

រដើ្្ដីរជៀសវាង្ ដីការរបាក្្ររញ្ឆោ្ររ�ើយនរឹងរដើ្ ដ្ីឈររៅរលើែ្នូវត្រង់និងចរង្អៀ្រ។សូមកោប់សិស្សអំពរីបពលមួយថដលអ្ន្រោៃ

ទទួលៃូវពរ�័យទាំងបៃះថដលជាលទ្ធ្លនៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

មៃុៃរឹងថានា្់រចាប់ប្តេើមសូមសរបសរៃូវប្ជរីសំណួរៃិងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សតើរានព្រះសទ?(�រូមសមើលោលរា៉ា30:37–44)។សតើខ្នុំោចសារល់ព្រះសទ?(�រូមសមើលោលរា៉ា22:18)។សតើព្រះ

ខវៃល់ខ្វាយ្ ពីខ្នុំឬសទ?(�រូមោននពីន្វៃទពី313:26–32)។

សតើខ្នុំោចទប់ទល់នរឹស�ចក្្ពីល្បួរនរិេំស្ើរោបរោនសោយរសបៀបណា?(�រូមសមើលស្សលមិន5:12)។

សតើេវៃពីគឺជាសោលបំែរននជពីវិត?(�រូមសមើលោលរា៉ា34:32–34)។

្ពីមុនចា្់រហផតើមថ្នាក់

សបើ�ិនជាអាច�រូម�ក្ស្លសរៀបចំ

ថ្នាក់្សរៀនមុនចាប់ស្្ើមថ្នាក់្។�រូម

�រស�រស�ចក្្ពីសយារបទ្គម្ពីរ�ំែួរ

នរិ�ក្មមេភា្ស្្សរសទ្ៀតសៅសលើ

កាដោរសខៀន្ពីមុនស្លចាប់ស្្ើមថ្នាក់្។វា

នរឹជួ�អ្នក្�ន្សំស្លណែនាំ�៏រានតនម្

នរិលុបបំបាត់ការរំខានណ�លអាច្ ដោច់

នរូវការបសពរៀននរិ�ំសែើរការសរៀន�រូពត

បាន។
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ស�ចក្្ពី�សរខេបននព្រះគម្ពីរមរមន

សតើរានជពីវិតសពកាយ្ ពីស�ចក្្ពីសាលាប់ណដរឬសទ?(�រូមសមើលោលរា៉ា40:11–12,21–23)។

សតើខ្នុំោចរក្ស�ើញស�ចក្្ពី�ុខសាន្នរិស�ចក្្ពីេំែរស្ើយរកី្រាយរោនសោយរសបៀបណា?(�រូមសមើលម៉រូសាយ2:41;

4:2–3;ោលរា៉ា41:10)។

សតើពគួសាររប�់ខ្នុំោចរោនរីក្រាយនរិកានណ់តសាមគ្គពីោនាសោយរសបៀបណា?(�រូមសមើលម៉រូសាយ4:14–15)។

សតើខ្នុំោចោរកាត់វារពតរូវនរិខ�ុរោនសោយរសបៀបណា?(�រូមសមើលមរ៉រូនែ7:16–17)។

ស្តេុវៃពីរោនជាព្រះេនុញ្ញាតឲ្យរានស�ចក្្ពីោពក្ក់្នរិការររទកុ្ខេសក្ើតស�ើរ?(�រូមសមើលនពីន្វៃទពី22:1–2,11–16,

22–27;ោលរា៉ា14:9–11;60:13)។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមពរីបលើពរ�័យទាំងឡាយថដលោៃៃិោយរួចម្របហើយត្រះគ្្ដីរ្ រ្នរួ្ មានចរ្្ើយចំរោរះសំណួរដ៏មានន័យ

្ំរែុ្ររៅក្្នុងជដីវ្ិររ្រស់រយើង។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសសំណួរផ្ទាល់ខលែលួៃមួយឬពរីរបហើយថសវៃងរ្រវ ្្គ្ ម្ពរីរអមម្រជាមួយចបំោះ

ចបមលែើយទាំងបនាះ។សូមឲ្យបពលពួ្រប្ពរីរបរីនាទរីបដើមបរីថសវៃងរ្រចបមលែើយ។អ្ន្រ្ បបរីបដើរ�ំុវិញថានា្់របរៀៃបោយ�ួយសិស្សតាមថដលប្

កតូវរោរ។

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបឆលែើយតបចបំោះសំណួរទាំងអស់ថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។បៅបពលោត់ោៃបធវៃើ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះោត់្រំពុងៃិោយបៅរ្រក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយបៅថានា្់រសិរោខាសាលាៃិងថានា្រ់វទិយាសាថាៃអំពរីកពះបចស្ានៃ

កពះ្ម្ពរីរ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបៃូវរាល់សំណួរដ៏រាៃៃ័យបំ្ុតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។

«កបសិៃបបើសិស្សរបស់អ្ន្រយល់សាគល់ៃរឹងវិវរណភៈនានាបនាះោមៃសំណួរ—ផ្ទាល់ខលែលួៃឬសង្គមឬៃបោោយឬរោររ្រណា—ថដល

កតូវបៅបោយោមៃចបមលែើយបនាះបទ។កតង់បៃះរួមរាៃភាពបពញបលញនៃដំណរឹងល្អជាបរៀងរហូតតបៅ។កតង់បៃះបយើងរ្រប�ើញៃូវ

បោលរោរណ៍នៃបសច្្ររីពិតថដលៃរឹងបោះកសាយៃូវរាល់រោរភាៃ់កច�ំៃិងរាល់រោរខវៃល់ខាវាយ្រ្ននុងចិតតេថដលៃរឹង�ួបកបទះ្រ្ននុងក្ួសាររបស់

មៃុស្សជាតិឬបុ្ ្គលណា្៏របោយ»(«បបកងៀៃកពះ្ម្ពរីរ»[សុៃ្ទរ្រថាថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំសាសនាCESបៅន្ងៃទរី14ថខតុលា

ឆ្នាំ1977],3–4,si.lds.org)។

សូមថច្រចាយពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមរំឭ្រដល់សិស្សពរីបោលបៅរបស់ព្ួរប្ឲ្យអាៃ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃកបចាំន្ងៃៃិងអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃទាំងមូលោ៉ាងបហាចណាស់មួយឆ្នាំម្ង។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

ការពន្យល់សគងខេបអំពដី្ពះ្េ្ដីរេរេន«អំពដីការគប្ះពេុ្្ សា�គនះ»

រានការ�រស�រសដ្�ន�្ ពីរននព្រះគម្ពីរមរមន៖ការ�រស�រសដ្�ន��ំសៅស�ើមនរិ

ការ�រស�រសដ្�ន�រប�់អ្នក្សបារះ្ុម្។ចំណែក្�៏តរូចម�ួននការសបារះ្ុម្�ពរាប់

ការសបារះ្ុម្ឆ្នាំ1830ននព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវណ្អែក្សលើការ�រស�រសដ្�ន��ំសៅស�ើម

ស�ើ�អវពីស្្សរទាំរអ�់ពតរូវណ្អែក្សលើការ�រស�រសដ្�ន�រប�់អ្នក្សបារះ្ុម្ណ�លជាចបាប់ចម្រ

ម�ួននការ�រស�រសដ្�ន��ំសៅស�ើម។សៅស្ល�៉រូណ�ប�មេ៊ីធបានសរៀបចំការសបារះ្ុម្

ព្រះគម្ពីរមរមនសៅឆ្នាំ1840ោត់បានសពបើការ�រស�រចបាប់ស�ើមសដ្�ន�ស�ើម្ពីណក្កំ្�ុ�

អសចតនានានានរិការលុបណ�លបានសក្ើតស�ើរសដ្�អសចតនាសៅក្្ននុរការសបារះ្ុម្ឆ្នាំ

1830។�ពរាប់ការសបារះ្ុម្ឆ្នាំ1981ណ�លជាឯក្សារ�រស�រសដ្�ន�ចបាបស់�ើម

ពតរូវបាន្ ិភាក្សាជា្មេពីម្រសទ្ៀតស�ើម្ពីសរើស�ើរវិញនរូវពាក្្យស�ើមសៅក្ណន្រពបណ�ល20។រាល់

កំ្�ុ�នានាសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាក្ំ�ុ�រប�់មន�ុ្សស�ើ�ការ្លា�់ប្ដូរនានាណ�ល

សធវើស�ើរគឺសធវើស�ើរស�ើម្ពីសាដោរស�ើរវិញនរូវព្រះគម្ពីរមរមនឲ្យសៅន័�នរិសោលបែំរ

ស�ើមរប�់វាវិញប៉សុណាណរះ។(�រូមសមើលនដគរូសោរននព្រះគម្ពីរមរមនed. Dennis 
Largey[ឆ្នាំ2003]ទំ្្័រ124–25)។

ពបធាន�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធបាន�រស�រថ្៖

«វាចរភាជាប់សៅជាការសរៀបអក្្សរសបារះ្ុម្ខុ�ខ្រះសៅក្្ននុរការសបារះ្ុម្សលើក្ទ្ពីម�ួ[ននព្រះគម្ពីរ

មរមន]ស�ើ�ពបណ�លជាការលុបខ្រះននពាក្្យមួ�ឬ្ពីរ។អ្នក្ណ�លបានសបារះ្ុម្ព្រះគម្ពីរ

សពកាមកាលៈសទ្�ៈ�៏ពបុរពប�័ត្ននិរណ�លអនុសពោរះបំ្ ុតណបរជាព�ង្ក្ចិត្សដ្�បាន

រក្ស�ើញក្ំ�ុ�នានាខារការសរៀបអក្្សរសបារះ្ុម្នរិបសច្ចក្សទ្�ណ�លខរ្ះសក្ើតស�ើរសពកា�

ស្លរានភ�្នុតារននការ្ិនិត្យសលើក្ចរុសពកា�។

«...ការពតួត្ិនិត្យយា៉ារ�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្ននបញ្ពីននការ ល្ា�់ប្ដូរ...បង្ហាញថ្ោមៅន

ការ្លា�់ប្ដូរមួ�ឬការបណនថែមម�ួណ�លមិន�ថែតិសៅក្្ននុរភា្ព�បោនានរឹអតថែបទ្ស�ើមសនារះ

សទ្។ការ ល្ា�់ប្ដូរនានាពតរូវបានសធវើស�ើរសលើវែ្ណ�ុត្ិនរិក្ំ�ុ�តិចតួច្ ពីរបពីស្្សរសទ្ៀត

ណ�លពតរូវការការណក្តពមរូវប៉ុណន្មិនណ�លរានការ្លា�់ប្ដូរឬការបណនថែមណ�ល្ លា�់ប្ដូរគំនិត

ស�ើម�រូម្ពីណតម�ួ។សៅស្លវាសលចស�ើរចំសពារះស�ើរការ្លា�់ប្ដូរ...គឺជាអវពីណ�លសធវើ

ឲ្យអតថែបទ្ចបា�់ជារមុនស�ើ�បង្ហាញថ្វាពតរូវបានលុបសចញ។ខ្នុំពបាក្�ថ្ក្ំ�ុ�ឬ

ការលុបសចញនានាសៅក្្ននុរការសបារះ្ុម្សលើក្ទ្ពីមួ�សនរះគឺជាកំ្�ុ��៏ធំរប�់អ្នក្សរៀប្ ុម្ឬ

អ្នក្សបារះ្ុម្។កំ្េុ�ទាំរសនរះភាគសពចើនណដល�ិ្តសៅក្្គុរ�ំសៅសលើក្ទពីមួយពតរូវបាន

្ប់សោយ្ យាការីយ្រូណ�ប�ី៊្្ខលលួនោត់ផ្ទាល់សេើយោត់បានណក្តពមរូវ»(ចសមលើយចសំោរះ

�ំែួរ្ ពីដំែឹរល្អចរពក្រ។�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធជុញ្ញ័រវ៉ុល5។[ឆ្នាំ1957–66],

2:199–200អក្្សរស្្ក្ស�ើម)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
ការ�ិក្សាបទ្គម្ពីរ–ស�ចក្្ពី�សរខេបននព្រះគម្ពីរមរមន(ជំ្រូក្ទ្ពី1)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ស្រាប់ការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ខារសពកាមសនរះគឺជាស�ចក្្ពី�សរខេបម�ួននព្ឹត្ិការែ៍សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍

នានាណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល្ ួក្សគបានបញ្ចប់សមសរៀន�ិ�្ស�ពរាប់�ិក្សាសៅ្្ទរះ

បួន�ពរាប់ជំ្ រូក្ទ្ពី1។សដ្��ឹរ្ ពីអវពីណ�ល�ិ�្សបាន�ិក្សាវានរឹជួ�អ្នក្សរៀបចំ

�ពរាប់ថ្នាក្់រប�់អ្នក្។ស�ចក្្ពី�សរខេបសនរះមិនណមនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនសនារះសទ្ស�ើ�ក៏្

មិនណមនរានន័�ឲ្យពតរូវណចក្ចា�ជាមួ�នឹរ�ិ�្សសនារះណ�រ។សដ្�សារសមសរៀនណ�ល

អ្នក្បសពរៀន�ពរាប់ជំ្រូក្ទ្ពី1ស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណត្ ពីរបពីសនរះ

ស្លសនារះអ្នក្ពបណ�លជារានអារមមេែ៍រំសភើបក្្ននុរការរំឭក្ឬ្ិភាក្សាអវពីស្្សរព�បតាម

ការបំ្ ុ�ននព្រះវិញ្ញាែនិរស�ចក្្ពីពតរូវការរប�់�ិ�្សអ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(ការសិក្សា្ពះ្េ្ដីរ)
�ិ�្សសរៀន្ ពីជំនាញស�ើម ព្ីជ�ួឲ្យ្ ួក្សគ�ល់្ ពីសាចស់រឿរនិរសាច់សរឿរននព្រះគម្ពីរ្ពី

រសបៀបស�ើម ព្ី�ិក្សានិរណ�វររក្នរូវស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែនរិ្ពីរសបៀបស�ើម្ពីអនុវត្

សោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍នានានន�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

ថ្ងៃទដី1(ណ្នការសគ្គ្គាះ)
សមសរៀនសនរះគឺជាស�ចក្្ពី�សរខេបខ្ពីននណ្នការ�ស្ង្គារះ។ព្រះគម្ពីរមរមនបសពរៀនថ្

ណ្នការរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ពតរូវបានសរៀបចំស�ើរស�ើម្ពីនាំក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់សៅកាន់

ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះនរិ�ុភមរ្គល�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាតួអរ្គ

�្នដូលសៅក្្ននុរណ្នការ�ស្ង្គារះសនរះស�ើ��ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់គឺជាអវពីណ�លសធវើឲ្យណ្នការ

សនរះ�ំសែើរការ�ពរាប់ក្រូនសៅរប�់ព្រះទាំរអ�់។សៅស្លស�ើរសពជើ�សរើ�ស�ើរតាម

ណ្នការរប�់ព្រះស�ើរសរៀបចំស�ើម្ពីទ្ទួ្លបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

ថ្ងៃទដី3(ទំព័រចំណងគជើងបុពវៃក្ថានិងទដីបនាទាល់ថនពួក្សាក្្សដី)
�រាភារណែនាំ�ំបរូរសៅកាន់ព្រះគម្ពីរមរមនជ�ួបសរកើតសោលបែំររប�់វាស�ើ�

្ន្យល់្ ពីភា្្ិតស្ញសលញនរិភា្�៏សទ្វភា្ននព្រះគម្ពីរ។ទំ្្័រចំែរសជើរ

បសពរៀនថ្ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាសាក្្សពីម�ួថ្ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទ។សៅស្ល

ស�ើរអាន�ញ្ឹរគិតនរិអធសិាឋានអំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមនព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនឹរសធវើជា

សាក្្សពីថ្វាគឺជាការ្ិតថ្ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទថ្�៉រូណ�ប�មេ៊ធីគឺជា្ យាការីម�ួ

រប�់ព្រះស�ើ�ថ្សា�នាចពក្ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនន្ ួក្បរិ�ុទ្្ធន្ងៃចុរសពកា�គឺជា

នគររប�់ព្រះសៅសលើណ្ន�ពី។

ថ្ងៃទដី4(គសចក្្ដីសគងខេបថន្ពះ្េ្ដីរេរេន)
ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធបានជ�ួ�ិ�្ស្ ពរឹរនរូវទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគថ្

ព្រះគម្ពីរមរមនបានសចញមក្សដ្�អសំណា�ទាននិរព្រះសចសាដោននព្រះ។ព្រះអរាចា�់

បានរក្សាទុ្ក្ព្រះគម្ពីរមរមនឲ្យសចញមក្សៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�សនរះ។អ្នក្�រស�រ

ព្រះគម្ពីរមរមនបានស�ើញជំនាន់រប�់ស�ើរស�ើ�បាន�រស�រអវពីណ�លនឹរជួ��ល់

ស�ើរខាលាំរបំ្ុត។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យគិត្ ពី�ំែួរណ�ល្ ួក្សគរានស�ើ�

ណ�វររក្ចសម្ើ�សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមន។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀន�ពរាប់�បាដោ�៍សនរះបញ្ជាក់្សលើទ្ំនួលខ�ុពតរូវរប�់�ិ�្សរានាក្់ៗរានចំសពារះការសរៀន�រូពត

�ំែឹរលអែរប�់សគសរៀរខ្លួន។វាក៏្បញ្ជាក្់សលើតួនាទ្ពីចម្រននព្រះគម្ពីរមរមនក្្ននុរការជួ��ិ�្ស

ក្សារនរូវទ្ពីបនាទាល់អំ ព្ីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់ណ�រ។សៅស្លណ�លអ្នក្

បសពរៀន�រូមជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការ�ិក្សាសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមនរូវព្រះគម្ពីរ�៏

្ិ�ិ�្ឋសនរះនិរ្រជ�័ណ�លនឹរបំស្ញជពីវិតរប�់្ ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគសធវើ�រូសចានារះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ការសិក្សា្ពះ្េ្ដីរ

អ្នក្គប ព្ីចាប់ស្្ើមសដ្��ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• សតើរានភា្ខុ�ោនាអវពីរវារមនុ�្សរានាក្់ណ�លអានព្រះគម្ពីរមរមនស�ើ�ទ្ទ្ួលបាននរូវទ្ពីបនាទាល់

នរិមនុ�្សរានាក្់ណ�លអានព្រះគម្ពីរមរមនស�ើ�មិនបានទ្ទ្ួលនរូវទ្ពីបនាទាល់សនារះ?(អ្នក្ខ្រះ

ពោនណ់តអានពាក្្យអ្នក្ស្្សរសទ្ៀតអានសដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿសដ្�រានបំែរ�៏្ ិតពបាក្�និរ

សដ្�សបើក្�ួរចិត្រប�់សគចំសពារះព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ)។

• សតើមនុ�្សរានាក់្សរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតខារវិញ្ញាែសដ្�រសបៀបណា?(�រូមគិត្ ពីការ�រស�របញ្ពី

នរូវចសម្ើ�រប�់�ិ�្សទារំអ�់សៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមពត�ប់មក្បញ្ពីសនរះវិញសពកា�្ ពីអាន

ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ណអលស�ើរស�វី�សអណប�ណា�រូចខារសពកាម)។

�រូម�រស�រនរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសនរះសៅសលើកាដោរសខៀនសដ្�ទុ្ក្ចសនាលារះនរូវពាក្្យណ�ល

រានគរូ�បនាទាត់្ ពីសពកាម៖«ណ�វររក្ការសរៀន�រូពតសោយសារការ�ិក្សានរិសោយសារស�ចក្្ពី

ជសំនឿផរ»។

�រូមរំឭក្នរូវអវពីណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅ�បាដោ�៍សនរះសដ្�ការអសញ្ើញ្ ួក្សគមក្បំស្ញសៅក្្ននុរ

ចសនាលារះទ្សទ្សនរះ។ពប�ិនសបើ្ ួក្សគពតរូវការជំន�ួ�រូមឲ្យ្ ួក្សគអានសោលលទ្្ធិនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា

88:118។�រូម�ួរ្ ួក្សគថ្សតើវារានន�័យា៉ារណាស�ើម្ពីណ�វររក្ការសរៀន�រូពតសដ្�សារ

ការ�ិក្សានរិសដ្�សារស�ចក្្ពីជំសនឿ្ រ។សៅស្លអ្នក្្ ិភាក្សាសរឿរសនរះ�រូមពបាក្�ថ្

្ួក្សគ�ល់ថ្ការគរៀនសរូ្តគោ�សារការសិក្សានិងគោ�សារគសចក្្ដីជំគនឿ្ ងត្េរូវឲ្យរាន

ការខិតខំ្បរឹងណ្បងផ្ទាល់ខ្លួន។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស�ល់ថ្ស�តុអវពីបានជាការខិតខំពបឹរណពបរនរិការង្រតពមរូវឲ្យរានក្្ននុរ

ការសរៀន�រូពត�ំែឹរលអែ�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានការ្ន្យល់ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរស�វ�ី

សអណប�ណាននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សសាដោប់ស�ើ�រក្នរូវអវពីណ�ល

សក្ើតស�ើរសៅស្លស�ើរដ្ក្់ការខិតខំក្្ននុរការសរៀន�រូពតសដ្�ព្រះវិញ្ញាែ។

«អ្នក្សរៀនរានាក់្ណ�លអនុវត្�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�សដ្�ការសធវើព�បតាមសោលការែ៍ពតឹមពតរូវបាន

សបើក្�ួរចិត្រប�់ោត់ចសំពារះព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�អសញ្ើញការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់ការណ្្រ

្ពីព្រះសចស្ានិរការបញ្ជាក់្ជាសាក្្សពី។ការសរៀន�រូពតសដ្�សារស�ចក្្ពីជំសនឿពតរូវការការបណនថែម

ខារវិញ្ញាែខារអារមមេែ៍នរិខាររារកា�ស�ើ�មិនណមនពោនណ់តការទ្ទ្ួលសដ្�អក្មមេ

សនារះសទ្»។(«ណ�វររក្ការសរៀន�រូពតសដ្�សារស�ចក្្ពីជសំនឿ»Ensignណខក្ញ្ញាឆ្នាំ

2007ទំ្្័រ64)។

�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើអវពីណ�លណអលស�ើរណប�ណាបាននិយា�នឹរសក្ើតស�ើរចំសពារះអ្នក្សរៀនណ�ល

ដ្ក្់ការខិតខំក្្ននុរការសរៀន�រូពតសដ្�វិញ្ញាែសទ្?
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�នរូវបទ្្ិសសាធន៍ណ�ល្ ួក្សគបានរានសៅស្លណ�ល្ ួក្សគ

បានខិតខំយា៉ារ្ ិស��មួ�ខារវិញ្ញាែនិររានអារមមេែ៍្ ពីការសក្ើនស�ើរននភា្ជាន�គរូនន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធជាលទ្្ធ្លមួ�។អ្នក្គប្ពីបណនថែមទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ថ្ការខិតខំរបស់គ�ើង

ចគំោះការសិក្សាដំណរឹងល្អគោ�ការអធសិាឋាននរឹងអគញ្ើញ្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្គៅក្្ដងដំគណើរការ

គរៀនសរូ្តគនះ។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើសរឿរជាក្់លាក្់អវពីខ្រះណ�លអ្នក្អាចសធវើសៅក្្ននុរឆ្នាំសនរះស�ើម្ពី«ណ�វររក្

ការសរៀន�រូពត...សដ្�សារការ�ិក្សានិរសដ្�សារស�ចក្្ពីជំសនឿ្ រ»?

ណ្នការសគ្គ្គាះ

�រូមរំឭក្នរូវស្មៅរះស្្សរៗននណ្នការ�ស្ង្គារះសដ្�អសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យ�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀន

នរូវស ម្ៅរះណ�ល្ ួក្សគបានក្ត់ពតាទុ្ក្ក្្ននុរកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ�ពរាប់ជា

កិ្ច្ចការ1ននសមសរៀនន្ងៃទ្ពី2រប�់្ ួក្សគ។ពប�ិនសបើ្ ួក្សគពតរូវការជំន�ួ�រូមឲ្យ្ ួក្សគសបើក្សៅ

ទំ្្័រស្្ើ�តបសៅក្្ននុរការណែនាំការ�ិក្សារប�់្ ួក្សគ។

អ្នក្គប ព្ី�ួរថ្៖សតើស្មៅរះទារំសនរះបសពរៀន�ល់អ្នក្អំ្ពីសោលបែំរននណ្នការ�ស្ង្គារះអវពីខរ្ះ?

(ណ្នការរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ពតរូវបានសរៀបចំស�ើរស�ើម្ពីនាំក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់សៅកាន់ការ�ស្ង្គារះ

នរិ�ុភមរ្គល�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច)។

�រូម្ ន្យល់ថ្នរឹរាននរូវឱកា�ជាសពចើនស្ញម�ួឆ្នាំស�ើម្ពីសរៀន្ ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ិតណ�ល

ស�ើរសរៀន្ ពីព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវនឹរណ្នការនន�ុភមរ្គលរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌។អ្នក្គប្ពី�ំុឲ្យ

�ិ�្សរក្សមើលនិរគរូ�ចំណាំសៅក្្ននុរសោលការែ៍ព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគណ�លទាក្់ទ្រនរឹណ្នការ

�ស្ង្គារះសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាឆ្នាំសនរះ។�រូមគិត្ ពីការណចក្នរូវឧទា�រែ៍្ ពីរបពីនរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគ

អាចរក្សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សា។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�ការរក្ស�ើញរប�់្ ួក្សគ

ជាមួ�នឹរថ្នាក្់អ�ំនុរស្លឆ្នាំសនរះ។

ទំព័រចំណងគជើងគសចក្្ដីគ្្ើេនិងទដីបនាទាល់ថនសាក្្សដីទាំងឡា�

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យចរូលរួមសៅក្្ននុរការស�ើរតួ�ណម្រសដ្�ការព�នមថ្្ួក្សគនឹរឲ្យ

ព្រះគម្ពីរមរមនម�ួចបាប់សៅនរណារានាក្់ណ�លមិនណមនជា�រាជិក្ននសា�នាចពក្។

�រូមណបរណចក្ថ្នាក់្ជា្ ពីរពក្មុស�ើ�ឲ្យពក្ុមមួ�ៗសរៀបចំ�ពរាប់ការស�ើរតួ�ណម្រសដ្�

ការ្ិភាក្សា្ ពី�ំែួរណ�លដ្ក្់ឲ្យសៅពក្មុរប�់្ ួក្សគ។វាពបណ�លជ�ួសពចើនសបើ�រស�រ�ំែួរ

ទាំរសនរះសៅសលើកាដោរសខៀនមុនចាបស់្្ើមថ្នាក់្ឬណចក្ឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗនរូវពក្ដ្��ំែួរម�ួ។

�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យរក្សមើលនរិគរូ�ចំណាំនរូវ្ ័តរ៌ានណ�ល្ ួក្សគរានអារមមេែ៍ថ្នឹរ

�ំខាន់ស�ើម្ពីណចក្ចា�សៅស្លបសពរៀនអំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមន។

សំណួរស្រាប់្ក្ុេទដី1៖

1. សតើព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាអវពី?(�រូមសមើលប្វក្ថ្ក្ថ្ខែ្ឌ1–3)។

2. សតើសោលបែំរននព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាអវពី?(�រូមសមើលទំ្្័រចែំរសជើរក្ថ្ខែ្ឌ

2)។

3. សតើ្ រជ�័អវពីណ�លមក្្ ពីការរ�់សៅតាមគំនិតឬសោលការែ៍ណ�លព្រះគម្ពីរមរមនបាន

បសពរៀន?(�រូមសមើលបុ្ វក្ថ្ក្ថ្ខែ្ឌ6)។

សំណួរស្រាប់្ក្ុេទដី2៖

1. សតើព្រះគម្ពីរមរមនបានសចញមក្សដ្�រសបៀបណា?(�រូមសមើលបុ្ វក្ថ្ក្ថ្ខែ្ឌ

4–5)។

2. សតើស�ើរអាច�ឹរថ្ព្រះគម្ពីរមរមន្ ិតសដ្�រសបៀបណា?(�រូមសមើលបុ្ វក្ថ្ក្ថ្ខែ្ឌ

8)។

3. សតើរានអវពីសទ្ៀតណ�លស�ើរអាច�ឹរសដ្�ព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ?(�រូមសមើល

បុ្ វក្ថ្ក្ថ្ខែ្ឌចរុសពកា�សគ)។

សពកា�្ពីឲ្យស្ល�ិ�្សសរៀបចំរួចស�ើ��រូមសពជើ�សរើ��ិ�្សរានាក់្ឲ្យតំណារមនុ�្សរានាក្់ណ�ល

មិនណមនជា�រាជកិ្ននសា�នាចពក្។�ុំអ្នក្�មេ័ពគចិត្រានាក់្្ ពីពក្មុមួ�ៗស�ើម្ពីជរូនព្រះគម្ពីរមរមន

ម�ួក្បាលសៅបុគ្គលសនារះ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យសពបើចសម្ើ�នឹរ�ំែួរណ�លពក្ុមរប�់

្ួក្សគបាន�ិក្សាស�ើម្ពីបសពរៀន�ិ�្សទ្ពីម�ួអំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមន។

សៅស្ល្ ួក្សគបញ្ចប់ការស�ើរតួ�ណម្ររប�់្ ួក្សគ�រូម�ួរ�ិ�្សក្្ននុរថ្្នក់្ថ្សតើ្ ័ត៌រានបណនថែមអវពី

ណ�ល្ ួក្សគអាចណចក្ចា�ពប�ិនសបើ្ ួក្សគជាមនុ�្សណ�លឲ្យព្រះគម្ពីរមរមនមួ�ក្បាលសនារះ។

អ្នក្ក្៏គប្ពី�ួរថ្៖សតើអ្នក្បានសរៀនឬចាំអវពីអំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមនអ�ំនុរស្ល�ក្មមេភា្សនរះ?

សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ�តប�រូមពបាក្�ថ្្ួក្សគ�ល់ថ្្ពះ្េ្ដីរេរេន្ឺជាសាក្្សដីេួ�ថា

្ពះគ�សមរូវ្ ឺជា្ពះ្្ដីស្។�រូមបញ្ជាក្់្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់សលើរសបៀបណ�ល

ព្រះគម្ពីរមរមនណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។បណនថែមសលើសនរះ�រូម្ ន្យល់ថ្ការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរមរមននរឹជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំឡា�នន�ំែឹរលអែនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�្ ពរឹរទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគននសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់។

�រូមរំឭក្�ល់�ិ�្សថ្អ្ក្សរគសរ្ពះ្េ្ដីរេរេនប្នគ�ើញជំនាន់របស់គ�ើងគហើ�ប្នសរគសរ

អវៃដីណដលជា្បគោជន៍ដល់គ�ើងខ្លំងបំ្ុត(�រូមសមើលមរមន8:35)។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីខ្រះក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះណ�លនរឹរានឥទ្្ធិ្ល�ល់រសបៀបណ�ល

អ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមន?

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សបពីបួននាក់្ឲ្យណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគសពោរស�ើម្ពី�សពមចបាននរូវ

ការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវរប�់្ ួក្សគក្្ននុរការអានព្រះគម្ពីរមរមនអំ�នុរស្លឆ្នាំ�ិក្សាសនរះ។�រូម

បញ្ចប់សដ្�ការណចក្ចា�អារមមេែ៍នរិទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមននិរ្ពីរសបៀបណ�ល

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនបានរានឥទ្្ធិ្លសលើជពីវិតរប�់អ្នក្។

ជំពរូក្បនាទាប់(នដីថហវៃទដី11–6,9)

�រូម�ួរ�ិ�្សពប�ិនសបើ្ ួក្សគធាលាប់បាន�ឹរថ្អវពីមួ�ពតរូវប៉ុណន្ស្លសធវើវាសៅហាក់្�រូចជា្ ិបាក្

ឬស�្ទើរណតមិនអាចសៅរួច។�រូម្ ន្យល់ថ្សៅ�បាដោ�៍សពកា�្ួក្សគនឹររក្ស�ើញថ្នពីន�វបាន

ជួបពបទ្រះឧប�គ្គពបសភទ្សនារះស�ើ�្ ួក្សគនឹរសរៀន្ ពីរសបៀបណ�លោត់្ ឹរណ្អែក្សលើព្រះស�ើម្ពី

�សពមចបាននរូវអវពីណ�លសមើលសៅហាក់្�រូចជាមិនអាចសធវើបាន។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពីគម្ពីរ

នពីន�វទ្ពីមួ�

គហតុអវៃដីសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សានពីន�វទ្ពី1្ួក្សគនឹររក្ស�ើញថ្

«ស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណា�៏ទ្ន់ភ្ន់ទាំរឡា�ននព្រះអរាចា�់រាន

មក្សលើជនទារំអ�់ណាណ�លព្រះពទ្រ់បានសរើ�សដ្�សារ

ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់្ ួក្សគស�ើម្ពីសធវើឲ្យសគខាលាំរ្ រូណក្»(នពីន�វទ្ពី

11:20)។្ួក្សគក្៏នរឹសរៀនបានថ្ព្រះរានព្រះទ័្�ចរ់

ពបទាន្ រ�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។លពីន�នរិពបជាជនរប�់

ោត់បានរានបទ្្ិសសាធន៍្ ពីស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណានិរ្រជ�័្ ពី

ព្រះសដ្�សារ្ ួក្សគសធវើតាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់។លពីន�និរ

នពីន�វបានណ�វររក្ការណែនាំ្ ពីព្រះស�ើ�ទ្ទ្ួលបានការណែនាំ

សនារះតាមរ�ៈ�ុបិនការនិមិត្លពីអា�រូណានរិការណែនាំនន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។នពីន�វបានទ្ទ្ួលនរិក្ត់ពតានរូវការនិមិត្

�៏ធំ�សម ើ្មមួ�្ពីពបវត្ិសាព�្រប�់ណ្ន�ពីណ�លបានបង្ហាញ

ោត់្ ពីព្រះបញ្ញាននព្រះចសំពារះរាលក់្ិច្ចការទាំរឡា��រូចជា្ិធពី

បែុ្យពជមុជទ្ឹក្ការបសពមើនរិការឆ្ការននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ការបំ្ លាញននសា�ន៍នពីន�វនរិជំនាន់ចុរសពកា�។ព្រះបាន

ជ�ួនពីន�វនិរបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់ឲ្យទ្ទ្ួលបាន្ ទាំរលរិ្ន

�រូសច្នរះ្ ួក្សគអាចរានព្រះគម្ពីរ។ពទ្រ់ក្៏បានជ�ួ�ស្ង្គារះលពីន�

នរិពបជាជនរប�់ោត់្ ពីសពោរះទុ្រភិក្្សសៅឯទ្ពីរសហាសាថាននរិ

ការបំ្ លាញសៅសលើមហា�មពុទ្សដ្�នាំ្ ួក្សគមក្ណ�ន�ពី�នយា

ពបក្បសដ្��ុវតថែិភា្។សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សា្ ពីបទ្្ិសសាធន៍

រប�់នពីន�វនរិលពីន�សៅក្្ននុរស�ៀវសៅសនរះ្ួក្អាចសរៀន្ ពីរសបៀប

ស�ើម្ពីណ�វររក្និរទ្ទួ្លបាននរូវ្ រជ័�្ ពីសាថាន�ួគ៌។

គតើនរណាប្នសរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
ក្រូនពបុ�រប�់លពីន�គឺនពីន�វបាន�រស�រស�ៀវសៅសនរះស�ើម្ពី

ស្្ើ�តបនឹរបទ្បញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់ថ្ោត់ពតរូវរក្សាទុ្ក្

នរូវកំ្ែតព់តាម�ួ្ ពីពបជាជនរប�់ោត់។នពីន�វពបណ�លជា

បានសក្ើតសៅក្្ននុរឬជិតទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម។ោត់បានរ�់សៅ

ទ្ពីសនារះអំ�នុរស្លការបសពមើរប�់្ យាការីស�សររានរិរជ្កាល

ននស�្ចស�ស�ោ។នពីន�វបានណ�វររក្ទ្ពីបនាទាល់រប�់ោត់

អំ្ ពីពាក្្យ�ម្ពីរប�់ឪ្ុក្រប�់ោត់ទាក់្ទ្រនឹរការបំ្លាញ

ពក្ុរស�ររូសា�ិមនិរតពមរូវការឲ្យពគសួាររប�់្ ួក្សគចាក្

សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរ។សៅស្លោត់បានបន្ណ�វររក្នរិសធវើតាម

ការទ្រូនាមៅនរប�់ព្រះអរាចា�់នពីន�វបានកាលា�ជាឧបក្រែ៍សៅក្្ននុរ

ព្រះ��្រប�់ព្រះ។ោត់បានសធវើតាមស�ើ�ពត�ប់សៅពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមជាមួ�នឹរបរៗរប�់ោត់ចំនួន្ ពីរសលើក្—សលើក្

ទ្ពីមួ�ស�ើម្ពីសៅ�ក្្ ទាំរលរិ្ននិរសលើក្សពកា�ស�ើម្ពីបញ្ចនុរះ

បញ្ចដូលពគសួាររប�់អ៊�ីរា៉ាណអលឲ្យមក្ចរូលរួមជាម�ួនឹរ

ពគួសាររប�់លពីន�សៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថាន។សដ្�រានជំន�ួ្ ពី

ព្រះអរាចា�់នពីន�វបាន�រ់�ំសៅណ�លបាន�ក្ពគសួារោត់

នរិពគួសារស្្សរសទ្ៀត្ ្រកាត់មហា�មុពទ្សៅកាន់ណ�ន�ពី

�នយា។សៅស្លលពីន�បានទ្ទ្ួលមរែភា្ព្រះអរាចា�់បាន

សពជើ�សរើ�នពីន�វឲ្យកាលា�ជាអ្នក្�ឹក្នាំសលើពបជាជនរប�់ោត់។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅកាន់នរណាគហើ�

គហតុអវៃដី?
នពីន�វរានគំនិត�រស�រ�ពរាប់មនុ�្សបពី្ ួក្៖ក្រូនសៅរប�់

ឪ្ុក្ោត់រាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរ�ម័�

ចរុសពកា�និរពបជាជនទារំអ�់ណ�លសៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី233:3,13)។ោត់បាន�រស�រ

ស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលមនុ�្សទារំអ�់ឲ្យមក្រក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ស�ើ�បាន�ស្ង្គារះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី16:4)។

គតើគៅគពលណាគហើ�គៅក្ណន្ងណាណដល

្េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគ�ើង?
នពីន�វបាន�រស�រ�ំសែើសរឿរណ�លកាលា�ជានពីន�វទ្ពី1ពបណ�ល

ជា570ឆ្នាំម.គ.�.—គឺ30ឆ្នាំសពកា�្ ពីោត់និរ

ពគួសារបានចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី25:30)។ោត់បាន�រស�រគម្ពីរសនរះសៅស្ល

ោត�់ថែតិសៅណ�ន�ពីនពីន�វ។

គតើរានលក្ខេណៈសរាគាល់អវៃដីខ្ះថន្េ្ដីរគនះ?
នពីន�វទ្ពី1រួមរាន�ំសែើរសរឿរជាសពចើនននការជួបជាមួ�នរឹ

សទ្វតាក្្ននុរ�ុបិនការនិមិត្នរិទ្ទួ្លវិវរែៈ្ ទាល់។ជំនួប

ទាំរសនរះបង្ហាញថ្ព្រះបសពរៀនណែនាំនិរការពារអ្នក្ណ�ល

ណ�វររក្ពទ្រ់៖

• សៅស្លណ�លលពីន�កំ្្ុរណតអធិសាឋានបសង្គាលណ�លរាន

សភ្ើរស្រះមួ�្ ុ�សចញមក្ស�ើ�ោត់ស�ើញនិរឮសរឿររាវ៉

ជាសពចើនណ�លសធវើឲ្យោត់ញាប់ញ័រ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី1

1:6–7)។

• លពីន�ទ្ទ្ួលបាននរូវការនិមិត្ម�ួណ�លោត់បានស�ើញព្រះ

ស�ើ�អានសចញ្ ពីស�ៀវសៅមួ�្ ពីការ្យាក្រែ៍ននការបំ្ លាញ

ពក្ុរស�ររូសា�ិមនិរស�វក្ភា្ននពបជាជនរប�់ទ្ពីពក្ុរ

សនរះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី11:8–14)។

• ព្រះអរាចា�់បានដ្ក្់បញ្ញត្ិ�ល់លពីន�ឲ្យចាក្សចញជាមួ�

នរឹពគួសាររប�់ោត់សៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថាន(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី12:1–2)។

• ព្រះអរាចា�់ទ្រូនាមៅនលពីន�ឲ្យបញ្ដូនក្រូនពបុ�រប�់ោត់ពត�ប់

សៅទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមវិញស�ើម្ពី�ក្្ ទាំរលរិ្ន(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី13:2–4)។

• សទ្វតាមួ�អរ្គបានមក្សៅស្លសលមិននិរសលម�ួល

កំ្្ុរណតវា�នពីន�វនរិសាំ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី1

3:29)។

• ព្រះអរាចា�់ដ្ក្់បញ្ញត្ិ�ល់នពីន�វនរិបរៗោត់ពតរូវពត�ប់

សៅទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមវិញស�ើម្ពី�ក្អ៊ី�រា៉ាណអលនរិ

ពគួសាររប�់ោត់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី17:1–2)។

• លពីន�នរិនពីន�វទ្ទួ្លបានការនិមិត្ណ�លរួមរាន

ស�ើមសឈើជពីវិតការពប�រូតការបសពមើនិរ�ង្វា�ធួននន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពបវត្ិននណ�ន�ពី�នយាការសាដោរស�ើរវិញនន

�ំែឹរលអែនរិវិបត្ិរវារ្ ួក្អារក្្សនិរសា�នាចពក្នន

ក្រូនសចៀមននព្រះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី18;11–14)។

• នពីន�វបានស�ើញ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពី�រ់�ំសៅណ�លនរឹ

នាំពបជាជនរប�់ោត់សៅណ�ន�ពី�នយា(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី118:1)។

នពីន�វទ្ពី1រាននរូវ�ំសែើរសរឿរននពបជាជនម�ួពក្ុមណ�លបាន

សធវើ�ំសែើរសៅណ�ន�ពី�នយា។សពកា�មក្ព្រះគម្ពីរមរមន

ដ្ក្់ស្មៅរះពក្ុម្ ពីរស្្សរសទ្ៀតណ�លបានសធវើ�ំសែើរ្ ្រ�មពុទ្

មក្កាន់ណ�ន�ពី�នយាណ�រ៖ពបជាជនម៉រូសា�(�រូមសមើល

សអាមនែ1:14–17)នរិពបជាជនយា៉ាសរ�(�រូមសមើល

សអសធើរ6:4–12)។

ស�ៀវសៅនពីន�វទ្ពី1ក៏្បានណែនាំ្ ពីចំែ៊ាច�ំខាន់្ ពីរ៖ដ្វ

ឡាបាន់នរិពតពីវ�ិ័�មួ�ឬអ្នក្នាំ្ ្ដូវសៅថ្លពីអា�រូណា

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី118:12;អាលរា៉ា37:38)។

តាមរ�ៈលពីអា�រូណាព្រះអរាចា�់បានណែនាំពគួសាររប�់

លពីន�្្រកាត់ទ្ពីរសហាសាថាននិរ្្រកាត់មហា�មពុទ្។ដ្វ

ឡាបាន់បានស ្្ទរបន្�ល់ជំនាន់ជាសពចើនរ�រូត�ល់ចុរបញ្ចប់

ននអរ�ិធម៌រប�់សា�ន៍នពីន�វ។ទាំរលពីអា�រូណានិរដ្វ

ឡាបាន់បានក្ប់ជាមួ�នឹរ្ ទាំររា�ស�ើ�វាពតរូវបានបង្ហាញ

�ល់�៉រូណ�ប�មេ៊ីធនរិ្ួក្សាក្្សពីបពីនាក់្(�រូមសមើលគ.និរ

�.17:1–2)។

្គ្រាង
នដីថហវៃទដី11–7លពីន��ឹក្នាំពគួសាររប�់ោត់សៅកាន់

ទ្ពីរសហាសាថាន។ក្រូនពបុ�រប�់ោត់សធវើតាមការបញ្ជា

រប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើ�ពត�ប់សៅទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម

វិញនិរ�ក្្ ទាំរលរ្ិនមក្រួចពត�ប់សៅវិញម្រសទ្ៀត

ស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលអ៊ី�រា៉ាណអលនរិពគួសាររប�់ោត់ឲ្យ

ចរូលរួមជាម�ួនរឹ្ ួក្សគសៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថាន។

នដីថហវៃទដី18–15លពីន�នរិនពីន�វរានាក់្ៗទ្ទួ្លបាន

ការនិមិត្មួ�ននស�ើមសឈើជពីវិត។នពីន�វចាំអំ្ ពីការនិមិត្

រប�់ោត់អំ្ ពីការបសពមើរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិ

ព្ឹត្ិការែ៍ពបវត្ិសាព�្ណ�លនាំសៅរក្ការសាដោរស�ើរវិញ

នន�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរ�ម័�ចុរសពកា�។

នដីថហវៃទដី116–18ព្រះអរាចា�់ណែនាំលពីន�និរ

ពគួសាររប�់ោត់្ ពីការសធវើ�ំសែើររប�់្ ួក្សគ្ ្រកាត់

ទ្ពីរសហាសាថាននិរ្្រកាត់មហា�មពុទ្សៅកាន់ណ�ន�ពី

�នយា។

នដីថហវៃទដី119–22នពីន�វ្យាក្រែ៍អំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ការខាចាតខ់ាចា�នរិការពបមរូល្្នុំ

ននអ៊ពីសាណអល។
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សមសរៀនទ្ពី6

នពីន�វទ្ពី11

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី11:1–3

នពីនេវ្ បស់ផ្ើមកំ្ែតព់រារប�់ោត់

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី11:1–3បោយសាងាត់ៗ ។សំុឲ្យពួ្រប្ថសវៃងរ្រថាបហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃសរបសរ្ំរណត់កតារបស់

ោត់។

• បតើៃរីនហវៃោៃ្ ល់្បហតុ្លអវៃរីខលែះចំបោះរោរ្រត់កតានៃបទពបិសាធៃ៍របស់ោត់បៃះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាៃរីនហវៃរាៃអារម្មណ៍ថាោត់ជា«សំណប់ដ៏ខាលាំងរបស់កពះអរាចាស់»បទាះបរីជាោត់ទទួលរងៃូវ

«រោរទុ្រខេបវទនាទាំងបនាះជាបកចើៃ»្រ៏បោយ?

នដីថហវៃ11:4–20

លពីនេទទួលបានការនិមិត្តមួយសេើយព្រានដល់ពបជាជនថ្សយររូសាឡិមនរឹពតរូវបានបំផ្លាញ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីបពលមួយបៅបពលឪព្ុររាដាយរបស់ពួ្រប្កពរាៃព្ួរប្ពរីបកោះថានា្់រ។

• បហតុអវៃរីោៃជាឪពុ្ររាដាយរបស់អ្ន្រកពរាៃអ្ន្រពរីបកោះថានា្រ់បៃះ?

• បតើកពះវរបិតាសួ្៌កពរាៃ្ូរៃបៅរបស់កទង់បោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាថខ្សបរឿងទរីមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃចាបប់្្ើមបៅបពលមួយបពលមៃុស្សជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�ិមជាមៃុស្ស

ទុច្ចរិត។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី11:4។សំុឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្ររបបៀបថដលកពះអរាចាស់កពរាៃដល់កបជា�ៃ

បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបយរូសា�ិម។

សូមពៃ្យល់ថាឪពុ្ររបស់ៃរីនហវៃ្ឺលរីនហោៃចូលរួមៃរឹង«ពយារោរីជាបកចើៃ»ថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។ោត់ោៃកពរាៃ

កបជា�ៃថាព្ួរប្កតូវថតថកបចិតតេ។បដើមបរី�ួយសិស្សថសវៃងរ្រៃូវរោរកពរាៃៃិងរោរបបកងៀៃទាំងឡាយរបស់លរីនហសូមបរៀបចំសិស្ស

ជា្ូៗបហើយ្ូៃរីមួយៗកតវូអាៃៃរីនហវៃទរី11:5–13។សុំឲ្យពួ្រប្ថសវៃងរ្រអវៃរីថដលលរីនហោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបោយរោរ្ូស

ចំណាំកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ឬរោរបធវៃើប្ជរីមួយបៅបលើក្រោស។្្ល់បពលពរីរបរីនាទរីដល់នដ្ ូទាំងអស់បដើមបរីពិភា្រសាពរីសំណួរដូច

ខាងបករោម។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រោៃប�ើញរោរៃិមិតតេថាទរីក្រងុរបស់អ្ន្រៃរឹងកតូវោៃបំផ្លាញ?

បនាទាប់ពរីស្រម្មភាពសូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបមើលៃរីនហវៃទរី11:15បោយសាងាត់ៗបដើមបរីថសវៃងរ្រអារម្មណ៍របស់លរីនហបករោយពរីប�ើញ

រោរៃិមិតតេបៃះ។

• បតើចបមលែើយរបស់លរីនហចបំោះបរឿងទាំងឡាយថដលោត់ោៃប�ើញរាៃអវៃរីខលែះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី11:14–15ឲ្យឮៗ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សទាំងឡាយឲ្យរ្របមើលបហតុ្ លថាបហតុអវៃរីោៃ

ជាលរីនហរាៃបសច្្ររីរី្ររាយ។(អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាលរីនហោៃដរឹងថាទរីក្រុងបយរូសា�ិមៃរឹងកតូវោៃបំផ្លាញបង់្៏របោយ

្៏រោត់ោៃប�ើញថាអ្ន្រថដលទុ្រចិតតេបលើកពះៃរឹងមៃិកតូវសាលាប់បនាះបទ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រអាចសរបសើរដល់កពះបទាះបរីជាអំ�នុងបពលពោិ្រោ៉ាងណាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ្៏របោយបនាះ?

• បតើពរ�័យណាខលែះថដលោៃសាគល់ថាជា«បសច្្ររីល្អៃិងបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា»របស់កពះអំ�នុងបពលលំោ្រ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមឮៗ៖

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ព្រះគម្ពីរមរមនចាប់ស្្ើមជាមួ�នរឹលពីន�ណ�លបំស្ញតួនាទ្ពីរប�់ោត់ជា្ យាការីរានាក្់

សដ្�សសាមៅរះពតរ់។លពីន�គឺជា្ យាការីរានាក្់ក្្ននុរចសំណាម«្យាការីជាសពចើនណ�ល្ យាក្រែ៍

�ល់ពបជាជនថ្្ួក្សគពតរូវណតណពបចិត្»(នពីន�វទ្ពី11:4)។សៅស្លោត់បាន្ យាក្រែ៍

្ពីការបំ្ លាញននទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមនិរបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីការសពបា�សលារះតាមរ�ៈ

ព្រះណម�៊ីសនារះមនុ�្សជាសពចើនបានចំអក្�ក្�ឺ�ដ្ក្់ោត់នរិចរ់�រាលាបោ់ត់

ណ្មសទ្ៀត្រ។សទារះជាយា៉ារណាក្៏សដ្�លពីន�រានស�ចក្្ពីរកី្រា�សៅក្្ននុរស�ចក្្ពី

សមតា្ក្រុណានិរអំណាចននការរំសដ្រះរប�់ព្រះអរាចា�់។សៅស្ល�ិ�្សសរៀនអំ្ពីការបសពមើ

រប�់លពីន�សនារះ្ួក្សគកាន់ណត�ល់�ឹរណ្មសទ្ៀត្ ពីតួនាទ្ពីរប�់្ យាការី�្វន្ងៃសនរះ។

សៅស្ល្ ួក្សគណ�វររក្ភ�្នុតារននស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ព្រះនរិចំណាប់អារមមេែ៍

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគសនារះទ្ំនាក្់ទំ្នររប�់្ ួក្សគជាមួ�នឹរពទ្រ់នរឹកាន់ណត�អែិតរមួត។

ការសិកសាព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ

អ្នក្អាចជួ��ិ�្សឲ្យបំស្ញតួនាទ្ពី

រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរ�ំសែើរការសរៀន

សដ្�ការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរមរមនពបចាំន្ងៃ។�រូមគិត

សដ្�ការអធិសាឋាន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីជួ�

្ួក្សគឲ្យអភិវ�្ឍទ្រាលាប់ននការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរពបចាំន្ងៃស្ញមួ�ឆ្នាំ។�រូរៗ

ម្រអ្នក្អាចណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្

អំ្ពី្ រជ�័ននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមន

ពបចាំន្ងៃ។
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សមសរៀនទ្ពី6

«ដូចជាពយារោរីពរីបុរាណថដរពយារោរីបច្ចនុបបៃ្នបៃះថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបបកងៀៃដំណរឹងល្អរបស់កទង់។ព្ួរប្

្្សពវៃ្សាយអំពរីកពះរា�បំណងៃិងបុ្ ្គលិ្រល្រខេណភៈពិតរបស់កពះ។ព្ួរោត់ៃិោយបោយរោលាហាៃៃិងចបាស់ៗបោយចុះចូលៃរឹង

អបំពើោបបហើយកពរាៃដល់លទ្្ធ លរបស់អបំពើោប។បពលខលែះពួ្រោត់អាចកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិតឲ្យពយា្ររណ៍ពរីកពរឹតតេិរោរណ៍ថដលប្រើត

ប�ើងបៅបពលអនា្តសករាប់ជាកបបោ�ៃ៍ដល់បយើង»(្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសយរដែំឹរល្អ[2004]ទំព័រ

129)។

សូមបញ្ជា្់រថាលរីនហ្ ឺជា្ ំរូមួយនៃបសច្្ររីពិតថដល្យាការីបានត្មានទាស់នរឹងអរំ្ើបា្រនិង្ររតងៀន្ ដីរសចក្្ដីសរ្គ្ររះតា្រយៈ

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។(អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រតេរីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី11:19–20។

• បតើលរីនហបបកងៀៃអវៃរីខលែះ?

• បតើកបជា�ៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរបបកងៀៃរបស់លរីនហោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអវៃរី្៏រកបជា�ៃខលែះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបដិបសធសារលិខិតម្រពរីពយារោរីរបស់កពះោ៉ាងដូបចានាះ?

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរឬោៃរោរោរបោយសារអ្ន្របធវៃើតាមពយារោរីបនាះបៅបពលណាខលែះ?

នដីថហវៃទដី11:20

នពីនេវណ្លរទពីបនាទាល់អំ្ ពីស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណាដ៏ទន់ភលន់រប�់ព្រះអរាចា�់

បរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងកបបោ្ទរីពរីរនៃៃរីនហវៃទរី11:20ៃរីនហវៃោៃប្រកសាយដបំណើរបរឿងរបស់ោត់បដើមបរីថច្រចាយសារលិខិតមួយជាមួយ

ៃរឹងអ្ន្រថដលអាៃោ្រ្យសម្រីរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី11:20បរៀងៗខលែលួៃបោយរ្របមើលៃូវសារលិខិតថដលៃរីនហវៃចង់ឲ្យ

បយើងប�ើញ។បៅបពលប្កតូវរោរសូមដរឹ្រនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្ួរប្បលើឃ្លាថដលៃរីនហវៃោៃបកបើបដើមបរីថណនាំសារលិខិតរបស់ោត់

(«ខញនុំៃរីនហវៃៃរឹងបរ្ហាញដល់អ្ន្រៃូវ   »)។

• បតើរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់រខាលាំងបលើឃ្លាកបប្ទបៃះអាច�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្របពលអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើៃរីនហវៃចង់បរ្ហាញដល់បយើងអវៃរីខលែះ?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី11:20ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្សប្្សងបទៀតអាៃមរ៉ូនណ10:3។សុំឲ្យសិស្សរ្របមើលៃូវចំណុច

កសបដៀងោនាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងពរីរបៃះ។

• បតើ្ ំៃិតដូចោនាអវៃរីខលែះថដលៃរីនហវៃៃិងមរ៉ូនណចង់ឲ្យអ្ន្រអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្រត់សរាគល់?

សូម�ួយសិស្សរ្របមើលបោលរោរណ៍បៃះ៖រសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណាដ៏ទន់ភ្ន់រ្រស់ត្រះអមាចាស់្តងដីក្ចំរោរះអ្ក្ដដលអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជំរនឿរលើ

តទង់។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ពរីអវៃរីបៅជាបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់ៃិងរបបៀបបដើមបរីសាគល់បសច្្ររីបនាះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ព្ួរប្សូមថច្រចាយៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោវ�ីបអថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់្ឺជាពរ�័យ្ររាលាំងរោររោរោររោរធានារោរថណនំា

បសច្្ររីសបបនុរសរោរលួងបលាមរោរោំកទៃិងអំបណាយទាៃខាងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខលែលួៃៃិងជាបុ ្្គលបំ្ ុតថដលបយើង

ទទួលោៃពរីៃិងបោយសារៃិងតាមរយភៈកពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទ។   

«   បសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់មៃិថមៃប្រើតប�ើងបោយកោវៗឬកោៃ់ថតបោយនចដៃ្យ

បនាះបទ។ភាពបសាមះកតង់ៃិងរោរបោរពកបតិបតតេិ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃៃូវអំបណាយទាៃដ៏សំខាៃ់ទាំងបៃះ

បហើយជាញរឹ្រញាប់បពលបវលារបស់កពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងឲ្យសាគល់អំបណាយទាៃទាំងបនាះ។

«បយើងមិៃអាចបនាទាបតនមលែឬបមើលរំលងកពះបចសាដានៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់ោៃបទ»(«បសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាដ៏

ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2005ទំព័រ99–100)។

• បតើថអលប�ើរថបដណាោៃពៃ្យល់ឃ្លា«បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់»ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើ្ ំរូនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់អវៃរីខលែះថដលអ្ន្ររាៃឬៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគលរ់ាៃ?

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលបឆលែើយតបចបំោះសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ពិចារណាពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចសាគល់បសច្រ្រី

បមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់រោៃ់ថតចបាស់ជាងមៃុបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសាគល់រោៃ់ថត

ចបាស់ពរីបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់ថដលោៃវាតទរីបលើព្ួរប្។អ្ន្រអាច្ ល់្ជាបោបល់ថាព្ួរប្្ ួរថត្រតក់តា

ៃូវបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរី

រោរឲ្យបពលបវលាមួយដល់ពួ្រប្បដើមបរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្រ់អំពរី

របបៀបមួយឬពរីរថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ តេល់បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កទង់ម្របលើព្ួរប្្រ្ននុងបពល្ ្មរីៗបៃះ។

សូមប ្្ចប់បោយរោរកោប់ជា្្មរីពរីទរីបនាទាល់របស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី11:20ថដលទា្់រទងៃរឹងបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់

កពះអរាចាស់។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីភាពពិតនៃពរ�័យៃិងរោរថ្ទំាបោយផ្ទាល់ខលែលួៃពរីកពះអរាចាស់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

សិស្សឲ្យរ្របមើល្ ំរូនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្ លែៃ់របស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃិងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

ការរកហមើលឃ្លាគន្លរះ

រសបៀបមួ�ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យទ្ទួ្លបាន

បទ្្ិសសាធន៍កាន់ណតពបស�ើរក្្ននុរការអាន

ព្រះគម្ពីរ្ ទាល់ខ្លួនពបចាំន្ងៃរប�់្ ួក្សគគឺ

ពតរូវបសពរៀន្ ួក្សគឲ្យរក្សមើលឃ្លាគន្ឹរះ។

អ្នក្�រស�រព្រះគម្ពីរមរមនឧ�សា�៍សពបើ

ឃ្លាគន្ឹរះស�ើម ព្ីបញ្ជាក្់សលើសមសរៀនណ�ល

្ួក្សគ្ យាយាមបង្ហាញឬស�ើម្ពី�សរខេប

សោលការែ៍ណ�ល្ ួក្សគបានបសពរៀន

ឃ្លា�រូចជា«ខ្នុំនឹរបង្ហាញ�ល់អ្នក្នរូវ»

«សម៉ោ្រះស�ើ�ស�ើរស�ើញថ្»នរិ«ខ្នុំ

និយា�សៅអ្នក្រាលោ់នា»។�រូមសលើក្

ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់សលើ

សមសរៀនណាណ�លរានឃ្លាណបបសនរះ។



21

នពីន�វទ្ពី11

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី11:2។«ភាសារបស់ពកួ្សាសន៍គអសម៊ីព្»

នពីន�វបាននិយា�ថ្ោត់បានក្តព់តាកំ្ែត់ពតារប�់ោត់ជា«ភាសារប�់្ ួក្

សា�នស៍អ�៊ី ្្ទ»(នពីន�វទ្ពី11:2)។ពបណ�លជា470ឆ្នាំសពកា�មក្ស�្ចសបនយា៉ាមពីន

បានបសពរៀនក្រូនពបុ�រប�់ោត់ជា«ភាសានន្ួក្សា�នស៍អ�៊ី ្្ទ»(ម៉រូសា�1:1–4)

។ពាក្្យថ្«អក្្សរសអ�៊ី្្ណក្ទ្ពមរ់»សលចស�ើរសៅក្្ននុរមរមន9:32។មរ៉រូនែបាន

បង្ហាញថ្មក្�ល់ជំនាន់រប�់ោត់ពបណ�ល1000ឆ្នាំ្ពីជំនាន់រប�់លពីន�និរនពីន�វ

ពបជាជនបាន្ លា�់ប្ដូរអក្្សរសអ�៊ី្្និរភាសាស�សព ើ្រណ�លលពីន�និរនពីន�វបានសពបើ។

នដីថហវៃទដី11:4។«ពយាការីជាគ្ចើន»

នពីន�វបាននិយា�ថ្«្យាការីជាសពចើន»បានមក្ក្្ននុរចំសណាមពបជាជនក្្ននុរទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិម។ស�ើរសាគាល់ស�សររា,អរូបាឌា,ណា�ុ៊ម,ហាបាគុក្និរស�្នា

គឺជា្ យាការីក្្ននុរ�ម័�កាលជាមួ�ោនាទាំរអ�់ណ�លបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់សៅក្្ននុរនគរ

�រូដ្។ស�សររា35:15រាននរូវសយាបល់ព�ស�ៀរោនាអំ្ពី្ យាការីជាសពចើនណ�លពតរូវបាន

បញ្ដូនសដ្�ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពីសៅព្រាន�ល់ពបជាជន(�រូមសមើល្ រណ�ររបាក្្សពតទ្ពី2

36:15–16)។

ស�សររាគឺជា្ យាការី�៏ខាលាំរ្រូណក្រានាក់្សៅក្្ននុរជំនាន់រប�់លពីន�និរនពីន�វស�ើ�ពតរូវបាន

សលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី15:13នរិ7:14។ោត់បានបសពមើ�ល់សា�ន៍�រូដ្្ ពីឆ្នាំ

626�ល់586ឆ្នាំម.គ.�.។មិន�រូចជាលពីន�ស�សររាណ�លបានសានាក់្សៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមនិរបានបន្សៅពបជាជនឲ្យសធវើការណពបចិត្ស�ើ�(�រូមសមើលវចនានុពក្ម

ព្រះគម្ពីរបរ�ុិទ្្ធ«ស�សររា»)។សពកា�្ ពីលពីន�បានចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម

ស�សររាពតរូវបានជាបក់្្ននុរគុក្។អំ�នុរស្លសៅក្្ននុរគុក្ោត់បាន�រស�រស�ៀវសៅបរិសទ្វ

ណ�លោត់បានទួ្ញ្ ពីការបំ្ លាញននទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមនិរការ្ិតណ�លពបជាជនមិនបាន

ណពបចិត្។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃ11:2–3,20។ការក្ត់្ រាពដីគសចក្្ដីគេរា្ក្រុណាដ៏ទន់ភ្ន់

គៅក្្ដងជដីវិតរបស់គ�ើង

• សតើអវពីជាតនម្ននការក្តព់តាបទ្្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្សៅក្្ននុរស�ៀវសៅស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុ?

នពីន�វបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�៏ទ្ន់ភ្ន់រប�់ព្រះសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ោត់។

ោត់បានបសពរៀនថ្អ�់អ្នក្ណ�លរានស�ចក្្ពីជសំនឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាចទ្ទ្ួលបាន

្រជ័�ណបបសនារះ។ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវរិរននគែៈពបធានទ្ពីម�ួបាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីស្ល

មួ�សៅស្លណ�លោត់ពតរូវបានបំ្ុ�ឲ្យ�រស�រនរូវភ�្នុតារននស�ចក្្ពីលអែរប�់ព្រះចំសពារះ

ពគសួាររប�់ោត់។

«ខ្នុំបានពត�ប់មក្្ ្ទរះវិញ�ប់សដ្�ការសធវើការង្រម�ួរប�់ព្រះវិហារ។វាររឹតសៅ

ស�ើ�។ឪ្ុក្សក្មេក្រប�់ខ្នុំណ�លបានរ�់សៅណក្្រស�ើរបានសធវើឲ្យខ្នុំភាញាក់្ស្អែើលស្លខ្នុំស�ើរ

�ំសៅសៅទាវារមុខ្ ្ទរះខ្នុំ។ោត់កំ្្ុរលពីបំ្ រ់ទុ្�រូមួ�បាច់សដ្�ស�ើរយា៉ារសលឿនស�ើ�

ស�ៀ្ក្ពាក្់សខាអាវការង្ររប�់ោត់។ខ្នុំ�ឹរថ្ោត់កំ្្ុរសធវើពប្័ន្ធបរូមទ្ឹក្មួ�្ ពី�្ទឹរ

មួ�សៅខារសពកាមមក្ដ្ក្់�ពីរប�់ស�ើរ។

«ោត់បានញញឹមនិយា�យា៉ារព�ទ្ន់ស�ើ�បនាទាប់មក្ពបញាប់ស�ើរ�ួ�ខ្នុំសៅក្ណន្រររឹត

ស�ើម្ពីបន្ការង្ររប�់ោត់។ខ្នុំសបារះជំហាន្ ពីរបពីជំហានសទ្ៀត�ំសៅសៅ្ ្ទរះសដ្�គិតអំ្ ពីអវពី

ណ�លោត់កំ្្ុរសធវើ�ពរាប់ស�ើរស�ើ�ស្លណ�លខ្នុំសៅ�លរ់ាត់ទាវារខ្នុំឮសៅក្្ននុរគំនិតរប�់

ខ្នុំ—មិនណមនជា�ំស�ររប�់ខ្នុំសនារះសទ្—ពាក្្យទាំរសនរះគឺ៖‹ខ្នុំមិនបានឲ្យបទ្្ិសសាធន៍

ទាំរសនរះ�ល់អ្នក្�ពរាប់ខ្លួនអ្នក្សនារះសទ្។�រូម�រស�រវាទុ្ក្›។

«ខ្នុំបានចរូលក្្ននុរ្្ទរះ។ខ្នុំមិនបានចរូល�ពរាន្សនារះសទ្។សទារះបពីជាខ្នុំសនឿ��ត់ក្៏សដ្�ក៏្

ខ្នុំ�ក្ពក្ដ្�មក្ស�ើ�ក្៏ចាប់ស្្ើម�រស�រ។ស�ើ�សៅស្លណ�លខ្នុំបានសធវើខ្នុំបាន�ល់្ ពី

សារលខិតណ�លខ្នុំបានឮសៅក្្ននុរគំនិតរប�់ខ្នុំ។ខ្នុំពតរូវក្តព់តា�ពរាប់ក្រូនៗរប�់ខ្នុំអាន

សៅន្ងៃណាម�ួនាស្លអនាគត្ពីរសបៀបណ�លខ្នុំស�ើញ្ រជ័�្ ពីព្រះ��្រប�់ព្រះចំសពារះ

ពគួសាររប�់ស�ើរ។...

«ខ្នុំបាន�រស�រ្ ពីរបពីបនាទាត់រាល់ន្ងៃអ�់រាប់ឆ្នាំ។ខ្នុំមិនណ�លរំលរមួ�ន្ងៃណាស�ើ�មិន

ថ្ខ្នុំសនឿ��ត់ប៉ុណាណឬថ្វាព្លឹមខាលាំរយា៉ារណាស�ើ�ក្៏ខ្នុំសៅណតចាប់ស្្ើមន្ងៃបនាទាប់

�ណ�ល។្ពីមុនខ្នុំ�រស�រខ្នុំ�ញ្ឹរគិត្ ពី�ំែួរសនរះ�ិន៖«សតើខ្នុំបានស�ើញព្រះ��្

រប�់ព្រះស្រមក្ប៉រះស�ើរឬក្រូនៗរប�់ស�ើរឬពគួសាររប�់ស�ើរន្ងៃសនរះសទ្?សៅស្ល

ណ�លខ្នុំខំ្ យាយាមសធវើ�រូសច្នរះអវពីមួ�បានចាបស់្្ើមសក្ើតស�ើរ។សៅស្លខ្នុំគិត្ ពីន្ងៃសនរះខ្នុំនឹរ

ស�ើញ្ ពីភ�្នុតារននអវពីណ�លព្រះបានសធវើចសំពារះស�ើររានាក់្ក្្ននុរចំសណាមស�ើរណ�លខ្នុំមិនបាន

ក្ត�់រាគាល់ស្លរវល់ស្ក្ស្លន្ងៃសនារះ»(«ឱ!�រូមចរចាំ�រូមចរចាំ»Ensignឬ

លពីអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2007ទ្ំ្័រ66–67)។

នដីថហវៃទដី11:4–20។ភាព្សបោនារវាងលដីថហនិង�៉រូណសបស្មម៊ីធ

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សអាននពីន�វទ្ពី11:4–20សដ្�ណ�វររក្ព្ឹត្ិការែ៍ចម្រ្ ពីរ�ៈស្ល

សនរះននជពីវិតរប�់លពីន�។បនាទាប់មក្�ំុឲ្យ្ ួក្សគរំឭក្ស�ើរវិញ�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ—ពបវត្ិ

1:1–35សដ្�រក្សមើលព្ឹត្ិការែ៍ចម្រសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ។�ុំឲ្យ

�ិ�្សរក្សមើលភា្ព�បោនារវារជពីវិតរប�់លពីន�និរជពីវិតរប�់�៉រូណ�ប�មេ៊ធី។(ចសម្ើ�

អាចរួមរានថ្្ួក្ោត់ទាំរ្ពីរនាក្់បានណ�វររក្ព្រះសដ្�ការអធិសាឋានសដ្�សសាមៅរះ�បាន

ស�ើញព្រះវរបិតានរិព្រះរាជបពុតាបានពបាប់អ្នក្�នទ្អំ្ពីការនិមិត្រប�់្ ួក្សគពតរូវប�ិស�ធ

សដ្�មនុ�្សជាសពចើនពតរូវបានគំរាមក្ំណ�រ�ល់ជពីវិតរប�់្ ួក្សគពតរូវ្ លា�់ទ្ពីសៅក្ណន្រ្ មេពី

ជាសពចើនស�ើ�បានដ្ក្់ព្រះសៅសលើអ�់ទាំរពទ្្្យ�ម្ត្ិសៅសលើ្ ិភ្សលាក្នរិការ�រស�ើរ

្ពី្ ិភ្សលាក្)។
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សមសរៀនទ្ពី7

នពីន�វទ្ពី12

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី12:1–7

ព្រះបានោក់្បញ្ញត្តិដល់លពីនេឲ្យ្ ក្សចញសៅទពីរសោសាថាន

សុំឲ្យសិស្ស្ ិតកសនមថាឪព្ុររាដាយរបស់ព្ួរប្ោៃកោប់ព្ួរប្ថាក្ួសាររបស់ព្ួរប្កតវូថតចា្របចញពរី្ ្ទះរបស់ប្បៅន្ងៃថស្អ្របោយ

បោះបង់បចាលកទព្យសមបតតេិបស្ទើរថតទាំងអស់។ព្ួរប្ៃរឹងបដើរបៅទរីរបហាសាថាៃបោយកោៃ់ថតយ្រវតថែនុបកមុងទ្ុរថដលព្ួរប្កតូវរោរបដើមបរី

រាៃ�រីវិត។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតបោ៉ាងណា?

• បតើចបមលែើយរបស់អ្ន្រផ្លាស់ប្ដូរោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្រដរឹងថាោ្់រប្្ញតតេិឲ្យចា្របចញបៅទរីរបហាសាថាៃោៃម្រពរីកពះ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី12:1–6ឲ្យឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្របហតុ្ លថដលលរីនហោៃដរឹ្រនំាក្ួសាររបស់

ោត់បៅទរីរបហាសាថាៃ។

• បតើកពះប ្្ញតតេិអវៃរីថដលលរីនហោៃទទួលម្រពរីកពះអរាចាស់?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី12:2)។

• បតើអ្ន្រអាចបរៀៃអវៃរីពរីរោរសបកមចចិតតេរបស់លរីនហអំពរីអវៃរីថដលកតូវយ្រៃិងអវៃរីថដលកតវូទុ្របចាល?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី12:7ឮៗ។

• លរីនហោៃថ ល្ែងអំណរ្ុណដល់កពះអរាចាស់បករោយពរីចា្របចញពរី្ ្ទះៃិងកទព្យសមបតតេិរបស់ោត់ភាលាម។បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរី

រោរណ៍បៃះ?

• បតើលរីនហរាៃអវៃរីថដលកតូវរាៃអំណរ្ុណបនាះ?

សូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលដែលន�ើងន្មោះត្រង់និងនោរេត្រ្ិរ្រ្រ្ិតេោះអម្ចាស់នឹង

ជ�ួន�ើងក្នុងនេលលំបាក។

• បតើបៅបពលណាខលែះថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃ�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងកោលោំ្រ?(សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រ

រោរថណនាំពរីកពះវិញ្ញាណ្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះ។�ួយព្ួរប្ឲ្យយល់ថាព្ួរប្មៃិកតូវរោរថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដល

រាៃល្រខេណភៈបុ្ ្គលឬផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

នដីថហវៃ12:8–15

សលមិននិរសលមយួលបានរអ៊រូរទាំទា�់នរឹឪ្ុក្រប�់្ ួក្សគ

សុំឲ្យសិស្សសួរខលែលួៃប្បោយសាងាត់ៗថាបតើពួ្រប្ធាលាប់រាៃរអ៊ូរទាំបទទាំងបប ្្ចញជាោ្រ្យសម្រីឬ្ិត្រ្ននុងចិតតេ្រ៏បោយអំពរីកពះប្្ញតតេិមួយ

ម្រពរីកពះអរាចាស់ឬអំពរីសំបណើរមួយម្រពរីឪព្ុររាដាយឬអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ។សូម្ ្ល់បពលឲ្យប្បដើមបរី្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍របស់

ព្ួរប្។

• បហតុអវៃរីោៃជាបពលខលែះបយើងរអ៊ូបៅបពលបយើងកតូវោៃកោប់ឲ្យបធវៃើអវៃរីមួយបនាះ?

សូមសរបសរទសនលេៃិងពចក្ភ្ំបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី12:8–10ឲ្យឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាលរីនហចង់ឲ្យបលមៃិរោលាយដូចជាទបៃលែ?បហតុអវៃរីោៃជាោត់ចង់ឲ្យបលមយួលរោលាយដូចជាកច្រ្ ្នំ?(អ្ន្រអាចសុំឲ្យ

សិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃថ្របរោ្រ្យទសនលេៃិងពចក្ភ្ំ)។

• បតើលរីនហពយាោមបបកងៀៃបលមិៃៃិងបលមយួលពរីអវៃរីខលែះ?

សុំឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី12:11–14បោយសាងាត់ៗ។

• បតើបហតុ្ លអវៃរីខលែះថដលបលមៃិៃិងបលមយួលរអ៊ូរទំាទាស់ៃរឹងឪព្ុររបស់ពួ្រប្?

គសចក្្ដីគ្្ើេ
�ំសែើរសរឿរសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី1ជំ្រូក្2បង្ហាញ្ ពីចសម្ើ�ខ�ុោនាចំសពារះព្រះបញ្ញត្ិមក្្ ពី

ព្រះអរាចា�់។លពីន�បានសធវើតាមបញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពី�ឹក្នាំពគួសាររប�់ោត់

សៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថាន។សដ្�ពបឈមមុខនឹរភា្លំបាក្ននបញ្ញត្ិសនរះសលមិននរិ

សលម�ួលបានបរះសបារ។្្ទនុ�សៅវិញនពីន�វបានណ�វររក្សាក្្សពីបញ្ជាក់្មួ�។
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នពីន�វទ្ពី12

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី12:11ោ្រ្យការររឹទទរឹសបំៅបលើអៃំួតឬរោរចបចស។បហតុអវៃរីោៃជាអារម្មណ៍អៃួំតបពលខលែះនាំមៃុស្សឲ្យ

រអ៊ូដូបចានាះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ិតថារោររអ៊ូបពលខលែះបចញលទ្្ធ លបៅបពលមៃុស្សមិៃយល់ពរីទំនា្់រទំៃងនៃកពះ?

សូមពៃ្យល់ថាបហតុ្ លមួយថដលសាតាំងចង់ឲ្យបយើងរអ៊ូ្ឺថាវារារាំងបយើងពរីរោរបដើរតាមពយារោរីថដលបៅរស់អ្ន្រដរឹ្រនំាថដលទទួល

រោរបំ្ុសប្្សងបទៀតៃិងឪព្ុររាដាយ។បៅថ ្្ន្រមួយនៃរោរពិភា្រសារបស់អ្ន្រអ្ន្រអាចថច្រចាយៃូវកបសាសៃ៍ដូចខាងបករោមបោយ

ថ ្្អ្របលើបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយថអលប�ើរបអចរ៉ូសបវើ្របមៃនៃក្រមុចិតសិបនា្់រថា៖

«រោររអ៊ូរទំាងរួមរាៃៃូវ�ំហាៃបរីថដល�ំហាៃៃរីមួយៗនាំបៅរ្រ�ំហាៃបនាទាប់បទៀតបៅ្រ្ននុង្ លែដូវបៅរោៃ់រោរមិៃបោរពកបតិបតតេិ»។

ទរីមួយមៃុស្សចាបប់្្ើមសួរ។ពួ្រប្សួរ«ដំបូងបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតផ្ទាល់របស់ពួ្រប្»បហើយបនាទាប់ម្រព្ួរប្បណតាតះសំណួរ«បៅ្រ្ននុង

្ំៃិតរបស់អ្ន្រប្្សងបទៀត»។ទរីពរីរអ្ន្រថដលរអ៊ូរទំាចាបប់្្ើម«រ្របហតុ្ លៃិងបោះសារខលែលួៃប្ពរីរោរបធវៃើអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវ[ោៃ]

បរ្គប់ឲ្យបធវៃើ។   បហតុដូបច្នះព្ួរប្បោះសារចំបោះរោរមិៃបោរពកបតិបតតេិ»។រោរបោះសាររបស់ព្ួរប្នាបំៅរ្រ�ំហាៃទរីបរី៖

«ភាពខជិលកចអូសបៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់បលា្របៅហាវាយ។   

«ខញនុំសូមអប ជ្ើញឲ្យអ្ន្របផ្ដាតបលើកពះប ្្ញតតេិម្រពរីពយារោរីថដលបៅរស់ថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រខវៃល់ជាងប្បំ្ ុត។បតើអ្ន្រសួរថាបតើកពះប ្្ញតតេិបៃះ

អៃុវតតេោៃចំបោះអ្ន្រថដរឬបទ?បតើអ្ន្ររាៃរ្របលសបោះសារៃូវមូលបហតុោៃជាអ្ន្រមៃិអាចបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិនាបពលឥ�ដូវបៃះ

បទ?បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ស្មនុ្សាមញឬខរឹងៃរឹងអ្ន្រថដលរំឭ្រអ្ន្រពរីកពះប ្្ញតតេិថដរឬបទ?បតើអ្ន្ររាៃខជិលកចអូស្រ្ននុងរោររ្រសាកពះប ្្ញតតេិថដរ

ឬបទ?សូមដរឹងពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតនៃព្ួរសកតូវ។សូមដរឹងពរីរោររអ៊ូរទំា»(«សូមដរឹងពរីរោររអ៊ូរទំា»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ2001

ទំព័រ85–86)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សបឆលែើយៃូវសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់រ៖

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីកបសិៃបបើអ្ន្រប�ើញថាខលែលួៃអ្ន្រ្រំពុងសថែិត្រ្ននុងរោររអ៊ូរទាំអំពរីពយារោរីៃិងកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់?

នដីថហវៃ12:16–19

នពីនេវណ�វររក្ចំសែរះដរឹ្ ពីព្រះអរាចា�់

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃិងស្ជរឹង្ ិតពរីៃរីនហវៃ12:16,19បោយសាងាត់ៗ។

• បតើៃរីនហវៃបឆលែើយតបៃរឹងសារលិខិតរបស់ឪពុ្ររបស់ោត់ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃអោំវនាវរ្រកពះៃិងរាៃអារម្មណ៍ថាដួងចិតតេរបស់អ្ន្រកតូវោៃបៃ្ទៃ់?

សូម្ ល្់ឱរោសដល់សិស្សបដើមបរីកោប់អំពរីបពលថដលកពះអរាចាស់ោៃបៃ្ទៃ់ដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្(បែុថៃ្សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្មៃិ្ ួរ

រាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថតថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលរាៃល្រខេណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។ជាងបៃះបៅបទៀតអ្ន្រអាចកោប់អំពរីកោ

មួយបៅបពលថដលកពះអរាចាស់ោៃបៃ្ទៃ់ដួងចិតតេរបស់អ្ន្រ។សូមបញ្ជា្រ់ដល់សិស្សថារៅរ្លដដលរយើងអំោវន្វរក្ត្រះតទង់អាច

្រន្ទន់ដួងចិ្រ្តរ្រស់រយើងឲ្យរជឿដល់ត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់តទង់។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី12:19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ជាសម្រីរបស់ខលែលួៃប្ពរីអតថែៃ័យនៃោ្រ្យ«ោ៉ាងពយាោម»ៃិង«ចិតតេសុភាព

រាបសា»។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្រកពះអរាចាស់ដូចជាៃរីនហវៃោៃបធវៃើ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី12:17–18ឮៗ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីចបមលែើយខុសោនារបស់ៃរីនហវៃសាំបលមៃិៃិងបលមយួល?

• បតើបៅបពលណាថដលោ្រ្យសម្រីរបស់សរា�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្រ្ិណារានា្់រោៃពកងរឹងបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រដូចជាោ្រ្យសម្រីរបស់

ៃរីនហវៃោៃពកងរឹងដល់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់សាំ?

នដីថហវៃ12:20–24

អ�់អ្ក្ណដលកាន់រាមព្រះបញ្ញត្តិទាំរឡាយនឹរចសពមើនសឡើរ

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី12:20–21។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យរ្រឬ្ូសចំណាំៃូវបសច្្ររីសៃយាថដលថា«ដរាបណាអ្ន្ររោៃ់តាម

ប្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់បយើងបនាះអ្ន្រៃរឹងចបកមើៃប�ើង»។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលព្ួរប្ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃពួ្រប្ៃរឹងអាៃអំពរី្ ំរូ

ជាបកចើៃនៃបសច្្ររីសៃយាបៃះថដលកតូវោៃបបំពញ។

សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«រោរកបតិតេបតតេិ្ឺជាក្រិត្យវៃ័ិយទរីមួយនៃសាថាៃសួ្៌។រោររ្ីរចបកមើៃបៅមុខទាំងអស់ភាពឥតបខាចាះទាំងអស់បសច្្ររីសប្រ្គះទាំងអស់

�ំបៃឿស៊ប់ទាំងអស់អវៃរីៗទាំងអស់ថដលកតូវៃិងយុតតេិធម៌ៃិងពិតបរឿងល្អៗទាំងអស់ម្រដល់អ្ន្រថដលរស់បៅតាមចបាប់របស់កទង់ថដល

អស់្រលបជាៃិច្ច។ោមៃអវៃរីបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រលបទាំងអស់សំខាៃ់ជាងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កពះបនាះបទ»(ព្រះណម�ម៊ីណដលរោន

�នយា៖ការយរមក្សលើក្ទពីមួយននព្រះពគពី�្[1978],126)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាត្រះត្រទាន្ រដល់អស់អ្ក្ណាដដលរោរ្ត្រ្ិរ្រ្រ្តិតា្និងរសាមរះត្រង់។ដូចជាៃរីនហវៃ

ថដរសិស្សអាចអ្ិវ�្ឍៃូវទំៃុ្រចិតតេ្រ្ននុងរោរទទួលោៃៃូវរោរថណនំាម្រពរីកពះអរាចាស់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យខិតខំពយាោម

បោរពកបតិបតតេិតាមបកចើៃជាងបៃះៃិងបធវៃើតាមរោរថណនំាថដលពួ្រប្ោៃទទួលម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សំណួរម�លន្ំឲ្យមាន

ការ្រំផុសគំនិត

ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវររិននគែៈពបធាន

ទ្ពីមួ�បានបសពរៀនថ្�ំែួរខរ្ះនាំឲ្យ

រានការបំ្ុ�គំនិត។ោត់បានពបឹក្សា

�ល់ពគរូបសពរៀនឲ្យ�ួរ�ំែួរ«ណ�ល

នរឹនាំឲ្យបុគ្គលរានាក្់ៗណ�វររក្នរូវ

ការចរចាំរប�់្ ួក្សគអំ្ពីអារមមេែ៍ទាំរ

ឡា�»។ការ�ួរ�ំែួរណ�ល

អនុញ្ញាតឲ្យ�ិ�្សគិតអំ ព្ីបទ្្ិសសាធន៍

្ពីអតពីតកាលជាជារពោន់ណតចរចាំ

្័ត៌រានអាចជ�ួ្ ួក្សគអាចពតរូវបាន

បសពរៀនសដ្�ព្រះវិញ្ញាែ។ពបធាន

អាវររិបាននិយា�ថ្៖«ររ់ចាំ

សដ្�្ លា�នវម�ួព�បក្់មុនស្ល

សៅនរណារានាក់្ឲ្យស្្ើ�។សទារះបពីជា

អ្នក្ណ�លមិននិយា�ក្៏សគនរឹក្ំ្ុរគិត

អំ្ ពីបទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែណ�រ។

សនារះនឹរអសញ្ើញព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ»

(«ព្រះអរាចា�់នឹរចសពមើនការពចរូតកាត់»

[�ុន្ទរក្ថ្ណ្្រសៅកាន់អ្នក្អប់រំសា�នា

CESសៅន្ងៃទ្ពី6ណខក្ុមៈ្ឆ្នាំ1998],

6,si.lds.org)។
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សមសរៀនទ្ពី7

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី12:2–6។្្លូវណដលអាចគធវៃើប្នគោ�្្ួសាររបស់លដីថហ

លពីន�អាចពតរូវ�ឹក្នាំពគួសាររប�់ោត់សៅតាម�មុពទ្ពក្�មសៅជិតឈរូរ�មុពទ្អាកាបា

ពបណ�លជា180រា៉ា�ល៍(290គពី�ដូណម៉ពត)្ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម។ការែ៍សនរះពតរូវ

ឲ្យសធវើ�ំសែើរកាត់តាមពបសទ្��៏សរៅដោនិរ�ងៃលួតមួ�ណ�លល្ពីថ្រានសចារររ់ចាំប្ន់អ្នក្�ំសែើរ

ណ�លមិនបានសរៀបចំព�លួបួល។សពកា�្ ពីសៅ�ល់�មពុទ្ពក្�មពគសួារសនារះបានសធវើ

�ំសែើរបពីន្ងៃសទ្ៀតមុនស្លសបារះពតសាលសៅឯពចក្ភ្នំននទ្សន្មួ�។�ំសែើរមក្្ ពីទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមមក្�ល់ពចក្ភ្នំននទ្សន្សនរះអាចរានរ�ៈស្លពបណ�ល14ន្ងៃ។អ្នក្អាច

រំឭក្�ិ�្ស្ ពីចរាងា�នរិស្លសវលាទាំរសនរះសៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ពីនពីន�វនរិបរបអែដូនពបុ�

រប�់ោត់ណ�លសធវើ�ំសែើរមក្កាន់ទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមវិញ។

នដីថហវៃទដី12:7ការបគ្ហាញការដរឹង្ុណដល់្ពះអរាចាស់

ការ�រស�ើរ្ ពីលពីន�ចសំពារះការណែនាំនិរការការពាររប�់ព្រះអរាចា�់ពតរូវបានបង្ហាញ

សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី12:7៖«ោត់បាន�រ់អា�នាមួ�្ ពី្ មេនរិបានថ្វា��ង្វា��ល់

ព្រះអរាចា�់ស�ើ�បានណ្្រអែំរគុែ�ល់ព្រះអរាចា�់ជាព្រះរប�់ស�ើរ»។សនរះគឺជា

គំររូម�ួក្្ននុរចសំណាមគំររូជាសពចើនសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនសៅស្លណ�លអ្នក្សធវើតាមសដ្�

សសាមៅរះពតរ់រប�់ព្រះពគពី�្ទបានសធវើ�ញ្ញបរូជានរិ�ង្វា��ុតស�ើម្ពីបង្ហាញអំែរគុែ�ល់

ព្រះ(�រូមសមើលឧទា�រែ៍នពីន�វទ្ពី17:22;ម៉រូសា�2:3–4)។ការបង្ហាញ

សដ្�សសាមៅរះ�មេ័ពគននការ�ឹរគែុនិរការសោរ្តាមព្រះវរបិតា�ួគ៌គឺចាំបាច់ចសំពារះក្រូនសៅ

រប�់ពទ្រ់ទារំអ�់ពប�ិនសបើ្ ួក្សគចរ់ឲ្យពទ្រ់�បបា�ព្រះទ្័�(�រូមសមើលគ.នរិ�.

59:21)។

ជ
មហាសមុពទ

ហមឌពីមទរ៉ាហណ
សមពុទកាលពីហេ

សមពុទក្សស័យ

ឈូងសមុពទហ្ើស៊ី

មហាសមុពទឥណ្ឌា

គ�ររូសាទ្ិេ

វាលខសាច់អារ៉ប់

សមពុទពកេម

ណដនដដីបរិបរូរណ៍(?)

«ណក្បរព្ំណដនជិតស្្រ�មុពទពក្េម»

(នពីនេវទពី12:5)

« ជិត ទិសដៅ ខាងត្បូង ដ�ៀង 

ខាងអាដ្នេយ៍ »( នីហ្វៃ ទី 1 16:13)

« ដៅ ព្រំដែន ដ្្រ សមុពទ ព្្ម » 

( នីហ្វៃ ទី 1 16: 14 )

« ដយើង បាន ដ្វៃើ 

ែរំដ�ើរ ដ្្រ ភា្ 

ខាងដ្ើត តារំង ្ ី 

ដ្ល ដោះ ម្ » 

( នីហ្វៃ ទី 1 17:1 )

អ៊ីសម៉ាដអល បាន ស្លាប ់

ដៅ ្ ដនលែង មួយ « ដែ 

ល ពតរូវ បាន ដៅ ថា ជា 

ណា្៊ុម » ( នីហ្វៃ ទី 

1 16:34)

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី12:1–3,16–19។ដួងចិត្ទន់ភ្ន់និងវិវរណៈ

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី11នពីន�វ្ ិ្ែ៌នា្ ពីវិវរែៈណ�លលពីន�ទ្ទ្ួលបាន

ខែៈស្លណ�លោត់«�្នុរសៅក្្ននុរព្រះវិញ្ញាែ»(នពីន�វទ្ពី11:7)។សៅក្្ននុរការនិមិត្

សនារះលពីន�បានអាន្ ពីគម្ពីរម�ួណ�លរានការ្យាក្រែ៍ស�ើ�បានសពារស្ញសៅសដ្�

ព្រះវិញ្ញាែ»(នពីន�វទ្ពី11:12)។សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី12សោលគំនិតននវិវរែៈសៅបន្

សៅស្លណ�លនពីន�វពបាប់្ ពីឪ្ុក្រប�់ោត់ណ�លទ្ទួ្លបាននរូវការព្រានមក្្ ពីព្រះអរាចា�់

សៅក្្ននុរការ�ុបិនមួ�(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី12:1–3)។នពីន�វក៏្បានពបាប់្ ពីបទ្្ិសសាធន៍

ទ្ាល់ខ្លួនរប�់ោត់ក្្ននុរការទ្ទួ្លបាននរូវវិវរែៈនិរការសធវើតាម�ំស�រននព្រះអរាចា�់។

�រូមបង្ហាញវតថែនុ្ ពីរ—វតថែនុម�ួណ�លទ្ន់និរព�រូបទឹ្ក្(�រូចជាពក្ណាត់ម�ួ្ ទាំរឬសអប៉ុរ

ម�ួ)និរមួ�សទ្ៀតរឹរ(�រូចជា្ មេមួ�)។បនាទាប់មក្�រូម�ួរ�ិ�្សរានាក់្ឲ្យអាននពីន�វទ្ពី1

2:16–19ឲ្យឮៗ។

• សតើ�ួរចិត្រប�់លពីន�នពីន�វនិរសាំ�រូចជាវតថែនុទ្ន់សនរះសដ្�រសបៀបណា?

• សតើ�ួរចិត្រប�់សលមិននរិសលម�ួល�រូចជាវតថែនុររឹសនរះសដ្�រសបៀបណា?

• សតើលក្ខេខែ្ឌខារវិញ្ញាែនន�ួរចិត្រប�់ស�ើររានឥទ្្ធិ្លយា៉ារណាមក្សលើ�មតថែភា្

រប�់ស�ើរស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាននរូវវិវរែៈ?

�រូមជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្្ពះអរាចាស់បគ្ហាញចំគណះដរឹងដល់គ�ើងគៅគពលណដលគ�ើង

ណសវៃងរក្្ទង់គោ�ឧសសាហ៍ពយាោេ។សៅណ ្្នក្ម�ួននការ្ិភាក្សាសនរះអ្នក្អាចណបរណចក្

�ិ�្សជាន�គរូស�ើ�ឲ្យ្ ួក្សគអានចំែរសជើរចរូលថ្«វិវរែៈ»សៅក្្ននុរវចនានុពក្ម

ព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធ។�ំុឲ្យ្ ួក្សគ្ ិភាក្សាោនានរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាម៖

• សតើស�ើរអាចសធវើអវពីបានស�ើម្ពីសរៀបចំខ្លួនស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបាននរូវវិវរែៈ្ ពីព្រះអរាចា�់?
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សមសរៀនទ្ពី8

នពីន�វទ្ពី13–4

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទ13:1–9,19–20

ក្រូនពបុ�រប�់លពីនេពតឡប់សៅទពីពក្ុរសយររូសាឡិមវិញសដើមបពីយក្ផ្ទាំរលរិ្ន

សូមសរបសរៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចាប់ប្្ើមរោរបងបរៀៃ។សុំឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសយ្រ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ប�ឿថាកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងបៅបពលថដលកទង់ោ្់រប ្្ញតតេិដល់បយើងឲ្យបធវៃើ

បរឿងពិោ្រនានា។

សៅស្លេ្ក្ត�មរូបសំ្ញតាមការបញ្ជាមួយឬក្ិច្ចការ្ ិរោក្មួយមក្្ ពីព្រះេរាចា�់ពទរ់នរឹ៖

ក្.ផ្លា�់ប្ដូរបញ្ញត្ិសដើម្ពីស�វៃើឲ្យវាសាមញ្ញនរិគ្យព�ួល�ពរាប់េ្ក្ក្្នុរការ�សពមចរោន។

ខ.ពបទាន្រដល់ការខិតខំរប�់េ្ក្សោយការផ្ល់មស�យារោយមួយ�ពរាប់េ្ក្សដើម្ពីបសំ្ញតាមការបញ្ជាសនារះសទារះបពីជាវាោច

សៅណត្ ិរោក្ក៏្សោយ។

គ.សពជាមណពជរនរិស�វៃើក្ិច្ចការទារំេ�់�ពរាប់េ្ក្។

�.តពមរូវឲ្យេ្ក្ស�វៃើវាទាំរេ�់សោយខលេបួនេ្ក្ផ្ទាល់សោយោមានជំនួយេវៃពីទាំរេ�់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសៃិងបហតុ្ លរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរបរើសយ្រវា។

សូមពៃ្យល់ថារាៃរបបៀបជាបកចើៃថដលកពះអរាចាស់អាចកបទាៃពរដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលតសូ៊បដើមបរីបំបពញតាមរោរបញ្ជារបស់

កទង់។បៅបពលសិស្សសិ្រសាពរីដបំណើរបរឿងរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី13–4សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យរ្របមើល្ ំរូនៃបោលរោរណ៍

បៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្ស្ ងថដរឲ្យ្រត់ចំណាំពរីរបបៀបថដលៃរីនហវៃៃិងបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់បឆលែើយតបខុសោនាៗបៅៃរឹងឧបស្្គ

ទាំងឡាយ។

សុំឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរី្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី13:1–9។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្របហតុ្ លថដលៃរីនហវៃរាៃ

ឆៃ្ទភៈបដើមបរីបធវៃើអវៃរីថដលឪព្ុររបស់ោត់ោៃសំុឲ្យោត់បធវៃើ។

បលមិៃៃិងបលមយួលរាៃអារម្មណ៍ថារោរោ្រ់បញ្ជាឲ្យកត�ប់បៅទរីក្រងុបយរូសា�ិមវិញបៅយ្រផ្ទាំងលង្ិៃបនាះ្ឺជា«បរឿង

ដ៏ពោិ្រមួយថដល[លរីនហ]តកមូវឲ្យពួ្រប្បធវៃើ»(ៃរីនហវៃទរី13:5)។បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ពរីបហតុ្ លខលែះថដលបលមៃិៃិង

បលមយួលអាចរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងបៃះអ្ន្រអាចរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្ោៃបធវៃើដបំណើរ្រ្ននុងចរាងាយដ៏ឆ្ងាយមួយពរីទរីក្រងុបយរូសា�ិមរួចម្រ

បហើយ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាៃរីនហវៃរាៃឆៃ្ទភៈបដើមបរីបធវៃើអវៃរីថដលឪព្ុររបស់ោត់ោៃសំុឲ្យោត់បធវៃើបោយោមៃរោររអ៊ូរទាំបសាះ?

សូម�ួយសិស្សៃិោយបោលរោរណ៍ថដលៃរីនហវៃថ្លែងទរីបនាទាល់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី13:7ម្ងបទៀតបធវៃើជាកបបោ្«កបសិៃបបើ-បនាះ»។

ឧទាហរណ៍សិស្សអាចៃិោយថាត្រសិនរ្រើរយើងដស្ងរក្រដើ្ ដ្ីរធ្ើអ្ដីដដលត្រះអមាចាស់បានោក់្្រ្្ញ្រ្តិរន្រះតទង់នរឹងររៀ្រចំែ្នូវ្ ួយ

សតមា្រ់រយើងរដើ្្ដីសរត្ចបានការណ៍រន្រះ។សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី13:7្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។សូមពៃ្យល់ថា

សិស្សៃរឹងបផ្ដាតបលើវ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរចំៃួៃ25បពញមួយឆ្នាំសិ្រសាបៃះ(សករាប់ព័ត៌រាៃបថៃថែមសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅសិ្រសាបៃះ)។ខបោងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរចៃំួៃ25កតូវោៃចុះប ជ្រីបៅខាងបករោយនៃកបោប់បសៀតបសៀវបៅនៃថានា្់រ

សរិោខាសាលា។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរជារបបៀបដ៏ថបលែ្រមួយដបូច្នះពួ្រប្ៃរឹងអាចចំណាំវ ្្គ

បៃះោ៉ាងរ្យកសួល។

• បៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់«បរៀបចំ្ លែដូវមួយ»សករាប់អ្ន្រឲ្យរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិមួយរបស់កទង់?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី13:2,19–20ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្់រប ្្ទៀងសាដាប់រ្របមើលឃ្លាណាថដលកោប់

ពរីមូលបហតុថដលផ្ទាំងលង្ិៃរាៃតនមលែោ៉ាងខាលាំងចំបោះក្ួសាររបស់លរីនហៃិង្ូរៃបៅរបស់ព្ួរប្។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូស

ចំណាំឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមពៃ្យល់ថាផ្ទាំង

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ព្រះអរាចា�់បានដ្ក្់បញ្ញត្ិ�ល់លពីន�ឲ្យបញ្ដូនក្រូនពបុ�រប�់ោត់ពត�ប់សៅទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមវិញស�ើម្ពីសៅ�ក្្ ទាំរលរ្ិន្ពីឡាបាន់។សលមិននិរសលម�ួលគិតថ្

្ួក្សគមិនអាចបំស្ញតាមការបញ្ជាសនរះសទ្ប៉ណុន្នពីន�វបានរានស�ចក្្ពីជសំនឿថ្ព្រះអរាចា�់

នរឹ្ ល្់នរូវមសធយាបា�មួ��ពរាប់្ ួក្សគស�ើម្ពី�សពមចបាននរូវអវពីណ�លពទ្រ់ពតរូវការ។្វពី

�្ិតណតការជួបពបទ្រះនឹរការលំបាក្�ណ�លៗក្៏សដ្�ក៏្នពីន�វសៅណតត�៊រូសដ្�ភក្្ពីភា្ក្្ននុរ

ការសធវើអវពីណ�លព្រះអរាចា�់បានដ្ក្់បញ្ញត្ិ�ល់ោត់។ជាលទ្្ធ្លោត់ពតរូវបាន�ឹក្នាំសដ្�

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរិបានទ្ទួ្ល�ក្្ ទាំរសនារះសដ្�សជាគជ័�។

នដីថហវៃទដី13:7គឺជាវគ្គ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរមួ�។សយារសៅ

សលើគំនិតបសពរៀន្ ពីចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

សៅចរុសមសរៀនស�ើម ព្ីជួ��ិ�្សក្្ននុរ

ចសំែរះចំណានននវគ្គរប�់្ ួក្សគ។
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លងិ្ៃទាំងបនាះ្ឺជាដបំណើរបរឿងមួយនៃកពះ្ម្ពរីរពរីបុរាណថដលរួមរាៃរោរសរបសរដូចោនាជាបកចើៃៃិងព័តរ៌ាៃជាបកចើៃដូចជាកពះ្ម្ពរីរ

សញ្ញាចាស់្ ងថដរ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាអតថែៃ័យនៃផ្ទាំងលង្ិៃបៃះរាៃសារភៈសំខាៃ់ល្មមសករាប់ឲ្យៃរីនហវៃៃិងបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់កត�ប់បៅ

ទរីក្ុរងបយរូសា�ិមវិញបដើមបរីបៅយ្រវាម្រ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃសពវៃន្ងៃបៃះរាៃតនមលែចបំោះអ្ន្រអវៃរីខលែះ?បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃតនមលែចំបោះអ្ន្រ?

នដីថហវៃទដី13:10–31

ឡាបាន់បានលួចពទ្្យ�មបត្តិរប�់លពីនេនរិចរ់�រាលាប់នពីនេវនរិបរប្អអូនរប�់ោត់

សូមអប ជ្ើញសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់សិ្រសាពរីបំណងបលើ្រទរីមួយរបស់ៃរីនហវៃៃិងបងៗរបស់ោត់្រ្ននុងរោរយ្រផ្ទាំងលង្ិៃបៃះ

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី13:10–18)។សូមអប ជ្ើញសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្រ់បទៀតសិ្រសាពរីបំណងបលើ្រទរីពរីរ(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី13:21–31)។សំុឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗបធវៃើរោរបោយឯ្ររា�្យបហើយបឆលែើយៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ។អ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្បំបពញ

្ិរច្ចរោរបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។សូមបរ្ហាញសំណួរទាំងបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំសំណួរបនាះជាក្រោសថច្រសករាប់សិស្សរានា្់រ។

1 បតើៃរណាោៃបៅ?

2 បតើពួ្រប្ោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ?

3 បតើព្ួរប្ោៃបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ចបករោយពរីរោរបែុៃបែងបនាះោៃបរា�័យ?

4 សករាប់អ្ន្រថដលោៃស្ិរសាបៅ្រ្ននុងរោរបែុៃបែងបលើ្រទរីមួយ៖ៃរីនហវៃៃិងបងៗរបស់ោត់«ពិតជារាៃចិតតេទ្ុរខេកពួយជាខាលាំង»

បករោយពរីព្ួរប្ោៃបរា�័យ្រ្ននុងរោរយ្រៃូវផ្ទាំងលង្ិៃបនាះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី13:14)។បតើចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃបៅៃរឹង

រោរបរា�័យបៃះខុសពរីចបមលែើយរបស់បងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី13:15–16)។

ចបំោះអ្ន្រថដលសិ្រសាបលើរោរបែុៃបែងបលើ្រទរីពរីរ៖បលមិៃៃិងបលមួយលោៃខរឹងៃរឹងៃរីនហវៃបករោយពរីរោរបែុៃបែងបលើ្រទរីពរីររបស់

ព្ួរប្ោៃបរា�័យ។ព្ួរប្ោៃវាយោត់បហើយៃិោយបៅោត់បោយកទបោះបោះបោ្រ។បទាះបរីជាបករោយពរីបទវតាោៃ

សៃយាថាកពះអរាចាស់ៃរឹងកប្ល់ឡាោៃ់បៅ្រ្ននុង្រណាដាប់នដរបស់ពួ្រប្្៏របោយ្៏រព្ួរប្បៅថតបៃ្រអ៊ូៃិងសង្ស័យពរីសមតថែភាព

របស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរោៃបជា្�័យដថដល។បតើ្ំរហរឹងរបស់បលមៃិៃិងបលមយួលអាចរាៃឥទ្ធិពលដល់សមតថែភាពរបស់ពួ្រប្

្រ្ននុងរោរប�ឿបលើរោរសៃយារបស់បទវតាោ៉ាងដូចបម្ច?បតើ្ំរហរឹងរោរទាស់ថទងរោររអ៊ូៃិងរោរោមៃ�ំបៃឿរារាំងបយើងពរីរោរយល់ពរី

សារលិខិតរបស់កពះសករាប់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី13:28–31;ៃរីនហវៃទរី311:29)។

5 បតើអ្ន្រទទួលោៃទស្សៃវិស័យបករៅក�ះអវៃរីខលែះម្រពរីខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៃះ?

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើមបរីបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះសូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

នដីថហវៃទដី14:1–38

នពីនេវទទួលបានផ្ទារំលរិ្នសនារះ

សុំឲ្យសិស្សរ្រសំណួរថដលបលមៃិៃិងបលមយួលោៃសួរបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី13:31។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី14:1–3ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រៃូវចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃចបំោះសំណួររបស់បងៗ

របស់ោត់។

• បតើបរឿងរបស់មែូបសទា្់រទងៃរឹងសំណួររបស់បលមៃិៃិងបលមយួលោ៉ាងដូចបម្ច?

កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃូវសំណួរបៃះសូមពៃ្យល់ថាមែូបសោៃ�ួបកបទះៃរឹងឧបស ្្គកសបដៀងោនាមួយបៅបពលថដល

ោត់កតូវោៃសំុឲ្យនាំ្ូរៃបៅអ៊ីកសាថអលបចញពរីកបបទសបអហ្សនុរីប។បទាះបរីជារោរបែុៃបែងដថដល្្ររី្៏រមែូបសមៃិអាចប្្ចនុះប្្ចដូលឲ្យបស្ច

ផ្បរាែៃរបំោះ្រូៃបៅអ៊ីកសាថអលពរីទាសភាពោៃដថដល។បទាះោ៉ាងណា្្ររី្រ៏មែូបសោៃបៃ្បៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃោ្រ់

ប ្្ញតតេិដល់ោត់បហើយកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្្ លែដូវមួយដល់ោត់បដើមបរី្ ្ល់បសរីភាពដល់្ូរៃបៅអ៊ីកសាថអល។ៃរីនហវៃោៃអៃុវតតេ្ ំរូរបស់

មែូបសចបំោះរោលភៈបទសភៈនៃក្ួសាររបស់ោត់។ោត់រាៃ�ំបៃឿចិតតេថាកពះ្រ៏ៃរឹងបរៀបចំ្ លែដូវមួយសករាប់ពួ្រប្្ ងថដរ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីរោរបឆលែើយតបរបស់ៃរីនហវៃបៅរោៃ់បងៗរបស់ោត់?

បទាះបរីជាសិស្សអាចបលើ្រឃ្លាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ខុសោនាបៃិ្ចបៃ្លួច្្ររី្៏រពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញថាត្រសិនរ្រើរយើង្រសូ៊រោយភក្្ដីភា្ក្្នុង

ការរធ្ើអ្ដីដដលត្រះអមាចាស់ត្រវូការរោយ្ ិនគ្ិរ្ ដីការលំបាក្តទង់នរឹងររៀ្រចំែ្នូវ្ ួយសតមា្រ់រយើងរដើ្្ដីសរត្ចបាននូវអ្ដីដដលតទង់បាន

រចញ្រញ្ជា។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។)

សបំៅបៅបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃបរ្ហាញបលើរោដារបខៀៃបៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃ។

• ឥ�ដូវបៃះអ្ន្រោៃស្ិរសាពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ៃរីនហវៃបតើបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍មួយណាថដលអ្ន្រ្ ិតថាោៃសបងខេបោ៉ាងល្អបំ្ ុតពរី

បោលរោរណ៍ថដលអ្ន្របទើបថតរ្រប�ើញ?

បៅបពលថដលសិស្សស្ិរសាពរីសំណល់នៃដបំណើរបរឿងរបស់ៃរីនហវៃសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលរោរបញ្ជា្់រពរីបោលរោរណ៍បៃះថដល

ជាលទ្្ធ លនៃបសច្្ររីខាជាប់ខជលួៃរបស់ៃរីនហវៃ។
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី14:4–6ឮៗ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំៃរីនហវៃទរី14:6បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាកពះអរាចាស់អាចបំ្ ុស្ ំៃិតបយើងឲ្យបធវៃើអវៃរីមួយបោយោមៃរោរបបើ្របរ្ហាញភាលាមៗពរីរបបៀបបពលបវលាឬ

មូលបហតុថដលបយើង្ ួរថតបធវៃើវាបនាះបទ។ៃរីនហវៃោៃបរៀបពរីរបបៀបបពលបវលាៃិងមូលបហតុថដលកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយោត់ថតសពកាយ្ ពី

ោត់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថណនំាោត់ៃិងសពកាយ្ ពីោត់ោៃសបកមចថាបៅមុខបោយបសច្្ររី�ំបៃឿ។

សូមកោប់សិស្សថាកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរីោៃសបង្កតប�ើញថាជាញរឹ្រញាប់បយើងចង់ប�ើញ«ចុងប្្ចប់ពរីបដើមដំបូង»ឬលទ្្ធ លមៃុ

បពលថដលបយើងៃរឹងបធវៃើតាមរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់។ោត់ោៃកបរឹ្រសាថា៖

«អ្ន្រកតវូថតបរៀៃបដើរបៅចុងនៃពៃលែឺបហើយកបថហលជាពរីរបរី�ំហាៃបៅ្រ្ននុងភាពងងរឹត[ថដលមៃិោៃសាគល់]បហើយអ្ន្រៃរឹងប�ើញថា

ពៃលែឺៃរឹងបលចប�ើងបហើយបៅពរីមុខអ្ន្រ»(បៅ្រ្ននុងLucile C. Tate,Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower 
[1995]ទំព័រ137–38)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី14:7ឲ្យឮៗ។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី14:7បតើរាៃអវៃរីថដលសំខាៃ់អំពរីឃ្លា«បទាះោ៉ាងណា្៏របោយ្ង់ថតខញនុំបដើរតកមង់បៅមុខ»?

• បតើបទពបិសាធៃ៍របស់ៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីទំនា្់រទៃំងរវាងឆៃ្ទភៈរបស់បយើងបដើមបរី«បៅបហើយបធវៃើ»ៃិងសមតថែភាពរបស់

បយើងបដើមបរីកតវូោៃដរឹ្រនំាបោយកពះអរាចាស់?

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី14:8–18។

• បតើបហតុ្ លអវៃរីថដលកពះវិញ្ញាណ្ ល់្ឲ្យៃរីនហវៃៃូវប ្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់ឲ្យសរាលាប់ឡាោៃ់បចាល?

សូមសបងខេបៃូវដំបណើរបរឿងរបស់ៃរីនហវៃទាំងអស់្រ្ននុងរោរទទួលោៃៃូវផ្ទាំងទាំងឡាយបោយបជា្�័យ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី14:19–

38ឬសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រថដលសាគល់បរឿងបនាះឲ្យៃិោយបៃ្។សុំឲ្យសិស្សរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ប�ើញរាៃបរ្ហាញ

បៅ្រ្ននុងរោរខិតខំចុងបករោយបៃះបដើមបរីទទួលោៃៃូវផ្ទាំងទាំងបនាះ។បករោយពរីព្ួរប្្ ល្់ៃូវទស្សៃវិស័យបករៅក�ះរបស់ព្ួរប្សូម

បថៃថែមប�លតទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថារៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរលើត្រះរ�ើយដស្ងរក្រដើ្្ដីរធ្ើអ្ដីដដលតទង់បានោក្់្រ ្្ញ្រ្តិ

រទារះ្រដីជារៅរ្លដដលរយើង្ ិនអាចរ្ើលរ�ើញ្ ដីលទ្ធែលក្្ដីតទង់នរឹងដរឹក្នំ្រយើងរោយឥទ្ធិ្លថនត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតរាៃទរីបនាទាល់ខាលាំងពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយពរីបទពបិសាធៃ៍បពលថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ

ស្រម្មភាពបោយបសច្្ររី�ំបៃឿបោយពុំោៃដរឹងជាមុៃពរីរបបៀបឬបពលថដលកពះៃរឹង�ួយពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតពរីសាថាៃភាពមួយថដលពួ្រប្្រំពុង�ួបកបទះនាបពលឥ�ដូវថដលតកមវូរោររបស់កពះអរាចាស់វាពោិ្រ

សករាប់ព្ួរប្។សុំឲ្យពួ្រប្្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបរ្ហាញ

កពះអរាចាស់ពរីឆៃ្ទភៈរបស់ពួ្រប្បដើមបរី«បៅបហើយបធវៃើ»ៃូវអវៃរីថដលកទង់ោៃបញ្ជា។បៅបពលថដលព្ួរប្ោៃប ្្ចប់រោរសរបសរសូម

បរ្ហាញ�ំបៃឿចិតតេរបស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងឲ្យសបកមចោៃៃូវអវៃរី្៏របោយថដល

កទង់ោៃឲ្យបយើងបធវៃើ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី13:7

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវោ្រ្យការសោរ្ពបតិបត្ិស�ចក្្ពីជំសនឿៃិងការទុក្ចិត្។សួរ៖

• បតើរាៃ្ សតេនុតាងអវៃរីបរ្ហាញពរីរោរបោរពកបតិបតតេិបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងរោរទុ្រចិតតេរបស់ៃរីនហវៃថដលអ្ន្របមើលប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី13?

• បតើល្រខេណភៈសមបតតេិទាំងបៃះអាច�ួយៃរណារានា្់រថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើបបស្រ្រម្មោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រៗឲ្យសរបសរសំបកុតមួយបៅអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនារានា្រ់បោយសួរអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាបនាះពរីរបបៀប

ថដលោត់ោៃប�ើញៃរីនហវៃទរី13:7បៅ្រ្ននុងស្រម្មភាព។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវចបមលែើយខលែះៗថដលព្ួរប្ោៃទទួល

ពរីសំបុកតរបស់ពួ្រប្។

កំ្ែត់�រារល់៖បៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃៃរីមួយៗថដលរួមរាៃវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយអ្ន្រៃរឹងប�ើញស្រម្មភាពបថៃថែមមួយ

ថដលបរៀបចំប�ើងបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបិុៃកបសប់បលើវ ្្គបៃះ។អ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពទាំងបៃះបៅបពលណា្រ៏ោៃ(សករាប់ព័តរ៌ាៃ

បថៃថែមសូមបមើលឧបសម្ពៃ្ព័ៃិងការបសពរៀនដំែឹរល្អនរិការសរៀនពរីបសៀវបៅ្របលួៃខា្នត)។បោយសារល្រខេណភៈៃិងរយភៈបពលនៃ

បមបរៀៃន្ងៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបកចើៃជាងបៃះ។

ការអានព្រះគម្ពីរហៅក្នុងថ្្ក់

ការអានព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរថ្្នក្់អាចជួ�

�ិ�្សឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីខគម្ពីរ

ណ�ល្ ួក្សគកំ្្ុរ�ិក្សា។វាក្៏អាច

ជួ�្ ួក្សគរានជសំនឿចិត្កាន់ណតខាលាំរ

សលើ�មតថែភា្រប�់្ ួក្សគស�ើម្ពីអាន

ព្រះគម្ពីរសដ្�ខ្លួនសគ្ ទាល់។សទារះយា៉ារ

ណាក្៏សដ្�ពគរូបសពរៀនរានាក្់មិនគួរ

បំបាក្់មុខ�ិ�្សសសារះស�ើ�សដ្�បរខេំសគ

ឲ្យអានឮៗពប�ិនសបើ្ ួក្សគរានអារមមេែ៍

មិន�រូវព�លួក្្ននុរការអានសនារះ។

មសធយាបា�ខ្រះស�ើម្ពីអានព្រះគម្ពីររួមោនា

សៅក្្ននុរថ្នាក់្រួមរាន៖

1. �ិ�្សប្ដូរសវនោនាអានឮៗ។

2. ពគរូបសពរៀនអានឮៗសៅស្ល�ិ�្ស

អានព្រះគម្ពីរតាម។

3. �ំុឲ្យ�ិ�្សបពីបួននាក់្អានសៅស្ល

�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតកំ្្ុរនិយា�

សៅក្្ននុរវគ្គននព្រះគម្ពីរមួ�។

4. �ិ�្សអានឮៗឲ្យោនាសា្ប់សៅវិញ

សៅមក្សៅក្្ននុរពក្ុមតរូចៗឬជា

ន�គរូ។
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សមសរៀនទ្ពី9

នពីន�វទ្ពី15

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី15:1–9

ក្រូនពបុ�រប�់លពីនេពតឡប់សៅពគួសាររប�់្ ួក្សគវិញសោយ�ុវត្ិភា្សៅក្្គុរទពីរសោសាថាន

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី15:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលបហតុ្លថដលសារាែយចាប់ប្្ើមត្អដូញថត្អរ។

• បតើសារាែយត្អដូញថត្អរអវៃរីខលែះ?(ចបមលែើយទាំងអស់អាចរួមរាៃលរីនហ្ ឺជាបុរសថដលកប្របបោយរោរៃិមិតតេថដលោត់ោៃនាំក្ួសារ

ចា្របចញបចាលថដៃដរីនៃប្ររ្ដិ៍អា្រររបស់ពួ្រប្បហើយថាោត់ោៃសបកមចចិតតេថដលអាចនាំបៅរ្ររោរោត់បង់្រូៃកបសុរបស់ព្ួរប្

បហើយថាអាចនាំបៅរ្ររោរសាលាប់បៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ)។

សុំឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយថដលព្ួរប្អាចត្អដូញថត្អរអំពរីសាថាៃភាពមួយបទាះបរីជាព្ួរប្ោមៃព័ត៌រាៃទាំងអស់អំពរីសាថាៃភាពបនាះ្៏រ

បោយ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី15:4–6ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សបផ្តាតយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បលើរបបៀបថដលលរីនហបឆលែើយតបៃរឹង

រោរត្អដូញថត្អររបស់សារាែយ។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្របពញចិតតេអំពរីរបបៀបថដលលរីនហោៃបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរត្អដូញថត្អររបស់សារាែយ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាលរីនហោៃ

បឆលែើយតបបោយទរីបនាទាល់ៃិងប�ឿជា្់របលើកពះអរាចាស់ជាជាងបសច្្ររី្ ័យខាលាចឬរោរសង្័សយ។ោត់មៃិោៃបឆលែើយតបបោយខរឹងឬ

បោយោមៃរោរអត់ធ្មត់បនាះបទ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះម្រពរីរោរបឆលែើយតបរបស់លរីនហចបំោះសារាែយ?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី15:7–9ឮៗ។

• បតើសារាែយទទួលោៃអវៃរីពរីបទពបិសាធៃ៍បៃះ?

នដីថហវៃទដី15:10–22

លពីនេណ�វរយល់ផ្ទារំលរិ្នទាំរឡាយ

សុំឲ្យសិស្ស្ ិតពរីអវៃរីមួយថដលពួ្រប្ៃរឹង្ ិតលះបង់�រីវិតរបស់ព្ួរប្បដើមបរីទទួលោៃឬរ្រសាទ្ុរ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យបធវៃើរោរសបងខេបៃរីនហវៃទរី13–4បហើយកោប់ពរីរោរលះបង់ថដលក្ួសាររបស់លរីនហោៃបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃ

ផ្ទាំងលង្ិៃទាំងបនាះ។(ៃរីនហវៃៃិងបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ោៃកប្ុយ�រីវិតរបស់ព្ួរប្ោៃលះបង់កទព្យសមបតតេិរបស់ខលែលួៃៃិងោៃ

បធវៃើដំបណើរ្រ្ននុងរយភៈចរាងាយដ៏ឆ្ងាយ។)

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថារោរលះបង់ថបបបនាះ្ ឺចាំោច់?

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីក្ួសារបនាះោៃបធវៃើរោរលះបង់ៃិងថ្លែងអំណរ្ុណដល់កពះអរាចាស់ភាលាមបនាះលរីនហោៃចាប់ប្្ើមអាៃអតថែៃ័យ

នៃផ្ទាំងទាំងបនាះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃៃរីនហវៃទរី15:11–16ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថសវៃងរ្រអវៃរីថដល

លរីនហោៃរ្រប�ើញបៅបលើផ្ទាំងលង្ិៃទាំងបនាះ។អ្ន្រអាច្រត់កតាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃបោយសបងខេប។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី15:10បោយសាងាត់ៗ ។សំុឲ្យពួ្រប្ថសវៃងរ្រោ្រ្យថដលពិពណ៌នាពរីរោរអាៃកពះ្ម្ពរីររបស់លរីនហ។

(ោត់«ោៃថសវៃងយល់វា»)។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យចាប់នដ្ ូបដើមបរីពិភា្រសាៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើភាពខុសោនាអវៃរីខលែះរវាងរោរថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរៃិងរោរកោៃ់ថតអាៃកពះ្ម្ពរីរ?(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យកោប់ពរីបពលថដល

ព្ួរប្ោៃអាៃថសវៃងយល់កពះ្ម្ពរីរ)។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លណ�លសារា៉�ពប្ន្ធរប�់លពីន�បានររ់ចាំក្រូនពបុ�រប�់នារពត�ប់មក្្ ពីទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមវិញនាររានការភ�័ខា្ចថ្្ួក្សគពតរូវបាន�រាលាប់សៅក្្ននុរការខិតខំរប�់

្ួក្សគស�ើម្ពី�ក្្ ទាំររា�សនារះមក្។សៅស្ល្ ួក្សគពត�ប់មក្វិញជាមួ�្ ទាំររា�សដ្�

�ុវតថែិភា្នារទ្ទ្ួលបាននរូវទ្ពីបនាទាល់កាន់ណតររឹរាំថ្ព្រះបានណែនាំនិរការពារ�ល់

ពគួសាររប�់ោត់។លពីន�បានណ�វរ�ល់្ ទាំរលរ្ិននរិស�ើញថ្វារានតនម្�៏អសាចារ្យ

ចសំពារះពគសួាររប�់ោត់។សៅស្លណ�លោត់អានវាោត់សពារស្ញសដ្�ព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធស�ើ�ោត់បាន្ យាក្រែ៍ថ្ព្រះគម្ពីរណ�ល្ ួក្សគរាននរឹពតរូវរក្សាទ្ុក្�ពរាប់

ក្រូនសៅរប�់ោត់។
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«បៅបពលថដលខញនុំៃិោយថា‹សិ្រសា›ខញនុំរាៃៃ័យអវៃរីមួយជាជាងរោរកោៃ់ថតអាៃ។វាជាបរឿងល្អថដលបពលខលែះអាៃបសៀវបៅកពះ្ម្ពរីរ

មួយបៅ្រ្ននុងបពល្រំណត់ណាមួយបដើមបរីទទួលោៃៃ័យទបូៅនៃសារលិខិតរបស់វាបែុថៃ្សករាប់រោរសៃ្ទនាអ្ន្រ្ ួរថតយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រ

បលើចំៃួៃថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅបពលបនាះជាងរោរ្ ិតពរីបពលបវលាថដលអ្ន្រចំណាយជាមួយកពះ្ម្ពរីរ។ខញនុំប�ើញថាបពលខលែះអ្ន្រអាៃ

ពរីរបរីខ្ម្ពរីរ�ប់បដើមបរីស្ជរឹង្ ិតអំពរីខ្ម្ពរីរបនាះសូមអាៃខ្ម្ពរីរបៃះមតេងបទៀតបោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បហើយបៅបពលអ្ន្រ្ ិតពរីៃ័យ

របស់វាសូមអធសិាឋាៃសករាប់រោរយល់ដរឹងសួរសំណួរបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្ររង់ចំារោរបំ្ុស្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណៃិងសរបសរទុ្រៃូវ

រោរបំ្ុស្ ំៃិតៃិងទស្សៃវិស័យបករៅក�ះថដលៃរឹងម្រដបូច្នះអ្ន្រអាចចងចំាៃិងបរៀៃោៃបកចើៃជាង។រោរសិ្រសារបបៀបបៃះអ្ន្រ

កបថហលមៃិអាៃបកចើៃ�ំព្ូរឬបកចើៃខ្ម្ពរីរបនាះបទបៅ្រ្ននុងរយភៈបពល្រៃលែះបរា៉ាងបែុថៃ្អ្ន្រៃរឹងឲ្យ្រថៃលែងមួយសករាប់កពះបៃ្ទដូលនៃ

កពះបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់អ្ន្របហើយកទង់ៃរឹងរាៃកពះបៃ្ទដូលម្ររោៃ់អ្ន្រ។សូមចាំអំពរីរោរពិពណ៌នារបស់អាលរា៉ាពរីអារម្មណ៍ថដល

ថា៖‹វាចាប់ប្្ើមពកងរី្រកពលរឹងរបស់ខញនុំថមៃបហើយវាចាប់ប្្ើមបំ្លែឺបោបល់របស់ខញនុំថមៃបហើយវាចាប់ប្្ើមរាៃរសជាតិឆ្ងាញ់ចបំោះ

ខញនុំ›[អាលរា៉ា32:28]”(“When Thou Art Converted,”Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព័រ

11–12)។

សូម្ ល់្បពលបវលាដល់សិស្ស្ ិតពរីរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។សុំឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតប់ហតុ

ៃូវរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបដ៏រាៃៃ័យថដលព្ួរប្ោៃអាៃថសវៃងយល់

កពះ្ម្ពរីរ។បករោយពរីព្ួរប្ោៃសរបសរបហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្្ ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្បធវៃើឲ្យរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្រោៃ់ថតកបបសើរប�ើង។សុំឲ្យពួ្រប្បក�ើសបរើសរបបៀបមួយបដើមបរីពកងរី្ររោរថសវៃងយល់កពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសរបោលបៅបៃះទ្ុរ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុៃូវរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់

ថាសិស្ស្ ួរថតថច្រចាយៃូវបោលបៅខលែលួៃជាមួយៃរឹងៃរណារានា្់រ(ឧទាហរណ៍ជាមួយអ្ន្រឪពុ្ររាដាយឬសិស្សប្្សងបទៀត)ថដលៃរឹង

រំឭ្រព្ួរប្អំពរីបោលបៅៃិងបលើ្រទរឹ្រចិតតេប្ឲ្យសបកមចវាឲ្យោៃ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់កបទាៃពរដល់លរីនហ្រ្ននុងថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរ។បដើមបរី�ួយសិស្សរ្រប�ើញពរ�័យទាំងបៃះសូមអប ជ្ើញ

ព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី15:16–20បោយសាងាត់ៗ ។

• បតើរោរថសវៃងយល់្រ្ននុងផ្ទាំងលង្ិៃបៃះរាៃឥទ្ធិពលដល់លរីនហោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបញ្ជា្់រថាបៅបពលលរីនហោៃថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរោត់ោៃបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងទទួលោៃវិវរណភៈ

«ទា្រ់ទងៃរឹងកោប់ព�ូរបស់ោត់»(្រូៃបៅរបស់ោត់)។សូមបញ្ជា្់រដល់សិស្សថារៅរ្លរយើងដស្ងយល់្ ដីត្រះគ្្ដីររយើងអាច

រោររ្ញរោយត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធនិងទទួលបានវិវរណៈ។ដូចោនាថដរបៅបពលបយើងលះបង់បពលបវលាៃិង្ររាលាំងរបស់បយើងបដើមបរី

ថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរដូចថដលលរីនហោៃបធវៃើបយើងអាចទទួលោៃ្ររាលាំងបដើមបរីរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កពះ។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសាររោរថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខណភៈថដលអ្ន្រស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលថអលប�ើររ៉ូបឺត�រីថហលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃថ្លែង

ទរីបនាទាល់ពរីពរ�័យនៃរោរថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរ៖

«បៅបពលបយើងចង់ៃិោយបៅរោៃ់កពះបនាះបយើងអធិសាឋាៃ។បហើយបៅបពលបយើងចង់ឲ្យកទង់រាៃបៃ្ទដូលម្រ

រោៃ់បយើងបនាះបយើងថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរទាំងឡាយដបិតកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់រាៃកពះបៃ្ទដូលតាមរយភៈពួ្រពយារោរី

របស់កទង់។បនាទាប់ម្រកទង់ៃរឹងបបកងៀៃដល់បយើងបៅបពលបយើងសាតាប់តាមរោរបំ្ុស្ំៃិតទាំងឡាយនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

«កបសិៃបបើអ្ន្រសាតាប់មិៃឮសំប�ងរាៃបៃ្ទដូលម្ររោៃ់អ្ន្រ្្មរៗី បៃះបទសូមកត�ប់ម្រកពះវិហារវិញបហើយអាៃ

កពះ្ម្ពរីរមតេងបទៀត។វា្ ឺជាថខ្ស�រីវិតខាងវិញ្ញាណ»(«Holy Scriptures: The Power of God 
unto Our Salvation,»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2006ទំព័រ26–27)។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី15:21–22ៗបោយសុំឲ្យសិស្សអាៃតាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមបញ្ជា្់របលើោ្រ្យ

ទាំងបៃះ៖«វាជាកោជាញាបៅ្រ្ននុងកពះថដលបយើង្ ួរថតយ្រវាតាមខលែលួៃបយើងបៅបពលបយើងបធវៃើដបំណើរបៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ»។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាវាជារោរ ល្ាសនវដល់បយើង្រ្ននុងរោរយ្រកពះ្ម្ពរីរតាមខលែលួៃបយើងបៅបពលបយើងបធវៃើដបំណើរ?

• បតើតាមរបបៀបណាថដលបយើងអាចយ្រកពះ្ម្ពរីរតាមខលែលួៃបយើងោៃ?

បរ្ហាញថាលរីនហៃិងក្ួសាររបស់ោត់ទទួលោៃផ្ទាំងលង្ិៃតាមរយភៈរោរលះបង់ដ៏អសាចារ្យ។បបើោមៃកពះ្ម្ពរីរលរីនហៃិងក្ួសារ

របស់ោត់ៃរឹងមិៃអាចរាៃ�័យ�ំៃះបៅ្រ្ននុងដំបណើររបស់ពួ្រប្ោៃបទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យទ្ុរកពះ្ម្ពរីរបៅៃរឹងខលែលួៃប្បៅបពល

ព្ួរប្បធវៃើដបំណើរ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់ព្ួរប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរីរោរអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រថដលអាៃកពះ្ម្ពរីរបទៀងទាត់

បដើមបរី្ ្ល់រោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេៃិងទរីបនាទាល់បៅរោៃ់មិតតេ្ ្រ្ិរបស់ោត់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរាៃទរាលាប់ចំណាយបពលកបចាំន្ងៃបដើមបរី

ថសវៃងយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរ។

កំ្ែត់ចំណំា៖កបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអាចឲ្យបពលបធវៃើស្រម្មភាពសករាប់ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរខលែះពរីបមបរៀៃមុៃោៃ។
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សមសរៀនទ្ពី9

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី15:10–22។តថេ្្ពះ្េ្ដីរ

ស�ើម្ពីបសពរៀនអំ្ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចទ្ទួ្លបានការណែនាំតាមរ�ៈការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់ស�ើរណអលស�ើររ៉រូបឺត�ពីណ�លននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានណចក្ចា�នរូវ

�ំសែើរសរឿររប�់លពីន�ក្្ននុរការណ�វរ�ល់្ ទាំរលរិ្នសនារះ៖

«សៅស្លនពីន�វនរិបរៗរប�់ោត់បានពត�ប់មក្វិញ[្ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមសដ្�

រាន្ ទាំរលរិ្ន]លពីន�ជាឪ្ុក្រប�់្ ួក្សគបានរីក្រា�។ោត់បានចាបស់្្ើមណ�វរ�ល់

ព្រះគម្ពីរ�៏បរ�ុិទ្្ធសនារះ‹តារំ្ ពីស�ើម›ស�ើ�‹រក្ស�ើញថ្បញ្ពីពបវត្ិទាំរសនរះគឺគួរឲ្យចរ់

បានណមនស�ើ�ព្មទាំររានពបសយាជន៍�៏ម�ិរា...ស�ើម្ពី[លពីន�នរិក្រូនសៅរប�់

ោត់]អាចរក្សាទុ្ក្នរូវព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់មក្�ល់ក្រូនសៅ[រប�់្ ួក្សគ]›។

«ជាការ្ិត្ទាំរលរិ្នសនារះគឺជាកំ្ែតព់តារប�់�រូនតាលពីន�រួមរានភាសា្រសាវតារប�់

្ួក្សគស�ើ��ំខាន់ជារសនរះសនារះគឺ�ំែឹរលអែណ�លបានបសពរៀនសដ្�្ យាការី�៏បរិ�ុទ្្ធរប�់

ព្រះ។សៅស្លណ�លលពីន�បានណ�វរ�ល់្ ពី្ ទាំរសនារះោត់បាន�ឹរ្ ពីអវពីណ�លស�ើរទារំអ�់

សរៀនសដ្�ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ៖

«•សតើស�ើរជានរណា។

«•សតើស�ើរអាចកាលា�ជាអវពី។

«•ការ្យាក្រែ៍�ពរាប់ស�ើរនិរ�ពរាប់ក្រូនសៅរប�់ស�ើរ។

«•ព្រះបញ្ញត្ិពក្ិត្យវិន�័្ិធពីបរិ�ុទ្្ធនិរស�ចក្្ពី�ញ្ញាណ�លស�ើរពតរូវណតរ�់សៅតាមស�ើម្ពី

ទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

«•និររសបៀបណ�លស�ើរពតរូវណតរ�់សៅស�ើម្ពីពបកាន់ខាជាប់�ល់ទ្ពីបញ្ចប់នរិពត�ប់សៅរក្

ព្រះវរបិតា�ួគ៌រប�់ស�ើរសដ្�រានក្ិត្ិ��។

«ស�ចក្្ពី្ ិតទាំរសនរះណ�លព្រះវរបិតា�ួគ៌បានឲ្យទាំរលពីន�និរនពីន�វនរូវការនិមិត្យា៉ារ

ចបា�់តំណារឲ្យព្រះបន្ទដូលននព្រះ�រូចជា�ំបរ់ណ�ក្ម�ួសនារះគឺ្ ិតជារានសារៈ�ំខាន់ខាលាំរ

ណា�់។ទាំរឪ្ុក្នរិក្រូនពបុ�បានសរៀនថ្ការកាន់តាមការណែនាំ�៏ររឹរាំមិនង្ក្សរ

�៏រានទំ្នុក្ចិត្សនរះគឺជារសបៀបណតមួយគត់ស�ើម្ពីរ�់សៅតាម្ ្ដូវពតរ់ស�ើ�តរូចចសរអែៀតសនារះ

ណ�ល�ឹក្នាំស�ើរសៅកាន់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរ»(«ព្រះគម្ពីរ�៏បរ�ិុទ្្ធ៖អំណាចនន

ព្រះចសំពារះស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរ»Ensignឬលពីអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2006

ទ្ំ្័រ25)។

នដីថហវៃទដី15:18–19។ផ្ទាំងលង្ិនទាំងឡា�

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពី

សារៈ�ំខាន់ននការទ្ទ្ួលបាន្ ទាំរលរិ្នរប�់ពគួសារលពីន�៖

«គុែតនម្នន្ ទាំរលរិ្នសនារះចំសពារះសា�ន៍នពីន�វមិនអាចពតរូវបានវា�តនម្�ួ�បាន

សទ្។សដ្�សារ្ ទាំរទារំសនារះ្ួក្សគអាចរក្សាទ្ុក្នរូវភាសា(នពីន�វទ្ពី13:19)អារ្យធម៌

ភាគសពចើននរិចសំែរះ�ឹរខារសា�នារប�់មនុ�្ស្ពីស្លណ�ល្ ួក្សគបានសចញមក្។

នពីន�វទ្ពី122:30)។្្ទនុ�សៅវិញសា�ន៍មរូស�ក្ណ�លពតរូវបាន�ឹក្នាំឲ្យសចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមពបណ�ល11ឆ្នាំសពកា�្ ពីការចាក្សចញរប�់លពីន�នរិអ្នក្ណ�លោមៅន

ក្ំែតព់តាពបហាក់្ពបណ�លនឹរ្ ទាំរលរិ្នសនារះក៏្បានរ�់សៅក្្ននុរការក្្ត់សា�នានិរ

ឥតជំសនឿនិរបាត់បរ់នរូវភាសាអារ្យធម៌និរសា�នារប�់្ ួក្សគយា៉ារឆ្ប់រ�័�។

(សអាមនែ14–18)។

«្ពី្ យាការីមួ�សៅ្យាការីម�ួស�ើ�្ ពីជំនាន់មួ�សៅជំនាន់មួ�្ទាំរលរិ្នពតរូវបាន

បន្សវនស�ើ�បានរក្សាទ្ុក្សដ្�សា�ន៍នពីន�វ។(ម៉រូសា�1:16;28:20;នពីន�វទ្ពី

31:2)។សៅន្ងៃអនាគតខារមុខណ�លព្រះអរាចា�់បាន�នយាស�ើម្ពីនាំ្ ួក្សគមក្សដ្�

ចបា�់តាមស្លសវលានរិសៅរាន្ ន្ឺស�ើមរប�់វានិរ�ំសែើរសរឿរននព្រះគម្ពីរបានក្តព់តា

សលើវាគឺពតរូវ‹សឆ្ពរះសៅមុខ�ល់ពគប់សា�ន៍្រូជភាសានិរពបជាជន›។(អាលរា៉ា

37:3–5;នពីន�វទ្ពី15:18–19)»។(សោលលទ្ិននមរមនកំ្ណែសលើក្ទ្ពី2.

[1966]ទំ្្័រ103)។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី15:21។ការណសវៃង�ល់ពដី្ពះ្េ្ដីរ

�រូមសពចៀរឬអានពាក្្យថ្«ស្លខ្នុំណ�វរ�ល់គម្ពីរ្ិ�ិ�្ឋ»ជាមួ��ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្

(ទំ្នុក្�ំសក្ើរទ្ំ្័រ159)។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរក្សមើលឃ្លាសៅក្្ននុរទំ្នកុ្តសមកើរណ�ល

្ិ្ែ៌នាអំ្ពី្ រជ�័ណ�លមក្តាមរ�ៈការណ�វរ�ល់្ ពីព្រះគម្ពីរ។�ុំឲ្យ�ិ�្សរក្ឃ្លាណ�ល

រានន័�ចសំពារះ្ ួក្សគស�ើ�ណចក្ចា�្ ពីមរូលស�តុណ�ល្ ួក្សគចរូលចិត្ឃ្លាទាំរសនរះ។

អ្នក្អាចអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធានរា៉ារ៉ុនជពីរ៉មនពីននគែៈពបធាន

ទ្ពីមួ�៖

«សៅក្្ននុរ្ ្ទរះរប�់ស�ើរខ្នុំរានអារមមេែ៍សជឿជាក់្ថ្សបើឪ្ុក្រា្�អានព្រះគម្ពីរមរមនពបក្ប

សដ្�ការអធិសាឋានជាសទ្ៀរទាត់ទារំ្ ួក្សគនរិក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគសនារះព្រះវិញ្ញាែនន

ព្រះគម្ពីរ�៏ម�ិរាសនារះនរឹមក្បំស្ញសៅក្្ននុរ្ ្ទរះរប�់ស�ើរស�ើ�នរឹអ្នក្ទាំរអ�់ណា

ណ�លរ�់សៅក្្ននុរសនារះ។វិញ្ញាែននោរវភា្នរឹសក្ើនស�ើរការសោរ្ោនាសៅវិញសៅមក្និរ

ការគិតគរូរ�លោ់នានឹរសក្ើនស�ើរ។វិញ្ញាែននការទា�់ណទ្រនរឹចាក្សចញសៅ។ឪ្ុក្រា្�

នឹរទ្រូនាមៅនក្រូនៗសដ្�ក្្ពីព�ឡាញ់កានណ់តខាលាំរស�ើរនរិសដ្�ភា្កាន់ណត្ លា�នវ។

ក្រូនៗនឹរកាន់ណត�្ទនុរះសាទាស�ើរនរិោមៅនការរឹរររូ�ចសំពារះការពបឹក្សាសនារះសទ្។ស�ចក្្ពី�ុចរិត

នឹរសក្ើនស�ើរ។ស�ចក្្ពីជសំនឿស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិស�ចក្្ពី�ប្នុរ�—ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏

�ុទ្្ធសាធននព្រះពគពី�្ទ—នរឹសក្ើតរានសពចើនសៅក្្ននុរ្ ្ទរះនិរជពីវិតរប�់ស�ើរសដ្�នាំមក្នរូវ

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ស�ចក្្ពីអែំរនិរ�ុភមរ្គលណ�លក្សពមើក្ស�ើរសៅក្្ននុរ្ ួក្សគ»(សៅក្្ននុរ

របា�ការែ៍�ន្និ�ពីទ្ណខសមសាឆ្នាំ1960ទ្ំ្័រ112–13;�ក្ព�រ់សដ្�ណអ៊�រា៉

ថ្�វណបន៊�ឹន«Cleansing the Inner Vessel»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ

1986ទំ្្័រ6)។
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សមសរៀនទ្ពី10

នពីន�វទ្ពី16នរិ9

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី16

នពីនេវ�រស�រសដើមបពីបញ្ចគុរះបញ្ចអូលមនុ�្សទាំរអ�់ឲ្យមក្កាន់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមបរ្ហាញបសៀវបៅឬបរឿងសមរម្យបរីបួៃថដលលបរៗី សករាប់យុវវ័យនាបពលបច្ចនុបបៃ្ន។សូមសួរសិស្សពរីអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្ថដល

ជាបោលបំណងរបស់អ្ន្រៃិពៃ្ធឬអ្ន្របបង្កើតចំបោះបសៀវបៅឬបរឿងៃរីមួយប�ើង។សូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលប�ើង។សូម

កោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី16ៃរីនហវៃោៃពៃ្យល់ពរីបោលបំណងរបស់ោត់ចំបោះរោរសរបសរ្ំរណតក់តារបស់ោត់ថដលបៅទរីប ្្ចប់

រោលែយជាថ ្្ន្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី16:3–6បហើយថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីបំណងរបស់ៃរីនហវៃ្រ្ននុងរោររ្រសាទ្ុរៃូវ្រំណត់កតា

របស់ោត់។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំងបៃះ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃសារភៈសំខាៃ់ថដលៃរីនហវៃោៃសរបសរបរឿង«ថដលសពវៃកពះហឬទ័យដល់កពះ»ៃិងមៃិថមៃជាបរឿង

«ថដលបបំពញចិតតេបលា្រិយ»ដបូច្នះ?

• បតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយពរីបំណងរបស់ៃរីនហវៃជាសម្រីរបស់អ្ន្រផ្ទាល់ោ៉ាងដូចបម្ច?(វាអាចជា�ំៃួយដល់អ្ន្របដើមបរីពៃ្យល់ថាឃ្លា

«កពះនៃអក័ោហាំៃិងកពះនៃអ៊ីសា្រៃិងកពះនៃោ៉ា្ុរប»សបំៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរ

ព្រះសយ�មរូវពគពី�្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី16:4។អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថាកពះនាមកពះបយហូវាែ្រ៏សបំៅបលើ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ្ ងថដរ។[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី119:10;ៃរីនហវៃទរី211:4,6–7;សូមបមើល្ ងថដរវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរ

បរិសុទ្ធ«កពះក្រីស្ទ»«កពះក្រីស្ទកពះនាម»])។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរាៃអំណរ្ ុណថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាស្រខេរីបទមួយបទៀតអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបបើ្របៅ

លិបិក្រមៃិងបមើលសបងខេបោ្រ្យ្របាលបរឿងទាំងអស់ថដលទា្់រទងៃរឹងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សុំឲ្យពួ្រប្រ្របមើលវិធរីពរីរបរីថដលកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃបបកងៀៃអំពរីបបស្រ្រម្មនៃកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នោល្ំរណងមួ�ននតេោះគម្ពីរមរមនគឺនែើម្ពី្រញ្នុោះ្រញ្ចូល

មនុស្សទាំងអស់នែើម្ពីឲ្យមកកាន់តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទ។

• បតើរោរយល់ពរីបោលបំណងរបស់ៃរីនហវៃ្រ្ននុងរោរសរបសរបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើរោរបកោងទ្ុរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងឆ្នាំ

បៃះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមថច្រចាយពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតបៅកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃរាៃឥទ្ធិពលដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃិងោៃនាំពួ្រប្ខិតបៅ�ិតកពះវរបិតាសួ្៌

ៃិងកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយពរីអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាមួយៃរឹងមិតតេ្្រ្ិឬសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ប្រានា្់រ្រ្ននុងអ�ំនុងបពលបរីបៃួន្ងៃបទៀត។

នដីថហវៃទដី19

នពីនេវរក្សាផ្ទារំ្ ពីរដុំ

សូមបរ្ហាញបសៀវបៅកបវតតេិសាកស្មួយ្របាលបៅរោៃ់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃិងបញ្ជា្់រពរីបពលបវលាថដលបសៀវបៅបៃះ្រតក់តា។បនាទាប់ម្រ

សូមបរ្ហាញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវកបវតតេិសាកស្ផ្ទាល់ខលែលួៃទនិានាៃុបបវតតេិឬបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតុថដល្រតក់តាពរីរយភៈបពលដូចោនាបនាះថដរ។

(បៅបពលសមរម្យសូមអាៃបទពបិសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណបចញពរីបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតុ)។

• បតើអតថែបទទាំងពរីរបៃះខុសោនាោ៉ាងដូចបម្ចពរីរបបៀបព្ួរប្្រ្ននុងរោរ្រត់កតាកបវតតេិសាកស្?

• បតើអតថែបទមួយរាៃតនមលែជាងអតថែបទមួយបទៀតឬ?បោយរបបៀបណា?(អតថែបទៃរីមួយៗរាៃតនមលែ្រ្ននុងបហតុ្ លខុសៗោនា)។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
�រូចណ�លនពីន�វបាននិយា�ថ្«ត្ិតភា្សពារស្ញននសចតនារប�់ខ្នុំគឺស�ើម្ពីឲ្យខ្នុំអាច

បញ្ចនុរះបញ្ចដូលមនុ�្សឲ្យមក្រក្ព្រះននអ័ពបាហាំនិរព្រះននអ៊ីសាក្និរព្រះននយា៉ាកុ្បស�ើ�

បាន�ស្ង្គារះ»(នពីន�វទ្ពី16:4)។ោត់បានរក្សាទ្ុក្នរូវកំ្ែត់ពតា្ ពីរ្ ទាំរ៖ ទ្ាំរនពីន�វ

តរូចនរិ្ទាំរនពីន�វធំ។ព្រះអរាចា�់បានដ្ក្់បញ្ញត្ិោត់ឲ្យ�សរខេប�ំសែើរសរឿររប�់លពីន�

សៅសលើ្ ទាំរតរូច(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី25:28–31)។សពកា�មក្មរមនពតរូវបានបំ្ ុ�

គំនិតឲ្យរួមបញ្ចដូល្ ទាំរតរូចសៅក្្ននុរការចរពក្រព្រះគម្ពីរមរមន(�រូមសមើលពាក្្យ�ម្ពីននមរមន

1:6–7)។ទារំនពីន�វនរិមរមនមិនបាន�ឹរ្ ពីមរូលស�តុសនារះសទ្ប៉ណុន្ទារំ្ពីរនាក្់បានសធវើ

តាមការណែនាំននព្រះអរាចា�់។

សូម្ ន្យល់មចកចាយឬម្្ង

ទពី្រន្ទាល់ហៅខាងហពរៅថ្នាក់ហរៀន

សៅស្ល�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីទ្ពីបនាទាល់

រប�់្ ួក្សគសៅខារសពរៅថ្នាក្់ការ�ល់

្ពីស�ចក្្ពី្ិតរប�់្ ួក្សគណ�លបានសរៀន

សៅក្្ននុរថ្នាក់្នឹរកាន់ណត�ី៊ជសពរៅ។�រូម

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យរក្សមើលឱកា�

ស�ើម្ពីបសពរៀននិរណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពី

សោលការែ៍នន�ំែឹរលអែសៅស្ល

្ួក្សគទាក្់ទ្រនឹរ�រាជកិ្ពគួសារស�ើ�

នរិមិត្ភកិ្្រប�់្ ួក្សគ។
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• បតើអតថែបទទាំងបៃះបកបៀបបធៀបជាមួយៃរឹងកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី19:1–5ៃរីនហវៃកោប់អំពរីរោរខិតខំរបស់ោត់បដើមបរីរ្រសាទ្ុរៃូវ្រំណត់កតាទាំងឡាយបៅបលើផ្ទាំងទាំងពរីរ

បៃះ។

បៅ្រ្ននុងផ្ទាំងមួយថដលឥ�ដូវសាគល់ថាជាផ្ទាំងៃរីនហវៃធំោត់ោៃ្រតក់តាៃូវ«កបវតតេិរបស់កបជា�ៃ[របស់ោត់]»(ៃរីនហវៃទរី19:2)។

កបវតតេិសាកស្បៃះរួមរាៃ«ដបំណើរបរឿងនៃរ�ជរោលរបស់បស្ចនានាៃិងស្រ្គមៃិងរោរទាសថ់ទងទាំងឡាយនៃកបជា�ៃ[របស់

ោត់]»(ៃរីនហវៃទរី19:4)។វា្ឺជា្ំរណតក់តាទរីមួយថដលៃរីនហវៃោៃ្រត់បែុថៃ្វាមិៃោៃរួមប្្ចដូលបៅ្រ្ននុងអវៃរីថដលបយើងបច្ចនុបបៃ្នរាៃជា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះបទ។

បៅបលើផ្ទាំងមួយបទៀតថដលឥ�ដូវបយើងសាគល់ថាជាផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចោត់ោៃ្រតក់តា«រោរបបកមើនៃកបជា�ៃ[របស់ោត់]»(ៃរីនហវៃទរី1

9:3)។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យការបសពមើសំបៅបលើរោរបបកងៀៃៃិងស្រម្មភាពខាងសាសនា។្ំរណត់កតារបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងផ្ទាំង

តូចឥ�ដូវកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅៃរីនហវៃទរី1ៃិងៃរីនហវៃទរី2។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យថបងថច្រភាពខុសោនារវាងផ្ទាំងតូចៃិងផ្ទាំងធំបៅបពលព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី19សូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖«ផ្ទារំទាំរសនរះ»=ផ្ទាំរតរូចៃិង«ផ្ទារំសផ្សរសទៀត»=ផ្ទាំរ�ំ។(អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរថតសរបសរោ្រ្យ

ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរខ្ម្ពរីរថដលសមកសប)។បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី19ឃ្លា«ផ្ទាំងទាំងបៃះ»ថតងថតសំបៅបលើផ្ទាំង

តូច។ឃ្លា«ផ្ទាំងប្្សងបទៀត»សំបៅបលើផ្ទាំងធំ។

សុំឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី19:3,5–6ឮៗ។

• បតើៃរីនហវៃោៃ្្ល់បហតុ្ លអវៃរីអំពរីរោរបធវៃើផ្ទាំងតូចបថៃថែមបលើផ្ទាំងធំ?បតើរោរពៃ្យល់ទាំងបៃះបរ្ហាញពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ៃរីនហវៃបលើ

កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថា�ិត1000ឆ្នាំបករោយម្រពយារោរីមរមៃោៃបធវៃើបសច្រ្រីសបងខេបឬចងក្រងវ ្្គខលែរីនៃ្ំរណតក់តាទាំងអស់ថដលោៃ

សរបសរបោយកបជា�ៃរបស់ោត់។បៃះរោលាយជាអវៃរីថដលបយើងបៅសពវៃន្ងៃបៃះថាជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បៅបពលថដលោត់ោៃបធវៃើបសច្្ររី

សបងខេបបៃះោត់ោៃរ្រប�ើញផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចៃិងរួមប្្ចដូលវាបៅ្រ្ននុង្ំរណតក់តារបស់ោត់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:3–7ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាមរមៃោៃសរបសរោ្រ្យទាំងបៃះបៅកបថហលឆ្នាំ

385្ ស បៅបពលចុងប្្ចប់នៃស្រ្គមរវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិ។បៅបពលសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមឲ្យពួ្រប្

រ្របមើលបហតុ្លថដលមរមៃោៃ្ ល់្ចបំោះរោរប ្្ចដូលផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសបងខេបរបស់ោត់។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររា៉ាវីៃប�អាសតេនុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បពលខលែះបៅបពលបយើងកតវូោៃសំុឲ្យបោរពកបតិបតតេិបយើងមៃិដរឹងពរីមូលបហតុបនាះបទបលើ្រថលងថតកពះអរាចាស់

ោៃបញ្ជា។   ៃរីនហវៃោៃបធវៃើតាមរោរថណនំាបទាះបរីជាោត់មិៃយល់បពញបលញពរីបោលបំណងដ៏្ លាសនវដ៏

បោយ។រោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ោត់្ល្់ជាពរ�័យដល់ក្ប់ជាតិព�ូសាសៃ៍បៅទូទំាងពិ្ ពបលា្រ»(«បតើ

ៃរណាៃរឹងោត់បង់រោរកចតូរោត់?»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1978ទំព័រ51។

សូមបរ្ហាញថាបោយសារ្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃៃិងមរមៃបយើងបរៀៃថារយើងត្រវូកាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរ្រស់ត្រះនិងរធ្ើ

តា្ការ្ំរែុសគំន្ិរ្ ដីត្រះវិញ្ញាណរទារះ្រដីជារៅរ្លរយើង្ ិនយល់រ្ញរលញ្ ដី្ ូលរ�្ុរចំរោរះររឿងរន្រះក៏្រោយ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់ៃិងបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបទាះបរីជាបៅបពលបយើង

មៃិយល់បពញបលញពរីមូលបហតុចបំោះបរឿងបនាះ្រតេរី?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃបោរពតាមកពះអរាចាស់ឬបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពបិសសណាមួយបោយពុំោៃយល់ដរឹងចបាស់ពរី

មូលបហតុបនាះ?

• បតើបយើងអាចអ្ិវ�្ឍទំៃុ្រចិតតេៃិង្ររាលាំងចិតតេខាលាំងជាងមៃុបដើមបរីបសាមះកតង់ៃរឹងរោរថណនំារបស់កពះបោយរបបៀបណា?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងរោៃ់តាមតាមកពះប្្ញតតេិរបស់កពះៃិងបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរោរយល់ដរឹង

របស់បយើងពរីបោលបំណងបៅពរីបករោយរោរណ៍បនាះៃរឹងរី្រចបកមើៃប�ើងបហើយកពះអរាចាស់ៃរឹងកបទាៃពរដល់បយើងសករាប់រោរបោរព

កបតិបតតេិរបស់បយើង។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមឮៗ។(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរានា្់រៗៃូវក្រោសចមលែងតូចមួយសៃលែរឹ្របដើមបរីឲ្យព្ួរប្អាចបមើល

តាមៃិងបសៀតវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្សករាប់រោរបោងបៅន្ងៃបករោយ)។

ោ៉ាងបហាចណាស់ថ ្្ន្រនៃ«បោលបំណងដ៏្ តិបណ្ឌិត»របស់កពះអរាចាស់(ៃរីនហវៃទរី19:5;ោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:7)្រ្ននុង

រោរថដលឲ្យៃរីនហវៃរ្រសាទុ្រ្ំរណតក់តាទាំងពរីរបនាះោៃប�ើញចបាស់បៅបពលថដលយែូថសបស្ម៊ីធោៃប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។យែូថសប

ោៃប្រថកបដំបូងប្ៃូវបសច្រ្រីសបងខេបរបស់មរមៃពរីផ្ទាំងៃរីនហវៃធំ។រា៉ាទរីៃហារីសថដលោៃ�ួយយែូថសបចង់បរ្ហាញរោរប្រថកបបៃះ

បៅកបពៃ្ធៃិងក្ួសាររបស់ោត់។បោយសាទា្រ់បស្ទើរពយារោរីោៃអៃុញ្ញាតឲ្យរា៉ាទរីៃខ្ចរីអតថែបទថដលសរបសរបោយនដចំៃួៃ116ទំព័រ

បនាះថដលោៃប ្្ចប់រួចបហើយបៅបពលបនាះ។អតថែបទទាំង116ទំព័របនាះកតូវោៃប្លួចពរីរា៉ាទរីៃបហើយជាលទ្ធ្លផ្ទាំងយូរីម

ៃិងធូមរីមៃិងអំបណាយទាៃបដើមបរីប្រថកបកតវូោៃដ្រវិញជាបបណាដាះអាសៃ្នពរីយែូថសបស្ម៊ីធ(សូមបមើល្ ៃិងស 3:14)។

បករោយពរីយែូថសបស្ម៊ីធោៃឆលែងរោត់រយភៈបពលនៃរោរថ្រថកបចិតតេ(សូមបមើល្ ៃិងស 3:10)កពះអរាចាស់ោៃកោប់ោត់មៃិ

ឲ្យប្រថកបសារប�ើងវិញៃូវចំថណ្រថដលោៃោត់បនាះបទ(សូមបមើល្ ៃិងស 10:30)។្្ទនុយបៅវិញកទង់ោៃបញ្ជាឲ្យោត់

ប្រថកបផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច(សូមបមើល្ ៃិងស 10:41)ថដលរាៃរយភៈបពលដូចោនា។ោត់ោៃកោប់យែូថសបថាអស់អ្ន្រថដលោៃ
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យ្រអតថែបទ116ទំព័របនាះោៃផ្លាស់ប្ដូរព្ួរប្ៃិងរាៃ្ បករាងបដើមបរីបកបើវាបដើមបរីទរាលា្់រតនមលែ្ិរច្ចរោរបៃះ(សូមបមើល្ ៃិងស 

10:10–19)។កពះអរាចាស់ោៃដរឹងពរីកពរឹតតេិរោរណ៍ទាំងបៃះជាបកចើៃឆ្នាំមៃុបហើយោៃ្ ្ល់្រំណតក់តាទរីពរីរបដើមបរីបធវៃើឲ្យ្ បករាងរបស់

សាតាំងបរា�័យ។(សូមបមើលHistory of the Church1:20–23;្ ៃិងស 10:38–46។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី19:6បរៀងៗ ខលែលួៃ។សុំឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្របោលលទ្ធិថដលៃរីនហវៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះត្រង់ញាណតគ្់រការណ៍ទាំងអស់និងនរៀ្រចំមន្យោបា�ម�ួនែើម្ពី

សនតមចកិច្ការរ្រស់ត្រង់ទាំងអស់។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាវារាៃអតថែកបបោ�ៃ៍បដើមបរីដរឹងថា«កពះអរាចាស់កទង់ញាណក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់ពរីបដើមដំបូង»?(ៃរីនហវៃទរី19:6

;សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី29:20;ោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:7។)

• បតើបោលលទ្ធិបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបរស់បៅរបស់អ្ន្រោ៉ាងណាថដរ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសំណួរបៃះអ្ន្រអាចថច្រចាយ

្ំៃិតរបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលបោលលទ្ធិបៃះោៃបបង្កើៃបសច្្ររី�ំបៃឿបសច្្ររីសង្រឹមៃិងរោរទុ្រចិតតេរបស់អ្ន្របលើកពះ)។

• បតើបោលលទ្ធិបៃះអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រ�ួបៃរឹងបញ្ហាោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?(ចបមលែើយថដលអាចរាៃអាចថាបយើងអាចថសវៃងរ្រ

រោរលួងបលាមបៅ្រ្ននុងរោររោរោរថដលកពះអាចប�ើញលទ្ធ្លនៃឧបស ្្គៃិងរោរកប្ួរតកបថ�ងរបស់បយើងបទាះបរីជាបយើងមៃិអាច

ប�ើញ្្ររី។បហើយតាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកទង់អាចកបទាៃដល់បយើងៃូវ្ររាលាំងរោរលួងបលាមៃិងរោរថណនំាបដើមបរីយ្រ�្នះឬ

ស៊កូទាំៃរឹងរោរលំោ្រនៃ�រីវិត)។

សូមបរ្ហាញរោរប�ឿជា្់ររបស់អ្ន្រថាកពះកទង់ញាណក្ប់រោរណ៍ទាំងអស់រួមរាៃអវៃរីថដលល្អបំ្ ុតសករាប់្ូរៃបៅរបស់កទង់រានា្់រ។សូម

�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាបពញមួយ�រីវិតរបស់ព្ួរប្ព្ួរប្ៃរឹង�ួបៃរឹងកពះប្្ញតតេិៃិងទទួលោៃៃូវរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះថដលព្ួរប្

មៃិអាចដរឹងចបាស់លាស់នាបពលដំបូង។រោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ពួ្រប្ចបំោះកពះប្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់ៃិងរោរបំ្ុស្ ំៃិតនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរឹងកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់ៃិង�រីវិតរបស់អ្ន្រដនទបទៀត។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី16:4។«្ពះថនអ័្ប្ហាំនិង្ពះថនអម៊ីសាក្និង្ពះថន

ោោក្ុប»

ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណប៊ន�ឹនបាន្ ន្យល់ថ្សៅស្លណ�លព្រះគម្ពីរនិយា�្ ពីព្រះនន

អ័ពបាហាំអ៊ីសាក្និរយា៉ាក្ុបសនារះបទ្គម្ពីរសនារះ�ំសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ៖«ស�ើរ

ពតរូវណតចាំថ្នរណាជាព្រះស��៊រូវមុនស្លណ�លពទ្រ់បានពប�រូតមក្សនារះ។ពទ្រ់គឺជាអរ្គ

បរកបសរកើតពគប់ការែ៍ទារំអ�់ព្រះស��រូវា៉�៏ម�ិរាក្រូនសចៀមណ�លបាន�រាលាប់មុនការបរក

បសរកើត្ ិភ្សលាក្ព្រះននអ័ពបាហាំអ៊ីសាក្និរយា៉ាក្ុប។ពទ្រ់ធាលាប់ជានរិជាព្រះ�៏បរ�ុិទ្្ធ

ននអ៊ពីសាណអល»(«Five Marks of the Divinity of Jesus Christ»
Ensignណខធ្នដូឆ្នាំ2001ទ្ំ្័រ10)។

នដីថហវៃទដី19:6)។្ពះ្ទង់ញាណ្្ប់ការណ៍ទាំងអស់ពដីគដើេដំបរូង

ស�ើរអាចរានទ្ំនកុ្ចិត្ថ្ព្រះពទ្រ់ញាែពគប់ការែ៍ទារំអ�់។«សបើោមៅនការសចរះ�ឹរ

្ពីពគប់ការែ៍ទារំអ�់សទ្សនារះព្រះនឹរ្ ុំអាច�ស្ង្គារះចំណែក្ណាម�ួនន�តវសលាក្រប�់

ពទ្រ់បានសទ្�្ិតសដ្�សារវាជាចសំែរះ�ឹរណ�លពទ្រ់រានពគប់ការែ៍ទាំរអ�់្ពីស�ើម�ំបរូរ

�ល់ចុរបញ្ចប់ស�ើ�សទ្ើបបណាតាលឲ្យពទ្រ់្ ្ល់នរូវការ�ល�់ឹរសនារះ�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់

ណ�ល្ ួក្សគគឺជាអ្នក្ទ្ទ្ួល�ក្នរូវជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចស�ើ�ពប�ិនសបើវាមិនណមន

�ពរាប់គំនិតណ�លរានសៅក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់មន�ុ្សសនារះណ�លថ្ព្រះរានពគប់ចំសែរះ�ឹរ

ទារំអ�់វានរឹមិនអាចសៅរួច�ពរាប់្ ួក្សគក្្ននុរការអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅក្្ននុរពទ្រ់សនារះសទ្»

(ការបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពីជំសនឿ[1985]ទ្ំ្័រ51–52)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី11–6;9(សមសរៀនទ្ពី2)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ការ�សរខេបសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ខារសពកាម�ិ�្សសរៀនសៅស្ល្ ួក្សគបាន

�ិក្សានពីន�វទ្ពី11–6;9(សមសរៀនទ្ពី2)មិនពតរូវបានបពមុរទ្ុក្�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍្ ពីរបពីសនរះណតប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្្ ិចារណា្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី11)
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាអំ្ ពីលពីន�ណ�លបាន្ យាក្រែ៍សៅ�ល់ពបជាជននរិព្រាន

�ល់្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្្ួក្សគបាន�ឹរថ្្យាការីបានព្រានពបឆំ្រនឹរការសធវើបាបនរិ

បសពរៀនអំ ព្ីស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សលើ�្ ពីសនរះ្ួក្សគបាន�ឹរ

ថ្ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�៏ទ្ន់ភ្ន់រប�់ព្រះអរាចា�់ពតរូវ្ ពរពីក្ចំសពារះអ�់អ្នក្ណ�លអនុវត្

ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើពទ្រ់។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី12)
លពីន�ស្្ើ�តបនរឹការបញ្ជារប�់ព្រះអរាចា�់ឲ្យចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម។ោត់

បានសលើក្ឧទា�រែ៍្ ពីសោលការែ៍សនារះថ្សៅស្លស�ើរសសាមៅរះពតរ់នរិពបត្ិបត្ិ

សនារះព្រះអរាចា�់នឹរជួ�ស�ើរសៅក្្ននុរស្លជួបនឹរឧប�គ្គ។នពីន�វបានបង្ហាញ

សាមៅរតពីននការពបត្ិបត្ិម�ួស�ើ�បានសរៀន�ពរាប់ខ្លួនោត់ថ្សៅស្លស�ើរអំពាវនាវ

រក្ពទ្រ់ពទ្រ់អាចបន្ទន់�ួរចិត្រប�់ស�ើរឲ្យសជឿតាមព្រះបន្ទដូលរប�់ពទ្រ់បាន។�ិ�្ស

បាន�ឹរថ្ព្រះនរឹពបទាន្ រ�ល់អ្នក្ណាណ�លសោរ្ពបតិបត្ិនិរសសាមៅរះពតរ់។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី13–4)
សៅស្លលពីន�បានពបាប់នពីន�វនរិបររប�់ោត់អំ្ ពីការបញ្ជារប�់ព្រះចំសពារះ្ ួក្សគ

ស�ើម្ពីពត�ប់សៅទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមវិញស�ើម្ពីសៅ�ក្្ ទាំរលរ្ិននពីន�វបានស្្ើ�តប

សដ្�ការសធវើទ្ពីបនាទាល់ថ្ពប�ិនសបើស�ើរនឹរសធវើអវពីៗណ�លព្រះអរាចា�់បានបញ្ជាសនារះ

ពទ្រ់នរឹសរៀបចំ្ ្ដូវម�ួ�ពរាប់ស�ើរស�ើម្ពី�សពមចការែ៍សនារះ។នពីន�វនរិបរៗរប�់

ោត់បាន�ឹរថ្វា្ ិបាក្ស�ើម ព្ីសធវើតាមបញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់។ការតារំចិត្រប�់

នពីន�វក្្ននុរការពត�ប់សៅទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមវិញបានជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្សៅស្ល

ស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើព្រះស�ើ�ណ�វររក្ស�ើម្ពីសធវើអវពីណ�លពទ្រ់ដ្ក្់បញ្ញត្ិសទារះជា

ស្លស�ើរមិនអាចស�ើញ្ ពីលទ្្ធ្លក៏្សដ្�ក្៏ពទ្រ់នរឹ�ឹក្នាំស�ើរសដ្�ព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធណ�រ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី15–6;9)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សាអំ្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់លពីន�ក្្ននុរការណ�វរ�ល់្ ពី្ ទាំរលរ្ិន

្ួក្សគបានស�ើញនរូវសោលការែ៍ខារសពកាម៖សៅស្លស�ើរណ�វរ�ល់្ ពីព្រះគម្ពីរ

ស�ើរអាចសពារស្ញសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនិរទ្ទួ្លបាននរូវវិវរែៈ។សៅស្ល

្ួក្សគបានសរៀន្ ពីសោលបែំររប�់នពីន�វសៅក្្ននុរការ�រស�រកំ្ែត់ពតារប�់ោត់

�ិ�្សក៏្បានសរៀន្ ពីសោលបែំរននព្រះគម្ពីរមរមនគឺស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលមនុ�្សទាំរអ�់

ឲ្យចរូលមក្រក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀន�បាដោ�៍សនរះនឹរ្ ល្់�ល់�ិ�្សនរូវឱកា�ស�ើម្ពីរំឭក្ស�ើរវិញនិរ្ិភាក្សា្ ពីអវពីណ�ល

្ួក្សគបានសរៀន្ ពីគំររូរប�់ពគសួារលពីន�នរិ�ក្មមេភា្ននស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគ។សៅស្ល

អ្នក្បសពរៀនសមសរៀនសនរះ�រូមបញ្ជាក្់សលើការសោរ្ពបតិបត្ិ�៏សសាមៅរះពតរ់រប�់នពីន�វចសំពារះបញ្ញត្ិ

រប�់ព្រះអរាចា�់និរការណ�វររក្សដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមរប�់ោត់ស�ើម្ពី�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ ិតនន

«អ�់ទាំរពាក្្យណ�លបានសពាលមក្សដ្�ឪ្ុក្រប�់ខ្នុំ»(នពីន�វទ្ពី12:16)។សៅស្ល

�ិ�្សសធវើតាមគំររូននការសោរ្ពបតិបត្ិរប�់នពីន�វ្ួក្សគនឹរក្សារទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួនរប�់សគអំ្ ពី

�ំែឹរលអែ។

សៅក្្ននុរការបសពរៀនរប�់អ្នក្�រូមសធវើតាមការដ្�់សតឿររប�់ណអលស�ើរណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិនននក្រូរ៉ុម

នន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់៖

«ស�ើរពតរូវណតសធវើឲ្យការបសពរៀន�៏ឧត្មរានជពីវិតនិររាន្ ន្ឺស�ើរវិញសៅក្្ននុរសា�នាចពក្—

សៅ្្ទរះសៅស្លស�ើរស�ើរនិយា�សៅក្្ននុរការពបជុំថ្នាក្់�ឹក្នាំរប�់ស�ើរស�ើ�ជាការ្ ិតណា�់

សៅក្្ននុរថ្នាក់្សរៀន។ការបសពរៀនណ�លបានទ្ទ្ួលការបំ្ុ�គំនិតមិនណ�លពតរូវបានកាលា�ជា�ិល្ៈ

ណ�លបាត់បរ់មួ�សៅក្្ននុរសា�នាចពក្ស�ើ�ស�ើ�ស�ើរពតរូវណតពបាក្�ថ្ការណ�លស�ើរណ�វររក្

វាមិនកាលា�ជាពបន្ែពីម�ួណ�លបាត់បរ់ណ�រ។...

«...�រូមឲ្យស�ើរតសមកើរស�ើរនរូវបទ្្ិសសាធក្្ននុរការបសពរៀនសៅក្្ននុរ្ ្ទរះនរិសៅក្្ននុរ

សា�នាចពក្នរិបសរកើននរូវរាល់ការខិតខំរប�់ស�ើរស�ើម្ពីសាថាបនានរិណែនាំ»(«ពគរូបសពរៀន

មក្្ ពីព្រះ»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ1998ទំ្្័រ2527)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី11

ព្រះអរាចា�់្ពរពីក្ស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណាដ៏ទន់ភលន់រប�់ពទរ់សៅដល់អ្ក្ណដលសសាមរះពតរ់

�រូម�រស�រសោលការែ៍ខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖ហសចក្ពីហមត្តាករុណ្�៏ទន់ភ្ន់

រ្រស់ព្រះអមាចាស់ពតវូបាន្ ពងពីកហៅ�ល់អស់អ្កណ្ម�លអនុវតតហសចក្ពីជំហនឿហលើពទង់។�រូម

អសញ្ើញ�ិ�្សអាន�សរខេបសលើនពីន�វទ្ពី11ស�ើ�រក្សមើលខគម្ពីរណ�លស�ចក្្ពី្ ិតសនរះពតរូវបាន

បសពរៀនសចញសៅសៅក្្ននុរ20)។

�រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាមសនរះស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សនកឹ្ចាំនរិ�សរខេប្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី11–6;9សៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះ។

• សចញ្ ពីអវពីណ�លអ្នក្បានសរៀនសៅក្្ននុរជំ្រូក្ទារំឡា�ណ�លអ្នក្បាន�ិក្សាសៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះសតើ

ព្រះអរាចា�់បង្ហាញស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�៏ទ្ន់ភ្ន់រប�់ពទ្រ់សៅ�ល់លពីន�និរពគសួាររប�់ោត់

យា៉ារ�រូចសម្ច?

• សតើគំររូននការសោរ្ពបតិបត្ិនិរស�ចក្្ពីជសំនឿណ�លបានបង្ហាញសដ្�លពីន�នរិពគួសាររប�់

ោត់រានអវពីខ្រះ?

• សតើសៅស្លណាណ�លអ្នក្បានស�ើញព្រះអរាចា�់បានបង្ហាញស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�៏ទ្ន់ភ្ន់រប�់

ពទ្រ់ចសំពារះអ្នក្ឬចសំពារះនរណារានាក់្ណ�លអ្នក្សាគាល់?

អ្នក្អាចពបាប់អំ្ពីស្លមួ�សៅស្លណ�លព្រះអរាចា�់បានបង្ហាញស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាចសំពារះ

អ្នក្នរិពគសួាររប�់អ្នក្សៅស្លអ្នក្បានសធវើ�ក្មមេភា្សដ្�រានស�ចក្្ពីជំសនឿឬណចក្ចា�

បទ្្ិសសាធន៍មួ�ណ�លអ្នក្បានអានសៅក្្ននុរការសបារះ្ុម្្ សា�ននសា�នាចពក្។�រូមសលើក្ទ្ឹក្

ចិត្�ិ�្សឲ្យរក្សមើលគំររូទារំឡា�ននព្រះអរាចា�់ក្្ននុរការបង្ហាញស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ពទ្រ់សៅ

�ល់អ្នក្ណ�លសសាមៅរះពតរ់សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនស្ញម�ួឆ្នាំ។
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នដីថហវៃទដី12

ព្រះអរាចា�់អាចបន្ន់ដរួចិត្តរប�់សយើរឲ្យសជឿដល់ព្រះបន្អូលរប�់ពទរ់

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សពកា�្ ពីលពីន�ពតរូវបានបញ្ជាឲ្យចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមជាមួ�នឹរ

ពគួសាររប�់ោត់ក្រូនបុព�រប�់ោត់នពីន�វបានសធវើការខពំបឹរ្ ទាល់ខ្លួនមួ�ស�ើម្ពី�ឹរនរិ�ល់

្ពីស�ចក្្ពី្ ិត�៏ស្ញសលញននវិវរែៈរប�់ឪ្ុក្រប�់ោត់។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក្់អាននពីន�វទ្ពី

12:16,19ឲ្យឮៗ។

�ួរ�ិ�្សថ្៖សទារះបពីជានពីន�វមិនបានតអែដូញណតអែរក្្ពីសតើរានភ�្នុតារអវពីសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី12:16

ណ�លថ្ការចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមអាចជាការ្ិបាក្�ពរាប់ោត់?(នពីន�វបាន�រស�រ

អវពីណ�លោត់បានអធសិាឋាន�ពរាប់ការ�ល់ស�ើ�ព្រះអរាចា�់បានបន្ទន់�ួរចិត្រប�់ោត់។

តពមុ�សនរះគឺជាភ�្នុតារណ�លថ្ការចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមមិនណមនជាសរឿរង្�ព�លួ

�ពរាប់ោត់�រូសច្នរះព្រះអរាចា�់បានជួ�ោត់ឲ្យទ្ទួ្ល�ក្្ ទាំរសនារះ)។

�រូម�ួរ៖សតើរានភ�្នុតារអវពីណ�លអ្នក្ស�ើញថ្សទារះបពីជាលពីន�និរពគសួាររប�់ោត់សោរ្

ពបតិបតិ្�ល់ព្រះអរាចា�់យា៉ារណាក្្ពីជពីវិតគឺសៅណតមិនង្�ព�ួល�ពរាប់្ ួក្សគ?(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី12:4,11)។

�ំុឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីគំនិតណ�ល្ ួក្សគរានអំ្ពីបំែរពបាថ្នារប�់នពីន�វនរិអំ្ ពីអវពីណ�លោត់

បានសធវើណ�លនាំោត់្ នសៅការទ្ទួ្ល�ក្បញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់ណ�លបាន្ ល្់តាមរ�ៈឪ្ុក្

រប�់ោត់។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ឲ្យណចក្ចា�្ ពីអវពីណ�ល្ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុរស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី2លំហាត់ទ្ពី4៖�រូមណចក្ចា�នរូវគំររូម�ួ

សៅស្លណ�លអ្នក្បានអំពាវនាវរក្ព្រះវរបិតា�ួគ�៌រូចជានពីន�វណ�រស�ើ�បានទ្ទ្ួលបទ្្ិសសាធន៍

នរូវការបន្ទន់ចិត្រប�់អ្នក្តាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាែឬសៅស្លមួ�ណ�លអ្នក្បានទ្ទួ្លទ្ពីបនាទាល់មួ�

អំ្ ពីអវពីមួ�ណ�លព្រះអរាចា�់បានរានព្រះបន្ទដូល។

�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្ថ្គៅគពលណដលគ�ើងអោំវនាវដល់្ពះ្ទង់អាច

បន្ន់ចិត្របស់គ�ើងឲ្យគជឿគលើ្ពះបន្លូលរបស់្ទង់។

�ំុឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគអាចសធវើស�ើម្ពី្ពរឹរទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគនរិទ្ទួ្លបាននរូវ

ការធានា្ ទាល់ខ្លួន�រូចជានពីន�វ្ រណ�រ។�រូម្ ល្់ឱកា��ល់្ ួក្សគឲ្យណចក្ចា�នរូវគំនិតរប�់

្ួក្សគពប�ិនសបើ្ ួក្សគចរ់ណចក្ចា�។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្តាមការគិតនរិ

ការបំ្ ុ�គំនិតរប�់្ ួក្សគ។

នដីថហវៃទដី13–4

ព្រះអរាចា�់នឹរសរៀបចំផលអូវសៅស្លសយើរសោរ្រាមព្រះបញ្ញត្តិរប�់ពទរ់សោយសសាមរះពតរ់

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្សធវើការជាន�គរូ។�រូម�រស�រខគម្ពីរសយារខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖នពីនេវ

ទពី13:6–7នរិនពីនេវទពី14:6–13។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សអានវគ្គព្រះគម្ពីរស�ើ�្ ិភាក្សានរូវ

�ំែួរខារសពកាមជាមួ�នរឹន�គរូរប�់ខ្លួន៖

• សតើអ្នក្គិតថ្អវពីសៅណ�ល�ំខាន់អំ្ពីពបសា�ន៍រប�់នពីន�វថ្«សទារះយា៉ារណាក៏្សដ្�គរ់ណត

ខ្នុំស�ើរតពមរ់សៅមុខ»?(នពីន�វទ្ពី14:7)។

• សតើស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់នពីន�វសធើវឲ្យោត់អាចទ្ទួ្លបាន្ ទាំរលរិ្នសនារះសដ្�រសបៀបណា?

សពកា�្ ពី�ិ�្សបាន្ ិភាក្សា្ ពីទ្�្សវ�័ិ�សពរៅពជរះរប�់្ ួក្សគជាមួ�នឹរន�គរូខ្លួនស�ើ��រូម

្ន្យល់ថ្ព្រះអរាចា�់អាច�ំុឲ្យស�ើរសធវើអវពីម�ួ�រូចណ�លពទ្រ់បាន�ំុនពីន�វនិរបរៗោត់សដ្�

ោមៅនការបង្ហាញពបាប់្ ពីមរូលស�តុស្លសវលាឬរសបៀបណ�លស�ើរអាចសធវើវាសដ្�ភាលាមៗ សនារះ

សទ្។នពីន�វបាន�ឹរ្ ពីមរូលស�តុស្លសវលានរិរសបៀបណ�លព្រះអរាចា�់នឹរជួ��ល់ោត់

សៅស្លសពកាយ្ ពីោត់បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាែ�ឹក្នាំោត់និរសពកាយ្ ពីោត់បាន�សពមចថ្

នរឹស�ើរតពមរ់សៅមុខសដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿ។�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ថ្គៅគពលគ�ើង

អនុវត្គសចក្្ដីជគំនឿក្្ដង្ពះគហើ�ណសវៃងរក្គធវៃើអវៃដីណដល្ទង់ប្នបញ្ជាគទាះបដីជាគពលគ�ើងេិនអាច

គ�ើញពដីលទ្្លក្្ដីក៏្្ទង់នរឹងដរឹក្នាំគ�ើងគោ�ឥទ្ិពលថន្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ណដរ។

សបើ�ិនជារានស្លអ្នក្អាច�ួរ�ិ�្សពប�ិនសបើ្ ួក្សគរាន�ំែួរឬចរ់

ណចក្ចា�ទ្�្សនវិ�័�សពរៅពជរះរប�់្ ួក្សគ្ ពីការ�ិក្សាក្្ននុរនពីន�វទ្ពី15–6;9សៅន្ងៃទ្ពី4

សនរះ។ឧទា�រែ៍អ្នក្អាចអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគស្្ើ�តបនរឹលំហាត់

ទ្ពី4ណ�ល្ ួក្សគពតរូវ�រស�រអំ្ ពីស្លមួ�សៅស្លណ�ល្ ួក្សគបានណ�វរ�ល់្ ពីព្រះគម្ពីរនរិ

រានអារមមេែ៍្ ពីព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់។

�រូមបញ្ចប់សដ្�ការ�ំុ�ិ�្សរានាក្់ឲ្យអានឮៗ(ឬ�រូពតសពកា�្ ពីការទ្សន្ទញ)វគ្គចសំែរះចំណាន

ខគម្ពីរនពីន�វទ្ពី13:7។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើសោលការែ៍អវពីណ�លនពីន�វទ្ពី13:7បានបសពរៀនទាក់្ទ្រនឹរការសោរ្ពបតិបត្ិ�ល់បទ្

បញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់?(�ិ�្សគួរណតអាចបង្ហាញសោលការែ៍ណ�លថ្្បសិនគបើគ�ើង

ណសវៃងរក្គដើេ្ដីគធវៃើអវៃដីណដល្ពះអរាចាស់ប្នោក្់បញ្ញត្ិដល់គ�ើង្ទង់នរឹងគរៀបចំ្ ្លូវេួ�ស្រាប់

គ�ើងគដើេ ដ្ីសគ្េចកិ្ច្ចការគនាះ។)

• សយារតាមអវពីណ�លអ្នក្បានអានសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី11–6និរ9សតើអវពីជាលទ្្ធ្លននការសោរ្

ពបតិបត្ិរប�់លពីន�នរិការសោរ្ពបតិបត្ិរប�់នពីន�វចសំពារះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះ?

• សតើសៅស្លណាណ�លព្រះអរាចា�់បានសរៀបចំ្ ្ដូវមួ�ស�ើម្ពីជួ��ល់អ្នក្ក្្ននុរការសោរ្ព្រះបញ្ញត្ិ

ម�ួ?

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យ�ញ្ឹរគិត្ ពីក្ណន្រមួ�ណ�ល្ ួក្សគអាចបង្ហាញនរូវការសោរ្ពបតិបត្ិរប�់

សគចសំពារះព្រះយា៉ារស្ញសលញ។អ្នក្អាចចរ់បញ្ចប់សមសរៀនសដ្�ការណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពី្ រជ�័

ទាំរឡា�ណ�លបានមក្ក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្តាមរ�ៈការខិតខំរប�់អ្នក្ស�ើម្ពីសោរ្ព្រះបញ្ញត្ិរប�់

ព្រះអរាចា�់។

គេគរៀនគ្កា�(នដីថហវៃទដី17–14)

សៅក្្ននុរសមសរៀនបនាទាប់�ិ�្សនឹរ�ិក្សាអំ្ពីការនិមិត្រប�់លពីន�និរនពីន�វ។លពីន�និរទ្�្សន

និមិត្រប�់នពីន�វអំ្ ពីស�ើមសឈើជពីវិតគឺអាចអនុវត្បានសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ�្វន្ងៃសនរះ។�ំសែើរ

សរឿរននទ្�្សននិមិត្រប�់នពីន�វរួមបញ្ចដូលការសរៀបរាប់្ ពីការពប�រូតការបសពមើនរិ�ង្វា�ធួន

រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទការរក្ស�ើញនិរអាណានិគមរប�់អាសមរិក្សដ្�សា�ន៍�នទ្និរការ

បាត់បរ់នរូវស�ចក្្ពី្ិត�៏រានសារៈ�ំខាន់្ពីព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធនរិការសាដោរស�ើរវិញនរូវស�ចក្្ពី្ិត

សនារះតាមរ�ៈព្រះគម្ពីរមរមន។�ំសែើរសរឿរននទ្�្សននិមិត្រប�់នពីន�វរួមរានទាំរការសរៀបរាប់្ ពី

ការសាដោរស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែ។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី17:1–5

ព្រះអរាចា�់បញ្ជាដល់នពីនេវឲ្យពតឡប់សៅទពីពក្ុរសយររូសាឡិមវិញសដើមបពីសៅយក្អ៊ី�រា៉ាណអលនិរពគួសាររប�់ោត់

សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃ្ ូសាវាមរី្រិោៃិង្ូរៃៗរបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចបកបើរូបភាពក្ួសាររបស់អ្ន្រផ្ទាល់្៏រោៃ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី17:1–2ឮៗ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាដល់្ូរៃៗរបស់លរីនហឲ្យបៅបធវៃើអវៃរី?បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរបញ្ជាបៃះ?(សូម

បធវៃើោ៉ាងណា�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាត្រះអមាចាស់ោក់្្រ្្ញ្រ្តិដល់រយើងឲ្យររៀ្រការនិងចិ្ ្ចរឹ្កូ្នៗថាវាយដល់តទង់។)

សូមរំឭ្រសិស្សថាវាអាចពោិ្របធវៃើដបំណើររយភៈបពលបរីបៃួន្ងៃរោត់តាមទរីរបហាសាថាៃសករាប់ៃរីនហវៃៃិងបងៗរបស់ោត់បដើមបរីកត�ប់បៅ

ទរីក្ុរងបយរូសា�ិមវិញ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសាររាៃសារភៈសំខាៃ់ថដលសមឲ្យៃរីនហវៃៃិងបងៗរបស់ោត់បធវៃើដបំណើរកត�ប់បៅទរីក្រុង

បយរូសា�ិមវិញបដើមបរី�ួបៃរឹងអ៊ីសរា៉ាថអលៃិងក្ួសាររបស់ោត់?

មៃុបពលបៃ្បមបរៀៃអ្ន្រអាចឲ្យក្រោស«្ុរកមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»មួយសៃលែរឹ្រដល់សិស្សឬឲ្យពួ្រប្កត�ប់បៅ

ទំព័រនៃរោរកបរោសបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមពរី«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»។សូមអប ជ្ើញសិស្សសាដាប់

បោយកបុងកបយ័ត្នបហើយរ្រ្របមើលអវៃរីថដលពយារោរីបៅសម័យចុងបករោយទាំងឡាយោៃកបរោសអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃអាោហ៍ពិោហ៍។

«បយើងជា្ ណភៈកបធាៃទរីមួយៃិងក្រមុកបរឹ្រសានៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រនៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

សូមកបរោសជាឱឡារិ្រថាអាោហ៍ពិោហ៍រវាងបុរសៃិងកសតេរី្ឺកតូវោៃថតងតំាងប�ើងបោយកពះបហើយថាក្ួសារជាថ ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយ

បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះដ៏បង្កបបង្កើតសករាប់បោលបៅដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចនៃ្ូរៃបៅរបស់កទង់»(«ក្រមុក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់

ពិ្ ពបលា្រ»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ129)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាក្ួសារ

ជាថ ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយចបំោះថ្ៃរោររបស់កពះដ៏បង្កបបង្កើតសករាប់បោលបៅដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចរបស់បយើង។សូមសង្កត់ធងៃៃ់ថាបៃះ

្ឺជាបហតុ្ លមួយថដលកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាដល់ៃរីនហវៃៃិងបងៗរបស់ោត់ឲ្យអប ជ្ើញក្ួសាររបស់អ៊ីសរា៉ាថអលឲ្យបៅជាមួយៃរឹង

ព្ួរប្។សូមពៃ្យល់្ ងថដរថាមូលបហតុដ៏រាៃសារភៈសំខាៃ់បំ្ ុតមួយសករាប់រោរបរៀបរោរ្ឺបដើមបរីនាំ្ូរៃៗម្ររោៃ់ពិ្ ពបលា្រ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបដើមបរីចិ ្្ចរឹម្ូរៃ«ម្ររោៃ់កពះអរាចាស់»?(ៃរីនហវៃទរី17:1)។

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយសំណួរបៃះរួចបហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសាដាប់ទស្សៃភៈវិស័យបករៅក�ះបថៃថែមបទៀតបៅបពលអ្ន្រអាៃ

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមពរីរោរកបរោសដល់ក្រមុក្ួសារ។កបសិៃបបើព្ួរប្រាៃក្រោសរោរកបរោសបនាះអ្ន្រអាចបស្នើថាពួ្រប្

្ួរថត្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលសំខាៃ់ចបំោះពួ្រប្។

«បយើងសូមកបរោសថាកពះប្្ញតតេិរបស់កពះសករាប់្ូរៃបៅរបស់កទង់បដើមបរីបបង្កើត្ូរៃបៅឲ្យចបកមើៃប�ើងឲ្យរាៃោសបពញបលើ

ថ្ៃដរី។   

«   ឪព្ុររាតាយរាៃរោតពវៃ្ិរច្ចដ៏ពិសិដ្ឋបដើមបរីចិ ្្ចរឹមបរីោច់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃបោយ្រតេរីកសឡាញ់ៃិងបសច្រតេរីសុចរិត្្គត់្ ្គង់បសច្រតេរី

កតូវរោរទាំងខាងរូបរោយៃិងខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្ៃិងបបកងៀៃព្ួរប្ឱ្យបចះកសឡាញ់ៃិងបបកមើោនាបៅវិញបៅម្របចះបោរព

កពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះបហើយបធវៃើជាពលរដ្ឋល្អបចះបោរពចបាប់ក្ប់ទរី្រថៃលែងថដលព្ួរប្រស់បៅ។សាវាមរីៃិង្រោិ—រាដាយៃិង

ឪព្ុរ—ៃរឹងទទួលខុសកតូវបៅចំបោះកពះ្័្្រ្កពះតាមរោរកបតិបតតេិនៃភារ្ិរច្ចទាំងឡាយបៃះ»(«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់

ពិ្ ពបលា្រ»ទំព័រ129)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី17:3–5ឮៗ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វទ្ពី17រួមរានគំររូននការឧទ្្ទិ�រប�់នពីន�វ�ល់ព្រះ។នពីន�វបានសោរ្សៅស្ល

ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�ល់ោត់នរិបរៗរប�់ោត់ឲ្យពត�ប់សៅ�ំុអ៊�ីរា៉ាណអលនរិ

ពគួសាររប�់ោត់ឲ្យចរូលរួមជាមួ�នរឹ្ ួក្សគសៅក្្ននុទ្ពីរសហាសាថានស�ើម ព្ី្ ួក្សគអាចសរៀបការ

និរចិញ្ចឹមក្រូនៗ។សទារះជាសៅស្លសលមិននរិសលម�ួលពបឆ្ំរទា�់នរឹនពីន�វស�ើ�

បាន្ យាយាម�រាលាប់ោត់ក្្ពីក៏្ោត់សៅណតសសាមៅរះពតរ់និរ្យាយាមជួ�្ ួក្សគឲ្យសសាមៅរះពតរ់

�ណ�ល។

ការហព្រើការព្រកាស

�ល់ពកមុពគសួារ

�៊ិស�្ទើរជរូលពីប៊ីសប៊ក្ពបធាន�រាគម

ព�្ពី�ស្ង្គារះទ្រូសៅបានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យ

ពគរូបសពរៀនថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិថ្នាក់្

វិទ្យាសាថានបសពរៀនអំ្ពីសារៈ�ំខាន់នន

ពក្ុមពគួសារនរិឲ្យសពបើការពបកា��ល់

ពក្ុមពគួសារសៅក្្ននុរសមសរៀនរប�់្ ួក្សគ៖

«សៅក្្ននុរសា�នាចពក្សនរះក្រវល់ចម្រ

ម�ួគឺស�ើម្ពីបសពរៀន...សោលការែ៍

ពក្ុមពគួសារសោលការែ៍ណ�លនឹរ

បសពរៀន[�ិ�្ស]ស�ើម ព្ីបសរកើតពគួសារ

ម�ួស�ើម ព្ីបសពរៀនពក្ុមពគួសារសនារះនិរ

ស�ើម្ពីសរៀបចំពគួសារសនារះ�ពរាប់្ ិធពីការ

បរ�ិុទ្្ធនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញានានា។...

«...សៅស្លអ្នក្កំ្្ុរបសពរៀន

្ួក្សគអ្នក្អាចភាជាប់សៅការបសពរៀន

ខារសពកា�នរឹស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍នរិ

ឃ្លាគន្ឹរះណ�លសៅក្្ននុរការពបកា�ចំសពារះ

ពក្ុមពគួសារ។ការពបកា�គឺមិនណមន

ជាសមសរៀនមួ�ណ�លឈរណតឯរសនារះ

សទ្»(«ការបសពរៀនសោលលទ្្ធិននពក្ុម

ពគួសារ»[ការ្សា�តាម្ កា�រែប

ននថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិវិទ្យាសាថាន

ននសា�នាន្ងៃទ្ពី4ណខ�ពីហាឆ្នាំ

2009]ទ្ំ្័រ5,si.lds.org)។

សមសរៀនទ្ពី11
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• បតើដំបណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី17:3–5ជា្ ំរូនៃបសច្រ្រីពិតបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី13:7ោ៉ាងដូចបម្ច?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញ

ថាកពះអរាចាស់ោៃបរៀបចំ្ លែដូវមួយសករាប់ៃរីនហវៃៃិងបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ឲ្យបោរពតាមប ្្ញតតេិឲ្យបរៀបរោរៃិងរាៃ្ូរៃ)។

• បតើយុវវ័យអាចបរៀបចំខលែលួៃនាបពលឥ�ដូវបៃះបដើមបរីបរៀបរោរៃិង«ចិ្ ្ចរឹម»្ូរៃៗបៅ្រ្ននុងដំណរឹងល្អបោយរបបៀបណា?

នដីថហវៃទដី17:6–15

សោយពបឈមនរឹការបរះសបាររប�់សលមិននរិសលមយួលនពីនេវណ ល្រទពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះសចសាដាននព្រះអរាចា�់ឲ្យដឹក្នាំ

្ួក្សគសៅណដនដពី�នយា

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី17:6–7ឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាបលមៃិបលមយួលៃិង្ូរៃរបស់អ៊ីសរា៉ាថអលមួយចំៃួៃកបឆំ្ង្រ្ននុងបពលបធវៃើដបំណើរបៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរអាចៃិោយចបំោះបលមៃិបលមយួលៃិង្ូរៃកបុសៃិង្រូៃកសរីថដលបះបោររបស់

អ៊ីសរា៉ាថអលបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលព្ួរប្ឲ្យបៃ្ដបំណើររបស់ព្ួរប្បៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយា។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី1

7:8–12បោយសាងាត់ៗ ៃិងថសវៃងយល់សំណួរថដលៃរីនហវៃោៃសួរដល់បលមិៃៃិងបលមយួល។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃថច្រចាយបៅបពលថដលោត់ោៃសួរសំណួរទាំងបៃះ?(ោត់ោៃរំឭ្របងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់អំពរី

ពរ�័យថដលពួ្រប្ោៃទទួលរួចបហើយពរីកពះអរាចាស់ៃិងអំពរីសមតថែភាពរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរបៃ្កបទាៃពរដល់ព្ួរប្តាមរយភៈ

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីចងចំាបសច្្ររីពិតទាំងបៃះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី17:13–15ៃិងថសវៃងរ្របមើលលទ្ធ្លកបសិៃបបើបលមៃិបលមយួលៃិង្ូរៃកបុសៃិង្រូៃកសរី

របស់អ៊ីសរា៉ាថអលថដលបះបោរោៃកត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្រងុបយរូសា�ិមវិញ។

នដីថហវៃទដី17:16–22

នពីនេវពតរូវបានរសំោរះសោយព្រះអរាចា�់

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីៃរីនហវៃោៃរំឭ្រដល់បលមៃិៃិងបលមយួលអំពរីរោរបំផ្លាញថដលៃរឹងប្រើតម្រដល់អ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុ

បយរូសា�ិមព្ួរប្ថបរជាខរឹងៃរឹងោត់បៅវិញ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី17:16ឮៗ។សំុឲ្យសិស្សថានា្់រ្ិតកសនមថាោៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់ៃរីនហវៃ។

• បតើអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្របៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់ៃរីនហវៃ?បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរី?

សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងសាថាៃភាពបៃះបោយរោរអធសិាឋាៃសុំ�ំៃួយ។សុំឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃរោរអធសិាឋាៃរបស់ៃរីនហវៃ

បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី17:17–18ឮ។

• បតើៃរីនហវៃោៃអធសិាឋាៃសុំអវៃរី?បតើអ្ន្ររ្រប�ើញអវៃរីថដលរាៃសារភៈសំខាៃ់អំពរីរោរអធសិាឋាៃរបស់ោត់បៃះ?

បៅបពលសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមកោ្រដថាព្ួរប្ប�ើញថាៃរីនហវៃោៃសុំឲ្យរំបោះ«តាមរយភៈបសច្្ររី�ំបៃឿ[របស់

ោត់]។»សូមបរ្ហាញ្ ងថដរថាបៅបពលថដលោត់ោៃសុំរោររបំោះពរីបងៗរបស់ោត់ោត់ោៃសុំកពះឲ្យពកងរឹងោត់ដូបច្នះោត់

អាចយ្រចិតតេទុ្រោ្់របលើបញ្ហាបៃះ។សូមពៃ្យល់ថារោរអធសិាឋាៃបោយបសច្្ររី�ំបៃឿរាៃៃ័យថាបយើងអធសិាឋាៃបោយទុ្រចិតតេបលើ

កពះអរាចាស់ៃិងបោយរាៃឆៃ្ទភៈបដើមបរីបធវៃើស្រម្មភាព។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលប�ើរ

ោវី�បអថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ៃរីនហវៃ្ ឺជា្ ំរូនៃមៃុស្សរានា្់រថដលោៃសាគល់យល់ៃិងោៃពរឹងថ ្្អ្របៅបលើអំណាចថដលកបទាៃឲ្យម្រពរីកពះអង្គ

សប្រ្គះ។   សូមចងចំាពរីរោរអធសិាឋាៃរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងខទរី17៖‹ឱកពះអរាចាស់បអើយកសបតាមបសច្រតេរី

�ំបៃឿរបស់ទូលបង្គំថដលរាៃចបំោះកទង់សូមកពះអង្គរំបោះទូលបង្គំឲ្យរួច្ុតពរី្រណាដាប់នដបងៗទូលបង្គំ្ ង

កពះពរ�រូមពបទានក្រាលាំរដល់ទរូលបរ្គំសដើម្ពីឲ្យទរូលបរ្គំោចផ្តាច់ណខ្សថដលចងទូលបង្គំបៃះោៃ›(ៃរីនហវៃទរី1

7:17សង្កត់ៃ័យបថៃថែម)។

«   ជាពបិសសវា្ ួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំបោះខញនុំណាស់ថាៃរីនហវៃមិៃោៃអធិសាឋាៃសុំឲ្យសាថាៃភាពរបស់ោត់

ោៃផ្លាស់បតេដូរបទ។្្ទនុយបៅវិញោត់ោៃអធសិាឋាៃសុំ្ររាលាំងបដើមបរីផ្លាស់បតេដូរសាថាៃភាពរបស់ោត់។បហើយខញនុំសូម្ ្ល់បោបល់ថាោត់

ោៃអធសិាឋាៃបៅ្រ្ននុងរបបៀបបៃះបោយជា្់រលា្់របោយសារោត់ោៃដរឹងៃិងោៃយល់ៃិងោៃរាៃបទពិបសាធពរីកពះបចសាដានៃ

ដរ្វាយធៃួនៃកពះអង្គសប្រ្គះថដលអាចបធវៃើអវៃរីក្ប់ោ៉ាង»(«បៅ្រ្ននុង្ររាលាំងនៃកពះអរាចាស់»[Brigham Young University 
devotional addressន្ងៃទរី23ថខតុលាឆ្នាំ2001]ទំព័រ4,speeches.byu.edu)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាត្រះបានរ្្ើយ្រ្រនរឹងការអធសិាឋានតា្រយៈរសចក្្ដីជំរនឿរ្រស់រយើង។សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពបៃះកពះោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរអធសិាឋាៃរបស់ៃរីនហវៃបស្ទើរថតភាលាមៗ។បទាះោ៉ាងណា្្ររីរោរអធសិាឋាៃមៃិថតងថតកតូវោៃ

បឆលែើយតបតាមរបបៀបបៃះរហូតបនាះបទ។កពះវរបិតាសួ្៌បឆលែើយតបៃរឹងរោរអធិសាឋាៃតាមបពលបវលារបស់កទង់តាមរបបៀបរបស់កទង់ៃិង

តាមរយភៈកពះឆៃ្ទភៈរបស់កទង់។សូម្ ល់្ឱរោសដល់សិស្សបដើមបរីថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអំណាចនៃរោរអធសិាឋាៃបោយសួរសំណួរខាងបករោម

បៃះដល់ព្ួរប្៖



38

សមសរៀនទ្ពី11

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃអធិសាឋាៃបោយបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងទទួលោៃ្ររាលាំងឬ�ំៃួយម្រពរីកពះអរាចាស់បោយភាលាមឬមួយ

រយភៈបពលបករោយម្រ?(អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពិបសាធមួយថដលអ្ន្ររាៃជាមួយៃរឹងបោលរោរណ៍បៃះ)។

សូមកោប់សិស្សថាបករោយពរីៃរីនហវៃកតវូោៃរំបោះពរីចំណងរបស់ោត់បងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ោៃពយាោមវាយោត់ម្ងបទៀត។សូម

អប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី17:19–20ឮៗ។

• បតើៃរណាជាអ្ន្រប្្ចនុះប្្ចដូលបលមៃិៃិងបលមយួលឲ្យប្្ឈប់រោរពយាោមសរាលាប់ៃរីនហវៃ?

សូមបរ្ហាញថារោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងជាញរឹ្រញាប់កតូវោៃបឆលែើយតបបហើយបសច្រ្រីកតវូរោររបស់បយើងជាញរឹ្រញាប់កតូវោៃបបំពញ

តាមរយភៈស្រម្មភាពដ៏បសាមះកតង់ពរីអ្ន្រដនទ។បៅបពលសិស្សរបស់អ្ន្រសិ្រសាពរីខ្ម្ពរីរថដលបៅរាៃ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី17សូមអប ជ្ើញ

សិស្សឲ្យ្រត់សរាគល់ពរីរបបៀបថដលៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងបងកបុសរបស់ោត់បទាះបរីជាបករោយម្រព្ួរប្ោៃបធវៃើចំបោះោត់្៏របោយ។

សុំឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបោយមិៃោច់បឆលែើយតបជាសបំ�ងបនាះបទ៖

• បតើអ្ន្រោៃបឆលែើយតបបោយរបបៀបណាបៅបពលអ្ន្រដនទោៃពយាោមបធវៃើឲ្យអ្ន្រ�ឺចាប់?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី17:21ឮៗ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំសម្រីរបស់ៃរីនហវៃអំពរីរោរអ្័យបទាស។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច្រ្ននុងរោរអ្័យបទាសបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ?(កបសិៃបបើសិស្សមៃិសូវកោ្រដសូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ

សោយសសាមារះរាៃៃ័យថាបោយបសាមះកតង់ៃិងបោយចំៗ)។

• បតើៃរីនហវៃោៃោសប់តឿៃបងៗរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើអវៃរី?បហតុអវៃរីោៃជារោរកបរឹ្រសាបៃះរាៃសារភៈសំខាៃ់?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាការសំុការអភ័យរទាសនិងការអភ័យរទាសដល់អ្ក្ដថទន្ំ្ ក្នូវឯក្ភា្និងរសចក្្ដីសុខសាន្។សូមអប ជ្ើញ

សិស្ស្ ិតអំពរីសាថាៃភាពបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់ពួ្រប្ថដលកតូវរោររោរអ្័យបទាស។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរអ្័យបទាសរាៃសារភៈសំខាៃ់ជាពបិសសបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់បយើង?

• សូម្ ិតអំពរីបពលមួយថដលអ្ន្រោៃអ្័យបទាសដល់សរា�ិ្រក្ួសាររានា្់រឬបៅបពលថដលសរា�ិ្រក្ួសាររានា្់រោៃអ្័យបទាស

ដល់អ្ន្រ។បតើវារាៃឥទ្ធិពលដល់ទំនា្់រទៃំងរបស់អ្ន្រៃិងបរិោរោសបៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់អ្ន្រោ៉ាងណា?

សូមប ្្ចប់បោយរោររំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចាស់ោៃោ្រ់ប ្្ញតតេិដល់ៃរីនហវៃៃិងបងៗរបស់ោត់ឲ្យបរៀបរោរៃិងរាៃក្ួសារបហើយថា

កពះអរាចាស់តកមូវឲ្យរាៃដូចោនាបៅសពវៃន្ងៃបៃះ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់្ ងថដរថាកពះអរាចាស់បឆលែើយតបរោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងៃិង្្ល់

ដល់បយើងៃូវ្ររាលាំងបដើមបរីយ្រ�្នះរោរលំោ្ររបស់បយើងកសបតាមបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបលើកទង់។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យ្ ិតពរីរបបៀប

ថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍មួយបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះបដើមបរី�ួយក្ួសាររបស់ពួ្រប្។

ការរំឭក្គ�ើងវិញពដីចំគណះចំណានខ្េ្ដីរ

កំ្ែត់ចំណាំ៖រោររំឭ្រប�ើងវិញពរីចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរកតវូោៃបកបើតាមរយភៈបសៀវបៅថណនាំរោរសិ្រសាបៃះ។ពួ្រប្ថណនាំរបបៀប

ប្្សងៗថដលអ្ន្រអាចបកបើបដើមបរី�ួយសិស្សរំឭ្រប�ើងវិញចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរជាកបចាំ។

កបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអាចឲ្យបពលសករាប់ស្រម្មភាពនៃរោររំឭ្រប�ើងវិញពរីចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរខាងបករោម។អ្ន្រអាចបរៀបចំ

ស្រម្មភាពបៅបពលចាបប់្្ើមរោរបបកងៀៃបៅបពលសករា្ររវាងវ ្្គនៃបមបរៀៃឬបៅបពលប ្្ចប់រោរបបកងៀៃ។សូមបធវៃើោ៉ាងណា�ួយ

សបងខេបវាបដើមបរីទ្ុរបពលសករាប់បមបរៀៃ។សករាប់ស្រម្មភាពរំឭ្រប�ើងវិញប្្សងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធ។

បៅបពលសិស្សអាចរ្រវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបោយរ្យកសួលៃិងយល់ពរីៃ័យអតថែបទៃិងរោរអៃុវតតេៃ៍របស់វាបនាះពួ្រប្ៃរឹង

រាៃ�ំបៃឿជា្់របលើរោរសិ្រសាផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្សមតថែភាពរបស់ពួ្រប្បដើមបរីអៃុវតតេបោលរោរណ៍ដំណរឹងល្អៃិងរាៃឱរោសបដើមបរី

បបកងៀៃពរីកពះ្ម្ពរីរ។សូមពិចារណាៃូវរោរកបរោសខាងបករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហរឹៃបធើរ៖«បយើងសង រ្ឹមថាោមៃសិស្ស

ណារានា្់ររបស់អ្ន្រៃរឹងចា្របចញពរីថានា្់ររបស់អ្ន្របោយរោរ្័យខាលាចឬខាមស់ប្ឬអារា៉ាស់មុខថដលព្ួរប្មៃិអាចរ្រ�ំៃួយថដលល

ព្ួរប្កតូវរោរបោយសារពួ្រប្មៃិដរឹងពរីកពះ្ម្ពរីរចបាស់ល្មម្រ្ននុងរោររ្រវ ្្គកតរឹមកតូវ»(«រោរោ្រ់ទៃុដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច»[ៃិោយ

បៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំសាសនាCESបៅន្ងៃទរី10ថខ្ុរម្ភៈឆ្នាំ1998]ទំព័រ2si.lds.org)។

បដើមបរី�ួយសិស្សដរឹង្រ្ននុងរោររ្រវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបោងបៅកបោប់បសៀតចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីររ្របមើលវ្្គ

ចបំណះចំណាៃកោំដំបូងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បហើយអាៃវា។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ

បៅ្រ្ននុងរបបៀបប្្សងៗោនាដបូច្នះព្ួរប្ៃរឹងអាចរ្រវ ្្គនានាបោយរ្យកសួល។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី18:1–18

លពីនេបានទទួលការនិមិត្តមួយណដលោត់បានទទួលទាននរូវណផលសឈើជពីវិតនរិអសញជើញពគួសាររប�់ោត់ឲ្យមក្ទទួល

ទានណដរ

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះវរបិតាសួ្៌ចបំោះពួ្រប្។សុំឲ្យព្ួរប្

ពិចារណាបោយសាងាត់ៗពរីរបបៀបថដលពួ្រប្�បកមើសរាៃឥទ្ធិពលដល់ភាព�ិតស្និទ្ធរបស់ព្ួរប្ៃរឹងកពះៃិងសមតថែភាពរបស់ពួ្រប្

្រ្ននុងរោររាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់។បករោយពរី្ ្ល់បពលបវលាដល់ពួ្រប្បដើមបរី្ ិតសូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ

ថាកពះវរបិតាសួ្៌កសឡាញ់ព្ួរប្រានា្់រៗ។បៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រស្ិរសាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលបរឿង

រាែវថដលពួ្រប្អាចបធវៃើៃិងបរឿងថដលពួ្រប្្ ួរថតប�ៀសវាងកបសិៃបបើព្ួរប្ចង់ខិតបៅ�ិតកពះៃិងរាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់

របស់កទង់រោៃ់ថតខាលាំងជាងមៃុបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។(បដើមបរី�ួយបរៀបចំសិស្សសករាប់បមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបកចៀង

«The Iron Rod»[Hymnsទំព័រ274]បៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី18:2ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រៃូវបទពបិសាធៃ៍អវៃរីថដលលរីនហោៃទទួលភាលាមៗបនាទាប់

ពរី្ូរៃកបុសរបស់ោត់ោៃកត�ប់ម្រពរីទរីក្រងុបយរូសា�ិមវិញជាមួយៃរឹងផ្ទាំងលង្ិៃ។សុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី18:5–12។

• បតើអវៃរីបៅជាវតថែនុសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេរបស់លរីនហ?(បដើម�រីវិតៃិងថ្លែនៃបដើមបនាះ)។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអវៃរីខលែះថដលលរីនហោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាពរីថ្លែប�ើបនាះ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី18:10–11អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យសិស្ស

អាៃៃរីនហវៃទរី111:8–9បដើមបរីប�ើញពរីរបបៀបថដលៃរីនហវៃោៃពិពណ៌នាបដើមប�ើបនាះ)។

សូមពៃ្យល់ថាជាញរឹ្រញាប់កពះអរាចាស់បកបើវតថែនុថដលបយើងសាគល់ជាសញ្ញាបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបសច្្ររីពិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់ៃូវអវៃរីថដលបដើមប�ើៃិងថ្លែប�ើបៅ្រ្ននុងសុបិៃរបស់លរីនហតំណាងឲ្យសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថៃលបអរា៉ា្់រថសវៃលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាបប់ោយ

កបុងកបយ័ត្នបហើយរ្របមើលៃូវអវៃរីថដលបដើមប�ើៃិងថ្លែប�ើបនាះតំណាងឲ្យ។

«បដើមប�ើ�រីវិត   ្ឺជាបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី111:25)។បសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះ

សករាប់្ូរៃបៅរបស់កទង់្ឺកតូវោៃបរ្ហាញោ៉ាងកជាលបករៅបៅ្រ្ននុងអបំណាយទាៃរបស់កទង់ជាកពះបយស៊ូវជា

កពះអង្គសប្រ្គះរបស់បយើង៖‹កពះកទង់កសឡាញ់មៃុស្សបលា្រដល់មលែែបះោៃជាកទង់កបទាៃកពះរា�បកុតាកទង់ថត

មួយ›(យែូហាៃ3:16)។បដើមបរីទទួលទាៃបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះ្ឺកតវូទទួលយ្រដរ្វាយធួៃរបស់

កពះបយស៊ូវៃិងរោរបោះថលងៃិងបសច្្ររីអំណរថដលវាអាចនាំម្រោៃ»(«បមបរៀៃសតេរីអំពរីបលមិៃៃិង

បលមយួល»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1999ទំព័រ8)។

• បោងតាមថអលប�ើររា៉ា្រ់ថសវៃលបដើមប�ើ�រីវិតតំណាងឲ្យបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះថដលោៃបរ្ហាញដល់បយើងជាពបិសសតាមរយភៈ

អបំណាយអវៃរី?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាដរ្វាយធៃួរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជារោរបរ្ហាញដ៏អសាចារ្យនៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះ

ចបំោះ្រូៃបៅរបស់កទង់។បៅបពលមៃុស្សបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហោៃទទួលទាៃៃូវថ្លែនៃបដើម�រីវិតវារាៃៃ័យថាព្ួរប្

្ំរពុងថតទទួលយ្រៃូវពរ�័យនៃដរ្វាយធៃួ)។

• ការសោរះណលររាៃៃ័យថារោររបំោះឬបសរីភាព។បតើដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរបំោះបយើងបចញពរីបសវ្រភាពបហើយនាំបយើង

បៅរោៃ់បសច្្ររីអំណរបោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់បោលរោរណ៍មួយថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:10–12សុំឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្របៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី

18:11ៃូវកពះបៃ្ទដូលថដលពិពណ៌នាអវៃរីថដលលរីនហោៃបធវៃើ(«ខញនុំោៃបដើរចូលបៅបបះថ្លែប�ើបនាះបហើយទទួលទាៃ»)។បនាទាប់

ម្រសុំឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្រលទ្ធ្លនៃស្រម្មភាពរបស់ោតប់ៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:12(«កពលរឹងវិញ្ញាណរបស់ខញនុំ្៏របោរបពញបៅបោយ

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី18លពីន�ពបាប់្ ពីការនិមិត្រប�់សលាក្អំ្ ពីស�ើមសឈើជពីវិត។សៅក្្ននុរការនិមិត្

សនារះលពីន�បានទ្ទ្ួលទានណ្្ននស�ើមជពីវិតណ�លតំណារឲ្យស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះនិរ

ព្រះ្រណ�លស�ើរអាចទ្ទួ្លបានតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។លពីន�បាន

ស�ើញនរូវពក្មុមនុ�្សស្្សរៗ ោនាជាសពចើន។ពក្មុខ្រះបានវសរវរស�ើ�មិនបានសៅ�ល់ស�ើម

សឈើសនារះសទ្។អ្នក្ស្្សរសទ្ៀតបានខាមៅ�់សអៀនសពកា�្ ពីទ្ទ្ួលទាននរូវណ្្សឈើននស�ើមសឈើសនារះ

ស�ើ�្ ួក្សគបានធាលាក់្សៅក្្ននុរ្ ្ដូវហាមឃ្ត់ស�ើ�ក៏្បានវសរវរបាត់។អ្នក្ស្្សរសទ្ៀតបាន

កាន់ខាជាប់សៅនឹរ�ំបរណ�ក្ទ្ទួ្លទាននរូវណ្្សឈើស�ើ�សៅបន្ភក្្ពីភា្ស�ើ�សសាមៅរះពតរ់។

ពក្មុស្្សរសទ្ៀតសពជើ�សរើ�មិនណ�វររក្្ ្ដូវសៅកាន់ស�ើមជពីវិតសនារះស�ើ�។

សមសរៀនទ្ពី12

នពីន�វទ្ពី18
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សមសរៀនទ្ពី12

បសច្្ររីអំណរអតិបររា»)។អ្ន្រ្៏រអាចបរ្ហាញដល់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:10លរីនហោៃពិពណ៌នាថ្លែប�ើថាជា«ថ្លែដ៏្ ួរបធវៃើ

ឲ្យមៃុស្សសបបាយរី្ររាយ»។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើលរីនហរាៃអារម្មណ៍ថបបណាចបំោះរោរទទួលោៃបទពិបសាធៃ៍បករោយពរីទទួលទាៃៃូវថ្លែប�ើបនាះ?

• បតើបយើងអាច«ទទួលទាៃ»ដរ្វាយធួៃបោយរបបៀបណា?(តាមរយភៈដបំណើររោរនៃរោរថកបចិតតេ)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរទទួលទាៃៃូវដរ្វាយធួៃបបំពញកពលរឹងរបស់បយើងជាមួយៃរឹង«បសច្រ្រីអំណរជាអតិបររា»?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាការចូល្ ក្រក្ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិងការទទួលទាននូវដគ្វាយធួនន្ំ្ ក្នូវសុភ្ង្គលនិងរសចក្្ដី

អំណរ។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបៅបពលណាថដលដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះោៃនាំម្រៃូវសុ្មង្គលៃិងបសច្រ្រីអំណរចបំោះ�រីវិតរបស់អ្ន្រ?(សូមរំឭ្រ

សិស្សថាព្ួរប្មិៃចាោំច់កតវូថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលរាៃល្រខេណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

នដីថហវៃ18:19–35

សៅក្្គុរការនិមិត្តរប�់ោត់លពីនេបានស�ើញពក្ុមមនុ�្សសផ្សរៗោនានិរសជាគជ័យឬបរាជ័យរប�់្ ួក្សគសៅក្្គុរ

ការសៅដល់សដើមសឈើជពីវិត

សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃរោរសុបិៃរបស់លរីនហ(62620;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[2009]ទំព័រ69)ៃិងបរ្ហាញៃិមិតតេសញ្ញា

ថដលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ោៃពិភា្រសាោនា៖បដើមប�ើៃិងថ្លែប�ើ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបៃះកពះអរាចាស់្៏រោៃបកបើៃិមិតតេសញ្ញា

ប្្សងបទៀតបដើមបរីបបកងៀៃលរីនហពរីរបបៀបបដើមបរីចូលម្ររោៃ់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទបហើយទទួលទាៃៃូវដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។សូមសួរសិស្ស

ថាបតើៃិមិតតេសញ្ញាណាបទៀតថដលព្ួរប្ប�ើញបៅ្រ្ននុងរូបភាពបៃះ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃទបៃលែដំបងថដ្រអ័ព្ទនៃបសច្្ររីងងរឹតៃិង

អោរដ៏ទូលាយៃិងសថែិតបៅបលើអារោសខ្ពស់ពរីដរី)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញៃរីនហវៃៃូវរោរៃិមិតតេដូចោនា។បករោយម្រៃរីនហវៃោៃ្រតក់តាៃូវអតថែៃ័យនៃៃិមិតតេសញ្ញាៃិង

រូបភាពប្្សងៗោនាបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេបៃះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី111,12ៃិង15)។

សូមបរៀបចំតារាងខាងបករោមជាក្រោសសករាប់ថច្រឬបរ្ហាញវាបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ។(សូមទុ្រ្ូរបឡាៃខាង

សាដាំឲ្យបៅទំបៃរបលើ្រថលងថតខ្ម្ពរីរបោង)។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបកបើបសច្រតេរីបោងបទ្ម្ពរីរថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យបដើមបរីសាគល់ៃូវរោរ

ប្រថកបនៃធាតុៃរីមួយៗនៃទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហ។សូមរំឭ្រប�ើងវិញៃិមិតតេសញ្ញាទរីមួយបដើមប�ើជាមួយៃរឹងថ្លែប�ើពណ៌សរួមោនាជា

ថានា្់រមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីរបរីនាទរីបរៀងៗខលែលួៃបដើមបរីរ្រៃ័យនៃៃិមិតតេសញ្ញាថដលបៅសល់បួៃបទៀត។(អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត

្រតក់តាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរខ្ម្ពរីរថដលកតវូោនាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18)។

និមិត្�ញ្ញាសៅក្្ននុរទ្�្សននិមិត្រប�់លពីន� ការបក្ណពបណ�លបានណចក្ចា�សដ្�នពីន�វ

នពីន�វទ្ពី18:10–12—ស�ើមសឈើណ�លរានណ្្សឈើ្ ែ៌� នពីន�វទ្ពី111:21–25(ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ននព្រះ្រជ�័នន

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ)

នពីន�វទ្ពី18:13—ទ្សន្ទ្ឹក្ម�ួ�៏ក្ខវក្់ នពីន�វទ្ពី112:16;15:26–29(ភា្ក្ខវក់្ជសពរៅននសាថាន

នរក្)

នពីន�វទ្ពី18:19—�ំបរណ�ក្ នពីន�វទ្ពី111:25(ព្រះបន្ទដូលននព្រះ)

នពីន�វទ្ពី18:23—អ័្្ទននស�ចក្្ពីររឹត នពីន�វទ្ពី112:17(ការល្លួរ្ ពីអារក្្ស)

នពីន�វទ្ពី18:26—អោរ�៏ទ្រូលា�នរិសៅសលើអាកា�ខ្�់្ ពី�ពី នពីន�វទ្ពី111:35–36;12:18(អំនួតនិរការគិតព�នម�៏

អសារឥតការនន្ ិភ្សលាក្)

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយរោរប្រកសាយថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យប�ើញពរីទំនា្់រទំៃងោនានៃៃរីនហវៃទរី18

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមអប្ជើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យសាដាប់បហើយរ្រៃូវមូលបហតុមួយថដលសំខាៃ់សករាប់ព្ួរប្បដើមបរីសិ្រសាពរីទស្សៃៃិមិតតេ

របស់លរីនហ៖

«អ្ន្រអាច្ ិតថាសុបៃិឬទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហោមៃៃ័យពិបសសសករាប់អ្ន្របនាះបទបែុថៃ្វាពិតជារាៃៃ័យសករាប់អ្ន្រ។អ្ន្រ

បៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេបៃះបយើងទាំងអស់ោនា្ឺបៅ្រ្ននុងបនាះ។   

«សុបៃិឬទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហ   រាៃអវៃរីៗទាំងអស់ថដលព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយកតូវរោរបដើមបរីយល់ពរីរោរសា្រលបងនៃ

�រីវិត»(«រោររ្រប�ើញខលែលួៃបយើងបៅ្រ្ននុងសុបិៃរបស់លរីនហ»Ensignថខសរីហាឆ្នាំ2010ទំព័រ22)។

បៅបពលសិស្សស្ិរសាពរីអវៃរីថដលបៅសល់នៃទស្សៃៃិមិតតេបៃះសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលមៃុស្សបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេថដលអាច

តំណាងឲ្យខលែលួៃប្ផ្ទាល់។សូមបញ្ជា្់រកោប់ព្ួរប្ថាមិៃថា្រថៃលែងណាថដលព្ួរប្ប�ើញខលែលួៃឯងបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេបនាះបទព្ួរប្រានា្់រ

រាៃអំណាចៃិងសមតថែភាពបដើមបរីបក�ើសបរើសឲ្យសា្រសមៃរឹងពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃ។

ការគូសចណំ្ំនិងការកត់ពត្

ទុកហៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

�ិ�្សអាចទ្ទួ្លបានពបសយាជន៍្ ពី

ការ�រស�រស�ចក្្ពីសយារបទ្គម្ពីរ

ការបក្ណពបនិមិត្�ញ្ញានិរ្័តរ៌ាន

ស្្សរសទ្ៀតសៅតាមណគមទំ្្័រននព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគ។្ួក្សគក្៏អាចទ្ទួ្ល

បានពបសយាជន៍្ ពីការគរូ�្ែ៌ចំណាំ

ស�ចក្្ពីសយារបទ្គម្ពីរសៅក្្ននុរ

សលខសយារ។ក្ំែត់ចំណាំណបបសនារះ

អាចសធវើជាអ្នក្រំឭក្ស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

�ល់នរិបសពរៀន្ ពីព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ន្ងៃអនាគត។ក្ំែត់ចំណាំទាំរសនរះ

អាចសពបើបាននិរទុ្ក្បាន�រូរជារ

្័តរ៌ានណ�លបានក្តព់តាសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុឬសៅក្្ននុរពក្ដ្�

ដ្ច់្ ពីោនាម�ួ។សទារះយា៉ារណាក្្ពីអ្នក្គួរ

ណតសោរ្�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រប�់�ិ�្សនរិ

មិនពតរូវតពមរូវឲ្យ្ ួក្សគ�រស�រសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគសនារះសទ្។្្ទនុ�សៅ

វិញ�រូមសធវើការស�្នើ�ុំនរិអនុញ្ញាតឲ្យ

�ិ�្ស�សពមចអវពីណ�ល�មរម្យ�ពរាប់

សគ។
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នពីន�វទ្ពី18

សូមថបងថច្រសិស្សជាពរីរក្រមុ។សូមពៃ្យល់ថាក្រមុៃរីមួយៗៃរឹងរ្របមើលៃូវបរឿងខុសៗោនាបៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី1

8:21–33រួមោនា។

សុំឲ្យក្រុមទរី1រ្របមើលចបមលែើយចបំោះសំណួរខាងបករោម។(មុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃសូមសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬ

បៅបលើក្រោសសករាប់ថច្រ)។

• បតើឧបស ្្គអវៃរីថដលមៃុស្សបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហោៃ�ួបកបទះ?

• បតើឧបស ្្គទាំងបនាះតំណាងឲ្យអវៃរី?

• បតើឧបស ្្គទាំងបៃះរាៃទកមង់ជាអវៃរីបៅសពវៃន ង្ៃបៃះ?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យក្រមុទរី2រ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោមបៃះ។(មៃុចាប់ប្្ើមបបកងៀៃសូមសរបសរសំណួរទាំងបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃឬបៅបលើក្រោសសករាប់ថច្រ)។

• បតើអវៃរីថដលោៃ�ួយមៃុស្សទាំងបនាះឲ្យ្ ៃបៅដល់បដើមប�ើៃិងទទួលទាៃថ្លែប�ើបនាះ?

• បតើតាមរបបៀបណាថដលដំបងថដ្របកបៀបបៅៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?

• បតើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ�ួយបយើងឲ្យយ្រ�្នះបលើឧបស ្្គនានាថដលសថែិតបៅបលើ្ លែដូវបៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបោយរបបៀប

ណា?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឲ្យឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:21–33។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញសិស្សបៅ្រ្ននុងក្រមុទរី1

ឲ្យថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរថដលោៃោ្់រឲ្យប្។សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយៃូវបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ប�ើញ

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ងថដរ។សូមបធវៃើោ៉ាងណា�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអំនួ្រជដីវ្ិររោកិ្យនិងការចុរះចាញ់ការល្លួងអាចរារាំងរយើង

្ដីការទទួលបាននូវ្ រជ័យថនដគ្វាយធួន។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលឧបស្្គទាំងបៃះអាចបរ្អា្់ររោររី្រចបកមើៃខាង

វិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្។

សុំឲ្យសិស្សបៅ្រ្ននុងក្រមុទរី2ថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចបំោះសំណួរថដលព្ួរប្កតូវោៃោ្រ់ឲ្យ។បករោយពរីពិភា្រសាពរីទស្សៃ

វិស័យបករៅក�ះរបស់ពួ្រប្បហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ថច្រចាយៃូវបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:21–33។

បោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញអាចរួមរាៃដូចតបៅ៖

ត្រសិនរ្រើរយើងកាន់ខ្ជា្់រតា្ត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះវានរឹងជួយរយើងយក្ឈរ្ះរលើការល្លួងនិងឥទ្ធិ្លខ្ងរោកិ្យ។

ការកាន់ខ្ជា្់រតា្ត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះជួយរយើងឲ្យខិ្រកាន់ដ្រជិ្ររៅរក្ត្រះអមាចាស់រ�ើយទទួលបាននូវ្ រជ័យថនដគ្វាយធួន។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:24ៃិង30បតើោ្រ្យសម្រីអវៃរីថដលពិពណ៌នារោរខិតខំកបរឹងថកបងរបស់កបជា�ៃ្រ្ននុងរោររោៃ់តាមដំបងថដ្រ

បហើយបៅដល់បដើមប�ើបនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ច្រ្ននុងរោរ«កបបក�ៀតបៅមុខ»?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបដើមបរីបតាងៃិងរោៃ់ខាជាប់ជាៃិច្ចតាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី1

8:30ោ្រ្យថាខ្ជាប់ជានិច្ចរាៃៃ័យថាបតាងជាប់ោ៉ាងរំា)។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាបយើង្ ួរថតសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃ?

បករោយពរីរោរពិភា្រសាៃូវសំណួរទាំងបៃះអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេបៃះមៃុស្សខលែះដូចជាបលមិៃៃិងបលមយួលៃរឹងមៃិ

ទទួលទាៃៃូវថ ល្ែប�ើបនាះបទ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី18:22–23,35–38)។បៃះតំណាងឲ្យរោរបដបិសធរបស់ព្ួរប្បដើមបរីថកបចិតតេ

ៃិងទទួលទាៃៃូវពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។មៃុស្សខលែះោៃធាលា្់របទាះជាោៃទទួលទាៃៃូវថ្លែប�ើបនាះបហើយ្៏របោយ

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី18:25,28)។រោរណ៍បៃះរំឭ្របយើងថាបករោយពរីបយើងោៃចាប់ប្្ើមទទួលយ្រៃូវពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃបហើយ

បយើងកតូវបៃ្ឧសសាហ៍ពយាោមៃិងបសាមះកតង់បោយរោរថកបចិតតេបចញពរីអបំពើោបរបស់បយើងបហើយពយាោមរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់

បយើង។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើតាម្ ំរូរបស់មៃុស្សថដលោៃទទួលទាៃថ្លែប�ើបហើយបៅថតបៃ្បៅថ្របរបដើមប�ើ(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី18:33)។

បដើមបរី�ួយសិស្សប�ើញពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហបៃះោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូម

អប ជ្ើញពួ្រប្បឆលែើយៃូវសំណួរមួយ្រ្ននុងចំបណាមសំណួរទាំងឡាយខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ឬ

បសៀវបៅ្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ប្៖

• បតើបពលណាថដលកពះបៃ្ទដូលនៃកពះោៃដរឹ្រនំាអ្ន្រឬ�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងអំៃួតឬ�រីវិតបលា្ិរយ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រទទួលអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះចបំោះអ្ន្របៅបពលថដលអ្ន្រោៃអាៃឬោៃសាដាប់តាម

កពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់?

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងថានា្់រ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេបៅបលើអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃៃិងរាៃអារម្មណ៍បពល្ំរពុងស្ិរសា្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18បោយរោរោ្រ់

បោលបៅជា្់រលា្រ់មួយចាប់ប្្ើមឬបៃ្បដើមបរីអ្ិវ�្ឍទរាលាប់មួយ្រ្ននុងរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃកបចាំន្ងៃ។សូមថច្រចាយជាមួយ

សិស្សៃូវពរ�័យថដលោៃម្របៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រតាមរយភៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាបទៀងទាត់។

សូមហលើកទលកចិតតឲ្យមាន

ការសកិសាព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ

ោមៅនសរឿរតរូចតាចណាណ�លរានឥទ្្ធិ្ល

�រូរអណរវរឲ្យសធវើការលអែជារការជ�ួ�ិ�្ស

ឲ្យអភិវ�្ឍនរូវទ្រាលាប់ននការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

្ទាល់ខ្លួនពបចាំន្ងៃសនារះសទ្។�រូមសលើក្

ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យណញក្ស្លសវលារាល់ន្ងៃ

�ពរាប់ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ។�រូម្ ្ល់

�ល់�ិ�្សនរូវឱកា�ជាសទ្ៀរទាត់សៅក្្ននុរ

ថ្នាក់្ស�ើម ព្ីណចក្ចា�នរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគ

កំ្្ុរសរៀននិររានអារមមេែ៍ស្ល្ ួក្សគ

�ិក្សាព្រះគម្ពីរ្ ទាល់ខ្លួន្ រណ�រ។
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សមសរៀនទ្ពី13

នពីន�វទ្ពី110–11

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី110:1–16

លពីនេ្យាក្រែ៍្ ពីព្រះណម៊�៊ី

សូមសបងខេបបោយខលែរីៗពរីៃរីនហវៃទរី110:1–16បោយកោប់សិស្សថាបករោយពរីកោប់បរឿងរោរៃិមិតតេរបស់ោត់អំពរីបដើម�រីវិតបហើយលរីនហ

្៏រោៃ្ ល់្ៃូវរោរពយា្ររណ៍មួយ។ទាំងបៃះរួមរាៃបសច្្ររីលម្អិតពរីបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃរឹងម្ររោៃ់ថ្ៃដរី(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី1

10:4)រោរក�ម�ុទរឹ្ររបស់កទង់បោយយែូហាៃោទរីស្ទ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី110:7–10)រោរឆ្កាងរបស់កទង់ៃិងរោររាៃកពះ

�ៃ្មរស់ប�ើងវិញ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី110:11ៃិងរោរបធវៃើឲ្យខាចាតខ់ាចាយៃិងរោរកបមូល្ ្នុំសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលថដល�ិតប្រើតរាៃ

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី110:12–14)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី110:4–6ឲ្យឮ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាព្រះណមម�ម៊ី្ឺជា«ទកមង់មួយនៃោ្រ្យរបស់ភាសាបសមរីត

ៃិងភាសាបហបកពើររាៃៃ័យថា‹អ្ន្រោៃលាបតាំង›។បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្ ្មរីកពះបយស៊ូវកតូវោៃបៅថាជាកពះក្រីស្ទថដលជា

ភាសាក្ិរចកបហា្់រកបថហលៃរឹងព្រះណមម�ម៊ី។វារាៃៃ័យថាពយារោរីសង្បស្ចៃិងអ្ន្ររបំោះថដលោៃលាបតាំងថដលព្ួរយូោទៃ្ទរឹង

រង់ចាំោ៉ាងអៃ្ទះសារៃូវរោរោងម្ររបស់កទង់»[រោរថណនំាបលើកពះ្ម្ពរីរ«កពះថមសី៊៊»scriptures.lds.org;សូមបមើល្ ងថដរ

វចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ«កពះថមសី៊៊»])។

• បោងតាមរោរពយា្ររណ៍របស់លរីនហបតើបៅបពលណាថដលកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងោងម្រ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី110:4)។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់មៃុស្សបលា្រកបសិៃបបើព្ួរប្មៃិពរឹងបលើកពះអង្គសប្រ្គះបនាះបទ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី110:6)។

នដីថហវៃទដី110:17–22;11:1–6

នពីនេវចរ់ស�ើញឮនរិដឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ ិតណដលឪ្ុក្រប�់ោត់បានបសពរៀន

សុំឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរី្ំរូខាងបករោមបៃះ៖រាៃបុរសវ័យប្រ្មងបរីនា្់រោៃចូល្រ្ននុងរោរកប�ំុសាសនាចក្រថតមួយ។បករោយពរីកត�ប់ម្រ

ដល់្្ទះវិញបុរសវ័យប្រ្មងរានា្រ់រាៃអារម្មណ៍ថារោរកប�ុំបនាះ្ ួរឲ្យធុញកទាៃ់ៃិងខាតបពលរបស់ោត់ណាស់។បុរសរានា្់របទៀត្ិតថា

រោរកប�ំុបនាះ្ ឺល្អបែុថៃ្មិៃោៃទទួលឥទ្ធិពលពរីវាបនាះបទ។បុរសទរីបរីកត�ប់ម្រ្ ្ទះវិញកតូវោៃតបម្កើងបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិង

ទទួលោៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតៃិងរោរថណនំាសករាប់�រីវិតរបស់ោត់បហើយវាបលើសពរីអវៃរីថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុបនាះបៅបទៀត។

• បតើវាអាចប្រើតរាៃបោយរបបៀបណាថដលបុរសវ័យប្រ្មងទាំងបរីនា្់រអាចចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ុំថតមួយបែុថៃ្រាៃបទពបិសាធខុសោនាថបប

បៃះ?

សូមពៃ្យល់ថា្ំរូបៃះ្ឺកសបដៀងៃរឹងបទពិបសាធៃ៍របស់បលមៃិបលមយួលៃិងៃរីនហវៃបៅបពលថដលព្ួរប្ោៃឮរោរពយា្ររណ៍របស់

ឪព្ុររបស់ពួ្រប្ៃិងដបំណើរបរឿងនៃទស្សៃៃិមិតតេរបស់ោត់។បលមៃិៃិងបលមយួលមៃិោៃយល់ពរីសម្រីរបស់ឪព្ុររបស់ពួ្រប្បនាះ

បទបហើយោៃប្លាះអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃឮ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី115:2)។្្ទនុយបៅវិញៃរីនហវៃោៃបៅរ្រកពះអរាចាស់សករាប់រោរ

យល់ដរឹង។ោត់ោៃ្ ល់្្ ំរូមួយដ៏កបបសើរនក្រថលងពរីរបបៀបបដើមបរីថសវៃងរ្រៃិងទទួលោៃៃូវវិវរណភៈ។

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាពរីបទពិបសាធរបស់ៃរីនហវៃព្ួរប្ៃរឹងរ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្រ

ៃិងទទួលោៃៃូវវិវរណភៈសករាប់ខលែលួៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្រត់សរាគល់ៃូវបរឿងថដលៃរីនហវៃោៃបធវៃើថដលបធវៃើឲ្យោត់អាចទទួល

ោៃវិវរណភៈមួយកសបដៀងៃរឹងអវៃរីថដលលរីនហទទួលោៃ។

សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាបរីក្រមុ។សូមចាត់ឲ្យក្រមុៃរីមួយៗៃូវកបប្ទមួយៃិងសំណួរមួយ្ុរកមបចញពរីតារាងខាងបករោម។(អ្ន្រ

អាចបរ្ហាញតារាងបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុចាបប់្្ើមបបកងៀៃ)។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី110:17ៃិង11:1–6បោយ

សាងាត់ៗៃិងបរៀបចំចបមលែើយសករាប់សំណួរថដលោ្រ់ឲ្យព្ួរប្បៃះ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ ពីបានសាដោប់�ំសែើរសរឿរទ្�្សននិមិត្រប�់ឪ្ុក្ោត់លពីន�នពីន�វចរ់ស�ើញឮ

នរិ�ឹរសដ្�ខ្លួនោត់នរូវសរឿរណ�លលពីន�បានស�ើញនរិបានឮ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី1

10:17)។អំ�នុរស្លោត់ក្ំ្ុរណតគិតអំ្ ពីការបសពរៀនរប�់ឪ្ុក្រប�់ោត់នពីន�វ«ពតរូវ

បាននាំសៅសដ្�ព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់»(នពីន�វទ្ពី111:1)ស�ើ�ទ្ទ្ួលបានទ្�្សន

និមិត្្ ទាល់ខ្លួនោត់។ទ្�្សននិមិត្សនរះពតរូវបានសរៀបរាប់ជា្ មេពីសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី111–14។

សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី111ស�ើរបានអានអំ្ពីស�ើមជពីវិត�ំបរណ�ក្នរិអោរ�៏ទ្រូលា�នរិ

សៅសលើអាកា�ខ្�់្ ពី�ពីក្៏�រូចជាការពប�រូត្ិធពីបុែ្យពជមុជទ្ឹក្ការបសពមើនិរការឆ្ការនន

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។សៅស្លណ�លនពីន�វបានស�ើញសរឿរទារំសនរះោត់បានសាគាល់្ ពីស�ចក្្ពី

ព�ឡាញ់ណ�លព្រះរានចសំពារះក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។

ការមចកចាយហោយអន្មិក

អ្នក្អាចអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យនិយា�

សដ្�មិនពបាប់ស្មៅរះសៅក្្ននុរ

ការ�រស�រអវពីណ�ល្ ួក្សគបានជួប

ពបទ្រះអ�ំនុរស្លការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

ពបចាំន្ងៃរប�់្ ួក្សគ។ពបមរូលចសម្ើ�

រប�់្ួក្សគនរិអានចសម្ើ�្ ពីរបពីសៅ

កាន់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្។ការសាដោប់ទ្ពីបនាទាល់

រប�់�ិ�្សោនាឯរអាចជ�ួជពមុញ

�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតឲ្យ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួន

សគ។�ិ�្សខ្រះសាទាក្់ស�្ទើរក្្ននុរការណចក្

ចា�ទ្ពីបនាទាល់នរិបទ្្ិសសាធខារ

វិញ្ញាែសដ្�ឥតលាក់្បាំរសដ្�សារ

្ួក្សគមិនចរ់សចញមុខអួតឬ្ួក្សគខាលាច

អ្នក្ស្្សរនរឹកាត់ស�ចក្្ពីសគឬចាត់ទុ្ក្

ថ្បទ្្ិសសាធរប�់សគមិន�ំខាន់។

ការរា៉�រាប៉់សដ្�អនាមកិ្សធវើឲ្យ�ិ�្ស

ណចក្ចា�បទ្្ិសសាធនខារវិញ្ញាែ

សដ្�ោមៅនការភ័�ខាលាច។
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នពីន�វទ្ពី110–11

ចំែរ់ សតើនពីន�វរានចរ់ស�ើញឮនរិ�ឹរ្ ពីអវពី?

សតើចំែរ់រប�់ស�ើរប៉រះពាល់�ល់�មតថែភា្រប�់ស�ើរក្្ននុរការទ្ទ្ួលបាននរូវវិវរែៈសដ្�រសបៀបណា?

សតើខ្នុំចរ់�ឹរអវពី្ ពីព្រះអរាចា�់?

ការសជឿ សតើការសជឿអវពីណ�លនពីន�វបានបង្ហាញសៅស្លណ�លោត់បានណ�វររក្វិវរែៈ?

សតើការសជឿទារំសនរះអាចរានឥទ្្ធិ្លយា៉ារ�រូចសមច្�ល់�មតថែភា្រប�់ស�ើរក្្ននុរការទ្ទួ្លបាននរូវ

វិវរែៈ?

សតើខ្នុំអាចបសរកើនទ្ពីបនាទាល់និរការសជឿរប�់ខ្នុំសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានយា៉ារ�រូចសម្ច?

ការ�ញ្ឹរគិត សតើរានអវពីសក្ើតស�ើរសៅស្លនពីន�វបានអរ្គនុ��ញឹ្រគិត?

ស�តុអវពីបានជាការ�ញ្ឹរគិតអាចនាំសៅរក្វិវរែៈ?

សតើខ្នុំអាចសធវើអវពីស�ើម្ពី�ញ្ឹរគិត្ពីពាក្្យ�ម្ពីនន្ យាការីសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមជារសនរះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពរីក្រមុៃរីមួយៗឲ្យ្ ្ល់ចបមលែើយបលើសំណួរថដលោៃោ្់រឲ្យពរីរដំបូងរបស់ប្។(អ្ន្រ្៏រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ

បឆលែើយៃរឹងសំណួរទរីបរីបែុថៃ្សូមកោប់ព្ួរប្ថាព្ួរប្មៃិចាំោច់ថច្រចាយចបមលែើយថដលរាៃល្រខេណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី110:19ឮៗ។

• បតើៃរណាអាចដរឹងពរីបសច្្ររីអា្៌្ំរោំងនៃកពះោៃ?

• បោយអំណាចអវៃរីថដលបសច្រ្រីអា្៌្ំរោំងនៃកពះកតូវោៃបបើ្របរ្ហាញ?

• បតើបយើងកតូវបធវៃើដូចបមតេចបដើមបរីទទួលោៃវិវរណភៈបោយអំណាចនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបលើោ្រ្យរោរថសវៃងរ្របោយឧសសាហ៍ពយាោម?

• បតើៃរីនហវៃោៃបធវៃើអវៃរីខលែះថដលបរ្ហាញថាោត់្ំរពុងថសវៃងរ្របោយឧសសាហ៍ពយាោមបដើមបរីបមើលប�ើញឮៃិងដរឹងៃូវបរឿងថដលឪពុ្ររបស់

ោត់ោៃបបកងៀៃ?

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ព្រះបគ្ហាញស�ចក្្ពី្ ិតដល់...

សុំសិស្សឲ្យសបងខេបពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបចញពរីបទពិបសាធរបស់ៃរីនហវៃបោយរោរបំបពញបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ។

ខណភៈបពលថដលសិស្សអាចបក�ើសបរើសោ្រ្យខុសោនាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរចាប់យ្រៃូវបសច្រ្រីពិតថាត្រះ្រគ្ហាញរសចក្្ដី្ិ្រដល់

អ្ក្ទាំងអស់ណាដដលដស្ងរក្តទង់រោយក្្ដីឧសសា�៍្ យាយា្។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលមួយថដលរោរថសវៃងរ្រកពះបោយឧសសាហ៍ពយាោមោៃនាំព្ួរប្ឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ

របស់កទង់ៃិងទទួលោៃវិវរណភៈ។(វាអាចរាៃកបបោ�ៃ៍្រ្ននុងរោរៃិោយថាវិវរណភៈអាចរួមរាៃរោរទទួលោៃរោរថណនំាបៅបពល

បធវៃើរោរសបកមចចិតតេរោរប្រើៃៃូវរោរយល់ដរឹងបថៃថែមរោរទទួលោៃរោរលួងបលាមឬរោរទទួលោៃរោរធានាថាអវៃរីមួយពិត)។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ខលែលួៃជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រ្៏រអាចថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃ�ួបកបទះ

តាមរយភៈរោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើមបរីរ្រកពះអរាចាស់បោយឧសសាហ៍ពយាោម្ ងថដរ។

នដីថហវៃទដី111:7–36

នពីនេវស្វើជាសាក្្សពីអំ្ ពីការោរចរុះមក្ននព្រះ

សូមពៃ្យល់បៅសិស្សថាៃរីនហវៃោៃបៃ្ស្ជរឹង្ ិតៃិងថសវៃងរ្ររោរថណនំាដ៏បទវភាពអ�ំនុងបពលរោរទទួលរោរៃិមិតតេរបស់ោត់។

បៅបពលៃរីនហវៃសំុបរៀៃបដើមបរីប្រកសាយនៃបដើមប�ើថដលោត់ៃិងឪព្ុររបស់ោត់ោៃប�ើញបទវតាមួយអង្គោៃបលចម្រឯោត់បដើមបរី

�ួយោត់។បទវតាបនាះោៃសួរថា«បតើអ្ន្រយល់ៃ័យពរីបដើមប�ើថដលឪព្ុរអ្ន្រោៃប�ើញបនាះបទ?»(ៃរីនហវៃទរី111:21)។

សូមរំឭ្រប�ើងវិញពរីអតថែៃ័យនៃបដើមប�ើបោយឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី111:18–23។

• បតើៃរីនហវៃោៃៃិោយអវៃរីខលែះថាជាអតថែៃ័យនៃបដើមប�ើបនាះ?(បករោយពរីសិស្សបឆលែើយរួចអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាៃរីនហវៃោៃប�ើញរា៉ារីបរី

ទារ្របយស៊ូវបហើយបទវតាសាគល់ទារ្របនាះថាជា«កពះរា�បុកតានៃកពះវរបិតាដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ច»។បនាទាប់ម្របទវតាោៃសួរ

ៃរីនហវៃពរីអតថែៃ័យនៃបដើមប�ើបដើមបរី�ួយោត់ឲ្យប�ើញថាវាតំណាងឲ្យកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បៅបពលៃរីនហវៃោៃបឆលែើយថាវាតំណាងឲ្យ

«បសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះ»ោត់សបំៅបលើបសច្រ្រីកសឡាញ់នៃកពះដូចថដលោៃបរ្ហាញតាមរយភៈអបំណាយជាកពះរា�បកុតារបស់

កទង់។បយើងទទួលោៃបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះបោយរោរទទួលយ្រពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បតើៃរីនហវៃៃិងបទវតាពិពណ៌នាបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី111:16។(សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យថាការយរចរុះមក្រាៃៃ័យថារោរចុះបចញបោយស្ម័ក្ចិតតេពរីតួនាទរី

នៃតំថណងមួយឬមុខរ្រដ៏ខ្ពស់មួយ។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសររោរពៃ្យល់បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី1

11:16)។
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សមសរៀនទ្ពី13

សូមឲ្យសិស្សរ្រចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃបៅៃរឹងសំណួររបស់បទវតាបោយអាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី111:17ឮៗ។

• បតើៃរីនហវៃោៃដរឹងពរីអវៃរី?

• បតើអវៃរីថដលោត់មិៃោៃដរឹង?

បករោយពរីៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបបហើយបទវតាោៃបរ្ហាញោត់ៃូវ្ ំរូជាបកចើៃនៃរោរោងចុះម្រនៃកពះបដើមបរី�ួយោត់ឲ្យយល់ពរី

បសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះ។សូមពៃ្យល់សិស្សថា«រោរោងចុះម្រនៃកពះ»សបំៅទាំងបលើកពះជាកពះវរបិតាៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមថច្រចាយៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្់រខៃ់�រីនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រថដលោៃពៃ្យល់

ពរីរោរោងចុះម្រនៃកពះជាកពះវរបិតាសួោ៌ារបស់បយើង។

«រោរោងចុះម្រនៃកពះសថែិតបលើរោរពិតថដលថាកទង់ជាអង្គកតូវោៃតបម្កើងោៃោងចុះម្រពរីបលលែ័ង្កដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចរបស់កទង់

ម្ររោលាយជាកពះវរបិតានៃកពះរា�បកុតាខាងសាច់្ ម»(ព្រះណមម�ម៊ីខ្រសាច់ឈាម[1979],1:314)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា«រោរោងចុះម្រនៃកពះ»្រ៏បោងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរសូមបរ្ហាញរូបភាពរោរកបសូតនៃកពះបយស៊ូវ

(62116;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[2009]ទំព័រ30)។សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី111:13–21ឮៗ។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សប្្សងបទៀតរ្របមើលអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកតូវៃរឹងរូបភាពបៃះ។សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើរប�ើរ៉លដ៍អិៃឡាៃដ៍អតរីតនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់បហើយរ្ររបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះ

បរ្ហាញបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់ចបំោះបយើង។

«បៃះ្ ឺជាកពះបយស៊ូវ—សរា�ិ្រមួយអង្គនៃក្រមុកពះជា្ូរៃចបងនៃកពះវរបិតាជាអង្គបង្កបបង្កើតជាកពះបយហវូាែនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា

ចាស់—ឥ�ដូវចា្របចញពរីសាថាៃដ៏បទវភាពៃិងបរិសុទ្ធរបស់កទង់ដ្រកពះអង្គកទង់បចញពរីអវៃរីទាំងអស់ថដលរាៃសិរីល្អៃិងអាៃុភាព

បហើយចូល្រ្ននុងរាងរោយទារ្រមួយដ៏តូចបោយោមៃៃរណា�ួយ្ឺពរឹងបលើរាដាយៃិងឪព្ុរខាងបលា្ិរយរបស់កទង់ទាំងកសុង។កទង់

មៃិ្ ួរម្ររោៃ់រា�វាំងនៃថ្ៃដរីដ៏ល្អបំ្ ុតបហើយកតវូ   បកសាចបោយបក្ឿងអលរ្ការបែុថៃ្្ ួរម្រ្រ្ននុងភាពៃរឹងដ៏តូចទាបបនាះ្ ឺ្ ួរឲ្យ

ភាញា្រ់ប ្្អើល។រោរឆងៃល់បៃិ្ចថាបទវតា្ ួរថតៃិោយបៅៃរីនហវៃថា‹បមើលចុះរោរោងចុះម្រនៃកពះ!›»(ព្រះសយ�មរូវពគពី�្ជាក្រូនសសា

សៅកាន់ណផនការ�ស្គ្ររះ[1991]ទំព័រ16)។

• បតើរោរកបសូតរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបរ្ហាញបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់ចបំោះបយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមកោ្រដថាវាចបាស់លាស់ថាកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីរស់បៅជា�រីវិតរថមងសាលាប់បរ្ហាញពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់

ចបំោះបយើង។

សូមបរ្ហាញរូបភាពកពះបយស៊ូវបលើ្រ្ូរៃកសរីរបស់នយែរ៉ុស(62231;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អទំព័រ41)ៃិងកពះក្រីស្ទពយាោលអ្ន្រ

�ឺបៅបបថ្សោ(ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អទំព័រ42)។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី111:28ៃិង31ឮៗ។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យរ្របមើលរបបៀបថដលរូបភាពទាំងបៃះកសបដៀងបៅៃរឹងខ្ម្ពរីរបនាះ។

• បតើៃរីនហវៃោៃប�ើញៃរណាថដលកពះអង្គសប្រ្គះ្រំពុងបបកមើៃិងពយាោល?

• បតើស្រម្មភាពរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី111:32–33ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់បហើយរ្រៃូវ្ ំរូដ៏ខ្ពស់បំ្ ុតនៃបសច្រ្រីកសឡាញ់

របស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

បករោយពរីសិស្សថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមបរ្ហាញរូបភាពរោរឆ្កាង(62505;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ

ទំព័រ57)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាការយាងចរុះ្ ក្ថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ្រគ្ហាញ្ ដីរសចក្្ដីតសឡាញ់រ្រស់ត្រះចំរោរះរយើង។កពះអង្គសប្រ្គះោៃ

ោងចុះម្ររស់បៅជា�រីវិតរថមងសាលាប់បធវៃើរោរបបកមើៃិងពយាោលដល់អ្ន្រ�ឺៃិងអ្ន្ររងទុ្រខេបហើយសុ្ តសករាប់អបំពើោបរបស់បយើង

ទាំងអស់បដើមបរីបយើងអាចកត�ប់បៅ្ ្ទះបៅរោៃ់វតតេរាៃនៃកពះវរបិតាសួោ៌ាវិញ។

• បតើរោរដរឹងអំពរីរោរោងចុះម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់រាៃឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីកទង់

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមប ្្ចប់បោយរោរអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីកសឡាញ់នៃកពះ្ឺជា«រោរ្ ួរឲ្យកោថានាដ៏បលើសលប់ជាងអវៃរីៗ 

ទាំងអស់»ៃិង«បសច្រ្រីរ្ីររាយបំ្ុត»ចបំោះពួ្រប្(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី111:22–23)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើង

បធវៃើតាម្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃៃិងថសវៃងរ្រកពះបោយឧសសាហ៍ពយាោមបយើងៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់ៃិងដ្រពបិសាធៃ៍

ៃូវបសច្្ររីអំណរ្រ្ននុងរោរទទួលយ្រៃូវពរ�័យថដលប្រើតរាៃតាមរយភៈដរ្វាយធៃួរបស់កពះក្រីស្ទ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបធវៃើតាម្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំកបរឹងថដលព្ួរប្បធវៃើបដើមបរីថសវៃងរ្រៃូវវិវរណភៈ។សូមរំឭ្រព្ួរប្ពរីតួនាទរី

របស់ព្ួរប្ជាអ្ន្របរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សរិោខាសាលាបហើយថាបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងរោរខិតខំថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ្រ្ននុងរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃ

កបចាំន្ងៃរបស់ពួ្រប្ៃិងរោរចូលរួមពរីសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រាៃឥទ្ធិពលដល់សមតថែភាពរបសប់្្រ្ននុងរោរបរៀៃបោយកពះវិញ្ញាណ។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី112

នពីនេវសមើលស�ើញ្ ពីអនាគតរប�់សា�ន៍នពីនេវនរិសា�ន៍សលមិន

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី112បោយពៃ្យល់ថា�ំព្ូរបៃះ្ឺជារោរបៃ្មួយពរីរោរៃិមិតតេរបស់ៃរីនហវៃ។បៅ្រ្ននុងបនាះបទវតាោៃបរ្ហាញដល់

ៃរីនហវៃៃូវរបបៀបថដលៃិមិតតេសញ្ញាបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេនៃបដើម�រីវិតៃរឹងអៃុវតតេចំបោះ្រូៃបៅរបស់ោត់។ោត់ោៃប�ើញថា្ូរៃបៅខលែះរបស់

ោត់ៃរឹងទទួលោៃពរ�័យទាំងអស់ពរីដរ្វាយធៃួ។បទាះោ៉ាងណា្រ្រីៃរីនហវៃ្៏រោៃប�ើញថដរថា្ូរៃបៅរបស់ោត់ៃរឹងកតូវោៃបំផ្លាញ

បៅទរីប ្្ចប់បោយ្ូរៃបៅរបស់បងកបុសោត់(សាសៃ៍បលមិៃ)។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី112:16–19។សូមឲ្យប្

រ្របមើលបហតុ្លថដលៃរីនហវៃកតូវោៃបំផ្លាញបចាល(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី112:29)។សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលពួ្រប្អៃុវតតេ

បសច្្ររី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទព្ួរប្អាចយ្រ�្នះបលើអំៃួតៃិងរោរលបលួងោៃ។

នដីថហវៃទដី113:1–9

នពីនេវសមើលស�ើញនរូវព្រះវិោរដ៏្ ំនរិគួរសខ្ើមស្្អើម

សុំឲ្យសិស្សបលើ្រនដប�ើងកបសិៃបបើពួ្រប្បចះបលង្ររីឡា។សុំឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរី្ររីឡាថដលព្ួរប្បលង។សូមពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុង្ររីឡាក្រមុទាំងឡាយជាបរឿយៗបរៀបចំសករាប់រោរកប្ួរតបោយរោរសិ្រសាពរីរោរបលងៃិងយុទ្ធសាកស្ពរីអតរីតរោលរបស់ក្រមុ

កបថ�ង។

• បហតុអវៃរីោៃជារាៃកបបោ�ៃ៍ចំបោះក្រមុមួយបដើមបរីសិ្រសាពរីយុទ្ធសាកស្របស់ក្ុរមកបថ�ងមុៃបពលព្ួរប្កប្ួរត?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេៃូវបំណងកោថានាៃិងយុទ្ធសាកស្របស់អ្ន្រថដលកបឆ្ំងៃរឹងសាសចក្រនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រយុទ្ធសាកស្ទាំងបនាះបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរ

បៃះដបូច្នះព្ួរប្អាចបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរីសាគល់ៃូវយុទ្ធសាកស្បហើយមិៃកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោតបោយយុទ្ធសាកស្ទាំងបនាះប�ើយ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃៃរីនហវៃទរី113:1–4,6ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សរានា្់ររ្រៃូវក្រមុថដលៃរីនហវៃោៃប�ើញថាោៃ

បបង្កើតប�ើង្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍ដនទបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់អតថែៃ័យនៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមថច្រចាយៃូវវិចារណ្រថាខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្់រខៃ់�រីនៃ

្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សុំឲ្យសិស្សសាដាប់បោយកបុងកបយ័ត្នៃិងរ្រៃូវៃិយមៃ័យមួយនៃកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម។

«ចំណងប�ើងសា�នាចពក្ននោរក្្សៃិងព្រះវិហារដ៏�ំនរិគួរសខ្ើមស្្អើមកតូវោៃបកបើបដើមបរីសរាគល់អស់ទាំង   អង្គរោរថដលរាៃ

ប្មះឬកទង់កទាយអវៃរី្៏របោយ—មិៃថាខាងៃបោោយទស្សៃវជិាជាវិស័យអប់រំបសដ្ឋ្ិរច្ចសង្គមភាតរភាពពលរដ្ឋឬសាសនា—

ថដលកតវូោៃបធវៃើប�ើងបដើមបរីនាំមៃុស្សបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រមួយថដលនាំបចញពរីកពះៃិងក្ររឹត្យវិៃ័យរបស់កទង់្រតេរីបហើយបហតុដបូច្នះបចញពរី

បសច្្ររីសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះ»(សោលលទ្ធិមរមន្រំថណទរី2 [1966],137–38)។

សូមបញ្ជា្់រថាឃ្លា«កពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម»មៃិសបំៅបលើៃិរោយឬកពះវិហារជា្់រលា្រ់ណាមួយបនាះបទ។វាសំបៅ

បលើក្ប់អង្គរោរណាទាំងអស់ថដលបធវៃើប�ើងបដើមបរីដរឹ្រនំាមៃុស្សឲ្យឃ្លាតបចញពរីកពះៃិងក្ររឹត្យវៃ័ិយរបស់កទង់។

អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរឃ្លាេរ្គការទាំរេ�់ណដលស�វៃើស�ើរសដើម្ពីដកឹ្នាំមនុ�្សឃ្លាតសចញ្ ពីព្រះនរិពក្តឹ្យវិន័យរប�់ពទរ់

បៅរឹមទំព័រថ្របរៃរីនហវៃទរី113:6។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីនពីន�វបានស�ើញការបសពមើខារសាច់្ មនរិ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

សៅក្្ននុរការនិមិត្រប�់ោត់ោត់បានស�ើញថ្សពកា�្ពីស�ចក្្ពី�ុចរិតណ�លរានបួន

ជំនាន់មក្ក្រូនសៅរប�់ោត់នរឹកាលា�ជារានអំនួតស�ើ�ថ្្ ួក្សគនឹរបសង្អានតាមការល ល្ួរ

រប�់អារក្្សនរិពតរូវបានបំ ល្ាញសចាលស�ើ�។ោត់ក្៏បានស�ើញស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតននអ�់អ្នក្

ណ�លស�ើរតាមសាតារំសៅក្្ននុរព្រះវិហារ�៏ធំនរិគួរសខ្ើមស អ្ែើម។ោត់បានស�ើញថ្្ួក្សគនរឹ

�ក្សចញនរូវស�ចក្្ពី្ិតណ�លង្��ល់និររានតនម្្ ពីព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធបណាតាលឲ្យមនុ�្ស

ជាសពចើនជំ្ប់�ួលខារវិញ្ញាែ។្វពីសបើទិ្�្ឋភា្�៏រានទុ្ក្ខេព្ួ�ទារំសនរះសក្ើតរានក្្ពីការនិមិត្

រប�់នពីន�វក្៏បាន្ ល្់�ល់ោត់នរូវស�តុ្លចំសពារះក្្ពី�រ្ឹម�៏ធំ្ រណ�រ។ោត់បានស�ើញ

ថ្ព្រះនរឹសរៀបចំ្ ្ដូវ�ពរាប់ការសាដោរស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�។ោត់

ក៏្បានសធវើជាសាក្្សពីថ្ក្ំែតព់តាននពបជាជនរប�់ោត់(ព្រះគម្ពីរមរមន)នឹរសចញមក្

សៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�ស�ើម្ពីសាដោរស�ើរវិញនរូវស�ចក្្ពី្ិត�៏ចបា�់និរ្ ិស��ៗណ�លបាន

បាត់បរ់្ ពី្ ិភ្សលាក្សនរះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖អ្នក្ពបណ�លជាមិនរានស្លពគបព់ោន់ស�ើម្ពីសធវើតាមចំែ៊ាចទាំរអ�់

សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះបានសទ្។សៅស្លអ្នក្សរៀបចំ�រូមណ�វររក្ការណែនាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធស�ើម្ពី�ឹរថ្សតើណ្្នក្ណាននសមសរៀនសនរះណ�ល�ំខាន់បំ្ុតស�ើ�អាចអនុវត្បានសពចើន

បំ្ុតចំសពារះ�ិ�្សរប�់អ្នក្។អ្នក្អាចពតរូវសធវើការ�សរខេបណ្្នក្ខរ្ះននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីឲ្យរាន

ស្លពគប់ពោន់ក្្ននុរការបសពរៀនសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�ល�ំខាន់បំ្ុតសពារស្ញ

សដ្�ពប�ិទ្្ធភា្។

សហងខេ្រ

អ្នក្នឹរមិនរានស្លស�ើម្ពីបសពរៀន

ពគប់អវពីៗសៅក្្ននុរវគ្គព្រះគម្ពីរមួ�សដ្�

បញ្ជាក់្ពគប់ចែំ៊ាចសនារះសទ្។ក្្ននុរ

ឱកា�សនរះអ្នក្អាច�សរខេបណខ្សសរឿរ

ឬការបសពរៀនសៅក្្ននុរណ្្នក្ម�ួនន

វគ្គព្រះគម្ពីរម�ួស�ើម្ពីឲ្យរានស្ល

លមេមទ្ុក្សរៀន្ ពីអតថែបទ្សោលលទ្្ធិឬ

សោលការែ៍ណ�លរានសារៈ�ំខាន់ជារ

សនរះសៅក្្ននុរណ្្នក្ស្្សរសទ្ៀតននវគ្គសនរះ។

ការ�សរខេបជាជារការលុបសចាលនរូវណ្្នក្

ននវគ្គព្រះគម្ពីរម�ួនរឹជួ��ិ�្សឲ្យ

�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីណខ្សសរឿរទាំរមរូល

និរសារលិខិតននវគ្គសនរះ។

សមសរៀនទ្ពី14

នពីន�វទ្ពី112–13
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សមសរៀនទ្ពី14

• បហតុអវៃរីអ្ន្រប�ឿថាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាសាតាំងបរៀបចំ្ររាលាំងរបស់វាបដើមបរីដរឹ្រនំាបយើងឃ្លាតបចញពរីកពះៃិងក្ររឹត្យវៃិ័យរបស់កទង់?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃបរៀបរាប់ពរីកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រអាៃៃរីនហវៃទរី113:5–9ឮៗ។

• បតើអវៃរីថដលអស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមចង់ោៃ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី113:7–8)។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី113:5,9បតើអ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមចង់សបកមចោៃអវៃរីខលែះ?បហតុអវៃរី?(អ្ន្រ

អាចសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សាតាំងនិងអ្ក្រដើរតា្វាចង់្ំរផ្លាញ្ ួក្្ររិសុទ្ធថនត្រះនិងនំ្្ ួក្រគ

រៅកាន់ការជា្រ់�ំុឃាំង។)

• បតើរោរដរឹងពរីបំណងកោថានាៃិងបោលបំណងរបស់សាតាំងៃិងអ្ន្របដើរតាមវា�ួយបយើងឲ្យកបយុទ្ធៃរឹងព្ួរវាោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមកោប់សិស្សថាបៃិ្ចបទៀតបៅ្រ្ននុង�ំពូ្របៃះពួ្រប្ៃរឹងបរៀៃអំពរីរបបៀបមួយថដលកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមោៃពយាោមបំផ្លាញ

អ្ន្រថដលថសវៃងរ្រកពះ។

នដីថហវៃទដី113:10–19

នពីនេវសមើលស�ើញព្រះេ�្រប�់ព្រះសៅក្្គុរការបសរកើតណដនដពីស�រីភា្មួយណដលដំែឹរល្អនរឹពតរូវបានសាដារសឡើរវិញ

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជា្់រថា្ិរច្ចរោររបស់កទង់ៃរឹងបៅមុខបទាះបរីជាកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមខិតខំបធវៃើឲ្យ

កបជា�ៃ�ំពប់ដួលខាងវិញ្ញាណ្៏របោយ។កទង់បធវៃើដបូច្នះបោយរោរបរៀបចំ្ លែដូវសករាប់រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អរបស់កទង់។

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍្រ្ននុងប្ជរីខាងបករោមសបងខេបពរីកពរឹតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ថដលៃរីនហវៃោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃៃរីនហវៃទរី113:10–19ៃិង្្គដូ ្្គងកពះ្ម្ពរីរបោងៃរីមួយៗ្រ្ននុងប្ជរីខាងបករោមបៅៃរឹងកពរឹតតេិរោរណ៍ថដលវាពណ៌នា។(អ្ន្រ

អាចបរ្ហាញកពះ្ម្ពរីរបោងទាំងបៃះៃិងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ។ឬអ្ន្រអាចបធវៃើក្រោសថច្រថដល

រាៃកពះ្ម្ពរីរបោងទាំងបៃះៃិងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍។ខាងបករោម្ឺជាកពះ្ម្ពរីរបោងថដលោៃ្ ្គដូ ្្គងបៅៃរឹងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

ថដលកតរឹមកតូវ។បដើមបរីឲ្យស្រម្មភាពបៃះោៃបជា្�័យអ្ន្រៃរឹងកតវូផ្លាស់ប្ដូរលោំប់នៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៅបពលអ្ន្របរ្ហាញវា

បៅបលើរោដារបខៀៃឬោ្រ់វាបលើក្រោសថច្រ)។

នពីន្វៃទពី113:12 ក្រូ�នុំបមឺ�រោនស�វៃើដសំែើរសៅោសមរិក្

នពីន្វៃទពី113:13 ្ួក្េ្ក្�ម្មយពតាសចញទរូក្សៅោសមរកិ្សដើម ព្ីណ�វៃររក្ស�រីភា្ខ្រសា�នា

នពីន្វៃទពី113:14 ជនជាតិោសមរកិ្សដើមពតរូវរោនបសែដេញសចញ្ ពីណដនដពីរប�់្ ួក្សគ

នពីន្វៃទពី113:15 សា�ន៍ដនទរីក្ចសពមើនស�ើរសៅក្្នុរោសមរិក្

នពីន្វៃទពី113:16–19 សទារះបពីជាក្រទ័្ខ្មារំ�ពតរូវរានចំនួនសពចើនក្៏សោយក្រទ័្បដិវត្ន៍ោសមរិក្រោនជ័យជំនរះ

បៅបពលសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសរោ្រ្យឬឃ្លា្ ៃលែរឹះមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្

ថ្របរវ ្្គៃរីមួយៗ។ជាឧទាហរណ៍ព្ួរប្អាចសរបសរក្រូ�នុំបមឺ�ថ្របរៃរីនហវៃទរី113:12។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី113:12បហតុអវៃរីោៃជា្រូ�នុំប៊ឺសបធវៃើដបំណើរបៅអាបមរិ្រ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី113:13បហតុអវៃរីោៃជាព្ួរអ្ន្រធម្មោកតាផ្លាស់ប្ដូរលំបៅបៅអាបមរិ្រ?

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី113:15–19បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ដនទរ្ីរចបកមើៃៃិងរាៃឯ្ររា�្យភាពពរី«សាសៃ៍ប្្សងបទៀត

ទាំងអស់»?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមឮៗបោយកបធាៃយែូថសបបអហវៃស៊្មីធ៖

«ជាតិអាបមរិ្រដ៏អសាចារ្យបៃះកពះដ៏រាៃមហិទ្ធិឫទ្ធិោៃបលើ្រប�ើងបោយអំណាចនៃកពះហស្ដរ៏ាៃក្បក់ពះបចសាតាដ៏ខ្ពស់បំ្ ុតរបស់

កទង់បដើមបរីវាអាចប្រើតរាៃៃ្រនៃកពះបៅន្ងៃចុងបករោយបៅបលើថ្ៃដរី។កបសិៃបបើកពះអរាចាស់មៃិោៃបរៀបចំ្ លែដូវបោយរោរោ្រ់ក្រឹះនៃ

ជាតិដ៏រុងបរឿងបៃះបទវាៃរឹងមៃិអាចប្រើតរាៃបនាះបទ(បៅបករោមចបាប់ដ៏តរឹងរុឹងៃិងរោរកបរោៃ់សាសនានៃរោឋា្ិោលនៃរាជាៃិយម

របស់ពិ្ ពបលា្រ)្រ្ននុងរោរោ្រ់ក្រឹះសករាប់រោរម្រដល់នៃៃ្រដ៏មហរិារបស់កទង់។កពះអរាចាស់ោៃបធវៃើរោរណ៍បៃះ»(សោលលទ្ធិនន

ដែំឹរល្អ5th ed.[1939],ទំព័រ409)។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាត្រះអមាចាស់បានររៀ្រចំែ្នូវ្ ួយសតមា្រ់ការសាដាររ�ើងវិញបោយរោរសាថាបនាកបបទសមួយឲ្យរាៃបសរីភាពខាង

សាសនាថដលកទង់អាចសាដារប�ើងវិញៃូវសាសនាចក្ររបស់កទង់។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបរៀបចំបហើយៃរឹងបៃ្បរៀបចំ

្លែដូវមួយសករាប់ដំណរឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញរបស់កទង់ោៃចូលបៅដល់ក្ប់ជាតិសាសៃ៍ទាំងអស់។

កបសិៃបបើអ្ន្រ្ំរពុងបបកងៀៃបមបរៀៃបៃះបៅ្រ្ននុងកបបទសមួយបករៅពរីសហរដ្ឋអាបមរិ្រសូមសួរ៖

• បតើកពះអរាចាស់ោៃបរៀបចំ្ លែដូវមួយសករាប់រោរបបកងៀៃដំណរឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងកបបទសបយើងបោយរបបៀបណា?
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នពីន�វទ្ពី112–13

នដីថហវៃទដី113:20–42

នពីនេវសមើលស�ើញ្ ពីសា�ន៍ដនទសៅន្ងៃអនាគតជាមួយនរឹព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្ព្រះគម្ពីរមរមននិរព្រះគម្ពីរសៅន្ងៃ

ចរុសពកាយ

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី113:20–24។សុំឲ្យោត់រ្របមើលវតថែនុថដលៃរីនហវៃោៃប�ើញព្ួរអាណាៃិ្មអាបមរិ្របដើម

«ោៃនាំបចញបៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្»។សូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធមួយ្របាលប�ើងបហើយពៃ្យល់ថាវា្ ឺកពះ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេ

របស់ៃរីនហវៃ។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្ធបៅថ្មទំព័រថ្របរៃរីនហវៃទរី113:20។

សូមពៃ្យល់ថាបទវតាោៃបបកងៀៃៃរីនហវៃថាកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ្ឺជា្ំរណត់កតា«ដ៏រាៃតនមលែ»(ៃរីនហវៃទរី113:23)។បៅបពល

វិវរណភៈជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធកតូវោៃ្រតក់តាពរីបដើមដំបូងវា«រាៃៃូវភាពបោរបពញនៃដំណរឹងល្អរបស់កពះអរាចាស់»(ៃរីនហវៃទរី

113:24)។សំុឲ្យសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី113:26–27ឮៗ។

• បតើកពះវិហារដ៏ធំបហើយ្ ួរបខ្ពើមបឆ្អើមបនាះោៃដ្រអវៃរីខលែះបចញពរីកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ?បហតុអវៃរីោៃជាបរឿងទាំងបៃះកតវូោៃដ្របចញ?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រឲ្យបទៀតអាៃៃរីនហវៃទរី113:29ឮៗ។

• បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងថដលជាលទ្្ធ លនៃរោរដ្របចញៃូវបរឿងដ៏ចបាស់ៃិងពបិសសៗៃិងបសច្្ររីសញ្ញាជាបកចើៃនៃកពះអរាចាស់ពរី

កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ?

សូមឲ្យសិស្សបួៃនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី113:34–36,39។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃរឹង

បធវៃើបដើមបរី�ួយមៃុស្សឲ្យយ្រ�្នះបលើរោរខិតខំនៃកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី113:34បតើកពះអរាចាស់ៃរឹងនាំអវៃរីបចញម្របោយសារថតបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កទង់?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី113:35–36បតើអវៃរីៃរឹង«កតវូោៃលា្រ់ទ្ុរ»បដើមបរីឲ្យោៃបចញម្រដល់ព្ួរសាសៃ៍ដនទ?(អ្ន្រអាច្ ល់្

បោបល់ថាសិស្ស្ ួរថតសរបសរថ្របរៃរីនហវៃទរី113:35ថា«បសច្្ររីទាំងបៃះ»សបំៅបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី113:39បតើរាៃអវៃរីប្្សងបទៀតថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងនាំបចញម្របៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយបថៃថែមបលើកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ?បតើ«កពះ្ម្ពរីរប្្សងបទៀត»ថដលកពះអរាចាស់ោៃនាំបចញម្រជាថ ្្ន្រនៃរោរសាដារប�ើងវិញរាៃអវៃរីខលែះ?(កពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិ

ៃិងបសច្្ររីសញ្ញាកពះ្ម្ពរីរមុរោដាដ៏រាៃតនមលែមហិរាៃិងរោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្ម៊ីធពរីកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី113:40–41។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលរោរពិពណ៌នាមួយអំពរីអវៃរីថដលកពះ្ម្ពរីរនៃរោរសាដារប�ើង

វិញៃរឹងបធវៃើឲ្យមៃុស្សទាំងអស់សាគល់។បករោយពរីសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធប�ើង

បហើយសូមថច្រចាយៃូវទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញរបស់វា។សូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃប�ើងបហើយោ្រ់វាជាមួយៃរឹង

កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្ននិងត្រះគ្្ដីររៅថ្ងៃចុងរតកាយបានសាដាររ�ើងវិញនូវរសចក្្ដី្ិ្រដ៏ចបាស់និង

្ិរសសៗដដលជួយរយើងឲ្យដរឹងថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទគឺជាត្រះរាជ្ុរតតាថនត្រះរ�ើយវាជួយរយើងឲ្យដរឹង្ ដីររ្រៀ្ររដើ្្ដីចូល្ ក្រក្តទង់។

សុំឲ្យសិស្សរ្រឃ្លាមួយបៅចុងឃ្លា្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី113:41ថដលពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើជាមួយៃរឹង្ំរណតក់តានៃសាសៃ៍

យោូ(កពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ)ៃិង្រំណត់កតានៃ្ូរៃបៅរបស់ៃរីនហវៃ(កពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា្ំរណត់កតាទាំងបៃះ្ ឺ

«កតូវោៃតាំងប�ើងជារបស់ថតមួយ»(ៃរីនហវៃទរី113:41)ៃិងោៃ«រួមបៅជាមួយោនា»(ៃរីនហវៃទរី23:12)បដើមបរី�ួយបយើងឲ្យ

ដរឹងចបាស់ពរីរបបៀបបដើមបរីចូលម្ររ្រកពះអង្គសប្រ្គះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សបរោតសរបសើរពរីរបបៀបថដលរោរសាដារប�ើងវិញនៃបសច្្ររីពិតដ៏ចបាស់ៃិងពបិសសៗបៃះរាៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់ពួ្រប្

សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យស្ជរឹង្ ិតសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងដូចបម្ចបលើទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យចូលម្រ�ិតកទង់

បោយរបបៀបណា?

បករោយពរី្ ល់្បពលបវលាឲ្យសិស្ស្ ិតបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រផ្ទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមរៃៃិងពរីរបបៀបថដលវាោៃពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យ

ដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីចូលបៅរ្រកទង់។បៅបពលអ្ន្រប ្្ចប់បមបរៀៃសូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្់របពញ

មួយឆ្នាំបោយរ្របមើលរោរបបកងៀៃៃិងដំបណើរបរឿងថដលពកងរឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបបកងៀៃព្ួរប្ពរី

របបៀបបដើមបរីចូលបៅរ្រកទង់។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី114:1–7

នពីនេវស�ើញ្ ពីលទ្ផល�ពរាប់ជំនាន់សពកាយននការសោរ្ឬការមិនសោរ្ព្រះអរាចា�់

សូមអប ជ្ើញសិស្សបបើ្រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅៃរីនហវៃទរី114។សូមពៃ្យល់ថាសពវៃន្ងៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងបៃ្ស្ិរសាទស្សៃៃិមិតតេរបស់

ៃរីនហវៃ។សុំឲ្យសិស្សស ជ្រឹង្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបបំពញៃូវកបបោ្ខាងបករោម៖

កបសៃិបបើខញនុំបធវៃើតាមកពះអរាចាស់បនាះ   

កបសៃិបបើខញនុំបដិបសធបធវៃើតាមកពះអរាចាស់បនាះ   

បៅបពលសិស្សោៃថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមបរ្ហាញថាោ្រ្យពប�ិនសបើសតេរីអំពរី�បកមើស។បោយពរឹងថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលបយើង

បក�ើសបរើសបយើងទទួលៃូវលទ្្ធ លខុសោនា។សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃប�ើញ�ំនាៃ់បករោយៃិងោៃ្រតក់តាថាកបសិៃបបើព្ួរប្សុចរិត

បនាះពួ្រប្ៃរឹងកតូវោៃកបទាៃពរឬកបសិៃបបើព្ួរប្បក�ើសបរើសអបំពើទុច្ចរិតបនាះពួ្រប្ៃរឹងកតូវបណាដាសា។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់

ឲ្យ្ ិតពរីបមបរៀៃថារោរបក�ើសបរើសបដើមបរីបោរពតាមកពះអរាចាស់ោៃនំាព្ួរប្ឲ្យទទួលោៃៃូវពរ�័យ។

សូម្ ូស�រីោ៉ាករោមខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី114:1–2ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្រ(1)�បកមើសថដលៃរីនហវៃោៃបរ្ហាញថាសាសៃ៍ដនទអាច

បធវៃើោៃៃិង(2)ពរ�័យថដលៃរីនហវៃោៃប�ើញថដលៃរឹងម្រដល់សាសៃ៍ដនទកបសិៃបបើពួ្រប្បធវៃើ�បកមើសបនាះ។បៅបពលសិស្ស

ថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមបបំពញបៅ្រ្ននុងចបនាលាះបៅបលើរោដារបខៀៃដូបច្នះវាបមើលបៅដូចអវៃរីថដលរាៃខាងបករោមបៃះ៖

ពប�ិនសបើ ្ួក្សគសាដោប់តាមក្រូនសចៀម

ននព្រះនរិមិនបាន្ ពរឹរចិត្រប�់្ ួក្សគ

សនារះ ្ួក្សគគួរណត...

រាប់សៅក្្ននុរចសំណាម្ រូជ្រ្សននអ៊ីពសាណអល

ជាមនុ�្សណ�លរាន្ រជាសរៀររ�រូត

មិនពតរូវបានធាលាក្់ចុរះសៅក្្ននុរការជាប់�ំុឃ្ំរ

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរឃ្លា« ្្ម�ំពប់»(ៃរីនហវៃទរី114:1)ជាញរឹ្រញាប់សបំៅបលើឧបស ្្គថដលរារាំងមៃុស្សពរី

រោរបធវៃើតាមកពះអរាចាស់។បដើមបរីោៃ«រាប់្រ្ននុងចបំណាមវង្សអ៊ីកសាថអល»(ៃរីនហវៃទរី114:2)រាៃៃ័យថាកតវូោៃរាប់្រ្ននុងចបំណាម

កបជា�ៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីរាប់្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់?(បដើមបរីទទួលោៃៃូវពរ�័យនៃបសច្្ររីសញ្ញា

អក័ោហាំ[សូមបមើល្ ៃិងស 132:30–31])។

• បតើវារាៃៃ័យដូចបម្ច្រ្ននុងរោរ«សាដាប់តាម្រូៃបចៀមនៃកពះ»?

• ្រ្ននុងចំបណាមររ្វាៃ់ចបំោះរោរបោរពកបតិបតតេិថដលោៃចុះប ជ្រីបៅរោដារបខៀៃបតើររ្វាៃ់មួយណាថដលរាៃៃ័យបំ្ុតចំបោះអ្ន្រ?

បហតុអវៃរី?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃសាដាប់តាមកពះអរាចាស់ៃិងោៃប�ើញៃូវពរ�័យរបស់កទង់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?(សូមរំឭ្រសិស្សថា

ព្ួរប្មិៃកតូវរោរថច្រចាយបទពបិសាធថដលផ្ទាល់ខលែលួៃខាលាំងបព្របទ)។

បៅបលើថ ្្ន្រប្្សងបទៀតបលើរោដារបខៀៃសូម្ ូស�រីោ៉ាករោមដូចខាងបករោម៖

គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វទ្ពី114បញ្ចប់�ំសែើរសរឿរននទ្�្សននិមិត្រប�់នពីន�វ។សៅក្្ននុរណ ្្នក្ននទ្�្សននិមិត្

សនរះនពីន�វ�ឹរ្ ពី្ រជ�័ទារំឡា�ណ�លបាន�នយាសៅ�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�លណក្ណពបចិត្និរ

សាដោប់តាមព្រះអរាចា�់និរបណាតាសាណ�លនឹរមក្សលើ្ ួក្ទ្ុច្ចរិតណ�ល្ពរឹរចិត្រប�់្ ួក្សគ

ទា�់នរឹព្រះអរាចា�់។នពីន�វក្៏បានស�ើញថ្ព្រះអរាចា�់នឹរជួ�នរិការពារ�ល់អ�់អ្នក្

ណាណ�លរ�់សៅសដ្��ុចរិតនរិកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់្ ួក្សគស�ើ�ថ្ពទ្រ់នរឹ

បំ្ លាញព្រះវិហារ�៏ធំនរិគួរសខ្ើមស អ្ែើមរប�់្ ួក្អារក្្ស។

ជំនួយចកខេនុ

�ិ�្សភាគសពចើននរឹសរៀនពបស�ើរជារ

សនរះនិរចរចំាបាន�រូរជារសនរះ

សៅស្លអ្នក្សពបើជំន�ួចក្ខេនុស�ើម្ពីបង្ហាញ

្ពីគំនិតនានា។�ពីយា៉ាពកាមសាមញ្ញ�រូច

អវពីណ�លបានបង្ហាញសៅក្្ននុរគំនិតននការ

បសពរៀនសនរះនរឹង្�ព�លួគរូរសៅសលើ

កាដោរសខៀន។�ពីយា៉ាពកាមណបបសនរះអាច

ជ�ួ�ិ�្សឲ្យស្្តសលើគំនិត�ំខាន់

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។

ពប�ិនសបើ សនារះ

ណពបចិត្

ពប�ិនសបើ

្ពរឹរចិត្

សមសរៀនទ្ពី15

នពីន�វទ្ពី114
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី114:5–7ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថសវៃងរ្រៃូវ(1)ពរ�័យថដលម្រដល់អស់អ្ន្រណាថដលថកបចិតតេ

ៃិង(2)លទ្្ធ លអវិ�ជរាៃថដលម្រដល់អស់អ្ន្រណាថដលពកងរឹងដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្។សូមបំបពញ�រីោ៉ាករោមបៅបពលអ្ន្របធវៃើលំហាត់

ពរីមៃុៗ។(កបសិៃបបើមៃុស្សកពមថកបចិតតេ«បនាះៃរឹងោៃកសួលដល់ពួ្រប្បហើយ»[ៃរីនហវៃទរី114:5]បហើយពួ្រប្ៃរឹងទទួលោៃ

«បសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច»[ៃរីនហវៃទរី114:7]។កបសិៃបបើមៃុស្សពកងរឹងចិតតេរបស់ពួ្រប្ព្ួរប្ៃរឹង«កតវូ

វិនាស»[ៃរីនហវៃទរី114:5]ៃិង«កតូវធាលា្់របៅ្រ្ននុងរោរជាប�់ុំឃ្ំង»ៃិង«បសច្រ្រីបំ្ លែចិបំផ្លាញ»[ៃរីនហវៃទរី114:7])។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា«្ិរច្ចរោរដ៏ធំបហើយអសាចារ្យ»ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី114:7សបំៅបលើ

រោរសាដារប�ើងវិញនៃបពវៃ�ិតភាពដំណរឹងល្អៃិងសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

• បតើសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជា«្ិរច្ចរោរដ៏ធំបហើយអសាចារ្យ»ចបំោះអ្ន្របោយរបបៀបណា?បតើ

វានាំម្រៃូវបសច្្ររីសុខសាៃ្ម្រដល់អ្ន្របោយវិធរីណា?បតើវានាំបសច្្ររីសង្រឹមម្រដល់អ្ន្រចបំោះ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចោ៉ាង

ដូចបម្ច?

សូម្ ិតពរីរោរឲ្យបពលបៅសិស្សបដើមបរីស ជ្រឹង្ ិតបោយសាងាត់ៗពរី្ លែដូវថដលោៃ្ ូសបៅបលើរោដារបខៀៃថដលព្ួរប្្ំរពុងថតថសវៃងរ្រ្ ្មរៗី បៃះ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាការរោរ្តា្ត្រះអមាចាស់និងការដក្ដត្រច្ិរ្ត្ ដីអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងន្ំរៅរក្្ រជ័យដ៏្ �ិមា។អ្ន្រ្៏រអាចថ្លែង

ទរីបនាទាល់ថារោរពកងរឹងចិតតេរបស់បយើងទាស់ៃរឹងកពះអរាចាស់ៃិងសាសនាចក្ររបស់កទង់ៃរឹងនាំបៅរ្ររោរជាប់�ំុឃ្ំងៃិងរោរបំផ្លាញ

ខាងវិញ្ញាណ។

នដីថហវៃទដី114:8–17

នពីនេវស�ើញ្ ពី�ង្គ្រាមរវារសា�នាចពក្ននក្រូនសចៀមននព្រះនរិសា�នាចពក្ដ៏្ំនិរគួរសខ្ើមស្្អើម។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតកសនមថាព្ួរប្បទើបថតោៃចុះប្ជរីបដើមបរីបៅបធវៃើស្រ្គមមួយ។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីបដើមបរីបរៀបចំសករាប់ស្រ្គមបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបទវតាោៃបបកងៀៃៃរីនហវៃអំពរីស្រ្គមមួយដ៏អសាចារ្យថដលៃរឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីនា្់រឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី114:9–11។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រក្រមុពរីរថដលសថែិតបៅ្រ្ននុង

�បរាលាះទាស់ោនា។(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមកបរោសដល់បុ្ ្គលឬក្រមុខលែះថដលដរឹ្រនំាមៃុស្សបចញឆ្ងាយ

ពរីកពះៃិងចបាប់របស់កទង់)។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាណាថដលកតូវោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នា«កពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម»?

• បោងតាមទស្សៃៃិមិតតេរបស់ៃរីនហវៃបតើ«កពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម»ៃរឹងកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រថៃលែងណាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុង

បករោយ?

សុំឲ្យសិស្សបរីនា្់របទៀតប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី114:12–14។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យរ្របមើលមូលបហតុថដល

បយើងអាចរាៃសង រ្ឹមអំពរីអនា្ត។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី114:12បតើកពះវិហារណាមួយៃរឹងរាៃមៃុស្សបកចើៃជាង?

• បហតុអវៃរីោៃជាសាសនាចក្រនៃ្ូរៃបចៀមៃរឹងរាៃមៃុស្សតិចជាងសាសនាចក្រដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី114:13បតើសាសនាចក្រដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមកបមូល្ ្នុំហវៃដូងមៃុស្សជាបកចើៃបដើមបរីបោលបំណងអវៃរី?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងោៃជាបប់ៅ្រ្ននុងស្រ្គមថដលៃរីនហវៃពិពណ៌នា—ស្រ្គមខាងវិញ្ញាណបៅន្ងៃចុងបករោយកបឆ្ំងៃរឹងអំបពើ

អាក្រ្់រ។្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃ្រូៃបចៀមបយើងរាៃចៃួំៃបកចើៃបហើយបយើងកតូវរោរ�ំៃួយកបសិៃបបើបយើងកតូវឲ្យ�្នះ

កបឆំ្ងៃរឹង្ររាលាំងនៃអារ្រ្ស។

• បតើអ្ន្រោៃអាៃអវៃរីបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី114:14ថដល្ ល់្ឲ្យអ្ន្រៃូវបសច្្ររីសង្រឹម?

សូមសង្កត់ធងៃៃ់ថាបសច្្ររីសៃយាថដលោៃ្ ល់្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះអៃុវតតេជាពបិសសចបំោះអ្ន្រណាថដលបធវៃើៃិងរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញា

ជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់។សូមរំឭ្រសិស្សថាពួ្រប្ោៃចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់។សូម

ទាមទាររោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់របលើឃ្លា«កបោប់អាវុធបោយបសច្្ររីសុចរិតៃិងបោយកពះបចសាដានៃកពះ»បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី114:14។

• បតើឃ្លា«កបោប់អាវុធបោយបសច្្ររីសុចរិតៃិងបោយកពះបចសាដានៃកពះ»រាៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រ?

• បតើតាមរបបៀបណាថដលរោរ«កបោប់អាវុធបោយបសច្្ររីសុចរិតៃិងបោយកពះបចសាដានៃកពះ»អាចដូចជារោររាៃសោវាវុធៃិង

អាវុធបៅ្រ្ននុងស្រ្គមរបស់បយើងកបឆ្ំងៃរឹងអបំពើអាក្រ្់រ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រកតូវោៃ«កបោប់អាវុធបោយបសច្្ររីសុចរិតៃិងបោយកពះបចសាដានៃកពះ»?បតើអ្ន្រ

រាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ៃរឹងសបងខេបសារលិខិតបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី114:1–14បោយរបបៀបណា។សូមបធវៃើោ៉ាងណាព្ួរប្យល់ថា

ត្រសិនរ្រើរយើងរស់រៅរោយសុចរ្ិរនិងកាន់តា្រសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់រយើងរន្រះត្រះរចសាដាថនត្រះនរឹងជួយរយើងឲ្យមានជ័យជំនរះរលើ

អរំ ើ្អាតក្ក់្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យវាយតនមលែ�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃិង្ិតថាបតើពួ្រប្អាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីកបោប់អាវុធបោយបសច្្ររីសុចរិត។សូម�កមញុឲ្យ

ព្ួរប្បធវៃើស្រម្មភាពតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួល។សូមធានាព្ួរប្ថាបៅបពលព្ួរប្បៅថតបសាមះកតង់ព្ួរប្ៃរឹងរាៃ
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ឱរោសបដើមបរីចូលបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធដ៏ពិសិដ្ឋៃិងបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាបថៃថែមជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់។បសច្រ្រីសៃយាៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

ថដលពួ្រប្បធវៃើបៅទរីបនាះៃរឹងនាំអំណាចបហើយរោររោរោរដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី114:3–4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតអាៃៃរីនហវៃទរី114:15–17ឮៗ។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងចបំោះកពះវិហារដ៏ធំៃិង្ួរបខ្ពើមបឆ្អើម?

• បតើអវៃរីថដលៃរឹងជាលទ្្ធ លចុងបករោយនៃស្រ្គមរវាងសាសនាចក្រនៃ្រូៃបចៀម(ៃ្រនៃកពះ)ៃិងថាមពលនៃអារ្រ្ស?

• បតើរោរដរឹងអំពរីលទ្ធ្លនៃរោរតសូ៊បៃះអាច�ួយអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បយើង[សរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ]្ឺជាចថំណ្រតូចមួយបៅបពលបកបៀបបធៀបបៅៃរឹងមៃុស្សរាប់ោៃ់លាៃនា្់របៅបលើថ្ៃដរី។បែុថៃ្

បយើង្ឺជាបយើងបហើយបយើងដរឹងពរីអវៃរីថដលបយើងដរឹងបហើយបយើងៃរឹងបៅមុខបហើយ្ ្សពវៃ្សាយដំណរឹងល្អ។

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃកោប់ចបាស់ថាបយើងៃរឹងមៃិថដលកតួតកតាបោយចំៃួៃបនាះបទ។បែុថៃ្បយើងរាៃអំណាចនៃ

បពវៃ�ិតភាព[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី114:14]។   

«បយើងអាចៃិងបៅ្រ្ននុងបពល្រំណត់ចបាស់បយើងៃរឹងរាៃឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សជាតិទាំងអស់។

បយើងៃរឹងកតូវោៃប្ដរឹងថាបយើងជាៃរណាៃិងបហតុអវៃរីោៃបយើងបធវៃើ។វាហា្់របរីដូចជាអស់សង្រឹមវាពិតជាពោិ្រ

ខាលាំងណាស់បែុថៃ្វាមៃិកតរឹមថតអាចបធវៃើោៃបនាះបទ្ឺវាចបាស់ថាបយើងៃរឹង�្នះបលើស្រ្គមកបឆំ្ងៃរឹងសាតាំងបៃះ»

(«អំណាចនៃបពវៃ�ិតភាព»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2010ទំព័រ7)។

សូមធានាសិស្សថានគររ្រស់ត្រះនរឹងមានជ័យជំនរះរៅក្្នុងថ្ងៃចុងរតកាយ។សូមបរ្ហាញរោរប�ឿជា្់រថាព្ួរប្អាចទ្ុរចិតតេបលើកពះបហើយ

ថាអំណាចរបស់កទង់ៃរឹងយ្រ�្នះបលើអំបពើអាក្រ្់រទាំងអស់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរោលាយជា្ររាលាំងមួយសករាប់រោរល្អ្រ្ននុងរោរ

រាៃឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រដនទ។

នដីថហវៃទដី114:18–27

នពីនេវបានស�ើញយ្រូោនអ្ក្ទទួលវិវរែៈ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

សតើសាវក្ដប់្ ពីររប�់ព្រះេរ្គ�ស្គ្ររះណាមួយណដលនពីន្វៃរោនស�ើញសៅក្្នុរទ�្សននិមិត្សនារះ?

សតើសាវក្សនរះនឹរ�រស�រេំ្ពីេវៃពី?

ស្តេុវៃពីរោនជានពីន្វៃពតរូវរោនោក្់បញ្ញត្ិមិនឲ្យ�រស�រទ�្សននិមិត្រប�់ោត់ទារំេ�់?

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី114:18–27បោយសាងាត់ៗ ។បនាទាប់ម្រពិភា្រសាបោយខលែរីៗពរីចបមលែើយចបំោះសំណួរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបោងោ៉ាងបហាចណាស់ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសបំៅបលើថ្្ន្រនៃរោរសរបសររបស់យែូហាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរវិវរណភៈ។្ំៃិត

សំខាៃ់មួយនៃកពះ្ម្ពរីរបនាះ្ឺថាកពះៃរឹងយ្រ�័យ�ំៃះបលើ្ររាលាំងនៃអារ្រ្ស។ដូចជាយែូហាៃថដរៃរីនហវៃ្៏រោៃប�ើញទស្សៃៃិមិតតេមួយ

អំពរីចុងប ្្ចប់នៃពិ្ពបលា្របែុថៃ្ោត់កតវូោៃបញ្ជាមៃិឲ្យសរបសររោរណ៍ទំាងបនាះបទបោយសារយែូហាៃោៃទទួលខុសកតូវបធវៃើ្ិរច្ចរោរ

បៃះ។បបើរាៃបពលអ្ន្រអាចប្្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរពិភា្រសាខលែរីមួយអំពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបធវៃើរោរ

ជាមួយោនាបដើមបរី«តាំងៃូវបសច្រ្រីពិត»ពរីោនាបៅវិញបៅម្របហើយរោលាយជា«ថតមួយ»(ៃរីនហវៃទរី113:40–41)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី17–14(សមសរៀនទ្ពី3)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនគេគរៀនគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេប្ពីសោលលទ្្ធិនិរស�ចក្្ពី�ញ្ញាខារសពកាមណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី17–14(សមសរៀនទ្ពី3)មិនពតរូវបាន

បពមុរទុ្ក្�ពរាប់បសពរៀនជាណ ្្នក្ម�ួននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្

បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរសនរះ្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាម

ការបំ្ ុ�គំនិតននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិត្ ពីស�ចក្្ពីពតរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី17)
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សា្ ពីរសបៀបណ�លក្រូនពបុ�រប�់លពីន�បានពត�ប់សៅទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិមវិញសៅ�ក្ពគសួាររប�់អ៊ី�រា៉ាណអលសៅជាមួ�្ ួក្សគសៅណ�ន�ពី�នយា

្ួក្សគបាន�ឹរថ្ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជាស�ើរឲ្យសរៀបការនរិចិញ្ចឹមក្រូនៗថ្វា��ល់ពទ្រ់

ស�ើ�ថ្ព្រះពទ្រ់ស្្ើ�តបការអធិសាឋានតាមរ�ៈស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ស�ើរ។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី18)
�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីទ្�្សននិមិត្រប�់លពីន�្ ពីស�ើមជពីវិត។្ួក្សគបាន�ឹរថ្ការចរូល

សៅរក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិការទ្ទ្ួល�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់នាំមក្នរូវ�ុភមរ្គលនរិ

ស�ចក្្ពីអែំរ។សៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ពីពក្មុមនុ�្សស្្សរៗសៅក្្ននុរ�ុបិនសនារះនិរ

សជាគជ័�រួមទារំការបរាជ�័រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរការស�ើរសៅស�ើមជពីវិតនិរការទ្ទ្ួល

ទានណ្្សឈើ្ួក្សគក៏្បានសរៀន្ ពីសោលការែ៍ខារសពកាម៖អំនួតភា្សលាក្ិ�និរ

ការចុរះចាញ់តាមការល្លួរអាចរារាំរស�ើរ្ ពីការទ្ទ្ួលបាន្ រជ័�នន�ង្វា�ធួន។

ពប�ិនសបើស�ើរកាន់ខាជាប់តាមព្រះបន្ទដូលននព្រះវានរឹជួ�ស�ើរឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើការល ល្ួរ

នរិឥទ្្ធិ្លខារសលាកិ្�។ការកាន់ខាជាប់តាមព្រះបន្ទដូលននព្រះនរឹជួ�ស�ើរឲ្យខិត

កាន់ណតជិតសៅព្រះអរាចា�់នរិទ្ទ្ួលបាននរូវ្ រជ�័នន�ង្វា�ធួន។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី110–11)
�ិ�្សបានសរៀន្ ពីអវពីណ�លបានសក្ើតស�ើរសៅស្លនពីន�វបានណ�វររក្ចរ់«ស�ើញនរិ

ឮនិរ�ឹរ»(នពីន�វទ្ពី110:7)�ពរាប់ខ្លួនោត់នរូវសរឿរអវពីៗណ�លឪ្ុក្រប�់ោត់

បានស�ើញ។តាមរ�ៈគំររូរប�់នពីន�វ្ួក្សគបានស�ើញថ្ព្រះនរឹបង្ហាញស�ចក្្ពី្ិត

សៅ�ល់អ្នក្ណាណ�ល្ យាយាមណ�វររក្ពទ្រ់។នពីន�វបានទ្ទួ្លការនិមិត្មួ�ណ�លបាន

បសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះចសំពារះស�ើរណ�លបង្ហាញតាមរ�ៈអំសណា�ទាន

ជាព្រះរាជបពុតារប�់ពទ្រ់។�ិ�្សរានឱកា�មួ�ស�ើម្ពី�រស�រទ្ុក្នរូវអវពីណ�លរាន

ន�័ចំសពារះ្ ួក្សគ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី112–14)
សៅក្្ននុរ�ំែល់អំ្ពីការនិមិត្រប�់ោត់នពីន�វបានស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លព្រះអរាចា�់

បានសរៀបចំ្ ្ដូវ�ពរាប់ការសាដោរស�ើរវិញ។ោត់បាន�ឹរថ្ស�ចក្្ពី្ ិត�៏ចបា�់និរ

្ិស��ៗនរឹពតរូវបាន�ក្សចញ្ ពីព្រះគម្ពីរបរ�ុិទ្្ធប៉ណុន្ថ្ព្រះគម្ពីរមរមននរិព្រះគម្ពីរ

សៅន្ងៃចុរសពកា�នរឹសាដោរស�ើរវិញនរូវស�ចក្្ពី្ិត�៏ចបា�់នរិ្ ិស��ៗទាំរសនារះណ�ល

ជ�ួស�ើរឲ្យ�ឹរថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាព្រះរាជបុពតាននព្រះស�ើ�វាជ�ួស�ើរឲ្យ

ចរូលមក្រក្ពទ្រ់។នពីន�វក្៏បានស�ើញជំនាន់ចរុសពកា�ណ�រ។�ិ�្សបាន�ញ្ឹរគិត

្ពីសោលការែ៍ថ្សៅស្លស�ើររ�់សៅសដ្��ុចរិតនិររក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញា�៏្ ិ�ិ�្ឋ

សនារះព្រះសចសាដោននព្រះនរឹជ�ួស�ើរឲ្យរានសជាគជ�័សលើអំស ើ្អាពក្ក្់។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ការស្ដោតសលើសមសរៀនក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះគឺជាទ្�្សននិមិត្រប�់លពីន�សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី18។សៅស្ល

អ្នក្បសពរៀនសមសរៀនសនរះ�រូមបញ្ជាក្់សលើស�ចក្្ពីអំែរណ�ល�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាច

នាំមក្�ល់ក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរនិររសបៀបណ�លស�ើរអាចជួបនរូវ្ រជ�័នន�ង្វា�ធួនតាមរ�ៈ

ការរ�់សៅតាមព្រះបន្ទដូលននព្រះ។�ិ�្សនរឹសពបើព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគការណែនាំការ�ិក្សា�ិ�្ស

នរិស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរតាមរ�ៈសមសរៀនសនរះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី17

ព្រះអរាចា�់បញ្ជាក្រូនពបុ�រប�់លពីនេឲ្យពតឡប់សៅទពីពក្ុរសយររូសាឡិមវិញសៅយក្

អ៊ី�រា៉ាណអលនិរពគួសាររប�់ោត់

�រូមបង្ហាញររូបភា្គរូសាវាមពីសរៀបការរួចនរិក្រូនៗរប�់្ ួក្សគ—ពបណ�លជាររូបភា្ននពគួសារ្ ទាល់

ខ្លួនរប�់អ្នក្មួ�ឬររូបរប�់�ិ�្សរានាក្់ណ�លអ្នក្បានអសញ្ើញសគឲ្យ�ក្ររូបភា្សនារះមក្។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖ស�តុអវពីបានជាពគួសាររានសារៈ�ំខាន់ចំសពារះណ្នការរប�់ព្រះក្្ននុរ

ការ�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរ?

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរំឭក្ស�ើរវិញនិរ�សរខេបនពីន�វទ្ពី17:1–5។�រូម�ួររក្សោលការែ៍

ណាណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីខគម្ពីរទារំសនរះ។(�ិ�្សអាចណចក្ចា�សោលការែ៍ស្្សរៗោនា។

សោលការែ៍ណ�លបានបញ្ជាក់្សៅក្្ននុរស�ៀវសៅ�ិក្សារប�់�ិ�្សគថឺ្្ពះអរាចាស់ោក្់បញ្ញត្ិដល់

គ�ើងឲ្យគរៀបការនិងចិញ្ចរឹេក្រូនៗគ�ើងថាវា�គៅ្ទង់។)

សៅក្្ននុរសមសរៀនរប�់្ ួក្សគ�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី1�ិ�្សពតរូវបាន�ំុឲ្យ�ួរសៅឪ្ុក្ឬរាដោ�អ្នក្�ឹក្នាំ

សា�នាចពក្ឬពគរូបសពរៀនស�ើម្ពីស�្នើរសបៀបបពីយា៉ារណ�ល�ុវជន�្វន្ងៃសនរះអាចសរៀបចំចំសពារះ

អាពា�៍្ិពា�៍និរការចិញ្ចឹមក្រូន«ថ្វា�ព្រះអរាចា�់»។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់ឲ្យ

ណចក្ចា�នរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន។

នដីថហវៃទដី18

លពីនេរានការនិមិត្ត្ ពីសដើមសឈើជពីវិត

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សពកា�្ ពីនពីន�វនរិបរពបុ�រប�់ោត់បាននាំអ៊�ីរា៉ាណអលនិរពគួសារ

រប�់ោត់មក្កាន់ទ្ពីរសហាសាថានលពីន�បានរាន�ុបិន្មួ�។សៅស្ល�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី1

8:10–13ឮៗ�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់សទ្ៀតគរូរអវពីណ�លខគម្ពីរសនារះបាន្ ិ្ែ៌នាដ្ក្់សលើកាដោរសខៀនឬ

សៅសលើពក្ដ្�ម�ួ។ពប�ិនសបើអ្នក្រានអារមមេែ៍ថ្វា�មរម្យជារ�ពរាប់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់រប�់

អ្នក្អ្នក្អាចបង្ហាញររូបភា្នន�ុបិន�ុបិនរប�់លពីន�(62620;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ

[2009]ទំ្្័រ69)នរិឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលររូបស្្សរៗក្្ននុរខគម្ពីរសនារះ។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើការ្ិ្ែ៌នារប�់លពីន�អវពីណ�លសធវើឲ្យណ្្សឈើននស�ើមសនារះទាក្់ទាញចិត្

អ្នក្បាន?

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ណ្្សឈើននស�ើមសនារះតំណារឲ្យ«អសំណា�ទាន�៏ម�ិរាបំ្ ុតនន

ព្រះ»(នពីន�វទ្ពី115:36)—្រជ�័នន�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ពប�ិនសបើអ្នក្រាន

�ិ�្សរានាក់្គរូរររូបភា្អ្នក្អាច�រស�រចំណាំ្ ពីអវពីណ�លណ្្សឈើសនារះតំណារសៅគំនរូរសនារះ។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើស�ើរអាចសរៀនអវពី្ពីនពីន�វទ្ពី18:10–13្ពីការទ្ទ្ួលបាននរូវ្ រជ័�

នន�ង្វា�ធួន?(សទារះបពីជា�ិ�្សអាចសពបើពាក្្យខុ�ោនាស�ើម្ពីបង្ហាញក្៏សដ្��រូមពបាក្�

ថ្សោលការែ៍ខារសពកាមគឺចបា�់៖ការចរូលេក្រក្្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្និងការទទួលទាននរូវ

ដគ្វា�ធួននាេំក្នរូវសុភេង្លនិងគសចក្្ដីអំណរ។អ្នក្អាច�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅសលើ

កាដោរសខៀន)។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

សៅក្្ននុរសមសរៀនរប�់្ ួក្សគ�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី2�ិ�្សពតរូវស្្ើ�នរឹ�ំែួរ«សតើសៅស្លណាណ�ល

�ង្វា�រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាននាំមក្នរូវ�ុភមរ្គលនរិស�ចក្្ពីអំែរមក្ក្្ននុរជពីវិតរប�់

អ្នក្?»�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សសបើក្ស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគស�ើ�អាន

ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគសដ្�សាងាត់ៗ។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សណចក្ចា�ស�ចក្្ពី្ិតនរិទ្ពីបនាទាល់�៏រានន�័ជាម�ួនឹរោនាសៅវិញសៅមក្�រូម

សលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សបពីបួននាក់្អានឬជណជក្អំ្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រ។អ្នក្ក្៏អាចពបាប់

អំ្ ពីពោម�ួសៅស្ល�ង្វា�ធួនបាននាំមក្នរូវ�ុភមរ្គលនិរស�ចក្្ពីអំែរមក្ក្្ននុរជពីវិតរប�់

អ្នក្។

�រូម្ ន្យល់ថ្ទ្�្សននិមិត្រប�់លពីន�មិនពតឹមណតបសពរៀនថ្�ង្វា�ធួននាំមក្នរូវស�ចក្្ពីអែំរ

�៏ម�ិរាសនារះសទ្វាក៏្បានបង្ហាញ្ ពីអវពីណ�លស�ើរពតរូវសធវើស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាននរូវ្ រជ័�នន�ង្វា�ធួន។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរំឭក្ស�ើរវិញនពីន�វទ្ពី18:19–26និរគរូ�និមិត្�ញ្ញាស្្សរសទ្ៀតសចញ

្ពីារនិមិត្រប�់លពីន�ឬឲ្យ្ួក្សគរក្និមិត្�ញ្ញាស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរររូបភា្�ុបិនរប�់លពីន�។

សៅស្ល្ ួក្សគគរូរឬរក្សមើលនិមិត្�ញ្ញា�រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យ្ន្យល់្ ពីន័�នននិមិត្�ញ្ញាណ�ល

ខ�ុោនា។(ពប�ិនសបើ្ ួក្សគពតរូវការជំនួ��រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យសពបើតារារណ�ល្ ួក្សគបាន

បសំ្ញសៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស។)

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី18:30ឮៗ។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាម

សនរះ៖

• សតើអវពីជាតួនាទ្ពីនន�ំបរណ�ក្—ព្រះបន្ទដូលននព្រះ—សៅក្្ននុរទ្�្សននិមិត្រប�់លពីន�?

• សៅស្លអ្នក្�ិក្សានពីន�វទ្ពី18សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីខរ្ះអំ្ពីសារៈ�ំខាន់ននព្រះបន្ទដូលននព្រះ?

• សតើឃ្លាណាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី18:30បង្ហាញអវពីណ�លស�ើរពតរូវសធវើស�ើម ព្ីទ្ទួ្លបាននរូវ្ រជ័�នន

�ង្វា�ធួន?

• សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័��រូចសម្ចស�ើម្ពី«ពបសពជៀតោនាសៅមុខសដ្�កាន់�ំបរណ�ក្យា៉ារខាជាប់

ជានិច្ច»?

�រូម�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀននរូវសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែ្ពីរស្្សរសទ្ៀតណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សា

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស៖ព្រសិនហ្រើហយើងកាន់ខាជា្់រត្មព្រះ្រន្ទូលថន

ព្រះជានិច្ចវានលងជួយហយើងឲ្យយកឈរ្ះហលើការល្បួងនិងឥទ្ិ្លខាងហោកិយ។ការកាន់ខាជា្់រ

ត្មព្រះ្រន្ទូលថនព្រះជួយហយើងឲ្យខិតកាន់មតជិតហៅរកព្រះអមាចាស់ហេើយទទួលបាននូវ្ រជស័យ

ថន�ង្វាយធួន។

�ំុឲ្យ�ិ�្សគិតព�នមថ្្ួក្សគគឺជាអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នានរិរានឱកា�ស�ើម្ពីណ្្រទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការ�ិក្សាព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះនរិរ�់សៅតាមសោលការែ៍សនារះ។�រូមឲ្យ

្ួក្សគណចក្ចា�នរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគនរឹនិយា�សដ្�ណ្អែក្សលើបទ្្ិសសាធន៍្ ទាល់ខ្លួនរប�់្ ួក្សគ។

�រូមគិត្ ពីការណចក្ចា�អារមមេែ៍រប�់អ្នក្អំ្ ពីអំណាចននព្រះគម្ពីរនិរពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការី

ណ�លបានជ�ួអ្នក្ឲ្យចរូលមក្កាន់ណតជិតព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

នដីថហវៃទដី110–14

សោយសារណតស�ចក្្ពីជំសនឿនរិស�ចក្្ពី្យាោមរប�់ោត់នពីនេវទទួលបាននរូវវិវរែៈ

ផ្ទាល់ខលលួនអំ្ពីអវពីៗទាំរឡាយណដលឪ្ុក្រប�់ោត់បានបសពរៀននរិសរឿរសផ្សរៗជាសពចើន

សទៀត។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី110:17,19ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្រក្សមើល្ រជ�័ណ�ល

សក្ើតរានសៅស្លស�ើរណ�វររក្ការណែនាំរប�់ព្រះអរាចា�់សដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាម។�រូមឲ្យ

�ិ�្សរានាក់្ឬ្ពីរនាក្់ណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគគិតថ្រានន័�ចសំពារះពាក្្យថ្«ណ�វររក្សដ្�

ឧ�សា�៍្ យាយាម»។(អ�ំនុរស្លសមសរៀនន្ងៃទ្ពី3រប�់្ ួក្សគ្ួក្សគពតរូវបានស�្នើឲ្យ�រស�រ្ ពី

ន�័វាសៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្សរប�់្ ួក្សគ)។

�រូម�សរខេបនពីន�វទ្ពី111–14សដ្�និយា�ថ្នពីន�វបានទ្ទ្ួលនរូវវិវរែៈ្ ទាល់ខ្លួន

សដ្�សារោត់បានណ�វររក្ព្រះអរាចា�់សដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាម។ោត់បានស�ើញការបសពមើនរិ

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ(នពីន�វទ្ពី111)ការបំ្លាញសៅន្ងៃអនាគតរប�់ពបជាជនោត់

សដ្�សារណតអំនួតនរិអសំ្ើទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ(នពីន�វទ្ពី112)្ួក្អាណានិគមសា�ន៍�នទ្

្ពីស�ើមសៅណ�ន�ពី�នយានរិការសាដោរស�ើរវិញនរូវស�ចក្្ពី្ ិត�៏ចបា�់និរ្ ិស��ៗ(នពីន�វទ្ពី1

13)នរិពបជាជនណ�ល�ុចរិតបានពបឆ្ំរនឹរការង្រននព្រះវិហារ�៏ធំនិរគួរសខ្ើមស្អែើមសៅក្្ននុរន្ងៃ

ចរុសពកា�(នពីន�វទ្ពី114)។

កំ្ែត់�រារាល់៖ស�ើម្ពីសរៀបចំ�ក្មមេភា្ខារសពកាមអ្នក្អាចរំឭក្ស�ើរវិញ្ពីសមសរៀនណ�លស្្ើ�

តបនឹរស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះនិរ�រាភារសៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស�ពរាប់ន្ងៃ

ទ្ពី4ននសមសរៀនសនរះ។

�ំុឲ្យ�ិ�្សសពជើ�សរើ�ជំ្ រូក្មួ�សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី111–14ស�ើ�សធវើ�រូចខារសពកាម។

(អ្នក្អាចឲ្យ្ ួក្សគសធវើការែ៍សនរះសៅសលើកាដោរសខៀនឬសលើពក្ដ្�ម�ួ)។

• �រូម�រស�រស�ចក្្ពី�សរខេបមួ�ននជំ្រូក្ណ�លបានសរើ�សនរះ។

• �រូម�រស�រសោលការែ៍�ំែឹរលអែមួ�ណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរជំ្រូក្សនារះ។(្ួក្សគអាច

សពបើសោលការែ៍ណ�លបានគរូ�ចំណាំមួ�សៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គនុសទ្�ន៍ការ�ិក្សាឬរក្សមើល

សោលការែ៍មួ�សដ្�ខ្លួនឯរសគ្ ទាល់)។

• �រូម�រស�ររសបៀបណ�លសោលការែ៍សនារះអនុវត្ចសំពារះស�ើរ�្វន្ងៃសនរះ។

សពកា�្ពី្ ួក្សគរានស្លពគប់ពោន់ក្្ននុរការសរៀបចំស�ើ��រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�អវពីណ�ល

្ួក្សគបាន�រស�រ។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្ឬ្ពីរនាក្់ឲ្យណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ួក្សគអំ្ ពី

សោលការែ៍ណ�ល្ ួក្សគបាន�ឹរសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី17–14សៅក្្ននុរ�បាដោ�៍

សនរះ។

្ពីមុនឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្រប�់អ្នក្សចញសៅ�រូមកំុ្សភ្ចពបមរូលស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគនិរតាមដ្នកិ្ច្ចការខ្រះរប�់សគ។

គេគរៀនគ្កា�(នដីថហវៃទដី115–19)

សៅក្្ននុរសមសរៀនសពកា��ិ�្សនរឹ�ិក្សាបណនថែមសទ្ៀតអំ្ពីឧប�គ្គរប�់លពីន�នរិរាព�្រប�់

ោត់សៅស្ល្ ួក្សគបន្�ំសែើរសៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថាននិរសចញនាវាសៅណ�ន�ពី�នយា។�រូម

គិតព�នម្ ពីការភាញាក់្ស អ្ែើលរប�់្ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគសពកាក្ស�ើរសៅស្លព្ឹក្ម�ួស�ើ�ស�ើញ

«�ុំមរូលមួ�សៅសលើ�ពីណ�លរានក្ ដ្ូរក្បាច់ចណម្ក្»—លពីអា�រូណា។សតើលពីអា�រូណាសធវើការសដ្�

រសបៀបណាស�ើ�សតើវាណែនាំ្ ួក្សគសដ្�រសបៀបណា?ស�តុអវពីបានជានពីន�វ�្ពីបសនាទា��ល់បរៗ

រប�់ោត់សៅក្្ននុរ�ំសៅ?សតើនពីន�វ្ ិ្ែ៌នាណ�ន�ពី�នយាយា៉ារ�រូចសមច្ណ�រ?
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី115:1–11

បរៗរប�់នពីនេវត្អអូញណត្អរថ្្ួក្សគមិនយល់្ ពីទ�្សននិមិត្តរប�់លពីនេសនារះសទ

សុំឲ្យសិស្សរាយចុះស្រម្មភាពចៃំួៃបរីបួៃថដលកតូវរោររោរខំកបរឹងខាងថ ្្ន្ររបស់បយើងមៃុបពលបយើងអាចរ្ីររាយៃរឹងលទ្្ធ ល។អ្ន្រ

អាច្រត់កតាចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។(ចបមលែើយទាំងអស់អាចរួមរាៃ្ិរច្ចរោរសាលាសៃួចបាររោរបលងឧប្ររណ៍ប្លែង

រោរបលង្ររីឡាៃិងលំហាត់កោណ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្ ិតអំពរី្ ំរូថដលព្ួរប្ោៃរាៃបទពិបសាធៃ៍)។

• សករាប់ស្រម្មភាពថដលអ្ន្រ្ ិតដល់បតើអ្ន្រប�ើញទំនា្់រទៃំងអវៃរីរវាងរោរខំកបរឹងថដលអ្ន្របធវៃើៃិងលទ្ធ្លថដលម្រតាមបករោយ?

បករោយពរីសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្រ្ ំរូកសបដៀងោនាមួយបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះបៅបពលពួ្រប្

ស្ិរសាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី115។

សូមកោប់សិស្សថាៃរីនហវៃទរី115ចាប់ប្្ើមបោយៃរីនហវៃកត�ប់បៅកតសាលរបស់ឪព្ុរោត់វិញបករោយពរីទទួលោៃៃូវទស្សៃៃិមិតតេ

មួយកសបដៀងៃរឹងទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហថដរ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី115:1–2,7ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្រ

បមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃ�ួបកបទះបៅបពលោត់ោៃកត�ប់បៅកតសាលរបស់ឪពុ្រោត់វិញ។

• បតើៃរីនហវៃោៃរ្រប�ើញអវៃរីបៅបពលោត់ោៃកត�ប់បៅកតសាលរបស់ឪព្ុរោត់វិញ?

• បតើបងប្អដូៃកបសុរបស់ៃរីនហវៃប្លាះោនាអំពរីបរឿងអវៃរី?បហតុអវៃរី?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី115:3ឮៗ។សំុឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលបហតុ្ លថដលបងៗរបស់ៃរីនហវៃពោិ្រៃរឹងយល់ពរី

បរឿងថដលលរីនហោៃបបកងៀៃដល់ពួ្រប្។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី115:3បហតុអវៃរីោៃជាបងប្អដូៃកបុសរបស់ៃរីនហវៃរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរយល់ពរីបរឿងថដលលរីនហោៃបបកងៀៃ

ដល់ព្ួរប្?

• បតើៃរីនហវៃោៃបធវៃើអវៃរីបដើមបរីដរឹងពរីបសច្្ររីពិតខាងវិញ្ញាណ?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី1

10:17)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី115:8ឮៗ។

• សូម្ ិតថាៃរីនហវៃបទើបថតទទួលោៃរោរៃិមិតតេពរីសាថាៃសួ្៌ជារោរបឆលែើយតបបៅៃរឹងសំណួររបស់ោត់(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី111–14)

បតើបហតុអវៃរីោៃជាវាធម្មតាចំបោះោត់បដើមបរីសួរបងៗរបស់ោត់បបើសិៃជាពួ្រប្រាៃសំណួរអំពរីកពះអរាចាស់?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី115:9ឮៗ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតសរបសរៃូវចបមលែើយរបស់បងកបុសៃរីនហវៃបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖

សយើរមិនទាន់រោន�រូមសទដ្ិតព្រះេរាចា�់ពទរ់មិនរោនស�វៃើឲ្យសយើរដរឹសរឿរណបបសនរះសទ។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូម្ ូសបនាទាត់បៅពរីបករោមឃ្លា«បយើងមិៃទាៃោៃសូមបទ»។

• បតើបងៗរបស់ៃរីនហវៃមៃិោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ?

សូមសរបសរចបមលែើយថា(�ំុដល់ព្រះេរាចា�់េ�ិសាឋានឬ�ួរព្រះេរាចា�់)ជាកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃដបូច្នះប្អាៃថា៖

សយើរមិនរោន�ំុដល់ព្រះេរាចា�់ដ្ិតព្រះរាចា�់ពទរ់មិនរោនស�វៃើឲ្យសយើរដរឹសរឿរណបបសនរះសទ។

(ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា«បយើងមិៃោៃសួរបទពរីបកោះកពះអរាចាស់មៃិោៃរាៃបៃ្ទដូលម្ររោៃ់បយើងបទ»)។

• បតើរាៃបញ្ហាអវៃរីបៅ្រ្ននុងរោរ្ិតរបស់បលមៃិៃិងបលមយួល?

សូមកោ្រដថាសិស្សដរឹងពរី្ ុណវិបតតេនៃរោរ្ិតរបស់បងកបុសៃរីនហវៃ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបរៀបចំឬសរបសរកបបោ្បនាះម្ងបទៀត

បៅបលើរោដារបខៀៃដូបច្នះវាៃរឹងពិពណ៌នាោ៉ាងចបាស់ពរីមូលបហតុថដលបងកបុសរបស់ៃរីនហវៃមៃិោៃទទួល�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់ឲ្យយល់

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីនពីន�វបានទ្ទ្ួលការនិមិត្មួ�ព�ស�ៀរនឹរការនិមិត្ណ�លឪ្ុក្រប�់ោត់បាន

ទ្ទ្ួលោត់បានពត�ប់សៅពតសាលរប�់ឪ្ុក្ោត់វិញ។សៅទ្ពីសនារះោត់បានស�ើញបរៗ

រប�់ោត់កំ្្ុរស ល្ារះោនាអំ្ ពីការបសពរៀនរប�់លពីន�។នពីន�វបាន�្ពីបសនាទា��ល់បរៗ

រប�់ោត់ចសំពារះចិត្រឹរររូ�រប�់្ួក្សគស�ើ�បានរំឭក្្ ួក្សគ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទួ្លបានវិវរែៈ

្ទាល់ខ្លួន។បនាទាប់មក្ោត់បាន្ ន្យល់្ ពីការបសពរៀនរប�់លពីន�ខរ្ះៗអំ្ពីណមក្ធមមេជាតិនន

ស�ើមអរូលពីវនិរន័�ននការនិមិត្រប�់លពីន�អំ្ពីស�ើមសឈើជពីវិត។នពីន�វទ្ពី115ភា្្្ទនុ�

ោនារវារការខិតខំ�៏ឧ�សា�៍រប�់នពីន�វស�ើម្ពីរក្ស�ចក្្ពី្ិតជាមួ�នឹរការខិតខំតាមធមមេតា

ននបរពបុ�រប�់ោត់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី115:9–11)។

សំណួរមសវែងរក

�ំែួរណ�វររក្ណ�លរានពប�ិទ្្ធភា្

អសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណ�វរ�ល់ព្រះគម្ពីររក្

ស�ចក្្ពីលមអែិតអំ្ ពីណខ្សសរឿរនិរបសរកើត

ការ�ល់ជាមរូលដ្ឋានននវគ្គព្រះគម្ពីររប�់

្ួក្សគ។ជាសរឿ�ៗ�ំែួរទាំរសនរះ

រួមរានពាក្្យ�រូចជាសតើនរណាសតើអវពីសតើ

ស្លណាសតើសោយរសបៀបណាសតើសៅ

ក្ណនលរណានរិសតើសេតុអវពី។សដ្�សារ

�ំែួរណ�វររក្ពតរូវការឲ្យ�ិ�្សរក្សមើល

្័ត៌រានសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរវាជ�ួសពចើន

ក្្ននុរការ�ួរ�ំែួរណបបសនរះមុនស្ល

ឲ្យ�ិ�្សអានខគម្ពីរណ�លរានចសម្ើ�

ឲ្យ។វាស្ដោត�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់សលើ

ចំណាប់អារមមេែ៍រប�់�ិ�្សក្្ននុរ

ការណ�វររក្ចសម្ើ�សៅក្្ននុរវគ្គព្រះគម្ពីរ

សៅស្លស�ើរអាន។

សមសរៀនទ្ពី16

នពីន�វទ្ពី115
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សមសរៀនទ្ពី16

ពរីរោរបបកងៀៃរបស់លរីនហ។ចបមលែើយថដលអាចរាៃដូចជា«កពះអរាចាស់មៃិោៃឲ្យបយើងដរឹងបរឿងថបបបៃះបទបោយសារបយើងមៃិោៃសុំ

ដល់កទង់»ៃិង«បោយសារបយើងមិៃោៃសួរដល់កពះអរាចាស់បនាះកទង់ៃរឹងមិៃឲ្យបយើងដរឹងពរីបរឿងទាំងបៃះបទ»។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី115:10–11ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលបសច្រ្រីពិតថដលៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃដល់បងៗរបស់

ោត់បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀៃពរីរបបៀបបដើមបរីទទួលោៃចបមលែើយម្រពរីកពះ។

• បតើរោរកបរឹ្រសាអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃ្ ល់្បៅបងកបុសរបស់ោត់បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ពរីោ្រ្យសម្រីរបស់ឪព្ុររបស់ព្ួរប្ៃិងទទួល

ោៃចបមលែើយម្រពរីកពះ?(ៃរីនហវៃោៃកបរឹ្រសាបងៗរបស់ោត់្រុំបធវៃើចិតតេរបស់ពួ្រប្រឹងរូសឲ្យសុំបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿឲ្យប�ឿថាព្ួរប្

ៃរឹងទទួលោៃចបមលែើយៃិងឲ្យឧសសាហ៍ពយាោម្រ្ននុងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិ។សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាៃរីនហវៃោៃដរឹងពរីតនមលែនៃ

បោលរោរណ៍ទាំងបៃះបោយសារោត់ោៃបធវៃើតាមវាបោយខលែលួៃោត់ៃិងោៃទទួលវិវរណភៈថដលជាលទ្្ធ លមួយ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់បោលរោរណ៍បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសរបសរអវៃរីខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ពប�ិនសបើ...សនារះ...

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលបយើងោៃអាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី115:10–11បតើបយើងអាចបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា?

សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរថតបរ្ហាញរោរយល់ថាត្រសិនរ្រើរយើងសំុដល់ត្រះរោយនូវរសចក្្ដីជរំនឿនិងរោរ្តា្

ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរ្រស់តទង់រន្រះរយើងនរឹងររៀ្រចំរដើ្្ដីទទួលវិវរណៈនិងការដណនំ្្ ក្្ ដីតទង់។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សូមបរៀបចំសំណួរខាងបករោមទាំងបៃះោ្រ់បលើរោដារបខៀៃឬជាក្រោសសករាប់ថច្រមៃុបបកងៀៃបមបរៀៃ៖

1 បតើអ្ន្រអាចពៃ្យល់បោលរោរណ៍បៃះបដើមបរី�ួយៃរណារានា្រ់ឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលកតវូោៃបបកងៀៃបោយកពះអរាចាស់ៃិងយល់ពរី

បសច្្ររីពិតខាងវិញ្ញាណបោយរបបៀបណា?

2 បតើរោរខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រោៃបែះោល់ដល់សមតថែភាពរបស់អ្ន្របដើមបរីទទួលោៃរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់ៃិងយល់ពរី

ដំណរឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបរៀបចំសិស្សជា្ ូៗ។បៅ្រ្ននុងនដ្ ូៃរីមួយៗសូមឲ្យរានា្រ់ស្ជរឹង្ ិតពរីសំណួរទរីមួយៃិងរានា្់របទៀតស្ជរឹង្ ិតអំពរីសំណួរទរីពរីរ។

សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងោនាបៅវិញបៅម្រ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីពិភា្រសាចបមលែើយ

របស់ព្ួរប្បហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមបញ្ជា្រ់ថារោរខិតខំៃិង

បំណងកោថានារបស់បយើងបដើមបរីថសវៃងរ្ររោរដរឹ្រនំាពរីកពះវិញ្ញាណអាចរាៃឥទ្ធិពលដ៏ដ៏សំខាៃ់ចំបោះទរីបនាទាល់របស់បយើងៃិងភាព�ិតស្និទ្ធ

របស់បយើងបៅៃរឹងកពះអរាចាស់។

នដីថហវៃទដី115:12–20

នពីនេវ្ ន្យល់្ ពីការខ្ចាត់ខ្ចាយនរិការពបមរូលផ្គុំននអ៊ីពសាណអល

សូមសបងខេបបោយខលែរីៗៃូវៃរីនហវៃទរី115:12–20។សូមពៃ្យល់ថាបដើមបរី�ួយបោះកសាយរោរកបថ្រ្រោនារបស់បងកបុសោត់ៃរីនហវៃ

ោៃបបកងៀៃពួ្រប្អំពរីៃ័យនៃរោរពយា្ររណ៍របស់លរីនហអំពរី«ថម្រ្ំរបណើតទាំងឡាយនៃបដើមអូលរីវ»ៃិងព្ួរសាសៃ៍ដនទ(សូម

បមើលៃរីនហវៃទរី110:12–14;15:7)។សូមពៃ្យល់ថាបដើមអូលរីវតំណាងឲ្យវង្សអ៊ីកសាថអល។បោយសារក្ួសាររបស់លរីនហោ

ៃចា្របចញពរីទរីក្រងុបយរូសា�ិមបហើយោៃថប្របចញពរីវង្សអ៊កីសាថអលប្្សងបទៀតវាដូចជាថម្រមួយថដលោៃោ្រ់បចញពរីបដើមអូលរីវ(

សូមបមើលៃរីនហវៃទរី115:12)។ោត់ោៃពៃ្យល់បថៃថែមបទៀតថាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃឆ្នាំបករោយពរី្ូរៃបៅរបស់លរីនហោៃ

«ចុះអៃ់្យ្រ្ននុងរោរឥត�ំបៃឿ»(ៃរីនហវៃទរី115:13)ភាពបពញបលញនៃដំណរឹងល្អៃរឹងកតូវោៃ្ ល់្បៅដល់ព្ួរសាសៃ៍ដនទ។

បនាទាប់ម្រព្ួរសាសៃ៍ដនទៃរឹងនាំដំណរឹងល្អម្ររោៃ់្ូរៃបៅរបស់លរីនហតាមរយភៈរោរសាដារប�ើងវិញៃូវចបំណះដរឹងអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ

របស់ព្ួរប្ៃិងចបំោះពរ�័យ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញាឪពុ្ររបស់ព្ួរប្។រោរណ៍បៃះដូចជារោរកបមូល្្នុំៃិងរោរបំបៅជាប់នៃថម្របៅៃរឹង

បដើមអូលរីវរបស់ព្ួរប្ម្រវិញ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី115:13–17)។រោរសាដារប�ើងវិញបៃះៃរឹងប្រើតប�ើងមិៃកតរឹមថតសករាប់្រូៃបៅ

របស់លរីនហបែុបណាណះបទបែុថៃ្សករាប់ទាំងអស់ោនានៃវង្សអ៊កីសាថអល(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី115:18–20;សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី1

10:12–14)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់រ្រសាបសច្្ររីសៃយារបស់កទង់ៃិងចាំអំពរីបសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយរបស់កទង់ជាមួយៃរឹង្ូរៃបៅរបស់

កទង់។កទង់ចង់ឲ្យទាំងអស់ោនាទទួលោៃៃូវពរ�័យនៃដំណរឹងល្អ។

នដីថហវៃទដី115:21–36

នពីនេវស្លើយនឹរ�ំែួររប�់បរពបុ�រប�់ោត់អំ្ពីការនិមិត្តរប�់លពីនេ

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោររំឭ្រអំពរីៃរីនហវៃទរី115បយើងអាៃៃូវចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃចបំោះសំណួរបងកបុសរបស់ោត់អំពរីរោរៃិមិតតេរបស់

លរីនហ។ៃរីនហវៃោៃបកបើអវៃរីថដលោត់ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ោត់បដើមបរីបបកងៀៃពួ្រប្។

សូមបរ្ហាញបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃបៅបលើរោដារបខៀៃឬជាក្រោសសករាប់ថច្រ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សទាយៃូវោ្រ្យឬឃ្លាថដល្ ួរថតបបំពញបៅ្រ្ននុងកបបោ្ៃរីមួយៗ។
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នពីន�វទ្ពី115

1 «បៅ្រ្ននុង    បយើងអាចរ្រោៃៃូវអំណាចបដើមបរីតតាំងៃរឹងរោរលបលួង»។

2 «មួយ    រាៃអំណាចបដើមបរីបលើ្រ្ររាលាំងព្ួរបរិសុទ្ធៃិងកបោប់ពួ្រប្បោយកពះវិញ្ញាណ»។

3 «របស់ោត់ ្ឺជាអំបណាយមួយដ៏រាៃតនមលែបំ្ុតថដលកទង់ោៃកបទាៃឲ្យដល់បយើង»។

បៅបពលសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃថច្រចាយៃូវរោរទាយរបស់ព្ួរប្សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី115:23–24ឮៗ។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សឲ្យថសវៃងរ្រឃ្លាមួយបៅ្រ្ននុងវ្្គបៃះថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យបំបពញបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃថប៊ៃសរឹៃោ៉ាងកតរឹមកតូវ។

បករោយពរីប្អាៃោៃបកចើៃខ្ម្ពរីរបហើយសូមឲ្យសិស្សទស្សៃ៍ទាយម្ងបទៀតៃូវោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបំពញៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

ៃរីមួយៗ។សូមកោប់ចបមលែើយកតរឹមកតូវជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។(ចបមលែើយ៖1—កពះបៃ្ទដូលនៃកពះ;2—កពះបៃ្ទដូលនៃកពះ;3—

កពះបៃ្ទដូល។[សូមបមើល«អំណាចនៃកពះបៃ្ទដូល»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1986ទំព័រ80,82។])

សូមឲ្យសិស្សថសវៃងយល់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី115:24–25បោយសាងាត់ៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់ររ្របមើលៃូវពរ�័យខលែះ

្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សុំឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់របទៀតរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលបស្នើពរីរបបៀប

ថដលបយើង្ ួរថតបធវៃើតាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបដើមបរីទទួលោៃៃូវពរ�័យទាំងបនាះ។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

រ្រប�ើញ។

• បតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីបដើមបរី«សាដាប់»«រោៃ់តាមខាជាប់»ៃិង«បោរព»តាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃរោរសាដាប់ៃិងរោរបោរពតាមរោរកបរឹ្រសានៃអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រថដលកតូវោៃបំ្ ុស្ ំៃិតៃិងរោរថសវៃងរ្រៃិង

រោរបធវៃើតាមវិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃតាមរយភៈរោរអធសិាឋាៃ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យៃិោយជាសម្រីរបស់ខលែលួៃឯងផ្ទាល់ៃូវបោលរោរណ៍មួយថដលសបងខេបអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃបបកងៀៃអំពរី

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងពរ�័យថដលវានាំម្រដល់្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។ចបមលែើយថដលអាចរាៃមួយ្ឺការសិក្សានិងការរធ្ើតា្

ត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះត្រចាំថ្ងៃ្តងរឹងរយើងត្រឆាំងនរឹងការល្លួងរ្រស់សាតាំង។បដើមបរី្ ្ល់ឱរោសដល់សិស្សបដើមបរីថ្លែងទរីបនាទាល់នៃ

បោលរោរណ៍បៃះសូមសួរ៖

• បតើបៅបពលណាថដលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃកបចាំន្ងៃោៃពកងរឹងអ្ន្រកបឆ្ំងៃរឹងរោរលបលួង?(សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរប្មិៃ

ចាោំច់ថច្រចាយបទពបិសាធថដលផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ៉ូបឺត�រីថហលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បសច្្ររីពិតទាំងបៃះពិតជាសំខាៃ់ណាស់ថដលកពះវរបិតាសួ្ ៌ោៃ្ ល់្ទស្សៃៃិមិតតេបៅដល់លរីនហៃិងៃរីនហវៃោ៉ាងចបាស់ថដល

តំណាងឲ្យកពះបៃ្ទដូលនៃកពះជាដំបងថដ្រមួយ។ទាំងឪពុ្រៃិង្រូៃកបសុោៃដរឹងថារោររោៃ់តាមរោរដរឹ្រនំាដ៏រឹងរាំដ៏កតង់ដ៏ទ្ុរចិតតេ

ោៃបៃះ្ឺជារបបៀបណតមួយគត់បដើមបរីបៃ្បៅបលើ្ លែដូវដ៏កតង់បហើយចបង្អៀតបនាះថដលនាំបៅរ្រកពះអង្គសប្រ្គះរបស់បយើង(«កពះ្ម្ពរីរដ៏

បរិសុទ្ធ៖អំណាចនៃកពះចបំោះបសច្្ររីសប្រ្គះរបស់បយើង»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2006ទំព័រ25)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេរបស់លរីនហអ្ន្រថដលរោៃ់ខាជាប់តាមដំបងថដ្របៃះកតូវោៃដរឹ្រនំាបោយសុវតថែិភាពរោត់អ័ព្ទនៃ

បសច្្ររីងងរឹតថដលតំណាងឲ្យរោរលបលួងនៃអារ្រ្ស(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី112:17)។

សូមសបងខេបបោយខលែរី្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី15:26–29។សូមកោប់សិស្សថាបងៗរបស់ៃរីនហវៃោៃសុំោត់ឲ្យពៃ្យល់ពរីៃ័យនៃទបៃលែថដលឪព្ុរ

របស់ព្ួរប្ោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងទស្សៃៃិមិតតេរបស់ោត់។ោត់ោៃពៃ្យល់ថាវាតំណាងឲ្យសាថាៃៃរ្រដ៏អាក្រ្់រថដលបរៀបចំសករាប់ពួ្រ

ទុច្ចរិតថដលថញ្រព្ួរប្បចញពរីកពះៃិងរាកស្របស់កទង់។

• បតើៃរីនហវៃោៃសរាគល់អវៃរីអំពរីទបៃលែថដលហូរថដលឪព្ុររបស់ោត់មិៃោៃ្រត់សរាគល់?(ទរឹ្របនាះ្រខវៃ្់រ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី115:33–36ៃរីនហវៃបបកងៀៃអំពរីយុតតេិធម៌នៃកពះៃិងបហតុ្លថដលព្ួរទុច្ចរិតៃរឹងកតូវបថំប្របចញពរី

ព្ួរសុចរិត។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្រ់ឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី115:33–36។

• បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រទុច្ចរិតៃរឹងកតូវថញ្របចញពរីព្ួរសុចរិត?

• បតើរោរដរឹងថាោមៃមៃុស្សណាមិៃសាអាតអាចចូល្រ្ននុងៃ្រនៃកពះោៃប�ើយោៃ�ួយបលមៃិៃិងបលមយួលោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី115បោយរោរស្ជរឹង្ ិតៃូវសំណួរ

ខាងបករោមបោយសាងាត់ៗ ៖

• បតើតាមរបបៀបណាថដលរោរៃិមិតតេរបស់លរីនហៃិងៃរីនហវៃោៃបរ្ហាញពរីចំណាប់កពះទ័យរបស់កពះម្របលើបលមិៃៃិងបលមយួល?បតើ

តាមរបបៀបណាថដលរោរៃិមិតតេបនាះបរ្ហាញពរីចំណាប់កពះទ័យរបស់កពះម្របលើអ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីោៃបដើមបរីអៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅបពលអ្ន្រោៃស្ិរសាបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរបៃះ?(អ្ន្រអាច

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរចបមលែើយចបំោះសំណួរបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងថានា្់ររបស់

ព្ួរប្)។

សូម្ ិតពរីរោរប ្្ចប់បមបរៀៃបោយរោរអាៃៃរីនហវៃទរី115:25ម្ងបទៀត្រ្ននុងថានា្់រ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�័យថដល

ម្របៅបពលបយើងសាដាប់តាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះៃិងរ្រសាកពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់។សូមបញ្ជា្រ់ដល់ព្ួរប្ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់ដ៏មហិរា

ថដលកពះរាៃសករាប់ព្ួរប្បហើយថាកទង់ៃរឹងកបទាៃពរដល់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរខិតខំ្រ្ននុងបសច្្ររីសុចរិតរបស់ព្ួរប្។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី116:1−6

នពីនេវស្លើយតបនរឹការត្អអូញណត្អររប�់បរៗរប�់ោត់

សុំឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោមួយថដលព្ួរប្កតូវោៃប្ស្រីបបនាទាសបោយោៃបធវៃើអវៃរីមួយខុសៃិងអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃបឆលែើយតប។

បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី116:1ឮៗ។មៃុោត់អាៃសូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ឲ្យសាដាប់រ្រចបមលែើយរបស់បលមិៃៃិង

បលមយួលចំបោះរោរបបកងៀៃរបស់ៃរីនហវៃ។សូមរំឭ្រសិស្សថាៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃថាពួ្រទុច្ចរិតៃរឹងកតវូោៃថញ្របចញពរីព្ួរបរិសុទ្ធៃិង

កតូវរោត់បចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី115:33–36)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី116:2បោយសាងាត់ៗ ។អ្ន្រអាចកោប់ពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាថដលៃរីនហវៃោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាពរី

របបៀបថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃបឆលែើយតបបសច្រតេរីពិតបៅបពលព្ួរប្មៃិរស់បៅតាមរោរពិត។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចថដលថា«អ្ន្រណាថដលរាៃបទាសរាប់បសច្្ររីពិតទ្ុរជារោរពិោ្រ»?បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីជាអតថែៃ័យ

នៃឃ្លា«វារោត់ទំលុះប្រហូតដល់ដួងចិតតេ»?

• បតើរតាមបបៀបណាខលែះថដលបយើងអាចបឆលែើយតបកបសិៃបបើបសច្្ររីពិតមួយពោិ្រកទាំ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី116:3–4បោយសាងាត់ៗ ។អ្ន្រអាចកោប់ព្ួរប្ឲ្យ្ូសចំណាំោ្រ្យពប�ិនសបើៃិងសនារះបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទរី3។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលរោរកបរឹ្រសាថដលៃរីនហវៃោៃឲ្យបៅបងៗរបស់ោត់អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្្ ួរថតបឆលែើយតប

បៅៃរឹង«រោរពិោ្រ»ថដលោត់ោៃៃិោយ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់ពៃ្យល់ជាសម្រីរបស់ោត់ពរីអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃបៅបងៗ

របស់ោត់។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី116:5បតើបងប្អដូៃកបុសរបស់ៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរថណនំារបស់ោត់បោយរបបៀបណា?

• បតើៃរីនហវៃទរី116:5បស្នើអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថតបឆលែើយតបបៅបពលថដលបសច្្ររីពិត«រោត់ទំលុះ[បយើង]រហូតដល់

ដួងចិតតេ»?

នដីថហវៃទដី116:7−33

ព្រះអរាចា�់ណែនាំពគួសាររប�់លពីនេរាមរយៈលពីអាេរូណា

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី116:9–10ឮៗ។សូមបរ្ហាញរូបភាពលរីអាហូណា(62041;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ

[2009]ទំព័រ68)។សូមបរ្ហាញរោរតំណាងរបស់វិចិកត្ររនៃលរីអាហូណា។

• បតើតាមរបបៀបណាថដលអ្ន្រ្ ិតថាអំបណាយមួយថបបបនាះៃរឹង�ួយដល់លរីនហៃិងក្ួសាររបស់ោត់បៅ្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈ

របស់ព្ួរប្?

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី116:16–19។

• បតើលរីអាហូណា្ ល់្្ លកបបោ�ៃ៍ដល់ក្ួសាររបស់លរីនហោ៉ាងដូចបម្ច?

• បករោយពរីក្ួសាររបស់លរីនហោៃទទួលលរីអាហូណាបតើរោរបធវៃើដបំណើររបស់ពួ្រប្រ្យកសួលឬលំោ្រ?បតើៃរីនហវៃកោប់អវៃរី

បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី116:17–19បដើមបរីោំកទចបមលែើយរបស់អ្ន្រ?

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាមៃុស្សសុចរិតដូចជាលរីនហៃិងៃរីនហវៃបពលខលែះកតូវ�ួបកបទះៃរឹងឧបស្្គ?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឧបស ្្គ

ជាបកចើៃថដលបយើង�ួបកបទះមៃិចាោំច់ថតជាលទ្្ធ លនៃរោរបក�ើសបរើសខុសបនាះបទ។្្ទនុយបៅវិញវា្ ឺជាឱរោសបដើមបរីបរៀៃៃិងរី្រ

ចបកមើៃប�ើងជាថ ្្ន្រនៃដំបណើរខាងសាច់្មរបស់បយើង)។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ ពីពតរូវបានចាក់្ចរូលសៅក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់្ ួក្សគសដ្�ពាក្្យ�ម្ពីរប�់នពីន�វសលមិន

នរិសលម�ួលបានបនាទាបខ្លួន្ ួក្សគសៅចំសពារះមុខព្រះអរាចា�់។ពគសួារបានបន្�ំសែើរ

រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថានស�ើ�ព្រះអរាចា�់បានពបទាន្ រ�ល់្ ួក្សគសដ្�រាន

លពីអា�រូណាណ�លតាមរ�ៈសនារះពទ្រ់បាន�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅក្្ននុរ�ំសែើររប�់្ ួក្សគ។

សៅស្ល្ ួក្សគសធវើ�ំសែើរ្ួក្សគបានជួបនរឹការលំបាក្រួមរានការបាត់ធ្នដូរប�់នពីន�វណ�ល

ជាមសធយាបា�មួ��៏លអែបំ្ុតរប�់្ ួក្សគក្្ននុរការរក្អាហារ។�រាជកិ្ពគួសារភាគសពចើន—

សទារះបពីជាលពីន�—បានចាប់ស្្ើមតអែដូញណតអែរទា�់នរឹព្រះអរាចា�់។នពីន�វបាន�្ទពីបសនាទា�បរៗ

រប�់ោត់ណ�លបានតអែដូញណតអែរោត់បានសធវើធ្នដូ្ មេពីមួ�និរបានសៅពបឹក្សាជាមួ�នឹរឪ្ុក្រប�់

ោត់អំ្ពីក្ណន្រណ�លោត់គួរសៅបរបាញ់។

សមសរៀនទ្ពី17

នពីន�វទ្ពី116



57

នពីន�វទ្ពី116

សូមអប ជ្ើញសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់ឲ្យបធវៃើរោរថសវៃងយល់ៃរីនហវៃទរី116:20–22បោយសាងាត់ៗ បោយថសវៃងរ្រពរីរបបៀបថដល

សរា�ិ្រក្ួសាររបស់លរីនហខលែះតបៃរឹងឧបស្្គនៃរោរោ្់រធ្នដូរបស់ៃរីនហវៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សោ្់រ្រណាដាលបទៀតថសវៃងយល់ៃរីនហវៃទរី1

16:23–25,30–32បោយថសវៃងរ្រចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃចំបោះឧបស ្្គបៃះៃិងពរីរបបៀបថដលចបមលែើយរបស់ោត់ោៃរាៃឥទ្ធិពល

ដល់ក្ួសាររបសោ់ត់។បនាទាប់ពរីក្រមុៃរីមួយៗោៃកោប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសួរ៖

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះតាមរយភៈរោរបកបៀបបធៀបចបំោះចបមលែើយទាំងពរីរបៃះបៅៃរឹងឧបស្្គដូចោនា?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលៃរីនហវៃោៃបៅរោៃ់ឪពុ្ររបស់ោត់សុំរោរថណនំាបទាះបរីជាលរីនហោៃត្អដូញថត្អរបនាះ?បតើបោលរោរណ៍

អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបៃះបដើមបរីអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបោយរោរបៅរ្រលរីនហសុំរោរថណនំាៃរីនហវៃ

ោៃបរ្ហាញរោរបោរពចំបោះឪពុ្រខលែលួៃៃិង�ួយោត់ឲ្យកត�ប់ម្ររោៃ់កពះអរាចាស់វិញ។រោរថសវៃងរ្ររោរកបរឹ្រសាពរីឪពុ្ររាដាយៃិងអ្ន្រ

ដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពបោយមិៃ្ ិតពរីភាពមៃិឥតបខាចាះរបស់ពួ្រប្្ឺជារបបៀបមួយនៃរោរបោរពព្ួរប្ៃិងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុង

កពះអរាចាស់)។

• បតើបោលរោរណ៍បថៃថែមអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃចបំោះឧបស ្្គរបស់ក្ួសាររបស់ោត់?(បៅបពលសិស្ស

ថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូម្ួសបញ្ជា្រ់ថាត្រសិនរ្រើរយើងរធ្ើអ្ដីទាំងអស់ដដលរយើងអាចនិងបានដស្ងរក្ការដរឹក្នំ្្ ដី

ត្រះអមាចាស់ែងដដររន្រះតទង់នរឹងជួយរយើង្ ្ងកា្់រការលំបាក្ទំាងឡាយរ្រស់រយើង។)

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី116:26–29ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យរ្របមើលបសច្្ររីលម្អិតអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់

ោៃបកបើកោស់លរីអាហូណាបដើមបរីដរឹ្រនំាក្ួសាររបស់លរីនហ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងអៃុវតតេអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃ

បបកងៀៃអំពរីរោរទទួលោៃរោរថណនំាពរីកពះអរាចាស់សូមសួរៃូវសំណួរដួចខាងបករោម៖

• បតើអវៃរីជាភាពខុសោនារវាងរោរបធវៃើតាមរោរដរឹ្រនំារបស់កពះអរាចាស់តាមធម្មតាៃិងរោរបធវៃើតាមរោរដរឹ្រនាំរបស់កពះអរាចាស់បោយ

បសច្្ររី�ំបៃឿៃិងរោរឧសសាហ៍ពយាោម?

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី116:29,អាលរា៉ា37:6–7ៃិងអាលរា៉ា37:38–41បោយសាងាត់ៗ បោយរ្របោលរោរណ៍

មួយថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ ្្គទាំងបរីបៃះ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងវ ្្គទាំងបរីបៃះ?(សូមបញ្ជា្់រថាសិស្សយល់ថាតា្រយៈររ្រៀ្រ្រូចតាចទាំងឡាយ

ត្រះអមាចាស់អាចនំ្្ ក្នូវររឿងដ៏អសាចារ្យជារតចើនបាន។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើ«របបៀបតូចតាចទាំងឡាយ»អវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ ្ល់រោរថណនំាដល់បយើង?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅរោដារបខៀៃបោយបញ្ជា្់រឲ្យចបាស់ថាសំណួរៃរីមួយៗោៃោត់ោ្រ្យឬឃ្លាមួយ។(អ្ន្រអាចបធវៃើ

រោរណ៍បៃះមៃុចាប់ប្្ើមរោរបបកងៀៃ)។

1. សតើរសបៀប្ ពីរឬបពីេវៃពីខលេរះណដល...ដរូចជាលពីោ្រូណា?

2. សតើសរឿរេវៃពីខលេរះណដលោចបណាតាលឲ្យសយើររោត់បរ់សារលិខិតដ៏�ំខ្ន់សនរះ្ ពី...?

3. សតើសៅស្លណាណដលេ្ក្ពតរូវរោនពបទាន្រសោយការស�វៃើតាមការណែនាំ្ ពី...?

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាបរីក្រុមជាមួយៃរឹងអ្ន្រដរឹ្រនំារានា្់របៅ្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗ។សូមឲ្យអ្ន្រដរឹ្រនំាៃូវ្រិច្ចរោរខាងបករោម

មួយចបាប់រានា្់រថដលក្រមុរបស់ពួ្រប្ៃរឹងសិ្រសាពរី«របបៀបតូចតាច»ថដលកពះអរាចាស់បកបើកោស់បដើមបរីថណនាំបយើង។(កបសិៃបបើ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររបស់អ្ន្ររាៃចៃំួៃបកចើៃអ្ន្រអាចថបងថច្រសិស្សបកចើៃជាងបរីក្រមុបដើមបរីរោត់បៃថែយទំហំរបស់ក្រមុ។កបសិៃបបើអ្ន្របធវៃើ

ដបូច្នះអ្ន្រៃរឹងកតវូឲ្យក្រមុមួយឬបកចើៃៃូវ្ិរច្ចរោរដូចោនា)។

តក្ុ្ទដី1៖្រជ័យអយ្យរកា

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃបៅដល់ក្ុរមបនាះ៖

«កពះអរាចាស់ដថដលថដលោៃ្ ល់្ៃូវលរីអាហូណាដល់លរីនហោៃ្ ល់្ដល់អ្ន្រៃិងខញនុំបៅសពវៃន ង្ៃបៃះៃូវអំបណាយដ៏្រកមៃិងដ៏រាៃ

តនមលែបដើមបរី្ ្ល់រោរថណនាំដល់�រីវិតរបស់បយើងបដើមបរីសរាគល់បកោះថានា្់រជាកបបោ�ៃ៍សករាប់សុវតថែិភាពរបស់បយើងៃិងបដើមបរី្ ូស្ លែដូវ្ឺ

ជា្ លែដូវរាៃសុវតថែិភាព—មៃិថមៃបៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយាមួយបែុថៃ្បៅ្ ្ទះបៅសាថាៃសួ្៌បយើងវិញ។អំបណាយថដលខញនុំសបំៅបលើបនាះ្ ឺជា

ពរ�័យអយ្យបរោរបស់អ្ន្រ។   

«   ពរ�័យរបស់អ្ន្រមិៃថមៃកតូវបត់ទុ្រឲ្យសាអាតបហើយមូរទ្ុរបនាះបទ។វាមិៃថមៃកតូវោ្រ់ស៊ុមទ្ុរឬបោះពុម្ពទុ្របនាះបទ។បែុថៃ្

វាកតូវយ្រម្រអាៃ។វាកតូវថតទទួលោៃ្្ររីកសឡាញ់។វាកតវូថតោៃបធវៃើតាម។ពរ�័យអយ្យបរោរបស់អ្ន្រៃរឹង�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងកោដ៏

ងងរឹត។វាៃរឹងដរឹ្រនំាអ្ន្រឆលែងរោត់បកោះថានា្់រ្រ្ននុង�រីវិត។   ពរ�័យអយ្យបរោរបស់អ្ន្រសករាប់អ្ន្រ្ឺជាលរីអាហូណាផ្ទាល់ខលែលួៃបដើមបរី

្ូស្ លែដូវរបស់អ្ន្រៃិងថណនាំ្ លែដូវរបស់អ្ន្រ»(«ពរ�័យអយ្យបរោរបស់អ្ន្រ៖លរីអាហូណានៃពៃលែឺ»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1986ទំព័រ

65–66)។

សូមថ្រសកមួលសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដបូច្នះវាៃរឹងៃិោយអំពរីពរ�័យអយ្យបរោ។ជាក្រមុមួយសូមពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះ។

សូមឲ្យមៃុស្សរានា្់របៅ្រ្ននុងក្រមុរបស់អ្ន្រថច្រចាយជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវអវៃរីថដលក្រមុរបស់អ្ន្រោៃបរៀៃ។សូមអប ជ្ើញៃរណា

រានា្រ់ពរីក្រុមរបស់អ្ន្រ្ងថដរឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់ោត់ពរីសំណួរទរី3។

តក្ុ្ទដី2៖ត្រះគ្្ដីរនិងោក្្យស្្ដីថន្ យាការីថ្ងៃចុងរតកាយ

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរដបុលយូរ៉ូលហវៃប�ើរនៃក្រមុចិតសិបនា្់របៅដល់ក្រមុបនាះ៖
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សមសរៀនទ្ពី17

«កពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទអាចជាលរីអាហូណាផ្ទាល់ខលែលួៃសករាប់បយើងរានា្់រៗ បោយបរ្ហាញបយើងៃូវ្ លែដូវថដលបយើងកតវូបដើរ។ចូរបយើង

�ប់រាៃចិតតេខជិលកចអូសបោយសារ្ លែដូវបនាះរ្យកសួលបទៀតបៅ។ចូរបយើងទទួលកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿោ្រ់

្រ្ននុង្ ំៃិតៃិងដួងចិតតេរបស់បយើងបៅបពលព្ួរប្ោៃ្រត់ទ្ុរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរដ៏ពិសិដ្ឋៃិងបៅបពលព្ួរប្ោៃបៃលែឺបោយពយារោរីអ្ន្រ

បមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណភៈថដលបៅរស់។ចូរបយើងទទួលទាៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក រ្ីស្ទបោយបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងបោយ្្ររីឧសសាហ៍

ពយាោមបោយសារកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទៃរឹងោៃជាលរីអាហូណាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងកោប់បយើងៃូវអវៃរីទាំងអស់ថដលបយើង្ ួរបធវៃើ»

(«កពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទ—លរីអាហូណាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2004ទំព័រ37)។

សូមថ្រសកមួលសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដបូច្នះវាៃរឹងៃិោយអំពរីកពះ្ម្ពរីរៃិងោ្រ្យសម្រីនៃពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ។ជាក្រុមមួយ

សូមពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះ។សូមឲ្យមៃុស្សរានា្់របៅ្រ្ននុងក្រមុរបស់អ្ន្រថច្រចាយជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវអវៃរីថដលក្រមុរបស់អ្ន្រ

ោៃបរៀៃ។សូមអប ជ្ើញៃរណារានា្រ់ពរីក្រមុរបស់អ្ន្រ្ងថដរឲ្យថច្រចាយបទពិបសាធរបស់ោត់ពរីសំណួរទរី3។

តក្ុ្ទដី3៖ត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បៅដល់ក្រមុបនាះ៖

«បៅបពលបយើងខិតខំសកមបឥរោិប្ៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើងជាមួយៃរឹងភាពសុចរិតបនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរឹង

រោលាយជាលរីអាហូណាថដលធាលាប់ជារបស់លរីនហៃិងក្ួសាររបស់ោត់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់ព្ួរប្សករាប់បយើងវិញ។្រតាដាដ៏សំខាៃ់ថដល

បណាដាលឲ្យលរីអាហូណាបធវៃើរោរឲ្យលរីនហ្រ៏ៃរឹងអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងថដរ។បហើយ្រតាដាដ៏ពិតថដលបណាដាល

ឲ្យលរីអាហូណាមិៃឲ្យបធវៃើរោររោលពរីបុរាណបនាះ្៏រៃរឹងបធវៃើឲ្យបយើងបយើងបចញពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅសពវៃន្ងៃបៃះថដរ»(«ថាបយើងៃរឹង

ថតងថតរាៃកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់បៅជាមួយៃរឹងបយើង»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័រ30)។

សូមថ្រសកមួលសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដបូច្នះវាៃរឹងៃិោយអំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ជាក្រុមមួយសូមពិភា្រសាសំណួរ

ទាំងបៃះ។សូមឲ្យមៃុស្សរានា្់របៅ្រ្ននុងក្ុរមរបស់អ្ន្រថច្រចាយជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវអវៃរីថដលក្រមុរបស់អ្ន្រោៃបរៀៃ។សូម

អប ជ្ើញៃរណារានា្់រពរីក្ុរមរបស់អ្ន្រឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធរបស់ោត់ពរីសំណួរទរី3។

កំ្ែត់�រារល់ចំសពារះពគរូបសពរៀន៖កបថហលបករោយកោំមួយឬកោំបរីនាទរីម្រសុំក្រមុៃរីមួយៗឲ្យបបកងៀៃសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអំពរីអវៃរី

ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរពិភា្រសារបស់ព្ួរប្។អ្ន្រ្រ៏អាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្អំពរីកោមួយថដលកពះអរាចាស់ោៃដរឹ្រនំាព្ួរប្តាមរយភៈរបបៀបតូចតាចទាំងឡាយ។សូម្ ិតអំពរី

រោរកោប់ពរីកោមួយបពលអ្ន្រទទួលោៃរោរថណនំាពរីកពះអរាចាស់តាមរយភៈរបបៀបតូចតាចទាំងឡាយ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី116:10។លដីអាហរូណាផ្ទាល់ខ្លួន

ពបធានណ�្នស�៊ីរ�បុល�រូ�ឹមបឹលបានសពបៀបសធៀប�តិ�ម្ជញ្ញៈរប�់ស�ើរសៅនឹរ

លពីអា�រូណា៖

«អ្នក្ពតរូវណត�ឹរថ្អ្នក្រានអវពីម�ួ�រូចជាពតពីវ�័ិ��រូចជាលពីអា�រូណាសៅក្្ននុរពប្័ន្ធ

្ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្។ពគប់កុ្រារទាំរអ�់រានវា។សៅស្លោត់រានអា�ុពបាំបពីឆ្នាំ

ោត់�ឹរពតរូវ្ ពីខ�ុពប�ិនសបើឪ្ុក្រាដោ�បានបសពរៀនោត់បានលអែ។ពប�ិនសបើោត់

ព្សរើ�ក្សន្ើ�នរឹលពីអា�រូណាណ�លោត់រានសៅក្្ននុរការសធវើ្ ទាល់ខ្លួនរប�់ោត់ទ្ពីបំ្ុតោត់

មិនអាចនឹររានវាខ្សឹបមក្កាន់ោត់សនារះសទ្។ប៉ុណន្ពប�ិនសបើស�ើរចរចាំថ្ស�ើរពគប់ោនា

រានអវពីណ�លនឹរ�ឹក្នាំោត់សដ្�ពតឹមពតរូវ�ំសៅរប�់ស�ើរនឹរមិនសៅ្ ្ដូវខ�ុស�ើ�ការ

ររទ្ុក្ខេនឹរសក្ើតស�ើរស�ើ�ធ្នដូនឹរមិនបាក្់ស�ើ�ពគួសារនឹរមិនណព�ក្�ំរក្អាហារសនារះសទ្

—ពប�ិនសបើសាដោប់តាមការណែនាំ្ ពីលពីអា�រូណា្ ទាល់ខ្លួនរប�់ស�ើរណ�លស�ើរសៅថ្

�តិ�ម្ជញ្ញៈសនារះ»(«លពីអា�រូណារប�់ស�ើរ្ ទាល់»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1976

ទំ្្័រ79)។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី117:1−51

ពគួសាររប�់លពីនេស្វើដំសែើរសៅណដនដពីបរិបរូរែ៍ជាក្ណនលរណដលនពីនេវពតរូវបានបញ្ជាឲ្យ�រ់�ំសៅមួយ

សូម្ ូរ�រីោ៉ាករោមខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សុំឲ្យសិស្ស្ ិតថាបតើព្ួរប្ៃរឹងពិពណ៌នា�រីវិតរបស់ពួ្រប្នាបពលបច្ចនុបបៃ្នបៃះថារ្យកសួលឬពោិ្រៃិងបហតុអវៃរី។(អ្ន្រអាច

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពិភា្រសាអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងនដ្ូរានា្់រ។ឬសូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតរបស់

ព្ួរប្ៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងមូល។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្មៃិចាោំច់ថច្រចាយអវៃរីថដលផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី117:1,4,6ឮៗ។បៅបពលោត់អាៃសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាណាថដល

បរ្ហាញពរីបពលថដលៃរីនហវៃៃិងក្ួសាររបស់ោត់ោៃចំណាយបៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃថាបតើវារ្យកសួលឬពោិ្រ។

• បតើៃរីនហវៃចាត់ទុ្រថាបពលបវលារបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃថារ្យកសួលឬពោិ្រ?បតើោ្រ្យណាថដលបរ្ហាញថាវាពោិ្រ?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃៃិងក្ួសាររបស់ោត់្រ៏កតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងបកចើៃអ�ំនុងបពលបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃសបងខេបបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី117:2,5,12−13បដើមបរីរ្របមើលរបបៀបខលែះៗថដលៃរីនហវៃៃិងក្ួសាររបស់ោត់កតូវោៃកបទាៃពរអ�ំនុងបពលរោរបធវៃើ

ដបំណើររបស់ព្ួរប្។សុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមកោប់សិស្សថាៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍មួយថដលពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលក្ួសាររបស់ោត់អាចកតូវោៃកបទាៃពរ

អ�ំនុងបពលលំោ្របៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី117:3បោយសាងាត់ៗៃិងរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលចាប់ប្្ើម

បោយោ្រ្យពប�ិនសបើ។សូមពៃ្យល់បោយសបងខេបថាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបពលខលែះបោលរោរណ៍កតូវោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងទកមង់

«កបសិៃបបើ-បនាះ»។ោ្រ្យពប�ិនសបើបរ្ហាញស្រម្មភាពមួយៃិងោ្រ្យសនារះបរ្ហាញពរីលទ្្ធ ល(វជិាជារាៃឬអវិ�ជរាៃ)ថដល

បយើងៃរឹង�ួបជាលទ្្ធ លនៃស្រម្មភាពបនាះ។

បទាះបរីជាៃរីនហវៃទរី117:3មៃិរាៃោ្រ្យសនារះ្្ររី្រ៏វាោៃពិពណ៌នាស្រម្មភាពមួយអមម្រជាមួយៃរឹងពរ�័យខលែះថដលៃរឹងជា

លទ្្ធ ល។សុំឲ្យសិស្សកោប់ពរីធាតុនៃបោលរោរណ៍«កបសិៃបបើ-បនាះ»ថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។ព្ួរប្្ ួរថតៃិោយអវៃរីថដល

កសបដៀងៃរឹងអវៃរីដូចខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងកាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរន្រះត្រះអមាចាស់នរឹង្ តងរឹងរយើងនិងែល់្នូវ្រធយាបាយដល់រយើង

រដើ្ ដ្ីសរត្ចបានការណ៍រន្រះដដលតទង់បាន្រញ្ជា។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

ថសវៃងរ្រ្ ស្នុតាងនៃបោលរោរណ៍បៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ៃរីនហវៃៃិងបៅបពលព្ួរប្្ិតអំពរី�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់

ព្ួរប្។

សូមថច្រក្រោសមួយថដលរាៃសំណួរដូចខាងបករោម(ឬសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមរោរបបកងៀៃ)៖

1 បតើកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាៃរីនហវៃឲ្យបធវៃើអវៃរី?(ៃរីនហវៃទរី117:7−8)បតើៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ច?(ៃរីនហវៃទរី1

17:9−11,15−16)បតើបងកបុសរបស់ោត់ោៃបឆលែើយតបោ៉ាងដូចបម្ច?(ៃរីនហវៃទរី117:17−21)

2 បតើកពះអរាចាស់ោៃ�ួយមែូបសឲ្យសបកមច្ិរច្ចរោរថដលោត់កតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធវៃើោ៉ាងដូចបម្ច?(ៃរីនហវៃទរី117:23−29)

3 បតើបងកបុសរបស់ៃរីនហវៃបកបៀបដូចជា្ូរៃបៅអ៊កីសាថអលបោយរបបៀបណា?(ៃរីនហវៃទរី117:30,42)

4 បតើកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាអវៃរីខលែះថដលអាចពិោ្រសករាប់ខញនុំ?

5 បតើខញនុំអាចបឆលែើយតបដូចជាៃរីនហវៃៃិងមែូបសោៃបោយរបបៀបណា?បតើខញនុំអាចប�ៀសវាង្ំរហុសដូចបងកបុសរបស់ៃរីនហវៃៃិង្ូរៃបៅ

នៃអ៊ីកសាថអលោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបរ្ហាញសំណួរខាងបលើបោយរោរពៃ្យល់ថាព្ួរប្ៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលៃរីនហវៃោៃបៃ្រស់បៅតាម

បោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី117:3បករោយពរីោត់ោៃម្រដល់ថដៃដរីបរិបូរណ៍។សំណួរទាំងបៃះ្៏រៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេ

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការសធវើ�ំសែើរសៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថានអ�់រ�ៈស្លពបាំបពីឆ្នាំមក្ពគសួាររប�់លពីន�បាន

មក្�ល់តំបន់ស ្្នរមួ�ណ�ល្ ួក្សគសៅថ្ណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍។សពកា�្ពី្ ួក្សគបានសាថាបនា

ខ្លួនសគសៅសលើណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�ល់នពីន�វឲ្យ�រ់�ំសៅមួ�។សៅស្ល

បរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់បាន�ឹរ្ ពីអវពីណ�លោត់ចរ់សធវើ្ួក្សគបានចំអក្�ល់ោត់ស�ើ�បនាទាប់ម

ក្បានរអ៊រូនរិប�ិស�ធក្្ននុរការជួ�សធវើ។នពីន�វបានបសពរៀនបរបអែដូនពបុ�រប�់ោតថ់្

សទារះបពីជាព្រះអរាចា�់បានណ�វររក្ស�ើម្ពីរានព្រះបន្ទដូលមក្កាន់្ ួក្សគតាមរ�ៈ�ំស�រ�៏

តរូចរស�ៀរននព្រះវិញ្ញាែក៏្សដ្�ក្៏អសំ្ើទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សគបានរារារំ្ ួក្សគមិនឲ្យរាន

អារមមេែ៍្ ពីព្រះបន្ទដូលរប�់ពទ្រ់ណ�រ។ោត់បាន�្ពីបសនាទា�្ ួក្សគចំសពារះអសំ្ើទ្ុច្ចរិតរប�់

្ួក្សគនិរបានដ្�់សតឿន្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្។

ង្�ព�ួល ្ិបាក្

សូមជួយសិស្ស�លង្ ពីរហ្រៀ្រ

ហ�ើម្ពីសាគាល់ហោលលទ្ិ

និងហោលការណ៍

សៅស្លអ្នក្ជួ��ិ�្សឲ្យ�ឹរ

្ពីរសបៀបសាគាល់សោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ្ួក្សគ

នឹរអាច�ិក្សាព្រះគម្ពីររានពប�ិទ្្ធភា្

ជារសនរះសដ្�ខ្លួនឯរ។�រូមបសពរៀន

�ិ�្សឲ្យរក្សមើលឃ្លា�រូចជា«សរាលារះសេើយ

សយើរស�ើញ»«សេតុដរូសច្រះសេើយ»

«សេតុដរូសច្រះសេើយ»«តបតិសមើលចុរះ»

ឬ«ពប�ិនសបើ...សនារះ...»ណ�ល

ជាញកឹ្ញាប់វាបង្ហាញ្ ពីសោលការែ៍ឬ

ពបសយាគននសោលលទ្្ធិ។

សមសរៀនទ្ពី18
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បោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្្ងថដរ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី117:7−8ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្រ

បមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធវៃើ។សុំឲ្យសិស្ស្រតក់តាចបមលែើយបករោមសំណួរទរី1បៅបលើក្រោសឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើកពះប ្្ញតតេិបៃះពោិ្រចបំោះៃរីនហវៃបោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី117:9−11ៃិងសិស្សរានា្់របទៀតអាៃៃរីនហវៃទរី117:15–16ឮៗ។មៃុបពលព្ួរប្អាៃ

សុំសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្របមើលៃូវចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃចបំោះកពះប ្្ញតតេិបដើមបរីសង់សំបៅមួយ។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្របពញចិតតេអំពរីចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃ?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីសបងខេបមួយអំពរីចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃបៅបករោមសំណួរទរី1បៅបលើក្រោសឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សុំឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី117:17−21។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរី

ឥរិោប្របសប់លមិៃៃិងបលមយួល។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីសបងខេបនៃចបមលែើយរបស់បលមិៃៃិងបលមយួលចបំោះកពះប្្ញតតេិ

បដើមបរីសង់សបំៅមួយ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្់រឲ្យថច្រចាយបសច្រ្រីសបងខេបរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរត្អដូញថត្អររបស់បងៗរបស់ោត់បោយរោររំឭ្រពួ្រប្ថាកពះអរាចាស់ោៃ�ួយមែូបសឲ្យសបកមច

ោៃៃូវ្ិរច្ចរោរដ៏លំោ្រ្រ្ននុងរោររបំោះ្ូរៃបៅអ៊ីកសាថអលបចញពរីបសវ្រភាព។ៃរីនហវៃ្៏រោៃបកបៀបបធៀបរោររាៃចិតតេរឹងរូសរបស់បងៗបៅ

ៃរឹងរោររាៃចិតតេរឹងរូសរបស់្ូរៃបៅអ៊កីសាថអល។សូមអប ជ្ើញសិស្សសិ្រសាវ ្្គកពះ្ម្ពរីរៃិង្រត់កតាចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរទរី

2ៃិង3។បោយថ ្្អ្របលើបសច្្ររីកតូវរោររបស់សិស្សអ្ន្រអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្បធវៃើស្រម្មភាពបៃះបរៀងៗខលែលួៃឬជាមួយៃរឹងនដ្ូ។

បករោយពរីសិស្សោៃបបំពញសំណួរទរី2ៃិង3បហើយសូមសួរ៖

• បតើកពះអរាចាស់ោៃ�ួយមែូបសឲ្យសបកមចោៃ្ិរច្ចរោរថដលោត់កតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធវៃើបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ិតថា្ំរូរបស់មែូបសអាច�ួយៃរីនហវៃោៃបោយរបបៀបណា?

• បតើតាមរបបៀបណាថដលបងកបុសរបស់ៃរីនហវៃបកបៀបដូចជា្រូៃបៅអ៊កីសាថអល?

សូមបរ្ហាញថាបៅបពលថដលកពះអរាចាស់ឲ្យបយើងតសូ៊ៃរឹង្ិរច្ចរោរឬកពះប្្ញតតេិបយើងអាចបក�ើសបរើសបឆលែើយតបដូចជាៃរីនហវៃោៃបឆលែើយ

ឬបយើងអាចបឆលែើយតបដូចជាបលមិៃៃិងបលមយួល។សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាកពះោៃបញ្ជាឲ្យបយើងសបកមច្រិច្ចរោរដូចជារោរសង់

សបំៅមួយឬរោរឆលែងសមកុទក្រហម្៏របោយ្៏រកទង់ោៃ្ ល់្ៃូវកពះប្្ញតតេិៃិងោៃបញ្ជាបយើងឲ្យសបកមច្ិរច្ចរោរថដលមៃុស្សខលែះ្ ិត

ថាវាពោិ្រ។ឧទាហរណ៍កទង់ោៃបញ្ជាបយើងឲ្យបៃ្្ ំៃិត្ ុណធម៌ៃិងរ្រសាន្ងៃសិលប៍ទុ្រជាបរិសុទ្ធ។កទង់សង រ្ឹមថាបយើងបធវៃើតាម

រោរបៅបបកមើបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ(ដូចជា្ូររ៉ុមឬកបធាៃថានា្់រ)ៃិងបបកមើដល់អ្ន្រដនទ។កទង់្៏រសង្រឹមថាបយើងរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញា

របស់បយើងៃិងបៃ្ស្រម្មបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របទាះជាកប�មមុខៃរឹងឧបស ្្គ្៏របោយ។សូម្ ល់្បពលបវលាដល់សិស្ស្រតក់តាៃូវ

ចបមលែើយចំបោះសំណួរទរី4ៃិង5។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរទរី4បោយរោរសរបសរអំពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃ

បញ្ជាថដលវាអាចពិោ្រចបំោះពួ្រប្។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់្រ្ននុងរោរសរបសរបហើយសូមអាៃរោរបរ្ហាញពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី117:50

ឮៗ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី117:51បោយសាងាត់ៗៃិងពិចារណាពរីរបបៀបថដលវាអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ព្ួរប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបថៃថែមប្មះរបស់ព្ួរប្បករោយោ្រ្យខ្នុំៃិង�ំៃួសឃ្លា�រ់�ំសៅបោយ្រិច្ចរោរឬ

កពះប ្្ញតតេិមួយថដលពួ្រប្្ ិតថាពិោ្រ។សូម្ ិតពរីរោរអប ជ្ើញសិស្សថដលរាៃអារម្មណ៍កសួល្រ្ននុងរោរបធវៃើដបូចានាះឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី1

17:51ឮៗជាមួយៃរឹងរោរ�ំៃួសោ្រ្យថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ។សូមបបើ្របៅម្ងបទៀតបៅបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបលើរោដារបខៀៃ

បៃះ។

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃរាៃជាមួយៃរឹងបោលរោរណ៍បៃះថដល្ ល់្�ំបៃឿចិតតេដល់ោត់ថាកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយោត់ឲ្យ

បធវៃើតាមរាលក់ពះប ្្ញតតេិ?

• បតើអ្ន្ររាៃបទពិបសាធៃ៍អវៃរីថដល្ ល់្�ំបៃឿចិតតេដល់អ្ន្រថាកពះៃរឹង�ួយអ្ន្រឲ្យសបកមចោៃៃូវអវៃរី្៏របោយថដលកទង់ោៃបញ្ជាដល់អ្ន្រ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិកពះអរាចាស់ៃរឹងពកងរឹងបយើងៃិង្្ល់មបធយាោយដល់បយើងឲ្យ

សបកមចោៃៃូវអវៃរីៗថដលកទង់ោៃបញ្ជា។

នដីថហវៃទដី117:45−55

នពីនេវបានបសនាទា�សលមិននិរសលមយួលចំសោរះអសំ្ើទុច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ

សូមបរ្ហាញរូបភាពៃរីនហវៃប្រ្កាបបងប្អដូៃកបសុថដលបះបោររបស់ោត់(62044;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[2009]ទំព័រ

70)។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសបងខេបពរីអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរូបភាពបៃះ។កបសិៃបបើសិស្សមិៃរាៃចបមលែើយបទសូមអប ជ្ើញ

ព្ួរប្រ្រចបមលែើយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី117:48,53–54។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី117:53បតើបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់បធវៃើឲ្យបងកបុសរបស់ៃរីនហវៃភាំងសាមរតរី?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សយ្រចិតតេ

ទ្ុរោ្រ់បលើបលខបោងបលខ53ក្បដើមបរី�ួយព្ួរប្យល់ោ្រ្យថាស�វៃើឲ្យភារំសាមារតពីបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះរាៃៃ័យថា«បធវៃើឲ្យញ័រ

ឬរៃ្ធត់»)។

សូមគិត្ ពីហសចក្ពីពតវូការរ្រស់

សិស្សអ្កហៅហ្លអ្ក្រហពងៀន

វាជាការ្លា�នវស�ើម ព្ី�ពមបវិធពី

បសពរៀនស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យបសំ្ញ

តួនាទ្ពីរប�់្ ួក្សគជាអ្នក្សរៀន�រូពតបាន

សជាគជ័�។ជាឧទា�រែ៍ពប�ិន

សបើ�ិ�្សសនឿ��ត់�រូមគិតឲ្យ្ ួក្សគ

សធវើការជាពក្ុមស�ើម ព្ីជ�ួ្ ួក្សគបន្ក្្ននុរ

ការសរៀន�រូពត។ពប�ិនសបើ�ិ�្សរាន

ក្រាលាំរអ្នក្អាចឲ្យ្ ួក្សគ�ិក្សាសរៀរៗខ្លួន

ស�ើម្ពីជ�ួ្ ួក្សគឲ្យបន្ខសំធវើការ។
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សូមពៃ្យល់ថារោរភាំងសាមរតរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើោ្រ់បលមៃិៃិងបលមយួល្ ឺកោៃ់ថតជារបបៀបមួយ្រ្ននុងរបបៀបជាបកចើៃថដល

កពះអរាចាស់ទា្រ់ទងជាមួយៃរឹងពួ្រប្បែុបណាណះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី117:45ៃិងថសវៃងរ្ររបបៀបពរីរបរីថដលកពះអរាចាស់

ោៃទា្់រទងជាមួយៃរឹងបលមៃិៃិងបលមយួលរោលពរីអតរីតរោល។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃទា្់រទងជាមួយៃរឹងបលមៃិៃិងបលមយួលតាមរបបៀបអវៃរីខលែះ?បតើរបបៀបមួយណាថដលបមើលបៅហា្់រដូចជារបបៀប

មួយថដលជាទបូៅកពះអរាចាស់រ្រទា្់រទងជាមួយៃរឹងបយើង?

អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ួរថត្ ូសចំណាំកបបោ្ខាងបករោមបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី117:45៖«កពះរាៃបៃ្ទដូលជាមួយៃរឹងអ្ន្របោយ

សបំ�ងតូចរបហៀងៗ»។សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់

ពរីរនា្់រ៖

«កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលបោយសបំ�ងមួយថដលអ្ន្ររានោរម្មែ៍ជាជាងអ្ន្រឮ។សបំ�ងបៃះកតូវោៃពិពណ៌នា

ថាជា‹សបំ�ងតូចរបហៀង›[្ ៃិងស 85:6]។បហើយបៅបពលបយើងៃិោយអំពរី‹រោរសាដាប់›តាមសំប�ងខ្សរឹបនៃកពះវិញ្ញាណ

ភា្បកចើៃប្សំបៅបលើរោរបំ្ុស្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណបោយៃិោយថា‹ខញនុំរាៃោរម្មែ៍ថ្   ›»(«វិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃ៖អបំណាយ

ទាៃរោរសា្រលបងៃិងបសច្រ្រីសៃយា»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1994ទំព័រ60)។

អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី117:45៖ត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធមាន

ត្រះ្រន្ទនូលរោយសំរ�ង្ូរចររ�ៀងដដលរយើងមានអារ្ណ្៍្ ដីតទង់ជាជាងរយើងអាចឮ។(បដើមបរីសង្កត់ធងៃៃ់បលើបោលរោរណ៍បៃះអ្ន្រ

អាចឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា8:2–3)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីសំប�ងតូចរបហៀងនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាៃកពះបៃ្ទដូលបៅរោៃ់អ្ន្របៅបពលណា?

• បតើអ្ន្របធវៃើអវៃរីខលែះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃអារម្មណ៍ៃិងសាគល់ពរីសបំ�ងតូចរបហៀងនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះ?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយអ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្ ូសឃ្លាខាងបករោមបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី117:45៖«បែុថៃតេបង

រាល់ោនារាៃចិតតេវ្់រវិញបទើបមៃិអាចចាប់អារម្មណ៍ពរីកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអង្គប�ើយ»។សូមឲ្យសិស្សអាៃកបបោ្ទរីមួយនៃៃរីនហវៃទរី

117:45ៃិងរ្រមូលបហតុថដលបលមិៃៃិងបលមយួលរោលាយជា«រាៃចិតតេវ្់រវី»។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញ។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរ«រហ័សបធវៃើអបំពើទុច្ចរិត»បធវៃើឲ្យបលមៃិៃិងបលមយួលរោលាយជា«រាៃចិតតេវ្រ់វី»?

• បតើអបំពើោបរបស់បយើងអាចបែះោល់ដល់សមតថែភាពរបស់បយើង្រ្ននុងរោររាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោ៉ាងដូចបម្ច?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេថដលោៃបបកមើជាសរា�ិ្រ

នៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«ទូរស័ព្ទតូចៗកតវូោៃបកបើសករាប់ទំនា្់រទៃំងជាបកចើៃបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង។បទាះោ៉ាងណា្រ្រី�ួៃបពលខលែះបយើងៃរឹងបៅសថែិតបៅ

្រ្ននុងតំបៃ់ថដលោមៃបសវាទូរស័ព្ទ។បៃះអាចប្រើតប�ើងបៅបពលអ្ន្របកបើទូរស័ព្ទនដបធវៃើដំបណើរបៅបករោមដរីឬក�លងបកជាះឬបៅបពល

រាៃរោរថក�្រចូលប្្សងបទៀត។

«វា្៏រប្រើតរាៃចំបោះរោរទា្់រទងដ៏បទវភាពដូចោនាថដរ។   ជាញរឹ្រញាប់បយើងោ្់រខលែលួៃបយើងបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងចំណុចខូចខាងវិញ្ញាណ

—្រថៃលែងៃិងសាថាៃភាពថដលរារាំងសារដ៏បទវភាព។ចំណុចខូចទាំងបៃះខលែះរួមរាៃ្ំរហរឹងរូបអាសកោមរោរបំោៃភាពអាតាមៃិយម

ៃិងសាថាៃភាពប្្សងបទៀតថដលរារាំងកពះវិញ្ញាណ»(«បតើអ្ន្រោៃទទួលសារកតរឹមកតូវបទ?»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ

2004ទំព័រ67)។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីសារថដលកពះអរាចាស់ចង់ទា្់រទងជាមួយៃរឹងព្ួរប្្ ្មរីៗ បៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ

ស ជ្រឹង្ ិតថាបតើរាៃ«ចំណុចខូចខាងវិញ្ញាណ»ណាខលែះថដលអាចរារាំងព្ួរប្ពរីរោរទទួលោៃទំនា្់រទៃំងថបបបនាះ។(អ្ន្រអាច

ឲ្យសិស្សសរបសរអំពរីរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធរាៃកពះបៃ្ទដូលបោយសំប�ងតូចរបហៀងថដលបយើងរាៃអារម្មណ៍ជាជាងសាតាប់ឮ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់្ ងថដរថាបយើងអាច�ួប

បទពិបសាធៃ៍ៃរឹងទំនា្់រទៃំងបៃះបៅបពលបយើងថសវៃងរ្របដើមបរីរាៃភាពស្ិ្រសមចបំោះរោរបំ្ុស្ ំៃិតដ៏ទៃ់្លែៃ់ទាំងបៃះ។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី118:1–8

ពគួសាររប�់លពីនេសរៀបចំសចញដំសែើររាម�មពុទសៅកាន់ណដនដពី�នយា

សូមសរបសរព្រះសចសាដេរប�់ព្រះេរាចា�់ៃិងការខិតខំរប�់ខ្នុំបៅបលើរោដារបខៀៃ។សុំឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបញ្ហាមួយថដលព្ួរប្្ំរពុង�ួប

កបទះ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបក�ើសបរើសអវៃរីថដល(ព្រះសចសាដេរប�់ព្រះេរាចា�់ឬការខិតខំរប�់ខ្នុំ)អាចរាៃកបសិទ្ធភាពជាង្រ្ននុង

រោរបោះកសាយបញ្ហាៃិងសុំឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុ។បករោយពរីរោរពិភា្រសាដ៏ខលែរីមួយសូមអប ជ្ើញសិស្សរ្របមើលរបបៀបថដល្ ំរូ

របស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី118អាច�ួយពួ្រប្កប�មមុខៃរឹងឧបស ្្គថដលព្ួរប្�ួបកបទះ។

សូមបរ្ហាញរូបភាពលរីនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ម្រដល់ថដៃដរីសៃយា(62045;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[2009]ទំព័រ

71)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី118:1–8បោយសាងាត់ៗ ។សុំឲ្យព្ួរប្រ្របមើល(1)អវៃរីថដលៃរីនហវៃៃិងក្ួសាររបស់ោត់បធវៃើបដើមបរី

បរៀបចំសករាប់ដំបណើររបស់ពួ្រប្បៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយាៃិង(2)អវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើបដើមបរី�ួយដល់ពួ្រប្។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់ថដលៃរីនហវៃោៃទទួលវិវរណភៈ«ពរីបពលមួយបៅបពលមួយ»?

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី118:2–3បតើទំនា្់រទៃំងអវៃរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញរវាងស្រម្មភាពរបស់ៃរីនហវៃៃិង�ំៃួយថដលោត់ោៃទទួលម្រពរី

កពះអរាចាស់?

• បតើរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់ៃិងរោរខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ៃរីនហវៃរាៃសារភៈសំខាៃ់ោ៉ាងដូចបម្ច្រ្ននុងរោរប ្្ចប់រោរសង់សបំៅៃិង

រោរបធវៃើដំបណើរបៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយា?

សុំឲ្យសិស្សសបងខេបបោលរោរណ៍ពរីរបរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរី្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃ។បៅបពលសិស្សរាៃឱរោសបដើមបរីរ្របសច្្ររីពិតថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រដើ្្ដីសរត្ចបានអ្ដីដដលត្រះអមាចាស់បាន្រញ្ជារយើងត្រវូដស្ងរក្

ជំនួយរ្រស់តទង់និង្ររ្្ចញការខ្ិរខំរ្រស់រយើងផ្ទាល់។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រទទួលោៃរោរថណនំាឬរោរដរឹ្រនំាម្រពរីកពះអរាចាស់បហើយកតូវរោររោរខិតខំកបរឹងផ្ទាល់របស់អ្ន្របដើមបរីរ្រសា

កពះប ្្ញតតេិមួយរបស់កទង់?

សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រតក់តាៃូវចបមលែើយរបស់ោនាបៅវិញបៅម្រចបំោះសំណួរខាងបលើបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។

សូមបរ្ហាញថាបយើងទាំងអស់ោនាកតូវរោរ�ំៃួយពរីកពះបដើមបរីបោរពតាមកពះប ្្ញតិតេរបស់កទង់ៃិងបដើមបរីបធវៃើតាមបទោឋាៃនៃដំណរឹងល្អថដល

ោៃបកោងទុ្របៅ្រ្ននុងសដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន។(អ្ន្រអាចទទួលោៃៃិងសុំបសៀវបៅសដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជនមៃុបពលចាប់ប្្ើម)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលកពះប ្្ញតតេិមួយឬបទោឋាៃដំណរឹងល្អមួយថដលព្ួរប្កតវូរោរ�ំៃួយពរីកពះជាពិបសស្រ្ននុងរោរបោរព

តាម។សូម្ ល់្បពលបដើមបរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរី(1)អវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរី

ថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់បដើមបរីបោរពតាមៃិង(2)រោរខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវរោរបដើមបរីបោរពតាមវាោៃ។

នដីថហវៃទដី118:9–25

សលមិននិរសលមយួលបានដឹក្នាំការបរះសបារណដលរារារំការស្វើដំសែើរសៅកាន់ណដនដពី�នយា

សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីជាបហតុ្ លមួយចៃំួៃថដលបយើងកតូវ�ួបៃរឹងរោរលំោ្រ?

បករោយពរីរោរពិភា្រសាខលែះៗសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរអិលវិតៃរីបខលែតៃុនៃក្រមុចិតសិប

នា្់រ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រៃូវបហតុ្លបរីោ៉ាងថដលថអលប�ើរបខលែតៃុោៃ្ ល្់ចំបោះរោរលំោ្រថដលបយើងោៃ�ួបកបទះ៖

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�ការសធវើតាមការណែនាំរប�់ព្រះអរាចា�់នពីន�វនិរអ្នក្ស្្សរសទ្ៀតបានបញ្ចប់ការ�រ់

�ំសៅនិរសចញ�ំសែើរសៅកាន់ណ�ន�ពី�នយា។អំ�នុរស្លសធវើ�ំសែើររប�់្ ួក្សគសលមិន

នរិសលម�ួលនរិក្រូនពបុ�រប�់អ៊�ីរា៉ាណអលនិរពប្ន្ធរប�់្ ួក្សគបានបរះសបារទា�់

នរឹព្រះអរាចា�់។សៅស្លនពីន�វបាន�្ទពីបសនាទា�្ ួក្សគសលមិននរិសលម�ួលបានចរោត់

សដ្�ណខ្សដ្ប់។ជាលទ្្ធ្លលពីអា�រូណាបានឈប់ស�ើរស�ើ�្ួក្សគមិនអាច�សពមច

ថ្្ ្ដូវណាមួ�ពតរូវកាច់ចរកដូត�ំសៅសៅសនារះសទ្។សៅស្ល្ ្យនុរះ�៏ធំម�ួបានមក្គំរាមជពីវិត

ពគបោ់នាសៅសលើ�ំសៅសនារះ្ួក្សគបានណពបចិត្និរបានសដ្រះណលរនពីន�វ។នពីន�វបានអធិសាឋាន

ស�ើម្ពីឲ្យ្ ្យនុរះ�ងៃប់ស�ើ�ព្រះអរាចា�់បាន�ឹក្នាំ�ំសែើររប�់្ួក្សគម្រសទ្ៀតសៅកាន់ណ�ន�ពី

�នយា។

សមសរៀនទ្ពី19

នពីន�វទ្ពី118
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«តាមៃ័យទូបៅបៃ្ទនុ្ររបស់បយើងម្រពរីកប្ពបរីោ៉ាង។[1]បៃ្ទនុ្រខលែះ្ ឺជាលទ្្ធ លធម្មជាតិនៃល្រខេខណ្ឌនៃពិ្ ពបលា្រថដលបយើង

រស់បៅ។�ំងឺតរាកាត់រោរពិរោរខាងរាងរោយខ្យល់ព្យនុះៃិងរោររ ជ្លួយថ្ៃដរីថដលប្រើតប�ើងពរីបពលមួយបៅបពលមួយបនាះមិៃថមៃជា

្ំរហុសរបស់បយើងបនាះបទ។   

«[2]បៃ្ទនុ្រប្្សងបទៀតកតវូោៃោ្រ់ម្របលើបយើងបោយរោរកបកពរឹតតេខុសរបស់អ្ន្រដនទ។រោរបំោៃៃិងរោរបញៀៃអាចបធវៃើឲ្យ

ប្ហោឋាៃរោលាយជាអវៃរីមួយបែុថៃ្ប្ហោឋាៃ្ឺជាសាថាៃសួ្៌មួយបៅបលើថ្ៃដរីចំបោះសរា�ិ្រក្ួសារសុចរិត។អំបពើោបកបនពណរីខុសឆ្គង

រោរប្រ្កាបៃិងបទបល្មើសពករ្យោ្់របៃ្ទនុ្រដល់�ៃរងបកោះតាម្លែដូវនៃ�រីវិតប្។   

«[3]្រំហុសៃិង្ំរបសាយរបស់បយើងផ្ទាល់បបង្កើតបញ្ហាដល់បយើងជាបកចើៃៃិងអាចោ្់របៃ្ទនុ្រោ៉ាងធងៃៃ់ម្របលើសាមរបស់បយើង។

បៃ្ទនុ្រដ៏ស្មនុ្សាមញភា្បកចើៃថដលបយើងោ្់រម្របលើខលែលួៃបយើង្ឺជាបៃ្ទនុ្រនៃអំបពើោប»(«ថាបៃ្ទនុ្ររបស់អ្ន្រៃរឹងកតវូោៃសករាល»

Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2009ទំព័រ12–13)។

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ(1)លក្ខេខែ្ឌនន្ ិភ្សលាក្(2)ការពបព្ឹត្ខុ�រប�់េ្ក្ដនទៃិង(3)កំ្្ុ�នរិកំ្សសាយរប�់

សយើរផ្ទាល់។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីក្ួសាររបស់លរីនហោៃចុះសំបៅបធវៃើដំបណើររោត់សមកុទបលមៃិបលមយួលៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតោៃបក�ើសបរើស

�បកមើសខុសថដលនាំម្រៃូវរោរលំោ្រដល់ក្ប់ោនាបៅបលើសបំៅ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី118:9ឮៗ។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបលើ្រនដរបស់ពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្ដរឹងពរី្ ំរូមួយរបស់ៃរណារានា្់រថដលបរើស�បកមើសខុស។

• បតើ�បកមើសខុសអវៃរីថដលបលមៃិបលមយួល្រូៃកបសុរបស់អ៊ីសរា៉ាថអលៃិងកបពៃ្ធរបស់ពួ្រប្ោៃបធវៃើ?បហតុអវៃរីោៃជាវាខុស?

សូម�ួយសិស្សយល់ថាវាមិៃថមៃខុសបដើមបរីរាំសាដាប់ត្ៃ្រីឬរាៃរោរសបបាយបែុថៃ្ខ្ម្ពរីរបៃះបរ្ហាញថាបលមិៃបលមយួលៃិង

អ្ន្រប្្សងបទៀតោៃបធវៃើៃូវបរឿងទាំងបៃះ«បោយរាៃភាពកទបោះហួសវិស័យ»(ៃរីនហវៃទរី118:9)។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះ

ពាក្្យភា្ពទសោរះសបំៅបលើភាពអាសកោមឬបកោតកោត។សកតូវបយើងអាចបកបើរោររាំត្ៃ្រីៃិងរបបៀបថដលបយើងៃិោយបដើមបរី

បំផ្លាញដួងចិតតេៃិង្ំៃិតរបស់បយើងៃិងនាំឲ្យបយើងោត់បង់ភាពជានដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី118:10ឮៗ។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី118:10បតើៃរីនហវៃោៃ្ ័យខាលាចអវៃរីៃរឹងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើអ្ន្រថដលបះបោរមៃិកពមថកបចិតតេ?

• បតើៃរីនហវៃោៃបធវៃើអវៃរីបដើមបរីពយាោម�ួយព្ួរប្?(វាអាចរាៃកបបោ�ៃ៍សករាប់សិស្សបដើមបរីដរឹងថាោ្រ្យភា្មឺុររា៉ាត់រាៃៃ័យថា

ភាពមែត់ចត់)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងបឆលែើយតបកបសិៃបបើសរា�ិ្រក្ួសាររានា្រ់ឬអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រណារានា្់រោៃ

សុំឲ្យពួ្រប្ប្ដូរត្ៃ្រីថដលពួ្រប្្រំពុងសាដាប់របបៀបព្ួរប្រាំឬរបបៀបពួ្រប្ៃិោយ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យស្ជរឹង្ ិតថាបតើពួ្រប្

ៃរឹងកពមសាដាប់តាមបហើយផ្លាស់ប្ដូរឬបទ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី118:11ឮៗ។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី118:10–11បតើបលមិៃៃិងបលមយួលោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរកបរឹ្រសារបស់ៃរីនហវៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ោៃបបណាដាយឲ្យបលមិៃៃិងបលមយួលចងៃរីនហវៃ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី118:12–14,17–19ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល

បរ្ហាញពរីលទ្្ធ លនៃអា្របប្រិរោិរបស់បលមៃិៃិងបលមយួល។សូមអប ជ្ើញសិស្សរ្របមើលបោលរោរណ៍នៃដំណរឹងល្អថដលព្ួរ្

អាចបរៀៃពរីដំបណើរបរឿងបៃះ។ចបមលែើយមួយអាចថាអរំ្ើបា្រន្ំរៅរក្ការរងទកុ្្ខដល់ខ្លួនរយើងនិងរ្លខរ្ះដល់អ្ក្ដថទែងដដរ។បដើមបរី

�ួយសិស្សអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះអ្ន្រអាចសួរសំណួរដូចជា៖

• បតើស្រម្មភាពបះបោរនៃមៃុស្សពរីរបរីនា្់របែះោល់ដល់ក្រមុទាំងមូលោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើ�បកមើសដ៏លងៃង់ប ល្ាឬថដលបះបោរទាំងបៃះអាចបក�ៀតថក�្រដល់សមតថែភាពបយើង្រ្ននុងរោរទទួលោៃវិវរណភៈបោយរបបៀបណា?

បៅថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូម្ិតពរីរោរអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់

ពរីរនា្់រ៖

«បយើងោៃបមើល្ ំរូនៃរោររាៃោរវភាពៃិងរោរោមៃោរវភាពបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ខណភៈបពលថដលមៃុស្សជាបកចើៃកតូវោៃប្

បរោតសរបសើរជាខាលាំងបយើង្ំរពុងថតរសាត់កោត់។បយើងរាៃបហតុ្ លបដើមបរីកតូវប្កពួយោរម្ោ៉ាងខាលាំង។

«ពិ្ ពបលា្ររោៃ់ថតរាៃភាពរវល់ប�ើងៗ។រោរបសលែៀ្រោ្់រៃិងរោរសម្អិតសរាអាងៃិងរោរកបកពរឹតតេ្ឺរោៃ់ថតធូររលង់ៃិងរោៃ់ថតមៃិ

សាអាតស្អំៃិងរោៃ់ថតោមៃរបបៀបបរៀបរយ។ត្ៃ្រីខាលាំងៗ   ជាមួយៃរឹងទៃុំ្របថា្រទាបបៃលែឺប�ើងតាមកបោប់បំពងសំប�ង។

   រោរថកបកបលួនៃបរឿងទាំងបៃះទទួលោៃរោរយល់កពមោ៉ាងខាលាំងៃិងរាៃឥទ្ធិពលម្របលើយុវវ័យបយើង។   

«ទបំនារបៃះចំបោះសំប�ងរោៃ់ថតខាលាំងរោៃ់ថតរាៃភាពសបបាយរោៃ់ថតរាៃទំនាស់មៃិរាៃរោររោរអត់ធ្មត់មិៃរាៃ

បសច្រតេរីន ល្ែ្្នដូរមៃិរាៃរបបៀបរបប្ឺវាមៃិថមៃជាបរឿងនចដៃ្យឬបោយោមៃ្ំរហុសបនាះបទឬ្៏រោមៃរោរបែះទង្គិចថដរ។

«រោរបចញបញ្ជាបលើ្រតំបូងកតូវោៃបចញបោយបមបញ្ជារោរានា្់រទប់ទល់ៃរឹងរោរ្លាៃោៃពរី្រងទ័ពមួយ្ឺជារោរស្ទះថខ្សរយភៈ

ទំនា្់រទៃំងនៃអស់អ្ន្រថដលោត់រាៃបំណងចង់យ្រ�័យ�ំៃះបលើ។

«រោរោមៃោរវភាពបំបពញបំណងរបស់្ ូសកតូវបោយរោររារាំងបណាដាញដ៏ពិសិដ្ឋនៃវិវរណភៈទាំងខាង្ ំៃិតៃិងខាងវិញ្ញាណ»

(«ោរវភាពអប ជ្ើញវិវរណភៈ»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1991ទំព័រ22)។



64

សមសរៀនទ្ពី19

• កបសិៃបបើអ្ន្ររោលាយជាអ្ន្របះបោរៃិងអ្ន្រមិៃបោរពកបតិបតតេិបតើវាអាចបែះោល់ដល់ក្ួសាររបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?បតើវាអាច

បែះោល់ដល់មិតតេ្្រ្ិរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?បតើវាអាចបែះោល់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឬ្ូររ៉ុមរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមកត�ប់បៅចំណុចនៃភាពលំោ្រៗទាំងបរីថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាបមបរៀៃប្្សងៗ បទៀតនៃ�ំព្ូរ

បៃះអាច�ួយបយើងឲ្យបរៀៃពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរថតបឆលែើយតបបៅបពល�ួបរោរលំោ្រម្រដល់មិៃថាព្ួរប្រាៃលទ្ធ្លពរី�បកមើស

របស់បយើងផ្ទាល់ឬ�បកមើសរបស់អ្ន្រដនទបនាះបទ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី118:15–16,20–23បរៀងៗខលែលួៃ។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលបសច្្ររីពិតថដលអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពទាំងពរីរ។សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយជាោ្រ្យសម្រីផ្ទាល់ខលែលួៃប្

ៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្អាចរួមរាៃ៖

រយើងអាចសំ�រឹងរៅត្រះនិងរៅ្រន្រសាមរះត្រង់អ�ំនុងរ្លរយើងជួ្រនរឹងឧ្រសគ្គ។

ការអធសិាឋានអាចជួយរយើងឲ្យរក្បានរសចក្្ដីសុខសាន្ក្្នុងតោរយើងជ្ួរនរឹងឧ្រសគ្គ។

បៅបពលសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្សូមកោ្រដបដើមបរីបញ្ជា្់រពរី្ ំរូដ៏សុចរិតរបស់ៃរីនហវៃអ�ំនុងបពលោត់�ួបៃរឹងឧបស ្្គ។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃទរីបនាទាល់ខាងបករោមពរីថអលប�ើរអិលវិតៃរីប្រលែតៃុ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលថអលប�ើរប្រលែតៃុោៃ

កបរឹ្រសាបយើងឲ្យបធវៃើបៅបពលបយើង�ួបៃរឹងឧបស ្្គ៖

«មៃិថារោរលំោ្រថដលបយើង�ួបបៅ្រ្ននុង�រីវិតជាលទ្្ធ លនៃល្រខេខណ្ឌធម្មជាតិរោរកបកពរឹតតេខុសរបស់អ្ន្រដនទឬជា្ំរហុសៃិង

រោរធាលា្់ររបស់បយើងផ្ទាល់បនាះបទបយើងទាំងអស់ោនា្ ឺជា្ូរៃបៅរបស់កពះវរបិតាសួ្ ៌ជាទរីកសឡាញ់ថដលោៃប្ជដូៃបយើងម្ររោៃ់ថ្ៃដរី

ថដលជាថ្្ន្រនៃថ្ៃរោរដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចរបស់កទង់សករាប់រោរលូតលាស់ៃិងរោររ្ីរចបកមើៃរបស់បយើង។បទពបិសាធៃ៍ពបិសសៗ

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងអាច�ួយបយើងឲ្យបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរីកត�ប់បៅរ្រកទង់វិញ។   បយើងកតូវថតបធវៃើអវៃរីៗថដលបយើងអាចបដើមបរីទប់ទល់

ៃរឹងរោរលំោ្ររបស់បយើង‹ឲ្យោៃល្អ›[សូមបមើល្ ៃិងស 121:7–8]។   

«   ខញនុំដរឹងថាបៅបពលបយើងរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កពះៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់បយើងកទង់ៃរឹង�ួយបយើងសករាលបៃ្ទនុ្ររបស់

បយើង។កទង់ៃរឹងពកងរឹងបយើង។បៅបពលបយើងថកបចិតតេកទង់ៃរឹងអ្័យបទាសដល់បយើងបោយបសច្្ររីសុខសាៃ្នៃសមប� ្្ញភៈៃិង

បសច្្ររីអំណរ»(«បដើមបរីឲ្យបៃ្ទនុ្ររបស់អ្ន្រៃរឹងកតូវោៃសករាល»ទំព័រ13–14)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបសច្្ររីពិតមួយថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីបមបរៀៃបៃះ។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញពរីបសច្្ររីពិតបៃះប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រ

សាគល់?

អ្ន្រអាចបថៃថែមទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាកពះអាច�ួយបយើងឆលែងរោត់ឧបស ្្គរបស់បយើងបៅបពលបយើងបសាមះកតង់ៃិងបៅបពលបយើងថកបចិតតេ

បហើយកត�ប់ម្ររ្រកទង់វិញ។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមរំឭ្រសិស្សថាបទាះជារាៃរោរលំោ្រថដលៃរីនហវៃៃិងក្ួសាររបស់ោត់ោៃ�ួបកបទះ្រតេរី្៏របៅទរីបំ្ ុតព្ួរប្ោៃ

បៅដល់ថដៃដរីសៃយាថដរ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងថសវៃងរ្ររោរដរឹ្រនំាពរីកពះអរាចាស់ៃិងបធវៃើរោរបោយឧសសាហ៍ពយាោម

្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមបនាះបយើង្៏រអាចបំបពញដបំណើរថដលកពះអរាចាស់ោៃប្ជដូៃបយើងម្រថ្ៃដរីបដើមបរីោៃទទួលបទពបិសាធៃ៍កប្របបោយ

បជា្�័យ្ងថដរ។



65

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី119:1–19

នពីនេវក្តព់រាការ្យាក្រែ៍អំ្ ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សដើមបពីជួយពបជាជនឲ្យ្ ំ្ ពីព្រះអរ្សពបា�សលារះរប�់្ ួក្សគ។

សូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលប�ើង។សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី119:1–4បោយរោរពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបធវៃើផ្ទាំងពរីរ

—មួយបដើមបរី្រតក់តាកបវតតេិ(នៃសាសនា)ដ៏ពិសិដ្ឋមួយៃិងមួយបទៀតសករាប់កបវិតតេនៃបលា្ិរយនៃកបជា�ៃរបស់ោត់។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី119:3,5–6ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយអំពរីបរឿងរាែវ«ពិសិដ្ឋ»។

• បតើបហតុ្ លអវៃរីខលែះថដលៃរីនហវៃោៃ្ ល់្ឲ្យចបំោះរោររ្រសា្រំណត់កតាជាបរឿងមួយពិសិដ្ឋ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី119:7ឮៗ។មៃុបពលោត់អាៃសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឃ្លា«កពះនៃអ៊កីសាថអល»

សបំៅបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ខ្ម្ពរីរបៃះ្៏រោៃប្្ចដូលោ្រ្យោមានតនមលេេវៃពីសសារះថដលរាៃៃ័យថា«ោមៃអវៃរីទាំងអស់»។ថដល

ចាត់ទុ្រថាៃរណារានា្់រោមៃតនមលែអវៃរីបសាះ្ឺរោរកបកពរឹតតេោ្់រមៃុស្សបនាះដូចជាោត់ោមៃៃ័យអវៃរីបសាះ។

• បករោយពរីរោរៃិោយោត់បរៀបសរបសរថតអំពរីអវៃរីថដលពិសិដ្ឋបតើៃរីនហវៃោៃចាប់ប្្ើមសរបសរអំពរីអវៃរី?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី119:7បតើមៃុស្សមួយចំៃួៃជាៃ់�លែរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅបករោមប�ើងរបស់ព្ួរប្ឬ«ចាត់ទុ្រថាកទង់ោមៃតនមលែ

អវៃរីបសាះ»បោយរបបៀបណា?

• បតើរោរបដបិសធ្រ្ននុងរោរសាដាប់តាមរោរកបរឹ្រសារបស់កពះអរាចាស់បកបៀបដូចជារោរចាត់ទ្ុរកទង់ថាោមៃតនមលែអវៃរីបសាះឬជាៃ់�លែរីកទង់

បៅបករោមប�ើងរបស់ខលែលួៃបោយរបបៀបណា?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី119:8–10ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលកបជា�ៃៃរឹងបធវៃើោ្រ់កពះអង្គសប្រ្គះដូចជា

អវៃរីមួយថដលោមៃតនមលែអវៃរីបសាះអ�ំនុងបពលរោរបបកមើខាងសាច់្មរបស់កទង់។(អ្ន្រអាចកោប់សិស្សឲ្យ្ ូសោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញ)។

• បតើកបជា�ៃោៃចាត់ទុ្រកពះអង្គសប្រ្គះដូចជាអវៃរីមួយថដលោមៃតនមលែអវៃរីបសាះអ�ំនុងបពលរោរបបកមើខាងសាច់្មរបស់កទង់បោយ

របបៀបណា?

• បតើបសច្រ្រីលម្អិតអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញថាកពះអង្គសប្រ្គះមិៃោៃចាត់ទ្ុរបយើងថាជា«អវៃរីមួយថដលោមៃតនមលែ

បសាះ»បនាះ?(សិស្ស្ ួរថតយល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃរងទុ្រខេដូអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកទង់ោៃបធវៃើ«បោយសារបសច្រ្រីសបបនុរសជាទរី

កសឡាញ់របស់កទង់ៃិងរោរអត់ធ្មត់របស់កទង់ចំបោះ្ូរៃបៅមៃុស្ស»)។

• បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងដូបមតេចចំបោះកពះអង្គសប្រ្គះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី119:13−14ៃិងសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលពយារោរីស៊ីណូសោៃៃិោយថដលជា

បហតុ្ លនាំឲ្យអស់អ្ន្រឆ្កាងកពះអង្គសប្រ្គះ(ៃិង្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្)ៃរឹង«កតូវោៃវាយបោយកបជា�ៃទាំងអស់»។

• បតើបហតុ្ លអវៃរីថដលស៊ីណូស្ ល់្ចំបោះបហតុ្ លថដលអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃឆ្កាងកពះអង្គសប្រ្គះ(ៃិង្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្)

ៃរឹង«កតូវោៃវាយបោយកបជា�ៃទាំងអស់»?

សូមសរបសរកបសាសៃ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្ួក្សគរោនណបរចិត្សចញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ច្រ្ននុងរោរបថងវៃចិតតេរបស់មៃុស្សរានា្រ់បចញពរីកពះអរាចាស់?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថាអ្ន្រចង់ឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រ�ួយបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលឃ្លាបៃះអាចអៃុវតតេ

ចបំោះបយើងនាសពវៃន្ងៃបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្រ់ប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃ។សុំឲ្យព្ួរប្រានា្់រសរបសរឧទាហរណ៍មួយនៃ

ស្រម្មភាពមួយថដលអាចបរ្ហាញថាមៃុស្សរានា្់រោៃបថងវៃចិតតេរបស់ោត់បចញពរីកពះអរាចាស់។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់អវៃរីលទ្្ធ ល

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរជំ្ រូក្សនរះនពីន�វបាន្ ន្យល់ថ្មន�ុ្សខ្រះមិនបានសោរ្�ល់ព្រះននអ៊ពីសាណអលជា

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�។តាមការសពបៀបសធៀប្ួក្សគបានជាន់ឈ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅសពកាម

សជើររប�់្ ួក្សគសដ្�្ ួក្សគមិនរវល់នឹរពទ្រ់ស�ើ�ប�ិស�ធសាដោប់តាមការពបកឹ្សារប�់

ពទ្រ់។នពីន�វក្៏បាននិយា�ទាក់្ទ្រនឹរការបសពរៀនរប�់្ យាការី្ ពីបុរាែណ�លបាន

្យាក្រែ៍ថ្អ្នក្ទាំរឡា�សនារះណ�លទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវចំសពារះការវា�និរការឆ្ការព្រះអរ្គ

�ស្ង្គារះក៏្�រូចជាក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគនរឹពតរូវបានខាចាតខ់ាចា�នរិររទ្ុក្ខេរ�រូត�ល់្ ួក្សគ

បានណពប�ួរចិត្រប�់សគសៅរក្ព្រះអរាចា�់វិញ។សៅស្លសនារះព្រះអរាចា�់នរឹ«នឹក្ស�ើញ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញាទាំរឡា�ណ�លពទ្រ់បានសធវើជាមួ�នឹរ្ ួក្អ�្យសការប�់្ ួក្សគ»(នពីន�វ

ទ្ពី119:15)។នពីន�វបាន្ ន្យល់ថ្ោត់បាន�រស�រសរឿរទាំរសនរះស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូល

�ល់ពបជាជនរប�់ោត់ស�ើម្ពីឲ្យនឹក្ចាំ�ល់ព្រះអរាចា�់នរិសជឿ�ល់ពទ្រ់។ោត់ក៏្បាន

បសពរៀនពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យសពបៀបសធៀបបទ្គម្ពីរសៅនឹរខ្លួនសគស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគឲ្យសជឿ�ល់

ព្រះអរាចា�់។

សមសរៀនទ្ពី20

នពីន�វទ្ពី119
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ខលែះៗថដលម្រពរីរោរថបរចិតតេរបស់មៃុស្សរានា្់របចញពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបនាះ។(ឧទាហរណ៍សិស្សរានា្រ់អាចសរបសរឈប់

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរបហើយបនាទាប់ម្រពៃ្យល់ថាលទ្្ធ លមួយនៃស្រម្មភាពបៃះ្ឺសមតថែភាព្ យចុះ្រ្ននុងរោរទទួលោៃវិវរណភៈ)។

បករោយពរីសិស្សបរីបួៃនា្់រោៃពៃ្យល់ពរីឧទាហរណ៍របស់ពួ្រប្បហើយសូមកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថាបោយមិៃ្ ិតពរីមូលបហតុថដលបយើង

អាចបថងវៃចិតតេរបស់បយើងបចញពរីកពះអរាចាស់បយើងអាចបក�ើសបរើសបដើមបរីថបរដួងចិតតេរបស់បយើងកត�ប់ម្ររ្រកទង់វិញ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

អាៃៃរីនហវៃទរី119:14−17បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរសៃយារបស់កពះអរាចាស់ចបំោះអស់អ្ន្រណាថដលបថងវៃចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅ

រ្រកទង់វិញ។

• បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់្ររាចាត់្ររាចាយអ៊កីសាថអល?(បៅបពលថដលព្ួរប្ថបរចិតតេរបស់ពួ្រប្បចញពរីកទង់)។

• បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងកបមូល្ តេនុពំួ្រអ៊កីសាថអលវិញ?(បៅបពលថដលព្ួរប្ថបរចិតតេរបស់ព្ួរប្បៅរ្រកទង់វិញ)។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលថាកទង់ៃរឹងបធវៃើដូចបមតេចចបំោះអ្ន្រថដលមៃិថបរចិតតេរបស់ពួ្រប្កបឆំ្ងៃរឹងកទង់បទៀត?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថាកពះអរាចាស់ៃរឹងៃរឹ្រប�ើញពរីកបជា�ៃទាំងបៃះៃិងបសច្្ររីសញ្ញាថដលកទង់ោៃបធវៃើជាមួយៃរឹង

ឪព្ុររបស់ពួ្រប្?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាកពះអរាចាស់មៃិថដលប ល្ែចកបជា�ៃទាំងបៃះបនាះបទ។ព្ួរប្ោៃរស់បៅតាមរបបៀបមួយថដលកទង់មៃិអាច

ពកងរី្រពរ�័យទាំងអស់នៃដំណរឹងល្អបៅដល់ព្ួរប្ោៃ។បៅបពល្ូរៃបៅរបស់ព្ួរប្ថបរចិតតេបៅរ្រកទង់កពះអរាចាស់សៃយាថាៃរឹងៃរឹ្រចំា

ព្ួរប្កបមូលព្ួរប្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កទង់ៃិងពកងរី្រពរ�័យទាំងអស់នៃដំណរឹងល្អបៅដល់ព្ួរប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្្ររីសៃយាបៅ្រ្ននុងខ15–17រាៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ចចបំោះបយើង?(្ំៃិតមួយថដល្ ួរថតបចញពរីរោរពិភា្រសាបៃះ

្ឺថារៅរ្លរយើងដ្ររចិ្រ្តរ្រស់រយើងរៅរក្ត្រះអមាចាស់តទង់នរឹងរោរ្រសចក្្ដីសញ្ញាដដលរយើងបានរធ្ើជា្ួយនរឹងោ្រ់។

សុំឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោមបហើយសរបសរចបមលែើយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុង

ថានា្់ររបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើស្រម្មភាពកបប្ទណាថដលបរ្ហាញថាអ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រោៃថបរចិតតេបៅរ្រកពះអរាចាស់វិញ?

• បតើបៅបពលណាថដលស្រម្មភាពថបបបនាះោៃ�ួយអ្ន្រឬក្ួសាររបស់អ្ន្រទទួលោៃៃូវពរ�័យពរីកពះអរាចាស់?

សូម្ ិតអំពរីរោរអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្មិៃ

ចាោំច់ថច្រចាយៃូវបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ។

សូមពៃ្យល់បោយសបងខេបថាៃរីនហវៃរាៃបំណងឲ្យ្ំរណត់កតារបស់ោត់បៅដល់សរា�ិ្រទាំងអស់នៃវង្សអ៊កីសាថអល—រួមទាំងបយើង

្ង។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី119:18−19ៃិងសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្រៃូវអវៃរីថដលៃរីនហវៃចង់ប្្ចនុះប្្ចដូលបយើងឲ្យបធវៃើ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងចងចំាកពះអរាចាស់បហើយថបរចិតតេបយើងបៅរ្រកទង់វិញបនាះកទង់ៃរឹងកបទាៃពរ�័យនៃដំណរឹងល្អរបស់

កទង់ដល់បយើង។

នដីថហវៃ119:20–24

នពីនេវ្ ន្យល់្ ពីមរូលសេតុណដលោត់បានសពបើព្រះគម្ពីរ្ ពីបុរាែបសពរៀនពបជាជនរប�់ោត់

សូមថច្រចាយបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហៃិរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយថដលដ្រកសង់បចញពរីសុៃ្ទរ្រថា

ថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រក្ប់ក្ងកបពៃ័្ធអប់រំសាសនាចក្រ៖

«ខញនុំៃរឹងសៃយាជាមួយអ្ន្រអំពរីរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃថា៖អ្ន្រៃរឹង�្រ់ចិតតេៃរឹងវាបៅបពលអ្ន្រយល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបង្កប់សារលិខិត

របស់កទង់បៅរោៃ់អ្ន្របៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបៃះ។ៃរីនហវៃមរមៃៃិងមរ៉ូនណោៃដរឹងរោរណ៍បនាះបហើយអ្ន្រថដលោ្រ់វាចូលោនាោៃោ្រ់្រ្ននុង

សារលិខិតបនាះសករាប់អ្ន្រ។ខញនុំសង រ្ឹមថាអ្ន្ររាៃទៃំុ្រចិតតេថាកពះ្ម្ពរីរបនាះកតវូោៃសរបសរសករាប់សិស្សរបស់អ្ន្រ។រាៃសារលិខិត

សាម ្្ញចំៗសករាប់ពួ្រប្ថដលៃរឹងកោប់ពួ្រប្ពរីរបបៀបបដើមបរីបធវៃើរោរផ្លាស់ប្ដូរ។បនាះ្ ឺជាអវៃរីថដលកពះ្ម្ពរីរបៃះៃិោយអំពរី។វាជា

ទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃកពមទាំងពរីរបបៀបថដលវាអាចបធវៃើរោរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រៃរឹងរាៃ

បទពិបសាធៃ៍មួយ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះពរីអារម្មណ៍នៃរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលម្របោយសារអំណាចនៃដរ្វាយធៃួបោយសាររោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបៃះ»

(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ�រីវិតរបស់អ្ន្រ»Ensignថខ្រុម្ភៈឆ្នាំ2004ទំព័រ11)។

• បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបតើវារាៃកបបោ�ៃ៍ោ៉ាងណាថដលដរឹងថាៃរីនហវៃមរមៃៃិងមរ៉ូនណោៃប្្ចដូលសារលិខិត

សករាប់អ្ន្រ?

សូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃសរបសរសករាប់បយើងបៅបច្ចនុបបៃ្នបៃះ។កពះ្ ឺជាអ្ន្រៃិពៃ្ធកពះ្ម្ពរីរបៃះ។វា្ ឺជា្ំរណត់កតាមួយនៃកបជា�ៃ

ថដលោៃធាលា្រ់ចុះកតូវោៃចងក្រងបោយបុរសថដលទទួលោៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតសករាប់ពរ�័យរបស់បយើង។កបជា�ៃទាំងបនាះមិៃ

ថដលរាៃកពះ្ម្ពរីរបៃះបទ—វា្ ឺសករាប់បយើង។មរមៃជាពយារោរីពរីបុរាណថដលកពះ្ម្ពរីរបៃះោៃោ្រ់ប្មះតាមោត់ោៃសបងខេប

្ំរណត់កតាជាបកចើៃសតវត្សរ៍។កពះថដលដរឹងទរីចុងបំ្ ុតតាំងពរីបដើមដំបូងោៃកោប់ោត់ពរីអវៃរីថដលកតូវប្្ចដូលបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសបងខេបរបស់

ោត់ថដលបយើងៃរឹងកតូវរោរសករាប់�ំនាៃ់របស់បយើង»(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ»Ensignថខម្ររាឆ្នាំ1988

ទំព័រ3)។

«បបើសិៃជាពួ្របលា្រោៃប�ើញសម័យរបស់បយើងៃិងោៃបក�ើសបរើសរោរណ៍ទាំងបនាះថដលអាចរាៃតនមលែអសាចារ្យបំ្ុតដល់បយើង

បតើបនាះមិៃថមៃជារបបៀបថដលបយើង្ ួរថតសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដរបទឬអរី?បយើង្ ួរថតសួរខលែលួៃឯងជាញរឹ្រញាប់ថា‹បហតុអវៃរីោៃជា
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នពីន�វទ្ពី119

កពះអរាចាស់បំ្ ុស្ ំៃិតមរមៃ(ឬមរ៉ូនណឬអាលរា៉ា)ឲ្យប្្ចដូលរោរណ៍បនាះ្រ្ននុងប្ជរីរបស់បលា្រ?បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលខញនុំអាចបរៀៃពរី

បនាះបដើមបរី�ួយខញនុំរស់បៅ្រ្ននុងបពលបៃះៃិង�ំនាៃ់បៃះោៃ?»(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ—មូលោឋាៃនៃសាសនាចក្ររបស់បយើង»Ensign

ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1986ទំព័រ6)។

សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី119:22−23បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្ររោរពិពណ៌នារបស់ៃរីនហវៃពរីរបបៀបថដលោត់

ោៃ�ួយបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ថសវៃងរ្រៃូវសារលិខិតសករាប់ខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។

• បតើលទ្្ធ លអវៃរីថដលៃរីនហវៃសង្រឹមពរីរោរបកបៀបបធៀបបទ្ម្ពរីរបៅៃរឹងខលែលួៃោត់ៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់?

• បតើោ្រ្យពបសយជន៍រាៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច?(្ុណកបបោ�ៃ៍្លកបបោ�ៃ៍រោរទទួលោៃដ៏រាៃតនមលែ)។

សូមបរៀបចំតារាងខាងបករោមជាក្រោសសករាប់ថច្រឬបរ្ហាញវាបៅបលើរោដារបខៀៃៃិងឲ្យសិស្សចមលែងវាោ្់រ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

ការសពបៀបសធៀបបទ្គម្ពីរសៅនឹរខ្លួនស�ើរ ការអនុវត្ស�ចក្្ពី្ិតននព្រះគម្ពីរ

សតើសាថានភា្ឬកាលៈសទ្�ៈ

អវពីខរ្ះណ�លពតរូវបាន្ ិ្ែ៌នា

សៅក្្ននុរវគ្គព្រះគម្ពីរ?

សតើការែ៍សនរះ�រូចជាសាថានភា្

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ខ្នុំឬសៅក្្ននុរ

្ិភ្សលាក្ជុំវិញខ្នុំយា៉ារ

�រូចសម្ច?

សតើស�ចក្្ពី្ិតឬសារលិខិតអវពី

ណ�លពតរូវបានបសពរៀនសៅក្្ននុរ

វគ្គព្រះគម្ពីរសនរះ?

សតើខ្នុំអាចសធវើតាមស�ចក្្ពី្ិត

ឬសារលិខិតសនរះសៅក្្ននុរ

សាថែនភា្រប�់ខ្នុំសដ្�

រសបៀបណា?

សូមបរ្ហាញតារាងបោយរោរពៃ្យល់ថាសពបៀបស�ៀបរាៃៃ័យថាបកបៀបកបដូច។រោរបកបៀបបធៀបបទ្ម្ពរីរបៅៃរឹងខលែលួៃបយើងរាៃៃ័យថា

បយើងបកបៀបកបដូចរោលភៈបទសភៈមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរជាមួយៃរឹងសាថាៃភាពមួយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងផ្ទាល់ឬបៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រ�ំុវិញ

បយើង។រោរសាគល់ៃូវភាពកសបដៀងោនារវាងរោលភៈបទសភៈបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃិងសាថាៃភាពបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងផ្ទាល់�ួយបរៀបចំបយើងឲ្យ

ថសវៃងរ្រៃិងអៃុវតតេបសច្្ររីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរ។បសច្រ្រីពិតដូចោនាបៃះថដលអៃុវតតេចំបោះមៃុស្សថដលបយើងោៃអាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអាច

អៃុវតតេចបំោះបយើងបៅបពលបយើងបៅ្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈកសបដៀងោនា។

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ពរីរបបៀបថដលរោរបកបៀបបធៀបនាំបៅរ្ររោរអៃុវតតេៃ៍សូមអប ជ្ើញព្ួរប្បំបពញតារាងរបស់ព្ួរប្បៅបពលអ្ន្រ

រំឭ្រប�ើងវិញៃូវវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរកពះ្ម្ពរីរមរមៃដំបូងជាមួយៃរឹងពួ្រប្ៃរីនហវៃទរី13:7។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃ

ទរី13:7ឮៗ។

• បតើបៅ្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈអវៃរីថដលៃរីនហវៃបឆលែើយតបបៅបពលោត់ោៃៃិោយោ្រ្យទាំងបៃះ?(ោត់កតូវោៃសុំបោយពយារោរីរានា្រ់—

ឪព្ុររបស់ោត់លរីនហ—ឲ្យកត�ប់បៅទរីក្រងុបយរូសា�ិមវិញបដើមបរីបៅយ្រផ្ទាំងលង្ិៃ។បងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ោៃត្អដូញថត្អរអំពរី

រោរលំោ្រនៃ្ិរច្ចរោរបៃះ)។

• បតើរោលភៈបទសភៈរបស់ៃរីនហវៃដូចជាសាថាៃភាពមួយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់សង រ្ឹមថា

អ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីមួយថដលលោំ្រ?

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីថដលោៃ�ួយៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់ោត់?(ៃរីនហវៃោៃដរឹងថាបៅបពលណាកពះអរាចាស់ោ្់រប្្ញតតេិដល់្ូរៃបៅ

មៃុស្សបនាះកទង់ៃរឹងបរៀបចំ្ លែដូវបដើមបរីឲ្យប្អាចសបកមចៃូវអវៃរីៗបនាះ)។

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីោៃបដើមបរីបធវៃើតាមបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់អ្ន្រ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បកបៀបបធៀបៃរីនហវៃទរី13:7បៅៃរឹងខលែលួៃប្ៃិងពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាច

អៃុវតតេវាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។(សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្មិៃចាោំច់ថច្រចាយព័ត៌រាៃថដលផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលប�ើង។សូមរំឭ្រសិស្សថាៃរីនហវៃោៃ្ ិតថារោរសរបសររបស់ោត់អំពរី

កពះអង្គសប្រ្គះថាជារោរណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋៃិងរាៃតនមលែដ៏មហរិាចបំោះខលែលួៃោត់ៃិងអ្ន្រដនទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសិស្សសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរៃិងថសវៃងរ្រសារលិខិតថដលកពះអរាចាស់ៃិងពយារោរីរបស់កទង់ោៃោ្រ់ប ្្ចដូលបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសករាប់ពួ្របយើង។សូមថ្លែង

ទរីបនាទាល់ថារៅរ្លរយើងរត្រៀ្ររធៀ្រ្រទគ្្ដីររៅនរឹងខ្លួនរយើងរយើងនរឹងររៀនរ�ើយទទួលបានត្ររយាជន៍្ ដីវាវិញ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបោយខលែលួៃប្ផ្ទាល់ៃិងថសវៃងរ្រវ ្្គថដលព្ួរប្អាចបកបៀបបធៀបវាបៅៃរឹងខលែលួៃប្។ព្ួរប្អាច

ពយាោមប្្ចដូលប្មះរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរខលែះៃិងអាៃខ្ម្ពរីរបនាះហា្រ់ដូចជាកពះអរាចាស់ឬពយារោរីរបស់កទង់្ំរពុងៃិោយចំៗ

ម្ររោៃ់ពួ្រប្។ឧទាហរណ៍ព្ួរប្អាចអាៃថ ្្ន្រទរីមួយនៃៃរីនហវៃទរី231:20ដូចបៃះ៖«បហតុដបូច្នះបហើយអ្ន្ររាល់ោនា[ប្្ចដូល

ប្មះ]កតវូថត្ ៃបៅមុខបោយខាជាប់ខជលួៃបៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ»។

អ្ន្រអាចថច្រក្រោសតារាងទបទឲ្យសិស្សបកបើបៅ្ ្ទះ។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យថាបៅបពលថដលពួ្រប្ម្រថានា្់របរៀៃបលើ្របករោយសូមឲ្យ

បរៀបចំបដើមបរីថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បកបៀបបធៀបបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយបៅៃរឹងខលែលួៃប្ៃិងពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃៃិងោៃ

ទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីបទពបិសាធៃ៍បៃះ។

ការហព្រៀ្រហធៀ្រ្រទគម្ពីរ

ហៅនលងខ្បួនហយើង

សោលបែំរ�៏�ំខាន់ម�ួននពគរូបសពរៀន

�ំែឹរលអែគឺស�ើម ព្ីជួ��ិ�្សឲ្យសរៀន

សពបៀបសធៀបបទ្គម្ពីរសៅនឹរខ្លួនសគ។

ពគរូបសពរៀនអាចជ�ួ�ិ�្សសធវើការែ៍សនរះ

សដ្�ការ�ួរ�ំែួរ�រូចអវពីណ�លបានរាន

សៅក្្ននុរតារារនិរសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ។

សៅស្លអ្នក្បសពរៀន�រូមណ�វររក្ឱកា�

ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សសរៀនសពបៀបសធៀបបទ្គម្ពីរ

សៅនឹរខ្លួនសគ។



68

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី115–19(សមសរៀនទ្ពី4)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល

្ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី115–19(សមសរៀនទ្ពី4)មិនពតរូវបានបពមុរទុ្ក្�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្មួ�ននសមសរៀនរប�់អ្នក្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ម�ួចំនួនទាំរសនរះណតប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុតននព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិត្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី115)
នពីន�វនិរបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់បានស្្ើ�តបខុ�ៗោនាសៅនឹរការ្យាការែ៍រប�់

លពីន�។សដ្�ការ�ិក្សា្ ពី�ក្មមេភា្រប�់នពីន�វ�ិ�្សស�ើញថ្ពប�ិនសបើស�ើរ�ំុ

�ល់ព្រះអរាចា�់សដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿនរិសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់ស�ើរនរឹពតរូវ

បានសរៀបចំឲ្យទ្ទ្ួលវិវរែៈនិរការណែនាំមក្្ ពីពទ្រ់។នពីន�វបាន្ ន្យល់្ ពីអតថែន�័

នន�ំបរណ�ក្សដ្�បង្ហាញថ្ការ�ិក្សានរិការសធវើតាមព្រះបន្ទដូលននព្រះជាសរៀររាល់ន្ងៃ

ជ�ួ្ ពរឹរស�ើរពបឆំ្រនឹរការល្លួររប�់សាតារំ។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី116)
សចញ្ ពីពបតិក្មមេរប�់សលមិននិរសលម�ួលសៅនឹរការបសពរៀនរប�់នពីន�វ�ិ�្ស

ស�ើញថ្«អ្នក្រានសទា�រាប់ស�ចក្្ពី្ ិតទុ្ក្ជាការ្ិបាក្»(នពីន�វទ្ពី116:2)។

សៅស្លនពីន�វសធវើបាក់្ធ្នដូរប�់ោត់ោត់បង្ហាញថ្ពប�ិនសបើស�ើរសធវើអវពីៗទារំអ�់ណ�ល

ស�ើរអាចសធវើនិរណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់សនារះព្រះអរាចា�់នឹរជួ�ស�ើរ្ ្រ

កាត់ការ្ិបាក្រប�់ស�ើរ។សដ្�ការ�ិក្សា្ ពីរសបៀបណ�លលពីអា�រូណាបាន�ឹក្នាំ

ពគួសាររប�់លពីន��ិ�្ស�ឹរថ្«សដ្�សារមសធយាបា��៏តរូចតាចសនារះព្រះអរាចា�់

ពទ្រ់អាច�សពមចការែ៍យា៉ារធំបាន»(នពីន�វទ្ពី116:29)។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី117)
នពីន�វបានសរៀបរាប់្ ពីការសធវើ�ំសែើររប�់ពគសួារោត់សៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថាននរិការ

មក្�ល់សៅណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍។សៅស្លោត់ពតរូវបានបញ្ជាឲ្យ�រ់�ំសៅោត់បាន

បង្ហាញថ្ពប�ិនសបើស�ើររក្សាព្រះបញ្ញត្ិសនារះព្រះអរាចា�់នឹរ្ ពរឹរស�ើរនិរ្ល្់

មសធយាបា��ល់ស�ើរឲ្យ�សពមចបាននរូវអវពីណ�លពទ្រ់បានសចញបញ្ជា។ព្រះអរាចា�់

បានសៅបរពបុ�រប�់នពីន�វឲ្យណពបចិត្តាមរសបៀបជាសពចើន។�ិ�្ស�ឹរថ្ជាធមមេតា

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធរានព្រះបន្ទដូលសដ្��ំស�រ�៏តរូចរស�ៀរម�ួណ�លស�ើររាន

អារមមេែ៍ជាជារស�ើរឮ។្ួក្សគ�រស�រ្ ពីសាថានភា្នរិក្ណន្រណ�លនឹររារាំរ្ ួក្សគ្ ពី

ការសាគាល់�ំស�រ�៏តរូចរស�ៀរ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី118–19)
គំររូរប�់នពីន�វសៅក្្ននុរការ�រ់�ំសៅបានបង្ហាញ�ិ�្សថ្ស�ើម ព្ី�សពមចបានអវពីណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានដ្ក្់បញ្ញត្ិស�ើរពតរូវណ�វររក្ជំនួ�្ ពីពទ្រ់នរិបសញ្ចញក្រាលាំរខ្លួន

ស�ើរ្ ទាល់្រណ�រ។ការ�ិក្សា្ ពី�ំសែើររប�់ពគួសារលពីន�សៅកាន់ណ�ន�ពី�នយាបាន

បសពរៀនថ្អំស ើ្បាបនាំសៅរក្ការររទុ្ក្ខេ�ល់ខ្លួនស�ើរនរិស្លខរ្ះ�ល់អ្នក្�នទ្ណ្ម

សទ្ៀត។គំររូរប�់នពីន�វសៅស្លណ�លោត់ពតរូវបានបរពបុ�រប�់ោត់សធវើបាបបាន

បសពរៀនថ្ស�ើរអាច�ំ�ឹរសៅព្រះស�ើ�សៅបន្សសាមៅរះពតរ់ក្្ននុរស្លជួបឧប�គ្គ

ស�ើ�ថ្ការអធិសាឋានអាចជ�ួស�ើររក្ស�ើញស�ចក្្ពី�ុខសាន្ក្្ននុរស្លជួបឧប�គ្គ

សនារះ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
�បាដោ�៍សនរះ�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីព្ឹត្ិការែ៍�៏�ំខាន់ណ�លបានសក្ើតស�ើរសៅស្លពគួសាររប�់

លពីន�បានសធវើ�ំសែើរកាត់ទ្ពីរសហាសាថាននរិ្្រកាត់មហា�មុពទ្សៅកាន់ណ�ន�ពី�នយា។សមសរៀន

សនរះនរឹជ�ួ�ិ�្សរំឭក្ស�ើរវិញ្ ពីព្ឹត្ិការែ៍ទារំសនារះនិរ្ិភាក្សាព្មទាំរណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពី

សោលការែ៍ណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន។�រូមជ�ួ�ិ�្ស�ល់្ ពីរសបៀបណ�លនពីន�វសៅណតបន្សសាមៅរះពតរ់

សៅក្្ននុរកាលៈសទ្�ៈលំបាក្។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យសធវើតាមគំររូរប�់ោត់ក្្ននុរការសោរ្

ពបតិបត្ិនរិទ្ុក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់អ�ំនុរស្លពោលំបាក្។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី115–18

នពីនេវជាគំររូក្្គុរការសោរ្ពបតិបត្តិនិរទុក្ចិត្តសលើព្រះអរាចា�់ក្្គុរពោណដលរានឧប�គ្

ពប�ិនសបើររូបភា្ខារសពកាមសៅរាន�រូមសរៀបចំបង្ហាញវា៖

• លពីអា�រូណា(62041;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[2009]ទំ្្័រ68)

• នពីន�វប្ង្កាបបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់ណ�លបរះសបារ(62044;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ

ទំ្្័រ70)

• លពីន�នរិពបជាជនរប�់ោត់បានមក្�ល់ណ�ន�ពី�នយា(62045;ស�ៀវសៅររូបភា្

ដែំឹរល្អទំ្្័រ71)

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សរំឭក្ស�ើរវិញនរិ�ល់្ ពីសាច់សរឿរននអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាសៅ�បាដោ�៍

សនរះ�រូមបង្ហាញររូបភា្មួ�ចំនួននិរឲ្យ�ិ�្សដ្ក្់ររូបភា្សនារះសៅតាមលំដ្ប់ននកាល។

�រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យគិតព�នមថ្្ួក្សគគឺជាអ្នក្សបារះ្ុម្្សា�កាណ�តស�ើ�ពតរូវការ

�រស�រចែំរសជើរ្ ពីបពីសៅពបាំម�ួពាក្្យ�ពរាប់ររូបភា្នពីម�ួៗ។�រូមបង្ហាញររូបភា្តាម

លដំ្ប់លសំដ្�នរិ�ុំឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ស្្ើ�តបនឹរចំែរសជើរមួ�។អ្នក្អាចអានឮៗនរូវ

ស�ចក្្ពី�សរខេបជំ្រូក្�ពរាប់នពីន�វទ្ពី115–18ស�ើម្ពី្ ល្់គំនិតខ្រះ�ល់្ ួក្សគ។

ស�ើម្ពីសរៀបចំ�ិ�្សឲ្យ្ ិភាក្សានពីន�វទ្ពី115�រូមឲ្យ្ ួក្សគពបាប់អំ្ពី�ក្មមេភា្មួ�ណ�ល្ ួក្សគ

ចរូលរួមណ�លតពមរូវឲ្យការខំពបឹរខារណ ្្នក្រប�់្ ួក្សគមុនស្ល្ ួក្សគអាចស្ញចិត្នឹរលទ្្ធ្ល។

ទាំរសនរះអាចរួមរាន�ក្មមេភា្�រូចជាការង្រសាលាការសលរឧបក្រែ៍ត្ន្ពីឬអតថែ្លក្មមេ។

�រូម�រស�រនពីនេវទពី115:2–3,7–11សៅសលើកាដោរសខៀននរិ្្ល់ស្លសវលា�ល់�ិ�្សអាន

ខគម្ពីរទាំរសនរះ។�រូម�ួរ្ ួក្សគ្ ពីមរូលស�តុណ�លបរៗរប�់នពីន�វមិនបានទ្ទួ្លការ�ល់�រូចោនា

នរឹនពីន�វក្្ននុរការទ្ទ្ួលបានវិវរែៈទាក្់ទ្រនឹរវិវរែៈរប�់លពីន�។

សពកា�្ពីសាដោប់ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគស�ើ��រូមជ�ួ្ ួក្សគណ�វររក្ថ្ការទទួលប្នការបំ្ ុស្ ំនិត

និងការដរឹក្នាំពដី្ពះអរាចាស់ដំបរូង្តរូវការរសគ់ៅគោ�សុចរិតការខិតខំនិងគសចក្្ដីជគំនឿគៅគលើ

ណ្្ក្របស់គ�ើង។អ្នក្អាចបញ្ជាក់្្ ពីសោលការែ៍សនរះសដ្�ការ�រស�រវាសៅសលើកាដោរសខៀន។

�ំុឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិតនរិស្្ើ�នរូវ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖សតើបទ្្ិសសាធន៍អវពីណ�លអ្នក្ទ្ទួ្ល

បានស�ើ�បានជួ�អ្នក្�ឹរថ្សោលការែ៍សនរះគឺ្ ិត?

�រូម�រស�រភា្សក្លៀវកាលាសៅសលើកាដោរសខៀន។�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើវារានន័��រូចសម្ចចសំពារះពាក្្យ

ភា្សក្្ៀវកាលា។�រូម�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀនសពកាមចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគនរូវពាក្្យ៖ររឹរាំនរិបណំបក្

មិនបានសៅក្្គុរសាថានភា្លំបាក្ឬរាន�រាពា្។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស�ល់្ ពីរសបៀបណ�លពាក្្យភា្សក្លៀវកាលាទាក្់ទ្រនរឹនពីន�វ�រូមចាត់ឲ្យ�ិ�្សអាន

ជំ្ រូក្ខារសពកាមរានាក្់ម�ួជំ្ រូក្៖នពីន�វទ្ពី116,17,ឬ18។ពប�ិនសបើអ្នក្រាន�ិ�្សចំនួន

សពចើនវាអាចជ�ួបានសពចើនស�ើម្ពីដ្ក្់�ិ�្សជាពក្មុនរិឲ្យ្ ួក្សគសធវើការរួមោនាក្្ននុរមួ�ជំ្ រូក្។

�រូម�រស�រ�ំែួរខារសពកាមសៅសលើកា្សខៀន។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យសពបើជំ្ រូក្ណ�លបាន

ដ្ក្់ឲ្យ្ ួក្សគអាននិរ�រាភារស�ៀវសៅ�ិក្សារប�់�ិ�្សណ�លទាក់្ទ្រស�ើម្ពីស្្ើ�នរូវ�ំែួរ

ទាំរសនរះ។

• សតើការសាក្លបរអវពីណដលនពីនេវបានជួបពបទរះសៅក្្គុរជំ្ រូក្សនរះណដលអ្ក្បានរំឭក្សឡើរវិញ?
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

• សតើនពីនេវបានអនុវត្តស�ចក្្ពីជំសនឿសៅក្្គុរកាលៈសទ�ៈសនារះបានោ៉ារដរូចសមច្?សតើខគម្ពីរឬឃ្លា

ណាមួយណដលបគ្ហាញភ�្គុរារថ្ស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់នពីនេវរានភា្សក្លៀវកាលា?

• សតើសោលការែ៍ដែំឹរល្អអវពីខលរះណដលពតរូវបានបគ្ហាញសៅក្្គុរជំ្ រូក្សនរះ?សតើបទ្ិសសា្ន៍អវពី

ណដលអ្ក្បានទទួលជាមួយនឹរសោលការែ៍ទាំរសនរះណដលបានបសរកើនទពីបនាទាល់រប�់អ្ក្?

�ំុ្ ្ល់ស្លសវលាពគប់ពោន់�ពរាប់�ិ�្សស�ើម្ពីបំស្ញលំហាត់សនរះ។បនាទាប់មក្យា៉ារសហាច

ណា�់�ំុ�ិ�្សរានាក់្ឲ្យអានជំ្រូក្ម�ួរានាក់្ស�ើម្ពីណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់ោត់។(ពប�ិនសបើអ្នក្

រាន�ិ�្សពគប់អ្នក្អាចរាន�ិ�្សស្្សរោនាស�ើម្ពីណចក្ចា�ចសម្ើ�ចសំពារះ�ំែួរមួ�ៗ�ពរាប់

ជំ្ រូក្នពីម�ួៗ)។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្អានឭៗនរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើររ័�ុលអិម

ែិល�ុនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្៖

«ស�តុអវពីបានជាស�ើរពតរូវការស�ចក្្ពីជសំនឿ�៏សក្្ៀវកាលាណបបសនារះ?សដ្�សារន្ងៃ�៏លំបាក្សៅខារ

មុខ។វាក្ពមណា�់ណ�លន្ងៃអនាគតនឹរង្�ព�ួលឬល ព្ីលបាញស�ើម្ពីសៅជា្ ួក្បរ�ុិទ្្ធន្ងៃ

ចរុសពកា��៏សសាមៅរះពតរ់សនារះ។ស�ើររានាក់្ៗនរឹពតរូវបានសាក្ល្រ។...ការសធវើទ្ុក្ខេបុក្សម្នញវា

អាចបំបាក្់អ្នក្សៅក្្ននុរភា្សខសា�សដ្�ស�ងៃៀមសាងាត់ឬក៏្អាចជពមុញអ្នក្ឲ្យកាលា�ជាគំររូនិររាន

ក្រាលាំរសៅក្្ននុរជពីវិតពបចាំន្ងៃរប�់អ្នក្។

«រសបៀបណ�លអ្នក្សដ្រះពសា�ឧប�គ្គសៅក្្ននុរជពីវិតគឺជាណ្្នក្ននការអភិវ�្ឍស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់

អ្នក្។ក្រាលាំរទ្ទួ្លបានសៅស្លអ្នក្ចរចាំថ្អ្នក្រាននិ�្ស័�ននព្រះម�ួសក្រ្ដិ៍មរតក្�៏រាន

តនម្ជាក់្លាក់្»(«ពបឈមមុខនឹរអនាគតសដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿ»Ensignឬលពីអាេរូណាណខ

ឧ�ភាឆ្នាំ2011ទ្ំ្័រ35–36)។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�គំនិតអំ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចជួបនឹរឧប�គ្គននជពីវិតនិរ

ការសាក្ល្រ្ ទាល់ខ្លួន�រូចជានពីន�វបានជួបណ�រ។

នដីថហវៃទដី119

នពីនេវក្ត់ពរាការ្យាក្រែ៍អំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សដើមបពីបញ្ចគុរះបញ្ចអូលសយើរឲ្យចរ្ំដល់

ពទរ់

សបើ�ិនជារានស្ល�ំុ�ិ�្សឲ្យរំឭក្ស�ើរវិញ្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី4កិ្ច្ចការទ្ពី5។�រូម�ួរពប�ិនសបើ

្ួក្សគមួ�ចំនួនរាន្ ន្ទៈចរ់ណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រអំ្ ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់្ ួក្សគ

ចសំពារះព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។បនាទាប់មក្�រូមណចក្ចា�អារមមេែ៍រប�់អ្នក្អំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

នពីន�វព�ឡាញ់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិចរចាំពទ្រ់ស្លោត់ជួបនឹរឧប�គ្គ។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្

សៅស្លស�ើរព�ឡាញ់និរចរចាំព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះពទ្រ់នឹរជួ�នរិោំពទ្ស�ើរសៅក្្ននុរឧប�គ្គ

រប�់ស�ើរ។

ជំពរូក្បនាទាប់(នដីថហវៃទដី120–នដីថហវៃទដី23)

សៅក្្ននុរជំ រ្ូក្បនាទាប់�ិ�្សនឹរ�ិក្សា្ ពីពាក្្យ�ម្ពីចុរសពកា�ខរ្ះរប�់លពីន�សៅកាន់ពគសួាររប�់

ោត់មុនស្លោត់សាលាប់។្ួក្សគក៏្នរឹអាន្ ពីការ្យាក្រែ៍ម�ួ្ ពីបុរាែជា�រូរ្ ពីមុនព្រះពគពី�្ទ

អំ្ ពី្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី120

ព្រះអរាចា�់�្ពីបសនាទា�រាព�្តរប�់ពទរ់សេើយអសញជើញ្ ួក្សគឲ្យពតឡប់មក្រក្ពទរ់វិញ

សូមបរ្ហាញសិស្សៃូវរូបភាពបអសាយសរបសរអំពរីរោរកបសូតរបស់កពះក្រីស្ទ(62339;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[2009]

ទំព័រ22)។សូមពៃ្យល់ថា្ំៃូរបៃះពិពណ៌នាពរីពយារោរីបអសាយថដល្ំរពុងសរបសររោរពយា្ររណ៍មួយអំពរីរោរកបសូតរបស់

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមសួរពួ្រប្ថាបតើព្ួរប្បែុនាមៃនា្់រថដលោៃឮអំពរីបអសាយ។

សូមពៃ្យល់ថាបអសាយ្ ឺជាពយារោរីរានា្់រថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�ិមៃិងោៃពយា្ររណ៍បៅរោៃ់កបជា�ៃ្រ្ននុងរវាង740

ឆ្នាំម ្ ស ៃិង701ឆ្នាំម ្ ស មៃិយូរបែុនាមៃមុៃបពលលរីនហៃិងក្ួសាររបស់ោត់ោៃចា្របចញបៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយារបស់

ព្ួរប្។ៃរីនហវៃោៃសបបាយរី្ររាយបៅ្រ្ននុងោ្រ្យរបស់បអសាយៃិងោៃបកបើរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយបដើមបរីបបកងៀៃដល់ក្ួសារ

របស់ោត់(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី119:23;ៃរីនហវៃទរី225:5)។បោយសារោ្រ្យសម្រីរបស់បអសាយជា្ំរណាព្យៃិងបោរបពញ

បោយៃិមិតតេសញ្ញាបពលខលែះមៃុស្សពោិ្រយល់្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់ប្។បទាះោ៉ាងណា្្ររីបយើងអាចទទួលោៃៃូវពរ�័យទាំងឡាយ

បៅបពលបយើងសិ្រសាោ្រ្យសម្រីរបស់ោត់ៃិងពយាោមយល់ពរីវា។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃក្ួសាររបស់ោត់ោត់ោៃអាៃោ្រ្យសម្រីខលែះរបស់បអសាយថដលោៃប្្ចដូលបៅ្រ្ននុងផ្ទាំង

លង្ិៃ។ោត់បធវៃើដូបច្នះបដើមបរីោត់«អាចប ្្ចនុះប្្ចដូលព្ួរប្ឲ្យោៃបកចើៃថ្មបទៀតឲ្យប�ឿដល់កពះអរាចាស់ជាកពះដ៏បកោសបលាះរបស់

ព្ួរប្»(ៃរីនហវៃទរី119:23;សូមបមើល្ ងថដរខ្ ម្ពរីរ24)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី120:1–2ឭៗ។មៃុព្ួរប្អាៃសូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវ ្្គបៃះបអសាយៃិោយបៅរោៃ់

បុ្ ្គលថដលោៃក�មុ�ទរឹ្រថដលមិៃោៃបសាមះកតង់ចំបោះបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ឃ្លា«វង្សអ៊កីសាថអល»បោយ

ភាជាប់ឃ្លាខាងបករោម៖កពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់រួមរាៃកបវតតេិរបស់ោ៉ា្ុរបថដលជា្ូរៃកបសុរបស់អ៊ីសា្រៃិងជាបៅកបុសរបស់អ័កោហាំ។

កពះអរាចាស់ោៃឲ្យប្មះោ៉ា្រុបថាជាអ៊ីកសាថអល(សូមបមើលបលា្ុរបបតតេិ32:28)។ោ្រ្យ«វង្សអ៊ីកសាថអល»សបំៅបលើ្រូៃបៅ

របស់ោ៉ា្ុរបៃិងបលើរាកស្នៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់(សូមបមើលវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ«អ៊ីកសាថអល»ៃិង«អ៊ីកសាថអល

ៃ្រនៃ»)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី120:3–4,8បោយសាងាត់បសងៃៀម។សំុឲ្យពួ្រប្ថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញថាវង្សនៃ

អ៊កីសាថអលមិៃរាៃភាពបសាមះកតង់ចបំោះកពះអរាចាស់បនាះបទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមបរ្ហាញថដ្រមួយថដលពិោ្រពត់។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចចបំោះោ្រ្យថា្ររបស់ៃរណារានា្់រ«រឹង

ដូចជាចំរឹងថដ្រ»(ៃរីនហវៃទរី120:4)។សូមពៃ្យល់ថាចំរឹងមួយ្ ឺជាសរនសពួរមួយ។ថដ្រថដលមៃិរ្យពត់្ឺដូចជាមៃុស្សថដល

រាៃអៃួំតៃរឹងមិៃឱៃ្របាលរបស់ពួ្រប្ចុះបោយរោរបនាទាបខលែលួៃបនាះបទ។ឃ្លា«ចំរឹងថដ្រ»បរ្ហាញថាមៃុស្សជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងវង្ស

អ៊កីសាថអលបោរបពញបោយអៃួំត។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី120:22ឭៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាព្ួរទុច្ចរិតោមៃបសច្្ររីសុខសាៃ្?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលៃរីនហវៃោៃថច្រចាយរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយោត់ោៃ�កមញុឲ្យបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់«បកបៀបបធៀប

ោ្រ្យពយា្ររណ៍ទាំងបនាះបៅៃរឹងខលែលួៃអ្ន្រ»(ៃរីនហវៃទរី119:24)។

• បតើសរា�ិ្រខលែះរបស់ក្ួសារៃរីនហវៃកសបដៀងោនាបៅៃរឹងកបជា�ៃថដលបអសាយោៃបៅឲ្យថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី120:14,16,20ឭៗ។

• បតើកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យរាកស្នៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់បធវៃើៃិងៃិោយអវៃរី?(អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថារោរចា្របចញពរីទរីក្រងុោប៊ី�ដូៃ

ៃិងកសុ្ររបស់ព្ួរខាល់បដ្ឺជាៃិមិតតេសញ្ញានៃរោរចា្របចញពរីបលា្ិរយភាពៃិងរោរម្រដល់កពះអរាចាស់)។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លនពីន�វបានបសពរៀន�រាជកិ្ពគួសាររប�់ោត់ោត់បានអាន្ ពី្ ទាំរលរ្ិនសដ្�ស្ដោត

សលើការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�អំ្ពីការខាចាតខ់ាចា�និរការពបមរូលននអ៊ីពសាណអល។បនាទាប់

មក្ោត់បានស្្ើ�តបនឹរ�ំែួរបរៗរប�់ោត់អំ្ ពីការ្យាក្រែ៍ទាំរសនារះ។ោត់បាន

្ន្យល់ថ្ការ្យាក្រែ៍សនរះបានអនុវត្សដ្�ចំៗចំសពារះពគួសាររប�់្ ួក្សគ។សដ្�ពបកា�

ពាក្្យ�ម្ពីរប�់សអសា�នពីន�វបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះអរាចា�់នឹរពបមរូលរាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី

�ញ្ញារប�់ពទ្រ់មក្វិញ—ថ្សទារះបពីជាស្លរាព�្សនារះមិនបានរ�់សៅតាមស�ចក្្ពី�ញ្ញា

រប�់្ ួក្សគក្្ពីក៏្ព្រះអរាចា�់ព�ឡាញ់្ ួក្សគនរិអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្និរពត�ប់មក្

រក្ពទ្រ់វិញ។

សមសរៀនទ្ពី21
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សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវឧទាហរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃប�ើញពរីមៃុស្សថដលោៃចូលម្រកពះអរាចាស់បហើយោៃចា្របចញពរី

បលា្រិយភាព។សំុឲ្យសិស្សរ្រៃរីនហវៃទរី120:18បោយថសវៃងរ្រពរ�័យថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្បៅឲ្យអ្ន្រថដលចូលម្ររោៃ់កទង់

ៃិងសាដាប់តាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់។

• បតើបសច្រ្រីសុខសាៃ្អាចដូចជាទបៃលែមួយបោយរបបៀបណា?បតើភាពសុចរិតអាចដូចជាទរឹ្ររល្រសមកុទោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យសបងខេបបសច្្ររីពិតថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី120។បទាះបរីជាពួ្រប្អាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររីសូម

សូមបធវៃើោ៉ាងណា�ួយព្ួរប្ឲ្យយល់ថាត្រះអមាចាស់អរ្ជើញអ្ក្ដដល្ ិនរោរ្ត្រ្រិ្រ្រ្តិឲ្យរធ្ើការដត្រច្ិរ្តនិងត្រ�្រ់រៅរក្តទង់វិញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

្ិតអំពរីរបបៀបថដលវាទា្់រទងៃរឹងៃរីនហវៃទរី120។

«សាតាំង   ចង់ឲ្យបយើងរាៃអារម្មណ៍ថាបយើងទទួលោៃហួសពរីរោរអ្័យបទាសបៅបទៀត(សូមបមើលវិវរណភៈ12:10)។

សាតាំងចង់ឲ្យបយើង្ ិតថាបៅបពលបយើងរាៃោៃបយើងោៃ្រៃលែងហួស‹ចំណុចមួយថដលមិៃអាចកត�ប់បៅបករោយោៃ›—ថាវា

យឺតបពលណាស់្រ្ននុងរោរផ្លាស់ប្ដូរ្ លែដូវរបស់បយើង។   

«   ដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាអំបណាយមួយម្រពរីកពះបៅរោៃ់្រូៃបៅរបស់កទង់ឲ្យថ្រតកមូវៃិងយ្រ�្នះបលើលទ្ធ្ល

នៃអំបពើោប។កពះកទង់កសឡាញ់្ូរៃបៅរបស់កទង់ទាំងអស់បហើយកទង់ៃរឹងមៃិថដល�ប់កសឡាញ់ៃិងរាៃ្្ររីសង្រឹមបលើពួ្របយើង

ប�ើយ។   

«កពះក្រីស្ទោៃម្រសប្រ្គះបយើង។កបសិៃបបើបយើងោៃបរើសយ្រ្ លែដូវខុសមួយដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចធានាឲ្យបយើងថា

អបំពើោប្ ឺមិនណមនជាចំណុចមួយថដលមៃិអាចកត�ប់បៅបករោយវិញោៃបនាះបទ។រោរកត�ប់បៅវិញបោយសុវតថែិភាព្ឺអាចកបសិៃ

បបើបយើងៃរឹងបធវៃើតាមថ្ៃរោររបស់កពះសករាប់បសច្្ររីសប្រ្គះរបស់បយើង។   

«   វាណតរណតរាៃចំណុចមួយថដលអាចកត�ប់បៅបករោយវិញបោយសុវតថែិភាពវាថតងថតរាៃបសច្្ររីសង្រឹមជាៃិច្ច»(«ចំណុចមួយ

ថដលអាចកត�ប់បៅបករោយវិញបោយសុវតថែិភាព»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ99,101)។

• បតើសារលិខិតរបស់កបធាៃអ�ុដូហវៃកសបដៀងបៅៃរឹងសារលិខិតរបស់បអសាយោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាត្រះអមាចាស់អរ្ជើញអ្ក្ដដល្ ិនរោរ្ត្រ្រិ្រ្រ្តិឲ្យរធ្ើការដត្រចិ្រ្តនិងត្រ�្រ់្ ក្រក្តទង់វិញ។សូមធានាសិស្សថា

កពះអរាចាស់កសឡាញ់បយើងរានា្់រៗៃិងថតងថតអប ជ្ើញបយើងឲ្យចូលម្ររ្រកទង់។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃរឹង

អប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យចា្របចញម្របដើមបរីពួ្រប្អាចចូលម្ររ្រកទង់ោៃរោៃ់ថតបពញបលញ។

នដីថហវៃទដី121:1–17

សអសាយ្ យាក្រែ៍ថ្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្នឹរមិនអភ័យសទា�ដល់រាព�្ននស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទរ់សនារះសទ។

សូមសបងខេបបោយខលែរីៃរីនហវៃទរី121:1–13បោយរោរទា្់រទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅរោៃ់បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ពរីរដំបូងបៅ្រ្ននុង

រោរសបងខេប�ំព្ូរ៖«កពះថម៊សី៊ៃរឹងជាពៃលែឺមួយបៅរោៃ់សាសៃ៍ដនទបហើយកទង់ៃរឹងរំបោះអ្ន្រជាប់�ុំឃ្ំង»ៃិង«អ៊កីសាថអលៃរឹងកតូវ

ោៃកបមូល្ ្នុំបោយកពះបចសាដាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ»។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ1–13កពះបៃ្ទដូលនៃកពះអរាចាស់បរ្ហាញពរីបសច្្ររី

កសឡាញ់របស់កទង់ចំបោះកបជារាកស្របស់កទង់—ទាំងចំបោះអ្ន្រថដលោៃ្របត់ៃិងបបំ ល្ែចកទង់្្ររី។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរតេោះអម្ចាស់តសឡាញ់ន�ើងន�ើ�ត្រង់នឹងមិនដែល្រំន្លេចន�ើងនោោះន្រ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃ

ៃរីនហវៃទរី121:14ឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាបពលខលែះមៃុស្សរាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃបំប្លែចព្ួរប្បចាល?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី121:15–16ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសំណួរខាងបករោមខលែះឬទាំងអស់៖

• បតើបអសាយោៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះបោយរោរបកបៀបបធៀបកពះអង្គសប្រ្គះបៅៃរឹងអ្ន្ររាដាយនៃទារ្ររានា្់រ?

• បតើោ្រ្យឆ្លាក្់បង្កប់ៃ័យអវៃរី?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាជាធម្មតាបយើង្ ិតថារោរឆ្លា្រ់បលើ្ ្មឬបលាហភៈធាតុតាមរបបៀបមួយថដលៃរឹងជាប់

ោៃយូរ)។

• បតើវាៃ័យដូចបមច្ចំបោះអ្ន្របដើមបរីឆ្លា្់រ«បលើោតកពះហស្របស់[កពះអង្គសប្រ្គះ]»?

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹងថាកពះអរាចាស់មៃិោៃបបំ ល្ែចអ្ន្របនាះបទ?

បៅបពលសិស្ស្ ិតអំពរីសំណួរទាំងបៃះៃិងសាដាប់ចបមលែើយរបស់ោនាបៅវិញបៅម្រពួ្រប្ៃរឹងបរៀបចំបដើមបរីទទួលអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធថដលថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមថច្រចាយៃូវទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាៃរីនហវៃោៃថច្រចាយរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលបយើងឲ្យប�ឿបលើកពះអង្គបកោសបលាះៃិងបដើមបរី

�ួយបយើងឲ្យរាៃបសច្្ររីសង្រឹម។

នដីថហវៃទដី121:18–26;22:1–22

នពីនេវ្ ន្យល់្ ពីការ្យាក្រែ៍រប�់សអសាយននការខ្ចាត់ខ្ចាយនរិការពបមរូលផ្គុំននអ៊ីពសាណអល

ោ្រ់របស់បរីបៃួ(ដូចជាថពង)រួមោនាបៅបលើតុឬបរៅអរីមួយ។សូមកោប់សិស្សថាវតថែនុទាំងបៃះតំណាងឲ្យក្រុមមៃុស្ស។សូមពៃ្យល់

ថាៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃថាអ៊ីកសាថអលៃរឹងកតូវោៃខាចាតខ់ាចាយបៅក្ប់សាសៃ៍ទាំងអស់បោយសារព្ួរប្រាៃចិតតេរឹងរូសទាស់ៃរឹងកពះអង្គ

សូមឲ្យហ្លហវោ�ល់

សិស្សគិត។

សៅស្លអ្នក្�ួរ�ំែួរ�រូម្ ្ល់ស្ល

�ល់�ិ�្សគិតអំ្ ពីចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគ។

�ំែួរណ�លរានពប�ិទ្្ធភា្ជាញកឹ្ញាប់

នាំសៅរក្គំនិតនរិការ្ិចារណាស�ើ�

�ិ�្សអាចពតរូវការស្លសវលាស�ើម្ពីរក្

ចសម្ើ�សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ

ឬស�ើម្ពីគិត្ ពីចសម្ើ��៏រានន័�។

សទារះបពីជាចសម្ើ�រប�់�ិ�្សមិនឥតសខាចារះ

ក្្ពីក៏្�ិ�្សនឹរសរៀន្ ពីសមសរៀន�៏�ំខាន់

សៅស្ល្ ួក្សគគិតអំ្ពីស�ចក្្ពី្ិតនន

�ំែឹរលអែនិរណចក្ចា�្ ពីគំនិតរប�់

្ួក្សគ។
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សមសរៀនទ្ពី21

សប្រ្គះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី122:1–5)។បៅបពលអ្ន្រៃិោយសូមផ្លាស់ប្ដូរវតថែនុទាំងបនាះបៅរោៃ់្រថៃលែងប្្សងោនានៃបៃ្ទប់អ្ន្រ។

សូមពៃ្យល់ថាបៃះជាកបធាៃបទដ៏សំខាៃ់មួយចំបោះៃរីនហវៃ។ក្ួសាររបស់ោត់្ឺជាថ ្្ន្រមួយនៃរោរខាចាតខ់ាចាយបនាះ។ព្ួរប្កតូវោៃ

ខាចាតខ់ាចាយបចញពរីទរីក្រងុបយរូសា�ិម្្ទះរបស់ព្ួរប្បោយសារថតភាពទុច្ចរិតនៃកបជា�ៃថដលរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីបនាះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី121:22–23ៃិង22:6–8បោយសាងាតប់សងៃៀម។មុៃបពលព្ួរប្អាៃសូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី1

21រួមប្្ចដូលរោរពយា្ររណ៍មួយបោយបអសាយអំពរីរោរកបមូល្ ្នុំនៃអ៊កីសាថអលៃិងថាៃរីនហវៃទរី122រួមប្្ចដូលៃូវរោរបបកងៀៃរបស់

ៃរីនហវៃអំពរីរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយ។

• បតើ«្រិច្ចរោរដ៏អសាចារ្យមួយ»ជាអវៃរីថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី122:7–8?(រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អ)។

• បតើរោរថច្រចាយដំណរឹងល្អអាចដូចជារោរនាំអ្ន្រដនទម្រ្រ្ននុងរងវៃងន់ដបយើងឬបៅបលើសាមរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ថារោរខាចាតខ់ាចាយៃិងរោរកបមូល្ ្នុំនៃអ៊កីសាថអលអ្ន្រអាចអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ

កប៊ូសអ័ររា៉ា្់រខៃ់�រីនៃ្ូររ៉ូមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បហតុអវៃរីោៃជាវង្សអ៊ីកសាថអលកតវូខាចាតខ់ាចាយ?ចបមលែើយ្ ឺចបាស់វាសាម្្ញបចញពរីវាបនាះោមៃរោរសង្សយ័អវៃរីបនាះបទ។�រីដៃូ�រីតានៃ

សាសៃ៍អ៊ីកសាថអលរបស់បយើងកតវូោៃខាចាត់ខាចាយបោយសារពួ្រោត់បដិបសធដំណរឹងល្អបធវៃើឲ្យបពវៃ�ិតភាពមៃិបរិសុទ្ធលះបង់បចញពរី

សាសនាចក្រៃិងចា្របចញពរីៃ្រ។   

«បនាទាប់ម្របតើអវៃរីថដលទា្រ់ទងៃរឹងរោរកបមូល្ ្នុំនៃអ៊ីកសាថអល?រោរកបមូល្ ្នុំនៃអ៊កីសាថអលរាៃបៅ្រ្ននុងរោរប�ឿៃិងរោរទទួលយ្រ

ៃិងរោររស់បៅបោយសុ្មង្គលជាមួយោនាទាំងអស់ថដលកពះអរាចាស់ធាលាប់ោៃ្ ្ល់ឲ្យកបជារាកស្�បកមើសពរីបុរាណរបស់កទង់។   វា

រួមរាៃរោរប�ឿតាមដំណរឹងល្អរោរចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងរោរម្រ្រ្ននុងៃ្រ។   វា្៏រអាចរាៃរោរកប�ំុបៅ្រថៃលែងបក�ើសបរើសមួយ

ឬថដៃដរីនៃរោរថាវាយបង្គំ»(សាក្្សពីថ្មពីមួយចំសពារះរាពតាននស�ចក្្ពីជំសនឿ[1985]ទំព័រ515)។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី122:9–12។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះ្ម្ពរីរបលើ្រប�ើងអំពរីកពះអរាចាស់«កតោងកពះហស្របស់កទង់»បនាះវា

សបំៅបលើបពលកពះអរាចាស់ថដលបរ្ហាញកពះបចសាដារបស់កទង់។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី122:11បតើអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយថាកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើបៅន្ងៃចុងបករោយបដើមបរីបរ្ហាញកពះបចសាដារបស់កទង់?

• បតើរោរកបមូល្ ្នុំកបជារាកស្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រនាំព្ួរប្បចញពរីបសវ្រភាពៃិងភាពងងរឹតបោយរបបៀបណា?

សុំឲ្យសិស្សនាំយ្រវតថែនុទាំងអស់ម្រពរី�ំុវិញបៃ្ទប់បហើយោ្រ់វាចូលោនាបៅ្រថៃលែងមួយ។សូមពៃ្យល់ថារោរកបមូល្ ្នុំអាចជាខាង

វិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្ ម។បៅបពលបយើងថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទបហើយពួ្រប្កតូវោៃក�ម�ុទរឹ្រៃិងទទួល

ោៃៃូវអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះពួ្រប្កតូវោៃកបមូលខាងវិញ្ញាណម្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះអរាចាស់វិញ។

សាសនាចក្ររោលពរីបដើមប�ើយអ្ន្រថកបចិតតេ្ ្មរីកតូវោៃសុំឲ្យរួបរួមោនាខាងសាច់្មបៅ្រថៃលែងមួយ(ឧទាហរណ៍ក្រងុប�ើត�ង់

រដ្ឋអនូហអូរដ្ឋបៅវូរដ្ឋអិលលរីបណាយៃិងទរីក្ុរងសលត៍បល្ររដ្ឋយូថាហ៍)។អ្ន្រថកបចិតតេបច្ចនុបបៃ្នកតវូោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យសាង

សាសនាចក្របៅ្រថៃលែងណាថដលព្ួរប្បៅៃិងរួមោនាបៅ្រ្ននុងសាខាវួដៃិងបស្្រ្រ្ននុងកសុ្ររបស់ព្ួរប្។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី122:25បតើពរ�័យអវៃរីថដលម្រដល់អ្ន្រថដលកតូវោៃកបមូល្ ្នុំបោយកពះអរាចាស់?បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បដើមបរីរោលាយ

ជាហវៃដូងថតមួយ»រាៃៃ័យដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាហវៃដូងថតមួយ្ឺជា្រថៃលែងមួយថដលហវៃដូងបចៀមមួយកតវូោៃរោរោរ)បតើអ្ន្រ

្ិតថា«បដើមបរីរ្រប�ើញវាលប ម្»រាៃៃ័យដូចបម្ច?

បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងកពះសុំឲ្យសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រទាំងអស់�ួយោនា្រ្ននុងរោរកបមូល្ ្នុំ«្ូរៃបៅរបស់កទង់ម្រពរីទិសទាំងបៃួនៃ

ថ្ៃដរី»(ៃរីនហវៃទរី122:25)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាត្រះអមាចាស់សនយាថានរឹងសាដាររ�ើងវិញនូវដំណរឹងល្អនិងត្រ្ូលែ្នុំអ៊៊ីតសាដអល

រៅក្្នុងថ ង្ៃចុងរតកាយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រថដលកតូវោៃកបមូល្ ្នុំ(អ្ន្រថកបចិតតេ)ៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាអំពរីអ្ន្រថដលោៃកបមូល្ ្នុំព្ួរប្(អ្ន្រថដល

ោៃថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងព្ួរប្)?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាៃរីនហវៃោៃដ្រកសង់សម្រីបអសាយបដើមបរី�ួយសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ោត់រាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងបសច្្ររីសង្រឹមខាលាំងជាង

មៃុបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយៃិងទរីបនាទាល់របស់ៃរីនហវៃអាច�ួយបយើងតាមរបបៀបដូចោនា។សូមថ្លែង

ទរីបនាទាល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកទងៃរឹងមិៃបបំ ល្ែចបយើងប�ើយបហើយថាកទង់ពយាោមោ៉ាងស្រម្ម្រ្ននុងរោរកបមូល្តេនុំបយើង។

ការរំឭក្គ�ើងវិញគៅក្្ដងនដីថហវៃទដី1

សូមយ្របពលខលែះរំឭ្រៃរីនហវៃទរី1ប�ើងវិញបោយរោរសំុឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងថានា្់រសរិោខាសាលាៃិងរោរសិ្រសា

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរំឭ្រប�ើងវិញពរីរោរសបងខេប�ំពូ្របៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី1។សុំឲ្យព្ួរប្បរៀបចំ

ថច្រចាយអវៃរីមួយពរីបសៀវបៅៃរីនហវៃទរី1ថដលោៃបំ្ុសព្ួរប្ឬពកងរឹងបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បករោយពរីរាៃ

បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់

របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី1ោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

ការម្្ងទពី្រន្ទាល់

អ្នក្គួរណតណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសោលលទ្្ធិ

ជាក់្លាក់្ណ�លអ្នក្បសពរៀនសៅក្្ននុរសមសរៀន

នពីម�ួៗមិនណមនពោនណ់ត្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

នន�ំែឹរលអែទ្រូសៅសនារះសទ្។សៅស្ល

អ្នក្ណ្្រទ្ពីបនាទាល់�រូមចាំការពបឹក្សាសនរះ

មក្្ ពីណអលស�ើរណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិននន

ក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់៖«�រូម

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្មក្្ពីជសពរៅ

នន�ួរចិត្រប�់អ្នក្។វានរឹជាសរឿរ

ណ�ល�ំខាន់បំ្ ុតណ�លអ្នក្និយា�

សៅកាន់្ ួក្សគស្ញមួ�សរា៉ារស្ញ។

...ពប�ិនសបើស�ើរណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

ស�ចក្្ពី្ិតណ�លស�ើរបានបសពរៀនព្រះ

នរឹបញ្ជាក់្�ល់�ួរចិត្ស�ើរនរិ�ល់

�ួរចិត្នន�ិ�្សរប�់ស�ើរនរូវសារលិខិត

នន�ំែឹរលអែរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ»

(«ការបសពរៀននិរការសរៀនសៅក្្ននុរ

សា�នាចពក្»Ensignណខមិ្ ុនាឆ្នាំ

2007ទ្ំ្័រ104–5)។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

នពីន�វទ្ពី្ពីរ
គហតុអវៃដីសិក្សាគសៀវគៅគនះ?
ស�ៀវសៅនពីន�វទ្ពី2នឹរជ�ួ�ិ�្ស�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិនន

�ំែឹរលអែជាមរូលដ្ឋាន�រូចជាការធាលាក់្រប�់សលាក្អ័ដ្ម�ង្វា�

ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�។បណនថែមសលើ

សនរះស�ៀវសៅសនរះពតរូវបានបសំ្ញសដ្�ការ្យាក្រែ៍មក្្ ពី

នពីន�វយា៉ាកុ្បនិរសអសា�ណ�លជាសាក្្សពី្ ិស��អំ្ពីព្រះអរ្គ

�ស្ង្គារះ។្ួក្ោត់បាន្ យាក្រែ៍អំ្ពីការសាដោរស�ើរវិញនន

�ំែឹរលអែសៅន្ងៃចុរសពកា�ការខាចាត់ខាចា�នរិការពបមរូល្ ្នុំ

ននរាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះការយារមក្សលើក្ទ្ពី្ ពីរ

រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទការសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមននិរ

���្សវត្សរ៍។ស�ៀវសៅនពីន�វទ្ពី2សនរះក៏្រួមរានការ្ន្យល់

រប�់នពីន�វអំ្ ពីសោលលទ្្ធិរប�់ព្រះពគពី�្ទនរិបញ្ចប់សដ្�

ទ្ពីបនាទាល់រប�់នពីន�វអំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

គតើនរណាជាអ្ក្សរគសរគសៀវគៅគនះ?
ក្រូនពបុ�រប�់លពីន�គឺនពីន�វបាន�រស�រស�ៀវសៅសនរះ។នពីន�វ

គឺជា្ យាការីរានាក់្នរិជាអ្នក្�ឹក្នាំ�៏អសាចារ្យទ្ពីម�ួរប�់ពបជាជន

នពីន�វសពកា�្ ពីការណបក្ោនា្ ពីសា�ន៍សលមិនមក្។ការ�រស�រ

រប�់ោត់បង្ហាញថ្ោត់បានជួបនរឹព្រះសចសាដោសពបា�សលារះ

រប�់ព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី24:15–35;

33:6)និរបានរានបំែរសដ្�អ�់្ ពី�ួរចិត្រប�់

ោត់ស�ើម្ពីនាំមក្នរូវស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះសៅកាន់ពបជាជនរប�់

ោត់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី233:3–4)។ស�ើម ព្ី�សពមច

សោលបែំរសនរះោត់បានបសពរៀនពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យសជឿសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិបានសាថាបនាព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធម�ួស�ើរ។

គតើគសៀវគៅគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅឲ្យនរណា?

គហតុអវៃដី?
នពីន�វបាន�រស�រសដ្�គិតអំ្ ពីពក្មុអ្នក្អានបពីពក្មុសៅក្្ននុរគំនិត

រប�់ោត់៖ក្រូនសៅរប�់ឪ្ុក្ោត់រាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញា

រប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�នរិពបជាជនទាំរអ�់

សៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី233:3,

13)។ស�ៀវសៅនពីន�វទ្ពី2សនរះពតរូវបាន�រស�រសៅសលើ្ ទាំរ

តរូចនននពីន�វណ�លបានកំ្ែត់ទុ្ក្សដ្�ព្រះអរាចា�់ឲ្យកាលា�ជា

កំ្ែតព់តាម�ួនន«ការបសពមើនិរការ្យាក្រែ៍»រប�់នពីន�វ

នរិក្រូនសៅរប�់ោត់(នពីន�វទ្ពី119:3–5)។សៅសលើ្ ទាំរ

ទាំរសនរះនពីន�វបាន�រស�រអំ្ពី«សរឿរទារំឡា�ននព្លរឹ

[រប�់ោត់]នរិបទ្គម្ពីរភាគសពចើនណ�លរានឆ្លាក់្សៅសលើ

្ទាំរលរិ្ន។»ោត់បាន្ ន្យល់ថ្ោត់បាន�រស�រ«ស�ើម្ពី

ជាការសចរះ�ឹរនិរជាពបសយាជន៍�ល់ក្រូនសៅខ្នុំ»(នពីន�វ

ទ្ពី24:15)។ោត់បានពបកា�ថ្«ស�ើរនិយា�អំ្ពី

ព្រះពគពី�្ទស�ើរអររកី្រា�ក្្ននុរព្រះពគពី�្ទស�ើរ្ សា�អំ្ពីព្រះពគពី�្ទ

ស�ើរ្ យាក្រអំ្ ពីព្រះពគពី�្ទស�ើ�ស�ើរ�រស�រព�បតាមពាក្្យ

្យាក្រែ៍ទារំឡា�រប�់ស�ើរស�ើម្ពីឲ្យក្រូនសៅស�ើរអាច�ឹរ

ថ្សតើពតរូវណ�វររក្ពបភ្ណាម�ួស�ើម្ពីឲ្យបាន្ ដោច់បាបរប�់

្ួក្សគ»(នពីន�វទ្ពី225:26)។ោត់បានបញ្ចប់ក្ំែត់ពតា

រប�់ោត់សដ្�ការអសញ្ើញមន�ុ្សទាំរអ�់ឲ្យ«ពបុរសាដោប់

តាមពាក្្យ[រប�់ោត់]ទារំសនរះចុរះស�ើ�សជឿ�ល់ព្រះពគពី�្ទ

ចរុះ»(នពីន�វទ្ពី233:10)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដលវា្តរូវ

ប្នសរគសរ?
នពីន�វបានចាប់ស្្ើមការ�រស�រ�ំសែើរសរឿរណ�លកាលា�ជានពីន�វ

ទ្ពី2សៅពបណ�លជា570ឆ្នាំមុនពគិ�្�ក្រាជគឺ30ឆ្នាំ

សពកា�្ពីោត់នរិពគសួាររប�់ោត់បានចាក្សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុរ

ស�ររូសា�ិម។ោត់បាន�រស�រវាសៅស្លោត់សៅក្្ននុរណ�ន�ពី

នពីន�វ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី25:8,28–34)។

គតើលក្ខេណៈខុសណ្្ក្អវៃដីខ្ះថនគសៀវគៅគនះ?
សទារះបពីជានពីន�វគឺជាអ្នក្�រស�រនពីន�វទ្ពី2ក្្ពីក៏្ស�ៀវសៅសនរះ

គឺជាការចរពក្រការបសពរៀនមួ�មក្្ ពីពបភ្ស្្សរៗោនាណ�រ។

�រូចណ�លបានបង្ហាញសៅក្្ននុរបញ្ពីខារសពកាមជំ្រូក្ជាសពចើន

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅសនរះរួមបញ្ចដូលការ�ក្ព�រ់ពាក្្យ�ម្ពីមក្្ ពី

្យាការីជាសពចើននាក់្ស្្សរសទ្ៀត។សដ្�សារលពីន�យា៉ាកុ្ប

នរិសអសា�បានស�ើញព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�បានសធវើជាសាក្្សពី

�ល់ពទ្រ់សនារះនពីន�វបានបញ្ចដូលការបសពរៀនខ្រះរប�់្ ួក្ោត់

សៅក្្ននុរការខិតខំម�ួស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលអ្នក្អានឲ្យសជឿ�ល់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។លពីន�និរយា៉ាកុ្បក្៏បាន�ក្ព�រ់ពាក្្យ�ម្ពី

្យាការីស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរការបសពរៀនរប�់្ ួក្សគសទ្ៀត្រណ�រ។

• ការបសពរៀនរប�់លពីន�ពតរូវបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរនពីន�វ

ទ្ពី21–4។សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី23:6–21លពីន�បាន

�ក្ព�រ់ពាក្្យ�ម្ពីរប�់�៉រូណ�បននព�ុក្សអ�្សនុពីប។

• ការបសពរៀនរប�់នពីន�វពតរូវបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរនពីន�វ

ទ្ពី24–5នរិនពីន�វទ្ពី211–33។នពីន�វបាន

�ក្ព�រ់ពាក្្យ�ម្ពីរប�់សអសា�យា៉ារសពចើនសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

212–24និរនពីន�វទ្ពី227។

• ការបសពរៀនរប�់យា៉ាកុ្បពតរូវបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

26–10។សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី26:6–7នរិនពីន�វទ្ពី

27–8យា៉ាកុ្បបាន�ក្ព�រ់ពាក្្យ�ម្ពីសអសា�។

ស�ៀវសៅនពីន�វទ្ពី2ក៏្បានសលើក្ស�ើរ្ ពីការសាលាប់រប�់លពីន�

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី24:12)និរការណបរណចក្ននក្រូនសៅ

រប�់លពីន�សៅជាពបជាជន្ ពីរ—សា�ន៍សលមិននិរសា�ន៍

នពីន�វ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី25)។

្គ្រាងគេគរៀន
នដីថហវៃទដី21–4មុនស្លននការសាលាប់រប�់ោត់បន្ិច

លពីន�បានពបឹក្សានរិពបទាន្រ�ល់ក្រូនសៅរប�់

ោត់។

នដីថហវៃទដី24–8នពីន�វបានពបសមើលសដ្�ស្ញចិត្

សៅក្្ននុរព្រះអរាចា�់។ោត់�ឹក្នាំអ្នក្ស�ើរតាមោត់

សៅកាន់ណ�ន�ពីម�ួណ�ល្ ួក្សគសៅថ្នពីន�វ។ោត់

បានក្ត់ពតា្ ពីការបសពរៀនរប�់យា៉ាកុ្បអំ្ពីការខាចាតខ់ាចា�

នរិការពបមរូល្ ្នុំននសា�ន៍អ៊ីពសាណអល។

នដីថហវៃទដី29–10យា៉ាកុ្បបសពរៀនអំ្ ពី�ង្វា�ធួន

រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ោត់ក៏្បាន្ យាក្រែ៍អំ្ ពី

ការប�ិស�ធរប�់សា�ន៍�រូដ្ចំសពារះព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

នរិការពបមរូល្ ្នុំោនាសៅន្ងៃអនាគតរប�់សា�ន៍�រូដ្

និរសា�ន៍�នទ្សៅក្្ននុរណ�ន�ពី�នយា។

នដីថហវៃទដី211–24នពីន�វបង្ហាញក្្ពីរីក្រា�រប�់

ោត់ក្្ននុរការណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

ោត់�ក្ព�រ់ការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�ទាក្់ទ្រ

នឹរការខាចាតខ់ាចា�នរិការពបមរូល្ ្នុំននអ៊ពីសាណអល

ការបនាទាបននភា្អំនួតនរិការទ្ុច្ចរិតមុនស្ល

ការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីរនិរការពប�រូតសប�ក្ក្មមេ

នរិការពគររាជ្យមួ�ពាន់ឆ្នាំននព្រះណម៊�ី៊។

នដីថហវៃទដី225–27នពីន�វ្យាក្រែ៍អំ្ពីការឆ្ការ

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះការរ�់ស�ើរវិញនរិការសៅជួប

សា�ន៍នពីន�វការខាចាតខ់ាចា�នរិការពបមរូល្ ្នុំននសា�ន៍

�រូដ្ការបំ្ លាញននសា�ន៍នពីន�វការក្្ត់សា�នាការ

សចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមននរិការសាដោរស�ើរវិញ។

នដីថហវៃទដី228–30នពីន�វព្រានទា�់នរឹអសំ្ើទុ្ច្ចរិត

សៅន្ងៃចុរសពកា�ោត់្ ន្យល់្ ពីតួនាទ្ពីសៅន្ងៃអនាគត

ននព្រះគម្ពីរមរមននរិការ្យាក្រែ៍អំ្ពីការពបមរូលនន

ព្លរឹសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញា។

នដីថហវៃទដី231–33នពីន�វបានដ្�់សតឿនស�ើរឲ្យសធវើ

តាមព្រះពគពី�្ទទ្ទ្ួលទានព្រះបន្ទដូលរប�់ពទ្រ់និរត�៊រូ

�ល់ទ្ពីបញ្ចប់។ោត់ណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ោត់បាន�រស�រ

ព្រះបន្ទដូលននព្រះពគពី�្ទ។
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សមសរៀនទ្ពី22

នពីន�វទ្ពី21

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ស�ចក្្ពី្ ិតសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី21ពតរូវបាននិយា�សដ្�ឪ្ុក្នរិអ្នក្�ឹក្នាំណ�លរាន

ក្្ពីព�ឡាញ់រានាក់្ណ�លជិតនរឹសាលាប់។លពីន�បានអរវរក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូនពបុ�រប�់

អ៊�ីរា៉ាណអលនិរ�រូរា៊ាំឲ្យសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះ។ោត់បាន�នយានឹរ្ ួក្សគថ្

ពប�ិនសបើ្ ួក្សគរក្សាព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះសនារះ្ ួក្សគនឹរបានរីក្ចសពមើនសៅសលើណ�ន�ពី។ោត់

ក៏្បានដ្�់សតឿន្ ួក្សគឲ្យសធវើតាមការ�ឹក្នាំក្្ននុរនាមជា្ យាការីរប�់នពីន�វ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី21:1–23

លពីនេោ�់សតឿនពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យរ�់សៅសោយ�ុចរិត

សុំឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្កតវូចា្របចញពរីសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ពួ្រប្ភាលាមៗៃិងកបថហលមិៃអាច�ួបៃរឹងព្ួរប្ម្ងបទៀតប�ើយ។

• កបសិៃបបើអ្ន្រកតវូៃិោយោ្រ្យថ្្ផ្ដាំចុងបករោយខលែះៗដល់ក្ួសារអ្ន្របតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយអវៃរី?បហតុអវៃរី?

បករោយពរីសាដាប់សិស្សពរីរបរីនា្់ររួចបហើយសូមពៃ្យល់ថា�ំព្ូរទរី1–4នៃៃរីនហវៃទរី2រួមរាៃ្ំរណត់កតារបស់ៃរីនហវៃអំពរីរោរកបរឹ្រសា

ចុងបករោយបំ្ ុតរបស់ឪព្ុររបស់ោត់។បមបរៀៃបៃះបផ្ដាតបៅបលើៃរីនហវៃទរី21ថដលរួមរាៃរោរកបរឹ្រសាថដលលរីនហោៃថច្រចាយ

ជាមួយៃរឹង្ូរៃកបុសរបស់ោត់្ូរៃកបសុរបស់អ៊ីសរា៉ាថអលៃិងសរូាុំ។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជារោរកបរឹ្រសាចុងបករោយរបស់ឪពុ្រឬពយារោរីរានា្់ររាៃសារសំខាៃ់ោ៉ាងពបិសសមលែែបះបនាះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី21:1–5ឮៗ។សុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្រ«បរឿងដ៏អសាចារ្យថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើ»សករាប់

ក្ួសាររបស់លរីនហ។

• បតើបរឿងដ៏អសាចារ្យទាំងបៃះោៃបរ្ហាញពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរាៃ្ ំរូណាមួយដ៏អសាចារ្យថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើសករាប់អ្ន្រឬក្ួសាររបស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះចបំោះអ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រ?

បៅបលើរោដារបខៀៃរាខាងសូមសរបសរោ្រ្យ�ក្ម្មភា្។បៅបលើរោដារបខៀៃរាខាងបទៀតសូមសរបសរោ្រ្យលទ្ធផល។សូមថបងថច្រសិស្សជា

ពរីរក្រុម។សូមអប ជ្ើញក្រមុទរីមួយអាៃៃរីនហវៃទរី21:6–9បហើយក្រមុទរីពរីរអាៃៃរីនហវៃទរី21:10–12។សុំឲ្យក្រមុទាំងពរីរថសវៃងរ្រ

ស្រម្មភាពថដលលរីនហោៃៃិោយថា្ូរៃបៅរបស់ោត់អាចបធវៃើ។សុំឲ្យព្ួរប្រ្របមើលលទ្្ធ លនៃស្រម្មភាពទាំងបនាះ្ ងថដរ។

ឧទាហរណ៍លរីនហោៃៃិោយថាកបសិៃបបើមៃុស្សបបកមើកពះអរាចាស់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កទង់បនាះថដៃដរីបនាះៃរឹងជាថដៃដរីមួយនៃ

បសរីភាពសករាប់ពួ្រប្(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី21:7)។បៅបពលសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សុំឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរវាបៅ

បលើរោដារបខៀៃ។

• បៅបពលអ្ន្រសិ្រសាចបមលែើយបៅបលើរោដារបខៀៃបតើអ្ន្រៃរឹងសបងខេបសារលិខិតរបស់លរីនហបៅរោៃ់ក្ួសាររបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

(សិស្សអាចបឆលែើយបោយបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាសារលិខិតខាងបករោមវាចបាស់ថា៖ត្រះអមាចាស់ត្រទាន្រដល់

រយើងរៅរ្លរយើងកាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរ្រស់តទង់រ�ើយតទង់នរឹងដក្យក្នូវ្ រជ័យរៅរ្លរយើង្ ិនរោរ្តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរ្រស់

តទង់។)

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី21:9ឃ្លា«ថដៃដរីបៃះ»បោងបលើកបបទសអាបមរិ្រ។បតើកពះអរាចាស់ោៃសៃយាអវៃរីខលែះចបំោះអ្ន្របោរពកបតិបតតេិ

ថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុង«ថដៃដរីបៃះ»?

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់ពរីអតថែៃ័យនៃរោរបកបៀបបធៀបៃ័យថដលលរីនហោៃបកបើបដើមបរីថណនាំ្រូៃកបសុរបស់ោត់ឲ្យរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់

កពះអរាចាស់សូមបរ្ហាញនា�ិរោបរាទិ៍កចវាែ្់រៃិងអវៃរីមួយថដលរាៃដរីកបឡា្់របលើវា(សូមកោ្រដថាសង្កត់ៃ័យបលើដរីមៃិថមៃវតថែនុបនាះ

បទ)។

ការហ្ដោតចិតតហៅហលើសិស្ស

ណអលស�ើររីឆ្�ជពី.�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្

សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់ថ្ការជួ�

�ិ�្សឲ្យទ្ទួ្លបានការ�ល់�ឹរវា

�ំខាន់ជារការបសពរៀនពគប់ចំែ៊ាច

ទាំរអ�់សៅក្្ននុរគសពរារសមសរៀនមួ�៖

«�រូមចាំថ្អាទ្ិភា្�៏ខ្�់បំ្ ុតរប�់

អ្នក្គឺមិនណមនស�ើម្ពីបសពរៀនពគប់ចែំ៊ាច

ទារំអ�់សនារះសទ្ពប�ិនសបើសនារះរានន�័

ថ្វាមិនអាចទ្ទួ្ល�ក្បានទារំអ�់

សនារះ។�រូមសធវើនរូវអវពីណ�លអ្នក្អាចសធវើ

សដ្�រានការ�ល់�ឹរ...ពប�ិនសបើ

សោលការែ៍ពគឹរះមួ�ពតរូវបានសគ

�ល់[នរិ]អនុវត្តាម...សនារះ

សោលសៅ�៏�ំខាន់បំ្ ុតបាន�សពមច

ស�ើ�»(«ស�ើម ព្ី�ល់នរិរ�់សៅ

តាមស�ចក្្ពី្ិត»»[និយា�សៅកាន់

អ្នក្អប់រំសា�នាCESសៅន្ងៃទ្ពី4ណខ

កុ្មៈ្ឆ្នាំ2005]ទំ្្័រ2–3si. lds. 
org)។
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សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី21:13–14បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលទា្់រទងៃរឹងវតថែនុទាំងបរីបៃះ។

បករោយពរីពួ្រប្ោៃអាៃបហើយសូមបលើ្រវតថែនុៃរីមួយៗប�ើងបហើយសំុឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ«ភាញា្រ់ប�ើង»«ដបំណ្រៃរ្រ»«រលាស់បចាលៃូវកចវា្រ់ដ៏អកបរីយ៍»«កចវា្់រចង»ៃិង«បងើបប�ើងពរីធូលរី

ដរី»។)សូមសួរសិស្សពរីអវៃរីថដលវាអាចរាៃៃ័យបៅ្រ្ននុង«ដំបណ្រដ៏លង់ល្់រ»ថដលចងបោយ«កចវា្រ់ដ៏អកបិយ៍»ឬកតវូ«បងើបពរី

ធូលរីដរី»។

• បៅបពលលរីនហបកបើោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបតើោត់្ំរពុងោស់បតឿៃ្ូរៃកបសុរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើអវៃរី?(បដើមបរីថ្រថកបចិតតេបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរ្ លែដូវ

របស់ព្ួរប្។)

• បតើលរីនហោៃកពរាៃអវៃរីខលែះថដលៃរឹងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើ្ូរៃកបសុរបស់ោត់មិៃកពម«រលាស់បចាលៃូវកចវា្់រ[របស់ព្ួរប្]?

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី21:13)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសិ្រសាៃរីនហវៃទរី21:14–18បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមពៃ្យល់ថាលរីនហោៃ្ ល់្រោរកបរឹ្រសាបៃះបោយសនាដាៃចិតតេ

ល្អៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់ៃិងបោយរោរោរម្ដ៏ខាលាំង(«អៃ្ទះសារ»)ចបំោះសុខុរាលភាពរបស់្ូរៃៗរបស់ោត់។សុំឲ្យសិស្ស

ថសវៃងរ្រមូលបហតុថដលលរីនហចង់ឲ្យក្ួសាររបស់ោត់រោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិនៃកពះអរាចាស់។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាលរីនហកពួយោរម្ពរី្ូរៃបៅរបស់ោត់?(ោត់កពួយោរម្អំពរីលទ្្ធ លថដលព្ួរប្ៃរឹងរងទ្ុរខេបោយសារថត

ស្រម្មភាពរបស់ពួ្រប្បហើយោត់ចង់ឲ្យពួ្រប្ទទួលោៃៃូវបទពបិសាធៃ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះដូចថដលោត់ោៃទទួល។)

សុំឲ្យសិស្សអាៃបរៀងៗខលែលួៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី21:15ម្ងបទៀត។

• បតើពរ�័យអវៃរីថដលលរីនហោៃទទួលបោយសារថតភាពបសាមះកតង់របស់ោត់?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ហ៊ុំព័ទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះបៅបពលណា?

សូមបំថប្រសិស្សជា្ ូៗ។សុំឲ្យសិស្សរានា្់របៅ្រ្ននុង្ ូៃរីមួយៗកសាវកជាវៃរីនហវៃទរី21:19–22រ្របមើលបសច្្ររីសៃយាថដលអាចបំ្ុស

្ំៃិត្ូរៃកបុសរបស់លរីនហឲ្យថ្រថកបចិតតេ។សុំឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតបៅ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗកសាវកជាវខ្ម្ពរីរដថដលរ្របមើលលទ្្ធ លថដល

លរីនហោៃៃិោយថាៃរឹងម្រកបសិៃបបើ្ូរៃកបុសរបស់ោត់បក�ើសបរើសបដិបសធរោរកបរឹ្រសារបស់ោត់។(អ្ន្រអាចសរបសរ្ិរច្ចរោរបៃះបៅ

បលើរោដារបខៀៃ។)សំុឲ្យសិស្សរយភៈបពលបរីឬបួៃនាទរីរានា្រ់បដើមបរីបំបពញ្ិរច្ចរោរបៃះបហើយថច្រចាយរប្រ្ំបហើញរបស់ព្ួរប្ជាមួយ

ៃរឹងោនាបៅវិញបៅម្រ។អ្ន្រអាចបដើរបមើលថានា្់របៅបពលពួ្រប្បរៀបរាប់រោររ្រប�ើញរបស់ប្ដបូច្នះអ្ន្រអាច�ួយថណនាំរោរពិភា្រសារបស់

ព្ួរប្។

សូមអាៃឧបស ្្គរបស់លរីនហបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី21:23ឮៗបៅរោៃ់សិស្ស។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំខ្ម្ពរីរបៃះ។អ្ន្រ្រ៏

អាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីបរឿងមួយថដលព្ួរប្

្ួរថតបធវៃើបដើមបរី«ភាញា្់រប�ើង»ឬ«រលាស់បចាលៃូវកចវា្់រ»ឬ«បងើបពរីធូលរីដរី»បដើមបរីពួ្រប្អាចទទួលោៃៃូវពរ�័យថដលលរីនហោៃ

ៃិោយកោប់បនាះ។

• បតើវារាៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះអ្ន្រ្រ្ននុងរោរ«ោ្់របសច្្ររីសុចរិតទុ្រជាកបោប់ោំងបដើមកទូង»?(សូមបមើល្ ៃិងស 

27:15–18។)

នដីថហវៃទដី21:24–32

លពីនេបានោ�់សតឿនក្រូនពបុ�រប�់ោត់ឲ្យស្វើរាមការដឹក្នាំណបប្ យាការីរប�់នពីនេវ

សូមពៃ្យល់ថាលរីនហោៃបបកងៀៃអំពរីកប្ពមួយនៃ្ររាលាំងៃិងរោរបំ្ុស្ ំៃិតថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្ដល់ក្ួសាររបស់ោត់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សថសវៃងរ្រកប្ពបនាះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី21:24។(កប្ពបនាះ្ ឺៃរីនហវៃថដលោៃបបកមើដូចជាពយារោរីរបស់ពួ្រប្

បករោយពរីលរីនហោៃសាលាប់បៅ។)

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី21:25–28ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សរ្របមើលមូលបហតុថដលលរីនហោៃ្ ល់្ដល់កបជា�ៃបដើមបរីឲ្យពួ្រប្

បធវៃើតាមៃរីនហវៃ។

• បតើ្ ុណសមបតតេិអវៃរីខលែះថដលលរីនហោៃញ្ជា្់របៅបពលោត់ោៃៃិោយអំពរីរោរដរឹ្រនាំរបស់ៃរីនហវៃ?បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រទ្ុរចិតតេបលើ

អ្ន្រដរឹ្រនាំរានា្់រថដលរាៃ្ ុណសមបតតេិទាំងបៃះ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្របធវៃើជា្ ំរូៃូវ្ ុណសមបតតេិទាំងបៃះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី21:30–32បោយសាងាត់ៗ។សុំឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្របសច្រ្រីសៃយាថដលលរីនហោៃ្ ្ល់បៅសរូាុំ។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញបសច្្ររីសៃយាអវៃរីខលែះ?

• បតើបសច្រ្រីសៃយាទាំងបៃះអាចអៃុវតតេចំបោះបយើងៃិងក្ួសាររបស់បយើងបៅបពលបយើងបធវៃើតាមពយារោរីោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បករោយពរីរោរពិភា្រសាបៃះសូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថារៅរ្លរយើងរធ្ើតា្អ្ក្ទាំងឡាយណាអ្ក្ត្រះបានរៅឲ្យដរឹក្នំ្រយើងរយើង

នរឹងត្រវូបានត្រទាន្រឲ្យរីក្ចរត្ើននិងមានសុវ្ិ្រភា្ខ្ងវិញ្ញាណ។បដើមបរីោំកទបោលរោរណ៍បៃះសូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី

ពរ�័យថដលោៃម្របៅបពលបយើងបធវៃើតាមអ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្ររបស់បយើង។

ការហព្រៀ្រហធៀ្រនស័យ

ហៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

ការសពបៀបសធៀបគឺជាររូបភា្នន

ការនិយា�មួ�ណបបណ�លពាក្្យឬឃ្លា

ម�ួ្ ិ្ែ៌នាអំ្ពីវតថែនុឬ�ក្មមេភា្

ម�ួសដ្�មិនរានការទាក្់ទ្រនរឹ

ន័�ពតរ់រប�់វតថែនុឬ�ក្មមេភា្សនារះ

សទ្។ឧទា�រែ៍ក្រូនពបុ�រប�់លពីន�

មិនណមនពបឡាក់្សដ្��ពីតាមន�័ពតរ់

សនារះសទ្សៅស្លណ�លលពីន�បានពបាប់

្ួក្សគឲ្យ«ចរូរភាញាក់្ស�ើរ!ស�ើ�សរើប

្ពីធរូលពី�ពី»(នពីន�វទ្ពី21:14)។

ជាសរឿ�ៗព្រះអរាចា�់នរិ្យាការីរប�់

ពទ្រ់បានសពបើការសពបៀបសធៀបន័�សៅក្្ននុរ

ការបសពរៀនរប�់្ ួក្ោត់ស�ើម្ពីជួ�ស�ើរ

ឲ្យភាជាប់សៅនរឹសោលការែ៍�ំែឹរលអែ។

ការសពបៀបសធៀបទារំសនរះអាចជួ�ជា

អ្នក្រំឭក្�៏រានអំណាច។សៅស្លអ្នក្

្ិភាក្សាអំ្ ពីការសពបៀបសធៀបន័��រូមជួ�

�ិ�្សស្ដោតសលើន�័ខារវិញ្ញាែណ�ល

ទាក់្ទ្រសដ្�ពាក្្យសនារះ។
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សមសរៀនទ្ពី22

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី21:22«គសចក្្ដីបំ្ ្ិចបំផ្លញដ៏អស់ក្ល្ជានិច្ច»

សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី21:22លពីន�បាននិយា�អំ្ពី«ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ ល្ាញ�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច

ននព្លរឹនរិទារំររូបកា�ណ�រ។»ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធាន�៉រូណ�ប

�វនុពីរ�ពីរ�មេ៊ីធអាចជ�ួអ្នក្្ ន្យល់ពបសា�ន៍រប�់លពីន�៖

«ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញមិនណមនរានន�័ថ្ការ�រូន្យ�ុរសនារះសទ្។ស�ើរ�ឹរសដ្�សារ

ស�ើរពតរូវបានបសពរៀនសៅក្្ននុរវិវរែៈននព្រះអរាចា�់ថ្ព្លរឹមួ�មិនអាចពតរូវបានបំ្លាញ

បានស�ើ�។

«រាល់ព្លរឹវិញ្ញាែទាំរអ�់ណ�លបានសក្ើតមក្ក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះនឹរទ្ទួ្ល

បានការរ�់ស�ើរវិញនរិអមតភា្ស�ើ�ពតរូវ�៊រូពទាំជាសរៀររ�រូតតសៅ។�រូសច្នរះ

ការបំ្ ្ិចបំ្លាញមិនណមនរានន័�ថ្ការ�រូន្យ�ុរសនារះសទ្។សៅស្លព្រះអរាចា�់រាន

ព្រះបន្ទដូលថ្្ួក្សគនឹរពតរូវបានបំ ល្ាញសនារះពទ្រ់រានន័�ថ្្ួក្សគពតរូវបានបសែដោញ

សចញ្ ពីវត្រានរប�់ពទ្រ់សនារះ្ ួក្សគនឹរពតរូវកាតស់ចញ្ ពីវត្រាននន្ ន្ឺនរិស�ចក្្ពី្ិត

ស�ើ�នរឹមិនពតរូវទ្ទ្ួលបានអភ�័ឯក្�ិទ្្ធិននការតសមកើរសនរះសទ្ស�ើ�សនារះគឺជា

ការបំ្ិ្ចបំ ល្ាញ»(សោលលទ្ិននការ�សង្គ្រារះចរពក្រសដ្�ពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពី3វ៉ុល។

[1954–56]2:227–28)។

នដីថហវៃទដី21:28។«គបើសិនជាអ្ក្រលោ់នា្បងុសាដាប់រាេសំគ�ងរបស់

នដីថហវៃអ្ក្រល់ោនានរឹងេិន្តរូវវិនាសគ�ើ�»

លពីន�បាន�នយាថ្អ�់អ្នក្ណ�លនឹរ«ពបុរសាដោប់តាម�ំស�ររប�់នពីន�វ»នរឹពតរូវបាន

ពបទាន្រ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី21:28)។ស�ើម្ពីអានអំ្ ពីស�ចក្្ពី�នយាទារំឡា�ណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានសធវើជាម�ួនឹរអ�់អ្នក្ណ�លសធវើតាម្ យាការីណ�លសៅរ�់សៅក្្ននុរជំនាន់រប�់

ស�ើរ�រូមសមើលសោលលទ្្ធិនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា21:5–6។

ពបធានវិល�វដូ�វរូ�ព�ុ្វបានរានពបសា�ន៍ថ្៖«ខ្នុំ�រ្ឹមថ្ស�ើរអាចស�ញតាម

្្ដូវណ�លដ្ក្់ចរុះ�ពរាប់ស�ើរទាំរអ�់ោនាបានសដ្�សារអ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់

�្ិតពប�ិនសបើស�ើរសធវើការែ៍សនរះខ្នុំ�ឹរថ្ស�ើរនរឹរាន�ុវតថែិភា្សៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្

សនរះស�ើ�ទ្ទួ្លបាននរូវ�ុភមរ្គលនរិការតសមកើរសៅក្្ននុរ្ ិភ្ណ�លនរឹមក្ខារមុខ។

...ពប�ិនសបើស�ើរសសាមៅរះពតរ់្ួក្ោត់នឹរនាំស�ើរសៅតាម្ ្ដូវននជពីវិតស�ើ��រាបណា

ស�ើររានស�ចក្្ពីជំសនឿសជឿ�ល់ការណែនាំរប�់្ ួក្ោត់សៅក្្ននុរការបសពរៀនននព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធតាមរ�ៈ្ ួក្ោត់ស�ើរនឹរសៅសលើ្ ្ដូវណ�លរាន�ុវតថែិភា្ជានិច្ចស�ើ�នឹរសជឿជាក្់

ថ្បានរង្វាន់រប�់ស�ើរ»(ការបសពរៀនរប�់ពបធានននសា�នាចពក្៖វិលេវអូឌវរូឌពដុ្វ

[2004]ទ្ំ្័រ199)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វទ្ពី22រួមរានការបន្្ ពីការបសពរៀនរប�់លពីន�្ពីមុនស្លោត់សាលាប់បន្ិច។

ការនិយា�សដ្�ចំៗសៅកាន់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់យា៉ាកុ្បសនារះលពីន�បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីព្រះ�មតថែភា្រប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពីសធវើឲ្យស�ចក្្ពីទុ្ក្ខេទារំឡា�រប�់ស�ើរកាលា�សៅជា

្លពបសយាជន៍�ល់ស�ើរវិញ។ស្លនិយា�សៅកាន់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ទាំរអ�់ោត់

បានបសពរៀនអំ្ ពីការធាលាក្់ននអដ័្ម—ស�តុអវពីបានជាវាចាំបាច់និររសបៀបណ�លវាជរះឥទ្្ធិ្ល

�ល់មនុ�្សជាតិ—និរអំ្ពីតពមរូវការចំសពារះ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។(លពីន�ក្៏

បានបសពរៀនអំ្ ពីសោលលទ្្ធិននការសពជើ�សរើ�្រណ�រ។សោលលទ្្ធិសនរះនឹរពតរូវបាននិយា�

សៅក្្ននុរសមសរៀនសពកា�។)

សមសរៀនទ្ពី23

នពីន�វទ្ពី22(ណ ្្នក្ទ្ពី1)

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី22:1–4

លពីនេនោិយសៅកាន់ោ៉ាក្ុបអំ្ពីឧប�គ្និរ្រជ័យនានា

បដើមបរី�ួយសិស្សប�ើញថាៃរីនហវៃទរី22ទា្់រទងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីៃរណារានា្់រថដលព្ួរប្សាគល់ថដលោៃ

�ួបកបទះៃរឹងរោរលំោ្រឬទុ្រខេបវទនាោ៉ាងខាលាំង។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យស្ជរឹង្ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចៃិោយបដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

បុ្ ្គលបនាះ។សុំឲ្យព្ួរប្បរៀបចំបដើមបរីថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី22រួមរាៃ្ំរណត់កតាមួយអំពរីលរីនហថដលៃិោយបៅរោៃ់្ូរៃកបសុរានា្រ់ថដលោៃ�ួបកបទះៃរឹងរោរលំោ្រ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី22:1បោយសាងាតប់សងៃៀម។សុំឲ្យពួ្រប្ថសវៃងរ្រថាបតើ្ូរៃកបុសរានា្់រណាថដលលរីនហោៃបបកងៀៃ

(ោ៉ា្ុរប)ៃិងអវៃរីថដលោៃបង្កឲ្យ្ូរៃកបសុរបស់ោត់រងទុ្រខេ(រោរកទបោះរបស់បងៗរបស់ោត់)។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃ

ទរី22:2–3បោយសាងាតប់សងៃៀម។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាអវៃរីថដល

កពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើសករាប់ោ៉ា្ុរប។

សុំឲ្យសិស្សថច្រចាយឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមសួរៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថា

ត្រះអមាចាស់អាចរធ្ើឲ្យការឈឺចា្រ់ទាំងឡាយរ្រស់រយើងកាលាយរៅជាែលត្ររយាជន៍ដល់រយើងវិញ៖

• បតើឃ្លា«បធវៃើឲ្យបសច្្ររីទុ្រខេទាំងឡាយរបស់ពួ្រប្រោលាយបៅជា្ លកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រវិញ»រាៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ចចបំោះអ្ន្រ?(អ្ន្រ

្ួរថតពៃ្យល់ថាស�វៃើឲ្យកាលាយជារាៃៃ័យថាឧទ្ទិសឬបធវៃើឲ្យបរិសុទ្ធ។)

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញថាកពះអរាចាស់អាចបធវៃើឲ្យបសច្្ររីទ្ុរខេទាំងឡាយរបស់បយើងរោលាយបៅជា្ លកបបោ�ៃ៍ដល់

បយើងវិញ?

នដីថហវៃទដី22:5–25

លពីនេបសពរៀនក្រូនៗរប�់ោត់អំ្ពីការធាលាក្់និរអំ្ពីដគ្វាយ្ួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមពៃ្យល់ថាលរីនហោៃបបកងៀៃោ៉ា្ុរបៃិង្រូៃៗោត់ប្្សងបទៀតអំពរីរោរធាលា្រ់របស់បលា្រអោ័មៃិងនាងបអវាែ។អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់

ថាឃ្លា«រោរធាលា្់រ»សបំៅបលើល្រខេខណ្ឌថដលោៃធាលា្់របលើបលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែបហើយៃិង្រូៃបៅរបស់ពួ្រប្បោយសារថត

រោរបក�ើសបរើសរបស់អ័ោមៃិងបអវាែបដើមបរីទទួលទាៃថ្លែប�ើហាមឃ្ត់បៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃ។

• បតើ�បកមើសអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្បៅឲ្យបលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែបៅ្រ្ននុងសៃួចបារបអថដៃ?(កទង់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្

បក�ើសបរើសថាកតូវទទួលទាៃឬមៃិទទួលទាៃៃូវថ្លែប�ើហាមឃ្ត់បនាះ។)

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី22:15បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់កទង់កបទាៃដល់ព្ួរប្ៃូវ�បកមើសបៃះ?(«បដើមបរីបធវៃើឲ្យបោលបំណងដ៏បៅ

អស់្រលបជាៃិច្ចរបស់កទង់ម្រដល់ទរីប ្្ចប់នៃមៃុស្ស។»អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ។)

• បតើបោលបំណងដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ចរបស់កពះសករាប់បយើងរាៃអវៃរីខលែះ?(បដើមបរី្ ល់្ឲ្យបយើងៃូវឱរោសបដើមបរីទទួលោៃៃូវ�រីវិតដ៏

អស់្រលបជាៃិច្ចៃិងរោលាយដូចជាកទង់។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរ្ំរណត់ចំណាំមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរី

រោរណ៍បៃះថ្របរឃ្លា«បោលបំណងដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច»។អ្ន្រ្៏រអាចចង់ឲ្យព្ួរប្អាៃមែូបស1:39។)

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃបោយទុ្រកបអប់ពរីរខាងបករោមបៅទបំៃរ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថតចមលែងតារាងបៃះ

ចូល្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រត់កតា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។)

សូមជួយសិស្សឲ្យហមើលហ�ើញ

ថ្ព្រះគម្ពីរទាក់ទងនលង្ ួកហគ

រសបៀប�៏រានពប�ិទ្្ធភា្បំ្ុត

ម�ួស�ើម្ពីជួ��ិ�្សសរៀបចំសរៀនគឺសដ្�

�ំុឲ្យ្ ួក្សគ�ញ្ឹរគិតអំ ព្ី�ំែួរឬ

សាថានភា្ម�ួណ�លទាក់្ទ្រនរឹ្ ួក្សគ

ស�ើ�ថ្នឹរពតរូវបានស្្ើ�តបសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមក្្ពីអវពីណ�លអ្នក្កំ្្ុរបសពរៀន។

វានរឹជួ��ិ�្សឲ្យ�ិក្សាព្រះគម្ពីរសដ្�

រានសោលបំែរ។
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សមសរៀនទ្ពី23

សដ្�ោមៅនការធាលាក្់ សដ្�សារការធាលាក្់

អវពីៗ�្វសារស ើ្ណ�លបានបសរកើតស�ើរនឹរសៅក្្ននុរ�ណាឋាន

ស�ើម�ណ�លបនាទាប់្ ពីបានបសរកើតមក្(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី2

2:22)។

សលាក្អ័ដ្មនិរនារសអវា៉នរឹ្ ុំរានក្រូនសៅសនារះសទ្(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី22:23)។

អ័ដ្មនរិសអវា៉នឹរសៅក្្ននុរភា្សឆ្តលងៃរ់សដ្�មិនសាគាល់

ស�ចក្្ពីអែំរឬស�ចក្្ពីទ្ុក្ខេសវទ្នាអំស ើ្លអែឬអំស ើ្បាបស�ើ�

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី22:23)។

សលាក្អ័ដ្មនិរនារសអវា៉ពតរូវបានបសែ្ញសចញ្ ពី�ួនចបារ

ស�ើម្ពីសៅភ្លួររា�់សៅសលើណ្ន�ពី(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី22:19)។

សលាក្អ័ដ្មនរិនារសអវា៉បានបសរកើតក្រូន—ពគសួារទាំរឡា�

ននអ�់ទាំរណ្ន�ពី(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី22:20)។

សលាក្អ័ដ្មនរិនារសអវា៉នរិក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគរាន

បទ្្ិសសាធន៍្ ពីជពីវិតខារសាច់្ មរួមរានស�ចក្្ពីទុ្ក្ខេសវទ្នា

ស�ចក្្ពីអំែរនិរ�មតថែភា្ស�ើម្ពីសធវើអំស ើ្លអែនរិពបព្ឹត្អសំ ើ្

បាប(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី22:23,25)។

ស�ើរពតរូវរាននឹរស�ចក្្ពីសាលាប់ខារសាច់្មនិរខារវិញ្ញាែ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី29:6;ស�សលមិន14:16)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រប�ើងម្ររោដារបខៀៃៃិងបធវៃើជាអ្ន្រសរបសរសករាប់ថានា្់រ។សុំឲ្យសិស្សកសាវជាកវៃរីនហវៃទរី22:19–25បោយ

សាងាត់បសងៃៀមបោយថសវៃងរ្រ(1)លទ្្ធ លថដលៃរឹងប្រើតរាៃកបសិៃបបើបលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែមិៃោៃទទួលទាៃថ្លែថដល

ហាមឃ្ត់ៃិងមៃិោៃធាលា្រ់បទៃិង(2)លទ្្ធ លថដលបចញម្រពរីរោរធាលា្់រ។សុំឲ្យអ្ន្រសរបសរ្រត់កតាៃូវចបមលែើយរបស់សិស្ស

បៅ្រ្ននុងតារាង។ចបមលែើយអាចរួមរាៃអវៃរីថដលោៃ្រតក់តាបៅខាងបលើ(បលើ្រថលងថតសាចប់រឿងអំពរីបសច្្ររីសាលាប់ខាងសាច់្មៃិង

ខាងវិញ្ញាណថដលៃរឹងកតូវោៃបថៃថែមតាមបករោយ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យរំឭ្រចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោមចំណងប�ើង«បោយោមៃរោរធាលា្់រ»។

• បតើល្រខេខណ្ឌបៅ្រ្ននុងសួៃចបារបអថដៃោៃរារាំងបលា្រអោ័មៃិងនាងបអវាែពរីរោររ្ីរចបកមើៃបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរសប្រ្គះរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាងដូចបម្ច?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី22:22–23)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរំឭ្រប្ជរីបៅបករោមចំណងប�ើង«បោយសាររោរធាលា្់រ»។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាបោយសារបយើង្ ឺជា្ូរៃបៅ

របស់បលា្រអោ័មៃិងនាងបអវាែបនាះបយើងកតូវទទួលល្រខេខណ្ឌថដលោៃម្រដល់ព្ួរប្បករោយពរីរោរធាលា្់របនាះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី2

2:21)។

• ឃ្លា«្ជលួររាស់បៅបលើថ្ៃដរី»រាៃៃ័យថាបករោយពរីបលា្រអ័ោមៃិងនាងបអវាែកតូវោៃបបណតាញបចញពរីសួៃចបារបនាះពួ្រប្កតូវ

បធវៃើរោរបដើមបរីទទួលោៃអាហារ។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោររ្រ�ួយបយើងឲ្យរ្ីរចបកមើៃបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោររាៃ្រូៃបៅ�ួយអោ័មៃិងបអវាែឲ្យរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើតាមរបបៀបណាថដលក្ួសាររាៃ

សារភៈសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌?

• បតើឱរោសបដើមបរីទទួលោៃបសច្្ររីអំណរៃិងបសច្្ររីទុ្រខេបវទនាអាច�ួយបយើងឲ្យរី្រចបកមើៃបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌ោ៉ាង

ដូចបម្ច?

បករោយពរីពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមសង្កត់ធងៃៃ់ថាការធ្លាក់្រ្រស់អ័ោ្និងរអវា៉គឺជាដែ្ក្្ ួយដ៏សខំ្ន់ថនដែនការសុភ្ង្គល

រ្រស់ត្រះវរ្ិរតាសួគ៌។

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី22:25្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវាទ្ុរ។

បោយសារខ្ម្ពរីរបៃះខលែរីអ្ន្រអាចយ្របពលបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញវាោៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជារោរធាលា្់រោៃបបើ្រ្ លែដូវសករាប់បយើងឲ្យរ្ីរចបកមើៃ្្ររី្៏រវានាំឲ្យរោរ�ឺចាប់រោររងទ្ុរខេអបំពើោបៃិងបសច្រ្រីសាលាប់

ម្ររោៃ់ពិ្ ពបលា្រថដរ។បដើមបរី�ួយសិស្សពកងរី្ររោរយល់ដរឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីបសច្្ររីពិតបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី29:6

ឮៗ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យរានា្់របទៀតអាៃបហបលមៃិ14:15–17ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សរ្របមើលលទ្្ធ លនៃរោរធាលា្រ់ថដលោៃពិពណ៌នា

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរោរធាលា្់រ?(វានាំម្រៃូវបសច្្ររីសាលាប់ខាងសាច់្ មថដលជាបសច្្ររីសាលាប់ខាងរូបរោយបហើយ

បសច្្ររីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណថដលជាសភាពមួយថដលកតូវោៃរោតប់ចញពរីវតតេរាៃនៃកពះ។សូមសរបសរសយើរពតរូវជួបនឹរស�ចក្្ពីសាលាប់

ខ្រសាច់ឈាមនិរខ្រវិញ្ញាែបៅបលើរោដារបខៀៃបករោម«បោយសាររោរធាលា្់រ»។)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃ�ួបៃរឹងលទ្្ធ លនៃរោរធាលា្់រថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្

ឲ្យស្ជរឹង្ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមៃូវសំណួរខាងបករោម។(សូមអាៃសំណួរយឺតៗបហើយ�ប់បៅចបនាលាះសំណួរបដើមបរីឲ្យសិស្សរាៃបពល

ក្បក់ោៃ់្ ិត។)

• បតើអវៃរីខលែះជាមូលបហតុនៃបសច្្ររីទ្ុរខេបវទនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ?

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររីសាលាប់ជាថ ្្ន្រមួយចាំោច់នៃថ្ៃរោរសប្រ្គះ?

• បតើបញ្ហាៃិងទុ្រខេបសា្រទាំងឡាយអាច�ួយបយើងឲ្យបរៀៃៃិងរ្ីរចបកមើៃបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងយល់ពរីរបបៀបថដលរោរធាលា្់របែះោល់ដល់បយើងបនាះបយើងៃរឹងយល់ថាបយើងកតូវរោរដរ្វាយធួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមអាៃសៃុ្ទរ្រថាខាងបករោមបៃះថដលថ្លែងបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

នដីថហវៃទដី22:25�ំសៅ

សលើគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនចសំែរះចំណាន

ខគម្ពីរសៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនស�ើម្ពីជួ�

�ិ�្សឲ្យសចរះចាំវគ្គសនរះ។
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នពីន�វទ្ពី22(ណ្្នក្ទ្ពី1)

«វាដូចជាមៃុស្សរានា្់រថដលមិៃកតវូរោរអាហាររហូតដល់ោត់ឃ្លាៃដបូច្នះោត់្៏រមៃិកតូវរោររោរសប្រ្គះពរីកពះក្រីស្ទ

ថដររហូតដល់ោត់ដរឹងថាបហតុអវៃរីោៃជាោត់កតូវរោរកពះក្រីស្ទ។

«ោមៃៃរណារានា្់រដរឹងក្បក់ោៃ់ៃិងបពញបលញថាបហតុអវៃរីោៃជាោត់កតូវរោរកពះក្រីស្ទបនាះបទរហូតដល់ោត់

យល់ៃិងទទួលយ្របោលលទ្ធិនៃរោរធាលា្់រៃិងឥទ្ធិពលរបស់វាម្របលើមៃុស្សជាតិទាំងអស់។បហើយោមៃ

បសៀវបៅណាបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របៃះពៃ្យល់អំពរីបោលលទ្ធិដ៏សំខាៃ់បៃះោៃចបាស់ដូចជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះបទ»

(«កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1987ទំព័រ85)។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់ស្ជរឹង្ិតអំពរីសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមបរ្ហាញរូបភាពកពះអង្គសប្រ្គះមួយ។សូមថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាតា្រយៈដគ្វាយធួនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទបានសរ្គ្ររះរយើងរចញ្ដីឥទ្ធិ្លថនការធ្លាក់្និងែ្ល់នូវការសរ្គ្ររះរចញ្ដី

អរំ ើ្បា្ររ្រស់រយើង។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី22:5–10,21ៃិងអាលរា៉ា7:11–13។សុំឲ្យសិស្សរ្រឃ្លាបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធវៃើបដើមបរីសប្រ្គះបយើងបចញពរីឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្់រៃិងបចញពរីអំបពើោបផ្ទាល់ខលែលួៃ

បយើង។(ទា្់រទងៃរឹងខ9អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាឃ្លា«អងវៃរ»រាៃៃ័យថាអងវៃរ�ំៃួសមៃុស្សរានា្់របទៀតឬបធវៃើស្រម្មភាព�ំៃួស្រថៃលែង

មៃុស្សរានា្រ់បទៀត។)បដើមបរី�ួយសិស្សវិភា្ឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរ៖

• បតើឃ្លាណាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញថាតាមរយភៈដរ្វាយធៃួបនាះកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងសប្រ្គះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់ខាង

សាច់្ម?

• បតើឃ្លាណាថដលបរ្ហាញថាកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងសប្រ្គះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ(រោររោត់បចញពរីវតតេរាៃនៃកពះ)?

• បតើឃ្លាណាថដលបរ្ហាញថាកពះអង្គសប្រ្គះអាចសប្រ្គះបយើងបចញពរីអបំពើោបរបស់បយើង?

• បតើឃ្លាណាថដលបរ្ហាញថាកពះអង្គសប្រ្គះអាច�ួយបយើងឆលែងរោត់បពលរាៃឧបស ្្គដូចជា�ំងឺៃិងរោរ�ឺចាប់?

បោងតាមៃរីនហវៃទរី22:7–9,21បតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីបដើមបរីទទួលោៃៃូវពរ�័យទាំងអស់ថដលរាៃតាមរយភៈដរ្វាយធៃួ?(ទា្់រទងៃរឹង

ខ7អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាមៃុស្សរានា្់រថដលរាៃ«ដួងចិតតេបសា្រសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប»្ឺជាមៃុស្សបនាទាបខលែលួៃៃិងបកតៀមខលែលួៃ

ជាបកសចបដើមបរីបធវៃើតាមកពះឆៃ្ទភៈកពះ។មៃុស្សថបបបនាះរាៃអារម្មណ៍បសា្រស្ាយោ៉ាងខាលាំងចំបោះអំបពើោបៃិងរាៃបំណងចង់ថកបចិតតេ

បោយអស់ពរីចិតតេ។)

បករោយពរីរោរពិភា្រសាសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃិិត្យខ្ម្ពរីរថដលោ្់រឲ្យអាៃបោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រឃ្លាថដល

រាៃៃ័យចំបោះពួ្រប្ជាពបិសស។សុំឲ្យសិស្សថច្រោនាជានដ្ូៃិងថច្រចាយឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើសជាមួយោនា។សូមអប ជ្ើញ

ព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយថាបហតុអវៃរីោៃជាឃ្លាទាំងបៃះរាៃៃ័យចបំោះពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រឲ្យសបងខេបកោប់ថានា្់រពរីមូលបហតុថដលរោរធាលា្់រ្ឺជាថ ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយនៃថ្ៃរោរសប្រ្គះរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបថដលដរ្វាយធៃួរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយសប្រ្គះ

បយើងបចញពរីរោរធាលា្រ់។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី22:25

កំ្ែត់�រារល់៖សូម្ ិតអំពរីរោរបកបើស្រម្មភាពខាងបករោមបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបកបើៃរីនហវៃទរី22:25បៅបពលព្ួរប្បបកងៀៃ

ដំណរឹងល្អ។បោយសារថតល្រខេណភៈៃិង្ិរបវលានៃបមបរៀៃន្ងៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃប្្សងបទៀតបៅបពលអ្ន្ររាៃ

បពលបវលាបធវៃើ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបរៀបចំបមបរៀៃមួយអំពរីបោលលទ្ធិនៃរោរធាលា្រ់បោយបកបើៃរីនហវៃទរី22:25។ព្ួរប្អាចបបកងៀៃបមបរៀៃ

បៃះបៅ្រ្ននុងរាកតរី�ួប�ំុក្រមុក្ួសារឬបៅតាមស្រម្មភាពប្្សងបទៀត។សូមសួរសិស្សពរីរបរីនា្រ់កបសិៃបបើព្ួរប្ចង់រាយរោរណ៍ពរី

បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្បករោយពរីព្ួរប្ោៃបបកងៀៃ។សូមអៃុញ្ញាឲ្យសិស្សចាបប់្្ើមរោរបរៀបចំរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងថានា្់របបើសៃិរាៃ

បពល។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀន្ ពីមុនសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី22ស្ដោតសលើការធាលាក្់រប�់អ័ដ្មនិរសអវា៉នរិ�ង្វា�ធួន

រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សមសរៀនសនរះស្ដោតសលើការបសពរៀនរប�់លពីន�អំ្ ពីសោលលទ្្ធិនន�ិទ្្ធិ

សពជើ�សរើ�រួមរានស�ចក្្ពី្ិតណ�លស�ើររានស�រីភា្ស�ើម្ពីសពជើ�សរើ�ឥ�្សរភា្និរជពីវិត�៏

សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សនឹររានឱកា�ស�ើម្ពីបសពរៀនោនាសៅវិញសៅមក្។មុនចាប់ស្្ើមថ្នាក់្

�រូមសរៀបចំពក្ដ្��ពរាប់ណចក្ឲ្យ�ិ�្សណ�លរាននរូវការណែនាំសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ។សដ្�

សា៊ាំនឹរការណែនាំនពីមួ�ៗ�រូសច្នរះអ្នក្អាចជួ��ិ�្សសៅស្ល្ ួក្សគសរៀបចំបសពរៀន។

សមសរៀនទ្ពី24

នពីន�វទ្ពី22(ណ ្្នក្ទ្ពី2)

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី22:11–18,25–30

លពីនេបសពរៀនអំ្ពី�ិទ្ិសពជើ�សរើ�និរលទ្ផលននជសពមើ�រប�់សយើរ

សូមរំឭ្រសិស្សបោយខលែរីៗថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីរោរបបកងៀៃរបស់លរីនហបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី22អំពរីរោរធាលា្់ររបស់អ័ោម

ៃិងបអវាែៃិងពរ�័យពរីដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។�បកមើសរបស់អោ័មៃិងបអវាែបធវៃើឲ្យបយើងអាចម្ររោៃ់ថ្ៃដរី(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី22:25)ជា្រថៃលែងថដលបយើងោៃ�ួបៃរឹងបទពិបសាធៃ៍ឡាយ�ំៃរឹងទុ្រខេបសា្ររោរ�ឺចាប់ៃិងបសច្្ររីសាលាប់។តា្រយៈ

ដគ្វាយធួនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទអាចសរ្គ្ររះរយើងរចញ្ ដីការធ្លាក់្និងែល់្ឲ្យរយើងនូវការរតបាសរោរះរចញ្ ដីអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើង(សូម

បមើលៃរីនហវៃទរី22:26)។បោយសារដរ្វាយធួៃរយើងមានរសរីភា្រដើ្្ដីរតជើសររើសយក្ឥស្រភា្និងជដីវិ្រដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ច

ឬការជា្រ់�ំុឃាំងនិងរសចក្្ដីសាលា្់រ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី22:27)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសិស្សបៃ្រោរសិ្រសារបស់ពួ្រប្្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី22បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងរាៃឱរោសបដើមបរីបបកងៀៃោនា

បៅវិញបៅម្រអំពរីបោលរោរណ៍នៃសិទ្ធិបក�ើសបរើសថដលលរីនហោៃពៃ្យល់បៅរោៃ់្ូរៃកបុសរបស់ោត់ោ៉ា្រុប។សូមបំថប្រសិស្ស

បៅជាបួៃក្ុរម។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗៃូវរោរថណនំាខាងបករោមបដើមបរី�ួយពួ្រប្បរៀបចំបបកងៀៃ(មុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្់រសូមបរៀបចំ

ក្រោសសករាប់ថច្រឲ្យសិស្សថដលរាៃរោរថណនំាទាំងបៃះ)។កបសិៃបបើថានា្់ររាៃសិស្សតិចជាងបៃួនា្់រសូមឲ្យរោរថណនំាមួយបៅ

សិស្សរានា្់រៃិងបបកងៀៃអវៃរីថដលរាៃបៅសល់បៅ្រ្ននុងរោរថណនំាបោយខលែលួៃអ្ន្រ។

រោរថណនំាៃរីមួយៗរួមរាៃ្ិរច្ចរោរកោំ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សទាំងអស់ឲ្យចូលរួមបោយរោរធានាថាបុ ្្គលរានា្់រៗបៅ្រ្ននុងក្រមុមួយៗ

ៃរឹងទទួលោៃៃូវ្ិរច្ចរោរមួយ។បៅ្រ្ននុងក្រមុថដលរាៃសរា�ិ្របកចើៃជាងកោំនា្់រសិស្សអាចថច្រ្រិច្ចរោរោនាោៃ។បៅ្រ្ននុងក្រមុថដល

រាៃោនាតិចជាងកោំនា្់ររាៃអ្ន្រខលែះៃរឹងកតូវបធវៃើ្ិរច្ចរោរបកចើៃជាងមួយ។សូមកោប់សិស្សថាព្ួរប្ៃរឹងរាៃបពលកបថហលបរីនាទរីបដើមបរី

បរៀបចំបមបរៀៃបហើយថាក្រមុៃរីមួយៗៃរឹងរាៃបពលកបថហលកោំនាទរីបដើមបរីបបកងៀៃ។

តក្ុ្ទដី1៖ត្រះតទង់្ររងកើ្ររយើងរដើ្្ដីរធ្ើអរំ្ើ

្រ  សូមបលើ្រ្ ្មមួយប�ើងពរីខាងមុខថានា្់របរៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី22:14ឮៗ។មុៃបពលោត់ឬនាងអាៃ

សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្ររោរពិពណ៌នារបស់លរីនហពរីអវៃរីពរីរកបប្ទថដលកពះោៃបបង្កើតបៅបលើសាថាៃសួ្៌ៃិងបៅបលើថ្ៃដរី។(«អវៃរីៗ

សពវៃសារបពើថដលកតូវបធវៃើអំបពើៃិងអវៃរីៗសពវៃសារបពើថដលកតវូទទួលរងអបំពើ។»)សូមសួរ៖បតើខ្ម្ពរីរបៃះទា្់រទងៃរឹងបយើងៃិង្្ម

បនាះោ៉ាងដូចបម្ច?(បយើងកតូវោៃបបង្កើតម្របដើមបរីបធវៃើអំបពើខណភៈថដល្ ្មបនាះកតូវោៃបបង្កើតម្របដើមបរីទទួលរងអបំពើ។ដូចជា

រោរបបង្កើតប្្សងៗបទៀតថដរ ្្មមិៃអាចបធវៃើអបំពើបោយខលែលួៃឯងោៃបទ។)

ខ  សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃកបបោ្ទរីមួយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី22:16។សូមសួរសិស្ស៖បៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរសប្រ្គះរបស់កពះវរបិតាសួ្៌បតើ

បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវបធវៃើអបំពើឲ្យខលែលួៃបយើង?បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមសួរ៖បតើបពលខលែះបយើង

រង់ចំាបដើមបរីទទួលរងអំបពើជាជាងរោរបធវៃើអំបពើឲ្យខលែលួៃបយើងបោយរបបៀបណា?

្   សូមសរបសរគ.នរិ�.58:26–28បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សបបើ្របៅវ ្្គ្ ម្ពរីរបៃះ។សូមនាំពួ្រប្អាៃវារួមោនា

ឮៗ។

� សូមសួរ៖បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា58:26–28អំពរីរោរបធវៃើអបំពើឲ្យខលែលួៃបយើង?បតើរបបៀបណាខលែះ

ថដលបយើងអាចថសវៃងរ្របដើមបរីភាជាប់ខលែលួៃបយើងបោយរោរខាវាយខវៃល់្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវបសច្្ររីសុចរិតដ៏ខាលាំងបនាះ?បតើបៅបពលណាថដល

អ្ន្រោៃប�ើញរោរពយាោមរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរនាំម្រៃូវបសច្្ររីសុចរិតដ៏ខាលាំងថបបបនាះ?(បនាទាប់ពរីសិស្សរានា្់រឬពរីរៃ្រ់្តេល់ចបមលែើយ

រួចអ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍មួយថដរ។)

ង  សូមថច្រទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរបធវៃើអំបពើឲ្យខលែលួៃបយើងៃិងរោរថសវៃងរ្របដើមបរីនាំម្រៃូវបសច្្ររីសុចរិតដ៏ខាលាំង។

នដីថហវៃទដី22:27គឺជា

វគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។

�រូមសយារសៅសលើគំនិតក្្ននុរការបសពរៀន

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរសៅចុរបញ្ចប់នន

សមសរៀនស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សក្្ននុរណ ្្នក្

ចសំែរះចំណានខគម្ពីររប�់្ ួក្សគននវគ្គ

សនរះ។
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នពីន�វទ្ពី22(ណ្្នក្ទ្ពី2)

តក្ុ្ទដី2៖ការល ល្ួងល្អនិងការល ល្ួងអាតក្ក្់

្រ  សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃកបបោ្ទរីពរីរបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី22:16។សូមសួរសិស្ស៖បតើោ្រ្យល្បួររាៃៃ័យដូចបម្ច?

(អប ជ្ើញប្្ចនុះប្្ចដូលឬអូសទាញ។)

ខ  សូមសួរសិស្ស៖បតើរបបៀបណាខលែះថដលកពះវរបិតាសួ្៌លបលួងបយើងឲ្យបធវៃើរោរល្អ?(សិស្សអាចៃិោយពរីរោរបំ្ុស្ ំៃិតម្រពរី

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពរ�័យថដលោៃសៃយាបពលបោរពតាមកពះប្្ញតតេិៃិងរោរបបកងៀៃនៃពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ។)

្   សូមអាៃៃរីនហវៃទរី22:17–18ឮៗបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃតាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សុំឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្រអវៃរី

ថដលអារ្រ្សថសវៃងរ្រពរីបយើងទាំងអស់ោនា។(វាចង់ឲ្យបយើងបវទនា។)

� សូមសួរ៖បតើអ្ន្រអាចដរឹងបោយរបបៀបណាថាបតើរោរលបលួងមួយណាថដលម្រពរីកពះបហើយថាមួយណាម្រពរីអារ្រ្ស?(បោយ

សារជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចបបើ្របៅមរ៉ូនណ7:16–17)។បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយរួចបហើយសូមសួរ៖បតើ

ឧទាហរណ៍អវៃរីខលែះនៃបរឿងទាំងឡាយថដលលបលួងមៃុស្សឲ្យបធវៃើអាក្រ្់រៃិងវានាំបៅរ្របសច្រ្រីបវទនា?

ង  សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរលបលួងរបស់កពះថដលនាំបៅរ្រអំបពើល្អៃិងសុ្ មង្គលបហើយរោរលបលួងរបស់អារ្រ្សនាំបៅរ្រ

អបំពើទុច្ចរិតៃិងបសច្្ររីបវទនា។បោយសារជាថ ្្ន្រនៃរោរទរីបនាទាល់អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយបដើមបរីបរ្ហាញពរីរបបៀបថដល

អ្ន្រដរឹងថាបៃះ្ ឺពិត។

តក្ុ្ទដី3៖រយើងត្រវូទទួលខុសត្រូវចរំោរះជរត ើ្សរ្រស់រយើង

្រ  សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះបៅរោៃ់សិស្ស៖

«អ្ន្ររាៃបសរីភាព្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសៃិងរោរកបកពរឹតតេបែុថៃ្អ្ន្រោមៃបសរីភាពបដើមបរីបក�ើសបរើសលទ្្ធ លនៃទបងវៃើរបស់អ្ន្រប�ើយ។

លទ្្ធ លកបថហលជាមិៃប្រើតប�ើង្រ្ននុងបពលភាលាមៗថតវាៃរឹងថតងថតអបនាទាលតាមជាៃិច្ច»(្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ឯក្សារសយរ

ដែំឹរល្អ[2004]ទំព័រ194)។

សូមសួរ៖បតើឧទាហរណ៍អវៃរីខលែះនៃលទ្ធ្លថដលកបថហលជាមិៃប្រើតប�ើងភាលាមៗបទថតវាៃរឹងអបនាទាលតាមជាៃិច្ច?(ចបមលែើយមួយ

ថដលអាចបនាះ្ ឺថា�ំងឺមហារី្រជាញរឹ្រញាប់វាម្រពរីរោរ�្់រោរី។)

ខ  សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី22:26–27បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីលទ្្ធ លបៅន្ងៃ

អនា្តនៃ�បកមើសថដលបយើងបក�ើសបរើស្រ្ននុងបពលឥ�ដូវបៃះ។សុំឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(ចបមលែើយអាច

រួមរាៃ«រោរោ្់របទាសនៃចបាប់បៅន្ងៃដ៏អសាចារ្យៃិងចុងបករោយ»«ឥស្សរភាព»«�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច»«រោរជាប់

�ំុឃ្ំង»«បសច្្ររីសាលាប់»ៃិង«បសច្្ររីរងទុ្រខេបវទនា»។)សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោតារបខៀៃ។

្   សូមសួរ៖បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់ចំបោះបយើងបដើមបរីយល់ពរីលទ្្ធ លនៃ�បកមើសរបស់បយើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ?បករោយពរី

សិស្សោៃបឆលែើយរួចបហើយសូមសួរ៖បតើរោរដរឹងពរីលទ្្ធ លទាំងបៃះអាច�កមញុបយើងឲ្យបរើស�បកមើសដ៏សុចរិតោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

� សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី22:27លរីនហោៃៃិោយថាបយើង«រាៃសិទ្ធិៃរឹងបរើសយ្រឥស្សរភាព»។សូមសួរ៖

តាមបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្របតើ�បកមើសដ៏សុចរិត�ួយបយើងឲ្យបៅថតរាៃសិទ្ធិៃរឹងបរើសបោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្រអាច្ ល់្ជា

ឧទាហរណ៍ពរីចំណុចបៃះោៃបទ?(សូមបរៀបចំឲ្យរួចជាបកសចបដើមបរីថច្រចាយឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃអ្ន្រ។)

ង  សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបយើងកតវូទទួលខុសកតូវចបំោះកពះចំបោះ�បកមើសរបស់បយើងបហើយថាលទ្ធ្លបនាះថតងថតម្រ

ពរី�បកមើសរបស់បយើងជាៃិច្ច។

តក្ុ្ទដី4៖ការរតជើសររើសខ្ងដែ្ក្ល្អ

្រ  សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី22:28ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សថសវៃងរ្របរឿងបៃួោ៉ាងថដលលរីនហចង់ឲ្យបៅ្ូរៃកបសុរបស់ោត់។

បករោយពរីប្អាៃខ្ម្ពរីរបៃះរួចបហើយសួមអប ជ្ើញសិស្សថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

ខ  សូមសួរ៖បតើរាៃរបបៀបអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបមើលបៅរោៃ់អ្ន្រជា្រណាដាលដ៏អសាចារ្យជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យ

បក�ើសបរើសសុចរិតកតរឹមកតូវ?

្   សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី22:29ឮៗ។សូមសួរសិស្ស៖បតើ�បកមើសរបស់បយើងអាច្ ល់្អំណាចដល់អារ្រ្សឲ្យចាប់

�ំុឃ្ំងបយើងបោយរបបៀបណា?បោយសារជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមចង្អនុលបរ្ហាញថារោរលបលួងរបស់សាតាំងជាបកចើៃសំបៅ

បៅបលើ«ឆៃ្ទភៈខាងសាច់្ ម»ឬចំណង់ខាងរូបរោយរបស់បយើង។បៅបពលមៃុស្សចុះចាញ់តាមរោរលបលួងទាំងបៃះព្ួរប្អាច

បញៀៃៃរឹងសារធាតុៃិងដបំណើរកបកពរឹតតេដ៏បកោះថានា្់រទាំងបៃះ។សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិម

ណិលសុៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បចញពរីរោរពិបសាធដំបូងមួយប្្ ិតថាវាមៃិសំខាៃ់បនាះវដ្ដ៏សាហាវមួយអាចប្រើតប�ើងជាបៃតេបនាទាប់។បចញពរីរោរសា្រលបង

រោលាយបៅជាទរាលាប់មួយ។បចញពរីទរាលាប់ម្រជារោរពរឹងថ ្្អ្រ។បចញពរីរោរពរឹងថ ្្អ្រម្រជារោរបញៀៃ។រោរចាប់យ្ររបស់វា្ឺ

បៃ្ិចម្ងៗ ។កចវា្់រទាស្ររនៃទរាលាប់បនាះ្ឺតូចណាស់បដើមបរីសាគល់វារហូតដល់វារឹងរាំខាលាំងថប្របចញម្រ។   បករោយម្រ

រោរបញៀៃបធវៃើឲ្យោត់បង់សិទ្ធិបក�ើសបរើស»(«Addiction or Freedom»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1998ទំព័រ6–7)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីភាពសុចរិតថដលនាំបៅរោៃ់បសរីភាពប្ចពរីទរាលាប់ៃិងរោរបញៀៃដ៏រាៃបកោះថានា្់រ។

� សូមអាៃៃរីនហវៃទរី22:30បៅរោៃ់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បៅបពលថដលព្ួរប្សាដាប់តាមបនាះសូមអប ជ្ើញពួ្រប្បផ្ដាតបលើោ្រ្យ

ទាំងបៃះ៖«ខញនុំោៃបក�ើសបរើសខាងថ្្ន្រល្អ។»សូមសួរ៖បតើបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះោៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីលរីនហ?
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សមសរៀនទ្ពី24

ង  សុំឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតអំពរីសំណួរខាងបករោម៖បតើៃរណាខលែះថដលអ្ន្រសាគល់ថដល«ោៃបក�ើសបរើសខាងថ ្្ន្រល្អ»ដូចជាលរីនហ?

បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើតាម្ ំរូរបស់មៃុស្សបៃះបោយរបបៀបណា?បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្ប់កោៃ់ស្ជរឹង្ ិតបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រឬ

ពរីរនា្់រថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមថច្រចាយ្ ំៃិតផ្ទាល់របស់អ្ន្រ។

កំ្ែត់�រារល់ចំសពារះពគរូបសពរៀន៖បដើមបរីប ្្ចប់សូមអប ជ្ើញសិស្សស ជ្រឹង្ិតថាបតើ�បកមើសរបស់ព្ួរប្្ំរពុងនាំពួ្រប្បៅរោៃ់

ឥស្សរភាពៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចឬបៅរោៃ់រោរជាប់�ំុឃ្ំងបសច្្ររីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណៃិងបសច្្ររីទុ្រខេបវទនា។សូមបញ្ជា្់រ

សិស្សថា�បកមើសថដលមៃិល្អណាថដលព្ួរប្អាចោៃបធវៃើបហើយអាចយ្រ�្នះោៃតាមរយភៈបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

រោរថកបចិតតេ។សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះដរ្វាយធៃួរបស់កទង់ៃិងសមតថែភាពរបស់កទង់បដើមបរីពកងរឹងបយើងបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំ

របស់បយើងបដើមបរីបរើស�បកមើសថដលៃរឹងនាំបៅរ្រសុ្មង្គលៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី22:27

បដើមបរី�ួយសិស្សទបៃ្ទញចាំៃរីនហវៃទរី22:27សូមសរបសរអ្រ្សរទរីមួយនៃោ្រ្យៃរីមួយៗបៅបលើរោដារបខៀៃតាមដូចខាងបករោម៖្ម

ម��ត�្េ�តផដ្ដជក្ចដម។្្ម�នរយក្ជ�នក្��ក្ជ�នេរេ;តវ្�ម

ទមទវដវដ។(អ្ន្រ្រ៏អាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលថបលែ្រដបូច្នះព្ួរប្ៃរឹងអាចរ្រវាប�ើញ

បលឿៃ។)

សូមឲ្យសិស្សទបៃ្ទញៃរីនហវៃទរី22:27រួមោនា(បោយបកបើកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្តាមកតូវរោរ)រហូតដល់ពួ្រប្អាចចាំខ្ម្ពរីរទាំងមូល

បោយបកបើថតអ្រ្សរទរីមួយបដើមបរី�ួយដល់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសូមលុបអ្រ្សរបរីបៃួបហើយឲ្យពួ្រប្ទបៃ្ទញបទ្ម្ពរីររួមោនាម្ងបទៀត។

សូមបៃ្ដបំណើររោរបៃះរហូតដល់អ្រ្សរទាំងអស់លុបបចញបហើយសិស្សអាចទបៃ្ទញចាំខ្ម្ពរីរទាំងមូលរត់រាត់។បោយសារជាថ្្ន្រនៃ

រោរពិភា្រសាអ្ន្រអាចថច្រចាយបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមពរីថអលប�ើររឆី្ដ�រីស្កតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖«បទ្ម្ពរីរ

ថដលចងចំាមួយរោលាយជាមិតតេថដលបចះអត់ធ្មត់សូ៊កទាំថដលមៃិអាចបំោ្់របោយវ ្្គនៃបពលបវលាប�ើយ»(«អំណាចនៃកពះ្ម្ពរីរ»

Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011ទំព័រ6)។

កំ្ែត់�រារល់៖អ្ន្រអាចរាៃបពលបកបើកោស់ស្រម្មភាពបៃះបៅបពលចំណុចខលែះ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិរាៃបពលបទ

សូម្ ិតថាៃរឹងបកបើវាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយបទៀត។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី22:29។«ចំណង់ខ្ងសាច់្េនិងគសចក្្ដីអា្ក្ក្់ណដល

គៅក្្ដងគនាះ»

ខគម្ពីរសនរះមិនណមនរានន័�ថ្ររូបកា�រប�់ស�ើរគឺជាស�ចក្្ពីអាពក្ក្់សនារះសទ្។ជាជារ

សនារះវា្ ិ្ែ៌នា្ ពីណ ្្នក្មួ�ននសាថានភា្ធាលាក្់រប�់ស�ើរ។្ិតចសំោរះស�ចក្្ពីជសំនឿរួមរាន

ការ្ន្យល់សនរះ៖«សៅក្្ននុរសាថានភា្ធាលាក្់សនរះស�ើររានវិបត្ិមួ�សៅក្្ននុរខ្លួនស�ើរ។ស�ើរ

គឺជាក្រូនសៅខារវិញ្ញាែរប�់ព្រះសដ្��កាដោនុ្ លស�ើម្ពីឲ្យ‹អ្នក្រាល់ោនាបានចំណែក្ជា

និ�្ស័�ននព្រះ›(ស្ពតុ�ទ្ពី21:4)។សទារះយា៉ារណាក្្ពី‹ស�ើរខ្នុំសនរះមិន�ក្្ិ�មសៅ

ចំសពារះ[ព្រះអរ្គ]សទ្;សដ្�សារការធាលាក្់សនារះធមមេជាតិននស�ើរខ្នុំបានកាលា�សៅជាអាពក្ក្់

ជានិច្ច›(សអសធើរ3:2)។ស�ើរពតរូវខពំបឹរជានិច្ចស�ើម្ពី�ក្ឈ្នរះសលើចែំរ់នរិបែំរ

ណ�លមិន�ុចរិត»(្ិតចំសោរះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ឯក្សារសោរដែំឹរល្អ[2004]ទំ្្័រ

57)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វទ្ពី23រួមរានពាក្្យ�ម្ពីរប�់លពីន�សៅកាន់ក្រូនសៅរប�់ោត់គឺ�៉រូណ�ប។លពីន�បាន

រា៉�រា៉ប់ការ្យាក្រែ៍សដ្��៉រូណ�បននព�ុក្សអ�៊ី្្ទទាក្់ទ្រនរឹតួនាទ្ពីរប�់្ យាការី�៉រូណ�ប

�មេ៊ធីការសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមននិរការសាដោរស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែ។

សមសរៀនទ្ពី25

នពីន�វទ្ពី23

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី23:1–25

លពីនេសរៀបរាប់្ ពីការ្យាក្រែ៍សោយយ្រូណ�បននព�ុក្សអេ្សគុពីបអំ្ ពី្ យាការីយ្រូណ�ប�ី៊្្។

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូម្ ូរ�រីោ៉ាករោមខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បដើមបរីឲ្យសិស្សយល់ពរីរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី23បៃះសូមកោប់ពួ្រប្ថា�ំព្ូរបៃះរួមរាៃសាចប់រឿងអំពរីបុរសបួៃនា្់រថដលរាៃ

នាមដូចោនា។សូមអប ជ្ើញសិស្សកសាវកជាវកពះ្ម្ពរីរបោងថដលបៅខាងបករោមរូបភាពបៅបលើរោដារបខៀៃឲ្យបលឿៃបដើមបរីសបកមចថាៃរណា

តំណាងឲ្យរូបភាពមួយៗ។បៅបពលសិស្សរានា្រ់រ្រប�ើញចបមលែើយបហើយសូមឲ្យោត់ឬនាងសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ។(រូបភាព

ទរីមួយតំណាងឲ្យយែូថសបជា្ូរៃកបសុរបស់លរីនហ។ទរីពរីរតំណាងឲ្យពយារោរីយែូថសបថដលកតូវោៃល្រ់បៅឯបអហ្សនុរីបកបថហល

ជា1700ឆ្នាំមុៃរោរកបសូតរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ទរីបរីតំណាងឲ្យពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ។ទរីបៃួតំណាងឲ្យយែូថសបស្ម៊ីធ

ស៊ី្ ្ញ័រ។)

សូមបរ្ហាញរូបភាពមួយរបស់ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធដូចជាបងកបុសយែូថសប(62161;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[2009]បលខ

87)។សូមកោប់សិស្សថាភា្បកចើៃនៃៃរីនហវៃទរី23បផ្ដាតសំខាៃ់បលើរោរពយា្ររណ៍បោយយែូថសបនៃកសុ្របអហ្សនុរីបអំពរីពយារោរី

យែូថសបស្ម៊ីធ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីនា្់រឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី23:6–8។សុំឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលយែូថសបនៃ

កសុ្របអហ្សនុរីបោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាយែូថសបស្ម៊ីធៃិង្ិរច្ចរោរថដលោត់ៃរឹងសបកមចោៃ។(អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាបៅបពលថដល

យែូថសបនៃកសុ្របអហ្សនុរីបោៃបកបើឃ្លា«្លនៃបោះបលា្រ»ោត់សបំៅបៅ្ូរៃបៅរបស់ោត់។)បៅបលើរោដារបខៀៃខាងបករោមរូបភាព

ថដលតំណាងឲ្យយែូថសបស្ម៊ីធសូមសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលសិស្សរ្រប�ើញ។ព្ួរប្្ ួរថតថសវៃងរ្រឃ្លាដូចជា«អ្ន្របមើលឆុតដ៏

�បកមើសចំបោះ្ លនៃបោះរបស់ខញនុំ»«ោៃតបម្កើងខ្ពស់»«បដើមបរីនាំឲ្យពួ្រប្សាគល់ៃូវបសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយ»ៃិង«បយើងៃរឹងបធវៃើឲ្យ

ោត់បៅជាធំបៅចំបោះថ្្ន្របយើង។»

• បៅបពលបយើងោៃស្ិរសាៃរីនហវៃទរី23:6–8បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់

ថាត្រះអមាចាស់បានរលើក្្ យាការីយ៉ដូស្រស្៊៊ីធរ�ើងរដើ្្ដីជួយនំ្្ ក្នូវការសាដាររ�ើងវិញថនដំណរឹងល្អ។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី23:11–15បោយសាងាតប់សងៃៀម។សំុឲ្យពួ្រប្កសាវកជាវរ្រឃ្លាបថៃថែមបទៀតអំពរីអវៃរីថដលកពះៃរឹង

សបកមចោៃតាមរយភៈពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ។បៅបពលថដលពួ្រប្រាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមសួរពរី

អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមបថៃថែមចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃខាងបករោមរូបភាពថដលតំណាងឲ្យពយារោរី

យែូថសបស្ម៊ីធ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ«នាំោ្រ្យរបស់បយើង»«បចញពរីភាពទៃ់បខសាយអ្ន្របនាះៃរឹងកតូវោៃបធវៃើឲ្យរំាមួៃ»«អ្ន្រណា

ថដលថសវៃងរ្របំផ្លាញបលា្របនាះៃរឹងកតវូបំផ្លាញបចាល»ៃិង«កតូវោៃបៅ   តាមប្មះឪព្ុរបលា្រ។»)

បដើមបរី�ួយសិស្សយល់បថៃថែមបទៀតៃិងស ជ្រឹង្ិតអំពរីតួនាទរីរបស់ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អសូមអាៃ

ៃរីនហវៃទរី23:11ឮៗបោយ្ ្ល់រោរសង្កត់ធងៃៃ់ពិបសសបៅបលើឃ្លា«អំណាចឲ្យនាំោ្រ្យរបស់បយើង»។

1 2 3 4

នពីន�វទ្ពី23:3 នពីន�វទ្ពី23:4 នពីន�វទ្ពី23:14 នពីន�វទ្ពី23:15
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• បតើឧទាហរណ៍អវៃរីខលែះនៃកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះថដលយែូថសបស្ម៊ីធោៃនាំម្រ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ,បោលលទ្ធិៃិង

បសច្្ររីសញ្ញា,មរុោតាដ៏រាៃតនមលែមហិរា,រោរប្រថកបរបស់យែូថសបស្ម៊ីធៃិងរោរបបកងៀៃផ្ទាល់របស់ពយារោរី។)

បៅ្រ្ននុងវ ្្គនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមកោ្រដបដើមបរីបរ្ហាញថាយែូថសបនៃកសុ្របអហ្សនុរីបោៃពយា្ររណ៍ថាពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធៃរឹងនាំ

ម្រៃូវកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។អ្ន្រ្ួរថតពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី23:12ោៃបលើ្រប�ើងបសៀវបៅពរីរ៖បសៀវបៅសរបសរបោយ្ូរៃបៅរបស់

យែូថសបនៃកសុ្របអហ្សនុរីប្ឺជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងបសៀវបៅថដលសរបសរបោយ្ូរៃបៅសាសៃ៍យោូ្ឺជាកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាច

ចង់្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរថត្រតក់តារោរពៃ្យល់ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សកសាវកជាវរ្រឃ្លាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី23:12ថដលពិពណ៌នាឥទ្ធិពលថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធៃរឹងរាៃ

បលើពិ្ពបលា្របៅបពលថដលទាំងពរីរ«កតវូោៃរួមបៅជាមួយោនា។»(ឧទាហរណ៍សិស្សអាចថសវៃងរ្រ«រោរផ្ចាញ់ផ្ចាលៃូវបោលលទ្ធិ

ថ្រលែងរោលាយទាំងឡាយ»«រោរប្រ្កាបរោរទាស់ថទងោនាទាំងបែុនាមៃ»ៃិង«រោរបបង្កើតឲ្យរាៃបសច្្ររីសុខសាៃ្។»)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃរាៃឥទ្ធិពលបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមសួរ៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃបទពិបសាធៃ៍អំពរីអំណាចនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬោៃប�ើញឥទ្ធិពលរបស់វាបៅ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់មិតតេ្្រ្ិឬសរា�ិ្រក្ួសារ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី23:15ឮៗ។សូមឲ្យថានា្់រ្ ល់្រោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ជាពិបសសបៅបលើឃ្លា«នាំកបជា�ៃខញនុំ

បៅរោៃ់បសច្្ររីសប្រ្គះ»។

• បតើតាមរបបៀបណាថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយនាំកបជា�ៃបៅរោៃ់បសច្្ររីសប្រ្គះ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងបរោតសរបសើរបបស្រ្រម្មថដលោៃថតងតំាងតាំងពរីមុៃបលា្ិរយម្រមលែែបះចំបោះពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធសូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឮៗបោយកបធាៃកពិ្រហាំយែង់៖

«វា្ ឺជាចបាប់បៅ្រ្ននុងរោរកបរឹ្រសាអំពរីភាពដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចជាយូរោម្របហើយពរីមៃុបពលក រ្ឹះនៃថ្ៃដរីកតូវោៃោ្រ់ថាោត់

្ឺជាយែូថសបស្ម៊ីធ្ួរថតជាបុរសបៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាចុងបករោយបំ្ុតនៃពិ្ពបលា្របដើមបរីនាំម្រៃូវកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះដល់

មៃុស្សបលា្របហើយទទួលភាពបពញបលញនៃ្ូរៃបសាទាំងឡាយៃិងអំណាចនៃបពវៃ�ិតភាពនៃកពះរា�បកុតារបស់កពះ។កពះអរាចាស់

ោៃទតបមើលោត់ៃិងឪព្ុររបស់ោត់បហើយដល់�រីតារបស់ោត់បហើយដល់បុពវៃបុរសរបស់ព្ួរប្រាប់កត�ប់   ដល់បលា្រអោ័ម។

កទង់ោៃទតបមើលក្ួសារបនាះៃិងថខ្សបលាហិតបនាះបោយសារវាោៃកតាច់ចរពរីកប្ពរបស់វាបៅដល់្រំបណើតរបស់បុរសបនាះ។

ោត់កតូវោៃថតងតំាងពរីរោលបៅ្រ្ននុងភាពអស់្រលបបដើមបរីក្ប់ក្ងបលើកោរោៃ់រោប់កតួតកតាចុងបករោយបៃះ»

(Discourses of Brigham Young,sel. John A. Widtsoe[1954]ទំព័រ108)។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី23:16–24បោយរោរពៃ្យល់ថាយែូថសបនៃកសុ្របអហ្សនុរីបោៃបកបៀបបធៀបយែូថសបស្ម៊ីធ

បៅៃរឹងមែូបស។សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី2

3:24។បៅបពលព្ួរប្ថច្រចាយោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមបថៃថែមចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្បៅបលើប្ជរីបលើរោដារបខៀៃបនាះ។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី។សុំសិស្សឲ្យសាដាប់រ្របសច្្ររីពិតថដលោៃបរ្ហាញតាមរយភៈ

ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ៖

«សូមអៃុញ្ញាតឲ្យខញនុំបលើ្រប�ើងៃូវបោលលទ្ធិៃិងរោរអៃុវតតេៃ៍ពរីរបរី្រ្ននុងចបំណាមបោលលទ្ធិៃិងរោរអៃុវតតេៃ៍ជាបកចើៃថដលថបងថច្របយើង

បចញពរីសាសនាចក្រប្្សងបទៀតទាំងអស់ៃិងអវៃរីៗទាំងអស់ថដលោៃម្រពរីវិវរណភៈបៅដល់ពយារោរីវ័យ�ំទង់[យែូថសបស្ម៊ីធ]។   

«ចបំណះដរឹងនៃអាទបិទព។   

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។   

«   បពវៃ�ិតភាពថដលោៃសាដារប�ើងវិញ។   

«   ថ្ៃរោរសករាប់�រីវិតក្ួសារដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ច។   

«ភាពសុចរិតនៃ្ូរៃប្រ្មងតូចៗ។   

«   បោលលទ្ធិនៃបសច្្ររីសប្រ្គះដ៏អសាចារ្យសករាប់មរណ�ៃ។   

«ល្រខេណភៈដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ចរបស់មៃុស្ស។   

«   បោលរោរណ៍នៃវិវរណភៈនាសម័យទបំៃើប។   

«   អ�ំនុងបពលខលែរីនៃអាយុ�រីវិត38ៃិងមួយឆ្នាំ្រៃលែះរបស់ោត់រាៃរោរចា្់របង្ដូរៃូវចំបណះដរឹងអបំណាយទាៃៃិងបោលលទ្ធិដ៏

ឥតបកបៀប្ ្ទរឹមោៃតាមរយភៈោត់»(«បរឿងដ៏អសាចារ្យថដលកពះោៃបបើ្រសថម្ង»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2005ទំព័រ

80–83)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សបថៃថែមប្ជរីរបស់កបធាៃហុរីង្លែរីបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។
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នពីន�វទ្ពី23

សុំឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា135:3ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាថអលប�ើរយែូហាៃប្បលើរនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់ថដលបករោយម្រោៃរោលាយជាកបធាៃទរីបរីនៃសាសនាចក្រោៃសរបសរោ្រ្យទាំងបៃះមៃិយូរបែុនាមៃបករោយពរីមរណភាពរបស់ពយារោរី

យែូថសបស្ម៊ីធ។សុំឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រចំណុចទាំងអស់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះថដលព្ួរប្អាចបថៃថែមបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបថៃថែមចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើប្ជរី។

សុំឲ្យបពលបវលាដល់សិស្សរំឭ្រប ជ្រីបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យស ជ្រឹង្ិតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីតួនាទរីរបស់

ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ដរឹងៃិងរាៃអារម្មណ៍អំពរីពយារោរីបោយរោរសរបសរចបមលែើយមួយចំបោះ

សំណួរមួយ្រ្ននុងចំបណាមសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃឬរាៃអារម្មណ៍អវៃរីបៅន្ងៃបៃះថដលោៃពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ?

• បតើយែូថសបស្ម៊ីធោៃបធវៃើបបកងៀៃឬសាដារប�ើងវិញអវៃរីខលែះថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថា«ជាកបបោ�ៃ៍ដ៏ធំ»(ៃរីនហវៃទរី23:7)ចបំោះ

អ្ន្រ?

សូមបំថប្រសិស្សបធវៃើរោរជា្ូៗ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធជាមួយោនាបៅវិញ

បៅម្រ។កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃបពលអ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សខលែះឲ្យថច្រចាយជាមួយៃរឹងថានា្់រទាំងមូល។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រថាកពះោៃបលើ្រយែូថសបស្ម៊ីធប�ើងឲ្យនាំម្រៃូវរោរសាដារប�ើងវិញ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរបស់អ្ន្រឲ្យថសវៃងរ្រ

របបៀបបដើមបរីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទថដលបោរបពញបោយ

រោរអធិសាឋាៃជាពបិសសមិតតេ្្រ្ិៃិងក្ួសាររបស់ពួ្រប្។

សំណួរអំ្ពីអារម្មណ៍

ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវររិននគែៈ

ពបធានទ្ពីមួ�បានពបឹក្សា�ល់ពគរូបសពរៀន

ទារំអ�់ឲ្យ�ួរ�ំែួរណ�ល«អសញ្ើញ

បុគ្គលរានាក់្ៗឲ្យពសាវពជាវរក្ការចរចាំ

រប�់្ ួក្សគអំ្ពីអារមមេែ៍។»ោត់

បានរានពបសា�ន៍ថ្«សពកា�្ពី�ួរ

ស�ើ�ស�ើរអាចររ់ចាំសដ្�ឆ្លាតនវ

មួ�រ�ៈ�ិនមុនស្លការសៅនរណា

រានាក្់ឲ្យស្្ើ�តប។សទារះបពីជាអ្នក្ណ�ល

មិនបាននិយា�សសារះនឹរបានគិតអំ្ពី

បទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែ។សនារះនឹរ

អសញ្ើញព្រះវិញ្ញាែ»(«ព្រះអរាចា�់

នឹរបណនថែមការពចរូតកាត់»[និយា�

សៅកាន់អ្នក្អប់រំសា�នាCESសៅន្ងៃទ្ពី

6ណខក្ុមៈ្ឆ្នាំ1998]ទ្ំ្័រ6si.
lds.org)។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី23:12។រគបៀបណដល្ពះ្េ្ដីរេរេននិង្ពះ្េ្ដីរបរិសុទ្នរឹង

«្តរូវរេួគៅជាេួ�ោនា»

មិន�រូរសពកា�្ពីការ្្ស្វ្សា�ជាសាធារែៈននការសបារះ្ុម្រប�់្ ួក្បរិ�ុទ្្ធន្ងៃចុរសពកា�

ននព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធរប�់ស�ច្យា៉ាកុ្បសដ្�រានការណែនាំតាមពបធានបទ្រប�់វានរិ

សលខសយាររប�់វាណ�លសយាររាល់ការង្រតាមបទ្ដ្ឋានទារំអ�់ពបធានប៊��៍ស�្ក្ក្ឺ

ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់ថ្៖«ព្រះគម្ពីរ�ញ្ញាចា�់នរិព្រះគម្ពីរ�ញ្ញា

្មេពី...នរិព្រះគម្ពីរមរមន...ឥ�ដូវគឺពតរូវពតបាញ់ចរូលោនាក្្ននុររសបៀបមួ�ណ�លសៅស្ល

អ្នក្អានយា៉ារ្ ្ចតិ្្ចរ់សលើមួ�សនារះអ្នក្នឹរពតរូវទាក្់ចិត្សៅមួ�សទ្ៀត។សៅស្លអ្នក្សរៀន្ ពី

មួ�អ្នក្នឹរពតរូវបានបំភ្ឺសដ្�ម�ួសទ្ៀត។្ួក្សគ្ ិតជារប�់មួ�សៅក្្ននុរន�រប�់ស�ើរ»

(«ព្រះគម្ពីរ»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1982ទំ្្័រ53)។

នដីថហវៃទដី23:18។គតើនរណាជាអ្ក្និោ�?

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បាន្ ល្់សយាបល់សលើ

អត្�ញ្ញាែរប�់មនុ�្សណ�លពតរូវបាននិយា�អំ្ ពីសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី23:18។ពាក្្យ

សៅក្្ននុរររវរ់ពក្ចក្គឺជាការបណនថែមរប�់ណអលស�ើររា៉ាក្់ខន់�ពី។ោត់បានរានពបសា�ន៍

ថ្៖«�រូមក្ត់ចំណាំពាក្្យទារំសនរះរប�់ព្រះអរាចា�់៖‹ស�ើ�ស�ើរសមើលចុរះស�ើរ

នឹរពបទាន�ល់ោត់[មរមន]ស�ើម្ពីឲ្យោត់�រស�រពាក្្យរប�់្ លននសពារះអ្នក្[សា�ន៍

សលមិន]�ពរាប់្ លននសពារះអ្នក្[សា�ន៍នពីន�វ]ស�ើ�អ្នក្ន�ិយា្ ពីសពារះអ្នក្នរឹ

ពបកា�សរឿរសនារះ។សនារះគឺជាអវពីណ�លមរមនបាន�រស�រទុ្ក្ជាព្រះគម្ពីរមរមនប៉ណុន្អវពី

ណ�លោត់បាន�រស�រសនារះពតរូវបាន�ក្សចញ្ ពីការ�រស�រនន្ យាការីសា�ន៍នពីន�វស�ើ�

ការ�រស�រទាំរសនរះសដ្�ពតរូវបានចរពក្រសៅជាស�ៀវសៅមួ�ពតរូវបានបក្ណពបសដ្�្ យាការី

�៉រូណ�ប�មេ៊ធីនរិពតរូវបាននាំសចញមក្សដ្�ោត់សៅ�ល់សា�ន៍សលមិន»(A New 
Witness for the Articles of Faith[1985]ទំ្្័រ426)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី120–នពីន�វទ្ពី23(សមសរៀនទ្ពី5)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀនការ�ិក្សាសៅផរ្ះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល

្ួក្សគ�ិក្សាក្្ននុរនពីន�វទ្ពី120�ល់នពីន�វទ្ពី23(សមសរៀនទ្ពី5)មិនណមនរាន

បែំរស�ើម្ពីពតរូវបានបសពរៀនជាណ ្្នក្មួ�ននសមសរៀនរប�់អ្នក្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀន

�ពរាប់សមសរៀនទ្ពី5ស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍្ ពីរបពីទារំសនរះ។�រូម

សធវើតាមការបំ្ុ�គំនិតននព្រះវិញ្ញាែសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការនន�ិ�្សរប�់

អ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី120–22)
សៅស្លនពីន�វបាន�ក្ព�រ់ការ្យាក្រែ៍ខ្រះរប�់សអសា�សៅកាន់បរពបុ�រប�់ោត់

�ិ�្សបាន�ឹរថ្ព្រះអរាចា�់អសញ្ើញអ្នក្ណ�លមិនបានសោរ្ស�ើម្ពីណពបចិត្នរិពត�ប់

សៅរក្ពទ្រ់វិញ។សនរះបង្ហាញស�ើរថ្ព្រះអរាចា�់ព�ឡាញ់ស�ើរនរិមិនណ�លបសំភ្ច

ស�ើរសនារះសទ្។�ិ�្សក៏្បាន�ឹរណ�រថ្សទារះបពីជាអ៊ីពសាណអលនរឹពតរូវបានខាចាតខ់ាចា�

សដ្�សារការមិនសោរ្តាមរប�់្ ួក្សគសនារះព្រះអរាចា�់បាន�នយាថ្នឹរសាដោរស�ើរវិញ

នរូវ�ំែឹរលអែនរិពបមរូល្ ្នុំអ៊ពីសាណអលសៅក្្ននុរន្ងៃចរុសពកា�។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី21)
�ិ�្សបាន�ិក្សាការបសពរៀនចរុសពកា�រប�់លពីន�សៅកាន់ពគសួាររប�់ោត់មុនស្ល

ោត់បានសាលាប់។លពីន�បាន�រកត់ធងៃន់ថ្ព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រស�ើរសៅស្ល

ស�ើររក្សាព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់ស�ើ�ថ្ពទ្រ់នរឹឈប់ពបទាន្រសៅស្លស�ើរមិន

សោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់។សៅស្លលពីន�បាន�ឹរថ្ោត់នឹរសាលាប់ឆ្ប់ៗសនារះ

ោត់បានដ្�់សតឿនពគួសាររប�់ោត់ឲ្យសធវើតាមនពីន�វ។�ិ�្សបានស�ើញថ្សៅស្ល

ស�ើរសធវើតាមអ្នក្ណ�លព្រះបានសៅឲ្យ�ឹក្នាំស�ើរស�ើរនឹរពតរូវបានពបទាន្រឲ្យរាន

ការរីក្ចសពមើននរិ�ុវតថែិភា្ខារវិញ្ញាែ។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី22)
លពីន�បាន្ ន្យល់�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់យា៉ាកុ្ប្ពីស�ចក្្ពី្ិតពគឹរះ្ ពីរ៖(1)ថ្

ការធាលាក្់រប�់អ័ដ្មនិរសអវា៉គឺជាណ ្្នក្ម�ួ�៏�ំខាន់ននណ្នការ�ុភមរ្គលរប�់

ព្រះវរបិតា�ួគ៌និរ(2)ថ្តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាច�ស្ង្គារះស�ើរ

សចញ្ ពីឥទ្្ធិ្លននការធាលាក់្នរិ្ល្់នរូវការសពបា�សលារះសចញ្ពីអសំ្ើបាបរប�់ស�ើរ។

លពីន�បាន្ ន្យល់ថ្ជាលទ្្ធ្លននការធាលាក់្និរ�ង្វា�ធួនស�ើររានស�រីភា្ស�ើម្ពី

សពជើ�សរើ�ឥ�្សរភា្និរជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចឬការជាប់�ុំឃ្ំរនរិស�ចក្្ពី

សាលាប់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី22:27)។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី23)
សដ្�និយា�សៅកាន់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់�៉រូណ�បលពីន�បាននិយា��ល់

ការ្យាក្រែ៍រប�់�៉រូណ�បននព�ុក្សអ�្សនុពីបណ�លបានរក្ស�ើញសៅសលើ្ ទាំរលរ្ិន។

ការ្យាក្រែ៍សនរះបានទា�ទ្ុក្ជាមុនថ្ព្រះអរាចា�់បានតសមកើរ្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ

ស�ើរស�ើម្ពីជួ�នាំមក្នរូវការសាដោរស�ើរវិញ�ំែឹរលអែ។�ិ�្សពតរូវបាន�ំុឲ្យ�រស�រ

សៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគអំ្ពីរសបៀបណ�លការរួមចំណែក្រប�់

្យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធបានសៅជាពបសយាជន៍�៏ធំ�ល់្ ួក្សគ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះរានបែំរស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្ស�ល់្ ពីសោលបែំរ�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចរប�់ព្រះ។

លពីន�បាន�ឹរថ្ក្រូនសៅរប�់ោត់អាចសធវើការសពជើ�សរើ�ណ�លនឹរនាំ្ ួក្សគសៅរក្ស�ចក្្ពីអំែរ

ឥ�្សរភា្និរជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចពប�ិនសបើ្ ួក្សគ�ល់និរសជឿសលើសោលលទ្្ធិគន្ឹរះ—

�រូចជាការធាលាក់្�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�និរការសោរ្ពបតិបត្ិ(�រូម

សមើលនពីន�វទ្ពី22:25,27)។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យសពជើ�សរើ�ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្

ជានិច្ចស�ើម្ពីសៅទ្ពីបញ្ចប់្ួក្សគអាច«ពតរូវបានឱបពក្សសាបជាអណរវរតសៅសដ្�ព្រះពា�ុនន

ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់[ព្រះ]»(នពីន�វទ្ពី21:15)�រូចជាលពីន�ណ�រ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី21–2

មុនស្លោត់សាលាប់លពីនេបានោ�់សតឿនក្រូនៗរប�់ោត់ឲ្យកាន់រាមព្រះបញ្ញត្តិរប�់

ព្រះនរិបសពរៀនដល់្ ួក្សគនរូវសោលលទ្ិពគឹរះអំ្ពីណផនការ�សង្គ្រារះ

�រូមចាប់ស្្ើមសដ្�ការឲ្យ�ិ�្សអានពបសយាគចុរសពកា�សគសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី23:25(«ចរូរ

នកឹ្ចាំពាក្្យរប�់ឪ្ុក្�៏ជិតសាលាប់សនរះចរុះ»)។�រូម�ួរ្ ួក្សគថ្សតើការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់សលើ

ការពបកឹ្សារប�់�រាជកិ្ពគួសាររានាក់្អាច្ លា�់ប្ដូរបានយា៉ារ�រូចសម្ចពប�ិនសបើ្ ួក្សគ�ឹរថ្បុគ្គល

សនារះជិតសាលាប់ស�ើ�។

�ក្មមេភា្ខារសពកាមអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លលពីន�បាន�រកត់ធងៃន់

សៅក្្ននុរពាក្្យពាក្្យ�ម្ពីចរុសពកា�រប�់ោត់សៅកាន់ពគួសាររប�់ោត់។វាក៏្នរឹអនុញ្ញាតឲ្យ្ ួក្សគ

ណចក្ចា�ជាមួ�ោនាសៅវិញសៅមក្្ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ិតទាំរសនរះអាចជួ�្ ួក្សគឲ្យសធវើតាម

ណ្នការរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់្ ួក្សគ។

1.�រូមឲ្យវគ្គព្រះគម្ពីរខារសពកាម�ល់�ិ�្សរានាក់្ៗឬជាន�គរូ៖នពីន�វទ្ពី21:16–20;នពីន�វ

ទ្ពី22:6–10;នពីន�វទ្ពី22:19–20,22–25;នរិនពីន�វទ្ពី22:11–13

,27–29។(ពប�ិនសបើអ្នក្រាន�ិ�្សតិចជារបួននាក់្អ្នក្អាច�ពមប�ពមួល�ក្មមេភា្

សនរះសដ្�ដ្ក្់ឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានវគ្គព្រះគម្ពីរសពចើនជារម�ួសដ្�សពជើ�សរើ�វគ្គតិចជារមុន

ស�ើម្ពី្ ិភាក្សា។)

2.សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាវគ្គទាំរសនរះ�រូមឲ្យ្ ួក្សគស្្ើ�តបនឹរ�ំែួរខារសពកាមសៅក្្ននុរ

កំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ។(អ្នក្អាចគិត�រស�រ�ំែួរសនរះសៅសលើ

កាដោរសខៀន។)

 ក្.សតើស�ចក្្ពី្ិតគន្ឹរះណាម�ួណ�លលពីន�បានបសពរៀន?

 ខ.ស�តុអវពីបានជាស�ចក្្ពី្ិតទាំរសនរះ�ំខាន់�ពរាប់និរន្រ៍ភា្នន�ុខុរាលភា្ស�ើរ?

3.សពកា�្ពី្ ្ល់ស្លឲ្យ�ិ�្សបំស្ញក្ិច្ចការរប�់្ ួក្សគស�ើ��រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក្់ៗឬ

ន�គរូឲ្យរា�ការែ៍អំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញ។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យបានកាន់ណត

សពចើនតាមណ�លអាចសធវើបានឲ្យណចក្ចា�្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញនរិ្ពីមរូលស�តុណ�លវា

រានន�័ចំសពារះ្ ួក្សគ។

សពកា�្ពី�ក្មមេភា្សនរះ�រូម�រស�រស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖ការធ្លាក់រ្រស់អស័ោម

និងហអវា៉ាគឺជាមផ្កមួយ�៏សំខាន់ថនមផនការសុភមង្គលរ្រស់ព្រះវរ្ិរត្សួគ៌។

�រូមណចក្ចា�ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធាន�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធ៖

«អ័ដ្មពោនណ់តសធវើនរូវអវពីណ�លោត់ពតរូវសធវើណតប៉ុសណាណរះ។ោត់ទ្ទ្ួលទានណ្្សឈើសនារះសដ្�សារ

ស�តុ្ លលអែម�ួស�ើ�សនារះគឺស�ើម្ពីសបើក្ទាវារស�ើម្ពីនាំអ្នក្នរិខ្នុំនិរពគបោ់នាស្្សរសទ្ៀតមក្កាន់

្ិភ្សលាក្សនរះ។...
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

«...ពប�ិនសបើវាមិនណមនសដ្�សារអ័ដ្មសទ្សនារះខ្នុំនឹរមិនអាចសៅទ្ពីសនរះបានសទ្។អ្នក្នឹរ

មិនអាចសៅទ្ពីសនរះសនារះសទ្។ស�ើរនរឹពតរូវររ់ចាំសៅសាថាន�ួគ៌ក្្ននុរ�ភា្ជាវិញ្ញាែ»(សៅក្្ននុរ

របា�ការែ៍�ន្និ�ពីទ្ណខតុលាឆ្នាំ1967ទំ្្័រ121–22)។

�រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរខារសពកាម៖

• សតើអវពីខរ្ះជាលទ្្ធ្លននការធាលាក់្ណ�លលពីន�បាន្ ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី22:21–24?

• សតើលទ្្ធ្លទាំរសនរះអាចសធវើឲ្យវាអាចសៅរួច�ពរាប់ស�ើរស�ើម ព្ីរកី្ចសពមើនព�បសៅតាមណ្នការ

រប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរយា៉ារ�រូចសម្ច?

�រូមបណនថែមស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមដ្ក្់សលើកាដោរសខៀន៖ត្មរយៈ�ង្វាយធួនព្រះហយស៊ូវពគពីស្អាច

សហ្ង្គារះហយើងហចញ្ពីការធ្លាក់និងផ្ល់ការហពបាសហោរះហចញ្ ពីអំហ ើ្បា្ររ្រស់ហយើង។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យទ្ទួ្លបាននរូវការ�ល�ឹ់រកាន់ណតសពរៅពជរះអំ្ពីស�ចក្្ពី្ិតសនរះ�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្

អានឮៗនរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរ�៉រូណ�បប៊ី.វឺុតលពីនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្

�ប់្ពីរនាក់្៖

«�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លជាទ្សរវើមួ�ននស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏�ុទ្្ធសាធបាន�ក្

ឈ្នរះសលើឥទ្្ធិ្លននការធាលាក្់នរិ្្ល់នរូវ្ ្ដូវ�ពរាប់មន�ុ្សទាំរអ�់ឲ្យពត�ប់សៅកាន់វត្រាននន

ព្រះវិញ។សដ្�សារណតជាណ ្្នក្នន�ង្វា�ធួនព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន�ក្ឈ្នរះសលើស�ចក្្ពីសាលាប់

ខារសាច់្មនរិ្្ល់នរូវអមតភា្�ពរាប់មន�ុ្សពគប់ោនាជាក្រូនសៅរប�់ព្រះតាមរ�ៈ

ការរ�់ស�ើរវិញ។ពទ្រ់ក៏្បាន�ក្ឈ្នរះសលើស�ចក្្ពីសាលាប់ខារវិញ្ញាែនរិ្ល្់ជា�មតថែភា្ម�ួ

ននជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចជពីវិតណ�លព្រះរ�់សៅនិរជាអំសណា�ទានមួ��៏អសាចារ្យបំ្ុត

ក្្ននុរចំសណាមអសំណា�ទាន�៏អសាចារ្យបំ្ុតននព្រះ»(«ពគពីសាទានសៅក្្ននុរជសំនឿនរិ�ក្មមេភា្»

Ensignណខវិចិ្កាឆ្នាំ1996ទំ្្័រ71)។

�រូម�ួរ�ិ�្ស៖សតើ្ រជ័�អវពីខរ្ះណ�លមក្្ ពី�ង្វា�ធួន?

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស�ល់្ ពីសារ�ំខាន់នន�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�សៅក្្ននុរណ្នការរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌�រូម

អានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរណនលសអ.រា៉ាក្់ណ�វលននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់

្ពីរនាក់្៖

«សដ្�ោមៅនវត្រានននការសពជើ�សរើ�សដ្�ោមៅន�ិទ្្ធសិ�រីភា្រប�់ស�ើរក្្ននុរការសពជើ�សរើ�នរិ

សដ្�ោមៅនការ្្ទនុ�ោនាសទ្សនារះក៏្ោមៅនការឋិតសៅ្ ិតពបាក្�ណ�រ។...វាជាការ្ិតម�ួណ�លស�ើរ

មិនអាចធំលរូតលា�់ខារវិញ្ញាែឬសដ្�ស�តសុនារះរានការរកី្រា�្ ិតពបាក្�សលើក្ណលរណត

នរិទាលណ់តស�ើរសធវើការសពបើពបា�់សដ្�ឆ្លាតនវសលើ�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រខារសាច់្មរប�់ស�ើរ»

(�ំោ្មួយសទៀតននការ�រស�ើរ[1999]ទំ្្័រ80)។

�រូម�រស�រសោលការែ៍ខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖ហយើងមានសិទ្ិនលងហរើសយកឥស្សរភា្

និងជពីវិត�៏ហៅអស់កល្ជានិច្ចឬក៏ហរើសយកការជា្់រ�ុំឃំ្ងនិងហសចកតពីសាលា្រ់។

�ំុឲ្យ�ិ�្សសបើក្សៅក្ិច្ចការទ្ពី4សៅន្ងៃទ្ពី3សៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្ស្ពីរបពីនាក្់ឲ្យ្ ន្យល់អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនអំ្ពី�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�្ ពីក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

22:26–29។

�រូមអានឮៗនរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ៖

«ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះស�ើរមិនពោនណ់តមិនពតរូវសធវើសរឿរខ្រះៗសនារះសទ្ប៉ុណន្មិនសធវើនរូវ

អវពីៗណ�លព្រះបានបញ្ជា»(ការបសពរៀនរប�់ពបធានននសា�នាចពក្៖យ្រូណ�ប�្៊ី្[2007]

ទំ្្័រ161)។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស�ល់្ ពីសារ�ំខាន់ននការសោរ្ពបតិបត្ិអ្នក្អាច�ួរ�ំែួរខារសពកាម៖

• ស�តុអវពីបានជាអ្នក្គិតថ្លពីន�បានបញ្ជាក់្សលើការសោរ្ពបតិបត្ិសៅក្្ននុរបណាតាំចុរសពកា�ោត់

សៅកាន់ពគសួាររប�់ោត់មុនស្លោត់សាលាប់?

• សតើបទ្្ិសសាធន៍អវពីណ�លអ្នក្បានរានណ�លបានជួ�អ្នក្ឲ្យ�ឹរថ្្ពះអរាចាស់្បទានពរគ�ើង

គៅគពលគ�ើងកាន់រាេ្ពះបញ្ញត្ិរបស់្ទង់គហើ�ថា្ទង់នរឹងឈប់្បទានពរគ�ើងគៅគពល

គ�ើងេិនកាន់រាេ្ពះបញ្ញតិ្របស់្ទង់គនាះ?(�រូមបណនថែមស�ចក្្ពី្ិតសនរះសៅសលើបញ្ពីសៅសលើ

កាដោរសខៀន។)

ស�ើម្ពីបញ្ចប់សមសរៀនសនរះ�រូមអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធានប៊��៍ស�.្ក្កឺ្

ជាពបធានននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្៖

«ការសោរ្ពបតិបតិ្គឺជាឱ�្ខារវិញ្ញាែ�៏រានអំណាច។វាគឺជាឱ�្ម�ួ�៏ខាលាំរ្ យាបាល

ពគប់ជំរឺ»(«Balm of Gilead»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1987ទំ្្័រ18)។

�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះ�ពរាប់�ិ�្សរប�់អ្នក្និរអំ្ពី

បែំររប�់ពទ្រ់ស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើឥទ្្ធិ្លននការធាលាក់្នរិទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏

អ�់ក្ល្ជានិច្ច។

គេគរៀនគ្កា�(នដីថហវៃទដី24–10)

សពកា�្ពីលពីន�សាលាប់សលមិននរិសលម�ួលបាន្ យាយាម�រាលាប់នពីន�វម្រសទ្ៀត។សតើព្រះអរាចា�់

បាន្ ល្់ការព្រានអវពីស្លបាន�ស្ង្គារះជពីវិតរប�់នពីន�វ?្រណ�រសតើនរឹរានអវពីសក្ើតស�ើរចំសពារះ

រារកា�និរវិញ្ញាែរប�់ស�ើរពប�ិនសបើោមៅន�ង្វា�ធួនសទ្សនារះ?�ិ�្សនរឹរក្ស�ើញចសម្ើ�

សៅនឹរ�ំែួរសនរះសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី29:7–9។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការសាលាប់រប�់លពីន�សលមិននរិសលម�ួលបានខឹរនឹរនពីន�វ«្ពីសពពារះណតស�ចក្្ពី

ដ្�់សតឿនរប�់ព្រះអរាចា�់»ណ�លនពីន�វបាននិយា�សៅកាន់្ ួក្សគ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

24:13–14)។សដ្�រានបញ្ហានឹរឥរិយាប្នរិ�ក្មមេភា្រប�់បរពបុ�រប�់ោត់

នរិសដ្�សារភា្ក្សមសា�និរអំស ើ្បាប្ ទាល់ខ្លួនរប�់ោត់នពីន�វបានក្តព់តានរូវអារមមេែ៍

រប�់ោត់សៅក្្ននុរភាសា�៏បំ្ុ�នរិរានកា្្យចាប់ចួនលអែ។ោត់បាន្ ិ្ែ៌នាស�ចក្្ពី

ព�ឡាញ់រប�់ោត់ចំសពារះព្រះគម្ពីរនិរការ�ឹរគែុរប�់ោត់ចំសពារះ្ រជ័�នានានរិ

ក្រាលាំរណ�លោត់បានទ្ទ្ួលមក្្ពីព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី24:15–35)។

សមសរៀនទ្ពី26

នពីន�វទ្ពី24

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី24:1–11

លពីនេពបឹក្សានរិពបទាន្រដល់ពគួសាររប�់ោត់

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ពប�ិនសបើេ្ក្ជាជពីដរូនដ៏សសាមារះពតរ់រានាក់្ស្ើយក្រូនរប�់េ្ក្មិនរោនរ�់សៅតាមបទោឋានដែំឹរល្អសទសតើេ្ក្នឹរេប់រំសៅរប�់េ្ក្

យ៉ារណា?

សូមចាបប់្្ើមបោយរោរអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បករោយពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមសួរ៖

• បតើឪពុ្ររាដាយៃិង�រីដៃូ�រីតារាៃទៃួំលខុសកតវូអវៃរីខលែះ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃៃិងរោរកបរឹ្រសាដល់្ូរៃៗបហើយៃិងបៅៗរបស់ពួ្រខលែលួៃ?

បោយសារជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះអ្ន្រអាចអាៃឬសុំឲ្យសិស្សអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម៖

«ឪព្ុររាតាយរាៃរោតពវៃ្ិរច្ចដ៏ពិសិដ្ឋបដើមបរីចិ្ ្ចរឹមបរីោច់្ូរៃបៅរបស់ខលែលួៃបោយ្រតេរីកសឡាញ់ៃិងបោយបសច្រតេរីសុចរិត ្្គត់្ ្គង់បសច្រតេរី

កតូវរោរទាំងខាងរូបរោយៃិងខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្ៃិងបបកងៀៃព្ួរប្ឱ្យបចះកសឡាញ់ៃិងបបកមើោនាបៅវិញបៅម្របចះបោរព

កពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះបហើយបធវៃើជាពលរដ្ឋល្អបចះបោរពចបាប់ក្ប់ទរី្រថៃលែងថដលព្ួរប្រស់បៅ។សាវាមរីៃិង្ រិោ—រាតាយៃិង

ឪពុ្រ—ៃរឹងទទួលខុសកតវូបៅចំបោះកពះ្័្្រតេកពះតាមរោរកបតិបតតេិនៃភារ្ិរច្ចទាំងឡាយបៃះ។   ញាតិសនាដាៃក្រមុក្ួសារ្ួរថត

�ួយោំកទបៅបពលរាៃបសច្្ររីកតូវរោរ»(«ក្រមុក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិ្ ពបលា្រ»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ

129)។

សូមបរ្ហាញៃរីនហវៃទរី24បោយរោរពៃ្យល់ថាមៃុបពលលរីនហសាលាប់ោត់ោៃកបរឹ្រសាដល់្ូរៃបៅរបស់ោត់ឲ្យរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់

កពះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី24:3–11បោយថសវៃងរ្រមៃុស្សថដលលរីនហោៃបបកងៀៃៃិងរោរកបរឹ្រសាថដលោត់ោៃ្ ្ល់

ដល់ព្ួរប្។

• បតើលរីនហោៃបបកងៀៃដល់ៃរណាថដរ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី24:3,8,10–11។)

• បតើលរីនហោៃ្ ល់្បសច្្ររីសៃយាអវៃរីដល់្ូរៃបៅរបស់បលមិៃៃិងបលមយួល?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី24:7,9)។

• បោយថ ្្អ្របលើៃរីនហវៃទរី24:5បតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយអវៃរីបៅថដលជាទៃួំលខុសកតូវថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ ្ល់បៅឲ្យឪព្ុររាដាយ?(សិស្ស

អាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបដើមបរីបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាឪ្ុក្មាដាយមានទំនួលខុសត្រវូដដលត្រះបាន

ោក់្ឲ្យ្ ួយរដើ្្ដី្ររតងៀនដំណរឹងល្អដល់កូ្នរៅរ្រស់្ ួក្រគ។)

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីឪព្ុររាដាយឬ�រីដៃូ�រីតារបស់អ្ន្រ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរោលាយជាចំណងដ៏រឹងរាំបៅ្រ្ននុងកចវាែ្់រនៃក្ួសាររបស់ពួ្រប្—បដើមបរីរស់បៅតាមដំណរឹងល្អៃិងបរៀបចំបដើមបរី

រោលាយជាឪព្ុររាដាយដ៏សុចរិត។អ្ន្រអាចបរ្ហាញរូបភាពថដលរាៃចំណងប�ើង«ចូរបធវៃើជាចំណងដ៏រឹងរំាមួយ»(សូមបមើលhttp://
lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng)។

នដីថហវៃទដី24:12–35

នពីនេវបានទទួលសារាល់ភា្ក្សមសាយរប�់ោត់នរិបានបគ្ហាញទំនកុ្ចិត្តរប�់ោត់សលើព្រះអរាចា�់។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរព្លឹរខ្នុំសពតក្េរចសំពារះ   

សុំឲ្យសិស្សសរបសរឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ៃិងបដើមបរីប្្ចប់

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយសរបសរចុះៃូវបរឿងថដលបកត្រអរដល់កពលរឹងរបស់ព្ួរប្។

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី24:15–16ឮៗបដើមបរីដរឹងពរីរបបៀបថដលៃរីនហវៃោៃបំបពញឃ្លាបៃះ។

• បតើបរឿងអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបធវៃើកបសិៃបបើកពលរឹងបយើងបកត្រអរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ?

ការសរហសរហៅហលើកាដោរហខៀន

ការ�ក្ព�រ់ឬ�ំែួរណ�លបរក

នរូវការបំ្ ុ�គំនិតម�ួសៅសលើកាដោរសខៀន

អាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យចាប់អារមមេែ៍សៅក្្ននុរ

សមសរៀនមួ�នរិសៅបន្ការ�ក្ចិត្

ទុ្ក្ដ្ក្់រប�់្ ួក្សគ។អ្នក្ក៏្អាចស�ើញ

ថ្វាជ�ួសពចើនក្្ននុរការដ្ក់្�រាភារសមសរៀន

�រូចជាខសយារព្រះគម្ពីរតារារនានានរិ

�ពីយា៉ាពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន។សដ្�

ណ្អែក្សលើ្ ិរសវលានរិការសពបើពបា�់�រាភារ

អ្នក្អាចដ្ក់្វាសលើកាដោរសខៀនមុនស្ល

ចាបស់្្ើមថ្នាក់្។វាអាចជ�ួអ្នក្�ន្សំ

ស្លក្្ននុរថ្នាក់្នរិសចៀ�វារការរំខាន

ណ�លមិនចាំបាច់។
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• បតើវាៃ័យដូចបមច្ចំបោះអ្ន្រ្រ្ននុងរោរបកត្រអរបៅ្រ្ននុងបរឿងអវៃរីៗរបស់កពះអរាចាស់?

• ៃរីនហវៃោៃៃិោយថាដួងចិតតេរបស់ោត់ស្ជរឹង្ិតអំពរីបរឿងអវៃរីៗថដលោត់ោៃប�ើញៃិងោៃឮ។បតើរោរណ៍បៃះរាៃអតថែៃ័យ

ោ៉ាងណាចបំោះអ្ន្រ?

សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាៃរីនហវៃោៃទទួលបទពបិសាធៃ៍បសច្្ររីអំណរោ៉ាងអសាចារ្យបៅ្រ្ននុ�រីវិតរបស់ោត់។បទាះោ៉ាងណា្រ្រីោត់្៏រោៃ

�ួបកបទះៃរឹងទ្ុរខេលំោ្រ្ ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី24:12–13បោយសាងាតប់សងៃៀមបដើមបរីថសវៃងរ្រឧបស ្្គខលែះៗថដលៃរីនហវៃ

ោៃកប�មមុខបៅបពលបនាះ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ោត់។(រោរសាលាប់របស់លរីនហៃិង្ំរហរឹងរបស់បលមៃិបលមយួលៃិង្ូរៃបកុសរបស់

អ៊ីសរា៉ាថអល។)

ឧបស្្គជាបកចើៃរបស់ៃរីនហវៃោៃម្រពរីស្រម្មភាពៃិងឥរិោបងរបស់បងៗោត់។បែុថៃ្ៃរីនហវៃ្៏ររាៃអារម្មណ៍បសា្រប្បោយសារថត

ភាព្របមសាយផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ោត់។សូមសរបសរបលើរោដារបខៀៃចិត្ខ្នុំសសាក្សៅសពពារះណត   

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី24:17–18បហើយរ្របមើលមូលបហតុថដលៃរីនហវៃរាៃអារម្មណ៍បសា្រប្។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមសួរព្ួរប្ៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់

ព្ួរប្បលើោ្រ្យសវទនាសាច់ឈាមៃិងរំខ្នបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យសវទនារាៃៃ័យថាទុ្រខេលំោ្រឬរាៃ

្ុណភាពអៃ់។បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោ្រ្យសាច់ឈាមជាញរឹ្រញាប់សំបៅបលើភាព្របមសាយថដលបយើងរាៃបោយសារបយើងរស់បៅ្រ្ននុង

សភាពថដលធាលា្់រមួយ។ោ្រ្យរំខ្នរាៃៃ័យថាបឡាមព័ទ្ធឬសង្កត់ពរីក្ប់ទិសទរីទាំងអស់។

• បតើ្ ំរូអវៃរីខលែះនៃរោរលំោ្រថដលអាចរំខាៃបយើង?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបញ្ហាបៅ្ ្ទះសរាពាធពរីមិតតេ្្ិ្រ្រិច្ចរោរសាលាថដលពោិ្រៃិង

រោរលបលួងទាំងឡាយ។)

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី24:19។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ថា«បទាះជាោ៉ាងណា្៏រ

បោយ្ង់ថតខញនុំសាគល់អ្ន្រថដលខញនុំទុ្រចិតតេ។»សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី24:19ោ្រ្យោ្រ្យសម្រីរបស់ៃរីនហវៃផ្លាស់ប្ដូរពរី

ភាពបក្រៀមក្រំបៅជាបសច្្ររីសង្រឹម។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាៃរីនហវៃចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃៃិោយថា«ខញនុំសាគល់អ្ន្រថដលខញនុំទ្ុរចិតតេ»?

• បតើរោរចងចំាកពះអរាចាស់ៃិងរោរណ៍ល្អរបស់កទង់អាច�ួយបយើង្រ្ននុងបពលបយើងោ្រ់ទរឹ្រចិតតេោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី24:20–25ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សអាៃតាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិង

ឃ្លាថដលបរ្ហាញថាត្រះោំតទអ្ក្ដដលោក់្ទដីទកុ្ចិ្រ្តរ្រស់្ ួក្រគរលើតទង់។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណាមួយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី24:20–25ថដលអ្ន្រប�ើញថារាៃៃ័យខាលាំង?បហតុអវៃរី?

• សូម្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលថដលកពះអរាចាស់ោំកទអ្ន្រឬ�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងបពលលំោ្រមួយ។បតើកទង់ោៃ�ួយអ្ន្របោយរបបៀប

ណា?បតើបទពបិសាធៃ៍បនាះោៃ�ះឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

វាអាច�ួយបកចើៃបបើ្ ្ល់បពលដល់សិស្ស្ ិតអំពរីបទពិបសាធៃ៍ថបបបនាះបហើយ្រត់កតាវាទុ្រ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សិស្ស្រ៏អាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍កបសិៃបបើអ្ន្រកោប់អំពរីបពលមួយថដលកពះោៃោំកទឬកទកទង់អ្ន្រ។

សូម�ួយសិស្សយល់ថាសមតថែភាពរបស់ៃរីនហវៃ្រ្ននុងរោរចងចំាៃិងបរោតសរបសើរដល់អវៃរីថដលកពះោៃបធវៃើសករាប់ោត់បៅ្រ្ននុងអតរីតរោល

ោៃ្ ល់្បសច្្ររីសង្រឹមដល់ោត់ៃិងោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេោត់ឲ្យរោលាយជាមៃុស្សល្អជាងមុៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី

24:26–30បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រពរីរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍របស់ៃរីនហវៃោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងកោថានារបស់ោត់ចង់

រោលាយជាសុចរិត។សុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរី្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី24:30–35។សូមរ្របមើលរោរតាំងចិតតេថដលៃរីនហវៃោៃបធវៃើចបំោះកពះអរាចាស់

ៃិងពរ�័យថដលោត់ោៃសំុបៅ្រ្ននុងថានា្់រ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីពរីរោរអធិសាឋាៃបៃះថដលអាច�ួយបយើង្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនា

្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបែុថៃ្សូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាការអធសិាឋានរោយចិ្រ្តរសាមរះអាច្ តងរឹងការតាំងច្ិរ្តរ្រស់រយើងឲ្យ

យក្ឈ្រះរលើអរំ្ើបា្រនិងការបាក់្ទរឹក្ចិ្រ្ត។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលមួយថដលរោរអធិសាឋាៃោៃ�ួយដល់ព្ួរប្ឲ្យយ្រ�្នះបលើអំបពើោបឬរោរោ្់រទរឹ្រចិតតេ។អ្ន្រអាច

្ល់្បោបល់ថាពួ្រប្្ ួរថតថច្រចាយៃូវបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្ឬ្រតក់តាវាទុ្របៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមឲ្យបពលបៃតេចិបៅសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រវ ្្គមួយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី24ថដលឆលែនុះបញ្ចាំងៃូវបំណងកោថានាមួយថដលព្ួរប្រាៃ។បករោយពរី

រាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអ ថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់

ពរីរបបៀបថដលរោរអធិសាឋាៃអាចចិ ្្ចរឹមរោរធំធាត់ខាងវិញ្ញាណ៖

«កបថហលរាៃបរឿងនានាបៅ្រ្ននុងចរិតរបស់បយើងដបំណើរកបកពរឹតតេរបស់បយើងឬទា្់រទងៃរឹងរោរធំលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងអំពរី

អវៃរីមួយថដលបយើងកតូវកបរឹ្រសាជាមួយៃរឹងកពះវរបិតាសួ្៌បៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃបពលកពរឹ្រ។បករោយពរីរោរបរ្ហាញអំណរ្ុណកតរឹមកតូវចបំោះ

ពរ�័យថដលោៃទទួលបហើយបយើងអងវៃរសុំរោរយល់ដរឹងរោរដរឹ្រនំាៃិង�ំៃួយបដើមបរីបធវៃើបរឿងអវៃរីៗថដលបយើងមិៃអាចបធវៃើបោយ្ររាលាំងរបស់

បយើងផ្ទាល់ថតឯង។ឧទាហរណ៍បៅបពលបយើងអធសិាឋាៃបយើងអាច៖

«•្ិតអំពរីឱរោសទាំងបនាះបៅបពលថដលបយើងោៃៃិោយបោយបកោតកោតឬមៃិសមរម្យបៅរោៃ់អ្ន្រថដលបយើងកសឡាញ់ខាលាំង

បំ្ ុត។

«•ទទួលសាគល់ថាបយើងដរឹងបកចើៃជាងបៃះបែុថៃ្បយើងមិៃថមៃថតងថតបធវៃើតាមអវៃរីថដលបយើងដរឹងបនាះបទ។

ការអានព្រះគម្ពីរឮៗ

�រូរៗម្រ�រូមអានវគ្គព្រះគម្ពីរឮៗ

សៅកាន់�ិ�្សរប�់អ្នក្។ការែ៍សនរះ

�ុចឱកា�ម�ួ�ល់្ ួក្សគឲ្យឮនិរ

ទ្ទួ្លអារមមេែ៍្ ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់

អ្នក្ចំសពារះព្រះគម្ពីរស�ើ�វាអាចជពមុញ

្ួក្សគឲ្យអានព្រះគម្ពីរសដ្�ខ្លួនសគ។

វាក៏្អាច្ ្ល់ឱកា�បញ្ជាក់្ពបាក្�

ថ្ចែំ៊ាចស�ចក្្ពី្ិតឬការអនុវត្

ន៍ជាក់្លាក់្ម�ួពតរូវបានបញ្ជាក្់�រកត់

ន័�។�ិ�្សក៏្នរឹទ្ទួ្លបានពបសយាជន៍

្ពីការអានព្រះគម្ពីរឮៗ្ ពីោនាសៅវិញសៅមក្

ស�ើ��រូម្ពីណតសៅក្្ននុរការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

្ទាល់ខ្លួនរប�់្ ួក្សគ។
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«•បរ្ហាញរោរបសា្រសាដាយចំបោះភាព្របមសាយរបស់បយើងៃិងចបំោះរោរថដលមៃិោៃកសាតបចាលៃូវ�រីវិតខាងសាច់្ មបោយ

អស់ពរីចិតតេជាងមុៃ។

«•បប្ជាញាបដើមបរីដរឹ្រនំា�រីវិតរបស់បយើងតាមកពះអង្គសប្រ្គះោ៉ាងបពញបលញជាងមុៃ។

«•អងវៃរសំុ្ររាលាំងខាលាំងជាងមៃុបដើមបរីបធវៃើៃិងរោលាយជាមៃុស្សល្អជាងមៃុ»(«អធិសាឋាៃជាៃិច្ច»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2008ទំព័រ41)។

សូមប ្្ចប់បោយបោងបៅឃ្លាថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីបពលមៃុបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ(«កពលរឹងរបស់ខញនុំបកត្រអរ

ចបំោះ   »ៃិង«ចិតតេខញនុំបសា្រប្បកោះថត   »)។សូមបរ្ហាញ�ំបៃឿចិតតេរបស់អ្ន្រថាបទាះបរីជាបៅបពលបយើង�ួបៃរឹងសាថាៃភាព

លោំ្រ្្ររី្រ៏បយើងអាចរាៃសុ្ មង្គលៃិងបសច្្ររីសុខសាៃ្ថដរបៅបពលបយើងថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

កំ្ែត់�រារល់៖្ិរបវលានៃបមបរៀៃបៃះអាចអៃុញ្ញាតបពលឲ្យរាៃស្រម្មភាពរំឭ្រចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរខាងបករោម។អ្ន្រអាចដរឹ្រនំា

ស្រម្មភាពបៅបពលចាបប់្្ើមថានា្់របៅបពលសករា្ររវាងវ ្្គនៃបមបរៀៃបៃះឬបៅបពលប្្ចប់ថានា្់រ្៏រោៃ។សូមកោ្រដថាបធវៃើវាបោយខលែរី

បដើមបរីទុ្របពលសករាប់បមបរៀៃ។សករាប់ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅសិ្រសាបៃះ។

រោរបធវៃើលំហាត់អាច�ួយសិស្សឲ្យចាំៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃៃិងវាស់ថវងោៃៃូវរោរបចះដរឹងរបស់ពួ្រប្។សូមបក�ើសបរើសវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ្ ្មរីពរីរបរីបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃិង្ូសចំណាំវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យលំហាត់

ផ្ទាល់រាត់ដល់ព្ួរប្មួយបលើវ ្្គបទ្ម្ពរីរទាំងបនាះៃិងវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរប្្សងបទៀតថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃរួចបហើយ។សករាប់វ្្គ

ៃរីមួយៗសូមអាៃោ្រ្យឬឃ្លា្ ៃលែរឹះពរីកបោប់បសៀតបសៀវបៅថានា្់រសរិោខាសាលា។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សរ្រវ ្្គថដលកតូវបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់ព្ួរប្។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី24:16–35។ការ�ក្ឈះ្គលើអំគពើប្បនិងភាពក្គេសា�

របស់គ�ើង

សៅស្លស�ើរ�ិក្សាអំ្ ពីការអរវរក្រ�៏សសាមៅរះពតរ់រប�់នពីន�វសៅកាន់ព្រះឲ្យជួ�ោត់�ក្ឈ្នរះ

សលើអំស ើ្បាបនិរភា្ក្សមសា�រប�់ោត់ស�ើរស�ើញថ្ស�ើរអាចរក្ពទ្រ់បានចំសពារះជំនួ�

�រូចោនាសនារះណ�រ។ពាក្្យពាក្្យ�ម្ពីរប�់នពីន�វពតរូវបានពបកា�សៅក្្ននុរពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការី

សៅន្ងៃចុរសពកា�។

្យាការ�ី៉រូណ�ប�មេ៊ីធបានបសពរៀនថ្៖

«កាលណាមនុ�្សកាន់ណតខិតជិតសៅរក្ភា្ឥតសខាចារះគំនិតរប�់ោត់កានណ់តចបា�់ស�ើ�

ស�ចក្្ពីអំែររប�់ោត់កានណ់តខាលាំររ�រូត�ល់ោត់បាន�ក្ឈ្នរះសលើអំស ើ្អាពក្ក្់ននជពីវិតរប�់

ោត់និរបំបាត់រាល់ចំែរ់សធវើអំស ើ្បាប»(ការបសពរៀនរប�់ពបធានននសា�នាចពក្៖

យ្រូណ�ប�្៊ី្[2007]ទ្ំ្័រ210–11)។

ណអលស�ើររឆី្�ជពី.�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី្ រជ�័ណ�ល

ស�ើរទ្ទ្ួលបានសៅស្លស�ើរណពបចិត្៖

«ស�តុអវពីបានជាព្រះវរបិតា�ួគ៌រប�់ស�ើរនរិព្រះរាជបុពតារប�់ពទ្រ់បានបញ្ជាស�ើរឲ្យ

សធវើការណពបចិត្?សដ្�សារ្ួក្ពទ្រ់ព�ឡាញ់ស�ើរ។ពទ្រ់�ឹរថ្ស�ើរទាំរអ�់ោនានរឹ

រំលរចបាប់�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច៖មិនថ្វាតរូចឬធំស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌តពមរូវថ្រាល់ចបាប់

ណ�លរំលរទាំរអ�់នរឹស្ញចិត្ស�ើម្ពីរក្សាស�ចក្្ពី�នយាននស�ចក្្ពីអំែរសៅក្្ននុរជពីវិតសនរះ

នរិឯក្�ិទ្្ធិននការពត�ប់សៅកាន់ព្រះវរបិតា�ួគ៌សៅសាថាន�ួគ៌វិញ។ពប�ិនសបើមិនស្ញចិត្

សទ្សៅក្្ននុរន្ងៃននការកាត់ស�ចក្្ពីស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌នឹរបណាតាលឲ្យស�ើរពតរូវបិទ្សចញ្ ពីវត្រាន

ននព្រះស�ើ�ពតរូវសៅសពកាមការពតតួពតារប�់សាតាំរ[�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី29:8–10;

នពីន�វទ្ពី22:5]។

«វាគឺជាសៅហាវា�រប�់ស�ើរនរិទ្សរវើសពបា�សលារះរប�់ពទ្រ់សទ្ណ�លសធវើឲ្យស�ើរ

អាចសចៀ�វារ្ ពីការដ្ក្់សទា�ណបបសនារះបាន។វាសធវើបានតាមរ�ៈស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទការសោរ្ពបតិបត្ិតាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់និរការ�៊រូពទាំសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី

�ុចរិតរ�រូត�ល់ទ្ពីបញ្ចប់។

«សតើអ្នក្នរឹឱបពក្សសាបភា្�៏ស្ញសលញននអំណាចសពបា�សលារះននការណពបចិត្សៅក្្ននុរ

ជពីវិតរប�់អ្នក្ស�ើម្ពីអ្នក្អាចរានស�ចក្្ពី�ុខសាន្និរស�ចក្្ពីអំែរខាលាំរជារសនរះណ�រឬ

សទ្?អារមមេែ៍ននការពជួលពចបល់នរិការអន់ចិត្ជាញឹក្ញាប់ជា�ញ្ញាននការពតរូវការ

ការណពបចិត្មួ�។ការខវរះការ�ឹក្នាំខារវិញ្ញាែណ�លអ្នក្ណ�វររក្សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្ក៏្

អាចមក្្ ពីការមិនសធវើតាមចបាប់។ពប�ិនសបើពតរូវការការណពបចិត្យា៉ារស្ញសលញនឹរដ្ក្់ជពីវិត

រប�់អ្នក្រួមោនា។វានរឹសដ្រះពសា�រាល់ការឈឺចាប់ខារវិញ្ញាែ�៏�មេនុគសាមៅញទារំអ�់ណ�ល

មក្្ ពីការរំលរ។ប៉ុណន្សៅក្្ននុរជពីវិតសនរះវាមិនអាច្ យាបាលលទ្្ធ្លននរារកា�ខ្រះណ�លអាច

សក្ើតស�ើរមក្្ ពីអំស ើ្បាបធងៃន់ធងៃរសនារះសទ្។�រូមឆ្លាតនវនិររ�់សៅយា៉ារលអែសទ្ៀរទាត់សៅក្្ននុរ

ព្ំណ�នននភា្�ុចរិតណ�លកំ្ែត់សដ្�ព្រះអរាចា�់»(«្្ដូវសៅកាន់ស�ចក្្ពី�ុខសាន្និរ

ស�ចក្្ពីអំែរ»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ2000ទ្ំ្័រ25)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�សោរ្តាមការព្រានរប�់ព្រះអរាចា�់នពីន�វនិរអ្នក្ស�ើរតាមោត់បានបំណបក្ខ្លួន្ ពី

សលមិនសលម�ួលនិរក្រូនពបុ�រប�់អ៊�ីរា៉ាណអល។្ួក្សគរ�់សៅសដ្�ស�ចក្្ពី�ុចរិត

នរិ�ុភមរ្គលខែៈណ�លអ្នក្ស�ើរតាមសលមិននរិសលម�ួលបានកាត់ខ្លួនសគសចញ្ ពី

ព្រះអរាចា�់។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី25:1–8

ព្រះបណំបក្អ្ក្សដើររាមនពីនេវសចញ្ពីអ្ក្សដើររាមសលមិននរិសលមយួល

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ិតអំពរីបញ្ហាៃិងរោរសបកមចចិតតេលំោ្រខលែះៗថដលព្ួរប្�ួបកបទះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យទុ្រ

ឧបស្្គផ្ទាល់ខលែលួៃទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងចិតតេបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាពរីរបបៀបថដលៃរីនហវៃបឆលែើយតបៃរឹងឧបស្្គទាំងបនាះ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថា

បៅបពលលរីនហោៃសាលាប់ៃរីនហវៃកតូវោៃទ្ុរឲ្យរោលាយជាអ្ន្រដរឹ្រនំាខាងវិញ្ញាណនៃក្ួសាររបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី2

5:1–4បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើមបរីថសវៃងរ្រឧបស្្គថដលៃរីនហវៃោៃ�ួបកបទះ។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី25:1បតើៃរីនហវៃោៃបធវៃើអវៃរីបដើមបរី�ួយសបកមចរ្រដំបណាះកសាយមួយចំបោះឧបស ្្គរបស់ោត់?

• បតើបលមិៃៃិងបលមយួលោៃខំរ្របធើវៃអវៃរីខលែះបទាះបរីជាបករោយបពលថដលៃរីនហវៃោៃអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយបហើយ្រតេរី?

បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍ចបមលែើយរបស់ខលែលួៃអ្ន្រអាចបរ្ហាញថារោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងមិៃអាចថតងថតទទួលោៃចបមលែើយភាលាមៗឬតាម

របបៀបថដលបយើងចង់ោៃរហូតបនាះបទ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី25:5–8ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សអាៃតាមបោយថសវៃងរ្រអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើបដើមបរី�ួយៃរីនហវៃ

ៃិងអ្ន្របដើរតាមរបស់ោត់។

សុំឲ្យសិស្សសបងខេបអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរី្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី25:1–8។បសច្្ររីពិតមួយថដលអ្ន្រអាចសង្កត់ធងៃៃ់បលើ្ ឺថាត្រះអមាចាស់

ដរឹក្នំ្អ្ក្ដដលដស្ងរក្តទង់រោយរសាមរះត្រង់រ្លអធសិាឋាន។បោយទា្់រទងៃរឹងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់្រ្ននុងរោរបៃ្បសាមះកតង់បៅបពលរោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងមិៃទាៃ់ោៃបឆលែើយតបភាលែមៗឬតាមរបបៀបថដលបយើង

ចង់ោៃ្្ររី?

• បតើកពះអរាចាស់អាចកបទាៃដល់បយើងៃូវរោរកពរាៃតាមរបបៀបណាខលែះ?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះរួចសូម្ ិតពរីរោរអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប� ផ្្រ្ឺរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រ

សាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បយើងមិៃអាចចាបប់្្ើមបៅបលើ្ លែដូវខុសមួយបោយោមៃរោរកពរាៃបដិបសធពរីដំបូងបនាះបទ»(ដ្រកសង់បៅ្រ្ននុងKenneth 
Johnson “Yielding to the Enticings of the Holy Spirit”Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ2002ទំព័រ90)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃបោយរបបៀបណាបៅបពលបយើង�ួបៃរឹងឧបស ្្គ?

បោយសារជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសារបស់សិស្ស្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី25:1–8សូមបរ្ហាញថារោរបថំប្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃបចញពរីសាសៃ៍បលមៃិ្ឺជា

លទ្្ធ លនៃរោរថដលបលមៃិៃិងបលមយួលស្អប់ៃរីនហវៃ។រោរបំថប្របៃះបៃ្ដល់រាប់សតវត្សរ៍រួមៃរឹងរោរថដល្រូៃបៅរបស់បលមិៃៃិង

បលមយួលបបកងៀៃ្ូរៃបៅរបស់ពួ្រប្ឲ្យស្អប់្រូៃបៅរបស់ៃរីនហវៃ(សូមបមើលមែូសាយ10:12–17)។

នដីថហវៃទដី25:9–18,26–27

សា�ន៍នពីនេវរ�់សៅរាមរសបៀបនន�ុភមរ្ល

សូមដរឹ្រនំាសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី25:27ឮៗរួមោនា។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំខ្ម្ពរីរបៃះទ្ុរ។សូមសរបសរោ្រ្យ

�ុភមរ្គលបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបដើមបរីរស់បៅ«តាមរបបៀបនៃសុ្ មង្គល»?

សុំឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររា៉ាលរីៃប� ថ�ៃសិៃនៃក្រុមចិតសិប៖

«បោលរោរណ៍ៃិងបសច្្ររីពិតថដលមៃិអាចផ្លាស់ប្ដូរមួយចៃួំៃនាំម្រៃូវសុ្មង្គលដល់�រីវិតរបស់បយើង។

«បោយសារបហតុ្ លបនាះបហើយបរីបៃួឆ្នាំ្រៃលែងបៅវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃទាញរោរចាប់អារម្មណ៍របស់ខញនុំ។   ៃរីនហវៃោៃសាថាបនា

សង្គមមួយថដលោៃរ្រប�ើញ្រ្ននុងបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អបហើយបចញពរីសង្គមបនាះោត់ោៃៃិោយថា‹បហើយបហតរុោរណ៍ោៃ

ប្រើតប�ើងថាព្ួរបយើងោៃរស់បៅតាមរបបៀបនៃសុ្ មង្គល›(ៃរីនហវៃទរី25:27)។វ ្្គបៃះោៃបំ្ុសខញនុំោ៉ាងកជាលបករៅ។

សូមហៅសិស្សចំហ្មរះ

សៅស្លអ្នក្�ុំឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានឬ

ចរូលរួមសៅក្្ននុរការ្ិភាក្សាមួ��រូមសៅ

ោត់ឬនារចំស្មៅរះ។វានឹរជ�ួបសរកើន

បរិយាកា�សរៀន�រូពតមួ�ពបក្បសដ្�

ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់និរការសោរ្។

សមសរៀនទ្ពី27

នពីន�វទ្ពី25
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សមសរៀនទ្ពី27

   ខញនុំឆងៃល់   បតើធាតុ្ ្សំមួយៗនៃសង្គមៃិង�រីវិតដ៏រ្ីររាយពិតមួយអាចៃរឹងបៅជាអវៃរីបហើយខញនុំោៃចាបប់្្ើមថសវៃងរ្រតកមុយនានាពរី

រោរសរបសររបស់ៃរីនហវៃ។ខញនុំ   សូមអប ជ្ើញអ្ន្រឲ្យបធវៃើរោររោរកសាវជាកវផ្ទាល់ខលែលួៃអ្ន្របោយខលែលួៃឯង។វាអាចជារោរបដញតាមបពញមួយ

�រីវិតៃិងដ៏រាៃតនមលែមួយ   ។

«   ្ំរូៃិងធាតុ្ ្សំដូចោនានៃ�រីវិតកបចាំន្ងៃថដលអាច�ួយៃរីនហវៃៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យរី្ររាយរយភៈបពល

560ឆ្នាំមៃុបពលកពះក្រីស្ទៃរឹងរាៃដបំណើររោរបស្មើោនាល្អបៅសពវៃន្ងៃបៃះថដរ»(«រោររស់បៅតាមរបបៀបនៃ

សុ្ មង្គល»Ensignថខធ្នដូឆ្នាំ2002ទំព័រ56,61)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យទទួលយ្ររោរអប ជ្ើញរបស់ថអលប�ើរថ�ៃសិៃ។សុំឲ្យព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី25:6,

10–18,26–27បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្របមើល«ធាតុនៃសង្គមៃិង�រីវិតដ៏រ្ីររាយពិតមួយ»។អ្ន្រ

អាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍ថដលរួមចថំណ្រដល់សុ្ មង្គលនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បនាទាប់ពរីបពលពរីរបរីនាទរីបករោយម្រ

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យសរបសរអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅបលើរោដារបខៀៃ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃៃរីនហវៃៃិងអ្ន្របដើរតាមរបស់

ោត់ោៃបៅជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់ពួ្រប្[សូមបមើលខ6]ោៃបោរពកពះអរាចាស់[សូមបមើលខ10]ោៃបធវៃើរោរខាលាំងបដើមបរីោំកទ

ខលែលួៃប្[សូមបមើលខ11,15–17]ោៃយ្រកពះ្ម្ពរីរបៅជាមួយៃរឹងព្ួរប្[សូមបមើលខ12]ោៃ្រសាងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយ[សូមបមើលខ16]ៃិងោៃបធវៃើតាមអ្ន្រដរឹ្រនាំដ៏សុចរិត[សូមបមើលខ18,26]។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សបក�ើសបរើសបោលរោរណ៍មួយឬពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយថច្រចាយពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍ទាំងបៃះោៃ�ួយ

ដល់ព្ួរប្«ឲ្យរស់បៅតាមរបបៀបនៃសុ្មង្គល»។

បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលសិស្សសង្កត់ធងៃៃ់អ្ន្រអាចតាមោៃជាមួយៃរឹងសំណួរពរីរបរីដូចខាងបករោម៖

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី25:10–11,16បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលកបជា�ៃទទួលោៃបោយសារព្ួរប្ោៃរ្រសាកពះប ្្ញតតេិរបស់

កពះអរាចាស់?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃ្ ង់បៅជាមួយៃរឹងអ្ន្រ?បតើឥទ្ធិពលរបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់អ្ន្រោៃ�ួយបកជាមថក�ងដល់សុ្ មង្គលរបស់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធអាច�ួយកបជា�ៃ«ឲ្យរស់បៅតាមរបបៀបនៃសុ្មង្គល»ោៃោ៉ាងដូចបម្ច?បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃនាំម្រៃូវ

សុ្ មង្គលដ៏អសាចារ្យជាងបៃះដល់អ្ន្រឬអ្ន្រណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់បោយរបបៀបណា?

• បតើរោរខិតខំបធវៃើរោររ្រោៃ�ួយដល់សុ្មង្គលតាមវិធរីណាខលែះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសបងខេបអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីរបបៀបបដើមបរីបបង្កើៃសុ្មង្គលរបស់ពួ្រប្។បទាះបរីជាសិស្សអាចថច្រចាយ

បោលរោរណ៍ខុសោនា្្ររីសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថារៅរ្លដំណរឹងល្អរ្រស់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទកាលាយជាែ្នូវជដីវិ្ររ្រស់រយើងរន្រះរយើងនរឹង

្ររងកើននូវសុភ្ង្គល។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពៃិិត្យបមើល�រីវិតរបស់ព្ួរប្បហើយសបកមចអវៃរីមួយថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីរស់បៅឲ្យរោៃ់ថតបពញបលញជាងបៃះ

«តាមរបបៀបនៃសុ្មង្គល»។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរស្រម្មភាពបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

្រតក់តា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ៃិងរោរអៃុវតតេៃ៍ថដលោៃនាំម្រៃូវសុ្ មង្គលដល់

�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

នដីថហវៃទដី25:19–25

សា�ន៍សលមិនពតរូវបានោក្់បណាដាសាសោយសារណតការមិនសោរ្ពបតិបត្តិរាមរប�់្ ួក្សគ

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី25:19–24បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្របមើលៃូវភាពខុសោនារវាងរបបៀបថដលសាសៃ៍

បលមិៃរស់បៅៃិងរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃរស់បៅ។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី25:20បតើអវៃរីខលែះជាលទ្ធ្លនៃរោរមិៃបោរពកបតិបតតេិតាមរបស់សាសៃ៍បលមៃិ?

សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថារោរោ្់របណាដាសាថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរបៃះ្ឺជារោររោត់បចញពរីកពះ។រោរថកបកបលួនៃថសប្រ

របស់ព្ួរប្្ឺជា្ ំៃូសចំណាំឬសញ្ញាសរាគល់ថតមួយ្ ត់នៃរោរោ្់របណាដាសា។បដើមបរីបញ្ជា្់រចំណុចបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃយែូថសបហនុវៃរីល�រីងស៊្មីធ៖

«ថសប្រក្របរៅកតូវោៃជាប់បលើសាសៃ៍បលមិៃដបូច្នះព្ួរប្អាចកតូវោៃបថំប្រពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងបដើមបរីបចៀសវាង

រោរលាយ�ំនៃកបជា�ៃទាំងពរីរ។ថសប្រក្របរៅ្ ឺជាសញ្ញាសរាគល់នៃរោរោ្់របណាដាសា។បណាដាសា្ ឺជា

រោរបបណដាញបចញនៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់។   

«ថសប្រក្របរៅរបស់អស់អ្ន្រថដលោៃចូលម្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រ្ឺថលងកតូវចាត់ទ្ុរថាជាសញ្ញាមួយនៃ

បណាដាសាបទៀតបហើយ។អ្ន្រថដលថកបចិតតេជាបកចើៃទាំងបៃះ្ឺសបបាយរ្ីររាយៃិងរាៃកពះវិញ្ញាណនៃ

កពះអរាចាស់»(ចសមលេើយចំសពារះ�ំែួរក្្នុរដែឹំរល្អcomp. Joseph Fielding Smith Jr.វ៉ុល5។

[1957–66]3:122–23)។

• បតើៃរីនហវៃទរី25:21�ួយអ្ន្រយល់ពរីមូលបហតុថដលបលមៃិកតវូោៃរោតប់ចញពរីកពះអរាចាស់ោ៉ាងដូចបមច្?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា្្ម

ថដ្រប្លែើង្ ឺជា្ ្មដ៏រឹងមួយ។បៅ្រ្ននុងរោរៃិោយថាសាសៃ៍បលមៃិ«ោៃរោលាយបៅជារឹងដូចជា្ ្មថដ្រប្លែើង»ៃរីនហវៃោៃសង្កត់ធងៃៃ់ពរី

ភាពរឹងរូសនៃចិតតេរបស់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ)។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្រោរកពរាៃអវៃរីខលែះអំពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលបរៀបរោរៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃថដលោៃបដិបសធដំណរឹងល្អ?(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី25:23)។

ការមចកចាយគំនិតនិងអារម្មណ៍

សៅស្ល�ុវជនបង្ហាញគំនិតនរិ

អារមមេែ៍រប�់្ ួក្សគអំ្ ពីសោលការែ៍

នន�ំែឹរលអែសនារះ្ ួក្សគអសញ្ើញ

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធឲ្យជួ��៊ីជសពរៅ

ការ�ល់�ឹររប�់្ ួក្សគនរិ្ពរឹរនរូវ

ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ។អ្នក្អាចជ�ួឲ្យ

ការែ៍សនរះសក្ើតរានស�ើរសៅក្្ននុរថ្្នក់្

សដ្�ការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ្ ន្យល់

្ពីសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែជាពាក្្យ

ពាក្្យ�ម្ពី្ ទាល់រប�់្ ួក្សគ។អ្នក្ក៏្អាច

អសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍

ណ�លទាក់្ទ្រនរិ�មរម្យនានាស�ើ�

ឲ្យណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគ�ឹរ

សដ្�សារណតបទ្្ិសសាធន៍ទារំសនរះ។
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• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីប�ៀសវាងរោរណាត់�ួបៃិងរោរបរៀបរោរជាមួយៃរឹងអ្ន្រថដលមៃិសាដាប់តាមកពះអរាចាស់?បតើអ្ន្រ្ ិត

ថាឥទ្ធិពលថដលមៃុស្សថដលអ្ន្រណាត�់ួបជា្ូបហើយបៅទរីប ្្ចប់បរៀបរោរជាមួយបនាះៃរឹងបែះោល់ដល់រោរខិតខំរបស់អ្ន្រ្រ្ននុង

រោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អោ៉ាងដូចបម្ច?(វាកបថហលអាច�ួយោៃបកចើៃបដើមបរីរំឭ្រសិស្សថា្ណភៈកបធាៃទរីមួយោៃទនូាមៃថា

«សូមបក�ើសបរើសណាត់�ួបថតអ្ន្រណាថដលរាៃបទោឋាៃសរីលធម៌ខ្ពស់ៃិងអ្ន្រអាចរ្រសាបទោឋាៃរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរ�ួបោនាបនាះ»

[សដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន(្ូរៃបសៀវបៅ2011)ទំព័រ4])។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី25:20–24?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយបោលរោរណ៍នានាសូមធានាថា

្ួក្រគយល់ថារៅរ្ល្ នុស្្ តងរឹងចិ្រ្តរ្រស់្ ួក្រគទាស់នរឹងត្រះអមាចាស់រន្រះ្ ួក្រគនរឹង្ំរដ្រក្ខ្លួនរគរចញ្ដីតទង់រ�ើយ)។

សូមសង្កត់ធងៃៃ់ថាៃរីនហវៃទរី25បរ្ហាញពរីរោរ្្ទនុយោនាដ៏ខាលាំងរវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិ។បយើងអាចបក�ើសបរើសយ្រ្ ំរូមួយ

ណាថដលបយើងៃរឹងបធវៃើតាមោៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យចាំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបប្ជាញាថាព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើអវៃរីៗបដើមបរីរស់បៅឲ្យោៃ

បពញបលញជាងមុៃ«តាមរបបៀបនៃសុ្ មង្គល»។សូមបរ្ហាញទៃំុ្រចិតតេរបស់អ្ន្រថាព្ួរប្អាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃៃិងពិតជា

រី្ររាយោ៉ាងកោ្រដ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី25:16។«ខ្ដំនដីថហវៃប្នសាង្ពះវិហារបរិសុទ្េួ�»

ណអលស�ើររា៉ាលពីនស�ណជន�ិនននពក្ុមចិត�ិបនាក្់បាន្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លការចរូល

ព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធនាំសៅរក្�ុភមរ្គល៖

«នពីន�វបាន�រស�រថ្‹ស�ើ�ខ្នុំនពីន�វបានសារព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធមួ�›(នពីន�វទ្ពី2

5:16)។ព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធរប�់នពីន�វអាចខ�ុោនាខ្រះៗ្ ពីព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធរប�់្ ួក្បរិ�ុទ្្ធ

ន្ងៃចុរសពកា�រប�់ស�ើរប៉ណុន្សោលបែំរ�៏ចម្ររប�់វាគឺ្ ិតជា�រូចោនា៖ស�ើម្ពីបសពរៀន

នរិណែនាំក្រូនសៅរប�់ព្រះទាក្់ទ្រនរឹណ្នការរប�់ពទ្រ់�ពរាប់�ុភមរ្គលរប�់្ ួក្សគ

នរិស�ើម្ពី្ ល្់្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធនិរស�ចក្្ពី�ញ្ញាណ�ល�ំខាន់ចំសពារះការមក្�ល់នន�ុភមរ្គល

សនារះ។

«សពកា�្ពីការរ�់សៅសលើណ្ន�ពី�៏លអែសនរះអ�់រ�ៈស្លជារពបាំទ្�វត្សរ៍មក្ខ្នុំអាចនិយា�

សដ្�សសាមៅរះពតរ់ថ្មនុ�្សណ�លរានភា្ចា�់ទំុ្ខារវិញ្ញាែនិររកី្រា�ជារសគបំ្ុតណ�ល

ខ្នុំសាគាល់សនារះគឺជាអ្នក្សៅព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធសធវើការយា៉ារឧ�សា�៍្ យាយាម។រានស�តុ្ ល

លអែ�ពរាប់ការែ៍សនារះ។វាគឺសៅក្្ននុរព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធណ�លរានការ�រាអាតស្ញសលញ

ននក្មមេវិធពីរប�់ព្រះ�ពរាប់ស�ើរណ�លពតរូវបានពបាប់និរពបាប់សារជា្ មេពី�ល់ស�ើរណ�ល

ការពបាប់នពីម�ួៗបាននាំមក្នរូវការ�ល់នរិការសប្ជាញា�៏ខាលាំរជារមុនសៅ�ល់ជពីវិតរ�់សៅ

តាម្ ្ដូវរប�់ពទ្រ់។...

«ការសាក្ល្រ�៏លអែម�ួអំ្ពីការសធវើរប�់ស�ើរថ្បានលអែយា៉ារណាសៅក្្ននុរ�ំសែើរណ�វរ

ចរូលសៅរក្ព្រះពគពី�្ទអាចជារសបៀបណ�លស�ើររានអារមមេែ៍អំ្ ពីព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធនិរ

បទ្្ិសសាធន៍រប�់ស�ើរសៅទ្ពីសនារះ។ព្រះវិោរបរ�ិុទ្អាចជាសវវចនៈ� ្្ទនឹរ�ុភមរល្

និរស�ចក្្ពីអែំរ។វាគឺ�ពរាប់នពីន�វនរិពបជាជនរប�់ោត់»(«ការរ�់សៅតាមរសបៀប

នន�ុភមរ្គល»Ensignណខធ្នដូឆ្នាំ2002ទ្ំ្័រ60)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លនពីន�វបានក្តព់តាការបសពមើរប�់ពបជាជនោត់ោត់រួមបញ្ចដូលការបសពរៀនសដ្�

បអែដូនពបុ�រប�់ោត់យា៉ាកុ្បរ�ៈស្ល្ ពីរន្ងៃ។ការបសពរៀនពតរូវបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរនពីន�វ

ទ្ពី26–10ស�ើ�សនរះគឺជាសមសរៀនទ្ពីម�ួក្្ននុរចំសណាមសមសរៀនបពីអំ្ ពីវា។សៅស�ើម�ំបរូរនន

ការបសពរៀនយា៉ាក្ុបបានអានការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�ណ�លទាក្់ទ្រនឹរការខាចាតខ់ាចា�នរិ

ការពបមរូល្ ្នុំននអ៊ីពសាណអលណ�លបង្ហាញថ្«ព្រះអរាចា�់�៏ជាព្រះពទ្រ់នរឹបំស្ញស�ចក្្ពី

�ញ្ញាទាំរឡា�រប�់ពទ្រ់ណ�លពទ្រ់បានសធវើជាមួ�នរឹក្រូនសៅព្រះអរ្គ»(នពីន�វទ្ពី2

6:12)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី26

ោ៉ាកុ្បណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្ព្រះអរាចា�់នឹរចរ្ំរាព�្ក្្គុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទរ់

បដើមបរី�ួយសិស្សប�ើញថារោរបបកងៀៃរបស់ោ៉ា្ុរបទា្រ់ទងៃរឹង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមឲ្យពួ្រប្ស្ជរឹង្ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹង

កបត្ិរម្មកបសិៃបបើមិតតេ្្រ្ិឬសរា�ិ្រក្ួសាររានា្់របធវៃើោ្់រប្បោយមៃិរាៃសណាដាៃចិតតេោៃបដិបសធមិៃប�ឿអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

ៃិោយឬោៃបរ្ហាញតាមរយភៈស្រម្មភាពឬឥរិោប្របស់ព្ួរប្ថាទំនា្់រទៃំងបៃះថលងរាៃសារសំខាៃ់ចបំោះពួ្រប្បទៀត

បហើយ។

សុំឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់បរ្ហាញស្រម្មភាពឬឥរិោប្ដូចោនាបៃះបៅរោៃ់កពះអរាចាស់ថដរឬបទ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី26–8បយើងប�ើញពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់បឆលែើយតបៃរឹងអ្ន្រថដលោៃថបរបចញពរីកទង់។�ំព្ូរទាំងបៃះ

រួមរាៃ្ំរណតក់តារបស់ៃរីនហវៃនៃថ ្្ន្រនៃរោរបបកងៀៃមួយបោយប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ោ៉ា្រុប។រោរបបកងៀៃរបស់ោ៉ា្រុបទាំងអស់កតូវោៃ

្រតក់តាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី29–10។�ំព្ូរទាំងបៃះៃរឹងកតូវបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃពរីរបករោយបទៀត។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី26:3–4ៃិង9:1,3ឮៗ។សុំឲ្យសិស្សថសវៃងរ្របហតុ្ លថដលោ៉ា្ុរប្ ល់្រោរបបកងៀៃ

បៃះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រសថម្ងជាក្ូបបកងៀៃ។សុំឲ្យោត់ឬនាងសរបសរចំណងប�ើងថាសោលបែំរននការបសពរៀនរប�់យ៉ាកុ្ប

បៅបលើរោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលបទើបថតោៃអាៃរួច។

សុំឲ្យក្ូបបកងៀៃសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោមចំណងប�ើងបនាះ។សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាោ៉ា្ុរបោៃបបកងៀៃកបជា�ៃ

របស់ោត់បដើមបរី«សុខរុាលភាពដល់កពលរឹងទាំងឡាយ[របស់ព្ួរប្]»(ៃរីនហវៃទរី26:3)។ោត់ចង់�ួយពួ្រប្«សរបសើរតបម្កើង

ដល់កពះនាមនៃកពះ[របស់ពួ្រប្]»(ៃរីនហវៃទរី26:4)«ដរឹងអំពរីបសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយនៃកពះអរាចាស់»(ៃរីនហវៃទរី29:1)

ៃិង«ោៃបកត្រអរៃិងបងើយ្របាលអ្ន្រប�ើងជាដរាប»(ៃរីនហវៃទរី29:3)។សូមធានាថាបោលបំណងទាំងបៃះកតូវរួមប ្្ចដូល

បៅ្រ្ននុងប ជ្រីរបស់សិស្ស។សូមបស្នើថាបៅបពលសិស្សសិ្រសាពរីរោរបបកងៀៃរបស់ោ៉ា្ុរបព្ួរប្អាចថសវៃងរ្ររោរបបកងៀៃថដល�ួយបំបពញ

បោលបំណងទាំងបៃះ។

សូម្ តចមលែងបនាទាតប់ពលបវលាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។(អ្ន្រអាច្ តចមលែងវាមៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់។)សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រ

អាៃៃរីនហវៃទរី26:4។សូមចង្អនុលបរ្ហាញថាោ៉ា្ុរបោៃចាប់ប្្ើមរោរបបកងៀៃរបស់ោត់បោយរោរៃិោយថាោត់ៃរឹងៃិោយអំពរី

ល្រខេខណ្ឌថដលរាៃបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់ោត់បហើយៃរឹងរាៃបៅ្រ្ននុងអនា្ត(«បរឿងថដលរាៃៃិងបរឿងថដលៃរឹងប្រើតប�ើង»)។

សូមចង្អនុលបៅបលខ1បៅបលើបនាទាត់បពលបវលា។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី26:8បតើោ៉ា្ុរបៃិោយអវៃរីខលែះថដលោៃប្រើតប�ើងដល់សាសៃ៍យូោបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបយរូសា�ិមបោយសារព្ួរប្

ោៃរ្្របចញពរីកពះអរាចាស់?(អ្ន្រខលែះកតវូសាលាប់ៃិងខលែះកតវូោៃចាប់ជាប�លែើយសរឹ្រ។អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាលរីនហបយបររាៃិង

ពយារោរីប្្សងបទៀតោៃពយា្ររណ៍ថាបរឿងទាំងបៃះៃរឹងប្រើតប�ើង។រោរពយា្ររណ៍ទាំងបៃះកតវូោៃបំបពញកបថហលបៅ្រ្ននុង587

មុន.គ.�.បៅបពលកបជា�ៃោប៊ី�ដូៃោៃ្ លាៃោៃោៃបជា្�័យបលើទរីក្រងុបយរូសា�ិមៃិងចាប់ោៃព្ួរសាសៃ៍យូោជាបកចើៃ

ជាប�លែើយសរឹ្របៅទរីក្រងុោប៊ី�ដូៃ។សូមបមើល«រោលកបវតតេិ»បៅ្រ្ននុងវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធសករាប់រោល

បរិបច្ទបៃះៃិងរោលបរបិច្ទប្្សងបទៀត។)

សមសរៀនទ្ពី28

នពីន�វទ្ពី26–8

600មុន.គ.�. 500មុន.គ.�. 400មុន.គ.�. 300មុន.គ.�. 200មុន.គ.�. 100មុន.គ.�. គ.�.1 គ.�.100
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នពីន�វទ្ពី26–8

សូមចង្អនុលបៅបលខ2។

• បោងបៅតាមឃ្លាទរីមួយនៃៃរីនហវៃទរី26:9បតើបៅទរីប ្្ចប់ៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងចំបោះ្ូរៃបៅរបស់សាសៃ៍យោូថដលកតូវោៃចាប់

ជាប�លែើយបៅ្រ្ននុងទរីក្រុងោប៊�ីដូៃ?(ព្ួរប្ៃរឹងកត�ប់បៅទរីក្រងុបយរូសា�ិម។រោរពយា្ររណ៍បៃះកតវូោៃបំបពញបៅកបថហលឆ្នាំ

537មៃុ ្ ស បៅបពលបស្ចស៊ីរូសអៃុញ្ញាតឲ្យសាសៃ៍យោូកត�ប់បៅរោៃ់ថដៃដរី្ំរបណើតរបស់ព្ួរប្វិញ។)

សូមចង្អនុលបៅបលខ3បហើយសូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរបោៃពយា្ររណ៍ថាកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងរស់បៅជា�រីវិតខាងសាច់្ មរបស់កទង់្រ្ននុង

ចបំណាមកបជា�ៃយោូ។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី26:9–10បតើឃ្លាណាមួយថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលសាសៃ៍យោូខលែះោៃកបតិ្រម្មៃិងរាៃអារម្មណ៍ចបំោះ

កពះអង្គសប្រ្គះអំ�នុងបពលរោរបបកមើជាសាច់្ មរបស់កទង់?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ«វាយកទង់»«ឆ្កាងកទង់»ៃិង

«បធវៃើចិតតេរឹងរូសបហើយ្របាលរឹងទាស់ៃរឹង»កទង់។)

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី26:10–11បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់សាសៃ៍យោូថដលៃរឹងបដបិសធកពះថមសី៊៊?(ព្ួរប្ៃរឹងកតវូ�ឺចាប់

ខាងសាច់្មកតូវោៃខាចាត់ខាចាយកតូវោៃប្វាយដំៃិងកតូវប្ស្អប់។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី26:6–7,11–12,14,17បោយសាងាតប់សងៃៀម។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខទរី6–7ោ៉ា្ុរប

អាៃរោរពយា្ររណ៍មួយរបស់បអសាយអំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អៃិងរោរកបមូល្្នុំនៃវង្សអ៊កីសាថអល។សូមឲ្យសិស្សរ្រឃ្លាថដល

ពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងបឆលែើយបៅៃរឹងវង្សអ៊ីកសាថអលរាកស្្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់បទាះបរីជាព្ួរប្ៃរឹងបដបិសធ

កទង់្្ររី។សំុឲ្យសិស្សថច្រចាយឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ពរីៃ័យនៃឃ្លាពរីរបរីបៃះបោយរោរសួរសំណួរ

ខាងបករោម៖

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី26:7បតើអ្ន្រ្ ិតថា«រង់ចំា»កពះអរាចាស់រាៃៃ័យដូចបម្ចថដរ?

• ោ៉ា្ុរបោៃសៃយាថា«កពះអរាចាស់ៃរឹងរាៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណា»ដល់អ៊កីសាថអល(ៃរីនហវៃទរី26:11)។បតើឃ្លាខលែះថដលអ្ន្រោៃ

រ្រប�ើញបោងបៅបលើបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់តាមរបបៀបណា?

• ោ៉ា្ុរប្រ៏ោៃសៃយាថាកពះអរាចាស់ៃរឹង«កបុងចាំ�ួយ»អ៊កីសាថអល(ៃរីនហវៃទរី26:14)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា

ចបំោះកពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីកបុងចំា�ួយៃរណារានា្រ់?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី26:11–12,14បតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីទទួលោៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាពរីកពះអរាចាស់?

បៅបពលសិស្សថច្រចាយអំពរីរោរយលល់ដរឹងរបស់ពួ្រប្សូមកោ្រដថា្ួក្រគយល់ថាត្រះអមាចាស់មានរសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណាដល់អស់

អ្ក្ណាដដលត្រ�្រ់រៅរក្តទង់។

សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី26ោ៉ា្រុបកោប់អំពរីរោរថដលកពះអរាចាស់រាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដល់រាកស្្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់

បទាះបរីជាបករោយបពលថដលពួ្រប្ោៃរោលាយជាទុច្ចរិតខាលាំង្៏របោយ។សូមធានាសិស្សថាកបសិៃបបើកពះអរាចាស់រាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា

ដល់កបជា�ៃទាំងបៃះកទង់កោ្រដជាៃរឹងរាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាចបំោះបយើងរានា្់រៗបៅបពលបយើងចូលម្ររ្រកទង់បហើយរ្រសាបសច្្ររី

សញ្ញារបស់បយើងជាមួយៃរឹងកទង់។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យពិចារណាពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់រាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាបៅរោៃ់ពួ្រប្។

សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រត់កតា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្៖ខ្នុំដឹរថ្ព្រះេរាចា�់

រានស�ចក្្ពីសមតាតាក្រុណា្ពីសពពារះ។...បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញព្ួរប្សរបសរ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្ឲ្យបបំពញកបបោ្

បៃះ។បករោយពរីព្ួរប្រាៃបពលក្បក់ោៃ់សរបសរបហើយអ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។

នដីថហវៃទដី27–8

ោ៉ាកុ្បណចក្្យនរូវការ្យាក្រែ៍រប�់សអសាយអំ្ ពី�មត្ភា្រប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះក្្គុរការសពបា�សលារះរាព�្ក្្គុរ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទរ់

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី27ៃិង8ោ៉ា្ុរបោៃអាៃរោរពយា្ររណ៍មួយម្រពរីរោរសរបសររបស់បអសាយ។�ំព្ូរទរី7រួមរាៃ

កពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់បៅរោៃ់វង្សអ៊ីកសាថអលថដលកតវូោៃខាចាត់ខាចាយៃិងបៅ្រ្ននុងរោរជាប់�ំុឃ្ំងថដលជាលទ្ធ្លនៃអបំពើោប

របស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី27:1។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំសំណួរថដលកពះអរាចាស់ោៃសួរ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់សំណួរបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី1សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា«បបណដាញអ្ន្របចញ»«សំបុកតលះថលងរបស់រាដាយអ្ន្រ»ៃិង

«ោៃល្រ់អ្ន្រ»សំបៅបលើ្ ំៃិតនៃរោរមិៃបធវៃើតាមឬរោរបោរពោ៉ាងកតរឹមកតូវតាមបសច្្ររីសញ្ញាមួយ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

សំណួររបស់កពះអរាចាស់អាចៃិោយមយា៉ាងបទៀតដូចខាងបករោមថា៖«បតើបយើងោៃថបរបចញពរីអ្ន្រឬ?បតើបយើងោៃបបំ ល្ែចបសច្្ររីសញ្ញា

ថដលបយើងោៃបធវៃើឬ?»

• បតើអវៃរីជាចបមលែើយចបំោះសំណួរទាំងបៃះ?(ចបមលែើយ្ ឺបទ។កពះអរាចាស់ៃរឹងមិៃថដលរ្្របចញពរីបយើងឬបំប្លែចបសច្រ្រីសញ្ញាថដល

កទង់ោៃបធវៃើបនាះបទ។)

• បោងតាមឃ្លាប ្្ចប់នៃៃរីនហវៃទរី27:1បហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃទាំងបៃះកតវូោៃបំថប្របចញពរីកពះអរាចាស់បហើយរងទុ្រខេបៅ្រ្ននុង

រោរជាប់�ំុឃ្ំង?(បោយសារថតពួ្រប្ោៃបធវៃើអំបពើោបៃិងោៃថបរបចញពរីកពះអរាចាស់។)

សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី27:2កពះអរាចាស់ោៃសួរមួយសំណួរបទៀតថដលអាច�ួយបយើងឲ្យប�ើញថាកទង់ចង់�ួយបយើងបហើយ

ថាកទង់រាៃអំណាចបដើមបរីបធវៃើដូបចានាះោៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរ្រៃិង្ូសបនាទាត់ពរីបករោមសំណួរ។(«បតើនដបយើងោៃរួញខលែរីៃរឹង�ួយ

បលាះអ្ន្រមៃិោៃឬបតើបយើងោមៃអំណាចៃរឹងបោះឲ្យរួចបទឬអរី?»)

ការសរហសរ្ ពងពីកការមចកចាយ

សៅស្លអ្នក្អសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យស្្ើ�តប

នរឹ�ំែួរមួ�សៅក្្ននុរការ�រស�រ

មុនស្លណចក្ចា�គំនិតរប�់្ ួក្សគ

ជាមួ�នរឹថ្នាក្់សនារះអ្នក្បាន្ ្ល់ស្ល

�ល់្ ួក្សគឲ្យស្្ើមគំនិតសគនិរទ្ទ្ួល

បានការបំ្ ុ�្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។

�ិ�្សអាចមិនហា៊ានណចក្ចា�គំនិត

រប�់្ ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគបាន�រស�រ

ជាសលើក្�ំបរូរសនារះស�ើ�អវពីណ�ល្ ួក្សគ

ណចក្ចា�ជាញឹក្ញាប់វានឹររានន័�

ខាលាំរជារ។
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បដើមបរី�ួយសិស្សយល់សំណួរបៃះសូមសួរព្ួរប្ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបរៀបសំណួរបៃះប�ើងវិញជាសម្រីរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់។

(កបសិៃបបើពួ្រប្រាៃរោរពិោ្រយល់ឃ្លា«បតើនដបយើងោៃរួញខលែរីឬ»សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រហុចនដរបស់ោត់ឬនាងឲ្យបៅសិស្ស

រានា្រ់បទៀតចាប់ហា្់រដូចជាហុចនដ្ ល់្�ំៃួយ។បនាទាប់ម្រសុំឲ្យសិស្សទរីមួយ«បកងួញ»នដរបស់ោត់ឬនាងបោយបរ្ហាញ្ ំៃិតចង់

ដ្រ�ំៃួយឬដ្រនដម្រវិញ។)សិស្សអាចៃិោយសំណួររបស់កពះអរាចាស់ប�ើងវិញបោយរោរៃិោយអវៃរីមួយដូចបៃះ៖«បតើខញនុំដ្រនដ

វិញឬបតើខញនុំមិៃអាចប្ងបៅ�ួយសប្រ្គះអ្ន្រោៃឬអរី?បតើអ្ន្រប�ឿថាខញនុំរាៃអំណាចសប្រ្គះអ្ន្រថដរឬបទ?

សូមកោប់សិស្សថាបដើមបរីបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះៃរីនហវៃទរី27ៃិង8ទាំងអស់រួមរាៃ្ ំរូជាបកចើៃថដលបរ្ហាញពរីបំណងរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីបកោសបលាះរាកស្្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់ៃិង្ំរូថដលបរ្ហាញថាកទង់រាៃអំណាចបដើមបរីដបូចានាះថមៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សរ្រប�ើញ្ ស្នុតាងថដលត្រះអង្គសរ្គ្ររះមាន្ំរណងចង់រតបាសរោរះរាតស្ក្្នុងរសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់តទង់និងអំណាច

រដើ្្ដីរធ្ើដូរចានារះដ្នសូមថបងថច្រវ ្្គកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមជាកោំមួយថ ្្ន្របៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី28្រ្ននុងចំបណាមក្រមុសិស្សបនាះ៖ខ្ ម្ពរីរទរី

1–3,4–6,7–8,10–11,12–13,ៃិង14–16។(កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃសិស្ស12នា្់រឬបកចើៃជាងបៃះបៅ្រ្ននុងថានា្រ់របស់

អ្ន្រសូមចាត់ថចងវ ្្គមួយៗបៅនដ្ូឬក្រុមតូចៗប្្សងបទៀត។កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃសិស្សតិចជាង12នា្់រសូមចាត់ថចងវ ្្គកពះ្ម្ពរីរ

បកចើៃជាងមួយបៅដល់ក្រមុខលែះ។)សុំឲ្យក្រមុៃរីមួយៗរ្រឃ្លាមួយបៅ្រ្ននុងវ ្្គថដលប្អាៃឬវ ្្គថដលបរ្ហាញពរីបំណងរបស់កពះអរាចាស់

្រ្ននុងរោរបកោសបលាះបយើងៃិងអំណាចរបស់កទង់បដើមបរីបធវៃើដបូចានាះ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអប ជ្ើញក្រមុៃរីមួយៗអាៃ

ឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបៅរោៃ់ថានា្រ់។សុំឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីវ ្្គបៃះ។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្ស្ ូស

ចំណាំឃ្លាថដលមិតតេ្្រ្ិរបស់ព្ួរប្ោៃថច្រចាយ។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមបបើ្របៅប ជ្រីនៃបោលបំណងរបស់ោ៉ា្ុរបថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្ ិតអំពរីបសច្្ររី

សញ្ញាថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់ៃិងពរ�័យថដលកទង់ោៃសៃយាៃរឹងព្ួរប្បៅបពលព្ួរប្រោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញា

ទាំងបនាះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីភាពបសាមះកតង់របស់កពះអរាចាស់ចំបោះបយើងៃិងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់ជាមួយៃរឹង

បយើងបហើយសូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងរោរបកោសបលាះថដលបយើងអាចទទួលោៃបៅបពលបយើងបសាមះកតង់ចបំោះ

បសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើងជាមួយៃរឹងកទង់។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី26:2។គតើអំណាចបពវៃជិតភាពអវៃដីណដលលដីថហនដីថហវៃនិង

ោោកុ្បប្នកាន់?

យា៉ាកុ្បបាននិយា�ថ្ោត់ពតរូវ«បានសៅ្ ពីព្រះស�ើ�បានណតរតារំស�ើរតាមរសបៀប�៏

បរិ�ុទ្្ធរប�់ពទ្រ់»ស�ើ�ថ្ោត់បាន«ណញក្សចញសដ្�បរពបុ�[រប�់ោត់]គឺនពីន�វ»

(នពីន�វទ្ពី26:2)។សៅស្លោត់និយា�អំ្ពី«រសបៀប�៏បរិ�ុទ្្ធ»សនរះោត់�ំសៅ

សៅសលើប្វជិតភា្មុិលគពី�សាណ�ក្។ពបធាន�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធ�រស�រថ្«សា�ន៍

នពីន�វបានពគប់ពគរសដ្�គែុធម៌ននប្វជិតភា្មពីលគពី�សាណ�ក្្ ពីជំនាន់រប�់លពីន�មក្

�ល់ជំនាន់ននការយារមក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះក្្ននុរចសំណាម្ ួក្សគ»(Answers 
to Gospel Questions,comp.�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធជុញ្ញ័រ5vols។
[1957–66]1:124)។

នដីថហវៃទដី28។ការ្បេរូល្ ្ដំគៅថ្ងៃចុងគ្កា�

ការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�បាន�ក្ព�រ់សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី28និយា�្ ពីការពបមរូល្ ្នុំ

អ៊ពីសាណអលសៅន្ងៃចុរសពកា�។ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័រ.រា៉ាក់្ខន់�ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរ

នាក់្បានបសពរៀនអំ្ ពីលក្ខេែៈខារវិញ្ញាែននការពបមរូល្ ្នុំសនរះ៖

«បនាទាប់មក្សតើអវពីណ�លទាក់្ទ្រនរឹការពបមរូល្ ្នុំអ៊ពីសាណអល?ការពបមរូល្ ្នុំអ៊ពីសាណអល

រានក្្ននុរការសជឿនិរការទ្ទ្ួលនិរការរ�់សៅសដ្��ុខុមនឹរអវពីទាំរអ�់ណ�លព្រះអរាចា�់

ធាលាប់បាន្ ្ល់�ល់ពបជាជនជសពមើ�្ ពីបុរាែរប�់ពទ្រ់។វារួមបញ្ចដូលនរូវការរានស�ចក្្ពី

ជសំនឿរប�់ព្រះអរាចា�់ស��៊រូវពគពី�្ទការណពបចិត្ការទ្ទ្ួលបុែ្យពជមុជទឹ្ក្និរការទ្ទ្ួល

អំសណា�ទានននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនិរការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិននព្រះ។វារួមរានការសជឿ

សលើ�ំែឹរលអែការចរូលរួមក្្ននុរសា�នាចពក្នរិការចរូលមក្ក្្ននុរនគរ។វារួមរានការទ្ទួ្ល

ប្វជិតភា្�៏បរិ�ុទ្្ធការទ្ទ្ួលបានអំសណា�ទាន្ ិ�ិ�្ឋសៅទ្ពី�៏បរិ�ុទ្្ធសដ្�ព្រះសចសាដោ

្ពីទ្ពីខ្�់នរិការទ្ទ្ួលបាននរូវ្ រជ�័ទាំរអ�់្ ពីអព័បាហាំអ៊ីសាក្នរិយា៉ាកុ្បតាមរ�ៈ

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធននអាពា�៍្ិពា�៍ខារស�ស�សាទាល»(A New Witness for the 
Articles of Faith[ឆ្នាំ1985]ទំ្្័រ515)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរសទ្�នក្ថ្ម�ួ�ល់សា�ន៍នពីន�វយា៉ាក្ុបបានចាប់ស្្ើមសដ្�ការ�ក្ព�រ់

ការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�ខ្រះៗ អំ្ពីព្រះអរាចា�់ណ�លសពបា�សលារះពបជាជនក្្ននុរស�ចក្្ពី

�ញ្ញារប�់ពទ្រ់។ណ្្នក្ននសទ្�នក្ថ្រប�់យា៉ាកុ្បសនរះរានសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី26–8

(�រូមសមើលសមសរៀនទ្ពី28សៅក្្ននុរស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះ)។ការបន្ននសទ្�នក្ថ្្ ពីរន្ងៃ

សនរះរានសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី29–10។សពកា�្ពីការ�ក្ព�រ់្ ពីសអសា�យា៉ាក្ុបបាន

ណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួនោត់អំ្ ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ—អំ្ពីព្រះសចសាដោរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើម្ពី�ស្ង្គារះស�ើរ្ ពីឥទ្្ធិ្លននការធាលាក្់និរលទ្្ធ្លននអសំ្ើបាបរប�់

ស�ើរ។ពបធាន�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធបានបសពរៀនថ្នពីន�វទ្ពី29រួមរាន«ស�ចក្្ពី

ណ្្រ�៏បំភ្ឺបំ្ ុតមួ�ណ�លធាលាប់បានសធវើទាក់្ទ្រនឹរ�ង្វា�ធួន»។ោត់រានពបសា�ន៍ថ្

«វាគួរណតបានអានសដ្�ពបុរពប�័ត្នសដ្�មន�ុ្សពគបោ់នាក្្ននុរការណ�វររក្ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ»

(Answers to Gospel Questionscomp.�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធជុញ្ញ័រ

5vols។[1957–66]4:57)។

សមសរៀនទ្ពី29

នពីន�វទ្ពី29:1–26

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី29:1–9

ោ៉ាកុ្ប្ ន្យល់្ ពីឥទ្ិ្លននការធាលាក់្

មៃុបពលចាប់ប្្ើមបរៀៃចូរសរបសរោ្រ្យវិររូបដ៏គួរណ�្រខ្លាចបៅ្រណាដាលរោដារបខៀៃ។

ចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី2–9រាៃបៃ្បទសៃ្រថាថដលសិស្សសិ្រសាបៅបមបរៀៃមៃុ។សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុង

ថ ្្ន្រដំបូងនៃបទស្រថាបៃះរាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី26–8ោ៉ា្ុរបោៃដ្រកសង់ពរីបអសាយបដើមបរីបបកងៀៃអំពរីបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់

កពះអង្គសប្រ្គះៃិងកពះបចសាដារបស់កទង់្រ្ននុងរោររបំោះកបជា�ៃ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់ពរីសាថាៃភាពោត់បង់ៃិងខាចាតខ់ាចាយរបស់

ព្ួរប្។បៅបពលោត់ោៃបៃ្បទសៃ្រថារបស់ោត់ោ៉ា្ុរបោៃបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះបយើងទាំងអស់ោនាបច

ញពរីសាថាៃភាពធាលា្រ់ៃិងបោរបពញបោយអបំពើោបរបស់បយើង។

សូមទាញយ្រចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបលើឃ្លាថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរាៃ្ ិតដល់អវៃរីបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីវិរូបដ៏្ ួរថសញងខាលាចមួយ?

បដើមបរីបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសិស្សអាចៃិោយពរីសតវៃចថមលែ្រ្រ្ននុងរោរកសនមោៃ។កបសិៃបបើពួ្រប្បឆលែើយសូមពៃ្យល់ថាអវៃរីៗថដលពិត

អាច្ ួរឲ្យខាលាចជាងសតវៃចថមលែ្រ្រ្ននុងរោរកសនមបោយសារវាអាចនាំម្រៃូវរោរ�ឺដ៏យូរអថងវៃង។សូមកោប់សិស្សថាោ៉ា្រុបោៃបកបើឃ្លា

«វិរូបដ៏្ ួរថសញងខាលាច»បដើមបរីពិពណ៌នាពរីល្រខេខណ្ឌមួយថដលបយើងទាំងអស់ោនាៃរឹង�ួបៃិងរោរ�ឺចាប់ដ៏អស់្រលបថដលអាចជាលទ្្ធ ល

ពរីវា។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី29:10បោយសាងាត់ៗបោយថសវៃងរ្រធាតុ្ ្សំពរីរនៃវិរូបថដលោ៉ា្ុរបោៃពិពណ៌នាបនាះ។បៅបពល

សិស្សថច្រចាយពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមបថៃថែមចបមលែើយបលើរោដារបខៀៃដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅខាងបករោម៖

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោរបកបើោ្រ្យរបស់ោ៉ា្ុរបដូចជាស�ចក្្ពីសាលាប់ៃិងសាថាននរក្សូមពៃ្យលល់ថាោ្រ្យទាំងពរីរបៃះសបំៅ

បលើរោរថប្រមួយកបប្ទ។បៅបពលោ៉ា្ុរបបកបើោ្រ្យស�ចក្្ពីសាលាប់បៅ្រ្ននុងបទសៃ្រថាបៃះោត់ោៃសបំៅបៅបលើ«បសច្្ររីសាលាប់នៃ

រូបរោយ»ថដលជារោរថប្រនៃរូបរោយខាងសាច់្ មពរីវិញ្ញាណ។បៅបពលោត់ោៃបកបើោ្រ្យសាថាននរក្ោត់ោៃបោងបៅបលើ

«បសច្្ររីសាលាប់នៃវិញ្ញាណ»ថដលជារោរថប្ររបស់មៃុស្សរានា្់រពរីវតតេរាៃនៃកពះ។បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររោរថប្របៃះជាបរឿយៗ្ ឺសបំៅបៅបលើ

«បសច្្ររីសាលាប់នៃវិញ្ញាណ»។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី29:6បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្ថសវៃងរ្រមូលបហតុនៃបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយៃិង

បសច្្ររីសាលាប់នៃវិញ្ញាណ។

• បតើរាៃកពរឹតតេិរោរណ៍អវៃរីថដលនាំឲ្យរាៃបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយៃិងបសច្្ររីសាលាប់នៃវិញ្ញាណដល់បយើងទាំងអស់ោនាបនាះ?(អ្ន្រ្ ួរថត

ពៃ្យល់ថាជាលទ្្ធ លពរីរោរធាលា្រ់មៃុស្សទាំងអស់កតូវោៃរោតប់ចញពរីវតតេរាៃនៃកពះបហើយមៃុស្សទាំងអស់ៃរឹងកតូវសាលាប់ខាងរូបរោយ

បៅទរីបំ្ុត។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី29:7–9ោ៉ា្ុរបបបកងៀៃពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់បយើងកបសិៃបបើោមៃដរ្វាយធួៃបហើយឥទ្ធិពល

នៃរោរធាលា្់របនាះបៅថតរាៃជាបរៀងរហូត។បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យស្ិរសាពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអ្ន្រអាចឲ្យៃិយមៃ័យោ្រ្យពរីរបរីបៅ្រ្ននុងខទរី

វិររូប�៏គួរណ�្រខាលាច

ស�ចក្្ពីសាលាប់ សាថាននរក្

«ស�ចក្្ពីសាលាប់ននររូបកា�» «ស�ចក្្ពីសាលាប់ននវិញ្ញាែ»
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សមសរៀនទ្ពី29

7៖បៅបពលោ៉ា្ុរបោៃៃិោយអំពរី«បសច្្ររី�ំៃំុ�កមះទរីមួយថដលធាលា្រ់ម្របលើមៃុស្ស»ោត់សបំៅបៅបលើលទ្្ធ លនៃរោរធាលា្់ររបស់

អោ័មៃិងបអវាែ។បៅបពលោត់ៃិោយអំពរី«រោរពុ្ររលួយ»ោត់សបំៅបលើរូបរោយខាងសាច់្មរបស់បយើងថដលៃរឹងសាលាប់។

បៅបពលោត់ៃិោយអំពរី«មៃិអាចពុ្ររលួយ»ោត់សបំៅបៅបលើរូបរោយថដលរស់ប�ើងវិញរបស់បយើងថដលៃរឹងរស់បៅជាបរៀង

រហូត។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី29:7–9ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យថសវៃងរ្រឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់

រូបរោយៃិងវិញ្ញាណរបស់បយើងកបសិៃបបើបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយៃិងបសច្្ររីសាលាប់នៃវិញ្ញាណបៅថតរាៃជាបរៀងដរាបបៅ។

• កបសិៃបបើោមៃដរ្វាយធៃួបទបតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់រូបរោយរបស់បយើង?

• កបសិៃបបើោមៃដរ្វាយធៃួបទបតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់វិញ្ញាណរបស់បយើង?

បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីអវៃរីថដលៃរឹងជាបជា្វាសនារបស់បយើងបបើសៃិជាោមៃដរ្វាយធៃួរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទបនាះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមឮៗបោយថអលប�ើរ�រី ្តក្រីសតេដូហវៃឺសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។

«កបសិៃបបើរោរថប្របចញពរីកពះរបស់បយើងៃិងបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយរបស់បយើងប្រើតរាៃជាដរាបបនាះសិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសរីលធម៌

ៃរឹងោមៃៃ័យអវៃរីទាំងអស់។ថមៃបហើយបយើងៃរឹងរាៃបសរីភាព្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសបែុថៃ្បតើវាោៃកបបោ�ៃ៍អវៃរី?លទ្្ធ លចុងបករោយៃរឹង

ដូចោនាជាៃិច្ចមៃិថាស្រម្មភាពរបស់បយើងោ៉ាងណាបនាះបទ៖បសច្្ររីសាលាប់បោយោមៃសង រ្ឹមពរីរោររស់ប�ើងវិញ

ៃិងោមៃបសច្្ររីសង្រឹមពរីសាថាៃសួ្៌បនាះ។មៃិថាបយើងអាចបក�ើសបដើមបរីរោលាយជាល្អឬអាក្រ្់របែុណាណបទបយើង

ទាំងអស់ោនាៃរឹងប ្្ចប់បៅជា‹ព្ួរពលបរិវានៃអារ្រ្ស›។[ៃរីនហវៃទរី29:9។]»(«Moral Agency”

Ensignថមិ្ុនាឆ្នាំ2009ទំព័រ50)។

នដីថហវៃទដី29:10–26

ោ៉ាកុ្បបសពរៀនថ្រាមរយៈដគ្វាយ្ួនព្រះអរ្�សង្គ្រារះនរឹរសំោរះសយើរសចញ្ពីឥទ្ិ្លននការធាលាក្់និរផ្ល់ឲ្យសយើរ

នរូវការអភ័យសទា�្ ពីអសំ្ើបាបរប�់សយើរ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី29:10ម្ងបទៀត។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើកពះោៃបរៀបចំអវៃរីសករាប់បយើង?

សូមបញ្ជា្់រថាសារលិខិតសំខាៃ់របស់ោ៉ា្ុរបបៅ្រ្ននុងបទសៃ្រថាបៃះ្ ឺថាកពះោៃបរៀបចំ«្លែដូវសករាប់ឲ្យបយើងរំបោះខលែលួៃបចញពរីក្រញាតំ

នៃ   បសច្្ររីសាលាប់ៃិងសាថាៃៃររ្រ»។រោររបំោះបៃះ—បចញពរីបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយៃិងនៃវិញ្ញាណថដលនាំម្របោយរោរធាលា្រ់—

កតូវោៃធានាបោយសាររោរពលិ្រម្មនៃដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាពរីរក្រមុ។សូមអប្ជើញក្រមុទរីមួយអាៃៃរីនហវៃទរី29:5,19–21បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃង

រ្ររោរពិពណ៌នានៃរោរពលិ្រម្មរបស់កពះអង្គសប្រ្គះសករាប់បយើង។សូមអប ជ្ើញក្រុមទរីពរីរអាៃៃរីនហវៃទរី29:11–12,15,

22បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រឃ្លាអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃសប្រ្គះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយ។(វា

អាច�ួយបកចើៃបបើសរបសរបសច្្ររីបោងទាំងបៃះោ្រ់បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលបវលាអាៃសូមសួរក្រមុទរីមួយៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះស្ម័ក្កពះទ័យបដើមបរីរងទ្ុរខេអវៃរីខលែះបដើមបរីកទង់អាចរបំោះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយៃិងនៃវិញ្ញាណបនាះ?

បតើរោរពិពណ៌នាអវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញថារាៃអតថែៃ័យខាលាំងដល់អ្ន្រ?

• ោ៉ា្ុរបោៃបញ្ជា្់រថាកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃរងៃូវរោរ�ឺចាប់នៃមៃុស្សទាំងអស់។បតើរោរណ៍បៃះរាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណាចបំោះ

អ្ន្រ?បតើចំបណះដរឹងបៃះរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណាដល់អារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតអំពរី

ទំហំនៃរោរពលិ្រម្មរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអ្ន្រអាចប្្ឈប់រោរពិភា្រសាបៃិ្ចបហើយបញ្ជា្រ់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃរងៃូវរោរ�ឺចាប់នៃ

មៃុស្សទាំងអស់ថដលោៃរស់បៅកពមទំាងអ្ន្រថដលៃរឹងម្ររស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតអំពរីល្រខេណភៈផ្ទាល់

នៃរោរពលិ្រម្មរបស់កពះអង្គសប្រ្គះសូមពិចារណាពរីរោរអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរប្មះរបស់ព្ួរប្បៅថ្របររឹមទំព័រ�ិតៃរីនហវៃទរី

29:21បធវៃើជារោររំឭ្រមួយថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃរងៃូវរោរ�ឺចាប់របស់ពួ្រប្)។

សូមសួរក្រមុទរីពរីរៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើឃ្លាអវៃរីថដលអ្ន្ររ្រប�ើញអំពរីកពះបយសូ៊វក្រីស្ទថដលោៃសប្រ្គះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី29:22បតើៃរណាៃរឹងកតូវរស់ប�ើងវិញបហើយនាំកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃនៃកពះវិញ?

សូមបបើ្រកត�ប់បៅឃ្លា«វិរូបដ៏្ ួរថសញងខាលាច»បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សៃិោយជាោ្រ្យសម្រីរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់ពរីអវៃរីថដល

ោ៉ា្ុរបោៃបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចកតូវោៃសប្រ្គះបចញពរី«វិរូប»បៃះ។សូមធានាថាសិស្សយល់ថាតា្រយៈដគ្វាយធួន

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនរឹងររំោរះ្ នុស្ជា្ិរទាំងអស់រចញ្ដីរសចក្្ដីសាលា្់រថនរូ្រកាយនិងថនវិញ្ញាណដដលនំ្្ ក្រោយសារការធ្លាក់្។សូម

អប ជ្ើញសិស្សរានា្់រសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបថៃថែមបលើរោររបំោះមៃុស្សជាតិទាំងអស់បចញពរីបសច្្ររីសាលាប់នៃរូបរោយៃិងនៃវិញ្ញាណថដលបណាដាលម្រពរីរោរធាលា្រ់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចរំបោះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់នៃវិញ្ញាណថដលបណាដាលម្រពរីអបំពើោបរបស់បយើងផ្ទាល់។

សូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរបោៃពិពណ៌នាសាថាៃភាពរបស់មៃុស្សថដលរាៃអំបពើោបថដល�របៅពរីមុខកពះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រ

រោរពិពណ៌នាទាំងបៃះខណភៈបពលថដលសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី29:15–16,27ឮៗ។
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នពីន�វទ្ពី29:1–26

• បតើោ៉ា្ុរបោៃពិពណ៌នាសាថាៃភាពរបស់មៃុស្សថដលរាៃអបំពើោបថដល�របៅពរីមុខកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្រុប្រ៏ោៃពិពណ៌នាពរីសាថាៃភាពរបស់មៃុស្សថដលបរិសុទ្ធថដល�របៅពរីមុខកពះថដរ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រ

រោរពិពណ៌នាទាំងបៃះខណភៈបពលថដលសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី29:14,18ឮៗ។

• បតើោ៉ា្ុរបោៃពិពណ៌នាសាថាៃភាពរបស់មៃុស្សថដលបរិសុទ្ធថដល�របៅពរីមុខកពះោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមបរ្ហាញថាខណភៈបពលថដលរោររបំោះពរីរោរធាលា្រ់្ ឺជាអបំណាយទាៃមួយដល់មៃុស្សជាតិក្ប់រូបរោររំបោះរបស់បយើងបចញពរី

លទ្្ធ លនៃអបំពើោបរបស់បយើងពរឹងថ្្អ្រមួយថ ្្ន្របលើបំណងកោថានាៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើង។សូមសរបសរអវៃរីខាងបករោមោ្រ់បលើ

រោដារបខៀៃ៖តាមរយៈដគ្វាយ�ួនននព្រះសយ�មរូវពគពី�្សនារះសយើរោចយក្ឈរ្ះសលើលទ្ធផលននេំស្ើរោបរប�់សយើរសៅស្លសយើរ...

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី29:21,23–24ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រឃ្លានានាបដើមបរីបំបពញកបបោ្បៅបលើ

រោដារបខៀៃបៃះ។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃរឹងបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា?(ចរ្្ើយរ្រស់សិស្គួរ្ ្នុរះ្រញ្ចាំង្ ដីការ្រំរ្ញ

ត្ររយាគខ្ងរតកា្ដូចជា៖តា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងអាចយក្ឈរ្ះរលើលទ្ធែលថនអំរ ើ្បា្ររ្រស់រយើង

រៅរ្លរយើងមានរសចក្្ដីជំរនឿរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទដត្រចិ្រ្តទទួល្រុណ្យតជ្ុជទរឹក្និង្រសូ៊ដល់ទដី្រ្្ច្់រ។បៅបពលពួ្រ

ប្ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមបំបពញបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរបក�ើសបរើសស្រម្មភាពមួយខាងបករោម។ស្រម្មភាពទាំងពរីររាៃបោលបំណងបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិត

អំពរីអតថែៃ័យថដលដរ្វាយធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះរាៃៃ័យដល់ពួ្រប្បហើយបដើមបរីថច្រចាយអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្អំពរីកទង់។

1 សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី29:1–22បហើយរ្រខ្ម្ពរីរទាំងអស់ថដលចាប់ប្្ើមបោយោ្រ្យថាឱ។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សអាៃកបបោ្ទរីមួយនៃខ្ម្ពរីរទាំងបនាះឮៗ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សសរបសរកបបោ្កសបដៀងោនាបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្បោយ

ពិពណ៌នាពរីអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្ផ្ទាល់អំពរីរោរដរឹង្ុណចំបោះកពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរពលិ្រម្មរបស់កទង់សករាប់ព្ួរប្។សូមឲ្យ

ព្ួរប្បធវៃើតាម្ ំរូរបស់ោ៉ា្ុរបបោយចាបប់្្ើមកបបោ្ៃរីមួយៗបោយោ្រ្យឱៃិងប ្្ចប់បោយឧទាៃសញ្ញាមួយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរ

បរីនា្់រថច្រចាយកបបោ្របស់ពួ្រប្បបើតាមថដលសមរម្យ។សូមធានាថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្មិៃចាោំច់រាៃអារម្មណ៍ថារាៃ

រោតពវៃ្រិច្ចបដើមបរីថច្រចាយអារម្មណ៍ឬបទពិបសាធៃ៍ណាថដលសរាងាត់ឬផ្ទាល់ខលែលួៃខាលាំងបនាះបទ។

2 សូមបកចៀងឬអាៃោ្រ្យ្រ្ននុងបទ«ខញនុំឆងៃល់ោ៉ាងអសាចារ្យ»ទាំងអស់ោនា្រ្ននុងថានា្់រ(ទំនកុ្តសម្កើរទំ្័រ22)ឬទំៃុ្រតបម្កើងប្្សងបទៀត

អំពរីដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមអប ជ្ើញសិស្សបក�ើសបរើសឃ្លាពរី្រ្ននុងទៃុំ្រតបម្កើងថដលបរ្ហាញពរីអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្អំពរី

កពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរពលិ្រម្មដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។សូមអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្កោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអំពរីឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃបរើស

បហើយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្សរបសើរដល់ឃ្លាទាំងបនាះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី29:7។គតើអវៃដីនរឹងជាឥទ្ិពលថនការធាលក្់គោ�ោមនដគ្វា�ធួន

គនាះ?

ណអលស�ើរ�ពី.្តពគពី�្ដូ�វឺ�ិនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បាន្ ន្យល់្ ពីអវពីណ�លនរឹជា

សជាគវា�នារប�់ស�ើរសបើោមៅន�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសទ្សនារះ។

«�រូចជាស�ចក្្ពីសាលាប់ណ�លនរឹបំ្ លាញស�ើរស�ើ�សធវើឲ្យ�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រប�់ស�ើរោមៅនន័�

ណ�រប៉ុណន្សបើមិនសដ្�សារស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ព្រះពគពី�្ទនរិសដ្�សារព្រះគុែរប�់

ពទ្រ់សទ្សនារះអំស ើ្បាបនរិជសពមើ��៏អាពក្ក្់រប�់ស�ើរនរឹទ្រាលាក់្ស�ើរឲ្យវសរវរជាសរៀរ

រ�រូតសៅ។វាោមៅន្ ្ដូវណាក្្ននុរការ�រះស� ើ្�បានយា៉ារស្ញសលញ្ ពីក្ំ�ុ�រប�់ស�ើរនិរ

ការមិនសាអាតសនារះសទ្ស�ើរមិនអាចរ�់សៅម្រសទ្ៀតសៅក្្ននុរវត្រាននន[ព្រះ]បានសទ្។

«...ស�ើរពតរូវការព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអ្នក្ក្ណាតាលណ�លអាច�ក្ឈ្នរះសលើឥទ្្ធិ្លននអំស្ើបាប

និរកំ្�ុ�រប�់ស�ើរស�ើម្ពី្ ួក្សគមិនចាំបាច់ពតរូវវិនា��ល់សាលាប់សទ្ៀត។សដ្�សារណត

�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះពគពី�្ទសទ្ើបស�ើរអាច�រះស� ើ្�្ ពីជសពមើ��៏អាពក្ក្់ទារំឡា�ស�ើ�

បានសធវើ�ុត្ិក្មមេសៅសពកាមចបាប់ឲ្យកាលា�បាន�រូចជាស�ើរមិនបានសធវើបាបណ�រ»(«Moral 
Agency»Ensignណខមិ្ុនាឆ្នាំ2009ទំ្្័រ5)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនឹររំសដ្រះមន�ុ្សជាតិទារំអ�់សចញ្ពីឥទ្្ធិ្ល

ននការធាលាក់្ស�ើ�ថ្ពទ្រ់នឹរពបទានការអភ�័សទា��ល់ស�ើរសចញ្ពីអសំ្ើបាបរប�់ស�ើរ

សនារះយា៉ាកុ្បបានបញ្ចប់សទ្�នក្ថ្រប�់ោត់។ោត់បានព្រានទា�់នឹរឥរិយាប្នរិ

�ក្មមេភា្ណ�លនាំសៅរក្ការណបក្្ ពីព្រះអរាចា�់ស�ើ�ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីឥរិយាប្

នរិ�ក្មមេភា្ណ�លនាំឲ្យមនុ�្សមក្រក្ព្រះពគពី�្ទស�ើ�បាន�ស្ង្គារះ។សៅន្ងៃបនាទាប់

យា៉ាកុ្បបានសធវើម្រសទ្ៀតថ្សទារះបពីជាវរ្សននអ៊ពីសាណអលនឹរពតរូវខាចាត់ខាចា�សដ្�សារណតអំស ើ្

បាបក្្ពីព្រះអរាចា�់ក៏្នឹរចរចាំ�ល់ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ជាមួ�នរឹ្ ួក្សគស�ើ�ពបមរូល្ ្នុំ

្ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគណពបចិត្ស�ើ�ពត�ប់មក្កាន់ពទ្រ់វិញ។យា៉ាក្ុបបាន្ យាក្រែ៍អំ្ពី

ការឆ្ការព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ោត់ក៏្បាន្ យាក្រែ៍ណ�រថ្ណ�ន�ពី�នយារប�់ពបជាជានរប�់

ោត់នឹរជាក្ណន្រននស�រីភា្ម�ួការពារពបឆំ្រនឹរជាតិទាំរអ�់ស�ើ�រានស�រីភា្្ ពី

ការពគររាជ្យននស�ច្នានា។យា៉ាកុ្បបានដ្�់សតឿនពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យ�ពមុរះ�ពមលួខ្លួន

្ួក្សគសៅតាមបំែរននព្រះស�ើ�ចាំថ្្ ួក្សគអាចបាន�ស្ង្គារះណតតាមរ�ៈព្រះគែុរប�់

ព្រះណតប៉សុណាណរះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី29:27–54

ោ៉ាកុ្បអសញជើញមន�ុ្សទារំអ�់ឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្សេើយព្រានអំ្ពីឥរោិប្នរិ�ក្ម្ភា្ណដលបំណបក្សយើរ្ ពី

ព្រះអរាចា�់

សូមសរបសរឃ្លាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃស្តេុវៃពីរោនជាខ្នុំពតរូវការជំនួយៃិងសតើខ្នុំពតរូវស�វៃើេវៃពី។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រកសនមពរីមៃុស្សរានា្រ់

ថដលរាៃ�ំងឺោ៉ាងធងៃៃ់ធងៃរមួយ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ដល់មៃុស្សបៃះបដើមបរីយល់ពរី�ំៃួយថដលប្កតវូរ្រ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ដល់មៃុស្សបៃះថដរបដើមបរីយល់ពរីអវៃរីថដលប្កតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃ�ំៃួយ?

• បតើអវៃរីៃរឹងជាលទ្ធ្លបបើសិៃជាមៃុស្សបៃះយល់ពរីតកមូវរោរបដើមបរីរ្រ�ំៃួយបែុថៃ្មិៃយល់ពរីអវៃរីថដលកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃ�ំៃួយបនាះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមៃុៗព្ួរប្ោៃស្ិរសាពរីឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្់រៃិងលទ្្ធ លនៃអបំពើោបរបស់បយើងបោយរោរបរៀៃ

ពរីមូលបហតុថដលបយើងកតវូរោរកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកទង់ចង់�ួយបយើងបហើយរំបោះបយើងបចញពរីអំបពើោបរបស់

បយើង។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតថាបតើពួ្រប្ដរឹងពរីអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃៃូវពរ�័យទាំងអស់នៃដរ្វាយធៃួថដរបទ។

សូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរបចង់�ួយកបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យបក�ើសបរើស«្លែដូវបៅឯ�រីវិតដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ច»(ៃរីនហវៃទរី210:23)។

ោត់ោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថាព្ួរប្ៃរឹងទទួលោៃៃូវ�រីវិតដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចបបើសិៃជាព្ួរប្ៃរឹង«ម្ររ្រកពះអរាចាស់»(ៃរីនហវៃទរី

29:41)។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី29:41ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្ររោរពិពណ៌នារបស់ោ៉ា្ុរបអំពរី

«្លែដូវ»ថដលបយើង្ ួរបដើរតាម។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីម្ររ្រកពះអរាចាស់?(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យកសនមពរី�រីវិតរបស់ព្ួរប្ជា្ លែដូវមួយ។សូមឲ្យ

ព្ួរប្ស្ជរឹង្ ិតបោយសាងាត់បសងៃៀមពរី្រថៃលែងថដល្ លែដូវរបស់ពួ្រប្្ំរពុងបៅ។បតើ�បកមើសរបស់ព្ួរប្្ំរពុងនាំព្ួរប្ឲ្យខិតបៅ�ិត

កពះអង្គសប្រ្គះថដរឬបទ?

• បតើោ្រ្យអវៃរីថដលោ៉ា្រុបោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាពរី«្លែដូវ»បនាះ?បតើោ្រ្យចសរ្អៀតៃិង�ន្ធឹរពតរ់បបកងៀៃអវៃរីអំពរីរបបៀបថដលបយើង

្ួរថតរស់បៅ?

សូមបរ្ហាញថាទា្់រទងៃរឹង្ លែដូវចបង្អៀតៃិងសៃ្ធរឹងកតង់បៃះោ៉ា្រុបោៃបកបើរូបភាពនៃទាវារមួយ។ោត់សបំៅបៅបលើកពះអង្គសប្រ្គះជា

អ្ន្រឆ្មំទាវារបនាះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបយើងអាចោៃអ្័យបទាសពរីអបំពើោបរបស់បយើងបហើយទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅ

អស្់រលបជាៃិច្ចថតតាមរយភៈកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់បែុបណាណះ។អវៃរីៗបយើងបធវៃើថដលនាំបៅរ្រ�រីវិតដ៏អស្់រលបជាៃិច្ច

—រូមរាៃពិធរីបរិសុទ្ធថដលបយើងទទួលរោរអធសិាឋាៃថដលបយើងបធវៃើទរីបនាទាល់ថដលបយើងថច្រចាយៃិងរបបៀបថដលបយើងរស់បៅ—កតវូថត

បធវៃើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ដល់អ្ន្រថាកពះអង្គសប្រ្គះ«មៃិ�ួលោវបបកមើបៅទរីបនាះប�ើយ»?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់បៅ

អ្ន្របបកមើដូចជាប៊ីស្សពៃិងកបធាៃបស្្រនានាបធវៃើជាបៅក្រមនៃកបជា�ៃបដើមបរីឲ្យបធវៃើស្រម្មភាព�ំៃួសកទង់។បទាះោ៉ាងណា្រ្រីកទង់

ៃរឹងជាបៅក្រមចុងបករោយរបស់បយើងបហើយៃរឹង្ ល់្រោរអៃុម័តចុងបករោយកសបតាមរបបៀបថដលបយើងរស់បៅ)។

• បតើរោរដរឹងថាកពះអរាចាស់«មៃិអាចបៃលែំោៃប�ើយ»អាចរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណាដល់រោរខិតខំរបស់បយើងបដើមបរីម្ររ្រកទង់?

សូមពៃ្យល់ថាតាមរយភៈសំណល់នៃៃរីនហវៃទរី29រោរបបកងៀៃរបស់ោ៉ា្រុប�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាព

របស់បយើង�ះឥទ្ធិពលដល់សមតថែភាពបយើងបដើមបរីម្ររ្រកពះអង្គសប្រ្គះ។ឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពខលែះ�ួយបយើងឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ

ថតខលែះបទៀតរារាំងបយើងមិៃឲ្យម្ររ្រកទង់ប�ើយ។

្រហពងៀនហោយព្រះវិញ្ញាណ

ក្្ននុរនាមជាពគរូបសពរៀន�ំែឹរលអែរានាក់្អ្នក្

ពតរូវណ�វររក្ការណែនាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធស្លអ្នក្សរៀបចំសមសរៀននរិស្ល

បសពរៀន។«ព្រះវិញ្ញាែពតរូវបានពបទាន

�ល់អ្នក្សដ្�ពាក្្យអធសិាឋានននស�ចក្្ពី

ជសំនឿស�ើ�សបើ�ិនជាអ្នក្រាល់ោនាមិនបាន

ទ្ទួ្លព្រះវិញ្ញាែសទ្សនារះអ្នក្រាល់ោនានរឹ

មិនពតរូវបសពរៀនស�ើ�»(គ.នរិ�.

42:14)។

សមសរៀនទ្ពី30

នពីន�វទ្ពី29:27–54នរិនពីន�វទ្ពី210
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នពីន�វទ្ពី29:27–54និរនពីន�វទ្ពី210

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រឥរោិប្ៃិងស្រម្មភាពទាំងបៃះខលែះសូម្ ូរបនាទាត់�រមួយពុះរោដារបខៀៃជាពរីរ។បៅថ ្្ន្ររាខាងនៃបនាទាត់

បនាះសូមសរបសរការឃ្លាតឆ្ងាយខលេបួនសយើរ្ ពីព្រះពគពី�្។ខាងបករោមបនាះសូមសរបសរ៖

1.នពីន្វៃទពី29:27–33

2.នពីន្វៃទពី29:34–39

បៅថ ្្ន្ររាខាងបទៀតនៃបនាទាត់បនាះសូមសរបសរការមក្រក្ព្រះពគពី�្។ខាងបករោមបនាះសូមសរបសរ៖

3.នពីន្វៃទពី29:23,39,42,45–46

4.នពីន្វៃទពី29:49–52

សូមឲ្យបលខមួយដល់សិស្សរានា្រ់ៗចបនាលាះបលខពរី1ដល់4។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបនាះបោយសាងាត់ៗថដលទា្់រទងៃរឹង

បលខរោររ្រចាត់តាំងរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សថដលោៃចាត់តាំងពរីក្រមុ1ដល់2ថសវៃងរ្រឥរោិប្ៃិងស្រម្មភាពថដលអាច

បធវៃើឲ្យបយើងឃ្លាតបចញពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមឲ្យសិស្សថដលោៃចាត់តាំងពរីក្រមុ3ដល់4ថសវៃងរ្រឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពថដល

�ួយបយើងឲ្យម្ររ្រកពះអង្គសប្រ្គះបហើយទទួលោៃៃូវពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំ

រោររ្រប�ើញរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។

បនាទាប់ពរីបរីបៃួនាទរីបករោយម្រសូមអប ជ្ើញអ្ន្រស្ម័ក្ចិតតេពរីក្រមុទរី1ៃិងក្រុមទរី2ឲ្យម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយសរបសរពរីឥរោិប្ៃិង

ស្រម្មភាពថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញថាោៃបធវៃើឲ្យបយើងឃ្លាតពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមពិភា្រសាពរីរោរកពរាៃខលែះរបស់ោ៉ា្ុរបបោយសួរ

សំណួរខាងបករោមខលែះៗឬសួរទាំងអស់៖

• ោ៉ា្ុរបោៃៃិោយពរីរោរសិ្រសាៃិងកោ្់រថដលទាំងពរីរអាចជារោរណ៍ល្អ។បតើ�បកមើសរបស់បយើងអំពរីរោរសិ្រសាៃិងកោ្រ់អាច

រារាំងបយើងពរីរោរម្ររ្រកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?(សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី29:28–29្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។

អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលជាមៃុស្ស្ លែង់ឬខាវា្់រខាងវិញ្ញាណបនាះ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី29:31–32)។

• ឃ្លាថា«ចិតតេមិៃរោត់ថសប្រ»(ៃរីនហវៃទរី29:33)សបំៅបៅបលើអ្ន្រថដលមៃិោៃបបើ្រចិតតេចបំោះកពះៃិងជាអ្ន្រថដលមៃិរាៃ

ឆៃ្ទភៈបធវៃើតាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់។បតើល្រខេខណ្ឌបៃះរារាំងបយើងមិៃឲ្យទទួលោៃពរ�័យបពញបលញនៃដរ្វាយធៃួបោយរបបៀប

ណា?

• បតើទកមង់នៃរោរថាវាយបង្គំរូបសំណា្រអវៃរីខលែះបៅសពវៃន្ងៃបៃះ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី29:37)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីក្រមុទរី3ៃិងក្រុមទរី4ប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយសរបសរឥរោិប្ៃិងស្រម្មភាពថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ

ថដលៃរឹងនាំបយើងម្ររោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះបហើយ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរសំណួរខាងបករោមខលែះៗឬសំណួរទាំងអស់៖

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី29:23ោ៉ា្ុរបោៃរំឭ្របយើងអំពរីរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចាស់ឲ្យថកបចិតតេបហើយទទួលបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រ។បតើ

រោររំឭ្របសច្្ររីសញ្ញាបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រតាមរយភៈពិធរីសាករោមែង់�ួយបយើងឲ្យម្ររ្រកពះអរាចាស់ៃិងទទួលោៃពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃ

របស់កទង់បោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចចំបោះ«្ំៃិតថដលជាប់បៅខាងវិញ្ញាណ»?(ៃរីនហវៃទរី29:39)។បតើស្រម្មភាពអវៃរីខលែះថដល

អាច�ួយបយើងឲ្យរាៃ្ ំៃិតថដលជាប់បៅខាងវិញ្ញាណ?

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលថា«ថបរបចញពរីអំបពើោបទាំងឡាយរបស់អ្ន្ររាល់ោនាចុះ»?(ៃរីនហវៃទរី29:45)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាោ៉ា្រុបរាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ៃិោយថារ្រទរឹ្របរិបភា្ៃិង«ោៃបកត្រអរបៅ្រ្ននុងរោរធាត់ចុះ»?

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី29:50–51)។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោងបៅបលើរោរចិ ្្ចរឹមថ្ទំាខាងវិញ្ញាណ)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថារៅរ្លរយើង្ ក្រក្ត្រះអមាចាស់រ�ើយរស់រៅតា្ត្រះរាជ្ំរណងរ្រស់តទង់រយើងនរឹងទទួលបាននូវ្ រជ័យដ៏

រ្ញរលញថនដគ្វាយធួន។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃពរីខាងបលើប្ជរីថដលសិស្សោៃបធវៃើ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតពរី្ ស្នុតាងថដលពួ្រប្ោៃប�ើញពរីបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញ

ព្ួរប្ឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃម្ររោៃ់ថត�ិត

កពះអង្គសប្រ្គះតាមរយភៈឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពមួយឬបកចើៃជាងបៃះបៅ្រ្ននុងប្ជរីទរីពរីរបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់

ឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ(បែុថៃ្សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថាព្ួរប្មិៃ្ ួររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍

ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។

នដីថហវៃទដី210

ោ៉ាកុ្បបានសលើក្ទកឹ្ចិត្តដល់ពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យអររកី្រាយសេើយមក្រក្ព្រះអរាចា�់។

សូមសួរសិស្សបបើសិៃជាព្ួរប្ធាលាប់ោៃទទួលអំបណាយមួយថដលរាៃអតថែៃ័យជាពិបសសបោយសារៃរណារានា្់រោៃឆលែងរោត់រោរខិតខំ

ោ៉ាងខាលាំងឬោៃលះបង់អវៃរីមួយបដើមបរី្ ល់្អបំណាយបនាះ។សូម្ ិតពរីរោរអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រឲ្យភាជាប់ៃរឹងបទពបិសាធៃ៍របស់

ព្ួរប្។

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញពរីរោរដរឹង្ុណសករាប់អបំណាយថបបបនាះបោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញពរីរោរដរឹង្ុណចំបោះអំបណាយនៃដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបោយរបបៀបណា?

កិច្ចការសរហសរហៅហលើកាដោរហខៀន

សៅស្ល�ិ�្សពតរូវបានចាត់តាំរឲ្យ

អានពក្ុមខគម្ពីរវាអាចជ�ួសពចើនសបើអ្នក្

�រស�រស�ចក្្ពីសយារទារំឡា�សៅសលើ

កាដោរសខៀន។វានរឹជ�ួ�ិ�្សឲ្យចាំ្ ពីអវពី

ណ�ល្ ួក្សគបាន�ំុឲ្យសធវើនិរជួ�ការពារ

មិនឲ្យពច�ំ្ ពីកិ្ច្ចការ។

នដីថហវៃទដី29:28–

29គឺជាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

មួ�។�រូមសបើក្សៅគំនិតសៅចុរសមសរៀន

សនរះស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សជាមួ�នរឹ

ចំសែរះចំណានននវគ្គរប�់្ ួក្សគ។
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សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីន្ងៃថដលោ៉ា្រុបោៃបធវៃើបទសៃ្រថារបស់ោត់អំពរីដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយោត់ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

រោររបំោះពរីលទ្្ធ លនៃអំបពើោបរបស់កពះអរាចាស់ម្ងបទៀត។ោត់ោៃបបកងៀៃកបជា�ៃរបស់ោត់អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្្ ួរបឆលែើយតបៃរឹង

អបំណាយនៃដរ្វាយធៃួបៃះ។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី210:1–19បោយពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរបោៃៃិោយម្ងបទៀតថាបទាះបរីជាវង្សនៃអ៊ីកសាថអលៃរឹងកតូវខាចាតខ់ាចាយ

បោយសារថតអំបពើោប្្ររី្រ៏កពះអរាចាស់ៃរឹងចងចាំបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់ជាមួយៃរឹងព្ួរប្បហើយកបមូល្ ្នុំពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្

ថកបចិតតេបហើយកត�ប់ម្ររោៃ់កទង់វិញ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី210:3្ឺជាខ្ម្ពរីរដំបូងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលបកបើចំណង

ប�ើងព្រះពគពី�្បៅ្រ្ននុងរោរសំបៅបៅកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី210:20,23–25ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យថសវៃងរ្រអវៃរីថដលោ៉ា្រុបោៃោស់បតឿៃ

បយើងឲ្យបធវៃើបដើមបរីបឆលែើយតបៃរឹងអំបណាយនៃដរ្វាយធួៃ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមបរៀបចំក្រោសថដលរាៃសំណួរខាងបករោមសករាប់ថច្រ(ឬសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ)។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យបក�ើសយ្រសំណួរមួយបហើយថច្រចាយពរី្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្អំពរីសំណួរបនាះជាមួយៃរឹងនដ្ូរបស់ប្។

• បករោយពរីោៃ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលបយើងោៃស្ិរសាអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបតើអ្ន្រចង់ចងចំាអវៃរីអំពរីកទង់ជាបរៀងរហូត?

• បហតុអវៃរីោៃជារោរថកបចិតតេជារបបៀបមួយដ៏សំខាៃ់បដើមបរីបរ្ហាញរោរដរឹង្ុណរបស់បយើងចំបោះអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើសករាប់

បយើង?

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃបសច្្ររីសង្រឹម?

សូមប ្្ចប់បោយរោរពៃ្យល់ថាោ្រ្យ�ពមុរះ�ពមួលបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី210:24រាៃៃ័យថារោរនាំមៃុស្សឬអវៃរីៗទាំងអស់ម្រ

កសុះកសួលឬកពមបកពៀងជាមួយៃរឹងោនាបៅវិញបៅម្រ។ជាឧទាហរណ៍មិតតេ្្ិ្រពរីរនា្់រ្ ួរថតសកមុះសកមួលជាមួយៃរឹងោនាបករោយពរី

រោរមិៃកពមបកពៀងោនាមួយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបដើមបរីសកមុះសកមួលខលែលួៃបយើងបៅតាមបំណងរបស់កពះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃៃិងរាៃអារម្មណ៍បៅបពលពួ្រប្ោៃស្ិរសាៃិងោៃពិភា្រសា្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី

29–10។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថសវៃងរ្ររោរថណនាំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យសបកមចអវៃរីមួយថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរី

សកមុះសកមួលខលែលួៃប្បៅតាមបំណងនៃកពះបហើយទទួលយ្រពរ�័យនៃដរ្វាយធៃួបថៃថែមឲ្យបពញបលញជាងបៃះ។ជាឧទាហរណ៍

សិស្សរានា្់រអាចបប្ជាញាសាដាប់តាមោ្រ្យដំបូនាមៃជា្រ់លា្់រនៃកពះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី29:29)ថបរបចញពរីអបំពើោបជាពិបសសមួយ

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី29:45)ឬរ្រ្ លែដូវមួយបដើមបរីៃរឹ្រចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះញរឹ្រញាប់ជាងមៃុបពញមួយន្ងៃ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី

210:20)។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើអវៃរីថដលចាោំច់បដើមបរី«សកមុះសកមួល[ខលែលួៃ]ប្បៅតាមបំណងនៃកពះ»(ៃរីនហវៃទរី

210:24)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យនៃរោរបធវៃើដូបចានាះ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី29:28–29

កំ្ែត់ចំណាំ៖ស្រម្មភាពខាងបករោម្ ឺបរៀបចំប�ើងបដើមបរី�ួយសិស្សជាមួយៃរឹងចបំណះចំណាៃរបស់ពួ្រប្នៃៃរីនហវៃទរី29:28–

29។បោយសារថតរយភៈបពលនៃបមបរៀៃន្ងៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃប្្សងបទៀតបៅបពលថដលអ្ន្ររាៃបពលជាងបៃះ។

សូមដរឹ្រនំាសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី29:28–29ឮៗទាំងអស់ោនា។

• បតើរបៅដាណាខលែះថដលអាចោ្់រអនាទា្់របយើងបៅបពលបយើងថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកត?បតើបយើងអាចថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកតបែុថៃ្បចៀសវាង

ពរីអនាទា្់រទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?

• បតើអវៃរីថដលអាច�ួយបយើងឲ្យ«សាដាប់តាមោ្រ្យដំបនូាមៃនៃកពះ»ខណភៈបពលថដលបយើងថសវៃងរ្ររោរបរៀៃសូកតបនាះ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃ្រោរចូលរូមបៅ្រ្ននុងថានា្់រសិរោខាសាលាឥ�ដូវបៃះបហើយបដើមបរីបកោងចូលរួមថានា្់រវិទយាសាថាៃបនាទាប់ពរីព្ួរប្

ប ្្ចប់ពរីថានា្់រសិរោខាសាលា។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី24–10(សមសរៀនទ្ពី6)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនរាេ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ខារសពកាមណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល

្ួក្សគបាន�ិក្សានពីន�វទ្ពី24–10(សមសរៀនទ្ពី6)មិនណមនរានបំែរបសពរៀនជា

ណ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតសៅសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះណត្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្្ ិចារណា្ ពីតពមរូវការ�ិ�្សរប�់អ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី24–5)
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សានពីន�វទ្ពី24្ួក្សគបានស្្តសលើសោលការែ៍ណ�លព្រះ

ោំពទ្�ល់អ�់អ្នក្ណ�លបានដ្ក្់ការទ្ុក្ចិត្រប�់្ ួក្សគសលើពទ្រ់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

24:12–35)ស�ើ�បាន�រស�រសៅក្្ននុរក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគអំ្ពី

រសបៀបម�ួណ�ល្ ួក្សគនរឹបសរកើនការទ្ុក្ចិត្រប�់្ ួក្សគសៅសលើព្រះ។សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

25្ួក្សគបានស�ើញគំររូននស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាម៖�ុវតថែិភា្រានមក្តាមរ�ៈ

ការសោរ្ពបតិបត្ិតាមវិវរែៈននព្រះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី25:1–8)។សៅស្ល

�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទកាលា�ជា្ ្ដូវននជពីវិតរប�់ស�ើរស�ើរនឹរបសរកើន�ុភមរ្គល

ស�ើ�(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី25:9–18,26–27)។�ិ�្សបាន្ ិនិត្យសមើលជពីវិត

រប�់្ ួក្សគស�ើ��សពមចអវពីម�ួណ�ល្ ួក្សគនឹរសធវើស�ើម្ពីរ�់សៅឲ្យបានស្ញសលញជារ

សនរះ«តាមរសបៀបនន�ុភមរ្គល»។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី26–8)
សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ព្រះអរាចា�់រានសមតា្ក្រុណា�ល់អ�់អ្នក្ណា

ណ�លពត�ប់សៅកាន់ពទ្រ់វិញ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី26)។្ួក្សគ�ញ្ឹរគិតអំ្ពី

រសបៀបណ�លព្រះអរាចា�់បានរានស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាចំសពារះ្ ួក្សគ។្ួក្សគក៏្បានសរៀន

ណ�រថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះចរ់សពបា�សលារះពបជាជនក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ស�ើ�ពទ្រ់

រានពគប់ទាំរព្រះសចសាដោស�ើម្ពីសធវើ�រូសចានារះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី27–8)។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី29)
សៅស្ល�ិ�្សចាប់ស្្ើមការ�ិក្សារប�់សគសលើនពីន�វទ្ពី29្ួក្សគបានសរៀន្ ពីអវពី

ណ�លនរឹសក្ើតស�ើរសបើ�ិនជាោមៅន�ង្វា�ធួនសទ្សនារះ។្ួក្សគក្៏បាន�ិក្សា្ ពីស�ចក្្ពី

្ិតខារសពកាមសនរះណ�រ៖�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទរសំដ្រះមនុ�្សជាតិទាំរអ�់

សចញ្ពីស�ចក្្ពីសាលាប់ខារររូបកា�នរិខារវិញ្ញាែណ�លសក្ើតមក្សដ្�សារការធាលាក់្

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី29:1–22)។តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរ

អាច�ក្ឈ្នរះសលើលទ្្ធ្លននអំស ើ្បាបរប�់ស�ើរសបើ�ិនជាស�ើររានស�ចក្្ពីជំសនឿ

សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណពបចិត្ពជមុជទឹ្ក្ស�ើ�ត�៊រូ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

29:14–27)។�ិ�្សបាន�រស�រក្ថ្ខែ្ឌមួ�ណ�លបង្ហាញ្ ពីអារមមេែ៍រប�់

្ួក្សគអំ្ ពីការ្លកិ្មមេរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�ពរាប់្ ួក្សគ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី29–10)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា�ំែល់នននពីន�វទ្ពី29ស�ើ�បាន�ិក្សា្ ពីនពីន�វទ្ពី2

10្ួក្សគបាន�ញ្ឹរគិតថ្សតើជសពមើ�មួ�ណារប�់្ ួក្សគអាចបំណបក្្ ួក្សគសចញ្ពី

ព្រះអរាចា�់ស�ើ�ជសពមើ�មួ�ណាណ�លជួ�្ ួក្សគឲ្យមក្កានណ់តជិតពទ្រ់។្ួក្សគ

បានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីមក្រក្ព្រះអរាចា�់ស�ើ�រ�់សៅព�បតាម

បែំររប�់ពទ្រ់ស�ើរនរឹទ្ទ្ួលបាន្ រជ�័�៏ស្ញសលញនន�ង្វា�ធួន។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ក្្ននុរចសំណាមស�ចក្្ពី្ិត�៏�ំខាន់ជាសពចើនណ�ល�ិ�្សបាន�ិក្សាក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះ�រូមបញ្ជាក្់្ ពី

សារៈ�ំខាន់នន�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមអធិសាឋាន�ពរាប់ការណែនាំទាក្់ទ្រនរឹ

រសបៀបណ�លអ្នក្អាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ល់នរិទ្ុក្ចិត្សលើ�ង្វា�ធួនបានលអែបំ្ ុត។សៅស្លអ្នក្

បសពរៀន�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ�ញ្ឹរគិតអំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវសធវើស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាន្ រជ័�

ទាំរឡា�នន�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖សៅស្លអ្នក្សរៀបចំសមសរៀនពបក្បសដ្�ការអធសិាឋាន�រូមគិត្ ពីតពមរូវការ�ិ�្ស

រប�់អ្នក្—ជា្ិស��តពមរូវការននអ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លអាចកំ្្ុរណតជួប។សៅស្លអ្នក្

អធិសាឋាន�ពរាប់�ិ�្សរានាក់្ៗនរិ�ពរាប់ការណែនាំ្ ពីរសបៀបបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ពីសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ណ�លរក្ស�ើញសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរឲ្យបានលអែបំ្ ុតសនារះព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនឹរបំ្ុ�

គំនិតអ្នក្ឲ្យ�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីបសំ្ញតពមរូវការរប�់�ិ�្សស�ើ�។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី24–5

នពីនេវបគ្ហាញការទុក្ចិត្តរប�់ោត់សៅសលើព្រះអរាចា�់;ព្រះអរាចា�់បំណបក្សា�ន៍នពីនេវ

សចញ្ពីសា�ន៍សលមិន;សា�ន៍នពីនេវរ�់សៅរាមរសបៀបនន�ុភមរ្ល

�រូមចម្រ្ ័តរ៌ានសៅក្្ននុរតារារខារសពកាមដ្ក្់សលើកាដោរសខៀនឬ�រូមសរៀបចំវាជាពក្ដ្��ពរាប់

ណចក្។

នពីន�វទ្ពី24 នពីន�វទ្ពី25

1.�រូមអានក្បាលជំ្រូក្ស�ើ��រូម

សរៀបចំ�សរខេបជំ្ រូក្សនរះជាពាក្្យ�ម្ពី

ខ្លួន្ ទាល់។

2.�រូមអាននពីន�វទ្ពី24:19ស�ើ�

�រូម្ ន្យល់្ ពីអតថែន័�ណ�លអ្នក្គិត

ចំសពារះពាក្្យស�ើម្ពី«សាគាល់អ្នក្ណ�ល

ខ្នុំទុ្ក្ចិត្»។

3.�រូមអាន្ ពីការចុរះក្ំែត់ស�តុ

�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�ពរាប់ន្ងៃ

ទ្ពី1ក្ិច្ចការទ្ពី4ស�ើ��រូមសរៀបចំ

ណចក្ចា�រសបៀបមួ�ណ�លអ្នក្នឹរ

បសរកើនការទ្ុក្ចិត្រប�់អ្នក្សៅសលើ

ព្រះអរាចា�់។

1.�រូមអានក្បាលជំ្រូក្ស�ើ��រូម

សរៀបចំ�សរខេបជំ្ រូក្សនរះជាពាក្្យ�ម្ពី

ខ្លួន្ ទាល់។

2.�រូមអាននពីន�វទ្ពី25:27ស�ើ�

�រូម្ ន្យល់្ ពីអតថែន័�ណ�លអ្នក្គិត

ចំសពារះពាក្្យស�ើម្ពីរ�់សៅ«តាម

រសបៀបនន�ុភមរ្គល»។

3.�រូមអាន្ ពីការចុរះក្ំែត់ស�តុ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី1

ក្ិច្ចការទ្ពី6។�រូមសរៀបចំណចក្ចា�

�ក្មមេភា្ឬឥរិយាប្មួ�រប�់

សា�ន៍នពីន�វនិរ្ពីរសបៀបណ�ល

ការសធវើ�ក្មមេភា្�ណ�លឬការរាន

ឥរិយាប្�រូចោនាជរះឥទ្្ធិ្លមក្សលើ

�ុភមរ្គលរប�់អ្នក្។

�រូមណបរណចក្�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់ជា្ ពីរពក្ុម។�រូមឲ្យ�ិ�្សពាក្់ក្ណាតាលសរៀបចំបសពរៀនអវពីណ�ល

សៅសពកាមនពីន�វទ្ពី24នរិ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតសរៀបចំបសពរៀនអវពីណ�លសៅសពកាមនពីន�វទ្ពី25។

�រូមចាត់គរូ�ិ�្សម�ួណ�លបានចាត់តារំក្្ននុរនពីន�វទ្ពី24ជាមួ�នឹរ�ិ�្សរានាក់្ណ�លបាន

ចាត់តាំរក្្ននុរនពីន�វទ្ពី25។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�ជាមួ�នឹរន�គរូរប�់្ ួក្សគអំ្ពីអវពីៗ

ណ�ល្ ួក្សគបានសរៀបចំ�ពរាប់ក្ិច្ចការរប�់្ ួក្សគ។
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នដីថហវៃទដី26–8

ោ៉ាកុ្បបាន្ យាក្រែ៍អំ្ ពីការខ្ចាត់ខ្ចាយនិរការពបមរូលផ្គុំននអ៊ីពសាណអលសេើយបាន

ដក្ព�រ់ការ្យាក្រែ៍រប�់សអសាយននភា្�ច្ចៈរប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះចំសោរះពបជាជន

ក្្គុរស�ចក្្ពី�ញ្ញា។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្នពីន�វទ្ពី26–9គឺជាន្ងៃទ្ពីមួ�ននសទ្�នក្ថ្មួ�ណ�លយា៉ាកុ្បបានសធវើ�ល់

ពបជាជនរប�់ោត់។ន្ងៃទ្ពី្ពីរននការបសពរៀនរប�់ោត់បានបន្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី210។

សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី26យា៉ាក្ុបបាន្ យាក្រែ៍ថ្សា�ន៍�រូដ្នឹរប�ិស�ធព្រះអរាចា�់ស�ើ�ពតរូវ

បានខាចាតខ់ាចា�។�រូមឲ្យ�ិ�្សអាននពីន�វទ្ពី27:1–2ស�ើ��រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យនិយា�

ស�ើរវិញនរូវអវពីណ�លវារានជាពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ ួក្សគ្ ទាល់។

នដីថហវៃទដី29

ោ៉ាកុ្បបសពរៀន្ ពីរសបៀបណដលដគ្វាយ្ួនរប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះរំសោរះសយើរសចញ្ពីឥទ្ិ្ល

ននការធាលាក្់និរលទ្ផលននអសំ្ើបាប

�រូមអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសនរះណ�លណ្្រសដ្�ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណប៊ន�ឹន៖

«�រូចជាមន�ុ្សរានាក្់ណ�លមិន�រូវឃ្លានអាហាររ�រូត�ល់ោត់ឃ្លាន�រូសច្នរះោត់នឹរមិនចរ់បាន

ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ព្រះពគពី�្ទសទ្រ�រូត�ល់ោត់�ឹរ្ ពីមរូលស�តុណ�លោត់ពតរូវការព្រះពគពី�្ទជាមុន

�ិន។

«ោមៅននរណារានាក់្�ឹរបានពគបព់ោន់និរ�មរម្យលមេម្ ពីមរូលស�តុណ�លោត់ពតរូវការព្រះពគពី�្ទសនារះ

សទ្រ�រូត�ល់ោត់�ល់និរទ្ទួ្ល�ក្សោលលទ្្ធិននការធាលាក់្និរឥទ្្ធិ្លរប�់វាមក្សលើមនុ�្ស

ជាតិទាំរអ�់។ស�ើ�ោមៅនគម្ពីរណាស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះណ�ល្ ន្យល់្ ពីសោលលទ្្ធិ

�៏�ំខាន់សនរះបានចបា�់លអែ�រូចជាព្រះគម្ពីរមរមនសនារះសទ្»(«The Book of Mormon 
and the Doctrine and Covenants»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ1987ទ្ំ្័រ

85)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សព�នមថ្រានមិត្រានាក្់បាន�ួរថ្«ស�តុអវពីបានជាស�ើរពតរូវការព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ?»

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់ឲ្យសរៀបចំស្្ើ��ំែួរសនរះសដ្�ណ្អែក្សលើអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនសៅក្្ននុរ

នពីន�វទ្ពី29។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរំឭក្នពីន�វទ្ពី29:7–10,19–22�ពរាប់ចសម្ើ�មួ�។

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគសៅនឹរ�ំែួរសនរះ។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីរសបៀបណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាច�ស្ង្គារះស�ើរសចញ្ពី

លទ្្ធ្លននការធាលាក្់�រូមអានអវពីណ�លព�ស�ៀរោនាសដ្�ពបធាន�៉រូណ�ប�វពីរ�ពីរ�មេ៊ីធសៅក្្ននុរ

�រាភារសមសរៀន�ពរាប់នពីន�វទ្ពី29:10–27សៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី6៖ន្ងៃទ្ពី3សៅក្្ននុរស�ៀវសៅ

�ិក្សា�ពរាប់�ិ�្ស។អ្នក្អាចគិត្ ពីការអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក្់ឲ្យគរូ�សៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើ

ពក្ដ្�មួ��ន្ឹក្អំ្ពីអវពីណ�លពបធាន�៊មេីធបាន្ ិ្ែ៌នា។សបើ�ិនជាអ្នក្សពជើ�សរើ�ឲ្យរាន

�ិ�្សរានាក្់គរូ�សៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�ម�ួ�ន្ឹក្អ្នក្អាចអសញ្ើញ�ិ�្សសនារះឲ្យ

្ន្យល់្ ពីការគរូ�សនារះ្ រណ�រ។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យគិតអំ្ពីអារមមេែ៍្ ទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ពីការជាប់អនាទាក្់សៅក្្ននុររសៅតា�៏សពរៅ

ម�ួស�ើ�ពតរូវណបក្សចញ្ពីព្រះសដ្�សារណតជសពមើ�ណ�ល្ ួក្សគបានសធវើសនារះ។�រូម្ ន្យល់ថ្

សបើ�ិនជាវាមិនណមនសដ្�សារ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះសទ្វានឹរោមៅនឱកា��ពរាប់

ការណពបចិត្នឹរោមៅនស�ចក្្ពី�រ្ឹមស�ើ�ោមៅនមនុ�្សណារានាក្់អាចសចៀ�្ុត្ ពីលទ្្ធ្លនន

អសំ្ើបាបទារំសនរះបានសទ្។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី29:21–23ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់្ ន្យល់្ ពីខគម្ពីរសនរះ

ជាពាក្្យ�ម្ពីខ្លួន្ ទាល់។សទារះបពីជា្ ួក្សគអាចនិយា�វាខ�ុៗោនាក្្ពីក៏្�រូមពបាក្�ថ្ស�ចក្្ពី្ិត

ខារសពកាមសនរះគឺចបា�់៖រាេរ�ៈដគ្វា�ធួនថន្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្គ�ើងអាច�ក្ឈះ្គលើលទ្្ល

ថនអគំពើប្បរបស់គ�ើង។

�រូម្ ន្យល់ថ្ឱកា��៏អសាចារ្យមួ�រានជាមួ�នរឹការពបជុំជាពក្ុមសនរះគឺជាស្លណ�លអាច

ណចក្ចា�អារមមេែ៍និរទ្ពីបនាទាល់។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�អារមមេែ៍នរិទ្ពីបនាទាល់

រប�់្ ួក្សគអំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់។ពប�ិនសបើ្ ួក្សគ្ ិបាក្ណចក្ចា�

អ្នក្អាចឲ្យ្ ួក្សគអានអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ

�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី3កិ្ច្ចការទ្ពី4។អ្នក្អាចបណនថែមទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្សៅសលើទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ព�នមថ្នរណារានាក់្បានសក្ើតសរាគ�៏ធងៃន់ធងៃរមួ�។បនាទាប់មក្�រូម្ ិភាក្សា

�ំនួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ស�ើម្ពីឲ្យមនុ�្សសនរះ�ល់្ ពីតពមរូវការស�ើម្ពី�ំុជំនួ�?

• ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ស�ើម្ពីឲ្យមនុ�្សសនរះក្៏�ល់្ ពីអវពីណ�លពតរូវសធវើស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានជំនួ�សនារះ

្រណ�រ?

• សតើអវពីនរឹជាលទ្្ធ្លសបើ�ិនជាមនុ�្សសនរះ�ល់្ ពីតពមរូវការស�ើម្ពីរក្ជំនួ�ប៉ណុន្មិន�ល់្ ពីអវពី

ណ�លពតរូវសធវើស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានជំន�ួសនារះ?

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគ�ឹរ្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវសធវើស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាន្ រជ�័ទាំរឡា�នន

�ង្វា�ធួនណ�រសទ្។�រូមរំឭក្្ ួក្សគថ្្ួក្សគបាន�ិក្សានពីន�វទ្ពី29:23,42–52ស�ើ�

បានសាគាល់�ក្មមេភា្និរឥរិយាប្ជាសពចើនណ�លជ�ួស�ើរឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្ទស�ើ�អសញ្ើញ

ព្រះសចសាដោននការ្លកិ្មមេ�៏ធួនរប�់ពទ្រ់មក្ក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរំឭក្្ ពីព្រះគម្ពីរ

ណ�ល្ ួក្សគបានគរូ�ចំណាំនិរបញ្ពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុរក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគអំ្ពីសរឿរទាំរសនារះណ�លនាំស�ើរសៅរក្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ(ន្ងៃទ្ពី4កិ្ច្ចការទ្ពី1)។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល�ក្មមេភា្នរិឥរិយាប្ទារំសនរះមួ�ឬសពចើន

បាននាំឲ្យ្ ួក្សគខិតកាន់ណតជិតសៅរក្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ថ្

សោលការែ៍ខារសពកាមណ�លបសពរៀនសៅក្្ននុរខគម្ពីរទារំសនរះនរឹជួ�ស�ើរឲ្យទ្ទួ្លបាននរូវ្ រជ័�

�៏ស្ញសលញនន�ង្វា�ធួន។

នដីថហវៃទដី210

ោ៉ាកុ្បសលើក្ទឹក្ចិត្តពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យអររកី្រាយសេើយមក្រក្ព្រះអរាចា�់

�រូមអាននពីន�វទ្ពី210:23–24ជាមួ�នឹរ�ិ�្ស។�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅន្ងៃទ្ពី3កិ្ច្ចការទ្ពី

6្ួក្សគពតរូវបានអសញ្ើញឲ្យ�សពមច្ ពីអវពីម�ួណ�ល្ ួក្សគនឹរសធវើស�ើម្ពី�ពមុរះ�ពមលួខ្លួនសគសៅតាម

បែំរននព្រះ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យសធវើតាមការអសញ្ើញសនរះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�ទ្�្សនវ�័ិ�បណនថែមណ�ល្ ួក្សគបានទ្ទ្ួល្ ពីជំ្រូក្ទារំឡា�ណ�ល្ ួក្សគ

បាន�ិក្សាសៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះ។សបើរានស្លសវលា�រូមបញ្ចប់សមសរៀនក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះសដ្�

ការសពចៀរឬការអានពាក្្យក្្ននុរទ្ំនកុ្តសមកើរជាមួ�ោនាក្្ននុរបទ្«ខ្នុំ្ ងៃល់យា៉ារអសាចារ្យ»(ទំនុក្

តសមកើរទំ្្័រ22)ឬទំ្នុក្តសមកើរស្្សរសទ្ៀតអំ្ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមណចក្ចា�

ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីសារៈ�ំខាន់ននការមក្រក្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិភា្្ិតនន្ រជ័�នន

�ង្វា�ធួន។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី211–25)

សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សា្ ពីនពីន�វទ្ពី211–25សៅ�បាដោ�៍បនាទាប់សនរះ្ួក្សគនឹរសាគាល់ពាក្្យ

ពាក្្យ�ម្ពីខរ្ះរប�់សអសា�នរិរសបៀបណ�លោត់បានស�ើញជំនាន់រប�់ស�ើរស�ើ�បានព្រាន

ស�ើរសដ្�ណ្អែក្សលើអវពីណ�លោត់បានស�ើញ។ការព្រានរប�់ោត់ខ្រះទាក់្ទ្រនឹរពប្័ន្ធ

្្ស្វ្សា�រសបៀបរ�់សៅនរិឥរិយាប្រប�់ស�ើរ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យអានស�ើ�

ពបមរូល�ក្អវពីណ�ល្ ួក្សគអាច្ ពីក្្ននុរនពីន�វទ្ពី211–25សទារះបពីជា្ ួក្សគមិន�ល់ពគប់ពាក្្យក្្ពី។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី211នពីន�វបានបង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ោត់ចំសពារះពាក្្យពាក្្យ�ម្ពី

រប�់សអសា�។ោត់ក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្យា៉ាកុ្បនិរសអសា�បានស�ើញ«ព្រះ�៏

សពបា�សលារះ�រូចជាខ្នុំបានស�ើញពទ្រ់ណ�រ»(នពីន�វទ្ពី211:2)។នពីន�វទ្ពី216រួមរាន

�ំសែើរសរឿររប�់សអសា�អំ្ ពីការ�រាអាតអំស ើ្បាបរប�់ោត់ស�ើ�បានសៅថ្ជា្ យាការី

រានាក់្សៅស្លោត់«បានស�ើញ...ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់គរ់សលើបល្័រកសៅទ្ពីខ្�់»(�រូម

សមើលនពីន�វទ្ពី216:1,5–8)។ទាំរនពីន�វនរិយា៉ាកុ្បបានបសពរៀន្ ពីតនម្នន

ការសពបៀបសធៀបការ�រស�ររប�់សអសា�សៅនឹរខ្លួនស�ើរ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី119:23;

នពីន�វទ្ពី26:5;11:2)ស�ើ�ព្រះអរាចា�់បានពបកា�ថ្«ពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�

ជាពាក្្យ�៏ម�ិរា»(នពីន�វទ្ពី323:1)។នពីន�វទ្ពី211រួមរានការ្ន្យល់រប�់

នពីន�វខ្រះៗ�ពរាប់ការរាប់បញ្ចដូលការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�សៅក្្ននុរកំ្ែតព់តារប�់ោត់

ស�ត�ុរូសច្នរះស�ើ�វាសធវើជាស�ចក្្ពីស្្ើមមួ�ចសំពារះពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

212–24។នពីន�វទ្ពី225សធវើជាស�ចក្្ពីបញ្ចប់មួ�ចសំពារះជំ្រូក្ទាំរសនរះណ�លរួមរាន

ពាក្្យទ្រូនាមៅនរប�់នពីន�វ្ ពីរសបៀបស�ើម ព្ី�ល់ពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�(�រូមសមើលសមសរៀនទ្ពី

35សៅក្្ននុរស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះ)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី211–25

នពីនេវបគ្ហាញការសពតក្អររប�់ោត់សៅក្្គុរការណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្ស�ចក្្ពី�សង្គ្រារះមក្រាមរយៈព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីនា្់រឲ្យសរបសរបោយសាងាត់បសងៃៀមៃូវកបបោ្មួយរានា្់រអំពរីអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបលើ្រចុងបករោយបង្អស់ថដលសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់ោៃ�ួប។សូម្ំុរអៃុញ្ញាតឲ្យព្ួរប្បកបៀបបធៀបឬពិភា្រសាពរីអវៃរីថដលព្ួរប្្រំពុងសរបសរប�ើយ។បដើមបរីបរ្ហាញពរី្ ុណសមបតតេិ

នៃរោររាៃសា្រ្សរីបលើសពរីរានា្់រសូមឲ្យសិស្សបរីនា្់រអាៃកបបោ្របស់ពួ្រប្ឮៗ។បករោយពរីសិស្សទរីមួយោៃអាៃកបបោ្របស់ប្

បហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របបើសិៃវាជារោរតំណាងបពញបលញមួយនៃអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្បលើ្រមុៃ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សទរីពរីរថច្រចាយកបបោ្របស់ប្បហើយសួរថាបតើវាជារោរតំណាងដ៏បពញបលញមួយនៃថានា្់ររបស់ព្ួរប្បលើ្រមៃុឬ

បទ។បករោយពរីសិស្សទរីបរីអាៃបហើយសូមសួរសំណួរដថដល។

• បតើរាៃ្ ុណសមបតតេិអវៃរីខលែះបពលរាៃសា្រ្សរីជាបកចើៃ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបៅពយារោរីទាំងឡាយឲ្យបធវៃើជាសា្រ្សរីដល់កទង់ដល់ពិ្ ពបលា្រ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតពរី

អតថែៃ័យថដលវារាៃចបំោះពួ្រប្បពលឮពយារោរីទាំងឡាយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នោ�ការសិកសាេពី្រពី្រោទាល់រ្រស់េយោការីអំេពីតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទន�ើងអាច

េតងឹងនសចក្ពីជំននឿរ្រស់ន�ើងនៅនលើតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទន�ើ�អររីករា�នៅក្នុងត្រង់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី211:2–3។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើៃរីនហវៃបអសាយៃិងោ៉ា្រុបោៃ�ួបបទពិបសាធៃ៍អវៃរីថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យរោលាយជាសា្រ្សរីដ៏ពបិសសនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីរាៃសា្រ្សរីរានា្់រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្រពរីពយារោរីជាបកចើៃបនាះ?(សូមបមើល្ ងថដរ

មែូសាយ13:33–35។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបចបាលៗ្រ្ននុង�ួរទរីមួយនៃខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី211:4–6បោយថសវៃងរ្រឃ្លាមួយថដលៃរីនហវៃោៃ

ៃិោយសារប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរមួយៗបៃះ។

• បតើោ្រ្យ«បកត្រអរចំបោះ»អវៃរីមួយរាៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យសពតក្េរបស្នើពរីអារម្មណ៍មួយថដលបករៅជាង

រោរកោៃ់ថតចូលចិតតេឬរោរចាប់អារម្មណ៍បលើអវៃរីមួយ។វាបង្កប់ពរីបទពបិសាធៃ៍មួយនៃបសច្្ររីអំណរៃិងរោរបពញចិតតេ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី211:4–7បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រអវៃរីៗថដលបធវៃើឲ្យៃរីនហវៃបកត្រអរ។បនាទាប់ម្រសូមថបងថច្រ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជានដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីឃ្លាថដលបំ្ ុស្ ំៃិតដល់ពួ្រប្ខាលាំងបំ្ ុតៃិងកោប់ពរីមូលបហតុ្ ង។សូមអប ជ្ើញ

ព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យពួ្រប្បកត្រអរឬដរឹ្រនំាព្ួរប្បៅរោៃ់រោរអររ្ីររាយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ងថដរ។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី211:8ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រពរីមូលបហតុមួយថដលៃរីនហវៃោៃរួមប ្្ចដូលរោរសរបសររបស់បអសាយ

បៅ្រ្ននុង្ំរណតក់តារបស់ោត់។

• បតើៃរីនហវៃោៃសង រ្ឹមពរីកបជា�ៃរបស់ោត់ៃិងអ្ន្រអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្រ្ននុងបពលអនា្តថាៃរឹង�ួបបទពបិសាធៃ៍អវៃរីបៅបពលព្ួរប្

អាៃោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយ?

ប្ជរីខាងបករោម្ ល់្ៃូវ្ ំរូខលែះអំពរីមូលបហតុថដលៃរីនហវៃោៃរួមប ្្ចដូលរោរសរបសររបស់បអសាយបៅ្រ្ននុង្ំរណត់កតារបស់ោត់៖

1 បអសាយោៃប�ើញកពះអង្គសប្រ្គះដូចជាៃរីនហវៃៃិងោ៉ា្ុរបថដរ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី211:2–3;សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី

216:1–5ថដលរួមប ្្ចដូលៃូវរោរពិពណ៌នារបស់បអសាយអំពរីទស្សៃភៈៃិមិតតេមួយថដលោត់ោៃប�ើញកពះអង្គសប្រ្គះ)។

ការយល់្ ពីហអសាយ

ពគរូបសពរៀននរិ�ិ�្សទារំឡា�អាច

្ិបាក្�ល់្ ពីពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។ពបធានប៊��៍

ស�.្ក្ក្ឺននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរ

នាក្់បានទ្ទួ្លសាគាល់ថ្សៅស្លស�ើរ

�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនជំ្រូក្ទាំរសនរះអាច

សមើលសៅ�រូចជារបារំម�ួ។បនាទាប់មក្

ោត់បានរានពបសា�ន៍ថ្៖«ចរូរ

កំុ្ឈប់អានស�ើ�!»�រូមបន្សៅ

មុខ្ ្រកាត់ជំ្រូក្ណ�ល្ ិបាក្�ល់

ទាំរសនរះ...សទារះបពីជាអ្នក្�ល់្ ពីវា

បានតិចតួចក្្ពី។�រូមបន្ពប�ិនសបើអវពី

ទារំអ�់ណ�លអ្នក្បានសធវើពោន់ណតសមើល

ពតួ�ៗស�ើ�រក្សមើលណតការបំ្ុ�

គំនិតពតរ់សនរះបន្ិចពតរ់សនារះបន្ិច

សនារះ»(«The Things of My 
Soul»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ

1986ទ្ំ្័រ61)។
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2 ៃរីនហវៃោៃបកត្រអរចំបោះរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះក្រីស្ទបហើយបអសាយ្រ៏ោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះក្រីស្ទថដរ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី

211:4,6;សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី217:14ៃិង19:6–7្ំរូពរីរនៃរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ)។

3 ៃរីនហវៃោៃបកត្រអរចបំោះបសច្្ររីសញ្ញានៃកពះអរាចាស់(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី211:5)។រោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយោៃទា្រ់ទង

បៅៃរឹងបសច្្ររីសញ្ញានៃកពះអរាចាស់។ឧទាហរណ៍ោត់ោៃពយា្ររណ៍អំពរី្រិច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ�ំនាៃ់ចុងបករោយ(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី212:1–3)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះៃិងបមបរៀៃបរីបនាទាប់បទៀតសិស្សៃរឹងស្ិរសាកពមទាំងពិភា្រសាពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី212–24។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្របសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរទាំងបៃះថដលពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរី

កពះអង្គសប្រ្គះបហើយ�ួយពួ្រប្ឲ្យអររ្ីររាយ្រ្ននុងកទង់។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយខ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្ចូលចិតតេខលែះពរី�ំព្ូរ

ទាំងបៃះជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រក្ួសារៃិងមិតតេ្ ្រ្ិរបស់ព្ួរប្។

នដីថហវៃទដី216

សអសាយពតរូវបានសៅឲ្យបសពមើជា្ យាការីរានាក្់

សូមពៃ្យល់ថាសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃរឹងស្ិរសាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី216បនាទាប់ពរីបៃះបោយសារវារាៃៃូវដបំណើរទស្សៃៃិមិតតេមួយរបស់បអសាយ

ថដលោត់ោៃទទួលរោរបៅបបកមើជាពយារោរី។បដើមបរី�ួយសិស្សបរៀបចំឲ្យយល់ពរីទស្សៃភៈៃិមិតតេបៃះសូមពៃ្យល់ថារោរសរបសររបស់

បអសាយរួមរាៃភាសាបកបៀបបធៀប។កពះ្ម្ពរីរ្ ឺជាសមបលួរបៅបោយៃិមិតតេសញ្ញាកបប្ទនានាៃិងសៃំួៃោ្រ្យបកបៀបបធៀបជាបកចើៃ។

សូមបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរមួយថដលព្ួរប្ោៃអាៃពរីមៃុម្រៃរីនហវៃោៃៃិោយថា«អស់ទាំងអវៃរីថដលកពះកទង់ោៃកបទាៃដល់មៃុស្ស

ចាប់តាំងពរី្ំរបណើតបលា្រិយម្រ្ឺជា្ ំរូអំពរី[កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ]»(ៃរីនហវៃទរី211:4)។រោរបកបើៃិមិតតេសញ្ញាៃិងកបប្ទ្ឺជា

របបៀបមួយថដលកពះ្ម្ពរីរបបកងៀៃបយើងអំពរីបបស្រ្រម្មសប្រ្គះរបស់កពះអរាចាស់។

សូមសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃ៖រំភាយព្រះ្ព�្ស�រភពីម(្ួក្សទវតា)ណដលរានាក់្ៗរានសាលាបពរោំមួយណផ្សរ

រសរើក្សភលេើរ។

សូមសួរសិស្សថាបតើ្ ំៃិតអវៃរីថដលម្រ្រ្ននុងចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្ប�ើញឬឮោ្រ្យទាំងបៃះ។បករោយពរីរោរពិភា្រសាដ៏ខលែរីមួយ

សូមពៃ្យល់ថាបអសាយោៃបកបើោ្រ្យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងដបំណើរនៃរោរបៅបបកមើរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើជាពយារោរីនៃកពះ។(សូមពយាោម�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យថដលបអសាយចង់កោប់។សូមកបយ័ត្នថក្រងវិភា្ហួសពរីអតថែៃ័យនៃភាសាបកបៀបបធៀបបៃះ។្្ទនុយបៅវិញសូម

�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលសារលិខិតរបស់បអសាយអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី216:1។(កបសិៃបបើសិស្សរាៃ្ំរថណរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធនៃ្រំថណ្្មរី

របស់បសច្ប�មអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅបអសាយ6ថដលរាៃបលខបោងៃិង�ំៃួយ្រ្ននុងរោរសិ្រសាថដលៃរឹង�ួយបថៃថែមរោរយល់

អំពរីវ ្្គកពះ្ម្ពរីរថដលក្បដណដាប់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យរំភាយព្រះ្ព�្បោងបៅបលើជាយសំពត់ឬសំពត់នៃអាវផ្យមួយ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី216:2–3ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថា«បសរ្រីម»្ឺជាបទវតាថដលរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះ(សូម

បមើលវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ«បសរ្រីម»)។

• បតើសាលាបទាំងកោំមួយនៃបសរ្រីមបនាះអាចតំណាងឲ្យអវៃរី?(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថតអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា77:4

សករាប់ជាតកមុយ។រូបភាពនៃសាលាបបៃះ្ឺជាៃិមិតតេសញ្ញានៃអំណាចបដើមបរីបៅមុខៃិងបធវៃើស្រម្មភាព)។

• បតើោ្រ្យអវៃរីថដលបរ្ហាញពរីឥរោិប្របស់បសរ្រីមចបំោះកពះអរាចាស់?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថារាៃឥរោិប្កសបដៀងោនាបៃះចំបោះកពះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី216:4ៃិងវិវរណភៈ15:8ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រអតថែៃ័យនៃឃ្លាថា«ោៃបពញបៅ

បោយថ្្សង»។(អ្ន្រ្ ួរថត�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាថ្្សងតំណាងឲ្យវតតេរាៃកពះបចសាដាៃិងសិរីល្អនៃកពះអរាចាស់)។សូមពិចារណាអំពរី

រោរបស្នើឲ្យសិស្សសរបសរវិវរណភៈ15:8បៅរឹមទំព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី216:4។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី216:5ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីអារម្មណ៍របស់បអសាយបៅ្រ្ននុង

វតតេរាៃនៃកពះអរាចាស់។(កបសិៃបបើរាៃ្ំរថណរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធនៃ្ំរថណ្្មរីរបស់បស្ចប�មសូមឲ្យ

សិស្សថសវៃងរ្របអសាយ6:5បលខបោងក្ៃិងខ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបអសាយចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលបលា្រោៃៃិោយថា«ខញនុំកតវូវិនាសជាពិតតបិតខញនុំជាមៃុស្សរាៃបបូររាត់

មៃិសាអាត»?(អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបអសាយ6:5ោ្រ្យវិនា�្ឺកតូវោៃប្រថកបម្រពរីោ្រ្យភាសាបហបកពើរមួយថដល

រាៃៃ័យថា«រោតប់ចញ»បហើយឃ្លាបបរូររាត់មិនសាអាតសំបៅបៅបលើវិចារណញ្ញាណរបស់បអសាយនៃអបំពើោបរបស់ោត់ៃិង

អបំពើោបនៃកបជា�ៃោត់។បអសាយោៃបរ្ហាញថាោត់រាៃអារម្មណ៍មៃិស័្រ្ិសមបដើមបរីបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះអរាចាស់)។

សូម្ ្ល់បពលដល់សិស្សឲ្យស្ជរឹង្ិតពរីមូលបហតុថដលបធវៃើឲ្យបអសាយអាចរាៃអារម្មណ៍ថបបបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាពយារោរីជាបកចើៃោៃ

បរ្ហាញពរីអារម្មណ៍មិៃក្ប់កោៃ់ថដលព្ួរប្រាៃបៅបពលព្ួរប្ទទួលោៃរោរបៅរបស់ខលែលួៃ។កបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយ ូ�រឹមបរឹល

ោៃពិពណ៌នារោរបៅទូរស័ព្ទថដលកបធាៃប� រ៉ូប៊ីៃរោលា្រ�ុ ្្ញ័រនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយោៃកោប់ោត់ថាោត់ោៃបៅទូរស័ព្ទបៅ្ូររ៉ុម

នៃពួ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ឱ!បងកបុសរោលា្រ!មៃិថមៃខញនុំឬ?អ្ន្រៃិោយថាមិៃថមៃខញនុំឬ?វាកោ្រដជារាៃបញ្ហាខលែះបហើយ។ខញនុំកោ្រដជាមិៃអាចសាដាប់អ្ន្រ

ោៃចបាស់បហើយ។បៅបពលបនាះខញនុំ្រ៏ោៃដួលពរីបរៅអរីបៅបលើឥដ្ឋ។   
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«ឱ!បងកបុសរោលា្រ!វាបមើលបៅហា្់រដូចជាមិៃអាចបៅរួចទាលថ់តបសាះ។ខញនុំពិតជាបខសាយបហើយតូចបហើយរាៃ្រកមិតៃិងមិៃ

រាៃសមតថែភាព›»(ថអ�បវើដអិល �រឹមបរឹលៃិងបអៃក�ូអ៊ី�រឹមបរឹល�ុ ្្ញ័រ;ណ�្នស�ម៊ីរដបុលយរូ�ឹមបឹល៖ពបធានននសា�នា

ចពក្ននព្រះសយ�មរូវពគពី�្នន្ ួក្បរិ�ុទ្ធនថងៃចុរសពកាយទពីដប់្ ពីរ[ឆ្នាំ1977]ទំព័រ189)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបអសាយជាបុរសដ៏សុចរិតរានា្់ររាៃអារម្មណ៍ថា«កតូវវិនាស»ៃិង«មៃិសាអាត»បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃ

កពះអរាចាស់។បតើៃរណាខលែះបៅ្រ្ននុងចំបណាមបយើងថដលមៃិរាៃអារម្មណ៍ថាមៃិស័្ិ្រសមបពល�របៅខាងមុខកពះ?

សូមចមលែងបសច្្ររីពិតខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃ៖ន�ើងអាចបាន្ អា្រេពីភាេមិនស័ក្ិសមរ្រស់ន�ើងតាមរ�ៈែង្វា�្ួននន

តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទ។

បបើសិៃជាអាចសូមបរ្ហាញសិស្សៃូវធ្យដូងឬប�ើបឆះបហើយមួយដុំ។សូមសួរព្ួរប្ថាបតើវាៃរឹងបមើលបៅដូចជាអវៃរីបបើវាបទើបថតោៃយ្រ

បចញពរីប្លែើងភាលាមបនាះ។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់ៃរណារានា្់រថដលោៃបែះធ្យដូងបរៅដាបនាះ?

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី216:6–7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សអាៃតាមបោយសាងាត់ៗបោយថសវៃងរ្របទពបិសាធៃ៍របស់បអសាយទា្់រទងៃរឹង

របងើ្រប ល្ែើងមួយ។(កបសិៃបបើរាៃ្ំរថណរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ្ំរថណ ្្មរីរបស់បស្ចប�មសូមឲ្យសិស្ស

ថសវៃងរ្របអសាយ6:6បលខបោងaៃិងបអសាយ6:7បលខបោងaៃិងb)។ 

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី216:7បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលថដលបទវតាោៃបែះបបូររាត់របស់បអសាយជាមួយៃរឹងធ្យដូងបរៅដាមួយ

្រ្ននុងៃ័យបកបៀបបធៀបបនាះ?(អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថារបងើ្រប ល្ែើង្ ឺជាៃិមិតតេសញ្ញានៃរោរសរាអាតមួយ។បៅបពលបទវតាបៅ្រ្ននុងវិវរណភៈ

របស់បអសាយោៃបែះបបូររាត់របស់ោត់បោយធ្យដូងបនាះវាតំណាងថាកពះអរាចាស់ោៃសរាអាតភាពមៃិស្ិ្័រសមរបស់បអសាយៃិង

ោៃអ្័យបទាសដល់ោត់ចបំោះអំបពើោបរបស់ោត់)។

សូមឲ្យបពលដល់សិស្សពរីរបរីនាទរីបដើមបរី្ ិតអំពរីបពលថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍អំពរីអំណាចសរាអាតនៃដរ្វាយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី216:8–13បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យសបងខេបពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃ

រាៃកពះបៃ្ទដូលអំពរីរោរបបកមើរបស់បអសាយ្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃ។(អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃទនូាមៃដល់បអសាយថា

រោរ្្សពវៃ្សាយរបស់ោត់ដល់សាសៃ៍អ៊ីកសាថអលថដលបះបោរបនាះៃរឹងកតវូោៃប្បដបិសធោ៉ាងខាលាំងបែុថៃ្្៏រោៃទនូាមៃថដរថាោត់កតូវ

បៃ្្ ្សពវៃ្សាយរហូតដល់«្្ទះទាំងបែុនាមៃ្ ងឥតរាៃមៃុស្សដរាបដល់កសុ្របៃះោៃបៅជាទរីសាងាត់�រឹងទាំងអស់បៅ»។ៃិោយមែយាង

បទៀតថាកពះអរាចាស់ៃរឹងបៃ្បបស្រ្រម្មនៃបសច្្ររីសប្រ្គះរបស់កទង់ោ៉ាងល្អតាមរយភៈអ្ន្របបកមើរបស់កទង់«ដរាបណាបពលបវលាបៅ

រាៃបហើយបតើៃរឹងរាៃថ្ៃដរីឬឬបតើៃរឹងរាៃមៃុស្សរានា្់របៅបលើថ្ៃដរីថដលៃរឹងោៃសប្រ្គះឬ»[មរ៉ូនណ7:36])។

សូមពៃ្យល់ថាបអសាយោៃរោលាយជាសា្រ្សរីដ៏រាៃអំណាចរានា្់រចំបោះកពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណរឹងល្អរបស់កទង់។សូមថ្លែង

ទរីបនាទាល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះ្ ឺពិតបហើយអាចអ្័យបទាសដល់បយើងចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងបហើយថាបៅបពលបយើង�ួបៃរឹង

កពះបចសាដានៃដរ្វាយធួៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបយើង្៏រអាចរោលាយជាសា្រ្សរីរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ្ ងថដរ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី216:2–3។គតើគទវរារានសាលបណដរឬគទ?

«សទ្វតារប�់ព្រះមិនរានសាលាបសនារះសទ្»(�៉រូណ�ប�មេ៊ីធសៅក្្ននុរHistory of the 
Church,3:392)។បនាទាប់មក្ស�តុអវពីបានជាសអសា�្ ិ្ែ៌នាថ្សទ្វតារាន

សាលាបសៅវិញ?ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័រ.រា៉ាក្់ខន�់ពីបាន្ ន្យល់ថ្ការ្ិ្ែ៌នាសនរះគឺជា

ការសពបៀបសធៀប៖«ការ្ិតណ�លថ្អរ្គ�៏បរិ�ុទ្្ធទាំរសនរះពតរូវបានបង្ហាញ�ល់ោត់ថ្រាន

សាលាបគឺសធវើជានិមិត្�ញ្ញា�៏សាមញ្ញអំ្ ពី‹អំណាចស�ើម្ពីបន្សៅមុខស�ើម្ពីសធវើ�ក្មមេភា្រប�់

្ួក្សគ។ល។›ថ្ជាក្រែពីសៅក្្ននុរទ្�្សនៈនិមិត្ណ�លអ្នក្ស្្សរបានទ្ទួ្ល្ រណ�រ។

(គ.នរិ�.77:4)។»(សោលលទ្្ធិមរមនក្ំណែសលើក្ទ្ពី្ ពីរ[ឆ្នាំ1966]ទ្ំ្័រ

703)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សអសា�បានដ្ក្់សទា�ភា្ទុ្ច្ចរិតននមនុ�្សក្្ននុរជំនាន់រប�់ោត់ក៏្�រូចជាភា្ទ្ុច្ចរិតនន

មនុ�្សជាសពចើនសៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�។ោត់បានព្រានទា�់នឹរការសៅការអាពក្ក្់ថ្

លអែស�ើ�ការលអែថ្អាពក្ក្់។ោត់ក៏្បានបញ្ជាក់្្ ពីការសាដោរស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរជំនាន់

ចរុសពកា�រួមរានទាំរសារៈ�ំខាន់ននព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធនរិសារៈ�ំខាន់ននការសាអាត�អែំ

្ពីអំស ើ្បាបនន្ ិភ្សលាក្។�ពរាប់្ ័តរ៌ានបណនថែមអំ្ពីសអសា��រូមសមើលសមសរៀនទ្ពី21

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅ�ិក្សាសនរះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី212–15

សអសាយណញក្្ ួក្អ៊ពីសាណអលដ៏ទុច្ចរិតសចញ្ពី្ ួក្អ៊ពីសាណអលណដល�ុចរិតសចញ្ ពីោនា

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបរិបទនៃបមបរៀៃន្ងៃបៃះសូមចាប់ប្្ើមថានា្់របោយរោររំឭ្រពួ្រប្ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃៗពួ្រប្ោៃបរៀៃអំពរី

រោរបៅរបស់បអសាយឲ្យរោលាយជាពយារោរីរានា្់រ។ន្ងៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃអំពរីមៃុស្សថដលោត់ោៃបបកងៀៃ។

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបៅបពលបអសាយពិពណ៌នាពរីស្រម្មភាពថដលកបជា�ៃ្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់

ោត់ោត់្៏រោៃពិពណ៌នាពរីមៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង្ ងថដរ។ថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រ អូ្រស៍នៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្់រោៃពៃ្យល់ថា៖«កពះ្ម្ពរីរបអសាយរាៃរោរពយា្ររណ៍ជាបកចើៃថដលបមើលបៅរាៃរោរបំបពញជាបកចើៃ។   រោរពិតថដលថា

រោរពយា្ររណ៍ទាំងបៃះជាបកចើៃអាចរាៃអតថែៃ័យជាបកចើៃោៃ្ ូសបញ្ជា្់រពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរថសវៃងរ្រវិវរណភៈរបស់បយើងពរីកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យប្រថកបពរីវិវរណភៈទាំងបនាះ»(«Scripture Reading and Revelation»Ensignថខម្ររាឆ្នាំ

1995ទំព័រ8)។

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូម្ តចមលែងតារាងខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវាជាក្រោសសករាប់ថច្រមួយ។សូមទុ្រចបនាលាះល្មម

សករាប់ឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃៃរីមួយៗ។

នពីន�វទ្ពី212:5–12,17–19;

13:8–9

នពីន�វទ្ពី213:16–26

សតើឥរិយាប្និរការអនុវត្ន៍អវពី

ខ្រះណ�ល្ ្នុរះបញ្ចាំរ្ ពីអំស ើ្បាប

រប�់មន�ុ្សទារំសនរះ?

សតើនឹររានអវពីសក្ើតស�ើរ�ល់

មន�ុ្សទាំរសនរះណ�លជាលទ្្ធ្ល

ននអំស ើ្បាបរប�់្ ួក្សគ?

សូមពៃ្យល់ថាតារាងបៃះៃរឹង�ួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យពៃិិត្យបមើលលទ្ធ្លនៃស្រម្មភាពរបស់មៃុស្សថដលរស់បៅ្ ្ទនុយពរីបសច្្ររីសញ្ញារបស់

ព្ួរប្។

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យសិស្សក្រមុទរីមួយសិ្រសា្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី212:5–12,17–19;13:8–9។សូម

ឲ្យសិស្សក្រមុមួយបទៀតសិ្រសា្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី213:16–26។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរថដលោ្រ់ឲ្យដល់ព្ួរប្បហើយរ្របមើល

ចបមលែើយចំបោះសំណួរទាំងពរីរបៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃខាងបឆវៃងនៃតារាងបៃះ។កបសិៃបបើោ្់រតារាងបៃះបរ្ហាញបលើរោដារបខៀៃសូមអប ជ្ើញសិស្ស

រានា្រ់ម្រពរីក្រមុៃរីមួយៗឲ្យសរបសរពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃថដលសមរម្យមួយ។កបសិៃបបើតារាងបៃះកតូវថច្រជាក្រោស

សូមឲ្យសិស្ស្រត់ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើក្រោសរបស់ព្ួរប្បនាះ។

សូមពៃ្យល់ដល់ក្រមុទរីពរីរថាបអសាយោៃពយា្ររណ៍ពរីលទ្្ធ លចបំោះសំបលៀ្របំោ្់របឆើតឆ្យៃិងស្រម្មភាពរបស់កស្រីខាងបលា្ិរយ

បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ផ្ទាល់របស់បលា្រៃិង្រ្ននុងបពលអនា្ត។ៃរីនហវៃទរី213:16–26ពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលោត់ោៃប�ើញ។បទាះបរីជា

បអសាយោៃៃិោយជា្់រលា្រ់ថា«ព្ួរ្ូរៃកសរីនៃក្រងុស៊ីយែូៃ»ោ្រ្យបពចៃ៍របស់ោត់្រ៏អាចអៃុវតតេោៃចបំោះព្ួរបុរសថដរ។(អ្ន្រ

អាចចង់បរ្ហាញថារោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី214:1មៃិថមៃអំពរីពហុអាោហ៍ពិោហ៍បនាះបទ។វា្ ឺអំពរីបុរសថដលោៃ

សាលាប់បៅ្រ្ននុងស្រ្គមថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី213:25–26ថដលោៃទុ្រឲ្យកសរី្ជាបកចើៃបៅជាកស្រីបមរា៉ាយ។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលបឆលែើយសំណួរ្រ្ននុងតារាងបៃះក្បក់ោៃ់បហើយសូមសួរ៖

ការរកសាការយកចិតត

ទុកោក់រ្រស់សិស្ស

�ំសែើរខារសពកាមអាចជ�ួអ្នក្ឲ្យ

រក្សាការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក់្រប�់�ិ�្ស

សៅក្្ននុរថ្នាក់្៖(1)ជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

ស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លសមសរៀនសនរះអាច

អនុវត្បានសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

(2) ល្ា�់ប្ដូរការបន្ទន់�ំស�ររប�់

អ្នក្សៅស្លអ្នក្បសពរៀន។(3)រក្សា

ពក្ណ�ណភ្នក្ជាមួ�នរឹ�ិ�្ស។

(4)ពប�ិនសបើអាច�រូមស�ើរជុំវិញថ្នាក់្

សរៀនសៅស្លអ្នក្បសពរៀន។

សមសរៀនទ្ពី32

នពីន�វទ្ពី212–15
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នពីន�វទ្ពី212–15

• បតើអបំពើោបណាខលែះថដលមៃុស្សទាំងបៃះោៃកបកពរឹតតេ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃភាពបឆ្មើងនឆ្មរោរបោរពរូបសំណា្រភាពបលា្ិរយៃិង

ភាពអសារឥតរោរ)។បតើឃ្លាមួយណាថដលបរ្ហាញថាមៃុស្សទាំងបៃះរាៃបទាសបោយសារអំបពើោបទាំងបៃះ?បតើអវៃរីខលែះជាលទ្ធ្ល

នៃអំបពើោបទាំងបៃះ?

• បអសាយោៃៃិោយពរីកសុ្រថដល«បោរបពញបោយរូបកពះ»(ៃរីនហវៃទរី212:8)។បតើរាៃទកមង់នៃរូបសំណា្រអវៃរីខលែះនាបពល

សពវៃន ង្ៃបៃះ?

បោយសារជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមអាៃរោរទនូាមៃខាងបករោមម្រពរីកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ �រឹមបរឹល៖

«រូបសំណា្រសម័យទំបៃើបឬរូបកពះខុសឆ្គងអាចរាៃទកមង់ដូចជាសំបលៀ្របោំ្រ់្្ទះ�ំៃួញរា៉ាស៊ីៃរ្យៃ្ទ្ូរ្ំរសាៃ្ៃិងសរាភារ

ោលែតប្្សងបទៀតជាបកចើៃម្រពរី្ លែដូវបៅរោៃ់ភាពជាកពះ។   យុវ�ៃជាបកចើៃោៃសបកមចចូលបរៀៃមហាវទិយាល័យបៅបពលព្ួរប្្ ួរថត

បបកមើបបស្រ្រម្មមៃុបនាះ។បរិញ្ញាបកតៃិងកទព្យសមបតតេិៃិងសៃ្ិសុខថដលម្រតាមរយភៈបបស្រ្រម្មបលចប�ើងោ៉ាងទា្់រទាញ

រហូតដល់បបស្រ្រម្មធាលា្់រម្រលំោប់ទរីពរីរ។   មៃុស្សជាបកចើៃបោរពរោរបរោញ់ដបំណើរ្ំរសាៃ្ស្ទដូចកតរីវិស្សមរោលបពលបវលា

ពិចៃិចចុងសោដាហ៍ៃិងរោរបចញបៅបករៅ។អ្ន្រប្្សងបទៀតរាៃថលបង្ររីឡាោល់បោះោល់ទាត់ថលបងកប្រួតលៃរឹងសតវៃបោឬ

រោរបលង្រូៃបហាគលជារូបកពះរបស់ពួ្រប្។   បៅថតរាៃរូបភាពប្្សងបទៀតថដលមៃុស្សបោរព្ ឺអំណាចៃិង្រិតយាៃុភាព»

(The Miracle of Forgiveness[ឆ្នាំ1969]ទំព័រ40–41)។

• បអសាយោៃពយា្ររណ៍អំពរីកបជា�ៃថដលៃរឹងបរ្ហាញរោរបឆ្មើងនឆ្មៃិងភាពខាងបលា្ិរយរបស់ព្ួរប្តាមរបបៀបថដលពួ្រប្

បសលែៀ្រោ្រ់។បតើបយើងអាចចាំោមទាស់ៃរឹងឥរិោប្ៃិងរោរៃិយមរបស់បលា្ិរយបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរោ្រ្យសវទនាោក្់សលើកាដេរសខៀន។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យសវទនាសបំៅបៅបលើទ្ុរខេបសា្រៃិងរោររងទុ្រខេ។បពលខលែះពយារោរីពរី

បុរាណជាបកចើៃោៃបកបើោ្រ្យបៃះបដើមបរីបញ្ជា្់រពរីលទ្្ធ លនៃអបំពើោប។(សិស្សអាចចងចំាពរីរោរប�ើញោ្រ្យបៃះរាៃកចំថដលបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី29:27–38។)សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសាដាប់បពលអ្ន្រអាៃៃរីនហវៃទរី215:18–23ឮ។(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្ស

ឲ្យ្ ូសចំណាំោ្រ្យសវទនាៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាស្រម្មភាពៃិងឥរិោប្ថដលៃរឹងនាំម្រៃូវទ្ុរខេបសា្រៃិងរោររងទុ្រខេ។អ្ន្រ្រ៏អាច

បស្នើថាព្ួរប្្ ួរថតសរបសរៃិយមៃ័យនៃោ្រ្យសវទនាបៅរឹមទំព័រថ្របរខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ)។

• បតើៃរីនហវៃទរី215:20រាៃអតថែៃ័យចបំោះអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សថដលបៅ«រោរអាក្រ្់រថាល្អបហើយរោរល្អថាអាក្រ្់រ»បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមកោប់សិស្សថាឥ�ដូវបៃះពួ្រប្ៃរឹងអាៃអំពរីមៃុស្សមួយក្រមុថដលោៃរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យ

អាៃៃរីនហវៃទរី214:2–4ឮ។សូមឲ្យសិស្សទាំងអស់្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្ររោរពិពណ៌នារបស់បអសាយអំពរីក្រុមមៃុស្សបៃះ។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណាថដលបរ្ហាញថាក្រមុបៃះខុសពរីក្រមុប្្សងបទៀតថដលបយើងោៃពៃិិត្យម្របនាះ?(សូម្ ិតពរីរោរសរបសរចបមលែើយ

របស់សិស្សោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី214:5–6បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រ្រថៃលែងបរីថដលបអសាយោៃបលើ្រប�ើងថដលៃរឹង្ ល់្រោររោរោរ

ខាងវិញ្ញាណ។សូមកោ្រដថាសិស្សសាគល់ៃិងយល់ពរីោ្រ្យទពីលសំៅ(្្ទះឬប្ហោឋាៃ)ទពីពបជុំ(្រថៃលែងកប�ំុដូចជាសាខាវួដ

ឬបស្្រ)ៃិងសរាររោរាំ(កពះវិហារបរិសុទ្ធ)។សូមពៃ្យល់ថា«ពព្រៃិងថ្្សងបៅបវលាន្ងៃបហើយប ល្ែើងដ៏បឆះបំ្លែឺបៅបវលាយប់»

សបំៅបៅបលើរោររោរោរៃិងរោរថណនំាថដលមែូបសៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ោៃទទួលពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃ(សូមបមើល

ៃិ្រខេមៃំ13:21–22)។ោ្រ្យទាំងបៃះរំឭ្របយើងពរីរោររោរោរៃិងរោរថណនំាថដលបយើងអាចទទួលោៃពរីកពះអរាចាស់។សូម

បរ្ហាញ្ ងថដរថាបអសាយោៃបកបៀបបធៀបកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅៃរឹង�កម្ររោរោរមួយពរី្រំបៅៃិងជា«ទរីោំងខលែលួៃ»ឬ�កម្រពរីព្យនុះ

ៃិងប ល្ែៀង។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីរោររោរោរឬរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង្ ្ទះឬសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញរោរសករា្រឬរោររោរោរខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ?

• បតើមៃុស្សកបប្ទណាថដលៃរឹងរស់បៅ្រ្ននុង្ ្ទះបហើយថាវាយបង្គំបៅ្រ្ននុងកពះវិហារៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទរី5–6?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីោៃខលែះបដើមបរីបធវៃើឲ្យ្ ្ទះៃិងសាខាឬវួដរបស់បយើងជា្រថៃលែងរោរោរកបឆ្ំងៃរឹងពិ្ពបលា្រ?

សូមសបងខេប�ំពូ្រទរី12–15បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង�ំពូ្រទាំងបៃះបយើងៃរឹងបរៀៃថាការរក្សារសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់រយើងន្ំ្ ក្

្រជ័យថនការការោរខ្ងវិញ្ញាណខណៈរ្លដដលការរធ្ើខុសនរឹងរសចក្្ដីសញ្ញាទុក្រយើងឲ្យរៅរោយោមនការការោរ្ ដីត្រះអមាចាស់។

សូមធានាសិស្សថាព្ួរប្អាចបបង្កើតបៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់របស់ពួ្រប្ៃូវបរសិាថាៃមួយដូចថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី214:5–6។

នដីថហវៃទដី212:1–5;15:26

សអសាយ្ យាក្រែ៍អំ្ពីព្រះវោិរបរិ�ុទ្នរិសា�នាចពក្រប�់ព្រះអរាចា�់ណដលនឹរសាថាបនាសឡើរសៅក្្គុរន្ងៃ

ចរុសពកាយ

សូម្ ូស�រីោ៉ាករោមខាងបករោមនៃរូប្ ្នំមួយៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

• បតើអវៃរីជាភាពកសបដៀងោនាខលែះៗរវាង្ ្នំមួយៃិងកពះវិហារបរិសុទ្ធមួយ?(ចបមលែើយខលែះអាចរួមរាៃទាំងពរីរ្ ឺរាៃកត្ូរលខ្ពស់ៃិងរាៃ

អំណាចបហើយទាំងពរីរបនាះបំ្ុស្ ំៃិតបយើងឲ្យបមើលបៅសាថាៃសួ្៌ខាងបលើ)។
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សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី212:2–5បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រអវៃរីថដលកពះោៃសៃយាថាៃរឹងសាថាបនាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់

ចុងបករោយៃិងពរីរបបៀបថដលវាៃរឹងកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់មៃុស្ស។

• បតើោ្រ្យ«្្នំនៃកពះអរាចាស់»បោងបៅបលើអវៃរី?(វារាៃបសច្រ្រីបោងជា្់រលា្់របៅកពះវិហារបរិសុទ្ធសលត៍បល្របែុថៃ្វា្រ៏អាច

បោងបៅបលើកពះវិហារបរិសុទ្ធថដលកពះអរាចាស់ោៃសាថាបនាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយ)។

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះបចញម្រពរី«ដំណា្់រនៃកពះអរាចាស់»បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយបនាះ?(បោលរោរណ៍មួយថដលសិស្សអាចរ្រប�ើញ

បនាះ្ ឺថាត្រះបានសាថា្រន្ត្រះវិហារ្ររិសុទ្ធរដើ្ ដ្ី្ររតងៀនរយើងអំ្ដីែ្នូវរ្រស់តទង់និងរដើ្្ដីជួយរយើងឲ្យរដើររៅក្្នុងែ្នូវរ្រស់តទង់

[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី212:3])។

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធ�ួយបយើងឲ្យបដើរតាម្ លែដូវរបស់កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលកបធាៃហ្គរដុៃប៊ី ហុិង្លែរីោៃថ្លែងអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ៖

«អោរដ៏ឯ្រៃិងអសាចារ្យទាំងបៃះកពមទំាងពិធរីបរិសុទ្ធថដលបបកមើបៅខាង្រ្ននុងបនាះតំណាងឲ្យចុងបំ្ុតនៃរោរបោរពរបស់

បយើង។ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងបៃះរោលាយជារោរបរ្ហាញសាសនារបស់បយើងដ៏កជាលបករៅបំ្ ុត។ខញនុំសូម�កមញុកបជា�ៃរបស់បយើងក្ប់

ទរី្រថៃលែងបោយរាៃរោរប ្្ចនុះប្្ចដូលទាំងអស់ថដលខញនុំអាចរាៃបដើមបរីឲ្យរស់បៅបោយស័្ិ្រសមបដើមបរីរោៃ់ប័ណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ

មួយបដើមបរីពកងរឹងមៃុស្សរានា្់របហើយចាត់ទ្ុរវាថាជាវតថែនុដ៏រាៃតនមលែបំ្ុតមួយៃិងបដើមបរីខិតខំកបរឹងបថៃថែមបទៀតបដើមបរីបៅដំណា្រ់

របស់កពះអរាចាស់ៃិងទទួលទាៃកពះវិញ្ញាណៃិងពរ�័យថដលរាៃបៅ្រ្ននុងទរីបនាះ»(Of Missions, Temples, and 
Stewardship»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995ទំព័រ53)។

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធអាច�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីលទ្្ធ លនៃភាពទុច្ចរិតថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី212–15បោយ

របបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖រោរបធវៃើៃិងរោររ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញានៃកពះវិហារបរិសុទ្ធពកងរឹងបយើងៃិងក្ួសារ

របស់បយើងកបឆ្ំងៃរឹងភាពទុច្ចរិត។រោរថាវាយបង្គំកពះវិហារបរិសុទ្ធជាបទៀងទាត់រំឭ្របយើងពរីកពះអង្គសប្រ្គះរោរពលិ្រម្មដ៏ធួៃរបស់

កទង់ៃិងបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធវៃើ។បៅបពលបយើងរស់បៅបោយស័្រ្ិសមបដើមបរីរោៃ់ប័ណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធបយើងរាៃ

បសច្្ររីសង រ្ឹមសករាប់ពរ�័យនៃ�រីវិតដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ច។បសច្្ររីសង រ្ឹមបនាះ�កមញុបយើងឲ្យបៃ្រស់បៅបោយសុចរិត)។

• បតើកពះវិហារបរិសុទ្ធោៃបំ្ ុស្ ំៃិតៃិងកបទាៃពរដល់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី215:26ឭៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃរឹង«បលើ្រ»

បដើមបរីកបមូលកបជា�ៃបៅ�ំនាៃ់ចុងបករោយបនាះ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យទរ់ជ័យបោងបៅបលើបទោឋាៃមួយទង់មួយឬបោមួយថដល

ោៃបកបើជាចៃំុចកបមូលឬជាសញ្ញាមួយបដើមបរីបកងួបបកងួមជាពបិសសបៅ្រ្ននុងស្រ្គម។

• បតើអវៃរីជា«ទង់�័យសករាប់ពួ្រសាសៃ៍»ថដលបអសាយោៃពយា្ររណ៍ដល់បនាះ?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហនុវៃរីល�រីងស៊្មីធ៖

«ទង�់័យបនាះ[្ឺជា]សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយថដលកតូវោៃសាថាបនាសករាប់សម័យចុងបករោយ

ថដលវាៃរឹងមៃិកតូវោៃបំផ្លាញម្ងបទៀតឬ្ល់្បៅដល់មៃុស្សប្្សងបទៀតប�ើយ។វា្ ឺជាកពរឹតតេិរោរណ៍ដ៏អសាចារ្យថដលពិ្ ពបលា្រោៃ

ប�ើញតាំងពរីន្ងៃថដលកពះបកោសបលាះោៃបលើ្រប�ើឆ្កាងប�ើងបហើយោៃបធវៃើដរ្វាយធួៃដ៏ៃិរៃរ្៍ៃិងដ៏អស្់រលបជាៃិច្ច។វារាៃ

ៃ័យចំបោះមៃុស្សជាតិបកចើៃជាងអវៃរីៗប្្សងបទៀតថដលោៃប្រើតប�ើងតាំងពរីន្ងៃបនាះម្រ»(សោលលទ្ធិននស�ចក្្ពី�ស្គ្ររះវ៉ុលទរី3។

[1954–56]3:254–55)។

• បតើសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជា«ទង�់័យសករាប់ពួ្រសាសៃ៍»បោយរបបៀបណា?

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលោៃម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយសារថតសរា�ិ្រភាពរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

• សូម្ ិតអំពរីពរ�័យទាំងអស់ថដលអ្ន្រោៃទទួលៃិងបសច្្ររីពិតទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

រានា្រ់។បតើអវៃរីបៅជាបសច្្ររីពិតមួយថដលអ្ន្រអាចថច្រចាយជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យកបមូល្ ្នុំបៅរោៃ់«ទង�់័យ

សករាប់ពួ្រសាសៃ៍»?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់បយើងបោយ្ ល់្�ំៃួយដ៏អសាចារ្យបដើមបរីឲ្យរស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយបោយ

បជា្�័យ។កទង់ៃរឹងកបទាៃពរៃិងថញ្រអស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបក�ើសបរើសបដើមបរីម្ររ្រកទង់។បៅបពលបយើងបធវៃើៃិង្្ល់្ិរតតេិយស

ដល់បសច្្ររីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកទង់កទង់ៃរឹង�ួយបយើងឲ្យបដើរតាម្ លែដូវរបស់កទង់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី217–20នពីន�វបានក្តព់តា្ ពី�ំសែើរសរឿរមួ�រប�់សអសា�ក្្ននុរ

ការ្យាយាមបញ្ចនុរះបញ្ចដូលស�ច្�រូដ្នរិពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យទ្ុក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់

ជាជារការចុរះ�ពមុរនរឹសលាក្ិ�។សដ្�សពបើនិមិត្ររូបនរិព�សរាលសអសា�បាន

្យាក្រែ៍ទាក្់ទ្រនឹរព្ឹត្ិការែ៍ននជំនាន់្ ទាល់រប�់ោត់ការពប�រូតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

នរិការបំ្ លាញនន្ ួក្ទ្ុច្ចរិតស្លការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ ពីរននព្រះអរាចា�់។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី217–18;19:1–7

ពបជាជននននគរយរូោមិនបានោក់្ការទកុ្ចិត្តសៅសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សនារះសទ

សូមចាបប់្្ើមថានា្រ់បោយរោរសំុសិស្សឲ្យបរៀបរាប់ចំណងប�ើងពិពណ៌នាពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឲ្យោៃបកចើៃតាមថដលព្ួរប្អាចបធវៃើ

ោៃ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី217:14។សូមបថៃថែម

ចំណងប�ើងសេរា៉ាញដូណេលបៅបលើរោរបរៀបរាប់បៅបលើរោដារបខៀៃឬសូម្ ូសរងវៃង់�ំុវិញវាកបសិៃបបើវារាៃរួចបហើយ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

ឲ្យរ្រអតថែៃ័យនៃប្មះបៃះបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ1:23ឬបៅ្រ្ននុងវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។

• បតើចំណងប�ើងសេរា៉ាញដូណេលសនរះរានន័យយ៉ារដរូចសម្ច? («កពះអង្គកទង់្ ង់ជាមួយៃរឹងបយើងខញនុំ»)។

សូមបរ្ហាញថាសារភៈសំខាៃ់ចុងបករោយបំ្ុតនៃរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយអំពរីបអរា៉ាញដូថអលកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ

1:18–25។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃវ ្្គបៃះឮៗ។

• បតើរោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយអំពរីបអរា៉ាញដូថអលកតូវោៃបបំពញបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញភាពពិតនៃកពះអរាចាស់ជាបអរា៉ាញដូថអលឬ«កពះអង្គកទង់្ ង់ជាមួយៃរឹងបយើងខញនុំ»បៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់អ្ន្រ?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី219:6–7្ឺជារោរពយា្ររណ៍ដ៏លបរីលបាញមួយបំ្ុតអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមអាៃវ ្្គបៃះឲ្យោៃឮ។សូម

បរ្ហាញថាវ ្្គបៃះរាៃចំណងប�ើងជាបកចើៃសករាប់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។(កបសិៃបបើចំណងប�ើងទាំងបៃះណាមួយមៃិទាៃ់រាៃបៅបលើ

រោដារបខៀៃបនាះបទសូមបថៃថែមវា)។

• បតើចំណងប�ើងទាំងបៃះណាមួយថដលពិពណ៌នាពរីអារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ?បហតុអវៃរី?

មៃុបពលអ្ន្របបកងៀៃបមបរៀៃបៃះទាំងអស់សូមឲ្យសាវតាកបវតតេិខលែះៗសករាប់ៃរីនហវៃទរី217–18ដល់សិស្ស។សូមពៃ្យល់ថា

�ំព្ូរទាំងបៃះជាញរឹ្រញាប់បោងបៅបលើជាតិសាសៃ៍តូចបរី—យោូអ៊ីកសាថអលៃិងស៊ីរី—ៃិងបស្ចរបស់ព្ួរវា្៏រដូចជាបោង

បៅបលើចក្រ្ពអាសបស៊ីរថដលចង់្ លាៃោៃជាតិសាសៃ៍បរីតូចបៃះ។កបសិៃបបើសិស្សរាៃ្ំរថណកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធរបស់ពួ្របរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងបករោយវាអាច�ួយោៃបកចើៃបោយឲ្យពួ្រប្បបើ្របៅថ្ៃទរី1,3ៃិង5ថដលបរ្ហាញពរីតំបៃ់្ ូមិសាកស្ថដលសំបៅបៅបលើ

បៅ្រ្ននុង�ំព្ូរទាំងបៃះ។អ្ន្រ្៏រអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបរិបទនៃ�ំព្ូរទាំងបៃះបោយរោរបរ្ហាញតារាងខាងបករោម(ដ្រកសង់បចញពរី

Victor L. Ludlow,Isaiah: Prophet, Seer, and Poet[ឆ្នាំ1982]ទំព័រ140)។សូមបបើ្របៅវាបពលកតូវរោរ្រ្ននុង

បពលបបកងៀៃបមបរៀៃ។

្បគទស �រូដ្ �៊ីរី អ៊ីពសាណអល

រជធានដី ស�ររូសាទ្្ិម ដ្រា៉ា� សារា៉ារី

ណដនដដីឬក្ុលសេ័្ន្

សំខ្ន់

�រូដ្ សអើរាម៉ សអពបាអិម

អ្ក្ដរឹក្នំា សអហា�(ស�្ច)ននវរ្សដ្វី� សរ�ី៊ន(ស�ច្) ស្កា(ស�្ច)បុពតសររា៉ាលា

សូមសរបសរោ្រ្យ�ម្័ន្ធមិត្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអវៃរីជាសម្ព័ៃ្ធមកិត?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃសរា្មសហ្មៃ៍សៃ្ធសិញ្ញាឬ្រតិរោសញ្ញា)។

• បតើបហតុ្ លអវៃរីខលែះថដលជាតិមួយអាចថសវៃងរ្រសម្ព័ៃ្ធមិកតជាមួយៃរឹងជាតិប្្សងបទៀតបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាអំ�នុងបពលរោរបបកមើរបស់ពយារោរីបអសាយបៅ្រ្ននុងៃ្រយោូបស្ចនៃអ៊កីសាថអលៃិងស៊ីរីចង់ឲ្យបស្ចអាហាសនៃ

កសុ្រយោូចូលរួមជាមួយៃរឹងពួ្រប្ជាសម្ព័ៃ្ធមកិតកបឆ្ំងៃរឹងចក្រ្ពដ៏រាៃអំណាចអាសបស៊ីរ។បៅបពលបស្ចអាហាសបដបិសធ

សមសរៀនទ្ពី33
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សមសរៀនទ្ពី33

អ៊កីសាថអលៃិងស៊ីរីោៃវាយកបហារកសុ្រយោូបដើមបរីបងខេំឲ្យចូលសម្ព័ៃ្ធមកិតៃរឹងោនាៃិងោ្់រអ្ន្រដរឹ្រនាំប្្សងបទៀតបលើបលលែ័ង្ករបស់កសុ្រ

យោូ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី217:1,6)។ៃរីនហវៃទរី217–18ពិពណ៌នាពរីរោរទូនាមៃថដលពយារោរីបអសាយោៃ្ ល់្ដល់បស្ច

អាហាសបៅបពលថដលបស្ចបនាះោៃពយាោមសបកមចចិតតេពរីរបបៀបថដលរោរោរកសុ្រយូោកបឆំ្ងៃរឹងរោរ្ំរាម្ំរថហងថដលបធវៃើបោយ

អ៊កីសាថអលស៊ីរីៃិងអាសបសី៊របៃះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី217:1–2។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដររោលថដលអាហាស«រាៃកពះទ័យចំកបប់កពមទាំងចិតតេរបស់ព្ួររាកស្កទង់្ ងបកបៀបដូចជា

បដើមប�ើបៅនកពថដលកតូវខ្យល់ប្់រ»?(អាហាសៃិងរាកស្របស់កទង់រាៃរោរ្័យខាលាចបហើយមៃិកោ្រដអំពរីអវៃរីថដលកតូវបធវៃើ

បករោយបពលអ៊ីកសាថអលៃិងស៊ីរីោៃវាយលុ្រព្ួរប្)។

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតអាហាសខាលាចអ៊កីសាថអលៃិងស៊ីរីកទង់ោៃពិចារណាបបង្កើតជាសម្ព័ៃ្ធមិកតៃរឹងអាសបសី៊របដើមបរីរោរោរៃ្រ

របស់កទង់(សូមបមើលរោ្រ្សកតទរី216:7)។បអសាយោៃកោប់អាហាសថាកបសិៃបបើកទង់(អាហាស)ោ្់របសច្្ររី�ំបៃឿ

បៅបលើកពះអរាចាស់ជាជាងរោរបធវៃើរោរចុះសកមុងខាងៃបោោយបនាះកពះអរាចាស់ៃរឹងរោរោរៃ្រយូោ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី217:3–8ឮៗ។(កបសិៃបបើរាៃ្ំរថណរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធនៃ

្ំរថណ្្មរីរបស់បស្ចប�មសូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបអសាយ7:4បលខបោងa។កបសិៃបបើមៃិរាៃបទសូមពៃ្យល់ថាឃ្លាក្ន្នុយ

ឧ�ទារំ្ពីរសបំៅបៅបលើបោមថដលបឆះអស់។កពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលជាសំខាៃ់ថា«ចូរ្ំុរ្ ័យៃរឹងរោរវាយល្ុរបៃះប�ើយ។

បស្ចទាំងពរីរបនាះ�ិតអស់ប ល្ែើងបហើយ»។អ៊កីសាថអលៃិងស៊ីរីោៃចំណាយ្ររាលាំងរបស់ព្ួរប្។ព្ួរប្ៃរឹងកតវូោៃ្របម្ទច្រ្ននុងបពល

ឆ្ប់ៗបៃះបោយអាសបសី៊របហើយៃរឹងថលងរាៃរោរ្ំរាម្ំរថហងម្របលើយោូបទៀតបហើយ។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី217:9,17–25។បៅបពលព្ួរប្អាៃសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រអវៃរី

ថដលកពះអរាចាស់ោៃបបើ្របរ្ហាញថាៃរឹងប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃយោូកបសិៃបបើពួ្រប្ពរឹងថ ្្អ្របលើសម្ព័ៃ្ធមកិតខាងៃបោោយជាជាង

រោរទុ្រចិតតេបលើកពះអរាចាស់បនាះ។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើអាហាសមិៃោៃទុ្រចិតតេបៅបលើកពះអរាចាស់បទបនាះ?(យូោៃរឹងកតូវ

ោៃបំផ្លាញ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី217:10–12ឮៗ។(អ្ន្រអាចកតូវរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលបអសាយោៃដរឹ្រនំាអាហាសឲ្យ

សុំទរីសរាគល់មួយបនាះោត់ពិតជាអងវៃរដល់អាហាសឲ្យថសវៃងរ្ររោរទូនាមៃពរីកពះអរាចាស់ោ្រ់ពៃ័្ធៃរឹងបញ្ហារបស់ោត់។បៅបពលអាហាស

បដិបសធកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថាកទង់មិៃកតូវរោរ�ំៃួយពរីកពះៃិងបហើយថាកទង់រាៃបំណងពរឹងថ ្្អ្របៅបលើរោររោត់បសច្្ររីផ្ទាល់របស់

កទង់)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី217:13–14។សូមដរឹ្រនំាសិស្សឲ្យ្រត់ចំណាំម្ងបទៀតបលើោ្រ្យសេរា៉ាញដូណេលបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី217:14ៃិងអតថែៃ័យវា«កពះអង្គកទង់្ ង់ជាមួយៃរឹងបយើងខញនុំ»។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់អាហាសបដើមបរីចង់ឲ្យកពះ្ ង់បៅជាមួយៃរឹងកទង់អ�ំនុងបពលវិបតតេិ្រ្ននុងរាតុ្ ូមិរបស់កទង់?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីកត�ប់បៅរោៃ់កពះអរាចាស់វិញជាជាងពរឹងថ ្្អ្របលើកោជាញារបស់បយើង?

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី218:5–8ឮៗដល់សិស្ស។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទរី6សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ�ម៊ីសោមបពលខលែះសបំៅបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទរី8សូមពៃ្យល់ឃ្លា«ប�ើងកតរឹម្រ»បោយបរ្ហាញថា្របាលឬរា�ធាៃរីនៃកសុ្រយូោ្ ឺ

បយរូសា�ិម។បអសាយោៃពយា្ររណ៍ថាអាសបសី៊រៃរឹង្ លែៃោៃម្រដល់្រំថពងនៃក្រុងបយរូសា�ិម—ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា្រ-នៃ

ទរីក្ុរង។រោរពយា្ររណ៍បៃះកតូវោៃបំបពញបៅបពលទាហាៃអាសបសី៊រ185,000នា្រ់ចូលម្រវាយល្ុរក្រងុបយរូសា�ិមបោយ

�ប់បៅ្រំថពងទរីក្ុរង។កពះអរាចាស់ោៃរោរោររាកស្របស់កទង់បោយរោរប ជ្ដូៃបទវតាមួយម្របំផ្លាញ្រងទ័ពថដល្ លាៃោៃបនាះ។

(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី219:32–35)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី218:9–10បោយសងៃបស់ាងាត់បោយថសវៃងរ្ររោរកពរាៃរបស់កពះអរាចាស់ចំបោះអស់អ្ន្រណា

ថដលខិតខំបដើមបរីកបឆ្ំងៃរឹងពួ្រយោូ។

• បតើអវៃរីៃរឹងជាលទ្ធ្លដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលវាយកបឆំ្ងៃរឹងព្ួរយោូ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី218:10បហតុអវៃរីោៃជាជាតិទាំងបៃះកតវូោៃបំផ្លាញបង់?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបស្ចអាហាសោៃ្ ័យខាលាចរោរ្ំរាម្ំរថហងពរីព្ួរអ៊ីកសាថអលៃិងស៊ីរីបហើយកទង់ោៃ្ ិតអំពរីរោររួម្ររាលាំងៃរឹង

អាសបសី៊រ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី218:11–13បោយសាងាត់ៗ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលអវៃរីខលែះទា្់រទងថាបតើពួ្រយូោ្ ួរថតបបង្កើតសហព័ៃ្ធមួយ(ចូលជាមួយៃរឹងអាសបសី៊រ)ឬអត់?

• បតើបអសាយោៃកោប់កបជា�ៃឲ្យោ្រ់រោរទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើៃរណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេ�ំពូ្រទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមសួរ៖

• បតើអវៃរីខលែះជាបកោះថានា្់រនៃរោរោ្រ់រោរទុ្រចិតតេរបស់បយើងបៅបលើអំណាចៃិងឥទ្ធិពលខាងបលា្ិរយជាជាងបៅបលើកពះអរាចាស់?(សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីសាថាៃភាពទាំងឡាយថដលអាចលបលួងពួ្រប្ឲ្យបធវៃើរោរសបកមចចិតតេបោយថ ្្អ្របលើរោរ្័យខាលាច)។

• បតើអ្ន្ររ្្របៅរ្រ្ររាលាំងពរីកពះបពលណារោលថដលអ្ន្រកតូវោៃប្ចាប់លបលួងឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់កប្ពប្្សងបទៀតបនាះ?បតើកពះ�ួយ

អ្ន្របោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះបចញពរីបទពិបសាធៃ៍បៃះ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាត្រះនរឹងគង់រៅជា្ួយនរឹងរយើងរៅរ្លរយើងទុក្ច្ិរ្តរលើតទង់រទារះ្រដីជារៅក្្នុងរ្លលំបាក្និងភ័យខ្លាចក្្ដី។

(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។)
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នដីថហវៃទដី219:8–21;20:1–22

សអសាយបាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីការបំផ្លាញ្ ួក្ទុច្ចរិតស្លការោរមក្ជាសលើក្ទពី្ពីរ

សូមសបងខេបបរិបទកបវតតេិសាកស្នៃៃរីនហវៃទរី219–20បោយរោរពៃ្យល់ថាអាហាសោៃបដិបសធរោរទូនាមៃរបស់បអសាយបហើយ

ោៃបក�ើសបរើសបបង្កើតជាមួយៃរឹងអាសបសី៊រ(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី216:7–20)។កសុ្រយោូោៃរោលាយជាកសុ្រចំណុះ

មួយបោយ�ូៃសួយសារអា្ររដល់អាសបសី៊រសករាប់រោររោរោរកបឆំ្ងៃរឹងរោរ្ំរាម្ំរថហងរបស់កសុ្រស៊ីរីៃិងអ៊ីកសាថអល។ដូច

ថដលបអសាយោៃពយា្ររណ៍ទរីបំ្ុតអាសបសី៊រោៃ្ លាៃោៃៃ្រតូចៗទាំងបរីបៃះកសុ្រោរា៉ាស(ស៊ីរី)បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ732មុៃ ្ ស 

ៃិងកសុ្រសារា៉ារី(អ៊កីសាថអល)បៅ្រ្ននុងឆ្នាំ722មុៃ ្ ស អាសបសី៊រ្៏រោៃក្ប់ក្ងបលើកសុ្រយូោទាំងអស់បលើ្រថលងថតក្រុង

បយរូសា�ិមកតរឹមឆ្នាំ701មុៃ ្ ស ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលអាសបសី៊រដបណដាើមោៃកសុ្រស៊ីរីៃិងអ៊កីសាថអលបហើយោៃបឡាមព័ទ្ធរដ្ឋធាៃរីរបស់យោូ្ឺក្រុងបយរូសា�ិម

បនាះអាហាសថលងជាបស្ចនៃកសុ្រយូោបទៀតបហើយ។បស្ចដ៏សុចរិតមួយអង្គ្ឺបហបសោបពលបនាះោៃប�ើងក្ងបលលែ័ង្ក។

បោយសារបហបសោោៃោ្់ររោរទ្ុរចិតតេរបស់កទង់បៅបលើកពះអរាចាស់បនាះកពះអរាចាស់ោៃរោរោរទរីក្រងុបយរូសា�ិមមិៃឲ្យ្រងទ័ព

អាសបសី៊របឡាមព័ទ្ធោៃប�ើយ។បពលយប់ម្រដល់បទវតារបស់កពះអរាចាស់ោៃដុតថ្្សងពរីបលើ�កមំរបស់អាសបសី៊រ។នាបពលកពរឹ្រ

្រងទ័ព185,000នា្់របៅ្រ្ននុង�ួរ្រងទ័ពអាសបសី៊រកតវូោៃរ្រប�ើញថាសាលាប់ទាំងអស់(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី219:34–

35;រោ្រ្សកតទរី232:21;បអសាយ37:36)។

រោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី219–20បផ្ដាតបៅបលើរោរោ្រ់បទាសថដលៃរឹងម្រដល់ព្ួរអ៊ីកសាថអលៃិងព្ួរយូោ

បោយនដរបស់អាសបសី៊រ។បអសាយោៃកពរាៃអ៊ីកសាថអលថារោរបំផ្លាញៃិងរោរជាប់�ុំឃ្ំងៃរឹងម្រដល់ព្ួរប្្រ្ននុងបពលឆ្ប់ៗបៃះ

បហើយោត់ោៃពយា្ររណ៍ពរីរោរវាយលុ្រមួយបករោយបទៀតបៅបលើកសុ្រយោូ។រោរពយា្ររណ៍អំពរីកពះថមសី៊៊បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី217–18

កតូវោៃសរបសរបថៃថែមបទៀតបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី219–20។រោរពយា្ររណ៍អំពរីបអរា៉ាញដូថអលកតូវោៃអធបិបាយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី219

បពលថដលបអសាយោៃសៃយាពរីពៃលែឺ្ ្មរីៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំា្ ្មរីរានា្់រ៖បហបសោនៃកបវតតេិសាកស្ៃិងកពះថមសី៊៊នៃពយារោរី។បៃះ្ ឺជា្ ំរូមួយ

នៃរោរពយា្ររណ៍មួយបោយរាៃរោរបំបពញពរីរដង។វា្៏រជា្ ំរូនៃៃិមិតតេរូបមួយថដលរាៃៃ័យថាកពរឹតតេិរោរណ៍មួយបធវៃើជារោរពយា្ររណ៍មួយ

អំពរីកពរឹតតេិរោរណ៍្រ្ននុងអនា្តរោល។រោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយអំពរីរោរបំផ្លាញកសុ្រអាសបសី៊របៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី220្ឺជាៃិមិតតេរូបមួយ

នៃរោរបំផ្លាញព្ួរទុច្ចរិតបពលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ។

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ៖នពីន្វៃទពី219:12,17,21;20:4។សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រ

ឃ្លាមួយថដលៃិោយដថដលៗបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមសរបសរឃ្លាបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃ។(«គរ់ណតស�ចក្្ពីខ្ញាល់រប�់ពទរ់មិន

ទាន់ណបរសចញសៅស�ើយគឺព្រះ្�្ពទរ់សៅណតលរូក្មក្សទៀត»។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺៃិោយអំពរីលទ្ធ្លថដលម្រដល់

រាកស្ថដលបះបោរកបឆ្ំងៃរឹងកពះអរាចាស់បហើយបដិបសធមៃិកពមថកបចិតតេ។ព្ួរប្បរ្ហាញរោរមិៃសពវៃកពះទ័យរបស់កពះអរាចាស់ជាមួយ

ៃរឹងមៃុស្សថដលបៃ្បៅ្រ្ននុងអបំពើោប។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវ ្្គកពះ្ម្ពរីរប្្សងបទៀតោ្រ្យកសបដៀងោនាទាំងឡាយកតូវោៃបកបើបដើមបរីបរ្ហាញបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់

ចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលៃរឹងថកបចិតតេ។បទាះបរីជាកទង់្ ឺជាកពះនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌្រ្រី្៏រកទង់រាៃៃិរៃតេរ៍ភាពនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា

ចបំោះអស់អ្ន្រថដលៃរឹងម្ររ្រកទងថ់ដរ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី228:32ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបសច្្ររី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហ�ិូៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«ចបំោះអ្ន្រទាំងអស់ោនាថដល្ ិតថាអ្ន្រវបងវៃងឬោមៃ្រ្រីសង្រឹមឬថដល្ ិតថាអ្ន្រោៃបធវៃើបរឿងបកចើៃបព្ររហូតដល់ខុសខាលាំង្រ្ននុងបពល

ដ៏យូរចបំោះអ្ន្រក្ប់ោនាថដលកពួយោរម្ថាអ្ន្រជាប់បៅ្រថៃលែងណាមួយបៅបលើវាលដ៏កតជា្់រនៃ�រីវិតបហើយោៃខូចរបទះតូចរបស់

អ្ន្របៅតាម្ លែដូវបនាះសៃ្នសិរីទបៃះបញ្ជារោរទប់បបោយកបរឹងថកបងតសូ៊ររបស់កពះបយហូវាែថា‹កពះហស្[របស់បយើង]បចះថតលូ្រ

ម្របទៀត›[សូមបមើលបអសាយ5:25;9:17,21]។កពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលថា‹បយើងល្ូរនដបៅរ្រព្ួរប្[្ង់

ថតពួ្រប្]បៅថតមៃិទទួលសាគល់បយើងថដរ;បទាះជាោ៉ាងណា្៏របោយ្ង់ថតបយើងៃរឹងបមតាតា្ររុណាដល់ព្ួរប្ថដរ   បបើសិៃជា

ព្ួរប្ថកបចិតតេបហើយម្ររ្របយើងតបតិនដបយើងបៅថតលូ្ររាល់ៗន្ងៃកពះអរាចាស់ដ៏ជាកពះនៃពួ្រពលបរិវារកទង់រាៃកពះបៃ្ទដូលថា

ដបូចានាះ›[ៃរីនហវៃទរី228:32]។បសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់កទង់តសូ៊ជាបរៀងដរាបបហើយកពះហស្របស់កទង់បៅថតល្ូរម្រ

រហូត។សបបនុរសធម៌មិៃថដល្ ុតរលត់ប�ើយរបស់កទង់បនាះ្ឺជាបសច្រ្រីកសឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធនៃកពះក្រីស្ទថដលបសច្្ររីបមតាតាៃរឹងតសូ៊

បទាះជា្រ្ននុងបពល្ររាលាំងប្្សងបទៀតទាំងអស់កតវូលិចោត់្្ររី[សូមបមើលមរ៉ូនណ7:46–47]»(«Prophets in the Land 
Again»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ2006ទំព័រ106–7)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបរៀបរាប់បោយផ្ទាល់រាត់ៃូវបសច្្ររីពិតមួយថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់

ថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទគឺជាត្រះថនការកា្់ររសចក្្ដីនិងរសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណា។រសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណារ្រស់តទង់ត្រូវោ្រសន្ធរឹងរៅអស់អ្ក្

ទាំងឡាយណាដដលដត្រច្ិរ្តរ�ើយកាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរ្រស់តទង់)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

បអសាយោៃពយា្ររណ៍ថាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយរាកស្របស់កពះអរាចាស់ៃរឹងកត�ប់បៅរោៃ់កទង់វិញបហើយ�ប់ពរឹងបលើសរា្មថដលមិៃ

ថមៃជារបស់្ ងកពះបដើមបរីរាៃសុវតថែិភាពៃិងបសច្្ររីសុខសាៃ្បទៀតបហើយ។កបសិៃបបើសិស្សរាៃ្រំថណរបស់ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ

នៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធនៃ្ំរថណ្្មរីរបស់បស្ចប�មសូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបអសាយ10:20បលខបោងc បហើយសូមពៃ្យល់ពរី

អតថែៃ័យនៃោ្រ្យថា្ឹរណផ្អក្សលើ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះោ្រ្យ្ឹរណផ្អក្សលើរាៃៃ័យថាពរឹងោ្់របលើពរឹងថ្្អ្របលើឬ

ោ្រ់ទំៃុ្រចិតតេបៅបលើអវៃរីមួយឬៃរណារានា្់រ។សូមធានាសិស្សថាបៅបពលបយើងោ្រ់ទៃុំ្រចិតតេរបស់បយើងបៅបលើកពះអរាចាស់បយើងមិៃ

ចាោំច់្ ័យខាលាចរោរ�ំៃំុ�ំរះថដលៃរឹងម្រដល់កបជា�ៃបលើថ្ៃដរីថដលនាំបៅរ្ររោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបនាះបទ។

ការសហងខេ្រ

ស្លខ្រះអ្នក្នរឹមិនអាចបសពរៀន្ ពី

វគ្គព្រះគម្ពីរទាំរមរូលណ�លបានដ្ក្់ឲ្យ

�ពរាប់ម�ួន្ងៃបានសទ្។�រូមក្ុំបាក្់

ទឹ្ក្ចិត្។សៅស្លវគ្គព្រះគម្ពីរធំ

ពគប�ែដោប់សលើជំ្ រូក្ជាសពចើនអ្នក្គួរណត

�សរខេបព្ឹត្ិការែ៍ទារំឡា�កាល

សវលាសាច់សរឿរនរិស្លខរ្ះសោលលទ្្ធិ

ណ�រ។ក្បាលជំ្ រូក្ជាសពចើន�រាភារមក្្ពី

ស�ៀវសៅសមសរៀននរិទ្�្សនៈវិ�័�

សចញ្ពីការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្នឹរ

ជួ�អ្នក្ក្្ននុរការសរៀបចំ�សរខេបសដ្�រាន

ពប�ិទ្្ធភា្។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�ជាសពចើនសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនគឺអំ្ពីជំនាន់ចុរសពកា�សនរះ។

ោត់បាន្ យាក្រែ៍អំ្ពីការសាដោរស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែ្យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធការយារមក្

ជាសលើក្ទ្ពី្ពីរនិរការបំ្ លាញ្ ួក្ទុ្ច្ចរិត។ោត់បាន្ យាក្រែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់នរឹ«សលើក្

ទ្រ់ម�ួស�ើរ�ពរាប់សា�ន៍ទាំរឡា�»ស�ើម ព្ីពបមរូលរាព�្រប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរជំនាន់

ចរុសពកា�(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី221:11–12)។សអសា�ក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្

ព្រះអរាចា�់នឹរ�ក្ឈ្នរះសលើសាតារំនរិសបើក្ទាវារសៅក្្ននុរ���្សវត្សរ៍ជាស្លននស�ចក្្ពី

�ុខសាន្នរិស�ចក្្ពីអំែរ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី221:1–5,10–12

សអសាយបាន្ យាក្រែ៍អំ្ពីការសាដារសឡើរវិញននដែំឹរល្អននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សៅន្ងៃចុរសពកាយ

សូមបរ្ហាញរូបភាពមរ៉ូនណបលចម្រឯយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់របស់ោត់(62492;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]

បលខ91)។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលមរ៉ូនណោៃបលចម្រឯយែូថសបស្ម៊ីធជាបលើ្រដំបូង«បលា្រោៃកសង់ោ្រ្យពរី�ំពូ្រទរី11្រ្ននុង

្ម្ពរីរបអសាយថាោ្រ្យពយា្ររណ៍បៃះ�ិតៃរឹងោៃសបកមចបហើយ»(យែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:40)។រោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងបអសាយ

�ំព្ូរទរី11កតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី221។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី2ៃរីនហវៃទរី21:1បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមនាំរោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្់ររបស់ព្ួរប្បៅឃ្លាមួយ«លំពង់

មួយៃរឹងដុះបចញពរី្ ល់របស់អ៊ីសាយ»។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី221:10បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមនាំ

រោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់ររបស់ព្ួរប្បៅឃ្លាមួយ«ឬសរបស់អ៊ីសាយ»។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះ។សូម

ពៃ្យល់ថាពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធោៃទទួលវិវរណភៈមួយអំពរីឃ្លាទាំងបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា

113:1–6។សូមអាៃវ ្្គបៃះឮៗ។មៃុបពលអ្ន្រអាៃសូមឲ្យសិស្សអាៃតាមបហើយថសវៃងរ្រអតថែៃ័យនៃឃ្លាបៃះ។អ្ន្រអាចសរបសរ

អតថែៃ័យទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដូចោៃបរ្ហាញបៅខាងបករោម។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរអតថែៃ័យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

គល់រប�់េម៊ីសាយ—ព្រះសយ�មរូវពគពី�្

លំ្ រ់—េ្ក្បសពមើននព្រះពគពី�្«ណដលរានេំណាចដ៏ខ្លាំរោក្់មក្សលើេ្ក្បសពមើសនារះ»

ឫ�រប�់េម៊ីសាយ—បុគ្គលរានាក់្សៅក្្នុរជំនាន់ចរុសពកាយណដលនរឹកាន់ប្វៃជិតភា្នរិ«ក្រូនសសាទារំោយនននគរ»

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊ូសអ័រ រា៉ា្់រខៃ់�រីនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រអតតេសញ្ញាណនៃ«លំពង់»ៃិង«ឫសរបស់អ៊ីសាយ»។

«បតើបយើងៃិោយខុសថាពយារោរីថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅទរីបៃះ្ ឺជាយែូថសបស្ម៊ីធថដលោៃរាៃបពវៃ�ិតភាពថដលោៃទទួល្ូរៃបសា

ទាំងឡាយនៃៃ្រៃិងថដលោៃបលើ្រទង់បដើមបរីកបមូលរាកស្របស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាឬ?បហើយបតើោត់មិៃថមៃ

ជា‹អ្ន្របបកមើបៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃកពះក្រីស្ទថដលជាពូ�ពង្សរបស់អ៊ីសាយខលែះៃិងព�ូពង្សរបស់បអកោអិមខលែះឬជាវង្សនៃយែូថសបថដល

រាៃអំណាចដ៏ខាលាំងោ្់រម្របលើអ្ន្របបកមើបនាះបទឬអរី›?»(The Millennial Messiah: The Second Coming of the 
Son of Man[ឆ្នាំ1982]ទំព័រ339–40)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី221:10,12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលទា្់រទងៃរឹងយែូថសប

ស្ម៊ីធៃិងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អៃិងសាសនាចក្ររបស់កពះអរាចាស់។មៃុបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចរំឭ្រព្ួរប្ថាោ្រ្យ

ទរ់សបំៅបៅបលើបទោឋាៃមួយទង់មួយឬបោថដលោៃបកបើជាចំណុចកបមូល្ ្នុំមួយឬជាសញ្ញាសរាគល់មួយបដើមបរីរួបរួម(សូមបមើល

បមបរៀៃទរី32)។

• បតើ្ិរច្ចរោររបស់យែូថសបស្ម៊ីធោៃបំបពញរោរពយា្ររណ៍ថដលទា្រ់ទងៃរឹងឫសរបស់អ៊ីសាយបោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងកបមូល្ ្នុំោនានាសពវៃន្ងៃបៃះ្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រសាសនាចក្របោយរបបៀបណា?បតើបយើងបលើ្រទង់ប�ើងបដើមបរី�ួយអ្ន្រដនទឲ្យ

ដរឹងពរី្រថៃលែងកបមូល្ ្នុំបោយរបបៀបណា?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាត្រះអមាចាស់បានសាដារដំណរឹងល្អរ្រស់តទង់និងសាសន្ចតក្រ្រស់តទង់រ�ើងវិញតា្រយៈ្ យាការីយ៉ដូស្រស្៊៊ីធ

រ�ើយឥ�នូវរនរះកំ្្ុងត្រ្ូលែ្នុំរាតស្រ្រស់តទង់រៅជនំ្ន់ចុងរតកាយ។

ការម្្ងទពី្រន្ទាល់

ទ្ពីបនាទាល់មួ�គឺជាការពបកា�ននស�ចក្្ពី

ជសំនឿ�៏សាមញ្ញនិរចំៗ។សៅស្ល

អ្នក្សរៀបចំបសពរៀនសមសរៀននពីមួ�ៗ�រូម

អធសិាឋាន�ុំព្រះវិញ្ញាែស�ើម្ពីជ�ួអ្នក្ឲ្យ

�ឹរថ្ស្លណាពតរូវណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

ស�ចក្្ពី្ិតណ�លអ្នក្ក្ំ្ុរ្ ិភាក្សា។អ្នក្

អាចពតរូវបានបំ្ុ�គំនិតឲ្យណ្្រទ្ពីបនាទាល់

ជាសពចើន�រអំ�នុរស្លសមសរៀនមិនណមន

ពតឹមណ្្រសៅស្លបញ្ចប់ប៉ុសណាណរះសទ្។

សមសរៀនទ្ពី34
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នដីថហវៃទដី221:6–9;22

សអសាយ្ ិ្ែ៌នា្ ពី�េ�្សវត្សរ៍

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាមិតតេរានា្់រថដលជាសរា�ិ្រនៃកពះវិហារប្្សងបទៀតោៃសួរព្ួរប្ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ប�ឿអំពរីសហស្សវត្សរ៍។សូម

ឲ្យពួ្រប្សិ្រសាៃរីនហវៃទរី221:6–9ៃិង22:1–6បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយថសវៃងរ្របសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្អាចថច្រចាយបៅ្រ្ននុង

រោរសៃ្ទនាមួយថបបបនាះ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រត់កតា្រ្ននុង

ថានា្រ់របស់ព្ួរប្។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរសំណួរទាំងបៃះខលែះៗឬសួរទាំងអស់៖

• បតើរោរពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី221:6–8បស្នើអវៃរីខលែះពរីល្រខេខណ្ឌបៅបលើថ្ៃដរីអំ�នុងបពលសហស្សវត្សរ៍?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី221:9បហតុអវៃរីោៃជាថ្ៃដរីៃរឹងជា្រថៃលែងមួយនៃបសច្រ្រីសុខសាៃ្អ�ំនុងបពលសហស្សវត្សរ៍?សូម�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ថាអ�ំនុងរ្លស�ស្វ្រ្រ៍ដែនដដីនរឹងជាក្ដន្ង្ ួយថនរសចក្្ដីសុខសាន្រោយសារវានរឹងរោររ្ញរៅរោយ

ចរំណរះដរឹងអំ្ ដីត្រះអមាចាស់)។

• បតើចំបណះដរឹងអំពរីកពះអរាចាស់អាច�ួយបយើងឲ្យរស់បៅបពញបោយបសច្្ររីសុខសាៃ្ជាងបៃះ្រ្ននុងបពលឥ�ដូវបៃះបោយរបបៀបណា?

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី222:1–6បអសាយោៃពិពណ៌នាពរីវិញ្ញាណនៃរោរថាវាយបង្គំថដលមៃុស្សៃរឹងរាៃអ�ំនុងបពលសហស្សវត្សរ៍។

បតើបយើងអាចអ្ិវ�្ឍឥរោិប្ដូចោនាបនាះបៅសពវៃន្ងៃបោយរបបៀបណា?

• បតើទិដ្ឋភាពនៃសហស្សវត្សរ៍អវៃរីខលែះថដលអ្ន្រចង់រាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រនាបពលឥ�ដូវបៃះ?(សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ិត

អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីឲ្យទទួលោៃៃូវពរ�័យទាំងបៃះខលែះៗបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្)។

នដីថហវៃទដី223–24

សអសាយបសពរៀនថ្្ួក្ទុច្ចរិតនរឹពតរូវសាលាប់សេើយថ្ព្រះអរាចា�់នឹររានស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណាមក្សលើរាព�្រប�់ពទរ់

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី223បអសាយពយា្ររអំពរីរោរបំ្លែចិបំផ្លាញនៃទរីក្រុងោប៊�ីដូៃបហើយបកបៀបបធៀបរោរបំផ្លាញបៃះ

បៅៃរឹងរោរបំផ្លាញនៃពួ្រទុច្ចរិតនាបពលរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃ«ោប៊ី�ដូៃ»

បៅ្រ្ននុងវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវ ្្គកពះ្ម្ពរីរខលែះោ្រ្យថារោបម៊ី�ដូនសំបៅជាទបូៅបៅបលើភាពទុច្ចរិតនៃ

ពិ្ ពបលា្រ។បអសាយោៃពយា្ររថារោរបំ្លែចិបំផ្លាញដ៏មហិរាៃរឹងប្រើតប�ើងបៅបលើព្ួរទុច្ចរិតបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុោប៊ី�ដូៃៃិងបៅ្រ្ននុងន្ងៃ

ចុងបករោយបំ្ុត។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់ពរីលទ្្ធ លចំបោះព្ួរទុច្ចរិតបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយសូមឲ្យព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី223:1,5–9,11,15,

19ៃិង22បោយសាងាត់ៗ។

សូមពៃ្យល់ថាបអសាយោៃបរ្ហាញរោរធាលា្់ររបស់លូសី៊បហវៃើរឬសាតាំងថាជារោរបរ្ហាញមួយបទៀតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរទុច្ចរិតៃរឹងកតូវ

សាលាប់។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី224:12–16ឮៗ។

• បតើឃ្លាណាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញពរីរោរអួតអាងរបស់សាតាំង?

• បតើៃរីនហវៃទរី224:16បរ្ហាញពរីរបបៀបថដលបយើងៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ពរីសាតាំងោ៉ាងដូចបម្ចកបសៃិបបើបយើងអាចប�ើញវា

បតើវាជាៃរណាបនាះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«បៅ្រ្ននុងក្ុរមកបរឹ្រសា�រីវិតមុៃ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបៃះលូស៊បីហវៃើរោៃធាលា្រ់បោយសារថតអំៃួតថាជា[បកុតានៃបពលកពរឹ្រ›។(ៃរីនហវៃទរី

224:12–15;សូមបមើល្ ងថដរ្ ៃិងស 76:25–27;មែូបស4:3។)   បៅ្រ្ននុងក្រមុកបរឹ្រសា�រីវិតមុៃថ្ៃដរី

លូសី៊បហវៃើរោៃោ្់រសបំណើរវាកប្ួរតកបថ�ងៃរឹងថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាថដលោៃកបរឹ្រសាបោយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។(សូមបមើលមែូបស

4:1–3។)វាចង់ោៃ្ិរតតេិយសបលើសមៃុស្សទាំងអស់។(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី224:13។)ជារួមម្របំណងកោថានាដ៏អំៃួតរបស់

វា្ ឺបដើមបរីទរាលា្់រកពះបចញពរីរា�បលលែង្ក័។(សូមបមើល្ ៃិងស 29:36;76:28។)»(«Beware of Pride»Ensignថខ

ឧសភាឆ្នាំ1989ទំព័រ4–5)។

សូមទាញយ្រចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះអរាចាស់បៅចុងប ្្ចប់នៃៃរីនហវៃទរី223:22ថា៖«បយើងៃរឹង

អាណិតអាសូរដល់រាកស្បយើងថតពួ្រទុច្ចរិតកតវូថតវិនាស។»អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំរោរកបរោសបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់ព្ួរប្។(សូម្រត់ចំណាំថាកបបោ្ចុងបករោយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះមៃិរាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលទា្់រទងបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបអសាយ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ្ំរថណរបស់បស្ចប�មបនាះបទ។វាបរ្ហាញថាផ្ទាំងលង្ិៃរាៃព៌តរ័ាៃខលែះថដលមៃិរាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។)

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបៅ្រ្ននុងចំបណាមរាកស្របស់កពះអរាចាស់រាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណា?

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី224:1–7,24–27ឮៗបោយប្ដូរបវៃោនាអាៃមួយឬពរីរខរានា្់រ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

ទាំងអស់ោនារ្របមើលបសច្្ររីសៃយាថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់រាកស្របស់កទង់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយរោរសបង្កត

នានារបស់ពួ្រប្ជាមួយោនាបៅវិញបៅម្រ។អ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសររោរសបង្កតទាំងបៃះោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។

• បតើសារលិខិតអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថច្រចាយសករាប់អស់អ្ន្រថដលោៃរងទ្ុរខេបោយសារថតអបំពើទុច្ចរិតរបស់កបជា�ៃបនាះ?

• បតើរាៃ្ ស្នុតាងនៃសុ្មង្គលៃិងបសច្រ្រីសង្រឹមអវៃរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?
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សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាត្រះអមាចាស់នរឹងមានរសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណា្ ក្រលើត្រជាជនរ្រស់តទង់្រ៉ុដន្្ ួក្ទុច្ចរ្ិរត្រវូវិន្ស។សូម�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ថារោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី221–24ឆលែនុះបញ្ចាំងពរីសារលិខិតដ៏សំខាៃ់មួយនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ថា—ព្ួរអ្ន្រថដលសាដាប់តាមបរ្គប់ៃរឹងរី្រចបកមើៃប�ើងបហើយអ្ន្រថដលមិៃសាដាប់បរ្គប់ៃរឹងកតវូវិនាស។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងអាច

រស់បៅបោយសុចរិតៃិងរី្រចបកមើៃប�ើងនាបពលសពវៃន្ងៃបៃះបៅបពលបយើងសង រ្ឹមដល់ន្ងៃសហស្សវត្សរ៍។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី221:1។«គហើ�ណេក្េួ�ណដលគចញពដីឫសគលាក្នរឹងគក្ើត

រាន្ លណ្្»

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័រ.រា៉ាក់្ខន់�ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់្ ពីណមក្ណ�លបាន

សលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី221:1សនរះថ្៖

«ព្រះស��រូវា៉ពទ្រ់រានបន្ទដូលថ្សមើលនឹររានពោមក្�ល់ណ�លស�ើរនរឹបសរកើតឲ្យដ្វី�

រានលំ្រ់�ុចរិតមួ�លំ្ រ់សនារះពទ្រ់នរឹសសា�រាជ្យទុ្ក្�រូចជាស�ច្ស�ើ�នរឹពបព្ឹត្

សដ្�វារនវ...›(ស�សររា23:3–6)។រួមស�ចក្្ពីមក្ស�ច្ណ�លនរឹសសា�រាជ្យ

សដ្�្ ទាល់សៅសលើណ្ន�ពីអំ�នុរស្ល���្សវត្សរ៍នរឹជាណមក្ណ�លសក្ើតស�ើរ្ ពីវរ្សដ្វី�។

ពទ្រ់នរឹសធវើការកាត់ស�ចក្្ពីនរិស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌សៅសលើណ្ន�ពីទាំរមរូលសដ្�សារពទ្រ់គឺជា

ព្រះអរាចា�់ស��រូវា៉គឺពទ្រ់សនរះស�ើ�ណ�លស�ើរសៅថ្ព្រះពគពី�្ទ។ណ�លណមក្រប�់ដ្វី�

គឺជាព្រះពគពី�្ទសនារះគឺ្ ិតជាចបា�់លអែឥតសខាចារះ។ឥ�ដូវសនរះស�ើរគួរស�ើញថ្ពទ្រ់ក៏្ពតរូវបាន

សៅថ្ដ្វី�ថ្ពទ្រ់គឺជាដ្វី�្ មេពីរានាក្់ជាដ្វ�ី�៏អ�់ក្ល្រានាក់្ណ�លនឹរសសា�រាជ្យជាសរៀរ

រ�រូតសៅសលើបល្័រកននបុ្វបុរ�្ ពីបុរាែរប�់ពទ្រ់[�រូមសមើលស�សររា30:8–9]»

( The Promised Messiah: The First Coming of Christ[ឆ្នាំ

1978]ទ្ំ្័រ193)។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី221:9។«្្ប់ទាំងអស់នរឹងសាគាល់្ពះអរាចាស់ោសគពញគលើ

ណ្នដដី»

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី221:9ឮៗ។�រូមណចក្ចា�ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍

ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរដ្ល្ិនសអក្.អរូក្ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្៖

«សៅក្្ននុរជំនាន់រប�់ស�ើរស�ើរកំ្្ុរជួបនរឹបន្ទនុរះននចំសែរះ�ឹរអំ្ពី្ ិភ្សលាក្នរិ

ពបជាជនសៅសលើ្ ិភ្សលាក្សនរះ។ប៉ណុន្ពបជាជនសលើ្ ិភ្សលាក្មិនបានជួបនឹរការ្ពរពីក្

ចសំែរះ�ឹរ�៏សពបៀបសធៀបមួ�អំ្ ពីព្រះនរិណ្នការរប�់ពទ្រ់�ពរាប់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់សនារះ

សទ្។សៅក្្ននុរបញ្ហាសនារះអវពីណ�ល្ ិភ្សលាក្ពតរូវការសនារះគឺមិនណមនជាអាហាររូបក្រែ៍នរិ

បសច្ចក្វិទ្យាសនារះសទ្ប៉ុណន្ពតរូវការជារនរូវភា្�ុចរិតស�ើ�និរវិវរែៈ។ខ្នុំររ់ចាំ�ល់ន្ងៃសនារះ

ណ�លបាន្ យាក្រែ៍សដ្�សអសា�សៅស្ល‹ពគប់ទាំរអ�់នរឹសាគាល់ព្រះអរាចា�់ពា�ស្ញ

សលើណ្ន�ពី›។(សអសា�11:9;នពីន�វទ្ពី221:9។)»(«Alternate 
Voices»Ensignណខឧ�ភា1989ឆ្នាំ30)។

• សយារតាមណអលស�ើរអរូក្សតើ្ ិភ្សលាក្ពតរូវការអវពី?

• សតើស�ើរអាចជួ�នាំមក្នរូវការបសំ្ញននការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�សដ្�រសបៀបណា?
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�បន្�រកត់ធងៃន់សលើសារៈ�ំខាន់ននការ្យាក្រែ៍រប�់សអសា�នពីន�វបាន្ ន្យល់

ថ្មនុ�្សពគប់ោនាណ�លរានព្រះវិញ្ញាែននការ្យាក្រែ៍អាច�ល់និរសកាត�រស�ើរ�ល់

ពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�។ោត់បានណចក្ចា�្ ពីសោលបំែរននការ�រស�ររប�់ោត់៖

«ស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលក្រូនសៅស�ើរនិរបរបអែដូនស�ើរ្ រស�ើម្ពីឲ្យសជឿ�ល់ព្រះពគពី�្ទស�ើ�

ឲ្យព�ុរះព�លួនឹរព្រះ»(នពីន�វទ្ពី225:23)។ោត់បានអសញ្ើញ�ល់មន�ុ្សទាំរអ�់

ោនាឲ្យសជឿ�ល់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិស�ើម្ពី«ថ្វា�បរ្គំពទ្រ់ឲ្យអ�់្ ពី�មតថែភា្អ�់្ ពីគំនិត

នរិអ�់្ ពីក្រាលាំរ[រប�់្ ួក្សគ]ស�ើ�អ�់្ ពីព្លរឹទាំរមរូល[រប�់្ ួក្សគ]»(នពីន�វទ្ពី

225:29)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី225:1–8

នពីនេវបសពរៀនថ្សយើរអាចយល់ោក្្យស្ចន៍រប�់សអសាយសៅស្លសយើររានវិញ្ញាែននការ្យាក្រែ៍

សូមបរ្ហាញបមបសាមួយថដលមៃិអាចបបើ្រោៃបបើោមៃ្ូរៃបសាបនាះ(ឬសូម្ ូសរូបភាពមួយនៃបមបសាមួយៃិង្ូរៃបសាបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។សូមបរ្ហាញថាបៅបពលមៃុស្សចង់ទុ្រវតថែនុរាៃតនមលែឲ្យរាៃសុវតថែិភាពជាបរឿយៗពួ្រប្ចា្់របសាវាទុ្រ។ព្ួរប្អាចទ្ុរថត

្ូរៃបសាសករាប់ចា្់រឬព្ួរប្អាចឲ្យ្ូរៃបសាចមលែងបៅមិតតេ្្ិ្រថដលប្ទ្ុរចិតតេរានា្់រឬសរា�ិ្រក្ួសាររានា្់រ។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃដរឹងថារោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយ្ ឺ«រាៃកបបោ�ៃ៍ដ៏ធំ»(ៃរីនហវៃទរី225:8)។បទាះជាោ៉ាងណា

្្ររីោត់មិៃោៃលា្់រវាជារោរណ៍សរាងាត់បនាះបទ។ោត់ថ្មទាំងោៃបបកងៀៃអំពរី្ូរៃបសាសករាប់ក្បោ់នាថដលចង់ចា្់របសាយល់ពរី

អតថែៃ័យនៃោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃកបបោ្ទរីមួយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី225:4។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់រ្របមើល្ូរៃបសាបដើមបរីយល់ពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយ។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញ្ូរៃបសាអវៃរី?(«វិញ្ញាណនៃរោរពយា្ររណ៍។»)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យ្រ្ននុងរោររាៃ«វិញ្ញាណនៃរោរពយា្ររណ៍»សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមដ្រកសង់បចញពរី

បសច្រតេរីថណនំាដល់បទ្ម្ពរីរទំាងឡាយ៖

«រោរពយា្ររណ៍មួយរួមរាៃោ្រ្យបពចៃ៍ឬរោរសរបសរបំ្ុស្ ំៃិតដ៏បទវភាពថដលមៃុស្សរានា្់រទទួលោៃតាមរយភៈវិវរណភៈម្រពរី

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវ្ឺជាវិញ្ញាណនៃរោរពយា្ររណ៍(វិវរណភៈ19:10)។រោរពយា្ររណ៍មួយអាចជាប់

ទា្រ់ទងបៅៃរឹងអតរីតរោលបច្ចនុបបៃ្នរោលឬអនា្ត។បៅបពលមៃុស្សរានា្់រពយា្រររោត់ៃិោយឬសរបសរអវៃរីថដលកពះចង់ឲ្យោត់ដរឹង

សករាប់រោរណ៍ល្អផ្ទាល់ខលែលួៃឬរោរណ៍ល្អសករាប់អ្ន្រដនទ។បុ ្្គលក្ប់ោនាអាចទទួលោៃរោរពយា្ររណ៍ឬវិវរណភៈសករាប់�រីវិតផ្ទាល់

របស់ព្ួរប្»(រោរថណនាំពរីកពះ្ម្ពរីរ«រោរពយា្ររណ៍,ពយា្ររ»scriptures.lds.org)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យដរឹងថារោរយល់របស់ព្ួរប្អំពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយៃរឹងប្រើៃប�ើងបៅបពលព្ួរប្(1)ថសវៃងរ្ររោរថណនំាពរី

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិង(2)រាៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបំណងកោថានាមួយចង់បរៀៃអំពរីកទង់។បៅបពលព្ួរប្យល់ពរី

ោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយតាមរបបៀបបៃះសូមថសវៃងរ្ររបបៀបថដលរោរពយា្ររណ៍របស់ោត់ថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះជាៃិច្ចបនាះ

ព្ួរប្អាចយល់ពរីអវៃរីថដលកពះចង់ឲ្យពួ្រប្ដរឹងសករាប់រោរណ៍ល្អផ្ទាល់របស់ពួ្រប្ឬសករាប់រោរណ៍ល្អរបស់អ្ន្រដនទ។

សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃោៃថច្រចាយ្ ំៃិតប្្សងបទៀតថដលអាច�ួយជា�ំៃួយដល់យល់ដរឹងរបស់បយើងអំពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី225:1បោយសាងាត់ៗបោយថសវៃងរ្រពរីបហតុ្ លថដលកបជា�ៃជាបកចើៃរបស់ៃរីនហវៃពោិ្រយល់ពរី

រោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយ។

• បតើអ្ន្ររ្រប�ើញអវៃរី?(ព្ួរប្មិៃោៃដរឹង«ទា្់រទងរបបៀបនៃរោរពយា្ររណ៍្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃយោូ»បនាះបទ)។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយបតើអវៃរីខលែះជាល្រខេណភៈនៃរោរពយា្ររណ៍របស់សាសៃ៍យូោពរីបុរាណ?

(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាបអសាយៃិងពយារោរីប្្សងបទៀតោៃបកបើៃិមិតតេសញ្ញាៃិងភាសា្រំណាព្យ)។

• បៅបពលអ្ន្រអាៃោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយបតើបហតុអវៃរីោៃជាវារាៃកបបោ�ៃ៍បដើមបរីដរឹងពរីរបបៀបនៃរោរពយា្ររណ៍បៃះ?

សមសរៀនទ្ពី35

នពីន�វទ្ពី225
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សមសរៀនទ្ពី35

សូមពៃ្យល់ថា្ំៃិតដ៏រាៃកបបោ�ៃ៍ប្្សងបទៀតកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី225:5–6។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្របទពបិសាធៃ៍ថដលៃរីនហវៃ�ួបថដលោៃ�ួយោត់ឲ្យយល់ពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាោៃ�ួយដល់ៃរីនហវៃឲ្យរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�ិម?បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃពរីោ្រ្យ

បពចៃ៍របស់បអសាយបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវារាៃកបបោ�ៃ៍សករាប់ៃរីនហវៃបដើមបរីរាៃ«របបៀបនៃរោរណ៍ទាំងឡាយរបស់

ព្ួរសាសៃ៍យោូ»ៃិងបដើមបរី«សាគល់ៃូវ្ ូមិភា្�ំុវិញ»បយរូសា�ិម?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីទទួលោៃចបំណះដរឹងនៃបរឿងទាំងបៃះ?(បយើងអាចស្ិរសាពរីវបបធម៌កបវតតេិសាស្ៃិង្ូមិសាកស្នៃ

អ៊កីសាថអលពរីបុរាណ)។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី225:7–8ដល់សិស្ស។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមបរ្ហាញថារោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយៃរឹងជាកបបោ�ៃ៍ដ៏

ធំដល់បយើងបៅបពលបយើងដរឹងថាពួ្រវាកតូវោៃបបំពញបហើយ។បដើមបរីបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតបៃះសូមសួរ៖

• បៅបែុនាមៃន្ងៃចុងបករោយបៃះបតើរោរពយា្ររណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងោៃស្ិរសាថដលកតូវោៃបំបពញរួចរាល់បហើយបនាះ?(សិស្សអាចចាំពរី

រោរពយា្ររណ៍ទាំងឡាយអំពរីកពះវិហារបរិសុទ្ធសលត៍បល្រ[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី212:2–3],រោរកបសូតរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី219:6]ៃិងយែូថសបស្ម៊ីធ[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី221:1,10])។បតើរោរពយា្ររណ៍ទាំងបៃះរោលាយជា

រាៃអតថែៃ័យខាលាំងបៅបពលអ្ន្រដរឹងថាពួ្រវាកតូវោៃបបំពញបហើយបនាះបោយរបបៀបណា?

បដើមបរីប ្្ចប់ថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះសូមបរ្ហាញទៃំុ្រចិតតេរបស់អ្ន្រថាសិស្សអាចពកងរី្រៃូវរោរយល់ដរឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីោ្រ្យបពចៃ៍របស់

បអសាយបៅបពលពួ្រប្ថសវៃងរ្រវិញ្ញាណនៃរោរពយា្ររណ៍។សូមបរ្ហាញថាព្ួរប្អាចពកងរី្ររោរយល់ដរឹងរបស់ព្ួរប្តាមរយភៈ

រោរសិ្រសាមួយពរីរបបៀបនៃរោរពយា្ររណ៍របស់សាសៃ៍យូោពរីបុរាណៃិងពរីវបបធម៌កបវតតេិសាកស្ៃិង្ូមិសាកស្របស់អ៊កីសាថអលពរី

បុរាណ។

នដីថហវៃទដី225:9–19

នពីនេវ្ យាក្រែ៍អំ្ពីការខ្ចាត់ខ្ចាយនិរការពបមរូលផ្គុំននសា�ន៍យរូោ

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី225:9–19បោយៃិោយថាៃរីនហវៃោៃពយា្ររណ៍អំពរីសាសៃ៍យូោៃិងថដៃដរី្ំរបណើតរបស់ព្ួរប្

បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបយរូសា�ិមៃិងតំបៃ់�ំុវិញ។ោត់ោៃៃិោយថាសាសៃ៍យោូថដលកតូវោៃចាប់ជាប�លែើយបៅក្រងុោប៊ី�ដូៃ

បករោយពរីរោរបំផ្លាញទរីក្រុងបយរូសា�ិមបហើយបនាះៃរឹងកត�ប់បៅរោៃ់«ថដៃដរីនៃប្ររ្ដិ៍អា្រររបស់ពួ្រប្»(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី2

25:9–11)។កពះបយសូ៊វក្រីស្ទកពះថមសី៊៊ៃរឹងរស់បៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រប្បែុថៃ្មៃុស្សជាបកចើៃោៃបដិបសធកទង់បហើយឆ្កាងកទង់

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី225:12–13)។បករោយពរីរោរសុ្តៃិងរោររស់ប�ើងវិញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះទរីក្រុងបយរូសា�ិមៃរឹងកតវូ

ោៃបំផ្លាញម្ងបទៀតបហើយសាសៃ៍យោូៃរឹងកតូវខាចាតខ់ាចាយៃិងកតវូោៃបថំប្រឲ្យខាចាត់កោត់បោយពួ្រសាសៃ៍ដនទ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី

225:14–15)។ទរីប ្្ចប់ព្ួរប្ៃរឹងប�ឿបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់បហើយកពះអរាចាស់ៃរឹងតាំងព្ួរប្

ប�ើងវិញ«ពរីសាថាៃភាពវបងវៃងៃិងភាពធាលា្់រ»(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី225:16–19)។

នដីថហវៃទដី225:20–30

នពីនេវណ្លរទពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបឆលែើយតបៃរឹងៃរណារានា្់រថដលៃិោយថាព្ួរបរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយមិៃោៃប�ឿបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបទ។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្់រកោប់បោយសបងខេបអំពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលព្ួរប្ោៃរាៃបៅបពល

មៃុស្សប្្សងោៃកបណាំងកបថ�ងពរី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បៅបពលសិស្សអាៃៃិងពិភា្រសាៃរីនហវៃទរី

225:20–30សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថសវៃងរ្រវ ្្គនានាថដលព្ួរប្អាចថច្រចាយបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបនាះោៃ។

សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រ«្លែដូវកតរឹមកតូវ»បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី225:28–29។បករោយពរីព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញថា«្លែដូវកតរឹមកតូវ្ឺកតូវប�ឿ

បៅបលើកពះក រ្ីស្ទបហើយមិៃកតូវបដិបសធកទង់បនាះ»សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមរូលស្តុននការសជឿសៅសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្គឺជាផលេដូវ

ពតឹមពតរូវ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗកសាវកជាវៃរីនហវៃទរី225:20,23–26បោយថសវៃងរ្រពរីមូលបហតុថដលថារោរប�ឿបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជា្ លែដូវកតរឹមកតូវ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃបករោមចំណងប�ើងថដលអ្ន្រោៃ

សរបសរ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

រសចក្្ដីសរ្គ្ររះ្ ក្តា្រយៈត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទដ្រ្រ៉ុរណាណរះ។

រោយសារដ្រត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរយើងអាចត្រូវបានសរ្គ្ររះរោយត្រះគុណរតកាយ្ដីអ្ដីទាំងអស់ដដលរយើងអាចរធ្ើបាន។

តា្រយៈដគ្វាយធួនរ្រស់ត្រះអង្គសរ្គ្ររះរយើងអាចទទួលបានការផ្ដាច់បា្ររ្រស់រយើង។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី225:23ៃិងៃរីនហវៃទរី210:24ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួមរាៃ

ោ្រ្យព�ុរះព�ួលថដលរាៃៃ័យបដើមបរីនាំមៃុស្សឬវតថែនុនានាម្រជាសុខកសួលឬកពមបកពៀងៃរឹងោនា។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងពរីរបៃះពយារោរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើងឲ្យកសុះកសួលខលែលួៃបយើងបៅៃរឹងកពះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ?

សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងពរីរបៃះ្រ៏រួមរាៃោ្រ្យព្រះគែុ។កពះ្ុណ្ ឺជាអំបណាយមួយម្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌ថដលោៃកបទាៃ

តាមរយភៈកពះរា�បកុតារបស់កទង់្ឺកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។ោ្រ្យព្រះគែុដូចថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសំបៅជាចមបងបៅបលើ

នដីថហវៃទដី225:23,

26គឺជាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

មួ�។អ្នក្អាចសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ

គរូ�ចំណាំវាសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់

្ួក្សគ។�រូមសបើក្សៅគំនិត�ពរាប់

ការបសពរៀនសៅចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះ

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សជាម�ួនរឹ

ចំសែរះចំណានសៅវគ្គសនរះ។
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អំណាចថដលអាចបធវៃើអវៃរីក្ប់ោ៉ាងៃិងរោរពយាោលខាងវិញ្ញាណថដលោៃ្ ល់្តាមរយភៈបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើៃរីនហវៃទរី210:24ៃិង25:23បបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីទំនា្់រទៃំងរវាងកពះ្ុណៃិងរោរខិតខំរបស់បយើង?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអៃុវតតេអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបោយរោរសរបសរចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរឬបសៀវសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើវារាៃៃ័យចំបោះអ្ន្រោ៉ាងណាបដើមបរីោៃសប្រ្គះបោយកពះ្ុណបនាះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោរបោលអះអាងរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី225:24–25ថាចបាប់ោៃសាលាប់ចំបោះកបជា�ៃរបស់ោត់

សូមពៃ្យល់ថាោត់បោងបៅបលើចបាប់មែូបស។ចបាប់បនាះបោយរាៃកបពៃ័្ធរបស់វានៃរោរកោរព្ធពិធរីបុណ្យៃិមិតតេសញ្ញាៃិងប ្្ញតតេិ

ថដលរួមរាៃរោរបធវៃើយ ្្ញបូជាសតវៃ្ឺបៅថតរាៃអៃុវតតេអំ�នុង�ំនាៃ់របស់ៃរីនហវៃ។ៃរីនហវៃៃិងអ្ន្រប្្សងោៃដរឹងថាចបាប់បៃះៃរឹងកតូវោៃ

បបំពញតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បករោយពរីដរ្វាយធួៃសាវ្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះថលងកតូវរោៃ់តាមចបាប់មែូបសបទៀត

បហើយ។បែុថៃ្សាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលបសាមះកតង់ជាបកចើៃបៅបៃ្បោរពតាមចបាប់បៃះបៅបពលបៃះបទាះជាដរឹងថាចបាប់នាបពលបច្ចនុបបៃ្នបៃះ

ៃរឹងកតូវ�ំៃួសបៅន្ងៃណាមួយបនាះ្រ៏បោយ។

បៅបពលៃរីនហវៃោៃៃិោយថាចបាប់បៃះោៃសាលាប់ដល់ោត់ៃិងអ្ន្រប្្សងោត់ចង់រាៃៃ័យថាចបាប់បៃះៃរឹងមៃិសប្រ្គះពួ្រប្បនាះ

បទ។ពួ្រប្ោៃរ្រសាចបាប់បៃះបោយសារពួ្រប្ចង់រោលាយជាមៃុស្សថដលបោរពតាមបហើយបោយសារពួ្រប្ោៃដរឹងថាចបាប់បៃះោៃ

បរ្ហាញព្ួរប្ដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលៃរឹងនាំបសច្្ររីសប្រ្គះម្រដល់ព្ួរប្។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីៃរីនហវៃទរី225:23–26អំពរីមូលបហតុថដលបយើងកតូវរ្រសាកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយបនាះ?

• បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី«ៃិោយអំពរីកពះក្រីស្ទ»ៃិង«អររ្ីររាយ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ»?(ៃរីនហវៃទរី225:26)។បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរី

បដើមបរី�ួយអ្ន្រដនទឲ្យប�ឿបលើកពះក្រីស្ទ?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីវ ្្គថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញថាៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយៃរឹងរោរៃិោយថាពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមិៃោៃប�ឿ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបទបនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្កោប់អំពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្ចូលចិតតេវ ្្គ្ ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ។អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យឱរោសដល់សិស្សបដើមបរីថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរី

បសច្្ររីពិតទាំងបៃះថដរ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី2នដីថហវៃទដី25:23,26

កំ្ែត់ចំណាំ៖សូម្ ិតពរីរោរបកបើ្ ំៃិត្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដូចខាងបករោមអ�ំនុងបពលថ ្្ន្រចុងបករោយបង្អស់នៃបមបរៀៃបៃះ។កបសិៃបបើ

អ្ន្រមៃិរាៃបពលបវលាបដើមបរីបកបើ្ ំៃិតបៃះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះបទអ្ន្រអាចបកបើវាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយបទៀតជារោររំឭ្រោៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញចាំៃរីនហវៃទរី225:26ជាខ្ម្ពរីរមួយបៅ្រ្ននុងវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះសូមសរបសរដូចខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

នយិយ

េររីក្រាយ

ផសាយ

្យាក្រ

�រស�រ

សដើម្ពីឲ្យក្រូនសៅសយើរ...

សតើពតរូវណ�វៃររក្ពបភ្ណាមួយ...

សដើម្ពីឲ្យរោនផ្ដេចរ់ោប...

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបកបើោ្រ្យបរ្ហាញបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីទបៃ្ទញៃរីនហវៃទរី225:26។បករោយពរីរោរសូកតខ្ម្ពរីរបៃះប�ើងវិញពរីរ

បរីដងបហើយសូមសួរបបើសិៃជារាៃៃរណាមួយបៅ្រ្ននុងថានា្់រចង់សា្រសកូតខ្ម្ពរីរបៃះបោយចាំរាត់។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញសិស្ស

ទាំងអស់ោនាបៅ្រ្ននុងថានា្់រទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះរួមោនាបោយមៃិបមើលបៅរោដារបខៀៃ។បដើមបរីប ្្ចប់អ្ន្រអាចបស្នើថាវារាៃតនមលែ្រ្ននុងរោរសាដាប់

បោយកបុងកបយ័ត្នបៅបពលឪព្ុររាដាយអ្ន្រដរឹ្រនាំៃិងក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយបបកមើបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលបយើងឲ្យស�ំរឹងបៅកពះអង្គ

សប្រ្គះ។

សូមថច្រក្រោសមួយសៃលែរឹ្រដល់សិស្សរានា្់រៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរសំបុកតមួយបៅ្ូរៃៗរបស់ពួ្រប្នាបពលអនា្តបោយ

បលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យោ្រ់�រីវិតរបស់ព្ួរប្ជាស្នដូលបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សិស្សអាចចង់ោ្រ់សំបកុតរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្បដើមបរីទុ្រវាសករាប់អនា្ត។

សូមហលើកទលកចិតតសិស្ស

ឲ្យមចកចាយទពី្រន្ទាល់

សៅស្ល�ិ�្សសាដោប់ទ្ពីបនាទាល់ោនា

សៅវិញសៅមក្អំ្ពីស�ចក្្ពី្ ិតនន�ំែឹរលអែ

្ួក្សគអាច្ ពរពីក្ការ�ល់�ឹររប�់

្ួក្សគអំ្ ពីសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែ

នរិបែំររប�់្ ួក្សគស�ើម្ពីអនុវត្

សោលការែ៍ទាំរសនរះសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់

្ួក្សគ។អ្នក្អាចសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ

ណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរ

ថ្្នក់្សដ្�ការ�ួរ�ំែួរសដ្�ចាប់ស្្ើម

ជាមួ�នរឹឃ្លា�រូចជា«សតើអ្នក្ទ្ទ្ួលបាន

ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពី...សដ្�រសបៀប

ណា»ឬ«សតើសៅស្លណាណ�លអ្នក្�ឹរ

សលើក្�ំបរូរថ្...»ឬ«សតើអ្នក្្ ន្យល់

ឬណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពី...សដ្�រសបៀប

ណា»។សពកា�្ពី�ិ�្សរានាក្់បានណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់ននស�ចក្្ពី្ិតស�ើ�សនារះអ្នក្

អាច�ួរថ្«សតើរាននរណាសទ្ៀតណ�ល

អាចណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីស�ចក្្ពី្ ិតសនរះ?»
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី211–25(សមសរៀនទ្ពី7)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ការ�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល

្ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី211–25(សមសរៀនទ្ពី7)មិនណមនសធវើស�ើរស�ើម្ពីបសពរៀនជា

ណ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ទាំរសនរះ្ ពីរបពីណតប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្្ ិចារណា្ ពីតពមរូវការ�ិ�្សរប�់អ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី211–16)
សអសា�បាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីអំនួតនរិភា្ទ្ុច្ចរិតរប�់សា�ន៍អ៊ីពសាណអល្ ពីបុរាែនរិ

ការកាត់ស�ចក្្ពីណ�លររ់ចាំ្ ួក្សគ។ោត់ក៏្បាន្ យាក្រ្ ពីព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធមួ�ណ�លនរឹ

ពតរូវក្សារស�ើរសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�នរិបានបសពរៀនថ្ព្រះបានសាថាបនាព្រះវិហារ

បរិ�ុទ្្ធស�ើម្ពីបសពរៀនស�ើរ្ ពីរសបៀបរប�់ពទ្រ់នរិជ�ួស�ើរឲ្យស�ើរសៅក្្ននុរ្ ្ដូវរប�់

ពទ្រ់។សអសា�បានស�ើញព្រះអរាចា�់នរិពតរូវបាន�រាអាតសចញ្ពីអសំ្ើបាប។សចញ្ ពី

បទ្្ិសសាធន៍រប�់សអសា��ិ�្សបាន�ឹរថ្ស�ើរអាចពតរូវបាន�រាអាតសចញ្ ពីភា្មិន

�័ក្្ិ�មរប�់ស�ើរបានតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី217–20)
សអសា�បានដ្ក្់សទា�នគរ�រូដ្សដ្�សារការមិនបានដ្ក្់ទ្ពីទ្ុក្ចិត្រប�់្ ួក្សគ

សៅសលើព្រះវរបិតា�ួគ៌និរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�ិ�្សបាន�ឹរថ្ព្រះនរឹគរ់សៅជាមួ�

នរឹស�ើរសៅស្លស�ើរដ្ក្់ទ្ពីទ្ុក្ចិត្សៅសលើពទ្រ់សទារះជាអំ�នុរស្ល្ ិបាក្និរភ័�

ខាលាចក្្ពី។សអសា�បាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីការបំ្ លាញនន្ ួក្ទ្ុច្ចរិតនាស្លយារមក្ជាសលើក្

ទ្ពី្ពីរនរិបានបសពរៀនថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាព្រះននការកាត់ស�ចក្្ពីនរិស�ចក្្ពី

សមតា្ក្រុណាម�ួស�ើ�ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ពទ្រ់ពតរូវបាន�ន្ធឹរសៅ�ល់អ�់អ្នក្

ទាំរឡា�ណាណ�លណពបចិត្នរិកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី221–24)
សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សបាន�ឹរថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរឹកាត់ស�ចក្្ពីសៅក្្ននុរ

ភា្�ុចរិតស�ើ�ថ្សៅទ្ពីបញ្ចប់តាមរ�ៈ្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធព្រះអរាចា�់នឹរ

សាដោរស�ើរវិញនរូវសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់ស�ើម្ពីពបមរូលរាព�្រប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�

សនារះ។នពីន�វក្៏រកី្រា�ចសំពារះការ្ យាក្ររប�់សលាក្សអសា�ថ្អ�ំនុរ���វត្សន៍

ភា្�ុខសាន្នរិចំសែរះ�ឹរអំ្ពីព្រះអរាចា�់នឹររានស្ញណ្ន�ពី។�ិ�្សពតរូវបាន

សលើក្ទឹ្ក្ចិត្ឲ្យគិតអំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតសនរះនិររសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចបានសរៀបចំកាន់ណតលអែ

�ពរាប់ពោសនរះ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី225)
សៅស្លនពីន�វ�សរខេបសារលិខិត�ំខាន់ននការ�រស�ររប�់សអសា�ោត់បានរំឭក្

្ពីស�ចក្្ពី្ ិតសាមញ្ញណ�លទាក្់ទ្រនរឹក្ិច្ចការរប�់ព្រះក្្ននុរចំសណាមក្រូនសៅមន�ុ្ស

ថ្៖ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជានាមណតម�ួគត់សៅសពកាមសម�សនរះ«ណ�លមនុ�្សអានបាន

�ស្ង្គារះ»(នពីន�វទ្ពី225:20)ស�ើ�ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាពបភ្ណតម�ួគត់ណ�ល

ស�ើរអាច�ំ�ឹរសៅ�ពរាប់ការ្ដោច់បាបរប�់ស�ើរ។នពីន�វចរ់ឲ្យមនុ�្សពគប់ោនា�ឹរ

ថ្ពប�ិនសបើស�ើរសធវើ«អវពីៗទាំរអ�់ណ�លស�ើរអាចសធវើបាន»សនារះព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

នរឹពបទាន្រ�ល់ស�ើរសដ្�ព្រះគែុ—ជាជំន�ួនរិក្រាលាំរ�៏សទ្វភា្(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី225:23)។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
�បាដោ�៍សនរះ�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីជំ្ រូក្ជសពមើ�ក្្ននុរសអសា�ណ�លនពីន�វបានបញ្ចដូលសៅក្្ននុរ

ការ�រស�ររប�់ោត់។ពបធានប�៊�៍ស�.្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បានរាន

ពបសា�ន៍អំ្ពីជំ្រូក្សអសា�ទាំរសនរះថ្៖«ចរូរក្ុំឈប់អានស�ើ�!ចរូរខិតខំអានឱ្យ្ ុតជំ្រូក្�៏

្ិបាក្�ល់ទារំឡា�សនារះណ�លជាការ្យាការែ៍ននព្រះគម្ពីរ�ញ្ញាចា�់សនារះសទារះបពីជាអ្នក្អាច

�ល់វាណតបន្ិចក្៏សដ្�។�រូមបន្អានពប�ិនសបើអវពីទារំអ�់ណ�លអ្នក្សធវើពោន់ណតអានពតួ�ៗ

ស�ើ�ពោន់ណតពបណមពបមរូលការបំ្ុ�្ ពីសនរះ្ ពីសនារះ»(«The Things of My Soul»
Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ1986ទ្ំ្័រ61)។

សៅស្លអ្នក្ជួបនរឹ�ិ�្សសៅ�បាដោ�៍សនរះ�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យអត់ធមេត់សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សា

ពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�។អ្នក្ក្៏អាចអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�លការ�រស�ររប�់

សអសា�បានជ�ួ�ល់្ ួក្សគ«សលើក្ចិត្សគស�ើរស�ើ�អរ�បបា�»សៅក្្ននុរភា្លអែរប�់ព្រះ

(នពីន�វទ្ពី211:8)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី211–25

នពីនេវដក្ព�រ់ការ្យាក្រែ៍រប�់សអសាយអំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�រូមបង្ហាញណក្វ្ ពរពីក្មួ�ឬ�រូមគរូ�ររូបភា្ណក្វ្ពរពីក្ម�ួសៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមអសញ្ើញ

�ិ�្សរានាក្់ឲ្យអាននពីន�វទ្ពី225:13ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់ណ�វររក្អវពីណ�លនពីន�វ

«្ពរពីក្»។�រូម្ ន្យល់ថ្ស�តុ្ លមួ�ណ�លនពីន�វបានក្តព់តាពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�

ណ�លពតរូវបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី211–25គឺស�ើម្ពី្ ពរពីក្នាមការបសពមើនិរ�ង្វា�ធួន

ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លបានអានពាក្្យរប�់នពីន�វ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី211:4–8ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ណ�វររក្ឃ្លា

ណ�ល�រាគាល់សោលបែំររប�់នពីន�វក្្ននុរការ�ក្ព�រ់ពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�។

សៅក្្ននុរការ�ិក្សាសៅ្ ្ទរះរប�់្ ួក្សគ�ិ�្សពតរូវ�ំុឲ្យគរូ��រាគាល់នាម«ព្រះពគពី�្ទ»រាល់ស្ល

ណ�លវាសលចសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី225:20–30។�រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យសបើក្សៅនពីន�វទ្ពី

225:28–29ស�ើ�រក្សមើលឃ្លាម�ួណ�លពចំណ�លសៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះ។(«្្ដូវពតឹមពតរូវ

គឺសជឿ�ល់ព្រះពគពី�្ទស�ើ�មិនប�ិស�ធពទ្រ់ស�ើ�»)។

�រូម�ួរ�ិ�្ស៖សតើបទ្្ិសសាធន៍អវពីសៅក្្ននុរជពីវិតអ្នក្ណ�លបានបសពរៀនអ្នក្ថ្ការសជឿសលើនិរ

ការសធវើតាមព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជា្ ្ដូវពតឹមពតរូវស�ើម្ពីរ�់សៅសនារះ?

បញ្ពីខារសពកាមរួមរានស�ចក្្ពី្ិតសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន�ិក្សា

សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី211–25សៅ�បាដោ�៍សនរះ។�រូម�រស�រពបសយាគពបាំបួនខារសពកាមដ្ក្់សលើ

កាដោរសខៀនឬ�រូមបញ្ចដូលវាសៅក្្ននុរពក្ដ្�ណចក្ឲ្យ�ិ�្សរានាក្់។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអានបញ្ពី

ស�ើ�ណ�វររក្ស�ចក្្ពី្ិតសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំសនរះសៅក្្ននុរខគម្ពីរដ្ក្់មក្សនរះ។

ការ�ល់ពដីការបគ្ងៀនរបស់គអសា�គៅក្្ដងជំនាន់របស់គ�ើង

1.ព្រះបានសាថាបនាព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធស�ើម្ពីបសពរៀនស�ើរ្ ពីរសបៀបរប�់ពទ្រ់នរិស�ើម្ពីជ�ួស�ើរឲ្យ

ស�ើរតាម្ ្ដូវរប�់ពទ្រ់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី212:2–3)។

2.ស�ើរអាចពតរូវបាន�រាអាតសចញ្ ពីភា្មិន�័កិ្្�មរប�់ស�ើរតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ(�រូមសមើលនពីន�វ216:5–7)។

3.ព្រះនឹរគរ់សៅជាមួ�នរឹស�ើរសៅស្លស�ើរទុ្ក្ចិត្សលើពទ្រ់សទារះបពីជាក្្ននុរស្លលំបាក្និរ

ភ�័ខាលាចក្្ពី(�រូមសមើលនពីន�វ217:4,7,14)។

4.ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាព្រះននការកាត់ស�ចក្្ពីនិរស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាមួ�។ស�ចក្្ពី

សមតា្ក្រុណារប�់ពទ្រ់ពតរូវបាន្ ពរពីក្សៅអ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លណពបចិត្នរិកាន់តាម

ព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�រប�់ពទ្រ់(�រូមសមើលនពីន�វ219:12,17,21;20:4)។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

5.ព្រះអរាចា�់បានសាដោរស�ើរវិញនរូវ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់និរសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់តាមរ�ៈ

្យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ធីស�ើ�ឥ�ដូវសនរះកំ្្ុរពបមរូលពបជាជនរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី221:10,12)។

6.ស្លន្ងៃ���្សវត្សរ៍មក្�ល់ណ្ន�ពីនឹរកាលា�ជាក្ណន្រម�ួណ�លរាន�ន្ិភា្សដ្�សារវា

នរឹសពារស្ញសៅសដ្�ចសំែរះ�ឹរអំ្ ពីព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី221:6–9)។

7.ព្រះអរាចា�់នឹរអាែិតអា�រូរ�ល់រាព�្រប�់ពទ្រ់ណត្ ួក្ទ្ុច្ចរិតពតរូវណតវិនា�(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី223:22)។

ការបគ្ងៀនរបស់នដីថហវៃ

8.សដ្�សារណតព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរអាចបាន�ស្ង្គារះសដ្�ព្រះគែុបនាទាប់្ ពីអវពីៗទារំអ�់

ណ�លស�ើរអាចសធវើបាន(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី225:23)។

9.តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានការ្ដោច់បាបរប�់ស�ើរ(�រូម

សមើលនពីន�វទ្ពី225:26)។

សពកា�្ពីរានស្លពគប់ពោន់ស�ើ��រូម�ួរ�ំែួរ�រូចខារសពកាម៖

• សតើអ្នក្ស�ើញសោលគំនិតអវពីសៅក្្ននុរការបសពរៀនទាំរសនរះ្ ពីសអសា�និរនពីន�វ?(សោលគំនិត

ណ�លអាចរានគឺ៖ព្រះវរបិតា�ួគ៌បានបញ្ដូនព្រះរាជបុពតារប�់ពទ្រ់គឺព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើម្ពី

្ពរពីក្ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះនិរស�ចក្្ពី�ុខសាន្�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។ស�ើរអាចទុ្ក្ចិត្សលើ

ព្រះសៅពគប់កាលៈសទ្�ៈទាំរអ�់។ព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធបសពរៀនស�ើរអំ្ ពីព្រះ)។

• សតើពបសយាគទាំរពបាំបួនសនរះម�ួណាណ�លអ្នក្ស�ើញថ្រានន័�បំ្ុតសនារះ?ស�តុអវពី?

�រូមចាត់តាំរ�ិ�្សរានាក់្ឲ្យតាមសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ម�ួសចញ្ពីបញ្ពីខារសលើស�ើ��រូមឲ្យ

�ិ�្សសធវើ�រូចខារសពកាម៖

1.អានវគ្គព្រះគម្ពីរណ�លសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍បាន�ក្�ក្មក្។

2.ស្្ើ��ំែ�រសនរះ៖សតើសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍សនរះអាចជ�ួអ្នក្ឲ្យ«សពតក្អរ»

សៅក្្ននុរព្រះអរាចា�់បានសដ្�រសបៀបណា?(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី211:4–6)។

3.�រូមគិតអំ្ពីកាលៈសទ្�ៈម�ួណ�លការរានចំសែរះ�ឹរអំ្ពីសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍សនរះអាច

នាំស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិក្រាលាំរមក្�ល់អ្នក្។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�គំនិតរប�់្ ួក្សគ។សៅស្ល្ ួក្សគសធវើ�រូសចានារះអ្នក្អាច�ួរថ្

«សតើរាននរណាសទ្ៀតរានទ្ពីបនាទាល់ឬការ�ល់�ឹរមួ�អំ្ ពីអវពីណ�លសទ្ើបណតបានបសពរៀនសនរះ?»

ការឲ្យ្ ួក្សគណចក្ចា�ការ�ល�់ឹរនរិទ្ពីបនាទាល់នរឹបញ្ជាក្់្ ពីស�ចក្្ពី្ ិត�ល់�ួរចិត្រប�់្ ួក្សគ

នរិ�ល់�ួរចិត្រប�់មិត្ភកិ្្រប�់្ ួក្សគ។�រូមអរគុែ្ ួក្សគ�ពរាប់ការចរូលរួម។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី225:13ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់អានតាម

សដ្�ណ�វររក្ស�តុ្ លណ�លនពីន�វសពតក្អរសៅក្្ននុរការ្ពរពីក្ព្រះនាមរប�់ព្រះអរាចា�់។�រូមឲ្យ

�ិ�្សពបាប់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញ។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្អានទ្ពីបនាទាល់ខារសពកាមសដ្�ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�.ម៉ន�ុន៖

«ខ្នុំសជឿថ្ោមៅននរណារានាក់្ក្្ននុរចំសណាមស�ើរអាចនឹក្សាមៅន�ល់អំ្ពីអវពីណ�លព្រះពគពី�្ទបានសធវើ

�ពរាប់ស�ើរសៅក្្ននុរចបារណគតស�រា៉ានពីសនារះសទ្ប៉ណុន្ខ្នុំរានអំែរជាសរៀររាល់ន្ងៃក្្ននុរជពីវិតរប�់ខ្នុំ

ចសំពារះ្ លិក្មមេ�៏ធួនរប�់ពទ្រ់ជំន�ួស�ើរ។

«សៅវិនាទ្ពីចរុសពកា�ពទ្រ់អាចពត�ប់សពកា�បាន។ប៉ុណន្ពទ្រ់មិនបានពត�ប់សទ្។ពទ្រ់បាន

្្រកាត់អវពីៗទាំរអ�់ស�ើម្ពីឲ្យពទ្រ់អាច�ស្ង្គារះអវពី្ៗទារំអ�់បាន។សដ្�ការសធវើ�រូសចានារះពទ្រ់

ពបទាន�ល់ស�ើរនរូវជពីវិតណ�ល�ួ�្ ពីការរ�់សៅក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់សនរះ។ពទ្រ់បានសលើក្ស�ើរ

សចញ្ ពីការធាលាក់្រប�់អដ័្ម។

«ខ្នុំរានអំែរគែុចសំពារះពទ្រ់សដ្�អ�់្ ពីជសពរៅននព្លឹររប�់ខ្នុំ។ពទ្រ់បានបសពរៀនស�ើរ្ ពី

រសបៀបស�ើម្ពីរ�់សៅ។ពទ្រ់បានបសពរៀនស�ើរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីសាលាប់។ពទ្រ់បានធានាស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

រប�់ស�ើរ»(«At Parting»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ2011ទំ្្័រ114)។

�រូម�ួរ៖សតើរានភា្ព�ស�ៀរោនាអវពីណ�លអ្នក្ស�ើញរវារពាក្្យរប�់នពីន�វសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

225:13និរពាក្្យពាក្្យ�ម្ពីរប�់ពបធានម៉ន�ុន?

�រូមបញ្ចប់សមសរៀនន្ងៃសនរះសដ្�ការ�ំុ�ិ�្សឲ្យ្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្បរ�ុិទ្្ធន្ងៃចុរសពកា�

វ�័សក្មេរអាច្ ពរពីក្ព្រះនាមរប�់ព្រះអរាចា�់។សពកា�្ពី�ិ�្សបានស្្ើ�ស�ើ��រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្

្ួក្សគឲ្យ្ ពរពីក្ព្រះនាមរប�់ព្រះអរាចា�់ជាសរៀររាល់ន្ងៃ។

គេគរៀនគ្កា�(នដីថហវៃទដី226–31)

សៅក្្ននុរសមសរៀនសពកា��ិ�្សនរឹ�ិក្សាការ្យាក្រែ៍រប�់នពីន�វខរ្ះអំ្ពីន្ងៃចុរសពកា�។នពីន�វបាន

ស�ើញថ្សា�នាចពក្ខុ� ្្គរទារំឡា�នរិការរួមគំនិត�រាងាត់ទារំឡា�នរឹរានសពចើន។

ោត់ក៏្បានស�ើញថ្ព្រះអរាចា�់នឹរសធវើ«ការែ៍ម�ួយា៉ារអសាចារ្យស�ើ�ចណម្ក្»(នពីន�វទ្ពី

227:26)ស�ើ�ថ្មនុ�្សជាសពចើនបានប�ិស�ធព្រះគម្ពីរមរមនសដ្�សារ្ ួក្សគបានរាន

ព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធរួចស�ើ�។បណនថែមសលើសនរះនពីន�វបាន្ ន្យល់្ ពីសោលលទ្្ធិរប�់ព្រះពគពី�្ទ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វបាន្ យាក្រថ្ក្រូនសៅរប�់ោត់នឹរពតរូវព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លបានរ�់ស�ើរវិញយារ

មក្ជួបសៅន្ងៃណាមួ�ស�ើ�ថ្សពកា�្ពីបានជួបនឹរបទ្្ិសសាធន៍សនរះ្ួក្សគបានរ�់សៅ

អ�់បពីជំនាន់ក្្ននុរភា្�ុចរិត។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីនពីន�វបានសសាក្សៅណ�លសៅក្្ននុរ

ជំនាន់ទ្ពីបួននន្ ួក្ក្រូនសៅរប�់ោត់ខរ្ះបានធាលាក់្សចញ្ពីស�ចក្្ពី�ុចរិតប�ិស�ធព្រះណម៊�ី៊

ស�ើ�ទ្ពីបំ្ ុតក្៏ពតរូវបានបំ្លាញបរ់សៅ។នពីន�វបានព្រានអ�់អ្នក្ណ�លរ�់សៅក្្ននុរជំនាន់

ចរុសពកា�្ ពីអំនួតការរួមគំនិត�រាងាត់នានានិរឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្។ោត់បានបសពរៀន

ថ្ព្រះអរាចា�់ព�ឡាញ់មនុ�្សទារំអ�់ស�ើ�អសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យមក្រក្ពទ្រ់។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី226:1–13

នពីនេវ្ យាក្រថ្ពបជាជនរប�់ោត់នឹរពតរូវបានបំផ្លាញសោយសារ្ ួក្សគនឹរបដិស�្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមសរបសរបលើរោដារបខៀៃៃូវឃ្លាការកាត់ស�ចក្្ពីរប�់ព្រះ។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រប�ើញឬឮឃ្លាបៃះបតើរាៃ្ ំៃិតអវៃរីចូលម្រ្រ្ននុងចិតតេអ្ន្រ?

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាមៃុស្សជាបកចើៃរាៃ្ ំៃិតអវ�ិជរាៃបៅបពលព្ួរប្ោៃប�ើញោ្រ្យទាំងបៃះ្្ររី្៏ររោររោត់បសច្រ្រីនៃកពះពិតជានាំ

ម្រៃូវពរ�័យដល់មៃុស្សជាបកចើៃថមៃ។បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី226បយើងអាៃអំពរីលទ្្ធ លថដលបសច្្ររីយុតតេិធម៌ោៃនាំម្រដល់ព្ួរទុច្ចរិត

ៃិងដល់ព្ួរសុចរិត។

បដើមបរីបបង្កើតបរិបទសករាប់សារលិខិតដ៏សំខាៃ់នៃៃរីនហវៃទរី226បៃះសូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃៃិោយថាទរីសរាគល់ជាបកចើៃៃរឹងអម

ម្រជាមួយៃរឹងរោរកបសូតរោរសុ្តៃិងរោររស់ប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ោត់ោៃពយា្ររថាមៃុស្សជាបកចើៃៃរឹងកតូវវិនាស

ភាលាមមៃិយូរបករោយម្រពរីរោរសុ្តរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបោយសារពួ្រប្ោៃបបណដាញព្ួរពយារោរីៃិងអ្ន្របដើរតាមដ៏បសាមះកតង់របស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រប្។ោត់្៏រោៃពយា្ររថាបទាះបរីជាបករោយពរីរាៃរោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

ថដលោៃរស់ប�ើងវិញបហើយ្្ររីភា្បកចើៃនៃ្រូៃបៅរបស់ោត់ោៃ«បរើសឲ្យ្ិរច្ចរោរទាំងឡាយនៃបសច្្ររីងងរឹតជាជាងពៃលែឺ»បហើយៃរឹង

កតូវោៃបំផ្លាញ។(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី226:1–11)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី226:7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្់រថសវៃងរ្រកបត្ិរម្មរបស់ៃរីនហវៃចំបោះរោរៃិមិតតេនៃ

រោរបំផ្លាញកបជា�ៃបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំ

រោរកបរោសរបស់ៃរីនហវៃបៅចុងឃ្លានៃខ្ម្ពរីរបៃះ៖«្លែដូវរបស់កទង់ពិតជាកតរឹមកតូវថមៃ។»

• បតើកបបោ្«្លែដូវរបស់កទង់ពិតជាកតរឹមកតវូថមៃ»រាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរចបំោះអ្ន្រ?(អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាៃរណារានា្់រថដល

កតរឹមកតូវៃរឹងថតងថតបធវៃើោ្រ់មៃុស្សប្្សងបោយយុតតេិធម៌)។

បករោយពរីរោរ�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្្ររីយុតតេិធម៌របស់កពះតកមូវឲ្យថាព្ួរទុច្ចរិតៃរឹងកតវូោ្់របទាសចបំោះស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្

សូមពៃ្យល់ថាបសច្្ររីយុតតេិធម៌របស់កពះ្៏រតកមូវថាព្ួរសុចរិតៃរឹងកតូវោៃររ្វាៃ់ចបំោះស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្ថដរ។បោយសារជាថ្្ន្រ

នៃរោរពៃ្យល់បៃះអ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា130:20–21។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី

226:8–9,13បោយថសវៃងរ្រពរ�័យថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយថាៃរឹងម្រដល់្ូរៃបៅសុចរិតរបស់ោត់។

• បៅ្រ្ននុងខទរី8ៃិង13បតើឃ្លាណាថដលពិពណ៌នាពរីស្រម្មភាពនៃព្ួរសុចរិតបនាះ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីពរីពរ�័យថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី13បនាះ?បតើរាៃរបបៀបខុសោនាណាខលែះ

ថដលកពះអរាចាស់ោៃសថម្ងកពះអង្គកទង់ដល់បយើង?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងអនុវ្រ្នសចក្ពីជំននឿនលើតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទត្រង់នឹងសដម្ងតេោះអង្គ

ត្រង់ែល់ន�ើងនោ�តេោះនច ដ្ាននតេោះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធ។

• បតើរោរដរឹងពរីបសច្្ររីពិតបៃះអាចបបង្កើៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?

នដីថហវៃទដី226:14–33

នពីនេវ្ យាក្រទាក្ទរនឹរន្ងៃចុរសពកាយសេើយអសញជើញមនុ�្សទាំរអ�់ឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី226:14–19បោយរោរពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃពយា្ររថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងបលចបចញម្របៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ

អ�ំនុងបពលបពលមួយបៅបពលមៃុស្សជាបកចើៃៃរឹងរាៃអៃួំតៃិងមិៃរាៃ�ំបៃឿ។

សមសរៀនទ្ពី36
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សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលពួ្រប្�ំពប់ៃរឹងអវៃរីមួយ(ឬអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្កសនមថាោៃ�ំពប់ៃរឹងឧបស ្្គមួយបៅ្រ្ននុងទរី

ងងរឹត)។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យកសាវកជាវៃរីនហវៃទរី226:20–21ោ៉ាងសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រឧបស ្្គថដលមៃុស្សអាច

ៃរឹង�ំពប់បៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយបៃះ។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី226:20–21បតើឧបស ្្គអវៃរីខលែះថដលៃរីនហវៃោៃប�ើញថដលៃរឹងបណាដាលឲ្យសាសៃ៍ដនទ�ំពប់ដួលបនាះ?

• បតើ្ ំរូនៃឧបស្្គប្្សងបទៀតណាខលែះថដលសាតាំងបកបើបដើមបរីដរឹ្រនំាមៃុស្សឲ្យ�ំពប់បនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមបលើរោរោ្រ់« ្្ម�ំពប់»បៅបលើ្ លែដូវរបស់បយើងបដើមបរីដរឹ្រនំាបយើងបចញពរីកពះសាតាំងចង់ចងបយើងបទៀត្ ង។សូម

បលើ្រសរនសអំបោះមួយសរនសប�ើងបហើយអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបមើលៃរីនហវៃទរី226:22បោយថសវៃងរ្រអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃសរបសរអំពរី

វតថែនុកសបដៀងោនាបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យប�ើងម្រខាងមុខថានា្់រ។សូមចង្រនដសិស្សបនាះរួមោនាៃរឹងសរនសអំបោះមួយសរនស

បែុបណាណះបោយចងរលង់។សូមឲ្យោត់ផ្ដាច់អំបោះបនាះ។សូមបៃ្ដំបណើររោរបៃះបពលបៃះបោយចងអំបោះ�ំុវិញ្រនដោត់បរីបៃួ�ុំ។

សូមបៃ្បធវៃើដបូច្នះរហូតដល់សិស្សបនាះមិៃអាចផ្ដាច់អំបោះបនាះោៃ—បោយោស់បតឿៃសិស្សឲ្យកបយ័ត្ន្ំុរឲ្យរាៃរបួស។(កបសិៃបបើ

អ្ន្រមៃិរាៃអំបោះបទអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សកសនមពរីរោរបរ្ហាញបៃះោៃ)។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាៃរីនហវៃទរី226:22បោយថសវៃងរ្រពរី

របបៀបថដលខ្ម្ពរីរទា្់រទងៃរឹងរោរបរ្ហាញបៃះ។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី226:22បតើអវៃរីថដលសំខាៃ់អំពរីឃ្លា«រហូតដល់វាចងពួ្រប្»?បតើខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដល

សាតាំងបធវៃើរោរបនាះ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញសាតាំងដរឹ្រនំាមៃុស្សបោយ«ថខ្សោប់»បោយរបបៀបណា?(ោប់្ឺជាសរាភារមួយថដលប្បកបើបដើមបរីបធវៃើ

សំពត់មយា៉ាង)។

• បតើអបំពើោបទាំងបៃះមួយណា(ថខ្សោប់)ថដលអ្ន្រ្ ិតថារាៃបកោះថានា្់របំ្ុតដល់មៃុស្សអាយុកសោលអ្ន្រ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាសាតាំងលបលួងបយើងឲ្យបធវៃើ្ិរច្ចរោរខាងភាពងងរឹតបដើមបរីវាអាចចងបយើងបហើយនាំបយើងបចញពរី្ លែដូវនៃបសច្្ររីសុចរិត។

សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរចុងបករោយប្បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី226បរ្ហាញពរីភាព្្ទនុយោនាមួយរវាង្ លែដូវរបស់សាតាំងៃិង្លែដូវរបស់កពះ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី226:23–24បោយសាងាត់បសងៃៀម។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើកពះអរាចាស់បធវៃើ្ិរច្ចរោរបោយរបបៀបណា?បតើអវៃរីជាបោលបំណងទាំងអស់ថដលកពះអរាចាស់បធវៃើបៃះ?(អ្ន្រ

អាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំថ ្្ន្រនៃៃរីនហវៃទរី226:24ថដលបបកងៀៃថាអ្ដីៗតគ្់រយា៉ាងដដលត្រះអមាចាស់រធ្ើគឺសតមា្រ់ជា

ត្ររយាជន៍ដល់្ នុស្រោក្)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាោ្រ់ទរឹ្រចិតតេឬឃ្លាតឆ្ងាយពរីកពះអរាចាស់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរាៃ

អារម្មណ៍ថាសារលិខិតរបស់ៃរីនហវៃអំពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះអរាចាស់អៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យស្ិរសា

ៃរីនហវៃទរី226:24–28,33។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំរេ�់ណារានាក់្ៃិងមិន(បលើ្រថលងថត្ ំរូទរីមួយ

នៃោ្រ្យមិនបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី33)។សូមឲ្យសិស្សចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីអាៃកបបោ្បៃះថដលរាៃោ្រ្យទាំងបៃះសារប�ើងវិញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗថបរបៅសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្់របហើយពិភា្រសាបោយខលែរីៗពរីអវៃរីថដលបយើងអាចយល់ពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បករោយពរី

សិស្សោៃថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងោនាបហើយសូម្ ិតពរីរោរអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរី្ ំៃិតសំខាៃ់បំ្ ុតនៃ

រោរសៃ្ទនារបស់ពួ្រប្។្ំៃិតសំខាៃ់បំ្ុតមួយថដលអាចបចញម្រពរីរោរពិភា្រសាោនាបៃះ្ ឺថាត្រះអមាចាស់តសឡាញ់្ នុស្ទាំងអស់

ោនារ�ើយអរ្ជើញឲ្យ្ នុស្ទាំងអស់ចូល្ ក្រក្តទង់រ�ើយទទួលទានរសចក្្ដីសរ្គ្ររះរ្រស់តទង់។អ្ន្រអាចសរបសរកបបោ្បៃះ

ោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសររបស់ពួ្រប្ថដរ៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃសាគល់បសច្្ររីល្អរបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

• បតើវាអាច�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹងថាកពះអរាចាស់កសឡាញ់មៃុស្សទាំងអស់ោនាបហើយអប ជ្ើញមៃុស្សទាំងអស់ឲ្យចូលម្ររ្រកទង់បោយរបបៀប

ណា?

បដើមបរីប ្្ចប់សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី226:25,33ឮៗ។មុៃបពលោត់ឬនាងអាៃសូមបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត

្ូសចំណាំឃ្លាថដលបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់ពួ្រប្។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរោរអៃុវតតេៃ៍បថៃថែមមួយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះសូមអាៃបសច្្ររី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃ អ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«ខញនុំសង្រឹមថាបយើងសាវា្មៃ៍ៃិងកសឡាញ់្រូៃបៅរបស់កពះទាំងអស់រួមទាំងអស់អ្ន្រណាថដលអាចបសលែៀ្រោ្រ់

បមើលៃិោយឬកោៃ់ថតបធវៃើបរឿងអវៃរីៗខុសោនាបនាះ។វាមិៃល្អបទថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រដនទរាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្មិៃ

ក្បក់ោៃ់បនាះ។ចូរបយើងបលើ្រអ្ន្រទាំងឡាយថដលបៅ�ុំវិញបយើងប�ើង។ចូរបយើងសៃ្ធរឹងនដសាវា្មៃ៍ប�ើង។ចូរ

បយើង្ ល់្ដល់បងប្អដូៃកបសុកសរីបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បយើងៃូវររ្វាស់ដ៏ពបិសសមួយនៃមៃុស្សធម៌បសច្្ររីបមតាតា

្ររុណាៃិងសបបនុរសធម៌បដើមបរីឲ្យពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ្ ្ទះមួយ្រ្ននុងបពលដ៏យូរបៅទរីប ្្ចប់

បៃះ។   

«វាហា្់រដូចជាកតរឹមកតូវៃិងសមរម្យថតថាបយើងលាតកតោងដល់អ្ន្រប្្សងដូចជាបយើងរាៃបំណងបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេសករាប់ខលែលួៃ

បយើងថដរ។

«ខញនុំមៃិោៃបស្នើថាបយើងទទួលយ្រអបំពើោបឬបមើលរំលងអបំពើអាក្រ្រ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងឬបៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្របនាះបទ។

បហតុដូបច្នះបហើយបៅ្រ្ននុងបំណងដ៏បរាះមុតរបស់បយើងបពលខលែះបយើងយល់កច�ំអបំពើោបជាមួយៃរឹងអ្ន្របធវៃើោបបហើយបយើងោ្់របទាស

បលឿៃបព្របហើយបោយរាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាតិចតួចបំ្ុត។   

ការអហ្ជើញសិស្សឲ្យ

ហធវែើសកម្មភា្

ជាធមមេតាការបសពរៀន�៏រានពប�ិទ្្ធិភា្

រួមរានការអសញ្ើញឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្មួ�

ចសំពារះសោលការែ៍ណ�លបានបសពរៀន

ស�ើ�។ពប�ិនសបើចសំែរះ�ឹរអំ្ពី

សោលការែ៍នន�ំែឹរលអែមួ�ពតរូវបាន

�ិក្សាប៉ុណន្មិនបានសធវើ�ក្មមេភា្សនារះ

សទ្ការ�ិក្សាសនារះមិនបានស្ញសលញ

ស�ើ�។ការអសញ្ើញឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្

អាចមក្្ ពីពគរូបសពរៀនស�ើ�វាកាន់ណតរាន

អំណាចជារសនរះសនារះគឺមក្្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធ។
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«   ចូរឲ្យដួងចិតតេៃិងនដរបស់បយើងលាតសៃ្ធរឹងបចញបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាចំបោះអ្ន្រដនទបោយសារមៃុស្សក្ប់រូប្ំរពុងបដើរ

បៅបលើ្ លែដូវដ៏ពិោ្របរៀងខលែលួៃោត់»(«You Are My Hands»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ2010ទំព័រ68–69)។

• បតើបយើងអាចអៃុវតតេៃរីនហវៃទរី226:33បហើយៃិងរោរបបកងៀៃរបស់កបធាៃអុ�ដូហវៃបនាះបោយរបបៀបណាខលែះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរី�ួយអ្ន្រដនទថដលកតូវរោរ�ំៃួយបហើយ�ួយពួ្រប្ឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររី

កសឡាញ់របស់កពះអរាចាស់។

្ំនិតជំន�ួបណនថែេដល់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី226:29–31។នដីថហវៃ្ពរានពដីអគំពើប្បថនឧប្�ក្លណ្្ក្

សង្ឃ

�រូម�រស�រស្មៅរះខារសពកាមដ្ក្់សលើកាដោរសខៀន៖ស�សរមនពីេរូរក្រូរេីរូរ។�រូម�ួរ�ិ�្ស្ ពីអវពី

ណ�ល្ ួក្សគ�ឹរអំ្ ពីបុរ�ទារំសនរះ។ពប�ិនសបើ�ិ�្ស្ ិបាក្ស្្ើ��រូម្ ន្យល់សដ្��សរខេប

ថ្បុរ�ទារំសនរះបាន្ យាយាម�ឹក្នាំមនុ�្សសចញ្ ពីស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

្ួក្សគជាប់សទា�ននអសំ្ើបាបឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្។

នពីន�វបានព្រានពបជាជនរប�់ោត់—នរិ្ួក្ស�ើរណ�លរ�់សៅក្្ននុរជំនាន់ចរុសពកា�—

អំ្ពីឧបា�ក្លណ្្នក្�រ្។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី226:29–31ឮៗ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់សាដោប់រក្ន�ិមន�័ម�ួននពាក្្យឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្។

• សតើអវពីជាសោលសៅរប�់មនុ�្សណ�លពាក្់្័ន្ធនរឹឧបា�ក្លណ្្នក្�រ្?

ណអលស�ើរអិម.រ�ុ័លបា�ឺ�ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានហាមពបាមថ្ឧបា�ក្ល

ណ ្្នក្�រ្អាចសក្ើតស�ើរសៅក្្ននុរសា�នាចពក្បាន។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានការពបកឹ្សារប�់

ោត់៖

«ចរូរស�ើរពប�័ត្ននឹរ្ យាការីណក្្រកាលា�និរពគរូបសពរៀនណក្្រកាលា�ទារំបុរ�នរិព�្ពីណ�ល

ជាអ្នក្ពបកា�ណតរតាំរខ្លួនឯរ្ ពីសោលលទ្្ធិននសា�នាចពក្ស�ើ�ណ�លណ�វររក្ស�ើម្ពី្ ពរពីក្

�ំែឹរលអែ�៏ខុ� ្្គររប�់្ ួក្សគនិរទាក់្ទាញអ្នក្ស�ើរតាមសដ្�ការឧបតថែម្ការរួបរួមគំនិត

ស�ៀវសៅនរិក្ំែតស់�តុណ�លរានអតថែន័�ពបក្ួតនរឹសោលលទ្្ធិពគឹរះននសា�នាចពក្។

�រូមពប�័ត្ននឹរអ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លនិយា�និរ្្ស្វ្សា�្ ្ទនុ�នរឹ្ យាការី

�៏្ ិតរប�់ព្រះនិរណ�លបានញាតំរឲ្យអ្នក្�នទ្ប្ដូរសា�នាយា៉ារ�ក្មមេសដ្�ការសធវ�

ពបណ��ចំសពារះ�ុខុរាលភា្�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចរប�់អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណ�ល្ ួក្សគបាន

ទាក្់ទាញចិត្សនារះ។�រូចជានពី�រូរនរិក្រូរី�រូរសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនណ�រ្ួក្សគ្ ឹរណ្អែក្

សលើការ្ល្់ស�តុ្លយា៉ារឆ្លាតស�ើម្ពីសបាក្បសញ្ឆោតនរិល ល្ួរអ្នក្�នទ្ឲ្យសៅតាមទ្�្សនៈ

រប�់្ ួក្សគ។្ួក្សគ‹តាំរខ្លួនស�ើរជា្ ន្ឺ�ល់មន�ុ្សសលាក្ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចបានក្នពម

នរិការ�រស�ើរតសមកើរ្ ពីមន�ុ្សសលាក្ប៉ណុន្្ ួក្សគមិនណ�វររក្�ុខរុាលភា្ននពក្ុរ�ី៊�៉រូន

ស�ើ�›(នពីន�វទ្ពី226:29)»(«Beware of False Prophets and 
False Teachers»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1999ទំ្្័រ63)។

• សតើ�រាជកិ្សា�នាចពក្អាចធាលាក្់សៅក្្ននុរអនាទាក់្ននឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្បានសដ្�

រសបៀបណា?

• សដ្�សយារតាមនពីន�វទ្ពី226:30សតើអវពីណ�លអាចរារាំរឧបា�ក្លណ្្នក្�រ្បាន?

(�រូមជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្ស�ើរអាចសចៀ�វារ្ ពីអំស ើ្បាបននឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្

សដ្�ការរាន�ប ន្ុរ�ធម៌ចសំពារះមន�ុ្សពគប់ររូបទាំរអ�់)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្��ំសៅសៅសលើពាក្្យស្ចន៍រប�់សអសា�ញឹក្ញាប់នពីន�វបាន្ យាក្រថ្ព្រះអរាចា�់

នរឹ«សធវើការែ៍មួ�យា៉ារអសាចារ្យស�ើ�ចណម្ក្»សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�។កិ្ច្ចការ�៏អសាចារ្យ

សនរះនរឹជាការសាដោរស�ើរវិញនរូវ�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ចំែ៊ាច�្នដូលននការ្យាក្រែ៍

រប�់នពីន�វគឺជាការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន។នពីន�វបាន្ យាក្រថ្សាក្្សពីទារំឡា�

នរឹបានស�ើញព្រះគម្ពីរមរមនស�ើ�សធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីស�ចក្្ពី្ិតស្ញសលញរប�់វា។ោត់

ក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីតួនាទ្ពីមរូលដ្ឋានរប�់ព្រះគម្ពីរមរមនណ�លនឹរ�ណម្រសៅក្្ននុរក្ិច្ចការ

រប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�—ថ្វានឹរជាអសំណា��៏អ្្ដូតស�តុម�ួចំសពារះ

្ិភ្សលាក្។(កំ្ែត់ចំណាំ៖នពីន�វទ្ពី227ព�បោនាយា៉ារលអែនឹរសអសា�29។

សៅក្្ននុរការណក្�ពមួលព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធនន្ ួក្បរិ�ុទ្្ធន្ងៃចរុសពកា�សលខសយារសៅក្្ននុរ

សអសា�29្ល្់ជាការ�ល់�ឹរ�៏រានពបសយាជន៍�ពរាប់ការ�ិក្សាននជំ្រូក្ទាំរ្ពីរ)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី227:1–5

នពីនេវ្ យាក្រថ្សៅក្្គុរន្ងៃចុរសពកាយណផនដពីនរឹពតរូវស្ញសោយអសំ្ើទុច្ចរិត

សូមបរ្ហាញវតថែនុដូចខាងបករោមបៃះ៖្ំរបែុងថានាំបោំត់្រលែិៃមួយថានាំដុសបធ្មញមួយបំពង់ៃិងសាប៊ូមួយដុំឬមួយ្រំបែុង។សូមពៃ្យល់ថា

វតថែនុៃរីមួយៗបធវៃើប�ើងបដើមបរីជាដបំណាះកសាយមួយចំបោះបញ្ហាមួយ។សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្របញ្ហាថដលវតថែនុៃរីមួយៗបធវៃើបដើមបរីបោះកសាយ

បនាះ។(អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសបកបើវតថែនុប្្សងបទៀតថដលអាចចាត់ទ្ុរថាជាដបំណាះកសាយចំបោះបញ្ហាជា្់រលា្់រមួយ)។

សូមពៃ្យល់ថារោរពយា្ររណ៍របស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227កោប់ពរីបញ្ហាថដលប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង។ោត់ោៃ

បបកងៀៃថាមៃុស្សៃរឹង�ំពប់ខាងវិញ្ញាណបោយសារថតអំបពើទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្បទើបពួ្រប្រងទ្ុរខេៃរឹងភាពខាវា្់រខាងវិញ្ញាណបហើយបទើប

ព្ួរប្បដបិសធពយារោរីទាំងឡាយ។ៃរីនហវៃ្៏រោៃពយា្ររអំពរីអវៃរីថដលកពះៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហាទាំងបៃះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃៃរីនហវៃទរី227:1–5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរី

បញ្ហាខលែះបៅន្ងៃចុងបករោយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ឃ្លាទាំងបៃះអ្ន្រ

អាចសួរសំណួរខាងបករោមទាំងបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី«កសវឹងៃរឹងអបំពើទុច្ចរិត»?

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227:3មៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយ្ឺបកបៀបដូចជាមៃុស្សឃ្លាៃរានា្់រថដលោៃយល់សប្ិប�ើញថាខលែលួៃ

ោៃបរិបភា្ឬមៃុស្សបកស្ររានា្រ់ថដលោៃយល់សប្ិថាោៃ្ រឹ្របែុថៃ្លុះភាញា្់រប�ើងបហើយរាៃអារម្មណ៍ថាកពលរឹងរបស់ប្បៅថត

រាៃសបកម្រ។បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីបចញពរីរោរណ៍បៃះ?(រោរបរបិភា្ឬរោរ្រឹ្របៅ្រ្ននុងសុបៃិមួយបបំពញចិតតេមិៃោៃយូរបនាះ

បទបហើយសបកមចមៃិោៃអវៃរីទាំងអស់បោយសារអ្ន្រឃ្លាៃឬអ្ន្របកស្របនាះបៅថតបៃ្បៅ្រ្ននុងសុបៃិ។ដូចោនាថដរអស់អ្ន្រថដល

«ចបាំងៃរឹង្ ្នំស៊ីយែូៃ»ៃរឹងបបំពញចិតតេមិៃោៃយូរបនាះបទបហើយពួ្រប្្៏រមិៃោៃសបកមចអវៃរីទាំងអស់ដ៏រាៃអតថែៃ័យអវៃរីថដរ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«អ្ន្ររាល់ោនាោៃបិទថ ្្ន្រ»រាៃអតថែៃ័យដូចបម្ចថដរ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់ៃូវបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227:1–5សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសបងខេបៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

បរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថារៅក្្នុងថ្ងៃចុងរតកាយ្នុស្

ជារតចើននរឹងរោររ្ញរៅរោយអំរ ើ្ទុច្ចរិ្ររ�ើយនរឹង្រដិរសធ្ យាការីទាំងឡាយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងពរីរោរពយា្ររណ៍បៃះៃិងរោរបំបពញរបស់វា?

នដីថហវៃទដី227:6–23

នពីនេវ្ យាក្រអំ្ ពីការសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី227:6–7បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្រអវៃរីមួយថដលកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្បដើមបរី

�ួយបោះកសាយបញ្ហាខាងវិញ្ញាណរបស់មៃុស្សបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃ្ ល់្អវៃរីខលែះ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរបៃះរាៃអវៃរីខលែះ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរអវៃរីថដលអ្ន្រ្ ិតថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ំរពុងពិពណ៌នា?(បដើមបរី�ួយសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះោៃអ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្

្ួរថតបបើ្របមើលបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃរាយប ជ្រីបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227:6បលខបោងb។អ្ន្រ្៏រអាចចង់ពៃ្យល់ថាឃ្លា

«ព្ួរអ្ន្រថដលោៃលង់ល្់រ»សបំៅបៅបលើពយារោរីថដលោៃទទួលមរណភាពបៅបហើយថដលោៃរ្រសា្ំរណតក់តាថដលរោលាយជា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។)

សំណួរម�លន្ំហៅរកការវិភាគ

សដ្�ការសពបើ�ំែួរវិភាគទារំឡា�

អ្នក្អាចសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យគិតអំ្ពី

អតថែន័�ននខគម្ពីរណ�ល្ ួក្សគក្ំ្ុរ

�ិក្សា។ជាធមមេតាអ្នក្គួរណត�ួរ�ំែួរ

ទាំរសនរះសពកា�្ ពី�ិ�្សសា៊ាំនឹរខគម្ពីរ

ទាំរសនរះ�ិន។ជាញឹក្ញាប់�ំែួរ

វិភាគចាបស់្្ើមសដ្�ឃ្លា�រូចជា«ស�តុអវពី

បានជាអ្នក្គិតថ្»ឬ«សតើអ្នក្គិតថ្

យា៉ារសម៉ចណ�រ»។ឧទា�រែ៍អ្នក្អាច

�ួរថ្«សតើអ្នក្គិតថ្(ឃ្លាឬពាក្្យ)

សនរះរានន�័យា៉ារសមច៉ណ�រ?

សមសរៀនទ្ពី37
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សូមបលើ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលប�ើង។សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃនាំបចញម្រៃូវកពះ្ម្ពរីរបៃះបដើមបរី�ួយថ្រតកមវូបញ្ហាបៅ្រ្ននុង

ន្ងៃចុងបករោយៃិងបដើមបរីនាំម្រៃូវពៃលែឺបៅរោៃ់ពិ្ពបលា្រដ៏ងងរឹងមួយ។កពះអរាចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងបសច្្ររីលម្អិតថដលទា្់រទងៃរឹង

រោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃដល់ព្ួរពយារោរីពរីបុរាណ។ៃរីនហវៃោៃ្រត់កតាបសច្្ររីលម្អិតទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227។

សូមពៃ្យល់ថារោរពយា្ររកសបដៀងោនាមួយកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបអសាយ29។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាមៃុស្សខលែះោៃផ្ចាញ់កពះ្ម្ពរីរ

មរមៃបោយសួរពរីមូលបហតុថដលកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធមៃិោៃបលើ្រប�ើងពរីវា។សូមបរ្ហាញថារោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងបអសាយ29បរ្ហាញ

ថាកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធពិតជាោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថមៃ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី227:12–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រអ្ន្រថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយថាៃរឹង

កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យប�ើញកពះ្ម្ពរីរបនាះ។

• បតើៃរណាខលែះជាសា្រ្សរីទាំងបរីនា្់រថដលកតវូោៃអៃុញ្ញាតឲ្យប�ើញកពះ្ម្ពរីរមរមៃ«បោយកពះបចសាដានៃកពះ»?(បលា្រអូលរីបវើរ

ប្ប�ើរីបលា្រោវ�ីវិតបមើរៃិងបលា្ររា៉ាទៃិហារីស។សូមបមើល«ទរីបនាទាល់នៃពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្់រ»កពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃោៃបលើ្រប�ើងពរីអ្ន្រប្្សង«ពរីរបរីនា្រ់»បទៀតថដលៃរឹងកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យបមើលកពះ្ម្ពរីរ្ ងថដរ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាៃរណាជាសា្រ្សរីប្្សងបទៀតទាំងបៃះ?(អ្ន្រ្ ួរថតរំឭ្រសិស្សអំពរីព្ួរសា្រ្សរីបថៃថែមកោំបរីនា្រ់នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូម

បមើល«ទរីបនាទាល់នៃព្ួរសា្រ្សរីកោំបរីនា្់រ»កពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី227:14បលើ្រប�ើងថាកពះអរាចាស់ៃរឹង«តាំងកពះបៃ្ទដូលនៃកតង់»បោយ«រាត់នៃព្ួរសា្រ្សរីទាំងបែុនាមៃ

ថដលកទង់យល់ថាល្អក្បក់ោៃ់សករាប់កទង់បហើយ»។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាៃរីនហវៃចង់រាៃៃ័យអវៃរីបៅបពលោត់ៃិោយថាសា្រ្សរីទាំងឡាយៃរឹងតាំងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះប�ើង?(អស់អ្ន្រថដលទទួល

ោៃៃិងទទួលយ្រកពះបៃ្ទដូលនៃកពះតាមរយភៈកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងថច្រចាយវាជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិត

បពញបលញរបស់វា)។)

• បតើសា្រ្សរីទាំងបៃះអាចជាៃរណា?

• បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរោតសរបសើរថាព្ួរប្្រ៏អាចរោលាយជាសា្រ្សរីនៃបសច្្ររីពិតបពញបលញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៃះោៃថដរបនាះអ្ន្រអាច

អប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរប្មះរបស់ព្ួរប្បៅរឹមទំព័រថ្របរៃរីនហវៃទរី227:14។បតើសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររានា្់រៗរួមទាំងអ្ន្រ

ថដរអាច�ួយតាំងបសច្រ្រីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទបនាះ?

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមៃុៗអ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងៃរណារានា្រ់ប្្សង

បទៀត។កបសិៃបបើអ្ន្រោៃបធវៃើសូមតាមោៃបលើ្ិរច្ចរោរបនាះបោយរោរអប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃ្ថសវៃងរ្រឱរោសនានាបដើមបរីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងអ្ន្រប្្សងរួមទាំង

អស់អ្ន្រថដលរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿប្្សងោនា្ ងថដរ។

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។(បដើមបរីសៃ្សំបពលអ្ន្រអាចបធវៃើរោរណ៍បៃះមៃុចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ)។)

ការ្យាក្រែ៍រប�់នពីន�វអំ្ពី

អវពីណ�លបុរ�សនារះនឹរសធវើ

ស្មៅរះរប�់បុរ�សនារះ ការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍

�៉រូណ�ប�មេ៊ធី—ពបវត្ិ

1:63–65

បុរ�ទ្ពីម�ួ(មិនបានសរៀន»)

នពីន�វទ្ពី227:9,15,19

បុរ�ទ្ពី្ ពីរ(«អ្នក្ស្្សរ»)

នពីន�វទ្ពី227:15,17

បុរ�ទ្ពីបពី(«បានសរៀន»)

នពីន�វទ្ពី227:15–18

សូមបំថប្រសិស្សបៅជា្ូ។សូមពៃ្យល់ថានដ្ូៃរីមួយៗៃរឹងស្ិរសាពរីរោរពយា្ររណ៍មួយថដលទា្់រទងៃរឹងរោរបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

្៏រដូចជារោរបំបពញនៃរោរពយា្ររណ៍បនាះ្ងថដរ។សូមឲ្យសិស្សចមលែងតារាងបនាះោ្រ់្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

្រតក់តា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្បហើយសរបសរចបមលែើយបោយបកបើបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរថដលោៃ្ ្ល់ឲ្យ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យេក្្សរ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:63–65បោងបៅបលើសបំៅថដលោៃឆ្លា្់របៅបលើផ្ទាំងរាសទាំងបនាះថដលជាកប្ព

ប្រថកបនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។បៅបពលសិស្សោៃប ្្ចប់បហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី227:15ៃិងយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:64បតើៃរណា្ ឺជាបុរសថដលោៃបរៀៃថដលរា៉ាទៃិហារីស

ោៃដ្រយ្រោ្រ្យទាំងឡាយនៃកពះ្ម្ពរីរបនាះ?(ឆ្លប�សអាៃ់តៃុ)

ការត្មោន

�រូមឲ្យ�ិ�្សរា�ការែ៍្ ពីការអសញ្ើញ

នរិក្ិច្ចការ្ ពីមុនៗម្ររាកាល។ការែ៍

សនរះអនុញ្ញាតឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�្ ពី

បទ្្ិសសាធន៍វិជ្រានស្្សរៗស�ើ�វាអាច

្ល្់ការជពមុញ�ពរាប់�ិ�្សខ្រះស�ើម្ពី

សធវើតាមតាមរ�ៈការអសញ្ើញទាំរឡា�

ណ�លអ្នក្បានសធវើចសំពារះ្ ួក្សគ។វាក្៏

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក្្ ្ល់ការ�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្

ជា្ ិស��ចសំពារះការែ៍លអែណ�ល

បានសក្ើតស�ើរសៅស្ល�ិ�្សបានសធវើ

�ក្មមេភា្តាមការអសញ្ើញនិរកិ្ច្ចការ

ទាំរឡា�សនារះ។
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• បតើមៃុស្សរានា្់រថដលោមៃរោររោរស្ិរសាអប់រំកតរឹមកតូវដូចជាយែូថសបស្ម៊ីធជាបដើមអាចជាអ្ន្រល្អកបបសើរបដើមបរីបធវៃើរោរប្រថកបកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃជាជាងអ្ន្រកោ�ញរានា្់រដូចជាឆ្លប�សអាៃ់តៃុោៃបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី227:20–21បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រឃ្លាមួយថដលកចំថដលបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។

(«បយើងអាចបធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់បយើងោៃ»)។

• បតើឃ្លា«បយើងអាចបធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់បយើងោៃ»រាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្រថដរ?

• បតើរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អៃិងរោរបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជារោរបញ្ជា្រ់មួយថាកពះអាចបធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់កទង់ោៃបោយ

របបៀបណា?

• បតើបោលរោរណ៍ណាខលែះថដលកតូវោៃបបកងៀៃបោយខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្សូមសង្កត់ធងៃៃ់

ថាការរចញ្ ក្ថនត្រះគ្្ដីរ្ រ្នគឺជាររ្រៀ្រ្ ួយដដលត្រះនរឹងសរត្ចកិ្ច្ចការរ្រស់តទង់រៅក្្នុងជនំ្ន់ចុងរតកាយរនរះ)។

• បតើរោរបំបពញនៃរោរពយា្ររណ៍បៃះពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងតួនាទរីរបស់វាបៅ្រ្ននុងរោរសាដារប�ើងវិញនៃ

សាសនាចក្ររបស់កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

នដីថហវៃទដី227:24–35

នពីនេវ្ យាក្រអំ្ ពីឥទ្ិ្លវិជជរានននដែឹំរល្អណដលបានសាដារសឡើរវិញរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្នរិព្រះគម្ពីរមរមន

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី227:24–26ឲ្យឮៗខណភៈសិស្សអាៃតាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើអ្ន្រចាំថាោៃឮោ្រ្យទាំងបៃះពរីមៃុម្រថដរបទ?កបសិៃបបើធាលាប់បតើបៅ្រថៃលែងណា?(កបសិៃបបើសិស្សមៃិអាចបឆលែើយោៃសូម

ពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបកបើោ្រ្យកសបដៀងោនាបៃះបៅបពលកទង់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលបៅរោៃ់យែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងនកពពិសិដ្ឋ;សូម

បមើលយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:19)។

សូមបលើ្រវតថែនុមួយថដលអ្ន្របរ្ហាញបៅបពលចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះប�ើងបហើយសូមរំឭ្រសិស្សថាវាកតូវោៃបបង្កើតបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហា

ជា្រ់លា្់រមួយ។

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227:25បតើបញ្ហាអវៃរីថដលកពះអរាចាស់រាៃបៃ្ទដូលថាៃរឹងរាៃបៅ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយបៃះ?

(អ្ន្រអាចសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សោ្់របលើរោដារបខៀៃ)។

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបញ្ហាខាងវិញ្ញាណប្្សងបទៀតបៅន្ងៃចុងបករោយថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី227:5។(អ្ន្រអាចបថៃថែម

ោ្រ្យេំស្ើទុច្ចរិតការខ្វាក់្ខ្រវិញ្ញាែៃិងការបដិស��្ យាការីទាំរោយបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃោៃ)។

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយបោះកសាយបញ្ហាទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី227:29–30,34–35បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្ររបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃ

រាៃបៃ្ទដូលថាដំណរឹងល្អថដលោៃសាដារប�ើងវិញៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងកបទាៃពរដល់កបជា�ៃបៅន្ងៃចុងបករោយ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

រានា្រ់រាប់ពរីពរ�័យទាំងបៃះោ្់របលើរោដារបខៀៃ។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី227:29កពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹង�ួយ«ថ ្្ន្ររបស់មៃុស្សខាវា្រ់   បមើលប�ើញពរី្រ្ននុងសភាពជាងងរឹត

បហើយសូៃ្យសុង។»បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្ននិងដំណរឹងល្អដដលបានសាដាររ�ើងវិញរ្រស់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទន្ំ្ ក្នូវរសចក្្ដីអំណរនិង

ការយល់ដរឹងដល់អស់អ្ក្ទាំងឡាយណាដដលសិក្សានិងទទួលយក្វា។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថសវៃងរ្រដបំណាះកសាយចំបោះ

ឧបស្្គរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ។
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នពីន�វបាន្ យាក្រអំ្ពីលក្ខេខែ្ឌឧប�គ្គខ្រះៗសៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�រួមរានទារំការបសពរៀន

ខ�ុ្្គរនរិអំនួតននសា�នាចពក្ជាសពចើនណ�លបានរីក្�ុរះដ្លស�ើរ។ោត់បានបសពរៀន្ ពី

រសបៀបស�ើម្ពីសាគាល់សោលលទ្្ធិណក្្រកាលា�និរឥរិយាប្ខារសលាក្ិ�ស�ើ�ោត់បានព្រាន្ ពី

រសបៀបណ�លសាតារំនរឹ្ យាយាមស�ើម្ពីទាក់្ទាញស�ើរ្ ពីស�ចក្្ពី�ុចរិត។

សមសរៀនទ្ពី38

នពីន�វទ្ពី228

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី228:1–19

នពីនេវសរៀបរាប់្ ពីសា�នាចពក្ណក្លរកាលាយនរិលទ្ិណក្លរកាលាយទាំរឡាយសៅជំនាន់រប�់សយើរ

សូម្ ូសទរីសរាគល់នៃរោរកពរាៃថដលកសបដៀងោនាបៅ្រ្ននុងវបបធម៌របស់អ្ន្របៅបលើរោដារបខៀៃ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាច្ ូសរូបសញ្ញា

ចរាចរណ៍មួយឬ្រ៏ៃិមិតតេសញ្ញាទំនា្់រទៃំងមួយថដលធាតុជា្រ់លា្់រមួយ្ឺបង្កបកោះថានា្់រឬថដលពុល។

• បតើអវៃរីជាបោលបំណងនៃសញ្ញាទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាច�ួយបយើងឲ្យប�ើញពរីសញ្ញាកពរាៃទាំងឡាយនៃឥទ្ធិពលថដលបកោះថានា្់រខាង

វិញ្ញាណ។កបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃោៃពៃ្យល់ថាបោលបំណងមួយនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺបដើមបរី្ សាយពរី

របបៀបថដលឧបស ្្គៃិងសកតូវប្្សងបទៀតរបស់កពះក្រីស្ទៃរឹងបធវៃើរោរបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

រានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃសថមតេងបសច្្ររីពិតចបំោះសកតូវទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទ។វាប្្ចដូលលទ្ធិថ្រលែងរោលាយទាំងឡាយ។

   វាពកងរឹងពួ្រអ្ន្របដើរតាមកពះក្រីស្ទបោយរាបសាកបឆំ្ងៃរឹងរោររចនាដ៏អាក្រ្់រយុទ្ធសាកស្ៃិងបោលលទ្ធិនៃ

អារ្រ្សបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើង។កបប្ទនៃអ្ន្រ្របត់សាសនាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺកសបដៀងៃរឹងកបប្ទថដលរាៃនាសពវៃន្ងៃបៃះ»

(«The Book of Mormon Is the Word of God»Ensignថខម្ររាឆ្នាំ1988ទំព័រ3)។

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបរ្ហាញពរីសកតូវនៃកពះក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?(វារួមរាៃដបំណើរបរឿងរបស់កបជា�ៃថដលោៃពយាោមដរឹ្រនំាអ្ន្រ

ដនទឲ្យថលងរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះក្រីស្ទ។វាអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងបមើលប�ើញ្ំរហុសៃិងលទ្ធិថ្រលែងរោលាយរបស់ពួ្រប្)។

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃពកងរឹងបយើងកបឆំ្ងៃរឹងឧបស ្្គបនាះបោយរបបៀបណា?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្ន្រគ្ហាញលទ្ធិដក្្ងកាលាយរ្រស់្ ួក្អារក្្និង្តងរឹងរយើងត្រឆាំងនរឹងការរចន្ដ៏អាតក្ក់្រ្រស់វា

ទាំងឡាយ។សូមពៃ្យល់ថាសិស្សៃរឹងប�ើញ្ ំរូមួយនៃបរឿងបៃះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី228។�ំពូ្របៃះរួមរាៃរោរពយា្ររណ៍មួយរបស់

ៃរីនហវៃអំពរីន្ងៃចុងបករោយ។បៅ្រ្ននុងរោរពយា្ររណ៍បៃះៃរីនហវៃោៃកពរាៃអំពរីរោរបបកងៀៃថ្រលែងរោលាយថដលៃរឹងប្រើតរាៃទូបៅបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់

របស់បយើង។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសិ្រសាៃរីនហវៃទរី228:3–9បោយសាងាត់ៗបោយថសវៃងរ្ររោរកពរាៃរបស់ៃរីនហវៃអំពរីរោរបបកងៀៃថ្រលែងរោលាយ

ទាំងបនាះ។សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី228:7–9្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គ

បៃះឲ្យបលចោច់ពរីប្បដើមបរីព្ួរប្អាចរ្រវាប�ើញបោយរ្យកសួល។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលស្ិរសាវ ្្គបៃះក្បក់ោៃ់បហើយសូម

អប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្់រប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្រានា្់រៗសរបសររោរបបកងៀៃឬលទ្ធិថ្រលែងរោលាយមួយពរី្រ្ននុងវ ្្គបៃះបោយ

ោ្់រខ្ម្ពរីរថដលវាដ្រកសង់្ ង។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សប្្សងបទៀតថាបតើពួ្រប្ោៃសរាគល់ប�ើញរោរបបកងៀៃឬលទ្ធិថ្រលែងរោលាយ

ប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងវ ្្គបៃះបទ។កបសិៃបបើពួ្រប្រាៃសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបថៃថែមបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃបនាះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីបោលលទ្ធិៃិងលទ្ធិថ្រលែងរោលាយពរីរបរីទាំងបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអវៃរីជាឧទាហរណ៍សម័យទំបៃើបមួយនៃលទ្ធិថ្រលែងរោលាយទាំងបៃះមួយ?(សូមធានាថាសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រមៃិបប ្្ចញប្មះជា្់រលា្រ់

ណាមួយនៃសាសនាចក្រប្្សងបៅបពលព្ួរប្បឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះ)។

• បតើលទ្ធិថ្រលែងរោលាយបៃះរារាំងមៃុស្សមិៃឲ្យបធវៃើតាមថ្ៃរោររបស់កពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី228:12–14ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្ររោរកពរាៃរបស់ៃរីនហវៃអំពរីអវៃរីថដលៃរឹង

ប្រើតប�ើងចំបោះសាសនាចក្រៃិងមៃុស្សបៅន្ងៃចុងបករោយជាបកចើៃបោយសារថតអំៃួតៃិងបោលលទ្ធិថ្រលែងរោលាយទាំងឡាយ។

• បតើអំៃួតៃិងរោរបបកងៀៃថ្រលែងរោលាយ�ះឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សោ៉ាងណាថដរ?

• បហតុអវៃរីោៃជា«ពួ្រអ្ន្របដើរតាមកពះក្រីស្ទបោយរាបសា»មៃិកតវូោៃដរឹ្រនំាឲ្យវបងវៃងបោយសារអំៃួតៃិងភាពទុច្ចរិត?បតើបយើង

អាចបចៀសវាងរោរបោ្របបញ្ឆោតបោយ«សិរោខាបទទាំងឡាយនៃមៃុស្ស»បោយរបបៀបណា?(អ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ថាឃ្លា«សរិោខាបទ

ទាំងឡាយនៃមៃុស្ស»បោងបៅបលើរោរបបកងៀៃរបស់មៃុស្ស—្្ទនុយពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចាស់)។

នដីថហវៃទដី228:7–9

គឺជាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរមួ�។

�រូមសបើក្សៅសយាបល់ក្្ននុរការបសពរៀនសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្ស

ជាម�ួនរឹចំសែរះចំណានខគម្ពីរននវគ្គ

សនរះ។
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សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី228:15–16,19បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយថសវៃងរ្រលទ្្ធ លនៃរោរបបកងៀៃថ្រលែងរោលាយ

ទាំងឡាយ។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរៀបរាប់ពរីលទ្្ធ លនៃអៃំួតៃិងរោរបបកងៀៃថ្រលែងរោលាយបនាះ?

នដីថហវៃទដី228:20–32

នពីនេវព្រានអំ្ ពីរសបៀបណដលសារំារ្ យាោមសបាក្បសញ្ឆោតសយើរ

សូមថច្រចាយបរឿងខាងបករោមជាមួយៃរឹងសិស្ស៖

ខណភៈបពលថដលរាៃ្ិរច្ចរោរបៅ្រ្ននុងទរីវៃបអា្ហវៃិ្រកបធាៃប៊យដ៍ប� ផ្្រ្ឺរោៃបៅបមើលសតវៃបៅទរីបកមុងថលបងមួយ។ោត់ោៃ

្រត់សរាគល់ថាសតវៃបៅ្រ្ននុងកបបហាងទរឹ្ររា្់រមួយរាៃរោរ្ិត្័យ។បៅបពលោត់សួរអ្ន្រម្្គនុបទសៃ៍ពរីមូលបហតុថដលសតវៃបៃះមិៃ្ រឹ្រ

ទរឹ្របនាះអ្ន្រម្្គនុបទសៃ៍ោៃៃិោយថា្ឺបោយសាររាៃសតវៃក្របពើ។កបធាៃផ្្រ្ឺរោៃៃរឹ្រប�ើញថា៖

«ខញនុំដរឹងថាោត់កោ្រដជាៃិោយបលងបហើយបនាះខញនុំោៃសួរោត់បោយមឺុងរា៉ាត់ថា‹បតើរាៃបញ្ហាអវៃរី?›ចបមលែើយម្ងបទៀតបនាះ្ ឺ៖

‹ក្របពើ›។   

«ោត់អាចៃិោយថាខញនុំមិៃប�ឿោត់បទបហើយោត់សបកមចចិតតេតាមថដលខញនុំ្ ិតថាោត់ៃរឹងបបកងៀៃបមបរៀៃមួយដល់ខញនុំ។បយើងោៃ

បបើ្រឡាៃបៅ្រថៃលែងប្្សងបទៀតថដលរាៃឡាៃចតបៅបលើទៃំប់មួយពរីបលើកបបហាង្ ្រ់ថដលបយើងអាចបមើលបៅបករោមោៃ។ោត់ោៃ

ៃិោយថា‹បៅទរីបនាះ›។‹បមើលខលែលួៃឯងបៅ›។

«ខញនុំមៃិអាចបមើលប�ើញអវៃរីបទបលើ្រថលងថត្ ្រ់ទរឹ្របៃិ្ចៃិងសតវៃថដល្ ័យបនាះបៅពរីចរាងាយ។បហើយបនាទាប់ម្រខញនុំោៃប�ើញវាម្ង

ទាំងអស់!—ក្របពើមួយដ៏ធំថដលបដ្របៅ្រ្ននុង្ ្រ់បនាះរង់ចំាសតវៃថដលប ល្ែចខលែលួៃខលែះៗបកស្រទរឹ្រខាលាំងថដលៃរឹងម្រ្ រឹ្រទរឹ្របនាះ។

«ភាលាមបនាះខញនុំរោលាយជាអ្ន្រប�ឿមួយ!បៅបពលោត់អាចប�ើញថាខញនុំចង់សាដាប់បហើយោត់ោៃបៃ្បមបរៀៃបនាះ។ោត់ោៃៃិោយថា

‹រាៃក្របពើជាបកចើៃបៅបពញឧទយាៃបៃះមៃិថមៃរាៃថតបៅ្រ្ននុងទបៃលែបនាះបទ›។បយើងមៃិរាៃទរឹ្រណាថដលោមៃក្របពើមួយ្របាលបៅ

្រថៃលែងណាមួយថ្របរវាបនាះបទបហើយអ្ន្រ្ ួរថតប�ឿវាបៅ›។   

«បពលបធវៃើដបំណើរមួយបទៀតបៅទវៃរីបអា្ហវៃិ្រខញនុំោៃពិភា្រសាបទពបិសាធៃ៍បៃះជាមួយៃរឹងអ្ន្រតកមួតថលបងមួយបៅឧទយាៃប្្សង

បទៀត។   

«បពលបនាះោត់ោៃបរ្ហាញខញនុំពរី្រថៃលែងមួយថដលធាលាប់ប្រើតរាៃបសា្រនាដ្រម្មមួយ។យុវ�ៃរានា្់រម្រពរីកបបទស

អង់ប ល្ែសោៃបធវៃើរោរបៅ្រ្ននុងសណាឋាោរមួយសករាប់រដូវបនាះ។បទាះបរីជារាៃរោរកពរាៃដ៏ខាជាប់ខជលួៃៃិងដថដល្្ររី

ោត់ោៃបៅរោៃ់របងជាប់ោនាបដើមបរីពិៃិត្យបមើលអវៃរីមួយថដលរោត់្ លែនុ្រទរឹ្ររា្់រថដលមៃិោៃក្បបលើថសប្រប�ើង្ររីឡា

តៃិ្នរីសរបស់ោត់បនាះ។

អ្ន្រតកមួតោៃៃិោយថា«‹ោត់មៃិោៃ្ ៃពរីរ�ំហាៃបៅមុខបទមុៃបពលថដលក្របពើមួយកតោ្់រោត់បនាះ

បហើយបយើងមិៃអាចបធវៃើអវៃរីោៃបដើមបរីសប្រ្គះោត់បនាះបទ›»(«Spiritual Crocodiles»Ensignថខ

ឧសភាឆ្នាំ1976ទំព័រ30–31)។

• បតើអវៃរីថដលបណាដាលឲ្យយុវ�ៃបៃះធាលា្រ់បៅជាចំណរីដល់សតវៃក្របពើបនាះ?បតើោត់អាចបចៀសវាងបសា្រនាដ្រម្មបៃះោៃបោយរបបៀប

ណា?(បោយរោរបោរពតាមរោរកពរាៃថដលោត់ោៃទទួលបនាះ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃរោរទូនាមៃខាងបករោមពរីកបធាៃផ្្រ្រឺឲ្យឮៗ៖

«អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបៅពរីមុខអ្ន្រ្រ្ននុង�រីវិតបៃះោៃស្ទង់ពរីកបបហាងទរឹ្របនាះបៃិ្ចបហើយោៃៃិោយកោប់កពរាៃអំពរីសតវៃក្របពើ

ទាំងបនាះ។មៃិថមៃកោៃ់ថតក្របពើដ៏ធំកបប្ះបនាះថដលអាចខាំអ្ន្របៅជាចំថណ្របនាះបទបែុថៃ្ពក្ស ើ្ខ្រវិញ្ញាែពិតជាបកោះថានា្់រជាង

ៃិងបោ្របបញ្ឆោតជាងបហើយអាចបមើលប�ើញតិចជាងវារាៃបកោះថានា្់រជាងល្មដូៃទាំងឡាយថដលបៃលែំោៃោ៉ាងល្អបៅទវៃរីបអា្ហវៃិ្របៅ

បទៀត។

«ក្របពើខាងវិញ្ញាណទាំងបៃះអាចសរាលាប់ឬបធវៃើឲ្យវិញ្ញាណអ្ន្រខូចោៃ។វាអាចបំផ្លាញបសច្្ររីសុខសាៃ្្រ្ននុង្ ំៃិតអ្ន្រៃិងបសច្្ររី

សុខសាៃ្្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលកសឡាញ់អ្ន្រ។បនាះ្ ឺជាអវៃរីថដលកតូវកពរាៃកបឆ្ំងបហើយវា្រកមរាៃ្រថៃលែងទរឹ្រណា

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះនាបពលឥ�ដូវបៃះថដលវាមិៃកតូវោៃរំខាៃបោយក្របពើទាំងបនាះណាស់»(«Spiritual Crocodiles»

ទំព័រ31)។

• បតើក្របពើបៅ្រ្ននុងបរឿងរបស់កបធាៃផ្្រ្ឺរកសបដៀងោនាបៅៃរឹងរោរលបលួងៃិងវិធរីរបស់សាតាំងបោយរបបៀបណា?បតើរោរកពរាៃអវៃរីខលែះ

ថដលបយើងទទួលោៃបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីបកោះថានា្់រខាងវិញ្ញាណបនាះ?

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី228:19ឮៗខណភៈបពលថដលសិស្សអាៃតាមថដរ។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃថាសាតារំចរ់ចាប់

សយើរឲ្យសៅក្្នុរេំណាចរប�់វាសោយ...

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលៃរីនហវៃោៃបៃ្រោរពយា្ររណ៍របស់ោត់ោត់ោៃៃិោយអំពរីវិធរីថដលសាតាំងោៃបកបើកបឆ្ំងៃរឹងបយើងបៅ្រ្ននុង

�ំនាៃ់ចុងបករោយបៃះ។សូមបំថប្រសិស្សបៅជា្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗអាៃៃរីនហវៃទរី228:20–29បោយថសវៃងរ្ររបបៀបបដើមបរី

បបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

ការហព្រើហរឿង

សរឿរម�ួអាចជ�ួទាក្់ទាញ�ិ�្ស

សដ្�ការបសរកើតចំណាប់អារមមេែ៍

នរិការជួ�្ ួក្សគឲ្យចរូលរួមសៅក្្ននុរ

�ំសែើរការសរៀន�រូពតតាមរ�ៈការសាដោប់

តាមបទ្្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្�នទ្។សរឿរ

ក៏្អាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�ល

សោលការែ៍នន�ំែឹរលអែអនុវត្សៅក្្ននុរ

ជពីវិតរប�់មនុ�្ស្ រណ�រ។
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បករោយពរីពរីរបរីនាទរីបហើយសូមអប ជ្ើញនដ្ូទាំងអស់ឲ្យបរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបនាះ។

បោយសារជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាសាតាំងរត្រើវិធដីជារតចើនរដើ្ ដ្ី្ យាយា្តគ្់រតគងរយើងដូចជារោយ

ចាក់្រុក្រយើងឲ្យមានក្ំ�រឹងរធ្ើឲ្យរសងៃៀ្និងឲ្យរយើងងងុយរដក្រ�ើយ្ររញ្ជាររយើង។

• បតើ្ ំរូអវៃរីខលែះថដលសាតាំងពយាោម«ចា្់ររុ្រ[មៃុស្ស]ឲ្យព្ួរប្រាៃ្ំរហរឹងទាស់ៃរឹងអវៃរីថដលជាល្អវិញ»បនាះ?បតើ្រំហរឹងបំភាៃ់

មៃុស្សអំពរីអវៃរីថដលល្អៃិងអវៃរីថដលអាក្រ្់របោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវារាៃបកោះថានា្់រសករាប់មៃុស្សថដល«ោៃកសួលទាំងអស់បៅក្ុរងស៊ីយែូៃ»្ិតថាោមៃរោររ្ីរចបកមើៃ

ណាថដលចាំោច់បទបនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាសាតាំងអាចនាំមៃុស្សថបបបនាះ«បោយកបុងកបយ័ត្នចុះបៅសាថាៃៃរ្រ»?

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរបដើមបរីបបញ្ជារៃរណារានា្់របនាះ?(្្ល់រោរសរបសើរៃិងរោរបពញចិតតេថដលមៃិបសាមះកតង់)។បតើអ្ន្រ្ ិត

ថាបហតុអវៃរីោៃជារោរបបញ្ជារអាចនាំមៃុស្សខលែះឃ្លាតបចញពរីកពះអរាចាស់?

• បហតុអវៃរីោៃជាសាតាំងពយាោមប្្ចនុះប្្ចដូលមៃុស្សថាវាមិៃរាៃរាងរោយបទ?

• បតើបយើងអាចអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីរោរោរបយើង្ំុរឲ្យរាៃ្ំរហរឹងបនាះ?បតើបយើងអាចរោរោរកបឆំ្ងៃរឹងអារម្មណ៍ថាកសួលទាំងអស់

បោយរបបៀបណា?បតើបយើងអាចរោរោរកបឆ្ំងៃរឹងរោរបបញ្ជារបោយរបបៀបណា?

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃសូមកោប់សិស្សថាបៅចុងប ្្ចប់នៃៃរីនហវៃទរី228រួមរាៃរោរកពរាៃចុងបករោយមួយៃិងរោរធានាមួយម្រពរី

កពះអរាចាស់។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី228:30–32បោយសាងាតប់សងៃៀម។

• កពះអរាចាស់្ ល់្្ិរតតេិយសចំបោះសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បយើងៃិងរោរខិតខំរបស់បយើងបដើមបរីបរៀៃពរីកទង់។បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី2

28:30កទង់បបកងៀៃបយើង«មួយបនាទាត់ម្ងៗមួយសិរោខាបទម្ងៗ»។បតើរោរណ៍បៃះរាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណាចបំោះអ្ន្រ?បោង

តាមខ្ម្ពរីរបៃះបយើងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងចបំោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលៃិោយថា«បយើងរាៃល្មមក្ប់កោៃ់បហើយ»បនាះ?

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី228:32កពះអរាចាស់រាៃបៃ្ទដូលបៅរោៃ់កបជា�ៃថដលោៃបដិបសធកទង់។បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបតើអ្ន្រ្ ិតថា

កទង់ចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលកទង់រាៃបៃ្ទដូលថា«បយើងល្ូរនដបៅរ្រព្ួរប្ពរីន្ងៃមួយបៅន្ងៃមួយបទៀត»បនាះ?(បៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះកពះអរាចាស់កោប់ពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កទង់ៃិងបំណងរបស់កទង់បដើមបរី�ួយបយើងរាល់ន្ងៃបៅបពលបយើងចង់បដើរតាម

បំណងរបស់កទង់បទាះបរីជាបយើងោៃបដបិសធកទង់រោលពរីមៃុម្រ្្ររី។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាត្រះអមាចាស់នរឹងមានរសចក្្ដីរ្តាតា

ក្រុណាចំរោរះ្ នុស្ទាំងអស់ដដលបានដត្រច្ិរ្តនិងចូល្ ក្រក្តទង់)។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃ៖សោយសារណតេវៃពីណដលខ្នុំរោនសរៀនសៅនថងៃសនរះខ្នុំនរឹ...។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យប្្ចប់

កបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុង្រំណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសររបស់ពួ្រប្បោយរោរបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើថដលជា

លទ្្ធ លនៃរោរសិ្រសារោរពយា្ររណ៍របស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី228។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

សរបសរជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីសូមធានាថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្មិៃ្ ួររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថច្រចាយ្ ំៃិត

ឬបទពិបសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបោយរាៃរោរថណនំាៃិង្ររាលាំងពរីកពះអរាចាស់បនាះបយើងអាចយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងោៃ។បហើយបទាះបរីជា

បៅបពលបយើងបធវៃើោបកពះអរាចាស់ៃរឹងរាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដល់បយើងកបសិៃបបើបយើងោៃថកបចិតតេបោយបសាមះបនាះ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី228:7–9

សូមពៃ្យល់ថាបពលខលែះមៃុស្សរ្រមូលបហតុចំបោះអំបពើោបបោយកោប់ខលែលួៃប្ថាក្ប់ោនា្រ៏្ំរពុងបធវៃើវាថដរឬថាព្ួរប្អាចថកបចិតតេបពល

បករោយោៃ។សូមបំថប្រសិស្សជាក្រមុតូចៗ។សូមអប ជ្ើញក្រមុទាំងឡាយអាៃៃរីនហវៃទរី228:7–9រួមោនាបោយថសវៃងរ្រោ្រ្យ

ៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលទា្រ់ទងបៅៃរឹងលទ្ធិថ្រលែងរោលាយទាំងបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីសំណួរដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងក្រមុ

របស់ព្ួរប្(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ)៖

• បតើអវៃរីជាបកោះថានា្់រនៃរោរកបកពរឹតតេ«អបំពើោបបៃិ្ចបៃ្លួច»មួយ?

• បតើកពះៃរឹងថ្រតកមូវរោរកបកពរឹតតេរបស់បយើងឲ្យបៅជាតូចឬអបំពើោបមិៃញរឹ្រញាប់បទ?(សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររី

សញ្ញា1:31សករាប់រោរយល់ដរឹងបថៃថែមបទៀត)។

• បតើមៃុស្សរានា្់រអាច«�ិះជាៃ់មៃុស្សប្្សងបោយសារសំដរីរបស់ប្»ោៃបោយរបបៀបណា?បតើបពលខលែះបយើងអាច«�រី្ររបៅដាទ្ុរ

ោ្់រអ្ន្រ�ិតខាងខលែលួៃ[របស់បយើង]»បោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញក្រមុៃរីមួយៗឲ្យសរបសរខ្ម្ពរីរបៃះសារប�ើងវិញជាភាសាថដលមៃុស្សអាចបកបើបៅសពវៃន្ងៃបៃះបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលមៃុស្ស

ប្រ្មងៗឲ្យបធវៃើតាមបោលលទ្ធិឆ្កលួតៗទាំងបៃះ។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលនានាថដលព្ួរប្ោៃរ្រសា្ររាលាំងខាងវិញ្ញាណរបស់ព្ួរប្កបឆ្ំងៃរឹងលទ្ធិថ្រលែងរោលាយបៅសាលាបៅ្រ្ននុងកបពៃ័្ធ

្្សពវៃ្សាយឬពរីមិតតេ្្រ្ិ។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យសរបសរអំពរីបទពបិសាធៃ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

្រតក់តា្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរីរោរសំុសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបនាះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖អ្ន្រអាចបកបើ្ ំៃិតបៃះអ�ំនុងបពលបមបរៀៃបៅបពលអ្ន្រថណនំាវ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរឬអ្ន្រអាចបកបើវាបៅចុងប ្្ចប់

នៃបមបរៀៃបៃះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វបាន្ យាក្រអំ្ពីការសាដោរ�ំែឹរលអែស�ើរវិញសៅន្ងៃចុរសពកា�ណ�លព្រះអរាចា�់បានរាន

ព្រះបន្ទដូលថ្នរឹជា«ការែ៍មួ��៏អសាចារ្យ»(នពីន�វទ្ពី229:1)។នពីន�វបានណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់ថ្សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�ព្រះគម្ពីរទារំអ�់នឹរសធវើការរួមោនាស�ើម្ពីបង្ហាញថ្ព្រះ

ចរចាំ�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។ោត់បាន្ យាក្រថ្មន�ុ្សជាសពចើននរឹប�ិស�ធព្រះគម្ពីរ

មរមនប៉ុណន្អ�់អ្នក្ទារំឡា�ណ�លសជឿនរឹពតរូវបានពបមរូល្ ្នុំសៅក្្ននុរសា�នាចពក្។បណនថែម

សលើសនរះោត់បានបសពរៀនថ្ពបជាជនក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះគឺជាអ�់អ្នក្ណាណ�ល

ណពបចិត្និរសជឿសលើព្រះរាជបពុតាននព្រះ។

សមសរៀនទ្ពី39

នពីន�វទ្ពី229–30

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី229

នពីនេវ្ យាក្រថ្សៅក្្គុរន្ងៃចុរសពកាយមនុ�្សជាសពចើននឹរបដិស�្ព្រះគម្ពីរមរមន

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យកសនមថារាៃមិតតេរានា្់របៅសាលាោៃសួរបោយបសាមះថា«បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រមរមៃរាៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធប្្សង

ដបូច្នះ?»អ្ន្រអាចសុំសិស្សឲ្យបលើ្រនដប�ើងកបសិៃបបើពួ្រប្កតូវោៃប្សួរសំណួរដូចោនាថបបបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរ

បរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃ្ ល់្ចបមលែើយខលែះចបំោះសំណួរបៃះបោយរោរ្រតក់តាកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់អំពរីតួនាទរីនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

បៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយនៃរោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អថដលកពះអរាចាស់ោៃបៅថាជា«រោរណ៍មួយដ៏អសាចារ្យ»។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

ឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី229:1–2បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយថសវៃងរ្រអវៃរីថដលកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

(ព្ួរប្ោៃ«បចញបៅ»ដល់ព�ូរបស់ៃរីនហវៃឬ្រូៃបៅទាំងឡាយបហើយពួ្រប្្៏រោៃ«ហួចបៅបៅដល់ចុងថ្ៃដរី»)។កបធាៃ

ថអ៊សរាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃោៃពៃ្យល់ថា«បយើងជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រៃិងជាពបិសសព្ួរអ្ន្រ្ ្សពវៃ្សាយសាសនាកតវូថតជា‹អ្ន្រ

ហួចបៅ›ឬអ្ន្រកោប់ៃិងអ្ន្រថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅរោៃ់ចុងថ្ៃដរី»(«The Book of Mormon Is the 
Word of God»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1975ទំព័រ65)។

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យទរ់ជ័យបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី229:2បោងបៅបលើរបស់មួយថដលបកបើបដើមបរីកបមូលៃិងបកងួបបកងមួកបជា�ៃ។

ជាញរឹ្រញាប់ទង់ជាតិកតូវោៃបៅថាជាទង�័់យ។(សូមបមើលរោរពៃ្យល់ោ្រ្យទរ់ជ័យបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃទរី32)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី229:2បតើអវៃរីជា«ទង�័់យ»ថដលៃរឹងបចញបៅ«ដល់ចុងថ្ៃដរី»បដើមបរីកបមូលរាកស្របស់កពះអរាចាស់?

(កពះ្ម្ពរីរមរមៃ—ោ្រ្យរបស់ពូ�ៃរីនហវៃឬ្រូៃបៅរបស់ោត់)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី229:1–2បតើអវៃរីជាបោលបំណងរបស់កពះអរាចាស់សករាប់រោរ្ល់្កពះ្ម្ពរីរបថៃថែមដូចជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាត្រះអមាចាស់ែល់្ត្រះគ្្ដីរជាសាក្្ដីទដី្ដីរ្ ួយរ�ើយរដើ្្ដីត្រ្ូលរាតស្រៅកាន់រសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់

តទង់)។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រ ហូ�ិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ

(ពរីChrist and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon[ឆ្នាំ1997]ទំព័រ

4)។៖

«ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាស�ចក្្ពីណថលេរដ៏ខ្�់ជារសគននស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះជាមួយនរឹក្រូនសៅនរិស�ចក្្ពីព�ោញ់រប�់ពទរ់�ពរាប់

ក្រូនសៅពទរ់សៅសលើណផនដពីសនរះ។»(ណេលស�ើរណជ្្វៃពីេ័រ.្រូ�ិន)

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី229ោ្រ្យថាសា�ន៍ដនទបោងបៅបលើកបជា�ៃថដលមៃិថមៃជាវង្សនៃអ៊ីកសាថអល។ោ្រ្យថា

សា�ន៍យរូោបោងបៅបលើកបជា�ៃថដលជាវង្សនៃអ៊ីកសាថអលរួមរាៃក្ួសារៃិង្រូៃបៅរបស់លរីនហថដរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី

229:3–6បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រកបត្ិរម្មរបស់ពួ្រសាសៃ៍ដនទខលែះថដលអាចរាៃចបំោះកពះ្ម្ពរីរបថៃថែមបៃះ។

• បតើអ្ន្រខលែះៃរឹងរាៃកបត្ិរម្មចបំោះកពះ្ម្ពរីរបថៃថែមបៃះោ៉ាងណាថដរ?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះបៃ្ទដូលអវៃរីខលែះអំពរីកបជា�ៃថដលរាៃកបតិ្រម្មរបបៀបបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃបោរបពញបោយរោរពយា្ររណ៍បៅ្រ្ននុងរោរពិពណ៌នារបស់ោត់អំពរីកបត្ិរម្មរបស់កបជា�ៃចំបោះកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

កបជា�ៃនាសពវៃន្ងៃបៃះបរ្ហាញរោរសង្សយ័ជាបកចើៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយសារពួ្រប្រាៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធរួចបហើយ។

សូមចាត់តំាងសិស្សឲ្យសិ្រសាៃរីនហវៃទរី229:7–11ជានដ្ូ។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្របោលបំណងរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរឲ្យ

កពះ្ម្ពរីរបថៃថែមបទៀតបលើកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។បករោយពរីរបរីនាទរីសូមព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។ចបមលែើយថដលអាច

រាៃ្ ឺថា(1)កពះអរាចាស់ចងចំាកបជា�ៃទាំងអស់ៃិងប្ជដូៃកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់បៅក្ប់ជាតិសាសៃ៍ទាំងអស់(សូមបមើលខ្ម្ពរីរ

ទរី7);(2)កពះអរាចាស់រាៃកពះបៃ្ទដូលៃូវសារលិខិតដថដលបៅដល់ជាតិសាសៃ៍ទាំងអស់បហើយកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ឺជាសា្រ្សរីទរីពរីរ

មួយចបំោះបសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ(សូមបមើលខ្ម្ពរីរទរី8);(3)កពះអរាចាស់ថតងថតបៅដថដលបហើយកទង់រាៃបៃ្ទដូល
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កសបតាមបំណងរបស់កទង់(សូមបមើលខ្ម្ពរីរទរី9);(4)្ិរច្ចរោររបស់កពះមិៃទាៃ់ោៃសបកមចបៅប�ើយបទបហើយកទង់ៃរឹងបៃ្រាៃ

កពះបៃ្ទដូលបដើមបរីសបកមច្រិច្ចរោររបស់កទង់(សូមបមើលខ្ម្ពរីរទរី9);(5)កបជា�ៃមិៃ្ ួរសាមៃថាកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធរាៃៃូវកពះបៃ្ទដូល

របស់កពះអរាចាស់ទាំងអស់ឬថាកពះអរាចាស់មៃិោៃបណាដាលឲ្យរាៃកពះបៃ្ទដូលថ្មបទៀតឲ្យ្រត់កតាបនាះ(សូមបមើលខ្ម្ពរីរទរី10);

ៃិង(6)កពះអរាចាស់បញ្ជាកបជា�ៃបៅក្ប់ជាតិទាំងអស់ឲ្យ្រត់កតាកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់(សូមបមើល{ខ្ម្ពរីរទរី11)។បដើមបរី�ួយ

សិស្សឲ្យសបងខេបៃិងអៃុវតតេៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីថ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះខលែះឬទាំងអស់៖

• បតើៃរីនហវៃទរី229អាចកតូវោៃបកបើបដើមបរីបោះកសាយរោរកពួយោរម្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថាជាកពះ្ម្ពរីរបថៃថែមមួយបោយរបបៀបណា?

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោៃបបង្កើៃរោរបរោតសរបសើររបស់អ្ន្រសករាប់កពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរបបៀបណា?

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូម្ងបទៀត។សូមឲ្យពួ្រប្អៃុវតតេរោរបឆលែើយសំណួរថា«បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រមរមៃរាៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធមួយ

បទៀត?»សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យសួរសំណួរបហើយរានា្់របទៀតបឆលែើយសំណួរបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ប្ដូរតួនាទរីោនាបហើយបធវៃើ

រោរពិភា្រសាោនាបៃះម្ងបទៀត។បៅចុងប ្្ចប់នៃស្រម្មភាពបៃះអ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលព្ួរប្សាគល់ថដល

អាចរាៃ្ លកបបោ�ៃ៍ពរីរោរពិភា្រសាមួយនៃបោលរោរណ៍ទាំងបៃះៃិងឲ្យថសវៃងរ្ររោរថណនាំម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពរីរបបៀបបដើមបរី

ៃិោយជាមួយៃរឹងមៃុស្សទាំងបៃះ។

បៅបពលអ្ន្រប្្ចប់ថ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះសូមធានាថាសិស្សយល់ថាត្រះអមាចាស់ចងចំា្ នុស្ទាំងអស់រ�ើយនរឹង្រ្ជនូនត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់

តទង់រចញរៅដល់្ ួក្រគ។

នដីថហវៃទដី230:1–8

នពីនេវ្ យាក្រអំ្ ពីតួនាទពីននព្រះគម្ពីរមរមនសៅក្្គុរន្ងៃចរុសពកាយ

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីោៃបបកងៀៃថាកពះៃរឹងចងចំាវង្សនៃអ៊ីកសាថអលៃរីនហវៃោៃកពរាៃកបជា�ៃរបស់ោត់មិៃឲ្យ្ ិតថាពួ្រប្

សុចរិតជាងសាសៃ៍ដនទប�ើយ។ោត់្៏រោៃរំឭ្រពួ្រប្ថាមៃុស្សទាំងអស់អាចរោលាយជារាកស្្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី230:2ឮៗបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យថសវៃងរ្របរឿងពរីរថដលបយើងកតូវថតបធវៃើបដើមបរីរោលាយជាថ្្ន្រនៃ

រាកស្្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមធានាថាព្ួរប្យល់ថារយើងកាលាយជា

ដែ្ក្ថនរាតស្ក្្នុងរសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់ត្រះរៅរ្លរយើងដត្រច្ិរ្តនិងរជឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី230:3ៃរីនហវៃពិពណ៌នាពរីរបបៀបមួយថដលកពះអរាចាស់កបមូលរាកស្របស់កទង់បៅរោៃ់បសច្្ររីសញ្ញា

បៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី230:3បោយសាងាតប់សងៃៀមៃិងថសវៃងរ្រដំបណើររោរបៃះ។(កពះអរាចាស់

ប្ជដូៃម្រៃូវកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។មៃុស្សជាបកចើៃប�ឿបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយថច្រចាយវាជាមួយៃរឹងអ្ន្រប្្សង)។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថា

ៃរីនហវៃោៃបលើ្រប�ើងជាពបិសសថាោ្រ្យនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងកតូវោៃនាំម្រ«បៅដល់សំណល់នៃព�ូបយើង»ថដលរាៃៃ័យថាជា

្ូរៃបៅរបស់លរីនហ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី230:4–8បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយថសវៃងរ្រឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបមៃុស្សៃរឹងកតូវោៃ

កបទាៃពរបៅបពលពួ្រប្ទទួលោៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• បតើ្ូរៃបៅរបស់លរីនហៃរឹងកតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលព្ួរប្បរៀៃអំពរីបុពវៃបុរសរបស់ព្ួរប្បោយរបបៀបណា?

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីឥទ្ធិពលថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចរាៃម្របលើមៃុស្សទាំងអស់?

សូមធានាថាសិស្សយល់ថាត្រះគ្្ដីរ្ រ្នអាចជួយ្ នុស្ទាំងអស់ឲ្យសារល់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិងរស់រៅតា្ដំណរឹងល្អរ្រស់

តទង់។អ្ន្រអាចសរបសរកបបោ្បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយអ្ន្រដនទឲ្យសាគល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរយភៈកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យសាគល់កពះអង្គសប្រ្គះបោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យភាជាប់បទពបិសាធៃ៍មួយថដលព្ួរប្រាៃ្រ្ននុងរោរថច្រចាយកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអធសិាឋាៃរ្រ

ឱរោសបដើមបរីថច្រចាយកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ។

នដីថហវៃទដី230:9–18

នពីនេវ្ យាក្រអំ្ ពីសាថានភា្ននណផនដពីអំឡគុរស្ល�េ�្សវត្សរ៍

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃ្រ៏ោៃពយា្ររទា្់រទងៃរឹងសហស្សវត្សរ៍—1000ឆ្នាំបករោយពរីរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គ

សប្រ្គះ្ងថដរ។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី230:9–10បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះអរាចាស់ោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរព្ួរទុច្ចរិតៃរឹងកតវូោៃបំផ្លាញ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី230:12–18បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្ររោរពិពណ៌នាអំពរី�រីវិតអ�ំនុងបពលសហស្សវត្សរ៍។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យកសនមថាពួ្រប្្រំពុងសរបសរអតថែបទរោថសតមួយអ�ំនុងបពលសហស្សវត្សរ៍បោយពិពណ៌នាពរីសាថាៃភាពមួយថដល

ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរចំណងប�ើងសករាប់អតថែបទបនាះបហើយថច្រចាយចំណងប�ើងរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងោនា

បៅវិញបៅម្រ។

• ្រ្ននុងចំបណាមសាថាៃភាពសហស្សវត្សរ៍ថដលអ្ន្រោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី2បតើមួយណាថដលអ្ន្រទៃ្ទរឹងរង់ចំាខាលាំងបំ្ ុតបនាះ?

បហតុអវៃរី?

សិស្សអនុវតត

សៅស្លអ្នក្�ុំឲ្យ�ិ�្សអនុវត្ការ្ន្យល់

្ពីស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែសនារះអ្នក្្ ល្់

ឱកា�ម�ួ�ល់្ ួក្សគស�ើម ព្ីទ្ទួ្លបាន

ការ�ល់�ឹរមួ�ពជាលសពរៅជារសនរះអំ្ពី

ស�ចក្្ពី្ិតទារំសនារះនិរសរៀបចំបសពរៀន

�ំែឹរលអែ�ល់អ្នក្�នទ្។(�រូមចាំថ្

ពតរូវរក្សាតុល្យភា្រប�់អ្នក្សៅក្្ននុរការសពបើ

រសបៀបបសពរៀនសនរះ។ពគរូបសពរៀនមិនគួរ

សបារះបរ់តួនាទ្ពីរប�់្ ួក្សគសចាលស�ើ�

ឲ្យ�ិ�្ស�ក្សរា៉ារបសពរៀនក្្ននុរថ្នាក់្សនារះ

សទ្)។
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សូមដរឹ្រនំារោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់ររបស់សិស្សទរីកបបោ្ខាងបករោមបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី230:18៖«អារ្រ្សសាតាំងៃរឹងោមៃអំណាច

បៅបលើដួងចិតតេនៃ្ូរៃបៅមៃុស្សបទៀតបទ្ឺអស់រយភៈបពលជាយូរោរ»។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំកបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

• បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃកបបោ�ៃ៍បដើមបរីដរឹងថាបសច្្ររីសុចរិតៃរឹងរាៃ�័យ�ំៃះបលើបសច្្ររីទុច្ចរិតបៅទរីប ្្ចប់បនាះ?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាអារក្្សាតាំងនរឹងោមនអំណាចរៅរលើដួងចិ្រ្តថនកូ្នរៅ្ នុស្អំ�នុងរ្ល

ស�ស្វ្រ្រ៍រ�ើយរ�ើយរសចក្្ដីសុចរិ្រនិងរសចក្្ដីសុខសាន្នរឹងយក្ឈរ្ះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបោយកបធាៃចច�្យដូខាៃុៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រមូលបហតុថដលអារ្រ្សសាតាំងៃរឹង

ោមៃអំណាចអ�ំនុងបពលសហស្សវត្សរ៍។

«បយើងៃិោយអំពរីសាតាំងថដលកតូវប្ចង។សាតាំងៃរឹងកតវូចងបោយកពះបចសាដានៃកពះបែុថៃ្វាៃរឹងកតវូចងបោយរោរសបកមចចិតតេរបស់

រាកស្នៃកពះថដលមៃិោៃសាដាប់តាមវាថដលមិៃកតូវោៃក្បក់្ងបោយវា្ ងថដរ។កពះអរាចាស់ៃរឹងមិៃចងវាបហើយយ្រអំណាចរបស់

វាបចញពរីថ្ៃដរីខណភៈបពលថដលរាៃបុរសៃិងកស្រីថដលរាៃបំណងឲ្យវាក្ប់ក្ងបនាះ។បនាះ្ ឺ្ ្ទនុយបៅៃរឹងថ្ៃរោរសប្រ្គះ។

រោរដ្រហូតសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់មៃុស្សបចញពរីប្្ឺ្ ្ទនុយបៅៃរឹងបោលបំណងនៃកពះរបស់បយើង។រាៃបពលមួយបៅបលើទវៃរីបបៃះថដល

បយើងរាៃដបំណើរបរឿងមួយបៅបពលកបជា�ៃសុចរិតខាលាំងរហូតដល់សាតាំងោមៃអំណាចបៅ្រ្ននុងចបំណាមព្ួរប្។�ិតបៃួ�ំនាៃ់

្រៃលែងបៅបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសុចរិត។ពួ្រប្ោៃរស់បៅបោយបរិសុទ្ធភាពបហើយោៃសាលាប់បោយោមៃអបំពើោបប�ើយ។បនាះ្ ឺតាមរយភៈ

រោរបដិបសធរបស់ព្ួរប្បដើមបរីបធវៃើឲ្យសាតាំងចុះចាញ់។វាមៃិកតូវោៃ្រតក់តាថាសាតាំងោមៃអំណាចបៅថ ្្ន្រប្្សងៗបទៀតនៃថ្ៃដរី

អ�ំនុងបពលបនាះបទ។បោងតាមកបវតតេិសាកស្ទាំងអស់ថដលបយើងរាៃជា្រម្មសិទ្ធិរបស់បយើងសាតាំងោៃរាៃអំណាចដូចោនាបៅបលើ

មៃុស្សថដលរាៃបំណងសាដាប់តាមវា។បែុថៃ្បៅ្រ្ននុងថដៃដរីបៃះវាមិៃរាៃអំណាចអវៃរីប�ើយបហើយវាកតូវចងពិតថមៃ។ខញនុំប�ឿថាបៃះ

ៃរឹងជា្ររណរីមួយបៅ្រ្ននុងសហស្សវត្សរ៍បហើយខញនុំថ ្្អ្របលើវាបៅបពលខញនុំបធវៃើតាមសាថាៃភាពដ៏រ្ីររាយបនាះថដលកតូវោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

្ំរណត់កតាថដលខញនុំោៃៃិោយបៃះ។ខញនុំសង្រឹមថាមៃុបពលសាតាំងកតូវប្ចងទាំងកសុងព្ួរទុច្ចរិតៃរឹងកតូវោៃបំផ្លាញ»(បៅ្រ្ននុង

រោយរោរណ៍សៃ្និសរីទថខតុលាឆ្នាំ1897ទំព័រ65)។

• បតើសាតាំងៃរឹងកតូវចង្រ្ននុងបពលសហស្សវត្សរ៍បោយរបបៀបណា?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរស់បៅបោយសុចរិតដបូច្នះឧបស ្្គៃរឹងោមៃអំណាចម្របលើព្ួរប្បនាះបទ។

្ំនិតជំន�ួបណនថែេស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី229:12–14។គតើអវៃដីខះ្ជាពរជ័�ថនកំ្ណត់្រាខ្ង

្ពះ្េ្ដីរបណនថែេ?

�រូមឲ្យ�ិ�្សអាននពីន�វទ្ពី229:12–14សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀមសដ្�ណ�វររក្អវពីណ�លនរឹ

សក្ើតស�ើរសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�ជាម�ួនរឹព្រះបន្ទដូលទារំអ�់ណ�លព្រះបានបញ្ជាឲ្យ�រស�រ

ស្ញទារំណ្ន�ពី។

• សតើអ្នក្គិតថ្មនុ�្សខុ�ោនាក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះនរឹទ្ទ្ួលពបសយាជន៍្ ពីការរាន

ក្ំែតព់តារប�់ោនាសៅវិញសៅមក្សដ្�រសបៀបណា?

ណអលស�ើរណនលសអ.រា៉ាក្់ណ�វលននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បានបសពរៀនថ្កំ្ែត់ពតា

ស្្សរសទ្ៀតនឹរសចញមក្ស�ើម្ពីណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ៖

«ព្រះគម្ពីរណ�លបាត់សៅគឺសៅក្្ននុរចំសណាមរតន�ម្ត្ិណ�លមិនទាន់សចញមក្សៅស�ើ�។

ជារនម្ព្រះគម្ពីរននគម្ពីរទាំរសនរះពតរូវបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរណ�លសៅរាន។

ពបណ�លវគ្គមុនសគនិរសពចើនជារសគបរអែ�់នឹរជាកំ្ែត់ពតាននក្ុល�ម្័ន្ធននអ៊ីពសាណអល

ណ�លបានបាត់សៅ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី229:13)។ស�ើរមិន�ឹរ�រូម្ពីណតការជិតសចញ

មក្ននសាក្្សពីទ្ពីបពី�ពរាប់ព្រះពគពី�្ទសលើក្ណលរណតតាមរ�ៈព្រះគម្ពីរមរមន�៏រានតនម្ប៉សុណាណរះ

ជាសាក្្សពីទ្ពី្ ពីររប�់ព្រះពគពី�្ទ!ស�តុ�រូសច្នរះស�ើ�ក្ំែតព់តាទ្ពីបពី�៏្ ិ�ិ�្ឋទាំរអ�់សនរះនឹរ

បសំ្ញស�ចក្្ពី្ិតននវតថែនុទារំបពី។បនាទាប់មក្គឺ�រូចជាអ្នក្គង្វាល�៏ឥតសខាចារះបាននិយា�ណ�រ

ថ្‹ពាក្្យរប�់ស�ើរក៏្នឹរពបមរូលមក្ណតម�ួណ�រ›(ខគម្ពីរទ្ពី14)។វានរឹរាន‹សចៀម

មួ��វដូរនិរអ្នក្គង្វាលមួ�›(នពីន�វទ្ពី122:25)ក្្ននុរការភាជាប់ោនាទាំរមរូលរួមោនានន

ពោកាន់កាប់្ ួក្ពគពីសាទានទារំអ�់ននពបវត្ិសាព�្មនុ�្សជាតិ(�រូមសមើលគ.នរិ�.

128:18)»(«God Will Yet Reveal»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1986

ទ្ំ្័រ52)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ជាសពចើនឆ្នាំមុនស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពប�រូតនពីន�វបានទ្ទ្ួលវិវរែៈម�ួអំ្ ពី្ ិធពីបែុ្យពជមុជ

ទឹ្ក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។សៅស្លនពីន�វបានពបាប់ពបជាជនរប�់ោត់អំ្ពីវិវរែៈសនរះោត់

បានបសពរៀនអវពីណ�លោត់សៅថ្«សោលលទ្្ធិននព្រះពគពី�្ទ»—ណ�លថ្ស�ើម្ពីទ្ទួ្លបាននរូវ

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចស�ើរពតរូវណតអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរសៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ណពបចិត្្ ពីអំស្ើបាបរប�់ស�ើរទ្ទ្ួល្ ិធពីបែុ្យពជមុជទ្ឹក្ទ្ទួ្លព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធនរិ

ត�៊រូវ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់។

សមសរៀនទ្ពី40

នពីន�វទ្ពី231

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃ231:1-13

នពីនេវបសពរៀនថ្សៅស្លសយើរទទួល្ ិ្ពីបុែ្យពជមុជទកឹ្សយើរនឹរស្វើរាមគំររូរប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះ

សូមចាបប់្្ើមថានា្រ់បោយរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រចងចំាអវៃរីខលែះអំពរីពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្ររបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រោៃរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាថដរបៅបពលអ្ន្រោៃទទួលោៃបុណ្យ

ក�មុ�ទរឹ្របនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសិស្សោៃក�មុ�ទរឹ្រព្ួរប្្ំរពុងបធវៃើតាម្ ំរូមួយថដលថតងថតជាថ ្្ន្រមួយនៃដំណរឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ជាៃិច្ច។ៃរីនហវៃោៃបកបើឃ្លាមួយចៃំួៃបដើមបរីបោងបៅ្ ំរូបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យកសាវកជាវរ្រឃ្លាមួយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី

231:2ៃិងៃរីនហវៃទរី231:21។បករោយពរីព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញឃ្លាថា«បោលលទ្ធិនៃកពះក រ្ីស្ទ»បហើយសូមសួរថា៖

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាអវៃរីបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី231:2,21ថដលបស្នើពរីសារភៈសំខាៃ់នៃ«បោលលទ្ធិនៃកពះក្រីស្ទ»បៃះ?(ចបមលែើយអាច

រួមរាៃ«ខញនុំកតូវថតៃិោយអំពរី»«ោមៃ្ លែដូវឯណាបទៀតបទ»ៃិង«បោលលទ្ធិថតមួយបហើយពិត»)។

សូមបរ្ហាញរូបភាពយែូហាៃោទរីស្ទក�មុ�ទរឹ្រឲ្យកពះបយស៊ូវ(62133;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ

35)។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសិ្រសាៃរីនហវៃទរី231:5–9បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រឃ្លាថដលបញ្ជា្់រពរីមូលបហតុ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទកតូវក�មុ�ទរឹ្រ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាពួ្រប្្ ួរថត្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះទ្ុរ)។បករោយពរីរបរីនាទរីម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃ

ឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរបដើមបរី«បបំពញបសច្្ររីសុចរិតក្ប់ោ៉ាង»បនាះ?(បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយអ្ន្រអាច

ពៃ្យល់ថាវារាៃៃ័យថារោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយ។កបធាៃយែូថសបបអហវៃ ស៊្មីធោៃៃិោយថា«បដើមបរីបបំពញបសច្្ររី

សុចរិតក្ប់ោ៉ាង»្ឺកតូវ«បបំពញចបាប់»[បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្នសិរីទថខបមសាឆ្នាំ1912ទំព័រ9])។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី231:10–12ឮៗ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពៃ្យល់ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របោយរបបៀបណា?(ៃរីនហវៃបបកងៀៃថាពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រ្ ឺជា

កពះប ្្ញតតេិមួយម្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌ថដលវាតកមូវបដើមបរីទទួលោៃអបំណាយទាៃជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយថាវាចាោំច់ខំឲ្យអស់ពរី

រោរខិតខំរបស់បយើងបដើមបរីបធវៃើតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី231:5–12។បៅបពលព្ួរប្

ថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូមធានាថាព្ួរប្យល់ពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទបានរធ្ើជាគំរូដ៏ឥ្ររខ្ចារះថនការរោរ្ត្រ្រិ្រ្រ្តិសតមា្់ររយើងឲ្យរធ្ើតា្។

រយើងត្រវូដ្ររធ្ើតា្ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទទទួល្រុណ្យតជ្ុជទរឹក្និងទទួលត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ។

រទារះ្រដីជាោមនអំរ្ើបា្រក្្ដីត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទក្៏រៅដ្រត្រវូតជ្ុជទរឹក្រដើ្្ដី្ំររ្ញរសចក្្ដីសុចរ្ិរតគ្រ់យា៉ាងដដរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី231:13ឮៗ។សូមដរឹ្រនំារោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្់ររបស់សិស្សបៅបលើឃ្លាថា«បោយបពញចិតតេកោថានា»

«ពុំរាៃរោរលា្់រពុតឬរោរបោ្របបញ្ឆោតបៅចបំោះកពះប�ើយ»ៃិង«បោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ»។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត

្ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះទុ្រ។

• បតើឃ្លាទាំងបៃះរាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្រ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាឃ្លាទាំងបរីបៃះសបំៅបៅបលើតកមូវរោរបដើមបរីបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុង

រោរខិតខំរបស់បយើងបដើមបរីអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះអង្គសប្រ្គះថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងៃិងបធវៃើតាម្ ំរូរបស់កពះអង្គ

សប្រ្គះ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីរបបៀបបដើមបរីបធវៃើតាម្ ំរូរបស់កពះអង្គសប្រ្គះតាមសាថាៃភាពជាបកចើៃបនាះសូមសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បតើឃ្លាទាំងបៃះអាចអៃុវតតេចំបោះស្រម្មភាពដូចជារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃៃិងរោរបៅកពះវិហារបោយរបបៀបណា?

• បតើរាៃភាពខុសោនាអវៃរីរវាង«រោរៃិោយអធិសាឋាៃ»ៃិងរោរអធិសាឋាៃ«បោយបពញចិតតេកោថានា»បនាះ?
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• បតើរាៃភាពខុសោនាអវៃរីរវាងរោរទទួលទាៃសាករោមែង់ៃំបុ័ងៃិងរោរទទួលទាៃសាករោមែង់ៃំប័ុង«បោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ»បនាះ?

• បតើរាៃភាពខុសោនាអវៃរីរវាងរោរៃិោយថាអ្ន្រសុំបទាសអំពរីអវៃរីមួយថដលអ្ន្រោៃបធវៃើៃិងរោរថកបចិតតេ«បោយបពញចិតតេកោថានា»បនាះ?

នដីថហវៃទដី231:14–21

នពីនេវបសពរៀនថ្សពកាយ្ពី្ ិ្ពីបែុ្យពជមុជទកឹ្សយើរពតរូវទទួលព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្សេើយបន្ស្វើរាមគំររូរប�់ព្រះអរ្

�សង្គ្រារះ

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃៃិោយអំពរីទាវារមួយចូលបៅ្ លែដូវមួយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី231:17–18ឲ្យឮៗ។បៅបពល

សិស្សអាៃចប់បហើយសូម្ ូសរូបសាម ្្ញមួយដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

• បោយថ ្្អ្របលើៃរីនហវៃទរី231:17បតើអវៃរីជាទាវារបៅ?(រោរថកបចិតតេៃិងពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ។សូមសរបសរការណពបចិត្និរ

្ិ�ពីបុែ្យពជមុជទកឹ្ពរីបករោមទាវារបនាះ)។បតើរោរថកបចិតតេៃិងពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រដូចជាទាវារមួយបោយរបបៀបណា?

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី231:18បតើ្ លែដូវបនាះនាំបៅរ្រអវៃរី?(�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។សូមសរបសរជពីវិតដ៏សៅេ�់ក្ល្

ជានិច្ចបៅចុងប ្្ចប់នៃ្ លែដូវបនាះ។អ្ន្រ្ួរថតពៃ្យល់ថាឃ្លា«�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច»សបំៅបៅបលើរោរតបម្កើងប�ើងបៅ្រ្ននុងៃ្រ

បសប�សាទាល)។

• ៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃថាបករោយពរីពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របហើយបយើងៃរឹងទទួលោៃអបំណាយទាៃជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី231:13–14)។បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី231:17–18បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធវៃើអវៃរីសករាប់បយើង?(សូម�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ថាត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធរធ្ើជាសាក្ ដ្ីដល់ត្រះវរ្ិរតានិងត្រះរាជ្រុតតានិងន្ំ្ ក្នូវការផ្ច្់បា្រ្ ួយ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាចាំោច់សករាប់បយើងបដើមបរីទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បកុតាតាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីតួនាទរីរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងរោរផ្ដាច់ោបអ្ន្រ្ ួរថតពៃ្យល់ឃ្លា«បុណ្យក�មុ�បោយប ល្ែើងៃិង

បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(ៃរីនហវៃទរី231:13–14;សូមបមើល្ ងថដរខ្ម្ពរីរទរី17)។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃូវ

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអ ថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្រ់សាដាប់រ្រៃូវ

អវៃរីថដលរាៃអតថែៃ័យ្រ្ននុងរោរក�ម�ុបោយប ល្ែើងៃិងបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

«ទាវារនៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រនាំបៅរ្រ្ លែដូវតូចបហើយចបង្អៀត។   

«បយើងកតូវោៃបញ្ជាៃិងថណនាំឲ្យរស់បៅដបូចានាះបដើមបរីឲ្យសាថាៃភាពធាលា្់ររបស់បយើងកតូវប្ដូរតាមរយភៈអំណាចបៃ្សនុទ្ធនៃកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធ។កបធាៃរា៉ារ៉ុៃ�រី រ៉មៃរីោៃបបកងៀៃថាបុណ្យក�ម�ុប ល្ែើងបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ‹ោៃថកបចិតតេ[បយើង]ឲ្យប�ឿពរីភាព

ខាងសាច់្មបៅភាពខាងវិញ្ញាណ។វាសរាអាតពយាោលៃិងបៃ្សនុទ្ធកពលរឹង។   បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទ

រោរថកបចិតតេៃិងពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រទាំងអស់្ ឺជារោរដំបូងៃិងកតូវរោរជាមុៃចបំោះវាបែុថៃ្[បុណ្យក�មុ�បោយប ល្ែើង]្ឺជា

រោរបំបពញមួយ។បដើមបរីទទួលោៃ[បុណ្យក�មុ�បោយប ល្ែើងបៃះ]្ឺបដើមបរីឲ្យសបំលៀ្របោំ្់ររបស់មៃុស្សរានា្រ់កតវូោៃសរាអាតបៅ្រ្ននុង

កពះបលាហិតដ៏ធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ›(Learning for the Eternities,comp. George J. Romney[ឆ្នាំ1977]

ទំព័រ133;សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី327:19–20)។

«បហតុដូបច្នះបហើយបៅបពលបយើងកតូវោៃប្រើតម្ងបទៀតបហើយតសូ៊បដើមបរីឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់្ ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើងជាៃិច្ច

បនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរឹងបៃ្សនុទ្ធៃិងសកមិតកពលរឹងបយើងបោយសារប ល្ែើង(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី231:13–14,17)។ទរីបំ្ ុត

បយើងកតូវ�របោយសាអាតបៅចបំោះកពះ»(«Clean Hands and a Pure Heart»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2007ទំព័រ81)។

• បតើថអលប�ើរថប៊ដណាៃិងកបធាៃរ៉ូមៃរីោៃៃិោយថា«បុណ្យក�មុ�បោយប ល្ែើង»បធវៃើអវៃរីខលែះសករាប់បយើង?

• បតើពរ�័យបថៃថែមទាំងឡាយអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចទទួលោៃតាមរយភៈឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

• បតើអ្ន្រ«តស៊ូបដើមបរីឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់»្ង់បៅជាមួយៃរឹងអ្ន្រជាៃិច្ចបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ំរពុងបធវៃើស្រម្មភាពបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

រូ្រ

ររូបសៅសលើកាដោរសខៀនអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

�ល់្ ពីគំនិតអររូបពី�សនរះបាន។សៅស្ល

អ្នក្គរូ�សៅសលើកាដោរសខៀន�រូមចរចាំថ្

គំនរូរណ�លសាមញ្ញជាធមមេតាវាពបស�ើរ

ជារររូប�មេនុគសាមៅញមួ�។ជាធមមេតាវា

គឺជាគំនិត�៏លអែម�ួស�ើម្ពីគរូ�ររូបសនរះសាក្

្ពីរបពី�រមុនស្ល�ិ�្សមក្�ល់ក្្ននុរ

ថ្នាក់្។ពប�ិនសបើអ្នក្មិនពប�ប់គរូរររូប

សលើកាដោរសខៀនសនារះសទ្�រូមគិត�ុំឲ្យ�ិ�្ស

រានាក់្គរូរឲ្យអ្នក្។
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សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី231:18ោ្រ្យតរូចរាៃៃ័យថាចបង្អៀតតរឹងថតងចបាស់លាស់ៃិងមិៃឲ្យរាៃរោរបវៀចបវរប�ើយ។

ៃរីនហវៃោៃបកបើោ្រ្យបៃះបដើមបរីបរៀបរាប់ពរី្ លែដូវថដលបយើងកតូវថតបដើរតាមបករោយពរីបធវៃើបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របហើយបដើមបរីទទួលោៃៃូវ�រីវិតដ៏បៅ

អស្់រលបជាៃិច្ច។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតបោយសងៃប់សាងាត់ៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបករោយពរីក�មុ�ទរឹ្របហើយបដើមបរីបៃ្បៅបលើ្ លែដូវបៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបនាះ?

បៅបពលសិស្សស្ជរឹង្ ិតអំពរីសំណួរបៃះសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថសវៃងរ្រចបមលែើយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី231:15–16,19–21។អ្ន្រ

អាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំោ្រ្យឬឃ្លាថដលពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃៃូវ�រីវិតដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ច។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ្ ូសចំណាំបនាះ។បៅបពលព្ួរប្

បឆលែើយសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ោ្់របលើរោដារបខៀៃ។រូបរបស់អ្ន្រ្ួរថតបមើលបៅដូចបៃះ៖

សូមធានាថាសិស្សយល់ថាត្រសិនរ្រើរយើងរស់រៅតា្រោលលទ្ធិថនត្រះតគដីស្ទរយើងនរឹងទទួលបាននូវជដីវ្ិរដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ច។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី231:20ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី231:19–20្ឺជាវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះឲ្យថបលែ្រពរីប្បដើមបរីពួ្រប្អាចរ្រវាប�ើញបោយ

រ្យកសួល។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរមួយខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រត់កតា្រ្ននុង

ថានា្់ររបស់ពួ្រប្៖

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃស្ិរសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះបតើអវៃរីថដល្ ្ល់្រ្រីសង រ្ឹមថាអ្ន្រអាចទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច

បនាះ?

• បតើបសច្រ្រីសញ្ញាថដលអ្ន្រោៃបធវៃើបៅបពលក�មុ�ទរឹ្រោៃ�ះឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់អ្ន្រដូចបម្ចខលែះ?

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី231:19–20

សូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររីឆ្ដ�រី ស្កតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«អំណាចដ៏អសាចារ្យអាចម្រពរីរោរទបៃ្ទញចាំកពះ្ម្ពរីរ។បដើមបរីទបៃ្ទញចាំកពះ្ម្ពរីរមួយ្ឺកតវូបបង្កើតមិតតេភាពមួយ្ ្មរី។វាដូចជា

រោររ្រប�ើញបុ ្្គល្ ្មរីមួយថដលអាច�ួយ្រ្ននុងបពលកតូវរោរ្ល់្រោរបំ្ុស្ ំៃិតៃិងរោរលួងបលាមៃិងជាកប្ពមួយនៃរោរ�កមុញ

សករាប់រោរផ្លាស់ប្ដូរថដលចាំោច់»(«The Power of Scripture»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011ទំព័រ6)។

បៅបលើបោមួយ(ឬក្រោសមួយសៃលែរឹ្រ)សូមសរបសរខ្នុំរោនទសន្ញចាំនពីន្វៃទពី231:19–20។សូមោ្រ់បោបនាះបៅ្រថៃលែង

មួយថដលសិស្សក្បោ់នាបមើលប�ើញវា។សូមកបថ�ងសិស្សឲ្យទបៃ្ទញវ ្្គបៃះបោយខលែលួៃឯងឬជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់ពួ្រប្។សូម

អប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យចុះហតថែបលខាបលើបោបនាះបៅន្ងៃបនាទាប់បពលព្ួរប្ោៃទបៃ្ទញចាំវ ្្គបៃះបហើយ។កបសិៃបបើព្ួរប្បធវៃើរោរជាមួយៃរឹង

ក្ួសាររបស់ព្ួរប្បដើមបរីទបៃ្ទញវាព្ួរប្្រ៏អាចសរបសរប្មះសរា�ិ្រក្ួសាររបស់ពួ្រប្ោ្់របលើបោបនាះោៃថដរ។សូមចាំថាកតូវ

ថ្រតកមូវរោរកបថ�ងបៃះដល់សមតថែភាពៃិងរោលភៈបទសភៈរបស់បុ ្្គលបដើមបរីឲ្យសិស្សរានា្់រៗអាចោៃបជា្�័យ។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី្ ុណតនមលែនៃរោរទបៃ្ទញចាំកពះ្ម្ពរីរដូចជាៃរីនហវៃទរី231:19–20ថដលរាៃោ្រ្យនៃ្្ររីសង្រឹម

បៃះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖បោយសារថតល្រខេណភៈៃិង្ិរបវលានៃបមបរៀៃន្ងៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលថដលអ្ន្ររាៃ

បពលក្ប់កោៃ់។

ការណ្បចិត្និងបុណ្យ

្ជេុជទរឹក្

ជដីវិតដ៏គៅ

អស់ក្ល្ជានិច្ច

�រូមបន្សធវើតាមគំររូរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�រូមបន្សៅមុខសដ្�

ភា្ខាជាប់ខ្លួនសៅក្្ននុរព្រះពគពី�្ទ�រូមរានស�ចក្្ពីជសំនឿនិរស�ចក្្ពី

�រ្ឹម�រូមព�ឡាញ់ព្រះនរិមនុ�្សទាំរអ�់�រូមទ្ទួ្លទាន

ព្រះបន្ទដូលននព្រះពគពី�្ទ�រូមត�៊រូ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់

នដីថហវៃទដី231:19–

20គឺជាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

មួ�។�រូមសបើក្សៅសយាបល់ក្្ននុរ

ការបសពរៀនសៅចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះ

ស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សជាមួ�នរឹវគ្គនន

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរសនរះ។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី226–31(សមសរៀនទ្ពី8)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀនការ�ិក្សាសៅផរ្ះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល

្ួក្សគ�ិក្សាក្្ននុរនពីន�វទ្ពី226–31(សមសរៀនទ្ពី8)មិនណមនរានបំែរស�ើម្ពីពតរូវ

បានបសពរៀនជាណ ្្នក្ម�ួននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោត

ណតសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍្ ពីរបពីទាំរសនរះសទ្។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�គំនិតនន

ព្រះវិញ្ញាែសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការនន�ិ�្សរប�់អ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី226–27)
�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីការ្យាក្រែ៍ទាំរឡា�រប�់នពីន�វណ�លទាក់្ទ្រនឹរន្ងៃចរុសពកា�។

្ួក្សគបាន�ឹរថ្អវពីៗណ�លព្រះអរាចា�់សធវើគឺស�ើម្ពីជាពបសយាជន៍�ល់្ ិភ្សលាក្ស�ើ�

ថ្ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់ព�ឡាញ់មន�ុ្សទារំអ�់ស�ើ�អសញ្ើញទារំអ�់ោនាឲ្យមក្រក្ពទ្រ់

ស�ើ�ទ្ទ្ួលទានស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ពទ្រ់។�ិ�្សក៏្បានរក្ស�ើញ្ ពីស�ចក្្ពី្ ិតថ្ការ

សចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមនគឺជារសបៀបមួ�ណ�លព្រះនរឹ�សពមចកិ្ច្ចការរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរ

ន្ងៃចុរសពកា�។បណនថែមសលើសនរះ្ួក្សគបាន�ឹរថ្ព្រះគម្ពីរមរមននរិ�ំែឹរលអែ

ណ�លបានសាដោរស�ើរវិញសនារះនឹរនាំមក្នរូវស�ចក្្ពីអំែរនិរការ�ល់�ឹរ�ល់អ�់អ្នក្

ទាំរឡា�ណាណ�ល�ិក្សានិរទ្ទួ្ល�ក្វា។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី228)
ខែៈស្លណ�លកំ្្ុរ�ិក្សា្ ពីការព្រានរប�់នពីន�វអំ្ ពីការបសពរៀនណក្្រកាលា�ទ្រូសៅ

សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�សនារះ�ិ�្សបាន�ឹរថ្ព្រះគម្ពីរមរមនបង្ហាញ្ ពីលទ្្ធិណក្្រកាលា�

រប�់អារក្្សនរិ្ពរឹរស�ើរទា�់នឹរការរចនា�៏អាពក្ក្់រប�់វា។សលើ�្ ពីសនរះ្ួក្សគ

បាន�ឹរ្ ពីរសបៀបណ�លសាតារំសពបើវិធពីសាព�្ជាសពចើនស�ើម្ពី្ យាយាមពគប់ពគរស�ើរ�រូចជា

ការចាក្់រកុ្ឲ្យស�ើររានក្ំ�ឹរការប្ង្កាបស�ើរនិរបំស្ស�ើរនិរការបសញ្ជារស�ើរ។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី229–30)
�ិ�្សបាន�ឹរថ្ព្រះអរាចា�់្ ្ល់ព្រះគម្ពីរមក្ស�ើម្ពីពបមរូលរាព�្សៅកាន់ស�ចក្្ពី�ញ្ញា

រប�់ពទ្រ់ស�ើ�ថ្ព្រះគម្ពីរមរមនអាចជ�ួមនុ�្សទារំអ�់ឲ្យសាគាល់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

នរិរ�់សៅតាម�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់។ព្រះអរាចា�់បានបង្ហាញនពីន�វថ្មនុ�្សជាសពចើន

សៅន្ងៃចុរសពកា�នរឹប�ិស�ធព្រះគម្ពីរមរមន។�ិ�្សរានឱកា�មួ�ស�ើម្ពីគិតអំ្ពី

ជពីវិត្ ទាល់រប�់្ ួក្សគនរិ្ពីរសបៀបណ�ល��គមន៍រប�់សគនឹរខុ�ោនាយា៉ារណា

អ�ំនុរស្ល���្សវត្សរ៍សដ្�សារអារក្្សសាតាំរនរឹោមៅនអំណាចមក្សលើ�ួរចិត្នន

ក្រូនសៅមនុ�្សសទ្ៀតស�ើ�ស�ើ�ស�ចក្្ពី�ុចរិតនរិស�ចក្្ពី�ុខសាន្នរឹ�ក្ឈ្នរះ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី231)
ស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមណ�លទាក់្ទ្រនរឹសោលលទ្្ធិននព្រះពគពី�្ទនិរគំររូរប�់ព្រះអរ្គ

�ស្ង្គារះពតរូវបានបញ្ជាក់្ថ្៖ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបសំ្ញស�ចក្្ពី�ុចរិតពគបយ់ា៉ារ

សដ្�ការសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�រប�់ព្រះវរបិតាស�ើ�ស�ើរពតរូវណតសធវើតាម

គំររូននការសោរ្ពបតិបត្ិរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសដ្�ការពជមុជទឹ្ក្នរិការទ្ទួ្ល

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសធវើបនាទាល់អំ្ពីព្រះវរបិតានិរអំ្ ពី

ព្រះរាជបុពតាស�ើ�នាំមក្នរូវការ្ដោច់បាប។ពប�ិនសបើស�ើររ�់សៅតាមសោលលទ្្ធិនន

ព្រះពគពី�្ទស�ើរនឹរទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះបញ្ជាក្់ថ្ពគប់អវពីទារំអ�់ណ�លព្រះវរបិតា�ួគ៌សធវើគឺស�ើម្ពីជាពបសយាជន៍�ល់្ ិភ្សលាក្

នរិពតរូវបានជពមុញសដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ចំសពារះក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។សមសរៀនសនរះក្៏នឹរប៉រះ�ល់

រសបៀបណ�លព្រះគម្ពីរមរមនបង្ហាញ្ ពីការបសពរៀនណក្្រកាលា�រប�់សាតាំរណ�លរានជាទ្រូសៅសៅក្្ននុរ

ជំនាន់រប�់ស�ើរនរិ្ពីរសបៀបណ�លជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចមក្�ល់អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណា

ណ�លសធវើតាមសោលលទ្្ធិននព្រះពគពី�្ទ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន
�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគរានគំនិតឬការ�ល់�ឹរអវពីសចញ្ ពីការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគណ�ល

អាចណចក្ចា�ជាមួ�នរឹ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្សទ្មុនស្លអ្នក្ចាប់ស្្ើមសមសរៀនសនរះ។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យ�ួរ�ំែួរណាណ�ល្ ួក្សគរានអំ្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាស�ើ�។�រូមអសញ្ើញ

្ួក្សគឲ្យ�រស�រនរូវការបំ្ ុ�គំនិតខារវិញ្ញាែណ�ល្ ួក្សគបានទ្ទ្ួលសៅស្ល្ ួក្សគអាននិរ

�ញ្ឹរគិតអំ ព្ីព្រះគម្ពីរនរិក្ិច្ចការរប�់វា។ការែ៍សនរះនរឹអសញ្ើញវិញ្ញាែននការ្យាក្រែ៍

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សជួ�អ្នក្�រស�រចសម្ើ�ខ្រះចំសពារះ�ំែួរខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើ

ពក្ដ្�មួ��ន្ឹក្៖ពប�ិនសបើអ្នក្�ឹរថ្ស្លសវលារប�់អ្នក្សៅសលើណ្ន�ពីសនរះជិត�ល់ទ្ពីបញ្ចប់

ស�ើ�ស�ើ�ថ្អ្នក្អាច�រស�រ�ំបុពតមួ�ណ�លក្រូនសៅរប�់អ្នក្និរមនុ�្សទ្រូទាំរ្ ិភ្សលាក្

នរឹអានសនារះសតើអ្នក្នរឹសរើ��ក្ពបធានបទ្អវពីមក្បញ្ចដូលសៅក្្ននុរលិខិតរប�់អ្នក្សនារះ?

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យសមើលពតួ�ៗក្្ននុរនពីន�វទ្ពី226–31និរក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់

្ួក្សគស�ើម្ពីសមើល្ ពីពបធានបទ្អវពីណ�លនពីន�វបាននិយា�ខែៈណ�លោត់ជិតបញ្ចប់ជពីវិតរប�់

ោត់ស�ើ�សនារះ។�រូមសពបៀបសធៀបអវពីណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញជាមួ�នឹរចសម្ើ�ណ�ល្ ួក្សគ�រស�រ

សៅសលើកាដោរសខៀន។ការទ្រូនាមៅនចរុសពកា�សគរប�់នពីន�វពតរូវ�រស�រស�ើរ�ពរាប់្ ួក្ស�ើរណ�ល

រ�់សៅក្្ននុរជំនាន់ចរុសពកា�និររាននរូវតពមុ�ស�ើម្ពីជ�ួស�ើរឲ្យសាគាល់នរូវស�ចក្្ពី្ិតសចៀ�វារ្ មេ

ជំ្ ប់រប�់សាតារំស�ើ�សធវើតាមសោលលទ្្ធិននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

នដីថហវៃទដី226

សពកាយ្ពីនពីនេវ្ យាក្រទាក់្ទរនឹរការបំផ្លាញននពបជាជនរប�់ោត់សេើយោត់បាន្ យាក្រ

អំ្ពីន្ងៃចរុសពកាយនិរអសញជើញមនុ�្សទារំអ�់ឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអាននពីន�វទ្ពី226:29–31ស�ើ�ណ�វររក្វិធពីសាព�្រប�់សាតាំរម�ួ

ណ�លនពីន�វបានព្រានស�ើរសនារះ។បនាទាប់្ ពី�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ស្្ើ�នរឹអវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញ

ស�ើ��រូម�ួរនរូវ�ំែួរខារសពកាម៖

• សយារតាមនពីន�វទ្ពី226:29សតើអវពីជាឧបា�ក្លណ្្នក្�រ្?

• សតើអវពីសៅណ�លហាក្់�រូចជាការជពមុញមន�ុ្សខ្រះឲ្យសធវើឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្?

• សតើព្រះអរាចា�់�រ្ឹមឲ្យស�ើរពតរូវបានជពមញុសដ្�អវពីសៅស្លស�ើរបសពមើសៅក្្ននុរ

សា�នាចពក្?សតើអ្នក្រានសាគាល់នរណារានាក់្ណ�លសធវើជាគំររូលអែ�ពរាប់ការែ៍សនរះណ�រឬសទ្?

�រូមរំឭក្នពីន�វទ្ពី226:23–28,33និរន្ងៃទ្ពី1ក្ិច្ចការទ្ពី3។�រូម�ួរ៖សតើអវពីណ�ល

ជពមុញព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរការង្ររប�់ពទ្រ់?

សពកា�្ពី�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់បានស្្ើ�ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្អាន�ំែួរខារសពកាម៖

• សតើឃ្លាអវពីសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី226:23–28,33បសពរៀនស�ើរថ្្ពះអរាចាស់្សឡាញ់

េនុស្សទាំងអស់គហើ�អគញ្ើញទាំងអស់ោនាឲ្យេក្រក្្ទង់និងទទួលទានគសចក្្ដីសគ្គ្គាះរបស់

្ទង់ស�ើ�ថ្អវៃដី្្ប់ោោងណដល្ពះអរាចាស់គធវៃើ្ឺគដើេ្ដីជា្បគោជន៍ដល់ពិភពគលាក្គនាះ?
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

• ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់�ពរាប់ស�ើរស�ើម ព្ីសរៀនសលើក្ទ្ឹក្ចិត្សដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�ពរាប់

អ្នក្�នទ្ជាជារសដ្�ស�ចក្្ពីសលាភលន់ឬបែំរពបាថ្នាស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានការ�រស�ើរ្ ពី

អ្នក្�នទ្សនារះ?

• សតើអ្នក្គិតថ្ស�ើរអាចរានស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់នរិភា្�រូចជាព្រះពគពី�្ទសពចើន

ជារមុនសៅក្្ននុរការង្រសា�នាចពក្រប�់ស�ើរសដ្�រសបៀបណា?

នដីថហវៃទដី228

នពីនេវព្រាន្ ពីការសបាក្បសញ្ឆោតទាំរឡាយរប�់អារក្្សសារំារ

�រូមពបាប់�ិ�្សថ្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី228នពីន�វបានបន្បង្ហាញលទ្្ធិណក្្រកាលា�ណ�លបានបសពរៀន

សដ្�្ ួក្អារក្្ស។�រូមរំឭក្្ ពី«លទ្្ធិណក្្រកាលា�ឥតខ្ឹមសារស�ើ�ឥតពបសយាជន៍»ណ�លបាន

្ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី228:3–9ស�ើ��រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាម�ល់�ិ�្ស។្ួក្សគ

អាចបញ្ចដូលចសម្ើ�នានាណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគក្្ននុរ

�បាដោ�៍ក្ន្រសៅ។

• សតើ«ជិរះជាន់មន�ុ្សស្្សរសដ្�សារ�ំ�ពីរប�់សគ»រានន�័យា៉ារណាណ�រ?(នពីន�វទ្ពី2

28:8)។(ឧទា�រែ៍ទារំឡា�អាចរួមរានការចំអក្�ល់អ្នក្�នទ្និរការសពាលខុ�ឬ

ការ្សន្ើ�អវពីណ�លអ្នក្ស្្សរបាននិយា�)។

• សតើមនុ�្ស�្វន្ងៃសនរះ«ជពីក្រសៅតា»(នពីន�វទ្ពី228:8)ទុ្ក្ដ្ក្់អ្នក្ជិតខាររប�់្ ួក្សគ

សដ្�រសបៀបណា?

• សតើរានសពោរះថ្នាក្់អវពីខ្រះស្ល្ យាយាមលាក្់អសំ្ើបាបទារំឡា�្ ពីព្រះអរាចា�់ឬដ្ក្់កិ្ច្ចការ

រប�់ស�ើរនឹរសៅក្្ននុរទ្ពីររឹតសនារះ?(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី228:9)។

• សតើអ្នក្គិតថ្ការបសពរៀនណក្្រកាលា�អវពីសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី228:3–9ណ�លបំ ល្ាញ�ុវវ�័ខាលាំរ

បំ្ ុតសនារះនា�្វន្ងៃសនរះ?សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវារានសពោរះថ្នាក់្?សតើ�ុវវ�័ពតរូវ

បានល ល្ួរសដ្�ការបសពរៀនណក្្រកាលា�សនារះសដ្�រសបៀបណា?(�រូមសមើលន្ងៃទ្ពី2កិ្ច្ចការទ្ពី

1)។

�រូមរំឭក្នពីន�វទ្ពី228:20–23នរិសរឿររប�់ពបធានប៊��៍ស�.្ក្កឺ្អំ្ ពីពក្ស ើ្ខារ

វិញ្ញាែ្ ពីសមសរៀនសៅន្ងៃទ្ពី2។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�ជាមួ�នឹរ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្អំ ព្ី

ទ្ពី�រាគាល់ននការព្រានណ�ល្ ួក្សគបានគរូ�សៅក្្ននុរកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ(ន្ងៃទ្ពី

2កិ្ច្ចការទ្ពី5)ណ�លបង្ហាញ្ ពីសពោរះថ្នាក់្ខារវិញ្ញាែណ�ល្ ួក្សគគិតថ្�ុវវ័�ពតរូវបានព្រាន

សៅបច្ចនុប្ន្នសនរះ។

�រូម�ួរ៖ក្្ននុរចំសណាមសរឿរទារំអ�់ណ�លនពីន�វអាច�រស�រសៅស្លោត់បញ្ចប់កំ្ែតព់តារប�់

ោត់សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាោត់�រស�រអំ្ ពីការសបាក្បសញ្ឆោតនិរវិធពីសាព�្រប�់សាតាំរ?

(អ្នក្អាចណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីជំនួ�និរក្រាលាំរណ�លស�ើរទ្ទ្ួលបានស�ើម្ពីតតាំរនរឹវិធពីសាព�្រប�់

សាតាំរសៅស្លស�ើរ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនសដ្�ពបុរពប�័ត្ន)។

នដីថហវៃទដី231

នពីនេវបសពរៀន្ ពីរសបៀបណដលព្រះអរ្�សង្គ្រារះស្វើជាគំររូដ៏ឥតសខ្ចារះ�ពរាប់សយើរ

�រូមគរូ�ររូបភា្្ ្ដូវ�៏សាមញ្ញម�ួណ�លនាំសៅកាន់ទាវារមួ�។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអាននពីន�វទ្ពី

231:17–18ស�ើ�ណ�វររក្្ ពីរសបៀបណ�លនពីន�វបានសពបើររូបភា្្ ្ដូវមួ�និរទាវារមួ�សនរះស�ើម្ពី

បញ្ជាក្់្ ពីរសបៀបណតម�ួគត់ស�ើម្ពីមក្រក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។បនាទាប់មក្�រូម�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូច

ខារសពកាមសនរះ៖

• សយារតាមខគម្ពីរទាំរសនរះសតើទាវារនរិ្្ដូវសនរះតំណារឲ្យអវពី?(ទាវារតំណារឲ្យការណពបចិត្

្ិធពីបុែ្យពជមុជទឹ្ក្នរិការទ្ទួ្លព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ)។

• សចញ្ពីអវពីណ�លអ្នក្បានសរៀនសៅក្្ននុរការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្ក្្ននុរនពីន�វទ្ពី231ស�តុអវពី

បានជាការទ្ទ្ួលព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធសយារថ្ជា«បែុ្យពជមុជសដ្�សភ្ើរ»?(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី231:13;�រូមសមើល្ រណ�រក្្ននុរខគម្ពីរទ្ពី17)។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្ឲ្យអាននពីន�វទ្ពី231:19–21ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សណ�វររក្អវពីណ�ល

តពមរូវឲ្យស�ើរសធវើបនាទាប់្ ពីស�ើរ្ ្រកាត់«ទាវារ»ស�ើ�សនារះ។សពកា�្ពី�ិ�្សបានស្្ើ�ចសំពារះអវពី

ណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញស�ើ��រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• សតើអ្នក្គិតថ្នពីន�វចរ់រានន័�យា៉ារណាសៅស្លោត់�រស�រ«សនរះគឺជាសោលលទ្្ធិនន

ព្រះពគពី�្ទ»?(នពីន�វទ្ពី231:21)។

• សដ្�គិត្ ិអវពីណ�លអ្នក្បាន�ិក្សាសៅន្ងៃសនរះសតើអ្នក្គិតថ្ព្រះវរបិតា�ួគ៌ចរ់ឲ្យអ្នក្សធវើអវពីខ្រះ

ស�ើម្ពីជួ�អ្នក្ឲ្យបន្សៅមុខសលើ្ ្ដូវតរូចស�ើ�ចសរអែៀតសនារះ?(អ្នក្អាចសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ

ដ្ក្់សោលសៅស�ើម្ពីស្្ើ�តបសៅនឹរ�ំែួរសនរះ)។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី232–ោោក្ុប4)

សតើអ្នក្ចរូលចិត្បរិសភាគឬសទ្?សៅក្្ននុរសមសរៀនសពកា��ិ�្សនឹរសរៀនអំ្ពីអតថែន័�ននការ

«ទ្ទ្ួលទាននរូវព្រះបន្ទដូលទារំឡា�ននព្រះពគពី�្ទ»(នពីន�វទ្ពី232:3)។សតើ្ យាការីគួរណត

ណក្តពមរូវពបជាជនណ�លចាបស់្្ើមទ្ទ្ួលឥទ្្ធិ្លសដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ពទ្្្យ�ម្ត្ិឬសដ្�

មនុ�្សណ�លមិនសោរ្តាមចបាប់ព្�មេចារី�ភា្សដ្�រសបៀបណា?�រូមក្ត់ចំណាំ្ ពីរសបៀបណ�ល

យា៉ាកុ្បនិយា�្ ពីបញ្ហាទាំរសនរះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការបសពរៀនអំ្ពី«្្ដូវតរូចស�ើ�ចសរអែៀតសនារះណ�លនាំសៅរក្ជពីវិត�៏អ�់ក្ល្

ជានិច្ច»ស�ើ�(នពីន�វទ្ពី231:18)នពីន�វបាន�ឹរថ្ពបជាជនរប�់ោត់្ ងៃល់្ ពីអវពី

្ួក្សគគួរសធវើសពកា�្ពីចាប់ស្្ើមស�ើរសលើ្ ្ដូវសនារះស�ើ�។ោត់បានស្្ើ�នរឹ�ំែួររប�់្ ួក្សគ

សដ្�ការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យ«ទ្ទួ្លទាននរូវព្រះបន្ទដូលទារំឡា�ននព្រះពគពី�្ទ»នរិ

«អធិសាឋានជានិច្ច»(នពីន�វទ្ពី232:3,9)។ោត់បានធានា្ ួក្សគថ្ពប�ិនសបើ្ ួក្សគ

សធវើនរូវសរឿរទារំសនរះព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធនឹរជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ឹរ្ ពីអវពីណ�លពតរូវសធវើ។

សមសរៀនទ្ពី41

នពីន�វទ្ពី232

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី232:1–7

នពីនេវបានទរូនាមនសយើរឲ្យណ�វររក្ការដកឹ្នាំដ៏សទវភា្រាមរយៈព្រះបន្អូលននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្និរការបំផុ�គំនិត្ ពី

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលពួ្រប្ោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបបដើមបរីបចញពរី្រថៃលែងមួយបៅ្រថៃលែងមួយបទៀត។សូមឲ្យ

ព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលវារាៃទាំងភាពរ្យកសួលឬពោិ្របដើមបរី្ ល់្រោរដរឹ្រនំាបនាះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃៗព្ួរប្ោៃស្ិរសាពរីរោរដរឹ្រនំាថដលៃរីនហវៃោៃ្ ល់្ដល់កបជា�ៃរបស់ោត់។បករោយពរី

រោរថច្រចាយរោរដរឹ្រនំាទាំងបៃះោត់ោៃៃិោយថា«បៃះ្ ឺជា្ លែដូវ»(ៃរីនហវៃទរី231:21)។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃបរៀៃបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• កបសិៃបបើបយើងបធវៃើតាមរោរដរឹ្រនំារបស់ៃរីនហវៃបតើវាៃរឹងដរឹ្រនំាបយើងបៅ្រថៃលែងណា?(បៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច;សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី231:20)។

• បោយបោងតាមៃរីនហវៃទរី231:17–18បតើបយើងចាប់ប្្ើមបៅបលើ្ លែដូវថដលនាំបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបោយរបបៀប

ណា?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី232្ឺជារោរបៃ្រោរបបកងៀៃរបស់ៃរីនហវៃមួយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី231។សូមឲ្យសិស្សបមើល្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី

232:1ថសវៃងរ្រសំណួរមួយថដលកបជា�ៃរបស់ៃរីនហវៃរាៃទា្់រទងៃរឹងអវៃរីថដលោត់ោៃបបកងៀៃពួ្រប្បនាះ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យបរ្ហាញសំណួរបៃះជាោ្រ្យសម្រីរបស់ពួ្រប្ផ្ទាល់។(សូមធានាថាសិស្សយល់ថាកបជា�ៃឆងៃល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្្ ួរថតបធវៃើ

បករោយពរីោៃចាបប់្្ើមបដើរបលើ្ លែដូវបៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី232:2–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្រចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃចបំោះសំណួររបស់

កបជា�ៃោត់។សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី232:3្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវាឲ្យ

ថបលែ្រពរីប្បដើមបរីពួ្រប្អាចរ្រវាោៃបោយរ្យកសួល។

• បតើោ្រ្យអវៃរីបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី232:3ថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលបយើងទទួលកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទ?បតើរោរទទួល

ទាៃអាហារខុសោនាពរីរោរពិសាសកមៃ់ដូចបម្ចខលែះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ទទួលទាៃៃូវកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទ»រាៃៃ័យដូចបមតេច?

• បតើៃរីនហវៃោៃៃិោយអវៃរីថដលៃរឹងជាលទ្ធ្លបៅបពលបយើងទទួលទាៃកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទ?

• បតើ្រថៃលែងណាខលែះថដលបយើងអាចរ្រោៃកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកពះ្ម្ពរីរោ្រ្យោ្រ្យសម្រីនៃ

ពយារោរីសម័យទំបៃើបៃិងរោរបំ្ុស្ ំៃិតម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

សូមធានាថាសិស្សយល់ថារៅរ្លរយើងទទួលទានត្រះ្រន្ទនូលទាំងឡាយថនត្រះតគដីស្ទត្រះ្រន្ទនូលទាំងឡាយថនត្រះតគដីស្ទនរឹងតបា្រ់រយើង

្ដីអ្ដីៗទាំងអស់ដដលរយើងត្រវូរធ្ើ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ទទួលទាៃកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទោៃល្អបនាះសូមអាៃប្ជរីខាងបករោមបោយ

�ប់បនាទាប់ពរីអាៃវាមួយៗបហើយ។សូមឲ្យសិស្សចមលែងប្ជរីបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់

ព្ួរប្ឬោ្រ់បលើក្រោសមួយសៃលែរឹ្រ។

1 រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃ

2 រោរកប�ំុសាករោមែង់

3 សៃ្និសរីទទូបៅ

4 រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាក្ួសារ

5 ថានា្់រសិរោខាសាលា

6 រាកតរី�ួប�ំុក្រមុក្ួសារ

នដីថហវៃទដី232:3គឺជា

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូម

សបើក្សៅគំនិត�ពរាប់ការបសពរៀនសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស

ជាម�ួនរឹចំសែរះចំណានសៅវគ្គសនរះ។
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7 រោរកប�ំុ្ូររ៉ុមបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ុៃឬថានា្រ់យុវនារី

8 រោរអធសិាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃ

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ថសវៃងរ្រកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃល្អបៅ្រ្ននុងវ ្្គទាំងបៃះមួយៗ។

សករាប់ោ្រ្យៃរីមួយៗសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរទទួលទានោហារ្ិសា�ពមន់ឬេត់ោហារ។ឧទាហរណ៍សិស្សរានា្រ់អាចទទួលទាៃ

្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃោៃបែុថៃ្កោៃ់ថតជាអាហារសកមៃ់បៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅ។សិស្សរានា្់រថដលមិៃោៃយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់

បៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់អាចសរបសរោ្រ្យេត់ោហារបៅថ្របរោ្រ្យបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសស្រម្មភាពមួយថដលព្ួរប្្ំរពុងថត«ពិសាសកមៃ់»ឬ«ឃ្លាៃ»្រ្ននុងបពល្ ្មរៗី បៃះបហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្

ឲ្យោ្រ់បោលបៅថដលៃរឹង�ួយព្ួរប្ឲ្យ«ទទួលទាៃកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទ»ជាងបៅ្រ្ននុងវ ្្គបនាះ។(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

ព្ួរប្ឲ្យ្ ិតអំពរីរោតពវៃ្ិរច្ចរបស់ពួ្រប្ចបំោះកពះឬបោលបៅអ្ិវ�្ឍៃ៍ខលែលួៃថដលទា្រ់ទងៃរឹងបោលបៅទាំងបៃះ)។

បដើមបរីពកងរឹងរោរយល់ដរឹងរបស់សិស្សអំពរីទៃួំលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរថសវៃងរ្ររោរថណនំាផ្ទាល់ខលែលួៃពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឲ្យ

ព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី232:4–7បោយសាងាតប់សងៃៀម។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមជាមួយៃរឹងនដ្ូប្។(អ្ន្រ

អាច្ ល់្សំណួរទាំងបៃះជាក្រោសមួយសៃលែរឹ្រឬសរបសរវាោ្រ់បលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់បរៀៃ)។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី4បតើអ្ន្រ្ ិតថាោ្រ្យ«សូម»ឬ«បោះ»រាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ?បតើអវៃរីបៅថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយថា

ជា្ លដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលមៃិសូមឬបោះបនាះ?

• បតើពរ�័យអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃសៃយាថាបយើងអាចរាៃបៅបពលបយើងទទួលោៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

• បហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃទួញបសា្រសករាប់កបជា�ៃរបស់ោត់?

សូមបរ្ហាញទៃំុ្រចិតតេរបស់អ្ន្រថាបៅបពលសិស្សទទួលទាៃកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរឹង�ួយព្ួរប្ឲ្យ

បដើរតាម្ លែដូវបៅរោៃ់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

នដីថហវៃទដី232:8–9

នពីនេវទរូនាមនសយើរឲ្យអ្ិសាឋានជានិច្ច

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃបនាទាប់ម្របទៀតបនាះោៃបផ្ដាតបៅបលើបរឿងមួយថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃៃូវកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃ

កពះក្រីស្ទ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី232:8បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយថាបយើងកតវូបធវៃើ

បនាះ។បករោយពរីពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញចបមលែើយបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះបដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យស្ជរឹង្ិតអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃ

រោរអធិសាឋាៃ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យបយើងអធិសាឋាៃ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាសាតាំងមៃិចង់ឲ្យបយើងអធសិាឋាៃ?បតើសាតាំងពយាោមប្្ចនុះប្្ចដូលដល់កបជា�ៃបដើមបរី្ំុរឲ្យអធសិាឋាៃ

បោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី232:9ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី232:8–9្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ

មួយ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំវាឲ្យថបលែ្រពរីប្បដើមបរីពួ្រប្អាចបបើ្ររ្រវាបោយកសួល។

• បតើបយើង្ ួរអធិសាឋាៃញរឹ្រញាប់បែុណាណថដរ?បតើអ្ន្រ្ ិតថា«អធិសាឋាៃជាៃិច្ច»រាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ?

សូមថច្រចាយបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអ ថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។(កបសិៃបបើអាច

សូម្ តចមលែងរោរដ្រកសង់ោ្រ្យសម្រីបៃះបដើមបរីឲ្យសិស្សអាចអាៃតាមបហើយបផ្ដាតបលើកបសាសៃ៍របស់ថអលប�ើរថបដណា។កបសិៃបបើ

អ្ន្រ្ តចមលែងសូម្រត់ចំណាំថារោរដ្រកសង់ោ្រ្យសម្រីបៃះកតូវបៃ្បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបពលបករោយបទៀតបនាទាប់ពរីរាៃរោរពិភា្រសាដ៏ខលែរីមួយ។

សូមប ្្ចដូលថ្្ន្រនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បនាះ្ ងថដរ)។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសាដាប់រោរទូនាមៃរបស់ថអលប�ើរថបដណាពរីរបបៀបបដើមបរី

«អធិសាឋាៃជាៃិច្ច»។

«វាអាចរាៃបរឿងជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងល្រខេណភៈរបស់បយើង្រ្ននុងដបំណើរកបកពរឹតតេរបស់បយើងឬទា្់រទងៃរឹងរោរធំធាត់ខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង

ថដលបយើងកតូវកបរឹ្រសាជាមួយៃរឹងកពះវរបិតាសួ្៌បៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃនាបពលកពរឹ្រ។   

«បយើងបៃ្អធសិាឋាៃបៅ្រ្ននុងចិតតេបយើងសករាប់�ំៃួយៃិងរោរថណនំាជាបៃ្ក្ប់រោររ្របពញមួយន្ងៃ។   

«បយើង្រត់ចំណាំអំ�នុងបពលន្ងៃជា្់រលា្រ់បៃះថារាៃឱរោសជាបកចើៃថដលជាធម្មតាបយើងរាៃទបំនារៃិោយោ្រ្យ

មៃិពិបរាះថតបយើងមៃិោៃៃិោយបនាះបទ;ឬបយើងអាចចង់្ ្ទនុះ្រំហរឹងបែុថៃ្បយើងមិៃោៃបធវៃើបនាះបទ។បយើង

ស�ំរឹងរ្រ�ំៃួយៃិង្ររាលាំងពរីសាថាៃសួ្៌បហើយសាគល់ចបមលែើយចំបោះរោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងបោយភាពរាបសា។

បទាះបរីជាបៅ្រ្ននុងបពលនៃរោរទទួលសាគល់្៏របយើងអធិសាឋាៃបោយសាងាត់សករាប់រោរដរឹង្ុណ»(«Pray 
Always»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2008ទំព័រ41–42)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតពរីរោរទូនាមៃបៃះសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រអាច្ ិតអំពរីបពលបៅន្ងៃបៃះឬន្ងៃ្រៃលែងបៅ្ ្មរៗី បៃះបពលអ្ន្រអាចបធវៃើតាមសបំណើរបៃះម្រពរីថអលប�ើរថបដណា?(អ្ន្រអាចសុំ

ឲ្យសិស្សស ជ្រឹង្ិតពរីសំណួរបៃះបោយសាងាត់បសងៃៀមជាជាងរោរបឆលែើយឮៗ)។

សូមបៃ្អាៃរោរទូនាមៃរបស់ថអលប�ើរថបដណា៖

នដីថហវៃទដី232:8–9

គឺជាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។

�រូមសបើក្សៅគំនិត�ពរាប់ការបសពរៀនសៅ

ចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្ស

ជាម�ួនឹរចសំែរះចំណានសៅវគ្គសនរះ។
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«បៅចុងប ្្ចប់នៃន្ងៃរបស់បយើងបយើងលុត�ង្គង់ចុះម្ងបទៀតបហើយរាយរោរណ៍បៅកពះវរបិតាបយើងវិញ។បយើងរំឭ្រពរីកពរឹតតេិរោរណ៍ន្ងៃ

បនាះបហើយបរ្ហាញអំណរ្ុណជាខាលាំងសករាប់ពរ�័យទាំងឡាយៃិង�ំៃួយថដលបយើងោៃទទួល។បយើងថកបចិតតេបហើយបោយរាៃ

�ំៃួយម្រពរីកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បយើងសាគល់របបៀបថដលបយើងអាចបធវៃើបហើយរោលាយជាល្អជាងបៃះបៅន្ងៃថស្អ្រ។បហតុដបូច្នះបហើយ

រោរអធិសាឋាៃបពលលាងាចរបស់បយើងចា្់រក្រឹះៃិងជារោរបៃ្មួយនៃរោរអធិសាឋាៃពរីបពលកពរឹ្ររបស់បយើង។បហើយរោរអធសិាឋាៃបពលលាងាច

របស់បយើង្៏រជារោរបរៀបចំមួយសករាប់រោរអធសិាឋាៃបពលកពរឹ្រដ៏រាៃៃ័យថដរ។

«រោរអធិសាឋាៃបពលកពរឹ្រៃិងបពលលាងាច—ៃិងរោរអធសិាឋាៃទាំងអស់ថដលបៅចបនាលាះបនាះ—្ឺមិៃថមៃជាកពរឹតតេិរោរណ៍ថដលមៃិ

ទា្រ់ទងោនាឬោច់ៗពរីោនាបនាះបទបែុថៃ្វាភាជាប់រួមោនារាល់ន្ងៃបហើយឆលែងន្ងៃសោដាហ៍ថខៃិងឆ្នាំបទៀត្ ង។បៃះ្ ឺជាថ ្្ន្រថដលបយើង

បបំពញតាមរោរោស់បតឿៃពរីកពះ្ម្ពរីរឲ្យ‹អធិសាឋាៃជាៃិច្ច›(លរូោ21:36;ៃរីនហវៃទរី318:15,18;្ ៃិងស 31:12)។

រោរអធសិាឋាៃដ៏រាៃៃ័យថបបបនាះ្ឺជាឧប្ររណ៍្រ្ននុងរោរទទួលោៃពរ�័យដ៏ខ្ពស់បំ្ុតថដលកពះទុ្រ្រ្ននុងឃ្លាំងសករាប់្ូរៃបៅដ៏បសាមះកតង់

របស់កទង់»(«Pray Always»ទំព័រ42)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីថ ្្ន្រមុៃនៃៃរីនហវៃទរី232:9សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យណញក្សចញជាបរ�ុិទ្ធរាៃៃ័យថា«ឧទ្ទិសបធវៃើឲ្យបរិសុទ្ធ

ឬរោលាយជាសុចរិត»(Guide to the Scriptures«Consecrate, Law of Consecration»scriptures.lds.
org)។

• បហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវអធសិាឋាៃបៅបពលណាបយើង«បធវៃើអវៃរីចបំោះកពះអរាចាស់»?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះកពះអរាចាស់បដើមបរីថញ្របចញជាបរិសុទ្ធចបំោះអវៃរីថដលបយើងបធវៃើបដើមបរីោៃជាសុខុរាលភាព

ដល់កពលរឹងរបស់បយើង?

• បតើរោរទូនាមៃរបស់ថអលប�ើរថបដណាអាច�ួយបយើងឲ្យរស់បៅតាម�រីវិតមួយថដលោៃថញ្របចញជាបរិសុទ្ធជាងបៃះបោយរបបៀប

ណា?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថារៅរ្លរយើងអធសិាឋានជានិច្ចរយើងអាចរធ្ើអ្ដីៗទាំងអស់ដដលត្រះអមាចាស់ចង់ឲ្យរយើងរធ្ើរដើ្ ដ្ីបានជា

សុខុមាលភា្ដល់ត្លរឹងរ្រស់រយើង។

បដើមបរីសបងខេបអវៃរីថដលសិស្សោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយ

ថអលប�ើរថស្ពៃបសី៊រប� ខៃ�រីនៃពួ្រចិតសិបនា្់រ៖

«អ្ន្រអាច�ួបៃរឹងរោរសបកមចចិតតេថដលទា្់រទងៃរឹងបបស្រ្រម្មរោររ្រអនា្តរបស់អ្ន្រៃិងទរីប ្្ចប់្ ឺ

អាោហ៍ពោិហ៍។បៅបពលអ្ន្រអាៃកពះ្ម្ពរីរបហើយអធិសាឋាៃសករាប់រោរថណនំាអ្ន្រមៃិអាចប�ើញចបមលែើយបោយ

ពិតភាលាម្រ្ននុងទកមង់ជាអ្រ្សរបោះពុម្ពបលើក្រោសបនាះបទបែុថៃ្បៅបពលអ្ន្រអាៃអ្ន្រៃរឹងទទួលោៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតដ៏

ថបលែ្រមួយៃិងរោរបំ្ុស្ ំៃិតទាំងឡាយបហើយដូចថដលោៃសៃយាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ‹ៃរឹងបរ្ហាញដល់អ្ន្រៃូវ

ក្ប់អវៃរីទាំងអស់ថដលអ្ន្រកតូវបធវៃើ›។[ៃរីនហវៃទរី232:5។]»(«Becoming a Great Benefit to 
Our Fellow Beings»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ2002ទំព័រ45)។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី232:3

សូមសួរសិស្សថាបតើវាអាចចំណាយបពលយូរបែុណាណបដើមបរីទបៃ្ទញឲ្យចាំៃរីនហវៃទរី232:3កបសិៃបបើព្ួរប្ទបៃ្ទញវារាលប់ពលថដល

ព្ួរប្ទទួលទាៃអាហារបនាះ។សូមផ្ចាញ់ព្ួរប្ឲ្យរំឭ្រកពះ្ម្ពរីរបៃះ—ទទួលទាៃកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទ—រាល់បពលថដល

ព្ួរប្ពិសាអាហារ្រ្ននុងរយភៈបពលពរីរបរីន្ងៃបទៀត។បករោយពរីព្ួរប្ោៃទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះបហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យរាយរោរណ៍ពរីចៃំួៃ

ដងថដលប្ចំណាយបពលពិសាអាហារបនាះ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី232:8–9

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ធាលាប់ពយាោមអធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុងចិតតេពួ្រប្រយភៈបពលមួយន្ងៃបពញឬមួយសោដាហ៍បពញថដរឬបទ។សូម

អប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្ ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាច«អធសិាឋាៃ

ជាៃិច្ច»សករាប់រយភៈបពល24បរា៉ាងបករោយបៃះ។សូមផ្ចាញ់ព្ួរប្ឲ្យបធវៃើវាបហើយរាយរោរណ៍ពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្បៅបពល

ចាប់ប្្ើមថានា្់របលើ្របករោយ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិរាៃបពលបដើមបរីបកបើ្ ំៃិត្រ្ននុងរោរបបកងៀៃទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះបទសូម្ ិតពរីរោរបកបើវាជារោររំឭ្រ

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយៗបទៀត។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី232:2។គតើវារានន�័ោោងណាណដរគដើេ ដ្ីនោិ�គោ�

ភាសាថនពកួ្គទវរាគនាះ?

ខរ្ះអាចគិត្ ពីអតថែន�័ននការ«និយា�សដ្�ភាសានន្ ួក្សទ្វតា»។ពបធានប�៊�៍ស�

្ក្កឺ្បានបសពរៀនថ្ការនិយា�សដ្�ភាសានន្ ួក្សទ្វតា«រានន័�សាមញ្ញថ្អ្នក្

អាចនិយា�សដ្�អំណាចននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ»(«The Gift of the Holy 
Ghost: What Every Member Should Know»Ensignណខ�ពីហា

ឆ្នាំ2006ទំ្្័រ50)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
នពីន�វបានបញ្ចប់កំ្ែត់ពតារប�់ោត់សដ្�ការពបកា�ថ្ពាក្្យពាក្្យ�ម្ពីណ�ល�រស�ររប�់

ោត់ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិបញ្ចនុរះបញ្ចដូលមនុ�្សឲ្យសធវើលអែស�ើ�កាន់ខាជាប់

�រាប�ល់ចុរបំ្ ុត។ោត់បាននិយា�ថ្សទារះបពីជាោត់បាន�រស�រ«សៅក្្ននុរភា្

ទ្ន់សខសា�»ក្្ពីក៏្ការ�រស�ររប�់ោត់នរឹរាន«តនម្�៏ធំ»និរ«បានសធវើជាខាលាំរ»

�ពរាប់អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណ�លនឹរអានវា្រណ�រ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី233:3–4)។

ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ការ�រស�ររប�់ោត់គឺជា«ព្រះបន្ទដូលទារំឡា�ននព្រះពគពី�្ទ»

ស�ើ�ថ្ពបជាជននឹរទ្ទួ្លខុ�ពតរូវចំសពារះព្រះចំសពារះចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគសៅកាន់ការ�រស�រ

សនារះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី233:10–15)។

សមសរៀនទ្ពី42

នពីន�វទ្ពី233

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី233:1–2

នពីនេវបសពរៀនអំ្ ពីព្រះសចសាដាននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្ក្្គុរការនាំស�ចក្្ពី្ ិតសៅដល់ដួរចិត្តរប�់សយើរ

សូម្ ូសរូបភាពដូចខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

• បតើរាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណារវាងសារលិខិតមួយថដលសៅដល់ដួងចិតតេរបស់ៃរណារានា្់រៃិងសារលិខិតមួយថដលសៅក្្នុរដួងចិតតេ

របស់ៃរណារានា្់របនាះ?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី233:1ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីសំណួរខាងបករោមបោយសាងាតប់សងៃៀម។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំបសច្្ររីពិតសៅដល់ដួងចិតតេរបសប់យើងបែុថៃ្មៃិថមៃសៅក្្នុរ

ដួងចិតតេរបស់បយើងបនាះ?

បៅបពលសិស្សស្ជរឹង្ិតអំពរីសំណួរបៃះសូមអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវី�បអ ថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះថអលប�ើរថបដណា្ំរពុងៃិោយអំពរីៃរីនហវៃទរី233:1។

«សូម្រត់ចំណាំពរីរបបៀបថដលកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណនាំសារលិខិតសៅដល់បែុថៃ្មៃិថមៃចាំោច់សៅក្្នុរដួងចិតតេ

បនាះបទ។«ក្ូបបកងៀៃរានា្់រអាចពៃ្យល់បរ្ហាញលួងបលាមបហើយបធវៃើទរីបនាទាល់ៃិងបធវៃើោ៉ាងដបូចានាះបោយរាៃ

អំណាចៃិងកបសិទ្ធភាពខាងវិញ្ញាណ។បៅទរីប ្្ចប់បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីអតថែៃ័យនៃសារលិខិតមួយៃិងសា្រ្សរីនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃទំលុះបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេបបើសិៃជាអ្ន្រទទួលបនាះអៃុញ្ញាតឲ្យវាចូលបៅបនាះ»(«Seek 
Learning by Faith»[សុៃ្ទរ្រថាថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំសាសនាCESបៅន្ងៃទរី6ថខ្រុម្ភៈឆ្នាំ2006]

ទំព័រ1si.lds.org)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរប�ើរ៉លអៃិ ឡាៃនៃពួ្រចិតសិបនា្់រ៖

«បហតុអវៃរីោៃជាកោៃ់ថតសៅដល់ដួងចិតតេ?សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់បុ ្្គល្ឺពិសិដ្ឋខាលាំងណាស់ថដលកពះវរបិតាសួ្៌ៃរឹងមៃិថដលបងខេំដល់

ដួងចិតតេរបស់មៃុស្សបនាះបទបទាះបរីជាបោយកពះបចសាដាដ៏ៃិរៃរ្៍របស់កទង់ទាំងអស់្្ររី។   កពះអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងរោលាយជាអ្ន្រោមឬ

អ្ន្រចាំទាវៃរនៃដួងចិតតេផ្ទាល់របស់បយើង។បោយសារឆៃ្ទភៈបសរីរបស់បយើងផ្ទាល់បយើងកតូវថតបបើ្រដួងចិតតេរបស់បយើងចំបោះកពះវិញ្ញាណ»

(«Opening Our Hearts»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2008ទំព័រ33)។

• បតើអវៃរីថដលសបកមចថាបតើសារលិខិតមួយចូល្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់មៃុស្សរានា្់របោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃរាៃអារម្មណ៍ថាសារលិខិតដំណរឹងល្អមួយោៃចូល្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់អ្ន្រ?បតើរោរណ៍បៃះកោប់អវៃរីខលែះ

ដល់អ្ន្រអំពរីដួងចិតតេអ្ន្រនាបពលបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី233:2បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្រពរីរបបៀបថដលមៃុស្សជាបកចើៃបឆលែើយតបៃរឹងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បៅបពលពួ្រប្រាៃចិតតេរឹងរូស។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យ«ឥតកបបោ�ៃ៍»រាៃៃ័យថា«ោមៃអវៃរីទាំងអស់»។បដើមបរី«រាប់

[រោរសរបសរទាំងឡាយ]ទុ្រជារបស់ឥតកបបោ�ៃ៍បៅវិញ»្ឺ្ ិតថាវាឥតរាៃតនមលែអវៃរីបទ។

• បតើអវៃរីខលែះជាដបំណើរកបកពរឹតតេៃិងឥរិោប្របស់មៃុស្សថដលរាៃចិតតេរឹងរូសបនាះ?

សៅ�ល់ សៅក្្ននុរ
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• សករាប់អ្ន្របតើអវៃរីជាសារលិខិតនៃៃរីនហវៃទរី233:2?(សិស្សអាចបឆលែើយថាបយើងបក�ើសបរើសបដើមបរីបបើ្រ្៏រោៃឬបិទដួងចិតតេរបស់

បយើង្៏រោៃចំបោះរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថារៅរ្លរយើងរ្រើក្ដួងច្ិរ្តរ្រស់រយើងរន្រះ

សារលិខិ្រ្ ក្្ ដីត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធអាចចូល្ ក្ក្្នុងដួងច្ិរ្តរ្រស់រយើងបាន)។

មៃុបពលបៃ្បមបរៀៃបៅមុខបទៀតសូមទ្ុរបពលឲ្យសិស្សបៃតេចិបដើមបរីពិចារណាបោយសងៃប់សាងាត់ពរីសាថាៃភាពនៃដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្បហើយ

បដើមបរីសបកមចថាបតើពួ្រប្្ំរពុងអៃុញ្ញាតឲ្យសារលិខិតនៃបសច្រ្រីពិតចូលម្រ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្ថដរបទ។

នដីថហវៃទដី233:3–15

នពីនេវ្ ន្យល់្ ពីសោលបំែរននកំ្ែតព់រារប�់ោត់និរស�ចក្្ពី�រ្ឹមរប�់ោត់ថ្អ្ក្អានរប�់ោត់នរឹសជឿសលើ

ព្រះពគពី�្

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

នពីន្វៃទពី233:3—ខ្នុំេ�ិសាឋានឥតោច់�ពរាប់...

នពីន្វៃទពី233:4—ខ្នុំដរឹ...

នពីន្វៃទពី233:6—ខ្នុំ�រស�ើរតសម្កើរ...

នពីន្វៃទពី233:7—ខ្នុំរាន...

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី233:3–7បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយថសវៃងរ្របសច្្ររីសង រ្ឹមទាំងឡាយរបស់ៃរីនហវៃសករាប់អ្ន្រ

ទាំងឡាយណាថដលៃរឹងអាៃោ្រ្យរបស់ោត់។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យប�ើងម្ររោដារបខៀៃបហើយបំបពញកបបោ្ទាំងឡាយ

បោយបកបើោ្រ្យខលែលួៃប្ផ្ទាល់ឬោ្រ្យរបស់ៃរីនហវៃ។(ឃ្លាពរីរបរីបៅបលើរោដារបខៀៃនាំបៅរ្រចបមលែើយបកចើៃជាងមួយ)។

• បតើបយើងអាចពកងរឹងទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងអំពរីកពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សកោំនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី233:10–14។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃតាមបោយថសវៃងរ្រឃ្លាបៅ្រ្ននុង

រោរលារបស់ៃរីនហវៃថដលរាៃអតថែៃ័យខាលាំងដល់ព្ួរប្។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះទ្ុរ។

• បតើឃ្លាមួយណាថដលរាៃអតថែៃ័យខាលាំងចបំោះអ្ន្រ?បហតុអវៃរី?

• កបសិៃបបើមៃុស្សប�ឿបលើកពះក្រីស្ទបតើពួ្រប្ៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី233:10)។

• បតើៃរីនហវៃោៃកពរាៃថាៃរឹងរាៃអវៃរីខលែះប្រើតប�ើងចបំោះអស់អ្ន្រណាថដលបដិបសធោ្រ្យទាំងឡាយរបស់ោត់?(បៅបពលសិស្ស

បឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបហើយអ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្៏រ្ ួរថត្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងរាៃអារម្មណ៍បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះអរាចាស់

កបសិៃបបើព្ួរប្ប�ឿៃិងោៃបធវៃើតាមោ្រ្យទាំងឡាយរបស់ៃរីនហវៃៃិងពយារោរីប្្សងបទៀត)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី233:15បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយស្ជរឹង្ ិតពរីោ្រ្យចុងបករោយរបស់ៃរីនហវៃថា៖«ខញនុំកតូវថតបោរព

បធវៃើតាម»។បនាទាប់ម្រសូម្ ល់្បពលពរីរបរីនាទរីដល់ព្ួរប្ឲ្យបមើលកត�ប់បៅបករោយវិញតាមរយភៈៃរីនហវៃទរី1ៃិង2បោយថសវៃងរ្រ

្ំរូទាំងឡាយនៃរោរបោរពកបតិបតតេិរបស់ៃរីនហវៃ។បករោយបពលពរីរបរីនាទរីសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

ចបមលែើយអាចរួមរាៃ៖រោរចា្របចញពរីទរីក្រងុបយរូសា�ិមរោរកត�ប់បៅទរីក្រងុបយរូសា�ិមវិញបដើមបរីបៅយ្រផ្ទាំងលង្ិៃរោរកត�ប់

បៅទរីក្ុរងបយរូសា�ិមវិញម្ងបទៀតបដើមបរីសុំឲ្យក្ួសាររបស់អ៊ីសរា៉ាថអលចូលរួមជាមួយៃរឹងព្ួរប្រោររ្រសាផ្ទាំងទាំងពរីរបនាះរោរបធវៃើតាម

រោរដរឹ្រនាំបៅបលើលរីអាហូណារោរ្រសាងសបំៅមួយរោរបធវៃើដំបណើរបៅថដៃដរីសៃយារោរថប្របចញពរីបលមិៃៃិងបលមយួលៃិង

រោរដរឹ្រនំាកបជា�ៃរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសុចរិត។បៅបពលសិស្ស្ ល់្ឧទាហរណ៍ខលែះអ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមសរបសរដូចខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ៖ខ្នុំពតរូវណត...

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបំបពញកបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសររបស់ព្ួរប្។សូមបរ្ហាញទៃំុ្រចិតតេ

របស់អ្ន្រថាព្ួរប្អាចបក�ើសបរើសបដើមបរីបោរពតាមោៃ។សូមថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលោ្រ្យរបស់ៃរីនហវៃអាច�ួយ

ព្ួរប្ឲ្យពកងរឹងៃូវបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបបង្កើៃសមតថែភាពរបស់ពួ្រប្បដើមបរីបធវៃើល្អ។

ការរំឭក្នដីថហវៃទដី2គ�ើងវិញ

សូមចំណាយបពលខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រៃរីនហវៃទរី2ប�ើងវិញ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំង

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់របស់ពួ្រប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបមើលកតួសៗ

្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី2បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចំាវិញ។សូមឲ្យព្ួរប្បរៀបចំថច្រចាយអវៃរីមួយពរីៃរីនហវៃទរី2ថដលោៃបំ្ុស្ ំៃិតព្ួរប្ឲ្យបធវៃើល្អ

ៃិងរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទដូចថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរីទរី233:4)។បករោយពរីរាៃបពល

ក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្។

សូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមអំពរីទៃួំលខុសកតវូថដលបយើងរាៃបដើមបរីអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងអំពរីពរ�័យទាំងឡាយថដល

ម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបៅបពលបយើងបំបពញរោរទទួលខុសកតូវបៃះ៖

កបធាៃយែូថសបហនុវៃរីល�រីងស៊្មីធោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា៖«ចបំោះខញនុំវាហា្់រដូចជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រក្ប់រូបៃរឹងមៃិថដលទទួល

ោៃរោរបពញចិតតេប�ើយរហូតដល់ោត់ោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃម្ងបហើយម្ងបទៀតបហើយពិចារណាពរីវាោ៉ាងបពញបលញបដើមបរីឲ្យោត់

អាចថ្លែងជាសា្រ្សរីថាវា្ ឺពិតជា្ំរណត់កតាមួយថដលរាៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះដ៏រាៃមហិទ្ធិឫទ្ធិបហើយថាកបវតតេិសាកស្របស់វា្ ឺជាបរឿង

ពិត»(បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្នសិរីទថខតុលាឆ្នាំ1961ទំព័រ18)។

ការហលើកទលកចិតតសិស្សឲ្យនិយាយ

្ពីហសចក្ពី្ិតទាំងឡាយ

�ិ�្សទ្ទួ្លបានពបសយាជន៍្ ពីឱកា�

ញឹក្ញាប់ស�ើម្ពីណចក្ចា�នរូវគំនិត

នរិអារមមេែ៍រប�់្ ួក្សគ្ន្យល់

្ពីសោលការែ៍�ំែឹរលអែនរិណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់្ ពីស�ចក្្ពី្ ិត។ណអលស�ើររីឆ្ត

ជពី.�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់

បាន�សរកតថ្«សៅស្ល�ិ�្សបាន

និយា�្ ពីស�ចក្្ពី្ិតទាំរឡា�្ួក្សគ

ពតរូវបានបញ្ជាក្់សៅក្្ននុរព្លរឹរប�់្ ួក្សគ

ស�ើ�្ ពរឹរ�ល់ទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួនរប�់

្ួក្សគ»(«To Understand 
and Live Truth»[�ុន្ទរក្ថ្

ណ្្រសៅកាន់អ្នក្អប់រំសា�នា

�៊ី.អ៊ី.សអ�.សៅន្ងៃទ្ពី4ណខក្ុម្ៈឆ្នាំ

2005]ទ្ំ្័រ3si.lds.org)។

សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីខែៈស្លណ�លវា

�ំខាន់ស�ើម្ពី្ ល្់ឱកា��ល់�ិ�្សឲ្យ

ណចក្ចា�្ួក្សគមិនគួររានអារមមេែ៍ថ្

ពតរូវបានបរខេំឬសៅសពកាម�រាពធឲ្យសធវើ

�រូសចានារះសនារះស�ើ�។
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កបធាៃហ្គរដុៃប៊ ីហុិង្លែរីោៃបបកងៀៃថាកបសិៃបបើសរា�ិ្រទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ«ៃរឹងរាៃររ្វាស់បថៃថែម

មួយនៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ម្រ្រ្ននុង�រីវិត[របស់ព្ួរប្]ៃិងបៅ្រ្ននុង្ ្ទះ[របស់ពួ្រប្]បនាះរោរតាំងចិតតេដ៏រឹងរំាមួយបដើមបរីបដើរ

បោយរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់ៃិងទរីបនាទាល់រោៃ់ថតរឹងរាំអំពរីភាពពិតថដលបៅរស់របស់កពះរា�បកុតានៃ

កពះ»(«A Testimony Vibrant and True»Ensignថខសរីហាឆ្នាំ2005ទំព័រ6)។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃមួយជាទរីបនាទាល់ថាោ្រ្យទាំងឡាយរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរ

បៃះកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។
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គម្ពីរយា៉ាក្ុប
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
តាមរ�ៈការ�ិក្សាគម្ពីរយា៉ាក្ុប�ិ�្សអាចសរៀនសមសរៀន�៏

�ំខាន់ជាសពចើន្ ពីបុរ�រានាក់្ណ�លរានស�ចក្្ពីជំសនឿយា៉ារ

មុតរំាសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។យា៉ាកុ្បបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់

ម្រស�ើ�ម្រសទ្ៀតអំ្ ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�បានអសញ្ើញ

ពបជាជនរប�់ោត់និរអ�់អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លបាន

អានពាក្្យទារំឡា�រប�់ោត់ឲ្យណពបចិត្។ោត់បាន

បសពរៀននរិបង្ហាញ្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការបំស្ញការសៅបសពមើ

ណ�លមក្្ ពីព្រះអរាចា�់សដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាម។ោត់បាន

ព្រាន�ល់ពបជាជនរប�់ោត់អំ្ពីសពោរះថ្នាក់្ននអំនួតពទ្្្យ

�ម្ត្ិនិរភា្អ�ពីលធម៌។យា៉ាកុ្បក៏្បាន�ក្ព�រ់នរិ

បសញ្ចញសយាបល់សលើ�ំសែើរសរឿរសពបៀបសធៀបរប�់�៊ីែូ�អំ្ ពី

ស�ើមអរូលពីវណ�លបង្ហាញ្ ពីការខិតខំ�៏មិនសចរះសនឿ��ត់រប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើម្ពីនាំមក្នរូវស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ�ល់ក្រូនសៅរប�់

ព្រះទាំរអ�់នរិ្្ល់ស�ចក្្ពី�សរខេបម�ួអំ្ពីទំ្នាក់្ទំ្នររប�់

ព្រះជាមួ�នរឹវរ្សននអ៊ីពសាណអល។សៅក្្ននុរការពបឈមមុខរប�់

ោត់នឹរស�សរមជាអ្នក្ពបឆ្ំរនឹរព្រះពគពី�្ទយា៉ាក្ុបបានបង្ហាញ

្ពីរសបៀបស�ើម្ពីស្្ើ�តបសដ្��ុចរិតសៅនឹរអ�់អ្នក្ទារំឡា�

ណាណ�លបាន�ួរឬរិរះគន់ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរ។

គតើនរណាប្នសរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
យា៉ាកុ្បណ�លជាក្រូនពបុ�ទ្ពីពបាំរប�់សារា៉�នរិ

លពីន�បាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។ោត់បានសក្ើតសៅក្្ននុរ

ទ្ពីរសហាសាថានអំ�នុរស្លការសធវើ�ំសែើរពគួសារោត់សៅកាន់

ណ�ន�ពី�នយា។កាល្ពីោត់សៅវ័�សក្មេរយា៉ាក្ុប«បានររទុ្ក្ខេ

សវទ្នានិរការសសាក្សៅ�៏សពចើនសដ្�សពពារះការពទ្សោរះរប�់

បរៗ[ោត់]»(នពីន�វទ្ពី22:1)។សទារះជាយា៉ារណា

ក្្ពីលពីន�បាន�នយានឹរយា៉ាកុ្បថ្ព្រះនឹរ«សធវើឲ្យស�ចក្្ពីសវទ្នា

ទាំរឡា�[រប�់ោត់]កាលា�សៅជា្ លពបសយាជន៍�ល់

[ោត់]វិញ»ស�ើ�ថ្ោត់នឹរចំណា�ស្លរប�់ោត់«ក្្ននុរ

ការបសពមើព្រះ[រប�់ោត់]»(នពីន�វទ្ពី22:2–3)។កាល

ោត់សៅវ�័សក្មេរយា៉ាកុ្បបានស�ើញ�ិរីលអែរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី22:3–4)។នពីន�វបានណតរតាំរ

យា៉ាកុ្បជា�រ្នរិជាពគរូរានាក់្ននសា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី25:26)ស�ើ�សពកា�មក្បានពបគល់�ល់ោត់នរូវ

្ទាំរនពីន�វតរូចម�ួ(�រូមសមើលយា៉ាក្ុប1:1–4)។ក្្ននុរនាម

ជាអ្នក្�ឹក្នាំប្វជិតភា្នរិពគរូ�៏សសាមៅរះពតរ់រានាក់្យា៉ាកុ្បបាន

សធវើការសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលពបជាជនរប�់

ោត់ឲ្យសជឿ�ល់ព្រះពគពី�្ទ(�រូមសមើលយា៉ាកុ្ប1:7)។ោត់

បានទ្ទ្ួលវិវរែៈជាសពចើនទាក់្ទ្រនឹរព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានជួប

នរឹការបសពមើរប�់្ ួក្សទ្វតាបានឮ�ំស�ររប�់ព្រះអរាចា�់

(�រូមសមើលយា៉ាកុ្ប7:5)ស�ើ�បានស�ើញព្រះសពបា�សលារះ

រប�់ោត់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី211:2–3)។យា៉ាកុ្បគឺជា

ឪ្ុក្រប�់សអែ៊ា�ណ�លោត់បានពបគល់្ ទាំរឲ្យមុនស្ល

ោត់សាលាប់។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅឲ្យនរណាគហើ�

គហតុអវៃដី?
នពីន�វបានណែនាំយា៉ាកុ្បឲ្យក្ត់ពតាការបសពរៀនវិវរែៈនរិ

ការ្យាក្រែ៍�៏្ ិ�ិ�្ឋទាំរឡា�«សដ្��ល់�ល់ព្រះពគពី�្ទ

ស�ើ�សដ្��ល់�ល់ពបជាជនរប�់ស�ើរ»(យា៉ាក្ុប

1:4)។យា៉ាក្ុបបានសោរ្តាមការណែនាំសនរះស�ើ�បាន

រក្សាការ�រស�រទាំរឡា�ណ�លោត់«ចាត់ទុ្ក្ថ្ជាសរឿរ�៏

្ិស��បំ្ ុត»(យា៉ាក្ុប1:2)។ោត់បាន�រស�រថ្៖

«ស�ើរខំ្ យាយាមស�ើម្ពីឆ្លាក់្ពាក្្យទាំរសនរះសៅសលើ្ ទាំរសដ្�

�រ្ឹមថ្បរបអែដូនជាទ្ពីព�ឡាញ់រប�់ស�ើរនរិក្រូនសៅស�ើរ

នរឹទ្ទ្ួលពាក្្យទារំសនរះសដ្�ចិត្អរគុែ។...សពពារះសដ្�

សោលបែំរសនរះស�ើ�ណ�លស�ើរបាន�រស�រសរឿរទារំសនរះ

ស�ើម្ពីឲ្យសគ�ឹរថ្ស�ើរបាន�ឹរអំ្ពីព្រះពគពី�្ទស�ើ�ស�ើរបាន

�រ្ឹម�ល់�ិរីលអែរប�់ពទ្រ់ជាសពចើនរ�ឆ្នាំមុនពទ្រ់យារមក្

សម៉្រះ»(យា៉ាក្ុប4:3–4)។យា៉ាកុ្បបានអធិបបា�សលើគំនិត

ចម្រមួ�ននការ�រស�ររប�់ោត់សៅស្លោត់បាននិយា�

ថ្«ស�តុអវពីបានជាមិននិយា�អំ្ ពី�ង្វា�ធួនននព្រះពគពី�្ទ

ស�ើ�ទ្ទ្ួលការសចរះ�ឹរសដ្�ឥតសខាចារះអំ្ពីព្រះអរ្គ...?»

(យា៉ាក្ុប4:12)។

គតើវាប្នសរគសរគៅគពលណាគហើ�គៅក្ណន្ង

ណា?
គម្ពីរយា៉ាកុ្បចាបស់្្ើមពបណ�លជាសៅក្្ននុរឆ្នាំ544ម.គ.�.

សៅស្លនពីន�វបានពបគល់្ ទាំរតរូច�ល់យា៉ាកុ្ប។វាបញ្ចប់

សក្ៀក្នឹរចរុបញ្ចប់ននជពីវិតរប�់យា៉ាកុ្បសៅស្លសលាក្បាន

បន្្ ទាំរសនរះសៅ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់គឺសអែ៊ា�។យា៉ាកុ្ប

បាន�រស�រកំ្ែត់ពតាសនរះខែៈស្លោត់រ�់សៅក្្ននុរណ�ន�ពី

នពីន�វ។

គតើរានលក្ខេណៈពគិសសអវៃដីខ្ះគៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរយា៉ាកុ្ប្ល្់្ ័តរ៌ានណ�លទាក់្ទ្រនរឹការពគបព់គរសា�ន៍

នពីន�វបនាទាប់្ពីនពីន�វបានសាលាប់សៅ។នពីន�វបានណតរតារំ

បុរ�រានាក្់ឲ្យបន្្ ពីោត់សធវើជាស�ច្នរិជាអ្នក្ពគប់ពគរសលើ

ពបជាជនសនរះខែៈស្លណ�លយា៉ាកុ្បនិរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់

�៉រូណ�បបានបន្សធវើជាអ្នក្�ឹក្នាំខារវិញ្ញាែសលើសា�ន៍នពីន�វ។

លក្ខេែៈ្ ិស��មួ�សទ្ៀតននគម្ពីរសនរះគឺការដ្ក្់សទា�រប�់

យា៉ាកុ្បចំសពារះការអនុវត្្ �ុអាពា�៍្ិពា�៍ណ�លមិនរាន�ិទ្្ធិ

អំណាច។ស�ចក្្ពីសយារណតម�ួគត់ចសំពារះបញ្ហាសនរះសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមនរានសៅក្្ននុរយា៉ាក្ុបជំ្រូក្ទ្ពី2។គម្ពីរយា៉ាក្ុប

ក៏្រួមរានជំ្រូក្ណ�លណវរជារសគបំ្ុតសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន

ណ�រគឺយា៉ាកុ្បជំ្រូក្ទ្ពី5ណ�លរាន�ំសែើរសរឿរសពបៀបសធៀបរប�់

�ី៊ែូ�អំ្ ពីស�ើមអរូលពីវ។បណនថែមសលើសនរះគម្ពីរយា៉ាកុ្បក្ត់ពតា្ ពី

គំររូ�ំបរូរសគបំ្ ុតននការព្រានសដ្�្ ទាល់្ ពី្ យាការីក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

មរមន�ល់សា�ន៍នពីន�វចំៗជំទា�់នឹរអំនួត—អំស្ើបាបណ�ល

បណាតាលឲ្យរានការបំ ល្ាញសៅទ្ពីបញ្ចប់រប�់្ ួក្សគ(�រូមសមើល

យា៉ាកុ្ប2:12–22;មរ៉រូនែ8:27)។វាក្៏បានក្ត់ពតា

អំ្ ពីការសលចស�ើរ�ំបរូរននអ្នក្ពបឆ្ំរនឹរព្រះពគពី�្ទក្្ននុរចំសណាម

ពបជាជននពីន�វ។

្គ្រាង
ោោកុ្ប1យា៉ាក្ុបសោរ្តាមការបញ្ជារប�់នពីន�វស�ើម្ពី

រក្សាកំ្ែត់ពតា�៏្ ិ�ិ�្ឋមួ�។នពីន�វសាលាប់។យា៉ាកុ្ប

នរិ�៉រូណ�បបានបសពមើសៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជនសដ្�

បសពរៀន្ ួក្សគនរូវព្រះបន្ទដូលននព្រះ។

ោោកុ្ប2–3ស្លនិយា�សៅព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធ

យា៉ាក្ុបព្រាន�ល់សា�ន៍នពីន�វអំ្ ពីអំនួតការព�ឡាញ់

ពទ្្្យ�ម្ត្ិនរិភា្អ�ពីលធម៌។

ោោកុ្ប4–6យា៉ាកុ្បណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះពគពី�្ទស�ើ�

បាន�ក្ព�រ់�ំសែើរសរឿរសពបៀបសធៀបរប�់�៊ីែូ�នន

ស�ើមអរូលពីវ។ោត់សលើក្ទឹ្ក្ចិត្ពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យ

ណពបចិត្ទ្ទ្ួលនរូវស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា្ ពីព្រះអរាចា�់នរិ

សរៀបចំខ្លួន�ពរាប់ការជំនុំជំររះ។

ោោក្ុប7សដ្�រានជំន�ួ្ ពីព្រះអរាចា�់យា៉ាក្ុបបាន

្ចាញ់្ ចាលស�សរមជាអ្នក្ពបឆំ្រនឹរព្រះពគពី�្ទ។ោត់

សលើក្ស�ើរ្ ពីវិបត្ិរវារសា�ន៍នពីន�វនិរសា�ន៍សលមិន

ស�ើ�បានបន្្ ទាំរតរូចសៅឲ្យសអែ៊ា�។
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សមសរៀនទ្ពី43

យា៉ាក្ុប1–យា៉ាក្ុប2:11

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការសាលាប់រប�់នពីន�វសា�ន៍នពីន�វបានចាប់ស្្ើម«បសណាតា�ខ្លួនឲ្យពបព្ឹត្អសំ្ើ

ទុ្ច្ចរិត»សៅសពកាមរជ្កាលរប�់ស�ច្្ មេពីមួ�អរ្គ(យា៉ាកុ្ប1:15)។យា៉ាក្ុបនិរបអែដូនពបុ�

រប�់ោត់គឺ�៉រូណ�បពតរូវបានណតរតារំសដ្�នពីន�វឲ្យសធវើជា�រ្និរពគរូននពបជាជនស�ើ�

្ួក្សគបានសធវើការសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលពបជាជនឲ្យណពបចិត្ស�ើ�មក្

រក្ព្រះពគពី�្ទ។យា៉ាក្ុបបានសោរ្តាមការបញ្ជារប�់នពីន�វស�ើម្ពីក្ត់ពតាការបសពរៀនវិវរែៈ

នរិការ្យាក្រែ៍�៏្ ិ�ិ�្ឋទាំរឡា�សៅសលើ្ ទាំរតរូច។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប1:1–8

ោ៉ាកុ្បក្តព់រាស�ចក្្ពី្ិតដ៏្ ិ�ិដ្ឋនរិស្វើការសដើមបពីជួយដល់អ្ក្ដនទឲ្យមក្រក្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមឲ្យសិស្ស្ ្ល់ឧទាហរណ៍នានានៃរ្រខុសៗោនានៃអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពទាំងឡាយ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃពយារោរីៃិងសាវ្រ

អ្ន្រដរឹ្រនំាសិទ្ធិអំណាចទូបៅកបធាៃបស្្រប៊ីស្សពៃិងកបធាៃ្រូរ៉ុម)។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយសបងខេបៗពរីរបបៀប

ខលែះៗថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពទាំងឡាយោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្តាមរយភៈរោរបបកមើបពវៃ�ិតភាព។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃោៃថតងតំាងប្អដូៃកបុសប្រ្មងរបស់ោត់ោ៉ា្រុបៃិងយែូថសបជាសង្ៃិងក្ូនៃកបជា�ៃបៃះ(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី25:26;ោ៉ា្ុរប1:18)។បៅបពលៃរីនហវៃ�ិតដល់ចុងប ្្ចប់នៃ�រីវិតរបស់ោត់បហើយោត់ោៃឲ្យោ៉ា្ុរបទទួលបៃ្ទនុ្របលើ

ផ្ទាំងទាំងឡាយថដលរាៃ្រំណត់កតានៃកបជា�ៃរបស់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប1:1–4បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃបញ្ជាដល់ោ៉ា្រុបឲ្យ្រតក់តា

បៅបលើផ្ទាំងបៃះៃិងពរីមូលបហតុ្ ង។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំរោរថណនំារបស់ៃរីនហវៃបៅដល់ោ៉ា្ុរប)។បករោយពរី

សិស្សរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមអប ជ្ើញពួ្រប្ពរីរបរីនា្់រឲ្យកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

កបសិៃបបើសិស្សមៃិោៃបលើ្រប�ើងបទសូមបរ្ហាញឃ្លាចុងបករោយប្បង្អស់នៃោ៉ា្ុរប1:4—«បោយយល់ដល់កបជា�ៃរបស់

បយើង»។

• បតើឃ្លា«បោយយល់ដល់កបជា�ៃរបស់បយើង»រាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណាថដរ?(បដើមបរីជាកបបោ�ៃ៍ដល់ព្ួរប្)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប1:5–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងដល់ោ៉ា្រុប

ៃិងយែូថសបថាៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យបបកងៀៃដល់កបជា�ៃរបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា«បសច្្ររីោរម្ដ៏ខាលាំង»សបំៅបលើរោរកពយួ

ជាខាលាំងរបស់ពួ្រប្បៅបលើកបជា�ៃបៃះ)។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងអវៃរីខលែះដល់ោ៉ា្ុរបៃិងយែូថសប?(កទង់ោៃបរ្ហាញព្ួរប្ពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ

បៅ្រ្ននុងបពលអនា្តបហើយកទង់ោៃសថម្ងពរីបសច្្ររីលម្អិតអំពរីរោរោងម្រនៃកពះក្រីស្ទ)។

• បតើរោរដរឹងពរីបរឿងទាំងបៃះអាច�ួយោ៉ា្ុរបៃិងយែូថសបបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃកបជា�ៃរបស់ពួ្រប្បោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរោ្រ្យបញ្ចនុរះបញ្ចដូលបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃោ៉ា្ុរប1:7–8បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលៃូវអវៃរីថដលោ៉ា្រុប

ៃិងយែូថសបចង់ប្្ចនុះប ្្ចដូលកបជា�ៃរបស់ប្ឲ្យបធវៃើបនាះ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថត្ ូសចំណាំៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ

បនាះ)។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្់រឲ្យសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបរឿងមួយថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

បោងតាមអវៃរីថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបនាះសូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យចង្អនុលបៅឃ្លាមួយឬពរីរថដលព្ួរប្ចង់យល់បថៃថែមបទៀត។

បៅបពលសិស្សចង្អនុលបៅឃ្លាទាំងបៃះបហើយសូមសា្រសួរថក្រងរាៃសិស្សប្្សងបទៀតអាច�ួយពៃ្យល់ថាោៃ។បៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសាបៃះ

ៃិយមៃ័យខាងបករោមអាច�ួយោៃបកចើៃ៖

«ចូល្រ្ននុងបសច្្ររីសករា្ររបស់កទង់»—រោរចូល្រ្ននុងបសច្្ររីសករា្ររបស់កពះអរាចាស់រាៃៃ័យថារោររ្ីររាយៃរឹងបសច្រ្រីសុខសាៃ្បៅ្រ្ននុង

�រីវិតបៃះៃិងរោរទទួលោៃៃូវ«ភាពបោរបពញនៃសិរីល្អ[របស់កពះ]បៅ្រ្ននុង�រីវិតបនាទាប់ពរី�រីវិតបៃះ(្ ៃិងស 84:24)។

«យល់ដល់សារភៈកបបោ�ៃ៍នៃរោរសុ្ត[របស់កពះក្រីស្ទ]»—ៃិយមៃ័យមួយនៃយល់ដល់សារៈពបសយជន៍្ឺបមើលឬពៃិិត្យ

បោយកបុងកបយ័ត្ន។បៅបពលោ៉ា្ុរបោៃសរបសរថាោត់ចង់ប្្ចនុះប្្ចដូលកបជា�ៃឲ្យ«ប�ឿដល់កពះក្រីស្ទយល់ដល់សារភៈកបបោ�ៃ៍

នៃរោរសុ្តរបស់កទង់»ោត់អាចរាៃៃ័យថាោត់ចង់ឲ្យពួ្រប្ពៃិិត្យពរីដរ្វាយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយកបុងកបយ័ត្នយល់ពរីសារភៈ

សំខាៃ់របស់វាៃិងទទួលោៃទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃមួយអំពរីវា។

«លរីប�ើឆ្កាងកទង់»—ឃ្លាបៃះសបំៅបៅបលើឆៃ្ទភៈរបស់បយើងបដើមបរីបដបិសធចបំោះខលែលួៃឯងបៅៃរឹងរោរមិៃរោរដរឹ្រនំាពរីកពះៃិងចំណង់

ខាងបលា្រិយបហើយរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះអរាចាស់(សូមបមើលរោរប្រថកបបោយយែូថសបស្ម៊ីធរា៉ាថាយ16:26

[បៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ16:24បលខបោងd];លរូោ9:23;ៃរីនហវៃទរី29:18)។វា្៏រសបំៅបៅបលើឆៃ្ទភៈរបស់បយើង្រ្ននុងរោររោៃ់ខាជាប់

ៃិងពលិ្រម្មបៅបពលបយើងបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះ។

ការ្ន្យល់ពាក្យនិងឃ្លា្ ិបាក

សៅស្លអ្នក្ជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីពាក្្យ

នរិឃ្លា្ ិបាក្ទាំរឡា�ក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

្ួក្សគអាចនឹរអនុវត្វាសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់

្ួក្សគឲ្យកាន់ណតលអែពបស�ើរ។សៅស្ល

្យាយាម្ ន្យល់ពាក្្យឬឃ្លា្ ិបាក្

ម�ួវាអាចជួ�បានសពចើនសបើអ្នក្សពបើ

វចនានុពក្មម�ួឬក៏្�ិក្សាពាក្្យឬឃ្លា

សនារះសៅស្លវាសលចស�ើរសៅក្ណន្រ

ណាម�ួសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។
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«ស៊ូរងៃូវរោរអារា៉ាស់នៃមៃុស្សបលា្រ»—ឃ្លាបៃះសបំៅបៅបលើរោររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ្វៃរីបបើរាៃសរាពាធពរីពិ្ ពបលា្រ

រោរអារា៉ាស់ៃិងរោរកបឆំ្ង�ំទាស់ថដលម្រដល់សិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាញរឹ្រញាប់្្ររី។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីោ៉ា្ុរប1:1–8អំពរីទៃួំលខុសកតូវរបស់អ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពទាំងឡាយ។បៅបពល

សិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូមបញ្ជា្់រថាអ្ក្ដរឹក្នំ្្រ្្ជ្ិរភា្ទាំងឡាយរធ្ើការរោយឧសសា�៍្ យាយា្រដើ្ ដ្ីជួយរយើងឲ្យ្ ក្

រក្ត្រះតគដីស្ទ។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះោ្រ់បលើរោដារបខៀៃោៃ)។

• បតើអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពទាំងឡាយរបស់បយើងបធវៃើរោរបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?

សូម្ ល់្បពលពរីរបរីនាទរីដល់សិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបថដលពយារោរីឬអ្ន្រដរឹ្រនំា

បពវៃ�ិតភាពទាំងឡាយប្្សងបទៀតោៃ�ួយព្ួរប្បៅ្រ្ននុងតំបៃ់មួយឬពរីរថដលព្ួរប្ោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងោ៉ា្រុប1:7–8។សូម

អប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។សូមរំឭ្រព្ួរប្ថាព្ួរប្មិៃចាំោច់ថច្រចាយអវៃរីៗថដលវាផ្ទាល់ខលែលួៃ

ឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។

ោោកុ្ប1:9–2:11

ោ៉ាកុ្បព្រានដល់ពបជាជនអំ្ ពីស�ចក្្ពីទុច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមអ�ំនុងបពលបរៀៃបមបរៀៃបៃះ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រដរឹ្រនាសាសនាចក្រទាំងឡាយកពរាៃបយើងពរីអបំពើោប?

ោ៉ា្ុរបោៃ្រតក់តាថាបករោយពរីរោរសាលាប់របស់បងកបុសោត់ៃរីនហវៃបនាះកបជា�ៃោៃចាប់ប្្ើមបបណាដាយបៅតាមរោរបធវៃើអបំពើទុច្ចរិតមួយ

ចៃួំៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប1:15–16បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបញ្ហាបរីោ៉ាងថដលបធវៃើឲ្យោ៉ា្ុរប

កពួយោរម្។(បៅបពលសិស្សបឆលែើយរួចបហើយអ្ន្រអាចសរបសរោ្រ្យភា្េ�ពីល�ម៌ភា្សលាភលន់ននសលាកិ្យៃិងេំនួតបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃោ៉ា្ុរប1:17–19បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោ៉ា្ុរបៃិងយែូថសបោៃបធវៃើបដើមបរី�ួយកបជា�ៃរបស់

ោត់។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ្រ្ននុងរោរទទួលោៃ«ភារ្ិរច្ចមួយម្រពរីកពះអរាចាស់»?(ោ៉ា្ុរប1:17)។(បដើមបរីបរៀៃពរីអវៃរី

ថដលកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យបយើងបធវៃើ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រ ហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់ៃិងថសវៃងរ្ររបបៀបថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រថសវៃងរ្រភារ្ិរច្ចរបស់ពួ្រប្ម្រពរីកពះអរាចាស់បៅបពលព្ួរប្

បរៀបចំបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងសៃ្និសរីទទូបៅ៖

«កបថហលអ្ន្រោៃដរឹងបហើយ(បែុថៃ្កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិោៃដរឹងបទអ្ន្រ្ ួរថតដរឹង)ថាបោយរាៃ្ររណរីបលើ្រថលង

តិចតួចបំ្ុតបនាះោមៃបុរសឬកស្រីណាថដលៃិោយ[បៅ្រ្ននុងសៃ្នសិរីទទូបៅ]កតូវោៃ្ ល់្កបធាៃបទមួយឲ្យ

បនាះបទ។រានា្់រៗកតូវតមអាហារៃិងអធិសាឋាៃស្ិរសាៃិងថសវៃងរ្រចាបប់្្ើមៃិង�ប់បហើយចាប់ប្្ើមម្ងបទៀត

រហូតដល់ោត់រាៃទំៃុ្រចិតតេថាសករាប់សៃ្និសរីទបៃះបៅបពលបៃះវា្ ឺជាកបធាៃបទមួយថដលកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យ

អ្ន្រៃិោយបនាះថ្លែងបោយមិៃ្ ិតអំពរីបំណងផ្ទាល់ខលែលួៃឬរោរបពញចិតតេឯ្រ�ៃបនាះបទ។   រានា្់រៗោៃយំ

កពួយោរម្ៃិងោៃថសវៃងរ្ររោរដរឹ្រនំារបស់កពះអរាចាស់បោយបសាមះអស់ពរីចិតតេបដើមបរីដរឹ្រនំា្ ំៃិតៃិងរោរៃិោយ

របស់ោត់»(«An Ensign to the Nations»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័រ111)។

• បតើអ្ន្រៃិោយបៅ្រ្ននុងសៃ្នសិរីទទបូៅបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីថសវៃងរ្រភារ្ិរច្ចរបស់ពួ្រប្ម្រពរីកពះអរាចាស់បនាះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ថាអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រទាំងឡាយចង់បបកងៀៃបយើងៃូវអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យបយើងដរឹង

បនាះ?បតើរោរចាំពរីបរឿងបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលម្របលើឥរិោប្របស់បយើងោ៉ាងណាថដរបៅបពលបយើងសាដាប់ព្ួរោត់បបកងៀៃ?

• បោងតាមោ៉ា្ុរប1:19បតើអវៃរីខលែះជាទៃំួលខុសកតូវរបស់ោ៉ា្ុរបៃិងយែូថសប?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់

ថាអ្ក្ដរឹក្នំ្្រ្្ជ្ិរភា្ទាំងឡាយមានទំនួលខុសត្រវូដ៏រទវភា្ដដលបានែ្ល់រៅឲ្យ្ ួក្ោ្់ររដើ្្ដី្ររតងៀននូវត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះនិង

ត្មានអំ្ ដីអរំ្ើបា្រ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវា្ ឺជាពរ�័យមួយបដើមបរីរាៃឪពុ្ររាដាយៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រថដលកពរាៃបយើងពរីឥរោិប្ៃិងអា្របប្ិររិោ

ថដលបោរបពញបោយអបំពើោបបនាះ?

• បតើោ៉ា្ុរបោៃបកបើោ្រ្យអវៃរីខលែះបដើមបរីពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវបបកងៀៃ?បតើៃរឹងរាៃ្ លវិោ្រអវៃរីបបើសិៃជាពួ្រប្មិៃោៃ

បបំពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្បនាះ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតថាបតើពួ្រប្រាៃអារម្មណោ៍៉ាងណាកបសិៃបបើពួ្រប្បៅ្រ្ននុងតថំណងជាអ្ន្រដរឹ្រនំាមួយដូចជាោ៉ា្ុរបបហើយកតូវបំ្ុស

្ំៃិតឲ្យបៅកបជា�ៃឲ្យបធវៃើរោរថកបចិតតេពរីអបំពើអសរីលធម៌ភាពខាងបលា្រិយៃិងអៃួំតបនាះ។សូមថបងថច្រសិស្សបៅជា្ ូៗ។សូម

អប ជ្ើញនដ្ូទាំងអស់ឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឲ្យោនាបៅវិញបៅម្រ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប2:1–3,6–7,10–11។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលឃ្លាថដល

បរ្ហាញពរីអារម្មណ៍របស់ោ៉ា្ុរបអំពរី្ិរច្ចរោររបស់ោត់្រ្ននុងរោរបៅកបជា�ៃឲ្យថកបចិតតេ។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយរោររ្រប�ើញរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។
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• បតើឃ្លាទាំងបៃះបរ្ហាញអវៃរីខលែះអំពរីអារម្មណ៍របស់ោ៉ា្ុរបចបំោះរោរបៅកបជា�ៃោត់ឲ្យថកបចិតតេ?(សូមបធវៃើោ៉ាងណា�ួយសិស្សឲ្យយល់

ថាបទាះបរីជាោ៉ា្ុរបប�ើញថារោរទទួលខុសកតូវរបស់ោត់ពោិ្រ្្ររី្៏រោត់បៅថតបធវៃើវាបោយសារោត់យ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ៃរឹងកបជា�ៃ

របស់ោត់ៃិងបោយសារោត់ចង់បោរពតាមប្្ញតតេិរបស់កពះ)។

សូមប ្្ចប់បោយឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្អំពរី(1)អវៃរីថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រទាំងឡាយ

ោៃបបកងៀៃព្ួរប្្រ្ននុងបពល្ ្មរៗី បៃះៃិងពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេវាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្ឬ(2)របបៀបថដលព្ួរប្អាច

អៃុវតតេអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងរោរបៅបបកមើរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងថានា្់រឬ្ណភៈកបធាៃ្ូររ៉ុម្រ្ននុងរោរទទួលខុសកតូវរបស់

ព្ួរប្ជាក្ូបបកងៀៃតាម្ ្ទះឬបៅ្រ្ននុងឱរោសដរឹ្រនំាប្្សងៗបទៀត។(អ្ន្រអាចសរបសររោរថណនំាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើតាមរោរទូនាមៃរបស់អ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរបស់ពួ្រប្។សូមប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី

បោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

ោោក្ុប1:19។«គ�ើងប្នតគេកើងការគ្ររបស់គ�ើងថាវា�្ពះអរាចាស់»

ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�.ម៉ន�ុនបាន្ ន្យល់អតថែន័�ក្្ននុរការតសមកើរការសៅបសពមើមួ�៖

«សតើការតសមកើរការសៅបសពមើម�ួរានន�័យា៉ារ�រូចសម្ច?វារានន័�ថ្ស�ើម្ពីក្សារវា

សដ្�ស�ចក្្ពីន្្្្នដូរនរិសារពបសយាជន៍សធវើឲ្យវារានកិ្ត្ិ��នរិបានសលើក្�រស�ើរសៅក្្ននុរ

ណក្វណភ្នក្ននមនុ�្សពគប់ររូប្ពរពីក្នរិ្ពរឹរវាឲ្យ្ ន្ឺននសាថាន�ួគ៌ររះស�ើរតាមរ�ៈវាស�ើម្ពី

�ល់�ល់សារៈពបសយាជន៍ននមន�ុ្សស្្សរសទ្ៀត។

«ស�ើ�សតើមនុ�្សរានាក់្តសមកើរការសៅមួ�សដ្�រសបៀបណា?វាសាមញ្ញណា�់គឺតាម

រ�ៈការបំស្ញការបសពមើណ�លទាក់្ទ្រសៅនឹរការសៅសនារះ។ណអលស�ើររានាក្់តសមកើរ

ការសៅណតរតាំរជាណអលស�ើរតាមរ�ៈការសរៀន្ ពីអវពីណ�លជាកាត្វក្ិច្ចរប�់ោត់ក្្ននុរនាម

ជាណអលស�ើរស�ើ�បនាទាប់មក្សដ្�ការសធវើវា។ណអលស�ើរក៏្�រូចជា�ពីក្ុនពគរូបសពរៀន�រ្

ប៊�ី្ស្និរបុគ្គលណារានាក់្ណ�លកាន់តំណែរសៅក្្ននុរប្វជិតភា្សនារះ្ រណ�រ»(«The 
Sacred Call of Service»Ensignឬលពីអាេរូណាណខឧ�ភាឆ្នាំ2005ទ្ំ្័រ

54)។

ោោក្ុប1:19;2:2។«ទទួលអំគពើប្បទាំងឡា�របស់្បជាជនេក្

គលើក្បាលខ្លួន»

អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លរានកាត្វក្ិច្ច�ឹក្នាំសៅក្្ននុរសា�នាចពក្ទ្ទ្ួលនរូវទំ្នួល

ខ�ុពតរូវ�៏ខ្សឹក្ខ្សលួលមួ�។យា៉ាកុ្បបានបសពរៀនថ្សៅស្លអ្នក្�ឹក្នាំសធវ�ពបណ��មិន

បានបសពរៀនព្រះបន្ទដូលននព្រះសៅ�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�ល្ ួក្សគពតរូវបានសៅឲ្យ�ឹក្នាំសទ្សនារះ

្ួក្សគរានទ្ំនួលខ�ុពតរូវមួ�ចំណែក្ចំសពារះអំស ើ្បាបទាំរឡា�រប�់ពបជាជន។សៅស្ល

និយា�សៅកាន់បរបអែដូនពបុ�ននប្វជិតភា្ពបធានចនស្សលើរបានលមអែិត្ ពីទំ្នួលខុ�ពតរូវ

ណ�លយា៉ាក្ុបបាន្ ិ្ែ៌នាសនារះថ្៖

«ពប�ិនសបើអ្នក្មិនតសមកើរការសៅបសពមើរប�់អ្នក្សទ្ព្រះនរឹដ្ក្់អ្នក្ឲ្យទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវ

�ល់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លអ្នក្អាចបាន�ស្ង្គារះឲ្យអ្នក្បំស្ញកាត្វក្ិច្ចរប�់អ្នក្»

(ការបសពរៀនននពបធានសា�នាចពក្៖ចនស្សលើរ[ឆ្នាំ2001]ទំ្្័រ164)។

ពបធានហា�វប៊ី.សពបានននគែៈពបធានទ្ពីម�ួណ�លសពកា�មក្បានអធបិបា�សលើស�ចក្្ពី

ណ្្រការែ៍រប�់ពបធានស្សលើរថ្៖

«សនរះគឺជាពបសយាគ�៏ពបណជរមួ�។ពប�ិនសបើខ្នុំបាត់បរ់អវពីណ�លខ្នុំអាចបានសធវើ្ ពីសនរះតសៅ

សដ្�សារស�តុ្ លននអសំ្ើបាបននក្នពមឬការបសំភ្ចសចាលខ្នុំ្ ទាល់ពតរូវណតររទុ្ក្ខេស�ើ�

សដ្�ោមៅន�រ្ស័�សនារះគឺព្មជាម�ួនឹរមនុ�្សជាទ្ពីព�ឡាញ់រប�់ខ្នុំសៅជាម�ួនឹរ

ខ្នុំ។ប៉ុណន្សបើខ្នុំមិនបានសធវើកិ្ច្ចការរប�់ខ្នុំជាប៊�ី្ស្ពបធានស�្ក្ពបធានសប�ក្ក្មមេឬអ្នក្

រាន�ិទ្្ធិអំណាចទ្រូសៅននសា�នាចពក្រានាក់្ពប�ិនសបើ្ ួក្ស�ើរណាម�ួមិនបានបសពរៀន

�ឹក្នាំណែនាំនិរជួ��ស្ង្គារះអ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លសៅសពកាមការ�ឹក្នាំរប�់ស�ើរនិរ

សៅក្្ននុរ�ុតា្ធិការរប�់ស�ើរសទ្សនារះព្រះអរាចា�់នឹរដ្ក់្ស�ើរឲ្យទ្ទួ្លខុ�ពតរូវសបើ�ិនជា

្ួក្សគពតរូវបាត់ណ�លមក្្ ពីកំ្�ុ�រប�់ស�ើរសនារះ»(សៅក្្ននុររបា�ការែ៍�ន្និ�ពីទ្ណខតុលា

ឆ្នាំ1962ទ្ំ្័រ84)។

ោោក្ុប2:8។«្ពះបន្លូលថន្ពះ...គធវៃើឲ្យជាគស្ើ�្ពលរឹងណដលរាន

របួសឈឺចាប់»

សៅស្ល្ ័តរ៌ាន្ មេពី្ ិបាក្នរឹ�ល់ឬរំខាន�ល់អ្នក្សរៀន�ំែឹរលអែទាំរឡា�វាលអែ�ពរាប់

្ួក្សគស�ើម្ពីណ�វររក្ចសម្ើ�មក្្ ពីព្រះណ�លពទ្រ់ពជាបពគប់ការែ៍ទាំរអ�់ជាជារការសៅ

សធវើការពសាវពជាវទ្រូសៅមួ�សៅតាមអ៊ិនសធើរែិតឬសៅរក្ឯក្សារណ�ល�រស�រពបឆំ្រនឹរ

្ួក្មរមន។ការសៅរក្ចសម្ើ�្ ពីព្រះសដ្�្ ទាល់បង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរសៅសលើ

ពទ្រ់និរអនុញ្ញាតឲ្យស�ើរទ្ទួ្លបាននរូវចសម្ើ�តាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។ស�ើរក្៏

ពតរូវសបើក្ព្រះគម្ពីរនរិអាន�ម្ពីរប�់សាវក្នរិ្យាការីន្ងៃចុរសពកា�ទារំឡា�ណ�លអាច

ស្្ើ�នឹរ�ំែួរ្ ិបាក្ៗទាំរឡា�ស�ើ�អាច្ យាបាលរបួ�ណ�លឈឺចាប់បាន។ព្រះគម្ពីរ

ខារសពកាមបសពរៀនស�ើរ្ ពីក្ណន្រណ�លគួរសៅនរិ្ពីអវពីណ�លស�ើរគួរសធវើសៅស្លស�ើររាន

�ំែួរឬក្រវល់ណ�លរានឧប�គ្គទាំរឡា�៖

យា៉ាកុ្ប2:8—«ព្រះបន្ទដូលននព្រះ...សធវើឲ្យជាស�្ើ�ព្លរឹណ�លរានរបួ�ឈឺចាប់»។

យា៉ាកុ្ប1:5–6—«សបើអ្នក្រាលោ់នាណាម�ួខវរះពបាជាញារានណត�រូម�ល់ព្រះ...សនារះពទ្រ់

នរឹពបទានឲ្យ។ណតពតរូវឲ្យអ្នក្សនារះ�រូមសដ្�ចិត្សជឿ»។

មរ៉រូនែ10:5—«សដ្�ព្រះសចសា្ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសនារះអ្នក្រាល់ោនាអាចសាគាល់ស�ចក្្ពី

្ិតននពគប់ការែ៍ទាំរអ�់»។
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យា៉ាក្ុប2:12–35

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប2:12–21

ោ៉ាកុ្បោក្់សទា�ដល់ពបជាជនរប�់ោត់ចំសោរះស�ចក្្ពីស្្ើរន្្រប�់្ ួក្សគ

សូមសរបសរអវៃរីថដលរាៃខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖លុយកាក់្ពរោជាញាមិត្ភកិ្្សទ្សកា�ល្យចសំែរះដឹរខ្រដែំឹរល្អ។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីពរ�័យថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបរឿងទាំងបៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យស្ជរឹង្ ិតអំពរី

របបៀបថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍អំពរីពរ�័យទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាោ៉ា្រុប�ំពូ្រទរី2។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃោ៉ា្ុរប2:12–13ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងអស់ឲ្យអាៃតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលសាសៃ៍

ៃរីនហវៃភា្បកចើៃ្រំពុងថតថសវៃងរ្របនាះ។

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយសូមបរ្ហាញថាោ៉ា្ុរបោៃកោប់កបជា�ៃរបស់ោត់ថាព្ួរប្ោៃទទួលកទព្យសមបតតេិតាមរយភៈ

«ោតនដនៃទិពវៃញ្ញាណ»។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យទិ្ វៃញ្ញាែសបំៅបៅបលើកពះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីចាំថាពរ�័យរបស់បយើងទាំងអស់ោៃម្រពរីកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើង?

• បោងតាមោ៉ា្ុរប2:13បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃភា្បកចើៃកតូវោៃបលើ្រខលែលួៃប�ើងបៅ្រ្ននុងភាពបឆ្មើងនឆ្ម?

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃ អុ�ដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្ររោរយល់ដរឹងអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបលើ្រខលែលួៃប�ើង្រ្ននុងរោរបឆ្មើងនឆ្ម៖

«បៅចំណុចស្នដូលរបស់វារោរបឆ្មើងនឆ្ម្ ឺជាអំបពើោបមួយនៃរោរបកបៀបបធៀបបោយសារបទាះបរីជាធម្មតាវាចាប់ប្្ើម

បោយ‹បមើលថាខញនុំអសាចារ្យបែុណាណៃិងថាខញនុំោៃបធវៃើបរឿងដ៏អសាចារ្យអវៃរីខលែះ›វាថតងថតបមើលបៅដូចជាប ្្ចប់បោយ

‹បហតុដបូច្នះបហើយខញនុំល្អជាងអ្ន្រ›។   

«   បៃះ្ ឺជាអំបពើោបនៃរោរ‹អរកពះ្ុណកពះថដលខញនុំពិបសសជាងអ្ន្រ›។បៅចំណុចស្នដូលរបស់វា្ឺជា

បំណងកោថានាបដើមបរីោៃប្សរបសើរឬរាៃប្កចថណៃ។វា្ ឺជាអំបពើោបនៃរោរបលើ្រសិរីល្អខលែលួៃឯង»(«Pride 
and the Priesthood»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ56)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមថាបតើពួ្រប្ធាលាប់រាៃបទាសពរីអបំពើោបនៃរោរ្ិតថាព្ួរប្ល្អជាងអ្ន្រប្្សងបទៀត

បទ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប2:14–16ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរី្ លវិោ្រនៃរោរបឆ្មើងនឆ្ម។

សូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរបឆ្មើងនឆ្មរាៃអំណាចបដើមបរី«បំផ្លាញកពលរឹងទាំងឡាយ[របស់បយើង]ោៃ»?(ោ៉ា្ុរប2:16)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប2:17–21បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលបយើងអាច

យ្រ�្នះបលើរោរបឆ្មើងនឆ្មៃិងឥរិោប្ថដលមៃិសមរម្យអំពរីកទព្យសមបតតេិសរាភារ។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំឃ្លាថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញ។បករោយពរីព្ួរប្ោៃស្ិរសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យបក�ើសបរើសឃ្លាមួយថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូម

្ល់្ឱរោសដល់សិស្សបរីបៃួនា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបៃះអាច�ួយបយើងឲ្យយ្រ�្នះបលើរោរបឆ្មើងនឆ្មឬ្៏រ

ឥរិោប្ថដលមៃិសមរម្យនានាចបំោះកទព្យសមបតតេិសរាភារ។(បៅថ្្ន្រនៃស្រម្មភាពបៃះអ្ន្រ្៏រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរថតអាៃវ្្គកពះ្ម្ពរីរ

ដូចខាងបករោម៖រោ្រ្សកតទរី13:11–13;រា៉ា្រុស10:17–27រួមទាំងរោរប្រថកបបោយយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុងបលខបោងទរី27

a;ៃរីនហវៃទរី226:31;អាលរា៉ា39:14;្ ៃិងស 6:7)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរថសវៃងរ្រៃ្រកពះរាៃៃ័យដូចបម្ចថដរ?បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរទទួលោៃបសច្្ររីសង្រឹមបៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទរាៃៃ័យ

ដូចបម្ចថដរ?

• បតើរោរថសវៃងរ្រៃ្រកពះៃិងរោរទទួលោៃបសច្្ររីសង្រឹមបៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទអាច�ះឥទ្ធិពលដល់ឥរិោប្របស់បយើងចបំោះកទព្យ

សមបតតេិៃិង្រម្មសិទ្ធិបលើកទព្យសមបតតេិដូចបម្ចថដរ?

សូមឲ្យសិស្សកសនមពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងសបងខេបចំណុចសំខាៃ់នៃោ៉ា្ុរប2:12–21សករាប់សិស្សរានា្់រថដលមៃិោៃម្របរៀៃបៅ

ន្ងៃបៃះ។សូម្ ល់្ឱរោសដល់សិស្សពរីរឬបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងៃិោយ។សិស្សអាៃៃិោយពរីបោលរោរណ៍ពិត

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�្ ិតចសំពារះការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវរប�់ោត់ក្្ននុរនាមជាអ្នក្�ឹក្នាំប្វជិតភា្រានាក់្យា៉ាកុ្ប

បានសៅពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យណពបចិត្សដ្�ព្រាន្ ួក្សគអំ្ ពីអំស ើ្បាបននស�ចក្្ពីស ម្េើរន ម្េ

នរិភា្អ�ពីលធម៌ខារ្ ្ដូវសភទ្។ោត់បានបសពរៀនអំ្ពីសពោរះថ្នាក់្នរិ្លវិបាក្នន

អសំ្ើបាបទ្រូសៅទារំ្ពីរសនរះ។
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ទាំងឡាយប្្សងោនា។សូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថារយើងអាចដស្ងរក្នគរត្រះរលើសអស់ទាំងចំណា្រ់អារ្ណ្៍រែ្ងៗរទៀ្របាន។សូម

្ល់្បពលដល់សិស្សឲ្យសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្រតក់តា្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបមួយថដលព្ួរប្

អាចបកបើពរ�័យៃិងឱរោសនានាថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រប្ឲ្យ្រសាងៃ្រកពះៃិងកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រដនទ។

ោោកុ្ប2:22–35

ោ៉ាកុ្បបាន�្ពីបសនាទា�ដល់មន�ុ្សណដលបានបំោនសលើចបាប់ព្េ្្រីយភា្

សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«ការរកុ្គួនននេំស ើ្រោបននជំនាន់សនរះគឺ...»

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលកបធាៃថប៊ៃសរឹៃអាចប ្្ចប់កបបោ្បៃះ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បៃះ៖

«រោររ្ុរ្ ួៃនៃអំបពើោបនៃ�ំនាៃ់បៃះ្ ឺភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទ។ពយារោរីយែូថសបោៃៃិោយថាបៃះៃរឹងជាកប្ពនៃ

រោរលបលួងរោៃ់ថតខាលាំងរោលាប�ើងរោៃ់ថតរាៃរោរបែះទង្គិចរោៃ់ថតបកចើៃប�ើងបហើយរោៃ់ថតពោិ្រជាងមុៃសករាប់ព្ួរថអលប�ើរនៃអ៊ីកសាថអល

ជាជាងអ្ន្រដនទបទៀត»(The Teachings of Ezra Taft Benson[ឆ្នាំ1988]ទំព័រ277)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប2:22–23,28បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលោ៉ា្ុរបោៃបកបើបដើមបរីបរៀបរាប់

ពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរនៃភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យ�ហាយ�្មនស់ំបៅបៅបលើអបំពើោបខាង្ លែដូវប្ទ)។សូមឲ្យ

សិស្សថច្រចាយោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីចបាប់កពហ្មចារីយភាពសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមម្រពរី្ូរៃបសៀវបៅសដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន។សូម

ឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រស្រម្មភាពថដលព្ួរប្កតូវបចៀសវាង។

«បទោឋាៃរបស់កពះអរាចាស់ថដលទា្់រទងបៅៃរឹងភាពបរិសុទ្ធខាង្ លែដូវប្ទ្ឺរាៃភាពចបាស់លាស់ៃិងោមៃរោរផ្លាស់បតេដូរ។ចូរ្ំុរឱ្យរាៃ

ទំនា្រ់ទៃំង្ លែដូវប្ទជាមួយអ្ន្រណាមៃុអាោហ៍ពិោហ៍បហើយចូររាៃបសច្រតេរីបសាមះកតង់ទាំងកសុងចំបោះបតេរីឬកបពៃ្ធរបស់អ្ន្របករោយបពល

អាោហ៍ពោិហ៍។   

«ចូរ្រុំបធវៃើអវៃរីថដលអាចដរឹ្រនំាឲ្យរាៃរោររំលងខាង្ លែដូវប្ទ។ចូរកបកពរឹតតេជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទបោយរោរបោរពមៃិកតវូបកបើដូចជារបស់បដើមបរី

បបំពញតណាហាៃិងចំណង់ដ៏អាតាមៃិយមបនាះប�ើយ។មៃុបពលបរៀបអាោហ៍ពោិហ៍ចូរ្ំុរចូលរួម្រ្ននុងរោរប្ើបថដលបធវៃើឲ្យរាៃតណាហា

បដ្របលើមៃុស្សរានា្់របទៀតឬបែះោល់បលើថ្្ន្រនៃខលែលួៃកោណណាថដលមៃិសមរម្យឬពិសិដ្ឋរបស់មៃុស្សរានា្់របទៀតបនាះបទាះបោយរាៃ

ឬបោយមៃិរាៃសបមលែៀ្របំោ្់រ្្ររី។ចូរ្ំុរបធវៃើអវៃរីថដលោស់ប�ើងៃូវចំណង់ខាង្ លែដូវប្ទ។ចូរ្ំុរបបង្កើតអារម្មណ៍ទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងរាងរោយ

របស់អ្ន្រផ្ទាល់ប�ើយ»(សដើម ព្ីក្រាលាំរននយុវជន[្ូរៃបសៀវបៅឆ្នាំ2011]ទំព័រ35–36)។

សូមបរ្ហាញថាបោងតាមោ៉ា្ុរប2:23–24មៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់ោ៉ា្ុរបោៃពយាោមយ្របលសពរីអំបពើោបខាង្ លែដូវប្ទរបស់

ព្ួរប្។

• បតើបពលខលែះមៃុស្សចង់រ្របលសបោះសារៃូវភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទនាបច្ចនុបបៃ្នបៃះបោយរបបៀបណាថដរ?

• បតើរាៃអវៃរីខលែះថដលយុវ�ៃអាចបធវៃើបដើមបរីបចៀសវាងពរីរោរយ្រ�្នះបោយរោរលបលួងខាង្ លែដូវប្ទោៃបនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

រោរអធសិាឋាៃសករាប់្ររាលាំងរោរទា្់រទងជាមួយៃរឹងមិតតេល្អរោរបក�ើសបរើសរោរ្ំរសាៃ្កតរឹមកតូវៃិងរោរបចៀសវាងពរីសាថាៃភាពៃិង្រថៃលែង

ណាថដលបធវៃើឲ្យរាៃរោរលបលួង)។

អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាអបំពើោបមួយរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបលចប�ើងជារោរមិៃោៃអៃុញ្ញាតឲ្យអៃុវតតេពហុអាោហ៍ពិោហ៍។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប2:27–30បោយសាងាត់ៗ។មៃុបពលព្ួរប្អាៃអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យព�ពី�្សំបំៅបៅកស្រីរានា្រ់ថដលោៃ

បរៀបអាោហ៍ពិោហ៍កសបចបាប់ជាមួយៃរឹងបុរសរានា្់របទៀតបែុថៃ្ថដលរាៃឋាៃភៈទាបជាងឋាៃភៈជា្ រោិរានា្់រ។

• បោយបោងតាមោ៉ា្រុប2:27បតើ«កពះបៃ្ទដូលនៃកពះអរាចាស់»ទា្់រទងអវៃរីបៅៃរឹងរោររាៃកបពៃ្ធបកចើៃជាងមួយបនាះ?(សូម

កោ្រដថាវាចបាស់ថាចាប់តាំងពរីបដើមម្រកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាថាបុរសរានា្រ់កតូវបរៀបរោរៃរឹងកសរី្រានា្រ់។សូមបមើល្ ងថដរ្ ៃិងស 

49:15–16)។

សូមពៃ្យល់ថាពហុអាោហ៍ពិោហ៍ថដលមិៃរាៃរោរអៃុញ្ញាត្ ឺជា្ ំរូមួយនៃសហាយស្មៃ់ឬអំបពើោបខាង្ លែដូវប្ទ។បៅ្រ្ននុងកពះបៃកត

កពះអំបពើោបខាង្ លែដូវប្ទ្ ឺជាអបំពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរណាស់។

• បោយបោងតាមោ៉ា្រុប2:30បតើបៅបពលណាថដលកបជា�ៃរបស់កពះអរាចាស់កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យអៃុវតតេពហុអាោហ៍ពោិហ៍ោៃ

បនាះ?(បៅបពលថដលកពះអរាចាស់បញ្ជាឲ្យបធវៃើវា)។

សូមបរ្ហាញថាបៅបពលខលែះបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកស្នៃពិ្ពបលា្រកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាកបជា�ៃរបស់កទង់ឲ្យអៃុវតតេពហុអាោហ៍ពោិហ៍។

ឧទាហរណ៍ពហុអាោហ៍ពោិហ៍កតូវោៃអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់កពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់បោយអ័កោហាំៃិងសារាែ(សូមបមើលបលា្ុរបបតតេិ

16:1–3;្ ៃិងស 132:34–35,37)ៃិងបោយបៅកបុសរបស់ពួ្រប្្ ឺោ៉ា្ុរប(សូមបមើល្ ៃិងស 

132:37)បហើយវាកតូវោៃអៃុវតតេ្រ្ននុងបពលមួយអំ�នុងបពល�ំនាៃ់បដើមនៃបពលសាសនាចក្រោៃសាដារប�ើងវិញដំបូងបោយយែូថសប

ស្ម៊ីធ(សូមបមើល្ ៃិងស 132:32–33,53)។

ការ្រហពងៀនអំ្ ពីចបា្់រ

ព្េ្មចារីយភា្

សៅស្លបសពរៀនអំ្ ពីចបាប់

ព្�មេចារ�ីភា្�រូមរានការ

សោរ្វិជ្រាននិររានភា្ចបា�់លា�់

សៅក្្ននុរការណែនាំរប�់អ្នក្។សៅស្ល

អ្នក្បន្ពតឹមពតរូវតាម�រាភារសមសរៀនស�ើ�

សធវើតាមការណែនាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរ�ិុទ្្ធអ្នក្នឹរអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពី

អវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវសធវើស�ើម ព្ីកាន់តាមចបាប់

ព្�មេចារ�ីភា្។
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យា៉ាក្ុប2:12–35

បដើមបរីបញ្ជា្់រថាភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទរាៃឥទ្ធិពលមួយបំផ្លាញដល់ក្ួសារសូមអាៃោ៉ា្ុរប2:31–35ឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃតាមបោយរ្របមើល្ លវោិ្រខលែះៗនៃភាពអសរីលធម៌បៃះ។សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាោ៉ា្ុរបៃិោយថតអំពរីបុរស្រតេរីចបាប់

កពហ្មចារីយភាព្រ៏រាៃសារភៈសំខាៃ់បស្មើោនាចបំោះកស្រីថដរ។

• បោងតាមោ៉ា្ុរបបតើក្ួសារអាចកតូវរងឥទ្ធិពលបោយរបបៀបណាបៅបពលសរា�ិ្រក្ួសាររានា្់របោំៃបលើចបាប់កពហ្មចារីយភាព?

បតើរោរណ៍បៃះ�ួយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលបោំៃបលើចបាប់កពហ្មចារីយភាព្ឺជាអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរមួយបោយរបបៀបណា?

• យុវវ័យខលែះយ្របលសថាពួ្រប្អាចរំលងចបាប់កពហ្មចារីយភាពោៃបោយសារស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្មៃិោៃបធវៃើឲ្យអ្ន្រប្្សងបទៀត

�ឺចាប់បនាះបទ។បតើភាពអសរីលធម៌របស់មៃុស្សរានា្់រអាច�ះឥទិ្ធពលដល់មៃុស្សប្្សងបទៀតបោយរបបៀបណា?

បដើមបរីប ្្ចប់រោរពិភា្រសាអំពរី្ លវិោ្រនៃអំបពើោបខាង្ លែដូវប្ទបៃះសូម្ ិតពរីរោរអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ

រីឆ្ដ�រី ស្កតនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមអប ជ្ើញសិស្សសាដាប់រ្រ្ លវោិ្រនៃភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទ។

«ទបងវៃើស្និទ្ធសា្នលទាំងបនាះកតវូកពះអរាចាស់ហាមឃ្ត់ពរីខាងបករៅរោរតសូ៊ៃរឹងរោរបប្ជាញានៃអាោហ៍ពិោហ៍បោយសារ

ព្ួរប្បធវៃើឲ្យខូចបំណងរបស់កទង់។បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញាអាោហ៍ពិោហ៍ដ៏ពិសិដ្ឋទំនា្់រទំៃងថបបបៃះ្ ឺកសបតាម

ថ្ៃរោររបស់កទង់។បៅបពល�ួបៃរឹងរបបៀបប្្សងៗបទៀតព្ួរប្កបឆំ្ងៃរឹងឆៃ្ទភៈរបស់កទង់។វាបង្កឲ្យរាៃ

បកោះថានា្់រខាងអារម្មណ៍ៃិងខាងវិញ្ញាណធងៃៃ់ធងៃរ។បទាះបរីជាអ្ន្របធវៃើបនាះមិៃយល់ថាវា្ំរពុងថតប្រើតប�ើងឥ�ដូវបៃះ

្៏របោយថតពួ្រប្ៃរឹងដរឹងបពលបករោយ។ភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទបបង្កើតជារោំងមួយទាស់ៃរឹងឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមួយៃរឹងសមតថែភាពបលើ្រតបម្កើងរោរបំ្លែឺៃិងបបង្កើៃ្ររាលាំងទាំងអស់។វាបណាដាលឲ្យរាៃ

រោរ្របកមើ្រខាងរាងរោយៃិងខាងអារម្មណ៍ោ៉ាងខាលាំងរោលា។បពលបនាះវាបបង្កើតអារម្មណ៍ថដលមៃិអាចររាងាប់ោៃថដលនាំអ្ន្រកបកពរឹតតេ

បល្មើសបៅរោៃ់អបំពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរជាងបៃះរោៃ់ថតខាលាំង។វាបបង្កើតជាភាពអាតាមយមបហើយអាចបបង្កើតជាទបងវៃើខរឹងសមបារដូចជាអំបពើហិងសា

រោររំលូត្រូៃហងិសា្ លែដូវប្ទៃិងបទបល្មើសហិងសាប្្សងៗ។រោរោស់អារម្មណ៍ថបបបនាះអាចនាំបៅរ្រទបងវៃើរួមប្ទដូចោនាបហើយវា្ ឺជា

ទបងវៃើដ៏ខុសឆ្គងៃិងខុសខាលាំងថមៃថទៃ»(«Making the Right Choices»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1994ទំព័រ38)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីបដើមនៃោ៉ា្ុរប2:28បហើយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃសពវៃកពះទ័យបនាះ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស

្ួរ្ ូសចំណាំៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាត្រះអមាចាស់ស្្ត្រះទ័យនរឹងត្�ច្ារីយភា្)។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលបយើងោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់សពវៃកពះទ័យៃរឹងកពហ្មចារីយភាព?

សូមពិចារណាពរីរោរបរ្ហាញរូបភាពមួយនៃក្រមុក្ួសាររបស់អ្ន្រ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់នៃពរ�័យថដលោៃម្រដល់អ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់

អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃរស់បៅតាមចបាប់កពហ្មចារីយភាពរបស់កពះអរាចាស់។សូមបញ្ជា្់រថាអំណាចបដើមបរីរាៃ្ូរៃបៅ្ឺជាអំបណាយដ៏

អសាចារ្យមួយម្រពរីកពះវរបិតាបៅសាថែៃសួ្៌របស់បយើងបៅបពលវាកតវូោៃបកបើបៅ្រ្ននុងកពំថដៃថដលកទង់ោៃោ្់របនាះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

សិស្សឲ្យរ្រសាភាពបរិសុទ្ធៃិងសាអាតស្អំបដើមបរីកពះអរាចាស់អាច«សពវៃកពះហឫទ័យៃរឹងកពហ្មចារីយភាព»(ោ៉ា្រុប2:28)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីរោររស់បៅតាមចបាប់កពហ្មចារីយភាពអ្ន្រអាចសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បបើរាៃមៃុស្សរានា្់រៃិោយថាចបាប់កពហ្មចារីយភាព្ ឺហួសសម័យបហើយមិៃចាោំច់បទៀតបទបតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយោ៉ាងដបូមតេច?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមបំ្ុស្ ំៃិតពួ្រប្ឲ្យថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យនៃរោររោៃ់តាមចបាប់កពហ្មចារីយភាពមៃិ

ថមៃកោៃ់ថតបកោះថានា្់រនៃរោរមៃិបោរពតាមវាបនាះបទ)។

សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្ររាៃទំៃុ្រចិតតេថាព្ួរប្អាចសាអាតស្អំខាងសរីលធម៌។សូមបញ្ជា្់រថាកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃបធវៃើោបខុសៃរឹងចបាប់

កពហ្មចារីយភាពពួ្រប្្ ួរថតថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខារបស់ពួ្រប្ថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យថកបចិតតេបហើយរោលាយជា

សាអាតស្អំតាមរយភៈដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។
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យា៉ាក្ុប3–4

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប3

ោ៉ាកុ្បបានលួរសលាមនរិពបឹក្សាដល់អ្ក្បរិ�ុទ្ក្្គុរដួរចិត្តសេើយោ�់�តិឲ្យអ្ក្ដនទណពបចិត្ត

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីដំបូនាមៃអវៃរីថដលព្ួរប្អាច្ ល់្ដល់មៃុស្សបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាងបករោមបៃះ៖

1 យុវនារីរានា្់រ្ំរពុងតសូ៊វរស់បៅបោយសុចរិតបែុថៃ្រងទ្ុរខេបោយសារឪព្ុររបស់នាងបញៀៃបក្ឿងកសវឹង។

2 យុវ�ៃរានា្់រខិតខំអស់ពរីសមតថែភាពរបស់ោត់បដើមបរីរស់បៅតាមដំណរឹងល្អបែុថៃ្�ួបៃរឹងឧបស ្្គជាបកចើៃបោយសារថតរោរថលងលះ

របស់ឪព្ុររាដាយោត់។

3 យុវនារីដ៏្ លាសនវរានា្រ់ពយាោមកសឡាញ់ក្ួសាររបស់នាងបែុថៃ្ពិោ្របៅ្ ្ទះបោយសារថតភាពអាតាមៃិយមៃិងស្រម្មភាពថដល

មៃិោៃពិចារណាទាំងឡាយរបស់ប្អដូៃកសរីនាង។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃកបបោ្ទរីមួយនៃោ៉ា្ុរប3:1បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្ថសវៃងរ្រៃរណាថដលោ៉ា្ុរបៃិោយដំបូងប្

បៅ្រ្ននុង�ំពូ្របៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរបោៃៃិោយបោយចំៗបៅរោៃ់កបជា�ៃថដលរាៃបទាសអំពរីរោរបឆ្មើងនឆ្មៃិងអបំពើោបខាង្ លែដូវប្ទបនាះ។

បនាទាប់ម្រោត់ោៃថបររោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់របស់ោត់បៅរោៃ់កបជា�ៃសុចរិតថដល្ំរពុងថត�ួបៃរឹងឧបស ្្គបោយសារថតភាពទុច្ចរិត

របស់អ្ន្រដនទ។សូមអប ជ្ើញសិស្សអាៃោ៉ា្ុរប3:1បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបរឿងបួៃថដលោ៉ា្ុរបោៃសុំឲ្យពួ្រអ្ន្រ

បរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេបធវៃើ។

• បតើបរឿងទាំងបៃួបនាះរាៃអវៃរីខលែះថដលោ៉ា្ុរបោៃោស់បតឿៃឲ្យពួ្រអ្ន្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេបធវៃើ?(«ចូរបមើលបៅកពះបោយរាៃ្ ំៃិត

រឹងបុរឹង   អធិសាឋាៃដល់កពះអង្គបោយរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏បលើសលប់បងើប្របាលប�ើងបហើយទទួលកពះបៃ្ទដូលដ៏ថ្្អមថល្មនៃកពះ

បហើយទទួលទាៃៃូវបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កទង់ចុះ»)។បតើោ៉ា្ុរបោៃសៃយាអវៃរីដល់អ្ន្ររាៃចិតតេបរិសុទ្ធកបសិៃបបើព្ួរប្បៅថត

បសាមះកតង់បនាះ?(រោរលួងបលាមដល់កោថដលរាៃទុ្រខេលោំ្រៃិងរោររោរោរពរីសកតូវ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើងអាចបធវៃើអវៃរីោៃខលែះបដើមបរីទទួលោៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?

ទា្់រទងៃរឹងសំណួរអំពរីបសច្្ររីសៃយារបស់ោ៉ា្ុរបចបំោះអ្ន្ររាៃចិតតេបរិសុទ្ធសូមធានាថាសិស្សយល់ថាត្រះនរឹងលួងរោ្អ្ក្មាន

ច្ិរ្ត្ររិសុទ្ធរៅក្្នុងរសចក្្ដីលំបាក្រ្រស់្ ួក្រគ។អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាោ្រ្យលរួសលាមរាៃៃ័យថាលួងបលាមៃរណារានា្់រថដល

បក្រៀមក្ំរឬរាៃ្រងវៃល់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតៃិងអៃុវតតេបសច្្ររីពិតបៃះសូមសួរ៖

• បតើកពះអរាចាស់លួងបលាមអ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើរោរអធសិាឋាៃបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿោៃ�ួយអ្ន្រអំ�នុងបពលរាៃឧបស ្្គបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់?

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីោៃៃិោយបៅអ្ន្ររាៃចិតតេបរិសុទ្ធបហើយោ៉ា្រុបោៃៃិោយបៅរោៃ់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលមៃិរាៃចិតតេ

បរិសុទ្ធម្ងបទៀត។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃោ៉ា្ុរប3:3–4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលោ៉ា្ុរបោៃសុំឲ្យព្ួរមិៃរាៃចិតតេបរិសុទ្ធ

បធវៃើ។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើកបជា�ៃរបស់ោ៉ា្ុរបមិៃកពមថកបចិតតេបនាះ?

សូមបរ្ហាញថាោ៉ា្ុរបោៃៃិោយថាសាសៃ៍បលមៃិោៃរស់បៅសុចរិតជាងកបជា�ៃៃរីនហវៃខលែះបៅបពលបៃះ។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃោ៉ា្ុរប3:5–7បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលរបបៀបទាំងឡាយថដលសាសៃ៍បលមៃិ្ ឺសុចរិតជាងកបជា�ៃៃរីនហវៃខលែះបនាះ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរយា៉ាក្ុបជំ្ រូក្ទ្ពី3ស�ើរអានស�ចក្្ពី�ន្និដ្ឋានននសទ្�នក្ថ្មួ�ណ�លយា៉ាក្ុបបាន

្ល្់�ល់ពបជាជនរប�់ោត់។យា៉ាកុ្បបាន្ ល្់ពាក្្យលរួសលាមសដ្��សរខេបនរិស�ចក្្ពី

�នយា�ល់អ្នក្បរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរ�ួរចិត្។ោត់ក៏្បាន�្ពីបសនាទា��ល់អ្នក្ស ម្េើរន ម្េនិរអ្នក្មិន

បរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរចសំណាមពបជាជនរប�់ោត់សដ្�ព្រាន្ ួក្សគអំ្ពី្ លវិបាក្ណ�លនរឹមក្

សបើ�ិនជា្ ួក្សគមិនព្មណពបចិត្សទ្សនារះ។យា៉ាកុ្បជំ្រូក្ទ្ពី4រាននរូវពាក្្យណ�លយា៉ាក្ុប

ពតរូវបានបំ្ ុ�គំនិតឲ្យ�រស�រ�ពរាប់ពបជាជនណ�លនរឹអានកំ្ែត់ពតារប�់ោត់សៅន្ងៃ

ណាម�ួ។ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរបានដ្�់សតឿន

អ្នក្អានរប�់ោត់ឲ្យព�ុរះព�លួខ្លួនសគនឹរព្រះជាព្រះវរបិតាតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួន។ោត់បាន

ពបាប់អំ្ ពីសា�ន៍�រូដ្ណ�លបានប�ិស�ធព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិភា្ចបា�់លា�់នន�ំែឹរលអែ

រប�់ពទ្រ់សដ្�សពបើ�ំស�រព្រាន។



153

យា៉ាក្ុប3–4

• បតើសាសៃ៍បលមិៃសុចរិតជាងកបជា�ៃៃរីនហវៃខលែះតាមរបបៀបណាខលែះ?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីោ៉ា្ុរប3:7អំពរីទំនា្រ់ទៃំងជាក្ួសារ?(្្រដីនិងត្រ្ន្ធត្រវូតសឡាញ់ោនារៅវិញរៅ

្ក្រ�ើយឪ្ុក្មាដាយត្រវូតសឡាញ់ក្ូនៗរ្រស់ខ្លួន)។

• បតើរាៃ្ លវោិ្រអវៃរីខលែះថដលអាចប្រើតប�ើងបៅបពលសរា�ិ្រក្ួសារមៃិោៃកសឡាញ់ោនាបៅវិញបៅម្របហើយមិៃោៃបបំពញ

ទៃួំលខុសកតូវក្ួសាររបស់ពួ្រប្បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃោ៉ា្រុប3:10បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលរោរកពរាៃថដលោ៉ា្ុរបោៃ្ ល្់ោ៉ាងជា្រ់លា្់របៅដល់ឪព្ុរជា

សាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងឡាយ។

• បតើោ៉ា្ុរបោៃ្ ្ល់រោរកពរាៃអវៃរីខលែះដល់ឪព្ុរជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងឡាយ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់សរា�ិ្រក្ួសារទាំងឡាយបដើមបរីបធវៃើជា្ ំរូល្អសករាប់ោនាបៅវិញបៅម្របនាះ?

សូមអាៃោ៉ា្ុរប3:11–12ឮៗដល់សិស្ស។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខទរី11ឃ្លាថា«ោស់សមតថែភាពទាំងឡាយនៃកពលរឹង

អ្ន្រឲ្យភាញា្់រប�ើង»សំបៅបៅបលើតកមូវរោរឲ្យភាញ្់រប�ើងខាងវិញ្ញាណ។បៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប3:12ឃ្លា«រោរ្ំរ្ិតៃិងរោរអាសអាភាស»

សបំៅបៅបលើអបំពើោបខាង្ លែដូវប្ទទាំងឡាយ។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមបញ្ជា្រ់អំពរី«្លដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ»នៃអបំពើោបខាង្ លែដូវ

ប្ទទាំងបៃះ។បថៃថែមបលើបៃះសូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបសច្រ្រីសៃយាទាំងឡាយរបស់ោ៉ា្ុរបចបំោះអ្ន្ររាៃចិតតេបរិសុទ្ធ(សូមបមើលោ៉ា្ុរប

3:1–2)។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារបបៀបដ៏ល្អបំ្ ុតបដើមបរីទទួលោៃពរ�័យថដលោៃសៃយាទាំងបនាះ្ឺកតវូថតរាៃចិតតេបរិសុទ្ធ

ជាៃិច្ច។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីមៃុស្សថដលោៃកបកពរឹតតេអំបពើោបខាង្ លែដូវប្ទទាំងឡាយអាចថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខា

របស់ព្ួរប្ថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យថកបចិតតេរោលាយជាសាអាតតាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងទទួលោៃពរ�័យថដលោៃ

សៃយាទាំងឡាយដល់ពួ្រថដលរាៃចិតតេបរិសុទ្ធ។

ោោកុ្ប4

ោ៉ាកុ្បណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្រាមរយៈដគ្វាយ្ួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សយើរអាចបានព�ុរះព�ួលនឹរព្រះ

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមោ្់ររូបភាពតូចមួយនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅចំ្រណាដាលរោដារបខៀៃ។បៅ�ំុវិញរូបភាពបនាះសូមសរបសរោ្រ្យពរីរ

បរីថដលតំណាងឲ្យបរឿងទាំងឡាយថដលអាចទា្់រទាញមៃុស្សពរីកពះអង្គសប្រ្គះៃិងដំណរឹងល្អរបស់កទង់។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចរួម

ប្្ចដូលបរឿងល្អៗខលែះ—ដូចជារោរអប់រំ្ររីឡាៃិងមិតតេ្្រ្ិ—ថដលសំខាៃ់បែុថៃ្ថដលមៃិ្ ួររោលាយជារោរបផ្ដាតចមបងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

បយើងបនាះបទ។អ្ន្រ្រ៏អាចសរបសរពរីបរឿងប្្សងៗ្ ងថដរ—ដូចជាបរឿងអាសអាភាសត្ៃ្រីមៃិសមរម្យៃិងថានាំបញៀៃ—ថដលបែះោល់

ដល់វិញ្ញាណរបស់បយើងៃិងនាំបយើងបចញឆ្ងាយពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅោ៉ា្ុរប4:14។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះរួមរាៃឃ្លា«បោយបមើលហួសទរីបៅ»។ថអលប�ើរថៃលបអ 

រា៉ា្រ់ថសវៃលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃបបកងៀៃថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ«ទរីបៅ្ ឺជាកពះក្រីស្ទ»(«Jesus of Nazareth, 
Savior and King»Ensignថខធ្នដូឆ្នាំ2007ទំព័រ45)។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

របស់ព្ួរប្ថ្របរោ៉ា្ុរប4:14។

បករោយពរីរោរថច្រចាយរោរពៃ្យល់បៃះបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប4:14–15ឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវាអាចរាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរបមើលហួសទរីបៅ?(រោរោ្់រ�រីវិតរបស់បយើងបៅបលើអវៃរីប្្សងបទៀតសំខាៃ់ជាងកពះអង្គ

សប្រ្គះៃិងដំណរឹងល្អរបស់កទង់)។

• បោងតាមោ៉ា្ុរបបតើឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពអវៃរីខលែះថដលរារាំងសាសៃ៍យូោពរីរោរទទួលយ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមពៃ្យល់ថាខណភៈថដលោ៉ា្ុរបោៃៃិោយសបំៅោ៉ាងជា្់រលា្រ់បៅបលើអបំពើោបនៃកបជា�ៃយូោខលែះៗចថំណ្រខលែះនៃោ៉ា្ុរប

4:14–15្៏រអាចអៃុវតតេចបំោះបយើង្ ងថដរបហើយអាចបធវៃើជារោរកពរាៃមួយដល់បយើង។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរោរអៃុវតតេបៃះ

សូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាបពលខលែះមៃុស្សបដិបសធ«កពះបៃ្ទដូលដ៏ចបាស់លាស់ទាំងបៃះ»បហើយថសវៃងរ្រអវៃរីៗថដលព្ួរប្មិៃអាចយល់ោៃ

បៅវិញ?បតើរាៃបកោះថានា្់រអវៃរីខលែះនៃរោរបមើលហួសបសច្្ររីពិតសាម្្ញនៃដំណរឹងល្អបនាះ?

• បតើបយើងអាចបថៃថែមអវៃរីបៅបលើរោដារបខៀៃថាជា្ ំរូប្្សងបទៀតនៃរោរទា្់រទាញនានាបចញពរីកពះអង្គសប្រ្គះៃិងដំណរឹងល្អរបស់កទង់?

(សូមបថៃថែមចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើោ្រ្យថដលអ្ន្រោៃសរបសររួចបហើយបនាះោ្់របលើរោដារបខៀៃ)។

សូមលុបោ្រ្យថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសរបសរសំណួរខាងបករោម៖សតើសយើរោចស�វៃើេវៃពីរោនខលេរះសដើម្ពីមិនសមើល្ ួ�

ទពីសៅប៉ណុន្បន្សផ្ដេតសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្?

សូមសរបសរខ្ម្ពរីរបោងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖យ៉ាកុ្ប4:4–5;យ៉ាកុ្ប4:6–7;យ៉ាកុ្ប4:8–9;យ៉ាកុ្ប4:10;យ៉ាកុ្ប

4:11–13។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប4ោ៉ា្ុរបថច្រចាយបោលរោរណ៍ថដលអាច�ួយបយើងឲ្យបៅបផ្ដាតបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមចាត់តាំងសិស្សឲ្យបធវៃើរោរជានដ្ូបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។(បោយ

ពរឹងបលើចៃួំៃសិស្សបៅ្រ្ននុងថានា្់ររបស់អ្ន្រអ្ន្រអាចចាត់តាំងវ ្្គៃរីមួយៗដល់សិស្សជានដ្ូបនាះបកចើៃជាងមួយ្ ូ។ឬអ្ន្រអាចកតូវសុំឲ្យ

នដ្ូមួយអាៃបកចើៃជាងមួយវ ្្គ)។
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បករោយពរីពរីរបរីនាទរីសូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យរាយរោរណ៍អំពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។បៅបពលព្ួរប្បធវៃើដបូចានាះអ្ន្រអាចសួរសំណួរបដើមបរី�ួយ

ព្ួរប្ឲ្យ្ ិតបករៅជាងបៃះអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បដើមបរី�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹ្រនាំរោរពិភា្រសាបៃះសំណួរខាងបករោម

កតូវោៃបរៀបចំបោងតាមខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់តំាង៖

• ោ៉ា្ុរប4:4–5។បតើទរីបនាទាល់របស់ពយារោរីទាំងឡាយោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យបផ្ដាតបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្រកតវូោៃ

ពកងរឹងបោយទរីបនាទាល់របស់មៃុស្សប្្សងបទៀតអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបោយរបបៀបណា?ោ៉ា្រុបោៃៃិោយថារោរបោរពកបតិបតតេិរបស់

កបជា�ៃោត់តាមចបាប់មែូបសរាៃកបសិទ្ធភាពបៅ្រ្ននុង«រោរតកមង់កពលរឹង[របស់ព្ួរប្]បៅរោៃ់»កពះអរាចាស់។បតើរោរខិតខំ

កបរឹងថកបងរបស់បយើងបដើមបរីទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវៃ�ិតភាពៃិងរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយតកមង់កពលរឹងរបស់បយើងបៅរោៃ់

កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

• ោ៉ា្ុរប4:6–7។បតើវិវរណភៈដល់ពយារោរីទាំងឡាយ�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃបសច្រ្រីសង រ្ឹមៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?បតើវិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃឬសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណថដលអ្ន្រោៃទទួលពកងរឹងបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ

បោយរបបៀបណាថដរ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីចងចំាថាវារាៃថតតាមរយភៈកពះ្ុណរបស់កពះអរាចាស់បែុបណាណះ

ថដលបយើងអាចបធវៃើរោររបស់កទង់ោៃបនាះ?

• ោ៉ា្ុរប4:8–9។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីទទួលសាគល់ថា្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់្ ឺ«ធំបហើយអសាចារ្យថមៃ»?

បតើ្រិច្ចរោររបស់កពះអង្គសប្រ្គះជាកពះដ៏បបង្កើតថ្ៃដរី�ះឥទ្ធិពលដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកទង់បោយរបបៀបណា?បតើវារាៃៃ័យ

ោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្របដើមបរី«្ំុរបមើលរ្យដល់វិវរណភៈទាំងឡាយនៃកពះប�ើយ?»បតើបយើងអាចបរ្ហាញដល់កពះអរាចាស់ថាបយើង្ ្ល់

តនមលែដល់វិវរណភៈថដលកទង់ោៃកបទាៃបោយរបបៀបណា?

• ោ៉ា្ុរប4:10។បតើ្ ំរូអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលមៃុស្សរានា្់រអាច«មៃិចង់ទនូាមៃដល់កពះអរាចាស់ប�ើយបែុថៃ្ទទួលដំបនូាមៃពរីកពះហស្

របស់កទង់វិញ»បនាះ?

• ោ៉ា្ុរប4:11–13។ដូចថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃទរី35ោ្រ្យព�ុរះព�ួលរាៃៃ័យថារោរនាំម្រៃូវរោរកតូវោនា។

បតើដរ្វាយធួៃ�ួយបយើងឲ្យចូលជាធលែនុងថតមួយៃរឹងកពះវរបិតាសួ្ ៌បយើងបោយរបបៀបណា?ោ៉ា្ុរបោៃរំឭ្របយើងអំពរីសារភៈសំខាៃ់

នៃរោរបបកងៀៃអំពរីដរ្វាយធួៃបោយសួរថា«បហតុអវៃរីោៃជាមៃិៃិោយដល់ដរ្វាយធួៃនៃកពះក្រីស្ទ   ?»បតើបយើងអាចបធវៃើតាម

បោលរោរណ៍បៃះបៅបពលបយើងថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់បយើងជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទៃិងបៅបពលបយើងរាៃឱរោសប្្សងៗបដើមបរី

បបកងៀៃដំណរឹងល្អបោយរបបៀបណា?បៅបពលបយើងថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់បយើងបតើបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីថ្លែងទរីបនាទាល់

តាមរបបៀបមួយថដលមៃុស្សអាចយល់ោៃ?បតើកពះវិញ្ញាណ�ួយបយើងឲ្យសបកមចរោរណ៍បៃះបោយរបបៀបណា?

ជាលទ្្ធ លនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមកោ្រដថាបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះរាៃភាពជា្់រចបាស់៖តា្រយៈដគ្វាយធួនរ្រស់

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរយើងអាចរោររ្ញរោយរសចក្្ដីសង្រឹ្និងតសុរះតសួលខ្លួនរយើងជា្ួយនរឹងត្រះ។

សូមថច្រចាយអារម្មណ៍នៃអំណរ្ុណរបស់អ្ន្រចបំោះកពះអង្គសប្រ្គះៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ្ ឺជា«ទរីបៅ»ថដលបយើង្ ួរថតោ្់រ�រីវិតរបស់បយើងបផ្ដាតបលើ។បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបផ្ដាតចិតតេបលើកពះអង្គសប្រ្គះបពញរយភៈបពលពរីរបរីន្ងៃបទៀត។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរថតសរបសរ្ បករាងរបស់ព្ួរប្

បៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរីរោរអប ជ្ើញព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រឲ្យកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

បកោងៃរឹងបធវៃើ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

រោរបធវៃើដថដលៗ�ួយសិស្សឲ្យចាំៃូវទរីតាំងនៃវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។របបៀបមួយបដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យរាៃរោរបធវៃើដថដលៗបៃះ្ឺ

កតូវបកបើរោតចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ(បលខ្ូរដរោត10459;្រ៏រាៃ្ ងថដរជាឯ្រសារPDFបៅsi. lds. org)។កបសិៃបបើ

អ្ន្រមៃិរាៃរោតទាំងបៃះបទសូម�ួយសិស្សឲ្យបបង្កើតរោតផ្ទាល់ខលែលួៃប្បោយរាៃោ្រ្យ្ ៃលែរឹះម្រពរីវ ្្គបៅរាខាងនៃរោតៃរីមួយៗៃិង

បសច្្ររីបោងបៅរាខាងបទៀត។សូមថបងថច្រសិស្សឲ្យបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យព្ួរប្ចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីសួរោនាបៅវិញបៅម្រៃូវ

អវៃរីថដលរាៃបៅ្រ្ននុងរោតបនាះ។ជាឧទាហរណ៍សិស្សរានា្់រអាចអាៃោ្រ្យ្ ៃលែរឹះខណភៈបពលថដលសិស្សប្្សងបទៀត្ ិតពរីបសច្្ររីបោង

បទ្ម្ពរីរ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបកបើរោតទាំងបៃះញរឹ្រញាប់បដើមបរីសួរខលែលួៃប្ៃិងសួរោនាបៅវិញបៅម្រ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖កបថវងបពលនៃបមបរៀៃបៃះអាចឲ្យរាៃបពលសករាប់ស្រម្មភាពនៃរោររំឭ្រចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះោៃ។អ្ន្រអាច

ដរឹ្រនំាស្រម្មភាពបនាះបៅបពលចាបប់្្ើមថានា្់របរៀៃបៅបពលសករា្រម្ងរវាងថ្្ន្រនៃបមបរៀៃឬ្៏របៅចុងប ្្ចប់នៃថានា្់រ្៏រោៃ។សូមបធវៃើឲ្យ

ស្រម្មភាពបៃះឲ្យខលែរីបដើមបរីរាៃបពលសករាប់បបកងៀៃបមបរៀៃ។សករាប់ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

ស្ិរសាបៃះ។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី232–យា៉ាកុ្ប4(សមសរៀនទ្ពី9)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀនការ�ិក្សាសៅផរ្ះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមអំ្ពីសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍នានាណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាក្្ននុរនពីន�វទ្ពី232–យា៉ាកុ្ប4(សមសរៀនទ្ពី9)មិន

រានបែំរស�ើម្ពីពតរូវបានបសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�ល

អ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាម

ការបំ្ ុ�គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការ�ិ�្សរប�់អ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី232)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សានពីន�វទ្ពី232្ួក្សគបាន�ឹរថ្សៅស្លស�ើរទ្ទួ្លទាន

ព្រះបន្ទដូលននព្រះពគពី�្ទសនារះព្រះបន្ទដូលននព្រះពគពី�្ទនរឹពបាប់ស�ើរ្ ពីអវពីៗទារំអ�់ណ�ល

ស�ើរគរូរណតសធវើ។្ួក្សគក៏្បាន�ឹរថ្សៅស្លស�ើរអធិសាឋានជានិច្ចស�ើរនរឹអាចសធវើអវពី

ទាំរអ�់ណ�លព្រះអរាចា�់ចរ់ឲ្យស�ើរសធវើស�ើម្ពីជាពបសយាជន៍�ល់�ុខុរាលភា្ននព្លរឹ

រប�់ស�ើរ។សមសរៀនសនរះអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យ��ការសលើ�្ ពី24សរា៉ារនរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគ

បាន�ឹរអំ្ ពីការអធិសាឋានជានិច្ចសនារះ។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី233)
សៅក្្ននុរសមសរៀនអំ្ពីទ្ពីបនាទាល់ចុរសពកា�រប�់នពីន�វសនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ស�ើរគួរ

សពជើ�សរើ�សបើក្ឬមិនសបើក្�ួរចិត្រប�់ស�ើរចសំពារះការបំ្ ុ�គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធ។្ួក្សគក្៏បានរំឭក្្ ពីនពីន�វទ្ពី1នរិនពីន�វទ្ពី2សដ្�សពជើ�សរើ�វគ្គព្រះគម្ពីរ

ម�ួណ�លបានបំ្ ុ�្ ួក្សគឲ្យសធវើការលអែឬសជឿសលើព្រះពគពី�្ទ។

ថ្ងៃទដី3(ោោក្ុប1–2)
សៅក្្ននុរសមសរៀនរប�់្ ួក្សគអំ្ពីយា៉ាកុ្ប1–2�ិ�្សបាន�ឹរថ្អ្នក្�ឹក្នាំប្វជិតភា្

បានបសពមើសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមស�ើម ព្ីជ�ួស�ើរឲ្យចរូលមក្រក្ព្រះពគពី�្ទស�ើ�ថ្

្ួក្ោត់បានទ្ទួ្លការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវ�៏សទ្វភា្មួ�ស�ើម្ពីបសពរៀនព្រះបន្ទដូលននព្រះនរិ

ព្រានអំ ព្ីអំស ើ្បាប។តាមរ�ៈការ�ិក្សាអំ្ពីសទ្�នក្ថ្រប�់យា៉ាកុ្ប�ល់ពបជាជន

រប�់ោត់�ិ�្សបាន�ឹរថ្ស�ើរគួរណ�វររក្នគរព្រះមុនណ�វររក្ពទ្្្យ�ម្ត្ិស្្សរៗ

ទាំរអ�់។្ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុរក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគអំ្ពី

រសបៀបម�ួណ�ល្ ួក្សគអាចសពបើ្ រជ័�ទាំរឡា�នរិឱកា�នានាណ�លព្រះអរាចា�់

បានពបទាន�ល់្ ួក្សគឲ្យក្សារនគរព្រះនិរពបទាន្រ�ល់ជពីវិតរប�់អ្នក្�នទ្សទ្ៀត។

្ួក្សគក៏្បានស្ដោតសលើស�ចក្្ពី្ ិតណ�លព្រះអរាចា�់បាន�្វព្រះទ័្�សៅក្្ននុរបរ�ិុទ្្ធភា្

រប�់មនុ�្សទារំអ�់ទាំរបុរ�និរព�្ពី។្ួក្សគពតរូវបាន�ំុឲ្យគិតអំ្ ពីរសបៀបណ�ល

ការរ�់សៅតាមចបាប់ព្�មេចារី�ភា្ពបទាន្រ�ល់ពគួសារនិរសធវើឲ្យព្រះអរាចា�់

�្វព្រះទ័្�។

ថ្ងៃទដី4(ោោកុ្ប3–4)
សៅស្ល�ិ�្សបន្�ិក្សា្ ពីសទ្�នក្ថ្រប�់យា៉ាក្ុបស�ើ�្ួក្សគបាន�ឹរថ្ព្រះនរឹ

លរួសលាម្ ួក្អ្នក្រានចិត្បរ�ុិទ្្ធសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីសវទ្នារប�់្ ួក្សគ។សមសរៀនសនរះ

ស្ដោតសលើសោលលទ្្ធិសនរះ៖តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរអាចពតរូវ

បានសពារស្ញសៅសដ្�ស�ចក្្ពី�រ្ឹមស�ើ�ព�ុរះព�ួលខ្លួនស�ើរនឹរព្រះ។�ិ�្ស

បាន�រស�រអំ្ ពីមរូលស�តុ្ ទាល់ខ្លួនរប�់្ ួក្សគ�ពរាប់ការចរ់ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះនរឹជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្នពីន�វបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសប�ក្ក្មមេរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�ិ�្សនឹររានឱកា�មួ�ស�ើម្ពីណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�លពាក្្យស្ចន៍រប�់

យា៉ាកុ្បអាចជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើស�ចក្្ពីស ម្េើរន ម្េនរិសពបើ្ រជ�័រប�់្ ួក្សគណ�លបានមក្

្ពីព្រះស�ើម្ពីក្សារនគររប�់ពទ្រ់។្ួក្សគនរឹរានឱកា�មួ�ស�ើម្ពីសពបើពបា�់សោលការែ៍និរ

សោលលទ្្ធិទារំឡា�ណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនសៅក្្ននុរយា៉ាកុ្ប2ស�ើម្ពី្ ិភាក្សា្ ពីសារៈ�ំខាន់នន

ការសោរ្តាមចបាប់ព្�មេចារ�ីភា្រប�់ព្រះអរាចា�់។្ួក្សគនឹរ្ ិភាក្សា្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីរក្សមើល

ឱកា�ស�ើម ព្ីនិយា�អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ�ង្វា�ធួន។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី232–33

នពីនេវទរូនាមនសយើរឲ្យណ�វររក្ការដឹក្នាំ្ ពីព្រះរាមរយៈព្រះបន្អូលននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�រូមចាប់ស្្ើមសមសរៀនសនរះសដ្�ការ�ួរ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• សតើក្ពីឡាឬ�ក្មមេភា្អវពីជាចំែូលចិត្ម�ួរប�់អ្នក្?

• សតើជំនាញមរូលដ្ឋានអវពីណ�លអ្នក្ពតរូវណតអនុវត្ឲ្យបានញកឹ្ញាប់ស�ើម្ពីសធវើឲ្យអ្នក្្រូណក្ខារក្ពីឡាឬ

�ក្មមេភា្សនារះ?

• សតើនឹររានអវពីសក្ើតស�ើរពប�ិនសបើនរណារានាក់្សធវ�ពបណ��មិនបានអនុវត្ជំនាញមរូលដ្ឋានពគឹរះ

ទាំរសនារះ?

�រូមពបាប់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ថ្រាន�ក្មមេភា្ជាមរូលដ្ឋានពគឹរះណ�លអសញ្ើញព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើម្ពី

្ល្់ការណែនាំមក្្ពីព្រះវរបិតារប�់ស�ើរណ�លគរ់សៅសាថាន�ួគ៌�ល់ស�ើរ។�រូមចម្រតារារ

ខារសពកាមដ្ក់្សលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំវាជាពក្ដ្��ពរាប់ណចក្រណំលក្ម�ួ។

ការអធសិាឋាន ការទ្ទួ្លការណែនាំមក្

្ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

នពីន�វទ្ពី232:8–9 នពីន�វទ្ពី232:5;

33:1–2

នពីន�វទ្ពី232:3;

33:4

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗសពជើ�សរើ��ក្មមេភា្ម�ួសៅក្្ននុរតារារស�ើ�អានវគ្គព្រះគម្ពីរណ�លស្្ើ�តប

សនារះ។�រូមណបរណចក្�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្សៅជាន�គរូឬពក្មុតរូចៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សប្ដូរសវនោនាណចក្ចា�

្ពីរសបៀបណ�លការអធិសាឋានការទ្ទ្ួលការណែនា្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធនរិការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរបាន

ជ�ួ្ ួក្សគឲ្យទ្ទ្ួលបានការណែនាំមក្្ ពីព្រះ។

អ្នក្អាច�ំុ�ិ�្សឲ្យរា�ការែ៍្ ពីការណែនាំរប�់ណអលស�ើរស�វ�ីសអ.ណប�ណាអំ្ ពីការបញ្ជាឲ្យ

អធិសាឋានជានិច្ចសនារះបានជ�ួ�ល់្ ួក្សគ។អ្នក្ក្៏អាច�ួរ្ ួក្សគ្ ពីរសបៀបណ�លការអធសិាឋានរប�់

្ួក្សគពតរូវបានសធវើឲ្យពបស�ើរស�ើរសដ្�ក្ិច្ចការ��ការនរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនអំ្ពីការអធិសាឋាន

ជានិច្ចសនារះក្្ននុររ�ៈស្ល24សរា៉ារ។(ទារំសនរះគឺជាកិ្ច្ចការមក្្ ពីន្ងៃទ្ពី1)។

ោោកុ្ប1–2

ោ៉ាកុ្បបានោក្់សទា�ដល់ពបជាជនរប�់ោត់សោយសារស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ពទ្្យ�មបត្តិ

ស�ចក្្ពីស្្ើរន្្និរអំស្ើអ�ពីល្ម៌ខ្រផលអូវសភទរប�់្ ួក្សគ។

�រូម�រស�រពបសយាគខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖សោយសារមន�ុ្សខលរះរានសពចើនជារ...អ្ក្

សផ្សរ្ួក្សគអាចរានអារម្ែ៍ពតរូវបានលបលួរឲ្យសជឿថ្្ ួក្សគល្អជារអ្ក្ដនទ។
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�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យស�្នើពាក្្យស្្សរៗណ�លអាចបសំ្ញពបសយាគសនរះ។ចសម្ើ�ណ�លអាចរាន

គឺពបាក្់ភា្រានបាន�មតថែភា្ខារត្ន្ពីជំនាញអត្្លក្មមេសទ្្សកា�ល្យសាលាពបាជាញា

ឱកា�លរូតលា�់ស�ើរចំសែរះ�ឹរ្ ពី�ំែឹរលអែនរិ�រាភារនានា។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យគិត

សដ្�សាងាត់ៗថ្ពបសយាគសនរះជាមួ�នរឹពាក្្យស្្សរៗសទ្ៀតណ�ល្ ួក្សគបានស�្នើសនារះធាលាប់បានជា

ការ្ិតចសំពារះ្ ួក្សគ។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សដ្�សារណតស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់យា៉ាកុ្ប�ល់ពបជាជនរប�់ោត់និរ

ការសោរ្រប�់ោត់�ល់បទ្បញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់ោត់បានព្រានពបជាជនរប�់ោត់អំ្ពីអំស្ើ

ទុ្ច្ចរិតនរិអសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគ។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអានយា៉ាក្ុប2:12–13ស�ើ�

ណែនាំ្ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចបសំ្ញពបសយាគសនរះសៅសលើកាដោរសខៀន�រូសច្នរះវានរឹ្ ិ្ែ៌នា្ ពី

សា�ន៍នពីន�វខ្រះៗអំ�នុរស្លការបសពមើរប�់យា៉ាកុ្ប។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអានយា៉ាកុ្ប2:17–21ស�ើ�រក្ពាក្្យទ្រូនាមៅនណ�លអាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ក្

ឈ្នរះសលើស�ចក្្ពីស ម្េើរន ម្េ។(្ួក្សគអាចគរូ�ចំណាំពាក្្យទ្រូនាមៅនទារំសនរះសៅក្្ននុរការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួន

រប�់្ ួក្សគ)។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�ពាក្្យទ្រូនាមៅនខរ្ះៗណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញស�ើ�

្ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លការទ្រូនាមៅនសនរះអាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើស�ចក្្ពីស ម្េើរន ម្េ។

�រូម្ ន្យល់ថ្ខគម្ពីរទារំសនរះបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមសនរះ៖គ�ើង្ ួរណតណសវៃងរក្ន្រ្ពះ

គលើសពដី្ទព្យសេ្ត្ិគ្្សងៗទាំងអស់។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សបពីបួននាក់្ឲ្យណចក្ចា�រសបៀបមួ�ណ�ល

្ួក្សគអាចសពបើ្ រជ័�ទាំរសនរះនិរឱកា�នានាណ�លព្រះអរាចា�់បានពបទាន�ល់្ ួក្សគឲ្យក្សារ

នគរព្រះនរិពបទាន្ រ�ល់អ្នក្�នទ្។

ស�ើម្ពីសរៀបចំ�ិ�្សឲ្យរំឭក្ការបសពរៀនរប�់យា៉ាក្ុបអំ្ពីភា្បរិ�ុទ្្ធខារ្ ្ដូវសភទ្�រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគ

ឲ្យព�នមថ្រាននរណារានាក្់បាន�ួរ្ ួក្សគ្ ពីមរូលស�តុណ�ល្ ួក្សគសជឿសលើការរ�់សៅតាមចបាប់

ព្�មេចារី�ភា្។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានយា៉ាក្ុប2:28–35រក្ជំន�ួស�ើម្ពីស្្ើ�តបនឹរ�ំែួរ

សនរះ។វាអាចជ�ួបានសពចើនសបើរំឭក្្ ួក្សគថ្្ួក្សគបានសរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិត�រូចខារសពកាមណ�លជា

ណ្្នក្ននការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួនរប�់្ ួក្សគ៖្ពះអរាចាស់សពវៃ្ពះទ័�នរឹង្ពហ្មចារី�ភាព។្ួក្សគក៏្

បាន�ិក្សា្ ពី្ លវិបាក្ននភា្អ�ពីលធម៌ខារ្ ្ដូវសភទ្ណ�លបាន្ ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះ។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាច្ ន្យល់សដ្�ណ្អែក្សលើយា៉ាក្ុប

2:28–35្ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគស្្ើ�នរឹ�ំែួរសនរះ។

�រូម�ួរ៖សយារតាមយា៉ាក្ុប2:27សតើអវពីជា«ព្រះបន្ទដូលននព្រះអរាចា�់»ណ�លទាក្់ទ្រនរឹ

ការរានពប្ន្ធសពចើនជារម�ួ?(�រូមពបាក្�ថ្វាចបា�់ថ្ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជាថ្បុរ�រានាក់្

ពតរូវសរៀបការជាម�ួនរឹភរិយារានាក់្ណតប៉សុណាណរះ)។

�រូមបង្ហាញថ្សៅស្លខ្រះក្្ននុរពបវត្ិសាព�្នន្ ិភ្សលាក្ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជារាព�្រប�់

ពទ្រ់ឲ្យអនុវត្្ �ុអាពា�៍្ិពា�៍។ជាឧទា�រែ៍្�ុអាពា�៍្ិពា�៍ពតរូវបានអនុវត្សៅក្្ននុរ

ជំនាន់ព្រះគម្ពីរ�ញ្ញាចា�់សដ្�អ័ពបាហាំនិរសារា៉�(�រូមសមើលសលាក្ុប្ត្ិ16:1–3;

គ.និរ�.132:34–35,37)នរិសដ្�ក្រូនពបុ�រប�់្ ួក្សគអ៊ីសាក្នរិសៅពបុ�

សគយា៉ាក្ុប(�រូមសមើលគ.និរ�.132:37)ស�ើ�វាក្៏ពតរូវបានអនុវត្្ រណ�រ�ពរាប់

ជំនាន់ម�ួអ�ំនុរស្ល�ម�័�ំបរូរននស្លសា�នាចពក្បានសាដោរស�ើរវិញសដ្�ចាប់ស្្ើម្ ពី

្យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ(�រូមសមើលគ.នរិ�.132:32–33,53)។សទារះជាយា៉ារណា

ក្្ពីសៅក្្ននុរឆ្នាំ1890ព្រះបានបញ្ជា�ល់្ យាការីរប�់ពទ្រ់វិល�វដូ�វរូ�ព�ុ្វឲ្យបញ្ចប់ការអនុវត្

្�ុអាពា�៍្ិពា�៍សនរះ(�រូមសមើលគ.នរិ�.ស�ចក្្ពីពបកា�ជា្ ្ដូវការទ្ពី1)។

�រូមឲ្យស្លសវលា�ល់�ិ�្សស�ើម្ពីគិត្ ពីរសបៀបននការសពជើ�សរើ�ណ�ល្ ួក្សគបានសធវើស�ើម្ពីបាន

បរិ�ុទ្្ធនរិសាអាត�អែំនរឹសធវើឲ្យព្រះអរាចា�់�្វព្រះទ័្�និរ�ល់អ្នក្�នទ្្ រណ�រ។�រូមអសញ្ើញ

្ួក្សគឲ្យ្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លការកាន់តាមចបាប់ព្�មេចារី�ភា្ស្លសនរះនឹរពបទាន្ រ�ល់

្ួក្សគនិរពគសួាររប�់្ ួក្សគ—ឥ�ដូវសនរះនរិសៅក្្ននុរស្លអនាគត។�រូម្ ន្យល់្ ពីរសបៀប

ណ�លការកាន់តាមចបាប់ព្�មេចារី�ភា្បានពបទាន្រ�ល់អ្នក្និរពគសួាររប�់អ្នក្។

ោោកុ្ប3–4

ោ៉ាកុ្បបានសលើក្ទកឹ្ចិត្តដល់ពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យណពបចិត្តនិររានស�ចក្្�រ្ឹមថ្

្ួក្សគអាចពតឡប់សៅកាន់វត្តរានននព្រះបាន

�រូមដ្ក្់ររូបភា្តរូចម�ួននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅក្ណាតាលកាដោរសខៀនសៅសលើបដ្មួ�ឬពក្ដ្�

ម�ួ�ន្ឹក្។សៅជុំវិញររូបភា្សនារះ�រូម�រស�រ្ ពីរបពីពាក្្យណ�លតំណារឲ្យសរឿរណ�លអាច

ទាក់្ទាញមនុ�្សសចញ្ ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់។�រូមឲ្យ�ិ�្សសបើក្សៅ

យា៉ាកុ្ប4:14។�រូម្ ន្យល់ថ្ខគម្ពីរសនរះរួមរានឃ្លា«សមើល�ួ�ទ្ពីសៅ»។�រូម�ួរ្ ួក្សគ

្ពីអតថែន�័«ទ្ពីសៅ»ណ�លខគម្ពីរសនរះចរ់�ំសៅសលើ។(ណអលស�ើរណនលសអ.រា៉ាក់្ណ�វលននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានបសពរៀនថ្«ទ្ពីសៅគឺជាព្រះពគពី�្ទ»[« Jesus of Nazareth, 
Savior and King»Ensignណខធ្នដូឆ្នាំ2007ទំ្្័រ45])។សពកា�្ពីការណចក្ចា�

ការ្ន្យល់សនរះស�ើ��រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្ឲ្យអានយា៉ាក្ុប4:14–15ឮៗ។

�រូម�ួរ៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវាអាចរានន័�យា៉ារណាក្្ននុរការសមើល�ួ�ទ្ពីសៅ?

(ស�ើម្ពីដ្ក្់ជពីវិតរប�់ស�ើរឲ្យចំក្ណាតាលសលើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់ជាជារ

សៅសលើអវពីៗស្្សរសទ្ៀត)។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអានយា៉ាកុ្ប4:4–12ស�ើ�រក្សមើលមរូលស�តុបពីបួនណ�លយា៉ាកុ្បសជឿសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ្ពីមរូលស�តុណ�លោត់�ឹរថ្វា�ំខាន់ស�ើម្ពីឲ្យអ្នក្�នទ្សាគាល់្ ពី�ង្វា�ធួន។

ជាលទ្្ធ្លននការ្ិភាក្សាសនរះ�រូមពបាក្�ថ្ស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមសនរះរានភា្ចបា�់លា�់៖

រាេរ�ៈដគ្វា�ធួនរបស់្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្គនាះគ�ើងអាចគោរគពញគៅគោ�គសចក្្ដីសង្ឃរឹេនិង

្សុះ្សលួខ្លួនគ�ើងជាេួ�នរឹង្ពះ។

�រូមណចក្ចា�អារមមេែ៍រប�់អ្នក្អំ្ពីការ�ឹរគែុចំសពារះព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនិរ�ង្វា�ធួនរប�់

ពទ្រ់។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជា«ទ្ពីសៅ»ណ�លស�ើរគួរណតដ្ក្់ជពីវិតរប�់

ស�ើរស្ដោតសលើ។�រូមបញ្ចប់សមសរៀនសនរះសដ្��រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគនរឹសធវើស�ើម្ពី

ស្ដោតសលើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស្ញរ�ៈស្ល្ ពីរបពីន្ងៃសទ្ៀត។

គេគរៀនបនាទាប់(ោោក្ុប5ដល់គអាេថណ)

�រូម�ួរ�ិ�្ស៖សតើអវពីសៅជាអ្នក្ពបឆំ្រនឹរព្រះពគពី�្ទ?សតើអ្នក្នរឹស្្ើ�តបនឹរអ្នក្ពបឆ្ំរនឹរ

ព្រះពគពី�្ទសដ្�រសបៀបណា?សៅស្លអ្នក្អានព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរសមសរៀនបនាទាប់សនរះ�រូមក្ត់�រាគាល់

្ពីអវពីណ�លយា៉ាកុ្បបាននិយា�នរិបានសធវើសៅស្លពបឈមមុខនឹរស�សរមណ�លជាអ្នក្ពបឆ្ំរនរឹ

ព្រះពគពី�្ទ។្រណ�រ�រូមរក្សមើល្ រជ�័ណ�លសអែ៊ា�បានទ្ទួ្លសដ្�សារោត់បានណ�វររក្

ព្រះសដ្�អ�់្ ពីចិត្រប�់ោត់សដ្�ការអធិសាឋានទារំន្ងៃទាំរ�ប់។�រូមរក្សមើលមរូលស�តុណ�ល

សា�ន៍នពីន�វបានចាក្សចញ្ ពីណ�ន�ពីសក្រ្ដិ៍មរតក្�ំបរូររប�់្ ួក្សគស�ើ�ចរូលរួមជាមួ�នរឹសា�ន៍

មរូសលក្។
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សមសរៀនទ្ពី46

យា៉ាក្ុប5:1–51

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប5:1–14

ោ៉ាកុ្បដក្ព�រ់�ម្ពីរប�់�ី៊ែូ�ណដលបានសពបៀបស្ៀបវរ្សអ៊ីពសាណអលសៅនឹរសដើមអរូលពីវព�ុក្មួយសដើម

សូម្ ិតអំពរីរោរចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះបោយរោរអាៃឧទាហរណ៍ពរីយុវវ័យខាងបករោមថដលឆងៃល់ពរីបំណងរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរី

អ្័យបទាសដល់អំបពើោបរបស់ពួ្រប្៖

• អ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពវ័យប្រ្មងរានា្រ់ោៃអ្ិវ�្ឍទរាលាប់ដ៏រាៃោបមួយ។ោត់ប�ឿថាអ្ន្រប្្សងបទៀតអាចកតវូោៃអ្័យបទាសបែុថៃ្

ោត់សង្័សយពរីកពះអរាចាស់ថាៃរឹងទទួលយ្ររោរថកបចិតតេរបស់ោត់ឬបទ។

• យុវនារីរានា្រ់ោៃរំលងក្ររឹត្យវិៃ័យមួយ។នាងរាៃអារម្មណ៍ថារាៃបទាសរាៃអារម្មណ៍មៃិល្អចបំោះខលែលួៃនាងបហើយឆងៃល់ថាបតើ

កពះអរាចាស់បៅថតកសឡាញ់នាងឬោ៉ាងណា។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបោយោមៃចបមលែើយជាសំប�ង៖

• បតើអ្ន្ររាៃធាលាប់ឆងៃល់អំពរីបំណងរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរអ្័យបទាសដល់អ្ន្រចបំោះអំបពើោបរបស់អ្ន្រថដរឬបទ?

សូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរបោៃពយា្ររថាសាសៃ៍យោូៃរឹងបដិបសធកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើលោ៉ា្រុប4:15)។ោត់្៏រោៃបបកងៀៃ

ថាកពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃរឹងបៃ្បធវៃើរោរបដើមបរីឲ្យរាៃបសច្្ររីសប្រ្គះដល់កបជា�ៃរបស់កទង់បទាះបរីជាបករោយបពលព្ួរប្ោៃបដបិសធកទង់

្្ររី(សូមបមើលោ៉ា្ុរប4:17–18)។បដើមបរីបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតបៃះោ៉ា្ុរបោៃដ្រកសង់ពរីរោរបកបៀបបធៀបមួយថដល្ ល់្បោយ

ពយារោរីរានា្រ់ប្មះស៊ីណូស។រោរបកបៀបបធៀបមួយបកបើជាចរិតតួវតថែនុៃិងស្រម្មភាពជាតំណាងជាបកចើៃបដើមបរីបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិត

ទាំងឡាយ។បៅបពលសិស្សសិ្រសាពរីរោរបកបៀបបធៀបបៃះព្ួរប្អាចបរៀៃពរីបមបរៀៃដ៏សំខាៃ់អំពរីបំណងរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរី�ួយ

ដល់អ្ន្រទំាងឡាយណាថដលោៃថបរបចញពរីកទង់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប5:1–2ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលៃរណាថដលស៊ីណូស្ំរពុងៃិោយជាមួយ

បនាះ(វង្សអ៊កីសាថអល)។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅបពលពយារោរីោ៉ា្ុរប្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ោៃបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាជាមួយៃរឹង

កពះអរាចាស់បនាះកពះអរាចាស់ោៃផ្លាស់ប្ដូរប្មះរបស់ោត់បៅជាអ៊ីកសាថអលវិញ។ឃ្លា«វង្សនៃអ៊ីកសាថអល»សំបៅបៅបលើ្រូៃបៅរបស់

ោ៉ា្ុរបៃិងដល់មៃុស្សទាំងអស់ថដលោៃទទួលបុណ្យក�មុ�ទរឹ្របហើយោៃបធវៃើបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់។

• បតើៃរណាខលែះបៅ្រ្ននុងថានា្់របៃះថដលជាសរា�ិ្ររានា្់រនៃវង្សនៃអ៊កីសាថអល?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃ

ក�ម�ុទរឹ្រទាំងអស់្ឺជាថ ្្ន្រនៃវង្សនៃអ៊ីកសាថអល។ព្ួរប្្ ឺជាថ ្្ន្រនៃរោរបកបៀបបធៀបបៃះបៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប�ំព្ូរទរី5)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃោ៉ា្ុរប5:3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលស៊ីណូសោៃបកបើបៅ្រ្ននុងរោរបកបៀបបធៀបរបស់

ោត់បដើមបរីតំណាងឲ្យវង្សអ៊កីសាថអល។បករោយពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមពៃ្យល់ថាបដើមអូលរីវ

្ឺពិតជារាៃតនមលែខាលាំងបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់អ៊ីកសាថអលពរីបុរាណថដលជា�ំនាៃ់ស៊ីណូសោៃរស់បៅបនាះ។អូលរីវកតូវោៃបកបើកោស់សករាប់

អាហារបហើយបកបងអូលរីវកតូវោៃបកបើសករាប់រោរចម្អិៃម្ដូបៃិងជាថានាំបពទ្យៃិងជាបកបងសករាប់ចបង្កៀង។បដើមអូលរីវកតូវរោររោរថ្ទំា

ខាលាំងបហើយបធវៃើរោរខាលាំងបដើមបរី�ួយវាឲ្យដុះោៃថ្លែល្អ។សូមបរ្ហាញថារោរបកបៀបបធៀបបៃះបដើមអូលរីវកសុ្រ្ ឺសថែិតបៅ្រ្ននុងចរំោរអូលរីវមួយ

ថដលតំណាងឲ្យពិ្ពបលា្រ។

• បោងតាមោ៉ា្ុរប5:3បតើរាៃអវៃរីចាប់ប្្ើមប្រើតប�ើងចំបោះបដើមអូលរីវកសុ្រ?បតើភាពពុ្រ្ុយនៃបដើមបនាះតំណាងឲ្យអវៃរី?(សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបកបើបលខបោង3�បដើមបរីបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះ)។

• បតើអវៃរីជារោរ្របត់សាសនា?(រោរថបរបចញពរីកពះអរាចាស់ៃិងដំណរឹងល្អរបស់កទង់)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប5:4–6បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតថាៃរណាជារាចាស់ចរំោរបៃះបហើយបតើស្រម្មភាព

របស់ោត់្រ្ននុងរោររោត់លួសរោរបកជាយ្ ល់ៃិងរោរោ្់រ�រីបដើមបនាះអាចតំណាងឲ្យអវៃរី។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្្ ិតថាៃិមិតតេរូបទាំងបៃះតំណាងឲ្យ។(អ្ន្រអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថារាចាស់ចរំោរតំណាងឲ្យកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។រោររោត់លួស

រោរបកជាយ្ ល់ៃិងរោរោ្រ់�រីបនាះតំណាងឲ្យរោរខិតខំរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរី�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃដរ្វាយធៃួ

របស់កទង់ៃិងរោរខិតខំរបស់ពយារោរីនានាបដើមបរីបបកងៀៃៃិងបៅកបជា�ៃទាំងបនាះឲ្យថកបចិតតេ)។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរការបសពរៀនពបជាជនរប�់ោត់យា៉ាកុ្បបាន�ក្ព�រ់ការសពបៀបសធៀបស�ើមអរូលពីវព�ុក្

នរិស�ើមអរូលពីវនព្ណ�លពតរូវបានពបាប់្ ពី�ំបរូរសដ្�្ យាការីរានាក់្ស្មៅរះ�៊ីែូ�ស�ើ�

ពតរូវបានបញ្ចប់សៅក្្ននុរ្ ទាំរលរ្ិន។យា៉ាកុ្បបានសពបើការសពបៀបសធៀបសនរះស�ើម្ពីបសពរៀនថ្

ព្រះអរាចា�់នឹរណ�វររក្ស�ើម្ពីនាំស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះមក្�ល់ពបជាជនទារំអ�់—្វពីសបើអ�់អ្នក្

ណ�លសៅក្្ននុរចសំណាមរាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ណ�លបានណបរសចញ្ ពីពទ្រ់ក្៏សដ្�។

សដ្�សារណត�ំសែើរសរឿរ�៏ណវរននយា៉ាកុ្បជំ្ រូក្ទ្ពី5វាពតរូវបានណបរណចក្សៅជា្ ពីរសមសរៀន។
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សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រ ហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ថា៖

«រោរបកបៀបបធៀបដូចថដលោៃដំណាលបោយោ៉ា្ុរបបៃះ្ឺម្រពរីបដើមដំបូងថដលរាៃបំណងោកប់អំពរីកពះក្រីស្ទ។   សូមបរីថត

កពះអរាចាស់នៃចរំោរៃិងអ្ន្របបកមើរបស់កទង់ខិតខំោ្់រ�រីរោត់លួសបៃ្សនុទ្ធបហើយបបើមិៃដបូច្នះបទៃរឹងមៃិបធវៃើឲ្យរាៃថ្លែដល់បដើមទាំងបនាះ

តាមទំហំអវៃរីសមៃរឹងបរឿងកបវតតេិសាកស្ខលែរីមួយ�ំព្ូរនៃរោរខាចាតខ់ាចាយៃិងរោរកបមូលនៃអ៊ីកសាថអលបនាះអតថែៃ័យដ៏បករៅជាងបៃះនៃ

ដរ្វាយធួៃបង្កប់ៃិងបនាលាយ្រិច្ចរោររបស់ព្ួរប្»(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [ឆ្នាំ1997]ទំព័រ165)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលរោរបកបៀបបធៀបបៃះបរ្ហាញពរី្រងវៃល់របស់កពះអរាចាស់ដល់ព្ួរប្បនាះសូមបបកងៀៃពួ្រប្ថា

ព្ួរប្អាច�ំៃួសប្មះរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីបោងដល់បដើមអូលរីវោៃ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញរោរណ៍បៃះបោយរោរឲ្យជាឧទាហរណ៍

ខាងបករោមបៃះម្រពរីោ៉ា្ុរប5:7៖«បយើងកពយួចិតតេថដលបយើងកតូវខាតបង់[ប្មះរបស់អ្ន្រ]បៃះបៅ»។សូមពៃ្យល់ថា

បៅបពលបយើងប្្ចដូលប្មះរបស់បយើងបៅ្រ្ននុងោ៉ា្រុប�ំព្ូរទរី5បៅ្រ្ននុង្រថៃលែងថដលរាៃៃ័យខាលាំងៃិងភាពសមរម្យបនាះបយើងអាច

ដរឹងោៃបកចើៃអំពរីរោរកពួយរបស់កពះអរាចាស់ចំបោះបយើង។

សូមបរ្ហាញតារាងខាងបករោមបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាវារាៃរាយប ្្ចរីៃូវអតថែៃ័យនៃៃិមិតតេរូបបៅ្រ្ននុងរោរបកបៀបបធៀបរបស់ស៊ីណូស។(អ្ន្រ

អាច្ តចមលែងតារាងបៃះជាក្រោសថច្រដល់សិស្សឬសូមឲ្យសិស្សចមលែងតារាងបៃះោ្់រ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

ោោក្ុបជំពរូក្ទដី5៖ការគ្បៀបគធៀបថនគដើេអរូលដីវ្សុក្និងគដើេអរូលដីវថ្ព

និេិត្ររូប អតថែន័�ណដលអាចរាន

ស�ើមអរូលពីវព�ុក្ វរ្សននអ៊ីពសាណអលរាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះ

ចំការ ្ិភ្សលាក្

្ុក្ អំស ើ្បាបនិរការក្្ត់សា�នា

ព្រះអរាចា�់នរិរាចា�់ចំការ ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ការកាត់លួ�ការសពជា�គល់នរិការដ្ក្់ជពី ការខិតខំរប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពីជួ�មនុ�្សឲ្យទ្ទ្ួលបាន្ រជ�័នន

�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់

អ្នក្បសពមើរប�់រាចា�់ចំការ ្យាការីរប�់ព្រះអរាចា�់

ណមក្ ពក្មុមនុ�្ស

ស�ើមអរូលពីវនព្ សា�ន៍�នទ្—អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លមិនបានសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញា

ជាមួ�នឹរព្រះអរាចា�់។សពកា�មក្សៅក្្ននុរការសពបៀបសធៀបសនរះស�ើម

អរូលពីវធមមេជាតិកាលា�ជាស�ើមអរូលពីវនព្ណ�លតំណារឲ្យចំណែក្ននវរ្សនន

អ៊ីពសាណអលណ�លបានធាលាក្់សៅក្្ននុរការក្្ត់សា�នា។

ការបំសៅជាប់និរការបែដោតរះណមក្ ការខាចាតខ់ាចា�និរការពបមរូល្ ្នុំននរាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់

ព្រះអរាចា�់។បណនថែមសលើសនរះការបសំៅណមក្អរូលពីវនព្ជាប់នឹរស�ើមអរូលពីវ

ព�ុក្តំណារឲ្យការណពបចិត្សជឿននអ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លកាលា�ជាណ្្នក្

ននរាព�្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះអរាចា�់។

ណមក្ណ�លស្រះ ការកាត់ស�ចក្្ពីរប�់ព្រះ�ល់្ ួក្ទុ្ច្ចរិត

ណ្្ ជពីវិតឬកិ្ច្ចការរប�់មនុ�្ស

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃោ៉ា្ុរប5:7,9–10ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដលរាចាស់ចំរោរោៃបធវៃើបនាទាប់ម្របទៀត

បដើមបរីសប្រ្គះបដើមអូលរីវកសុ្រ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចកតូវរោរពៃ្យល់ថារោរបំបៅ្ ឺជា

រោរប ្្ចដូលថម្រមួយថដលម្រពរីបដើមប�ើមួយបៅជាប់ៃរឹងបដើមប�ើខុសោនាមួយបទៀត។រោរបំបៅបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះតំណាងឲ្យ

រោរខិតខំរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរី�ួយដល់សាសៃ៍ដនទឲ្យរោលាយជាថ្្ន្រនៃរាកស្្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់តាមរយភៈពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ

ៃិងរោរថកបចិតតេ។រោរដុតថម្រខលែះបចាលតំណាងឲ្យរោររោត់បសច្រ្រីរបស់កពះអរាចាស់ដល់ពួ្រសរា�ិ្រនៃវង្សនៃអ៊ីកសាថអលថដលទុច្ចរិត

បំ្ ុត)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប5:11ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល្ ស្នុតាងនៃរោរកពួយោរម្របស់រាចាស់ចរំោរដល់

ឫសនៃបដើមអូលរីវកសុ្រ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាោ៉ា្ុរប5:6ៃិោយថាបដើមអូលរីវកសុ្រោៃចាប់ប្្ើមបបង្កើតថម្រទៃ់ខ្ចរីទាំងឡាយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃោ៉ា្ុរប

5:8,13–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលរាចាស់ចំរោរោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងថម្រទាំងបៃះ។អ្ន្រ្៏រអាចសុំឲ្យព្ួរប្្ ិតពរី

របបៀបថដលដំបណើរក្ួសាររបស់លរីនហ្ ល្់ជា្ ំរូមួយនៃស្រម្មភាពរបស់រាចាស់ចំរោរបៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5:8,13–14។
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យា៉ាក្ុប5:1–51

ោោកុ្ប5:15–40

រាចា�់ចំការនរិអ្ក្បសពមើរប�់ោត់ស្វើការសដើមបពីជួយចំការឲ្យោំបានណផលល្អ

សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាពរីរក្រមុ។សូមចាត់តាំងក្រមុទរីមួយឲ្យសិ្រសា្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5:15–28បហើយក្រមុទរីពរីរសិ្រសា្រ្ននុងោ៉ា្ុរប

5:29–40។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើតាមអវៃរីថដលរាៃខាងបករោមបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសា(អ្ន្រអាចសរបសររោរថណនំាទាំងបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)៖

1 សូមសបងខេបអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងចំរោរៃិងអវៃរីថដលអាចតំណាងឲ្យវា។

2 សូមរ្រឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរោរខិតខំរបស់រាចាស់ចំរោរបដើមបរីរោរោរបដើមអូលរីវកសុ្រ(ឬធម្មជាតិ)ៃិងថម្ររបស់វា។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីសិ្រសាខ្ម្ពរីរថដលោៃចាត់តាំងរបស់ព្ួរប្បហើយសូមឲ្យព្ួរប្សបងខេបអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង

បៅ្រ្ននុងចរំោរៃិងពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលវាអាចតំណាងឲ្យ។សូមចាបប់្្ើមជាមួយៃរឹងសិស្សថដលោៃស្ិរសាោ៉ា្រុប5:15–28។

ខាងបករោមបៃះ្ឺជា្ ំរូនៃបសច្រ្រីសបងខេបៃិងរោរប្រថកប។

ោ៉ា្ុរប5:15–28។អវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង៖ថម្រទាំងអស់ថដលោៃបំបៅនាំម្រៃូវថ្លែល្អ។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីថម្រមួយ្វៃរីបបើ

ោៃោំបៅថ្្ន្រល្អមួយនៃចំរោរ្្ររី្រ៏វានាំម្រៃូវទាំងថ្លែកសុ្រៃិងថ្លែនកព។អវៃរីថដលវាអាចតំណាង៖ថ្លែល្អឬថ្លែកសុ្របពញចរំោរបស្ទើរថត

ទាំងអស់តំណាងឲ្យភាពសុចរិតបៅបលើថ្ៃដរីអ�ំនុងបពលកពះក្រីស្ទៃិងសាវ្ររបស់កទង់។ថម្រថដលោៃនាំម្រៃូវថ្លែល្អខលែះៃិងថ្លែ

អូលរីវនកពខលែះតំណាងឲ្យ្ូរៃបៅដ៏សុចរិតៃិងទុច្ចរិតរបស់លរីនហ។

ោ៉ា្ុរប5:29–40។អវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង៖ថ្លែទាំងអស់បពញមួយចំរោររោលាយជាខូចរលួយអស់រលរីង។អវៃរីថដលបរឿងអាច

តំណាង៖ភាពរលួយនៃថ្លែទាំងអស់តំណាងឲ្យរោរ្របត់សាសនាដ៏ធំអ�ំនុងបពលបពញបលញនៃដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលកតវូ

ោៃោត់បង់ពរីថ្ៃដរីបនាទាប់ពរីរោរបបកមើរបស់សាវ្រកពះក្រីស្ទបៅបលើថ្ៃដរីម្រ។

បករោយពរីក្រមុទាំងពរីរោៃថច្រចាយបសច្្ររីសបងខេបទាំងបៃះបហើយសូមសួរ៖

• បតើឃ្លាអវៃរីថដលបរ្ហាញពរីរោរខិតខំរបស់រាចាស់ចរំោរបដើមបរីរ្រសាបដើមអូលរីវកសុ្រៃិងថម្ររបស់វា?បតើបៃះបរ្ហាញអវៃរីអំពរីអារម្មណ៍របស់

កពះអរាចាស់ចំបោះរាកស្្រ្ននុងបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កទង់?

• បៅបពលបយើងោៃពិភា្រសាពរីរោរបកបៀបបធៀបបៃះបតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជារាចាស់ចរំោរបនាះ?(បៅ្រ្ននុងចបំណាម

បសច្្ររីពិតជាបកចើៃថដលកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសិស្ស្ ួរយល់ថាត្រះអមាចាស់តសឡាញ់រយើងរ�ើយរធ្ើការរោយ

ឧសសា�៍្ យាយា្សតមា្់ររសចក្្ដីសរ្គ្ររះរ្រស់រយើង)។

• បតើរោរបកបៀបបធៀបបៃះទា្់រទងៃរឹង្ ំរូបៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបៃះអំពរីយុវ�ៃពរីរនា្់រថដលោៃឆងៃល់អំពរីបំណងរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុង

រោរអ្័យបទាសដល់អំបពើោបរបស់ពួ្រប្បនាះបោយរបបៀបណា?

ោោកុ្ប5:41–51

រាចា�់ចំការសក្ើតទុក្ខេចំសោរះចំការរប�់ោត់

សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗ បៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5:41–42,46–50។(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាឃ្លា«ភាពខ្ពស់បព្រនៃ

បដើមប�ើបនាះ»បៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5:48អាចសបំៅបៅបលើបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្ម)។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររី

កសឡាញ់របស់រាចាស់ចរំោរៃិងរោរកពយួោរម្ចបំោះចរំោររបស់ោត់ៃិងទ្ុរខេកពយួរបស់ោត់បៅបពលបដើមប�ើបនាះមិៃ្ ល់្ថ្លែល្អ

បនាះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយឃ្លាម្រពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលរាៃអតថែៃ័យជាពិបសសដល់ពួ្រប្ៃិងឲ្យប្ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុ

ថដលឃ្លាបៃះរាៃអតថែៃ័យដល់ពួ្រប្។បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយបហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថា៖

• បតើរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់ររបស់រាចាស់ចំរោរដល់ចរំោររបស់ោត់តំណាងឲ្យបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះអរាចាស់ចបំោះបយើងបោយរបបៀប

ណា?

• បតើអវៃរីខលែះជា្ ំរូម្រពរីកពះ្ម្ពរីរឬម្រពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់បៃ្កសឡាញ់ៃិងថ្ទំាដល់មៃុស្សទាំងអស់

បទាះបរីជាបករោយពរីព្ួរប្ោៃថបរបចញពរីកទង់្្ររីបនាះ?

បដើមបរីប ្្ចប់សូមរំឭ្រសិស្សថារាចាស់ចរំោរោៃ្ ិតពរីរោររោត់បដើមប�ើទាំងអស់បចាលបោយសារថ្លែពរីបដើមប�ើទាំងអស់ោៃរលួយ

បទាះបរីជាោត់ោៃខំថ្ទំាោ៉ាងណា្្ររី(សូមបមើលោ៉ា្រុប5:49)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារាចាស់ចរំោរៃរឹងលះបង់ចរំោររបស់ោត់បចាលឬបទ?បហតុអវៃរីបោះបង់ឬបហតុអវៃរីមៃិបោះបង់?

បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បហើយសូមអាៃោ៉ា្ុរប5:51ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា

កពះអរាចាស់កទង់កសឡាញ់បយើងៃិងបរ្ហាញពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងអណត់អត់ធ្មត់ដ៏អសាចារ្យបោយសារកទង់ោៃបធវៃើរោរបដើមបរី�ួយ

បយើងឲ្យម្ររ្រកទង់ៃិងនាំឲ្យរាៃ្ិរច្ចរោរសុចរិតទាំងឡាយ។សូមពៃ្យល់ថាបមបរៀៃបនាទាប់បៃះៃរឹងរួមរាៃរោរពិភា្រសាអំពរីរោរខិតខំ

ចុងបករោយរបស់រាចាស់ចំរោរបដើមបរីសប្រ្គះចរំោររបស់ោត់។



160

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរសមសរៀនមុន�ិ�្សបានចាបស់្្ើម�ិក្សាការសពបៀបសធៀបរប�់�៊ីែូ�អំ្ ពីស�ើមអរូលពីវ

ព�ុក្និរស�ើមអរូលពីវនព្។សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ្ួក្សគនឹរ�ិក្សាអំ្ ពីណ្្នក្ចុរសពកា�នន

ការសពបៀបសធៀបណ�លរាចា�់ចំការបានសធវើការជាមួ�នឹរអ្នក្បសពមើរប�់ោត់ជាសលើក្ចុរសពកា�

ស�ើម្ពីជួ�ស�ើមសឈើសនារះឲ្យរានណ្្លអែ។្ួក្សគក៏្នឹរ�ិក្សាអំ្ ពីយា៉ាក្ុប6ណ�លយា៉ាកុ្បបាន

និយា�អំ្ពីការសពបៀបសធៀបសនារះនរិដ្�់សតឿនពបជាជនរប�់ោត់ឲ្យណពបចិត្។

សមសរៀនទ្ពី47

យា៉ាក្ុប5:52–77;យា៉ាក្ុប6

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប5:52–60

សៅក្្គុរការសពបៀបស្ៀបអំ្ ពីសដើមអរូលពីវព�ុក្នរិសដើមអរូលពីវនព្សនរះរាចា�់ចំការបាន�សង្គ្រារះសដើមសឈើសនារះសេើយបាន

ជួយវាឲ្យរានណផលល្អ

មៃុបពលសិស្សម្រដល់សូម្ ូសរូបភាពបដើមប�ើបរីបដើមបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃព្ួរប្ោៃចាប់ប្្ើមសិ្រសារោរបកបៀបបធៀបរបស់ស៊ីណូសអំពរីបដើមអូលរីវកសុ្រៃិងបដើមអូលរីវនកព

បៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5។បៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃបនាះបដើមប�ើទាំងអស់បៅ្រ្ននុងចរំោរោៃនាំម្រៃូវថ ល្ែអាក្រ្់រ(សូមបមើលោ៉ា្ុរប

5:30–42)។បៃះតំណាងឲ្យរោរ្របត់សាសនាដ៏ធំ។

បដើមបរីរំឭ្រពរីបមបរៀៃមុៃសូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗពិភា្រសាោនាពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចបំោះកបបោ្

ថដលមៃិបពញបលញខាងបករោម(អ្ន្រអាចសរបសរកបបោ្ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

1 រាចាស់ចរំោរតំណាងឲ្យ   

2 រោរខិតខំរបស់រាចាស់ចរំោរបដើមបរីសប្រ្គះបដើមប�ើរបស់ោត់តំណាងឲ្យ   

3 បរឿងមួយថដលខញនុំោៃបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្រពរីោ្រ្យឬស្រម្មភាពរបស់រាចាស់ចំរោរបនាះ្ ឺ   

4 បករោយពរីបដើមប�ើទាំងអស់ៃិងថ្លែ្រ្ននុងចរំោរបនាះោៃថកបបៅជារលួយបនាះរាចាស់ចរំោរសបកមចចិតតេថា   

បករោយពរីសិស្សោៃពិភា្រសាពរីកបបោ្ទាំងបៃះជានដ្ូបហើយសូមសបងខេបខលែរីៗអំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់ោនា។បៅបពល

សិស្សរាយរោរណ៍អំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ពរីកបបោ្ពរីរដំបូងបនាះសូមកោ្រដថាវារាៃភាពចបាស់លាស់ថារាចាស់ចំរោរតំណាងឲ្យ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបហើយថារោរខិតខំរបស់ោត់បដើមបរីសប្រ្គះបដើមប�ើរបស់ោត់តំណាងឲ្យរោរខិតខំរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរី�ួយរាកស្

របស់កទង់ឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់កទង់វិញ។សិស្សអាចថច្រចាយពរីបមបរៀៃដ៏រាៃតនមលែប្្សងោនាបៅបពលព្ួរប្បបំពញកបបោ្ទរីបរី។សូម

ឲ្យសិស្សពៃិិត្យបមើលចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចបំោះកបបោ្ទរីបៃួបោយបមើលបៅ្រ្ននុងោ៉ា្រុប5:51ថដលៃិោយថារាចាស់ចរំោរសបកមច

ចិតតេកបណរីដល់ចំរោររបស់ោត់«បៃ្ិចបទៀត»។

សូមពៃ្យល់ថាបមបរៀៃន្ងៃបៃះក្បដណដាប់បលើចំថណ្រចុងប្្ចប់នៃរោរបកបៀបបធៀបបៃះថដលតំណាងឲ្យន្ងៃចុងបករោយរួមទាំង

រោរសាដារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អ្ ងថដរ។

សូមបរ្ហាញថារាចាស់ចរំោរសបកមចចិតតេថាសប្រ្គះចរំោរបនាះបោយរោរបំបៅថម្រជាបកចើៃបទៀត។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនា

អាៃឮៗបៅ្រ្ននុងោ៉ា្រុប5:52–58។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យរ្របមើលអវៃរីថដលរាចាស់ចរំោរោៃបធវៃើបដើមបរីបណដាតះថម្រៃិងឫស

ទាំងបនាះ។(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថារាចាស់ចំរោរបំបៅថម្របនាះពរីបដើមធម្មជាតិបៅៃរឹងបដើមដំបូងរបស់វាវិញ—បដើមថដលតំណាងឲ្យ

វង្សនៃអ៊កីសាថអល។បនាទាប់ម្រោត់ោៃបំបៅថម្រនានាពរីបដើមប�ើបនាះបៅៃរឹងបដើមធម្មជាតិប្្សងបទៀត។ោត់្៏រោៃរោតប់ចាលថម្រ

ថដលលវៃរីងបំ្ ុតបោះបៅ្រ្ននុងប ល្ែើង។អ្ន្រអាចបកបើបដើមប�ើបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីបរ្ហាញពរីរោរពៃ្យល់បៃះ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចលុប

ថម្រមួយពរីបដើមមួយបហើយ្ ូរថម្រ្ ្មរីមួយបៅបលើបដើមមួយបទៀត)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃោ៉ា្ុរប5:59ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់ៃិងថសវៃងរ្រអវៃរីថដលរាចាស់ចរំោរោៃសង រ្ឹមបលើ

ស្រម្មភាពទាំងបៃះថាៃរឹង�ួយដល់ឫសបដើមប�ើបនាះ។

• បតើរាចាស់ចរំោរោៃសង រ្ឹមថាៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់ឫសបនាះ?(ោត់ចង់ឲ្យវា«រាៃ្ររាលាំង»)។

សូមចាត់តំ្ងសិស្សឲ្យហធវែើការជាថ�គូ

ការសធវើការជាន�គរូអាច្ ល្់ឱកា�ឲ្យ

�ិ�្សស�ើម្ពី«បសពរៀនោនាសៅវិញសៅមក្

អំ្ពីសោលលទ្្ធិនននគរ»(គ.នរិ�.

88:77)។�រូមគិតបន្ិចសៅក្្ននុរ

ការ�សពមចរប�់អ្នក្អំ្ពី�ិ�្សណាណ�ល

អ្នក្ចាត់តារំឲ្យសធវើការរួមោនាសនារះ—�ិ�្ស

ខរ្ះអាចជួ�ឬខរ្ះអាចរំខានសបើ�ិនជា

្ួក្សគជាន�គរូជាម�ួោនាសនារះ។
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យា៉ាក្ុប5:52–77;យា៉ាក្ុប6

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលបៃះបដើមប�ើទាំងអស់ោៃដុះថ្លែអាក្រ្រ់ថដលតំណាងឲ្យពិ្ពបលា្រទាំងមូលថដលសថែិតបៅ្រ្ននុងសភាពមួយ

នៃរោរ្របត់សាសនា។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលឫសវារាៃ្ររាលាំងថម្រប្្សងៗបពញមួយចំរោរៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ«ថក្រងថម្រល្អអាច�្នះបលើ

ថម្រអាក្រ្់រោៃ»(ោ៉ា្ុរប5:59)។

សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃថាឥទ្ធិ្លថនរសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់ដំណរឹងល្អរធ្ើឲ្យក្ូនរៅរ្រស់ត្រះវរ្រិតាសួគ៌យក្

ឈរ្ះរលើអរំ ើ្បា្រនិងនំ្្ ក្នូវរសចក្្ដីសុចរ្ិរបាន។

• បតើបសច្រ្រីសញ្ញានៃដំណរឹងល្អអាចពកងរឹងបយើងោៃបោយរបបៀបណា?បតើបសច្្ររីសញ្ញារបស់អ្ន្រោៃរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើ�រីវិតរបស់

អ្ន្របោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចថច្រចាយអារម្មណ៍របស់អ្ន្រៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ)។

ោោកុ្ប5:61–77

រាចា�់ចំការស្វើការសៅក្្គុរចំការជាមួយនឹរអ្ក្បសពមើរប�់ោត់

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប5:61–62បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលរាចាស់ចរំោរោៃថណនាំអ្ន្របបកមើរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើ

ៃិងមូលបហតុថដលោត់ោៃសុំឲ្យពួ្រប្បធវៃើវា។

• អ្ន្របបកមើនាបពលដំបូង្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបបៃះតំណាងឲ្យពយារោរីនៃកពះអរាចាស់។បតើៃរណាអាចកតវូោៃតំណាងឲ្យហវៃដូងអ្ន្របបកមើ

បៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5:61?(សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាអ្ន្របបកមើទាំងបៃះអាចតំណាងឲ្យសរា�ិ្រសាសនាចក្រទាំងអស់៖

ពយារោរីៃិងសាវ្រអ្ន្រដរឹ្រនំាទបូៅៃិងអ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្រ្រ្ននុងកសុ្រអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាក្ូបបកងៀៃតាម្ ្ទះ,

ក្ូបបកងៀៃសួរសុខទុ្រខេៃិងៃរណា្៏របោយថដលចូលរួមបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់)។

• បតើអវៃរីថដលសំខាៃ់អំពរីោ្រ្យសយើររប�់សយើរៃិង្ួក្សយើរបៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប5:61–62?(កពះអរាចាស់បធវៃើរោរជាមួយៃរឹងបយើង។

បយើងមិៃោៃទ្ុរឲ្យបធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់កទង់ថតរានា្់រឯងបនាះបទ)។

• បោងតាមោ៉ា្ុរប5:62បតើអវៃរីថដលពិបសសអំពរីបពលថដលអ្ន្របបកមើទាំងបៃះកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើ?(វា្ ឺជា«បលើ្រចុងបករោយ

បង្អស់»ថដលរាចាស់ចំរោរៃរឹងរោត់លួសចរំោរបនាះ។ពយារោរីោៃសបំៅ«បលើ្រចុងបករោយបង្អស់»បៃះថាជា«កោរោៃ់រោប់កតួតកតា

នៃបពលបពញ្ំរណត់»។ឧទាហរណ៍សូមបមើលបអប្សូ1:10ៃិង្ ៃិងស 128:20)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលថ ្្ន្រនៃរោរបកបៀបបធៀបបៃះទា្់រទងៃរឹងព្ួរប្សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដៃបអល ឡាសិៃនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ៖

«[ឥ�ដូវបៃះ]្ឺជាបពលបវលាថដលកពះអរាចាស់ៃិងអ្ន្របបកមើរបស់ោត់ៃរឹងបធវៃើរោរខិតខំបធវៃើរោរខាលាំងបលើ្រ

ចុងបករោយបដើមបរីនាំសារលិខិតនៃបសច្្ររីពិតបៅដល់មៃុស្សទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីៃិងអប់រំ្ូរៃបៅអ៊ីកសាថអលពរី

បុរាណថដលោៃោត់បង់អតតេសញ្ញាណពិតរបស់ខលែលួៃ។   

«អ្ន្រោៃចុះម្រថ្ៃដរីបៅបពលក រ្ឹះោៃោ្់រចុះសករាប់្ិរច្ចរោរដ៏អសាចារ្យបៃះ។ដំណរឹងល្អកតូវោៃសាដារប�ើងវិញសករាប់�ំនាៃ់

ចុងបករោយ។សាសនាចក្រកតូវោៃសាថាបនាបៅបស្ទើរថតក្ប់ថ្្ន្រនៃពិ្ ពបលា្រ។�ុតឆ្្របៃះកតូវោ្រ់ឲ្យអៃុមត័សករាប់ផ្ទាំង

វិនា្រដម្មចុងបករោយបង្អស់។អ្ន្រៃរឹងជាអ្ន្រសថម្ងដ៏សំខាៃ់។អ្ន្រ្ ឺជាអ្ន្របបកមើបៅ្រ្ននុងចបំណាមអ្ន្របបកមើចុងបករោយបង្អស់បៅ្រ្ននុង

ចរំោរបនាះ។   បៃះ្ ឺជារោរបបកមើថដលអ្ន្រកតូវោៃបក�ើសបរើសឲ្យបធវៃើ»(«A Royal Generation»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ

1983ទំព័រ33)។

• បតើវារាៃឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រោ៉ាងណាថដរបោយដរឹងថាអ្ន្រកតូវោៃបៅឲ្យបបកមើជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់អំ�នុងបពលចុងបករោយនៃ

រោរបបកមើបៃះ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើរោរជាមួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់កទង់?

• បតើអ្ន្ររាៃឱរោសអវៃរីខលែះបដើមបរីបបកមើដល់កពះអរាចាស់ៃិង�ួយដល់អ្ន្រដនទឲ្យនាំម្រៃូវ«ថ្លែល្អ»?(សិស្សអាចៃិោយអំពរីរោរបៅ

ឲ្យបបកមើៃិង្រិច្ចរោរ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់ព្ួរប្ទំៃួលខុសកតវូរបស់ពួ្រប្បដើមបរី�ួយដល់សរា�ិ្រក្ួសារមិតតេ្្រ្ិៃិងអ្ន្រដនទ

ឲ្យខិតចូលបៅ�ិតកពះអង្គសប្រ្គះៃិងឱរោសថដលពួ្រប្ៃរឹងរាៃបដើមបរីបបកមើដល់កពះអរាចាស់ជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាបពញ

បរា៉ាង)។

សូមសរបសរយ៉ាកុ្ប5:70–75បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមថណនាំខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយរោរពៃ្យល់ថាវាបបកងៀៃអំពរីទំនា្់រទៃំងថដល

កពះអរាចាស់រាៃជាមួយៃរឹងអ្ន្របបកមើរបស់កទង់។ព្ួរប្្៏រោៃពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃិងអ្ន្របបកមើរបស់កទង់អាចសបកមច

ោៃតាមរយភៈ្ិរច្ចរោររបស់ព្ួរប្រួមោនាបនាះ្ងថដរ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសាងាត់ៗបហើយបក�ើសបរើសខ្ម្ពរីរ

មួយថដល្ ្ល់ជារោរពិពណ៌នាថដលពួ្រប្ចូលចិតតេអំពរីទំនា្់រទៃំងរបស់កពះអរាចាស់ជាមួយៃរឹងអ្ន្របបកមើកទង់។បករោយពរីសិស្សរាៃ

បពលអាៃបហើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រឲ្យៃិោយពរីខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសមូលបហតុថដលព្ួរប្ចូលចិតតេវាៃិងពរី

របបៀបថដលវាអាច�ួយព្ួរប្បៅបពលព្ួរប្បបកមើដល់កពះអរាចាស់។

បៅបពលសិស្សចូលរួមបៅ្រ្ននុងស្រម្មភាពបៃះសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាត្រះអមាចាស់សនយានរឹងរយើងថាមានរសចក្្ដីអំណររៅរ្ល

រយើងរធ្ើការជា្ួយនរឹងតទង់រដើ្្ដីសរត្ចកិ្ច្ចការរ្រស់តទង់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីោ៉ា្ុរប5:70–75សូម្ ិតពរី

រោរសួរសំណួរខលែះដូចខាងបករោម៖

• បតើរាចាស់ចរំោរោៃសៃយាអវៃរីខលែះដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបធវៃើរោរជាមួយៃរឹងកទង់បនាះ?(សូមបមើលោ៉ា្ុរប5:71,75)។បតើ

បៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍អំណរបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់?
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• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលអ្ន្របបកមើោៃបធវៃើរោរ«បោយសមតថែភាពរបស់ព្ួរប្»ៃិង«បោយអស់ទាំងបសច្រ្រី

ពយាោម»បនាះ?(សូមបមើលោ៉ា្រុប5:72,74)។បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលអ្ន្រអាចយ្របចញពរីឃ្លាទាំងបៃះបៅបពលអ្ន្របបកមើ

ដល់កពះអរាចាស់?

សូមប ្្ចប់ថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះបោយរោរសំុសិស្សឲ្យបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

សរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្(អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

• បៅបពលអ្ន្រ្ ិតពរីឱរោសរបស់អ្ន្របដើមបរីបបកមើដល់កពះអរាចាស់បតើអ្ន្រៃរឹងអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយថដលបយើងោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុង

ោ៉ា្ុរប�ំពូ្រ5ោ៉ាងដូចបម្ច?

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលសរបសរក្បក់ោៃ់បហើយអ្ន្រអាចសុំឲ្យព្ួរប្រានា្់រឬពរីរនា្់រប�ើងអាៃចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ដល់សិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រ។

ោោកុ្ប6

ោ៉ាកុ្បបសពរៀនអំ្ពីស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណានិរស�ចក្្ពីយុត្តិ្ម៌ននព្រះអរាចា�់នរិអសញជើញឲ្យពបជាជនរប�់ោត់

ណពបចិត្ត

សូមបរ្ហាញសបងខេបៗអំពរីោ៉ា្រុប6បោយរោរពៃ្យល់ថាវារួមរាៃបសច្្ររីសបងខេបរបស់ោ៉ា្រុបអំពរីបសច្្ររីពិតទាំងឡាយថដលរាៃ

សារភៈសំខាៃ់ម្រពរីបរឿងបកបៀបបធៀបអំពរីបដើមអូលរីវកសុ្រៃិងបដើមអូលរីវនកព។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប6:4–6។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដលោ៉ា្ុរបចង់ឲ្យកបជា�ៃរបស់ោត់បរៀៃ

អំពរីកពះអរាចាស់។(ថាកទង់ៃរឹ្រចំាដល់កបជា�ៃរបស់កទង់ថាកទង់«ោៃចូលជាប់ៃរឹង[ព្ួរប្]»បហើយថា«កពះោហុនៃបសច្រ្រី

បមតាតា្ររុណារបស់កទង់លាបចញម្ររ្រ[ព្ួរប្]»។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងវ ្្គបៃះោ្រ្យចរូលជាប់រាៃៃ័យថាបៅថ្របរជាប់ោនាៃរឹង

អវៃរីមួយឬៃរណារានា្់រ)។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់បទៀតរ្របមើលអវៃរីថដលោ៉ា្រុបោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់កបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើ

ថដលជាលទ្្ធ លនៃរោរដរឹងបៃះ។(្ំុរឲ្យបធវៃើចិតតេប្រឹងរូសថកបចិតតេចូលម្ររ្រកពះអរាចាស់«បោយអស់ពរីដួងចិតតេ»បហើយ«បតាងជាប់

បៅៃរឹងកពះដូចជាកទង់ចូលជាប់ៃរឹង[ព្ួរប្]ថដរ»)។បករោយពរីសិស្សោៃកោប់សិស្សប្្សងបទៀតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបហើយ

សូមសួរ៖

• បតើោ៉ា្ុរបោៃពិពណ៌នាពរីកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រថា«កពះោហុនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់

កទង់លាបចញម្ររ្រអ្ន្រ»?

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីកពះអរាចាស់្រ្ននុងបរឿងបកបៀបបធៀបអំពរីបដើមអូលរីវថដលោៃបរ្ហាញអំពរីរបបៀបថដលកទង់ោៃចូលជាប់ៃរឹងអ្ន្រ?

បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរ្ហាញថាអ្ន្រៃរឹងបតាងជាប់ៃរឹងកពះអរាចាស់បនាះ?

សូមសបងខេបោ៉ា្ុរប6:7–10បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីបយើងកតូវោៃ«ចិ្ ្ចរឹមឲ្យរស់បោយកពះបៃ្ទដូលដ៏ល្អនៃកពះ»បនាះបយើង

មៃិកតវូ្ ល់្ថ្លែអាក្រ្រ់ម្របនាះបទ។បយើងកតូវបធវៃើតាមោ្រ្យរបស់ពយារោរី។កបសិៃបបើបយើងមៃិកពមថកបចិតតេបនាះបទោ៉ា្ុរបោៃកពរាៃ

ថាបយើងៃរឹងកតវូទទួលខុសកតូវចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងបៅន្ងៃ�ំៃំុ�កមះរបស់កពះអរាចាស់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្រុប

6:11–13បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្របមើលរោរទូនាមៃចុងបករោយរបស់ោ៉ា្ុរប។បករោយពរីពួ្រប្ោៃថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

រ្រប�ើញបហើយសូមសួរ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាវាជារោរឆ្លាតនវបដើមបរីបក�ើសបរើសបធវៃើរោរថកបចិតតេបហើយបរៀបចំនាបពលឥ�ដូវបៃះបដើមបរី�របៅចបំោះកពះ្័្្រ្នៃ

កពះអរាចាស់ៃិងកតវូោៃរោតប់សច្្ររីបោយកទង់បនាះ?

សូមបញ្ជា្់រថារយើងគឺជា្ នុស្ឆាលា្រថវរ្រើរយើងររៀ្រចំ្ ដីរ្លឥ�នូវរនរះសតមា្រ់ការកា្់ររសចក្្ដីរោយការដត្រចិ្រ្តនិងការទទួលបាន

រសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណា្ ដីត្រះអមាចាស់។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមបញ្ជា្់រថារោរថកបចិតតេមិៃកតរឹមថតបរៀបចំបយើងសករាប់រោររោត់បសច្្ររីបៅន្ងៃចុងបករោយបែុបណាណះបទបែុថៃ្ថ្ម

ទាំងអាចបបកមើដល់កពះអរាចាស់នាបពលឥ�ដូវបៃះ្ ងថដរ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ដល់សិស្សថាកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យពួ្រប្បបកមើជាមួយៃរឹង

កទង់បហើយថសវៃងរ្របសច្្ររីអំណរជាមួយៃរឹងកទង់បហើយថាពួ្រប្អាចោៃស័្ិ្រសមបដើមបរីបធវៃើដបូចានាះបៅបពលព្ួរប្បោរពតាមកពះប្្ញតតេិ

ថកបចិតតេបហើយទទួលោៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់កទង់។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោក្ុប5។បទបគ្ហាញជាវគីដអរូ

សៅស្លអ្នក្បសពរៀនសមសរៀនទ្ពី47អ្នក្អាចបង្ហាញ្ ពីណ្្នក្ចរុបញ្ចប់ននការចាក់្វីស�អរូសនរះ

បាន«The Olive Tree Allegory»ណ�លពតរូវបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរDVD

ណ�លរានចំែរសជើរថ្Book of Mormon DVD Presentations 
1–19 ។អ្នក្អាចបង្ហាញណ ្្នក្សនរះអំ�នុរស្លវគ្គទ្ពី្ពីរននសមសរៀនសនរះសពកា�្ពីសរៀន្ ពីស�ចក្្ពី

ណ្្រការែ៍សដ្�ណអលស�ើរស�នសអល.ឡា�ិន។
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យា៉ាក្ុប7

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប7:1–14

ោ៉ាកុ្ប្ ឹរណផ្អក្សៅសលើព្រះអរាចា�់សៅស្លោត់ជួបនរឹស�សរមជាអ្ក្ពបឆារំនឹរព្រះពគពី�្

មៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលប�ើររ៉ូបឺត�រី ថហលនៃ

្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ(ោៃដ្រកសង់ពរី«Christian Courage: The Price of Discipleship»Ensign

ឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2008ទំព័រ72)៖

«ការសាក្ល្រដ៏េសាចារ្យមួយសៅក្្នុរជពីវិតរណមរសាលាប់សនរះមក្សៅស្លស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់សយើរសៅរានមន្ិលឬការរិរះគន់

សៅស�ើយ»(ណេលស�ើររ៉រូបឺត�ពី.ណ្ល)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីកោថដលរាៃៃរណារានា្់រសង្សយ័ឬរិះ្ៃ់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្បរីបៃួនា្់រឲ្យថច្រចាយ

ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍បៅបពលបហតរុោរណ៍បនាះប្រើតប�ើង។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយបោយសបងខេបអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់អ្ន្រថដរ។

សូមពៃ្យល់ថាោ៉ា្ុរប7កោប់ពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ោ៉ា្ុរបជាមួយៃរឹងបសបរមជាអ្ន្រកបឆ្ំងៃរឹងកពះក្រីស្ទ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាអ្ន្រកបឆំ្ងៃរឹងកពះក រ្ីស្ទរានា្់រ្ ឺជា«ៃរណារានា្់រឬអវៃរីមួយថដលបៃលែំដំណរឹងល្អដ៏ពិតឬថ្ៃរោរសប្រ្គះបហើយថារោរបបើ្រឬ

រោរកបឆំ្ង�ំទាស់លា្់រោំងបៅៃរឹងកពះក្រីស្ទ»[Bible Dictionary, “Antichrist”])។បសបរមោៃបៅរ្រោ៉ា្ុរបបដើមបរី

ផ្ចាញ់ផ្ចាលបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ោត់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ៉ា្ុរប7:1–5បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្រ(1)អវៃរីថដលបសបរមពយាោមបធវៃើៃិង(2)របបៀបថដល

ោត់ពយាោមសបកមចបោលបៅរបស់ោត់បនាះ។បករោយពរីសិស្សោៃអាៃចប់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្ពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ

អំពរីបសបរមបនាះ។អ្ន្រអាចសួរសំណួរខាងបករោមខលែះបដើមបរីពកងរី្ររោរពិភា្រសាបៃះ៖

• បតើបសបរមរាៃឥទ្ធិពលអវៃរីខលែះបៅបលើកបជា�ៃបៃះ?

• បតើអ្ន្រប�ើញអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប7:1–5ថដលរំឭ្រអ្ន្រអំពរីបពលថដលអ្ន្រប្្សងោៃសង្ស័យឬរិះ្ៃ់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ?

(បៅបពលអ្ន្រពិភា្រសាសំណួរបៃះអ្ន្រអាចកតូវ�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាមៃិថមៃមៃុស្សទាំងអស់ថដលសង្សយ័ឬរិះ្ៃ់បសច្្ររី�ំបៃឿ

របស់បយើងរាៃចិតតេដូចោនាៃរឹងបសបរមបនាះបទ។ខណភៈបពលថដលមៃុស្សខលែះដូចជាបសបរមោៃចង់បំផ្លាញបសច្្ររី�ំបៃឿបោយបចតនា

អ្ន្រដនទអាចសង្ស័យពរីបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបោយសារព្ួរប្ឆងៃល់ឬបោយសារពួ្រប្កតូវប្កោប់ខុសអំពរី�ំបៃឿរបស់បយើង)។

• បហតុអវៃរីោៃជាបពលខលែះវាពិោ្របដើមបរីរោរោរបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងទាស់ៃរឹងមៃុស្សកបប្ទបសបរមបៃះ?

សូមចមលែងបសច្្ររីបោងនៃកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមៃិងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះោ្់របលើរោដារបខៀៃ។(បដើមបរីសៃ្សំបពលបវលាអ្ន្រអាច្ ត

ចមលែងអវៃរីៗទាំងអស់បៃះោ្រ់បលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់។អ្ន្រ្៏រអាចបរៀបចំវាជាក្រោសថច្រឲ្យសិស្ស្ ងថដរ)។

1.យ៉ាកុ្ប7:5 ក្.ណថលេរទពីបនាទាល់េំ្ពីព្រះគម្ពីរនរិពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការី។

2.យ៉ាក្ុប7:8 ខ.ទកុ្លទ្ធផលសៅក្្នុរព្រះ្�្រប�់ព្រះ។

3.យ៉ាកុ្ប

7:10–11

គ.ទកុ្ចិត្សលើការណែនំានរិក្រាលាំរមក្្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ធ។

4.យ៉ាកុ្ប7:12 �.នកឹ្ចំា្ ពីបទ្ិសសា�ន៍កាល្ ពីេតពីតកាលណដលរោន្ ពរឹរស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ោត់។

5.យ៉ាក្ុប

7:13–14

រ.ណចក្ចាយទពីបនាទាល់ណដលោត់រោនទទួលតាមរយៈព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ធ។

សូមអហ្ជើញសិស្សឲ្យ

មចកចាយ្ ពី្រទ្ិហសាធន៍

សៅស្ល�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីបទ្្ិសសាធន៍

�៏បំ្ុ�ទារំឡា�វាអសញ្ើញព្រះវិញ្ញែ

ននព្រះអរាចា�់មក្ក្្ននុរថ្នាក្់សរៀន។

សៅស្ល�ិ�្សសាដោប់្ ពីបទ្្ិសសាធន៍និរ

ទ្ពីបនាទាល់រប�់មិត្ភក្្ិរប�់្ ួក្សគសនារះ

ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគពតរូវបាន្ ពរឹរ

ស�ើ�្ ួក្សគសរៀន្ ពីរសបៀប្ មេពីស�ើម្ពីអនុវត្

សោលការែ៍�ំែឹរលអែនានាសៅក្្ននុរជពីវិត

រប�់្ ួក្សគ។ជាធមមេតាវាពគប់ពោន់

ស�ើម ព្ីរាន�ិ�្ស្ ពីរានាក្់សៅបពីនាក្់ឲ្យ

ណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍សនរះ។�រូម

សចៀ�វារការសៅ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់�ណ�ល

ឲ្យណចក្ចា�រាល់ន្ងៃ�រូម្ យាយាមឲ្យ

ពគប់ោនាបានចរូលរួម។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
យា៉ាកុ្បបាន្ ឹរណ្អែក្សៅសលើព្រះអរាចា�់នរិសៅសលើទ្ពីបនាទាល់�៏មិនអាចសធវើឲ្យរសង្គារះរសរ្គើបាន

រប�់ោត់ស�ើម្ពី�ក្ឈ្នរះសៅសលើគំនិតខុ�្ ្គរនរិអែំរះអំណាររប�់ស�សរមជាអ្នក្ណ�ល

ពបឆំ្រនរឹព្រះពគពី�្ទ។ោត់បានទ្ទ្ួលក្រាលាំរជា្ិស��មក្្ ពីបទ្្ិសសាធន៍្ ពីអតពីតកាល

ណ�លបាន្ ពរឹរស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ោត់សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ោត់ក្៏បាន្ ឹរណ្អែក្សៅសលើ

ការណែនាំមក្្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធចសំែរះ�ឹររប�់ោត់អំ្ ពីព្រះគម្ពីរនិរពាក្្យរប�់

្យាការីនរិទ្ពីបនាទាល់រប�់ោត់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សៅស្លស�សរមបានទាមទារចរ់

បានទ្ពី�រាគាល់មួ�ណ�លបង្ហាញភ�្នុតារអំ្ ពីពាក្្យរប�់យា៉ាក្ុបសនារះោត់ពតរូវបានវា�សដ្�

ព្រះ។យា៉ាកុ្បបានបញ្ចប់កំ្ែតព់តារប�់ោត់សដ្�ការ្ិ្ែ៌នាអំ្ពីរសបៀបណ�លសា�ន៍

នពីន�វបានទ្ុក្ចិត្សៅសលើព្រះអរាចា�់សៅស្ល្ ួក្សគបានចសពមើនក្រាលាំរខ្លួនសគទា�់នឹរ្ ួក្

សា�ន៍សលមិន។មុនស្លយា៉ាកុ្បសាលាប់ោត់បានបន្ឲ្យ្ ទាំរតរូចសនារះសៅ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់

ោត់គឺសអែ៊ា�។
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សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងប្ជរីបៃះពិពណ៌នាអំពរីចបមលែើយរបស់ោ៉ា្ុរបបៅបពលបសបរមោៃផ្ចាញ់ផ្ចាល�ំបៃឿរបស់បយើង។

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៅបលើខាងសាដាំតំណាងឲ្យចបមលែើយរបស់ោ៉ា្ុរបបែុថៃ្វាោ្រ់មៃិតាមលោំប់បហើយកតូវថត្ ្គដូ ្្គងបៅតាមខ្ម្ពរីរ

ថដលកសបោនា។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរី្រ្ននុងោ៉ា្ុរប7:5–14។បៅបពលព្ួរប្អាៃសូមឲ្យព្ួរប្

�ប់បនាទាប់ពរីអាៃវ ្្គមួយៗថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃចប់បហើយ។សូមឲ្យសិស្ស្ ្គដូ ្្គងវ ្្គៃរីមួយៗបៅៃរឹងកបបោ្ថដលកតវូោនារបស់

វា។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយ្ ូសបនាទាត់ពរីខាងបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរបៅរោៃ់កបបោ្ថដលកតូវោនា

បនាះ។(ចបមលែើយ៖1-�;2-្ ;3-្រ;4-ង;5-ខ)។

បៅបពលសិស្សប ្្ចប់ស្រម្មភាព្ ្គដូ ្្គងបៃះបហើយសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញថាកតូវោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលបយើងបទើបថតោៃអាៃបៃះ?

កបសិៃបបើោមៃៃរណារានា្់រសួរវាបទសូមបធវៃើកោ្រដថាសិស្សយល់ថារៅរ្លរយើង្ រឹងដែ្អក្រៅរលើត្រះអមាចាស់រន្រះរយើងអានយក្ឈ្រះ

រលើឧ្រសគ្គចំរោរះរសចក្្ដីជំរនឿរ្រស់រយើង។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាចបមលែើយរបស់ោ៉ា្ុរបចបំោះបសបរម្ល់្ជាឧទាហរណ៍មួយដល់បយើងបដើមបរីបធវៃើតាមបៅបពលបយើងបឆលែើយតបបៅៃរឹង

អ្ន្រណាថដលសួរឬរិះ្ៃ់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើង។

សំណួរតាមោៃថដលសរបសរបៅខាងបករោមបៃះបធវៃើប�ើងបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតោៃបករៅក�ះជាងបៃះអំពរីអវៃរីថដលោ៉ា្ុរបោៃបធវៃើបដើមបរី

ទ្ុរចិតតេបៅបលើកពះអរាចាស់។រោរបឆលែើយបៅៃរឹងសំណួរទាំងបៃះៃរឹង្ ល់្ឱរោសឲ្យសិស្សបដើមបរីបរ្ហាញៃិងថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីរបបៀបថដល

ស្រម្មភាពដូចោនាបៃះោៃ�ួយពួ្រប្បៅបពលអ្ន្រប្្សងោៃផ្ចាញ់ផ្ចាលបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្។វា្៏រៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀៃពរីរបបៀប

បដើមបរីបឆលែើយតបបោយសមរម្យបៅៃរឹងឧបស ្្គចំបោះបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្នាបពលអនា្ត។បោយសាររាៃសំណួរបកចើៃបទៀតបៅ

ខាងបករោមថដលអ្ន្រមិៃអាចរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើមបរីសួរបៅ្រ្ននុងថានា្់រោៃសូមបក�ើសបរើសថតសំណួរពរីរបរីបែុបណាណះបដើមបរីសួរបៅ្រ្ននុង

រោរពិភា្រសារបស់អ្ន្រ។បៅបពលអ្ន្របធវៃើដបូច្នះសូមថសវៃងរ្ររោរថណនំាពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយចាំពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលសិស្សោៃ

ថច្រចាយបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រដំបូង។អ្ន្រ្៏រអាច្ ិតពរីរោរសួរសិស្សអំពរីអវៃរីថដលស្រម្មភាពរបស់ោ៉ា្ុរបណាមួយថដលព្ួរប្ចង់

ពិភា្រសាបថៃថែមបទៀតបនាះ។

• បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់ោ៉ា្ុរបបៅ្រ្ននុងអតរីតរោលថដលបធវៃើឲ្យបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ោត់មៃិអាចរបរ្គះរបង្គើោៃ?(សូមបមើលោ៉ា្រុប

7:5)។

• បតើអវៃរីជាបទពិបសាធៃ៍ខលែះៗថដលោៃពកងរឹងដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ?(អ្ន្រអាច្ ល់្បពលដល់សិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតអំពរីសំណួរបៃះ

មៃុបពលសុំព្ួរប្ឲ្យបឆលែើយ។សូមធានាព្ួរប្ថាព្ួរប្មៃិចាំោច់ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ណាថដលផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។បតើ

រោរៃរឹ្រចាំពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្របៅបពលៃរណារានា្់រសង្សយ័ឬរិះ្ៃ់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរឬរោររិះ្ៃ់អំពរីបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របនាះ?(សូមបមើល

ោ៉ា្ុរប7:8)។

• បតើទរាលាប់កបចាំន្ងៃមួយនៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃិងោ្រ្យសម្រីនៃពយារោរីន្ងៃចុងបករោយបនាះអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រប្្សងសួរឬរិះ្ៃ់

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?(សូមបមើលោ៉ា្ុរប7:10–11។)

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រជាមួយៃរឹងៃរណារានា្់រថដលរាៃសំណួរឬរោររិះ្ៃ់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់

អ្ន្របនាះ?(សូមបមើលោ៉ា្ុរប7:12)។បតើអវៃរី្ ឺជាលទ្ធ្ល?

• បៅបពលបសបរមោៃទាមទាររ្រទរីសរាគល់មួយបហតុអវៃរីោៃជាវាជារោរឆ្លាតនវចបំោះោ៉ា្ុរបថដលទ្ុរលទ្្ធ លឲ្យបៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់

កពះអរាចាស់ជាជាងរោរថសវៃងរ្របរ្ហាញ្ ស្នុតាងពរីភាពបពញបលញនៃបសច្្ររីពិតនៃទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ោត់បនាះ?(សូមបមើលោ៉ា្រុប

7:14)។បតើវាោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹងថាវាមៃិចាំោច់ចបំោះអ្ន្របដើមបរីបរ្ហាញ្ ស្នុតាងអំពរីភាពបពញបលញនៃបសច្្ររីពិតនៃទរីបនាទាល់

របស់អ្ន្របៅដល់អស់អ្ន្រណាថដលោៃផ្ចាញ់ផ្ចាលបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

ោោកុ្ប7:15–27

សពកាយ្ពីស�សរមពតរូវបានវាយឲ្យគសេើយោត់បានសារភា្្ ពីអំស ើ្បាបរប�់នរិោត់ណ ល្រទពីបនាទាល់អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ ិត

សេើយបនាទាប់មក្ក៏្បានសាលាប់សៅសោយដឹក្នាំពក្ុម្ ួក្សា�ន៍នពីនេវឲ្យពតឡប់សៅរក្ព្រះអរាចា�់វិញ

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ៉ូបឺត�រី ថហល៖

«រយភៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំម្របយើងដរឹងថាឧបស ្្គចបំោះបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើង្ ឺមៃិថមៃ្ ្មរីបនាះបទបហើយវា្៏រមៃិរ្យ្ ុតបៅភាលាមៗ

ថដរ។បែុថៃ្�ិ�្ស្ ិតរប�់ព្រះពគពី�្ស�ើញ្ ពីឱកា�សៅក្្នុរចំសណាមការពបឆំ្រជំទា�់សនារះ។...

«   សំណាងល្អកពះអរាចាស់ដរឹងពរីដួងចិតតេនៃអ្ន្របចាទកបរោៃ់បយើងៃិងរបបៀបថដលបយើងអាចបឆលែើយតបបៅរោៃ់ពួ្រប្វិញបោយរាៃ

កបសិទ្ធភាពបំ្ ុត។សៅស្ល�ិ�្សដ៏្ ិតណ�វៃររក្ការណែនំាមក្្ ពីព្រះវិញ្ញាែសនារះ្ ួក្សគទទួលរោនការបំផុ�គំនិតណដលទាក់្ទរនឹរ

សរឿរពបឈមនពីមួយៗ។បហើយបៅក្ប់រោរកប�មៃរីមួយៗ�ិ�្សដ៏្ ិតស ល្េើយតបតាមរសបៀបណដលេសញជើញព្រះវិញ្ញាែននព្រះេរាចា�់»

(« Christian Courage: The Price of Discipleship»ទំព័រ72–73;អ្រ្សបរកបតជាឯ្រសារបដើម)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ប�ើញពរីឱរោសបៅ្រ្ននុងចបំណាមរោរកបឆ្ំង�ំទាស់បនាះ»រាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបបៅៃរឹង

សំណួរបៃះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថាអបំពើល្អអាច្ ល់្លទ្ធ្លបៅបពលបយើងបឆលែើយតបបៅៃរឹងឧបស្្គរបស់បយើងតាមរបបៀបប្្សង

ៗថដលអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់)។

សូមសួរសំណួរត្មោន

សៅស្លអ្នក្�ួរ�ំែួរតាមដ្នវា្ ល្់

ឲ្យ�ិ�្សនរូវឱកា�មួ�ស�ើម្ពីបង្ហាញ្ ពី

អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ពរពីក្ការ�ល់

�ឹររប�់្ ួក្សគបណនថែមសទ្ៀតស�ើ�គិត

អំ្ ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ ិតនន�ំែឹរលអែ

ទាំរឡា�ទាក់្ទ្រសៅនរឹជពីវិតរប�់

្ួក្សគ។�រូមពប�័ត្នក្ុំពបញាប់អាន

តាមបញ្ពី�ំែួរតាមដ្ន�៏ណវរស�ើ�។

ជាធមមេតាវាពបស�ើរជារស�ើម្ពី�ួរ្ ពីរ

បពី�ំែួរស�ើ�ឲ្យស្លសវលា�ិ�្ស

ស្្ើ�តបសដ្�បានគិត្ ិចារណាសនារះ។
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យា៉ាក្ុប7

សូមថបងថច្រសិស្សបៅជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗអាៃោ៉ា្ុរប7:15–23បោយរ្របមើលអវៃរីៗថដលល្អថដលជាលទ្្ធ លម្រពរី

បរឿងកប�មរបស់ោ៉ា្ុរបជាមួយៃរឹងបសបរម។បករោយពរីសិស្សអាៃចប់បហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

ោៃរ្រប�ើញ។សូម្ ិតអំពរីរោរបកបើសំណួរខាងបករោមខលែះៗបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖

• បតើ្ ស្នុតាងអវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញថាោ៉ា្រុបោៃសង្រឹមថាបរឿងកប�មរបស់ោត់ជាមួយៃរឹងបសបរមៃរឹង�ួយដល់អ្ន្រដនទបនាះ?(សូម

បមើលោ៉ា្ុរប7:22។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាោ៉ា្ុរបោៃអធិសាឋាៃសករាប់ក្រមុមៃុស្សសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីអំពរី

រោរសារភាពរបស់បសបរមៃិងរោរសាលាប់របស់ោត់)។

• បោងតាមោ៉ា្ុរប7:23បតើបរឿងកប�មរបស់ោ៉ា្ុរបជាមួយៃរឹងបសបរមទរីបំ្ុតៃរឹងរាៃឥទ្ធិពលបលើក្រមុមៃុស្សបនាះោ៉ាង

ដូចបម្ចថដរ?

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីលទ្្ធ លនៃរោរកប�មរបស់ោ៉ា្ុរបជាមួយៃរឹងបសបរមបៃះ?(សិស្សអាចរ្រោៃចបមលែើយ

ជាបកចើៃចបំោះសំណួរបៃះ។អ្ន្រខលែះអាចបស្នើពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅខាងបករោមបៃះ)។

្យាការីទាំងអស់ដ្្ងទដី្រន្ទាល់អំ្ដីត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។

រៅរ្លរយើងរ្្ើយ្រ្ររៅនរឹងសំណួរឬការរិរះគន់ន្ន្អំ្ដីរសចក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើងតា្ររ្រៀ្រដដលអាចអរ្ជើញត្រះវិញ្ញាណ

រន្រះរយើងអាចជួយអ្ក្ដថទឲ្យដ្រររៅរក្ត្រះអង្គមាចាស់បាន។

្យាការីជួយរយើងឲ្យសារល់និងយក្ឈរ្ះរលើការរបាក្្ររញ្ឆោ្ររ្រស់សាតាំង។

អស់អ្ក្ដដល្ររះរបារទាស់នរឹងត្រះរ�ើយែ្្្ែសាយយា៉ាងសក្្្ត្រឆាំងនរឹងរសចក្្ដី្ិ្រនរឹងជ្ួរនូវែលវិបាក្យា៉ាងធងៃន់ធងៃរ្ ក្្ ដី

ត្រះអមាចាស់។

ការសិក្សាត្រះគ្្ដីរនរឹងជួយរយើងឲ្យរចៀសវាង្ ដីការត្រវូរគរបាក្្ររញ្ឆោ្របាន។

បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចជាអវៃរីថដលោៃសរបសរបៅខាងបលើបៃះសូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរតាមោៃបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យ

អៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

• បតើរោររស់បៅតាមបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើរោរដរឹងពរីបោលរោរណ៍បៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យ�ួយអ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបឆលែើយតបបៅៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖

• បតើបរឿងមួយថដលអ្ន្រៃរឹងចាបប់្្ើមបធវៃើ(ឬបៃ្បធវៃើ)បដើមបរី�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀបចំសករាប់បពលមួយបៅបពលៃរណារានា្់រផ្ចាញ់ផ្ចាលបសច្្ររី

�ំបៃឿរបស់អ្ន្របនាះ្ឺជាអវៃរី?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបយើងអាចយ្រ�្នះបោយបជា្�័យបលើឧបស្្គចបំោះបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបពលបយើងបធវៃើ

តាម្ ំរូរបស់ោ៉ា្ុរប្រ្ននុងរោរទុ្រចិតតេបលើកពះអរាចាស់។

ការរំឭក្ក្្ដង្ េ្ដីរោោកុ្ប

សូមយ្របពលខលែះៗ�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីបសៀវបៅោ៉ា្ុរបបៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីបសៀវបៅបៃះទាំង

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យបមើលកតួសៗ

បលើ�ំពូ្រទាំងកោំពរីរនៃបសៀវបៅោ៉ា្ុរបបដើមបរី�ួយឲ្យព្ួរប្ចងចំា។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបចំថច្រចាយអវៃរីមួយអំពរីោ៉ា្រុបឬរោរសរបសរ

របស់ោត់ថដលោៃបធវៃើឲ្យពួ្រប្ចាប់អារម្មណ៍។អ្ន្រអាចរំឭ្រព្ួរប្ថាោ៉ា្ុរបោៃប្រើតបៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីបរិបូរណ៍

(បៅ�ិតសមកុទក្រហម)បហើយោត់ោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីៃរីនហវៃ។ោត់្៏រកតវូោៃកបទាៃពរបោយលរីនហ្ ងថដរ(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី22:1–4)បហើយោត់ោៃប�ើញកពះអង្គសប្រ្គះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី211:3)។បងកបុសរបស់ោត់ៃរីនហវៃោៃប្្ចដូល

បទសៃ្រថារបស់ោត់ខលែះបៅបលើផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី26–10)។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអប ជ្ើញ

សិស្សបរីបៃួនា្់រឲ្យថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដល្ ំរូៃិង

រោរបបកងៀៃរបស់ោ៉ា្ុរបោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។
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គហតុអវៃដី្តរូវសិក្សាអំពដីគនះ?
គម្ពីរសអែ៊ា�បង្ហាញ្ ពីព្រះសចសាដោនន�ង្វា�ធួនរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើម្ពីលារ�រាអាតមនុ�្ស្ ពីអសំ្ើបាបនរិសធវើ

ឲ្យ្ ួក្សគស្ញសលញ។សអែ៊ា�ត�៊រូសៅចំសពារះព្រះសដ្�

ការអធិសាឋាន�៏ខាលាំរកាលាមុនស្លអំស្ើបាបរប�់ោត់ពតរូវបាន

អភ័�សទា�ឲ្យសនារះ។បនាទាប់មក្ោត់បានអធសិាឋាន�ពរាប់

�ុខុរាលភា្ខារវិញ្ញាែ�ល់សា�ន៍នពីន�វនិរសា�ន៍

សលមិនស�ើ�ោត់បានចំណា�ស្លសៅ�ល់ក្្ននុរជពីវិតរប�់

ោត់បសពមើ�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់្ ួក្សគ។សៅស្ល�ិ�្ស

�ិក្សាគម្ពីរសអែ៊ា�្ួក្សគអាចរក្ស�ើញនរូវសមសរៀន�៏�ំខាន់

អំ្ ពីការអធសិាឋានការណពបចិត្នរិវិវរែៈ។្ួក្សគក៏្អាច�ឹរ

ថ្សៅស្លបុគ្គលរានាក់្ៗទ្ទ្ួលបាន្ រជ័�នន�ង្វា�ធួនសនារះ

្ួក្សគនឹររានបែំរស�ើម្ពីណចក្ចា�នរូវ្ រជ�័ទាំរសនារះជាមួ�

នរឹអ្នក្�នទ្ណ�រ។

គតើនរណាជាអ្ក្សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
សអែ៊ា�ក្រូនពបុ�រប�់យា៉ាក្ុបនរិជាសៅពបុ�រប�់លពីន�

នរិសារា៉បាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។សអែ៊ា�បានក្តព់តាថ្

ឪ្ុក្រប�់ោត់បានបសពរៀនោត់«តាម�ំបរូនាមៅននរិស�ចក្្ពី

ដ្�់សតឿនរប�់ព្រះអរាចា�់»(សអែ៊ា�1:1)។សៅជិត

ចរុបញ្ចប់ននជពីវិតរប�់ោត់សអែ៊ា�បាន�រស�រថ្ោត់បាន

ពបកា�្ ពី«ស�ចក្្ពី្ិតណ�លរានសៅក្្ននុរព្រះពគពី�្ទ»អ�់មួ�

ជពីវិតរប�់ោត់(សអែ៊ា�1:26)។មុនស្លការសាលាប់រប�់

ោត់សអែ៊ា�បានបន្្ ទាំរនពីន�វតរូចសៅឲ្យក្រូនពបុ�រប�់ោត់

គឺយា៉ារ៉ុម(�រូមសមើលយា៉ារ៉ុម1:1)។សអែ៊ា�បានបញ្ចប់

កំ្ែត់ពតារប�់ោត់សដ្�ការនិយា�ថ្ោត់បានអររីក្រា�

សៅក្្ននុរន្ងៃសៅស្លណ�លោត់បានឈរសៅចំសពារះព្រះភ័្ក្្

ព្រះសពបា�សលារះរប�់ោត់។ោត់បានពបកា�ថ្«ខែៈ

សនារះខ្នុំនឹរបានស�ើញព្រះភ្ក្្ពទ្រ់សដ្�ស�ចក្្ពីសសាមន�្ស

ស�ើ�ព្រះអរ្គនឹររានព្រះបន្ទដូលមក្ខ្នុំថ្៖ចរូរមក្រក្ស�ើរចរុះ

អ្នក្រាន្ រស�ើ�រានទ្ពីក្ណន្រមួ�ណ�លបានសរៀបចំ�ពរាប់អ្នក្

សៅក្្ននុរវិរានរប�់ព្រះវរបិតាស�ើរ»(សអែ៊ា�1:27)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរស្រាប់អ្ក្ណា

គហើ�គហតុអវៃដី?
សៅស្លសអែ៊ា�ទ្ទួ្លបាន្ ទាំរតរូច្ ពីឪ្ុក្រប�់ោត់ោត់បាន

�នយានរឹឆ្លាក្់ទ្ុក្ណតការ�រស�រណ�លោត់គិតថ្រានតនម្បំ្ុត

ណ�លរួមរានការបសពរៀន�៏្ ិ�ិ�្ឋវិវរែៈនិរការ្យាក្រែ៍

(�រូមសមើលយា៉ាក្ុប1:1–4;7:27)។សអែ៊ា�បាន�ឹរ

ថ្ពបជាជនរប�់ោត់គឺសា�ន៍នពីន�វនឹរពតរូវបំ្លាញសៅ

ទ្ពីបញ្ចប់។ោត់បានអធិសាឋានថ្ព្រះអរាចា�់នឹររក្សាបញ្ពីនន

សា�ន៍នពីន�វមួ�«ស�ើម្ពីវាអាចបាន�ក្សចញមក្្ សា�ក្្ននុរ

ស្លអនាគត�ល់្ ួក្សា�ន៍សលមិនស�ើម្ពីណពក្រ្ ួក្សគអាចបាន

នាំមក្ឯស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ»(សអែ៊ា�1:13)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដលវា្តរូវ

ប្នសរគសរគនាះ?
សអែ៊ា�បានបញ្ចប់កំ្ែតព់តារប�់ោត់សដ្�ការពបកា�

ថ្179ឆ្នាំបានក្ន្រសៅចាប់តាំរ្ ពីលពីន�បានចាក្សចញ្ ពី

ទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម(�រូមសមើលសអែ៊ា�1:25)។សនារះវា

បញ្ជាក្់្ ពីកាលបរិសច្ទ្ននការ�រស�ររប�់ោត់ថ្រវារពបណ�ល

ឆ្នាំ544មុន.គ.�.(សៅស្លយា៉ាកុ្បបានបញ្ចប់កំ្ែតព់តា

រប�់ោត់)នរិឆ្នាំ421មុន.គ.�.សអែ៊ា�បាន�រស�រ

កំ្ែត់ពតាសនរះស្លកំ្្ុររ�់សៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វ។

គតើរានណ្្ក្ខុសោនាអវៃដីខះ្គៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរសអែ៊ា�បង្ហាញ្ ពីគំររូម�ួណ�លបង្ហាញ្ ពីរសបៀបណ�លបុគ្គល

អាចទ្ទ្ួលបាន្ រជ័�នន�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ

ណចក្ចា�នរូវ្ រជ�័ទារំសនារះជាមួ�នរឹអ្នក្�នទ្។�ំបរូរ

សអែ៊ា�ពតរូវបានបសពរៀនអំ្ ពី�ំែឹរលអែរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

(�រូមសមើលសអែ៊ា�1:1,3)។បនាទាប់មក្ោត់បាន

ទ្ទ្ួលសាគាល់តពមរូវការរប�់ោត់ចំសពារះព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�

បានអធិសាឋាន�ពរាប់ការអភ័�សទា�(�រូមសមើលសអែ៊ា�

1:2–4)។បនាទាប់មក្សទ្ៀតសពកា�្ពីការទ្ទ្ួលបានការ្ដោច់

បាបរប�់ោត់ស�ើ�ោត់បានអធសិាឋាននរិបានបសពមើសដ្�

ឧ�សា�៍្ យាយាមស�ើម្ពីនាំអ្នក្ស្្សរមក្ឯស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។

(�រូមសមើលសអែ៊ា�1:5–27)។គំររូសនរះសលចសចញ

ស�ើរពា�ស្ញក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។គំររូរួមរានអាលរា៉ា

(�រូមសមើលម៉រូសា�17:1–2;18:1–2)អាលរា៉ាតរូច

នរិក្រូនពបុ�រប�់ម៉រូសា�(�រូមសមើលម៉រូសា�27–28)

នរិឡាម៉រូនែនរិពបជាជនរប�់ោត់(�រូមសមើលអាលរា៉ា

18–19)។

សលើ�្ពីសនរះសទ្ៀតគម្ពីរសអែ៊ា�គឺជាគម្ពីរ�ំបរូរណ�ល្ ិ្ែ៌នា

្ពីស�ចក្្ពីលមអែិតននសាថានភា្ក្្ត់សា�នាននក្រូនសៅរប�់

សលមិននិរសលម�ួល(�រូមសមើលសអែ៊ា�1:20)។វាក្៏

បានសលើក្ស�ើរណ�រថ្រាន«្យាការីជាសពចើនណា�់»សៅក្្ននុរ

ចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសទារះបពីជាភាគសពចើនននសា�ន៍នពីន�វ

ជា«ពបជាជនរឹរចសច�»ណ�លពតរូវដ្�់សតឿនជាញឹក្ញ�

«ស�ើម្ពីសធវើឲ្យ្ ួក្សគសកាតខាលាច�ល់ព្រះអរាចា�់»(សអែ៊ា�

1:22–23)។

្គ្រាង
គអណុស1:1–8សអែ៊ា�អធសិាឋាន�ពរាប់ការ្ដោច់

បាបរប�់ោត់ស�ើ�ទ្ទ្ួលបានការអភ�័សទា�

សដ្�សារណតស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ោត់សៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គអណុស1:9–18សអែ៊ា�អធិសាឋាន�ពរាប់ពបជាជន

នពីន�វនរិពបជាជនសលមិនស�ើ�បាន�ំុឲ្យព្រះអរាចា�់

រក្សាបញ្ពីននសា�ន៍នពីន�វទុ្ក្។

គអណុស1:19–24សអែ៊ា�្ ិ្ែ៌នា្ ពីស�ចក្្ពី

ទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សា�ន៍សលមិននរិភា្ចសច�ររឹររូ�

រប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។ោត់នរិ្យាការីស្្សរសទ្ៀត

បានសធវើការយា៉ារខាជាប់ខ្លួន�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់

្ួក្សគ។

គអណុស1:25–27សអែ៊ា�បញ្ចប់ក្ំែតព់តា

រប�់ោត់ស�ើ�បាន�រស�រអំ្ពីការធានា្ ពីជពីវិត�៏

សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចណ�លោត់បានទ្ទ្ួលតាមរ�ៈ

ព្រះសពបា�សលារះរប�់ោត់។

ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

អំ្ ពីសអែ៊ា�
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សអែ៊ា�

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអណុស1:1–8

សពកាយ្ពីបាន្ លគុរះបញ្ចារំ្ ពីោក្្យ�ម្ពីរប�់ឪ្ុក្ោត់សអែុ�បានអ្ិសាឋាននរិបានទទួលបានការផ្ដាច់បានរប�់ោត់

សូមសរបសរោ្រ្យព្លឹរខ្នុំសព�ក្ឃ្លានបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលមួយថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថាបកស្រ

ឃ្លាៃោ៉ាងខាលាំង។

• បតើោ្រ្យអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រៃរឹងបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាអារម្មណ៍ថដលអ្ន្ររាៃបៅបពលអ្ន្របកស្រឃ្លាៃបនាះ?(សិស្សអាចពិពណ៌នាពរី

រោរបកស្រឃ្លាៃថាជាអារម្មណ៍មួយនៃភាពទបទសាអាត�ឺចាប់ទៃ់បខសាយឬរាៃបំណងចង់បរិបភា្ឲ្យោៃ)។

• បតើមៃុស្សរានា្់រអាចរាៃៃ័យោ៉ាងណាបោយៃិោយឃ្លាថា«កពលរឹងខញនុំបកស្រឃ្លាៃ»?(អារម្មណ៍នៃភាពទបទសាអាតរោរ�ឺចាប់ឬ

ភាពទៃ់បខសាយខាងវិញ្ញាណឬបំណងមួយថដលចង់ថឆ្អតខាងវិញ្ញាណ)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលកពលរឹងរបស់ព្ួរប្ោៃបកស្រឃ្លាៃ។សូមពៃ្យល់ថាន្ងៃបៃះពួ្រប្ៃរឹងស្ិរសាពរី

បទពិបសាធៃ៍របស់មៃុស្សរានា្់រថដលរាៃកពលរឹងបកស្រឃ្លាៃ។សូមបរ្ហាញរូបភាពបអណុសអធសិាឋាៃ(62604;ស�ៀវសៅររូបភា្

ដែឹំរល្អ[ឆ្នាំ2009]ទំព័រ72)។

• បតើអ្ន្រដរឹងអវៃរីខលែះអំពរីមៃុស្សបៅ្រ្ននុងរូបភាពបៃះ?(កបសិៃបបើសិស្សមៃិសូវកោ្រដបទសូមពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជារូបភាពមួយរបស់

បអណុសថដលជាបៅកបុសរបស់លរីនហៃិងសារាែៃិងជា្ូរៃកបុសរបស់ោ៉ា្ុរប។ោត់ោៃទទួលផ្ទាំងតូចភាលែមៗមុៃបពលឪពុ្រ

របស់ោត់សាលាប់[សូមបមើលោ៉ា្ុរប7:27])។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបអណុស1:1,3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលពរីរបបៀបថដលោ៉ា្ុរបោៃរាៃឥទ្ធិពលបៅបលើ

បអណុស។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមបរ្ហាញពរីតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។(បដើមបរីសៃ្សំបពលបវលាអ្ន្រអាចបិទតារាងបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចូល

បរៀៃ)។តារាងបនាះបធវៃើប�ើងបដើមបរី�ួយក្រមុសិស្សៃរីមួយៗឲ្យបផ្ដាតបលើបសច្្ររីលម្អិតខុសៗោនានៃបទពិបសាធៃ៍របស់បអណុសបៅបពល

ព្ួរប្សិ្រសា្រ្ននុងបអណុស1:2–8។

អវពីណ�លសអែ៊ា�ពបាថ្នា អវពីណ�លសអែ៊ា�សធវើ លទ្្ធ្លននអវពីណ�លសអែ៊ា�បានសធវើ

សអែ៊ា�1:2

សអែ៊ា�1:3

សអែ៊ា�1:2

សអែ៊ា�1:4

សអែ៊ា�1:8

សអែ៊ា�1:5

សអែ៊ា�1:6

សអែ៊ា�1:8

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបអណុសោៃ្ ិតអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់ឪពុ្រោត់ោត់ោៃរាៃបទពបិសាធៃ៍ពរីអារម្មណ៍ខាងវិញ្ញាណថដលោៃ

នាំោត់ឲ្យបធវៃើៃូវបរឿងមួយចៃួំៃថដលោៃ្ ល់្ជាលទ្ធ្លមួយចំៃួៃកត�ប់ម្រវិញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ោត់។

សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាបរីក្រមុ។សូមអាៃបអណុស1:2–8ឮៗ។បៅបពលអ្ន្រអាៃសូមឲ្យក្រមុមួយរ្របមើលឃ្លាថដល

បរ្ហាញពរីបំណងកោថានារបស់បអណុស។សូមអប ជ្ើញក្រមុពរីររ្របមើលអវៃរីថដលបអណុសោៃបធវៃើ។សូមឲ្យក្រុមបរីរ្របមើលលទ្្ធ លនៃ

បំណងកោថានាៃិងស្រម្មភាពរបស់បអណុស។(សូមបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរថដលសរបសរបៅបលើតារាងរួមរាៃៃូវព័តរ៌ាៃថដលទា្់រទងដល់

្ិរច្ចរោរនៃក្ុរមៃរីមួយៗ)។

បករោយពរីអ្ន្រោៃប ្្ចប់រោរអាៃបអណុស1:2–8បហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សបៅ្រ្ននុងក្រុមទរីមួយឲ្យរាយរោរណ៍ពរីឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃ

រ្រប�ើញថដលទា្់រទងបៅៃរឹងបំណងកោថានារបស់បអណុស។បៅបពលសិស្សោៃបលើ្រប�ើងពរីឃ្លាទាំងបៃះសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរឃ្លា

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សិស្សអាចបលើ្រឃ្លាមួយ

ចៃួំៃដូចជា«រោរផ្ដាច់ោបរបស់ខញនុំ»«�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច»ៃិង«បសច្្ររីអំណររបស់ពួ្របរិសុទ្ធ»។

បករោយពរីបបំពញបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃទរីមួយបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃកតសួៗបដើមដំបូងនៃបអណុស1:4។សូមឲ្យព្ួរប្

រ្របមើលអវៃរីថដលបអណុសោៃ�ួបដូចថដលោ្រ្យសម្រីរបស់ឪពុ្រោត់«អំពរី�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ចៃិងបសច្្ររីអំណរនៃពួ្របរិសុទ្ធោៃ

ក�ួតកជាបបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេ[ោត់]»(បអណុស1:3)។សិស្ស្ ួរ្រត់ចំណំាឃ្លា«បហើយកពលរឹងខញនុំបកស្រឃ្លាៃ»។(អ្ន្រអាចបលើ្រ

ទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

ការរកហសចក្ពីលម្ិតហៅក្នុង

វគ្គព្រះគម្ពីរមវងន្ន្

�ិ�្សខរ្ះរានអារមមេែ៍ថ្តានតឹរ

សៅស្ល្ ួក្សគពតរូវបាន�ំុឲ្យរក្សមើល

ស�ចក្្ពីលមអែិតជាសពចើនសៅក្្ននុរវគ្គព្រះគម្ពីរ

�៏ណវរម�ួ។ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សទារំសនរះ

�រូមណបរណចក្�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់ជាបពីបួន

ពក្ុម។�រូម�ឹក្នាំពក្ុមនពីមួ�ៗឲ្យ

រក្សមើលភា្លមអែិតខុ�ោនាមួ�សៅក្្ននុរវគ្គ

�៏ណវរម�ួសនរះ។សនរះអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

ស្្តសៅសលើគំនិត�ំខាន់សៅស្ល្ ួក្សគ

អាន។វាក្៏្ ្ល់ឱកា��ល់្ ួក្សគឲ្យ

បសពរៀនោនាសៅវិញសៅមក្អំ្ ពី្ ័ត៌រាន

លមអែិត�ំខាន់នានាណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញ

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីបាន្ ្នុរះបញ្ចារំ្ ពីពាក្្យ�ម្ពីរប�់ឪ្ុក្ោត់សអែ៊ា�បានអធសិាឋាននរិបានទ្ទ្ួល

បានការ្ដោច់បានរប�់ោត់។បនាទាប់មក្ោត់បានអធិសាឋាន�ពរាប់�ុខរុាលភា្ខារ

វិញ្ញាែននសា�ន៍នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិនស�ើ�បានចំណា�ស្លននជពីវិតរប�់ោត់

សធវើការបសពមើ�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់្ ួក្សគ។
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• បតើរោរឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីទា្់រទងៃរឹង�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចៃិងបសច្្ររីអំណររបស់ពួ្របរិសុទ្ធអាច
បណាដាល់ឲ្យកពលរឹងរបស់មៃុស្សរានា្់របកស្រឃ្លាៃោៃបោយរបបៀបណា?(វាអាច�ួយមៃុស្សរានា្រ់ឲ្យរាៃបំណងចង់រាៃ

ភាពស័្ិ្រសមបដើមបរីបៅជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់ៃិងបំណងចង់ោៃសុ្ មង្គលថដលម្រពរីរោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អ)។

សូមបរ្ហាញថាបអណុស្៏រចង់ោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់ោត់ថដរ។សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា«កពលរឹងខញនុំបកស្រឃ្លាៃ»អាចបរ្ហាញពរីអារម្មណ៍
មួយនៃភាពទបទសាអាតខាងវិញ្ញាណថដលជាលទ្្ធ លម្រពរីអបំពើោប។វា្៏រអាចបរ្ហាញពរីរោរចង់ោៃខាលាំងរបស់មៃុស្សរានា្់របដើមបរីខិតបៅ
�ិតកពះអរាចាស់បហើយបរៀៃពរីកទង់។

• បហតុអវៃរីោៃជាអំបពើោបបណាដាលឲ្យបយើងរាៃអារម្មណ៍ថាទបទសាអាតខាងវិញ្ញាណ?(អបំពើោបបណាដាលឲ្យកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ចា្របចញពរីបយើងបៅបហើយបយើងរាៃអារម្មណ៍ថាឃ្លាតឆ្ងាយពរីកពះអរាចាស់)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យភាជាប់បទពិបសាធៃ៍របស់បអណុសបៅៃរឹងបទពបិសាធៃ៍ខលែលួៃប្សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតបោយសាងាត់ៗថាបតើព្ួរប្រាៃ
អារម្មណ៍ដូចោនាខលែះនៃរោរបកស្រឃ្លាៃខាងវិញ្ញាណថដលបអណុសោៃពិពណ៌នាថដរឬបទ។

បដើមបរី�ួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប�ើញពរីអវៃរីថដលបអណុសោៃបធវៃើបដើមបរីបំបពញរោរបកស្រឃ្លាៃខាងវិញ្ញាណរបស់ោត់សូមអប ជ្ើញសិស្ស
្រ្ននុងក្រមុពរីរឲ្យរាយរោរណ៍ពរីរោររ្រប�ើញរបស់ពួ្រប្ៃិង្រត់ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយ្ ួររាៃដូចខាងបករោម
បៃះ៖«រោរពុះោរ   ចបំោះកពះ»,«ោៃអោំវនាវដល់កពះអង្គបោយរោរអធសិាឋាៃដ៏ខាលាំង»ៃិង«[អៃុវតតេ]បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើ
កពះក្រីស្ទ»។

• បតើឃ្លា«រោរពុះោរ   ចំបោះកពះ»អាចពិពណ៌នាពរីរោរខិតខំរបស់មៃុស្សរានា្់របដើមបរីទទួលរោរផ្ដាច់ោបបោយរបបៀបណា?(សូម
បរ្ហាញថាបអណុសមៃិោៃពុះោរជាមួយកពះបនាះបទបែុថៃ្ចសំពារះកពះបោយរោរអធសិាឋាៃ។រោរពុះោរបៃះបរ្ហាញពរីរោរតសូ៊
របស់បអណុសបដើមបរីបរ្ហាញដល់កពះវរបិតាសួ្៌ពរីភាពបសាមះសនៃបំណងកោថានារបស់ោត់ៃិងឆៃ្ទភៈរបស់ោត់្រ្ននុងរោរថកបចិតតេបោយ

រោរផ្លាស់ប្ដូរចាោំច់នានាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ោត់)។បហតុអវៃរីោៃជាការ្ុរះពារជាោ្រ្យល្អមួយបដើមបរីពិពណ៌នាពរីរោរខិតខំរបស់បយើង
្រ្ននុងរោរថកបចិតតេ?

• បៅ្រ្ននុងបអណុស1:4បតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីថដលអ្ន្រោៃប�ើញថាបអណុសោៃបសាមះកតង់បៅបពលោត់ថសវៃងរ្ររោរផ្ដាច់ោប
របស់ោត់បនាះ?(អ្ន្រអាចកតូវ�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាការទរូលេរវៃររាៃៃ័យថារោរសំុបោយបនាទាបខលែលួៃៃិងបោយបំណងដ៏ខាលាំង

អសាចារ្យ)។

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញពរី្រ្រីបសាមះកតង់របស់បយើងបៅបពលបយើងថសវៃងរ្ររោរអ្័យបទាសពរីកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាច

បរ្ហាញថារោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងមិៃចាោំច់យូរដូចជារោរអធសិាឋាៃរបស់បអណុសបនាះបទបែុថៃ្វាកតូវថតរាៃចិតតេបសាមះស)។

បដើមបរី�ួយសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យប�ើញពរីលទ្្ធ លនៃអវៃរីថដលបអណុសោៃបធវៃើបនាះសូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងក្រមុបរីឲ្យរាយរោរណ៍ពរីរោររ្រប�ើញ
របស់ព្ួរប្បហើយ្រត់ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ោ្់របលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយ្ ួររាៃដូចខាងបករោមបៃះ៖«ោបទាំងឡាយរបស់អ្ន្រកតូវោៃ
អត់បទាសឲ្យបហើយ»«បទាសរបស់ខញនុំោៃបោំត់បចាលបៅ»ៃិង«បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រោៃ�ួយសប្រ្គះអ្ន្របហើយ»។(អ្ន្រអាច
ពៃ្យល់ថារោរោៃ�ួយសប្រ្គះរាៃៃ័យថាោៃពយាោលឬបធវៃើឲ្យបរិសុទ្ធបចញពរីអបំពើោប។)

• បោងតាមបអណុស1:7–8បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យបអណុសកតូវោៃអ្័យបទាសបហើយោៃសប្រ្គះបនាះ?(បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ោត់

បៅបលើកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ)។

• បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបអណុសអំពរីដបំណើររោរនៃរោរទទួលោៃរោរអ្័យបទាសចបំោះអំបពើោបរបស់បយើងបនាះ?
(បថៃថែមបលើបសច្្ររីពិតប្្សងបទៀតថដលសិស្សអាចបលើ្រប�ើងសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថារៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជំរនឿ
រៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងអាចត្រូវបានអ្់រឱនឲ្យរ�ើយរយើងអាចបានជួយសរ្គ្ររះ។បហតុអវៃរីោៃជារោរអៃុវតតេ
បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទចាោំច់សករាប់បយើងបដើមបរីទទួលោៃពរ�័យទាំងបៃះ?(កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធវៃើដរ្វាយធៃួ

សករាប់អបំពើោបរបស់បយើង។វារាៃថតតាមរយភៈដរ្វាយធៃួរបស់កទង់បទថដលបយើងអាចកតូវោៃ�ួយសប្រ្គះបនាះ)។

• បោងតាមបអណុស1:5–6បតើបអណុសដរឹងថាោត់កតវូោៃអ្័យបទាសឲ្យបោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាសំប�ង
ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបអណុស1:5្ឺជាសបំ�ងមួយថដលោៃម្រដល់្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់បអណុស[សូមបមើលបអណុស

1:10])។

• បតើអ្ន្រអាចដរឹងថាអ្ន្រកតូវោៃអ្័យបទាសឲ្យចបំោះោបរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

បៅថ្្ន្រនាំរោរពិភា្រសានៃសំណួរចុងប ្្ចប់ខាងបលើសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប ើ្របអសវៃ អ�ុដូហវៃនៃ
្ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«បៅបពលបយើងពិតជាោៃថកបចិតតេបនាះកពះក្រីស្ទៃរឹងដ្របចញៃូវបៃ្ទនុ្រនៃបទាសថដលជាោបទាំងឡាយរបស់បយើង។បយើងអាចដរឹង
បោយខលែលួៃឯងថាបយើងកតូវោៃអត់ឱៃឲ្យបហើយោៃបធវៃើឲ្យសាអាត។កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរឹងបញ្ជា្់រពរីរោរណ៍បៃះដល់បយើង។កទង់
្ឺជាអ្ន្រថញ្រឲ្យបរិសុទ្ធ។ោមៃទរីបនាទាល់ណាប្្សងបទៀតនៃរោរអ្័យបទាសអាចអសាចារ្យជាងបៃះបនាះបទ»(«Point of Safe 
Return»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ101)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវា�ួយោៃបកចើៃបដើមបរីដរឹងថាកពះក្រីស្ទៃរឹងដ្របចញៃូវបៃ្ទនុ្រនៃបទាសចបំោះអំបពើោបរបស់បយើងបករោយពរីបយើងោៃ
ថកបចិតតេបោយពិតបហើយបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតបោយសាងាត់ៗៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃអ្័យបទាសដល់អំបពើោបរបស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រោៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រដរឹងថាអ្ន្រកតូវោៃអ្័យបទាសបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ពរីរោរអ្័យបទាសរបស់កពះអរាចាស់នាបពល្ ្មរៗី បៃះថដរឬបទ?



169

សអែ៊ា�

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងៃរឹងកតូវោៃអ្័យបទាសបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយពិតជាោៃថកបចិតតេ
ពរីអបំពើោបរបស់បយើងបនាះ។បោយសារថតកពះអង្គសប្រ្គះបទាសរបស់បយើងអាចកតូវោៃលាងបចញបហើយបយើងអាចោៃសប្រ្គះ។

គអណុស1:9–27

សអែុ�បានអ្ិសាឋាន�ពរាប់�ុខរុាលភា្ខ្រវិញ្ញាែដល់សា�ន៍នពីនេវនិរសា�ន៍សលមិនសេើយោត់បាន

ស្វើការសោយឧ�សាេ៍្ យាោម�ពរាប់ស�ចក្្ពី�សង្គ្រារះរប�់្ ួក្សគ

សូម្ ូស�រីោ៉ាករោមខាងបករោមបៃះោ្់របលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីបអណុសោៃអធិសាឋាៃសករាប់ខលែលួៃោត់បហើយោត់ោៃ
ពកងរី្ររោរអធិសាឋាៃរបស់ោត់បដើមបរីប្្ចដូលរោរថ្លែងសករាប់សុខរុាលភាពរបស់អ្ន្រដនទ។សូមចាត់តាំងសិស្សឲ្យបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូម
អប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុង្ ូៃរីមួយៗឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរី្រ្ននុងបអណុស1:9–14។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលក្រមុមៃុស្សពរីរក្រមុថដលបអណុស
ោៃអធសិាឋាៃឲ្យៃិងអវៃរីថដលោត់ោៃអធសិាឋាៃសករាប់បរឿងៃរីមួយៗ។បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្បរៀៃសូមបថៃថែម
ោ្រ្យសា�ន៍នពីន្វៃៃិងសា�ន៍សលមិនបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងសញ្ញាសំណួរបៅ្រ្ននុង្ ំៃូរ�រីោ៉ាករោមបនាះ។

• បោងតាមបអណុស1:14បតើអវៃរី្ ឺជាបំណងរបស់សាសៃ៍បលមៃិចំបោះសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?

• បតើបយើងបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីបអណុសពរីរោរអធសិាឋាៃរបស់ោត់សករាប់សាសៃ៍បលមៃិ?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូ ហរឹៃបធើរ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់ៃិងរ្របមើលៃូវរបបៀបថដលវា
ទា្រ់ទងៃរឹងបទពិបសាធៃ៍របស់បអណុស៖

«បពលណាថដលបយើង�ួបកបទះៃរឹងពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបនាះបយើងមៃិអាចទប់មៃិខាវាយខវៃល់ដល់សុខរុាលភាព
របស់បងប្អដូៃបយើងបនាះបទ។   

«ទរីសរាគល់ដ៏អសាចារ្យមួយនៃរោរថកបចិតតេប�ឿផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់មៃុស្សរានា្់រ្ឺជាបំណងកោថានាបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រប្្សង»
(The Teachings of Howard W. Hunter,ed. Clyde J. Williams[ឆ្នាំ1997]ទំព័រ248–49)។

• បតើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះទា្់រទងៃរឹងបទពបិសាធៃ៍របស់បអណុសបោយរបបៀបណា?(បអណុសោៃបរ្ហាញថារៅរ្លរយើងជ្ួរ
នរឹង្ រជ័យថនដគ្វាយធួនរ្រស់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងនរឹងចង់ជួយអ្ក្ដថទឲ្យទទួលបានរសចក្្ដីសរ្គ្ររះ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេ
សិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។)

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាបអណុស1:12,15–20បោយសាងាត់ៗបោយថសវៃងរ្រអវៃរីថដលបអណុសោៃបរ្ហាញអំពរីទំនា្់រទៃំងរវាង
រោរអធិសាឋាៃបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងបសច្្ររីឧសសាហ៍ពយាោម។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធសិាឋាៃបោយបសច្្ររី�ំបៃឿរាៃៃ័យោ៉ាងណា?

• បោងតាមបអណុស1:12,19–20បតើបអណុសោៃបរ្ហាញពរីបសច្្ររីឧសសាហ៍អំ�នុងបពលៃិងបករោយបពលរោរអធសិាឋាៃរបស់
ោត់បោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរោរអធសិាឋាៃបចញពរី្ ំរូរបស់បអណុស?(សិស្ស្ ួរថតអាចប�ើញថាត្រះអមាចាស់រ្្ើយ្រ្រនរឹងការអធសិាឋាន

រ្រស់រយើងតស្រតា្រសចក្្ដីជំរនឿរ្រស់រយើងនិងរសចក្្ដីឧសសា�៍្ យាយា្រយើង)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់បអណុសសូមសរបសរបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬ
្ល់្ជាក្រោសថច្រដល់ពួ្រប្។សូមអប្ជើញសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសកបបោ្មួយបហើយបឆលែើយបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់
ព្ួរប្។

1.ដរូចជាសេែុ�ណដរខ្នុំចរ់ទទួលរោនការផ្ដេច់រោបខ្នុំ។ខ្នុំនរឹបគ្ហាញដល់ព្រះេរាចា�់ថ្ខ្នុំសសាមារះ�សៅក្្នុរបំែរពរោថ្នាសនរះសោយ...

2.ដរូចជាសេែុ�ណដរខ្នុំចរ់ជួយ�រាជកិ្ពគួសារនរិមិត្ភកិ្្រប�់ខ្នុំឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្។មន�ុ្សរានាក់្ណដលខ្នុំនឹរជួយគឺ...ខ្នុំនរឹ
ណ�វៃររក្ជួយមន�ុ្សសនរះសោយ...

3.សេែុ�រោនេ�ិសាឋាន�ពរាប់សា�ន៍សលមិនណដលពតរូវចាត់ទកុ្ថ្ជា�ពតរូវរប�់ោត់។ដរូចជាសេែុ�ណដរខ្នុំចរ់បគ្ហាញស�ចក្្ពី
ព�ោញ់រប�់ព្រះេរាចា�់សៅដល់េ្ក្ទារំោយណាណដលមិនរាន�ណាតានចិត្ចំសពារះខ្នុំ។រសបៀបមួយណដលខ្នុំនរឹស�វៃើការែ៍សនរះ
គឺ...

បករោយពរីសិស្សោៃប ្្ចប់រោរសរបសរបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអណុស1:26–27។សូមអប ជ្ើញសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល
្ស្នុតាងនៃបសច្្ររីអំណរថដលបអណុសោៃ�ួបបោយសារថតរោរខិតខំរបស់ោត់បនាះ។បករោយពរីសិស្សោៃរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដល
ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសបកមចៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់
ព្ួរប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះបយើងអាចទទួលោៃរោរអ្័យបទាស
ៃិងបសច្្ររីអំណរបហើយបំណងរបស់បយើង្រ្ននុងរោរ�ួយដល់អ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទៃរឹងប្រើៃប�ើង។

ខ្លួន

?

?
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ ព្ី

គម្ពីរយា៉ារ៉ុម
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាស�ៀវសៅយា៉ារ៉ុម្ួក្សគនឹរស�ើញថ្

ព្រះបានរក្សាស�ចក្្ពី�នយារប�់ពទ្រ់ក្្ននុរការពបទាន្ រ�ល់

អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់។្ួក្សគ

ក៏្នឹរសរៀនអំ្ពីការខិតខំរប�់ស�ច្្យាការីពគរូបសពរៀននិរ

្ួក្�រ្សា�ន៍នពីន�វននជំនាន់រប�់យា៉ារ៉ុមស�ើម្ពីជ�ួពបជាជន

ឲ្យណពបចិត្នរិសចៀ�វារការបំ្ លាញ។

គតើនរណាប្នសរគសរ្ េ្ដីរគនះគ�ើង?
ក្រូនពបុ�រប�់សអែ៊ា�គឺយា៉ារ៉ុមបាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។

�រូចជាឪ្ុក្រប�់ោត់—នរិ�រូចជាជពីតារប�់ោត់គឺយា៉ាក្ុប

នរិជពីតាទួ្តរប�់ោត់គឺសលាក្លពីន�ណ�រ—យា៉ារ៉ុមបាន

រានវិញ្ញាែននការ្យាក្រែ៍នរិវិវរែៈ(�រូមសមើលយា៉ារ៉ុម

1:2)។សៅស្លោត់បានបញ្ចប់ក្ំែត់ពតារប�់ោត់ោត់

បានពបគល់្ ទាំរសនារះសៅ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់សអាមនែ។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅដល់អ្ក្ណា

គហើ�គហតុអវៃដី?
យា៉ារ៉ុមបាននិយា�ថ្ោត់បាន�រស�រ«ព�បតាមបញ្ជា្ ពី

ឪ្ុក្[ោត់]គឺសអែ៊ា�ស�ើម្ពីឲ្យ្ រសាវតារ[រប�់្ ួក្សគ]

អាចបានក្តទុ់្ក្»(យា៉ារ៉ុម1:1)។ោត់ក៏្បានបង្ហាញថ្

កំ្ែតព់តារប�់ោត់«ពតរូវបាន�រស�រក្ត់ពតាទុ្ក្...ស�ើម្ពី

ជាពបសយាជន៍�ល់បរបអែដូនោត់គឺ្ ួក្សា�ន៍សលមិន»(យា៉ារ៉ុម

1:2;�រូមសមើល្ រណ�រសអែ៊ា�1:13–18)។យា៉ារ៉ុម

មិនបានក្តព់តាការ្យាក្រែ៍នរិវិវរែៈ្ ទាល់ខ្លួនរប�់

ោត់សនារះសទ្សដ្�សារោត់សជឿថ្អវពីណ�លបាន�រស�រសដ្�

អ�្យសការប�់ោត់គឺលមេមពគប់ពោន់«ស�ើម្ពីសបើក្�ណម្រពបាប់

នរូវណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ»ស�ើ�(យា៉ារ៉ុម1:2)។

្្ទនុ�សៅវិញោត់បាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីការង្ររប�់្ ួក្អ្នក្�ឹក្នាំ

សា�ន៍នពីន�វអ�ំនុរស្លននការបសពមើរប�់ោត់។អ្នក្�ឹក្នាំ

ទាំរសនរះ«�ុទ្្ធណតជាមន�ុ្សខាលាំរ្ រូណក្ណ�លរានស�ចក្្ពីជំសនឿ

សជឿ�ល់ព្រះអរាចា�់»(យា៉ារ៉ុម1:7)ណ�លបានបន្�ុំឲ្យ

ពបជាជនណពបចិត្នរិកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិ(�រូមសមើលយា៉ារ៉ុម

1:3–5,10–12)។យា៉ារ៉ុមបាន�សរកតស�ើញថ្សៅស្ល

មនុ�្សសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីសធវើតាមការទ្រូនាមៅនរប�់អ្នក្�ឹក្នាំ�៏

�ុចរិតរប�់្ ួក្សគ្ួក្សគបានរីក្ចសពមើនស�ើ�អាចសលើក្ក្រាលាំរ

ខ្លួនសគទា�់នរឹសា�ន៍សលមិនបាន។ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់

ថ្«ព្រះបន្ទដូលននព្រះអរាចា�់ពតរូវបានបញ្ជាក្់នរូវអវពីណ�លពទ្រ់

រានព្រះបន្ទដូលសៅកាន់្ ួក្អ�្យសកាស�ើរ្ ពីមុនថ្៖�រាបណា

អ្នក្រាល់ោនាកាន់តាមបញ្ញត្ិទាំរឡា�រប�់ស�ើរសនារះអ្នក្រាល់

នរឹបានចសពមើនស�ើរសៅសលើណ�ន�ពី»(យា៉ារ៉ុម1:9;�រូមសមើល

្រណ�រនពីន�វទ្ពី12:19–20)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដលវា្តរូវ

ប្នសរគសរគនាះ?
គម្ពីរយា៉ារ៉ុមពគប�ែដោប់ពបណ�ល59ឆ្នាំពបណ�ល្ពីឆ្នាំ420

ម.គ.�.�ល់ឆ្នាំ361ម.គ.�.(�រូមសមើលសអែ៊ា�

1:25;យា៉ារ៉ុម1:13)។វាពតរូវបាន�រស�រសៅក្្ននុរណ�ន�ពី

នពីន�វ។

គតើរានណ្្ក្ខុសោនាអវៃដីខះ្គៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរយា៉ារ៉ុមគឺជាគម្ពីរ�៏ខ្ពីបំ្ ុតសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។គម្ពីរ

សនរះ្ ល្់ស�ចក្្ពីលមអែិតអំ្ ពីការរីក្ចសពមើនននអារ្យធម៌សា�ន៍នពីន�វ

សដ្�និយា�ថ្្ ួក្សគបាន«សក្ើនចំនួនជាសពចើនស�ើ�បាន

រាលពា�ស្ញសលើន្្ទណ�ន�ពី»(យា៉ារ៉ុម1:8)។្ួក្សគក៏្បាន

កាលា�សៅជាអ្នក្រានធនធាន�៏សលើ�លប់ស�ើ�បានរានជំនាញ

សធវើការខារវ�័ិ�សឈើក្បាច់នរិណ�ក្ការសារ�រ់អោរបិុន

ពប�ប់ណ ្្នក្ខារសពគឿររា៉ា�ី៊ននរិសធវើឧបក្រែ៍ព្មទាំរសពគឿរ

សាពសាដោវុធពគប់យា៉ារ(�រូមសមើលយា៉ារ៉ុម1:8)។

្គ្រាង
ោោរ៉េុ1:1–2យា៉ារ៉ុមទ្ទួ្លបាន្ ទាំររា�នរិបាន

្ន្យល់្ ពីសោលបែំររប�់ោត់ក្្ននុរការ�រស�រសនរះ។

ោោរ៉េុ1:3–12យា៉ារ៉ុមក្ត់ពតាការបសំ្ញស�ចក្្ពី

�នយារប�់ព្រះអរាចា�់ក្្ននុរការពបទាន្រនិរចសពមើន

សា�ន៍នពីន�វស�ើរសៅស្ល្ ួក្សគបានរក្សាព្រះបញ្ញត្ិ

រប�់ពទ្រ់។ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះសចសាដោនន

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើម្ពី�ស្ង្គារះមនុ�្សសចញ្ ពីអំស ើ្បាប

តាំរ្ ពីមុនការបសពមើរប�់ពទ្រ់ខារសាច់្ មសៅសទ្ៀត

ណ�លអនុញ្ញាតឲ្យមនុ�្ស«សជឿ�ល់ពទ្រ់...ហាក្់

�រូចជាពទ្រ់បានយារមក្រួចស�ើ��រូសចានារះ»(យា៉ារ៉ុម

1:11)។

ោោរ៉េុ1:13–15យា៉ារ៉ុមបាននិយា�ថ្�ំសែើរសរឿរ

នន�្ង្គាមរវារសា�ន៍នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិន

ពតរូវបាន�រស�រសៅសលើ្ ទាំរធំរប�់នពីន�វ។ោត់

បានបន្ពបគល់្ ទាំរតរូចសៅឲ្យក្រូនពបុ�រប�់ោត់

សអាមនែ។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ ព្ី

គម្ពីរសអាមនែ
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
តាមរ�ៈការ�ិក្សារប�់្ ួក្សគអំ្ពីគម្ពីរសអាមនែ�ិ�្សនរឹ

�ឹរថ្ព្រះអរាចា�់បានការពារសា�ន៍នពីន�វណ�ល�ុចរិតនរិ

បាន�ឹក្នំា្ ួក្សគឲ្យសៅ�ល់ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា(�រូមសមើល

សអាមនែ1:7,12–13)។្ួក្សគក្៏នរឹ�ឹរអំ្ ពីពក្ុមស្្សរ

សទ្ៀត—សា�ន៍មរូសលក្(ឬពបជាជនសារា៉�ិមឡា)និរ

សា�ន៍យា៉ាសរ�—ណ�លព្រះអរាចា�់បាន�ឹក្នាំសៅ�ល់ណ�ន�ពី

�នយា។

គតើនរណាប្នសរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរសអាមនែពតរូវបាន�រស�រសដ្�បុរ�ពបាំនាក់្ខុ�ោនា៖

សអាមនែអរ័ា៉ារ៉ុនសក្មពី�អ័ប៊ីណា�ុមនរិអារា៉ាសលនក្។

សអាមនែគឺជាក្រូនពបុ�រប�់យា៉ារ៉ុមនរិជាសៅលួតពបុ�រានាក់្

រប�់លពីន�នរិសារា៉។ោត់បាន្ ិ្ែ៌នាខ្លួនោត់្ ទាល់ថ្ជា

«មនុ�្សទុ្ច្ចរិត»រានាក្់ណ�ល«្ំុបានកាន់តាម...ព្រះបញ្ញត្ិ

ទាំរឡា�ននព្រះអរាចា�់»(សអាមនែ1:2)។អរ័ា៉ារ៉ុន

(ក្រូនពបុ�រប�់សអាមនែ)សក្មពី�(បអែដូនពបុ�រប�់អរ័ា៉ារ៉ុន)

នរិអ័ប៊ីណា�ុម(ក្រូនពបុ�រប�់សក្មពី�)រានាក់្ៗបាន

ក្ត់បណនថែមបន្ិចបន្លួចសលើ្ ទាំរសនារះ។ក្រូនពបុ�រប�់អ័ប៊ីណា�ុម

គឺអារា៉ាសលនក្បាន�រស�រគម្ពីរសអាមនែភាគសពចើននរិជា

មនុ�្សចរុសពកា�សគណ�លបាន�រស�រសៅសលើ្ ទាំរនពីន�វតរូច

សនរះ។ោត់បានពបគល់បន្្ ទាំរសនរះសៅ�ល់ស�ច្សប៊នយា៉ាមពីន។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវសរគសរគៅដល់អ្ក្ណានិង

គហតុអវៃដី?
សអាមនែបាននិយា�ថ្ោត់ពតរូវបាន«បញ្ជា្ ពីឪ្ុក្[ោត់]

គឺយា៉ារ៉ុមថ្[ោត់]ពតរូវ�រស�រ...ស�ើម្ពីរក្សា្ រសាវតារ

[រប�់្ ួក្សគ]ទុ្ក្ឲ្យបានគរ់វរ្ស»(សអាមនែ1:1)។

ពបសយាគសនរះស�្នើថ្សអាមនែបាន�រស�រស�ើម្ពីជាពបសយាជន៍

�ល់ក្រូនសៅរប�់ោត់។អ្នក្និ្ន្ធបពីនាក្់បនាទាប់មក្សទ្ៀតសៅក្្ននុរ

គម្ពីរសអាមនែសនារះមិនបាននិយា�្ ពីអ្នក្អានជាក់្លាក់្ណា

ម�ួឬនិយា�្ ពីសោលបែំរននការ�រស�ររប�់សគសនារះសទ្។

ប៉ណុន្ការអសញ្ើញរប�់អារា៉ាសលនក្�ពរាប់មន�ុ្សទាំរអ�់ឲ្យ

«ចរូរមក្រក្ព្រះពគពី�្ទ...ស�ើ�ទ្ទ្ួលទាននរូវស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

រប�់ពទ្រ់»(សអាមនែ1:26)បង្ហាញថ្ោត់បានព្ួ�

បារម្អំ្ពីស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លបានអាន

ពាក្្យរប�់ោត់។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដលគ្

សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
អ្នក្និ្ ន្ធស្្សរៗោនាននគម្ពីរសអាមនែសនរះស្លខរ្ះបាន

�រស�រសៅចសនាលារះឆ្នាំ361ម.គ.�.នរិឆ្នាំ130ម.

គ.�.។អ្នក្និ្ ន្ធបួននាក់្�ំបរូរបាន�រស�រសៅក្្ននុរណ�ន�ពី

នពីន�វ។អារា៉ាសលនក្បាន�រស�របញ្ពីរប�់ោត់សៅក្្ននុរណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា។

គតើរានណ្្ក្ខុសោនាអវៃដីខះ្គៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
ស�ៀវសៅសអាមនែគឺជាគម្ពីរចរុសពកា�សគនន្ ទាំរតរូចរប�់

នពីន�វ។សអាមនែបានចំណា�ស្ល�រូរជារគម្ពីរស្្សរៗសទ្ៀត

សៅក្្ននុរ្ ទាំរតរូចសនរះ។សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនទាំរមរូលរានណត

គម្ពីរនពីន�វទ្ពី4និរសអសធើរប៉សុណាណរះណ�លរានរ�ៈស្ល�រូរជារ

រ�ៈស្ល�រស�រគម្ពីរសអាមនែ។

គម្ពីរសអាមនែក្៏្ ល្់្ ័តរ៌ានលមអែិត�្ពី្ពីរជ្កាលស�ច្ម៉រូសា�

ទ្ពីមួ�ណ�លជាបិតារប�់ស�្ចសប៊នយា៉ាមពីននិរជាជពីតា

រប�់ស�ច្ម៉រូសា�ទ្ពី្ ពីរ្ រណ�រ។ស�ច្ម៉រូសា�ទ្ពីមួ�បាន

�ឹក្នាំសា�ន៍នពីន�វ�ុចរិតសចញ្ ពីណ�ន�ពីនពីន�វស�ើ�បាន

បពរួបបពរមួ្ ួក្សគជាមួ�នរឹពបជាជនសារា៉�ិមឡា(�រូម

សមើលសអាមនែ1:12–23)។គម្ពីរសអាមនែបង្ហាញថ្

ព្រះអរាចា�់បាន�ឹក្នាំពបជាជនសារា៉�ិមឡា(ក្៏ពតរូវសាគាល់ថ្ជា

ពបជាជនម៉រូសលក្)សចញមក្្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមសៅកាន់ណ�ន�ពី

�នយាសពកា�្ពីលពីន�នរិពគសួាររប�់ោត់បានចាក្សចញ

្ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមមិន�រូរប៉ុនាមៅន(�រូមសមើលសអាមនែ

1:15)។

សអាមនែគឺជាគម្ពីរទ្ពីម�ួសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនណ�លបាន

សលើក្ស�ើរ្ ពីសា�ន៍យា៉ាសរ�។វាក៏្បានសលើក្ស�ើរ្ រណ�រថ្

រានសា�ន៍នពីន�វមួ�ចំនួនបានចាក្សចញ្ ពីណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា

ស�ើម្ពីពត�ប់សៅណ�ន�ពីនពីន�វវិញសដ្�បានពបាប់ទុ្ក្ជាមុន

នរូវព្ឹត្ិការែ៍ណ�លបានសរៀបរាប់សៅក្្ននុរម៉រូសា�7–24។

សៅចុរបញ្ចប់គម្ពីរសអាមនែបានណែនាំឲ្យសាគាល់្ ពីស�្ច

សប៊នយា៉ាមពីនស�ើ�បាន្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណ�លអារា៉ាសលនក្បាន

ទុ្ក្បញ្ពី�៏្ ិ�ិ�្ឋសៅនឹរពទ្រ់(�រូមសមើលសអាមនែ1:25)។

្គ្រាង
គអាេថណ1:1–3សអាមនែបាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីពោនន

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្និរ�្ង្គាមរវារសា�ន៍នពីន�វនរិ

សា�ន៍សលមិន។

គអាេថណ1:4–11អរ័ា៉ារ៉ុនសក្មពី�និរអ័ប៊ីណា�ុម

�រស�រសៅសលើ្ ទាំរតរូចរប�់នពីន�វ។សៅស្លសនរះ

សា�ន៍នពីន�វ�ថែតិសៅក្្ននុរសាថានភា្ក្្ត់សា�នាមួ�។

គអាេថណ1:12–30អារា៉ាសលនក្ក្តព់តាព្ឹត្ិការែ៍

�ំខាន់ៗណ�លបានសក្ើតស�ើរសៅក្្ននុររជ្កាលននស�្ច

ម៉រូសា�នរិស�ច្សប៊នយា៉ាមពីន។ោត់អសញ្ើញមន�ុ្ស

ទារំអ�់ឲ្យមក្រក្ព្រះពគពី�្ទ។

ការបា៉ាន់ពបរាែចំនួនឆ្នាំណ�លគម្ពីរនពីមួ�ៗបានក្ត់

ពតាសៅក្្ននុរ្ ទាំរតរូច

នពីន�វទ្ពី1

នពីន�វទ្ពី2

យា៉ាក្ុប

សអែ៊ា�

យា៉ារ៉ុម

សអាមនែ
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
គម្ពីរយា៉ារ៉ុមនិរសអាមនែរាននរូវការ�រស�រចរុសពកា�សៅក្្ននុរ្ ទាំរតរូចរប�់នពីន�វ។

យា៉ារ៉ុមបានទ្ទ្ួល្ ទាំរសនារះ្ ពីឪ្ុក្រប�់ោត់សអែ៊ា�ស�ើ�បានក្តព់តានរូវការលំបាក្នរិ

្រជ័�រប�់សា�ន៍នពីន�វនិរ្រជ័�សៅក្្ននុររ�ៈស្លពបណ�លជា60ឆ្នាំ។បនាទាប់មក្

ោត់បានពបគល់បន្្ ទាំរសនរះឲ្យសៅក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស្មៅរះសអាមនែ។គម្ពីរសអាមនែ

រួមរានការ�រស�ររប�់អ្នក្រក្សាបញ្ពីសា�ន៍នពីន�វពបាំនាក្់ខ�ុៗោនាស�ើ�រានរ�ៈស្ល

ពបណ�លជា230ឆ្នាំ។អារា៉ាសលនក្ជាអ្នក្�រស�រចរុសពកា�សគសៅក្្ននុរគម្ពីរសអាមនែ

បានបញ្ចប់ការក្តព់តារប�់ោត់សដ្�ការអសញ្ើញមួ�ឲ្យ«មក្រក្ព្រះពគពី�្ទ...ស�ើ�

ថ្វា�ព្លឹរអ្នក្ទាំរមរូលជា�ង្វា�ថ្វា��ល់ពទ្រ់»(សអាមនែ1:26)។

សមសរៀនទ្ពី50

យា៉ារ៉ុមនរិសអាមនែ

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោរ៉េុ1:1–15

ោ៉ារ៉ុម្ ិ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណដលសា�ន៍នពីនេវបានចសពមើនសឡើរសៅស្ល្ ួក្សគកាន់រាមព្រះបញ្ញត្តិទាំរឡាយនន

ព្រះអរាចា�់

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះរបស់កបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។កបសិៃបបើអាចបធវៃើោៃ

សូមបរ្ហាញរូបភាពរបស់កបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃបៅបពលអ្ន្រអាៃ៖

«ខញនុំបៅចាំបពលថដលខញនុំោៃបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរីទទួលរោរហវៃរឹ្រហវៃឺៃជាអ្ន្របបើ្របរយៃ្បហាះចមបាំង។បយើងោៃចំណាយបពលោ៉ាងបកចើៃ

សករាប់រោរហវៃរឹ្រហវៃឺៃដំបូងរបស់បយើងខាងបោធាបៅ្រ្ននុងរោរហាត់កោណ។ខញនុំបៅថតមិៃចបាស់ថាបហតុអវៃរីោៃជារោររត់មិៃបចះចប់មៃិ

បចះបហើយកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជាថ ្្ន្របរៀបចំខលែលួៃមួយដ៏សំខាៃ់្រ្ននុងរោររោលាយជាអ្ន្របបើ្របរយៃ្បហាះប�ើយ។បទាះោ៉ាងណា្្ររីបយើង

បៅថតរត់បហើយរត់បទៀត។

«បៅបពលខញនុំ្រំពុងរត់ខញនុំចាប់ប្្ើមសរាគល់ប�ើញៃូវអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យខញនុំមៃិសុខ្រ្ននុងចិតតេ។ម្ងបហើយម្ងបទៀតខញនុំកតូវោៃរត់វាែបោយមៃុស្ស

ថដល�្់រោរី្រឹ្រកសាៃិងោៃបធវៃើបរឿងក្ប់ោ៉ាងថដល្ ្ទនុយពរីដំណរឹងល្អបហើយជាពិបសសចំបោះោ្រ្យ្ តិបណ្ឌិត។

«ខញនុំបៅចងចំាោៃពរី្ំៃិតថា‹ចាំបៃិ្ច!បតើខញនុំ្ ួរថតអាចរត់ៃិងមិៃោរម្ថមៃបទឬ?បែុថៃ្ខញនុំរោនោរម្បហើយខញនុំកតូវោៃរត់វាែបោយ

មៃុស្សថដលមិៃបោរពតាមោ្រ្យ្ តិបណ្ឌិតោ៉ាងពិតកោ្រដ។ខញនុំសារភាពថាវាពិតជាោៃបធវៃើឲ្យចិតតេខញនុំបៅមិៃសងៃប់សុខប�ើយបៅបពល

បនាះ។ខញនុំោៃសួរខលែលួៃឯងថាបតើរោរសៃយាបនាះពិតថដរឬអត់?»(«បៃ្បោយភាពអត់ធៃ់»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ

2010ទំព័រ58)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតថាបតើពួ្រប្ធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ស្មនុ្សាមញកសបដៀងោនាបៃះបោយឆងៃល់ពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់បំបពញបសច្្ររី

សៃយារបស់កទង់បដើមបរីកបទាៃពរដល់ព្ួរប្បពលព្ួរប្ោៃរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កទង់ថដរបទ។

សូមសរបសរោ្រ្យបញ្ជាក់្បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីៃ័យរបស់ោ្រ្យបៃះ(បដើមបរីបញ្ជា្់រឬបរ្ហាញ្ ស្នុតាងថាអវៃរី

មួយ្ ឺពិត)។សូមពៃ្យល់ថាោ៉ារ៉ុមថដលជា្ូរៃកបុសរបស់បអណុសោៃបកបើោ្រ្យបញ្ជាក់្បៅបពលោត់ោៃសរបសរអំពរីបសច្រ្រី

សៃយាមួយថដលោៃ្ ល់្បៅបុពវៃ�ៃរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃោ៉ារ៉ុម1:9បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបសច្្ររីសៃយារបស់

កពះអរាចាស់ថដលកតវូោៃបញ្ជា្រ់។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំបសច្្ររីសៃយាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។សូមបញ្ជា្រ់

ថាសិស្សោៃសាគល់កបបោ្«ដរាបណាអ្ន្ររាល់ោនារោៃ់តាមកពះប្្ញតិតេទាំងឡាយរបស់បយើងបនាះអ្ន្ររាល់ោនាៃរឹងោៃចបកមើៃប�ើង

បៅបលើថដៃដរី»។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរៃិងសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។(បដើមបរីសៃ្សំបពលបវលាអ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើ

រោដារបខៀៃមុៃបពលចាបប់្្ើមបបកងៀៃ)។

យា៉ារ៉ុម1:4–5,8 សតើរានគំររូណាខរ្ះបញ្ជាក់្្ ពីរសបៀបណ�លសា�ន៍នពីន�វបានសោរ្តាមនិររសបៀបណ�ល្ ួក្សគពតរូវបាន

ពបទាន្រសនារះ?

យា៉ារ៉ុម1:7,

10–12

សតើអ្នក្�ឹក្នាំនរិ្យាការីទាំរឡា�បានជ�ួ�ល់សា�ន៍នពីន�វឲ្យសោរ្និររកី្ចសពមើនស�ើរសដ្�រសបៀប

ណា?

សអាមនែ1:5–7 សតើស�ចក្្ពី�នយារប�់ព្រះសពកា�មក្បញ្ជាក់្តាមរសបៀបខុ�ោនាយា៉ារ�រូចសមច្?

សូមថបងថច្រសិស្សបៅក្រមុថដលមួយក្រុមរាៃសរា�ិ្របរីនា្់រ។សូមចាត់តាំងបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរមួយបៅបលើរោដារបខៀៃដល់

សរា�ិ្ររានា្់រៗបៅ្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗ។សូមឲ្យសិស្សអាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថដលោៃចាត់ឲ្យបោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលចបមលែើយ

ចបំោះសំណួរកតវូោនាបនាះ។បនាទាប់ម្រសូម្ ល់្បពលមួយឬពរីរនាទរីដល់បុ្ ្គលរានា្់រៗបៅ្រ្ននុងក្រមុបដើមបរីសបងខេបៃូវអវៃរីថដលប្ោៃអាៃ

សូម្រង្ហាញរូ្រភា្ថន

អ្ក�លកនំ្សាសន្ចពក

ការបង្ហាញររូបភា្ននអ្នក្�ឹក្នំា

សា�នាចពក្សៅស្លអ្នក្បសពរៀន

ពបសា�ន៍រប�់្ ួក្សលាក្នរឹជួ�

�ិ�្សឲ្យសាគាល់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានសៅឲ្យសធវើជា្ យាការី

អ្នក្សមើល្ ុតនរិអ្នក្ទ្ទ្ួលវិវរែៈ។វា

ក៏្នរឹជ�ួបសរកើនចំណាប់អារមមេែ៍រប�់

�ិ�្សសៅសលើពបសា�ន៍រប�់្ ួក្សលាក្

្រណ�រ។ពប�ិនសបើអ្នក្សពោរសពបើស�ចក្្ពី

ណ្្រការែ៍ម�ួមក្្ ពី�ុន្ទរក្ថ្�ន្និ�ពីទ្

ទ្រូសៅ�រូម្ ិចារណាសធវើការបង្ហាញវា

សដ្�សពបើវីស�អរូឬជា�ំស�រណ�លរាន

សៅLDS. org។
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យា៉ារ៉ុមនិរសអាមនែ

បហើយបឆលែើយៃរឹងសំណួរថដលោៃោ្់របនាះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រឲ្យសបងខេបកោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអំពរីបសច្្ររីពិតមួយ

ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរសិ្រសាៃិងរោរពិភា្រសាកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បៅបពលសិស្ស្ ល់្ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមធានាថាពួ្រប្យល់

ថារៅរ្លរយើងរោរ្តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិទាំងឡាយរ្រស់ត្រះរន្រះរយើងនរឹងរីក្ចរត្ើនរ�ើង។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបទពបិសាធៃ៍របស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបតើរាៃរបបៀបណាខលែះថដលកពះៃរឹងកបទាៃពរដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ណាថដលបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់?

បដើមបរីពកងរឹងបោលរោរណ៍បៃះសូមរំឭ្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអំពរីបទពបិសាធៃ៍របស់កបធាៃអ�ុដូហវៃបៅបពលោត់ឆងៃល់ថាបតើរោរសៃយារបស់

កពះអរាចាស់ថដលោៃកបទាៃបៅ្រ្ននុងោ្រ្យ្ តិបណ្ឌិតបនាះកតូវោៃបញ្ជា្រ់បទ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ទាំងអស់របស់

ោត់៖

«ចបមលែើយមិៃោៃម្រភាលាមបនាះបទ។បែុថៃ្ទរីបំ្ ុតខញនុំោៃបរៀៃថារោរសៃយារបស់កពះមៃិថមៃសុទ្ធថតកតូវោៃបបំពញភាលាមៗឬបៅ្រ្ននុង

របបៀបថដលបយើងរំពរឹងទ្ុរបនាះបទវាម្រដល់តាមបពលបវលារបស់កទង់ៃិងរបបៀបរបស់កទង់។បែុនាមៃឆ្នាំបករោយម្រខញនុំអាចប�ើញ

្ស្នុតាងនៃពរ�័យខាងរូបរោយថដលោៃប្រើតប�ើងចបំោះអ្ន្រថដលោៃបោរពចបាប់្ តិបណ្ឌិត—ជាងបៃះបៅបទៀតពរ�័យខាង

វិញ្ញាណថដលោៃម្រភាលែមតាមរោរសាដាប់បរ្គប់កពះប ្្ញតតេិកពះ។បមើលកត�ប់បៅបករោយវិញខញនុំដរឹងចបាស់ថារោរសៃយារបស់កពះអរាចាស់

ថតងថតកោ្រដចបាស់ជាៃិច្ចបបើបទាះមិៃថតងថតប្រើតប�ើងភាលាមៗ្៏របោយ»(«បៃ្បោយភាពអត់ធៃ់»ទំព័រ108)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរឬោៃបធវៃើឲ្យអ្ន្ររ្ីរចបកមើៃបោយសាររោររោៃ់តាមកពះប្្ញតិតេរបស់កទង់បនាះ?បចញ

ពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្របតើអ្ន្ររាៃទរីបនាទាល់អវៃរីថដលអាចថច្រចាយអំពរីកពះអរាចាស់ៃិងរោរសៃយារបស់កទង់?

គអាេថណ1:1–30

អ្ក្រក្សាបញជពីរា្យរា្ប់្ ពីពបវត្តិសា�ន៍នពីនេវ

សូមបរ្ហាញបោយសបងខេបៃូវ្ ម្ពរីរបអាមនណបោយពៃ្យល់ថាវាកតូវោៃសរបសរបោយ្រូៃបៅរបស់ោ៉ារ៉ុមបហើយវារាៃរយភៈបពលកបថហល

ជា230ឆ្នាំ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃ្ ម្ពរីរបអាមនណកតួសៗបដើមបរីរ្របមើលប្មះមៃុស្សថដលោៃរ្រសាផ្ទាំងតូចបនាទាប់ពរីោ៉ារ៉ុម

បៅ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញប្មះោៃបលឿៃសូម្ ិតពរីរោរ្ល់្បសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរដូចខាងបករោមបៃះ៖បអាមនណ1:1,4,

8,10,12,25។

សូមពៃ្យល់ថា្ម្ពរីរបអាមនណបរៀបរាប់ពរីកពរឹតតេិរោរណ៍សំខាៃ់ៗជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកស្របស់កបជា�ៃ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។វាបលើ្រប�ើងអំពរីកបជា�ៃសារាែហិមឡា(្រ៏សាគល់ថាជាកបជា�ៃមែូបល្រ)ៃិង

្ូររីអាៃទុបមើរ(សាសៃ៍ោ៉ាបរ៉�ចុងបករោយប្)បហើយវា្៏រោៃបរៀបរាប់បោយសបងខេបពរីរបបៀបថដលសាសៃ៍

ៃរីនហវៃោៃតាំងលំបៅជា្្មរីបៅថដៃដរីសារាែហិមឡាបហើយោៃរួមោនាជាមួយៃរឹងសាសៃ៍មែូបល្រ។អ្ន្រអាច

ឲ្យសិស្សបមើលរោលកបវតតេិបៅបលើវតថែនុបសៀតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(បលខ្រូដសរាភារ32336)បហើយ�ួយ

ព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលរោរបលចប�ើងរួមោនារបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍មែូបល្រ។សូមឲ្យសិស្សោ្់រវតថែនុ

បសៀតបសៀវបៅបៃះបលើប្មះ្ូររីអាៃទបុមើរបៅបករោមចំណងប�ើង«សាសៃ៍ោ៉ាបរ៉�»្ងថដរ។

បៅបលើរោដារបខៀៃសូម្ ូសថ្ៃទរីថដលបរ្ហាញបៅបលើទំព័របៃះបែុថៃ្សូម្ំុរប្្ចដូលកពួញបៅ្រ្ននុងបនាះ។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យចមលែងថ្ៃទរីបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់

ព្ួរប្។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់ៃរីនហវៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃថច្រោច់ពរីសាសៃ៍បលមិៃបហើយោៃ

អាកស័យបៅ្រ្ននុងទរីតំាងថដលពួ្រប្បៅថាថដៃដរីៃរីនហវៃ។បៅបលើថ្ៃទរីសូម្ ូសសញ្ញាកពួញមួយពរីថដៃដរី

នៃប្ររ្ដិ៍អា្ររដំបូងបៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបអាមនណ1:12–13បោយសាងាតប់សងៃៀម

បហើយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃម្ររស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា។បៅបពលសិស្ស

បរ្ហាញពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូម្ ូសសញ្ញាកពួញមួយបចញពរីថដៃដរីៃរីនហវៃបៅរោៃ់ថដៃដរី

សារាែហិមឡា។សូមបរ្ហាញថាបអាមនណ1:12–13បបកងៀៃថាត្រះអមាចាស់ែល់្ការដណនំ្ដល់

្ួក្សុចរិ្រ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃបអាមនណ1:14–19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

ភាពកសបដៀងោនាៃិងភាពខុសោនារវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងកបជា�ៃថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងថដៃដរី

សារាែហិមឡា។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យបរ្ហាញពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមសបងខេបបអាមនណ1:20–22បោយពៃ្យល់ថាកបជា�ៃសារាែហិមឡាោៃ�ួបៃរឹង្រូរីអាៃទុបមើរ

ថដលជាមៃុស្សរានា្រ់្រ្ននុងចំបណាមមៃុស្សពរីរនា្់រថដលបៅរស់ចុងបករោយប្្រ្ននុងជាតិសាសៃ៍ោ៉ាបរ៉�(រានា្់រ

បទៀត្ឺជាពយារោរីបអបធើរ)។បៅបលើថ្ៃទរីសូមបរ្ហាញពរីថដៃដរីនៃវិនាស្រម្មបហើយពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជា

្រថៃលែងមួយបៅ្រ្ននុងថដៃដរីភា្ខាងប�ើងថដលរាៃ«ឆ្អរឹងរបស់កបជា�ៃោ៉ាបរ៉�បៅរាយោ៉ាយ»បករោយពរី

ព្ួរប្កតូវោៃបំផ្លាញ(បអាមនណ1:22)។សូមកោប់សិស្សថាព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃអំពរីសាសៃ៍ោ៉ាបរ៉�

បៅបពលពួ្រប្សិ្រសា្ ម្ពរីរបអបធើរ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរសា�ន៍យ៉ាសរ៉�បៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្បៅថ្របរបអាមនណ1:20–22។

ការហ្ដោតហលើហោលលទ្ិនិង

ហោលការណ៍ទាំងឡាយ

ខែៈស្លការ្ិតទាក្់ទ្រនឹរ

ពបវត្ិសាព�្និរភរូមិសាព�្អាច�ំខាន់

ក្្ននុរការក្សារបរិបទ្ព្រះគម្ពីរណ�ល

អ្នក្បសពរៀនសនារះសមសរៀនគួរស្ដោតសលើ

ការជួ��ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញ�ល់និរ

អនុវត្សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍

នន�ំែឹរលអែ។�រូម�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក្់

កំុ្ឲ្យសធវ�ពបណ��សលើសោលលទ្្ធិ

ណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរសអាមនែ

សដ្�ការចំណា�ស្លខាលាំរស្ក្ក្្ននុរ

ពបវត្ិសាព�្នរិភរូមិសាព�្។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការផ្លស់ទដីរបស់សាសន៍នដីថហវៃ

ណ�ន�ពីននវិនា�ក្មមេ

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា

ណ�ន�ពីនពីន�វ

ណ�ន�ពីននសក្រ្ដិ៍អាក្រ�ំបរូរ

�មុពទ្ខារលិច
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សូម្ ូសសញ្ញាកពួញមួយថដលបចញពរីថដៃដរីសារាែហិមឡាបៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃបហើយបនាទាប់ម្រកត�ប់ម្ររោៃ់ថដៃដរីសារាែហិមឡា

វិញ។សូម្ ូសសញ្ញាកពួញមួយបទៀតពរីថដៃដរីសារាែហិមឡាថដលបចញពរីទិសបៅមួយបៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃ។សូមសួរសិស្សបបើសិៃជា

ព្ួរប្អាចពៃ្យល់ថាបតើកពួញទាំងពរីរបៃះតំណាងឲ្យអវៃរី។កបសិៃបបើពួ្រប្កតូវរោរ�ំៃួយសូមសបងខេបបអាមនណ1:27–30បោយ

ពៃ្យល់ថាក្រមុពរីរថដលម្រពរីថដៃដរីសារាែហិមឡារាៃបំណងចង់កត�ប់បៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃវិញ។ក្រុមទរីមួយខ្រខាៃមិៃោៃបៅ

បហើយោៃកត�ប់បៅរោៃ់ថដៃដរីសារាែហិមឡាវិញ។បៅបពលអារា៉ាបលន្រោៃបិទ្ំរណត់កតារបស់ោត់ោត់ោៃបលើ្រប�ើងថាោត់មៃិ

ោៃដរឹងពរីបជា្វាសនានៃក្រមុទរីពរីរបនាះបទ។សូមកោប់សិស្សថាព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃអំពរីក្រុមបៃះ្ឺកបជា�ៃស៊ីៃិពវៃបៅបពលព្ួរប្ស្ិរសា

្ម្ពរីរមែូសាយ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរពបជាជន�ម៊ីនិ្វៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរបអាមនណ1:29–30។

សូមពៃ្យល់ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃមៃិោៃអះអាងថាជា្ំរណត់កតានៃកបជា�ៃទាំងអស់ថដលោៃរស់បៅថដៃដរីអាបមរ្ិរពរីបុរាណបនាះបទ។

បករៅពរីសាសៃ៍ោ៉ាបរ៉�មែូបល្រៃិងក្រមុរបស់លរីនហវាអាចរាៃក្រមុកបជា�ៃប្្សងៗថដលោៃម្រដល់ទវៃរីបអាបមរ្ិរ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសាសៃ៍អារា៉ាបលន្រោៃប ្្ចប់្ំរណត់កតារបស់ោត់ោត់ោៃសរបសររោរអប ជ្ើញដ៏រាៃសារភៈសំខាៃ់បៅដល់

អស់អ្ន្រណាថដលៃរឹងអាៃោ្រ្យបពចៃ៍របស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃរោរអប ជ្ើញរបស់អារា៉ាបលន្របៅ្រ្ននុងបអាមនណ1:25–26

បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើល្ ំៃិតមួយថដលោត់ោៃៃិោយដថដលៗបរីដង។(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ)។

• បតើរោរម្ររ្រកពះក្រីស្ទរាៃៃ័យោ៉ាងថដរចំបោះអ្ន្រ?

សូមបរ្ហាញថាបៅថ ្្ន្រនៃរោរអប ជ្ើញរបស់អារា៉ាបលន្រឲ្យម្ររោៃ់កពះក្រីស្ទោត់ោៃទនូាមៃបយើងឲ្យបធវៃើៃូវបរឿងជា្់រលា្់រមួយចំៃួៃ។

សូមសរបសរអវៃរីដូចខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

មក្រក្ព្រះពគពី�្ស្ើយ...

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅបអាមនណ1:25–26ម្ងបទៀត។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្់រឲ្យបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើ

ឃ្លាថដលដ្រកសង់ពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បោយបោងតាមបអាមនណ1:26បតើបយើងៃរឹងកតូវោៃកបទាៃពរចំបោះរោរបធវៃើតាមបរឿងទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?(សូម�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ថាត្រសិនរ្រើរយើង្ ក្រក្ត្រះតគដីស្ទរ�ើយ្រសូ៊ដល់ទដី្រ្្ច្់ររយើងនរឹងត្រវូបានសរ្គ្ររះ។អ្ន្រអាចៃរឹងសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសឃ្លាមួយនៃឃ្លាទាំងឡាយថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរឬបកោងរោរៃិោយខលែរី

មួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថដលព្ួរប្អាច្ ល់្បៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាច

ម្ររ្រកពះក រ្ីស្ទតាមរបបៀបបនាះ។សូម្ ល់្បោបល់ថារោរៃិោយរបស់ពួ្រប្អាចរួមរាៃ៖(1)រោរអាៃបអាមនណ1:25–26

ៃិងរោរពៃ្យល់ជាសម្រីខលែលួៃឯងៃូវឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើស(2)រោរអាៃកពះ្ម្ពរីរបថៃថែមថដលបញ្ជា្់រឬបថៃថែមអតថែៃ័យបៅដល់

ឃ្លា(3)រោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលទា្់រទងោនាមួយម្រពរី�រីវិតរបស់ពួ្រប្ឬម្រពរី�រីវិតរបស់មៃុស្សថដលព្ួរប្សាគល់ឬ

(3)រោរថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតអារម្មណ៍ៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្។(អ្ន្រអាចសរបសរៃូវបោបល់ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃថច្រក្រោស

មួយសៃលែរឹ្រឲ្យពួ្រប្ឬអាៃឮៗដល់ព្ួរប្បដើមបរីពួ្រប្អាចសរបសរវាបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូម្ ្ល់បពលដល់សិស្សពរីកោំមួយបៅកោំពរីរនាទរីបដើមបរីបរៀបចំរោរៃិោយរបស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបួៃនា្់រឲ្យថច្រចាយៃូវ

រោរៃិោយរបស់ព្ួរប្បៅចំបោះមុខសិស្សទាំងឡាយ។(កបសិៃបបើោមៃបពលសករាប់បធវៃើវាបទសូម្ ិតពរីរោរសំុឲ្យសិស្សខលែះថច្រចាយ

រោរៃិោយរបស់ព្ួរប្បៅបពលចាបប់្្ើមបមបរៀៃបករោយឬបៅថ្្ន្រនៃរោរកប�ំុ្រ្ននុងថានា្់របៅបពលបករោយបទៀត។អ្ន្រ្រ៏អាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

ព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយៃូវរោរៃិោយរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងបពលរាកតរី�ួប�ំុក្រមុក្ួសារឬបៅ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រក្ួសារឬ

មិតតេ្្ិ្រ)។បដើមបរីប ្្ចប់សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាកបសិៃបបើបយើងម្ររ្រកពះក្រីស្ទបហើយរោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំ្ ុតបនាះ

បយើងៃរឹងកតូវោៃសប្រ្គះ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

សូមថណនាំដល់សិស្សៃូវវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ្ ្មរៗី ពរីរបរី។បដើមបរីបធវៃើដបូចានាះោៃសូមសរបសរបសច្្ររីបោងបរីបួៃបៅបលើរោដារបខៀៃ

បហើយសំុឲ្យសិស្សចំណាំ្រថៃលែងបហើយអាៃវ ្្គបនាះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។អ្ន្រ្៏រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវាតាម

របបៀបថបលែ្រពរីប្បដើមបរីឲ្យពួ្រប្រ្យៃរឹងរ្របមើល។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាៃូវបសច្្ររីបោងៃិងោ្រ្យ្ ៃលែរឹះបៅ្រ្ននុងវ្្គបៃះសូម្ ិតពរី

រោរបកបើស្រម្មភាព«អៃុវតតេបោលបៅ»បៅ្រ្ននុងឧបសម័្ពៃ្ធចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖អ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបទៀតបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបកចើៃជាងបៃះ។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
យា៉ាក្ុប5–សអាមនែ(សមសរៀនទ្ពី10)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមអំ្ពីសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ រូក្សគបាន�ិក្សាយា៉ាកុ្ប5–សអាមនែ(សមសរៀនទ្ពី10)មិនរាន

សោលបែំរស�ើម្ពីនឹរកាលា�ជាណ្្នក្ណាមួ�ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�ល

អ្នក្បសពរៀនស្ដោតសៅសលើណតសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍្ ពីរបពីសនរះប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើ

តាមការបំ្ ុ�អំ្ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្្ ិចារណាអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(ោោកុ្ប5–6)
សៅក្្ននុរសមសរៀនរប�់្ ួក្សគអំ្ពីររូបាធិដ្ឋានននស�ើមអរូលពីវសៅក្្ននុរយា៉ាក្ុប5សនារះ�ិ�្ស

បានស្ដោតសៅសលើសោលការែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់ព�ឡាញ់ស�ើរស�ើ�សធវើការយា៉ារ

អែំត់�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរ។�ិ�្សបានក្ត់ពតា្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន

សរៀន្ ពីយា៉ាកុ្ប5ទាក់្ទ្រសៅនឹរស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះអរាចា�់ចំសពារះ្ ួក្សគ។

សៅក្្ននុរយា៉ាកុ្ប6�ិ�្សបានសរៀនថ្ស�ើរ្ លា�នវស�ើម្ពីសរៀបចំក្្ននុរស្លឥ�ដូវចំសពារះ

ការជំនុំជពមរះសដ្�ការណពបចិត្នរិការទ្ទ្ួល�ក្ស�ចក្្ពីសមតា្្ ពីព្រះអរាចា�់។

ថ្ងៃទដី2(ោោក្ុប7)
�ិ�្សបាន�ិក្សាអំ្ ពីការជួបពបទ្រះរប�់យា៉ាក្ុបនរឹស�សរមណ�លជាអ្នក្ពបឆ្ំរនឹរ

ព្រះពគពី�្ទ។្ួក្សគបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរ្ ឹរណ្អែក្សៅសលើព្រះអរាចា�់សនារះស�ើរ

អាច�ក្ឈ្នរះសលើឧប�គ្គទារំឡា�ណ�លទា�់នឹរស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ស�ើរ។សចញ្ពី

ឧទា�រែ៍រប�់យា៉ាកុ្ប្ួក្សគក៏្បានសរៀនថ្ស�ើរមិនអាចពតរូវរសង្គារះរសរ្គើស�ចក្្ពី

ជសំនឿរប�់ស�ើរស�ើ�ពប�ិនសបើទ្ពីបនាទាល់រប�់ស�ើរចាក់្ពគឹរះសៅសលើវិវរែៈនិរ

បទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែ�៏្ ិតសនារះ។បណនថែមសលើសនរះសៅសទ្ៀត�ិ�្សបានស�ើញ

ការបង្ហាញននសោលការែ៍ថ្សៅស្លស�ើរស្្ើ�តបសៅនឹរ�ំែួរឬការរិរះគន់នន

ស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ស�ើរតាមរសបៀបមួ�ណ�លអសញ្ើញព្រះវិញ្ញាែសនារះស�ើរអាចជ�ួ

អ្នក្�នទ្សទ្ៀតឲ្យណបរមក្រក្ព្រះអរាចា�់បាន។�ិ�្សបាន�រស�រអំ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគ

នរឹអនុវត្សោលការែ៍ម�ួណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរយា៉ាកុ្ប7:15−23។

ថ្ងៃទដី3(គអណុស)
សចញ្ពីគំររូរប�់សអែ៊ា��ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿតាម

ព្រះពគពី�្ទសនារះអសំ្ើបាបរប�់ស�ើរអាចពតរូវបានអភ័�សទា�ស�ើ�ស�ើរអាចពតរូវ

បានសធវើឲ្យស្ញសលញ។្ួក្សគក៏្បានសរៀនណ�រថ្សៅស្លស�ើរទ្ទ្ួលបាន្ រជ�័

្ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើរនរឹចរ់ជួ�អ្នក្ស្្សរសទ្ៀតឲ្យទ្ទួ្លបាន

ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះណ�រ។�ិ�្សបាន�រស�រអំ្ ពីរសបៀបមួ�ណ�ល្ ួក្សគអាចនឹរអនុវត្

សោលការែ៍ទាំរសនរះ។

ថ្ងៃទដី4(ោោរ៉េុនិងគអាេថណ)
សៅក្្ននុរការ�ិក្សារប�់្ ួក្សគអំ្ពីយា៉ារ៉ុមនរិសអាមនែ�ិ�្សបានរក្ស�ើញនរូវ

ស�ចក្្ពី្ិត�រូចខារសពកាមសនរះ៖សៅស្លស�ើរសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិននព្រះស�ើរនរឹ

រកី្ចសពមើន។្ួក្សគបានក្តព់តា្ ពីរសបៀបណ�លព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រ�ល់្ ួក្សគក្្ននុរ

ការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�រប�់ពទ្រ់។�ិ�្សក៏្បាន�ិក្សាសដ្��សរខេបអំ្ពី

ការសធវើចំណាក្ព�ុក្រប�់សា�ន៍នពីន�វសៅកាន់ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាស�ើ�បានសាគាល់

ពបជាជនសារា៉�ិមឡាយា៉ាសរ៉�និរសា�ន៍នពីន�វម�ួពក្ុម(ពបជាជន�ី៊និ្ វ)ណ�ល

បានពត�ប់សៅកាន់ណ�ន�ពីនពីន�វវិញ។�ិ�្សបានសរៀនអំ្ពីសោលការែ៍ខារសពកាម៖

ពប�ិនសបើស�ើរមក្កាន់ព្រះពគពី�្ទស�ើ�ត�៊រូ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់សនារះស�ើរនរឹពតរូវបាន

�ស្ង្គារះ។្ួក្សគបានបញ្ចប់សមសរៀនសនរះសដ្�ការ�រស�រការនិយា�ម�ួណ�លរាន

រ�ៈស្ល្ ពីមួ�សៅ្ ពីរនាទ្ពីតាមរសបៀបមួ�ណ�លអារា៉ាសលនក្បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ស�ើរឲ្យ

មក្កាន់ព្រះពគពី�្ទ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សនឹររានឪកា�ស�ើម្ពីគិតអំ ព្ីព�ឡាញ់រប�់ព្រះអរាចា�់ចំសពារះ្ ួក្សគ

�រូចណ�លបានបង្ហាញសៅក្្ននុរយា៉ាក្ុប5។ពប�ិនសបើរានស្លអ្នក្ក្៏អាចបសពរៀន្ ួក្សគ្ ពី

យា៉ាកុ្ប5អំ្ពីតួនាទ្ពីរប�់្ ួក្សគជាអ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់។�ិ�្សនរឹអាច្ ិភាក្សាអំ្ពី

ស�ចក្្ពី្ិត្ ពីយា៉ាកុ្ប7ណ�លអាចជ�ួ្ ួក្សគសៅស្លអ្នក្�នទ្�ួរឬររិះគន់�ល់ស�ចក្្ពីជំសនឿ

រប�់្ ួក្សគ។្ួក្សគក្៏នរឹរានឱកា�ស�ើម្ពីពបាប់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់អំ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគបានអនុវត្

អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីគម្ពីរសអែ៊ា�ណ�រ។សលើ�្ពីសនរះសៅសទ្ៀត�ិ�្សអាចណចក្ចា�អវពីណ�ល

្ួក្សគបានសរៀបចំអំ្ពីវិធពីណ�លស�ើរអាច�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្សលើការអសញ្ើញសៅក្្ននុរសអាមនែឲ្យមក្

កាន់ព្រះពគពី�្ទ។ពប�ិនសបើអ្នក្ចរ់ឲ្យ្ ួក្សគសធវើ�រូសចានារះវាអាចជ�ួអ្នក្សបើអ្នក្ស�្នើ�ំុ�ិ�្សបពីបួននាក្់

ជាមុនស�ើ�អសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យសរៀបចំស�ើម្ពីណចក្ចា�ការនិយា�រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរថ្នាក្់។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោោកុ្ប5–6

ោ៉ាកុ្បដក្ព�រ់សរឿរសពបៀបពបដរូច្ ពីសដើមអរូលពីវសដើមបពីបគ្ហាញថ្ព្រះអរាចា�់ស្វើការសោយ

អំែត់�ពរាប់ស�ចក្្ពី�សង្គ្រារះរប�់សយើរ

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅក្្ននុរសរឿរសពបៀបសធៀបននស�ើមអរូលពីវសនរះណមក្ណ�លសចញ្ ពីស�ើមអរូលពីវពតរូវបាន

ខាចាតខ់ាចា�ក្្ននុរចំការទាំរមរូល។សរឿរសនរះតំណារឲ្យការខាចាត់ខាចា�ននពបជាជនក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញា

រប�់ព្រះ—វរ្សននអ៊ពីសាណអល—ស្ញណ្ន�ពីទាំរមរូល។សទារះយា៉ារណាក្្ពីសៅទ្ពីបញ្ចប់

ស�ើមអរូលពីវទាំរអ�់សៅក្្ននុរចំការបានកាលា�ជា្ ុក្្ុ�(�រូមសមើលយា៉ាក្ុប5:46)។�រូម្ ន្យល់

ថ្សនរះគឺតំណារឲ្យរ�ៈស្លននការក្្ត់សា�នា�៏ធំ។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអានយា៉ាកុ្ប5:61–62សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀមសដ្�រក្សមើលអវពីណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជាឲ្យអ្នក្បសពមើរប�់ពទ្រ់(្យាការីរប�់ពទ្រ់)សធវើស�ើម្ពីជ�ួស�ើមអរូលពីវ

ទាំរឡា�បសរកើតបានណ្្លអែម្រសទ្ៀត។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើអ្នក្គិតថ្«អ្នក្បសពមើ»ទារំសនរះអាច�ំសៅសៅសលើអ្នក្ណា?(អ្នក្�ឹក្នាំសា�នាចពក្

អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នានរិ�រាជិក្សា�នាចពក្ទាំរឡា�។)

• សតើអវពីណ�លណប្ក្អំ្ ពីស្លសវលាណ�លអ្នក្បសពមើទាំរសនរះពតរូវបានសៅឲ្យបសពមើ?

�រូម្ ន្យល់សដ្�ខ្ពីថ្ការខិតខំទាំរសនរះតំណារឲ្យការពបមរូលននសា�ន៍អ៊ីពសាណអល។ស�ើម្ពី

ជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្្ួក្សគគឺជាណ ្្នក្ម�ួននពក្មុអ្នក្បសពមើណ�លពតរូវបានសៅឲ្យបសពមើសៅក្្ននុរ

ចំការរប�់ព្រះអរាចា�់សនារះ�រូមអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរស�នសអល.

ឡា�ិនននពក្មុចិត�ិបនាក់្។�រូមឲ្យ�ិ�្សសាដោប់ស�ើ�ណ�វររក្អ្នក្ណាណ�លជា«អ្នក្បសពមើ

ចរុសពកា�សៅក្្ននុរចំការ»។

«[ឥ�ដូវសនរះ]គឺជាស្លសវលាណ�លព្រះអរាចា�់និរអ្នក្បសពមើរប�់ពទ្រ់នឹរខិតខំសធវើការយា៉ារ

ខាលាំរកាលាចុរសពកា�ស�ើម្ពីនាំសារននស�ចក្្ពី្ិតសៅ�ល់ពបជាជនទារំឡា�សៅសលើណ្ន�ពីសនរះ

ស�ើ�ស�ើម្ពីណក្ណពបក្រូនសៅននវរ្សអ៊ពីសាណអល្ ពីបុរាែណ�លបានបាត់បរ់អត្�ញ្ញាែ្ ិតរប�់

ខ្លួន។...

«អ្នក្បានមក្កាន់ណ្ន�ពីសៅស្លណ�លសគបានចាក្់ពគឹរះក្្ននុរកិ្ច្ចការ�៏អសាចារ្យសនរះ។�ំែឹរលអែ

ពតរូវបានសាដោរស�ើរវិញ�ពរាប់ស្លចុរសពកា�បរអែ�់។សា�នាចពក្ពតរូវបានសាថាបនាស�ើរ

សៅក្្ននុរតំបន់នានាស�្ទើរណតទ្រូទាំរ្ ិភ្សលាក្។�ំណាក្់កាលសនរះគឺបសរកើតស�ើរ�ពរាប់ទ្ិ�្ឋភា្�៏

សពក្ៀមពក្ំចុរសពកា�ណ�លនឹរពតរូវអនុម័ត។អ្នក្នរឹកាលា�ជាអ្នក្សលរ�៏�ំខាន់។អ្នក្�ថែិតសៅក្្ននុរ

ចសំណាមអ្នក្សធវើការចរុសពកា�បរអែ�់សៅក្្ននុរចំការ។...សនរះគឺជាការបសពមើចំសពារះអវពីណ�លអ្នក្បាន

សពជើ�សរើ�»(«ជំនាន់រាជវរ្សម�ួ»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ1983ទ្ំ្័រ33)។

�រូម�ួរ�ំែួរ�រូចខារសពកាម៖

• សតើអ្នក្ណាណ�លណអលស�ើរឡា�ិនបាននិយា�ថ្ជាអ្នក្បសពមើឬ«អ្នក្សធវើការចុរសពកា�

បរអែ�់»ណ�លពតរូវបានសៅឲ្យសធវើការសៅក្្ននុរចំការសនារះ?

• សតើណ�លអ្នក្រានឱកា�អវពីខ្រះស�ើម្ពីបសពមើ�ល់ព្រះអរាចា�់និរជួ�អ្នក្�នទ្ឲ្យរាន«ណ្្លអែ»?
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

�រូមអានយា៉ាកុ្ប5:71ឮៗទាំរអ�់ោនាសៅក្្ននុរថ្នាក់្។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យរក្អវពីណ�ល

ព្រះអរាចា�់បាន�នយា�ល់អ្នក្ណ�លបានបសពមើជាមួ�នរឹពទ្រ់។�រូម�ួរ�ិ�្សអំ្ពីស្លណ�ល

្ួក្សគបានរានអារមមេែ៍ថ្បានទ្ទ្ួល្ រជ�័ចំសពារះការខិតខំរប�់្ ួក្សគក្្ននុរការបសពមើ�ល់

ព្រះអរាចា�់។

ោោកុ្ប7

ោ៉ាកុ្ប្ ឹរណផ្អក្សៅសលើព្រះអរាចា�់សៅស្លោត់ជួបនឹរស�សរមសេើយដឹក្នាំសា�ន៍

នពីនេវមួយពក្ុម្ ំឲ្យពតឡប់មក្កាន់ព្រះអរាចា�់វិញ

កំ្ែត់ចំណំា៖សៅក្្ននុរយា៉ាកុ្ប7�ិ�្សបានសរៀនអំ្ពីរសបៀបណ�លយា៉ាកុ្ប�ក្ឈ្នរះការពបឆ្ំរ

នរឹស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ោត់សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ្ពីបុរ�រានាក់្ស ម្ៅរះស�សរមណ�លជាអ្នក្ពបឆំ្រ

ព្រះពគពី�្ទ។ខែៈស្លណ�លសមសរៀនសនរះមិនបានស្ដោតសៅសលើបទ្្ិសសាធន៍រប�់យា៉ាកុ្បទ្ល់នឹរ

ស�សរមអ្នក្អាចអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យ�សរខេប្ ពីព្ឹត្ិការែ៍ស�ើ�ណ�វររក្ស�ចក្្ពី្ិតមួ�ណ�ល្ ួក្សគ

បានសរៀន្ ពីគំររូរប�់យា៉ាកុ្ប។ជា្ិស��អ្នក្អាច�រកត់ធងៃន់អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លគ�ើងេិនអាច្តរូវ

ប្នរគគ្គាះរគង្ើគៅក្្ដងគសចក្្ដីជគំនឿរបស់គ�ើង្បសិនគបើទដីបនាទាល់របស់គ�ើងសថែិតគលើវិវរណៈនិង

បទពគិសាធន៍ខ្ងវិញ្ញាណដ៏ពិតគនាះ។

គអណុស

សពកាយ្ពីទទួលបានការផ្ដាច់បាបសេើយសអែុ�បានអ្ិោឋាន�ពរាប់អ្ក្សផ្សរនិរ

ស្វើការសដើមបពីស�ចក្្ពី�សង្គ្រារះរប�់្ ួក្សគ

�រូមគរូ��ពីយា៉ាពកាមសនរះសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�មួ��ន្ឹក្។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពី

រសបៀបណ�លវាទាក្់ទ្រសៅនឹរបទ្្ិសសាធន៍រប�់សអែ៊ា�។

�រូមណបរណចក្�ិ�្សជាបពីពក្ុម។(ពប�ិនសបើអ្នក្រាន�ិ�្សតិចពក្ុមម�ួអាចរានោនាណត

រានាក់្។)�រូមឲ្យពក្ុមទ្ពីម�ួអានសអែ៊ា�1:4–6ស�ើ�សរៀបចំស�ើម្ពី្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

ម�ួណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីការអធិដ្ឋានរប�់សអែ៊ា��ពរាប់ខ្លួនោត់។�រូមឲ្យពក្មុទ្ពី្ ពីរអាន

សអែ៊ា�1:9–10ស�ើ�សរៀបចំស�ើម្ពី្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតមួ�ណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីចំណែក្

ននការអធិដ្ឋានរប�់សអែ៊ា�។�រូមអ្នក្សៅក្្ននុរពក្មុទ្ពីបពីអានសអែ៊ា�1:11–14ស�ើ�សរៀបចំ

ស�ើម្ពី្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតម�ួណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីចំណែក្ននការអធិដ្ឋានរប�់សអែ៊ា�។

បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ�រាជិក្រានាក់្ននពក្ុមនពីមួ�ៗណចក្ចា�្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀបចំ។�រូមឲ្យ

�ិ�្សរំឭក្អំ្ពីន្ងៃទ្ពី3ក្ិច្ចការទ្ពី9សៅក្្ននុរក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគស�ើ��រូម

អសញ្ើញឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគបានសពជើ�សរើ�ស�ើម ព្ីអនុវត្តាមស�ចក្្ពី្ិត

ទាំរឡា�្ ពីគម្ពីរសអែ៊ា�។

ោោរ៉ុេនិងគអាេថណ

អ្ក្រក្សាកំ្ែត់ពរាសរៀបរាប់្ ពីការត�៊រូនរិ្រជ័យទាំរឡាយរប�់សា�ន៍នពីនេវ

ពប�ិនសបើ�ិ�្សរាន�ំែួរអំ្ ពីចំណាក្ព�ុក្រប�់សា�ន៍ស្្សរសទ្ៀតសៅកាន់ណ�ន�ពីនន

សលាក្ខារលិចអ្នក្អាច្ ិភាក្សាជាមួ�នឹរ្ ួក្សគអំ្ពីសរឿរសនារះសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា

រប�់�ិ�្សអំ្ពីសអាមនែ1:1−30រួមទាំរស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ពបធានអាន្រូនពី�បុល�រូ

អា�វិន�៍ននគែៈពបធានទ្ពីម�ួ។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យរំឭក្អំ្ពីការនិយា�ណ�ល្ ួក្សគបានសរៀបចំអំ្ ពីការមក្កាន់ព្រះពគពី�្ទ(ន្ងៃទ្ពី

4កិ្ច្ចការទ្ពី4)។ពប�ិនសបើរានស្លអ្នក្អាចឲ្យ�ិ�្សបពីបួននាក្់ណចក្ចា�ការនិយា�សៅកាន់

�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្។ពប�ិនសបើអ្នក្ស�្នើ�ំុ�ិ�្សជាមុនឲ្យណចក្ចា�ការនិយា�រប�់សគ�រូមពបាក្�ថ្

ទុ្ក្ស្លពគបព់ោន់�ពរាប់្ ួក្សគនិយា�។

�រូមពបាក្�ថ្អ្នក្អរគែុ�ល់�ិ�្សចសំពារះការចរូលរួមរប�់្ ួក្សគ។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពី

ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌និរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លរានចំសពារះ�ិ�្សរានាក្់ៗស�ើ�

�រូមបញ្ជាក្់�ល់្ ួក្សគថ្សៅស្ល្ ួក្សគមក្កាន់ព្រះពគពី�្ទសដ្�ព្លរឹទាំរមរូល្ួក្សគនឹរពតរូវ

បាន�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរនគររប�់ពទ្រ់។

គេគរៀនបនាទាប់(ោក្្យសំដដីថនេរេន–េ៉រូសា�6)

សៅក្្ននុរសមសរៀនបនាទាប់�ិ�្សនឹរអានអំ្ពីសទ្វតាមួ�អរ្គរប�់ព្រះណ�លបានសលចចសំពារះស�ច្

សបនយា៉ាមពីនសដ្�បានបង្គាប់ពទ្រ់នរិពបាប់ពទ្រ់្ ពីអវពីណ�លពតរូវនិយា�សៅកាន់ពបជាជនរប�់ពទ្រ់

(�រូមសមើលមរូសា�3)។ស�្ចសបនយា៉ាមពីនបានណ្្រពាក្្យទារំសនរះសៅកាន់ពបជាជនរប�់ពទ្រ់

ណ�លបានទ្ទ្ួលបទ្្ិសសាធន៍្ លា�់ប្ដូរ�៏ធំម�ួសៅក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់្ ួក្សគ។

ខ្លួនឯរ

?

?
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ ព្ី

ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន
គហតុអវៃដីប្នជាសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
តាមរ�ៈការ�ិក្សាពាក្្យ�ម្ពីននមរមន�ិ�្សអាចបសរកើន

ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់្ ួក្សគថ្«ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់ពជាបនរូវពគប់

ការែ៍ទារំអ�់»(ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន1:7)ស�ើ�ថ្

ពទ្រ់�ឹក្នាំអ្នក្បសពមើរប�់ពទ្រ់ឲ្យ�សពមចនរូវសោលបែំររប�់

ពទ្រ់។ជា�ំសែើរសរឿរពបវត្ិសាព�្ម�ួគម្ពីរសនរះសធវើជាសាពនរវារ

្ទាំរនពីន�វតរូច(នពីន�វទ្ពី1–សអាមនែ)នរិស�ចក្្ពី�សរខេប

រប�់មរមន្ ពី្ ទាំរនពីន�វធំ(ម៉រូសា�–នពីន�វទ្ពី4)។វាអាច

ជ�ួ�ល់�ិ�្សឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់នរូវអវពីណ�លមរមនបាន

�សរខេបសៅស្លោត់បានចរពក្រព្រះគម្ពីរមរមន។វាក៏្

ណែនាំ�ល់�ិ�្សនរូវស�ចក្្ពីជសំនឿនិរ�មទិ្្ធិ្លរប�់ស�ច្

សបនយា៉ាមពីន្ រណ�រ។

គតើអ្ក្ណាជាអ្ក្សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
មរមនបាន�រស�រគម្ពីរសនរះ។ោត់គឺជា្ យាការីអ្នក្ណ្រក្សា

កំ្ែត់ពតានរិជាអ្នក្�សរខេបស�ើ�ជាអ្នក្ចរពក្រព្រះគម្ពីរ

មរមន។ោត់ក៏្ជាឪ្ុក្�៏�ុចរិតរានាក់្នរិជាអ្នក្�ឹក្នាំក្រទ័្្

ក្្ននុរចសំណាមសា�ន៍នពីន�វណ�រ។្យាការីមរ៉រូនែគឺជាក្រូនពបុ�

រប�់ោត់។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅដល់អ្ក្ណា

គហើ�គហតុអវៃដី?
មរមនបាននិយា�សៅ�ល់អ្នក្អាននាស្លអនាគតសដ្�

រានក្្ពី�រ្ឹមថ្ការ�រស�ររប�់ោត់នរិការ�រស�ររប�់

ក្រូនពបុ�ោត់មរ៉រូនែ«នឹររានពបសយាជន៍�ល់្ ួក្សគ»(ពាក្្យ

�ំ�ពីននមរមន1:2)។ជា្ិស��ោត់បាន�រស�រស�ើម ព្ីជា

ពបសយាជន៍�ល់សា�ន៍សលមិន។ោត់បាននិយា�អំ្ពី្ ួក្សគ

ថ្«ការអធិសាឋានរប�់ខ្នុំ�ល់ព្រះគឺអំ្ពីបរបអែដូនខ្នុំស�ើម្ពី�រូម

ឲ្យ្ ួក្សគអាចបានសាដោប់ព្រះម្រសទ្ៀតណមនស�ើ�គឺសាគាល់នរូវ

ស�ចក្្ពីសពបា�សលារះននព្រះពគពី�្ទស�ើម្ពី�រូមឲ្យ្ ួក្សគអាចបាន

ពត�ប់សៅជាពបជាជន�៏គួរព�ឡាញ់�រូចមុន»(ពាក្្យ�ំ�ពីនន

មរមន1:8)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅគពលណាគហើ�

គៅក្ណន្ងណា?
មរមនបាន�រស�រគម្ពីរសនរះពបណ�លសៅឆ្នាំ385គ.�សពកា�្ ពី

បាន«ស�ើញ�ល់ការបំ្ិ្ចបំ្លាញស�្ទើរណតទារំអ�់ននពបជាជន

រប�់ោត់គឺសា�ន៍នពីន�វ47»(ពាក្្យ�ំ�ពីននមរមន1:1)។

មរមនមិនបានក្ត់ពតា្ ពីទ្ពីក្ណន្ររប�់ោត់សៅស្លោត់�រស�រ

គម្ពីរសនរះសនារះសទ្។

គតើ្ េ្ដីរគនះរានលក្ខេណៈខុសោនាអវៃដីខ្ះ?
គម្ពីរ�៏ខ្ពីសនរះបង្អាក់្លំដ្ប់តាមកាលសវលាននគម្ពីរនានាណ�ល

សៅ្ ពីស�ើម�ំបរូរននព្រះគម្ពីរមរមន។មរមនបាន�រស�រ

គម្ពីរសនរះជារ500ឆ្នាំសពកា�្ ពីអារា៉ាសលនក្បានបញ្ចប់គម្ពីរ

សអាមនែ។សៅក្្ននុរគម្ពីរសនរះមរមនបាន្ ន្យល់សដ្�ខ្ពីអំ្ ពី

ការចរពក្ររប�់ោត់នរិការ�សរខេបននកំ្ែតព់តាពបជាជន

រប�់ោត់។ស�ើម្ពី�ល់្ ពីការ្ន្យល់រប�់ោត់វានឹរជួ�ឲ្យ

ចរចាំថ្ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�ល់នពីន�វឲ្យសធវើ្ ទាំរ្ ពីរ�ពរាប់

សោលបែំរ«�៏្ ិស��»នរិ«�៏្ លា�នវ»មួ�(�រូម

សមើលនពីន�វទ្ពី19:3,5)។្ទាំរម�ួជាញកឹ្ញាប់ពតរូវបាន

សៅថ្្ទាំរធំរួមរាននរូវពបវត្ិសាព�្ខារសលាក្ិ�អំ្ ពីសា�ន៍

នពីន�វខែៈស្លណ�ល្ ទាំរម�ួសទ្ៀតជាញកឹ្ញាប់ពតរូវបានសៅ

ថ្្ទាំរតរូចរួមរានកំ្ែត់ពតា�៏្ ិ�ិ�្ឋននការបសពរៀនវិវរែៈ

នរិការ្យាក្រែ៍រប�់សា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី1

9:2–4;យា៉ាកុ្ប1:3–4)។

មរមនបានរក្ស�ើញ្ ទាំរនពីន�វតរូចសពកា�្ពីោត់បាន�សរខេបណ្្នក្

នន្ ទាំរធំរួចស�ើ�(�រូមសមើលពាក្្យ�ំ�ពីននមរមន1:3)។

សដ្��ឹក្នាំសដ្�ព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់មរមនបានបញ្ចដូល

នរូវ្ ទាំរតរូចជាមួ�នរឹការ�សរខេបរប�់ោត់្ ពី្ ទាំរធំ។ោត់

សធវើ�រូសច្នរះ«ស�ើម្ពីសោលបែំរ�៏្ លា�នវមួ�»សដ្�សយារ

តាមព្រះ្ន្ទៈរប�់ព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលពាក្្យ�ំ�ពីននមរមន

1:4–7)។

ជាសពចើនឆ្នាំសពកា�មក្ស�តុ្លមួ�ចសំពារះការបំ្ ុ�គំនិតសនរះ

បានស�ើញចបា�់។សៅស្ល�៉រូណ�ប�មេ៊ធីចាប់ស្្ើមបក្ណពប

ព្រះគម្ពីរមរមនោត់បានចាប់ស្្ើមជាមួ�នឹរស�ចក្្ពី�សរខេប

រប�់មរមន្ ពី្ ទាំរនពីន�វធំ—ពបវត្ិសាព�្ននសលាក្ិ�។រា៉ាទ្ពីន

ហារី�ណ�លជាអ្នក្�រស�រណ ្្នក្សនរះននការបក្ណពបរប�់្ យាការី

បានបាត់116ទ្ំ្័រននស�ៀវសៅសនារះ។ព្រះអរាចា�់បាន

បង្ហាញ�ល់�៉រូណ�ប�មេ៊ធីថ្មនុ�្សទុ្ច្ចរិតបាន�ក្ស�ៀវសៅ

ទាំរសនារះស�ើ�បាន្ លា�់ប្ដូរពាក្្យជាសពចើន(�រូមសមើលគ.

នរិ�.10:8–10)។ពប�ិនសបើ�៉រូណ�បបានបក្ណពប

ស�ៀវសៅ�រូចោនាម្រសទ្ៀតសនារះមនុ�្សទាំរសនារះនឹរអរះអារថ្

ោត់មិនណមនជា្ យាការីសនារះសទ្សដ្�សារោត់មិនអាចបក្ណពប

គម្ពីរតាមរសបៀប�រូចោនាជាសលើក្ទ្ពី្ ពីរ(�រូមសមើលគ.នរិ�.

10:11–19)។ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�៉រូណ�បមិនឲ្យបក្ណពប

ណ្្នក្សនារះម្រសទ្ៀតសនារះសទ្ប៉ុណន្ពតរូវបក្ណពប្ ទាំរនពីន�វតរូចណ�ល

មរមនបានបញ្ចដូលនរូវស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់ោត់្ ពី្ ទាំរធំសនារះ

(�រូមសមើលគ.និរ�.10:30–45)។ស�ត�ុរូសច្នរះស�ើ�

ពាក្្យ�ំ�ពីននមរមនជ�ួស�ើរឲ្យស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លព្រះអរាចា�់

បានសរៀបចំ្ ្ដូវមួ�ស�ើម្ពីមិនឲ្យណ្នការរប�់មនុ�្សទុ្ច្ចរិតបាន

�សពមចស�ើ�ស�ើម្ពីបញ្ចដូលព្រះគម្ពីរណ�លមិនពតមឹណតរាន

ស្លសវលា�រូចោនានឹរស�ៀវសៅណ�លបាត់សនារះសទ្ប៉ុណន្ណ្មទាំរ

បាន្ ល់្«សយាបល់ពជាលសពរៅសៅសទ្ៀតអំ្ពី�ំែឹរលអែ[រប�់

ព្រះអរាចា�់]»(គ.និរ�.10:45)។ណអលស�ើរណជ្�វពី

អ័រ�រូ�ិនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានបសពរៀន៖

«ជាក់្ណ�្រវានឹររីក្រា�ពប�ិនសបើនរណារានាក់្រក្ស�ើញ

ស�ៀវសៅស�ើមទាំរ116ទំ្្័រននព្រះគម្ពីរមរមនណ�លបានបាត់

សៅន្ងៃណាម�ួសនារះ។ប៉ណុន្មិនថ្ស�ៀវសៅសនារះរានអវពីក្៏សដ្�

វាមិនអាច�ំខាន់ឬរានពគឹរះររឹរាំ�ល់សោលបែំរននព្រះគម្ពីរ

មរមនជារការបសពរៀនទារំឡា�...ណ�លបានក្ត់ពតាសៅសលើ

្ទាំរតរូចសនារះសទ្”(ព្រះពគពី�្នរិ�ញ្ញា្ ្ពី៖សារននព្រះណម៊�៊ី

ននព្រះគម្ពីរមរមន[ឆ្នាំ1997]ទំ្្័រ35–36)។

បណនថែមសៅសលើការណចក្ចា�នរូវការ�លច់បា�់អំ្ពីការចរពក្រ

កំ្ែត់ពតា�៏្ ិ�ិ�្ឋននពបជាជនរប�់ោត់មរមនបាន្ ្ល់

ការ្ិ្ែ៌នា�សរខេបមួ�អំ្ ពីការបសពមើរប�់ស�្ចសបនយា៉ាមពីន

(�រូមសមើលពាក្្យ�ម្ពីននមរមន1:10–18)។ការ្ិ្ែ៌នា

សនរះជ�ួភាជាប់្ ទាំរនពីន�វតរូចជាមួ�នរឹស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់មរមន

្ពី្ ទាំរធំ។ស�ច្សបនយា៉ាមពីនពតរូវបានសលើក្ស�ើរសៅស�ចក្្ពី

�ន្និដ្ឋានននគម្ពីរសអាមនែណ�លជាគម្ពីរចរុសពកា�សគសៅក្្ននុរ

្ទាំរតរូច(�រូមសមើលសអាមនែ1:23–25)។គម្ពីរម៉រូសា�

ណ�លជាគម្ពីរ�ំបរូរសគណ�លស�ើររាននរូវស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់

មរមន្ ពី្ ទាំរធំសដ្�ចាប់ស្្ើមជាមួ�ការសរៀបរាប់ទាក់្ទ្រនឹរ

ការបញ្ចប់ននរជ្កាលរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីននិរការបសពមើរប�់

ពទ្រ់(�រូមសមើលម៉រូសា�1:1,9)។

្គ្រាង
ោក្្យសេ្ដីថនេរេន1:1–9មរមនរក្ស�ើញ្ ទាំរនពីន�វ

តរូចស�ើ�បញ្ចប់វាសដ្�ស�ចក្្ពី�សរខេប្ ពី្ ទាំរធំរប�់

ោត់។

ោក្្យសេ្ដីថនេរេន1:10–18មរមន�សរខេប្ ពី

រជ្កាលននស�ច្សបនយា៉ាមពីន។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ ព្ី

គម្ពីរម៉រូសា�
គហតុអវៃដីប្នជាសិក្សាអំពដី្ េ្ដីរគនះ?
សៅក្្ននុរការ�ិក្សារប�់្ ួក្សគអំ្ពីគម្ពីរម៉រូសា��ិ�្សនរឹអានអំ្ ពី

ទ្ពីបនាទាល់�៏រានឥទ្្ធិ្ល្ ពីសប�ក្ក្មមេរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

្ួក្សគក៏្នឹរសរៀនអំ្ ពីពបជាជនណ�លព្រះអរាចា�់បានសដ្រះណលរ

្ពីស�វក្ភា្ននអំស ើ្បាបឬ្ពីការជិរះជាន់ខាររារកា�។

ជារសនរះសៅសទ្ៀត�ិ�្សនរឹសរៀន្ ពីរសបៀបណ�លការខិតខំ�៏

�ុចរិតននបុគ្គលរានាក្់ៗ�រូចជាស�ច្សបនយា៉ាមពីនអ័ប៊ីណាន�និរ

អាលរា៉ាបាននាំមក្នរូវ្ រជ័��៏ធំអសាចារ្យ�ល់អ្នក្�នទ្សទ្ៀត។

្្ទនុ�សៅវិញ�ិ�្សនរឹស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លការសពជើ�សរើ�ខ�ុ

រប�់បុគ្គលរានាក្់ៗ�រូចជា�ី៊និ្វនិរក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស�្ច

ែូសអបាននាំមក្នរូវលទ្្ធ្លអវិជ្រានជាសពចើន�ល់ខ្លួនសគនិរ

ពបជាជនរប�់្ ួក្សគ។

គតើអ្ក្ណាសរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
មរមនបានចរពក្រនិរ�សរខេបក្ំែតព់តារប�់អ្នក្�រស�រ

ស្្សរសទ្ៀតជាសពចើនស�ើម្ពីបសរកើតជាគម្ពីរម៉រូសា�។គម្ពីរសនរះ

ដ្ក្់ស្មៅរះតាមម៉រូសា�ណ�លជាក្រូនពបុ�រានាក់្រប�់ស�្ច

សបនយា៉ាមពីន។ម៉រូសា�គឺជា្ យាការីអ្នក្សមើល្ុតអ្នក្្យាក្រនរិ

ជាស�ច្មួ�អរ្គណ�លពគប់ពគរសៅក្្ននុរសារា៉�ិមឡាពបណ�ល

្ពីឆ្នាំ124ម.គ.�.�ល់ឆ្នាំ91ម.គ.�.។ពទ្រ់រាននាមតាម

អ�្យសការប�់ពទ្រ់នាមម៉រូសា�ណ�លជាស�ច្ននសារា៉�ិមឡា

ណ�រ(�រូមសមើលសអាមនែ1:12–13,19)។

មរមនបាន�ក្ព�រ់សចញ្ ពីក្ំែតព់តាមួ�ចំនួនស�ើម្ពីចរពក្រ

ជាគម្ពីរម៉រូសា�។ោត់បាន�សរខេបនរិ�ក្ព�រ់្ ពីក្ំែតព់តា

ណ�លបានរក្សាទ្ុក្សដ្�ម៉រូសា�សៅសលើ្ ទាំរនពីន�វធំណ�លបាន

្ិ្ែ៌នាលមអែិតអំ្ ពីពបវត្ិសាព�្រប�់សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរ

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា(�រូមសមើលម៉រូសា�1–7;25–29)។

ោត់ក៏្បាន�ក្ព�រ់្ ពីក្ំែត់ពតារប�់�ី៊និ្ វណ�លសរៀបរាប់

្ពីពបវត្ិសាព�្ននពបជាជន�៊ីនិ្ វចាប់្ពីស្លណ�ល្ ួក្សគបាន

ចាក្សចញ្ ពីណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡារ�រូត�ល់្ ួក្សគបានពត�ប់មក្

វិញ(�រូមសមើលម៉រូសា�7–22)។សលើ�្ពីសនរះសៅសទ្ៀត

មរមនបាន�ក្ព�រ់នរិ�សរខេបណ្្នក្ជាសពចើន្ ពីការ�រស�ររប�់

អាលរា៉ាណ�លបានរក្សាទ្ុក្ពាក្្យ�ម្ពីរប�់អ័ប៊ីណាន�និរបាន

ទុ្ក្នរូវកំ្ែត់ពតាម�ួននពបជាជន្ ទាល់រប�់សលាក្(�រូមសមើល

ម៉រូសា�17:4;18;23–24)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរស្រាប់អ្ក្ណា

គហើ�គតើគហតុអវៃដី?
មរមនមិនបានរា៉�រា៉ប់គម្ពីរម៉រូសា�សៅ�ល់អ្នក្អានឬរ�្ឋ

ជាក់្លាក្់ណាម�ួថ្ស�តុអវពីបានជាោត់�រស�រគម្ពីរសនរះសនារះ

សទ្។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីគម្ពីរម៉រូសា�បានស�ើរតួយា៉ារ�ំខាន់

�ល់សោលបែំរទាំរឡា�ននព្រះគម្ពីរមរមនស�ើម្ពីសធវើ

ជាសាក្្សពីថ្—ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទនរិស�ើម ព្ីសធវើឲ្យ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះអរាចា�់បានពតរូវសគសាគាល់(�រូមសមើល

ទំ្្័រចែំរសជើរននព្រះគម្ពីរមរមន)។គម្ពីរម៉រូសា�រួមរាន

ស�ចក្្ពីណ្្រ�ំខាន់្ ពីរអំ្ ពីសប�ក្ក្មមេរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ៖

ពាក្្យ�ម្ពីននស�្ចសបនយា៉ាមពីនសៅក្្ននុរម៉រូសា�2–5នរិពាក្្យ

�ម្ពីរប�់អ័ប៊ីណាន�សៅក្្ននុរម៉រូសា�12–16។បណនថែមសលើ

សនរះគម្ពីរម៉រូសា�បង្ហាញស�ើរវិញ្ ពីសារៈ�ំខាន់ក្្ននុរការបសរកើត

នរិការកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញាជាមួ�នឹរព្រះអរាចា�់(�រូម

សមើលម៉រូសា�5:5–9;18:5–10;21:31–32;

24:13–15;25:16–18;26:20)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅគពលណានិងគៅ

ក្ណនង្ណា?
កំ្ែត់ពតាស�ើមណ�លសធវើជាពបភ្�ពរាប់គម្ពីរម៉រូសា�ហាក្់ពតរូវ

បាន�រស�រសៅរវារឆ្នាំ200ម.គ.�.នរិឆ្នាំ91ម.គ.�.។

មរមនបាន�សរខេបក្ំែតព់តាទាំរសនារះក្្ននុរស្លរវារឆ្នាំ345

គ.�នរិឆ្នាំ385គ.�។មរមនមិនបានក្ត់ពតា្ ពីទ្ពីក្ណន្រ

រប�់ោត់សៅស្លោត់បានចរពក្រគម្ពីរសនរះសទ្។

គតើ្ េ្ដីរគនះរានលក្ខេណៈខុសោនាអវៃដីខ្ះ?
ម៉រូសា�គឺជាគម្ពីរទ្ពីមួ�សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនណ�លជាស�ចក្្ពី

�សរខេបម�ួ្ ពី្ ទាំរនពីន�វធំ។វា្ ល្់នរូវការបសពរៀនណ�លទាក្់ទ្រ

នរឹ�មតថែភា្ននអ្នក្សមើល្ុតរានាក្់(�រូមសមើលម៉រូសា�

8:13–18;28:10–17)។បណនថែមសលើសនរះគម្ពីរម៉រូសា�គឺ

រានណតម�ួសៅក្្ននុរការសរៀបរាប់្ ពីបទ្្ិសសាធន៍នានានិរការសធវើ

�ំសែើររប�់សា�ន៍នពីន�វននពក្មុណបក្្ពីោនា—អ្នក្ណ�លសៅក្្ននុរ

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាអ្នក្ណ�លពតរូវបានពគបព់គរសដ្��ី៊និ្វ

ែូសអនិរលិមន�សៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វស�ើ�និរអ្នក្ណ�លបាន

រត់សចញ្ ពីណ�ន�ពីនពីន�វជាមួ�នរឹអាលរា៉ា។ស�ើម្ពីសរៀនឲ្យចបា�់

ជារសនរះអំ្ពីពក្ុមទាំរសនរះអ្នក្អាចសយារសៅស�ចក្្ពី�សរខេបនន

ការសធវើ�ំសែើរទាំរឡា�សៅក្្ននុរម៉រូសា�7–24ណ�លរាន

សៅក្្ននុរស�ចក្្ពីបណនថែមសៅចុរបញ្ចប់ននស�ៀវសៅណែនាំសនរះ។

គម្ពីរម៉រូសា�្ ិ្ែ៌នា្ ពីការរួបរួមននពបជាជនណ�លពតរូវបាន

�ឹក្នាំសដ្�លិមន�និរអាលរា៉ាជាមួ�នរឹសា�ន៍នពីន�វ

សៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា្ រណ�រ(�រូមសមើលម៉រូសា�

25:1–13)។វាក៏្្ ល្់នរូវស�ចក្្ពីលមអែិតអំ្ ពីការពគបព់គរនន

សា�នាចពក្ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅទ្រូទាំរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា

(�រូមសមើលម៉រូសា�25:14–24;26)។ជាទ្ពីបញ្ចប់គម្ពីរ

ម៉រូសា�ណែនាំ្ ពីរជ្កាលនន្ ួក្សៅពក្ម(�រូមសមើលម៉រូសា�

29)។

្គ្រាង

េ៉រូសា�1–5ស�ច្សបនយា៉ាមពីនចាត់តារំក្រូនពបុ�រប�់

ពទ្រ់ម៉រូសា�ជាអ្នក្បន្រាជ្យរប�់ពទ្រ់ស�ើ�ពបទាននរូវ

�ំសែើរសរឿរននរជ្កាលរប�់ពទ្រ់។សបនយា៉ាមពីនបសពរៀន

អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�បានអសញ្ើញពបជាជនរប�់

ពទ្រ់ឲ្យចរូលមក្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញាមួ�ជាមួ�នរឹព្រះ។

េ៉រូសា�6–8ម៉រូសា�ចាប់ស្្ើមរជ្កាលរប�់ោត់។

អាំម៉រូននរិអ្នក្15នាក់្សទ្ៀតណ�វររក្ក្រូនសៅនន

ពបជាជនរប�់�ី៊និ្វសៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វ។អាំម៉រូនជួប

នរឹស�្ចលិមន�សៅពបុ�រប�់�ី៊និ្វស�ើ�បានសរៀន

្ពីរសបៀបណ�លពបជាជនពតរូវបានធាលាក្់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្។

េ៉រូសា�9–17ពបវត្ិសាព�្មួ�អំ្ពីពបជាជនរប�់

�ី៊និ្វពតរូវបាន្ ្ល់។សពកា�្ ពីការសាលាប់រប�់�៊ីនិ្ វ

ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ែូសអពគបព់គរសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី

ទុ្ច្ចរិត។អ័ប៊ីណាន�ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ស�ើ�ដ្�់សតឿនស�ច្ែូសអនរិពបជាជនរប�់ពទ្រ់ឲ្យ

ណពបចិត្។អ័បី៊ណាន�ពតរូវកាតស់ទា�សដ្�សភ្ើរ។

េ៉រូសា�18–20អាលរា៉ាជា�រ្រានាក់្រប�់ស�ច្

ែូសអបានណពបចិត្។ោត់បសពរៀន�ំែឹរលអែស�ើ�

បានរត់សចញជាម�ួនរឹអ្នក្ស�ើរតាមោត់សៅកាន់

វាលរសហាសាថាន។សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វពតរូវ

បានវា�ពបហារសដ្�សា�ន៍សលមិនស�ើ�ពតរូវបាន

ដ្ក្់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្។ែូសអពតរូវបានពបជាជនរប�់

ពទ្រ់�រាលាប់ស�ើ�ពតរូវបាន�្នរសដ្�ក្រូនពបុ�រប�់

ពទ្រ់លិមន�។

េ៉រូសា�21–22លិមន�និរពបជាជនរប�់ពទ្រ់

បានណក្ណពបចិត្។ព្រះអរាចា�់បានសដ្រះណលរ្ ួក្សគ

សចញ្ពីស�វក្ភា្ស�ើ�អាំម៉រូន�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅកាន់

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា។

េ៉រូសា�23–24អាលរា៉ានរិអ្នក្ស�ើរតាមោត់

បានបសរកើតទ្ពីពក្ុរស�ឡាម។្ួក្សគពតរូវបានដ្ក្់

សៅក្្ននុរស�វក្ភា្សដ្�សា�ន៍សលមិនស�ើ�ពតរូវ

បានកាត់សទា�សដ្�អាមរូ�នុននរិបរបអែដូនរប�់ោត់

ណ�លជា្ ួក្�រ្្ ពីមុនរប�់ស�្ចែូសអ។ព្រះអរាចា�់

សដ្រះណលរអាលរា៉ានរិពបជាជនរប�់ោត់ស�ើ��ឹក្នាំ

្ួក្សគសៅកាន់ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា។

េ៉រូសា�25–29សា�ន៍នពីន�វរួបរួមោនាសៅក្្ននុរ

ការ�ឹក្នាំរប�់ម៉រូសា�ស�ើ�អាលរា៉ា�ឹក្នាំ

សា�នាចពក្។ក្រូនពបុ�រប�់អាលរា៉ាស្មៅរះអាលរា៉ា

(ជាញឹក្ញាប់ពតរូវបានសៅថ្អាលរា៉ាជាក្រូន)និរ

ក្រូនពបុ�រប�់ម៉រូសា�បានណពបចិត្សជឿ។មុនស្ល

ម៉រូសា��ុគតពទ្រ់សាថាបនារជ្កាលនន្ ួក្សៅពក្ម។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
គម្ពីរណ�លរានចំែរសជើរថ្ពាក្្យ�ម្ពីននមរមនជ�ួជាសាពនមួ�រវារ្ ទាំរនពីន�វតរូចនរិ

ស�ចក្្ពី�សរខេប្ ពី្ ទាំរនពីន�វធំរប�់មរមន។សៅក្្ននុរគម្ពីរសនរះគម្ពីរណ�លមរមនបាន�រស�រជិត

400ឆ្នាំសពកា�្ ពីការពប�រូតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមរមនបាន្ ន្យល់ថ្ោត់បានណ�វររក្

ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះស�ើ�ពតរូវបាន�ឹក្នាំសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធអំ្ពីអវពីណ�លពតរូវក្ត់ចរូល

សៅក្្ននុរកំ្ែត់ពតារប�់ោត់។ោត់ក្៏បានសលើក្ស�ើរ្ ពីស�ច្សបនយា៉ាមពីននរិ្្ល់តនម្អំ្ ពី

ស�តុ្ លណ�លស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានរានឥទ្្ធិ្លយា៉ារខាលាំរសៅសលើពបជាជនរប�់ពទ្រ់។

ម៉រូសា�1រួមរានការបសពរៀនខ្រះៗរប�់ស�្ចសបនយា៉ាមពីន�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ពទ្រ់។ពទ្រ់

បានបសពរៀន្ ួក្សគថ្ព្រះគម្ពីរជួ�ស�ើរឲ្យចរចាំ�ល់ព្រះនិរកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់

ពទ្រ់។
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ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន–ម៉រូសា�1

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោក្្យសេ្ដីថនេរេន1:1–11

មរមនណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្ព្រះបានរក្សាទកុ្នរូវក្ំែតព់រាសផ្សរសទៀត�ពរាប់សោលបំែរដ៏ឈ្លា�នវមួយ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលកពះវិញ្ញាណោៃបំ្ុសពួ្រប្ឲ្យបធវៃើអវៃរីមួយ។អ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្សរបសរអំពរីបទពបិសាធៃ៍បៃះ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីបទពបិសាធៃ៍បៃះ

អ្ន្រអាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃដ៏ខលែរីមួយ។សូមឲ្យសិស្សដរឹងថាវ ្្គបៃ្បទៀតបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះអ្ន្រៃរឹងសួរព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រ

ឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ខលែលួៃជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាន្ងៃបៃះពួ្រប្ៃរឹងសិ្រសាពរី្ ំរូរបស់ៃរណារានា្់រថដលោៃបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតបទាះបរីជាោត់មិៃោៃយល់ពរី

បហតុ្ លទាំងអស់ថាបហតុអវៃរីោៃជាោត់កតូវបធវៃើតាមបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃបហើយថសវៃងរ្រ(បៅថ្មខាងបករោមទំព័រឬបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសបងខេប�ំព្ូរ)រោលបរិបច្ទថដល

ោ៉ាៃ់សាមៃបៅបពលមរមៃោៃសរបសរ្ ម្ពរីរបៃះ។សូមឲ្យព្ួរប្បកបៀបបធៀបរោលបរបិច្ទបនាះជាមួយៃរឹងរោលបរបិច្ទសករាប់្ ម្ពរីរ

បអាមនណៃិងមែូសាយ។

• បតើបយើងោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃពរីរោលបរិបចទ្ទាំងបៃះ?

សូមបរ្ហាញរូបភាពមរមៃសបងខេបផ្ទាំងទាំងឡាយ(62520ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ73)។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សរានា្់រអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:1–2ឮៗ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាមរមៃោៃសរបសរ្ ម្ពរីរថដលរាៃចំណងប�ើងថា

ោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃបករោយពរីកពរឹតតេិរោរណ៍ជាបកចើៃនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃប្រើតប�ើង។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ�ួយបយើងឲ្យ

យល់ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃចងក្រងពរី្ំរណត់កតាប្្សងៗជាបកចើៃ។វា្រ៏បរ្ហាញ្ ងថដរថាវិវរណភៈោៃដរឹ្រនំាដំបណើររោរបៃះ។

សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញពរីរបបៀបថដលោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃផ្ទាំងចំណារតូចរបស់ៃរីនហវៃៃិងបសច្្ររីសបងខេបរបស់មរមៃពរីផ្ទាំង

ចំណារធំរបស់ៃរីនហវៃកបសពវៃោនាោ៉ាងណាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះសូម្ ិតពរីរោរបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវតារាងរាៃចំណងប�ើងថា“ផ្ទាំង

ទាំងឡាយៃិងទំនា្់រទំៃងរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលោៃបោះពុម្ព”បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅ

ថណនាំបៃះ។អ្ន្រ្៏រអាចបរៀបចំៃូវ�ំៃួយដូចខាងបករោមមុៃចាប់ប្្ើមថានា្់រថដរ៖

កបមូលបសៀវបៅពរីរ្របាលៃិងក្រោសមួយសៃលែរឹ្រ។បសៀវបៅមួយ្ ួរថតករោស់ជាងបសៀវបៅមួយបទៀតពរីរដង។បៅបលើខ្នងនៃបសៀវបៅ

បស្ើងសូមភាជាប់ក្រោសមួយសរបសរថាផ្ទារំចំណារតរូចរប�់នពីន្វៃ។បៅបលើខ្នងនៃបសៀវបៅករោស់សូមភាជាប់ក្រោសមួយសរបសរថា

ស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់មរមន្ ពីផ្ទារំចំណារ�ំរប�់នពីន្វៃ។បៅបលើក្រោសមួយសៃលែរឹ្របនាះសូមសរបសរថាពាក្្យ�ម្ពីននមរមន។

បដើមបរីបកបើ�ំៃួយបៃះបៅ្រ្ននុងថានា្់រសូមបលើ្របសៀវបៅតំណាងឲ្យបសច្្ររីសបងខេបពរីផ្ទាំងៃរីនហវៃធំរបស់មរមៃ។សូមពៃ្យល់ថា្ំរណតក់តា

ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងផ្ទាំងៃរីនហវៃធំ្ ឺជាកប្ពចមបងដល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បចញពរីបសច្រ្រីសបងខេបរបស់មរមៃបលើ្ំរណត់កតាបៃះយែូថសប

ស្ម៊ីធោៃប្រថកប្ ម្ពរីរមែូសាយអាលរា៉ាបហបលមិៃៃរីនហវៃទរី3ៃិងៃរីនហវៃទរី4។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:3បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលអវៃរីថដលមរមៃោៃរ្រប�ើញបករោយ

ពរីោត់ោៃសបងខេបថ ្្ន្រមួយនៃផ្ទាំងៃរីនហវៃធំបហើយ។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ឃ្លា

ថា“ផ្ទាំងទាំងបៃះ”សបំៅបៅបលើផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច។សូមបលើ្របសៀវបៅប�ើងបដើមបរីជាតំណាងឲ្យផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច។សូមពៃ្យល់ថាបចញពរី

្ំរណត់កតាបៃះយែូថសបស្ម៊ីធោៃប្រថកប្ ម្ពរីរៃរីនហវៃទរី1ដល់្ ម្ពរីរបអាមនណ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:4–6បដើមបរីបរៀៃពរីរបបៀបថដលមរមៃរាៃអារម្មណ៍អំពរីផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច។

• បតើមរមៃោៃរ្រប�ើញអវៃរីថដលរី្ររាយបៅ្រ្ននុងផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច?

• បតើមរមៃោៃបធវៃើអវៃរីជាមួយៃរឹងផ្ទាំងៃរីនហវៃតូច?
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បដើមបរីបរ្ហាញថាមរមៃោៃប្្ចដូលផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចជាមួយៃរឹងបសច្្ររីសបងខេបរបស់ោត់ពរីផ្ទាំងៃរីនហវៃធំសូមោ្់របសៀវបៅបស្ើងបៅបលើ

បសៀវបៅករោស់។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថសវៃងរ្របហតុ្ លរបស់មរមៃថដលោត់ោៃប្្ចដូល

ផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចជាមួយៃរឹងបសច្្ររីសបងខេបរបស់ោត់ពរីផ្ទាំងៃរីនហវៃធំ។

• បហតុអវៃរីោៃជាមរមៃប ្្ចដូលផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចជាមួយៃរឹងបសច្្ររីសបងខេបរបស់ោត់ពរីផ្ទាំងៃរីនហវៃធំ?(ោត់ោៃបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរី

កពះវិញ្ញាណ។)បតើោត់យល់ពរីបហតុ្លទាំងអស់ថដលោត់កតូវបធវៃើតាមឬបទ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាមរមៃោៃយល់ពរីបហតុ្ លមួយចៃួំៃថាបហតុអវៃរីោៃជាផ្ទាំងតូចអាចរាៃសារភៈសំខាៃ់។ោត់ោៃសាគល់ពរី

តនមលែខាងវិញ្ញាណដ៏អសាចារ្យនៃផ្ទាំងបនាះបហើយោៃរី្ររាយៃរឹងរោរពយា្ររណ៍អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដល្ ម្ពរីរបនាះរាៃ(សូមបមើលោ្រ្យ

សម្រីនៃមរមៃ1:4–6)។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីោត់មិៃោៃដរឹងពរីបហតុ្ លទាំងអស់ថាបហតុអវៃរីោត់កតវូប្្ចដូលវាបថៃថែមបលើថ្្ន្រនៃផ្ទាំង

ធំថដលរាៃបពលបវលាកបវតតេិសាកស្ដូចោនាបនាះបទ។(បដើមបរីអាៃអំពរីបហតុ្ លមួយថដលមរមៃមៃិោៃដរឹងបៅបពលបនាះសូមបមើល

បសច្្ររីប្្ើមអំពរីោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅថណនាំបៃះ)។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:7បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលមរមៃោៃបបកងៀៃអំពរី

កពះអរាចាស់។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាត្រះអមាចាស់តទង់តជា្រតគ្់រការណ៍ទាំងអស់បហើយថាត្រះអមាចាស់អាចរធ្ើការតា្រយៈរយើង

រដើ្្ដីសរត្ចនូវត្រះ្ន្ទៈរ្រស់តទង់។

• បតើបោលលទ្ធិទាំងបៃះអាច�ួយមរមៃឲ្យបធវៃើស្រម្មភាពតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលោត់ោៃទទួលបោយរបបៀបណា?

• បតើបសច្្ររីពិតទាំងបៃះអាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រទទួលរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបោយរបបៀបណា?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីសាថាៃភាពថដលព្ួរប្ោៃសរបសរឬ្ិតបៅបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យ

កោប់ពរីរោរបំ្ុសថដលពួ្រប្ោៃទទួលពរីរបបៀបថដលព្ួរប្បធវៃើស្រម្មភាពតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតទាំងបនាះបហើយអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង

ជាលទ្្ធ ល។(សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្មិៃចាំោច់រាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថតថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលវាផ្ទាល់ខលែលួៃឬ

ឯ្រ�ៃបនាះបទ)។បៅបពលសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្អ្ន្រអាចសួរៃូវសំណួរមួយចៃួំៃដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រដរឹងពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងបទកបសិៃបបើអ្ន្របធវៃើតាមរោរបំ្ុសបៃះ?

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រសបកមចចិតតេៃិងរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើមបរីបធវៃើស្រម្មភាពតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតបនាះ?

សូមបលើ្របសៀវបៅថដលតំណាងឲ្យបសច្្ររីសបងខេបរបស់មរមៃពរីផ្ទាំងធំជាមួយៃរឹងបសៀវបៅថដលតំណាងឲ្យផ្ទាំងៃរីនហវៃតូចថដលបៅពរីបលើ

វាបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមបលើ្រក្រោសមួយសៃលែរឹ្រថដលតំណាងឲ្យោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ។

• បតើោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃកបសពវៃោនាៃរឹង្ំរណត់កតាប្្សងបទៀតទាំងបៃះកតង់ណា?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមោ្់រក្រោសតំណាងឲ្យោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃបៅចបនាលាះបសៀវបៅទាំងបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ

បធវៃើជាសាពាៃមួយថដលភាជាប់ដំបណើរសាច់បរឿងរវាងផ្ទាំងចំណារតូចរបស់ៃរីនហវៃៃិងបសច្្ររីសបងខេបរបស់មរមៃពរីផ្ទាំងចំណារធំរបស់ៃរីនហវៃ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថសវៃងរ្រអវៃរីថដលមរមៃសង្រឹមថាៃរឹងជាលទ្្ធ លនៃ

រោរបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យប ្្ចដូលផ្ទាំងចំណារតូចរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងរោរចងក្រង្ំរណតក់តារបស់ោត់។

សូមបញ្ជា្់រថារោរសរបសរទាំងអស់ថដលសិស្សោៃសិ្រសា្រៃលែងម្របៅ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(ៃរីនហវៃទរី1–បអាមនណ)អាច

រាៃចំបោះពួ្រប្បោយសារមរមៃោៃបធវៃើតាមរោរបំ្ុសខាងវិញ្ញាណឲ្យប្្ចដូលផ្ទាំងចំណារតូចបនាះ។

• បតើរោរបោរពតាមរបស់មរមៃចំបោះរោរបំ្ុស្ ំៃិតនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើរោរបបកងៀៃអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី1ដល់បអាមនណថដលអ្ន្ររាៃបសច្្ររីអំណរចំបោះបនាះ?បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្ររាៃបសច្រ្រីអំណរ

ចបំោះរោរបបកងៀៃទាំងបនាះ?

• សូម្ ិតអំពរីឆៃ្ទភៈរបស់មរមៃ្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណ។បតើឆៃ្ទភៈរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតខាង

វិញ្ញាណ�ះឥទ្ធិពលដល់�រីវិតរបស់បយើងោ៉ាងណាខលែះ?បតើឆៃ្ទភៈបៃះអាច�ះឥទ្ធិពលដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?(សូម

ពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់អាចកបទាៃពរដល់អ្ន្រដនទតាមរយភៈបយើងបៅបពលបយើងបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។)

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងរាៃ្ ្រ្រីភាពចបំោះរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើរោរ“បៅ្រ្ននុង

[បយើង]បដើមបរីបធវៃើបៅតាមឆៃ្ទភៈរបស់កទង់”(ោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:7)។

ោក្្យសេ្ដីថនេរេន1:12–18

ស�ច្សបនោ៉ាមពីនបសរកើត�ន្ិភា្សៅក្្គុរណដនដពី

សូមសរបសរ្ពីការទា�់ណទរសៅជា�ន្ិភា្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:12–18ថណនំាពរីរ�ជរោល

នៃបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃ។បុរសដ៏សុចរិតបៃះោៃ�ួបកបទះៃរឹងឧបស ្្គជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងបពលោត់បបកមើជាពយារោរីរានា្់រៃិងជាបស្ចនៃ

កបជា�ៃ។សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូបហើយអាៃោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:12–18ជាមួយៃរឹងនដ្ូរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យព្ួរប្រ្រ

ៃូវអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃៃិងពយារោរីប្្សងបទៀតោៃបធវៃើបដើមបរីបបង្កើតសៃិ្ភាពបៅ្រ្ននុងថដៃដរី។
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បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃរួចបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗសរបសរកបបោ្មួយបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្

ថដលសបងខេបៃូវអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់ោៃបធវៃើបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរពរីរោរទាស់ថទងោនាបៅជាសៃិ្ភាព។សូម

អប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យសរបសរកបបោ្របស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។រោរសបងខេបរបស់សិស្សអាចកសបដៀងោនាបៅៃរឹងកបបោ្

ដូចខាងបករោម៖

រៅរ្លរយើងរធ្ើតា្ការដរឹក្នំ្ដ៏្រំែុសរ្រស់្ យាការីរយើងអាច្ររងកើ្រនូវសន្ិភា្។

រៅក្្នុងក្មាលាំងថនត្រះអមាចាស់រយើងអាចយក្ឈរ្ះរលើឧ្រសគ្គទាំងឡាយ។

រយើងត្រវូបានរៅឲ្យ្ររត្ើរោយអស់្ ដីក្មាលាំងរ្រស់រយើងរដើ្្ដី្ររងកើ្រសន្ិភា្។

សូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើោ្រ្យសម្រីនៃមរមៃ1:17ថដលមរមៃោៃៃិោយថាបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃៃិង“មៃុស្ស

បរិសុទ្ធជាបកចើៃបៅបលើថដៃដរី   ោៃថ្លែងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះកប្របបោយអាៃុភាពៃិងសិទ្ធិអំណាច”។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃពរីរបរីបនាទាប់បទៀតសិស្សៃរឹងសិ្រសាពរីរោរបបកងៀៃបោយបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃថដលបលើ្រឧទាហរណ៍ពរីអាៃុភាពៃិងអំណាចនៃ

រោរបបកងៀៃរបស់ោត់។

េ៉រូសា�1:1–8

ស�ច្សបនោ៉ាមពីនបសពរៀនក្រូនពបុ�រប�់ោត់្ ពីសារៈ�ំខ្ន់ននព្រះគម្ពីរ

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ូរប្មិៃថដលសាគល់អវៃរីបៃ្ិចបសាះអំពរីកពះ្ម្ពរីរ។

• បតើ�រីវិតរបស់អ្ន្រៃរឹងបៅជាោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្រមិៃថដលរាៃកពះ្ម្ពរីរបនាះ?

• បតើបសច្្ររីពិតណាមួយថដលពិោ្របំ្ ុតថដលអ្ន្រមៃិអាចរស់បៅបោយោមៃវាោៃ?

សូមថណនាំបោយសបងខេបអំពរី្ ម្ពរីរមែូសាយ។សូមពៃ្យល់ថាបដើមដំបូងនៃ្ ម្ពរីរបៃះបរ្ហាញពរីបំណងកោថានារបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃចំបោះ

្ូរៃកបុសរបស់កទង់ឲ្យបៃ្បរៀៃពរីកពះ្ម្ពរីរ(សូមបមើលមែូសាយ1:2)។បៅបពលថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបបកងៀៃបកុតារបស់កទង់

កទង់ោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដល�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃរឹងខុសោនាោ៉ាងណាកបសិៃបបើពួ្រប្មៃិថដលោៃទទួលកពះ្ម្ពរីរបនាះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃមែូសាយ1:3–8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវោៃ

កបទាៃពរបោយសារព្ួរប្ោៃរាៃកពះ្ម្ពរីរ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។

• បតើតាមរបបៀបណាថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃប�ឿថាកពះ្ម្ពរីរៃរឹង�ួយបុកតារបស់កទង់បនាះ?

• បតើអវៃរីជាទំនា្់រទៃំងរវាងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោយមែត់ចត់ៃិងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិនៃកពះដូចថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃ

បលើ្រប�ើងបនាះ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបដើមបរីកោប់ពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្៏របោយព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិត

ដូចខាងបករោមបៃះ៖ការសិក្សាត្រះគ្្ដីររោយ�្្រ់ច្់រជួយរយើងឲ្យដរឹងនិងកាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិទាំងឡាយ។អ្ន្រអាច្ល់្បោបល់

ថាសិស្ស្ ួរសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ1:3–8)។

• បតើបៅបពលណាថដលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយបនាះ?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាកពះ្ម្ពរីរ្ ឺពិតបហើយថាកពះ្ម្ពរីរ�ួយបយើងឲ្យរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ។(អ្ន្រអាចសរបសរវាពរីមៃុចាបប់្្ើមថានា្់រ)។

សតើស�្ចសបនយ៉ាមពីនរោនសពោរពបកា�េវៃពីេំ្ពីបុពតារប�់ពទរ់ម៉រូសាយ?

សតើស�្ចសបនយ៉ាមពីនរោនរានបន្ដូលេវៃពីខលេរះេំ្ពី“សឈាមារះមួយ”ណដលណញក្មនុ�្សសចញ្ ពីោនា?

ស្តេុវៃពីរោនជាសា�ន៍នពីន្វៃមិនរោនពតរូវបំផ្លាញសោយសា�ន៍សលមិន?

សតើរប�់េវៃពីណដលស�្ចសបនយ៉ាមពីនរោន�ំុឲ្យម៉រូសាយណថរក្សាសនារះ?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលមួយនាទរីបហើយប�ើញថាបតើពួ្រប្អាចរ្រប�ើញចបមលែើយបែុនាមៃចបំោះសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងមែូសាយ

1:10–18។

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបោយសបងខេបបៅៃរឹងសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃពរីរបរីបករោយបទៀតពួ្រប្ៃរឹងស្ិរសាពរី

រោរបបកងៀៃថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបធវៃើបៅរោៃ់កបជា�ៃរបស់កទង់“ប្មះមួយថដលៃរឹងមៃិកតូវលុបបចាលោៃប�ើយបលើ្រថលង

ថតបោយរោររំលង”(មែូសាយ1:12)។

សូមឲ្យសិស្សហព្រើពាក្យ

្ទាល់ខ្បួនរ្រស់្ ួកហគ

សៅស្ល�ិ�្សបង្ហាញ្ ពីសោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល្ ួក្សគ

រក្ស�ើញសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ�រូមក្ុំនិយា�

ថ្ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគខុ�សដ្�សារ

ណត្ ួក្សគរានចសម្ើ�ខ�ុ្ពីពាក្្យណ�ល

បានសពបើសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះ

សនារះស�ើ�។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពី

ពប�ិនសបើពបសយាគរប�់�ិ�្សរានាក្់ខុ�

្ពីសោលលទ្្ធិវាជាការទ្ទួ្លខុ�ពតរូវ

រប�់អ្នក្ស�ើម្ពីជួ�សគសដ្�ទ្ន់ភ្ន់ក្្ននុរ

ការណក្តពមរូវពបសយាគសនារះ។ការសធវើ

�រូសចានារះអាច្ ្ល់នរូវបទ្្ិសសាធន៍ក្្ននុរ

ការ�ិក្សា�៏�ំខាន់សដ្�សារស�ើរបាន

រក្សាបរិយាកា�ពបក្បសដ្�ក្្ពីព�ឡាញ់

និរទ្ំនុក្ចិត្។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លស�្ចសប៊នយា៉ាមពីនជិតចរូលទ្ពីវរ្គតពទ្រ់រានបំែរពបាថ្នាចរ់បសពរៀនពបជាជនរប�់

ពទ្រ់ជាសលើក្ចរុសពកា�។ការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់ណ�លពតរូវបានក្តព់តាសៅក្្ននុរម៉រូសា�2

គឺជាពបធានបទ្ននសមសរៀនសនរះនិរសមសរៀនទ្ពី53–55។ស្លចាបស់្្ើមបសពរៀនពទ្រ់បាន

ពបាប់្ ពីការបសពមើរប�់ពទ្រ់�ល់ពបជាជនសដ្�បញ្ជាក់្ថ្ស�ើរបសពមើ�ល់ព្រះសៅស្លស�ើរ

បសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្។ពទ្រ់ក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីសាថានភា្�៏រកី្រា�ននអ�់អ្នក្ណាណ�ល

កាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�រប�់ព្រះ។

សមសរៀនទ្ពី52

ម៉រូសា�2

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន
កំ្ែត់ចំណាំ៖រោរសបងខេបខាងបករោមអាច�ួយអ្ន្រោៃកបសិៃបបើអ្ន្របក�ើសបរើសបដើមបរី្ ល់្បសច្្ររីសបងខេបនៃបសច្្ររីថ្លែងរបស់

បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃបៅបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់។

ម្រដល់ចុងប ្្ចប់នៃកពះ�ៃ្មរបស់កទង់បស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃោៃថ្លែងបៅរោៃ់កបជា�ៃ្រ្ននុងៃ្រកទង់បៅថ្របរកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងថដៃដរី

សារាែហិមឡា។កទង់ោៃកោប់ពរីដបំណើរបរឿងនៃរោរបបកមើរបស់កទង់បៅដល់កបជា�ៃៃិងពរីមៃសិរោរដ៏ចបាស់របស់កទង់ចបំោះកពះ

បហើយកទង់ោៃបរ្ហាញបកុតារបស់កទង់មែូសាយថាជាបស្ច្ ្មរីរបស់កបជា�ៃបៃះ។បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីថ្លែងចុងបករោយរបស់កទង់ថដលរាៃ

បៅ្រ្ននុងមែូសាយ2–5បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃថច្រចាយសារលិខិតអំពរីកបធាៃបទជាបកចើៃរួមរាៃសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបបកមើអ្ន្រដនទ

រោរ�ំោ្់រដ៏អស់្រលបរបស់បយើងបៅដល់កពះវរបិតាសួ្៌រោរបបកមើខាងសាច់្មៃិងដរ្វាយធៃួរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទតកមូវរោរបដើមបរី

កសាតបចាលៃូវភាពខាងសាច់្មបចញរោរប�ឿបលើកពះសករាប់បសច្្ររីសប្រ្គះរោរថច្ររំថល្រដល់អ្ន្រក្ររោរទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់ប

ៃិងរោររោលាយជាបុកតាៃិងបកុតរីនៃកពះក្រីស្ទតាមរយភៈបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងរោរបៃ្បធវៃើល្អជាៃិច្ច។បៅ្រ្ននុង្រំណត់ចំណាំពបិសសមែូសាយ3

រួមរាៃសារលិខិតមួយថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃទទួលពរីបទវតាមួយអង្គ។

េ៉រូសា�2:1–9

ពគួសារជាសពចើនពបមរូលផ្គុំោនាសេើយសរៀបចំសដើមបពីទទួលព្រះបន្អូលរប�់ស�ច្សបនោ៉ាមពីន

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃថ ្្ន្រខាងបលើ៖នរណា?ក្ណនលេរណា?េវៃពី?ស្តេុវៃពី?

សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្របៅ្រ្ននុងមែូសាយ2:1–6បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលបសច្្ររីលម្អិតថដលបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។បករោយពរីព្ួរប្ោៃអាៃបហើយសូមអប ជ្ើញសិស្សបរីបៃួនា្់រសរបសរបសច្្ររីលម្អិតថដលព្ួរប្រាៃឲ្យោៃបកចើៃតាមថដល

ប្អាចបៅបករោមសំណួរៃរីមួយៗបលើរោដារបខៀៃ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាកបជា�ៃោៃបរៀបចំទទួលកពះបៃ្ទដូលរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃ

បោយរោរលះបង់ទា្រ់ទងៃរឹងចបាប់មែូបស។្រ្ននុងរោរលះបង់បៃះកបជា�ៃោៃបរ្ហាញរោរដរឹង្ុណដល់កពះបហើយថាវាយខលែលួៃប្ដល់

កទង់។)

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃមែូសាយ2:9បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីអវៃរីថដលបស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃចង់ឲ្យ

កបជា�ៃបធវៃើបៅបពលពួ្រប្សាដាប់ោ្រ្យសម្រីរបស់កទង់។

• បចញពរីោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបតើអ្ន្រ្ិតថាបស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃរាៃកពះទ័យោ៉ាងណាអំពរីសារលិខិតរបស់កទង់?

• បោងតាមថ ្្ន្រចុងបករោយនៃមែូសាយ2:9បតើបស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃប�ឿថាៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើកបជា�ៃបបើ្រកតបចៀ្រៃិង

ដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្សាដាប់តាមសារលិខិតរបស់កទង់បនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីបបើ្រកតបចៀ្រៃិងដួងចិតតេរបស់បយើងសាដាប់តាមអ្ន្រថដលកតូវោៃបៅឲ្យបបកងៀៃ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យចងចំាពរីរោរអប ជ្ើញរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាសារលិខិតរបស់កទង់ៃិងបៅបពលពួ្រប្

សាដាប់តាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីន្ងៃចុងបករោយទាំងឡាយ។

េ៉រូសា�2:10–28

ស�ច្សបនោ៉ាមពីនបសពរៀនអំ្ ពីសារៈ�ំខ្ន់ននការបសពមើព្រះនរិការបសពមើោនាសៅវិញសៅមក្និរអំ្ពីការជំោក្់ដ៏

អ�់ក្លបរប�់សយើរចំសោរះព្រះ

សូមបរ្ហាញសិស្សពរីរូបភាពបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃថដលថ្លែងបៅរោៃ់កបជា�ៃរបស់កទង់(62298ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ

2009]បលខ74)។សូមរំឭ្រសិស្សថាបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបៅកបជា�ៃៃរបស់កទង់ឲ្យម្រ�ួប�ុំោនាបដើមបរីកបរោសថាបុកតា

របស់កទង់មែូសាយៃរឹងបសាយរា�្យបៃ្ជាបស្ចៃិងោ្់រឲ្យព្ួរប្ៃូវ“ប្មះមួយដល់កបជា�ៃបៃះបដើមបរីឲ្យប្អាចថញ្របចញពរី

កបជា�ៃទាំងអស់ថដលកពះអរាចាស់ដ៏ជាកពះកទង់ោៃនាំបចញពរីថដៃដរីបយរូសា�ិម”(សូមបមើលមែូសាយ1:9–12)។

សូមអាៃមែូសាយ2:10–15ឮៗ្រ្ននុងថានា្រ់។សូមឲ្យសិស្សថសវៃងរ្រឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរោរោរម្របស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃអំពរីរោរបបកមើ

កបជា�ៃមៃិថមៃអំពរី្រិតតេិនាមឬរោរទទួលសាគល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់កទង់ប�ើយ។សួមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបលើ្រនដប�ើងបៅបពលព្ួរប្ឮ

ការមចកចាយហសចក្ពីសហងខេ្រ

ថនហសចក្ពីម្្ង�៏មវង

ស�ៀវសៅណែនាំសមសរៀនសនរះ្្ល់

ការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក់្្ ិស��សៅ�ល់

ស�ចក្្ពីណ្្រពបក្បសដ្�ការ្យាក្រ

្ិស��ទាំរឡា��រូចជាម៉រូសា�

2–5។ស�ចក្្ពីណ្្រទាំរសនរះ

ជាញឹក្ញាប់ពតរូវបានបសពរៀនសៅក្្ននុរ

សមសរៀនជាសពចើន�រ។វាអាចជ�ួ

្ល្់ជាស�ចក្្ពី�សរខេបខ្ពីននស�ចក្្ពីណ្្រ

ទាំរសនរះ។សៅក្្ននុរសមសរៀនន្ងៃសនរះស�ចក្្ពី

�សរខេបសមសរៀនអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យទ្ទ្ួល

បាននរូវការ�ល់ចបា�់លា�់ជារមុន

អំ្ ពីសោលបំែរននសទ្�ក្ថ្រប�់

ស�ច្សប៊នយា៉ាមពីននរិ“ការ្លា�់ប្ដូ�៏ធំ”

ណ�លពបជាជនបានទ្ទួ្លសៅក្្ននុរ�ួរចិត្

រប�់្ ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគបានសាដោប់

(�រូមសមើលម៉រូសា�5:2)។
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ឃ្លាមួយនៃឃ្លាទាំងបៃះ។បៅបពលពួ្រប្បលើ្រនដសូម�ប់អាៃសៃិបហើយសំុឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញៃិងពរីអវៃរី

ថដលវាបរ្ហាញអំពរីបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃ។

បៅថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហរឹៃបធើរ៖

“សូម្ំុរោរម្ខាលាំងបព្រពរី្រិតតេិនាម។   វាសំខាៃ់ថដលកតវូោៃប្សរបសើរ។បែុថៃ្រោរបផ្ដាតរបស់បយើង្ ួរថតបៅបលើបសច្រ្រីសុចរិត

មៃិថមៃរោរលបរីលបាញបទបផ្ដាតបលើរោរបបកមើមៃិថមៃ្ិរតតេិនាមបនាះបទ”(“ To the Women of the Church,”Ensign

ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1992ទំព័រ96)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែួសាយ2:16–17បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្រៃូវអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃចង់ឲ្យកបជា�ៃរបស់កទង់បរៀៃ។

សូម�ួយព្ួរប្ឲ្យប�ើញថារៅរ្លរយើង្ររត្ើដល់អ្ក្ដថទរន្រះរយើង្ររត្ើដល់ត្រះ។សូមសរបសរកបបោ្បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបរ្ហាញថាមែូសាយ2:17្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រ្ ួរបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់សិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ្្គបៃះតាមរបបៀបមួយ

ថដលពួ្រប្ៃរឹងអាចរ្រវាប�ើញបោយរ្យកសួល។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃបបកមើដល់អ្ន្រដនទ។

• បៅបពលថដលអ្ន្របបកមើដល់អ្ន្រដនទបតើអ្ន្រ្៏រអាចបបកមើដល់កពះបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលរាៃអ្ន្រដនទោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតអ្ន្រតាមរយភៈរោរបបកមើ?បៅបពលព្ួរប្បបកមើអ្ន្របតើពួ្រប្្៏រោៃបបកមើ

ដល់កពះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រឆ្លាស់ោនាអាៃមែូសាយ2:18–24,34ឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃបៅខលែលួៃកទង់ៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់ថាជា“អ្ន្របបកមើដ៏ឥតកបបោ�ៃ៍”?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាកបជា�ៃយ្រ្ លចំបណញបៅបពលពួ្រប្ទទួលោៃបកចើៃជាងពួ្រប្ចាយ។បយើង្ ឺជាអ្ន្របបកមើដ៏ឥតកបបោ�ៃ៍ចំបោះ

កពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងបោយសារតនមលែនៃពរ�័យថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់បយើងបនាះថតងថតបលើសលប់ជាងតនមលែនៃរោរបបកមើ

ថដលកទង់ោៃទទួលពរីបយើង។)

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលបហើយអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាបៅ�ំោ្់រដល់កពះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាបយើង“ជាប់�ំោ្់រ្ ុណដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច”ដល់កពះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបៅបពលបយើងដរឹង

ថាបយើងជាប់�ំោ្រ់្ ុណដល់កពះបនាះរោរដរឹង្ុណរបស់បយើងៃរឹងប្រើៃប�ើងបយើងរាៃបំណងចង់រោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ

បហើយបយើងចង់បបកមើដល់អ្ន្រដនទរោៃ់ថតខាលាំង។)

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ2:34ោ្រ្យតប�្រគែុរាៃៃ័យថាឲ្យឬកប្ល់ឲ្យវិញ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀប

ថដលពួ្រប្អាច“តបស្នង្ ុណដល់[កពះវរបិតាសួ្៌]ៃូវអវៃរីថដល[ពួ្រប្]រាៃ”។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងរោៃ់តាម

កពះប ្្ញតិតេទាំងឡាយរបស់កពះបហើយថសវៃងរ្ររោរបបកមើបោយចិតតេបសាមះបនាះកទង់ៃរឹងកបទាៃពរដល់បយើង។

េ៉រូសា�2:29–41

ស�ច្សបនោ៉ាមពីនបានោ�់សតឿនពបជាជនរប�់ពទរ់ឲ្យសោរ្រាមព្រះ

សូមសរបសរពបយ័ត្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃប�ើញសញ្ញាមួយថដលបកបើោ្រ្យបៃះឬ្៏រទា្់រទង

ៃរឹង្ ំៃិតបៃះ។សូមបរ្ហាញថារោរហាមកោមថបបបនាះអាចរោរោរបយើងឬ�ួយសប្រ្គះ�រីវិតរបស់បយើង។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ2:32–33,36–38បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃកោប់

កបជា�ៃរបស់កទង់ឲ្យកបយ័ត្ន។អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ2:33ោ្រ្យការសវទនាសបំៅបៅបលើទ្ុរខេបសា្រៃិង

រោរបសា្រសបកងង។

• បតើរោរហាមកោមអវៃរីខលែះថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃកោប់បៅកបជា�ៃរបស់កទង់?

• បតើបយើងអាចដរឹងបោយរបបៀបណាថាបយើង្ំរពុងចាប់ប្្ើមបធវៃើតាមវិញ្ញាណខុសឆ្គងបនាះ?បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងពរីរោរខុស

ឆ្គងបនាះជាមុៃ?

• បោងតាមមែូសាយ2:38បតើអវៃរីខលែះជា្ លវិោ្របៅដល់អ្ន្រថដលសាលាប់បៅ្រ្ននុងអបំពើោបរបស់ព្ួរប្?

អ្ន្រអាចបញ្ជា្់របថៃថែមពរីរោរបបកងៀៃបៃះបៅ្រ្ននុងមែូសាយ2:36ថាបុ ្្គលរានា្់រៗអាចថលងរាៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បោយសារ

អា្របប្រិរោិផ្ទាល់របស់ប្។ថអលប�ើរបដវី�បអថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃថ្លែងអំពរីសារភៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរដរឹង

បៅបពលបយើងអាចថលងរាៃកពះវិញ្ញាណ៖

“បយើង្ ួរ   ពយាោមយល់ដរឹងបៅបពលបយើង‹ដ្រខលែលួៃ្ យបចញពរីកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បដើមបរី្ំុរឲ្យកពះវិញ្ញាណរាៃ្រថៃលែង

បៅ្រ្ននុងខលែលួៃ[បយើង]បទៀតប�ើយបដើមបរីថណនាំ[បយើង]បៅតាម្ លែដូវទាំងឡាយខាងកោជាញាបដើមបរី[បយើង]អាចោៃពរចបកមើៃប�ើង

បហើយសថែិតបសថែរជាប់បៅ›(មែូសាយ2:36)។   

“   កបសិៃបបើអវៃរីមួយថដលបយើង្ ិតប�ើញឮឬបធវៃើឲ្យបយើងចា្របចញពរីកពះវិញ្ញាណនៃកពះបនាះបយើង្ ួរ�ប់្ ិតបមើលសាដាប់ឬ

បធវៃើបរឿងបនាះបទៀត។កបសិៃបបើបរឿងបនាះរាៃបំណងបដើមបរី្ំរសាៃ្ឧទាហរណ៍បធវៃើឲ្យបយើងថលង�ិតស្និទ្ធៃរឹងកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទៀត

បនាះវាកោ្រដណាស់ថារោរ្រំសាៃ្កបប្ទបនាះ្ ឺមិៃថមៃសករាប់បយើងបនាះបទ។បោយសារកពះវិញ្ញាណមៃិអាចបៅជាមួយៃរឹងអវៃរី

ថដលអាសកោមបកោតកោតឬក្រអឺតក្រទមបនាះបទដបូច្នះវាជា្់រចបាស់ថាអវៃរីថបបបនាះ្ ឺមៃិថមៃសករាប់បយើងបនាះបទ។បោយសារ

បយើងឃ្លាតឆ្ងាយពរីកពះវិញ្ញាណនៃកពះបៅបពលបយើងបធវៃើស្រម្មភាពនានាថដលបយើងដរឹងថាបយើង្ ួរប្ចបចញបនាះបរឿងថបបបនាះ្ ឺ

េ៉រូសា�2:17គឺជាវគ្គ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូមសបើក្សៅ

គំនិតទាំរឡា��ពរាប់ការបសពរៀនសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស

ជាម�ួនរឹចំសែរះចំណានវគ្គសនរះ។
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ពិតជាមិៃថមៃសករាប់បយើងបនាះបទ”(“បដើមបរីឲ្យបយើងថតងថតរាៃកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់្ ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើង”Ensignឬ

លពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័រ30)។

• បតើថអលប�ើរថបដណាោៃៃិោយថាអវៃរីថដលៃរឹង្ រាលាតបយើងពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

• បតើបយើងអាចដរឹងបៅបពលបយើងឃ្លាតខលែលួៃបយើងពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរោ្រ្យចរចំាៃិង្ិចារណាបៅបលើរោដារបខៀៃថ្របរោ្រ្យពបយ័ត្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ2:40–41ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃចង់ឲ្យកបជា�ៃរបស់

កទង់ពិចារណាៃិងអវៃរីថដលកទង់ចង់ឲ្យពួ្រប្ចងចំា។បៅបពលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាចបញ្ជា្់ររោរបបកងៀៃរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃបោយ

រោរសរបសរៃូវបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងកាន់តាមតេោះ្រញ្ញ្ិ្រទាំងឡា�នោោះន�ើងនឹងត្រវូបាន

ត្រទានេរខាង្ច់ឈាមនិងខាងវិញ្ញាណ។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃបធវៃើទរីបនាទាល់ឬទទួលបទពបិសាធៃ៍ពរីសុ្ មង្គលថដលម្រពរីរោរបោរពតាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់

កពះ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតនៃអវៃរីថដលសិស្សោៃពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ។សូមប្្ចប់បោយរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យោ្់របោលបៅ

ជា្់រលា្់របដើមបរីបោរពឲ្យោៃខាជាប់ខជលួៃជាងមុៃបៅ្រ្ននុងបរឿងណាថដលពិោ្រសករាប់ពួ្រប្ឬខិតខំពកងរឹងខលែលួៃបៅ្រ្ននុងបញ្ហាណាមួយថដល

រាៃបៅ្រ្ននុងរោរអ្ិវ�្ឍ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃ(សករាប់យុវនារី)ឬរោតពវៃ្រិច្ចចបំោះកពះ(សករាប់យុវ�ៃ)។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—េ៉រូសា�2:17

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអាៃមែូសាយ2:17,រា៉ាថាយ22:36–40ៃិងរា៉ាថាយ25:40។វ ្្គបៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ�ួយបរិោយពរី

បោលលទ្ធិ�ួយបថៃថែមរោរយល់ដរឹងៃិងបញ្ជា្់រពរីអតថែៃ័យនៃមែូសាយ2:17។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យភាជាប់ទំនា្់រទៃំងខ្ម្ពរីរ

បោយរោរសរបសររា៉ាថ្យ22:36–40ថ្របរមែូសាយ2:17,រា៉ាថ្យ25:40ថ្របររា៉ាថាយ22:36–40,ៃិងម៉រូសាយ

2:17ថ្របររា៉ាថាយ25:40។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រកោប់ពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃរាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្ោៃ្រំពុងបបកមើកពះបោយរោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សបបកមើៃរណារានា្រ់មុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្់រសរិោខាសាលាបលើ្របករោយ។សូម្ ល់្បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរបរៀបចំ

ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ខលែលួៃ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរបៃះ(បែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្មៃិចាំោច់រាៃអារម្មណ៍ថាកតវូថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។

អ្ន្រ្៏រអាចសំុឲ្យសិស្សទបៃ្ទញមែូសាយ2:17មុៃបពលអ្ន្រ�ួបោនាបលើ្របករោយបទៀតថដរ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងបបកមើអ្ន្រដនទបោយបសាមះសបយើងបបកមើដល់កពះអរាចាស់។

កំ្ែត់ចំណាំ៖បោយសារថតល្រខេណភៈៃិងរយភៈបពលនៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពល

បថៃថែម។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េ៉រូសា�2:33,38–39។“គទាសដ៏អស់ក្ល្”“គភ្ើងណដលពន្ត់

េិនប្ន”និង“ការទកុ្ខេគវទនាដ៏េិនគចះចប់េិនគចះគហើ�”

សៅក្្ននុរការព្រានមួ�អំ្ពីលទ្្ធ្លននការបរះសបារទា�់នរឹព្រះស�ច្សបនយា៉ាមពីនបាន

សពបើឃ្លា“សទា��៏អ�់ក្ល្”(ម៉រូសា�2:33),“សភ្ើរណ�ល្ ន្ត់មិនបាន”(ម៉រូសា�

2:38),នរិ“ការទុ្ក្ខេសវទ្នា�៏មិនសចរះចប់មិនសចរះស�ើ�”(ម៉រូសា�2:39)។ស�ើម្ពី�ល់

កាន់ណតចបា�់អំ្ពីពាក្្យទាំរសនរះ�រូមសមើលព្រះបន្ទដូលននព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរសោលលទ្្ធិនរិ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញា19:6–12។
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ម៉រូសា�3

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�បន្ណ្្រព្រះបន្ទដូលពទ្រ់សៅកាន់ពបជាជនស�ច្សបនយា៉ាមពីនបាន�ក្ព�រ់ព្រះបន្ទដូល

រប�់សទ្វតាណ�លបានរានបន្ទដូលមក្កាន់ពទ្រ់ទាក់្ទ្រនឹរការបសពមើរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្តាមរ�ៈស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ

ការណពបចិត្សនារះអ�់អ្នក្ណ�លរានបាបអាចទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។ពទ្រ់ក៏្បាន

បសពរៀនថ្តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះបុគ្គលរានាក់្ៗណ�លរានបំែរ

សៅតាមការលរួសលាមននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ“ឲ្យ�ពរាតភា្ខារសាច់្មសចញស�ើ�

កាលា�សៅជាអ្នក្បរ�ិុទ្្ធវិញ”(ម៉រូសា�3:19)។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន
កំ្ែត់ចំណាំ៖កបសិៃបបើ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃអ្ន្រោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យសិស្សទបៃ្ទញៃិងអៃុវតតេមែូសាយ2:17បហើយសូម្ ្ល់ឱរោស

ដល់ព្ួរប្ឲ្យថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងថានា្រ់។សូមកបយ័ត្ន្រុំយ្របពលបកចើៃបព្រ្រ្ននុងរោររំឭ្របៃះ។សូមទ្ុរបពល

សមល្មមបដើមបរីពិភា្រសាពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ3។

េ៉រូសា�3:1–10

ស�ច្សបនោ៉ាមពីនបានរានបន្អូល្ពីព្រះបន្អូលរប�់សទវរាអំ្ ពីដគ្វាយ្ួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមបរ្ហាញថ្រវទបទមួយៃិងកបោប់ោ្់រទរឹ្រមួយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របរ្ហាញថាបតើប្ៃរឹងចា្់រទរឹ្របកចើៃបែុណាណបៅ្រ្ននុងថ្រវឲ្យៃរណា

រានា្រ់ថដលកោៃ់ថតចង់្ លែ្រ់ទរឹ្របនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបនាះបរ្ហាញថាបតើប្ៃរឹងចា្់រទរឹ្របកចើៃបែុណាណសករាប់អ្ន្រថដលចង់ញាតំទរឹ្រ

ឲ្យថឆ្អត។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• កបសិៃបបើទរឹ្រតំណាងឲ្យបសច្្ររីអំណរបតើអ្ន្រៃរឹងចង់ចា្់របែុណាណបៅ្រ្ននុងថ្រវរបស់អ្ន្រ?

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថារោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ3ៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញថាព្ួរប្អាចបោរបពញបោយបសច្្ររីអំណរបកចើៃ

បែុណាណ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ3:2–5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលកប្ពនៃសារលិខិតរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃបៅ្រ្ននុង

មែូសាយ3។

សូមបញ្ជា្់រថាមែូសាយ3រួមរាៃៃូវរោរកបរោសរបស់បទវតាអំពរី“ដំណរឹងដ៏រ្ីររាយមួយពរីបសច្្ររីអំណរោ៉ាងអសាចារ្យ”(មែូសាយ

3:3។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗបៅ្រ្ននុងមែូសាយ3:5–10។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដល�ួយព្ួរប្

ឲ្យបរោតសរបសើរដល់រោរបបកមើរបស់កពះបយសូ៊វក រ្ីស្ទរោៃ់ថតខាលាំង។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរថត្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លា

ទាំងបៃះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើមែូសាយ3:7�ួយអ្ន្រឲ្យយល់អំពរីបបស្រ្រម្មរបស់កពះអង្គសប្រ្គះដូចបម្ចខលែះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបទវតាោៃៃិោយថាសារលិខិតបៃះៃរឹងនាំម្រៃូវបសច្្ររីអំណរោ៉ាងអសាចារ្យ?

សូមឲ្យសិស្សសរបសររោរសបងខេបមួយបនាទាត់ពរីមែូសាយ3:5–10បៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់

ព្ួរប្។បករោយពរីព្ួរប្រាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បសច្្ររី

សបងខេបរបស់សិស្សអាចបរ្ហាញពរីរោរយល់អំពរីរោរបបកងៀៃរបស់បទវតាថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទបានរងទុក្្ខរដើ្ ដ្ីឲ្យរយើងអាចត្រវូបានសរ្គ្ររះ

រចញ្ដីអំរ ើ្បា្ររ្រស់រយើង។

អ្ន្រអាចតាមោៃចបមលែើយរបស់សិស្សជាមួយៃរឹងសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធវៃើសករាប់អ្ន្រ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីរោររងទុ្រខេរបស់កពះអង្គសប្រ្គះសូមថច្រចាយៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើរប�មអ៊ិថាល់បមហ្គនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

“រោរ�ឺចាប់របស់កពះក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងសួៃចបារ្ឺមៃិរាៃ្ ំៃិតណាមួយអាចយល់ោៃទាំងខាង្ររាលាំងៃិងមូលបហតុបទ។   កទង់

ោៃសូ៊កទាំៃិង្ងៃដូរ្រ្ននុងរោរថរ្រទ្ុរខេថដលមៃិដូចជាអ្ន្រប្្សងបទៀតថដលោៃរស់បៅបលើថ្ៃដរីអាចយល់ោៃ។វាមៃិថមៃជារោរ�ឺចាប់

ខាងសាច់្មបហើយ្៏រមិៃថមៃរោរតាៃតរឹងខាងអារម្មណ៍ថតមួយមុខបនាះបទថដលបធវៃើឲ្យកទង់រងទុ្រខេថបបបនាះរហូតដល់បចញ្ ម

តាមរៃ្ធបញើសទាំងអស់បែុថៃ្វាជារោរ្ងៃដូរខាងដួងកពលរឹងវិញ្ញាណ្រ្ននុងនាមជាកពះថដលអាចយល់ពរីរោរបៃះ។   បៅ្រ្ននុងបពល្ ងៃដូរ

បនាះកពះក រ្ីស្ទោៃ�ួបៃិងយ្រ�្នះបលើរោរ្័យខាលាចទាំងអស់ថដលសាតាំង‹ជាបៅហាវាយរបស់បលា្រ្ិរយបៃះ›អាចោ្់របទាស។

   តាមរបបៀបខលែះរោរពិតជា្់រថស្ងៃិង្ួរឲ្យខាលាចថដលមៃុស្សមិៃអាចយល់ោៃកពះអង្គសប្រ្គះោៃយ្រម្រោ្់របលើអង្គកទង់ៃូវ

អបំពើោបទាំងឡាយនៃមៃុស្សជាតិតាំងពរីអោ័មបៅដល់ទរីប ្្ចប់នៃពិ្ពបលា្រ”(Jesus the Christរោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី3[ឆ្នាំ

1916],ទំព័រ613)។

សូមសួរសំណួរម�លឲ្យសិស្ស

មចកចាយ្ ពីអារម្មណ៍និង

ទពី្រន្ទាល់រ្រស់្ ួកហគ

ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យសរៀបចំណចក្ចា�្ ពី

អារមមេែ៍និរទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ

�រូមគិត្ ពីការ�ួរ�ំែួរណ�លនឹរជ�ួ

្ួក្សគឲ្យគិតអំ្ពីបទ្្ិសសាធន៍ណាណ�ល

្ួក្សគបានរានជាម�ួនរឹសោលការែ៍

ឬសោលលទ្្ធិនានាណ�លបាន្ ិភាក្សា

រួចស�ើ�។អ្នក្អាចនិយា�ថ្“សតើ

អ្នក្អាច�ឹរថ្...យា៉ារ�រូចសម្ច?”ឬ

“សតើសៅស្លណាណ�លអ្នក្រានអារមមេែ៍

ថ្...?”បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ្ ួក្សគ

ណចក្ចា�្ ពីបទ្្ិសសាធន៍និរអារមមេែ៍

រប�់្ ួក្សគ។ស្ល�ិ�្សទ្ទ្ួល�ក្

ការអសញ្ើញសនរះវានរឹជួ�ឲ្យព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតសៅ

�ល់្ ួក្សគនរិសៅ�ល់មិត្រួមថ្នាក្់រប�់

្ួក្សគ។
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េ៉រូសា�3:11–27

ស�ច្សបនោ៉ាមពីនបានណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្រាមរយៈដគ្វាយ្ួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សយើរអាច�ពរាត

ភា្ខ្រសាច់ឈ្មសចញសេើយកាលាយជាអ្ក្បរិ�ុទ្។

សូមកោប់សិស្សថាបសច្បបៃោ៉ាមរីៃោៃថច្រចាយៃូវរោរពិពណ៌នារបស់បទវតាអំពរីក្រុមមៃុស្សខុសោនាៃិងពរីរបបៀបថដលដរ្វាយធួៃ

របស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទអៃុវតតេដល់ក្រមុៃរីមួយៗ។សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ

3:11–13,16បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

សតើដគ្វាយ�ួនេនុវត្សោយរសបៀបណា៖

ចសំពារះេ្ក្ណដលសាលាប់សោយមិនដរឹេំ្ពីដែំឹរល្អ?

ចសំពារះេ្ក្ណដលបរះសរោរទា�់នឹរព្រះនរិស�វៃើេំស្ើរោបសោយសចតនា?

ចសំពារះក្រូនសក្្មរណដលសាលាប់មុនស្ល្ ួក្សគរានោយុណដលពតរូវទទួលខ�ុពតរូវ?

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ៃរឹងសំណួរទាំងបៃះ។(បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយៃរឹង

សំណួរទរីមួយអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា137:7–10។បដើមបរី�ួយពួ្រប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរទរីបរីអ្ន្រអាចឲ្យ

ព្ួរប្អាៃមរ៉ូនណ8:8,17ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា29:46–47។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអ្ូរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រអំពរីឥទ្ធិពលនៃដរ្វាយធៃួ

ចបំោះ្ូរៃបៅរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ទាំងអស់៖

“បយើង   ោៃអាៃថា‹កពះបលាហិតរបស់កទង់្៏រៃរឹងបធវៃើឲ្យធួៃៃរឹងោបនៃអស់អ្ន្រណា   ថដលសាលាបប់ៅបោយមិៃោៃដរឹង

អំពរីកពះហឬទ័យនៃកពះចបំោះព្ួរប្ឬ្រ៏អស់អ្ន្រណាថដលរាៃោបបោយសារលងៃងប់ ល្ា›(មែូសាយ3:11)។ដូចោនាថដរ

‹កពះបលាហិតនៃកពះក្រីស្ទៃរឹងបធវៃើឲ្យធួៃៃរឹងោបរបស់[ព្ួរ្រូៃប្រ្មង]ថដរ›(មែូសាយ3:16)។រោរបបកងៀៃទាំងបៃះថាអំណាចនៃ

ដរ្វាយធួៃថដលបធវៃើឲ្យរស់ប�ើងវិញៃិងលាងសរាអាតបនាះ្ឺបដិបសធអវៃរីទាំងអស់ថដលអះអាងថាកពះ្ុណនៃកពះសប្រ្គះថតអ្ន្រថដល

កតូវោៃបក�ើសបរើសមួយចំៃួៃតូចបែុបណាណះ។កពះ្ុណរបស់កទង់្ ឺសករាប់ទាំងអស់ោនា។្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃរោរបបកងៀៃទាំងបៃះោៃ

ពកងរី្ររោរយល់ដរឹងរបស់បយើងៃិងបំ្លែឺរោរយល់របស់បយើងអំពរីបសច្្ររីកសឡាញ់ដល់មៃុស្សទាំងអស់របស់កពះៃិងអំពរីឥទ្ធិពលដ៏ធបំធង

នៃដរ្វាយធួៃរបស់កទង់សករាប់មៃុស្សទាំងអស់បៅក្ប់ទរី្រថៃលែង”(“មៃុស្សទាំងអស់ក្ប់ទរី្រថៃលែង”Ensignឬលពីោ្រូណាថខ

ឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័រ77)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងោៃបរៀៃពរីមែូសាយ3:12អំពរីរបបៀបថដលដរ្វាយធួៃអៃុវតតេចបំោះបយើង?(រយើងនរឹងត្រវូបាន

សរ្គ្ររះរចញ្ដីអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងរៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជំរនឿរ្រស់រយើងរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយដត្រច្ិរ្ត)។

• បោងតាមខបៃះបតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់អស់អ្ន្រណាថដលបក�ើសបរើសមៃិអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយមិៃ

ថកបចិតតេបនាះ?

សូមបរ្ហាញថាមែូសាយ3:19្ឺជាវ្្គខ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះតាមរបបៀបមួយថដល

ព្ួរប្អាចរ្រវាប�ើញបោយរ្យកសួល។សូមយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រ្ ងថដរបៅបលើមែូសាយ3:19ចំបោះរោរបកបើោ្រ្យរបស់បទវតាថា

“មៃុស្សខាងសាច់្ ម”។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ឃ្លាបៃះសូមអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមពរី្រ្ននុងរោរថណនំាអំពរីកពះ្ម្ពរីរ៖

មៃុស្សខាងសាច់្ ម្ ឺជា“មៃុស្សថដលបក�ើសបរើសបដើមបរីកតូវរងឥទ្ធិពលបោយតណាហាបំណងកោថានារោរចងោ់ៃៃិងញាណនៃ

សាច់្មជាជាងបោយរោរបំ្ ុសពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។មៃុស្សថបបបនាះអាចយល់ពរីបរឿងខាងសាច់្ មបែុថៃ្មិៃថមៃខាង

វិញ្ញាណបនាះបទ។មៃុស្សក្ប់ោនា្ ឺជាសាច់្មឬបចះសាលែប់បោយសារថតរោរធាលា្់ររបស់អោ័មៃិងបអវាែ។បុ្ ្គលរានា្់រៗកតវូថតប្រើត

ម្ងបទៀតតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ”(រោរថណនំាអំពរីកពះ្ម្ពរីរ“មៃុស្សខាងសាច់្ ម”scriptures.lds.org)។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរថដលព្ួរប្អាៃបោយសាងាតប់សងៃៀមបៅ្រ្ននុង

មែូសាយ3:19។

សតើសទវតា្ ិ្ែ៌នាទំនាក់្ទំនររប�់មន�ុ្សខ្រសាច់ឈាមជាមួយនរឹព្រះយ៉ារដរូចសម្ច?

សយរតាមខសនរះសតើសយើរោច�ពរាតសចញនរូវភា្សាច់ឈាមសោយរសបៀបណា?

សូមបរ្ហាញថាតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សរានា្់រមៃិកតរឹមថតអាច�ប់ពរី“ភាពខាងសាច់្ ម”បែុបណាណះបទប្

អាចបធវៃើបកចើៃជាងបៃះ។ប្ៃរឹង“រោលាយជាអ្ន្របរិសុទ្ធ”។បថៃថែមបលើរោរសប្រ្គះបយើងបចញពរីអបំពើោបកពះអង្គសប្រ្គះផ្លាស់ប្ដូរបយើង

បៅជាមៃុស្សថដលកបបសើរជាងថដលបយើងអាចរោលាយបៅជាបៅបទៀត។កទង់�ួយបយើងឲ្យរោលាយដូចជាកទង់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរី

បោលលទ្ធិបៃះសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវ�ីបអថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“្ឺជាអ្ន្រថដលរាៃនដសាអាតៃិងចិតតេបរិសុទ្ធថដលកតូវរាៃបដើមបរីប�ើងបៅឯ្ ្នំនៃកពះបយហ៊ូវាែៃិង�របៅ្រ្ននុងទរីបរិសុទ្ធរបស់កទង់ោៃ

[សូមបមើលទៃុំ្រតបម្កើង24:3–4]។

េ៉រូសា�3:19គឺជាវគ្គ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូម

សបើក្សៅសយាបល់ក្្ននុរការបសពរៀនសៅចុរ

បញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្ស

ជាមួ�នឹរចសំែរះចំណានសលើវគ្គសនរះ។
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ម៉រូសា�3

“ខញនុំសូមបស្នើថានដកតូវោៃសរាអាតបោយសារដំបណើររោរនៃរោរសករាតបចញៃូវភាពខាងសាច់្ មៃិងបោយ

រោរយ្រ�្នះអំបពើោបៃិងឥទ្ធិពលអាក្រ្់រទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងតាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គ

សប្រ្គះ។ចិតតេកតូវោៃបធវៃើឲ្យបរិសុទ្ធបៅបពលបយើងទទួលៃូវ្ររាលាំងពកងរឹងពរីកទង់្រ្ននុងរោរបធវៃើល្អៃិងរោលាយជាមៃុស្ស

កបបសើរជាងមៃុ។បំណងកោថានាសាអាតស្អំៃិងអំបពើល្អរបស់បយើងទាំងអស់មៃិអាចបធវៃើឲ្យនដសាអាតៃិងចិតតេបរិសុទ្ធ

បនាះបទបទាះជាវាសំខាៃ់បែុណាណ្្ររី។វា្ ឺជាដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទថដលបធវៃើរាៃទាំងេំណាច�រាអាតនរិ

�ស្គ្ររះថដល�ួយបយើងឲ្យយ្រ�្នះបលើអបំពើោបៃិងេំណាចស�វៃើឲ្យបរិ�ុទ្ធនរិ្ពរឹរថដល�ួយបយើងឲ្យ

កបបសើរប�ើងជាងថដលបយើងអាចបធវៃើោៃបោយរោរពរឹងថ្្អ្រថតបលើ្ររាលាំងផ្ទាល់របស់បយើង។ដរ្វាយធៃួដ៏មហិរាបៃះ្ឺសករាប់ទាំង

អ្ន្ររាៃោបៃិងសករាប់អ្ន្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងចំបណាមបយើងក្បោ់នា”(នដសាអាតៃិងចិតតេបរិសុទ្ធ”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខ

វិច្ិរោឆ្នាំ2007,ទំព័រ82)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសបងខេបបោលលទ្ធិថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីមែូសាយ3:19សូមសួរ៖

• បតើបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងមែូសាយ3:19?

សិស្សអាចសរបសរៃូវបោលលទ្ធិបរីបៃួពរីខ្ម្ពរីរបៃះរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

្នុស្ខ្ងសាច់ឈា្គឺជាសត្រូវដល់ត្រះ។

រៅរ្លរយើងរទារទន់រៅតា្ការលួងរោ្ថនត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធរយើងអាចសតមា្ររចញនូវភា្ខ្ងសាច់ឈា្។

តា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះតគដីស្ទរយើងអាចសតមា្ររចញនូវភា្ខ្ងសាច់ឈា្រ�ើយកាលាយជាអ្ក្រ្ររិសុទ្ធ។

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរមួយ្រ្ននុងចំបណាមសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រ

អាចសរបសរសំណួរថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃទាំងបៃះមៃុចាប់ប្្ើមថានា្់រសូមបរៀបចំក្រោសទុ្រថច្រដល់សិស្សបោយរាៃសំណួរឬ

សូមអាៃសំណួរយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាចសរបសរវាចូលបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។)

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើោៃបដើមបរីរោៃ់ថតបទារទៃ់ជាងបៃះ“បៅតាមរោរលួងបលាមនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ”?បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីបៅសោដាហ៍បករោយ

បដើមបរីពកងរឹងបៅ្រ្ននុងថ ្្ន្របៃះនៃ�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

• បតើអា្របប្រិរោិ្ូរៃប្រ្មងអវៃរីខលែះថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ3:19ថដលអ្ន្រកតវូអ្ិវ�្ឍខាលាំងបំ្ ុតបនាះ?បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីបៅសោដាហ៍

បករោយបដើមបរី�ួយអ្ន្រពកងរី្រអា្របប្រិរិោបនាះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរោៃ់ថតរាៃបសច្្ររីបរោតសរបសើរដល់ដរ្វាយធួៃនៃកពះអង្គសប្រ្គះសូមអាៃមែូសាយ3:23–26ដល់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា“ថពងនៃរោរពិបរាធនៃកពះ”បៅ្រ្ននុងខទរី26សបំៅបលើរោររងទុ្រខេចុងបករោយនៃអស់អ្ន្រណាថដលកបកពរឹតតេអំបពើោប

បោយបចតនាបហើយមិៃថកបចិតតេ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា19:16–19។សូមឲ្យសិស្ស

សាដាប់បហើយរ្របមើលោ្រ្យណ្របៅ្រ្ននុងខទរី18។

• បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី្រុំឲ្យបយើង្ រឹ្រៃូវ“ថពងនៃរោរពបិរាធនៃកពះ”?(កទង់ោៃ្ រឹ្រថពងបនាះបោយអង្គកទង់បោយ

បលើ្រោ្់រម្របលើអង្គកទង់ៃូវរោរោ្់របទាសបកោះអបំពើោបរបស់បយើង។កបសិៃបបើបយើងពិតជាថកបចិតតេបនាះបយើងៃរឹងមៃិកតវូរងទ្ុរខេ

រោរោ្់របទាសបនាះបទ។)

សូមប ្្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីពិតទាំងឡាយថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—េ៉រូសា�3:19

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញមែូសាយ3:19សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃមែូសាយ3:19ឮៗមួយោ្រ្យម្ងៗ

បោយប្ដូររាល់ោ្រ្យបនាទាប់ជាមួយៃរឹងនដ្ូរបស់ប្។សូមឲ្យព្ួរប្បធវៃើលំហាត់បៃះពរីរបរីដងសារប�ើងវិញ។អ្ន្រអាចបថៃថែមស្រម្មភាព

បោយឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗអាៃពរីរឬបរីោ្រ្យម្ង។

រោរបធវៃើស្រម្មភាពបៃះសារប�ើងវិញៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យសាុំៃរឹងបរិបទនៃខ្ម្ពរីរបៃះបហើយវាៃរឹងរ្យសករាប់សិស្ស្រ្ននុងរោរចាំខ្ម្ពរីរ

ទាំងមូល។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យទបៃ្ទញមែូសាយ3:19ឲ្យចាំបោយខលែលួៃព្ួរប្។

កំ្ែត់ចំណាំ៖បោយសារថតល្រខេណភៈៃិងកបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៅន្ងៃបករោយបៅបពល

អ្ន្ររាៃបពលបកចើៃ។
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សមសរៀនទ្ពី54

ម៉រូសា�4

គសចក្្ដីគ្្ើេ
បនាទាប់្ ពីការបសពរៀនរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនពបជាជនបានណពបចិត្នរិទ្ទ្ួល�ក្នរូវ

ការ្ដោច់បាបរប�់្ ួក្សគ។្ួក្សគ“ក៏្សពារស្ញសៅសដ្�ស�ចក្្ពីអែំរ”នរិរាន

“ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ក្្ននុរ�តិ�ម្ជញ្ញៈ”(ម៉រូសា�4:3)។ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបាន

បន្បសពរៀន្ ួក្សគសដ្�ជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ល់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវសធវើស�ើម្ពី“ទ្ទ្ួលបាន

ការ្ដោច់បាប[រប�់្ ួក្សគ]”(ម៉រូសា�4:12)។សដ្�ការសធវើ�រូសចានារះពទ្រ់បាន

សពបៀបសធៀប្ ួក្សគសៅនឹរអ្នក្�ុំទានសដ្�្ ឹរណ្អែក្សលើព្រះ�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។ពទ្រ់

ក៏្បានព្រាន្ ួក្សគអំ្ពីសពោរះថ្នាក្់ននការសធវ�ពបណ��ក្្ននុរការសមើលណ្គំនិតពាក្្យ�ំ�ពីនិរ

�ក្មមេភា្រប�់្ ួក្សគណ�រ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�4:1–8

ពបជាជនរប�់ស�្ចសបនោ៉ាមពីនទទួលបានការផ្ដាច់បាបរប�់្ ួក្សគនរិពតរូវសោរស្ញសោយស�ចក្្ពីអែំរនិរ

�ន្ិភា្។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតអំពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចដរឹងថាបយើងកតូវោៃអ្័យបទាសចបំោះអំបពើោបរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរី៖

“កបសិៃបបើបពលបនាះម្រដល់បៅបពលអ្ន្រោៃបធវៃើៃូវអវៃរីៗទាំងអស់ថដលអ្ន្រអាចបធវៃើបដើមបរីថកបចិតតេបចញពរីអំបពើោប

របស់អ្ន្រមិៃថាអ្ន្រជាៃរណាអ្ន្របៅ្រថៃលែងណាបហើយោៃបធវៃើរោរសងន ល្ែៃិងរោរ្្គនុំសងវិញអស់ពរីសមតថែភាព

របស់អ្ន្រកបសិៃបបើវាជាអវៃរីមួយថដលបែះោល់ដល់សរា�ិ្រភាពរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយអ្ន្រោៃ

បៅរ្រអ្ន្ររាៃសិទ្ធិអំណាចកតរឹមកតូវបនាទាប់ម្រអ្ន្រៃរឹងចង់ោៃចបមលែើយនៃរោរបញ្ជា្់របនាះថាបតើកពះអរាចាស់ោៃ

ទទួលយ្រអ្ន្របទ។បៅ្រ្ននុងកពលរឹងថដលខាវាយខវៃល់របស់អ្ន្រកបសិៃបបើអ្ន្រកសាវកជាវបហើយអ្ន្ររ្រប�ើញ

បសច្្ររីសុខសាៃ្្រ្ននុងសតិសមប� ្្ញភៈបោយរោរបញ្ជា្់របនាះអ្ន្រអាចដរឹងថាកពះអរាចាស់ោៃទទួលយ្ររោរថកបចិតតេ

របស់អ្ន្រ”(“ Stand Ye in Holy Places,”Ensignថខ្រ្រ្កោឆ្នាំ1973ទំព័រ122)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃថច្រចាយោ្រ្យរបស់បទវតាអំពរីរបបៀបបដើមបរីទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោប។អ្ន្រអាចរំឭ្រពួ្រប្

ជាពបិសសអំពរីបៃ្ទដូលរបស់បទវតាអំពរីភាពខាងសាច់្ មជាសកតូវនៃកពះៃិងអំពរីលទ្្ធ លថដលរង់ចាំដល់អស់អ្ន្រថដលសាលាប់បោយមិៃ

ោៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ព្ួរប្(សូមបមើលមែូសាយ3:19,23–27)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ4:1–2បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃ

ោៃបឆលែើយតបបៅៃរឹងោ្រ្យសម្រីរបស់បទវតា។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយឃ្លាថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើមបរី

យល់ពរីឃ្លា“ភាពខាងសាច់្ ម”សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យសាច់ឈាម្ឺ្ ្ទនុយពរីវិញ្ញាែ។វាសំបៅបលើចំណង់ខាងសាច់្មរបស់

បយើងជាជាងបំណងកោថានាខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងបដើមបរីខិតបៅ�ិតកពះអរាចាស់។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា41:11បហើយ

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យប្ពៃ្យល់ឃ្លា“សាថាៃភាពខាងសាច់្ ម”ជាសម្រីខលែលួៃឯងផ្ទាល់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ឃ្លា“អៃ់ជាងធូលរី

ដរីបៅបទៀត”សូមឲ្យពួ្រប្អាៃបហបលមៃិ12:4–8។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ជាសម្រីខលែលួៃឯងពរីរបបៀបថដលៃរណារានា្រ់

ថដលបរដិបសធមិៃកពមបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសាពរីកពះអរាចាស់អាចកតូវោៃចាត់ទុ្រថាអៃ់ជាងធូលរីដរីបៅបទៀត។សូមធានាថាព្ួរប្យល់ថា

កពះវរបិតាសួ្៌មៃិោៃចាត់ទុ្រ្រូៃបៅរបស់កទង់ថាអៃ់ជាងធូលរីដរីបនាះបទ។

សូមបរ្ហាញថាបៅបពលថដលមៃុស្សសាគល់ពរីអំបពើោបរបស់ព្ួរប្ព្ួរប្ថកបចិតតេបោយបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្បៅបលើ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ4:3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បលើរបបៀបថដល

មៃុស្សោៃដរឹងថាព្ួរប្កតវូោៃអ្័យបទាសចំបោះអំបពើោបរបស់ព្ួរប្។

• បោងតាមមែូសាយ4:3បតើអារម្មណ៍ថបបណាប្រើតរាៃចំបោះអស់អ្ន្រថដលទទួលោៃរោរអ្័យបទាសពរីកពះអរាចាស់?

• មៃុស្សទទួលោៃៃូវរោរផ្ដាច់ោបរបស់ព្ួរប្បោយសារថត“បសច្្ររី�ំបៃឿដ៏ខាលាំងរោលាថដលព្ួរប្រាៃបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ”។បតើ

ស្រម្មភាពអវៃរីខលែះថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្?(សូមបមើលមែូសាយ4:1–2។)

• បចញពរីសម្រីរបស់អ្ន្រផ្ទាល់បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីពរីមែូសាយ4:1–3អំពរីរោរទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់បរបស់បយើង?(ចបមលែើយមួយ

អាចថារៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយដត្រច្ិរ្តរោយចិ្រ្តរសាមរះរយើងនរឹងទទួលបានការផ្ដាច់បា្ររ្រស់

រយើង។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លា្ ៃលែរឹះបៅ្រ្ននុងមែូសាយ4:1–3ថដលបញ្ជា្់រពរីបោលរោរណ៍បៃះ។)

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថៃលអិលអាៃ់ប�ើរសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់របោយសបងខេបពរីអវៃរីថដល

បយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់ប៖
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ម៉រូសា�4

“បៅបពលបយើងសារភាពអបំពើោបរបស់បយើងបោយបសាមះកតង់ស្ារប�ើងវិញៃូវអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើចំបោះអ្ន្រថដល

បយើងបធវៃើខុសបហើយលះបង់អំបពើោបរបស់បយើងបោយរោររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយបនាះបយើងៃរឹងបៅ្រ្ននុង

ដំណា្់ររោលនៃរោរទទួលោៃរោរអ្័យបទាស។កសបតាមបពលបវលាបយើងៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ថាភាពតាៃតរឹងនៃ

ទ្ុរខេកពួយបយើងោៃ្ យចុះបោយរោរ‹ដ្រយ្របទាសបចញពរី្រ្ននុងចិតតេបយើង›(អាលរា៉ា24:10)ៃិងរោរនាំម្រ

ៃូវ‹បសច្្ររីសុខសាៃ្្រ្ននុងសតិសមប�្្ញភៈ›(មែូសាយ4:3)។

“សករាប់អស់អ្ន្រណាថដលពិតជាោៃថកបចិតតេបែុថៃ្ហា្់រដូចជាមិៃអាចរាៃអារម្មណ៍ធូរបសបើយ៖សូមបៃ្

រោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិ។ខញនុំសូមសៃយាថាអ្ន្រៃរឹងទទួលោៃរោរធូរបសបើយតាមបពលបវលារបស់កពះអរាចាស់។រោរពយាោល្៏រកតូវរោរ

បពលបវលាថដរ”(“ថកបចិតតេ   បដើមបរីឲ្យបយើងអាចពយាោលអ្ន្រ”Ensignឬសលោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2009ទំព័រ42)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ

អំពរីរោរថកបចិតតេបៅបពលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាមែូសាយ4:1–3។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលពួ្រប្ថសវៃងរ្ររោរផ្ដាចោ់បទាំងឡាយរបស់ព្ួរប្្ ងថដរ។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីដល់អា្របប្រិរោិថកបចិតតេរបស់កបជា�ៃបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃរំឭ្រពួ្រប្អំពរីរោរពរឹងថ ្្អ្រ

របស់ព្ួរប្បៅបលើកពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រឆ្លាស់ោនាអាៃឮៗពរីមែូសាយ4:4–8។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដល

បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃចង់ឲ្យកបជា�ៃរបស់កទង់យល់បករោយពរីព្ួរប្ោៃទទួលរោរផ្ដាច់ោបរបស់ព្ួរប្បហើយ។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអវៃរីថដលជា“មបធយាោយថតមួយ្ ត់ថដលៃរឹងនាំម្រៃូវបសច្្ររីសប្រ្គះ[ដល់បយើង]”?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបហើយសូមឲ្យពួ្រប្រំឭ្រមែូសាយ4:4–8បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលឃ្លាថដល

ពិពណ៌នាកបជា�ៃថដលទទួលោៃបសច្្ររីសប្រ្គះ។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ូរ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះ។សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបដើមបរី“ពយាោម្រ្ននុងរោររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ[របស់កពះអរាចាស់]រាៃៃ័យោ៉ាងណា?

• បតើស្រម្មភាពអវៃរីខលែះថដលបរ្ហាញថាមៃុស្សរានា្រ់ោៃ“ោ្រ់ទរីទ្ុរចិតតេរបស់ខលែលួៃបៅបលើកពះអរាចាស់”?

• បតើតាមរបបៀបណាថដលអ្ន្រប�ើញពរី“បសច្្ររីល្អសបបនុរសនៃកពះ”ៃិង“កពះបចសាដាដ៏ឥតបកបៀប្្ទរឹមោៃ”របស់កទង់?

សូមបរ្ហាញថារោរថកបចិតតេៃិងរោរបោរពតាមកតូវរោររោរខិតខំៃិងរោរពយាោមបកចើៃពរីបយើង។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីមិៃថាបយើងបធវៃើរោរ

ខាលាំងបែុណាណបទបយើងមិៃអាចទទួលោៃរោរអ្័យបទាសពរីអបំពើោបរបស់បយើងៃិងអំបណាយនៃបសច្្ររីសប្រ្គះបោយោមៃដរ្វាយធួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទប�ើយ។

េ៉រូសា�4:9–30

ស�ច្សបន៊ោ៉ាមពីនបសពរៀន្ ពីរសបៀបសដើមបពីទទួលបានការផ្ដាច់បាប

សូមសរបសរការទទួលរោនការផ្ដេចរ់ោបបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមកោប់សិស្សថាបករោយពរីកបជា�ៃោៃទទួលរោរផ្ដាចោ់បរបស់ព្ួរប្

បហើយបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបបកងៀៃព្ួរប្ពរីរបបៀបទទួលឬរ្រសាសភាពសាអាតៃិងបរិសុទ្ធបនាះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវា្៏ររាៃសារសំខាៃ់ដល់បយើងរានា្់រៗបដើមបរីដរឹងថដរបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវមែូសាយ4:9–11បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបយើងកតវូបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់

បយើង។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូម្ ិតពរីរោរសរបសរចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃបយើងកតូវចងចំាពរីភាពអសាចារ្យនៃកពះបនាទាបខលែលួៃអធិសាឋាៃរាល់ន្ងៃៃិងសថែិតបសថែរបៅ្រ្ននុង

បសច្្ររី�ំបៃឿ។

សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ៃិងអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃអាៃ។

• បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបបកងៀៃថាបយើងកតូវ“ប�ឿដល់កពះចុះ”(មែូសាយ4:9)។កទង់្រ៏ោៃៃិោយអំពរីរោរ្លែ្់រៃូវ

បសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះៃិងថតងថតចងចំាៃូវ“ភាពមហរិានៃកពះ”(មែូសាយ4:11)។បតើបទពិបសាធៃ៍អវៃរីថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យ

យល់ថាកពះ្ឺពិតៃិងរាៃកពះបចសាដាបហើយថាកទង់កសឡាញ់អ្ន្រ?

• បតើរោរចងចំាពរីកពះបចសាដាបសច្្ររីល្អៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះ�ះឥទ្ធិពលដល់ឆៃ្ទភៈរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបោរពដល់កទង់

ោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមអាៃមែូសាយ4:12ឮៗដល់សិស្ស។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះៃូវពរ�័យទាំងឡាយថដលប្រើតរាៃចបំោះអ្ន្រ

ទាំងឡាយណាថដលបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ4:5–11។

សូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ4:13–16រួមរាៃៃូវរោរពិពណ៌នារបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃអំពរីកបជា�ៃថដលទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់

ព្ួរប្។សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ជាបរីក្រមុ។សូមឲ្យក្រមុទរីមួយអាៃមែូសាយ4:13ក្រមុទរីពរីរអាៃមែូសាយ4:14–15ៃិង

ក្រមុទរីបរីអាៃមែូសាយ4:16។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរថដលោៃោ្រ់បរៀងៗខលែលួៃបហើយរ្របមើលអា្របប្ិររិោៃិង្ុណសមបតតេិថដល

បស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃោៃពិពណ៌នាពរីអ្ន្រថដលថសវៃងរ្របដើមបរីទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់ព្ួរប្។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បៅបពលព្ួរប្បធវៃើដបូចានាះសូមបញ្ជា្់រ

បសច្្ររីពិតថាត្រសិនរ្រើរយើង្រន្ទា្រខ្លួនចំរោរះត្រះរ�ើយខ្ិរខំអភិវឌ្ឍអាក្្រ្កិ្រិយាឲ្យដូចជាត្រះតគដីស្ទរន្រះរយើងអាចទទួលបាន
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ការផ្ដាច់បា្ររ្រស់រយើង។សូម�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្្ំរពុងបរៀៃបោយរោរសួរសំណួរមួយឬពរីរខាងបករោមបៅបពល

អា្របប្រិរោិឬ្ុណសមបតតេិៃរីមួយៗកតូវោៃបលើ្រប�ើង៖

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាអា្របប្រិរិោ(្ុណសមបតតេិ)បៃះ�ួយ្រ្ននុងរោរទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់បយើង?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញ្ ំរូនៃអា្របប្រិរោិ(្ុណសមបតតេិ)បៃះ?

បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបកបើភាពកសបដៀងោនាដ៏រាៃអំណាចបៃះថដលអាច�ួយសិស្សឲ្យរាៃអំណរដល់ពរ�័យទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃ

ទទួលពរីកពះអរាចាស់បហើយ�កមញុព្ួរប្ឲ្យអ្ិវ�្ឍអា្របប្រិរិោទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃស្ិរសាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ4:13–16។សូម

ឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ4:16–23បោយសាងាតប់សងៃៀម។

• បោយបោងតាមបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃបតើបយើងទាំងអស់ោនាជាអ្ន្រសំុទាៃបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរយល់បៃះអាច�ួយបយើងឲ្យរាៃចិតតេបមតាតាអ្ន្រដនទជាងមៃុបោយរបបៀបណា?

• សករាប់អ្ន្រទំាងឡាយណាថដលមៃិអាចោ្់រទាៃដល់អ្ន្រសំុទាៃឬសករាប់អ្ន្រណាថដលរាៃតិចតួចបដើមបរីឲ្យបតើបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃ

ោៃថច្រចាយរោរកបរឹ្រសាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ4:24–26អវៃរីខលែះ?

• បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះបតើរោរ្ល់្ដរ្វាយតមអាហារ�ួយបយើងឲ្យបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ4:26បោយរបបៀប

ណា?បតើយុវវ័យអាចចូលរួមបៅ្រ្ននុងដរ្វាយតមអាហារបោយរបបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃព្ួរប្អាចតមអាហារអ្ន្រខលែះអាច

បង់ដរ្វាយតមអាហារបហើយអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតបអើរ៉ុៃបៅ្រ្ននុងថ ្្ន្រខលែះនៃពិ្ពបលា្រកបមូលដរ្វាយតមអាហារពរីសរា�ិ្រវួដឬ

សាខា។)

សូមបរ្ហាញថាបោយរាៃអវៃរីៗល្អទាំងអស់ថដលបយើងកតូវោៃសុំឲ្យបធវៃើបពលខលែះវាអាចពោិ្ររាៃតុល្យភាពបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ4:27ឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបធវៃើអវៃរីៗទាំងអស់បៅ្រ្ននុង“កោជាញាៃិងរបបៀបបរៀបរយ”រាៃៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរកបរឹ្រសាបៃះអាច�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ4:29–30ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាមែូសាយ4:30្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាច

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំសារលិខិតបៃះតាមរបបៀបមួយថដលព្ួរប្អាចរ្រវាបោយរ្យកសួល។

• បតើអវៃរីជាទំនា្់រទៃំងរវាង្ ំៃិតោ្រ្យសម្រីៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើង?បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបមើលថ្ខលែលួៃបយើង?បតើបយើងអាច

�ួយោនាបៅវិញបៅម្រតាមរបបៀបណា?

សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្រំណតប់ហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ពរីរបរីនាទរីអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងមែូសាយ

4:9–30អាច�ួយពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្ខិតខំបដើមបរីទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់បរបស់ព្ួរប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់

របស់កពះអរាចាស់ចបំោះព្ួរប្ក្បោ់នាៃិងអំពរីបំណងកោថានារបស់កទង់ឲ្យព្ួរប្ថកបចិតតេៃិងទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់ប។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—េ៉រូសា�4:30

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីទំនា្់រទៃំងរវាង្ ំៃិតោ្រ្យសម្រីៃិងស្រម្មភាពទាំងឡាយថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងមែូសាយ4:30សូម

អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអ៊សរាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

“្ិតពរី្ ំៃិតសាអាតស្អំ។អ្ន្រថដលរាៃ្ ំៃិតសាអាតស្អំមៃិបធវៃើអំបពើ្រខវៃ្់របនាះបទ។អ្ន្រមៃិកតរឹមថតទទួលខុសកតូវចបំោះមុខកពះចបំោះ

ស្រម្មភាពរបស់អ្ន្របែុបណាណះបទបែុថៃ្កពមទាំងចំបោះ្ ំៃិតរបស់អ្ន្រថដរ។ដបូច្នះសូមរស់បៅបោយបសច្រតេរីន ល្ែ្ ្នដូរបៅបពល្ ំៃិត

ៃិងស្រម្មភាពរបស់អ្ន្រកតូវោៃសថមតេងបចញបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់អ្ន្រ។សុភាសិតបុរាណមួយ្ ឺបៅថតពិតថាបពលអ្ន្រសាប

បកោះ្ំៃិតបនាះអ្ន្រកចូតោៃស្រម្មភាពអ្ន្រសាបបកោះស្រម្មភាពបនាះអ្ន្រកចូតោៃទរាលាប់អ្ន្រសាបបកោះទរាលាប់បនាះអ្ន្រកចូត

ោៃចរិតបហើយចរិតរបស់អ្ន្រ្ំរណត់ពរីបជា្វាសនាដ៏អស់្រលបរបស់អ្ន្រ។‹ដបិតប្្ ិត្រ្ននុងចិតតេោ៉ាងណាប្្៏រោ៉ាងបនាះថដរ›”

(បៅ្រ្ននុងរោយរោរណ៍សៃ្និសរីទថខតុលាឆ្នាំ1964ទំព័រ60;ដ្រកសង់ពរីសុភាសិត23:7)។

សូមពៃ្យល់ថាពៃលែឺៃិងភាពងងរឹតមិៃអាចសថែិតបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងដូចោនាបៅបពលថតមួយោៃបទ។ពៃលែឺបបណដាញភាពងងរឹត។ឧទាហរណ៍

ត្ៃ្រីសមរម្យរូបភាពថដលបំ្ ុស្ ំៃិតស្រម្មភាពកតរឹមកតវូល្អៃិង្ំៃិតៃិងោ្រ្យសម្រីសាអាតស្អំៃរឹងអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណម្រ្រ្ននុង�រីវិត

របស់បយើងៃិងបបណដាញ្ ំៃិតមៃិសាអាតស្អំបចញពរី្ ំៃិតរបស់បយើង។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាព្ួរប្អាចកបឆំ្ងៃរឹងភាពងងរឹតបោយ

បំ្ លែឺ�រីវិតរបស់ប្។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីរ្រសា្ ំៃិតោ្រ្យសម្រីៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើងឲ្យបៅសាអាតោត?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបបង្កើត្ បករាងជា្់រលា្់របដើមបរីបំ្លែឺ�រីវិតរបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្សរបសរ្ បករាងរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

េ៉រូសា�4:30គឺជាវគ្គ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូមសបើក្

សៅសយាបល់ក្្ននុរការបសពរៀនសៅចុរបញ្ចប់

ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សជាមួ�នរឹ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីររប�់្ ួក្សគ។

ការសរហសរ្ ពីចំណ្្់រអារម្មណ៍

ណអលស�ើររីឆ្�ជពី�កតននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យ�រស�រចំណាប់អារមមេែ៍

ណ�ល្ ួក្សគទ្ទួ្លបាន៖“អភិវ�្ឍ

ជំនាញក្្ននុរការសរៀនសដ្�អវពីណ�លអ្នក្

ស�ើញស�ើ�ជា្ិស��សដ្�អវពីណ�ល

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធបានបំ្ ុ�គំនិត

អ្នក្។...�រូម�រស�រនរូវអវពីណ�ល

�ំខាន់ណ�លអ្នក្សរៀន្ ពីព្រះវិញ្ញាែទុ្ក្

សៅក្្ននុរក្ណន្រ�ុវតថែិភា្ម�ួ។អ្នក្នរឹ

ស�ើញថ្សៅស្លអ្នក្�រស�រចំណាប់

អារមមេែ៍�៏រានតនម្នានាជាញឹក្ញាប់

នឹររានអវពីជាសពចើនសចញមក្”(“To 
Acquire Knowledge and 
the Strength to Use It 
Wisely,”Ensignណខមិ្ ុនាឆ្នាំ

2002,ទំ្្័រ32)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ម៉រូសា�5រួមរានស�ចក្្ពីបញ្ចប់ននការនិយា�រប�់ស�្ចសបនយា៉ាមពីនសៅ�ល់ពបជាជនរប�់

ពទ្រ់កំ្ែតព់តាណ�លចាបស់្្ើមសៅក្្ននុរម៉រូសា�2។ជាលទ្្ធ្លននស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគ

សៅសលើពាក្្យ�ម្ពីរប�់ស�្ចសបនយា៉ាមពីនពបជាជនបានទ្ទួ្លបទ្្ិសសាធន៍ននការ ល្ា�់ប្ដូរ

�ួរចិត្�៏ធំអសាចារ្យមួ�។្ួក្សគបានចរូលសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញាជាមួ�នរឹព្រះស�ើ�បាន

សលើក្ដ្ក្់មក្សលើខ្លួនសគនរូវព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូចណ�លបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរ

ម៉រូសា�6ស�្ចសបនយា៉ាមពីនបានស ្្ទរនគររប�់ពទ្រ់សៅបុពតារប�់ពទ្រ់ម៉រូសា�ណ�ល

ពគបព់គរព�បតាមគំររូព្រះបិតារប�់ពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី55

ម៉រូសា�5–6

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�5:1–4

ពបជាជនរប�់ស�្ចសបនោ៉ាមពីន្ ិ្ែ៌នា្ ពីការផ្លា�់ប្អូរដ៏្ ំណដល្ ួក្សគបានទទួលរាមរយៈព្រះវិញ្ញាែ

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សតើេ្ក្ធាលាប់រានោរម្មែ៍ថ្េ្ក្ពតរូវផ្លា�់ប្ដូរខ្រវិញ្ញាែណដរឬសទ?

សតើេ្ក្រោនស�វៃើេវៃពីខលេរះ?

ពប�ិនសបើេ្ក្រានបទ្ិសសា�ន៍្ ពីការផ្លា�់ប្ដូរសតើេ្ក្រោនបន្ការផ្លា�់ប្ដូរសនារះមក្ដល់�្វៃនថងៃសនរះសទ?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្។បនាទាប់

ម្រសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវ�ីបអថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

“សារភៈសំខាៃ់នៃដំណរឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទតកមូវឲ្យរាៃរោរផ្លាស់ប្ដូរជាមូលោឋាៃៃិងអចិន្ៃ្យ៍បៅ្រ្ននុងៃិស្ស័យរបស់បយើង

ថដលប្រើតរាៃតាមរយភៈរោរពរឹងថ ្្អ្ររបស់បយើងបៅបលើ‹បុណ្យ្ុណៃិងបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងកពះ្ុណនៃកពះថមសី៊៊ដ៏បរិសុទ្ធ›

(ៃរីនហវៃទរី22:8)។បៅបពលបយើងបក�ើសបរើសបធវៃើតាមបលា្របៅហាវាយបយើងបក�ើសបរើសបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរ—បដើមបរីប្រើតខាងវិញ្ញាណ”

(“អ្ន្រកតូវថតប្រើតជា្្មរីម្ងបទៀត”Ensignឬសលោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ20)។

អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរសរបសររោរដ្រកសង់ខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ5:2ឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖“សៅស្លសយើរសពជើ�សរើ�ស�វៃើតាមសលាក្សៅហាវាយសយើរសពជើ�សរើ�សដើម្ពីផ្លា�់ប្ដូរ”(ណេលស�ើរសដវ�ី

សេណបដណា)។

• បតើបយើងបក�ើសបរើសបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរតាមរបបៀបណាបៅបពលបយើងបក�ើសបរើសបដើមបរីបធវៃើតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមែូសាយ2–4ពរីរបរីនាទរី។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរអាៃបសច្្ររីសបងខេបនៃ�ំព្ូរ។សូមសួរព្ួរប្ថាបតើពួ្រប្

ចងចំាអវៃរីពរីបរិបទនៃ�ំព្ូរទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្អាៃមែូសាយ5:1បោយសាងាតប់សងៃៀម។

• បតើបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃចង់ដរឹងអវៃរីពរីកបជា�ៃរបស់កទង់?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ5:2–5បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលចបមលែើយរបស់កបជា�ៃចំបោះសំណួររបស់បស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃ។

មៃុបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខទរី2ោ្រ្យបែំរសំបៅបលើៃិស្ស័យរបស់បុ្ ្គលរានា្់រៗ—បំណងកោថានាៃិង

អារម្មណ៍របស់ប្។បករោយពរីព្ួរប្ោៃអាៃបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យវិភា្ខ្ម្ពរីរ៖

• បតើកបជា�ៃោៃៃិោយអវៃរីអំពរីបំណងរបស់ពួ្រប្?

• បតើអវៃរីថដលនាំម្រៃូវរោរផ្លាស់ប្ដូរបៃះបៅ្រ្ននុងបំណងរបស់ពួ្រប្?(ព្ួរប្ោៃប�ឿបលើរោរបបកងៀៃរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃអំពរី

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទៃិងដរ្វាយធៃួបហើយកពះវិញ្ញាណោៃផ្លាស់ប្ដូរដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្។)

សូមបញ្ជា្់រថារោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេ្ ឺមិៃថមៃកតរឹមថតផ្លាស់ប្ដូរអា្របប្រិរោិបនាះបទ។បៅបពលបយើងទទួលោៃបទពិបសាធៃ៍នៃ

រោរផ្លាស់ប្ដូរដួងចិតតេបយើងៃរឹងរោលាយជាមៃុស្ស្ ្មរីថដលោៃផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈអំណាចនៃដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។បដើមបរី�ួយ

សិស្សឲ្យយល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្រ់ឲ្យអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបដវ�ីបអថបដណានៃ្ូររ៉ុម

នៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“ដំណរឹងល្អនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទហ៊ុំព័ទ្ធបកចើៃជាងរោរបចៀសវាងរោរយ្រ�្នះៃិងរោរសរាអាតពរីអបំពើោបៃិងឥទ្ធិពលអាក្រ្់រទាំងឡាយ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងវា្រ៏សំខាៃ់ថដលតកមូវឲ្យរាៃរោរបធវៃើល្អរោរបធវៃើជាមៃុស្សល្អៃិងោៃកបបសើរជាងបៃះ។   រោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំ

បៃះមៃិថមៃជាលទ្្ធ លសាម ្្ញនៃរោរបធវៃើរោរខាលាំងឬរោរអ្ិវ�្ឍវិៃ័យផ្ទាល់ខលែលួៃដ៏អសាចារ្យបនាះបទ។បែុថៃ្វាជាលទ្្ធ លនៃរោរផ្លាស់ប្ដូរជា

មូលោឋាៃបៅ្រ្ននុងបំណងកោថានារោរ�កមញុៃិងធម្មជាតិរបស់បយើងថដលបធវៃើប្រើតប�ើងតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះក្រីស្ទជាកពះអរាចាស់។

បោលបំណងខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង្ ឺកតូវយ្រ�្នះទាំងអំបពើោបៃិងចំណង់ចង់បធវៃើោបទាំងសានាមកបឡា្់រៃិងអំណាចនៃអំបពើោប”

(នដសាអាតៃិងចិតតេបរិសុទ្ធ”Ensignឬសលោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2007ទំព័រ81–82)។
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• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវរោរដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរោ៉ាងពិតកោ្រដបនាះ?

សូមបធវៃើឲ្យសិស្សរាៃចំណាប់អារម្មណ៍បៅបលើឃ្លា“បោយសារថតកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ដ៏រាៃក្ប់កពះបចសាដា”បៅ្រ្ននុងមែូសាយ

5:2។អ្ន្រអាចកតូវឲ្យៃិយមៃ័យោ្រ្យដ៏រានពគប់ព្រះសចសាដេថដលរាៃៃ័យថាអំណាចទាំងឡាយ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីមែូសាយ5:2–4អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចទទួលោៃៃូវរោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាសំណួរបៃះសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថារៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជំរនឿរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយទទួល

បានត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធរន្រះរយើងអាចទទួលបាននូវការផ្លាស់្្រនូរដ៏ធំក្្នុងដួងច្ិរ្ត។

សូមពៃ្យល់ថារោរទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំ្រ្ននុងដួងចិតតេ្ ឺជាដបំណើររោរមួយថដលប្រើតប�ើងបពញមួយ�ិវិតរបស់បយើងវាមៃិថមៃជា

កពរឹតតេិរោរណ៍ថតម្ងបនាះបទ។សូមអាៃសុៃ្ទរ្រថាខាងបករោមបៃះថដលថ្លែងបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

រោរថកបរោលាយដូចជាកពះក្រីស្ទ្ ឺជារោរថសវៃងរ្របពញមួយ�រីវិតបហើយជាញរឹ្រញាប់វាជាប់ទា្់រទងបៅៃរឹងរោររ្ីរចបកមើៃៃិងរោរផ្លាស់បតេដូរ

ថដលរាៃសភាពយឺតបស្ទើរថតពុំអាចដរឹងោៃ»។   

“   រោរថកបចិតតេដ៏ពិតទា្់រទងៃរឹងរោរផ្លាស់ប្ដូរដួងចិតតេវាមៃិកោៃ់ថតជារោរផ្លាស់ប្ដូរអា្របប្រិរោិបែុបណាណះបទ។   រោរថកបចិតតេ

ភា្បកចើៃមិៃទា្់រទងៃរឹងរោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខាលាំងឬបសា្រនាដ្រម្មបទបែុថៃ្វាជារោរផ្លាស់ប្ដូរបៃ្មួយ�ំហាៃម្ងមួយ�ំហាៃម្ងៃិងជា

ស្រម្មភាពបៃ្ឥតោច់បឆ្ពាះបៅរោៃ់ភាពជាកពះ”(“A Mighty Change of Heart,”Ensignថខតុលាឆ្នាំ1989ទំព័រ

5)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបហើយវាយតនមលែដំបណើររបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយ្រ្ននុងដួងចិតតេប្សូម

ឲ្យពួ្រប្បឆលែើយតបៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើមថានា្់របរៀបចំក្រោសបោយរាៃសំណួរថច្រឲ្យសិស្សឬអាៃសំណួរយឺយៗឲ្យសិស្ស្រត់ចូលបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។)

• បតើបំណងរបស់អ្ន្រកតូវោៃផ្លាស់ប្ដូរបោយរបបៀបណាបៅបពលអ្ន្រោៃបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើអ្ន្រកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីឲ្យកពះអរាចាស់បៃ្�ួយអ្ន្រទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរបៃះ?

សូមឲ្យឱរោសដល់សិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្មៃិថមៃកតូវថតថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍ឬអារម្មណ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ។

េ៉រូសា�5:5–15

ពបជាជនរប�់ស�្ចសបនោ៉ាមពីនចរូលសៅក្្គុរស�ចក្្ពី�ញ្ញាជាមួយនឹរព្រះសេើយទទួលបានសឈ្មរះ្ ្ពីមួយ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ5:5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃរបស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃរាៃឆៃ្ទភៈៃរឹងបធវៃើ

បោយសារថតដួងចិតតេរបស់ព្ួរប្កតូវោៃផ្លាស់ប្ដូរ។

• បតើកបជា�ៃរាៃឆៃ្ទភៈៃរឹងបធវៃើអវៃរីខលែះនាបពលឥ�ដូវបោយសារបំណងរបស់ព្ួរប្កតូវោៃផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបសច្្ររីសញ្ញារោៃ់ថតចបាស់សូមឲ្យប្សិ្រសាកបធាៃបទបៃះផ្ទាល់ខលែលួៃពរីរបរីនាទរី។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្

្ួរសិ្រសាកបធាៃបៃះបៅ្រ្ននុងវចនាៃុក្រមកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធឬ្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជសំនឿឬឲ្យព្ួរប្រ្របមើល្ ម្ពរីរពរីកបធាៃបទបៃះបៅ្រ្ននុង

លិបិក្រមកពះ្ម្ពរីរមរមៃឬកពះ្ម្ពរីរបរីរួមប្្ចដូលោនា។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូបហើយពៃ្យល់ពរី

បសច្្ររីសញ្ញាដល់ោនាបៅវិញបៅម្រជាសម្រីខលែលួៃឯងផ្ទាល់។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណាមួយបៅ្រ្ននុងមែូសាយ5:5បរ្ហាញពរីភាពបសាមះកតង់នៃបំណងកោថានារបស់កបជា�ៃបដើមបរីបធវៃើៃិងរ្រសា

បសច្្ររីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកពះ?(ចបមលែើយអាចរាៃ“បធវៃើតាមឆៃ្ទភៈរបស់កទង់”,“្រ្ននុងក្ប់្ិរច្ចរោរទាំងអស់”ៃិង“ន្ងៃថដលបៅសល់

ទាំងអស់របស់បយើង”។)

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណាមួយបៅ្រ្ននុងមែូសាយ5:5រំឭ្រអ្ន្រអំពរីបសច្្ររីសៃយាថដលបយើងរំឭ្ររាលប់ពលថដលបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបធវៃើៃិងរោររ្រសាតាមបសច្្ររីសញ្ញា�ួយបយើងបៃ្បៅ្រ្ននុងដបំណើររោរនៃរោរទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរដួងចិតតេបោយរបបៀប

ណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ1:11បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលមូលបហតុមួយថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃកបមូល

កបជា�ៃឲ្យ�ំុោនា។(បដើមបរីោ្់រប្មះមួយ)។សូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ5:7–15្រតក់តារោរពៃ្យល់របស់បស្ចបបៃោ៉ាមរីៃអំពរីប្មះ

ថដលកទង់ោៃសៃយាថាៃរឹងោ្់រឲ្យកបជា�ៃរបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សអាៃកតួសៗ្រ្ននុងមែូសាយ5:7–14ពរីរបរីនាទរីបោយរ្របមើល

ោ្រ្យសឈាមារះៃិងពតរូវរោនសៅ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំងបៃះរាលប់ពលថដលប្ប�ើញវា។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រកោប់ពរីបហតុ្ លថដលព្ួរប្កតូវោៃោ្់រប្មះរបស់ព្ួរប្។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្កោប់អំពរីរបបៀប

ថដលឪព្ុររាដាយរបស់ពួ្រប្ោ្់រប្មះប្ឬអ្ន្រអាចសួរថាប្មះរបស់ប្រាៃអតថែៃ័យជា្់រលា្់រណាមួយបទ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ៖

• បតើអវៃរីជាសារភៈសំខាៃ់នៃប្មះមួយ?(សូមសបងខេបចបមលែើយរបស់សិស្សចបំោះសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

ប្មះ្ ឺជារបបៀបថដលបយើងកតូវោៃប្សាគល់វាទា្រ់ទងៃរឹងអតតេសញ្ញាណរបស់បយើងវា្ឺជារបបៀបថដលបយើងកតូវោៃថញ្របចញពរី

អ្ន្រដនទបហើយវាជាញរឹ្រញាប់រាៃៃូវ្ិរតតេិយសៃិងរោររំពរឹងទុ្របោយសារថតក្ួសារថដលជាបោ់្រ់ពៃ័្ធៃរឹងប្មះបនាះ)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ន្យល់

ក្្ននុរស្លសនារះ�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពី

សោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍នានា�ល់

ោនាសៅវិញសៅមក្។សដ្�ការសធវើ�រូសចានារះ

អ្នក្នឹរជ�ួ�ិ�្សឲ្យ្ ពរឹរនរូវស�ចក្្ពីជសំនឿ

រប�់្ ួក្សគស�ើ�បសរកើនការ�ល់�ឹរ

អំ្ ពី�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។អ្នក្

ក៏្អាចជ�ួ្ ួក្សគសរៀន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពី

ណចក្ចា�ស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែជាម�ួ

នរឹអ្នក្�នទ្ណ�រ។
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ម៉រូសា�5–6

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ5:7–8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលប្មះថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃោ្់រដល់កបជា�ៃ

កទង់។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីសារសំខាៃ់នៃប្មះ្ ងថដរ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចំណាំ

ោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះ។

• បតើប្មះអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃោ្រ់ឲ្យកបជា�ៃរបស់កទង់?

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអវៃរីថដលអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់?បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបនាះបបកងៀៃអវៃរីខលែះដល់អ្ន្រអំពរីកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទ?

• បតើបយើងបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពលណា?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថារយើងរលើក្ោក់្្ ក្

រលើខ្លួនរយើងនូវត្រះន្្ថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរៅរ្លរយើងរធ្ើនិងរក្សារសចក្្ដីសញ្ញាដ៏្ ិសិដ្ឋន្ន្)។

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះព្ួរប្អាចកតូវរោរ�ំៃួយបដើមបរីយល់ពរីបោលលទ្ធិថដលថាបយើងអាចរោលាយជា“បុកតាបកុតរី

របស់កពះក្រីស្ទ”(មែូសាយ5:7)។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាឪព្ុររានា្់រលះបង់�រីវិតសករាប់្ូរៃ។បយើង្ ឺជា្រូៃបៅខាងវិញ្ញាណរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌។បយើង្៏រជា្ូរៃបៅរបស់ឪព្ុរបៅបលើថ្ៃដរីថដលរាៃរាដាយរបស់បយើង្ ល់្ឱរោសដល់បយើងឲ្យរស់បៅបលើថ្ៃដរីខាង

រូបរោយសាច់្ម។បោយសំបៅបលើមែូសាយ5:7កបធាៃយែូថសបហវៃរីល�រីងស្ម៊ីធោៃបបកងៀៃថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្៏រ“រោលាយជា

កពះបិតារបស់បយើងថដរ”បោយសារកទង់“្្ល់ឲ្យបយើងៃូវ�រីវិត�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ចតាមរយភៈដរ្វាយធួៃថដលកទង់ោៃបធវៃើសករាប់

បយើង”។កបធាៃស្ម៊ីធោៃពៃ្យល់ថា“បយើងរោលាយជាបកុតាៃិងបកុតរីនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរយភៈបសច្រ្រីសញ្ញានៃរោរបោរពតាមរបស់

បយើងចបំោះកទង់”(Doctrines of Salvation,comp.កប៊ូសអ័ររា៉ា្់រខៃ់�រី,វ៉ុលទរី3។[1954–56],1:29)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅោ្រ្យបៅបលើរោដារបខៀៃថដលពិពណ៌នាអំពរីសារសំខាៃ់នៃប្មះ។

• បតើោ្រ្យទាំងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃអាច�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីសារសំខាៃ់នៃរោរបលើ្រោ្់រម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាមនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ5:9–13បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលរោរកបរឹ្រសាបថៃថែមពរីបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃអំពរីរោរបលើ្រោ្រ់ៃូវ

កពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទម្របលើខលែលួៃបយើង។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះហា្់រដូចជាបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃ្ំរពុងៃិោយ

បៅរោៃ់ពួ្រប្រានា្់រៗ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូបហើយសូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាអំពរីសំណួរខាងបករោមបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

អាៃ។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬថច្រជាក្រោសដល់ព្ួរប្)។

• សូម្ ិតអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបលើ្រោ្រ់កពះនាមនៃកពះក្រីស្ទម្របលើខលែលួៃបយើង។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោររាៃកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទសរបសរ

បៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់អ្ន្ររាៃអតថែៃ័យោ៉ាងដូចបម្ច?បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលម្រដល់អ្ន្ររាៃកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទសរបសរបៅ្រ្ននុង

ដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្?

• សូម្ ិតអំពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសាគល់ថដលបោរពដល់កពះនាមនៃកពះក្រីស្ទ។បតើមៃុស្សទាំងបៃះោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរ្ហាញពរីោរវភាព

ៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់ថដលពួ្រប្រាៃចំបោះកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ5:15ឮៗ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យរ្របមើលស្រម្មភាពថដលបរ្ហាញពរីអ្ន្រថដលបោរពតាម

បសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្។

• បតើសំណួរណាខលែះថដលបយើងអាចសួរខលែលួៃឯងបដើមបរីវាយតនមលែពរីទំហំថដលបយើងោៃបលើ្រោ្រ់កពះនាមនៃកពះក្រីស្ទម្របលើខលែលួៃបយើង?

សូមថច្រចាយៃូវអារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបលើ្រោ្រ់កពះនាមនៃកពះក្រីស្ទម្របលើខលែលួៃអ្ន្រ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់

ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបធវៃើដបូច្នះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

េ៉រូសា�6:1–7

ម្រូសាយ្ បស់ផ្ើមរជជកាលរប�់ពទរ់ជាស�ច្

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ6:1–3បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃបធវៃើមៃុបពលកទង់ោៃចា្របចញពរី

ហវៃដូងមៃុស្ស។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរី្រតក់តាប្មះកបជា�ៃទាំងអស់ថដលោៃចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញា?បហតុអវៃរីោៃជា

បស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃថតងតាំងសង្្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃ?

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីរោរៃិោយបៅរោៃ់កបជា�ៃបហើយបស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃកប្ល់ៃ្របៅឲ្យបកុតាកទង់មែូសាយ។បរីឆ្នាំ

បករោយម្របស្ចបបៃោ៉ាមរីៃោៃសុ្ ត។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ6:6–7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល

បរ្ហាញថាមែូសាយោៃបធវៃើតាម្ ំរូនៃបិតារបស់កទង់បហើយោៃ�ួយកបជា�ៃរបស់កទង់ឲ្យបៃ្ទទួលរោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេដ៏ធំរបស់

ព្ួរប្។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្្ះ
ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន–ម៉រូសា�6(សមសរៀនទ្ពី11)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមអំ្ពីសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាពាក្្យ�ម្ពីននមរមនម៉រូសា�6(សមសរៀនទ្ពី11)មិនណមន

សពបើ�ពរាប់បសពរៀនជាណ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោត

ណតសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍្ ពីរបពីសនរះប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�គំនិតនន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(ោក្្យសេ្ដីថនេរេន–េ៉រូសា�2)
សដ្�ការ�ិក្សា្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់មរមនក្្ននុរការសធវើតាមព្រះវិញ្ញាែនិរការរួម

បញ្ចដូល្ ទាំរចំណារតរូចរប�់នពីន�វជាមួ�នឹរក្ំែតព់តារប�់ោត់�ិ�្សបាន�ឹរ

ថ្ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់ជាពបនរូវពគប់ការែ៍ទារំអ�់។ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានបសពរៀនថ្

ពប�ិនសបើសា�ន៍នពីន�វមិនបានរានព្រះគម្ពីរសនារះសទ្្ ួក្សគនរឹវសរវរសៅក្្ននុរការឥតជសំនឿ

ស�ើ�ថ្ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរជួ�ស�ើរឲ្យ�ឹរនរិកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�។

ពទ្រ់បានបសពរៀនពបជាជនរប�់ពទ្រ់អំ្ពីសោលការែ៍�៏�ំខាន់�រូចជា៖សៅស្លស�ើរ

បសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្សនារះស�ើរបសពមើ�ល់ព្រះ។សៅស្លស�ើរបានជំពាក់្គុែ�ល់ព្រះ

សនារះស�ើរនឹរចរ់បសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្ស�ើ�ការ�ឹរគែុរប�់ស�ើរនរឹសក្ើនស�ើរ។

ពប�ិនសបើស�ើរកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�សនារះស�ើរនឹរពតរូវបានពបទាន្រទារំខារ

សាច់្មនរិខារវិញ្ញាែ។

ថ្ងៃទដី2(េ៉រូសា�3)
ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានរា៉�រា៉ប់្ ពីពាក្្យ�ម្ពីរប�់សទ្វតាណ�លបាននាំមក្“ស�ចក្្ពីអំែរ

យា៉ារអសាចារ្យ”អំ្ ពីការយារមក្ននព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរភា្ខារសាច់្ ម។�ិ�្ស

បានសរៀនថ្វាពតរូវបាន្ យាក្រែ៍�រូរជារ100ឆ្នាំមុនស្លព្ឹត្ិការែ៍បានសក្ើតស�ើរ

ថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានររទ្ុក្ខេស�ើម្ពីឲ្យស�ើរអាចពតរូវបាន�ស្ង្គារះសចញ្ពីអសំ ើ្បាបរប�់

ស�ើរ។ស�ើរអាចពតរូវបាន�ស្ង្គារះសចញ្ពីអសំ្ើបាបរប�់ស�ើរសៅស្លស�ើរអនុវត្

ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ណពបចិត្។ពប�ិនសបើស�ើរសទារទ្ន់សៅតាម

ការលួរសលាមននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធស�ើរអាច�ក្ឈ្នរះភា្ខារសាច់្ មតាមរ�ៈ

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

ថ្ងៃទដី3(េ៉រូសា�4)
សារលិខិតរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានបសំ្ញពបជាជនរប�់ពទ្រ់សដ្�ព្រះវិញ្ញាែ

ននព្រះអរាចា�់។�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ណពបចិត្សដ្�សសាមៅរះ�ស�ើរនឹរទ្ទួ្លបាននរូវការ្ដោច់បាប។

ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានបសពរៀនពបជាជនរប�់ពទ្រ់ថ្ពប�ិនសបើស�ើរបនាទាបខ្លួនចសំពារះ

មុខព្រះស�ើ�ខិតខំអភិវ�្ឍអាក្ប្កិ្រិយាឲ្យ�រូចជាព្រះពគពី�្ទសនារះស�ើរអាចទ្ទ្ួល

ការ្ដោច់បាបរប�់ស�ើរ។

ថ្ងៃទដី4(េ៉រូសា�5–6)
សៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ពីការ្លា�់ប្ដូរណ�លបានរាន�ល់ពបជាជនរប�់ស�្ចសបនយា៉ាមពីន

�ិ�្សបាន�ឹរថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�

ទ្ទ្ួលព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធសនារះស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានការ ល្ា�់ប្ដូរក្្ននុរ�ួរចិត្�៏ធំ។

ពបជាជនរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនណ�លបានសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាថ្នឹរសធវើតាមព្រះ្ ន្ទៈរប�់

ព្រះអរាចា�់ស�ើ�កាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�បង្ហាញថ្ស�ើរបានសលើក្ដ្ក់្

ព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមក្សលើខ្លួនស�ើរសៅស្លស�ើរសធវើនរិរក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញា

�៏្ ិ�ិ�្ឋនានា។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះនឹរជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីការបសពរៀនរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនសៅ�ល់បុពតានរិ

ពបជាជនរប�់ពទ្រ់បពីឆ្នាំមុនស្លពទ្រ់�ុគត។ស�ច្សបនយា៉ាមពីនបានបសពរៀនពបជាជនរប�់

ពទ្រ់្ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទ្ួលនរិរក្សាការ្ដោច់បាបរប�់្ ួក្សគសដ្�ការអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

ោក្្យសេ្ដីថនេរេន

នពីនេវនិរមរមនបគ្ហាញ្ ពីទំនកុ្ចិត្តរប�់្ ួក្សគសៅសលើព្រះ

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី19:2–3ស�ើម្ពីរំឭក្�ិ�្សថ្នពីន�វពតរូវបានបញ្ជាឲ្យ

បសរកើត្ ទាំរចំណារ្ ពីរ។�រូមជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ល់ថ្សៅក្្ននុរវគ្គសនរះឃ្លា“្ទាំរទាំរសនរះ”�ំសៅ

សៅសលើ្ ទាំរចំណារតរូចរប�់នពីន�វណ�លរួមរានកំ្ែត់ពតាអំ្ពីអវពីៗ�៏្ិ�ិ�្ឋយា៉ារ�ំខាន់។�រូម

ឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី19:4ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលសោលបែំរនន្ ទាំរចំណារធំ

(�ំសែើរសរឿរននរជ្កាលរប�់ស�ច្និរ�្ង្គាមរប�់ពបជាជន)។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅស្លមរមន�សរខេប្ ទាំរចំណារធំរប�់នពីន�វោត់បានរក្ស�ើញ្ ទាំរចំណារ

តរូចក្្ននុរចំសណាមក្ំែតព់តាស្្សរសទ្ៀត។ោត់ពតរូវបានបំ្ុ�សដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធឲ្យបញ្ចដូល

នរូវអវពីណ�លោត់បានរក្ស�ើញសៅសលើ្ ទាំរតរូចជាមួ�នរឹស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់ោត់សទារះបពីជាោត់មិន

បាន�ឹរ្ ពីស�តុ្លក៏្សដ្�(�រូមសមើលពាក្្យ�ម្ពីននមរមន1:7)។

�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សពាក្់ក្ណាតាលថ្នាក្់ឲ្យអាននពីន�វទ្ពី19:5–6ឲ្យ�ឹរ្ ពីស�តុ្ លណ�លនពីន�វពតរូវ

បានបញ្ជាឲ្យសធវើ្ ទាំរតរូច។�រូមឲ្យ�ិ�្សពាក់្ក្ណាតាលថ្នាក្់សទ្ៀតអានពាក្្យ�ម្ពីននមរមន1:6–7

ឲ្យ�ឹរថ្ស�តុអវពីមរមនបាន�សពមចបញ្ចដូល្ ទាំរតរូចសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់ោត់។សពកា�្ពី

�ិ�្សរា�ការែ៍ស�ើ��រូម�ួរ្ ួក្សគថ្វគ្គទារំសនរះអំ្ពីនពីន�វនរិមរមនបសពរៀន្ ួក្សគអវពីខ្រះអំ្ពី

ព្រះអរាចា�់។(�ិ�្សអាចសពបើពាក្្យស្្សរៗោនាប៉ុណន្�រូមពបាក្�ថ្្ ួក្សគបង្ហាញការ�ល�់ឹរថ្

្ពះអរាចាស់្ទង់្ជាប្្ប់ការណ៍ទាំងអស់។

• សតើអវពីជា“សោលបំែរ�៏្ លា�នវ”នាស្លអនាគតណ�លនពីន�វនិរមរមន�ំសៅសលើ?

(ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់បានពជាបថ្សៅឆ្នាំ1828 ទ្ាំរតរូចនឹរជំនួ�ព្រះគម្ពីរមរមនណ�លបាត់

ទាំរ116ទ្ំ្័រសនារះ។�រូមសមើលសមសរៀនទ្ពី6ន្ងៃទ្ពី1សៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា

�ិ�្ស។)

• សតើការ�ល�ឹ់ររប�់អ្នក្ថ្ព្រះអរាចា�់ពជាបពគប់ការែ៍ទាំរអ�់សៅក្្ននុរស្លអនាគតអាច

្ល្់ស�ចក្្ពីជំសនឿឲ្យអ្នក្សោរ្តាមការបំ្ ុ�គំនិតខារវិញ្ញាែណ�លអ្នក្ទ្ទួ្លសដ្�រសបៀប

ណា?

ពប�ិនសបើអ្នក្គិតថ្អ្នក្ពតរូវការស្លសពចើនសលើណ ្្នក្ននសមសរៀនសនរះ�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគអាច

ណចក្ចា�នរូវបទ្្ិសសាធន៍ស្លណ�ល្ ួក្សគបានរានអារមមេែ៍បំ្ ុ�សដ្�ព្រះវិញ្ញាែស�ើម្ពីសធវើអវពី

ម�ួស�ើ�មិនបាន�ឹរ្ ពីសោលបែំរននការបំ្ុ�គំនិតសនារះរ�រូត�ល់ស្លសពកា�មក្សទ្។

េ៉រូសា�1

ស�្ចសបនោ៉ាមពីនសៅពបជាជនឲ្យជួបជុំោនា

�រូម្ ន្យល់ថ្្ទាំរនពីន�វតរូចរួមរាននរូវពបវត្ិសាព�្ននសា�ន៍នពីន�វ្ ពីការបសពមើរប�់លពីន�

រ�រូត�ល់ស្លណ�លស�្ចម៉រូសា�បានរួបរួមពបជាជននពីន�វនិរសារា៉�ិមឡាចរូលោនានរិស្ល

ណ�លបពុតារប�់ម៉រូសា�សបនយា៉ាមពីនពគររាជ្យសលើនគរក្្ននុរស�ចក្្ពី�ុចរិត។ស�ច្សបនយា៉ាមពីនពតរូវ

ទ្ទួ្លបន្ទនុក្សលើកំ្ែតព់តា�៏្ ិ�ិ�្ឋទាំរឡា�។(�រូមសមើលសអាមនែ1:23,25។)

សៅជិតស្លបញ្ចប់ជពីវិតរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនពទ្រ់បាន�ំុឲ្យបុពតារប�់ពទ្រ់ម៉រូសា�ពបមរូល

ពបជាជនឲ្យជួបជុំោនា។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានម៉រូសា�1:10–11ស�ើ�រក្សមើលមរូលស�តុណ�ល

ស�ច្សបនយា៉ាមពីនចរ់និយា�សៅកាន់ពបជាជន។(ពទ្រ់ចរ់ពបកា�ថ្ម៉រូសា�នឹរពគររាជ្យ

ជាស�ច្បន្ស�ើ�ស�ើម្ពីដ្ក់្ស្មៅរះ�ល់ពបជាជន។)
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េ៉រូសា�2–6

ស�្ចសបនោ៉ាមពីនបសពរៀនពបជាជនរប�់ពទរ់អំ្ ពីដគ្វាយ្ួនននព្រះអរ្�សង្គ្រារះ

�រូមបង្ហាញ�ល់�ិ�្សនរូវររូបភា្ស�ច្សបនយា៉ាមពីនរានព្រះបន្ទដូលសៅកាន់ពបជាជនរប�់ពទ្រ់

(62298;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],សលខ74)។�រូមអានម៉រូសា�

2:12–19សៅកាន់�ិ�្ស។�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យសលើក្ន�សៅស្ល្ ួក្សគរក្ស�ើញឃ្លាណ�ល

បង្ហាញ្ ពីចរិតលក្ខេែៈរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីន។សៅស្ល�ិ�្សសលើក្ន��រូមឈប់អាន�ិន

ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ន្យល់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញនរិ្ពីរសបៀបណ�លវាលាតពតដ្រ្ ពី

ចរិតលក្ខេែៈរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីន។

អ្នក្អាច�ួរ�ិ�្សអំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនអំ្ពីការបសពមើសៅក្្ននុរម៉រូសា�2:17។(ចសម្ើ�

រប�់�ិ�្សគួរ្ ្នុរះបញ្ចារំ្ ពីការ�ល�់ឹរថ្គៅគពលគ�ើងបគ្េើដល់អ្ក្ដថទគ�ើងបគ្េើដល់

្ពះ)។អ្នក្ក៏្អាចឲ្យ�ិ�្ស�រូពតម៉រូសា�2:17ណ�លជាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូមគិត

្ពីការអសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគបានបសពមើព្រះសដ្�ការបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្នា

ស្ល្ មេពៗី សនរះ។

�រូម�រស�រវគ្គព្រះគម្ពីរខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�មួ�។�រូមកំុ្�រស�រ

ចសម្ើ�សៅក្្ននុរវរ់ពក្ចក្។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់ៗរំឭក្្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូមរំឭក្

្ួក្សគថ្ការបសពរៀនរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនស្ដោតសៅសលើពបធានបទ្៖“ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះមក្�ល់

ក្រូនសៅរានណតមសធយាបា�ម�ួប៉សុណាណរះគឺសដ្�តាមរ�ៈព្រះនាមននព្រះពគពី�្ទជាព្រះអរាចា�់�៏

រានពគប់ព្រះសចសាដោ”(ម៉រូសា�3:17)។វគ្គព្រះគម្ពីរនពីម�ួៗបសពរៀនអវពីមួ�អំ្ពីពបធានបទ្

សនរះ។

1. ម៉រូសា�2:20–25,34។(សៅស្លស�ើរទ្ទ្ួលសាគាល់ការជំពាក់្គែុរប�់ស�ើរ

ចសំពារះព្រះការ�ឹរគែុរប�់ស�ើរនរឹសក្ើនស�ើរ។)

2. ម៉រូសា�3:7–11,17–18។(ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទររទ្ុក្ខេស�ើម្ពីឲ្យស�ើរអាចពតរូវ

បាន�ស្ង្គារះសចញ្ពីអំស្ើបាបរប�់ស�ើរ។ពប�ិនសបើស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទតាមរ�ៈការណពបចិត្ស�ើរអាចពតរូវបាន�ស្ង្គារះសចញ្ ពីអំស ើ្បាបរប�់

ស�ើរ)។

3. ម៉រូសា�3:12–16,19–21។(ពប�ិនសបើស�ើរសទារទ្ន់សៅតាមការលរួសលាម

ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរអាច�ក្ឈ្នរះសលើ

ភា្ខារសាច់្ មស�ើ�កាលា�ជាអ្នក្បរិ�ុទ្្ធ)។

4. ម៉រូសា�4:5–8,19–21,26។(ពប�ិនសបើស�ើរបនាទាបខ្លួនសៅចំសពារះមុខព្រះ

ស�ើ�ខិតខំអភិវ�្ឍអាក្ប្កិ្រិយាឲ្យ�រូចជាព្រះពគពី�្ទស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានការ្ដោច់បាប។)

សពកា�្ពី�ិ�្សរានស្លពគបព់ោន់ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគរា�ការែ៍អំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន

សៅកាន់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ឬសៅក្្ននុរពក្ុមតរូច។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ�ិ�្សបពីបួននាក់្សពជើ�សរើ�

សោលការែ៍ម�ួស�ើ�្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចអនុវត្វាសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានម៉រូសា�4:1–3ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្តាមដ្នសាដោប់សដ្�

រក្សមើល្ ពីរសបៀបណ�លពបជាជនស្្ើ�តបសៅនឹរពាក្្យរប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីន។បនាទាប់មក្�រូម

អសញ្ើញ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតឲ្យអានម៉រូសា�5:1–2,5–8ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរក្សមើល្ ពីរសបៀប

ណ�លស�ើរសលើក្ដ្ក្់នរូវព្រះនាមននព្រះអរាចា�់មក្សលើខ្លួនស�ើរ។�រូមពបាក្�ថ្�ិ�្ស�ល់្ ពី

សោលការែ៍សនរះ៖គ�ើងគលើក្ោក់្នរូវ្ពះនាេថន្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្េក្គលើខ្លួនគ�ើងគៅគពលគ�ើង

គធវៃើនិងរក្សាគសចក្្ដីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋ។អ្នក្អាចរំឭក្�ិ�្សថ្មរូលស�តុមួ�ណ�លស�ច្សបនយា៉ាមពីន

បានពបមរូល្ ្នុំពបជាជនរួមោនាគឺស�ើម្ពីបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ពីការសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញា។ពទ្រ់ក៏្បានណតរតាំរ

បពុតារប�់ពទ្រ់ម៉រូសា�សៅជាស�ច្សលើពបជាជនណ�រ(�រូមសមើលម៉រូសា�6:3)។

ស�ើម្ពីបញ្ចប់�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគចរ់ណចក្ចា�្ ពីអារមមេែ៍ណ�ល្ ួក្សគរានអំ្ពីការសលើក្ដ្ក្់

នរូវព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមក្សលើខ្លួនសគសៅស្លពជមុជទឹ្ក្សទ្។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ�ញ្ឹរគិតអំ្ពី

�ំែួរខារសពកាម៖

• សតើអ្នក្អាចអនុវត្សោលការែ៍ទាំរឡា�្ ពីការនិយា�រប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនសដ្�្ ទាល់ខ្លួន

យា៉ារ�រូចសម្ច?

• សតើវារានន័�យា៉ារណាចសំពារះអ្នក្ក្្ននុរការសលើក្ដ្ក់្នរូវព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមក្សលើខ្លួន

អ្នក្?

អ្នក្ក្៏អាចណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីស�ចក្្ពីអំែរណ�លរានតាមរ�ៈការសជឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ

ការ្ឹរណ្អែក្សលើ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់។

គេគរៀនបនាទាប់(េ៉រូសា�7–17)

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើអ្នក្នឹរសពកាក្ឈរ�ពរាប់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសទារះបពីជាការសធវើ�រូសចានារះរានន័�

ថ្អ្នក្នឹរពតរូវសាលាប់សទ្?�រូមពបាប់�ិ�្សថ្�បាដោ�៍សពកា�្ ួក្សគនរឹ�ិក្សា្ ពីការបសពរៀនរប�់

្យាការីអ័បី៊ណាន�។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យរក្សមើលសារលិខិតណ�លអ័ប៊ីណាន�ចរ់ពបាប់�ល់

សា�ន៍នពីន�វសទារះបពីជាោត់�ឹរថ្ោត់ពតរូវសាលាប់ក៏្សដ្�។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ពបណ�លជា80ឆ្នាំមុនស្លបពុតារប�់ស�ច្សបនយា៉ាមពីនម៉រូសា�កាលា�ជាស�ច្រានបុរ�

រានាក់្ស្មៅរះ�៊ីនិ្ វណ�លបាន�ឹក្នាំសា�ន៍នពីន�វម�ួពក្មុ្ ពីណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាសៅរ�់សៅ

ក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វណ�ល្ ួក្សគគិតថ្ជា“ណ�ន�ពីននមរតក្រប�់្ ួក្សគ”(�រូមសមើលសអាមនែ

1:27–30)។ស�ច្ម៉រូសា�បានបញ្ជាបុរ�រានាក់្ស ម្ៅរះអាំម៉រូនឲ្យ�ឹក្នាំពក្ុមតរូចមួ�

សៅកាន់ណ�ន�ពីនពីន�វស�ើម្ពី�ឹរអំ្ពីសជាគវា�នារប�់ពក្មុ�ី៊និ្ វ។អាំម៉រូននិរអ្នក្ស�ើរតាម

ោត់បានរក្ស�ើញក្រូនសៅននពក្មុ�ី៊និ្ វរ�់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្ននសា�ន៍សលមិន។សៅពបុ�

រប�់�ី៊និ្ វលិមន�គឺជាស�ច្រប�់្ ួក្សគ។ការមក្�ល់រប�់អាំម៉រូនបាននាំមក្នរូវ

ស�ចក្្ពី�រ្ឹម�ល់លិមន�និរពបជាជនរប�់ោត់។លិមន�បាន�ួរអាំម៉រូនថ្សតើោត់

អាចបក្ណពបចារឹក្សៅសលើ្ ទាំររា�24ណ�លពបជាជនរប�់ោត់បានរក្ស�ើញសទ្។អាំម៉រូន

បាន្ ន្យល់ថ្ស�ច្សៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាស�្ចម៉រូសា�គឺជាអ្នក្សមើល្ុតរានាក់្ណ�ល

អាចបក្ណពបកំ្ែត់ពតាបុរាែទាំរសនារះបាន។

សមសរៀនទ្ពី56

ម៉រូសា�7–8

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�7

អាំម្រូនរក្ស�ើញណដនដពីលពីនេ-នពីនេវសេើយដឹរ្ ពីរសបៀបណដលពបជាជនរប�់ស�ច្លិមនេធាលាក់្ក្្គុរស�វក្ភា្

សូមសរបសរោ្រ្យបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ទួញយំ៖រានោរម្មែ៍សសាក្សាដេយឬសពក្ៀមពក្ំ

• បតើមូលបហតុអវៃរីខលែះថដលកបជា�ៃអាចទួញយំ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ7:24ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតបមើលតាម។សូមបរ្ហាញឃ្លា«រោរណ៍អស់ទាំងបៃះ្រ៏

បកោះថតបសច្្ររីទុច្ចរិត47»។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះសបំៅបលើរោលភៈបទសភៈថដលប្រើតប�ើងបោយសារថត�បកមើសមៃិសុចរិតរបស់

ក្រមុមៃុស្សមួយក្ុរម។សូមឲ្យសិស្សស ជ្រឹង្ ិតថាបតើព្ួរប្ធាលាប់ោៃទួញយំបពល្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយថដលោៃប្រើតប�ើង«្៏របកោះថត

បសច្្ររីទុច្ចរិត»បទ។សូមពៃ្យល់ថាន្ងៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងស្ិរសាមែូសាយ7–8បដើមបរីបរៀៃអំពរីបស្ចមួយប្មះលិមនហៃិងមូលបហតុ

នៃរោរបសា្រសាដាយរបស់កបជា�ៃបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលលិមនហោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់កបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើបដើមបរី

យ្រ�្នះបលើរោរបសា្រសបកងងរបស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ7:1ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើល្រថៃលែងពរីរថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។សូមចមលែង

�រីោ៉ាករោមទរីមួយថដលអមម្រជាមួយៃរឹងបមបរៀៃបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សចមលែងោ្រ់្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ថដរ។បៅបពលអ្ន្របកបើ�រីោ៉ាករោមបៃះសូមពៃ្យល់

ថាសាសនាចក្រោមៃទរីតាំង្ លែដូវរោរអំពរី្ ូមិសាកស្នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបករៅថតពរីបហតរុោរណ៍

ថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងថដៃដរីអាបមរ្ិរបទ។

កំ្ែត់ចំណំា៖្រ្ននុងបពលសិ្រសារបស់ពួ្រប្អំពរី្ ម្ពរីរមែូសាយសិស្សៃរឹងបថៃថែម

បសច្្ររីលម្អិតបៅ្រ្ននុង�រីោ៉ាករោមរបស់ព្ួរប្។សូមធានាថាព្ួរប្រាៃ្រថៃលែងក្បក់ោៃ់

បដើមបរីបថៃថែមបសច្្ររីលម្អិតទាំងបៃះសូមចមលែង�រីោ៉ាករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដូចថដល

ោៃបរ្ហាញ។សូមបរ្ហាញ្រថៃលែងទបំៃរមៃុបពលសិស្សចាបប់្្ើម្ ូរ។(�រីោ៉ាករោម

បពញបលញ្ ឺបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។)

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលក្ួសាររបស់លរីនហោៃម្រដល់ថដៃដរីសៃយាពួ្រប្ោៃសាថាបនា

ខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងថដៃដរីៃរីនហវៃ(បពលខលែះសបំៅបលើថដៃដរីលរីនហ-ៃរីនហវៃឬថដៃដរីនៃមរត្រ

ដំបូង)។ភាលាមៗបករោយពរីលរីនហោៃសាលាប់កពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យៃរីនហវៃរត់បចញ

បៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃបោយនាំយ្រជាមួយអ្ន្រណាថដលកពមម្រតាមោត់។កបជា�ៃ

ៃរីនហវៃោៃបៃ្រស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីៃរីនហវៃបែុថៃ្កតវូោៃថបងថច្រពរីអ្ន្រថដលបធវៃើតាមបលមៃិ

ៃិងបលមយួល។បកចើៃឆ្នាំបករោយម្រកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យក្រមុសាសៃ៍ៃរីនហវៃមួយ

ក្រមុរត់បចញពរីថដៃដរីៃរីនហវៃ។បៅទរីប ្្ចប់ក្រមុបៃះោៃតាំងលំបៅ្រ្ននុងថដៃដរីមួយប្មះ

សារាែហិមឡាថដលបៅខាងប�ើងនៃថដៃដរីៃរីនហវៃ។

បកចើៃ�ំនាៃ់បករោយម្របុរសរានា្រ់ប្មះស៊ីៃិពវៃោៃដរឹ្រនំាក្រមុសាសៃ៍មួយក្រមុបៅរោៃ់

ថដៃដរីៃរីនហវៃបដើមបរី«រោៃ់រោប់ថដៃដរីនៃមរត្ររបស់ព្ួរប្»(សូមបមើលបអាមនណ

1:27–30)។ស៊ីៃិពវៃធាលាប់ជាថ្្ន្រនៃក្រមុប្្សងបទៀតថដលោៃបរា�័យ្រ្ននុងរោរថ្រ្រសា

ថដៃដរីបៅ្រ្ននុងតំបៃ់បនាះ(សូមបមើលមែូសាយ9:1–2)។សូមឲ្យសិស្ស្ ូសសញ្ញា

កពួញមួយពរីថដៃដរីសារាែហិមឡាបៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃបហើយសរបសរថា«ក្រមុសាសៃ៍ៃរីនហវៃដរឹ្រនំាបោយស៊ៃីិពវៃ»។ក្រមុបៃះោៃ

ចា្របចញពរីថដៃដរីសារាែហិមឡាកបថហល80ឆ្នាំមុៃបពលមែូសាយរោលាយជាបស្ច។

សរូេរំឭក្ពដីដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)
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ម៉រូសា�7–8

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ7:1ម្ងបទៀតបោយរ្របមើលអវៃរីថដលមែូសាយចង់ដរឹង។បករោយពរីព្ួរប្រាយរោរណ៍បហើយសូមឲ្យព្ួរប្

អាៃមែូសាយ7:2–3បដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលមែូសាយោៃបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃចបមលែើយចបំោះសំណួររបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្ស្ ូស

សញ្ញាកពួញទរីពរីរពរីថដៃដរីសារាែហិមឡាបៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃតំណាងបោយដំបណើរនៃក្រមុកសាវកជាវដរឹ្រនំាបោយអាំមែូៃបហើយសរបសរវា

ដបូចានាះ។

សូមសបងខេបមែូសាយ7:4–11បោយរោរពៃ្យល់ថាអាំមែូៃោៃរ្រប�ើញទរីក្រុងថដល

្ូរៃបៅកបជា�ៃសី៊ៃិពវៃថដលោៃរស់បៅបករោមរា�្យបៅកបុសរបស់ស៊ីៃិពវៃ្ឺលិមនហ។

លិមនហោៃប�ើញក្រមុរបស់អាំមែូៃបៅខាងបករៅ្ំរថពងទរីក្រងុ។បោយ្ិតថាព្ួរប្

្ឺជាពួ្រសង្ទុច្ចរិតមួយចំៃួៃរបស់ឪព្ុររបស់ោត់ថដលោៃសាលាប់ណូបអោត់ោៃឲ្យ

អ្ន្រោមចាប់ព្ួរប្បហើយោ្់រ្ុ្រព្ួរប្(សូមបមើលមែូសាយ21:23)។ោត់

ោៃសួរព្ួរប្ពរីរន្ងៃបករោយម្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ7:12–15បោយ

សាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលកបត្ិរម្មរបស់លិមនហបៅបពលោត់ដរឹងថាអាំមែូៃ្ ឺជាៃរណា

បហើយថាោត់ម្រពរីណា។

• បហតុអវៃរីោៃជាលិមនហរី្ររាយោ៉ាងខាលាំងថដលដរឹងថាអាំមែូៃម្រពរីថដៃដរីសារាែហិមឡា?

សូមបមើលបៅោ្រ្យទួញយំបៅបលើរោដារបខៀៃម្ងបទៀត។សូមសបងខេបមែូសាយ

7:16–19បោយរោរពៃ្យល់ថាបស្ចលិមនហោៃកបមូលកបជា�ៃរបស់ោត់�ំុោនាបដើមបរី

ឲ្យសាគល់អាំមែូៃបដើមបរីៃិោយបៅរោៃ់ព្ួរប្អំពរីមូលបហតុនៃរោរបសា្រសបកងងៃិង

រោរបក្រៀម្រក្រំរបស់ពួ្រប្បហើយបដើមបរី�ួយប្ឲ្យដរឹងពរី្រថៃលែងបៅរោៃ់រោរបោះថលង។

សូមសរបសរោ្រ្យមរូលស្តុបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមៃិយមៃ័យោ្រ្យទួញយំ។សូម

ឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្រ់ឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗពរីមែូសាយ7:20–28។សូមឲ្យសិស្ស

រ្របមើលស្រម្មភាពថដលលិមនហោៃសាគល់ថាជាមូលបហតុនៃរោរសា្រលបងៃិង

ទ្ុរខេបសា្ររបស់កបជា�ៃោត់។(វាអាច�ួយោៃបកចើៃបបើកោប់សិស្សថាពយារោរីថដល

ោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងមែូសាយ7:26្ឺជាអ័ប៊ីណានដថដលកតូវោៃរោតប់ទាសបោយ

ប ល្ែើងអ�ំនុងបពលរ�ជរោលនៃឪពុ្ររបស់លិមនហបស្ចណូបអ។)បករោយពរីអាៃខ្ម្ពរីរ

បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ

បៅបករោមចំណងប�ើងមរូលស្តុ។

• បតើអវៃរីខលែះថដលហា្់រដូចជាមូលបហតុសំខាៃ់នៃទ្ុរខេបសា្ររបស់កបជា�ៃបៃះ?(បសច្្ររីទុច្ចរិតឬអបំពើោប។)

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ7:29–32បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើសឃ្លាមួយថដលបរ្ហាញពរីរោរយល់ដរឹងរបស់

លិមនហនៃទំនា្់រទៃំងរវាងអំបពើោបរបស់កបជា�ៃៃិងទ្ុរខេបសា្ររបស់កបជា�ៃ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យេគ្កាមសំបៅបលើសំប្រ

សល់បករោយពរីកសូវកតូវោៃថញ្របចញពរីបដើមកសូវ។បៅ្រ្ននុងមែូសាយ7:30«កចតូរោត់អរ្កាម»រាៃៃ័យថាទទួលោៃអវៃរីមួយថដល

ឥតកបបោ�ៃ៍។)សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រអាៃៃិងពៃ្យល់ឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស។

• បតើរោរទទួលសាគល់លទ្្ធ លនៃអំបពើោបរបស់បយើងអាច�ួយបយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ7:33ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលលិមនហោៃោសប់តឿៃដល់កបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីលិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់អំពរីឥទ្ធិពលនៃរោរទទួលសាគល់ៃិងរោររាៃអារម្មណ៍

បសា្រប្ចបំោះអបំពើោបរបស់បយើង?(បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញបសច្្ររីពិតពរី�ំពូ្របៃះបហើយសូម�ួយព្ួរប្ឲ្យប�ើញថា

ការទទួលសារល់និងការមានអារ្ណ្៍រសាក្រៅចំរោរះអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងអាចដរឹក្ន្ំរយើងឲ្យត្រ�្រ់្ ក្រក្ត្រះអមាចាស់រដើ្ ដ្ីទទួល

បានការរោរះដលង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះរោៃ់ថតចបាស់សូមឲ្យពួ្រប្កសនមថាព្ួរប្រាៃអ្ន្រជាទរីកសឡាញ់រានា្់រថដលរាៃអារម្មណ៍

សាដាយបករោយចំបោះអបំពើោបរបស់ប្បហើយថដលចង់ថកបចិតតេបហើយកត�ប់ម្ររ្រកពះអរាចាស់វិញបែុថៃ្មិៃដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីកត�ប់ម្រ

វិញ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថារោរកបរឹ្រសារបស់លិមនហដល់កបជា�ៃរបស់ោត់បៅ្រ្ននុងមែូសាយ7:33រួមរាៃ្ ៃលែរឹះបដើមបរីយ្រ�្នះបលើ

ទ្ុរខេបសា្រៃិងរោរសាដាយបករោយថដលរាៃម្រជាមួយៃរឹងអបំពើោប។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ7:33បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយ

រ្របមើលឃ្លាថដល�ួយៃរណារានា្់រឲ្យដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរី«កត�ប់ម្ររ្រកពះអរាចាស់»វិញ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា

ទាំងបៃះ។)

បករោយរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយឃ្លាថដលព្ួរប្ចាប់អារម្មណ៍។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីអតថែៃ័យនៃ

ឃ្លាថដលប្ោៃបក�ើសបរើសបោយ(1)ៃិោយជាសម្រីខលែលួៃប្ឬ(2)្្ល់ឧទាហរណ៍ពរីស្រម្មភាពឬអា្របប្រិរិោរបស់ៃរណារានា្់រ

ថដលខិតខំអៃុវតតេបោលរោរណ៍ថដលកតូវោៃបរ្ហាញបោយឃ្លាបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតថាបតើពួ្រប្រាៃអំបពើោបថដលពួ្រប្មិៃោៃថកបចិតតេថដលអាចនាំឲ្យរាៃរោរបសា្រប្ៃិងរោរសាដាយបករោយ

ដល់ព្ួរប្ៃិងអ្ន្រថដលពួ្រប្កសឡាញ់ថដរបទ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយមួយចំបោះសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុស្ិរសា

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្៖

• បតើអ្ន្រអាចអៃុវតតេមែូសាយ7:33បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រសពវៃន្ងៃបោយរបបៀបណា?

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងកត�ប់ម្ររ្រកពះអរាចាស់បោយដួងចិតតេបសាមះសកទង់ៃរឹងបោះថលងបយើងពរីរោរទួញយំ

ថដលបណាដាលម្រពរីអបំពើោបរបស់បយើង។

គសចក្្ដីសគងខេបថនដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ
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េ៉រូសា�8

អាំម្រូនបានសរៀន្ ពីផ្ទារំរា�ទាំរ24សេើយពបាប់ដល់លិមនេអំ្ពីអ្ក្សមើល្ុតរានាក់្ណដលអាចបក្ណពប្ រឹក្ណដល

្ួក្សគរាន

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រប�ើងម្រខាងមុខថានា្់រ។បិទថ ្្ន្រសិស្សរានា្រ់បហើយបនាទាប់ម្រសូមោ្រ់បសៀវបៅឬក្រោសមួយឬរបស់អវៃរីថដល

ោមៃបកោះថានា្់របៅបលើដរី្រ្ននុងថានា្រ់អ្ន្រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតៃិោយកោប់បដើមបរី�ួយសិស្សទរីមួយបដើររោត់ថានា្់របោយមិៃបែះរបស់

ណាមួយបៅបលើដរី។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សទរីពរីរបិទថ ្្ន្រ។សូមបរៀបរបស់បៅបលើដរីម្ងបទៀតបហើយឲ្យសិស្សទរីមួយកោប់ពរីទិសបៅ

ម្ង។បទាះោ៉ាងណា្្ររីបពលបៃះសិស្សថដលបិទថ ្្ន្រៃរឹងមៃិសាដាប់តាមរោរថណនំាបោយរាៃបចតនា។(សូមៃិោយបៅរោៃ់សិស្ស

បៃះបោយសរាងាត់មុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់បហើយសូមឲ្យប្មិៃសាដាប់រោរថណនំា)។

• បតើអវៃរីជាតនមលែនៃរោរសាដាប់តាមៃរណារានា្រ់ថដលអាចបមើលប�ើញអវៃរីថដលបយើងមៃិអាចបមើលប�ើញ?

សូមសបងខេបមែូសាយ8:5–12បោយរោរពៃ្យល់ថាមៃុបពលអាំមែូៃម្រដល់លិមនហោៃចាត់បបស្រ�ៃរានា្់រឲ្យបៅសុំ�ំៃួយពរីថដៃដរី

សារាែហិមឡា។ក្រមុបៃះោៃបដើរបៅ្រ្ននុងទរីរបហាសាថាៃបោយរ្រថដៃដរីសារាែហិមឡាមិៃប�ើញព្ួរប្ថបរជារ្រប�ើញសំណល់នៃ

អារ្យធម៌ថដលកតូវោៃប្បំផ្លាញ។បៅទរីបនាះពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញផ្ទាំងរាស24ផ្ទាំងបោយរាៃអ្រ្សរចារ្ឹរបៅបលើផ្ទាំងទាំងបនាះ។

(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាទរីក្ុរងថដលកតូវោៃបខ្ទចខ្ទរីថដលោៃរ្រប�ើញបោយកបជា�ៃលិមនហបនាះ្ឺជាសំណល់ពរីអារ្យធម៌នៃព្ួរសាសៃ៍

ោ៉ាបរ៉�។្រំណត់កតានៃសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ថដលកតូវោៃយ្រពរីផ្ទាំងរាស24ផ្ទាំងបនាះ្ឺកតូវោៃប្្ចដូលបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃជា្ ម្ពរីរ

បអបធើរ)។សូមបថៃថែមរោរបធវៃើដំបណើរបៃះបៅ្រ្ននុង�រីោ៉ាករោមបៅបលើរោដារបខៀៃដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង្ ំៃូស្រ្ននុងទំព័របៃះ។សូមឲ្យ

សិស្សបថៃថែម្ ំៃូសនៃរោរបធវៃើដំបណើរបនាះបៅ្រ្ននុងតារាងរបស់ប្្ ងថដរ។សូមពៃ្យល់ថាបស្ចលិមនហចង់យល់ពរីរោរសរបសរថដលរាៃ

ចារឹ្របៅបលើផ្ទាំងរាស24ផ្ទាំងបនាះ។ោត់សុំឲ្យអាំមែូៃ�ួយបបើអាំមែូៃសាគល់ៃរណារានា្់រថដលអាចប្រថកបវាោៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃចបមលែើយរបស់អាំមែូៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ8:13–15។សូមឲ្យ

សិស្សរ្របមើលឋាៃភៈថដលអាំមែូៃោៃបកបើបដើមបរីថណនាំមៃុស្សរានា្់រថដលរាៃអំណាច

បដើមបរីប្រថកប្រំណត់កតាថបបបនាះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ8:16–19បោយ

សាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលសមតថែភាពបថៃថែមរបស់អ្ន្របមើលឆុត។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃ

នា្់រកោប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះអម្ចាស់ត្រទានេួក

េយោការីអ្កនមើលឆ្ុរនិងអ្ក្រ្ួរលវិវរណៈនែើម្ពីជាត្រនោជន៍ែល់មនុស្សជា្ិរ។

• បតើអ្ន្របមើលឆុតបែុនាមៃថដលបយើងរាៃបៅបលើថ្ៃដរីសពវៃន្ងៃបៃះ?(ដបក់ោំ—

សរា�ិ្រនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយៃិង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។)

• បតើអវៃរីខលែះថដលពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណភៈោៃកោប់ដល់បយើង?

(កបសិៃបបើសិស្សពោិ្របឆលែើយសូមសួរថាបតើអ្ន្របមើលឆុតណាថដលកោប់បយើងអំពរី

កបធាៃបទដូចជាអាោហ៍ពិោហ៍ៃិងក្ួសាររោរអប់រំរោរ្ំរសាៃ្ៃិងព័ត៌រាៃឬ

ភាពបរិសុទ្ធខាង្ លែដូវប្ទ)។

• បតើ�រីវិតរបស់អ្ន្រកតវូោៃកបទាៃពរបោយពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណភៈ

�ំនាៃ់្ ្មរីបោយរបបៀបណា?

អ្ន្រអាចកោប់អំពរីរបបៀបថដលពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណភៈោៃកបទាៃពរ

ដល់�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃិងស្ជរឹង្ ិតអំពរីសៃុ្ទរ្រថាសៃ្នសិរីទ្ ្មរៗី បៃះ

បោយសរា�ិ្ររានា្់រនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយឬ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយបធវៃើ

តាមរោរកបរឹ្រសាបៅ្រ្ននុងសៃុ្ទរ្រថាបនាះ។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

បែំរស�ើម្ពី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អ�ំនុរស្លរជ្កាលននស�ច្សបនយា៉ាមពីន�៊ីនិ្វបាន�ឹក្នាំពក្ុមសា�ន៍នពីន�វម�ួពក្ុមសចញ្ ពី

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាសៅតារំលសំៅក្្ននុរចសំណាមសា�ន៍សលមិនសៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វ។ម៉រូសា�

9–22រួមរាន�ំសែើរសរឿរននបទ្្ិសសាធន៍ននពបជាជនទារំសនរះ។ស�ច្ននសា�ន៍សលមិន

បានអនុញ្ញាតឲ្យពបជាជន�៊ីនិ្ វតាំរលសំៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សគសដ្�សារពទ្រ់បានសពោរ

ជា�រាងាត់នឹរដ្ក្់្ ួក្សគសពកាមស�វក្ភា្។ពបន្ែពី�៏ខ�ុ្្គររប�់សា�ន៍សលមិននិរ

ការ�អែប់�ល់សា�ន៍នពីន�វសៅទ្ពីបញ្ចប់បានបរកជា�្ង្គាម។ពបជាជនរប�់�ី៊និ្វ្ ឹរសលើ

ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពីរានក្រាលាំរស�ើ�្ ួក្សគអាចបសែដោញសា�ន៍សលមិនសចញ្ ពីណ�ន�ពីរប�់

្ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី57

ម៉រូសា�9–10

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�9:1–13

�ី៊និ្វដឹក្នាំពក្ុមសា�ន៍នពីនេវមួយពក្ុមពតឡប់សៅកាន់ណដនដពីនពីនេវវិញ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយថដលពួ្រប្ចង់ោៃអវៃរីមួយោ៉ាងខាលាំង។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់កោប់អំពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះ។សូម

ពៃ្យល់ថាន្ងៃបៃះពួ្រប្ៃរឹងបរៀៃអំពរីបុរសរានា្់រថដលចង់ោៃអវៃរីមួយោ៉ាងខាលាំងរហូតដល់បធវៃើឲ្យោត់មៃិោៃ្ ិតប�ើញពរី្ លវិោ្រថដល

អាចប្រើតប�ើងម្រពរីបំណងកោថានារបស់ោត់។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅ�រីោ៉ាករោមនៃរោរបធវៃើដំបណើរថដលពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើម្ ូររោលពរីបមបរៀៃមុៃ។សូមរំឭ្រព្ួរប្ថាបុរសរានា្់រ

ប្មះអាំមែូៃោៃដរឹ្រនំាក្រមុមួយថដលោៃបធវៃើដំបណើរពរីថដៃដរីសារាែហិមឡាបហើយោៃរ្រប�ើញលិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់បៅ្រ្ននុង

ថដៃដរីៃរីនហវៃ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃកោប់ពរីបុរសពរីរនា្់រប្មះអាំមែូៃ។បុរសរានា្់រ្ ឺជាអ្ន្រថដលសិស្សៃរឹងបរៀៃបៅន្ងៃ

បៃះ។បុរសរានា្់របទៀត្ ឺជា្ូរៃកបុសរបស់មែូសាយថដលរោលាយជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាដ៏អសាចារ្យរានា្់រដល់ព្ួរសាសៃ៍បលមៃិ។សិស្ស

ៃរឹងចាប់ប្្ើមអាៃអំពរីោត់បៅ្រ្ននុងមែូសាយ27។)សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅមែូសាយ7–8បហើយរ្របមើលរោលបរិបចទ្ថដលរាៃ

បៅចុងទំព័រឬបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសបងខេបនៃ�ំពូ្រ(កបថហល121មៃុ ្ ស )។សូមឲ្យព្ួរប្បកបៀបបធៀបរោលបរិបច្ទបនាះជាមួយៃរឹង

រោលបរិបច្ទបៅ្រ្ននុងមែូសាយ9(កបថហល200មៃុ ្ ស កបថហល80ឆ្នាំមុៃ)។សូមសួរបបើសៃិជារាៃៃរណារានា្់រអាចពៃ្យល់ពរី

រោរផ្លាស់ប្ដូរភាលាមៗបៅ្រ្ននុងរោលបរិបច្ទបនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាពរីមែូសាយ8ដល់មែូសាយ9សាច់បរឿងប្រកត�ប់80ឆ្នាំបដើមបរីកោប់ពរីដបំណើរបរឿងនៃ�រីតារបស់បស្ចលិមនហ្ឺ

ស៊ៃិីពវៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបុពវៃ្រថារបស់មរមៃឮៗដល់្ំរណត់កតារបស់ស៊ៃិីពវៃបៅបដើមដំបូងនៃមែូសាយ9។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យ

សិស្សរានា្់របទៀតអាៃមែូសាយ9:1–2ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្សបថៃថែមកពួញមួយបៅបលើ�រីោ៉ាករោមរបស់ពួ្រប្ថដលតំណាងឲ្យរោរបធវៃើដំបណើរបោយក្ុរមទរីមួយថដលបចញពរីសារាែហិមឡា

បៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃ។សូមបរ្ហាញថាស៊ៃិីពវៃ្ ឺជាថ្្ន្រនៃក្រមុបៃះ។ដូចថដលបរ្ហាញបៅបលើ�រីោ៉ាករោម្រ្ននុងទំព័របៃះ្ំៃូសកពួញបរ្ហាញ

ថាក្រមុបៃះ្៏រោៃកត�ប់បៅរោៃ់សារាែហិមឡាវិញថដរ។សូមសរបសរថា«សាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ខលែះចង់ទាមទារថដៃដរីៃរីនហវៃវិញ47 »។(សករាប់�រីោ៉ាករោមទាំងមូលបពញបលញសូម

បមើលបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។)

សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃមែូសាយ9:3–4។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាម

បោយរ្របមើល(1)អវៃរីថដលស៊ីៃិពវៃចង់ោៃោ៉ាងខាលាំងៃិង(2)អវៃរីថដលោត់្រកមៃរឹង

ចងចំា។

• បតើរោរចង់ោៃោ៉ាងខាលាំងរាៃៃ័យដូចបមតេច?(ចំណាប់អារម្មណ៍ោ៉ាងខាលាំងឬរោរចង់

ោៃអវៃរីមួយពៃ់បព្រនក្រ។)

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរ្រកមៃរឹងចងចំាកពះអរាចាស់រាៃៃ័យោ៉ាងណា?

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារស៊ីៃិពវៃចង់ោៃោ៉ាងខាលាំងបហើយ្រកមៃរឹងចងចំាកពះអរាចាស់ោត់

ោៃបធវៃើខុស។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ9:5–7,10បោយរ្របមើ្រ្រំហុសបនាះ។

• បតើសី៊ៃិពវៃោៃបរា�័យ្រ្ននុងរោរប�ើញអវៃរីបោយសារថតបំណងចង់ោៃោ៉ាងខាលាំងរបស់

ោត់្រ្ននុងរោរទទួលោៃថដៃដរីៃរីនហវៃ?

• បតើបកោះថានា្់រនៃរោរចង់ោៃខាលាំងបព្របពលបធវៃើរោរសបកមចចិតតេរាៃអវៃរីខលែះ?

• បតើបកោះថានា្់រនៃរោរសបកមចចិតតេបោយោមៃរោរកបរឹ្រសាពរីកពះអរាចាស់រាៃអវៃរីខលែះ?

សូមសបងខេបមែូសាយ9:11–13បោយរោរកោប់សិស្សថា12ឆ្នាំបករោយម្រកបជា�ៃ

របស់សី៊ៃិពវៃោៃរ្ីរចបកមើៃោ៉ាងខាលាំងរហូតដល់បធវៃើឲ្យបស្ចសាសៃ៍បលមៃិ្ ័យថាកទង់

កាល្ររិហចឆេទហៅក្នុងហលខហយាង

និងហសចក្ពីសហងខេ្រថនជំ្ូក

�រូមបង្ហាញ�ិ�្សថ្កាលបរិសច្ទ្

ពបណ�លោនាសលចស�ើរសៅចុរទ្ំ្័រ

នពីមួ�ៗ(ឬសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�សរខេប

ននជំ្រូក្)ននព្រះគម្ពីរមរមនស�ើម្ពី

ជួ�បសរកើតជាបរិបទ្ពបវត្ិសាព�្នន

ស�តុការែ៍ណ�ល្ ិ្ែ៌នាក្្ននុរទ្ំ្័រ

ទាំរសនារះ។សៅស្ល�ិ�្សចាប់ស្្ើម

សាគាល់្ ពីកាលបរសិច្ទ្ទាំរសនរះស�ើ�

្ួក្សគនរឹស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លព្ឹត្ិការែ៍

ណ�លបាន្ ិ្ែ៌នាសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

មរមនរានទ្ំនាក្់ទំ្នរនឹរោនាស�ើ�នឹរ

ទំ្នាក់្ទ្ំនរសៅនឹរស�តុការែ៍ស្្សរ

សទ្ៀតសៅក្្ននុរពបវត្ិសាព�្។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

សា�ន៍នពីន�វខរ្ះ

ចរ់ទាមទារណ�ន�ពី

នពីន�វវិញ

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

បែំរស�ើម ព្ី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា
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ៃរឹងមិៃអាចោ្រ់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបសវ្រភាពបទៀតដបូច្នះកទង់«ោៃចាបប់្្ើមចា្រ់រ្ុរកបជា�ៃរបស់កទង់ឲ្យទាស់ៃរឹងកបជា�ៃ[របស់

ស៊ៃិីពវៃ]»(មែូសាយ9:13)។

េ៉រូសា�9:14–10:22

សា�ន៍សលមិនចរ់ោក់្ពបជាជនរប�់�៊ីនិ្ វសៅក្្គុរស�វក្ភា្

សូមសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖កិ្ច្ចការសាលាការទប់ទល់នឹរការល្បួរបញ្ហាជាមួយនឹរមិត្ភកិ្្ការដឹក្នំា

ការគ្រវិបត្ិជាមួយនរឹ�រាជកិ្ពគួសារក្ពីោ។(បោយពរឹងបលើតកមូវរោរៃិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សអ្ន្រអាចបថៃថែមោ្រ្យប្្សង

បទៀត្រ្ននុងប្ជរីបៃះ។)

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រម្រខាងមុខថានា្់របហើយលាតនដរបស់ប្។សូមោ្រ់វតថែនុតូចមួយដូចជាបសៀវបៅឬ ្្មបលើនដរបស់សិស្សបហើយសុំឲ្យ

ប្កទវា។សូមពៃ្យល់ថាវតថែនុបៃះតំណាងឲ្យឧបស ្្គថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្ស៖

• បតើ្រ្ននុងថ្្ន្រមួយណាថដលអ្ន្រចង់ោៃ្ររាលាំងៃិងរោរោំកទបថៃថែមបនាះ?

សូមោ្រ់បថៃថែមវតថែនុអវៃរីមួយឬពរីរបទៀតបៅបលើនដទាំងពរីររបស់សិស្ស។សូមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រ្ំរពុងកទបកចើៃបព្របទបហើយអ្ន្រចង់រាៃ្ររាលាំងបថៃថែមបទៀតបដើមបរីទប់ទល់ៃរឹងឧបស ្្គរបស់អ្ន្របទ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រម្រខាងមុខថានា្់របហើយ�ួយកទនដរបស់សិស្សថដល្ំរពុងកទវតថែនុបនាះ។សូមពៃ្យល់ថាបមបរៀៃទាំងមូលបៅន្ងៃបៃះ

្ឺអំពរីក្រមុមៃុស្សមួយក្រមុថដលប�ើញថាព្ួរប្កតូវរោរ�ំៃួយ្ររាលាំងបថៃថែម។សូមបស្នើថា្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះទាំងមូលសិស្សៃរឹងថសវៃងរ្រ

របបៀបថដលពួ្រប្អាចទទួល្ររាលាំងបថៃថែមបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។(សូមអប ជ្ើញសិស្សថដលោៃម្រខាងមុខថានា្់រឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់

តុរបស់ប្វិញ)។

សូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ9ៃិង10បរៀបរាប់កោប់ពរីរដងពរីបពលបវលាថដលសាសៃ៍បលមិៃោៃម្រចបាំងៃរឹងស៊ៃិីពវៃៃិងកបជា�ៃរបស់

ោត់។សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃបែុថៃ្សូម្ំុរចមលែងចបមលែើយបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រប�ើយ។សូមកោប់សិស្សថាព្ួរប្ៃរឹង

អាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងតារាងបៃះបោយរ្របមើលចបមលែើយចបំោះសំណួរតាម្របាលនៃតារាងបនាះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់រ

ឲ្យបកបើវ ្្គបៃះបៅ្រ្ននុង�ួរទរីមួយបដើមបរីរ្រចបមលែើយទា្រ់ទងៃរឹងស៊ៃិីពវៃៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់។សូមអប្ជើញសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់របទៀតឲ្យ

អាៃវ ្្គបៅ្រ្ននុង�ួរទរីពរីរបដើមបរីរ្រចបមលែើយទា្រ់ទងៃរឹងសាសៃ៍បលមៃិ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រពរីក្រមុៃរីមួយៗសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើ

រោដារបខៀៃបៅបពលពួ្រប្រ្រប�ើញចបមលែើយបហើយ។

សតើពបជាជនបានសធវើអវពីស�ើម្ពី

សរៀបចំខ្លួន?

សតើ្ ួក្សគបានសធវើអវពីខរ្ះ

ស�ើម្ពីដ្ក្់ទ្ពីទុ្ក្ចិត្សៅសលើ

ព្រះអរាចា�់?

សតើអវពីជាលទ្្ធ្ល?

�៊ីនិ្ វនិរពបជាជន

រប�់ោត់

ម៉រូសា�9:14–16;

10:1–2,7,9–10

(្ួក្សគពបដ្ប់អាវុធនរិ

បានសចញសៅចបារំ)។

ម៉រូសា�9:17;10:19

(្ួក្សគបានអធិសាឋាននិរ

ចរចាំថ្ព្រះអរាចា�់បាន

សដ្រះណលរ�រូនតារប�់្ ួក្សគ)។

ម៉រូសា�9:18;10:20

(ព្រះអរាចា�់បាន្ ពរឹរ�ល់

្ួក្សគស�ើ�្ ួក្សគបាន

សជាគជ័�ក្្ននុរការបសែដោញ

សា�ន៍សលមិនសចញ្ ពី

ណ�ន�ពី)។

សា�ន៍សលមិន ម៉រូសា�10:6–8

(្ួក្សគពបដ្ប់អាវុធសលើខ្លួនសគ

និរបានសចញសៅចបាំរ)។

ម៉រូសា�10:11

(ោមៅនអវពីទាំរអ�់។្ួក្សគ

្ឹរណ្អែក្សៅសលើក្រាលាំររប�់សគ

ទ្ាល់ប៉ុសណាណរះ)។

ម៉រូសា�10:19–20

(សា�ន៍សលមិនពតរូវបាន

បសែដោញសចញ្ ពីណ�ន�ពីសដ្�

ការកាប់�រាលាប់�៏ធំ)។

បករោយពរីសិស្សបបំពញតារាងបហើយសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រអាចប�ើញពរីភាពដូចោនាៃិងភាពខុសោនាអវៃរីខលែះពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃរបស់ស៊ីៃិពវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិោៃបៅចបាំង្រ្ននុងចមបាំង

របស់ព្ួរប្?

• បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរបកបៀបបធៀបបៃះ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះអម្ចាស់នឹងេតងងឹកម្លាំងែល់ន�ើងនៅនេលន�ើងន្វើអវពីៗទាំងអស់ដែល

ន�ើងអាចន�ើ�ោក់្រពី្ុរកចិ្រ្រ្រស់ន�ើងនៅនលើត្រង់។

សូមបមើលបៅឧបស ្្គថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមរំឭ្រសិស្សពរី្រម្មវតថែនុនៃបមបរៀៃបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបោលរោរណ៍បៃះអាចអៃុវតតេចបំោះឧបស ្្គមួយចៃួំៃទាំងបៃះោៃបោយរបបៀបណា?

សូម្ ិតពរីរោរបកបើឧទាហរណ៍ខាងបករោមបដើមបរី�ួយឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបោយខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បហើយទ្ុរចិតតេបៅបលើ

កពះអរាចាស់បៅបពលពួ្រប្ថសវៃងរ្រ្ររាលាំង៖



201

ម៉រូសា�9–10

1 អ្ន្ររាៃរោរកបលងមួយដ៏សំខាៃ់ថដលៃរឹងបធវៃើបៅសាលាបហើយអ្ន្រចង់ោៃ្ររាលាំងបដើមបរីបធវៃើោៃល្អ។

2 អ្ន្រោៃខិតខំបដើមបរីបោះបចាលទរាលាប់អាក្រ្រ់បហើយអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រមៃិរឹងរាំក្បក់ោៃ់បដើមបរីបធវៃើវាថតរានា្់រឯងបទ។

3 អ្ន្រ្ំរពុងរាៃរោរលំោ្របៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់អ្ន្របហើយអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រមិៃអាចទប់ទល់ៃរឹងរោរទទួលអារម្មណ៍ដ៏ខាលាំង

បោយោមៃ�ំៃួយខលែះបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមែូសាយ9:18បរី�ួរដំបូង។(អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំ�ួរបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រទទួលោៃបសច្្ររីពិតថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង�ួរទាំងបៃះ?

អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រមួយថដលបរ្ហាញពរីឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរពកងរឹង្ររាលាំងដល់បយើងបៅបពលបយើងបធវៃើអវៃរីៗ

ទាំងអស់ថដលបយើងអាចបហើយោ្់រទរីទ្ុរចិតតេរបស់បយើងបៅបលើកទង់។

សូមពៃ្យល់ថាមុៃបពលសី៊ៃិពវៃៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ោៃបៅបធវៃើចមបាំងជាបលើ្រទរីពរីរស៊ៃិីពវៃោៃពៃ្យល់ដល់កបជា�ៃរបស់ោត់ពរី

មូលបហតុថដលសាសៃ៍បលមៃិស្អប់ដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមសរបសរោ្រ្យខរឹៃិងរោនសគស�វៃើខ�ុោក់្បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូម

សួរសិស្សថាបតើពួ្រប្អាចពៃ្យល់ពរីអតថែៃ័យនៃោ្រ្យទាំងបៃះោៃឬបទ។(ខរឹង្ឺជា្ំរហរឹងោ៉ាងខាលាំង;កតូវោៃប្បធវៃើខុសោ្់រ្ ឺថដល

កតូវប្កបរា្ឬ�ួបៃរឹងរោរមិៃបស្មើភាពឬបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយមិៃយុតតេិធម៌)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាការត្រូវបានរគរធ្ើខុសោក់្ការចងកំ្�រឹងនិងការ្រដរិសធ្ ិនអភ័យរទាសអាច្៉ររះោល់ដល់រតចើន

ជនំ្ន់សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូបហើយសូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗអាៃមែូសាយ10:12–18។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលមូលបហតុថដល

្ូរៃបៅបលមិៃៃិងបលមយួលបៃ្ស្អប់ដល់្ូរៃបៅៃរីនហវៃ។

បករោយពរីនដ្ូមួយៗោៃអាៃខ្ម្ពរីររួមោនាបហើយសូមឲ្យពួ្រប្ពិភា្រសាចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោម។(សូម្ ិតពរីរោរសរបសរ

សំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃបពលសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរឬថច្រក្រោសថដលរាៃសំណួរដល់នដ្ូសិស្សៃរីមួយៗ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍បលមិៃស្អប់សាសៃ៍ៃរីនហវៃខាលាំងមលែែបះ?

• បតើៃរណាជាអ្ន្រ�ឺចាប់បៅបពលបយើងខរឹងឬបដបិសធមៃិកពមអ្័យបទាសបនាះ?

• បតើ្ំរហរឹងរបស់មៃុស្សរានា្់រអាច�ះឥទ្ធិពលដល់ក្ួសាររបស់ប្នាបពលឥ�ដូវៃិងបៅ្រ្ននុងអនា្តបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរដូណលអិលហលកសតេមនៃក្រុមចិតសិបនា្់រ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់បហើយរ្រ

បមើលអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើបៅបពលបយើងរាៃអារម្មណ៍ថាកតូវោៃប្បធវៃើខុសោ្រ់ឬខរឹងៃរឹងៃរណារានា្់រ។

«កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រកតូវោៃប្បធវៃើខុសោ្រ់—បោយៃរណារានា្រ់(សរា�ិ្រក្ួសារមិតតេ្្រ្ិសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ប្្សងបទៀតអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រអ្ន្របធវៃើរោរជាមួយ)ឬបោយអវៃរីមួយ(រោរសាលាប់នៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់បញ្ហាសុខភាព

រោរថកបក្រឡាស់ថ ្្ន្រហិរ្្ញវតថែនុរោរបំោៃរោរបញៀៃ)—សូមបោះកសាយបញ្ហាបនាះបោយផ្ទាល់បហើយបោយអស់ពរី្ររាលាំងទាំងអស់ថដល

អ្ន្ររាៃ។   បហើយបោយោមៃរោរពៃយារបពលសូមថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់។សូមអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿទាំងអស់ថដលអ្ន្ររាៃបៅបលើ

កទង់។សូមឲ្យកទង់រំថល្រទុ្រខេរបស់អ្ន្រ។សូមឲ្យកពះ្ុណរបស់កទង់អាចសករាលបៃ្ទនុ្ររបស់អ្ន្រ។   សូម្រុំឲ្យរោលភៈបទសភៈខាង

បលា្រិយបងខេដូចអ្ន្រខាងវិញ្ញាណ»(«សូមថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2010,ទំព័រ80)។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវោៃប្បធវៃើខុសោ្រ់ឬរាៃអារម្មណ៍ខរឹងៃរឹងៃរណារានា្់របទ?

• បតើអ្ន្រអាចបៅរ្រអ្ន្រណាបដើមបរី�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរខិតខំបដើមបរីអ្័យបទាស?បតើអ្ន្រអាចបចៀសវាងអារម្មណ៍នៃ្រំហុសៃិង្រំហរឹងនា

បពលអនា្តបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយបៅបពលពួ្រប្ោៃអ្័យបទាសដល់ៃរណារានា្់រ។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយពរីអារម្មណ៍

ថដលោៃអ្័យបទាសដល់ប្បហើយថលងរាៃអារម្មណ៍រាៃ្ំរហុសឬ្ំរហរឹងបទៀត។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រផ្ទាល់

អំពរីរោរថសវៃងរ្រ�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរីអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�សារអំនួតរប�់ស�ច្ែូសអនិរការរ�់សៅ�៏ចលាចលណ�លបាន�ឹក្នាំពបជាជនរប�់

ពទ្រ់ជាសពចើនសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតព្រះអរាចា�់បានបញ្ដូន្ យាការីអ័ប៊ីណាន�ឲ្យមក្ព្រាន

ស�ច្ែូសអនរិពបជាជនរប�់ពទ្រ់។អ័ប៊ីណាន�បានព្រាន្ ួក្សគថ្្ួក្សគនឹរពតរូវបាន

ដ្ក្់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្ពប�ិនសបើ្ ួក្សគមិនណពបចិត្សនារះសទ្។ពបជាជនបានសពជើ�សរើ�មិន

សាដោប់តាមការព្រានសនារះស�ើ�ស�ច្ែូសអបានបញ្ជាឲ្យសគចាប់អ័ប៊ីណាន�ដ្ក្់គុក្។

សមសរៀនទ្ពី58

ម៉រូសា�11–12:17

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�11:1–19

ស�ច្ែូសអដឹក្នាំពបជាជនរប�់ពទរ់សៅក្្គុរស�ចក្្ពីទុច្ចរិត

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ៖

សតើេ្ក្នឹរស ល្េើយតបសោយរសបៀបណាពប�ិនសបើឪ្ុក្រាដេយរប�់េ្ក្រោននិយយថ្មិត្ភកិ្្រប�់េ្ក្មួយចំនួនកំ្្ុររានឥទ្ធិ្ល

ោពក្ក់្មក្សលើេ្ក្?

សតើេ្ក្នឹរស ល្េើយតបយ៉ារណាពប�ិនសបើេ្ក្ដកឹ្នំាសា�នាចពក្រានាក្់រោននយិយថ្�ក្ម្មភា្ណដលេ្ក្ចរូលចិត្មួយកំ្្ុររារាំរដល់

ការរកី្ចសពមើនខ្រវិញ្ញាែរប�់េ្ក្?

សតើេ្ក្នឹរស ល្េើយតបយ៉ារណាពប�ិនសបើ្ យាការីរោននយិយពរោប់្ ពីការកំ្សាន្មួយចំនួនទា�់នរឹេវៃពីណដលេ្ក្ចរូលចិត្?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីសំណួរទាំងបៃះបោយសាងាតប់សងៃៀម។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាសាថាៃភាពទាំងបៃះពោិ្រ?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសារបស់ឪពុ្ររាដាយឬអ្ន្រដរឹ្រនំារបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចបៃះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សសុចរិតរាៃឆៃ្ទភៈបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសាបទាះបរីជាតកមូវឲ្យរាៃរោរផ្លាស់បតេដូរដ៏លំោ្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្្្ររី?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសិស្សៃរឹងបរៀៃអំពរីក្រុមមៃុស្សមួយក្រមុថដលមៃិរាៃឆៃ្ទភៈបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសាម្រពរីពយារោរីរានា្់រ។

បដើមបរី្ ្ល់បរិបទនៃបមបរៀៃបៃះសូមរំឭ្រសិស្សថាសី៊ៃិពវៃោៃដរឹ្រនំាមៃុស្សមួយក្រុមបៅរោៃ់ថដៃដរីៃរីនហវៃ្រថៃលែងថដលព្ួរប្កតូវោៃ

ោ្់របៅ្រ្ននុងបសវ្រភាពបោយសាសៃ៍បលមិៃ។បទាះបរីជាភាពចងោ់ៃរបស់ស៊ៃិីពវៃោៃដរឹ្រនំាោត់ឲ្យធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងរោរបោ្របបញ្ឆោតរបស់

ព្ួរសាសៃ៍បលមៃិ្៏របោយោត់្ ឺជាបុរសដ៏ល្អរានា្រ់បហើយោត់ោៃបបកងៀៃកបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យោ្់រទរីទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើ

កពះអរាចាស់។មៃុបពលសី៊ៃិពវៃសាលាប់ោត់ោៃប ្្ទរៃ្របៅឲ្យ្ូរៃកបសុរបស់ោត់ណូបអ។(សូមបមើលមែូសាយ9–10)។

សូមពៃ្យល់ថាណូបអ្ ឺជាមៃុស្សដ៏ទុច្ចរិតរានា្់រ។បដើមបរីបរ្ហាញថាភាពទុច្ចរិតរបស់ោត់�ះឥទ្ធិពលដល់កបជា�ៃោត់បែុណាណសូមឲ្យ

សិស្សបធវៃើរោរជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យក្ុរមទរីមួយអាៃមែូសាយ11:1–2,5–7បហើយសូមឲ្យក្រុមទរីពរីរអាៃមែូសាយ11:14–19។

សូមឲ្យទាំងពរីរក្រមុរ្របមើលបសច្រ្រីលម្អិតនៃភាពទុច្ចរិតរបស់បស្ចណូបអថដលោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់កបជា�ៃ។សូម�ួយសិស្សឲ្យវិភា្

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃចង់ោំកទណបូអបៅ្រ្ននុងភាពទុច្ចរិតរបស់ោត់?

• បហតុអវៃរីោៃជា«សំដរីថ ្្អមថល្មឥតកបបោ�ៃ៍បប ្្ចើចបប ្្ចើ»អាចដរឹ្រនំាកបជា�ៃឲ្យកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោត?(បៅបពលសិស្ស

ពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាសំដរីថ ្្អមថល្មបប ្្ចើចបប ្្ចើ្ ឺជារោរសរបសើរមិៃពិតជាទូបៅៃិោយបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូល

មៃុស្សថដលចូលចិតតេរោរសរបសើរ)។

• បចញពរីដបំណើរបរឿងនៃកបជា�ៃរបស់បស្ចណបូអបតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចបឆលែើយតបបៅៃរឹងសំដរីថ ្្អមថល្មឥត

កបបោ�ៃ៍បប ្្ចើចបប ្្ចើ?(បៅបពលបយើងប�ឿបលើសំដរីថ ្្អមថល្មឥតកបបោ�ៃ៍បប ្្ចើចបប ្្ចើរបស់អ្ន្រដនទបយើងបបើ្រខលែលួៃបយើងឲ្យ

កតូវប្ដរឹ្រនំាខុស។)

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីបៅបពលមៃុស្សទាំងអស់បៅ�ុំវិញបយើង្ំរពុងរស់បៅ្រ្ននុងភាពមៃិសុចរិត?

េ៉រូសា�11:20–12:17

អ័ប៊ីណានដព្រានដល់ពបជាជនថ្្ួក្សគនរឹពតរូវបានោក្់សៅក្្គុរស�វក្ភា្សបើ�ិនជា្ ួក្សគមិនណពបចិត្តសទសនារះ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ11:20ឮៗ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើអវៃរីបដើមបរី�ួយដល់កបជា�ៃរបស់បស្ចណបូអ?(កទង់ោៃប្ជដូៃពយារោរីបដើមបរីកោប់ព្ួរប្ឲ្យថកបចិតតេ។)

សូមសពម្រហមហរៀនហនរះហៅត្ម

តពមវូការរ្រស់សិស្ស

សមសរៀនភាគសពចើនរួមរានស�ចក្្ពី្ិត

ននព្រះគម្ពីរសពចើនជារអវពីណ�លអ្នក្អាច

បសពរៀនក្្ននុរស្លណ�លអ្នក្រាន។

សៅស្លអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរនរិក្មមេវិធពី

�រូមណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរ�ុិទ្្ធស�ើម ព្ី�ឹរថ្សតើសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ម�ួណាណ�ល�ំខាន់

បំ្ ុត�ពរាប់�ិ�្សរប�់អ្នក្ស�ើម្ពី

សរៀននិរ្ិភាក្សាសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ។

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនឹរជួ�អ្នក្ឲ្យ�ពមប

សមសរៀននពីម�ួៗសៅតាមតពមរូវការរប�់

�ិ�្ស។
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ម៉រូសា�11–12:17

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះ្រញ្ចូនេយោការីនែើម ព្ីជួ�ន�ើងឲ្យដត្រចិ្រ្និងនចៀសវាងក្ពី្ុរក្ខនវ្រោ។សូម

ពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃប្ជដូៃអ័ប៊ីណានដពរីរដងបដើមបរីកពរាៃដល់កបជា�ៃ។

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្របលើរោដារបខៀៃ។សូមទុ្រចបនាលាះល្មមបដើមបរីសរបសររោរសបងខេបមួយបៅបករោមបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរ

ៃរីមួយៗ។

សារលិខិតរប�់អ័ប៊ីណាន� ពបតិក្មមេរប�់ពបជាជន

ការព្រានទ្ពីមួ� ម៉រូសា�11:20–25 ម៉រូសា�11:26–29

ការព្រានទ្ពី្ពីរ ម៉រូសា�12:1–8 ម៉រូសា�12:9–17

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារលិខិតរបស់អ័ប៊ីណានដសូមឲ្យព្ួរប្ោ្់រ្រណាដាលថានា្់រអាៃមែូសាយ11:20–25ថដលកោប់ពរី

រោរកពរាៃទរីមួយរបស់អ័ប៊ីណានដបហើយសូមឲ្យព្ួរប្ោ្រ់្រណាដាលបទៀតអាៃមែូសាយ12:1–8ថដលកោប់ពរីរោរកពរាៃទរីពរីររបស់

ោត់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗសបងខេបពរីសារលិខិតរបស់អ័ប៊ីណានដខណភៈបពលសិស្សរានា្រ់សរបសររោរសបងខេបរបស់ពួ្រប្បៅបលើ

រោដារបខៀៃថដលកតវូៃរឹងបសច្្ររីបោង។

• បតើអ្ន្រប�ើញពរីភាពខុសោនាអវៃរីខលែះរវាងរោរកពរាៃទាំងពរីររបស់អ័ប៊ីណានដ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីភាពខុសោនាទាំងបៃះសូមយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បលើមែូសាយ11:20–25បហើយអាៃឃ្លា«បលើ្រថលងថត

ព្ួរប្ថកបចិតតេ»ៃិង«បលើ្រថលងថតកបជា�ៃបៃះថកបចិតតេ»។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រ

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរ្រភាពខុសោនារវាងោ្រ្យបៅ្រ្ននុងឃ្លាទាំងបៃះៃិងោ្រ្យបៅ្រ្ននុងមែូសាយ12:1–8។អ្ន្រអាចបស្នើថា

សិស្ស្ ួរយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ជាពបិសសបៅបលើោ្រ្យនរឹៃិងនរឹពតរូវបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាកបជា�ៃ

អាចប�ៀសបចញពរីលទ្ធ្លទាំងបៃះោៃកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃថកបចិតតេបករោយពរីរោរកពរាៃបលើ្រទរីមួយ។បោយសារកបជា�ៃបដបិសធ

មៃិកពមថកបចិតតេលទ្្ធ លោៃម្រដល់បហើយខាលាំងរោលាបៅ្រ្ននុងរោរកពរាៃបលើ្រទរីពរីររបស់អ័ប៊ីណានដ។)

• បតើភាពខុសោនាទាំងបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអវៃរីខលែះអំពរីលទ្្ធ លនៃរោរមិៃបោរពដល់រោរកពរាៃរបស់ពយារោរី?

• បតើរាៃបកោះថានា្់រអវៃរីខលែះនៃរោររឹងទទរឹងបៅ្រ្ននុងអំបពើោបរបស់បយើងបហើយមិៃកពមថកបចិតតេបនាះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីកបត្ិរម្មរបស់កបជា�ៃចំបោះសារលិខិតរបស់អ័ប៊ីណានដសូមសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់រអាៃមែូសាយ

11:26–29បោយ្រត់សរាគល់ពរីកបត្ិរម្មរបស់កបជា�ៃៃិងបស្ចរបស់ប្ចំបោះសារលិខិតបលើ្រទរីមួយរបស់អ័ប៊ីណានដ។សូមឲ្យ

សិស្សោ្រ់្រណាដាលបទៀតអាៃមែូសាយ12:9–17បោយ្រត់សរាគល់ពរីកបតិ្រម្មចបំោះសារលិខិតបលើ្រទរីពរីររបស់អ័ប៊ីណានដ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗសបងខេបពរីកបត្ិរម្មទាំងឡាយបៅបពលសិស្សរានា្់រសរបសរពរីរោរសបងខេបបនាះបៅ្រ្ននុងតារាង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃតបបោយ្ំរហរឹងចបំោះអ័ប៊ីណានដថដលោៃពយាោម�ួយដល់ព្ួរប្?បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរី

ោៃជាព្ួរប្រោរោរដល់បស្ចណូបអថដលោៃដរឹ្រនំាប្បៅរោៃ់ទ្ុរខេបវទនា?

• បៅ្រ្ននុងមែូសាយ11:29បយើងអាៃថា«ថ្្ន្ររបស់កបជា�ៃខាវា្់រ»។បតើកបជា�ៃបៃះខាវា្់រៃរឹងបសច្្ររីពិតបោយរបបៀបណា?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរទាំងបៃះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យសាគល់បោលរោរណ៍ខាងបករោម៖អរំ្ើបា្រអាចរធ្ើឲ្យរយើងខ្វាក់្្ ដីការសារល់

រសចក្្ដី្ិ្រថនស្្ដីរ្រស់្ យាការី។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងភាពខាវា្់ររបស់ពួ្រប្កបជា�ៃោៃ្ ិតថាបស្ចណបូអ្ ឺជាមិតតេរបស់ព្ួរប្

បហើយថាអ័ប៊ីណានដ្ ឺជាសកតូវថតតាមពិតបៅវា្ ្ទនុយខុសពរីបៃះ។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតបោយបសងៃៀមសាងាត់ចំបោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃខរឹងឬរោរោរ្រំហុសរបស់អ្ន្របៅបពលៃរណារានា្់រថ្រតកមូវអ្ន្របទាះបរីជាអ្ន្រដរឹងថាព្ួរប្កតូវ្រ៏បោយបទ?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីទទួលយ្ររោរកបរឹ្រសារបស់សរា�ិ្រក្ួសារព្ួរអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ្រ្ននុងកសុ្រៃិងពយារោរីបៅបពលព្ួរប្

ថណនាំអ្ន្រពរីរបបៀបបដើមបរីបធវៃើតាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?

សូមបរ្ហាញថាមៃុស្សជាបកចើៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើងឲ្យរស់បៅតាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតោៃថវងឆ្ងាយពរីរបបៀបបដើមបរី

បឆលែើយតបបោយសមរម្យចបំោះអ្ន្រថដលថណនាំបយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឬថកបចិតតេសូមកត�ប់បៅរោៃ់សំណួរទាំងបរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរ

បៅបលើរោដារបខៀៃមៃុចាបប់្្ើមថានា្់រ។សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

សរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។បៅបពលពួ្រប្រាៃបពលសរបសរក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្់រកោប់ពរីបពលមួយថដលព្ួរប្

កតូវោៃកបទាៃពរបោយសារពួ្រប្ោៃបធវៃើតាមរោរថណនំាពរីឪព្ុររាដាយឬអ្ន្រដរឹ្រនំា។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្រៃិង

បធវៃើតាមរោរថណនំារបស់ឪព្ុររាដាយអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ្រ្ននុងកសុ្រៃិងពយារោរី។

សូមឲ្យសិស្សសរហសរ

ហៅហលើកាដោរហខៀន

សៅស្ល�ិ�្ស�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀន

អ្នក្អាចនិយា�និរបន្ការ្ិភាក្សា

សទ្ៀត។ការសធវើ�រូសច្នរះនឹរទាញនរូវចំណាប់

អារមមេែ៏រប�់�ិ�្សសៅសលើកាដោរសខៀន

ស�ើ�បែដោតរះឲ្យរានការចរូលរួម។�រូម

រំឭក្�ិ�្សថ្្ួក្សគមិនចាំបាច់�រស�រ

ចសម្ើ�ទាំរមរូលសទ្—ពោន់ណត�រស�រ

ពាក្្យគន្ឹរះ្ ពីរបពីពាក្្យរប�់អ្នក្និយា�

សៅបានស�ើ�។ស�ើម្ពីបសរកើនការចរូលរួម

អ្នក្អាចឲ្យ�ិ�្សរានាក់្�រស�រ្ ពីរបពីនាទ្ពី

ស�ើ�បនាទាប់មក្ឲ្យ�ិ�្សរានាក្់សទ្ៀតរាន

ឱកា�សធវើជាអ្នក្�រស�រណ�រ។
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ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

រោរយល់របស់សិស្សអំពរីវ ្្គ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរៃរឹងប្រើៃប�ើងបៅបពលព្ួរប្បបង្កើតសំណួរផ្ទាល់ខលែលួៃអំពរីវ ្្គបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោររួមោនា

ជាថានា្់រឬជាក្រមុតូចៗបដើមបរីសរបសរតកមុយថដលចង្អនុលបៅវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរពិបសសៗ។(អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសក្រមុនៃវ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយថដលអ្ន្រចង់ឲ្យសិស្សបរៀៃឬរំឭ្រ។)បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្អាៃតកមុយរបស់ព្ួរប្កោប់អ្ន្រ។អ្ន្រ

ៃរឹងទទួលោៃពៃិ្ទនុកបសិៃបបើអ្ន្រទាយវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរោៃកតូវ។សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃរឹងទទួលោៃពៃិ្ទនុកបសិៃបបើអ្ន្រមៃិអាចទាយ

ោៃកតូវបទបនាះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖កបសិៃបបើអ្ន្រមិៃរាៃបពលបកបើស្រម្មភាពបៃះជាថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះបទអ្ន្រអាចបកបើវាបៅន្ងៃបករោយ។សករាប់

ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលបសច្រ្រីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនំាបៃះ។



205

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លស�្ចែូសអនរិ្ួក្�រ្រប�់ពទ្រ់បាន�ួរអ័ប៊ីណាន�្យាការីបាន�្ពីបសនាទា�

�ល់្ ួក្សគថ្មិនបានបសពរៀនឬកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�។ស�ច្ែូសអបានបញ្ជា

ឲ្យ្ ួក្�រ្រប�់ពទ្រ់�រាលាប់អ័ប៊ីណាន�ប៉ណុន្ព្រះបានការពារអ័ប៊ីណាន�ស�ើ�បាន្ ល្់

អំណាច�ល់ោត់ឲ្យបន្សារលិខិតរប�់ោត់។សដ្��ក្ព�រ់្ ពីសអសា�អ័ប៊ីណាន�បាន

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី59

ម៉រូសា�12:18–14:12

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�12:18–13:26

អ័ប៊ីណានដ�្ពីបសនាទា�ដល់ស�ច្ែូសអនរិ្ួក្�រ្រប�់ពទរ់ថ្មិនបាន�សរកតនិរបសពរៀនព្រះបញ្ញត្តិទាំរឡាយ

បដើមបរីចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះសូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ខ្នុំដរឹថ្វារានន័យយ៉ារណាក្្នុរការរ�់សៅតាមដំែឹរល្អននព្រះសយ�មរូវពគពី�្។

ខ្នុំរ�់សៅតាមដែំឹរល្អននព្រះសយ�មរូវពគពី�្។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតបោយបសងៃៀមសាងាត់ថាកបបោ្ទាំងបៃះពិពណ៌នាដល់ព្ួរប្ោៃល្អបែុណាណបោយបកបើររ្វាស់ពរី1ដល់10(បោយ10

តំណាងឲ្យថាកបបោ្បៃះពិណណ៌នាដល់ព្ួរប្ោៃល្អបំ្ ុត)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីអាចបធវៃើតាមកបបោ្ទាំងពរីរបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសម្រីរបស់អ័ប៊ីណានដពួ្រប្ៃរឹងបរៀៃបថៃថែមពរីសារសំខាៃ់នៃរោរដរឹងៃិងរោររស់បៅតាម

ដំណរឹងល្អ។សូមរំឭ្រព្ួរប្ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃព្ួរប្ោៃពិភា្រសាពរីដបំណើរបរឿងនៃបស្ចណូបអៃិងពួ្រសង្របស់កទង់ថដលោៃ

ោ្រ់អ័ប៊ីណានដ្រ្ននុង្ ុ្របោយសារថតរោរពយា្ររណ៍របស់ោត់កបឆ្ំងៃរឹងព្ួរប្(សូមបមើលមែូសាយ12:1–17)។សូមសបងខេប

មែូសាយ12:18–24បោយរោរពៃ្យល់ថាអ័ប៊ីណានដបករោយម្រកតូវោៃនាំបៅចំបោះកពះ្័្្្របស្ចណបូអៃិងពួ្រសង្របស់កទង់។

ព្ួរសង្ោៃសួរោត់បោយពយាោមបំភាៃ់ោត់ឲ្យៃិោយអវៃរីថដលពួ្រប្អាចចាប់្រំហុសកបឆ្ំងៃរឹងោត់វិញ។បនាទាប់ម្រសង្រានា្់រ

ោៃសំុោត់ឲ្យពៃ្យល់ពរីវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ12:25–30បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលមូលបហតុរបស់អ័ប៊ីណានដ្រ្ននុងរោរស្រីបបនាទាសដល់បស្ចណបូអ

ៃិងព្ួរសង្របស់កទង់។បករោយពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសួរ៖

• អ័ប៊ីណានដោៃៃិោយថាបស្ចណូបអៃិងព្ួរសង្របស់កទង់ោៃបងខេដូច្ លែដូវទាំងឡាយនៃកពះអរាចាស់(សូមបមើលមែូសាយ

12:26)។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថាព្ួរប្ោៃបធវៃើឲ្យបរឿងដ៏ពិសិដ្ឋព្ុររលួយបហើយចា្របចញពរី្ លែដូវថដលរស់បៅដ៏កតរឹមកតូវ។បតើ

បស្ចណបូអៃិងពួ្រសង្របស់កទង់រាៃបទាសពរីរោរបងខេដូច្ លែដូវទាំងឡាយនៃកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាព្ួរសង្ោៃៃិោយថាបសច្្ររីសប្រ្គះោៃម្របោយចបាប់របស់មែូបស

(សូមបមើលមែូបស12:32)។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីពួ្រប្មិៃោៃរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងដប់ថដលជាថ ្្ន្រនៃចបាប់បនាះបទបហើយ

ព្ួរប្មិៃោៃបបកងៀៃកបជា�ៃឲ្យរោៃ់តាមកពះប ្្ញតិតេទាំងឡាយបទ(សូមបមើលមែូសាយ11:1–15;12:27–29,37;

13:25–26)។

សូមចង្អនុលបៅកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• ពរីររ្វាស់1ដល់10បតើអ្ន្រ្ ិតថាកបបោ្ៃរីមួយៗពិពណ៌នាពរីបស្ចណបូអៃិងព្ួរសង្របស់កទង់ោៃល្អបែុណាណ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ12:31–33ឮៗ។សូមសិស្សឲ្យ្ំរណត់រ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលអ័ប៊ីណានដោៃបបកងៀៃដល់

បស្ចណូបអៃិងពួ្រសង្របស់កទង់។(ោត់ោៃបបកងៀៃថាត្រសិនរ្រើរយើងកាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្ិរ្តទាំងឡាយថនត្រះរយើងនរឹងត្រវូបាន

សរ្គ្ររះ។)

សូមថច្រចាយឧទាហរណ៍ខាងបករោម្ ល់្បោយថអលប�ើរបអហវៃថមលវិៃហាមមែុៃនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ

ប ្្ទៀងសាដាប់ៃូវសារភៈសំខាៃ់នៃរោរដរឹងៃិងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតិតេទាំងឡាយ។

«ជាបកចើៃឆ្នាំ្រៃលែងបៅរាៃអ្ន្រកត�ប់ពរី្ ្សពវៃ្សាយសាសនារានា្់រោៃ�រោ៉ាងរោលាហាៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់បហើយោៃថ្លែងឮៗ

ថាោត់ដរឹងតាមរយភៈរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ោត់ថាដំណរឹងល្អ្ ឺរោរពិតបហើយថាោត់ៃរឹងលះបង់�រីវិតរបស់ោត់សករាប់កពះអរាចាស់

ៃិងសាសនាចក្ររបស់កទង់។ពរីរសោដាហ៍បករោយម្រោត់ោៃ�របៅចបំោះមុខប៊ីស្សពនៃវួដសិស្សរបស់ោត់បោយខាមស់បអៀៃៃិង

្័យខាលាចបោយសារោត់ោៃសារភាពថាបៅបពលទៃ់បខសាយោត់ោៃោត់បង់្ ុណធម៌របស់ោត់។ោ៉ាងណា្្ររីរោរលះបង់របស់

ោត់ចំបោះកពះអរាចាស់ថដលោៃថ្លែងបនាះថបរបៅជាប ល្ែចបោយសារភាពប្លែើតប ល្ែើៃដ៏បកត្រកតអាលរបស់ោត់។បទាះបរីជាសិស្សរានា្់រនៃ

កពះបៃ្ទដូលនៃកពះោត់្៏រមៃិោៃភាជាប់រោរសិ្រសារបស់ោត់បៅៃរឹងរោរអៃុវតតេជា្់រថស្ងរាលន់្ងៃបនាទាបខលែលួៃរស់បៅដូចជាកពះក្រីស្ទបនាះបទ។
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«យុវនារីដ៏កសស់សាអាតរានា្់រោៃបដើរតាម្ លែដូវនៃតកមូវរោរទាំងអស់បដើមបរីទទួលោៃបមោយយុវនារី។បោលបៅផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់នាងកតូវ

ោៃសរបសរបោយហ្មត់ចត់ៃិងោ្់រកបុងកបយ័ត្នបៅ្រ្ននុង្ំរណត់កតាចងចំារបស់នាង។បោយភាពមុតរាំនាងោៃសរបសរថាៃរឹងបដើរ

បលងជា្ ូរថតជាមួយៃរឹងយុវ�ៃណាថដលស្រតេសិមមបហើយថសវៃងរ្រមៃុស្សពបិសសរានា្់របនាះបដើមបរីអាចនាំនាងបៅកពះវិហារបរិសុទ្ធ

ោៃ។បៅបពលនាងអាយុដប់កោំបរីឆ្នាំនាងោៃប ល្ែចបោលបៅរបស់នាងនាងោៃរត់តាមយុវ�ៃរានា្់រថដលមៃិថមៃជាសរា�ិ្រ

នៃសាសនាចក្រ។រាៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលកសឡាញ់នាងោៃយំ—ឪពុ្ររាដាយក្ូបបកងៀៃៃិងមិតតេ្្រ្ិរបស់នាង។នាងោៃ

ធាលា្់របៅ្រ្ននុងទរីដ៏អាក្រ្់ររវាងតកមូវរោរនៃចបាប់ៃិងត្ភាពនៃភាពជាសិស្សដ៏ពិត»(“Eliminating the Void between 
Information and Application,”រោរចា្់រ្សាយរោរហវៃរឹ្រហវៃឺៃតាមផ្កាយរណបCESថខសរីហាឆ្នាំ2003ទំព័រ17,

si. lds. org)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរដរឹងពរីកពះប្្ញតិតេទាំងឡាយមិៃក្បក់ោៃ់បដើមបរីបធវៃើឲ្យបយើងសា្រសមៃរឹងបសច្្ររីសប្រ្គះ?

សូមបរ្ហាញរូបភាពអ័ប៊ីណានដ�របៅចំបោះកពះ្័្្រតេបស្ចណូបអ(62042;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],បលខ

75។សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរូបភាពបនាះ។(បស្ចោៃបញ្ជាឲ្យសរាលាប់អ័ប៊ីណានដ។កពះអរាចាស់ោៃ

រោរោរអ័ប៊ីណានដ។)បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីដំបណើរបរឿងបៃះសូម្ ិតឲ្យសិស្សបរីនា្រ់�របហើយសថម្ងតាមរោរអាៃ។សិស្ស

រានា្រ់ៃរឹងបធវៃើជាអ្ន្រៃិទាៃ។សិស្សទរីពរីរៃរឹងអាៃោ្រ្យរបស់បស្ចណូបអ។សិស្សទរីបរីៃរឹងអាៃោ្រ្យរបស់អ័ប៊ីណានដ។ដំបូងសូមឲ្យ

អ្ន្រៃិទាៃៃិងសិស្សថដលសថម្ងជាបស្ចណបូអអាៃថ ្្ន្ររបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងមែូសាយ13:1–2។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សសថម្ងជា

អ័ប៊ីណានដបឆលែើយតបបោយមែូសាយ13:3–4។បនាទាប់ម្រអ្ន្រៃិទាៃៃរឹងអាៃមែូសាយ13:5–6។បនាទាប់ម្រសិស្សថដលសថម្ង

ជាអ័ប៊ីណានដៃរឹងប ្្ចប់បោយមែូសាយ13:7–11។

សូមឲ្យសិស្សយ្រចិតតេទុ្រោ្់របលើមែូសាយ13:11។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោររាៃកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយឆ្លា្រ់្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើងបនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

រោររាៃកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយឆ្លា្់រ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើងបយើងកតូវដរឹងនរិរស់បៅតាមដំណរឹងល្អ។)

សូមបរ្ហាញថាមុៃបពលបស្ចណូបអចង់សរាលាប់អ័ប៊ីណានដអ័ប៊ីណានដោៃចាប់ប្្ើមសកូតវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយថដលកបថហលជាបស្ច

ៃិងព្ួរសង្បនាះសាគល់បហើយបនាះ្ ឺជា្ ស្នុតាងនៃអំបពើទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ12:34–36បោយ

សាងាត់បសងៃៀមបដើមបរីប�ើញថាកពះ្ម្ពរីរថដលអ័ប៊ីណានដោៃអាៃដល់បស្ចណបូអៃិងពួ្រសង្បនាះបមើលបៅព្ួរប្សាគល់។សូម�ួយ

ព្ួរប្ឲ្យប�ើញថាអ័ប៊ីណានដោៃចាបប់្្ើមសកូតកពះប ្្ញតតេិទាំងដប់កបរោរ។

សូម្ ូរផ្ទាំង្ ្មរីធំទបទពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរកពះប ្្ញតតេិមួយនៃកពះប្្ញតតេិទាំងដប់កបរោរបៅបលើផ្ទាំងមួយ្រ្ននុង

ចបំណាមផ្ទាំងទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សហុចដរីសដល់សិស្សប្្សងបទៀតឲ្យសរបសរកពះប្្ញតតេិទាំងដប់កបរោរប្្សងបទៀត។សូមបធវៃើ

ដបូច្នះរហូតដល់សិស្សោៃសរបសរអវៃរីថដលព្ួរប្អាចចាំទាំងអស់។សូមឲ្យព្ួរប្កតួតពៃិិត្យបមើលចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងមែូសាយ

12:34–36ៃិង13:12–24។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំកពះប ្្ញតតេិទាំងដប់កបរោរបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃិង

បៅ្រ្ននុងៃិ្រខេមៃំ20:3–17(វ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ)។

សូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃិប៊ីហុរីង្លែរី៖

«កពះប ្្ញតតេិទាំងដប់កបរោរកតូវោៃសរបសរបោយកពះហស្នៃកពះបយហវូាែបៅបលើផ្ទាំង ្្មបដើមបរីបសច្្ររីសប្រ្គះៃិងសុវតថែិភាពបដើមបរីរាៃ

សុខសៃិ្ភាពៃិងសុ្មង្គលដល់្ូរៃបៅអ៊កីសាថអលៃិងសករាប់�ំនាៃ់ទាំងឡាយថដលៃរឹងម្របករោយពួ្រប្»(“ Our Solemn 
Responsibilities,”Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1991ទំព័រ51)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរំឭ្រកពះប្្ញតតេិទាំងដប់កបរោរបហើយ្ ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមពរីរោរខិតខំផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោររោៃ់តាម

កពះប ្្ញតតេិបៃះ។

េ៉រូសា�13:27–14:12

អ័ប៊ីណានដបសពរៀនអំ្ ពីស�ចក្្ពី�សង្គ្រារះរាមរយៈដគ្វាយ្ួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមសរបសរដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ(អ្ន្រអាចសរបសរមុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្រ់)។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអវៃរីថដលអាចសរបសរ្រ្ននុង

ចបនាលាះបនាះ។

«សពកាយ្ពីការសោរ្និរក្ិច្ចការល្អរប�់សយើរទាំរេ�់សយើរមិនោចពតរូវរោន�ស្គ្ររះ្ ពីស�ចក្្ពីសាលាប់ឬ្ពីឥទ្ធិ្លននេំស ើ្រោប

សរៀរខលេបួនរោនសទសបើោមាន...»

ការអានត្ម

ការអានតាមព្រះគម្ពីរអាចជ�ួ�ិ�្ស

ឲ្យស�ើញមនុ�្សនរិព្ឹត្ិការែ៍

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

�ិ�្សសដ្�សធវើឲ្យបទ្្ិសសាធន៍សនរះជា

បទ្្ិសសាធន៍ម�ួ�៏រានចំណាប់អារមមេែ៍

ស�ើ�រីក្រា�សដ្�មិនបរខេដូច�ល់

ភា្្ិ�ិ�្ឋននស�តុការែ៍ក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

ស�ើ�។
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ម៉រូសា�12:18–14:12

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអ្ូរខាងបករោមឮៗ៖

«បករោយពរីរោរបោរពៃិង្រិច្ចរោរល្អរបស់បយើងទាំងអស់បយើងមៃិអាចកតូវោៃសប្រ្គះពរីបសច្រ្រីសាលាប់ឬពរីឥទ្ធិពលនៃអបំពើោបបរៀងខលែលួៃ

ោៃបទបបើោមៃកពះ្ុណថដលពកងរី្របោយដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។កពះ្ម្ពរីរមរមៃបញ្ជា្រ់វាោ៉ាងចបាស់។កពះ្ម្ពរីរោៃ

បបកងៀៃថា‹បសច្្ររីសប្រ្គះពុំថមៃោៃម្របោយសារក្រតិ្យវិៃ័យថតបែុបណាណះបទ›(មែូសាយ13:28)។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា

បសច្្ររីសប្រ្គះមៃិថមៃម្របោយកោៃ់ថតរោររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិបែុបណាណះបទ។   បទាះបរីជាអ្ន្រថដលខិតខំបោរពៃិងបបកមើដល់កពះ

បោយអស់ពរីចិតតេ្ររាលាំង្ំៃិតៃិងពលំ្៏របៅថតជា‹អ្ន្របបកមើដ៏ឥតកបបោ�ៃ៍ថដរ›(មែូសាយ2:21)។មៃុស្សមៃិអាចរ្រោៃ

បសច្្ររីសប្រ្គះបោយខលែលួៃឯងោៃបទ»(«ស្រខេរីបទមួយបទៀតអំពរីកពះបយសូ៊វក រ្ីស្ទ»Ensignថខមិនាឆ្នាំ1994ទំព័រ67)។

សូមបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបោយរោរសរបសរព្រះគែុណដល្ ពរពីក្សោយដគ្វាយ�ួនននព្រះសយ�មរូវពគពី�្។បនាទាប់ម្រសូម

ឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រឆ្លាស់បវៃោនាអាៃឮៗពរីមែូសាយ13:28,32–35។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលទា្់រទងៃរឹង

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលប�ើរអ្ូរ។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

«ដរ្វាយធៃួ»«រោរបកោសបលាះនៃកពះ»«រោរោងម្រនៃកពះថម៊សី៊»ៃិងរោរសៃយាថដល«កពះអង្គកទង់[ៃរឹង]ោងម្រ្រ្ននុងចបំណាម

្ូរៃបៅមៃុស្ស»។)

សូមពៃ្យល់ថាសម្រីរបស់អ័ប៊ីណានដអំពរី«ក្រិត្យវិៃ័យ»បៅ្រ្ននុងមែូសាយ13:28ៃិង32្ឺជាបសច្្ររីបោងដល់ក្ររឹត្យវៃ័ិយនៃមែូបស

ថដលរួមរាៃចបាប់តរឹងរឹងទា្រ់ទងៃរឹងរោរបូជាបុណ្យៃិងរោរបធវៃើប្្សងបទៀត។ក្រតិ្យវៃ័ិយកតូវោៃ្ ល់្បដើមបរី�ួយសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល

ឲ្យចងចំាដល់កពះបហើយសមលែរឹងបមើលបៅដរ្វាយធៃួនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។បពល្រៃលែងម្រសាសៃ៍អ៊កីសាថអលជាបកចើៃមៃិោៃយល់ពរី

តួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាកពះអង្គសប្រ្គះរបស់ពួ្រប្បទបោយ្ ិតថាពួ្រប្អាចោៃសប្រ្គះបោយកោៃ់ថតតាមរយភៈរោរបោរព

តាមក្ិរត្យវិៃ័យមែូបស។

• អ័ប៊ីណានដោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាោមននរណាមានាក់្អាចត្រវូបានសរ្គ្ររះរលើក្ដលងដ្រតា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

(សូមបមើលមែូសាយ13:28,32)។បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីយល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលអ័ប៊ីណានដោៃៃិោយបៅរោៃ់បស្ចណូបអៃិងព្ួរសង្ោត់ោៃដ្រកសង់សរោរពយា្ររណ៍ខលែះរបស់បអសាយ

អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ14:3–12បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដល

ពិពណ៌នាអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបធវៃើបដើមបរីនាំម្រៃូវបសច្្ររីសប្រ្គះ។

បករោយពរីសិស្សោៃស្ិរសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះពរីរបរីនាទរីបហើយសូមឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីបសច្្ររីទុ្រខេកពយួៃិងរោរបសា្រសាដាយថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃ

ចបំោះពួ្រប្បហើយបដើមបរី�ួយប្ឲ្យ្ ិតអំពរីរោររងទ្ុរខេរបស់កទង់សករាប់អបំពើោបរបស់ពួ្រប្សូមអាៃៃូវកបបោ្ខាងបករោមបៃះដល់

ព្ួរប្។សូមឲ្យព្ួរប្បំបពញកបបោ្ទាងបៃះ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ប្៖

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទោៃយ្ររោរបសា្រសាដាយរបស់ខញនុំដូចជា   

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទោៃ�ឺចាប់ៃិងរងរបួស�ំៃួសឲ្យរោររំលងរបស់ខញនុំដូចជា   

សូមសួរសិស្សថាបតើកបបោ្ខាងបករោមរាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់ពួ្រប្៖«បហើយបយើងរាលោ់នាោៃបកោសឲ្យជាបោយសារសានាមរំោត់

បៅអង្គកទង់»(មែូសាយ14:5)។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យសានាមរំពាត់សំបៅជាពបិសសបៅបលើសានាមរបួសថដលបៅបលើកពះរោយនៃ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបៅបពលកទង់កតូវោៃប្បធវៃើោបឬវាយៃរឹងរំោត់(សូមបមើលយែូហាៃ19:1)។ជាទូបៅោ្រ្យបៃះសបំៅបៅបលើ

រោររងទុ្រខេទាំងឡាយរបស់កទង់។

បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយពរីអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្អំពរីកបបោ្បៃះបហើយសូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាតាមរយភៈរោររងទុ្រខេរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរខិតខំផ្ទាល់របស់បយើងបដើមបរីរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយបយើងអាចទទួលោៃបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិង

រោរអ្័យបទាសបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិងបសច្្ររីសប្រ្គះបៅ្រ្ននុង�រីវិតខាងមុខ(សូមបមើល្ &ស 59:23;រាកតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ

1:3)។សូមឲ្យសិស្សបរ្ហាញបសច្្ររីកសឡាញ់ៃិងរោរបរោតសរបសើររបស់ប្ចបំោះកពះអង្គសប្រ្គះបោយរោររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិ

ទាំងឡាយ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអ័ប៊ីណាន�បានបន្បសពរៀន�ល់ស�ច្ែូសអនរិ្ួក្�រ្រប�់ពទ្រ់ោត់បាន

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីតួនាទ្ពីរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទជាព្រះសពបា�សលារះ។�រ្រានាក្់រប�់ស�ច្

ែូសអគឺអាលរា៉ាបានសជឿតាមអ័ប៊ីណាន�។ស�ច្ែូសអបានបសែដោញអាលរា៉ាសចញ្ពី

តុលាការរប�់ពទ្រ់ស�ើ�បានបញ្ជាអ្នក្បសពមើរប�់ពទ្រ់ឲ្យ�រាលាប់ោត់ប៉ណុន្អាលរា៉ាបាន

រត់សចញស�ើ�បានក្ត់ពតាការបសពរៀនណ�លោត់បានសាដោប់្ ពីអ័ប៊ីណាន�។សពកា�្ពី

អ័ប៊ីណាន�បានណចក្ចា�សារលិខិតណ�លព្រះអរាចា�់បានបញ្ដូនោត់ឲ្យសធវើស�ើ�ស�ច្ែូសអ

នរិ្ ួក្�រ្រប�់ពទ្រ់បានគំរាមថ្នរឹ�រាលាប់ោត់ពប�ិនសបើោត់មិនព្មប�ិស�ធអវពីណ�ល

ោត់បាននិយា�សទ្សនារះ។សដ្�ប�ិស�ធមិនព្មប�ិស�ធទ្ពីបនាទាល់រប�់ោត់ោត់បាន

«ររទ្ុក្ខេ�ល់សាលាប់សដ្�សភ្ើរស្រះ»ស�ើ�“បានបិទ្ពតានរូវការ្ិតននពាក្្យ�ំ�ពីរប�់ខ្លួន

សដ្�ស�ចក្្ពីសាលាប់រប�់ោត់”(ម៉រូសា�17:20)។

សមសរៀនទ្ពី60

ម៉រូសា�15–17

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�15–16

អ័ប៊ីណានដបសពរៀនអំ្ ពីតួនាទពីរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ជាព្រះសពបា�សលារះ

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលោ្រ្យនរឹសពរោ�សលារះរោនសពរោ�សលារះៃិងស�ចក្្ពីសពរោ�សលារះបៅ្រ្ននុងមែូសាយ15–16ពរីរបរីនាទរី។អ្ន្រ

អាចបស្នើថាព្ួរប្្ ូសចំណាោ្រ្យទាំងបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលទកមង់ខុសោនានៃោ្រ្យថតមួយកតវូោៃសរបសរមតេងបហើយមតេងបទៀត

បៅ្រ្ននុងវ ្្គនៃកពះ្ម្ពរីរវាអាចជាសញ្ញាថាោ្រ្យបនាះសំខាៃ់ចបំោះសារលិខិតរបស់អ្ន្រសរបសរបនាះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបមើល

រោរបបកងៀៃរបស់អ័ប៊ីណានដអំពរីរោរកតូវោៃសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីតួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាកពះបកោសបលាះសូម្ ូសរូបភាពខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សូមចង្អនុលបៅោ្រ្យ«អ្ន្របធវៃើខុស»បហើយសូមឲ្យសិស្សកសនមថាពួ្រប្ោៃកបកពរឹតតេបទបល្មើសមួយ។ពួ្រប្កតូវោៃរោតប់ទាសឲ្យ

បង់ន ល្ែពិៃ័យដ៏បកចើៃទុ្រជារោរោ្់របទាសបហើយោមៃ្ លែដូវកសបចបាប់ៃិងបសាមះកតង់ណាថដលព្ួរប្អាចបចៀសវាងមៃិបងន់ ល្ែពៃ័ិយបោយ

ខលែលួៃប្ោៃបនាះបទ។សូមសួរសិស្សពរីអារម្មណ៍ថដលៃរឹង�ួបរោរផ្្រពៃ័ិយថបបបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្កសនមថាសរា�ិ្រ

ក្ួសាររានា្់រឬមិតតេ្្ិ្ររានា្់របចញបងន់ ល្ែពៃ័ិយ�ំៃួសឲ្យប្។

• បតើអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ចបំោះមៃុស្សបៃះោ៉ាងណាថដរ?

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងរោរបងន់្លែពៃិ័យបនាះសរា�ិ្រក្ួសាររានា្់រឬមិតតេ្្ិ្របនាះៃរឹងសប្រ្គះដល់ព្ួរប្ពរីរោរោ្់របទាសរបស់ព្ួរប្។

ោ្រ្យសពរោ�សលារះរាៃៃ័យថារបំោះពរីបំណុលឬោ្រ់ឲ្យរាៃបសរីភាពបោយរោរបងន់្លែបលាះ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរ

ៃិយមៃ័យទាំងបៃះបៅថ្របរខ្ម្ពរីរមួយបៅ្រ្ននុងមែូសាយ15ថដលរាៃទកមង់មួយនៃោ្រ្យសពរោ�សលារះ។

សូមសរបសរសយើរបៅបករោមេ្ក្ស�វៃើខុ�។សូមសរបសរយុត្ិ�ម៌បៅបករោមការោក់្សទា�។សូមពៃ្យល់ថាបោយសារបយើងរាៃ

ោបបហើយមិៃបធវៃើតាមចបាប់នៃកពះបយើងកតូវោៃោ្់របទាស។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថាបយើងកតូវថត�ួបៃរឹងរោរទាមទារនៃយុតតេិធម៌។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររឆី្ដ�រីស្កតនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រៃូវ

លទ្្ធ លខលែះនៃរោរមិៃបធវៃើតាមចបាប់របស់កពះ។

«យុតតេិធម៌   តកមូវថារាល់រោរបំោៃក្រតិ្យវៃ័ិយទាំងអស់កតូវោៃបបំពញ។បៅបពលអ្ន្របោរពតាមចបាប់របស់កពះអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃ

កបទាៃពរបែុថៃ្ោមៃរោរខិតខំបថៃថែមណាថដលអាចកតូវោៃសប្រ្គះបដើមបរីបំបពញចបាប់ទាំងឡាយថដលអ្ន្រមិៃោៃបធវៃើតាមបនាះបទ។

កបសិៃបបើមិៃោៃបោះកសាយបទចបាប់ថដលប្មិៃបធវៃើតាមបនាះអាចបណាដាលឲ្យ�រីវិតរបស់អ្ន្រប្រើតទ្ុរខេបហើយៃរឹងបធវៃើឲ្យអ្ន្រកត�ប់បៅរ្រ

កពះវិញមៃិោៃប�ើយ»(«ដរ្វាយធួៃអាច្ ្ល់ឲ្យអ្ន្រៃូវបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងសុ្មង្គល»Ensignឬសលោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2006ទំព័រ42)។

• បោងតាមថអលប�ើរស្កតបតើលទ្្ធ លអវៃរីខលែះថដលជាលទ្្ធ លនៃរោរមិៃបធវៃើតាមចបាប់នៃកពះ?

បៅបពលសិស្សរ្របមើលលទ្្ធ លនៃរោរមិៃបធវៃើតាមចបាប់នៃកពះសូមលុបោ្រ្យការផ្ក្្ិន័យពរីបលើរោដារបខៀៃ។បៅ្រថៃលែងលុបបនាះ

សូមសរបសរទកុ្ខេសវទនាៃិងការកាត់សចញ្ពីវត្រានននព្រះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ15:1,8–9បោយសាងាត់ៗ។អ្ន្រអាចសួរ

សំណួរខាងបករោមបៃះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលលទ្ធិខលែះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖

អ្នក្សធវើខ�ុ

ការ្ិន�័

ការដ្ក្់សទា�
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ម៉រូសា�15–17

• ោ្រ្យេរវៃរសបំៅបលើមៃុស្សរានា្់រថដលម្របៅចបនាលាះមៃុស្សពរីរនា្់រឬមៃុស្សពរីរក្រមុបដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យរាៃរោរកសុះកសួលោនា

ឬៃិោយមយា៉ាងបទៀតថាបដើមបរីឲ្យរាៃ្រ្រីសុខៃរឹងោនា។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃម្រ«អងវៃរ»

�ំៃួសបយើង?

• ោ្រ្យសៅចសនាលារះរាៃៃ័យថាបៅរវាង។បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរថដលកពះអង្គសប្រ្គះ�រ«បៅចបនាលាះ[ព្ួរបយើង]ៃិង

បសច្្ររីយុតតេិធម៌»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីបំបពញ«រោរទាមទារទាំងឡាយនៃ

បសច្្ររីយុតតេិធម៌»?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្្ររីយុតតេិធម៌ទាមទារឲ្យបយើងទទួលរោរោ្់របទាសចបំោះអបំពើោបរបស់បយើង។កពះអង្គសប្រ្គះមិៃោៃ

លុបរោរទាមទារទាំងឡាយនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌ប�ើយកទង់ោៃ�របៅចបនាលាះព្ួរបយើងៃិងបសច្្ររីយុតតេិធម៌បដើមបរីបំបពញរោរទាមទារ

ទាំងឡាយនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌បោយរោរទទួលយ្ររោរោ្រ់បទាស�ំៃួសបយើង។កទង់ោៃបង់ន ល្ែបដើមបរីបកោសបលាះបយើង—បដើមបរី

បោះថលងបយើងបចញពរីរោរោ្់របទាស។បៅបលើរោដារបខៀៃសូមោ្់ររូបភាពកពះអង្គសប្រ្គះ(ដូចជារូបភាពរាៃចំណងប�ើងថា

កពះអរាចាស់បយស៊ូវក្រីស្ទ[64001])បៅចបនាលាះោ្រ្យអ្ន្របធវៃើខុសៃិងរោរោ្រ់បទាស។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ15:5–7បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយ្ ិតអំពរីតនមលែថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបង់បដើមបរីបកោសបលាះពួ្រប្

បដើមបរី�របៅចបនាលាះព្ួរប្ៃិងរោរទាមទារទាំងឡាយនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

អ្ក្ណដលសពជើ�សរើ�សដើមបពីបានសពបា�សលារះ អ្ក្ណដលបដិស�្សដើមបពីបានសពបា�សលារះ

ម៉រូសា�15:11–12 ម៉រូសា�16:2–5,12

សូមថបងថច្រសិស្សជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រមុអាៃមែូសាយ15:11–12បោយរ្របមើលល្រខេណភៈនៃមៃុស្សថដល

បក�ើសបរើសបដើមបរីោៃបកោសបលាះ។សូមឲ្យសិស្សមួយក្រមុបទៀតអាៃមែូសាយ16:2–5,12បោយរ្របមើលល្រខេណភៈនៃមៃុស្ស

ថដលបដបិសធបដើមបរីោៃបកោសបលាះ។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សក្រមុទរីមួយថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

រ្រប�ើញ។

• បោយបោងតាមមែូសាយ15:11–12បតើៃរណាៃរឹងកតូវោៃបកោសបលាះពរីអំបពើោបរបស់ពួ្រប្?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់

ថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ្រំរ្ញការទា្ទារទាំងឡាយថនរសចក្្ដីយុ្រ្តធិ្៌សតមា្រ់អ្ក្ណាដដលសាដា្់រតា្ោក្្យស្្ដីរ្រស់្ យាការីរជឿរលើ

អំណាចរតបាសរោរះរ្រស់តទង់និងដត្រច្ិរ្ត្ ដីអំរ្ើបា្ររ្រស់្ ួក្រគ។)

សូមពៃ្យល់ថាតនមលែថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបង់្ ឺជាអំបណាយផ្ទាល់ខលែលួៃមួយសករាប់អ្ន្រណាថដលៃរឹងបក�ើសបរើសបដើមបរីស្រតេសិម

សករាប់បសច្្ររីសប្រ្គះបោយរោរថកបចិតតេៃិងរោរខិតខំរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយៃិងបសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹង

កពះអរាចាស់។

បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីល្រខេណភៈផ្ទាល់នៃដរ្វាយធួៃសូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃមែូសាយ15:10ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមនាំចំណាប់

អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើឃ្លា«បនាះកទង់ៃរឹងទតប�ើញពូ�របស់កទង់បហើយ»បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបនាះ។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូស

ចំណាំឃ្លាបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យ្រូជសបំៅបលើ្ូរៃបៅ។

• បតើបៅបពលណាថដលបយើងោៃដរឹងពរីរោររោលាយជា«្រូៃបៅនៃកពះក្រីស្ទ»?សូមរំឭ្រសិស្សពរីោ្រ្យសម្រីរបស់បស្ចបប៊ៃោ៉ាមរីៃបលើ

កបធាៃបទបៃះថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ5។សូមបមើល្ងថដរបមបរៀៃទរី55។)

អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរោ្់រជាខលែលួៃប្ពរីមែូសាយ15:10បោយរោរសរបសរប្មះរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុង្រថៃលែងឃ្លា«ពូ�កទង់»។សូម

អប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យស ជ្រឹង្ ិតមួយថ្លែតពរីអវៃរីថដលរោរណ៍បៃះរាៃៃ័យដល់ពួ្រប្។

• បតើរោរបបកងៀៃបៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់រោរយល់ដរឹងរបស់អ្ន្រអំពរីដរ្វាយធួៃបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សថដលអាៃមែូសាយ16:2–5,12ថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញពរីអ្ន្រថដលបដបិសធមៃិទទួលយ្រ

រោរបកោសបលាះ។បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរនៃរោរបដបិសធមិៃទទួលយ្ររោរបកោសបលាះសូមឲ្យសិស្សទាំងអស់អាៃមែូសាយ

16:5បោយសាងាត់ៗ។

• បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់រូបភាពបៅបលើរោដារបខៀៃកបសិៃបបើអ្ន្របធវៃើខុសបៅរឹងទទរឹងបៅ្រ្ននុងអំបពើោបបហើយបដិបសធមៃិកពមថកបចិតតេ?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមដ្ររូបភាពនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបចញពរី�រីោ៉ាករោម។អ្ន្រអាចបញ្ជា្់រថាសករាប់មៃុស្សថបបបៃះវា

«ដូចជាោមៃបសច្រ្រីបកោសបលាះប�ើយ»។)

អ្នក្សធវើខ�ុ

្ួក្ស�ើរ

ការដ្ក្់សទា�

�ុត្ិធម៌

ទុ្ក្ខេសវទ្នា

ការកាត់សចញ្ ពីវត្រានននព្រះ
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សូមឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា19:16–17បដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រថដលបដបិសធមិៃកពម

ថកបចិតតេបហើយទទួលយ្របសច្្ររីបកោសបលាះរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរគ.&�.19:16–17

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ16:5។

សូមោ្រ់រូបភាពកពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រថៃលែងបដើមបលើរោដារបខៀៃវិញ។

• បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះអំពរីអ្ន្របកោសបលាះរបស់អ្ន្រ?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះបហើយសូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមបលើរោរបបកងៀៃថដលថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបកោសបលាះបយើង

ពរីរោរោ្រ់បទាសចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងអ័ប៊ីណានដោៃបបកងៀៃថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបកោសបលាះបយើងបចញពរីបសច្្ររីសាលាប់។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមែូសាយ16:6–11។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថារោយសារដ្រដគ្វាយធួនរ្រស់

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ្នុស្ទាំងអស់នរឹងត្រវូបានរស់រ�ើងវិញ។អ្ន្រ្៏រអាចចង្អនុលបរ្ហាញថាអ្ន្រសុចរិតៃរឹងកតវូោៃរស់ប�ើងវិញបៅរោៃ់

សាថាៃភាពនៃសុ្មង្គល។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអារម្មណ៍ចបំោះកពះបកោសបលាះ

របស់ព្ួរប្ៃិងអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីឲ្យពួ្រប្ៃរឹងទទួលោៃៃូវបសច្្ររីបកោសបលាះថដលកទង់ោៃ្ ល់្។

េ៉រូសា�17

អាលរា៉ាសជឿដល់អ័ប៊ីណានដសេើយពតរូវបានកាត់សចញ;អ័ប៊ីណានដពតរូវបានសគដុត

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់ប�ើញៃរណារានា្់របករោ្រ�រសករាប់អវៃរីថដលកតូវបៅបពលវាពោិ្រសករាប់ព្ួរប្បដើមបរីបធវៃើដូបចានាះបទ?បតើរាៃបរឿងអវៃរីប្រើត

ប�ើង?

សូមបរ្ហាញរូបភាពអ័ប៊ីណានដបៅចបំោះមុខបស្ចណបូអ(62042;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ75)។

សូមសបងខេបមែូសាយ17:1–6បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលអ័ប៊ីណានដោៃប ្្ចប់សារលិខិតរបស់ោត់សង្រានា្់រប្មះអាលរា៉ាោៃ

ពយាោមបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលដល់បស្ចថាអ័ប៊ីណានដោៃៃិោយពរីរោរពិតបហើយ្ ួរកតូវបោះថលង។បស្ចោៃបបណតាញអាលរា៉ាបចញ

បហើយឲ្យអ្ន្របបកមើសរាលាប់ោត់។អាលរា៉ាោៃលា្់រខលែលួៃបហើយោៃសរបសរៃូវោ្រ្យសម្រីរបស់អ័ប៊ីណានដ។បរីន្ងៃបករោយម្របស្ចៃិង

ព្ួរសង្របស់កទង់ោៃរោតប់ទាសអ័ប៊ីណានដដល់សាលាប់។

សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យព្ួរប្សិ្រសាវ ្្គកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៃះជាមួយៃរឹងនដ្ូរបស់ព្ួរប្៖មែូសាយ17:7–10

ថដលៃិោយអំពរី�បកមើសរបស់អ័ប៊ីណានដៃិងមែូសាយ17:11–12,ថដលៃិោយអំពរី�បកមើសរបស់បស្ចណូបអ។សូមឲ្យព្ួរប្

បកបៀបបធៀប�បកមើសរបស់អ័ប៊ីណានដៃិង�បកមើសរបស់បស្ចណបូអ។សូមឲ្យព្ួរប្ពិភា្រសាសំណួរខាងបករោមបៃះ។(អ្ន្រអាច

សរបសរសំណួរបៃះបលើរោដារបខៀៃ។)

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាោ្រ្យសម្រីរបស់អ័ប៊ីណានដ�ះឥទ្ធិពលដល់បស្ចណូបអៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ?(សូមបមើលមែូសាយ

17:11។)បតើពួ្រសង្របស់បស្ចណូបអោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់កទង់បោយរបបៀបណា?(សូមបមើលមែូសាយ17:12–13។)

• បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរី្ ំរូរបស់អ័ប៊ីណានដ?(ចបមលែើយមួយថដលសិស្សអាចរាៃ្ ឺរយើងអាចរសាមរះត្រង់ចរំោរះត្រះក្្នុងតគ្រ់

កាលៈរទសៈទាំងអស់។)

កបសិៃបបើអាចសូមថច្របសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដិៃប៊ីហុរីង្លែរីដល់សិស្ស៖

�រូមរឹររាំ—សៅក្្នុរការឈរចំសពារះការពតឹមពតរូវ។បយើងរស់បៅ្រ្ននុងសម័យនៃរោរសកមុះសកមួល។បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលបយើង�ួបកបទះ

រាល់ន្ងៃបយើងដរឹងថាអវៃរីថដលកតូវ។   បយើងកតូវថតពកងរឹង្ររាលាំងបដើមបរីបធវៃើតាមរោរប�ឿជា្់ររបស់បយើង»(“ Building Your 
Tabernacle,”Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1992ទំព័រ52)។

អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សសរបសរខ្នុំនរឹសសាមារះពតរ់ចំសពារះព្រះក្្នុរពគប់កាលៈសទ�ៈទាំរេ�់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ

17:9–12។សូមបធវៃើឲ្យសិស្សរាៃចំណាប់អារម្មណ៍បៅបលើោ្រ្យចុងបករោយរបស់អ័ប៊ីណានដថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ17:19—

«ឱកពះអង្គបអើយសូមកពះអង្គទទួលយ្រកពលរឹងរបស់ទូលបង្គំ្ ង»។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃមែូសាយ17:20ឮៗ។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររបំ្ើបអំពរីោ្រ្យចុងបករោយរបស់អ័ប៊ីណានដ?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីបដើមបរីបសាមះកតង់ចបំោះកពះ្រ្ននុងក្ប់រោលភៈបទសភៈទាំងអស់?

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។សូមសួរ្ ងថដរបបើសិស្សខលែះ

ចង់ថច្រចាយអវៃរីថដលដំណរឹងល្អរាៃៃ័យដល់ពួ្រប្ៃិងអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើរោលពរីមៃុបដើមបរីបៅបសាមះកតង់ចបំោះកពះអរាចាស់្រ្ននុង

បពលពិោ្រនានា។សូមប ្្ចប់បោយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ។
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ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ការ�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផរ្ះពប្ំន្ងៃ

ការ�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍នានាណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាម៉រូសា�7–1(សមសរៀនទ្ពី12)មិនណមនសពបើ�ពរាប់

បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតសលើណត

សោលការែ៍្ ពីរបពីប៉សុណាណរះននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរសនរះ។�រូមសធវើតាម

ការបំ្ ុ�្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(េ៉រូសា�7–8)
សៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាម៉រូសា�7–8�ិ�្សបានស្ដោតអារមមេែ៍សៅសលើទ្ំនាក្់ទំ្នរ

រវារស�ចក្្ពីទ្ុច្ចរិតនិរស�វក្ភា្។្ួក្សគក៏្បានសរៀន្ រណ�រអំ្ ពីពាក្្យ�ម្ពីរប�់ស�ច្

លិមន�ថ្ការទ្ទួ្លសាគាល់ស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតរប�់ស�ើរនិររានអារមមេែ៍សសាក្សាដោ�

ចសំពារះការែ៍សនារះ�ឹក្នាំស�ើរសៅរក្ព្រះអរាចា�់�ពរាប់ការសដ្រះណលរ។អាំម៉រូនធានា

�ល់លិមន�ថ្ព្រះអរាចា�់នឹរ្ ល្់្ យាការីអ្នក្សមើល្ុតនរិអ្នក្ទ្ទួ្លវិវរែៈស�ើម្ពី

្ល្់ពបសយាជន៍�ល់មន�ុ្សជាតិ។

ថ្ងៃទដី2(េ៉រូសា�9–10)
�ិ�្សបានសរៀនបណនថែមសទ្ៀតអំ្ ពីរសបៀបណ�លពក្ុមសា�ន៍នពីន�វម�ួណ�លពតរូវបាន

សៅថ្ពបជាជនរប�់�៊ីនិ្ វបានសានាក់្សៅក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍សលមិន។ស�ចក្្ពី្ិត

ខារសពកាមពតរូវបានបង្ហាញសៅស្ល�ី៊និ្ វនរិពបជាជនរប�់ោត់បានសចញសៅចបារំ

នរឹសា�ន៍សលមិនណ�លសធវើចមបាំរ៖ព្រះអរាចា�់នឹរ្ ពរឹរស�ើរសៅស្លស�ើរសធវើអវពី

ទាំរអ�់ណ�លស�ើរអាចនរិដ្ក្់ទ្ពីទ្ុក្ចិត្រប�់ស�ើរសៅសលើពទ្រ់។

ថ្ងៃទដី3(េ៉រូសា�11–14)
ស�ច្ែូសអបាន�ឹក្នំាពបជាជនរប�់ពទ្រ់ឲ្យសធវើអសំ្ើគួរសខ្ើមស អ្ែើមនរិអសំ្ើទុ្ច្ចរិត។

�ិ�្សបានរក្ស�ើញថ្ព្រះបញ្ដូន្ យាការីស�ើម្ពីជ�ួស�ើរឲ្យណពបចិត្សចៀ�សចញ្ ពី

ទុ្ក្ខេសវទ្នានរិទ្ទ្ួលបាននរូវស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។តាមរ�ៈការបសពរៀនរប�់្ យាការី

អ័ប៊ីណាន��ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរសោរ្តាមព្រះបញ្ញតិ្ននព្រះសនារះស�ើរ

នរឹពតរូវបាន�ស្ង្គារះ។្ួក្សគក្៏បានសរៀនថ្�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាពបភ្

ននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។

ថ្ងៃទដី4(េ៉រូសា�15–17)
មុនស្លទុ្ក្ខេរក្មមេរប�់ោត់អ័ប៊ីណាន�បានពបកា�យា៉ារមុតរំាថ្�ង្វា�ធួន

ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបសំ្ញ�ល់ការទាមទារទាំរឡា�ននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌�ពរាប់

អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លសជឿសលើអំណាចសពបា�សលារះននព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះណពបចិត្្ ពី

អសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគស�ើ�កាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�។អ័ប៊ីណាន�ក្៏បាន

បសពរៀនថ្សដ្�សារណត�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមន�ុ្សទារំអ�់នឹរពតរូវបាន

រ�់ស�ើរវិញ។តាមរ�ៈការ�ិក្សា្ ពីសោលលទ្្ធិទារំសនរះ�ិ�្សបានគិត្ ពីសារ�ំខាន់

ននការ្ឹរណ្អែក្សៅសលើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�សសាមៅរះពតរ់នរឹព្រះសៅក្្ននុរពគប់កាលៈសទ្�ៈ

ទាំរអ�់។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ម៉រូសា�7–17្ិ្ែ៌នាអំ្ពីការសធវើ�ំសែើរជាសពចើននិរបទ្្ិសសាធន៍រប�់បុគ្គលជាសពចើន

ព្មទាំរពក្ុមមនុ�្សទាំរឡា�។ជសពមើ�រប�់�ី៊និ្ វស�ើម្ពី�ឹក្នាំពក្ុមសា�ន៍នពីន�វម�ួពក្ុម

សៅរ�់សៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជនសលមិនរានឥទ្្ធិ្លសៅសលើសា�ន៍ទារំ្ពីរ។ឧទា�រែ៍

ពបជាជនរប�់�ី៊និ្វនិរក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគបានជួបនឹរការសាក្ល្រការក្្ត់សា�នា

ស�វក្ភា្ការសក្ើតជា្មេពីខារវិញ្ញាែនរិការសដ្រះណលរ។ណ ្្នក្ទ្ពីមួ�ននសមសរៀនសនរះនរឹ្ ល្់ឲ្យ

�ិ�្សនរូវឱកា�ម�ួស�ើម្ពីរំឭក្្ ពីស្មៅរះទ្ពីក្ណន្រនរិស�តុការែ៍នានាណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សា

កាល្ពី�បាដោ�៍មុន។ណ ្្នក្ទ្ពី្ ពីរននសមសរៀនសនរះនរឹជ�ួ�ល់�ិ�្សឲ្យសាគាល់្ ពីបាវចនា�៏�ំខាន់ៗ

ននសារលិខិតរប�់្ យាការីអ័ប៊ីណាន�សៅកាន់ពបជាជន—ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ�ង្វា�ធួនរប�់

ពទ្រ់។វាគឺជាសារលិខិតណ�លអ័ប៊ីណាន�នឹរលរះបរ់ជពីវិត�ពរាប់ការែ៍សនារះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�7–17

ការរំឭក្្ ពីទពីរំារនរិសោលលទ្ិពបវត្តិសាព�្

ស�ើម្ពីជួ�អ្នក្្ ន្យល់្ ពីស�តុការែ៍សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�រូមរំឭក្តារារសៅក្្ននុរ«ស�ចក្្ពី�សរខេប

ននម៉រូសា�7–24»សៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី12ន្ងៃទ្ពីមួ�ននស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានម៉រូសា�7:1–2ស�ើ�ឲ្យ្ ួក្សគរក្ណ�ន�ពី្ ពីរណ�លបានសលើក្ស�ើរ។�រូមឲ្យ

្ួក្សគ្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុននពក្មុសា�ន៍នពីន�វខុ�ោនាចរ់សធវើ�ំសែើរ្ ពីណ�ន�ពីមួ�សៅណ�ន�ពីម�ួ

សទ្ៀត។

�រូម�រស�រស្មៅរះននណ�ន�ពី្ ពីរសនារះសៅចុររាខារៗសលើកាដោរសខៀន(ឬសលើពក្ដ្�ម�ួ)៖

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា ណ�ន�ពីនពីន�វ(លពីន�-នពីន�វ)

�ំែួរខារសពកាមអាចជួ�សៅស្លអ្នក្និរ�ិ�្សរំឭក្្ ពីស�តុការែ៍នានា។�រូម�រស�រស្មៅរះ

មនុ�្សសៅសលើកាដោរសខៀនស្លអ្នក្្ ិភាក្សា។អ្នក្អាចសពបើ�ំែួរខារសពកាមទាំរអ�់ឬខ្រះៗ

សដ្�្ឹរសលើមតិរប�់�ិ�្ស៖

• ស�តុអវពីបានជា�៊ីនិ្ វចរ់ចាក្សចញ្ ពីណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា?(�រូមសមើលម៉រូសា�9:1,3។)

• សតើ�៊ីនិ្ វែូសអនរិលិមន�ទាក់្ទ្រោនាយា៉ារណាខរ្ះ?(�រូមសមើលម៉រូសា�7:9។)

• សតើស�ច្ែូសអជាស�ច្ពបសភទ្ណា?(�រូមសមើលម៉រូសា�11:1–5,11។)

• សតើព្រះបានសធវើអវពីខ្រះស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលស�ច្ែូសអនិរពបជាជនរប�់ពទ្រ់ឲ្យណបរសចញ្ ពី

អសំ្ើទុ្ច្ចរិតនរិអំស ើ្គួរសខ្ើមស អ្ែើម�៏ខាលាំររប�់្ ួក្សគ?(ពទ្រ់បានបញ្ដូន្ យាការីរប�់ពទ្រ់

អ័បី៊ណាន�ឲ្យសៅ្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្។)

• សតើអ្នក្អាចពបាប់ស�ើរអំ្ ពីអាលរា៉ាបានសទ្?(ចសម្ើ�អាចរួមរានោត់គឺជា�រ្រានាក្់រប�់

ស�ច្ែូសអោត់សជឿនរិ�រស�រនរូវពាក្្យ�ម្ពីរប�់អ័ប៊ីណាន�ស�ើ�ោត់បានរត់សចញស�ើម្ពី

កំុ្ឲ្យពតរូវសគ�រាលាប់។)

• ស�តុអវពីបានជាម៉រូស�នរិសអសា��ំខាន់សៅក្្ននុរជំ្រូក្ទាំរសនរះសទារះបពីជា្ ួក្សគបានរ�់សៅ

តាំរ្ពី�រូរមុនអ័ប៊ីណាន�នរិសៅឯណ ្្នក្ស្្សរសទ្ៀតនន្ ិភ្សលាក្?

• ស�តុអវពីបានជាលិមន�បញ្ដូនមន�ុ្សរប�់ោត់43នាក់្សៅកាន់ទ្ពីរសហាសាថាន?(លិមន�

នរិពបជាជនរប�់ពទ្រ់�ថែតិសៅក្្ននុរស�វក្ភា្�ល់សា�ន៍សលមិនស�ើ�ណ�វររក្ជំនួ�្ ពី

ពបជាជនសារា៉�ិមឡា។)សតើ្ ួក្សគបានរក្ស�ើញអវពីជំនួ�ឲ្យការរក្ស�ើញសារា៉�ិមឡា

សនារះ?(្ួក្សគបានរក្ស�ើញអារ្យធម៌ណ�លពតរូវបានបំ្លាញនិរ ទ្ាំររា�24សដ្�រាន

ចារឹក្សៅសលើសនារះ្ រ។)

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
ម៉រូសា�7–17(សមសរៀនទ្ពី12)
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

• សតើអាំម៉រូននរិមនុ�្ស15នាក្់សទ្ៀតបានសធវើអវពី?(្ួក្សគពតរូវបានបញ្ដូនសដ្�ម៉រូសា�ឲ្យ

សៅសមើលអវពីណ�លបានសក្ើតស�ើរ�ល់ពបជាជន�ី៊និ្វ។្ួក្សគបានស�ើញក្រូនសៅននពបជាជន

សនារះសៅក្្ននុរស�វក្ភា្។សៅពបុ�រប�់�ី៊និ្ វលិមន�គឺជាស�្ចរប�់្ ួក្សគ។)

• សតើនរណាណ�លបានសធវើជាស�ច្សៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡានរិជា្ យាការីអ្នក្សមើល្ុតនរិ

អ្នក្ទ្ទួ្លវិវរែៈ?(ម៉រូសា�។)ស�តុអវពីបានជាតួនាទ្ពីរប�់ោត់ជាអ្នក្សមើល្ុត�ំខាន់

ចសំពារះលិមន�?(លិមន�បាន�ឹរថ្ម៉រូសា�អាចបក្ណពបចារឹក្សៅសលើ្ ទាំររា�24

្ទាំរបាន។)

�រូមបង្ហាញថ្ពបណ�លជា80ឆ្នាំក្ន្រសៅរវារ�ី៊និ្ វនរិពបជាជនរប�់ោត់បានចាក្សចញ្ ពី

សារា៉�ិមឡាស�ើ�ការមក្�ល់រប�់អាំម៉រូននរិអ្នក្រួម�ំសែើរជាមួ�ោត់សៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វ។

សពកា�្ពីការជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់កានណ់តចបា�់្ ពី�ំសែើរសរឿរពបវត្ិសាព�្ស�ើ��រូមរំឭក្្ ួក្សគថ្

រានមន�ុ្សស្្សរសទ្ៀតណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាសៅ�បាដោ�៍សនរះណ�លស ម្ៅរះសនារះមិនទាន់បាន�រស�រ

សៅសលើកាដោរសខៀនសៅស�ើ�សទ្។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗអានម៉រូសា�16:6–8ស�ើ�រក្ស ម្ៅរះបុគ្គលសនារះ។�រូមពបាប់�ិ�្សថ្

សទារះបពីជាណ្្នក្ននព្រះគម្ពីរមរមនសនរះស្ញសៅសដ្�ពបវត្ិសាព�្ជាសពចើនក្្ពីវាក្៏ពបាប់្ ពីសោលលទ្្ធិនន

ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�រ។

ស�ើម្ពីបញ្ជាក់្្ ពីសារ�ំខាន់ននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�រូមចម្រតារារ

ខារសពកាមដ្ក្់សលើកាដោរសខៀនឬណចក្ជាពក្ដ្��ល់�ិ�្ស។�រូមឲ្យ�ិ�្សសធវើការជាន�គរូស�ើម្ពី

�ិក្សាស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរណ�ល�រស�រសៅក្្ននុរតារារសនារះស�ើ�្ ិភាក្សាអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន

រក្ស�ើញ។សដ្�សារណត�ំែួរននការអនុវត្ខរ្ះរានលក្ខេែៈ្ ទាល់ខ្លួនខាលាំរ�ិ�្សអាច�សពមច

ថ្នរឹស្្ើ�ឮៗសៅកាន់ោនាសៅវិញសៅមក្�រស�រចសម្ើ�សនារះសៅក្្ននុរកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគឬគិត្ ពីចសម្ើ�សដ្�ស�ងៃៀមសាងាត់។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យគិត្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាសៅក្្ននុរ�ក្មមេភា្ព្រះគម្ពីរសនរះនរិសមសរៀនរប�់

្ួក្សគ�ពរាប់�បាដោ�៍សនរះ�រូម�ួរ៖សតើសោលការែ៍នរិសោលលទ្្ធិនានាណ�លអ្នក្បាន�ិក្សា

សៅ�បាដោ�៍សនរះបានជួ�អ្នក្ឲ្យសមើលសៅការ្ដោច់បាបរប�់អ្នក្យា៉ារ�រូចសមច្?

�រូមឲ្យឱកា��ល់�ិ�្សណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

រសបៀបម�ួណ�លអ្នក្អាចបញ្ចប់សមសរៀនសៅន្ងៃសនរះគឺពតរូវអានម៉រូសា�16:13–15ស�ើ�

ណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីស�ចក្្ពីពតរូវការរប�់ស�ើរចំសពារះព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។រសបៀបមួ�

សទ្ៀតគឺអ្នក្ពតរូវបញ្ជាក់្�ល់�ិ�្សរប�់អ្នក្អំ្ពីសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍្ ពីរណ�ល្ ួក្សគបាន

សរៀនសៅ�បាដោ�៍សនរះ៖ថ្ដគ្វា�ធួនថន្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្្ ឺជា្បភពថនគសចក្្ដីសគ្គ្គាះស�ើ�ថ្

្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្បគំពញនរូវការទាេទារទាំងឡា�ថនគសចក្្ដី�ុត្ិធេ៌ស្រាប់អ្ក្ទាំងឡា�ណា

ណដលនរឹងណ្បចិត្។

គេគរៀនបនាទាប់(េ៉រូសា�18–25)

ម៉រូសា�18–25បង្ហាញ្ ពីរសបៀបណ�លពក្មុ្ពីរបានរតស់ចញ្ ពីស�វក្ភា្រប�់�ពតរូវ្ួក្សគ

ស�ើ�ពត�ប់សៅសារា៉�ិមឡាវិញសដ្��ុវតថែិភា្។អ្នក្នឹរសរៀន្ ពីរសបៀបណ�លព្រះបាន�ឹក្នាំ

ពក្ុមនពីមួ�ៗឲ្យរត់សចញ។ពក្ុមមួ�បានសធវើតាមគសពរាររប�់សគឌានណ�លពតរូវឲ្យអ្នក្យាមព�វឹរ

ស�ើ�ពក្ុមស្្សរសទ្ៀតរតស់ចញសដ្�ការសធវើតាមអាលរា៉ាខែៈស្លសា�នស៍លមិនកំ្្ុរស�ក្។

សតើអ្នក្ណាណ�លសធវើឲ្យសា�ន៍សលមិនស�ក្?

បទ្គម្ពីរ អវពីណ�លពតរូវរក្ �ំែួរអនុវត្

ម៉រូសា�7:33 សតើស�ើរពតរូវបានសដ្រះណលរសចញ្ពីស�វក្ភា្ខារវិញ្ញាែនរិ

ខារសាច់្ មសដ្�រសបៀបណា?

សចញ្ពីចំែ៊ាចទាំរបពីណ�លលិមន�បានបញ្ជាក្់សតើចំែ៊ាចមួ�ណាណ�លអ្នក្

រានអារមមេែ៍ថ្អ្នក្ពតរូវសធវើការ្ពរឹរវាសៅស្លសនរះ?

(ម៉រូសា�

13:11)។

ស�តុអវពីបានជាស�្ចែូសអនិរពបជាជនរប�់ពទ្រ់ជាសពចើនមិន�ល់្ ពី

សប�ក្ក្មមេរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

សតើភ�្នុតារអវពីខរ្ះសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្ថ្ព្រះបញ្ញតិ្ពតរូវបានឆ្លាក្់សៅក្្ននុរ

�ួរចិត្រប�់អ្នក្?សតើអ្នក្អាច�ិក្សានិរបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី�ុចរិត

តាមរសបៀបណាខ្រះ?

ម៉រូសា�14:3–7 ពាក្្យនិរឃ្លា�៏រានន�័អំ្ ពីការររទុ្ក្ខេរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនិរ

ការប�ិស�ធ។

សតើមនុ�្ស�អែប់និរប�ិស�ធព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនា�្វន្ងៃសនរះសដ្�រសបៀប

ណា?សតើអ្នក្ខរ្ះលាក់្មុខរប�់សគ្ ពីពទ្រ់សដ្�រសបៀបណា?សតើអ្នក្ខ្រះសធវើ

្្ទនុ�តាមរសបៀបណា?

ម៉រូសា�

15:6–9,11

សតើអវពីណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ«មិនសធវើតាម»និរអវពីណ�លពទ្រ់«ទ្ទួ្ល

បាន»;ស�ើ�សតើអវពីណ�លស�ើរទ្ទ្ួលបានសដ្�សារការលរះបរ់រប�់ព្រះអរ្គ

�ស្ង្គារះ។

សតើព្រះអរាចា�់បានសធវើអន្រាគមន៍ជំនួ�អ្នក្្ មេពីៗសនរះសដ្�រសបៀបណា?សតើ

ពទ្រ់បានឈរសៅចសនាលារះអ្នក្និរការទាមទារទាំរឡា�ននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌

សដ្�រសបៀបណា?
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីអ័ប៊ីណាន�សាលាប់អាលរា៉ាបានបសពរៀនពាក្្យ�ម្ពីរប�់អ័ប៊ីណាន�សដ្��រាងាត់ក្្ននុរ

ចសំណាមពបជាជន។អ្នក្ណ�លសជឿតាមោត់បានពបមរូល្ ្នុំោនាសៅឯទ្ឹក្ននមរមនស�ើម្ពីសរៀន

បណនថែម។អាលរា៉ាបានណចក្ចា�សារលិខិតនន«ការណពបចិត្នរិស�ចក្្ពីសពបា�សលារះនិរ

ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះអរាចា�់»(ម៉រូសា�18:7)។អ្នក្ណ�លបានទ្ទ្ួលការបសពរៀន

រប�់ោត់ស�ើ�បានណពបចិត្សចញ្ ពីអសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគបានចរូលសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញា

ននការពជមុជទឹ្ក្។ពបជាជនរានជំសនឿសៅសលើស�ចក្្ពី�ញ្ញាសនរះស�ើ�្ ួក្សគបានជួ�ោនា

សៅវិញសៅមក្ខារសាច់្មនរិខារវិញ្ញាែ។

សមសរៀនទ្ពី61

ម៉រូសា�18

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�18:1–16

អាលរា៉ាបសពរៀននិរពជមុជទកឹ្ដល់ពបជាជន

សូមបរ្ហាញរូបភាពអ័ប៊ីណានដបៅចបំោះមុខបស្ចណូបអ(62042;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ75)។សូម

ចង្អនុលបៅព្ួរសង្បៅខាងបករោយរូបភាព។សូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ18កោប់ពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាថដលជាសង្រានា្់ររបស់

បស្ចណូបអ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ18:1,3–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដល

អាលរា៉ាោៃបធវៃើបករោយពរីសាដាប់ឮទរីបនាទាល់របស់អ័ប៊ីណានដបហើយ។បករោយពរីសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បមើលបៅ�រីោ៉ាករោមរបស់ពួ្រប្

ថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររីសបងខេបនៃរោរបធវៃើដបំណើរបៅ្រ្ននុងមែូសាយ7–24។សូមថណនាំ

ព្ួរប្ឲ្យ្ ូសទរឹ្រនៃមរមៃបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងសមរម្យ។(សករាប់�រីោ៉ាករោមបពញបលញ

សូមបមើលបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។)

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ារាៃបំណងចបំោះរោរបបកងៀៃរបស់ោត់បដើមបរីបរៀបចំកបជា�ៃ

ដល់ពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្ររបស់ពួ្រប្។

បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យស្ជរឹង្ិតពរីអវៃរីថដលពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្ររបស់ប្រាៃៃ័យចំបោះប្

អ្ន្រអាចសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្របៅចាំអវៃរីខលែះអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រ?

• បតើឪពុ្ររាដាយក្ូបបកងៀៃៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំារបស់អ្ន្រ�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀបចំ

ពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្របរោតសរបសើរដល់អវៃរីបកចើៃជាងប្អំពរីពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រនាបពលឥ�ដូវបៃះជាង

បពលថដលអ្ន្រទទួលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្របនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបរឿងនៃរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាៃិងរោរក�មុ�ទរឹ្រដល់កបជា�ៃបៅឯ

ទរឹ្រនៃមរមៃអាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃរោរយល់ដរឹងបថៃថែមបទៀតអំពរីបសច្រ្រីសញ្ញានៃ

ពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ18:2,7បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃដល់កបជា�ៃបៅបពលោត់ោៃ

បរៀបចំព្ួរប្សករាប់ពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រ។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍មួយណាថដលអាលរា៉ាោៃសង្កត់ធងៃៃ់បលើបនាះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរយល់ដរឹងពរីបសច្្ររីពិតទាំងបៃះអាច�ួយមៃុស្សខលែះឲ្យបរៀបចំសករាប់ពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្អាចបធវៃើបដើមបរីរោៃ់តាមបសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រៃិងបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យ

បរោតសរបសើរដល់ពរ�័យថដលពួ្រប្ៃរឹងទទួលោៃជាលទ្ធ្លសូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សូម្ំុរប្្ចដូល

កបបោ្ឬបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរបៅោ្់រ្រណាដាលខាងបករោមនៃតារាងបៃះ។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ទរឹក្ថនេរេន
ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

សា�ន៍នពីន�វខ្រះ

្យាយាមទាមទារ

ណ�ន�ពីនពីន�វមក្វិញ

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

បែំរស�ើម ព្ី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា
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ខ្គុំនរឹ... ព្រះ�នយា...

�រូមជ�ួទ្ទួ្លបន្ទនុក្ោនាសៅវិញសៅមក្ស�ើម្ពីឲ្យបន្ទនុក្សនារះបាន

ពសាល។(�រូមសមើលម៉រូសា�18:8)។

�រូមទ្ួញ�ំជាមួ�នរឹអ្នក្ណាណ�លទ្ួញ�ំ(�រូមសមើលម៉រូសា�

18:9)។

�រូមក្ំសាន្ទ្ុក្ខេ�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�លក្ំ្ុរពតរូវការក្ំសាន្ទុ្ក្ខេ

(�រូមសមើលម៉រូសា�18:9)។

ឈរជាសាក្្សពី�ល់ព្រះសៅពគប់ស្លនិរពគប់ស�ចក្្ពីនរិពគប់

ទ្ពីក្ណន្រ(�រូមសមើលម៉រូសា�18:9)។

បសពមើព្រះអរ្គស�ើ�កាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�រប�់ពទ្រ់

(�រូមសមើលម៉រូសា�18:9)។

ស�ើម្ពីឲ្យខ្នុំអាចបានសពបា�សលារះសដ្�ព្រះ(�រូមសមើលម៉រូសា�

18:9)។

ស�ើ�ខ្នុំបានរាប់ជាមួ�នរឹ្ ួក្អ្នក្នន�ំសែើររ�់ស�ើរវិញទ្ពីមួ�

(�រូមសមើលម៉រូសា�18:9)។

ស�ើម្ពីឲ្យខ្នុំអាចរានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច(�រូមសមើល

ម៉រូសា�18:9)។

ពទ្រ់សពសាចព្រះវិញ្ញាែពទ្រ់មក្សលើខ្នុំយា៉ារបរិបរូរែ៍(�រូម

សមើលម៉រូសា�18:10)។

សូមពៃ្យល់ថាមុៃបពលអប ជ្ើញកបជា�ៃឲ្យក�ម�ុទរឹ្រអាលរា៉ាោៃៃិោយបៅរោៃ់ពួ្រប្អំពរីអា្របប្រិរិោៃិងស្រម្មភាពថដលៃរឹង

បរ្ហាញថាព្ួរប្ោៃរួចរាល់បដើមបរីបធវៃើៃិងរោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញាបៃះជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់។(អ្ន្រអាចចង់រំឭ្រសិស្សថាបសច្រ្រីសញ្ញា

្ឺជា្រិច្ចកពមបកពៀងមួយរវាងកពះៃិងមៃុស្សបែុថៃ្ថាកពះៃិងមៃុស្ស«មៃិោៃបធវៃើស្រម្មភាពបស្មើោនាបៅ្រ្ននុង្រិច្ចកពមបកពៀងបនាះ

បទ។កពះោៃកបទាៃល្រខេខណ្ឌនៃបសច្្ររីសញ្ញាបហើយមៃុស្សទទួលកពមបធវៃើអវៃរីថដលកទង់សុំពួ្រប្ឲ្យបធវៃើ។បនាទាប់ម្រកពះសៃយាៃរឹង

មៃុស្សពរីពរ�័យមួយចៃំួៃចំបោះរោរបោរពតាមរបស់ពួ្រប្»[Guide to the Scriptures, “Covenant,” scriptures.
lds.org]។សករាប់រោរពៃ្យល់បៅន្ងៃចុងបករោយនៃតកមូវរោរសករាប់រោរក�ម�ុទរឹ្រសូមបមើលបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា

20:37។)

សូមថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យក្រុមទរីមួយអាៃមែូសាយ18:8–11រ្រអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃថាបយើងកតូវរាៃ

ឆៃ្ទភៈបធវៃើបពលបយើងក�ម�ុទរឹ្រ។សូមឲ្យក្ុរមទរីពរីរអាៃវ ្្គដថដលបហើយរ្ររបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាៃរឹងកបទាៃពរដល់បយើង

កបសិៃបបើបយើងរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើង។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលសិ្រសាខ្ម្ពរីរបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរីបៃួនា្់រប�ើងម្ររោៃ់

រោដារបខៀៃបហើយសរបសរៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ្រ្ននុង្ូរបឡាៃកតរឹមកតូវ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរោតសរបសើរដល់បសច្្ររីសញ្ញាក�មុ�ទរឹ្ររបស់ពួ្រប្សូមសួរ៖

• បតើស្រម្មភាពៃិងអា្របប្រិរោិអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃទរីមួយរាៃៃ័យដល់អ្ន្រ?

• បហតុអវៃរីោៃជារោរសៃយានានាថដលសរបសរបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃទរីពរីរសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ18:12–16បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់កតូវោៃ

កបទាៃពរបៅបពលពួ្រប្បធវៃើបសច្រ្រីសញ្ញាថាៃរឹងបបកមើដល់កពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រ

អាចបរ្ហាញថាអាលរា៉ាកតូវោៃបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បៅបពលោត់ោៃបរៀបចំក�មុ�ទរឹ្របហឡាមបហើយថាទាំង

អាលរា៉ាៃិងបហឡាមកតវូោៃបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណបៅបពលពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រកតូវោៃប ្្ចប់បោយបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់ោៃ

ចាប់ប្្ើមបំបពញបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់រួចរាល់បហើយបដើមបរីបកសាចកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់ម្របលើកបជា�ៃ។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថារយើងទទួលត្រះវិញ្ញាណថនត្រះអមាចាស់និងការសនយាថនជដីវ្ិរដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ចរោយការរធ្ើនិង

ការកាន់តា្រសចក្្ដីសញ្ញាថន្ ិធដី្ុរណ្យតជ្ុជទរឹក្។

េ៉រូសា�18:17–30

អាលរា៉ាបសរកើតសា�នាចពក្ននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ក្្គុរចសំណាមពបជាជន

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«ពរីន ង្ៃនៃបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រតាមរយភៈបបរ្គលខាងវិញ្ញាណនៃ�រីវិតរបស់បយើងបយើងោៃបធវៃើរោរសៃយាជាមួយៃរឹងកពះបហើយកទង់ោៃ

សៃយាជាមួយៃរឹងបយើង។កទង់ថតងថតរ្រសារោរសៃយារបស់កទង់ថដលោៃ្ ល់្តាមរយភៈអ្ន្របបកមើរាៃសិទ្ធិអំណាចរបស់កទង់បែុថៃ្វាជា

រោរសា្រលបងោ៉ាងសំខាៃ់នៃ�រីវិតរបស់បយើងបដើមបរីប�ើញថាបយើងៃរឹងបធវៃើបហើយរោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើងជាមួយៃរឹងកទង់ឬ

ោ៉ាងណា»((«សា្រ្សរីនៃកពះ»Ensignថខវិចិ្រោឆ្នាំ1996ទំព័រ30)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាពួ្រប្ៃរឹងបរៀៃបៃិ្ចបទៀតបៃះអំពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃរបស់អាលរា៉ា

រស់បៅតាមរយភៈបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រៃិងពរីរបបៀបថដលព្ួរប្កតូវោៃកបទាៃពរបោយសាររោរបធវៃើដូបចានាះ។សូម

ឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យក្រមុទរីមួយសិ្រសាមែូសាយ18:17–23បហើយក្រមុទរីពរីរសិ្រសាមែូសាយ18:24–30។

បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យក្រមុទាំងពរីររ្របមើលរបបៀបខលែះថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃកបជា�ៃពរីរបបៀបថដលព្ួរប្្ ួររស់បៅបដើមបរី

រោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗពរីក្រមុៃរីមួយៗរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញថច្រចាយដល់

នដ្ូថដលព្ួរប្ោៃបរើសពរីក្រមុមួយបទៀត។ឬសូមឲ្យរាៃតំណាងពរីក្រមុៃរីមួយៗរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលប្ោៃបរៀៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថា្ន្់រ

ទាំងអស់។



215

ម៉រូសា�18

• បតើបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្ររបស់អ្ន្រ�ះឥទ្ធិពលដល់របបៀបថដលអ្ន្ររស់បៅរាលន់្ងៃបោយរបបៀបណា?(សូម្ ិតពរីរោរឲ្យ

សិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបោយរោរៃិោយអំពរីរបបៀបថដលបសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្ររបស់ពួ្រប្�ះឥទ្ធិពលដល់របបៀប

ថដលពួ្រប្កបកពរឹតតេជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រក្ួសារកបប្ទនៃរោរ្ំរសាៃ្ថដលព្ួរប្បក�ើសបរើសឬរបបៀបថដលព្ួរប្ទា្់រទងៃរឹងមិតតេ្្រ្ិ

របស់ប្។)

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមែូសាយ18:17,22,29បដើមបរីរ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃកតូវោៃកបទាៃពរ

បោយរោររោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញារបស់ពួ្រប្។សូមសរបសរៃូវពរ�័យបលើរោដារបខៀៃពរីបករោមតារាងនៃបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរឹ្រ។(អ្ន្រអាចកតូវរំឭ្រសិស្សថាឃ្លា«្ូរៃបៅនៃកពះ»[មែូសាយ18:22]រាៃបសច្្ររីបោងបៅរោររោលាយជាអ្ន្រក្ងមរត្រ

នៃ�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ចរបស់បយើងតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ[សូមបមើលមែូសាយ5:6–8,15]។)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថា្រជ័យដ៏អសាចារ្យ្ ក្ដល់អ្ក្ដដលកាន់តា្រសចក្្ដីសញ្ញាថន្ ិធដី្ុរណ្យតជ្ុជទរឹក្សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅ

តារាងបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរ៖

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញមិតតេ្្រ្ិសរា�ិ្រក្ួសារឬសរា�ិ្រវួដរបស់អ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយរោររោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យ

ក�មុ�ទរឹ្ររបស់ព្ួរប្បោយរបបៀបណា?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្របោយរោររោៃ់តាមបសច្រ្រីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្ររបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបនៃរោររោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញាោៃនាំម្រៃូវពរ�័យ្រ្ននុង�រីវិតអ្ន្រ។

េ៉រូសា�18:31–35

អ្ក្ណដលសៅក្្គុរសា�នាចពក្រត់សចញ្ ពីការកាប់�រាលាប់រប�់ស�្ចែូសអ

សូមសបងខេបមែូសាយ18:31–33បោយរោរពៃ្យល់ថាន្ងៃមួយបៅបពលអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ោៃរួបរួមោនាសាដាប់កពះបៃ្ទដូល

នៃកពះអរាចាស់អ្ន្របបកមើរបស់បស្ចណូបអោៃរ្រប�ើញព្ួរប្។បនាទាប់ម្របស្ចោៃប្ជដូៃទ័ពរបស់កទង់ឲ្យ្ររាចាយព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ18:34ឮៗ។សូមចង្អនុលបៅបលខបោងក្ថដលឲ្យអ្ន្រអាៃបបើ្របៅមែូសាយ23:1។(អ្ន្រ

អាចឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំបលខបោងបនាះ។)សូមពៃ្យល់ថាដំបណើរបរឿង្រ្ននុងមែូសាយ18:34បៃ្បៅ្រ្ននុងមែូសាយ23:1បករោយ

�ំព្ូរ19–22្រតក់តាពរីបទពិបសាធៃ៍នៃកបជា�ៃលិមនហ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ23:1–2ឮៗ។

• បតើអាលរា៉ា«ោៃកោប់ជាមុៃ»ពរីបកោះថានា្់រថដលកបជា�ៃរបស់ោត់ៃរឹង�ួបបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះអម្ចាស់បានតេម្នេួកសុចរ្ិរនៅនេលេួកនគសិ្្រក្នុងនតោោះថ្នាក់។(អ្ន្រ

អាចឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅថ្មទំព័រថ្របរមែូសាយ18:34។)បដើមបរីបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតបៃះសូមអាៃបរឿងខាងបករោម

បោយថអលប�ើរថៃលអិលអាៃ់ប�ើរសិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«រោរបធវៃើជាភានា្់ររ្រពិបសសរានា្រ់របស់FBIមិតតេ្្រ្ិរបស់ខញនុំោៃបសី៊បសបង្កតពរីក្រមុបទបល្មើស្ ិតទ្ុរជាមុៃ្រ្ននុងរោរនាំថានាំបញៀៃខុសចបាប់

បៅរោៃ់សហរដ្ឋអាបមរិ្រ។

«បៅ្រ្ននុងឱរោសមួយោត់ៃិងភានា្់ររ្រប្្សងបទៀតោៃបៅអោរមួយថដលព្ួរប្ប�ឿថាជា្រថៃលែងអ្ន្រ�ួញដូរថានាំបញៀៃថច្រចាយថានាំ

្ូររោអ៊ៃី។មិតតេ្្ិ្ររបស់ខញនុំកោប់ពរីអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង៖

«បយើងោៃបោះទាវារនៃអ្ន្រ�ួញដូរថានាំបញៀៃ។�ៃសង្ស័យោៃបបើ្រទាវារបហើយបពលប�ើញបយើងប្ោៃពយាោមលា្់រអវៃរីបៅខាងបករោយ

ខ្នង។បែុថៃ្វាយឺតបពលបៅបហើយបយើងអាចប�ើញ្ូររោអ៊ៃីបៅបលើតុប្។

«បុរសរានា្រ់ៃិងកស្រីរានា្់រថដលអង្គនុយបៅតុបនាះោៃយ្រ្ូររោអ៊ីៃបចញពរីតុភាលាម។បយើងោៃឃ្តប់្មៃិឲ្យបំផ្លាញ្ ស្នុតាងបនាះបទ

ដបូច្នះខញនុំ្រ៏រុញ�ៃសង្ស័យ�ួញដូរថានាំបញៀៃថដលោំងទាវារបៅរាខាងភាលាម។បៅបពលខញនុំរុញប្ថ ្្ន្រខញនុំៃរឹងថ្្ន្រប្សមលែរឹងោនា។បោយចថមលែ្រប្

មៃិោៃបប ្្ចញថាប្ខរឹងឬខាលាចបនាះបទ។ប្ោៃញញរឹមម្ររោៃ់ខញនុំ។

«ថ ្្ន្រប្ៃិងសានាមញញរឹមដ៏កសស់ោៃបញ្ជា្រ់កោប់ខញនុំថាោត់មៃិអរីបទដូបច្នះខញនុំ្៏របដើរបៅរោៃ់តុបនាះ។ឥ�ដូវបៃះ�ៃសង្ស័យបៅពរី

បករោយខញនុំ។បពលបនាះខញនុំរាៃអារម្មណ៍ចថមលែ្រដ៏ខាលាំង្រ្ននុង្ ំៃិតខញនុំថា៖“សូមកបយ័ត្នមៃុស្សអាក្រ្់របៅពរីបករោយថ្្ន្រថដលកសទៃ់

បនាះ”។

«‹ខញនុំ្៏រថបរបករោយភាលាមបៅបមើល�ៃសង្ស័យ។នដរបស់ោត់ោ្រ់្រ្ននុងបហាោ៉ាវដ៏ធំខាងមុខរបស់ប្។តាមសភាវ្តិភាលាមបនាះខញនុំោៃ

ចាប់នដប្បហើយទាញបចញពរីបហាោ៉ាវរបស់ប្។បពលបនាះបទើបខញនុំប�ើញថាោត់ោៃលា្់របៅ្រ្ននុងនដរបស់ោត់ៃូវរំោប ល្ែើងោ្រ់្រណាដាល

ស័វៃយកបវតតេិបរៀបៃរឹងោញ់។ស្រម្មភាពរបំ�ើបរ�ួំលមួយកោវោៃប្រើតប�ើងបហើយខញនុំោៃោ្់របខានាះបុរសបនាះ។›   

«   កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃកពរាៃមិតតេរបស់ខញនុំពរីបកោះថានា្់រដល់រូបរោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្៏រៃរឹងកពរាៃអ្ន្រអំពរីបកោះថានា្់រខាង

វិញ្ញាណថដរ»(“Beware of the Evil behind the Smiling Eyes,”Ensignឬសលោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ

2005ទំព័រ46–47)។

សូមបញ្ជា្់រថាកពះអរាចាស់ោៃកពរាៃជាញរឹ្រញាប់ដល់ព្ួរសុចរិតអំពរីបកោះថានា្់រថដល�ិតប្រើតរាៃប�ើងបែុថៃ្បយើងមៃិ្ ួរសាមៃថាបយើង

ជាមៃុស្សមិៃសុចរិតកបសិៃបបើបយើងមិៃរាៃអារម្មណ៍ពរីរោរកពរាៃពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាល់បពលថដលបយើង�ួបកបទះៃរឹងរោលភៈបទសភៈ

ដ៏បកោះថានា្រ់។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃកពរាៃអ្ន្រពរីបកោះថានា្រ់ខាងសាច់្ មឬខាងវិញ្ញាណ?(បករោយពរី

សិស្សថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្អ្ន្រអាចចង់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រ។)
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីអាលរា៉ានរិពបជាជនរប�់ោត់បានសគច្ ពីក្រទ័្្រប�់ស�ច្ែូសអស�ច្

ែូសអនិរពបជាជនរប�់ពទ្រ់បានចាបស់្្ើមររទ្ុក្ខេនឹរលទ្្ធ្លននភា្មិន�ុចរិតរប�់

្ួក្សគ�រូចណ�លបាន្ យាក្រែ៍សដ្�អ័ប៊ីណាន�—្ួក្សគពតរូវបានវា�ពបហារនរិដ្ក្់

ក្្ននុរស�វក្ភា្សដ្�សា�ន៍សលមិនស�ើ�ស�ច្ែូសអបានររទុ្ក្ខេ�ល់�ុគតសដ្�សភ្ើរ។

ក្រូនពបុ�រប�់ែូសអលិមន�បានកាលា�ជាស�ច្បនាទាប់្ ពីែូសអ�ុគត។សៅស្ល្ ួក្�រ្

រប�់ស�ច្ែូសអ្ ពីមុនបានចាប់្ ពរត់ក្រូនព�ពីននសា�នស៍លមិនមួ�ពក្ុមសា�ន៍សលមិន

បានបសនាទា��ល់ពបជាជនរប�់លិមន�ស�ើ�បានសរៀបចំស�ើម្ពីវា�លកុ្្ ួក្សគ។ពបជាជន

រប�់លិមន�បានចបាំរសដ្�កាលាហានស�ើ�្ ួក្សគបានរររប�ួស�ើ�បានចាប់�ក្ស�ច្

ននសា�ន៍សលមិន។លិមន�បាននាំ�ន្ិភា្�ល់ស�ច្សា�ន៍សលមិនណ�លសពកា�មក្បាន

បញ្ចនុរះបញ្ចដូលពបជាជនរប�់ខ្លួនឲ្យពត�ប់សៅណ�ន�ពីខ្លួនវិញសដ្�ស�ចក្្ពី�ុខសាន្។

សមសរៀនទ្ពី62

ម៉រូសា�19–20

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�19–20

សា�ន៍នពីនេវសៅក្្គុរណដនដពីលពីនេ-នពីនេវបានទទួលនរូវការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍រប�់អ័ប៊ីណានដ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបពលមួយថដលៃរណារានា្់រោៃកពរាៃដល់ពួ្រប្ពរីបកោះថានា្រ់មួយថដលព្ួរប្មៃិអាចបមើលប�ើញ។សូមឲ្យព្ួរប្

កោប់ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្កតូវោៃកបទាៃពរបោយសារពួ្រប្ោៃបធវៃើតាមរោរកពរាៃបនាះ។សូម�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីបោលបំណង

នៃរោរកពរាៃបោយរោរសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអវៃរីជាបោលបំណងនៃរោរកពរាៃបនាះ?បតើៃរណាថដលកពរាៃអ្ន្រអំពរីបរឿងថដលអ្ន្រមៃិ្ ួរបធវៃើឬបរឿងថដលអាចបធវៃើឲ្យអ្ន្រ

បកោះថានា្់រ?

• បតើកពះលាតកតោងរោរកពរាៃខាងវិញ្ញាណដល់សាសនាចក្ររបស់កទង់ដល់អ្ន្រណា?

សូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចាស់ោៃប្ជដូៃអ័ប៊ីណានដឲ្យបៅកពរាៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃអំពរីលទ្្ធ លនៃអបំពើោបរបស់ពួ្រប្។បដើមបរី�ួយសិស្ស

ឲ្យរំឭ្រពរីរោរពយា្ររណ៍របស់អ័ប៊ីណានដដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីលរីនហ-ៃរីនហវៃសូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃ។

សូមកោ្រដថាអ្ន្រទ្ុរ្រថៃលែងល្មមឲ្យសិស្សសរបសរបៅបករោមវ ្្គនៃបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។

ការ្យាក្រែ៍អំ្ពីពបជាជនរប�់ស�្ចែូសអ((ម៉រូសា�

12:1–2;17:17)

ការបំស្ញ(ម៉រូសា�19:10,14–15;20:20;

21:2–4)

ការ្យាក្រែ៍អំ ព្ីស�ច្ែូសអ(ម៉រូសា�12:3;17:18) ការបំស្ញ(ម៉រូសា�19:18–20)

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ12:1–2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្រៃូវអវៃរីថដលអ័ប៊ីណានដោៃពយា្ររណ៍ថាៃរឹងប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃ

របស់បសច្ណបូអបោយសារព្ួរប្មិៃកពមថកបចិតតេ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរលទ្្ធ លទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកបអប់បៅខាងបឆវៃងថ ្្ន្រ

ខាងបលើនៃតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃមែូសាយ12:3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលអ័ប៊ីណានដ

ោៃពយា្ររណ៍ថាៃរឹងប្រើតប�ើងដល់បស្ចណូបអ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរលទ្ធ្លបៃះបៅ្រ្ននុងតារាង។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរកពរាៃខាងវិញ្ញាណថដលបយើងទទួលតាមរយភៈពយារោរីសូមថច្រចាយៃូវបរឿងខាងបករោម

បោយថអលប�ើរបដវី�អស្ដូៃនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ៖

«នាកពរឹ្រន្ងៃអាទិត្យមួយជាងមួយឆ្នាំ្រៃលែងបៅបយើងោៃបករោ្រប�ើងនាន្ងៃដ៏ល្អ្រ្ននុងទរីក្រងុសាៃតូដូមរីងហ្គដូនៃសាធារណរដ្ឋដូមរីៃរីរំោង។

កពះអាទិត្យនាំសមុកទរោរីប៊ីៃោៃរះបហើយន ្្ទបម�កស�ះ។ខ្យល់ដ៏កសទៃ់ោៃប្់រម្របស្ទើរមៃិបធវៃើឲ្យសលែរឹ្រប�ើរបង្គើវាបរៅដាល្មមបហើយ

សុខសាៃ្ៃិងសងៃបស់ាងាត់។បែុថៃ្ឆ្ងាយឯនាយសមុកទបលើសពរីរោរបមើលប�ើញបោយថ្្ន្របយើងខាងសាច់្ មនាន្ងៃបនាះព្យនុះដ៏្រំណាច

ោៃម្រថដលមៃិអាចទប់ទល់ោៃ។ម�្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យនុះបោយរាៃរោរទទួលខុសកតូវបដើមបរីតាមោៃៃិងពយា្ររណ៍្ លែដូវនៃខ្យល់ព្យនុះ

ចចោៃកោប់ពរីព័តរ៌ាៃជាបៃ្បនាទាប់ភាលាមៗថដលរាៃបៅ្រ្ននុងអ៊ៃិបធើណិត។បៅ្រ្ននុងកពរឹ្រដ៏សៃិ្ភាពសងៃបស់ាងាត់បនាះបោយក្រថសថ ្្ន្រ

ថដលប�ើញបៅបលើន្្ទបម�ខញនុំោៃប�ើញ្ លែដូវនៃព្យនុះថដលោៃពយា្ររណ៍បនាះសំបៅម្របបះដូងនៃទរីក្រងុសាៃតូដូមរីងហ្គដូដូចជាកពួញ

មួយ។

«បៅ្រ្ននុងរយភៈបពល48បរា៉ាងព្យនុះបនាះោៃប្់របោ្របរោះោ៉ាងខាលាំង   បោយ្ំរណាចបោយបៃ្សល់ៃូវរោរបំផ្លាញភាពឯបរោៃិង

រោរសាលាប់បោយរោរបោ្រប្់រដ៏ខាលាំងបនាះ។   
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«រោរខូចខាតៃិងរោរបំផ្លាញៃិងរោរសាលាប់ដ៏នក្រថលងពរីបកោះមហៃរ្ាយនៃ្ររាលាំងខាងសាច់្ មដ៏ខាលាំងបៃះអាចប្រើតប�ើងរោរបំ្លែចិ

បំផ្លាញថដលខាលាំងជាងបៃះបៅបទៀតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្ស្ឺខ្យល់ព្យនុះខាងវិញ្ញាណ។្ររាលាំងដ៏ខាលាំងទាំងបៃះជាញរឹ្រញាប់បណាដាលឲ្យ

រាៃរោរខូចខាតោ៉ាងខាលាំងជាងខ្យល់ព្យនុះ្ំរបុតតបដូងខាងសាច់្ មបៅបទៀតបោយសារវាបំផ្លាញកពលរឹងបយើងបហើយឆ្់របយើងពរីរោររំពរឹង

ៃិងរោរសៃយាដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចរបស់បយើង។   

«បែុថៃ្បយើង្៏ររាៃអ្ន្រោមខ្យល់ព្យនុះខាងវិញ្ញាណថដរអ្ន្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃបៅឲ្យឃ្លាំបមើលៃិងកពរាៃបោយ�ួយបយើង

ឲ្យបចៀសបចញពរីរោរខូចខាតខាងវិញ្ញាណរោរបំផ្លាញបហើយៃិងបសច្្ររីសាលាប់។អ្ន្រោមរបស់បយើងបៅបលើបែមថដលបយើងសាគល់ថា

ជាសាវ្រៃិងពយារោរី។ព្ួរោត់្ ឺជាថ ្្ន្រខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងបៅបលើបម�បហើយតាមរយភៈរោរបំ្ុស្ ំៃិតៃិងរោរយល់ដរឹង

ៃិងកោជាញាដ៏បរិសុទ្ធពួ្រោត់ដរឹងពរី្ លែដូវថដលព្យនុះទាំងបៃះអាចៃរឹងម្រ។ពួ្រោត់បៃ្បៃលែឺសំប�ងបដើមបរីកពរាៃដល់បយើងអំពរីលទ្្ធ លដ៏

បសា្រប្នៃរោររំលងដ៏ចបចសៃិងោមៃកតាកបណរីនៃកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់។រោរកពបងើយៃរឹងរោរកពរាៃទាំងបៃះបោយរាៃ

បចតនា្ឺកតូវរងទ្ុរខេបសា្រសាដាយៃិងបំផ្លាញ។រោរបធវៃើតាមពួ្រោត់្ឺបធវៃើតាមអ្ន្របបកមើថដលកតូវោៃបក�ើសបរើសរបស់កពះអរាចាស់

បៅរោៃ់្រថៃលែងសងៃបស់ាងាត់ៃិងសំបូរសបបាយខាងវិញ្ញាណ»(“ Spiritual Hurricanes ”Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1999ទំព័រ

31–32)។

• បតើបរឿងបៃះទា្រ់ទងៃរឹងតួនាទរីរបស់អ័ប៊ីណានដ្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃរបស់បស្ចណូបអបោយរបបៀបណា?

សូមកោប់សិស្សថាស្រម្មភាពខាងបករោមៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យសាគល់សាច់បរឿងនៃមែូសាយ19–20បហើយប�ើញពរីរោរបំបពញនៃ

រោរពយា្ររណ៍របស់អ័ប៊ីណានដបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរទាំងបៃះ។បករោយពរីស្រម្មភាពបៃះសិស្សៃរឹងបបំពញ្ូរបឡាៃខាងសាដាំនៃតារាងបលើ

រោដារបខៀៃ។

សូមសរបសរកបបោ្ដប់មួយខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រឬសូមបរៀបចំវាជាក្រោសថច្រឲ្យសិស្ស។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃមែូសាយ19–20។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្ោ្់របលខតាមលោំប់នៃកពរឹតតេិរោរណ៍្រ្ននុងប្ជរី។អ្ន្រអាចកោប់សិស្សថា

រោរសបងខេប�ំព្ូរទាំងឡាយ្ ល់្ៃូវតកមយុថដលអាច�ួយោៃ។

 សគឌានចរ់�រាលាប់ស�្ចែូសេ។

 ព�្ពីសា�ន៍នពីន្វៃនរិក្រូនសៅសគរោនេរវៃរដល់សា�ន៍សលមិនក្ុំឲ្យ�រាលាប់្ ួក្សគ។

 ស�្ចែូសេររទកុ្ខេដល់សាលាប់សោយសារសភលេើរ។

 ក្រទ័្ សា�ន៍សលមិនមក្ដល់ព្ំណដនស�ម�នុន។

 ្ួក្�រ្ឃរប�់ស�្ចែូសេរោនចាប់យក្ក្រូនព�ពីសា�នស៍លមិន24នាក់្។

 ស�្ចសា�ន៍សលមិនរោនេរវៃរដល់ក្រទ័្ រប�់ពទរ់ឲ្យទកុ្ជពីវិតដល់ពបជាជនរប�់លិមន្។

 ស�្ចែូសេនរិមនុ�្សខលេរះរប�់ពទរ់រោនរត់សចញ្ ពីសា�ន៍សលមិនសោយទុក្ពប្ន្ធនរិក្រូន្ ួក្សគសចាល។

 លិមន្បញ្ជាពបជាជនរប�់ោត់កំុ្ឲ្យ�រាលាប់ស�្ចសា�ន៍សលមិន។

 រានស�ចក្្ពី�ុខសាន្រវារសា�ន៍នពីន្វៃនរិសា�ន៍សលមិនរយៈស្ល្ ពីរឆ្នាំ។

 លិមន្រោន�នយាថ្ពបជាជនរប�់ោត់នឹរបរ់រប�់ពទ្្យរប�់្ ួក្សគពាក្់ក្ណាតាលសៅដល់សា�ន៍សលមិន។

 សា�ន៍នពីន្វៃវាយបក្ចសំពារះការវាយពបហាររប�់សា�ន៍សលមិនស ើ្យចាប់រោនស�្ចសា�ន៍សលមិន។

សូមឲ្យសិស្សបំបពញស្រម្មភាពរយភៈបពលកោំបៅដប់នាទរី។បនាទាប់ម្រសូមបកបើប្ជរីបៃះបដើមបរីរំឭ្រថខ្សបរឿងនៃមែូសាយ19–20។

(លំោប់នៃបហតរុោរណ៍ថដលកតូវ្ឺចាប់ពរីខាងបលើនៃប្ជរី្ឺរាៃដូចតបៅ៖1,4,5,2,8,11,3,10,7,6,9។)

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របធវៃើរោរជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យក្រមុមួយអាៃមែូសាយ19:10,

14–15;20:20;21:2–4បដើមបរីរ្របមើលពរីរបបៀបថដលរោរពយា្ររណ៍របស់អ័ប៊ីណានដអំពរីកបជា�ៃរបស់បស្ចណបូអកតូវោៃ

បបំពញ។សូមឲ្យក្រុមទរីពរីរអាៃមែូសាយ19:18–20បដើមបរីរ្របមើលពរីរបបៀបថដលរោរពយា្ររណ៍របស់អ័ប៊ីណានដអំពរីបស្ចណបូអ

កតូវោៃបបំពញ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ពរីក្រមុៃរីមួយៗសបងខេបពរីរបបៀបថដលរោរពយា្ររណ៍របស់អ័ប៊ីណានដកតូវោៃបបំពញ។សូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់បទៀតសរបសររោរសបងខេបរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងតារាង។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ20:21បោយសាងាត់ៗ។

• បតើអវៃរីបៅថដលប្ឌាៃោៃៃិោយថាជាមូលបហតុនៃរោររងទុ្រខេរបស់កបជា�ៃបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ជាសម្រីខលែលួៃឯងពរីអវៃរីថដលប្ឌាៃចង់ឲ្យកបជា�ៃយល់។ខណភៈថដលពួ្រប្អាចបកបើោ្រ្យខុសោនាសិស្ស្ ួរបរ្ហាញ

រោរយល់ថាការ្រដិរសធត្រះ្រន្ទនូលថនអ្ក្្ររត្ើរ្រស់ត្រះអមាចាស់ន្ំ្ ក្នូវការរងទុក្្ខនិងការរសាក្សរតងង។(អ្ន្រអាចសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបលើរោដារបខៀៃ។)

សូមកោប់សិស្សថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃរោរកពរាៃកសបដៀងោនាបៃះបៅដល់អ្ន្របៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយថដលមៃិោៃសាដាប់តាមសំប�ង

របស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា133:70–72ឮៗ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរសរបសរ

បសច្្ររីបោងបៃះបៅថ្មទំព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរមែូសាយ20:21។

• បតើពយារោរីៃិងព្ួរសាវ្របបកងៀៃអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងថដលៃរឹង�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីរោររងទុ្រខេៃិងរោរបសា្រសបកងង?

បតើពួ្រោត់បបកងៀៃអវៃរីខលែះថដលៃរឹង�ួយនាំបយើងបៅរោៃ់បសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងសុ្មង្គលបហើយ�ួយបយើងឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃ

របស់កពះ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញដល់សិស្សៃូវរោរបោះពុម្ពសៃ្និសរីទទូបៅ្ ្មរីៗមួយពរីEnsignៃិងៃិោយអំពរីចំណងប�ើងខលែះៗនៃ

សៃុ្ទរ្រថាថដលថ្លែងបោយពយារោរី។
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សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីបពលថដលព្ួរប្កតូវោៃកបទាៃពរបោយសារពួ្រប្ោៃបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសារបស់អ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរបោរពតាមោ្រ្យរបស់ពយារោរីអាចនាំម្រៃូវសៃិ្ភាពៃិង�ួយបយើងឲ្យកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃរបស់កពះ

វិញសូមថច្រចាយបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ៉ូបឺត�រីថហលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«សុវតថែិភាពខាងវិញ្ញាណរបស់បយើងសថែិតបលើរោរថបរបៅរ្រសបំ�ងដ៏ចបាស់របស់ពយារោរីថដលបៅរស់របស់បយើង។

កបសិៃបបើបយើងសាដាប់តាមសំប�ងរបស់ោត់បហើយបោរពតាមរោរថណនំារបស់ោត់បយើងៃរឹងអាចរស់បៅដូចថដល

កពះក រ្ីស្ទចង់ឲ្យបយើងរស់បៅបហើយស៊ូកទាំដល់ទរីប ្្ចប់បដើមបរីបៅន្ងៃមួយបយើងជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់បយើង

ៃរឹងកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃនៃកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងៃិងកពះអង្គសប្រ្គះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(” Hear the 
Prophet’s Voice and Obey ,”Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1995ឆ្នាំ17)។

សូមប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងសុវតថែិភាពខាងវិញ្ញាណថដលម្រពរីរោរបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសានៃ

អ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

កបសិៃបបើរាៃបពលអ្ន្រអាចរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ្រៃលែងម្របៅឆ្នាបំៃះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាោ្រ្យ

្ៃលែរឹះបៅ្រ្ននុងវ ្្គៃរីមួយៗ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ្រៃលែងម្រ្រ្ននុងឆ្នាំស្ិរសាបៃះពរីរបរីនាទរី។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រម្រខាងមុខ

ថានា្់រជាមួយៃរឹងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយបោយមិៃបរ្ហាញវាដល់ៃរណាប្្សងបទៀត។

(កបសិៃបបើរាៃរោតចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបកបើវា។)សូមឲ្យសិស្សសរបសរោ្រ្យមួយពរីវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ

បៅបលើរោដារបខៀៃ។(សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសោ្រ្យ្ ៃលែរឹះពរីវ ្្គជាជាងរោរបំថប្រោ្រ្យឲ្យតិចដូចជានរិឬ។សូមឲ្យសិស្ស

ប្្សងបទៀតរ្រ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្្ ិតពរីោ្រ្យថដលបចញម្របនាះ។កបសិៃបបើោមៃៃរណា

អាចរ្រវ ្្គកតវូបោយបកបើោ្រ្យមួយបនាះបទសូមឲ្យសិស្សសរបសរោ្រ្យប្្សងបទៀតពរីវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូម

បធវៃើដូបច្នះដថដលរហូតដល់ោ៉ាងបហាចណាស់សិស្សរានា្់ររ្រប�ើញវ ្្គថដលកតូវ។សូមឲ្យសិស្សទាំងអស់្រ្ននុងថានា្់រប្្សងបទៀតបបើ្របៅវ ្្គ

បនាះបហើយសូមឲ្យសិស្សទបៃ្ទញវារួមោនា។បនាទាប់ម្រសូមបធវៃើស្រម្មភាពបៃះសារប�ើងវិញជាមួយៃរឹងសិស្សប្្សងបទៀតបហើយបរើសវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរប្្សងបទៀត។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីបរាជ័�បពី�រក្្ននុរការរំសដ្រះខ្លួនសគ្ ពីស�វក្ភា្ននសា�ន៍សលមិនសៅទ្ពីបញ្ចប់

ពបជាជនរប�់លិមន�បានណបរសៅរក្ព្រះអរាចា�់ឲ្យសដ្រះណលរ្ ួក្សគ។សពកា�មក្

អាំម៉រូននរិបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់បានមក្�ល់ក្្ននុរណ�ន�ពីលពីន�-នពីន�វ។សពកា�្ពី

ការសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាថ្នរឹបសពមើ�ល់ព្រះអរាចា�់ពបជាជនរប�់លិមន�បានរត់សចញ្ ពី

ស�វក្ភា្រប�់សា�ន៍សលមិនស�ើ�អាំម៉រូនបាន�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅសារា៉�ិមឡា។

សមសរៀនទ្ពី63

ម៉រូសា�21–22

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�21:1–22

សពកាយ្ពីពបជាជនរប�់លិមនេបរះសបារពបឆាំរនរឹសា�ន៍សលមិនសេើយពតរូវបានបង្គ្រាបបពីដរមក្្ួក្សគបាន

បនាទាបខលលួនចសំោរះមុខព្រះអរាចា�់សេើយ្ បស់ផ្ើមរីក្ចសពមើន

សូមសរបសរោ្រ្យការជាប់�ំុឃ្ំរៃិងការសោរះណលរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រកសនមពរីអវៃរីបៅបពលអ្ន្រ្ ិតពរីោ្រ្យទាំងបៃះ?

• បតើអារម្មណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រ្ ិតដល់ថដលទា្រ់ទងៃរឹងោ្រ្យទាំងបៃះ?

• បតើោ្រ្យទាំងបៃះអាចរាៃអវៃរីខលែះថដលទា្់រទងៃរឹងថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្រ្គះ?

សូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ21–24រួមរាៃដំបណើរបរឿងនៃក្រមុមៃុស្សពរីរក្រមុថដលសថែិត្រ្ននុងរោរជាប់�ំុឃ្ំងដល់្ររាលាំងនៃសាសៃ៍បលមិៃ

បហើយទរីបំ្ ុតកតូវោៃបោះថលងបោយកពះអរាចាស់។បៅ្រ្ននុងមែូសាយ21–22បយើងអាៃអំពរីលិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ថដល

ធាលា្រ់្រ្ននុងបសវ្រភាពថដលជាលទ្ធ្លនៃអបំពើទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្។រោរជាប់�ំុឃ្ំងខាងសាច់្ មរបស់ពួ្រប្ឆលែនុះបញ្ចាំងពរីរោរជាប់

�ំុឃ្ំងខាងវិញ្ញាណថដលពួ្រប្ទទួលបោយសារថតអំបពើោបរបស់ពួ្រប្។ដបំណើរបរឿងនៃក្រមុទរីពរីរបៃះបៅ្រ្ននុងមែូសាយ23–24

ៃរឹងរាៃបៅបមបរៀៃបនាទាប់បទៀត។វាកោប់ពរីកបជា�ៃរបស់អាលរា៉ាថដលទទួលបទពបិសាធៃ៍នៃរោរជាប់�ុំឃ្ំងៃិងបសច្រ្រីទ្ុរខេបវទនា

បករោយពរីពួ្រប្ទទួលបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ។បរឿងទាំងពរីរបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតដ៏សំខាៃ់អំពរីកពះបចសាដារបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរបោះថលង

បយើងពរីអំបពើោបៃិងបសច្្ររីទុ្រខេបវទនា។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីកពះបចសាដារបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរបោះថលងបយើងបចញពរី

អបំពើោបបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាពរីរោរជាប�់ុំឃ្ំងៃិងរោរបោះថលងរបស់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងមែូសាយ21–22។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ21:2–6សាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលលិមនហៃិងកបជា�ៃ

របស់ោត់�ួបៃិងពរីអារម្មណ៍ថដលពួ្រប្រាៃអំពរីវា។សូមបញ្ជា្រ់ពរីរោរលំោ្រថដលកបជា�ៃរបស់លិមនហោៃ�ួបអ្ន្រអាច

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លា«បហើយោមៃ្ លែដូវណាថដលប្អាចបោះខលែលួៃ»បៅ្រ្ននុងមែូសាយ21:5។

• បតើបសច្្ររីលម្អិតអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុងមែូសាយ21:6បស្នើថាកបជា�ៃមិៃទាៃ់ោៃបនាទាបខលែលួៃប្បហើយថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់បនាះ?

• បតើដំបណាះកសាយអវៃរីថដលកបជា�ៃរបស់លិមនហបស្នើបដើមបរីថសវៃងរ្ររោរធូរបសបើយពរីបសច្្ររីទ្ុរខេបវទនារបស់ព្ួរប្?

សូមសបងខេបមែូសាយ21:7–12បោយរោរកោប់សិស្សថាកបជា�ៃរបស់លិមនហោៃបៅចបាំងបរីដងបដើមបរីបោះថលងខលែលួៃប្ពរី

សាសៃ៍បលមៃិបែុថៃ្ព្ួរប្ោៃចាញ់បហើយរងទុ្រខេៃរឹងរោរោត់បង់ដ៏បកចើៃរាល់ដង។

• បតើរាៃ្ លែដូវណាខលែះថដលកបជា�ៃអាចបធវៃើបករោយពរីបំណងមៃិោៃបជា្�័យបលើ្រទរីបរីរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបោះថលងខលែលួៃប្បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមែូសាយ21:13–16បដើមបរីបរៀៃពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃោៃបឆលែើយតប។សូមពិចារណាពរី

រោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះមួយចៃួំៃឬទាំងអស់៖

• បតើកបជា�ៃោៃផ្លាស់ប្ដូរបោយរបបៀបណាបករោយពរីរោរបរា�័យបលើ្រទរីបរីរបស់ព្ួរប្?

• បោងតាមមែូសាយ21:15បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ក្រៃរឹងឮរោរអធសិាឋាៃរបស់ព្ួរប្?

• បៅ្រ្ននុងមែូសាយ11:23–25បតើអ័ប៊ីណានដោៃកោប់អវៃរីដល់កបជា�ៃថាព្ួរប្ៃរឹងកតូវបធវៃើមុៃបពលកពះអរាចាស់ៃរឹងឮដល់

រោរអធិសាឋាៃរបស់ពួ្រប្ឲ្យបោះថលងបនាះ?

• បទាះបរីជាកបជា�ៃមិៃកតូវោៃបោះថលងបោយភាលាមៗពរីរោរជាប់�ំុឃ្ំង្្ររីបតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ព្ួរប្បៅបពលព្ួរប្

ចាប់ប្្ើមថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លា«ចាប់ប្្ើមចបកមើៃប�ើង

បៃ្ិចម្ងៗ»បៅ្រ្ននុងមែូសាយ21:16។)

• បតើរោរណ៍បៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើបៅបពលកបជា�ៃបនាទាបខលែលួៃប្ចាបប់្្ើមថកបចិតតេៃិងសុំ�ំៃួយពរីកទង់?
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សូមសបងខេបមែូសាយ21:16–22បោយរោរពៃ្យល់ថាអំ�នុងបពលថដលកបជា�ៃរបស់លិមនហសថែិត្រ្ននុងបសវ្រភាពកពះអរាចាស់

ោៃចបកមើៃពួ្រប្បដើមបរីឲ្យពួ្រប្មៃិបសក្រឃ្លាៃ។កពមទាំងោមៃ«រោររំខាៃឆ្បៅោនារវាងពួ្របលមៃិៃរឹងកបជា�ៃរបស់លិមនហ

បទៀតប�ើយ»(មែូសាយ21:22)។

សូមឲ្យសិស្សៃិោយពរីបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីដំបណើរបរឿងនៃកបជា�ៃរបស់លិមនហ។បទាះបរីជាសិស្សអាចថច្រចាយ

បោលរោរណ៍ខុសោនា្្ររីសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថារៅរ្លរយើង្រន្ទា្រខ្លួនរយើងអំោវន្វដល់ត្រះអមាចាស់រ�ើយដត្រច្ិរ្ត្ ដីអំរ្ើបា្រ

រ្រស់រយើងតទង់នរឹងឮការអធសិាឋានរ្រស់រយើងរ�ើយ្រ្្ឈ្់រ្រន្ទនុក្ថនអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងតា្រ្លរវោរ្រស់តទង់ផ្ទាល់។(អ្ន្រអាច

សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ21:15–16ឬ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើងអាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោររង់ចំាឲ្យកពះអរាចាស់បោះថលងបយើងពរីបៃ្ទនុ្រនៃអំបពើោបរបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតពរីសំណួរខាងបករោមបៃះមួយសៃ្ទនុះបហើយសរបសរចបមលែើយបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្របធវៃើអវៃរីបដើមបរីថសវៃងរ្រកពះបចសាដារបស់កពះអរាចាស់បដើមបរីបោះថលងពរីអបំពើោបរបស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រកតូវោៃ«ចបកមើៃប�ើងបៃិ្ចម្ងៗ»តាមរបបៀបណាខលែះបៅបពលអ្ន្រោៃថសវៃងរ្រ�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់?

េ៉រូសា�21:23–22:16

លិមនេអំាម្រូននរិសគឌានបានសាមគ្ពីោនាសដើមបពីជួយពបជាជនឲ្យរួចផុត្ ពីស�វក្ភា្នរិពតឡប់សៅណដនដពី

សារា្េិមឡាវិញ

កំ្ែត់ចំណំា៖អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាមែូសាយ7ៃិង8រួមរាៃៃូវដំបណើរបរឿងអំពរីអាំមែូៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់្រ្ននុងរោរថសវៃងរ្រ

បស្ចលិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់។�ំព្ូរ14បនាទាបប់ទៀតមែូសាយ9–22កោប់ពរីកបវតតេិសាកស្នៃកបជា�ៃរបស់លិមនហបោយ

ចាប់ប ត្េើមកបរាណជា80ឆ្នាំមុៃបពលអាំមែូៃោៃរ្រប�ើញព្ួរប្។កបវតតេិសាកស្បៃះប្្ចប់បោយរោរកោប់ជា្ ្មរីពរីបហតរុោរណ៍ខលែះ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុង�ំពូ្រមុៃៗ។បោយសារមូលបហតុបៃះបហើយបរិបទភា្បកចើៃនៃមែូសាយ21:23–30រាៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃអំពរី

មែូសាយ7–8ៃិងមែូសាយ18។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាពរីបហតរុោរណ៍ថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ21:23–30វាអាច

្ល់្ជាអតថែកបបោ�ៃ៍ដល់អ្ន្រ្រ្ននុងរោររំឭ្របោយខលែរីៗនៃរោរបធវៃើដំបណើរទាំងមូល្រ្ននុងមែូសាយ7–24បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់

នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាកបជា�ៃរបស់លិមនហទទួលសាគល់ថាបសច្្ររីទ្ុរខេបវទនារបស់ពួ្រប្ម្រពរីព្ួរប្ោៃបដបិសធរោរអប ជ្ើញរបស់

កពះអរាចាស់ឲ្យថកបចិតតេ(សូមបមើលមែូសាយ12:1–2;20:21)។បោយចំបណះដរឹងអំពរីអបំពើោបរបស់ពួ្រប្បៃះកបជា�ៃរបស់

លិមនហោៃចាប់ប្្ើមដំបណើររោរនៃរោរថកបចិតតេៃិងរោរថកបចិតតេប�ឿ។សូមថច្រចាយៃិយមៃ័យខាងបករោមនៃរោរថកបចិតតេ៖

«[រោរថកបចិតតេ]្ឺសំខាៃ់ចំបោះសុ្មង្គលរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិងបពញទាំងភាពអស់្រលប។រោរថកបចិតតេ្ ឺជាសំខាៃ់ជាង

រោរកោៃ់ថតដរឹងពរីរោរបធវៃើខុស។វាជារោរផ្លាស់បតេដូរនៃចិតតេៃិង្ ំៃិត។   វារួមរាៃរោរថបរបចញពរីអបំពើោបបហើយបៅរ្រកពះសុំ

រោរអ្័យបទាស។វាកតូវោៃ�កមុញបោយបសច្រ្រីកសឡាញ់ដល់កពះៃិងបំណងដ៏បសាមះកតង់្រ្ននុងរោរបោរពតាមកពះប្្ញតតេិរបស់កទង់»

(្ិតចំសពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសយរននដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ132)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ21:32–35បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញថាលិមនហៃិងកបជា�ៃ

របស់ោត់ោៃថកបចិតតេបហើយថបរដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅរ្រកពះអរាចាស់។អ្ន្រអាចបស្នើថាពួ្រប្្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្អាចរួមរាៃលិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ជាបកចើៃ

ោៃចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញាបដើមបរីបបកមើកពះបហើយរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កទង់ថាព្ួរប្ចង់ទទួលបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របហើយថាពួ្រប្

ៃរឹងបបកមើកពះបោយអស់ពរីចិតតេរបស់ព្ួរប្)។

ស្រម្មភាពខាងបករោមៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាកពះអរាចាស់ោៃ�ួយកបជា�ៃរបស់លិមនហឲ្យរួចពរីបសវ្រភាពបៅបពលព្ួរប្បោរព

ដល់បសច្្ររីសញ្ញា្រ្ននុងរោរបបកមើដល់កទង់បហើយរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កទង់។សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមៃិងបសច្្ររីបោង

កពះ្ម្ពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមថានា្់រ។

សតើការមក្ដល់រប�់ោំម៉រូននរិបរប្អដូនពបុ�រប�់ោត់ជាចសមលេើយមួយដល់ការេ�ិសាឋានរប�់ពបជាជនលិមន្សោយរសបៀបណា?

(�រូមសមើលម៉រូសាយ7:14–15,18–20;21:14–15,22–24)។

បណនថែមសលើការណ�វៃររក្ជំនួយរប�់ព្រះេរាចា�់តាមរយៈការេ�ិសាឋានសតើពបជាជនរប�់លិមន្រោនស�វៃើេវៃពីខលេរះសោយការដកឹ្នំា្ ពីសគឌាន

សដើម្ពីរោនសោរះណលរ?(�រូមសមើលម៉រូសាយ21:36;22:1–10)។

សតើស�ចក្្ពីលម្អិតេវៃពីខលេរះសៅក្្នុរខគម្ពីរទារំសនរះណដលបគ្ហាញថ្ព្រះេរាចា�់រោនជួយដល់ពបជាជនរប�់លិមន្ឲ្យរួចខលេបួន

សោយ�ុវតថែិភា្?(�រូមសមើលម៉រូសាយ22:11–16;25:15–16)។
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សូមថបងថច្រសិស្សជាបរីក្រមុ។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗបរៀបចំបឆលែើយៃរឹងសំណួរមួយបៅបលើ

រោដារបខៀៃបោយរោរសិ្រសាវ្្គកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃបនាះ។ពរីរបរីនាទរីបករោយម្រសូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់ពរីក្រុមៃរីមួយៗរាយរោរណ៍ពរីចបមលែើយថដលពួ្រប្ោៃបរៀបចំ។រោរណ៍បៃះ្៏រៃរឹងជា

បពលល្អមួយបដើមបរីឲ្យសិស្សបថៃថែម«កបជា�ៃរបស់លិមនហរត់បចញ»បៅបលើ�រីោ៉ាករោម

របស់ព្ួរប្អំពរីបសច្្ររីសបងខេបនៃរោរបធវៃើដបំណើរបៅ្រ្ននុងមែូសាយ7–24។(សករាប់

�រីោ៉ាករោមបពញបលញសូមបមើលបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនំាបៃះ។)

អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យសិស្សបបើ្របៅកបោប់ោ្់រ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបដើមបរីរ្រអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើង

បៅទរីប ្្ចប់ដល់កបជា�ៃរបស់លិមនហ(សូមបមើលមែូសាយ22:13–14)។

សូមបរ្ហាញថាខណភៈបពលបយើងមិៃកតូវរោរថសវៃងរ្ររោរបោះថលងពរីបសវ្រភាព

ខាងសាច់្មដូចជាកបជា�ៃរបស់លិមនហបយើងទាំងអស់ោនាកតូវរោររោរបោះថលងពរី

អបំពើោប។

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះពរីមែូសាយ21–22ថដលៃរឹង្ ល់្រោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់

ៃរណារានា្រ់ថដលកតូវទទួលបទពិបសាធៃ៍ពរីកពះបចសាដានៃកពះអរាចាស់បដើមបរីបោះថលង

បយើងពរីអំបពើោប?

សូមប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះបចសាដានៃកពះអរាចាស់បដើមបរីបោះថលងបយើងពរី

អបំពើោប។សូមបញ្ជា្់រថាបៅបពលបយើងបនាទាបខលែលួៃថកស្របៅរ្រកពះអរាចាស់បហើយ

ថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងកទង់ៃរឹងឮរោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងបហើយប្្ឈប់បៃ្ទនុ្រនៃ

អបំពើោបរបស់បយើងតាមបពលបវលារបស់កទង់ផ្ទាល់។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េ៉រូសា�21:15,29–30។ការរងទុក្ខេណដលេក្ពដីអគំពើប្បអាចបគ្េើ

ដល់គោលបំណង

សៅស្លស�ើរប�ិស�ធអំស ើ្បាបស�ើ�ប�ិស�ធមិនព្មណពបចិត្�រូចជាពបជាជនរប�់ស�ច្

លិមន�ស�ើរនាំមក្នរូវការឈឺចាប់បណនថែម�ល់ខ្លួនស�ើរ—ស្លខ្រះខាររារកា�ស�ើ�

ជានិច្ចកាលខារវិញ្ញាែ្ រណ�រ។ណអលស�ើរសខនសអ�វរឆី្តននពក្មុចិត�ិបនាក់្បាន

្ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លការឈឺចាប់អាចជាណ្្នក្ចាំបាច់ម�ួននការ្យាបាលនរិការធំធាត់

ខារវិញ្ញាែរប�់ស�ើរ។

«ការឈឺចាប់គឺជាខានាតនន�ំសែើរការ្ យាបាល។ជាញកឹ្ញាប់វាបសពរៀនស�ើរ្ ពី

ការអត់ធមេត់។...

«ណអលស�ើរអួ�ុនណអ�វវិតនពីបាន�រស�រថ្៖‹ោមៅនការឈឺចាប់ណ�លស�ើរររទ្ុក្ខេោមៅន

ការសាក្ល្រណ�លស�ើរទ្ទ្ួលបទ្្ិសសាធន៍កាលា�ជាឥតពបសយាជន៍សនារះសទ្។វាជ�ួ្ ្គត់ ្្គរ់

�ល់ការអប់រំរប�់ស�ើរ�ល់ការអភិវ�្ឍននគែុ�ម្ត្ិ�រូចជាការអត់ធមេត់ស�ចក្្ពីជសំនឿ

ការររឹបឹុរនរិការបនាទាបខ្លួន។...វាតាមរ�ៈស�ចក្្ពីសសាក្សៅនិរការររទុ្ក្ខេការលំបាក្

និរទ្ុក្ខេព្ួ�ណ�លស�ើរទ្ទ្ួលបានការអប់រំណ�លស�ើរមក្ទ្ពីសនរះស�ើម្ពីទ្ទ្ួល។›

«�រូចោនាណ�រណអលស�ើររ៉រូបឺត�ពីណ�លបានរានពបសា�ន៍ថ្៖

«ការឈឺចាប់សធើវឲ្យស�ើររានការបនាទាបខ្លួនណ�លសធវើឲ្យស�ើរ�ញ្ឹរគិត។វាជាបទ្្ិសសាធន៍

ម�ួណ�លខ្នុំរានស�ចក្្ពីអែំរណ�លបាន�៊រូពទាំ។...

«‹ខ្នុំបាន�ឹរថ្ការឈឺចាប់ខារសាច់្មនរិការ្យាបាលខាររារកា�...គឺរាន

ភា្ព�ស�ៀរោនាយា៉ារខាលាំរនឹរការឈឺចាប់ខារវិញ្ញាែនរិការ្យាបាល�ល់ព្លឹរតាម

�ំសែើរការននការណពបចិត្›»(«�ង្វា�ធួន្ យាបាលរាល់ការឈឺចាប់ទារំអ�់»Ensign

ឬសលអាេរូណាណខឧ�ភាឆ្នាំ2011ទំ្្័រ15)។

េ៉រូសា�21:15–16។គតើអាក្ប្ក្ិរិោរបស់អ្ក្រានអវៃដីខះ្អ�ំដងគពល

ទកុ្ខេគវទនា?

ណអលស�ើររីឆ្តជពី�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បានបសពរៀនអំ្ ពីអាក្ប្កិ្រិយាណ�ល

ស�ើរគួរខិតខំសចៀ�វារនរិអាក្ប្ក្ិរិយាណ�លស�ើរគួរខិតខំអភិវ�្ឍអ�ំនុរស្លទ្ុក្ខេសវទ្នា

រប�់ស�ើរ៖

«ព្រះអរាចា�់នរឹ្ ល្់ការធរូរស� ើ្�សដ្�ព្រះសចសាដោ�៏សទ្វភា្សៅស្លអ្នក្ណ�វររក្

ការសដ្រះណលរសដ្�ការបនាទាបខ្លួនរិស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

«�រូមកំុ្និយា�ថ្‹ោមៅននរណារានាក្់�ល់្ ពីចិត្ខ្នុំសទ្;ខ្នុំមិនអាចសដ្រះពសា�បាន

សទ្ឬខ្នុំមិនអាចទ្ទ្ួលបានជំន�ួណ�លខ្នុំពតរូវការសទ្›។�ម្ពីទាំរសនរះគឺជាការបរាជ័�

្ទាល់ខ្លួន។ោមៅននរណារានាក្់អាចជ�ួអ្នក្សដ្�ោមៅនស�ចក្្ពីជំសនឿនរិការខិតខំពបឹរ្ ពី

ខារណ្្នក្អ្នក្សនារះសទ្។ការធំធាត់្ ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្ពតរូវការវា។�រូមក្ុំណ�វររក្ជពីវិត�៏រាន

ស�រីភា្ម�ួសចញ្ពីការមិនព�ែ៊ាក្ព�ួលការឈឺចាប់រាន�រាពធឧប�គ្គឬទ្ុក្ខេសសាក្

�ពរាប់អ្នក្ណ�លជាឧបក្រែ៍ណ�លព្រះវរបិតា�៏ជាទ្ពីព�ឡាញ់សពបើស�ើម្ពីបែដោតរះការធំធាត់

នរិការ�ល�ឹ់រ្ ទាល់ខ្លួនរប�់ស�ើរស�ើ�។�រូចណ�លព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់្ម្រស�ើ�ម្រ

សទ្ៀតយា៉ារជាក្់ចបា�់ថ្អ្នក្នរឹទ្ទ្ួលបានជំន�ួសៅស្លអ្នក្អនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។...ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើព្រះពគពី�្ទរានន័�ថ្ស�ើរទុ្ក្ចិត្ពទ្រ់ស�ើរ

ទ្ុក្ចិត្សលើការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់។ការែ៍សនារះនាំសៅរក្ក្្ពី�រ្ឹមស�ើ�ក្្ពី�រ្ឹមនាំមក្នរូវ

�ប្នុរ�ធម៌ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏�ុទ្្ធសាធននព្រះពគពី�្ទ—អារមមេែ៍�៏�ន្ិភា្សនារះណ�លមក្

សៅស្លស�ើររានអារមមេែ៍្ ពីការបារម្រប�់ពទ្រ់ក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ពទ្រ់នរិ�មតថែភា្រប�់

ពទ្រ់ក្្ននុរការ្្យបាលស�ើរឬបញ្ប់បន្ទនុក្រប�់ស�ើរសដ្�ព្រះសចសាដោ្ យាបាលរប�់ពទ្រ់»

(“ To Be Healed ,”Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ1994ទំ្្័រ8)។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ទរឹក្ថនេរេន
ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

សា�ន៍នពីន�វខរ្ះ

ណ�វររក្ទាមទារណ�ន�ពី

នពីន�វមក្វិញ

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ

ពបជាជនរប�់

លិមន�រត់សចញ

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

បែំរស�ើម ព្ី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីអាលរា៉ានរិពបជាជនរប�់ោត់បានរួចសចញ្ ពីក្រទ័្្រប�់ស�្ចែូសអ្ួក្សគ

បានបសរកើតទ្ពីពក្ុរ�៏�ុចរិតមួ�។សទារះបពីជា្ ួក្សគបានកាលា�ជាអ្នក្ណពបចិត្�ល់�ំែឹរលអែ

ក្្ពី្ួក្សគជួបនរូវស�ចក្្ពីទ្ុក្ខេសវទ្នានិរឧប�គ្គ។សា�ន៍សលមិនបានដ្ក្់្ ួក្សគក្្ននុរ

ស�វក្ភា្។សៅស្លអាលរា៉ានរិពបជាជនរប�់ោត់អនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿនរិការអត់ធមេត់

ព្រះអរាចា�់បានបញ្ប់បន្ទនុក្រប�់្ ួក្សគស�ើ�ទ្ពីបញ្ចប់បានសដ្រះណលរ្ ួក្សគសចញ្ពី

ស�វក្ភា្។(�រូមក្ត់ចំណំាថ្ម៉រូសា�23–24រានរ�ៈស្លពបណ�លោនានឹរ

ម៉រូសា�19–22ណ�រ។)

សមសរៀនទ្ពី64

ម៉រូសា�23–24

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�23:1–20

ព្រះអរាចា�់បានជួយដល់អាលរា៉ានិរពបជាជនរប�់ពទរ់ឲ្យរតស់ចញ្ ពីក្រទ័្ រប�់ស�ច្ែូសអសេើយសាថាបនា

ទពីពក្ុរដ៏�ុចរិតមួយសឡើរ

សូមបរ្ហាញរូបភាពអាលរា៉ាក�ម�ុទរឹ្របៅ្រ្ននុងទរឹ្រនៃមរមៃដល់សិស្ស(62332;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ

76)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រកោប់ដល់ថានា្់រពរីអវៃរីថដលប្សាគល់បុរសថដលក�ម�ុទរឹ្រឲ្យអ្ន្រប្្សងបៅ្រ្ននុងរូបភាពបនាះ។(កបសិៃបបើសិស្ស

ពោិ្របឆលែើយអ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរអាៃរោរសបងខេប្រ្ននុង�ំព្ូរនៃមែូសាយ18បដើមបរីរំឭ្រព្ួរប្ពរីបរឿងរបស់អាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់

ោត់បៅឯទរឹ្រនៃមរមៃ)។

សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗប្ដូរបវៃោនាអាៃឲ្យោនាសាតាប់បៅវិញបៅម្រចាប់ពរីមែូសាយ23:1–5,19។សូម

ឲ្យពួ្រប្រ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់កបទាៃពរដល់អាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់បៅបពលព្ួរប្ោៃថកបចិតតេ

បហើយបក�ើសបរើសបដើមបរីរស់បៅបោយសុចរិត។(អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះ)។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅ�រីោ៉ាករោមរបស់ព្ួរប្ថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររីសបងខេបនៃរោរបធវៃើ

ដបំណើរបៅ្រ្ននុងមែូសាយ7–24។សូមថណនាំព្ួរប្ឲ្យ្ ូសថដៃដរីបហឡាមបៅបលើ

�រីោ៉ាករោមរបស់ព្ួរប្្រ្ននុង្រថៃលែងសមរម្យល្មម។សូមឲ្យព្ួរប្្ ូសសញ្ញាកពួញមួយពរី

ទរឹ្រនៃមរមៃបៅថដៃដរីបហឡាម្ ងថដរបហើយសូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបលើកពួញបៃះថា

«អាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ចា្របចញ»។(សករាប់�រីោ៉ាករោមបពញបលញសូម

បមើលបៅបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ)។

សូមពៃ្យល់បោយខលែរីៗថាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ23:6–14បយើងអាៃថាអាលរា៉ាោៃ

បដិបសធសបំណើររបស់កបជា�ៃោត់ថាោត់្ ឺជាបស្ចរបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់

អាៃមែូសាយ23:9–10,12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរពិពណ៌នា

របស់អាលរា៉ាអំពរីឥទ្ធិពលថដលបស្ចណូបអោៃរាៃបលើោត់ៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើឃ្លា«ធាលា្់របៅ្រ្ននុងអនាទា្រ់»ៃិង«ជាប់ចំណងទាំងឡាយនៃអបំពើទុច្ចរិត»បបកងៀៃ

អវៃរីខលែះអំពរីឥទ្ធិពលនៃអបំពើោប?

• បហតុអវៃរីោៃជាវា�ួយដល់បយើងបពលបយើងសាគល់ពរីឥទ្ធិពលថដលោៃដរឹ្រនំាបយើងឲ្យបធវៃើ

ោប្រ្ននុងអតរីតរោល?

• បករោយពរីបយើងថកបចិតតេបហតុអវៃរីោៃជាវាអាចជារោរសំខាៃ់បដើមបរីចាំពរីរោរថកបចិតតេរាៃ

«រោរ�ឺចាប់»បែុណាណបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ23:13ឮៗ។សូមបរ្ហាញពរីរោរកបរឹ្រសារបស់អាលរា៉ា

ឲ្យ«�រឲ្យរឹងបុរឹង្រ្ននុងឥស្សរភាពបៃះថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររាល់ោនារាៃបសរីជាោ៉ាងបនាះ

ថដរ»។

• បតើរោរកបរឹ្រសាបៃះអៃុវតតេដល់ដំបណើររោរនៃរោរថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបៅបពលកពះអរាចាស់ោៃ

បោះថលងបយើងពរីអបំពើោបបហើយបយើងទទួលោៃបសរីភាពនៃរោរអ្័យបទាសបយើងកតូវថតបរើសយ្រ�បកមើសសុចរិតបដើមបរីបៃ្

បសរីភាពបៃះ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ23:14–18បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលបរឿងខលែះថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃដល់កបជា�ៃឲ្យបធវៃើបដើមបរី

បៃ្បសរីភាពរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់ររាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ណដនដដីគហឡាេ

ទរឹក្ថនេរេន
ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

ពបជាជនរប�់

លិមន�រត់សចញ

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

អាលរា៉ានិរ

ពបជាជនរប�់ោត់

ចាក្សចញ

បែំរស�ើម្ពី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា

សា�ន៍នពីន�វខ្រះ

្យាយាមទាមទារ

ណ�ន�ពីនពីន�វមក្វិញ

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ
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ម៉រូសា�23–24

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ23:19–20ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់

កបជា�ៃបៅបពលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបដើមបរីរស់បៅបោយសុចរតិ(«ចបកមើៃប�ើងជាអតិបររា»)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងសបងខេបពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់បោយរបបៀបណា?(្រ្ននុងចបំណាម

បសច្្ររីពិតប្្សងបទៀតសិស្សអាចៃិោយថារៅរ្លរយើងដត្រចិ្រ្តរ�ើយរតជើសររើសរស់រៅរោយសុចរិ្រត្រះអមាចាស់នរឹងត្រទាន្រ

ដល់រយើងរ�ើយឲ្យរយើងមានរសរីភា្្ ដីចំណងថនរសចក្្ដីទុច្ចរ្ិរទាំងឡាយ។)

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញពរីបោលរោរណ៍បៃះកតូវោៃបបំពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬ�ិវិតរបស់មិតតេ្្រ្ិឬសរា�ិ្រក្ួសារអ្ន្របៅបពលណា?

(សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរប្មិៃចាោំច់ថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ។)

េ៉រូសា�23:21–29

ក្រទ័្ សលមិននរិ្ួក្�រ្ដ៏ទុច្ចរិតរប�់ស�ច្ែូសអបានោក្់អាលរា៉ានិរពបជាជនរប�់ោត់ក្្គុរស�វក្ភា្។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអ្ន្រថដលសុចរិតកតវូថតបៃ្�ួបៃរឹងឧបស ្្គសូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបពលមួយ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បៅបពលព្ួរប្

អាចភាជាប់ៃរឹងបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររីឆ្ត�រីស្កតនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«រោរសា្រលបង   ្ឺជារោរចាំោច់បទាះបរីជាបៅបពលអ្ន្ររស់បៅបោយសា្អតស្អំដ៏សុចរិតបហើយបោរពតាម

កពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ[របស់កពះ]្រ្រី។្ឺបៅបពលអវៃរីទាំងអស់បមើលបៅល្អជាញរឹ្រញាប់ឧបស ្្គម្រោ៉ាងបកចើៃ

ថដលអៃុវតតេ្រ្ននុងបពលទៃ្ទរឹមោនា»(«ទុ្រចិតតេបលើកពះអរាចាស់»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995ទំព័រ16)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ23:21–22បដើមបរីរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចាស់ឲ្យអ្ន្រថដលបក�ើសបរើសរស់បៅ

បោយសុចរិត�ួបៃរឹងរោរសា្រលបងៃិងឧបស ្្គនានា។បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ

សូម�ួយព្ួរប្ឲ្យយល់ថាត្រះអមាចាស់នរឹងសាក្ល្ងការអ្់រធ្្រ់និងរសចក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើងរដើ្្ដីជួយរយើងឲ្យ្ររងកើនការទកុ្ច្ិរ្តរ្រស់

រយើងរៅរលើតទង់។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ ិតអំពរីសំណួរទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាមែូសាយ23ទាំងមូល។ព្ួរប្មិៃ្ ួរសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

រហូតដល់អ្ន្របំ្ ុសពួ្រប្ឲ្យបធវៃើដូបចានាះបៅបពលបករោយបទៀត្រ្ននុងបមបរៀៃ។

• បតើឧបស ្្គអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃ�ួបនាបពល្ ្មរីៗបៃះ?

• បតើអ្ន្រអាចអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងរោរទុ្រចិតតេបៅបលើកពះបពលអ្ន្រ�ួបៃរឹងឧបស ្្គបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ23:23–29។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរបបៀបថដលអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់កតូវោៃសា្រលបង

ៃិងអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើបដើមបរីបរ្ហាញរោរទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះ។

• បតើរោរអធសិាឋាៃៃិងរោរបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសារបស់ពយារោរី�ួយបយើង្រ្ននុងបពលរាៃឧបស្្គបោយរបបៀបណា?(ព្ួរោត់អាច�ួយបយើង

ឲ្យបបង្កើៃរោរអត់ធ្មត់ៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿ។ព្ួរោត់្រ៏អាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃៃូវ្ររាលាំងវិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃសៃិ្ភាពៃិងទៃំុ្រចិតតេ

បដើមបរីឲ្យបយើងអាចសូ៊កទាំៃរឹងឧបស្្គរបស់បយើងឬថសវៃងរ្ររោរបោះថលងពរីឧបស្្គបនាះ។)

េ៉រូសា�23:30–24:25

អាលរា៉ានិរពបជាជនរប�់ោត់ររការកាត់សទា�បុ្ណន្ព្រះអរាចា�់បញ្ឈប់បន្គុក្រប�់្ ួក្សគសេើយបានសោរះណលរ

្ួក្សគសោយអ្្អូតសេតុ

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីទំនា្រ់ទៃំងរបស់អាមែូ�នុៃជាមួយៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងបស្ចរបស់ព្ួរប្សូមសបងខេបមែូសាយ23:30–

39ៃិង24:1–7។សូមពៃ្យល់ថាអាមែូ�នុៃ្ ឺជាអ្ន្រដរឹ្រនំាព្ួរសង្ដ៏ទុច្ចរិតរបស់បស្ចណូបអថដលោៃរោត់អាលរា៉ាបចញ

បោយសារោត់ោៃោំកទអ័ប៊ីណានដ។អាមែូ�នុៃជាមួយៃរឹងពួ្រសង្ដ៏ទុច្ចរិតប្្សងបទៀតៃិងកបពៃ្ធសាសៃ៍បលមៃិរបស់ព្ួរប្ោៃ

ចូលរួមៃរឹងសាសៃ៍បលមៃិ។អាមែូ�នុៃទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីបស្ចនៃសាសៃ៍បលមៃិថដលបករោយម្រោៃថតងតំាងោត់ឲ្យក្បក់្ង

បលើសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងអស់្រ្ននុងថដៃដរីបហឡាមរួមរាៃកបជា�ៃរបស់អាលរា៉ាថដរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រម្រខាងមុខថានា្់របហើយសូមឲ្យប្សាពាយរោតាបទបទ។(សិស្សៃរឹងកតូវរោរកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។)សូមសួរសិស្សថាបតើ

វារ្យកសួលបែុណាណបដើមបរីសាពាយរោតាបទបទបពញមួយន្ងៃបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបៃះអាៃមែូសាយ24:8–11ឮៗ។រាល់បពលសិស្ស

អាៃអំពរីអវៃរីមួយថដលជាឧបស ្្គដល់អាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់សូមោ្រ់្ ្មមួយឬរបស់ធងៃៃ់អវៃរីមួយបៅ្រ្ននុងរោតាបបនាះ។បៅបពល

សិស្សោៃអាៃចប់សូមសួរោត់ថាបតើវារ្យកសួលបែុណាណ្រ្ននុងរោរសាពាយរោតាបបពញបោយរបស់ធងៃៃ់បពញមួយន្ងៃបនាះ។(សិស្ស្ ួរបៅ

ខាងមុខថានា្់រដថដលបហើយសាពាយរោតាបធងៃៃ់បនាះរហូតដល់កោប់ឲ្យអង្គនុយចុះ)។សូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់៖

• បតើ្ ្មឬរបស់ធងៃៃ់ថដលបៅ្រ្ននុងរោតាបតំណាងឲ្យអវៃរីបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង?

• បតើបៃ្ទនុ្រកបប្ទបៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ24:10–12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃរបស់អាលរា៉ាោៃបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃ

�ំៃួយដល់បៃ្ទនុ្ររបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់អវៃរីថដលប្រ្រប�ើញ។

ការចូលរួមរ្រស់សិស្ស

ការ�ុំឲ្យ�ិ�្សចរូលរួមក្្ននុរ�ក្មមេភា្

ខារមុខថ្នាក្់ជ�ួឲ្យ�ិ�្សទាំរអ�់រាន

អារមមេែ៍�ក្មមេជារមុនក្្ននុរកាសរៀន�រូពត

សដ្�សារមិត្ភក្្ិរប�់សគបានជ�ួក្្ននុរ

ការបសពរៀន។សៅស្លអ្នក្�ំុឲ្យ�ិ�្ស

ចរូលរួមសៅខារមុខថ្នាក្់ក្្ននុររ�ៈស្ល�រូរ

�រូមឲ្យ្ ួក្សគ�ក្ព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ

មក្ជាមួ�ស�ើម្ពី្ ួក្សគអាចសៅបន្

ចរូលរួមក្្ននុរការអាននរិ្ ិភាក្សាព្រះគម្ពីរ

ជាមួ�នឹរ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀត។
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• បតើរោរអធសិាឋាៃអាច�ួយបយើងបៅបពលបយើងរាៃបៃ្ទនុ្រលោំ្របោយរបបៀបណា?

• បៅបពលបយើង�ួបៃរឹងឧបស ្្គបហតុអវៃរីោៃជាវា�ួយលួងបលាមបពលដរឹងថាកពះដរឹងពរី«្ំៃិតនៃដួងចិតតេ[របស់បយើង]»?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ24:13–15បដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃរបស់អាលរា៉ាបៅបពលព្ួរប្បៃ្អធិសាឋាៃ

បដើមបរីសុំ�ំៃួយ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាៃរឹងបធវៃើអវៃរីសករាប់កបជា�ៃរបស់អាលរា៉ា?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាចសុំឲ្យរានា្់រឬពរីរនា្់របទៀត

បលើ្រោតរោតាបបដើមបរីសករាលបៃ្ទនុ្រនៃរោរសាពាយរបស់សិស្សបនាះ—បដើមបរីតំណាងឲ្យបពលកពះអរាចាស់អាចសករាលបៃ្ទនុ្ររបស់

បយើង)។បតើរោរសៃយាបៃះទា្់រទងៃរឹងបសច្្ររីសញ្ញាថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើបៅឯទរឹ្រនៃមរមៃបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលមែូសាយ

18:8–10។)

• បហតុអវៃរីោៃជាវា�ួយដល់អ្ន្របដើមបរីដរឹងថាកពះអរាចាស់មៃិថតងថតដ្របៃ្ទនុ្ររបស់បយើងភាលាមៗឬដ្រយ្រៃូវឧបស ្្គរបស់អ្ន្រភាលាមបទ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់បឆលែើយតបៃរឹងរោរសា្រលបងរបស់ពួ្រប្?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃរាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រៃូវ្ររាលាំងបដើមបរីស៊កូទាំៃរឹងរោរសា្រលបងឬរោរថរ្រ

បៃ្ទនុ្របនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ24:16–17,21បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាបថៃថែមបទៀតពរី

របបៀបថដលកបជា�ៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរសា្រលបងរបស់ពួ្រប្ៃិងពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់ឬពរីរនា្់រពៃ្យល់ជាសម្រីខលែលួៃឯងពរីទំនា្់រទំៃងថដលព្ួរប្ប�ើញរវាងស្រម្មភាពរបស់កបជា�ៃៃិងស្រម្មភាពរបស់កពះអរាចាស់។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងន្វើតាមឆន្ទៈរ្រស់តេោះអម្ចាស់នោ�អ្់រ្្ម្់រត្រង់នឹងេតងងឹន�ើង

ន�ើ�នោោះដលងន�ើងេពីការ្កល្ងរ្រស់ន�ើងតាមនេលនវលារ្រស់ត្រង់។

សូមឲ្យសិស្សថដលោៃម្រខាងមុខថានា្់រទរាលា្់ររោតាបចុះ។សូមឲ្យប្ពិពណ៌នាពរីអារម្មណ៍ថដលរាៃបសរីភាពពរីបៃ្ទនុ្របនាះ។សូមឲ្យ

សិស្សដថដលបនាះអាៃមែូសាយ24:21–22។អ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សបនាះថច្រចាយពរីរបបៀបថដលប្អាចភាជាប់បៅៃរឹងអវៃរីថដលកបជា�ៃ

ោៃបធវៃើបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមសបងខេបមែូសាយ24:18–25បោយរោរពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់អាចរត់បចញបោយសារកពះអរាចាស់ោៃ

បណាដាលឲ្យសាសៃ៍បលមិៃោៃបដ្រលង់ល្់រោ៉ាងខាលាំង។បនាទាប់ម្រកពះអរាចាស់ោៃដរឹ្រនាំអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់បៅរោៃ់

ថដៃដរីសារាែហិមឡាបៅបពលបស្ចមែូសាយោៃសាវា្មៃ៍ដល់ព្ួរប្បោយបសច្្ររីអំណរ។អាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់“ោៃ

ថាវាយអំណរ្ុណរបស់ប្ដល់កពះ”បោយដរឹងថា“ោមៃអ្ន្រណារានា្់រអាចបោះពួ្រប្ោៃប�ើយបលើ្រថលងថតកពះអរាចាស់ជាកពះរបស់

ប្បែុបណាណះ”(មែូសាយ24:21;សូមបមើល្ ងថដរមែូសាយ25:16)។

បលើ�រីោ៉ាករោមរបស់ព្ួរប្បរ្ហាញពរីបសច្រ្រីសបងខេបនៃរោរបធវៃើដបំណើរបៅ្រ្ននុងមែូសាយ7–24សូមឲ្យសិស្ស្ ូរសញ្ញាកពញួមួយពរីថដៃដរី

បហឡាមបៅរោៃ់ថដៃដរីសារាែហិមឡា។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបលើរោរបធវៃើដំបណើរបៃះថា“កបជា�ៃរបស់អាលរា៉ារតប់ចញ”។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយៃរឹងសំណួរពរីរថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្ពរីមៃុៗ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីឧបស ្្គៃិងរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងទរីទ្ុរចិតតេបៅបលើកពះ

បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យស៊ូកទាំ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាកបសិៃបបើបយើងបធវៃើតាមកពះឆៃ្ទភៈនៃកពះអរាចាស់បោយអត់ធ្មត់កទង់ៃរឹង

ពកងរឹងបយើងបហើយបោះថលងបយើងបចញពរីឧបស ្្គរបស់បយើងតាមបពលបវលារបស់កទង់។អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យសិស្សថច្រឧទាហរណ៍ពរីរបបៀប

ថដលកពះអរាចាស់ោៃពកងរឹងដល់ព្ួរប្្រ្ននុងបពលប្រាៃឧបស ្្គថដរ។

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ណដនដដីគហឡាេ

ទរឹក្ថនេរេន
ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហ-នដីថហវៃ)

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

ពបជាជនរប�់

លិមន�រត់សចញ

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

អាលរា៉ានិរ

ពបជាជនរប�់ោត់

ចាក្សចញ

ពបជាជនរប�់

អាលរា៉ារត់សចញ

បែំរស�ើម្ពី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា

សា�ន៍នពីន�វខ្រះ

្យាយាមទាមទារ

ណ�ន�ពីនពីន�វមក្វិញ

ពក្ុមសា�ន៍

នពីន�វ�ឹក្នាំ

សដ្��៊ីនិ្វ
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ម៉រូសា�25្ល្់នរូវការបញ្ចប់មួ��ល់�ំសែើរសរឿរននពបជាជនរប�់�ី៊និ្ វ(�រូមសមើល

ម៉រូសា�7–24)។ពបជាជនរប�់លិមន�និរអ្នក្ស�ើរតាមអាលរា៉ាបានពត�ប់សៅកាន់

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាស�ើ�ពតរូវបានររូបរួមសដ្��ុវតថែិភា្សៅសពកាមការពគបព់គររប�់ស�ច្

ម៉រូសា�។បនាទាប់្ ពីពក្ុមទាំរ្ ពីរសនរះបានមក្�ល់សនារះលិមន�នរិពបជាជនរប�់ោត់

បានទ្ទ្ួលបែុ្យពជមុជទឹ្ក្។ស�ច្ម៉រូសា�បានឲ្យអាលរា៉ានរូវ�ិទ្្ធិអំណាចស�ើម្ពីសាថាបនា

សា�នាចពក្ទ្រូទាំរណ�ន�ពីស�ើ�ពគបព់គរកិ្ច្ចការននសា�នាចពក្រប�់ព្រះក្្ននុរចសំណាម

ពបជាជននពីន�វ។

សមសរៀនទ្ពី65

ម៉រូសា�25

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�25:1–13

អ្ក្ណដលផ្គុំោនាសៅក្្គុរណដនដពីសារា្េិមឡារួបរួមោនាសេើយកាលាយជាសា�ន៍នពីនេវ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីដបំណើរបរឿងថដលពួ្រប្ោៃអាៃឬោៃឮថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់ៃរណារានា្់របោយរោរ្ល់្

រោរដរឹ្រនាំ្ររាលាំងរោររោរោរឬរោរបោះថលង។អ្ន្របស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ិតពរីដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរកបវតតេិនៃសាសនាចក្រឬ�រីវិត

របស់សរា�ិ្រក្ួសារឬមិតតេ្្ិ្រ។ជាឧទាហរណ៍សូមថច្រចាយបរឿងថដលោៃកោប់បោយយុវនារីរានា្រ់ថដលបដើរខាងមុខប្នៃក្រមុ

របស់នាងបហើយោៃបដើរចុះ្ ្នំ្រ្ននុងបពលស្រម្មភាពបៅបករៅ្ំរសាៃ្របស់វួដ៖

“សំប�ងកពរាៃមួយថដលរឹងរំាបែុថៃ្កសទៃ់ោៃៃិោយថា‹កត�ប់បៅខាងបករោយ›។ខញនុំបស្ទើរថតកពបងើយៃរឹងវាបែុថៃ្វាោៃឮ

ម្រម្ងបទៀត។បលើ្របៃះខញនុំោៃសាដាប់តាមបហើយកត�ប់បៅ្រ្ននុងក្រមុវិញ។បៅបពលបយើងបដើរចុះបយើងោៃប�ើញក្របរីដ៏ធំពរីរបដើរ

ោ៉ាងបលឿៃោ៉ាង្របករាលម្របលើ្ ្នំ។ក្របរីធំជាងប្ោៃចាបប់្្ើមទ្នាទាៃ់ប�ើងៃរឹងដរីបពលវាស�ំរឹងម្ររោៃ់បយើង។   អ្ន្រដរឹ្រនំា

បពវៃ�ិតភាពរបស់បយើងោៃបរ្អា្់រវាបហើយបយើងអាចប�ើងបលើរបងបៅទរីសុវតថែិភាព។

“បៅបពលបយើងោៃចូល�ំរុំម្ងបទៀតខញនុំោៃដរឹងថាកបសិៃបបើខញនុំមៃិោៃសាដាប់តាមរោរកពរាៃពរីកពះវិញ្ញាណបនាះបទខញនុំអាចកតូវោៃ

រងរបួសោ៉ាងធងៃៃ់ធងៃរឬអាចសាលាប់្ ង្៏រថាោៃ។ខញនុំដរឹងថាកពះវរបិតាសួ្ ៌យ្រចិតតេទុ្រោ្់រពរីខញនុំបហើយោៃរោរោរខញនុំឲ្យរាៃសុវតថែិភាព។

ខញនុំពិតជារាៃអំណរ្ុណដល់កពះអរាចាស់សករាប់រោរកពរាៃបនាះខាលាំងណាស់។បទពបិសាធៃ៍បៃះោៃពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់ខញនុំបហើយោៃ

ឲ្យខញនុំកសឡាញ់កពះអរាចាស់រោៃ់ថតខាលាំងប�ើង”( “ Turn Back,”New Era,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ47)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រថច្រចាយបរឿងមួយថដលពួ្រប្្ ិតថាវាបរ្ហាញពរីបសច្រ្រីល្អៃិងអំណាចរបស់កពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ៃរណារានា្រ់បទៀត។សូមសួរសិស្សថា៖

• បតើវា�ួយអ្ន្រឲ្យសាដាប់តាម្ ំរូនៃបសច្្ររីល្អរបស់កពះៃិងកពះបចសាដាកទង់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

សូមសបងខេបមែូសាយ25:1–6បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីកបជា�ៃរបស់លិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់អាលរា៉ា(អ្ន្រទាំងបនាះជា

្ូរៃបៅនៃកបជា�ៃរបស់ស៊ីៃិពវៃ)ោៃរត់បចញពរីបសវ្រភាពបហើយោៃរួបរួមជាមួយកបជា�ៃថដល្ំរពុងរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា

បស្ចមែូសាយោៃអាៃ្ំរណត់កតារបស់ពួ្រប្ដល់កបជា�ៃទាំងអស់។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ25:7បោយសាងាត់ៗបោយ

រ្របមើលចបមលែើយទូបៅពរីកបជា�ៃចំបោះដំបណើរបរឿងនៃរោរទា្់រទងរបស់កពះជាមួយៃរឹងកបជា�ៃរបស់ស៊ីៃិពវៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រ

ថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងមែូសាយ25:8–11បយើងបរៀៃបថៃថែមអំពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃ

ោៃបឆលែើយតបៃរឹងដំបណើរបរឿងរបស់កបជា�ៃស៊ៃិីពវៃៃិងកបជា�ៃរបស់អាលរា៉ា។សូមឲ្យសិស្សអាៃបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរបដើមបរីរ្របមើល

អវៃរីថដលកបជា�ៃោៃឮៃិងពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្ោៃរាៃអំពរីវា។ចបមលែើយសករាប់បសច្រ្រីបោងទរីមួយកតូវោៃ្ ្ល់បៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ

ជាឧទាហរណ៍។

អវពីណ�លពបជាជនបានឮ អារមមេែ៍ណ�លពបជាជនបានរាន

ម៉រូសា�25:8 (្ួក្សគបានឮ្ ពីរសបៀបណ�លពបជាជន

រប�់លិមន�ពតរូវបានសដ្រះណលរ្ ពី

ស�វក្ភា្)។

(វាសធវើឲ្យ្ ួក្សគសពារស្ញសដ្�

ស�ចក្្ពីអែំរ�៏ខាលាំរ)។

ម៉រូសា�25:9

ម៉រូសា�25:10

ម៉រូសា�25:11
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បៅបពលសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីសិ្រសាបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់សរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីមែូសាយ25:8–11បោយរោរៃិោយពរីបោលរោរណ៍ពរីវ ្្គបៃះ

ថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេដល់ខលែលួៃប្។បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមឲ្យព្ួរប្ដរឹងថារោយការសិក្សាកំ្ណ្់រតតាថនការទាក់្ទងរ្រស់ត្រះ

ជា្ួយនរឹងអ្ក្ដថទរយើងអាចមានអារ្ណ្៍រីក្រាយនិងដរឹងគុណសតមា្រ់រសចក្្ដីល្អរ្រស់ត្រះ។(បៅបពលសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ

ព្ួរប្្៏រអាច្រត់សរាគល់ពរីរោរបសា្រប្ៃិងរោរោត់បង់ថដលជាលទ្្ធ លនៃអបំពើោប)។

• បតើកប្ពអវៃរីថដលបយើងអាចកត�ប់បៅបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រដនទជាមួយៃរឹងបសច្្ររីល្អរបស់កពះ?(សូមសរបសរចបមលែើយ

របស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរាៃកពះ្ម្ពរីរសៃុ្ទរ្រថានាសៃ្នសិរីទទូបៅទស្សនាវដ្រីនៃសាសនាចក្រ�រីវកបវតតេិនៃ

អ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្រៃិងអ្ន្រដនទៃិងពង្សកបវតតេិ)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីបសច្្ររីល្អរបស់កពះដល់អ្ន្រដនទពរីកប្ពថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ

បៃះ។

• បតើអ្ន្រោៃទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបរៀៃពរីបសច្្ររីល្អរបស់កពះដល់អ្ន្រដនទពរីកប្ពមួយនៃកប្ពទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីថដលរាៃឥទ្ធិពល្រ្ននុងរយភៈបពលថវងដល់ៃរណារានា្់រថដលបរៀៃពរីបសច្្ររីល្អរបស់កពះជាបទៀងទាត់បៅ្រ្ននុងរោរទា្រ់ទង

របស់កទង់ជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរាៃបពលសករាប់ខលែលួៃប្បដើមបរីបក�ើសបរើសកប្ពមួយថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយកសាវកជាវរ្របរឿង

ថដលបំ្ ុស្ ំៃិតនៃបសច្រ្រីល្អរបស់កពះ។

េ៉រូសា�25:14–24

អាលរា៉ាសាថាបនាសា�នាចពក្ននព្រះទរូទារំណដនដពីនពីនេវ

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យសិ្រសាពរីរោរបរៀបចំៃិងរោរបបកងៀៃនៃសាសនាចក្រ្រ្ននុងសាសៃ៍ៃរីនហវៃសូមសួរ៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃចូលរួម្រ្ននុងវួដឬសាខានៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជាជាងវួដឬសាខានៃ្ ្ទះរបស់អ្ន្រ?បតើ

ភាពកសបដៀងោនាអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់រវាងវួដឬសាខានៃ្ ្ទះរបស់អ្ន្រៃិងវួដឬសាខាថដលោៃបៅបលង?

• បតើវា�ួយឲ្យប�ើញថារោរបរៀបចំៃិងរោរបបកងៀៃនៃសាសនាចក្រដូចោនាបៅក្ប់វួដឬសាខានៃសាសនាចក្រោ៉ាងណាខលែះ?

សូមសបងខេបមែូសាយ25:14–17បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីមែូសាយោៃៃិោយៃិងអាៃដល់កបជា�ៃោត់ោៃអប ជ្ើញ

អាលរា៉ាឲ្យបបកងៀៃដល់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្របស្ចលិមនហៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ោៃបស្នើឲ្យរាៃរោរក�មុ�ទរឹ្រ។អាលរា៉ាោៃ

ក�មុ�ទរឹ្រឲ្យព្ួរប្បហើយោៃចាប់ប្្ើមបរៀបចំសាសនាចក្រទូទំាងថដៃដរី។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមែូសាយ25:18–22។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលពរីរបបៀបថដលសាសនាចក្រកតូវោៃបរៀបចំ

ៃិងក្បក់្ង្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់អាលរា៉ា។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាការររៀ្រចំថនសាសន្ចតក្ធ្ន្ថា

សមាជិក្ទាំងអស់អាចទទួលបានរសចក្្ដី្ិ្រសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើសាសនាចក្រ្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃដូចោនាៃរឹងសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះបោយរបបៀបណា?(បយើងរាៃវួដៃិងសាខាថដល

ដូចជា“ក្រមុប្្សងៗោនា”ថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងមែូសាយ25:21។កបធាៃសាខាប៊ីស្សពៃិងកបធាៃបស្្រ្ ឺដូចជា

ព្ួរសង្ៃិងក្ូបបកងៀៃថដលក្បក់្ងសាសនាចក្របៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់អាលរា៉ា។)

• បោងតាមមែូសាយ25:15–16,22បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីខលែះថដលព្ួរសង្ៃិងក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយនៃសាសនាចក្របញ្ជា្រ់បៅ្រ្ននុង

�ំនាៃ់របស់មែូសាយ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃរោរថណនំាកសបដៀងោនាដល់ឪព្ុររាដាយអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ

ៃិងអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។[សូមបមើល្ &ស 15:6;19:31;68:25។])

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបៃ្បបកងៀៃរោរថកបចិតតេៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ25:23–24បោយរ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីពរ�័យថដលទទួលបោយអ្ន្រថដលោៃចូលរួមសាសនាចក្រ

នៃកពះ។

• បតើកបជា�ៃទាំងបៃះកតូវោៃកបទាៃពរជាលទ្ធ្លនៃរោរក�ម�ុទរឹ្រៃិងរោរចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រនៃកពះបោយរបបៀបណា?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រតាមរយភៈសរា�ិ្រភាពរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងនលើកោក់មកនលើខលេលួនន�ើងនូវតេោះោមននតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទន�ើ�

រស់នៅតស្រតាមនោោះតេោះអម្ចាស់នឹងនត្ចតេោះវិញ្ញាណរ្រស់ត្រង់មកនលើន�ើង។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាពរ�័យទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃ�ួប្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រអាចប្រើៃប�ើងបៅបពលព្ួរប្រ្រសា

បសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្បហើយទទួលកពះវិញ្ញាណ។

សូមម្្ងទពី្រន្ទាល់អំ្ ពី្ រជស័យ

ម�លបានសនយាទាំងឡាយ

បរពបុ�រ៉រូណ�លធពីអរូ��្គដូ�្សធ័ប

ពបធានននសាលាអាទិ្ត្យទ្រូសៅបាន

ណចក្ចា�នរូវគំររូ�៏សាមញ្ញម�ួ

�ពរាប់ការបសពរៀន�៏រានឥទ្្ធិ្ល៖

(1)បសពរៀនសោលលទ្្ធិពគឹរះ,

(2)អសញ្ើញអ្នក្សរៀនឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្

នរិ(3)ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពី្ រជ័�

ណ�លបាន�នយាទាំរឡា�(�រូមសមើល

“Teaching Helps Save 
Lives,”Ensignឬសលអាេរូណា,

ណខវិច្ិកាឆ្នាំ2009,ទ្ំ្័រ15)។

សៅស្លអ្នក្ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីការ�នយា

ទាំរឡា�ណ�លរានសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរនរិ

ពបសា�ន៍រប�់្ យាការីន្ងៃចរុសពកា�

សនារះ�ិ�្សអាចរានអារមមេែ៍កាន់ណត

បានជពមុញខាលាំរស�ើរឲ្យអនុវត្នរូវអវពីណ�ល

្ួក្សគបានសរៀន។
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ម៉រូសា�25

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េ៉រូសា�25:17–22។សិទ្ិអំណាចបពវៃជិតភាពក្្ដងចគំណាេសាសន៍

នដីថហវៃ

ព្រះគម្ពីរមរមនមិនបាន្ ្ល់ស�ចក្្ពីលមអែិតជាក់្លាក់្អំ្ពីប្វជិតភា្ណ�លបានកាន់សដ្�្ួក្

្យាការីនរិបរបអែដូនពបុ�ស្្សរសទ្ៀតក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិន

ស�ើ�។សទារះយា៉ារណាក្្ពីស�ចក្្ពីសយារចសំពារះ្ ិធពីការបរិ�ុទ្្ធទាំរឡា�និររសបៀបវារៈ

ណ�លសា�នាចពក្ពតរូវបាន�ឹក្នាំ្ ល្់នរូវភ�្នុតារពគបព់ោន់ថ្្ួក្សគបានរានប្វជិតភា្

មពីលគពី�សាណ�ក្។ពបធាន�៉រូណ�ប�វនុពីល�ពីរ�មេ៊ធីបានបសពរៀនថ្“ប្វជិតភា្ណ�ល

[សា�ន៍នពីន�វ]បានរានស�ើ�ណ�ល្ ួក្សគពគបព់គរតាមគឺជាប្វជិតភា្សពកា�្ពី

ការបញ្ជាដ៏បរិ�ុទ្ការបញ្ជាននបុពតាននព្រះ[�រូមសមើលអាលរា៉ា13:1–20]។

ប្វជិតភា្�៏ខ្�់ជារសនរះអាចពគបព់គររាល់្ ិធពីការទាំរឡា�នន�ំែឹរលអែ”

((Doctrines of Salvation,បានសបារះណក្�ពមលួសដ្�ពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពី

វ៉ុលទ្ពី3។[ឆ្នាំ1954–56],3:87)។

�ពរាប់្ ័ត៌រានបណនថែមអំ្ ពីអំណាចប្វជិតភា្សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន�រូមសមើលវិចារែក្ថ្

និរ្័ត៌រានសាច់សរឿរ�ពរាប់ម៉រូសា�18។
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ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀនការ�ិក្សាសៅផរ្ះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅស្ល

្ួក្សគបាន�ិក្សាម៉រូសា�18–25(សមសរៀនទ្ពី13)មិនណមនពតរូវ�ក្មក្បសពរៀនជា

ណ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះសទ្។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍្ ពីរបពីសនរះប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�គំនិតននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិត្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(េ៉រូសា�18)
សពកា�្ពីការសាលាប់រប�់អ័ប៊ីណាន�អាលរា៉ាបានណពបចិត្ស�ើ�បានបសពរៀន�ំែឹរលអែនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�ល់អ្នក្�នទ្សៅឯទ្ឹក្ននមរមន។តាមរ�ៈការ�ិក្សា្ ពីបទ្្ិសសាធន៍

សនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ស�ើរទ្ទ្ួលបានព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់និរការ�នយានន

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចសដ្�ការសធវើនិរការកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញានន្ ិធពីបែុ្យ

ពជមុជទ្ឹក្ស�ើ�ថ្្ រជ�័�៏អសាចារ្យបានមក្�ល់អ្នក្ណ�លកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញានន

្ិធពីបែុ្យពជមុជទឹ្ក្។

ថ្ងៃទដី2(េ៉រូសា�19–20)
សពកា�្ពីស�ច្ែូសអនរិពបជាជនរប�់ពទ្រ់បានប�ិស�ធការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ា

ស�ើ�ចរ់�រាលាប់អាលរា៉ានរិអ្នក្ស�ើរតាមោត់សនារះ្ួក្សគពតរូវបានវា�ពបហារសដ្�

សា�ន៍សលមិន។ស�ច្ែូសអពតរូវបាន�រាលាប់សដ្�ពបជាជនរប�់ពទ្រ់ស�ើ�ក្រូនពបុ�

រប�់ពទ្រ់លិមន�បានកាលា�ជាស�ច្។សៅស្ល�ិ�្សអាន្ ពីរសបៀបណ�លពបជាជន

រប�់លិមន�ពតរូវបានដ្ក្់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្សដ្�សា�ន៍សលមិន្ួក្សគបានសរៀន

ថ្ការប�ិស�ធពាក្្យ�ម្ពីរប�់អ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់នាំមក្នរូវការររទ្ុក្ខេនរិ

ការសសាក្សៅ។្ួក្សគពតរូវបានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យគិត្ ពីស្លមួ�ណ�ល្ ួក្សគបានជួប

នរឹ�ន្ិភា្នរិ�ុវតថែិភា្ខារវិញ្ញាែសដ្�ការសធវើតាមការពបកឹ្សាននអ្នក្បសពមើរប�់

ព្រះអរាចា�់។

ថ្ងៃទដី3(េ៉រូសា�21–24)
�ិ�្សបានសរៀនថ្អាលរា៉ានិរពបជាជនរប�់ោត់សទារះបពី�ុចរិតក្្ពីក៏្ពតរូវបាន

ដ្ក្់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្សដ្�សា�ន៍សលមិនណ�រ។�ិ�្សបានសធវើតារារម�ួសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគណ�លសពបៀបសធៀបស�វក្ភា្

នរិការសដ្រះណលរននលិមន�នរិពបជាជនរប�់ោត់ជាម�ួនរឹស�វក្ភា្នរិ

ការសដ្រះណលរននអាលរា៉ានរិពបជាជនរប�់ោត់។�ំសែើរសរឿនននពបជាជនរប�់

លិមន�បានបសពរៀនថ្សៅស្លស�ើរចរ់សធវើតាមនិររក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញាព្រះអរាចា�់

នរឹ្ ្ល់រសបៀបម�ួ�ពរាប់ការសដ្រះណលរស�ើរ។្ពីពក្មុរប�់អាលរា៉ា�ិ�្សបាន

សរៀនថ្សៅស្លស�ើរសធវើតាម្ ន្ទៈរប�់ព្រះអរាចា�់សដ្�អត់ធមេត់ពទ្រ់នរឹ្ ពរឹរស�ើរ

ស�ើ�សដ្រះណលរស�ើរ្ ពីការសាក្ល្ររប�់ស�ើរតាមស្លសវលារប�់ពទ្រ់។

ថ្ងៃទដី4(េ៉រូសា�25)
សពកា�្ពីពបជាជនរប�់លិមន�នរិពបជាជនរប�់អាលរា៉ាបានរួបរួមោនាសដ្�

�ុវតថែិភា្សៅសពកាមការពគប់ពគររប�់ស�ច្ម៉រូសា�សលើណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាស�ើ�

�ំសែើរសរឿររប�់្ ួក្សគពតរូវបានអាន�ល់ពបជាជនទារំអ�់។�ិ�្សបានសរៀនថ្

សដ្�ការ�ិក្សាកំ្ែតព់តាននការទាក់្ទ្ររប�់ព្រះជាមួ�នរឹអ្នក្�នទ្ស�ើរអាចរាន

អារមមេែ៍្ ពីស�ចក្្ពីអែំរនរិការ�ឹរគុែ�ពរាប់ស�ចក្្ពីលអែរប�់ព្រះ។សៅស្ល

�ិ�្ស�ញ្ឹរគិត្ ពីរសបៀបណ�ល�រាជកិ្ភា្ក្្ននុរសា�នាចពក្ក្្ននុរជំនាន់ននសា�ន៍នពីន�វ

ព�ស�ៀរោនានឹរ�រាជិក្ភា្ននសា�នាចពក្នាស្ល�្វន្ងៃសនរះ្ួក្សគបានសរៀនថ្

សៅស្លស�ើរសលើក្ដ្ក្់មក្សលើខ្លួនស�ើរនរូវព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�រ�់សៅ

តាមសនារះព្រះអរាចា�់នឹរពបទាន្រ�ល់ស�ើរសដ្�ព្រះវិញ្ញាែរប�់ពទ្រ់។�ិ�្សបាន

�រស�រអំ្ ពីការរាន្ ន្ទៈស�ើម្ពីសលើក្ដ្ក្់មក្សលើខ្លួនសគនរូវព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

សធវើឲ្យរានភា្ខ�ុោនាសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ការសពបៀបសធៀបនិរការបពញ្ចា�្ ពីបទ្្ិសសាធន៍ននពបជាជនរប�់អាលរា៉ានិរពបជាជនរប�់

លិមន�អាចជួ��ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញ្ ពីសោលការែ៍�៏រានតនម្ណ�លទាក់្ទ្រនឹរពបភ្ននឧប�គ្គ

នានារប�់ស�ើរនិរ្ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចពតរូវបានសដ្រះណលរ្ ពីទ្ុក្ខេព្ួ�តាមរ�ៈស�ចក្្ពីជំសនឿ

រប�់ស�ើរសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ឹរថ្សៅស្ល្ ួក្សគសធវើតាមនរិរក្សា

ស�ចក្្ពី�ញ្ញា�៏្ ិ�ិ�្ឋទ្ុក្ចិត្សៅសលើព្រះអរាចា�់និរអំពាវនាវសៅពទ្រ់�ំុជំនួ�សដ្�បនាទាបខ្លួន

សនារះពទ្រ់នឹរ្ ពរឹរ្ ួក្សគស�ើ�សដ្រះណលរ្ ួក្សគសចញ្ពីទ្ុក្ខេព្ួ�រប�់្ ួក្សគតាមរសបៀបរប�់

ពទ្រ់នរិតាមស្លសវលារប�់ពទ្រ់។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�18

អាលរា៉ាបសពរៀនដំែឹរល្អដល់ពបជាជនននស�្ចែូសអសេើយរានមន�ុ្សជាសពចើន

ណពបចិត្តនិររានបំែរចរ់ទទួលបែុ្យពជមុជទឹក្

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ ព្ីបែុ្យពជមុជទ្ឹក្រប�់្ ួក្សគ្ ទាល់។�រូមឲ្យ្ ួក្សគណចក្ចា�្ ពីស�ចក្្ពីលមអែិត

ខរ្ះណ�លសគសៅចរចាំអំ្ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់្ ួក្សគ។បនាទាប់មក្�រូមបង្ហាញររូបភា្អាលរា៉ា

ពជមុជទឹ្ក្សៅក្្ននុរទ្ឹក្ននមរមនពប�ិនសបើរានររូបភា្សនរះ(62332;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ

[ឆ្នាំ2009]សលខ76)ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគនឹក្ចាំ្ ពីស�តុការែ៍ណ�លបានសរៀបរាប់សៅក្្ននុរ

ម៉រូសា�18:8–11។�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគបាន�ល់្ ពីសោលបែំរននការពជមុជទ្ឹក្នរិ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញានន្ ិធពីបែុ្យពជមុជទ្ឹក្សៅស្ល្ ួក្សគបានសធវើបែុ្យពជមុជទ្ឹក្សទ្។

សពកា�្ពី�ិ�្សបាន្ ិភាក្សា្ ពី�ំសែើរសរឿរសៅក្្ននុរម៉រូសា�18�រូមឲ្យ្ ួក្សគពត�ប់សៅ

ន្ងៃទ្ពីមួ�កិ្ច្ចការទ្ពីមួ�សៅក្្ននុរក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគណ�ល្ ួក្សគបានគរូ�

�ពីយា៉ាពកាម្ ពីអវពីណ�លអាលរា៉ាបានបសពរៀនអំ្ ពីស�ចក្្ពី�ញ្ញាននបុែ្យពជមុជទ្ឹក្�រូចបាន្ ន្យល់

សៅក្្ននុរម៉រូសា�18:8–11។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់គរូ��ពីយា៉ាពកាមរប�់សគជា្មេពីសៅសលើកាដោរសខៀន

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
ម៉រូសា�18–25(សមសរៀនទ្ពី13)
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

ឬណចក្ចា�វា�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតពប�ិនសបើ្ ួក្សគរានអវពីបណនថែម

�ល់ក្្ននុរក្រូសឡាន“ខ្នុំ�នយា”និរ“ព្រះ�នយា”។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រសោលការែ៍ខារសពកាម

សនរះសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�មួ�ថ្៖ហយើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណថនព្រះអមាចាស់និង

ការសនយាថនជពីវិត�៏ហៅអស់កល្ជានិច្ចហោយការហធវែើនិងការកាន់ត្មហសចក្ពីសញ្ញាថន្ ិធពី្រុណ្យ

ពជមុជទលក។អ្នក្អាចស�្នើថ្�ិ�្សគួរ�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគណក្្រម៉រូសា�18:8–11។

�រូម�ួរ៖សតើការ�ល់�ឹររប�់អ្នក្អំ្ពីស�ចក្្ពី�ញ្ញានន្ ិធពីបែុ្យពជមុជទ្ឹក្ជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់

បែំររប�់អ្នក្ឲ្យកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញាសនរះសដ្�រសបៀបណា?

េ៉រូសា�19–24

ពបជាជនរប�់លិមនេនរិអ្ក្សដើររាមអាលរា៉ាពតរូវបានសោរះណលរ្ ពីស�វក្ភា្នន

សា�ន៍សលមិន

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានពបសយាគទ្ពីម�ួសដ្�ណអលស�ើររឆី្តជពី�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរ

នាក់្ក្្ននុរសមសរៀនន្ងៃទ្ពីបពីននសមសរៀនសនរះសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា�ិ�្ស។�រូម�ួរ�ិ�្សថ្

សតើណអលស�ើរ�កតបាននិយា�អវពីជាពបសភទ្្ ពីរននឧប�គ្គណ�លស�ើរជួបសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ។

(្ួក្សគគួរគរូ�បនាទាត់្ ពីសពកាមឃ្លាសនារះសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំរប�់្ ួក្សគ)។�រូម�រស�រ

ឧប�គ្ណដលមក្្ ពីការរំលរនរិការបន្សគុទ្ណដលមក្្ ពីការសាក្លបរសៅសលើកាដោរសខៀន។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរំឭក្្ ពីចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគសៅន្ងៃទ្ពីបពីកិ្ច្ចការទ្ពីម�ួសៅក្្ននុរកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគ។បនាទាប់មក្�រូម�រស�រពបជាជនរប�់លិមនេសៅសពកាម“ឧប�គ្គណ�លមក្

្ពីការរំលរ”(�រូមសមើលម៉រូសា�19:10,25–28;20:20–21)និរពបជាជនរប�់

អាលរា៉ាសៅសពកាម“ការបន្សនុទ្្ធណ�លមក្្ ពីការសាក្ល្រ”(�រូមសមើលម៉រូសា�23:18–

21)។�រូមឲ្យ�ិ�្ស�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀន្ ពីឧទា�រែ៍ខរ្ះៗននរសបៀបណ�លពបជាជន�្វន្ងៃ

សនរះអាចជួបនឹរពបសភទ្ននឧប�គ្គទារំសនរះនពីម�ួៗ។

សៅស្លអ្នក្រំឭក្សោលការែ៍ទាំរសនរះជាមួ�នរឹ�ិ�្សរប�់អ្នក្�រូម�រស�រវាសៅសលើ

កាដោរសខៀន។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានម៉រូសា�21:13–16ជាន�គរូ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរក្សមើលពាក្្យនិរឃ្លាណ�ល

បសពរៀនថ្ហៅហ្លហយើង្រន្ទា្រខ្បួនមពសកហៅ�ល់ព្រះអមាចាស់ហេើយមព្រចិតត្ ពីអហំ្ើបា្ររ្រស់

ហយើងហន្រះព្រះនលងឮ�ល់ការអធសិាឋានរ្រស់ហយើងហេើយ្រ្្ឈ្់រ្រន្នុកថនអហំ្ើបា្ររ្រស់ហយើង

ត្មហ្លហវោរ្រស់ពទង់។�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគគិត�ល់នរណារានាក្់ណ�ល

អាចអនុវត្សោលការែ៍សនរះពប�ិនសបើ្ ួក្សគកំ្្ុរជួបនរឹឧប�គ្គសនរះសៅសលើកាដោរសខៀន។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានម៉រូសា�21:31–32,35ស�ើ��សរខេប្ ពីការរត់សចញរប�់ពបជាជន

លិមន�សៅក្្ននុរម៉រូសា�22ស�ើម ព្ីបង្ហាញថ្ហៅហ្លហយើងហធវែើហសចក្ពីសញ្ញាហ�ើម ព្ី្រហពមើ�ល់ព្រះ

ហេើយកាន់ត្មព្រះ្រ្្ញតតិរ្រស់ពទង់ព្រះអមាចាស់នលងផ្ល់នូវរហ្រៀ្រមួយសពមា្់រការហោរះមលងរ្រស់

ហយើង។អ្នក្អាចសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅក្្ននុរក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគណក្្រម៉រូសា�21:31–35។

ស�ើម្ពីរំឭក្សោលការែ៍ម�ួណ�ល�ិ�្សបានសរៀន្ ពីការ�ិក្សាអំ្ ពីពបជាជនរប�់អាលរា៉ា�រូមឲ្យ

�ិ�្សរានាក្់�សរខេប�ំសែើរសរឿរ្ ពីរសបៀបណ�លពបជាជនរប�់អាលរា៉ាពតរូវបានដ្ក្់ក្្ននុរស�វក្ភា្

សដ្�សា�ន៍សលមិន(�រូមសមើលម៉រូសា�23:25–24:11)។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្

ឆ្លា�់សវនោនាអានឮៗ្ ពីម៉រូសា�24:12–17។�រូមឲ្យ្ ួក្សគបង្ហាញពាក្្យឬឃ្លាណ�លបសពរៀន

ថ្ហៅហ្លហយើងហធវែើត្មឆន្ៈរ្រស់ព្រះអមាចាស់ហោយអត់ធ្មត់ហន្រះពទង់នលង្ ពងលងហយើងហេើយ

ហោរះមលងហយើង្ ពីឧ្រសគ្គរ្រស់ហយើងទាំងឡាយត្មហ្លហវោរ្រស់ពទង់។អ្នក្អាចសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យគរូ�ចំណាំពាក្្យឬឃ្លា�ំខាន់ៗសៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះ។

�រូមចម្រឧទា�រែ៍ខារសពកាមដ្ក្់សលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំវាជាពក្ដ្�ណចក្�ល់�ិ�្ស។�រូមឲ្យ

�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចសពបើស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីការ�ិក្សាអំ្ពីពបជាជន

រប�់លិមន�នរិពបជាជនរប�់អាលរា៉ាស�ើម្ពីជួ��ល់មន�ុ្សសៅក្្ននុរឧទា�រែ៍ទារំសនរះ។

1. មិត្ភក្្ិរានាក់្បានទ្ទួ្លសាគាល់តពមរូវការស�ើម្ពីណពបចិត្ស�ើ�បានទ្ទ្ួលបទ្្ិសសាធន៍្ ពី

អារមមេែ៍�៏ខាលាំរននភា្មិន�កិ្្�មនរិការបាក្់ទឹ្ក្ចិត្សដ្�គិតថ្ពប�ិនសបើសគអាច

�ក្ឈ្នរះការល ល្ួរនិរអារមមេែ៍រានសទា�ទារំឡា�។សតើអ្នក្អាចសពបើ�ំសែើរសរឿររប�់

ពបជាជនលិមន�ស�ើម្ពី្ ល្់ការសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ល់មិត្ភក្្ិរប�់អ្នក្និរ្្ល់ស�ចក្្ពី�រ្ឹម

ឲ្យណពបចិត្សដ្�រសបៀបណា?(អ្នក្អាចសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យរក្សមើលខគម្ពីរជាក្់លាក់្

សៅក្្ននុរម៉រូសា�21ណ�ល្ ួក្សគអាចណចក្ចា�ជាមួ�នរឹមិត្ភក្្ិរប�់្ ួក្សគ។�រូមឲ្យ

�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណ�ល្ ួក្សគគិត�ល់ខគម្ពីរណ�ល្ ួក្សគបានសពជើ�សរើ�សនរះថ្នរឹ

ជ�ួ�ល់មិត្ភក្្ិសគ)។

2. មិត្រានាក់្រានចរិតរ�់រា�ស�ើ�ខិតខំរ�់សៅតាមបទ្ដ្ឋាននន�ំែឹរលអែ។រានមនុ�្ស

ខរ្ះមិនចរ់ទាក់្ទ្រនឹរមិត្សនរះសទ្សដ្�និយា�ថ្សគសនារះ“លអែស្ក្”�ពរាប់

្ួក្សគ។សតើអ្នក្អាចសពបើ�ំសែើរសរឿរននពបជាជនរប�់អាលរា៉ាស�ើម្ពីជួ�មិត្រប�់អ្នក្ឲ្យ

ទុ្ក្ចិត្សៅសលើព្រះអរាចា�់នរិណ�វររក្ក្រាលាំរនិរការលរួសលាមស្លរានឧប�គ្គសនរះ

សដ្�រសបៀបណា?(អ្នក្អាចសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យណ�វររក្ខគម្ពីរជាក់្លាក្់សៅក្្ននុរ

ម៉រូសា�24ណ�ល្ ួក្សគអាចណចក្ចា�ជាម�ួនឹរមិត្សគ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ន្យល់្ ពី

មរូលស�តុណ�ល្ ួក្សគគិតថ្ខគម្ពីរណ�ល្ ួក្សគបានសពជើ�សរើ�សនរះនរឹជួ�បាន)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សពបាប់្ ពីស្លណ�ល្ ួក្សគឬមនុ�្សណ�ល្ ួក្សគសាគាល់បានសធវើជាសាក្្សពី្ ពីព្រះសចសាដោនន

ការសដ្រះណលររប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។(�រូមពប�័ត្នថ្អ្នក្មិនសលើក្ទ្ឹក្ចិត្

ឬឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីការរំលរ្ ពីអតពីតកាលណ�លមិន�មរម្យសៅក្្ននុរថ្នាក្់ស�ើ�)។�រូម

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យរក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់្ ួក្សគអំពាវនាវ�ល់ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពី�ុំជំនួ�ស�ើ�

ទុ្ក្ចិត្សលើព្រះសចសាដោននការសដ្រះណលររប�់ពទ្រ់ចំសពារះឧប�គ្គអវពីក៏្សដ្�ណ�ល្ ួក្សគនឹរជួប

សៅក្្ននុរជពីវិត។�រូមបញ្ចប់សដ្�ការណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីព្រះសចសាដោរប�់ព្រះអរាចា�់

ក្្ននុរការសដ្រះណលរស�ើរ្ ពីឧប�គ្គនរិការលំបាក្នានាណ�លមក្្ ពីការរំលររប�់ស�ើរ្ ទាល់ឬមក្

្ពីការសាក្ល្រណ�លចរ់បន្សនុទ្្ធស�ើរ្ រ។

គេគរៀនបនាទាប់គទៀត(េ៉រូសា�26–អាលរាោ4)

សៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សពកា��ិ�្សនរឹសរៀនអំ្ ពីសទ្វតាម�ួណ�លពតរូវបានបញ្ដូនមក្ស�ើម្ពីបញ្ប់អាលរា៉ា

ជាក្រូន្ពីការបំ ល្ាញសា�នាចពក្។្ួក្សគនឹរ�ិក្សា្ ពីអវពីណ�លបានសក្ើតស�ើរ�ល់អាលរា៉ា

សពកា�្ពីបទ្្ិសសាធន៍សនរះនរិអានការបសពរៀន�៏�ំខាន់ៗ មួ�ចំនួនអំ្ ពីកំ្សែើតខារវិញ្ញាែ

ណ�លរានសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។សៅស្លស�្ចម៉រូសា�បាន�ុគតអាលរា៉ាពតរូវបានសពជើ�សរើ�ជា

អ្នក្�ឹក្នាំសា�ន៍នពីន�វ។អាំលពីន�ជាបុរ��៏ទុ្ច្ចរិតរានាក់្បាន្ យាយាមទ្រាលាក់្ោត់។�រូម

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យរក្សមើលអវពីណ�លអាលរា៉ាបានសធវើស�ើម្ពីអសញ្ើញព្រះសចសាដោននការសដ្រះណលរ

រប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរសាថានភា្សនរះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អ�ំនុរស្លរជ្កាលរប�់ម៉រូសា�រានមនុ�្សជាសពចើនននជំនាន់ណ�លក្ំ្ុរស្ញវ�័—អ្នក្

ណ�លជាក្រូនតរូចៗសៅស្លស�្ចសប៊នយា៉ាមពីនបានសធវើ�ុន្ទរក្ថ្សលើក្ចរុសពកា�រប�់ោត់

—មិនបានសជឿតាមការបសពរៀនននសា�នាចពក្ស�ើ�បានប�ិស�ធ្ ុំព្មណព�ក្សៅរក្

ព្រះអរាចា�់។�ុវវ�័ណ�លមិនសជឿទាំរសនរះបានជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់�រាជិក្ស្្សរសទ្ៀតនន

សា�នាចពក្ឲ្យសធវើអសំ្ើបាប�៏ធងៃន់ធងៃរ។អ្នក្រំលរទាំរសនរះជាសពចើនពតរូវបាននាំមក្ចសំពារះមុខ

អាលរា៉ាអ្នក្�ឹក្នាំសា�នាចពក្។អាលរា៉ាមិន�ឹរថ្ពតរូវសធវើអវពីសទ្្ ពី�ំបរូរសនារះប៉ុណន្ទ្ពីបំ្ ុត

ោត់បាន�ុំឲ្យព្រះអរាចា�់�ឹក្នាំោត់្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីកាត់សទា��រាជកិ្ណ�លមិនសោរ្តាម

សនរះ។ព្រះអរាចា�់បានពបាប់្ ពី�ំសែើរការណ�លអាលរា៉ាគួរសធវើតាមក្្ននុរការសដ្រះពសា�នឹរ

�រាជកិ្ននសា�នាចពក្ណ�លពតរូវទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវចំសពារះអសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគ។អាលរា៉ា

ក៏្បានសរៀន្ ពីស�ចក្្ពីសមតា្រប�់ព្រះនរិ្ន្ទៈក្្ននុរការអភ័�សទា��ល់អ្នក្ណ�លណពបចិត្។

អាលរា៉ាបានសធវើតាមការពបកឹ្សារប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើ�បាននាំការបញ្ជា�ល់សា�នាចពក្។

សមសរៀនទ្ពី66

ម៉រូសា�26

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�26:1–6

មនុ�្សជាសពចើនននជំនាន់ណដលកំ្្ុរស្ញវ័យមិនបានសជឿរាមដំែឹរល្អសទសេើយបានដឹក្នាំអ្ក្ដនទឲ្យស្វើអំស្ើបាប

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សតើេ្ក្្ ិ្ែ៌នាទពីបនាទាល់រប�់េ្ក្សៅនថងៃសនរះសោយរសបៀបណា?

សតើេ្ក្ចរ់ឲ្យទពីបនាទាល់រប�់េ្ក្រីក្ចសពមើនតាមរសបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្។បករោយពរីរាៃ

បពលល្មមបហើយសូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ26រួមរាៃដបំណើរបរឿងមួយអំពរីក្រុមកបជា�ៃមួយថដលមៃិោៃបធវៃើអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវបធវៃើបដើមបរី

ថ្ទំាទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្បនាះបទ។ជាលទ្ធ្លបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្បៅបលើកពះមៃិោៃអ្ិវ�្ឍបហើយពួ្រប្ោៃដរឹ្រនំាសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងអបំពើោបៃិង្ំរហុសឆ្គង។សូមបស្នើថាបៅបពលសិស្សសិ្រសាពរីបរឿងបៃះព្ួរប្្ ួរ្ ិតពរីអវៃរីថដលវាោៃ

បបកងៀៃអំពរីរោរអ្ិវ�្ឍៃិងរោរពកងរឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សរានា្់រឲ្យអាៃមែូសាយ26:1–3ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សថា៖

• បតើ�បកមើសអវៃរីថដលមៃុស្សជាបកចើៃនៃ�ំនាៃ់ថដល្ំរពុងបពញវ័យោៃបធវៃើ?(ព្ួរប្បក�ើសបរើសមៃិប�ឿបលើកបនពណរីនៃឪព្ុររាដាយរបស់

ព្ួរប្)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរឥត�ំបៃឿរបស់មៃុស្សរារាំងសមតថែភាពរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរ“យល់ពរីកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះ”?(មែូសាយ

26:3)។

សូមពៃ្យល់ថារោរប�ឿ(ឬរោររាៃបំណង្រ្ននុងរោរប�ឿ)ដរឹ្រនំាបៅរ្រស្រម្មភាពថដលពកងរឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់បយើង។្្ទនុយបៅវិញ

បៅបពលមៃុស្សបក�ើសបរើសមៃិប�ឿព្ួរប្្៏របក�ើសបរើសមៃិបធវៃើៃូវបរឿងមួយចំៃួៃថដលៃរឹង�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យអ្ិវ�្ឍទរីបនាទាល់ដ៏រឹងរំា

ថដរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ26:3–4,6បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរ�ំនាៃ់ថដល

្ំរពុងបពញវ័យមៃិចង់បធវៃើបោយសារថតរោរឥត�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់របទៀតរ្របមើលៃូវលទ្ធ្លនៃ

រោរឥត�ំបៃឿបៃះ។

• បតើពួ្រ�ំនាៃ់ថដល្ំរពុងបពញវ័យោៃបដិបសធមិៃបធវៃើអវៃរីខលែះបោយសារថតរោរឥត�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្?

• បតើរាៃឥទ្ធិពលអវៃរីខលែះនៃរោរឥត�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្?

បករោយពរីសិស្សោៃពិភា្រសាពរីសំណួរទាំងបៃះបហើយសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សដើម្ពីេភិវ�្ឍនរិរក្សាទពីបនាទាល់មួយ

សយើរពតរូវ...

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហៃិរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់

ៃិងរ្រៃូវរបបៀបបដើមបរីបំបពញឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃ។

“ទរីបនាទាល់កតូវរោររោរថ្ទំាបោយរោរអធសិាឋាៃបោយ្រ្រី�ំបៃឿរោរបកស្រឃ្លាៃៃូវកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

ៃិងរោរបោរពតាមបសច្្ររីពិតថដលបយើងោៃទទួល។រាៃបកោះថានា្់របៅ្រ្ននុងរោរមិៃោៃអធិសាឋាៃ។រាៃ

បកោះថានា្់រដល់ទរីបនាទាល់របស់បយើងបៅ្រ្ននុងរោរកោៃ់ថតសិ្រសាៃិងរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរធម្មតា។ព្ួរវាជាកបូបតអ៊ៃីដ៏

ចាោំច់សករាប់ទរីបនាទាល់របស់បយើង។   

“រោរខាជាប់ខជលួៃបៅៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះរោរអធិសាឋាៃបោយអស់ពរីចិតតេៃិងរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះ

កតូវថតោៃអៃុវតតេរាល់បពលៃិងជាបៃ្បនាទាប់បដើមបរីឲ្យទរីបនាទាល់របស់អ្ន្ររ្ីរចបកមើៃៃិងធំធាត់”(“ទរីបនាទាល់ដ៏

រស់របវើ្រ,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2011,ទំព័រ127)។

ការ្រហពងៀនយុវវស័យ

ពបធានសជរ៉រូប៊ីនកាលាក្ជុញ្ញ័រនន

គែៈពបធានទ្ពីម�ួបានបសពរៀនថ្៖

«�ុវវ�័ននសា�នាចពក្រានការ

ណព�ក្ឃ្លាននរូវអាហារស្្សរៗខារវិញ្ញាែ

្ួក្សគឃ្លានស�ើម្ពីសរៀន�ំែឹរលអែស�ើ�

្ួក្សគចរ់ឲ្យវាបានបរ�ុិទ្្ធររឹរាំ

ខាលាំរ។...

“...អ្នក្មិនចាំបាច់ពតរូវលាក់្បាំរ

ស�ចក្្ពី្ ិតខារសា�នាសដ្�ន�្ពគប

ម�ួននការែ៍រប�់សលាកិ្�ស�ើ�អ្នក្

អាចនាំស�ចក្្ពី្ ិតទារំសនរះសៅកាន់

[្ួក្សគ]សដ្�សបើក្ច�ំ»(The 
Charted Course of the 
Church in Education,
rev។ed.[pamphlet,
1994],3,9)។
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ម៉រូសា�26

• បតើរោរអៃុវតតេអវៃរីថដលកបធាៃអាវរីងោៃបញ្ជា្រ់ថាៃរឹង�ួយដល់បយើងឲ្យចិ្ ្ចរឹមដល់ទរីបនាទាល់របស់បយើងបនាះ?(បៅបពលសិស្ស

រ្រប�ើញរោរអៃុវតតេទាំងបៃះបហើយសូមប ្្ចដូលវាបៅ្រ្ននុងកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ៖នែើម ព្ីអ្ិវឌ្ឍនិងដែទំា្រពី្រោទាល់ម�ួន�ើងត្រវូ

ខាជា្រ់ខ្លួននៅនឹងតេោះ្រន្ទចូលននតេោះអ្ិ្ឋាននោ�នសចក្ពីជំននឿនិងនោរេតាមតេោះ្រញ្ញ្ិ្ររ្រស់តេោះអម្ចាស់។

• បតើរោរអៃុវតតេទាំងបៃះោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ26:5–6បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលយុវវ័យឥត�ំបៃឿោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់សរា�ិ្រនៃ

សាសនាចក្រខលែះ។

• សូម្ ិតពរីកបបោ្ខាងបករោម៖“វាជារោរចាំោច់ថាអស់អ្ន្រណាថដលបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលកបកពរឹតតេអបំពើោបបនាះសាសនាចក្រ

កតូវកពរាៃោស់បតឿៃ”(មែូសាយ26:6)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា?(វាចាំោច់សករាប់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ថដលោៃកបកពរឹតតេអំបពើោបបដើមបរីកតូវោៃកពរាៃៃិងទទួលខុសកតូវ)។

េ៉រូសា�26:7–14

អាលរា៉ា�ុំការណែនាំ្ ពីព្រះអរាចា�់្ ពីរសបៀបសដើមបពីកាតស់ទា�ដល់អ្ក្ណាណដលស្វើអសំ្ើបាប

សូមឲ្យសិស្សកសនមបមើលថាបតើវារាៃសភាពថបបណា្រ្ននុងរោរបធវៃើជាប៊ីស្សពនៃវួដមួយថដលរាៃសរា�ិ្របធវៃើអំបពើោបធងៃៃ់ធងៃរបហើយមិៃ

ោៃថកបចិតតេបនាះ។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតបោយបសងៃៀមសាងាត់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ។បតើព្ួរោត់ៃរឹងបបំពញ

រោរទទួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្បដើមបរីបោះកសាយៃរឹងសរា�ិ្រថដលកតវូទទួលខុសកតូវចបំោះអំបពើោបរបស់ព្ួរប្ៃិងបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យ

ថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាជាអ្ន្រដរឹ្រនំានៃសាសនាចក្រោៃ�ួបៃរឹងឧបស ្្គដូចោនាបៃះ។

សូមសបងខេបមែូសាយ26:7–12បោយរោរពៃ្យល់ថាអ្ន្រថដលោៃបធវៃើោបកតូវោៃនាំម្រ�ួបៃរឹងអាលរា៉ា។ោមៃអវៃរីដូចបៃះោៃ

ប្រើតប�ើងពរីមៃុម្របទបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយអាលរា៉ាមិៃដរឹងពរីអវៃរីថដលកតូវបធវៃើបនាះបទ។ោត់ោៃសបកមចចិតតេប្ជដូៃអ្ន្ររំលង

ទាំងឡាយបៅរោៃ់បស្ចមែូសាយឲ្យរោតប់ទាស។បស្ចមែូសាយោៃប្ជដូៃព្ួរប្ឲ្យបៅអាលរា៉ាវិញថដលោៃរោៃ់សិទ្ធិអំណាចម្រពរីកពះ

្រ្ននុងរោររោត់បទាសសរា�ិ្រសាសនាចក្រណាថដលោៃបធវៃើអំបពើោប។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ26:13–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលពរីអារម្មណ៍ថដលអាលរា៉ារាៃអំពរីរោរទទួល

ខុសកតូវរបស់ោត់្រ្ននុងរោររោតប់សច្្ររីដល់អ្ន្រថដលោៃបធវៃើអំបពើោប។

• បៅបពលថដលអាលរា៉ារាៃអារម្មណ៍ថា�ួបបញ្ហា្រ្ននុងរោតពវៃ្ិរច្ចរបស់ោត់្រ្ននុងរោររោត់បសច្្ររីអ្ន្ររំលងទាំងឡាយបតើោត់ោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខាថសវៃងរ្រៃិងទទួលៃូវរោរដរឹ្រនំាពរីកពះអរាចាស់បៅបពល�ួយដល់

អ្ន្រថដលោៃបធវៃើអំបពើោប?

េ៉រូសា�26:15–32

ព្រះអរាចា�់បានបគ្ហាញដល់អាលរា៉ា្ ពីរសបៀបសដើមបពីសោរះពសាយនឹរ�រាជកិ្ននសា�នាចពក្ឲ្យទទួលខុ�ពតរូវចំសោរះ

អសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគសេើយោក្់សចញនរូវលក្ខេខែ្ឌននការណពបចិត្ត

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់បរិបទ្រ្ននុងមែូសាយ26:15–32សូមបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរួមរាៃចបមលែើយរបស់កពះអរាចាស់ចបំោះ

សំណួររបស់អាលរា៉ាទា្់រទងៃរឹងអវៃរីថដលោត់្ ួរបធវៃើចំបោះអ្ន្ររំលងទាំងឡាយ។បៅបពលសិស្សស្ិរសាពរីចបមលែើយរបស់កពះអរាចាស់សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិទាំងឡាយណាថដល�ួយព្ួរប្ឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីតួនាទរីនៃបៅក្រម

បពវៃ�ិតភាពដូចជាប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខា(ៃិងសករាប់អ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រកបធាៃបស្្រមណ្ឌលៃិងកបធាៃ

បបស្រ្រម្ម)។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិអំពរីរោរថសវៃងរ្ររោរអ្័យបទាស្ ងថដរ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ26:17–28បោយសាងាត់ៗបោយ្រត់សរាគល់ពរីបពលៃរីមួយៗថដលកពះអរាចាស់ោៃបកបើោ្រ្យរប�់សយើរ

ឬសយើរ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសោ្រ្យទាំងបៃះចំណាំទ្ុររាល់បពលព្ួរប្�ួប។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សថា៖

• បៅ្រ្ននុងមែូសាយ26:17–28បតើោ្រ្យសយើរៃិងរប�់សយើរបស្នើអវៃរីអំពរី្រថៃលែងរបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងដបំណើររោរនៃរោរថកបចិតតេ

បនាះ?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីឃ្លាឬខ្ម្ពរីរជា្់រលា្់រថដលោំកទដល់ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។)

• បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីមែូសាយ26:20–21អំពរីតួនាទរីរបស់អ្ន្របបកមើនៃកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងដបំណើររោរនៃ

រោរថកបចិតតេ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអ្ក្ដរឹក្នំ្្រ្្ជ្ិរភា្្ំរណាងឲ្យត្រះអមាចាស់បហើយថារៅក្្នុងក្រណដីអរំ្ើបា្រធងៃន់ធងៃរ

្៊រ៊ីស្្និងត្រធ្នសាខ្អាចជួយរយើងឲ្យដត្រចិ្រ្តនិងទទួលបានការអភ័យរទាស)។

• បតើប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាអាច�ួយអ្ន្រថដលតសូ៊ៃរឹងអបំពើោបៃិងរោរលបលួងបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបបកងៀៃអាលរា៉ាអំពរីអវៃរីថដលអ្ន្រថសវៃងរ្ររោរអ្័យបទាសកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃរោរថកបចិតតេ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃមែូសាយ26:29–32ជានដ្ូបហើយរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដល�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យយល់ពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់តកមូវឲ្យបយើង

បធវៃើបៅបពលបយើងថកបចិតតេ។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលសិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្រ់សរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើោ្រ្យប្ផ្ទាល់ពរី

បោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្អាចរាៃដួចខាងបករោម៖

ការសារភា្ថនអរំ្ើបា្រដរឹក្នំ្រៅរក្ការអភ័យរទាស។
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សមសរៀនទ្ពី66

ត្រះអមាចាស់នរឹងអភ័យរទាសដល់អស់អ្ក្ណាដដលដត្រច្ិរ្តរោយរសាមរះអស់្ ដីច្ិរ្ត។

រយើងត្រវូអភ័យរទាសដល់អ្ក្ដថទរដើ្ ដ្ីទទួលបានការអភ័យរទាស្ ដីត្រះអមាចាស់។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមសួរសំណួរខាងបករោមខលែះឬទាំងអស់៖

• បៅ្រ្ននុងមែូសាយ26:29បតើអវៃរីជាអតថែៃ័យនៃឃ្លា“ទទួលសារភាពៃូវអំបពើោបទាំងឡាយរបស់ខលែលួៃចំបោះអ្ន្រៃិងចបំោះបយើង”?

(អ្ន្រអាចកតូវបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះោ្រ្យេ្ក្សំបៅបលើអាលរា៉ា)។

• បៅបពលៃរណារានា្់រោៃបធវៃើអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សបនាះកតូវសារភាពដល់កពះអរាចាស់ៃិងដល់

អ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រដ៏សមរម្យ?(រោររំលងដ៏ធងៃៃ់ធងៃរដូចជារោររំលងចបាប់កពហ្មចារីភាពអាចរាៃបកោះថានា្់រដល់សរា�ិ្រភាព

្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់បុ ្្គលបនាះ។បហតុដូបច្នះបហើយបៅ្រ្ននុង្ររណរីថបបបនាះបុ្ ្គលរានា្់រកតូវសារភាពអបំពើោបបៅដល់កពះអរាចាស់

ៃិងអ្ន្រតំណាងរបស់កទង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។ប៊ីស្សពៃិងកបធាៃសាខារោៃ់្ូរៃបសាបពវៃ�ិតភាពបដើមបរី�ួយដល់អ្ន្រណាថដល

ោៃបធវៃើោបបហើយថសវៃងរ្ររោរអ្័យបទាស។ខណភៈបពលថដលរាៃថតកពះអរាចាស់អាចអ្័យបទាសដល់អបំពើោបបនាះអ្ន្រដរឹ្រនំា

បពវៃ�ិតភាពបដើរតួោំកទ្រ្ននុងរោរ�ួយមៃុស្សថដលោៃទទួលរោរអ្័យបទាសបនាះ។ព្ួរប្រ្រសារោរសរាងាត់នៃរោរសារភាពទាំងឡាយ

បហើយ�ួយអ្ន្រថដលសារភាពបនាះឆលែងរោត់ដបំណើររោរនៃរោរថកបចិ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រណារានា្រ់ថដលថកបចិតតេ“បោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ”បនាះ?(មែូសាយ26:29)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់តកមូវឲ្យបយើងអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទបនាះ?បតើរោរថកបចិតតេៃិងរោរអ្័យបទាសដល់

អ្ន្រដនទទា្រ់ទងោនាបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី313:14–15;្ ៃិងស 64:8–11)។

• ចបំោះអ្ន្រថដលរាៃអារម្មណ៍ថាអបំពើោបរបស់ព្ួរប្មៃិអាចកតូវោៃអ្័យបទាសឲ្យបទបតើឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអាច្ ល់្

រោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេឬរោរលួងបលាមដល់ៃរណារានា្រ់ថដលចង់ថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?

េ៉រូសា�26:33–39

អាលរា៉ាសោរ្រាមការពបកឹ្សារប�់ព្រះអរាចា�់សោយកាត់សទា�ដល់អ្ក្ណដលបានស្វើអំស្ើបាបនរិនាំឲ្យរានរសបៀប

សរៀបរយសឡើរវិញសៅក្្គុរសា�នាចពក្

សូមពៃ្យល់ថាមែូសាយ26:33–37កោប់ពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាោៃបធវៃើតាមរោរថណនាំរបស់កពះអរាចាស់បោយរោតប់សច្្ររី

សរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃបធវៃើអំបពើោបបហើយោៃនាំម្រៃូវរបបៀបបរៀបរយប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

មែូសាយ26:34–37បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលលទ្្ធ លនៃរោរខិតខំរបស់អាលរា៉ា្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសារបស់កពះអរាចាស់។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងថកបចិតតេបហើយរស់បៅបោយសុចរិតបយើងអាចរាៃសៃ្ិភាពបៅ្រ្ននុងចិតតេបយើងៃិង

រី្រចបកមើៃខាងវិញ្ញាណ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ាជាក្រូននរិក្រូនពបុ�រប�់ស�ច្ម៉រូសា�បានបរះសបារទា�់នឹរឪ្ុក្រប�់្ ួក្សគ

នរិព្រះអរាចា�់ស�ើ�បានចរ់បំ ល្ាញសា�នាចពក្ននព្រះណ្មសទ្ៀត។ការខិតខំរប�់

្ួក្សគបានបញ្ចប់សៅស្លសទ្វតាម�ួណ�លបានបញ្ដូនមក្ជាចសម្ើ��ល់ការអធិសាឋានរប�់

្ួក្�ុចរិតបានសៅ្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្។ជាលទ្្ធ្លននបទ្្ិសសាធន៍�៏អ្្ដូតស�តុសនរះ្ួក្សគ

បានសក្ើតម្រសទ្ៀតតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�្ ួក្សគបានសធវើ�ំសែើរទ្រូទាំរ

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាស�ើម្ពី្ ្ស្វ្សា��ំែឹរលអែស�ើ�ជួ�ជុលនរូវការររខរូចខាតណ�ល្ ួក្សគ

បានសធវើ។
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ម៉រូសា�27

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�27:1–22

សទវរាមួយសៅអាលរា៉ាជាក្រូននិរក្រូនពបុ�រប�់ម្រូសាយទាំរឡាយឲ្យណពបចិត្ត

បដើមបរី្ ្ល់បរិបទនៃបមបរៀៃបៃះសូមសបងខេបមែូសាយ27:1–7បោយរោរពៃ្យល់ថាអ្ន្រឥត�ំបៃឿជាបកចើៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា

ោៃចាបប់្្ើមរោត់បទាសអ្ន្រថដលបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បករោយពរីបស្ចមែូសាយោៃបចញៃូវបសច្្ររីកបរោសមួយហាមឃ្ត់ៃូវ

ស្រម្មភាពថបបបនាះកបជា�ៃភា្បកចើៃោៃបោរពតាមបហើយសៃិ្ភាពកតូវោៃសាដារប�ើងវិញ។បទាះោ៉ាងណា្រ្រីកបជា�ៃខលែះបៃ្

ពយាោមបំផ្លាញសាសនាចក្រ។មៃុស្សកោំនា្់របនាះរាៃ្រូៃកបសុរបស់អាលរា៉ា្ឺអាលរា៉ាៃិងពួ្របកុតារបស់បស្ចមែូសាយអាំមែូៃ

បអើរ៉ុៃបអាមបណើរៃិងហិមនណ។្ូរៃកបុសរបស់អាលរា៉ា្ឺអាលរា៉ាជាញរឹ្រញាប់កតវូោៃបៅថាជាអាលរា៉ាជា្ូរៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ27:8–10ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលកោប់ពរីអាលរា៉ាជា្ូរៃៃិង

ព្ួរបុកតារបស់បស្ចមែូសាយ។

• បតើថ ្្ន្រអវៃរីនៃរោរពិពណ៌នាពរីអាលរា៉ាជា្ូរៃៃិងព្ួរបុកតារបស់បស្ចមែូសាយបធវៃើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្មណ៍បំ្ ុតបនាះ?បហតុអវៃរី?(សូម

សរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃបពលសិស្សកោប់ពរីវា។សូមទុ្រចបនាលាះបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីបបង្កើតប្ជរីទរីពរីរបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

បករោយពរីរោរណ៍បៃះ)។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតសំណួរខាងបករោមបោយបសងៃៀមសាងាត់៖

• កបសិៃបបើអ្ន្រោៃរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡាបពលបៃះបតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតបចបំោះស្រម្មភាពរបស់អាលរា៉ាជា្ូរៃៃិង

ព្ួរបុកតារបស់បស្ចមែូសាយបោយរបបៀបណា?

សូមបរ្ហាញរូបភាពរោរថកបចិតតេរបស់អាលរា៉ាជា្រូៃ(ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[2009],បលខ 77)។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

បោយសាងាត់ៗ្រ្ននុងមែូសាយ27:11–13ថដលជាដបំណើរបរឿងបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង្ ំៃូរបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ

27:14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុថដលបទវតាោៃម្រ�ួបៃរឹងអាលរា៉ាៃិង្ូរៃកបុសរបស់មែូសាយ។

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាច�ួយអ្ន្រដនទថដលស៊ូកទាំអវៃរីខលែះ?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាត្រះអមាចាស់រ្្ើយ្រ្រ

នរឹងការអធិសាឋានរោយក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើងសតមា្់រអ្ក្ដថទ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយបស្នើឲ្យសិស្ស

សរបសរវាចូល្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ27:14។អ្ន្រ្៏រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរបថៃថែមបសច្រ្រីបោងឆលែងបៅោ៉ា្ុរប

5:16ថដរ។សូមបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់បឆលែើយតបៃរឹងរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងមៃិថមៃសករាប់ថតអ្ន្រថដលស៊ូកទាំខាងវិញ្ញាណ

បែុបណាណះបទបែុថៃ្្៏រសករាប់អ្ន្រថដលរាៃឧបស ្្គៃិងតកមូវរោរប្្សងបទៀត)។

• បតើបៅបពលណាថដលរោរអធសិាឋាៃរបស់ៃរណារានា្់របធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថារោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រោៃបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ៃរណារានា្់រ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៃ្អធិសាឋាៃសករាប់អ្ន្រដនទ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាដបំណើរបរឿងនៃអាលរា៉ាជា្ូរៃៃិងព្ួរបកុតារបស់

មែូសាយ្ ឺជា្ ស្នុតាងថដលកពះអរាចាស់ឮដល់រោរអធិសាឋាៃរបស់បយើង�ំៃួសឲ្យអ្ន្រដនទ។កទង់ៃរឹងមៃិរំលងសិទ្ធនៃអ្ន្រថដលបយើង

អធិសាឋាៃឲ្យបនាះបទបែុថៃ្កទង់ៃរឹងឮរោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងបហើយកទង់ៃរឹងបឆលែើយតបតាមរបបៀបរបស់កទង់ៃិងតាមបពលបវលារបស់

កទង់។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់របករោ្រ�របៅខាងមុខថានា្រ់បហើយអាៃមែូសាយ27:15–16ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាទាំងបៃះ្ ឺជាោ្រ្យរបស់

បទវតាថដលម្រ�ួបៃរឹងអាលរា៉ាៃិង្រូៃកបសុរបស់មែូសាយ។សូមបញ្ជា្់រថាបទវតាោៃៃិោយ“បោយសូរ្ ្គរលាៃ់ថដលបធវៃើឲ្យថ្ៃដរី

្របក្រើ្របៅកតង់្រថៃលែងថដលពួ្រប្�រ”(មែូសាយ27:11)។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររបំ្ើបអំពរីអវៃរីថដលបទវតាោៃបធវៃើៃិងៃិោយ?បហតុអវៃរីោៃជាវាបធវៃើឲ្យអ្ន្ររបំ្ើប?

សូមសបងខេបមែូសាយ27:19–22បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីបទវតាោៃថច្រចាយសារលិខិតរបស់កទង់បហើយអាលរា៉ាមៃិអាច

បហើបរាត់ោៃប�ើយោៃរោលាយបៅជាអស្់ររាលាំងបហើយកតវូោៃប្ថសងោត់បៅបោយឥត្របកមើ្ររហូតដល់ប្ោ្រ់ោត់ចុះបៅខាងមុខ

ឪពុ្រោត់(សូមបមើលមែូសាយ27:19)។បៅបពលឪពុ្ររបស់អាលរា៉ាោៃឮពរីអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងោត់“ោៃអររី្ររាយបកោះ

ការ្រហពងៀនហោយ

ព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្

ព្រះអរាចា�់បានរានបន្ទដូលថ្ស�ើរ

ពតរូវ“្សា��ំែឹរលអែ[រប�់ពទ្រ់]

សដ្�សារព្រះវិញ្ញាែគឺព្រះ�៏ជាជំនួ�

ណ�លបានចាត់ឲ្យសចញសៅបសពរៀន្ ពី

ស�ចក្្ពី្ិត”(គ.&�.50:14)។

សៅស្លអ្នក្បសពរៀន�រូមណ�វររក្

ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែស�ើម ព្ីជួ�អ្នក្

�ពមបសមសរៀនសនរះសៅតាមតពមរូវការ�ិ�្ស

រប�់អ្នក្។
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បលា្រដរឹងថាបនាះ្ ឺជាកពះបចសាដានៃកពះ”(មែូសាយ27:20)។ោត់ោៃចាត់ឲ្យព្ួរបណាដា�ៃកបមូលោនាម្រ“បដើមបរីប្អាចបធវៃើ

ជាសា្រ្សរីចំបោះអវៃរីៗថដលកពះអរាចាស់កទង់ោៃបធវៃើដល់្ូរៃកបសុរបស់បលា្រ”(មែូសាយ27:21)។ោត់្រ៏ោៃចាត់ព្ួរសង្កប�ំុោនា

បហើយពួ្រប្ោៃតមអាហារៃិងអធិសាឋាៃឲ្យ្ូរៃកបសុរបស់បលា្រអាចទទួលោៃ្ររាលាំងៃិងអាចៃិោយោៃវិញ(សូមបមើលមែូសាយ

27:22)។

េ៉រូសា�27:23–31

អាលរា៉ាជាក្រូនបានណពបចិត្តសេើយបានសក្ើតជា្្ពីម្រសទៀត

សូមកត�ប់បៅប ជ្រីថដលពិពណ៌នាពរីអាលរា៉ាៃិង្រូៃកបសុរបស់មែូសាយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមៃុបនាះ។សូម

សរបសរបលើប្ជរីបនាះថា្ពីមុន។សូមសរបសរសពកាយមក្បៅបលើថ ្្ន្ររាខាងបទៀតនៃរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ

27:23–24,28–29បោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាោៃផ្លាស់ប្ដូរ។សូម្ ្ល់ឱរោសដល់សិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ឲ្យសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បោងតាមមែូសាយ27:24ៃិង28បតើអាលរា៉ាោៃបធវៃើអវៃរីថដលោៃដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរផ្លាស់ប្ដូរ?បតើកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើអវៃរី?

បៅបពលបយើងថសវៃងរ្ររោរផ្លាស់ប្ដូរៃិងបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបនាះ?

បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើសករាប់បយើង?

• បតើរោរបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាោៃ�ួយៃរណារានា្់រថដល្ ិតថាោត់មិៃអាចកតវូោៃអ្័យបទាសឲ្យបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ27:25–26ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបោលលទ្ធិថដលកពះអរាចាស់ោៃបបកងៀៃដល់

អាលរា៉ា។(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររីសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថារយើងមានាក់្ៗត្រវូដ្ររក្ើ្រជា្្ដីតា្រយៈដគ្វាយធួនថន

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ្ ្ងរទៀ្រ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមពៃ្យល់ថាបដើមបរីោៃប្រើតជា្្មរីម្ងបទៀតរាៃៃ័យថាបដើមបរីឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បណាដាលឲ្យរាៃរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុង

ដួងចិតតេរបស់មៃុស្សរានា្់របដើមបរីឲ្យប្ោមៃបំណងកោថានាបដើមបរីបធវៃើអាក្រ្់របទៀតបែុថៃ្បដើមបរីរាៃបំណងថសវៃងរ្របរឿងនៃកពះវិញ(សូមបមើល

មែូសាយ5:2)។

អ្ន្រ្៏រអាចៃរឹងពៃ្យល់ថាបទាះបរីជារោរផ្លាស់ប្ដូរោ៉ាងខាលាំងនៃដួងចិតតេពិតជាោៃប្រើតប�ើងភាលាមៗដល់អាលរា៉ាៃិង្រូៃកបសុរបស់អាលរា៉ា

្៏រព្ួរបយើងភា្បកចើៃកតវូោៃផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធួៃជាបៃប្នាទាប់ថដរ។វា្ ឺជាដំបណើររោរជាជាងបហតរុោរណ៍មួយ។បដើមបរី

�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលលទ្ធិបៃះរោៃ់ថតចបាស់សូមឲ្យព្ួរប្រានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃ

ថប៊ៃសរឹៃ៖

“បយើងកតវូថតកបយ័ត្នកបថយងបៅបពលបយើងថសវៃងរ្របដើមបរីរោលាយឲ្យរោៃ់ថតដូចជាកពះថាបយើងមិៃបៅជាោ្់រទរឹ្រចិតតេៃិងោត់បង់

្្ររីសង្រឹមបនាះបទ។រោរថកបរោលាយដូចជាកពះក្រីស្ទ្ ឺជារោរថសវៃងរ្របពញមួយ�រីវិតបហើយជាញរឹ្រញាប់វាជាប់ទា្រ់ទងបៅៃរឹងរោររ្ីរចបកមើៃ

ៃិងរោរផ្លាស់បតេដូរថដលរាៃសភាពយឺតបស្ទើរថតពុំអាចដរឹងោៃ។កពះ្ម្ពរីរោៃ្រតក់តាៃូវដំបណើបរឿងថដល្ ួរចងចំានៃ�រីវិតរបស់មៃុស្ស

ថដលផ្លាស់ប្ដូរោ៉ាងខាលាំង្រ្ននុងមួយពកពិចថ ្្ន្រដូចជាោៃប្រើតប�ើងដល់៖អាលរា៉ាជា្ូរៃបែុលបៅតាម្ លែដូវបៅទរីក្រងុោរា៉ាសបអណុស

ថដលោៃអធិសាឋាៃដល់យប់បករៅបស្ចឡាមែូនណ។្ំរូដ៏អសាចារ្យនៃអំណាច្រ្ននុងរោរផ្លាស់ប្ដូរថបបបៃះបទាះបរីជាអ្ន្រថដលោៃធាលា្់របករៅ្រ្ននុង

អបំពើោបោៃ្ ល់្ទំៃុ្រចិតតេថាដរ្វាយធួៃអាច�ំរះោៃបទាះបរីជាអ្ន្រោៃធាលា្់របៅ្រ្ននុងអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរបំ្ុត្រ៏បោយ។

“បែុថៃ្បយើងកតវូកបយ័ត្នបៅបពលបយើងពិភា្រសាពរី្ ំរូដ៏អសាចារ្យទាំងបៃះ។បទាះបរីជាព្ួរប្រាៃពិតៃិងរាៃអំណាចព្ួរប្្ ឺជា្ររណរី

បលើ្រថលងជាជាង្របលួៃចបាប់។សករាប់រាល់្ររណរីរបស់បែុលបអណុសៃិងបស្ចឡាមែូនណរាៃមៃុស្សជាបកចើៃរយោៃ់នា្់រថដល

ថសវៃងរ្រដំបណើររោរនៃរោរថកបចិតតេសងៃប់សាងាត់ជាងមិៃអាចបមើលដរឹងជាងឆ្ងាយណាស់។ពរីមួយន្ងៃបៅមួយន្ងៃព្ួរប្ខិតបៅ�ិតកពះអរាចាស់

រោៃ់ថតខាលាំងពួ្រប្្រសាង�រីវិតដូចជាកពះបោយរោរដរឹងតិចតួច។ព្ួរប្រស់បៅ�រីវិតដ៏សងៃបស់ាងាត់នៃបសច្្ររីល្អរោរបបកមើៃិងរោរបប្ជាញា”

(“ A Mighty Change of Heart,”Ensignថខតុលាឆ្នាំ1989,ទំព័រ5)។

បករោយពរីសិស្សថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមមួយបៅ្រ្ននុង

្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្រយភៈបពលពរីរបរីនាទរី។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រ

បរៀបចំជាក្រោសថច្រឲ្យសិស្សឬអាៃសំណួរយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាចសរបសរវាចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្)។

• បតើអ្ន្រកតូោៃផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធួៃបៅបពលអ្ន្រោៃថកបចិតតេបហើយោៃបធវៃើអស់ពរីសមតថែភាពបដើមបរីបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះ

បោយរបបៀបណា?

• បតើអវៃរីជាបរឿងមួយថដលអ្ន្រអាចបធវៃើបដើមបរីម្ររោៃ់កពះអរាចាស់បពញបលញបដើមបរីអ្ន្រអាចកតូវោៃផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធួៃ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបហើយកោប់ពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលអាចប្រើតប�ើងម្របលើបយើងបៅបពលបយើង

ថកបចិតតេៃិងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊កូ្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។(សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរប្មិៃចាោំច់ថច្រចាយ

អវៃរីថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាពួ្រប្មៃិៃិោយអំពរីអបំពើោបរបស់ព្ួរប្ពរីអតរីតរោល

ប�ើយ)។

ការមចកចាយហសចក្ពីម្្ងការណ៍

រ្រស់្ យាការី

សៅស្លការ�ក្ព�រ់ម�ួណវរវាអាចជ�ួ

�ល់អ្នក្សពចើនស្លអ្នក្ណចក្វាជាពក្ដ្�

ឬ�រស�រវាសៅសលើកាដោរសខៀន។សដ្�

ោមៅនជំន�ួណបបសនរះសទ្�ិ�្សអាចដ្ច់

អារមមេែ៍ឬ្ិបាក្�ល់។
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េ៉រូសា�27:32–37

អាលរា៉ាជាក្រូននិរក្រូនពបុ�រប�់ម្រូសាយបានស្វើដំសែើរទរូទារំណដនដពីសោយខិតខំប្រះប្រូវនរូវការខរូចខ្តណដល្ ួក្សគ

បានស្វើសេើយ្ ពរឹរដល់សា�នាចពក្

សូមពៃ្យល់ថារោរថកបចិតតេដ៏ពិត្ ឺជារោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេមិៃថមៃកោៃ់ថតរោរបប្ជាញាចិតតេថា�ប់បធវៃើអវៃរីមួយខុសឆ្គងបនាះបទ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ27:32–37ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាៃិង្ូរៃកបសុរបស់មែូសាយោៃបធវៃើថដល

បលើសពរីរោរ�ប់បធវៃើៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើខុសបនាះ។

• បតើ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញថាអាលរា៉ាៃិង្ូរៃកបសុរបស់មែូសាយោៃផ្លាស់ប្ដូរពិតថមៃ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរី្ ំរូរបស់ពួ្រប្?

ចបមលែើយសិស្សអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

រទារះ្រដីជាអ្ក្ដដលត្រឆាំងទាស់នរឹងត្រះអមាចាស់និងការ្ររតងៀនរ្រស់តទង់ក្្ដីក្៏អាចត្ូរវបានអភ័យរទាសឲ្យដដរ។

រដើ្ ដ្ីដត្រច្ិរ្តរោយ្ ិ្រតបាក្ដ្នុស្មានាក់្ត្រវូដ្ររធ្ើអ្ដីដដលអាចរធ្ើបានរដើ្្ដី្៉ររះ្រ៉ូវការខូចខ្្រដដលរគបានរធ្ើ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា

បពលខលែះបយើងបកបើោ្រ្យការ�រវិញបដើមបរីសំបៅបលើស្រម្មភាពនៃរោរបែះបែូវរោរខូចខាតថដលោៃបធវៃើបហើយថ្រតកមូវ�បកមើសថដលមៃិ

ឆ្លាតនវរបស់បយើង)។

តា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរយើងអាចត្រវូបានផ្លាស់្្រនូររៅកាន់សភា្្ ួយថនរសចក្្ដីសុចរិ្រ។

សូមប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ថាដបំណើរបរឿងរបស់អាលរា៉ាៃិងព្ួរបុកតារបស់មែូសាយ្ ឺជា្ ំរូមួយនៃអំណាចនៃដរ្វាយធៃួរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរបយើង។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបំណងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីអ្័យបទាសដល់អស់អ្ន្រណាថដល

អៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកទង់បហើយថសវៃងរ្របដើមបរីបធវៃើតាមកទង់ដូចជាយុវ�ៃទាំងបៃះថដរ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េ៉រូសា�27:25។គក្ើតជា្្មដី

ណអលស�ើរស�វ�ីសអណប�ណាននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បាន្ ិ្ែ៌នា្ ពី�ំសែើរការនន

ការសក្ើតជា្ មេពី៖

“ស�ើរចាប់ស្្ើម�ំសែើរការននការសក្ើតជា្មេពីម្រសទ្ៀតតាមរ�ៈការអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើ

ព្រះពគពី�្ទការណពបចិត្្ ពីអំស ើ្បាបរប�់ស�ើរនរិការពជមុជទ្ឹក្សដ្�ការ្ន្ិច�ពរាប់

ការ្ដោច់បាបសដ្�អ្នក្ណ�លរាន�ិទ្្ធិអំណាចប្វជិតភា្។

“...សពកា�្ពីស�ើរសរើបសចញ្ ពីទ្ឹក្ននការពជមុជសនារះព្លរឹរប�់ស�ើរពតរូវបានបន្

ពជមុជស�ើ�សជាគជាំសៅសដ្�ស�ចក្្ពី្ិតនរិ្ន្ឺនន�ំែឹរលអែរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

ការពជមុជ�រូរៗម្រនរិរាក់្សៅក្្ននុរសោលលទ្្ធិននព្រះពគពី�្ទនរិការចរូលរួមសដ្�ណ ្្នក្សៅក្្ននុរ

សា�នាចពក្ណ�លពតរូវបានសាដោរស�ើរវិញរប�់ពទ្រ់មិនអាចបសរកើតការ ល្ា�់ប្ដូរខារវិញ្ញាែ

ណ�លអាចឲ្យស�ើរស�ើរក្្ននុរជពីវិត�៏្ មេពីសនរះស�ើ�។ជាជារសនរះការសសាមៅរះនឹរស�ចក្្ពី�ញ្ញា

ការបន្ការសប្ជាញានិរការលរះបរ់ព្លឹរស�ើរទារំមរូលសៅ�ល់ព្រះគឺតពមរូវឲ្យរានពប�ិនសបើ

ស�ើរពតរូវទ្ទ្ួល្ រជ�័ននភា្អ�់ក្ល្ជានិច្ចសនារះ។...

“ការ្ន្ិចទារំព�ុរនរិការសជាគជាំសដ្��ំែឹរលអែរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះគឺជាជំហាន�៏

�ំខាន់សៅក្្ននុរ�ំសែើរការននការសក្ើតជា្មេពី”(“អ្នក្ពតរូវសក្ើតជា្ មេពីម្រសទ្ៀត,”Ensignឬ

សលអាេរូណា,ណខឧ�ភាឆ្នាំ2007,ទំ្្័រ21)។

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពីក៏្ជាក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បាន្ ន្យល់ថ្៖

“ស�ើរសក្ើតជា្ មេពីសៅស្លស�ើរសាលាប់សដ្�ការពាក់្្័ន្ធនរឹភា្មិន�ុចរិតនិរសៅស្ល

ស�ើររ�់សៅពាក់្្័ន្ធនឹរសរឿរននព្រះវិញ្ញាែ។ប៉ុណន្ការែ៍សនារះមិនសក្ើតស�ើរភាលាមៗក្្ននុរ

មួ�្ ព្ិចណភ្នក្សនារះសទ្។សនារះ...គឺជា�ំសែើរការម�ួ។ការសក្ើតជា្មេពីគឺជាសរឿរ�ន្សឹមៗ

សលើក្ណលរណតរានគំររូ�៏្ិស��្ ពីរបពីណ�លជាអ្្ដូតស�តុ�៏ខាលាំររ�រូត�ល់្ ួក្សគពតរូវបាន�រស�រ

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។�រាបណាភា្ទ្រូសៅនន�រាជកិ្ននសា�នាចពក្ពាក់្្័ន្ធស�ើរពតរូវសក្ើតជា

្មេពីម្រសទ្ៀតតាមក្ពមិតស�ើ�ស�ើរពតរូវសក្ើតជា្មេពីម្រសទ្ៀតសៅកាន់្ ន្ឺបណនថែមនរិចសំែរះ�ឹរ

បណនថែមព្មទាំរបំែរពបាថ្នា�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ុចរិតបណនថែមសៅស្លស�ើរកាន់តាម

ព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�។...

“ក្្ននុរនាមជា�រាជិក្ននសា�នាចពក្ពប�ិនសបើស�ើរតពមរ់្ ្ដូវមួ�ណ�លនាំសៅរក្ជពីវិត�៏

អ�់ក្ល្ជានិច្ច;ពប�ិនសបើស�ើរចាប់ស្្ើម�ំសែើរការននការសក្ើតជា្មេពីខារវិញ្ញាែស�ើ�

កំ្្ុរស�ើរសៅទិ្�សៅ�៏ពតមឹពតរូវពប�ិនសបើស�ើរសធវើណ្នការស�ើម ព្ីបន្សនុទ្្ធព្លរឹរប�់ស�ើរ

ស�ើ�បន្ិចម្រៗស�ើរនឹរសៅកាន់ទ្ិ�សៅសនារះពប�ិនសបើស�ើរដ្ក្់ទ្ិ�សៅស�ើម្ពីកាលា�ជា

ឥតសខាចារះស�ើ�មួ�ជំហានម្រៗនិរមួ�ឃ្លាម្រៗស�ើរសធវើឲ្យព្លរឹរប�់ស�ើរឥតសខាចារះ

សដ្�ការ�ក្ឈ្នរះសលើ្ ិភ្សលាក្បនាទាប់មក្វា្ ិតជាពតរូវបានធានាថ្—ោមៅន�ំែួរ

ថ្សទារះជារានអវពីសក្ើតស�ើរក្៏សដ្�—ស�ើរនរឹទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

សទារះបពីជាស�ើររានការសក្ើតជា្មេពីខារវិញ្ញាែខារមុខស�ើរការឥតសខាចារះខារមុខស�ើរ

ការបន្សនុទ្្ធយា៉ារស្ញសលញខារមុខស�ើរក្្ពីពប�ិនសបើស�ើរតពមរ់ទ្ិ�នរិសធវើតាមវាសដ្�

អ�់្ ពីលទ្្ធភា្រប�់ស�ើរសៅក្្ននុរជពីវិតសនរះសនារះសៅស្លស�ើរសចញ្ ពីជពីវិតសនរះស�ើរនឹរ

បន្សៅក្្ននុរ្ ្ដូវណ�ល�រូចោនាសទ្ៀត”(“ Jesus Christ and Him Crucified,”
Brigham Young University 1976 Speeches,ណខវិច្ិកាទ្ពី5,ឆ្នាំ

1976,ទ្ំ្័រ5–6,speeches. byu. edu)។



236

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�បានណពបចិត្សជឿ្ួក្បុពតារប�់ស�ច្ម៉រូសា�បានរានបែំរ�៏ខាលាំរស�ើម្ពីបសពរៀន

�ំែឹរលអែ�ល់សា�ន៍សលមិន។សពកា�្ពីការ�ំុ�ល់ព្រះអរាចា�់និរការទ្ទ្ួលបាន

ការធានាថ្្ួក្សគនឹរពតរូវបានពបទាន្រសដ្�សជាគជ�័នរិការការពារម៉រូសា�បាន

អនុញ្ញាតឲ្យ្ ួក្សគសៅ។ក្្ននុរស្ល�រូចោនាសនរះម៉រូសា�ខិតខំណ្រក្សាកំ្ែតព់តា�៏្ ិ�ិ�្ឋណ�ល

បានបន្�ល់ោត់។ោត់បានបក្ណពបក្ំែតព់តាសា�ន៍យា៉ាសរ៉�ស�ើ�បនាទាប់មក្ពបគល់

កំ្ែត់ពតាទាំរអ�់�ល់អាលរា៉ាជាក្រូន។សដ្�សារក្រូនពបុ�រប�់ោត់បានសបារះបរ់ឱកា�

ស�ើម្ពីកាលា�ជាស�ច្ោត់បានបសរកើតពប្័ន្ធសៅពក្មជាទ្ពមរ់្ មេពីននការពគប់ពគរសៅក្្ននុរណ�ន�ពី។

សមសរៀនទ្ពី68

ម៉រូសា�28–29

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�28:1–9

ក្រូនពបុ�រប�់ម្រូសាយរានបំែរចរ់បសពរៀនដល់សា�ន៍សលមិន

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

1.ខ្នុំរានបំែរដ៏សសាមារះ��ពរាប់�ុភមរ្គលដ៏េ�់ក្ល្ជានិច្ចដល់េ្ក្ដនទ។

2.ខ្នុំនរឹលរះបរ់សដើម្ពីជួយដល់េ្ក្ដនទ។

3.ខ្នុំរានបំែរសដើម្ពីណចក្ចាយដែំឹរល្អដល់េ្ក្ដនទ។

បដើមបរីចាបប់្្ើមថានា្់រសូមឲ្យសិស្សបកបើកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីវាយតនមលែពរីខលែលួៃប្បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្បកបើររ្វាស់

ខានាតពរី1ដល់10បោយោ្រ់បលខ1បដើមបរីបរ្ហាញថាកបបោ្បនាះមិៃោៃពិពណ៌នាព្ួរប្ខាលាំងប�ើយបហើយោ្រ់បលខ10បដើមបរី

បរ្ហាញថាកបបោ្បនាះោៃពិពណ៌នាព្ួរប្ពិតជាកតូវខាលាំង។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ27:8–10បោយបសងៃៀមសាងាត់។

• បតើអាលរា៉ាៃិងព្ួរបុកតារបស់មែូសាយៃរឹងោ្រ់ររ្វាស់ខានាតដូចោនាបៃះ្រ្ននុងបពលបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ28:1–4ឮៗ។

• បតើ្រូៃកបសុរបស់មែូសាយៃរឹងោ្់រររ្វាស់ខានាតដូចោនាបៃះបករោយពរីរោរថកបចិតតេប�ឿរបស់ព្ួរប្បោយរបបៀបណា?បតើឃ្លាមួយណា

បៅ្រ្ននុងមែូសាយ28:1–4បរ្ហាញថាព្ួរប្ោៃផ្លាស់ប្ដូរខាលាំងបែុណាណ?

• បហតុអវៃរីោៃជាបំណងរបស់្រូៃកបសុរបស់មែូសាយោៃផ្លាស់ប្ដូរ?(ព្ួរប្ោៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ

ថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ព្ួរប្ទាំងអស់បហើយោៃថកបចិតតេប�ឿ;សូមបមើលមែូសាយ27:34–36។អ្ន្រ្៏រអាចបបើ្របៅមែូសាយ

28:4បដើមបរីបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់ពួ្រប្។)

• បចញពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីសាសៃ៍បលមៃិបៅបពលបៃះបៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាស្របស់ព្ួរប្បតើរាៃរោរលំោ្រអវៃរីខលែះថដល

អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាអាច�ួប្រ្ននុងចំបណាមពួ្រប្?

• បោងតាមមែូសាយ28:2បតើអវៃរីថដល្ូរៃកបុសរបស់មែូសាយោៃប�ឿបលើរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្ថាអាចបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនា

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់សាសៃ៍បលមិៃ?

• បតើរោរថកបចិតតេប�ឿនៃ្ូរៃកបសុរបស់មែូសាយោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងកោថានារបស់ព្ួរប្បដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អបោយរបបៀបណា?

បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្?(សូមសបងខេបចបមលែើយរបស់សិស្សបោយរោរសរបសរ

បោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលការដត្រច្ិរ្នជឿរ្រស់ន�ើងចាក់ឫសនតរៅនោោះ្រំណងតបាថ្នារ្រស់ន�ើងនែើម្ពី

ដចកចា�ែំណឹងល្អនកើនន�ើង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្់រ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរកបបោ្បៃះបៅថ្មទំព័រនៃកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរមែូសាយ

28:1–4។

“្ររាលាំងនៃបំណងកោថានារបស់បយើងបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អ្ឺជា្រតាតា�កមញុមួយដ៏អសាចារ្យចបំោះ្រកមតិនៃ

រោរថកបចិតតេប�ឿផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើង”(“ Sharing the Gospel ,”Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ2001,ទំព័រ

7)។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីរបបៀបថដលបំណងរបស់ពួ្រប្ថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទោៃប្រើៃប�ើងបៅបពលព្ួរប្ោៃខិត

រោៃ់ថត�ិតកពះអរាចាស់។

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រោៃដរឹ្រនំាអ្ន្រឲ្យចង់ថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ?
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ម៉រូសា�28–29

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្សាគល់យុវ�ៃរានា្់រថដលជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររានា្់របែុថៃ្រាៃបំណងតិចតួចបដើមបរីបបកមើបបស្រ្រម្ម

បពញបរា៉ាង។

• បតើយុវ�ៃបៃះអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបបង្កើៃបំណងរបស់ោត់បដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អ?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយពរីរោរយល់ដរឹងរបស់

ព្ួរប្សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់ព្ួរប្ឲ្យៃរឹ្រចំាពរីអវៃរីថដលោៃពកងរឹងដល់រោរថកបចិតតេប�ឿរបស់ពួ្រប្បលើដំណរឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ៃិងពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបស្នើស្រម្មភាពឬបទពិបសាធៃ៍ដូចោនាបៃះដល់យុវ�ៃបៃះ។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញថារោរថកបចិតតេប�ឿ

ដ៏ខាលាំងដរឹ្រនំាបៅរ្របំណងថដលប្រើៃប�ើងមួយបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ។)

អ្ន្រអាចៃរឹងពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រោៃទទួលបំណងកោថានាបដើមបរីបបកងៀៃដំណរឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។បៅបពលអ្ន្របធវៃើដបូចានាះសូម្ ិត

ពរីរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងខិត�ិតកពះអរាចាស់បហើយរាៃអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់បនាះបំណងរបស់

បយើងបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អដល់អ្ន្រដនទៃរឹងប្រើៃប�ើង។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ28:5–8បហើយរ្របមើលពរីមូលបហតុថដលមែូសាយអៃុញ្ញាតឲ្យ្ូរៃកបសុរបស់ោត់បៅបបកមើបបស្រ្រម្មដ៏

រាៃបកោះថានា្់រថបបបនាះ។

• បៅ្រ្ននុងចបមលែើយដល់រោរអធសិាឋាៃរបស់មែូសាយបតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃសៃយាដល់្ូរៃកបសុរបស់មែូសាយ?

េ៉រូសា�28:10–20

ម្រូសាយបក្ណពបផ្ទារំននសា�ន៍ោ៉ាសរ៉ឌសេើយពបគល់ក្ំែតព់រាដ៏្ ិ�ិដ្ឋសនារះដល់អាលរា៉ា

សូម្ ូសដូចខាងបករោមមបលើរោដារបខៀៃ៖

សូមចង្អនុលបៅរូបភាពម្រុដបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ28:10។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលបញ្ហាមួយថដលបស្ចរាៃ

បៅបពល្រូៃកបសុរបស់ោត់បចញបៅបបស្រ្រម្ម។(កទង់កតវូរោររ្រៃរណារានា្រ់ឲ្យ�ំៃួស្រថៃលែងរបស់កទង់ជាបស្ច)។

សូមសបងខេបមែូសាយ28:11–19បោយរោរពៃ្យល់ថាមែូសាយោៃចាស់បហើយោត់ោៃថបរចំណាប់អារម្មណ៍ខលែះចបំោះ្ំរណតក់តា

ដ៏ពិសិដ្ឋថដលកតូវោៃកប្ល់ដល់ោត់៖្ំរណត់កតាទាំងឡាយថដលឪពុ្ររបស់ោត់ោៃឲ្យោត់បហើយោៃកោប់ោត់ឲ្យរ្រសាៃិង

្ំរណត់កតាថដលបស្ចលិមនហោៃឲ្យដល់ោត់។្រ្ននុងសមតថែភាពរបស់ោត់ជាអ្ន្របមើលឆុតរានា្់រោត់ោៃប្រថកប្ំរណត់កតានៃសាសៃ៍

ោ៉ាបរ៉�—ផ្ទាំងថដលោៃរ្រប�ើញបោយក្រមុថដលបស្ចលិមនហោៃប្ជដូៃឲ្យបៅរ្រថដៃដរីសារាែហិមឡា(សូមបមើលមែូសាយ

8:7–9)។សូមបធវៃើឲ្យសិស្សរាៃចំណាប់អារម្មណ៍បៅបលើរូបភាពនៃផ្ទាំងរាសបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបថៃថែមបលើរោរចាត់តាំងអ្ន្រដរឹ្រនំាសករាប់ៃ្រមែូសាយ្៏រកតូវរោរចាត់តាំងអ្ន្រថ្រ្រសាផ្ទាំងទាំងបនាះថដរ។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃមែូសាយ28:20បោយសាងាត់ៗ។

• បតើអ្ន្រណាថដលោៃទទួល្ំរណត់កតាដ៏ពិសិដ្ឋបនាះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាអាលរា៉ាជា�បកមើសដ៏ល្អបដើមបរីថ្រ្រសា្ំរណត់កតាទាំងបៃះ?

េ៉រូសា�29

ពបជាជនស្វើរាមការណែនាំរប�់ម្រូសាយសដើមបពីសាថាបនានរូវពប្័ន្សៅពក្មជាទពមរ់ននការពគប់ពគររប�់្ ួក្សគ

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដកបសៃិបបើពួ្រប្ចង់រោលាយជាបស្ចឬរាចាស់្រ្សកតរីបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រម្រខាងមុខថានា្់របហើយ�រថ្របរម្ុរដ

ថដលោៃ្ ូសបៅបលើរោដារបខៀៃ(ឬសូមោ្រ់ក្រោសជារាងម្ុរដបៅបលើ្របាលប្)។សូមឲ្យសិស្សបនាះពិពណ៌នាពរីកបបោ�ៃ៍ថដលប្

ៃរឹងទទួលោៃពរីរោរបធវៃើជាបស្ចឬរាចាស់្រ្សកតរីបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ29:1–3ឮៗ។

• បតើកបជា�ៃចង់ឲ្យៃរណារោលាយជាបស្ចរបស់ព្ួរប្?

• បតើ្ូរៃកបសុរបស់មែូសាយោៃលះបង់អវៃរីខលែះបដើមបរីពួ្រប្អាចបបកងៀៃដល់សាសៃ៍បលមៃិ?

• បតើឱរោសអវៃរីខលែះថដលយុវ�ៃៃិងយុវនារីលះបង់ឬផ្អា្រសពវៃន្ងៃបៃះបដើមបរីព្ួរប្អាចបបកមើបបស្រ្រម្ម?

សូមសបងខេបមែូសាយ29:4–10បោយរោរពៃ្យល់ថាបស្ចមែូសាយោៃោរម្ថារោរថតងតំាងបស្ច្ ្មរីអាចដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរទាស់ថទង

បហើយថ្មទាំងអាចជាស្រ្គម្ ង។ោត់្៏រោៃៃិោយពរីបញ្ហាប្្សងបទៀតថដលអាចប្រើតរាៃកបសិៃបបើបស្ចថដលមៃិសុចរិតប�ើង

រោៃ់អំណាចបនាះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ29:16–18បហើយរ្របមើលបញ្ហាទាំងបនាះ។

សាថានភា្ជពីវិត្ ិត

ការភាជាប់សោលការែ៍�ំែឹរលអែមួ�

សៅនឹរសាថានភា្ជពីវិត្ ិតមួ�អាចជួ�

�ិ�្សឲ្យវិភាគសោលការែ៍សនរះស�ើ�

ទ្ទួ្លសាគាល់ការទាក្់ទ្រវាសៅក្្ននុរជពីវិត

រប�់្ ួក្សគ។អ្នក្អាចណែនាំ�ិ�្ស

ថ្កាលណាសគស្្ើ�តប�៏សសាមៅរះពតរ់នរឹ

គំររូណបបសនរះកាន់ណតខាលាំរសនារះវាកាន់ណត

រានពប�ិទ្្ធភិា្សៅក្្ននុរ�ំសែើរការសរៀន

រប�់្ ួក្សគ។
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សូមពៃ្យល់ថាបស្ចមែូសាយោៃបស្នើថារោរក្បក់្ងសាសៃ៍ៃរីនហវៃមៃិ្ ួរកតូវក្ប់ក្ងបោយបស្ចបទៀតបទ។្្ទនុយបៅវិញោត់ោៃបស្នើ

ៃូវកបព័ៃ្ធបៅក្រមបោយរាៃបៅក្រមថដលកតូវោៃបក�ើសបរើសបោយសំប�ងរបស់កបជា�ៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមែូសាយ29:11,25បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលបៅក្រមកតវូរោតប់សច្្ររីកបជា�ៃ។

(“បោងតាមកពះប ្្ញតតេិនៃកពះ”ៃិង“បោងតាមចបាប់ថដលោៃ្ ល់្ដល់អ្ន្របោយឪព្ុររបស់បយើង”)។

សូមសរបសរម៉រូសាយ29:26–27,30,33–34,37–38បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជានដ្ូ។សូមឲ្យ

សិស្សរ្របមើលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយរ្របមើលរោរទទួលខុសកតវូរបស់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងរោរក្បក់្ងថដលោៃបស្នើបោយបស្ចមែូសាយ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗពិភា្រសាៃូវសំណួរខាងបករោម។(អ្ន្រ្៏រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬថច្រជាក្រោស

ដល់ព្ួរប្)។

• បោងតាមបស្ចមែូសាយបតើរាៃកបបោ�ៃ៍អវៃរីខលែះថដលម្រតាមរយភៈរោរសបកមចចិតតេបោយសំប�ងរបស់កបជា�ៃ?(ោត់ោៃ

ៃិោយថាសបំ�ងរបស់កបជា�ៃជាទូបៅមិៃរាៃបំណងចង់ោៃអវៃរីថដល“្្ទនុយៃរឹងអវៃរីថដលកតរឹមកតូវបនាះបទ”។ោត់្៏រោៃ

ៃិោយអំពរីតកមូវរោរដល់កបជាពលរដ្ឋទាំងអស់្រ្ននុងរោរថច្ររថំល្រៃូវបៃ្ទនុ្រនៃរោរក្ប់ក្ងរបស់ពួ្រប្បហើយបដើមបរីរាៃ“ឱរោសបស្មើ

ោនា”)។

• បតើលទ្ធ្លអវៃរីថដលៃរឹងម្រកបសិៃបបើសំប�ងរបស់កបជា�ៃោៃបក�ើសបរើសភាពទុច្ចរិតបនាះ?(រោររោតប់សច្្ររីរបស់កពះៃរឹងម្រដល់

ព្ួរប្បហើយព្ួរប្ៃរឹងកតូវោៃបំផ្លាញ)។

• បៅ្រ្ននុងមែូសាយ29:34បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីជាអតថែៃ័យនៃឃ្លា“មៃុស្សក្ប់រូបអាច្ ្ទនុ្រចថំណ្ររបស់ខលែលួៃ”?បតើឃ្លាបៃះអាចអៃុវតតេ

ដល់រោរទទួលខុសកតូវរបស់កបជាពលរដ្ឋ្រ្ននុងរោរចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរក្បក់្ង្រ្ននុងកសុ្រៃិងជាតិរបស់ពួ្រប្បោយរបបៀបណា?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថៃលបអរា៉ា្់រថសវៃលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“បោយសារអវៃរីប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរោរធាលា្់រចុះនៃវបបធម៌ទាំងអ្ន្រដរឹ្រនំាៃិងអ្ន្របធវៃើតាមកតូវថតទទួលខុសកតូវ។   វារ្យកសួលបដើមបរី

រិះ្ៃ់ដល់អ្ន្រដរឹ្រនំាអាក្រ្់របែុថៃ្បយើងមិៃ្ ួរឲ្យអ្ន្របដើរតាមរាៃ្ លែដូវទំបៃរបនាះបទ”(“ Repent of [Our] Selfishness,”

Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1999,ទំព័រ24)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្រដរឹ្រនំាៃរឹងអ្ន្របធវៃើតាមបដើមបរីទទួលខុសកតូវចំបោះស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីោំកទដល់ចបាប់ៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំាដ៏សុចរិតបនាះ?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបបើ្របៅរាកតានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ

1:12)។

សូមបរ្ហាញរោរធានារបស់អ្ន្រថាខណភៈបពលថដលមៃិថមៃក្បក់បបទសទាំងអស់បៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្របៃះរាៃឱរោសបដើមបរីបក�ើសបរើស

អ្ន្រដរឹ្រនាំរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់កពះអរាចាស់ៃរឹងថតងថត�ួយអ្ន្រថដលទុ្រចិតតេបលើកទង់មិៃថាព្ួរប្រស់បៅទរី្រថៃលែងណាបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមែូសាយ29:41–43ឮៗ។

• បតើកបជា�ៃោៃបក�ើសបរើសអ្ន្រណាបដើមបរីរោលាយជាបៅក្រមសំខាៃ់ទរីមួយ?បតើោត់ោៃរស់បៅបពញមួយ�រីវិតោត់ជាអ្ន្រដរឹ្រនំាដ៏

យុតតេិធម៌ៃិងសុចរិតថដរឬបទ?បតើអវៃរីថដលជាលទ្្ធ លនៃរោរដរឹ្រនំារបស់ោត់?

សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ជាោ្រ្យសម្រីរបស់ព្ួរប្ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីមែូសាយ29។ពួ្រប្អាចរ្រប�ើញបសច្្ររីពិតខលែះ

ដូចខាងបករោម៖

ការដរឹក្នំ្្ ិនសុចរ្ិរអាចនំ្្ ក្នូវការទាស់ដទងោនានិងអំរ្ើបា្រ។

វា្ ិនទូរៅរន្រះរទដដលសំរ�ងរ្រស់ត្រជាជនរតជើសររើសអ្ដី្ ួយដដល្ ិនសុចរ្ិររន្រះ។

ត្រសិនរ្រើត្រជាជនរតជើសររើសយក្រសចក្្ដីទុច្ចរ្ិរការកា្់ររសចក្្ដីថនត្រះនរឹងធ្លាក្់្ ក្រលើ្ ួក្រគ។

្នុស្មានាក្់ៗមានកា្រ្្ក្ិច្ច្ ួយរដើ្ ដ្ីរធ្ើតា្ចបា្រ់និងអ្ក្ដរឹក្នំ្ដដលសុចរិ្រ។

សូមប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះ។

ការរំឭក្ពដីេ៉រូសា�

សូមចំណាយបពលបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រពរីកពះ្ម្ពរីរមែូសាយ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំងបៅ្រ្ននុង

ថានា្់រសិរោខាសាលាៃិង្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃ។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យព្ួរប្អាៃសបងខេបៗពរី្ ម្ពរីរបៃះបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យ

ចងចំា។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយពរី្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីមួយបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរ

បៃះថដលោៃបធវៃើឲ្យពួ្រប្របំ ើ្បបនាះ។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

គម្ពីរអាលរា៉ា
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
តាមរ�ៈការ�ិក្សាគម្ពីរអាលរា៉ា�ិ�្សនរឹសរៀនអំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិភា្ចាំបាច់នន�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់និរ

ការរ�់ស�ើរវិញក្្ននុរណ្នការែ៍ននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។្ួក្សគក៏្

នរឹសរៀនអំ្ពីអំណាចននព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះក្្ននុរការ�ក្ឈ្នរះសលើ

ល្ិចក្លណ ្្នក្�រ្សោលលទ្្ធិណក្្រកាលា�អំស ើ្បាបការ�អែប់

នរិការក្្ត់សា�នានិរស�ើម្ពី�ឹក្នាំបុគ្គលៗរានាក់្ឲ្យទ្ទ្ួល

បទ្្ិសសាធន៍ននការ ល្ា�់ប្ដូរ�ួរចិត្�៏ធំ។�ិ�្សអាច�ល�ឹ់រ

នរិបំ្ុ�គំនិតសៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ពីការខិតខំពបឹរណពបរ

រប�់អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាអាលរា៉ាអាម៉រូសលក្និរបុពតា

រប�់ម៉រូសា�ក្៏�រូចជាការណពបចិត្សជឿនរិភក្្ពីភា្ននសា�ន៍

ពបឆំ្រនពីន�វលពីន�(ពបជាជនននអាំម៉រូន)្រណ�រ។សៅស្ល

្ួក្សគ�ិក្សា្ ពីជំ្រូក្ទារំឡា�ណ�លសរៀបរាប់យា៉ារលអែិតលអែន់្ ពី

�្ង្គាមរវារសា�ន៍នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិន្ួក្សគអាចសរៀន

្ពីសោលការែ៍ណ�លនឹរ�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅក្្ននុរស្លពជួលពចបល់

ណ�ល្ ួក្សគរ�់សៅស�ើ�ជ�ួសគឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើចមបាំរ

្ទាល់ខ្លួនពបឆំ្រនឹរបចាចាមិត្។

គតើនរណាប្នសរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
មរមនបានចរពក្រនិរ�សរខេបក្ំែតព់តាទារំឡា�្ ពី្ ទាំរ

នពីន�វធំស�ើម្ពីបសរកើតជាគម្ពីរអាលរា៉ា។គម្ពីរសនរះដ្ក្់ស្មៅរះ

តាមអាលរា៉ាណ�លជាក្រូនពបុ�រប�់អាលរា៉ាណ�លជាញឹក្ញាប់

ពតរូវបានសៅថ្អាលរា៉ាជាក្រូន។សៅស្លស�ច្ម៉រូសា�បាន

បសរកើតរជ្កាលនន្ ួក្សៅពក្មក្្ននុរចសំណាមសា�ន៍នពីន�វស�ើ�

អាលរា៉ាជាក្រូនបានកាលា�ជាសមសៅពក្មទ្ពីមួ�ស�ើ�បានបន្្ ពី

ឪ្ុក្រប�់ោត់ជា�រ្ជាន់ខ្�់ពគបព់គរសា�នាចពក្(�រូម

សមើលម៉រូសា�29:42)។ទ្ពីបញ្ចប់ោត់បានលាណលរ្ ពី

តំណែររប�់ោត់ជាសមសៅពក្មស�ើម្ពីថ្វា�ខ្លួន“ទារំព�ុរ

សៅសលើតំណែរនន�រ្ជាន់ខ្�់”នរិ“ស�ើម្ពីពបកា�ពបាប់

ព្រះបន្ទដូលននព្រះ�ល់ពបជាជន”សៅទ្រូទាំរណ�ន�ពីនពីន�វ

((អាលរា៉ា4:20;5:1)។មរមនបានសពបើក្ំែត់ពតានន

ការបសពមើរប�់អាលរា៉ា(�រូមសមើលអាលរា៉ា1–44)នរិ

ការ�រស�ររប�់ក្រូនពបុ�អាលរា៉ាស�សលមិន(�រូមសមើល

អាលរា៉ា45–62)និរ�៊ិប�នុន(�រូមសមើលអាលរា៉ា63)

ស�ើម្ពីសធវើជាគម្ពីរអាលរា៉ា។

គតើគសៀវគៅគនះ្តរូវសរគសរគៅដល់អ្ក្ណានិង

គហតុអវៃដី?
មរមនមិនបាននិយា��ល់អ្នក្អានជាក់្លាក្់ណាមួ�ឬ

និយា�្ ពីមរូលស�តុណ�លោត់�រស�រវាសៅក្្ននុរគម្ពីរអាលរា៉ាសនរះ

ស�ើ�។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីការបសពរៀន�៏សពចើនននគម្ពីរសនរះអំ្ ពី

សប�ក្ក្មមេសពបា�សលារះរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានរួមចំណែក្

�ល់សោលបែំរ�៏�ំខាន់ននព្រះគម្ពីរមរមនណ�លពតរូវណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់“ថ្ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទជាព្រះ�៏សៅអ�់ក្ល្

ជានិច្ច”(ទំ្្័រចំែរសជើរននព្រះគម្ពីរមរមន;�រូមសមើល

្រណ�រអាលរា៉ា5;7;13;32–34;36;39–42)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដលគ្

សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
កំ្ែត់ពតាស�ើមណ�លពតរូវបានសពបើជាពបភ្�ពរាប់គម្ពីរអាលរា៉ា

ពតរូវបាន�រស�រពបណ�លសៅរវារឆ្នាំឆ្នាំ91មុនគ.�.នរិ

52មុនគ.�.មរមនបាន�សរខេបកំ្ែតព់តាទាំរសនារះក្្ននុរ

ស្លរវារឆ្នាំ345សពកា�ពគិ�្�ក្រាជនិរឆ្នាំ385សពកា�

ពគិ�្�ក្រាជ។មរមនមិនបានក្តព់តា្ ពីទ្ពីក្ណន្រណ�លោត់សៅ

សៅស្លោត់បានចរពក្រគម្ពីរសនរះសទ្។

គតើរានណ្្ក្ខុសោនាអវៃដីខះ្គៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
សទារះបពីជាគម្ពីរអាលរា៉ាជាគម្ពីរណ�លណវរជារសគបំ្ ុតសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមនវា្ិ្ែ៌នាណតក្្ននុររ�ៈស្ល39ឆ្នាំប៉ុសណាណរះ

—ពបណ�លឆ្នាំ91មុនគ.�.�ល់52មុនគ.�.។

គម្ពីរសនរះពបាប់្ ពីគំររូ�ំបរូរននក្ិច្ចការ្ ្ស្វ្សា�សា�នា�៏រាន

សជាគជ័�ក្្ននុរចសំណាម្ ួក្សា�ន៍សលមិន។វាក៏្បានពបាប់្ ពី

ភក្្ពីភា្ននសា�ន៍សលមិនណ�លបានណពបចិត្សជឿក្្ននុរការកាន់តាម

ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់្ ួក្សគ(�រូមសមើលអាលរា៉ា23:6–7;

24)។បណនថែមសលើសនរះគម្ពីរអាលរា៉ារួមរានការបសពរៀន

អំ្ ពីសោលលទ្្ធិននការណតរតារំ្ ពីមុនក្ំសែើតសលាក្ិ�នរិ

ការបសពមើរប�់មពីលគពី�សាណ�ក្(�រូមសមើលអាលរា៉ា13);

អំណាចននព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះ(�រូមសមើលអាលរា៉ា31);

រសបៀបស�ើម្ពីអភិវ�្ឍស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

(�រូមសមើលអាលរា៉ា32–34);ភា្តរឹរឹុរននការមិនសធវើតាម

ចបាប់ននព្�មេចារី�ភា្(�រូមសមើលអាលរា៉ា39);�ភា្

ននវិញ្ញាែទាំរឡា�សពកា�្ពីការសាលាប់(�រូមសមើលអាលរា៉ា

40);សោលលទ្្ធិននការរ�់ស�ើរវិញនរិការសាដោរស�ើរវិញ

(�រូមសមើលអាលរា៉ា40–41)និរតួនាទ្ពីននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌

នរិស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាក្្ននុរណ្នការននស�ចក្្ពីសពបា�សលារះ

រប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌(�រូមសមើលអាលរា៉ា42)។គម្ពីរ

សនរះក៏្រួមរាននរូវការណែនាំរប�់ព្រះអរាចា�់ទាក់្ទ្រនរឹ

ការការពារខ្លួននរិ�ុត្ិក្មមេនន�្ង្គាម(�រូមសមើលអាលរា៉ា

43:45–47)។

្គ្រាង
អាលរាោ1–3នពី�រូរចាប់ស្្ើមឧបា�ក្ល�រ្ក្្ននុរចំសណាម

សា�ន៍នពីន�វ។អាលរា៉ា�ឹក្នាំសា�ន៍នពីន�វ�ុចរិតក្្ននុរ

ការការពារខ្លួនសគពបឆ្ំរនឹរអាំលពីន�នរិអ្នក្ស�ើរតាមោត់

ណ�លបានរួមោនានរឹក្រទ័្្សា�ន៍សលមិន។សពកា�្ពី

ខក្ខានបំែរក្្ននុរការសធវើជាស�ច្នរិស�ើម្ពីបំ ល្ាញ

សា�នាចពក្រប�់អាំលពីន�សា�ន៍នពីន�វបាន�ក្ឈ្នរះសលើ

ក្រទ័្្សា�ន៍សលមិនម្រសទ្ៀត។

អាលរាោ4–16អាលរា៉ាលាណលរ្ ពីតំណែរជាសៅពក្ម

�ំខាន់។ោត់បានសធវើ�ំសែើរទ្រូទាំរណ�ន�ពីនពីន�វស�ើម្ពី

ពបឆំ្រនឹរអែំួតនរិភា្ទ្ុច្ចរិតសដ្�ការបសពរៀន

ព្រះបន្ទដូលននព្រះ។អាម៉រូសលក្បានចរូលរួមនរឹអាលរា៉ា

ស�ើ�្ ួក្សគបសពរៀនអំ្ ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ការរ�់ស�ើរវិញនរិតពមរូវការរានស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើ

ព្រះអរាចា�់និរការណពបចិត្។�ី៊ណអ៊�រ៉ុមបានណពបចិត្សជឿ

នរិពជមុជទឹ្ក្។

អាលរាោ17–28បពុតាទាំរឡា�ននម៉រូសា�នរិ

អ្នក្�នទ្បានបសពរៀនព្រះបន្ទដូលននព្រះក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍

សលមិនសៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វ។មនុ�្សរាប់ពាន់នាក់្បាន

ណពបចិត្សជឿ�ល់ព្រះអរាចា�់។អ្នក្ណពបចិត្សជឿបានសបារះបរ់

អាវុធពបដ្ប់�្ង្គាមរប�់្ ួក្សគសចាលស�ើ�សៅរ�់សៅក្្ននុរ

ចសំណាមសា�ន៍នពីន�វ។មនុ�្សជាសពចើនបានសា្ប់សៅក្្ននុរ

�្ង្គាម�៏ធំម�ួរវារសា�ន៏នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិន។

អាលរាោ29–42អាលរា៉ារានបំែរនាំព្លឹរ

ទាំរឡា�ឲ្យណពបចិត្។ោត់បានសធវើឲ្យក្រូរី�រូរណ�លជា

អ្នក្ពបឆ្ំរនរឹព្រះពគពី�្ទពជប់មុខ។ខែៈស្លបសពរៀន

�ល់សា�ន៍�រូរាំរានពក្មុអ្នក្ណបក្សចញ្ពីសា�ន៍នពីន�វ

ម�ួពក្ុមបានជំទា�់អាលរា៉ាសពបៀបសធៀបព្រះបន្ទដូល

រប�់ព្រះសៅនឹរពោប់្ រូជមួ�ណ�លពតរូវណតណ្ទាំសដ្�

ស�ចក្្ពីជំសនឿ។អាម៉រូសលក្ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី�ង្វា�ធួន

ស�ើ�បានបសពរៀន�ល់សា�ន៍�រូរាំឲ្យអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿ

ស�ើម្ពីរានការណពបចិត្។អាលរា៉ាពបឹក្សា�ល់បុគ្គលរានាក់្ៗ

នរិណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស�សលមិន

�ិ៊ប�នុននរិក្រូរីអានតុន។អាលរា៉ាបន្កំ្ែត់ពតា�៏្ ិ�ិ�្ឋ

ឲ្យស�សលមិនទុ្ក្។ោត់បសពរៀនអំ្ ពី្ ិភ្វិញ្ញាែបនាទាប់្ ពី

ជពីវិតសនរះសៅការរ�់ស�ើរវិញនិរតួនាទ្ពីននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌

នរិស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាសៅក្្ននុរណ្នការរប�់ព្រះ។

អាលរាោ43–45សដ្�បានបរកឲ្យរានក្ំ�ឹរសដ្�សារ

ពក្ុមអ្នក្ណបក្សចញ្ពីសា�ន៍នពីន�វសនារះសា�ន៍សលមិនបាន

មក្សធវើ�្ង្គាមនរឹសា�ន៍នពីន�វ។មរ៉រូនែ�ឹក្នាំសា�ន៍

នពីន�វឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើក្រទ័្្រប�់ស�រា៉�ិមណា។អាលរា៉ា

បាននិយា�នរិពបទាន្រ�ល់ស�សលមិន្យាក្រែ៍្ ពី

ការបំ្ លាញ�ល់សា�ន៍នពីន�វស�ើ�បានចាក្សចញ្ ពីណ�ន�ពី

សៅ។

អាលរាោ46–63មរ៉រូនែលពីន�ទ្ពីអានគុមស�សលមិន

នរិស្�រូរា៉ន�ឹក្នាំសា�ន៍នពីន�វឲ្យរានជ័�ជំនរះសលើ

ក្រទ័្្សា�ន៍សលមិនណ�លពគបព់គរសដ្�អារា៉ាលិកា�

នរិអាំម៉រូរ៉ុន។មរ៉រូនែនិរស្�រូរាន៉ក៏្ប្ង្កាបការបរះសបារ

ននពក្មុអ្នក្ណបក្សចញ្ពីសា�ន៍នពីន�វណ�លជំទា�់ស�ើរ

ណ�លពតរូវបានសាគាល់ថ្ជាស�្ច-ពបជាជន។�៊ិប�នុន

ទ្ទ្ួលក្ំែតព់តាននសា�ន៍នពីន�វស�ើ�សពកា�មក្ពបគល់

កំ្ែត់ពតាសនារះ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ស�សលមិនស ម្ៅរះ

ស�សលមិន។ក្រទ្័្រប�់មរ៉រូនែហា�ក្ឈ្នរះសលើសា�ន៍

នពីន�វក្្ននុរចមបារំស្្សរសទ្ៀត។
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សមសរៀនទ្ពី69

អាលរា៉ា1–2

គសចក្្ដីគ្្ើេ
មិន�រូរប៉នុាមៅនសពកា�្ពីអាលរា៉ាបានកាលា�ជាសមសៅពក្មបុរ�រានាក់្ស ម្ៅរះនពី�រូរបានពបកា�

ខ្លួនសគថ្ជាអ្នក្បសពរៀនក្្ននុរចសំណាមពបជាជន។ោត់និយា�ពបឆំ្រនរឹសា�នាចពក្នរិ

សោលលទ្្ធិទារំឡា�ស�ើ�ោត់បានបញ្ចនុរះបញ្ចដូលមនុ�្សជាសពចើនឲ្យសជឿសលើោត់ស�ើ�បាន

្ល្់ពបាក់្�ល់ោត់។សៅស្លនពី�រូរបាន�រាលាប់សគឌានណ�លជា�រាជិក្�៏សសាមៅរះពតរ់នន

សា�នាចពក្រានាក្់ោត់ពតរូវបាននាំមក្ខារមុខអាលរា៉ា។សដ្�ស�ើញថ្នពី�រូររានសទា�

្ពីបទ្ឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្និរ្ពីការ្យាយាមជពមុញឲ្យរានឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្សដ្�

អាវុធសនារះអាលរា៉ាបានកាត់សទា�ោត់�ល់សាលាប់។សា�នាចពក្បានរកី្ចសពមើនសដ្�

�ឹក្នាំសដ្�្ ួក្�រ្�៏ឧ�សា�៍្យាយាមនរិបនាទាបខ្លួនប៉ណុន្ឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្សៅណត

បន្។អាំលពីន�ណ�លជាបុរ��៏ទុ្ច្ចរិតរានាក្់សពកា�្ពីទ្ទួ្លបានបញ្ជា្ ពីនពី�រូរស�ើ�បាន

ពបមរូលការោំពទ្ក្្ននុរចំសណាមមនុ�្សជាសពចើនស�ើ�បាន្ យាយាមកាលា�ជាស�ច្ននសា�ន៍

នពីន�វប៉ណុន្បានបរាជ័�។ោត់និរអ្នក្ស�ើរតាមោត់បានប�ិវត្ន៍បានមក្ទា�់នរឹសា�ន៍

នពីន�វស�ើម្ពីសធវើចមបាំរស�ើ�ទ្ពីបំ្ុតបានរួបរួមក្រាលាំររប�់្ ួក្សគនឹរក្រទ្័្សា�ន៍សលមិន។

សដ្�បាន្ ពរឹរសដ្�ព្រះអរាចា�់សា�ន៍នពីន�វបានបាត់បរ់ជាសពចើនប៉ណុន្បាន�ក្ឈ្នរះសលើ

ការវា�ពបហារននក្រទ្័្ទារំសនរះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ1

ជំនួ�ឲ្យការរាលោលននឧបាយក្លណផ្ក្�រ្នរិការកាត់សទា�រានមនុ�្សជាសពចើនសៅខ្ជាប់ខជលួនក្្គុរស�ចក្្ពីជសំនឿ

សូមសរបសរោ្រ្យពបជាពបយិបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើបកោះថានា្់រអវៃរីខលែះនៃរោរថសវៃងរ្រកបជាកបិយភាព?បតើបកោះថានា្់រអវៃរីខលែះនៃរោរបធវៃើតាមមៃុស្សបោយសារថតពួ្រប្រាៃកបជាកបិយភាព

បនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបុរសប្មះៃរីហូររាៃកបជាកបិយភាពដល់មៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា1:2–6

បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលៃរីហូរោៃបបកងៀៃៃិងពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរបបកងៀៃបនាះ។បករោយពរីសិស្ស

ោៃរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអវៃរីោៃជារោរបបកងៀៃរបស់ៃរីហូរបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា1:4បកោះថានា្់រ?(កបសិៃបបើសិស្សពិោ្របឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមបរ្ហាញ

ថាៃរីហូរោៃបបកងៀៃថា“មៃុស្សទាំងអស់[ៃរឹង]រាៃ�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច”មៃិថាពួ្រប្បធវៃើអវៃរីបនាះបទ។រោរបបកងៀៃបៃះ

មៃិ្ ិតដល់តកមូវរោរនៃរោរថកបចិតតេពិធរីរោរនានាៃិងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះ។សូមបមើល្ ងថដរអាលរា៉ា

15:15)។

• បតើលទ្ធ្លអវៃរីខលែះថដលអាចរាៃដល់មៃុស្សរានា្់រថដលប�ឿបលើបោលលទ្ធិបៃះ?

• បតើបជា្�័យរបស់ៃរីហូរោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់ោត់វិញបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា1:6)។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា1:7–15បោយរោរពៃ្យល់ថាន្ងៃមួយៃរីហូរោៃបៅបបកងៀៃដល់ក្រមុមួយនៃអ្ន្របដើរតាមរបស់ោត់បៅបពល

ោត់ោៃ�ួបៃរឹងប្ឌាៃថដលោៃ�ួយបោះថលងកបជា�ៃលិមនហពរីបសវ្រភាពបហើយថដល្ំរពុងបបកមើជាក្ូបបកងៀៃរានា្់របៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។ៃរីហូរ“ោៃចាប់ប្្ើមកបថ្រ្រជាមួយៃរឹង[ប្ឌាៃ]ោ៉ាងខាលាំងបដើមបរីោត់អាចដរឹ្រនំាមៃុស្សនៃសាសនាចក្រឲ្យវបងវៃង

្លែដូវថត[ប្ឌាៃ]ោៃតទល់ៃរឹងោត់បោយកពរាៃោស់បតឿៃោត់បោយកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះ”(អាលរា៉ា1:7)។ៃរីហូរ

ោៃខរឹងជាខាលាំងបហើយោៃទាញោវរបស់ោត់បហើយោៃសរាលាប់ប្ឌាៃ។កបជា�ៃនៃសាសនាចក្រោៃចាប់ៃរីហូរបៅ�ួបៃរឹងអាលរា៉ា

ថដលជាបៅបមក្រមបដើមបរីឲ្យរោតប់សច្្ររីចបំោះបទាសរបស់ោត់។អាលរា៉ាោៃរោតប់ទាសៃរីហូរដល់សាលាប់បហើយៃរីហូរ“ោៃទទួល

រោរសាលាប់ដ៏បថា្រទាប”(អាលរា៉ា1:15)។អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាសថ្ក្ទាបរាៃៃ័យថាថដលអាប់ប្ររ្ដិ៍ប្មះខាមស់ប្ឬថដល

ោមៃ្រិតតេិយស។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃ�ួរពរីរបរីដំបូងនៃអាលរា៉ា1:12រ្របមើលោ្រ្យថដលអាលរា៉ាោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាអវៃរីថដលៃរីហូរោៃបបង្កើត

ដល់កបជា�ៃបៃះជាបលើ្រទរីមួយ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សបមើលបៅបលខបោង12ក្។សូមឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅបលខបោងទរីមួយថដល

រាៃ៖ៃរីនហវៃទរី226:29។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃខ្ម្ពរីរបៃះបោយបសងៃៀមសាងាត់។

• តាម្ ំៃិតរបស់អ្ន្របតើអវៃរីជាឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបពលមៃុស្ស“តាំងខលែលួៃប�ើងជាពៃលែឺដល់

មៃុស្សបលា្រ”បនាះ?បហតុអវៃរីោៃជារោរណ៍បៃះរាៃបកោះថានា្់រ?

• បតើរោរបបកងៀៃរបស់ៃរីហូរជា្ ំរូមួយនៃឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្បោយរបបៀបណា?

• បោងតាមអាលរា៉ាបតើអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃកបសិៃបបើឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្កតវូោៃ�កមញុបៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រប្?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាលបលួងដល់មៃុស្សបដើមបរីបបកងៀៃបដើមបរីឲ្យអ្ន្រប្្សងៃរឹងសរបសើរដល់ព្ួរប្?

ការហព្រើហសៀវហៅមណនំ្

សាសន្ចពកនិង

ការសពម្រត្មហមហរៀន

ស�ៀវសៅណែនាំសា�នាចពក្ពតរូវបាន

សរៀបចំសដ្��ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់ស�ើម្ពី

ធានាថ្សោលលទ្្ធិននសា�នាចពក្

ទាំរឡា�ពតរូវបានរក្សាសដ្�បរ�ិុទ្្ធ។

�រូមគិតសដ្��ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់នរូវ

ការបសពរៀន្ ពីសយាបល់ទាំរឡា�សៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះណ�លនឹរជ�ួអ្នក្

ឲ្យសសាមៅរះពតរ់នរឹសោលបំែររប�់

្យាការីណ�លបានក្តព់តាព្រះគម្ពីរ។

សទារះយា៉ារណាក្្ពីអ្នក្អាច�ពមបសមសរៀន

សនរះសៅតាមតពមរូវការនរិកាលៈសទ្�ៈនន

�ិ�្សរប�់អ្នក្។
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អាលរា៉ា1–2

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា1:16ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលពរីរបបៀបៃិងមូលបហតុថដលឧោយ្រលថ្្ន្រ

សង្ោៃបៃ្រាលោលបទាះបរីជាបករោយពរីរោរសាលាប់របស់ៃរីហូរ្៏របោយ។បករោយពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ

បហើយសូមសួរ៖

• បោងតាមអាលរា៉ា1:16បតើបោលបំណងរបស់មៃុស្សថដលអៃុវតតេឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្្ ឺជាអវៃរី?(ព្ួរប្បធវៃើវា“បដើមបរីចង់ោៃ

កទព្យសមបតតេិៃិងយសស្រ្ិ”—ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថាបដើមបរីទទួលោៃកោ្រ់ៃិងកបជាកបិយភាព)។

សូមពៃ្យល់ថាឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្ៃិងឥទ្ធិពលរបស់វាោៃជាប់ៃរឹងកបជា�ៃៃរីនហវៃអស់រយភៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំ(សូមបមើលអាលរា៉ា2;

15:15;24:28)។សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបយើងកតូវដរឹងពរីឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ្៏រដូចជា

បករៅសាសនាចក្រ្ ងថដរ។បយើងមៃិ្ ួរឲ្យខលែលួៃបយើងកតូវោៃបោ្របបញ្ឆោតបោយមៃុស្សថដលអៃុវតតេឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្បនាះបទ។

បយើង្៏រ្ួរកបុងកបយ័ត្នពរីអា្របប្ិររិោៃិងស្រម្មភាពនៃឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្បៅ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់បយើងផ្ទាល់បដើមបរីបបកងៀៃដំណរឹងល្អ

ថដរ។

• បតើអ្ន្ររាៃឱរោសអវៃរីខលែះបដើមបរីបបកងៀៃដំណរឹងល្អ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញថាព្ួរប្រាៃឱរោសជាបកចើៃបដើមបរីបបកងៀៃ

ដំណរឹងល្អ។ព្ួរប្បបកងៀៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្របៅបពលពួ្រប្ចូលរួមបៅ្រ្ននុងថានា្់រសិរោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុង្ូររ៉ុមៃិងថានា្់ររបស់

ព្ួរប្។ព្ួរប្អាចបបកងៀៃក្ួសាររបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរាកតរី�ួប�ុំក្រុមក្ួសារ។យុវ�ៃបបកមើជាក្ូបបកងៀៃតាម្ ្ទះ។យុវនារីៃិង

យុវ�ៃអាចកតូវោៃសុំឲ្យៃិោយបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់។ព្ួរប្អាចថច្រចាយដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទនាបពលឥ�ដូវ

បហើយពួ្រប្អាចបរៀបចំបដើមបរីបៅបបកមើបបស្រ្រម្មបពញបរា៉ាង)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោវី�បអថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“អវៃរីៗថដលអ្ន្រឬខញនុំបធវៃើជាអ្ន្របបកងៀៃថដលនាំយ្ររោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ដល់ខលែលួៃបោយដរឹងកោ្រដៃិងរាៃបចតនា

—បៅ្រ្ននុងសារលិខិតថដលបយើងបរ្ហាញតាមរបបៀបថដលបយើងបកបើឬតាមរបបៀបផ្ទាល់ខលែលួៃបយើង—្ឺជាទកមង់មួយ

នៃឧោយ្រលថ្្ន្រសង្ថដលរារាំងដល់រោរបបកងៀៃដ៏រាៃឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ”(“Seek 
Learning by Faith,”Ensign,ថខ្រញ្ញាឆ្នាំ2007,ឆ្នាំ66–67)។

សូមបញ្ជា្់រថាកបសិៃបបើបយើងនាំរោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្់របោយបចតនាម្ររ្រខលែលួៃបយើងបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់បយើង

បដើមបរីបបកងៀៃដំណរឹងល្អបនាះបយើងៃរឹងរារាំងរោរបបកងៀៃដ៏រាៃឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមអាៃប្ជរីខាងបករោមសតេរីពរីមូលបហតុថដលមៃុស្សអាចរាៃបៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីមូលបហតុ

មួយណាថដលអាចជា្ ំរូនៃឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្ៃិងកោប់ពរីមូលបហតុ។

បដើមបរីដរឹ្រនាំអ្ន្រដនទបៅរោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះ។

បដើមបរីបរ្ហាញថាវាសបបាយោ៉ាងណា។

បដើមបរី�ួយដល់អ្ន្រដនទឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណ។

បដើមបរីអួតពរីរោរបចះដរឹងរបស់ពួ្រប្។

បដើមបរី�ួយអ្ន្រដនទឲ្យអៃុវតតេបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា1:26–27ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរសង្នៃកពះោៃបធវៃើខុសោនា

ពរីៃរីហូរ។

• បតើ្ ំរូនៃសង្សាសៃ៍ៃរីនហវៃអាច�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងពរីឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្បោយរបបៀបណា?

• បតើពួ្រសង្ទាំងបៃះោៃបរ្ហាញរោរបសាមះកតង់របស់ព្ួរប្បៅដល់កពះបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្ោៃដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរទាស់ថទងោនាៃិងរោររោតប់ទាស្រ្ននុងចបំណាមព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បដើមបរី�ួយ

សិស្សឲ្យបរៀបចំសិ្រសាអាលរា៉ា1:19–33សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សៃិោយដឺដងចំអ្រឬរោតប់សច្រ្រីដល់អ្ន្រថដលរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិនៃកពះ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវប្ដឺដងចំអ្រឬបបៀតបបៀៃបពលរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិថដរឬបទ?បបើធាលាប់បតើអ្ន្រោៃបឆលែើយតបបោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា1:19–20បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើល្ ំរូនៃសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រថដលកតវូោៃប្

រោត់បសច្្ររី។បករោយពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយ

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សចមលែងសំណួរបនាះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យ

ព្ួរប្រាៃបពលអាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរបោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយបឆលែើយៃរឹងសំណួរបោយខលែលួៃប្។

សយរតាមោលរា៉ា1:21–24សតើ�រាជិក្ខលេរះស ល្េើយតបនរឹការកាត់ស�ចក្្ពីសោយរសបៀបណា?សតើេវៃពីខលេរះជាលទ្ធផលនន�ក្ម្មភា្

រប�់្ ួក្សគ?

សយរតាមោលរា៉ា1:25–31សតើ�រាជកិ្សផ្សរសទៀតននសា�នាចពក្រោនរ�់សៅសោយមិនសេើស្ើនរឹការកាត់ស�ចក្្ពីសោយ

រសបៀបណា?សតើ្ ួក្សគរោនទទួល្ រជ័យេវៃពីខលេរះ?

បៅបពលសិស្សរាៃបពលក្បក់ោប់បដើមបរីស្ិរសាវ ្្គទាំងបៃះបហើយសូមសួរព្ួរប្ថាបតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីវ ្្គបៃះ។សិស្សអាច

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះខលែះឬទាំងអស់៖
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រទារះ្រដីជារៅរ្លដដល្ នុស្រៅជុំវិញរយើង្ ិនរោរ្តា្រយើងអាចរៅ្រន្នរឹងនររ�ើយខ្ជា្់រខជលួនក្្នុងការកាន់តា្ត្រះ្រ ្្ញ្រ្តិ។

រៅរ្លរយើងរស់រៅតា្ដំណរឹងល្អរយើងអាចមានសន្ិភា្រៅក្្នុងជដីវ្ិររយើងរទារះ្រដីជារយើងត្រវូបានរគកា្់ររសចក្្ដីក៏្រោយ។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញថាបោលរោរណ៍ទាំងបៃះពិតបនាះ?

អាលរាោ2

អាំលពីន�និរអ្ក្ដនទបានបរះសបារសេើយទពីបញ្ចប់បានចរូលរួមនឹរសា�ន៍សលមិនសដើមបពីស្វើ�ង្គ្រាមនឹរសា�ន៍នពីនេវ

សូមពៃ្យល់ថាកបថហលបៃួឆ្នាំបករោយពរីរោរសាលាប់របស់ៃរីហូរម្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ�ួបៃរឹងបុរសទុច្ចរិតរានា្រ់បទៀតថដលអាចទទួលោៃ

រោរោំកទោ៉ាងរាៃកបជាកបិយភាព។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។បៅ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា2:1–7

ខណភៈបពលសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃអាលរា៉ា2:8–18។សូមថណនំាឲ្យសិស្សបរៀបចំចំណងប�ើងនៃព័តរ៌ាៃបោយថ ្្អ្របលើខ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្បោយពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលកបជា�ៃសុចរិតោៃបធវៃើបដើមបរី�រកបឆំ្ងភាពទុច្ចរិត។បករោយពរីបៃួឬកោំនាទរីសូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស

ថច្រចាយពរីចំណងប�ើងជាមួយៃរឹងនដ្ូរបស់ប្។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយចំណងប�ើងរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រ។

សូមសួរសំណួរខាងបករោមបដើមបរីកោ្រដថាសិស្សយល់ពរីខ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្ោៃស្ិរសា៖

• បតើអាំលរីនសចង់បធវៃើអវៃរីខលែះ?

• បោងតាមអាលរា៉ា2:18បតើបហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចប្្ឈប់រោរចងរ់ោលាយជាបសតេចរបស់អាំលរីនស?(“កពះអង្គរាចាស់

កទង់ោៃចបកមើៃ្ររាលាំងដល់នដរបស់ពួ្រៃរីនហវៃថដរ។”អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំកបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្។)

សូមឲ្យសិស្សសរបសរ្ ំរូនៃអំបពើទុច្ចរិតថដលយុវ�ៃ�ួបកបទះសពវៃន្ងៃបៃះ។ព្ួរប្អាចៃិោយពរីរោរលបលួងបហើយពួ្រប្្៏រអាចៃិោយ

ពរីឧបស ្្គថដលពួ្រប្�ួបបោយសារថតអំបពើទុច្ចរិតរបស់អ្ន្រដនទ។បៅបពលព្ួរប្បៃ្ស្ិរសាអាលរា៉ា2សូមអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង

្ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចទទួលោៃ�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរីយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងៃិងឧបស ្្គទាំងឡាយថដលព្ួរប្�ួប។

សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រចមបាំងសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃយ្រ�្នះបលើស្រ្គមជាបកចើៃដងបលើអាំលរីនសបែុបៃ្ពួ្រប្ោៃភាញា្់រប ្្អើលបពលប�ើញថា

សំណល់នៃកបជា�ៃអាំលរីនសោៃចូលរួមៃរឹង្រងទ័ពរបស់សាសៃ៍បលមិៃ(សូមបមើលអាលរា៉ា2:19–25)។មៃុបពល្រងទ័ព

សាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចកត�ប់ម្ររោៃ់ទរីក្រងុសារាែហិមឡាវិញ្រងទ័ពរួបរួមបនាះោៃវាយកបហារពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា

2:27រ្របមើលឃ្លាមួយថដលបរ្ហាញពរីទំហំនៃ្រងទ័ពរួបរួមោនានៃសាសៃ៍បលមៃិៃិងសាសៃ៍អាំលរីនសបនាះ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស�ប់មួយសៃ្ទនុះបហើយកសនមពរីអវៃរីថដលព្ួរប្្ ិតបហើយពរីរបបៀបថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍កបសិៃបបើព្ួរប្ជាថ្្ន្រ

មួយនៃ្រងទ័ពសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា2:28–31,36ឮៗបហើយសុំសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដល

ស្រ្គមបនាះប ្្ចប់។បករោយពរីសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយអ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យទទួល

ក្រាលាំរៃិងោ្រ្យរោនចសពមើនក្រាលាំរបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បោងតាមអាលរា៉ា2:28បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ោៃចបកមើៃ្ររាលាំងដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?(សិស្សអាចថច្រចាយចបមលែើយ

ខុសោនាដល់សំណួរបៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖រៅរ្លរយើងដតសក្រៅរក្ត្រះឲ្យជួយរយើងឈរ

ត្រឆាំងនរឹងអរំ្ើទុច្ចរិ្រតទង់នរឹងចរត្ើនក្មាលាំងដល់រយើង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីទទួលោៃ្ររាលាំងពរីកពះបដើមបរី�រកបឆ្ំងៃរឹងអបំពើទុច្ចរិតជាជាងរោរឲ្យឥទ្ធិពលដ៏ទុច្ចរិត

បំផ្លាញ�រីវិតរបស់បយើងទាំងអស់?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់អាលរា៉ាបៅបពលអ្ន្រ�រកបឆ្ំងៃរឹងអបំពើទុច្ចរិតបោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើកពះអរាចាស់ោៃចបកមើៃ្ររាលាំងដល់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃ�ួបៃរឹងអបំពើទុច្ចរិតបោយរបបៀបណា?

• បតើរបបៀបមួយថដលអ្ន្រអាច�រកបឆំ្ងៃរឹងអបំពើទុច្ចរិតនាបពលឥ�ដូវបៃះ្ ឺជាអវៃរី?

បៅបពលថដលសិស្សរាៃបពលសរបសរបហើយសូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាចចង់ថច្រចាយ

ចបមលែើយរបស់អ្ន្រ្៏រោៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើតាម្ ំរូនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ—បដើមបរីអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់បដើមបរីឲ្យរាៃ

ភាពសា្រសមៃរឹងកតូវោៃចបកមើៃ្ររាលាំងបោយកពះបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់ពួ្រប្។សូមប្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះៃរឹងចបកមើៃ

្ររាលាំងដល់បយើងបៅបពលបយើង�រកបឆំ្ងៃរឹងអបំពើទុច្ចរិត។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីបានចរូលរួមនឹរក្រទ័្្សា�នស៍លមិនស�ើ�្ួក្អាំលពីន�បានណញក្ខ្លួន្ ួក្សគ

សចញ្ពីសា�ន៍នពីន�វសដ្�រានការគរូ��ញ្ញាពក្�មសៅសលើថ្ងា�់រប�់្ ួក្សគ។្ួក្

អាំលពីន�នរិសា�ន៍សលមិនបានសធវើចមបាំរនរឹសា�ន៍នពីន�វស�ើ�“ព្លរឹរាប់ពាន់នរិ

រាប់មឺុន”បានសាលាប់សៅក្្ននុរ�្ង្គាម(�រូមសមើលអាលរា៉ា3:26)។ការស�ញតាម�្ង្គាម

សនរះសា�ន៍នពីន�វជាសពចើនបានបនាទាបខ្លួនសគស�ើ�“ពតរូវបានភាញាក់្ស�ើរសដ្�នឹក្ស�ើញ

�ល់ភារកិ្ច្ចរប�់ខ្លួន”(អាលរា៉ា4:3)។ពបណ�លជា3,500នាក្់ពតរូវបានពជមុជទឹ្ក្

ស�ើ�ចរូលរួមសៅក្្ននុរសា�នាចពក្។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសៅក្្ននុរឆ្នាំសពកា�មក្�រាជិក្

សា�នាចពក្ជាសពចើនបានរានអំនួតស�ើ�ចាប់ស្្ើមសបៀតសបៀនអ្នក្�នទ្។ទាក្់ទ្រនឹរ

ស�ចក្្ពីទ្ុច្ចរិតសនរះអាលរា៉ាបានលាណលរ្ ពីកាត្វក្ិច្ចរប�់ោត់ជាសមសៅពក្មស�ើ�បានបន្

បសពមើជា�រ្ជាន់ខ្�់សលើសា�នាចពក្។សៅក្្ននុរ�មតថែភា្សនរះោត់បានសពោរសធវើ�ំសែើរ

ក្្ននុរតំបន់សដ្�ណ្្រទ្ពីបនាទាល់�៏បរិ�ុទ្្ធនរិសៅពបជាជនឲ្យមក្ណពបចិត្។

សមសរៀនទ្ពី70

អាលរា៉ា3–4

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ3:1–19

សា�ន៍នពីនេវបានទា�់នរឹសា�ន៍អាំលពីន�និរសា�ន៍សលមិន

សូមថបងថច្រសិស្សទាំងឡាយជាក្រមុតូចៗ។សូមថច្រក្រោសមួយដល់ក្រមុៃរីមួយៗបោយរាៃោ្រ្យដូចខាងបករោមសរបសរបលើ

ក្រោសបនាះថា៖�ំសលៀក្បំពាក់្ម៉រូត�ក់្ពក្វិលនរិសពគឿរេលគ្ការការសាក់្ណ�្ក្។សូមឲ្យក្រមុទាំងឡាយពិភា្រសាពរីសារលិខិតអវៃរី

ថដលកបជា�ៃអាចប្ញើបោយរាៃបចតនាឬបោយអបចតនាជាមួយៃរឹងោ្រ្យទាំងបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាសាសៃ៍អាំលរីនសោៃថបងថច្រពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយោៃចូលរួមៃរឹង្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិ(សូមបមើលអាលរា៉ា

2)។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា3:4បហើយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលអាំលរីនសោៃផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ព្ួរប្។

• បតើសាសៃ៍អាំលរីនសចង់“ថញ្របចញពរី”អ្ន្រណា?

• បតើកបជា�ៃខលែះនាបពលសពវៃន្ងៃបៃះអាចថញ្រខលែលួៃប្បចញពរីពួ្រសុចរិតតាមរយភៈរូបរាងខាងបករៅរបស់ពួ្រប្បោយរបបៀបណា?

(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូមកោ្រដថាវាចបាស់ថាមៃុស្សខលែះរាៃបចតនាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ពួ្រប្បដើមបរីថញ្រខលែលួៃប្បចញពរី

ព្ួរសុចរិតឬបះបោរទាសៃ់រឹងបទោឋាៃនៃសាសនាចក្រ។អ្ន្រប្្សងបទៀតបធវៃើតាមទបំនារនៃបលា្ិរយបោយមិៃោៃដរឹងថាពួ្រប្

្ំរពុងប្ញើរសារលិខិតអំពរីខលែលួៃប្)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសាសៃ៍អាំលរីនសោៃ្ ូសចំណាំបៅបលើថាងាសរបស់ពួ្រប្បដើមបរីថញ្រខលែលួៃប្បចញពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃព្ួរប្ោៃ

បរ្ហាញថាព្ួរប្ោៃនាំបណាដាសាររបស់សាសៃ៍បលមិៃម្របលើខលែលួៃប្ថដរ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា

3:14–19។សូម�ួយឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រវិភា្ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយរោរសួរសំណួរខាងបករោមខលែះឬទាំងអស់៖

• បតើឃ្លាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា3:18ពិពណ៌នាស្រម្មភាពៃិងអា្របប្ិររិោរបស់សាសៃ៍អាំលរីនសចបំោះកពះអវៃរីខលែះ?(“បះបោរ

បចញមុខម្រទាស់ៃរឹងកពះ”)។

• បតើសាសៃ៍អាំលរីនសោៃនាំយ្រៃូវបណាដាសាមួយ“ម្របលើខលែលួៃប្”បោយរបបៀបណា?(អាលរា៉ា3:19)។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃអ្ក្ដដលរចញ្ុខ្ ក្ទាស់នរឹងត្រះន្ំយក្

លទ្ធែលអវិជជមាន្ ក្រលើខ្លួនរគបហើយថាត្រសិនរ្រើរយើងត្រវូបានដញក្រចញ្ ដីត្រះវាគឺរោយសាររយើងបានដញក្ខ្លួនរយើងរចញ្ដី

តទង់)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារសំខាៃ់នៃរោរថញ្រខលែលួៃប្បចញពរី្ លែដូវសុចរិតសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរបបៀបណាខលែះថដលបយើងអាចបរ្ហាញតាមរយភៈសបំលៀ្របំោ្់រៃិងរូបរាងរបស់បយើងថាបយើង្ ឺជាសិស្សនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បនាះ?(កបសិៃបបើសិស្សពោិ្របឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្អាៃវ ្្គ“សបំលៀ្របំោ្់រៃិងរូបរាងខាងបករៅ”បៅ្រ្ននុង

សដើម ព្ីក្រាលាំរននយុវជន[ឆ្នាំ2011],ទំព័រ6–8។សូមបញ្ជា្់រថាទរីបនាទាល់ខាង្រ្ននុងរបស់បយើងអំពរីដំណរឹងល្អ្ ួររាៃឥទ្ធិពល

តាមរយភៈសបំលៀ្របំោ្រ់ៃិងរូបរាងរបស់បយើង)។)

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យបរ្ហាញថាព្ួរប្បធវៃើតាមកពះអរាចាស់បៅបពលពួ្រប្រាៃ�បកមើសកបចាំន្ងៃរួមរាៃ�បកមើសពរីរោរបសលែៀ្រោ្រ់ៃិង

រូបរាងរបស់ពួ្រប្។សូមបញ្ជា្់រថាតា្រយៈសរំលៀក្្រំោក់្និងរូ្ររាងរ្រស់រយើងរយើងអាចដញក្ខ្លួនរយើងថាជាសិស្រ្រស់

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។
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អាលរាោ3:20–27

មនុ�្សរាបោ់ន់នាក់្ពតរូវសាលាប់សៅក្្គុរ�ង្គ្រាមមួយរវារសា�ន៍នពីនេវនិរសា�ន៍សលមិននិរសា�ន៍អាំលពីន�

សូមសបងខេបអាលរា៉ា3:20–25បោយរោរៃិោយថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃប្រ្កាបសាសៃ៍បលមិៃបែុថៃ្ទាំងសងខាងរងទ្ុរខេៃូវរោរសាលាប់

មៃុស្សរាបោ់ៃ់នា្់រ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា3:26–27ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្របមើលបមបរៀៃមួយ

ថដលមរមៃចង់ឲ្យបយើងយល់។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើររ្វាៃ់អវៃរីៃរឹងម្រដល់អ្ន្រថដលបោរពតាមកពះអរាចាស់?

• បតើលទ្ធ្លអវៃរីថដលម្រដល់អ្ន្រថដលមិៃបធវៃើតាមកពះអរាចាស់បនាះ?

បោយសបងខេបអ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖រយើងទទួលបានសុភ្ង្គលឬការរងទុក្្ខដែ្អក្រលើអ្ក្ណា

ដដលរយើងរតជើសររើសរោរ្តា្។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីពរ�័យថដលម្រពរីរោរបក�ើសបរើសបធវៃើតាមកពះអរាចាស់។

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលពរីកពះអរាចាស់បៅបពលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសបធវៃើតាមកទង់?

អាលរាោ4:1–14

សពកាយ្ពីមួយរយៈននការរកី្ចសពមើនននសា�នាចពក្�រាជកិ្ននសា�នាចពក្បានរានអំែួតសេើយទា�់នរឹ

ោនាសៅវិញសៅមក្

សូមសរបសរោ្រ្យបនាទាបខលេបួនៃិងេំនួតបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរបនាទាបខលែលួៃរាៃៃ័យដូចបមតេច?(រោរបនាទាបខលែលួៃ្ ឺជារោរថដលអាចបបកងៀៃោៃបហើយទទួលសាគល់បោយរោរដរឹង្ុណពរី

រោរពរឹងថ ្្អ្ររបស់បយើងបៅបលើកពះអរាចាស់—បដើមបរីយល់ថាបយើងកតវូរោរ�ំៃួយរបស់កទង់ជាៃិច្ច)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា4:1–5។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល្ ស្នុតាងថដលថាសាសៃ៍

ោៃបនាទាបខលែលួៃ។បៅបពលសិស្សពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញវាអាច�ួយបកចើៃបដើមបរីបរ្ហាញថាបយើងមៃិកតវូរងទុ្រខេៃរឹង

បសា្រនាដ្រម្មបដើមបរីបចះបនាទាបខលែលួៃបនាះបទ—បយើងអាចបក�ើសបរើសបដើមបរីបនាទាបខលែលួៃ។

សូមបរ្ហាញថារោរពិពណ៌នានៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា4:6្ឺខុសោនាពរីរោរពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា4:3–5។សូមចង្អនុលបៅ

ោ្រ្យេំនួតបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអំណួតរាៃៃ័យដូចបមតេច?(អៃួំត្ ឺជាោ្រ្យ្ ្ទនុយៃរឹងរោរបនាទាបខលែលួៃ។មៃុស្សថដលអួតោ្់រខលែលួៃប្្ ្ទនុយពរីោនាបៅវិញបៅម្របហើយ

្្ទនុយពរីកពះ។ព្ួរប្ោ្់រខលែលួៃប្បលើអ្ន្របៅ�ុំវិញខលែលួៃប្បហើយបធវៃើតាមបំណងរបស់ពួ្រប្ផ្ទាល់ជាជាងបំណងរបស់កពះ)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់រអាៃអាលរា៉ា4:6–8បោយសាងាត់ៗបហើយសិស្សោ្រ់្រណាដាល់ថានា្់របទៀតអាៃអាលរា៉ា

4:9–12បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យក្រមុទាំងពរីររ្របមើលស្រម្មភាពនៃអៃួំតនៃកបជា�ៃៃរីនហវៃខលែះៃិងពរីរបបៀបថដលស្រម្មភាពទាំងបនាះ

បែះោល់ដល់អ្ន្រដនទ។បករោយរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យក្រមុទាំងពរីរកោប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលអៃួំត�ះឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលពួ្រប្កបកពរឹតតេោ្់រអ្ន្រដនទបនាះ?

• បតើរោរកពរាៃអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា4:10?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាត្រសិនរ្រើរយើងរធ្ើគំរូ្ ិនសុចរ្ិរ

សក្្្ភា្រ្រស់រយើងអាចរារាំងដល់អ្ក្ដថទ្ ដីការទទួលយក្ដំណរឹងល្អ)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា4:13–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលឧទាហរណ៍ពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃៃរីនហវៃខលែះ

បនាទាបខ�្លួៃបទាះបរីជាបៅបពលអ្ន្រដនទរាៃអៃួំត្រ្រី។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលរោរបនាទាបខលែលួៃ�ះឥទ្ធិពលដល់របបៀបថដលបយើងកបកពរឹតតេៃរឹងអ្ន្រដនទបនាះ?

សូមបញ្ជា្់រថាការសរត្ចចិ្រ្តរ្រស់រយើងរដើ្ ដ្ី្រន្ទា្រខ្លួនឬមានអំណួ្រជរះឥទ្ធិ្លដល់រយើងនិងអ្ក្ដថទ។បបើរាៃបពលសូម

អប ជ្ើញឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីបទពបិសាធៃ៍ថដលព្ួរប្រាៃ

ថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតនៃកបបោ្បៃះ។

អាលរាោ4:15–20

អាលរា៉ាលាណលរ្ ពីតំណែរជាសមសៅពក្មសដើមបពីោត់អាចលរះបរ់ស្លសវលារប�់ោត់សៅពបជាជនឲ្យណពបចិត្ត

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្សថែិតបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងរបស់អាលរា៉ា។ព្ួរប្្ ឺជាបមបៅក្រមបហើយរាៃមៃុស្សជាបកចើៃរាៃអំៃួត

បហើយបបៀតបបៀៃអ្ន្រថដលបៅបៃ្រោរបនាទាបខលែលួៃ។

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរី�ួយមៃុស្សឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា4:15–19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបក�ើសបរើសបធវៃើ។

• បតើអាលរា៉ាោៃសបកមចចិតតេបធវៃើអវៃរី?(ោត់ោៃសបកមចចិតតេលះបង់តថំណងរបស់ោត់ជាបមបៅក្រមបដើមបរីោត់អាចលះបង់បពលបវលា

របស់ោត់បបកងៀៃដល់កបជា�ៃ)។
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អាលរា៉ា3–4

• បតើឃ្លា“រោរបធវៃើទរីបនាទាល់ដ៏បរិសុទ្ធ”(អាលរា៉ា4:19)ោៃបស្នើអវៃរីអំពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាៃរឹងបបកងៀៃ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃឮមៃុស្សថ្លែង“ទរីបនាទាល់ដ៏បរិសុទ្ធ”បនាះ?បតើបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្របោយ

របបៀបណា?

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរី្ ំរូរបស់អាលរា៉ាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា4:19?

ចបមលែើយរបស់សិស្សចបំោះសំណួរបៃះអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

ការ្ំររ្ញកា្រ្្ក្ិច្ចខ្ងវិញ្ញាណរ្រស់រយើងអាច្រត្ូវឲ្យមានការលរះ្រង់។

ការដ្្ងទដី្រន្ទាល់ដ៏្ររិសុទ្ធជួយអ្ក្ដថទឲ្យខិ្ររៅជ្ិរត្រះ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលទរីបនាទាល់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់អាលរា៉ាបៅបពលព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា5–16បៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសា

ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ព្ួរប្ៃិងបៅបពលពួ្រប្ពិភា្រសាពរី�ំព្ូរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់បទៀត។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្្ ងថដរឲ្យ

យ្រចិតតេទ្ុរោ្់របលើឥទ្ធិពលនៃទរីបនាទាល់របស់អាលរា៉ាថដលោៃរាៃបៅបលើកបជា�ៃ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

សូមថណនាំដល់សិស្សៃូវវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរពរីរបរី្ ្មរីបថៃថែមឬ្៏ររំឭ្រវ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរពរីរបរីថដលព្ួរប្ោៃចាំបហើយ។

សូមបរៀបចំសំណួរថដលៃរឹង�ួយព្ួរប្ឲ្យរ្រប�ើញបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងវ្្គបនាះ។សូមអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្សរបសរបោលបៅមួយបៅ្រ្ននុង

្ំរណតប់ហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីរស់បៅរោៃ់ថតកបបសើរបោយសារ

បោលរោរណ៍មួយបនាះ។សូមោ្់របពលបវលាជា្រ់លា្់រឲ្យពួ្រប្បំបពញបោលបៅរបស់ព្ួរប្បហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបចំបដើមបរី

រាយរោរណ៍ដល់សរា�ិ្រ្រ្ននុងថានា្រ់ឬសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងមូលពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើបហើយ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិរាៃបពលបដើមបរីបកបើស្រម្មភាពបៃះជាថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះបទសូមបកបើវាបៅបពលបករោយ។សករាប់

ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ3:6–17។ការ្រូសនិងបណាដាសា

សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាអាលរា៉ា3្ួក្សគអាចរាន�ំែួរអំ្ពីការគរូ�និរបណាតាសាណ�ល

បានដ្ក្់សលើសា�ន៍សលមិន។អ្នក្អាច្ ន្យល់ថ្រានភា្ខ�ុោនារវារការគរូ�នរិ

បណាតាសា។ការគរូ�ណ�លសៅសលើសា�ន៍សលមិនគឺជាណ�្ក្ស្មៅ(�រូមសមើលអាលរា៉ា

3:6)។សោលបែំរននការគរូ�សនរះគឺស�ើម្ពីណញក្សចញនិរបំណបក្សា�ន៍សលមិន្ ពី

សា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើលអាលរា៉ា3:8)។បណាតាសាណ�លធងៃន់ធងៃរជារសនរះសនារះគឺជា

�ភា្នន“ការកាតស់ចញ្ ពីវត្រានននព្រះអរាចា�់”(នពីន�វទ្ពី25:20)។សា�នស៍លមិន

នរិសា�ន៍អាំលពីន�បាននាំបណាតាសាសនរះមក្សលើខ្លួនសគសដ្�សារណតការបរះសបាររប�់

្ួក្សគទា�់នឹរព្រះ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី25:20;អាលរា៉ា3:18–19)។សទារះបពីជា

ណ�្ក្ស្មៅពតរូវបានសពបើស�ើម្ពីគំររូសនរះជាការគរូ�ននបណាតាសាណ�លបានដ្ក់្សលើសា�ន៍សលមិន

ក្្ពីព្រះគម្ពីរមរមនបសពរៀនថ្ព្រះអរាចា�់“្ំុប�ិស�ធអ្នក្ណារានាក្់ណ�លមក្រក្ពទ្រ់ស�ើ�

គឺទាំរស្មៅនិរ�ទាំរបាវសគនរិស�រីទាំរពបុ�និរព�ពី...មនុ�្សទារំអ�់ក្៏�រូចោនាសៅ

ចំសពារះព្រះ”(នពីន�វទ្ពី226:33)។�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺ�ពរាប់ពគបោ់នា។

សា�នាចពក្មិន�ល់ព្មនរឹការសរើ�សអើរ្ រូជសា�ន៍យា៉ារចបា�់រួមរានការសរើ�សអើរនានា

នរិពគប់ពបសភទ្កាល្ពីអតពីតកាលសដ្�បុគ្គលទាំរក្្ននុរនរិសពរៅសា�នាចពក្។ពបធាន

�្គរ�ុនប៊ី�ុិរគ្ពីបានពបកា�ថ្៖

“ោមៅននរណារានាក្់ណ�លបរខេដូចការណ្្រសនរះទាក់្ទ្រនឹរអ្នក្ណ�លរានសា�ន៍ស្្សរសទ្ៀតអាច

គិតថ្ខ្លួនសគជា�ិ�្ស�៏្ ិតននព្រះពគពី�្ទសនារះសទ្។ស�ើ�ក៏្ោមៅននរណារានាក្់អាចគិតថ្ខ្លួនសគ

រានក្្ពី�ុខសដ្�ការបសពរៀនននសា�នាចពក្ណ�រ។...

“ចរូរស�ើរទាំរអ�់ោនាទ្ទ្ួលសាគាល់ថ្ស�ើររានាក់្គឺជាបពុតាឬបពុតពីននព្រះវរបិតារប�់ស�ើរ

សៅសលើសាថាន�ួគ៌ណ�លព�ឡាញ់ក្រូនសៅទាំរអ�់រប�់ពទ្រ់”(“ The Need for 
Greater Kindness,”Ensignឬសលអាេរូណា,ណខឧ�ភាឆ្នាំ2006,ទំ្្័រ

58)។�ពរាប់ជំនួ�បណនថែមសលើពបធានបទ្សនរះ�រូមសមើលសមសរៀនទ្ពី27។

សូមអហ្ជើញឲ្យសិស្ស

រកហមើលហលើស្ពីហនរះហទៀត

រាល់ស្ល�រូមបញ្ចប់សមសរៀនសដ្�ការឲ្យ

�ិ�្សនរូវអវពីម�ួស�ើម្ពីរក្សមើលសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរ។ការស�្នើណបបសនារះអាចជួ�

្ួក្សគឲ្យស្ដោតសលើការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួន

ស�ើ�អាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ល់�ឹរ្ ពីរសបៀប

ណ�លជំ្ួក្ម�ួទាក់្ទ្រនរឹជំ្រូក្មួ�

សទ្ៀតឬពក្ុមជំ្រូក្មួ�សទ្ៀត។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
ម៉រូសា�26–អាលរា៉ា4(សមសរៀនទ្ពី14)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀនការ�ិក្សាសៅផរ្ះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមអំ្ ពីសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍នានាណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាម៉រូសា�26–អាលរា៉ា4(សមសរៀនទ្ពី14)មិនណមនរាន

បែំរស�ើម្ពីពតរូវបានបសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្សនារះស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្

បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរសនរះ្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាម

ការបំ្ ុ�គំនិត្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិត្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(េ៉រូសា�26)
សដ្�ការ�ិក្សាអំ្ ពីជំនាន់ននសា�ន៍នពីន�វណ�លមិនបានអភិវ�្ឍទ្ពីបនាទាល់នន�ំែឹរលអែ

�ិ�្សបានរក្ស�ើញថ្ស�ើម្ពីអភិវ�្ឍនរិរក្សាទ្ពីបនាទាល់ម�ួស�ើរពតរូវខាជាប់ខ្លួននរឹ

ព្រះបន្ទដូលននព្រះអធិសាឋានសដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿនិរសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់

ព្រះអរាចា�់។សចញ្ពីការខិតខំរប�់អាលរា៉ាស�ើម្ពីជួ��ល់អ្នក្�នទ្ឲ្យណពបចិត្�ិ�្ស

បានសរៀនថ្ព្រះអរាចា�់នឹរអភ័�សទា��ល់អ្នក្ណ�លណពបចិត្សដ្�សសាមៅរះ្ ពី�ួរចិត្រប�់

សគ។

ថ្ងៃទដី2(េ៉រូសា�27)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីការណពបចិត្សជឿរប�់អាលរា៉ាជាក្រូននរិក្រូនពបុ�រប�់

ម៉រូសា�ទាំរឡា�្ួក្សគបានសរៀននរូវស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែបពីខារសពកាម៖

ព្រះអរាចា�់ស្្ើ�តបនរឹការអធិសាឋាន�៏សសាមៅរះពតរ់រប�់ស�ើរ�ពរាប់អ្នក្�នទ្ប៉សុន្

សៅណត្ ្ល់�ិទ្្ធសិ�រីភា្�ល់្ ួក្សគស�ើររានាក្់ៗពតរូវណតសក្ើតជា្ មេពីម្រសទ្ៀតតាមរ�ៈ

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរស�ើម្ពីណពបចិត្�៏្ ិតពបាក្�បុគ្គលរានាក់្ពតរូវណតសធវើនរូវ

អវពីៗណ�លអាចស�ើម្ពីជ�ួជុលនរូវការខរូចខាតណ�លសគបានសធវើ។�ិ�្សបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរ

កំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគបាន្ លា�់ប្ដូរតាមរ�ៈ

�ង្វា�ធួន។

ថ្ងៃទដី3(េ៉រូសា�28–29)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សាអំ្ ពីបំែរពបាថ្នាំរប�់បពុតាទាំរឡា�រប�់ម៉រូសា�ស�ើម្ពី

បសពរៀន�ំែឹរលអែ�ល់សា�ន៍សលមិន្ួក្សគបានសរៀនថ្សៅស្លការណពបចិត្សជឿរប�់

ស�ើរបាន�ី៊ជសពរៅបំនររប�់ស�ើរស�ើម្ពីណចក្ចា��ំែឹរលអែនរឹសក្ើនស�ើរ។្ួក្សគ

ក៏្បាន�រស�រអំ្ ពីបទ្្ិសសាធន៍ណ�ល្ ួក្សគបានរានណ�លជួ�្ ួក្សគឲ្យចរ់ណចក្ចា�

�ំែឹរលអែ។�ិ�្សបានអានអំ្ពីការ្លា�់ប្ដូររប�់សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុររដ្ឋាភិបាលនរិ

បានសរៀនថ្្លរ�្ឋរានកាត្វកិ្ច្ចស�ើម្ពីសធវើតាមចបាប់និរអ្នក្�ឹក្នាំពតឹមពតរូវ។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ1–4)
សដ្�ការ�ិក្សា្ ពីគំររូននសា�ន៍នពីន�វណ�លបានបនាទាបខ្លួន�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្ល

ស�ើររ�់សៅតាម�ំែឹរលអែស�ើរអាចរាន�ន្ិភា្សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរសទារះបពីជា

ស�ើរពតរូវបានសគសបៀតសបៀនក្្ពី។សៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ពីការបរះសបាររប�់សា�ន៍

អាំលពីន�្ួក្សគបានរក្ស�ើញថ្ស�ើរទ្ទ្ួលបាន�ុភមរ្គលឬស�ចក្្ពីទុ្ក្ខេសវទ្នាសនារះ

វា្ ឹរសលើអ្នក្ណ�លស�ើរសពជើ�សរើ�សោរ្តាម។អាលរា៉ាគឺជាគំររូម�ួននមន�ុ្សរានាក្់

ណ�លបានសពជើ�សរើ�សោរ្តាមព្រះអរាចា�់។ការលរះបរ់�៏ឥតសនឿ��ត់រប�់ោត់

ស�ើម្ពីសៅឲ្យសា�ន៍នពីន�វណ�លរានអំនួតណពបចិត្បានជួ��ិ�្សឲ្យស�ើញថ្អ្នក្បសពមើ

រប�់ព្រះអរាចា�់ណ្្រទ្ពីបនាទាល់និរសៅអ្នក្សធវើអំស្ើបាបឲ្យណពបចិត្។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះឲ្យ�ិ�្សរំឭក្្ ពីសោលការែ៍ននការណពបចិត្នរិ�ញ្ឹរគិតអំ្ពីតពមរូវរប�់ស�ើរស�ើម្ពី

្លា�់ប្ដូរតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ—�រូចជាអាលរា៉ាជាក្រូននរិបពុតាទារំឡា�

ននស�្ចម៉រូសា�។�រូមអធិសាឋានស�ើម្ពីរានការ�ឹក្នាំស�ើម្ពី�ឹរ្ ពីរសបៀបណ�លអ្នក្អាចជួ��ល់

�ិ�្សបានខាលាំរបំ្ ុតស�ើម្ពីណ�វររក្ការ្លា�់ប្ដូរសនរះសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េ៉រូសា�26

អាលរា៉ាទទួលបានការបំផ�ុគំនិតអំ្ ពីរសបៀបសដើមបពីកាត់ស�ចក្្ពីអ្ក្ណដលស្វើអំស្ើបាបដ៏

្ងៃន់្ងៃរ

ស�ើម្ពីចាប់ស្្ើមសមសរៀនសនរះ�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានស�ចក្្ពី�សរខេបជំ្រូក្សៅស�ើម�ំបរូរនន

ម៉រូសា�26។�រូមអាន្ ពីសាថានភា្ខារសពកាមសនរះ�ល់�ិ�្ស។�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ពីអវពីណ�ល

្ួក្សគអាចសធវើស�ើម្ពីជ�ួ�ល់មន�ុ្សសៅក្្ននុរសាថានភា្នពីមួ�ៗ។

1.�ុវនារីរានាក់្បានពបព្ឹត្អសំ្ើបាបមួ��៏ធងៃន់ធងៃរប៉ណុន្នារខាលាចមិនហា៊ាននិយា�ជាមួ�នឹរ

ប៊�ី្ស្រប�់នារ។

2.�ុវជនរានាក់្បានរានបំែរណពបចិត្ប៉ុណន្ោត់មិន�ឹរ្ ពីរសបៀប។

3.�ុវនារីរានាក់្បានសធវើអសំ្ើបាបម�ួណ�លនារបានសធវើមក្ម្រសទ្ៀតស�ើ�នារបារម្ថ្ព្រះអរាចា�់

នរឹមិនអភ័�សទា��ល់នារសទ្ៀតស�ើ�។

4.�ុវជនរានាក់្�សពមចចិត្ណពបចិត្ប៉ុណន្ោត់មិនព្មអភ័�សទា��ល់អ្នក្ណ�លបានសធវើខុ�នឹរ

ោត់ស�ើ�។

�រូម�រស�រស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖ម្រូសាយ26:21–23,

29–31។�រូម្ ន្យល់�ល់�ិ�្សថ្ខគម្ពីរទារំសនរះក្តព់តានរូវវិវរែៈរប�់ព្រះអរាចា�់�ល់

អាលរា៉ាអំ ព្ីពបជាជនណ�លបានសធវើអសំ្ើបាបធងៃន់ធងៃរ។�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សអានខគម្ពីរទាំរសនរះ

ស�ើ�រក្សមើលសោលការែ៍មួ�យា៉ារតិចណ�លអាចជួ��ល់បុគ្គលមួ�ៗណ�លបាន្ ិ្ែ៌នា

សៅក្្ននុរបញ្ពីខារសលើ។�រូមឲ្យ�ិ�្សបពីបួននាក់្ណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគជាម�ួនឹរ�ិ�្ស

ក្្ននុរថ្នាក្់។អ្នក្ក្៏អាចណចក្ចា�ចសម្ើ�ម�ួនរិទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីសោលការែ៍មួ�នន

ការណពបចិត្ណ�លរានសៅក្្ននុរម៉រូសា�26។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្្ួក្សគបានសពោរស�ើម្ពីអនុវត្សោលការែ៍មួ�ណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពី

ម៉រូសា�26ក្្ននុរការ្យាយាមរប�់្ ួក្សគ្ ទាល់ស�ើម្ពីណពបចិត្។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យសធវើតាម

គសពរាររប�់្ ួក្សគ។

េ៉រូសា�27–28

អាលរា៉ាជាក្រូននិរបុពរាទាំរឡាយរប�់ម្រូសាយណពបចិត្តសេើយសក្ើតជា្្ពីម្រសទៀត

ស�ើម្ពី្ ្ល់គំររូនននរណារានាក់្ណ�លបានជួបបទ្្ិសសាធន៍ននការ្លា�់ប្ដូរ�ួរចិត្�៏ធំ�ល់�ិ�្ស�រូម

អសញ្ើញឲ្យ្ ួក្សគ្ ពីរបពីនាក់្ប្ដូរសវនោនាអានឮៗនរូវបទ្្ិសសាធន៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរសខ�ស�.

�ពីលប៊�ី្គននពក្មុចិត�ិបនាក្់៖

“[ណអលស�ើរវ័�សក្មេររានាក់្ណ�លកំ្្ុរបសពមើសៅទ្វពីបអឺរ៉ុបភាគខារសក្ើត]នរិន�គរូរប�់ោត់បាន

រក្ស�ើញនរិបសពរៀន�ល់បុរ�វ័�ក្ណាតាលស្មៅរះអ៊វ៉ីាន។...អ្នក្សរៀនរប�់្ ួក្សគសចញមក្

្ពីពបវត្ិ�៏្ ិបាក្�រូចណ�លបានស�ើញសលើ�ំសលៀក្បំពាក់្�៏លអែរប�់ោត់្ុក្ចង្ការព�មរូវនរិ

អាក្ប្ក្ិរិយាសាទាក្់ស�្ទើរ។ជពីវិត្ ិបាក្និរមិន�រូវលអែចសំពារះោត់សទ្។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

“សដ្�ោមៅនការ�វឹក្�វនឺខារសា�នាច្ ពីមុនអ៊ីវា៉នរានសរឿរជាសពចើនណ�លពតរូវ�ក្ឈ្នរះ។

ការអនុវត្ណ�លមិនព�បនរឹ�ំែឹរលអែណ�លបានសាដោរស�ើរវិញពតរូវបានដ្ក្់សៅសដ្�ណ�ក្។

សោលការែ៍្ មេពីជាសពចើនណ�លពតរូវទ្ទ្ួល�ក្ស�ើ�បនាទាប់មក្អនុវត្តាម។អ៊ីវា៉នចរ់សរៀនស�ើ�

ោត់បានសរៀបចំខ្លួនោត់សដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាម�ពរាប់្ ិធពីបែុ្យពជមុជទឹ្ក្និរការបញ្ជាក់្

រប�់ោត់។�ំសលៀក្បំពាក្់រប�់ោត់សៅណត្ ិបាក្សមើលស�ើ�្ ុក្ចង្ការរប�់ោត់សៅណត

ព�មរូវប៉ណុន្ោត់បានទ្ទួ្ល�ក្ជំហានទ្ពីមួ�។មិន�រូរប៉ុនាមៅនបនាទាប់្ ពីការពជមុជទ្ឹក្រប�់

អ៊វីា៉នអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាក៏្បាន្ លា�់ប្ដូរតំបន់។ោត់បាន�រ្ឹមថ្ោត់អាចជួបនរឹអ៊ីវា៉ន

ម្រសទ្ៀត។

“ពបំាមួ�ណខសពកា�មក្ពបធានសប�ក្ក្មមេបានចាត់តារំណអលស�ើរ�៏សក្មេររានាក់្សនារះសៅសាខា្ ពីមុន

រប�់ោត់។សដ្�ភាញាក់្ស្អែើលប៉ណុន្ទ្ន្ទឹរចរ់ពត�ប់សៅវិញណអលស�ើរសនារះជាមួ�នរឹន�គរូរប�់

ោត់បានមក្ការពបជុំសាពកាមរ៉់្ ពីព្លឹមសៅន្ងៃអាទ្ិត្យទ្ពីម�ួននការពត�ប់មក្សាខាស�ើមវិញ

រប�់ោត់។...

“ណអលស�ើរបានសាគាល់ស�្ទើរពគប់ោនាសៅក្្ននុរការពបជុំតរូចមួ�។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីោត់បានរក្

សដ្�ឥតពបសយាជន៍ក្្ននុរចំសណាមបុរ�ណ�លោត់នរិន�គរូរប�់ោត់បានបសពរៀននិរពជមុជទឹ្ក្

កាល្ពីពបាំម�ួណខមុន។អារមមេែ៍អន់ចិត្នរិសពក្ៀមពក្ំបានសលចស�ើរសៅសលើមុខរប�់ណអលស�ើរ

សនារះ។...

“ការភ័�ខាលាចនរិការ្្នុរះបញ្ចារំរប�់ណអលស�ើរពតរូវបានបង្អាក់្សដ្�ការមក្�ល់ននបុរ�ណ�ល

មិនសាគាល់រានាក្់ណ�លពបញាប់មក្ឱបអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាសនារះ។បុរ�ណ�លបានសការ្ុក្ចង្ការ

យា៉ារសាអាតបានរានសានាមញញឹមសពារស្ញសដ្�ទ្ំនកុ្ចិត្នរិរានស�ចក្្ពីលអែ�៏ចបា�់ណចរចារំ

្ពីទ្ឹក្មុខរប�់ោត់។សដ្�ពាក្់អាវ�នរិពក្វាត៉់ក្ចរយា៉ារ្ ្ចតិ ្្ចរ់ោត់បានមក្សរៀបចំ

សាពកាម៉រ់�ពរាប់ការពបជំុ�៏តរូចនាព្ឹក្ន្ងៃ�ិល្៍សនារះ។រ�រូត�ល់បុរ�សនារះចាប់ស្្ើមនិយា�

សទ្ើបណអលស�ើរសនារះសាគាល់ោត់។ោត់ជាអ៊វីា៉ន្ មេពីមិនណមនអ៊ីវា៉ន្ ពីមុនណ�ល្ ួក្សគបានបសពរៀន

នរិពជមុជទឹ្ក្សនារះសទ្។ណអលស�ើរបានស�ើញតំណារសៅក្្ននុរមិត្ភកិ្្រប�់ោត់នរូវអ្្ដូតស�តុនន

ស�ចក្្ពីជំសនឿការណពបចិត្នរិការអភ�័សទា�ោត់បានស�ើញភា្្ិតនន�ង្វា�ធួន។

“...[អ៊វីា៉ន]បានទ្ទ្ួលបទ្្ិសសាធន៍នន‹ការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្›(អាលរា៉ា5:26)

ពគបព់ោន់�ពរាប់ទារំពតរូវពជមុជទ្ឹក្នរិបន្សៅមុខក្្ននុរ�ំសែើរជាបន្នាទាប់ននការណពបចិត្សជឿ”

(“Experiencing a Change of Heart,”Ensign,ណខមិ្ុនាឆ្នាំ2008,ឆ្នាំ

29–31)។

�រូម�ួរ៖សតើរានភ�្នុតារអវពីសៅក្្ននុរសរឿរសនរះណ�លបង្ហាញ្ ពីរសបៀបណ�លអ៊វីា៉នបាន្ លា�់ប្ដូរ?

(�រូមពបាក្�ថ្វាចបា�់ថ្ការ ល្ា�់ប្ដូរខារសពរៅណ�លអ៊វីា៉នបានសធវើគឺជាការបង្ហាញននការ្លា�់ប្ដូរ

�៏ពជាលសពរៅមួ�សៅខារក្្ននុរខ្លួនោត់។)

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ម៉រូសា�27្ិ្ែ៌នា្ ពីបទ្្ិសសាធន៍ស្្សរសទ្ៀតននការ ល្ា�់ប្ដូរ

តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួន។�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សរានាក់្សពកាក្ឈរសៅខារមុខថ្នាក្់ស�ើ��សរខេប

ម៉រូសា�27។ពប�ិនសបើរាន�ិ�្សក្៏អាចបង្ហាញររូបភា្ននការណពបចិត្សជឿរប�់អាលរា៉ាជា

ក្រូន(ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],សលខ77)។�រូមឲ្យ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតអាន

ម៉រូសា�27:24–26។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្រក្សមើលអ្នក្ណ�លពតរូវណត្ លា�់ប្ដូរ

តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនឬ“សក្ើត្ ពីព្រះ”។សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ�្ួក្សគគួរបង្ហាញ្ ពីការ�ល�់ឹរ

ននស�ចក្្ពី្ិត�ួចខារសពកាម៖ពកួ្គ�ើងរានាក់្ៗ្តរូវណតគក្ើតជា្្មដីេង្គទៀតរាេរ�ៈដគ្វា�ធួនថន

្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្។

�រូម�ួរ៖សតើអ្នក្ស�ើញនរណារានាក់្្ លា�់ប្ដូរសៅជាលអែជារមុនតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួននន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសដ្�រសបៀបណា?

�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិត្ ពី�ំែួរណ�លអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាសៅក្្ននុរសរឿរបាន�ួរ

ខ្លួនោត់សពកា�្ពីការជួបជា្មេពីនរឹអ៊ីវា៉នថ្៖“សតើ“ការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្”ម�ួណ�លខ្គុំ

បានជួបកាល្ពីពបាំម�ួណខមុនសនារះរានសពចើនប៉ុណាណ?...‘សតើខ្គុបំាន“សក្ើតជា្ មេពីម្រសទ្ៀត”

ឬ?’”(�ក្ព�រ់សៅក្្ននុរសខ�ស��ពីលប៊�ី្គ“Experiencing a Change of 
Heart,”31)។

�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សអានម៉រូសា�27:24,28សដ្�រក្សមើលអវពីណ�លអាលរា៉ាបានសធវើនិរ

អវពីណ�លព្រះអរាចា�់បានសធវើស�ើម្ពីនាំមក្នរូវការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរអាលរា៉ា។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ន្យល់

្ពីមរូលស�តុណ�ល្ ួក្សគសជឿថ្បុគ្គលរានាក្់ៗនិរព្រះអរាចា�់ពតរូវចរូលរួមទាំរ�រខារសៅក្្ននុរ

ការ ល្ា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្�៏ខាលាំរម�ួ។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្្ួក្សគបានបំស្ញក្្ននុរតារារមួ�សដ្�ឃ្លាណ�លបង្ហាញ្ ពីភា្ខ�ុោនាសៅក្្ននុរ

អាលរា៉ា្ ពីមុននរិសពកា�្ពីការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរចិត្រប�់ោត់(សៅក្្ននុរសមសរៀនននន្ងៃទ្ពី2)។

កិ្ច្ចការទ្ពី្ពីរ�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី្ ពីរ�ិ�្សបាន�រស�រសៅក្្ននុរស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគនរូវឃ្លាមួ�ក្្ននុរក្រូសឡាន“សពកា�មក្”ណ�ល្ ួក្សគ�រ្ឹមថ្នឹរ្ ិ្ែ៌នាវាស្ញមួ�

ជពីវិតរប�់្ ួក្សគនរិ្ន្យល់្ ពីមរូលស�តុ។�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សបពីបួននាក្់ណចក្ចា�្ ពីអវពីណ�ល

្ួក្សគបាន�រស�រ។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរចិត្�៏ខាលាំរម�ួអាចសក្ើតរាន�ល់

ស�ើរតាម�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិត្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគបាន្ លា�់ប្ដូរតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួននន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមអសញ្ើញឲ្យ្ ួក្សគណចក្ចា�នរូវគំនិតរប�់្ ួក្សគពប�ិនសបើ្ ួក្សគចរ់។

អ្នក្ក្៏អាចណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�លអ្នក្បាន្ លា�់ប្ដូរតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនណ�រ។

�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ល់�ិ�្សឲ្យខិតខំសឆ្ពរះសៅការទ្ទ្ួលបាននរូវការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរចិត្ស�ើម្ពី្ ួក្សគ

អាចខិតសៅជិតព្រះអរាចា�់នរិអនុញ្ញាតឲ្យ�ង្វា�ធួន្ លា�់ប្ដូរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

�រូមចម្រតារារខារសពកាមសលើកាដោរសខៀនមុនស្លចាប់ស្្ើមថ្នាក់្ឬ�រូមក្រូ្ពី�ល់�ិ�្សមួ�ៗ

រានាក់្។

ម៉រូសា�27:32–37 ម៉រូសា�28:1–4

សតើអាលរា៉ានរិបុពតាទារំឡា�ននស�្ច

ម៉រូសា�បាន្ លា�់ប្ដូរសដ្�រសបៀបណា?

សតើសោលការែ៍អវពីណ�លអ្នក្បានសរៀន្ ពី

ខគម្ពីរទាំរសនរះ?

សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាការ�រវិញ

គឺជាណ ្្នក្�៏�ំខាន់មួ�ននការណពបចិត្?

សតើបុពតាទាំរឡា�រប�់ស�្ចម៉រូសា�

បាន្ លា�់ប្ដូរសដ្�រសបៀបណា?

សតើសោលការែ៍អវពីណ�លអ្នក្បានសរៀន្ ពី

ខគម្ពីរទាំរសនរះ?

សតើបទ្្ិសសានធ៍អវពីសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្

ណ�លបាន�ឹក្នាំអ្នក្ឲ្យចរ់ណចក្ចា�

�ំែឹរលអែជាមួ�នឹរអ្នក្�នទ្?

�រូមឲ្យ�ិ�្សពាក់្ក្ណាតាល់ថ្នាក្់ស្្ើ�បឹរ�ំែួរសៅក្្ននុរក្រូសឡានទ្ពីមួ�ននតារារនិរ�ិ�្ស

ស្្សរសទ្ៀតស្្ើ�នរឹ�ំែួរសៅក្្ននុរក្រូសឡានទ្ពី្ពីរ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗសធវើការសរៀរៗខ្លួន។

�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្្ ពីពក្មុនពីមួ�ៗរា�ការែ៍្ ពីចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគ។

�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគពីត្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចសធវើការ�រវិញចសំពារះអសំ្ើបាបរប�់

្ួក្សគស�ើ�បសរកើនចែំរ់ស�ើម ព្ីណចក្ចា��ំែឹរលអែជាមួ�នរឹអ្នក្�នទ្។

េ៉រូសា�29;អាលរាោ4

ព្រះបានពបទាន្រដល់សា�ន៍នពីនេវណដលសៅបន្ភា្�ុចរិតសៅក្្គុរស្លនន

ការសបៀតសបៀន

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ជំ្រូក្ទ្ពីមួ�ននអាលរា៉ា្ ិ្ែ៌នា្ ពីស្លននការ្ិបាក្នរិការសបៀតសបៀន�ល់

សា�ន៍នពីន�វ�ុចរិត។�រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា1:25,27សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀម។

�រូមឲ្យ្ ួក្សគរក្សមើលអវពីណ�លសា�ន៍នពីន�វទាំរសនរះបានសធវើអ�ំនុរស្លននការសបៀតសបៀន។

�រូមបង្ហាញថ្ព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រ�ល់សា�ន៍នពីន�វ�ុចរិតស�ើម ព្ីឲ្យ្ ួក្សគបានចសពមើន

ស�ើរជារអ្នក្ណ�លទុ្ច្ចរិត(�រូមសមើលអាលរា៉ា1:29–32)។�រូមឲ្យ�ិ�្សខិតខំសធវើតាមគំររូនន

សា�ន៍នពីន�វ�៏សសាមៅរះពតរ់ទារំសនរះសៅស្ល្ ួក្សគជួបនឹរការលំបាក្សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

គេគរៀនបនាទាប់គទៀត(អាលរាោ5–10)

សតើអ្នក្�ឹរថ្សតើអ្នក្បានសក្ើតជា្ មេពីម្រសទ្ៀតសដ្�រសបៀបណា?សតើវារានន�័យា៉ារណាស�ើម្ពីសក្ើត

ជា្ មេពីម្រសទ្ៀត?សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាអាលរា៉ា5–10្ួក្សគនឹររក្ស�ើញ�ំែួរខ្រះណ�ល្ ួក្សគ

អាច�ួរ�ល់ខ្លួនសគស�ើម្ពីវា�តនម្ថ្សតើ្ ួក្សគបានសក្ើតជា្ មេពីម្រសទ្ៀតនរិទ្ទួ្លបទ្្ិសសាធន៍នន

ការ ល្ា�់ប្ដូរចិត្�៏ខាលាំរម�ួ។បណនថែមសលើសនរះ្ួក្សគនឹរទ្ទ្ួលបានការ�ល�់ឹរ�៏ខាលាំរអំ្ ពីជសពរៅ

នរិអំណាចនន�ង្វា�ធួន។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លសា�នាចពក្ពតរូវបានគពរាមសដ្�ការទា�់ណទ្រន្្ទក្្ននុរនរិអសំ្ើទុ្ច្ចរិត(�រូមសមើល

អាលរា៉ា4:9–11)អាលរា៉ាបានលរះបរ់តំណែរសៅពក្មស�ើម្ពីោត់អាចស្ដោតសលើការខិតខំ

រប�់ោត់សលើការ្ពរឹរសា�នាចពក្។ោត់បានសចញ�ំសែើរសៅសប�ក្ក្មមេម�ួស�ើម្ពី

ពបាប់�ល់ពបជាជននពីន�វសដ្�“ការណ្្រទ្ពីបនាទាល់�៏បរ�ុិទ្្ធទា�់នរឹ្ ួក្សគ”(អាលរា៉ា

4:19)។អាលរា៉ាបានចាប់ស្្ើមសប�ក្ក្មមេរប�់ោត់សដ្�ការំឭក្�ល់ពបជាជន

សារា៉�ិមឡាណ�លព្រះអរាចា�់បានសដ្រះណលរអ�្យសការប�់្ ួក្សគ្ ពីស�វក្ភា្ខាររារកា�

នរិខារវិញ្ញាែ។ោត់បានសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យសរៀបចំ�ពរាប់ន្ងៃចុរសពកា�នន

ការជំនុំជពមរះសដ្�ការសជឿសលើព្រះបន្ទដូលននព្រះស�ើ�វា�តនម្សលើសាថានភា្ខារវិញ្ញាែនន

�ួរចិត្រប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី71

អាលរា៉ា5:1–36

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ5:1–14

អាលរា៉ាពបាប់្ ពីការណពបចិត្តសជឿននឪ្ុក្រប�់សគនរិអ្ក្ដនទណដលស្វើរាមោត់

សូមសរបសរោ្រ្យផ្លា�់ប្ដូរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរី្ ំរូនៃរបបៀបថដលកបជា�ៃអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ពួ្រប្ឬ

អា្របប្ិររោិរបស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលអាចដរឹ្រនំាបៅរ្រឬនាំម្រៃូវរោរផ្លាស់ប្ដូរទាំងបៃះខលែះដល់មៃុស្ស។

សូមរំឭ្រសិស្សថាអាលរា៉ាោរម្ពរីបសច្្ររីទុច្ចរិតថដលោៃចាបប់្្ើមរី្រធំប�ើងបៅ្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។ោត់អាចប�ើញថា

កបសិៃបបើពួ្រប្មិៃផ្លាស់ប្ដូរបទបនាះព្ួរប្ៃរឹងលះបង់ៃូវពរ�័យថដលោៃសៃយានៃបសច្្ររីសញ្ញាទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ។ោត់

លះបង់តថំណងបៅក្រមបហើយពលរីខលែលួៃោត់បដើមបរីបបកមើដល់កបជា�ៃៃិងបៅពួ្រប្ឲ្យថកបចិតតេ។ោត់ោៃចាបប់្្ើមបោយរោរបបកងៀៃ

ដល់កបជា�ៃសារាែហិមឡា។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា5:3–6។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលបហតុរោរណ៍

ថដលអាលរា៉ាោៃបញ្ជា្់របៅបពលោត់ោៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃដល់កបជា�ៃ។

• បតើវាអាច�ួយដល់កបជា�ៃរបស់អាលរា៉ាឲ្យសាដាប់តាមដំបណើរបរឿងនៃបសវ្រភាពរោរបោះថលងៃិងរោរថកបចិតតេប�ឿនៃឪពុ្ររបស់

អាលរា៉ាៃិងអ្ន្រថដលោៃបធវៃើតាមោត់បោយរបបៀបណា?

• សូមបមើលអាលរា៉ា5:7។បោងតាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើរោរផ្លាស់ប្ដូរចិតតេកបប្ទណាថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ឪព្ុរអាលរា៉ា

ៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់?

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមបថៃថែមោ្រ្យននដរួចិត្បករោយោ្រ្យផ្លា�់ប្ដូរដបូច្នះវាអាៃថាផ្លា�់ប្ដូរដួរចិត្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីទទួលោៃ“រោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេ”?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាច

កោប់ព្ួរប្ថាថអលប�ើរប�ើរ៉លអិៃឡាៃនៃក្រមុចិតសិបនា្់រោៃបបកងៀៃថាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោ្រ្យដរួចិត្ជាញរឹ្រញាប់សំបៅ

បលើ“ភាពពិតបៅ្រ្ននុងបុ ្្គល”[“Understanding Scriptural Symbols,”Ensign,ថខតុលាឆ្នាំ1986,ទំព័រ

25])។

• បតើភាពខុសោនាអវៃរីរវាងរោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេៃិងកបប្ទនៃរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលបយើងពិភា្រសាបៅបពលដំបូងនៃបមបរៀៃបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា5:7–9,14អាលរា៉ាោៃបកបើឃ្លាខុសោនាថដលពិពណ៌នាអវៃរីថដលជារោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេ។សូម

បថៃថែមឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃដបូច្នះវាអាៃថាការផ្លា�់ប្ដូរននដរួចិត្គឺដរូចជា   

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា5:7–9,14បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរពិពណ៌នារបស់អាលរា៉ាពរីអវៃរីថដលរោរផ្លាស់ប្ដូរនៃដួងចិតតេ

ដូច។សូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍សូមបថៃថែមឃ្លាបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។(ប្ជរីរបស់អ្ន្រអាចបមើលបៅដូចខាងបករោមបៃះ៖ការផ្លា�់ប្ដូរក្្នុរដួរចិត្គឺដរូចជា...ការភាញាក់្្ ពីការលរ់លក់្ដ៏ខ្លារំ

មួយការសពារស្ញសោយ្ នលេឺការរានស�រីភា្្ ពីចំែរទំារោយការ្ពរពីក្ព្លឹររប�់េ្ក្ការសពចៀរេំ្ពីការសពរោ�សលារះនន

ស�ចក្្ពីព�ោញ់ការសក្ើត្ ពីព្រះការទទួលព្រះភ័្ ក្្រប�់ព្រះេរាចា�់សៅក្្នុរទកឹ្មុខរប�់េ្ក្។

• បតើរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដូងចិតតេអាចដូចជារោរពិពណ៌នាថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃោ៉ាងដូចជា?

• បតើរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដូងចិតតេអាចកតូវោៃប�ើញ្រ្ននុងស្រម្មភាពរបស់មៃុស្សបោយរបបៀបណា?បតើរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដូងចិតតេបពល

ខលែះអាច្រត់សរាគល់ោៃបៅ្រ្ននុងទរឹ្រមុខរបស់ៃរណារានា្់របោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចសុំសិស្សឲ្យពិពណ៌នាពរីរូបរាងឬអារោរភៈរបស់

ៃរណារានា្់រថដលពួ្រប្ដរឹងថាព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថាោៃ“ទទួលកពះ្័្្រតេ[របស់កពះអរាចាស់]បៅ្រ្ននុងទរឹ្រមុខ[របស់ប្]”)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា5:10ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលសំណួរបរីថដលអាលរា៉ាោៃសួរដល់

កបជា�ៃ។(អ្ន្រអាចចង់បស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំៃូវសំណួរទាំងបៃះ)។រោរអាៃសំណួរទាំងបៃះៃរឹង�ួយដល់សិស្សឲ្យថសវៃងរ្រ

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃ្បនាទាប់ៃូវ្រតាតាថដលដរឹ្រនំាអាលរា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេដ៏ធំ។
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អាលរា៉ា5:1–36

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា5:11–13ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលោៃនាំម្រៃូវរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុង

ដួងចិតតេដ៏ធំរបស់ឪពុ្រអាលរា៉ាៃិងអ្ន្របដើរតាមោត់។(�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្បៅបលើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះៃិងបោយរោរពកងរី្របសច្្ររី�ំបៃឿ

ៃិងរោរទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះ។អ្ន្រ្៏រអាចបរ្ហាញពរីឥទ្ធិប�នៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា5:5,

7)។

• បតើទំនា្់រទំៃងអវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញរវាងរោរប�ឿបៅបលើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះៃិងរោរទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេបនាះ?(សូម�ួយ

ឲ្យសិស្សរ្របមើលបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងរជឿរលើត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះរ�ើយអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

រន្រះរយើងអាចទទួលបានការផ្លាស់្រ្នូររៅក្្នុងដួងច្ិរ្តដ៏ធំ្ ួយ។សូមបញ្ជា្់រថាកពះបៃ្ទដូលនៃកពះថដលោៃបបកងៀៃបោយអ័ប៊ីណានដ

ៃិងអាលរា៉ាោៃបផ្ដាតបលើបសច្្ររីសប្រ្គះថដលម្រតាមរយភៈកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ[សូមបមើលមែូសាយ16:4–9;18:1–2])។

សូមពៃ្យល់ថារបបៀបប្្សងបទៀតបដើមបរីបរ្ហាញថាៃរណារានា្់រោៃទទួលរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងចិតតេដ៏ធំ្ឺៃិោយថាព្ួរប្ោៃប្រើតជា្ ្មរី

ម្ងបទៀត។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា“រោរប្រើតពរីកពះ”ឬ“ប្រើតជា្្មរីម្ងបទៀត”សំបៅបលើរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលបុ្ ្គលរានា្់រោៃទទួល

បៅបពលពួ្រប្ទទួលយ្រកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបហើយចាបប់្្ើម�រីវិត្ ្មរីមួយជាសិស្សរបស់កទង់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរទទួល

រោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងចិតតេដ៏ធំមួយឬរោរប្រើតជា្ ្មរីម្ងបទៀត្ឺភា្បកចើៃជាដំបណើររោរបៃ្ឥតោច់មួយសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“អ្ន្រអាចសួរថាបហតុអវៃរីោៃជារោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបៃះមិៃប្រើតប�ើងោៃញរឹ្រញាប់ជាងបៃះដល់ខញនុំ?   សករាប់ព្ួរបយើងភា្បកចើៃ

រោរផ្លាស់ប្ដូរ្ ឺជារោរបៃ្ឥតោច់បហើយវាប្រើតប�ើងជាបរៀងរហូត។រោរប្រើតជា្ ្មរីម្ងបទៀត   ្ឺជាដំបណើររោរមួយជាជាង

បហតរុោរណ៍មួយ។បហើយរោរភាជាប់បៅ្រ្ននុងដំបណើររោរបនាះ្ឺជាបោលបំណងដ៏សំខាៃ់នៃ�រីវិតរថមងសាលាប់”(“រោរប្រើតជា្្មរី,”

Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2008,ទំព័រ78)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃខិតខំរស់បៅតាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ

បនាះ?

• បតើអ្ន្រៃរឹងពិពណ៌នាពរីអារម្មណ៍ៃិងស្រម្មភាពថដលអមម្រជាមួយៃរឹងរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេបោយរបបៀបណា?

• បតើដួងចិតតេរបស់អ្ន្រោៃផ្លាស់ប្ដូរបៅបពលអ្ន្រោៃសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងថានា្់រសរិោខាសាលាឆ្នាំបៃះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរី

បរឿងមួយឬពរីរថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីរស់បៅរោៃ់ថតដូចជាងបៃះបៅៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ។

អាក្រាោ5:15–36

អាលរា៉ាបសពរៀនថ្ការផ្លា�់ប្អូរសៅក្្គុរដរួចិត្តមួយដ៏្ ំតពមរូវឲ្យចរូលសៅក្្គុរនគរននសាថាន�ួគ៌

សូមឲ្យសិស្សៃរីមួយៗរាៃក្រោសថដលរួមរាៃៃូវតារាងដូចខាងបករោមឬសូមបរ្ហាញតារាងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីឲ្យសិស្សចមលែង

តាម។

ពកាបកំ្ែតព់តាសបរះ�រូរខារវិញ្ញាែ

អាលរា៉ា5:15 អាលរា៉ា

5:16

អាលរា៉ា5:19 អាលរា៉ា

5:26

អាលរា៉ា5:27 អាលរា៉ា

5:28

ជានិច្ចកាល

ស�្ទើរណតពគប់ស្ល

ជាធមមេតា

ស្លខ្រះ

ក្ពមសបើធាលាប់

សូមពៃ្យល់ថាឧប្ររណ៍វាស់ចរ្វា្់របបះដូង្ ឺជាតារាងចរ្វា្់រមួយថដលបវ�ជបណ្ឌិតបពលខលែះបកបើបដើមបរីវាយតនមលែឬក្ប់ក្ងរោរបធវៃើរោរនៃ

បបះដូងខាងសាច់្ មរបស់បយើង។វា�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញបញ្ហាឬសាថាៃភាពថដលកតូវរោររោរពយាោល។

សូមកោប់សិស្សថាបករោយពរីអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃថាកពះបៃ្ទដូលនៃកពះោៃដរឹ្រនំាឪព្ុររបស់ោត់ៃិងអ្ន្រដនទឲ្យទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរ

បៅ្រ្ននុងដួងចិតតេដ៏ធំបហើយោត់ោៃសួរកបជា�ៃៃូវសំណួរថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យវាយតនមលែពរីសាថាៃភាពនៃដួងចិតតេរបស់ប្ផ្ទាល់។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា5:14បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលសំណួរបរីថដលអាលរា៉ាោៃសួរដល់កបជា�ៃ។(អ្ន្រអាចបស្នើ

ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំសំណួរទាំងបៃះ)។
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សមសរៀនទ្ពី71

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃសួរសំណួរបរីបួៃបទៀតបដើមបរី�ួយដល់កបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យ្ ិតពរីសាថាៃភាពនៃដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីសិ្រសាៃិងស ជ្រឹង្ិតអំពរីវ្្គកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅបលើឧប្ររណ៍្ំរណតចរ្វា្់របបះដូង

ខាងវិញ្ញាណ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្ ូសចំណាំកបអប់បៅ្រ្ននុងតារាងថដលពិពណ៌នាពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្រាៃទា្រ់ទងៃរឹង

សំណួរបៅ្រ្ននុងវ ្្គៃរីមួយៗោៃល្អបំ្ ុត។(សូមចំណាំថាខ្ម្ពរីរខលែះរាៃសំណួរបកចើៃជាងមួយ)។បោយសារថតល្រខេណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃនៃ

ស្រម្មភាពបៃះសិស្សអាចមៃិ្ ួរថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់របនាះបទ។

បៅបពលសិស្សោៃបំបពញឧប្ររណ៍្ំរណត់ចរ្វា្់របបះដូងបហើយសូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា5:29–31បោយសាងាត់ៗ

បោយរ្របមើលសំណួរពរីរបរីបទៀតថដលអាលរា៉ាោៃសួរបដើមបរី�ួយកបជា�ៃោត់ឲ្យវាយតនមលែដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស

អាចសួរសំណួរខុសោនាបៃ្ិចបដើមបរីអៃុវតតេចបំោះខលែលួៃប្៖“បតើខញនុំពុំទាៃ់បចាលចិតតេកចថណៃបទឬ?”“បតើខញនុំោៃចំអ្រ�្រ�ឺយដល់

អ្ន្រដនទបទ?”“បតើខញនុំោៃ្ ររោរបបៀតបបៀៃបៅបលើអ្ន្រដនទបទ?”

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា5:17–18,20–25។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុថដល

ដួងចិតតេរបស់បយើងកតូវថតោៃផ្លាស់ប្ដូរបដើមបរីបរៀបចំសករាប់ន្ងៃនៃរោរ�ំៃុំ�កមះ។សូមសួរសំណួរខាងបករោមបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

រោយការទទួលបានការផ្លាស្់រ្នូររៅក្្នុងដួងច្ិរ្ត្ ួយរយើងររៀ្រចំខ្លួនរយើងរដើ្្ដីទទួលក្ដនង្្ ួយរៅក្្នុងនគរថនសាថានសួគ៌៖

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបកបើថដលពិពណ៌នាពរីសាថាៃភាពថដលអ្ន្រៃរឹងសថែិតបៅបៅបពលអ្ន្រ�របៅចបំោះមុខកពះបដើមបរី

រោតប់សច្្ររីបនាះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចនាំរោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បៅបលើអាលរា៉ា5:16,19។

• បតើរោរទទួលោៃរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេមួយនាបពលបៃះៃរឹង�ួយបរៀបចំអ្ន្របដើមបរីទទួលោៃ្រថៃលែងមួយបៅ្រ្ននុងៃ្រសាថាៃសួ្៌

បោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖(អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រ)។

សតើព្រះេរាចា�់រោនេសញជើញសយើរឲ្យស�វៃើេវៃពី?

សតើេវៃពីជាលទ្ធផលននការទទួលយក្ឬបដិស��ការេសញជើញសនរះ?

សតើខគម្ពីរទាំរសនរះបសពរៀនេវៃពីខលេរះេំ្ពីព្រះេរ្គ�ស្គ្ររះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា5:33–36ឮៗខណភៈបពលសិស្សប្្សងបទៀតរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សថច្រចាយចបមលែើយថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមប ្្ចប់បោយរោរឲ្យសិស្សសរបសរវាពរីរបរីនាទរី។សូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើសខ្ម្ពរីរមួយឬឃ្លាមួយពរីអាលរា៉ា5:1–36។

សូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្សរបសរអំពរីអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរឬឃ្លាបៃះរាៃៃ័យដល់ព្ួរប្ៃិងពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបធវៃើអវៃរីថដលវាបស្នើសុំ

បៅបពលពួ្រប្ថសវៃងរ្របដើមបរីឲ្យរាៃរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេប្តាមរយភៈដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថា

កបសិៃបបើបយើងបៃ្ទទួលរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេៃិងនាំម្រៃូវ្ិរច្ចរោរនៃបសច្្ររីសុចរិតបយើងៃរឹងកតវូោៃបរៀបចំបដើមបរីចូលបៅ្រ្ននុង

ៃ្រនៃកពះ។

សូមឲ្យសិស្សមានហ្ល

ហ�ើម្ពីស្ជលងគិត

ការឲ្យ�ិ�្សរានស្ល�ញ្ឹរគិតក្្ននុរថ្នាក់្

គឺជារសបៀបមួ�ស�ើម ព្ីជ�ួ្ ួក្សគឲ្យសរៀន

សដ្�ព្រះវិញ្ញាែ។អ�ំនុរស្លសនរះ

�រូមសចៀ�វារការ�ួរ�ំែួរបណនថែម្្ល់

ការណែនាំឬការ�ន្ទនា្ មេពីណ�លនឹររំខាន

�ល់្ ួក្សគ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអាលរា៉ាបានបន្បសពរៀនសៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាោត់បានព្រានពបជាជន

ថ្ការ�សពមចចិត្ស�ើម្ពីសធវើតាមឬប�ិស�ធពាក្្យ�ម្ពីរប�់ោត់បាននាំមក្នរូវលទ្្ធ្ល�៏

ធងៃន់ធងៃរជាសពចើន។អាលរា៉ាក្៏បានសពបៀបសធៀបព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅនឹរអ្នក្គង្វាលសចៀម�៏លអែ

រានាក់្ណ�លបានសៅ្ ួក្សគស�ើ�ចរ់នាំ្ ួក្សគពត�ប់សៅកាន់�វដូររប�់ពទ្រ់វិញ។ោត់បាន

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្ពបជាជនឲ្យណពបចិត្ស�ើ�សចៀ�វារអវពីណ�លមិនសាអាតនន្ ិភ្សលាក្ស�ើម្ពីឲ្យ

្ួក្សគអាចពគរនគរសាថាន�ួគ៌ជាមរតក្។

សមសរៀនទ្ពី72

អាលរា៉ា5:37–62

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ5:37–42,53–62

អាលរា៉ាព្រានដល់្ ួក្ទុច្ចរិតសេើយអសញជើញអ្ក្ទាំរអ�់ោនាឲ្យសាដាបរ់ាម�ំសឡរននអ្ក្គគ្វាលល្អ

សូមបរ្ហាញរូបភាពកពះបយស៊ូវបរីបចៀមថដលោត់មួយ(ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],បលខ64)។

• បតើតាមរបបៀបណាថដលកពះអង្គសប្រ្គះជាអ្ន្រ្រ្វាលដ៏ល្អ?

បករោយពរីសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃបឆលែើយបហើយសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

“បៅ�ំនាៃ់របស់កពះបយស៊ូវអ្ន្រ្រ្វាលបចៀមសាសៃ៍ោ៉ាប�ស្ទរីៃកតូវោៃ្រត់ចំណាំចបំោះរោររោរោរបចៀមរបស់ោត់។មៃិដូចជា

អ្ន្រ្រ្វាលបចៀមសម័យទំបៃើបទាំងឡាយអ្ន្រ្រ្វាលបនាះថតងថតបដើរពរីមុខហវៃដូងបចៀមជាៃិច្ច។ោត់ោៃដរឹ្រនំាពួ្រវា។អ្ន្រ្រ្វាល

សាគល់បចៀមៃរីមួយៗបហើយជាធម្មតាោ្រ់ប្មះឲ្យបចៀមមួយៗ។បចៀមសាគល់សបំ�ងរបស់ោត់បហើយទុ្រចិតតេោត់បហើយៃរឹងមិៃ

បដើរតាម�ៃចថមលែ្របនាះបទ។បហតុដបូច្នះបហើយបៅបពលឮសបំ�ងបៅបចៀមបនាះៃរឹងរត់ម្ររ្រោត់។(សូមបមើលយែូហាៃ10:14,

16)   

“កពះបយសូ៊វោៃបកបើរោរបរ្ហាញសាម ្្ញបៃះពរី�ំនាៃ់របស់កទង់បដើមបរីកបរោសថាកទង់្ ឺជាអ្ន្រ្រ្វាលដ៏ល្អជាអ្ន្រ្រ្វាលដ៏ពិត។

បោយសារថត្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់ចំបោះបងប្អដូៃកបសុកសរីរបស់កទង់កទង់ៃរឹងោ្់រចុះៃូវកពះ�ៃ្មរបស់កទង់បោយរាៃឆៃ្ទភៈៃិងបោយ

ស័្មក្ចិតតេសករាប់ព្ួរប្”(“A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’”Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1983,

ទំព័រ43;សូមបមើល្ ងថដរJohn R. Lasater, “Shepherds of Israel,”Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1988,ទំព័រ

74–75)។

សូម�ួយសិស្សឲ្យចងចំាពរីបរិបទនៃអាលរា៉ា5បោយរោរពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃបៅបបកងៀៃដល់កបជា�ៃសារាែហិមឡាថដលបរីដូចជា

“បចៀមថដលោមៃអ្ន្រ្រ្វាល”(អាលរា៉ា5:37)។សូមឲ្យសិស្សៃរឹ្រនំាពរីឧបស ្្គថដលកបជា�ៃសារាែហិមឡាោៃ�ួបៃិងអវៃរីថដល

អាលរា៉ាោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបធវៃើ។អ្ន្រអាចរំឭ្របោយសបងខេបពរីខ្ម្ពរីរ្ ៃលែរឹះបរីបៃួពរីបមបរៀៃមៃុដូចជាអាលរា៉ា5:14–20បដើមបរី

�ួយសិស្សឲ្យចងចំាពរីព័ត៌រាៃបៃះខលែះៗ។សូមធានាថាសិស្សយល់ថាកបជា�ៃសារាែហិមឡា្ ឺសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដ៏អាក្រ្់រមួយ

បោយសារថតអបំពើទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្(សូមបមើលអាលរា៉ា7:3)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរឬបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា5:37–42។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលរបបៀបថដលមៃុស្សរានា្់រអាច

កោប់ថាប្ជាបចៀមរបស់កពះអង្គសប្រ្គះមួយថដរឬោ៉ាងណា។បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូម

សួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើកបជា�ៃដូចជាបចៀមថដលកតវូរោរអ្ន្រ្រ្វាលមួយបោយរបបៀបណា?

• បោងតាមអាលរា៉ា5:37–38បតើអ្ន្រ្រ្វាលបចៀមល្អបរ្ហាញ្្ររីកសឡាញ់របស់ោត់ៃិងរោរោរម្ដល់បចៀមរបស់ោត់បោយ

របបៀបណា?(ោត់បៃ្ថកស្របៅពួ្រប្បោយប្មះផ្ទាល់របស់ោត់)។

• បោងតាមអាលរា៉ា5:41បតើបយើងអាចកោប់ថាបយើង្រំពុងសាដាប់តាមសំប�ងនៃអ្ន្រ្រ្វាលល្អបោយរបបៀបណា?

• បតើ្ិរច្ចរោរអវៃរីខលែះថដលអាចបរ្ហាញថាមៃុស្សរានា្់រ្ំរពុងបធវៃើតាមអ្ន្រ្រ្វាលល្អបនាះ?

បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអ៊សរាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃថដល

ោៃពិពណ៌នាពរីបុរសៃិងកស្រីទាំងឡាយថដលពិតជាបធវៃើតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថមៃ។(អ្ន្រអាចចង់បរៀបចំបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះជាចបាប់

ចមលែងដល់សិស្សរានា្រ់ៗ)។

“បៅបពលអ្ន្របក�ើសបរើសបធវៃើតាមកពះក្រីស្ទអ្ន្របក�ើសបរើសបដើមបរីោៃផ្លាស់ប្ដូរ។   

“បុរស[ៃិងកស្រី]ផ្លាស់ប្ដូរសករាប់កពះក្រីស្ទៃរឹងកតូវោៃបញ្ជាបោយកពះក រ្ីស្ទ។   

“ឆៃ្ទភៈរបស់ពួ្រប្ៃរឹងកសបតាមឆៃ្ទភៈរបស់កទង់។(សូមបមើលយែូហាៃ5:30)។

“ព្ួរប្ថតងថតបធវៃើៃូវអវៃរីៗថដលបធវៃើឲ្យកពះអរាចាស់សពវៃកពះហឬទ័យ។(សូមបមើលយែូហាៃ8:29)។)
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“ព្ួរប្មិៃកតរឹមថតៃរឹងសាលាប់បដើមបរីកពះអរាចាស់បនាះបទបែុថៃ្អវៃរីថដលសំខាៃ់ជាងបៃះបនាះ្ ឺពួ្រប្ចង់រស់បៅបដើមបរីកទង់។

“ចូល្រ្ននុង្ ្ទះរបស់ព្ួរប្បហើយរូបភាពនានាបៅបលើ�ញ្ជាំងបសៀវបៅបៅបលើបធ្នើរត្ៃ្រីចា្់របៃ្ទរសម្រីៃិងស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្បរ្ហាញ

ថាព្ួរប្ជាក្ិស្សាសៃិ្រ។

“ព្ួរប្�រជាសា្រ្សរីដល់កពះបៅក្បប់ពលៃិងក្ប់បសច្្ររីៃិងក្ប់ទរី្រថៃលែង។(សូមបមើលមែូសាយ18:9)។

“ព្ួរប្រាៃកពះក្រីស្ទបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតបោយសារពួ្រប្បមើលបៅកទង់បពល្ ិតអវៃរីៗទាំងអស់។(សូមបមើល្ &ស 6:36)។

“ព្ួរប្រាៃកពះក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់ពួ្រប្បោយសារ្រ្រីកសឡាញ់របស់ពួ្រប្ោៃោ្់របៅបលើកទង់ជាបរៀងរហូត។(សូមបមើល

អាលរា៉ា37:36)។

“បស្ទើរថតរាល់សោដាហ៍ថដលបយើងទទួលទាៃសាករោមែង់បហើយបធវៃើជាសា្រ្សរី្ ្មរីដល់កពះវរបិតាសួ្៌ដ៏អស្់រលបរបស់ព្ួរប្ថាព្ួរប្ៃរឹង

បលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃប្ៃូវកពះនាមនៃកពះរា�បុកតារបស់កទង់ថតងថតចងចំាកទង់ជាៃិច្ចបហើយរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់

កទង់។(សូមបមើលមរ៉ូនណ4:3)។”(“Born of God,”Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1985,ទំព័រ5,6–7)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា5:53–56បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពនានាថដលបធវៃើឲ្យពិោ្រដល់

ៃរណារានា្់របដើមបរីសាដាប់តាមសបំ�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។ពរីរបរីនាទរីបករោយម្រសូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសរបសរពរីរោររ្រប�ើញ

របស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បដើមបរីពួ្រប្អាចបបំពញចបនាលាះបៅបលើរោដារបខៀៃតាមថដលអាច

បធវៃើោៃ។សូមឲ្យព្ួរប្បថៃថែមៃូវឥរោិប្ឬស្រម្មភាពប្្សងបទៀតថដលព្ួរប្ោៃប�ើញបៅ�ំុវិញព្ួរប្ថដលបធវៃើឲ្យវាពិោ្របដើមបរី

សាដាប់តាមសបំ�ងនៃកពះអង្គសប្រ្គះ។(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចរួមរាៃរោរោ្់របោយថ�្រ[រោរកពបងើយ្របៃ្ើយ]ៃរឹងរោរបបកងៀៃ

របស់កពះអៃួំតរោរឥតកបបោ�ៃ៍រោរោ្រ់ដួងចិតតេបយើងបលើកទព្យសមបតតេិៃិងវតថែនុដ៏រាៃតនមលែរោរ្ិតថាបយើងកបបសើរជាងអ្ន្រដនទ

រោរបបៀតបបៀៃពួ្រសុចរិតឬរោរមិៃរាប់រ្រអ្ន្រក្ររីក្រៃិងអ្ន្រកតវូរោរ។អ្ន្រអាចនាំរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់របស់សិស្សបៅបលើរោរបកបើោ្រ្យ

ដថដលរបស់អាលរា៉ាពបឹរថដលបញ្ជា្់រថាកបជា�ៃសារាែហិមឡាកបរឹងបៅ្រ្ននុងអា្របប្ិររិោៃិងឥរោិប្ដ៏រាៃោបទាំងបៃះ។

សូមទុ្រ្រថៃលែងខលែះបដើមបរីសរបសរបៅ្រណាដាលរោដារបខៀៃបោយរោរលុបបចញៃូវថ្្ន្រខលែះនៃចបមលែើយរបស់់សិស្ស។បៅ្រថៃលែងបនាះសូម

សរបសរស�វៃើតាម�ំស�រននេ្ក្គគ្វាលល្អ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា5:57ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរបឆលែើយតប

ៃរឹងឥទ្ធិពលអាក្រ្់រ។(“ចូរអ្ន្ររាល់ោនាបចញពរីព្ួរទុច្ចរិតម្រ”“ថញ្រខលែលួៃ”បហើយ“ចូរ្រុំបែះោល់ដល់វតថែនុទាំងឡាយថដលឥតសាអាត

របស់ព្ួរបនាះប�ើយ”)។អ្ន្រអាចបស្នើឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមបរ្ហាញថាឃ្លាទាំងបៃះ

បញ្ជា្់រពរីតកមូវរោរបដើមបរីបចៀសវាងពរីអវៃរីៗថដលព្ុររលួយឬបំពុលបយើងខាងវិញ្ញាណប�ើយ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្អាចរ្្របចញពរីរោររំខាៃទាំងឡាយបចៀសវាងពរីឥទ្ធិពលអាក្រ្់រទាំងឡាយៃិងបធវៃើតាមសំប�ងនៃអ្ន្រ្រ្វាលល្អសូមសួរសំណួរ

ដូចខាងបករោម៖

• បតើយុវ�ៃបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយរានា្រ់អាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបៅថញ្របចញពរីព្ួរទុច្ចរិត?(បដើមបរីបញ្ជា្រ់ចបមលែើយរបស់សិស្សសូម្ ិតពរី

រោរថច្រចាយ្ ំរូវិ�ជរាៃមួយថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុង្ ំរូរបស់សិស្សមួយ្រ្ននុងថានា្់រ។អ្ន្រ្៏រអាចអប ជ្ើញឲ្យសិស្សថច្រចាយ្ ំរូល្អៗ

ថដលពួ្រប្ោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងចបំណាមោនា)។

• បោងតាមអាលរា៉ា5:56–57បតើអវៃរីខលែះជាលទ្ធ្លនៃរោរកបរឹងបៅ្រ្ននុងអបំពើទុច្ចរិត?(ត្រសិនរ្រើរយើងត្ររឹងរៅក្្នុងអំរ ើ្ទុច្ចរិ្ររយើង

នរឹង្ ិនអាចឮសំរ�ងថនអ្ក្គគ្វាលល្អរ�ើយរយើង្ ិនអាចត្រវូបានរា្់រចូលក្្នុងចរំណា្្ ួក្សុចរិ្ររ�ើយ)។

កបសិៃបបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីស ជ្រឹង្ ិតពរីសំណួរខាងបករោម។អ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។

• បតើកពះអរាចាស់ៃរឹងឲ្យអ្ន្របធវៃើអវៃរីបដើមបរីទទួលយ្ររោរអប ជ្ើញរបស់កទង់ឲ្យម្ររោៃ់កទង់បនាះ?(អ្ន្រអាចបស្នើថាចបមលែើយអាចជាអវៃរីមួយ

ថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាកតូវបធវៃើអវៃរីល្អជាងបៃះឬវាអាចជាអវៃរីមួយថដលព្ួរប្កតូវ�ប់បធវៃើ)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា5:58–62បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរ�័យថដលោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រណាថដលរួបរួមោនា

ជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់ៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំពរ�័យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងសបងខេបបសច្្ររីសៃយារបស់កពះអរាចាស់ដល់អស់អ្ន្រណាថដលសាដាប់តាមសំប�ងរបស់កទង់បោយរបបៀបណា?(បទាះបរីជា

សិស្សអាចបស្នើបោលរោរណ៍ខុសៗោនា្្ររីសូមកោ្រដថាពួ្រប្យល់ថាត្រសិនរ្រើរយើងរធ្ើតា្សំរ�ងរ្រស់ត្រះអមាចាស់[អ្ក្គគ្វាល

ល្អ]រយើងនរឹងត្រវូបានរ្ួររួ្ោនារៅក្្នុងនគររ្រស់តទង់។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើទរាលាប់អវៃរីថដលអ្ន្រោៃអ្ិវ�្ឍថដល�ួយអ្ន្រឲ្យសាដាប់តាមសំប�ងនៃអ្ន្រ្រ្វាលល្អ?

• បតើទរាលាប់ទាំងបៃះោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យមិៃយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ៃរឹងឥទ្ធិពលអាក្រ្រ់ទាំងឡាយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយ

របបៀបណា?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងសាដាប់តាមកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបយើងៃរឹងសថែិតបៅ្រ្ននុងចបំណាមព្ួរសុចរិតថដលរួបរួមោនា

បៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កពះអរាចាស់។
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អាលរា៉ា5:37–62

អាលរាោ5:43–52

អាលរា៉ាបំស្ញការទទួលខ�ុពតរូវរប�់ោត់សដើមបពីបសពរៀន្ ពីការណពបចិត្ត

សូមឲ្យសិស្សសរបសរញាណរាងរោយទាំងកោំ(រោរបមើលប�ើញសំប�ងរោរបែះ្រលែិៃៃិងរសជាតិ)។សូម្ ិតពរីរោរនាំរបស់ខលែះថដល

ៃរឹងឲ្យសិស្សបកបើញាណទាំងបៃះ។

• បតើអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីញាណទាំងកោំរបស់អ្ន្រៃរីមួយៗ?

• បតើរាៃរបបៀបណាមួយបដើមបរីដរឹងឬបរៀៃពរីអវៃរីមួបោយោមៃរោរបកបើញាណទាំងកោំរបស់អ្ន្រឬបទ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា5:44–48។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃៃិោយ

ថាោត់ោៃដរឹងៃិងពរីរបបៀបថដលោត់ោៃៃិោយថាោត់ោៃដរឹងពរីវា។

• បោងតាមអាលរា៉ា5:48បតើអាលរា៉ាោៃដរឹងអវៃរី?

• បតើអាលរា៉ាោៃៃិោយអវៃរីថដលជាកប្ពនៃទរីបនាទាល់របស់ោត់បនាះ?

• បតើអាលរា៉ាោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីទទួលោៃសា្រ្សរីបៃះពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

• បតើរោរអធសិាឋាៃៃិងរោរតមអាហារអាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃឬពកងរឹងទរីបនាទាល់មួយអំពរីដំណរឹងល្អបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រកតូវោៃពកងរឹងតាមរយភៈរោរអធសិាឋាៃឬរោរតមអាហារបនាះ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថារយើងអាចដរឹង្ ដីខ្លួនរយើងតា្រយៈត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធដដលត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទគឺជាត្រះអង្គរតបាសរោរះថន

្នុស្ជា្ិរ។បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរថសវៃងរ្រៃិងរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃមួយថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជា

កពះបកោសបលាះនៃមៃុស្សជាតិសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរអិមរ័សុលោ�ឺដនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់៖

“ទរីបនាទាល់របស់បុ្ ្គលផ្ទាល់ខលែលួៃនៃបសច្្ររីពិតពរីដំណរឹងល្អជាពបិសស�រីវិតបទវភាពៃិងបបស្រ្រម្មនៃកពះអរាចាស់

បយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺសំខាៃ់ចំបោះ�រីវិតដ៏អស្់រលបរបស់បយើង។   ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច

កតូវោៃពយា្ររណ៍បៅបលើបុ ្្គលផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បយើងចបំណះដរឹងផ្ទាល់ខលែលួៃនៃកពះវរបិតារបស់បយើងបៅបលើសាថាៃសួ្៌

ៃិងកពះរា�បកុតាដ៏បរិសុទ្ធរបស់កទង់។រោរដរឹងបោយសាម្្ញអំពរីវា្ឺមៃិក្បក់ោៃ់បនាះបទ។បយើងកតូវថតរាៃ

បទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃខាងវិញ្ញាណបដើមបរីបោះយុថាកា្រ្ននុងខលែលួៃបយើង។ទាំងបៃះម្រតាមរយភៈរោរថសវៃងរ្រពួ្រប្តាម

របបៀបមួយដ៏ខាលាំងរាៃ្ ំៃិតថតមួយដូចជាមៃុស្សឃ្លាៃរានា្់រថសវៃងរ្រអាហារ”(“Feasting at the Lord’s 
Table,”Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1996,ទំព័រ80)។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរខាងបករោម។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្្ ងថដរឲ្យសរបសរពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃឬពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសបកមចបោលបៅរបស់

ព្ួរប្បទាះបរីជាវាកតូវរោរ“ជាបកចើៃន្ងៃ”្្ររី(អាលរា៉ា5:46)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធវៃើសា្រ្សរីដល់អ្ន្រថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាកពះបកោសបលាះនៃ

ពិ្ ពបលា្រ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា5:49–52បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃកោប់ដល់កបជា�ៃថាពួ្រប្កតូវបធវៃើ

បដើមបរីបរៀបចំក្ងៃ្រសាថាៃសួ្៌ជាមរត្រ។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរថកបចិតតេសំខាៃ់បដើមបរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រនៃកពះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាអំពរីរោរបរៀបចំចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលៃិបអ្រអ្ូរស៍នៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបបើន្ងៃថស្អ្រជាន្ងៃនៃរោរោងម្ររបស់កទង់?កបសិៃបបើបយើងោៃដរឹងថាបយើងៃរឹង�ួបកពះអរាចាស់បៅ

ន្ងៃថស្អ្រ—តាមរយភៈរោរសាលាប់តាមបពលបវលារបស់បយើងឬតាមរយភៈរោរោងបោយឥតកោងទ្ុររបស់កទង់—បតើបយើងៃរឹងបធវៃើអវៃរី

បៅន ង្ៃបៃះ?បតើរោរសារភាពអវៃរីថដលអ្ន្របយើងៃរឹងបធវៃើ?បតើរោរអៃុវតតេអវៃរីថដលបយើងៃរឹងមៃិបៃ្បទៀតបនាះ?បតើបរឿងអវៃរីថដលបយើងៃរឹង

បោះកសាយ?បតើបយើងៃរឹងអ្័យបទាសដល់អវៃរី?បតើបយើងៃរឹងថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីអវៃរី?

“កបសិៃបបើបយើងៃរឹងបធវៃើបរឿងទាំងបនាះដូបចានាះបហតុអវៃរីោៃជាបយើងមិៃបធវៃើនាបពលឥ�ដូវ?បហតុអវៃរីោៃជាបយើងមៃិថសវៃងរ្រសៃ្ិភាព

ខណភៈបពលសៃិ្ភាពអាចទទួលោៃបនាះ?(“រោរបរៀបចំសករាប់រោរោងជាបលើ្រទរីពរីរ”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ

2004,ទំព័រ9)។

សូមប ្្ចប់បោយរោរឲ្យសិស្សរាៃបពលស្ជរឹង្ ិតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងកតូវផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្បដើមបរីបរៀបចំបៅ�ួបៃរឹងកពះអង្គ

សប្រ្គះបហើយចូលបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់កទង់។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរពរី្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ពួ្រប្បដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចអាៃជា្្មរីពរី

្ំៃិតរបស់ពួ្រប្នាបពលបករោយម្រៃិងកតវូោៃរំឭ្រឲ្យបធវៃើតាមតាមរយភៈរោរបំ្ុស្ ំៃិតថដលព្ួរប្ោៃទទួល។

សូមហលើកទលកចិតតឲ្យមានការអនុវតត

ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបាន

រានពបសា�ន៍ថ្“សោលបំែរ[នន

ការបសពរៀន�ំែឹរលអែ]គឺស�ើម្ពីបំ្ុ�

គំនិត�ល់បុគ្គលស�ើម្ពីគិត�ល់រាន

អារមមេែ៍�ល់ស�ើ�បនាទាប់មក្សធវើអវពី

ម�ួអំ្ ពីសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែណ�ល

សៅរ�់”(សៅក្្ននុររបា�ការែ៍�ន្និ�ពីទ្

ណខតុលាឆ្នាំ1970,ទំ្្័រ107)។

សៅស្លអ្នក្បសពរៀន្ ពីសោលការែ៍

�ំែឹរលអែ�ល់�ិ�្ស�រូមអសញ្ើញឲ្យ

្ួក្សគសធវើតាមការបំ្ ុ�គំនិត្ ពី

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរការសពជើ�សរើ�

រសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាច្ ពរពីក្ការពបព្ឹត្

រប�់្ ួក្សគស�ើ�្ ពរឹរស�ចក្្ពីជសំនឿ

រប�់្ ួក្សគសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការដ្ក់្សា�នាចពក្ឲ្យរានរសបៀបសៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរសារា៉�ិមឡាស�ើ�អាលរា៉ាបាន

សៅទ្ពីពក្ុររប�់សគឌាន។ោត់បានស�ើញថ្ពបជាជនសៅទ្ពីសនារះរានភក្្ពីភា្ជារពបជាជន

សៅសារា៉�ិមឡា្ ពីមុនសៅសទ្ៀត។ស�តុ�រូសច្នរះស�ើ�សារលិខិតរប�់ោត់សៅក្្ននុរសគឌាន

ខ�ុ្ពីសារលិខិតសៅក្្ននុរសារា៉�ិមឡា។ោត់បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ពបជាជនឲ្យបន្្ ឹរណ្អែក្

សៅសលើព្រះអរាចា�់ស�ើ�ណ�វររក្អនុវត្�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានសលើក្ដ្ក្់មក្សលើអរ្គពទ្រ់នរូវការសាលាប់និរ

អសំ្ើបាបរប�់ស�ើរស�ើ�ថ្ពទ្រ់ក្៏បានសលើក្ដ្ក្់សលើអរ្គពទ្រ់នរូវការឈឺចាប់ការររទ្ុក្ខេជរឺំ

នរិ្ិការភា្រប�់ស�ើរថ្ពទ្រ់អាច�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីជ�ួស�ើរ។

សមសរៀនទ្ពី73

អាលរា៉ា6–7

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ6

អាលរា៉ាសរៀបចំសា�នាចពក្សៅក្្គុរទពីពក្ុរសារា្េិមឡាឲ្យរានរសបៀបសេើយសៅបសពរៀនក្្គុរទពីពក្ុរសគឌាន

មៃុចាបប់្្ើមបមបរៀៃសូមឲ្យសិស្សរានា្់របរៀបចំថច្រចាយបោយសបងខេបដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវរបបៀបខលែះថដលប្រាៃអារម្មណ៍ថាោៃ

កបទាៃពរសករាប់រោរខិតខំរបស់ប្បដើមបរីម្ររោៃ់កពះវិហារ។បដើមបរីចាបប់្្ើមបមបរៀៃសូមឲ្យសិស្សដថដលបនាះម្ររោៃ់ខាងមុខថានា្់រ

បហើយថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតថដលប្ោៃបរៀបចំ។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយពរីរបបៀបថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរតាមរយភៈរោរចូលរូល្រ្ននុង

សាសនាចក្រ។

សូមថណនាំអាលរា៉ា6បោយរោរពៃ្យល់ថា�ំពូ្របៃះបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពដនទបទៀតពកងរឹង

សាសនាចក្របៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា6:4–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ្រ្ននុង

ថដៃដរីសារាែហិមឡាោៃបធវៃើសករាប់អ្ន្រថដលមិៃោៃសាគល់កពះ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្បរៀៃ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្សោចតកត្រវូបាន្ ថា្រោសតម្្់រសុខុម្លភាេននត្រជាជន

ទាំងឡា�។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតបៃះអាច�ះឥទ្ធិពលដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះអាចកបទាៃពរដល់អ្ន្រថដលមិៃសាគល់កពះបោយរបបៀបណា

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីៃរណារានា្់រថដលកតូវដរឹងពរីកពះជាងមុៃ។បុ្ ្គលបៃះអាចជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រឬសរា�ិ្រនៃអ្ន្ររាៃ�ំបៃឿ

ប្្សងបទៀត។សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ពរីពរ�័យថដលបយើងទទួលោៃបោយសារបយើងជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

សិស្សឲ្យអប ជ្ើញអ្ន្រដនទបដើមបរីថច្រចាយៃូវពរ�័យទាំងបនាះ។

អាលរាោ7:1–13

អាលរា៉ា្ យាក្រែ៍្ ពីការោរមក្រប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗពិភា្រសាពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបហតរុោរណ៍អនា្តរោលណាខលែះថដលអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍របំ្ើបបនាះ?

បករោយពរីនដ្ូរាៃបពលល្មម្រ្ននុងរោរពិភា្រសាចបមលែើយចបំោះសំណួររបស់ពួ្រប្បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយចបមលែើយរបស់

ប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។បនាទាប់ម្រសូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីអាលរា៉ាោៃបរៀបចំសាសនាចក្រឲ្យរាៃរបបៀបបរៀបរយ្រ្ននុងថដៃដរី

សារាែហិមឡាបហើយោត់ោៃបៅរោៃ់ទរីក្រុងប្ឌាៃ។ោត់ោៃកោប់កបជា�ៃបៅទរីបនាះថា្រ្ននុងចបំណាមអវៃរីៗទាំងអស់ថដលៃរឹង

ប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងបពលអនា្តរាៃបរឿងមួយថដល“សំខាៃ់ជាងបរឿងទាំងអស់”(អាលរា៉ា7:7)។ោត់ោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍

នានាថដលៃរឹង�ួយដល់កបជា�ៃឲ្យបរៀបចំសករាប់ពរ�័យទាំងឡាយថដលៃរឹងម្របោយសារថតបហតរុោរណ៍អនា្តបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា7:3–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្់ររ្របមើល្្ររីសង រ្ឹមថដលអាលរា៉ារាៃអំពរីកបជា�ៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុ

ប្ឌាៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតអាៃអាលរា៉ា7:18–19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សពិពណ៌នាអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបរៀៃពរី

រោរបំ្ុស្ ំៃិតអំពរីកបជា�ៃប្ឌាៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា7:7,9–10បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបហតរុោរណ៍ថដលអាលរា៉ារាៃអារម្មណ៍ថាសំខាៃ់ជាងប្បដើមបរី

ឲ្យកបជា�ៃដរឹងបនាះ។

• បោងតាមអាលរា៉ាបតើអវៃរីជា“បរឿងមួយថដលសំខាៃ់ជាងប្”ជាងបរឿងប្្សងបទៀតថដលៃរឹងប្រើតប�ើងបនាះ?បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរី

ោៃជារោរោងម្រនៃកពះអង្គសប្រ្គះ្ឺជាបហតរុោរណ៍ដ៏សំខាៃ់ជាងប្្រ្ននុងបពលទាំងឡាយ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាអាលរា៉ាកោប់ដល់កបជា�ៃថដលោៃប�ឿៃិងរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏រឹងរាំរួចបហើយថាព្ួរប្កតូវថតថកបចិតតេ?

្រហពងៀន្ ពីព្រះគម្ពីរ

ក្្ននុរការខិតខំសរៀបចំរប�់ស�ើរពគរូបសពរៀន

�ំែឹរលអែខរ្ះបាន�ក្ព�រ់ពបភ្

សពរៅ្ពីព្រះគម្ពីរ។ខែៈស្លណ�ល

ពបភ្បណនថែមខ្រះ�រូចជាស�ៀវសៅណែនាំ

សនរះអាចជ�ួ�ល់អ្នក្�រូមស្ដោតសលើ

ការបសពរៀនសដ្�្ ទាល់្ ពី្ ពីអតថែបទ្

ព្រះគម្ពីរមរមនណតម�ួ។ការែ៍សនរះ

នឹរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសធវើ

ទ្ពីបនាទាល់ជាសាក្្សពី�ល់�ិ�្សរប�់អ្នក្

ទាក់្ទ្រនឹរស�ចក្្ពី្ិតននព្រះគម្ពីរនរិ

តនម្ននការ�ិក្សាវា។
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អាលរា៉ា6–7

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីបនាះម្រអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃពរីមូលបហតុនៃរោរោងម្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ឺជាបហតរុោរណ៍ដ៏សំខាៃ់បំ្ុត

្រ្ននុងចបំណាមកបវតតេិសាកស្មៃុស្សជាតិទាំងឡាយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា7:11–13។សូមអប ជ្ើញឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបលើ្រោ្រ់បៅបលើអង្គកទង់សករាប់បយើងបនាះ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា

ជួយរាៃៃ័យថា្ល់្�ំៃួយឬបៅ�ួយដល់ៃរណារានា្់រ)។

សូមបរ្ហាញថាអាលរា៉ា7:11–13្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ្្គបៃះតាមរបបៀបមួយ

ថដលពួ្រប្អាចរ្រវាប�ើញបោយរ្យ។

សូមសរបសរចបមលែើយរប់សសិស្សជាចំណងប�ើងបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃការឈឺចាប់ស�ចក្្ពីសវទនាការល្បួរជរឺំការសាលាប់

ការររទកុ្ខេ(ភា្ទន់សខសាយឬេ�មតថែភា្)ៃិងេំស្ើរោប។

អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា“ក្ប់ថបបោ៉ាង”បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា7:11។សូមឲ្យពួ្រប្បលើ្រពរីឧទាហរណ៍នៃសាថាៃភាព

ៃរីមួយៗថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បៅបពលសិស្ស្ ្ល់ឧទាហរណ៍សូមសរបសរវាពរីបករោមចំណងប�ើងថដលស៊ីោនា។

(ឧទាហរណ៍ជរឺំមហារីក្អាចសរបសរបៅបករោមជរឺំបហើយេ�មតថែភា្ខ្ររារកាយអាចសរបសរបៅបករោមការររទកុ្ខេ។)

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊សូុសី៊ហាថហវៃៃនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ៖

“ដរ្វាយធៃួមៃិថមៃសករាប់ថតអ្ន្ររាៃោបបនាះបទ”(“Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus Christ,”

Ensign,ថខបមសាឆ្នាំ1990,ទំព័រ7)។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសុំឲ្យសិស្សសរបសរវា្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរអាលរា៉ា7:11–13។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលបយើងោៃអាៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា7:11–13បតើអ្ន្រ្ ិតថាថអលប�ើរហាថហវៃៃចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណា

បៅបពលោត់ៃិោយថា“ដរ្វាយធៃួមិៃថមៃសករាប់ថតអ្ន្ររាៃោបបនាះបទ”?

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទបានរង្ុរក្ខនែើម្ពីសន្ង្រោះន�ើងេពីអំនេើបា្រនិងនសចក្ពី្ លា្់រ

ន�ើ�នែើម្ពីជួ�ន�ើងឲ្យឆលេងកា្់រឧ្រសគ្គទាំងឡា�ននជពីវ្ិរខាង្ ច់ឈាម។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចពរឹងថ ្្អ្របៅបលើដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះសូមអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហូ�ិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“បតើអ្ន្រកបយុទ្ធៃរឹងបិសាចនៃរោរបញៀៃ—ថានាំ�្រ់ឬថានាំបញៀៃឬថលបងឬ�ំងឺបបណាដាះអាសៃ្នដ៏សាហាវនៃ

រោមសាកស្?   បតើអ្ន្ររាៃកច�ំៃរឹងរោរបញ្ជា្់រពរីប្ទឬរោរថសវៃងរ្ររោរបោរពផ្ទាល់ខលែលួៃបទ?បតើអ្ន្រ—ឬ

ៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រកសឡាញ់—កប�មមុខៃរឹង�ំងឺឬសរាពាធឬរោរសាលាប់បទ?មិៃថា�ំហាៃប្្សងបទឿតថដលអ្ន្រ

អាចកតវូបដើរបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហាទាំងបៃះបទសូមដំបរូរបំផុតបនាះចូលម្ររោៃ់ដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមទុ្រចិតតេបលើបសច្្ររីសៃយានៃសាថែៃួ្៌។   

“រោរពរឹងថ ្្អ្របៅបលើល្រខេណភៈដ៏រាៃ្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះបៃះ្ឺបៅ្រ្ននុងស្នដូលនៃដំណរឹងល្អថដលកពះក្រីស្ទ

ោៃបបកងៀៃ។ខញនុំសូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបលើ្របយើងមៃិកតរឹមថតឲ្យបចញពរីបៃ្ទនុ្រនៃអំបពើោបរបស់បយើង

បនាះបទបែុថៃ្ថ្មទំាងបចញពរីបៃ្ទនុ្រនៃរោរបសា្រប្ៃិងទុ្រខេបសា្ររបស់បយើង�ំងឺបបះដូងរបស់បយើងៃិងរោរ�ឺចាប់របស់បយើង។

[សូមបមើលអាលរា៉ា7:11–12។]តាំងពរីបដើមដំបូងរោរទុ្រចិតតេបៅបលើ�ំៃួយថបបបនាះ្ឺកតូវឲ្យបយើងទាំងមូលបហតុៃិង្លែដូវមួយ

បដើមបរីពកងរី្ររោរ�កមញុបដើមបរីោ្រ់ចុះៃូវបៃ្ទនុ្ររបស់បយើងបហើយបលើ្រោ្់រៃូវបសច្្ររីសប្រ្គះរបស់បយើង”(“Broken Things to 
Mend,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2006,ទំព័រ70–71)។

• បតើរោរយល់ពរីអាលរា៉ា7:11–13អាច�ួយបយើងបៅបពលបយើងកប�មមុខៃរឹងឧបស្្គបោយរបបៀបណា?

បដើមបរីបរ្ហាញពរីរបបៀបខលែះថដលបយើងអាចទទួល�ំៃួយៃិង្ររាលាំងតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមអាៃសាថាៃភាពខាងបករោម

បៃះ។បករោយពរីរោរអាៃសាថាៃភាពៃរីមួយៗបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទតាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កទង់

អាច�ួយដល់បុ្ ្គលបនាះឲ្យកប�មមុខៃរឹងឧបស ្្គថបបបនាះ។

1 យុវនារីរានា្រ់សថែិត្រ្ននុងបកោះថានា្់រចរាចរណ៍ថដលបធវៃើឲ្យប�ើងរបស់នាងពិរោរ។

2 យុវ�ៃរានា្់រកតូវខាមស់ប្ៃរឹង�បកមើសថដលអាក្រ្់រខលែះថដលោត់ោៃបធវៃើ។ោត់រាៃអារម្មណ៍ពោិ្រចិតតេៃិងោមៃតនមលែ។

3 ឪព្ុររបស់យុវ�ៃរានា្់រោៃសាលាប់នាបពល្្មរៗី បៃះបហើយយុវ�ៃបនាះោៃប្ដូរលំបៅបៅទរីក្រងុ្ ្មរីមួយជាមួយៃរឹងរាដាយរបស់ោត់។

ោត់រាៃអារម្មណ៍បក្រៀមក្រំៃិងឯបរោបហើយោត់មិៃអាចប�ើញពរីរបបៀបថដលអវៃរីៗៃរឹងអាចដូចបដើមម្ងបទៀតបនាះបទ។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីអំណាចនៃដរ្វាយធៃួៃិងចរាងាយថដលដរ្វាយធួៃអាចបៅដល់។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរាៃ

បពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីបឆលែើយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ចំបោះសំណួរមួយ

ខាងបករោមបៃះ។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រសូមបរៀបចំជាក្រោសបោយរាៃសំណួរថច្រដល់

សិស្សឬអាៃសំណួរយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាចចមលែងវា។)

• បតើបៅបពលណាថដលដរ្វាយធួៃោៃ�ួយអ្ន្រឬៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់តាមរបបៀបមួយថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា

7:11–13?

• បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីបដើមបរីពរឹងថ ្្អ្របៅបលើដរ្វាយធួៃបៅបពលអ្ន្រកប�មមុខៃរឹងឧបស ្្គទាំងឡាយ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។(សូមរំឭ្រព្ួរប្ថាព្ួរប្មៃិចាំោច់

ថច្រចាយៃូវអវៃរីៗថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។

អាលរាោ7:11–13

គឺជាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរមួ�។

�រូមសបើក្សៅគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនសៅ

ចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស

ជាម�ួនរឹចំសែរះចំណានខគម្ពីរសលើវគ្គ

សនរះ។
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អាលរាោ7:14–27

អាលរា៉ាសលើក្ទឹក្ចិត្តដល់ពបជាជនឲ្យបន្សដើររាមផលអូវសៅនគរននព្រះ

បដើមបរីរំឭ្រសិស្សពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាោៃពិពណ៌នាសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណនៃកបជា�ៃប្ឌាៃសូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា

7:19ឮៗ។សូមសង្កត់ធងៃៃ់ថាកបជា�ៃ“្ំរពុងបៅបលើ្ លែដូវថដលនាំបៅរ្រៃ្រនៃកពះ”។សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាចង់�ួយព្ួរប្ឲ្យ

បៃ្បៅបលើ្ លែដូវបនាះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថារោយការរស់រៅតា្រោលការណ៍ទាំងឡាយថនដំណរឹងល្អរយើងរដើរតា្ែ្នូវដដលន្ំរៅរក្នគរថនត្រះ

សូម្ ូស្ លែដូវមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។បៅបដើមដំបូងនៃ្ លែដូវបៃះសូមសរបសរភា្ខ្រសាច់ឈាម។បៅចុងប ្្ចប់នៃ្ លែដូវបៃះសូមសរបសរ

នគរននព្រះ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជាពរីរក្រមុ។សូមអប ជ្ើញឲ្យក្រុមទរីមួយសិ្រសាអាលរា៉ា7:14–16បហើយក្ុរមទរីពរីរសិ្រសាអាលរា៉ា

7:22–24។សូមឲ្យក្រមុទំាងពរីររ្របមើលអវៃរីថដលបយើងកតូវស�វៃើបហើយអវៃរីថដលបយើងកតូវកាលាយជាបដើមបរីបដើរតាម្ លែដូវថដលនាំបៅរ្រៃ្រ

នៃកពះ។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃក្បក់ោៃ់បហើយសូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរតាម

្លែដូវៃូវស្រម្មភាពៃិងឥរិោប្នានាថដលព្ួរប្រ្រប�ើញថដលនាំបៅរ្រៃ្រកពះ។អ្ន្រអាចសួរសិស្សថាបតើស្រម្មភាពឬឥរោិប្

អវៃរីខលែះតាម្ លែដូវបៃះថដលរាៃៃ័យដល់ព្ួរប្។អ្ន្រ្៏រអាចសុំឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបធវៃើតាម្ លែដូវបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ព្ួរប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងរស់បៅបោយបសាមះកតង់បយើង“្ំរពុងបៅបលើ្ លែដូវថដលនាំបៅរ្រៃ្រនៃកពះ”បហើយ

(អាលរា៉ា7:19)។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—អាលរាោ7:11–13

បោយសារអាលរា៉ា7:11–13្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរដ៏ថវងមួយវាអាចពោិ្រសករាប់សិស្ស្រ្ននុងរោរចងចំាវា។បែុថៃ្ភាសា

របស់អាលរា៉ារួមរាៃៃូវោ្រ្យជា្់រលា្់រថដលអាច�ួយឲ្យសិស្សចងចំាបពញមួយ�រីវិតរបស់ព្ួរប្ៃូវអំណាចៃិងរោរអាចបៅដល់នៃ

ដរ្វាយធួៃ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាោ្រ្យ្ ៃលែរឹះទាំងបៃះសូមសរបសរបរិបទនៃអាលរា៉ា7:11–13បៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើម

ថានា្់របោយោ្់រចបនាលាះទបទសករាប់ោ្រ្យ្ ៃលែរឹះខាងបករោមបៅបពលវាបលចប�ើង៖ការឈឺចាប់ទកុ្ខេសវទនាការល្បួរជរឺំស�ចក្្ពីសាលាប់

ជរឺំឈឺចាប់េំស្ើរោបេំស្ើរំលរទារំោយ។(ឧទាហរណ៍រោរសរបសររបស់អ្ន្រអំពរីអាលរា៉ា7:11ៃរឹងចាបប់្្ើមដូចបៃះ៖

“ស្ើយពទរ់នឹរយរសៅសោយ...នរិ...នរិ...ពគប់ណបបយ៉ារ”)។

បៅបពលអ្ន្រអាៃអាលរា៉ា7:11–13ឮៗទាំងអស់ោនា្រ្ននុងថានា្់រសូមឲ្យសិស្សបំបពញោ្រ្យថដលចបនាលាះបនាះ។បករោយពរីអ្ន្រោៃបធវៃើ

ដបូច្នះពរីរបរីដងបហើយសូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្អាចសរបសរបៅបលើក្រោសមួយៃូវោ្រ្យថដលបរ្ហាញពរីអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃ

បលើ្រោ្រ់ម្របលើអង្គកទង់សករាប់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញឲ្យសូមឲ្យសិស្សចងចំាជាៃិច្ចពរីអវៃរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធវៃើសករាប់ពួ្រប្

បដើមបរីបៅបពលពួ្រប្�ួបៃរឹងឧបស ្្គទាំងឡាយបនាះព្ួរប្អាចរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿខាលាំងជាងបៃះបៅ្រ្ននុង“អំណាចនៃរោរបោះថលងរបស់

កទង់”។

កំ្ែត់ចំណាំ៖អ្ន្រអាចយ្របពលពរីរបរីនាទរីបពលចាបប់្្ើមដំបូងនៃថានា្់របលើ្របករោយរបស់អ្ន្របដើមបរីប�ើញថាសិស្សបៅអាចចាំោ្រ្យ

្ៃលែរឹះទាំងបៃះទា្រ់ទងៃរឹងរោរបៅដល់ដ៏អសាចារ្យនៃដរ្វាយធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីមនុ�្សជាសពចើនបានទ្ទ្ួល�ក្សារលិខិតរប�់អាលរា៉ាសៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា

សគឌាននិរណ�ន�ពីសមសលក្ស�ើ�ពបជាជនរប�់អាំម៉រូនែហាបានប�ិស�ធអាលរា៉ាស�ើ�

បានស�ញោត់សចញ្ ពីទ្ពីពក្ុររប�់្ ួក្សគ។សៅស្លអាលរា៉ាររទុ្ក្ខេ្ ពីស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតនន

ពបជាជនទារំសនរះសទ្វតា�ណ�លសនារះណ�លបានមក្ជួបោត់នរិបពុតាទាំរឡា�ននស�្ច

ម៉រូសា�បានមក្ជួបនឹរោត់ម្រសទ្ៀត។សទ្វតាបាន�រស�ើរអាលរា៉ា�ល់ភក្្ពីភា្រប�់

ោត់ស�ើ�បានបញ្ជាឲ្យោត់ពត�ប់សៅកាន់ណ�ន�ពីអាំម៉រូនែហា។អាលរា៉ាបានសោរ្តាម

ព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់សដ្�សសាមៅរះពតរ់ស�ើ�ព្រះអរាចា�់បានសៅអាម៉រូសលក្ស�ើម្ពីជ�ួ

ោត់សៅក្្ននុរការបសពមើរប�់ោត់។អាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្បានសចញសៅបសពរៀនពបជាជន

អាំម៉រូនែហាសដ្�សសាមៅរះពតរ់សដ្�សពារស្ញសៅសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធនិរអំណាច

ស�ើម្ពីសធវើកិ្ច្ចការរប�់ព្រះអរាចា�់។

សមសរៀនទ្ពី74

អាលរា៉ា8

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ8:1–6

មនុ�្សជាសពចើនសៅក្្គុរណដនដពីសមសលក្ទទួលយក្សារលិខិតរប�់អាលរា៉ានរិពតរូវបានពជមុជទឹក្

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដកបសៃិបបើពួ្រប្រាៃសាច់ញាតិឬមិតតេ្្រ្ិថដលោៃបបកមើបបស្រ្រម្មសករាប់សាសនាចក្រ។សូមឲ្យសិស្សពរីរ

ឬបរីនា្់រថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលសាច់ញាតិឬមិតតេ្្រ្ិរបស់ពួ្រប្ទា្់រទងៃរឹងព្ួរប្ថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយ

សាសនារាៃអារម្មណ៍បៅបពលសារលិខិតរបស់ពួ្រប្កតូវោៃទទួលយ្របនាះ។(អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យសិស្សកោប់ពរីបពលថដលៃរណារានា្់រ

ទទួលយ្ររោរខិតខំរបស់ពួ្រប្បដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អថដរ។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយផ្ទាល់របស់អ្ន្រថដរ។)

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា8:1–5បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលទរីក្រងុបរីថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃដំណរឹងល្អ។សូម

សរបសរប្មះនៃទរីក្រុងទាំងបរីបនាះបៅបលើរោដារបខៀៃ។(ទពីពក្ុរសារា៉្ិមោសគឌាននិរសមសលក្។)

• បតើអវៃរីជាលទ្ធ្លនៃរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុទាំងបរីបៃះ?(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរបបើ្របៅបសច្្ររីសបងខេបនៃ�ំព្ូរ

សករាប់អាលរា៉ា6–8បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះ។)

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាកបជា�ៃនៃទរីក្ុរងទាំងបៃះោៃទទួលយ្រសារលិខិតរបស់អាលរា៉ា្្ររី្៏ររោរបបកមើ្ ្សពវៃ្សាយសាសនារបស់ោត់

មៃិថមៃោមៃឧបស្្គបនាះបទ។

អាលរាោ8:7–32

សពកាយ្ពីអាលរា៉ាពតរូវបានបដិស�្សៅក្្គុរណដនដពីអាំម្រូនែោមក្ព្រះអរាចា�់បញ្ជាោត់ឲ្យពតឡប់សៅវិញ

សូមសួរសិស្សថាបតើសាច់ញាតិឬមិតតេ្្ិ្ររបស់ពួ្រប្ថដលោៃបបកមើបបស្រ្រម្មបពញបរា៉ាងបនាះធាលាប់ោៃប�ើញមៃុស្សបដបិសធ

សារលិខិតនៃដំណរឹងល្អបទ។សូម្ ិតពរីរោរអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់កោប់ពរីរបបៀបថដលសាច់ញាតិឬមិតតេ្្រ្ិរបស់ពួ្រប្ោៃ

បឆលែើយតបៃរឹងបទពិបសាធៃ៍ថបបបនាះ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា8:7–14។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាអាច

រាៃអារម្មណ៍បៅបពលោត់ោៃពយាោមបបកងៀៃដំណរឹងល្អបៅដល់កបជា�ៃអាំមែូនណហា។បៅបពលសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូម

ឲ្យពួ្រប្�ប់បៃ្ិចបដើមបរីបឆលែើយៃរឹងសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកោប់បយើងអំពរីចរិតរបស់អាលរា៉ាដូចបម្ចខលែះ?(សូមបមើលអាលរា៉ា8:8–10។)

• បតើអ្ន្រអាចបឆលែើយតបៃរឹងរោរកបកពរឹតតេថដលអាលរា៉ាោៃទទួលបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា8:11–13)។

• បតើកបត្ិរម្មរបស់អាលរា៉ាអាចកសបដៀងឬខុសពរីកបត្ិរម្មរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចោនាបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា

8:14។អ្ន្រអាចបស្នើថារោរសបកមចចិតតេរបស់អាលរា៉ាបដើមបរីបៃ្្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រុងរបស់បអើរ៉ុៃោៃបរ្ហាញថាោត់

ោៃរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចាស់បហើយថាោត់មៃិោៃ�ប់បនាះបទ)។

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជារោរអធសិាឋាៃរបស់អាលរា៉ាសករាប់កបជា�ៃអាំមែូនណហាបសាមះអស់ពរីចិតតេ្្ររី(សូមបមើលអាលរា៉ា8:10)

សបំណើររបស់ោត់មិៃកតវូោៃ្ ល់្ឲ្យភាលាមៗបនាះបទ។(កបជា�ៃខលែះបៅ្រ្ននុងថដៃដរីអាំមែូនណហាោៃថកបចិតតេបករោយម្រ។សូមបមើល

អាលរា៉ា14:1)។
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សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសៃុនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“ខញនុំទទួលសាគល់ថាបពលខលែះរោរអធសិាឋាៃដ៏បោរពខាលាំងបំ្ុតរបស់បយើងខលែះអាចបមើលបៅមិៃរាៃចបមលែើយបនាះបទ។

បយើងឆងៃល់ថា‹បហតុអវៃរី?›ខញនុំដរឹងពរីអារម្មណ៍បនាះ!ខញនុំដរឹងពរីរោរ្័យខាលាចៃិងទរឹ្រថ ្្ន្រនៃបពលថបបបនាះ។បែុថៃ្ខញនុំ្រ៏

ដរឹងថដរថារោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងមៃិថដលោៃកតវូបោះបង់ប�ើយ។បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងមៃិថដលកតូវោៃប្

មៃិបរោតសរបសើរបនាះបទ។ខញនុំដរឹងថារោររំពរឹងទ្ុររបស់កពះវរបិតាសោួ៌ាថដលកប្របបោយរោរញាណដរឹង្ឺ

ធំទូលាយខាលាំងជាងរោររំពរឹងទុ្ររបស់បយើងឆ្ងាយណាស់។ខណភៈបពលថដលបយើងដរឹងពរីបញ្ហាខាង�រីវិតសាច់្ ម

របស់បយើងៃិងរោរ�ឺចាប់បហើយកទង់ដរឹងពរីភាពរ្ីរចបកមើៃអមតភាពរបស់បយើងៃិងសរោដាៃុពល”(“Jesus 
Christ—the Master Healer,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2005,ទំព័រ86)។

• បតើថអលប�ើរថណៃសិៃោៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះថដលអាច�ួយបយើងឲ្យរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបទាះបរីជាបៅបពលរោរអធសិាឋាៃដ៏សុចរិតរបស់

បយើងមិៃកតវូោៃបឆលែើយតបភាលាមៗ្្ររីឬតាមរបបៀបថដលបយើងសង រ្ឹមឬរំពរឹងទុ្រ្រ្រី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា8:14–17ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃតាមបោយរ្របមើលសារលិខិតថដលលួងបលាមបៅ្រ្ននុង

សម្រីរបស់បទវតាៃិងសករាប់រោរបញ្ជាថដលអាចរាៃរោរលំោ្រ្រ្ននុងរោរបោរពតាមសករាប់អាលរា៉ា។

• បតើសម្រីរបស់បទវតាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា8:15អាចលួងបលាមដល់អាលរា៉ាបោយរបបៀបណា?បតើសម្រីរបស់បទវតាអាចលួងបលាមដល់

អ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាអាចពិោ្រសករាប់អាលរា៉ាបដើមបរីបោរពតាមបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា8:18បោយរ្របមើលោ្រ្យថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាបឆលែើយតបៃរឹងរោរបញ្ជារបស់កពះអរាចាស់ឲ្យ

កត�ប់បៅរោៃ់ទរីក្រងុអាំមែូនណហាវិញ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យយ៉ាររួ�រាន់)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីអាលរា៉ាពរីរោរពិតថដលោត់ោៃកត�ប់បៅរោៃ់ថដៃដរីអាំមែូនណហាោ៉ាងរួសរាៃ់បនាះ?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើលពរីរបបៀប

ថដលបយើងអាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបោរពតាមកពះអរាចាស់ោ៉ាងបលឿៃ៖

«មៃិថាបយើងរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ្រ្ននុងរោរបោរពកពះខាលាំងបែុណាណបទ្រ្ននុងបពលឥ�ដូវបៃះបយើងៃរឹងបៅថតកតូវពកងរឹងវាោ៉ាង

ខាជាប់ខជលួៃៃិងបៃតេ្ ្ល់្ររាលាំងដល់វាបោយឥត�ប់�រ។បយើងអាចបធវៃើរោរណ៍បនាះោៃបោយរោរសបកមចចិតតេ

នាបពលឥ�ដូវបៃះបដើមបរីបោរពតាមបលឿៃជាងមុៃៃិងស៊កូទាំោៃខាលាំងជាងមុៃ។រោរបរៀៃបដើមបរីចាប់ប្្ើមឆ្ប់ៗ

ៃិងបដើមបរីរាៃភាពៃរឹងៃ្ឺជា្រូៃបសាទាំងឡាយបដើមបរីបរៀបចំខាងកពលរឹងវិញ្ញាណ។   

“   កពះវរបិតាសូោ៌ាជាទរីកសឡាញ់របស់បយើងៃិងបកុតាជាទរីកសឡាញ់របស់កទង់ោៃ្ ល់្�ំៃួយទាំងឡាយ

ដល់បយើងថដលព្ួរកទង់អាចបធវៃើបដើមបរីឆលែងរោរសា្រលបងនៃ�រីវិតថដលោៃោ្រ់ឲ្យបយើងបៃះ។បែុថៃ្បយើងកតូវថត

សបកមចចិតតេបដើមបរីបោរពតាមបហើយបធវៃើតាមវា។បៅបពលបយើងសាងបសច្រ្រី�ំបៃឿបដើមបរីឆលែងរោរសា្រលបងនៃរោរបោរព្រ្ននុងបពលបៃះ

ៃិងអស់ទាំង�បកមើសកបចាំន្ងៃទាំងឡាយរបស់បយើង។បយើងអាចសបកមចចិតតេឥ�ដូវបដើមបរីបធវៃើវាោ៉ាងឆ្ប់មិៃថាអវៃរីថដលកពះោៃសុំឲ្យបធវៃើ

បនាះបទ។បហើយបយើងអាចសបកមចចិតតេបដើមបរីបៅៃរឹងៃបៅ្រ្ននុងរោរសា្រលបង្រ្ននុងរោរបោរពដ៏តូចថដល្រសាងបសច្្ររី�ំបៃឿបដើមបរីនាំបយើង

ឆលែងរោត់រោរសា្រលបងដ៏ធំមហិរាថដលៃរឹងម្រោ៉ាងពិតកោ្រដ”(“Spiritual Preparedness: Start Early and Be 
Steady,”Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2005,ទំព័រ38,40)។

• បោងតាមកបធាៃអាវរីងបតើអវៃរីៃរឹងប្រើតប�ើងដល់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបពលបយើងបក�ើសបរើសបដើមបរីបោរពតាមកពះអរាចាស់

ោ៉ាងឆ្ប់បនាះ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះអរាចាស់កតូវោៃពកងរឹងបោយសារថតរោរបោរពដ៏ឆ្ប់ៃិង

ខាជាប់ខជលួៃរបស់អ្ន្របនាះ?

សករាប់សាថាៃភាពខាងបករោមៃរីមួយៗសូមសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលរោរបោរពតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតអាចកបទាៃពរដល់ព្ួរប្៖

1 បៅបពលយុវនារីរានា្់រចា្របចញពរីសាលារាដាយរបស់នាងោៃសុំឲ្យនាងោ្រ់អាវថដលសមរម្យជាងបៃះ។

2 បៅ្រ្ននុងរោរសរាភាសៃ៍មួយជាមួយៃរឹងប៊ីស្សពសង្្ ្មរីរានា្់រកតូវោៃោ្់រឲ្យបធវៃើបសៀវបៅរោតពវៃ្ិរច្ចចបំោះកពះបដើមបរីទទួលោៃររ្វាៃ់។

3 អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាពរីរនា្់ររាៃអារម្មណ៍របំ្ើបអំ�នុងបពលបកោងរោរណ៍កបចាំន្ងៃរបស់ពួ្រប្បដើមបរីបៅសួរសុខទ្ុរខេក្ួសារអស្រម្ម

មួយថដលរាដាយរបស់ព្ួរប្មិៃថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អាលរា៉ាចបំោះរោរបោរពភាលាមរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សបរីនា្់រម្រខាងមុខថានា្់របដើមបរីបធវៃើ

រោរសថម្ងនៃរោរ�ួបរវាងអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្របៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា8:19–26។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃសម្រីរបស់អាលរា៉ាសិស្សទរីពរីរ

អាៃសម្រីរបស់អាមែូបល្របហើយសិស្សទរីបរីអាៃោ្រ្យបដើមបរីកោប់ពរីសាចប់រឿង។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអាៃថ ្្ន្ររបស់ពួ្រប្បោយ

អារម្មណ៍ថដលពួ្រប្្ ិតថាអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រអាចទទួលោៃ។

បករោយពរីរោរសថម្ងសូមសួរ៖

• បតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អាលរា៉ាចំបោះរោរបោរពតាមបោយរបបៀបណា?

• បតើបទពបិសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាជាមួយៃរឹងអាមែូបល្រជារោរបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់ោៃឮៃិងបឆលែើយតបៃរឹងរោរអធិសាឋាៃរបស់អាលរា៉ា

បោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា8:10។)

ការអានក្នុងការសមមង្

�ិ�្សអាច�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពី

សោលការែ៍នន�ំែឹរលអែសដ្�

ការ�ណម្ចសរឿរ្ ពីព្រះគម្ពីរ។�រូម

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យសធវើឲ្យបទ្្ិសសាធន៍

សនរះគួរឲ្យចាប់អារមមេែ៍នរិរកី្រា�សដ្�

មិនរានការ�ក្សចញនរូវភា្្ិ�ិ�្ឋនន

ស�តុការែ៍ណ�លបានបង្ហាញសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរស�ើ�។
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អាលរា៉ា8

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ា?(សិស្សអាចៃិោយពរីបោលរោរណ៍ខុសៗោនា។ចបមលែើយ

មួយអាចថារៅរ្លរយើងរ្្ើយរោយរ�័សរៅនរឹងត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់ត្រះអមាចាស់តទង់នរឹងជួយរយើងឲ្យរោរ្តា្ត្រះ្រ ្្ញ្រ្តិរ្រស់

តទង់។)

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា8:27–32បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើល្ ស្នុងតាងបថៃថែមថដលថាកបសិៃបបើបយើងបសាមះកតង់ៃិង

ឧសសាហ៍ពយាោមកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងឲ្យបោរាពតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់។

• បតើឧបស ្្គអវៃរីខលែះថដលអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រោៃ�ួបបៅបពលពួ្រប្ោៃបចញបៅបបកងៀៃដល់កបជា�ៃបនាះ?(សូមបមើលអាលរា៉ា

8:28–29។កបជា�ៃោៃរោលាយជាទុច្ចរិតខាលាំងជាងមុៃបហើយកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្របៅព្ួរប្ឲ្យ

ថកបចិតតេ។)

• បតើកពះអរាចាស់ោៃ�ួយអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្របោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា8:30–31។ព្ួរប្ោៃបោរបពញបោយ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងទទួលោៃអំណាចពរីសាថាៃសួ្៌បដើមបរីរោរោរពួ្រប្។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំរោរពិពណ៌នានៃ

ពរ�័យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃបសាមះកតង់ៃិងឧសសាហ៍បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហាបវើដដបុលយូហរឹៃបធើរបៅ្រ្ននុង្រំណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្៖

“ពិតកោ្រដណាស់ថាកពះអរាចាស់កសឡាញ់រោរសបកមចចិតតេដ៏ឥតរុញរា្រ្ននុងរោរបោរពតាមរោរថណនំារបស់កទង់ជាងអវៃរីៗទាំងអស់”

(“ Commitment to God,”Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1982,ទំព័រ58)។

បនាទាប់សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរចបមលែើយមួយចបំោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអវៃរីថដលអ្ន្រៃរឹងបធវៃើន្ងៃបៃះបដើមបរីបរ្ហាញដល់កពះវរបិតាសួ្៌ថាអ្ន្រៃរឹងបោរពតាមរោរថណនំារបស់កទង់ោ៉ាងរហ័សបហើយបបកមើកទង់

បោយបសាមះកតង់ៃិងឧសសាហ៍បនាះ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ពរីពរ�័យថដលបយើងទទួលោៃបៅបពលបយើងបធវៃើតាមរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់បោយបសាមះកតង់។អ្ន្រ្៏រអាច

ឲ្យឱរោសដល់សិស្សបដើមបរីថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបសច្្ររីពិតបៃះថដរ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ8:10។“ការអធិសាឋានដ៏ខ្លំង”

ឃ្លា“ការអធិសាឋាន�៏ខាលាំរ”បង្ហាញ្ ពីទំ្នាក់្ទ្ំនរ�៏រានអំណាចសពារស្ញសដ្�ក្្ពីជសំនឿ

ជាមួ�នរឹព្រះ។ណអលស�ើរ�៉រូណ�បប៊ី.វឺុតលពីនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានស�្នើ

្ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចវា�តនម្និរណ�វររក្ស�ើម្ពី្ ពរឹរក្រាលាំរននការអធសិាឋានរប�់ស�ើរ៖

“សតើខ្នុំអាច�ុំឲ្យអ្នក្ន្ងៃសនរះគិត្ ពីពប�ិទ្្ធភា្ននការអធសិាឋានរប�់អ្នក្សទ្?សតើអ្នក្គិតថ្អ្នក្

សៅជិតប៉ុណាណសៅនឹរព្រះវរបិតា�ួគ៌រប�់អ្នក្?សតើអ្នក្គពីតថ្ការអធិសាឋានរប�់អ្នក្ពតរូវបាន

ស្្ើ�តបសទ្?សតើអ្នក្រានអារមមេែ៍ថ្ស្លណ�លអ្នក្ចំណា�សលើការអធិសាឋាន្ ពរឹរនរិ

សលើក្ក្រាលាំរ�ល់ព្លឹរអ្នក្សទ្?សតើរានក្ណន្រ�ពរាប់ការរកី្ចសពមើនសទ្?

“រានមរូលស�តុជាសពចើនណ�លការអធិសាឋានរប�់ស�ើរខវរះអំណាច។ស្លខ្រះវាកាលា�ជា

ទ្រាលាប់។ការអធិសាឋានរប�់ស�ើរកាលា�ជារាក្់កំ្ណភលសៅស្លស�ើរនិយា�ពាក្្យ�ណ�ល

តាមរសបៀបព�ស�ៀរោនាពចំណ�លៗញឹក្ញាប់រ�រូត�ល់ពាក្្យទារំឡា�កាលា�ជាការទ្សន្ទញ

មួ�ជាជារការទំ្នាក់្ទំ្នរ។សនរះគឺជាអវពីណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន្ ិ្ែ៌នាថ្ជា‹ពាក្្យ

ឥតពបសយាជន៍្ ្ទលួនៗ›(រា៉ាថ្�6:7)។ការអធិសាឋានណបបសនារះពទ្រ់រានបន្ទដូលថ្នឹរ

មិនឮសត។...

“សតើការអធសិាឋានរប�់អ្នក្ស្លខ្រះសាដោបស់ៅនរិរានអារមមេែ៍ថ្�រូចោនាសទ្?សតើអ្នក្ធាលាប់

អធសិាឋាន�រូចជារា៉ា�ី៊នសទ្ពាក្្យណ�ល�រូរសចញមក្�រូចជាកាត់្ ពីរា៉ា�ី៊នម�ួ?សតើស្លខ្រះអ្នក្

ធុញនឹរខ្លួនអ្នក្សៅស្លអ្នក្អធិសាឋានសទ្?

“ការអធសិាឋានណ�លមិនបញ្ជា្ ពីគំនិតរប�់អ្នក្ភាគសពចើននឹរក្ពមទ្ទ្ួលបានការ�ក្ចិត្

ទុ្ក្ដ្ក្់្ ពីព្រះវរបិតា�ួគ៌រប�់ស�ើរណា�់។សៅស្លអ្នក្ស�ើញថ្ខ្លួនអ្នក្ចរូលក្្ននុរទ្រាលាប់

ម�ួនរឹការអធិសាឋានរប�់អ្នក្�រូម្ �សពកា�ស�ើ�គិត។�រូមតាំរអារមមេែ៍មួ��ន្ទនុរះ្ ពី

អវពីណ�លអ្នក្្ ិតជារានអំែរចំសពារះការែ៍សនារះ”(“Improving Our Prayers,”
[Brigham Young University devotional address, Jan. 21, 
2003],2,speeches. byu. edu)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្បានសជាគជ័�បន្ិចបន្លួច្ ពីការបសពរៀន�ល់ពបជាជនអាំម៉រូនែហា

សដ្�សារអារក្្សសាតារំបាន“កាដោប់ជាប់នរូវ�ួរចិត្ននពបជាជន”(�រូមសមើលអាលរា៉ា

8:9)។្ួក្សគជាសពចើនបានរាន�ួរចិត្�៏រឹរទ្ទឹ្រទា�់នរឹ�ំែឹរលអែស�ើ�្ ួក្សគ

ប�ិស�ធការអសញ្ើញឲ្យណពបចិត្រប�់អាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្។យា៉ារណាក៏្សដ្�ក្៏អាលរា៉ា

នរិអាម៉រូសលក្បានសៅ្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្សដ្�សសាមៅរះពតរ់សដ្�ណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្សដ្�សារ

្ួក្សគពតរូវបានបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតស�ើ�បានទ្ទ្ួលនរូវអំណាចននព្រះព្រះអរាចា�់បាន

រំ្ ឹរថ្្ ួក្សគនឹរកាលា�ជា�ុចរិតជារសា�ន៍សលមិនណ�លមិនពតរូវបានបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

សសារះសនារះ។អាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្បានបសពរៀនថ្ពប�ិនសបើពបជាជនអាំម៉រូនែហាមិន

ព្មណពបចិត្សទ្្ួក្សគនឹរពតរូវពបឈមមុខនឹរការបំ ល្ាញ។្ួក្សគក៏្បានបសពរៀនពបជាជនថ្

ស�ចក្្ពីសពបា�សលារះអាចរានណតតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណតប៉សុណាណរះ។

សមសរៀនទ្ពី75

អាលរា៉ា9–10

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ9

អាលរា៉ាបានព្រានដល់ពបជាជនអាំម្រូនែោឲ្យណពបចិត្តសេើយសរៀបចំ�ពរាប់ការោរមក្ននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមបរ្ហាញបរឿងខាងបករោម៖សិស្សពរីរនា្់រម្រដល់សាលាបហើយក្ូរបស់ពួ្រប្កបរោសថាព្ួរប្កតូវបធវៃើរោរកប�ងបោយភាញា្់រប្្អើល

មួយ។សិស្សទរីមួយោៃម្របរៀៃរាល់ន្ងៃបែុថៃ្សិស្សទរីពរីរមិៃោៃម្របរៀៃរោលពរីពរីរសោដាហ៍មៃុបោយសារោត់�ឺ។

• បតើសិស្សមួយណាថដលអ្ន្រ្ ិតថាៃរឹងកប�ងោៃល្អជាងបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបចបាលៗអាលរា៉ា9:1–7បោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីថាកបជា�ៃអាំមែូនណហាោៃយល់ពរីដំណរឹងល្អ

ៃិងអំណាចនៃកពះោៃខាលាំងបែុណាណ។សូមឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា9:8–13។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញថាបតើ

កបជា�ៃទាំងបៃះកតូវោៃបបកងៀៃពរីដំៃរឹងល្អឬោៃដរឹងពរីអំណាចនៃកពះ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ“អ្ន្ររាល់ោនាប្លែច”ៃិង“បតើអ្ន្រ

រាល់ោនាមៃិចាំបទឬថា”)។

• បតើកបជា�ៃអាំមែូនណហាធាលាប់ោៃបរៀៃដំណរឹងល្អឬកតូវោៃបបកងៀៃដំណរឹងល្អអំពរីអំណាចនៃកពះបទ?

• បតើមូលបហតុអវៃរីខលែះថដលកបជា�ៃថដលកតវូោៃបបកងៀៃដំណរឹងល្អអាចប ល្ែចពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃឬមិៃយល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

កតូវោៃបបកងៀៃបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបចបាលៗអាលរា៉ា8:9,11;9:5,30;ៃិង12:10–11បោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបស្នើពរីមូលបហតុ

ថដលកបជា�ៃអាំមែូនណហាោៃប្លែចឬមៃិោៃយល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវោៃបបកងៀៃ។(“អារ្រ្សសាតាំងោៃរោដាប់ជាប់ៃូវដួងចិតតេ

[របស់ពួ្រប្]”;“ព្ួរប្បធវៃើឲ្យចិតតេប្រឹងរូស”ៃិង“ព្ួរប្រាៃចិតតេរឹងរូសបហើយ្របាលរឹង”“ដួងចិតតេ[របស់ព្ួរប្]រឹងរូសទាស់

ៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ”)។

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សចមលែងវាចូល្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុង

ថានា្់ររបស់ពួ្រប្។(សូមកោ្រដថាអ្ន្រោៃទ្ុរ្រថៃលែងទបំៃរបដើមបរីសបសរវា)។

សាវតាខារវិញ្ញាែននពបជាជន អវពីណ�លព្រះអរាចា�់បានរំ្ឹរ្ ពី

ពបជាជនស�ើ�និរអវពីណ�លព្រះអរាចា�់

បាន�នយា�ល់ពបជាជន

សា�ន៍សលមិន(អាលរា៉ា

9:14–17)

ពបជាជនអាំម៉រូនែហា(អាលរា៉ា

9:18–24)

សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបំបពញតារាងបោយបកបើរោរបោងកពះ្ម្ពរីរ។បករោយពរីព្ួរប្ោៃបបំពញតារាង

បហើយសូមឲ្យសិស្សសរបសរកបបោ្មួយបៅបករោមតារាងរបស់ពួ្រប្បដើមបរីសបងខេបអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រ

ថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតឆលែនុះបញ្ចាំងពរីបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖

ត្រះអមាចាស់រំ រ្ឹងថាទទួលបានការរោរ្ដ៏ខ្លាំង្ ដីអ្ក្ដដលបានទទួលចរំណរះដរឹងនិង្រជ័យថនដំណរឹងល្អ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរី

របបៀបថដលបោលរោរណ៍បៃះអៃុវតតេ្រ្ននុង�រីវិតប្ោៃសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖
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អាលរា៉ា9–10

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ោៃរាៃ្្ររីសង្រឹមខ្ពស់សករាប់កបជា�ៃអាំមែូនណហា?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាយុតតេិធម៌សករាប់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោររាៃ្រ្រីសង រ្ឹមខ្ពស់សករាប់អ្ន្រថដលោៃទទួលចបំណះដរឹងៃិងពរ�័យនៃ

ដំណរឹងល្អបនាះ?

សូមបរ្ហាញឃ្លា“កបជា�ៃដ៏សំណប់ជាខាលាំងនៃកពះ”បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា9:20។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ)។

• បតើសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះជា“កបជា�ៃដ៏សំណប់ជាខាលាំងនៃកពះ”បោយរបបៀបណា?

• បោងតាមអាលរា៉ា9:19–23បតើអំបណាយទាៃៃិងពរ�័យអវៃរីខលែះថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃរាៃ(រួមរាៃកបជា�ៃអាំមែូនណហា

ថដរ)បទពិបសាធៃ៍បោយសារព្ួរប្្ ឺជាកបជា�ៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់?

• បតើអបំណាយទាៃៃិងពរ�័យអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃទទួលបោយសារអ្ន្រ្ ឺជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រនៃកពះអរាចាស់?

• បតើអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃរំពរឹងពរីបយើងបោយសារថតអំបណាយទាៃៃិងពរ�័យថដលបយើងោៃទទួលពរីកទង់បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់រស្ិរសាអាលរា៉ា9:24–27បរៀងៗខលែលួៃបហើយអ្ន្រោ្រ់្រណាដាលថានា្់របទៀតស្ិរសាអាលរា៉ា9:28–30

បរៀងៗខលែលួៃថដរ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបចំសបងខេបវ ្្គថដលប្អាៃជាសម្រីរបស់ប្ផ្ទាល់។សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ

បដើមបរីថណនាំពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្បរៀបចំរោរសបងខេបរបស់ពួ្រប្៖

សតើភ�្នុរតារេវៃពីណដលេ្ក្ស�ើញសៅក្្នុរខគម្ពីរទាំរសនរះថ្ព្រះេរាចា�់រំ្ឹរការសោរ្ខ្លាំរជារ្ ពីេ្ក្ណដលរានចសំែរះដរឹសពចើនជារ្ ពី

ដែឹំរល្អ?

សតើ្ រជ័យេវៃពីណដលោលរា៉ារោនរំឭក្ដល់ពបជាជនថ្្ ួក្សគោចទទួលរោនសនារះ?

សតើោលរា៉ារោននយិយេវៃពីដល់ពបជាជនថ្្ ួក្សគពតរូវស�វៃើសដើម្ពីទទួលរោន្ រជ័យទាំរសនរះ?

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រពរីក្រមុៃរីមួយៗ្រ្ននុងថានា្រ់សបងខេបវ ្្គថដលោៃោ្់រឲ្យអាៃ។បនាទាប់ម្រ

សូមសួរសិស្ស៖

• បតើបយើងអាចបសាមះកតង់ៃរឹងពៃលែឺៃិងចបំណះដរឹងថដលបយើងោៃទទួលតាមរបបៀបណាខលែះ?(សិស្សអាចបឆលែើយថារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

រោរបរ្ហាញរោរដរឹង្ុណដល់កពះសករាប់ពរ�័យរបស់បយើងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់របស់បយើងជាបទៀងទាត់រោរចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ំុ

សាសនាចក្រកបចាំសោដាហ៍រោរសរបសរ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុជាបដើម)។

អាលរាោ10:1–12

អាម្រូសលក្សោរ្រាមការសៅរប�់ព្រះអរាចា�់នរិទទួលយក្ការសៅដ៏សទវភា្រប�់អាលរា៉ា

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីអាលរា៉ាោៃៃិោយបៅរោៃ់កបជា�ៃបហើយពួ្រប្ោៃខរឹងៃិងចង់ោ្់រ្ ុ្រោត់។អាមែូបល្រោៃ

ៃិោយបៅរោៃ់កបជា�ៃបោយរោលាហាៃបហើយោៃបថៃថែមទរីបនាទាល់របស់ោត់បៅបលើទរីបនាទាល់របស់អាលរា៉ា។(សូមបមើលអាលរា៉ា

9:31–34។)សូមសបងខេបអាលរា៉ា10:1–4បោយរោរពៃ្យល់ថាអាមែូបល្រ្ ឺជា្ូរៃបៅនៃៃរីនហវៃ។ោត់្ ឺជាបុរសថដលខិតខំ

បធវៃើរោរខាលាំងថដលរាៃសុខភាពដ៏រឹងរាំ។ោត់្រ៏ជាមៃុស្សលបរីលបាញថដរបហើយ្៏រ“ពុំខវៃះមៃុស្សរាប់អាៃ”បៅ្រ្ននុងចបំណាមសាច់ញាតិ

ៃិងមិតតេជាបកចើៃរបស់ោត់(សូមបមើលអាលរា៉ា10:4)។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីោត់មៃិោៃរស់បៅតាមបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អថដល

ោត់កតូវោៃបបកងៀៃបនាះបទ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាអាច�ួយដល់អាមែូបល្រថដលជាមៃុស្សលបរីលបាញបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍្រ្ននុងរោរ�ួយអមអាលរា៉ា?

សូមសួរសិស្សថាបតើប្បករោ្រពរីប្ងនាកពរឹ្របៃះបោយរបបៀបណា។(ឧទាហរណ៍បតើព្ួរប្ភាញា្់របោយសារបរា៉ាងបរាទិ៍ឬបោយសារ

សរា�ិ្រក្ួសារោស់ពួ្រប្?កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃបរា៉ាងបរាទិ៍ឬរូបភាពនៃបរា៉ាងបរាទិ៍មួយសូមបរ្ហាញវា។)សូមសិស្សថាបតើព្ួរប្កតូវ

ោៃ“បៅ”បែុនាមៃដងបដើមបរីឲ្យបករោ្រពរីថក្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា10:5–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលចបមលែើយរបស់អាមែូបល្រចបំោះ“រោរបៅឲ្យ

ភាញា្រ់ប�ើង”ខាងវិញ្ញាណថដលោត់ោៃទទួលពរីកពះអរាចាស់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអាមែូបល្រចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ៃិោយថា“ខញនុំបធវៃើជាមិៃឮ”ៃិង“ខញនុំបធវៃើជាមៃិដរឹង”?

• បតើកពះអរាចាស់បៅបយើងតាមរបបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរបំ្ុសពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរោរថណនំាពរីឪពុ្ររាដាយៃិង

អ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រៃិងរោរបៅបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា10:7–10បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលចំៃុចសំខាៃ់នៃរោរបបើ្រទរីបនាទាល់របស់អាមែូបល្របៅដល់កបជា�ៃ

របស់ោត់។

• បតើបទពបិសាធៃ៍របស់អាមែូបល្រោៃបរៀបចំោត់ឲ្យរោលាយជាសា្រ្សរីទរីពរីររានា្រ់នៃសរលិខិតរបស់អាលរា៉ាបៅរោៃ់កបជា�ៃអាំមែូនណហា

បោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសបកមចចិតតេរបស់អាមែូបល្រ្រ្ននុងរោរបោរពតាមបធវៃើឲ្យរាៃរោរខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា10:11–12ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបប្្សងបទៀតថដលកតូវោៃ�ះឥទ្ធិពល

បោយរោរសបកមចចិតតេរបស់អាមែូបល្របដើមបរីបោរពតាមរោរបៅរបស់កពះអរាចាស់។សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សសហងខេ្រ

សៅស្លអ្នក្�ុំ�ិ�្សឲ្យ�សរខេបពក្ុមខគ្ពីរ

អ្នក្ក្ំ្ុរឲ្យ្ ួក្សគវិភាគព្រះគម្ពីរសដ្�

�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់ជារមុន។ពប�ិនសបើ

អ្នក្រានអារមមេែ៍ថ្�ិ�្សរានាក្់បាន

រំលរចែំ៊ាច�ំខាន់សៅក្្ននុរការ�សរខេប

រប�់សគអ្នក្អាច�ុំឲ្យ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀត

សមើលសបើ�ិនសបើជាសគរានចំែ៊ាច�ំខាន់

បណនថែម។
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សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើង្ ដា្់រនិងនោរេតាមការនៅរ្រស់តេោះអម្ចាស់េរជ័�ោោ

នឹងមកកាន់ន�ើងនិងអ្កែន្រ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា

10:11–12)។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីពិតៃិងសារសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមសួរ៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្រោៃបោរពតាមរោរបៅពរីកពះអរាចាស់?

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញពរ�័យនានាម្ររោៃ់អ្ន្រដនទបោយសារអ្ន្រឬៃរណារានា្់របទៀតោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរបៅរបស់កពះអរាចាស់បោយ

របបៀបណា?

• បតើបទពបិសាធៃ៍ទាំងបៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងកោថានារបស់អ្ន្រឲ្យសាដាប់តាមៃិងបោរពតាមរោរបៅពរីកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

អាលរាោ10:13–32

អាម្រូសលក្ស្លើយតបនឹរអ្ក្ណដលពបឆាំរនឹរោត់សេើយបានោ�់សតឿនពបជាជនឲ្យណពបចិត្ត

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

1.ខរឹ�មបារនរិពបណក្ក្ការពារខលេបួន

2.�រ្ស័យ្ ពីសារ�ំខ្ន់ននការណែនំា

3.រិរះគន់មន�ុ្សណដលផ្ល់ដំបរូនាមាន

4.�ួរឬតវា៉នរឹដំបរូនាមាន

5.ការសាដេប់និរសោរ្តាមសោយបនាទាបខលេបួន

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមថាបតើឃ្លាមួយណាបៅបលើរោដារបខៀៃថដលដូចោនាខាលាំងៃរឹងរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបឆលែើយតបកបសិៃបបើ

ឪព្ុរឬរាដាយឬអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រោៃថ្រតកមូវព្ួរប្ឬសុំឲ្យពួ្រប្ផ្លាស់ប្ដូរអវៃរីមួយថដលព្ួរប្្ំរពុងបធវៃើ។

• បតើមូលបហតុអវៃរីខលែះថដលមៃុស្សអាចបឆលែើយតបៃរឹងរោរថ្រតកមូវតាមរបបៀបទាំងបៃះ?

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោលរា៉ា9:2–3;ោលរា៉ា9:4–5;ោលរា៉ា10:13,16–17;

ោលរា៉ា10:24,28–30

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសវ ្្គមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីសិ្រសាបរៀងខលែលួៃ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរបបៀបថដលវ ្្គកពះ្ម្ពរីរពិពណ៌នាពរី

កបជា�ៃអាំមែូនណហាបឆលែើយតបៃរឹងសារលិខិតរបស់អាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រ។សូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើសឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃថដលបរ្ហាញ

ោ៉ាងចបាស់បំ្ ុតពរីចបមលែើយរបស់កបជា�ៃ។បករោយពរីរាៃបពលល្មមបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីចបមលែើយមួយណា្រ្ននុងចំបណាមចបមលែើយ

ទាំងកោំបៅបលើរោដារបខៀៃថដលកតូវោនាបំ្ុតៃរឹងវ ្្គថដលព្ួរប្ោៃសិ្រសា។

• បហតុអវៃរីោៃជាចបមលែើយបួៃដំបូងបៅបលើរោដារបខៀៃរាៃបកោះថានា្់រខាងវិញ្ញាណ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា10:19–23។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលអវៃរីថដលអាមែូបល្រោៃបបកងៀៃ

អំពរីលទ្្ធ លនៃអបំពើោបៃិងនៃរោរបបណដាញព្ួរសុចរិតបចញ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតពរីលទ្ធ្លដ៏មៃិល្អនៃរោរមិៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ

ហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី៖

“រាៃអបំពើអាក្រ្់របកចើៃណាស់បៅក្ប់ទរី្រថៃលែង។រោរលបលួងបោយរាៃឥទ្ធិពលបៃិ្ចម្ងៗរបស់វា្ឺរាៃបៅថ្របរ

បយើងក្ប់ទរី្រថៃលែង។បោយអ្ុរសលបយើងោត់បង់មៃុស្សខលែះបោយបហតុម្រពរី្ររាលាំងបំផ្លាញទាំងបៃះ។បយើង

ប្រើតទុ្រខេចំបោះអ្ន្រថដលោៃកតូវោៃោត់បង់។បយើងបចញបៅ�ួយដល់ព្ួរប្សប្រ្គះពួ្រប្បែុថៃ្្រ្ននុង្ររណរី

ជាបកចើៃរោរអងវៃរ�ួយរបស់បយើងកតូវោៃកចាៃបចញ។រោរបសា្រសាដាយបនាះ្ ឺជា្ លែដូវថដលព្ួរប្ៃរឹងបដើរ។វាជា

របបៀបថដលដរឹ្រនាំបៅរ្ររោរបំផ្លាញ”( “ My Testimony,”Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ2000,ទំព័រ

69)។

• បតើលទ្ធ្លនៃរោរបំ្លែចិបំផ្លាញអវៃរីខលែះថដលម្រដល់បុ ្្គលឬក្រមុមៃុស្សបៅបពលព្ួរប្មិៃបោរពតាមកពះប្្ញតតេិនៃកពះរាៃអវៃរីខលែះ?

បបើសិៃរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយចបំោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបមបរៀៃន្ងៃបៃះអាចកបទាៃពរដល់អ្ន្របោយរបបៀបណា?
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
អាលរា៉ា5–10(សមសរៀនទ្ពី15)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា5–10(សមសរៀនទ្ពី15)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិត្ ពីតពមរូវការនន�ិ�្សរប�់អ្នក្។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ5:1–36)
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សា្ ពីការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ា�ល់ពបជាជនសារា៉�ិមឡា្ួក្សគ

បានរក្ស�ើញថ្សៅស្លស�ើរសជឿសលើព្រះបន្ទដូលននព្រះនិរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរអាចទ្ទ្ួលបាននរូវការ ល្ា�់ប្ដូរ�៏ធំសៅក្្ននុរ�ួរចិត្។សៅស្ល

�ិ�្សស្្ើ�នឹរ�ំែួររប�់អាលរា៉ា្ួក្សគក្៏បានសរៀនណ�រថ្សដ្�ការទ្ទ្ួលបាននរូវ

ការ ល្ា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្ស�ើរសរៀបចំខ្លួនស�ើរស�ើម្ពីទ្ទ្ួលក្ណន្រមួ�សៅក្្ននុរនគរ

សាថាន�ួគ៌។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ5:37–62)
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សា្ ពីណ ្្នក្ទ្ពី្ពីរននអាលរា៉ា5្ួក្សគបានសរៀន្ ពីសោលការែ៍

ទាំរសនរះ៖ពប�ិនសបើស�ើរសធវើតាម�ំស�រននព្រះអរាចា�់(អ្នក្គង្វាលលអែ)ស�ើរនរឹ

ពតរូវបានរួបរួមសៅក្្ននុរនគររប�់ពទ្រ់។ស�ើរអាច�ឹរ្ ពីខ្លួនស�ើរតាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាព្រះសពបា�សលារះននមនុ�្សជាតិ។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ6–7)
សដ្�ការ�ិក្សាអាលរា៉ា6�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅក្្ននុរជំនាន់រប�់នពីន�វនរិក្្ននុរ

ជំនាន់រប�់ស�ើរសា�នាចពក្ពតរូវបានសាថាបនាស�ើរ�ពរាប់�ុខុរាលភា្ននមនុ�្ស

ទាំរអ�់។សចញ្ពីការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ា�ល់ពបជាជនក្្ននុរណ�ន�ពីសគឌាន�ិ�្ស

បានសរៀនថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានររទុ្ក្ខេស�ើម្ពី�ស្ង្គារះស�ើរសចញ្ពីអំស ើ្បាបនរិស�ចក្្ពី

សាលាប់និរស�ើម្ពីជួ�ស�ើរតាមរ�ៈឧប�គ្គទាំរឡា�ននជពីវិតខារសាច់្ម។

្ួក្សគក៏្បានសរៀនណ�រថ្សដ្�ការរ�់សៅតាមសោលការែ៍ទាំរឡា�នន�ំែឹរលអែ

ស�ើរសធវើតាម្ ្ដូវសៅរក្នគរននព្រះ។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ8–10)
សដ្�ការ�ិក្សាអំ្ ពី្ ន្ទៈរប�់អាលរា៉ាក្្ននុរការពត�ប់សៅកាន់ពបជាជនអាំម៉រូនែហា

សពកា�្ពី្ ួក្សគពតរូវបានប�ិស�ធសលាក្ស�ើ��ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរ

ស្្ើ�តបយា៉ាររ�័�សៅនឹរព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់នរឹជួ�ស�ើរឲ្យសោរ្តាម

ព្រះបញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់។អាលរា៉ាបានសៅពបជាជនឲ្យណពបចិត្នរិបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ពី

តពមរូវការស�ើម ព្ីសរៀបចំ�ពរាប់ការយារមក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។សចញ្ពីបទ្្ិសសាធន៍

រប�់អាម៉រូសលក្ជាមួ�នរឹសទ្វតា�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរសាដោប់នរិសោរ្តាម

ការសៅរប�់ព្រះអរាចា�់្រជ័�នរឹមក្�ល់ស�ើរនរិអ្នក្�នទ្។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�រូមជ�ួ�ិ�្សឲ្យស្ដោតសលើសោលការែ៍ណ�លអាចនាំសៅរក្ការ្លា�់ប្ដូរ

�ួរចិត្។�រូមរក្សមើលរសបៀបស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគឲ្យ្ ឹរណ្អែក្សលើព្រះបន្ទដូលននព្រះស�ើ�បសរកើន

ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ5:1–36

អាលរា៉ាបសពរៀនថ្ការផ្លា�់ប្អូរសៅក្្គុរដួរចិត្តដ៏ខ្លារំមួយតពមរូវឲ្យចរូលសៅក្្គុរនគរ

សាថាន�ួគ៌

�រូម�រស�រពាក្្យការផ្លា�់ប្អូរសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�មួ�។�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�

គំររូននរសបៀបណ�លពបជាជនអាច្ លា�់ប្ដូរ�រូចជាសៅក្្ននុររារកា�អាក្ប្កិ្រិយាឬឥរិយាប្រប�់

្ួក្សគ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ន្យល់្ ពីអវពីណ�លអាចបណាតាលឲ្យពបជាជនរានការ ល្ា�់ប្ដូរទារំសនរះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា5:14ស�ើ�រក្�ំែួរបពីណ�លអាលរា៉ាបាន�ួរពបជាជនសារា៉�ិមឡា

ស�ើម្ពីឲ្យគិត្ ិចារែ។�រូមគិត្ ពីការអសញ្ើញ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់ឲ្យ្ ិ្ែ៌នា្ ពីអតថែន័�នន

“ការ្លា�់ប្ដូរ�៏ធំសៅក្្ននុរ�ួរចិត្”។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា5:3–7ស�ើ�រក្សមើលអវពីណ�លអាលរា៉ាបានពបាប់�ល់ពបជាជន

សារា៉�ិមឡាណ�លបានជួ�សរៀបចំ�ួរចិត្សគឲ្យ្លា�់ប្ដូរ។

អាលរា៉ាបានពបាប់ពបជាជនសារា៉�ិមឡាអំ្ពីការណពបចិត្សជឿរប�់ឪ្ុក្ោត់នរិអ្នក្�នទ្ក្៏�រូជា

ការរំសដ្រះ្ ួក្សគសចញ្ពីស�វក្ភា្។�រូម�ួរ៖សតើអ្នក្គិតថ្ការសរៀនអំ្ពីបទ្្ិសសាធន៍ទាំរសនរះ

បានជ�ួពបជាជនឲ្យសរៀបចំស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានការ ល្ា�់ប្ដូរនន�ួរចិត្ម�ួសដ្�រសបៀបណា?(អ្នក្

អាចរំឭក្�ិ�្សថ្្ួក្សគបាន�រស�រចសម្ើ�មួ�ចសំពារះ�ំែួរសនរះសៅក្្ននុរសមសរៀន�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី

ម�ួសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា�ិ�្សរប�់្ ួក្សគ)។

�រូម�ួរថ្សបើរាន�ិ�្សរានាក់្ចរ់ណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍មួ�ណ�ល�ឹក្នាំសៅរក្ការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ

�ួរចិត្រប�់សគ។អ្នក្អាចចរ់ណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍មួ�្ ទាល់ខ្លួន។អ្នក្ក៏្អាចរំឭក្�ិ�្សអំ្ពី

ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ណអលស�ើរ�ពី្តពគពី�្ដូ�វឺ�ិន(សៅក្្ននុរសមសរៀន�ពរាប់ន្ងៃទ្ពីម�ួសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា�ិ�្ស)។�រូម្ ន្យល់ថ្�ពរាប់មនុ�្សភាគសពចើនការ ល្ា�់ប្ដូរ�៏ខាលាំរ

សៅក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់ស�ើរសក្ើតស�ើរបន្ិចម្រៗសៅស្លស�ើរសរៀននិរធំធាត់សៅក្្ននុរ�ំែឹរលអែ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សសមើលសៅក្្ននុរតារារ“អាលរា៉ា5ឧបក្រែ៍កំ្ែត់ចង្វាក្់សបរះ�រូរខារវិញ្ញាែ”

សៅក្្ននុរសមសរៀន�ពរាប់ន្ងៃទ្ពីមួ�សៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សា�ិ�្ស។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរំឭក្

ព្រះគម្ពីរខ្រះសៅក្្ននុរអាលរា៉ា5ណ�លសៅក្្ននុរតារារសនារះ។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូច

ខារសពកាមសនរះ៖

• សតើ�ំែួររប�់អាលរា៉ាមួ�ណាណ�លរានន័�្ ិស���ល់អ្នក្?

• សតើ�ំែួរទាំរសនរះអាចជ�ួបុគ្គលរានាក្់ឲ្យទ្ទ្ួលបានការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្មួ�សដ្�

រសបៀបណា?

�រូម្ ន្យល�់ល់�ិ�្សថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះចរ់ឲ្យមន�ុ្សទាំរអ�់ចរូលមក្រក្ពទ្រ់ជាខាលាំរស�ើ�

ទ្ទ្ួលបានការ្លា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្ម�ួ�៏ខាលាំរស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្

ជានិច្ច។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានអាលរា៉ា5:33–36ឮៗ។�រូម�ួរ៖

• សតើព្រះអរាចា�់បានអសញ្ើញស�ើរឲ្យសធវើអវពី?

• សតើរង្វាន់អវពី�ពរាប់ការទ្ទ្ួល�ក្ការអសញ្ើញរប�់ពទ្រ់សនារះ?



264

សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

អាលរាោ5:43–52

អាលរា៉ាពបាប់្ ពីរសបៀបណដលោត់បានទទួលទពីបនាទាល់នរិបសពរៀនអំ្ ពីការណពបចិត្ត

�រូម្ ន្យល់ថ្ស�ើម្ពីសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ល់ពបជាជនសារា៉�ិមឡាឲ្យណ�វររក្ការ ល្ា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្

អាលរា៉ាបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់រប�់សលាក្នរិបាន្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លសលាក្បានទ្ទ្ួលវា។សចញ្ពី

ការពបកឹ្សារប�់ោត់ស�ើរអាច�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទួ្លឬ្ពរឹរ�ល់ទ្ពីបនាទាល់រប�់ស�ើរ។�រូម

ឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា5:45–48សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀម។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរក្សមើលអវពីណ�លអាលរា៉ា

បាននិយា�ថ្ោត់បាន�ឹរ។�រូម�ួរ្ ួក្សគ្ រណ�រឲ្យរក្សមើលចសម្ើ�រប�់អាលរា៉ាសៅនឹរ

�ំែួរ“ស�ើ�សតើអ្នក្រាល់ោនាគិតសាមៅនថ្ខ្នុំ�ឹរសរឿរទារំសនារះយា៉ារពបាក្��រូចសម្ចណ�រ”?

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនស�ើ��រស�រចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគសៅសលើ

កាដោរសខៀន។�រូម�រស�រសោលការែ៍សនរះ្ រណ�រ៖ហយើងអាច�លង្ ពីខ្បួនហយើងត្មរយៈ

ព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ថ្ព្រះហយស៊ូវពគពីស្គឺជាព្រះហពបាសហោរះថនមនុស្សជាតិ។

�រូមជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្ន្ងៃមួ�ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគនឹរពតរូវជួបនឹរឧប�គ្គសដ្�នរណារានាក្់ឬ

អវពីមួ�។ការែ៍សនរះអាចសក្ើតរានរួចស�ើ�។ការពបឹក្សារប�់អាលរា៉ា្ ្ល់រសបៀបមួ��ល់ស�ើរ

ស�ើម្ពីឲ្យឈរយា៉ារររឹរាំនរិខាលាំរកាលា្ វពីសបើរានឧប�គ្គចំសពារះទ្ពីបនាទាល់រប�់ស�ើរក្្ពី។�រូមគិត្ ពី

ការពបាប់្ ពីស្លមួ�ណ�លអ្នក្បានជួបនឹរឧប�គ្គចំសពារះទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ស�ើ�បាន�ក្ឈ្នរះវា

ឬស្លម�ួណ�លនរណារានាក្់ណ�លអ្នក្សាគាល់បានជួបនរឹឧប�គ្គណបបសនារះ។អ្នក្ក្៏អាចណចក្ចា�

បទ្្ិសសាធន៍មួ�្ ពី�ុន្ទរក្ថ្ក្្ននុរ�ន្និ�ពីទ្ទ្រូសៅមួ�ឬអតថែបទ្ទ្�្សនាវ�្ពីសា�នាចពក្មួ�។

អ្នក្ក្៏អាចឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍ម�ួណបបសនារះណ�រ។

�រូម្ ន្យល់ថ្អាលរា៉ាបានសចញសៅបសពរៀនពបជាជនអំ្ ពីការណពបចិត្។អ្នក្អាចឲ្យ�ិ�្សរានាក្់

អានអាលរា៉ា5:50ស�ើ�និរស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ណអលស�ើរដ្លិនសអក្អរូក្�៍ណ�លរាន

សៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី15ន្ងៃទ្ពី្ពីរននស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស។�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�

គំនិតរប�់្ ួក្សគអំ្ពីមួលស�តុណ�ល្ ួក្សគគួររ�់សៅរាល់ន្ងៃ�រូចណ�លស�ើរកំ្្ុរសរៀបចំសៅជួបនឹរ

ព្រះអរាចា�់។

អាលរាោ7–10

អាលរា៉ាបសពរៀនសៅក្្គុរណដនដពីសគឌាននិរណដនដពីអាំម្រូនែោ

�រូមបង្ហាញសាថានភា្�រូចខារសពកាមស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សគិតក្្ននុរចិត្សៅស្ល្ ួក្សគរំឭក្

ការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ា�ល់ពបជាជនសគឌាន៖

1.�ុវនារីរានាក់្�ល់ថ្�ង្វា�ធួនអាចជួ�ឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើអំស ើ្បាបប៉ុណន្នារបាន�ឹរថ្នារ

រានជរំឺធងៃន់ធងៃរម�ួស�ើ�គិតថ្�ង្វា�ធួនមិនអាចជួ�នារបានសទ្។

2.�ុវជនរានាក់្ត�៊រូសដ្�សារឪ្ុក្រាដោ�រប�់ោត់បានណលរលរះោនាប៉ុណន្ោត់មិនបានណ�វររក្

ជំនួ�្ ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�។

3.�ុវនារីរានាក់្ខិតខំពគបព់គរក្ំ�ឹររប�់នារ។នារមិនបានគិត្ ពីរសបៀបណ�ល�ង្វា�ធួនអាច

ជ�ួ�ល់នារសនារះសទ្។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា7:11–13ស�ើ�រំឭក្្ ពីសាថានភា្ណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនឹរ

“សលើក្ដ្ក់្មក្សលើ”អរ្គពទ្រ់�ពរាប់ជាពបសយាជន៍�ល់ស�ើរ។�រូមឲ្ស�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្�សរខេប

្ពីអវពីណ�លខគម្ពីរទាំរសនរះបសពរៀនអំ្ ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្ស

្រណ�រឲ្យសមើលសៅតារារណ�លបង្ហាញ្ ពីសាថានភា្ខ្រះណ�លស�ើរររទុ្ក្ខេខារសាច់្ម(សៅក្្ននុរ

សមសរៀន�ពរាប់ន្ងៃទ្ពីបពីសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស)។

�រូម្ ន្យល់�ល់�ិ�្សថ្តាមរ�ៈអំណាចនន�ង្វា�ធួនការឈឺចាប់នរិភា្លវពីរននការឈឺចាប់

ក្្ននុរជពីវិតអាចពតរូវបាន�ក្សចញ្ ពីស�ើរ។�រូមពបាក្�ថ្�ិ�្ស�ល់្ ពីសោលការែ៍សនរះ៖

្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្ប្នរងទកុ្ខេគដើេ ដ្ីសគ្គ្គាះគ�ើងគចញពដីអំគពើប្បនិងគសចក្្ដីសាលប់និងគដើេ្ដីជួ�

គ�ើងឲ្យឆ្ងកាត់ឧបស្្ទាំងឡា�ថនជដីវិតរណេងសាលប់គនះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគនឹរនិយា�សៅកាន់�ុវជននរិ�ុវនារីសៅក្្ននុរសាថានភា្

ទាំរបពីណ�លអ្នក្បានសលើក្ស�ើរសនរះ។�រូម�ួរ៖សតើការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ាអំ្ ពី�ង្វា�ធួនអាច

អនុវត្�ល់សាថានភា្ទាំរសនរះសដ្�រសបៀបណា?

�រូមរំឭក្�ិ�្ស្ ពីររូបភា្ទាំរបពីនរិស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរអំ្ពីអាលរា៉ាសៅក្្ននុរណ�ន�ពីអាំម៉រូនែហា

(សៅក្្ននុរសមសរៀន�ពរាប់ន្ងៃទ្ពីបួនសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សារប�់�ិ�្ស)ណ�ល្ ួក្សគបាន

�ិក្សានិរ�រស�រចែំរសជើរឲ្យសនារះ។អ្នក្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�ចែំរសជើរណ�ល

្ួក្សគបាន�រស�រអំ្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់អាលរា៉ាជាម�ួនឹរសទ្វតា។�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�

្ពីអារមមេែ៍រប�់្ ួក្សគអំ្ពីរសបៀបណ�លបទ្្ិសសាធន៍សនរះទាក្់ទ្រនរឹសោលការែ៍ខារសពកាម៖

គៅគពលគ�ើងគឆ្ើ�តបោោងរហ័សគៅនរឹង្ពះបន្លូលថន្ពះអរាចាស់្ទង់នរឹងជួ�គ�ើងឲ្យគោរព

រាេ្ពះបញ្ញត្ិរបស់្ទង់។

គេគរៀនបនាទាប់(អាលរាោ11–16)

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ ពី�ំែួរខារសពកាមសៅស្ល្ ួក្សគសរៀបចំ�ិក្សាកិ្ច្ចការ�ពរាប់�បាដោ�៍

សពកា�៖សតើអ្នក្រានអារមមេែ៍យា៉ារណាពប�ិនសបើអ្នក្ពតរូវបានបរខេំឲ្យសមើលមន�ុ្ស�ុចរិតពតរូវសគ

�រាលាប់សដ្�សារណតស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់

សនារះ?សតើអ្នក្គិតថ្អាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្រានអារមមេែ៍យា៉ារណាស្លស�ើញការែ៍សនរះ

សក្ើតស�ើរ?សតើ្ ួក្សគបាននិយា�អវពី�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្សៅស្ល្ ួក្សគបានស�ើញការែ៍សនរះ

សក្ើតស�ើរ?សតើ្ ួក្សគបានសធវើអវពី?
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្បានបន្បសពរៀន�ល់ពបជាជនអាំម៉រូនែហាសៅពក្មណ ្្នក្

ចបាប់រានាក់្ស្មៅរះ�ី៊ណអ�រ៉ុមបាន្ ល្់ពបាក់្�ល់អាម៉រូសលក្ឲ្យប�ិស�ធនរឹវត្រានននព្រះ។

�ី៊ណអ�រ៉ុមក៏្បាន្ យាយាមពក្ឡា�់ពាក្្យរប�់អាម៉រូសលក្និរបានបរខេដូចការបសពរៀនរប�់

ោត់អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សៅស្លអាម៉រូសលក្បានការពារខ្លួនោត់ទា�់នរឹការប៉ុនប៉ររប�់

�ី៊ណអ�រ៉ុមណ�លចរ់�រាលាប់ោត់ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះសចញ្ពីអំស ើ្បាប

មក្ណតតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទប៉សុណាណរះ។អាម៉រូសលក្ក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្មនុ�្ស

ទាំរអ�់នរឹពតរូវរ�់ស�ើរវិញស�ើ�នរឹបាននាំមក្“សៅឲ្យស្្ើ�ខារមុខសវទិ្កាននព្រះពគពី�្ទ

�៏ជាព្រះរាជបុពតានរិព្រះវរបិតា�៏ជាព្រះនរិព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ”សៅន្ងៃជំនុំជពមរះ

(“អាលរា៉ា11:44)។

សមសរៀនទ្ពី76

អាលរា៉ា11

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ11:1–25

អាម្រូសលក្បដិស�្ការលបលួររប�់�ី៊ណអ�រុ៉មក្្គុរការបដិស�្មិនទទួលសារាល់វត្តរានននព្រះ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអវៃរីមួយថដលពួ្រប្រាៃថដលរាៃតនមលែខាលាំងដល់ព្ួរប្ថដលព្ួរប្ៃរឹងមៃិល្់រវាប�ើយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រ

កោប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃ្ ិតដល់បហើយៃិងមូលបហតុថដលរបស់ទាំងបនាះរាៃតនមលែខាលាំងដល់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា11បៃ្ដំបណើរបរឿងនៃអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រថដលបបកងៀៃកបជា�ៃអាំមែូនណហា។បៅបពលអាមែូបល្រោៃ

បបកងៀៃោត់កតូវោៃបដញបោលបោយបៅក្រមថ ្្ន្រចបាប់ប្មះថាស៊ថីអសរ៉ុមថដលោៃ្ ល់្កោ្់រជា្ ្នដូរៃរឹងអវៃរីមួយថដលរាៃតនមលែបំ្ ុត

ដល់អាមែូបល្រ។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា11:21–22បដើមបរីរ្របមើលតនមលែកោ្់រថដលស៊ថីអសរ៉ុមោៃ្ ល់្ដល់អាមែូបល្រៃិងពរីមូលបហតុ្ ង។

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។

សូមបរ្ហាញថារោរពៃ្យល់របស់មរមៃអំពរីកបពៃ័្ធរូបិយវតថែនុសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា11:4–19�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីទំហំនៃ

រោរសូ្រោ៉ាៃ់របស់សី៊ថអសរ៉ុម។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាេុននតជាចថំណ្រនៃកោ្់រថដលរាៃតនមលែបំ្ុត(សូមបមើលអាលរា៉ា

11:6,11–13)។មួយអៃុនតបស្មើៃរឹងកោ្់រថខកបថហលមួយសោដាហ៍សករាប់បៅក្រមរានា្់រ(សូមបមើលអាលរា៉ា11:3,

11–13)ថដលរាៃៃ័យថាកោំមួយអុៃថតបស្មើៃរឹងកោ្់រថខកបថហលកោំមួយសោដាហ៍សករាប់បៅក្រម។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរ្្លរបស់ស៊ថីអសរ៉ុមទា្រ់ទាញដល់មៃុស្សខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា11:23–25ឮៗ។

• បតើចបមលែើយរបស់អាមែូបល្របរ្ហាញអវៃរីខលែះអំពរីោត់?

• បោងតាមអាលរា៉ា11:25បតើស៊ីថអសរ៉ុមោៃបកោងបធវៃើអវៃរីកបសិៃបបើអាមែូបល្រទទួលយ្ររោរ្្ល់ឲ្យរបស់ោត់បនាះ?បតើ

ភាពកសបដៀងោនាបៅៃរឹងអវៃរីថដលសាតាំងបធវៃើបៅបពលមៃុស្សចាញ់្រ្ននុងរោរលបលួងរបស់ោត់រាៃដូចបម្ចខលែះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្របមើលពរីរបបៀបថដលអាមែូបល្រអាចកបឆ្ំងៃរឹងសំបណើររបស់ស៊ីថអសរ៉ុមសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖ខ្នុំនឹរ្ុំ...េវៃពីណដលផ្នុយនឹរព្រះវិញ្ញាែននព្រះេរាចា�់ស�ើយ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា11:22។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលោ្រ្យថដលអាមែូបល្រោៃបកបើបដើមបរីបបំពញកបបោ្បៃះ។

• បតើរាៃោ្រ្យប្្សងបទៀតអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចោ្រ់្រ្ននុងចបនាលាះបនាះថដលអាច�ួយបយើងឲ្យពរឹងថ្្អ្របលើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើមបរីកបឆ្ំង

ៃរឹងរោរលបលួង?(“បធវៃើ”“្ិត”ឬ“បមើល”)។

សូមឲ្យសិស្សៃិោយពរីបោលរោរណ៍មួយបោយថ្្អ្របលើអាលរា៉ា11:22ថដលអាច�ួយព្ួរប្ឲ្យចងចំាពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាច

យ្រ�្នះបលើរោរលបលួង។ខណភៈបពលថដលចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖រៅរ្ល

រយើង្ រឹងដែ្អក្រៅរលើត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធរយើងអាចយក្ឈរ្ះរលើការល ល្ួង។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរអាលរា៉ា11:22)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរឆ្ប់បធវៃើតាមរោរបំ្ុសនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាច�ួយបយើងឲ្យយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃរោរកបរឹ្រសាខាងបករោមពរីកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

សូមអហ្ជើញព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្

�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យអសញ្ើញ

ឲ្យរានឥទ្្ធិ្ល្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

ខែៈស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រួមោនា។�ក្មមេភា្ខ្រះណ�លអសញ្ើញ

ព្រះវិញ្ញាែរានការអធិសាឋានសដ្�

សសាមៅរះការបសពរៀន្ ពីព្រះគម្ពីរការណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់ការបង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់

�ល់ព្រះនិរអ្នក្�នទ្នរិការណចក្ចា�

បទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែ។ក្្ននុរឱកា�

សនរះអ្នក្អាចរានអារមមេែ៍បំ្ុ�ឲ្យជួ�

�ិ�្សឲ្យសាគាល់្ ពីឥទ្្ធិ្លននព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធអំ�នុរស្លសមសរៀនសនរះ។
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“កបសិៃបបើអ្ន្រធាលា្់រ្រ្ននុងបរឿងថដលអ្ន្រមិៃ្ ួរបៅឬកបសិៃបបើអ្ន្រទា្់រទងៃរឹងមៃុស្សថដលទាញអ្ន្របចញបៅ្រ្ននុង

ទិសបៅខុសបនាះជាបពលថដលអ្ន្ររាៃឯ្ររា�្យភាពបពលបកបើឯ្រសិទ្ធិរបស់អ្ន្រ។សូមសាដាប់តាមសំប�ងនៃ

កពះវិញ្ញាណបហើយអ្ន្រៃរឹងមិៃថដលកតូវវបងវៃងប�ើយ។

“   ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់រានា្់រខញនុំសៃយាថាអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃរោរោរៃិងោំងពរីរោរវាយកបហារ

នៃឧបស ្្គនានាពប�ិនសបើអ្ន្របោរពតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ”(“Counsel to 
Youth,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ18)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងរាៃអារម្មណ៍ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតខាងបករោមនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមសួរសំណួរ

ខាងបករោម៖

• បតើសាថាៃភាពណាខលែះថដលយុវ�ៃអាចកតូវោៃលបលួងឲ្យបធវៃើ្ ្ទនុយបៅៃរឹងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្?

• បតើអ្ន្របធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីពរឹងថ ្្អ្របលើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?បតើរោរណ៍បនាះ�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រ�្នះបលើរោរលបលួង?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបោយរោរចងចំាពរី្ ំរូរបស់អាមែូបល្របៅបពលព្ួរប្កតូវោៃលបលួងឲ្យចុះចាញ់

បលើ�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បលើ្របករោយ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលព្ួរប្រស់បៅបោយសា្រសមៃរឹងនដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួ្រប្

អាចទទួលោៃទំៃុ្រចិតតេដ៏ខាលាំងជាងមុៃបដើមបរី�រសករាប់បសច្រ្រីពិតៃិងយ្រ�្នះបលើរោរលបលួង។

អាលរាោ11:26–40

អាម្រូសលក្ណ្លរទពីបនាទាល់្ ពីព្រះរាជបុពរាននព្រះនិរយក្ឈ្រះសលើការលបលួររប�់�៊ីណអ�រ៉ុមក្្គុរការបរខេអូចោក្្យ�ម្ពី

រប�់ោត់

សូមសួរសិស្សថាបតើរាៃៃរណាធាលាប់ពយាោមសួរឬបដិបសធៃរឹង�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្តាមរយភៈអំណះអំណាងឬរោរបំភាៃ់បទ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីសី៊ថអសរ៉ុមោៃបរា�័យ្រ្ននុងរោរឲ្យអាមែូបល្របដបិសធមិៃទទួលសាគល់វតតេរាៃនៃកពះបហើយោត់ោៃផ្លាស់ប្ដូរ

វិធរីសាកស្ៃិងចាប់ប្្ើមវាយកបហារបលើបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរបស់អាមែូបល្រ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា11:26–35។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលស៊ថីអសរ៉ុម

ោៃពយាោមបដើមបរីក្រឡាស់ោ្រ្យសម្រីរបស់អាមែូបល្រ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រ

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា11:36–37ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ចំណាំពរីរបបៀបថដលអាមែូបល្រថ្រតកមូវ្ំរហុស

ថដលស៊ីថអសរ៉ុមោៃបបកងៀៃ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សបមើលបៅបលខបោង34ក្។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំបលខបោង

34ក្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។)សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ5:10–11ឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាមិៃអាចសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងអបំពើោបរបស់បយើងបនាះ?បតើអវៃរីជាភាពខុសោនារវាងរោរោៃសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងអបំពើោបរបស់

បយើងៃិងរោរោៃសប្រ្គះបចញពរីអបំពើោបរបស់បយើង?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា11:40ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះរួមរាៃបោលរោរណ៍មួយថដលបយើងកតូវបធវៃើតាម

បដើមបរីកតូវោៃសប្រ្គះបចញពរីអំបពើោបរបស់បយើង។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងនជឿនលើ

តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទន�ើងអាចត្រវូបាននតបាសនលាោះនចញេពីអំនេើបា្ររ្រស់ន�ើង។

• បតើវារាៃៃ័យដល់អ្ន្រោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវប�ឿបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបដើមបរីោៃសប្រ្គះបចញពរីអបំពើោបរបស់បយើង?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដរឹ្រនំាបៅរ្របសច្្ររីបកោសបលាះតាមរយភៈរោរថកបចិតតេសូមអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

“បយើងកតវូរោរបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏រឹងរាំមួយបៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទបដើមបរីអាចថកបចិតតេ។បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងកតូវរួមរាៃ

‹្ំៃិតដ៏កតរឹមកតូវមួយអំពរីចរិតល្រខេណភៈភាពតឥបខាចាះៃិងឥរិោប្[របស់កពះ]›(Lectures on Faith

[1985],38)។កបសិៃបបើបយើងប�ឿថាកពះកទង់កជាបៃូវរោរណ៍ទាំងឡាយកសឡាញ់បយើងៃិងរាៃបសច្រ្រី

បមតាតា្ររុណាបយើងៃរឹងអាចោ្់ររោរទ្ុរចិតតេរបស់បយើងបៅបលើកទង់សករាប់បសច្្ររីសប្រ្គះរបស់បយើងបោយោមៃ

រុញរាប�ើយ។បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះក្រីស្ទៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ្ ំៃិត�ំបៃឿៃិងអា្របប្រិរោិរបស់បយើងថដលមៃិកតូវោនា

ៃរឹងឆៃ្ទភៈរបស់កពះ”(“ Point of Safe Return,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2007,ទំព័រ

100)។

សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗប្ដូរបវៃោនាពៃ្យល់ដល់ោនាបៅវិញបៅម្រពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបឆលែើយតបកបសិៃបបើ

យុវ�ៃរានា្់រោៃសួរប្ៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។)

• បហតុអវៃរីោៃជាខញនុំកតូវប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីថកបចិតតេៃិងកតវូោៃសប្រ្គះបចញពរីអំបពើោបរបស់ខញនុំ?

• បតើរោររាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបោយរោររាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបយើងអាចថកបចិតតេកតូវោៃសប្រ្គះពរីអំបពើោបរបស់បយើងៃិង

ទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

សូមហលើកទលកចិតតអ្កហរៀនឲ្យអនុវតត

ពប�ិនសបើចំសែរះ�ឹរអំ្ ពីសោលការែ៍

�ំែឹរលអែម�ួពតរូវបានសរៀនណតមិន

បានអនុវត្សនារះសទ្ការសរៀនសនារះមិន

បានស្ញសលញសនារះសទ្។ការអនុវត្

សក្ើតស�ើរសៅស្លបុគ្គលរានាក់្ទ្ទ្ួល

�ក្ស�ចក្្ពី្ិតដ្ក់្សៅក្្ននុរចិត្នរិ

គំនិតរប�់សគស�ើ�បនាទាប់មក្សធវើតាម

ស�ចក្្ពី្ិតសនារះ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែ

ណ�ល្ ួក្សគទ្ទ្ួលស�ើម្ពីអនុវត្ស�ចក្្ពី្ិត

នន�ំែឹរលអែណ�ល្ ួក្សគសរៀន។
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អាលរា៉ា11

អាលរាោ11:41–46

អាម្រូសលក្បសពរៀនអំ្ពីការរ�់សឡើរវិញនរិការជំនុំជពមរះននមនុ�្សជាតិទាំរឡាយ

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតពរីមូលបហតុថដលវាសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាបយើងៃរឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញៃិង�ំៃំុ�កមះបៅទរីប ្្ចប់សូមសួរ៖

• បតើៃរណារានា្់រអាចរស់បៅបោយខុសោនាោ៉ាងណាកបសិៃបបើពួ្រប្ប�ឿថាោមៃ�រីវិតបនាទាប់ពរីបសច្្ររីសាលាប់បនាះ?

សូមសរបសរោ្រ្យការរ�់ស�ើរវិញៃិងការជំនុំជពមរះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា11:41–45

បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលព័ត៌រាៃឲ្យោៃបកចើៃតាមថដលប្អាចបធវៃើោៃអំពរីរោររស់ប�ើងវិញៃិងរោរ�ំៃុំ�កមះ។បៅបពលសិស្ស

រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមកោ្រដថាឃ្លាមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ

ោៃោំនាំបសច្្ររីពិតថាទរីប្្ចប់កបជា��ៃទាំងឡាយថដលរស់បៅបលើថ្ៃដរីៃរឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញ។សូមបរ្ហាញថាៃិយមៃ័យ

សាម ្្ញនៃរោររស់ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា11:45៖“បដើមបរី្រុំឲ្យព្ួរប្សាលាប់បទៀតប�ើយវិញ្ញាណរបស់ព្ួរប្ៃរឹងម្ររួមជាមួយៃរឹង

រូបរោយពួ្រប្វិញបហើយពុំអាចថប្រោនាោៃបទៀតប�ើយ”។(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ)។បករោយពរីសិស្ស

ោៃរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបហើយអ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើទំព័រ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្៖តា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះរយសូ៊វតគដីស្ទ្នុស្ទាំងអស់នរឹងត្រូវបានសរ្គ្ររះនិងជំនុំជត្រះតា្ក្ិច្ចការរ្រស់្ ួក្រគ។

• បតើបសច្រ្រីពិតមួយណាបៅបលើរោដារបខៀៃថដល�កមុញអ្ន្រឲ្យបរៀបចំបៅ�ួបៃរឹងកពះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររីពិតទាំងឡាយអំពរីរោររស់ប�ើងវិញនាំម្រៃូវសៃិ្ភាពៃិងបសច្្ររីសង រ្ឹមដល់ពួ្រសុចរិត?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃបោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលឥទ្ធិពលនៃរោរបបកងៀៃរបស់អាមែូបល្រចំបោះស៊ថីអសរ៉ុម។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាៃរណារានា្់រអាចកបត្ិរម្មរបបៀបបៃះចបំោះរោរបបកងៀៃរបស់អាមែូបល្រ?

• បតើរោរបបកងៀៃមួយណាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា11:41–45ថដលអ្ន្រ្ ិតថាអាចរាៃបញ្ហាដល់ស៊ីថអសរ៉ុម?បហតុអវៃរី?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបោយសារថតដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទមៃុស្សទាំរេ�់ៃរឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញបហើយ�របៅចបំោះមុខ

កពះ“បដើមបរី�ំៃំុ�កមះកសបតាម្ិរច្ចរោរទាំងឡាយថដលខលែលួៃោៃកបកពរឹតតេ”(អាលរា៉ា11:44)។សូម្ ្ល់បពលឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិត

អំពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃៃិងពរីរបបៀបថដលវាទា្់រទងៃរឹងពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោម

បៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីរោររស់ប�ើងវិញៃិងរោរទទួលរោរ�ំៃំុ�កមះ?

• បតើអ្ន្រកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរៀបចំបដើមបរី�របៅចំបោះមុខកពះ?

• បតើបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រថដលថាអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃរស់ប�ើងវិញៃិងកតូវោៃ�ំៃំុ�កមះ�ះឥទ្ធិពលដល់របបៀបថដលអ្ន្របក�ើសបរើស

រស់បៅរាលន់្ងៃបោយរបបៀបណា?

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ11:38–39។គតើ្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្ជា្ពះវរបរិាដ៏អស់ក្ល្

ជានិច្ចគោ�រគបៀបណា?

ពប�ិនសបើ�ិ�្សពតរូវការជំនួ�ស�ើម្ពី�ល់្ ពីរសបៀបណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាចជាព្រះរាជបពុតា

ននព្រះនិរព្រះវរបិតា�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចអ្នក្អាចបសពរៀនឬរំឭក្្ ពីគំនិតបណនថែមទារំឡា�

�ពរាប់ការបសពរៀន�ពរាប់ម៉រូសា�15:1–9សៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី60។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីពាក្្យ�ម្ពីរប�់អាម៉រូសលក្បានសធវើឲ្យ�៊ីណអ�រ៉ុម“ចាប់ស្្ើមញ័ររន្ធត់សដ្��ឹរនរូវ

កំ្�ុ�រប�់ខ្លួន”(អាលរា៉ា12:1)អាលរា៉ាបានឈរភ្ឹក្ចំសពារះអវពីណ�លអាម៉រូសលក្បាន

បសពរៀន។អាលរា៉ាបានស្ដោតសលើស�ចក្្ពី្ិតណ�លនរឹជួ��ល់ពបជាជនអាំម៉រូនែហាឲ្យ

ណពបចិត្្ ពី�ួរចិត្�៏ររឹរប�់្ ួក្សគនិរអំស ើ្បាបស្្សរសទ្ៀត។ោត់បានបញ្ជាក្់្ ពីអនាទាក់្ណ�ល

មិនអាចសមើលស�ើញរប�់សាតាំរការជំនុំជពមរះណ�លនឹរធាលាក់្�ល់្ ួក្ទ្ុច្ចរិតនរិណ្នការនន

ស�ចក្្ពីសពបា�សលារះណ�លសក្ើតរាន�ល់អ្នក្ណ�លណពបចិត្ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានការអភ�័សទា�

ចសំពារះអសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី77

អាលរា៉ា12

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ12:1–7

អាលរា៉ាអ្ិបបាយ្ ពីណផនការរប�់�៊ីណអ�រ៉រូម—និរណផនការននការលបលួរ—ដល់ពបជាជនអាំម្រូនែោ

សូមបធវៃើតាមរោរបរ្ហាញខាងបករោមបដើមបរីចងអនាទា្់របោយថខ្ស។សូមបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលអនាទា្់រទា្រ់បោយរោរោ្់រជារងវៃង់ពរីមុខស្ករកោប់

ឬអាហារបៅបលើតុ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ប្ងបៅយ្រអាហាររោត់អនាទា្រ់បនាះ។បៅបពលប្បធវៃើដូបចានាះសូមបៃ្រឹងអនាទា្់រ។(សូម

កបយ័ត្ន្ំុរបធវៃើឲ្យសិស្ស�ឺ)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់ររំឭ្រដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រពរីរបបៀបថដលស៊ថីអសរ៉ុមោៃពយាោមទា្់រអាមែូបល្រឲ្យចូល្រ្ននុងអនាទា្់រ(សូមបមើល

អាលរា៉ា11:21–25)។សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីអាមែូបល្រោៃដរឹងពរីបំណងរបស់ស៊ីថអសរ៉ុមបហើយោៃបឆលែើយតបៃរឹងោត់បហើយ

អាលរា៉ា្៏រោៃ�រថ្លែងដល់ស៊ថីអសរ៉ុមៃិងកបជា�ៃថដលោៃសាដាប់(សូមបមើលអាលរា៉ា12:1–2)។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃ

អាលរា៉ា12:3–6បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលអាលរា៉ាោៃបកបើបដើមបរីពិពណ៌នាពរីវិធរីសាកស្របស់ស៊ីថអសរ៉ុម។

(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះ)។សូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្រាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើ្ បករាងរបស់អ្ន្រណាថដលស៊ថីអសរ៉ុមបធវៃើតាមបនាះ?

• បតើអាលរា៉ាោៃៃិោយអវៃរីថដលជាបំណងរបស់អារ្រ្ស?

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអាលរា៉ាបមើលធលែនុះថ្ៃរោរបៃះ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សៃិោយពរីបោលរោរណ៍ថដលសបងខេបពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីអាលរា៉ា12:3អំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបរៀៃ

ពរីរោរបោ្របបញ្ឆោតនៃរោរលបលួង។បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យប្្សងោនា្្ររីព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ត្រះវិញ្ញាណ

្ររិសុទ្ធអាចជួយរយើងឲ្យដរឹង្ ដីការរបាក្្ររញ្ឆោ្រថនការល ល្ួង។អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមៃុព្ួរប្ោៃបរៀៃថាបៅបពល

បយើងពរឹងថ ្្អ្របៅបលើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបយើងអាចយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងោៃ។សូមពៃ្យល់ថាបដើមបរីយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងឬ

រោរបោ្របបញ្ឆោតដំបូងបយើងកតូវសាគល់វាៃិង្លបែះោល់ថដលវាអាចនាំម្រដល់បយើង។បនាទាប់ម្របយើងកតូវបធវៃើអវៃរីៗទាំងឡាយថដល

បយើងអាចបដើមបរីបចៀសវាងពរីវា។

• បតើបៅបពលណាថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹងៃិងបចៀសពរីរោរលបលួង?(បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយតបបហើយអ្ន្រ្រ៏

អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយផ្ទាល់ខលែលួៃអ្ន្រថដរ)។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្អាចបបង្កើៃរោរដរឹងរបស់ពួ្រប្ចបំោះរោរបំ្ុសនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចដរឹងៃិងបចៀសវាងពរីអនាទា្់រនៃរោរលបលួង។

អាលរាោ12:8–18

អាលរា៉ាបសពរៀនអំ្ ពីការជំនុំជពមរះចុរសពកាយននមនុ�្សទាំរឡាយ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរោររ្រថដលព្ួរប្ចាប់អារម្មណ៍ចង់ោៃ។សូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ៃិោយអំពរីរោររ្រថដលព្ួរប្

ចាប់អារម្មណ៍។សូមឲ្យព្ួរប្សាមៃពរីចៃួំៃថដលព្ួរប្អាចបង់ន ល្ែមហាវិទយាល័យសា្រលវទិយាល័យឬសាលា�ំៃួញបដើមបរីទទួលោៃ

ចបំណះដរឹងៃិង�ំនាញថដលតកមូវឲ្យរាៃបដើមបរីរាៃបជា្�័យ្រ្ននុងរោររ្របនាះ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍
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ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោវ�ីបអថបដណានៃ្ូររ៉ូមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រោ្រ្យ“រោរបង់ន ល្ែ”

ថដលថអលប�ើរថបដណាោៃៃិោយថាបយើងកតូវបង់បដើមបរីទទួលោៃចបំណះដរឹងខាងវិញ្ញាណ។

“រោរយល់ដរឹងខាងវិញ្ញាណ   មៃិអាចកតវូោៃឲ្យដល់[បយើង]បោយរ្យកសួលបទ។រោរបងន់្លែនៃ

រោរពយាោមៃិងរោរបរៀៃបោយរោរសិ្រសាៃិងបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿ្ ងកតូវោៃបង់បដើមបរីទទួលោៃចបំណះដរឹងបុ្ ្គល

‹ផ្ទាល់ខលែលួៃ›ថបបបនាះ។រាៃថតតាមរបបៀបបៃះបែុបណាណះថដលអវៃរីថដលកតវូោៃសាគល់បៅ្រ្ននុង្ ំៃិត្៏រអាចរាៃ

អារម្មណ៍្រ្ននុងចិតតេថដរ”( “ Watching with All Perseverance,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភា

ឆ្នាំ2010,ទំព័រ4)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា12:7–8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើល

្ស្នុងតាងថដលសី៊ថអសរ៉ុមោៃចាបប់្្ើមបង់“ន ល្ែ”ខាងវិញ្ញាណថដលតកមូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃចំបណះដរឹងខាងវិញ្ញាណ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញពរីដួងចិតតេរបស់ស៊ថីអសរ៉ុមោៃចាបប់្្ើម

ផ្លាស់ប្ដូរ។

សូមបរ្ហាញថាស៊ថីអសរ៉ុមោៃសួរអាលរា៉ាៃូវសំណួរមួយអំពរីរោររស់ប�ើងវិញ។ជាជាងបឆលែើយៃរឹងសំណួរបនាះភាលាមៗអាលរា៉ាោៃ

បបកងៀៃោត់អំពរីរោរទទួលោៃចបំណះដរឹងខាងវិញ្ញាណ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា12:9–11ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃដល់ស៊ថីអសរ៉ុមអំពរីរោរទទួលោៃចបំណះដរឹងខាងវិញ្ញាណ។សូមពៃ្យល់ថា“អា្៌្ំរោំង

នៃកពះ្ ឺជាបសច្្ររីពិតខាងវិញ្ញាណថដលដរឹងថតតាមរយភៈវិវរណភៈបែុបណាណះ   ចបំោះអ្ន្រថដលបោរពតាមដំណរឹងល្អ”(Guide to 
the Scriptures, “Mysteries of God,” scriptures.lds.org)។(អ្ន្រអាចសរបសរកបបោ្បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

អ្ន្រ្៏រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា12:9)។

សូមឲ្យសិស្សបរ្ហាញជាសម្រីខលែលួៃឯងពរីអវៃរីថដលអាលរា៉ា12:9បបកងៀៃអំពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃបសច្រ្រីពិតខាងវិញ្ញាណ។

(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញថាត្រះអមាចាស់្រគ្ហាញរសចក្្ដី្ិ្រខ្ងវិញ្ញាណដល់រយើងតា្រយៈ

ការរោរ្និងរសចក្្ដីឧសសា�៍្យាយា្ដដលរយើងរធ្ើតា្ត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់តទង់។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា12:9)។

• បតើអវៃរីជាទំនា្់រទៃំងរវាងសាថាៃភាពនៃដួងចិតតេបយើងៃិងសមតថែភាពបយើងបដើមបរីទទួលោៃបសច្្រពរីតខាងវិញ្ញាណ?

បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា12:10–11សូមបរ្ហាញពរីលទ្្ធ លបកញ្ចាសោនាសករាប់អ្ន្រថដលមិៃោៃបធវៃើឲ្យដួងចិតតេប្រឹងទទរឹងទាស់ៃរឹងបសច្្ររីពិត

ៃិងអ្ន្រថដលោៃបធវៃើឲ្យចិតតេរឹងទទរឹង។

• បតើរោរដរឹងពរីលទ្្ធ លទាំងបៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរថសវៃងរ្រចំបណះដរឹងខាងវិញ្ញាណខាលាំងជាងបៃះបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលបយើងដរឹងពរីបសច្្ររីពរីតខាងវិញ្ញាណោត់ោៃបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរថដល

ស៊ថីអសរ៉ុមោៃសួរពរីមៃុម្រ។សូមឲ្យសិស្សសួរសំណួររបស់ស៊ថីអសរ៉ុមម្ងបទៀតបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា12:8ជាសម្រីខលែលួៃឯង។

សូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា12:12–15បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃដល់ស៊ថីអសរ៉ុមអំពរី

រោរស់ប�ើងវិញៃិងបសច្្ររី�ំៃំុ�កមះ។ខណភៈបពលថដលសិស្ស្ំរពុងអាៃសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សយើរនរឹពតរូវ

ទទួលខ�ុពតរូវសៅចសំពារះមុខព្រះ�ពរាប់...,...នរិ...រប�់សយើរ។

បៅបពលសិស្សោៃអាៃចប់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្បំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ន�ើងនឹងត្រវូ្រ្ួរលខុសត្រូវនៅចនំោោះមុខតេោះ

សតម្្រ់គំន្ិរោក្យសម្ពីនិងកិច្ការទាំងឡា�រ្រស់ន�ើង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្្ររីពិតបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលដល់ស៊ីថអសរ៉ុមបោយរបបៀបណា?(សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅអាលរា៉ា14:6ៃិង

15:3បដើមបរីរ្រចបមលែើយ)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលដ៏ខាលាំងដល់ស៊ីថអសរ៉ុម?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថា

ស៊ថីអសរ៉ុមោៃោរម្មៃិកតរឹមថតចំបោះខលែលួៃោត់បនាះបទ។ោត់ោៃោរម្អំពរីកបជា�ៃថដលោត់ោៃដរឹ្រនំាបដើរ្រ្ននុង្ លែដូវខុស)។

• បតើ្ ំៃិតោ្រ្យសម្រីៃិង្ិរច្ចរោរថបបណាថដលកបជា�ៃោៃស៊ូតាមថដលប្អាចោ្រ់បទាសខលែលួៃប្កបសិៃបបើព្ួរប្មិៃថកបចិតតេបទ

បនាះ?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតៃិងពិភា្រសាពរីរបបៀបថដល�បកមើសរបស់ពួ្រប្បលើរោរ្ំរសាៃ្ៃិងត្ៃ្រីអាច�ះឥទ្ធិពលដល់្ ំៃិត

ោ្រ្យសម្រីៃិង្ិរច្ចរោររបស់ព្ួរប្អ្ន្រអាចបបើ្របៅបលើរោរកបរឹ្រសាអំពរីរោរ្ំរសាៃ្ៃិងត្ៃ្រីបៅ្រ្ននុងសដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន)។

• បតើៃរឹងរាៃភាពខុសោនាថបបនាំ្រ្ននុង�បកមើសកបចានំ្ងៃរបស់អ្ន្រកបសិៃបបើអ្ន្រចងចំាពរីបសច្្ររីពិតថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ?

សូមបរ្ហាញពរីបសច្្ររីបោង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបៅមែូសាយ4:30បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា12:14,បលខបោង14ក្,បហើយសូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃមែូសាយ4:30ឮៗ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរបៃះ)។កបសិៃបបើរាៃបពលសូមឲ្យ

សិស្សបបើ្របៅអវៃរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរអំពរីរោរបបង្កើៃញាណដរឹងរបស់ប្ចំបោះរោរបំ្ុសនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្

បថៃថែម្ ំៃិតពរីរបរីបទៀតអំពរីរបបៀបថដលរោរយល់ដរឹងពរីរោរទួលខុសកតូវផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្ចបំោះមុខកពះ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងកោថានា

របស់ព្ួរប្បដើមបរីសាគល់ៃិងបចៀសវាងពរីរោរលបលួង។

អាលរាោ12:19–37

អាលរា៉ា្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណដលណផនការននស�ចក្្ពីសពបា�សលារះជួយសយើរឲ្យយក្ឈរ្ះសលើឥទ្ិ្លននការធាលាក្់

សូមឲ្យសិស្សបមើលរូបភាពអោ័មៃិងបអវាែបោរពដល់រូបកពះ(ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],បលខ4)។សូមពៃ្យល់ថា

បុរសរានា្់រប្មះអាៃ់ទរីអូណាថដលជាបមកតួតកតារានា្់រ្រ្ននុងថដៃដរីអាំមែូនណហាោៃសួរសំណួរទា្់រទងៃរឹងអវៃរីថដលអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រ
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ោៃបបកងៀៃអំពរីរោររស់ប�ើងវិញ។ោត់ោៃសួរអាលរា៉ាពរីរបបៀបថដលមៃុស្សអាៃរោលាយបៅជាអមតភាព។(សូមបមើលអាលរា៉ា

12:20–21)។

សូមសួរសិស្សពរីទៃុំ្រចិតតេថដលព្ួរប្ៃរឹងរាៃបពលពៃ្យល់ដល់ៃរណារានា្់រថដលមៃិថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រពរីរបបៀបថដលបយើង

អាចកតូវោៃបកោសបលាះពរីរោរធាលា្់រ។បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបកតៀមជាបកសចបដើមបរីបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតបៃះដល់ៃរណាប្្សងបទៀតសូម

ឲ្យពួ្រប្បរៀៃ្ ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបហើយសរបសរអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃថដលកតូវ។(អ្ន្រអាចចមលែងតារាង

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមថានា្់រ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សចមលែងវាបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់

របស់ព្ួរប្)។

ឥទ្្ធិ្លននការធាលាក្់(អាលរា៉ា

12:22,24)

អវពីណ�លព្រះបានសធវើស�ើម្ពីនាំមក្នរូវ

ការសពបា�សលារះរប�់ស�ើរ(អាលរា៉ា

12:24–25,28–33)

អវពីណ�លស�ើរពតរូវសធវើស�ើម្ពីពតរូវ

បានសពបា�សលារះ(អាលរា៉ា

12:24,30,34,37)

បៅបពលសិស្សបំបពញ្រ្ននុងតារាងព្ួរប្ខលែះអាចកតូវរោរ�ំៃួយរបស់អ្ន្រ។(របបៀបមួយបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីកពះ្ម្ពរីរ្ ឺកតូវបរ្ហាញ

ដល់ព្ួរប្ៃូវបលខបោង។ជាឧទាហរណ៍បសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរថដលោៃ្ ល់្បៅ្រ្ននុងបលខបោង22គអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរី

អតថែៃ័យសករាប់មៃុស្សទាំងអស់ថដលោៃវបងវៃងៃិងធាលា្់រ)។បៅបពលសិស្សោៃបបំពញតារាងបហើយសូមសួរៃូវសំណួរខាងបករោម៖

(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្់របដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្ ិតពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្

បបំពញ្រ្ននុងតារាងបៃះ)។

• បតើដរ្វាយធួៃនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទអៃុញ្ញាតឲ្យបយើងយ្រ�្នះបលើឥទ្ធិពលនៃរោរធាលា្់របោយរបបៀបណា?(បោយសារថតដរ្វាយធួៃ

របស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទបយើងៃរឹងយ្រ�្នះបលើរោរសាលាប់ខាងរាងរោយទាំងឡាយតាមរយភៈរោររស់ប�ើងវិញ។បហើយតាមរយភៈ

ដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោរថកបចិតតេរបស់បយើងបយើងអាចកត�ប់បៅរោៃ់កពះពរីសាថាៃភាព“វបងវៃងៃិងធាលា្់រ”របស់

បយើង)។

• បោងតាមអាលរា៉ា12:24បតើអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃអវៃរីថដលជាបំណងនៃ�រីវិតបៃះ?(ោត់ោៃៃិោយថាជដីវិ្ររនរះគឺជា

រ្លរវោសតមា្រ់រយើងត្រងុរត្រៀ្ររៅជ្ួរនរឹងត្រះ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា12:24ថដល

បបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតបៃះ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរោរដរឹងពរីបោលបំណងនៃ�រីវិតោៃ�ួយដរឹ្រនាំអ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ�ួយអ្ន្រកបុងបកបៀបបៅ�ួបៃរឹងកទង់បោយរបបៀបណា?

សូមប ្្ចប់បោយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាឥ�ដូវបៃះជាបពលបវលាកបុងបកបៀបបៅ�ួបៃរឹងកពះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ12:24“សាថានភាពពិគសាធន៍”

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរទាំរឡា�ពាក្្យ“សាថានភា្្ ិសសាធន៍”ឬ“ស្លសវលា្ ិសសាធន៍”

សលចស�ើរណតសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរអាលរា៉ាប៉ុសណាណរះ(�រូមសមើលអាលរា៉ា12:24;42:4,10,

13)។ណអលស�ើរអិល្មណភរីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បាន្ ិ្ែ៌នា្ ពីស្លសវលា

្ិសសាធន៍សនរះ៖

“សោលបែំរ�៏ចម្រននជពីវិតសលើណ្ន�ពីសនរះគឺពតរូវអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាែរប�់ស�ើរណ�ល

បាន�ថែតិសៅ្ ពីមុន្ ិភ្សលាក្សនារះម្ិរះរួបរួមនរឹរារកា�ស�ើរមួ�រ�ៈក្្ននុរឱកា��៏អសាចារ្យ

ខារសាច់្ម។ទ្ំនាក្់ទំ្នរននធាតុទាំរ្ពីរសនរះរួមោនាបាន្ ល្់ឲ្យស�ើរនរូវអភ័�ឯក្�ិទ្្ធិ

ក្្ននុរការលរូតលា�់ការអភិវ�្ឍនរិការធំធាត់តាមណ�លស�ើរអាចសធវើបានសដ្�សាររាន

វិញ្ញាែនិររារកា�រួបរួមោនាប៉សុណាណរះ។សដ្�រានរារកា�រប�់ស�ើរស�ើរ្ ្រកាត់

ឧប�គ្គមួ�ចំនួនក្្ននុរអវពីណ�លសៅថ្ជាសាថានភា្ននការរ�់សៅរប�់ស�ើរ។សនរះគឺជា

ស្លសវលាមម�ួស�ើម្ពីសរៀននិរសាក្ល្រស�ើម្ពីបង្ហាញថ្ខ្លួនស�ើរសាក្�មនឹរឱកា�

�៏អ�់ក្្លទាំរឡា�។វាគឺជាណ្្នក្ទាំរឡា�ននណ្នការ�៏សទ្វភា្ណ�លព្រះវរបិតារប�់

ស�ើររាន�ពរាប់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់”(“Proclaim My Gospel from Land 
to Land,”Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1989,ទំ្្័រ14)។

សូមជួយសិស្សមានាក់ៗ

អ�ំនុរស្លកិ្ច្ចការក្្ននុរថ្នាក់្�រូមស�ើរសមើល

�ិ�្សសដ្�សាងាត់ៗស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សសធវើ

ក្ិច្ចការឬជ�ួ្ ួក្សគឲ្យសៅសធវើកិ្ច្ចការ

សនារះ។ការសធវើ�រូសចានារះនឹរ្ ល់្ឱកា��ល់

អ្នក្ស�ើម្ពី្ ពរឹរទំ្នាក់្ទំ្នរជាមួ�នរឹ

�ិ�្សរានាក់្ៗនរិ�ល់្ ពីតពមរូវការរប�់

្ួក្សគកាន់ណតចបា�់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សតើសៅស្លណាណ�លអាលរា៉ាបានបសពរៀន�ល់ពបជាជនបរះសបារអាំម៉រូនែហា�ំបរូរបំ្ុត

្ួក្សគបានទា�់នរឹោត់សដ្��ួរថ្“សតើសលាក្ជាអ្នក្ណា”?ស�ើ�បាន�ួរ�ល់អំណាច

រប�់សលាក្(�រូមសមើលអាលរា៉ា9:1–6)។្ួក្សគ�ថែតិក្្ននុរសាថានភា្ននការក្្ត់សា�នា

សដ្�សធវើតាមបញ្ជារប�់នពី�រូរ—ជាឧបា�ក្លណ ្្នក្�រ្សដ្�រានសោលសៅចរ់បាន

ពបសយាជន៍្ ទាល់ខ្លួន(�រូមសមើលអាលរា៉ា1:2–15;15:15;16:11)។្្ទនុ�សៅនរឹ

ការបសពរៀនរប�់នពី�រូរអាលរា៉ាបានបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ពី“ប្វជិតភា្ថ្នាក្់ខ្�់ននការបញ្ជា

�៏បរិ�ុទ្្ធននព្រះ”សដ្�រានសោលសៅស�ើម្ពីជួ�អ្នក្ស្្សរសទ្ៀតឲ្យណពបចិត្នរិចរូលសៅក្្ននុរ

ទ្ពី�ពរាក្ននព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលអាលរា៉ា13:6)។ោត់បាន�ំអារសលើគំររូរប�់

មពីលគពី�សាណ�ក្ណ�លបានបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពីជំសនឿនរិការណពបចិត្ស�ើ�បានជ�ួពបជាជន

រប�់ោត់ឲ្យរ�់សៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�ុខសាន្។អាលរា៉ាក៏្បានបសពរៀនអំ្ពីជពីវិតមុនណ្ន�ពីនិរ

ការណតរតារំ្ ពីមុនកំ្សែើតសលាកិ្�មក្។ោត់បានបញ្ចប់សទ្�នក្ថ្រប�់ោត់សដ្�

ការអសញ្ើញពបជាជនឲ្យសាដោប់តាមពាក្្យ�ម្ពីរប�់ោត់ស�ើម្ពី្ ួក្សគអាចសរៀបចំចរូលសៅក្្ននុរ

ទ្ពី�ពរាក្ននព្រះអរាចា�់។

សមសរៀនទ្ពី78

អាលរា៉ា13

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ13:1–12

អាលរា៉ាបសពរៀនពបជាជនអាំម្រូនែោអំ្ ពីការសៅបសពមើជា្ ួក្�រ្ជាន់ខ្�់

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា13រួមរាៃរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាអំពរីក្រមុមៃុស្សមួយថដលជាកបបោ�ៃ៍ដ៏ធំដល់សាសនាចក្រ។តាមពិត

បៅសរា�ិ្រទាំងអស់នៃសាសនាចក្រោៃទទួលពរ�័យតាមរយភៈរោរបបកមើនៃកបជា�ៃទាំងបៃះ។

សូមកោប់សិស្សថាពួ្រប្សាគល់កបជា�ៃថដលជាថ្្ន្រមួយនៃក្រុមបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា13:1បោយសាងាត់ៗ

បដើមបរីសបកមចថាកបជា�ៃទាំងបៃះជាៃរណា។បករោយពរីព្ួរប្ោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់អាៃខ្ម្ពរីរបៃះបហើយសូមបស្នើថាព្ួរប្្៏រ

្ួរអាៃអាលរា៉ា13:10,14ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្រីសញ្ញា107:1–3។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ួរសរបសរបសច្្ររីបោង

ទាំងបៃះបៅរឹមទំព័រថ្របរអាលរា៉ា13:1។

សូមបរ្ហាញថាអាលរា៉ាោៃៃិោយអំពរីព្ួរសង្ថដលបធវៃើតាមរោរបញ្ជានៃកពះរា�បុកតានៃកពះថដលជាអំណាចបពវៃ�ិតភាព

មរីល្រីសសាថដ្រ។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថាោត់ោៃៃិោយពរីបុរសថដលោៃរោៃ់អំណាចនៃព្ួរសង្ជាៃ់ខ្ពស់បៅ្រ្ននុងអំណាច

បពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ

្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“កបជា�ៃៃរីនហវៃទាំងបៃះថដលបសាមះកតង់ៃិងពិត្រ្ននុងរោររោៃ់តាមចបាប់នៃមែូបសោៃរាៃអំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រថដល

រាៃៃ័យថាព្ួរប្្រ៏ោៃរាៃភាពបពញបលញនៃដំណរឹងល្អថដរ។   ព័តរ៌ាៃដ៏ចបាស់បំ្ុតខលែះរបស់បយើងអំពរីអំណាចបពវៃ�ិតភាព

មរីល្រីសសាថដ្ររាៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា13”(The Promised Messiah[ឆ្នាំ1978],ទំព័រ421)។

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រតាមរយភៈអំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ?(សិស្សអាចៃិោយពរីអំបណាយទាៃ

នៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពរ�័យអយ្យបរោពរ�័យនៃបពវៃ�ិតភាពប្្សងបទៀតរោរដរឹ្រនំានៃអ្ន្ររាៃសិទ្ធិអំណាចទបូៅរោរដរឹ្រនំានៃ

អ្ន្រដរឹ្រនំា្រ្ននុងកសុ្រដូចជាប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាៃិងពរ�័យថដលព្ួរប្ទទួលោៃតាមរយភៈបសច្្ររីសញ្ញាថដលឪព្ុររាដាយរបស់

ព្ួរប្ោៃបធវៃើបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។ព្ួរប្្រ៏អាចបលើ្រប�ើងពរីពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រៃិងពិធរីសាករោមែងថដលបធវៃើប�ើងបោយ

អ្ន្ររាៃសិទ្ធិអំណាចនៃបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ៃុបែុថៃ្បៅ្រ្ននុងរោរដរឹ្រនំាពរីអ្ន្រដរឹ្រនំាអំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ)។

សូមបរ្ហាញសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬសរបសរសំណួរបលើក្រោសថច្រដល់សិស្ស។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលអាៃអាលរា៉ា

13:2–10បហើយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរ។

សតើសៅស្លណាណដលេ្ក្កាន់េំណាចប្វៃជិតភា្មពីលគពី�សាណដក្ពតរូវរោនសៅនរិសរៀបចំសលើក្ដំបរូរ?(�រូមសមើលោលរា៉ា

13:3–5)។

សតើកាត្វៃក្ិច្ចេវៃពីណដលេ្ក្កាន់េំណាចប្វៃជិតភា្មពីលគពី�សាណដក្ទាំរេ�់ពតរូវរាន?(�រូមសមើលោលរា៉ា13:6)។

សតើឃ្លាណាសៅក្្នុរោលរា៉ា13:7្ិ្ែ៌នា្ ពីេំណាចប្វៃជិតភា្មពីលគពី�សាណដក្?

សតើលក្ខេខែ្ឌណាខលេរះ�ពរាប់ការទទួលរោនការណតរតំារក្្នុរេំណាចប្វៃជិតភា្មពីលគពី�សាណដក្?(�រូមសមើលោលរា៉ា

13:10)។

បៅបពលសិស្សោៃបពលរ្រចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរបហើយសូមឲ្យព្ួរប្រាយរោរណ៍ពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាច្រត់កតាចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ៃិងពិភា្រសាពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃអាៃបហើយសូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោម៖

្រហពងៀនសិស្សមិនមមន

ចំណុចហមហរៀនហទ

អទ្ិភា្ចម្ររប�់អ្នក្គឺស�ើម្ពីជួ�

�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែ

ស�ើ�អនុវត្ស�ចក្្ពី្ិតទាំរសនារះក្្ននុរជពីវិត

រប�់្ ួក្សគ។�រូមសចៀ�វារការល ល្ួរ

នានាឲ្យពបញាប់បញ្ចប់សមសរៀនមួ�

ស�ើម្ពីឲ្យណតអ្នក្បានបសពរៀនពគប់ចំែ៊ាច

ទារំអ�់សនារះសទ្។�រូមចាំថ្អ្នក្ក្ំ្ុរ

បសពរៀន�ិ�្សមិនណមនចែំ៊ាចសមសរៀន

សនារះសទ្។
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• បតើរោរបបកមើនៃអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាព�ួយបយើងឲ្យដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីពរឹងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសករាប់រោរបកោសបលាះតាម

របបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា13:2,8,16។តាមរយភៈ្ ំរូរបស់ពួ្រប្ៃិងរោរបបកងៀៃទាំងឡាយៃិងតាមរយភៈពិធរីរោរ

ថដលពួ្រោត់ោៃបធវៃើព្ួរោត់ោៃបរ្ហាញបយើងបៅដល់កពះអង្គសប្រ្គះ)។

• បតើអាលរា៉ាចងរ់ាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃៃិោយថាពួ្រសង្ជាៃ់ខ្ពស់កតវូោៃ“បៅបហើយបរៀបចំទ្ុរចាប់តាំងពរី

្ំរបណើតបលា្រិយម្រ”?(អាលរា៉ា13:3)។(ោត់ចង់រាៃៃ័យថាមៃុស្សខលែះកតូវោៃបៅតាំងពរីមៃុ្រំបណើតបលា្ិរយម្រ

បដើមបរីទទួលោៃអំណាចបពវៃ�ិតភាពមួយចៃួំៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោរបៅពរីមុៃ្ំរបណើតបលា្រិយម្រៃិងពរីរបបៀបថដលវាអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម។

ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធោៃបបកងៀៃ៖“បុរសទាំងឡាយថដលទទួលោៃរោរបៅបបកមើដល់កបជា�ៃ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្របៃះកតូវោៃ

ថតងតាំងឲ្យបៅបោលបំណងដ៏សំខាៃ់បនាះបៅ្រ្ននុងក្រមុកបរឹ្រសាដ៏អសាចារ្យបលើសាថាៃសួ្៌ពរីមៃុពិ្ ពបលា្របៃះ្រប្រើតមលែែបះ។ខញនុំ្ ិតថាខញនុំ

កតូវោៃថតងតាំងម្រ្រ្ននុងអំណាចបៃះបៅ្រ្ននុងក្រុមកបរឹ្រសាដ៏អសាចារ្យបនាះ”(Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith[ឆ្នាំ2007],ទំព័រ511)។

កបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�រឹមបរឹលោៃបបកងៀៃថា៖«មុៃបពលបយើងម្រទរីបៃះកសតេរីថដលកប្របបោយ�ំបៃឿកតូវោៃ្ តេល់ៃូវ

្ិរច្ចរោរដ៏ជា្់រលា្់រទាំងឡាយខណភៈថដលមៃុស្សកបុសថដលរាៃ�ំបៃឿកតូវោៃថតងតំាងជាមុៃចបំោះរោររ្របពវៃ�ិតភាពដ៏ជា្់រលា្រ់

ទាំងឡាយ។ខណភៈបពលថដលបយើងមិៃចងចំាពរីរោរណ៍ជា្់រលា្រ់នាបពលឥ�ដូវរោរណ៍បៃះមិៃោៃផ្លាស់ប្ដូរៃូវភាពពិតដ៏អសាចារ្យនៃ

អវៃរីថដលបយើងធាលាប់ោៃយលក់ពមបនាះបទ”(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball[ឆ្នាំ

2006],ទំព័រ215–16)។

• បតើអាលរា៉ា13:3បបកងៀៃអំពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីបបំពញតាមបបស្រ្រម្មពរីមៃុ្ំរបណើតបលា្ិរយរបស់បយើង?

• បៅបពលថដលបុរសរានា្រ់កតវូោៃថតងតាំងឲ្យរាៃអំណាចបពវៃ�ិតភាពបតើរោរថតងតំាងបនាះ្ ួររាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់ោត់?

(សូមបមើលអាលរា៉ា13:8។សូម្ំរណត់ចំណាំថាសំណួរបៃះអាចបឆលែើយបោយយុវនារី្៏រដូចជាយុវ�ៃថដរ។យុវ�ៃអាចទទួល

កបបោ�ៃ៍ពរីរោរសាដាប់ចបមលែើយរបស់យុវនារី)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា13:11–12បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រថដល

អាលរា៉ាោៃបលើ្រប�ើងកតូវោៃផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដល“សំបលៀ្របោំ្់ររបស់ៃរណារានា្រ់[កតវូោៃ]បោ្រឲ្យសសាអាតតាមរយភៈ្ មនៃ

្ូរៃបចៀម”?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រកតូវផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?បតើ

បយើងអាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់ពួ្រោត់បោយរបបៀបណា?

សូមរំឭ្រសិស្សថាអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតទាំងបៃះដល់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីអាំមែូនណហា។កបជា�ៃទាំងបៃះជាបកចើៃ“ជា

ព្ួរអ្ន្រថដលរោៃ់តាម�ំបៃឿនៃៃរីហូរ”(អាលរា៉ា14:18;15:15)ថដលរាៃៃ័យថាព្ួរប្ោៃបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃរបស់ៃរីហូរ។

ៃរីហូរ្ ឺជាបុរសរានា្់រថដលោៃបបង្កើតរោរបញ្ជាខុសឆ្គងមួយថដលអាលរា៉ាោៃបៅថាជា“ឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្”(សូមបមើលអាលរា៉ា

1:12–15)។

• បតើអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រដ៏បសាមះកតង់ខុសោនាពរីអ្ន្រថដលបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃរបស់ៃរីហូរបោយរបបៀបណា?

(អ្ន្រអាចអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរំឭ្រអាលរា៉ា1:2–6បោយរ្របមើលភាព្្ទនុយោនារវាងឧោយ្រលថ ្្ន្រសង្របស់ៃរីហូរៃិងអំណាច

បពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ)។

• កបជា�ៃអាំមែូនណហាកតវូោៃបបកងៀៃអំពរីអំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រពរីមៃុម្របហើយោៃទទួលពរ�័យតាមរយភៈអំណាច

បពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្របៃះ(សូមបមើលអាលរា៉ា9:21;13:1)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់កបជា�ៃ

អាំមែូនណហាបដើមបរីកតូវរំឭ្រពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ធាលាប់ោៃបរៀៃពរីមៃុម្រអំពរីអំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ?

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីអំណាចបពវៃ�ិតភាពបៃះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ្រៃលែងម្រ?(ខណភៈបពលថដលសិស្សអាចៃិោយពរីបសច្រ្រីពិត

មួយចំៃួៃចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញថា្ិធដីការ្រ្្ជ្ិរភា្និងការ្ររត្ើរ្រស់អ្ក្កាន់្រ្ជ្្ិរភា្ជួយរយើងឲ្យដរឹង្ ដីររ្រៀ្រ

រដើ្្ដី្ រឹងរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទសតមា្រ់រសចក្្ដីរតបាសរោរះ)។

អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះៃិងបោលរោរណ៍ប្្សងបទៀតថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។កបសិៃបបើរាៃបពលសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍

ទាំងបៃះអាច�ះឥទ្ធិពលដល់របបៀបថដលព្ួរប្្ ិតអំពរីអំណាចៃិងពរ�័យនៃបពវៃ�ិតភាព។

អាលរាោ13:13–20

អាលរា៉ាបសពរៀនអំ្ ពីមពីលគពី�សាណដក្�រ្ជាន់ខ្�់ដ៏អសាចារ្យរានាក់្ណដលបានសាថាបនាស�ចក្្ពី�ុខសាន្ក្្គុរចសំណាម

ពបជាជនោត់។

សូមសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖�រ្ឃជាន់ខ្�់ស�្ចេនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿដ៏ខ្លាំរបសពរៀន្ ពីការណពបចិត្សាថាបនា

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ព្រះេរាចា�់ននស�ចក្្ពី�ុខសាន្សសាយរាជ្យសពកាមព្រះបិតារប�់ពទរ់។សូមសករា្របករោយពរីរោររបសរោ្រ្យឬឃ្លា

ៃរីមួយៗបដើមបរីឲ្យសិស្សទស្សៃ៍ទាយបោយមិៃបមើល្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្រ្របមើលអ្ន្រថដលអាលរា៉ាោៃពិពណ៌នាបោយោ្រ្យៃិង
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ឃ្លាទាំងបៃះ។(ោត់ោៃពិពណ៌នាពរីមរីល្រីសសាថដ្រ)។កបសិៃបបើសិស្សទាយមិៃកតូវបៅបពលអ្ន្រោៃសរបសរៃូវោ្រ្យៃិងឃ្លា

ទាំងអស់បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា13:14។

កបសិៃបបើសិស្សខលែះទាយថាអាលរា៉ាោៃ្ំរពុងៃិោយអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមសួរប្ថាបហតុអវៃរីោៃជារោរពិពណ៌នាពរីសង្ជាៃ់ខ្ពស់

ដ៏សុចរិតរានា្់រអាចរំឭ្រពួ្រប្អំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។សូម�ួយព្ួរប្ឲ្យយល់ថាអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ្ ឺ“តបៅ

តាមរបបៀបនៃកពះរា�បកុតាថដលជាកពះរា�បុកតាបបង្កើតថតមួយនៃកពះវរបិតា(”អាលរា៉ា13:9;សូមបមើល្ ងថដរ្ ៃិងស 

107:2–4)។សូមបរ្ហាញថាអ្ន្ររោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ្ ួរពយាោមបធវៃើតាម្ ំរូរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុង

រោរបបកមើរបស់ព្ួរប្ៃិងរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រប្។សូមរំឭ្រសិស្ស្ ងថដរថាពិធរីរោរថដលបធវៃើប�ើងបោយសិទ្ធិអំណាចបពវៃ�ិតភាព

មរីល្រីសសាថដ្រ�ួយបយើងឲ្យខិតបៅ�ិតកពះអង្គសប្រ្គះរោៃ់ថតខាលាំង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា13:14–19ឮៗ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃទុច្ចរិតនៃថដៃដរី

អាំមែូនណហាអាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបរៀៃអំពរីមរីល្រីសសាថដ្រ។

• បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា13:17បតើោ្រ្យណាថដលបរៀបរាប់ពរីកបជា�ៃរបស់មរីល្រីសសាថដ្រ?បតើកបជា�ៃទាំងបៃះកសបដៀងោនាបៅៃរឹង

កបជា�ៃអាំមែូនណហាបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា8:9;9:8)។

• បតើមរីល្រីសសាថដ្រោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រដរឹ្រនំាកបជា�ៃរបស់ោត់?បតើរោរដរឹ្រនំារបស់ោត់�ះឥទ្ធិពលដល់កបជា�ៃបោយ

របបៀបណា?បតើឥទ្ធិពលបៃះខុសពរីឥទ្ធិពលនៃឥទ្ធិពលបៅ្រ្ននុងថដៃដរីអាំមែូនណហាថដលបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃរបស់ៃរីហូរបោយ

របបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា8:17;10:27,32)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សសបងខេបអាលរា៉ា13:16–18បោយបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីរោរទទួលខុសកតវូ

របស់អ្ន្រដរឹ្រនាំបពវៃ�ិតភាព។បៅបពលពួ្រប្សបងខេបសូមកោ្រដថាព្ួរប្បរ្ហាញថាអ្ក្ដរឹក្នំ្្រ្ជ្ិ្រភា្ជួយរយើងឲ្យ្ រឹងរៅរលើ

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទឲ្យដត្រចិ្រ្តនិងរស់រៅរោយរសចក្្ដីសុខសាន្។(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសររោរសបងខេបរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរអាលរា៉ា13:16–18)។សូមបរ្ហាញថាអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រប្្សងបទៀតដូចជាអ្ន្រដរឹ្រនំាសរា្ម

សប្រ្គះកស្រីៃិងអ្ន្រដរឹ្រនាំយុវនារី្ឺជាអ្ន្រចូលរួមដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុងរោរខំកបរឹងថកបងបៃះ។បោយរោរបបកមើជាមួយៃរឹងអ្ន្រដរឹ្រនំា

បពវៃ�ិតភាពពួ្រប្�ួយដរឹ្រនាំបុ ្្គលៃិងក្ួសារទាំងឡាយឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរតាមរយភៈរោរបបកមើនៃអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្របោយរបបៀបណា?

អាលរាោ13:21–31

អាលរា៉ាអសញជើញពបជាជនឲ្យសាដាប់រាម�ំសឡររប�់ព្រះអរាចា�់សេើយចរូលសៅក្្គុរទពី�ពរាក្រប�់ពទរ់

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរ្របមើល្ ំៃិតមួយថដលបលើ្រប�ើងដថដលៗបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា13:12,13,16,29។ព្ួរប្្ ួររ្រោ្រ្យ

ស�ចក្្ពី�ពរាក្ៃិងឃ្លា“បសច្្ររីសករា្រនៃកពះអរាចាស់”។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូស្ ំៃិតបៃះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអវៃរីថដលវារាៃៃ័យ្រ្ននុងរោរចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសករា្ររបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិងបករោយពរីបយើង

សាលាប់សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម៖

“ពយារោរីពរីបុរាណៃិោយពរី‹រោរចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសករា្ររបស់កពះ›[សូមបមើលអាលរា៉ា12:34;្ &ស 84:23–24];

បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណា?ចបំោះ្ ំៃិតរបស់ខញនុំវារាៃៃ័យថារោរចូលបៅ្រ្ននុងចបំណះដរឹងៃិងបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កពះរោររាៃ

បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើបោលបំណងៃិងថ្ៃរោររបស់កទង់ចបំោះ្រកមតិថដលបយើងដរឹងថាបយើងកតូវបហើយថាបយើងមៃិថមៃ្រំពុងថសវៃងរ្រ

អវៃរីប្្សងបទៀតបនាះបទ”(យែូថសបបអហវៃស៊្មីធ,Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith[ឆ្នាំ

1998],ទំព័រ56)។

“ព្ួរបរិសុទ្ធពិតកោ្រដចូលបៅ្រ្ននុងស�ចក្្ពី�ពរាក្ននព្រះេរាចា�់ខណភៈបពល�រីវិតបៃះៃិងបោយរោរបោរពតាមបសច្្ររីពិតបនាះ

ព្ួរប្បៃ្បៅ្រ្ននុងសភាពរាៃពរ�័យបនាះរហូតដល់ពួ្រប្សករា្រជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងសាថែៃសួ្៌។   បសច្រ្រីសករា្រ

នៃកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងភាពអស់្រលបជាៃិច្ច្ឺបដើមបរីរាៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបដើមបរីទទួលោៃភាពបពញបលញនៃសិរីល្អរបស់

កពះអរាចាស់”(កប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រី,Mormon Doctrine,2nd ed.[ឆ្នាំ1966],ទំព័រ633)។

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃោស់បតឿៃកបជា�ៃអាំមែូនណហាឲ្យថកបចិតតេៃិងបរៀបចំសករាប់រោរោងម្រនៃកពះក្រីស្ទ(សូមបមើល

អាលរា៉ា13:21–26)។បនាទាប់ម្រោត់ោៃថច្រចាយៃូវបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលព្ួរប្កតូវបធវៃើតាមបដើមបរីចូលបៅ្រ្ននុង

បសច្្ររីសករា្ររបស់កពះអរាចាស់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា13:27សាងាត់ៗ។

• បតើោ្រ្យបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា13:27បរ្ហាញពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាោៃរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាអំពរីកបជា�ៃៃិងអំពរីសារលិខិតរបស់

ោត់?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា13:27–29។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលអាលរា៉ា

សង្រឹមថាកបជា�ៃៃរឹងបធវៃើតាម។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍ទាំងបនាះថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។ជាឧទាហរណ៍

ព្ួរប្អាចៃិោយថារៅរ្លរយើងរ្្ើយ្រ្ររោយ្រន្ទា្រខ្លួនរៅនរឹងការអរ្ជើញឲ្យដក្ដត្រចិ្រ្តរន្រះត្រះវិញ្ញាណនរឹងដរឹក្នំ្រយើងរៅក្្នុង

រសចក្្ដីសតមាក្ថនត្រះអមាចាស់។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងៃរឹងរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើតាមរោរកបរឹ្រសាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា13:27–29។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងអាចចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសករា្រនៃកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិងបៅ្រ្ននុង�រីវិតខាងមុខបៅបពលបយើង

បធវៃើតាមបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីឮអាលរា៉ានរិអាម៉រូសលក្បសពរៀនស�ើ�ពបជាជនអាំម៉រូនែហាខ្រះបានសជឿស�ើ�

បានណពបចិត្។ពបជាជនភាគសពចើនបានខរឹស�ើ�បាន្ យាយាម�រាលាប់អាលរា៉ាអាម៉រូសលក្

នរិអ្នក្ណ�លសជឿសលើពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ ួក្សគ។អាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្ពតរូវបានចាប់ខ្លួន

សាក្�ួរស�ើ�សៅទ្ពីបញ្ចប់ពតរូវបានសគដ្ក្់គកុ្។ពបជាជន�៏ទុ្ច្ចរិតសៅក្្ននុរណ�ន�ពី

អាំម៉រូនែហាបានបសែដោញអ្នក្ណ�លបានសជឿស�ើ�បាន�ុតពប្ន្ធក្រូនសៅនិរព្រះគម្ពីររប�់

្ួក្សគខែៈស្លណ�លអាលរា៉ានរិអាម៉រូសលក្ពតរូវបានសគចាប់បរខេំឲ្យសមើលនរូវសាថែនភា្

សនារះ។ជាសពចើនន្ងៃសពកា�មក្ព្រះអរាចា�់បានសដ្រះណលរអាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្្ ពីគកុ្ស�ើ�

បានបំ ល្ាញអ្នក្�ឹក្នាំទុ្ច្ចរិតននណ�ន�ពីអាម៉រូនែហា។

សមសរៀនទ្ពី79

អាលរា៉ា14

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ14:1–13

អាលរា៉ានិរអាម្រូសលក្ពតរូវបានសគោក្់គកុ្សេើយពបជាជនអាំម្រូនែោណដលបានសជឿពតរូវបានបសែដាញសចញឬដុត

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីឧបស្្គថដលព្ួរប្ោៃ�ួបឬ្ំរពុងកប�មមុខនាបពលបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ

កបបោ្ខាងបករោមឮៗ។

“ឧបស ្្គបចញម្រពរីកប្ពខុសោនា។បពលខលែះអ្ន្រអាច�ួបៃរឹងឧបស ្្គថដលជាលទ្ធ្លនៃអៃំួតៃិងរោរមិៃបោរពផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់

អ្ន្រ។ឧបស ្្គទាំងបៃះអាចបចៀសវាងោៃតាមរយភៈរោររស់បៅបោយសុចរិត។ឧបស ្្គប្្សងបទៀតជាធម្មតា្ ឺជាថ ្្ន្រនៃ�រីវិតធម្មជាតិ

បហើយបពលខលែះអាចម្របៅបពលអ្ន្រ្ំរពុងរស់បៅបោយសុចរិត។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាច�ួបៃរឹងឧបស្្គបពល�ឺឬភាពមិៃកោ្រដឬ

រោរសាលាប់នៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់។បពលខលែះឧបស ្្គអាចម្របោយសារថត�បកមើសដ៏ខ្សត់របស់អ្ន្រដនទៃិងសម្រីៃិងស្រម្មភាពថដល

បធវៃើឲ្យរងទុ្រខេ។

“បជា្�័យៃិងសុ្មង្គលរបស់អ្ន្រទាំងបពលឥ�ដូវបៃះៃិងបពលដ៏អស់្រលបជាៃិច្ចពរឹងជាខាលាំងបៅបលើចបមលែើយរបស់អ្ន្រចបំោះ

រោរលំោ្រនៃ�រីវិតបនាះ”(True to the Faith: A Gospel Reference[2004],8–9)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះសិស្សៃរឹងពិភា្រសាអំពរីដំបណើរបរឿងនៃកបជា�ៃថដល�ួបៃរឹងឧបស ្្គដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។ឧបស ្្គទាំងបៃះ

ភា្បកចើៃកតូវោៃរងទ្ុរខេបោយសារអ្ន្រដនទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្ៃរឹងពិភា្រសាបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃបៃះទា្់រទងដល់ព្ួរប្មៃិថាឧបស ្្គអវៃរីថដលព្ួរប្អាចៃរឹង�ួបបនាះបទ។

សូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា14:1–10។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថា្ន្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឧទាហរណ៍

ពរីរោររងទុ្រខេថដលកបជា�ៃោៃ�ួបដូចោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើកបជា�ៃទាំងបៃះោៃរងទ្ុរខេអវៃរីខលែះ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមបរ្ហាញថាបៅបពលអាមែូបល្រោៃប�ើញកស្រីៃិង្រូៃប្រ្មងរងទ្ុរខេោត់ោៃចង់អៃុវតតេអំណាចនៃបពវៃ�ិតភាពបដើមបរី�ួយដល់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា14:11ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលចបមលែើយរបស់អាលរា៉ាបៅៃរឹងរោរបស្នើសុំរបស់

អាមែូបល្រ។

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់អៃុញ្ញាតឲ្យកស្រីៃិង្ូរៃប្រ្មងទាំងបៃះកតូវោៃប្ដុត?(អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឃ្លា

“កទង់កទាំ”រាៃៃ័យថា“កទង់អៃុញ្ញាតិឲ្យ”។កពះអរាចាស់ោៃអៃុញ្ញាតឲ្យកបជា�ៃរងទ្ុរខេបដើមបរីឲ្យរោរសាលាប់របស់ពួ្រប្អាច�រ

ជាសា្រ្សរីទាស់ៃរឹងអ្ន្រថដលោៃសរាលាប់ពួ្រប្។សូមបមើល្ ងថដរអាលរា៉ា60:13)។

• បោងតាមអាលរា៉ាបតើកស្រីៃិង្ូរៃប្រ្មងទាំងឡាយអាចកតូវោៃកបទាៃពរចបំោះរោរទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះអរាចាស់បោយ

របបៀបណា?

អ្ន្រអាចកតូវបញ្ជា្់រថាបៅ្រ្ននុង្ ំរូដ៏ជា្រ់លា្់របៃះវាជាឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរីឲ្យកបជា�ៃរងទុ្រខេ។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីបៃះមិៃថមៃ

ជា្ររណរីទបូៅជាៃិច្ចបនាះបទ។សូមបញ្ជា្់រជាមួយសិស្សថាកពះអរាចាស់កសឡាញ់ព្ួរប្បហើយចង់ឲ្យពួ្រប្រ្ីររាយបហើយរាៃបសច្្ររី

សុខសាៃ្បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។កបសិៃបបើព្ួរប្កតូវ�ឺចាប់ឬប្បធវៃើតាមរបបៀបណាព្ួរប្្ ួរថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីឪពុ្ររាដាយឬ

អ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្របដើមបរីឲ្យពួ្រោត់អាច�ួយបោះកសាយបញ្ហាបនាះ។

• បតើមូលបហតុប្្សងបទៀតណាខលែះថដលកពះអរាចាស់អាចឲ្យបយើងរងទ្ុរខេ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកទង់ចង់ឲ្យបយើងយល់ពរីលទ្ធ្លនៃ

រោរសបកមចចិតតេដ៏មិៃឆ្លាតនវថាកទង់ចង់ឲ្យបយើងអ្ិវ�្ឍរោរអត់ធ្មត់ថាកទង់ចង់ឲ្យបយើងបបង្កើៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាសករាប់អ្ន្រដនទ

ថដលរងទុ្រខេបហើយថាកទង់ចង់ឲ្យបយើងយល់ថាបយើងកតូវពរឹងថ ្្អ្របលើកទង់)។

ោលរា៉ានរិោម៉រូសលក្ �ម៊ីណេ�រ៉ុម បុរ�ណដលណពបចិត្សជឿ ព�្ពីនិរក្រូនសក្្មរណដលណពបចិត្សជឿ
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អាលរា៉ា14

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើង្ុរកច្ិរ្នៅនលើតេោះអម្ចាស់ត្រង់នឹងេតងងឹន�ើងនេលន�ើងម្ន

ឧ្រសគ្គ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា14:12–13ឮៗ។

• បតើោ្រ្យសម្រីរបស់អាលរា៉ាោៃបរ្ហាញពរីរោរទុ្រចិតតេរបស់ោត់បៅបលើកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

អ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររីឆ្ដ�រីស្កតនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

“្ំរូរបស់អាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រ�ួយោ៉ាងបកចើៃ។ខណភៈបពលខំតសូ៊បធវៃើល្អ្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃអាំមែូនណហា

ព្ួរប្កតូវោៃប្ចាប់។អាមែូបល្រោៃទ្ុរចិតតេនដ្ូដ៏ពបិសសរបស់ោត់្ ឺអាលរា៉ាថដលោៃដរឹ្រនំាោត់ឲ្យរាៃ

ទៃុំ្រចិតតេបលើកពះអរាចាស់ជាខាលាំង។បោយកតូវោៃបងខេំឲ្យបមើលកស្រីៃិង្ូរៃប្រ្មងកតវូដុតបោយប ល្ែើងអាមែូបល្រោៃ

ៃិោយថា‹កបថហលជាប្ៃរឹងដុតបយើងថដរ›។អាលរា៉ាោៃបឆលែើយថា៖‹ចរូរទកុ្ឲ្យការែ៍សនរះសក្ើតស�ើរ

ព�បតាមព្រះ្ឬទ័យននព្រះេរាចា�់ចរុះ›—បោលរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់។‹បែុថៃ្   ្រិច្ចរោររបស់បយើងមៃិទាៃចប់

បៅប�ើយបទបហតបុៃះបហើយប្ពុំដុតបយើងបទ›[អាលរា៉ា14:12–13;បសច្រ្រីបញ្ជា្់របថៃថែម]”(“To Be 
Healed,”Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1994,ទំព័រ8)។

“�រីវិតបៃះ្ ឺជាបទពបិសាធៃ៍មួយបៅ្រ្ននុងរោរទុ្រចិតតេដ៏ខាលាំង—រោរទុ្រចិតតេបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។   ទ្ុរចិតតេរាៃៃ័យថាបោរព

បោយឆៃ្ទភៈបោយមៃិដរឹងពរីទរីប ្្ចប់នៃរោរចាបប់្្ើមបនាះបទ(សូមបមើលវិវរណភៈ3:5–7)។បដើមបរី្ លិត្ លថ្លែរោរទ្ុរចិតតេរបស់អ្ន្រ

បៅបលើកពះអរាចាស់កតូវថតរាៃអំណាចជាងបហើយតសូ៊ជាងទៃុំ្រចិតតេរបស់អ្ន្របៅបលើអារម្មណ៍ៃិងបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ”

(“ Trust in the Lord,”Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995,ទំព័រ17)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា14:14–29សិស្សៃរឹងបមើលប�ើញ្ ំរូជាបកចើៃរបស់អាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រ្រ្ននុងរោរទុ្រចិតតេបៅបលើ

កពះអរាចាស់។ព្ួរប្្៏រៃរឹងប�ើញពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងពកងរឹងដល់ព្ួរប្បដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចបធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់កទង់។

អាលរាោ14:14–29

ព្រះបានសោរះណលរអាលរា៉ានរិអាម្រូសលក្្ ពីគកុ្សេើយបានបំផ្លាញអ្ក្ដកឹ្នាំទុច្ចរិតជាសពចើនននណដនដពីអាំម្រូនែោ

សូមថបងថច្រសិស្សជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យក្រមុទរីមួយសិ្រសាអាលរា៉ា14:14–19ខណភៈបពលថដលក្រមុទរីពរីរស្ិរសាអាលរា៉ា

14:20–25។សូមឲ្យក្រមុទាំងពរីរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រោៃរងទ្ុរខេបពលបៅ្រ្ននុងនដអ្ន្រដរឹ្រនំាទុច្ចរិតនៃថដៃដរី

អាំមែូនណហា។បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃបករោម“អាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រ”។

• បតើឧបស ្្គមួយណាខលែះថដលពិោ្របំ្ុតសករាប់អ្ន្រ?បហតុអវៃរី?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញកបជា�ៃរងទុ្រខេៃរឹងឧបស ្្គបទាះបរីជាព្ួរប្តសូ៊បដើមបរីរោលាយជាអ្ន្រសុចរិត្្ររី?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សប្ដូរបវៃអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា14:25–29។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់

ោៃបធវៃើបដើមបរីបោះថលងអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រពរី្ ុ្រ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញៃិងយល់ពរីបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ

បៃះសូមសួរព្ួរប្ខលែះឬព្ួរប្ទាំងអស់ោនាៃូវសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាអាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រអាចទទួលោៃអំណាចៃិង្ររាលាំងពរីកពះអរាចាស់?(សូមបមើលអាលរា៉ា14:26,28)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរី្ ំរូបៅ្រ្ននុង្ ុ្ររបស់អាលរា៉ាៃិងអាមែូបល្រ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាបែុថៃ្ពួ្រប្

្ួរបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតថាត្រសិនរ្រើរយើងរធ្ើតា្ត្រះអមាចាស់រោយរសចក្្ដីជរំនឿតទង់នរឹង្ តងរឹងរយើងរៅក្្នុងរសចក្្ដីទុក្្ខរវទន្រ្រស់

រយើងរ�ើយរោរះដលងរយើងតា្ររ្រៀ្ររ្រស់តទង់និងតា្រ្លរវោផ្ទាល់រ្រសតទង់។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា

បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា14:26,28ថដលបញ្ជា្់រពរីបោលរោរណ៍បៃះ)។

• បតើរបបៀបណាខលែះថដលកបជា�ៃអាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអំ�នុងបពលពិោ្របនាះ?

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅបពលព្ួរប្ោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីៃូវ្ររាលាំងថដលអាចប្រើតរាៃ្រ្ននុង�រីវិត

របស់បយើងបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយរង់ចំាដល់កទង់បោយបនាទាបខលែលួៃ។ព្ួរប្អាចថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្ឬបទពបិសាធៃ៍ពរី�រីវិតមៃុស្សថដលព្ួរប្សាគល់។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយពរី�រីវិត

របស់អ្ន្រឬ�រីវិតរបស់ៃរណារានា្រ់បដលលអ្ន្រសាគល់។

សូមប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីអំណាចរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរី្ ល់្្ររាលាំងដល់បយើងបហើយបោះថលងបយើងពរីឧបស ្្គទាំងឡាយ

បៅ្រ្ននុងរបបៀបៃិងបពលបវលាផ្ទាល់របស់កទង់។សូមធានាសិស្សថាបៅបពលបយើងទ្ុរចិតតេបៅបលើឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់កទង់ៃរឹងបបង្កើៃ

្ររាលាំងៃិងអំណាចរបស់បយើងឲ្យតសូ៊ៃរឹងរោរលំោ្រទាំងឡាយ។

្រទ្ិហសាធន៍្ ទាល់ខ្បួន

�ិ�្សនរឹទ្ទ្ួលបានពបសយាជន៍្ ពី

ការសាដោប់តាមបទ្្ិសសាធន៍្ ទាល់ខ្លួន្ ពី

ោនាសៅវិញសៅមក្។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្

្ួក្សគឲ្យណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍តាម

រសបៀបមួ�ណ�លនឹរអសញ្ើញឥទ្្ធិ្លនន

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�ណ�លនឹរ�ឹក្នាំ

្ួក្សគឲ្យសធវើតាមព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។�រូម

ព្រាន្ ួក្សគកំុ្ឲ្យណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍

ណ�ល្ ទាល់ខ្លួនឬឯក្ជនស្ក្ណ�លអាច

នាំឲ្យ្ ិបាក្ឬររការអារា៉ា�់។
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វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ14:7–11។“្ពះអរាចាស់្ទង់ទទួល�ក្ពួក្គ្គ�ើងគៅ

ឯ្ទង់”

សទារះបពីជាស�ើរសសាក្សាដោ�នឹរការសាលាប់នន្ ួក្�ុចរិតក្៏ស�ើររកី្រា�នឹរការ�ឹរ្ ពីរង្វាន់

រប�់្ ួក្សគសៅសលើ្ ិភ្វិញ្ញាែណ�រ(�រូមសមើលអាលរា៉ា40:12)នរិសាថានភា្

ចរុបំ្ ុតរប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរនគរស�ស�សាទាល(�រូមសមើលគ.&�.76:50–70)។

ព្រះអរាចា�់បានរានបន្ទដូលថ្“អ�់អ្នក្ណាណ�លសាលាប់ក្្ននុរស�ើរសនារះនរឹមិនពតរូវភ្ក្់

ស�ចក្្ពីសាលាប់ស�ើ�ត្ិតស�ចក្្ពីសាលាប់នរឹបានសៅជាស�ចក្្ពីណ្អែមណល្ម�ល់្ ួក្សគវិញ”

(គ.&�.42:46)។ពបធាន�៉រូណ�បសអ�វ�៊មេីធបាន្ ន្យល់ថ្៖

“វា្ិតថ្ខ្នុំសខសា�ណ�លនឹរពតរូវ�ំសៅស្លមិត្និរសាច់ញាតិរប�់ខ្នុំសាលាប់។ខ្នុំអាច

�ំសៅស្លខ្នុំស�ើញអ្នក្�នទ្ររទ្ុក្ខេ។ខ្នុំរានស�ចក្្ពីសមតា្សៅក្្ននុរព្លឹរខ្នុំ�ពរាប់ក្រូនសៅ

មន�ុ្ស។ខ្នុំអាច�ំជាមួ�នរឹ្ ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគ�ំខ្នុំអាចរីក្រា�នរឹ្ ួក្សគសៅស្ល

្ួក្សគរីក្រា�ប៉ុណន្ខ្នុំមិនរានអវពីពតរូវទួ្ញ�ំស�ើ�ក៏្ោមៅនអវពីពតរូវសពក្ៀមពក្ំសដ្�សារការសាលាប់

មក្ក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះស�ើ�។...ស�ចក្្ពីភ�័ខាលាចទាំរអ�់ននការសាលាប់សនរះពតរូវបានលុប

សចញ្ពី្ ួក្បរ�ិុទ្្ធន្ងៃចរុសពកា�។្ួក្សគោមៅនការភ�័ខាលាចនឹរការសាលាប់ខារសាច់្ម

ស�ើ�សដ្�សារ្ ួក្សគ�ឹរថ្សៅស្លស�ចក្្ពីសាលាប់មក្�ល់្ ួក្សគសដ្�ការរំលររប�់

អ័ដ្ម�រូសច្នរះសដ្�ស�ចក្្ពី�ុចរិតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះជពីវិតនឹរមក្កាន់្ ួក្សគវិញ

ស�ើ�សទារះបពីជា្ ួក្សគសាលាប់ក្៏្ ួក្សគនឹររ�់ស�ើរវិញម្រសទ្ៀតណ�រ។សដ្�ទ្ទួ្លបាន

ចំសែរះ�ឹរសនរះ្ួក្សគរានស�ចក្្ពីអែំរសទារះបពីជាក្្ននុរស�ចក្្ពីសាលាប់ក្្ពីសដ្�សារ្ ួក្សគ�ឹរថ្

្ួក្សគនរឹរ�់ស�ើរវិញម្រសទ្ៀតស�ើ�នឹរជួបោនាសទ្ៀតបនាទាប់្ ពី្ ្នដូរសនរះ”(សៅក្្ននុររបា�ការន៍

�ន្និ�ពីទ្ណខតុលាឆ្នាំ1899,ទំ្្័រ70)។

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក្់ខន�់ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បានបសពរៀន៖

“ស្លខរ្ះពបជាជនរប�់ព្រះអរាចា�់ពតរូវបានសគតាមចាប់និរតាម�រាលាប់។ស្លខរ្ះពទ្រ់

ឲ្យ្ ួក្បរិ�ុទ្្ធ�៏សសាមៅរះពតរ់រប�់ពទ្រ់សៅពទាំនិរររទុ្ក្ខេសដ្�សចតនាទាំរខារសាច់្ម

និរខារវិញ្ញាែស�ើម្ពីបញ្ជាក់្្ ួក្សគពគប់ការែ៍ទាំរអ�់ស�ើ�ស�ើម្ពីស�ើញថ្្ ួក្សគនឹរ

សោរ្តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់សទារះបពីជា�ល់សាលាប់ក្្ពីថ្្ ួក្សគអាចពតរូវបានស�ើញថ្

សាក្�មនឹរជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។ពប�ិនសបើការែ៍សនារះសក្ើត�ល់្ ួក្ស�ើរសពចើន

�រូមឲ្យការែ៍សនារះសក្ើតស�ើរចរុះ”(“The Dead Who Die in the Lord,”
Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1976,ទ្ំ្័រ108)។



277

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីព្រះអរាចា�់បានសដ្រះណលរអាលរា៉ានិរអាម៉រូសលក្្ ពីគកុ្ស�ើ�្ួក្សគបានសៅ

បសពរៀនពបជាជនសៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរ�ី៊�រូម។សៅទ្ពីសនារះ្ ួក្សគស�ើញថ្អ្នក្សជឿណ�លបានពតរូវ

សគបសែដោញសចញ្ពីណ�ន�ពីអាំម៉រូនែហារួមរាន�ី៊ណអ�រ៉ុមណ�លបានររទ្ុក្ខេខាររារកា�

នរិខារវិញ្ញាែសដ្�សារណតអសំ្ើបាបរប�់ោត់។សៅស្ល�៊ីណអ�រ៉ុមបានពបកា�

្ពីស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ោត់សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាលរា៉ាបាន្ យាបាលោត់ស�ើ�បាន

ពជមុជទ្ឹក្ឲ្យោត់។អាលរា៉ាបានសាថាបនាសា�នាចពក្សៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរ�ី៊�រូមស�ើ�បនាទាប់មក្

ោត់បានពត�បស់ៅណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាវិញជាម�ួនឹរអាម៉រូសលក្។ក្្ននុរការបំស្ញតាម

ការ្យាក្រែ៍រប�់អាលរា៉ាសា�ន៍សលមិនបានបំ្ លាញទ្ពីពក្ុរអាំម៉រូនែហាសៅន្ងៃម�ួ។

សលើ�្ពីសនរះសា�ន៍សលមិនបានចាប�់ក្សា�ន៍នពីន�វខ្រះ្ ពីណ�ន�ពីជុំវិញសនារះ។សដ្�

ការសពជើ�សរើ�សធវើតាមការ�ឹក្នាំននការ្យាក្រែ៍រប�់អាលរា៉ាក្រទ័្្សា�ន៍នពីន�វបាន

សដ្រះណលរអ្នក្សទា�ស�ើ�បានបសែដោញ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសចញ្ពីណ�ន�ពី។អ�ំនុរស្ល

�ន្ិភា្អាលរា៉ាអាម៉រូសលក្នរិអ្នក្�នទ្ជាសពចើនសទ្ៀតបាន្ ពរឹរសា�នាចពក្ទ្រូទាំរណ�ន�ពី

នពីន�វ។

សមសរៀនទ្ពី37

អាលរា៉ា15–16

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ15

អាលរា៉ា្ យាបាល�ី៊ណអ�រ៉ុមបសរកើតសា�នាចពក្សៅក្្គុរទពីពក្ុរ�ី៊ដរូមសេើយពតឡប់សៅជាមួយនឹរអាម្រូសលក្សៅកាន់

ណដនដពីសារា្េិមឡាវិញ

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាពរីមៃុស្សៃិងបហតរុោរណ៍សំខាៃ់ទាំងឡាយថដលរាៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា11–14សូមសរបសរោ្រ្យ

ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

�ម៊ីណេ�រ៉ុម

េុនទពី

សភលេើរ

ោលរា៉ា

ោមរូសលក្

ោំម៉រូនែហា

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលមួយនាទរីបដើមបរីពយាោមបកបើប្មះទាំងអស់ៃិងោ្រ្យបៅបលើរោដារបខៀៃសបងខេបពរីបហតរុោរណ៍ថដលរាៃបៅ្រ្ននុង

អាលរា៉ា11–14។(អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរបបើ្របៅបសច្្ររីសបងខេប�ំព្ូរសករាប់�ំៃួយ)។បករោយពរីសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃ

បឆលែើយបហើយសូមលុបោ្រ្យទាំងអស់បចញបលើ្រថលងោ្រ្យ�ម៊ីណេ�រ៉ុម។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីរោរចា្របចញពរីថដៃដរីអាំមែូនណហាអាលរា៉ាៃិងអាមូបល្រោៃម្រទរីក្រងុស៊ីដូមថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញអ្ន្រប�ឿ

ថដលកតូវោៃបបណដាញបចញពរីថដៃដរីអាំមែូនណហារួមរាៃស៊ថីអសរ៉ុមថដរ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា15:3–5បោយ

សាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីសាថាៃភាពរបស់ស៊ថីអសរ៉ុម។បៅបពលសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ

សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមប្មះរបស់ស៊ីថអសរ៉ុម។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថា្ំរហុសរបស់ស៊ីថអសរ៉ុមោៃដរឹ្រនំាោត់ឲ្យរងទុ្រខេទាំងខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្ម?បតើមៃុស្សបៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពបៃះកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរសាថាៃភាពរបស់ពួ្រប្?

• បតើស៊ីថអសរ៉ុមោៃថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីអ្ន្រណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា15:4)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាោត់ោៃរ្រអាលរា៉ា

ៃិងអាមូបល្រ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃោត់ោៃទ្ុរចិតតេព្ួរប្បហើយថាោត់ោៃដរឹងថាព្ួរប្្ ឺជាបុរសនៃកពះបហើយរាៃសិទ្ធិ

អំណាចបពវៃ�ិតភាព)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា15:6–10។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលោ្រ្យថដលអាលរា៉ាោៃ

ៃិោយបដើមបរី�ួយស៊ីថអសរ៉ុមអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាស៊ថីអសរ៉ុមកតូវរោរអៃុវតតេអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធៃួរបស់កទង់មៃុបពល

ោត់កតូវោៃពយាោល?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា15:11–12បោយសាងាត់ៗបដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលប្រើតប�ើងដល់ស៊ថីអសរ៉ុម។បៅបពលព្ួរប្រាៃបពល

អាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមលុបោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងអស់បចញពរីរោដារបខៀៃបៅបករោមប្មះរបស់ស៊ីថអសរ៉ុម។

• បតើ្ ស្នុតាងអវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញថាស៊ីថអសរ៉ុមោៃថកបចិតតេៃិងោៃទទួលបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាពរីកពះអរាចាស់?(ោត់កតូវោៃពយាោល

តាមរយភៈបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោត់ោៃក�ម�ុទរឹ្របហើយោត់ោៃចាប់ប្្ើម្ សាយដំណរឹងល្អ)។
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សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តាមរ�ៈនសចក្ពីជំននឿរ្រស់ន�ើងនៅនលើតេោះន�សូ៊វតគពីស្ទន�ើងអាចត្រវូបាន

េយោបាលនិងេតងឹង។

សូមបរ្ហាញថាបោយជាអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរានា្់រអាលរា៉ាមៃិោៃដរឹ្រនំារោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់បៅបលើខលែលួៃោត់ប�ើយ។បោលបំណង

របស់កទង់បៅ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាជាមួយៃរឹងស៊ថីអសរ៉ុមបៃះ្ឺបដើមបរី�ួយស៊ថីអសរ៉ុមឲ្យអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបដើមបរី

ទទួលោៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាតាមរយភៈដរ្វាយធៃួ។បដើមបរីបរ្ហាញរបបៀបមួយថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរបស់បយើង�ួយបយើងឲ្យទទួល

ោៃពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃសូមអាៃបទពិបសាធៃ៍ខាងបករោមថដលថច្រចាយបោយថអលប�ើរប�អ៊ីថ�ៃសិៃនៃក្រុមព្ួរចិតសិបនា្់រ៖

“ខណភៈបពល្ំរពុងបបកមើជាប៊ីស្សពរានា្់រខញនុំោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីនៃពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតនៃសរា�ិ្រសាសនាចក្រថដលោៃរំលង

ចបាប់ដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ។   

“យុវ�ៃបៅលរីវវ័យប្រ្មងរានា្់របៅ្រ្ននុងវួដរបស់បយើងោៃណាត�ួ់បៃរឹងយុវនារីរានា្់រ។ព្ួរប្ោៃបធវៃើឲ្យបសច្្ររីកសឡាញ់របស់ពួ្រប្មៃិ

អាចក្ប់ក្ងោៃ។ោត់ោៃម្រ�ួបៃរឹងខញនុំបដើមបរីកបរឹ្រសាៃិង�ួយ។បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលោៃសារភាពៃិងរោរបំ្ុសនៃកពះវិញ្ញាណ

ម្ររោៃ់ខញនុំ្រ្ននុងចបំណាមបរឿងប្្សងបទៀតោត់មៃិកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យទទួលទាៃសាករោមែង្រ្ននុងបពលមួយ្ំរណត់។បយើងោៃ�ួប

ជាបទៀងទាត់បដើមបរីធានាថារោរថកបចិតតេោៃប្រើតប�ើងបហើយបករោយពរីបពលមួយសមកសបបហើយខញនុំោៃឲ្យោត់ទទួលទាៃសាករោមែង់

វិញ។

“បៅបពលខញនុំោៃអង្គនុយបលើបវទរិោនៃរោរកប�ំុសាករោមែង់ថ ្្ន្ររបស់ខញនុំក្រប�្របៅោត់បៅបពលោត់ទទួលយ្រសាករោមែងបោយ

សាអាតស្អំ។ខញនុំសូមបធវៃើជាសា្រ្សរីពរីនដនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាបសច្្ររីកសឡាញ់ៃិងសុវតថែិភាពថដលព័ទ្ធ�ំុវិញោត់បៅបពលរោរពយាោល

នៃដរ្វាយធួៃោៃលួងបលាមកពលរឹងរបស់ោត់បហើយោៃបលើ្របៃ្ទនុ្រប�ើងបោយ្ ល់្ៃូវរោរអ្័យបទាសបសច្រ្រីសុខសាៃ្ៃិង

សុ្ មង្គលថដលោៃសៃយា”(“Arms of Safety,”Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2008,ទំព័រ49)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាប៊ីស្សពៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពប្្សងបទៀតអាច�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិង្ររាលាំងថដល

បយើងកតូវរោរតាមរយភៈដរ្វាយធៃួនៃកពះបយសូ៊វក រ្ីស្ទ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្របបកមើដល់ក្រមុមៃុស្សៃិងបុ្ ្គលសូមឲ្យព្ួរប្សិ្រសាអាលរា៉ា15:13–18។

សូមឲ្យព្ួរប្បធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗស្ិរសាអាលរា៉ា15:13–15,17បោយរ្របមើលរបបៀបថដល

កបជា�ៃសី៊ដូមកតូវោៃកបទាៃពរតាមរយភៈរោរបបកមើរបស់អាលរា៉ា។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតបៅ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗស្ិរសាអាលរា៉ា

15:16,18បោយរ្របមើលរបបៀបថដលអាមូបល្រកតូវោៃកបទាៃពរតាមរយភៈរោរបបកមើរបស់អាលរា៉ា។បករោយពរីព្ួរប្ោៃរាៃ

បពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ដល់ោនាបៅវិញបៅម្រពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យនដ្ូទាំងអស់្ ិតពរីរបបៀបបរីបៅកោំថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះអាច�ួយក្រមុៃិងបុ្្គលទាំងឡាយ។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរោរទទួលខុសកតវូផ្ទាល់របស់ពួ្រប្ជាអ្ន្រដរឹ្រនំាបៅ្រ្ននុង្ូររ៉ុមបពវៃ�ិតភាពៃិងថានា្់រយុវនារីរបស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្មួយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

អាលរាោ16:1–12

សា�ន៍សលមិនបំផ្លាញណដនដពីអាំម្រូនែោបុ្ណន្មិនអាចបង្គ្រាបសា�ន៍នពីនេវណដលស្វើរាមការណែនាំរប�់

អាលរា៉ាបាន

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតបពលមួយថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ភាញា្់រ្្អបលើឬខាលាចមួយរំបពច។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់ឬពរីរនា្់រថច្រចាយពរី

បទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា16:1–3បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

បៅ្រ្ននុងថដៃដរីអាមែូនណហាោៃភាញា្់រប ្្អើលៃិងមូលបហតុថដលព្ួរប្ខលែះហា្់រដូចជា្ ័យខាលាច។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្រ្រប�ើញ។(បបើចាោំច់សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញថាសាសៃ៍បលមៃិោៃវាយកបហារទរីក្រុងអាំមែូនណហាភាលាមបហើយោៃបំផ្លាញ

កបជា�ៃមៃុបពលសាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចតតាំងៃរឹងព្ួរប្ោៃបោយ្រងទ័ព)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា16:4–6ឮបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល្រថៃលែងថដលព្ួរៃរីនហវៃសុចរិតថសវៃងរ្រ

រោរដរឹ្រនំា។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃអាលរា៉ា16:7–8ឮៗខណភៈបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលលទ្ធ្ល�ំៃួយ

ថដលពួ្រប្ោៃទទួល។

• បតើរោរដរឹ្រនំាបោយរោរពយា្ររណ៍របស់អាលរា៉ាោៃ�ួយដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបោយរបបៀបណា?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីដបំណើរបរឿងបៃះ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ប្្សងៗោនា។សូមកោ្រដថាពួ្រប្

យល់ថានៅនេលន�ើងដសវងរកនិងន្វើតាមការែឹកោំេពីេយោការីរ្រស់តេោះអម្ចាស់តេោះអម្ចាស់នឹងេតងងឹនិងការោរែល់ន�ើង។សូម

សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើយុវ�ណកតវូោៃកបទាៃពរបៅបពលព្ួរប្បធវៃើតាមរោរដរឹ្រនំានៃរោរពយា្ររណ៍បោយរបបៀបណា?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយតប

ៃរឹងសំណួរបៃះសូម្ ិតពរីរោរឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅថ ្្ន្រពរីរឬបរីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន។សូមអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្

បឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះទា្រ់ទងៃរឹងថ្្ន្រៃរីមួយៗថដលអ្ន្របក�ើសបរើស)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលរោរដរឹ្រនំានៃរោរពយា្ររណ៍ោៃ�ួយដល់ព្ួរប្ឲ្យបក�ើសបរើសកតរឹមកតូវបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលំោ្រ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។(សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្

មៃិចាោំច់ថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់ខលែលួៃ
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អាលរា៉ា15–16

ថដរ។បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីពិតថាោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីថតងថតកតូវោៃបបំពញអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាអាលរា៉ា16:9–11បរ្ហាញពរី

រោរបំបពញនៃរោរពយា្ររណ៍របស់អាលរា៉ាអំពរីកបជា�ៃអាំមែូនណហា(សូមបមើលអាលរា៉ា9:12)។

អាលរាោ16:13–21

អាលរា៉ាអាមរូសលក្និរអ្ក្សផ្សរសទៀតក្សារសា�នាចពក្ក្្គុរចំសណាមសា�ន៍នពីនេវ

បៅបពលសិស្សប ្្ចប់រោរសិ្រសាអាលរា៉ា16សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរ្របមើល្ ំរូនៃបោលរោរណ៍ពរីរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។សូមសបងខេបអាលរា៉ា16:13–15បោយរោរពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាៃិងអាមូបល្រោៃបៃ្បបកងៀៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះទូទាំង

ថដៃដរីបោយរាៃ�ំៃួយពរីអ្ន្រដនទ“ថដលកតូវោៃបក�ើសបរើសសករាប់្ិរច្ចរោរ”(អាលរា៉ា16:15)។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃ

អាលរា៉ា16:16–21បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលលទ្្ធ លនៃរោរខិតខំទាំងបៃះ។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យ

សិស្សកោប់អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមសួរព្ួរប្ពរីរបបៀបថដល្ ំរូទាំងបៃះបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍មួយឬទាំងពរីរថដលោៃ

សរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមប ្្ចប់បមបរៀៃបោយរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យចមលែងបោលរោរណ៍មួយ្រ្ននុងចបំណាមពរីរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ពួ្រប្។សូមអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្សរបសរបសច្្ររីសបងខេបអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃន្ងៃបៃះអំពរីបោលរោរណ៍

បនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្បកោងអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ្ ងថដរ។

ការរំឭលចំគណះចំណានខ្េ្ដីរ

បមបរៀៃបៃះបញ្ជា្់រពរីចំណុចោ្រ់្រណាដាល្ លែដូវបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃឆ្នាំបៃះ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបញ្ជា្់រពរីចបំណះដរឹងរបស់ព្ួរប្អំពរីវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរសូម្ ិតពរីរោរឲ្យព្ួរប្ៃូវលំហាត់ឬរោរកបលងបដើមបរីវាស់ពរីរោរបចះដរឹងថដលព្ួរប្រាៃៃរឹងវ ្្គចំបណះចំណាៃ

ខ្ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ្រ្ននុងថានា្់រ។អ្ន្រអាចបរៀបចំលំហាត់ោ្រ្យឬរោរសរបសរសាម ្្ញដូចជារោរឲ្យតកមុយពរីវតថែនុស៊្រ្រ្ននុងបសៀវបៅ

សករាប់ចំណាំថានា្់រសរិោខាសាលាៃិងរោរឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីបោងកតរឹមកតូវឬអ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរដរឹ្រនំារោររំឭ្រមួយនៃវ ្្គខលែះថដល

សិស្សោៃចាំ។អ្ន្រអាចកោប់សិស្សអំពរីលំហាត់ឬរោរកប�ងជាមុៃបដើមបរីឲ្យព្ួរប្អាចបរៀបចំសករាប់វា។

កំ្ែត់ចំណាំ៖កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិរាៃបពលបកបើស្រម្មភាពបៃះជាថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃបៃះបទអ្ន្រអាចបកបើវាបៅន្ងៃបករោយ។សករាប់

ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលបសច្្ររីបថៃថែមបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនំាបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ15:3–5។ការរងទុក្ខេខ្ងសាច់្េបណាដាល់គោ�

ការេិន្សលួខ្ងវិញ្ញាណ

ខែៈស្លណ�ល�ី៊ណអ�រ៉ុមបានណពបចិត្អសំ្ើបាបរប�់ោត់“បានសធវើឲ្យគំនិតោត់សក្ើតទ្ុក្ខេ

រ�រូត�ល់សធវើឲ្យោត់ឈឺជាខាលាំរសដ្�ោមៅនពចក្សចញ”(អាលរា៉ា15:3)។ពបធាន

ប៊��៍ស�្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បាននិយា�អំ្ពីភា្្ិតននការររទ្ុក្ខេខារ

សាច់្មណ�លអាចបណាតាលមក្្ ពីការមិនព�ួលខារវិញ្ញាែ៖

“ខ្នុំ[ធាលាប់]បាន�ួរសវជ្បែ្ឌិតននពគសួារ្ ពីស្លសវលារប�់ោត់ក្្ននុរការលរះបរ់សដ្�

�ុទ្្ធសាធចំសពារះការ្យាបាលការមិនព�លួខាររារកា�។ោត់រានការអនុវត្�៏ធំស�ើ�

សពកា�្ពីការគិត�៏ម៉ត់ចត់ោត់បានស្្ើ�តបថ្‹មិនសពចើនជារ20ភាគរ�សនារះសទ្។

ស្លសវលាស្្សរសទ្ៀតណ�លខ្នុំសធវើការនរឹបញ្ហាណ�លបរ៉ះពាល់ខាលាំរកាលា�ល់�ុខរុាលភា្ខារ

រារការ�ននអ្នក្ជំរឺរប�់ខ្នុំប៉ុណន្មិនណមនសក្ើត្ពីក្្ននុររារកា�សនារះសទ្។›

“‹ការមិនព�ួលខាររារកា�ទាំរសនរះ›សវជ្បែ្ឌិតបានបញ្ចប់ថ្‹គឺពោនណ់តជាសរាគ�ញ្ញា

ននពបសភទ្ខ្រះននបញ្ហា›។

“សៅក្្ននុរជំនាន់្ មេពៗី សនរះជំរឺមួ�ស�ើ�ម�ួសទ្ៀត�៏ចម្របានពតរូវសគពគប់ពគរ់ឬ្យាបាល។

ជរំឺចម្រខ្រះសៅណតបន្ប៉ណុន្ឥ�ដូវស�ើរហាក់្�រូចជាអាចសធវើអវពីខ្រះ�ល់វាភាគសពចើន។

“រាននណ ្្នក្ស្្សរសទ្ៀតននស�ើរមិនណមនចបា�់ខាលាំរប៉ណុន្្ ិតជារានណមនសៅក្្ននុររារកា�

ស�ើរ។ណ្្នក្សមើលមិនស�ើញក្្ននុរខ្លួនស�ើរសនរះពតរូវបានសរៀបរាប់ថ្ជាគំនិតអារមមេែ៍បញ្ញា

ក្ំ�ឹរនិរអវពីស្្សរសទ្ៀតជាសពចើន។វាក្ពមនរឹ្ ិ្ែ៌នាថ្ជាវិញ្ញាែណា�់។

“ប៉ណុន្រានវិញ្ញាែសៅក្្ននុរមន�ុ្សការព្សរើ�ក្សន្ើ�នឹរវាគឺ�រូចជាការព្សរើ�ក្សន្ើ�នឹរ

ត្ភា្ណ�រ។ក្៏រានការមិនព�លួខារវិញ្ញាែណ�រស�ើ�ជំរឺខារវិញ្ញាែណ�លអាចបរកឲ្យ

រានការររទ្ុក្ខេ�៏ខាលាំរ។

“រារកា�នរិវិញ្ញាែននមនុ�្សពតរូវសៅរួមោនា”(“ The Balm of Gilead,”
Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1977,ទំ្្័រ59)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
អាលរា៉ា11–16(សមសរៀនទ្ពី16)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀនការសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀនការ�ិក្សាសៅផរ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា11–16(សមសរៀនទ្ពី16)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ11)
តាមរ�ៈគំររូរប�់អាមរូសលក្ណ�លបានទា�់នឹរ�ី៊ណអ�រ៉ុម�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្ល

ស�ើរ្ ឹរណ អ្ែក្សៅសលើព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើរអាច�ក្ឈ្នរះសលើការល ល្ួរ។សៅក្្ននុរ

ការបសពរៀន�ី៊ណអ�រ៉ុមនិរពបជាជនអាម៉រូនែហាអាមរូសលក្បាន�រកត់ធងៃន់នរូវសោលលទ្្ធិ

ខារសពកាមទាក្់ទ្រនរឹតួនាទ្ពីរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ៖ស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏្ ិតសៅសលើ

ព្រះ��៊រូវពគពី�្ទចាប់ស្្ើម�ល់�ំសែើរការននការសពបា�សលារះ្ ពីអសំ្ើបាបរប�់ស�ើរ។

តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមនុ�្សទារំអ�់នឹរពតរូវរ�់ស�ើរវិញស�ើ�

ជំនុំជពមរះព�បតាមកិ្ច្ចការរប�់្ ួក្សគ។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ12)
�រូចជាអាមរូសលក្ណ�រអាលរា៉ាបានបសពរៀន�ី៊ណអ�រ៉ុមនរិពបជាជនអាម៉រូនែហា។

ោត់បាន្ ន្យល់្ ពីបំែររប�់អារក្្សនរិបានពបកា�ថ្�ី៊ណអ�រ៉ុម�ថែតិសៅក្្ននុរ

អំណាចរប�់អារក្្ស។អាលរា៉ានរិអាមរូសលក្បានសធវើជាគំររូថ្ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

អាចជ�ួស�ើរឲ្យសាគាល់្ ពីការល ល្ួរននឧប�គ្គបាន។អាលរា៉ាបានជួ�ពបជាជនឲ្យ

�ល់ថ្ព្រះអរាចា�់បង្ហាញស�ចក្្ពី្ិតខារវិញ្ញាែ�ល់ស�ើរតាមរ�ៈការសោរ្

នរិការឧ�សា�៍ណ�លស�ើរសធវើតាមព្រះបន្ទដូលរប�់ពទ្រ់។ោត់ក៏្បានបសពរៀន្ ពី

ស�ចក្្ពីជំនុំជពមរះសលើក្ចរុសពកា�សដ្�្ ន្យល់ថ្ស�ើរនរឹពតរូវទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវចំសពារះមុខ

ព្រះចសំពារះពាក្្យកិ្ច្ចការនរិគំនិតរប�់ស�ើរ។ោត់បានបញ្ជាក់្ថ្ជពីវិតរណមរសាលាប់

គឺជាស្លសវលា�ពរាប់ស�ើរពបុរសពបៀនសៅជួបនឹរព្រះ។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ13)
អាលរា៉ាបានរំឭក្�ី៊ណអ�រ៉ុមនរិពបជាជនថ្ព្រះបានណតរតាំរអ្នក្កាន់ប្វជិតភា្្ ពី

កំ្សែើតននសលាក្ិ�មក្សម៉្រះ។មនុ�្សណ�លអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿ�៏ខាលាំរស�ើ�សពជើ�សរើ�

�ុចរិតភា្ទ្ទួ្លបានប្វជិតភា្មពីលគពី�សាណ�ក្ស�ើម្ពីនាំអ្នក្�នទ្សៅកាន់ព្រះ។

�ិ�្សបានសរៀនអំ្ពីមពីលគពី�សាណ�ក្នរិពបជាជនរប�់ោត់ស�ើ�បាន្ ្នុរះបញ្ចាំរសលើ

ស�ចក្្ពី្ិតសនរះ៖សៅស្លស�ើរស្្ើ�តបសដ្�បនាទាបខ្លួនសៅនឹរការអសញ្ើញឲ្យណពបចិត្

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធនឹរ�ឹក្នាំស�ើរសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�ពរាក្រប�់ព្រះអរាចា�់។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ14–16)
�ិ�្សអានអំ្ ពីព�្ពីនិរក្រូនសក្មេរ�ុចរិតណ�លសាលាប់ក្្ននុរន�ននមនុ�្សទុ្ច្ចរិត។្ួក្សគ

�ញ្ឹរអំ្ ពីពបសយាគននការ្យាក្រែ៍ណ�លបសពរៀនថ្ព្រះអរាចា�់អនុញ្ញាតឲ្យ្ ួក្�ុចរិត

ររទ្ុក្ខេក្្ននុរន�្ ួក្ទ្ុច្ចរិតស�ើម្ពីឲ្យស�ចក្្ពីជំនុំជពមរះរប�់ពទ្រ់អាចរាន�ុត្ិធម៌។�ិ�្ស

បាន�សរកតសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អាលរា៉ានរិអាមរូសលក្ថ្សៅស្លស�ើរទុ្ក្ចិត្សៅសលើ

ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់នឹរ្ ពរឹរស�ើរស្លរានឧប�គ្គ។ពប�ិនសបើស�ើរសៅពទ្រ់សដ្�

ស�ចក្្ពីជំសនឿពទ្រ់នឹរ្ ពរឹរស�ើរសៅក្្ននុរការលំបាក្រប�់ស�ើរស�ើ�សដ្រះណលរស�ើរ

តាមរសបៀបរប�់ពទ្រ់និរតាមស្លសវលារប�់ពទ្រ់្ ទាល់។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអាលរា៉ាអាមរូសលក្ចាបស់្្ើមបសពរៀនពបជាជនអាំម៉រូនែហា្ួក្សគបានជួបនឹរ

ការពបឆំ្រ។សពកា�្ពី្ ួក្សគបាន្ ន្យល់នរូវស�ចក្្ពី្ិត�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចជាសពចើនមន�ុ្សជាសពចើន

“បានចាប់ស្្ើមណពបចិត្ស�ើ�្ ិចារណាសមើលបទ្គម្ពីរទាំរឡា�”(អាលរា៉ា14:1)។

�ំសែើរសរឿរសៅក្្ននុរអាលរា៉ា11–16បង្ហាញ្ ពីមនុ�្សណ�លលរះបរ់រាន្ ន្ទៈនឹរសធវើទ្ពីបនាទាល់រប�់

្ួក្សគ�ពរាប់ស�ចក្្ពី្ិត។ជំ្ រូក្ទាំរសនរះក៏្្ ្ល់នរូវភ�្នុតារថ្សៅស្ល្ ួក្ទ្ុច្ចរិត“បសែដោញ

្ួក្�ុចរិតសចញ”ព្រះអរាចា�់នឹរវា�្ ួក្សគ“សដ្�អែំត់អត់សដ្�ជំរឺអា�ន្នសរាគនិរសដ្�

ដ្វ”(អាលរា៉ា10:23)។អាលរា៉ានិរអាមរូសលក្បានព្រាន�ល់ពបជាជនអាំម៉រូនែហា

ថ្ពប�ិនសបើ្ ួក្សគមិនព្មណពបចិត្សទ្ស�ចក្្ពីជំនុំជពមរះននព្រះនឹរមក្�ល់្ ួក្សគ។សដ្�

ការប�ិស�ធការសៅឲ្យណពបចិត្ពបជាជនអាម៉រូនែហាសពកា�មក្ពតរូវបានបំ្លាញសដ្�ក្រទ័្្នន

សា�ន៍សលមិន។

សមសរៀនសនរះនឹរស្ដោតសលើអាលរា៉ា14–15។បណនថែមសលើសនរះអ្នក្អាចបសពរៀនឬរំឭក្ស�ចក្្ពី្ិត

្ពីជំ្រូក្ស្្សរសទ្ៀតណ�លបានដ្ក្់�ពរាប់�បាដោ�៍សនរះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ14–15

ព្រះពបទាន្រដល់អ�់អ្ក្ណដលទុក្ចិត្តសលើពទរ់សៅក្្គុរស�ចក្្ពីទុក្ខេសវទនារប�់្ ួក្សគ

�រូមគិត្ ពីការចាបស់្្ើមសមសរៀនន្ងៃសនរះសដ្�ការសលើក្ស�ើរ្ ពីសពោរះថ្នាក្់នាស្ល្ មេពៗី សនរះណ�លមនុ�្ស

�ុចរិតបានររទ្ុក្ខេសដ្�សារណតជសពមើ�រប�់អ្នក្�នទ្។ឬអ្នក្អាច�ុំឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�្ ពីគំររូ

្ពីព្រះគម្ពីរននមនុ�្ស�ុចរិតណ�លពតរូវសាលាប់សដ្�សារណតទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ពី�ំែឹរលអែ។

សពកា�្ពី្ ិភាក្សា្ ពីគំររូ្ ពីរបពីស�ើ��រូមអសញ្ើញឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ប្ដូរសវនោនាអានឮៗ្ ពីអាលរា៉ា

14:7–11និរអាលរា៉ា60:13។

�រូម�ួរ៖សតើមរូលស�តុអវពីខរ្ះណ�លរានសៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះណ�លពបាប់្ ពីមរូលស�តុណ�ល្ ួក្�ុចរិត

ស្លខរ្ះពតរូវបានឲ្យររទុ្ក្ខេសៅក្្ននុរន�នន្ ួក្ទ្ុច្ចរិត?(ស�ចក្្ពី្ិតមួ�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

ខែៈស្ល�ិក្សាក្្ននុរណ្្នក្ននអាលរា៉ា14គឺថ្្ពះអរាចាស់អនុញ្ញាតឲ្យពកួ្សុចរិតរងទកុ្ខេក្្ដងថដ

ថនពកួ្ទុច្ចរិតគដើេ ដ្ីឲ្យគសចក្្ដីជំនុំជ្េះរបស់្ទង់អាចរានគសចក្្ដី�ុត្ធេ៌)។

�រូម្ ន្យល់ថ្ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌នរិស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ព្រះរានសលើ�្ពីស�ចក្្ពីសាលាប់ស�ើម្ពី

ទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវ�ល់អ្នក្ណ�លបានសធវើបាបនរិស�ើម្ពីបង្ហាញស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�ល់្ ួក្�ុចរិត។

បនាទាប់មក្�រូមណចក្ចា�ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធានណជម�៍អ៊ីសហាវា�្នន

គែៈពបធានទ្ពីមួ�៖

“ការររទ្ុក្ខេទារំអ�់សនរះ្ ិតជាអាចមិន�ុត្ិធម៌ពប�ិនសបើអវពីៗបានបញ្ចបព់តឹមស�ចក្្ពីសាលាប់ប៉ុណន្

វាមិនបញ្ចប់ពតឹមសនារះសទ្។ជពីវិតគឺមិន�រូចជាការ�ណម្រណតម្រសនារះសទ្។វារានបពីវគ្គ។ស�ើរ

បានរានវគ្គ្ ពីអតពីតកាលម�ួសៅស្លស�ើរបានសៅក្្ននុរជពីវិតមុនណ្ន�ពីសនរះស�ើ�ឥ�ដូវសនរះស�ើរ

រានវគ្គបច្ចនុប្ន្នកាលណ�លជាជពីវិតរណមរសាលាប់ស�ើ�ស�ើរនឹររានវគ្គអនាគតកាលមួ�សៅស្ល

ស�ើរពត�ប់សៅរក្ព្រះវិញ។...ស�ើរពតរូវបានបញ្ដូនមក្ក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់សនរះស�ើម្ពីពតរូវបាន

សាក្ល្រស�ើ�នរឹលសមើល[�រូមសមើលអព័បាហាំ3:25]។...

“ការររទ្ុក្ខេ្ ពីអតពីតកាលនរិបច្ចនុប្ន្នកាលរប�់ស�ើរមិនអាច�រូចជាសាវក្ប៉ុលបាននិយា�ថ្

‹ជាស�ចក្្ពីមិនគួរសពបៀប្្ទមឹនឹរ�ិរីលអែណ�លនឹរសបើក្�ណម្រមក្ឲ្យស�ើររាលោ់នាស�ើញសនារះសទ្›[រ៉រូម

8:18]សៅក្្ននុរភា្�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច។‹ត្ិតបនាទាប់្ ពីរានការសវទ្នា�៏សពចើនសនារះសទ្ើបបាន

ព្រះ្រ។ស�តុ�រូសចានារះស�ើ�ន្ងៃសនារះនឹរមក្�ល់កាលអ្នក្រាលោ់នានរឹពតរូវបានពាក់្�ិរីលអែ�៏សពចើន

ទុ្ក្ជាមក្ុ�›[គ.&�.58:4]។�រូសច្នរះការសវទ្នារានពបសយាជន៍សៅក្្ននុរន័�សនរះណ�លថ្វា

ជ�ួឲ្យបានសៅក្្ននុរនគរស�ស�សាទាល។...
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

“វាមិនប៉ុនាមៅនសនារះសទ្ចំសពារះអវពីណ�លបានសក្ើតស�ើរ�ល់ស�ើរប៉ណុន្រសបៀបណ�លស�ើរត�៊រូនរឹ

អវពីណ�លសក្ើតស�ើរ�ល់ស�ើរសទ្ើបសពចើន”( “ Where Do I Make My Stand? ”
Ensignឬសលអាេរូណា,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ2004,ទ្ំ្័រ19–20)។

�រូម្ ន្យល់ថ្ការររទ្ុក្ខេនរិការសវទ្នាអាចជ�ួស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបាន�ិរីលអែសដ្�ការ្ពរឹរ

ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរ។ការបន្សសាមៅរះពតរ់អ�ំនុរស្លរានឧប�គ្គនិរការលំបាក្បង្ហាញ្ ពី

ការទុ្ក្ចិត្�៏ខាលាំរសៅសលើព្រះនិរណ្នការរប�់ពទ្រ់ស�ត�ុរូសច្នរះស�ើ�វា្ ពរឹរស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់

ស�ើរនិរ�មតថែភា្រប�់ស�ើរស�ើម្ពីត�៊រូ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់។

�រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាម៖

• សតើការរានទ្ពីបនាទាល់អំ ព្ីណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរួមរានជពីវិតមុនណ្ន�ពីសនរះនរិជពីវិតសពកា�

ណ្ន�ពីសនរះអាចបញ្ប់ការររទុ្ក្ខេណ�លស�ើរជួបសៅក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់សនរះសដ្�រសបៀបណា?

• ការគិត្ ពីអវពីណ�លអ្នក្បាន�ិក្សាសៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះសៅក្្ននុរអាលរា៉ា14–15សតើតាមរសបៀប

ណាណ�ល្ ួក្�ុចរិតពតរូវបានពបទាន្រសៅក្្ននុរការសវទ្នារប�់្ ួក្សគ?

• សៅក្្ននុរស្លរានការសវទ្នាសតើស�ើរអាចបង្ហាញថ្ស�ើរទុ្ក្ចិត្សលើព្រះសដ្�រសបៀបណា?

�រូមឲ្យ�ិ�្សសពបៀបសធៀប�ំែួរណ�លអាលរា៉ាបាន�ួរសៅក្្ននុរអាលរា៉ា14:26សៅនឹរ�ំែួរ

ណ�ល�៉រូណ�ប�មេ៊ធីបាន�ួរសៅក្្ននុរសោលលទ្្ធិនិរស�ចក្្ពី�ញ្ញា121:3។បនាទាប់មក្�រូម

�ួរ៖សយារតាមអាលរា៉ា14:26សតើអាលរា៉ានរិអាមរូសលក្អាច�ក្ឈ្នរះសលើការសវទ្នារប�់

្ួក្សគសដ្�រសបៀបណា?

�រូម្ ន្យល់ថ្សៅស្ល្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ីធបានជាប់គកុ្ក្្ននុររ�្ឋមពី�ួរីសដ្�អ�ុត្ិធម៌ោត់

បាន�ួរ�ំែួរណ�លបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរសោលលទ្្ធិនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា121:3។មិន�រូចជា

អាលរា៉ានិរអាមរូសលក្ោត់មិនពតរូវបានសដ្រះណលរភាលាមៗ្ ពីគកុ្សនារះសទ្។សតើស�ើរអាចសរៀន

អវពីខ្រះ្ ពីចសម្ើ�រប�់ព្រះសៅនឹរការអធិសាឋានរប�់ោត់?(�រូមសមើលគ.&�.121:7–9;

122:4–9)។ស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមពតរូវបានបញ្ជាក្់សៅ�បាដោ�៍សនរះសៅក្្ននុរការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួន

រប�់�ិ�្ស៖្បសិនគបើគ�ើងគៅរក្្ពះអរាចាស់គោ�គសចក្្ដីជគំនឿ្ទង់នរឹងព្ងរឹងគ�ើងគៅក្្ដង

ការគវទនារបស់គ�ើងគហើ�គោះណលងគ�ើងរាេរគបៀបរបស់្ទង់និងរាេគពលគវលារបស់្ទង់

ផ្ទាល់។

�រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាម៖

• សតើព្រះអរាចា�់បានជ�ួអ្នក្សៅស្លអ្នក្បានជួបនរឹឧប�គ្គសដ្�រសបៀបណា?

• សតើអវពីណ�លជួ�អ្នក្ឲ្យសធវើតាម្ ន្ទៈរប�់ពទ្រ់និរទ្ទ្ួល�ក្ការកំ្ែត់ស្លរប�់ពទ្រ់?

�រូមជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្ទារំ�ី៊ណអ�រ៉ុមនរិអាមរូសលក្បានទុ្ក្ចិត្សលើព្រះសៅក្្ននុរសវទ្នារប�់

្ួក្សគស�ើ�ពតរូវបាន្ ្ល់រង្វាន់សៅតាម្ ន្ទៈរប�់ពទ្រ់និរតាមស្លសវលារប�់ពទ្រ់្ ទាល់។

�រូមឲ្យ�ិ�្សពាក្់ក្ណាតាល់ថ្នាក្់អានអាលរា៉ា15:5–12ស�ើ��រូមរក្្ ័តរ៌ានអំ្ពី�៊ីណអ�រ៉ុម

ណ�លបង្ហាញ្ ពីការរីក្ចសពមើនននការទុ្ក្ចិត្រប�់ោត់សៅសលើព្រះអរាចា�់។�រូមឲ្យ�ិ�្ស

ពាក់្ក្ណាតាលថ្នាក្់សទ្ៀត�ិក្សាអាលរា៉ា15:16,18ស�ើ�រក្សមើល្ ័តរ៌ានអំ្ ពីអវពីណ�ល

អាមួសលក្បានលរះបរ់ស�ើម្ពីបសពមើ�ល់ព្រះអរាចា�់។

�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យទុ្ក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់ស�ើ�ទ្ទ្ួល�ក្្ ន្ទៈរប�់ពទ្រ់នរិការក្ំែត់

ស្លសវលារប�់ពទ្រ់សៅស្ល្ ួក្សគជួបនឹរការលំបាក្នរិការសវទ្នា។�រូមធានា្ ួក្សគថ្ព្រះ

្ពរពីក្អំណាចរប�់ពទ្រ់នរិជរះឥទ្្ធិ្លតាមរសបៀប�៏អ្្ដូតស�តុនិរ្ ទាល់ខ្លួនជាសពចើន។

ការរំឭក្ចំគណះចំណានខ្េ្ដីរ

សមសរៀនសនរះបង្ហាញ្ ពីចែំ៊ាចពាក្់ក្ណាតាល់ននក្មមេវិធពី�ិក្សាថ្នាក់្�ិកាខាសាលាព្រះគម្ពីរមរមន។ស�ើម្ពី

្ពរឹរការខិតខំរប�់�ិ�្សឲ្យសរៀននរិ�ល់្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ�រូមគិត្ ពីការឲ្យ្ ួក្សគ

សធវើលំហាត់ម�ួស�ើម្ពី�្ទរ់្ ពីការ�ឹររប�់្ ួក្សគក្្ននុរ�ប់បពីវគ្គណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាក្ន្រមក្។

សនរះអាចជាលំហាត់្ ទាលរ់ាត់ឬ�រស�រសាមញ្ញសដ្�ឲ្យ�ិ�្សនរូវតពមុ�មួ�្ ពីខគម្ពីរ�៊ក្ក្្ននុរ

ស�ៀវសៅ�ពរាប់ចំណាំស�ើ�ឲ្យ្ ួក្សគ�រស�រ្ ពីស�ចក្្ពីសយារសនារះឬវាអាចជាការរំឭក្មួ�្ ពីវគ្គ

ខរ្ះណ�ល្ ួក្សគបានចាំស�ើ�។ពបណវរននសមសរៀនសនរះអាច�ល់ស្លខរ្ះ�ពរាប់លំហាត់ក្្ននុរ�បាដោ�៍

សនរះឬអ្នក្អាចពបកា�ថ្នរឹរានលំហាត់សៅសមសរៀនសពកា�ស�ើម្ពីឲ្យ�ិ�្សអាចសរៀបចំទ្ុក្។

គេគរៀនបនាទាប់(អាលរាោ17–24)

បពុតាននស�ច្ម៉រូសា�សចញសៅ្ ្ស្វ្សា��ល់ពបជាជនណ�លទុ្ច្ចរិតនរិកាចសាហាវ។�ំបរូរ

្ួក្សគររទ្ុក្ខេជាខាលាំរប៉ុណន្សៅស្ល្ ួក្សគបសពរៀន�ំែឹរលអែ�ល់សា�ន៍សលមិនសនារះអ្្ដូតស�តុ

សក្ើតស�ើរ។�រូមក្ត់ចំណាំ្ ពីរសបៀបណ�លភា្សសាមៅរះពតរ់ណ�លអាំម៉រូនរាន�ល់ព្រះនិរស�្ចនាំមក្

នរូវស�ចក្្ពី�ុចរិតជាខាលាំរ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរការសរៀបចំបសពរៀន�ំែឹរលអែ�ល់សា�ន៍សលមិនបពុតាននស�ច្ម៉រូសា�បានណ�វររក្

ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់សដ្�ការតមអាហារនរិការអធិសាឋាន។ព្រះអរាចា�់លួរសលាម

្ួក្សគស�ើ�បាន�នយាថ្្ួក្សគនឹរកាលា�ជាសពគឿរឧបក្រែ៍សៅក្្ននុរព្រះ��្ពទ្រ់“�ល់

ការ�ស្ង្គារះព្លរឹជាសពចើន”(អាលរា៉ា17:11)។្ពីមុនពទ្រ់បាន�នយានឹរ្ ួក្សគថ្

តាមរ�ៈវិវរែៈ�ល់បិតារប�់្ ួក្សគថ្ពទ្រ់នរឹ“សដ្រះ[្ួក្សគ]ឲ្យរួច្ុត្ ពីក្ណាតាប់ន�នន

្ួក្សលមិន”(ម៉រូសា�28:7)។សដ្�ពតរូវបាន្ ពរឹរសដ្�ការ�នយារប�់ព្រះអរាចា�់

នរិសដ្�ទុ្ក្ចិត្ថ្្ួក្សគនឹរជួបោនាម្រសទ្ៀតសៅន្ងៃណាម�ួសនារះ្ ួក្សគបានណបក្ោនាស�ើម្ពី

ណចក្ចា��ំែឹរលអែសៅតំបន់ខ�ុោនា។អាំម៉រូនបានសចញសៅណ�ន�ពីអ៊ី�រា៉ាណអលណ�លោត់

បានសរៀបចំបសពរៀន�ល់ពបជាជនសដ្�ការបសពមើ�ល់ស�ច្រប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី81

អាលរា៉ា17

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ17:1–16

្ួក្បពុរាននស�ច្ម្រូសាយ�ិក្សាព្រះគម្ពីរអ្ិសាឋានសេើយតមអាោរសដើមបពី្ ួក្សគអាចដរឹ្ ពីព្រះបន្អូលរប�់ព្រះនិរ

បសពរៀនសោយអំណាច

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរៃូវកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបលើរោដារបខៀៃ៖“េវៃពីណដល�ំខ្ន់ចម្របំផុតណដលេ្ក្ោចស�វៃើសដើម្ពី

សរៀបចំ�ពរាប់ការសៅបសពមើ[សប��ក្ម្មមួយ]គឺពតរូវ...“(អ្ន្រៃរឹងកតូវបបើ្របៅចំណុចបៃះបពលបករោយបៃិ្ចបទៀតបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ

បៃះ)។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ោៃបៅ�ួបបៅបពលសាច់ញាត់ឬមិតតេ្្រ្ិោៃកត�ប់ម្រ្ ្ទះពរីបបស្រ្រម្មបករោយពរីរោរបបកមើបោយបសាមះកតង់

ថដរបទ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ពិពណ៌នាពរីចរិតល្រខេណភៈដូចៃរឹងកពះក្រីស្ទនៃព្ួរអ្ន្រ្ ្សពវៃ្សាយទាំងបៃះបៅបពលព្ួរប្ោៃ

កត�ប់ម្រវិញ។

• បតើរោរផ្លាស់ប្ដូរវ�ិជរាៃអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញពរីព្ួរប្បករោយពរីបបស្រ្រម្មរបស់ពួ្រប្?បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីថដលបណាដាលឲ្យរាៃ

រោរផ្លាស់ប្ដូរទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីរោរបបកងៀៃដំណរឹងល្អអស់រយភៈបពល14ឆ្នាំបៅ្រ្ននុងថដៃដរីៃរីនហវៃបុកតានៃបស្ចមែូសាយោៃកត�ប់ម្ររោៃ់

ថដៃដរីសារាែហិមឡាវិញបៅបពលព្ួរប្ោៃរួបរួមៃរឹងអាលរា៉ា។កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោររោររំឭ្រប�ើងវិញខលែរីៗនៃបរឿងរបស់អាលរា៉ា

ៃិងបុកតារបស់បស្ចមែូសាយសូមសួរ៖

• បតើទំនា្់រទំៃងអវៃរីរវាងអាលរា៉ាៃិងបកុតានៃបស្ចមែូសាយ?(កបសិៃបបើសិស្សកតវូរោរ�ំៃួយបដើមបរីបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូម្ ិតពរី

រោរសំុប្ឲ្យអាៃបសច្្ររីសបងខេប�ំព្ូរ្រ្ននុងមែូសាយ27)។

សូមពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃពរីរោរថកបចិតតេៃិងសាថាបនាសាសនាចក្រ្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរី

សារាែហិមឡាៃិងថដៃដរីប្្សងបទៀតបុកតានៃបស្ចមែូសាយោៃបបកងៀៃដំណរឹងល្អបៅដល់សាសៃ៍បលមៃិបៅ្រ្ននុងថដៃដរីៃរីនហវៃ។(អ្ន្រ

អាចចង់សំបៅបៅខ្ម្ពរីរស៊្រ្រ្ននុងបសៀវបៅសករាប់ចំណាំនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាថ ្្ន្រនៃរោរពៃ្យល់បៃះ)។ប្មះនៃព្ួរបកុតានៃបស្ច

មែូសាយរាៃនាមថាអាំមែូៃបអើរ៉ៃុបអាមបណើរៃិងហិមនណ(សូមបមើលមែូសាយ27:34)។អាលរា៉ា17–26បរៀបរាប់ពរី

បទពិបសាធៃ៍បបស្រ្រម្មរបស់ពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា17:1–2ឮៗ។

• បតើអាលរា៉ាោៃរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃប�ើញមិតតេ្្ិ្ររបស់ោត់ម្ងបទៀតបនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាោត់

រាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងបៃះ?

សូមដរឹ្រនំារោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់រសិស្សបៅបលើកបបោ្ថដលមៃិបពញបលញបៅបលើរោដារបខៀៃពរីមុៃថានា្់រចាប់ប្្ើម។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស

បស្នើពរីរបបៀបថដលអាចបំបពញ្រ្ននុងកបបោ្បៃះ។បនាទាប់ម្រសូមថច្រចាយដល់ព្ួរប្ៃូវរបបៀបថដលថអលប�ើរបដវី�បអថបដណានៃ

្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃបបំពញកបបោ្បៃះ៖“អវៃរីថដលសំខាៃ់ចមបងបំ្ ុតថដលអ្ន្រអាចបធវៃើបដើមបរីបរៀបចំសករាប់រោរបៅ

បបកមើ[បបសស្រម្មមួយ]្ឺកតូវកាលាយជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាជាយូរពរីមុៃអ្ន្រសចញសៅបបស្រ្រម្ម”(“ Becoming a 
Missionary,”Ensignឬសលោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2005,ទំព័រ45)។សូមបំបពញកបបោ្បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបរ្ហាញថារបបៀបមួយថដលបយើងអាចដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីរោលាយជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា្ ឺកតូវបរៀៃអំពរីរោរបបកមើនៃអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយ

សាសនាដ៏បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អាៃបោយសាងាត់ៗ្រ្ននុងអាលរា៉ា17:2–4បោយរ្របមើល

មូលបហតុថដលពួ្របុកតានៃមែូសាយោៃបជា្�័យ្រ្ននុងរោរនាំកបជា�ៃឲ្យដរឹងពរីបសច្្ររីពិត។

• បតើពួ្របកុតានៃមែូសាយោៃបធវៃើអវៃរីខលែះថដលោៃ�ួយព្ួរប្ឲ្យរោលាយជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាដ៏រាៃបជា្�័យ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

ព្ួរប្“សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបោយឧសសាហ៍ពយាោម”អធិសាឋាៃៃិងតមអាហារ)។

ការរំឭក្ររ្ិរទ

ការរំឭក្្ ពី្ ័តរ៌ានក្្ននុរបរិបទ្អាចបណនថែម

ការ�ល់�ឹរកានណ់តសពរៅ�ល់�ិ�្សអំ្ពី

ស�តុការែ៍ម�ួឬការបសពរៀនម�ួ

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។សៅស្លអ្នក្ជួ�

�ិ�្សឲ្យរំឭក្្ ពីសរឿរទារំសនរះ�រូម្ ល្់នរូវ

ស�ចក្្ពីសយារជាក់្លាក់្ស�ើម ព្ីជ�ួសគឲ្យរក្

នរូវ្ ័តរ៌ានណ�ល្ ួក្សគពតរូវការ។
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• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលពួ្រប្ោៃទទួលបោយសារថតរោរសិ្រសារោរតមអហារៃិងរោរអធសិាឋាៃរបស់ព្ួរប្?(បៅបពលសិស្ស

បឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៃះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងសិក្សាត្រះគ្្ដីរអធសិាឋាននិង

្រ្អាហាររន្រះរយើងអាចទទួលបានត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធនិង្ររតងៀនរោយអំណាច)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថបដណាបោយបញ្ជា្រ់ពរីអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរីរោលាយជាអ្ន្រ

្្សពវៃ្សាយសាសនា៖

“អ្ន្រអាចបបង្កើៃបំណងចង់របស់អ្ន្របបកមើកពះ(សូមបមើល្ ៃិងស 4:3)បហើយអ្ន្រអាចចាបប់្្ើម្ ិត

ដូចជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា្ ិតអាៃអវៃរីថដលអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាអាៃអធសិាឋាៃដូចជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា

អធិសាឋាៃៃិងរាៃអារម្មណ៍ដូចជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនារាៃ។អ្ន្រអាចបចៀសវាងពរីឥទ្ធិពលខាងបលា្ិរយថដល

បណាដាលឲ្យកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចា្របចញោៃបហើយអ្ន្រអាចបបង្កើៃទំៃុ្រចិតតេ្រ្ននុងរោរសាគល់ៃិងរោរបឆលែើយតបបៅៃរឹង

រោរបំ្ុសនៃកពះវិញ្ញាណ។មួយបនាទាត់ម្ងមួយបនាទាត់ម្ងៃិងមួយសរិោខាបទម្ងមួយសរិោខាបទម្ងបៅទរីបៃះបៃិ្ច

ៃិងទរីបនាះបៃិ្ចអ្ន្រអាចរោលាយជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាថដលអ្ន្រចង់រោលាយជាៃិងជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាថដល

កពះអង្គសប្រ្គះរំពរឹងទុ្រ។   

“រោរបរៀបចំថដលខញនុំបរៀបរាប់បៃះមិៃថមៃសំបៅបលើរោរបបកមើបបស្រ្រម្មរបស់អ្ន្របពលអាយុ19ឬ20ឬ21ឆ្នាំបនាះបទ។   អ្ន្រ

្ំរពុងបរៀបចំសករាប់្ិរច្ចរោរ្ ្សពវៃ្សាយសាសនាបពញមួយ�រីវិត។   បយើង្ ឺថតងថតជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា”(“ Becoming a 
Missionary,”46)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបោយថអលប�ើរថបដណាៃិងថដលរាៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា17:2–4

សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីរោលាយជា

អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាមុៃបពលពួ្រប្កតវូោៃបៅឲ្យបបកមើ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា17:9សាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបកុតាទាំងឡាយនៃបស្ចមែូសាយៃិងនដរបស់ពួ្រប្ោៃ

អធិសាឋាៃសុំ។បករោយពរីសិស្សោៃបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា17:10–12បោយ

រ្របមើលចបមលែើយរបស់កពះអរាចាស់ចបំោះរោរអធសិាឋាៃរបស់ពួ្រប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាដួងចិតតេរបស់ពួ្រប្“រាៃបសច្រ្រីរោលាហាៃប�ើង”បៅបពលព្ួរប្ោៃទទួលចបមលែើយពរីកពះអរាចាស់ចបំោះ

រោរអធិសាឋាៃរបស់ពួ្រប្?

• អាលរា៉ា17:11រួមរាៃបសច្្ររីសៃយារបស់កពះអរាចាស់ថាកទង់ៃរឹងយ្រអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាទាំងឡាយជាបក្ឿងឧប្ររណ៍

បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កទង់។បតើរោរណ៍បៃះរាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណាចបំោះអ្ន្រ?បតើបយើងអាចរោលាយជាបក្ឿងឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុង

កពះហស្របស់កពះអរាចាស់តាមវិធរីណា?

• កពះអរាចាស់ោៃថណនាំអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាទាំងបៃះឲ្យ“បរ្ហាញៃូវ្ ំរូល្អទាំងឡាយ”(អាលរា៉ា17:11)។បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវៃរីោៃជារោរបរ្ហាញៃូវ្ ំរូល្អ្ ឺជាថ ្្ន្រដ៏សំខាៃ់នៃ្ិរច្ចរោរ្ ្សពវៃ្សាយសាសនារបស់ព្ួរប្?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយចបមលែើយ

របស់ព្ួរប្សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រៅរ្លរយើង្រគ្ហាញគំរូល្អត្រះអមាចាស់អាចយក្រយើងរធ្ើជា

រតគឿងឧ្រក្រណ៍រៅក្្នុងត្រះ�ស្រ្រស់តទង់។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើកបជា�ៃអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីដំណរឹងល្អបៅបពលពួ្រប្ប�ើញពរី្ ំរូល្អទាំងឡាយរបស់បយើង?

• បតើបៅបពលណាថដល្ ំរូល្អរបស់អ្ន្រដនទោៃ�ួយដល់អ្ន្រ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបធវៃើជា្ ំរូល្អបហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើជា្ ំរូល្អដល់អ្ន្របៅ�ំុវិញពួ្រប្។កបសិៃបបើ

អ្ន្រអាច្ ិតពរីបពលជា្់រលា្់រណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញសិស្សបរ្ហាញ្ ំរូល្អអ្ន្រអាចសរបសើរដល់សិស្សបនាះចំបោះអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ។

បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីសូម្ំុរថច្រចាយរោរសរបសើរទូបៅឬមិៃចបាស់លាស់ថដលអាចបមើលបៅហា្់រមៃិបសាមះកតង់។

ឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា17:13–16បោយសាងាត់ៗបោយ្ ិតអំពរីរោរលំោ្រនៃរោរបបកងៀៃដល់សាសៃ៍បលមិៃបៅបពលបនាះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាព្ួរបុកតាទាំងឡាយនៃបស្ចមែូសាយរាៃឆៃ្ទភៈៃរឹងរងរោរលំោ្របហើយចូលបៅ្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍បលមៃិ?

(សូមបមើលអាលរា៉ា17:16;សូមបមើល្ ងថដរមែូសាយ28:1–3)។

អាលរាោ17:17–39

អាំម្រូនកាលាយជាអ្ក្បសពមើរានាក់្រប�់ស�្ចឡាម្រូនែសេើយនរឹសមើលណ្ដល់េវអូរ�តវរប�់ពទរ់

សូមសបងខេបអាលរា៉ា17:18–20បោយរោរពៃ្យល់ថាមុៃបពលអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាទាំងបៃះោៃថបងថច្របៅបបកងៀៃដំណរឹងល្អ

បៅ្រ្ននុងតំបៃ់ខុសៗោនាអាំមែូៃោៃបបកងៀៃព្ួរប្បហើយោៃកបទាៃពរដល់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រោត់ោៃបៅរោៃ់ថដៃដរីមួយបៅថា

អ៊ីសរា៉ាថអល។បៅបពលោត់ោៃចូលបៅ្រ្ននុងថដៃដរីបនាះោត់កតវូោៃប្ចាប់បហើយយ្របៅ�ួបៃរឹងបស្ច។សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រប្ដូរ

បវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា17:21–25។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីបៅជារោរសំខាៃ់ថដលអាំមែូៃោៃកោប់ដល់បស្ចថា«ទូលបង្គំៃរឹងបធវៃើជាអ្ន្របបកមើរបស់កទង់»?(អាលរា៉ា

17:25)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញរោរបបកមើថដលនាំបៅរ្រឱរោសបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អ?
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សូមសបងខេបខលែរីៗៃូវអាលរា៉ា17:26–27បោយរោរពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលអាំមែូៃ្ំរពុងបមើលហវៃដូងបចៀមរបស់បស្ចបនាះរាៃក្រុម

សាសៃ៍បលមៃិោៃម្របធវៃើឲ្យហវៃដូងបចៀមខាចាតខ់ាចាយ។

សូមថបងថច្រសិស្សបៅជាក្រុមថដលរាៃោនាបរីនា្់រ។សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ោលរា៉ា17:28–32;ោលរា៉ា17:33–35;ោលរា៉ា17:36–39។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗថច្រវ ្្គទាំងបៃះ

បរៀងៗខលែលួៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃវ ្្គថដលោ្់រឲ្យបោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរខាងបករោម។(អ្ន្រអាចសរបសរ

សំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងវ្្គនៃបរឿងរបស់អ្ន្រ?

• បតើរោរណ៍បៃះអាច�ួយបរៀបចំកបជា�ៃឲ្យទទួលដំណរឹងល្អបោយរបបៀបណា?

• បតើអាំមែូៃបរ្ហាញអតតេចរិតអវៃរីខលែះ?

សូមឲ្យក្រមុទាំងឡាយរាៃបពលពិភា្រសាពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីដំបណើរបរឿងបៃះ?(សិស្សអាចថច្រចាយចបមលែើយខុសោនា។ឧទាហរណ៍ព្ួរប្អាចៃិោយថាតា្រយៈ

ការ្ររត្ើរយើងអាចជួយអ្ក្ដថទឲ្យររៀ្រចំទទួលយក្ដំណរឹងល្អឬថារៅរ្លរយើងរៅក្្នុងការ្ររត្ើដល់ត្រះអមាចាស់រយើងអាចមាន

ទំនកុ្ច្ិរ្តនិងមានសុទុដ្ឋិនិយ្។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីបរ្ហាញ្ ំរូល្អ្រ្ននុងរោររស់បៅ

តាមដំណរឹងល្អ។សករាប់យុវនារីបោលបៅបៃះអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យបំបពញ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍នៃ្ ុណសមបតតេិបថៃថែមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

រោរអ្ិវ�្ឍខលែលួៃបៅបករោមចំណងប�ើងថា«្ិរច្ចរោរល្អ»។សករាប់ព្ួរបពវៃ�ិតភាពបោលបៅបៃះអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀៃៃិងបំបពញ

រោតពវៃ្ិរច្ចរបស់ពួ្រប្ដូចថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅរោតពវៃ្ិរច្ចចបំោះកពះបករោមចំណងប�ើងថា«រោតពវៃ្ិរច្ចបពវៃ�ិតភាព»ៃិង

«អប ជ្ើញមៃុស្សទាំងអស់ឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ»។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ17។ការបគ្េើគបសក្ក្េ្មគពញគរាោងគោ��ុវនារីនិង�ុវជន

ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�.ម៉ន�ុនបាន្ ្ល់នរូវការពបកឹ្សាខារសពកាម�ល់�ុវជននរិ�ុវនារី

ទាក់្ទ្រនឹរការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវស�ើម ព្ីបសពមើសប�ក្ក្មមេស្ញសរា៉ារ៖

«ចំសពារះ�ុវជនននប្វជិតភា្សអើរ៉ុននរិចសំពារះ�ុវនារីណ�លចសពមើនវ�័៖ខ្នុំ�រូមនិយា�

ម្រសទ្ៀតនរូវអវពីណ�ល្ យាការីបានបសពរៀនជា�រូរមក្ស�ើ�—ថ្រាល់�ុវជនណ�លសាក្�ម

រាន�មតថែភា្ពគប់ររូបគួរសរៀបចំបសពមើសប�ក្ក្មមេ។ការបសពមើជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នាគឺ

ជាកាត្វក្ិច្ចរប�់ប្វជិតភា្—ជាកាត្វក្ិច្ចណ�លព្រះអរាចា�់រំ្ឹរចរ់បាន្ ពីស�ើរជាអ្នក្

ណ�លពតរូវបានពបទានឲ្យនរូវអវពីៗជាសពចើន។«�ុវជនទាំរឡា�ខ្នុំ�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្អ្នក្ឲ្យ

សរៀបចំខ្លួនបសពមើជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នា។�រូមរក្សាខ្លួនអ្នក្ឲ្យសាអាត�អែំបរ�ិុទ្្ធនិររាន

ភា្�កិ្្�មស�ើម្ពីសធវើជាតំណាររប�់ព្រះអរាចា�់។�រូមរក្សា�ុខភា្នរិក្រាលាំររប�់

អ្នក្។�រូម�ិក្សាព្រះគម្ពីរ។�រូមចរូលរួមថ្នាក់្�ិកាខាសាលាឬថ្នាក់្វិទ្យាសាថានសបើ�ិនជារាន

ថ្នាក់្សរៀបចំស�ើរ។�រូម�ល�់ឹរ្ ពីក្្លួនខានាតរប�់អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាពបកា�ដំែឹរល្អ

រប�់សយើរ»។

«�រូមនិយា��ល់បអែដូនព�ពីទាំរឡា�៖ខែៈស្លណ�លអ្នក្មិនរានការទ្ទ្ួល

ខុ�ពតរូវប្វជិតភា្�រូចោនានឹរ�ុវជនស�ើម្ពីបសពមើជាជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នាស្ញសរា៉ារអ្នក្

ក៏្អាចចរូលរួមចំណែក្ណ�លរានតនម្�រូចោនាជាជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នាណ�រស�ើ�ស�ើរ�រូម

សាវាគមន៍ការបសពមើរប�់អ្នក្»(«កាលស�ើរជួបោនាម្រសទ្ៀត»Ensignឬសលអាេរូណាណខ

វិច្ិកាឆ្នាំ2010,ទំ្្័រ5–6)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ស�ច្ឡាម៉រូនែបានភាញាក់្ស អ្ែើលនឹរអំណាចណ�លអាំំម៉រូនបានបង្ហាញសៅក្្ននុរការការពារ�ល់

�វដូរសចៀមរប�់ពទ្រ់។ពទ្រ់ណ្មទារំសជឿថ្អាំម៉រូនគឺជាវិញ្ញាែ�៏អសាចារ្យ។អាំម៉រូនបាន�ល់

្ពីគំនិតរប�់ស�ច្សដ្�អំណាចននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�អាំម៉រូនបានចាប់ស្្ើមបសពរៀន

ពទ្រ់អំ្ ពី�ំែឹរលអែ។ស�្ចឡាម៉រូនែបានសជឿអវពីណ�លអាំម៉រូនបានបសពរៀនបានទ្ទ្ួលសាគាល់

្ពីតពមរូវការស�ើម្ពីរានព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានព្រះក្ណន្សរ�ំុក្្ពីសមតា្ក្រុណា្ ពីព្រះអរាចា�់ស�ើ�
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អាលរា៉ា18

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ18:1–11

ស�ច្ឡាម្រូនែស�ងៃើចនរឹភក្្ពីភា្រប�់អាំម្រូន

រោររំឭ្រដ៏ខលែរីមួយអំពរីដបំណើរបរឿងបៅចុងប ្្ចប់នៃអាលរា៉ា17ៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីបរិបទនៃអាលរា៉ា18 ។្៏រៃរឹង�ួយព្ួរប្

ឲ្យយល់ពរីសារលិខិតបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា18ថដរ។បដើមបរីរំឭ្រអាលរា៉ា17សូមសួរសិស្សថាបតើកបបោ្ខាងបករោមបៃះកតវូឬ្៏រខុស។

អ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

1 បោយសារថតបស្ចឡាំមែូនណបពញចិតតេអាំមែូៃកទង់ោៃកបទាៃបកុតរីរបស់កទង់ឲ្យបធវៃើជា្ រិោរបស់អាំមែូៃ។(ពិត។(សូមបមើល

អាលរា៉ា17:24)។

2 អាំមែូៃោៃៃិោយថាោត់ចង់រោលាយជាអ្ន្របបកមើរបស់បស្ច។(ពិត។សូមបមើលអាលរា៉ា17:25)។

3 អាំមែូៃោៃខាលាចសាលាប់បៅបពលក្រមុសាសៃ៍បលមៃិោៃបធវៃើឲ្យហវៃដូងបចៀមរបស់បស្ចខាចាតខ់ាចាយ។(ខុស។សូមបមើលអាលរា៉ា

17:28–30)។

4 បោយអំណាចដ៏អសាចារ្យអាំមែូៃោៃបបណដាញសាសៃ៍បលមៃិបហើយោៃរោត់នដរបស់អ្ន្រថដលោៃបលើ្រដំបងវាយោត់។(ពិត។

(សូមបមើលអាលរា៉ា17:37–38)។

បករោយពរីបធវៃើលំហាត់បៃះបហើយសូមកោ្រដថាសិស្សដរឹងពរីចបមលែើយថដលកតវូ។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ធាលាប់ខាលាចឬរាៃអារម្មណ៍មៃិកសួលឬថាបតើព្ួរប្ធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ថា្ិរច្ចរោរឬរោតពវៃ្ិរច្ចមួយពិោ្រខាលាំង

សករាប់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរសបកមចោៃបទ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃពរីបោលរោរណ៍ថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្

្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបនាះ។

សូមថច្រសិស្សជាពរីរក្រុម។សូមឲ្យក្រមុទរីមួយអាៃអាលរា៉ា18:1–4បហើយក្រុមទរីពរីរអាៃអាលរា៉ា18:8–11។បៅបពលព្ួរប្

អាៃសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតពរី្ ្្ររីភាពរបស់អាំមែូៃោៃបរៀបចំ្ លែដូវសករាប់ោត់បៅបបកងៀៃឡាមែូនណៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់។បៅបពលព្ួរប្

រាៃបពលអាៃល្មមបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើ្ ំៃិតអវៃរីខលែះបស្ចៃិងអ្ន្របបកមើរបស់កទង់រាៃចំបោះអតតេសញ្ញាណរបស់អាំមែូៃ?

• បោងតាមអាលរា៉ា18:2,4បតើអវៃរីថដលបស្ចឡាមែូនណោៃ្ ិតថាបោលបំណងរបស់អាំមែូៃោៃ្ំរពុងបំបពញ?(ោ្់របទាស

កបជា�ៃបោយសារថតឃ្ត្រម្មរបស់ពួ្រប្ៃិងបដើមបរី្ំុរឲ្យឡាមែូនណសរាលាប់អ្ន្របបកមើរបស់កទង់បកចើៃបទៀត)។

• បោងតាមអាលរា៉ា18:10បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យឡាមែូនណរាៃបសច្្ររីអសាចារ្យដល់អាំមែូៃបករៅពរីអំណាចថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង

រោររោរោរដល់ហវៃដូងបចៀមបនាះ?(អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំោ្រ្យចិត្សសាមារះពតរ់ៃិងរានចិត្សសាមារះពតរ់)។

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សៅស្លសយើរបសពមើដល់េ្ក្ដនទសោយចិត្សសាមារះពតរ់...

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបំបពញកបបោ្បៃះបៅបពលព្ួរប្បៃ្រោរសិ្រសាបលើអាលរា៉ា18។

អាលរាោ18:12–43

សៅស្លអាំម្រូនបសពរៀន្ ពីណផនការននស�ចក្្ពីសពបា�សលារះឡាម្រូនែទទួលសារាល់តពមរូវការសដើមបពីរានព្រះអរ្�សង្គ្រារះ

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអំណាចនៃរោរបបកងៀៃរបស់អាំមែូៃៃិងរោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏អសាចារ្យថដលបស្ចឡាមែូនណោៃចាប់ប្្ើមទទួលសូម

បរ្ហាញអាលរា៉ា18:12–35ជាបរាងបលាខាៃរបស់អ្ន្រអាៃ។សូមបក�ើសបរើសសិស្សបៃួនា្់របហើយ្ ល់្ថ្្ន្រមួយដល់ប្រានា្់រៗ។

សូមឲ្យរានា្រ់បធវៃើជាអ្ន្រអាៃបហើយសូមឲ្យបរីនា្់របទៀតអាៃោ្រ្យរបស់អាំមែូៃបស្ចឡាមែូនណៃិងអ្ន្របបកមើរានា្់ររបស់បស្ច។សូម្ ិតពរី

រោរ�ួយសិស្សឲ្យបរៀបចបំោយរោរឲ្យថ ្្ន្រទាំងឡាយដល់ព្ួរប្ជាមុៃកបថហលជាមួយន្ងៃមៃុបពលម្រថានា្់រឬពរីមុៃចាបប់្្ើមបរៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សបួៃនា្រ់អាៃថ ្្ន្ររបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា18:12–15។សូមឲ្យសិស្សអាៃតាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បោយ

រ្របមើលឥទ្ធិពលនៃរោរបបកមើរបស់អាំមែូៃោៃរាៃដល់ឡាមែូនណ។បករោយពរីអាៃខ15បហើយសូមប្្ឈប់រោរសថម្ងរបស់អ្ន្រអាៃ

បៃ្ិចបហើយសូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមហរៀ្រចំសិស្សសពមា្រ់

ការសមមង្�ល់អ្កអានជាមុន

សៅក្្ននុរសរារសលាខានរប�់អ្នក្អាន

អ្នក្ចរូលរួមមិនចរូលររូមសនារះសទ្។

សទារះជាយា៉ារណាក្្ពី្ួក្សគគួរសរៀបចំអាន

ណ ្្នក្រប�់្ ួក្សគតាមរសបៀបមួ��៏ចបា�់

នរិរានអតថែន័�។�រូមពបាក្�ថ្

្ួក្សគ�ល់្ ពីតួនាទ្ពីរប�់្ ួក្សគស�ើ�

រានស្លពគប់ពោន់ស�ើម្ពី�ិក្សាណ្្នក្រប�់

្ួក្សគ។អ្នក្អាចដ្ក់្ក្ិច្ចការជាមុន

ស�ើម ព្ី្ ួក្សគអាចសាគាល់្ ពី�ំសែើសរឿរនិរ

អនុវត្ការអានណ្្នក្រប�់្ ួក្សគ។
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• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាឡាមែូនណបសងៃៀមសាងាត់បៅពរីមុខអាំមែូៃ?(កបសិៃបបើកតូវរោរសូម�ួយសិស្សឲ្យចាំថាឡាមែូនណោៃខាលាច

បោយសារថតរោរសរាលាប់ថដលកទង់ោៃបធវៃើៃិងបោយសារកទង់ោរម្ថាអាំមែូៃ្ ឺជាវិញ្ញាណដ៏អសាចារ្យបហើយោៃម្របដើមបរីោ្រ់បទាស

កទង់)។

សូមបៃ្រោរសថម្ងបោយរោរអប ជ្ើញអ្ន្រចូលរួមឲ្យអាៃថ ្្ន្ររបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា18:16–21។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ

រ្របមើល្ ស្នុតាងថដលអំណាចនៃកពះោៃបៅ្រ្ននុងអាំមែូៃ។

• បតើកពះវិញ្ញាណនៃកពះោៃ�ួយអាំមែូៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះបោយរបបៀបណា?

• បតើឡាមែូនណចង់ដរឹងអវៃរីពរីអាំមែូៃ?

• ម្រដល់ចំណុចបៃះនៃដបំណើរបរឿងបតើឡាមែូនណោៃដរឹងអវៃរីខលែះពរីអាំមែូៃ?(កទង់ដរឹងថាអាំមែូៃោៃបធវៃើរោរបោយអំណាចដ៏អសាចារ្យ

បហើយអាចដរឹងពរី្ ំៃិតរបស់មៃុស្សប្្សងបទៀត)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅកបបោ្មិៃបពញបលញថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សៅស្លសយើរបសពមើដល់េ្ក្ដនទសោយចិត្

សសាមារះពតរ់...

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលបយើងោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះពរីអាលរា៉ា17–18បតើអ្ន្រអាចបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា?(សិស្ស

អាចបឆលែើយតបតាមរបបៀបខុសៗោនា។បដើមបរីសបងខេបចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃដូចខាងបករោម៖

នៅនេលន�ើង្រនតមើែល់អ្កែន្រនោ�ម្នច្ិរ្ន្មោះត្រង់ន�ើងអាចជ�ួេួកនគនរៀ្រចំនែើម្ពី្រ្ួរលនសចក្ពីេិ្រទាំងឡា�នន

ែំណឹងល្អ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យអ្ន្រចូលរួមអាៃថ ្្ន្ររបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា18:22–32។សូមឲ្យសិស្សអាៃតាមបោយរ្របមើលបសច្រ្រីពិត

ជា្់រលា្់រថដលអាំមែូៃោៃបបកងៀៃដល់ឡាមែូនណ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំបសច្្ររីពិតទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីបសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមអប ជ្ើញឲ្យអ្ន្រចូលរួមអាៃថ ្្ន្ររបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា18:33–35។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលពរីរបបៀបថដលអាំមែូៃោៃ

ពៃ្យល់ពរីសមតថែភាពរបស់ោត់្រ្ននុងរោរដរឹងពរី្ ំៃិតរបស់បស្ចៃិងពរីសមតថែភាពរបស់ោត់បដើមបរីរោរោរដល់ហវៃដូងបចៀមរបស់បស្ច។

បករោយពរីអ្ន្រចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរសថម្ងរបស់អ្ន្រអាៃោៃប ្្ចប់រោរអាៃបហើយសូមអរ្ុណដល់ព្ួរប្សករាប់�ំៃួយរបស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលកពះោៃកបទាៃពរដល់អាំមែូៃបដើមបរីអាចបបកមើ

ដល់ឡាមែូនណៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់សូមសួរ៖

• បតើអាំមែូៃអាចបធវៃើអវៃរីខលែះថដលហួសពរីសមតថែភាពធម្មតារបស់ោត់?

សូមបរ្ហាញថាបៅបពលអាំមែូៃ្ំរពុងបបកមើដល់បស្ចឡាមែូនណោត់្៏រោៃបបកមើដល់កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដរ។សូម

សរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សៅស្លសយើរបសពមើដល់ព្រះវរបិតា�ួគ៌នរិព្រះសយ�មរូវពគពី�្សោយរានចិត្សសាមារះពតរ់...

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរី្ ំរូរបស់អាំមែូៃបតើអ្ន្រៃរឹងបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា?(សិស្សអាៃបឆលែើយ

ខុសៗោនា។បដើមបរីសបងខេបចបមលែើយរបស់ពួ្រប្សូមបំបពញកបបោ្បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃដូចខាងបករោម៖នៅនេលន�ើង្រនតមើ

ែល់តេោះវរ្រិតាសួគ៌និងតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទនោ�ម្នចិ្រ្ន្មោះត្រង់នោោះសម្រភ្ាេរ្រស់ន�ើងក្នុងការន្វើកិច្ការរ្រស់ត្រង់នឹង

នកើនន�ើង)។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះអាចអៃុវតតេបោយរបបៀបណាដល់ៃរណារានា្់រថដលរាៃខាលាចឬរាៃអារម្មណ៍មិៃសងៃប់ឬអ្ន្រថដលរាៃអារម្មណ៍

ថា្ិរច្ចរោរឬរោតពវៃ្ិរច្ចមួយពិោ្របធវៃើខាលាំង?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារ្មណ៍ថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃ�ួយដល់អ្ន្របដើមបរីបធវៃើ្រិច្ចរោររបស់កទង់បនាះ?(អ្ន្រ

អាចកោប់អំពរីរបបៀបថដលកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបង្កើៃសមតថែភាពរបស់អ្ន្រ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់កទង់។ឬអ្ន្រអាច

ថច្រចាយ្ ំរូមួយពរី�រីវិតរបស់ៃរណារានា្់របទៀត)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្

ចបំោះសំណួរមួយ។

សតើសោលការែ៍សនរះោចជួយេ្ក្ក្្នុរការទទួលខុ�ពតរូវនាស្លឥ�ដូវនិរនាស្លេនាគតរប�់េ្ក្សោយរសបៀបណា?

សតើេ្ក្ោចរានចិត្សសាមារះពតរ់ខ្លាំរជារសនរះសោយរសបៀបណាសដើម្ពីេ្ក្ោចរានោរម្មែ៍ថ្ព្រះេរាចា�់បសរ្កើន�មតថែភា្រប�់េ្ក្

សដើម្ពីស�វៃើកិ្ច្ចការរប�់ពទរ់?

សូមពៃ្យល់ថារោរថដលអាំមែូៃ្ ៃបៅបបកងៀៃដល់ឡាមែូនណបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា18:36–39វា្ ឺជា្ ំរូមួយថដលកតូវោៃបកបើបោយ

អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនានាសពវៃន្ងៃបៃះ។ោត់ោៃបបកងៀៃអំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីបកោសបលាះរួមរាៃរោរបបង្កើតរោរធាលា្់ររបស់អ័ោម

ៃិងបអវាែៃិងដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបបកងៀៃអំពរីរោរបបង្កើតៃិងរោរធាលា្់របៅបពលបយើងបបកងៀៃអំពរីដរ្វាយធួៃរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«មៃុបពលបយើងអាចយល់ពរីដរ្វាយធួៃនៃកពះក្រីស្ទ   បយើងកតូវថតយល់ជាមុៃពរីរោរធាលា្់រនៃអ័ោម។បហើយមុៃបពលបយើង

អាចយល់ពរីរោរធាលា្់ររបស់អោ័មបយើងកតវូយល់ជាមុៃពរីរោរបបង្កើត។ធាតុដ៏សំខាៃ់ទាំងបរីនៃថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្រ្គះទា្់រទងោនា

បៅវិញបៅម្រ។   
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«   �រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចថដលអាចប្រើតរាៃោៃបោយសារដរ្វាយធៃ្ឺជាបោលបំណងដ៏ចមបងនៃរោរបបង្កើត»

(«“Atonement,”Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1996,ទំព័រ33,35)។

កបសិៃបបើបោលលទ្ធិទាំងបរីបៃះមិៃទាៃ់ោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបទសូមបថៃថែមវាបៅបលើប្ជរីថដលអ្ន្រោៃសរបសរបពលសថម្ង

បនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា18:36–39ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលធាតុនៃរោរបបង្កើត

រោរធាលា្់រៃិងដរ្វាយធួៃបៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃរបស់អាំមែូៃដល់ឡាមែូនណ។សូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើរោរបរៀៃពរីបោលលទ្ធិនៃរោរបបង្កើតរោរធាលា្់រៃិងដរ្វាយធៃួោៃ�ួយដល់ឡាមែូនណឲ្យសាគល់ពរីតកមូវរោរបដើមបរីរាៃកពះអង្គសប្រ្គះ

បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា18:40–43សាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលឡាមែូនណោៃអធសិាឋាៃសុំជារោរបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរបបកងៀៃ

របស់អាំមែូៃ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំរោរសំុរបស់ឡាមែូនណ។

• បតើរោរអធសិាឋាៃរបស់ឡាមែូនណោៃបរ្ហាញអវៃរីខលែះថាកទង់ោៃយល់ពរីអង្គកទង់ៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់?(កទង់ោៃយល់ថាព្ួរប្

ោៃរាៃោបបហើយកតវូរោររោរអ្័យបទាស)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីឡាមែូនណអំពរីអវៃរីថដលប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងយល់ថាបយើងកតូវរោរកពះអង្គសប្រ្គះបនាះ?(បៅបពល

សិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យសាគល់បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងយល់្ ដី្រត្ូវការរដើ្្ដីមាន

ត្រះអង្គសរ្គ្ររះរយើងនរឹងចង់ដត្រចិ្រ្ត។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា

18:40–41។សូមបរ្ហាញថាខណភៈបពលថដលបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃបយើងរានា្រ់ៗអំពរីរោរថកបចិតតេអាចខុសោនាបយើងទាំងអស់ោនា

អាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់បស្ចឡាមែូនណបៅបពលបយើងទូលសុំៃូវបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាពរីកពះបោយបសាមះកតង់បនាះ)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះថដលៃរឹង�ួយអ្ន្រឲ្យចងចំាពរីតកមូវរោររបស់អ្ន្របដើមបរីរាៃកពះអង្គសប្រ្គះ?

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ18:36–39។ការបគ្ងៀនពដីណ្នការថនគសចក្្ដីសគ្គ្គាះ

សៅស្លអាំម៉រូនបានបសពរៀនឡាម៉រូនែ«ោត់បានចាប់ស្្ើមនិយា�អំ្ពីការបរកបសរកើត

សលាក្ិ�»ស�ើ�បនាទាប់មក្ោត់បានបសពរៀន«ទាក់្ទ្រនឹរការធាលាក់្ននអដ័្ម»(អាលរា៉ា

18:36)។ចរុបញ្ចប់ោត់«បានអធបិបា�ពបាប់សគ[ស�ច្នរិអ្នក្បសពមើរប�់ពទ្រ់]

អំ្ពីណ្នការននស�ចក្្ពីសពបា�សលារះ»ជា្ិស��«ឲ្យ�ឹរអំ្ពីការយារមក្ននព្រះពគពី�្ទ»

(អាលរា៉ា18:39)។�រូចោនាណ�រសអើរ៉ុនបានបសពរៀនសោលលទ្្ធិទាំរសនរះ�ល់បិតារប�់

ឡាម៉រូនែ(�រូមសមើលអាលរា៉ា22:12–14)។

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក្់ខន់�ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានសៅសោលទ្្ធិពគឹរះ

ទារំសនរះ—ការបរកបសរកើតការធាលាក្់នរិ�ង្វា�ធួន—ថ្ជា«�រ�រ�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច

បពី»នរិជា«ស�តុការែ៍�៏អសាចារ្យណ�លធាលាប់សក្ើតស�ើរសៅក្្ននុរភា្�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច

ទាំរអ�់»។ោត់បាន្ ន្យល់៖

«ពប�ិនសបើស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានការ�ល�់�ឹរ្ ពីវាបនាទាប់មក្�្នដូល�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច

ទារំមរូលននអវពីៗទារំអ�់នឹរសក្ើតរានតាមរសបៀបវាស�ើ�ស�ើរនឹរសៅក្្ននុរតំណែរមួ�សធវើ

ការស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរ។...

«...�រ�រទាំរបពីសនរះគឺជាពគឹរះណ�លអវពីៗទារំអ�់�រ់សលើ។សដ្�ោមៅន�រ�រណាមួ�

សនារះអវពីៗទារំអ�់នឹរបាត់បរ់សោលបំែរនរិអតថែន�័រប�់វាស�ើ�ណ្នការនរិការរចនា

ននព្រះនរឹកាលា�ជាអសារបរ់»(« The Three Pillars of Eternity»

[Brigham Young University devotional address, ន្ងៃទ្ពី17ណខ

ក្ុមៈ្ឆ្នាំ1981],ទំ្្័រ1,speeches. byu. edu)។

ណអលស�ើររ័�ុលអិមែិល�ុនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បាន្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�ល

ធាតុនពីម�ួៗននណ្នការសនរះ�ំខាន់ប៉ុណាណ។

«ណ្នការតពមរូវឲ្យរានការបរកបសរកើតស�ើ�ថ្ជំន�ួមក្វិញវាពតរូវការទារំការធាលាក់្និរ

�ង្វា�ធួន។ទាំរសនរះគឺជាធាតុជាមរូលដ្ឋានបពីននណ្នការ។ណ្នការនន្ ិភ្សាថាន�ួគ៌

សចញមក្្ ពីព្រះ។ជពីវិតរណមរសាលាប់នរិស�ចក្្ពីសាលាប់មក្កាន់្ ិភ្សលាក្សនរះតាមរ�ៈ

ការធាលាក់្រប�់អ័ដ្ម។ជពីវិតរណមរសាលាប់នរិការអាចរានជពីវិត�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចពតរូវបាន

្ល្់សដ្��ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ការបរកបសរកើតការធាលាក្់និរ�ង្វា�ធួនពតរូវបាន

សពោរទុ្ក្ជា�រូរ្ពីមុនកិ្ច្ចការជាក់្ណ�្រននការបរកបសរកើតបានចាប់ស្្ើម»(«“The 
Creation,”Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ2000,ទំ្្័រ84)។

បណនថែមសលើការបសពរៀនសោលលទ្្ធិ�ណ�លសនរះអាំម៉រូននិរសអើរ៉ុនបានសពបើរសបៀបព�ស�ៀរោនា

សៅក្្ននុរការបសពរៀនរប�់្ ួក្សគ។្ួក្សគបានបសពរៀនយា៉ារសាមញ្ញតាមរសបៀបមួ�ណ�ល

អ្នក្សាដោប់រប�់្ ួក្សគអាច�ល់បាន(�រូមសមើលអាលរា៉ា18:24–30;22:7–11)។

្ួក្សគបានបសពរៀនសចញ្ពីព្រះគម្ពីរ(�រូមសមើលអាលរា៉ា18:36–39;22:12–

14)។ការបសពរៀនរប�់្ ួក្សគបាន�ឹក្នាំអ្នក្�នទ្ឲ្យអធិសាឋាន(�រូមសមើលអាលរា៉ា

18:40–41;22:15–18)។



288

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ស�ច្ឡាម៉រូនែបានទ្ទ្ួលនរូវការ្លា�់ប្ដូរក្្ននុរ�ួរចិត្ណ�លនាសំៅរក្ការណពបចិត្សជឿរប�់

មស��ពីពទ្រ់និរពបជាជនជាសពចើនរប�់ពទ្រ់។បនាទាប់មក្អាំម៉រូននរិស�ច្ឡាម៉រូនែបាន

សធវើ�ំសែើរសៅមិ��រូនែស�ើម ព្ីសដ្រះណលរបរបអែដូនពបុ�ណ�លជាប់គកុ្រប�់អាំម៉រូន។សៅតាម

្្ដូវ្ួក្ោត់បានជួបនឹរបិតារប�់ឡាម៉រូនែជាស�ច្ននអ�់ទាំរណ�ន�ពី។ព្រះអរ្គបានរំសភើប

សដ្��ម្ពីរប�់ឡាម៉រូនែនិរអាំម៉រូនសដ្�ក្រាលាំររប�់អាំម៉រូននិរសដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់

រប�់អាំម៉រូនចសំពារះឡាម៉រូនែ។�ួរចិត្រប�់ពទ្រ់ពតរូវបានបន្ទន់ស�ើ�ពទ្រ់បានធានា�ល់

្ួក្សគថ្បរបអែដូនពបុ�រប�់អាំម៉រូននឹរពតរូវសដ្រះណលរ្ ពីគុក្។ពទ្រ់បង្ហាញ្ ពីបែំរពបាថ្នា

ស�ើម្ពីសរៀនអំ ព្ីពាក្្យណ�លពទ្រ់បានឮ្ ពីបុពតារប�់ពទ្រ់និរអាំម៉រូន។

សមសរៀនទ្ពី83

អាលរា៉ា19–20

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ19

ស�ច្ឡាម្រូនែនរិពបជាជនជាសពចើនរប�់ពទរ់ណពបចិត្តសេើយបានពជមុជទឹក្

សូមសួរសិស្ស៖

• បៅបពលថដលអ្ន្រទរាលា្រ់្ ្មបៅ្រ្ននុងអាងទរឹ្រមួយបតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបលើទរឹ្របនាះ?

បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីឥទ្ធិពលនៃ្ ្មថដលធាលា្់របៅ្រ្ននុងទរឹ្រសូម្ ូសតារាងដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរំលងោ្រ្យ

ទាំងឡាយ។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

សោយការណចក្ចាយទពីបនាទាល់រប�់សយើរនរិការបគ្ហាញគំររូដ៏�ុចរិតសយើរោច...

សូមឲ្យសិស្សចាំកបបោ្បៃះបពលបរៀៃបមបរៀៃបៃះបហើយ្ ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបបំពញវា។

• បតើស្រម្មភាពរបស់បុ្ ្គលរានា្់រអាចដូចជា្ ្មថដលោៃធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងទរឹ្របនាះបោយរបបៀបណា?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាដូចជា

រល្រថដលប្រើតពរីរោរទរាលា្់រ្ ្មបនាះថដរមៃុស្សប្្សងបទៀតអាចទទួលឥទ្ធិពលពរីស្រម្មភាពរបស់បយើង)។

សូមសររបសរោំម៉រូនបៅ្រ្ននុងរងវៃង់ទរីមួយបៅ្រ្ននុងតារាង។

• បតើៃរណាថដលអាំមែូៃោៃបបកងៀៃដំបូងប្បង្អស់?(កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាច្ ល់្

បោបល់ថាព្ួរប្្ ួររំឭ្របសច្្ររីសបងខេប�ំព្ូរនៃអាលរា៉ា18។សូមសរបសរស�្ចោម៉រូនែបៅបលើរងវៃង់ទរីពរីរ្រ្ននុងតារាង)។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា18:40–43ៃិង19:1–5បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលបស្ចឡាមែូនណោៃសាដាប់តាមអាំមែូៃកទង់ោៃ

ទទួលសាគល់ពរីអបំពើោបរបស់កទង់ផ្ទាល់ៃិងពរីតកមូវរោររបស់កទង់បដើមបរីរាៃកពះអង្គសប្រ្គះ។កទង់ោៃកពះ្រថៃ្សងសុំឲ្យកពះអរាចាស់

បមតាតា្ររុណាបហើយបនាទាប់ម្រោៃដួលបៅបលើដរី។បោយប�ឿថាកទង់ោៃសាលាប់អ្ន្របបកមើរបស់កទង់ោៃយ្រកទង់ឲ្យបៅកពះមបហសរី

កទង់បហើយោៃោ្់រកទង់បៅបលើក្រលាបៃ្ទនុំ។ពរីរន្ងៃពរីរយប់បករោយម្រអ្ន្របបកមើបហៀបៃរឹងយ្រកពះរោយរបស់កទង់បៅឯស្ដូបបៅបពល

រាចាស់្រ្សកតរីោៃរាៃបៃ្ទដូលថាកទង់ចង់ៃិោយជាមួយៃរឹងអាំមែូៃ។កទង់្ ិតថាឡាមែូនណមិៃទាៃ់សុ្តបនាះបទបហើយកទង់ចង់ឲ្យ

អាំមែូៃបៅ�ួបៃរឹងកពះអង្គ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា19:6បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលឃ្លាមួយថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថាពិពណ៌នាពរីបទពបិសាធៃ៍របស់

បស្ចឡាមែូនណោៃោ៉ាងល្អពិបសសជាងប្។សូមបៅឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រអាៃឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើស។សូមសួរព្ួរប្ថា

បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រប្ោៃបរើសយ្រឃ្លាពិបសសទាំងបនាះ។

សូមសរបសររាចា�់ក្្សពតពីបៅ្រ្ននុងរងវៃង់បនាទាប់បៅបលើតារាង។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា19:7–11បដើមបរីប�ើញពរីរបបៀបថដល

បទពិបសាធៃ៍បៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់រាចាស្់រ្សកតរី។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីរាចាស់្រ្សកតរីបចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកទង់កសឡាញ់កពះសាវាមរីកទង់ថាកទង់ទ្ុរចិតតេអាំមែូៃ

បហើយថាកទង់ោៃរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏ខាលាំង)។

អាំម៉រូន
ស�ច្ឡាម៉រូនែ

រាចា�់ក្្សពតពី
អ្នក្បសពមើ

រប�់ឡាម៉រូនែ

អ័ប៊�ី

សា�ន៍សលមិន

ស្្សរសទ្ៀត
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អាលរា៉ា19–20

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា19:12–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតបមើលតាមបោយយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់ជាពបិសសដល់

រោរបរ្ហាញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បស្ចឡាមែូនណ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលបស្ចឡាមែូនណោៃបរៀៃអំ�នុងបពលពរីរន្ងៃមៃុបៃះ?

• បស្ចឡាមែូនណរាចាស្់រ្សកតរីៃិងអាមែូៃ«កតូវោៃបកសាចបោយកពះវិញ្ញាណ»ៃិង«បោរបពញបៅបោយបសច្្ររីអំណរ»។បតើ

បៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាៃតាមរបបៀបមួយដ៏រាៃឥទ្ធិពល?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍

បសច្្ររីអំណរដ៏ខាលាំង?

សូមសរបសរេ្ក្បសពមើរប�់ស�្ចោម៉រូនែបៅបលើរងវៃង់បនាទាប់បៅបលើតារាង។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា19:15–16ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល្ ស្នុតាងថដលអ្ន្របបកមើទាំងបៃះោៃថបរបៅរ្រកពះ។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអវៃរីខលែះថដលបរ្ហាញថាអ្ន្របបកមើោៃថបរបៅរ្រកពះ?

សូមសរបសរេ័បម៊ី�បៅបលើរងវៃង់បនាទាប់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា19:17ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលពរីរបបៀប

ថដលអ័ប៊ីសទទួលឥទ្ធិពលពរីបហតរុោរណ៍ទាំងបៃះ។

• បតើអ័ប៊ីសោៃបធវៃើអវៃរី?បតើនាងោៃសង រ្ឹមថាៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបោយសារថតស្រម្មភាពរបស់នាងបនាះ?

សូម្ ិតពរីឲ្យរោរឲ្យសិស្សរាៃឱរោសសបងខេបអាលរា៉ា19:18–28។សូមឲ្យពួ្រប្រាៃបពលអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសាងាត់ៗ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យរាៃអ្ន្រស្ម័ក្ចិតតេរានា្់របដើមបរីកោប់ពរីបរឿងបៃះជាសម្រីផ្ទាល់ខលែលួៃ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀត�ួយ។បៅបពលចាំោច់

សូម�ួយព្ួរប្ឲ្យរួមប្្ចដូលៃូវព័ត៌រាៃខាងបករោម៖បករោយពរីោៃឮដំណរឹងល្អពរីអ័ប៊ីសកបជា�ៃោៃកបមូល្្នុំោនាបៅ្រ្ននុងដំណា្់ររបស់

បស្ច។បៅបពលពួ្រប្ោៃប�ើញអាំមែូៃបស្ចរាចាស្់រ្សកតរីៃិងអ្ន្របបកមើោៃដួលសៃលែប់រាៃរោរទាស់ថទងោនាដ៏ខាលាំងមួយ្រ្ននុងចបំណាម

ព្ួរប្។បុរសរានា្់រោៃពយាោមសរាលាប់អាំមែូៃបែុថៃ្ោត់ោៃដួលសាលាប់បពលបែុៃបែង។អ្ន្រខលែះោៃអះអាងថាអាំមែូៃ្ ឺជាវិញ្ញាណដ៏

អសាចារ្យបហើយអ្ន្រប្្សងោៃៃិោយថាោត់្ ឺជាបិសាចមួយ។បៅបពលអ័ប៊ីសោៃប�ើញរោរទាស់ថទងទាំងអស់បៃះថដលប្រើតពរីរោរនាំ

កបជា�ៃរបស់នាងម្រ្ ្នុំោនានាងបក្រៀមក្រំោ៉ាងខាលាំង។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្អាចបធវៃើបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពរបស់អ័ប៊ីស។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា19:29ឮៗ។

• បតើស្រម្មភាពរបស់អ័ប៊ីសោៃបរ្ហាញពរី្ររាលាំងនៃទរីបនាទាល់របស់នាងបោយរបបៀបណា?បតើរាចាស្់រ្សកតរីោៃបរ្ហាញថាកទង់ោៃទទួល

ទរីបនាទាល់មួយបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃអាលរា៉ា19:30–36ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សអាៃតាមបហើយ្ ិតពរីឥទ្ធិពលនៃទរីបនាទាល់របស់អាំមែូៃៃិង្ ំរូថដលោៃរាៃ

ដល់អ្ន្រដនទ។

សូមសរបសរសា�ន៍សលមិនសផ្សរសទៀតជាសពចើនបៅ្រ្ននុងរងវៃង់ចុងបករោយបៅបលើតារាង។

សូមឲ្យសិស្សបំបពញកបបោ្ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃពរីបពលមៃុ។បោលរោរណ៍មួយថដលព្ួរប្អាចបរ្ហាញ្ ឺថារោយ

ការដចក្ចាយទដី្រន្ទាល់រ្រស់រយើងនិងការ្រគ្ហាញគំរូដ៏សុចរិ្ររយើងអាចជួយអ្ក្ដថទឲ្យដ្រររៅរក្ត្រះអមាចាស់។

• បតើបៅបពលណាថដល្ ំរូឬទរីបនាទាល់របស់ៃរណារានា្់រោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រសករាប់រោរល្អ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតអំពរីរបបៀបថដលទរីបនាទាល់ៃិង្ ំរូរបស់ពួ្រប្អាច�ះឥទ្ធិពលដល់សរា�ិ្រក្ួសារមិតតេ្្ិ្រៃិងសហ្មៃ៍របស់

ព្ួរប្។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយមួយបៅៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ

របស់ព្ួរប្៖

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបៅន្ងៃបៃះថដលអាចរាៃឥទ្ធិពលល្អដល់មៃុស្សបៅ�ំុវិញអ្ន្រ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សបដើមបរីអៃុញ្ញាតឲ្យទរីបនាទាល់ៃិង្ ំរូដ៏សុចរិតរបស់ព្ួរប្រាៃឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រដនទដូចជា្ ្មមួយបធវៃើឲ្យរាៃរល្រ

បៅ្រ្ននុងកតោំងមួយ។សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបករោយ(បមបរៀៃទរី85)អ្ន្រអាចសុំឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីរោរខំកបរឹងរបស់

ព្ួរប្។

អាលរាោ20

បរិារប�់ស�្ចឡាម្រូនែចរ់សរៀនអំ្ ពីដែឹំរល្អសេើយ្ បស់ផ្ើមទទួលបានការផ្លា�់ប្អូសៅក្្គុរចិត្ត

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបពលមួយថដលពួ្រប្ោៃរាៃអារម្មណ៍ថាពួ្រប្រងៃូវរោរអាក្រ្់រឬរោរមិៃយុតតេិធម៌។

សូមពៃ្យល់ថាអាំមែូៃៃិងបស្ចឡាមែូនណោៃ�ួបៃរឹងសាថាៃភាពមួយថដលព្ួរប្រងរោរកបកពរឹតតេដ៏អាក្រ្់រ។សូមបរ្ហាញថាបយើងអាច

បរៀៃពរីបមបរៀៃដ៏សំខាៃ់អំពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងរបបៀបថដលពួ្រប្កតវូោៃប្កបកពរឹតតេោ្រ់។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសាគល់ពរីដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា20សូមសបងខេបអាលរា៉ា20:1–7ដូចខាងបករោម៖បស្ចឡាមែូនណចង់

យ្រអាំមែូៃបៅ�ួបៃរឹងបិតាកទង់ថដលជាបស្ចនៃអស់ទាំងថដៃដរី។កពះអរាចាសោៃបរ្ហាញដល់អាមែូៃថាអាំមែូៃមិៃ្ ួរបៅបទបោយសារ

បិតារបស់បស្ចឡាមែូនណៃរឹងពយាោមសរាលាប់ោត់។កពះអរាចាស់្៏រោៃបរ្ហាញថាបងកបុសរបស់អាំមែូៃ្ ឺបអើរ៉ៃុៃិងនដ្ូពរីនា្់រោៃជាប់

្ុ្របៅ្រ្ននុងថដៃដរីមិ�ដនូណ។អាំមែូៃចង់បោះថលងបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់។បោយឮថាអាំមែូៃោៃដរឹងពរីរោរណ៍ទាំងបៃះបោយវិវរណភៈ

បស្ចឡាមែូនណោៃ�ួយដល់អាំមែូៃបដើមបរីរបំោះបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់។

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃឬបៅបលើក្រោសមួយសករាប់សិស្សរានា្់រៗ។
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សមសរៀនទ្ពី83

1.អាលរា៉ា

20:8–13

សតើអ្នក្រានអារមមេែ៍យា៉ារណាពប�ិនសបើអ្នក្សៅក្្ននុរតំណែររប�់អាំម៉រូនស�ើ�នរណារានាក់្បានសចាទ្អ្នក្

ថ្ជាមនុ�្សក្ុ�ក្នរិជាសចារសនារះ?

2.អាលរា៉ា

20:14–16

សតើស�ើរអាចសរៀនសមសរៀនអវពីខ្រះ្ ពីការស្្ើ�តបរប�់ស�្ចឡាម៉រូនែចំសពារះបិតារប�់ពទ្រ់?

3.អាលរា៉ា

20:17–25

សៅស្លណ�លបិតារប�់ស�្ចឡាម៉រូនែបានស�ើញថ្អាំម៉រូនអាច�រាលាប់ពទ្រ់សតើពទ្រ់បាន្ ្ល់អវពី�ល់

អាំម៉រូន?សតើអាំម៉រូនបាន�ុំអវពីវិញសៅ?

4.អាលរា៉ា

20:26–27

សតើស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់អាំម៉រូនចសំពារះស�្ចឡាម៉រូនែបានជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់បិតារប�់ពទ្រ់សដ្�

រសបៀបណា?សតើពាក្្យរប�់អាំម៉រូននិរស�្ចឡាម៉រូនែបានជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់បិតារប�់ស�្ចឡាម៉រូនែតាម

រសបៀបណា?

សូមឲ្យបធវៃើរោរជា្ ូៗ។បៅ្រ្ននុងភាពជានដ្ូបៃះសូមឲ្យព្ួរប្អាៃខ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុង�ួរទរី1–2បហើយសូមពិភា្រសាពរីចបមលែើយ

ចបំោះសំណួរថដលរាៃម្រជាមួយបនាះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបរៀបចំបដើមបរីថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រទាំងមូល។

បករោយពរីសិស្សោៃពិភា្រសាពរី�ួរទរី1–2ជានដ្ូបហើយសូមឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។បនាទាប់ម្រសូម

សួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចថច្រចាយចបមលែើយជាបកចើៃបែុថៃ្សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញពរី

បោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រយើងអាចដ្្ងទដី្រន្ទាល់រ្រស់រយើងរោយោក្្យនិងគំរូរទារះ្រដីជារៅរ្លអ្ក្រែ្ង្ យាយា្្រ្្ចនុរះ្រ្្ចនូល

រយើងឲ្យរធ្ើអ្ដីដដលខុស ្្គងក៏្រោយ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះថ្របរអាលរា៉ា20:15)។

សូមឲ្យនដ្ូទាំងឡាយសិ្រសាខ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុង�ួរទរី3–4បហើយពិភា្រសាពរីសំណួរថដលអមម្របនាះ។សូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(រទារះ្រដីជាសិស្អាចដចក្ចាយ្ ដីរោលការណ៍ជារតចើនក្្ដីសូ្តបាក្ដ

ថារោលការណ៍ខ្ងរតកា្ត្រវូបាន្រញ្ជាក់្ចបាស់៖រៅរ្លរយើង្រគ្ហាញរសចក្្ដីតសឡាញ់និង្ររតងៀន្ ដីរសចក្្ដី្ិ្ររយើងអាច

ជួយអ្ក្ដថទឲ្យ្រន្ទន់ដួងច្ិរ្តរ្រស់្ ួក្រគរ�ើយទទួលយក្ដំណរឹងល្អ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរបោលរោរណ៍បៅថ្របរ

អាលរា៉ា20:26–27)។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលព្ួរប្ោៃរាៃថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតមួយនៃបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ

បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា20។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រថដរ។

សូមប ្្ចប់បោយរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថសវៃងរ្ររោរដរឹ្រនំាពរីកពះវិញ្ញាណអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងពរីរបៃះ

បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
បរពបុ�រប�់អាំម៉រូនគឺសអើរ៉ុនបានបសពរៀន្ ួក្សា�ន៍អារា៉ាសលនក្ប៉ណុន្្ ួក្សគបាន

ប�ិស�ធសារលិខិតរប�់ោត់អំ្ពី�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។បនាទាប់មក្ោត់បាន

បសពរៀនសៅក្្ននុរមិ��រូនែជាក្ណន្រណ�លសៅទ្ពីបញ្ចប់ោត់និរន�គរូរប�់ោត់ខ្រះពតរូវបាន

សគដ្ក្់គកុ្។្ួក្សគបានសៅបន្សសាមៅរះពតរ់អ�ំនុរស្លរានឧប�គ្គស�ើ�្ ួក្សគបាន

បន្សប�ក្ក្មមេរប�់្ ួក្សគស�ើម្ពីណចក្ចា��ំែឹរលអែសពកា�្ពីអាំម៉រូននរិស�ច្ឡាម៉រូនែ

បានធានា្ ពីការសដ្រះណលររប�់្ ួក្សគ។សពកា�្ពីបិតារប�់ស�ច្ឡាម៉រូនែពតរូវបានសរៀបចំ

តាមរ�ៈគំររូរប�់អាំម៉រូនពទ្រ់បានសរៀន្ ពីសអើរ៉ុនអំ្ពីរសបៀបស�ើម្ពី«សក្ើត្ពីព្រះ»(អាលរា៉ា

22:15)។បិតារប�់ស�ច្ឡាម៉រូនែបានសរៀនថ្សដ្�ការណពបចិត្្ ពីអំស ើ្បាបរប�់ពទ្រ់

សនារះពទ្រ់អាចមក្សាគាល់ព្រះស�ើ�សៅទ្ពីបញ្ចប់នឹរទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

សមសរៀនទ្ពី37

អាលរា៉ា17–22

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ21

សអើរ៉ុមនរិបរប្អអូនពបុ�រប�់ោត់បសពរៀនដែំឹរល្អសទារះបពីជារានឧប�គ្នរិការជាប់គកុ្ក្្ពី

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្្ំរពុងរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយអស់ពរីសមតថែភាពពួ្រប្បហើយបែុថៃ្បៅថត

�ួបៃរឹងឧបស ្្គឬរាៃអារម្មណ៍ោ្់រទរឹ្រចិតតេបទ។សូមឲ្យព្ួរប្ៃិោយពរីសាថាៃភាពខលែះថដលមៃុស្សអាចយល់ពរីអារម្មណ៍បនាះ។

សូមពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលអាំមែូៃោៃទទួលបជា្�័យ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដល់បស្ចឡាមែូនណៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់បអើរ៉ៃុៃិង

នដ្ូរបស់ោត់ោៃ�ួបៃរឹងឧបស ្្គដ៏ធំបៅ្រ្ននុងថ្្ន្រនៃថដៃដរីខុសោនា។បៅបពលសិស្សស្ិរសាពរី្ ំរូរបស់បអើរ៉ុៃៃិងនដ្ូរបស់ោត់សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរ្របមើលបមបរៀៃថដលអាច�ួយពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្�ួបៃរឹងឧបស ្្គឬរាៃអារម្មណ៍ោ្់រទរឹ្រចិតតេ។

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោលរា៉ា21:1–4;ោលរា៉ា21:5–8;ោលរា៉ា21:9–11;

ោលរា៉ា21:12–15;ៃិងោលរា៉ា20:29–30។សូមថបងថច្រសិស្សបៅជាកោំក្រមុ។សូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗអាៃវ ្្គមួយៗថដល

ោៃសរបសបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបចំ្ ល់្រោរសបងខេបខលែរីមួយអំពរីវ ្្គថដលព្ួរប្អាៃបហើយពិពណ៌នាពរីរោរលំោ្រនានា

ថដលបអើរ៉ៃុៃិងនដ្ូរបស់ោត់ោៃ�ួប។បករោយពរីរបរីនាទរីសូមឲ្យសិស្សពរីក្រមុៃរីមួយៗថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើបអើរ៉ៃុៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ោៃតសូ៊ៃរឹងឧបស ្្គបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា20:29;21:9,12,15)។

• ឧបស្្គមួយថដលបអើរ៉ុៃោៃ�ួប្ ឺរោរកបឆំ្ងពរីព្ួរសាសៃ៍អារា៉ាបលន្របៅបពលោត់ោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរប្(សូមបមើលអាលរា៉ា

21:5–10)។បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះកបសិៃបបើៃរណារានា្់រចង់ប្លាះៃរឹងបយើងអំពរីសាសនាឬកបឆំ្ងៃរឹង�ំបៃឿរបស់បយើង?

សូមរំឭ្រសិស្សពរីសំណួរបៅបពលចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះ។បអើរ៉ុៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ោៃបធវៃើរោរខាលាំងបដើមបរីបធវៃើអវៃរីដូចថដលកពះអរាចាស់

ោៃដរឹ្រនាំព្ួរប្បែុថៃ្ព្ួរប្បៅថត�ួបៃរឹងរោរលំោ្រ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតបោយបសងៃៀមសាងាត់ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចរាៃអារម្មណ៍

កបសិៃបបើព្ួរប្ោៃ�ួបៃូវអវៃិថដលបអើរ៉ុៃៃិងនដ្ូរបស់ោត់ោៃ�ួបបនាះ។បតើពួ្រប្អាចបធវៃើអវៃរីខលែះបករោយពរីរោររងទ្ុរខេៃិងរោរជាប់្ុ្រ

បោយសារថតដំណរឹងល្អខណភៈបពលបៅឆ្ងាយពរី្ ្ទះ?អ្ន្រអាចសួរព្ួរប្ថាបតើព្ួរប្ៃរឹងចង់បៅ្ ្ទះបទ។

សូមសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើង្រសូ៊នឹងឧ្រសគ្គទាំងឡា�នោ�ន្មោះត្រង់នោោះ

តេោះអម្ចាស់នឹងជ�ួន�ើងឲ្យន្វើកិច្ការរ្រស់ត្រង់។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា21:16–17ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងអស់

បមើលតាមបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់បអើរ៉ៃុៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើ្រិច្ចរោររបស់កទង់។សូមឲ្យ

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះសូមសួរប្ថាបតើ្ិរច្ចរោរកបប្ទណាថដលកពះរាៃ

សករាប់ឲ្យពួ្រប្បធវៃើនាបពលឥ�ដូវបៃះបហើយថាបតើរាៃឧបស្្គអវៃរីខលែះថដលព្ួរប្អាច�ួបបពលពយាោមសបកមចៃូវ្ិរច្ចរោរបៃះ។

(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបថៃថែមបលើ្ិរច្ចរោរ្ ្សពវៃ្សាយសាសនាសិស្សអាចចូលរួមបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់កពះបោយរោរចូលរួមរោរកប�ំុ្រ្ននុង

កពះវិហាររោរបំបពញតាមរោរបៅបបកមើៃិង្រិច្ចរោររោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទរោរពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្ៃិងរោររោលាយរោៃ់ថតដូចជា

កពះក រ្ីស្ទ)។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃដរឹងថាបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះពិត។អ្ន្រអាច

ថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងឲ្យសបកមចោៃ្ិរច្ចរោររបស់កទង់បៅបពលបយើងតសូ៊ឆលែងរោត់

ឧបស្្គទាំងឡាយបោយចិតតេបសាមះកតង់។សូមឲ្យសិស្សៃិោយពរីឧទាហរណ៍នៃបពលណាមួយ្រ្ននុងអនា្តរោលថដលព្ួរប្្ ិតថា

ព្ួរប្អាចៃរឹងកតូតសូ៊ឆលែងរោត់ឧបស ្្គនានាបៅបពលពួ្រប្បធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា21:18–23បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីរោរ�ួយធានាថាៃរឹងរាៃបោះថលងបអើរ៉ុៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់

ោត់បចញពរី្ ុ្របហើយអាំមែូៃៃិងបស្ចឡាមែូនណោៃកត�ប់បៅរោៃ់ថដៃដរីអ៊ីសរា៉ាថអលវិញជា្រថៃលែងថដលព្ួរោត់ោៃបៃ្បបកងៀៃ

ដំណរឹងល្អ។បស្ចឡាមែូនណោៃ្ ល់្ៃូវបសរីភាពខាងសាសនាដល់កបជា�ៃរបស់កទង់។

សូមជួយសិស្សឲ្យអនុវតតហោលលទ្ិ

និងហោលការណ៍ទាំងឡាយ

�រូម�សពមចចិត្ពបក្បសដ្�ការអធិសាឋាន

្ពីរសបៀបស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញនិរ

អនុវត្នរូវសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍

ទាំរឡា�សៅក្្ននុរសមសរៀនមួ�សយារតាម

កាលៈសទ្�ៈសរៀរៗខ្លួនរប�់្ ួក្សគ។
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សមសរៀនទ្ពី37

អាលរាោ22

សអើរ៉ុនបសពរៀនដែំឹរល្អដល់បិរារប�់ស�្ចឡាម្រូនែណដលសជឿនរិសក្ើត្ ពីព្រះ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ស្តេុវៃពីរោនចាេ្ក្ចរ់ទទួលរោនជពីវិតដ៏សៅេ�់ក្ល្ជានិច្ច?

សតើេ្ក្នឹររាន្ នៈ្លរះបរ់េវៃពីខលេរះសដើម្ពីទទួលរោនជពីវិតដ៏សៅេ�់ក្ល្ជានិច្ច?

សូមពៃ្យល់ថា«�រីវិតដ៏បៅអស្់រលបជាៃិច្ចឬភាពតបម្កើងប�ើង្ឺបដើមបរីក្ង្រថៃលែងមួយបៅ្រ្ននុងលោំប់ខ្ពស់បំ្ុតនៃៃ្របសប�សាទាល

ជា្រថៃលែងថដលបយើងៃរឹងរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះបហើយបៃ្រស់បៅជាក្រមុក្ួសារ(សូមបមើល្ ៃិងស 131:1–4)។

   អបំណាយបៃះអាចប្រើតរាៃប�ើងតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសយរដំែឹរល្អ

[ឆ្នាំ2004],ទំព័រ52)។សូមកោប់សិស្សបោយខលែរីៗពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រចង់ទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។បៅបពល

អ្ន្របធវៃើដបូចានាះអ្ន្រអាចបរ្ហាញរូប្តមួយនៃក្ួសាររបស់អ្ន្រៃិងរូបភាពមួយនៃកពះអង្គសប្រ្គះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរី

សំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាអាលរា៉ា22រួមោនា។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា22:1ឮៗ។

• បតើអ្ន្រចងចាំអវៃរីខលែះអំពរីបិតារបស់បស្ចឡាមែូនណពរីបមបរៀៃមុៃ?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរានា្់រសបងខេបអាលរា៉ា20។)

• បោងតាមអាលរា៉ា20:27បតើបិតារបស់បស្ចឡាមែូនណោៃសុំឲ្យអាំមែូៃបធវៃើអវៃរី?(បបកងៀៃកទង់។)

សូមសបងខេបអាលរា៉ា22:2–3បោយរោរពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាបិតារបស់បស្ចឡាមែូនណចង់ប�ើញអាំមែូៃៃរឹងកតូវោៃបបកងៀៃបោយ

ោត់្រ្រី្រ៏ោត់បៅថតចង់បរៀៃបៅបពលបអើរ៉ុៃម្របបកងៀៃោត់បៅវិញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា22:5–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបិតារបស់បស្ចឡាមែូនណចង់

ដរឹង។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមថបងថច្រសិស្សទាំងឡាយជាក្រមុតូចៗ។សូមឲ្យក្រមុទាំងឡាយអាៃអាលរា៉ា22:7–14រួមោនាបហើយបធវៃើជាតារាងនៃ

បោលលទ្ធិថដលបអើរ៉ុៃោៃបបកងៀៃដល់បិតារបស់បស្ចឡាមែូនណ។(ឧទាហរណ៍ពួ្រប្អាចៃិោយថាោត់ោៃបបកងៀៃអំពរី

រោរបង្កបបង្កើតរោរធាលា្រ់ៃិងដរ្វាយធួៃ។)បករោយពរីក្រមុទាំងអស់ោៃចងក្រងជាតារាងបរៀងៗខលែលួៃបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រថច្រចាយ

ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវតារាងនៃបោលលទ្ធិថដលក្រមុរបស់ប្ោៃបបង្កើត។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សបនាះសរបសរតារាងរបស់ប្បៅបលើ

រោដារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតសរបសរបោលលទ្ធិបថៃថែមនានាថដលក្រមុរបស់ប្ោៃរាៃ។

• បតើបោលលទ្ធិទាំងបៃះបឆលែើយតបៃរឹងសំណួររបស់បសច្បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា22:6បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា22:15បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបិតារបស់បស្ចឡាមែូនណរាៃកពះឆៃ្ទភៈៃរឹងលះបង់បដើមបរី

ទទួលោៃៃូវបសច្្ររីអំណរៃិង�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

• បតើអ្ន្ររាៃ្ំៃិតអវៃរីខលែះបៅបពលអ្ន្រ្ ិតពរីអវៃរីបស្ចៃរឹងលះបង់បនាះ?

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាបស្ចរាៃឆៃ្ទភៈៃរឹងលះបង់្រម្មសិទ្ធិទាំងអស់ថដលកទង់រាៃ្រ្រី្៏របអើរ៉ៃុោៃបបកងៀៃកទង់អំពរីរោរលះបង់ដ៏អសាចារ្យ

ថដលោត់កតូវបធវៃើ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា22:16ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្របមើលអវៃរីថដលបអើរ៉ុៃោៃៃិោយពរីអវៃរី

ថដលបស្ចកតូវបធវៃើ។

• បតើបអើរ៉ៃុោៃៃិោយអវៃរីខលែះថដលកពះអង្គកតូវបធវៃើបនាះ?(ថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់កទង់ៃិងអធិសាឋាៃបៅកពះបោយបសច្្ររី�ំបៃឿ។)

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា22:17–18ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលចបមលែើយរបស់បស្ចបៅៃរឹង

រោរថណនាំរបស់បអើរ៉ុៃ។

• បតើកពះអង្គោៃបរ្ហាញពរីបំណងកោថានារបស់កទង់បដើមបរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បោះបង់បចាល»អស់ទាំងអបំពើោបរបស់បយើងរាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណា?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាចាោំច់បដើមបរី

ថកបចិតតេពរីេ�់ទាំរអបំពើោបរបស់បយើងមិៃថមៃកោៃ់ថតអបំពើោបខលេរះៗបនាះបទ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាវាកតូវរោរបពលបវលា

សករាប់បុ្ ្គលរានា្់រថកបចិតតេពរីអបំពើរបស់ប្ទាំងអស់។)

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីបិតារបស់បស្ចឡាមែូនណអំពរីរោរបរៀបចំសករាប់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច?(ខណភៈបពលថដលសិស្សអាច

បកបើោ្រ្យខុសៗោនាសូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ពរីបសច្្ររីពិតទាំងអស់បៃះ៖រយើងត្រវូដ្រមាន្ ន្ទៈរបារះ្រង់អស់ទាំងអរំ្ើបា្ររ្រស់

រយើងទាំងឡាយរដើ្្ដីររៀ្រចំសតមា្់រជដីវ្ិរដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ច។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា«ទូលបង្គំៃរឹង

បោះបង់បចាលអស់ទាំងអស់អំបពើោបរបស់ទូលបង្គំបដើមបរីឲ្យោៃសាគល់កទង់»បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា22:18។)

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលៃិបអ្រអ្ូរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«ដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ។‹ថកបចិតតេ›្ឺជាសារលិខិតថដលកតូវោៃៃិោយ

ជាញរឹ្រញាប់បំ្ុតបហើយរោរថកបចិតតេរាៃៃ័យថារោរលះបង់ៃូវរោរអៃុវតតេទាំងអស់របស់បយើង—ផ្ទាល់ខលែលួៃក្ួសារ

វបបធម៌ៃិងជាតិ—ថដល្ ្ទនុយបៅៃរឹងកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះ។បោលបំណងនៃដំណរឹងល្អ្ ឺបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរ

មៃុស្សធម្មតាបៅជាពលរដ្ឋនៃបសប�សាទាលបហើយវាតកមូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ»(«Repentance and 
Change»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2003,ទំព័រ37)។
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សូមបរ្ហាញថាមៃុស្សខលែះឆងៃល់ថាបតើពួ្រប្អាចថកបចិតតេៃិងផ្លាស់ប្ដូរោ៉ាងពិតកោ្រដឬបទ។សំណួរមួយបទៀត្ ឺថាបតើកពះអរាចាស់ៃរឹង

អ្័យបទាសដល់ព្ួរប្បទ។បដើមបរី�ួយសិស្សថដលអាចរាៃរោរោរម្ទាំងបៃះសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបោយស៊ិបស្ទើរ

បអថលៃបអសោល់្ ុៃកបធាៃយុវនារីទបូៅ៖

«បតើអ្ន្ររាៃអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រកតូវផ្លាស់ប្ដូរបនាះ?អ្ន្រអាចបធវៃើវាោៃ។អ្ន្រអាចថកបចិតតេបោយសារថតរោរលះបង់ឲ្យធៃួ

ដ៏មហិរារបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។កទង់ោៃបធវៃើឲ្យវាប្រើតរាៃសករាប់អ្ន្រៃិងខញនុំបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរបដើមបរីរោលែយជាបរិសុទ្ធៃិងសាអាតម្ងបទៀត

ៃិងបដើមបរីរោលាយដូចជាកទង់។បហើយកទង់ោៃសៃយាថាបៅបពលបយើងបធវៃើដបូចានាះកទង់ៃរឹងថលងចាំអំបពើោបៃិង្ំរហុសរបស់បយើង

បទៀតបហើយ»(«Now Is the Time to Arise and Shine!»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2012,ទំព័រ

124)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបហើយថកបចិតតេបចញអបំពើោបរបស់បយើងបនាះបយើងៃរឹងសា្រសមបដើមបរីទទួលោៃៃូវ

ពិធរីរោរបពវៃ�ិតភាពៃិងបសច្្ររីសញ្ញានានាថដល�ួយបយើងឲ្យបរៀបចំសករាប់�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ៃូវចបមលែើយចំបោះសំណួរ

ខាងបករោម។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្រតក់តាទ្ុរ។)

• បចញពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីអវៃរីថដលតកមូវឲ្យរាៃបដើមបរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាបតើកពះអរាចាស់

ៃរឹងសុំអ្ន្រឲ្យបធវៃើអវៃរីបៅន្ងៃបៃះបដើមបរីឲ្យអ្ន្រអាចខិតបៅរោៃ់ថត�ិតៃរឹងកទង់?

បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលល្មមបដើមបរី្ ិតៃិងសរបសរបហើយសូមសួរ៖

• បតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញថាបស្ចោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់?(សូមរំឭ្រសិស្សថាបស្ចោៃផ្លាស់ប្ដូរពរីរោរចង់

សរាលាប់បកុតារបស់កទង់បៅជាចង់លះបង់ៃ្រទាំងមូលរបស់កទង់បហើយៃិងអបំពើោបទាំងឡាយរបស់កទង់បដើមបរីប្រើតពរីកពះ។)

សូមសបងខេបអាលរា៉ា22:19–21បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីបស្ចោៃយ្រ�្នះបោយកពះវិញ្ញាណអ្ន្របបកមើរបស់កទង់ោៃរត់ម្រ

បហើយោៃកោប់រាចាស្់រ្សកតរីពរីអវៃរីទាំងអស់ថដលោៃប្រើតប�ើង។កពះនាងបក្រវបករោធបហើយោៃបញ្ជាអ្ន្របបកមើឲ្យសរាលាប់បអើរ៉ុៃៃិង

បងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់។បោយខាលាចអំណាចរបស់អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាសាសៃ៍ៃរីនហវៃអ្ន្របបកមើោៃបដបិសធមៃិបធវៃើ។រាចាស់្រ្សកតរី្រ៏

ខាលាចថដរបែុថៃ្កទង់ោៃសបកមចថាៃរឹងសរាលាប់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបចាល។កទង់ោៃបញ្ជាអ្ន្របបកមើឲ្យបៅនាំកបជា�ៃឲ្យបៅសរាលាប់បអើរ៉ៃុៃិង

នដ្ូរបស់ោត់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា22:22–26បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលស្រម្មភាពថដលបអើរ៉ៃុៃិងបស្ចោៃបធវៃើបដើមបរីឲ្យរាចាស់្រ្សកតរី

ៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀត្៏រអាចថកបចិតតេបហើយទទួលោៃបសច្រ្រីអំណរថដរ។សូមប ្្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរោរថកបចិតតេ

ៃិងពរីពរ�័យនៃរោរផ្លាស់ប្ដូរតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

យុវវ័យអាចបរៀៃបដើមបរីបកបើកពះ្ម្ពរីរបដើមបរីបបកងៀៃបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អ។សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូបហើយសូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗ

បរៀបចំរោរបរ្ហាញពរីមួយបៅពរីរនាទរីថដលពួ្រប្បបកងៀៃពរីបោលលទ្ធិក រ្ឹះមួយថដលអ្ន្រៃរឹងោ្់រឲ្យព្ួរប្បធវៃើ។សូមឲ្យព្ួរប្បកបើវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរោ៉ាងបហាចណាស់មួយ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃពរីបោលលទ្ធិបនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតពរីរោរបកបើរោរពៃ្យល់ឧទាហរណ៍

បទពិបសាធៃ៍ៃិងទរីបនាទាល់បៅ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃ្ ងថដរ។សិស្សទាំងពរីរបៅ្រ្ននុងនដ្ូៃរីមួយៗ្ ួរចូលរួម្រ្ននុងរោរបរ្ហាញបនាះ។បករោយពរី

រាៃបពលបរៀបចំបហើយសូមឲ្យនដ្ូពរីរឬបរីបបកងៀៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូម្ ិតពរីសំុឲ្យនដ្ូប្្សងបទៀតបធវៃើរោរបរ្ហាញអ�ំនុងបពល

រោរកប�ំុបលើបករោយឬបករោយពរីបមបរៀៃដ៏ខលែរីមួយ។

កំ្ែត់ចំណំា៖កបសិបបើអ្ន្រមិៃរាៃបពលសករាប់បធវៃើស្រម្មភាពបៃះជាថ្្ន្រនៃបមបរៀៃបទអ្ន្រអាចបកបើវាបៅន្ងៃបករោយ។សករាប់

ស្រម្មភាពរំឭ្រ្ ្សបងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅបៃះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
បនាទាប់្ ពីការណពបចិត្រប�់ពទ្រ់ស�ច្ននសា�ន៍សលមិនបានពបកា�្ ពីស�រីភា្ខារសា�នា

ក្្ននុរចសំណាមពបជាជនរប�់ពទ្រ់។ការពបកា�សនរះអនុញ្ញាតឲ្យសអើរ៉ុននិរបរបអែដូនពបុ�រប�់

ោត់អាចបសពរៀន�ំែឹរលអែនិរបសរកើតសា�នាចពក្សៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរទារំឡា�ននសា�ន៍

សលមិន។សា�ន៍សលមិនរាប់ពាន់នាក់្ពតរូវបាន្លា�់ណពបចិត្ស�ើ�មិនណ�លធាលាក់្ចរុះស�ើ�។

សា�ន៍សលមិនណ�លបានណពបចិត្ទាំរសនរះបានសធវើនរូវស�ចក្្ពី�ញ្ញាម�ួស�ើម្ពីសបារះបរ់សចាល

នរូវអាវុធ�្ង្គាមទារំឡា�រប�់សគស�ើ�្ ួក្សគបានណញក្ខ្លួនសគសចញ្ពីសា�ន៍សលមិន

ណ�លមិនបានណពបចិត្សជឿសដ្�ការសៅខ្លួនសគថ្សា�ន៍អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�។សៅស្ល

សា�ន៍សលមិនណ�លមិនបានណពបចិត្វា�ពបហារ្ ួក្សគសា�ន៍អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�ខ្រះបាន

លរះបរ់ជពីវិតរប�់្ ួក្សគស�ើម្ពីរក្សានរូវស�ចក្្ពី�ញ្ញា។

កំ្ែត់ចំណាំ៖សៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី83អ្នក្អាចបានសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យ

ទ្ពីបនាទាល់នរិគំររូ�៏�ុចរិតរប�់្ ួក្សគជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់អ្នក្�នទ្�រូចជា្ មេមួ�សធវើឲ្យរានរលក្

សៅក្្ននុរពតពាំរ។ពប�ិនសបើអ្នក្បានសធវើស�ើ��រូមគិត្ ពីការចាប់ស្្ើមសមសរៀនសនរះសដ្�

ការ�ំុឲ្យ�ិ�្សសរៀបរាប់្ ពីការខពំបឹររប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី85

អាលរា៉ា23–24

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ23

សា�ន៍សលមិនរាបោ់ន់នាក្់ពតរូវបានណពបចិត្តសជឿដល់ព្រះអរាចា�់

សូម្ ូសរូបភាពនៃមៃុស្សពរីរនា្់របៅបលើរោដារបខៀៃ(រូបភាពមៃុស្ស្ ូសសាម្្ញបៅល្មមបហើយ)។បនាទាប់ម្រសូមអាៃៃូវបសច្្ររី

ថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររឆី្ដ�រីស្កតនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្រៃូវរោរពិពណ៌នា

របស់ថអលប�ើរស្កតនៃកបប្ទមៃុស្សពរីរខុសោនា។

«បយើងរានា្់រៗោៃសបង្កតប�ើញពរីរបបៀបថដលបុ ្្គលខលែះឆលែងរោត់�រីវិតបោយបធវៃើៃូវអវៃរីថដលកតូវោៃោ៉ាងខាជាប់ខជលួៃ។

ព្ួរប្បមើលបៅរី្ររាយបហើយថ្មទំាងបពញចិតតេៃរឹង�រីវិតបទៀត។បៅបពល�បកមើសដ៏លោំ្រកតវូោៃសបកមច

ព្ួរប្ហា្់រដូចជាសបកមចៃូវអវៃរីថដលកតូវមិៃខុសោនាបទបទាះបរីជារាៃ�បកមើសដ៏ទា្់រទាញរាៃបកចើៃដល់ព្ួរប្្រ្រី។

បយើងដរឹងថាព្ួរប្អាចកតូវជាប់រោរលបលួងបែុថៃ្ពួ្រប្ហា្់រដូចជាប�ើញរោរលបលួងបនាះចបាស់។ដូចោនាថដរបយើង

ោៃសបង្កតប�ើញពរីរបបៀបថដលអ្ន្រប្្សងមិៃសូវរោលាហាៃ្រ្ននុងរោរសបកមចចិតតេ។បៅ្រ្ននុងបរិោរោសដ៏រាៃអំណាច

ខាងវិញ្ញាណព្ួរប្ោៃបធវៃើល្អជាងផ្លាស់ប្ដូរ្ លែដូវនៃ�រីវិតរបស់ព្ួរប្បោះបង់ៃូវទរាលាប់ដ៏ទៃ់បខសាយបចាល។ពួ្រប្

បសាមះកតង់ខាលាំងណាស់បៅ្រ្ននុងរោរបប្ជាញាចិតតេបដើមបរីផ្លាស់ប្ដូរបែុថៃ្ព្ួរប្ៃរឹងកត�ប់បៅបធវៃើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសបកមចថាៃរឹងបោះបង់បចាល

បនាះវិញភាលាមៗថដរ។

«បតើវា្ ឺជាអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតនៃក្រមុទាំងពរីរបៃះ?បតើអ្ន្រអាចបរើសយ្រ�បកមើសថដលកតូវោ៉ាងខាជាប់ខជលួៃបោយ

របបៀបណា?»(«Full Conversion Brings Happiness»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ2002,ទំព័រ24)។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្អាចបញ្ជា្់រពរីរូបភាពទាំងពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយថ្្អ្របលើកបសាសៃ៍របស់ថអលប�ើរស្កតបោយ

របបៀបណា។សូមបញ្ជា្រ់បៅរូបមួយបៅបលើរោដារបខៀៃរានចិត្សសាមារះពតរ់ៃិងរូបមួយបទៀតថាមិនខ្ជាប់ខជបួន។សូមសួរសិស្សថាបតើ

ព្ួរប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរថដលថអលប�ើរស្កតោៃសួរបោយរបបៀបណា៖

• «បតើវា្ ឺជាអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតនៃក្រមុទាំងពរីរបៃះ?

• បតើអ្ន្រអាចបរើសយ្រ�បកមើសកតរឹមកតូវោ៉ាងខាជាប់ខជលួៃបោយរបបៀបណា?»

បៅបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ស្ិរសាអាលរា៉ា23–24សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីអវៃរីថដល�កមុញឲ្យសរា�ិ្រជាបកចើៃនៃសាសនាចក្រ

បៅថតបៃ្ពិតៃិងបសាមះកតង់បពញមួយ�រីវិតរបស់ព្ួរប្។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា23:1–5បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីបស្ចនៃសាសៃ៍បលមិៃកតូវោៃថកបចិតតេប�ឿកទង់ោៃបចញបសច្្ររីកបរោស

ដល់កបជា�ៃថដលកបរោសថាព្ួរប្្ ួរអៃុញ្ញាតឲ្យបអើរ៉ុៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់បបកងៀៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះទូទាំងថដៃដរីបោយ

ោមៃរោរបរ្អា្់រៃិងបោយោមៃរោរពយាោទ។បសច្្ររីកបរោសបៃះបធវៃើឲ្យអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាទាំងឡាយអាចបបង្កើតសាសនាចក្រ្រ្ននុង

ចបំណាមសាសៃ៍បលមៃិ។ជាលទ្ធ្លសាសៃ៍បលមិៃរាបោ់ៃ់នា្់រកតូវោៃថកបចិតតេប�ឿ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា23:6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលបរឿងពរីរថដលោៃ�ួយនាំឲ្យរាៃ

រោរថកបចិតតេប�ឿនៃសាសៃ៍បលមិៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលអាំមែូៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ោៃបបកងៀៃសាសៃ៍បលមិៃ«ទា្់រទងៃរឹងវិញ្ញាណនៃ

វិវរណភៈៃិងរោរពយា្ររណ៍»?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«កពះបចសាដានៃកពះថដល[ោៃ]សថម្ងអព្ដូតបហតុ»បៅ្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍បលមិៃរាៃៃ័យដូចបមតេច?

ការត្មោនហលើការអហ្ជើញ

សៅស្លពគរូបសពរៀនតាមដ្នសលើ

ការអសញ្ើញនរិកិ្ច្ចការទារំឡា�ណ�ល

បានដ្ក់្្ ពីសមសរៀនមុនមក្�ិ�្សនឹរ

�ល់ស�ើ�រានអារមមេែ៍្ ពីសារៈ�ំខាន់

ននការសធវើតាមសោលការែ៍�៏សទ្វភា្

នរិការអនុវត្វាសៅក្្ននុរជពីវិតសពរៅ្ ពីក្្ននុរ

ថ្នាក់្សរៀន។
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• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃទទួលកពះបចសាដានៃកពះបដើមបរី�ួយអ្ន្រឲ្យថកបចិតតេប�ឿ?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញពរីកពះបចសាដា

នៃកពះបធវៃើរោរបដើមបរី�ួយដល់ៃរណារានា្រ់បទៀតឲ្យថកបចិតតេប�ឿ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា23:6ម្ងបទៀតបោយរ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីសាសៃ៍បលមិៃថដលោៃប�ឿបលើរោរបបកងៀៃរបស់

អាំមែូៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់។(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាសាសៃ៍បលមៃិទាំងបៃះកតវូ«ោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់»

មៃិថមៃដល់សាសនាចក្រឬដល់អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាថដលោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរប្បនាះប�ើយ។សូមកោ្រដ្ ងថដរថាសិស្សយល់

ថាកបជា�ៃទាំងបៃះ«មៃិថដលោៃធាលា្់រចុះបនាះប�ើយ»។សូមសរបសររោនណពបចិត្សជឿដល់ព្រះេរាចា�់ៃិងមិនណដលរោនធាលាក់្ចរុះ

សនារះស�ើយបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមរូបភាពថដលសរបសរថារានចិត្សសាមារះពតរ់)។

• បៅបពលបយើង�ួបៃរឹងសាថាៃភាពពិោ្រៃិងឧបស ្្គបតើបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវថកបចិត្ប�ឿដល់កពះអរាចាស់ជាជាងដល់

មៃុស្សឬ្ ំៃិតប្្សងបទៀតបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា23:7,16–18បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល្ ល់្ៃូវ្ ស្នុតាងអំពរីរោរថកបចិតតេប�ឿ

របស់សាសៃ៍បលមិៃ។សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ

បៅបករោមរូបភាពថដលសរបសរថារានចិត្សសាមារះពតរ់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរោៃ់ថតខាលាំងអ្ន្រអាចសួរសំណួរដូច

ខាងបករោម៖

• បតើបំណងកោថានារបស់កបជា�ៃចង់រាៃប្មះ្ ្មរីមួយជា្ ស្នុតាងថាព្ួរប្ោៃផ្លាស់ប្ដូរបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃថកបចិតតេប�ឿសពវៃន្ងៃបៃះអាច«ថញ្របចញ»ពរីអ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

• បោងតាមអាលរា៉ា23:18សាសៃ៍បលមិៃថដលោៃថកបចិតតេប�ឿោៃចាប់ប្្ើមឧសសាហ៍ពយាោមៃិងរួសរាយៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

បៅបពលបុ្ ្គលរានា្រ់ពយាោមថកបចិតតេឬផ្លាស់ប្ដូរ�រីវិតរបស់ប្បតើវាអាច�ួយដល់ប្បដើមបរីទា្់រទងៃរឹងមៃុស្សប្្សងបទៀតថដលោៃ

ថកបចិតតេប�ឿបហើយបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការណពបចិត្សជឿរានន័យថ្...

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីអាលរា៉ា23បោយរោរបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា

្រ្ននុងចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖ការដត្រច្ិរ្តរជឿមានន័យថាការផ្លាស់្្រនូរនិងការកាលាយជា

្ុរគ្គល្ ្ដី្ ួយតា្រយៈអំណាចថនត្រះ។សូមបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅោ្រ្យរានចិត្សសាមារះពតរៃិ់ងមិនខ្ជាប់ខជបួនបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ិតពរីោ្រ្យមួយថដល

ពិពណ៌នាោៃល្អបំ្ ុតពរីលោំប់នៃរោរថកបចិតតេរបស់ព្ួរប្។

អាលរាោ24

សា�ន៍អាន់នត-នពីនេវ-លពីនេស្វើស�ចក្្ពី�ញ្ញាថ្នឹរមិនសពបើអាវុ្ម្រសទៀតសនារះសឡើយ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតបោយបសងៃៀមសាងាត់ថាបតើពួ្រប្ធាលាប់ោៃបប្ជាញាចិតតេបដើមបរីបចៀសវាងរោរកបកពរឹតតេ្ំរហុសឬអំបពើោបមួយចំៃួៃដថដលបែុថៃ្

បករោយម្រោៃបធវៃើៃូវ្ំរហុសឬអំបពើោបបនាះម្ងបទៀតបទ។សូមពៃ្យល់ថាកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់រាៃសូមឲ្យព្ួរប្បៃ្ពយាោម

ពកងរឹងវាប�ើង។បៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាអាលរា៉ា24ព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃពរីបសច្្ររីពិតថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា24:1–5បោយរោរពៃ្យល់ថាព្ួរសាសៃ៍អារា៉ាបលន្រៃិងពួ្រសាសៃ៍អាមូ�នុៃថដលជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃពរីមៃុ

បនាះោៃចា្់ររុ្រៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃជាបកចើៃឲ្យខរឹងសមបារៃរឹងបស្ចរបស់ពួ្រប្ៃិងសាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហប្្សងបទៀត។បោយ

្ំរហរឹងសាសៃ៍បលមិៃទាំងបៃះោៃបរៀបចំវាយកបហារៃរឹងពួ្រសាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហ។បៅ្រ្ននុងបពលបញ្ហាបៃះបស្ចនៃសាសៃ៍

អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហោៃសុ្ ត។ៃ្រកតវូោៃកបទាៃបៅដល់បុកតាមួយអង្គរបស់កទង់។អាំមែូៃោៃកបមូល្្នុំបស្ច្ ្មរីៃិងជាមួយៃរឹង

បស្ចឡាមែូនណៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតឲ្យម្រកបរឹ្រសាៃរឹងោនាៃិងសបកមចពរីរបបៀបបដើមបរីរោរោរខលែលួៃប្កបឆំ្ងៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា24:6បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលសាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហោៃសបកមចថាព្ួរប្ៃរឹងមៃិ

បធវៃើ។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា24:7–10,

12–14។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយសាដាប់រ្របមើលពរីរបបៀបទាំងឡាយថដលបស្ចនៃសាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហោៃ

ទទួលសាគល់ថាកពះោៃកបទាៃពរដល់ព្ួរប្។

• បោងតាមអាលរា៉ា24:9បតើអវៃរីជាអំបពើោបមួយរបស់សាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហថដលោៃកបកពរឹតតេរោលពរីមៃុ?

• បោងតាមអាលរា៉ា24:13បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រប្បដិបសធមិៃកបយុទ្ធៃរឹងស្រ្គមបៃះ?

សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យក្រុមទរីមួយអាៃអាលរា៉ា24:11,15បោយរ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរោរខកំបរឹង

របស់សាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃលរីនហបដើមបរីថកបចិតតេ។សូមឲ្យក្រមុទរីពរីរអាៃអាលរា៉ា24:16–19បោយរ្របមើលអវៃរីថដលសាសៃ៍អាៃ់នត-

ៃរីនហវៃលរីនហោៃបធវៃើបដើមបរីធានាថាព្ួរប្ៃរឹងបៅថតសាអាតស្អំ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយៃូវអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចបកបើសំណួរខាងបករោមបដើមបរីនាំម្រៃូវ្ ំៃិតបថៃថែម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបស្ចរាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថា«រោរណ៍ទាំងអសប់ៃះបហើយថដលបយើងរាល់ោនា

អាចបធវៃើ   បដើមបរីថកបចិតតេ»?(អាលរា៉ា24:11)។(ឃ្លាបៃះបរ្ហាញពរីរោរខកំបរឹងៃិងរោរបប្ជាញាដ៏ខាលាំងរបស់សាសៃ៍អាៃ់នតៃរីនហវៃ-

លរីនហបដើមបរីថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ព្ួរប្)។



296

សមសរៀនទ្ពី85

• ោ្រ្យទពីបនាទាល់បលចប�ើងបរីដងបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា24:15–16,18។បតើរោរ្រប់អាវុធរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងដរីបធវៃើជាទរីបនាទាល់មួយ

ោ៉ាងណាថដរ?(វាោៃបរ្ហាញដល់កបជា�ៃប្្សងបទៀតៃិងដល់កពះថាព្ួរប្ពិតជាោៃលះបង់ឬបោះបង់បចាលៃូវអបំពើោប

របស់ព្ួរប្ថមៃ។)

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�រឹមបរឹល៖

«បដើមបរីបោះបង់បចាលអំបពើោបបយើងមៃិអាចកោៃ់ថតចង់ោៃសាថាៃភាពដ៏កបបសើរបនាះបទ។   ប្កតូវថតកោ្រដ

ថាប្មៃិកតរឹមថតោៃបោះបងប់ចាលៃូវអំបពើោបបនាះបទបែុថៃ្ថ្មទំាងោៃផ្លាស់ប្ដូរៃូវសាថាៃភាព�ំុវិញអំបពើោប

បនាះបទៀត្ង។ប្្ ួរបចៀសវាងៃូវ្រថៃលែងៃិងសាថាៃភាពៃិងរោលភៈបទសភៈនានាថដលអបំពើោៃប្រើតប�ើង

បោយសារវាអាចៃរឹងប្រើតប�ើងម្ងបទៀតោៃោ៉ាងខាលាំងបំ្ុត។ប្កតូវថតបោះបង់មៃុស្សថដលោៃកបកពរឹតតេ

អបំពើោបបនាះ។ប្មៃិថមៃស្អប់មៃុស្សថដលទា្់រទងបនាះបទបែុថៃ្ប្កតវូថតបចៀសវាងពរីពួ្រប្ៃិងអវៃរីៗទាំងឡាយ

ថដលោ្់រពៃ័្ធៃរឹងអំបពើោបបនាះ»(The Miracle of Forgiveness[ឆ្នាំ1969]ទំព័រ171–72)។

• បតើសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបចៀសវាងៃូវសាថាៃភាពៃិងមៃុស្សថដលអាចទា្់រទាញព្ួរប្ឲ្យកបកពរឹតតេអបំពើោបពរី

មៃុរបស់ព្ួរប្?

អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរាៃបពល្ ិតថាបតើរាៃរោលភៈបទសភៈណាខលែះថដល�រីវិតរបស់ព្ួរប្កតវូរោររោរផ្លាស់ប្ដូរបដើមបរីថកបចិតតេៃិងបោះបង់

អបំពើោបមួយថដលពួ្រ្ោៃតសូ៊ៃរឹងលះបង់។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើរ...ព្រះនរឹ...

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រអាលរា៉ា24:10–18បោយរ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃោៃ។(អ្ន្រអាច

្ល្់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរសរបសរកបបោ្មួយដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្៖ត្រសិនរ្រើរយើងរធ្ើនូវអ្ដីៗទាំងអស់ដដល

រយើងអាចរដើ្ ដ្ីដត្រច្ិរ្តរន្រះត្រះនរឹងរបារះរចាលនូវកំ្�ុសរ្រស់រយើងរ�ើយជួយរយើងឲ្យរៅដ្រសាអា្រស្អំ)។

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅអាលរា៉ា24:17។

• បតើ្ ំរូអវៃរីខលែះនៃអាវុធនៃរោរបះបោរ(សូមបមើលអាលរា៉ា23:7)ថដលមៃុស្សអាៃោ្់រចុះឬ្រប់បចាលបៅបពលពួ្រប្ោៃថកបចិតតេ

ប�ឿដល់កពះអរាចាស់?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាអាវុធនៃរោរបះបោរអាចរួមរាៃឥរោិប្ឬស្រម្មភាពដ៏រាៃោបថដលមៃុស្ស

កតូវថតលះបង់បដើមបរីោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«វាពិតជាចំណាយបពលដ៏យូរបដើមបរីថកបចិតតេ្ ឺដូចជាបពលអ្ន្រៃិោយថា‹ខញនុំៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ›—បហើយអ្ន្រៃរឹងបធវៃើវា។

ថមៃបហើយៃរឹងរាៃបញ្ហា្រ្ននុងបពលអៃុវតតេបហើយៃរឹងរាៃរោរ្្នុំប�ើងវិញ។អ្ន្រអាចចំណាយបពល្ ួរសម—ពិត

បហើយថាអ្ន្រកតូវថតចំណាយបពលបនាះ—បពញមួយ�រីវិតរបស់អ្ន្របដើមបរីបញ្ជា្់ររោរថកបចិតតេរបស់អ្ន្របោយរោររាៃ

ជាអចិន្ៃ្យ៍»(«For Times of Trouble»New Era,ថខតុលាឆ្នាំ1980ទំព័រ11–12)។

សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីស្រម្មភាពរបស់យុវ�ៃឬយុវនារីរានា្់រថដលអាចបធវៃើបដើមបរីបចៀសវាងពរីរោរបធវៃើអំបពើោប

ខាងបករោមៃរីមួយៗកចំថដល៖រោររំលងោ្រ្យនៃកោជាញាវាងនវរោរបមើលបរឿងអាសអាភាសៃិងរោរមិៃរាៃចិតតេល្អ

ដល់បងប្អដូៃបបង្កើតឯង។

សូមឲ្យសិស្សកសនមពរីអារម្មណ៍ថដលសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហអាចរាៃបករោយពរីពួ្រប្ោៃ្រប់អាវុធរបស់ពួ្រប្បចាលបហើយ

បនាទាប់ម្រោៃដរឹងថា្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិៃរឹងម្រវាយកបហារព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីសាថាៃភាពបៃះបៅបពលព្ួរប្អាៃ

អាលរា៉ា24:20–22បោយសាងាត់ៗ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងរកសានសចក្ពីសញ្ញារ្រស់ន�ើងន�ើងអាចជួ�អ្កែន្រឲ្យដត្រចិ្រ្នជឿ

បាន។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា24:23–27។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលោ្រ្យឬ

ឃ្លាថដលបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើដំបណើរបរឿងបៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងកោថានារបស់អ្ន្របដើមបរីរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីពកងរឹងបំណងកោថានាៃិងសមតថែភាពរបស់បយើងបដើមបរីរ្រសាបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធវៃើជាមួយៃរឹង

កពះអរាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ខលែះៗថដលព្ួរប្ោៃរាៃអំពរីបោលរោរណ៍បៅបលើរោដារបខៀៃបៃះ។សូមប្្ចប់បោយរោរថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
អាលរា៉ា17–24(សមសរៀនទ្ពី17)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា17–24(សមសរៀនទ្ពី17)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�គំនិតននព្រះវិញ្ញា

បរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិត្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ17–18)
សចញ្ពីគំររូរប�់អាំម៉រូននរិបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់ណ�លបានបសពរៀន�ល់សា�ន៍សលមិន

�ិ�្សបានរឪនថ្សដ្�ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិសាឋាននរិការតមអាហារស�ើរ

អាចទ្ទ្ួលបានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរិបសពរៀនអ្នក្�នទ្សដ្�អំណាច។ការបសពមើ

រប�់អាំម៉រូន�ល់ស�ច្ឡាម៉រូនែក៏្បានបសពរៀន្ ពីចំណែក្�៏�ំខាន់មួ�ននការបសពមើរប�់

អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា—ថ្សៅស្លស�ើរបង្ហាញគំររូ�៏លអែៗព្រះអរាចា�់អាចសធវើឲ្យស�ើរ

កាលា�ជាសពគឿរឧបក្រែ៍សៅក្្ននុរព្រះ��្រប�់ពទ្រ់។�ិ�្សអាចស�ើញថ្ការបសពមើ

រប�់អាំម៉រូន�ល់ស�ច្ឡាម៉រូនែបានសរៀបចំអ្នក្�ឹក្នាំសា�ន៍សលមិននរិអ្នក្�នទ្ឲ្យ

ទ្ទ្ួល�ក្�ំែឹរលអែ។ការណពបចិត្សជឿរប�់ស�ច្ឡាម៉រូនែបសពរៀនថ្សៅស្លស�ើរ

�ល់្ ពីតពមរូវការរប�់ស�ើរស�ើម្ពីរានព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើរនរឹចរ់ណពបចិត្។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ19–20)
�ិ�្សបានសរៀនថ្ទ្ពីបនាទាល់រប�់អាំម៉រូននរិគំររូ�៏�ុចរិតបានជួ�ឲ្យបិតារប�់ស�ច្

ឡាម៉រូនែណបរសៅរក្ព្រះអរាចា�់។្ួក្សគក្៏បានសរៀនថ្�ក្មមេភា្បង្ហាញក្្ពីព�ឡាញ់

រប�់ស�ើរអាច�ឹក្នាំអ្នក្�នទ្ឲ្យបន្ទន់�ួរចិត្សគស�ើ�ចរ់�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ិត។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ21–22)
�ំសែើរសរឿរននការបសពមើសប�ក្ក្មមេរប�់សអើរ៉ុនបានជួ��ិ�្សឲ្យស�ើញថ្ពប�ិនសបើ

ស�ើរត�៊រូសដ្�សសាមៅរះពតរ់្ ្រកាត់ឧប�គ្គរប�់ស�ើរព្រះអរាចា�់នឹរជួ�ស�ើរឲ្យ

សធវើកិ្ច្ចការរប�់ពទ្រ់។សអើរ៉ុនបានជ�ួបិតារប�់ស�ច្ឡាម៉រូនែឲ្យ�ល់ថ្ពទ្រ់អាច

ទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះណតតាមរ�ៈព្រះគែុននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទប៉សុណាណរះ។�រូចជា

ស�ច្ណ�រស�ើរពតរូវណតរាន្ ន្ទៈលរះរប់នរូវអំស្ើបាបរប�់ស�ើរទាំរអ�់ស�ើម្ពីបាន

្លា�់ប្ដូរខារវិញ្ញាែនរិសក្ើត្ពីព្រះ។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ23–24)
សា�ន៍សលមិនរាប់ពាន់នាក្់ណ�លបានទ្ទ្ួល�ក្�ំែឹរលអែបានបង្ហាញថ្ការណពបចិត្

គឺជាការ្លា�់ប្ដូរខារវិញ្ញាែមួ�—ការកាលា�ជាមនុ�្ស្ មេពីរានាក្់តាមរ�ៈអំណាចនន

ព្រះ។តាមរ�ៈគំររូរប�់សា�ន៍សលមិនណ�លកាលា�ជាសា�ន៍អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�

សនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរសធវើនរូវអវពីៗទាំរអ�់ណ�លស�ើរអាចស�ើម្ពី

ណពបចិត្ព្រះនឹរសបារះសចាលនរូវក្ំ�ុ�រប�់ស�ើរស�ើ�ជួ�ស�ើរឲ្យសៅណតសាអាត�អែំ។

ការណពបចិត្សជឿរប�់សា�ន៍សលមិនបង្ហាញថ្ស�ើរអាចជួ�អ្នក្�នទ្ឲ្យណពបចិត្សជឿ

សៅស្លស�ើររានស�ចក្្ពីជសំនឿ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
្ួក្បពុតាទារំបួនរប�់ស�ច្ម៉រូសា�បានសរើ�ស�ើម្ពីសបារះបរ់ឱកា�នរិភា្�្នុក្�្ម្សៅឯ្ ្ទរះ

ស�ើម្ពី្ ួក្ពទ្រ់អាចបសពរៀន�ំែឹរលអែ�ល់្ ួក្សា�ន៍សលមិន។�ំសែើសរឿរនន្ ួក្អ្នក្្្ស្វ្សា�

សា�នាទារំបួនសនរះបង្ហាញ្ ពីរសបៀបណ�ល�ិ�្សអាចសរៀបចំបសពរៀន�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

�ល់អ្នក្�នទ្បានយា៉ាររានពប�ិទ្្ធភា្។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ17–22

អាំម្រូននិរបរប្អអូនពបុ�រប�់ោត់បសពរៀនដល់ស�ច្សា�ន៍សលមិន្ ពីរអរ្

មុនចាប់ស្្ើមថ្នាក្់�រូម�រស�រពបសយាគមិនស្ញសលញខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើ

ពក្ដ្�មួ�៖«សរឿរដ៏�ំខ្ន់បំផុតមួយណដលអ្ក្អាចស្វើសដើមបពីសរៀបចំ�ពរាប់ការសៅបសពមើ

[សប�ក្ក្ម្មួយ]គឺ...»

�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ពបាប់ថ្វា�រូចជាអវពីសៅស្ល្ ួក្សគបានស�ើញ�រាជកិ្ពគួសារមួ�

ឬមិត្ភកិ្្រានាក្់ពត�ប់មក្្ ពីការបសពមើសប�ក្ក្មមេស្ញសរា៉ារម�ួសដ្�រានចិត្សសាមៅរះពតរ់។

បនាទាប់មក្�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើបុគ្គលសនារះរានលក្ខេែៈខ�ុណប្ក្អវពីខ្រះសពកា�្ពីសប�ក្ក្មមេ

រប�់ោត់?សតើអ្នក្គិតថ្អវពីណ�លបណាតាលឲ្យរានការ្លា�់ប្ដូរសនរះ?

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគនឹរបសំ្ញពបសយាគសៅសលើកាដោរសខៀនយា៉ារ�រូចសម្ច។សពកា�្ពី

�ិ�្សស្្ើ�ស�ើ��រូមណចក្ចា��ល់្ ួក្សគនរូវរសបៀបណ�លណអលស�ើរស�វី�សអណប�ណានន

ក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បសំ្ញពបសយាគសនរះ៖«សរឿរ�៏�ំខាន់បំ្ ុតមួ�ណ�លអ្នក្អាចសធវើ

ស�ើម្ពីសរៀបចំ�ពរាប់ការសៅបសពមើ[សប�ក្ក្មមេមួ�]គឺកាលាយជាអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នារានាក្់

ជា�រូរ្ ពីមុនស្លណ�លអ្នក្សចញសៅសប�ក្ក្មមេ»(“ Becoming a Missionary,”
Ensignឬសលអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2005,ទំ្្័រ45)។

�រូម�ួរ៖សតើ�ុវជននិរ�ុវនារីអាចសធវើតាមការពបឹក្សារប�់ណអលស�ើរណប�ណាស�ើ�កាលា�ជា

អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា្ ពីមុនស្ល្ ួក្សគបសពមើសប�ក្ក្មមេស្ញសរា៉ារតាមរសបៀបណាខ្រះ?

�រូមណចក្ចា�ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�.ម៉ន�ុន៖

«ការបសពមើជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នាគឺជាកាត្វកិ្ច្ចរប�់ប្វជិតភា្—ជាកាត្វក្ិច្ចណ�លព្រះ

អរាចា�់រំ្ឹរចរ់បាន្ ពីស�ើរជាអ្នក្ណ�លពតរូវបានពបទានឲ្យនរូវអវពីៗជាសពចើន។�ុវជនទាំរឡា�ខ្នុំ

�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្អ្នក្ឲ្យសរៀបចំខ្លួនបសពមើជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នា។�រូមរក្សាខ្លួនអ្នក្ឲ្យសាអាត�អែំ

បរិ�ុទ្្ធនរិរានភា្�ក្្ិ�មស�ើម្ពីសធវើជាតំណាររប�់ព្រះអរាចា�់។�រូមរក្សា�ុខភា្នរិក្រាលាំរ

រប�់អ្នក្។�រូម�ិក្សាព្រះគម្ពីរ។�រូមចរូលរួមថ្នាក្់�ិកាខាសាលាឬថ្នាក្់វិទ្យាសាថានសបើរាន។�រូម

�ល�ឹ់រ្ ពីក្ ល្ួនខានាតរប�់អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាពបកា�ដំែឹរល្អរប�់សយើរ»។

«�រូមនិយា��ល់បអែដូនព�ពីទារំឡា�៖ខែៈស្លណ�លអ្នក្មិនរានការទ្ទ្ួល

ខ�ុពតរូវប្វជិតភា្�រូចោនានរឹ�ុវជនស�ើម្ពីបសពមើជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នាស្ញសរា៉ារអ្នក្ក្៏អាច

ចរូលរួមចំណែក្ណ�លរានតនម្�រូចោនាជាជាអ្នក្្ ្ស្វ្សា�សា�នាណ�រស�ើ�ស�ើរ�រូមសាវាគមន៍

ការបសពមើរប�់អ្នក្»(«កាលស�ើរជួបោនាម្រសទ្ៀត»Ensignឬសលអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ

2010,ទ្ំ្័រ6)។

�រូម�រស�រឃ្លាខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖ព្រះអរាចា�់នឹរពបទាន្រដល់សយើរសោយ

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្នរិអំណាចសដើមបពីបសពរៀនព្រះបន្អូលរប�់ពទរ់សៅស្លសយើរ...

�រូមបណំបក្�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់សៅជាបួនពក្មុៗ។�រូមឲ្យពក្ុមនពីម�ួៗអានវគ្គព្រះគម្ពីរខារសពកាម

សនរះម�ួ៖អាលរា៉ា17:1–4;អាលរា៉ា17:9–13;អាលរា៉ា17:19–25;18:1–9;

អាលរា៉ា17:26–30។(�រូម�ពមប�ក្មមេភា្សនរះពប�ិនសបើអ្នក្រាន�ិ�្សតិច)។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានវគ្គរប�់្ ួក្សគសដ្�សាងាត់ស�ងៃៀមសដ្�រក្សមើលអវពីណ�ល្ ួក្បពុតារប�់ម៉រូសា�

បានសធវើណ�លបានពបទាន្រ�ល់្ ួក្ពទ្រ់សដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនិរសដ្�អំណាចសៅស្ល

ពទ្រ់បានបសពរៀន�ំែឹរលអែ។�រូម្ ន្យល់ថ្សៅស្ល�ិ�្សអានចបស់�ើ�អ្នក្ពតរូវ�ំុឲ្យ្ ួក្សគ

ណចក្ចា�នរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញនរិ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគនឹរបំស្ញពបសយាគសៅសលើ

កាដោរសខៀន។

សពកា�្ពីរានស្លលមេស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់្ ពីពក្ុមនពីម�ួៗ្ ន្យល់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្បុពតាទាំរឡា�

រប�់ម៉រូសា�បានសធវើនរិ្ ពីរសបៀបណ�ល�រាជកិ្ពក្មុទាំរអ�់បសំ្ញសោលការែ៍សៅសលើ

កាដោរសខៀន។ចសម្ើ�រប�់�ិ�្សអាចរួមរាន�រូចខារសពកាម៖�ិក្សាព្រះគម្ពីរអធសិាឋាននិរ

តមអាហារអត់ធមេត់បង្ហាញគំររូលអែទ្ុក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់បសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្សដ្�ឧ�សា�៍ស�ើ�

ព�ឡាញ់អ្នក្�នទ្�រូចជាបរបអែដូនពបុ�ព�ពីរប�់អ្នក្។សៅស្ល�ិ�្សណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគ

�រូម�រស�រវាសៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគគិតអំ្ ពី�ក្មមេភា្ឬ

គែុ�ម្តិ្នពីម�ួៗអាចជួ�បុគ្គលរានាក់្ឲ្យណចក្ចា��ំែឹរលអែឲ្យកាន់ណតរានពប�ិទ្្ធភា្។

ពប�ិនសបើរាន�ិ�្សរប�់អ្នក្ណារានាក់្ណពបចិត្សជឿ�ល់�ំែឹរលអែសពកា�្ពីបានបសពរៀនសដ្�

អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាស្ញសរា៉ារអ្នក្អាច�ំុឲ្យ្ ួក្សគណចក្ចា�្ ពីអារមមេែ៍ណ�ល្ ួក្សគបានរាន

សៅស្ល្ ួក្សគបានសរៀន�ំែឹរលអែសនារះ។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សពកា�្ពីអាំម៉រូនបានការពារ�ល់�វដូរសចៀមរប�់ស�ច្ស�ើ�ស�ច្ឡាម៉រូនែបាន

រានស�ចក្្ពីអសាចារ្យនរឹអំណាចរប�់អាំម៉រូនក្៏�រូចជាការសោរ្នរិភា្សសាមៅរះពតរ់រប�់ោត់ក្្ននុរ

ការបសំ្ញតាមការបញ្ជារប�់ពទ្រ់(�រូមសមើលអាលរា៉ា18:8–10)។ស�ច្ឡាម៉រូនែពតរូវបាន

សរៀបចំស�ើម ព្ីសរៀន្ ពីសារលិខិតណ�លអាំម៉រូនបានមក្ស�ើម្ពីណចក្ចា�នឹរពទ្រ់។�រូមឲ្យ�ិ�្សប្ដូរសវន

ោនាអានឮ្ ពីអាលរា៉ា18:24–29។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់រក្សមើល្ ពីរសបៀបណ�លអាំម៉រូនបាន

បែដោតរះការ�ល់�ឹរ�ល់ស�ច្ឡាម៉រូនែអំ្ ពីព្រះស�ើម ព្ីឲ្យោត់ឲ្យសរៀបចំឡាម៉រូនែឲ្យ�ល់្ ពី

សោលលទ្្ធិ�៏្ ិត។

�រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• ពប�ិនសបើអ្នក្បាននិយា�អំ្ ពីព្រះជាម�ួនរឹមិត្ភកិ្្ណ�លរានស�ចក្្ពីជំសនឿស្្សរសទ្ៀតសតើអ្នក្

អាចសពបើស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់អ្នក្ណចក្ចា��ល់ោនា�រូចជាអាំម៉រូនបានសធវើសដ្�រសបៀបណា?សតើ

ការខពំបឹរសនរះអាចជួ�មិត្ភកិ្្រប�់អ្នក្សដ្�រសបៀបណា?

• សតើពបធានបទ្�ំែឹរលអែស្្សរសទ្ៀតណាខរ្ះណ�លអ្នក្អាចនិយា�ជាមួ�នឹរមិត្ភកិ្្រប�់អ្នក្

ស�ើម្ពីសបើក្ឱកា�ស�ើម្ពីណចក្ចា��ំែឹរលអែ�ល់្ ួក្សគសនារះ?

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ស�ច្ឡាម៉រូនែបានទ្ទ្ួលព្មសាដោប់្ ពី�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�រូចជា

បិតារប�់ពទ្រ់ណ�រ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានឮៗ្ ពីអាលរា៉ា18:39–41—ចសម្ើ�រប�់ស�ច្

ឡាម៉រូនែក្្ននុរការសរៀនអំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្សទ្ៀតអានអាលរា៉ា22:14–

18—ចសម្ើ�រប�់បិតាស�ច្ឡាម៉រូនែ។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់សមើលតាមសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់សគ

ស�ើ�រក្សមើលភា្ព�ស�ៀរោនា្ ពីចសម្ើ�រប�់ស�ច្ទារំសនរះ។

�រូម�ួរ៖សតើស�ច្ទាំរ្ពីរចរ់សធវើអវពីសៅស្ល្ ួក្ទ្ញររ់បានសរៀនអំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ?

�រូម្ ន្យល់ថ្ស�ច្ឡាម៉រូនែនរិបិតារប�់ពទ្រ់ពតរូវបានបរ៉ះសដ្�ព្រះវិញ្ញាែតាមរ�ៈ

ការបសពរៀនរប�់អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា។ជាលទ្្ធ្ល្ួក្សគចរ់បាននរូវ្ រជ�័នន�ំែឹរលអែ

ស�ើ�ចរ់លរះបរ់អំស្ើបាបរប�់ពទ្រ់សចាលស�ើ�ណពបចិត្។�រូមរំឭក្�ិ�្ស្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�ល

្ួក្សគ�ិក្សាសៅ�បាដោ�៍សនរះ៖គ�ើង្តរូវរានឆនៈ្លះបង់អគំពើប្បរបស់គ�ើងទាំងអស់គចាល

គដើេ ដ្ីប្នផ្លស់ប្លូរខ្ងវិញ្ញាណគហើ�គក្ើតពដី្ពះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានឮៗនរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ណអលស�ើរដ្ល្ិនសអក្អរូក្ណ�លរាន

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សារប�់្ ួក្សគ៖«�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

ស�ើរឲ្យ្ លា�់ប្ដូរ។‹ណពបចិត្›គឺជាសារលិខិត�៏ញឹក្ញាប់បំ្ ុតរប�់វាស�ើ�ការណពបចិត្រាន

ន�័ថ្ការលរះបរ់នរូវការអនុវត្ទារំអ�់រប�់ស�ើរ—្ទាល់ខ្លួនពគសួារវប្ធម៌និរជាតិ—ណ�ល

្្ទនុ�សៅនឹរព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�ននព្រះ។សោលបំែរនន�ំែឹរលអែគឺស�ើម្ពី្ លា�់ប្ដូរមនុ�្ស

ធមមេតាសៅជា្ លរ�្ឋននស�ស�សាទាលស�ើ�វាតពមរូវឲ្យ្ លា�់ប្ដូរ»(«Repentance and 
Change»Ensignឬសលអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2003,ទ្ំ្័រ37)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ ពីជពីវិតរប�់្ ួក្សគស�ើ�គិតថ្សតើ្ ួក្សគពតរូវលរះបរ់អសំ្ើបាបទារំឡា�ណា

ខរ្ះស�ើម្ពី្ លា�់ប្ដូរខារវិញ្ញាែ�រូចជាស�្ចឡាម៉រូនែនរិបិតារប�់ពទ្រ់ណ�រ។�រូមបញ្ចប់សដ្�

ការណចក្ចា�ការសលើក្ទ្ឹក្ចិត្នរិទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ថ្សៅស្លស�ើររាន្ ន្ទៈលរះបរ់អសំ្ើបាប

រប�់ស�ើរព្រះអរាចា�់នឹរជួ�ស�ើរឲ្យ្ លា�់ប្ដូរនរិលរូតលា�់ស�ើរ។

គេគរៀនបនាទាប់(អាលរាោ25–32)

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពី�ំែួរសនរះ៖សតើអ្នក្នឹរនិយា��ល់នរណារានាក់្ណ�លជាអ្នក្ពបឆំ្រនរឹ

ព្រះពគពី�្ទអវពីខ្រះ?សៅក្្ននុរសមសរៀនបនាទាប់�ិ�្សនឹរសរៀន្ ពីរសបៀបណ�លអាលរា៉ាបានស្្ើ�នឹរ�ំែួរ

សនរះស�ើ�បានចំអក្�ល់ក្រូរី�រូរណ�លជាអ្នក្ពបឆំ្រនឹរព្រះពគពី�្ទ។បណនថែមសលើសនរះ្ួក្សគនឹរសរៀន

បណនថែមអំ្ ពីស�ចក្្ពីជសំនឿសៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ ពីរសបៀបណ�លអាលរា៉ានរិអ្នក្�នទ្បានខិតខំបសពរៀន

�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរា៊ាំណ�លក្្ត់ណ�លបរខេដូច្ ្ដូវននព្រះអរាចា�់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីបំ្ លាញននទ្ពីពក្ុរអាម៉រូនែហាស�ើ�សា�ន៍សលមិនបានសធវើ�្ង្គាមជាសពចើនសទ្ៀត

ជាមួ�នឹរសា�ន៍នពីន�វស�ើ�បានប្ង្កាបសៅវិញ។សដ្�ររទ្ុក្ខេនឹរការបាត់បរ់�៏ខាលាំរ

្ួក្សា�ន៍សលមិនជាសពចើនបានដ្ក្់ចរុះអាវុធរប�់្ ួក្សគចរុះ្ ពី�្ង្គាមបានណពបចិត្ស�ើ�

បានចរូលរួមនរឹ្ ួក្សា�ន៍អានន់ត-នពីន�វ-លពីន�។សៅស្ល្ ួក្បពុតាននស�ច្ម៉រូសា�នរិ

ន�គរូរប�់សគបានបញ្ចប់សប�ក្ក្មមេ14ឆ្នាំរប�់្ ួក្ពទ្រ់ក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍សលមិនអាំម៉រូន

បាន�រស�ើរ�ល់ព្រះអរាចា�់ស�ើ�បានបង្ហាញអំែរ�ឹរគែុ�ពរាប់្ រជ័�ននការកាលា�ជា

សពគឿរឧបក្រែ៍ក្្ននុរព្រះ��្រប�់ព្រះស�ើម្ពីនាំ�ំែឹរលអែសៅ�ល់សា�ន៍សលមិន។

សមសរៀនទ្ពី86

អាលរា៉ា25–26

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ25:1–12

ការ្យាក្រែ៍រប�់អ័ប៊ីណានដនិរអាលរា៉ាពតរូវបានបសំ្ញ

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ការ្យាក្រែ៍ ការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍

អាលរា៉ា9:12។សតើអាលរា៉ាបាន្ យាក្រែ៍�ល់ពបជាជន

អាំម៉រូនែហាអវពីខ្រះ?

អាលរា៉ា25:1–2(�រូមសមើល្ រណ�រអាលរា៉ា16:2–3,

9–11)

ម៉រូសា�17:14–19។សតើអ័ប៊ីណាន�បាន្ យាក្រែ៍ថ្នឹរ

រានអវពីសក្ើតស�ើរ�ល់ក្រូនសៅរប�់ស�្ចែូសអនិរ្ ួក្�រ្រប�់

ពទ្រ់?

អាលរា៉ា25:4–9

សូមសរបសរោ្រ្យទកុ្ចិត្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សកោប់ប្មះមៃុស្សខលែះថដលបយើងទ្ុរចិតតេជាញរឹ្រញាប់។(ចបមលែើយអាចរាៃ

កពះអរាចាស់ពយារោរីឪព្ុររាដាយក្ូបបកងៀៃៃិងអ្ន្របងវៃរឹ្រ)។សូមសួរសិស្ស៖

• បហតុអវៃរីោៃជាវារ្យកសួលបដើមបរីទុ្រចិតតេបុ ្្គលខលែះជាជាងអ្ន្រដនទ?

• ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃបៅបលើថ្ៃដរីសពវៃន្ងៃបៃះបតើៃរណាថដលអ្ន្ររ្យទុ្រចិតតេបំ្ុតបនាះ?

សូមកោប់សិស្សថាអាលរា៉ា25រួមរាៃ្ ស្នុតាងថាកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់ដល់ពយារោរីៃរឹងថតងថតកតូវោៃបំបពញ។សូមពៃ្យល់

ថាសិស្សៃរឹងបកបើតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីស្ិរសាពរីរោរពយា្ររណ៍ពរីរបោយពយារោរីពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិងរោរបំបពញនៃរោរពយា្ររណ៍

ទាំងបនាះ។សូមឲ្យសិស្សចមលែងតារាងចូល្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្។បៅ្រ្ននុង

តារាងទរីមួយសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរបោយបកបើបសច្្ររីបោងនៃកពះ្ម្ពរីរថដល្ ល់្ឲ្យ។បៅ្រ្ននុងតារាងទរីពរីរសូមឲ្យ

ព្ួរប្សរបសរអំពរីរោរបំបពញនៃរោរព្យ្ររណ៍។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា25:11–12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលមរមៃោៃៃិោយថាៃរឹង

ប្រើតប�ើងតាមោ្រ្យរបស់អ័ប៊ីណានដ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ូសចំណាំឃ្លា«ោ្រ្យទាំងបៃះកតូវោៃបញ្ជា្់រ»បៅ្រ្ននុងខទរី12។

• បតើឃ្លា«ោ្រ្យទាំងបៃះកតូវោៃបញ្ជា្់រ»រាៃៃ័យោ៉ាងដូចបមច្?

អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរសរបសរគ.និរ�.1:38បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅថ្របរអាលរា៉ា25:12។សូម

ឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា1:38ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឃ្លាមួយថដល

កសបដៀងបៅៃរឹងឃ្លា«ោ្រ្យទាំងបៃះកតូវោៃបញ្ជា្់រ»។(«ោ្រ្យទាំងអស់ៃរឹងោៃសបកមច»)។

• បតើបយើងបរៀៃអវៃរីខលែះពរីអាលរា៉ា25:1–12អំពរីរោរពយា្ររណ៍ៃិងបសច្្ររីសៃយាទាំងឡាយថដលបធវៃើបោយពយារោរីបនាះ?(សូមសរបសរ

បសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោក្យែ៏្ំរផុសរ្រស់េយោការីទាំងឡា�នឹងត្រវូបានសនតមច។

សូមបរ្ហាញថា្ំរូបៅ្រ្ននុងតារាងទាំងបៃះបរ្ហាញថារោរកពរាៃរបស់ពយារោរីដល់ព្ួរមិៃសុចរិតៃរឹងថតងថតោៃសបកមចជាៃិច្ច។ពយារោរី

្៏រថច្រចាយបសច្្ររីសៃយាដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលៃរឹងថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់ថដរ។បសច្្ររីសៃយាទាំងបៃះ្៏រៃរឹងោៃសបកមចថដរ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរោរអៃុវតតេនៃបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ
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្ណភៈកបធាៃទរីមួយពរីសដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រៃូវបសច្្ររីសៃយាទាំងឡាយចំបោះអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលរ្រសា

បទោឋាៃបៅ្រ្ននុង្ូរៃបសៀវបៅបៃះ។

«បទោឋាៃបៅ្រ្ននុង្ូរៃបសៀវបៅបៃះៃរឹង�ួយអ្ន្រ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសដ៏សំខាៃ់ៗទាំងឡាយថដលអ្ន្រ្រំពុងថតបធវៃើនាបពលឥ�ដូវបៃះបហើយៃរឹង

បធវៃើនាបពលអនា្ត។បយើងសូមសៃយាថាបៅបពលថដលអ្ន្របោរពតាមបសច្រតេរីសញ្ញាទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃបធវៃើៃិងបទោឋាៃទាំងបៃះ

បនាះអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃកបទាៃពរ�័យបោយរាៃភាពជានដ្ូពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រៃរឹងលូតលាស់រោៃ់ថតខាលាំងបហើយ

អ្ន្រៃរឹងរ្ីររាយជាមួយៃរឹងសុ្មង្គលរោៃ់ថតខាលាំង»(សដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន[្ូរៃបសៀវបៅឆ្នាំ2011],ⅱ)។

• បតើ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយោៃសៃយាអវៃរីខលែះ?

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញរោរសៃយាទាំងបៃះោៃបំបពញបៅបពលណា?

អាលរាោ25:13–17

្ួក្សា�ន៍សលមិនជាសពចើនណពបចិត្តសេើយចរូលរួមនឹរ្ ួក្សា�ន៍អាន់នត-នពីនេវ-លពីនេ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា25:13–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍បលមិៃ

ជាបកចើៃោៃបធវៃើបករោយពរីព្ួរប្ោៃដរឹងថាពួ្រប្មៃិអាចប្រ្កាបសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររបំ្ើបអំពរីស្រម្មភាពរបស់សាសៃ៍បលមៃិ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា25:17បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអារម្មណ៍របស់ពួ្របកុតារបស់មែូសាយអំពរីបជា្�័យថដលព្ួរកទង់ោៃ

ទទួល្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍បលមិៃ។

• បតើបជា្�័យរបស់ពួ្របកុតារបស់មែូសាយជា្ ំរូនៃោ្រ្យរបស់កពះអរាចាស់ថាោៃសបកមចបោយរបបៀបណា?(កបសិៃបបើសិស្ស

កតូវរោរ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅមែូសាយ28:5–7ៃិងអាលរា៉ា17:11)។

អាលរាោ26

អាំម្រូនរីក្រាយនឹរស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណារប�់ព្រះអរាចា�់ដល់ោត់និរបរប្អអូនពបុ�រប�់ោត់នរិដល់សា�ន៍សលមិន

សូមបរ្ហាញឧប្ររណ៍ខលែះៗ(ដូចជាញញលួរទុលវីស្រប៊ិចឬប ម្នដ�្់រ្ ំៃូរ្រន្ៃ្មួយ្ ូ្ំុរព្យដូទ័រៃិងឧប្ររណ៍ត្ៃ្រីមួយ)។សូម

ពៃ្យល់ថាោ្រ្យប្្សងបទៀតសករាប់ោ្រ្យរប�់្ឺឧបក្រែ៍។

• បតើអវៃរីខលែះថដលសិបប្ររឬវិចកិត្ររដ៏�ំនាញអាចបធវៃើជាមួយៃរឹងឧប្ររណ៍កតរឹមកតូវ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រខលែះថដលជាឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កពះអរាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរី្ លែស់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា26:1–5,12។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលអាំមែូៃៃិង

អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនារបស់ោត់ជាឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កពះ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃសបកមចអវៃរីខលែះតាមរយភៈអាំមែូៃអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនារបស់ោត់?

• បតើអ្ន្រៃរឹងថាអាលរា៉ា26:12ប�ើងវិញបោយរបបៀបណា?បតើកបសាសៃ៍របស់អាំមែូៃបៅ្រ្ននុងខបៃះទា្់រទងៃរឹងរោររោលាយជា

ឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា26:11,13,16បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបពលបវលាទាំងអស់ថដលោ្រ្យស�ចក្្ពីេំែរៃិង

េររីក្រាយបលចប�ើង។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់

អាៃអាលរា៉ា26:13–16ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុថដលអាំមែូៃោៃ្ ល់្សករាប់រោរអររ្ីររាយរបស់

ោត់។

• បហតុអវៃរីោៃជាអាំមែូៃោៃអររី្ររាយ?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចៃិោយពរីបោលរោរណ៍ខុសោនាជាបកចើៃ។បោលរោរណ៍

ខាងបករោមអាចបធវៃើជាបសច្្ររីសបងខេបមួយនៃចបមលែើយរបស់ព្ួរប្៖រយើងអររីក្រាយរោយសាររយើង្ររត្ើដល់ត្រះអមាចាស់និងក្ូនរៅ

រ្រស់តទង់រោយមានចិ្រ្តរសាមរះត្រង់។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងអររី្ររាយបៅបពលបយើងបៅ្រ្ននុងរោរបបកមើដល់កពះអរាចាស់?

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមៃិងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។(សូម្ ិតពរីរោរសរបសរវាមុៃបពលចាបប់្្ើមថានា្់រ)។សូម

ថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបក�ើសបរើសៃិងអាៃវ ្្គមួយបហើយពិភា្រសាពរីចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរថដលរាៃ។

ោលរា៉ា26:17–20។សតើោំម៉រូននិរបរប្អដូនពបុ�រប�់ោត់ជាមនុ�្សពបសភទណាមុនស្ល្ ួក្សគរោនណពបចិត្សជឿសនារះ?

ោលរា៉ា26:23–25។សយរតាមេវៃពីណដលសា�ន៍នពីន្វៃរោនពរោប់ដល់ោំម៉រូននរិបរប្អដូនពបុ�រប�់ោត់សតើ្ ួក្សា�ន៍សលមិន

ដរូចជាេវៃពីមុនស្ល្ ួក្សគរោនណពបចិត្សជឿសនារះ?

សូម្ ្ល់បពលសករាប់សិស្សពរីរបរីនា្់រពៃ្យល់ពរីចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅៃរឹងសំណួរទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា26:23–

29បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលឧបស ្្គថដលអាំមែូៃៃិងបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ោៃ�ួបបៅ្រ្ននុងរោរបបកមើដល់កពះអរាចាស់ៃិងសាសៃ៍

បលមិៃ។
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អាលរា៉ា25–26

• បតើឧបស ្្គមួយណាថដលអ្ន្រ្ ិតថាព្ួរអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាអាច�ួបនាបពលសពវៃន្ងៃបៃះ?

• បោងតាមអាលរា៉ា26:27,30បតើអវៃរីថដលោៃ�កមញុដល់អាំមែូៃៃិងព្ួរអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនារបស់ោត់ឲ្យបៃ្បបកមើ?

(រោរលួងបលាមៃិងបសច្្ររីសៃយាពរីកពះអរាចាស់ៃិងបំណងកោថានាបដើមបរីរោលាយជា«រាោ៌ា្រ្ននុងរោរសប្រ្គះកពលរឹងខលែះ»)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា26:31–34បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលលទ្្ធ លខលែះនៃរោរបបកមើរបស់ពួ្របកុតារបស់មែូសាយ។

បៅបពលពួ្រប្ោៃរាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា26:35–37ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយ្ ិតពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្កតូវ

អររី្ររាយបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីល្អរបស់កពះ។

• បតើសារលិខិតអវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

សូមបរ្ហាញថាសារលិខិតមួយបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ្ ឺថាត្រះអមាចាស់មានរ្តាតាក្រុណាដល់្ នុស្ទាំងអស់ដដលដត្រចិ្រ្តរ�ើយរជឿដល់

ត្រះន្្រ្រស់តទង់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យដរឹងពរីបសច្្ររីពិតៃិងពរីសារភៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«សំបកុតម្រពរីអ្ន្រថដលោៃបធវៃើខុសដ៏ខាលាំង។ពួ្រប្សួរថា‹បតើខញនុំអាចពតរូវោៃអ្័យបទាសឲ្យបទ?

«ចបមលែើយ្ ឺរោន!

«ដំណរឹងល្អបបកងៀៃបយើងថារោរោៃធូរកសាលពរីទារុណ្រម្មៃិង្រំហុសអាចទទួលោៃតាមរោរថកបចិតតេ។

រោរសប្រ្គះសករាប់អ្ន្រទាំងបនាះថដលប្ចពរីរោររាៃបកោះធងៃៃ់បករោយពរីដរឹងភាពបពញបលញវាោមៃទរាលាប់ោមៃ

រោរបញៀៃោមៃរោរបះបោរោមៃរោររំលងោមៃ្ំរហុសថដលជា្ំរូពរីរោរសៃយានៃរោរអ្័យបទាសដ៏បពញបលញបនាះ

បទ»(« The Brilliant Morning of Forgiveness»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995,ទំព័រ19)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីអំណាចនៃដរ្វាយធួៃថដល្ ល់្រោរអ្័យបទាសដល់អំបពើោបធំឬតូចដល់អ្ន្រទាំងឡាយថដលរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ

បលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបហើយថកបចិតតេ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់្ ងថដរអំពរីបសច្្ររីអំណរថដលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបៅបពលបយើងបធវៃើជា

ឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កពះអរាចាស់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លសា�ន៍សលមិនមិនបានសជាគជ�័ក្្ននុរការវា�ពបហារសលើសា�ន៍នពីន�វ្ួក្សគបាន

បណរវរក្ំ�ឹរសៅកាន់្ ួក្សា�ន៍អានន់ត-នពីន�វ-លពីន�។សដ្�សារណតស�ចក្្ពី�ញ្ញាណ�ល

្ួក្សា�ន៍អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�បានសធវើថ្នឹរមិនបរ្ដូរ្ មអ្នក្�នទ្សទ្ៀតសទ្សនារះ្ួក្សគ

បានប�ិស�ធមិនបានសលើក្អាវុធការពារ្ ួក្សគស�ើ�។អាំម៉រូនបាន�ឹក្នាំ្ ួក្សា�ន៍

អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�សៅកាន់ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាជាក្ណន្រណ�ល្ ួក្សគបានទ្ទ្ួល

ការការពារ្ ពីសា�ន៍នពីន�វស�ើ�កាលា�ជាសៅពបជាជនអាំម៉រូន។សៅស្លសា�ន៍នពីន�វបាន

ការពារពបជាជនអាំម៉រូនក្ុំឲ្យសា�ន៍សលមិន�រាលាប់សនារះសា�ន៍នពីន�វនិរសា�ន៍សលមិន

រាប់ពាន់នាក់្បានសាលាប់សៅក្្ននុរ�្ង្គាម។្វពីសបើរានការសសាក្�សពររ្ ពីការសាលាប់ននមនុ�្ស

ជាទ្ពីព�ឡាញ់រប�់សា�ន៍នពីន�វ្ួក្សគជាសពចើនបានសៅណតរានក្្ពី�រ្ឹមនិរស�ចក្្ពីអែំរ

សៅសលើស�ចក្្ពី�នយារប�់ព្រះអរាចា�់ថ្្ួក្�ុចរិតនរឹ«ពតរូវបានសពបា�ស�ើរវិញស�ើម្ពី

សៅសៅខារសាដោំព្រះ��្ននព្រះសៅក្្ននុរសាថានភា្នន�ុភមរ្គល�៏មិនសចរះចប់មិនសចរះស�ើ�»

(អាលរា៉ា28:12)។

សមសរៀនទ្ពី87

អាលរា៉ា27–29

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ27

អាំម្រូនដឹក្នាំពបជាជនអាន់នត-នពីនេវ-លពីនេសៅកាន់តំបន់�ុវត្ិភា្ក្្គុរចំសណាមសា�ន៍នពីនេវ

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដកបសៃិបបើពួ្រប្ធាលាប់រាៃៃរណារានា្់រោៃសៃយាៃរឹងពួ្រប្បហើយបនាទាប់ម្រប ល្ែចសៃយាបនាះបទ។បនាទាប់ម្រសូម

ឲ្យពួ្រប្បលើ្រនដកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់សៃយាៃរឹងៃរណារានា្់របហើយរ្រសារោរសៃយាបនាះ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាចបំោះមៃុស្សថដលរ្រសារោរសៃយារបស់ព្ួរប្?បហតុអវៃរី?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចាស់រាៃកពះទ័យោ៉ាងណាអំពរីអ្ន្រថដលរ្រសារោរសៃយារបស់ព្ួរប្ចំបោះកទង់បនាះ?

សូមថណនាំអាលរា៉ា27បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីសាសៃ៍បលមៃិោៃបរា�័យ្រ្ននុងរោរពយាោមបំផ្លាញសាសៃ៍ៃរីនហវៃព្ួរប្ោៃ

វាយកបហារពួ្រសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហ្ឺពួ្រសាសៃ៍បលមៃិថដលោៃថកបចិតតេតាមរយភៈរោរបបកមើរបស់អាំមែូៃៃិងបងប្អដូៃកបសុ

របស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហោៃបធវៃើបដើមបរីបរ្ហាញដល់កពះអរាចាស់ថាព្ួរប្ៃរឹងរោៃ់តាម

បសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្ថាៃរឹងពុំ«បកបើបក្ឿងសាកសាដាវុធសករាប់រោរខាចាយ្ មមៃុស្សបទៀតបទ»(អាលរា៉ា24:18)។(ពួ្រប្

ោៃ្រប់បក្ឿងសាកសាដាវុធស្រ្គមរបស់ពួ្រប្)។បដើមបរីរ្រប�ើញពរីរោរបប្ជាញាចិតតេនៃពួ្រសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហោៃរាៃបដើមបរី

រ្រសារោរសៃយារបស់ពួ្រប្សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗ្រ្ននុងអាលរា៉ា27:2–3។(អ្ន្រ្៏រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរអាៃអាលរា៉ា

24:18–19បហើយសរបសរបសច្្ររីបោងបៃះបៅថ្មទំព័រថ្របរអាលរា៉ា27:3)។

• កបសិៃបបើអ្ន្រជាកបជា�ៃរានា្់រនៃព្ួរសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហបតើវាៃរឹងពោិ្រោ៉ាងណាសករាប់អ្ន្របដើមបរីរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់

អ្ន្របហើយមៃិបៅចបាំងបដើមបរីរោរោរខលែលួៃអ្ន្រៃិងមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របស់អ្ន្របនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា27:4–10សាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាំមែូៃោៃបស្នើសុំឲ្យបធវៃើបដើមបរីរោរោរដល់ព្ួរសាសៃ៍អាៃ់នត-

ៃរីនហវៃ-លរីនហៃិងបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសបងខេបវ ្្គបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា27:11–12ឮបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរថណនំាថដលអាំមែូៃោៃទទួលពរី

កពះអរាចាស់។សូមពៃ្យល់ថាព្ួរសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហោៃបៅតាមអាំមែូៃបៅរោៃ់ថដៃដរីសារាែហិមឡា(សូមបមើលអាលរា៉ា

27:13–15)។(អ្ន្រ្៏រអាចសបងខេបអាលរា៉ា27:16–19បោយបរ្ហាញថាវាបៅ្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈទាំងបៃះថដលអាំមែូៃៃិង

ព្ួរបុកតារបស់មែូសាយោៃរួបរួមៃរឹងអាលរា៉ាដូចថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា17:1–4)។

សូមពៃ្យល់ថាបមបៅក្រមនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃសួរដល់កបជា�ៃថាបតើពួ្រប្ៃរឹងអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហរស់បៅ្រ្ននុង

ចបំណាមព្ួរប្បទ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា27:22–24សាងាត់ៗបោយរ្របមើលចបមលែើយរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃដល់រោរកបរោស

របស់បមបៅក្រម។

• បតើពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃៃិោយបោយរបបៀបណាថាពួ្រប្ៃរឹង�ួយដល់ព្ួរសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃរាៃចិតតេចង់រោរោរសកតូវពរីមៃុរបស់ព្ួរប្?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា27:26បោយសាងាត់ៗបដើមបរីរ្របមើលពរីអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍ោៃចាបប់្្ើមបៅដល់ព្ួរសាសៃ៍

អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា27:27–30។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃ

អាំមែូៃោៃដរឹង។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើកបជា�ៃអាំមែូៃបធវៃើឲ្យអ្ន្ររបំ ើ្បបលើអវៃរីខលែះ?បហតុអវៃរី?

• បតើអាលរា៉ា27:27–30បបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីទំនា្រ់ទៃំងរវាងរោរថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់ៃិងរោររោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញា?

(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញថាព្ួរប្យល់ពរីបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងដត្រចិ្រ្តរជឿដល់
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ត្រះអមាចាស់រោយរ្ញរលញរយើងរក្សារសចក្្ដីសញ្ញាទាំងឡាយដដលរយើងបានរធ្ើជា្ួយនរឹងតទង់។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើៃរណាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រជា្ ំរូនៃបោលរោរណ៍បៃះ?

អាលរាោ28

្ួក្សា�ន៍នពីនេវបានបង្គ្រាបដល់្ ួក្សា�ន៍សលមិនសៅក្្គុរចមបាំរដ៏ខ្លាំរកាលាមួយ

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃោៃរាៃចិតតេបសាមះកតង់្៏រពួ្រប្បៅថត�ួបៃរឹងឧបស ្្គដ៏លោំ្រ។

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃ្ូរា៉ាសបអស មែៃសុៃោៃថច្រចាយៃូវបរឿងខាងបករោមអំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលោត់ោៃរាៃបៅ្រ្ននុងយុវវ័យ

ោត់។បករោយពរីោៃឮថាមិតតេរបស់ោត់អាបសើរផ្តុៃោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុងស្រ្គមបលា្របលើ្រទរីពរីរ្ូរា៉ាសបអសមែុៃវ័យប្រ្មងោៃបៅ

សួរសុខទុ្រខេរាដាយរបស់អាបសើរថដលមិៃថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ។បករោយម្រោត់ោៃរំឭ្រថា៖

«ពៃលែឺោៃចា្របចញពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រកសរីផ្តៃុ។ោត់ោៃៃរឹ្ររ្របៅ្រ្ននុងភាពងងរឹតសៃូ្យសុងៃិងពិោ្រចិតតេោ៉ាងខាលាំង។

«បោយរោរអធសិាឋាៃបៅ្រ្ននុងចិតតេខញនុំខញនុំោៃសាុំៃរឹងរោរបៅបលង្ ្ទះក្ួសារផ្តុៃបោយ្ ិត្រ្ននុងចិតតេថាបតើោ្រ្យនៃរោរលួងបលាមណាថដល្ ួរ

ៃិោយពរីរាត់ខញនុំថដលកោៃ់ថតជាប្រ្មងកបុសរានា្់រ។

«ទាវារោៃបបើ្របហើយអ្ន្រកសរីផ្តុៃោៃឱបខញនុំដូចជាោត់ោៃឱប្ូរៃកបុសរបស់ោត់ថដរ។្្ទះោៃរោលាយជាសាលកប�ំុបៅបពលថដល

រាដាយថដលរងទ្ុរខេបោយោត់្ូរៃៃិងប្រ្មងកបុសរានា្់រោៃលុត�ង្គង់អធសិាឋាៃ។

«បពលបងើបពរីរោរអធសិាឋាៃអ្ន្រកសរីផ្តុៃោៃបមើលម្រខញនុំបហើយោៃៃិោយថា៖‹្មម៊រីខញនុំមៃិថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ

ណាបទបែុថៃ្ឯង្ ឺជាសរា�ិ្ររានា្រ់។សូមកោប់ខញនុំម្រថាបតើអាបសើរៃរឹងរស់ម្ងបទៀតបទ?›»(«អ្ន្រកសរីផ្តៃុ—បរឿង

បៃ្»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2007,ទំព័រ22)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតបសំណួរអ្ន្រកសរីផ្តៃុបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃចបមលែើយរបស់កបធាៃមែៃសុៃ៖

«បោយដរឹងអស់ពរីចិតតេខញនុំខញនុំោៃថ ល្ែងទរីបនាទាល់ដល់ោត់ថាអាបសើរៃរឹងពិតជារស់ប�ើងវិញម្ងបទៀត»(«អ្ន្រកសរីផ្តៃុ—បរឿងបៃ្»

ទំព័រ22)។

• បតើរោរដរឹងពរីថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្រ្គះផ្លាស់ប្ដូររោរ្ិតរបស់អ្ន្រថដលោៃោត់បង់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា28:1–3។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលពរីតនមលែថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ�ួយដល់

កបជា�ៃអាំមែូៃបដើមបរីរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា28:4–6បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរីរបបៀប

ថដលរោរសាលាប់ោ៉ាងបកចើៃោៃបែះោល់ដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា28:11–12រ្របមើលមូលបហតុថដល

កបជា�ៃខលែះអាច្ ័យខាលាចបៅបពលមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់សាលាប់ខណភៈបពលថដលអ្ន្រប្្សងបទៀតអាចរាៃបសច្្ររីសង្រឹមបនាះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះអាច្ ័យខាលាចបៅបពលថដលមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់សាលាប់?

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះអាចរាៃបសច្្ររីសង្រឹមបៅបពលថដលមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់សាលាប់?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃ្

ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញថារៅរ្លរយើងមានរសចក្្ដីជរំនឿរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិងរសចក្្ដីសនយាថនត្រះអមាចាស់រយើងអាចមានរសចក្្ដី

សង្រឹ្និងរសចក្្ដីអំណររៅក្្នុងរ្លថនការសាលា្់ររន្រះ)។

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មលែែបះស្ើយសយើរស�ើញ...

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ៃរឹងបំបពញកបបោ្បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសិ្រសាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា28ោ៉ាងដូចបមតេច។

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលបឆលែើយបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា28:13–14។សូមឲ្យសិស្សបកបៀបបធៀបចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្បៅៃរឹងបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា«បមលែ៉ាះបហើយ

បយើងប�ើញ»រាល់បពលថដលរាៃោ្រ្យបៃះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរ។សូមពៃ្យល់ថាមរមៃោៃបកបើឃ្លាបៃះជាញរឹ្រញាប់បដើមបរីបរ្ហាញពរីបមបរៀៃដ៏

សំខាៃ់ថដលបយើងអាចបរៀៃពរីដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

• បតើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា27–28ថដលោំកទដល់កបបោ្«មលែែបះបហើយបយើងប�ើញថា»របស់មរមៃ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញៃរណារានា្រ់�ួបៃរឹងរោរសាលាប់របស់ខលែលួៃប្ផ្ទាល់ឬរោរសាលាប់របស់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់រានា្រ់បោយ

រាៃ្្ររីសង្រឹមបោយសារថតបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបទ?

• បតើអ្ន្រៃរឹងពៃ្យល់ពរីរោររស់ប�ើងវិញបដើមបរី�ួយដល់ៃរណារានា្រ់ឲ្យរាៃបសច្រ្រីសង រ្ឹមបដើមបរីកប�មមុខៃរឹងរោរសាលាប់របស់ប្ឬ

រោរសាលាប់របស់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់រានា្រ់បោយរបបៀបណា?

អាលរាោ29

អាលរា៉ាអួតសៅក្្គុរការនាំព្លរឹសៅរក្ព្រះ

សូមកោប់សិស្សថាអាលរា៉ា29រួមរាៃរោរបរ្ហាញរបស់អាលរា៉ាពរីបំណងកោថានារបស់ោត់បដើមបរីរោលាយជាបក្ឿងឧប្ររណ៍បៅ្រ្ននុង

កពះហស្របស់កពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា29:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាអាច

សូមជួយសិស្សឲ្យ�លង្ ពី

ហោលការណ៍ម�លបាន

្រហពងៀនហៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

ក្្ននុរក្រែពីខ្រះសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែ

ណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

ពតរូវបាននាំសដ្�ឃ្លា«សម៉្រះស�ើ�

ស�ើរស�ើញថ្»។ជាឧទា�រែ៍

សៅក្្ននុរអាលរា៉ា28:13–14មរមន

សពបើ«ម្៉សរះស�ើ�ស�ើរស�ើញថ្»

ស�ើម ព្ីទាញចំណាប់អារមមេែ៍សៅសលើ

សោលការែ៍ណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពី

បទ្្ិសសាធន៍រប�់អាំម៉រូននិរ្ ួក្សា�ន៍

អាន់នត-នពីន�វ-លពីន�។�រូមបសពរៀន

�ិ�្សថ្សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានិរ

�ញ្ឹរគិតអំ្ពីព្រះគម្ពីរ្ួក្សគអាច

រក្ស�ើញនរូវសោលការែ៍សដ្�ខ្លួនឯរ

សដ្�ការ�ួរខ្លួនសគថ្«សតើខគម្ពីរ

ទារំសនរះបសពរៀនខ្នុំ្ ពីអវពី?»
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ៃរឹងោៃបធវៃើកបសិៃបបើោត់អាចបំបពញ«បំណងចិតតេ[របស់ោត់]»។(ោត់ៃរឹង«[កបរោស]ដល់មៃុស្សក្ប់រូបដូចជា្ ្គរលាៃ់ៃូវ

រោរថកបចិតតេ»)។

• បោងតាមអាលរា៉ា29:2បហតុអវៃរីោៃជាអាលរា៉ារាៃបំណងបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា29:4–5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់្ ល់្ដល់អ្ន្រថដលរាៃបំណងសុចរិត។

(កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចបរ្ហាញឃ្លា«ខញនុំដរឹងថាកទង់ោៃ្ ល់្ដល់មៃុស្សបោងតាមបំណង

របស់ព្ួរប្»។សូមពៃ្យល់ថាត្រសិនរ្រើរយើង្រ៉ងអ្ដីដដលសុចរ្ិរត្រះអមាចាស់នរឹងត្រទាន្ររយើងតស្រតា្្រំណងទាំងរនរះ។សូម

បរ្ហាញថាកបសិៃបបើបំណងសុចរិតរបស់បយើងទាំងអស់មៃិោៃបបំពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះបទវាៃរឹងកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុងភាពដ៏អស្់រលប

ជាៃិច្ច)។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា29:10,14,16បរៀងៗខលែលួៃបោយរ្របមើលពរ�័យថដលអាលរា៉ាោៃទទួលបៅបពលថដលោត់ោៃ

�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើោ្រ្យណាថដលអាលរា៉ាោៃបកបើបដើមបរីបរៀបរាប់ពរីអារម្មណ៍អំពរីរោរ�ួយដល់អ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទបនាះ?(អ្ន្រអាច្ ល់្

បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំរោរបកបើោ្រ្យៃរីមួយៗស�ចក្្ពីេំែរបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ា្រ្ននុងរោរ�ួយអ្ន្រដនទឲ្យថកបចិតតេៃិងម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

បនាះ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញថាព្ួរប្យល់ពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖រយើងនរឹងទទួលបាន

រសចក្្ដីអំណររៅរ្លរយើងជួយអ្ក្ដថទឲ្យដត្រច្ិរ្តនិង្ ក្រក្ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថារាៃអំណរថដលម្រពរីរោរ�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះក រ្ីស្ទ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្រឱរោសបដើមបរី�ួយអ្ន្រអ្ន្រដនទឲ្យម្ររ្រកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍បបស្រ្រម្ម

ដ៏រាៃអំណររបស់អ្ន្រផ្ទាល់។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ28:11–12។ការរក្គ�ើញនរូវគសចក្្ដីសុខសាន្គៅគពល

គសចក្្ដីសាលប់គក្ើតគ�ើង

ណអលស�ើររ័�ុលអិមែិល�ុនននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បាននិយា�អំ្ពីរសបៀបណ�ល

�ក្មមេភា្រប�់ស�ើរសៅក្្ននុរជពីវិតសនរះអាចនាំមក្នរូវស�ចក្្ពី�ុខសាន្�ល់ស�ើរសៅស្ល

ស�ចក្្ពីសាលាប់សក្ើតស�ើរ៖

«បរបអែដូនពបុ�ព�ពីទាំរឡា�ស�ើររ�់សៅស�ើម្ពីសាលាប់ស�ើ�ស�ើរសាលាប់ស�ើម្ពីរ�់សៅ—

សៅក្្ននុរ្ ិភ្ស្្សរសទ្ៀត។ពប�ិនសបើស�ើរសរៀបចំបានលអែនរឹោមៅនការភ័�ខាលាចចសំពារះស�ចក្្ពី

សាលាប់សនារះសទ្។សចញ្ពីទ្�្សនវិ�័��៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចម�ួស�ចក្្ពីសាលាប់គឺភ�័ខាលាចចសំពារះ

អ្នក្ណ�លមិនបានសរៀបចំស�ើម្ពីសៅជួបនឹរព្រះ។

«ឥ�ដូវសនរះគឺជាស្លស�ើម្ពីសរៀបចំ។បនាទាប់មក្សៅស្លស�ចក្្ពីសាលាប់មក្�ល់ស�ើរអាច

សៅ�ល់�ិរីលអែស�ស�សាទាលណ�លព្រះវរបិតា�ួគ៌បានសរៀបចំ�ពរាប់ក្រូនសៅ�៏សសាមៅរះពតរ់រប�់

ពទ្រ់។ទ្ន្ទឹមនរឹស្លសនារះ�ពរាប់អ្នក្ណ�លសក្ើតទុ្ក្ខេណ�លសៅបន្សលើណ្ន�ពី...ចំែរ

ននស�ចក្្ពីសាលាប់ពតរូវបានពសា�សដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏ខាជាប់ខ្លួនសៅសលើព្រះពគពី�្ទ្ន្ឺ�៏ឥតសខាចារះ

ននស�ចក្្ពី�រ្ឹមស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះនិររប�់មនុ�្សទារំឡា�នរិបំែរពបាថ្នា

�៏ពជាលសពរៅស�ើម្ពីបសពមើ�ល់្ ួក្សគ»(«Now Is the Time to Prepare»
Ensignឬសលអាេរូណា,ណខឧ�ភាឆ្នាំ2005,ទំ្្័រ18)។

ណអលស�ើរវីល�វត�បុល�រូអាន់ស�ើរ�ិននន្ ួក្ចិត�ិបនាក្់បានពបាប់្ ពីរសបៀបណ�លមិត្ភកិ្្

ខ្រះពបឈឈមនឹរស�ចក្្ពីសាលាប់រប�់ឪ្ុក្រប�់្ ួក្សគ៖

«្មេពីៗសនរះមិត្ជាទ្ពីព�ឡាញ់រប�់ខ្នុំរានាក់្បានសាលាប់សដ្�សារជរំឺមហារកី្។ោត់និរ

ពគសួារគឺជាមនុ�្សណ�លរានស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏ខាលាំរ។វាបានបំ្ ុ�គំនិតស្លស�ើញ្ ពីរសបៀប

ណ�លស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់្ ួក្សគបាននាំ្ ួក្សគ្ ្រកាត់ស្ល�៏លំបាក្ខាលាំរសនរះ។្ួក្សគបាន

សពារស្ញសដ្�ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ក្្ននុរ�ួរចិត្ណ�លបន្នរិ្ ពរឹរ�ល់្ ួក្សគ។សដ្�

រានការអនុញ្ញាត្ ពី្ ួក្សគខ្នុំចរ់អាន�ំបពុតា្ ពី�រាជកិ្រប�់ពគួសាររានាក្់ណ�លបាន�រស�រ

សពកា�្ពីន្ងៃណ�លឪ្ុក្រប�់នារបានសាលាប់៖

«‹្ពីរបពីន្ងៃមុន្ ិតជា្ ិបាក្ខាលាំរណា�់។...កាល្ពី�ប់មិញសៅស្លស�ើរបាន

ពបជុោំនាសៅណក្្របា៉ាព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់បានមក្យា៉ារចបា�់ស�ើ�្ ិតជាបានសធវើ

ជាអ្នក្លរួសលាម�ល់ស�ើរយា៉ារពបាក្�។ស�ើររានស�ចក្្ពី�ុខសាន្។...វាជា

សរឿរ�៏លំបាក្បំ្ុត�ពរាប់្ ួក្ស�ើរពគបោ់នាប៉ុណន្ស�ើររានអារមមេែ៍�ុខសាន្សដ្��ឹរ

ថ្...ព្រះវរបិតារប�់ស�ើរណ�លគរ់សៅឯសាថាន�ួគ៌បាន�នយាថ្ស�ើរនរឹរ�់សៅជាមួ�

ោនាជាពគួសារម្រសទ្ៀត។សពកា�្ពីសវជ្បែ្ឌិតបានពបាប់បា៉ាសៅក្្ននុរមន្ទពីរស្ទ្្យថ្ោមៅនអវពី

ណ�លអាចសធវើបានសទ្ៀតសទ្ោត់បាន�ម្ឹរមក្ស�ើរទារំអ�់ោនាសដ្�រានស�ចក្្ពីជសំនឿ�៏

ឥតសខាចារះនរិរាន�ួរសដ្�ររឹរាំថ្«សតើរាននរណារានាក់្សៅក្្ននុរបន្ទប់សនរះរានបញ្ហានឹរ

ណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះសទ្??»ស�ើរ...រានស�ចក្្ពីអែំរចំសពារះឪ្ុក្នរិរាដោ�ណ�ល

បានបសពរៀនស�ើរឲ្យរានការទ្ុក្ចិត្�៏ឥតសខាចារះសៅសលើណ្នការសនរះ›»(«The Rock 
of Our Redeemer»Ensignឬសលអាេរូណា,ណខឧ�ភាឆ្នាំ2010,ទំ្្័រ

17–18)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពី�្ង្គាម�៏ធំម�ួរវារសា�ន៍នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិនស�ចក្្ពី�ុខសាន្បាន

សក្ើតរានសៅក្្ននុរណ�ន�ពី។ពបណ�លជា្ ពីរឆ្នាំសពកា�មក្បុរ�រានាក់្ស ម្ៅរះក្រូរី�រូរបានចាបស់្្ើម

បសពរៀនថ្ោមៅនព្រះសទ្ថ្នរឹោមៅនព្រះពគពី�្ទស�ើ�ស�ើ�ថ្ោមៅនអំស្ើបាបសនារះសទ្។ោត់

�អែប់អ្នក្�ឹក្នាំននសា�នាចពក្សដ្�ពបកា�ថ្្ ួក្សគបានកំ្្ុរបសពរៀន្ ពី�ណាតាប់�៏

្កលួតលពីលា។ការបសពរៀន�៏ខ�ុ្្គររប�់ោត់បាន�ឹក្នាំមនុ�្សជាសពចើនឲ្យពបព្ឹត្អសំ ើ្បាប�៏

ធងៃន់ធងៃរ។ក្រូរ�ីរូរពតរូវបាននាំសៅជួបនឹរអាលរា៉ាណ�លបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ស�ើ�បានបសពរៀនថ្អវពីៗទាំរអ�់ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះបរកបសរកើត�៏អសាចារ្យ។សៅទ្ពីបញ្ចប់

ក្រូរី�រូរមិនអាចនិយា�រួចសដ្�សារអំណាចនន្ ញររះស�ើ�បាន�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ិត។

សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសៅស្លោត់បានស�្នើ�ំុឲ្យោត់និយា�រួចវិញអាលរា៉ាបានប�ិស�ធ

សដ្�និយា�ថ្ោត់នឹរបសពរៀនសោលលទ្្ធិខុ�ម្រសទ្ៀតពប�ិនសបើោត់អាចនិយា�

រួចសនារះ។ក្រូរី�រូរបាន�ំុទានអាហារស្ញមួ�ជពីវិតរប�់ោត់រ�រូត�ល់ោត់ពតរូវបានពក្ុម

អ្នក្ណបក្សចញ្ពីសា�ន៍នពីន�វណ�លសៅថ្សា�ន៍�រូរា៊ាំបានវា�ោត់សាលាប់។

សមសរៀនទ្ពី88

អាលរា៉ា30

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ30:1–18

ក្រូរីេរូរជាអ្ក្ណដលពបឆាំរនរឹព្រះពគពី�្ចំអក្ដល់សោលលទ្ិននព្រះពគពី�្

មៃុចាបប់្្ើមបបកងៀៃសូមបចាះរៃ្ធតូចមួយនៃោត្ំរបែុងសូោបហើយឲ្យវាបហៀវបចញបចាលចុះ។សូមបរ្ហាញ្ំរបែុងដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

បោយមៃិកោប់ថាវាទបទបនាះបទ។សូមសួរថាបតើៃរណាចង់ោៃវាបហើយបតើពួ្រប្ៃរឹងហា៊ាៃចំណាយបែុនាមៃសករាប់វា។សូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់្ ៃម្រខាងមុខពិៃិត្យបមើល្ំរបែុងបហើយកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ៃូវអវៃរីថដលរាៃបៅខាង្រ្ននុង។(�ំៃួសឲ្យ្ំរបែុងសោូអ្ន្រ្៏រអាចបកបើ

កបអប់ទបទមួយរោតាបមួយឬកបអប់រោដូទបទមួយថដលជាធម្មតាវារាៃអវៃរីថដលសិស្សៃរឹងចូលចិតតេ)។

• បតើរោរបបកងៀៃខុសឆ្គងដូចជា្ំរបែុងសូោបៃះបោយរបបៀបណា?(ជាញរឹ្រញាប់វាទា្់រទាញពរីខាងបករៅបែុថៃ្ខាង្រ្ននុងវាទបទសាអាត)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបៃះសិស្សៃរឹងបរៀៃអំពរីបុរសរានា្់រប្មះ្រូរីហូរ។បៅបពលសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា30សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

ព្ួរប្ឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃរបស់្ូររីហូរោៃបធវៃើឲ្យោត់ៃិងអ្ន្រដនទទបទសាអាតខាងវិញ្ញាណ។

សូមកោប់សិស្សថាបករោយពរីស្រ្គមៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃបហើយកបជា�ៃអាំមែូៃ(ពួ្រសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហ)ៃិងព្ួរសាសៃ៍

ៃរីនហវៃោៃរាៃបសច្្ររីសុខសាៃ្មួយរយភៈ។បនាទាប់ម្រ្ូររីហូរោៃរំខាៃដល់បសច្្ររីសុខសាៃ្របស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

អាលរា៉ា30:6,12បោយរ្របមើលោ្រ្យមួយថដលបរៀបរាប់ពរីបុរសបៃះ។(ោ្រ្យបនាះ្ ឺេ្ក្ទទរឹនឹរព្រះពគពី�្។សូមពៃ្យល់ថា

ៃិយមៃ័យមួយនៃោ្រ្យបៃះ្ ឺ«ៃរណារានា្់រឬអវៃរីមួយថដលបៃលែំថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្រ្គះនៃដំណរឹងល្អដ៏ពិតបហើយថដលកបឆំ្ងៃរឹង

កពះក្រីស្ទបោយបបើ្រចំហរឬបោយសរាងាត់»[Guide to the Scriptures, “Antichrist,” scriptures.lds.org])។

សូមបរៀបចំលំហាត់ខាងបករោមជាក្រោសឬសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមថានា្រ់។កបសិៃបបើអ្ន្រសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃសូម

ឲ្យសិស្សចមលែងវាបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្។វាៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដល

សាតាំងៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលបបកមើវាបកបើបោលលទ្ធិខុសឆ្គងបដើមបរីទា្់រទាញបយើងឲ្យបធវៃើអំបពើោប។

ការបគ្ងៀនខុសឆ្ងរបស់ក្រូរីហរូរជាជនទទរឹងនរឹង្ពះ្ ដ្ីស្

ការបសពរៀនខុ�្្គរ សារលិខិត

1.អាលរា៉ា30:13–14 . អ្នក្មិនអាច�ឹរ្ ពីអវពីមួ�ថ្្ ិតរ�រូត�ល់អ្នក្ស�ើញវា។ស�តុ�រូសច្នរះស�ើ�អ្នក្

មិនអាច�ឹរថ្នឹររានព្រះពគពី�្ទសនារះសទ្។

2.អាលរា៉ា30:15 . ោមៅនសរឿរណបបសនារះជាអំស ើ្បាបសនារះសទ្។ោមៅនបទ្ដ្ឋានជា�ក្លណាថ្អវពីជា

ការពតរូវឬខ�ុសនារះសទ្។

3.អាលរា៉ា30:16 . ពបជាជនរីក្ចសពមើនសដ្�ការខិតខំ្ ទាល់រប�់្ ួក្សគណតឯរ។ោមៅនសរឿរណបបសនារះ

ថ្ជា�ង្វា�ធួនសនារះសទ្។

4.អាលរា៉ា30:17(ការចាបស់្្ើម

សដ្�«មន�ុ្សពគប់ររូបបានចសពមើន

ស�ើរ...»)

. វាមិនអាចសៅរួចស�ើ�ណ�ល�ឹរអំ្ ពីអវពីៗណ�លនរឹសក្ើតស�ើរសៅក្្ននុរអនាគតកាល

សនារះ�រូសច្នរះអ្នក្មិនគួរសជឿសលើព្រះពគពី�្ទឬសធវើតាមពាក្្យននមន�ុ្សណ�លនិយា�ថ្

្ួក្សគជា្ យាការីសនារះសទ្។
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ការបសពរៀនខុ�្្គរ សារលិខិត

5.អាលរា៉ា30:17(ចាបស់្្ើមសដ្�

«អវពីៗក៏្សដ្�ណ�លមនុ�្សបាន

ពបព្ឹត្ិ...»)

. ការអភ័�សទា�ននអសំ្ើបាបគឺជាគំនិត�៏្ កលួតលពីលាមួ�ណ�លសចញមក្្ ពី�ណាតាប់

�៏ខ�ុ្ករ។

6.អាលរា៉ា30:18 . ោមៅនជពីវិតសពកា�្ពីការសាលាប់សនារះសទ្�រូសច្នរះស�ើរមិនពតរូវបារម្្ ពីការកាត់ស�ចក្្ពី

សពកា�្ពីជពីវិតសនរះស�ើ�។

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូ។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា30:12–18រួមោនា។សូមថណនាំព្ួរប្ឲ្យ្ ្គដូ ្្គងរោរបបកងៀៃខុសរបស់

្ូររីហូរថដលបៅថ ្្ន្រខាងបឆវៃងនៃលំហាត់បៅៃរឹងសារលិខិតនៃរោរបបកងៀៃទាំងបនាះថដលបៅខាងសាដាំ។(ចបមលែើយ៖1–�,2–្រ,

3–ង,4–្,5–ខ,6–ច)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្រោរបបកងៀៃរបស់្រូរីហូរៃិងអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្បរៀៃសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរបបកងៀៃអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃកបឆ្ំងដូចជារោរបបកងៀៃរបស់្រូរីហូរបៃះ?

• បោងតាមអាលរា៉ា30:18បតើរោរបបកងៀៃរបស់្ូររីហូរអវៃរីខលែះថដលដរឹ្រនំាកបជា�ៃឲ្យបធវៃើ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរបបកងៀៃទាំងបៃះដរឹ្រនំាកបជា�ៃឲ្យចុះចាញ់ៃរឹងរោរលបលួង?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីោៃខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីបកោះថានា្់រនៃបោលលទ្ធិដ៏ខុសឆ្គងបនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យដរឹងពរីបោលរោរណ៍

ខាងបករោម៖សាតាំងរត្រើរោលលទ្ធិខុស្្គងរដើ្្ដីទាក់្ទាញរយើងឲ្យរធ្ើអរំ្ើបា្រ)។

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចខាងបករោម៖

មិតតេ្្ិ្ររានា្រ់អប ជ្ើញអ្ន្រឲ្យបលងថលបងវីបដអូ។បៅបពលអ្ន្រម្រដល់្ ្ទះមិតតេរបស់អ្ន្រអ្ន្រដរឹងថាថលបងបនាះ្ ឺហងិសាបហើយថាវារាៃ

ល្រខេណភៈនៃរោរបសលែៀ្រោ្រ់មៃិសមរម្យ។បៅបពលអ្ន្រសាទា្់របស្ទើរៃរឹងបលងថលបងបនាះមិតតេរបស់អ្ន្រសុំអ្ន្រឲ្យពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលអ្ន្រ

មៃិចង់បលង។

• បតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយថាដូចបម្ច?(សិស្សអាចពៃ្យល់ថាថលបងបនាះរំលងបទោឋាៃនៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្)។

• កបសិៃបបើមិតតេរបស់អ្ន្រចាប់ប្្ើមរិះ្ៃ់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របោយៃិោយថាវា្រកមតិបសរីភាពរបស់អ្ន្របតើអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតប

ោ៉ាងណា?

អាលរាោ30:19–60

ក្រូរីេរូរទាមទារទពី�រារាល់មួយ្ ពីអាលរា៉ាសេើយបានគរសោយអំណាចននព្រះ

សូមសបងខេបអាលរា៉ា30:19–30បោយរោរពៃ្យល់ថា្ូររីហូរោៃបបកងៀៃបោលលទ្ធិខុសឆ្គងបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃបរី

ខុសោនា។បៅទរីប ្្ចប់ោត់កតូវោៃនាំបៅ�ួបៃរឹងបមបៅក្រមនៃថដៃដរីៃិងបៅមុខអាលរា៉ាថដលជាអ្ន្រដរឹ្រនំានៃសាសៃចក្រ។អ្ន្រ

អាចបរ្ហាញថាអំណះអំណាងចមបងរបស់្ូររីហូរមួយ្ ឺថាអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រោៃោ្រ់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងបសវ្រភាព—បោយសាសនា

របស់ព្ួរប្ោៃយ្របសរីភាពបចញពរីកបជា�ៃ។ោត់្៏រោៃបចាទអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រពរីបទរោរចង់ោៃ្ លចបំណញផ្ទាល់ខលែលួៃពរី

រោរបបកមើរបស់កបជា�ៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា30:31បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរបចាទកបរោៃ់ថដល្ូររីហូរោៃបធវៃើទាស់ៃរឹងអាលរា៉ាៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំា

ប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា30:32–35បដើមបរីរ្របមើលៃូវរបបៀបថដលអាលរា៉ាបឆលែើយតបៃរឹង្ូររីហូរ។

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញពរីបសច្រ្រីពិតនៃចបមលែើយរបស់អាលរា៉ាបៅ្រ្ននុង�រីវិតនៃអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រម្រខាងមុខថានា្់រ។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា30:37–45ឮបោយរាៃរានា្់រអាៃសម្រីរបស់អាលរា៉ាៃិងរានា្រ់

បទៀតអាៃសម្រីរបស់្រូរីហូរ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាបរ្ហាញជា្ ស្នុតាងនៃរោររាៃកពះមួយអង្គ។

• បតើ្ ស្នុតាងអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃ្ ល្់សករាប់បញ្ជា្រ់ជារោររាៃកពះ?បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបអ្ន្រអាចសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

បៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថដរ។ជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូម

បញ្ជា្់រថាអ្ដីៗទាំងអស់ដ្្ងទដី្រន្ទាល់អំ្ដីត្រះ។

• ្រ្ននុងចំបណាម្ ស្នុតាងថដលអាលរា៉ាោៃបញ្ជា្់របតើមួយណាថដលរាៃអំណាចជាពបិសសដល់អ្ន្រ?បហតុអវៃរី?

សូមឲ្យបពលសិស្សពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវ្ ស្នុតាងថដលព្ួរប្ោៃប�ើញថដល«បធវៃើជាសា្រ្សរីថារាៃកពះ

មួយអង្គ»(អាលរា៉ា30:44)។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយៃូវប្ជរីរបស់ពួ្រប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

• បតើ្ ស្នុតាងទាំងបៃះ�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្របោយរបបៀបណា?បតើវាអាចពកងរឹងដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រតាមវិធរីណា?
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សូមសបងខេបអាលរា៉ា30:46–50បោយរោរពៃ្យល់ថា្ូររីហូរបៅថតមៃិទទួលយ្រៃូវទរីសរាគល់ទាំងឡាយថដលោត់ោៃទទួល

ោត់ោៃទាមទារថាអាលរា៉ាកតូវបរ្ហាញោត់ពរីទរីសរាគល់មួយនៃរោររាៃកពះ។ជាចបមលែើយ្ូររីហូរោៃរោលាយជា្ របោយអំណាច

នៃកពះ។បោយដរឹងពរីអំណាចរបស់កពះ្រូរីហូរោៃសរបសរអំពរីមូលបហតុថដលោត់ោៃបបកងៀៃកបឆំ្ងៃរឹងកពះជាកពះវរបិតាៃិង

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៃូវរោរពៃ្យល់របស់្ូររីហូរបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា30:51–53។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា្ូររីហូររាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃៃិោយថាោត់ោៃបបកងៀៃអវៃរីថដល«បធវៃើឲ្យស្កប់ស្កល់ដល់្ ំៃិតខាង

រូបរោយ»?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថារោរបបកងៀៃរបស់្ូររីហូរកោប់ពរីបំណងខាងរូបរោយដ៏មិៃសុចរិតរបស់កបជា�ៃជាជាងបំណង

ខាងវិញ្ញាណដ៏សុចរិតរបស់ពួ្រប្)។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា30:54–59បោយរោរពៃ្យល់ថា្ូររីហូរោៃសំុឲ្យអាលរា៉ាអធិសាឋាៃបដើមបរីឲ្យបណាដាសាអាចបោះបចញពរីោត់។

អាលរា៉ាោៃបដបិសធបោយៃិោយថាកបសិៃបបើ្ូររីហូរអាចៃិោយោៃវិញោត់ៃរឹងបបកងៀៃៃូវបោលលទ្ធិខុសឆ្គងម្ងបទៀតដល់

កបជា�ៃ។្រូរីហូរកតូវោៃបបណដាញបចញបហើយោៃបដើរពរី្ ្ទះមួយបៅ្ ្ទះមួយសុំអាហារ។បៅទរីប ្្ចប់ោត់ោៃបៅ�ួបៃរឹងព្ួរសាសៃ៍

សារាែហិមឡាថដលោៃថប្រថច្រពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយោត់កតូវោៃវាយដល់សាលាប់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា30:60បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលមរមៃបបកងៀៃ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលមរមៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ?

សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថា«អារក្្នរឹង្ ិនោំតទកូ្នរៅរ្រស់វា[អ្ក្រដើរតា្វា]រៅថ្ងៃចុងរតកាយរន្រះរទ»។

• បតើរោរណ៍បៃះខុសពរីរបបៀបថដលកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយសូ៊វក្រីស្ទយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រពរីបយើងបោយរបបៀបណា?(បៅបពលសិស្ស

ពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា36:3)។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិតថដលអ្ន្រៃិងសិស្សោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ30:52។«ខ្ដំប្នដរឹងជារហរូតេក្រាន្ពះេួ�អង្ណេន»

ណអលស�ើររ៉រូបឺត�ពីណ�លននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានបសពរៀនអំ្ពីសារ�ំខាន់នន

ការទ្ទ្ួលសាគាល់ទ្ពី�រាគាល់ណ�លស�ើរបានទ្ទួ្លទាក់្ទ្រនឹរស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែ៖

«ពប�ិនសបើស�ើរមិនលរះបរ់ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលឥទ្្ធិ្លននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសទ្ស�ើរនរឹឈរ

សៅក្្ននុរសពោរះថ្នាក់្ននការកាលា��រូចជាក្រូរ�ីរូរជាជនទ្ទ្ឹរនរឹព្រះពគពី�្ទសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។

ក្រូរ�ីរូរមិនពតមឹណតមិនសជឿសលើព្រះសទ្ប៉ុណន្ោត់ណ្មទាំរចំអក្�ល់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�ង្វា�ធួន

និរវិញ្ញាែននការ្យាក្រែ៍សដ្�បសពរៀនខុ� ្្គរថ្ោមៅនព្រះនរិោមៅនព្រះពគពី�្ទស�ើ�។

«ក្រូរ�ីរូរមិនពោន់ណតចរ់ប�ិស�ធព្រះស�ើ�ស�ើរតាម្ ្ដូវោត់្ ទាល់ខ្លួនសដ្�សាងាត់ៗសនារះសទ្។

ោត់បានចំអក្�ល់អ្នក្សជឿនរិទាមទារថ្្យាការីអាលរា៉ាពតរូវបង្ហាញ�ល់ោត់នរូវទ្ពី�រាគាល់

ម�ួននការរ�់សៅនរិអំណាចរប�់ព្រះ។ចសម្ើ�រប�់អាលរា៉ាគឺរានន�័�ល់�្វន្ងៃ

�រូចកាល្ ពីជំនាន់សនារះណ�រ៖‹អ្នក្បានទ្ទ្ួលទ្ពី�រាគាល់លមេមពគប់ពោន់ស�ើ�សតើអ្នក្ចរ់

សាក្ល្រព្រះរប�់អ្នក្សធវើអវពី?សតើអ្នក្សៅណតនិយា�ថ្ចរូរបង្ហាញខ្នុំនរូវទ្ពី�រាគាល់មួ�

សៅស្លណ�លអ្នក្រានទ្ពីបនាទាល់ននបរបអែដូនរប�់អ្នក្អ�់ទាំរសនរះនរិអ�់ទាំរ្ួក្្យាការី

�៏បរ�ុិទ្្ធ្ រឬ?បទ្គម្ពីរទារំឡា�ពតរូវបានសបើក្ពតដ្រសៅចំសពារះអ្នក្ណមនស�ើ�ស�ើ�

ពគប់ការែ៍ទារំអ�់បង្ហាញថ្រានព្រះម�ួអរ្គណមនណមនស�ើ�ស�ើ��រូម្ពីណតណ្ន�ពី

នរិរប�់�្វសារស ើ្ណ�លសៅសលើន ្្ទណ្ន�ពីណមនស�ើ�និរចលនារប�់ណ្ន�ពីណមនស�ើ�

ព្មទាំរ្ ិភ្ទាំរអ�់ណ�លសធវើចលនាតាមទ្ពមរ់ធមមេតារប�់សគក្៏សធវើជាសាក្្សពីថ្រាន

ព្រះបរកបសរកើត�៏ម�ិរាមួ�អរ្គ›។[អាលរា៉ា30:44]។

«សៅទ្ពីបញ្ចប់ក្រូរ�ីរូរពតរូវបាន្ ល្់នរូវទ្ពី�រាគាល់មួ�។ោត់បានកាលា�សៅជាគ។‹ស�ើ�

ក្រូរ�ីរូរបានលរូក្ន�មក្�រស�រថ្៖...ខ្នុំ�ឹរថ្ោមៅអវពីសសារះស�ើ�សលើក្ណលរណតព្រះសចសាដោនន

ព្រះប៉ុសណាណរះណ�លអាចនាំការែ៍សនរះមក្សលើខ្នុំបានណមនស�ើ�ស�ើ�ខ្នុំបាន�ឹរជារ�រូតមក្

ថ្រានព្រះម�ួអរ្គណមន›។[អាលរា៉ា30:52]។

«បរបអែដូនពបុ�ព�ពីអ្នក្អាច�ឹរសៅក្្ននុរជសពរៅននព្លឹររប�់អ្នក្រួចស�ើ�ថ្ព្រះពទ្រ់សៅ

រ�់។អ្នក្មិនអាច�ឹរពគប់ការែ៍ទាំរអ�់អំ្ ពីពទ្រ់ស�ើ�ស�ើ�ក៏្មិន�ល់្ ពីរសបៀបរប�់

ពទ្រ់ទាំរអ�់ណ�រប៉ណុន្្ ន្ឺននស�ចក្្ពីជសំនឿ�ថែតិសៅក្្ននុរអ្នក្ររ់ចាំស�ើម្ពីដ្�់និរសធវើឲ្យរាន

ក្រាលាំរខាលាំរស�ើរសដ្�ព្រះវិញ្ញាែននព្រះនិរ្ ន្ឺននព្រះពគពី�្ទណ�លអ្នក្បានសក្ើតសនារះ»

(«Seeking to Know God, Our Heavenly Father, and 
His Son, Jesus Christ»Ensignឬសលអាេរូណា,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ2009,ទំ្្័រ

31–32)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ាបាន�ឹរថ្ពក្ុមសា�ន៍នពីន�វពបឆំ្រមួ�ពក្មុណ�លសៅថ្សា�ន៍�រូរាំបានវសរវរ

្ពីស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែស�ើ�បានធាលាក្់សៅក្្ននុរការអនុវត្ខ�ុ។សដ្�សក្ើតទុ្ក្ខេនឹរ

ការសរៀបរាប់្ ពីភា្ទ្ុច្ចរិតទារំសនរះអាលរា៉ាបាននាំពក្ុមអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាមួ�ពក្ុម

សៅបសពរៀនព្រះបន្ទដូលននព្រះ�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំ។អាលរា៉ានរិន�គរូរប�់ោត់បាន�សរកត

្ពីការសោរ្ណ�លក្្ត់នឹរសា�នារប�់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំការន�ិមនឹរ�រាភារនិរអំនួតរប�់

្ួក្សគ។អាលរា៉ាបានអធសិាឋានសដ្�អ�់្ពីចិត្ថ្ព្រះអរាចា�់នឹរលួរសលាម�ល់ោត់និរ

ន�គរូរប�់ោត់សៅស្ល្ ួក្សគពបឈមមុខនឹរឧប�គ្គសនរះស�ើ�ថ្្ ួក្សគនឹររានជ័�ជំនរះ

ក្្ននុរការនាំ្ ួក្សា�ន៍�រូរាំពត�ប់មក្កាន់ព្រះអរាចា�់វិញ។

សមសរៀនទ្ពី89

អាលរា៉ា31

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ31:1–7

អាលរា៉ានិរនដគរូរប�់ោត់្ ក្សចញ្ ពីសារា្េិមឡាសដើមបពីបសពរៀនព្រះបន្អូលននព្រះដល់្ ួក្សា�ន៍សារា្េិមឡា

ណដលក្បត់សា�នា

សូមឲ្យសិស្ស្ រីតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើកបសិៃបបើមិតតេឬសរា�ិ្រក្ួសាររានា្់រោៃចាប់ប្្ើមវបងវៃងបចញពរីរោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អ។

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយបុ ្្គលបៃះឲ្យកត�ប់ម្ររោៃ់សាសនាចក្រវិញ?បតើអ្ន្រអាចោស់បុ្ ្គលបៃះឲ្យចំាពរីបំណងបដើមបរី

រោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយបោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្រអាចថបរបៅរ្រ�ំៃួយពរីៃរណាបដើមបរី�ួយដល់សរា�ិ្រក្ួសារឬមិតតេរានា្់រ

បៃះរបស់អ្ន្រ?

សូមកោប់សិស្សថាបមបរៀៃន្ងៃបៃះសង្កត់ធងៃៃ់ពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាៃិងអ្ន្រដនទជាបកចើៃនា្រ់បទៀតោៃពយាោម�ួយដល់ក្រមុមៃុស្សមួយ

ក្រមុថដលោៃវបងវៃងពរីដំណរឹងល្អ។សូម�ួយឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា31:1–4ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ថសវៃងរ្រៃូវរោរោរម្

ថដលអាលរា៉ាៃិងអ្ន្រដនទោៃរាៃដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ។

• បតើអារម្មណ៍របស់អាលរា៉ាោ៉ាងណាថដរបៅបពលោត់ោៃឮអំពរីភាពទុច្ចរិតនៃព្ួរសាសៃ៍សូរាំ?

• បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃចាបប់្្ើមខាលាចបោយសារថតពួ្រសាសៃ៍សូរាំ?

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្រាៃឱរោសបដើមបរីថណនំាដល់អាលរា៉ាពរីរបបៀបបដើមបរីបោះកសាយរោរកពួយោរម្របស់ោត់អំពរីព្ួរសាសៃ៍

សារាែហិមឡា។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ៃរឹង្ ល្់បោបល់ឲ្យោត់បធវៃើអវៃរី។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា31:5ឮៗ។សូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃដរឹងថដលៃរឹងជារបបៀបដ៏រាៃកបសិទ្ធភាពបដើមបរី�ួយដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ។

• បតើអាលរា៉ាោៃសបកមចចិតតេបធវៃើអវៃរីបដើមបរី�ួយដល់ពួ្រសាសៃ៍សូរាំ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះបៃ្ទដូលនៃកពះរាៃកពះបចសាដាជាង្ររាលាំងឬវិធរីសាកស្ដនទបទៀតបៅ្រ្ននុងរោរខំកបរឹង�ួយកបជា�ៃឲ្យ

ផ្លាស់ប្ដូរ?

បោយថ ្្អ្របលើអាលរា៉ា31:5បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីកពះបចស្ានៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងសិក្សាត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះវានរឹងដរឹក្ន្ំរយើងឲ្យរធ្ើអ្ដី

ដដលត្ូរវ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីកពះបចសាដានៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ្រ្ននុងរោរ�ួយបយើងឲ្យបធវៃើអវៃរីថដលកតូវសូមថច្រចាយៃូវ

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។(អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំជាក្រោសមួយ)។

«បោលលទ្ធិពិតកតូវោៃយល់ចបាស់វាថ្រថកបឥរិោប្ៃិងចរិតរបស់មៃុស្ស។

«រោរសិ្រសាពរីបោលលទ្ធិនៃដំណរឹងល្អៃរឹងអ្ិវ�្ឍឥរោិប្ោៃបលឿៃជាងរោរសិ្រសាពរីឥរិោប្បដើមបរីអ្ិវ�្ឍ

ឥរិោប្បៅបទៀត។   ដបូច្នះបហើយោៃជាបយើងបផ្ដាតបៅបលើរោរសិ្រសាបោលលទ្ធិនៃដំណរឹងល្អោ៉ាងខាលាំង»

(«Little Children»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1986,ទំព័រ17)។

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីបពលមួយថដលព្ួរប្ឬៃរណារានា្់រថដលព្ួរប្សាគល់ទទួលោៃបំណងកោថានាដ៏ខាលាំងមួយ

បដើមបរីបធវៃើអវៃរីថដលកតូវបោយសារថតកពះ្ម្ពរីរឬរោរបបកងៀៃរបស់អ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា31:6–7បោយរោរកោប់សិស្សថាជាលទ្ធ្លនៃទំៃុ្រចិតតេរបស់អាលរា៉ាបៅបលើកពះបចសាដានៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ

ោត់ៃិងអ្ន្រប្្សងកោំពរីរនា្់របទៀតោៃបចញបៅបបកងៀៃដំណរឹងល្អដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ។
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អាលរាោ31:8–23

្ួក្សា�ន៍�រូរាំអ្ិសាឋាននរិថ្វាយបរំ្រាមរសបៀបមួយដ៏ខ�ុ្្រ

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលអាលរា៉ាៃិងនដ្ូរបស់ោត់ោៃបចញបៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រសាសៃ៍សូរាំព្ួរប្ោៃអបង្កតប�ើញថាកបជា�ៃ

្ំរពុងបោរពតាមកពះតាមរបបៀបមួយដ៏ថបលែ្រមួយ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា31:8–11បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីរោរថាវាយបង្គំរបស់ព្ួរសាសៃ៍

សូរាំ។សូមបរ្ហាញថាបលខបោង10ក្្ល់្បោបល់ថាឃ្លា«រោរកបកពរឹតតេទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រ»្ឺទា្់រទងៃរឹងពិធរីរោរ

ទាំងឡាយ្៏រដូចជា«រោរអធសិាឋាៃៃិងរោរទូលអងវៃរដល់កពះជាបរៀងរាល់ន្ងៃ»។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទរី10បតើពួ្រសាសៃ៍សូរាំោៃ្ំរពុងបធវៃើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យពួ្រប្រ្យៃរឹងចាញ់រោរលបលួង?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរី្រំហុសរបស់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ្រ្ននុងរោរ«បៃ្រោរអធសិាឋាៃៃិងរោរទូលអងវៃរដល់កពះជាបរៀងរាល់ន្ងៃ»បនាះ?

(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាបែុថៃ្ពួ្រប្្ួរបរ្ហាញថាការខ្ិរខំរ្រស់រយើងត្រចាំថ ង្ៃក្្នុងការអធិសាឋាននិងកាន់តា្ត្រះ្រ ្្ញ្រ្តិ

នរឹង្ តងរឹងរយើងឲ្យត្រឆាំងនរឹងការល្លួង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស

្ួរសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា31:9–11)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញថារោរអធសិាឋាៃកបចាំន្ងៃអាច�ួយបយើងឲ្យតសូ៊ៃរឹងរោរលបលួងោៃ?

ជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសារបស់សិស្សពរីសំណួរបៃះសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ៉ូលុៃ�រី ករោវិៃនៃព្ួរចិតសិប

នា្រ់៖

«អ�ំនុងបពលបកចើៃឆ្នាំ្រៃលែងបៅបៅបពលខលែះខញនុំកតូវោៃសុំបោយបងប្អដូៃកបុសបដើមបរី�ួយជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រថដលថកបចិតតេនៃសាសនាចក្រ

បហើយសរាភាសៃ៍ព្ួរប្អំពរីរោរសាដារប�ើងវិញនៃពរ�័យកពះវិហារបិរសុទ្ធរបស់ពួ្រប្។រោរណ៍បៃះថតងថតជាបទពិបសាធៃ៍រី្រចបកមើៃ

ខាងវិញ្ញាណមួយបដើមបរីសាដារប�ើងវិញៃូវពរ�័យនៃមៃុស្សដ៏អសាចារ្យទាំងបនាះថដលោៃថកបចិតតេ។ខញនុំោៃសួរដល់ព្ួរប្ខលែះៃូវសំណួរ

ថា‹បតើរាៃអវៃរីខលែះោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលបណាដាលឲ្យអ្ន្រោត់បង់សរា�ិ្រភាពរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រមួយ

រយភៈបបណាដាះអាសៃ្នបនាះ›?បោយបោរបពញបោយទរឹ្រថ្្ន្រព្ួរប្ោៃបឆលែើយតប៖‹ខញនុំមិៃោៃបោរពតាមបោលរោរណ៍ក រ្ឹះនៃ

ដំណរឹងល្អ៖រោរអធសិាឋាៃរោរម្រកពះវិហាររាល់សោដាហ៍រោរបបកមើ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងរោរសិ្រសាដំណរឹងល្អ។បពលបនាះខញនុំោៃ

ចាញ់រោរលបលួងបហើយោៃោត់បង់រោរដរឹ្រនំាពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ›»(« Temptation»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1996,ទំព័រ

76)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា31:12–14ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃអាលរា៉ា31:15–18ឮៗ។

មៃុបពលសិស្សទរីពរីរអាៃសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងបឆលែើយតបកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃឮៃរណារានា្់រអធសិាឋាៃតាម

របបៀបបៃះ។

• បតើរោរោរម្អវៃរីខលែះថដលអ្ន្រៃរឹងរាៃកបសិៃបបើអ្ន្រោៃឮៃរណារានា្់រអធិសាឋាៃតាមរបបៀបបៃះ?

• បតើបោលលទ្ធិដ៏ខុសឆ្គងអវៃរីខលែះថដលពួ្រសាសៃ៍សូរាំោៃទបៃ្ទញបៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃរបស់ព្ួរប្?

• បតើឥរោិប្របស់ពួ្រសាសៃ៍សូរាំចបំោះមៃុស្សដនទរាៃអវៃរីខលែះ?(អ្ន្រអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សបៅបលើភាពញរឹ្រញាប់ថដល

ោ្រ្យសយើរ(ជាពបធាន)ៃិងសយើរ(ជាក្ម្មបទ)បលចប�ើងបៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃរបស់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា31:19–23ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយថសវៃងរ្របមើលបញ្ហាប្្សបទៀតថដលទរាលាប់

នៃរោរថាវាយបង្គំរបស់ពួ្រសាសៃ៍សូរាំ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើរោរផ្លាស់ប្ដូរអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រ្ ិតថាព្ួរសាសៃ៍សូរាំកតូវបធវៃើបដើមបរីឲ្យរោរថាវាយបង្គំរបស់ព្ួរប្រាៃោរវភាពៃិងសពវៃកពះហឬទ័យដល់

កពះអរាចាស់?

សូមពៃ្យល់ថាបយើងថាវាយបង្គំដល់កពះបោយកប្ល់ៃូវបសច្រ្រីកសឡាញ់រោរបោរពៃិងរោរលះបង់របស់បយើងដល់កទង់។(អ្ន្រអាច

សរបសរពរីធាតុនៃរោរថាវាយបង្គំទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។បយើង្ ួរថាវាយបង្គំមៃិកតរឹមតាមរយភៈឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើង

បៅបពលបយើងអធសិាឋាៃតមអាហារៃិងចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របែុបណាណះបទបែុថៃ្បយើងកតូវបោរពតាមរយភៈឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាព

ជាបរៀងរាល់ន្ងៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យវាយតនមលែរោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ៃិងភាពបសាមះកតង់នៃរោរថាវាយបង្គំរបស់ព្ួរប្ផ្ទាល់។

សូមឲ្យសិស្សរ្រៃូវរបបៀបប្្សងបទៀតថដលបយើងអាចថាវាយបង្គំដល់កពះបោយសមរម្យ។សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពលថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់

ព្ួរប្។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរ្ ំៃិតទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើឥរោិប្អវៃរីខលែះថដលបយើង្ ួរកបកពរឹតតេបៅបពលបយើងថាវាយបង្គំ?បតើបយើងអាចរ្រសាឥរោិប្បនាះជាបរៀងរាល់ន្ងៃបោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលឥរិោប្របស់បយើងបែះោល់ដល់រោរថាវាយបង្គំរបស់បយើងសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយោលលែិៃបអ្រអ្ូរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖
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«ជាបរឿយៗរោរថាវាយបង្គំរួមរាៃៃូវស្រម្មភាពបែុថៃ្រោរថាវាយបង្គំដ៏ពិតកោ្រដជាៃិច្ចរោលទា្រ់ទងៃរឹងឥរោិបនៃ

្ំៃិតជាពិបសស។

«ឥរិោប្នៃរោរថាវាយបង្គំរំឭ្រឲ្យរាៃអារម្មណ៍ដ៏កជាលបករៅនៃបសាមះកតង់រោរកសឡាញ់ៃិងរោរបរោតសរបសើរ។

រោរថាវាយបង្គំរួមប ្្ចដូលៃូវបសច្្ររីកសឡាញ់ៃិងរោរបោរព្រ្ននុងសភាពមួយនៃរោរលះបង់ថដលនាំវិញ្ញាណរបស់បយើង

ឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតបៅៃរឹងកពះ»(Pure in Heart[ឆ្នាំ1988],ទំព័រ125)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ៃូវរោរវាយតនមលែខលែរីមួយនៃទរាលាប់នៃ

រោរថាវាយបង្គំផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្្ ្មរៗី បៃះៃិងឥរិោប្នៃរោរថាវាយបង្គំរបស់ប្បៅ្រ្ននុងកបប្ទខាងបករោម៖រោរអធសិាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃកបចាំន្ងៃ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃកបចានំ្ងៃរោរបោរពតាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយៃិងរោរបៅកពះវិហារៃិងរោរទទួលយ្រសាករោមែង់រាល់

សោដាហ៍។សូមឲ្យសិស្សោ្់របោលបៅមួយបដើមបរីពកងរី្រសមតថែភាពនៃរោរថាវាយបង្គំផ្ទាល់ខលែលួៃកបចាំន្ងៃរបស់ពួ្រប្។

អាលរាោ31:24–38

អាលរា៉ាអ្ិសាឋាន�ពរាប់ក្រាលាំរនរិជ័យជំនរះក្្គុរការនាំសា�ន៍�រូរាំពតឡប់មក្កាន់ព្រះអរាចា�់វិញ

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា31:24–25បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលឥរិោប្ៃិងអា្របប្រិរិោថដលរាៃ្រ្ននុងរោរ្របត់សាសនា

របស់សាសៃ៍សូរាំ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលអាលរា៉ាោៃប�ើញពរីភាពទុច្ចរិតនៃសាសៃ៍សូរាំោត់ោៃអធិសាឋាៃ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យ

នដ្ូទាំងឡាយស្ិរសាអាលរា៉ា31:26–35ៃិងពិភា្រសាពរីសំណួរខាងបករោម។(អ្ន្រអាចថច្រសំណួរបៃះជាក្រោសឬសរបសរវា

បៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រ)។

• បតើអវៃរីជារោរបផ្ដាតនៃរោរអធិសាឋាៃរបស់សាសៃ៍សូរាំ?(ព្ួរប្ោៃបផ្ដាតបលើខលែលួៃព្ួរប្)។

• បតើអវៃរីជារោរបផ្ដាតនៃរោរអធិសាឋាៃរបស់អាលរា៉ា?(ោត់ោៃបផ្ដាតបលើរោរ�ួយអ្ន្រដនទ។បទាះបរីជាបៅបពលោត់ោៃអធិសាឋាៃ

សករាប់ខលែលួៃោត់ៃិងនដ្ូោត់្៏រោត់បៅថតសំុ្ររាលាំងបដើមបរីបបកមើដល់សាសៃ៍សូរាំ)។

• បតើធាតុនៃរោរអធសិាឋាៃរបស់អាលរា៉ាអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រចង់អៃុវតតេបៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃរបស់អ្ន្រផ្ទាល់?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

ពប�ិនសបើសយើរេ�ិសាឋានស្ើយស�វៃើ�ក្ម្មភា្សោយស�ចក្្ពីជសំនឿ...

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីអាលរា៉ាោៃអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបៅបបកងៀៃពួ្រសាសៃ៍សូរាំបហើយោត់ៃិងនដ្ូរបស់ោត់ោៃចាប់ប្្ើម

បបកមើ«បោយពុំ្ ិតពរីខលែលួៃប្ប�ើយ»(អាលរា៉ា31:37)។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា31:36–38បោយសាងាត់ៗបោយ

រ្របមើលពរ�័យថដលោៃម្រដល់អាលរា៉ាៃិងនដ្ូរបស់ោត់បៅបពលព្ួរប្ោៃទទួលៃូវពរ�័យបពវៃ�ិតភាពៃិងបបកងៀៃដំណរឹងល្អ។

(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា31:36ឃ្លា«ោៃទះនដបៅបលើពួ្រប្»សំបៅបលើរោរោ្់រនដបលើ។សូមបមើលបលខបោង

36ខ)។

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះោៃ្រម្រដល់អាលរា៉ាៃិងនដ្ូរបស់ោត់បោយសារថតរោរអធសិាឋាៃៃិងស្រម្មភាពរបស់ពួ្រប្?

បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរី្ ំរូរបស់អាលរា៉ាៃិងនដ្ូរបស់ោត់បតើអ្ន្រៃរឹងបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃោ៉ាងដូចបម្ច?

(សិស្សអាចបឆលែើយចបមលែើយប្្សងោនាថដលវាជាចបមលែើយកតរឹមកតូវ។សូមសបងខេបចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ត្រសិនន្រើន�ើងអ្ិ ឋ្ាននិងន្វើសកម្មភាេនោ�នសចក្ពីជំននឿតេោះអម្ចាស់នឹងេតងងឹន�ើងនៅក្នុងឧ្រសគ្គរ្រស់ន�ើង)។

សូមពៃ្យល់ថាបនាទាប់ពរីរោរអធសិាឋាៃរបស់ោត់អាលរា៉ាៃិងនដ្ូរបស់ោត់ោៃបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿបោយរោរបៅបធវៃើរោរៃិងទុ្រចិតតេបលើ

កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរ្ល់្ដល់ពួ្រប្បៅបពលពួ្រប្ោៃបបកមើដល់កទង់។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើតាម្ ំរូរបស់អាលរា៉ា្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃបោយ

បសច្្ររី�ំបៃឿ។

សូមហលើកទលកចិតតសិស្សឲ្យ

ោក់ហោលហៅហ�ើម ព្ីអនុវតត

អវែពីម�ល្ ួកហគហរៀន

ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�.ម៉ន�ុនបាន

បសពរៀន្ ពីសារ�ំខាន់ននការអសញ្ើញ

�ិ�្សឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្សលើអវពីណ�ល្ ួក្សគ

បានសរៀនសៅក្្ននុរថ្នាក់្សរៀន៖«សោលសៅ

ននការបសពរៀន�ំែឹរលអែ...គឺមិនណមន

‹ចាក់្នរូវពទ្ឹ�្ពី›សៅក្្ននុរគំនិតនន�ិ�្ស

ក្្ននុរថ្នាក់្សនារះសទ្។...សោលសៅគឺ

សដើមបពីបំផ�ុគំនិតបុគ្លរានាក់្ឲ្យគិតទទួល

អារម្ែ៍សេើយបនាទាប់មក្ស្វើអវពីម្យារអំ្ ពី

ការរ�់សៅរាមសោលការែ៍ទាំរឡាយ

ននដែំឹរល្អ។...

«ខ្នុំឮស�ើ�ខ្នុំសភ្ច;

«ខ្នុំស�ើញស�ើ�ខ្នុំចាំ;

ខ្នុំសធវើស�ើ�ខ្នុំសរៀន»(សៅក្្ននុរ

របា�ការែ៍�ន្និ�ពីទ្ណខតុលាឆ្នាំ

1970,ទំ្្័រ107–8)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីសធវើជាសាក្្សពី�ល់ការក្្ត់សា�នារប�់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំក្្ននុរទ្ពមរ់ននការថ្វា�បរ្គំ

អាលរា៉ានិរន�គរូរប�់ោត់បានចាបស់្្ើមបសពរៀនព្រះបន្ទដូលននព្រះ�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំ។

្ួក្សគចាប់ស្្ើមទ្ទ្ួលបានសជាគជ័�ខ្រះក្្ននុរចំសណាមពបជាជនណ�លពក្ពីពក្នរិណ�លពតរូវបាន

កាត់សចញ្ ពីសាលពបជុំរប�់្ ួក្សគ។សដ្�ការសពបៀបសធៀបព្រះបន្ទដូលននព្រះសៅនឹរពោប់្រូជ

ម�ួអាលរា៉ាបានបសពរៀនពបជាជន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានព្រះបន្ទដូលននព្រះនិរបសរកើន

ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី90

អាលរា៉ា32

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ32:1–16

្ួក្សា�ន៍�រូរាំណដលបនាទាបខលលួនបគ្ហាញថ្្ួក្សគបានសរៀបចំសដើមបពីសាដាប់រាមព្រះបន្អូលននព្រះ

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាអ្ន្រ្ ឺជាមិតតេរានា្់រថដលោៃសួរប្ពរីរបបៀបថដលអ្ន្រអាចដរឹងថាបតើដំណរឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺពិត។

សូមសួរព្ួរប្ថាបតើព្ួរប្្ ួរៃិោយអវៃរីបដើមបរី�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយ។

បករោយពរីសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្បហើយសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃរសបៀបទទួលនិរ្ ពរឹរទពីបនាទាល់។សូមកោប់ថាបពញ

មួយបមបរៀៃបៃះអ្ន្រៃរឹងសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ៃិងទស្សៃវិស័យថដលព្ួរប្ៃរឹងរ្រប�ើញអំពរីរបបៀបទទួលៃិងពកងរឹងទរីបនាទាល់។

សូមរំឭ្រសិស្សថាអាលរា៉ាៃិងបងប្អដូៃកបុសរបស់ោត់ោៃអបង្កតប�ើញពរីរោរថាវាយបង្គំខុសឆ្គងរបស់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំជាក្រមុ្របត់មួយនៃ

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បោយសារថតរោរបសា្រសាដាយរបស់ោត់ចំបោះភាពទុច្ចរិតរបស់កបជា�ៃោត់ោៃអធិសាឋាៃសុំរោរលួងបលាមៃិង

្ររាលាំងបដើមបរីអាចបបកងៀៃដល់ពួ្រប្។(សូមបមើលអាលរា៉ា31)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា32:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថសវៃងរ្របមើលបតើក្រមុសាសៃ៍សូរាំមួយណាថដលោៃបរ្ហាញ

ចំណាប់អារម្មណ៍បៅបលើសារលិខិតរបស់ពួ្រអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បោងតាមអាលរា៉ា32:3បតើកបជា�ៃទាំងបៃះ្ំរសត់បោយរបបៀបណា?(«ព្ួរប្រាៃបសច្្ររី្ំរសត់ខាងអវៃរីៗនៃបលា្ិរយបហើយ

ព្ួរប្្៏រ្ំរសត់្រ្ននុងដួងចិតតេថដរ»)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«បសច្្ររី្រំសត់្រ្ននុងដួងចិតតេ»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមឲ្យព្ួរប្បរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា32:4–12។(សិស្សអាច្ ល់្

បោបល់ថាបសច្្ររី្ំរសត់្រ្ននុងដួងចិតតេរួមរាៃរោរបនាទាបខលែលួៃរោរថកបចិតតេៃិងរោរបកតៀមខលែលួៃបដើមបរីសាដាប់តាមកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ)។

• បតើសំណួរបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា32:5បរ្ហាញថាព្ួរសាសៃ៍សូរាំរាៃបសច្្ររី្ំរសត់្រ្ននុងដួងចិតតេបោយរបបៀបណា?

• បតើភាពក្ររីក្រោៃដរឹ្រនំាពរ�័យសករាប់ក្រមុនៃសាសៃ៍សូរាំបៃះបោយរបបៀបណា?

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរោរទទួលោៃៃិងរោរពកងរឹងៃូវទរីបនាទាល់មួយ?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយបោលរោរណ៍ខុសោនា

សូមសរបសរវាបៅបករោមចំណងប�ើងបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ការ្រន្ទា្រខ្លួន

ររៀ្រចំរយើងឲ្យទទួលត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះ)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរបនាទាបខលែលួៃសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងដំបណើររោរនៃរោរទទួលោៃៃិងរោរពកងរឹងៃូវទរីបនាទាល់មួយ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា32:13–16។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបពរីរខុសោនាថដលមៃុស្សអាច

បនាទាបខលែលួៃ។(មៃុស្សអាចបក�ើសបរើសបដើមបរីបនាទាបខលែលួៃឬព្ួរប្អាចកតវូោៃបងខេំឲ្យបនាទាបខលែលួៃ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរោរបនាទាបខលែលួៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រយើង

ត្រវូបានត្រទាន្ររតចើនជាងរៅរ្លរយើងរតជើសររើសរដើ្្ដី្រន្ទា្រខ្លួនជាងរៅរ្លរយើងត្រវូបាន្រង្ខំឲ្យ្រន្ទា្រខ្លួន។បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវៃរីោៃជាវាកបបសើរជាង្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសបដើមបរីបនាទាបខលែលួៃ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីបនាទាបខលែលួៃអ្ន្រ«បោយសារថតកពះបៃ្ទដូល»?(អាលរា៉ា32:14)។បតើរោរណ៍បៃះអាច

អៃុវតតេដល់ឥរិោប្របស់បយើងបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថានា្់រសរិោខាសាលាឬរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាក្ួសារបោយរបបៀបណា?
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អាលរាោ32:17–43

អាលរា៉ាបសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍�រូរំា្ ពីរសបៀបស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគ

សូមពៃ្យល់ថាអាលរារ្រប�ើញ្ ំៃិតដ៏ខុសឆ្គងមួយថដលមៃុស្សជាបកចើៃរាៃអំពរីរោរទទួលោៃៃូវទរីបនាទាល់មួយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់

អាៃអាលរា៉ា32:17–18ឮៗខណភៈបពលថដលសិស្សប្្សងបទៀតថសវៃងរ្រៃូវ្ ំៃិតដ៏ខុសឆ្គងបៃះ។

• បតើ្ ំៃិតដ៏ខុសឆ្គងអវៃរីថដលមៃុស្សជាបកចើៃោៃរាៃអំពរីរោរទទួលោៃៃូវទរីបនាទាល់?

• បតើវាខុសអវៃរីៃរឹងរោរទាមទារទរីសរាគល់មួយមុៃបពលប�ឿបនាះ?(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សពរី្ ំរូរបស់បសបរមបៅ្រ្ននុងោ៉ា្ុរប7:13–16

ៃិង្ំរូរបស់្ូររីហូរបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា30:43–52។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យព្ួរប្អាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្្ររីសញ្ញា63:9បដើមបរីបញ្ជា្់រ

ថាទរីសរាគល់ជាបកចើៃ្ ឺជាលទ្្ធ លនៃបសច្្ររី�ំបៃឿមៃិថមៃជាអវៃរីថដលបយើងអាចទាមទារមៃុបពលបយើងរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបនាះបទ)។

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃកបជា�ៃថាអវៃរីថដលជាបសច្្ររី�ំបៃឿ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា32:21បោយសាងាត់ៗបោយ

រ្របមើលៃិយមៃ័យរបស់អាលរា៉ានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ។សូមបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរបៃះ្ ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចថណនាំ

សិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវាតាមរបបៀបមួយបដើមបរីឲ្យប្រ្យៃរឹងរ្រវាប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា32:22បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរកបរឹ្រសាពរីបបរៀបបដើមបរីទទួលោៃៃិងពកងរឹងទរីបនាទាល់។សូមឲ្យ

ព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមបថៃថែមចរចំាស�ចក្្ពីសមតាតាក្រុណាននព្រះៃិងសជឿសលើព្រះបន្ដូលននព្រះបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាស្រម្មភាពទាំងបៃះសំខាៃ់បៅ្រ្ននុងរោរអ្ិវ�្ឍបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើង?

សូមពៃ្យល់ថាបដើមបរី�ួយដល់ពួ្រសាសៃ៍សូរាំឲ្យយល់ពរីរបបៀបប�ឿដល់កពះបៃ្ទដូលនៃកពះអាលរា៉ាោៃបស្នើថាព្ួរប្្ ួរបធវៃើរោរពបិសាធ

មួយ។

• បហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃបធវៃើៃូវរោរពិបសាធវទិយាសាកស្?(បដើមបរីថសវៃងរ្រថាបតើកទរឹស្រីឬ្ ំៃិតមួយពិតឬបទ)។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីរោរពិបសាធថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើបៅ្រ្ននុងថានា្រ់វទិយាសាកស្ឬ្រថៃលែងប្្សងបទៀត។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញថា

រោរពិបសាធតកមូវឲ្យអ្ន្រកសាវកជាវបធវៃើស្រម្មភាពមៃិថមៃកោៃ់ថតរោរទស្សៃ៍ទាយ។ដបំណើររោរនៃរោរទទួលោៃឬពកងរឹងៃូវទរីបនាទាល់

មួយ្៏រតកមូវឲ្យរាៃស្រម្មភាពថដរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា32:27ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលៃូវរោរពិបសាធថដលអាលរា៉ាោៃអប ជ្ើញព្ួរសាសៃ៍

សូរាំឲ្យបធវៃើ។សូមបថៃថែមការ្ិសសា�ដល់ពាក្្យ�ម្ពីបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអាលរា៉ាចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃៃិោយថា«បធវៃើរោរពិបសាធដល់ោ្រ្យសម្រី[របស់ោត់]»?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអាលរា៉ាចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃៃិោយថា«ភាញា្់រប�ើងបហើយោស់សមតថែភាពទាំងឡាយរបស់

ខលែលួៃ»?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យ�មតថែភា្ទាំរោយសំបៅបៅបលើសមតថែភាពរបស់បយើង្រ្ននុងរោរ្ិតៃិងបធវៃើស្រម្មភាពៃិង

សបកមចោៃៃូវអវៃរីៗ។អាលរា៉ាអប ជ្ើញកបជា�ៃឲ្យបធវៃើស្រម្មភាពបលើោ្រ្យសម្រីរបស់ោត់។អ្ន្រអាចបថៃថែមភាញាក់្ស�ើរស ើ្យោ�់

�មតថែភា្ទាំរោយរប�់ខលេបួនបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរ«អៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿមួយភា្តូច»?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញៃូវរបបៀបថដលព្ួរប្អាចចាបប់្្ើមអៃុវតតេរោរពិបសាធបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមឲ្យព្ួរប្អាៃ

អាលរា៉ា32:28បោយសាងាត់ៗ។

• បតើអាលរា៉ាោៃបកបៀបបធៀបអវៃរីបៅៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?(កោប់ព�ូមួយ)។

• បតើអវៃរីខលែះជាកប្ពនៃកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកពះ្ម្ពរីររោរបបកងៀៃរបស់ព្យរោរីន្ងៃចុងបករោយទាំងឡាយៃិង

វិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ)។

• បតើអាលរា៉ាោៃៃិោយថាបយើងកតវូថតបធវៃើអវៃរីៃរឹង«កោប់ពូ�»បៃះ?

សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបករោមការ្ិសសា�ដល់ពាក្្យ�ម្ពីថដលអ្ន្រោៃសរបសរពរីមៃុ

ម្របនាះ។ប្ជរីអាចរួមរាៃៃូវធាតុដូចខាងបករោម៖

1.ទកុ្ក្ណនលេរ�ពរាប់ឲ្យពាក្្យ�ម្ពី(ឬពោប់្ រូជ)សនារះោចដរុះសៅក្្នុរចិត្រប�់េ្ក្។

2.ក្ុំសរោរះពាក្្យ�ម្ពីសចាលសោយការឥតជំសនឿរប�់េ្ក្។

3.ចាប់ោរម្មែ៍ថ្ពាក្្យ�ម្ពីសនារះរីក្ស�ើរសៅក្្នុរេ្ក្។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃអាៃអំពរីរោរពបិសាធបៃះសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះដូចជាកោប់ពូ�មួយថដលអាចដុះបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃវាអាចដុះ

ប�ើងវាអាចពកងរឹងបយើងៃិងបយើងកតូវថ្ទំាវា)។

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីរោរបកបៀបបធៀបនៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបៅៃរឹងកោប់ពូ�មួយសូមឲ្យពួ្រប្អាៃអាលរា៉ា33:22–23បោយ

សាងាត់ៗ។មៃុបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលរោរពៃ្យល់របស់អាលរា៉ានៃ«កពះបៃ្ទដូលបៃះ»។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញថាវា

សបំៅបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។

អាលរាោ32:21គឺជា

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូម

សយារសៅគំនិតននការបសពរៀនសៅ

ចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្ស

ក្្ននុរការចរចាំវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

សនរះ។
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អាលរា៉ា32

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី«ទ្ុរ្រថៃលែងមួយ»សករាប់កពះបៃ្ទដូលោៃដុះបៅ្រ្ននុងកទូងរបស់បយើង?(សូមបមើល

អាលរា៉ា32:28។ចបមលែើយអាចរួមរាៃបយើងកតវូបបើ្រដួងចិតតេរបស់បយើងបហើយថាបយើងកតូវទុ្រ្រថៃលែងបៅ្រ្ននុង�ិវិតរបស់បយើង

សករាប់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលរាៃអារម្មណ៍ថាកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ«រ្ីរដុះប�ើង»បៅ្រ្ននុងខលែលួៃអ្ន្រ?កបសិៃបបើកពះបៃ្ទដូលនៃ

កពះរី្រដុះប�ើង្រ្ននុងខលែលួៃអ្ន្របតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់ទរីបនាទាល់ៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របនាទាប់ពរីបនាះ?

• បតើបៅបពលណាថដលកពះបៃ្ទដូលនៃកពះពកងរី្រកពលរឹងរបស់អ្ន្រៃិងបំ្លែឺរោរយល់ដរឹងរបស់អ្ន្របនាះ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃពរីអាលរា៉ា32:29–34។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល

ពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលបយើងបរៀៃអំពរីកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ

បហើយពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសឃ្លាទាំងបនាះ។សូមបោងបៅរូបភាពបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមសួរ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងមិៃទាៃ់ោៃឥតបខាចាះបករោយពរីោៃពិបសាធបហើយបនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបទៀត

បដើមបរីទទួលោៃទរីបនាទាល់ជាបរៀងរហូតមួយនៃដំណរឹងល្អ?

• បតើដំបណើរនៃរោរ�ួយបណដាតះបដើមប�ើមួយដូចោនាៃរឹងដំបណើរនៃរោរពកងរឹងទរីបនាទាល់មួយបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា32:35–40។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលរោរកបរឹ្រសារបស់អាលរា៉ាអំពរីរបបៀប

បដើមបរីបំបពញរោរពិបសាធបៃះ។

• បោងតាមអាលរា៉ា32:37–40បតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីឲ្យបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបៃ្រ្ីរចបកមើៃ?

(សូមបថៃថែមណថទំាព្រះបន្ដូលបៅបលើប្ជរីបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីថ្ទំាកពះបៃ្ទដូល?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាបយើងអាចស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរជាបរៀងរាល់ន្ងៃអធិសាឋាៃសុំរោរដរឹ្រនំា

បៅបពលបយើងសិ្រសារ្របមើលរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរៃិងរោរបបកងៀៃទាំងឡាយរបស់ពយារោរីន្ងៃចុងបករោយអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

បយើងបហើយថច្រចាយអវៃរីថដលបយើងបរៀៃ)។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងបធវៃសកបថហសៃរឹងបដើមប�ើឬមិៃោៃថ្ទំាវាឲ្យោៃល្អ?បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបៅបពល

បយើងបធវៃសកបថហសៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះថដលោៃោំបៅ្រ្ននុងកទូងបយើង?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី

អាលរា៉ា32អំពរីរបបៀបបដើមបរីទទួលៃិងពកងរឹងទរីបនាទាល់មួយ។អ្ន្រ្៏រអាច្ ល់្បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរសរបសររោរសបងខេបទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរអាលរា៉ា32:37–43។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បៅបពលពួ្រប្ថច្រចាយសូមកោ្រដថាព្ួរប្បរ្ហាញថាត្រសិនរ្រើរយើងដ្ទំា

ត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់ត្រះរោយឧសសា�៍្ យាយា្រៅក្្នុងដួងច្ិរ្តរ្រស់រយើងរន្រះរសចក្្ដីជរំនឿនិងទដី្រន្ទាល់រ្រស់រយើងរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

និងដំណរឹងល្អរ្រស់តទង់នរឹងលូ្រោស់រ�ើង។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា32:41–43បោយរ្របមើលរោរពិពណ៌នារបស់អាលរា៉ាអំពរីបដើមប�ើៃិងថ្លែប�ើ។

• បតើរាៃ្រថៃលែងណាបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលរាៃរោរពិពណ៌នាពរីបដើមប�ើមួយថដលរាៃថ្លែថដល«រាៃរសជាតិថ ្្អម

បំ្ ុត្ឺថ ្្អមជាងអវៃរីៗទាំងអស់»?(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សអំពរីរោរពិពណ៌នានៃបដើមប�ើ�រីវិតបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី18:11–12ៃរីនហវៃទរី

111:9–24)។

• បៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេរបស់លរីនហៃិងៃរីនហវៃអំពរីបដើមប�ើ�រីវិតបតើបដើមប�ើៃិងថ្លែប�ើបនាះតំណាងឲ្យអវៃរី?(បដើមប�ើតំណាងឲ្យ

បសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះដូចថដលោៃបរ្ហាញតាមរយភៈកពះអង្គសប្រ្គះៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់បហើយថ្លែប�ើតំណាងឲ្យពរ�័យ

ថដលបយើងអាចទទួលោៃតាមរយភៈដរ្វាយធៃួ។សូមបមើលបមបរៀៃទរី12បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅបៃះ)។

• បៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេរបស់លរីនហៃិងៃរីនហវៃបតើមៃុស្សបដើរបៅដល់បដើមប�ើបោយរបបៀបណា?(បោយរោររោៃ់តាមដំបងថដ្រថដល

តំណាងឲ្យកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ)។បតើរោរណ៍បៃះដូចជារោរបកបៀបបធៀបរបស់អាលរា៉ាអំពរីកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបៅៃរឹងកោប់ពូ�បោយ

របបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើតាមរោរអៃុវតតេថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា32។សូមសួរពួ្រប្

ថាបតើរោរអៃុវតតេបៃះោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់�រីវិតប្ោ៉ាងណាថដរ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់បៅបពលអ្ន្ររាៃ

អារម្មណ៍ពរីកពះបចសាដានៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—អាលរាោ32:21

សូមឲ្យសិស្សបកបើអាលរា៉ា32:21បដើមបរីសបកមចពរីរបបៀបថដលមៃុស្សបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាងបករោម្ំរពុងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿឬមិៃ

អៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿ។

1 យុវនារីរានា្រ់ចង់ោៃ្ ស្នុងតាងខាងរូបរោយថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺពិតមៃុបពលនាងប�ឿបលើកពះ្ម្ពរីរបៃះ។

2 យុវ�ៃរានា្់រឮថាយុវ�ៃដ៏សា្រសមទាំងអស់កតូវបបកមើបបស្រ្រម្មបពញបរា៉ាង។បទាះបរីជាក្ួសារោត់ក្ររីក្រ្្ររី្៏រោត់ោៃសបកមចចិតតេ

ថាៃរឹងបបកមើៃិងបរៀបចំបដើមបរីបបកមើថដរ។

3 យុវនារីរានា្រ់ចង់សាអាតស្អំពរីអំបពើោបរបស់នាងតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។នាងដរឹងថានាងកតូវសារភាពរោររំលងខលែះ

ដល់ប៊ីស្សពរបស់នាងបដើមបរីោៃថកបចិតតេបពញបលញ។នាងោៃណាត�ួ់បៃរឹងប៊ីស្សពរបស់នាង។

កំ្ែត់ចំណំា៖អ្ន្រអាចបកបើ្ ំៃិតបៃះបពលបបកងៀៃបមបរៀៃបៃះបៅបពលអ្ន្របរ្ហាញពរីវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរឬអ្ន្រអាចបកបើវាបៅ

ចុងប្្ចប់នៃបមបរៀៃ។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
អាលរា៉ា25–32(សមសរៀនទ្ពី18)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា25–32(សមសរៀនទ្ពី18)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�គំនិតននព្រះវិញ្ញា

បរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិត្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ25–29)
�ិ�្សបានសរៀន្ ពីសោលការែ៍ខារសពកាមសៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សាអំ្ពីស�ចក្្ពីអែំរ

រប�់អាំម៉រូនសៅក្្ននុរជ័�ជំនរះណ�លោត់នរិបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់បានទ្ទ្ួលក្្ននុរ

ការបសពរៀន�ំែឹរលអែ៖សៅស្លស�ើរបនាទាបខ្លួនព្រះអរាចា�់នឹរ្ ពរឹរស�ើរស�ើ�សពបើ

ស�ើរជាសពគឿរឧបក្រែ៍សៅក្្ននុរព្រះ��្រប�់ពទ្រ់ស�ើរទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពីអរ�បបា�

សៅស្លស�ើរបសពមើព្រះអរាចា�់និរក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់សដ្�សសាមៅរះពតរ់។សៅស្ល

្ួក្សា�ន៍សលមិនបានណពបចិត្សជឿសលើ�ំែឹរលអែស�ើ�បានប�ិស�ធមិនសលើក្អាវុធ

�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរ្ ិតជាបានណពបចិត្សជឿសដ្�ស្ញសលញសៅសលើ

ព្រះអរាចា�់ស�ើរនរឹរក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញាណ�លស�ើរបានសធវើជាម�ួនឹរពទ្រ់។សចញ្ពីគំររូ

រប�់អាលរា៉ា�ិ�្ស�ឹរថ្ស�ើរនរឹទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពីអែំរសៅស្លស�ើរជួ��ល់

អ្នក្�នទ្ឲ្យណពបចិត្និរមក្រក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ30)
សដ្�ការអានអំ្ពីការបសពរៀនរប�់ក្រូរ�ីរូរជាជនជំទា�់នឹរព្រះពគពី�្ទសនារះ�ិ�្សបាន

សរៀនថ្សាតាំរសពបើនរូវសោលលទ្្ធិខុ� ្្គរស�ើម្ពីទាក្់ទាញស�ើរឲ្យពបព្ឹត្អសំ្ើបាប។

អាលរា៉ាបានស្្ើ�តបនឹរការបសពរៀនរប�់ក្រូរ�ីរូរសដ្�ការពបកា�ថ្អវពីៗទារំអ�់

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះថ្ជាព្រះ�៏បរកបសរកើត��៏អសាចារ្យ។សពកា�្ពីអានថ្ក្រូរ�ីរូរ

ពតរូវបានវា��ល់សាលាប់�ិ�្សបាន�ល់ថ្សោលការែ៍ណ�លបានក្ត់ពតារប�់

មរមនគឺ៖«អារក្្ស្ ុំណ�លោំពទ្�ល់ក្រូនសៅរប�់វា[អ្នក្ស�ើរតាមរប�់វា]សទ្សៅ

ន្ងៃចុរសពកា�បរអែ�់»(អាលរា៉ា30:60)។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ31)
សៅស្ល�ិ�្សអានអំ្ពីបំែររប�់អាលរា៉ាស�ើម្ពីជ�ួ�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំសចញ្ពី

ការក្្ត់សា�នា្ួក្សគបានសរៀន្ ពីសោលការែ៍ខារសពកាម៖សៅស្លស�ើរ�ិក្សា

ព្រះបន្ទដូលននព្រះវានឹរ�ឹក្នាំស�ើរឲ្យសធវើអវពីណ�លពតរូវ។ការខិតខំរាល់ន្ងៃស�ើម្ពីអធិសាឋាន

នរិកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�្ ពរឹរស�ើរឲ្យពបឆ្ំរនឹរការល្លួរ។ពប�ិនសបើ

ស�ើរអធិសាឋាននរិសធវើ�ក្មមេភា្សដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿសនារះស�ើរនរឹទ្ទ្ួលបានជំន�ួ�៏

សទ្វភា្ក្្ននុរឧប�គ្គរប�់ស�ើរទាំរឡា�។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ32)
សៅស្ល�ិ�្សអានអំ្ពីសជាគជ�័រប�់អាលរា៉ាសៅក្្ននុរការបសពរៀន�ល់ពបជាជនពក្ពីពក្

ក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍�រូរាំ�ិ�្សបាន�ឹរថ្ការបនាទាបខ្លួនសរៀបចំស�ើរឲ្យទ្ទ្ួល

ព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះ។អាលរា៉ាបានបសពរៀនការអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅនឹរការដំ្

ពោប់្ រូជម�ួនរិការណ្ទាំវា។�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរណ្ទាំស�ចក្្ពីជសំនឿ

ស�ើរសៅសលើព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះក្្ននុរចិត្ស�ើរសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមសនារះស�ចក្្ពីជំសនឿ

នរិទ្ពីបនាទាល់រប�់ស�ើរសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់នឹរសក្ើនស�ើរ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
�រូមចាប់ស្្ើមសមសរៀនសនរះសដ្��ក្មមេភា្ម�ួស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យណ�វររក្ស�ើម ព្ីកាលា�ជាសពគឿរ

ឧបក្រែ៍សៅក្្ននុរព្រះ��្រប�់ព្រះ។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីភា្ចម្រននសមសរៀនសនរះនរឹស្ដោតសលើ

លទ្្ធ្លននការសជឿនរិការអនុវត្សលើគំនិតខុ�្្គរណ�ល្ ្ទនុ�សៅនឹរការសជឿនរិការអនុវត្សលើ

ព្រះបន្ទដូលននព្រះ�រូចណ�លបានបង្ហាញសៅក្្ននុរអាលរា៉ា30–32។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ25–29

អាំម្រូននិរ្ ួក្បុពរាននម្រូសាយរុរសរឿរក្្គុរព្រះអរាចា�់សៅស្លសា�ន៍សលមិនជាសពចើន

បានណពបចិត្តសជឿសលើដែំឹរល្អ

�រូចណ�លបានក្តព់តាសៅក្្ននុរអាលរា៉ា26អាំម៉រូននរិបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់បានរីក្រា�នឹរ

សជាគជ័�រប�់្ ួក្សគក្្ននុរក្ិច្ចការរប�់ព្រះអរាចា�់។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា26:1–4,

11–13ស�ើ�រក្សមើលអវពីណ�លអាំម៉រូននិរបរបអែដូនពបុ�រប�់ោត់�សពមចបាននរិរសបៀប

ណ�ល្ ួក្សគអាច�សពមចបានវា។�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ខគម្ពីរទារំសនរះបសពរៀន្ ពីសោលការែ៍

ខារសពកាម៖គៅគពលគ�ើងបនាទាបខ្លួនគ�ើង្ពះអរាចាស់នរឹងព្ងរឹងគ�ើងគហើ�គ្បើគ�ើងជា

គ្្ឿងឧបក្រណ៍គៅក្្ដង្ពះហស្របស់្ទង់។

អាលរាោ30

ក្រូរេីរូរស�ើចចំអក្ដល់សោលលទ្ិរប�់ព្រះពគពី�្

�រូមបង្ហាញ�ល់�ិ�្សនរូវពោប់្ រូជម�ួ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ�រស�រឧទា�រែ៍ននអវពីណ�ល្ ួក្សគ

ចរូលចិត្ណ�ល�ុរះ្ ពីពោប់្ រូជ។្្ទនុ�សៅនឹររកុ្ខេជាតិណ្្សឈើនរិបណន្ខរ្ះណ�ល�ិ�្សអាចសលើក្ស�ើរ

�រូមបង្ហាញថ្វាអាចសក្ើតរានថ្ពោប់្ រូជមួ�អាច�ុរះសលើស�ើមសឈើមួ�ណ�លរានណ្្លវពីរឬ

ណ្មទាំរ្ ុលឬថ្វាអាចលា��ំនរឹស�ើមសឈើលអែស្្សរសទ្ៀត។

�រូម�រស�រពាក្្យគំនិតនរិស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើកាដោរសខៀនស�ើ��រូម�ួរ៖សតើគំនិតឬ

ស�ចក្្ពីជំសនឿម�ួអាច�រូចជាពោប់្រូជមួ�សដ្�រសបៀបណា?

�រូម្ ន្យល់ថ្សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សានរិ្ ិភាក្សាក្្ននុរអាលរា៉ា30–32សៅក្្ននុរថ្នាក្់ន្ងៃសនរះ

្ួក្សគនឹរបពញ្ចា�លទ្្ធ្លននការសធវើតាមគំនិតខុ� ្្គរសៅនឹរលទ្្ធ្លននការសធវើតាមព្រះបន្ទដូល

ននព្រះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់ថ្ក្រូរ�ីរូរជានរណា។�រូមឲ្យ្ ួក្សគអានអាលរា៉ា30:12–18,23

ស�ើ�រក្សមើលគំនិតខុ� ្្គរណ�លក្រូរ�ីរូរបានបសពរៀន។សពកា�្ពី្ ួក្សគរានស្លអានស�ើ��រូម

ឲ្យ្ ួក្សគ�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀនឬពក្ដ្�ម�ួនរូវគំនិតខុ�្្គររប�់ក្រូរ�ីរូរណ�ល្ ួក្សគគិតថ្

អាចរានសពោរះថ្នាក់្ជា្ិស���ល់ស�ចក្្ពីជសំនឿខារសា�នារប�់នរណារានាក់្។បនាទាប់មក្�ួរ

្ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើ�ក្មមេភា្ណាខ្រះណ�លគំនិតទារសនរះអាច�ឹក្នាំសៅ?(សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ�តប

�រូមបង្ហាញថ្គំនិតមួ�ណ�លនាំសៅរក្�ក្មមេភា្គឺជា�រូចជាពោប់្រូជមួ�ណ�ល�ុរះសលើ

ស�ើមសឈើ)។

• សយារតាមអាលរា៉ា30:18សតើការបសពរៀនរប�់ក្រូរី�រូរបាន�ឹក្នាំពបជាជនឲ្យសធវើអវពីខ្រះ?

(សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ��រូមបញ្ជាក់្ថ្សារាំងគ្បើគោលលទ្ិខុសឆ្ងគដើេ ដ្ីទាក់្ទាញគ�ើងឲ្យ

គធវៃើអគំពើប្ប)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្�សរខេបអវពីណ�លបានសក្ើតស�ើរ�ល់ក្រូរី�រូរ។(ពប�ិនសបើ�ិ�្សពតរូវការជំនួ�

�រូមឲ្យ្ ួក្សគសពបើស�ចក្្ពី�សរខេបក្បាលជំ្ រូក្ននអាលរា៉ា30ឬអានអាលរា៉ា30:52–53,

59–60)។



315

សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

អាលរាោ31

អាលរា៉ាដឹក្នាំសប�ក្ក្ម្មួយសដើមបពីជួយដល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំណដលក្បត់សា�នា

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្្ួក្សា�ន៍�រូរាំបានសជឿសលើគំនិត�៏ខ�ុ្្គរស�ើ�បានធាលាក់្សៅក្្ននុរការអនុវត្

�៏ខុ�្្គរឬណ�លក្្ត់សា�នា។សៅក្្ននុរអាលរា៉ា31:5ស�ើរសរៀនថ្គៅគពលគ�ើងសិក្សា

្ពះបន្លូលថន្ពះវានរឹងដរឹក្នាំគ�ើងឲ្យគធវៃើអវៃដីណដល្តរូវ។

អាលរាោ32

អាលរា៉ាបសពរៀនដល់ពបជាជនននសា�ន៍�រូរាំពក្ពីពក្្ ពីរសបៀបសដើមបពីអនុវត្តស�ចក្្ពីជំសនឿ

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សទារះបពីជា្ ួក្សា�ន៍�រូរាំជាសពចើនបានប�ិស�ធមិនទ្ទ្ួលព្រះបន្ទដូលននព្រះក្្ពី

ក៏្អាលរា៉ាបានចាប់ស្្ើមរានសជាគជ័�ក្្ននុរចសំណាម្ ួក្អ្នក្ពក្ពីពក្។ោត់បានបសពរៀន្ ួក្សគអំ ព្ី

រសបៀបស�ើម ព្ីអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរំឭក្អាលរា៉ា32:21ជាចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

ម�ួ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ន្យល់្ ពីអវពីណ�លខគម្ពីរសនរះបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ពីស�ចក្្ពីជសំនឿ។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្អាលរា៉ាបានសពបើពោប់្ រូជម�ួស�ើម្ពីបសពរៀនអំ្ពី�ំសែើការននការអភិវ�្ឍ

ស�ចក្្ពីជសំនឿ។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើឃ្លាណាសៅក្្ននុរអាលរា៉ា32:28បង្ហាញថ្ពោប់្រូជម�ួឬសៅក្្ននុរក្រែពីសនរះព្រះបន្ទដូល

ននព្រះគឺលអែសនារះ?

• សតើឥទ្្ធិ្លអវពីណ�លព្រះបន្ទដូលននព្រះបានរានមក្សលើស�ើរសៅស្លស�ើរអនុញ្ញាតឲ្យវាបាន�ុរះ

សៅក្្ននុរពទ្រូរស�ើរសនារះ?

�រូមពបាប់�ិ�្សថ្អាលរា៉ាបាន�ំុឲ្យ្ ួក្សា�ន៍�រូរាំ្ ិសសាធជាមួ�នឹរព្រះបន្ទដូលឬដ្ំវាសៅក្្ននុរ

ចិត្សគសដ្�ការសជឿសលើវាស�ើ�សធវើ�ក្មមេភា្តាម។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា33:22–23

សដ្�រក្សមើល«ពាក្្យ�ម្ពី»ណ�លអាលរា៉ាចរ់ឲ្យពបជាជនដំ្សៅក្្ននុរចិត្រប�់្ ួក្សគជា្ិស��

សនារះ។អ្នក្អាចណែនាំ�ិ�្សឲ្យ�រស�រខគម្ពីរទាំរសនរះជាស�ចក្្ពីសយារណក្្រនរឹអាលរា៉ា

32:28។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានអាលរា៉ា32:28–29,31,37,41–43សដ្�រក្សមើលរង្វាន់ណ�ល

ស�ើរនឹរទ្ទ្ួល្ ពីការសជឿនរិការអនុវត្តាមព្រះបន្ទដូលននព្រះ។សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ��រូមពបាក្�

ថ្សោលការែ៍ខារសពកាមសនរះបានបញ្ជាក្់ចបា�់៖្បសិនគបើគ�ើងណ្ទាំគសចក្្ដីជគំនឿរបស់គ�ើង

គៅគលើ្ពះបន្លូលរបស់្ពះគៅក្្ដងដួងចិត្គ�ើងគោ�ឧសសាហ៍ពយាោេគនាះគសចក្្ដីជំគនឿនិង

ទដីបនាទាល់របស់គ�ើងគលើ្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្និងដំណរឹងល្អរបស់្ទង់នរឹងគក្ើនគ�ើង។

ស�ើម្ពីបញ្ចប់សមសរៀនសនរះ�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគចសំពារះសមសរៀនទ្ពី4កិ្ច្ចការទ្ពី4

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ—អំ្ពីលទ្្ធ្លណ�ល្ ួក្សគបានស�ើញ

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់សគសៅស្ល្ ួក្សគបានសធវើតាមការ្ិសសាធរប�់អាលរា៉ាណ�លបាន្ ិ្ែ៌នា

សៅក្្ននុរអាលរា៉ា32។

គេគរៀនបនាទាប់(អាលរាោ33–38)

សតើសពោរះថ្នាក់្អវពីននការ្នយាស្លណពបចិត្?អាមរូសលក្ស្្ើ�នរឹ�ំែួរសនរះស�ើ�្ ្ល់នរូវ

ការព្រានម�ួ។អាលរា៉ាក៏្ណែនាំ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់្ ពីរនាក្់សៅស្លោត់ជិត�ល់

ចរុបញ្ចប់ននជពីវិតរប�់ោត់។ោត់្ ល្់នរូវស�ចក្្ពីលមអែិតអំ្ពីការ ល្ា�់ណពបចិត្សជឿ—ការ្លា�់ប្ដូ្ ពី

នរណារានាក្់ណ�លជំទា�់នឹរព្រះសៅជានរណារានាក់្ណ�លពប�ុទ្្ធស�ើម្ពីព្រះ—និរអំ្ពីអារមមេែ៍រប�់

ោត់សៅស្លោត់បានរានស�រីភា្្ ពីអសំ្ើខ�ុ្្គរនរិការឈឺចាប់ននអសំ្ើបាបរប�់ោត់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ពក្ុមសា�ន៍�រូរាំម�ួពក្ុមចរ់�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីសធវើតាមការពបឹក្សារប�់អាលរា៉ាក្្ននុរការដ្ំ

ព្រះបន្ទដូលននព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរចិត្សគនរិអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿ។សដ្�សពបើព្រះគម្ពីរអាលរា៉ា

បានបសពរៀនពបជាជនអំ្ ពីការថ្វា�បរ្គំការអធិសាឋាននរិស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាណ�លស�ើរអាច

ទ្ទ្ួលបាន្ ពីព្រះសដ្�សារណតព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។ោត់បានណែនាំពបជាជនឲ្យសមើលសៅ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�សជឿសលើព្រះសចសាដោនន�ង្វា�ធួន។

កំ្ែត់ចំណំា៖សមសរៀនទ្ពី94្ល្់នរូវឱកា�មួ��ពរាប់�ិ�្សបពីនាក្់ស�ើរមក្បសពរៀន។

អ្នក្អាចសរើ��ិ�្សបពីនាក់្ឥ�ដូវសនរះស�ើ�ឲ្យ�ល់្ ួក្សគនរូវចបាប់ចម្រននចំណែក្ននសមសរៀន

ទ្ពី94ណ�លបានសរៀបចំទ្ុក្ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចសរៀបចំសមសរៀន។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យ

�ិក្សាសមសរៀនសនរះពបក្បសដ្�ការអធិសាឋានស�ើ�ណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគនឹរ�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពី�ពមបសមសរៀនសនរះសៅនឹរតពមរូវការរប�់មិត្រួមថ្នាក់្។

សមសរៀនទ្ពី91

អាលរា៉ា33

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ33

អាលរា៉ាបសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍�រូរំាឲ្យ្ បស់ផ្ើមសជឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមសរបសរោ្រ្យេនុវត្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរោរអៃុវតតេអវៃរីមួយរាៃៃ័យោ៉ាងណា?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សរានា្រ់បរ្ហាញពរីរបបៀបបដើមបរី

បងវៃរឹ្រនដរបស់ប្កបថហលបោយរោរបធវៃើអាហវៃង់ឬបងវៃរឹ្រប�ើងោត់កបថហលបោយរោររត់បៅៃរឹង្រថៃលែង)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា33:1បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរបងវៃរឹ្រថដលសាសៃ៍សូរាំចង់យល់។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់អវៃរី

ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សតើសយើរេនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសោយរសបៀបណា? សូម

ឲ្យសិស្សរ្របមើលចបមលែើយោ៉ាងបហាចណាស់បរីបៅៃរឹងសំណួរបៃះបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាៃិងពិភា្រសាអំពរីអាលរា៉ា33។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលអាលរា៉ាោៃចាប់ប្្ើមបឆលែើយៃរឹងសំណួររបស់ពួ្រសាសៃ៍សូរាំអំពរីរបបៀបបដើមបរីអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿោត់ោៃ

ថ្រតកមូវ្ ំៃិតដ៏ខុសឆ្គងមួយថដលព្ួរប្ោៃរាៃអំពរីរោរថាវាយបង្គំ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃអាលរា៉ា33:2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់ររ្របមើល្ ំៃិតខុសឆ្គងរបស់ពួ្រសាសៃ៍សូរាំអំពរីរោរថាវាយបង្គំកពះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាព្ួរសាសៃ៍សូរាំទាំងបៃះ្ ិតថាព្ួរប្មៃិអាចថាវាយបង្គំកពះោៃ?(បោយសារព្ួរប្មិៃកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូល្រ្ននុង

សាលាកប�ុំ)។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា31អំពរីទកមង់នៃរោរថាវាយបង្គំរបស់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ។(សូមបមើល

អាលរា៉ា31:22–23។ពួ្រសាសៃ៍សូរាំោៃ្ ល់្ៃូវរោរអធសិាឋាៃដ៏ដថដលម្ង្រ្ននុងមួយសោដាហ៍បៅ្រ្ននុងសាលាកប�ំុបហើយពួ្រប្មិៃ

ថដលៃិោយអំពរីកពះម្ងបទៀតអំ�នុងបពលសោដាហ៍ប�ើយ)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារជាថ ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃរោរថាវាយបង្គំរបស់បយើង?បតើរបបៀបណាខលែះថដលបយើងអាចថាវាយបង្គំ

ដល់កពះបថៃថែមបលើរោរបៅចូលរួមរោរកប�ំុ្រ្ននុងកពះវិហារជាបរៀងរាល់សោដាហ៍បនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃដ្រកសង់រោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីរានា្់រប្មះស៊ីណូសបដើមបរីថ្រតកមូវ្ ំៃិតខុសឆ្គងរបស់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ

អំពរីរោរថាវាយបង្គំកពះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា33:3បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យថដលអាលរា៉ាោៃបកបើ�ំៃួសៃរឹងោ្រ្យ

ថ្វាយបរ្គំ។(ោ្រ្យបនាះ្ េឺ�ិសាឋាន)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា33:4–10បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោលភៈបទសភៈៃរីមួយថដលស៊ីណូសោៃៃិោយថាោត់ោៃ

អធិសាឋាៃ។

• បតើបៅបពលណាៃិងបៅ្រថៃលែងណាថដលស៊ីណូសោៃអធិសាឋាៃ?

• បតើអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃអវៃរីអំពរីរោរថាវាយបង្គំបៅបពលោត់ោៃដ្រកសង់សម្រីរបស់ស៊ីណូស?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្របមើលបសច្រ្រីពិត

ខាងបករោម៖រយើងអាចថាវាយ្រង្គំត្រះ្រន្ឥ្រោច់តា្រយៈការអធសិាឋាន)។

សូមបោងបៅសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សតើសយើរេនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសោយរសបៀបណា? បៅបករោមសំណួរបនាះសូមសរបសរេ�ិសាឋាន

ជានិច្ច។

• បតើរោរអធសិាឋាៃ្ ឺជារោរអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយសូ៊វក្រីស្ទតាមរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃអធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយដូចជាសាថាៃភាពថដលស៊ីណូសោៃបលើ្រប�ើង?បតើរោរអធសិាឋាៃរបស់

អ្ន្រកតវូោៃបឆលែើយតបបោយរបបៀបណា?(សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរប្មិៃចាោំច់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃ

បព្របនាះបទ)។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រអាលរា៉ា33:4–5,8–9បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលឃ្លាថដលោៃៃិោយអំពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា

របស់កពះ(ដូចជា«កពះអង្គកប្របបោយបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា»ៃិង«កពះអង្គោៃកប្របបោយបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណា»)។
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អាលរា៉ា33

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីទំនា្់រទៃំងរវាងដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបសច្្ររីបមតាតា្ររុណានៃកពះវរបិតាសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

អាលរា៉ា33:11–16។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឃ្លាមួយថាបលចប�ើងបួៃដងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

(ឃ្លាបនាះ្ ឺ«បោយសារកពះរា�បកុតារបស់កពះអង្គ»។អ្ន្រអាចថណនំាសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសី៊ណូសចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់ោៃៃិោយថា«កពះអង្គោៃបថងវៃរបសច្្ររី�ំៃំុ�កមះរបស់កពះអង្គបចញ

បោយសារកពះរា�បកុតារបស់កពះអង្គ»?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖រយើងទទួលបានរសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណា

រ្រស់ត្រះវរ្ិរតាសួគ៌រួ្ មានការអភ័យរទាសដល់អំរ ើ្បា្ររ្រស់រយើងរោយសារដ្រដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។អ្ន្រអាចឲ្យ

សិស្សសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅថ្របរអាលរា៉ា33:11–16)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាថដលបយើងអាចទទួលោៃតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះយស៊ូវក្រីស្ទសូម្ ិត

ពរីរោរថច្រចាយបរឿងខាងបករោមថដលដ្រកសង់បោយកបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហិុង្លែរី៖

«ក្ូបបកងៀៃោៃៃិោយថា‹អរុណសួស្រីប្រ្មងៗបយើងម្រដរឹ្រនំាសាលា›។ព្ួរប្ោៃថកស្របហើយោៃបសើច

អស់សំប�ង។‹ឥ�ដូវខញនុំចង់ោៃសាលាដ៏ល្អមួយបែុថៃ្ខញនុំសារភាពថាខញនុំមៃិដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីបធវៃើវារហូតដល់អ្ន្រ

�ួយដល់ខញនុំ។សូម្ ិតថាបយើងរាៃចបាប់ពរីរបរី។អ្ន្រកោប់ខញនុំបហើយខញនុំៃរឹងសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ›។

«សិស្សរានា្់រោៃថកស្រថា‹ហាមលួច!›សិស្សរានា្់របទៀតោៃបឆលែើយថា‹ម្រទាៃ់បពល›។ទរីប ្្ចប់ចបាប់ដប់

ោៃបលចប�ើងបៅបលើរោដារបខៀៃ។

«ក្ូបបកងៀៃោៃៃិោយថា‹ឥ�ដូវបៃះចបាប់មួយមៃិល្អបទរហូតដល់រាៃរោរពិៃ័យអមម្រជាមួយ។បតើបយើង្ ួរបធវៃើអវៃរីៃរឹងអ្ន្រថដល

រំលងចបាប់?›

«សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រោៃបឆលែើយថា‹សូមវាយខ្នងោត់ដប់ដងបោយមិៃឲ្យោត់ោ្់រអាវបករៅ›។

«‹ប្អដូៃវាធងៃៃ់ធងៃរខាលាំងណាស់។បតើអ្ន្រកោ្រដថាអ្ន្របកតៀមខលែលួៃកប�មៃរឹងវាបហើយឬ?›សិស្សរានា្់របទៀតោៃបឆលែើយថា‹ខញនុំោំកទ

កបធាៃបទបៃះ›បហើយក្ូបបកងៀៃោៃៃិោយថា‹អ្្ចរឹងបយើងៃរឹងបធវៃើតាមវាទាំងអស់ោនា!សិស្សទាំងអស់ោនាចូររាៃរបបៀប!›

«មួយ្រៃលែងបៅ‹្មធំ›ោៃដរឹងថាោត់ោត់អាហារន្ងៃកតង់របស់ោត់។បចារបនាះកតូវចាប់ោៃ—្ូរៃប្រ្មងតូចដ៏ឃ្លាៃរានា្់រអាយុ

កបថហលដប់ឆ្នាំ។‹បយើងោៃរ្រប�ើញបចារបហើយោត់កតូវថតពិៃ័យបោងតាមចបាប់របស់អ្ន្រ—វាយដប់រោំត់បលើខ្នង។�ិមប�ើង

ម្របៃះ!›ក្ូបបកងៀៃោៃៃិោយ។

«្រូៃសិស្សដ៏តូចបនាះបោយញ័រខាលាចោៃប�ើងម្រយឺតៗបោយរាៃោ្់រអាវបករៅដ៏ធំបិទ�ិតដល់្រោត់បហើយោៃសុំអងវៃរថា

‹បលា្រក្ូបលា្រក្ូអាចវាយខញនុំោ៉ាងខាលាំងតាមថដលបលា្រក្ូចង់បែុថៃ្ខញនុំសូមអងវៃរសូម្ំុរបោះអាវខញនុំបចញអរី!›កំ្ែត់ចំណាំ៖អ្ន្រអាច

ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរឿងបៃះោ្រ្យវាយរាៃៃ័យថាវាយដំៃរណារានា្់រ។

«ក្ូបបកងៀៃោៃៃិោយថា‹បោះអាវបករៅបចញ›។‹ឯងោៃ�ួយបបង្កើតចបាប់ទាំងបនាះថដរ!›

«‹ឱ!បលា្រក្ូសូម្ំុរឲ្យខញនុំបោះអាវបករៅអរី!›ោត់ោៃចាប់ប្្ើមបោះប�វអាវបករៅបហើយបតើក្ូបបកងៀៃោៃប�ើញអវៃរី?ប្រ្មងកបុសបនាះ

ោមៃអាវសឺមរីោ្់របទបហើយោៃបរ្ហាញៃូវរូបរោយដ៏តូចសុទ្ធឆ្អរឹង។

«‹បតើខញនុំអាចវាយ្ូរៃប្រ្មងបៃះបោយរបបៀបណា?›ក្ូបបកងៀៃោៃ្ ិត។‹បែុថៃ្ខញនុំកតូវថតបធវៃើវាខញនុំកតូវថតបធវៃើអវៃរីមួយកបសិៃបបើខញនុំកតូវរ្រសា

សាលាបៃះបនាះ។›អវៃរីៗទាំងអស់ោៃរោលាយជាសាងាត់ដូចបចារលួចបសះ។

«‹បតើឯងប្រើតអរីោៃជាមិៃោ្់រអាវសឺមរី�ិម?›

«ោត់ោៃបឆលែើយថា‹ឪពុ្ររបស់ខញនុំោៃសាលាប់បហើយរាដាយរបស់ខញនុំក្រខាលាំងណាស់។ខញនុំរាៃថតអាវសឺមរីមួយ្ ត់បហើយរាដាយខញនុំោៃបោ្រវា

ន្ងៃបៃះបហើយខញនុំោៃោ្រ់អាវបករៅធំរបស់បងកបុសខញនុំបដើមបរី្ំុរឲ្យររ្រ។›

«ក្ូបបកងៀៃោៃសាទា្់របស្ទើរបោយរាៃរោៃ់ដំបងៃរឹងនដ។បពលបនាះភាលាម‹្មដ៏ធំ›ោៃបលាតម្រខាងមុខបហើយោៃៃិោយថា

‹បលា្រក្ូកបសៃិបបើបលា្រក្ូមិៃ�ំទាស់បទខញនុំៃរឹងទទួលរោរវាយបៃះ�ំៃួស�ិម។›

«‹ល្អណាស់រាៃចបាប់ជា្់រលា្់រមួយថដលបុ្ ្គលរានា្់រអាចបធវៃើជាអ្ន្រ�ំៃួសបុ ្្គលរានា្់របទៀតោៃ។បតើអ្ន្រទាំងអស់ោនាយល់កពមបទ?›

«្មោៃបោះអាវសឺមរីបចញបហើយបករោយពរីវាយោៃកោំរំោត់រំោត់្៏រោ្់រ!ក្ូបបកងៀៃោៃខ្ទប់មុខោត់ៃរឹងនដបហើយោៃ្ ិតថា‹បតើ

ខញនុំអាចប ្្ចប់្ិរច្ចរោរដ៏អាក្រ្់របៃះបោយរបបៀបណា?›បនាទាប់ម្រោត់ោៃឮសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រយំបហើយបតើោត់ោៃប�ើញអវៃរី?�ិមដ៏តូច

បនាះោៃប�ើងម្របហើយោៃចាប់នដទាំងពរីររបស់្ មឱប�ំុវិញ្ររបស់ោត់។‹្មខញនុំសុបំទាសថដលខញនុំោៃលួចអាហាររបស់ឯងបែុថៃ្ខញនុំ

ពិតជាឃ្លាៃខាលាំងណាស់។្មខញនុំៃរឹងកសឡាញ់ឯងរហូតដល់ខញនុំសាលាប់បោយសារឯងោៃទទួលរោរវាយរបស់ខញនុំ�ំៃួសខញនុំ!ថមៃបហើយខញនុំ

ៃរឹងកសឡាញ់ឯងជាបរៀងរហូតបៅ!›»[អ្ន្រៃិពៃ្ធអនាម្ិរ។]

បករោយពរីដ្រកសង់បរឿងបៃះបហើយកបធាៃហុរីង្លែរីោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«បដើមបរីដ្រយ្រឃ្លាមួយពរីបរឿងដ៏សាម ្្ញបៃះកពះបយស៊ូវ

កពះបកោសបលាះរបស់ខញនុំោៃយ្រ‹រោរវាយរបស់ខញនុំពរីខញនុំ›បហើយរោរវាយរបស់អ្ន្រពរីអ្ន្រ»(«The Wondrous and True 
Story of Christmas»Ensign,ថខធ្នដូឆ្នាំ2000,ទំព័រ4)។

• បតើដំបណើរបរឿងបៃះទា្រ្់រទងៃរឹងរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាអំពរីដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបោយរបបៀបណា?(បបើសិៃជា

ចាោំច់សូមពៃ្យល់ថាបំណងរបស់្ មបដើមបរី«យ្រៃូវរោរវាយរបស់�ិម»តំណាងឲ្យដរ្វាយធួៃ។កពះអង្គសប្រ្គះោៃយ្រ

ៃូវរោរោ្រ់បទាសចបំោះអំបពើោបរបស់បយើងោ្់របលើអង្គកទង់បដើមបរីឲ្យបយើងៃរឹងមិៃកតូវរងទ្ុរខេរោរោ្់របទាសបនាះកបសិៃបបើបយើង

ថកបចិតតេ)។

សូមរកហមើលពាក្យនិងឃ្លា�ម�ល។

្យាការីបញ្ជាក្់ជាញកឹ្ញាប់្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

តាមរ�ៈការនិយា�ម្រស�ើ�

ម្រសទ្ៀត។សៅស្ល�ិ�្សរក្សមើលពាក្្យ

ឃ្លានរិគំនិត�ណ�លទាំរឡា��រូមឲ្យ

្ួក្សគឲ្យគិត្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លអ្នក្និ្ន្ធ

កំ្្ុរបសពរៀននិរមរូលស�តុបានជាវា

�ំខាន់ស�ើម្ពី�ល់្ ពីវា។
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សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីរោរដ្រកសង់សម្រីរបស់ស៊ីណូសអាលរា៉ាោៃដ្រកសង់សម្រីរបស់ស៊ីណ្ុរជាពយារោរីរានា្រ់បទៀត។សូមអាៃ

អាលរា៉ា33:15–16ឮដល់សិស្ស។សូមបញ្ជា្់រពរីរោរមិៃសពវៃកពះទ័យនៃកពះវរបិតាសួ្៌បៅបពលមៃុស្សបដបិសធមិៃកពមយល់ពរី

អវៃរីថដលកពះរា�បកុតារបស់កទង់ោៃបធវៃើសករាប់ពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា33:12–14បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលកប្ពថដលអាលរា៉ាោៃបកបើបៅបពលោត់ោៃថច្រចាយ

រោរបបកងៀៃបៃះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអាលរា៉ាយល់ោ្រ្យសម្រីរបស់ស៊ីណូសៃិងស៊ីណ្ុរ?(បោយសារសម្រីទាំងបនាះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថា

សម្រីរបស់អាលរា៉ាបៅ្រ្ននុងខទរី12ៃិងទរី14្្ល់បោបល់ថាព្ួរសាសៃ៍សូរាំ្រ៏ោៃទទួលកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដរ។សូមបញ្ជា្រ់ថា

ត្រះគ្្ដីរដ្្ងទដី្រន្ទាល់អំ្ដីត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ)។

បៅពរីបករោមសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរ�ិក្សានរិសជឿសលើព្រះគម្ពីរ។

សូមបរ្ហាញថាអាលរា៉ាបោងបៅបលើដបំណើរបរឿង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមួយបទៀតបដើមបរី�ួយពួ្រសាសៃ៍សូរាំឲ្យអ្ិវ�្ឍបសច្្ររី�ំបៃឿបលើ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមបរ្ហាញរូបភាពមែូបសៃិងរូបពស់បធវៃើពរីលង្ិៃ(62202ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],បលខ

16)។សូមសបងខេបដបំណើរបរឿងបៃះបោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលមែូបសោៃដរឹ្រនំាព្ួរសាសៃ៍អ៊កីសាថអលបៅ្រ្ននុងវាលរបហាសាថាៃរាៃ

មៃុស្សជាបកចើៃោៃចាប់ប្្ើមបះបោរកបឆំ្ងៃរឹងោត់ៃិងកពះអរាចាស់។បឆលែើយតបៃរឹងរោរមិៃបោរពបៃះកពះអរាចាស់ោៃឲ្យពស់ពិសថដល

ចរឹ្រមៃុស្សបៅ។កបជា�ៃោៃបៅសុំមែូបសឲ្យ�ួយ។មែូបសោៃអធិសាឋាៃបហើយកតូវោៃថណនាំឲ្យបធវៃើរូបពស់បនាះបលើសសរបដើមបរីឲ្យ

កបជា�ៃបមើល។ោត់ោៃបោរពតាមបោយបធវៃើរូបពស់បនាះពរីលង្ិៃ។(សូមបមើល�ៃ្ណនា21:4–9)។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់

អាៃអាលរា៉ា33:19–20ឮ។សូមអប ជ្ើញឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រថដលោៃបមើលបៅរូបពស់បធវៃើពរីលង្ិៃ

បនាះបហើយបតើរាៃអវៃរីោៃប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រថដលោៃបក�ើសបរើសមៃិកពមបមើល។

• បោងតាមអាលរា៉ា33:20បតើបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សជាបកចើៃមៃិកពមបមើល?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតថាបតើពួ្រប្ៃរឹងបក�ើសបរើសបដើមបរីបមើលបទកបសិៃបបើពួ្រប្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។

សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃរោរឆ្កាង(62505ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អបលខ57)។សូមពៃ្យល់ថារូបពស់បធវៃើពរីលង្ិៃបៅបលើសសរ

បនាះ្ ឺជា«ៃិមិតតេរូប»មួយ(អាលរា៉ា33:19)។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថាវា្ ឺជាៃិមិតតេរូបនៃអវៃរីមួយថដលៃរឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងបពល

អនា្ត។វាតំណាងឲ្យកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបៅបលើប�ើឆ្កាង(សូមបមើលយែូហាៃ3:14)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា33:21–23បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ាោៃកបដូចបរឿងបៃះបៅៃរឹងព្ួរសាសៃ៍

សូរាំ។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមបោងបៅសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃម្ងបទៀត៖សតើសយើរោច

េនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿរោនសោយរសបៀបណា?

• បតើដំបណើរបរឿងនៃព្ួរសាសៃ៍អ៊កីសាថអលៃិងរូបពស់បធវៃើពរីលង្ិៃអាចបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីោៃពយាោល

ខាងវិញ្ញាណ?

• បតើអាលរា៉ា33:22–23បឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបោយរបបៀបណា?(សិស្ស្ ួរបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖រយើងអនុវ្រ្ត

រសចក្្ដីជរំនឿរោយការរតជើសររើសរជឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិងដគ្វាយធួនរ្រស់តទង់)។

បៅពរីបករោមសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរសជឿសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្នរិដគ្វាយ�ួនរប�់ពទរ់។

• បតើស្រម្មភាពឬឥរិោប្អវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងកបជា�ៃថដលប�ឿបលើដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ?

បដើមបរីបញ្ជា្់រថាបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជា�បកមើសមួយថដលបយើងបធវៃើសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើឃ្លា

ខាងបករោមបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា33:23៖«បហើយរោរណ៍អស់ទាំងបៃះអ្ន្ររាល់ោនាអាចបធវៃើោៃបបើសិៃជាអ្ន្ររាល់ោនាចង់បធវៃើ។»អ្ន្រ

អាចថណនាំសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះ។

សូមសរបសរបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមពរីរោរថណនំាសិស្សឲ្យសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

(បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍រាៃបៅ្រ្ននុង«Inquire of the Lord»[សុៃ្ទរ្រថាថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំសាសនាCESបៅន្ងៃទរី2ថខ

្ុរម្ភៈឆ្នាំ2001],ទំព័រ1,si. lds. org)។

«ក្រូនរានាក់្ៗសៅក្្នុរជំនាន់នពីមួយៗសពជើ�សរើ�ស�ចក្្ពីជសំនឿឬការមិនសជឿ។ស�ចក្្ពីជសំនឿមិនណមនជាមរតក្សនារះសទវាគឺជាជសពមើ�

មួយ»(ពបធាន្ិនរីបម៊ីោវររិ)។

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់

ព្ួរប្។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃសូមបរៀបចំជាក្រោសមួយបោយរាៃសំណួរឬអាៃ

សំណួរយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្ស្រតក់តាវា)។

• បតើ�បកមើសរបស់អ្ន្របដើមបរីប�ឿបលើកពះអង្គសប្រ្គះោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់�រីវិតកបចាំន្ងៃរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃោៃពកងរឹងដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរអធសិាឋាៃៃិងរោរថាវាយបង្គំកបចាំន្ងៃោៃពកងរឹងដល់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយ

របបៀបណា?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃរឹងចង់ឲ្យអ្ន្របធវៃើអវៃរីបដើមបរីអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏អសាចារ្យជាងបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបក�ើសបរើសប�ឿបលើកពះអង្គសប្រ្គះ។



319

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីអាលរា៉ាបានបសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំឲ្យសជឿសលើព្រះរាជបពុតាននព្រះអាមរូសលក្

បានពបកា�្ ពីទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់រប�់ោត់សលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសដ្�្ ្ល់ជាសាក្្សពីទ្ពី្ពីរ។

អាមរូសលក្ជាន�គរូរប�់អាលរា៉ាបានបញ្ជា់ថ្�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺចាំបាច់�ពរាប់

ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ�ល់មន�ុ្សទារំអ�់ស�ើ�ថ្បុគ្គលទាំរឡា�អាចទ្ទ្ួលបាន្ រជ័�

ទាំរឡា�នន�ង្វា�ធួនសៅស្ល្ ួក្សគអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿរ�រូត�ល់រានការណពបចិត្។

្ួក្សា�ន៍�រូរាំជាសពចើនបានសោរ្តាមការអសញ្ើញរប�់អាលរា៉ាស�ើម្ពីណពបចិត្។សៅស្ល

្ួក្សា�ន៍�រូរាំណ�លបានណពបចិត្ពតរូវបានបសែដោញសចញ្ ពីណ�ន�ពីសដ្�សារ្ ួក្អ្នក្�ឹក្នាំ

នរិ្ ួក្�រ្�៏ទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ្ួក្សា�ន៍នពីន�វនិរពបជាជនអាំម៉រូនបាន្ ្ល់អាហារ

�ំសលៀក្បពាក្់នរិណ�ន�ពី�ពរាប់មរតក្�ល់្ ួក្សគ។ជាលទ្្ធ្ល្ួក្សា�ន៍សលមិននរិ

្ួក្សា�ន៍�រូរាំណ�លមិនបានណពបចិត្បានចាបស់្្ើមសរៀបចំសធវើចមបាំរនរឹ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនិរ

ពបជាជនអាំម៉រូន។

សមសរៀនទ្ពី92

អាលរា៉ា34–35

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ34:1–14

អាមរូសលក្បសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំអំ្ ពីដគ្វាយ្ួនននព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅឬក្រោសមួយថាបតើ

ព្ួរប្្ ិតថាកបបោ្ៃរីមួយៗកតវូឬ្៏រខុស។

1.សៅស្លព្រះសយ�មរូវពគពី�្រោន�ុគត�ពរាប់េំស្ើរោបរប�់មនុ�្សជាតិពទរ់រោនររទុក្ខេណត�ពរាប់មនុ�្ស�ុចរិតណតប៉សុណាណរះ។

2.មនុ�្សទាំរេ�់ពតរូវការដគ្វាយ�ួនសដើម ព្ីពតរូវរោន�ស្គ្ររះ។

3.មនុ�្សណាក៏្សោយោចសាលាប់ឬបរ់ជំន�ួេំស្ើរោបននមន�ុ្សសផ្សរសទៀត។

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពល្រតក់តាចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បហើយសូមរំឭ្រព្ួរប្ថាអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃដល់ក្រមុសាសៃ៍សូរាំមួយក្រមុ

ពរីរបបៀបបដើមបរីទទួលោៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះបហើយអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ(សូមបមើលអាលរា៉ា32–33)។សូម

សបងខេបអាលរា៉ា34:1–7បោយរោរពៃ្យល់ថាអាមូបល្រោៃបធវៃើតាមអាលរា៉ាបោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ោត់អំពរី

កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាពរីរោរបបកងៀៃរបស់អាមូបល្របៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា34:8–9,11បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើល

ឃ្លាថដលបរ្ហាញថាបតើកបបោ្ៃរីមួយៗបៅបលើរោដារបខៀៃកតវូឬ្៏រខុស។បនាទាប់ម្រសូមរំឭ្រកបបោ្ទាំងឡាយទាំងអស់ោនា។ចបមលែើយ

កតរឹមកតូវ្ ឺ៖

1 ខុស—«កទង់ៃរឹងបធវៃើឲ្យធួៃៃរឹងអំបពើោបទាំងឡាយនៃមៃុស្សបលា្រ»(អាលរា៉ា34:8)។

2 កតូវ—«បនាះកតូវថតរាៃដរ្វាយធួៃមួយប្រើតប�ើងបបើពុំបនាះបសាតបទមៃុស្សបលា្រទាំងអស់ៃរឹងពុំអាចបចៀស្ ុតពរីបសច្្ររីវិនាសោៃ

ប�ើយ»(អាលរា៉ា34:9)។

3 ខុស—«ោមៃមៃុស្សណារានា្រអាចបូជាបលាហិតរបស់ខលែលួៃផ្ទាល់ថដលៃរឹងបធវៃើឲ្យធៃួៃរឹងអបំពើោបទាំងឡាយនៃ�ៃដនទោៃប�ើយ»

(អាលរា៉ា34:11)។

បករោយពរីសិស្សោៃពិភា្រសាចបមលែើយៃរឹងកបបោ្ទរី3បហើយសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាអង្គថតរានា្់រ្ ត់ថដលអាចបធវៃើឲ្យធួៃសករាប់អបំពើោបនៃពិ្ ពបលា្រ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមឲ្យព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា34:10,14បោយសាងាត់ៗ។បនាទាប់ម្រសូមអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«ដរ្វាយធួៃរបស់កទង់្ ឺៃិរៃរ្៍—ោមៃទរីប ្្ចប់ប�ើយ។វា្៏រជាៃិរៃ្រ៍ថដលមៃុស្សជាតិទាំងអស់ៃរឹងកតូវោៃសប្រ្គះ

ពរីបសច្្ររីសាលាប់ថដលមៃិបចះចប់។វាជាៃិរៃរ្៍្រ្ននុងៃ័យរោររងទុ្រខេដ៏ខាលាំងមហរិារបស់កទង់។   វាជាៃិរៃរ្៍្រ្ននុង

បរិបទ—វាកតូវបធវៃើថតម្ងសករាប់មៃុស្សទាំងអស់។បហើយបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណានៃដរ្វាយធួៃពកងរី្រមៃិកតរឹមថតដល់

ចៃួំៃមៃុស្សដ៏ៃិរៃរ្៍បែុបណាណះបទបែុថៃ្វាថ្មទំាងដល់ចំៃួៃដ៏ៃិរៃរ្៍នៃពិ្ ពបលា្រទាំងឡាយថដលកតូវោៃបបង្កើត

បោយកទង់។វាជាៃិរៃរ្៍បលើសពរីរោរសាមៃនៃររ្វាស់របស់មៃុស្សឬបលើសពរីរោរយល់ដរឹងខាងសាច់្ ម។

«កពះបយស៊ូវ្ ឺជាអង្គថតមួយ្ ត់ថដលអាច្ ល់្ៃូវដរ្វាយធៃួជាៃិរៃរ្៍មួយថបបបនាះោៃបោយសារកទង់ោៃ

កបកបសូតរាដាយជាសាច់្ មរានា្់រៃិងពរីកពះវរបិតាខាងវិញ្ញាណ។បោយសារថតរោរកបសូកតថដលរាៃថតមួយ្ ត់បនាះកពះបយស៊ូវ្ ឺជា

អង្គដ៏ៃិរៃ្រ៍មួយ»(«The Atonement»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1996,ទំព័រ35)។

«បោងតាមចបាប់ដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចដរ្វាយធួៃបនាះកតូវរោររោរលះបង់ផ្ទាល់ខលែលួៃបោយរោរបធវៃើជាមៃុស្សខាងវិញ្ញាណអមតថដលអាច

សាលាប់ោៃ។បហើយកទង់កតូវថតសុ្តបហើយទទួលយ្រៃូវរាងរោយរបស់កទង់ផ្ទាល់ម្ងបទៀត។កពះអង្គសប្រ្គះ្ ឺជាអង្គថតមួយ្ ត់

ថដលអាចសបកមចរោរណ៍បៃះោៃ។បោយសាររាដាយរបស់កទង់កទង់ទទួលោៃអំណាចបចះសាលាប់។បោយសារពរីកពះវរបិតារបស់កទង់

សូម្រហពងៀនហោយព្រះវិញ្ញាណ

ហេើយម្្ងទពី្រន្ទាល់អំ្ ពី

ព្រះហយស៊ូវពគពីស្

�រូមសធវើអវពីទំារឡា�ណ�លអ្នក្អាចស�ើម្ពី

បសរកើតបរិយាកា�មួ�ណ�ល�ិ�្សអាច

ពតរូវបានបសពរៀនសដ្�ព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធ។រសបៀប�៏រានន័�បំ្ ុតមួ�

ស�ើម្ពីបសរកើតបរិយាកា�ណបបសនារះគឺពតរូវ

ស្ដោតសលើគំររូនិរការ្ិភាក្សារប�់អ្នក្

សលើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់

អំ្ពីពទ្រ់ឲ្យបានញកឹ្ញាប់ស�ើ��រូម

្ល្់ឱកា��ល់�ិ�្សឲ្យណ្្រទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីពទ្រ់។
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កទង់ោៃទទួលអំណាចបដើមបរី�្នះបលើបសច្្ររីសាលាប់»(«Constancy amid Change»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1993,ទំព័រ

34)។

• បតើរោរបបកងៀៃរបស់អាមូបល្រៃិងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលប�ើរថណលសុៃោៃ�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដល

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាអង្គថតមួយ្ ត់ថដលអាចបធវៃើឲ្យធួៃសករាប់អំបពើោបនៃពិ្ ពបលា្របោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រសបងខេបអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃ្រៃលែងម្រពរីអាលរា៉ា34អំពរីដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?(សិស្សអាច

បឆលែើយៃូវបសច្្ររីពិតប្្សងបទៀតបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទដ៏និរន្រ៍និងអស់ក្ល្ជានិច្ចរធ្ើឲ្យ

រសចក្្ដីសរ្គ្ររះរក្ើ្រមានសតមា្់រ្ នុស្ជា្ិរទាំងអស់)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរោតសរបសើរពរីភាពចាោំច់នៃដរ្វាយធួៃបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃបសច្រ្រីសប្រ្គះរបស់កពះវរបិតាសួ្៌រោៃ់ថតខាលាំងសូម

្ិតពរីរោរបកបើស្រម្មភាពខាងបករោម។អ្ន្រអាចសកមបស្រម្មភាពបៃះឲ្យកសបៃរឹងតកមូវរោរៃិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សថដលអ្ន្រ

បបកងៀៃ។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖�រូមព�នមថ្ជពីវិតោមាន...

សូមរោៃ់វតថែនុមួយថដលយុវវ័យជាបកចើៃ្ ល់្តនមលែ(ដូចជាទូរស័ព្ទនដមួយ)បហើយសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រកសនមថា�រីវិតៃរឹងបៅជាោ៉ាងណាបបើោមៃវតថែនុបៃះ?

បនាទាប់ម្រសូមបលើ្រដបឬថ្រវទរឹ្រមួយ(ឬអវៃរីមួយថដលចាំោច់បដើមបរីចិ ្្ចរឹម�រីវិត)។

• បតើ�រីវិតៃរឹងបៅជាោ៉ាងណាបបើោមៃទរឹ្របទបនាះ?

បករោយពរីសិស្សោៃពិភា្រសាពរីភាពចាោំច់នៃទរឹ្របហើយសូមបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីឲ្យវាអាចបៅបលើដូចខាងបករោម៖

�រូមព�នមថ្ជពីវិតោមានដគ្វាយ�ួនននព្រះយ�មរូវពគពី�្។

• បតើ�រីវិតៃរឹងខុសោនាោ៉ាងណាបបើសិៃដរ្វាយធួៃនៃកពះយសូ៊វក្រីស្ទ?(សូម្ ល់្បពលឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីសំណួរបៃះមៃុបពលឲ្យ

សិស្សបឆលែើយ។កបសិៃបបើរាៃបពលអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរបៃះ)។

អាលរាោ34:15–41

អាលរា៉ាបសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍�រូរំា្ ពីរសបៀបសដើមបពីអនុវត្តស�ចក្្ពីជំសនឿចំសោរះការណពបចិត្ត

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបធវៃើដរ្វាយធួៃសករាប់មៃុស្សទាំងអស់្្ររីបយើងមិៃថមៃទទួលោៃពរ�័យរបស់វា

ទាំងអស់បោយសវៃ័យកបវតតេិបនាះបទ។អាមូបល្រោៃបបកងៀៃអវៃរីថដលបយើងកតវូបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃពរ�័យទាំងអស់ថដលរាៃតាមរយភៈ

ដរ្វាយធួៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា34:15–17បោយសាងាត់ៗបហើយរ្របមើលឃ្លាមួយថដលអាមូបល្រោៃៃិោយបួៃដង។

(«បសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះរោរថកបចិតតេ។»)

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីអាលរា៉ា34:15–17អំពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃពរ�័យបពញបលញនៃដរ្វាយធៃួ?(សូម

កោ្រដថាសិស្សយល់ថារដើ្្ដីទទួលបាន្ រជ័យរ្ញរលញថនដគ្វាយធួនរយើងត្រវូអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿចរំោរះការដត្រច្ិរ្ត)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបសច្្ររី�ំបៃឿចំបោះរោរថកបចិតតេរាៃៃ័យោ៉ាងណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃបសច្្ររី�ំបៃឿចំបោះរោរថកបចិតតេសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃ

អ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«បយើងកតូវរោរបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏រឹងរំាមួយបៅបលើកពះក្រីស្ទបដើមបរីអាចថកបចិតតេ។   បសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះក្រីស្ទៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ្ ំៃិត�ំបៃឿៃិង

អា្របប្រិរោិរបស់បយើងថដលមៃិកសបៃរឹងឆៃ្ទភៈរបស់កពះ។   រោរថកបចិតតេរាៃៃ័យថារោរផ្លាស់ប្ដូរនៃ្ ំៃិតៃិងដួងចិតតេ—បយើង

�ប់បធវៃើអវៃរីថដលខុសបហើយបយើងចាប់ប្្ើមបធវៃើអវៃរីថដលកតវូ»(«Point of Safe Return»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ

2007,ទំព័រ100)។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ថារោរថកបចិតតេតកមូវឲ្យបយើងមិៃកតរឹមថត�ប់បធវៃើៃូវអវៃរីថដលខុសបែុបណាណះបទបែុថៃ្បយើងកតូវ

ចាប់ប្្ើមបធវៃើអវៃរីថដលកតូវ?

• បោងតាមអាលរា៉ា34:16បតើលទ្្ធ លអវៃរីៃរឹងម្របៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះរោរថកបចិតតេ?

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើបយើងមិៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿចំបោះរោរថកបចិតតេបទបនាះ?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា«រោរកសបៃរឹងចបាប់

ដ៏បពញបលញនៃតកមូវរោរនៃយុតតេិធម៌»រាៃៃ័យថាកតវូរងទុ្រខេៃូវលទ្្ធ លបពញបលញចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងៃិងោត់បង់ពរ�័យ

នៃ�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច)។

• បោងតាមអាលរា៉ា34:17បតើអវៃរីមួយថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរីបសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះរោរថកបចិតតេ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា34:17–28បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលអវៃរីថដលអាមបូល្រោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ

អំពរីរោរអធិសាឋាៃបោយរួមរាៃបៅបពលណាអធសិាឋាៃៃិងបតើកតូវអធិសាឋាៃសុំអវៃរី។

• បតើអាមូបល្រោៃបបកងៀៃអំពរីរោរអធិសាឋាៃថដលទា្់រទងៃរឹង�រីវិតរបស់អ្ន្រអវៃរីខលែះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរអធសិាឋាៃជាថ្្ន្រ

មួយដ៏សំខាៃ់នៃរោរអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះរោរថកបចិតតេ?

• អាមូបល្រោៃៃិោយថារោរអធសិាឋាៃរបស់បយើងៃរឹងមៃិោៃ្ ល់្កបបោ�ៃ៍អវៃរីដល់បយើងឬោមៃៃ័យអវៃរីសករាប់បយើងបទកបសិៃបបើ

បយើងមិៃ�ួយអ្ន្រដនទ�ំុវិញបយើង(សូបមើលអាលរា៉ា34:28)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាពិត?
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អាលរា៉ា34–35

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបបថៃថែមថដលបយើងអាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះរោរថកបចិតតេសូមឲ្យព្ួរប្បឆលែើយៃរឹងឧទាហរណ៍

ខាងបករោម៖

1 យុវ�ៃរានា្់រោៃបបង្កើៃទរាលាប់នៃរោរបកបើភាសាមៃិសមរម្យ។បតើរបបៀបណាខលែះថដលោត់រ្ចបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះរោរថកបចិតតេ

បដើមបរីរាៃបសរីភាពពរីទរាលាប់បៃះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរអធសិាឋាៃសុំ�ំៃួយរោរសំុឲ្យសរា�ិ្រក្ួសារៃិងមិតតេ្្ិ្រ�ួយៃិង

រោរចូលរួម្រ្ននុងស្រម្មភាពថដលអប ជ្ើញឲ្យរាៃកពះវិញ្ញាណ)។

2 យុវនារីរានា្រ់ៃិងយុវ�ៃរានា្់រោៃោ្រ់ពៃ័្ធៃរឹងទំនា្់រទៃំងថដលមៃិសមរម្យមួយ។ព្ួរប្ោៃរាៃអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បំ្ ុស្ ំៃិតដល់ពួ្រប្ថាកតវូប ្្ចប់ទំនា្់រទៃំងបៃះភាលាម។បតើរោរបធវៃើតាមរោរបំ្ុសបៃះអាចតំណាងឲ្យបសច្រ្រី�ំបៃឿចបំោះ

រោរថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?បតើ�ំហាៃប្្សងបទៀតអវៃរីខលែះថដលពួ្រប្កតូវបធវៃើបដើមបរីកោ្រដថាព្ួរប្សថែិតបៅបលើល្ លែដូវបដើមបរី

បបំពញតាមរោរថកបចិតតេ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរថសវៃងរ្ររោរដរឹ្រនំាពរីប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខាៃិងរោរអធិសាឋាៃសុំ្ររាលាំងៃិង

រោរអ្័យបទាស)។

• បតើរោរពៃយារបពលរាៃៃ័យោ៉ាងណា?បតើមូលបហតុអវៃរីខលែះថដលបធវៃើឲ្យមៃុស្សពៃយារបពល?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា34:33បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាមូបល្រោៃកពរាៃដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំ្ំុរឲ្យពៃយារបពល

បធវៃើ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា34:32–35។បៅបពលព្ួរប្អាៃសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្រ្របមើល

លទ្្ធ លនៃរោរពៃយារបពលរោរថកបចិតតេរបស់បយើង។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃសូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ជពីវិ្រននោះគឺជានេលនវលាសតម្្រ់ន�ើងនែើម្ពីនរៀ្រចំនៅជ្ួរនឹងតេោះ។

• បតើអ្ន្រៃរឹងពៃ្យល់ពរីបសច្រ្រីពិតបៃះដល់ៃរណារានា្់របោយរបបៀបណា?

• សូមកសនមថាអ្ន្ររាៃមិតតេរានា្រ់ថដលមិៃបោរពតាមកពះប្្ញតតេិខលែះបោយរាៃបចតនាបែុថៃ្បកោងបដើមបរីថកបចិតតេបករោយម្រ។បតើអ្ន្រៃរឹង

បបកងៀៃមិតតេ្្ិ្របៃះអវៃរីខលែះបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីអាលរា៉ា34:32–35?

សូមពៃ្យល់ថាអាមូបល្រមៃិកតរឹមថតោៃកពរាៃពរីលទ្ធ្លនៃរោរពៃយារបពលនៃរោរថកបចិតតេបែុបណាណះបទោត់្៏រោៃបបកងៀៃអំពរីពរ�័យនៃ

រោរបក�ើសបរើសបដើមបរីថកបចិតតេនាបពលឥ�ដូវ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា34:30–31បោយសាងាត់ៗបហើយរ្របមើលពរ�័យបៃះ។

• បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា34:31បតើរោរធានាអវៃរីថដលកតូវោៃ្ ល់្បៅដល់អ្ន្រថដលថកបចិតតេនាបពលឥ�ដូវ?(«រំបពចបនាះថ្ៃរោរនៃ

បសច្្ររីបកោសបលាះដ៏មហរិាៃរឹងោៃម្រដល់អ្ន្រ»)។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«អ្ន្រមៃិចាោំច់ដរឹងអវៃរីៗមៃុបពលកពះបចសាដានៃដរ្វាយធួៃៃរឹងបធវៃើសករាប់អ្ន្របនាះបទ។សូមរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះក្រីស្ទ;វាចាបប់្្ើម

បធវៃើ្រិច្ចរោរបនាះបៅន្ងៃថដលអ្ន្រសុំ!»(«Washed Clean»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1997,ទំព័រ10)។

• បតើរោរយល់ពរីរោរធានាបៃះៃរឹង�ួយដល់បយើងបោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាដរ្វាយធួៃចាប់ប្្ើមបធវៃើរោរសករាប់អ្ន្រ

បៅបពលអ្ន្រោៃចាប់ប្្ើមទុ្រចិតតេបលើវាតាមរបបៀបណា?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហារ៉ូលប៊ីលរី។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រៃូវអវៃរីថដលកបធាៃលរីោៃបៅថាជា

«កពះប្្ញតតេិដ៏សំខាៃ់បំ្ុត»។

«ឥ�ដូវបៃះកបសិៃបបើអ្ន្រោៃកបកពរឹតតេខុសសូមចាបប់្្ើមន្ងៃបៃះជាន្ងៃនៃរោរផ្លាស់ប្ដូរ�រីវិតរបស់អ្ន្រ។សូមផ្លាស់ប្ដូរអវៃរីថដលអ្ន្រ្រំពុងបធវៃើ

ខុសបនាះ។កពះប ្្ញតតេិដ៏សំខាៃ់បំ្ ុត្រ្ននុងចំបណាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះ្ ឺរោរណ៍បនាះថដលអ្ន្រ្ំរពុងរាៃរោរលំោ្របំ្ ុត្រ្ននុង

រោររ្រសាបៅន្ងៃបៃះ។កបសិៃបបើវាជារោរណ៍មួយអំពរីភាពមៃិបសាមះកតង់កបសិៃបបើវាជារោរណ៍មួយអំពរីភាពមិៃបរិសុទ្ធរោរមិៃកោប់

បសច្្ររីពិតន្ងៃបៃះ្ ឺជាន្ងៃសករាប់អ្ន្របដើមបរីបធវៃើរោរបនាះរហូតដល់អ្ន្រអាចោៃយ្រ�្នះបលើភាពទៃ់បខសាយបនាះ។   សូមបធវៃើវាឲ្យ

កតរឹមកតូវបហើយបនាទាប់ម្រអ្ន្រចាបប់្្ើមរោរណ៍មួយបទៀតថដលពិោ្របំ្ ុតសករាប់អ្ន្របដើមបរីបធវៃើតាម»(Teachings of Presidents 
of the Church: Harold B. Lee[ឆ្នាំ2000],ទំព័រ30)។

• បោងតាមកបធាៃលរីបតើអវៃរី្ ឺជាកពះប ្្ញតតេិដ៏សំខាៃ់បំ្ ុត?បហតុអវៃរី?

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបំបពញវាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ

ឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។

នថងៃសនរះព្រះបញ្ញត្ិដ៏�ំខ្ន់បំផុត�ពរាប់ខ្នុំគឺ...

ខ្នុំនរឹចាប់សផ្ើមនាស្លឥ�ដូវសដើម្ពីេនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿចំសពារះការណពបចិត្សោយ...

អាលរាោ35

្ួក្សា�ន៍�រូរាំណដលណពបចិត្តសៅរ�់សៅក្្គុរចំសណាម្ ួក្�ុចរិត

សូមសបងខេបអាលរា៉ា35បោយរោរពៃ្យល់ថាពួ្រសាសៃ៍សូរាំជាបកចើៃោៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ព្ួរប្។ព្ួរប្កតូវោៃបបណដាញ

បចញពរីថដៃដរីបោយពួ្រអ្ន្រក្បក់្ងៃិងពួ្រសង្ដ៏ទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្បហើយពួ្រប្ោៃបៅរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីបយើសុៃជាមួយៃរឹង

កបជា�ៃអាំមែូៃ។កបជា�ៃអាមែូៃោៃ្ ្ល់ថដៃដរីឲ្យព្ួរប្បហើយព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃប្ជដូៃ្រងទ័ពបៅរោរោរពួ្រប្។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបយើងអាចទទួលោៃពរ�័យនៃដរ្វាយធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលថដលបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿចបំោះ

រោរថកបចិតតេ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើតាម្ ំរូនៃកបជា�ៃអាំមែូៃៃិងសាសៃ៍ៃរីនហវៃបោយរោរបរ្ហាញសនាដាៃចិតតេៃិងរោរ្ល់្

រោរោំកទដល់អ្ន្រថដលថសវៃងរ្របដើមបរីថកបចិតតេ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីសប�ក្ក្មមេរប�់ោត់ចំសពារះ្ ួក្សា�ន៍�រូរាំអាលរា៉ាបានណែនាំ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់

រានាក់្ៗ។ការណែនាំរប�់ោត់�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់រានសៅក្្ននុរអាលរា៉ា36និរ37។

អាលរា៉ាបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់�ល់ស�សលមិនថ្ព្រះនរឹសដ្រះណលរអ្នក្ណ�លដ្ក្់ទ្ពីទុ្ក្ចិត្សៅសលើ

ពទ្រ់។ស�ើម ព្ីបង្ហាញស�ចក្្ពី្ិតសនរះអាលរា៉ាបានសរៀបរាប់្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់ោត់ជាសពចើន

ឆ្នាំក្ន្រសៅសៅស្លោត់ពតរូវបានសដ្រះណលរ្ ពីការឈឺចាប់ននអសំ្ើបាបរប�់ោត់តាមរ�ៈ

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ោត់ក៏្បានពបាប់្ ពីការខិតខំរប�់ោត់ស�ើម្ពីនាំអ្នក្�នទ្ឲ្យ

មក្កាន់ព្រះពគពី�្ទនិរទ្ទ្ួលបាននរូវស�ចក្្ពីអែំរននការណពបចិត្�ពរាប់ខ្លួនសគ។

កំ្ែត់ចំណំា៖សមសរៀនទ្ពី94្ល្់នរូវឱកា�ម�ួ�ពរាប់�ិ�្សបពីនាក្់ស�ើម្ពីបសពរៀន។

ពប�ិនសបើអ្នក្មិនទាន់បានសរើ��ិ�្សសទ្អ្នក្អាចសរើ��ិ�្សបពីនាក់្ឥ�ដូវស�ើ�ឲ្យ្ ួក្សគ

នរូវចបាប់ចម្រននចំណែក្នាំសមសរៀនទ្ពី94ណ�លបានសរៀបចំស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចសរៀបចំសមសរៀន

សនារះ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យ�ិក្សាសមសរៀនសនរះពបក្បសដ្�ការអធិសាឋានស�ើ�ណ�វររក្

ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើម ព្ីឲ្យ្ ួក្សគអាច�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពី�ពមបសមសរៀនសនរះ

សៅនឹរតពមរូវការននមិត្រួមថ្នាក់្រប�់សគ។

សមសរៀនទ្ពី93

អាលរា៉ា36

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ36:1–5

អាលរា៉ាបសពរៀនសេសលមិនអំ្ ពីព្រះសចសាដាននព្រះក្្គុរការសោរះណលរ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបវ�ិជរាៃថដលទរីបនាទាល់ឬរោរបបកងៀៃដ៏ជា្់រលា្់រមួយពរីឪព្ុររាដាយថដលរាៃឥទ្ធិពលដល់ព្ួរប្។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រឬពរីរនា្់រថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្ដល់សិស្សប្្សងបទៀត។

សូមពៃ្យល់ថា�ំព្ូរទរី36–42បៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរអាលរា៉ារួមរាៃរោរថណនំាពរីអាលរា៉ាដល់្ូរៃកបសរបស់ោត់ទាំងឡាយ។�ំពូ្រទរី

36–37កតូវោៃៃិោយដល់បលហបលមៃិ�ំពូ្រទរី38កតូវោៃៃិោយដល់ស៊ិប�នុៃបហើយ�ំពូ្រទរី39–42កតូវោៃៃិោយដល់

្ូររីអាៃតុៃ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យកសនមថាខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងតថំណរបស់បហបលមៃិបៅបពលោត់ោៃសាដាប់ទរីបនាទាល់របស់ឪព្ុរោត់បៅ្រ្ននុង

អាលរា៉ា36:1–5។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យពួ្រប្របំ្ើបអំពរីទរីបនាទាល់របស់

អាលរា៉ា។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររំប្ើបបំ្ ុត?បហតុអវៃរី?

អាលរាោ36:6–22

អាលរា៉ាសរៀបរាប់្ ពីការបរះសបាររប�់ោត់សេើយ្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណដលោត់បានទទួលការអភ័យសទា�។

សូមពៃ្យល់ថាបោយបធវៃើជាទរីបនាទាល់បថៃថែមបទៀតនៃកពះបចសាដានៃកពះបដើមបរីបោះថលងដល់អ្ន្រថដលោៃោ្់រទរីទ្ុរចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើ

កទង់អាលរា៉ាោៃថច្រចាយបទពបិសាៃធ៍របស់ោត់បពលោៃបោះថលងពរីរោរ�ឺចាប់នៃអំបពើោបរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

កតួសៗ្រ្ននុងអាលរា៉ា36:6–9ៃិងសបងខេបអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់អាលរា៉ាបៅបពលោត់ៃិងព្ួរបកុតារបស់មែូសាយោៃបចញបៅ

បរៀបៃរឹងបំផ្លាញសាសនាចក្រ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា36:10ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលពរីរយភៈបពលថដលអាលរា៉ាោៃរងទ្ុរខេពរីអបំពើោប

របស់ោត់។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា36:11–17បយើងទទួលោៃដំបណើរបរឿងដ៏លម្អិតបកចើៃអំពរីអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃ

�ួបអំ�នុងបពលបរីន្ងៃៃិងបរីយប់នៃរោររងទ្ុរខេរបស់ោត់ជាងអវៃរីថដលបយើងដរឹងបៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងប្្សងបទៀតនៃរោរថកបចិតតេរបស់ោត់

(សូមបមើលមែូសាយ27ៃិងអាលរា៉ា38)។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូទាំងឡាយស្ិរសាអាលរា៉ា36:11–17

បោយរ្របមើលសម្រីរបស់អាលរា៉ានៃរោរ្័យខាលាចឬរោរ�ឺចាប់។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ។)អ្ន្រអាច

សួរសំណួរខាងបករោមបដើមបរីបធវៃើឲ្យសិស្សយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលព្ួរប្បរៀបរាប់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា(ឬោ្រ្យ)បនាះរាៃៃ័យោ៉ាងណា?បតើអវៃរីថដលបណាដាលឲ្យអាលរា៉ារាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងបនាះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីោ្រ្យញាំញពីសក្ើតទកុ្ខេៃិងការទកុ្ខេសវទនាសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ

ប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«ញាំញពីរាៃៃ័យថា‹ោ្រ់បទាស›។ពរីបុរាណរោលកទុង្ ឺជា្ បករាងថដល�ៃរងបកោះកតូវោ្រ់្រប�ើងៃិង្រនដចងជាប់ៃរឹងកបោប់រនវ

ថដលវាអាចបណាដាលឲ្យរាៃរោរ�ឺចាប់ជាខាលាំង។

«រនាស់្ ឺជា្ បករាងថដលរាៃថដ្របោលបៅជាប់ៃរឹងវា។បៅបពលវាអូសរាស់រោត់ដរីវា�រី្របថំប្រដរីបៅជាបថំណ្រតូចៗ។កពះ្ម្ពរីរ

ៃិោយពរីកពលរឹងៃិង្ ំៃិតថដល‹ប្រើតទុ្រខេ›ៃរឹងរោរជាបប់ទាសជាញរឹ្រញាប់។

សូមហលើកទលកចិតតសិស្សឲ្យ

អធសិាឋានសុំការ�លកនំ្ហៅហ្ល

្ំរហ្ញកិច្ចការហនរះ

សៅស្លអ្នក្ដ្ក្់ក្ិច្ចការឲ្យ�ិ�្ស�រូចជា

ការបសពរៀនណ ្្នក្ម�ួននសមសរៀន�រូម

សលើក្ទឺ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យអធសិាឋាន�ំុ

ការ�ឹក្នាំសៅស្ល្ ួក្សគបសំ្ញកិ្ច្ចការ

រប�់្ ួក្សគ។ការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្រប�់

អ្នក្នឹរបសរកើនទំ្នុក្ចិត្រប�់សគស�ើម្ពីឲ្យ

្ួក្សគអាចទ្ទួ្លបានការបំភឺ្តាមរ�ៈ

ព្រះវិញ្ញាែ(�រូមសមើលគ.នរិ�.

6:14–15)។
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អាលរា៉ា36

«ការទកុ្ខេសវទនារាៃៃ័យថា‹កតោញ់ចូលោនា›ជារបបៀបោ្រ់បទាសដ៏�ឺចាប់ជាខាលាំងថដលសូមបរីថតអ្ន្រសុចរិត្រ៏ៃរឹងសារភាពថដរ»

(« The Touch of the Master’s Hand»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ2001,ទំព័រ23)។

• បតើបទពបិសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាអាចបបកងៀៃបយើងអវៃរីខលែះអំពរីឥទ្ធិពលនៃអំបពើោប?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបសច្្ររីពិតខាងបករោម

បៃះ៖អរំ្ើបា្រដរឹក្នំ្រៅរក្ការឈឺចា្់រការរងទុក្្ខនិងការរសាក្សាដាយដ៏ខ្លាំង្ំរែុ្រ)។

• បតើវាោៃកោប់ថាអាលរា៉ាោៃ�ួបៃរឹងរោរ�ឺចាប់ៃិងរោរបសា្រសាដាយចបំោះអំបពើោបរបស់ោត់ភាលាមៗបនាទាប់ពរីរោរកបកពរឹតតេវាបទ?បតើ

អ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ថាបយើងមៃិអាចរាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃអបំពើោបរបស់បយើងភាលាមៗបនាះបទ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតអំពរីបទពិបសាៃធ៍ថដលពួ្រប្ោៃរាៃអារម្មណ៍ពរីរោរ�ឺចាប់ឬរោរបសា្រសាដាយចបំោះអំបពើោបរបស់ព្ួរប្។

បនាទាប់ម្រសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃផ្្រ្រឺ៖

«បយើងរានា្់រៗោ៉ាងបហាចណាស់ោៃ្ លែ្់រៃូវរោរ�ឺចាប់នៃសតិសមប� ្្ញភៈថដលប្រើតបករោយពរី្ំរហុសរបស់បយើង។   

«កបសិៃបបើអ្ន្របោរបពញបោយអារម្មណ៍បក្រៀមក្រំបោយសារ្ំរហុសឬរោរោ្រ់ទរឹ្រចិតតេបោយសាររោរបរា�័យឬរោរអារា៉ាស់បនាះរាៃ

រោរពយាោលមួយ»(«The Touch of the Master’s Hand»ទំព័រ22)។

សូមបរ្ហាញថាខណភៈបពលថដលអាលរា៉ា្ំរពុងរាៃអារម្មណ៍�ឺចាប់ដ៏ខាលាំងៃិងរោរបសា្រសាដាយចបំោះអំបពើោបរបស់ោត់ោត់ោៃ

ចងចំាដល់រោរពយាោលរោរ�ឺចាប់របស់ោត់។

• បោងតាមអាលរា៉ា36:17បតើោត់ោៃចងចំាអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា36:18ឭៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបធវៃើបដើមបរីបធវៃើស្រម្មភាពតាមរោរបបកងៀៃ

របស់ឪព្ុរោត់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាប់ៃូវខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«អាលរា៉ាោៃរបំ្ើបៃរឹងរោរបបកងៀៃរបស់ឪពុ្រោត់បែុថៃ្វាសំខាៃ់ជាពបិសសថារោរពយា្ររណ៍ថដលោត់ោៃចងចំា

្ឺជារោរណ៍មួយថដលទា្់រទងៃរឹង‹រោរោងម្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថតមួយជាកពះរា�បកុតានៃកពះថដលកតូវបធវៃើឲ្យ

ធៃួៃរឹងអបំពើោបនៃពិ្ពបលា្រ›។(អាលរា៉ា36:17)។បនាះ្ឺជាកពះនាមបហើយបនាះ្ ឺជាសារលិខិតថដល

មៃុស្សក្ប់រូបកតូវថតឮ។   មៃិថារោរអធិសាឋាៃណាប្្សងបទៀតថដលបយើងោៃបធវៃើមៃិថាតកមូវរោរប្្សងបទៀត

ថដលបយើងរាៃអវៃរីៗទាំងអស់្ ឺពរឹងថ ្្អ្របលើរោរអងវៃរ្របនាះ៖‹ឱកពះបយស៊ូវបអើយកពះអង្គជាកពះរា�បកុតានៃកពះ

សូមកពះអង្គរាៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាម្របលើទូលបង្គំ្ ង›។កទង់កតូវោៃបរៀបចំឲ្យ្ ល់្បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាបនាះ។

កទង់ោៃកបទាៃ�រីវិតរបស់កពះអង្គផ្ទាល់បដើមបរី្ ល់្បសច្្ររីបមតាតា្ររុណា»(However Long and Hard the Road[ឆ្នាំ

1985],ទំព័រ85)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីមិៃកោៃ់ថតបរៀៃអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបែុបណាណះបទបែុថៃ្ថ្មទំាងសុំរ្រពរ�័យ

នៃដរ្វាយធួៃរបស់កទង់្ ងថដរ?

សូមថណនាំសិស្សឲ្យ្ ិតបោយសាងាត់ៗថាបតើពួ្រប្ោៃអធសិាឋាៃបដើមបរីទទួលោៃពរ�័យនៃដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរួមរាៃទាំង

ពរ�័យនៃរោរអ្័យបទាស្ ងថដរឬបទ។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា36:19–22បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដលអារម្មណ៍របស់

អាលរា៉ាោៃផ្លាស់ប្ដូរបករោយពរីោត់ោៃអធសិាឋាៃសុំបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញថាោៃពិពណ៌នាពរីអារម្មណ៍ថដលអាលរា៉ាោៃផ្លាស់ប្ដូរ?

សូមសួរសំណួរខាងបករោមអំពរីោ្រ្យៃិងឃ្លាៃរីមួយៗថដលសិស្សោៃរ្រប�ើញ៖

• បតើឃ្លា(ឬោ្រ្យ)បនាះបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីកពះបចសាដានៃដរ្វាយធួៃនៃកពះអង្គសប្រ្គះអវៃរីខលែះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម�ួយព្ួរប្ឲ្យ

ប�ើញថាមិៃថមៃកោៃ់ថតរោរ�ឺចាប់របស់អាលរា៉ាកតូវោៃដ្របចញពរីោត់បទបែុថៃ្ោត់ថ្មទំាងបោរបពញបោយបសច្្ររីអំណរបទៀត

្ង។)

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើរេនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្នរិ

ដគ្វាយ�ួនរប�់ពទរ់សនារះពទរ់នឹរ...

• បចញពរីបទពបិសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាបតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីថដលកពះអរាចាស់បធវៃើសករាប់បយើងបៅបពលបយើងពិតជាថកបចិតតេបនាះ?(សិស្ស

អាចថច្រចាយបោលរោរណ៍ខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាពួ្រប្បរ្ហាញថាត្រសិនរ្រើរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

និងដគ្វាយធួនរ្រស់តទង់រន្រះតទង់នរឹងរោរះដលងរយើង្ ដីការឈឺចា្់រថនអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងរ�ើយ្ំររ្ញរយើងរោយ

រសចក្្ដីអំណរ។អ្ន្រអាចបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបដើមបរីឲ្យបយើងអាចកតូវបោះថលងពរីអារម្មណ៍នៃរោរ�ឺចាប់ឬ

រោរបសា្រសាដាយថដលបង្កបោយអបំពើោបរបស់បយើង?

សូមអាៃសាថាៃភាពខាងបករោមឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងបឆលែើយតប៖

មិតតេរានា្់រថដលោៃ្រំពុងអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបរ្ហាញរោរោរម្អំពរីោ្រ្យសម្រីរបស់អាលរា៉ា្រ្ននុងអាលរា៉ា36:19។មិតតេរបស់អ្ន្រសួរអ្ន្រ

ថា«កបសិៃបបើខញនុំអាចចាំអំបពើោបរបស់ខញនុំៃិងបៅថតរាៃអារម្មណ៍បសា្រសាដាយចបំោះវាបតើវារាៃៃ័យថាខញនុំមិៃកតូវោៃអ្័យបទាសឲ្យ

ថមៃបទ?»
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សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាទា្់រទងៃរឹងសាថាៃភាពបៃះ។បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូមអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«សាតាំងៃរឹងពយាោមបធវៃើឲ្យបយើងប�ឿថាអបំពើោបរបស់បយើងបៅថតមៃិោៃកតូវអ្័បទាសឲ្យបោយសារសយើរអាច

ចងចំាវា។សាតាំង្ ឺជាមៃុស្ស្ុរហ្រវាពយាោមបធវៃើឲ្យទស្សៃវិស័យរបស់បយើងកពិលបហើយដរឹ្រនំាបយើងបចញពរី្ លែដូវ

នៃរោរថកបចិតតេៃិងរោរអ្័យបទាស។កពះមិៃោៃសៃយាថាសយើរៃរឹងមៃិចងចំាដល់អបំពើោបរបស់បយើងបនាះ

បទ។រោរចងចាំៃរឹង�ួយបយើងឲ្យបចៀសវាងរោរបធវៃើ្ំរហុសដថដលៗម្ងបទៀត។បែុថៃ្កបសៃិបបើបយើងបៅថតបៃ្ពិត

ៃិងបសាមះកតង់បនាះរោរចងចំាងអំបពើោបរបស់បយើងៃរឹងកតូវលុបឆលែងតាមបពលបវលា។រោរណ៍បៃះៃរឹងជាថ្្ន្រនៃ

ដបំណើររោររោរពយាោលៃិងរោរបៃ្សនុទ្ធដ៏ចាោំច់។អាលរា៉ាោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបករោយពរីោត់ោៃថកស្ររ្រ

កពះបយស៊ូវសំុបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាោត់បៅថតអាចចាំពរីអបំពើោបរបស់ោត់បែុថៃ្រោរចងចំាអបំពើោបរបស់ោត់មៃិោៃបធវៃើឲ្យោត់ពិោ្រ

ៃិងោ្រ់បទាសោត់បទៀតប�ើយបោយសារោត់ោៃដរឹងថាោត់កតូវោៃអ្័យបទាស(សូមបមើលអាលរា៉ា36:17–19)។

«វា្ ឺជារោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងបដើមបរីបចៀសវាងអវៃរីៗថដលៃរឹងនាំយ្រៃូវរោរចងចំាដ៏រាៃោបចាស់ទាំងឡាយ។បៅបពលបយើងបៃ្

រាៃ‹ចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប›(ៃរីនហវៃទរី312:19)បយើងអាចទ្ុរចិតតេថាកពះៃរឹង‹ថលងចងចំា[អបំពើោបរបស់បយើង]

បទៀតបហើយ›»(«Point of Safe Return»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ2007,ទំព័រ101)។

• បោយថ ្្អ្របលើកបសាសៃ៍របស់កបធាៃអ�ុដូហវៃបតើអ្ន្រៃរឹងពៃ្យល់ថា«រោរអស់ប្រើតទ្ុរខេបោយរោរៃរឹ្រប�ើញអំបពើោបរបស់ខលែលួៃបទៀត

បៅ»បោយរបបៀបណា?(អាលរា៉ា36:19)។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកបសិៃបបើបយើងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់បនាះកទង់ៃរឹងបោះថលង

បយើងពរីរោរ�ឺចាប់នៃអំបពើោបរបស់បយើងបហើយបំបពញបយើងបោយបសច្្ររីអំណរ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរី

របបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ា។បបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សបកចៀងបទ

«ខញនុំរ្រ្រតេរីសុខឯណា?»(ទៃំុ្រតបម្កើងទំព័រ69)។

អាលរាោ36:23–30

អាលរា៉ា្ ន្យល់្ ពីមរូលសេតុណដលោត់បសពមើសោយឥតឈប់ឈរសដើមបពីនាំអ្ក្ដនទឲ្យទទួលការណពបចិត្ត

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលអាលរា៉ាោៃបបកមើបដើមបរីនាំអ្ន្រដនទឲ្យទទួលរោរថកបចិតតេសូម្ ិតពរីរោរបកបើស្រម្មភាព

ខាងបករោម។(កបសិៃបបើវាមិៃអាចអៃុវតតេស្រម្មភាពបៃះសករាប់ថានា្់ររបស់អ្ន្រោៃបទអ្ន្រអាចបរៀបរាប់ពរីស្រម្មភាពបៃះោៃ)។

សូមបរ្ហាញបថង្អម(ដូចជាៃំឬស្ករកោប់)បហើយសួរថាបតើៃរណារានា្់រ្រ្ននុងថានា្់របៃះចូលចិតតេបថង្អមកបប្ទបៃះ។សូមខាំមួយរា៉ាត់

បហើយសូមពិពណ៌នាថាបតើវាឆ្ងាញ់ោ៉ាងណា។សូមកោប់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថាបថង្អមបៃះឆ្ងាញ់ខាលាំងណាស់ថដលអ្ន្រកតូវថច្រចាយវាដល់

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងមូល។សូមបរ្ហាញបថង្អមដថដលបថៃថែមបទៀតបហើយសួរថាបតើៃរណាប្្សងបទៀតចង់ហូបវា។សូមថច្រចាយបថង្អម

បៃះដល់មៃុស្សក្ប់ោនាថដលចង់ហូបវា។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា36:23–24ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលស្រម្មភាពនៃ

រោរ្លែ្់របៃះទា្រ់ទងៃរឹងបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ាបនាទាប់ពរីរោរថកបចិតតេប�ឿរបស់ោត់។

• បតើស្រម្មភាពរបស់អាលរា៉ាកសបដៀងៃរឹងស្រម្មភាពនៃរោរ្លែ្រ់បៃះបោយរបបៀបណា?បតើអាលរា៉ាោៃចង់ឲ្យអ្ន្រដនទ្ លែ្់រអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា36:25–26ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលរោរខិតខំរបស់អាលរា៉ាបដើមបរីបបកងៀៃ

ដំណរឹងល្អ�ះឥទ្ធិពលដល់ោត់ៃិងអ្ន្រដនទ។

• បតើរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាោៃ�ះឥទ្ធិពល់ដល់ោត់ៃិងអ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាពួ្រប្បរ្ហាញថា

រយើងអាចទទួលបានរសចក្្ដីអំណរដ៏អសាចារ្យរៅរ្លរយើងដស្ងរក្ន្ំអ្ក្ដថទ្ ក្កាន់ត្រះតគដីស្ទ)។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា36:27–30បោយរោរពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ម្ងបទៀតដល់បហបលមៃិថាកពះអរាចាស់ៃរឹង

បោះថលងអ្ន្រថដលោ្់រទរីទ្ុរចិតតេរបស់ពួ្រប្បលើកទង់។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីអំណរថដលបយើងអាចទទួលោៃបៅបពលបយើង

អៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបៅបពលបយើងថណនាំអ្ន្រដនទឲ្យបធវៃើដបូចានាះថដរ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេអវៃរីថដលពួ្រប្

ោៃបរៀៃពរីអាលរា៉ា36សូមឲ្យពួ្រប្បំបពញស្រម្មភាពខាងបករោមមួយ។(អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

1 សូម្ ិតថាបតើអ្ន្រោៃរាៃអារម្មណ៍ថាកពះអង្គសប្រ្គះបោះថលងអ្ន្រពរីអបំពើោបបហើយបំបពញអ្ន្របោយបសច្រ្រីអំណរបទ។សូម

ពៃ្យល់អវៃរីថដលអ្ន្រៃរឹងបធវៃើបដើមបរីឲ្យអ្ន្រអាចទទួលោៃពរ�័យទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រ។

2 សូម្ ិតដល់ៃរណារានា្់រ(ដូចជាមិតតេ្្រ្ិបងប្អដូៃបបង្កើតឬសរា�ិ្រវួដរានា្រ់)ថដលអាចទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី

កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមសរបសរសំបុកតមួយបៅបុ្ ្គលបៃះបហើយប្្ចដូលៃូវទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាច

បោះថលងបយើងបចញពរីរោរ�ឺចាប់នៃអំបពើោបបហើយបំបពញបយើងបោយបសច្្ររីអំណរ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ាបានបន្ការណែនាំ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស�សលមិននិរបានឲ្យស�សលមិនទ្ទ្ួល

ខ�ុពតរូវសលើកំ្ែតព់តា�៏្ ិ�ិ�្ឋទារំឡា�។ោត់បានរំឭក្ស�សលមិនថ្ព្រះគម្ពីរបាន

កាលា�ជារសបៀបននការនាំ្ ួក្សា�ន៍សលមិនរាប់ពាន់នាក់្មក្កាន់ព្រះអរាចា�់រួចស�ើ�ស�ើ�

ោត់បាន្ យាក្រែ៍ថ្ព្រះអរាចា�់បានរានព្រះបំែរ�៏ម�ិរា�ពរាប់កំ្ែតព់តាសនរះ

សៅក្្ននុរអនាគតកាល។អាលរា៉ាបានបសពរៀនក្រូនពបុរប�់ោត់អំ្ ពីអវពីណ�លពតរូវបសពរៀន�ល់

ពបជាជន។សដ្�ការសពបៀបសធៀបព្រះបន្ទដូលននព្រះពគពី�្ទសៅនឹរសលអា�រូណាោត់បាន

បំ្ ុ�ស�សលមិនអំ្ពីសារ�ំខាន់ននការរក្សមើលវា�ពរាប់ការ�ឹក្នាំ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖សមសរៀនសនរះ្ ្ល់នរូវឱកា�មួ��ពរាប់�ិ�្សបពីនាក់្ស�ើម្ពីបសពរៀន�ល់�ិ�្ស

ក្្ននុរថ្នាក្់។ស�ើម្ពីជ�ួសរៀបចំ�ិ�្សទាំរសនរះឲ្យបសពរៀន�រូមណចក្វគ្គចម្រណ�លសគពតរូវបសពរៀន

ម�ួ�ល់�ិ�្សរានាក់្ៗ!មួ�ន្ងៃឬ្ ពីរន្ងៃជាមុន។ឬអ្នក្អាចសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីបសពរៀនវគ្គ

ទាំរសនរះសដ្�ខ្លួនឯរ។

សមសរៀនទ្ពី94

អាលរា៉ា37

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ37

អាលរា៉ាពបគល់កំ្ែត់ពរាទារំឡាយដល់សេសលមិនណែនាំោត់ឲ្យរក្សាព្រះបញ្ញត្តិទាំរឡាយសេើយរំឭក្ោត់ថ្

សលអាេរូណាជួយរាមរយៈស�ចក្្ពីជសំនឿ

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវ្ិរច្ចរោរតូចតាចៃិងរ្យៗនានាថដលរាៃអាៃុភាពដ៏ខាលាំងសករាប់រោរល្អបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ព្ួរប្។អ្ន្រអាចសុំឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា37រួមរាៃរោរថណនាំរបស់អាលរា៉ាបដើមបរី�ួយដល់្ូរៃកបសុរបស់ោត់បហបលមៃិឲ្យបរៀបចំបដើមបរីរោលាយជា

អ្ន្រថ្រ្រសា្រំណតក់តាដ៏ពិសិដ្ឋបនាទាប់។អាលរា៉ាបបកងៀៃោត់អំពរីតួនាទរីនៃ្ិរច្ចរោរតូចតាចៃិងរ្យនានាបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់

កពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា37:6–7ឮៗ។

បតើបយើងបរៀៃអវៃរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីតនមលែ«្រិច្ចរោរតូចតាចៃិងរ្យ»?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញ

បសច្្ររីពិតថាត្រះអមាចាស់រធ្ើការ្រូចតាចនិងគ្យមានន័យថាន្ំ្ ក្នូវរោល្រំណងដ៏អស់ក្ល្រ្រស់តទង់។)

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា37:1–5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើល្ ំរូនៃ្រិច្ចរោរតូចតាចៃិងរ្យមួយថដលអាចរាៃឥទ្ធិពលដ៏ខាលាំង

្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្ស(្រំណត់កតាដ៏ពិសិដ្ឋឬកពះ្ម្ពរីរ)។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសរបសរ

ោ្រ្យព្រះគម្ពីរបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមកិ្ច្ចការតរូចតាចនរិគ្យ។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា37:8–10រ្របមើរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរោៃរាៃឥទ្ធិពលដល់កបជា�ៃនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បៅបពល

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញអ្ន្រអាចសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបករោមឥទ្ធិ្លដ៏ខ្លាំរ។

• បតើកពះ្ម្ពរីរោៃរាៃឥទ្ធិពលបលើ�រីវិតរបស់អ្ន្រតាមរបបៀបណា?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា37:11–32បោយរោរពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃបហបលមៃិថាកពះអរាចាស់ៃរឹងបរ្ហាញកពះបចសាដារបស់

កទង់្រ្ននុងបពលរោរបលចបចញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។ោត់ោៃឲ្យបហបលមិៃបធវៃើតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់ៃិងរ្រសា្ំរណត់កតាបោយ

កបុងកបយ័ត្ន។ោត់្៏រោៃបបកងៀៃបហបលមិៃឲ្យបកបើ្ំរណត់កតាបដើមបរីបបកងៀៃកបជា�ៃៃិងបចៀសវាងរោរបរ្ហាញបសច្្ររីលម្អិតទាំងអស់

នៃបសច្្ររីទុច្ចរិតរបស់សាសៃ៍ោ៉ាបរ�ៃិងរោរបរ្ហាញពរីរោរបំផ្លាញ។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា37:13–16បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបោលរោណ៍ថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃបហបលមិៃបៅបពល

ោត់ោៃឲ្យបហបលមិៃទទួលបៃ្ទនុ្របលើ្ំរណត់កតាទាំងឡាយ។(សិស្សអាចថច្រចាយបោលរោរណ៍ជាបកចើៃបែុថៃ្សូមកោ្រដថា

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បរ្ហាញថាត្រសិនរ្រើរយើងរោរ្តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិរ្រស់ត្រះអមាចាស់តទង់នរឹងជួយរយើងឲ្យសរត្ចនូវកា្រ្្ក្ិច្ចររ្រស់

រយើង។អ្ន្រអាចសួរពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៃះទា្់រទងៃរឹង្ ំៃិតថា្ិរច្ចរោរតូចតាចៃិងរ្យអាចរាៃឥទ្ធិពលដ៏ខាលាំង)។

បមបរៀៃបៃះទាំងកសុងកតូវោៃបបង្កើតបដើមបរីបបកងៀៃបោយសិស្សបរីនា្់រ។កបសិៃបបើរាៃសិស្សបកចើៃសូមឲ្យក្ូបបកងៀៃថដលជាសិស្ស

បនាះផ្លាស់បៅ្រថៃលែងបរីខុសោនាបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់។សូមបំថប្រសិស្សជាបរីក្រមុ។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗយ្រកពះ្ម្ពរីរបសៀវបៅសរបសរ

ឬបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ៃិងប៊ិចឬប ម្នដបហើយកប�ំុោនាៃរឹងក្ូបបកងៀៃថដលជាសិស្សរានា្់រ។បករោយពរីក្ូ

បបកងៀៃថដលជាសិស្សបនាះោៃប ្្ចប់បមបរៀៃរបស់ពួ្រប្បហើយក្រុមៃរឹងកតូវប្ដូរ។កបសិៃបបើរាៃសិស្សតិចក្ូបបកងៀៃថដលជាសិស្ស

អាចប្ដូរបវៃោនាបបកងៀៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងមូល។្រ្ននុង្ររណរីទាំងពរីរក្ូបបកងៀៃថដលជាសិស្សអាចចំណាយបពលកបថហលកោំពរីរនាទរី

បដើមបរីបបកងៀៃបមបរៀៃៃិងដរឹ្រនំារោរពិភា្រសា។

កិ្ច្ចការតរូចតាចនរិង្� ឥទ្្ធិ្ល�៏ខាលាំរ



326

សមសរៀនទ្ពី94

តគូ្ររតងៀនដដលជាសិស្ទដី1—អាលមា៉ា37:33–34

សូមឲ្យសិស្សថដលជាមិតតេរបស់អ្ន្រ្ ិតអំពរីអ្ន្រដរឹ្រនំា្រ្ននុងសាសនាចក្រ្រ្ននុងកសុ្រឬអ្ន្ររាៃសិទ្ធិអំណាចទបូៅថដលោៃបបកងៀៃព្ួរប្

ៃូវអវៃរីថដលោៃបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាបៃះោៃបបកងៀៃៃិង

បបរៀបថដលវាោប�ះឥទ្ធិពលដល់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចថច្រចាយ្ ំរូមួយពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា37:33–34។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតបមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ា

ោៃបបកងៀៃដល់បហបលមិៃឲ្យបបកងៀៃដល់កបជា�ៃ។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរចំណាំឃ្លា«បបកងៀៃព្ួរប្»ៃិង«បបកងៀៃពួ្រប្

ឲ្យ»បៅបពលពួ្រប្អាៃ។បៅបលើរោដារបខៀៃឬក្រោសមួយសូមសរបសរការបសពរៀនរប�់េ្ក្ដកឹ្នំាសា�នាចពក្។បៅបពល

សិស្សោៃប ្្ចប់រោអាៃខ្ម្ពរីរបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បករោម

ការបសពរៀនរប�់េ្ក្ដកឹ្នំាសា�នាចពក្។សូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរបបកងៀៃទាំងបៃះអាច�ួយដល់បយើងសពវៃន្ងៃបៃះជាពិបសសបោយរបបៀបណា?បហតុអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សថដលជាមិតតេរបស់អ្ន្របមើលបៅឃ្លា្រ្ននុងអាលរា៉ា37:34បដើមបរីរ្របមើលពរ�័យអវៃរីថដលម្រពរីរោរបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃរបស់

អ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្រ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នោ�ការន្វើតាមការ្រនតងៀនរ្រស់អ្កែឹកោំ

្សោចតកន�ើងអាចនឹងបាននសចក្ពីសតម្កែល់តេលឹងរ្រស់ន�ើង។សូមសួរព្ួរប្ថាបតើ«ោៃបសច្រ្រីសករា្រដល់កពលរឹងរបស់

បយើង»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោររាៃបសរីភាពពរីលទ្្ធ លនៃអបំពើោបរោរទទួលោៃសៃិ្ភាពពរីកពះវិញ្ញាណៃិង

រោរទទួលោៃពរ�័យឲ្យរាៃ្ររាលាំងបដើមបរីតសូ៊ៃិងយ្រ�្នះៃូវឧបស ្្គទាំងឡាយ)។

សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍បៃះពិតបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃបពលបថៃថែមសូមឲ្យ

អ្ន្រដនទថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីបោលរោរណ៍បៃះ។

តគូ្ររតងៀនដដលជាសិស្ទដី1—អាលមា៉ា37:35–37

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថដលជាមិតតេរបស់អ្ន្រថាវាជាទបូៅសករាប់អ្ន្រថដលោំបដើមប�ើតូចៗកតូវថតចងឬទា្រ់្ូរៃប�ើតូចបនាះបៅៃរឹង

ថម្រមួយបហើយបនាទាប់ម្រកសាយវាបចញបៅបពលបដើមប�ើបនាះធំ។សូមសួរពួ្រប្ថាបហតុអវៃរីោៃជាព្ួរប្្ ិតថាវាកតូវបធវៃើដបូចានាះ។

បនាទាប់ម្រសូមអាៃបរឿងខាងបករោមអំពរីបដើមប�ើមួយថដលកបធាៃ្រដុៃប៊ីហិុង្លែរីោៃោំបៅ្រ្ននុងសៃួចបាររបស់ោត់៖

កបធាៃហ្គរដុៃប៊ីហិុង្លែរីោៃោំ្ូរៃប�ើមួយថ្របរ្ ្ទះរបស់ោត់បករោយពរីោត់ោៃបរៀបរោររួច។ោត់មិៃសូវ

យ្រចិតតេទ្ុរោ្់រៃរឹងវាបែុនាមៃបទបៅបពលបកចើៃឆ្នាំ្រៃលែងបៅ។ន្ងៃមួយោត់ោៃ្រត់សរាគល់ប�ើញថាបដើមប�ើបនាះ

បកទតបហើយបកទរបៅទិសខាងលិច។ោត់ោៃពយាោមទាញវាឲ្យកតង់បែុថៃ្បដើមវាធំបព្រ។ោត់ោៃពយាោម

បោយបកបើថខ្សពួរមួយៃិងរ្៉រជាបកចើៃបដើមបរីតកមង់វាបែុថៃ្វាមិៃពត់បសាះប�ើង។ទរីប ្្ចប់ោត់ោៃយ្ររណារ

បហើយរោត់ថម្រដ៏ធងៃៃ់ថដលបទារបៅទិសខាងលិចបោយបៃ្សល់ៃូវសានាមរណារដ៏អាក្រ្់រ។បករោយម្រោត់ោៃ

ៃិោយអំពរីបដើមប�ើបនាះ៖

«ជា្រៃលែះសតវត្សរ៍្រៃលែងបៅតាំងពរីខញនុំោៃោំបដើមប�ើបនាះ។   រោលពរីន្ងៃបនាះខញនុំោៃបមើលបៅបដើមប�ើបនាះម្ងបទៀត។វាធំ។រាង

វាល្អជាងមុៃ។វាជាបក្ឿងលម្អដ៏អសាចារ្យមួយដល់្ ្ទះ។បែុថៃ្របួសដ៏ធងៃៃ់ធងៃរនៃយុវវ័យរបស់វាៃិងរោររោត់ដ៏ហងិសាថដលខញនុំោៃបធវៃើបដើមបរី

តកមង់វា្ ឺខាលាំងណាស់។

«បៅបពលវាកតូវោៃោំដំបូង្ឺអំបោះថតមួយសរនសៃរឹងអាចទប់វាឲ្យបៅៃរឹង្រថៃលែងបពលរាៃខ្យល់ខាលាំង។ខញនុំអាចបហើយខញនុំ្ ួរថតោៃចង

ថខ្សបនាះបោយ្ររាលាំងបៃិ្ចបៃ្លួចបែុបណាណះ។បែុថៃ្ខញនុំមិៃោៃបធវៃើវាបទបហើយវាោៃបទារបៅតាម្ររាលាំងថដលោៃប្់របោ្រវា»(«Bring 
Up a Child in the Way He Should Go»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1993,ទំព័រ59)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាដល់បហបលមៃិបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា37:35។សូមឲ្យពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីបបរៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះ

ទា្់រទងៃរឹងបទពិបសាធៃ៍របស់កបធាៃហុរីង្លែរីជាមួយៃរឹងបដើមប�ើបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអាលរា៉ា37:35ជាសម្រីខលែលួៃឯង។(ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្អាចបរ្ហាញថារយើងគួរររៀនរៅក្្នុងយុវវ័រយើងរដើ្្ដី

កាន់តា្ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិថនត្រះ។សូមឲ្យព្ួរប្បឆលែើយសំណួរខាងបករោម្ ងថដរ។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវា

យឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្ស្រត់វា)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាភាពខុសោនាអវៃរីខលែះថដលប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់មៃុស្សរានា្់របដើមបរីបរៀៃរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះ

ខណភៈបពលបៅប្រ្មងបៅប�ើយ?

• បតើអ្ន្រអាច្ ិតដល់មៃុស្សថដលោៃកតូវកបទាៃពរបពញមួយ�រីវិតរបស់ប្បោយសារពួ្រប្ោៃបរៀៃបដើមបរីរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិ

ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងយុវវ័យរបស់ពួ្រប្បទ?សូមសរបសរអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្កតូវោៃកបទាៃពរ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា37:36–37ឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់បមើលតាមបោយរ្របមើលរោរថណនំាជា្រ់លា្់រថដលអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិខណភៈបពលពួ្រប្

បៅប្រ្មងបទ។

• បតើរោរបធវៃើតាមរោរថណនំាបៃះអាច�ួយអ្ន្រឲ្យរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិកបចាំន្ងៃបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រពយាោមោ្រ់កពះអរាចាស់ដំបូងបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតោ្រ្យសម្រីទបងវៃើៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់អ្ន្រតាមរបបៀបណា?(សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចរ្ីរចបកមើៃ)។

សូមថច្រចាយអារម្មណ៍អំពរីរបបៀបថដលរោរកបរឹ្រសាជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្ស

ថដលជាមិតតេរបស់អ្ន្រកបរឹ្រសាជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់្រ្ននុងក្ប់រោរណ៍ទាំងឡាយថដលប្បធវៃើ។

អាលរាោ37:35គឺជា

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។អ្នក្អាច

ជ�ួ�ិ�្សនឹរចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះ

សដ្�ការឲ្យ្ ួក្សគបសំ្ញកិ្ច្ចការ

សៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនន្ងៃសនរះ។
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អាលរា៉ា37

តគូ្ររតងៀនដដលជាសិស្ទដី1—អាលមា៉ា37:38–45

សូមបរ្ហាញរូបភាពបលអាហូណា(62041;ស�ៀវសៅររូបភា្ដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ68)។សូមរំឭ្រសិស្សថដលជាមិតតេ

របស់អ្ន្រអំពរីកតរីវិស័យថដលកពះអរាចាស់ោៃបកបើបដើមបរី�ួយដល់ក្ួសាររបស់លរីនហឲ្យបធវៃើដបំណើរឆលែងបៅថដៃដរីសៃយា។បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា

37:38បយើងបរៀៃថាកតរីវិស័យកតូវោៃបៅថាលរីអាហូណា។សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃៃិោយអំពរីបលអាហូណាបដើមបរីបបកងៀៃ

បហបលមៃិពរីបោលរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់មួយអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ថណនាំ្ូរៃបៅរបស់កទង់។

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថដលជាមិតតេរបស់អ្ន្រថាអ្ន្រៃរឹងសួរពួ្រប្ៃូវសំណួរខលែះបហើយបនាទាប់ម្រឲ្យពួ្រប្ប្ដូរបវៃោនាអាចខ្ម្ពរីរពរីរបរីឮ

ខណភៈថដលក្បោ់នារ្របមើលចបមលែើយ។សូមឲ្យពួ្រប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរៃរីមួយៗបករោយពរីោៃអាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរថដលោ្រ់ពៃ័្ធបហើយ។

• បតើបលអាហូណាោៃដបំណើររោរបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា37:38–40។)

• បហតុអវៃរីោៃជាបលអាហូណាោៃ�ប់ដបំណើររោរបៅបពលខលែះ?(សូមបមើលអាលរា៉ា37:41–42។)

• បតើបយើងអាចបកបៀបបធៀបបលអាហូណាបៅៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលអាលរា៉ា37:43–45។)

អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោ្រ្យព�សរាលៃិងគំររូសបំៅបលើ«មៃុស្សរានា្់រកពរឹតតេិរោរណ៍ឬបុណ្យមួយថដលកសបដៀង

បៅៃរឹងមៃុស្សកពរឹតតេិរោរណ៍ឬបុណ្យមួយបទៀតថដលសំខាៃ់ជាខាលាំងថដលកតូវថតបធវៃើតាម។   ្ំរូដ៏ពិតៃរឹងរាៃចំណុចកសបដៀងោនាដ៏្ ួរ

ឲ្យ្រត់សរាគល់បរ្ហាញ្ ស្នុតាងនៃរោរកប�ំុដ៏បទវភាពៃិងជារោរពយា្ររណ៍ដល់បហតរុោរណ៍នៃអនា្តរោល»(Joseph Fielding 
McConkie,Gospel Symbolism[ឆ្នាំ1985],ទំព័រ274)។�បកមើសបដើមបរីបធវៃើតាមឬមៃិបធវៃើតាមរោរដរឹ្រនំានៃ

លរីអាហូណា្ ឺដូចជា�បកមើសរបស់បយើងអំពរីរបបៀបថដលបយើងបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរដរឹ្រនំាថដលម្រតាមរយភៈកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទថដរ។

• បតើបយើងអាចថសវៃងរ្រកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទបៅ្រថៃលែងណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកពះ្ម្ពរីរោ្រ្យសម្រីនៃពយារោរីន្ងៃចុងបករោយ

ពរ�័យអយ្យបរោៃិងរោរបំ្ុសនៃកពះវិញ្ញាណ។)

សូមឲ្យសិស្សថដលជាមិតតេរបស់អ្ន្រសបងខេបសម្រីរបស់អាលរា៉ាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា37:38–45ជាពបិសសបៅ្រ្ននុងខទរី44–45។

រោរពិភា្រសាបៃះ្ ួររួមប ្្ចដូលៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងរធ្ើតា្ត្រះ្រន្ទនូលថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទវានរឹងដរឹក្នំ្រយើងឲ្យទទួល

បានជដីវ្ិរដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ច។

សូមថច្រចាយរបបៀបថដលកពះបៃ្ទដូលនៃកពះក្រីស្ទោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រខាងវិញ្ញាណៃិងរបបៀបថដលវា�ួយអ្ន្រឲ្យបៃ្បៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រលបជាៃិច្ច។អ្ន្រអាច្ ្ល់បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ិតពរីរោរទទួលពរ�័យអយ្យបរោមួយឬកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃទទួលរួចបហើយ

សូមអាៃវាជាបទៀងទាត់ៃិងកប្របបោយរោរអធសិាឋាៃ។

កំ្ែត់ចំណាំដល់ពគរូបសពរៀន៖បករោយពរីសិស្សប ្្ចប់រោរបបកងៀៃថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃរបស់ព្ួរប្បហើយសូមថ្លែងអំណរ្ុណដល់ព្ួរប្

បហើយបបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍មួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់សអ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះថដរ។សូមប ្្ចប់បោយរោរឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបៅបពលអ្ន្រអាៃអាលរា៉ា

37:46–47ឮៗ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—អាលរាោ37:35

កំ្ែត់ចំណា៖ស្រម្មភាពយ្របៅ្ ្ទះខាងបករោមៃរឹងបរៀបចំសិស្សសករាប់រោរចាបប់្្ើមនៃបមបរៀៃបនាទាប់(អាលរា៉ា38)។សូម

បរៀប្បករាងបពលបវលា្រ្ននុងថានា្រ់បដើមបរីពៃ្យល់ពរី្ិរច្ចរោរដល់សិស្សៃិងកោប់ពួ្រប្ពរី្ បករាងរបស់អ្ន្របដើមបរីតាមោៃបទពិបសាធៃ៍របស់

ព្ួរប្បៅបលើ្របករោយបពលអ្ន្រ�ួបោនា។

សូមបរ្ហាញថាអាលរា៉ា37:35្ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចថណនាំសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំវាបដើមបរីឲ្យពួ្រប្រ្យៃរឹង

រ្រវាប�ើញ។សូមឲ្យព្ួរប្ទបៃ្ទញវ ្្គបៃះបៅ្ ្ទះយប់បៃះបហើយសកូតវាដល់ឪពុ្ររាដាយឬម�្ឈរឹមវ័យថដលប្ទ្ុរចិតតេប្្សងបទៀត។(ឬ

ព្ួរប្អាចអាៃខ្ម្ពរីរបៃះជាមួយៃរឹងម�្ឈរឹមវ័យរានា្់រ។)សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសុំឲ្យម�្ឈរឹមវ័យបនាះសួរសំណួរខាងបករោម។(អ្ន្រ

អាចឲ្យសិស្សសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើក្រោសយ្របៅ្្ទះ។)

បតើរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិនៃកពះោៃ�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណា?

បតើដំបនូាមៃអវៃរីថដលអ្ន្ររាៃសករាប់ខញនុំថដលអាច�ួយខញនុំឲ្យឆ្លាតជាងបៃះបៅ្រ្ននុងយុវវ័យរបស់ខញនុំ?

សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្រៃរឹងសុំឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្អំ�នុងបពលបរៀៃបលើ្របករោយ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
�ិ៊ប�នុនបានបសពមើជាម�ួនរឹឪ្ុក្រប�់ោត់អាលរា៉ាជាអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាក្្ននុរ

ចសំណាម្ ួក្សា�ន៍�រូរាំ(�រូមសមើលអាលរា៉ា31:7)។សពកា�្ពីសប��ក្មមេសនរះ

អាលរា៉ាបានបង្ហាញស�ចក្្ពីអែំរសៅក្្ននុរការខាជាប់ខ្លួននរិស�ចក្្ពីសសាមៅរះពតរ់ណ�ល�៊ិប�នុន

បានបង្ហាញខែៈស្លណ�លររទ្ុក្ខេនឹរការកាត់សទា�។អាលរា៉ាក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់�ល់

�ិ៊ប�នុនអំ្ពីព្រះសចសាដោរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះននការសដ្រះណលរនិរបាន្ ល្់ការពបឹក្សាទាក្់ទ្រ

នរឹការបន្ការខិតខំពបឹររប�់�៊ិប�នុនក្្ននុរការបសពរៀន�ំែឹរលអែ។

សមសរៀនទ្ពី95

អាលរា៉ា38

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ38:1–3

អាលរា៉ាបគ្ហាញស�ចក្្ពីអែំរចំសោរះស�ចក្្ពីសសាមរះពតរ់រប�់�ិ៊បឡគុន

កបសិៃបបើអ្ន្រោៃអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបធវៃើស្រម្មភាពអៃុវតតេបៅ្ ្ទះបៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃមុៃសូមរំឭ្រពួ្រប្អំពរីសំណួរពរីរថដលអ្ន្រោៃ

ឲ្យពួ្រប្សួរឪព្ុររាដាយរបស់ព្ួរប្ឬម�្ឈិមវ័យថដលប្ទុ្រចិតតេប្្សងបទៀត៖

• បតើរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិនៃកពះោៃ�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណា?

• បតើដំបនូាមៃអវៃរីថដលអ្ន្ររាៃសករាប់ខញនុំថដលអាច�ួយខញនុំឲ្យឆ្លាតនវជាងមុៃបៅ្រ្ននុងយុវវ័យរបស់ខញនុំ?

សូមឲ្យសិស្សរាយរោរណ៍ពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ព្ួរប្ៃរឹងស្រម្មភាពបៃះ។បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយបហើយសូមសួរ៖

• បតើបទពបិសាធៃ៍បៃះោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់បំណងកោថានារបស់អ្ន្របដើមបរីរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា38្រត់កតាៃូវរោរថណនំាថដលអាលរា៉ាោៃបធវៃើដល់្រូៃកបសុរបស់ោត់ស៊ិប�នុៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

អាលរា៉ា38:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលអាលរា៉ារាៃអារម្មណ៍អំពរី

ស៊ិប�នុៃងៃិងមូលបហតុ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីអាលរា៉ា38:2–3អំពរីឥទ្ធិពលថដល្ូរៃបៅសុចរិតអាចរាៃបលើឪពុ្ររាដាយរបស់ព្ួរប្?(សិស្សអាច

រាៃចបមលែើយខុសៗោនា។សូមធានាថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតថារៅរ្លយុវវ័យខ្ជា្់រខជលួននិងរសាមរះត្រង់ក្្នុងការកាន់តា្

ត្រះ្រ្្ញ្រ្តិទាំងឡាយ្ួក្រគអាចនំ្្ ក្នូវរសចក្្ដីអំណរដ៏អសាចារ្យដល់ឪ្ុក្មាដាយរ្រស់្ ួក្រគ)។

• បតើបៅបពលណាថដលឪព្ុររាដាយរបស់អ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីអំណរបោយសារថតរោរសបកមចចិតតេដ៏ល្អមួយថដលអ្ន្រោៃបធវៃើឬ

បោយសារថតរោរខិតខំរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អបនាះ?

• បតើរោរខិតខំរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ�ះឥទ្ធិពលដល់ទំនា្រ់ទៃំងរបស់អ្ន្រៃរឹងឪពុ្ររាដាយរបស់អ្ន្របោយ

របបៀបណា?

អ្ន្រអាចថច្រចាយ្ ំរូមួយអំពរីរបបៀបថដលក្ួសាររបស់អ្ន្រោៃ�ះឥទ្ធិពលបោយ�បកមើសដ៏សុចរិតនៃ្ូរៃបៅបៅ្រ្ននុងក្ួសារបនាះ។

អាលរាោ38:4–9

អាលរា៉ាណ ល្រទពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះសចសាដាននព្រះអរ្�សង្គ្រារះក្្គុរការសោរះណលរ

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃរំឭ្រសិ៊ប�នុៃថាព្ួរប្ោៃទទួលទាំងកពះបចសាដារបស់កពះអង្គសប្រ្គះនៃរោរបោះថលង។សូមបរៀបចំតារាង

ខាងបករោមជាក្រោសមួយឬបរ្ហាញវាបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សចមលែងវាចូល្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

សរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។

ការត្មោនហពកាយ្ពី

ការោក់កិច្ចការ

សៅស្លអ្នក្តាមដ្ន�ិ�្ស្ ពីការអសញ្ើញ

្ពីសមសរៀនមុនក្្ននុរការអនុវត្សោលការែ៍

�ំែឹរលអែអ្នក្នឹរ្ ល្់ឱកា��ល់្ ួក្សគ

ឲ្យណ្្រទ្ពីបនាទាល់នន្ រជ័�ណ�លមក្្ ពី

ការរ�់សៅតាម�ំែឹរលអែ។សៅស្ល

�ិ�្សណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគបានទ្ទ្ួល

បទ្្ិសសាធន៍សៅស្ល្ ួក្សគបានអនុវត្

ស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែ្ួក្សគនរឹ្ ពរឹរ

ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគនរិជួ�្ ពរឹរ�ល់

ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្�នទ្។
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អាលរា៉ា38

�៊ិប�នុន(អាលរា៉ា38:4–5) អាលរា៉ា(អាលរា៉ា38:6–8)

សតើោត់ពតរូវបានសដ្រះណលរសចញ្ពីអវពី?

ស�តុអវពីបានជាោត់បានទ្ទួ្ល្ រជ័�នន

ការសដ្រះសលរ?

សតើស�ើរអាចសរៀនអវពីខ្រះ្ ពីបទ្្ិសសាធន៍

រប�់ោត់?

សូមបំបពញតារាង្រ្ននុងថានា្់រទាំងមូលឬសូមឲ្យសិស្សបំបពញវាជានដ្ូ។សូមឲ្យសិស្សបោងបៅវ្្គកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុងតារាង

បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរទាំងឡាយ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យរួមប ្្ចដូលអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃដរឹងរួចបហើយអំពរីកពះអរាចាស់្រ្ននុង

រោរបោះថលងស៊ិប�នុៃ(សូមបមើលអាលរា៉ា38:2–3)ៃិងអាលរា៉ា(សូមបមើលមែូសាយ27;អាលរា៉ា36)។បករោយពរីសិស្ស

បបំពញតារាងបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យពិភា្រសាពរីបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ៖

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ស៊ិប�នុៃ?(សិស្សអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខុសោនា។សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញ

បសច្្ររីពិតខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងតទាំនរឹងអ្ដីៗទាំងអស់រោយរសចក្្ដីអ្់រធ្្់រនិងទកុ្ច្ិរ្តរលើត្រះតទង់នរឹងរោរះដលងរយើង្ ដី

ឧ្រសគ្គ្រញ្ហានិងការរងទុក្្ខទាំងឡាយរ�ើយរលើក្រយើងរ�ើងរៅថ្ងៃចុងរតកាយ្រង្អស់)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីបទពិបសាធៃ៍របស់អាលរា៉ា?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបឆលែើយខុសៗោនាសូមកោ្រដថាព្ួរប្បរ្ហាញថារដើ្្ដី

ទទួលបានការផ្ដាច់បា្ររ្រស់រយើងនិងរក្រសចក្្ដីសុខសាន្ដល់ត្លរឹងរ្រស់រយើងរយើងត្រវូអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

និងដស្ងរក្រសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណារ្រស់តទង់)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា38:9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាចង់ឲ្យ្រូៃកបសុរបស់

ោត់បរៀៃអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីដរឹងថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជា«្លែដូវឬមបធយាោយថតមួយ្ ត់ថដលនាំឲ្យ[បយើង]ោៃ

សប្រ្គះ»?

• បតើអ្ន្រោៃទទួលរោរបោះថលងតាមរយភៈកពះបចសាដារបស់កពះអង្គសប្រ្គះតាមរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចឲ្យបពលដល់សិស្សស្ជរឹង្ ិត

អំពរីសំណួរបៃះមៃុបពលសុំឲ្យពួ្រប្បឆលែើយ)។បតើអ្ន្រោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីថសវៃងរ្ររោរបោះថលង?

សូម្ ល្់បពលខលែះដល់សិស្សឲ្យស្ជរឹង្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរ្រប�ើញ�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងឧបស ្្គផ្ទាល់ខលែលួៃមួយ។

អាលរាោ38:10–15

អាលរា៉ាណែនាំ�ិ៊បឡគុនឲ្យបន្ការបសពរៀនដំែឹរល្អនិរអភិវឌ្ឍឥរិោប្ដ៏�ុចរិតទាំរឡាយ

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាបលើ្រទរឹ្រចិតតេស៊ិប�នុៃឲ្យអ្ិវ�្ឍ្ ុណសមបតតេិថដលៃរឹង�ួយោត់បៅបពលោត់បៃ្បបកងៀៃដំណរឹងល្អៃិងបបកមើ

ដល់អ្ន្រដនទ។រោរកបរឹ្រសារបស់អាលរា៉ាដល់ស៊ិប�នុៃអាចអៃុវតតេដល់មៃុស្សក្ប់រូបថដលចង់បបកមើបបកងៀៃឬ�ះឥទ្ធិពលដល់

អ្ន្រដនទសករាប់បសច្្ររីល្អ។សូមឲយសិស្សអាៃអាលរា៉ា38:10–15បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរថណនំាថដលៃរឹង�ួយដល់

ព្ួរប្ជាពបិសស។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សៃូវចបាប់ចមលែងនៃរោរថណនំារោរសិ្រសាបៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលព្ួរប្បកបើរោរថណនំា

ព្ួរប្ៃរឹងប�ើញពរីរបបៀបថដលការខ្ិរខំត្ររឹងរ្រស់រយើងរដើ្ ដ្ីអភិវឌ្ឍឥរិយា្រ្ដ៏សុចរ្ិរនរឹងររៀ្រចំរយើងឲ្យ្ររតងៀននិង្ររត្ើដល់

អ្ក្ដថទ។សូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើសរោរកបរឹ្រសារបស់អាលរា៉ាមួយថ ្្ន្របៅ្រ្ននុង្រូបឡាៃខាងបឆវៃងនៃរោរថណនំាបហើយបំបពញៃូវស្រម្មភាព

បរៀៃថដលកតូវោនាៃរឹង្ូរបឡាៃខាងសាដាំ។(កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិអាចចមលែងរោរថណនំារោរសិ្រសាបនាះបទសូមសកមបស្រម្មភាពបោយ

រោរដរឹ្រនាំសិស្សឲ្យពិភា្រសាៃិងបកបើព័តរ៌ាៃបៅ្រ្ននុងរោរថណនំារោរសិ្រសាជាធៃធាៃមួយ)។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលល្មមបដើមបរីបំបពញស្រម្មភាពនៃរោរបរៀៃមួយនៃស្រម្មភាពទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅថណនាំរោរសិ្រសាបៃះសូម

្ិតពរីរោរសំុឲ្យពួ្រប្បរីបៃួថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរៀៃពរីស្រម្មភាពបៃះៃិងរបបៀបថដលព្ួរប្បកោងបដើមបរីអៃុវតតេវា។កបសិៃបបើអ្ន្រ

ឲ្យោៃថច្រដល់សិស្សៃូវចបាប់ចមលែងនៃបសៀវបៅថណនំារោរសិ្រសាសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យយ្រវាបៅ្្ទះបហើយបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរី

រោរកបរឹ្រសារបស់អាលរា៉ាដល់ស៊ិប�នុៃ។

រសៀវរៅដណន្ំការសិក្សាសតមា្់រអាលមា៉ា38:10–12

សូមបមើលថ ្្ន្រខុសៗោនានៃរោរកបរឹ្រសារបស់អាលរា៉ាខាងបករោមបហើយសូមបរើសយ្ររោរកបរឹ្រសាមួយថដលអ្ន្រចង់អ្ិវ�្ឍ។សូម

បបំពញស្រម្មភាពនៃរោរបរៀៃថដលកតូវោនាបដើមបរី�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេរោរកបរឹ្រសាបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

សូមសពម្រសកម្មភា្ថន

ការហរៀនទាំងឡាយ

រសបៀបបសពរៀនណ�លរានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅ

ណែនាំសនរះគឺជាការ្ល្់សយាបល់។�រូម

សពបើពបាជាញាស�ើម ព្ី�ពមបវាតាមកាលៈសទ្�ៈ

រប�់អ្នក្និរតាមតពមរូវការនន�ិ�្ស

រានាក្់ៗនិរ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ទាំរមរូល។

�រូមណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះវិញ្ញាែ

បរ�ុិទ្្ធសដ្�ការអធិសាឋាន។
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ការពបឹក្សារប�់អាលរា៉ា �ក្មមេភា្ននការសរៀន

«ចរូររានការ្យាយាមស�ើ�

សចរះទ្ប់ចិត្ក្្ននុរពគប់ការែ៍

ទារំអ�់»(អាលរា៉ា

38:10)។

ការ្យាយាមគឺជាការខិតខំ�៏ខាជាប់ខ្លួនពបុរពប�័ត្ននរិពបក្បសដ្�មន�ិការ។ការសចរះទ្ប់ចិត្

គឺ«ការសចរះសពបើការ�លស់យាគសៅក្្ននុរពគប់ការែ៍ទាំរអ�់ឬការអនុវត្ការពគបព់គរខ្លួនឯរ»

(Kent D. Watson«Being Temperate in All Things»Ensignឬសលអាេរូណា,ណខ

វិច្ិកាឆ្នាំ2009,ទ្ំ្័រ38)។�រូម�រស�រអំ ព្ីមរូលស�តុននលក្ខេែៈទារំ្ពីរសនរះចាំបាច់

សៅស្លមនុ�្សរានាក្់បសពរៀន�ំែឹរលអែនរិបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្សៅក្្ននុរក្ំែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

រប�់អ្នក្។�រូម�រស�រ្ រណ�រអំ្ ពីណ្្នក្ខ្រះននជិវិតរប�់អ្នក្ណ�លអ្នក្អាច្ យាយាមឬសចរះទ្ប់ចិត្

ជារសនរះនរិអំ្ ពីរសបៀបណ�លការអភិវ�្ឍណ ្្នក្ទារំសនារះនរឹជួ�អ្នក្ឲ្យបសពរៀននិរបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្

ឲ្យរានពប�ិទ្្ធភិា្ជារមុន។

«ចរូរឲ្យស�ើញថ្ក្រូន

មិនសលើក្ខ្លួនស�ើរសៅជា

ស ម្េើរន ម្េ;...ចរូរកំុ្អួតអារ»

(អាលរា៉ា38:11)។

ធាតុមួ�ននអំនួតគឺការដ្ក្់ការទុ្ក្ចិត្�៏�សម្ើមសលើខ្លួនឯរជាជារសលើព្រះ។អំនួតក៏្ស�ើញ

ចបា�់សៅស្លមនុ�្សរានាក្់គិតថ្ោត់ខាលាំរជារឬ�ំខាន់ជារអ្នក្�នទ្។�រូម�រស�រសៅក្្ននុរ

ក្ំែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីអវពីណ�លអាចសក្ើតស�ើរពប�ិនសបើ�រាជកិ្សា�នាចពក្រានាក្់

រានអំនួតនឹរការសៅបសពមើរប�់សគ។ណអលស�ើររ៉រូបឺត�ពីណ�លននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បាន

បសពរៀនថ្«�ិ�្សក្៏្ ិតនិយា�សដ្�ទ្ំនកុ្ចិត្�៏�ងៃបស់ាងាត់មិនណមនសដ្�អំនួតអួតអារសនារះសទ្»

(«Christian Courage: The Price of Discipleship»Ensignឬសលអាេរូណា,ណខ

វិច្ិកាឆ្នាំ2008,ទ្ំ្័រ73)។�រូមគិត្ ពីនរណារានាក្់ណ�លអ្នក្សាគាល់ណ�លបសពរៀន�ំែឹរលអែ

«ទំ្នុក្ចិត្�៏�ងៃប់សាងាត់»។សៅក្្ននុរស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រ

អំ្ពីមនុ�្សសនរះនិរឥទ្្ធិ្លណ�លការបសពរៀនរប�់សគបានរានសលើអ្នក្។�រូម�រស�រ្ រណ�រនរូវ

រសបៀបមួ�ឬ្ ពីរណ�លអ្នក្នរឹពតរូវសចៀ�វារអំនួត។

«ចរូរសពបើស�ចក្្ពីកាលាហានប៉ណុន្

ក្ុំសការកាច»(អាលរា៉ា

38:12)។

�រូមអានពបសា�ន៍រប�់សាវក្ប៉ុលសៅក្្ននុរភពីលពី្1:14(សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ�ញ្ញា្ មេពី)ស�ើម្ពី

ស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លអ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអាចបង្ហាញស�ចក្្ពីកាលាហាន។ពបធានណជម�៍អ៊ីសហាវា�្

ននគែៈពបធានទ្ពីមួ�បានបសពរៀន្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចសចៀ�វារការសការកាច៖«ខ្នុំមិនសជឿ

ថ្ស�ើរមិនចាំបាច់ពតរូវនិយា�...ឮៗ�ពមុក្ឬោមៅនសាមៅរតពីស្លស�ើរបសពរៀន[�ល់ក្ិច្ចការ

អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា]សនារះសទ្»(សៅក្្ននុរJames P. Bell, In the Strength of the 
Lord: The Life and Teachings of James E. Faust[ឆ្នាំ1999],373)។សៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្�រូម�រស�រអំ្ពីរសបៀបណ�លមនុ�្សរានាក់្អាច

កាលាហានសដ្�មិនសការកាច។�រូម�រស�ររសបៀប�៏ជាក្់លាក្់ម�ួណ�លអ្នក្នរឹអនុវត្ការពបកឹ្សា

ស�ើម្ពីកាលាហានប៉ុណន្មិនសការកាច។�រូម�រស�រ្ រណ�រអំ្ ពីរសបៀបណ�លការពបកឹ្សាសនរះអាចជ�ួអ្នក្

ឲ្យរានសជាគជ័�ក្្ននុរការបសពរៀននរិបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្។

«ចរូរទ្ប់អ�់ទារំតណាហា

រប�់ក្រូន»(អាលរា៉ា

38:12)។

ការទ្ប់រានន័�ថ្ការបញ្ប់�ឹក្នាំឬពគប់ពគរ។តណាហាគឺជាអារមមេែ៍�៏ខាលាំរម�ួ។�រូម

�ញ្ឹរគិត្ ពី�ំែួរខារសពកាមស�ើ��រូម�រស�រចសម្ើ�រប�់អ្នក្សៅក្្ននុរស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់�ពរាប់ស�ើរស�ើម្ពីទ្ប់អ�់ទាំរ

តណាហារប�់ស�ើរ?សតើអ្នក្គិតថ្ការទ្ប់អ�់ទារំតណាហារប�់អ្នក្អាចជួ�អ្នក្ឲ្យសពារស្ញសដ្�

ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់សដ្�រសបៀបណា?សតើអ្នក្នរឹសធវើអវពីស�ើម្ពីសធវើតាមការពបកឹ្សារប�់អាលរា៉ាស�ើម្ពីទ្ប់

អ�់ទាំរតណាហារប�់អ្នក្?

«ចរូរទ្ប់ខ្លួនកំុ្ឲ្យធាលាក្់សៅក្្ននុរ

ការខ្ិលពចអរូ�»(អាលរា៉ា

38:12)។

�រូមរំឭក្វគ្គព្រះគម្ពីរណ�លរានសៅក្្ននុរលិបិពក្ម�ពរាប់បែដោតពំ្រះគម្ពីរសពកាមពាក្្យ«ការខ្ិលពចអរូ�

ខ្ិលពចអរូ�»។�រូមរក្សមើលការពបឹក្្សអំ្ពីអតថែន�័ននពាក្្យខ្ិលពចអរូ�និរអំ្ ពីពាក្្យ្ ្ទនុ�នរឹ

ខ្ិលពចអរូ�។�រូមសរើ��ក្ខគម្ពីរ្ ពីរណ�លរានសៅក្្ននុរតារារស�ើ��ិក្សាវា។�រូម�រស�រសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅក្ំែត់ស�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្អំ្ ពីអវពីណ�លអ្នក្សរៀន្ ពីខគម្ពីរទាំរឡា�ណ�លអ្នក្

បានសរើ�។�រូម�រស�រអំ្ ពីរសបៀបណ�លការពបឹក្សាសនរះស�ើម្ពីបញ្ប់្ ពីភា្ខ្ិលពចអរូ�នឹរជ�ួអ្នក្

ឲ្យបសពរៀននរិបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្ឲ្យកាន់ណតរានពប�ិទ្្ធភិា្ជារមុន។ជាទ្ពីបញ្ចប់�រូម�រស�រ

រសបៀប�៏ជាក់្លាក់្មួ�ណ�លអ្នក្នរឹបញ្ប់ភា្ខ្ិលពចអរូ�។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
អាលរា៉ា33–38(សមសរៀនទ្ពី19)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា33–38(សមសរៀនទ្ពី19)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ33–35)
អាលរា៉ាបសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំថ្ស�ើរអាចថ្វា�បរ្គំ�ល់ព្រះជាបន្ឥតដ្ច់

តាមរ�ៈការអធិសាឋាន។បនាទាប់មក្អាលរា៉ាបានបសពរៀនថ្ស�ើរទ្ទ្ួលបាន

ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌សដ្�រួមរានការអភ�័សទា�ចសំពារះអំស ើ្បាប

រប�់ស�ើរសដ្�សារណត�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។អាមរូសលក្បានបសពរៀន�ល់

សា�ន៍�រូរាំថ្�ង្វា�ធួន�៏និរន្រ៍នរិ�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ្ ល្់នរូវ

ការ�ស្ង្គារះ�ល់មនុ�្សទារំអ�់។�ិ�្សក្៏បានសរៀនណ�រថ្ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាន្ រជ័��៏

ស្ញសលញនន�ង្វា�ធួនស�ើរពតរូវអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿចំសពារះការណពបចិត្។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ36)
សចញ្ពី�ំសែើរសរឿររប�់អាលរា៉ាននការណពបចិត្សជឿរប�់ោត់�ិ�្សបានសរៀនថ្

អសំ្ើបាបអាច�ឹក្នាំសៅរក្ការឈឺចាប់នរិការសសាក្សាដោ��៏ខាលាំរ។សលើ�្ពីសនរះ

្ួក្សគបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសលើ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ពទ្រ់នឹរសដ្រះណលរស�ើរ្ ពីការឈឺចាប់ននអសំ្ើបាបរប�់ស�ើរស�ើ�បសំ្ញស�ើរ

សដ្�ស�ចក្្ពីអែំរ។�រូចជាអាលរា៉ាណ�រស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពីអំែរ�៏អសាចារ្យ

សៅស្លស�ើរខំនាំអ្នក្�នទ្ឲ្យមក្កាន់ព្រះពគពី�្ទ។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ37)
អាលរា៉ាបានឲ្យក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស�សលមិនទ្ទួ្លបន្ទនុក្រក្សានរិការពារក្ំែតព់តា

�៏្ ិ�ិ�្ឋទាំរឡា�។សដ្�ការ�ិក្សាពាក្្យ�ម្ពីរប�់អាលរា៉ា�ិ�្សបានសរៀនថ្ស�ើម ព្ី

នាំមក្នរូវសោលបែំរ�៏អ�់ក្ល្រប�់ពទ្រ់ព្រះអរាចា�់សធវើការតាមរសបៀបតរូចតាចនរិ

ង្�។្ួក្សគក៏្បានសរៀនណ�រថ្ពប�ិនសបើស�ើរសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះអរាចា�់

ស�ើរនឹររកី្ចសពមើន។អាលរា៉ាបានបសពរៀនក្រូនពបុ�រប�់ោត់ថ្ស�ើរគួរសរៀនសៅក្្ននុរ

�ុវវ�័រប�់ស�ើរស�ើម្ពីកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�ននព្រះស�ើ�ថ្ពប�ិនសបើស�ើរ

សោរ្តាមព្រះបន្ទដូលននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទវានឹរ�ឹក្នាំស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅ

អ�់ក្ល្ជានិច្ច។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ38)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីការពបកឹ្សារប�់អាលរា៉ា�ល់�ិ៊ប�នុន្ួក្សគបានសរៀន

ថ្សៅស្ល្ ួក្សគចាប់ស្្ើមខាជាប់ខ្លួននិរសសាមៅរះពតរ់សៅក្្ននុរ�ុវវ�័រប�់្ ួក្សគស�ើម្ពី

កាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�្ួក្សគអាចនាំមក្នរូវស�ចក្្ពីអំែរ�៏អសាចារ្យ�ល់

ឪ្ុក្រាដោ�រប�់្ ួក្សគ។អាលរា៉ាបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ថ្ព្រះ

នរឹសដ្រះណលរបុគ្គលរានាក្់ៗ្ ពីឧប�គ្គបញ្ហានរិស�ចក្្ពីសវទ្នាទាំរឡា�សៅស្ល

្ួក្សគពទាំនរឹអវពីៗទារំអ�់សដ្�ស�ចក្្ពីអត់ធមេត់នរិទុ្ក្ចិត្សលើពទ្រ់។អាលរា៉ា

ក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានការ្ដោច់បាបរប�់ស�ើរនរិទ្ទ្ួលបាន

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្�ល់ព្លរឹរប�់ស�ើរស�ើរពតរូវណតអំពាវនាវ�ល់ព្រះអរាចា�់�ំុ

ស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណា។ទ្ពីបញ្ចប់�ិ�្សបានសរៀនថ្ការអភិវ�្ឍឥរិយាប្�៏�ុចរិតនឹរ

សរៀបចំស�ើរឲ្យបសពរៀននរិបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ាបានបសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំថ្�ង្វា�ធួនគឺ«និរន្រ៍និរអ�់ក្ល្ជានិច្ច»

(អាលរា៉ា34:10)។�ិ�្សបានសរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតសនរះសៅក្្ននុរការ�ិក្សាពបចាំ�បាដោ�៍រប�់

្ួក្សគស�ើ�សមសរៀនសនរះនរឹ្ ល្់�ល់្ ួក្សគនរូវឱកា�បណនថែមសទ្ៀតស�ើម្ពី�ល់នរិសកាត�រស�ើរ

�ល់�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ33–35

អាលរា៉ានិរអាមរូសលក្បសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍�រូរាំអំ្ ពីដគ្វាយ្ួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�រូម�ួរ៖ស�តុអវពីបានជាព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាអរ្គណតម�ួគត់ណ�លអាចធួន�ពរាប់អសំ្ើបាបនន

្ិភ្សលាក្?

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ជាណ ្្នក្ននក្ិច្ចការពបចាំ�បាដោ�៍រប�់្ ួក្សគ�រូមអានអាលរា៉ា34:10–14

ស�ើ�គរូ�ចំណាំឃ្លាណ�លរួមរានពាក្្យនិរន្រ៍នរិអ�់ក្លប។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានខគម្ពីរ

ទាំរសនរះឮៗស�ើ�បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�ឃ្លាណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើររ�ុ័លអិមែិល�ុននន

ក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់ស�ើម្ពីជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ល់្ ពីរសបៀបណ�ល�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

គឺនិរន្រ៍និរអ�់ក្ល្៖

«�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់គឺនិរន្រ៍—សដ្�ោមៅទ្ពីបញ្ចប់ស�ើ�។វាក្៏ជានិរន្រ៍ណ�លមនុ�្សជាតិ

ទាំរអ�់នរឹពតរូវបាន�ស្ង្គារះ្ ពីស�ចក្្ពីសាលាប់ណ�លមិនសចរះចប់។វាជានិរន្រ៍ក្្ននុរន័�ការររទ្ុក្ខេ�៏

ខាលាំរម�ិរារប�់ពទ្រ់។...វាជានិរន្រ៍ក្្ននុរបរិបទ្—វាពតរូវសធវើណតម្រ�ពរាប់មន�ុ្សទាំរអ�់។

ស�ើ�ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណានន�ង្វា�ធួន្ ពរពីក្មិនពតមឹណត�ល់ចំនួនមនុ�្ស�៏និរន្រ៍ប៉សុណាណរះសទ្ប៉ុណន្

វាណ្មទាំរ�ល់ចំនួន�៏និរន្រ៍នន្ ិភ្សលាក្ទាំរឡា�ណ�លពតរូវបានបសរកើតសដ្�ពទ្រ់។វាជានិរន្រ៍

សលើ�្ ពីការសាមៅនននរង្វា�់រប�់មនុ�្សឬសលើ�្ពីការ�ល�ឹ់រខារសាច់្ម។

«ព្រះស��៊រូវគឺជាអរ្គណតមួ�គត់ណ�លអាច្ ្ល់នរូវ�ង្វា�ធួនជានិរន្រ៍មួ�ណបបសនារះបាន

សដ្�សារពទ្រ់បានពប�រូពត្ ពីរាដោ�ជាសាច់្ មរានាក់្និរ្ពីព្រះវរបិតាខារវិញ្ញាែ។

សដ្�សារណតការពប�រូពតណ�លរានណតម�ួគត់សនារះព្រះស��៊រូវគឺជាអរ្គ�៏និរន្រ៍ម�ួ»(« The 
Atonement»Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1996,ទំ្្័រ35)។

�រូម�ួរ៖សតើការបសពរៀនរប�់អាមរូសលក្និរការ្ន្យល់្ ពីណអលស�ើរណែល�ុនសនរះបានជ�ួ

ស�ើរឲ្យ�ល់ថ្ស�តុអវពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាស��៊រូវគឺជាអរ្គណតម�ួគត់ណ�លអាច្ ្ល់នរូវ

�ង្វា�ធួន�ពរាប់អសំ្ើបាបននសលាក្ិ�សដ្�រសបៀបណា?

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�សរខេបអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនក្ន្រមក្្ ពីអាលរា៉ា34អំ្ពី�ង្វា�ធួនរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូម្ ន្យល់ថ្សោលការែ៍�៏�ំខាន់មួ�ណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីណ្្នក្សនរះគឺ

ថ្ដគ្វា�ធួនដ៏និរន្រ៍និងអសក់្ល្ជានិច្ចរបស់្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្គធវៃើឲ្យរានគសចក្្ដីសគ្គ្គាះស្រាប់

េនុស្សទាំងអស់។

�រូម�រស�រឃ្លាខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬពក្ដ្�មួ�៖�រូមព�នម្ ពីជពីវិតណដលោមន...

�រូមសលើក្វតថែនុមួ�ណ�ល�ុវវ័�ជាសពចើនឲ្យតនម្(�រូចជាទ្រូរ�័្្ទន�ម�ួ)។�រូម�ួរ៖សតើជពីវិតនឹរ

សៅជាយា៉ារណាសបើោមៅនវតថែនុសនរះ?

បនាទាប់មក្�រូមសលើក្�បឬណក្វទ្ឹក្មួ�(ឬអវពីម�ួស្្សរសទ្ៀតណ�ល�ំខាន់ស�ើម្ពីចិញ្ចឹមជពីវិត)។

�រូម�ួរ៖សតើជពីវិតនឹរសៅជាយា៉ារណាសបើោមៅនទ្ឹក្?

សពកា�្ពី�ិ�្សបានស្្ើ�នឹរ�ំែួរសនរះស�ើ��រូមបសំ្ញពបសយាគសៅសលើកាដោរសខៀន៖�រូមព�នម

្ពីជពីវិតណដលោមនដគ្វាយ្ួនរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

�រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាម៖

• សតើអ្នក្ព�នមមន�ុ្សនឹរសមើលសៅជពីវិតយា៉ារណាណ�រពប�ិនសបើ្ ួក្សគមិនសាគាល់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ឬពប�ិនសបើ្ ួក្សគមិនសជឿថ្រានព្រះសនារះ?
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• សតើអ្នក្ព�នមថ្ជពីវិតនឹរខុ�ោនាយា៉ារណា�ពរាប់អ្នក្សបើោមៅន�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ?

(�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិតមួ�ព�បក់្នរូវ�ំែួរសនរះមុនស្លឲ្យ្ ួក្សគស្្ើ�។)

�រូម្ ន្យល់ថ្អាមរូសលក្បានបសពរៀន្ ួក្សា�ន៍�រូរាំថ្្ួក្សគពតរូវណពបចិត្ស�ើម្ពីនាំមក្នរូវ្ រជ�័

នន�ង្វា�ធួនមក្កាន់ជពីវិតរប�់្ ួក្សគ(�រូមសមើលអាលម់ា34:15–17)។�រូម�ួរ�ិ�្សថ្

សតើ្ ួក្សគធាលាប់្ នយារស្លណពបចិត្សដ្�សារ្ ួក្សគខាលាចនឹរសារភា្អសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគឬខាលាច

ថ្្ ួក្សគមិនររឹរំាលមេមស�ើម្ពី្ លា�់ប្ដូរសទ្។បនាទាប់មក្�រូម�ួរ៖ស�តុអវពីបានជាវាសពោរះថ្នាក់្ក្្ននុរ

ការ្នយារស្លណពបចិត្?

�រូមឲ្យ�ិ�្សប្ដូរសវនោនាអានឮ្ ពីអាលរា៉ា34:30–35សដ្�រក្សមើលអវពីស�លអាមរូសលក្បាន

បសពរៀនអំ ព្ីមរូលស�តុណ�លស�ើរមិនគួរ្ នយារស្លណពបចិត្។�រូម្ ិភាក្សាខគម្ពីរទាំរសនរះសដ្�

ការ�ួរ�ំែួរខារសពកាម៖

• �រូមសមើលសៅអាលរា៉ា34:32។ស�តុអវពីបានជាស�ើរគួរណពបចិត្ន្ងៃសនរះ?(សៅស្ល�ិ�្ស

ស្្ើ�តប�រូមជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ល់្ ពីសោលការែ៍សនរះ៖ជដីវិតគនះ្ ឺជាគពលគវលាស្រាប់ឲ្យ

គ�ើង្បុងគ្បៀបខ្លួនគៅជួបនរឹង្ពះ។)

• �រូមសមើលសៅអាលរា៉ា34:33។សតើអវពីគឺជាសោលបែំរននជពីវិតសនរះ?សតើនរឹរានអវពី

សក្ើតស�ើរ�ល់អ�់អ្នក្្ នយារស្លណពបចិត្?

• �រូមសមើលសៅអាលរា៉ា34:31។សតើស�ចក្្ពី�នយាអវពីណ�លពតរូវបាន្ ្ល់សៅអ្នក្ណ�លណពបចិត្

នាស្លឥ�ដូវ?

�រូមអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ពបធានប៊��៍ស�្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្៖

«អ្នក្មិនពតរូវ�ឹរអវពីៗមុនស្លព្រះសចសាដោនន�ង្វ�ធួននឹរសធវើការ�ពរាប់អ្នក្សនារះសទ្។�រូម

រានស�ចក្្ពីជំសនឿសលើព្រះពគពី�្ទ;វាចាប់ស្្ើមរានអំណាចសៅន្ងៃណ�លអ្នក្�ំុ!»(«Washed 
Clean»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1997,ទំ្្័រ10។)

�រូម�ួរ៖សតើស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ពបធាន្ ក្ក្ឺសនរះបសពរៀនអ្នក្អវពីខ្រះ?ស�តុអវពីបានជាវាជួ�

�ល់អ្នក្?

អាលរាោ36

អាលរា៉ាបសពរៀនក្រូនពបុ�រប�់ោត់សេសលមិន

�ិ�្សរប�់អ្នក្បាន�ិក្សាការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ា�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស�សលមិនសៅក្្ននុរ

អាលរា៉ា36ស�ើ�បានសរៀនអំ្ពីស�ចក្្ពីអែំរណ�លអាលរា៉ាបានរានសៅស្លោត់បានណពបចិត្

សដ្�សសាមៅរះពតរ់្ ពីអសំ្ើបាបរប�់ោត់។�ិ�្សពតរូវបាន�ំុឲ្យអានអាលរា៉ា36:19–22ស�ើ�

បនាទាប់មក្�រស�រសៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគអំ្ពីអវពីណ�លខគម្ពីរទាំរសនរះបាន

បសពរៀន�ល់្ ួក្សគអំ្ពីព្រះសចសាដោនន�ង្វា�ធួន(ន្ងៃទ្ពី2កិ្ច្ចការទ្ពី3)។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្

ណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រ។�រូមបញ្ចប់សដ្�ទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពី�ង្វា�ធួននន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិស�ចក្្ពីអំែរណ�លមក្្ ពីការណពបចិត្។

គេគរៀនបនាទាប់(អាលរាោ39–44)

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ ពីរសបៀបណ�លឪ្ុក្រាដោ�ណ�លបារម្នរិព�ឡាញ់រានាក់្ណ�លអាចណក្តពមរូវ

ក្រូនពបុ�ឬក្រូនព�ពីណ�លបានរំលរចបាប់្ ្ដូវសភទ្យា៉ារខាលាំរ។អាលរា៉ាបានជួបនឹរសាថានភា្សនរះ

ស�ើ�បានបសពរៀនស�ចក្្ពី្ិត�៏�ំខាន់�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអានតុនណ�លបានពបព្ឹត្

អសំ្ើបាបអំ�នុរស្លបសពមើសប��ក្មមេ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ា�្ពីបសនាទា��ល់ក្រូនពបុ��៏ខរូចខិលរប�់ោត់ក្រូរីអានតុនណ�លបានលរះបរ់ការបសពមើ

ស�ើ�ពបព្ឹត្អសំ្ើបាបខារ្ ្ដូវសភទ្។អាលរា៉ាបានបសពរៀនោត់្ ពីភា្ធងៃន់ធងៃរនន�ក្មមេភា្

រប�់ោត់ស�ើ�បានបង្ហាញ្ ពីការខក្ចិត្ណ�លក្រូរីអានតុនបានសធវើខុ�នឹរអំស ើ្បាប�៏ធងៃន់ធងៃរ

ណបបសនារះ។អាលរា៉ាបានបញ្ជាឲ្យក្រូនពបុ�រប�់ោត់ឈប់ស�ញតាមចែំរ់អវពីណ�លោត់

ស�ើញនរឹណភ្នក្ស�ើ�ណពបចិត្។(ការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ា�ល់ក្រូរីអានតុនសលើពបធានបទ្

ស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរជំ្ រូក្40–42។)

សមសរៀនទ្ពី96

អាលរា៉ា39

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ39:1–8

អាលរា៉ា្ ន្យល់ដល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអានតុន្ ពីភា្្ងៃន់្ ងៃរននអំស ើ្បាបខ្រផលអូវសភទ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ស្តេុវៃពីរោនជាេំស្ើរោបខលេរះ�ងៃន�់ងៃរជារេំស្ើរោបសផ្សរសទៀត?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមពរីចបមលែើយចំបោះសំណួរបៃះ។សូម្ ល់្បោបល់ថារោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាថដលោៃ្រតក់តា

បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា39អាច�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីល្រខេណភៈធងៃៃ់ធងៃរនៃអំបពើោបមួយចៃំួៃ។

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅ្ំរណត់ចំណាំបលើ្របាល�ំព្ូរទរី39។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលៃរណាថដល្ំរពុងៃិោយបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរបៃះបហើយ

ោត់្ំរពុងៃិោយបៅៃរណា(អាលរា៉ា្ំរពុងៃិោយបៅរោៃ់្ូរៃកបសុរបស់ោត់្រូរីអាៃតៃុ)។សូមពៃ្យល់ថា្រូរីអាៃតៃុោៃ

រួមដបំណើរៃរឹងបងកបុសរបស់ោត់ស៊ិប�នុៃៃិងអាលរា៉ាបដើមបរីបៅបបកងៀៃដំណរឹងល្អដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំបែុថៃ្ោត់ោៃធាលា្់របៅ្រ្ននុង

អបំពើោប។សូមបរ្ហាញថារោរយល់ពរីអវៃរីថដល្ូររីអាៃតៃុោៃបធវៃើខុសៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ា

ដល់ោត់បៅ្រ្ននុង�ំព្ូរបៃះៃិង�ំព្ូរបរីបករោយបទៀត។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា39:1–5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដល្ូររីអាៃតៃុោៃបធវៃើខុស។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា

ោ្រ្យព�ពីខរូចបៅ្រ្ននុងខទរី3សបំៅបលើកសរីថដលអសរីលធម៌ឬកសរីរ្រសី៊្ លែដូវប្ទ)។

• បតើ្ូររីអាៃតៃុោៃបធវៃើអវៃរីខុស?បតើអំបពើោបរបស់ោត់មួយណាថដលធងៃៃ់ធងៃរបំ្ ុតបនាះ?(ភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទ។)

• ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រសាសៃ៍សូរាំ្រូរីអាៃតៃុោៃអួតពរី្ររាលាំងៃិងកោជាញារបស់ោត់(សូមបមើលអាលរា៉ា39:2)។បតើឥរោិប្

អួតអាងអាចនាំបៅរ្រអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរដូចជាភាពអសរីលធម៌ខាង្ លែដូវប្ទបោយរបបៀបណា?បតើ្ ំរូបៅសម័យបៃះណាខលែះនៃ

ឥរិោប្អួតអាងនាំមៃុស្សឲ្យកបកពរឹតតេអំបពើោបខាង្ លែដូវប្ទ?(បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរទាំងបៃះសូមបរ្ហាញថាបៅបពល

មៃុស្សរាៃអំៃួតជាញរឹ្រញាប់ពួ្រប្ឲ្យតនមលែបលើ្ររាលាំងខលែលួៃឯងខាលាំងហួសរួមរាៃសមតថែភាព្រ្ននុងរោរកបឆំ្ងៃរឹងរោរលបលួង។្ំរូសម័យ

បៃះខលែះនៃរោរណាត�ួ់បនដ្ូបៅប្រ្មងបព្រៃិងរោរណាត់�ួបនដ្ូថតបុ ្្គលរានា្រ់)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា39:5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលអាលរា៉ាោៃពៃ្យល់ពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរនៃអំបពើោបខាង

្លែដូវប្ទ។(វាអាច�ួយអ្ន្របបើអ្ន្រពៃ្យល់ថាោ្រ្យេំស្ើគួរសខ្ើមស្្អើមសបំៅបលើអវៃរីថដលរាៃោបទុច្ចរិតឬអាក្រ្់រ។)

• បតើកពះអរាចាស់រាៃកពះទ័យោ៉ាងណាអំពរីអបំពើោបខាង្ លែដូវប្ទ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយតបសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិត

ថាអរំ្ើបា្រខ្ងែ្នូវរភទគឺជាអំរ្ើគួររខ្ើ្រ ្្អើ្្ ួយរៅក្្នុងត្រះរនត្រថនត្រះអមាចាស់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោម្ុណៃិងរោរ្ិត្របត់ជាអបំពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរថ្របរៃរឹងឃ្ត្រម្ម?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបទោឋាៃរបស់កពះអរាចាស់ៃិងបសច្្ររីសៃយាទាំងឡាយថដលទា្់រទងៃរឹងភាពបរិសុទ្ធខាង្ លែដូវប្ទសូមឲ្យព្ួរប្

អាៃឃ្លាពរីរដំបូងនៃថ ្្ន្រ«ភាពបរិសុទ្ធខាង្ លែដូវប្ទ»បៅ្រ្ននុងសដើម ព្ីក្រាលាំរននយុវជនសោយសាងាត់ស�ងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលចបមលែើយ

ៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅបពលពួ្រប្អាៃ។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ

្ូសចំណាំចបមលែើយថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ្រ្ននុង្ូរៃបសៀវបៅ)។

• បតើរាៃកបបោ�ៃ៍អវៃរីខលែះ្រ្ននុងរោររ្រសារាៃភាពបរិសុទ្ធខាង្លែដូវប្ទ?

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលអាៃៃិងបរៀបរាប់ចបមលែើយថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យព្ួរប្អាៃថ ្្ន្រ«ភាពបរិសុទ្ធខាង្ លែដូវប្ទ»

ទាំងអស់បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបទោឋាៃអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃោ្រ់សករាប់ឲ្យបយើងរ្រសាបរិរសុទ្ធភាពខាង្លែដូវប្ទ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីសារលិខិតអវៃរីថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ៃរឹងឲ្យពួ្រប្បរៀៃពរីអវៃរីថដលព្ួរប្បទើបថតោៃអាៃបនាះ។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរនៃអំបពើោបខាង្លែដូវប្ទៃិងពរីពរ�័យថដលម្រពរីរោររាៃបរិរសុទ្ធភាពខាង្លែដូវប្ទ។

សូមបរ្ហាញថាបោយរោរកបរឹ្រសាដល់្ូរៃកបុសរបស់ោត់អំពរីបញ្ហាដ៏ធងៃៃ់បៃះអាលរា៉ាោៃបំបពញរោតពវៃ្ិរច្ចរបស់ោត់ជាឪព្ុររានា្់រ។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបឆលែើយតបៃរឹងរោរកបរឹ្រសាពរីឪព្ុររាដាយរបស់ព្ួរប្ឬអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រទា្រ់ទង



334

សមសរៀនទ្ពី96

ៃរឹងភាពបរិសុទ្ធខាង្លែដូវប្ទ។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា39:7–8បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបោលបំណងរបស់អាលរា៉ា្រ្ននុង

រោរបបកងៀៃ្ូររីអាៃតុៃពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរនៃអំបពើោបខាង្លែដូវប្ទបៃះ។

• បតើអវៃរីជាមូលបហតុរបស់អាលរា៉ាសករាប់រោរបបកងៀៃ្រូរីអាៃតៃុអំពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរនៃអំបពើោបរបស់ោត់?(បដើមបរី�ួយ្ូររីអាៃតុៃឲ្យ

ថកបចិតតេបដើមបរីឲ្យោត់ៃរឹងមិៃកតូវ�ររាៃបទាសចំបោះមុខកពះ)។

• បតើបយើង្ ួរបឆលែើយតបោ៉ាងណាបៅបពលៃរណារានា្់រសុំបយើងឲ្យថកបចិតតេ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីមូលបហតុថដលឪព្ុររាដាយដូចជាអាលរា៉ាៃរឹងសុំឲ្យ្ូរៃៗថកបចិតតេសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«រោរអប ជ្ើញឲ្យថកបចិតតេ្ ឺជារោរបរ្ហាញនៃបសច្្ររីកសឡាញ់មួយ។   កបសិៃបបើបយើងមិៃអប ជ្ើញឲ្យអ្ន្រដនទ

ផ្លាស់ប្ដូរឬកបសិៃបបើបយើងមិៃទាមទាររោរថកបចិតតេពរីខលែលួៃបយើងបទបយើងៃរឹងបរា�័យ្រ្ននុងរោតពវៃ្ិរច្ចក រ្ឹះមួយថដល

បយើងរាៃចបំោះោនាបៅវិញបៅម្រៃិងចំបោះខលែលួៃបយើង។ឪព្ុររាដាយដ៏រាៃសបណាដាសមិតតេ្្ិ្រដ៏រាៃសណាដាៃចិតតេ

អ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រដ៏ោរម្រានា្់រ្ ឺតាមពិតរាៃរោរខវៃល់ខាវាយពរីខលែលួៃឯងជាងសុខរុាលភាពៃិងសុ្មង្គល់នៃ

អ្ន្រថដលព្ួរប្អាច�ួយ។ថមៃបហើយរោរបៅឲ្យថកបចិតតេបពលខលែះចាត់ទុ្រថាដូចជាមិៃសបណាដាសឬបំោ្់រមុខ

បហើយបពលខលែះអាចថ្មទំាងអៃ់ចិតតេបែុថៃ្ោៃដរឹ្រនំាបោយកពះវិញ្ញាណរោរពិតវាជាស្រម្មភាពមួយនៃរោរថ្ទំាដ៏

ខាលាំងរោលា»(«The Divine Gift of Repentance»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ39)។

អាលរាោ39:9–19

អាលរា៉ាណែនាំក្រូរីអានតុនឲ្យណពបចិត្ត

បដើមបរីថណនាំរោរបបកងៀៃថដលអាលរា៉ាោៃ្ ្ល់ដល់្រូៃកបសុរបស់ោត់អំពរីរបបៀបបដើមបរីថកបចិតតេៃិងកត�ប់ម្ររោៃ់កពះអរាចាស់វិញសូម

សរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការណពបចិត្រួមរាន...

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮពរីអាលរា៉ា39:9–13។សូម�ប់បៅចបនាលាះខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗបដើមបរីសួរសិស្សៃូវសំណួរ

ខាងបករោម៖

អាលមា៉ា39:9

• បតើ«លះបង់បចាលអំបពើោបទាំងឡាយរបស់្ូរៃ»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(�ប់កបកពរឹតតេវាបទៀត)។

• បតើឃ្លា«្រុំបៅតាមបសច្្ររីសបកមើបនៃថ ្្ន្ររបស់ខលែលួៃបទៀតប�ើយ»ៃិង«កតូវបចៀសវាងៃូវអបំពើទាំងបៃះ»រាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះ

រោរលះបង់បចាលអំបពើោប?(វាអាច�ួយបកចើៃបបើអ្ន្រពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងឃ្លា«បសច្រ្រីសបកមើបនៃថ្្ន្ររបស់ខលែលួៃ»

អាចសំបៅបលើរូបភាពៃិងត្ៃ្រីថដលរាៃរូបអាសអាភាសតាមក្ប់មបធយាោយ។បដើមបរីបញ្ជា្រ់ពរីបកោះថានា្់រនៃរូបអាសអាភាសសូម

្ិតពរីរោរសំុសិស្សឲ្យអាៃរោរបបកងៀៃបលើកបធាៃបទបៃះ្រ្ននុងទំព័រ12នៃក្រាលាំរននយុវជន។អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«បចៀសវាង»

រាៃៃ័យោ៉ាងកតូវអៃុវតតេរោរក្បក់្ង់ខលែលួៃឯងឬរោរបញ្ជាខលែលួៃឯង;សូមបមើលបលខបោងខ)។

• បតើពួ្របរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយប្រ្មងៗអាចអៃុវតតេរោរក្បក់្ងខលែលួៃឯងបលើបញ្ហាបរិសុទ្ធភាពខាង្លែដូវប្ទៃិងបចៀសវាងបសច្រ្រីសបកមើបនៃ

ថ ្្ន្ររបស់ខលែលួៃតាមរបបៀបណាខលែះ?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះរោៃ់ថតលម្អិតអ្ន្រអាចពិពណ៌នាពរីសាថាៃភាពខលែះថដល

ទា្់រទងៃរឹងវបបធម៌ៃិងរោលភៈបទសភៈរបស់សិស្សអ្ន្រ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចៃិោយពរីអវៃរីមួយដូចខាងបករោម៖យុវនារីបរិសុទ្ធន្ងៃ

ចុងបករោយោៃសបកមចចិតតេបដើមបរី«បចៀសវាងខលែលួៃឯង»បែុថៃ្បពលបនាះរាៃយុវ�ៃថដលនាងបរោតសរបសើររានា្់រោៃអប ជ្ើញនាងឲ្យ

បៅពិធរី�ប់បលៀងដ៏មិៃសមរម្យមួយ។បតើនាង្ ួរបឆលែើយតបោ៉ាងណា?)

សូមបរ្ហាញថាអាលរា៉ា39:9្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្បដើមបរីឲ្យព្ួរប្អាចរ្រប�ើញវារ្យកសួល។

អាលមា៉ា39:10

• បតើរោរថសវៃងរ្ររោរថ្ទំាខាងវិញ្ញាណ—អាចជាឪពុ្ររាដាយអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្របងប្អដូៃបបង្កើតឬមិតតេដ៏ទ្ុរចិតតេរានា្រ់—អាច�ួយ

បយើងឲ្យថកបចិតតេតាមរបបៀបណា?

អាលមា៉ា39:11

• បតើ«្រុំបបណាដាយខលែលួៃឲ្យវបងវៃង»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យបសណាតាយរាៃៃ័យថាអៃុញ្ញាតឲ្យ។)

• បតើអវៃរីខលែះជា«រោរឥតកបបោ�ៃ៍ឬឆ្កលួតលរីលា»ថដលអ្ន្រប�ើញថាមៃុស្សកតូវ�លែ្់រវបងវៃងនាសពវៃន្ងៃបៃះ?

អាលមា៉ា39:12

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី�បប់ធវៃើៃូវអបំពើទុច្ចរិត?(បចៀសវាងអបំពើោប)។

អាលមា៉ា39:13

សូមពៃ្យល់ថារោរថកបចិតតេរាៃៃ័យថា«រោរថកបដួងចិតតេៃិងឆៃ្ទភៈបៅរ្រកពះ»(សូមបមើលBible Dictionary, 
“Repentance”)។បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរឃ្លា«ថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់»ជាធម្មតាជាសញ្ញានៃរោរថកបចិតតេ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី«ថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់បោយអស់ពរីដួងចិតតេៃិងអស់សមតថែភាពៃិងអស់្ររាលាំង»?

អាលរាោ39:9គឺជាវគ្គ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូម

សយារសៅគំនិតននការបសពរៀនទារំឡា�

សៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជួ�

�ិ�្សឲ្យចាំចំសែរះចំណានខគម្ពីរសលើវគ្គ

សនរះ។
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អាលរា៉ា39

សូមរំឭ្រសិស្សថាអ�ំនុងបពលបបស្រ្រម្មបបកមើដល់ព្ួរសាសៃ៍សូរាំរោរកបកពរឹតតេរបស់្ូររីអាៃតៃុោៃដរឹ្រនំាកបជា�ៃខលែះមៃិប�ឿបលើសម្រី

របស់អាលរា៉ា(សូមបមើលអាលរា៉ា39:11)។

• បៅបពលអបំពើោបរបស់បយើង�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រដនទបតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីជាថ ្្ន្រនៃរោរថកបចិតតេរបស់បយើង?(រោរទទួលសាគល់ឬ

សារភាពពរី្រំហុសរបស់បយើងដល់អ្ន្រថដលបយើងោៃបធវៃើោបបហើយកតូវរ្រវិធរីពយាោលរោររងទ្ុរខេបនាះ)។

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការដត្រចិ្រ្រួមម្នការ្រ្ួរល្រល់និងការលោះ្រងន់ចាលនូវអនំេើបា្ររ្រស់ន�ើង

ន�ើ�ដ្ររនៅរកតេោះអម្ចាស់នោ�អស់េពីែួងច្ិរ្និងអស់សម្រភ្ាេនិងអស់កម្លាំង។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរសរបសរ

កបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា39:13។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរស្ិរសា

កពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្អំពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ៃរឹងចង់ឲ្យពួ្រប្បធវៃើបដើមបរីថបរដួងចិតតេៃិង

ឆៃ្ទភៈរបស់ប្បៅរ្រកទង់បោយបពញបលញជាងបៃះ។

បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីតួនាទរីរបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងដំបណើររោរនៃរោរថកបចិតតេសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា39:15–16,19ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលឃ្លាមួយថដលបលើ្រប�ើងបរីដងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(ឃ្លាបនាះ្ ឺ«ដំណរឹងដ៏រ្ីររាយ»ថដលអ្ន្រអាច

ពៃ្យល់ថាវារាៃៃ័យថា«ដំណរឹងល្អ»)។

• បតើ«ដំណរឹងល្អដ៏រ្ីររាយ»អវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃបបកងៀៃ្រូៃកបសុរបស់ោត់?(្រ្ននុងចបំណាមចបមលែើយថដលសិស្សបឆលែើយ្ ួរបរ្ហាញ

បសច្្ររីពិតថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទបាន្ ក្រដើ្្ដីនំ្អរំ្ើបា្ររចញ្ដី្ ិភ្រោក្។អ្ន្រអាចសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរោងម្រនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទជាដំណរឹងល្អសករាប់្រូរីអាៃតៃុ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រ

អាចកោប់ព្ួរប្ថា្ូររីអាៃតៃុោៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ោត់បករោយម្របហើយោៃកត�ប់បៅជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាវិញ

[សូមបមើលអាលរា៉ា49:30])។

សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយដល់សិស្សៃូវរបបៀបថដលសារលិខិតនៃដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរោលាយជា«ដំណរឹងដ៏រ្ីររាយ»

សករាប់អ្ន្រឬអ្ន្រថដលសាគល់។សូមបថៃថែមទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រទា្់រទងៃរឹងបោលរោរណ៍ថដលសិស្សោៃពិភា្រសាពរីអាលរា៉ា39។

សូមថណនាំឲ្យសិស្សបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួលអ�ំនុងបពលបមបរៀៃបដើមបរីរោរោរដល់បរិសុទ្ធភាពរបស់ប្បហើយ

ថបរបៅរ្រកពះអរាចាស់តាមរយភៈរោរថកបចិតតេ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—អាលរាោ39:9

សូមថបងថច្រសិស្សបៅជាក្រុមរាៃសរា�ិ្របួៃបៅកោំនា្់រ។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗៃូវកោប�់នុ្រឡា្់រមួយៃិងប្មនដមួយ។

(កបសិៃបបើោមៃកោប�់នុ្រឡា្់របទសូម្ ិតពរីរោរសកមបស្រម្មភាពបៃះបោយរោរោ្រ់ក្រោសតូចៗកោំមួយបោយក្រោសៃរីមួយៗ

រាៃសរបសរបលខពរីមួយដល់កោំមួយបៅ្រ្ននុងបកសាមសំបុកតឬកបអប់ប្្សងបទៀត)។សិស្សរានា្រ់ៗ្រ៏ៃរឹងកតវូរាៃក្រោសទបទមួយ

ថដរ។សូមសរា�ិ្រក្រមុៃរីមួយៗអង្គនុយ�ិតោនា�ំុវិញតុមួយឬអង្គនុយជារងវៃង់មួយ។សូមឲ្យពួ្រប្បបើ្រកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅអាលរា៉ា

39:9។

សូមពៃ្យល់ថា្រម្មវតថែនុនៃស្រម្មភាពបៃះ្ ឺបដើមបរីឲ្យបុ ្្គលទរីមួយបៅ្រ្ននុងក្រមុសរបសរអាលរា៉ា39:9បពញបលញពរីខបៃះ។

បទាះោ៉ាងណា្រ្រីបោយសាររាៃថតប្មនដមួយ្រ្ននុងមួយក្រមុបនាះបុ ្្គល្រ្ននុងក្រមុកតវូសរបសរម្ងរានា្់រៗ។បុ្ ្គលរានា្់រអាចបកបើប ម្នដោៃ

បោយរោរបោះកោប់�នុ្រឡា្់រកតូវៃរឹងបលខ1។

សូមឲ្យសរា�ិ្រ្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗប្ដូរបវៃោនាបោះកោប�់នុ្រឡា្់រ(ឬចាប់យ្រក្រោសមួយបហើយោ្រ់វាបៅ្រ្ននុងបកសាមសំបកុតវិញ)។

បៅបពលបុ្ ្គលរានា្រ់បោះ(បរើសោៃ)បលខ1ោត់កតវូយ្រប ម្នដបហើយចាប់ប្្ើមសរបសរបោយអាៃឮៗៃូវោ្រ្យថដលោត់្ំរពុង

សរបសរ។ទៃ្ទរឹមបពលបៃះថដរអ្ន្រប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងក្រមុប្ដូរបវៃោនាបោះកោប់�នុ្រឡា្់របដើមបរីអាចបកបើប ម្នដ។បៅបពលសិស្សប្្សង

បទៀតបៅ្រ្ននុងក្រមុបោះោៃបលខ1បុ្ ្គលបនាះកតវូយ្រប ម្នដពរីអ្ន្រសរបសរមុៃបហើយចាប់ប្្ើមសរបសរខ្ម្ពរីរបនាះបៅបលើក្រោសប្

ខណភៈបពលអាៃឮៗៃូវោ្រ្យបនាះ។អ្ន្រសរបសរមុៃកតូវចូលរួមៃរឹងសរា�ិ្រក្រមុម្ងបទៀតបដើមបរីបោះកោប�់នុ្រឡា្រ់។បៅបពលសិស្ស

អាចបកបើប ម្នដបហើយោៃសរបសរថ ្្ន្រមួយនៃខ្ម្ពរីរបៅបលើក្រោសរបស់ប្បហើយព្ួរប្កតូវអាៃវាឮៗៃូវថ្្ន្រថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ

មៃុបពលសរបសរខ្ម្ពរីរបថៃថែមបទៀត។(រោរណ៍បៃះ្ ល់្ៃូវរោរបធវៃើសារប�ើងវិញថដលៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យចងចំាខ្ម្ពរីរបៃះ)។ស្រម្មភាព

បៃះប្្ចប់បៅបពលសិស្សរានា្រ់ពរីក្រមុៃរីមួយៗសរបសរអាលរា៉ា39:9ោៃបពញទាំងមូលចប់។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃខប�ើងវិញទាំងអស់ោនាបករោយពរីប ្្ចប់ស្រម្មភាពបៃះ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖បោយសារថតល្រខេណភៈៃិងកបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពល

បថៃថែម។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអាលរា៉ាបានព្រាន�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអានតុនអំ្ពីលទ្្ធ្លននអំស ើ្បាប

ោត់�៏បានបសពរៀនអំ្ពីជពីវិតសពកា�ស�ចក្្ពីសាលាប់ណ�រ។ោត់បាន្ ន្យល់ថ្តាមរ�ៈ

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមន�ុ្សទារំអ�់នឹរពតរូវរ�់ស�ើរវិញ។ោត់បានបសពរៀនអំ្ ពី

្ិភ្វិញ្ញាែណ�លអ្នក្សាលាប់សដ្�ណ្អែក្សលើជសពមើ�រប�់្ ួក្សគសៅក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់ររ់ចាំ

ទាំរសៅក្្ននុរសាថានបរម�ុខឬក្្ននុរគុក្រ�រូត�ល់ការរ�់ស�ើរវិញ។

កំ្ែត់ចំណំា៖សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សនឹររានឱកា�បសពរៀន�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្។

មុនចាប់ស្្ើមបសពរៀន�រូមសរៀបចំពក្ដ្�ណ�លរានការណែនាំ�ពរាប់ភា្ជាន�គរូ។�រូម

�ល់្ ពីការណែនាំនពីម�ួៗស�ើម្ពីអ្នក្អាចជួ��ិ�្សសៅស្ល្ ួក្សគសរៀបចំបសពរៀន។

សមសរៀនទ្ពី97

អាលរា៉ា40

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ40

អាលរា៉ាបសពរៀនក្រូរីអានតុនអំ្ពី្ ិភ្វិញ្ញាែនរិការរ�់សឡើរវិញ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលបបកងៀៃ៖

1.សតើវាោចសក្ើតរាន�ពរាប់សយើរសដើម្ពីរ�់សៅសពកាយ្ពីសយើរសាលាប់សទ?សតើនរណានឹរពតរូវរ�់ស�ើរវិញ?

2.សតើសយើរនឹរសៅក្ណនលេរណាសៅស្លសយើរសាលាប់?សតើវារាន�ភា្ដរូចសម្ចសៅទពីសនារះ?

3.សតើេវៃពីសៅជាការ�់ស�ើរវិញ?សតើរារកាយណដលរ�់ស�ើរវិញរប�់សយើរនរឹខ�ុ្ពីរារកាយខ្រសាច់ឈាមរប�់សយើរសោយ

រសបៀបណា?សតើសយើរនឹរស�វៃើេវៃពីសពកាយ្ពីសយើររោនរ�់ស�ើរវិញ?

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្្ ឺជាអ្ន្រ្ ្សពវៃ្សាយសាសនាបហើយថាពួ្រប្រាៃរោរណាត់�ួបៃរឹងៃរណារានា្់រថដល្រំពុងថសវៃងរ្រចបមលែើយ

ៃរឹងសំណួរថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា40្ឺជារោរបៃ្នៃរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាដល់្រូៃកបុស

របស់ោត់្ូររីអាៃតៃុៃិងរួមរាៃចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរទាំងបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា40:1បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលមូលបហតុថដលអាលរា៉ាោៃពិភា្រសាពរីរោររស់ប�ើងវិញ

ជាមួយៃរឹង្ូរៃកបុសរបស់ោត់។

• បហតុអវៃរីោៃជាអាលរា៉ាបបកងៀៃ្ូររីអាៃតុៃអំពរីរោររស់ប�ើងវិញ?

• បៅបពលអ្ន្ររំឭ្រពរី�បកមើសរបស់្ូររីអាៃតៃុបហតុអវៃរីោៃជាោត់អាចោរម្អំពរីរោររស់ប�ើងវិញ?

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗៃូវបលខមួយ៖1,2,ឬ3។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបធវៃើរោរហា្រ់ដូចជាព្ួរប្ជា

នដ្ូ្ ្សពវៃ្សាយសាសនាបោយបរៀបចំបបកងៀៃបមបរៀៃដ៏ខលែរីមួយបដើមបរីបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃថដលស៊ោីនាៃរឹងបលខ្ិរច្ចរោរ

របស់ព្ួរប្។បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបរៀបចំសូមឲ្យព្ួរប្ៃូវចបាប់ចមលែងនៃរោរថណនំាថដលស៊ោីនាៃរឹងបលខរបស់ពួ្រប្(សូមបមើល

ខាងបករោម)។បៅបពលសិស្សបធវៃើរោរអ្ន្រអាចបដើរបមើល្រ្ននុងថានា្់របដើមបរីអ្ន្រអាចសាដាប់ៃិង�ួយបៅបពលចាំោច់។

ថដគូទដី1—អាលមា៉ា40:1–5

សំណួរ៖សតើវាោចសក្ើតរានដល់សយើរសដើម្ពីរ�់សៅសពកាយ្ពីសយើរសាលាប់សទ?សតើនរណានរឹពតរូវរ�់ស�ើរវិញ?

សូមបរៀបចំបកបើអាលរា៉ា40:1–5បដើមបរីបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរទាំងបៃះ។បៅបពលអ្ន្របរៀបចំសូមសបកមចថាថ ្្ន្រណានៃបមបរៀៃថដល

នដ្ូៃរីមួយៗៃរឹងបបកងៀៃ។សូមបកតៀមខលែលួៃបដើមបរីបធវៃើដូចខាងបករោម៖

សូមឲ្យព័ត៌រាៃខលែះសករាប់វ ្្គថដលអ្ន្រោ្់របនាះ។(បៅបពលអ្ន្របបកងៀៃពរីកពះ្ម្ពរីរសូមពៃ្យល់ៃរណា្ំរពុងៃិោយៃរណា្ំរពុង

សាដាប់បហើយរោលភៈបទសភៈប្្សងបទៀតថដលអាច�ួយដល់អ្ន្របរៀៃឲ្យយល់ពរីវ ្្គបៃះ)។

សូមអាៃខ្ម្ពរីរថដលបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរ។សូមពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិត្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបឆលែើយៃរឹងសំណួរទាំងឡាយ។

បៅបពលអ្ន្របធវៃើដូបចានាះសូមកោ្រដថាក្បោ់នាយល់ថារោយសារដ្រត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ្នុស្ទាំងអស់នរឹងត្រូវរស់រ�ើងវិញ។អ្ន្រ្រ៏អាច

្ល់្បោបល់ថាអ្ន្រថដលអ្ន្រ្រំពុងបបកងៀៃ្ ួរសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា40:1–5។

សូមថច្រចាយពរីមូលបហតុថដលបសច្្ររីសៃយានៃរោររស់ប�ើងវិញសំខាៃ់ដល់អ្ន្រ។អ្ន្រ្៏រអាចសួរឲ្យអ្ន្រថដលអ្ន្របបកងៀៃថាបហតុអវៃរី

ោៃជាពួ្រប្បរោតសរបសើរដល់បសច្រ្រីសៃយានៃរោររស់ប�ើងវិញ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ។

ថដគូទដី2—អាលមា៉ា40:6–14

សំណួរ៖សតើសយើរនឹរសៅក្ណនលេរណាសៅស្លសយើរសាលាប់?សតើវារាន�ភា្យ៉ារណាសៅទពីសនារះ?

សូមជួយសិស្សជាថ�គូឬពកមុ

សៅស្ល�ិ�្សសធវើការជាន�គរូឬជាពក្ុម

�រូមគិត្ ពីការស�ើរសមើលក្្ននុរថ្នាក្់ស�ើ�

សាដោប់ការ្ិភាក្សារប�់្ ួក្សគ។ការែ៍

សនរះអាចជ�ួអ្នក្ឲ្យ�ឹរ្ ពីស្លសវលា

ណ�ល្ ួក្សគពតរូវការស�ើម្ពីបសំ្ញកិ្ច្ចការ

រប�់្ ួក្សគ។វាក៏្អាចឲ្យអ្នក្សាដោប់

�ិ�្សណចក្ចា�គំនិតណ�លអាចចរ់

សយារនាស្លសពកា�ក្្ននុរសមសរៀនសនរះ។

�រូមចំណាំថ្ជាញឹក្ញាប់�ិ�្សនរឹ

រានអារមមេែ៍សា៊ាំនរឹការណ�លអ្នក្សាដោប់

ការ្ិភាក្សារប�់្ ួក្សគសៅស្លអ្នក្

�រស�រ�ល់្ ួក្សគចសំពារះការខិតខំពបឹរ

នរិគំនិតរប�់្ ួក្សគ។
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អាលរា៉ា40

សូមបរៀបចំបកបើអាលរា៉ា40:6–7,11–14បដើមបរីបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះ។បៅបពលអ្ន្របរៀបចំសូមសបកមចថាថ ្្ន្រណានៃបមបរៀៃ

ថដលនដ្ូៃរីមួយៗៃរឹងបបកងៀៃ។សូមបកតៀមខលែលួៃបដើមបរីបធវៃើដូចខាងបករោម៖

សូមឲ្យព័ត៌រាៃខលែះសករាប់វ ្្គថដលអ្ន្រោ្់របនាះ។(បៅបពលអ្ន្របបកងៀៃពរីកពះ្ម្ពរីរសូមពៃ្យល់ៃរណា្ំរពុងៃិោយៃរណា្ំរពុង

សាដាប់បហើយរោលភៈបទសភៈប្្សងបទៀតថដលអាច�ួយដល់អ្ន្របរៀៃឲ្យយល់ពរីវ ្្គបៃះ)។

សូមអាៃខ្ម្ពរីរថដលបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរ។សូមពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិត្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបឆលែើយៃរឹងសំណួរទាំងឡាយ។

(វាអាច�ួយបពលអ្ន្របរ្ហាញថាបៅបពលអាលរា៉ាោៃបកបើឃ្លា«ភាពងងរឹតខាងបករៅ»ោត់មិៃសបំៅបលើសភាពចុងបករោយរបស់

សាតាំងៃិងអ្ន្រថដលកតវូបណាដាសាបនាះប�ើយ។ោត់ោៃសំបៅបលើសភាពនៃភាពទុច្ចរិតរវាងបពលនៃរោរសាលាប់របស់ព្ួរប្ៃិងបពល

នៃរោររស់ប�ើងវិញរបស់ពួ្រប្។សពវៃន្ងៃបៃះជាធម្មតាបយើងសបំៅបលើសភាពបៃះថាជា្ ុ្រខាងវិញ្ញាណ)។បៅបពលអ្ន្រអាៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះសូមកោ្រដថាក្បោ់នាយល់ថារៅចរន្លារះរសចក្្ដីសាលា្់រនិងការរស់រ�ើងវិញវិញ្ញាណទាំងឡាយថន្ ួក្សុចិរ្រនរឹងរស់រៅ

ក្្នុងសាថាន្ររ្សុខរ�ើយវិញ្ញាណថន្ ួក្ទុច្ចរិ្រនរឹងរស់រៅក្្នុងគុក្។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាអ្ន្រថដលអ្ន្រ្ំរពុងបបកងៀៃ្ ួរសរបសរ

បសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្រថ្របរអាលរា៉ា40:11–14។

សូមថច្រចាយពរីរបបៀបថដលរោរយល់របស់អ្ន្រពរីបសច្្ររីពិតបៃះរាៃឥទ្ធិពលដល់�បកមើសថដលអ្ន្រៃរឹងបធវៃើបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ។អ្ន្រ្៏រអាច

សួរដល់សិស្សថាបតើរោរយល់របស់ពួ្រប្ពរី�រីវិតបករោយបសច្្ររីសាលាប់ោៃ�ួយដល់ព្ួរប្ោ៉ាងណាខលែះ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ។

ថដគូទដី3—អាលមា៉ា40:21–26

សំណួរ៖សតើេវៃពីសៅជាការរ�់ស�ើរវិញ?សតើរារកាយណដលរ�់ស�ើរវិញរប�់សយើរនរឹខ�ុោនា្ ពីរារកាយននជពីវិតរណមរសាលាប់រប�់សយើរ

សោយរសបៀបណា?សតើសយើរនរឹស�វៃើេវៃពីសពកាយ្ពីសយើររោនរ�់ស�ើរវិញ?

សូមបរៀបចំបកបើអាលរា៉ា40:21–26បដើមបរីបឆលែើយសំណួរទាំងបៃះ។បៅបពលអ្ន្របរៀបចំសូមសបកមចថាថ្្ន្រណានៃបមបរៀៃថដលនដ្ូ

ៃរីមួយៗៃរឹងបបកងៀៃ។សូមបកតៀមខលែលួៃបដើមបរីបធវៃើដូចខាងបករោម៖

សូមឲ្យព័ត៌រាៃខលែះសករាប់វ ្្គថដលអ្ន្រោ្់របនាះ។(បៅបពលអ្ន្របបកងៀៃពរីកពះ្ម្ពរីរសូមពៃ្យល់ៃរណា្ំរពុងៃិោយៃរណា្ំរពុង

សាដាប់បហើយរោលភៈបទសភៈប្្សងបទៀតថដលអាច�ួយដល់អ្ន្របរៀៃឲ្យយល់ពរីវ ្្គបៃះ)។

សូមអាៃខ្ម្ពរីរថដលបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរ។សូមពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិត្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ�ួយបឆលែើយៃរឹងសំណួរទាំងឡាយ។

(បៅបពលអ្ន្របរៀបចំបបកងៀៃវាអាច�ួយបពលអ្ន្រយល់ថាោ្រ្យព្លឹរបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសបំៅបលើវិញ្ញាណរបស់មៃុស្សរានា្់រ)។

សូមកោ្រដថាក្បោ់នាយល់ថាការរស់រ�ើងវិញគឺជាការរ្ួររួ្ ថនវិញ្ញាណនិងរាងកាយរោយអ្ដីៗទាំងអស់នរឹងត្រូវបានសាដាររ�ើងវិញដល់

ភា្រ្ញរលញនិងភា្ឥ្ររខ្ចារះរ្រស់្ ួក្រគ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាអ្ន្រថដលអ្ន្រ្ំរពុងបបកងៀៃ្ ួរសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរអាលរា៉ា40:21–23។

សូមថច្រចាយពរីមូលបហតុថដលអ្ន្ររាៃបសច្្ររីអំណរថដលរាងរោយៃិងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្រៃរឹងកតូវសាដារប�ើងវិញបៅន្ងៃមួយដល់

ភាពបពញបលញៃិងឥតបខាចាះរបស់វា។អ្ន្រ្៏រអាចបរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដល�បកមើសរបស់អ្ន្រកតវូោៃ�ះឥទ្ធិពលបោយចំបណះដរឹងរបស់

អ្ន្រថាអ្ន្រៃរឹង�របៅចបំោះមុខកពះៃិងកតូវរោតប់សច្្ររីបៅន្ងៃមួយ។សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអារម្មណ៍របស់ប្អំពរីបោលលទ្ធិនៃ

រោររស់ប�ើងវិញៃិងរោរ�ំៃំុ�កមះបៅន្ងៃចុងបករោយ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតថដលអ្ន្រោៃបបកងៀៃ។

បករោយពរីសិស្សោៃបរៀបចំបឆលែើយៃរឹងសំណួរ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់ព្ួរប្បហើយសូមបរៀបចំឲ្យព្ួរប្បធវៃើរោរ្រ្ននុងក្រមុតូចៗបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាច

បបកងៀៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្របៅ្រ្ននុងរោរបដើរតួជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា។ក្រមុៃរីមួយៗ្ ួររាៃនដ្ូបរីបោយនដ្ូៃរីមួយៗោៃបរៀបចំ

ចបមលែើយចំបោះសំណួរខុសៗោនា។(កបសិៃបបើរាៃសិស្សតិចសូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗបបកងៀៃដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងមូល)។សូមថណនាំ

សិស្សឲ្យរោលាយជាខលែលួៃប្បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃៃិងបៅបបលពួ្រប្បរៀៃពរីអ្ន្រដនទអ�ំនុងបពលបដើរតួ។សូមធានាព្ួរប្ថាកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធអាចបំ្ុស្ំៃិតដល់ពួ្រប្ៃិងដល់អ្ន្រថដលព្ួរប្បបកងៀៃកបសិៃបបើពួ្រប្បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរថណនំាៃិងចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្។សូមសាដាប់បៅបពលពួ្រប្បបកងៀៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្របហើយសូម្ ល់្្ ំៃិតបៅបពលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាោៃបំ្ ុស។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលបបកងៀៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្របៅ្រ្ននុងក្រមុបហើយសូម្ ិតពរីរោរសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមខលែះ៖

• បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីបៅបពលអ្ន្រោៃបរៀបចំបឆលែើយៃរឹងសំណួរ្រ្ននុង្ិរច្ចរោររបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះបៅបពលអ្ន្រកតូវោៃបបកងៀៃ

បោយនដ្ូដនទបទៀត?

• បោយដរឹងថា្ូររីអាៃតៃុោៃតសូ៊្រ្ននុងរោរបោរពតាមចបាប់នៃបរិសុទ្ធភាពបតើអ្ន្រ្ិតថារោរយល់ពរីល្រខេណភៈនៃ�រីវិតបករោយពរី

បសច្្ររីសាលាប់អាច�ួយោត់ឲ្យតសូ៊ៃរឹងរោរលបលួងនាបពលខាងមុខបោយរបបៀបណា?

• បហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររីពិតថដលបយើងោៃពិភា្រសាន្ងៃបៃះរាៃៃ័យដល់អ្ន្រោ៉ាងណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា40:25–26បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលភាពខុសោនារវាងសភាពទរីប ្្ចប់នៃព្ួរសុចរិតៃិងសភាព

ទរីប ្្ចប់នៃព្ួរទុច្ចរិត។បករោយពរីព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយពរីរបបៀបថដលវ ្្គបៃះ�ះឥទ្ធិពល

ដល់រោរតាំងចិតតេរបស់ព្ួរប្បដើមបរីរស់បៅតាមដំណរឹងល្អ។អ្ន្រអាចថច្រចាយចបមលែើយរបស់អ្ន្របៅៃរឹងសំណួរដូចោនាបៃះ។សូម

ថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីតួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ្ននុងរោរបធវៃើឲ្យរាៃពរ�័យនៃរោរស់ប�ើងវិញ។
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សមសរៀនទ្ពី97

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

រោរយល់របស់សិស្សអំពរីវ ្្គកពះ្ម្ពរីរៃរឹងបបង្កើៃបៅបពលព្ួរប្បបង្កើតសំណួរបោយខលែលួៃប្អំពរីវ ្្គបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោររួមោនាជាថានា្់រ

ទាំងមូលឬក្រុមតូចៗបដើមបរីសរបសរពរីសញ្ញាថដលបរ្ហាញពរីវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរដ៏សំខាៃ់។(អ្ន្រអាចបក�ើសបរើសក្រមុនៃវ ្្គមួយ

ថដលអ្ន្រចង់ឲ្យសិស្សបរៀៃឬរំឭ្រ)។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្អាៃសញ្ញារបស់ពួ្រប្ដល់អ្ន្រ។ពៃិ្ទនុកតូវោៃបៅអ្ន្រកបសិៃបបើអ្ន្រ

ទាយវ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរកតូវ។ពៃិ្ទនុកតូវោៃបៅសិស្សកបសិៃបបើអ្ន្រមិៃអាចទាយកតូវបទបនាះ។

កំ្ែត់ចំណំា៖កបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអាចឲ្យរាៃបពលសករាប់បធវៃើស្រម្មភាពចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះ។បទាះោ៉ាងណា្្ររីបដើមបរី

កោ្រដថាសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីបរៀបចំៃិងចូលរួម្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃបបើរាៃ

បពល។កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិរាៃបពលបកបើស្រម្មភាពបៃះជាថ្្ន្រនៃបមបរៀៃបទអ្ន្រអាចបកបើវានាបពលបករោយបទៀត។សករាប់ស្រម្មភាព

រំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ40:11។«នរឹងប្ន្ត�ប់គៅ្្ះវិញ្ឺគៅជួបនរឹង្ពះណដល

្ទង់ប្ន្បទានជដីវិតដល់គ្»

ពបធាន�៉រូណ�ប�នុវពីល�ពីរ�៊មេីធបាន្ ន្យល់ថ្ពាក្្យសៅក្្ននុរអាលរា៉ា40:11មិនបាន

បសពរៀនថ្ស�ើរនរឹពតរូវនាំសៅក្្ននុរវត្រានននព្រះភាលាមៗសពកា�្ពីស�ើរសាលាប់សនារះសទ្។

«ពាក្្យននអាលរា៉ាទាំរសនរះ[អាលរា៉ា40:11–14]សៅស្លខ្នុំ�ល់វាវាមិនរានបែំរ

ស�ើម្ពីនាំគំនិតថ្ពគប់វិញ្ញាែទារំអ�់ពតរូវពត�ប់សៅវត្រានននព្រះ�ពរាប់ក្ិច្ចការម�ួ

ចំសពារះក្ណន្រម�ួនន�ន្ិភា្ឬក្ណន្រមួ�ននការដ្ក់្សទា�នរិសៅចំសពារះមុខពទ្រ់ស�ើម្ពី

ទ្ទ្ួលការដ្ក់្សទា�្ ទាល់ខ្លួនសគសទ្។‹នរឹបានពត�ប់សៅ្្ទរះវិញ›[សពបៀបសធៀបនឹរសាសាដោ

12:7]រានន័�សាមញ្ញថ្ជពីវិតរណមរសាលាប់រប�់្ ួក្សគបានមក្�ល់ទ្ពីបញ្ចប់ស�ើ�

្ួក្សគបានពត�ប់សៅ្ ិភ្វិញ្ញាែវិញជាក្ណន្រណ�ល្ ួក្សគពតរូវបានដ្ក្់សៅក្ណន្រម�ួ

ព�បតាមក្ិច្ចការរប�់្ ួក្សគសដ្�ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌ឬសដ្�មិន�ុត្ិធម៌សៅទ្ពីសនារះស�ើម្ពី

ររ់ចាំការរ�់ស�ើរវិញ។‹ពត�ប់សៅព្រះវិញ›គឺជាឃ្លាមួ�ណ�លព�ស�ៀរោនាជាខាលាំរសៅនឹរ

លក្ខេខែ្ឌស្្សរសទ្ៀត។ឧទា�រែ៍៖បុរ�រានាក់្ចំណា�ស្លមួ�រ�ៈសៅក្្ននុរ

តំបន់សប�ក្ក្មមេសៅបរសទ្�ខ្រះ។សៅស្លោត់បានសដ្រះណលរស�ើ�ពត�ប់មក្កាន់

��រ�្ឋអាសមរកិ្វិញោត់អាចនិយា�ថ្‹វាអសាចារ្យស�ើម ព្ីពត�ប់មក្្ ្ទរះវិញ›;សដ្�ណ�ក្

្្ទរះរប�់ោត់អាចសៅក្ណន្រណាមួ�សៅក្្ននុររ�្ឋ�រូថ្�៍ឬអា�ដ្�រូឬណ្្នក្ស្្សរសទ្ៀតនន

ភា្ខារលិច»(Answers to Gospel Questions,comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols។[ឆ្នាំ1957–66],2:85)។

អាលរាោ40:11–15។គតើពិភពវិញ្ញាណគៅឯណា?

ពបធានព្ិក្ហាំ�៉រ់បានបសពរៀន៖

«សតើ្ ិភ្វិញ្ញាែសៅឯណា?វាគឺសៅទ្ពីសនរះ។សតើ្ ួក្សគ[វិញ្ញាែននអ្នក្ណ�លបានសាលាប់

សៅ]សៅ�ួ�្ ពីព្ំណ�នននណ្ន�ពីណ�លបានសរៀបចំសនរះសទ្?សទ្្ួក្សគមិនសៅ�ួ�សទ្។

្ួក្សគពតរូវបាននាំមក្កាន់ណ្ន�ពីសនរះ»(Discourses of Brigham Young, 
sel. John A. Widtsoe[ឆ្នាំ1954],ទំ្្័រ376)។

អាលរាោ40:11–15។គតើនរឹងរានអវៃដីគក្ើតគ�ើងដល់វិញ្ញាណទាំងឡា�

ណដលគៅក្្ដងពិភពវិញ្ញាណ?

«សៅស្លរារកា�ខារសាច់្មសាលាប់វិញ្ញាែបន្រ�់សៅ។សៅក្្ននុរ្ ិភ្វិញ្ញាែ

វិញ្ញាែរប�់្ ួក្�ុចរិត‹នរឹបានទ្ទ្ួលសាថានភា្នន�ុភមរ្គលណ�លជាសាថានបរម�ុខ

ណ�លជាសាថានភា្ឈប់�ពរាក្សាថានភា្�ុខសាន្ជាក្ណន្រណ�លសគនឹរបាន�ពរាក្្ ពី

អ�់ទារំក្រវល់្ពីអ�់ទាំរការបារម្នរិ្ ពីទុ្ក្ខេព្ួ�›(អាលរា៉ា40:12)។ក្ណន្រមួ�

សៅថ្គកុ្ខារវិញ្ញាែពតរូវបានរក្សាទុ្ក្�ពរាប់‹អ្នក្ណ�លបានសាលាប់សៅក្្ននុរអំស ើ្បាបរប�់

្ួក្សគសដ្�មិនបាន�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតឬសៅក្្ននុរការរំលរសដ្�បានប�ិស�ធ្ យាការី›(គ.

នរិ�.138:32)។វិញ្ញាែទាំរឡា�សៅក្្ននុរគុក្ពតរូវបាន‹បសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពីជំសនឿ

សលើព្រះការណពបចិត្្ ពីអសំ្ើបាបការពជមុជទឹ្ក្ជំនួ��ពរាប់ការ្ដោច់បាបអំសណា�ទានជា

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសដ្�ការដ្ក្់ន�សលើក្បាលស�ើ�និរសោលការែ៍ស្្សរទាំរឡា�នន

�ំែឹរលអែណ�លចាំបាច់�ពរាប់្ ួក្សគ�ឹរ›(គ.នរិ�.138:33–34)។ពប�ិនសបើ

្ួក្សគទ្ទ្ួល�ក្សោលការែ៍នន�ំែឹរលអែណពបចិត្្ ពីអំស ើ្បាបរប�់្ ួក្សគស�ើ�ទ្ទ្ួល�ក្

្ិធពីការទាំរឡា�ណ�លបានសធវើជំនួ�សៅក្្ននុរព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធ្ួក្សគនឹរសាវាគមន៍មក្កាន់

សាថានបរម�ុខ»(្ិតចសំោរះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសោរដំែឹរល្អ[ឆ្នាំ2004],ទ្ំ្័រ

46–47)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�បន្ណែនាំ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអានតុនអាលរា៉ាបានបសពរៀនថ្ណ្នការនន

ការសាដោរស�ើរវិញមិនពតឹមណតរួមរានការរ�់ស�ើរវិញខាររារកា�ប៉ុសណាណរះសទ្ប៉ុណន្ណ្មទាំរ

ការសាដោរស�ើរវិញខារវិញ្ញាែមួ�ណ�ល�ភា្�៏អ�់ក្ល្រប�់ស�ើរ្ ្នុរះបញ្ចារំ្ ពី�ក្មមេភា្

នរិបែំរខារសាច់្មរប�់ស�ើរ។អាលរា៉ាបញ្ជាក្់ថ្អសំ្ើទុ្ច្ចរិតមិនអាចនាំសៅរក្

�ុភមរ្គលស�ើ�។
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អាលរា៉ា41

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ41

អាលរា៉ាបសពរៀនក្រូរីអានតុនអំ្ ពីណផនការននការសាដារសឡើរវិញ

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្ ិតពរីរបបៀបថដលស្រម្មភាពរបស់មៃុស្សរានា្់រអាចរាៃឥទ្ធិពលកបសិៃបបើពួ្រប្ប�ឿបលើកបបោ្ខាងបករោម

(សូម�ប់បនាទាប់ពរីប្្ចប់កបបោ្ៃរីមួយៗបដើមបរីឲ្យសិស្សបឆលែើយ)៖

ោមៃ�រីវិតបនាទាប់ពរីបសច្្ររីសាលាប់បនាះបទ។

បករោយពរីបយើងសាលាប់បយើងៃរឹងកតូវបធវៃើឲ្យោៃឥតបខាចាះបោយមៃិ្ិតពរី្ិរច្ចរោររបស់បយើងបៅបលើថ្ៃដរីបនាះបទ។

បៅ្រ្ននុងរោរ�ំៃំុ�កមះបលើ្រចុងបករោយបយើងៃរឹងទទួលោៃររ្វាៃ់សករាប់អបំពើល្អរបស់បយើងបហើយោ្រ់បទាសចំបោះអំបពើអាក្រ្់ររបស់

បយើង។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីយល់ឲ្យោៃកតរឹមកតូវពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់បយើងបនាទាប់ពរីបយើងសាលាប់បៅ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា40ព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់អាលរា៉ាដល់្រូរីអាៃតុៃអំពរីពិ្ ពវិញ្ញាណរោររស់ប�ើងវិញ

ៃិងរោរ�ំៃំុ�កមះ។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41បយើងបរៀៃថា្ូររីអាៃតៃុោៃកច�ំៃរឹងអវៃរីថដលមៃុស្សខលែះ្ំរពុងបបកងៀៃអំពរី

រោររស់ប�ើងិវញ។សូមបរ្ហាញឃ្លា«ោៃបដើរវបងវៃងបៅឆ្ងាយ»បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41:1បហើយសូមឲ្យសិស្សអាៃខបៃះបោយរ្របមើលអវៃរី

ថដលបណាដាល់ឲ្យមៃុស្សខលែះបដើរវបងវៃង។

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះបដើរវបងវៃង?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថារោរកប្ួរតកពះ្ម្ពរីរ្ឺកតូវកតោញ់វាចូលោនាថកបកបលួវាឬផ្លាស់ប្ដូរអតថែៃ័យ

របស់វា)។

• បតើអាលរា៉ាោៃៃិោយថាោត់ៃរឹងពៃ្យល់អវៃរីដល់្ូររីអាៃតៃុ?

បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញោ្រ្យការសារស�ើរវិញអ្ន្រអាចសរបសរវាបៅ្រ្ននុងរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាការសារស�ើរវិញរាៃៃ័យថា

រោរនាំម្រវិញឬរោរោ្់រម្រវិញៃូវសភាពបដើមវាមុៃ។

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាចង់ឲ្យ្ូររីអាៃតៃុយល់ថារាៃចថំណ្រខាងរាងរោយៃិងចថំណ្រខាងវិញ្ញាណថដលជាអវៃរីថដលោត់បៅថា

«ថ្ៃរោរនៃរោរសាងប�ើងវិញ»(អាលរា៉ា41:2)។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា41:2–5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីៗ

ថដលៃរឹងកតូវោៃសាងប�ើងវិញខាងរូបរោយដល់បយើងបនាទាប់ពរីរោរសាលាប់ៃិងអវៃរីថដលៃរឹងកតូវសាងប�ើងវិញខាងវិញ្ញាណ។អ្ន្រអាច្ ល់្

បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។មៃុបពលសិស្សអាៃវាអាច�ួយដល់អ្ន្របបើអ្ន្រពៃ្យល់ថាជាការចាំរោច់រាៃ

ៃ័យថាថដលកតវូរោរឬចាោំច់។

• បតើអវៃរីជាថ ្្ន្រនៃរាងរោយនៃថ្ៃរោរនៃរោរសាងប�ើងវិញថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41:2?(បៅ្រ្ននុងរោររស់ប�ើងវិញ

កពលរឹងមៃុស្សៃរឹងកតូវ្ ្គនុំបៅ្រ្ននុងរាងរោយបហើយថ ្្ន្រទាំងអស់នៃរាងរោយៃរឹងោៃ្ ្គនុំប�ើងវិញ)។

• បតើអវៃរីជាថ ្្ន្រនៃវិញ្ញាណនៃថ្ៃរោរនៃរោរសាងប�ើងវិញថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41:3–5?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ន�ើងនឹងត្រវូ្ ងន�ើងវិញអាចទាំងសុ្ មង្គលឬអាចជា្ុរក្ខនវ្រោនោងតាម

កិច្ការរ្រស់ន�ើងនិង្ំរណងន�ើងនៅក្នុងជពីវ្ិររដមង្ លា្់រ)។

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្្ំរពុងបបកងៀៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្ុររារ។

• បតើអ្ន្រៃរឹងពៃ្យល់ពរីបោលលទ្ធិនៃរោរសាងប�ើងវិញខាងវិញ្ញាណបដើមបរីឲ្យប្រ្មងៗអាចយល់បោយរបបៀបណា?

សូមរំឭ្រសិស្សថា្ូររីអាៃតុៃោៃរំលងចបាប់កពហ្មចារីយភាពបហើយោៃលះបងប់ចាលរោរទទួលខុសកតូវបបស្រ្រម្មរបស់ោត់

(សូមបមើលអាលរា៉ា39:2–4)។
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• បតើរោរយល់ដ៏កតរឹមកតូវនៃបោលលទ្ធិនៃរោរសាងប�ើងវិញខាងវិញ្ញាណអាច�ួយដល់្ូររីអាៃតៃុឲ្យបរើស�បកមើសដ៏ល្អជាងមៃុបោយ

របបៀបណា?បតើរោរយល់ពរីបោលលទ្ធិបៃះអាច�ះឥទ្ធិពលដល់ស្រម្មភាពៃិងបំណងរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីពិតនៃបោលលទ្ធិបៃះបហើយសូមថច្រចាយពរី្ ំៃិតរបស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីយុតតេិធម៌នៃកពះបៅ្រ្ននុងរោរសាងបយើង

រានា្រ់ៗប�ើងវិញដល់បសច្្ររីល្អឬបសច្្ររីអាក្រ្់រកសបតាមបំណងៃិងស្រម្មភាពរបស់បយើងទាំងឡាយ។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ចរុះសបើខ្នុំរោនស�វៃើេំស ើ្រោប?

• បោងតាមថ្ៃរោរនៃរោរសាងប�ើងវិញបតើបយើងទទួលោៃអវៃរីបបើសិៃជាោៃបធវៃើអបំពើោបបនាះ?

• បតើរាៃវិធរីណាបដើមបរីសាងប�ើងវិញៃូវបសច្្ររីល្អៃិងសុ្ មង្គលដល់បយើងបៅបពលបយើងោៃបធវៃើខុសបទ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា41:6–9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃបសច្្ររីល្អៃិងសុ្ មង្គល

សាងប�ើងវិញដល់បយើងបទាះបរីជាជាបៅបពលបយើងោៃបធវៃើអំបពើោប្្ររី។(បយើងកតូវថតថកបចិតតេបហើយចង់បធវៃើសុចរិតបពញមួយ�រីវិតរបស់

បយើង)។

• បតើោ្រ្យឬឃ្លាណាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41:6–7កោប់ថាបយើងទទួលខុសកតវូចំបោះអវៃរីថដលបយើងទទួលបពលរស់ប�ើងវិញ?បតើបយើង

ជាបៅក្រមផ្ទាល់ខលែលួៃឯងតាមវិធរីណា?(�បកមើសរបស់បយើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់សបកមចពរីកបប្ទនៃបសច្្ររី�ំៃំុ�កមះថដលបយើង

ៃរឹងទទួលបៅបពលបយើង�របៅចំបោះមុខកពះ)។

សូមបរ្ហាញថាមៃុស្សខលែះ្ ិតថាព្ួរប្អាចកត�បប់ៅរស់បៅជាមួយៃរឹងកពះវិញបោយមិៃទទួលខុសកតូវចបំោះស្រម្មភាពផ្ទាល់ខលែលួៃ

របស់ព្ួរប្។ជាញរឹ្រញាប់ពួ្រប្ៃិោយថា�បកមើសដ៏រាៃោបរបស់ប្្ ឺជារោររ្ីររាយ។បពលខលែះអ្ន្រថដលបធវៃើអបំពើោបអាចទាំង

បមើលបៅសបបាយរ្ីររាយថ្មបទៀត្ ង។

សូមឲ្យសិស្ស�របហើយអាៃអាលរា៉ា41:10ឬបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចសៃយា។សូមបរ្ហាញថាអាលរា៉ា41:10្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃ

ខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យរ្យកសួលរ្រវាប�ើញ។(បោបោសារបៃះ្ ឺជាវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្អាៃវារួមោនាម្ងបហើយម្ងបទៀត។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សណារានា្់រ្រ្ននុងថានា្់រសកូតវា្៏រោៃ។)

បៅបពលពួ្រប្ប ្្ចប់សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអង្គនុយ។សូមសរបសរ«នសចក្ពី្រុច្រិ្រេំុដែលជាសុ្ មង្គលន�ើ�»បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាពិតថដលថា«បសច្្ររីទុច្ចរិតពុំថដលជាសុ្ មង្គលប�ើយ»?

• បតើអវៃរីជា្ ំរូនៃរបបៀបថដលសាតាំងៃរឹងឲ្យបយើងរំលងចបាប់មួយបហើយប�ឿថាបយើងបៅថតអាចទទួលោៃសុ្ មង្គល?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសរបសើរពរីភាពខុសោនារវាងរោរសបបាយនៃបលា្ិរយថតមួយថ្លែតៃិងសុ្មង្គលថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃសូមអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ ល្ែៃអិលប្សនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ៖

«ស្រម្មភាពថដលថតងថតហាមឃ្ត់បោយកពះអរាចាស់ៃិងអស់រយភៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំថដលសង្គមមៃិបពញចិតតេឥ�ដូវបៃះកតូវោៃប្

ទទួលយ្របហើយតបម្កើងបោយសង្គមដូចោនាបនាះ។ព័តរ៌ាៃបបកមើដល់ស្រម្មភាពទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយបដើមបរីបធវៃើឲ្យពួ្រប្បមើលបៅ

្ួរឲ្យចង់ោៃ។   

«   ្រុំកច�ំរោរសបបាយនៃសាថាៃបតប�សាទាលៃិងសុ្ មង្គលៃិងបសច្្ររីអំណរនៃសាថាៃបសប�សាទាលប�ើយ។សូម្ំុរកច�ំរោរខវៃះ

រោរក្ប់ក្ងបលើខលែលួៃឯងថាជាបសរីភាព។រោរបំបពញបសរីភាពបោយោមៃរោររឹតតបិតដ៏មៃិសមរម្យបធវៃើឲ្យបយើងរោលាយជាខញនុំបបកមើដល់

ចំណង់របស់បយើង។សូម្ំុរកចថណៃៃរឹង�រីវិតថដលតិចតួចៃិងទប់ទាបជាងប�ើយ។   

«   កពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយថដលអ្ន្រសបង្កតមៃិថមៃ្ ្ល់បោយកពះដ៏ោមៃបមតាតាបដើមបរីរារាំងអ្ន្រពរីរោរសបបាយបនាះបទបែុថៃ្បោយ

កពះវរបិតាជាទរីកសឡាញ់បៅបលើសាថាៃសួ្៌ថដលចង់ឲ្យអ្ន្ររ្ីររាយខណភៈបពលថដលអ្ន្រ្ំរពុងរស់បៅបលើថ្ៃដរីបៃះ្៏រដូចជាបៅ្រ្ននុង្ ព

បករោយពរី�រីវិតបៃះ»(«They’re Not Really Happy»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1987,ទំព័រ39–40)។

សូមសរបសរៃូវឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរ

អាលរា៉ា41:10។(ឃ្លាបៃះរាៃបៅ្រ្ននុង“To ‘the Rising Generation,’”New Era,ថខមិ្ុនាឆ្នាំ1986,ទំព័រ

5។)

«េ្ក្មិនស�វៃើខ�ុស្ើយរានោរម្មែ៍ថ្ពតរូវសនារះសទ។វាមិនោចស�ើយ!»(ពបធានណេម�រា៉ថ្្វៃណបមន�ឹន)។

សូមកោប់សិស្សថាអាលរា៉ា41:11ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលវាមៃិអាចរាៃរោរសបបាយរ្ីររាយដ៏ពិតបៅបពលបរើស�បកមើសខុស

បនាះបទ។សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ(អ្ន្រអាចចមលែងវាមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រ)ឬបរៀបចំវាជាក្រោសថច្រដល់សិស្ស។

សូមបរៀបចំសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូបហើយថណនាំព្ួរប្ឲ្យ្ ្គដូ្្គងឃ្លាៃរីមួយៗពរីអាលរា៉ា41:11បៅៃរឹងអតថែៃ័យរបស់វា។សូមឲ្យព្ួរប្

ពិភា្រសាពរីសំណួរថដលអមម្រ្ ងថដរ។

សូមអានកិច្ចសនយា

ការអានក្ិច្ច�នយាអាចបណនថែម

ការ�រកត់ធងៃន់សលើវគ្គព្រះគម្ពីរក្៏�រូចជា

បណនថែមភា្សាមគ្គពីសៅក្្ននុរថ្នាក់្។វាក៏្

ជារសបៀបម�ួស�ើម ព្ីបណនថែមភា្ស្្សរោនា

សៅក្្ននុរសមសរៀនណ�រ។�រូមសពបើគំនិត

សនរះសៅស្លអ្នក្ស�ើញថ្�ិ�្សអាច

ពតរូវការការ្លា�់ប្ដូរ។�រូមណែនាំ្ ួក្សគ

ឲ្យនិយា�ពាក្្យអវពីតាមចិត្ស�ើ�រួមោនា

សៅស្ល្ ួក្សគអាន។

អាលរាោ41:10គឺជាវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរមួ�។�រូមសបើក្

សៅគំនិត�ពរាប់ការបសពរៀនសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជួ��ិ�្ស

ឲ្យចរចំាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះ។
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អាលរា៉ា41

ឃ្លាសៅក្្ននុរអាលរា៉ា41:11ណ�ល្ ិ្ែ៌នា្ ពី

ការសៅក្្ននុរ«សាថានភា្ខារសាច់្ ម»

អតថែន័�

1.«សៅក្្ននុរសាថានភា្ខារររូបកា�» ក្.ក្ពមតិនរិររទ្ុក្ខេសដ្�អំស ើ្បាបរប�់ស�ើរ

2.«សៅក្្ននុរពបរាត់លវពីរជរូរចត់នរិសៅក្្ននុរចំែរ

ទារំឡា�ននអំស ើ្ទុ្ច្ចរិត»

ខ.ការខវរះ្ រជ�័និរការណែនាំ្ ពីព្រះ;ការបាត់បរ់ន�គរូ

ជាព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ

3.«ោមៅនព្រះសៅក្្ននុរសលាក្ិ�» គ.ពគប់ពគរសដ្�ចំែរ់ននសាច់្ ម

សៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះស�ើរស�ើញថ្«ព្រះ�ឬទ័្�ននព្រះ»គឺជា«សាថានភា្នន�ុភមរ្គល»។សតើការែ៍សនរះពបាប់អ្នក្អំ្ពី

មរូលស�តុណ�លអំស្ើបាប្ ្ទនុ�្ ពីសាថានភា្នន�ុភមរ្គលអវពីខរ្ះ?

សតើគំររូ�៏ជាក់្លាក្់ណាខរ្ះននមរូលស�តុណ�លមនុ�្សអាចស�ើញថ្ខ្លួនសគសៅក្្ននុរសាថានភា្ននអ�ុភមរ្គលសនារះ?

(ចសមលេើយ៖1-គ,2-ក្,3-ខ)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលរោរទទរឹងបៅ្រ្ននុង«សាថាៃភាពខាងសាច់្ ម»ទា្់រទងៃរឹងបោលលទ្ធិនៃរោរសាងប�ើងវិញ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា41:12។បករោយពរីអាៃខ្ម្ពរីរបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួររបស់អាលរា៉ា។បនាទាប់ម្រ

សូមឲ្យសិស្សអាៃចបមលែើយរបស់អាលរា៉ាបៅៃរឹងសំណួររបស់ោត់បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41:13។(អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរ

្ូសចំណាំអវៃរីថដលអាលរា៉ាោៃៃិោយថាៃរឹងកត�ប់ម្រដល់បយើងជាថ ្្ន្រនៃថ្ៃរោរនៃរោរសាងប�ើងវិញ)។

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្រាៃមិតតេរានា្់រថដល្ំរពុងបក�ើសបរើសបដើរ្លែដូវថដល្ ្ទនុយពរីកពះប្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់បែុថៃ្ចង់ោៃ

សាងប�ើងវិញបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសុចរិត។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីបោលលទ្ធិនៃរោរសាងប�ើងវិញដល់នដ្ូដូចជាព្ួរប្្ ឺជាមិតតេរានា្់រ

បនាះបោយបកបើអាលរា៉ា41:12–13។(សិស្សអាចបកបើសម្រីខលែលួៃឯងឬោ្រ្យនៃកបបោ្ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

«សយើរនឹរពតរូវរោនសារស�ើរវិញដល់�ុភមរ្គលឬដល់ស�ចក្្ពីទកុ្ខេសវទនាសយរតាមកិ្ច្ចការនរិបំែររប�់សយើរសៅក្្នុរជពីវិតរណមរ

សាលាប់»)។

សូមបរ្ហាញសិស្សរូបដំបងប៊ូមុឺរ៉ង់មួយឬ្ូសរូបដំបងប៊ូមុឺរ៉ង់មួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមសួរសិស្សថាបតើដំបងប៊ូមុឺរ៉ង់មួយបធវៃើអវៃរីបៅបពល្ ប់វាោៃកតរឹមកតូវបនាះ។(វាកត�ប់បៅ្រថៃលែងថដលវាកតវូោៃ្ ប់បចញបៅ

បនាះ)។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា41:14–15បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលដំបងប៊ូមឺុរ៉ង់អាចតំណាងឲ្យរោរទុ្រចិតតេ

ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។(អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ)។(សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរី

អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រសង រ្ឹមថាៃរឹងោៃទទួលពរីអ្ន្រដនទៃិងពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិងបៅ្រ្ននុង�រីវិតបនាទាប់ពរីបៃះ?(ចបមលែើយអាច

រួមរាៃសនាដាៃចិតតេបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់។សូម្ ិតពរីរោរសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ។)

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃ្ ល់្បសច្្ររីល្អបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាឬសនាដាៃចិតតេដល់អ្ន្រដនទបហើយបករោយម្រោៃទទួលវាវិញ?

សូមថណនាំសិស្សឲ្យោ្រ់បោលបៅបដើមបរីបធវៃើតាមរបបៀបទាំងឡាយៃិងអ្ិវ�្ឍឥរិោប្ទាំងឡាយថដលឆលែនុះបញ្ចាំងពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

សង្រឹមថាៃរឹងោៃសាងព្ួរប្ប�ើងវិញបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះៃិង�រីវិតបនាទាប់ពរីបៃះ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីសុ្ មង្គលថដលម្របៅបពលបយើង

បធវៃើអវៃរីថដលសុចរិត។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—អាលរាោ41:10

កំ្ែត់ចំណាំ៖បោយសារថតល្រខេណភៈៃិងកបថវងនៃបមបរៀៃបៃះស្រម្មភាពខាងបករោមៃរឹងបំ្ុតសករាប់បកបើបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្រ

រាៃបពលបថៃថែម។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖...គឺជា�ុភមរ្គល។

សូមឲ្យសិស្សបំបពញកបបោ្មួយថដល្ ្ទនុយៃរឹងបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា41:10។(ចបមលែើយមួយអាចថា

«បសច្្ររីសុចរិត្ ឺជាសុ្មង្គល»។)បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សសរបសរទបងវៃើសុចរិតជា្់រលា្់រនានាថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ៃរឹងកតូវ្រ្ននុង

ចបនាលាះបៃះ។(ឧទាហរណ៍«រោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទ្ ឺជាសុ្មង្គល»។)សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្អាចថ្លែងទរីបនាទាល់ថាទបងវៃើសុចរិត

ទាំងបៃះដរឹ្រនំាបៅរ្រសុ្ មង្គលបទ។បករោយពរីសិស្សពរីរបរីនា្រ់ោៃថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្បហើយសូមឲ្យ

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសរបសរបលើរោតទំហំតូចមួយឬក្រោសមួយៃូវទបងវៃើសុចរិតមួយឬពរីរថដលព្ួរប្អាចបធវៃើអ�ំនុងបពលសោដាហ៍បៃះបដើមបរី

បបង្កើៃសុ្មង្គលរបស់ព្ួរប្។សូមថណនាំពួ្រប្ឲ្យយ្រក្រោសព្ួរប្ោ្រ់តាមខលែលួៃប្ជារោររំឭ្របហើយបរៀបរាប់ពរីរោរខិតខំរបស់ប្

បៅន ង្ៃបករោយ។

សូមឲ្យសិស្ស្ ន្យល់្ ពីហោលលទ្ិ

និងហោលការណ៍ទាំងឡាយ

�រូម្ ល្់ឱកា��ល់�ិ�្សឲ្យ្ ន្យល់

�ល់អ្នក្�នទ្នរូវសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល្ ួក្សគ

ក្ំ្ុរសរៀនសៅក្្ននុរថ្នាក្់។សៅស្ល

្ួក្សគសរៀបចំ្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតនន

�ំែឹរលអែ្ួក្សគនរឹសរៀនស�ើម្ពី�ញ្ឹរគិត

្ពីវគ្គព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់ណតសពរៅពជរះស�ើ�

សរៀបចំគំនិតរប�់្ ួក្សគ។សៅស្ល

្ួក្សគ្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតទាំរសនរះ�ល់

អ្នក្�នទ្ព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធនឹរ្ ពរពីក្

ការ�ល់�ឹររប�់សគនរិទ្ពីបនាទាល់នន

ស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគក្ំ្ុរបសពរៀន។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
អាលរា៉ាបញ្ចប់ការបសពរៀន�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអាតុនសដ្�ការ្ន្យល់

ថ្ព្រះវរបិតា�ួគ៌បាន្ ល្់រសបៀបមួ��ល់អ្នក្ណ�លបានសធវើបាបឲ្យទ្ទ្ួលបាន

ស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណា។ោត់បានបសពរៀនថ្ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌ននព្រះទាមទារឲ្យអ្នក្រាន

បាបទាំរឡា�ពតរូវកាត់សចញ្ពីវត្រានននព្រះ។បនាទាប់មក្ោត់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនឹរ«សធវើឲ្យ�កប�់កល់�ល់ការទាមទារននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌»(អាលរា៉ា

42:15)សដ្�ការររទ្ុក្ខេ�ពរាប់មនុ�្សទារំអ�់ណ�លបានសធវើអំស ើ្បាបស�ើ�សដ្�

ការ្ល្់នរូវស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�ល់អ្នក្ណពបចិត្។

សមសរៀនទ្ពី99

អាលរា៉ា42

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ42:1–14

អាលរា៉ាបសពរៀនក្រូរីអានតុនអំ្ពីស�ចក្្ពីយុត្តិ្ម៌រប�់ព្រះ

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូម្ ូសរូប� ជ្រីងសាម ្្ញមួយបៅបលើរោដារបខៀៃដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងទំព័របនាទាប់។(សូម្រុំបថៃថែមោ្រ្យបលើ

្ំៃូសបនាះរហូតដល់ោៃថណនាំឲ្យបធវៃើដបូចានាះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។អ្ន្រអាចថណនាំសិស្សឲ្យចមលែងរូបបៃះបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសា

កពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។)

បៅបលើ� ជ្រីងបនាះសូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោម៖ខ្នុំចរ់ឲ្យការជំនុំជពមរះសលើក្ចរុសពកាយរានស�ចក្្ពីយុត្ិ�ម៌។

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដកបសិៃបបើពួ្រប្យលក់សបៃរឹងកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រចង់ឲ្យរោរ�ំៃំុ�កមះបលើ្រចុងបករោយរាៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌?

• បតើោ្រ្យយុត្ិ�ម៌រាៃៃ័យោ៉ាងណា?

សូមបស្នើថាយុត្ិ�ម៌អាចរាៃៃ័យថារោរទទួលោៃអវៃរីថដលអ្ន្រសមៃរឹងទទួល។្ំៃិតនៃភាពយុតតេិធម៌ទា្់រទងៃរឹងោ្រ្យ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរថា

ស�ចក្្ពីយុត្ិ�ម៌សូមសរបសរោ្រ្យស�ចក្្ពីយុត្ិ�ម៌បៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមរូប� ជ្រីង។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោល្ំៃិតនៃភាពយុតតេិធម៌សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រ អ្ូរស៍

នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«ស�ចក្្ពីយុត្ិ�ម៌រាៃអតថែៃ័យជាបកចើៃ។អតថែៃ័យទរីមួយ្ ឺតុល្យភាព។សញ្ញាដ៏លបរីលបាញនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌្ ឺជា�្ជរីងថដលរាៃ

តុល្យភាព។បហតុដូបច្នះបហើយបៅបពលប្រំលងចបាប់នៃមៃុស្សជាធម្មតាបសច្្ររីយុតតេិធម៌តកមូវឲ្យរាៃរោរោ្រ់បទាសរោរពៃិ័យមួយ

ថដលៃរឹងសាងប�ើងវិញៃូវតុល្យភាព[ដល់� ជ្រីង]។   

«ចបាប់នៃកពះ្ ឺដូចោនាថដរវាទា្រ់ទងៃរឹងបសច្រ្រីយុតតេិធម៌។្ំៃិតនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌ដូចថដលអវៃរីថដលមៃុស្សរានា្រ់សមៃរឹងទទួល្ឺជា

បោលរោរណ៍ក រ្ឹះនៃកពះ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលៃិោយពរីមៃុស្សថដលកតូវ�ំៃំុ�កមះកសបតាម្ិរច្ចរោររបស់ពួ្រប្»(«Sins, Crimes, 
and Atonement»[សៃុ្ទរ្រថាថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំសាសនាCESបៅន្ងៃទរី7ថខ្ុរម្ភៈឆ្នាំ1992],1,si. lds. org)។

សូមពៃ្យល់ថា្ូរៃកបុសរបស់អាលរា៉ា្ូររីអាៃតៃុោៃកពួយោរម្អំពរីបសច្្ររីយុតតេិធម៌នៃបសច្្ររី�ំៃុំ�កមះបលើ្រចុងបករោយ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា42:1ឮៗខណភៈបពលសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដល្ូររីអាៃតៃុោៃ្ ិតថាៃរឹងមិៃយុតតេិធម៌ឬមៃិកតរឹមកតូវអំពរី

បសច្្ររី�ំៃំុ�កមះបលើ្រចុងបករោយ។

• បតើ្ូររីអាៃតៃុរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាថដលមិៃយុតតេិធម៌បនាះ?(អ្ន្របធវៃើោបបនាះៃរឹងកតូវប្ជដូៃបៅឬោ្រ់បៅ្រ្ននុងសភាពនៃ

ទ្ុរខេបវទនា។)

• បហតុអវៃរីោៃជា្រូរីអាៃតៃុអាចចង់ប�ឿថាវាមៃិយុតតេិធម៌សករាប់អ្ន្រថដលោៃបធវៃើអបំពើោបកតូវថតោៃោ្់របទាស?(កបសិៃបបើសិស្ស

កតូវរោររំឭ្រថា្រូរីអាៃតុៃ្ំរពុងតសូ៊វៃរឹងអំបពើោបប្្សងៗជាបកចើៃសូមឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅអាលរា៉ា39:2–3។)

• កបសិបបើបសច្រ្រីយុតតេិធម៌រាៃៃ័យថារោរទទួលោៃអវៃរីថដលបយើងសមៃរឹងទទួលបហើយោ្រ់បទាសចបំោះអបំពើោបរបស់បយើងបនាះបតើ

រោរណ៍បៃះ្៏រៃរឹងអាចកពួយោរម្ដល់បយើងបទ?(បយើងទាំងអស់ោនាបធវៃើោបបហើយរងៃរឹងរោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌។)

សូមសបងខេបសអាលរា៉ា42:2–11បោយរោរពៃ្យល់ថាអាលរា៉ាោៃបោះកសាយរោរខវៃល់ខាវាយរបស់្ូររីអាៃតុៃ។ោត់ោៃបបកងៀៃ

ថារោរធាលែ្រ់របស់អោ័មោៃនាំមៃុស្សទាំងអស់ឲ្យធាលា្់រថដលព្ួរប្កតូវថតទទួលៃូវបសច្្ររីសាលាប់ខាងរូបរោយៃិងបសច្រ្រីសាលាប់ខាង

វិញ្ញាណ(សូមបមើលអាលរា៉ា42:9)។ោត់្៏រោៃពៃ្យល់ថាបបើោមៃរបបៀបមួយបដើមបរីបោះថលងពរីសាថាៃភាពធាលា្់របៃះបទបនាះកពលរឹង

នៃមៃុស្សទាំងអស់ៃរឹងរងទុ្រខេបហើយរោតប់ចញពរីវតតេរាៃនៃកពះជាបរៀងរហូត(សូមបមើលអាលរា៉ា42:11)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា42:12ឮៗ។សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៃះបញ្ជា្់រថារោរធាលា្់រៃិងលទ្្ធ លរបស់វារួមរាៃ

រោររោតប់ចញពរីវតតេរាៃនៃកពះកតូវោៃនាំម្របោយរោរមិៃបោរពរបស់អ័ោមតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយលល់

ថាបៅបពលបយើងមៃិបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិ—បៅបពលបយើងបធវៃើអបំពើោប—បយើងពកងរី្រចរាងាយរោៃ់ថតឆ្ងាយថ្មបទៀតរវាងខលែលួៃបយើង
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អាលរា៉ា42

ខាងវិញ្ញាណៃរឹងកពះបហើយខលែលួៃកតូវរងទ្ុរខេៃរឹងរោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌។(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃរាកតានៃបសច្រ្រី�ំបៃឿ1:2

ឮៗ។)សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា42:14បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលលទ្្ធ លថដលបសច្្ររីយុតតេិធម៌កតូវរោរចបំោះរោរមិៃបោរព

តាម។

• បតើ«រោតប់ចញ»ពរីវតតេរាៃនៃកពះរាៃៃ័យោ៉ាងណា?(រោរថប្របចញពរីកពះបហើយមិៃអាចកត�ប់បៅរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់

កទង់ោៃបទៀតប�ើយ។អ្ន្រ្៏រអាចបលើ្រប�ើងថាបៅបពលបយើងបធវៃើអំបពើោបបយើងដ្រខលែលួៃបយើងបចញពរីនដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ថដលជាសរា�ិ្រនៃក្រមុកពះ។)

សូមបថៃថែមឃ្លាការមិនសោរ្តាមឬេំស្ើរោបៃិងកាតស់ចញ្ ពីវត្រានននព្រះបលើតារាងដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅបលើរោដារបខៀៃ។

បចញពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា42:1–14បតើអ្ន្រៃរឹងសបងខេបបចញជាមួយកបបោ្ថាអវៃរីបៅជាចបាប់នៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌

តកមូវឲ្យរាៃបៅបពលបុ្ ្គលរានា្់រមិៃបោរពតាមបនាះ?(សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោម� ជ្រីង៖

នោ�្រដ្រការមិននោរេតាមរ្រស់ន�ើងចបា្រ់នននសចក្ពី�ុ្រ្ិ្ម៌្រតមវូឲ្យន�ើងត្ូរវកា្់រនចញេពីវ្្រម្នននតេោះ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់

ថាសិស្ស្ ួរសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា42:1–14។)

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា42:18បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលលទ្្ធ លប្្សងបទៀតនៃអំបពើោប។

• បតើរោរបសា្រសាដាយបៅ្រ្ននុងសាមរតរីរាៃៃ័យោ៉ាងណា?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីបពលមួយថដលព្ួរប្ោៃ�ួបៃរឹងរោរបក្រៀមក្រំៃិងរោរបសា្រសាដាយឬអវតតេរាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បោយសារព្ួរប្ោៃបធវៃើអបំពើោប។សូមឲ្យពួ្រប្កសនមថាអារម្មណ៍បកចើៃកចួលកចាលបោយអវៃរីៗថដលព្ួរប្ោៃធាលាប់ោៃបធវៃើខុស។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្កសនមថាអារម្មណ៍បនាះបៅថតបៃ្បៅៃរឹងពួ្រប្ជារហូតម្រ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ៃិងរាៃអារម្មណ៍ថាកតូវរោរបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាអ្ន្រអាចសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា42:1–14បតើអ្ន្រចង់ោៃបសច្្ររី�ំៃុំ�កមះបលើ្រចុងបករោយបោយថ ្្អ្រថតបលើ

បសច្្ររីយុតតេិធម៌បទ?

អាលរាោ42:15–31

អាលរា៉ាបសពរៀនក្រូរីអានតុនអំ្ ពីណផនការននស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណា

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌កតូវថតបំបពញសូមបរ្ហាញចំបហៀងនៃ� ជ្រីងនៃរោរោ្់របទាសបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរបលើ្រ�័រលុបហា្់រដូចជាអ្ន្រៃរឹងលុបរោរទាមទារបសច្រ្រីយុតតេិធម៌។សូមសួរ៖

• បតើរាៃរបបៀបណាសករាប់រោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌បដើមបរីអាចលុបបចញឬបបណដាញបចញបទ?(បទ។បៅបពលចបាប់របស់កពះ

កតូវោៃរំលងបសច្្ររីយុតតេិធម៌កតូវរោររោរោ្់របទាស។រោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌កតូវថតបំបពញបទាះជាោ៉ាងណា្្ររី។)

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាវាៃរឹងមៃិយុតតេិធម៌បទបបើលុបលទ្ធ្លថដលបសច្្ររីយុតតេិធម៌ទាមទារបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃអាលរា៉ា

42:25ឮៗ។

• បោងតាមអាលរា៉ាបតើៃរឹងអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើលទ្ធ្លនៃអំបពើោបកតវូោៃលុបបចញបហើយបសច្រ្រីយុតតេិធម៌កតវូោៃទ្ុរបចាល

មៃិោៃបំបពញបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សស ជ្រឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោមមុៃបពលឲ្យពួ្រប្អាៃបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីររ្រចបមលែើយ។

• កបសិៃបបើរោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌មៃិអាចលុបបចាលបទបនាះបតើអ្ន្រថដលោៃបធវៃើអបំពើោប(បយើងរានា្់រៗ)អាចៃរឹងទទួលោៃ

បសច្្ររីសុខសាៃ្្រ្ននុងសាមរតរីបហើយោៃសាងប�ើងវិញដល់វតតេរាៃនៃកពះបោយរបបៀបណា?(បករោយពរីឲ្យបពលដល់សិស្សស្ជរឹង្ ិត

ពរីសំណួរបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា42:15។វាអាច�ួយអ្ន្របបើពៃ្យល់ថាឃ្លា«បធវៃើឲ្យស្កប់ស្កល់ដល់រោរទាមទារ

នៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌»រាៃៃ័យថាកតូវបង់ន ល្ែឬរងទុ្រខេៃរឹងរោរោ្រ់បទាសថដលបសច្រ្រីយុតតេិធម៌ទាមទារ)។

• បោងតាមអាលរា៉ា42:15បតើវាអាចបៅរួចបទថដលបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាអាចៃរឹងកតូវពកងរី្រដល់បយើងបនាះ?

សូមសៃ្និោឋាៃចបមលែើយរបស់សិស្សសូមលុបឃ្លា«រោត់បចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះ»ពរីរោដារបខៀៃបហើយសរបសរថាដគ្វាយ�ួននន

ព្រះសយ�មរូវពគពី�្ៃិងស�ចក្្ពីសមតាតាក្រុណា។បៅបករោម� ជ្រីងសូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖ែង្វា�្ួនរ្រស់តេោះន�សូ៊វតគពីស្ទ

្ំរនេញការទាមទារនននសចក្ពី�ុ្ិ្រ្ម៌នែើម្ពីឲ្យនសចក្ពីនមតាតាករុណាអាចត្រូវបានេតងពីកែល់ន�ើង។

ការមិនសោរ្តាម

ឬអំស ើ្បាប
កាតស់ចញ្ ពីវត្រាន

ននព្រះ

ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌

សូមឲ្យសិស្សស្ជលងគិត

្ពីសំណួរមួយ

ការ�ួរ�ំែួរម�ួណ�លតពមរូវឲ្យ�ិ�្ស

គិតមុនស្លស្្ើ�ជួ�ដ្�់សតឿនបំែរ

រប�់្ ួក្សគឲ្យចរ់�ឹរ្ ពីចសម្ើ�និរ

បណាតាលឲ្យ្ ួក្សគសមើលព្រះគម្ពីរឬសមើល

សៅបទ្្ិសសាធន៍្ ទាល់ខ្លួនរប�់សគស�ើម្ពី

រក្ក្អតថែន័�កាន់ណតសពរៅពជរះ។�រូមឲ្យ

�ិ�្សរានស្លគិតអំ្ពី�ំែួរមុនស្ល

�ំុឲ្យ្ ួក្សគសមើលព្រះគម្ពីរស�ើម្ពីស្្ើ�។



344

សមសរៀនទ្ពី99

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រថដលដរឹងថាកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងរងទ្ុរខេ�ំៃួសអ្ន្របោយស្មក្័ចិតតេបដើមបរីឲ្យអ្ន្រអាចទទួលោៃ

បសច្្ររីបមតាតា្ររុណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា42:22–24បហើយរ្របមើលអវៃរីថដលចាំោច់បដើមបរីឲ្យបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាកតូវោៃពកងរី្រដល់បយើង។

• បតើអវៃរីថដលចាោំច់សករាប់បយើងបដើមបរីទទួលោៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាបហើយបចៀសវាងរោរទាមទារនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌ដ៏បពញបលញ

បនាះ?(បៅបពលសិស្សរ្រប�ើញរោរថកបចិតតេជាវិធរីថដលបយើងទទួលោៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាបហើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍

ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបនាបករោម� ជ្រីង៖ត្រសិនន្រើន�ើងដត្រច្ិរ្ន�ើងនឹង្រ្រួលបាននសចក្ពីនមតាតាករុណាតាមរ�ៈែង្វា�្ួន

្ររស់តេោះអង្គសន្ង្រោះ។អ្ន្រ្៏រអាច្ ល់្បោបល់ថាពួ្រប្្ ួរសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា42:22–24)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«�ៃណាថដលថកបចិតតេ»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(អ្ន្រថដលថកបចិតតេបោយបសាមះពិត)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីយល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃរងទ្ុរខេៃរឹងរោរោ្់របទាសសករាប់អបំពើោបរបស់បយើង�ំៃួស

បយើង?

សូមពៃ្យល់ថាកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ្ ឺជាអ្ន្រ្រណាដាលរបស់បយើង។អ្ន្រ្រណាដាលរានា្់រ្ ឺជាអ្ន្រថដល�របៅចបនាលាះ្ ូភា្រីពរីរបដើមបរី�ួយ

បោះកសាយវិបតតេមួយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប� ផ្្រ្ឺរនៃ្ូររ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់បហើយរ្របមើលៃូវមូលបហតុថដល�ៃទរីបរីរានា្់រកតូវថតរាៃបដើមបរីឲ្យបសច្្ររីបមតាតា្ររុណា

អាចោៃពកងរី្រដល់អ្ន្ររាៃោប៖

«បហើយតាមរយភៈចបាប់ដ៏អស់្រលបជាៃិច្ចបនាះបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាមិៃអាច្ ្ល់ៃូវរោរសប្រ្គះោៃប�ើយលុះកតាថតរាៃមៃុស្សរានា្រ់

ថដលសុខចិតតេបហើយរាៃសមតថែភាពទទួលយ្របំណុលរបស់បយើងបហើយបង់ន្លែបនាះបហើយបរៀបចំល្រខេខណ្ឌសករាប់រោរបកោសបលាះ

របស់បយើង។

«រហូតដល់រាៃអ្ន្រ្រណាដាលរហូតដល់បយើងរាៃមិតតេរានា្់របបើពុំដូចបនាះបទទមងៃៃ់ដ៏បពញបលញនៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌ថដលមៃិបង្អៃ់មិៃរាៃ

បមតាតាៃរឹងកតូវធាលា្់របលើបយើងជាកោ្រដ។រោរ្្នាទាបទាសទាំងកសុងសករាប់ក្ប់អបំពើរំលងបទាះតូចឬធំៃរឹងកតវូទាមទារពរីបយើងឲ្យក្ប់។

«បែុថៃ្សូមដរឹងរោរណ៍បៃះ៖បសច្្ររីពិតបសច្្ររីពិតដ៏រុងបរឿងោៃកបរោសថាពិតជាអ្ន្រ្រណាដាលរានា្់រថមៃ។   

«តាមរយភៈកទង់្រ្រីបមតាតាអាចល្ូរបៅរ្របយើងរានា្់រៗបោយពុំរាៃរោរបរ្អា្់របង្អៃ់ដល់ក្រតិ្យវិៃ័យដ៏អស្់រលបនៃ្រ្រីយុតតេិធម៌ប�ើយ។   

«រោរពកងរី្រនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាមៃិថមៃសវៃ័យកបវតតេិបនាះបទ។វាកតូវបធវៃើតាមរយភៈបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកទង់។វាៃរឹងអាកស័យ

បលើល្រខេខណ្ឌរបស់កទង់ជាល្រខេខណ្ឌដ៏បកោសកបណរីរបស់កទង់»(«The Mediator»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1977,ទំព័រ

55–56)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា42:29–31បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអាលរា៉ាចង់ឲ្យ្រូរីអាៃតៃុរាៃ។(អ្ន្រអាចបស្នើថា

សិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីឲ្យបសច្រ្រីយុតតេិធម៌ៃិងបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាៃិងរោររងទុ្រខេរបស់កពះអរាចាស់«រាៃ

កបសិទ្ធិភាពោ៉ាងបពញទំហរឹងបៅ្រ្ននុងចិតតេ្ូរៃចុះ»?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរ្ បករាងបមបរៀៃសបងខេបមួយថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបបកងៀៃបោល្ំៃិតនៃបសច្រ្រីយុតតេិធម៌ៃិង

បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដល់អ្ន្រដនទ។សូមថណនាំពួ្រប្ឲ្យបបកងៀៃក្ួសាររបស់ពួ្រប្ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីរោរកពួយោរម្របស់្ូររីអាៃតៃុទា្់រទងៃរឹងភាពយុតតេិធម៌នៃបសច្្ររីយុតតេិធម៌របស់កពះ។អ្ន្រអាចថ្លែងទរីបនាទាល់

ថាបសច្្ររី�ំៃំុ�កមះបៅន្ងៃចុងបករោយៃរឹងយុតតេិធម៌បហើយថាបយើងៃរឹងទទួលោៃអវៃរីថដលបយើងសមៃរឹងទទួលបៅទរីប ្្ចប់បោងតាម

បសច្្ររីយុតតេិធម៌ៃិងបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់កពះ។អ្ន្រ្៏រអាចចង់បរ្ហាញថា្រូរីអាៃតៃុោៃថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់ោត់បហើយោៃ

រាៃឥទ្ធិពលដ៏វ�ិជរាៃបលើរោរលូតលាស់នៃសាសនាចក្រ(សូមបមើលអាលរា៉ា49:30)។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្អាចកតវូបៃ្ដបំណើររោរនៃរោរថកបចិតតេផ្ទាល់ខលែលួៃប្។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយរោរដរឹង្ុណៃិងទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្ចបំោះកពះទ័យរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីបធវៃើឲ្យធួៃ

សករាប់អបំពើោបរបស់បយើងបហើយបំបពញរោរទាមទារនៃបសច្រ្រីយុតតេិធម៌�ំៃួសបយើង។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរី

បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងរោរបកោសបលាះថដលរាៃតាមរយភៈរោរលះបង់ដ៏ធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

ការមិនសោរ្តាម

ឬអំស ើ្បាប

�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ
ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា

ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លអាលរា៉ានិរក្រូនពបុ�រប�់ោត់បានបន្បសពរៀន�ំែឹរលអែ្ួក្សា�ន៍�រូរាំបាន

ចរូលរួមនឹរក្រទ័្្្ ួក្សា�ន៍សលមិនស�ើម ព្ីវា�ពបហារ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។សមទ័្្មរ៉រូនែ

បានបង្ហាញស�ចក្្ពីជសំនឿនរិពបាជាញាក្្ននុរការ�ឹក្ក្នាំ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វឲ្យការពារខ្លួនសគពបឆំ្រ

នរឹក្រទ័្្្ ួក្សា�ន៍សលមិន។សទារះបពីជា្ ួក្សគរានចំនួនសពចើនក្្ពីការសរៀបចំរប�់ក្រទ័្្

សា�ន៍នពីន�វនរិស�ចក្្ពីជំសនឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបាន្ ្ល់ពបសយាជន៍�ល់្ ួក្សគសៅក្្ននុរ

ចមបារំ។សៅស្ល្ ួក្សា�ន៍សលមិនបានពបឈមមុខនរឹការបរាជ័�មួ�ចំនួន្ួក្សគបាន

សធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញា�ន្ិភា្ម�ួស�ើ�ចាក្សចញ្ ពីណ�ន�ពីមួ�រ�រូវកាល។
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អាលរា៉ា43–44

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ43

ការសរៀបចំនរិយុទ្សាព�្រប�់សមទ័្មរ៉រូនែស្វើឲ្យរំខ្នដល់ការសពោររប�់ក្រទ័្សា�ន៍សលមិន

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្ៃូវប្ជរីនៃថ្ៃរោរបោលបៅៃិង

បំណងទាំងឡាយសករាប់អនា្តរបស់ព្ួរប្។បៅបពលពួ្រប្សរបសរសូមរំឭ្រពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីបោលបៅៃិងបំណងកោថានាខាង

វិញ្ញាណដូចជារោរបបកមើបបស្រ្រម្មរោរ្សារភាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងរោរចិ ្្ចរឹមថ្ទំាក្ួសារ។មៃុចាប់ប្្ើមថានា្រ់អ្ន្រអាច

សរបសរប្ជរីនៃបោលបៅៃិងបំណងរបស់អ្ន្រផ្ទាល់ខលែលួៃ។អ្ន្រអាចថច្រចាយ្ បករាងៃិងបំណងរបស់អ្ន្រខលែះជា្ំរូបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ

ចាប់ប្្ើមសរបសរ។

បករោយពរីសិស្សសរបសរ្ បករាងរបស់ព្ួរប្បហើយសូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបំណងៃិងបោលបៅថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថាសាតាំង

ៃរឹងមិៃចង់ឲ្យពួ្រប្សបកមចវាោៃ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបោលបៅថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរី

មូលបហតថុដលសាតាំងៃរឹងមិៃចង់ឲ្យពួ្រប្សបកមចបោលបៅទាំងបនាះ។អ្ន្រ្៏រអាចសួរឲ្យព្ួរប្ពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍

ខាលាំងរំាអំពរីរោរសបកមចោៃបោលបៅទាំងបនាះ។សូមបស្នើថារោរសិ្រសាមួយបលើអាលរា៉ា43–44អាច�ួយបយើងឲ្យប�ើញពរីរបបៀប

ថដលបយើងអាចសបកមចបោលបៅដ៏សុចរិតរបស់បយើងបទាះបរីរាៃឧបស ្្គនៃរោរខិតខំបដើមបរីបំផ្លាញ្្ររី។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា43:1–4បោយរោរពៃ្យល់ថា្វៃរីបបើអាលរា៉ាខិតខំបដើមបរីនាំព្ួរសាសៃ៍សូរាំឲ្យកត�ប់ម្ររោៃ់សាសនាចក្រវិញ

្្ររី្៏រព្ួរប្ជាបកចើៃោៃចូលរួមៃរឹងពួ្រសាសៃ៍បលមៃិបហើយោៃបរៀបចំវាយកបហារពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។ព្ួរប្្៏រោៃចូលរួមបោយ

ព្ួរសាសៃ៍អារា៉ាបលន្រថដលដូចជាពួ្រសាសៃ៍សូរាំថដរធាលាប់ោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃបែុថៃ្ោៃវបងវៃងពរីបសច្្ររីពិត។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា43:5–8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើល្ បករាងឬ«បោលបំណង

ទាំងឡាយ»របស់អ្ន្រដរឹ្រនាំពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃប្មះថាបសរាែហិមណា។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលសិស្សសិ្រសាពរីដបំណើរបរឿងនៃរោរចបាំងខាងរូបរោយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបយើងអាចបកបៀបបធៀបពួ្រប្បៅៃរឹង

ចមបាំងខាងវិញ្ញាណថដលបយើង�ួប។

• បតើបោលបំណងរបស់បសរាែហិមណាកបឆ្ំងៃរឹងពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចដូចជាបោលបំណងថដលសាតាំងរាៃកបឆំ្ងៃរឹងបយើងបោយ

របបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា43:9–12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលបោលបំណងរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើអវៃរីជាបោលបំណងរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា43:16–19បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលអវៃរីថដលមរ៉ូនណជាបមទ័ពនៃព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើ

បដើមបរីបរៀបចំកបជា�ៃឲ្យរោរោរថដៃដរីៃិងក្ួសាររបស់ពួ្រប្។

• បតើបរឿងជា្់រលា្់រអវៃរីខលែះថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើបដើមបរីបរៀបចំសករាប់រោរវាយកបហារព្ួរសាសៃ៍បលមៃិ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា43:20–22ឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលកបត្ិរម្មរបស់ពួ្រសាសៃ៍បលមៃបៅៃរឹង

រោរបរៀបចំរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រសាសៃ៍បលមិៃោៃដ្រ្យរោរវាយកបហាររបស់ពួ្រប្បទាះបរីជាព្ួរប្រាៃចៃួំៃដ៏បកចើៃនក្របលើសព្ួរសាសៃ៍

ៃរីនហវៃ្្ររី?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីបហតរុោរណ៍បៃះអំពរីរោររោរោរខលែលួៃបយើងកបឆ្ំងៃរឹងបោលបំណងរបស់សាតាំង?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា43:23–24បោយសាងាត់ៗបដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលមរ៉ូនណោៃបធវៃើបៅបពលោត់មិៃកោ្រដពរីរបបៀបថដល

សកតូវរបស់ោត់ោៃបកោងបដើមបរីវាយល្ុរបលើ្របករោយ។

• បហតុអវៃរីោៃជាមរ៉នូណោៃប ជ្ដូៃអ្ន្រនាំសារបៅៃិោយជាមួយៃរឹងអាលរា៉ា?
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• បតើ្ ំរូរបស់មរ៉ូនណអាចបបកងៀៃបយើងអវៃរីខលែះអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចកតូវោៃបរៀបចំខាងវិញ្ញាណកបឆំ្ងៃរឹងឧបស ្្គ?(សូម�ួយ

សិស្សឲ្យរ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងដស្ងរក្និងរធ្ើតា្ការត្ររឹក្សារ្រស់្ យាការីរយើងនរឹងអាចការោរ

ខ្លួនរយើងកាន់ដ្រត្ររសើរត្រឆាំងនរឹងឧ្រសគ្គ)។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា43:25–43បោយរោរៃិោយថាមរ៉ូនណោៃបធវៃើស្រម្មភាពតាមចំបណះដរឹងថដលោត់ោៃទទួលពរីពយារោរី។

ោត់ោៃថបងថច្រ្រងទ័ពរបស់ោត់ជាពរីរថ ្្ន្រ។ទាហាៃខលែះសានា្់របៅ្រ្ននុងទរីក្រុងបយើសុៃបដើមបរីរោរោរកបជា�ៃអាំមែូៃ។្រងទ័ពប្្សង

បទៀតបឆ្ពាះបៅថដៃដរីរា៉ាៃ់នត។មរ៉ូនណោៃប ជ្ដូៃ្ ិញសរាងាត់បដើមបរីរ្របមើល្រថៃលែងថដលព្ួរសាសៃ៍បលមិៃសានា្់របៅបហើយោត់ោៃ

ឲ្យទាហាៃប្្សងបទៀតលា្រ់ខលែលួៃតាមបបណាដាយ្ លែដូវថដលព្ួរសាសៃ៍បលមៃិបធវៃើដំបណើរ។បៅបពលព្ួរសាសៃ៍បលមិៃបៅដល់ទាហាៃ

សាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបឡាមព័ទ្ធព្ួរប្។បៅបពលព្ួរសាសៃ៍បលមៃិោៃប�ើញថាព្ួរប្កតូវោៃបឡាមព័ទ្ធបហើយព្ួរប្ោៃកបយុទ្ធោ៉ាង

សាហាវ។សាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃោៃសាលាប់បែុថៃ្ព្ួរសាសៃ៍បលមៃិោៃរងទ្ុរខេៃិងរាៃរបួសជាបកចើៃអបៃ្រ។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា43:43–54។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលភាពខុសោនារវាងរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

ៃិងកប្ពនៃ្ររាលាំងរបស់សាសៃ៍បលមៃិៃិងរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេៃិងកប្ពនៃ្ររាលាំងរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់អវៃរីអំពរីមូលបហតុសករាប់រោរកបយុទ្ធរបស់ពួ្រសាសៃ៍បលមៃិ?បតើអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់អវៃរីអំពរីមូលបហតុ

សករាប់រោរកបយុទ្ធរបស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?បតើកប្ពនៃ្ររាលាំងរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃខុសពរីកប្ពនៃ្ររាលាំងរបស់សាសៃ៍បលមិៃបោយ

របបៀបណា?(បៅបពលចាំោច់សូមបរ្ហាញថាខណភៈបពលថដលព្ួរសាសៃ៍បលមិៃោៃកបយុទ្ធបោយសាររោរស្អប់ៃិង្ំរហរឹង

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតវូោៃបំ្ុសបោយបុពវៃបហតុដ៏ល្អជាង[សូមបមើលអាលរា៉ា43:45–47]។ព្ួរប្ោៃថកស្រសុំ�ំៃួយពរី

កពះអរាចាស់បហើយកទង់ោៃពកងរឹងដល់ព្ួរប្[សូមបមើលអាលរា៉ា43:49–50]។)

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរី្ ំរូរបស់មរ៉ូនណៃិង្រងទ័ពរបស់ោត់បដើមបរី�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងចមបាំងរបស់បយើងកបឆ្ំងៃរឹងឧបស ្្គ?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងសំណួរបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។ពួ្រប្

អាចបលើ្រប�ើងៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមខលែះ៖

រៅរ្លរយើងអធសិាឋានសុំជំនួយរដើ្្ដីសរត្ចគរតមាងនិង្រំណងដ៏សុចរ្ិររ្រស់រយើងត្រះនរឹងជួយរយើងឲ្យសរត្ចវាបាន។

រយើងត្រវូបាន្ំរែុសរោយ្ុរ្្រ�្រុដ៏ល្អជាងអ្ក្ដដលត្រឆាំងនរឹងរសចក្្ដី្ិ្រ។

ត្រះអមាចាស់នរឹងជួយរយើងឲ្យ្ំររ្ញកា្រ្្ក្ិច្ចរ្រស់រយើងរដើ្ ដ្ីការោរតគួសាររសរីភា្និងសាសន្រ្រស់រយើង។

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីបពលខលែះថដលព្ួរប្ោៃទទួល�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់បដើមបរីសបកមចោៃបោលបៅដ៏សុចរិត។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃអ្ន្រ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីសមតថែភាពរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរី�ួយបយើងឲ្យសបកមចោៃរោរបធវៃើសុចរិត។សូមឲ្យ

សិស្សោ្រ់បោលបៅសុចិរតជាថ ្្ន្រមួយនៃរោរអធសិាឋាៃដ៏ឥតោច់របស់ព្ួរប្។

អាលរាោ44

សមទ័្ មរ៉រូនែបញ្ជា្ ួក្សា�ន៍សលមិនឲ្យស្វើស�ចក្្ពី�ញ្ញា�ន្ិភា្

សូមឲ្យយុវ�ៃរានា្់រថដលចង់អាៃឮៗឲ្យប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់ជាមួយៃរឹងកពះ្ម្ពរីររបស់ោត់។សូមរំឭ្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថាបៅបពល

បមទ័ពមរ៉នូណោៃប�ើញរោរ្័យខាលាចរបស់ព្ួរសាសៃ៍បលមៃិោត់ោៃបញ្ជាឲ្យ្រងទ័ពរបស់ោត់�ប់កបយុទ្ធ(សូមបមើលអាលរា៉ា

43:54)។សូមឲ្យយុវ�ៃបនាះអាៃសម្រីរបស់មរ៉ូនណបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា44:1–6។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រៃូវរោរពៃ្យល់របស់

មរ៉ូនណនៃ�័យ�ំៃះរបស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើមរ៉ូនណចង់ឲ្យបសរាែហិមណាយល់អំពរីកប្ពនៃ្ររាលាំងរបស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងចមបាំង?បតើោត់ោៃ្ ល់្អវៃរីដល់ព្ួរសាសៃ៍

បលមិៃ?(ោត់ោៃៃិោយថាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃរឹងមិៃបធវៃើោបព្ួរប្បទៀតប�ើយកបសិៃបបើពួ្រប្ទរាលា្់រអាវុធបហើយចូលបៅ្រ្ននុង

បសច្្ររីសញ្ញាសៃិ្ភាពមួយ)។

• បតើបសច្្ររីពរីតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីអាលរា៉ា44:4–6ថដលអាច�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងចមបាំងខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង?(សិស្សអាច

ថច្រចាយបោលរោរណ៍បរីបួៃថដលោៃបរៀៃរួចបហើយបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្រាប់ប្្ចដូលបសច្្ររីពិតខាងបករោម

បៃះ៖ត្រះអមាចាស់នរឹង្ តងរឹងរ�ើយការរោររយើងតស្រតា្រសចក្្ដីជំរនឿរ្រស់រយើងរលើតទង់។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាសិស្ស្ ួរ

្ូសចំណាំខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតបៃះ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវរោរកបរឹ្រសាខាងបករោមដល់យុវវ័យនៃសាសនាចក្រពរីកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្ឺរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្់រ។អ្ន្រអាចថច្រចបាប់ចមលែងដល់សិស្សរានា្់រៗ។

«យុវវ័យសពវៃន្ងៃបៃះកតូវោៃចិ្ ្ចរឹមធំធាត់ប�ើងបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសកតូវបោយរាៃបទោឋាៃសរីលធម៌ធាលា្់រចុះ

ោ៉ាងខាលាំង។បែុថៃ្្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់ខញនុំសៃយាៃរឹងអ្ន្រថាអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃរោរោរៃិងោំងពរី

រោរវាយកបហារនៃឧបស្្គពប�ិនសបើអ្ន្របធវៃើតាមរោរបំ្ុសថដលម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

«សូមបសលែៀ្រោ្រ់ឲ្យោៃសមរម្យសូមៃិោយបោយរាៃោរវភាពសូមសាដាប់ត្ៃ្រីណាថដលបលើ្រ្ររាលាំង។

សូមបចៀសវាងរោរអៃុវតតេ�រីវិតរថមងសាលាប់ទាំងអស់ៃិងរោរអៃុវតតេថដលបបនាថា្រផ្ទាល់ខលែលួៃ។សូមរោដាប់�រីវិត

របស់អ្ន្របហើយបញ្ជាខលែលួៃអ្ន្រឲ្យឆ្លាតនវ។បោយសារបយើងពរឹងបលើអ្ន្រខាលាំងអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃពរ�័យោ៉ាងខាលាំង

ថដរ។អ្ន្រៃរឹងមិៃថដលបចញឆ្ងាយពរីក្រថសកពះបៃកតនៃកពះវរបិតាសួ្៌ជាទរីកសឡាញ់របស់អ្ន្រប�ើយ»(«Counsel to 
Youth»Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ18)។
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អាលរា៉ា43–44

• បៅ្រ្ននុងកបសាសៃ៍របស់កបធាៃផ្្រ្រឺបតើអវៃរីថដលអ្ន្រចាប់អារម្មណ៍?បហតុអវៃរី?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា44:7–10បោយរោរពៃ្យល់ថាបសរាែហិមណាោៃកបរោសថាោត់ៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់មិៃប�ឿថា

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវោៃពកងរឹងបោយកពះបនាះបទ។ោត់ោៃឲ្យពួ្រសាសៃ៍បលមិៃទរាលា្់រអាវុធចុះបែុថៃ្ោត់ោៃបដិបសធបធវៃើ

បសច្្ររីសញ្ញាសៃិ្ភាពមួយ។សូមឲ្យសិស្សថដលអាៃអាលរា៉ា44:1–6បៃ្អាៃឮៗៃូវសម្រីរបស់មរ៉ូនណដល់បសរាែហិមណាថដល

រាៃបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា44:11។សូមសួរសិស្ស៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ខាលាំងមលែែបះថដលមរ៉ូនណឲ្យពួ្រសាសៃ៍បលមៃិបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាសៃិ្ភាពមួយបនាះ?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា44:12–20បោយរោរពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលសាសៃ៍បលមៃិជាបកចើៃោៃបធវៃើបសច្រ្រីសញ្ញាសៃិ្ភាពមួយ

បសរាែហិមំណាោៃកប�ំុពួ្រទ័ពរបស់ោត់ប្្សងបទៀតឲ្យកបយុទ្ធៃរឹងទ័ពរបស់មរ៉ូនណ។បៅបពលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃចាប់ប្្ើមសរាលាប់ពួ្រប្

បសរាែហិមណាោៃប�ើញរោរបំផ្លាញដ៏ខាលាំងបហើយោៃសៃយាថាៃរឹងបធវៃើបសច្រ្រីសញ្ញាសៃិ្ភាពមួយ។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះហស្រោរោររបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលបសាមះកតង់ៃរឹងកទង់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ

កបយុទ្ធបោយរោលាហាៃសករាប់បោលបៅៃិងបំណងដ៏សុចរិតរបស់ព្ួរប្បហើយទុ្រចិតតេបលើបសច្្ររីសៃយារបស់កពះថាៃរឹង«កទកទង់

បហើយៃរឹងថ្រ្រសាបយើងឲ្យ្ ង់វង្សដរាបណាបយើងរាៃចិតតេបសាមះកតង់ចំបោះកទង់»(អាលរា៉ា44:4)។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

អាលរាោ43:3។ស្គ្គាេទាំងឡា�ណដលគ�ើងកំ្ពុង្ប�ុទ្ប្ន

ចាប់គ្្ើេគៅក្្ដងជដីវិតេុនជដីវិតរណេងសាលប់របស់គ�ើង

ពបធាន�្គរ�ុនប៊ី�ុិរគ្ពីបានរានពបសា�ន៍អំ្ ភា្្ិតនន�្ង្គាមណ�លស�ើរបានសធវើ

តាំរ្ពី្ ពីមុន្ ិភ្សលាក្បានចាបស់្្ើម៖

«រាន�្ង្គាមណ�លបានចាប់ស្្ើមស�ើរតាំរ្ពីមុនសលាក្ិ�ពតរូវបានបសរកើតស�ើ�ណ�ល

ហាក់្�រូចជាបន្អ�់រ�ៈស្លជា�រូរឥ�ដូវមក្�ល់ស�ើ�។...

«�្ង្គាមសនរះ...គឺជា�្ង្គាមរវារស�ចក្្ពី្ិតនរិកំ្�ុ�្្គររវារ�ិទ្្ធិស�រីភា្នរិ

ការបរខេំរវារអ្នក្ស�ើរតាមព្រះពគពី�្ទនិរអ្នក្ណ�លបានប�ិស�ធពទ្រ់។�ពតរូវរប�់ពទ្រ់

ទាំរឡា�បានសពបើរាល់ឧបា�ក្លសៅក្្ននុរវិបត្ិសនារះ។...

«...វាហាក់្�រូចជាវា�ថែតិសៅក្ណន្រចាប់ស្្ើម។...ជនររសពោរះណ�លធាលាក្់គឺរានតនម្�រូច

ណ�លអ្នក្ណ�លបានធាលាក់្សៅក្្ននុរអតពីតកាលណ�រ។វាគឺជា�្ង្គាមបន្ឥតដ្ច់ម�ួ។...

«�្ង្គាមបន្។...វាបានសធវើ�្ង្គាម�៏ខាលាំរសៅក្្ននុរជពីវិត្ ទាល់ខ្លួនរប�់ស�ើរទាំរន្ងៃ

ទាំរ�ប់សៅក្្ននុរ្ ្ទរះសៅក្ណន្រសធវើការសៅសាលាសរៀន��គមន៍ស�ើរ។វាបានចបារំនឹរ

�ំែួរននស�ចក្្ពីព�ឡាញ់និរការសោរ្ននភា្សសាមៅរះពតរ់នរិការក្្ត់ននការសោរ្តាម

និរស�ចក្្ពី�ុចរិត។ស�ើរទាំរអ�់ោនាពាក់្្័ន្ធនឹរ�្ង្គាមសនរះ។...ស�ើរក្ំ្ុរណតឈ្នរះ

ស�ើ�អនាគតកាលនឹរមិនណ�លភ្ឺថ្ជារសនរះស�ើ�»(«The War We Are 
Winning»Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1986,ទ្ំ្័រ42,44–45)។

អាលរាោ43:9,45ការោរនិងព្ងរឹង្្ួសារ

�ិ៊ស�្ទើរសវើរជពីនា�រូ.ជិន�ិនននគែៈពបធាន�រាគម�ស្ង្គារះព�្ពីទ្រូសៅបានសយារសលើ

ការព្រានមួ�សៅក្្ននុរស�ចក្្ពីពបកា�អំ្ពីពគួសារ«ថ្ការណបក្បាក្់សៅក្្ននុរពគួសារនឹរនាំ

មក្នរូវម�ន្រា�មក្�ល់បុគ្គលសនារះ��គមន៍នរិជាតិសា�ន៍�រូចណ�លបានទា�ទ្ុក្

ជាមុនសដ្�្ ួក្្យាការី�ម�័បុរាែនរិ្ ួក្្យាការី�ម័�ទំ្សនើប»(«ពក្ុមពគួសារ៖

ការពបកា��ល់្ ិភ្សលាក្»Ensignឬសលអាេរូណា,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ2010,ទ្ំ្័រ

129))�៊ិស�្ទើរជិន�ិនបាន�សរកតស�ើញថ្៖«បរបអែដូនពបុ�ព�ពីស�ើរ�ថែិតសៅក្្ននុរ

ស្ល�៏ចំននចំែ៊ាចក្ណាតាលននភា្្ិតសនារះ។វាគឺជាកាត្វក្ិច្ចរប�់ស�ើរទាំរអ�់

ោនាស�ើម ព្ីការពារនិរ្ ពរឹរពគួសារ»(«Come, Listen to a Prophet’s 
Voice»Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1998,ទំ្្័រ13–14)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
អាលរា៉ា39–44(សមសរៀនទ្ពី20)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា39–44(សមសរៀនទ្ពី20)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ39)
ខែៈស្លណ�ល�ិក្សា�ម្ពីរប�់អាលរា៉ា�ល់ក្រូនពបុ�ខុ� ្្គររប�់ោត់ក្រូរីអានតុន

សនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្អំស ើ្បាបខារ្ ្ដូវសភទ្គឺជាអំស្ើគួរសខ្ើមស្អែើមសៅក្្ននុរព្រះសនពត

រប�់ព្រះអរាចា�់។អាលរា៉ាក៏្បានបសពរៀនក្រូនពបុ�រប�់ោត់ថ្ការណពបចិត្រួមរាន

ការទ្ទ្ួលសាគាល់នរិការលរះបរ់អំស ើ្បាបរប�់ស�ើរស�ើ�ណបរសៅរក្ព្រះអរាចា�់សដ្�

អ�់្ពីគំនិតអ�់្ពីក្រាលាំរនរិអ�់្ពី្ លំ។�ិ�្សអានទ្ពីបនាទាល់រប�់អាលរា៉ាថ្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានមក្ស�ើម្ពីនាំ�ក្អំស ើ្បាបននមនុ�្សសលាក្សចញសៅ។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ40–41)
ក្រូរីអានតុនបានបារម្អំ្ ពីការរ�់ស�ើរវិញនិរស�ចក្្ពីជំនុំជពមរះសៅន្ងៃចរុសពកា�សចញ្ពី

ចសម្ើ�រប�់អាលរា៉ាចំសពារះការបារម្ទាំរសនរះ�ិ�្សបានសរៀន្ ពីសោលលទ្្ធិខ�ុោនា

ជាសពចើនណ�លទាក់្ទ្រនរឹការរ�់ស�ើរវិញសដ្�រួមរានស�ចក្្ពី្ិតថ្ស�ើរនឹរពតរូវ

សារស�ើរវិញអាច�ល់�ុភមរ្គលឬស�ចក្្ពីទុ្ក្ខេសវទ្នាព�បតាមក្ិច្ចការនរិបំែរ

រប�់ស�ើរសៅក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់។អាលរា៉ាក៏្បានបញ្ជាក់្ថ្«ស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិត្ ុំណ�ល

ជា�ុភមរ្គលស�ើ�»(អាលរា៉ា41:10)។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ42)
អាលរា៉ាបានជ�ួក្រូរីអានតុនឲ្យស�ើញថ្ការមិនសោរ្តាមបណាតាលឲ្យបុគ្គលទារំឡា�

ពតរូវកាត់សចញ្ពីវត្រានននព្រះ។្្ទនុ�សៅវិញ�ិ�្សបានសរៀន្ ពីរសបៀបណ�លណ្នការនន

ស�ចក្្ពីសពបា�សលារះបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលទាំរឡា��ក្ឈ្នរះសលើសាថានភា្ធាលាក់្រប�់

្ួក្សគ។ការបសពរៀនរប�់អាលរា៉ាបញ្ជាក្់ថ្ការររទ្ុក្ខេរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបំស្ញ

�ល់ការទាមទារននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌ស�ើម្ពីឲ្យស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាអាចពតរូវបាន្ ពរពីក្�ល់

អ្នក្ណ�លណពបចិត្។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ43–44)
�ិ�្សបានសរៀនអំ្ពី�្ង្គាមមួ�រវារ្ ួក្សា�ន៍សលមិននិរ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។សមសរៀន

ម�ួណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីអាលរា៉ា43–44គឺថ្ពប�ិនសបើស�ើរណ�វររក្និរ

សធវើតាមការពបឹក្សារប�់្ យាការីស�ើរនរឹអាចការពារខ្លួនស�ើរពបឆំ្រនរឹឧប�គ្គកានណ់ត

ពបស�ើរជារមុន។បណនថែមសលើសនរះ�ិ�្សបានរក្ស�ើញថ្សៅស្លស�ើរអធិសាឋាន�ល់

ព្រះអរាចា�់ទាក្់ទ្រនឹរណ្នការនរិបំែរ�៏�ុចរិតរប�់ស�ើរពទ្រ់នរឹជួ�ស�ើរឲ្យ

�សពមចវាបាន។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
�រូចណ�លបានក្តព់តាសៅក្្ននុរអាលរា៉ា39–42អាលរា៉ាបានជ�ួក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអានតុន

ឲ្យ�ល់្ ពីភា្ធងៃន់ធងៃរននអសំ្ើបាបខារ្ ្ដូវសភទ្សោលលទ្្ធិនានាណ�លទាក្់ទ្រនរឹការរ�់ស�ើរវិញ

នរិស�ចក្្ពីជំនុំជពមរះសៅន្ងៃចុរសពកា�នរិលទ្្ធ្ល�៏អ�់ក្ល្ននចបាប់ននស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌និរ

ស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណា។សមសរៀនសនរះនរឹ្ ល្់ឱកា��ល់�ិ�្សឲ្យបសពរៀននរិ្ ន្យល់្ ពីសោលលទ្្ធិ

ទាំរសនរះ�ល់អ្នក្�នទ្។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន
មុនចាបស់្្ើមបសពរៀន�រូមសរៀបចំពក្ដ្�ណ�លរានការណែនាំសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ។�រូមឲ្យអ្នក្ចាំ

ការណែនាំទារំឡា�ស�ើម្ពីអ្នក្អាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�សពមចបានការខិតខំរប�់សគក្្ននុរការបសពរៀន

�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្។

អាលរាោ39–41

អាលរា៉ាបសពរៀនថ្ការណពបចិត្តនាំមក្នរូវ�ុភមរ្ល

�រូមចាប់ស្្ើមថ្នាក់្សដ្�ការឲ្យ�ិ�្សទ្សន្ទញរួមោនាក្្ននុរអាលរា៉ា39:9ណ�លជាវគ្គចំសែរះចំណាន

ខគម្ពីរមួ�ណ�ល្ ួក្សគពតរូវបានណែនាំឲ្យ�រូពតសៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះ។�រូម�ួរពប�ិនសបើរាន

នរណារានាក្់អាចរំឭក្�ិ�្ស្ ពីមរូលស�តុណ�លអាលរា៉ាបានណែនាំក្រូនពបុ�រប�់ោត់ក្រូរីអានតុនឲ្យ

ណពបចិត្ស�ើ�លរះបរ់អំស ើ្បាបរប�់ោត់សចាលសៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះ។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅក្្ននុរអាលរា៉ា40–41អាលរា៉ាក៏្បាននិយា�អំ្ពីការបារម្រប�់ក្រូរីអានតុន

អំ្ ពីការរ�់ស�ើរវិញននអ្នក្សាលាប់និរស�ចក្្ពីជំនុំជពមរះសៅន្ងៃចុរសពកា�ណ�រ។ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ

្ន្យល់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀននរិណចក្ចា�្ ពីអារមមេែ៍និរទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ពីស�ចក្្ពី្ិត

ណ�លរានសៅក្្ននុរអាលរា៉ា39–41�រូម�រស�រ�ំែួរខារសពកាមនិរស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរ

សៅសលើកាដោរសខៀនមុនចាបស់្្ើមបសពរៀន៖

1.សេតុអវពីបានជាវា�ំខ្ន់សដើមបពីកាន់រាមចបាប់ព្េ្្រីយភា្?(�រូមសមើលអាលរា៉ា

39:1–9)។

2.សតើអវពីសៅជាការរ�់សឡើរវិញ?សតើអវពីជាភា្ខ�ុោនារវាររារកាយខ្រសាច់ឈ្ម

នរិរារកាយណដលបានរ�់សឡើរវិញ?សតើនរឹរានអវពីសក្ើតសឡើរបនាទាប់្ពីសយើរបាន

រ�់សឡើរវិញ?(�រូមសមើលអាលរា៉ា40:21–26)។

3.សតើខ្គុំនឹរពតរូវកាត់ស�ចក្្ពីសៅន្ងៃជំនុំជពមរះចុរសពកាយសោយរសបៀបណា?(�រូមសមើល

អាលរា៉ា41:1–7)។

4.វាោក្់ដរូចជាអ្ក្ខលរះណដលរំលរព្រះបញ្ញត្តិ�បបាយរកី្រាយ។សតើវា្ ិតសទ?(�រូមសមើល

អាលរា៉ា41:10–15)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សព�នមថ្្ួក្សគគឺជាអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាស�ើ�ថ្្ ួក្សគរានការណាត់ជួបម�ួ

ជាមួ�នឹរនរណារានាក់្ណ�លកំ្្ុររក្ចសម្ើ�សៅនឹរ�ំែួរទាំរសនរះ។�រូមពបាប់្ ួក្សគថ្្ួក្សគ

នរឹរានស្លខ្រះសរៀបចំស�ើ�បនាទាប់មក្្ ួក្គនរឹរានឱកា�មួ�ស�ើម្ពីស្្ើ�នរឹ�ំែួរខរ្ះសដ្�

សពបើអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីអាលរា៉ា39–41។

ពប�ិនសបើអ្នក្�ិ�្សរានសពចើន�រូមឲ្យ្ ួក្សគសធវើការជាន�គរូណ�លតំណារឲ្យន�គរូអ្នក្្្ស្វ្សា�

សា�នា។�រូមឲ្យន�គរូនពីមួ�ៗស្្ើ�នរឹ�ំែួរមួ�សៅសលើកាដោរសខៀន។(ពប�ិនសបើ�ិ�្សអ្នក្

រានតិចអ្នក្អាចចាត់ណចរ�ំែួរនានា�ល់�ិ�្សរានាក្់ៗ)។�រូមឲ្យន�គរូនពីម�ួៗនរូវចបាប់ចម្រ

ននការណែនាំខារសពកាមស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគសពបើខសយារទាំរឡា�សៅចុរបញ្ចប់នន�ំែួរ

ណ�លសគសធវើស�ើម្ពីស្្ើ�នឹរ�ំែួររប�់អ្នក្សរៀនរប�់្ ួក្សគ។�រូម្ ល្់ស្ល�ល់�ិ�្សឲ្យរំឭក្
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ខគម្ពីរស�ើ�សរៀបចំសមសរៀនខ្ពីម�ួ�ពរាប់អ្នក្សរៀនរប�់សគ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ន�គរូឲ្យណចក្ណ ្្នក្នន

ការណែនាំណាណ�ល្ ួក្សគរានាក់្ៗនរឹទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវសៅស្លបសពរៀន។

សៅស្ល�ិ�្សសរៀបចំអ្នក្អាចស�ើរសមើល្ ួក្សគ�រូសច្នរះអ្នក្អាចសាដោប់និរជួ�សៅស្លចាំបាច់។

ពប�ិនសបើចាំបាច់�រូមជួ��ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញសោលលទ្្ធ្ិ ពីអាលរា៉ា39–41ណ�លជ�ួស្្ើ�នរឹ

�ំែួរណ�ល្ ួក្សគសធវើ។�រូមសពបើសោលលទ្្ធិខារសពកាមជាការណែនាំ៖

អគំពើប្បខ្ង្្លូគភទ្ឺជាអគំពើដ៏្ ួរគខ្ើេគឆ្អើេេួ�គៅក្្ដង្ពះគន្តថន្ពះអរាចាស់(�រូមសមើល

អាលរា៉ា39:1–9)។

ការរសគ់�ើងវិញ្ឺជាការ្្ដំគ�ើងវិញថន្ពលរឹងនិងរងកា�គោ�អវៃដីៗទាំងអស់្តរូវសាងគ�ើងវិញ

គៅជាររូបរងដ៏្តរឹេ្តរូវនិងដ៏ឥតគខ្ចាះ(�រូមសមើលអាលរា៉ា40:21–26)។

គ�ើងនរឹង្តរូវសាងគ�ើងវិញឲ្យទទួលប្នសុភេង្លឬឲ្យដល់ទកុ្ខេគវទនា្សបរាេក្ិច្ចការនិង

បំណងរបស់គ�ើងគៅក្្ដងជដីវិតរណេងសាលប់(�រូមសមើលអាលរា៉ា41:1–7)។

គសចក្្ដីទុច្ចរិតពុំណដលជាសុភេង្លគ�ើ�(�រូមសមើលអាលរា៉ា41:10–15)។

គសចក្្ដីណណនាំ

�រូមសពតៀមសធវើនរូវ�ំែួរខារសពកាមសៅស្លអ្នក្បសពរៀន៖

1.�រូម្ ្ល់្ ័តរ៌ានសាវតាខ្រះអំ្ពីខគម្ពីរ(�រូចជាការ្ន្យល់្ ពីនរណាកំ្្ុរនិយា�សតើសគក្ំ្ុរ

និយា�សៅកាន់នរណាស�ើ�ស�តុអវពី)។

2.�រូមអានណ ្្នក្ននវគ្គព្រះគម្ពីរណ�លបាន្ ល្់ឲ្យស�ើម្ពីជួ�អ្នក្ស្្ើ�នរឹ�ំែួរណ�លអ្នក្ពតរូវសធវើ។

3.�រូម�រស�រសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ម�ួណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរខគម្ពីរណ�លអ្នក្�ិក្សា

ណ�លពតរូវនឹរ�ំែួរណ�លអ្នក្សធវើ។

4.�រូម្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍មួ�ណ�លអ្នក្បាន�រស�រសនារះជ�ួ

ស្្ើ�នឹរ�ំែួរណ�លអ្នក្សធវើ។អ្នក្អាចស�្នើថ្អ្នក្ណ�លអ្នក្បសពរៀនគួរ�រស�រសោលលទ្្ធិឬ

សោលការែ៍ម�ួសនរះសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់សគ។

5.�រូមណចក្ចា�្ ពីមរូលស�តុណ�លសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍សនរះ�ំខាន់�ល់អ្នក្ស�ើ��រូម

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លអ្នក្បានបសពរៀន។

សពកា�្ពី�ិ�្សបានសរៀបចំស្្ើ�នរឹ�ំែួររប�់សគស�ើ��រូមដ្ក្់សគជាពក្ុមតរូចៗស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគ

អាចបសពរៀន�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្។(ពប�ិនសបើ�ិ�្សអ្នក្រានតិច�រូមឲ្យ�ិ�្សនពីមួ�ៗឬន�គរូ

នពីមួ�ៗបសពរៀន�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ទាំរមរូល)។សពកា�្ពី�ិ�្សបានបញ្ចប់ការបសពរៀនស�ើ�

�រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួខារសពកាមសនរះ៖

• សៅស្លអ្នក្គិត្ ពីអំស ើ្បាបរប�់ក្រូរីអានតុនសតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាការ�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិ

ទាំរសនរះនរឹជួ��ល់ោត់?

• ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ស�ើម្ពីអាច្ ន្យល់ស�ចក្្ពី្ិតទាំរសនរះ�ល់អ្នក្ណ�លអ្នក្នឹរទាក់្ទ្រ

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្?

• ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ណ�លអ្នក្ពតរូវ�ល់ស�ើ�រ�់សៅតាមស�ចក្្ពី្ិតទារំសនរះ?

អាលរាោ42

អាលរា៉ាបសពរៀនក្រូរីអានតុនអំ្ពីស�ចក្្ពីយុត្តិ្ម៌នរិស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណា

�រូមគរូ�ជញ្ពីរសាមញ្ញមួ�សៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់បសពរៀន្ ពីសោលគំនិតនន

ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌នរិស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្សដ្�សពបើការបញ្ជាក់្និរអវពីណ�លសគ

បានសរៀន្ ពីការណែនាំរប�់អាលរា៉ា�ល់ក្រូរីអានតុនសៅក្្ននុរអាលរា៉ា42។�រូមឲ្យ�ិ�្សសបើក្សៅ

អាលរា៉ា42សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់សគស�ើ�រក្សមើលឃ្លានិរពបសយាគអំ្ពីស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌និរ

ស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណាណ�ល្ ួក្សគបានគរូ�ចំណាំ។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីលក្ខេខែ្ឌណ�លស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាសក្ើតរានបាន�រូម�ួរ�ំែួរ

ខារសពកាម៖

• សតើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានសធវើអវពីស�ើម្ពីឲ្យរានស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណាសក្ើតរាន�ល់ស�ើរ?

• សតើស�ើរពតរូវសធវើអវពីស�ើម្ពីទ្ទួ្លបានស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាសនារះ?

�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�្ ពីមរូលស�តុណ�ល្ ួក្សគរានអែំរ�ពរាប់�ង្វា�ធួននន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

អាលរាោ43–44

ការស្វើរាមការណែនាំរប�់្ យាការីការោរសយើរ្ ពីឧប�គ្

ពប�ិនសបើរានស្ល�រូមគិត្ ពីការ�ំុ�ិ�្សឲ្យរំឭក្អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីអាលរា៉ា43–44

សដ្�ការណចក្ចា�្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន�រស�រសៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគអំ្ ពី

ការពប�ុទ្្ធនឹរ�្ង្គាមខារវិញ្ញាែរប�់សគ(ន្ងៃទ្ពី4កិ្ច្ចការទ្ពី3និរ4)។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិព្រះសចសាដោរប�់ពទ្រ់ស�ើម្ពី្ ពរពីក្ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាសៅស្លស�ើរ

ណពបចិត្ស�ើ�ពទ្រ់នរឹការពារស�ើរសៅស្លស�ើរមក្រក្ពទ្រ់។

គេគរៀនបនាទាប់(អាលរាោ45–63)

ស�តុអវពីបានជាសា�ន៍នពីន�វបានសជាគជ័�ជាខាលាំរសលើ�ពតរូវរប�់្ ួក្សគ?សតើ្ ួក្សគអាចពប�ុទ្្ធ

សដ្�ក្រាលាំរននព្រះអរាចា�់សដ្�រសបៀបណា?ចសម្ើ�អាចរក្ស�ើញសដ្�ការ�ិក្សាគំររូរប�់សមទ្័្

មរ៉រូនែនរិស�សលមិននរិអ្នក្ចមបាំរ�៏កាលាហានរប�់ោត់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីអាលរា៉ាបាន្ ល្់ការបសពរៀនចុរសពកា��ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ស�សលមិនោត់

បានសចញ្ ពីពបជាជននពីន�វស�ើ�មិនណ�លបានឮ្ ពីោត់សទ្ៀតស�ើ�។ស�សលមិនបាន

កាលា�ជាសៅអ្នក្�ឹក្នាំខារវិញ្ញាែ�៏ចម្រស�ើ�សមទ្័្មរ៉រូនែកាលា�ជាអ្នក្�ឹក្នាំទាហាន

�៏�ំខាន់ម�ួអ�ំនុរស្លលំបាក្មួ��ពរាប់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។អារា៉ាសលនក្ជាអ្នក្�ឹក្នាំ

ពក្ុមពបឆំ្រសា�ន៍នពីន�វបានដ្ក្់គសពរារ�៏រានក្លល្ិចម�ួស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានអំណាចសលើ

សា�ន៍នពីន�វ។សមទ្័្មរ៉រូនែបានជួ�សា�ន៍នពីន�វឲ្យ្ ពរឹរខ្លួនសគពបឆំ្រនរឹការវា�លុក្

រប�់�ពតរូវស�ើម្ពី្ ួក្សគអាចបន្រានស�រីភា្និរ�ិទ្្ធិននការថ្វា�បរ្គំរប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី101

អាលរា៉ា45–48

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ45

សេសលមិនសជឿសលើោក្្យ�ម្ពីរប�់អាលរា៉ាសេើយ្ បស់ផ្ើមការបសពមើរប�់ោត់

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរោរសរាភាសៃ៍មួយថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងឪព្ុររាដាយឬអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរានា្់រ។

• បតើសំណួរថបបណាថដលឪព្ុររាដាយៃិងអ្ន្រដរឹ្រនាំបពវៃ�ិតភាពៃរឹងសួរបៅ្រ្ននុងរោរសរាភាសៃ៍ជាទូបៅ?

បករោយពរីរោរពិភា្រសាដ៏ខលែរីមួយសូមពៃ្យល់ថាមុៃបពលអាលរា៉ាោៃឲ្យ្ូរៃកបុសរបស់ោត់បហបលមៃិទទួលបៃ្ទនុ្របលើ្ំរណត់កតាដ៏ពិសិដ្ឋ

ទាំងឡាយបហើយចា្របចញពរីថដៃដរី(សូមបមើលអាលរា៉ា45:18–19)ោត់ោៃសួរបហបលមៃិៃូវសំណួរទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃអាលរា៉ា45:2–8បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលសំណួរថដលអាលរា៉ាោៃសួរៃិងចបមលែើយថដលបហបលមិៃោៃ្ ្ល់។

• ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើស្រ្គមៃរឹងពួ្រសាសៃ៍បលមិៃបៅបពលអាលរា៉ាៃិងបហបលមិៃោៃបធវៃើរោរសៃ្ទនាបៃះ។បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បហបលមិៃអាច�ួយោត់អ�ំនុងបពលស្រ្គមៃិងបពលោត់បបកមើបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រទទួលោៃ្ររាលាំងពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃិងោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីៃិងពរីរោរបប្ជាញាចិតតេ

របស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយ?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា45:9–19បោយរោរកោប់សិស្សថាបករោយពរីអាលរា៉ាោៃពយា្ររណ៍អំពរីរោរបំផ្លាញបៅទរីប ្្ចប់នៃជាតិសាសៃ៍

ៃរីនហវៃបហើយោត់ោៃចា្របចញពរីថដៃដរីបហើយមិៃថដលោៃឮពរីោត់បទៀតប�ើយ។មុៃបពលោត់ោៃចា្របចញោត់ោៃពយា្ររណ៍

បលើ្រចុងបករោយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា45:16ឮៗ។

• បតើបសច្រ្រីពិតណាថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរពយា្ររណ៍បៃះ?(សិស្សអាចបឆលែើយបោលរោរណ៍បរីបៃួបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្បរ្ហាញ

រោរយល់ថាត្រះអមាចាស់តទង់្ ិនអាចទ្ររ ើ្លអរំ្ើបា្រសូ្ ្ដីដ្រ្រន្ិច្រន្លួចក្៏្ ិនបានរ�ើយ)។

សូមពៃ្យល់ថាបហបលមៃិោៃចាប់ប្្ើមបបកមើបោយរោរថតងតំាងព្ួរសង្ៃិងក្ូបបកងៀៃ្រ្ននុងសាសនាចក្រទូទំាងថដៃដរី។សូមឲ្យ

សិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា45:23–24បោយរ្របមើលរបបៀបថដលកបជា�ៃោៃកបត្ិរម្មៃរឹងអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រទាំងឡាយ។

• បតើកបជា�ៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងអ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្រទាំងឡាយបោយរបបៀបណា?បហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃខលែះបដបិសធមៃិកពម

សាដាប់តាមអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រទាំងឡាយ?

អាលរាោ46

សមទ័្ មរ៉រូនែពបជុំជាមួយនរឹ្ ួក្�ុចិរតសដើមបពីការោរ�ិទ្ិរប�់្ ួក្សគនិរសា�នារប�់្ ួក្សគ

សូមសបងខេបអាលរា៉ា46:1–3បោយរោរពៃ្យល់ថាអស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលមៃិបោរពតាមអ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្រទាំងឡាយកតូវ

ោៃដរឹ្រនាំបោយបុរសរានា្់រប្មះថាអារា៉ាលរិោយ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា46:4–5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដល

អារា៉ាលិរោយៃិងអ្ន្របដើរតាមោត់ចងោ់ៃ។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា46:6–7បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលលទ្្ធ លនៃឥទ្ធិពលរបស់អារា៉ាលរិោយបៅបលើអ្ន្រថដលបដើរតាម

ោត់។

• បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងជាលទ្ធ្លនៃឥទ្ធិពលរបស់អារា៉ាលិរោយ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា46:8–10បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលបមបរៀៃថដលមរមៃចង់ឲ្យបយើងបរៀៃពរីស្រម្មភាពរបស់

អារា៉ាលិរោយ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបមបរៀៃបរីបៃួទាំងបៃះកតូវោៃបរ្ហាញបោយោ្រ្យ«បហតុដូបច្នះបហើយបយើងប�ើញថា»ឬ«បយើង

ប�ើញថា»។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំបមបរៀៃទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។សិស្សអាចរ្រប�ើញបមបរៀៃ

ខាងបករោម៖

មៃុស្សជាបកចើៃរ្យៃរឹងប ល្ែចកពះអរាចាស់បហើយកបកពរឹតតេអបំពើទុច្ចរិតណាស់។

មៃុស្សទុច្ចរិតរានា្រ់អាចនាំឲ្យរាៃអបំពើទុច្ចរិតជាបកចើៃ។
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អាលរា៉ា45–48

បដើមបរីបកញ្ចាសអារា៉ាលរិោយៃរឹងបមទ័ពមរ៉ូនណសូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា46:11–18ៃិងអាលរា៉ា48:11–13,17បោយ

សាងាត់ៗ។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់ររិ្រសាអវៃរីថដលមរ៉នូណចង់ោៃ។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់បទៀតរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លា

ថដលពិពណ៌នាអវៃរីថដលមរ៉ូនណដូច។(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញភាពខុសោនារវាងរោរ�កមុញដ៏សុចរិតរបស់មរ៉នូណៃិងរោរ�កមញុដ៏ទុច្ចរិត

របស់អារា៉ាលរិោយ។មរ៉ូនណោៃោំកទបុពវៃបហតុនៃបសរីភាពៃិងសុចរិតភាពខណភៈបពលថដលអារា៉ាលរិោយឃ្លាៃចង់ោៃអំណាចៃិង

ចង់នាំកបជា�ៃៃរីនហវៃឲ្យធាលែ្់របៅ្រ្ននុងបសវ្រភាព)។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបតើអ្ន្រៃរឹងបរៀបរាប់បមទ័ពមរ៉ូនណោ៉ាងណា?បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះ?(សិស្សអាចបឆលែើយបោលរោរណ៍ខុសៗោនាជាបកចើៃរួមរាៃបសច្រ្រីពិតថា្ុររសសុចរិ្រមានាក់្អាចនំ្្ ក្នូវរសចក្្ដីសុចរិ្រ

ជារតចើន។)

• បោងតាមអាលរា៉ា46:11–18បតើមរ៉ូនណោៃអធិសាឋាៃសុំអវៃរី?(សុំពរ�័យនៃបសរីភាពៃិងសិទ្ធិបសរីឲ្យបៃ្បៅជាមួយៃរឹង

សាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសំុឲ្យ«ឧតតេម្តិនៃពួ្រ»បដើមបរីឲ្យកពះសពវៃកពះទ័យ)។

មរ៉ូនណោៃអធិសាឋាៃអំពរី«ឧតតេម្តិនៃពួ្រក្រីសាទាៃ»។បោងតាមអាលរា៉ា46:12បតើបោលរោរណ៍បរីថដលមរ៉ូនណរាៃអារម្មណ៍ថា

ព្ួរក្រីសាទាៃ្ ួររោរោរៃិងោំកទរាៃអវៃរីខលែះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាវាគឺជាកា្រ្្កិ្ច្ចរ្រស់រយើងរដើ្្ដីការោរតគួសាររយើងសាសន្

រយើងនិងរសរីភា្រ្រស់រយើង។សូមបមើល្ ងថដរអាលរា៉ា43:45–48)។

• បតើឧបស ្្គអវៃរីខលែះថដលក្ួសារព្ួរក្រីសាទាៃៃិងបសរីភាពនាសពវៃន្ងៃ�ួប?បតើរបបៀបកតរឹមកតូវណាខលែះថដលបយើងអាចរោរោរដល់ក្ួសារ

បយើងសាសនាបយើងៃិងបសរីភាពរបស់បយើង?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា46:18–22បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលមរ៉ូនៃោៃសុំឲ្យកបជា�ៃបធវៃើ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស

្ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យស�ចក្្ពី�ញ្ញាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ)។

• បតើកបជា�ៃបសច្្ររីសញ្ញាោៃបធវៃើអវៃរី?(បៃ្រ្រសាសិទ្ធិរបស់ពួ្រប្ៃិងសាសនារបស់ពួ្រប្;មិៃលះបង់បចាលកពះអរាចាស់;មៃិរំលង

កពះប្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះ;បហើយមិៃខាមសបអៀៃៃរឹងបលើ្រោ្់រម្របលើខលែលួៃប្ៃូវកពះនាមនៃកពះក រ្ីស្ទ)។

• បោងតាមអាលរា៉ា46:22បតើកបជា�ៃោៃបធវៃើអវៃរីជាសញ្ញានៃបសច្្ររីសញ្ញាថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើ?(ពួ្រប្ោៃថហ្រអាវរបស់ប្

បហើយោៃបោះអាវរបស់ពួ្រប្បៅថ្របរប�ើងរបស់មរ៉ូនណ)។

សូមបលើ្រក្រណាត់មួយផ្ទាំងប�ើងបហើយថហ្រវាជាពរីរ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបោយរោរថហ្រអាវរបស់ព្ួរប្កបជា�ៃ្រំពុងបរ្ហាញពរី

រោរបប្ជាញារបស់ប្បដើមបរីរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញាថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើ។

• បោងតាមអាលរា៉ា46:21–22បតើកបជា�ៃោៃៃិោយអវៃរីខលែះថដល្ ួរប្រើតប�ើងកបសិៃបបើព្ួរប្រំលងបសច្្ររីសញ្ញារបស់ប្?

• បតើរោរណ៍បៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីល្រខេណភៈមុឺងរា៉ាត់នៃបសច្រ្រីសញ្ញាថដលបយើងបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះបោយរបបៀបណា?

សូមរំឭ្រសិស្សថាមរ៉ូនណៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ោៃកប�មមុខៃរឹងសកតវូថដលចង់បំផ្លាញព្ួរប្។

• បោងតាមអាលរា៉ា46:18បតើមរ៉នូណោៃៃិោយអវៃរីខលែះថដលអាចនាំកបជា�ៃរបស់ោត់ឲ្យ�ួបៃរឹងរោរបំផ្លាញ?

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើររក្សាស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់សយើរព្រះនឹរ...

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយរបបៀបថដលពួ្រប្អាចបបំពញកបបោ្បៃះបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីអាលរា៉ា46:18–22។

សូមឲ្យព្ួរប្្ ល់្្ ំរូមួយនៃរបបៀបថដលពួ្រ្រឹដរឹងថាកបបោ្បៃះ្ ឺពិត។ចបមលែើយអាចខុសៗោនា។សូមសបងខេបចបមលែើយបោយ

រោរបំបពញឃ្លាបៅបលើរោដារបខៀៃដូចខាងបករោម៖ត្រសិនន្រើន�ើងរកសានសចក្ពីសញ្ញារ្រស់ន�ើងតេោះនឹងត្រទានេរែល់ន�ើង។សូមថណនាំ

ឲ្យសិស្សរ្របមើល្ ស្នុតាងថដលោំកទដល់បោលរោរណ៍បៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសា�ំព្ូរបៃ្បទៀតបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា។អ្ន្រអាចកោប់អំពរី

បពលមួយបៅបពលកពះអរាចាស់កបទាៃពរដល់អ្ន្របោយសាររោរបោរពតាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់អ្ន្រ។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា46:29–41។សូមពៃ្យល់ថាអារា៉ាលរិោយៃិងអ្ន្របដើរតាមវាោៃយល់ថាព្ួរប្រាៃចំៃួៃបកចើៃដបូច្នះព្ួរប្

ោៃបៅថដៃដរីៃរីនហវៃបោយចង់ចូលរួមៃរឹងសាសៃ៍បលមៃិ។្រងទ័ពរបស់មរ៉ូនណោៃប្្ឈប់ក្រុមរបស់អារា៉ាលរិោយភា្បកចើៃពរី

រោរបៅដល់ថដៃដរីៃរីនហវៃ។អ្ន្របដើរតាមអារា៉ាលរិោយជាបកចើៃោៃចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញាមួយបដើមបរីោំកទបសរីភាព។ព្ួរប្ភា្តិច

ថដលមៃិចូលបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសញ្ញាកតូវោៃកបហារ�រីវិត។អារា៉ាលរិោយៃិងអ្ន្របដើរតាមវាមួយចំៃួៃតូចោៃរត់បចញបហើយចូលរួមៃរឹង

សាសៃ៍បលមៃិ។

អាលរាោ47

សោយការក្បត់អារា៉ាលិកាយបានកាលាយជាស�ច្ននសា�ន៍សលមិន

សូមសួរពរីរបបៀបថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍កបសិៃបបើពួ្រប្បៅ្រ្ននុងរោរបលងកប្ួរតកបថ�ងមួយឬរោរកប្ួរតមួយបហើយទទួលោៃ

បសៀវបៅជា្រម្មសិទ្ធិរបស់ពួ្រប្ថដលរាៃប្ជរីនៃអវៃរីថដលនដ្ូកប្ួរតរបស់ប្រាៃបំណងចង់បធវៃើបដើមបរីយ្រ�្នះបលើរោរកប្រួតបនាះ។សូម

កោប់សិស្សថាបោយរោរបកបៀបបធៀបអាលរា៉ា47បៅៃរឹងខលែលួៃបយើងបយើងអាចបរៀៃពរីបមបរៀៃដ៏សំខាៃ់ខលែះអំពរីយុទ្ធវិធរីរបស់សាតាំង

្រ្ននុងរោរពយាោមយ្រ�្នះបលើបយើង។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា47:1–6បោយរោរកោប់សិស្សថាអារា៉ាលរិោយមិៃោៃលះបង់បោលបៅរបស់វា្រ្ននុងរោរចង់ោៃអំណាច

បលើសាសៃ៍ៃរីនហវៃបទ។វាបរៀបចំ្ បករាងរោរដ៏រាៃ្រលលបចិមួយបដើមបរីទរាលា្់របស្ចនៃសាសៃ៍បលមៃិបហើយរោលាយជាបស្ចបដើមបរីវាអាច

ដរឹ្រនំាសាសៃ៍បលមៃិឲ្យបៅចបាំងៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅទរីប ្្ចប់។បៅបពលអារា៉ាលរិោយោៃចូលរួមៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃវាោៃបបំពញ

ចិតតេរបស់បស្ចថដលោៃថតងតំាងឲ្យក្ប់ក្ងបលើចថំណ្រមួយនៃ្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិ។បស្ចោៃបញ្ជាឲ្យអារា៉ាលរិោយៃិង
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្រងទ័ពរបស់វាបដញតាមថ ្្ន្រនៃ្រងទ័ពថដលមិៃបោរពតាមសាសៃ៍បលមៃិខលែះថដលោៃដរឹ្រនំាបោយបុរសរានា្់រប្មះលរីហៃុនត។

អារា៉ាលិរោយកតូវោៃបញ្ជាឲ្យបងខេំ្រងទ័ពរបស់លរីហៃុនតបៅកបយុទ្ធៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃបែុថៃ្អារា៉ាលិរោយោៃរាៃ្ បករាងរោរប្្សង។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា47:7–19ហា្់រដូចជាព្ួរប្្ ឺជាលរីហុៃនតបហើយអារា៉ាលិរោយហា្់រដូចជាសាតាំង។សូមឲ្យព្ួរប្

អាៃអាលរា៉ា47:7–10បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើល្រថៃលែងថដលលរីហុៃនតោៃបៅបដើមបរីរោរោរ្រងទ័ពរបស់ោត់បហើយអវៃរីថដល

អារា៉ាលិរោយោៃពយាោមបធវៃើបដើមបរីចាប់លរីហៃុនត។

• បតើលរីហៃុនតោៃរួមោនាៃរឹង្រងទ័ពរបស់ោត់បរៀបចំចបាំងបៅ្រថៃលែងណា?បតើ្រងទ័ពមួយរាៃកបបោ�ៃ៍អវៃរីកបសិបបើប្សថែិតបៅបលើ

ទរីទួលខ្ពស់ជាងសកតូវរបស់វាបនាះ?

• បតើអារា៉ាលរិោយចង់ឲ្យលរីហុៃនតបធវៃើអវៃរី?បតើយុទ្ធវិធរីអវៃរីខលែះថដលសាតាំងបកបើបដើមបរីចាប់បយើងឲ្យចុះម្រពរីទរីទួលខ្ពស់បនាះ?(ចបមលែើយ

អាចរាៃរោរទា្់រទាញបយើងឲ្យបនាទាបបទោឋាៃរបស់បយើងបហើយទា្់រទាញបយើងឲ្យបៅ្រថៃលែងថដលបយើងមិៃរាៃសុវតថែិភាព

ខាងវិញ្ញាណ)។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា47:11–19។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយ្ ិតពរីយុទ្ធវិធរីរបស់អារា៉ាលិរោយ

អាចដូចបៅៃរឹងយុទ្ធវិធរីរបស់សាតាំងបកបើបដើមបរីបំផ្លាញបយើង។

• បតើយុទ្ធវិធរីរបស់អារា៉ាលរិោយកសបដៀងបៅៃរឹងយុទ្ធវិធរីរបស់សាតាំងបកបើបដើមបរីបំផ្លាញបយើងតាមរបបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថា

សាតាំង្ ឺរឹងទទរឹងបោ្របបញ្ឆោតពុតតបនុតៃិងនកពន្្ស)។

• បតើ្ ំរូណាខលែះកោប់ពរីរបបៀបថដលសាតាំងចង់បំពុលបយើង«បោយបៃិ្ចបៃ្លួច»?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា47:20–36បោយរោរពៃ្យល់ថាអារា៉ាលរិោយោៃបៃ្បបញ្ឆោតៃិងសរាលាប់រហូតដល់វាោៃរោលាយជាបស្ច

នៃសាសៃ៍បលមិៃ។សូមបញ្ជា្់រថាបំណងៃិងយុទ្ធវិធរីរបស់អារា៉ាលរិោយ្ ឺដូចខាលាំងៃរឹងបំណងៃិងយុទ្ធវិធរីរបស់សាតាំងចំបោះបយើង

ណាស់។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖្តាំងចង់្ំរផ្លាញន�ើងន�ើ�វាល្លួងន�ើងនោ�្រន្ិចម្ងៗនែើម្ពី

្រោទា្រ្រ្រោឋានរ្រស់ន�ើង។

អាលរាោ48

សមទ័្ មរ៉រូនែបំផុ�គំនិតដល់សា�ន៍នពីនេវឲ្យសរៀបចំខលលួននរិរានចិត្តសសាមរះពតរ់

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា48:7–10បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលមរ៉ូនណ្រំពុងបធវៃើខណភៈបពលថដលអារា៉ាលិរោយ្រំពុងចង់

ោៃអំណាច្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍បលមៃិ។

• បតើមរ៉ូនណោៃបធវៃើអវៃរីណភៈបពលថដលអារា៉ាលរិោយ្ំរពុងចង់ោៃអំណាច្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍បលមៃិបនាះ?

• បតើមរ៉ូនណោៃបធវៃើអវៃរីបដើមបរីពកងរឹងកបជា�ៃរបស់ោត់ៃិងទរីក្រុងទាំងឡាយរបស់ព្ួរប្កបឆំ្ងៃរឹងរោរវាយលុ្របលើ្របករោយ?បតើទរីតាំង

ជា្់រលា្់រណាខលែះថដលមរ៉ូនណយ្រចិតតេទ្ុរោ្់របលើជាពបិសស?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលស្ជរឹង្ិតពរីចំណុចបខសាយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្បហើយបតើព្ួរប្អាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីពកងរឹងចំណុចទាំងបនាះ។

សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរពរី្ ំៃិតរបស់ប្។

• បោងតាមអាលរា៉ា48:10បតើបហតុអវៃរីោៃជាមរ៉ូនណខិតខំោ៉ាងខាលាំងបដើមបរីពកងរឹងកបជា�ៃរបស់ោត់បដើមបរីបកតៀមកបឆ្ំងៃរឹង

រោរវាយលុ្ររបស់សកតូវ?(សូមបញ្ជា្់រថាមរ៉ូនណចង់�ួយរ្រសាបសរីភាពរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបដើមបរីអៃុវតតេសាសនារបស់ព្ួរប្)។

• បតើ្ ំរូណាខលែះនៃអវៃរីៗថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រនាសម័យទំបៃើបបបកងៀៃបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យពកងរឹងចំណុចបខសាយខាងវិញ្ញាណរបស់

បយើង?

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រខិតខំោ៉ាងខាលាំងបដើមបរីពកងរឹងបយើងខាងវិញ្ញាណ?

សូមធានាសិស្សថារៅរ្លរយើងរធ្ើតា្ការដណន្ំរ្រស់អ្ក្្ររត ើ្រ្រស់ត្រះអមាចាស់រយើងនរឹងត្រវូបាន្ តងរឹងទាស់នរឹងការល្លួង។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបមើលបោយកបយ័ត្នកបថយងបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរបនាទាប់នៃអាលរា៉ាបដើមបរីរ្របមើលបោលរោរណ៍អំពរីតនមលែនៃរោររោៃ់តាម

បសច្្ររីសញ្ញាៃិងសារសំខាៃ់នៃរោរពកងរឹងខលែលួៃបយើងកបឆ្ំងៃរឹងសាតាំង។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ការសរៀបចំការពាររប�់មរ៉រូនែ�ំខាន់ក្្ននុរការការពារសា�ន៍នពីន�វពបឆំ្រនរឹ�ពតរូវរប�់

្ួក្សគ។សា�ន៍នពីន�វបានសជាគជ័�ក្្ននុរការការពារខ្លួនសគពបឆ្ំរនរឹសា�ន៍សលមិន

រ�រូត�ល់ការបរះសបារនិរស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតក្្ននុរចសំណាមពបជាជនខ្លួនសគបានចាប់ស្្ើមសធវើឲ្យ

្ួក្សគទ្ន់សខសា�។ម៉រូរីអានតុននរិ្ ួក្ណបក្សចញរប�់វា្ យាយាមចរ់បំណបក្បំបាក្់នរិ

បរកការទា�់ណទ្រសៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជន។មរ៉រូនែបាន្ យាយាមបំបាត់ការណបក្បាក់្នរិ

ការទា�់ណទ្រស�ើ�សាថាបនា�ន្ិភា្។

សមសរៀនទ្ពី102

អាលរា៉ា49–51

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ49;50:1–24

សា�ន៍នពីនេវក្សារការ្ពរឹររកី្ចសពមើនសេើយរក្សាបាននរូវស�រីភា្រប�់្ ួក្សគ

សូមអាៃបរឿងខាងបករោមដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់របហើយសូមសួរសំណួរថដលអមម្រ(ឬបបង្កើតបរឿងខលែលួៃអ្ន្របហើយបបង្កើតសំណួរ)៖

យុវ�ៃរានា្់ររាៃអារម្មណ៍ហតប់ៃឿយបែុថៃ្មិៃចង់ចូលបៅប្ងបនាះបទដូបច្នះោត់ោៃចាបប់្្ើមបបើ្រអ៊ៃិបធើណិត។ោត់ប�ើញខលែលួៃោត់

ចង់បៅបមើលទំព័រថដលរាៃរូបអាសអាភាសជាបកចើៃ។

• បតើរោរបរៀបចំអវៃរីខលែះថដលយុវ�ៃបៃះអាចោៃបធវៃើបដើមបរីបចៀសវាងរោរលបលួងបៃះ?

• បតើោត់អាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីបចៀសវាងរោរលបលួងបៅ្រ្ននុងន្ងៃអនា្ត?

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាអាលរា៉ា49–51ពួ្រប្អាចរ្របមើលពរីរបបៀបថដលរោរបរៀបចំរបស់បមទ័ពមរ៉នូណោៃ

បធវៃើកបឆ្ំងៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃអាចកតូវបកបៀបបធៀបបៅៃរឹងរោរបរៀបចំថដលបយើង្ ួរបធវៃើកបឆំ្ងៃរឹងរោរលបលួងរបស់សាតាំងសពវៃន្ងៃបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលអារា៉ាលរិោយ្ំរពុងបង្កឲ្យ្រងទ័ពរបស់សាសៃ៍បលមៃិមួយបៅចបាំងបមទ័ពមរ៉នូណ្ំរពុងពកងរឹងដល់

ទរីក្រងុទាំងឡាយនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា49:1,6–7បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតពរីរបបៀបថដល

រោរបរៀបចំរបស់បមទ័ពមរ៉ូនណបដើមបរីកប�មមុខៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃអាចដូចជាតកមូវរោររបស់បយើងបដើមបរីបរៀបចំសករាប់រោរវាយកបហារ

របស់សាតាំងបលើបយើង។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា49:2–4;50:1–6បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ោៃបរៀបចំសករាប់រោរវាយល្ុររបស់ពួ្រសាសៃ៍បលមៃិ។

• កបសិៃបបើអ្ន្រជា្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិរានា្់របតើអ្ន្រអាចរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រោៃប�ើញរោរពកងរឹងទាំងបៃះបលើ្រ

ដំបូង?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា49:8–12។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលសាសៃ៍បលមិៃ

បឆលែើយតបៃរឹងរោរបរៀបចំរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើសាសៃ៍បលមិៃោៃបធវៃើអវៃរីបៅបពលពួ្រប្ោៃប�ើញថាអាំមែូនណហាកតវូោៃពកងរឹងបនាះ?(ព្ួរប្ោៃដ្រ្យ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«សាតាំង្ ឺជាសកតូវដ៏ធំបំ្ុសរបស់បយើងបហើយវាបធវៃើរោរទាំងយប់ទាំងន្ងៃបដើមបរីបំផ្លាញបយើង។បែុថៃ្បយើងមៃិកតូវ្ ័យខាលាចៃរឹងអំណាច

របស់សាតាំងប�ើយ។វាមិៃអាចរាៃអំណាចបលើបយើងរហូតដល់បយើងអៃុញ្ញាតឲ្យវារាៃអំណាច។វា្ ឺពិតជា្ំរសា្រណាស់បហើយ

កបសិៃបបើបយើង�របោយរឹងរាំវាៃរឹងដ្រ្យ»(« Be Not Afraid»Ensign,ថខតុលាឆ្នាំ2002,ទំព័រ4)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា49:18–20,23។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយ្ ិតពរីរបបៀប

ថដលបយើងអាចបកបើរោរបរៀបចំសករាប់ស្រ្គមរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃជា្ ំរូមួយបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យបរៀបចំស្រ្គមខាងវិញ្ញាណកបឆ្ំងៃរឹង

សាតាំង។

• បមទ័ពមរ៉ូនណោៃបធវៃើរោរបដើមបរីរោរោរសាសៃ៍ៃរីនហវៃពរីពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ។បតើអ្ន្រដរឹ្រនំាបស់បយើងបធវៃើរោរបដើមបរីរោរោរៃិងថ្រ្រសា

បយើងពរីឧបស ្្គបោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី្រសាង�ញ្ជាំងខាងវិញ្ញាណឲ្យោៃខ្ពស់បដើមបរីរោរោររោរលបលួងរបស់សាតាំង?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

រោរអធសិាឋាៃដ៏រាៃអតថែៃ័យកបចានំ្ងៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចាំន្ងៃរោរបៅកពះវិហារជាបទៀងទាត់រោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទៃិង

រោរតមអាហារ)។

សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សបឆលែើយតបៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។

(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបរៀបរាប់រោរខិតខំកបចានំ្ងៃរបស់អ្ន្របដើមបរីពកងរឹង�ញ្ជាំងរោរោរខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

ការសពម្រហរឿង

អ្នក្�ថែតិសៅក្្ននុរក្ណន្រ�៏លអែបំ្ ុតមួ�ណ�ល

�ល់្ ពីវប្ធម៌និរអត្ចរិតរប�់�ិ�្ស

សៅក្្ននុរថ្នាក់្អ្នក្ក្៏�រូចជាការល្លួរណ�ល

្ួក្សគជួប។�រូមសរើ�សរឿរណ�លនរឹឲ្យ

�ិ�្ស្ ្នុរះបញ្ចាំរសាថានភា្ណ�លព�ស�ៀរ

សៅនរឹសាថានភា្រប�់សគ្ ទាល់។ការែ៍

សនរះនឹរ្ ល្់ឱកា�ម�ួ�ល់ព្រះវិញ្ញាែ

បំ្ុ�គំនិត�ល់�ិ�្សព�បតាមតពមរូវការ

រប�់សគ។សៅស្លអ្នក្�ុំការ�ឹក្នាំ

រប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ពទ្រ់នឹរជួ�អ្នក្ឲ្យ

�ពមបសរឿរសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះ

ឲ្យ�មនឹរជពីវិតរប�់�ិ�្សអ្នក្កាន់ណត

ខាលាំរ។
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• សូមបក�ើសបរើសបរឿងមួយថដលអ្ន្រ្រំពុងបធវៃើបដើមបរីពកងរឹងខលែលួៃអ្ន្រខាងវិញ្ញាណឬបរឿងមួយថដលអ្ន្រមិៃោៃបធវៃើ។បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះ

បដើមបរីបបង្កើៃកបសិទ្ធិភាពនៃស្រម្មភាពបនាះបដើមបរីពកងរឹងខលែលួៃអ្ន្រកបឆ្ំងៃរឹងអំបពើអាក្រ្់រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា49:28–30ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលៃរណាបករៅពរីមរ៉នូណថដល្រំពុងបបកមើបដើមបរី

រោរោរដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃទាស់ៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃ។សូមបញ្ជា្់រថាបោយរោរ�ួយសាសៃ៍ៃរីនហវៃឲ្យបៅបៃ្សុចរិតបហបលមៃិៃិង

បងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ោៃ�ួយពួ្រៃរីនហវៃឲ្យទទួលោៃពរ�័យជាបកចើៃៃិងរោររោរោរពរីកពះអរាចាស់។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលសិ្រសាអាលរា៉ា50:10–12។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ពិភា្រសាពរីបរឿងខាងបករោមជាមួយៃរឹងមិតតេ្្ិ្ររានា្រ់។

(កបសិៃបបើអាចសូមបរៀបចំជាក្រោសមុៃចាប់ប្្ើមថានា្់រ។កបសិៃបបើមិៃអាចបទសូមអាៃបរឿងម្ងមួយៗបោយឲ្យសិស្សរាៃបពល

ក្ប់កោៃ់បដើមបរីពិភា្រសាពរីបរឿងបនាះ។

1 មរ៉ូនណ«ប្្ចប់ចំណងដ៏រំាទាំងឡាយនៃពួ្រសាសៃ៍បលមៃិ»។បតើយុវនារីរានា្់រអាច«ប្្ចប់»សាថាៃភាពរោរៃិោយបដើមប្

បៅបពលនាង�ួប�ំុោនាៃរឹងមិតតេ្្រ្ិនាងនាអាហារន្ងៃកតង់បោយរបបៀបណា?

2 មរ៉ូនណពកងរឹងថខ្សឬកពំថដៃរវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមិៃ។បតើយុវ�ៃរានា្់រៃិងយុវនារីរានា្់រអាចពកងរឹងថខ្សរវាងរោររោៃ់តាម

ចបាប់កពហ្មចារីយភាពៃិងរោររំលងចូលបៅភាពអសរីលធម៌បោយរបបៀបណា?

3 ្រងទ័ពរបស់មរ៉ូនណោៃ្រសាងភាពរឹងរំាបដើមបរីធានាសៃ្ិសុខកបជា�ៃរបស់ោត់កបឆ្ំងៃរឹងសកតូវប្។យុវ�ៃរានា្រ់ទទួលសាគល់ថា

ោត់ោៃចំណាយបពលបកចើៃហួសបលើរោរបកបើព័តរ៌ាៃសង្គម(តាមអ៊ិៃបធើណិតឬតាមរយភៈរោរប្ញើរតាមទូរសព្ទ)។អា្របប្រិរោិ

បៃះបមើលបៅហា្់រដូចជារោត់បៃថែយរោរោរម្របស់ោត់ចំបោះក្ួសារោត់បហើយោត់បធវៃសកបថហសបលើទៃួំលខុសកតូវ្រ្ននុង្ ្ទះ

របស់ោត់។បតើោត់អាចបធវៃើអវៃរីបដើមបរីពកងរឹងៃិងធានាដល់ទំនា្រ់ទៃំងរបស់ោត់ជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់ោត់?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសបងខេបអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីស្រម្មភាពរបស់បមទ័ពមរ៉ូនណអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរោរោរខលែលួៃបយើងកបឆ្ំង

ៃរឹងរោរវាយកបហារនៃឧបស ្្គ។សូមធានាថាសិស្សយល់ថាត្រសិនរ្រើរយើងររៀ្រចំខ្លួនរយើងរយើងអាចត្រឈ្្ុខនរឹងការវាយត្រហារ

(ការល ល្ួង)្ដីឧ្រសគ្គទាំងឡាយ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា50:1ឮៗ។សូមសួរសិស្ស៖

• បោយទទួលោៃបជា្�័យ្រ្ននុងរោរបរៀបចំរបស់បមទ័ពមរ៉នូណបតើរោរយល់ដរឹងបថៃថែមអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរបៃះ?(មរ៉ូនណ

«មៃិោៃ�ប់»បរៀបចំប�ើយោត់ោៃបៃ្ពកងរឹងរោររោរោររបស់ោត់បទាះបរីជាបៅបពលមៃិរាៃរោរ្ករាមភាលាមៗ្្ររី។)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃពរីតកមូវរោរបដើមបរីបៃ្ពកងរឹងខាងវិញ្ញាណជាដរាបសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ី

អាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«បៅបពល្ររាលាំងបៅ�ុំវិញបយើងប្រើៃប�ើងមៃិថា្ររាលាំងខាងវិញ្ញាណថដលធាលាប់រាៃកបសិទ្ធិភាពបនាះបទវាៃរឹង

មៃិក្ប់កោៃប�ើយ។បហើយរោររ្ីរចបកមើៃខាង្ររាលាំងវិញ្ញាណណាថដលបយើងធាលាប់្ ិតថាអាចប្រើតរាៃ

រោររ្ីរចបកមើៃដ៏អសាចារ្យជាងបៃះៃរឹងអាចប្រើតរាៃដល់បយើង។ទាំងតកមូវរោរ្ររាលាំងខាងវិញ្ញាណៃិងឱរោសបដើមបរី

ទទួលោៃវាៃរឹងប្រើតប�ើង្រ្ននុង្រកមិតមួយថដលបយើងបមើលរ្យបកោះថានា្រ់របស់បយើង»

(«Always,»Ensign,ថខតុលាឆ្នាំ1999,ទំព័រ9)។

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

ខ្នុំនរឹសរៀបចំពបឈមមុខនឹរការល្បួរសោយ...

ខ្នុំនរឹឈរសោយររឹរាំសៅស្ល...

សូមឲ្យសិស្សបបំពញកបបោ្ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង្រំណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ពួ្រប្។បករោយពរីសិស្ស

ប ្្ចប់រោរសរបសរបហើយសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ។(អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ

សរបសរកបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរអាលរា៉ា50:10–12)។

«រោរបរៀបចំៃិងរោរោរវាកបបសើរជាងរោរពយាោលៃិងថកបចិតតេ»(The Teachings of Ezra Taft Benson[ឆ្នាំ1988],

ទំព័រ285)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបបោ្បៃះកតរឹមកតវូ?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រប�ើញ្ ំរូនៃបោលរោរណ៍្រ្ននុងកបបោ្បៃះកតូវោៃ

បបកងៀៃ?

សូមពៃ្យល់ថារោរបរៀបចំរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃដរឹ្រនំាឲ្យរាៃរោររ្ីរចបកមើៃៃិងសៃិ្ភាពដ៏អសាចារ្យរយភៈបពលពរីរបរីឆ្នាំ។សូមបរ្ហាញថា

ខណភៈបពលថដលអារា៉ាលរិោយោៃកបរាទកពះបោយសារវាចាញ់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ«ោៃថ្លែងអំណរ្ុណដល់កពះអរាចាស់ជាកពះរបស់ប្»

(«អាលរា៉ា49:28)។

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្មិៃមិតតេរានា្រ់ថដលរស់បៅ្រ្ននុងតំបៃ់ថដលរាៃស្រ្គមប្រើតប�ើង។ោត់រាៃអារម្មណ៍ថាវាមៃិអាច

រ្រប�ើញសៃិ្ភាពៃិងសុ្មង្គលប�ើយបោយសារថតចលាចលបៅ�ំុវិញខលែលួៃោត់។សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោលរា៉ា50:18–23។សូមឲ្យសិស្សអាៃវ ្្គបៃះបហើយបបង្កើតចបមលែើយមួយថដលព្ួរប្អាចបធវៃើដល់មិតតេរបស់
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អាលរា៉ា49–51

ប្។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងៃិោយ។បសច្្ររីពិតមួយថដលព្ួរប្អាចរួមប ្្ចដូលបៅ្រ្ននុងចបមលែើយរបស់

ប្្ ឺថាភា្រសាមរះត្រង់ចំរោរះត្រះន្ំ្ ក្នូវសុភ្ង្គលរទារះ្រដីជារៅក្្នុងក្ណាដាលចោចលក្្ដី។(អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបសច្្ររីពិតបៃះអៃុវតតេមិៃកតរឹមថត្រ្ននុងស្រ្គមបែុបណាណះបទបែុថៃ្ថ្មទំាងដល់ឧបស ្្គ

ផ្ទាល់ខលែលួៃដូចជារោរធាលា្់រចុះហិរ ្្ញវតថែនុរោរោត់បង់រោររ្ររោរសាលាប់នៃមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់ទំនា្រ់ទៃំងដ៏រាៃបញ្ហាជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រ

ក្ួសារៃិងបកោះធម្មជាតិនានា។

• បោងតាមអាលរា៉ា50:18–23បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃទទួលោៃបពលមួយដ៏រាៃសុ្ មង្គល?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់កទង់ោៃពកងរី្រកពះបចសាដារបស់កទង់ៃិងពរ�័យទាំងឡាយដល់អ្ន្របោយសារ

រោរបោរពតាមៃិងរោរពកងរឹងខលែលួៃអ្ន្រទាស់ៃរឹងរោរលបលួង?

• បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រឬៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់ឲ្យរាៃរោររី្រចបកមើៃបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិង

សុ្ មង្គលបៅ្រ្ននុងបពលដ៏លោំ្រ?(បករោយពរីសិស្សោៃបឆលែើយបហើយសូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយ្ ំរូមួយពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រ)។

អាលរាោ50:25–40;51

ការការោររប�់្ ួក្នពីនេវពតរូវបានស្វើឲ្យទន់សខសាយសេើយមរ៉រូនែពបឈមមុខនឹរការបរះសបារក្្គុរចសំណាមពបជាជន

រប�់ោត់

(កំ្ែត់ចំណំា៖បោយសារកបថវងនៃបមបរៀៃថវងអ្ន្រអាចសបងខេបខលែរីៗៃូវចំណុចនៃបមបរៀៃប្្សងបទៀត។កបសិៃបបើអ្ន្របធវៃើដូបចានាះសូម

ពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា50:25–40រួមរាៃដំបណើរបរឿងនៃរោរបះបោររបស់មែូរីអាៃតៃុៃិងរោរសាលាប់ៃិងរោរណាត់�ួបនៃបស្ចបពហូរាែៃ

ជាបមបៅក្រម។អាលរា៉ា51កោប់អំពរីក្ុរមមួយថដលបៅថាព្ួរៃិយមបស្ចថដលពយាោមផ្លាស់ប្ដូរចបាប់បដើមបរីឲ្យបស្ចក្ប់ក្ងបលើ

សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។ព្ួរប្ោៃបរា�័យបៅ្រ្ននុងរោរបែុៃបែងបនាះ។បោយរោរខរឹងសមបារៃរឹងបរា�័យរបស់ប្ព្ួរៃិយមបស្ចោៃបដបិសធ

មៃិកបយុទ្ធបៅបពលអារា៉ាលរិោយៃិងពួ្រសាសៃ៍បលមៃិោៃម្របធវៃើស្រ្គមៃរឹងព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បោងតាមចបាប់មរ៉ូនណកតូវឲ្យ

ព្ួរប្បៅកបយុទ្ធឬកតូវោ្់របទាស។្រងទ័ពរបស់អារា៉ាលិរោយោៃោ្់រទរីក្រងុសាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃ្រ្ននុងបសវភាពៃិងោៃសរាលាប់

សាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃ។បៅបពលអារា៉ាលរិោយោៃពយាោមោ្រ់ថដៃដរីបរិបូរណ៍្រ្ននុងបសវ្រភាពោត់ោៃ�ួបៃរឹងទរីអាៃ្ុមៃិង្រងទ័ព

របស់ោត់។ទរីអាៃ្ុមោៃសរាលាប់អារា៉ាលិរោយបហើយោៃរារាំងរោររ្ីរចបកមើៃនៃ្រងទ័ពសាសៃ៍បលមិៃ។)

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សាមគ្គពីរ�់ណបក្រោក្់សាមគ្គពីសាលាប់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា50:25–26បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរៃរីមួយៗថដលបរៀបរាប់ពរីមូលបហតុនៃ

រោរថប្រោ្់រ្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើអវៃរីថដលបណាដាលឲ្យរាៃរោរថប្រោ្រ់្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃ?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា50ទាំងអស់បោយរោរពៃ្យល់ថាមែូរីអាៃតៃុៃិងកបជា�ៃរបស់ោត់ោៃពយាោមចា្របចញសាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយ

ប្ចបចញបៅថដៃដរីភា្ខាងប�ើង។មរ៉ូនណោៃខាលាចថារោរថប្រោ្រ់បៃះៃរឹងនាំបៅរ្ររោរោត់បង់បសរីភាពរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។ោត់

ោៃប ជ្ដូៃ្រងទ័ពមួយថដលដរឹ្រនំាបោយបុរសរានា្់រប្មះទរីអាៃ្ុមបៅប្្ឈប់កបជា�ៃរបស់មែូរីអាៃតៃុ្ំុរឲ្យចា្របចញ។្រងទ័ប

របស់ទរីអាៃ្ុមោៃរារាំងកបជា�ៃរបស់មែូរីអាៃតៃុពរីរោរបៅដល់បោលបៅរបស់ប្បហើយមែូរីអាៃតៃុកតូវោៃសរាលាប់។កបជា�ៃថដល

បៅបសសសល់«ោៃបធវៃើបសច្រ្រីសញ្ញាថាៃរឹងរ្រសាសៃិ្ភាព»(អាលរា៉ា50:36)។ភាលាមៗបករោយពរីរោរបះបោររបស់មែូរីអាៃតៃុ

រោរថប្រោ្់រខាងៃបោោយដ៏បកោះថានា្់រមួយោៃបលចប�ើង្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃៃរីនហវៃ។សាសៃ៍ៃរីនហវៃខលែះចង់បបណដាញបពហូរាែៃពរី

តថំណងបៅក្រមបហើយោ្រ់បស្ច�ំៃួសោត់។កបជា�ៃប្្សងបទៀតចង់ឲ្យបៃ្កបពៃ័្ធដរឹ្រនំាក្បក់្ងជាបៅក្រម។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាអាលរា៉ា51:5–6រ្រប្មះនៃក្រមុកបឆំ្ងពរីរ(ព្ួរៃិយមបស្ចៃិងព្ួរបសរី)។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលរ្រ

បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា51:8ៃូវរោរ�កមុញរបស់ព្ួរៃិយមបស្ច។

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ការដ្រកបាក់និងការទាស់ដ្រងោនា្រំផ្លាញសន្ិភាេរ្រស់ន�ើង។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះកតូវោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងនៃរោរថប្រោ្រ់ៃិងរោរទាស់ថទងោនាថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា

50ៃិង51បោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់អ្ន្រ្រ្ននុងចំណមមិតតេរបស់អ្ន្រឬបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍របស់អ្ន្របដើមបរីបោះកសាយរោរទាស់ថទងោនា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រប�ើញពរ�័យថដលម្រពរីរោរសាម្្គរីោនាពកងរឹងដល់ក្ួសារឬ្ូររ៉ុមឬថានា្់រ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតទាំងបនាះថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវបញ្ជា្់រ។សូមរំឭ្រសិស្សថាបមបរៀៃពរីរបរីបនាទាប់បទៀតៃរឹង្ ល់្

ឱរោសដល់ព្ួរប្ឲ្យរ្រៃូវបោលរោរណ៍នានាបហើយបរៀៃបមបរៀៃពរីស្រ្គមរវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លសនរះក្្ននុរ�្ង្គាមជាម�ួនរឹសា�ន៍សលមិន្ួក្សា�ន៍នពីន�វបានបាត់បរ់ទ្ពីពក្ុរ

ជាសពចើនសដ្�សារណតការទា�់ណទ្រោនារប�់្ ួក្សគ។មរ៉រូនែទ្ពីអានគុមនិរលពីន�បាន

វា�លកុ្ទ្ពីពក្ុរមរូសលក្ស�ើ�ប្ង្កាបក្រទ័្្�៏ធំបំ្ ុតម�ួរប�់សា�ន៍សលមិន។មរ៉រូនែ

ប�ិស�ធ�ំសែើររប�់អាំម៉រូរ៉ុនជាអ្នក្�ឹក្នាំសា�ន៍សលមិនឲ្យ្ លា�់ប្ដូរអ្នក្សទា�ស�ើ�

អនុវត្គសពរារមួ�ស�ើម្ពីរសំដ្រះអ្នក្សទា�សា�ន៍នពីន�វសដ្�ោមៅនការបរ្ដូរ្ ម។មរ៉រូនែ

បានឈរររឹរាំស�ើ�មិនបានចុរះចាញ់នឹរអំស្ើទុ្ច្ចរិតរប�់អាំម៉រូរុននរិអ្នក្ស�ើរតាមរប�់វា

ស�ើ�។

កំ្ែត់ចំណាំ៖សមសរៀនសនរះស្ដោតសលើស�តុការែ៍សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់មរ៉រូនែទ្ពីអានគុមនរិ

លពីន�។សៅក្្ននុរសមសរៀនបនាទាប់�ិ�្សនរឹសរៀនបណនថែមអំ្ ពីក្រទ្័្�៏កាលាហានរប�់ស�សលមិន

2000នាក្់ណ�លបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរអាលរា៉ា53:16–23។

សមសរៀនទ្ពី103

អាលរា៉ា52–55

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ52–53

មរ៉រូនែទពីអានគុមនិរលពីនេស្វើការរួមោនាសដើមបពីយក្ឈរ្ះសលើសា�ន៍សលមិន

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

«យុវជន�្វៃនថងៃសនរះពតរូវរោនចិញ្ចឹមសៅក្្នុរណដនដពីរប�់�ពតរូវ»(ពបធានបមយដ៍ស�.ផ្ក្កឺ្)។

បពលចាបប់្្ើមថានា្់រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃកបបោ្បៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ៖

• បតើៃរណាជាសកតូវ?(សាតាំង។)

• បតើ្ ស្នុតាងនៃឥទ្ធិពលរបស់សាតាំងណាខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងពិ្ ព�ំុវិញអ្ន្រ?(សិស្សអាចៃិោយពរីភាសាៃិង

សបំលៀ្របំោ្់រថដលមៃិសមរម្យអា្របប្រិរោិថដលមៃិបសាមះកតង់ៃិងអសរីលធម៌ៃិងរោរលបលួងថដលជាញរឹ្រញាប់បង្កតាមរយភៈ

ព័តរ៌ាៃៃិងបបច្ច្រវិទយា។)

សូមថណនាំសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបកបៀបបធៀបឧបស ្្គទាំងឡាយថដលព្ួរប្�ួបបៅៃរឹងបហតរុោរណ៍ៃិងសាថាៃភាពថដល

ោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា52–55។បនាទាប់សូមអាៃរោរៃិោយថ្លែងបៃ្របស់កបធាៃផ្្រ្ឺរ៖

««យុវវ័យសពវៃន្ងៃបៃះកតូវោៃចិ្ ្ចរឹមធំធាត់ប�ើងបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសកតូវបោយរាៃបទោឋាៃសរីលធម៌ធាលា្់រចុះោ៉ាងខាលាំង។បែុថៃ្្រ្ននុងនាម

ជាអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់ខញនុំសៃយាៃរឹងអ្ន្រថាអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃរោរោរៃិងោំងពរីរោរវាយកបហារនៃឧបស ្្គពប�ិនសបើអ្ន្របធវៃើតាម

រោរបំ្ុសថដលម្រពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(«Counsel to Youth»Ensignឬសលោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ

18)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថសវៃងរ្ររោរដរឹ្រនាំពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចកប�មមុខៃរឹងអបំពើអាក្រ្់រ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាខណភៈបពលថដលមរ៉ូនណ្ំរពុងប្រ្កាបរោរបះបោរនៃព្ួរៃិយមបស្ចព្ួរសាសៃ៍បលមៃិោៃវាយយ្រទរីក្រងុជាបកចើៃ

នៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលោៃពកងរឹងបហើយ(សូមបមើលអាលរា៉ា51:26)។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា52:14បោយសាងាត់ៗបោយ

រ្របមើលរោរបរៀបរាប់របស់មរ៉ូនណនៃសាថាៃភាពរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃនាបពលបនាះ។បនាទាប់សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា53:9ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុថដលបធវៃើឲ្យសាថាៃភាពរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃរាៃបកោះថានា្់រ។

• បតើកបជា�ៃោ្រ់ខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលរាៃបកោះថានា្់រខាងវិញ្ញាណតាមរបបៀបណា?

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោលរា៉ា52:5–10,16–19។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបរិបទ

ៃិងថខ្សបរឿង្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រអាៃបសច្្ររីសបងខេប�ំពូ្រនៃអាលរា៉ា52ៃិង53ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្ស

ស្ិរសាខ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរ្របមើលបោលរោរណ៍នានាថដលអាច�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យបចៀសវាង

ឬដ្រ្យបចញអបំពើអាក្រ្់រ។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(្រ្ននុងចបំណាមបោលរោរណ៍ប្្សងបទៀតសិស្សអាចរ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិត

ខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងរចៀសវាង្ ដីចំណងថនឧ្រសគ្គទាំងឡាយរយើងអាចរចៀសវាងនិង្រសូ៊នរឹងការល្លួងបានកានដ់្រ

ខ្លាំង)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីទរី្រថៃលែងរស់បៅទរី្រថៃលែងសង្គមឬសាថាៃភាពថដលទា្រ់ទងៃរឹងរោរបកបើបបច្ច្រវិទយា(ដូចជាអ៊ៃិបធើណិត)ថដលព្ួរប្

រាៃអារម្មណ៍ថាៃរឹងដរឹ្រនាបៅរ្រសាថាៃភាពបកោះថានា្់របៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។

សូមពៃ្យល់ថាមរ៉ូនណោៃបរៀបរាប់�ំហររបស់ទរីអាៃ្ុមកបឆ្ំងៃរឹងព្ួរសាសៃ៍បលមិៃបោយរោរបកបើោ្រ្យដូចជាការពារសលើក្ក្រាលាំរ

ធានា�ន្ិ�ុខវាយៃិង្ ពរឹរ។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ ិតពរីអវៃរីថដលអាចកតូវ«វាយ»ឬបបណដាញបចញពរី�រីវិតរបស់ប្ផ្ទាល់បដើមបរី�ួយ

ព្ួរប្ឲ្យរាៃសុវតថែិភាពខាងវិញ្ញាណរោៃ់ថតខាលាំង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា52:19ឮៗ។សូមសួរសិស្ស៖

សូមជួយសិស្សឲ្យរកហមើល

ហោលការណ៍ម�ល្រង្ក្់រទាំងឡាយ

សោលការែ៍ជាសពចើនមិនណមនបង្ហាញ

សដ្�្ ំៗសដ្�អ្នក្�រស�រព្រះគម្ពីរ

សនារះសទ្។្្ទនុ�សៅវិញសោលការែ៍

ម�ួអាចបរកប់សៅក្្ននុរណខ្សសរឿរឬសៅក្្ននុរ

ស�តុការែ៍ឬការសពបៀបសធៀបមួ�

ជាក់្លាក់្។វាអាចពតរូវបានបង្ហាញ

សដ្�សរឿរគម្ពីរទារំមរូលម�ួជំ្រូក្

ម�ួឬខគម្ពីរណតម�ួ។ជាញកឹ្ញាប់

សោលការែ៍បរកប់អាចរក្ស�ើញសដ្�

ការវិភាគ�ក្មមេភា្និរឥរិយាប្រប�់

បុគ្គលទាំរឡា�ឬពក្ុមនានាសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរស�ើ�បនាទាប់មក្សដ្�រក្នរូវ

លទ្្ធ្លនន�ក្មមេភា្និរឥរិយាប្

ទារំសនារះ។
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• បតើអ្ន្រដរឹ្រនាំសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើអវៃរីមៃុបពលបៅកបយុទ្ធ?(ព្ួរប្ោៃកប�ំុក្រមុកបរឹ្រសាស្រ្គម)។

• បតើក្រមុកបរឹ្រសាក្ួសារមួយឬក្រមុកបរឹ្រសាសាសនាចក្រមួយអាចកសបដៀងៃរឹង«ក្រមុកបរឹ្រសាស្រ្គម»តាមរបបៀបណា?បតើក្រមុកបរឹ្រសា

ថបបបនាះអាចពកងរឹងបយើងបៅ្រ្ននុងស្រ្គមរបស់បយើងកបឆំ្ងៃរឹងឧបស ្្គបោយរបបៀបណា?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា52:20–40ៃិងអាលរា៉ា53បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីក្រមុកបរឹ្រសាស្រ្គមបមទ័ពមរ៉នូណៃិង្រងទ័ព

របស់រោត់ោៃដបណដាើមយ្រទរីក្រងុមបូល្រម្រវិញបោយរោរវាយសាសៃ៍បលមៃិបចញពរីតំបៃ់រោរោររបស់ពួ្រប្។ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ោៃចាប់យ្រអ្ន្របទាសសាសៃ៍បលមៃិជាបកចើៃបហើយោៃប្ជដូៃពួ្រប្បៅបធវៃើរោរបដើមបរីពកងរឹងទរីក្ុរងបរិបូរណ៍។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររី

សាសៃ៍បលមៃិោៃបៃ្រាៃបជា្�័យបលើតំបៃ់ប្្សងបទៀតបោយសារថតរោរកបឆំ្ង្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

អាលរាោ54–55

មរ៉រូនែបដិស�្លក្ខេខែ្ឌរប�់អាំម្រូរ៉ុនក្្គុរការផ្លា�់ប្អូរអ្ក្សទា�សេើោយសពបើយុទ្សាព�្រំសោរះអ្ក្សទា�សា�ន៍

នពីនេវ

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា54្ឺជា្ំរណត់កតាមួយនៃសំបុកតថដលោៃប្ញើររវាងអាំមែូរ៉ុៃ(បស្ចនៃសាសៃ៍បលមៃិ)ៃិងបមទ័ពមរ៉នូណ។

មៃុរោរណ៍បៃះសាសៃ៍បលមៃិៃិងសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃរោរោរអ្ន្របទាសស្រ្គមជាបកចើៃ។�ំពូ្របៃះ្រតក់តាៃូវចបមលែើយរបស់មរ៉ូនណ

ចបំោះសំបណើររបស់អាំមែូរ៉ុៃថដលថាសាសៃ៍បលមៃិៃិងសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្ួរផ្លាស់ប្ដូរអ្ន្របទាស។

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា54:9–12រួមរាៃោ្រ្យសម្រីរបស់បមទ័ពមរ៉ូនណបៅអាំមែូរ៉ុៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឮៗ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃចបមលែើយរបស់អាំមែូរ៉ៃុបៅៃរឹងបមទ័ពមរ៉នូណបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា54:18–20។

• បតើរោរ�កមញុរបស់បមទ័ពមរ៉ូនណ្រ្ននុងរោរផ្លាស់ប្ដូរអ្ន្របទាសខុសពរីរោរ�កមញុរបស់អាំមែូរ៉ុៃបោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញ

ថាមរ៉ូនណកពួយោរម្អំពរីក្ួសារខណភៈបពលថដលអាំមែូរ៉ៃុ្ ិតថតពរីទាហាៃស្រ្គមរបស់កទង់បោយសារកទង់ចង់បំផ្លាញសាសៃ៍

ៃរីនហវៃ)។

• បតើកបសាសៃ៍របស់អាំមែូរ៉ៃុបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា54:18–20ឆលែនុះបញ្ចាំងពរីរោរ�កមញុរបស់សាតាំងបៅ្រ្ននុងស្រ្គមរបស់វាទាស់ៃរឹងបយើង

បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា55:1–2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលចបមលែើយរបស់មរ៉ូនណបៅៃរឹងរោរទាមទាររបស់អាំមែូរ៉ុៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាមរ៉ូនណមិៃចង់បធវៃើអវៃរីថដលអាំមែូរ៉ៃុោៃៃិោយ?(ោត់ោៃដរឹងថាអាំមែូរ៉ៃូ្ុរហ្របហើយោត់មិៃចង់ឲ្យអាំមែូរ៉ៃុរាៃ

អំណាចជាងបៃះបទៀតបទ)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីចបមលែើយរបស់មរ៉នូណចបំោះអាំមែូរ៉ៃុ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចៃិោយពរីបសច្រ្រីពិតមួយចៃួំៃ្្ររីសូមកោ្រដថា

ព្ួរប្យល់ថារៅរ្លរយើងឈររោយរឹងមាំចំរោរះអ្ដីដដលត្រវូរយើងអាចការោរឥទ្ធិ្លអាតក្ក់្កំុ្វាមានអំណាចរលើរយើង។)

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយយែូថសបស្ម៊ីធអាច�ួយដល់អ្ន្របៅ្រ្ននុងរោរពិភា្រសាពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ៖

«សាតាំងមិៃអាចទា្់រចិតតេបយើងបោយរោរលបលួងរបស់វាបទរហូតដល់បយើងកពមបកពៀៃបៅ្រ្ននុងចិតតេបយើងបហើយចុះចាញ់»(Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ2007],ទំព័រ213)។

«អារ្រ្សោមៃអំណាចបលើបយើងបទបលើ្រថលងថតបយើងអៃុញ្ញាតឲ្យវារាៃអំណាច»(Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith,ទំព័រ214)។

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោលរា៉ា55:15–24,28–31។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា55បយើងបរៀៃថាបមទ័ពមរ៉ូនណោៃរំបោះអ្ន្របទាសសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុ្ រី�បោយយុទ្ធសាកស្

(របបៀបមួយថដលបកបើបៅ្រ្ននុងស្រ្គមបដើមបរីបោ្របបញ្ឆោតឬរាៃបកបៀបបលើសកតូវ)។បៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា55:3–14បយើងបរៀៃថា

មរ៉ូនណអាចបកបើទាហាៃៃរីនហវៃរានា្រ់ប្មះបលមិៃឲ្យនាំទាហាៃសាសៃ៍បលមៃិថដលោមអ្ន្របទាសសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្ រឹ្រកសវឹង។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងឡាយថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបមទ័ពមរ៉នូណោៃបធវៃើបៅបពល

ោត់ោៃបឡាមព័ទ្ធសាសៃ៍បលមៃិបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុ្ រី�។សូមរំឭ្រសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍បៅបពលព្ួរប្ស្ិរសា។បករោយពរីរាៃ

បពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រ្៏រអាចសួរថា៖

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអ្ន្រអវៃរីខលែះអំពរីមរ៉ូនណ?

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយឲ្យសិស្សបំបពញចបនាលាះ៖

សយើរមិនរីក្រាយនឹរ...;ផ្នុយសៅវិញសយើរនរឹរីក្រាយក្្នុរ...

• បតើបយើងអាចអៃុវតតេ្ ំរូរបស់មរ៉ូនណនៃរោរមិៃរី្ររាយៃរឹងរោរបង្ដូរ្មតាមរបបៀបណា?ឧទាហរណ៍បតើបយើងអាចអៃុវតតេ្ ំរូរបស់

មរ៉ូនណចំបោះអវៃរីថដលបយើងអាៃបហើយបមើលថលបងថដលបយើងបលងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាមរ៉ូនណចង់ឲ្យអ្ន្របរៀៃអវៃរីពរីបមបរៀៃបៅន្ងៃបៃះថដលៃរឹង�ួយអ្ន្រឲ្យបសាមះកតង់បៅបពលអ្ន្រចបាំងៃរឹងឧបស ្្គ?

សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សរាៃបពលសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីកបឆ្ំងមៃិចូលបៅ្រ្ននុងថដៃដរីរបស់សាតាំងបហើយ�របោយរឹងរាំកបឆំ្ងៃរឹងរោរវាយល្ុររបស់វា។

សូមប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្្ររីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងថានា្់រន ង្ៃបៃះ។
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្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ53:20–21។ការគដើរគោ�គសាមះ្តង់គៅចំគោះ្ពះ

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានអាលរា៉ា53:20–21ឮៗ។

• សតើវារានន�័យា៉ារក្្ននុរការស�ើរសដ្�សសាមៅរះពតរ់សៅចំសពារះព្រះ?

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិត្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចកាលា�ជា«មនុ�្សសសាមៅរះពតរ់ពគបស់្លសវលា

សទារះសៅក្្ននុរកិ្ច្ចការណាក៏្សដ្�ណ�ល្ ួក្សគទ្ទ្ួល្ ្ទនុក្»�រូចជាទ្្័�៏កាលាហានទាំរឡា�។

�រូមអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមណ�លពបធានចចអ័លសបី៊ត�៊មេីធបានណចក្ចា�នរូវ

ការពបឹក្សា�៏ឆ្លាតនវ្ ពីជពីតារប�់ោត់ចចសអ�មេ៊ីធ៖

«ជពីតារប�់ខ្នុំបានធាលាប់និយា�សៅកាន់ពគួសារថ្‹រានបនាទាត់ម�ួណបរណចក្�៏ចបា�់រវារ

ណ�ន�ពីរប�់ព្រះអរាចា�់និរណ�ន�ពីរប�់អារក្្ស។ពប�ិនសបើអ្នក្នឹរសៅខារបនាទាត់រប�់

ព្រះអរាចា�់អ្នក្នរឹសៅសពកាមឥទ្្ធិ្លរប�់ពទ្រ់ស�ើ�នឹរមិនរានបំែរសធវើខុ�ស�ើ�;

ប៉ុណន្សបើអ្នក្្ ្រសៅខារបនាទាត់រប�់អារក្្សណតម�ួ�រ់ទ្ពីណម៉ពតក្្ពីអ្នក្នឹរ�ថែតិសៅក្្ននុរអំណាច

រប�់វាស�ើ�សបើ�ិនជាវារានសជាគជ័�អ្នក្នឹរមិនអាចគិតឬ�រូម្ពីណត្ ិចារណាឲ្យបាន

ពតឹមពតរូវស�ើ�សដ្�សារអ្នក្បាត់បរ់ព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់›។

«សៅស្លខ្រះខ្នុំពតរូវបានល ល្ួរឲ្យសធវើអវពីម�ួខ្នុំបាន�ួរខ្លួនឯរថ្‹សតើខ្នុំសៅខារបនាទាត់ម�ួ

ណា›?ពប�ិនសបើខ្នុំសប្ជាញាស�ើម្ពីសៅខារបនាទាត់រាន�ុវតថែិភា្សៅខារព្រះអរាចា�់ខ្នុំនឹរសធវើ

អវពីណ�លពតរូវពគបស់្លសវលា។�រូសច្នរះសៅស្លការល ល្ួរមក្�រូមគិតសដ្�ការអធិសាឋានអំ្ ពី

បញ្ហារប�់អ្នក្នរិឥទ្្ធិ្លរប�់ព្រះអរាចា�់ណ�លនឹរជួ�អ្នក្ឲ្យ�សពមចចិត្សដ្�ឆ្លាតនវ។

រាន�ុវតថែិភា្�ល់ស�ើរណតសៅខារបនាទាត់រប�់ព្រះអរាចា�់ប៉ុសណាណរះ»(«A Faith 
Founded upon Truth,»Deseret News,ន្ងៃទ្ពី17ណខមិ្ ុនាឆ្នាំ

1944,Church section,9)។

�រូមគិត្ ពីការគរូ�បនាទាត់បញ្រម�ួចំក្ណាតាលកាដោរសខៀន។�រូម�រស�ររាខារននកាដោរសខៀនថ្

ណដនដពីរប�់ព្រះអរាចា�់នរិរាខារសទ្ៀតថ្ណដនដពីរប�់អារក្្ស។�រូម�ួរ�ិ�្ស៖

• ទាក់្ទ្រនឹរបនាទាត់ណ�លណចក្ណ�ន�ពីជា្ពីរសតើក្ណន្រណ�លរាន�ុវតថែិភា្បំ្ុតសៅ

ក្ណន្រណា?(សៅខារព្រះអរាចា�់កាន់ណតឆ្ងា�្ពីបនាទាត់សនារះកានណ់តលអែ។)

• សតើសពោរះថ្នាក់្អវពីខរ្ះណ�លអាចសក្ើតរានក្្ននុរការ្យាយាមរ�់សៅខារព្រះអរាចា�់ប៉ណុន្សក្ៀក្

សៅនឹរបនាទាត់ជាខាលាំរ?

• សតើអវពីណ�លជ�ួអ្នក្ឲ្យសៅឆ្ងា�្ ពីបនាទាត់សនារះ?
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ស�សលមិននិរសមទ័្្មរ៉រូនែបានពប�ុទ្្ធនឹរសា�ន៍សលមិនសៅក្្ននុរណ្្នក្ខុ�ោនាននណ�ន�ពី

ស�សលមិនបានស្្ើរ�ំបុពតមួ�សៅមរ៉រូនែសដ្�សរៀបរាប់្ ពី�្ង្គាមននក្រទ័្្រប�់ោត់

ជាមួ�នរឹសា�ន៍សលមិនស�ើ�បង្ហាញ្ ពីទំ្នុក្ចិត្រប�់ោត់សលើស�ចក្្ពីជំសនឿននក្រទ្័្�៏

កាលាហាន2000នាក់្ណ�លបានចរូលរួមក្្ននុរជួរទ័្្រប�់ោត់។ស�សលមិនក្៏បានសរៀបរាប់្ ពី

អវពីណ�លក្រទ័្្រប�់ោត់មិនសធវើស�ើម្ពី�ក្ឈ្នរះសលើ�្ង្គាមនិរស�ើម្ពីទ្ទួ្លបានស�ចក្្ពី�រ្ឹម

អ�ំនុរស្លស�ចក្្ពីសវទ្នារប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី104

អាលរា៉ា56–58

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ56

ក្រទ័្ រប�់អាន់ទពីផ�ុនរិសេសលមិនរានជ័យជំនរះសលើក្រទ័្ ដ៏រឹររាំបំផុតរប�់សា�ន៍សលមិន

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ធាលាប់ទទួលោៃសំបកុតឬសារមួយថដលពកងរឹងព្ួរប្ឲ្យតសូ៊ៃរឹងរោរពោិ្រជា្់រលា្រ់ណាមួយបទ។សូម

ពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា56–58រួមរាៃអតថែបទនៃសារឬសំបុកតថដលបហបលមៃិោៃសរបសរបៅបមទ័ពមរ៉នូណអំ�នុងបពលដ៏លោំ្រ្រ្ននុង

ស្រ្គម។សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា59:1–2បោយសាងាត់ៗបដើមបរីរ្របមើលរបបៀបថដលបមទ័ពមរ៉នូណបឆលែើយតបៃរឹងសំបកុតបនាះ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាសំបកុតបនាះឲ្យរ្របមើលមូលបហតុថដលបមទ័ពមរ៉នូណអាចអររ្ីររាយបទាះបរីជាោត់សថែិត

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលំោ្រ្រ្រី។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា56:2–17បោយរោរពៃ្យល់ថាបហបលមៃិោៃបញ្ជា្រងទ័ពមួយក្រុមតូចថដលរួមរាៃ្ូរៃកបុសនៃសាសៃ៍

អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហ2000នា្់រឬកបជា�ៃអាំមែូៃ។ជាញរឹ្រញាប់្រងទ័ពទាំងបៃះសបំៅបលើ្រងពល្ំរបលាះ2000នា្់រ។(អ្ន្រ

អាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យកំ្សលារះរាៃៃ័យថាប្រ្មង។)ឪពុ្ររាដាយរបស់យុវ�ៃទាំងបៃះោៃបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាថាៃរឹងបលើ្រអាវុធម្ងបទៀត

ប�ើយ។យុវ�ៃថដលមៃិោៃចងៃរឹងបសច្រ្រីសញ្ញាដូចោនាបនាះោៃស្ម័ក្ចិតតេបៅរោរោរឪព្ុររាដាយរបស់ប្ៃិងសាសៃ៍ៃរីនហវៃដនទបទៀត

បៅបពលពួ្រប្កតូវោៃ្ ំរាម្ំរថហងបោយ្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិ។

សូមពៃ្យល់ថាបហបលមៃិោៃដរឹ្រនំា្រងពល្ំរបលាះ2000នា្រ់បៅរោៃ់ទរីក្រុងយោូបដើមបរី�ួយ្រងទ័ពៃរីនហវៃមួយថដលដរឹ្រនំាបោយ

អាៃ់ទរី្ុស។សាសៃ៍បលមិៃោៃវាយយ្រទរីក្រងុជាបកចើៃរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយោៃបៃថែយចំៃួៃដ៏អសាចារ្យរបស់ទ័ពនៃអាៃ់ទរី្ុស។

អាៃ់ទរី្ុសោៃអររី្ររាយបៅបពលបហបលមៃិៃិង្រងទ័ពរបស់ោត់ោៃម្រដល់បដើមបរី�ួយ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា53:17–21បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរី្ររាលាំងខាងវិញ្ញាណថដលយុវ�ៃ

ទាំងបៃះោៃនាំម្រដល់្រងទ័ព។បៅបពលពួ្រប្អាៃសូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប�ើងម្រ

រោៃ់រោដារបខៀៃបហើយសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបៅបករោមចំណងប�ើង«មុៃស្រ្គម»។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហបលមិៃអាចចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលោត់បរៀបរាប់ពរី្រងពល្ំរបឡាះ2,000ថាជា«មៃុស្សបសាមះកតង់

បហើយមុឺងរា៉ាត់»?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យមឺុងរា៉ាត់រាៃៃ័យថាមែត់ចត់សងៃប់សាងាត់ៃិងក្បក់្ងបលើខលែលួៃឯង។)

• បតើ្ ុណសមបតតេិថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃអាច�ួយបយើងឲ្យកប�មមុខៃរឹងស្រ្គមខាងវិញ្ញាណៃិងឧបស ្្គប្្សងបទៀតបោយ

របបៀបណា?

សូមសបងខេបខលែរីៗពរីរោរចាប់ប្្ើមដំបូងនៃស្រ្គមទរីមួយរបស់្រងពល្ំរប�ើបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា56:29–43។អាៃ់ទរី្ុសោៃ

បកបើបហបលមិៃៃិង្រងពល្ំរបឡាះ2,000នា្រ់ជាៃុយមួយបដើមបរីទា្រ់ទាញ្រងទ័ពដ៏រឹងរំារបស់សាសៃ៍បលមិៃបចញពរីទរីក្រងុ

អាៃទរីោ៉ារាែ។្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិភា្បកចើៃោៃចា្របចញពរីអាៃទរីោ៉ារាែបដើមបរីបដញតាម្រងទ័ពរបស់បហបលមិៃបោយឲ្យ្រងទ័ព

របស់អាៃ់ទរី្ុសរាៃឱរោសបដញតាមពួ្រវាពរីបករោយ។បៅបពល្រងទ័ពរបស់អាៃ់ទរី្ុសបដញទាៃ់្រងទ័ពរបស់សាសៃ៍បលមិៃព្ួរប្

ោៃវាយល្ុរតាមថ្ៃរោរ។បៅបពល្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិោៃ�ប់បដញតាម្រងទ័ពរបស់បហបលមៃិបហបលមៃិមៃិដរឹងចបាស់ថា

បតើ្រងទ័ពសាសៃ៍បលមៃិពយាោមោ្រ់អនាទា្់រ្រងទ័ពរបស់ោត់ឬថា្រងទ័ពរបស់អាៃ់ទរី្ុសោៃចាប់វាយ្រងទ័ពសាសៃ៍បលមិៃ្រ្ននុង

ស្រ្គមបៅបហើយ។បហបលមិៃៃិង្រងពលប្រ្មងរបស់ោត់ោៃសបកមចថាកតូវបៃ្រត់ឬវាយប្រសាសៃ៍បលមិៃ។

មុន�្ង្គាម អ�ំនុរស្ល�្ង្គាម

ក្រ្លកំ្សលារះ/�ុវជន្ ួក្បរ�ុិទ្្ធន្ងៃចុរសពកា�
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សមសរៀនទ្ពី104

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា56:44–48បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្រមបលើោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរី្ ស្នុតាងនៃរបបៀបថដល

យុវ�ៃទាំងបៃះបធវៃើស្រម្មភាពបោយបសច្្ររី�ំបៃឿ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសរបសរពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោម

ចំណងប�ើង«អ�ំនុងបពលស្រ្គម»។

• បតើយុវ�ៃទាំងបៃះមិៃោៃសង្ស័យអវៃរី?(ថាកពះៃរឹងបោះថលងព្ួរប្។)

• បហតុអវៃរីោៃជាព្ួរប្មិៃសង្ស័យថាកពះៃរឹងបោះថលងព្ួរប្?

• បតើ្ ុណសមបតតេិថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើមៃុបពលស្រ្គមោៃ�ួយពួ្រប្អំ�នុងបពលស្រ្គមបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងន្វើសកម្មភាេនោ�នសចក្ពីជំននឿន�ើងអាច្រ្រួលបានកម្លាំងេពី

តេោះ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើល្ ស្នុតាងនៃបសច្្ររីពិតបៃះបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាអាលរា៉ា56។

សូមសបងខេបអាលរា៉ា56:49–53បោយរោរពៃ្យល់ថា្រងទ័ពរបស់បហបលមៃិោៃប�ើញថា្រងទ័ពរបស់អាៃ់ទរី្ុសសថែិត្រ្ននុង

សាថាៃភាពលំោ្រមួយ។អាៃ់ទរី្ុសៃិងអ្ន្រដរឹ្រនំាទាហាៃប្្សងបទៀតជាបកចើៃោៃសាលាប់បហើយសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលហតប់ៃឿយៃិងវបងវៃង

ទាំងឡាយបរៀបៃរឹងបរា�័យ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា56:54–56ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះោៃកបទាៃពរ

ដល់្រងពលរបស់បហបលមៃិបោយសារថតបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឥរិោប្ខាងវិញ្ញាណថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃោៃរួមចថំណ្រៃរឹងបហតរុោរណ៍ថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុង

អាលរា៉ា56:56បោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រឬៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់ោៃបធវៃើស្រម្មភាពបោយបសច្្ររី�ំបៃឿបហើយោៃទទួល្ររាលាំងពរីកពះបៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពលំោ្រមួយ?

អាលរាោ57

សេសលមិននិរក្រ្លកំ្សឡើររប�់ោត់បានដសែដាើមយក្ទពីពក្ុរគរូសមនែសេើយពតរូវបានការោរសៅក្្គុរ�ង្គ្រាម

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា57្ឺជារោរបៃ្សំបុកតរបស់បហបលមៃិចបំោះបមទ័ពមរ៉នូណ។វាចាប់ប្្ើមបោយដំបណើរបរឿងនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ដបណដាើមយ្រទរីក្រុងពរីរពរីសាសៃ៍បលមៃិម្រវិញ។អំ�នុងបពលបៃះបហបលមៃិោៃទទួលយុវ�ៃ6,000បដើមបរីពកងរឹង្រងទ័ពរបស់ោត់

បោយរាៃ្ូរៃកបសុកបជា�ៃអាំមែូៃបថៃថែម60នា្រ់។សាសៃ៍បលមៃិ្៏រោៃទទួលរោរពកងរឹងថដរបហើយោៃបៃ្ពកងរឹងទរីក្រងុថដល

ព្ួរប្ោៃវាយយ្រោៃ។

សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងស្រ្គមមួយសាសៃ៍បលមិៃបរៀបៃរឹងយ្រ�្នះបលើសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅបហើយ(សូមបមើលអាលរា៉ា57:18)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា57:19–22បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចយ្រ�្នះោៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចយ្រ�្នះបលើសាសៃ៍បលមិៃ?

• បហបលមៃិោៃៃិោយថា្រងពលរបស់ោត់«ោៃកបតិបតតេិតាមក្ប់ោ្រ្យបញ្ជាបោយឥតបល្អៀង»(អាលរា៉ា57:21)។បតើ

អ្ន្រ្ ិតថារោរណ៍បៃះរាៃៃ័យោ៉ាងណា?បតើរោរបោរពបៃះជារោរបរ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បោយរបបៀបណា?

បដើមបរីោំកទចបមលែើយរបស់សិស្សបៅៃរឹងសំណួរបៃះសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«[អ្ន្រ]ៃរឹង�ួបមៃុស្សថដលបរើសកពះប ្្ញតតេិណាថដលព្ួរប្ៃរឹងរោៃ់តាមបហើយបោះបចាលកពះប្្ញតតេិប្្សងបទៀត

ថដលពួ្រប្រំលង។ខញនុំសូមបៅរោរបធវៃើថបបបៃះឲ្យបៅជារោរបោរព។រោរអៃុវតតេរោរបរើសៃិងរោរបក�ើសថបបបៃះ

ៃរឹងមិៃរាៃកបបោ�ៃ៍ប�ើយ។វាៃរឹងនាំបៅរ្រភាពបវទនា។បដើមបរីបរៀបចំបៅ�ួបៃរឹងកពះបុ ្្គលរានា្់រកតូវរោៃ់តាម

កពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់ទារំេ�់។វាកតវូរោរបសច្្ររី�ំបៃឿបដើមបរីបោរពតាមបហើយរោររោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ

របស់កទង់ៃរឹងពកងរឹងបសច្្ររី�ំបៃឿបនាះ»(«Face the Future with Faith »Ensignឬសលោ្រូណា,ថខ

ឧសភាឆ្នាំ2011,ទំព័រ34)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា57:23–27ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ថ្រ្រសា្រងទ័ពប្រ្មងរបស់

បហបលមៃិៃិងមូលបហតុថដលកទង់ោៃថ្រ្រសាពួ្រប្។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យពិភា្រសាពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញសូមសួរសំណួរតាមោៃ

ទាំងបៃះ៖

• បហបលមៃិោៃៃិោយថា«្ំៃិតប្រឹងបរឹង»អំពរីទាហាៃរបស់ោត់។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា?បហតុអវៃរីោៃជាបយើង

កតូវរ្រសា្ ំៃិតបយើងឲ្យរឹងបុរឹងបៅបពលបយើង�ួបៃរឹងឧបស ្្គ?

• បតើ្រងទ័ពរបស់បហបលមៃិោៃបរ្ហាញថាព្ួរប្«ោ្់រទរីទ្ុរចិតតេរបស់ប្បៅបលើកពះរហូត»បោយរបបៀបណា?

វាអាច�ួយបបើអ្ន្រពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈខលែះព្ួរសុចរិតៃរឹងរងទ្ុរខេឬសាលាប់្ឺដូចជា្រងពល្ំរបឡាះោៃរងទ្ុរខេបហើយដូចជា

្រងទ័ពៃរីនហវៃខលែះោៃសាលាប់។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីកពះៃរឹងថតងថតរោរោរអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបោរពដល់កទង់បហើយពួ្រសុចរិតថដល

សាលាប់ៃរឹងកតវូោៃកបទាៃពរ។

• បតើអ្ន្រប�ើញភាពកសបដៀងោនាអវៃរីរវាងស្រ្គមរបស់្រងពល្ំរបឡាះជាមួយៃរឹងសកតូវរបស់ប្ៃិងស្រ្គមរបស់បយើងជាមួយៃរឹង

ឧបស្្គ?
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អាលរា៉ា56–58

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយថអលប�ើរអិមរ័សុលោ�ឺដនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«សពវៃន្ងៃបៃះបយើង្ំរពុងបធវៃើស្រ្គមមួយថដលរាៃរបបៀបជាបកចើៃរាៃបកោះថានា្់រខាលាំង   ជាងស្រ្គមរវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងបលមៃិ

បៅបទៀត។សកតូវរបស់បយើងរាៃ្រលលបិតបហើយកបសពវៃនលល្រ។បយើងកបយុទ្ធៃរឹងលូសី៊បហវៃើរជាបិតានៃបសច្្ររី្ុរហ្រទាំងឡាយ

សកតូវនៃមៃុស្សទាំងអស់ថដលបធវៃើល្អៃិងកតរឹមកតូវៃិងបរិសុទ្ធ។   

«   បយើងបធវៃើស្រ្គមោ៉ាងខាលាំងសករាប់កពលរឹងមៃុស្ស។សកតូវបនាះមិៃបចះអ្័យបទាសបហើយសាហាវនកពន្្ស។វា្ំរពុងោ្រ់

អ្ន្របទាសដ៏អស់្រលបបៅ្រ្ននុង្រកមតិមួយដ៏ខាលាំង។បហើយវាមិៃោៃបរ្ហាញសញ្ញានៃរោរបោះថលងប�ើយ។

«ខណភៈបពលថដលបយើងរាៃបសច្្ររីអំណរជាខាលាំងចបំោះសរា�ិ្រជាបកចើៃនៃសាសនាចក្រថដល្ំរពុងបធវៃើអវៃរីៗដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុង

ស្រ្គមសករាប់បសច្្ររីពិតៃិងកតរឹមកតូវខញនុំកតូវកោប់អ្ន្របោយកតង់ៗថាវាបៅថតមៃិក្បក់ោៃ់ប�ើយ។បយើងកតូវរោរ�ំៃួយ

បថៃថែមបទៀតជាបកចើៃ។   បយើងកតូវរោរអ្ន្រ។ដូចជា្រងពល្ំរបឡាះ2000នា្់រថដរ   អ្ន្រអាចកតូវោៃកបសិទ្ធពរឲ្យ

រាៃអំណាចបដើមបរី្រសាងៃិងរោរោរៃ្ររបស់កទង់។បយើងកតូវរោរអ្ន្រឲ្យបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋ្ឺដូចជាព្ួរប្ោៃបធវៃើ។

បយើងកតូវរោរអ្ន្រឲ្យបោរពៃិងបសាមះកតង់បោយឥតបល្អៀង្ឺដូចជាព្ួរប្ោៃបធវៃើ»(«The Greatest Generation of 
Missionaries »Ensignឬសលោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2002,ទំព័រ46–47)។

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើរទកុ្ចិត្សលើព្រះេរាចា�់ស ើ្យសោរ្តាមពទរ់សោយឥតសល្អៀរ...

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃអំពរី្រងពលរបស់បហបលមៃិបតើអ្ន្រៃរឹងបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា?(បបំពញកបបោ្

បៅបលើរោដារបខៀៃកសបតាមរោរបឆលែើយរបស់សិស្ស។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖ត្រសិនន្រើន�ើង្ុរកចិ្រ្នលើ

តេោះអម្ចាស់ន�ើ�នោរេតាមត្រង់នោ�ឥ្រនល្អៀងត្រង់នឹងោំត្រន�ើងនៅក្នុងស្ង្រម។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបពលមួយថដលពួ្រប្ឬៃរណារានា្រ់ថដលប្សាគល់ោៃបោរពតាមបោយឥតបល្អៀងបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយដ៏លោំ្រ

មួយបៅសាលាបៅ្ ្ទះឬបៅទរី្រថៃលែងសង្គមមួយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ប្។សូមសួរព្ួរប្ពរីរបបៀប

ថដលកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់ប្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបោរពតាមរោរបញ្ជារបស់កពះ«បោយឥតបល្អៀង»(អាលរា៉ា57:21)ៃិង“put their trust in God 
continually”(អាលរា៉ា57:27)។

អាលរាោ58

ទាោនសា�ន៍នពីនេវទុក្ចិត្តថ្ព្រះនឹរណ្រក្សា្ ួក្សគសៅក្្គុរឧប�គ្ណដលសគជួប

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា58ររួាៃទរីប ្្ចប់នៃសំបកុតរបស់បហបលមៃិបៅដល់់មរ៉នូណ។បហបលមៃិោៃកោប់ពរីរបបៀបថដល្រងទ័ព

ៃរីនហវៃោៃ�ួបៃរឹងសាថាៃភាពលំោ្រជាបកចើៃថដលបធវៃើឲ្យស្មនុ្សាមញដល់ល្រខេខណ្ឌដ៏ពិោ្រថដលព្ួរប្ោៃ�ួបរួចបហើយ។សូមឲ្យសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា58:2,6–9បហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលសាថាៃភាពលំោ្រទាំងបនាះ(ខវៃះអាហារ

ទៃុំ្របកមុងខវៃះរោរពកងរឹងខាលាចថាពួ្រប្ៃរឹងកតូវបំផ្លាញបោយសកតូវរបស់ប្)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា58:10–12បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលចបមលែើយបៅៃរឹងសំណួរខាងបករោម។(សូមសរបសរសំណួរ

បៅបលើរោដារបខៀៃមៃុចាបប់្្ើមថានា្់រ។សូមអាៃសំណួរដល់សិស្សមៃុបពលព្ួរប្អាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរបហើយបនាទាប់ម្រសូមរំឭ្រព្ួរប្

បករោយពរីពួ្រប្ោៃអាៃបហើយ។រោរណ៍បៃះៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យបផ្ដាតបលើរបបៀបថដល្រងទ័ពរបស់បហបលមៃិោៃបឆលែើយតបៃរឹងសាថាៃភាព

ដ៏លោំ្របៃះ)។

សតើសា�ន៍នពីន្វៃរោនស�វៃើេវៃពីសៅស្ល្ ួក្សគជួបនរឹសាថានភា្ដ៏លរំោក្សនរះ?

សតើព្រះេរាចា�់រោនស ល្េើយតបនឹរការេរវៃក្រនិរការេ�ិសាឋានសោយសសាមារះពតរ់រប�់សគសោយរសបៀបណា?

សតើការធានារប�់ព្រះេរាចា�់រោនជួយស្សលមិននរិក្រទ័្ រប�់ោតតាមរសបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សសងខេបបបសច្្ររីពិតមួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីអាលរា៉ា58:10–12។(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដ

ថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងដ្រររៅរក្ត្រះក្្នុងរ្លលំបាក្រយើងអាចទទួលបានការធ្ន្ដ៏មាន

រទវភា្ដដលអាច្ តងរឹងរសចក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើងរ�ើយែល់្រសចក្្ដីសង្រឹ្ដល់រយើង)។

• បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រឲ្យរាៃបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងរោរធានាអំ�នុងបពលរោរ�ួបៃរឹងទ្ុរខេលំោ្រ

មួយ?

សូមពៃ្យល់ថាអាលរា៉ា58ទាំងអស់កោប់ពរីរោរខិតខំកបរឹងថដលោៃបជា្�័យនៃ្រងទ័ពសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្រ្ននុងរោរដបណដាើមយ្រទរីក្រងុថដល

ោៃវាយយ្របោយសាសៃ៍បលមៃិម្រវិញ(សូមបមើលអាលរា៉ា58:31)។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃអាលរា៉ា58:39–40ឮៗ។

• បតើ្រងពល្ំរបឡាះរបស់បហបលមិៃោៃបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបទាះបរីជាព្ួរប្ោៃទទួលៃូវ«របួសជាបកចើៃ»្្ររី?

• បៅបពលអ្ន្រ�ួបៃរឹងឧបស ្្គបៅ្រ្ននុង�រីវិតបតើអ្ន្រអាចទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបធវៃើតាម្ ំរូនៃ្ូរៃកបសុរបស់បហបលមៃិបោយរបបៀបណា?

សូមប ្្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមទ័្្មរ៉រូនែបានរានស�ចក្្ពីអររកី្រា�ចសំពារះសជាគជ�័រប�់ស�សលមិនក្្ននុរការទ្ទួ្ល

បានទ្ពីពក្ុរសា�ន៍នពីន�វខ្រះមក្វិញណ�លវាពតរូវបានបាត់បរ់សៅសា�ន៍សលមិន្ ពីមុន

សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសៅស្លោត់បាន�ឹរថ្ទ្ពីពក្ុរនពីន�វហាពតរូវបានសា�ន៍សលមិន

វា��ក្ោត់ខឹរនឹររដ្ឋាភិបាលណ�លសធវ�ពបណ��មិនបាន្ ពរឹរទ័្្។សៅក្្ននុរ�ំបពុត

ម�ួ�ល់ស្�រូរាន៉ជាសមសៅពក្មោត់បាន្ ងៃដូញនឹរការររទ្ុក្ខេនន្ ួក្�ុចរិតស�ើ�បសនាទា�

�ល់ស្�រូរាន៉ណ�លមិនបានោំពទ្�ល់បុ្វស�តុននស�រីភា្។សដ្�មិនបាន�ឹរ�ល់

មរ៉រូនែស្�រូរាន៉បានសគសៅណ�ន�ពីសគឌានសដ្�សារណតការបរះសបារនន្ ួក្ន�ិមស�ច្

សា�ន៍នពីន�វ។ស្�រូរាន៉មិនពបកាន់នឹរការបសនាទា�រប�់មរ៉រូនែសទ្្្ទនុ�សៅវិញោត់បាន

អររកី្រា�នឹរស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ស�រីភា្រប�់មរ៉រូនែ។ព្រះអរាចា�់បាន្ ពរឹរ�ល់សា�ន៍

នពីន�វស�ើ�សដ្�រួមោនាមរ៉រូនែស្�រូរាន៉នរិពបជាជនរប�់សគបានប្ង្កាប្ ួក្និ�ម

ស�ច្និរ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។បនាទាប់្ ពី�្ង្គាមជាសពចើនមក្សា�ន៍នពីន�វបានទ្ទ្ួលនរូវ

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ម្រសទ្ៀតស�ើ�ស�សលមិនបានសាថាបនាសា�នាចពក្ជា្មេពី។

សមសរៀនទ្ពី105

អាលរា៉ា59–63

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ59

សា�ន៍នពីនេវបាត់បរ់តំបន់ការោរមួយសេើយសមទ័្ មរ៉រូនែសក្ើតទុក្ខេសោយសារណតអំស ើ្ទុច្ចរិតននពបជាជន

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ(ពរីThe Teachings of 
Ezra Taft Benson[ឆ្នាំ1988],ទំព័រ285)៖

«វាពបស�ើរជារសដើម្ពីសរៀបចំនរិការពារជាជារ្ យារោលស្ើយណពបចិត្»(ពបធានណេម�រា៉ថ្្វៃណបមន�ឹន)។

អ្ន្រអាចដ្រកសង់បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះជាថ ្្ន្រនៃបមបរៀៃសករាប់អាលរា៉ា49–51។កបសិៃបបើអ្ន្របធវៃើដបូច្នះសូម្ ិតពរីរោរទ្ុរចបនាលាះ

បៅ្រថៃលែងោ្រ្យខលែះបៅបពលអ្ន្រសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបំបពញចបនាលាះទាំងបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីបពលបវលាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្ឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ៃរណារានា្់រថដលប្សាគល់បៅបពលរោរបរៀបចំោៃ�ួយរោរោរ្រុំ

ឲ្យរាៃរោរអៃ់ចិតតេឬសាដាយបករោយ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ្ ្មរៗី បៃះព្ួរប្ោៃសិ្រសា�ំពូ្រអំពរីស្រ្គមរវាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិសូមឲ្យសិស្សអាៃ

អាលរា៉ា59:5–11បោយសាងាត់ៗបោយ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃទា្់រទងៃរឹងសាថាៃភាពថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើអវៃរីខលែះថដលបមើលបៅហា្់រអាចឲ្យសាសៃ៍បលមៃិយ្រ�្នះបលើទរីក្រងុៃរីនហវៃហា?(ភាពទុច្ចរិតនៃកបជា�ៃៃរីនហវៃហា។)

• បតើអ្ន្រោៃរ្រប�ើញអវៃរីបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលជាប់ទា្់រទងៃរឹងកបបោ្ថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ?

កបសិៃបបើសិស្សមិៃោៃបឆលែើយៃរឹងកបបោ្ខាងបករោមបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា59:9បទសូមបរ្ហាញថាដល់ព្ួរប្៖«វាជារោររ្យ្រ្ននុង

រោរ្រសា្ំុរឲ្យទរីក្រងុបនាះធាលា្់របៅ្រ្ននុង្រណាដាប់នដនៃពួ្រសាសៃ៍បលមៃិជាងវាយយ្រវាពរីព្ួរប្ម្រវិញ»។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូស

ចំណាំកបបោ្បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតបៃះអាចអៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ព្ួរប្សូមឲ្យព្ួរប្បកបៀបបធៀបទរីក្រងុទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងបរឿងបៃះបៅៃរឹងខលែលួៃប្ៃិងស្រ្គមខាងវិញ្ញាណថដលប្�ួប។បនាទាប់ម្រ

សូមសួរសំណួរខាងបករោមមួយឬពរីរ៖

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះទា្់រទងៃរឹងបយើងបោយរបបៀបណា?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាវាជាការគ្យតសួលជាងរដើ្ ដ្ីរៅ្រន្រសាមរះត្រង់

ជាជាងត្រ�្រ់រៅមានរសចក្្ដីជរំនឿរតកាយ្ដីបានវរង្ងរចញ)។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជារោរបៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្ររ្យកសួលជាងរោរកត�ប់ម្ររោៃ់សាសនាចក្របករោយពរីមួយរយភៈបពលនៃ

រោរអស្រម្ម?

• បហតុអវៃរីោៃជាវារ្យកសួលជាងបដើមបរីរាៃទរីបនាទាល់មួយជាជាងរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយ្ ្មរីបករោយពរីរោរធាលា្រ់បចញបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលអារ្រ្សៃិងអ្ន្របដើរតាមវាអាចវាយកបហារបលើទរីបនាទាល់ទាំងបនាះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យព្ួរប្

សរបសរបៅ្រ្ននុង្រំណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបរៀបចំចបំោះស្រ្គម

ខាងវិញ្ញាណ។

អាលរាោ60–62

មរ៉រូននបានស្ទពបកាន់សោយខ�ុ្្រសលើស្េរូរា្នណដលស្លើយតបបសោយស�ចក្្ពីព�ឡាញ់នរិសោរ្

សូមអាៃអាលរា៉ា59:13ឮៗ។សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាមរ៉ូនៃោៃខរឹងបោយសារោត់ោៃ្ ិតថារោឋា្ិោលមៃិខវៃល់ខាវាយៃរឹង

បសរីភាពរបស់កបជា�ៃ។បោយរាៃ្ំរហរឹងោត់ោៃសរបសរសំបុកតមួយបៅបពហូរាែៃជាបមបៅក្រមបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា60:6–11។

ហមហរៀនម�លរួមមានជំ្ ូកជាហពចើន

សៅស្លសមសរៀនមួ�រួមរានជំ្រូក្ជាសពចើន

សៅក្្ននុរព្រះគម ព្ីរអ្នក្មិនចាំបាច់្ ល្់

ការបញ្ជាក់្�ណ�លៗចំសពារះអវពីៗណ�ល

រានសៅក្្ននុរជំ្ រូក្ទារំសនារះសទ្។អ្នក្

អាច�សរខេបណ្្នក្ននវគ្គព្រះគម្ពីរស�ើ�

បនាទាប់មក្�រូមចំណា�ស្លបណនថែមសលើ

ណ ្្នក្ននវគ្គណាណ�លទាក់្ទ្រជា្ិស��

សៅនឹរ�ិ�្សរប�់អ្នក្។
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អាលរា៉ា59–63

• បតើបមទ័ពមរ៉ូនណោៃបចាទកបរោៃ់បពហូរាែពរីអវៃរី?

• បតើអារម្មណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញ្រ្ននុងរោរបចាទកបរោៃ់របស់មរ៉ូនណ?

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ោលរា៉ា60:17–20,23–24។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះបោយសាងាត់ៗ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេប្ឲ្យកសនមពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្រាៃបបើប្សថែិតបៅ្រ្ននុងតថំណងរបស់ពបូហរាែៃ។

• បតើរោរបចាទកបរោៃ់របស់បមទ័ពមរ៉ូនណអាចបធវៃើឲ្យបពហរូាែៃ�ឺចាប់ោ៉ាងណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីអាលរា៉ា60:33–36។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបមទ័ព

មរ៉ូនណោៃបរៀបចំបធវៃើកបសិៃបបើបពហរូាែៃមិៃបឆលែើយៃរឹងសំបណើររបស់ោត់បោយសមកសបបទបនាះ។បករោយពរីឲ្យសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដល

ព្ួរប្រ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញពរីមូលបហតុឬរោរ�កមញុរបស់មរ៉ូនណ្រ្ននុង

រោរបធវៃើសំបណើរបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា61:1–5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលមរ៉ូនណមិៃោៃទទួលរោរពកងរឹង។

• បតើព័តរ៌ាៃអវៃរីខលែះថដលបពហរូាែៃោៃថច្រចាយៃរឹងមរ៉ូនណ?

• បតើកបជា�ៃោៃបឆលែើយតបបៅបពលពួ្រប្ោៃបចាទកបរោៃ់អវៃរីមួយខុសឆ្គងបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រធាលាប់បចាទកបរោៃ់អវៃរីមួយបោយខុសឆ្គងបទ?បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាអំពរីរោរបចាទកបរោៃ់បនាះៃិងចបំោះអ្ន្របចាទ

កបរោៃ់ប្បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា61:9–10,15–18បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបរ្ហាញពរីភាពអសាចារ្យនៃអា្របប្រិរិោរបស់

បពហរូាែៃ។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរបបៀបថដលបពហរូាែៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរបចាទកបរោៃ់របស់មរ៉ូនណ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យ

រ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រយើងអាចរតជើសររើស្ ិនត្រកាន់នរឹងោក្្យស្្ដីនិងសក្្ភ្ា្រ្រស់អ្ក្ដថទ។បសច្្ររីពិត

ប្្សងបទៀតថដលសិស្សអាចរ្រប�ើញរួមរាៃរយើងគួររចៀសវាងការកា្់ររសចក្្ដី្ ិនល្អអំ្ដីអ្ក្ដថទបហើយថារៅរ្លរយើងរ្ួររួ្ 

រោយរសចក្្ដីសុចរិ្រនរឹងអ្ក្ដថទរយើងនរឹងរឹងមាំជាង្ុនរៅក្្នុងស្គ្រ្រ្រស់រយើងត្រឆាំងនរឹងអារក្្។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិត

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។)

• បតើបយើងអាចបក�ើសបរើសមៃិកបរោៃ់ប្វិញបោយរបបៀបណា?

សូម្ ិតពរីរោរសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ៃរឹងថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ខលែះៗថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសមៃិកបរោៃ់បៅបពល

មៃុស្សោៃៃិោយអវៃរីមៃិល្អឬមិៃពិតអំពរីពួ្រប្។អ្ន្រ្រ៏អាច្ ិតពរីរោរកោប់អំពរីបទពិបសាធៃ៍មួយរបស់អ្ន្រផ្ទាល់ថដរ។សូម

ថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីសារសំខាៃ់នៃរោរអ្័យបទាសដល់អ្ន្រដនទចបំោះសម្រីឬអា្របប្រិរិោទាស់ៃរឹងបយើង។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យសិស្ស

បធវៃើតាម្ ំរូរបស់បពហរូាែៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា62:1ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអារម្មណ៍ថដលមរ៉ូនណរាៃបៅបពលោត់ោៃទទួល

ចបមលែើយពរីបពហូរាែៃ។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាបមទ័ពមរ៉ូនណោៃខុស្រ្ននុងរោរបចាទកបរោៃ់បពហូរាែៃ្្ររី្៏រោត់ោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍ពិតថដលបយើងអាច

អៃុវតតេបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃអាលរា៉ា60:23ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាោ្រ្យសម្រីរបស់មរ៉ូនណអំពរី

រោរលាង«ខាង្រ្ននុងកបោប់»អាចអៃុវតតេដល់ក្ប់ោនាថដលកតវូថកបចិតតេ។សូមពៃ្យល់ថាកបោប់មួយ្ឺជាកបោប់ោ្រ់ទរឹ្រដូចជាថពង

ឬចាៃបោម។សូមោ្រ់ដរីឬ្ ្រ់បៅ្រ្ននុងៃិងោ៉ាតបលើខាងបករៅថពងមួយ(បបើរាៃសូមយ្រថពងថាលាថដលអាចបមើលប�ើញ)។សូម

សួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ៃរឹង្ រឹ្រទរឹ្រពរីថពងបនាះបទ។សូមសរាអាតខាងបករៅថពងបហើយសូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ៃរឹងកពម្ រឹ្រទរឹ្រពរីថពង

បនាះបទ។

• កបសិៃបបើពួ្រប្្ ិតថាខលែលួៃបយើង្ ឺជាដូចជាថពងបនាះបតើវាអាចរាៃៃ័យោ៉ាងបដើមបរីលាងកបោប់ខាង្រ្ននុងឬថពងខាង្រ្ននុងបនាះ?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះថដលថ្លែងបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«បយើងកតូវថតសរាអាតកបោប់ខាង្រ្ននុង(សូមបមើលអាលរា៉ា60:23)បោយចាបប់្្ើមដំបូងពរីខលែលួៃបយើងបនាទាប់ម្រក្ួសារបយើងបហើយ

ទរីប ្្ចប់ជាមួយៃរឹងសាសនាចក្រ»(«Cleansing the Inner Vessel»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1986,ទំព័រ4)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលបយើងកតូវសាអាតខាង្រ្ននុង(ជាអវៃរីថដលមៃុស្សមិៃអាចបមើលប�ើញ)្៏រដូចជាខាងបករៅ(ជាអវៃរីថដលមៃុស្ស

អាចបមើលប�ើញ)?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីសរាអាតកបោប់ខាង្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងមុៃបពលបយើងអាចរាៃកបសិទ្ធិភាពបពញបលញបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់

កពះអរាចាស់?

សូមសបងខេបអាលរា៉ា62:1–38បោយរោរពៃ្យល់ថាបមទ័ពមរ៉ូនណោៃនាំថ ្្ន្រមួយនៃ្រងទ័ពរបស់ោត់បៅ�ួយបពហូរាែៃបដើមបរី

ប្រ្កាបពួ្រៃិយមបស្ចបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡា។បនាទាប់ម្របោយរាៃ្រងទ័ពរួបរួមោនាៃិង�ំៃួយពរី្រង្ររាលាំងរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ដនទបទៀតមរ៉ូនណៃិងបពហរូាែៃោៃវាយយ្រទរីក្រងុប្្សងបទៀតថដលោៃោត់បង់បលើសាសៃ៍បលមៃិម្រវិញ។ព្ួរប្ោៃបបណដាញ

សាសៃ៍បលមៃិបចញពរីថដៃដរីបហើយ្រសាងសៃិ្ភាព្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃ។

• បតើឧបស ្្គណាខលែះថដលបុ្ ្គលៃិងក្ួសារជាបកចើៃអាច�ួបបករោយពរីបពលរាៃស្រ្គម?
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សូមឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា62:39–41បោយសាងាត់ៗបដើមបរីរ្របមើលរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបែះោល់បោយឧបស ្្គនៃ

ស្រ្គម។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងអាលរា៉ា62:40–41?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះព្ួរប្អាចបឆលែើយដូចតបៅ៖

ការអធិសាឋានដ៏សុចរ្ិររ្រស់រយើងអាចមានឥទ្ធិ្លដ៏វិជជមាន្ ួយដល់ស�គ្ន៍រ្រស់រយើង។

រៅក្្នុងរ្លមានឧ្រសគ្គ្នុស្ខរ្ះ្រន្ទា្រខ្លួនរគចរំោរះ្ ុខត្រះខណៈរ្លអ្ក្ដថទបានរឹងទទរឹង។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះខិតរោៃ់ថត�ិតបៅកពះអរាចាស់បៅបពលព្ួរប្�ួបៃរឹងឧបស ្្គនានា?បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្ស

ខលែះថបរបចញពរីកពះអរាចាស់បៅបពលព្ួរប្�ួបៃរឹងឧបស ្្គនានា?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបៅ្រ្ននុងបពលរាៃឧបស ្្គ�បកមើស

របស់បយើងសបកមចថាបតើបយើងៃរឹងខិតរោៃ់ថត�ិតបៅកពះអរាចាស់ឬោ៉ាងណា)។

• បៅបពលអ្ន្រអាៃ�ំព្ូរ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃអំពរីស្រ្គមបតើពួ្រប្ោៃបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីរោររោលាយជា្ូរៃសិស្សរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្រ្ននុង

បពលរាៃស្រ្គមឬរោរទាស់ថទងោនាអវៃរីខលែះ?

អាលរាោ63

សា�ន៍នពីនេវជាសពចើនស្វើដសំែើរសៅកាន់ណដនដពីភាគខ្រសជើរ

សូមសបងខេបោ្រ្យសម្រីរបស់មរ៉ូនណបៅ្រ្ននុង�ំព្ូរបៃះបោយរោរពៃ្យល់ថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃោៃចាប់ប្្ើមប្ៀសខលែលួៃបៅភា្ខាងប�ើង

ថ្របរថដៃដរីៃិងថ្របរសមកុទ។ស៊ិប�នុៃោៃកប្ល់្ំរណត់កតាដ៏ពិសិដ្ឋដល់បហបលមិៃ។បមទ័ពមរ៉នូណោៃសាលាប់បហើយ្ូរៃកបុសរបស់

ោត់មរ៉ូនណហាោៃដរឹ្រនាំ្រងទ័ពថដលប្រ្កាបរោរវាយកបហាររបស់សាសៃ៍បលមិៃម្ងបទៀត។

អ្ន្រអាចប្្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរកោប់អំពរីៃរណារានា្់រថដលោៃ�ួបៃរឹងឧបស ្្គៃិងរោររងទ្ុរខេបហើយោៃបក�ើសបរើសបៃ្ទៃ់ដួងចិតតេ

បហើយបបង្កើៃរោរទុ្រចិតតេបលើកពះ។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃមួយ។

ការរំឭក្អាលរាោ

សូមចំណាយបពលខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រ្ ម្ពរីរអាលរា៉ា។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំង្រ្ននុងថានា្់រ

សរិោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យព្ួរប្រំឭ្របសច្្ររីសបងខេប�ំព្ូរខលែះបៅ្រ្ននុង

អាលរា៉ាបដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យចងចំា។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រថច្រចាយពរី្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់

ប្អំពរីអវៃរីថដល្ ម្ពរីរបៃះោៃបធវៃើឲ្យពួ្រប្របំ្ើប។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្្ះ
អាលរា៉ា45–63(សមសរៀនទ្ពី21)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាអាលរា៉ា45–63(សមសរៀនទ្ពី21)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(អាលរាោ45–49)
អាលរា៉ាបាន្ ន្យល់�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់ថ្ព្រះអរាចា�់មិនអាចទ្តសមើលអំស ើ្បាប

�រូម្ពីណតបនិ្ចបន្លួចស�ើ�។សដ្�ការសពបៀបសធៀប�្ង្គាមននសា�ន៍នពីន�វនរឹ�្ង្គាម

្ទាល់ខ្លួនរប�់សគ�ិ�្សបានសរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាម៖សៅស្លស�ើរកាលាហាន

ក្្ននុរការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា��រូចជាសមទ្័្មរ៉រូនែបានសធវើព្រះនរឹ្ ពរឹរ

នរិពបទាន្រ�ល់ស�ើរ។សាតាំរចរ់បំ្ លាញស�ើរស�ើ�វាទាក់្ទាញស�ើរសដ្�

បន្ិចម្រៗឲ្យស�ើរបនាទាបបទ្ដ្ឋានរប�់ស�ើរ។

ថ្ងៃទដី2(អាលរាោ50–52;54–55)
សទារះបពីជាសា�ន៍នពីន�វបានរកី្ចសពមើនក្្ននុរមួ�រ�ៈស្លសពកា�្ពីការចាក្សចញ

រប�់អារា៉ាលិកា�មរ៉រូនែបានបន្សរៀបចំពបជាជន�ពរាប់ការវា�លុក្នាស្ល

អនាគត។គំររូរប�់សា�ន៍នពីន�វអ�ំនុរស្លរានការលំបាក្បានជួ��ិ�្សឲ្យ

�ល់ថ្ភា្សសាមៅរះពតរ់នឹរព្រះនាំមក្នរូវ�ុភមរ្គលសទារះបពីជា្ួក្សគសៅក្ណាតាល

ភា្ពចបរូក្ពចបលល់ក្្ពី—ប៉ណុន្ការណបក្បាក្់នរិការទា�់ណទ្រោនាអាចបំ្លាញ�ន្ិភា្

រប�់ស�ើរ។�ិ�្សក៏្បានសរៀនណ�រថ្សៅស្លស�ើរឈរសដ្�ររឹរាំចំសពារះអវពីណ�លពតរូវ

ស�ើរអាចរារាំរឥទ្្ធិ្ល�៏អាពក្ក្់្ ពីការរានអំណាចមក្សលើស�ើរ។

ថ្ងៃទដី3(អាលរាោ53;56–58)
អ�ំនុរស្ល�៏លំបាក្បំ្ុតខ្រះក្្ននុរ�្ង្គាមស�សលមិនបាន�ឹក្នាំក្រទ័្្�ុវជនរប�់

ោត់ណ�លជាពបជាជនអាំម៉រូន។ក្រ្លកំ្សឡារះទាំរសនរះបានបង្ហាញថ្សៅស្លស�ើរ

សធវើ�ក្មមេភា្សដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿស�ើរអាចទ្ទួ្លបានក្រាលាំរ្ ពីព្រះ។�ិ�្សបានសរៀន្ ពី

គំររូននក្រ្ល�៏កាលាហានទាំរសនរះថ្ពប�ិនសបើស�ើរទុ្ក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់ស�ើ�សោរ្

�ល់ពទ្រ់សដ្�ឥតសលអែៀរពទ្រ់នឹរោំពទ្ស�ើរសៅក្្ននុរ�្ង្គាមរប�់ស�ើរ។សទារះបពីជា

រានអ្នក្របួ�ជាសពចើននរិរានការលំបាក្ជាសពចើនណ�ល្ ួក្សគបានទ្ទ្ួលនិរត�៊រូក្៏

ក្រទ័្្សា�ន៍នពីន�វនរិក្រ្លកំ្សឡារះសៅណតបង្ហាញថ្ពប�ិនសបើស�ើរណបរសៅរក្ព្រះ

ក្្ននុរស្លលំបាក្ស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានការធានា្ ពីសាថាន�ួគ៌ណ�លអាច្ ពរឹរស�ចក្្ពីជសំនឿ

រប�់ស�ើរនរិ្ ល្់ស�ចក្្ពី�រ្ឹម�ល់ស�ើរ។

ថ្ងៃទដី4(អាលរាោ59–63)
សដ្�សារណតការបរះសបារន ្្ទក្្ននុរសា�ន៍នពីន�វបានបាត់បរ់ទ្ពីពក្ុរជាសពចើន;ការែ៍

សនរះបង្ហាញ�ល់�ិ�្សថ្វាង្�ព�ួលក្្ននុរការបន្សសាមៅរះពតរ់ជារការពត�ប់មក្រាន

ស�ចក្្ពីជំសនឿសពកា�្ពីការស�ើរវសរវរ។មរ៉រូនែបានសចាទ្ពបកាន់សដ្�មិនបាន�ឹរសលើ

សមសៅពក្មស្�រូរា៉នថ្បានសធវ�ពបណ��នឹរកាត្វក្ិច្ចរប�់ោត់ស�ើ��ិ�្សបាន

សរៀន្ ពីចសម្ើ�រប�់ស្�រូរាន៉ថ្ស�ើរអាចសពជើ�សរើ�មិនពបកាន់ខឹរនឹរពាក្្យនិរ

�ក្មមេភា្រប�់អ្នក្�នទ្។បណនថែមសលើសនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើររួបរួមោនា

ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ុចរិតជាម�ួនរឹអ្នក្�នទ្ស�ើរនឹររឹររាំជារសនរះសៅក្្ននុរ�្ង្គាមពបឆំ្រនឹរ

អសំ្ើអាពក្ក់្រប�់ស�ើរ�រូចណ�លបានបង្ហាញសដ្�មរ៉រូនែនរិស្�រូរា៉ន។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�សារសមសរៀនសនរះរួមរាន19ននគម្ពីរអាលរា៉ាអ្នក្មិនអាចបសពរៀនឬបញ្ជាក់្បរិបទ្

ពបវត្ិសា�ន៍ទាំរអ�់និរសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរអ�់ឲ្យ�ិ�្សបានសរៀនស្ញមួ�

�បាដោ�៍សនរះបានសទ្។សយាបល់ក្្ននុរការបសពរៀនខារសពកាម្ ល្់ឱកា��ល់�ិ�្សឲ្យអនុវត្

ស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីការ�ិក្សា�្ង្គាមសា�ន៍នពីន�វសៅនឹរ�្ង្គាមសៅក្្ននុរជពីវិត

រប�់សគ្ ទាល់។�រូម�ិក្សាព្រះគម្ពីរ�ពរាប់សមសរៀសនរះពបក្បសដ្�ការអធសិាឋានស�ើម្ពីឲ្យអ្នក្អាច

ពតរូវបានបំ្ ុ�ឲ្យបញ្ជាក់្សលើស�ចក្្ពី្ិតណាណ�ល�ិ�្សពតរូវការស្្តសលើស្លសរៀនក្្ននុរថ្នាក្់។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

អាលរាោ45–63

សោយការទុក្ចិត្តសលើព្រះនិរការស្វើរាមអ្ក្ដកឹ្នាំណដលទទួលបានការបំផ�ុគំនិត

សា�ន៍នពីនេវអាចយក្ឈ្រះសលើសា�ន៍សលមិន

�រូម�រស�រស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណប៊ន�ឹនសៅសលើកាដោរសខៀន

មុនចាបស់្្ើមបសពរៀន៖«្ពីព្រះគម្ពីរមរមនសយើរសរៀន្ ពីរសបៀបណដល�ិ�្សរប�់ព្រះពគពី�្រ�់សៅ

ក្្គុរស្លរាន�ង្គ្រាម»(“The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,”Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1986,ទ្ំ្័រ7)។

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�រស�រស្មៅរះ�្ង្គាមខ្រះននពបសទ្�ណ�ក្សគរ�់សៅបានសធវើ។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ

្ួក្សគដ្ក្់ស្មៅរះឧប�គ្គខ្រះណ�លមន�ុ្សអាចជួបអំ�នុរស្ល�្ង្គាម។

�រូម�ួរ៖ស�តុអវពីបានជាវា្ ិបាក្ស�ើម្ពីកាលា�ជា�ិ�្សននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអ�ំនុរស្លរាន

�្ង្គាម?

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ ពី�្ង្គាមណ�ល្ ួក្សគបាន�ិក្សា្ ពី�បាដោ�៍ក្ន្រសៅ�រូចណ�លបានក្ត់ពតា

សៅក្្ននុរអាលរា៉ា45–63។អ្នក្អាចសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យរំឭក្ខ្ពីៗ្ ពីស�ចក្្ពី�សរខេបជំ្រូក្ក្្ននុរ

អាលរា៉ា45–63។�រូមឲ្យ្ ួក្សគដ្ក្់ស្មៅរះឧប�គ្គខ្រះណ�លសា�ន៍នពីន�វបានជួបសៅក្្ននុរ

�្ង្គាម។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សទារះបពីជាស�ើរមិនណ�លចបាំរនរឹ�្ង្គាមណមនណទ្នក្្ពីស�ើរទាំរអ�់ោនា

�ថែតិសៅក្្ននុរ�្ង្គាមខារវិញ្ញណា។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�

ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវរិរននគែៈពបធានទ្ពីម�ួណ�លបានសរៀបរាប់�្ង្គាមខារវិញ្ញាែណ�លស�ើរ

កំ្្ុរសធវើ។អ្នក្អាចណចក្ចបាប់ចម្រ�ល់�ិ�្សរានាក្់ៗ។

«អ្នក្បានចរូលជួរទ័្្រប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរ�ម័�កាន់កាប់ពតួតពតាសលើក្ចរុសពកា�។សនរះ

មិនណមនជាស្លរាន�ន្ិភា្មួ�សទ្។វាបានកាលា�ជា�រូសច្នរះតាំរ្ពីសាតារំបានពបមរូលក្រាលាំរ

រប�់វាពបឆំ្រនឹរណ្នការរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌សៅក្្ននុរជពីវិតមុនជពីវិតសលើណ្ន�ពីសនរះ។ស�ើរមិន�ឹរ

្ពីស�ចក្្ពីលមអែិតននការពប�ុទ្្ធសនារះសទ្។ប៉ុណន្ស�ើរ�ឹរ្ ពីលទ្្ធ្លម�ួ។សាតារំនរិអ្នក្ស�ើរតាម

វាពតរូវបានបសែដោញចុរះមក្សលើណ្ន�ពី។ស�ើ�តារំ្ពីការបសរកើតអ័ដ្មនិរសអវា៉វិបត្ិសនរះសៅណត

បន្។ស�ើរបានស�ើញវាកានណ់តរីក្ខាលាំរសៅ។ស�ើ�ព្រះគម្ពីរបានពបាប់ថ្�្ង្គាមនឹរកាន់ណត

�ិរសាសៅស�ើ�ការចលាចលខារវិញ្ញាែសៅខារព្រះអរាចា�់នឹរ�ុរះកានណ់តខាលាំរ»(«Man 
Down!»Ensignឬសលអាេរូណា,ណខឧ�ភាឆ្នាំ2009,ទ្ំ្័រ63)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សសយារសៅស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សដ្�ពបធានណបន៊�ឹនសៅសលើកាដោរសខៀន។�រូម

ពបាប់្ ួក្សគថ្មិនថ្ស�ើរក្ំ្ុរនិយា�អំ្ ពី�្ង្គាមខាររារកា�ឬ�្ង្គាមខារវិញ្ញាែសទ្

ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សនរះគឺ្ិត។�រូម្ ន្យល់ថ្សដ្�ការ�ិក្សា្ ពីជពីវិតនន�ិ�្សទាំរឡា�ណ�ល

បានរ�់សៅក្្ននុរស្ល�្ង្គាមសៅក្្ននុរជំនាន់ព្រះគម្ពីរមរមនអាចជួ�ស�ើរឲ្យរានចរិតណ�លនរឹ

�ំខាន់សៅក្្ននុរ�្ង្គាមខារវិញ្ញាែរប�់ស�ើរ្ ទាល់កាន់ណតខាលាំរ។

�រូម�រស�រស្មៅរះខារសពកាមនរិស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរសៅសលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំវាជាពក្ដ្�

ម�ួ។�រូមឲ្យ�ិ�្សសរើ��ក្បុគ្គលឬជាពក្ុមទាំរសនរះមួ�ស�ើម្ពី�ិក្សា។�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ិក្សា្ ពី

បុគ្គលឬពក្ុមនពីមួ�ៗយា៉ារសហាចណា�់មួ�។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

1.មរ៉រូនែ—អាលរា៉ា46:11–21;48:7–17

2.សេសលមិន—អាលរា៉ា48:19–20;56:2–9;58:4–12,32–37

3.ក្រ្លកំ្សឡារះ2,060—អាលរា៉ា53:16–22;56:47–56;57:19–27

4.ស្េរូរា្ន—អាលរា៉ា50:39–40;51:1–7;61:1–21

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានស្លខ្រះស�ើម្ពី�ិក្សាព្រះគម្ពីរកានណ់តសពចើនតាមណ�លអាចសធវើសៅបានអំ្ពីបុគ្គលឬ

ពក្ុមណ�ល្ ួក្សគបានសរើ�។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសរៀបចំស�ើម ព្ីបសពរៀន្ ពីគំនិតខារសពកាម�ល់�ិ�្សក្្ននុរ

ថ្នាក់្(អ្នក្អាច�រស�រវាសៅសលើកាដោរសខៀនឬណចក្ជាពក្ដ្��ល់�ិ�្ស)៖

• ស�តុការែ៍ម�ួ្ ពីជពីវិតននបុគ្គលឬពក្មុសនរះណ�លបង្ហាញថ្ពបជាជនគឺជា�ិ�្ស�៏្ ិតរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

• លក្ខេែៈ�ម្ត្ិមួ�ឬសពចើនននបុគ្គលឬពក្មុសនរះណ�លជួ�្ ួក្សគឲ្យសៅបន្កាលាហានក្្ននុរស្ល

រាន�្ង្គាមជាមួ�នរឹសា�ន៍សលមិន។

• សោលការែ៍មួ�នន�ំែឹរលអែណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីបុគ្គលឬពក្មុសនរះណ�លអាច្ ពរឹរស�ើរ

សៅក្្ននុរ�្ង្គាមខារវិញ្ញាែរប�់ស�ើរនា�្វន្ងៃសនរះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សជាសពចើនតាមណ�លអាចសធវើសៅបានណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនជាម�ួនរឹ

�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្។អ្នក្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្ស�រស�រសោលការែ៍�ំែឹរលអែណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនសៅសលើ

កាដោរសខៀន។

�រូមគិត្ ពីការ�ួរ�ំែួរខារសពកាមស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យអនុវត្អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីការ�ិក្សា

រប�់សគសៅក្្ននុរអាលរា៉ា45–63៖

• �រូមគិតអំ្ពីគុែ�ម្តិ្នន�ិ�្សរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទរានាក់្ណ�លអ្នក្បានស�ើញសៅក្្ននុរមនុ�្ស

ណ�លបានរ�់សៅអំ�នុរស្លរាន�្ង្គាមនរឹសា�ន៍សលមិន។សតើគែុ�ម្ត្ិអវពីខរ្ះណ�លអ្នក្

នរឹសធវើតាមសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្?ស�តុអវពី?

• សតើ�្ង្គាមខារវិញ្ញាែណាខរ្ះណ�លស�ើរជួបនាស្ល�្វន្ងៃសនរះ?សតើគំររូនន�ិ�្សរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះទារំសនរះអាចជួ�អ្នក្ឲ្យរានស�ចក្្ពីជំសនឿនរិទំ្នុក្ចិត្សៅស្លអ្នក្ជួបនឹរ

�្ង្គាមទារំសនរះសដ្�រសបៀបណា?

អ្នក្អាចណចក្ចា�វគ្គណ�លអ្នក្ចរូលចិត្ម�ួ្ ពីអាលរា៉ា45–63។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់

ថ្សោលការែ៍ណ�លស�ើរសរៀន្ ពីជំ្ រូក្ទារំសនរះអាចជួ�ស�ើរឲ្យកាលា�ជា�ិ�្ស�៏្ ិតរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអំ�នុរស្លរាន�្ង្គាមខារវិញ្ញាែសៅ�ម័�ចុរសពកា�សនរះ។

គេគរៀនបនាទាប់(គហគលេិន1–9)

�រូមពបាប់�ិ�្សថ្ជំ្រូក្�ំបរូរននគម្ពីរស�សលមិនក្តព់តា្ ពីការសាលាប់រប�់សមសៅពក្មបពីរួប។�រូម

ពបាប់្ ួក្សគថ្្ួក្សគនឹររក្ចសម្ើ�ចសំពារះ�ំែួរខារសពកាម៖សតើសៅពក្មទាំរសនរះសាលាប់សដ្�

រសបៀបណា?សតើអ្្ដូតស�តុអវពីបានសក្ើតស�ើរ�ល់នពីន�វនរិលពីន�សៅស្ល្ ួក្សគសៅក្្ននុរគុក្?សតើ

្ួក្សគបានឮ�ំស�ររប�់អ្នក្ណា?�រូមពបាប់�ិ�្សថ្្យាការីនពីន�វអាចសដ្រះពសា�ឃ្តក្មមេ

ម�ួតាមរ�ៈអំណាចននការ្យាក្រែ៍។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

គម្ពីរស�សលមិន
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
សៅក្្ននុរការ�ិក្សាគម្ពីរស�សលមិនរប�់្ ួក្សគ�ិ�្សនឹរសរៀន្ ពី

គំររូនិរការបសពរៀនននបុរ��៏អសាចារ្យ�រូចជាស�សលមិនក្រូនពបុ�

រប�់ោត់គឺនពីន�វនរិលពីន�នរិសាំ�រូណអលជាសា�ន៍

សលមិនណ�លបានសោរ្តាមព្រះអរាចា�់យា៉ារអរ់អាចកាលាហាន

ស�ើ�បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ ពីពទ្រ់។ការបសពមើរប�់បុរ�ទាំរសនរះ

បង្ហាញថ្ព្រះពបទានអំណាចស�ើម្ពីជួ�្ ួក្អ្នក្បសពមើរប�់ពទ្រ់

ឲ្យ�សពមចបានព្រះរាជបំែររប�់ពទ្រ់ស�ើ�ថ្ការខិតខំ

រប�់មនុ�្ស�ុចរិតអាចពបទាន្រ�ល់មន�ុ្សរាប់ពាន់នាក្់។

�ិ�្សក៏្នឹរសរៀន្ រណ�រអំ្ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្ លាញណ�លសក្ើតរាន

មក្្ ពីភា្ស ម្េើរន្មេអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតនិរបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់។

គតើនរណាជាអ្ក្សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
មរមនបានចរពក្រនរិ�សរខេបក្ំែតព់តាជាសពចើនសចញ្ ពី

្ទាំរចំណារធំរប�់នពីន�វស�ើម្ពីបសរកើតគម្ពីរស�សលមិន។គម្ពីរ

សនរះពតរូវបានដ្ក្់ស្មៅរះតាមស�សលមិនណ�លជាក្រូនពបុ�រប�់

ស�សលមិននិរជាសៅពបុ�រប�់អាលរា៉ាជាក្រូន។ស�សលមិន

បានទ្ទ្ួលក្ំែតព់តា្ ពី�ិ៊ប�នុនជាឪ្ុក្រាស�ើ�បានបសពមើ

ជាសមសៅពក្ម�៏�ុចរិតសលើពបជាជននពីន�វ។ោត់បានបសពរៀន

ក្រូនពបុ�រប�់ោត់នពីន�វនរិលពីន�ឲ្យកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិ

ទាំរឡា�ស�ើ�ចរចាំ�ល់ព្រះសពបា�សលារះរប�់សគព្មទាំរ

�ក្ពទ្រ់សធវើជាមរូលដ្ឋានននជពីវិតរប�់្ ួក្សគ្រណ�រ(�រូមសមើល

ស�សលមិន5:9–14)។សដ្�បានបំ្ ុ�គំនិតតាមរ�ៈ

ការបសពរៀនទាំរសនរះស�ើ�ព្ួ�បារម្អំ្ពីអសំ្ើទ្ុច្ចរិតនន

ពបជាជនសនារះនពីន�វនិរលពីន�បានបសពរៀន្ពីការណពបចិត្�ល់

ពបជាជននពីន�វនរិពបជាជនសលមិន។ស�ើម្ពីសធវើក្ិច្ចការទារំសនារះ

នពីន�វបានលរះបរ់តំណែររប�់ោត់ជាសមសៅពក្ម។សពកា�្ពី

សា�នស៍លមិនរាប់ពាន់បានណពបចិត្សជឿស�ើ�រាន្ យាការី

សា�នស៍លមិនរានាក់្ស្មៅរះថ្សាំ�រូណអលពតរូវបានបំ្ ុ�គំនិត

ឲ្យបសពរៀន្ ពីការណពបចិត្នរិការ្យាក្រែ៍ក្្ននុរចំសណាមពបជាជន

នពីន�វ។គម្ពីរស�សលមិន�ក្ព�រ់្ ពីកំ្ែតព់តាណ�លបានរក្សា

សៅក្្ននុររជ្កាលនិរការបសពមើរប�់ស�សលមិន(ស�សលមិន

1–3)និរនពីន�វ(ស�សលមិន4–16)។ក្ំែត់ពតារប�់

នពីន�វរួមបញ្ចដូលនរូវការ្យាក្រែ៍និរការបសពរៀនទាំរឡា�រប�់

សា�ំរូណអលជាសា�ន៍សលមិន។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរដល់នរណាគហើ�

គហតុអវៃដី?
មរមនបានក្ត់ពតាគម្ពីរស�សលមិន�ពរាប់ពបជាជនសៅន្ងៃ

ចរុសពកា�ណ�លនឹរទ្ទួ្លបានក្ំែតពតារប�់ោត់។�រូចជា

ស�ចក្្ពី�សរខេបស្្សរសទ្ៀតរប�់ោត់្ ពី្ ទាំរចំណារធំរប�់នពីន�វ

ណ�រគម្ពីរស�សលមិនណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសប�ក្ក្មមេ�៏សទ្វភា្

នរិស�ចក្្ពីសពបា�សលារះរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ(�រូមសមើល

ស�សលមិន3:27–30,5:9–12,8:13–23,

14:1–29,16:4–5)។

គតើ្េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរគៅគពលណានិង

គៅក្ណន្ងណា?
កំ្ែត់ពតាស�ើមពតរូវបានសពបើជាពបភ្ននគម្ពីរស�សលមិន

ទំ្នរជាពតរូវបាន�រស�ររវារឆ្នាំ52មុន.គ.�.នរិឆ្នាំ1

មុន.គ.�.។មរមនបាន�សរខេបកំ្ែតព់តាទាំរសនារះក្្ននុរ

ចសនាលារះស្លពបណ�លឆ្នាំ345ននគ.�.និរឆ្នាំ385នន

គ.�។មរមនមិនបានក្ត់ពតា្ ពីទ្ពីក្ណន្រណ�លោត់សៅកាល

ោត់បានចរពក្រគម្ពីរសនរះសទ្។

គតើរានលក្ខេណៈពគិសសអវៃដីខ្ះគៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរស�សលមិនបង្ហាញ្ ពីការ្លា�់ប្ដូរជាសពចើនសលើក្សពចើនសារ

រប�់សា�ន៍នពីន�វរវារស�ចក្្ពី�ុចរិតនរិអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតជារ

ស្លណាៗទារំអ�់សៅក្្ននុរពបវត្ិសា�ន៍រប�់្ ួក្សគ។គម្ពីរ

សនរះពបាប់្ ពីគំររូជាសពចើនននការបរះសបារពបឆំ្រ�្ង្គាមឃ្តក្មមេ

នរិបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់។វាក៏្បង្ហាញនរិ្ ិ្ែ៌នា្រណ�រ

្ពី�ក្មមេភា្នន្ ួក្សចារកា�ពីអានតុនណ�លសធវើក្ិច្ចការនន

ស�ចក្្ពីររឹតស�ើ�ទ្ពីបញ្ចប់បាននាំមក្នរូវការបំ្ ្ិចបំ ល្ាញ�ល់

សា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើលស�សលមិន2:13–14)។

គម្ពីរស�សលមិនក្៏រានលក្ខេែៈ្ិស��្ រណ�រសដ្�សារ

វាសរៀបរាប់្ ពីពោម�ួសៅស្លណ�ល«ណ្្នក្ជាសពចើន»នន

សា�នស៍លមិនបានណពបចិត្សជឿស�ើ�«ស�ចក្្ពី�ុចរិត

រប�់្ ួក្សគបានសក្ើនស�ើរ�រូចជាស�ចក្្ពី�ុចរិតរប�់សា�ន៍

នពីន�វណ�រ»(ស�សលមិន6:1)។បណនថែមសលើសនរះវាបង្ហាញ

្ពីអំណាចណ�លព្រះបានពបទាន�ល់្ យាការីរប�់ពទ្រ់�រូចជា

ស្លនពីន�វបានលាតពតដ្រ្ ពីឃ្តក្មមេសមសៅពក្មរានាក់្និរបាន

្យាក្រែ៍្ ពីការសារភា្្ ពី�ំណាក់្បរពបុ�រប�់សៅពក្មសនារះ

(�រូមសមើលស�សលមិន8–9)និរសៅស្លនពីន�វបានទ្ទួ្ល

អំណាច្ សារភាជាប់្ ពីព្រះអរាចា�់ស�ើ�បនាទាប់មក្អនុវត្វាស�ើម្ពី

បញ្ចនុរះបញ្ចដូលនរិ�ក្�រូតនរូវសពោរះទ្ុរភកិ្្សវិញ(�រូមសមើល

ស�សលមិន10–11)។សលើ�្ពីសនរះសៅសទ្ៀតសៅក្្ននុរការរក្សា

ទុ្ក្ននពាក្្យ�ម្ពីរប�់សា�ំរូណអលគម្ពីរសនរះរួមរានណតក្ំែត់ពតា

ននសទ្�នក្ថ្មួ�រប�់្ យាការីសា�ន៍សលមិនរានាក្់ណ�លបាន

សធវើ�ល់សា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើលស�សលមិន13–15)។

សៅក្្ននុរសទ្�នក្ថ្សនរះសា�ំរូណអលបាន្ យាក្រែ៍្ ពីទ្ពី�រាគាល់

ទាំរឡា�ននការពប�រូតនិរការ�ុគតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គសចក្្ដីសគងខេប
គហគលេិន1–3សមសៅពក្ម្ ពីររូបគឺស្�រូរាន៉នរិ

ស្គរូសមនែពតរូវបានសគសធវើឃ្ត។មរ៉រូនែហាវា�ពចាន

ការ ល្ានពានរប�់សា�ន៍សលមិនម�ួណ�ល�ឹក្នាំសដ្�

ក្រូរីអានទុ្សមើរ។គ�ិគរូសមនពតរូវបានសគ�រាលាប់ខែៈ

ណ�លប៉ុនប៉រ�រាលាប់ស�សលមិនជាសមសៅពក្មណ�លបាន

ណតរតាំរ្ មេពី។សទារះបពីជាកា�ពីអានតុននិរពក្ុមសចាររប�់វា

បាន្ ពរពីក្បក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់ក្្ពីក្៏ពបជាជនរាប់ពាន់មុឺននាក្់

ពតរូវបានពជមុជទឹ្ក្សៅក្្ននុរសា�នាចពក្ណ�រ។នពីន�វកាលា�ជា

សមសៅពក្មសពកា�្ពីការសាលាប់រប�់ស�សលមិន។

គហគលេិន4–6ក្រទ័្្នន្ ួក្ពបឆ្ំរសា�ន៍នពីន�វនិរ

សា�ន៍សលមិនបានកាន់កាប់ណ�ន�ពីភាគខារត្ដូរទាំរអ�់

រប�់សា�ន៍នពីន�វរួមរានណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាណ�រ។

សា�ន៍នពីន�វបានចុរះសខសា�សដ្�សារណតអំស្ើទុ្ច្ចរិត

រប�់្ួក្សគ។នពីន�វលរះណលរតំណែរជាសៅពក្មសៅឲ្យ

ស��រូរាំ។នពីន�វនរិលពីន�ចរចាំ�ម្ពីរប�់ឪ្ុក្រប�់ខ្លួន

គឺស�សលមិនស�ើ�បានលរះបរ់ខ្លួនសគក្្ននុរការបសពរៀន

�ំែឹរលអែ។្ួក្អ្នក្ពបឆ្ំរជាសពចើនបានណពបចិត្ស�ើ�

ពត�ប់មក្កាន់សា�ន៍នពីន�វវិញ។សពកា�្ពីព្រះអរាចា�់

បានការពារនពីន�វនរិលពីន�សៅក្្ននុរគុក្សដ្�អ្្ដូតស�តុមក្

សា�ន៍សលមិនភាគសពចើនពតរូវបាន្លា�់ណពបចិត្សជឿ

ស�ើ�បានពបគល់ណ�ន�ពីណ�ល្ ួក្សគ�សែដោើមបានឲ្យសៅ

សា�ន៍នពីន�វវិញ។អំ�នុរស្ល�៏រកី្ចសពមើនម�ួបក្្ស្ ួក្

កា�ពីអានតុនបានរានចំនួនកាន់ណតសពចើន។សា�ន៍នពីន�វ

ជាសពចើនចរូលរួមសៅក្្ននុរអំស្ើទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សគសដ្�បរកឲ្យ

រានអសំ្ើ្ ុក្រលួ�សៅក្្ននុររដ្ឋាភិបាលសា�ន៍នពីន�វ។

គហគលេិន7–12នពីន�វអធសិាឋានសលើកំ្្រូលននប៉ម�ួន

រប�់ោត់ស�ើ�ព្រានពបជាជនឲ្យណពបចិត្។ោត់បាន

សលើក្ស�ើរ្ ពីទ្ពីបនាទាល់ននមនុ�្សជាសពចើនណ�លបាន្ យាក្រែ៍

្ពីព្រះពគពី�្ទ។ោត់ក៏្បានបង្ហាញថ្ស��រូរាំជាសមសៅពក្ម

ពតរូវបានសធវើឃ្តសដ្�បរពបុ�រប�់ោត់គឺ�៊ីអានទ្ុម។

នពីន�វទ្ទ្ួលបានអំណាច្ សារភាជាប់នរិបន្បសពរៀន្ ពី

ការណពបចិត្។ោតទ់្រូល�ំុព្រះអរាចា�់ឲ្យជំន�ួ�្ង្គាមរប�់

សា�ន៍នពីន�វសដ្�សពោរះទ្ុរភកិ្្សស�ើ�ការអធិសាឋានរប�់

ោត់នាំមក្នរូវសភ្ៀរស�ើម្ពីបញ្ចប់សពោរះទុ្រភិក្្សសនារះសពកា�្ពី

ពបជាជនបានណពបចិត្។សពកា�្ពីរានការរីក្ចសពមើននិរ

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ម�ួរ�ៈស្លខ្ពីមក្ការទា�់ណទ្រោនានិរ

អសំ្ើទុ្ច្ចរិតបានរីក្រាលដ្លសៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជនសនរះ។

មរមនទ្ួញសសាក្នឹររសបៀប�៏មិន�ថែតិស�ថែរនិរ្ កលួតលពីលា

រប�់មនុ�្ស។

គហគលេិន13–16សា�ំរូណអលជាសា�ន៍សលមិន

ព្រានសា�ន៍នពីន�វឲ្យណពបចិត្្យាក្រែ៍្ ពីចរុបញ្ចប់

ននការបំ្ិ្ចបំ្លាញរប�់្ ួក្សគនិរទ្�្សន៍ទា�្ ពី

ទ្ពី�រាគាល់ណ�លទាក់្ទ្រនរឹការពប�រូតនិរការ�ុគតនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លសជឿតាមពាក្្យ

�ម្ពីរប�់ោត់បានពជមុជទឹ្ក្។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីរាន

មនុ�្សភាគសពចើនប�ិស�ធសា�ំរូណអលនរិមិនខវល់នឹរ

ទ្ពី�រាគាល់នរិការអសាចារ្យទាំរឡា�ណ�លបាន្ ្ល់ឲ្យ

ស�ើ�។
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សមសរៀនទ្ពី106

សលស�មិន1–2

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីស្�រូរាន៉បានសាលាប់សៅការទា�់ណទ្រោនាបានសក្ើតស�ើរសៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វទាក់្ទ្រនឹរបញ្ហាថ្សតើនរណាគួរសធវើជាសមសៅពក្មបនាទាប់។ក្រូនពបុ�រប�់ោត់

ស្�រូរាន៉ពតរូវបានណតរតារំសដ្��ំស�ររប�់ពបជាជន។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសមសៅពក្ម្ មេពី

សនរះពតរូវបានសធវើឃ្តសដ្�គ�ិគរូសមនណ�លបានចួលរួមចំណែក្ននបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់។សដ្�

ស្្ៀតឱកា�ស្លកំ្្ុររានការទា�់ណទ្រោនានរិការណបរណចក្ោនាសនរះ្ួក្សា�ន៍សលមិន

បាន្ លានពាន�ក្រ�្ឋធានពីសារា៉�ិមឡាបាន។សា�ន៍នពីន�វបាន�សែដោើម�ក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡាមក្វិញស�ើ�គិ�គរូសមនពតរូវបានសគ�រាលាប់ខែៈប៉ុនប៉រ�រាលាប់ស�សលមិន

(ជាក្រូនពបុ�រប�់ស�សលមិន)ជាសមសៅពក្ម្ មេពី។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គលគហេិន1

ការទា�់ណទរោនាបានបំណបក្សា�ន៍នពីនេវសេើយស្វើឲ្យសា�ន៍សលមិនឈ្លានោនយក្សារា្េិមឡាបាន

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ស្សលមិន1:1–4។សតើេវៃពីសៅណដលបណាតាលឲ្យរានការទា�់ណទរោនានរិការណបក្រោក្់សៅក្្នុរចសំណាមពបជាជនសា�ន៍នពីន្វៃ?

សលស្មិន1:5–8។សតើនរណាពតរូវរោនណតរតំារជាសមសៅពក្មស្ើយសតើបរប្អដូនពបុ�ទាំរ្ពីររប�់ោត់រានពបតិក្ម្ម

យ៉ារណាណដរ?

បដើមបរីចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីភាពខុសោនារវាងការ្ិភាក្សាពរីបញ្ហាមួយៃិងការទា�់ណទរោនាអំពរីបញ្ហាមួយ។

កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើមបរីយល់ពរីភាពខុសោនាចបំោះចំណុចទាំងពរីរបៃះសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតពរីសាថាៃភាពដូចរាៃខាងបករោម

បហើយរ្របមើលថាសាថាៃភាពមួយណាថដលជាឧទាហរណ៍នៃរោរទាស់ថទងោនា។(ព្ួរប្្ ួរយល់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពទរីពរីរៃិងទរីបរី)។

1 រោរពៃ្យល់ពរីបោល�ំហររបស់អ្ន្រតាមរយភៈរោរប ្្ចនុះប្្ចដូលៃិងរោរពិតដ៏រួសរាយ

2 រោរបរ្ហាញរោរមិៃបោរពដល់បុ ្្គលរានា្រ់ថដលរាៃទស្សៃខុសពរីអ្ន្រ

3 រោររាៃអារម្មណ៍ថារោរយ្រ�្នះបលើរោរកបថ្រ្រោនាមួយវាសំខាៃ់ជាងសុខរុាលភាពរបស់មៃុស្សរានា្់របទៀត

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបកោះថានា្រ់នៃរោរទាស់ថទងោនាបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាបហបលមិៃ1។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ិតបរៀងៗខលែលួៃពរី

របបៀបថដលរោរទាស់ថទងោនាអាចប្រើតរាៃចបាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបទ្ ម្ពរីរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរថដលកតូវោនា។

សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូម្ ូស្ លែដូវមួយបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសរបសរោ្រ្យការទា�់ណទរោនាបៅបលើវា។

សូមពៃ្យល់ថារោរទាស់ថទងោនាបកបៀបដូចជា្ លែដូវមួយថដលនាំបៅរ្រអំបពើោបៃិងលទ្្ធ លអវ�ិជរាៃប្្សងបទៀត។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

បហបលមៃិ1:9ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលថាបតើបៅទរីប ្្ចប់រោរទាស់ថទងោនា្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃដរឹ្រនាំបៅរ្រអវៃរី។(ឃ្ត្រម្ម)។

សូមសរបសរោ្រ្យឃ្តក្ម្មបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបលើរូប្ លែដូវថដលអ្ន្រោៃ្ ូស។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ1:10–12បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដល្ ិស្ូបមៃៃិងអ្ន្រទាំងឡាយថដលោៃប្ជដូៃោត់

បៅោៃបធវៃើបដើមបរីបិទោំងបរឿងឃ្ត្រម្មថដលោត់ោៃកបកពរឹតតេ។

• បហតុអវៃរីោៃជា្ ិស្ូបមៃៃិងប្រ្សពួ្រោត់ចង់លា្់ររោរសរាងាត់ពរីស្រម្មភាពរបស់ពួ្រប្?

• បតើរាៃឧទាហរណ៍អវៃរីខលែះពរីមៃុស្សសម័យទំបៃើបមួយចៃួំៃថដល្ំរពុងពយាោមរ្រសាស្រម្មភាពដ៏មៃិសុចរិតរបស់ប្ជារោរសរាងាត់

បនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរ្ុរហ្រឪព្ុររាដាយឬបៅ្រ្ននុងរោរសរាភាសៃ៍ជាមួយៃរឹងប៊ីស្សពឬកបធាៃសាខា)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាមិៃថមៃជារោរឆ្លាតនវបដើមបរី�ួយៃរណារានា្់រឲ្យបិទោំងអំបពើោបរបស់ខលែលួៃបនាះ?

ការទា�់ណទ្រោនា
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សលស�មិន1–2

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ1:18–21ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតបមើលតាមបហើយរ្របមើលៃូវលទ្្ធ លប្្សងបទៀតនៃ

រោរទាស់ថទងោនារបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រថៃលែងណា

មួយបៅបលើរូប្ លែដូវបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចឲ្យព្ួរប្្ ល់្បោបល់ៃិងសរបសរពរីលទ្្ធ លប្្សងបទៀតនៃរោរទាស់ថទងោនាថដលព្ួរប្

ោៃប�ើញ។

សូមសបងខេបបហបលមៃិ1:22–30បោយពៃ្យល់ថាបករោយពរីសាសៃ៍បលមិៃោៃរោៃ់រោប់ថដៃដរីសារាែហិមឡា្រងទ័ពសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ោៃយ្រ�្នះបលើពួ្រប្បៅ្រ្ននុងស្រ្គមមួយថដលរាៃមៃុស្សជាបកចើៃោៃសាលាប់។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបបោលរោរណ៍មួយស្រីពរីរោរទាស់ថទងោនាថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីរោរសិ្រសាបហបលមៃិ1។បោលរោរណ៍មួយថដល

សិស្សអាចរ្រប�ើញ្ ឺថាការទាស់ដទងោនារធ្ើឲ្យរយើងគ្យនរឹងរងឥទ្ធិ្ល្ ដីមារសត្រវូ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះរោៃ់ថតចបាស់ៃិងអៃុវតតេវាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរមួយចៃំួៃ

ដូចរាៃខាងបករោម៖

• កបសិៃបបើយុវនារីរានា្រ់ោៃប ល្ាះោនាៃរឹងឪព្ុររាដាយរបស់នាងអំពរីមិតតេ្្ិ្ររបស់នាងបតើវាអាចបែះោល់ដល់ឥរោិប្របស់នាងចបំោះ

រោរថណនាំរបស់ឪព្ុររាដាយរបស់នាងបៅ្រ្ននុងថ ្្ន្រប្្សងបទៀតនៃ�រីវិតនាងបោយរបបៀបណា?

• កបសិៃបបើបងប្អដូៃោៃប ល្ាះោនាបតើអា្របប្ិររិោរបស់ពួ្រប្អាច�ះឥទ្ធិពលដល់ទំនា្់រទំៃងរយភៈបពលយូររបស់ព្ួរប្បោយ

របបៀបណា?បតើវាអាចបែះោល់ដល់ក្ួសារទាំងមូលបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរទាស់ថទងោនាបៅ្រ្ននុងវួដឬសាខាមួយអាចបធវៃើឲ្យសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្ររ្យៃរឹងរងរោរវាយកបហារពរីសាតាំងខាលាំងជាងមុៃ

បោយរបបៀបណា?

• កបសិៃបបើយុវ�ៃរានា្់រខរឹងៃរឹងៃរណារានា្រ់បៅ្រ្ននុង្ូររ៉ុមបពវៃ�ិតភាពរបស់ោត់បតើអារម្មណ៍របស់ោត់អាច�ះឥទ្ធិពលដល់ស្រម្មភាព

របស់ោត់បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របោយរបបៀបណា?បតើវាអាច�ះឥទ្ធិពលដល់រោរម្រកពះវិហាររបស់ោត់បោយរបបៀបណា?

• បតើអារម្មណ៍ទាស់ថទងោនាអាចបធវៃើឲ្យបយើងទៃ់បខសាយថបបណាបៅបពលបយើង�ួបៃរឹងបសច្រតេរីលបលួង?

សូមឲ្យសិស្ស្ ្ល់បោបល់ពរីសាថាៃភាពប្្សងបទៀតថដលរោរទាស់ថទងោនាអាចបធវៃើឲ្យបយើងទៃ់បខសាយបហើយរ្យរងៃរឹងរោរលបលួងរបស់

រារសកតូវ។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពល្ ិតពរីបរឿងមួយចំៃួៃ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្ថដលពួ្រប្អាចរាៃអារម្មណ៍ទាសថ់ទងោនា។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើល

ស្រម្មភាពជា្់រលា្់រមួយថដលពួ្រប្អាចបធវៃើបដើមបរីបចៀសវាងពរីឥរិោប្ទាស់ថទងោនា។

គហគលេិន2

សេសលមិនកាលាយជាសមសៅពក្មសេើយអ្ក្បសពមើរប�់ោត់រារារំគិ�គរូសមនកំុ្ឲ្យ�រាលាប់ោត់បាន

• បហតុអវៃរីោៃជាវាកបបសើរជាង្រ្ននុងរោរសរាអាតភាពរបញែរនញែមួយជាជាងបិទោំងវា?

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សរានា្់រចង់បិទោំងអវៃរីមួយថដលប្ោៃបធវៃើ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ2:3–4ៃិង្ ៃិងស 58:43បោយបសងៃៀមសាងាត់។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើរាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណារវាងរបបៀបថដលកពះអរាចាស់សពវៃកពះហឫទ័យឲ្យបយើងបោះកសាយអំបពើោប

ៃិងរបបៀបថដលពួ្របចាររោ�រីអាៃតៃុបោះកសាយអំបពើោប?

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ2បយើងោៃអាៃពរីរោរបែុៃបែងសរាលាប់បហបលមិៃរបស់្ ិស្ូបមៃថដលជាបមបៅក្រមបនាទាប់។សូម

ឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្ជាអ្ន្ររោថសតថដលកតូវចាត់តំាងឲ្យរាយរោរណ៍ពរីរោរបែុៃបែងសរាលាប់បមបៅក្រមបនាះ។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃ

បហបលមៃិ2:2–9ជាមួយៃរឹងនដ្ូរានា្់របហើយសរបសរចំណងប�ើងមួយបដើមបរីសបងខេបអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រ

អាៃចំណងប�ើងរបស់ប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ2:10–11បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលស្រម្មភាពថដលបហបលមៃិោៃបធវៃើកបឆ្ំងៃរឹងព្ួរបចារ

រោ�រីអាៃតៃុ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសបងខេបខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមពៃ្យល់ថាក្រមុរបស់រោ�រីអាៃតុៃ្ ឺជា្ ំរូមួយនៃប្រ្សពួ្រសរាងាត់មួយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមិៃ2:12–14ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលពរីឥទ្ធិពលថដលប្រ្សពួ្រសរាងាត់ោៃរាៃបលើកបជា�ៃៃរីនហវៃ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះស្រីពរីបកោះថានា្រ់នៃប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមកោ្រដថាបសច្្ររីពិត

ដូចតបៅបៃះកតូវោៃបញ្ជា្រ់ោ៉ាងចបាស់៖្រក្្្័ន្ធសមាងា្់រអាចដរឹក្ន្ំរៅរក្ការ្រំែិ្ច្ំរផ្លាញថនសង្្គ ទាំងឡាយ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាបថៃថែមបលើរោរនាំម្រៃូវបសច្រតេរីបំ្ លែិចបំផ្លាញនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់ោៃដរឹ្រនំាបៅរ្របសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញនៃសាសៃ៍

ោ៉ាបរ�ជាកបជា�ៃថដលសិស្សៃរឹងអាៃបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបអបធើរសូមបមើលបអបធើរ8:20–21))។

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរអិមរ័សុលោ�ឺដនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់

រ្របមើលឧទាហរណ៍នៃប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់នាសពវៃន្ងៃបៃះ៖

ការរកហមើលហោលលទ្ិនិង

ហោលការណ៍ទាំងឡាយ

ស្លខ្រះ�ិ�្សអាចនិយា�្ ពីសោលលទ្្ធិ

ឬសោលការែ៍នានាសៅស្ល្ ួក្សគស្្ើ�

នរឹ�ំែួរឬ�សរខេបអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន

សរៀនសៅក្្ននុរបទ្គម្ពីរម�ួ។សដ្�សារ

ស្លខ្រះ្ ួក្សគមិនបាន�ឹរថ្្ួក្សគ

កំ្្ុរនិយា�្ ពីស�ចក្្ពី្ិត�៏�ំខាន់មួ�

វាអាចជាការលអែសបើអ្នក្�រស�រវាសៅសលើ

កាដោរសខៀនឬសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ�រស�រ

វាសៅក្្ននុរកំ្ែត់ស�តុ�ិក្សាព្រះគម្ពីរឬ

ស�ៀវសៅ�រស�រក្្ននុរថ្នាក់្រប�់្ ួក្សគ។
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សមសរៀនទ្ពី106

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃបបកងៀៃថាប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់ថដលោៃទា្់រទិៃៃរឹងបទឧក្រដិ្ឋបធវៃើឲ្យរាៃបញ្ហាដ៏ធងៃៃ់ធងៃរមួយមិៃ

កតរឹមថតចំបោះបុ្ ្គលរានា្់រៗៃិងក្រមុក្ួសារបែុបណាណះបទថតចំបោះកបជាជាតិទាំងមូល្ងថដរ។្រ្ននុងចបំណាម

ប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់បច្ចនុបបៃ្នរាៃដូចជាក្រមុប្រ្មងោលរោរ�ួញដូរបក្ឿងបញៀៃៃិងក្រមុឧក្រដិ្ឋ�ៃថដលោៃបបង្កើត

ប�ើង។   

«បបើសៃិជាបយើងមិៃោៃកបុងកបយត្ន័បទបនាះប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់សពវៃន្ងៃបៃះអាចរាៃអំណាចៃិងឥទ្ធិពលោ៉ាងបលឿៃ

ៃិងបពញបលញដូចថដលព្ួរវាោៃបធវៃើបៅ្រ្ននុងសម័យរោលកពះ្ ម្ពរីរមរមៃដូបចានាះថដរ»។   

«   [អារ្រ្ស]បកបើប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់រួមទាំងក្រមុប្រ្មងោល្ ងថដរ‹ពរីតំណមួយបៅតំណមួយតាមរោរណថ៍ដលវាអាចរោដាប់យ្រចិតតេ

នៃ្រូៃបៅមៃុស្ស›។[បហបលមៃិ6:30។]បំណងរបស់វា្ ឺបដើមបរីបំផ្លាញបុ្ ្គលរានា្់រៗក្រុមក្ួសារសហ្មៃ៍ៃិងជាតិសាសៃ៍

ទាំងអស់។[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី29:9។]រាៃបពលមួយវារាៃបជា្�័យ្រ្ននុង�ំនាៃ់នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បហើយវារាៃបជា្�័យ

ខាលាំងណាស់នាសពវៃន្ងៃបៃះ។បៃះជាមូលបហតុថដលវាសំខាៃ់សករាប់បយើង   បដើមបរី�រឲ្យរឹងរំាសករាប់បសច្រ្រីពិតៃិងរោរកតរឹមកតូវ

បោយរោរបធវៃើអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើោៃបដើមបរីរ្រសាសហ្មៃ៍របស់បយើងឲ្យរាៃសុវតថែិភាព»(«Standing for Truth and 
Right»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1997ទំព័រ38)។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេតាមរោរបបកងៀៃរបស់ថអលប�ើរោ�ឺដ។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបៅ្រ្ននុង

្ំរណត់បហតុសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបចៀសវាងពរីប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់ក្ប់

រូបភាពៃិងអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរី«�រឲ្យរឹងរំាសករាប់បសច្រ្រីពិតៃិងរោរកតរឹមកតូវ»បៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍របស់ពួ្រប្។

គសចក្្ដីពន្យល់និងព័ត៌រានសាច់គរឿង

គហគលេិន1:1–21។ការទាស់ណទងោនានាំឲ្យរានការបំ្ិ្ចបំផ្លញ

គម្ពីរស�សលមិនពបាប់្ ពីពោននអំស ើ្ទ្ុច្ចរិត�៏ធំម�ួក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍នពីន�វ។្ួក្សចារ

កា�ពីអានតុនបានរកី្ធំស�ើរស�ើ�ពបជាជនបានជួបនរឹវ�្ននអសំ្ើទុ្ច្ចរិតស�ចក្្ពីបំ្ ្ិច

បំ្ លាញនិរការណពបចិត្គឺស�ើម ព្ីណតពត�បស់ៅរក្អំស ើ្ទ្ុច្ចរិតវិញប៉សុណាណរះ។បញ្ហាទាំរសនរះ

បានចាប់ស្្ើមសដ្�ការទា�់ណទ្រោនា�រូចណ�លបានសរៀបរាប់សៅក្្ននុរជំ្ រូក្ទ្ពីម�ួនន

គម្ពីរស�សលមិន។មន�ុ្សខរ្ះគិតថ្ការទា�់ណទ្រោនាគឺជាអំស ើ្បាប�៏តរូចតាចម�ួ។

សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍្ ពីរសដ្�្ យាការីន្ងៃចរុសពកា�បានបញ្ជាក់្្ ពី

ភា្ធងៃន់ធងៃរននអសំ្ើបាបរានខ្ឹមសារ�រូចតសៅសនរះ៖

ពបធានណជម�៍អ៊ីសហាវា�្ននគែៈពបធានទ្ពីមួ�បានព្រានថ្«សៅស្លរាន

ការទា�់ណទ្រោនាព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់នឹរចាក្សចញមិនថ្អ្នក្ណាខុ�សនារះសទ្»

(«What I Want My Son to Know before He Leaves on 
His Mission»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ1996ទំ្្័រ41)។

ណអលស�ើរ�៉រូណ�បប៊ីវឺុតលពីនននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានព្រានថ្៖«អសំ្ើបាប

ននអសំ្ើ្ ុក្រលួ�ភា្មិនសសាមៅរះពតរ់ការលំបាក្ការទា�់ណទ្រោនានិរអំស ើ្អាពក្ក្់ស្្សរ

សទ្ៀតក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះមិនណមនសក្ើតស�ើរសដ្�នច�ន្យសនារះសទ្។្ួក្វាជាភ�្នុតារនន

ការសឃ្�នា�៏ឥតបរអែរ់រប�់សាតាំរនិរអ្នក្ណ�លស�ើរតាមវា។វាសពបើឧបក្រែ៍នរិសពគឿរ

�រាភារពគប់ពបសភទ្ណ�លវារានស�ើម្ពីបសញ្ឆោត្រវក្់និរ�ឹក្នាំសៅរក្្ ្ដូវខុ�»(«Deep 
Roots»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1994ទ្ំ្័រ76)។

្្ទនុ�្ ពីឥទ្្ធិ្ល�៏បំ្ ្ិចបំ្ លាញននការទា�់ណទ្រោនាពបធាន�ិនរីប៊ីអាវររិនន

គែៈពបធានទ្ពីមួ�បានបញ្ជាក់្្ ពីសាមគ្គពីភា្និរ�ន្ិភា្ណ�លព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់

បាននាំមក្៖

«ក្ណន្រណាណ�លមនុ�្សរានព្រះវិញ្ញាែសៅជាម�ួនរឹសគសនារះជាក្ណន្រណ�លស�ើរអាច

រាន�ុភមរ្គល។ព្រះវិញ្ញាែដ្ក្់ទ្ពីបនាទាល់ននស�ចក្្ពី្ិតសៅក្្ននុរ�ួរចិត្ស�ើរណ�លរួបរួម

អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់សនារះ។ព្រះវិញ្ញាែននព្រះមិនណ�លបសរកើត

ការទា�់ណទ្រោនាសនារះសទ្(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី311:29)។ព្រះវិញ្ញាែមិនណ�លបសរកើត

អារមមេែ៍ននការខ�ុោនារវារមនុ�្សណ�ល�ឹក្នាំសៅរក្ការលំបាក្សនារះសទ្(�រូមសមើល�៉រូណ�ប

សអ�វ�៊មេីធGospel Doctrineការណក្�ពមលួសលើក្ទ្ពី13[ឆ្នាំ1963]ទំ្្័រ

131)។ព្រះវិញ្ញាែនាំសៅរក្ស�ចក្្ពី�ុខសាន្្ ទាល់ខ្លួននរិអារមមេែ៍ននការរួបរួមម�ួ

ជាមួ�នរឹអ្នក្�នទ្។ព្រះវិញ្ញាែបពរួបបពរួមព្លឹរទាំរឡា�។ពគសួារ�៏រានសាមគ្គពី

ភា្សា�នាចពក្ណ�លរួបរួមម�ួនរិ្ ិភ្សលាក្ម�ួណ�លរាន�ន្ិភា្គឺអាព�័�សលើ

មនុ�្សណ�លសចរះរួបរួមោនា»(«That We May Be One»Ensignណខ

ឧ�ភាឆ្នាំ1998ទំ្្័រ67)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
នាស្លសនរះសៅក្្ននុរពបវត្ិសាព�្ននព្រះគម្ពីរមរមនសា�ន៍នពីន�វបានរីក្រា�នរឹពោនន

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ប៉ណុន្ក៏្បានជួបនរឹពោននការទា�់ណទ្រោនាណ�រ។សា�ន៍នពីន�វរាប់ពាន់

រាប់មឺុននាក្់បានចរូលរួមក្្ននុរសា�នាចពក្សៅពោននស�ចក្្ពី�ុខសាន្សនរះ។សពកា�

្ពីពោននការរីក្ចសពមើន�៏អសាចារ្យសនរះភា្ស្មេើរន្មេបានចាបស់្្ើមចរូលសៅក្្ននុរ�ួរចិត្នន

ពបជាជន។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពី�រាជកិ្សា�នាចពក្�៏រាបសាជាសពចើនបានរកី្ចសពមើនសៅ

ក្្ននុរស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ួក្សគ្វពីសបើពតរូវបានសបៀតសបៀន្ ពី�ំណាក្់អ្នក្ណ�លរានអំនួតក្្ពី។

សដ្�សារណតអសំ ើ្ទ្ុច្ចរិតសៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជននពីន�វជាសពចើន្ួក្សគបានបាត់បរ់ណ�ន�ពី

ភាគខារត្ដូររប�់សគទាំរអ�់ឲ្យសៅសា�ន៍សលមិន។

សមសរៀនទ្ពី107

ស�សលមិន3–4

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន3

សា�ន៍នពីនេវជាសពចើនបានស្វើដសំែើរសៅភាគខ្រសជើរខែៈណដលសា�នាចពក្រីក្ចសពមើនសៅអំឡគុរភា្ទុច្ចរិតនរិ

ការសបៀតសបៀន

សូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ(អ្ន្រអាចបធវៃើដូបច្នះមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ)៖

ពបជាជនសៅ...(សឈាមារះននពបសទ�រប�់េ្ក្)

ពបជាជនសៅ...(សឈាមារះននទពីពក្ុររប�់េ្ក្)

�រាជកិ្សៅក្្នុរវួដឬសាខ្រប�់ខ្នុំ

�រាជកិ្សៅក្្នុរពគសួាររប�់ខ្នុំ

ខលេបួនខ្នុំ

សូមសួរសិស្សថា្រ្ននុងចបំណាមមៃុស្សថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃខាងបលើបតើៃរណាថដលព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្អាច

ក្បក់្ងោៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្បលើ្រនដកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់ោ្រ់ទរឹ្រចិតតេបោយសារថតស្រម្មភាពរបស់ដនទ។សូមឲ្យព្ួរប្

បៃ្បលើ្រនដកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់ោៃោ្រ់ទរឹ្រចិតតេនាបពល្ ្មរៗី បៃះបោយសារថតស្រម្មភាពមៃិសុចរិតរបស់អ្ន្រដនទ។សូមពៃ្យល់ថា

បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាបហបលមៃិ3ព្ួរប្ៃរឹងរ្រប�ើញរោរយល់ដរឹងអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបៅបពលមៃុស្សថដលរស់បៅបៅ�ំុវិញប្

មៃិបធវៃើតាមដំណរឹងល្អ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ3:1–2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរោរប្រើតប�ើងនៃឃ្លាថា«ោមៃ

រោរទាស់ថទងោនា»។សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមិៃ3:3,19បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីរបបៀបថដល

អវៃរីៗោៃផ្លាស់ប្ដូរ្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃៃរីនហវៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃចា្របចញោ៉ាងរហ័សពរីកោនៃរោរោមៃរោរទាសថ់ទងោនាបៅរ្រកោនៃរោរទាស់ថទងោនា?

សូមសបងខេបបហបលមៃិ3:3–16បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅកោនៃរោរទាសថ់ទងោនាបៃះសាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃោៃចា្របចញបៅ

ភា្ខាងប�ើង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ3:20ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលបហបលមិៃកតូវោៃពិពណ៌នាបៅកោនៃ

រោរទាស់ថទងោនាបៃះ។

• បតើអវៃរីបៅថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្មណ៍ស្រីពរី្ ំរូរបស់បហបលមៃិបៅកោនៃរោរទាសថ់ទងោនាបៃះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាច្ ្ល់

បោបល់ឲ្យពួ្រប្្ ូសចំណាំោ្រ្យរ្រូតបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ3:20)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ3:22–26បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលថាបតើសាថាៃភាពបៅ្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ

ផ្លាស់ប្ដូរោ៉ាងណាថដរ។

• បតើអវៃរីបៅថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រកតវូោៃប្បរោតសរបសើរ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះស្រីពរីឥទ្ធិពលដ៏រាៃសរោដាៃុពលថដលសាសនាចក្រអាចរាៃបៅបលើមៃុស្សទូបៅ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលមរមៃោៃបរៀបចំ្ំរណត់កតានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបពលខលែះោត់ោៃបរ្ហាញបមបរៀៃថដលោត់ចង់ឲ្យអ្ន្រអាៃ

បរៀៃពរីដំបណើរបរឿងមួយចំៃួៃ។បៅ្រ្ននុង្ររណរីរបស់បហបលមៃិ3ោត់ោៃបកបើឃ្លា«បមែលែោះបហើយបយើងអាចប�ើញថា»«បមែលែោះបហើយ

បយើងប�ើញថា»ៃិង«បយើងប�ើញថា»បដើមបរីចាប់ប្្ើមបមបរៀៃរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ3:27–30បោយបសងៃៀម

សាងាត់បហើយរ្របមើលបមបរៀៃថដលមរមៃចង់ឲ្យបយើងបរៀៃ។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបហើយបោយសួរថា៖

• បតើមរមៃចង់ឲ្យបយើងដរឹងអវៃរីខលែះអំពរីកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ?

សូមរកហមើលឃ្លាម�លមាន

«ហម៉ា្ោរះហេើយហយើងហ�ើញថ្»

ក្្ននុរការសរៀបចំព្រះគម្ពីរមរមន្យាការី

មរមនស្លខ្រះបានសពបើឃ្លា�រូចចា«សម៉ោ្រះ

ស�ើ�ស�ើរស�ើញថ្»ស�ើម្ពីបញ្ជាក្់

្ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លោត់ចរ់បសពរៀន។

សដ្�ការបញ្ជាក្់ឃ្លាទាំរសនរះសៅក្្ននុរ

ស�សលមិន3អ្នក្អាចសរៀបចំ�ិ�្សឲ្យ

រក្ស�ើញសមសរៀនណ�លមរមនរានបំែរ

ចរ់ឲ្យស�ើរ�ឹរសៅក្្ននុរណ្្នក្ស្្សរសទ្ៀតនន

ព្រះគម្ពីរមរមន។
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សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលខលែះស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ោៃ�ួយឲ្យព្ួរប្ទទួលោៃពរ�័យដូចថដលោៃ

សៃយាបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ3:29។សូម្ ិតពរីរោរបៅសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ប្។

សូមពៃ្យល់ថាខ្ម្ពរីរបៅបសសសល់ប្្សងបទៀត្រ្ននុងបហបលមៃិ3កោប់ពរីរបបៀបថដលរាៃភាពបឆ្មើងនឆ្មរ្ីររាលោលបៅ្រ្ននុងចបំណាម

សាសៃ៍ៃរីនហវៃបករោយពរីបពលនៃរោររ្ីរចបកមើៃដ៏អសាចារ្យបនាះ។សរា�ិ្រសាសនាចក្រដ៏រាបសាជាបកចើៃោៃរងរោរបបៀតបបៀៃពរីសរា�ិ្រ

សាសនាចក្រថដលរាៃដួងចិតតេបឆ្មើងនឆ្ម។សូមអាៃសាថាៃភាពខាងបករោមឮៗ។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃប�ើញ

ឬោៃ�ួបសាថាៃភាពកសបដៀងោនាបៃះ។

1 យុវនារីរានា្រ់បសើចចំអ្រឲ្យប្រ្មងកសរីប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងវួដរបស់នាង។

2 យុវ�ៃរានា្់រចំអ្រឲ្យសរា�ិ្រ្ូររ៉ុមរបស់ោត់ថដលរី្ររាយក�ុលបព្របដើមបរីបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៅ្រ្ននុងថានា្់រឬស្ម្័កចិតតេសករាប់រោតពវៃ្រិច្ច

នៃបពវៃ�ិតភាព។

3 ក្រមុយុវ�ៃមួយបៅ្រ្ននុងវួដោៃមិៃរាប់រ្រយុវ�ៃរានា្់របទៀតបៅ្រ្ននុងរោរសៃ្ទនាៃិងស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្ខាងបករៅសាសនាចក្រ។

4 យុវនារីមួយក្រមុោៃរិះ្ៃ់អំពរីសំបលៀ្របំោ្់ររបស់យុវនារីប្្សងបទៀតថដលបធវៃើឲ្យនាង�ឺចាប់។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ3:33–34ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលភាពកសបដៀងោនារវាងសាថាៃភាពរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិង

សាថាៃភាពថដលោៃបរៀបរាប់ខាងបលើ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពលបឆលែើយបហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរបបៀតបបៀៃនៃសរា�ិ្រសាសនាចក្របោយសរា�ិ្រសាសនាចក្រប្្សងបទៀតកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជា

«អបំពើអាក្រ្់រដ៏ខាលាំងមួយ»្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?

• បតើបយើងោៃបំោៃបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះនៃដំណរឹងល្អបៅបពលបយើងបធវៃើខុសឬខវៃះសនាដាៃចិតតេល្អចបំោះសរា�ិ្រសាសនាចក្រ

ប្្សងបទៀត?បតើបយើងអាចពកងរឹងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់បយើងចបំោះព្ួរបរិសុទ្ធថដលជាបងប្អដូៃរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ3:35បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរអ្ន្ររាៃចិតតេរាបសាបៅ្រ្ននុងចបំណាមសាសៃ៍

ៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបៃរឹងរោរបបៀតបបៀៃ។

• បតើបសច្រ្រី�ំបៃឿនៃមៃុស្សថដលប្បបៀតបបៀៃោៃប្រើតប�ើង្យចុះឬបៅដថដល?

• បតើស្រម្មភាពអវៃរីខលែះថដលមៃុស្សកតូវប្បបៀតបបៀៃោៃបធវៃើបដើមបរីបបង្កើៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ប្?(ព្ួរប្ោៃតមអាហារបហើយោៃ

អធិសាឋាៃជាញរឹ្រញាប់ពយាោមបនាទាបខលែលួៃៃិងថបរដួងចិតតេប្បៅរោៃ់កពះ។)

• បករៅពរីរោរបបង្កើៃបសច្្ររី�ំបៃឿបតើរាៃអវៃរីប្្សងបទៀតថដលស្រម្មភាពនៃសាសៃ៍ថដលបនាទាបខលែលួៃោៃនាំបៅរ្រ?(បសច្្ររីអំណរ

រោររួបរួមៃិងរោរបៃ្សនុទ្ធៃិងរោរថាវាយដួងចិតតេរបស់ប្។)

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សៅស្លសយើរ...ស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់សយើរសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្នរឹពតវរោនបសរ្កើន

សទារះបពីជារានការសបៀតសបៀននរិការសាក្ល្រក្្ពី។សូមឲ្យសិស្សបបំពញកបបោ្បៃះបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី

បហបលមៃិ3:33–35។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រថច្រចាយពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃបបំពញកបបោ្បៃះ។បទាះបរីជាចបមលែើយ

របស់សិស្សអាចខុសោនា្្ររី្រ៏សូមកោ្រដថាព្ួរប្បរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតដូចតបៅបៃះ៖រៅរ្លរយើងខិ្រខំរស់រៅរោយសុចរិ្ររន្រះ

រសចក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើងរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនរឹងរក្ើនរ�ើងរទារះ្រដីមានការរ្រៀ្ររ្រៀននិងការសាក្ល្ងក្្ដី។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរី

រោរបបកងៀៃ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះរោៃ់ថតសី៊�បករៅអ្ន្រអាចសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរអធសិាឋាៃៃិងរោរតមអាហារោៃ�ួយអ្ន្របៅ្រ្ននុងបពលរាៃរោរបបៀតបបៀៃឬរោរសា្រលបងបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ិតថារោរថបរដួងចិតតេរបស់អ្ន្របៅរ្រកពះរាៃៃ័យដូចបម្ច?

• បហតុអវៃរីោៃជារោរថបរដួងចិតតេអ្ន្របៅកពះចាំោច់បដើមបរីបបង្កើៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងបពលរាៃរោរបបៀតបបៀៃឬរោរសា្រលបង?

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ថាបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្ប្រើៃប�ើងបៅបពលព្ួរប្ោៃបឆលែើយតបបោយសុចរិតបៅៃរឹង

រោរបបៀតបបៀៃថដរឬបទ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ប្។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃ្ង

ថដរ។

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យសិ្រសាបហបលមៃិ4សូមឲ្យពួ្រប្អាៃបហបលមិៃ3:36បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលសាថាៃភាព

ទបូៅរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ។(សាសៃ៍ៃរីនហវៃ្ំរពុងប្រើៃប�ើងបៅ្រ្ននុងភាពបឆ្មើងនឆ្មបទាះបរីជារាៃ្ ំរូរបស់អ្ន្របដើរតាមកពះក្រីស្ទដ៏រាបសា

្្ររី)។

គហគលេិន4

សោយសារណតអសំ្ើទុច្ចរិតសនារះព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់បានោរសចញ្ ពីសា�ន៍នពីនេវសេើយសា�ន៍សលមិនបាន

យក្ឈរ្ះសលើណដនដពីភាគខ្រតបអូររប�់សា�ន៍នពីនេវទាំរអ�់

សូមពៃ្យល់ថាបហបលមៃិ4:4–8កោប់ពរីស្រ្គមមួយថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃៃិងអ្ន្រកបឆ្ំងៃរឹងសាសៃ៍

ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលថដៃដរីរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃមួយណា

ថដលកតវូោៃ្ លាៃោៃ្រ្ននុងបពលស្រ្គមបៃះ។

សូមសរបសររោរថណនាំដូចខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ។(អ្ន្រ្ ួរបធវៃើរោរណ៍បៃះមុៃបពលចាបប់្្ើមបបកងៀៃ)។សូមឲ្យសិស្សចមលែងវា

បៅ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។
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ស�សលមិន3–4

�រូម�រស�រពាក្្យបពីឃ្លាណដលបគ្ហាញ្ ពីឥរយិបថនរិ�ក្ម្មភា្រប�់សា�ន៍នពីន្វៃ។

�រូម�រស�រពាក្្យបពីឃ្លាណដលបគ្ហាញ្ ពីេវៃពីណដលរោនសក្ើតស�ើរសោយសារណត�ក្ម្មភា្ទាំរសនរះ។

សូមថច្រសិស្សជា្ូៗ។សូមឲ្យនដ្ូទំាងឡាយអាៃបហបលមិៃ4:11–13,23–26រួមោនាបោយរ្របមើលបហើយសរបសរ

ឃ្លាដ៏សំខាៃ់កសបតាមរោរថណនំាបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យនដ្ូពរីរបរីបរៀបរាប់ពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។បៅបពលសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបហើយអ្ន្រអាចថណនំាឲ្យពួ្រប្

្ូសចំណាំឃ្លាខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។«កតូវោៃទ្ុរឲ្យបកបើ្ររាលាំងរបស់ប្ផ្ទាល់»(បហបលមៃិ4:13)«ព្ួរប្ោៃ

រោលាយបៅជាមៃុស្សទៃ់បខសាយ»(បហបលមៃិ4:24)បហើយ«ថមៃបហើយព្ួរប្ោៃរោលាយបៅជាមៃុស្សទៃ់បខសាយ»(បហបលមៃិ

4:26)។

សូមសួរសិស្សថាបតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលពួ្រប្អាចរ្រប�ើញពរីរោរសិ្រសា្រ្ននុងបហបលមិៃ4។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញបោលរោរណ៍

ដូចតបៅបៃះ៖ភា្រ្្ើងថ្្និងអរំ្ើទុច្ចរិ្រ្រំដ្រក្រយើងរចញ្ដីត្រះវិញ្ញាណថនត្រះអមាចាស់រ�ើយទកុ្ឲ្យរយើងរត្រើក្មាលាំងផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាចថណនំាសិស្សឲ្យសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្្ឺបៅថ្របរ

បហបលមៃិ4:23–24។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យពួ្រប្រានា្់រប�ើងម្រខាងមុខរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបនាះកសនមថាប្កតូវោៃ

បញ្ជាឲ្យបៅចបាំងថតរានា្់រឯង្រ្ននុងចមបាំងមួយកបឆំ្ងៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃ។សូមសួរសិស្សប្្សងបទៀតថាបតើពួ្រប្ៃរឹងរាៃឱរោសបែុណាណ

អាចយ្រ�្នះ្រងទ័ពដ៏បកចើៃបនាះ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងប�ើងម្រខាងមុខរោដារបខៀៃបហើយ�របៅថ្របរសិស្សទរីមួយ។សូមសួរ

សិស្សទរីមួយថាបបើរាៃ�ំៃួយពរីសិស្សទរីពរីរបតើឱរោសយ្រ�្នះៃរឹង្ររាលាំងសកតូវបនាះរាៃបែុណាណ។(បោយរោរកបយុទ្ធៃរឹង្រងទ័ដ៏បកចើៃ

រោរបថៃថែមសិស្សទរីពរីរៃរឹងមៃិបបង្កើៃឱរោសយ្រ�្នះោៃបកចើៃបនាះបទ)។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរោ្រ្យព្រះេរាចា�់បៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមសួរសិស្សទរីមួយថា៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឱរោសយ្រ�្នះរបស់អ្ន្របលើស្រ្គមរាៃបកចើៃបែុណាណកបសិៃបបើកពះអរាចាស់សថែិតបៅខាងអ្ន្របនាះ?

សូមសួរសិស្សថាបតើស្រម្មភាពបៃះទា្រ់ទងៃរឹងបោលរោរណ៍ថដលោៃរ្រប�ើញ្រ្ននុងបហបលមៃិ4បោយរបបៀបណា។សូម្ ិតពរី

រោរសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បៅ្រ្ននុងបទពិបសាធៃ៍របស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃរោរកតូវោៃទុ្រឲ្យបកបើ្ររាលាំងខលែលួៃឯងផ្ទាល់រាៃៃ័យថាជារោរចាញ់ស្រ្គមៃិងរោរោត់បង់

ថដៃដរី។បតើ«ស្រ្គម»អវៃរីខលែះថដលបយើងអាចចាញ់កបសិៃបបើបយើងោមៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើងបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីបរឿងមួយថដលពួ្រប្អាចបធវៃើបដើមបរីរ្រសាភាពជានដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្បហើយសូមឲ្យ

ព្ួរប្បធវៃើដូបចានាះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រពរីសារភៈសំខាៃ់នៃកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

គសចក្្ដីពន្យល់និងព័ត៌រានសាច់គរឿង

គហគលេិន3:33–34,36,4:12។ឥទ្ិពលថនភាពគឆ្មើងថឆ្មគៅគលើ

សាសនាច្ក្

មរមនបានបង្ហាញថ្ភា្ស្មេើរន្មេមិនណមនជាណ្្នក្ម�ួននសា�នាចពក្រប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើ�

ប៉ណុន្សដ្�សារណតរានពទ្្្យ�ម្ត្ិសពចើនវាបានចាបស់្្ើមចរូលសៅក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់�រាជិក្

សា�នាចពក្ខរ្ះ(�រូមសមើលស�សលមិន3:33,36)។

ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណប៊ន�ឹនបានបសពរៀនថ្៖

«�រូមគិត្ ពីអវពីណ�លភា្ស្មេើរន្មេបានសធវើឲ្យស�ើរខាតបរ់កាល្ ពីអតពីតកាលនរិអវពីណ�លវាក្ំ្ុរ

សធវើឲ្យស�ើរខាតបរ់សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ្ ទាល់ពគសួាររប�់ស�ើរនិរសា�នាចពក្នាស្ល

សនរះ។

«�រូមគិត្ ពីការណពបចិត្ណ�លអាចសក្ើតរានសដ្�សធវើឲ្យជពីវិត្ លា�់ប្ដូរអាពា�៍្ិពា�៍ណ�លបាន

រក្សាទុ្ក្និរ្ ្ទរះណ�លបាន្ ពរឹរពប�ិនសបើភា្ស្មេើរន្មេមិនបានរារាំរស�ើរមិនឲ្យសារភា្្ ពី

អំស ើ្បាបស�ើ�លរះបរ់វាសចាលសនារះ។(�រូមសមើលគ.នរិ�.58:43)។

«�រូមគិត្ ពីមនុ�្សជាសពចើនណ�លជា�រាជកិ្សា�នាចពក្មិន�រូវ�ក្មមេសដ្�សារ្ ួក្សគ

បានពបកាន់ស�ើ�ភា្ស ម្េើរន ម្េរប�់សគមិនឲ្យ្ ួក្សគអភ�័សទា�ឬទ្ទ្ួលទានសៅតុរប�់

ព្រះអរាចា�់ស្ញសលញសនារះសទ្។

«�រូមគិត្ ពី�ុវជននិរគរូសាវាមពីភរិយារាប់ពាន់រាប់មឺុននាក់្បណនថែមសទ្ៀតណ�លអាចសចញសៅ

សប�ក្ក្មមេសបើោមៅនភា្ស ម្េើរន ម្េរារារំ្ ួក្សគមិនឲ្យណបរ�ួរចិត្រប�់សគសៅរក្ព្រះសទ្សនារះ។

(�រូមសមើលអាលរា៉ា10:6,ស�សល.3:34–35។)

«�រូមគិតថ្សតើក្ិច្ចការព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធនឹរសក្ើនស�ើរណបបណាពប�ិនសបើការចំណា�

ស្លសលើកិ្ច្ចការរប�់ព្រះសនរះរានសារៈ�ំខាន់ជារការសធវើតាមអំនួតជាសពចើនណ�លពបណជរនឹរ

ស្លសវលារប�់ស�ើរសនារះ»(«Beware of Pride»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ

1989ទ្ំ្័រ6)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សា�ន៍នពីន�វបានបន្សៅក្្ននុរអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតរ�រូត�ល់្ ួក្សគភាគសពចើនបានសពជើ��ក្

ស�ចក្្ពីទ្ុច្ចរិតជាជារស�ចក្្ពី�ុចរិត។នពីន�វនរិលពីន�បានលរះបរ់ខ្លួនស�ើម្ពីបសពរៀន

ព្រះបន្ទដូលននព្រះឪ្ុក្រប�់្ួក្សគស�សលមិនបានបសពរៀន្ ួក្សគឲ្យចរចាំ�ល់

ព្រះ�៏សពបា�សលារះរប�់្ួក្សគស�ើ�សធវើឲ្យពទ្រ់ជាពគឹរះននជពីវិតរប�់សគ។សពកា�្ពីបាន

បសពរៀនសា�ន៍នពីន�វស�ើ�នពីន�វនរិលពីន�បានបសពរៀនសា�ន៍សលមិនជាពបជាជនណ�ល

បានចាប់្ ួក្សគដ្ក្់គុក្។ព្រះអរាចា�់បានសដ្រះណលរ្ ួក្សគសដ្�អ្្ដូតស�តុស�ើ�សា�ន៍

សលមិនភាគសពចើនបានណពបចិត្ស�ើ�បាន្ លា�់ចិត្សជឿសលើ�ំែឹរលអែ។

សមសរៀនទ្ពី108

ស�សលមិន5

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន5:1–13

សេសលមិនណែនាំក្រូនពបុ�រប�់ោត់ឲ្យកាន់រាមព្រះបញ្ញត្តិននព្រះបសពរៀនដំែឹរល្អនរិចរ្ំដល់ព្រះសចសាដាដ៏

សពបា�សលារះរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមបរៀបចំក្រោសឆ្នដូតកោំមួយបដើមបរីបរ្ហាញ។ក្រោសទរីមួយសូមសរបសរប្មះរបស់អ្ន្របៅបលើវា។ក្រោស

កោំប្្សងបទៀត្ ួររាៃោ្រ្យៃិងឃ្លាដូចខាងបករោម៖ឪ្ុក្រាដេយដគ្វាយ�ួនននព្រះសយ�មរូវពគពី�្្យាការីការណពបចិត្នាំសៅរក្

ស�ចក្្ពី�ស្គ្ររះៃិងសោរ្ព្រះបញ្ញត្ិ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗៃូវក្រោសតូចមួយ។សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រៃរឹងបរ្ហាញប្បោយខលែរីៗពរីក្រោសឆ្នដូតកោំមួយបោយរាៃោ្រ្យសរបសរបលើ

បនាះ។បនាទាប់ម្រព្ួរប្ៃរឹងសរបសរោ្រ្យទាំងបនាះតាមរោរចងចំា។សូមបរ្ហាញសិស្សក្រោសឆ្នដូតម្ងមួយ។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរោ្រ្យថដលព្ួរប្ចាំ។បនាទាប់ម្រសូមបរ្ហាញក្រោសឆ្នដូតទាំងកោំមួយម្ងបទៀត។សូមសួរ៖

• បតើវារ្យឬ្៏រពោិ្របដើមបរីចំាោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបទ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណាបបើអ្ន្រកតូវោៃកោប់ថាអ្ន្រកតូវចាំអវៃរីថដលរាៃបៅបលើក្រោសឆ្នដូតទាំងបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�រឹមបរឹល។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រអវៃរី

ថដលោត់ោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរចងចំារោរបបកងៀៃដំណរឹងល្អថដលបយើងោៃទទួល៖

«បៅបពលអ្ន្របមើល្រ្ននុងវចនាៃុក្រមរ្រោ្រ្យសំខាៃ់បំ្ ុតបនាះបតើអ្ន្រដរឹងថាវាជាោ្រ្យអវៃរីបទ?វាអាចជាោ្រ្យ

ចរចំា។បោយសារអ្ន្ររាល់ោនាបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញា—អ្ន្រៃរឹងដរឹងអវៃរីថដលកតវូបធវៃើបហើយអ្ន្រដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីបធវៃើ

វា—តកមវូរោរដ៏ធំបំ្ ុតរបស់បយើងបនាះ្ ឺកតវូចងចំា»(«Circles of Exaltation»[address to 
CES religious educatorsបៅន្ងៃទរី28ថខមិ្ ុនាឆ្នាំ1968]ទំព័រ5si. lds. org)។

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាន្ងៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃអំពរីមៃុស្សពរីរនា្់រថដលោៃផ្លាស់ប្ដូរ�រីវិតមៃុស្សរាបោ់ៃ់

នា្់របោយសារពួ្រប្ោៃចងចំាបហើយបធវៃើតាមបសច្្ររីពិតជា្់រលា្រ់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ិត

អ�ំនុងបពលបមបរៀៃន ង្ៃបៃះពរីអវៃរីថដលព្ួរប្្ ិតថាកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យព្ួរប្ចងចំា។

សូមសបងខេបបហបលមៃិ5:1–4។សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតអំបពើទុច្ចរិតរបស់កបជា�ៃៃរីនហវៃោៃលាថលងពរីតថំណងជាបមបៅក្រម

បដើមបរីោត់ៃិងបងកបុសរបស់ោត់លរីនហអាចលះបង់ខលែលួៃ្រ្ននុងរោរបបកងៀៃកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖(សូម្ំុរប្្ចដូលោ្រ្យបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ។

ស្សលមិន5:5–7(កាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទារំោយចរចំា្ ពីគំររូដ៏�ុចរិតននបុ្វៃបុរ�ទាំរោយ)។

ស្សលមិន5:9–11(ចរចំាដគ្វាយ�ួនននព្រះពគពី�្ចរចំាថ្សយើរមិនោចពតរូវរោន�ស្គ្ររះសៅក្្នុរេំស្ើរោបរប�់សយើរសទប៉ុណន្

ថ្សយើរោចពតរូវរោន�ស្គ្ររះសចញ្ពីេំស្ើរោបរប�់សយើរតាមរយៈការណពបចិត្និរព្រះសចសាដេននដគ្វាយ�ួន)។

ស្សលមិន5:12(ចរចំាថ្ព្រះសយ�មរូវពគពី�្ពតរូវណតជាពគឹរះរប�់សយើរ)។

សូមឲ្យសិស្សបមើលខ្ម្ពរីរទាំងអស់ថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃកតសួៗបោយរ្របមើលោ្រ្យចរចំា។អ្ន្រអាចថណនំាឲ្យព្ួរប្្ ូស

ចំណាំ្ ំរូនៃោ្រ្យបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីអាៃវ ្្គទាំងបៃះបោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលបហបលមិៃ

ចង់ឲ្យ្ូរៃកបុសរបស់ោត់ចាំ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃ

ថ្របរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរថដលកតូវោនា។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្បហើយយល់ពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមសួរសំណួរដូចតបៅបៃះ៖

• បតើរោរចងចំាពរី្ ំរូដ៏សុចរិតរបស់អ្ន្រដនទអាច�ួយអ្ន្រឲ្យបក�ើសបរើស«បធវៃើរោរណ៍ល្អ»បោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្របធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីចងចំាដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

្រហពងៀនហោយព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្

សៅស្លអ្នក្សរៀបចំបសពរៀន�រូមអធសិាឋាន

ថ្ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរឹគរ់សៅជាម�ួ

នឹរអ្នក្នរិ�ិ�្សរប�់អ្នក្។
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ស�សលមិន5

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើរ...សាតារំនឹរោមានេំណាចសលើសយើរស�ើយ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ5:12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបមួយថដលព្ួរប្អាចបំបបញ

កបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររីសូមកោ្រដថាពួ្រប្បរ្ហាញថាត្រសិនរ្រើរយើងក្សាងតគរឹរះរ្រស់

រយើងរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទសាតាំងនរឹងោមនអំណាចរលើរយើងរ�ើយ។អ្ន្រអាចឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំឃ្លាបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ5:12

ថដលបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍បៃះ។សូមបរ្ហាញថាបហបលមៃិ5:12្ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរមួយ។អ្ន្រអាចថណនំាឲ្យសិស្ស្ ួរ

្ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចរ្រវាប�ើញបោយរ្យ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខបៃះសូមបធវៃើបែមតូចមួយឬ្ ្ទះមួយពរីរបស់អវៃរីមួយ(ដូចជាកបអប់ឬ

បសៀវបៅ)បហើយសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បហតុអវៃរីោៃជាអោរមួយចាំោច់កតូវរាៃក រ្ឹះដ៏រឹងរំា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរសង់ក រ្ឹះបយើងបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទរាៃៃ័យថបបណា?

• បតើរោរសៃយាអវៃរីខលែះថដលកតូវោៃបធវៃើប�ើងដល់អ្ន្រថដលសង់ក រ្ឹះរបស់ខលែលួៃបៅបលើ«សិលានៃកពះដ៏បកោសបលាះរបស់បយើង»?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីសង់ក្រឹះរបស់បយើងបៅបលើសិលានៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ?(អ្ន្រអាចសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតោៃ

បបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ5:6–11ជា្ ំរូនៃរបបៀបថដលបយើងអាចសង់ក រ្ឹះរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

អ្ន្រអាចបរ្ហាញថារោរសង់បៅបលើក រ្ឹះរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងមៃិរោរោររោរវាយល្ុររបស់សាតាំងបនាះបទបែុថៃ្វាៃរឹងឲ្យបយើងរាៃ

្ររាលាំងយ្រ�្នះបលើវា។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃតសូ៊ៃរឹងរោរលបលួងឬស៊ូកទាំៃរឹងរោរសា្រលបងបោយសារក រ្ឹះរបស់អ្ន្រកតវូោៃសង់បលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់អំពរី្ររាលាំងថដលអ្ន្រោៃទទួលបោយសារអ្ន្រោៃសង់ក រ្ឹះរបស់អ្ន្របៅបលើសិលានៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្ស

រាៃបពលសរបសរបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសររបស់ពួ្រប្អំពរីរបបៀបមួយថដលព្ួរប្ៃរឹងខិតខំបធវៃើតាមបោយ

ឧសសាហ៍បដើមបរីសង់ក រ្ឹះរបស់ប្បៅបលើសិលានៃកពះដ៍បកោសបលាះរបស់ប្។

គហគលេិន5:14–52

ព្រះអរាចា�់ការោរនពីនេវនិរលពីនេសៅក្្គុរគកុ្សេើយសា�ន៍សលមិនជាសពចើនបានណពបចិត្តសជឿ

សូមសបងខេបបហបលមៃិ5:14–19បោយពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃៃិងលរីនហោៃបបកងៀៃដំណរឹងល្អបោយអំណាចដ៏អសាចារ្យបៅ្រ្ននុងចបំណាម

សាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមិៃ។ជាលទ្្ធ លអ្ន្រកបឆំ្ងៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃោៃកត�ប់ម្ររាៃបសច្្ររី�ំបៃឿវិញ។បៅ្រ្ននុង

ថដៃដរីសារាែហិមឡាៃិងតំបៃ់�ំុវិញរាៃសាសៃ៍បលមិៃ8,000នា្់រកតូវោៃក�ម�ុទរឹ្រ។

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រជា្ ូបហើយសុំឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗចមលែងតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ

ោ្រ់បលើក្រោសមួយ។សូមឲ្យនដ្ូបធវៃើរោររួមោនាបដើមបរីអាៃវ ្្គថដលរាៃបៅ្រ្ននុងតារាងបហើយបនាទាប់ម្រសូម្ ូសរូបធម្មតាមួយឬសរបសរ

បសច្្ររីសបងខេបខលែរីមួយពរីអវៃរីថដលវ្្គៃរីមួយៗពិពណ៌នា។(បៅបពលសិស្សចមលែងតារាងសូមថណនាំឲ្យព្ួរប្ទ្ុរ្រថៃលែងល្មមបៅបករោម

បសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរៃរីមួយៗសករាប់រូបភាពឬបសច្្ររីសបងខេបរបស់ប្)។

ស�សលមិន5:20–21 ស�សលមិន5:22–25 ស�សលមិន5:26–28

ស�សលមិន5:29–34 ស�សលមិន5:35–41 ស�សលមិន5:42–44

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរ្ហាញខលែរីៗបហើយពៃ្យល់ពរីរូបភាពឬបសច្្ររីសបងខេបរបស់ប្ដល់នដ្ូសិស្សប្្សង

បទៀត។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតសី៊�បករៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បៅបពលសាសៃ៍បលមៃិកតវូោៃក្បដណដាប់បោយបសច្រ្រីងងរឹតបតើសំប�ងបនាះោៃទាមទារឲ្យព្ួរប្បធវៃើអវៃរី?(សូមបមើល

បហបលមៃិ5:29,32)។

• បតើបហបលមិៃ5:30ពិពណ៌នាសំប�ងបនាះបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ឬឮសំប�ងខ្សរឹបនៃ«សបំ�ងរបហៀងនៃភាពកសទៃ់ឥតបខាចាះ»បៅបពលណា?

• បតើអ័មរីណាោប់ោៃបបកងៀៃបងប្អដូៃកបសុរបស់ោត់ឲ្យបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបបណដាញភាពងងរឹតបៃះបចញ?(សូមបមើលបហបលមិៃ

5:41)។

• បតើរាៃអវៃរីោៃប្រើតប�ើងបៅបពលសាសៃ៍បលមិៃោៃបោរពតាមរោរថណនំារបស់អ័មរីណាោប់ៃិងោៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើ

កពះក្រីស្ទបនាះ?(សូមបមើលបហបលមិៃ5:43–44)។

គហគលេិន5:12គឺជា

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូម

�ំសៅសលើគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស

ឲ្យចាំវគ្គសនរះ។
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សមសរៀនទ្ពី108

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ5:44–47បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលោ្រ្យថដលបរៀបរាប់ពរីលទ្្ធ លខលែះនៃរោរថកបចិតតេ។

• បចញពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្របរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីរោរថកបចិតតេ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖រៅរ្លរយើង

អនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយដត្រច្ិរ្ត្ ដីអរំ្ើបា្ររ្រស់រយើងរន្រះត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធនរឹង្ំររ្ញដួងច្ិរ្តរយើងរោយ

រសចក្្តដីសុខសាន្តនិងរសចក្្តដីអំណរ)។

សូមសបងខេបបហបលមៃិ5:48–52បោយរោរពៃ្យល់ថាសាសៃ៍បលមៃិៃិងអ្ន្រកបឆ្ំងៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលោៃទទួលៃូវអព្ដូតបហតុ

បៃះោៃបចញបៅបហើយបបកមើដល់កបជា�ៃបហើយ«សាសៃ៍បលមិៃភា្បកចើៃ»ោៃថកបចិតតេប�ឿបលើដំណរឹងល្អ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ិតថាបតើពួ្រប្្ ្មរៗី បៃះរាៃអារម្មណ៍សុខសាៃ្ៃិងអំណរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្ថដរបទ។កបសិៃបបើពួ្រប្

មៃិរាៃបទសូមឲ្យពួ្រប្ស្ជរឹង្ិតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីសង់ក រ្ឹះរបស់ប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយបបណដាញពព្រនៃ

បសច្្ររីងងរឹតពរី�ំុវិញព្ួរប្បចញ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—គហគលេិន5:12

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ5:12។បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យចាំខ្ម្ពរីរបៃះសូមឲ្យក្រោសទបទដល់ព្ួរប្។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរខ

បៃះបៅបលើក្រោសបោយរោរបកបើថតរូបភាពៃិងអ្រ្សរមួយបែុបណាណះ។សករាប់ោ្រ្យថដលថណនាំរូបភាព(ដូចជាថ្មពគឹរះខ្យល់ព្ិល

ៃិងខ្យល់្្យនុរះ)សូមឲ្យព្ួរប្្ ូសរូបភាពសាម ្្ញ។សករាប់ោ្រ្យថដលមៃិថណនំាៃូវរូបភាព(ដូចជាឥ�ដូវៃិងរប�់ខ្នុំ)សូមឲ្យ

ព្ួរប្សរបសរអ្រ្សរដំបូងនៃោ្រ្យបនាះ។សូមឲ្យសិស្សអៃុវតតេរោរទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះបោយរោរបកបើថតរូបភាពៃិងអ្រ្សរថដលព្ួរប្ោៃ

្ូសៃិងសរបសរ។អ្ន្រ្៏រអាចឲ្យពួ្រប្ប្ដូរក្រោសជាមួយោនាបៅវិញបៅម្របហើយទបៃ្ទញខបៃះបោយរោរបកបើក្រោសថដលមិតតេរបស់

ប្ោៃ្ ូសៃិងសរបសរបនាះ។សូមថណនំាសិស្សឲ្យយ្រក្រោសបនាះបៅ្្ទះបហើយបិតវាបៅ្រថៃលែងថដលព្ួរប្បមើលប�ើញញរឹ្រញាប់

បដើមបរីពួ្រប្អាចទបៃ្ទញវ ្្គបៃះឲ្យចំា។

កំ្ែត់ចំណំា៖បោយសារថតបមបរៀៃន ង្ៃបៃះថវងអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបថៃថែម។

គសចក្្ដីពន្យល់និងព័ត៌រានសាច់គរឿង

គហគលេិន5:12។គតើគ�ើងអាចទប់ទល់នរឹង«ខ្យល់ដ៏ខ្លំងកាល»ថន

រារស្តរូវប្នគោ�រគបៀបណា?

ពបធានណ�ន្ស�៊ីរ�បុល�រូ�ឹមបឹលបានបសពរៀនថ្ស�ើរពតរូវណតសតារឲ្យជាប់សៅនឹរ

�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅស្លរារ�ពតរូវបសញ្ចញក្រាលាំររប�់វាពបឆ្ំរនឹរស�ើរ៖

«ស�ើរក្៏ពតរូវជួបនឹរក្រាលាំរណ�លបំ ល្ាញ�៏ខាលាំរកាលាណ�លបសញ្ចញសដ្�រារ�ពតរូវណ�រ។រលក្

ននអំស ើ្បាបអសំ្ើទុ្ច្ចរិតភា្អ�ពីលធម៌ការបសនាថាក្ការរំលរការសបាក្បសញ្ជាតគសពរារ

ទុ្ច្ចរិតនរិភា្មិនសសាមៅរះពតរ់គំរាមក្ំណ�រស�ើរពគបោ់នា។វាមក្សដ្�រានអំណាចនរិ

សល្ឿន�៏ខាលាំរស�ើ�នរឹបំ្លាញស�ើរពប�ិនសបើស�ើរមិនបានពបុរពប�័ត្នសទ្សនារះ។

«ប៉ណុន្ការព្រាននរឹបន្ឺ�ល់ស�ើរ។វាសធវើឲ្យស�ើរពបុរពប�័ត្នស�ើ�សាដោប់តាមព្មទាំរ

រតស់ចញ្ពីអំស្ើអាពក្ក្់�ពរាប់ជពីវិត�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចរប�់ស�ើរ។សបើស�ើរោមៅនជំន�ួ

សទ្ស�ើរមិនអាចពទាំពទ្នឹរវាបានសទ្។ស�ើរពតរូវណតរតស់ចញសៅរក្ទ្ពីទ្ួលខ្�់ឬសតារឲ្យ

ជាប់សៅនរឹអវពីណ�លអាចរក្សាស�ើរក្ុំឲ្យបក់្សបាក្សៅតាមក្រាលាំរសនារះ។អវពីណ�លស�ើរពតរូវ

សតារស�ើម ព្ីរាន�ុវតថែិភា្សនារះគឺ�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។វាគឺជាការការពាររប�់

ស�ើរ្ ពីក្រាលាំរណាណ�លអសំ្ើអាពក្ក្់អាចសបាក្បក្់មក្។្យាការី�៏បំ្ ុ�គំនិតរានាក់្សៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមនបានទ្រូនាមៅន�ល់ពបជាជនរប�់ោត់ថ្៖‹ចរូរចរចាំចុរះថ្គឺសៅសលើ�ិលានន

ព្រះ�៍សពបា�សលារះននស�ើរគឺព្រះពគពី�្ទជាព្រះរាជបពុតាននព្រះណ�លក្រូនពតរូវ�រ់ពគឹរះរប�់

ក្រូនស�ើម្ពីកាលណាអារក្្សបសញ្ចញខ្យល់�៏ខាលាំរកាលារប�់វាមក្ណមនស�ើ�ព្ួញរប�់វាសៅក្្ននុរ

ខ្យល់គួចណមនស�ើ�កាលណាព្ិលនរិខ្យល់្ ្យនុរះកំ្ណាចទាំរអ�់រប�់វាសបាក្បក់្មក្សលើ

សនារះវានរឹោមៅនអំណាចមក្សលើក្រូនស�ើ�ស�ើម្ពីទាញក្រូនចុរះសៅក្្ននុរជរ្នុក្ននស�ចក្្ពីសវទ្នានិរ

ទុ្ក្ខេលំបាក្�៏មិនសចរះចប់មិនសចរះស�ើ�›(ស�សលមិន5:12)»(«Hold Fast to 
the Iron Rod»Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1978ទំ្្័រ6)។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន6

សា�ន៍សលមិនបានកាលាយជា�ុចរិតនិរពបយុទ្នរឹ្ ួក្ស្រកាឌពីអានតុនខែៈណដលសា�ន៍នពីនេវសក្ើនសឡើរសៅក្្គុរ

ភា្ទុច្ចរិតសេើយោំពទដល់្ ួក្ស្រកាឌពីអានតុន

សូម្ ូសតារាងខាងបករោមបៅ្រណាដាលរោដារបខៀៃ៖

ព្រះសចសាដោននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់អ្នក្

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបហើយ្ ិតអំពរីឥរោិប្ៃិងស្រម្មភាពថដលបធវៃើឲ្យរាៃរោរប្រើៃប�ើងៃូវកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់ពួ្រប្ៃិងរោរ្យចុះៃូវកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមពៃ្យល់ថាមរមៃោៃ្រតក់តាថាកពះអរាចាស់ោៃដ្រកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់បចញពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយចាប់ប្្ើមបកសាចកពះវិញ្ញាណ

របស់កទង់ម្របលើសាសៃ៍បលមិៃ(សូមបមើលបហបលមៃិ6:35–36)។សូមរំឭ្រសិស្សថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃ«ោៃរោលាយបៅជាមៃុស្ស

ទៃ់បខសាយបោយសារថតអបំពើរំលងរបស់ប្»(បហបលមិៃ4:26)។«កពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់�ប់រ្រសាប្បទៀតបហើយ»

(បហបលមៃិ4:24)បហើយពួ្រប្«ោៃទុំល្មមសករាប់រោរបំ្លែចិបំផ្លាញបហើយ»(បហបលមិៃ5:2)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ6:2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលស្រម្មភាពៃិងឥរោិប្ថដលៃរឹងនំា

សាសៃ៍ៃរីនហវៃបៃ្«[ទុំ]ល្មមសករាប់រោរបំ្លែចិបំផ្លាញដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច»(បហបលមៃិ6:40)។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្រ្រប�ើញសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅខាងបករោមរោដារបខៀៃបៅបករោមឬបៅថ្របរសញ្ញាកពួញចុះបករោម។(អ្ន្រ

អាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យណលរខ្លាចរោបរាៃៃ័យថាមៃិថកបចិតតេបហើយោមៃរោរបសា្រសាដាយ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបោយសារថតរោរខិតខំ្ ្សពវៃ្សាយសាសនារបស់ៃរីនហវៃៃិងលរីនហរោលពរីឆ្នាំមៃុសាសៃ៍បលមៃិរាប់ោៃ់នា្រ់បៅ្រ្ននុង

ថដៃដរីសារាែហិមឡាោៃក�ម�ុទរឹ្របហើយសាសៃ៍បលមៃិភា្បកចើៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីៃរីនហវៃោៃថកបចិតតេប�ឿបលើដំណរឹងល្អ(សូមបមើល

បហបលមៃិ5:19–20,50–51)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមិៃ6:1,3–5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាម

បោយរ្របមើលស្រម្មភាពៃិងឥរោិប្ថដលនាំសាសៃ៍បលមៃិឲ្យរ្ីររាយៃរឹងរោរប្រើៃប�ើងៃូវកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណ។បៅបពល

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យសិស្សរា្ន្់រសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅោ្់រ្រណាដាលនៃរោដារបខៀៃបៅបលើឬបៅថ្របរ

សញ្ញាកពួញប�ើងបលើ។

• បតើរោររឹងបុរឹងៃិងរោរខាជាប់ខជលួៃបៅ្រ្ននុងបសច្្ររី�ំបៃឿរាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្រ?(សូមបមើលបហបលមិៃ6:1។)

• បតើសរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាបៅៃរឹងរោរថកបចិតតេប�ឿរបស់សាសៃ៍បលមៃិ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថារោរថច្រចាយ

ដំណរឹងល្អៃិងរាៃមិតតេភាពល្អៃរឹងពួ្របរិសុទ្ធអាចនាំម្រៃូវបសច្្ររីអំណរដ៏ខាលាំងបទាះបរីជាបៅបពលបយើងហ៊ុំព័ទ្ធបោយអំបពើទុច្ចរិត

្្ររី។)

សូមសបងខេបបហបលមៃិ6:7–14បោយរោរពៃ្យល់ថាកបថហលរយភៈបពលបរីឆ្នាំសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមិៃោៃរ្ីររាយៃរឹង

សៃិ្ភាព។បៅបពលឧសសាហ្រម្មៃិង�ំៃួញោៃប្រើៃប�ើងរវាងព្ួរប្កបជា�ៃទាំងពរីរោៃរ្ីរចបកមើៃ។បនាទាប់ម្របៅ្រ្ននុងឆ្នាំទរី66

នៃរ�ជរោលនៃបៅក្រមបនាះរាៃបមបៅក្រមពរីររូបកតូវោៃប្បធវៃើឃ្ត។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមិៃ6:16–17ឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលឥរិោប្ៃិងស្រម្មភាពបថៃថែមបទៀតថដលបណាដាលម្រឲ្យកពះវិញ្ញាណចា្របចញពរីសាសៃ៍

ៃរីនហវៃ។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅោ្រ់្រណាដាលខាងបករោមនៃ

រោដារបខៀៃបៅបករោមឬបៅថ្របរសញ្ញាកពួញចុះបករោម។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
បនាទាប់្ ពីការខិតខំ្ ្ស្វ្សា�រប�់នពីន�វនិរលពីន�សា�ន៍សលមិនបានសក្ើនស�ើរសៅក្្ននុរ

ស�ចក្្ពី�ុចរិត។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសា�ន៍នពីន�វបានកាលា�ជាទុ្ច្ចរិតស�ើ�បានចាបស់្្ើម

ោំពទ្្ ួក្សចារកា�ពីអានតុនស�ើ�ព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់បាន�ក្្�សចញ្ពី្ ួក្សគ។

នពីន�វបាន្ យាក្រថ្ពប�ិនសបើសា�ន៍នពីន�វបន្រ�់សៅក្្ននុរស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិត្ួក្សគនឹរពតរូវបំ ល្ាញ

សចាល។ោត់ក្៏បាន្ យាក្រថ្សដ្�សារណតស�ចក្្ពី�ុចរិតរប�់សា�ន៍សលមិនព្រះអរាចា�់

នរឹរានស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�ល់្ ួក្សគស�ើ�រក្សា្ ួក្សគវិញ។

សមសរៀនទ្ពី109

ស�សលមិន6–7
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សមសរៀនទ្ពី109

សូមថច្រចាយរោរពិតខាងបករោមដល់សិស្សរបស់អ្ន្រ៖

បបះដូងរាៃសារសំខាៃ់ដល់រោររស់បៅខាងរាងរោយរបស់បយើង។វាបូម្ មតាមរយភៈរាងរោយបយើងបដើមបរីអ្ុរសី៊ថសៃៃិង�រីវជាតិ

ប្្សងបទៀតអាចបៅរោៃ់បរោសិរោរបស់បយើងទាំងអស់។បោយរាៃទំហំកបថហលបែុៃ្រណាដាបន់ដបបះដូងរបស់ម�្ឈិមវ័យបូម្ មជា

មធ្យម7,570លរីកតកបចាំន្ងៃ។បបះដូងបលាតកបថហល70ដង្រ្ននុងមួយនាទរីឬកបថហល100,000ដង្រ្ននុងមួយន្ងៃ។

• បោយដរឹងពរីល្រខេណភៈដ៏សំខាៃ់នៃបបះដូង្រ្ននុងរាងរោយរបស់អ្ន្របតើអ្ន្រៃរឹងសុខចិតតេបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីរ្រសាបបះដូងឲ្យរាៃសុខភាពល្អ?

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ស្សលមិន6:17,21,26,28–31។សូមបរ្ហាញថាខ្ម្ពរីរ

ៃរីមួយៗបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីបោងបៃះបកបើោ្រ្យចិត្ឬដរួចិត្,សំបៅបលើបបះដូងខាងវិញ្ញាណរបស់បយើង។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពល

ស្ិរសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះៃិងស្ជរឹង្ិតដល់ចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោម។(បដើមបរីចំបណញបពលសូមសរបសរសំណួរទាំងបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមថានា្់រឬបរៀបចំវាជាក្រោសថច្រដល់សិស្សខណភៈសិស្សស្ិរសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលោៃសរបសរបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

សតើេ្ក្គិតថ្ស្តុេវៃពីរោនជាសាតាំរចាប់ោរម្មែ៍នឹរចិត្រប�់ក្រូនសៅព្រះ?

សតើសា�ន៍នពីន្វៃរោនស�វៃើេវៃពីខលេរះណដលោចឲ្យសាតារំកាដេប់ចិត្រប�់្ ួក្សគរោន?(�រូមសមើលស្សលមិន6:17)។

សតើរានេវៃពីខលេរះរោនសក្ើតស�ើរដល់បុគ្គលរានាក្់ណដលចិត្រប�់ោត់ពតរូវរោនររឥទ្ធិ្លឬពគប់ពគរសោយសាតាំរ?(�រូមសមើល

ស្សលមិន6:21,28,30–31)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របឆលែើយៃរឹងសំណួរ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្ឺរ

នៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រដប់សាវ្រពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើលបោយកបុងកបយ័ត្នៃូវរបបៀបថដលសាតាំងពយាោមលបលួងចិតតេបយើង។

«វាអាចរាៃវិវរណភៈថ្រលែងបៃលែំរោរបំ្ុស្ ំៃិតម្រពរីអារ្រ្សរោរលបលួង!ដរាបណាអ្ន្របៅរស់បទាះតាមរបបៀបមួយ

ណា្្ររីរារសកតូវៃរឹងពយាោមដរឹ្រនំាអ្ន្រឲ្យវបងវៃង។   

«កបសិៃបបើអ្ន្រធាលាប់ទទួលោៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតមួយឲ្យបធវៃើអវៃរីមួយថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររាៃោរម្មែ៍ថាមិៃកសណុ្រ្រ្ននុង

ចិតតេអវៃរីមួយថដលអ្ន្រដរឹងបៅ្រ្ននុងគំនិតរបស់អ្ន្រថាខុសបហើយ្ ្ទនុយបៅៃរឹងបោលរោរណ៍នៃបសច្្ររីសុចរិតសូម

្ំុរបឆលែើយតបៃរឹងវា!»(«Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise»

Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1994ទំព័រ61)។

សូមបថៃថែមការសាដេប់តាមនរិការចុរះចាញ់ការល្បួរបៅបលើប្ជរីបៅោ្់រ្រណាដាលរោដារបខៀៃខាងបករោម។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ប្ដូរបវៃោនា

អាៃឮៗ្រ្ននុងបហបលមិៃ6:20–21,37–38។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលកបតិ្រម្មខុសោនារវាងសាសៃ៍បលមិៃ

ៃិងសាសៃ៍ៃរីនហវៃចបំោះឥទ្ធិពលនៃពួ្របចាររោ�រីអាៃតៃុ។

សូមកោប់សិស្សថាបករោយពរីមរមៃោៃ្រតក់តាអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិបហើយោត់ោៃបរ្ហាញពរី

បមបរៀៃថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្។សូមសរបសរកបបោ្មៃិបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សា�ន៍នពីន្វៃរោនរោត់បរ់ព្រះវិញ្ញាែសោយសារ...

ព្រះេរាចា�់រោនសពសាចព្រះវិញ្ញាែរប�់ពទរ់សៅសលើសា�ន៍សលមិនសោយសារ...

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ6:34–36បោយរ្របមើលព័តរ៌ាៃថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអ្ន្រៃរឹងបបំពញកបបោ្ទំាងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរបបៀបណា?

(អ្ន្រអាចបំបពញកបបោ្ទាំងឡាយបៅបលើរោដារបខៀៃបោយបកបើចបមលែើយរបស់សិស្ស)។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃកពះវិញ្ញាណ្ ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើង?(បទាះបរីជាសិស្សអាច

រាៃចបមលែើយខុសោនាបកចើៃ្្ររីសូមកោ្រដថាពួ្រប្បរ្ហាញថារៅរ្លរយើងរជឿរ�ើយរោរ្តា្ត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់ត្រះអមាចាស់តទង់នរឹង

រតសាចត្រះវិញ្ញាណរ្រស់តទង់្ ក្រលើរយើង។សិស្ស្រ៏្ ួរបរ្ហាញថារៅរ្លរយើងអនុញ្ញា្រឲ្យសាតាំងកាដា្់រដួងចិ្រ្តរ្រស់រយើងបាន

រន្រះត្រះវិញ្ញាណថនត្រះអមាចាស់នរឹងដក្្យរចញ្ដីរយើង)។

សូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើប្ជរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបៅខាងបលើៃិងបៅខាងបករោមសញ្ញាកពួញបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមបរ្ហាញថាស្រម្មភាពៃិងឥរិោប្បៅោ្រ់្រណាដាលខាងបលើនៃរោដារបខៀៃតំណាងឲ្យឆៃ្ទភៈប�ឿបលើបហើយបោរពតាមកពះបៃ្ទដូលរបស់

កពះអរាចាស់ខណភៈថដលស្រម្មភាពៃិងឥរិោប្បៅោ្់រ្រណាដាលខាងបករោមនៃរោដារបខៀៃតំណាងឲ្យអបំពើទុច្ចរិតៃិងដួងចិតតេរឹងរូស។

• បតើអ្ន្រ្ំរពុងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីអប ជ្ើញកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របហើយបធវៃើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់សាតាំងបៅបករៅ

ដួងចិតតេរបស់អ្ន្រ?

• បតើរោរបធវៃើស្រម្មភាពមួយបៅបលើោ្់រ្រណាដាលខាងបលើនៃរោដារបខៀៃោៃ�ួយអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយ

របបៀបណា?(អ្ន្រ្៏រអាចសំុឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតថាបតើព្ួរប្ោៃបធវៃើស្រម្មភាពណាខលែះឬោៃកបរោៃ់យ្រឥរោិប្ណាខលែះថដល

ោៃសរបសរបៅបលើោ្រ់្រណាដាលខាងបករោមនៃរោដារបខៀៃបហើយ្ ិតពរីរបបៀបថដលវាៃរឹងរាៃលទ្្ធ លបធវៃើឲ្យចុះបខសាយៃូវកពះបចសាដានៃ

កពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីអវៃរីមួយថដលព្ួរប្ៃរឹង

បធវៃើបដើមបរីអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធវៃើតាមបោលបៅរបស់ព្ួរប្។
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ស�សលមិន6–7

គហគលេិន7

នពីនេវបសពរៀនដល់សា�ន៍នពីនេវទុច្ចរិតទារំឡាយសេើយបញ្ជា្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្ត

សករាប់សំណួរៃរីមួយៗដូចរាៃខាងបករោមបៃះសូមឲ្យសិស្សបកបើកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បដើមបរីថសវៃងរ្រចបមលែើយឲ្យោៃបលឿៃតាមថដល

ព្ួរប្អាចបធវៃើបៅោៃ។សូមថណនាំពួ្រប្ឲ្យ�របៅបពលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញចបមលែើយ។សូមបៅសិស្សថដលបករោ្រ�រមុៃប្បឆលែើយ

ៃរឹងសំណួរៃរីមួយៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអង្គនុយចុះមៃុបពលអ្ន្រអាៃសំណួរបនាទាប់បទៀត។

• បោងតាមបហបលមៃិ7:1បតើពយារោរីប្មះអវៃរីថដលោៃកត�ប់ម្រពរីថដៃដរីភា្ខាងប�ើងវិញ?

• បតើឃ្លាមួយណាបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ7:2ពិពណ៌នាពរីអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃកបជា�ៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីភា្ខាងប�ើង?

• បោងតាមបហបលមៃិ7:3បហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃោៃចា្របចញពរីថដៃដរីបៅ្ ូមិភា្ខាងប�ើង?

• បោងតាមបហបលមៃិ7:4បតើៃរណាថដលោៃទទួលតថំណងជាបៅក្រមបៅបពលៃរីនហវៃោៃកត�ប់បៅរោៃ់ថដៃដរីសារាែហិមឡា

វិញ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ7:5ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុោៃក្បក់្ង

កបជា�ៃ។

សូមសបងខេបបហបលមៃិ7:6–12បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលៃរីនហវៃោៃប�ើញសាថាៃភាពកបជា�ៃរបស់បលា្រ«បនាះចិតតេបលា្រ

ោៃបោរបពញបៅបោយបសច្រ្រីកពយួបៅ្រ្ននុងកទងូបលា្រ»(បហបលមៃិ7:6)។បលា្រោៃបៅបលើបែម្រ្ននុងសៃួចបាររបស់បលា្របដើមបរី

អធិសាឋាៃបហើយោៃទួញយំបោយសារអំបពើទុច្ចរិតរបស់កបជា�ៃ។បៅបពលកបជា�ៃោៃឮបលា្រអធសិាឋាៃបហើយទួញយំបនាះរាៃ

មៃុស្សជាបកចើៃោៃកបមូលោនាចង់ដរឹងពរីមូលបហតុថដលបលា្រោៃបក្រៀមក្រំោ៉ាងបៃះ។បលា្រោៃបកបើឱរោសបៃះបដើមបរីបបកងៀៃដល់

ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ7:15–16បោយបសងៃៀមសាងាត់។

• បហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃៃិោយថាកបជា�ៃ«កតូវថតរាៃចិតតេអសាចារ្យ»?

• បតើសាតាំងចង់ោៃអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្ស�ប់បៃ្ិចបហើយ្ ិតអំពរីរូបភាពថដលៃរីនហវៃោៃបកបើ។បករោយពរីសាតាំងោៃរោដាប់ដួងចិតតេរបស់កបជា�ៃបហើយបនាះវាចង់

ទាញទរាលា្់រកពលរឹងរបស់ព្ួរប្ចុះបៅ្រ្ននុងភាពបវទនាដ៏អស់្រលប។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃោៃកពរាៃកបជា�ៃអំពរីបំណងរបស់សាតាំង?បតើៃរីនហវៃចង់ឲ្យព្ួរប្បចៀសបចញពរីអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីបហបលមិៃ7:17–22,26–28។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់ររ្របមើលអបំពើោប

របស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយសូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់បទៀតរ្របមើល្ លវោិ្រថដលៃរីនហវៃោៃកពរាៃថាៃរឹងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើ

កបជា�ៃមៃិកពមថកបចិតតេបទបនាះ។

បៅបពលសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្រ់ដំបូងបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមបរ្ហាញពរីភាពកសបដៀងោនាបៅៃរឹងអវៃរីថដលោៃ

សរបសរបៅោ្់រ្រណាដាលខាងបករោមនៃរោដារបខៀៃ។បៅបពលសិស្សោ្រ់្រណាដាលបទៀតបរៀបរាប់សូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើឃ្លាអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ7:22ថដលបរ្ហាញពរីអវៃរីមួយថដលកពះអរាចាស់ដ្រយ្រពរីអ្ន្រទាំងឡាយណាថដលមៃិកពមថកបចិតតេ

បនាះ?(អ្ន្រអាចបស្នើសុំឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំឃ្លាបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្)។

• បោងតាមបហបលមៃិ7:28បតើរាៃអវៃរីខលែះប្រើតប�ើងបៅបពលកបជា�ៃបដបិសធមៃិកពមថកបចិតតេបនាះ?(ព្ួរប្ៃរឹងកតូវវិនាស

បង់។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុង្ររណរីរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃរោរមិៃកពមថកបចិតតេរបស់ព្ួរប្រាៃៃ័យថាព្ួរប្ៃរឹងកតវូវិនាសបង់ទាំង

ខាងរាងរោយៃិងខាងវិញ្ញាណ)។

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងមិនតេមដត្រច្ិរ្េពីអំនេើបា្ររ្រស់ន�ើងន្រនោោះន�ើងនឹងបា្់រ្រង់

ការការោរេពីតេោះអម្ចាស់និងេរជ័�ទាំងឡា�ននជពីវិ្រែ៏នៅអស់កល្ជានិច្។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យពួ្រប្ពៃ្យល់ពរី្ លវិោ្រថដលអាចប្រើតដល់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពខាងបករោម៖

(1)យុវ�ៃរានា្រ់មៃិកពមសារភាពពរីរោរបញៀៃៃរឹងបរឿងអាសអាភាសរបស់ោត់ប�ើយ(2)អាទិភាពដ៏សំខាៃ់របស់យុវនារីរានា្់រ្ ឺកតូវ

រោលាយជាអ្ន្រលបរីលបាញបហើយរាៃកបជាកបិយភាពរានា្់របទាះបរីជាឪពុ្ររាដាយនាងោៃបបកងៀៃនាងបរឿងប្្សងពរីបៃះ្្ររី(3)បទាះបរីជា

ោត់ោៃសាដាប់តាមរោរបបកងៀៃរបស់ពយារោរីឲ្យបធវៃើរោរសិ្រសាកសាវកជាវកពះ្ម្ពរីរបហើយអធសិាឋាៃ្្ររី្៏រយុវ�ៃរានា្់របដបិសធមិៃកពមបធវៃើ

ដបូចានាះថដរ។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចកតវូថកបចិតតេ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យថកបចិតតេបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចរាៃ្ររាលាំងៃិង

រោររោរោរពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្ជាៃិច្ច។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីនពីន�វបានពបកា�ឲ្យពបជាជនពតរូវណតណពបចិត្សបើមិន�រូសចានារះសទ្្ ួក្សគនឹរពតរូវបំ ល្ាញ

សនារះសៅពក្ម្ ុក្រល�ួជាសពចើនចាក់្រកុ្ពបជាជនជាសពចើនឲ្យពបឆ្ំរទា�់នឹរោត់។ពបជាជន

ខរ្ះការពារោត់យា៉ារដ្ច់ខាត។នពីន�វបានបសពរៀនថ្ពបជាជនណ�លប�ិស�ធសាក្្សពីរប�់

ោត់ក៏្បានប�ិស�ធនរូវទ្ពីបនាទាល់ទារំឡា�នន្ យាការីទារំឡា�ណ�លបានរ�់សៅ្ ពីមុនោត់

ណ�រ្យាការីទាំរអ�់សនារះបានសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ស�ើម្ពីបង្ហាញថ្ោត់គឺជា

្យាការីរានាក់្នពីន�វបានលាតពតដ្រថ្សមសៅពក្មពតរូវបានសគសធវើឃ្ត។សៅស្ល�ម្ពីរប�់

នពីន�វពតរូវបានបញ្ជាក្់ពបជាជនខរ្ះទ្ទ្ួលសាគាល់ោត់ថ្ជា្ យាការីរានាក់្។

សមសរៀនទ្ពី110

ស�សលមិន8–9

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន8:1–10

សៅពក្មុ្ ុក្រលួយទាំរឡាយរានបំែរ្ ក្់រុក្ពបជាជនឲ្យពបឆារំនរឹនពីនេវ

• បតើឥទ្ធិពលមួយចំៃួៃថដលពយាោមប្្ចនុះប្្ចដូលអ្ន្រមៃិឲ្យប�ឿបលើោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបនាះរាៃអវៃរីខលែះ?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាសំណួរបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលទរីសរាគល់អំពរី

អវៃរីថដលពួ្រប្្ ួរបធវៃើបៅបពលព្ួរប្�ួបៃរឹងឥទ្ធិពលដូចថដលព្ួរប្ៃរឹងអាៃបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ8នាបពលសពវៃន្ងៃបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាៃរីនហវៃោៃថ្លែងសារលិខិតនៃរោរថកបចិតតេដ៏បោយមុឺងរា៉ាត់មួយដល់កបជា�ៃរបស់ោត់(សូមបមើលបហបលមៃិ7)។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីបហបលមៃិ8:1–6។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដល

បៅក្រមរាៃកបតិ្រម្មបៅៃរឹងរោរបបកងៀៃរបស់ៃរីនហវៃ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបៅក្រមខលែះជាប្រ្សពួ្រនៃក្រមុសម័្ពៃ្ធសរាងាត់ព្ួរបចារ

រោ�រីអាៃតៃុ។

• បតើសារលិខិតរបស់បៅក្រមបៅរោៃ់កបជា�ៃរាៃអវៃរីខលែះ?(ព្ួរប្ោៃពយាោមប្្ចនុះប្្ចដូលកបជា�ៃឲ្យខរឹងៃរឹងៃរីនហវៃ)។

• បោងតាមបហបលមៃិ8:4,បតើបហតុអវៃរីោៃជាបៅក្រមមិៃោ្់របទាសៃរីនហវៃ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើកបសិៃបបើរាៃៃរណារានា្់រពយាោមប ្្ចនុះប្្ចដូលព្ួរប្មៃិឲ្យសាដាប់តាមោ្រ្យសម្រីរបស់

ពយារោរី។

សូមកោប់សិស្សថាកបជា�ៃខលែះោៃៃិោយកបឆ្ំងៃរឹង្ ំៃិតរបស់បៅក្រម។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ8:7–9ឮៗ។សូម

បរ្ហាញថាដូចជាកបជា�ៃខលែះបៅ្រ្ននុងហវៃដូងមៃុស្សបនាះថដររយើងអាច្ររងកើនសំរ�ងរ្រស់រយើងរដើ្ ដ្ីោំតទ្ យាការីរទារះ្រដីជារៅរ្លដដល

វាជាររឿងដដលរគ្ ិនសូវនិយ្រធ្ើក្៏រោយ។

• បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របតើអ្ន្រធាលាប់ោៃតបំ�ើងសំប�ងរបស់អ្ន្រោំកទពយារោរីថដល្ំរពុងរស់បៅថដរឬបទបទាះបរីជារោរបបកងៀៃរបស់

ោត់មិៃរាៃកបជាកបិយភាព្្ររីបនាះ?បតើរោរណ៍បៃះោៃបធវៃើឲ្យរាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?បតើវា�ះឥទ្ធិពលដល់

អ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ8:10បោយបសងៃៀមសាងាត់បដើមបរីរ្របមើលពរីរបបៀបថដលោ្រ្យសម្រីរបស់កបជា�ៃទាំងបៃះបធវៃើឲ្យរាៃ

ភាពខុសោនា។

• បតើរាៃភាពខុសោនាោ៉ាងណាបៅបពលកបជា�ៃខលែះោៃោំកទដល់ពយារោរីបនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើង

បដើមបរីបធវៃើបរឿងថបបបៃះ្រ្ននុងបពលសពវៃន្ងៃ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរអិមរ័សុលោ�ឺដនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បយើងកតូវចាំដល់សម្រីរបស់បអដមុៃបួ្រថា៖‹បរឿងចាំោច់ថតមួយ្ត់សករាប់បជា្�័យរបស់អំបពើអាក្រ្រ់

បនាះ្ឺបធវៃើឲ្យមៃុស្សល្អមិៃបធវៃើអវៃរីទាំងអស់›។[Attributed in John Bartlett, comp.,Familiar 
Quotations,15th ed.(ឆ្នាំ1980),Ix។]បយើងកតូវបៃលែឺសំប�ងរបស់បយើងជាមួយៃរឹងពលរដ្ឋ

ដនទបទៀតបៅទូទំាងពិ្ ពបលា្រថដលខវៃល់ខាវាយបដើមបរីកបឆ្ំងៃរឹងៃិនានារោរនាបពល្ ្មរៗី បៃះ។បយើងកតូវកោប់

អ្ន្រឧបតថែម្រោរចា្់រ្សាយដ៏មិៃល្អទាំងឡាយថាបយើងទទួលោៃក្ប់កោៃ់បហើយ។បយើងកតូវោំកទ្រម្មវិធរីៃិង

រោរ្លិតថដលវ�ិជរាៃៃិងបលើ្រតបម្កើង។បោយចូលរួមជាមួយោនាៃរឹងអ្ន្រ�ិតខាងៃិងមិតតេ្្ិ្រថដលថច្រចាយពរី

រោរខាវាយខវៃល់ទាំងឡាយបយើងអាចប្ញើសារលិខិតដ៏ចបាស់មួយបៅដល់អ្ន្រថដលទទួលខុសកតូវ»(«Let Our Voices Be 
Heard»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ2003ទំព័រ18)។

• បតើបយើងអាចកបឆំ្ងៃរឹងឥទ្ធិពលថដលរាៃបំណងប្្ចនុះប្្ចដូលបយើងឲ្យកបឆំ្ងៃរឹងោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីបោយរបបៀបណា?

• បតើរាៃរបបៀបដ៏សមរម្យណាខលែះបដើមបរីៃិោយកបឆំ្ងៃរឹងឥទ្ធិពលអាក្រ្់រៃិងោំកទដល់ោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរី?

សូមឲ្យសិស្សកោប់ពរីបពលមួយថដលព្ួរប្ឬៃរណារានា្់រថដលប្សាគល់ោៃបករោ្រ�រប�ើងកបឆំ្ងៃរឹងឥទ្ធិពលថបបបនាះ។
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ស�សលមិន8–9

គហគលេិន8:11–24

សេសលមិនបសពរៀនថ្្យាការីទារំអ�់ណ្លរទពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ8:13ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃៃិោយថា

កបជា�ៃោៃបដិបសធ។សូមបរ្ហាញសិស្សរូបភាពមែូបសៃិងសតវៃពស់លង្ិៃ(62202ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]

បលខ្ូរដ16)។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃបហបលមៃិ8:14–15បហើយរ្របមើលអវៃរីថដលមែូបសោៃបបកងៀៃអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។

• បតើរាៃរបបៀបអវៃរីខលែះថដលបុ្ ្គលរានា្់រអាច«ៃរឹងសមលែរឹងបមើលបៅកពះរា�បកុតានៃកពះបោយៃូវបសច្្ររី�ំបៃឿ»?

• បដើមបរីរាៃ«វិញ្ញាណទៃ់ទាប»ដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ8:15្ឺកតូវបនាទាបខលែលួៃថកបចិតតេបហើយទទួលយ្រតាម

កពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់។បហតុអវៃរីោៃជាឥរិោប្បៃះសំខាៃ់បៅបពលបយើងសមលែរឹងបមើលបៅកពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើរោរដរឹងពរីបបស្រ្រម្មរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអាច�ួយបយើងឲ្យកបឆំ្ងៃរឹងអបំពើអាក្រ្់រោៃបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សៃិោយរោរបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ8:15ម្ងបទៀតបោយៃិោយពរីសម្រីខលែលួៃឯង។ឧទាហរណ៍ពួ្រប្

អាចៃិោយថាត្រសិនរ្រើរយើងរផ្ដា្ររៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយអនុវ្រ្តរសចក្្តដីជរំនឿរៅរលើតទង់រយើងនរឹងទទួលបាន

ជដីវិ្រដរ៏ៅអស់ក្ល្ជានិច្ច។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ8:16ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអ្ន្រប្្សងបទៀតថដលោៃបបកងៀៃៃូវ

សារលិខិតថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ8:15។បហើយបនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សសិ្រសាកតួសៗ្រ្ននុងបហបលមៃិ8:17–22

រ្របមើលប្មះនៃពយារោរីប្្សងបទៀតថដលោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សពិចារណាពរីទរីបនាទាល់ជាបកចើៃអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលពួ្រប្ោៃអាៃឬោៃឮពរីពយារោរីពរីបុរាណៃិងពយារោរីន្ងៃចុងបករោយទាំងឡាយ។

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សជាបកចើៃោៃបដិបសធៃរីនហវៃៃិងសារលិខិតរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ8:24–26បហើយ

រ្របមើល្ លវោិ្រថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ�ួបបោយសារពួ្រប្ោៃបដិបសធទរីបនាទាល់របស់ពយារោរីទាំងឡាយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រទាំងឡាយថដលបដបិសធៃបសច្រ្រីពិតបហើយបះបោរកបឆ្ំងៃរឹងកពះម្ងបហើយម្ងបទៀត�ួប

ៃរឹង្លវិោ្រដ៏ធងៃៃ់ធងៃរថបបបៃះ?

• បតើសារលិខិតរបស់ពយារោរីោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរ្្រម្ររ្រកពះអរាចាស់វិញបៅបពលណា?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចខិតខំបថៃថែមបទៀតបដើមបរីរ្្រម្ររ្រកពះអង្គសប្រ្គះវិញ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ

បផ្ដាតបលើរបបៀបមួយថដលពួ្រប្ៃរឹងថ្រលម្អបៅ្រ្ននុងសោដាហ៍បករោយ។

គហគលេិន8:25–9:41

នពីនេវបគ្ហាញថ្សមសៅពក្មពតរូវបានស្វើឃ្ត

សូមសបងខេបបហបលមៃិ8:25–28បោយរោរពៃ្យល់ថាជា្ ស្នុតាងថាកបជា�ៃសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដ៏រាៃោបមួយបហើយថាៃរីនហវៃ

ោៃៃិោយកោប់ពរីកពះបៃ្ទដូលកពះបនាះៃរីនហវៃោៃបរ្ហាញថាបមបៅក្រមកតូវោៃប្បធវៃើឃ្ត។សូមចាត់សិស្សជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូ

ៃរីមួយៗកសនមថាព្ួរប្ជាអ្ន្របសី៊បអបង្កតរានា្់របលើ្ររណរីបៃះបដើមបរីរ្របមើលបហើយសបកមចចិតតេថាបតើៃរណាជាអ្ន្រសរាលាប់បមបៅក្រម។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬប្្ចដូលវាបៅបលើក្រោសសករាប់ថច្រឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗ។

នែងៃ្រពីម�ួននការនស៊ើ្រអនងកេ្រ៖

 1.សៅស្លមនុ�្សពរោំនាក់្រោនស�ម៊ីបេសរ្កតសលើការពបកា�រប�់នពីន្វៃសតើ្ ួក្សគរោនរក្ស�ើញេវៃពីខលេរះ?ស្តេុវៃពីរោនជា្ ួក្សគរោនដួល

សៅសលើដពី?(�រូមសមើលស្សលមិន9:1–5)។

 2.សតើពបជាជន�រ្ស័យថ្នរណាជាឃ្តក្រ?(�រូមសមើលស្សលមិន9:7–9)។

នែងៃ្រពីេពីរននការនស៊ើ្រអនងកេ្រ៖

 3.សតើនរណាពតរូវរោនសគសោរះណលរ?(�រូមសមើលស្សលមិន9:10–13,18)។.

 4.សតើនរណាពតរូវរោនសចាទពបកាន់?(�រូមសមើលស្សលមិន9:16–17,19)។

 5.សតើ្ ័ត៌រានបណនថែមេវៃពីខលេរះណដលនពីន្វៃរោនណចក្ចាយ?(�រូមសមើលស្សលមិន9:25–36)។

 6.សតើនរណាជាឃ្តក្រ?(�រូមសមើលស្សលមិន9:37–38)។

សូមឲ្យនដ្ូថសវៃងរ្រចបមលែើយបៅ្រ្ននុងសំណួរទរី1ៃិងទរី2។បៅបពលពួ្រប្រាៃបពលក្ៃ់កោៃ់បហើយសូមសួរ៖

• បៅបពលបុរសទាំងកោំនា្់របនាះោៃរ្រប�ើញឃ្ត្ររថដលសរាលាប់បមបៅក្រមបតើពួ្រប្ប�ឿបលើអវៃរី?បតើព្ួរប្្ ័យខាលាចអវៃរី?

(សូមបមើលបហបលមិៃ9:5)។

សូមឲ្យនដ្ូបឆលែើយសំណួរទាំងអស់បដើមបរីបំបពញរោរបសី៊បអបង្កតរបស់ប្។រួចសួរថា៖

• បោងតាមៃរីនហវៃបតើស៊ីអាៃទុមោៃៃិោយអវៃរីខលែះបករោយពរីរោរសារភាព្ំរហុសរបស់ខលែលួៃម្រ?(សូមបមើលបហបលមៃិ9:36)។

• បោងតាមបហបលមៃិ9:39–41បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះប�ឿតាមៃរីនហវៃ?

សូមឲ្យសិស្សមាន

ហ្លស្ជលងគិត

�រូម�ួរសដ្�ពបុរពប�័ត្ននរូវ�ំែួរ

ររូបមន្ណ�លបែដោតរះគំនិត។�ំែួរខ្រះ

អាចពតរូវឲ្យ�ិ�្ស�ក្ស្ល�ញ្ឹរគិត

មុននឹរ្ ួក្សគស្្ើ�តប។សៅក្្ននុរក្រែពី

ណបបសនារះអ្នក្អាចនិយា�ថ្«�រូម

គិតបន្ិចអំ ព្ីចសម្ើ�រប�់អ្នក្ស�ើ�

បនាទាប់មក្ខ្នុំនរឹ�ួរ្ពីចសម្ើ�»។
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សមសរៀនទ្ពី110

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ9អំពរីោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរី។សិស្សអាចបរ្ហាញ្ ំៃិតជាបកចើៃ

ខុសៗោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ោក្្យស្្ដីរ្រស់្ យាការីនរឹងត្រវូបាន្រំរ្ញ។បដើមបរី

បញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីពិតបៃះអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា1:37–38។

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីខលែះថដលោៃពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបយើងរាៃពយារោរីបៅបលើថ្ៃដរីសពវៃន ង្ៃបៃះ?

សូមប ្្ចប់ជាមួយៃរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាោ្រ្យសម្រីពយារោរីៃរឹងកតូវោៃបំបពញ។

គសចក្្ដីពន្យល់និងព័ត៌រានសាច់គរឿង

គហគលេិន8:14–15។«សតវៃពស់លងិ្ន»

សៅស្លនពីន�វបាននិយា�អំ្ពីម៉រូស�ណ�លបានសលើក្«�តវ្�់លរ្ិន»ស�ើរសនារះសលាក្

បាន�ំសៅសៅសលើពោម�ួណ�លក្រូនសៅអ៊ីពសាណអលពតរូវបានញាំញពីសដ្�«្�់សភ្ើរ»

(�រូមសមើលជនគែនា21:6–9�រូមចំណំាថ្ពាក្្យលរិ្នរានន័�ថ្ទ្រ់ណ�រ)។

ការស្្ើមចំសពារះបញ្ហារប�់សា�ន៍អ៊ពីសាណអលគឺថ្្ួក្សគបាននិយា�អាពក្ក្់អំ្ ពីព្រះនរិ

្យាការីរប�់ពទ្រ់(�រូមសមើលជនគែនា21:5)។អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លសមើលសៅ

ររូប្�់លរិ្នសនារះនរឹបានជា�រះស� ើ្�ស�ើ�អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លមិនសមើលសទ្នរឹពតរូវ

វិនា�បរ់(�រូមសមើលជនគែនា21:9,នពីន�វទ្ពី117:41)។

�រូចជាសា�ន៍អ៊ីពសាណអលទាំរសនារះណ�រមនុ�្សជាសពចើនសៅក្្ននុរ�ម�័រប�់នពីន�វបាន

និយា�ពបឆំ្រទា�់នរឹព្រះនរិ្ យាការីរប�់ពទ្រ់។សៅស្លនពីន�វសលើក្ស�ើរ្ ពី

�ំសែើរសរឿរនន�តវ្�់លរ្ិនសនរះសលាក្បានបញ្ជាក្់ថ្ពបជាជនរប�់ោត់«នរឹ�ម្ឹរ

សមើលសៅព្រះរាជបពុតាននព្រះសដ្�នរូវស�ចក្្ពីជសំនឿ»ស�ើ�រ�់សៅតាម(ស�សលមិន

8:15,�រូមសមើល្ រណ�រ�៉រូហាន3:14–15ណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពទ្រ់្ ទាល់

បានសយារសៅសលើ�តវ្�់លរ្ិនម�ួជាទ្ពី�រាគាល់ននការមក្�ល់ននការឆ្ការរប�់

ពទ្រ់។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ)។បនាទាប់មក្នពីន�វបានរំឭក្ពបជាជនថ្

្យាការីទាំរអ�់បានសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះពគពី�្ទ(�រូមសមើលស�សលមិន8:16–23)។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន7–9។ការចាក់្វីគដអរូ

ជំនួ�ឲ្យការសពបើ�ក្មមេភា្ការស�៊ីបអសរកតសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះអ្នក្អាចចាក្់វសី�អរូណ�លរាន

ចែំរសជើរថ្«The Pride Cycle»ណ�លជាការបង្ហាញម�ួនន�ំសែើរសរឿរសៅក្្ននុរ

ស�សលមិន7–9នរិខគម្ពីរ្ ពីរបពី�ំបរូរសៅក្្ននុរស�សលមិន10។វិស�អរូសនរះរានសៅក្្ននុរ

Book of Mormon DVD Presentations 1–19 (54011)និរ
LDS. org។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្្ះ
ស�សលមិន1–9(សមសរៀនទ្ពី22)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាម�្ពី្ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាស�សលមិន1–9(សមសរៀនទ្ពី22)មិនណមន�ពរាប់

បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើ

សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរសនរះ្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(គហគលេិន1–2)
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សា្ពីទំ្នា�់ខារនសយាបា�នរិឃ្តក្មមេសៅក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍

នពីន�វនិរការវា��ក្ទ្ពីពក្ុរសារា៉�ិមឡាសដ្�សា�ន៍សលមិន្ួក្សគបានសរៀនថ្

ការទា�់ណទ្រោនាគឺជាការណបក្បាក់្ស�ើ�វាសធវើឲ្យស�ើរង្�នឹរររឥទ្្ធិ្ល្ ពីរារ�ពតរូវ។

្ួក្សគក៏្បានសរៀនណ�រថ្បក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់អាចនាំសៅរក្ការបំ្ លាញជាសពចើនក្្ននុរ�រ្គម។

ថ្ងៃទដី2(គហគលេិន3–4)
សដ្�ការ�ិក្សា្ ពីរសបៀបណ�លសា�ន៍�៏រាបសារស�ើរតាមព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន�៊រូពទាំ

នរឹការសបៀតសបៀនជាសពចើន�ិ�្សបានសរៀនថ្សទារះបពីជារានការសបៀតសបៀននរិការ

សាក្ល្រក្្ពីក្៏ស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ស�ើរសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអាចសក្ើនស�ើរសៅស្ល

ស�ើរអំពាវនាវសៅព្រះសដ្�បនាទាបខ្លួននរិណបរ�ួរចិត្រប�់ស�ើរសៅរក្ពទ្រ់។

សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីរសបៀបណ�លការសក្ើនស�ើរនរូវភា្ស ម្េើរន ម្េរប�់សា�ន៍នពីន�វ

បានសធវើឲ្យសា�ន៍សលមិនទ្ទ្ួលបានណ�ន�ពីពាក្់ក្ណាតាល្ ពីសា�ន៍នពីន�វ្ួក្សគបានសរៀន

ថ្ភា្ស ម្េើរន ម្េនរិអសំ្ើទុ្ច្ចរិតសធវើឲ្យស�ើរឃ្លាតឆ្ងា�្ ពីព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់ស�ើ�

ទុ្ក្ឲ្យស�ើរសពបើក្រាលាំររប�់ស�ើរ្ ទាល់។

ថ្ងៃទដី3(គហគលេិន5)
សដ្��ិក្សា្ ពីការណែនាំណ�លស�សលមិនបាន្ ្ល់សៅ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់ោត់នពីន�វនរិ

លពីន��ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរ�រ់ពគឹរះរប�ស�ើរសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

សាតាំរនឹរោមៅនអំណាចមក្សលើស�ើរស�ើ�។តាមរ�ៈព្រះសចសាដោននព្រះនរិ

ស�ចក្្ពីជំសនឿស�ើ�និរការខិតខំ្ ្ស្វ្សា�សា�នារប�់នពីន�វនរិលពីន�សា�ន៍

សលមិនជាសពចើនបានណពបចិត្។�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿ

សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ណពបចិត្្ ពីអំស ើ្បាបរប�់ស�ើរសនារះព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនឹ

បសំ្ញ�ួរចិត្ស�ើរសដ្�ស�ចក្្ពី�ុខសាន្នរិស�ចក្្ពីអំែរ។

ថ្ងៃទដី4(គហគលេិន6–9)
�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរសជឿស�ើ�សោរ្តាមព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះអរាចា�់សនារះ

ពទ្រ់នរឹចាក់្សពសាចព្រះវិញ្ញាែរប�់ពទ្រ់មក្សលើស�ើរ។នពីន�វបានព្រាន្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វ�៏ទុ្ច្ចរិតអំ្ពីលទ្្ធ្លននអសំ្ើទុ្ច្ចរិតរប�់សគស�ើ�បញ្ជាក់្ថ្ពប�ិនសបើស�ើរមិន

ព្មណពបចិត្្ ពីអសំ្ើបាបរប�ស�ើរសទ្ស�ើរនឹរបាត់បរ់ការការពាររប�់ព្រះអរាចា�់

នរិ្ រជ�័ននជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។សពកា�្ពីបានសាដោប់ពាក្្យ�ម្ពីរប�់នពីន�វ

មនុ�្សខរ្ះបានសពកាក្ឈរស�ើរោំពទ្ោត់។�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរពបឆ្ំរ

នរឹអសំ្ើអាពក្ក្់ស�ើរអាចរារាំរវា្ ពីការបន្សៅសទ្ៀតបាន។នពីន�វបានរំឭក្ពបជាជន

ថ្្យាការីជាសពចើនបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�បានបសពរៀនថ្

សៅស្លស�ើរស្ដោតសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�អនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើពទ្រ់សនារះស�ើរ

នរឹទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។សចញ្ពីការបសពរៀនរប�់នពីន�វណ�លបាន

ក្ត់ពតាសៅក្្ននុរស�សលមិន7–9�ិ�្សបានសរៀនថ្ពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការីនឹរពតរូវបាន

បសំ្ញ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរចសំណាមការទា�់ណទ្រោនានិរអំស្ើទុ្ច្ចរិតណ�លកំ្្ុររកី្ចសពមើននពីន�វបានបសពរៀនក្រូនពបុ�

រប�់ោត់ថ្ពគឹរះននស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់្ួក្សគគួរ�រ់សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ការបសពរៀនរប�់

នពីន�វអំ្ពីការណពបចិត្នរិការសាដោប់តាមពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការីននព្រះអរាចា�់រានសារ�ំខាន់�ល់

�ុភមរ្គលរប�់មនុ�្ស។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន1–5

សា�ន៍នពីនេវររភា្បរាជ័យសោយសារណតការទា�់ណទរោនានិរអសំ្ើទុច្ចរិត។សា�ន៍

សលមិនជាសពចើនបានណពបចិត្តសជឿសៅស្លនពីនេវនិរលពីនេផសាយដំែឹរល្អ

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិត្ ពីមរូលស�តុណ�លអោរខរ្ះសៅរឹររាំរ�ៈស្ល�រូរខែៈអោរស្្សរសទ្ៀត

ពតរូវរលំ។រួច�ួរថ្៖ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ណ�លអោរម�ួពតរូវរានពគឹរះ�៏រាំមួន?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�សលមិន5:12ឮៗ។សដ្�សារសនរះគឺជាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

ម�ួ�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្្ យាយាម�រូពតវា។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យ្ យាយាមសទារះបពីជា

្ួក្សគមិនអាចចាំវាទារំអ�់ក្្ពី។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើការ�នយាសៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះរានអវពីខរ្ះពប�ិនសបើស�ើរ�រ់ជពីវិតស�ើរសៅសលើពគឹរះរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ?(ចសម្ើ�រប�់�ិ�្សអាចបង្ហាញថ្្បសិនគបើគ�ើងសង់្្រឹះរបស់គ�ើង

គៅគលើ្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្គនាះសារំាងនរឹងោមនអំណាចេក្គលើគ�ើងគ�ើ�)។

• សតើអ្នក្បានសធវើអវពីខរ្ះស�ើម្ពីសារជពីវិតរប�់អ្នក្សៅសលើពគឹរះរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ?

�រូមឲ្យ�ិ�្សពបាប់អំ្ពីស្លណ�លទ្ពីបនាទាល់រប�់សគអំ្ ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានជួ�្ ួក្សគឲ្យ

�ក្ឈ្នរះសលើការល ល្ួរឬត�៊រូនរឹឧប�គ្គ។�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីក្រាលាំរ

ខារវិញ្ញាែណ�លអ្នក្បានទ្ទ្ួលសដ្�សារអ្នក្បានសារជពីវិតរប�់អ្នក្សលើពគឹរះរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពីរសបៀបមួ�ឬសពចើនណ�ល្ ួក្សគនឹរខំសារជពីវិត

រប�់សគសៅសលើ�ិលាននព្រះពគពី�្ទឲ្យកាន់ណតពបស�ើរ។

គហគលេិន6–7

សា�ន៍សលមិនបានកាលាយជា�ុចរិតសពចើនជារមុនខែៈណដលសា�ន៍នពីនេវកាលាយសៅជា

ទុច្ចរិតជារមុននពីនេវបសពរៀនដល់សា�ន៍នពីនេវទុច្ចរិតសេើយបញ្ជាឲ្យ្ ួក្សគណពបចិត្ត

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្ខែៈណ�លសា�ន៍សលមិនជាសពចើនបានណពបចិត្ស�ើ�បានរឹររាំសៅក្្ននុរ

�ំែឹរលអែសនារះសា�ន៍នពីន�វបានរ�់សៅក្្ននុរអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតស�ើ�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធបាន�ក្្�

សចញ្ពី្ ួក្សគ។�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ពីស្លមួ�សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់សគសៅស្ល្ ួក្សគរានអារមមេែ៍

ថ្ព្រះវិញ្ញាែបាន�ក្្�សចញ្ពី្ ួក្សគសដ្�សារណតជសពមើ�រប�់្ ួក្សគ។

�រូម្ ន្យល់ថ្សៅស្លនពីន�វបានស�ើញ្ ពីសាថានភា្រប�់ពបជាជនោត់«សនារះចិត្សលាក្

សពារស្ញសៅសដ្�ស�ចក្្ពីព្ួ�សៅក្្ននុរពទ្រូរសលាក្»(ស�សលមិន7:6)។សលាក្បាន

សចញសៅប៉មសៅក្្ននុរ�ួនចបាររប�់សលាក្ស�ើម្ពីអធិសាឋានស�ើ�ទ្រូញ�ំចសំពារះអសំ្ើទុ្ច្ចរិតរប�់

ពបជាជន។�វដូរមនុ�្សបានពបមរូលោនាជុំវិញសលាក្ស�ើ�នពីន�វបានសពបើឱកា�សនរះស�ើម្ពីបសពរៀន

�ល់្ ួក្សគ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ស�ើរមក្ខារមុខថ្នាក្់ជាតំណារឲ្យនពីន�វសៅសលើប៉មសលាក្។�រូមឲ្យ�ិ�្សសនារះ

អានស�សលមិន7:15–22,26–28ឮៗសៅស្ល�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់ស្្សរសទ្ៀតសមើលតាម។

មុនស្ល�ិ�្សសនារះអាន�រូមបំណបក្�ិ�្សជា្ ពីរពក្មុ។�រូមឲ្យ�ិ�្សពក្មុទ្ពីម�ួរក្សមើលអវពីណ�ល

នពីន�វបានបសពរៀនណ�លជាអសំ ើ្បាបរប�់សា�ន៍នពីន�វស�ើ��ំុឲ្យពក្មុទ្ពី្ពីររក្សមើលលទ្្ធ្លណ�ល

នពីន�វបានណ្្រថ្នរឹសក្ើតស�ើរពប�ិនសបើសា�ន៍នពីន�វមិនព្មណពបចិត្សទ្សនារះ។បនាទាប់មក្�រូម

ឲ្យ�ិ�្សសរៀបរាប់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញ។

សពកា�្ពី�ិ�្សបានស្្ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគនិយា�្ ពីសោលការែ៍ណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពី�ំសែើរសរឿរ

សនរះ។�ិ�្សអាចណចក្ចា�នរូវសោលការែ៍ខ�ុោនាប៉ណុន្្ ួក្សគគួរបង្ហាញថ្្បសិនគបើគ�ើងេិន
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្ពេណ្បចិត្ពដីអគំពើប្បរបស់គ�ើងគនាះគ�ើងនរឹងប្ត់បង់ការការោរនិងពរជ�័ទាំងឡា�ថន

ជដីវិតដ៏គៅអសក់្ល្ជានិច្ច។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីសោលការែ៍សនរះ�រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ន្យល់្ ពី្ លវិបាក្ណ�លនរឹសក្ើតស�ើរ

�ល់ពបជាជនសៅក្្ននុរសាថែនភា្ខារសពកាម៖(1)�ុវជនរានាក់្មិនព្មណពបចិត្្ ពីការសញៀននរឹ

ររូបអា�ពោម។(2)អាទ្ិភា្�៏ចម្ររប�់�ុវនារីរានាក់្គឺពតរូវកា្�ជាអ្នក្ល ព្ីលបាញនរិរាន

ពបជាពបិ�ភា្រានាក្់សទារះបពីជាពតរូវបានបសពរៀនសដ្�ឪ្ុក្រាដោ�នារខ�ុោនាក្្ពី។(3)�ុវជន

រានាក់្បានសាដោប់តាមការណែនាំរប�់្ យាការីក្្ននុរការ�ិក្សាពសាវពជាវព្រះគម្ពីរស�ើ�អធសិាឋានប៉ុណន្

ោត់ប�ិស�ធស�ើម ព្ីសធវើតាម។

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិតថ្សតើរានអវពីខរ្ះណ�ល្ ួក្សគពតរូវណពបចិត្ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចរានក្រាលាំររប�់

ព្រះអរាចា�់ស្ញសលញបណនថែមសទ្ៀតសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

គហគលេិន8

នពីនេវបសពរៀនថ្្យាការីទាំរអ�់ណ្លរទពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�រូម�រស�រពាក្្យទទួលយក្នរិបដិស�្សៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពីភា្ខ�ុោនា

រវារពាក្្យទារំ្ពីរសនរះ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានស�សលមិន8:13ខែៈណ�ល�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្

រក្សមើលអវពីណ�លនពីន�វបាននិយា�អវពីពបជាជនបានប�ិស�ធ។អ្នក្អាចណែនាំ�ិ�្សឲ្យគរូ�ចំណាំ

អវពីណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញ។

�រូមបង្ហាញ�ិ�្សនរូវររូបភា្រប�់ម៉រូស�និរ�តវ្�់លរិ្ន(62202ស�ៀវសៅររូបភា្

ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]ល.រ.16)។�រូមឲ្យ្ ួក្សគអានស�សលមិន8:14–15ស�ើ�

រក្សមើលអវពីណ�លម៉រូស�បានបសពរៀនអំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសរៀបរាប់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន

សរៀន។រួច�ួរថ្៖

• សតើវិធពីម�ួចំនួនណ�លបុគ្គលរានាក្់អាច�ម្ឹរសមើលសៅព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿរាន

អវពីខ្រះ?

• សតើការរាន«វិញ្ញាែទ្ន់ទាប»រានន័��រូចសមច្?(ការបនាទាបខ្លួនណពបចិត្ស�ើ�ទ្ទ្ួល

�ក្ព្រះ្ន្ទៈរប�់ព្រះអរាចា�់)។ស�តុអវពីបានជាឥរិយាប្សនរះ�ំខាន់សៅស្លស�ើរ�ម្ឹរ

សមើលសៅព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ?

• សតើការ�ឹរអំ្ ពី�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអាចជ�ួស�ើរឲ្យពបឆំ្រនឹរអសំ្ើអាពក្ក្់ស�ើ�

ណពបចិត្សៅស្លស�ើរសធវើបាបបានសដ្�រសបៀបណា?

�រូមឲ្យ�ិ�្សនិយា�្ ពីសោលការែ៍មួ�ណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីខគម្ពីរទាំរសនរះ។�ិ�្សអាចសពបើ

ពាក្្យខ�ុៗោនាប៉ុណន្្ួក្សគគួរបង្ហាញថ្្បសិនគបើគ�ើងគផ្្តគៅគលើ្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្គហើ�អនុវត្

គសចក្្ដីជំគនឿគៅគលើ្ទង់គ�ើងនរឹងទទួលប្ននរូវជដីវិតដគ៏ៅអសក់្ល្ជានិច្ច។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�សលមិន8:16ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្រក្សមើលថ្សតើ

នរណាសទ្ៀតណ�លបានបសពរៀនអំ្ ពីសប�ក្ក្មមេរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ិក្សា

ពតួ�ៗសលើស�សលមិន8:17–22រក្ស្មៅរះ្ យាការីស្្សរសទ្ៀតណ�លបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ពីរសបៀបណ�ល្ យាការីកាល្ ពី�ម�័បុរាែក្៏�រូចជា

្យាការីសៅជំនាន់ស�ើរសនរះបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសប�ក្ក្មមេនរិ្ លកិ្មមេណ�លធួនរប�់ព្រះអរ្គ

�ស្ង្គារះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគថ្សតើ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះរានន័�យា៉ារ

ណាសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។អ្នក្ក៏្អាចណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្្រណ�រ។

គេគរៀនបនាទាប់(គហគលេិន10–16)

�រូមឲ្យ�ិ�្សព�នមថ្ព្រះអរាចា�់បាន�នយានឹរ្ ួក្សគថ្ពទ្រ់នឹរសធវើអវពីណ�ល្ ួក្សគ�ុំពទ្រ់ឲ្យ

សធវើ។នពីន�វរានចិត្សសាមៅរះពតរ់ជាខាលាំររ�រូត�ល់ព្រះអរាចា�់បាន�នយាការែ៍សនរះ�ល់សលាក្

ស�ើ�បានពបគល់�ល់សលាក្នរូវអំណាច្ សារភាជាប់។�រូមណែនាំឲ្យ�ិ�្ស�ិក្សាស�សលមិន

10–11សៅ�បាដោ�៍សនរះសដ្�រក្សមើលរសបៀបណ�លនពីន�វបានសពបើអំណាចណ�លព្រះអរាចា�់បាន

ពបគល់�ល់សលាក្ស�ើម្ពីជ�ួពបជាជនរប�់សលាក្។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរក្សមើល្ ពីរសបៀបណ�លទ្ពី�រាគាល់

ជាសពចើនអំ្ពីការ�រូពតនរិការ�ុគតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�ល្ ួក្សគអាចរក្ស�ើញសៅស្ល

្ួក្សគ�ិក្សា្ ពីការ្យាក្ររប�់សាំ�រូណអលជាសា�ន៍សលមិនសៅក្្ននុរស�សលមិន13–16។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ការសាក្ល្រស�ើម្ពី�សពមចថ្សតើនរណាបានសធវើឃ្តសមសៅពក្មបានបញ្ចប់សៅស្ល

វិវរែៈរប�់នពីន�វអំ្ ពីឃ្តក្រពតរូវបានបញ្ជាក់្។សដ្�បានរួច្ ពីការដ្ក្់សទា�នន

ការសចាទ្ពបកាន់ខ�ុណ�លបាន�ំសៅចំសៅសលើសលាក្នពីន�វបានចាប់ស្្ើមស�ើរសៅ្ ្ទរះ។សលាក្

បាន�ញ្ឹរគិត្ ពីអវពីណ�លព្រះអរាចា�់បានបង្ហាញ�ល់សលាក្សដ្�រានអារមមេែ៍ទ្ន់សខសា�

ជាខាលាំរសដ្�សារណតភា្ទ្ុច្ចរិតរប�់ពបជាជន។សៅក្្ននុរស្លននការគិតនរិភា្សពក្ៀមពក្ំ

សនរះសលាក្បានឮ�ំស�ររប�់ព្រះអរាចា�់។ព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រ�ល់សលាក្សដ្�្ ្ល់

នរូវអំណាច្ សារភាជាប់ស�ើ�បញ្ជាឲ្យសលាក្បន្បសពរៀនអំ្ពីការណពបចិត្�ល់ពបជាជន។នពីន�វ

បានសោរ្តាមបញ្ជារប�់ព្រះអរាចា�់ភាលាម។

សមសរៀនទ្ពី111

ស�សលមិន10

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន10:1–11

នពីនេវទទួលបានអំណាចននការផសារភាជាប់

សូមរំឭ្រសិស្សពរីវិវរណភៈរបស់ៃរីនហវៃអំពរីឃ្ត្រម្មនៃបមបៅក្រមថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ8–9។សូមឲ្យសិស្សកសនមថា

ខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងតំថណងរបស់ៃរីនហវៃ្ឺបនាទាប់ពរីបលា្រោៃលាតកតោងពរីអ្ន្រថដលោៃសរាលាប់បមបៅក្រម

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងបមែចថដរ?បតើអ្ន្ររំពរឹងថាអ្ន្រប្្សងៃរឹងរាៃកបត្ិរម្មោ៉ាងណាថដរ?

• បតើអ្ន្រចង់ៃិោយអវៃរីខលែះដល់កបជា�ៃ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាកបសិៃបបើកបជា�ៃមិៃសាដាប់តាមអ្ន្របហើយទ្ុរអ្ន្រឲ្យបៅរានា្់រឯងបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីោៃបញ្ជា្់រោ៉ាងចបាស់ពរីឃ្ត្ររសរាលាប់បមបៅក្រមបនាះបហើយៃរីនហវៃោៃចាប់ប្្ើមកត�ប់បៅ្ ្ទះវិញ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ10:1–3ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃបធវៃើបៅបពលោត់ោៃបដើររានា្់រឯង។

អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យ�ញជឹរគិតបពលវាបលចប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃ«ទៃ់បខសាយជាខាលាំង»?

• បតើរាៃអវៃរីោៃប្រើតប�ើងបៅបពលៃរីនហវៃ្ំរពុងថតស្ជរឹង្ិតបនាះ?(សប�ងនៃកពះអរាចាស់ោៃបៃលែឺម្ររោៃ់បលា្រ។)បតើអវៃរីជា

ទំនា្់រទៃំងរវាងរោរស្ជរឹង្ិតៃិងរោរទទួលោៃវិវរណភៈ?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម�ួយព្ួរប្ឲ្យរ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ការស្ជរឹងគ្ិរនូវអ្ដីដដលត្រះអមាចាស់ររៀ្រចំឲ្យរយើងរដើ្្ដី

ទទួលបាននូវវិវរណៈ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្អាច្ ិតប�ើញពរីដំបណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរឬកបវតតេិសាសនាចក្របៅបពលកបជា�ៃោៃទទួលវិរវណភៈថដល

ជាលទ្្ធ លនៃរោស្ជរឹង្ិតៃូវបរឿងរបស់កពះអរាចាសថ់ដរឬបទ។(ឧទាហរណ៍រួមរាៃ្ូរៃកបុសរបស់លរីនហៃរីនហវៃថដលោៃទទួល

រោរៃិមិតតេមួយបករោយពរីចង់ទទួលោៃៃូវអវៃរីៗថដលឪពុ្ររបស់ោតោ់ៃប�ើញបហើយ«ោៃអង្គនុយរំពរឹង្ ិតបៅ្រ្ននុងចិតតេ[បលា្រ]»

[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី110:17,11:1]យែូថសបស្ម៊ីធថដលរោរៃិមិតតេដំបូងរបស់បលា្រោៃប្រើតរាៃបករោយពរីបលា្រ«ោៃ

្ិត   ម្ងបហើយម្ងបទៀត»អំពរីោ៉ា្ុរប1:5[សូមបមើលយែូថសបស្ម៊ីធ—កបវតតេិ1:11–17]ៃិងយែូថសបបអហវៃស៊្មីធថដលោៃ

ទទួលរោរៃិមិតតេអំពរីរោរបកោសបលាះនៃអ្ន្រសាលាប់បករោយពរីោៃស្ជរឹង្ិតបហើយ្ ិតអំពរីកពះបៃ្ទដូលនៃកពះអរាចាស់[សូមបមើល្ ៃិង

ស 138:1–6,11])។

• បតើរោរស្ជរឹង្ិតោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យទទួលោៃវិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃបៅបពលណាថដរ?(អ្ន្រអាចបលើ្រប�ើងថារោរទទួលោៃវិវរណភៈ

ផ្ទាល់ខលែលួៃជាធម្មតា្ ឺមៃិថមៃជា្រ់ចបាស់ដូចជាឧទាហរណ៍ខលែះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរប�ើយ។បទពិបសាធៃ៍ទទួលវិវរណភៈជាធម្មតា្ ឺជាបពល

នៃរោរបំ្លែឺភាលាមមួយដូចជាបៅបពលបយើងយល់អវៃរីមួយភាលាមបៅបពលបយើងោៃពយាោមរ្រពរីបពលមៃុ)។

• បតើរាៃកោឬសាថាៃភាពណាខលែះថដលរោរស្ជរឹង្ិតបរឿងរបស់កពះអរាចាស់ៃរឹងរាៃភាពសមរម្យជាពបិសសបនាះ?(ឧទាហរណ៍នៃ

បពលថបបបនាះរួមរាៃអ�ំនុងបពលៃិងបករោយពរីរោរកប�ុំសាករោមែង់មៃុបពលៃិងបករោយបពលអធិសាឋាៃបហើយៃិងរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃបករោយបពលបមើលឬសាដាប់សៃ្នសិរីទទបូៅខណភៈតមអាហារខណភៈបបកមើបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងខណភៈថដល

ថាវាយបង្គំដល់កពះអរាចាស់បៅន្ងៃ�ប់សករា្រ។)

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យទ្ុរបពលស្ជរឹង្ិតជាបទៀងទាត់។សូមថណនំាឲ្យពួ្រប្សរបសរៃូវរោរបំ្ុសថដលព្ួរប្ោៃទទួលបៅបពល

ព្ួរប្ស្ជរឹង្ិត។

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យបៃ្សិ្រសាបទពបិសាធៃ៍របស់ៃរីនហវៃសូមឲ្យព្ួរប្កសនមថាអ្ន្រ�ិតខាងរបស់ព្ួរប្ៃរឹងបៅឆ្ងាយមួយរយភៈបពល

បហើយកតូវរោរៃរណារានា្់រ�ួយបមើល្ ្ទះៃិង្រម្មសិទ្ធិរបស់ប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាមៃុស្សថបបណាថដលអ្ន្រ�ិតខាងរបស់អ្ន្រៃរឹងចង់ឲ្យ�ួយបមើល្ ្ទះប្បនាះ?

• បតើអ្ន្រអាចបរ្ហាញដល់អ្ន្រ�ិតខាងរបស់អ្ន្រថាអ្ន្រោៃបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរីបធវៃើរោរទទួលខុសកតូវថបបបនាះោៃបោយរបបៀបណា?

្ររិយាកាសក្នុងថ្នាក់ហរៀន

ក្ណន្រ�៏�ំខាន់�ពរាប់កាសរៀន�ំែឹរលអែ

ជពមុញអារមមេែ៍ឲ្យរានស�ចក្្ពីព�ឡាញ់

ការសោរ្ោរវភា្នរិស�ចក្្ពី

�ុខសាន្។វាជាក្ណន្រននរសបៀបសរៀបរ�

សដ្�រួមចំណែក្�ល់អតថែន័�នន

សោលបំែរ។ពបធានប៊��៍ស�

្ក្កឺ្បានបសពរៀនថ្«ការបំ្ុ�គំនិត

មក្កាន់ណតង្�ព�ួលសៅក្្ននុរក្ណន្ររាន

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្»ស�ើ�ថ្«ោរវភា្

អសញ្ើញវិវរែៈ»(«Reverence 
Invites Revelation»

Ensignណខវិច្ិកាឆ្នាំ1991ទ្ំ្័រ

21–22)។
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សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ10:4–5បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចាស់ទ្ុរកពះទ័យបលើៃរីនហវៃជាមួយៃរឹង

ពរ�័យៃិងរាៃទៃួំលខុសកតូវដ៏មហរិា។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាសោយោមានសនឿយ្ត់រាៃៃ័យថាបោយឥតបៃឿយណាយឬបោយ

ឧសសាហ៍។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើរោរបបកមើដ៏ោមៃបៃឿយហត់បរ្ហាញថាកពះអរាចាស់អាចទុ្រចិតតេបយើងឲ្យទទួលពរ�័យៃិងរោរទទួលខុសកតវូបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរបធវៃើតាម្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃនៃរោរមិៃ្ ័យខាលាចមៃុស្សអាច�ួយបយើងឲ្យបរៀបចំសករាប់រោរទទួលខុសកតូវបៅ្រ្ននុងៃ្ររបស់

កពះអរាចាសោ់ៃបោយរបបៀបណា?

• បតើឃ្លាថា«អ្ន្រ   ពុំោៃរ្រ�រីវិតរបស់អ្ន្រផ្ទាល់»រាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រ?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ព្រះេរាចា�់ពបទាន្រដល់សយើរនរូវ្ រជ័យនរិការទទួលខុ�ពតរូវសៅស្លសយើរ។

...សូមឲ្យសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ៃរឹងបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណាបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុង

បហបលមៃិ10:4–5។របបៀបមួយថដលសិស្សអាចបបំពញកបបោ្បៃះ្ ឺរាៃដូចខាងបករោម៖ត្រះអមាចាស់ត្រទាន្រដល់រយើងនូវ

្រជ័យនិងការទទួលខុសត្រវូរៅរ្លរយើងោក្់ត្រះ្ំរណងរ្រស់តទង់្ ុន្រំណងរ្រស់រយើងផ្ទាល់។អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ

សរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោមបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ប្សករាប់សំណួរមួយ។

• បតើអ្ន្រោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ្ ្មរៗី បៃះបដើមបរីបរ្ហាញដល់កពះអរាចាស់ថាកពះរា�បំណងរបស់កទង់រាៃសារភៈសំខាៃ់ជាង

បំណងរបស់អ្ន្រផ្ទាល់?

• បតើថ្្ន្រមួយនៃ�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលអ្ន្រអាចៃរឹងបធវៃើតាមកពះរា�បំណងរបស់កពះអរាចាស់្ ឺជាអវៃរី?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរកបទាៃដល់បយើងៃូវពរ�័យដ៏មហិរាៃិងអសាចារ្យជាងបៃះបៅបពលបយើងថសវៃងរ្រ

បធវៃើតាមកពះរា�បំណងរបស់កទង់បហើយរោៃ់តាមបទប ្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ10:5–7បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលពរ�័យៃិងរោរទទួលខុសកតូវថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃ

ដល់ៃរីនហវៃ។ខណភៈថដលសិស្ស្ំរពុងអាៃសូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

ខទពី5

ខទពី6

ខទពី7

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃថ្របរបលខខ្ម្ពរីរថដលកតូវោនាៃូវពរ�័យថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់ៃរីនហវៃ។

សូមបញ្ជា្់រថាពរ�័យមួយថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់ៃរីនហវៃ្ ឺអំណាច្ សារភាជាប់។បនាទាប់ម្រសូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃ៖អំណាចផសារភាជា្រ់ចងនិងត្�ចំណងនៅនលើដផនែពីនិងនៅនលើ្ ថានសួគ៌។អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរសរបសរ

បសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្បៅថ្របរបហបលមិៃ10:7។

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្សាគល់អ្ន្រដនទបករៅពរីបហបលមៃិថដលកតវូោៃកបទាៃៃូវអំណាច្ សារភាជាប់បទ។បករោយពរីសិស្សបឆលែើយតប

បហើយអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្អាៃឆលែងបសច្្ររីបោងបហបលមៃិ10:7ជាមួយៃរឹងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោម៖រោ្រ្សកតទរី117:1

(បអលរីោ៉ា)រា៉ាថាយ16:15–19(បពកតសុ)បោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា132:46(យែូថសបស្ម៊ីធ)។

សូមពៃ្យល់ថា្រូៃបសានៃអំណាចដូចោនាបៃះរាៃដល់សពវៃន្ងៃបៃះបៅ្រ្ននុងនដកបធាៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងបករោយ។ដូចជាៃរីនហវៃថដរកបធាៃសាសនាចក្រោៃបបកមើបោយោមៃបៃឿយហត់បហើយោៃបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់អាចកបទាៃ

ដល់ព្ួរោត់ៃូវពរ�័យៃិងរោរទទួលខុសកតវូដ៏មហិរាោៃ។ជាញរឹ្រញាប់បយើងសបំៅភា្បកចើៃបលើអំណាច្ សារភាជាប់ទា្់រទងៃរឹង

រោរ្សារភាជាប់ក្ួសារតាមរយភៈពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីអំណាច្ សារភាជាប់សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ

រ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«កពះវិហារបរិសុទ្ធពិធរីបរិសុទ្ធបសច្រតេរីសញ្ញាអបំណាយទាៃពិសិដ្ឋៃិងពិធរី្សារភាជាប់កតូវោៃសាតារប�ើងវិញ

ោ៉ាងកតរឹមកតូវដូចថដលោៃពយា្ររ។ពិធរីបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៃកពះវិហារបរិសុទ្ធ្ តេល់ឲ្យសករាប់រោរ្្សះ្សារជាមួយ

កពះអរាចាស់បហើយ្ សារភាជាប់ក្រមុក្ួសារឲ្យរស់បៅជាមួយោនាជាបរៀងរហូត។រោរបោរពតាមបសច្្ររីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋ

ថដលោៃបធវៃើបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបធវៃើឲ្យបយើងស្ិ្រសមៃរឹងទទួលោៃ�រីវិតដប៏ៅអស់្រលបជាៃិច្ច—អំបណាយទាៃ

ដ៏អសាចារ្យបំ្ ុតរបស់កពះដល់មៃុស្សបលា្រ»(«Prepare for the Blessings of the Temple»

Ensignថខតុលាឆ្នាំ2010ទំព័រ42)។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយចំបណះដរឹងថាក្ួសារអាចរួបរួមោនាអស់្រលបជាៃិច្ចបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រអាចថសវៃងរ្រពរ�័យនៃអំណាច្ សារភាជាប់នាបពលអនា្តបោយរបបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថាសិស្សអាចបរៀបចំ

សករាប់អាោហ៌ពិោហ៌្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធបហើយថាពួ្រប្អាចបធវៃើ្ិរច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងពង្សកបវតតេិនាបពលឥ�ដូវបៃះថដល

ៃរឹង�ួយឲ្យប្កតូវោៃ្ សារភាជាប់បៅៃរឹង�រីដៃូ�រីតារបស់ប្ថដលោៃសាលាប់បៅបហើយបនាះ។

សូមថច្រចាយអារម្មណ៍របស់អ្ន្រអំពរីពរ�័យនៃអំណាច្ សារភាជាប់ៃិងសារភៈសំខាៃ់នៃរោរទទួលោៃពិធរីបរិសុទ្្ធ សារភាជាប់បៅ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធ។
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គហគលេិន10:12–19

នពីនេវសោរ្រាមការបញ្ជារប�់ព្រះអរាចា�់សដើមបពីបសពរៀនអំ្ពីការណពបចិត្តដល់ពបជាជន

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់ពៃយារបពលបធវៃើអវៃរីមួយថដលពួ្រប្កតូវោៃសំុឲ្យបធវៃើបទ។(ឧទាហរណ៍អាចរាៃដូចជារោរពៃយារបពលបធវៃើ

្ិរច្ចរោរ្រ្ននុង្ ្ទះឬ្ិរច្ចរោរសាលាឬពរី្រថៃលែងបធវៃើរោរ។)

• បតើសារលិខិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរ្ហាញបៅអ្ន្រដនទបៅបពលបយើងពៃយារបពលបធវៃើអវៃរីថដលព្ួរប្សុំឲ្យបយើងបធវៃើបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ10:11–12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលៃរីនហវៃោៃ

បឆលែើយតបបៅបពលកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាបលា្រឲ្យបៅបបកងៀៃពរីរោរថកបចិតតេដល់កបជា�ៃ។

• បតើបយើងបរ្ហាញអវៃរីខលែះដល់កពះអរាចាស់បៅបពលបយើងបឆលែើយតបភាលាមៗបៅៃរឹងរោរថណនំារបស់កទង់ៃិងកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ10:13–14ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃបហបលមិៃ10:15–17ឮៗ។

• បតើ្ ំរូរបស់ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃដល់បយើងអវៃរីខលែះ?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃ�ួយៃរីនហវៃបោយរបបៀបណា?

សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាបោយសារថតភាពបសាមះកតង់របស់ៃរីនហវៃកពះអរាចាស់ោៃរោរោរបលា្រៃិងោៃកបទាៃដល់បលា្រឲ្យរាៃ

អំណាចដ៏អសាចារ្យ។ៃរីនហវៃោៃតាំងចិតតេបដើមបរីបំបពញបបស្រ្រម្មថដលកពះអរាចាស់ោៃោ្រ់ឲ្យបលា្របធវៃើ។

• បតើអ្ន្រអាចបរ្ហាញរោរបប្ជាញាចិតតេរបស់អ្ន្របដើមបរីបបកមើដល់កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមថណនាំសិស្សឲ្យថសវៃងរ្ររបបៀបបដើមបរីោ្់រកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់ពរីមុៃបំណងរបស់បយើងផ្ទាល់បហើយបោរពតាមភាលែមៗ។សូមបធវៃើ

ទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលប្រើតរាៃបៅបពលបយើងបោរពតាមកពះអរាចាស់។

ការរំឭក្ពដីចំគណះចំណានខ្េ្ដីរ

កបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអាចអៃុញ្ញាតឲ្យរាៃបពលសករាប់រោរបធវៃើតាមស្រម្មភាពរំឭ្រចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗៃូវខ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃខាងបករោមមួយបហើយអាៃបោយបសងៃៀមសាងាត់៖ៃរីនហវៃទរី13:7,ៃរីនហវៃទរី22:27,

ៃរីនហវៃទរី231:19–20,មែូសាយ2:17។សុំឲ្យសិស្សអាៃវ ្្គថដលពួ្រប្ទទួលោៃបហើយ្ ិតពរីរបបៀបថដលវាអៃុវតតេដល់ៃរីនហវៃ

ៃិងរោរបបកមើរបស់បលា្រដូចថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ10។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់

បឆលែើយ។
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គហគលេិន11

សា�ន៍នពីនេវ្ លរកាត់វដ្ននស�ចក្្តពី�ុចរិតនរិស�ចក្្ពីទុច្ចរិតមួយ

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាតារាងបៃះបរ្ហាញអវៃរីថដលជាញរឹ្រញាប់បៅថាវដ្នៃបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្ម។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងសរបសរសករាប់ធាតុទាំងបៃួនៃវដ្បៃះ។សូមឲ្យសិស្សពិភា្រសាពរីចបមលែើយ។បករោយពរីោៃពិភា្រសា

ខលែះបហើយសូមសរបសរោ្រ្យស�ចក្្ពីរាបសានរិការណពបចិត្ថ្របរបលខ4បៅ្រ្ននុងតារាងបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាស្រម្មភាពកពះ្ម្ពរីរ

ខាងបករោមៃរឹងបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃឆលែងរោត់វដ្បៃះ។សូមបរ្ហាញថាវដ្បៃះជាញរឹ្រញាប់កតូវោៃប�ើញ

បៅ្រ្ននុងសង្គមដ៏ធំនានាបែុថៃ្វា្៏រអាចបរ្ហាញពរី្ ំរូបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ក្ួសារៃិងបុ្ ្គលរានា្់រៗ្ ងថដរ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបទាះបរីជាបករោយពរីៃរីនហវៃោៃកោប់កបជា�ៃអំពរីបសច្្ររីសាលាប់របស់បមបៅក្រមបហើយ្្ររី្៏រ្ ងថ់ត«ព្ួរប្ោៃបធវៃើចិតតេ

រឹងរូសបហើយពុំោៃសាដាប់តាមកពះបៃ្ទដូលទាំងឡាយនៃកពះអរាចាស់ប�ើយ»(បហបលមៃិ10:13)។បៅចុងប ្្ចប់នៃឆ្នាំទរី71នៃ

រ�ជរោលនៃបៅក្រមកបជា�ៃ«ោៃថប្រោនាបហើយោៃចាប់ប្្ើមសរាលាប់ោនាបៅវិញបៅម្របោយោវ»(បហបលមៃិ10:18)។

• បៅបពលបៃះបតើអ្ន្រ្ ិតថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបៃះសថែិតបៅ្រ្ននុងវដ្នៃភាពបឆ្មើងនឆ្ម្រថៃលែងណា?

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូម្ំុរប្្ចដូលចបមលែើយជាអ្រ្សរបកទតបៅ្រ្ននុង�ួរ�រទរីបរីៃិងទរីបៃួ។

កបសិៃបបើអាចសូមចមលែងតារាងបនាះជាក្រោសថច្រដល់សិស្ស។កបសិៃបបើពិោ្រសូមឲ្យព្ួរប្ចមលែងតារាងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ

្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។

្ំរូរបបៀបបដើមបរីបំបពញតារាងបោយរោរបធវៃើរួមោនាបៅបនាទាត់ទរីមួយរួមោនា។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបហបលមៃិ11:1–2ឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់សបងខេបខលែរីពរីសាថាៃភាពរបស់កបជា�ៃដូចថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

បៅបលើតារាង។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលវ ្្គមួយណានៃវដ្បៃះថដលកបជា�ៃសថែិតបៅ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្

បៅបលើតារាង។

បៅបពលសិស្សយល់ពរីរបបៀបបំបពញតារាងបៃះបហើយសូមឲ្យពួ្រប្រាៃបពលបបំពញវា។អ្ន្រអាចសុំឲ្យព្ួរប្បធវៃើរោរបរៀងៗខលែលួៃជានដ្ូ

ឬជាក្រមុតូចៗឬរួមោនា្រ្ននុងថានា្រ់។

ឆ្នាំននរជ្កាលនន

សៅពក្ម

ខគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ស�សលមិន11

ការ្ិ្ែ៌នា្ ពីសាថានភា្រប�់ពបជាជន វគ្គសៅក្្ននុរវ�្

72–73 1–2 ការទា�់ណទរោនានិរ�ង្គ្រាមសក្ើនសឡើរសេើយពក្មុស្រ

�រាងាត់ស្វើការបំផលិចបំផ្លាញ។

2,3

1.�ុចរិតភា្នរិការ

ចពមុរចសពមើន

2.ភា្ស ម្េើរន ម្េនរិ

ភា្ទ្ុច្ចរិត

3.ការររទុ្ក្ខេនរិ

ការបំ្ ្ិចបំ្ លាញ

4. 



សកម្មភា្ព្រះគម្ពីរគំរូ

សៅស្លអ្នក្សរៀបចំឲ្យ�ិ�្សបសំ្ញ

�ក្មមេភា្ព្រះគម្ពីរ�រូមកំ្ែត់្ ពី

ក្ពមតិ្ិបាក្នន�ក្មមេភា្និរនរិ

�មតថែភា្រប�់�ិ�្សអ្នក្។សៅក្្ននុរ

សាថានភា្ខ្រះអ្នក្អាចបង្ហាញចំណែក្

នន�ក្មមេភា្គំររូខ្លួនអ្នក្ស�ើម ព្ីឲ្យ�ិ�្ស

អាចស�ើញអវពីណ�ល្ ួក្សគនរឹសធវើសៅស្ល

្ួក្សគបសំ្ញកិ្ច្ចការសនរះសដ្�ខ្លួនសគ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
ជំ្ រូក្ទ្ពី11នរិ12សៅក្្ននុរគម្ពីរស�សលមិនរាននរូវពបវត្ិសាព�្ននសា�ន៍នពីន�វរ�ៈស្ល

14ឆ្នាំណ�លពបជាជនបាន្ ្រកាត់វ�្ននស�ចក្្ពី�ុចរិតនិរស�ចក្្ពីទ្ុច្ចរិត។ពបវត្ិសាព�្

សនរះបង្ហាញ្ ពីរសបៀបណ�លពបជាជនអាចសភ្ចព្រះអរាចា�់យា៉ាររ�័�នរិរសបៀបណ�លពទ្រ់

្ចាញ់្ ចាល្ ួក្សគស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្ស�ើ�ពត�ប់មក្រក្ពទ្រ់វិញ។

សមសរៀនទ្ពី112

ស�សលមិន11–12
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ស�សលមិន11–12

ឆ្នាំននរជ្កាលនន

សៅពក្ម

ខគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ស�សលមិន11

ការ្ិ្ែ៌នា្ ពីសាថានភា្រប�់ពបជាជន វគ្គសៅក្្ននុរវ�្

73–75 3–6 សោយសារណត�ំសែើររប�់នពីនេវសៅដល់ព្រះអរាចា�់

សពោរះទុរភិក្្សពតរូវជំនួ�សោយ�ង្គ្រាមសេើយមនុ�្សរាប់ោន់

នាក្់្ ប់សផ្ើមវិនា�បរ់សោយការអត់ឃ្លាន។

2,3

75 7–11 ពបជាជន្ ប់សផ្ើមចរ្ំដល់ព្រះអរាចា�់និរបនាទាបខលលួន

សេើយ្ ួក្សគ�រាអាតសចញនរូវពក្ុមកាឌពីអានតុន្ ពីក្្គុរចំសណាម

្ួក្សគ។

3,4

76 17–20 ពបជាជនរីក្រាយសេើយ�រស�ើរតសមកើរដល់ព្រះ។្ួក្សគ

រានស�ចក្្ពី�ុចរិតសេើយ្ ួក្សគ្ ប់សផ្ើមរីក្ចសពមើនម្រ

សទៀត។

4,1

77–79 21–23 ការចពមុរចសពមើននិរ�ន្ិភា្ពតរូវបានសាដារសឡើរវិញ។

ការទា�់ណទរោនារានតិចសេើយវាពតរូវបានសោរះពសាយសោយ

វិវរែៈនរិការបសពរៀនដំែឹរល្អ។

1

80 24–26 ពបជាជនកាលាយជារានចិត្តស្្ើរន្្ខឹរ�មបារនិរទុច្ចរិត

ម្រសទៀត។ពក្ុមស្រទុច្ចរិតរីក្ចសពមើនម្រសទៀតសៅក្្គុរ

ចំសណាមពបជាជនសោយរានឃ្តក្រនិរគសពរារ

�រាងាត់។

2,3

80–81 27–35 ្ួក្ស្រស្វើឲ្យរានចលាចលនិរការបំផលិចបំផ្លាញសេើយ

ក្រទ័្សា�ន៍នពីនេវនិរសា�ន៍សលមិនមិនអាចបំផ្លាញ

ពក្មុទុច្ចរិតសនារះបានសឡើយ។្ួក្ស្របាន�រាលាប់មនុ�្ស

ជាសពចើនសេើយបាន្ ប់យក្ពបជាជនមួយចំនួនរួមរាន

ព�្ពីនរិក្រូនសក្្រជាចំណាប់ខ្មំរសៅក្្គុរទពីវាលរសោសាថាន។

ឧប�គ្ទារំឡាយនាំឲ្យពបជាជនចរ្ំដល់ព្រះអរាចា�់។

3,4

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលបបំពញតារាងបៃះបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីស្រម្មភាពបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរ

ព្ួរប្ៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បោងតាមបហបលមៃិ11:4បហតុអវៃរីោៃជាៃរីនហវៃអធសិាឋាៃសូមឲ្យរាៃបកោះទុរ្ិ្រ្ស?(ោត់សង រ្ឹមថាបកោះទុរ្ិ្រ្សបៃះៃរឹងនាំ

កបជា�ៃឲ្យចងចំាដល់កពះអរាចាស់បហើយថកបចិតតេ)។

• បតើកបជា�ៃអាចបធវៃើអវៃរីោៃខលែះបដើមបរីបចៀសវាង្ ៃលែងនៃវដ្នៃ«រោររងទ្ុរខេៃិងបសច្រតេរីបំ្ លែិចបំផ្លាញ»?

សិស្សអាចរាៃចបមលែើយល្អៗជាបកចើៃចំបោះសំណួរបៃះ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖តា្រយៈការ

្រន្ទា្រខ្លួននិងការដត្រច្ិរ្តរយើងអាចរចៀសវាង្ដីភា្រ្្ើងថ្្និងរសចក្្តដី្រំែិ្ច្ំរផ្លាញ។សូមបរ្ហាញថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃអាចរំលងវ ្្គទរីពរីរ

ៃិងទរីបរីនៃវដ្បៃះោៃ។ពួ្រប្អាចរស់បៅបោយសុចរិតៃិងបោយបនាទាបខលែលួៃជាៃិច្ចបោយរោរថកបចិតតេបោយពុំរាៃរោរពៃយារបពល

បៅបពលណាថដលពួ្រប្កបកពរឹតតេអំបពើោប។កបសិៃបបើពួ្រប្ោៃរស់បៅតាមរបបៀបបៃះពួ្រប្ៃរឹងបៅថត�ួបៃរឹងរោរសា្រលបងខលែះ

បែុថៃ្ព្ួរប្ៃរឹងមៃិចាោំច់កតូវសូ៊កទាំៃរឹងរោររងទុ្រខេៃិងរោរបំផ្លាញដ៏ខាលាំងរោលាថដលបណាដាលម្រពរីអបំពើទុច្ចរិតរបស់ព្ួរប្បនាះប�ើយ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហលមៃិ11:36–37ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយសាដាប់រ្រៃូវរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលប្រើតប�ើង

បៅ្រ្ននុងរយភៈបពលដ៏ខលែរី។

• បតើរាៃរយភៈបពលយូរបែុណាណបករោយពរីរោរចងចំាដល់កពះអរាចាស់ថដលវាបធវៃើឲ្យសាសៃ៍ៃរីនហវៃ«ទុំល្មមសករាប់រោរបំផ្លាញ»?(បៃួ

ឆ្នាំ)។

• បតើបៅ្រ្ននុង�ំហាៃនៃវដ្នៃភាពបឆ្មើងនឆ្មអវៃរីថដលកតូវោៃពិពណ៌នាបៅចុងប្្ចប់នៃបហបលមិៃ11?

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបហើយ្ ិតអំពរីបពលជា្រ់លា្់រណាមួយថដលពួ្រប្ោៃប�ើញវដ្បៃះប្រើតប�ើង្រ្ននុង្រកមិតណាមួយបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់ប្ផ្ទាល់ឬ�រីវិតរបស់មៃុស្សថដលប្សាគល់។សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីបចៀសវាងពរីវ ្្គទរីពរីរៃិងទរីបរីនៃ

វដ្បៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសរ្ ំៃិតជា្់រលា្់រខលែះថដលពួ្រប្ទទួលោៃបៅបពលព្ួរប្ស្ជរឹង្ិត។
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គហគលេិន12

មរមន្ ន្យល់្ ពីមរូលសេតុណដលព្រះអរាចា�់ផ្ចាញ់ផ្ចាលពបជាជន។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។«ណមនស ើ្យស ើ្យសយើរោចស�ើញថ្...»សូមពៃ្យល់ថាមរមៃោៃបកបើឃ្លាបៃះ

បដើមបរីបរ្ហាញពរីបមបរៀៃថដលកតូវបរៀៃពរីដំបណើរបរឿងថដលោត់ោៃ្រតក់តា។

• បោយថ ្្អ្របលើបហបលមិៃ11បតើអ្ន្រៃរឹងបំបពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមិៃ12:1ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រប្្សងបទៀតរ្របមើលរបបៀបថដលមរមៃបបំពញកបបោ្បៃះ។

• បតើឃ្លា«ភាពមិៃៃរឹងៃរនៃចិតតេនៃ្ូរៃបៅមៃុស្ស»រាៃៃ័យោ៉ាងណាចបំោះអ្ន្រ?

• បតើអវៃរីថដល�ួយឲ្យចិតតេរបស់អ្ន្របៅបៃ្ខាជាប់ខជលួៃបសាមះកតង់ៃរឹងកពះអរាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាបហបលមៃិ12:2–3បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលបមបរៀៃប្្សងបទៀតថដលមរមៃចង់ឲ្យបយើងបរៀៃពរី

កបវតតេិសាកស្នៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៃះ។សូមរំឭ្រសិស្សថាជាញរឹ្រញាប់មរមៃបកបើឃ្លាដូចជា«បហើយបយើងអាចប�ើញថា»(ខទរី2)

ៃិង«បមែលែោះបហើយបយើងប�ើញថា»(ខទរី3)បៅបពលបលា្រោៃថច្រចាយៃូវបសច្រ្រីពិតថដលបយើងអាចបរៀៃពរីដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរ។

• ៃិោយជាសម្រីខលែលួៃផ្ទាល់បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលមរមៃចង់ឲ្យបយើងបរៀៃ?(សិស្សអាចបឆលែើយដូចខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើង្ ិន

ត្រុងត្រយ័្រ្រទរសចក្្ដីចត្ុងចរត្ើនរ្រស់រយើងអាចន្ំរយើងឲ្យរភច្ត្រះអមាចាស់។ត្រះអមាចាស់នរឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលត្រជាជនរ្រស់តទង់ឲ្យ

្ួក្រគចងចំាងដល់តទង់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃថដលរ្ីរចបកមើៃបពលខលែះប ល្ែចកពះអរាចាស់?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃបពលខលែះកតូវថតទទួលរោរផ្ចាញ់ផ្ចាលមៃុបពលព្ួរប្ចងចំាដល់កពះអរាចាស់?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាោ្រ្យផ្ចាញ់ផ្ចាលរាៃៃ័យថារោរថ្រតកមវូៃរណារានា្់រតាមរយភៈរោរោ្់របទាសឬរោររងទ្ុរខេមួយចៃួំៃ)។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើកពះអរាចាស់អាចផ្ចាញ់ផ្ចាលបយើងនាសពវៃន្ងៃបៃះតាមរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសៃិនៃ្រូរ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«រោរផ្ចាញ់ផ្ចាលពរីសាថាៃសួ្៌រាៃបោលបំណងោ៉ាងបហាចណាស់បរីោ៉ាង៖(1)បដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលបយើងឲ្យថកបចិតតេ(2)បដើមបរីបៃ្សនុទ្ធ

បហើយថញ្របយើងបចញៃិង(3)បៅបពលខលែះតកមង់្ លែដូវបយើងជា្្មរីបៅ្រ្ននុង�រីវិតឲ្យចំៃរឹងអវៃរីថដលកពះដរឹងថាជា្ លែដូវដ៏កបបសើររមួយ»(«As 
Many as I Love, I Rebuke and Chasten»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័រ98)។

• បតើរោរផ្ចាញ់ផ្ចាលរបស់កពះអរាចាស់្ ឺជា្ ស្នុតាងនៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ12:4–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឥរោិប្ថដលបធវៃើឲ្យវា

ពោិ្រសករាប់មៃុស្សបដើមបរីចងចំាដល់កពះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមពៃ្យល់ថាមរមៃោៃពិពណ៌នាពរីកបជា�ៃថដលបដិបសធមៃិឲ្យកពះអរាចាស់រោលាយជាម្្គនុបទសៃ៍របស់ព្ួរប្ថា«អៃ់ជាងធូលរីដរី

បៅបទៀត»(បហបលមៃិ12:7)។សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ12:7–8ឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សថបបបនាះអាចចាត់ទ្ុរថា«អៃ់ជាងធូលរីដរីបៅបទៀត»?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាមរមៃមិៃថមៃ្ំរពុង

បបកងៀៃថាកបជា�ៃរាៃតនមលែចបំោះកពះវរបិតាសួ្៌តិចជាងធូលរីដរីបនាះបទ។្្ទនុយបៅវិញបលា្រោៃទា្់រទាញរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់រ

ចបំោះរោរពិតថាធូលរីដរីថតងថតបោរពតាមរោរបញ្ជារបស់កពះជាៃិច្ចបែុថៃ្មៃុស្សជាញរឹ្រញាប់មិៃបធវៃើតាមបនាះបទ)។

សូមសបងខេបបហបលមៃិ12:9–22បោយរោរបលើ្រប�ើងថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះមរមៃរំឭ្របយើងពរីកពះបចសាដាដ៏អសាចារ្យរបស់

កពះអរាចាស់—ថាកពះអរាចាស់អាចបញ្ជាធាតុខាងរាងរោយឲ្យរ្ំរិលឬផ្លាស់ប្ដូរបហើយថាកទង់អាចបណាដាលឲ្យមៃុស្សរាៃោៃរានា្់រ

រោតប់ចញពរីវតតេរាៃរបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាកសាវកជាវបហបលមៃិ12:23–26បោយរ្របមើល្ ស្នុតាងថដលបរ្ហាញថា

បយើង្ ឺរាៃតនមលែជាងធូលរីដរីខាលាំងណាស់។អ្ន្រអាចថណនាំសិស្សថា្ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលសំខាៃ់ដល់ពួ្រប្។

• បតើអំបណាយអវៃរីថដលរាៃដល់បយើងបៅបពលបយើងថកបចិតតេបហើយសាដាប់តាមសំប�ងនៃកពះអរាចាស់?

• បតើ្ ស្នុតាងនៃតនមលែរបស់បយើងចបំោះកពះរាៃៃ័យោ៉ាងណាថដរ?

សូមសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីសៃ្និោឋាៃមួយសករាប់បមបរៀៃន្ងៃបៃះ

បោយរោរប ្្ចប់កបបោ្ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្។

ស្តុដរូសច្រះស្ើយខ្នុំសមើលសៅក្្នុរស្សលមិន11–12ថ្...

ស ើ្យសមលេ៉ារះស ើ្យខ្នុំនរឹ...

សូមបធវៃើទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងចងចំាដល់កពះអរាចាស់សាដាប់តាមសំប�ងរបស់កទង់បហើយថកបចិតតេបនាះបយើងបរ្ហាញពរីរោរបនាទាបខលែលួៃ

ៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបលើកទង់។ជារោរតបស្នងវិញកទង់រ្រសាបសច្្ររីសៃយារបស់កទង់បដើមបរីកបទាៃពរៃិងបធវៃើឲ្យបយើងចកមុងចបកមើៃ

បហើយបៅទរីប ្្ចប់កបទាៃដល់បយើងៃូវ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។
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ស�សលមិន13

គសចក្្ដីគ្្ើេ
្ពីរបពីឆ្នាំមុនស្លការពប�រូពតរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះព្រះអរាចា�់បានបញ្ដូន្ យាការីសា�ន៍

សលមិនរានាក្់ស្មៅរះថ្សា�ំរូណអលឲ្យសៅបសពរៀន្ ពីការណពបចិត្�ល់សា�ន៍នពីន�វ។

សលាក្បានពបកា��ល់សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា្ ពី�ំែឹរលអែ�៏រកី្រា�

ននស�ចក្្ពីសពបា�សលារះតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សលាក្ក្៏បានពបឈម

នរឹ្ ួក្សគអំ្ ពីការប�ិស�ធ្ យាការីនរិធមមេជាតិរប�់សគណ�លណ�វររក្�ុភមរ្គលសៅក្្ននុរ

អសំ្ើទុ្ច្ចរិត។សលាក្បានព្រាន្ ួក្សគអំ្ពីស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្ លាញណ�លនឹរមក្�ល់្ ួក្សគ

ពប�ិនសបើ្ ួក្សគមិនព្មណពបចិត្សទ្សនារះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន13

សាំយរូណអលព្រានសា�ន៍នពីនេវអំ្ ពីស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញរប�់សគពប�ិនសបើ្ ួក្សគ្ ុំណពបចិត្តសទ

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមបរៀបចំក្រោសថច្រដល់សិស្សថដលរាៃបៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះ។អ្ន្រអាចរោត់ក្រោសជាបរីបោយរាៃ

្ិរច្ចរោរក្រមុមួយបៅបលើក្រោសៃរីមួយៗ។មៃុបបកងៀៃសូមចមលែង្ បករាងខាងបករោមនៃបហបលមៃិ13ោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ្ ងថដរ។

ស្សលមិន13:1–4។ព្រះេរាចា�់សៅសាំយរូណេលជាសា�ន៍សលមិនឲ្យបសពរៀនដល់សា�ន៍នពីន្វៃ។

ស្សលមិន13:5–23។សាំយរូណេលព្រានសា�ន៍នពីន្វៃេំ្ពីស�ចក្្ពីបំផលេិចបំផ្លាញណដលនឹរមក្ដល់្ ួក្សគពប�ិនសបើ្ ួក្សគ្ ុំព្ម

ណពបចិត្សទ។

ស្សលមិន13:24–39។សាំយរូណេលព្រានដល់ពបជាជនេំ្ពីលទ្ធផលននការបដិស��្ យាការីទាំរោយនរិការមិនព្ម

ណពបចិត្។

សូមចាបប់្្ើមបមបរៀៃបោយបរ្ហាញរូបភាពរបស់សាំយថូអលជាសាសៃ៍បលមិៃបៅបលើ្ំរថ្ង(62370ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ

[ឆ្នាំ2009]ល រ 81)។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ដរឹងពរីមូលបហតុថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃចង់សរាលាប់សាំយូថអលបទ។បករោយពរី

សិស្សបឆលែើយបហើយសូមពៃ្យល់ថាបហបលមៃិ13–16រួមរាៃដបំណើរបរឿងពរីពយារោរីសាសៃ៍បលមិៃ្ឺសាំយូថអល។ដបំណើរបរឿងបៃះ

្ឺចថមលែ្របោយសាររាៃរយភៈបពលថតមួយ្ ត់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលបយើងបរៀៃអំពរីពយារោរីជាសាសៃ៍បលមិៃថដលបៅសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ឲ្យថកបចិតតេ។អ�ំនុងបពលបៃះសាសៃ៍បលមៃិ្ ឺសុចរិតជាងសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមបោងបៅ្ បករាងបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីឲ្យសិស្សយល់

ពរីបសច្្ររីសបងខេបខលែរីមួយនៃបហបលមៃិ13។

សូមបំថប្រថានា្់រជាបរីក្រមុ។(បបើអាចសូមឲ្យក្ុរមៃរីមួយៗរាៃចៃំួៃបស្មើោនា)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗរាៃ្ិរច្ចរោរនៃក្រមុរបស់ខលែលួៃ

(ថដលរាៃបៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះ)។សូមកោប់សិស្សថាព្ួរប្ៃរឹងស្ិរសាចថំណ្រមួយនៃបហបលមិៃ13បរៀងៗខលែលួៃបហើយ

បនាទាប់ម្របបកងៀៃដល់ោនាបៅវិញបៅម្រៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗបរៀបចំបដើមបរីបបកងៀៃបោលរោរណ៍ពរីវ ្្គ

កពះ្ម្ពរីរ្រ្ននុង្រិច្ចរោររបស់ប្បហើយបរៀបចំចបមលែើយចបំោះសំណួរថដលរាៃម្របនាះ។សូមឲ្យសិស្សរាៃ�បកមើសបដើមបរីសរបសរចបមលែើយ

របស់ប្។(ស្រម្មភាពបៃះៃរឹងឲ្យសិស្សទាំងអស់ចូលរួមៃិងអៃុញ្ញាតឲ្យរាៃបរោិរោសល្អមួយថដលសិស្សអាចថច្រចាយអារម្មណ៍

្ំៃិតៃិងទរីបនាទាល់របស់ប្ដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ)។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលល្មមបដើមបរីសិ្រសាបរៀងៗខលែលួៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បធវៃើរោរជាក្រមុថដលរាៃោនាបរីនា្់រ។បបើអាចសូមឲ្យក្រមុ

ៃរីមួយៗរាៃសិស្សរានា្់រថដលោៃសិ្រសាបហបលមៃិ13:1–7,11រានា្់រថដលោៃស្ិរសាបហបលមិៃ13:17–23ៃិងរានា្់រថដល

ោៃសិ្រសាបហបលមៃិ13:24–33។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹង

សរា�ិ្រក្រុមដនទបទៀត។អំ�នុងបពលពិភា្រសា្រ្ននុងក្រុមតូចៗសូមបដើរបមើល�ំុវិញបហើយ�ួយដរឹ្រនំាចបមលែើយរបស់សិស្ស។បៅបពល

សមរម្យសូមបថៃថែម្ ំៃិតរបស់អ្ន្របៅៃរឹងរោរពិភា្រសាថដលអ្ន្រឮ។

បៅបពលសិស្សរាៃបពលបបកងៀៃដល់ោនាក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រថច្រចាយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រទាំងមូលៃូវបសច្រ្រីពិត

ឬ្ ំៃិតមួយថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីសិស្សប្្សងបទៀតអំ�នុងបពលបធវៃើស្រម្មភាពបៃះ។

សូមសបងខេបបហបលមៃិ13:9–14បោយពៃ្យល់ថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃរឹងកតូវោៃបំផ្លាញ្រ្ននុងបពល400ឆ្នាំ(សូមបមើលបហបលមៃិ

13:9–10)បហើយមូលបហតុថតមួយ្ ត់ថដលពួ្រប្មិៃកតូវោៃបំផ្លាញបង់បនាះ្ ឺថាកបជា�ៃសុចរិតបៅថតរស់បៅ្រ្ននុងចបំណាម

ព្ួរប្(សូមបមើលបហបលមៃិ13:13–14)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាសាំយូថអលកតូវោៃប្ជដូៃបៅដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបោយ

កពះអរាចាស់បហើយបលា្រោៃៃិោយអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃប ្្ចដូលបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់បលា្របៅបពលបលា្រសុំឲ្យសាសៃ៍ៃរីនហវៃថកបចិតតេ

បហើយកត�ប់ម្ររ្រកពះអរាចាស់វិញ(សូមបមើលបហបលមិៃ13:11)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ13:27–28ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ោៃបឆលែើយតបចំបោះពួ្រពយារោរីថ្រលែងរោលាយ។

សូមឲ្យសិស្ស្រង្ហាញអវែពី

ម�ល្ ួកហគបានហរៀន្ ពី

ោនាហៅវិញហៅមក។

តាមរ�ៈព្រះសចសាន្នព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

�ម្ពីនិរការបង្ហាញរប�់�ិ�្សអាចរាន

ឥទ្្ធិ្ល�៏�ំខាន់មួ�សៅសលើ�ួរចិត្និរ

គំនិតរប�់មិត្រួមថ្នាក្់រប�់្ ួក្សគ។

សៅស្លអ្នក្�ុំឲ្យសគបង្ហាញស�ចក្្ពី្ិត

ណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីោនាសៅវិញសៅមក្

សនារះអ្នក្ជ�ួ្ ួក្សគឲ្យបសរកើតបរិយាកា�

មួ�ននស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ការសោរ្និរ

ភា្សាមគ្គពីោនា។
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• បោងតាមសាំយូថអលបតើសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាដល់អ្ន្រថដលោៃបបកងៀៃរោរណ៍ខុសឆ្គងបនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រខលែះទទួលយ្ររោរោស់បតឿៃរបស់បលា្របហើយអ្ន្រប្្សងបទៀតោៃបដិបសធ?

• បតើកបបោ្ៃិងឥរិោប្ថដលបយើងអាចបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ13:27ប្រើតរាៃចបាស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«របបៀបថដលបយើងបឆលែើយតបៃរឹងោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីថដល្ំរពុងរស់បៅបៅបពលបលា្រកោប់បយើងពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវដរឹងបែុថៃ្ថដល

បយើងមិៃចង់សាដាប់្ឺជារោរសា្រលបងមួយនៃបសច្្ររីបសាមះកតង់របស់បយើង»(«Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet»[BYU devotional address,ន្ងៃទរី26ថខ្ុរម្ភៈឆ្នាំ1980]ទំព័រ3–4,speeches. byu. 
edu)។

• បតើរោរថណនំាអវៃរីខលែះពរីពយារោរីថដលអាចរាៃរោរពោិ្រសករាប់មៃុស្សមួយចៃួំៃបដើមបរីបធវៃើតាមនាសពវៃន្ងៃបៃះ?

• បតើអវៃរីបៅជា្ ំរូមួយនៃរោរថណនំាពរីពយារោរីថដលអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសបដើមបរីបោរពតាម?បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្រោៃបធវៃើ

តាមរោរថណនាំបៃះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបមួយថដល

ព្ួរប្អាចចបកមើៃប�ើងបៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមរោរថណនំារបស់ពយារោរីថដល្រំពុងរស់បៅ។

បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ13:33–37ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលមៃិថកបចិតតេៃរឹង�ួបបៅទរីប ្្ចប់ៃិងអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងៃិោយអំពរីខលែលួៃប្។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតអាៃបហបលមៃិ13:38ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបសច្រ្រីពិតដ៏បក្រៀមក្រំថដលសាំយូថអល

ោៃកបរោសទា្់រទងៃរឹង្ូរៃបៅ�ំនាៃ់បករោយនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតដ៏បក្រៀមក្រំអវៃរីថដលសាំយូថអលោៃកបរោសអំពរី្ូរៃបៅ�ំនាៃ់បករោយនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសាំយូថអលចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«ន្ងៃសា្រលបងរបស់ពួ្រប្ោៃ្រៃលែង

បៅបហើយ»?(្ូរៃបៅ�ំនាៃ់បករោយនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃរឹងពៃយារបពលនៃរោរថកបចិតតេរហូតដល់វាហួសបពលសករាប់ព្ួរប្ថកបចិតតេ។

បហើយបោយសារពួ្រប្មិៃថកបចិតតេអបំពើោបរបស់ព្ួរប្ៃរឹងដរឹ្រនំាព្ួរប្បៅរ្របសច្រតេរីបំ្ លែចិបំផ្លាញ)។

• បតើរាៃអវៃរីខុស្រ្ននុងរោរថសវៃងរ្រ«សុ្ មង្គលបៅ្រ្ននុងអបំពើទុច្ចរិត»?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាសុភ្ង្គលដ៏្ ិ្ររចញ្ ក្ដ្រ

រៅរ្លរយើងរក្សាតា្្រ ្្ញ្រ្តិទាំងឡាយរ្រស់ត្រះ្រ៉ុរណាណរះ)។

• បតើរាៃរបបៀបណាខលែះថដលកបជា�ៃថសវៃងរ្រសុ្មង្គលបៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើអំបពើទុច្ចរិតបនាះ?

សូមរំឭ្រសិស្សពរីដំបណើរបរឿងប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលបៃតេ្រ្ននុងរោរបះបោរៃិងអបំពើទុច្ចរិតរហូតដល់ដួងចិតតេរបស់ពួ្រ

ប្រឹងទទរឹងមៃិទទួលកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។(ឧទាហរណ៍រួមរាៃបលមៃិៃិងបលមយួលថដលរោលាយជា«មិៃអាច

ចាប់អារម្មណ៍»[ៃរីនហវៃទរី117:45]បហើយបដបិសធមិៃកពមសាដាប់តាមកពះបហើយបស្ចណបូអៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់ថដលោៃ

បដិបសធមិៃកពមថកបចិតតេបទាះបរីជាឮរោរកពរាៃរបស់ពយារោរីអ័ប៊ីណានដ្រ្រី)។សាំយថូអលោៃបញ្ជា្់រថារោរបដបិសធរបស់សាសៃ៍

ៃរីនហវៃមិៃកពមថកបចិតតេៃរឹងនាំបៅរ្របសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញនៃកបជា�ៃ�ំនាៃ់បករោយរបស់ប្។

សូម�ួយឲ្យសិស្សយល់ថាបៅ្រ្ននុង្រកមតិផ្ទាល់ខលែលួៃមួយរាៃបសច្្ររីសង្រឹមសករាប់អ្ន្រទាំងអស់ថដលៃរឹងបក�ើសបរើសបដើមបរីថកបចិតតេ។

តាមរយភៈរោរថកបចិតតេបយើងអាចទទួលោៃរោរអ្័យបទាសពរីកពះអរាចាស់បហើយរារាំងដួងចិតតេរបស់បយើង្ំុរឲ្យរឹងទទរឹង។បដើមបរី�ួយសិស្ស

ឲ្យយល់ថាបយើងអាចថ្រតកមូវ្ លែដូវរបស់បយើងតាមរយភៈរោរថកបចិតតេសូមអាៃបសច្្ររីប្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃ

អ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«អ�ំនុងបពលខញនុំហវៃរឹ្រហាវាត់បដើមបរីរោលាយជាបមបញ្ជារោរទ័ពប�ើងអារោសខញនុំោៃបរៀៃពរីរបបៀបបដើមបរីរ្ុររ្រយៃ្បហាះ្រ្ននុងរយភៈចរាងាយដ៏ឆ្ងាយ។

រោរបហាះបៅបលើមហាសមកុទដ៏ធបំធងរោរឆលែងរោត់វាលខសាច់ដ៏លវៃរឹងបលវៃើយៃិងរោរភាជាប់ទវៃរីបនានាកតវូរោររោរបកោងដ៏កបុងកបយ័ត្នបដើមបរី

ធានាពរីរោរបៅដល់បោលបៅថដលោៃបកោងទ្ុរបោយសុវតថែិភាព។រោរបហាះបហើរមិៃ�ប់ទាំងបៃះខលែះអាចរាៃរយភៈបពលបៅដល់14

បរា៉ាងៃិងបៅបលើចរាងាយ្ លែដូវ�ិត9,000រា៉ាយល៍។

«រាៃចំណុចនៃរោរសបកមចចិតតេដ៏សំខាៃ់មួយអ�ំនុងបពលរោរបហាះបហើរដ៏យូរថបបបនាះថដលជាទបូៅបៅថាចែំុចននការពត�ប់

មក្វិញសោយ�ុវតថែិភា្។ម្រដល់ចំណុចបៃះយៃ្បហាះរាៃសាំងក្បក់ោៃ់បដើមបរីថបរយៃ្បហាះបហើយកត�ប់បៅវិញបោយសុវតថែិភាព

បៅរោៃ់អារោសោៃោឋាៃថដលោៃចា្របចញម្រ។បោយឆលែងចំណុចនៃរោរកត�ប់ម្រវិញបោយសុវតថែិភាពបមបញ្ជារោរោៃោត់បង់

�បកមើសបៃះបហើយកតូវថតបៃ្បៅមុខ។បៃះជាមូលបហតុថដលចំណុចបៃះជាញរឹ្រញាប់សបំៅបលើចែំុចននការមិនពត�ប់មក្វិញ។

«   សាតាំងចង់ឲ្យបយើង្ ិតថាបៅបពលបយើងោៃបធវៃើអំបពើោបបយើងោៃឆលែងហួសពរី‹ចំណុចនៃរោមិៃកត�ប់ម្រវិញ›—ថាវាហួស

បពលៃរឹងប្ដូរ្ លែដូវរបស់បយើង។   

«   បដើមបរីបធវៃើឲ្យបយើងអស់សង រ្ឹមរាៃអារម្មណ៍បវទនាដូចជាវាថដរបហើយប�ឿថាបយើងថលងកតូវោៃអ្័យបទាសឲ្យបនាះសាតាំងអាច

បកបើោ្រ្យខុសពរីកពះ្ម្ពរីរថដលបញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីយុតតេិធម៌របស់កពះបដើមបរីបង្កប់ៃ័យថាោមៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាប�ើយ។   

«កពះក្រីស្ទោៃោងម្របដើមបរីសប្រ្គះបយើង។កបសិៃបបើបយើងោៃបដើរបលើ្ លែដូវខុសបនាះដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអាចធានាដល់

បយើងថាអំបពើោប្ ឺមិនណមនជាចំណុចនៃរោរមិៃអាចកត�ប់ម្រវិញបនាះបទ។រោរកត�ប់ម្រវិញបោយសុវតថែិភាពប្រើតរាៃកបសិៃបបើ

បយើងៃរឹងបធវៃើតាមថ្ៃរោររបស់កពះសករាប់បសច្្ររីសប្រ្គះរបស់បយើង»(«Point of Safe Return»EnsignឬLiahona

ថខឧសភាឆ្នាំ2007ទំព័រ99)។

• បតើសម្រីរបស់កបធាៃអុ�វៃដូហវៃអាច្ ល់្បសច្្ររីសង រ្ឹមដល់�ៃរានា្រ់ថដលោៃបធវៃើោបបោយរបបៀបណា?
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ស�សលមិន13

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ិតពរីបសច្្ររីពិតថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសា។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតនានា

ថដលពួ្រប្ោៃទទួលពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់ថាសុ្ មង្គលៃរឹងម្រដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបធវៃើតាមរោរអប ជ្ើញ

របស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរថកបចិតតេ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖សូមបរៀបចំក្រោសខាងបករោមសករាប់ក្រមុទំាងបរីថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះពរីមៃុ។

តក្ុ្ទដី1—រ�រល្ិន13:1–7,11

្យាការីនិយយ្ ពីសារលិខិតណដលព្រះរោនបញ្ចដូលសៅក្្នុរដួរចិត្សលាក្។

1  បតើខមួយណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតបៃះ?

2  បតើសារលិខិតអវៃរីថដលកពះោៃប ្្ចដូលបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់សាំយូថអល?

3  បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាអាចជាបរឿងពិោ្រសករាប់សាំយូថអលបដើមបរីប្ជដូៃសារលិខិតបៃះ?

4  បតើឥទ្ធិពលអវៃរីថដលសាំយូថអលោៃសង្រឹមថាសារលិខិតបលា្រៃរឹងរាៃដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃ?

5  បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាឪព្ុររាដាយឬអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រកតូវោៃបំ្ុសឲ្យថច្រៃូវសារលិខិតមួយដល់អ្ន្រ?

បតើវាោៃ�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រោ៉ាងណាថដរ?

6  បតើបសច្រ្រីពិតបថៃថែមអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ?

តក្ុ្ទដី2—រ�រល្ិន13:17–23

សៅស្លណាណដលសយើរមិនរោនចរចំាដល់ព្រះេរាចា�់សនារះសយើរគ្យនរឹកាលាយជារានភា្ស្្មើរន ្្មស្ើយស�វៃើេំស្ើទុច្ចរិត។

1  បតើខមួយណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាបបកងៀៃបសច្្ររីពិតបៃះ?

2  បតើបណាដាសាអវៃរីថដលសាំយូថអលោៃៃិោយថាៃរឹងម្រដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃកបសិៃបបើពួ្រប្រឹងទទរឹងបៅ្រ្ននុងអបំពើទុច្ចរិត?

3  បតើអបំពើោបប្្សងបទៀតថដលបសច្្ររីកសឡាញ់បលើកទព្យសមបតតេិរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃនាំបៅរ្ររាៃអវៃរីខលែះ?

4  បតើបរឿងមួយចំៃួៃថដលយុវ�ៃអាចបផ្តាតចិតតេប្បលើបហើយថដលវានាំបៅរ្រភាពបឆ្មើងនឆ្មៃិងអបំពើោបបនាះរាៃអវៃរីខលែះ?

5  បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរី«ចងចំាដល់កពះអរាចាស់ជាកពះរបស់អ្ន្រៃូវអវៃរីៗថដលកទង់់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្រ»?

(បហបលមៃិ13:22)។

6  បតើបសច្រ្រីពិតបថៃថែមអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ?

តក្ុ្ទដី3—រ�រល្ិន13:24–33

ពប�ិនសបើសយើរបដិស��ពាក្្យ�ម្ពីនន្ យាការីរប�់ព្រះេរាចា�់សយើរនរឹជួបនរឹការសសាក្សាដេយនិរភា្សសាក្�សពររ។

1  បតើខមួយណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាបបកងៀៃពរីបសច្្ររីពិតបៃះ?

2  បោងតាមសាំយថូអលបហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបដិបសធពួ្រពយារោរីដ៏ពិត?

3  បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះទទួលយ្រពយារោរីថ្រលែងរោលាយជាពយារោរីដូចថដលសាំយថូអលោៃបរៀបរាប់បនាះ?

4  បតើរាៃរោរបបកងៀៃជា្់រលា្់រណាខលែះពរីពយារោរីៃិងសាវ្រថដល្ំរពុងរស់បៅ?

5  បតើអវៃរីខលែះជា«រោរដរឹ្រនំាបោយពួ្រឆ្កលួតវបងវៃងៃិងពួ្រខាវា្់រ»(បហបលមៃិ13:29)ថដលពយារោរីៃិងសាវ្រថដល្ំរពុងរស់បៅោៃ

កពរាៃដល់បយើងឲ្យបចៀសវាង?

6  បតើបសច្រ្រីពិតបថៃថែមអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ?
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សមសរៀនទ្ពី114

ស�សលមិន14

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�ការបន្បសពរៀន�ល់សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាសា�ំរូណអលជា

សា�ន៍សលមិនបានពបកា�្ ពីទ្ពី�រាគាល់ណ�លនឹរបង្ហាញ្ ពីការពប�រូពតនរិការ�ុគតរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សលាក្បាន្ ន្យល់ថ្សលាក្បាន្ យាក្រ្ពីទ្ពី�រាគាល់ទារំសនរះស�ើម្ពី

ជ�ួពបជាជនឲ្យសជឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�បញ្ចនុរះបញ្ចដូល្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្្ ពីអសំ្ើបាប

រប�់្ ួក្សគ។សលាក្បានបសពរៀនថ្តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះ

មនុ�្សសលាក្ទាំរអ�់នឹរពតរូវបាននាំសៅកាន់វត្រានរប�់ព្រះវិញ។សដ្�សៅពបជាជនឲ្យ

ណពបចិត្សនារះសលាក្បាន�នយាថ្អ្នក្ណពបចិត្នឹរពតរូវបានអភ័�សទា�្ ពីអសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគ

ប៉ណុន្ថ្អ្នក្ណ�លមិនព្មណពបចិត្នរឹពតរូវកាតស់ចញ្ ពីវត្រានននព្រះម្រសទ្ៀត។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន14:1–13

សាំយរូណអល្ យាក្រ្ ពីទពី�រារាល់ទារំឡាយទាក្់ទរនឹរការពប�រូពតរប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះ

ពរីមុៃចាបប់្្ើមបបកងៀៃសូម្ ូសរូបកពួញបរីដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រៃរឹងប្្ចដូលោ្រ្យៃិងឃ្លាបៅ�ំុវិញរូបកពញួបៅបពល

បមបរៀៃបៃ្បៅមុខ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមុៃថដលៃិោយអំពរីបហបលមៃិ13។កបសិៃបបើពួ្រប្កតូវរោរ�ំៃួយ

បដើមបរីចងចាំវាសូមរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីពយារោរីរានា្រ់ប្មះសាំយូថអល។សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយពរីបសច្្ររីលម្អិតថដល

ព្ួរប្ចាំអំពរីបលា្រដូចជាថាបតើបលា្រជាៃរណាបតើបលា្រោៃបៅណាបតើបលា្រោៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះបហើយសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណនៃ

អ្ន្រថដលបលា្រោៃបបកងៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃបឆលែើយតបៃៃរឹងសារលិខិតរបស់សាំយូថអល។សូមពៃ្យល់ថា

បហបលមៃិ14រួមរាៃរោរបបកងៀៃបៃតេរបស់សាំយថូអល។

សូមពៃ្យល់ថាសាំយូថអលោៃពយា្ររពរីបហតរុោរណ៍នានាថដលៃរឹងប្រើតប�ើងនាបពលអនា្តកពរឹតតេិរោរណ៍ខលែះរាៃចរាងាយរាប់ោៃ់

រា៉ាយល៍ពរីថដៃដរីសារាែហិមឡា។សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗបលើបហបលមៃិ14:1–2បហើយរ្របមើលបហតុរោរណ៍មួយថដល

សាំយូថអលោៃពយា្ររ(រោរកបសូកតនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ14:3–6បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលទរីសរាគល់ថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃរឹងប�ើញ្រ្ននុងបពលនៃ

រោរកបសូកតរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។ដអ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំទរីសរាគល់ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។អ្ន្រ

្៏រអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបលើបលខបោងនៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលបរ្ហាញពរីរោរបំបពញនៃរោរពយា្រររបស់

សាំយូថអលោៃ្ងថដរ។

• បតើរោរកបសូកតរបស់កពះអង្គសប្រ្គះរាៃៃ័យចំបោះអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?

សូមអាៃបហបលមៃិ14:8–9ឮៗ។សូមបញ្ជា្រ់ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរប�ឿបលើកពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីទទួលោៃ�រីវិតដ៏អស្់រលប

ជាៃិច្ច។សូមសរបសរជពីវិតដ៏េ�់ក្ល្ជានិច្ចបនាទាប់ពរីកពួញចុងបករោយប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថា«�រីវិតដ៏អស្់រលប

ជាៃិច្ច»រាៃៃ័យដូចោនាៃរឹង«�រីវិតដ៏អស្់រលប»។វារាៃៃ័យថារោររស់បៅដូចជាកពះបហើយរស់បៅជាបរៀងរហូត្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់

កទង់ជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់បយើង។សាំយូថអលោៃបបកងៀៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងថដៃដិសារាែហិមឡាពរីអវៃរីថដលព្ួរប្កតវូបធវៃើបដើមបរី

ទទួល�រីវិតដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ14:11–13បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលសាំយូថអលចង់ឲ្យកបជា�ៃដរឹងបហើយបធវៃើ

តាម។អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលសាំយថូអលចង់ឲ្យកបជា�ៃដរឹងបហើយបធវៃើតាម។

បៅខាងបឆវៃងនៃកពួញទរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរចសំែរះដរឹ។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញអវៃរីខលែះថដល

សាំយូថអលចង់ឲ្យកបជា�ៃដរឹង។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសរបសរៃូវបរឿងទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបករោមោ្រ្យចសំែរះដរឹ។(ចបមលែើយ

អាចរួមរាៃសាំយូថអលចង់ឲ្យកបជា�ៃដរឹងអំពរីរោរ�ំៃំុ�កមះរបស់កពះសករាប់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបធវៃើោបល្រខេខណ្ឌនៃរោរថកបចិតតេ

រោរោងម្ររបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃិងទរីសរាគល់ទាំងឡាយថដលទា្់រទងៃរឹងរោរោងម្ររបស់កទង់)។

• បតើសាំយថូអលោៃសង រ្ឹមថាចំបណះដរឹងបៃះៃរឹងដរឹ្រនំាកបជា�ៃឲ្យបធវៃើអវៃរីខលែះ?(ប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយថកបចិតតេពរីអំបពើោប

របស់ប្)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរណ៍មួយបោយថ ្្អ្របលើបហបលមៃិ14:13។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រអាៃឮៗៃូវអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃសរបសរ។(ចបមលែើយមួយអាចថាជរំនឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទដរឹក្នំ្រៅរក្ការដត្រចិ្រ្តនិងការផ្តាច់បា្រ)។

ការហធវែើទពី្រន្ទាល់

ទ្ពីបនាទាល់មួ�គឺជាការពបកា��៏

សាមញ្ញចំៗននស�ចក្្ពី្ិត។�រូម

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ឲ្យបានញឹក្ញាប់

អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ�ំែឹរលអែណ�ល

បានសាដោរស�ើរវិញរប�់ពទ្រ់។ការែ៍

សនរះនរឹអសញ្ើញឲ្យរានព្រះសចសាដោនន

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធណ�លនរឹ្ ពរឹរ

�ល់�ិ�្សសៅក្្ននុរការខិតខំរប�់្ ួក្សគ

ស�ើម្ពីសរៀន�ល់ស�ើ�រ�់សៅតាម

�ំែឹរលអែ។

សូមរកហមើល្រំណងរ្រស់

អ្កនិ្ន្ឬអ្កនិយាយ

ក្្ននុរការសរៀបចំព្រះគម្ពីរ្យាការី្ ពីបុរាែ

ពតរូវបានបំ្ុ�ឲ្យបញ្ចដូលនរូវសារលិខិត

ណ�លនឹរទាក់្ទ្រ�ល់តពមរូវការរប�់ស�ើរ

នា�្វន្ងៃសនរះ។សៅស្លអ្នក្ចរ់កំ្ែត់

្ពីបែំររប�់អ្នក្និ្ ន្ធឬអ្នក្និយា�

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន�រូមពប�័ត្នកំុ្

សៅ�ួ�្ ពីអវពីណ�លបញ្ជាក់្ចបា�់សៅក្្ននុរ

អតថែបទ្។�រូមចាំថ្បែំរចម្ររប�់

្យាការីគឺណតរណតស�ើម ព្ីណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។
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ស�សលមិន14

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃឃ្លា«តាមរយភៈកពះ្ុណកទង់»សូមពៃ្យល់ថាកពះ្ុណ្ ឺជាល្រខេណភៈសមបតតេិឬស្រម្មភាព

ថដលបធវៃើឲ្យមៃុស្សរានា្រ់ស្ិ្រសមៃរឹងទទួលររ្វាៃ់។បដើមបរីស្ិ្រសមៃរឹងទទួលោៃរោរផ្ដាច់ោបរបស់បយើងបយើងកតូវបធវៃើបរឿងជា្់រលា្់រខលែះ

ដូចជាកតូវថកបចិតតេបោយបសាមះសរក�មុ�ទរឹ្របហើយទទួលរោរបញ្ជា្់រៃិងរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយ។បទាះបរីជាោ៉ាងណា្៏របោយ

បយើងទទួលោៃអបំណាយទាៃនៃរោរអ្័យបទាសបោយសារថតកពះ្ុណរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបែុបណាណះមិៃថមៃបោយ្ ុណសមបតតេិ

របស់បយើងបនាះបទ។អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សអំពរីៃរីនហវៃទរី225:23ជាវ ្្គមួយនៃចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។«វាតាមរយភៈកពះ្ុណថដល

បយើងកតូវោៃសប្រ្គះបករោយពរីបយើងអាចបធវៃើអវៃរីៗទាំងអស់»។អ្ន្រ្រ៏អាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរអាៃអាលរា៉ា22:14ៃិងអាលរា៉ា

24:10–11។

សូមប ្្ចប់តារាងបៅបលើរោដារបខៀៃដូចខាងបករោម៖

ចសំែរះ�ឹរ ជសំនឿសលើព្រះពគពី�្ទ ការណពបចិត្ ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច

• បតើរោរទទួលោៃចំបណះដរឹងពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបង្កើៃ�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើកទង់បោយរបបៀបណា?

• បតើ�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើកពះអង្គសប្រ្គះោៃដរឹ្រនំាអ្ន្រឲ្យថកបចិតតេបហើយខិតខំបដើមបរីរោលាយដូចជាកទង់បោយរបបៀបណា?

សូមបធវៃើទរីបនាទាល់រាៃថតតាមរយភៈកពះ្ុណនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបែុបណាណះថដលបយើងអាចបយើងទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់បបហើយទទួលោៃ

�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

គហគលេិន14:14–31

សាំយរូណអល្ យាក្រអំ្ ពីទពី�រារាល់ទាក្់ទរសៅនរឹការ�ុគតរប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ14:14ឮៗ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ14:20–27បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយ

រ្របមើលទរីសរាគល់ថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃរឹងប�ើញបៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសុ្ ត។អ្ន្រអាចថណនាំថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំទរីសរាគល់

ទាំងបៃះ។បៅបពលព្ួរប្រាៃបពលអាៃក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមកោប់ពួ្រប្ថា

រោរបំបពញតាមទរីសរាគល់ទាំងបៃះកតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី3(សូមបមើលបហបលមិៃ14:20,បលខបោងក្)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ14:28–29ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះអរាចាស់

្ល់្ទរីសរាគល់ៃិងរោរអសាចារ្យទាំងឡាយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របរ្ហាញមូលបហតុទាំងបៃះជាោ្រ្យសម្រីរបស់ប្ផ្ទាល់។(សិស្សអាច

បកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖ត្រះអមាចាស់ត្រទានទដីសមារល់និងការអសាចារ្យទាំងឡាយ

រដើ្្ដីជួយត្រជាជនឲ្យរជឿរលើតទង់)។

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះអាចបបកងៀៃបយើងអវៃរីខលែះអំពរីទរីសរាគល់ថដលៃរឹងនាបំៅរ្ររោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីទរីសរាគល់ឬ្ ស្នុតាងនានាថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់ព្ួរប្បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ឿបលើកទង់។អ្ន្រអាច

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្(បែុថៃ្សូមរំឭ្រព្ួរប្ថាពួ្រប្មៃិ្ ួររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថច្រចាយអវៃរីៗថដល

ផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះអរាចាស់្ ល់្ៃូវទរីសរាគល់ៃិងប្ជដូៃពយារោរីដូចជាសាំយថូអលបៅ្រ្ននុង

�ំនាៃ់របស់បយើងបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលកបជា�ៃឲ្យប�ឿបលើកទង់។

កំ្ែត់ចំណាំ៖បោយសារវ ្្គកពះ្ម្ពរីរជាបកចើៃកពរាៃបយើង្ំុរឲ្យថសវៃងរ្រទរីសរាគល់នានាបនាះសិស្សអាចយល់កច�ំអំពរីរោរពិភា្រសា

ពរីទរីសរាគល់បៃះ។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ថារាៃភាពខុសោនាមួយរវាងរោរទទួលសាគល់ទរីសរាគល់នៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះៃិង

រោរថសវៃងរ្រទរីសរាគល់សករាប់មូលបហតុអតតេទតថែភាពៃិយម(សូមបមើលោ៉ា្រុប7:9–14,អាលរា៉ា30:43–50,្ ៃិងស 

46:9,63:7–11)។បៅបពលពយារោរីកពរាៃអំពរីរោរថសវៃងរ្រទរីសរាគល់ព្ួរបលា្រសំបៅបលើមៃុស្សថដលមិៃកពមប�ឿរហូតដល់

ព្ួរប្ប�ើញថារាៃទរីសរាគល់មៃិថមៃមៃុស្សថដលអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ្រ្ននុងរោរថសវៃងរ្រអព្ដូតបហតុកសបតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់

បនាះបទ។

សូមពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលវាល្អបដើមបរីដរឹងអំពរីទរីសរាគល់ថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃរឹងប�ើញថដលទា្រ់ទងបៅៃរឹងរោរសុ្តរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះវាសំខាៃ់ជាងបដើមបរីយល់ពរីរោរបបកងៀៃរបស់សាំយូថអលអំពរីថ ្្ន្រសំខាៃ់នៃរោរសុ្តៃិងរោររស់ប�ើងវិញរបស់

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូម្ ូសតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបោយទុ្រចបនាលាះចបំោះរោរពៃ្យល់។សូមបថៃថែមរោរពៃ្យល់ទាំងបៃះ

បៅបពលសមរម្យអ�ំនុងបពលរោរពិភា្រសានៃបហបលមៃិ14:15–19។(អ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរសំុឲ្យសិស្សចមលែងតារាងបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្)។
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សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា«រោរសាលាប់ខាងវិញ្ញាណ»សំបៅបលើរោរថបងបចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ

14:15–16ឮៗ។

• បតើអវៃរីជាបសច្្ររីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណទរីមួយថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងបហលមិៃ14:16?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបោយសារថត

រោរធាលា្់រនៃបលា្រអ័ោមៃិងបអវាែបយើងកតវូថប្របចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ14:17ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាច

យ្រ�្នះបលើបសច្រ្រីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណទរីមួយ។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទនតបាសនលាោះ

មនុស្សនលាកទាំងអស់េពីការធ្លាក់នែើម្ពីឲ្យន�ើងអាចត្រ�្រ់នៅកាន់វ្រ្ម្នរ្រស់តេោះវិញបាន។សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សបលា្រទាំងអស់

ៃរឹងកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃរបស់កពះបដើមបរីទទួលរោរ�ំៃំុ�កមះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី22:10)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ14:18–19ឮៗ។

• បតើអវៃរីបៅ្ ឺជាបសច្្ររីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណទរីមួយថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ14:18–19?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាអ្ន្រថដល

មៃិថកបចិតតេៃរឹងកតូវរោតប់ចញពរីវតតេរាៃរបស់កពះវរបិតាសួ្ ៌ម្ងបទៀត)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបចៀសវាងបសច្្ររីសាលាប់ខាងវិញ្ញាណទរីមួយថដលោៃៃិោយបោយសាំយូថអល?(សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្ស

អាៃបហបលមិៃ14:13ៃិងមរមៃ7:7–8។សូមបរ្ហាញថាតា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទអ្ក្ដដលដត្រច្ិរ្តនរឹង

រស់រៅក្្នុងវ្រ្តមានថនត្រះជាររៀងរ�ូ្រ)។

បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីសារភៈសំខាៃ់នៃសិទ្ធិបក�ើសបរើសបៅបពលបយើងថសវៃងរ្រពរ័យនៃដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះសូមឲ្យសិស្សអាៃ

បហបលមៃិ14:30–31បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាអំពរីសិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យ

ព្ួរប្ថច្រចាយោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះ�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ពរី

សារភៈសំខាៃ់នៃ�បកមើសថដលព្ួរប្បធវៃើរាលន់្ងៃ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គហគលេិន14:18–19។អំគណា�ដ៏គទវភាពថនការណ្បចិត្

ណអលស�ើរ�ពី្តពគពី�្ដូ�វឺ�ិនននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពី

ស�ចក្្ពីអែំរណ�លសក្ើតរានតាមរ�ៈការណពបចិត្ថ្៖

«ខ្នុំទ្ទួ្លសាគាល់ស�ើ�ណ្្រទ្ពីបនាទាល់សដ្�អែំរថ្ការររទ្ុក្ខេណ�លមិនអាច�ល់

បានការ�ុគតនិរការរ�់ស�ើរវិញរប�់ព្រះអរាចា�់រប�់ស�ើរ‹នាំមក្នរូវលក្ខេខែ្ឌ

ទារំឡា�ននការណពបចិត្›(ស�សលមិន14:18)។អសំណា��៏សទ្វភា្ននការណពបចិត្

គឺជាក្រូនសសាសៅកាន់�ុភមរ្គលសៅទ្ពីសនរះនិរសៅក្ណន្របនាទាប់្ ពីសនរះ។សៅក្្ននុរព្រះបន្ទដូល

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិសៅក្្ននុរជសពរៅននស�ចក្្ពីបនាទាបខ្លួននរិស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ខ្នុំ

�រូមអសញ្ើញអ្នក្ទារំអ�់ោនាឲ្យ‹ណពបចិត្៖សដ្�សារនគរសាថាន�ួគ៌សៅសក្ៀក្បសរកើ�›

(រា៉ាថ្�4:17)។ខ្នុំ�ឹរថ្សដ្�ការទ្ទ្ួល�ក្ការអសញ្ើញសនរះអ្នក្នឹររក្ស�ើញ

នរូវស�ចក្្ពីអំែរទាំរស្លឥ�ដូវសនរះនិរជាសរៀររ�រូត»(«The Divine Gift of 
Repentance»Ensignឬលពីអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទំ្្័រ41)។

វត្រានរប�់ព្រះ

ណ្ន�ពី

ស�ចក្្ពីសាលាប់

នរិ្ ិភ្

វិញ្ញាែ

1.ការធាលាក់្រប�់អដ័្មនរិសអវា៉

បាននាំមក្នរូវការសាលាប់ខារ

វិញ្ញាែទ្ពីម�ួ(�រូមសមើល

ស�សលមិន14:16)។

2.ការរ�់ស�ើរវិញនាំឲ្យមនុ�្សសលាក្

ទារំអ�់មក្រ�់សៅក្្ននុរវត្រានរប�់ព្រះ

ស�ើម្ពីពតរូវទ្ទួ្លការជំនុំជពមរះ(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី22:10,ស�សលមិន

14:17)។

3.អ្នក្ទំារឡា�ណាណ�ល

ណពបចិត្ស�ើ�ទ្ទ្ួលបាន

ការ្ដោច់បាបរប�់សគនរឹ

រ�់សៅក្្ននុរវត្រានននព្រះ

ជាសរៀររ�រូត(�រូមសមើល

ស�សលមិន14:13,

មរមរន7:7–8)។

4.អ្នក្ទំារឡា�ណ�លមិនណពបចិត្

នរឹពតរូវកាតស់ចញ្ ពីវត្រាននន

ព្រះសដ្�ររទ្ុក្ខេនរឹការសាលាប់

ខារវិញ្ញាែទ្ពី្ពីរ(�រូមសមើល

ស�សលមិន14:18)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សា�ំរូណអលជាសា�ន៍សលមិនបានព្រានសា�ន៍នពីន�វថ្�រាបណា្ ួក្សគមិនណពបចិត្សទ្

សនារះ្ ួក្សគនរឹពតរូវបំ្ លាញបរ់។សលាក្បានពបកា�ថ្ព្រះអរាចា�់នឹរ្ នយារស្លរប�់

សា�ន៍សលមិនណ�លបានកាលា�ជា�ុចរិតជារសា�ន៍នពីន�វ។សា�ន៍នពីន�វខ្រះសជឿតាម

ការបសពរៀនរប�់សា�ំរូណអលស�ើ�ពតរូវបានពជមុជទ្ឹក្សដ្�នពីន�វ។អ្នក្ទាំរឡា�ណ�លមិន

សជឿតាមសា�ំរូណអលរានបំែរចរ់�រាលាប់សលាក្។ប៉ុណន្សាំ�រូណអលពតរូវបានការពារសដ្�

ព្រះសចសា្ននព្រះស�ើ�សលាក្បានពត�ប់សៅណ�ន�ពីរប�់សលាក្វិញ។

សមសរៀនទ្ពី115

ស�សលមិន15–16

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន15

សាំយរូណអលព្រានដល់សា�ន៍នពីនេវសេើយ្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណដលសា�ន៍សលមិនបានកាលាយជាពបជាជននន

ស�ចក្្ពី�នយា

សូមអាៃរោរពិពណ៌នាខាងបករោមបៃះឮៗ៖

យុវ�ៃរានា្់រកតូវោៃចិ្ ្ចរឹមបោយឪពុ្ររាដាយថដលមិៃថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របហើយមិៃោៃបញ្ជា្់រពរីរោរបបកងៀៃរបស់

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទប�ើយ។ព្ួរប្អៃុញ្ញាតឲ្យោត់្ រឹ្រកសាជាទរាលាប់ថដលោត់ោៃបៃ្ដល់មហាវទិយាល័យ។បនាទាប់ម្រោត់ោៃ�ួប

ៃរឹងអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនានៃព្ួរបរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយ។បករោយពរីរោរ�ួបជាមួយៃរឹងអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាពរីរបរីដងោត់ោៃ�ប់

្រឹ្រកសា។ពរីរបរីន្ងៃបករោយម្រោត់ោៃបៅជាមួយៃរឹងមិតតេ្្រ្ិមួយក្រមុ។ព្ួរប្ោៃឲ្យកសាោត់មួយថ្រវ។

យុវ�ៃរានា្់របទៀតកតូវោៃចិ្ ្ចរឹមបៅ្រ្ននុងក្ួសារនៃពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយមួយ។ឪពុ្ររាដាយរបស់ោត់ោៃបធវៃើរាកតរី�ួប�ំុក្រមុក្ួសារ

ៃិងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរជាក្ួសារ។ោត់ោៃរាៃទរាលាប់សិ្រសាកពះ្ម្ពរីរកបចានំ្ងៃៃិងអធិសាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃ។ោត់ោៃចូលរួមថានា្់រ្ុររារ

បបកមើបៅ្រ្ននុង្ូររ៉ុមបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបហើយោៃប ្្ចប់ពរីថានា្់រសរិោខាសាលាបោយទទួលោៃចបំណះដរឹងពរីកពះប្្ញតតេិៃិងរបបៀបទាំងឡាយ

របស់កពះអរាចាស់។ខណភៈបរៀៃបៅ្រ្ននុងមហាវទិយាល័យោត់ោៃរាៃមិតតេ្ ្មរីជាបកចើៃ។យប់មួយមិតតេរានា្់រោៃឲ្យោត់ៃូវកសាមួយថ្រវ។

• បតើរោរទទួលយ្រកសាបនាះជា្ំរហុសដ៏ធងៃៃ់ធងៃរមួយសករាប់យុវ�ៃទរីមួយឬយុវ�ៃទរីពរីរ?បហតុអវៃរី?

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោតាបខៀៃ៖

សាថានភា្ខ្រវិញ្ញាែរប�់សា�ន៍នពីន្វៃ—ស្សលមិន15:1–3,17

សាថានភា្ខ្រវិញ្ញាែរប�់សា�ន៍សលមិន—ស្សលមិន15:4–6

សូមឲ្យសិស្សអាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃបសងៃៀមសាងាត់។(មៃុបពលព្ួរប្អាៃអ្ន្រអាចថណនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់

ប្បៅបលើោ្រ្យសោយពបយត័្ពបណយរបៅ្រ្ននុងបហបលមៃិ15:5។បដើមបរីបធវៃើអវៃរីមួយបោយកបយត័្នកបថយងរាៃៃ័យថាបធវៃើបោយ

រោរយ្រចិតតេោ្់រខាលាំង)។សូមឲ្យសិស្សសរបសរកបបោ្ពរីរ—កបបោ្មួយសបងខេបពរីល្រខេខណ្ឌខាងវិញ្ញាណនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិង

កបបោ្មួយបទៀតសបងខេបពរីល្រខេខណ្ឌខាងវិញ្ញាណនៃសាសៃ៍បលមៃិ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរថា៖

• យុវ�ៃទំាងពរីរនា្់រថដលបយើងោៃពិភា្រសាបៅបដើមដំបូងនៃបមបរៀៃបតើយុវ�ៃរានា្់រណារាៃភាពកសបដៀងោនាបៅៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?បតើយុវ�ៃរានា្រ់ណាកសបដៀងៃរឹងសាសៃ៍បលមិៃ?

• បទាះបរីជាសាសៃ៍បលមៃិរាៃកបវតតេិបធវៃើអំបពើទុច្ចរិតដ៏យូរ្្ររីបហតុអវៃរីោៃជាពួ្រប្អាចទទួលោៃពរ�័យដ៏បកចើៃថបបបៃះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃសថែិត្រ្ននុងបកោះថានា្រ់នៃរោរកតវូបំផ្លាញបង់ដូបច្នះ?

• បតើរោរផ្ចាញ់ផ្ចាលរបស់កពះអរាចាស់ជាសញ្ញាមួយនៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់បោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យ

ផ្ចាញ់ផ្ចាលរាៃៃ័យថារោរថ្រតកមូវៃរណារានា្់រតាមរយភៈរោរោ្់របទាសឬរោររងទុ្រខេមួយចំៃួៃ។)

សូមសរបសរកបបោ្ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

សៅស្លពបជាជនដរឹ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតស្ើយសជឿសលើព្រះគម្ពីរ្ួក្សគពតរូវរោនដឹក្នំាសៅ...នរិ...ណដលនាំមក្នរូវ...

សូមឲ្យសិស្សអាៃបហបលមៃិ15:7បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមសួរសិស្សពរីរបរីនា្់រថាបតើពួ្រប្ៃរឹងបបំពញកបបោ្បៃះបោយរបបៀបណា។(ឧទាហរណ៍

សិស្សអាចៃិោយពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រៅរ្លត្រជាជនដរឹង្ ដីរសចក្្ដី្ិ្ររ�ើយរជឿរលើត្រះគ្្ដីរ្ួក្រគត្រវូបានដរឹក្នំ្រៅរក្

រសចក្្ដីជំរនឿនិងការដត្រច្ិរ្តដដលនំ្្ ក្នូការផ្លាស្្់រនូរក្្នុងដួងច្ិរ្ត)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ15:8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលរោរបរៀបរាប់របស់សាំយូថអលអំពរី

សាសៃ៍បលមៃិថដលោៃទទួលរោរផ្លាស់បតេដូរចិតតេ្ំៃិតមួយ។(ព្ួរប្«រឹងរំាៃិងខាជាប់ខជលួៃបៅ្រ្ននុងបសច្្ររី�ំបៃឿ»)។
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សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលស្ជរឹង្ិតថាបតើរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរោៃនាំព្ួរប្ឲ្យរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏អសាចារ្យមួយបៅបលើកពះអរាចាស់ឬបទ។

សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិតថដរថាបតើរោរណ៍បៃះោៃនាំព្ួរប្ឲ្យរឹងរាំៃិងខាជាប់ខជលួៃបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រី�ំបៃឿឬបទ។សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សរានា្់រ

ឬពរីរនា្រ់ពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីរោៃបបង្កើៃបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបលើបហបលមៃិ15:9–17។សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះោ្រ្យេ្ក្សំបៅបលើ

សាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយោ្រ្យ្ួក្សគៃិង្ួក្សគសបំៅបលើសាសៃ៍បលមៃិ។សូមអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះឮៗដល់សិស្សបោយ�ប់បពល

កតូវរោរពៃ្យល់ឬបឆលែើយៃរឹងសំណួរ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរាៃបពលបមើលខបនាះម្ងបទៀតបហើយសរបសរកបបោ្មួយថដលបញ្ជា្់រ

ពរីបសច្្ររីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រអាៃអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។បៅ្រ្ននុងចបំណាមបសច្្ររីពិតប្្សងបទៀតសិស្សអាចសរបសរអវៃរីមួយដូចបៃះ៖

ត្រសិនរ្រើត្រជាជនកាលាយជា្ ិនរជឿ្រន្ទា្់រ្ដីទទួលបានភា្រោររ្ញថនដំណរឹងល្អរ�ើយរន្រះ្ួក្រគនរឹងទទួលការោក្់រទាសដ៏ខ្លាំង។

អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរបហបលមិៃ15:9–17។

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីបសច្្ររីពិតបៃះសូមបញ្ជា្់រពរីពរ�័យដ៏អសាចារ្យថដលប្រើតរាៃពរីរោរយល់ៃិងរោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អ

នាបពលបៃះ។រោរបបកងៀៃរបស់សាំយថូអលមិៃោៃអត់បទាសដល់សរា�ិ្រសាសនាចក្រ្ ្មរីថដលោៃកបកពរឹតតេអបំពើោបបនាះបទ។បហើយ

្៏រវាមិៃបង្កប់ថាបយើងអាចរតប់ចញពរីរោរទទួលខុសកតូវៃិងរោរោ្់របទាសបោយរោរបដិបសធមិៃបរៀៃអំពរីដំណរឹងល្អថដរ។ខណភៈថដល

វាពិតថារោររាៃចំបណះដរឹងអំពរីដំណរឹងល្អនាំបៅរ្ររោរទទួលខុសកតូវប្រើៃប�ើងកបសិៃបបើបយើងបធវៃើអវៃរីមួយខុសវា្៏រនាំបៅរ្រ្ររាលាំងដ៏

ខាលាំងជាង្រ្ននុងរោរថដលបយើងខិតខំបធវៃើអវៃរីថដលកតូវថដរ។បហើយបៅបពលបយើងបធវៃើតាមឆៃ្ទភៈរបស់កពះៃិង�ួយអ្ន្រដនទឲ្យបធវៃើដូបចានាះកទង់ៃរឹង

កបទាៃពរដល់បយើងឲ្យរាៃសៃិ្ភាពៃិងសុ្ មង្គលថដលបយើងមៃិអាចទទួលោៃតាមរបបៀបប្្សងបទៀត។

គហគលេិន16

អ្ក្ទាំរឡាយណាណដលសជឿសលើសាំយរូណអលបានណពបចិត្តសេើយបានពជមុជទឹក្ខែៈណដលអ្ក្សផ្សរសទៀតរានចិត្ត

ររឹររូ�

សូមបរ្ហាញរូបភាពមួយរបស់កបធាៃសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយចុងបករោយបច្ចនុបបៃ្ន។សូមឲ្យសិស្ស

ពិពណ៌នាពរីរបបៀបខុសោនាថដលពួ្រប្ោៃប�ើញកបជា�ៃ(ទាំងខាង្រ្ននុងៃិងបករៅសាសនាចក្រ)បឆលែើយតបៃរឹងសារលិខិតរបស់

ពយារោរី។

សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលអាៃបហបលមៃិ16:1–5បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលស្រម្មភាពនៃកបជា�ៃថដលប�ឿបលើសារលិខិត

របស់សាំយូថអល។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលបទៀតអាៃបហបលមៃិ16:2–3,6–7បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលស្រម្មភាព

របស់មៃុស្សថដលមៃិប�ឿបលើសារលិខិតរបស់សាំយថូអល។(អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូម

ឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សបឆលែើយតបៃរឹងពយារោរីៃិងសារលិខិតរបស់បលា្រតាមរបបៀបខុសៗោនា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខរឹងសមបារបៅបពលពយារោរី្ ល់្រោរថណនំាដូចជាោ្រ្យបៅ្រ្ននុង្ូរៃបសៀវបៅសដើម្ពីក្រាលាំរនន

យុវជន?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«បៅបពលពយារោរីបរ្ហាញពរីអបំពើោបនៃមៃុស្សបលា្របនាះមៃុស្សខាងបលា្ិរយបោយមិៃោៃថកបចិតតេពរីអបំពើោប

របស់ប្បហើយថ្មទាំងចង់បិតរាត់របស់ពយារោរីឬបធវៃើទបងវៃើហា្់រដូចជាោមៃពយារោរបីៅវិញ។ភាពលបរីលបាញ

មៃិថដលជារោរសា្រលបងនៃបសច្រ្រីពិតបនាះបទ។ជាបកចើៃដងថដលពយារោរីមួយរូបកតូវោៃសរាលាប់ឬបបណដាញ

បចញ។បៅបពលបយើងខិតរោៃ់ថត�ិតរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចាស់អ្ន្រអាចសង រ្ឹមថាបៅបពល

មៃុស្ស្រ្ននុងបលា្ិរយរោៃ់ថតរាៃភាពទុច្ចរិតរោៃ់ថតខាលាំងបនាះពយារោរីៃរឹងរាៃតនមលែចបំោះព្ួរប្រោៃ់ថតតិចបៅ»

(The Teachings of Ezra Taft Benson[ឆ្នាំ1988]ទំព័រ133)។

• បតើ្ ំរូណាខលែះនៃកបជា�ៃថដលបធវៃើតាមរោរថណនាំរបស់ពយារោរីបទាះបរីជាអ្ន្រដនទោៃបដិបសធរោរថណនំាបនាះ្្ររី?

សូមឲ្យសិស្សបិទកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របបើ្រ្ ម្ពរីររបស់ប្បហើយអាៃបហបលមៃិ16:13–14ខណភៈបពលសិស្ស

ប្្សងបទៀតសាដាប់។សូមសួរសិស្សបតើពួ្រប្្ ិតថាព្ួរអ្ន្រមៃិប�ឿៃរឹងបឆលែើយតបចបំោះទរីសរាគល់ៃិងរោរបលចប�ើងទាំងបៃះបោយ

របបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្រ្ ម្ពរីររបស់ប្បហើយបមើលតាមបៅបពលអ្ន្រអាៃបហបលមិៃ16:15–16ដល់ប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្កសនម

ថាព្ួរប្កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យៃិោយជាមួយៃរឹងកបជា�ៃថដលបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡាបៅបពលទរីសរាគល់ោៃ្ ល់្ម្រ។សូមឲ្យ

ព្ួរប្្ ិតអំពរីសំណួរថដលពួ្រប្ៃរឹងសួរអ្ន្រប�ឿឬអ្ន្រមៃិប�ឿរានា្់រ។បករោយពរីសិស្សរាៃបពល្ ិតពរីសំណួរបហើយសូមឲ្យព្ួរប្ពរីរបរី

នា្់រថច្រចាយសំណួររបស់ប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោមបៃះបៅ្រ្ននុងចិតតេ។

• កបសិៃបបើអ្ន្រោៃបៅទរីបនាះបហើយបធវៃើជាសា្រ្សរីពរីទរីសរាគល់ៃិងរោរអសាចារ្យទាំងឡាយបតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតបបោយ

របបៀបណា?
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ស�សលមិន15–16

បៅបពលសិស្សរាៃបពលស្ជរឹង្ិតបហើយសូមសួរ៖

• បោងតាមបហបលមៃិ16:16បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះបដិបសធរោរបបំពញតាមរោរពយា្ររណ៍របស់ពយារោរីរួមរាៃទរីសរាគល់ម្រ

ពរីសាថាៃសួ្៌?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីអាៃបហបលមិៃ16:17–21បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរបោះសារបថៃថែមនានាថដលព្ួរទុច្ចរិត

រាៃ្រ្ននុងរោរថដលមៃិប�ឿដល់រោរពយា្ររណ៍របស់សាំយថូអល។សូមបៅសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យកោប់ថាបតើរាៃរោរបោះសារអវៃរីខលែះថដលព្ួរប្

ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខទាំងបៃះ។

• បៅ្រ្ននុងចបំណាមរោរបោះសារឬទស្សៃភៈទាំងបៃះថដលកបឆ្ំងៃរឹងពយារោរីបតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបោះសារឬទស្សៃភៈមួយណាថដលប្រើត

រាៃបកចើៃជាងប្បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់បយើង?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបហបលមៃិ16:22–23ឮៗបហើយសុំឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបពលកបជា�ៃ

ជាបកចើៃោៃបៃ្កពបងើយ្របៃ្ើយៃរឹងរោរកពរាៃរបស់សាំយូថអល។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់បយើងកបសិៃបបើបយើងបដិបសធពយារោរីន្ងៃចុងបករោយរបស់កពះអរាចាស់?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមបញ្ជា្់រៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រៅរ្លរយើង្រដរិសធសាក្្ដីរ្រស់ត្រះអមាចាស់រយើងនរឹងអនុញ្ញា្រឲ្យ

សាតាំងកាដា្់រដួងចិ្រ្តរ្រស់រយើង។(អ្ន្រអាចសរបសរកបបោ្បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃន្ងៃបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃ

ទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតសាដាប់រ្របមើលអវៃរីថដលបយើងពិតជា្ំរពុងបក�ើសបរើសបៅបពលបយើងបដិបសធមិៃស្ាប់តាមរោរថណនំាពរី

កពះថដលភា្បកចើៃម្រតាមរយភៈពយារោរីន ង្ៃចុងបករោយ៖

«បៅបពលបយើងបដបិសធរោរថណនំាម្រពរីកពះបយើងមិៃោៃបក�ើសបរើសបដើមបរីឯ្ររា�្យពរីឥទ្ធិពលខាងបករៅបនាះបទ។បយើងបក�ើសបរើស

ឥទ្ធិពលប្្សងបទៀត។បយើងបដបិសធរោររោរោរពរីកពះវរបិតាថដល្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌ដ៏ជាទរីកសឡាញ់ឥតបខាចាះថដលរាៃកពះបចសាដា

ទាំងអស់ថដលកជាបៃូវក្បរ់ោរណ៍ទាំងអស់ថដលរាៃបោលបំណងទាំងមូលដូចជាកពះរា�បកុតាជាទរីកសឡាញ់របស់កទង់ថដរ្ឺបដើមបរី

កបទាៃដល់បយើងៃូវ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបដើមបរីកបទាៃដល់បយើងៃូវអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកទង់រាៃៃិងបដើមបរីនាំបយើងបៅ្ ្ទះវិញជាក្រមុ

ក្ួសារបៅរោៃ់កពះហស្នៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់។បោយរោរបដបិសធរោរថណនំារបស់កទង់បយើងបក�ើសបរើសយ្រឥទ្ធិពលនៃ

អំណាចប្្សងបទៀតថដលរាៃបំណងបធវៃើឲ្យបយើងបវទនាៃិងថដលរោរ�កមញុរបស់វា្ ឺឲ្យស្អប់។បយើងរាៃសិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសរីលធម៌

ថដលជាអបំណាយទាៃមួយម្រពរីកពះ។ជាជាងសិទ្ធិបក�ើសបរើសបដើមបរីរាៃបសរីភាពបចញពរីឥទ្ធិពលវាជាសិទ្ធិដ៏ជា្់រចបាស់បដើមបរីោ្់រ

ខលែលួៃបយើងបៅៃរឹងអំណាចអវៃរី្រ៏បោយថដលបយើងបក�ើសបរើស»(«Finding Safety in Counsel»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ

1997ទំព័រ25)។

• បោងតាមកបធាៃអាវរីងបតើបយើងពិតជា្ំរពុងបក�ើសបរើសអវៃរីកបសិៃបបើបយើងបដិបសធរោរថណនំាពរីកពះៃិងពយារោរីរបស់កទង់?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណាបោយសងៃបស់ាងាត់ថាបតើពួ្រប្ធាលាប់បធវៃើឲ្យចិតតេពួ្រប្រឹងរូសទាស់ៃរឹងរោរថណនំាថដលកពះោៃកបទាៃឲ្យតាមរយភៈ

ពយារោរីៃិងសាវ្រថដរឬបទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យពួ្រប្រឹងរំាបហើយខាជាប់ខជលួៃបៅ្រ្ននុងរោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អៃិងបៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើតាម

រោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់ម្រពរីពយារោរីរបស់កទង់។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីបសច្រតេរីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

ការរំឭក្គហគលេិនគ�ើងវិញ

សូមយ្របពលខលែះ�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រ្ ម្ពរីរបហបលមិៃប�ើងវិញ។សូមឲ្យពួ្រប្្ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំងបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់សិរោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។សូមឲ្យពួ្រប្រំឭ្របោយខលែរីៃូវបសច្រ្រីសបងខេប�ំព្ូរបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ

បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យចងចំា។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីមួយពរីបហបលមៃិថដលោៃបំ្ុសដល់ព្ួរប្ឬថដលោៃ�ួយដល់

ព្ួរប្ឲ្យរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្រ់ថច្រចាយ

្ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ប្។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្្ះ
ស�សលមិន10–16(សមសរៀនទ្ពី23)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេប្ ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ខារសពកាមណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាស�សលមិន10–16(សមសរៀនទ្ពី23)មិនណមន�ពរាប់

បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើ

សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរសនរះ្ ពីរបពីប៉ុសណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(គហគលេិន10)
ស�សលមិន10បាន្ ល្់�ល់�ិ�្សនរូវឱកា�ម�ួស�ើម្ពីសរៀនបណនថែមសទ្ៀតអំ្ពីក្រាលាំរ

ខារវិញ្ញាែរប�់នពីន�វ។តាមរ�ៈគំររូរប�់ោត់�ិ�្សបានសរៀនថ្ការ�ញ្ឹរគិត

នរូវសរឿររប�់ព្រះអរាចា�់សរៀបចំស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបានវិវរែៈ។្ួក្សគក្៏បានសរៀនថ្

ព្រះអរាចា�់បានពបទាន�ល់ស�ើរនរូវ្ រជ័�និរការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវសៅស្លស�ើរដ្ក្់

ព្រះបែំររប�់ពទ្រ់មុនបែំររប�់ស�ើរ្ ទាល់។សៅស្លនពីន�វដ្ក្់ព្រះបែំររប�់

ព្រះអរាចា�់មុនបំែរ្ ទាល់រប�់សលាក្ព្រះអរាចា�់បានពបទាន�ល់សលាក្នរូវអំណាច

្សារភាជាប់។

ថ្ងៃទដី2(គហគលេិន11–12)
សដ្��ិក្សា្ពីពបវត្ិសាព�្14ឆ្នាំននសា�ន៍នពីន�វ�ិ�្សបានសរៀនថ្តាមរ�ៈ

ស�ចក្្ពីរាបសារនិរការណពបចិត្សនារះស�ើរអាចសចៀ�វារនរូវភា្ស ម្េើរន ម្េនិរ

ការបំ្ លាញ។ពប�ិនសបើស�ើរមិនពប�័ត្នសទ្ការរកី្ចសពមើនរប�់ស�ើរអាច�ឹក្នាំស�ើរ

ឲ្យសភច្ព្រះអរាចា�់។នពីន�វបានបសពរៀនថ្ស�ើម្ពីជ�ួពបជាជនឲ្យសចៀ�វារកំ្�ុ�សនរះ

ព្រះអរាចា�់បាន្ ចាញ់ ច្ាលពបជាជនរប�់ពទ្រ់ឲ្យ្ ួក្សគចរចាំ�ល់ពទ្រ់។

ថ្ងៃទដី3(គហគលេិន13–14)
សា�ំរូណអលជា្ យាការីសា�ន៍សលមិនរានាក្់បានបង្ហាញថ្្យាការីទាំរឡា�និយា�្ ពី

សារលិខិតណ�លព្រះបានដ្ក់្សៅក្្ននុរចិត្រប�់សលាក្។សៅក្្ននុរការ�ិក្សា្ ពីការព្រាន

រប�់្ យាការី�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរប�ិស�ធពាក្្យ�ម្ពី្ យាការីរប�់

ព្រះអរាចា�់ស�ើរនរឹជួបការសសាក្សាដោ�នរិការសសាក្�សពររ។សា�ំរូណអលបាន

ដ្�់សតឿនពបជាជនឲ្យសជឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះអរាចា�់

នរឹ្ ្ល់នរូវទ្ពី�រាគាល់និរការអសាចារ្យនានាស�ើម្ពីជ�ួមន�ុ្សឲ្យសជឿសលើពទ្រ់។

ថ្ងៃទដី4(គហគលេិន15–16)
សដ្�សារព្រះអរាចា�់បានពបទាន្រ�ល់សា�ន៍នពីន�វយា៉ារសពចើននពក្ណលរសាំ�រូណអល

បាន្ យាយាមជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ល់ថ្ការជំនុំជពមរះរប�់ព្រះណ�ល្ ួក្សគនរឹជួបពប�ិនសបើ

្ួក្សគមិនណពបចិត្សទ្។សៅក្្ននុរបញ្ហាសនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើមន�ុ្សកាលា�ជា

មិនសជឿសពកា�្ពីបានទ្ទ្ួលភា្ស្ញសលញនន�ំែឹរលអែស�ើ�្ួក្សគនឹរទ្ទួ្លការដ្ក្់

សទា�យា៉ារខាលាំរជារមុន។សៅក្្ននុរចសម្ើ�រប�់សា�ន៍នពីន�វសៅកាន់សាំ�រូណអល

�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរសពជើ�សរើ�ប�ិស�ធទ្ពីបនាទាល់រប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើរ

នរឹអនុញ្ញាតឲ្យសាតារំកាដោប់�ក្�ួរចិត្រប�់ស�ើរ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរស�សលមិន10–16តួនាទ្ពីរប�់្ យាការីសៅក្្ននុរការពបកា�្ ពីការណពបចិត្ពតរូវបាន

បញ្ជាក្់។ស្ញមួ��បាដោ�៍សនរះ�ិ�្សបានរានឱកា�មួ�ស�ើម្ពី�ិក្សា្ ពីភា្សសាមៅរះពតរ់

នន្ យាការីនពីន�វនរិសា�ំរូណអលជាសា�ន៍សលមិន។បុរ�ទាំរ្ពីរររូបសនរះបានទ្ទ្ួល

ការសបើក្បង្ហាញខារព្រះវិញ្ញាែស�ើ�រានអំណាចស�ើម្ពីបសពមើក្្ននុរចំសណាមសា�ន៍នពីន�វ�៏

ទុ្ច្ចរិត។សទារះបពីជាជួបនរឹភា្រឹរររូ�នន�ួរចិត្រប�់ពបជាជនក្្ពីក៏្បុរ�ទារំ្ពីរសនរះបានពបកា�្ ពី

ការណពបចិត្។្ួក្សលាក្បានបសពរៀនថ្�ុភមរ្គលសក្ើតរានសៅក្្ននុរការរ�់សៅតាមសោលការែ៍

ណ�លបានសពោរសដ្�ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�មិនណមនសដ្�ការសធវើអំស្ើទុ្ច្ចរិតស�ើ�។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គហគលេិន10–16

សេសលមិននិរសាំយរូណអលបសពមើសោយសសាមរះពតរ់ដល់ពបជាជន

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគធាលាប់សៅក្្ននុរសាថានភា្មួ�ណ�លការោំពទ្បទ្ដ្ឋានពតរូវបានបសពរៀន

សៅក្្ននុរក្រូនស�ៀវសៅសដើមបពីក្រាលាំរននយុវជនមិនរានភា្ល ព្ីជាមួ�នឹរមិត្រប�់សគសទ្។អ្នក្

អាច�ំុឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍រប�់្ ួក្សគស�ើ�ពបាប់អំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគរាន

អារមមេែ៍នរិបានសរៀន។

�រូមពបាប់�ិ�្សថ្ស�សលមិន10–16្ល្់នរូវគំររូ្ ពីបុរ�្ ពីរររូបណ�លបានសពកាក្ឈរស�ើម្ពី

បទ្ដ្ឋានរប�់ព្រះអរាចា�់សទារះបពីជាវាមិនល ព្ីជាមួ�នឹរមន�ុ្សក្្ពី។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ិចារណា្ ពី

អវពីណ�ល្ ួក្សគអាចសរៀន្ ពីគំររូរប�់នពីន�វនរិសា�ំរូណអលជាសា�ន៍សលមិនណ�លអាចជួ�្ ួក្សគ

សៅក្្ននុរកាលៈសទ្�ៈព�ស�ៀរោនាសនរះ។

�រូមគរូ�តារារខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�ម�ួ៖

ភា្ព�ស�ៀរោនារវារនពីន�វនរិសាំ�រូណអលជាសា�ន៍សលមិន

នពីន�វ(ស�សលមិន

10:1–5,12,

15–16)

សាំ�រូណអល(ស�សលមិន

13:1–6;16:1–2)

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�ិក្សាខគម្ពីរណ�លរានសៅសលើតារារសដ្�រក្សមើលភា្ព�ស�ៀរោនារវារនពីន�វនិរ

សា�ំរូណអល។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់�រស�រភា្ព�ស�ៀរោនាទាំរសនរះសៅក្្ននុរចសនាលារះទ្សទ្សៅក្្ននុរ

តារារ។ភា្ព�ស�ៀរោនាសនារះអាចរួមរាន�រូចខារសពកាម៖បានប�ិស�ធសដ្�ពបជាជនបាន

ឮ�ំស�ររប�់ព្រះអរាចា�់បានសធវើតាមការណែនាំរប�់ព្រះអរាចា�់ភាលាមៗបាននិយា�អវពីណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានដ្ក្់សៅក្្ននុរចិត្សលាក្បានព្រានសា�ន៍នពីន�វថ្ពប�ិនសបើ្ ួក្សគមិនណពបចិត្សទ្

្ួក្សគនឹរពតរូវបំ្ លាញបរ់បានការពារសដ្�ព្រះសចសាដោននព្រះស�ើម្ពីឲ្យសលាក្អាចបញ្ដូនសារលិខិត

រប�់ពទ្រ់។

សពកា�្ពី�ិ�្សបាន�ស�រភា្ព�ស�ៀរោនាណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាន

ស�សលមិន10:4ឮៗ។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើមរូលស�តុអវពីខ្រះណ�លនពីន�វោមៅនការសនឿ��ត់?

• សតើសាំ�រូណអលបានបង្ហាញការមិនសនឿ��ត់ណ�រតាមរសបៀបណា?សតើស�ើរអាចអភិវ�្ឍការមិន

សនឿ��ត់ណបបសនារះសដ្�រសបៀបណា?
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាន�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្នរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរ

ណនលសអរា៉ាក់្ណ�វលននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់ណ�លសលាក្បសពរៀនស�ើរ្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរ

អាចអភិវ�្ឍលក្ខេែៈ�ម្ត្ិសនរះ៖

«ពប�ិនសបើស�ើរស្ដោតសលើព្រះស��៊រូវនិរក្ិច្ចការរប�់ពទ្រ់ទាំរស�ចក្្ពីអំែរនិរ�មតថែភា្

រស�ើម្ពីបន្រប�់ស�ើរនរឹសក្ើនស�ើរ។...នពីន�វមិនបានណ�វររក្‹ជពីវិតរប�់សលាក្្ ទាល់›សដ្�

ភា្អតាមៅនិ�មស�ើ�ប៉ុណន្សលាក្បានណ�វររក្សធវើតាម្ ន្ទៈរប�់ព្រះ។ការែ៍សនរះបានឲ្យសលាក្

រានក្រាលាំរបណនថែមស�ើ�មិនអាចបំណបក្បានណ�លសធវើឲ្យការខិតខំរប�់សលាក្សដ្�ឧ�សា�៍ស�ើ�

ោមៅនការសនឿ��ត់សក្ើតរាន។នពីន�វបាន�ឹរថ្ទ្ិ�សៅមួ�ណាណ�លសលាក្ណបរសៅរក្ព្រះ»(If 
Thou Endure It Well [ឆ្នាំ1996]ទ្ំ្័រ116)។

�រូម�ួរថ្៖

• សយារតាមណអលស�ើររា៉ាក្់ណ�វលសតើស�ើរអាចសធវើអវពីស�ើម្ពីបសពមើសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមស�ើ�

ឥតសនឿ��ត់?

• សតើឃ្លាណាសៅក្្ននុរស�សលមិន10:4បង្ហាញថ្នពីន�វ«បានណបរសៅរក្ព្រះ»ឬនិយា�

មយា៉ារសទ្ៀតថ្បានស្ដោតសលើការសធវើតាមព្រះរាជបំែររប�់ព្រះ?

• សតើឃ្លាណាសៅក្្ននុរស�សលមិន13:3–5បង្ហាញថ្សាំ�រូណអលបានដ្ក្់្ ន្ទៈរប�់ព្រះសលើ

បែំររប�់សលាក្្ ទាល់?

• សតើស�ចក្្ពី្ិត្ ិតអវពីខរ្ះណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់នពីន�វនិរសាំ�រូណអល?

(ចសម្ើ�ម�ួអាចពបាប់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតម�ួណ�ល�ិ�្សបានសរៀនសៅក្្ននុរការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួននា

�បាដោ�៍សនរះ៖្ពះអរាចាស់ប្ន្បទានដល់គ�ើងនរូវពរជ�័និងការទទួលខុស្តរូវគៅគពល

គ�ើងោក្់្ពះរជបំណងរបស់្ទង់ពដីេុនបំណងរបស់គ�ើង)។

�រូមអានសរឿរខារសពកាមណ�លបាននិទានសដ្�ណអលស�ើរដ្ល្ិនសអក្អរូក្ននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្

�ប់្ពីរនាក់្អំ្ពីសក្មេរព�ពីអា�ុ12ឆ្នាំណ�លបានទ្ទ្ួល�ក្្ ន្ទៈរប�់ព្រះមុនបែំររប�់នារ

្ទាល់។

«ស�ើរមិនអាចរានស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏្ ិតសៅសលើព្រះអរាចា�់សដ្�ោមៅនការទុ្ក្ចិត្�៏ស្ញសលញ

សៅសលើ្ ន្ទៈរប�់ព្រះអរាចា�់នរិសៅសលើស្លសវលារប�់ព្រះអរាចា�់បានស�ើ�។សៅស្លស�ើរ

រានស�ចក្្ពីជំសនឿណបបសនារះនរិការទុ្ក្ចិត្សៅសលើព្រះអរាចា�់ស�ើររានការការពារ�៏្ ិតសៅក្្ននុរ

ជពីវិតរប�់ស�ើរ។...

«ខ្នុំអានអំ្ ពី�ុវនារីរានាក់្ណ�លបានអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿនរិការទុ្ក្ចិត្ណបបសនារះ។ជាសពចើនណខ

មក្ស�ើ�ណ�លរាដោ�រប�់នារបានឈឺធងៃន់។ទ្ពីបំ្ុតឪ្ុក្�៏សសាមៅរះពតរ់បានសៅក្រូនៗឲ្យមក្

ណក្្រណពគរាដោ�ស�ើ�ពបាប់្ ួក្សគឲ្យនិយា�លាសៅរាដោ�រប�់សគសដ្�សារោត់ជិតសាលាប់ស�ើ�។

ក្រូនព�ពីអា�ុ�ប់្ពីរឆ្នាំបានពបណក្ក្៖

«‹បា៉ា!ខ្នុំមិនចរ់ឲ្យរា៉ាក្់សាលាប់សទ្។ខ្នុំបានសៅជាមួ�នឹរោត់សៅក្្ននុរមន្ទពីរស្ទ្្យ...រ�ៈស្ល

ពបាំម�ួណខ;ម្រស�ើ�ម្រសទ្ៀត...បា៉ាបានបសពមើ�ល់រា៉ាក់្ស�ើ�រា៉ាក់្បានជា្ ពីជរឺំរប�់ោត់

ស�ើ�បានសគរយា៉ារ�ងៃប់។ខ្នុំចរ់ឲ្យបា៉ាដ្ក្់ន�សលើរា៉ាក់្ស�ើ�្ យាបាលោត់›។

«សលាក្ឪ្ុក្ណ�លជាណអលស�ើរ�ុពីសប៊ីរសចពកាន្បានពបាប់ក្រូនៗថ្ោត់បានរានអារមមេែ៍សៅក្្ននុរ

ចិត្ោត់ថ្ស្លសវលារប�់រាដោ�្ួក្សគបានមក្�ល់ស�ើ�។ក្រូនៗបានចាក្សចញសៅស�ើ�ោត់

បានលុតជរ្គរ់ណក្្រណពគរប�់ភរិយាោត់។សពកា�មក្ោត់បានរំឭក្ការអធសិាឋានរប�់ោត់ថ្៖

‹ខ្នុំបានពបាប់ព្រះអរាចា�់ថ្ខ្នុំបានទ្ទ្ួលសាគាល់ព្រះ��្រប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរជពីវិត[នរិ]សៅក្្ននុរ

ស�ចក្្ពីសាលាប់។...ប៉ុណន្ខ្នុំបានពបាប់ព្រះអរាចា�់ថ្ខ្នុំបានខវរះក្រាលាំរស�ើម្ពីឲ្យភរិយារប�់ខ្នុំសាលាប់

ស�ើ�ឲ្យវាប៉រះពាល់�ល់ស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ក្រូនតរូចៗរប�់ខ្នុំ›។ោត់បានអរវរ�ល់ព្រះអរាចា�់�ំុ

ឲ្យក្រូនព�ពីរប�់ោត់រាន‹ចំសែរះ�ឹរមួ�ថ្វាបានសៅក្្ននុរគំនិតរប�់ោត់ស�ើ�នរិ្ ន្ទៈរប�់

ោត់ណ�លរាដោ�រប�់នារនរឹពតរូវសាលាប់›។

«ក្្ននុររ�ៈស្លប៉ុនាមៅនមួ�សរា៉ាររាដោ�ក៏្បានសាលាប់។សៅស្លណអលស�ើរពកាន្បានសៅក្រូនៗ

ពត�ប់មក្វិញសៅក្្ននុរបន្ទប់រប�់រាដោ�ស�ើ�ពបាប់្ ួក្សគក្រូនពបុ�តរូចអា�ុពបាំម�ួឆ្នាំ[ស ម្ៅរះថ្

�ុពីសបី៊រ]បានចាបស់្្ើម�ំសដ្�ឈឺចាប់។បរព�ពីអា�ុ�ប់្ពីរឆ្នាំបានឱបសគស�ើ�បាននិយា�

ថ្៖‹កំុ្�ំអពី�ុពីសប៊ីរ;សដ្�សារស�ើរបានសចញសៅសពរៅបន្ទប់សនរះ�ំស�ររប�់ព្រះអរាចា�់្ ពី

សាថាន�ួគ៌បានរានបន្ទដូលមក្បរថ្ការសាលាប់រប�់រា៉ាក់្នឹរសធវើឲ្យ្ ន្ទៈរប�់ព្រះអរាចា�់ពតរូវបាន

បសំ្ញ›(Bryant S. Hinckley,Heber J. Grant: Highlights in the Life 
of a Great Leader,Salt Lake City: Deseret Book Co.ឆ្នាំ1951ទ្ំ្័រ

243–44)។

«សៅស្លស�ើររានស�ចក្្ពីជសំនឿណបបសនរះនរិការទុ្ក្ចិត្ណ�លបានបង្ហាញសដ្��ុវនារីសនារះ

ស�ើរនឹររានក្រាលាំរស�ើម្ពីោំពទ្ខ្លួនស�ើរសៅក្្ននុរពគប់សាថានភា្�៏�ំខាន់ទាំរឡា�សៅក្្ននុរជពីវិត

រប�់ស�ើរ»(«Faith in the Lord Jesus Christ»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ

1994ទំ្្័រ100)។

�រូម�ួរថ្៖

• សតើរានអវពីជ�ួ�ល់ពបធាន�ុពីសប៊ីរសចពកាន្នរិពគួសាររប�់សលាក្ស�ើម្ពីដ្ក្់្ ន្ទៈរប�់

ព្រះអរាចា�់មុនបំែររប�់្ ួក្សគ្ ទាល់?

• សតើអ្នក្ធាលាប់បានរានបទ្្ិសសាធន៍មួ�ណ�លអ្នក្ពតរូវដ្ក្់ការទ្ុក្ចិត្រប�់អ្នក្សលើព្រះស�ើ�

ដ្ក្់្ ន្ទៈរប�់ពទ្រ់មុនបែំររប�់អ្នក្សទ្?(�រូមគិត្ ពីការឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់ណចក្ចា�

បទ្្ិសសាធន៍រប�់សគ�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់។�រូមរំឭក្្ ួក្សគថ្្ួក្សគមិនគួរណចក្ចា�អវពីណ�ល

្ទាល់ខ្លួនឬឯក្ជនស្ក្សនារះសទ្)។

�រូមអរះអារ�ល�់ិ�្សថ្សៅស្លស�ើរដ្ក្់ការទុ្ក្ចិត្ស�ើរសៅសលើព្រះស�ើ�ដ្ក្់ព្រះរាជ

បែំរពទ្រ់មុនបំែររប�់ស�ើរ្ ទាល់ពទ្រ់នឹរោំពទ្ស�ើរក្្ននុរពោលំបាក្នានា។

�រូម្ ន្យល់ថ្ណ្្នក្�៏�ំខាន់ម�ួននការបសពមើរប�់នពីន�វគឺជួ�ពបជាជនឲ្យចរចាំ�ល់ព្រះស�ើ�

ណពបចិត្្ ពីអំស្ើបាបរប�់សគ។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពី្ួក្សគបានបន្រានចិត្រឹរររូ�ស�ើ�មិនចរ់ឲ្យ

សគណក្តពមរូវ។

�រូមណចក្�ិ�្សជា្ ពីរពក្ុម។�រូមឲ្យពក្មុទ្ពីម�ួអានស�សលមិន10:15–18;11:3–10

ស�ើ�ពក្ុមទ្ពី ព្ីរអានស�សលមិន11:30–37;12:1–3។(អ្នក្អាច�រស�រស�ចក្្ពីសយារ

ទាំរសនរះសៅសលើកាដោរសខៀន។)�រូមឲ្យពក្ុមនពីមួ�ៗសរៀបចំ្ ិភាក្សា្ ពីមរូលស�តុណ�លព្រះអរាចា�់បាន

្ចាញ់្ ចាលពបជាជនរប�់ពទ្រ់។�ិ�្សអាចសលើក្ស�ើរ្ ពីមរូលស�តុ្ ពីរបពីខ�ុោនាប៉ុណន្�រូមពបាក្�

ថ្្ួក្សគបង្ហាញថ្្ពះអរាចាស់ផ្ចាញ់ផ្ចាល្បជាជនរបស់្ទង់គដើេ្ដីឲ្យពកួ្គ្ចងចាំដល់្ទង់។

• សតើការ្ចាញ់្ ចាលណបបណាណ�លព្រះអរាចា�់បានសពបើស�ើម្ពីទាក់្ទាញចំណាប់អារមមេែ៍រប�់

ពបជាជន?

• សយារតាមស�សលមិន12:3ពបជាជនជាសពចើនមិនចាំព្រះអរាចា�់ស�ើ�រ�រូត�ល់ពទ្រ់

្ចាញ់្ ចាល្ ួក្សគ។សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជា�រូសច្នរះ?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�សលមិន15:3ឮៗ។

• សតើការ្ចាញ់្ ចាលរប�់ព្រះអរាចា�់ជាការបង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ម�ួសដ្�រសបៀបណា?

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់សគចសំពារះក្ិច្ចការទ្ពី5សៅន្ងៃទ្ពី2នន�បាដោ�៍សនរះ។អ្នក្អាច

និយា�ម្រសទ្ៀតថ្រាេរ�ៈគសចក្្ដីបនាទាបខ្លួននិងការណ្បចិត្គ�ើងអាចគចៀសវាងភាពគឆ្មើងថឆ្ម

និងគសចក្្ដីបំ្ិ្ចបំផ្លញស�ើ�ថ្្បសិនគបើគ�ើងេិន្ប�័ត្គទការរីក្ចគ្េើនរបស់គ�ើងអាចនាំ

គ�ើងឲ្យគភច្្ពះអរាចាស់ប្ន។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី31–11)

សៅក្្ននុរកិ្ច្ចការ�ិ�្សបនាទាបស់ទ្ៀត្ួក្សគនឹរអានអំ្ពីជាតិសា�ន៍នពីន�វទារំមរូលរួមោនាពប�ុទ្្ធនឹរ

្ួក្សចារកា�ពីអានតុនសៅក្្ននុរចមបាំរ�៏ខាលាំរមួ�។សតើសា�ន៍នពីន�វអាច�ក្ឈ្នរះសលើ្ ួក្សចារ

ទុ្ច្ចរិតបានសដ្�រសបៀបណា?�ិ�្សក្៏នរឹអានអំ្ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ ល្ាញ�៏ធំណ�លបានសក្ើតស�ើរ

សៅក្្ននុរណ�ន�ពីអាសមរកិ្សៅក្្ននុរស្លណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�ុគតសៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម។

សៅក្្ននុរភា្ររឹតពបជាជនបានឮ�ំស�ររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។បនាទាប់មក្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

ណ�លរានព្រះជនមេរ�់ស�ើរវិញបានមក្បសពមើ�ល់្ ួក្សគ។�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតថ្សតើ្ ួក្សគរាន

អារមមេែ៍ណបបណាពប�ិនសបើ្ ួក្សគបានសៅទ្ពីសនារះ។



402

ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពីនពីន�វទ្ពីបពី

ព្រះគម្ពីរនពីន�វ
គហតុអវៃដីប្នជាសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
ក្្ននុរការ�ិក្សា្ពីនពីន�វទ្ពី3�ិ�្សនឹរសរៀនអំ្ ពីព្រះបន្ទដូលនិរ

�ក្មមេភា្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអ�ំនុរស្លបសពមើបពីន្ងៃក្្ននុរ

ចសំណាមសា�ន៍នពីន�វ។ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណបន៊�ឹនបាន

បសពរៀនថ្៖«នពីន�វទ្ពី3រួមរានវគ្គមួ�ចំនួនណ�លសធវើឲ្យ

ចិត្រសំជើបរំជួលនិររានឥទ្្ធិ្លសលើ�ព្រះគម្ពីរទាំរអ�់។

វាណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ្យាការីរប�់ពទ្រ់នរិ

សោលលទ្្ធិននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ»(«The Savior’s Visit 
to America»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1987,ទំ្្័រ

6)។សៅស្ល�ិ�្សស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

បានបង្ហាញស�ចក្្ពីសមតា្�ល់ពបជាជន«ម្រមួ�ៗ»្ួក្សគ

អាចសកាត�រស�ើរកាន់ណតខាលាំរ�ល់ការព្ួ�បារម្រប�់

ពទ្រ់�ល់្ ួក្សគរានាក្់ៗ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី311:15;

17:21)។្ួក្សគអាចសរៀន្ ពីសមសរៀន�៏�ំខាន់ៗ្ ពីគំររូ

�៏�ុចរិតននអ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លបានសរៀបចំខ្លួនស�ើម្ពី

សៅជួបនឹរព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។្ួក្សគក្៏បានសរៀន្ ពីគំររូទុ្ច្ចរិត

ននអ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លមិនបានសរៀបចំសៅជួបនរឹ

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

គតើអ្ក្ណាជាអ្ក្សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
សលាក្មរមនបាន�សរខេបក្ំែតព់តា្ ពី្ ទាំរចំណារធំរប�់

នពីន�វស�ើម្ពីបសរកើតជាគម្ពីរនពីន�វទ្ពី3។គម្ពីរសនរះដ្ក្់ស្មៅរះ

តាមនពីន�វ(ជាក្រូនពបុ�រប�់នពីន�វ)ណ�លបានបសពមើ្ ពីមុន

អ�ំនុរស្លនិរសពកា�ស្លណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានយារ

មក្ជួបនរឹពបជាជន។អំ�នុរស្លរានអសំ្ើទុ្ច្ចរិត�៏ខាលាំរណ�ល

សក្ើតស�ើរមុនស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានយារមក្នពីន�វបាន

សធវើការង្រ«សដ្�អានុភា្និរសដ្��ិទ្្ធិអំណាច�៏ធំ»

(នពីន�វទ្ពី37:17)។ការខិតខំរប�់សលាក្គឺជាការចាបស់្្ើម

ម�ួននការបសពមើរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លព្រះបន្ទដូលនរិ

ទ្សរវើររប�់ពទ្រ់នាំឲ្យរានការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

3។ខែៈស្លណ�លក្ំ្ុរ�សរខេប្ ទាំរចំណាររប�់នពីន�វ

្យាការីមរមនក៏្បានបញ្ចដូលបទ្អតាថាធបិបា�និរទ្ពីបនាទាល់

រប�់ោត់ណ�រ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី35:8–26;26:6–12;

29–30)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរស្រាប់អ្ក្ណានិង

គហតុអវៃដី?
មរមនរានបំែរឲ្យអតថែបទ្រប�់សលាក្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី3

បានសៅ�ល់មនុ�្ស្ ពីរពក្ុម។ពក្មុទ្ពីមួ�សលាក្បាន្ ន្យល់

ថ្សលាក្បាន�រស�រវា�ពរាប់ក្រូនសៅលពីន�(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី326:8)។ពក្ុមទ្ពី្ពីរមរមនបានបញ្ជាក្់្ ពីសា�ន៍

�នទ្សៅក្្ននុរជំនាន់ចុរសពកា�នរិបានក្តព់តា្ ពីការព្រាន

រប�់ព្រះអរាចា�់ឲ្យ្ួក្សគមក្រក្ពទ្រ់ស�ើ�កាលា�ជាណ ្្នក្មួ�

ននពបជាជនក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

330)។គម្ពីរនពីន�វទ្ពី3បញ្ជាក្់្ ពីការអសញ្ើញសនរះសដ្�

រានសាក្្សពី�៏រានអានុភា្្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរការបញ្ជាក់្

សៅសលើសារៈ�ំខាន់ននស�ចក្្ពី�ញ្ញា។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដល្ េ្ដីរ

គនះ្តរូវប្នសរគសរ?
កំ្ែត់ពតាស�ើមណ�លសពបើជាពបភ្�ពរាប់គម្ពីរនពីន�វទ្ពី3

ពបណ�លពតរូវបាន�រស�រសៅរវារឆ្នាទំ្ពី1ម.គ.�.នរិនន

គ.�.។35.មរមនបាន�សរខេបក្ំែតព់តាទាំរសនារះសៅចសនាលារះ

ឆ្នាំ345ននគ.�.នរិឆ្នាំ385ននគ.�.។មរមនមិន

បានក្ត់ពតា្ ពីក្ណន្រណ�លសលាក្�ថែតិសៅសៅស្លសលាក្បាន

ចរពក្រគម្ពីរសនរះស�ើ�។

គតើលក្ខេណៈពិគសសេួ�ចំនួនថន្េ្ដីរគនះជា

អវៃដីខ្ះ?
នពីន�វទ្ពី3ចរពក្រការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍ណ�លទាក់្ទ្រនឹរ

ការពប�រូតការ�ុគតនិរការរ�់ស�ើរវិញរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី31;8;11)។កំ្ែតព់តា

សនរះចរពក្រ្ពីការយារមក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅ�ល់សា�ន៍

នពីន�វតំណារឲ្យអវពីណ�លណអលស�ើរណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិនបាន

សៅថ្ជា«ចំែ៊ាចបសង្គាល�៏�ំខាន់សៅក្្ននុរពបវត្ិសាព�្

ទាំរមរូលននព្រះគម្ពីរមរមន»(Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon[ឆ្នាំ1997],ទំ្្័រ250)។

ជំ្ រូក្ចំនួននម្ក្្ននុរចសំណាមសាម�ិបជំ្រូក្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពីបពី

រួមរានការបសពរៀនណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបសពរៀន�ល់

ពបជាជន្ទាល់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី39–28)។

្គ្រាង
នដីថហវៃទដី31–5នពីន�វទ្ទ្ួលបានកំ្ែត់ពតា្ ពីឪ្ុក្រប�់

សលាក្។ទ្ពី�រាគាល់ននការពប�រូតរប�់ព្រះពគពី�្ទពតរូវបាន

្ល្់ឲ្យគសពរារមួ�ស�ើម្ពីបំ្ លាញ�ល់អ្នក្សជឿគឺពតរូវបាន

ខក្ខានស�ើ�មន�ុ្សជាសពចើនបានណពបចិត្សជឿ។សា�ន៍

នពីន�វនិរសា�ន៍សលមិនបានរួបរួមោនាពបឆំ្រនឹរ្ ួក្សចារ

កា�ពីអានតុន។្ួក្សគបានណពបចិត្្ ពីអំស ើ្បាបរប�់ខ្លួន

ស�ើ�សៅទ្ពីបញ្ចប់បានបពង្ប្ ួក្សចារសៅសពកាមការ�ឹក្នាំ

រប�់ឡាក្រូនពីអរូ�និរគពី�គពី��រូនែ។មរមនអធិបបា�្ ពីតួ

នាទ្ពីរប�់សលាក្ក្្ននុរនាមជាសាវក្រានាក់្រប�់ព្រះពគពី�្ទនិរជា

អ្នក្រក្សាកំ្ែតព់តារានាក្់។

នដីថហវៃទដី36–7ការរកី្ចសពមើនរប�់សា�ន៍នពីន�វ

នាំសៅរក្ភា្ស ម្េើរន ម្េអសំ្ើទុ្ច្ចរិតនិរបក្្ស្ន្ធ័�រាងាត់។

រដ្ឋាភិបាលពតរូវបាន្ ្លួលរំលំស�ើ�ពបជាជនណបរណចក្សៅជា

កុ្ល�ម្័ន្ធ។នពីន�វសធវើការបសពមើព្រះសដ្�អានុភា្�៏

ខាលាំរ។

នដីថហវៃទដី38–10កំ្�ឹរស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្ លាញនិរ

ភា្ររឹតជា�ញ្ញា�រាគាល់ននការឆ្ការនិរការ�ុគត

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។ពបជាជនទួ្ញ�ំនរឹ

ការសាលាប់រប�់អ�់អ្នក្ណ�លពតរូវបានសគ�រាលាប់សៅក្្ននុរ

ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្ លាញ។�ំស�ររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអំពាវ

នាវឲ្យអ្នក្សៅរ�់ទារំឡា�ណពបចិត្នរិមក្រក្ពទ្រ់។

នដីថហវៃទដី311–18ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសលចសចញមក្�ល់

�វដូរមនុ�្សសៅឯព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធស�ើ�អសញ្ើញឲ្យមនុ�្ស

រានាក់្ៗសាទាបសានាមណ�ក្សោលសៅសលើព្រះ��្នរិព្រះបាត

រប�់ពទ្រ់។ពទ្រ់ណតរតាំរសាវក្�ប់្ ពីរនាក់្នរិ្ ្ល់�ល់

្ួក្សលាក្នរូវ�ិទ្្ធិអំណាចស�ើម្ពីសធវើ្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធនិរ�ឹក្នាំ

សា�នាចពក្។ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបសពរៀន្ ពីសោលលទ្្ធិ

រប�់ពទ្រ់សចញចបាប់ននស�ចក្្ពី�ុចរិតនរិ្ ន្យល់ថ្ពទ្រ់

បានបសំ្ញចបាប់ម៉រូស�រួចស�ើ�។ពទ្រ់្ យាបាលជំរឺរប�់

ពបជាជនអធិសាឋាន�ពរាប់្ ួក្សគស�ើ�ពបទាន្រ�ល់

ក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគ។សពកា�្ពីការបសពមើសាពកាមរ៉់និរ

្ល្់ការបសពរៀនបណនថែមសនារះពទ្រ់យារសចញសៅ។

នដីថហវៃទដី319–26្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បសពមើ�ល់

ពបជាជនស�ើ�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធពតរូវបានចាក់្សពសាចមក្

សលើ្ ួក្សលាក្។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសលចមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីរ

ស�ើ�អធិសាឋាន�ពរាប់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លនរឹសជឿសលើ

ពទ្រ់។ពទ្រ់បសពមើសាពកាមរ៉់នរិបសពរៀន្ ពីរសបៀបណ�ល

ព្រះវរបិតានឹរបំស្ញស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ជាមួ�នឹរ

សា�ន៍អ៊ពីសាណអល។ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបញ្ជាពបជាជនឲ្យ

�ិក្សាពាក្្យ�ម្ពីរប�់សអសា�និរ្ យាការីទារំអ�់ស�ើ�

ពទ្រ់ណែនាំនពីន�វឲ្យក្តព់តា្ ពីការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍

ណ�លបានពបកា�សដ្�សា�ំរូណអលជាសា�ន៍សលមិន

សនារះ។ពទ្រ់បសពរៀនថ្ព្រះវរបិតាពបទាន�ល់រា៉ាឡាគពីនរិ

្ន្យល់ពបាប់«ការែ៍ទាំរអ�់...តាំរ្ ពី�ំបរូររ�រូត�ល់

ស្លណ�លពទ្រ់នរឹយារមក្ក្្ននុរ�ិរីលអែរប�់ពទ្រ់»(នពីន�វទ្ពី

326:3)។ស�ើ�បនាទាប់មក្ពទ្រ់ក្៏យារសចញសៅ។

នដីថហវៃទដី327–28ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទយារមក្ស�ើ�

បសពរៀន�ល់្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់ឲ្យសៅសា�នាចពក្

តាមព្រះនាមរប�់ពទ្រ់។ពទ្រ់បសពរៀន�ំែឹរលអែ

នរិបញ្ជា្ួក្សាវក្រប�់ពទ្រ់ឲ្យកាលា��រូចជាពទ្រ់។

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ្ ល្់សអា�្ ួក្សាវក្ទាំរ�ប់្ ពីរនាក់្

ព�បតាមបំែររប�់្ ួក្សលាក្។

នដីថហវៃទដី329–30មរមន្ ន្យល់ថ្ការសលចមក្នន

ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាទ្ពី�រាគាល់ម�ួណ�លព្រះបានសៅឲ្យ

បពរួបបពរមួសា�ន៍អ៊ីពសាណអលសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�។

ព្រះអរាចា�់ទ្រូនាមៅន្ ួក្សា�ន៍�នទ្ឲ្យណពបចិត្ស�ើ�កាលា�ជា

ណ្្នក្ននរាព�្ននស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លណ�លស្លសវលាខិតជិតមក្�ល់ការបសំ្ញតាមការ្យាក្រែ៍រប�់សាំ�រូណអលជា

សា�ន៍សលមិនអំ្ ពីការពប�រូតរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសនារះអ្នក្សជឿទារំឡា�នឹរចាំសមើល

ទ្ពី�រាគាល់ណ�លសាំ�រូណអលបាននិយា�ថ្នឹរសក្ើតស�ើរ។អ្នក្ណ�លមិនសជឿបានគំរាម

�រាលាប់អ្នក្សជឿពប�ិនសបើការ្យាក្រែ៍មិនបានបសំ្ញសៅន្ងៃណ�លបានកំ្ែត់សនារះ។នពីន�វ

ជាក្រូនពបុ�រប�់នពីន�វនរិជាសៅពបុ�រប�់ស�សលមិនបាន�ំុអរវរព្រះអរាចា�់ជំនួ�ឲ្យ្ួក្

អ្នក្សជឿ។ជាការស្្ើ�តបចំសពារះការអធសិាឋានរប�់នពីន�វ�ំស�ររប�់ព្រះអរាចា�់បានបន្ឺ

�ល់សលាក្សដ្�ពបកា�ថ្ទ្ពី�រាគាល់នឹរពតរូវបាន្ ល្់សៅ�ប់សនារះ។សៅស្លព្រះអាទិ្ត្យ

លិចនឹរោមៅនភា្ររឹតស�ើ�ស�ើ�្ កា�្ មេពីម�ួនរឹសលចស�ើរ។្វពីសបើបែំររប�់សាតាំរ

ណ�លចរ់បន្បំ្លាញស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ពបជាជនក្្ពីក្៏ពបជាជនភាគសពចើនបានណពបចិត្សជឿ�ល់

ព្រះអរាចា�់ណ�រ។ប៉ុណន្្ ពីរឆ្នាំសពកា�មក្្ួក្សចារកា�ពីអានតុនបានចាប់ស្្ើម�ឹក្នាំសា�ន៍

នពីន�វនរិសា�ន៍សលមិនជាសពចើនសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីទ្ុច្ចរិត។

សមសរៀនទ្ពី116

នពីន�វទ្ពី3ជំ្រូក្ទ្ពី1

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី31:1–26

ការ្យាក្រែ៍ណដលទាក្់ទរនរឹការពប�រូតរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពតរូវបានបំស្ញសេើយសា�ន៍នពីនេវជាសពចើនពតរូវបាន

ណពបចិត្ត

សូមអប ជ្ើញសិស្សបអាយ្ ិតពរីកបជា�ៃថដលោៃលះបង់�រីវិតរបស់ប្បដើមបរីដំណរឹងល្អ។(ឧទាហរណ៍ខលែះរាៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

អ័ប៊ីណានដសាសៃ៍អាៃ់នត-ៃរីនហវៃ-លរីនហខលែះៃិងយែូថសបៃិងនហរ៉ុមស្ម៊ីធ។)សូមឲ្យសិស្សពៃនុ្យល់ពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្្ ិតថា

កបជា�ៃរាៃឆៃ្ទភៈបដើមបរីបធវៃើរោរលះបង់ថបបបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបឆលែើយតបកបសិៃបបើពួ្រប្

សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយថដលតកមូវឲ្យពួ្រប្លះបង់�រីវិតរបស់ព្ួរប្បដើមបរីដំណរឹងល្អ។សូមពៃ្យល់ថាកោំឆ្នាំបករោយពរីសាំយូថអលជា

សាសៃ៍បលមៃិោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងថដៃដរីសារាែហិមឡាក្រមុសាសៃ៍ៃរីនហវៃដ៏បសាមះកតង់មួយក្រមុោៃកប�មមុខៃរឹងរោរណ៍បៃះ។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី31:1–3បោយរោរកោប់សិស្សថា្រូៃកបសុរបស់បហបលមិៃ្ឺៃរីនហវៃោៃកប្ល់្ំរណត់កតាដ៏ពិសិដ្ឋដល់

្ូរៃកបុសរបស់បលា្រថដលជាៃរីនហវៃបហើយបនាទាប់ម្របលា្រោៃចា្របចញពរីថដៃដរីបៅ។ោមៃៃរណារានា្រ់ោៃដរឹងថាបលា្របៅណាបនាះ

បទ។

សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី31:4–9។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឧបស ្្គថដល

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបសាមះកតង់ោៃ�ួប។

• បតើឧបស ្្គអវៃរីថដលពួ្រអ្ន្រប�ឿោៃ�ួបកបទះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះអាចតសូ៊បដើមបរីបៅថតបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ?

• បតើអ្ន្រសាគល់ៃរណាថដលអ្ន្រប�ឿថាៃរឹងបៅបៃ្បសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃ

ទាំងបនាះៃរឹងបៅបៃ្បសាមះកតង់?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី31:10–12បោយសាងាត់ៗសូមរ្របមើលអវៃរីថដលៃរីនហវៃោៃបធវៃើបៅ្រ្ននុងបពលដ៏ពោិ្របៃះ។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្មណ៍អំពរីចបមលែើយរបស់ៃរីនហវៃបៅៃរឹងសាថាៃភាពបៃះ?បហតុអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី31:13–14ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ជាពបិសសបលើចបមលែើយនៃកពះអរាចាស់

ចបំោះរោរអធសិាឋាៃរបស់ៃរីនហវៃ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលោ៉ាងណាថាកទង់ៃរឹង«បរ្ហាញដល់មៃុស្សបលា្រ»?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរបញ្ជា្់រថាត្រះអមាចាស់នរឹង

្ំររ្ញត្រះ្រន្ទនូលដដលតទង់បាន្រណាដាលឲ្យ្ យាការីរ្រស់តទង់មានត្រសាសន៍)។

• បៅបពលកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលអំពរីរោរោងម្រ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របៃះ«បដើមបរីបធវៃើតាមឆៃ្ទភៈទាំងកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតា»

បនាះកទង់សំបៅបលើដរ្វាយធៃួរបស់កទង់។បតើសារលិខិតបៃះ�ួយបយើងឲ្យ«រាៃសង រ្ឹមប�ើង»បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី31:4,14–15,19–21សាងាត់ៗបោយរ្របមើលឃ្លាថដលបញ្ជា្់រថាកពះអរាចាស់បំបពញតាមោ្រ្យសម្រី

របស់ពយារោរីទាំងឡាយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងចបំណាមអ្ន្រប�ឿបៅបពលថដលទរីសរាគល់ោៃ

ប្រើតប�ើងបនាះ?

• បតើរោរដរឹងថាកពះអរាចាស់ៃរឹងបបំពញតាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីអាច�ួយអ្ន្របៅបពលៃរណារានា្់របសើចចំអ្រៃរឹងបទោឋាៃរបស់អ្ន្រឬ

បបៀតបបៀៃអ្ន្រចំបោះបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរឬបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី31:16–18។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដល

ព្ួរទុច្ចរិតបឆលែើយតបបៅបពលពួ្រប្ប�ើញទរីសរាគល់ថដលកតូវោៃពយា្ររណ៍បនាះ។
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• បតើពួ្រទុច្ចរិតោៃដរឹងពរីអវៃរីខលែះបករោយពរីទរីសរាគល់កតូវោៃកបទាៃបនាះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាអំបពើោបៃិងរោរឥត�ំបៃឿនាំបៅរ្របសច្្ររី្័យខាលាច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី31:22–23ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលសាតាំងោៃបធវៃើបដើមបរី

ប្្ចនុះប្្ចដូលកបជា�ៃ្ំុរឲ្យប�ឿបលើទរីសរាគល់បលើរោរកបសូតរបស់កពះអរាចាស់។

• បតើសាតាំងោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ?(វាោៃ្ុរហ្រកបជា�ៃ)។បតើរោរ្រុហ្រថបបណាខលែះថដលសាតាំងោៃៃិោយនាសពវៃន្ងៃបៃះ?

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីកបត្ិរម្មរបស់កបជា�ៃចំបោះរោរ្ុរហ្ររបស់សាតាំង?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្របមើល

បោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងជ្ួរនរឹងការភ្ូរកុ្�ក្រ្រស់សាតាំងរយើងអាចរតជើសររើសរដើ្្ដីរជឿតា្ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

រ�ើយដត្រចិ្រ្តរជឿ។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យោៃទទួលអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីពិតៃិងពរីសារភៈសំខាៃ់នៃបោលរោរណ៍បៃះសូមថច្រចាយៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោមរបស់ប៊ីស្សពរឆី្�ស៊ីថអ�ជលរីនៃ្ ណភៈប៊ីស្សពជាអធិបតរី។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយៃូវសំបៅចមលែងនៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

បៃះដល់សិស្សថដលអាចសំោនាបៅៃរឹងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

«បោយសារថតវិបតតេិៃិងឧបស្្គថដលបយើង�ួបកបទះបៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រនាសពវៃន្ងៃបៃះខញនុំសូមថណនាំៃូវរោរបក�ើសបរើសមួយ—

ជា�បកមើសនៃបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងរោររោរោរមួយបហើយជា�បកមើសថដលសមរម្យសករាប់មៃុស្សក្ប់ោនា។�បកមើសបនាះ្ ឺជា

បសច្្ររី�ំបៃឿ។   សូមបក�ើសយ្របសច្្ររី�ំបៃឿឲ្យបលើសពរីរោរសង្ស័យបក�ើសយ្របសច្្ររី�ំបៃឿឲ្យបលើសភាព្ ័យខាលាចបក�ើសយ្រ

បសច្្ររី�ំបៃឿឲ្យបលើសពរីអវៃរីថដលមៃិដរឹងបហើយបមើលមៃិប�ើញៃិងបក�ើសយ្របសច្្ររី�ំបៃឿឲ្យបលើសពរីភាពទុទិដ្ឋិៃិយម។   

«បៅបពលភាពសមបហតុ្ លមូលបហតុឬបញ្ញាផ្ទាល់ខលែលួៃថខវៃង�ំទាស់ៃរឹងរោរបបកងៀៃៃិងបោលទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋឬសារលិខិតខុស

ថដលវាយកបហារដល់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ   �រូមសពជើ�សរើ�្ំុរបោះបចាលកោប់ពូ�បនាះបចញពរីចិតតេរបស់អ្ន្របោយរោរឥត�ំបៃឿ

ប�ើយ[សូមបមើលអាលរា៉ា32:28]។សូមចងចំាថាបយើងៃរឹងមៃិទទួលោៃទរីបនាទាល់ប�ើយទាល់ថតបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់បយើង�ួប

ៃរឹងរោរសា្រលបងជាមុៃសិៃ(សូមបមើលបអបធើរ12:6)»(«Faith—the Choice Is Yours»EnsignឬLiahona

ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ31,32–33)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបក�ើសយ្របសច្្ររី�ំបៃឿជាជាងរោរសង្ស័យរោរ្័យខាលាចៃិងទុទិដ្ឋិៃិយម?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបយើង

អាចបក�ើសបរើសរោរអធសិាឋាៃបហើយថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់សិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិចូលរួមរោរកប�ំុ្រ្ននុងកពះវិហារៃិង

បបកមើដល់អ្ន្រដនទ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី31:24–25បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយរ្របមើលឧបស ្្គមួយបថៃថែមបទៀតថដលអ្ន្រប�ឿខលែះោៃ�ួបកបទះ។

• បតើអវៃរីបៅថដលមៃុស្សមួយចំៃួៃោៃខកំបរឹងថកបងបដើមបរីបញ្ជា្់រពរីចបាប់មែូបស?

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្រចាប់អារម្មណ៍ពរីចបមលែើយរបស់មៃុស្សទាំងបៃះបៅបពលព្ួរប្ោៃដរឹងថាព្ួរប្ោៃបធវៃើខុសបនាះ?

សូមសរបសរសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សៅស្លបចាចាមិត្្យាយមស�វៃើឲ្យខ្នុំរានការ�រ្សយ័សតើខ្នុំនឹរបន្រក្សាស�ចក្្ពីជសំនឿសលើ

ព្រះសយ�មរូវពគពី�្និរដំែឹរល្អណដលរោនសាដេរស�ើរវិញរប�់ពទរ់រោនសោយរសបៀបណា?សូមឲ្យសិស្ស្រតក់តាសំណួរបៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសររបស់ព្ួរប្។សូមទ្ុរបពលឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្។

នដីថហវៃទដី31:27–30

្ួក្សា�ន៍នពីនេវណដលពបឆាំរនរិ្ ួក្យុវជនសា�ន៍សលមិនខលរះចរូលរួមនឹរ្ ួក្ស្រកាឌពីអានតុន។

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រប�ើងម្រខាងមុខថានា្់រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របិទថ ្្ន្របហើយ�រប�ើងមួយ។សូមពៃ្យល់ថាសិស្សរូបបៃះតំណាង

ឲ្យៃរណារានា្់រថដលដរឹងអំពរីបសច្្ររីពិតបែុថៃ្មិៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយមិៃខំឧសសាហ៍្រ្ននុង

រោររស់បៅតាមដំណរឹងល្អ។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរសថម្ងបៃះសិស្សទរីពរីរតំណាងឲ្យឥទ្ធិពលថដលអាចដរឹ្រនំាៃរណារានា្់រឲ្យឃ្លាតបចញពរីបសច្្ររីពិត។សូមឲ្យ

សិស្សទរីពរីរទាញនដសិស្សទរីមួយ្ ្មមៗរហូតដល់សិស្សទរីមួយ�រថលងៃរឹងឬោត់បង់�ំហរ។សូមបរ្ហាញថាបៅបពលមៃុស្សរានា្់រមិៃ

ខិតខំរស់បៅតាមដំណរឹងល្អបទបនាះភា្បកចើៃប្ៃរឹងកតូវចាញ់បោ្របោយរោរ្ុរហ្រៃិងរោរលបលួងរបស់សាតាំង។

• បតើសិស្សទរីមួយកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីឲ្យ�ររាៃលៃំរឹង?(សិស្សបៃះ្ ួរបបើ្រថ ្្ន្ររបស់ប្ៃិង�របលើប�ើងទាំងពរីរ)។

សូមថណនាំឲ្យសិស្សទរីមួយឲ្យបបើ្រថ ្្ន្ររបស់ប្បហើយ�របលើប�ើងទាំងពរីរឲ្យកតង់ខលែលួៃ។សូមពៃ្យល់ថាសិស្សរូបបៃះឥ�ដូវតំណាងឲ្យ

មៃុស្សរានា្រ់ថដល«រឹងរំាបហើយខាជាប់ខជលួៃបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីប�ំឿ»(បហបលមិៃ15:8)។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សទរីពរីរទាញនដសិស្ស

ទរីមួយ្ ្មមៗម្ងបទៀត។សូមបរ្ហាញថាបៅបពលបុ្ ្គលរានា្់រខិតខំស្ិរសាដំណរឹងល្អបហើយរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះោត់ៃរឹងបៅ

រឹងរំាបទាះបរីជាបៅបពលរាៃឧបស ្្គោ៉ាងណា្្ររី។

សូមឲ្យសិស្សពរីរនា្់រកត�ប់បៅរោៃ់្រថៃលែងអង្គនុយវិញ។សូមពៃ្យល់ថាពរីរបរីឆ្នាំបករោយពរីទរីសរាគល់នៃរោរកបសូតរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

សាតាំងោៃបៃ្លបលួងមៃុស្សឲ្យសង្សយ័ៃរឹងបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី31:27–29។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលឥទ្ធិពលថដល

មៃុស្សទុច្ចរិតោៃរាៃបលើយុវ�ៃខលែះនៃសាសៃ៍បលមិៃ។
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នពីន�វទ្ពី3ជំ្រូក្ទ្ពី1

• បតើរាៃអវៃរីោៃប្រើតប�ើងដល់យុវ�ៃខលែះនៃសាសៃ៍បលមៃិ?(ពួ្រប្«កតូវោៃដរឹ្រនំាបៅ្ លែដូវខុសបោយកបជា�ៃសូរាំខលែះ»បហើយ

ព្ួរប្ោៃចូលរួមៃរឹងព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុ)។

• បោងតាម3ៃរីនហវៃទរី1:29បតើបហតុអវៃរីោៃជាយុវ�ៃសាសៃ៍បលមៃិខលែះោៃប�ឿបលើ«រោរ្ូត្ុរហ្រ»ៃិង«ោ្រ្យបបញ្ជារ»របស់

សាសៃ៍សូរាំ?(កបសិៃបបើសិស្សមៃិបលើ្រប�ើងអំពរីកបសាសៃ៍របស់មរមៃថាយុវ�ៃ«រោលាយបៅជារាៃ្ ំៃិតផ្ទាល់ខលែលួៃ»បទសូម

បរ្ហាញវាដល់សិស្ស)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះឃ្លា«រោលាយជាបៅរាៃ្ ំៃិតផ្ទាល់ខលែលួៃ»?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះសូមអាៃអវៃរីថដលស៊ិបស្ទើរខាតលរីៃបអច ហ៊ូហ្គជាសរា�ិ្រនៃ្ ណភៈកបធាៃសរា្មសប្រ្គះទបូៅ

ោៃរាៃកបសាសៃ៍អំពរីឃ្លាបៃះ៖

«វាបញ្ជា្រ់អតថែៃ័យចំបោះខញនុំថាព្ួរប្បមើលប�ើញខលែលួៃឯងមុៃប្បហើយមិៃបធវៃើតាមបំណងថដលពយារោរីោៃកពរាៃព្ួរប្ឲ្យបចៀសវាង។

ព្ួរប្ចុះចាញ់តាមរោរលបលួងរោរទា្រ់ទាញដ៏ខាលាំងរបស់សាតាំង»(« Grow Up unto the Lord»Ensign,ថខ្រុម្ភៈឆ្នាំ

2010,ទំព័រ18)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី31:30ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឥទ្ធិពលនៃ«�ំនាៃ់ថដល្រំពុងបពញ

វ័យ»(យុវ�ៃ)បៅបលើអ្ន្រដនទ។

• បតើឥទ្ធិពលអវៃរីខលែះថដល�ំនាៃ់ថដល្ំរពុងបពញវ័យោៃរាៃចំបោះបសច្្ររី�ំបៃឿនៃអ្ន្របៅ�ំុវិញខលែលួៃប្?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យភាជាប់ដំបណើរបរឿងបៃះបៅៃរឹងសាថាៃភាពនាសម័យទំបៃើបបៃះសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើ«រោរ្ូត្ុរហ្រ»ៃិង«ោ្រ្យបបញ្ជារ»ណាខលែះថដលអាចទា្់រទាញយុវវ័យសពវៃន្ងៃបៃះឲ្យរាៃទំនា្់រទៃំងៃរឹងក្រមុថដលទុច្ចរិត?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រប�ើញយុវវ័យរាៃឥទ្ធិពលអវិ�ជរាៃចបំោះបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រដនទ?

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីបោលរោរណ៍មួយបោយសបងខេបពរីអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី31:29–30។ពួ្រប្អាចបកបើោ្រ្យ

ខុសោនាបដើមបរីកោប់ពរីចបមលែើយរបស់ប្បែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងធ្លាក់្រៅក្្នុង

ការល ល្ួងគំរូរ្រស់រយើងអាចមានឥទ្ធិ្លអវិជជមានចំរោរះរសចក្្ដីជរំនឿនិងភា្សុចរិ្ររ្រស់អ្ក្ដថទបាន។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្ស

ឲ្យសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាយុវ�ៃថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី31:30ោៃរាៃឥទ្ធិពលអវិ�ជរាៃចបំោះបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់

អ្ន្រដនទ្្ររី្៏រយុវ�ៃទាំងបនាះអាចរាៃឥទ្ធិពលសុចរិតបៅដល់អ្ន្របៅ�ុំវិញប្ថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយបធវៃើ

ជាអ្ន្រ្រតក់តាសករាប់ថានា្រ់បរៀៃ។សូមឲ្យអ្ន្រ្រត់កតាសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សចបំោះសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរបបៀបណាខលែះថដលអ្ន្រអាចរាៃឥទ្ធិពលវ�ិជរាៃចបំោះបសច្្ររី�ំបៃឿនៃក្ួសាររបស់អ្ន្រវួដឬសាខាៃិងសហ្មៃ៍របស់អ្ន្រ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបក�ើសបរើស្ ំៃិតមួយឬពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើតាមភាលាមៗ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្អាចពកងរឹង

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រដនទតាមរយភៈអំណាចនៃ្ ំរូដ៏សុចរិត។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី31:29–30។«អំគពើទុច្ចរិតថនជំនាន់ណដលក្ំពុងគពញវ�័»

ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវរិរននគែៈពបធានទ្ពីម�ួបាន្ ន្យល់្ ពីឥទ្្ធិ្លរប�់បុគ្គលរានាក់្ណ�ល

បានស�ើរវសរវរអាចរានមក្សលើពគួសារមួ�៖

«�ុវវ័�ននសា�នាចពក្...សកាដោបអនាគត្ ួក្សគសៅក្្ននុរក្ណាតាប់ន�រប�់សគ។

សា�នាចពក្ណតរណត�ថែតិសៅក្្ននុរមួ�ជំនាន់្ ុត្ ពីភា្វិនា�បាត់បរ់សដ្��ំអារទាំរព�ុរ

សៅសលើជសពមើ�រប�់្ួក្សគ។ពប�ិនសបើតំែរ�ុវវ�័ទារំមរូលសនរះវសរវរបាត់បរ់ស�ើរនរឹ

បាត់បរ់សា�នាចពក្សនរះ្ រណ�រប៉ុណន្ស�ើរ�ឹរថ្សរឿរស�តុសនរះនឹរមិនអាចសក្ើតស�ើរបាន

ស�ើ�។ប៉ណុន្�រូម្ពីណតបុគ្គលណតរានាក្់បានវសរវរ្ ពី�ំែឹរលអែរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទវានរឹ

បិទ្ទាវរ�ល់ក្រូនសៅននជំនាន់សពកា�សលើក្ណលរណតព្រះអរាចា�់លរូក្ព្រះ��្សៅ�ក្្ ួក្សគខ្រះ

មក្វិញ»(We Must Raise Our Sights»[�ុន្ទរក្ថ្ណ្្រសៅកាន់អ្នក្អប់រំ

សា�នាCESសៅន្ងៃទ្ពី14ណខ�ពីហាឆ្នាំ2001],1,si. lds. org)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីពបជាជនបានស�ើញទ្ពី�រាគាល់ននការពប�រូតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�្ួក្សគ

បានចាបស់្្ើមណលររានការភាញាក់្ស អ្ែើលអំ្ពីទ្ពី�រាគាល់ទារំឡា�ស�ើ�្ ួក្សគបានរានចិត្ររឹ

ររូ�។ពបជាជនជាសពចើនបានប�ិស�ធទ្ពី�រាគាល់និរការ�៏អសាចារ្យជាសពចើនសទ្ៀតស�ើ�កាន់

ណតបន្ស�ចក្្ពីទ្ុច្ចរិត។ជាលទ្្ធ្លពក្មុ្ ួក្សចារកា�ពីអានតុនបានរីក្ចសពមើនយា៉ាររឹររាំ

រ�រូត�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិនពតរូវបរខេំឲ្យសលើក្អាវុធស�ើរពប�ុទ្្ធនរឹ

្ួក្សគ។្ួក្សា�ន៍សលមិនណ�លបានណពបចិត្បានចរូលរួមនឹរសា�ន៍នពីន�វស�ើ�ពតរូវបាន

សៅថ្សា�ន៍នពីន�វ។ឡាក្រូនពីអរូ�ជាសមសៅពក្មនន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានអំពាវនាវ�ល់

ពបជាជនឲ្យណពបចិត្ស�ើ�សរៀបចំខ្លួនសគស�ើម្ពីសៅចបារំ។សដ្�សារណតការណពបចិត្រប�់្ ួក្សគ

ស�ចក្្ពីជំសនឿសគសៅសលើព្រះអរាចា�់នរិការសរៀបចំ�៏ឧ�សា�៍្យាយាមរប�់សគសា�ន៍នពីន�វ

បាន�ក្ឈ្នរះសលើ្ ួក្សចារកា�ពីអានតុន។បនាទាប់្ ពីការរសំដ្រះរប�់្ ួក្សគពបជាជនបានទ្ទ្ួល

សាគាល់ព្រះសចសាដោរប�់ព្រះក្្ននុរការណ្រក្សា្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី117

នពីន�វទ្ពី32–5

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី3ជំពរូក្2

្ួក្សា�ន៍សលមិនណដលបានណពបចិត្តរួបរួមជាមួយនរឹ្ ួក្សា�ន៍នពីនេវសដើមបពីការោរខលលួនសគ្ ពី្ ួក្ស្រកាឌពីអានតុន

សូមឲ្យសិស្សចំណាយបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរពរីបទពបិសាធៃ៍ខលែះខាងវិញ្ញាណថដលព្ួរប្ោៃរាៃបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសររបស់ព្ួរប្។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាបទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណមិៃចាោំច់ថតជាបរឿងថដល្ ួរឲ្យរំប្ើប

ឬអសាចារ្យបដើមបរីឲ្យរាៃៃ័យបនាះប�ើយ។សូមថណនាំថាព្ួរប្្ ួរស ជ្រឹង្ិតពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃរាៃអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់

នៃកពះវរបិតាសួ្៌ឬពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ឧទាហរណ៍ព្ួរប្អាចសរបសរអំពរីបទពបិសាធៃ៍ថដលព្ួរប្ោៃរាៃ

បៅបពលពួ្រប្ោៃទទួលចបមលែើយចំបោះរោរអធសិាឋាៃបៅបពលព្ួរប្ោៃទទួលពរ�័យនៃបពវៃ�ិតភាពឬបៅបពលព្ួរប្ោៃបបកមើ

ដល់អ្ន្រដនទ។បៅបពលពួ្រប្សរបសរចប់បហើយសូមសួរព្ួរប្ថាបហតុអវៃរីោៃជាព្ួរប្្ ិតថាវាអាចរាៃសារភៈសំខាៃ់បដើមបរីចងចំាពរី

បទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណទាំងបៃះបៅន្ងៃបៃះៃិងបៅ្រ្ននុងរយភៈបពល10ឬ20ឆ្នាំនាបពលអនា្តបនាះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី32:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបពល

កបជា�ៃោៃចាប់ប្្ើមប ល្ែចពរីទរីសរាគល់ថដលទា្់រទងបៅៃរឹងរោរកបសូតរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលដំបណើរបរឿងបៃះោៃបបកងៀៃបយើងអំពរីបកោះថានា្់រនៃរោរបំប ល្ែចបទពបិសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណ?

បៅបពលសិស្សថច្រចាយពរីបសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមបញ្ជា្់រពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងរភ្ច្ ដី

្រទ្ិរសាធន៍ខ្ងវិញ្ញាណ្ ដី្ុនៗរន្រះរយើងនរឹងកាន់ដ្រគ្យរងការល្លួងនិងការរបាក្្ររញ្ឆោ្ររ្រស់សាតាំង។អ្ន្រអាចសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាច�កមញុឲ្យសិស្សសរបសរវាបៅ្រ្ននុងប្ជរីនៃបទពបិសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណរបស់ពួ្រប្ថដរ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរបំប ល្ែចៃូវបទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណអាចបធវៃើឲ្យបយើងរ្យៃរឹងរងបកោះពរីសាតាំង?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីធានាថាបយើងមៃិប ល្ែចបទពបិសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណថដលបយើងោៃរាៃបនាះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

រោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទតាមថដលសមរម្យរោរសរបសរវា្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុផ្ទាល់ខលែលួៃឬរោរ្រតក់តាបទពិបសាធៃ៍

ពរីស្រម្មភាព្រ្ននុងបសៀវបៅរោតពវៃ្ិរច្ចចបំោះកពះឬរោរអ្ិវ�្ឍៃ៍ខលែលួៃ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលកបធាៃហៃិរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដល

រោរ្រត់កតាបទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុោៃ�ួយដល់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រៃូវពរ�័យនានាថដល

អាចម្រពរីរោររ្រសា្ំរណត់បហតុថបបបនាះ។

«ខញនុំោៃសរបសរបរឿងពរីរបរីបនាទាត់ជាបរៀងរាល់ន្ងៃអស់ជាបកចើៃឆ្នាំ។ខញនុំមៃិថដលខ្រខាៃមួយន្ងៃណាប�ើយមិៃថាខញនុំ

បៃឿយហត់បែុណាណឬមៃិថាកពលរឹមោ៉ាងណាថដលខញនុំកតវូចាប់ប្្ើមន្ងៃ្ ្មរីបនាះបទ។មុៃបពលខញនុំចាប់សរបសរខញនុំោៃ

ស ជ្រឹង្ ិតពរីសំណួរបៃះ៖‹បតើខញនុំោៃប�ើញកពះហស្របស់កពះប្ងម្រោល់បយើងឬ្ូរៃបៅបយើងឬក្ួសារ

បយើងនាន្ងៃបៃះបទ?›បៅបពលខញនុំរ្រសាទរាលាប់បៃះោៃអវៃរីមួយោៃចាប់ប្្ើមប្រើតប�ើង។បៅបពលខញនុំៃរឹង្ ិតបៅដល់

ន្ងៃមួយបនាះខញនុំោៃប�ើញ្ ស្នុតាងថដលកពះោៃបធវៃើសករាប់សរា�ិ្ររានា្់រ[្រ្ននុងក្ួសាររបស់បយើង]ថដលខញនុំមិៃ

ោៃចាប់អារម្មណ៍្រ្ននុងបពលដ៏រវល់នាន្ងៃបៃះ។បៅបពលថដលរោរណ៍បនាះប្រើតប�ើងបហើយវាោៃប្រើតប�ើង

ជាញរឹ្រញាប់បនាះខញនុំោៃយល់ថារោរពយាោមចងចំាបៃះោៃអៃុញ្ញាតឲ្យកពះបរ្ហាញដល់រូបខញនុំៃូវអវៃរីថដលកទង់ោៃបធវៃើ។

«វាបលើសពរីបសច្្ររីអំណរ្ុណថដលោៃចាប់ប្្ើមដុះោលប�ើងបៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់ខញនុំ។ទរីបនាទាល់ោៃរ្ីរចបកមើៃប�ើង។ខញនុំរោៃ់ថតរាៃ

ភាពចបាស់លាស់បថៃថែមបទៀតថាកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងឮៃិងបឆលែើយតបៃូវរោរអធសិាឋាៃទាំងឡាយ។ខញនុំោៃរាៃអារម្មណ៍

ដរឹង្ុណរោៃ់ថតបកចើៃចបំោះរោរបៃ្ទៃ់ចិតតេៃិងរោរបៃ្សនុទ្ធថដលប្រើតរាៃបោយសារដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

បហើយខញនុំរោៃ់ថតរាៃទំៃុ្រចិតតេជាងមុៃថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបធវៃើឲ្យបយើងចងចំាអវៃរីៗទាំងអស់—សូមបរីថតបរឿងថដលបយើងមៃិោៃ
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នពីន�វទ្ពី32–5

្រត់សរាគល់ឬចាប់អារម្មណ៍បៅបពលវាោៃប្រើតប�ើង្្ររី»(«O Remember, Remember»EnsignឬLiahonaថខ

វិច្ិរោឆ្នាំ2007ទំព័រ67)។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីរបបៀបថដលរោរចងចំាដល់បទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណ—តាមរយភៈរោរសរបសរ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតុឬរបបៀបប្្សង

បទៀត—ោៃ�ួយព្ួរប្ឲ្យបៅបៃ្បសាមះកតង់បទាះបរីជាសាតាំងោៃខិតខំលបលួងឬបោ្របបញ្ឆោតព្ួរប្្្ររី។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី32:4–19បោយពៃ្យល់ថាបៅបពលកបជា�ៃោៃបៃ្បៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីទុច្ចរិតបនាះពួ្របចាររោ�រីអាៃតៃុោៃ

ប្រើៃប�ើងទាំងចៃំួៃៃិង្ររាលាំង។ព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុោៃរោលាយជាបឆវឆ្វបកបើហងិសារោៃ់ថតខាលាំងបហើយព្ួរសាសៃ៍បលមិៃថដលោៃ

ថកបចិតតេោៃចូលរួមជាមួយៃរឹង្ររាលាំងរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបដើមបរីកបយុទ្ធកបឆំ្ងៃរឹងព្ួរប្។បទាះបរីជាពួ្រប្រាៃ�័យ�ំៃះខលែះៗបៅ្រ្ននុង

រោរបបណដាញព្ួរបចាររោ�រីអាៃតុៃបចញពរីថដៃដរីរបស់ពួ្រប្្្ររី្៏រព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ(ជាមួយៃរឹងព្ួរសាសៃ៍បលមិៃថដលោៃថកបចិតតេ

ថដលឥ�ដូវបៃះកតូវោៃបៅថាជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃ)បៅថតសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបកោះថានា្់ររយភៈបពល15ឆ្នាំបករោយពរីរាៃទរីសរាគល់នៃ

រោរកបសូតរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

នដីថហវៃទដី31–10

អ្ក្ដកឹ្នាំ្ ួក្ស្រកាឌពីអានតុនទាមទារឲ្យ្ ួក្សា�ន៍នពីនេវចរុះ្ញ់

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី33:1–10បពលខលែះបយើងប�ើញពរី្ ំរូមួយថដលរារសកតូវអាចបកបើកោស់អ្ន្រដនទ្រ្ននុងរោរពយាោម

បធវៃើឲ្យបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងចុះបខសាយបហើយដរឹ្រនាំបយើងឲ្យវបងវៃង។្រី��រីអាៃនហជាអ្ន្រដរឹ្រនំារបស់ព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុោៃ

សរបសរសំបុកតមួយចបាប់បៅឡា្រូៃរីអូសថដលជាបមបៅក្រមនៃពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលបលា្រឲ្យចុះចាញ់ពួ្រក្រុមបចារ

រោ�រីអាៃតៃុ។

សូមសរបសរគពី��ពីោនន្ល្បួរោក្រូនពីេរូ�បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី33:2–5បោយ

បសងៃៀមសាងាត់បហើយសិស្សដនទបទៀតអាៃៃរីនហវៃទរី33:6–10បោយបសងៃៀមសាងាត់។បៅបពលសិស្សអាៃសូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើល

ោ្រ្យឬឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីវិធរីសាកស្ថដល្រី��រីអាៃនហោៃបកបើបដើមបរីពយាោមបធវៃើឲ្យបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ឡា្រូៃរីអូសទៃ់បខសាយ

បហើយដរឹ្រនំាបលា្រឲ្យវបងវៃង។បករោយពរីសិស្សអាៃចប់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។សូមឲ្យសិស្ស

សរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

បដើមបរីសបងខេបពរីវិធរីសាកស្ថដលសិស្សោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី33:2–10សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃបៅបករោមប្ជរីចបមលែើយរបស់សិស្ស៖ជានរឿ�ៗ្តាំងនិងអ្កនែើរតាមវានត្រើនូវោក្យ្រនញ្ជារការសនយោដកលេងកាលា�និង

ការគំរាមកដំ�ងនែើម្ពីោំមនុស្សឲ្យវនងវង។សូមឲ្យសិស្សបរើសយ្រវិធរីសាកស្មួយថដល្ រី��រីអាៃនហបកបើថដលរាៃសរបសរកសាប់បៅបលើ

បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលសាតាំងៃិងព្ួរអ្ន្របដើរតាមវាអាចបកបើរបបៀបកសបដៀងោនាបៃះបៅបលើយុវ�ៃនាសពវៃន្ងៃបៃះ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញៃូវរោរបកបៀបបធៀបទាំងបៃះមួយចំៃួៃអ្ន្រអាចសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើ្ ំរូមួយចំៃួៃនៃរបបៀបថដលសាតាំងអាចបកបើោ្រ្យបបញ្ជារ(រោរសរបសើរបោយមិៃបសាមះកតង់ឬហួសបហតបុព្រ)បៅបលើយុវ�ៃនា

សពវៃន្ងៃបៃះរាៃអវៃរីខលែះ?បតើរោរសៃយាថ្រលែងរោលាយឬរោរ្ំរាមទបទអវៃរីខលែះថដលបចាចាមិតតេអាចបកបើ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាយុវ�ៃអាចយ្រ�្នះបលើ

វិធរីសាកស្ទាំងបៃះតាមរបបៀបណា?

នដីថហវៃទដី33:11–5:7

ពបជាជនរប�់ឡាក្រូនពីអរូ�សរៀបចំការោរខលលួនសេើយបានបង្គ្រាប្ ួក្ស្រកាឌពីអានតុន

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី33:11–12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលឡា្ូរៃរីអូសោៃ

បឆលែើយតបបៅៃរឹងសំបុកត្ ំរាមរបស់្ រី��រីអាៃនហ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរបបៀបថដលឡា្ូរៃរីអូសោៃបឆលែើយតបៃរឹង្ រី��រីអាៃនហ?(បសច្្ររីពិតមួយថដលសិស្សអាច

រ្រប�ើញបនាះ្ ឺ្ុររសនិងតស្ដីសុចរិ្រ្ ិនត្រវូខ្លាច្ ួក្ទុច្ចរិ្ររ�ើយរ�ើយ្ ិនគួរចរុះចាញ់ការគំរា្រ្រស់្ ួក្រគដដរ)។

សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របៅជាបួៃក្ុរម។សូមថច្រក្រោសមួយផ្ទាំងធំមួយឲ្យក្រមុៃរីមួយៗ។សូមឲ្យក្រមុទាំងឡាយ្ ូសថច្រក្រោស

របស់ប្ជាពរីរ�ួរ�របោយ�ួរមួយោ្់រចំណងប�ើងថាការសរៀបចំរប�់ោក្រូនពីេរូ�បហើយមួយបទៀតោ្រ់ចំណងប�ើងថាសរឿរដរូចោនាក្្នុរ

�ម័យទសំនើប។សូមសរបសរវ ្្គកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយឲ្យវ្្គ្ម្ពរីរមួយបៅក្រមុៃរីមួយៗ៖នពីន្វៃទពី33:12–15,

នពីន្វៃទពី33:16–21,នពីន្វៃទពី33:22–26,នពីន្វៃទពី34:1–4។សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្រាៃបោយរ្របមើល

របបៀបថដលឡា្ូរៃរីអូសោៃបរៀបចំកបជា�ៃរបស់បលា្រខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្ មបដើមបរីកប�មៃរឹងរោរវាយកបហារពរីព្ួរបចារ

រោ�រីអាៃតៃុ។បៅបករោមចំណងប�ើងការសរៀបចំរប�់ោក្រូនពីេរូ�សូមឲ្យសិស្សរានា្់រពរីក្រមុៃរីមួយៗសរបសរៃូវអវៃរីថដលកបជា�ៃោៃ

បធវៃើ្រ្ននុងរោរបរៀបចំខលែលួៃ។(កំ្ែត់ចំណាំ៖បៅបពលសិស្សស្ិរសាពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមកោ្រដថាព្ួរប្ថបងថច្រភាពខុសោនារវាង

្រី��រីអាៃនហជាអ្ន្រដរឹ្រនាំរបស់ព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុៃិង្ រី�្រី�ដនូណថដលជាពយារោរីដ៏អសាចារ្យៃិងជាបមទ័ពដ៏សំខាៃ់្រ្ននុងចបំណាម

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើមបរីប ្្ចប់ប្ជរីរបស់ប្បៅបករោមចំណងប�ើងការសរៀបចំរប�់ោក្រូនពីេរូ�បហើយសូមឲ្យពួ្រប្

សរបសរបៅបករោមសរឿរដរូចោនាក្្នុរ�ម័យទំសនើបៃូវរោរបរៀបចំខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្ មថដលបយើងកតវូោៃថណនាំឲ្យបធវៃើតាម

បៅ្រ្ននុងន ង្ៃចុងបករោយបៃះ។បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីប្្ចប់្ិរច្ចរោរបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រពរីក្រមុៃរីមួយៗ
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ថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលក្រមុរបស់ប្ោៃបរៀៃដល់សិស្សដនទបទៀត។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ំរណត់ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេៃូវអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃបរៀៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមអំ�នុងបពលឬបករោយពរីរោរបធវៃើបទបរ្ហាញរបស់ប្៖

• បតើបយើងអាចរោរោរ្ ្ទះរបស់បយើងកបឆ្ំងៃរឹងរោរវាយកបហាររបស់សាតាំងបោយរបបៀបណា?

• បហតុអវៃរីោៃជារោរបរៀបចំខាងសាច់្ ម—ដូចជារោរទទួលោៃរោរអប់រំៃិងរោរសតេនុ្រទ្ុរ្រ្ននុងប្ហោឋាៃ—រាៃសារភៈសំខាៃ់បៅ

ន្ងៃចុងបករោយ?

• បតើរោរ�ួប�ំុ្រ្ននុងក្រមុក្ួសារៃិងបៅ្រ្ននុងវួដឬសាខា្ ល់្ៃូវរោររោរោរដល់បយើងោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

• បតើបៅបពលណាថដលរោរអធសិាឋាៃោៃ�ួយដល់អ្ន្រឲ្យទទួលោៃ្ររាលាំងខាងវិញ្ញាណ?

• បតើរោរថកបចិតតេអាចបរៀបចំបយើងសករាប់បពលអនា្តបោយរបបៀបណា?

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះៃរឹងប្រើតរាៃបៅបពលបយើងបធវៃើតាមពយារោរីៃិងសាវ្រថដលបៅរស់ទាំងឡាយ?

• បតើបយើងអាចអប ជ្ើញឲ្យវិញ្ញាណនៃវិវរណភៈចូលម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវណោនាអាៃឮៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី34:7–12។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដល

កបជា�ៃកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារថតរោរបរៀបចំខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់្មរបស់ព្ួរប្។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីដបំណើរបរឿងបៃះ?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ប្សូមសង្កត់ធងៃៃ់បលើបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងររៀ្រចំខ្លួនរយើងខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងសាច់ឈា្រន្រះត្រះអមាចាស់នរឹង្ តងរឹងរយើងឲ្យយក្ឈ្រះរលើ

ឧ្រសគ្គទាំងឡាយ)។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី34:13–29បោយពៃ្យល់ថាឡា្រូៃរីអូសៃិងកបជា�ៃរបស់បលា្រោៃវាយប្រ្កាបពួ្របចាររោ�រីអាៃតៃុបហើយ

ោៃរោតប់ទាសអ្ន្រដរឹ្រនំារបស់វា។សូមអាៃៃរីនហវៃទរី34:30–33ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដល

កបជា�ៃោៃបឆលែើយតបបៅៃរឹង�័យ�ំៃះបៃះ។

• បតើកបជា�ៃោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាបករោយពរីកពះអរាចាស់ោៃបោះថលងព្ួរប្ពរីព្ួរសកតូវរបស់ប្?

• បតើកបជា�ៃោៃទទួលសាគល់អវៃរីខលែះថដលជាបុពវៃបហតុនៃបសរីភាពរបស់ពួ្រប្រួច្ុតពរីព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុ?(រោរថកបចិតតេៃិង

រោរបនាទាបខលែលួៃរបស់ពួ្រប្ៃិងបសច្រ្រីល្អរបស់កពះ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថារៅរ្លរយើងដត្រចិ្រ្តរ�ើយ្រន្ទា្រខ្លួនរយើងរន្រះត្រះនរឹង

តទតទង់រយើងឲ្យ្ ង្ែុ្រ្ ដីឧ្រសគ្គរ�ើយរធ្ើឲ្យរយើងរួចែុ្រ្ ដីការសាក្ល្ងរ្រស់រយើង)។

អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រោៃទ្ុរចិតតេបលើកពះបហើយកទង់ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យស៊ូកទាំឬយ្រ�្នះៃរឹងឧបស្្គបនាះ។អ្ន្រ

្៏រអាចសំុឲ្យសិស្សរានា្់រឬពរីរនា្រ់ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថបបបនាះ្ងថដរ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី35:1–4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើ

ថដលជាលទ្្ធ លនៃ�ំៃួយៃិងពរ�័យថដលព្ួរប្ោៃទទួលបៅ្រ្ននុងចមបាំងរបស់ប្ជាមួយៃរឹងព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុ។បៅបពលសិស្ស

ថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមបញ្ជា្់រថារបបៀបមួយថដលកបជា�ៃបនាះោៃបឆលែើយតប្ ឺរោរកបរោសដំណរឹងល្អដល់អ្ន្រដនទ។

នដីថហវៃទដី35:8–26

ស�ចក្្ពី�ុខសាន្ពតរូវបានសក្ើតរានសឡើរវិញសៅក្្គុរចំសណាម្ ួក្ពបជាជនមរមន្ ន្យល់នរូវស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់

សលាក្�្ពី្ពីកំ្ែត់ពរាទារំឡាយ

សូមកោប់សិស្សថាថ្្ន្រប្្សងបទៀតនៃៃរីនហវៃទរី35រាៃៃូវរោរពៃ្យល់របស់មរមៃស្រីពរីមូលបហតុថដលបលា្រសបងខេប្ំរណត់កតាបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី35:12–15បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលមរមៃោៃថ្លែងអំពរីទៃំួលខុសកតវូរបស់បលា្រ្រ្ននុង

រោរសរបសរបសច្្ររីសបងខេបនៃ្ំរណតក់តារបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះថដលពិពណ៌នាពរីទំៃួលខុសកតវូរបស់បយើង្រ្ននុងនាមជាសិស្សរបស់

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្រ្រី្៏រព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៃះ៖ក្្នុងន្្ជា

សិស្រ្រស់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរយើងមានការទទួលខុសត្រវូរដើ្ ដ្ី្ររតងៀនដល់អ្ក្ដថទ្ ដីររ្រៀ្ររៅរក្ជដីវិ្រដ៏រៅអស់ក្ល្ជានិច្ច។អ្ន្រ

អាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូមបរ្ហាញថារបបៀបដ៏រាៃសារភៈសំខាៃ់បំ្ ុតមួយថដលបយើងអាចបរ្ហាញអំណរ្ុណរបស់បយើងចំបោះកពះអរាចាស់សករាប់ពរ�័យ

ថដលកទង់កបទាៃដល់បយើង្ ឺបោយរោរ�ួយអ្ន្រដនទឲ្យចូលម្ររ្រកទង់បហើយទទួលោៃពរ�័យទាំងបនាះដូចោនា។សូមឲ្យសិស្ស

បលើ្រប�ើងៃូវរបបៀបមួយចំៃួៃថដលព្ួរប្អាចបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទពរី្ លែដូវបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច្រ្ននុងនាមប្ជាសិស្សរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបក�ើសបរើសរោរថណនំាទាំងបៃះមួយឬពរីរបដើមបរីថច្រចាយដំណរឹងល្អៃិងបដើមបរីថសវៃងរ្រ

�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់កប្របបោយរោរអធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុងរោរអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្បក�ើសបរើសបធវៃើបនាះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
បនាទាប់្ ពីការសដ្រះណលរ�៏អ្្ដូតស�តុរប�់្ ួក្សគសចញ្ពីពក្មុ្ ួក្សចារកា�ពីអានតុន្ួក្សា�ន៍

នពីន�វបានអររីក្រា�នឹរស�ចក្្ពី�ុខសាន្រ�ៈស្លពបណ�លបពីឆ្នាំ។ប៉ុណន្ស�ចក្្ពីស ម្េើរន ម្េ

ការណបរណចក្ឋានៈនរិការសបៀតសបៀនសក្ើតរានសៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជន។ខែៈស្លណ�ល

អ្នក្ខរ្ះសៅណតបន្សសាមៅរះពតរ់ចសំពារះព្រះអរាចា�់រានមន�ុ្សជាសពចើនបានចរូលសៅក្្ននុរបក្្ស្័ន្ធ

�រាងាត់។សដ្�សារណតបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់សទ្ើបសមសៅពក្មពតរូវបានសគសធវើឃ្តស�ើ�ការពគប់

ពគររប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វពតរូវបាន្ ្លួលរំលំ។ពបជាជនណបរណចក្សៅជាក្ុល�ម្័ន្ធស�ើ�

បានចាត់តំារអ្នក្�ឹក្នាំ្ ទាល់ខ្លួនរប�់្ ួក្សគ។នពីន�វបានបសពមើ�ល់ពបជាជនសដ្�អំណាច

នរិ�ិទ្្ធិអំណាច�៏អសាចារ្យ។

សមសរៀនទ្ពី118

នពីន�វទ្ពី36–7

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី36:1–18

បនាទាប់្ ពីរយៈស្លដ៏រុរសរឿរសា�ន៍នពីនេវបានកាលាយសៅជាស្្ើរន្្សេើយសា�នាចពក្ពតរូវបាក្់ណបក្

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបហើយពៃ្យល់ពរីចបមលែើយរបស់

ព្ួរប្។

សតើវាោចសៅរួចសទណដលនរណារានាក់្កាលាយជា...

រានរោនស្ើយបនាទាបខលេបួន?

ពក្ពីពក្ស ើ្យស្្មើរន ្្ម?

សចរះដរឹស ើ្យបនាទាបខលេបួន?

មិនសចរះដរឹស ើ្យស ្្មើរន្្ម?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យសិស្សបៃ្្ ិតអំពរីសំណួរទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាៃរីនហវៃទរី36។សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី36:1–9

បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងពួ្រសាសៃ៍បលមិៃោៃប្រ្កាបពួ្របចាររោ�រីអាៃតុៃបហើយព្ួរប្ោៃសាថាបនា

បសច្្ររីសុខសាៃ្បៅបលើថដៃដរីបហើយោៃចាប់ប្្ើមរី្រចបកមើៃប�ើង។បែុថៃ្ោៃថតមួយរយភៈបពលខលែរីបែុបណាណះបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិង

រោររី្រចបកមើៃរបស់ពួ្រប្កតូវោៃ្ ំរាម្ំរថហង។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី36:5,10–12ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលោៃចាបប់្្ើម្ ំរាម្ំរថហងដល់

បសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងរោររ្ីរចបកមើៃរបស់កបជា�ៃ។

• បតើអវៃរីោៃចាប់ប្្ើមប្រើតប�ើងថដល្ ំរាម្ំរថហងដល់បសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងរោររី្រចបកមើៃរបស់កបជា�ៃ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញថារោររាៃកទព្យរោៃ់ថតបកចើៃឬរោរបរៀៃសូកតរោៃ់ថតបកចើៃដរឹ្រនំាបៅរ្របញ្ហាដូចោនាបៃះបៅ្រ្ននុងសាលាបរៀៃ

សហ្មៃ៍ឬកបបទសរបស់អ្ន្រថដរឬបទ?កបសិៃបបើរាៃបតើតាមរបបៀបណា?

សូម្ ូសបនាទាត់ពុះរោដារបខៀៃជាពរីរ។សូមសរបសរភា្ស្្មើរន្្មបៅថ្្ន្រខាងបលើនៃរោដារបខៀៃរាខាងបហើយបនាទាបខលេបួនបៅរាខាងបទៀត។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាៃរីនហវៃទរី36:13–14បោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងឡាយថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃោៃ

បឆលែើយតបបៅបពលរោររាៃោៃៃិងរោរបរៀៃសូកតរោៃ់ថតបកចើៃចាបប់្្ើមបំថប្រពួ្រប្។(អ្ន្រអាចកតវូពៃ្យល់ថាបែតាតរះបគ្អាប់ឬ

សជរពបរាថរាៃៃ័យថារោររិះ្ៃ់បោយ្ំរហរឹងឬៃិោយោ្រ្យកតបោះបោះបោ្រោ្រ់ៃរណារានា្់រ)។បៅបពលសិស្សអាៃចប់សូមឲ្យ

ព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងថ ្្ន្រកតរឹមកតូវបលើរោដារបខៀៃៃូវោ្រ្យឬឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី36:13ថដលអ្ន្រខលែះថដលកតូវោៃបបៀតបបៀៃបោយភាពបឆ្មើងនឆ្មបហើយកបកពរឹតតេិ

អៃំួតខលែលួៃប្?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរកត�ប់ៃូវ«រោរបណតាតះបរ្គប់សងៃរឹងរោរបណតាតះបរ្គប់»វិញ(ឬរោររិះ្ៃ់សងៃរឹងរោររិះ្ៃ់វិញ

បនាះ)្ឺជារោរសថម្ងនៃបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្មមួយ?

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្របសងៃើចសរបសើរចបំោះព្ួរសាសៃ៍បលមៃិថដលោៃថកបចិតតេប�ឿោៃបឆលែើយតបបៅបពលបៃះ?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី36:13–14?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបង្គប់ៃូវ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖រយើងអាចរតជើសររើសរដើ្្ដី្រន្ទា្រខ្លួននិងរសាមរះត្រង់រោយ្ ិនគ្ិរ្ ដីកាលៈរទសៈរ្រស់រយើង)។

សូមនាំសិស្សឲ្យបមើលបៅរោដារបខៀៃថ្្ន្រខាងចបមលែើយនៃរោរបនាទាបខលែលួៃ។សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើស្រម្មភាពអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរី�ួយខលែលួៃបយើងឲ្យបៅថតបនាទាបខលែលួៃៃិងបសាមះកតង់បទាះបរីសថែិត្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈណា្រ៏បោយ

បនាះ?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃខាងថ ្្ន្ររាៃចំណងប�ើងថាបនាទាបខលេបួន)។
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• សូម្ ិតពរីបុ្ ្គលរានា្់រថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាជា្ ំរូដ៏ល្អមួយ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសយ្ររោរបនាទាបខលែលួៃៃិងបសាមះកតង់បោយមិៃ្ ិតពរី

រោលភៈបទសភៈរបស់ោត់។បតើបុ្ ្គលបៃះជា្ ំរូមួយនៃរោរបនាទាបខលែលួៃបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារថតពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃភា្បកចើៃមិៃោៃថកបចិតតេបចញពរីបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្មរបស់ប្បនាះសាថាៃភាពរបស់ព្ួរប្

រោៃ់ថតលំោ្របៅៗ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវណោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី36:15–18។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយ

រ្របមើលរបបៀបថដលអៃួំតរបស់មៃុស្សអាចនាំឲ្យសាតាំងអាចក្ប់ក្ងបលើព្ួរប្ោៃ។

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីទំនា្់រទំៃងរវាងអំៃួតៃិងអំណាចរបស់សាតាំង្រ្ននុងរោរលបលួងបយើង?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

សូម�ួយព្ួរប្ឲ្យរ្រប�ើញៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងអ្ួរអាងរន្រះរយើងន្ំឲ្យសាតាំងមានអំណាចកានដ់្រខ្លាំងក្្នុង

ការល ល្ួងរយើងរ�ើយដរឹក្ន្ំរយើងឲ្យត្រត្រឹ្រ្តអំរ្ើបា្រ្រដន្្រទៀ្រ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យពួ្រប្សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់របស់ព្ួរប្)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី36:15–18បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាណាខលែះថដលពិពណ៌នាពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរដួងចិតតេដ៏ទុច្ចរិតថដលកបជា�ៃទាំងបៃះោៃ

�ួបកបទះបោយសារថតបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្ម?(ព្ួរប្«ោៃកប្ល់ខលែលួៃ   ឲ្យដរឹ្រនំាបោយ   [សាតាំង]បទាះជាវារាៃបសច្្ររីបែង

កោថានាចង់នាំពួ្រប្បៅទរីណាបហើយឲ្យបធវៃើអបំពើទុច្ចរិតណា្៏របោយថដលវារាៃបសច្្ររីបែងកោថានាចង់ឲ្យព្ួរប្បធវៃើ»។ព្ួរប្

សថែិតបៅ្រ្ននុង«សាថាៃភាពទុច្ចរិតមួយដ៏្ ួរថសញងខាលាច»បហើយោៃ«បះបោរបោយបចតនាទាស់ៃរឹងកពះ»)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្មបែះោល់ដល់្រកមតិថដលសាតាំងអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើបយើង?

បថៃថែមបលើចបមលែើយរបស់សិស្សសូម្ ិតពរីរោរសំុឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហៃិរី

ប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់ៃិងរ្របមើលៃូវអវៃរីថដលកបធាៃអាវរិងោៃកពរាៃថាជា

បកោះថានា្់រមួយនៃរោរបឆ្មើងនឆ្ម។

«រោរបឆ្មើងនឆ្មបបង្កើតសបំ�ងមួយពរី្រ្ននុងខលែលួៃបយើងថដលបធវៃើឲ្យបយើងពោិ្រៃរឹងសាដាប់ឮសបំ�ងដ៏សាងាត់ៗនៃ

កពះវិញ្ញាណ។បៅ្រ្ននុងរោរឥតកបបោ�ៃ៍របស់បយើងបនាះមិៃយូរមៃិឆ្ប់បយើងៃរឹងថលងសាដាប់ឮសបំ�ងនៃកពះ

វិញ្ញាណ។បយើងអាច្ ិតភាលាមថាបយើងមៃិកតវូរោរសំប�ងបនាះបទ»(«Prayer»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2001,ទំព័រ16)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃបកោះថានា្់របពលបយើងថលងសាដាប់ឮសបំ�ងនៃកពះវិញ្ញាណបនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបៅបពលបយើង

កពបងើយ្របៃតេើយៃរឹងសំប�ងខ្សរឹបនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះបយើងៃរឹងរ្យចាញ់រោរលបលួងរបស់ពួ្រអារ្រ្ស)។

សូមនាំសិស្សបមើលបៅប្ជរីនៃចបមលែើយខាងថ ្្ន្របនាទាបខលែលួៃបៅបលើរោដារបខៀៃម្ងបទៀត។សូមឲ្យពួ្រប្បរើសយ្រចបមលែើយពរីរោរបនាទាបខលែលួៃមួយ

ថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាវាៃរឹង�ួយដល់ព្ួរប្ផ្ទាល់ោៃខាលាំងបំ្ុត។សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរអំពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្អាចចាបប់្្ើមអៃុវតតេសបំណើរបនាះភាលាមៗបៅឯសាលាបរៀៃឬបៅ្ ្ទះ។

នដីថហវៃទដី36:19–7:14

បក្្ស្័ន្�រាងាត់បំផ្លាញការពគប់ពគរនន្ ួក្សា�ន៍នពីនេវសេើយពបជាជនបាក្់ណបក្សៅជាកុ្ល�ម័្ន្

សូមចមលែងបនាទាតប់ពលបវលាខាងបករោមោ្់របលើរោដារបខៀៃ៖

សូមបំថប្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របៅជាបួៃក្រមុបហើយចាត់តាំងឲ្យក្រុៃរីមួយៗអាៃៃូវវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃវ ្្គថដលោ្រ់ឲ្យប្អាៃសាងាត់ៗបោយរ្របមើលកពរឹតតេិរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់ៗថដលោៃប្រើតប�ើងចបំោះព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បករោយពរី

សិស្សោៃរាៃបពលអាៃក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រពរីក្រមុៃរីមួយៗសរបសរៃូវកពរឹតតេិរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់ៗពរីវ ្្គថដលោ្រ់ឲ្យពួ្រប្

អាៃតាមថ ្្ន្រថដលកតរឹមកតូវតាមបនាទាត់បពលបវលា(សិស្សប្្សងបទៀតពរីក្រមុៃរីមួយៗអាច�ួយោនាោៃ)។បៅបពលព្ួរប្អាៃប ្្ចប់

បហើយសូមពៃ្យល់ថាប ជ្រីកពរឹតតេិរោរណ៍បៃះបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលព្ួរប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់ោៃដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរធាលា្់រចុះនៃរោរក្ប់ក្ងរបស់

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងរោរថប្រោ្់រកបជា�ៃបៅជា្ុរលសម្ព័ៃ្ធដ៏បកចើៃ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី36:27–30។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលអ្ន្របបង្កើតៃិង

បោលបំណងនៃប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់។បៅបពលសិស្សោៃរ្រប�ើញអ្ន្របបង្កើតនៃប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់(អារ្រ្ស)បហើយសូមសួរថា៖

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាណាខលែះថដលបរៀបរាប់ពរីបោលបំណងរបស់ប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់បៃះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ«រួបរួមោនាកបឆំ្ងៃរឹង

ភាពសុចរិតទាំងឡាយ»«បំផ្លាញ»កបរាកសតេរបស់កពះអរាចាស់«រឹងទទរឹងៃរឹងចបាប់ៃិងសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់កបបទសប្»បហើយ

«ថដៃដរីថលងរាៃឥស្សរភាពតបៅបទៀត»)។

• បតើអ្ន្រថដលបធវៃើឃ្តពយារោរីោៃរួចពរីរោរោ្រ់បទាសបោយរបបៀបណា?(មិតតេ្្ិ្រៃិងក្ួសាររបស់ប្ថដលធាលាប់ជាសរា�ិ្រនៃ

ប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់ោៃរួបរួមោនា�ួយពួ្រប្ឲ្យលា្់រស្រម្មភាពរបស់ប្ជារោរសរាងាត់បហើយបប្្ចៀសលទ្្ធ លនៃទបងវៃើរបស់ប្)។

• សូមកសនមថាអ្ន្ររាៃមិតតេ្្រ្ិខលែះថដលចង់បប្្ចៀសលទ្ធ្លនៃស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្។បតើអ្ន្រអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យថបរជារស់បៅតាម

ដំណរឹងល្អៃិងបទោឋាៃនៃដំណរឹងល្អបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី37:1–8។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបហើយរ្របមើលឥទ្ធិពលនៃប្រ្សព័ៃ្ធ

សរាងាត់ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងចបំណាមព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមពៃ្យល់ថាអារក្្ទាក់្ទាញ្ នុស្ឲ្យចូលរៅក្្នុង្រក្្្័ន្ធសមាងា្់រតា្តគ្រ់

នពីន�វទ្ពី36:19–24 នពីន�វទ្ពី36:25–30 នពីន�វទ្ពី37:1–8 នពីន�វទ្ពី37:9–14
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នពីន�វទ្ពី36–7

ររ្រៀ្ររដើ្្ដី្ំរផ្លាញភា្សុចរិ្រនិង្ររងកើននូវអំរ ើ្ទុច្ចរិ្រ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារបបៀបៃិងរោរ�កមុញរបស់ព្ួរប្រ្សព័ៃ្ធ

សរាងាត់ជាញរឹ្រញាប់មិៃអាចបមើលប�ើញបទបហើយជាៃិច្ចរោលវាមៃិរ្យៃរឹងរោរោរបនាះបទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបចៀសបចញពរី

ទំនា្់រទៃំងជាមួយៃរឹងក្រមុឬបុ ្្គលណាថដលចូលរួមៃរឹងប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់បទាះតាមទំរង់ណា្្ររី។

នដីថហវៃទដី37:15–26

អំឡគុរស្លណដលរានណតមនុ�្សមួយចំនួនសសាមរះពតរ់នពីនេវបន្បសពមើសេើយអ្ក្ខលរះបានណពបចិត្តសជឿ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្រោៃរស់បៅ្រ្ននុងចំបណាមកបជា�ៃៃរីនហវៃបករោយបពលរោឋា្ិោលកតូវោៃ

ប្្ ្លួលរំលំបនាះ?បហតុអវៃរី?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងថបរបៅរ្ររោរដរឹ្រនំាៃិងរោរបរ្ហាញ្ លែដូវពរីទរីណាវិញបៅ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី37:15–20។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដល

ព្ួរប្អាចចង់បធវៃើតាមៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងរោលភៈបទសភៈថបបបៃះ។សូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្ស�ប់បៃតេចិបនាទាប់ពរីអាៃខៃរីមួយៗឬ�ប់រាល់ពរីរ

ខ្ម្ពរីរម្ងបដើមបរីអ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្អាចកតូវោៃបំ្ុស្ំៃិត្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមៃរីនហវៃ។

• បតើអវៃរីជាសារលិខិតរបស់ៃរីនហវៃបៅដល់កបជា�ៃបៅបពលបៃះ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី37:16)។

• បតើអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះដូចជាៃរីនហវៃបោយរបបៀបណា?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្ររានា្់រ«បបកមើបោយអាៃុភាពៃិងសិទ្ធិអំណាចដ៏ធំ»?(ៃរីនហវៃទរី

37:17)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី37:21–26បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្របមើលរបបៀបនៃអស់អ្ន្រថដលោៃថកបចិតតេកតូវោៃកបទាៃពរ

បោយសាររោរបធវៃើតាមៃរីនហវៃៃិងរោរថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ប្។សូមឲ្យសិស្សបរីបួៃនា្់រពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរី្ ំរូនៃអស់អ្ន្រថដលោៃថកបចិតតេបហើយបធវៃើតាមៃរីនហវៃ?

សិស្សអាចថច្រចាយបសច្រ្រីពិតជាបកចើៃបែុថៃ្ពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងដត្រច្ិរ្តរ�ើយរធ្ើតា្

អ្ក្្ររត្ើរ្រស់ត្រះអមាចាស់រន្រះរយើងនរឹងទទួលបានការតា្ដ្រក្សា្ ដីត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរថកបចិតតេរាៃសារភៈសំខាៃ់បដើមបរីឲ្យបយើងរាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើង?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរបធវៃើតាមអ្ន្របបកមើរបស់កពះអរាចាស់�ួយបយើងឲ្យរោៃ់ថតទទួលោៃរោរដរឹ្រនំាពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«ខញនុំោៃប ្្ចប់ថារោរដរឹ្រនំានៃកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុងទំហំដ៏ធំអាកស័យបលើរោររាៃភាពសុខដុមជាមួយៃរឹង

កបធាៃនៃសាសនាចក្រ្ណភៈកបធាៃទរីមួយៃិង្ូររ៉ុមនៃព្ួរដប់ពរីរនា្់រ—អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលកតវូោៃ

ថតងតាំង   ជាពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវរណភៈ។ខញនុំមៃិដរឹងថាបយើងអាចៃរឹងរំពរឹងថារាៃ

ភាពសុខដុមបពញបលញជាមួយៃរឹងកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ោៃបោយរបបៀបណាបទកបសិៃបបើបយើងមៃិ

ចុះសកមងុៃរឹងកបធាៃនៃសាសនាចក្រៃិងពយារោរីអ្ន្របមើលឆុតៃិងអ្ន្រទទួលវិវណភៈប្្សងបទៀត្ ងបនាះ»

(«Called and Chosen»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ2005ទំព័រ53)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោយសារអ្ន្រោៃបក�ើសបរើសបោរពតាមអ្ន្របបកមើរបស់

កពះអរាចាសប់នាះ?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរពរីអារម្មណ៍ថដលពួ្រប្រាៃអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីអៃុវតតេបសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ

បៅន ង្ៃបៃះ។សូមបញ្ជា្់រថាបទាះបរីជាបៅបពលអ្ន្រដនទបក�ើសបរើសរស់បៅ្ ្ទនុយៃរឹងកពះប្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់្្ររីដូចជា្រ្ននុង្ររណរីនៃ

កបជា�ៃៃរីនហវៃ្រ៏បយើងអាចបក�ើសបរើសបធវៃើតាមកពះៃិងអ្ន្របបកមើថដលកទង់ោៃបក�ើសបរើសបោយរាបសាោៃថដរ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សាម�ិបបពីឆ្នាំសពកា�្ពីការស�ើញទ្ពី�រាគាល់ននការពប�រូតរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ្ួក្សា�ន៍

នពីន�វបានចាប់ស្្ើមរក្សមើលទ្ពី�រាគាល់ណ�ល្ យាការីសាំ�រូណអលជាសា�ន៍សលមិនបាន្ យាក្រ

្ពីការ�ុគតរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។សទារះបពីជារានទ្ពី�រាគាល់ជាសពចើនពតរូវបាន្ ល្់ឲ្យក្្ពីក្៏

ការ�រ្ស័�នរិការជំទា�់សៅណតសក្ើតរានសៅក្្ននុរចំសណាមពបជាជនណ�រ។សៅឆ្នាំបនាទាប់

ការ្យាក្រែ៍រប�់សលាក្សា�ំរូណអលពតរូវបានបសំ្ញ។សពកា�្ពីរាន្ ្យនុរះការរញ្លួ��ពីនិរ

វិបត្ិភ�័ស្្សរសទ្ៀត�៏ធំណ�លបណាតាលឲ្យរានការរីក្រាលដ្លននការបំ្ ្ិចបំ្លាញសនារះ

ភា្ររឹតបានពគប�ែដោប់ណ�ន�ពីសនារះអ�់រ�ៈស្លបពីន្ងៃ។សៅក្្ននុរភា្ររឹតសនារះពបជាជន

ណ�លសៅរ�់សពកា�្ពីការបំ្ លាញសនារះបានឮ�ំស�ររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ពទ្រ់បាន

អសញ្ើញឲ្យ្ ួក្សគណពបចិត្ស�ើ�ពត�ប់មក្រក្ពទ្រ់វិញ។សៅស្លភា្ររឹតបានរសាត់បាត់

សៅការទ្ួញ�ំរប�់ពបជាជនបានណពបកាលា�សៅជាស�ចក្្ពីអំែរនរិការ�រស�ើរ�ល់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

សមសរៀនទ្ពី119

នពីន�វទ្ពី38–10

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី38:1–18

ការបំផលិចបំផ្លាញដ៏្ ំបគ្ហាញ្ ពីទពី�រារាល់ននការ�ុគតរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សដើមបពីបំស្ញការ្យាក្រែ៍រប�់្ យាការី

សាំយរូណអលជាសា�ន៍សលមិន។

សូមចាបប់្្ើមបបកងៀៃបោយរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រដរឹងពរីទរីសរាគល់នានាថដលោៃប្រើតប�ើងរួចបហើយបោយបរ្ហាញថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ�ិត

បបង្កើយថដរបទ?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថារោរពយា្ររណ៍ជាបកចើៃដូចជារោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អរោរម្រដល់របស់ពយារោរីបអលរីោ៉ា

ៃិងរោលថដលដំណរឹងល្អកតូវោៃថច្រចាយទបូៅពិ្ ពបលា្រកតវូោៃបបំពញឬ្ំរពុងកតូវោៃបំបពញ)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រសាគល់អវៃរីមួយថដលជាសញ្ញាមួយោ៉ាងចបាស់ថារោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះអង្គសប្រ្គះ�ិតម្រដល់បហើយបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបយើងរស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់មួយថដលកសបដៀងោនាបៅៃរឹង�ំនាៃ់ពរីមៃុកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃោងម្រ�ួបៃរឹងព្ួរសាសៃ៍

ៃរីនហវៃថដរ។ដូចជាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលោៃរ្របមើលទរីសរាគល់ថដលពយារោរីសាំយថូអលជាសាសៃ៍បលមៃិោៃពយា្ររណ៍ថាជា

ទរីសរាគល់នៃរោរសុ្តៃិងរោររស់ប�ើងវិញនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបនាះបយើង្ ួររ្របមើលទរីសរាគល់នៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់

កពះអង្គសប្រ្គះថដរ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី38:3–4បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលពរីរបបៀបខុសោនាថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃខលែះរាៃអារម្មណ៍អំពរី

ទរីសរាគល់ទាំងឡាយ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(បទាះបរីជាកបជា�ៃោៃថសវៃងរ្រទរីសរាគល់«បោយ

មឺុងរា៉ាត់»្្ររី្រ៏«រោរសង្ស័យៃិងរោរកបថ្រ្រោនាោ៉ាងខាលាំង»ោៃប្រើតរាៃបៅ្រ្ននុងចបំណាមព្ួរប្ថដរ)។

• បតើសាថាៃភាពថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី38:3–4កសបដៀងោនាបៅៃរឹងល្រខេខណ្ឌបៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រនាសពវៃន្ងៃបៃះបោយ

របបៀបណា?

• បតើបយើងអាចពកងរឹងបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបោយរបបៀបណាបទាះបរីជាបៅបពលមៃុស្សជាបកចើៃ�ំុវិញ

បយើងរាៃភាពសង្សយ័្្ររី?

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់�ួបព្យនុះរោររ ជ្លួយដរីមួយដ៏សាហាវឬបកោះមហៃរ្ាយប្្សងបទៀតថដរឬបទ។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម

ឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្រាៃអំ�នុងបពលបនាះៃិងបករោយបពល�ួបៃរឹងបទពិបសាធៃ៍បនាះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី38:5–7ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងឆ្នាំទរី34

បករោយពរីរោរកបសូតរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី38:8–18បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរី

ថដលោៃប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រុង។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមរំឭ្រសិស្សថាសាំយថូអល

ជាសាសៃ៍បលមៃិោៃពយា្ររណ៍ពរីបហតរុោរណ៍ទាំងបៃះ(សូមបមើលបហបលមៃិ14:20–27)។សូមបញ្ជា្រ់ថាោក្្យស្្ដីរ្រស់

្យាការីនរឹងត្រូវបាន្រំរ្ញទាំងអស់បហើយថាត្រះនរឹងឲ្យ្ ួក្ទុច្ចរ្ិរទទួលខុសត្រវូចរំោរះសក្្ភ្ា្រ្រស់្ ួក្រគ។

នដីថហវៃទដី38:19–25

ភា្ររឹតពគបដែដាប់ណដនដពីអ�់រយៈស្លបពីន្ងៃ

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីព្យនុះៃិងរោររ ជ្លួយថ្ៃដរីោៃសងៃប់បនាះភាពងងរឹតោៃក្បដណដាប់ម្របលើថ្ៃដរីអស់រយភៈបពលបរីន្ងៃ។សូមបិទ

ប ល្ែើងបៅ្រ្ននុងថានា្់រមួយថ្លែត។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ធាលាប់បៅ្រថៃលែងមួយថដលរាៃភាពងងរឹតទាំងកសុងដូចជាបៅ្រ្ននុងរូង្្នំ

ឬបៃ្ទប់ថដលោមៃបង្អលួចថដរបទ។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងថបបបនាះ?
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នពីន�វទ្ពី38–10

សូមបរ្ហាញថាភាពងងរឹតថដលោៃក្បដណដាប់ម្របលើថដៃដរីអស់រយភៈបពលបរីន្ងៃខុសោនាពរីភាពងងរឹតថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបពលបយើង

បិទប្លែើងឬបៅ្រថៃលែងមួយថដលោមៃបង្អលួច។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី38:19–23បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលឃ្លាថដល

បរៀបរាប់ពរីភាពងងរឹតថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ�ួប។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ«ភាពងងរឹតោ៉ាងករោស់»«ចំហាយនៃបសច្្ររីងងរឹត»

«អ័ពវៃនៃបសច្្ររីងងរឹត»ៃិង«ោមៃពៃលែឺ»)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី38:23–25បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលឥទ្ធិពលនៃភាពងងរឹតរាៃបលើព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលោៃ

រស់ពរីរោរបំផ្លាញបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

នដីថហវៃទដី39:1–14

សៅក្្គុរភា្ររឹតព្រះសយ�៊រូវពគពី�្អសញជើញឲ្យអ�់អ្ក្ណដលបានរ�់្ ពីស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញសនារះឲ្យណពបចិត្តសេើយមក្

កាន់ពទរ់

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី39:1–12បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលចបមលែើយ

ចបំោះសំណួរទាំងបៃះ។

ស្តេុវៃពីរោនជាការបំផ្លាញសនរះរោនសក្ើតស�ើរ?

សតើសាតារំរានពបតកិ្ម្មយ៉ារណាចំសពារះស�ចក្្ពីបំផលេិចបំផ្លាញសនរះ?

សតើការែ៍សនរះបសពរៀនេំ្ពីសាតាំរនរិរសបៀបណដលវាពបព្ឹត្នរឹេ្ក្ណដលសដើរតាមវាយ៉ារណាខលេរះ?

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី39:13–14ឮៗដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលរោរអប ជ្ើញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

ចបំោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលោៃរស់ពរីបសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញ។សូមឲ្យសិស្សកសនមពរីសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបនាះថដលសាដាប់សបំ�ង

របស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងភាពងងរឹតទាំងកសុង។ព្ួរប្ោៃ«បៅរស់បោយសារ[ព្ួរប្]សុចរិតជាង»អ្ន្រថដលកតវូោៃបំផ្លាញ

បែុថៃ្ពួ្រប្បៅថតកតូវថកបចិតតេៃិងផ្លាស់ប្ដូរ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី39:13,10:12)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលពួ្រប្ោៃឮរោរអប ជ្ើញបៃះពរីកពះអង្គសប្រ្គះ?បហតុអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរស៊ីស្កត្ហ្គដូនៃពួ្រចិតសិបនា្់រ៖

«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាអ្ន្រពយាោលដ៏អសាចារ្យនៃកពលរឹងរបស់បយើង។   

«បៅបពលបយើងបធវៃើអបំពើោបសាតាំងកោប់បយើងថាបយើងវបងវៃងបហើយ។្្ទនុយបៅវិញកពះដ៍បកោសបលាះរបស់បយើង្ ល់្

បសច្រតេរីបកោសបលាះដល់មៃុស្សទាំងអស់—មៃិថាអវៃរីថដលបយើងោៃបធវៃើខុសបនាះបទ—សូមបរីថតអ្ន្រៃិងខញនុំ»(«The Miracle of 
the Atonement»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ2011ទំព័រ109)។

សូមបញ្ជា្់រថារោរអប ជ្ើញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី39:13—ឲ្យម្ររោៃ់កទង់បហើយទទួលរោរបកោស—កតូវោៃ

កប្ល់ដល់បយើងរានា្់រៗ។បដើមបរីឲ្យកពះអង្គសប្រ្គះបកោសបយើងបយើងកតូវទទួលយ្ររោរអប ជ្ើញរបស់កទង់ឲ្យម្ររោៃ់កទង់ថកបចិតតេ

បចញពរីអបំពើោបរបស់បយើងបហើយថកបចិតតេប�ឿ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីថ្្ន្រនៃ�រីវិតរបស់ប្ថដលព្ួរប្កតូវរោររោរបកោសរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្បឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ្រ្ននុង

បសៀវបៅសរបសរ៖

• បតើអ្ន្រកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីឲ្យអ្ន្រអាចទទួលោៃរោរបកោសពរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

នដីថហវៃទដី39:15–22

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះពបកា�ថ្រាមរយៈ្ លិក្ម្រប�់ពទរ់សនារះចបាប់ម្រូស�ពតរូវបានបំស្ញ។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី39:19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃរាៃបៃ្ទដូលថាកទង់ៃរឹង

មៃិទទួលពរីពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃបទៀតប�ើយ។វាអាចចាំោច់បដើមបរីរំឭ្រសិស្សថាពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្រំពុងរស់បៅតាមចបាប់មែូបសបៅបពល

បៃះ។ជាថ ្្ន្រនៃចបាប់មែូបសកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យកបជា�ៃរបស់កទង់ថាវាយយ្្ញបូជាសតវៃជាកបប្ទៃិងកសបរាលនៃរោរពលរីថដល

កពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងបធវៃើតាមរយភៈដរ្វាយធៃួរបស់កទង់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី39:20បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលថាសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវថាវាយ

អវៃរីជារោរបូជានាបពលបៃះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរថាវាយរោរបូជានៃ«រោររាៃចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប»?

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលកពះអង្គសប្រ្គះសៃយាដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលម្ររោៃ់កទង់បោយរាៃចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណ

ទៃ់ទាប?

សូមពៃ្យល់ថាថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃបបកងៀៃរបបៀបមួយបដើមបរី្ ិតអំពរីឃ្លា«ចិតតេសបកងង»

ៃិង«វិញ្ញាណទៃ់ទាប»។សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយសុំឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រៃូវោ្រ្យសម្រីថដលថអលប�ើរក្រីសតេដូហវៃឺសៃិ

ោៃបកបើបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីឃ្លាទាំងបៃះ៖

សំណួរ្ ទាល់ខ្បួន

�ំែួរ្ ទាល់ខ្លួនអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

អនុវត្ន៍ស�ចក្្ពី្ិតនន�ំែឹរលអែបាន។

ប៉ណុន្សដ្�សារណតលក្ខេែៈនន�ំែួរ

ទាំរសនរះ�ិ�្សអាចសាទាក់្ស�្ទើរនឹរស្្ើ�

វា្ ទាលរ់ាត់។ការ�ុំឲ្យ�ិ�្សស្្ើ�

នឹរ�ំែួរ្ ទាល់ខ្លួនទាំរឡា�សដ្�

ការ�រស�រអនុញ្ញាតឲ្យ្ ួក្សគស្្ើ�

សដ្�ឯក្ជនណ�លអាចស្្ើ�សដ្�

សបើក្ច�ំនិរសសាមៅរះពតរ់។ប៉ុណន្អ្នក្

គួរហាម្ ួក្សគកំុ្ឲ្យ�រស�រអំ្ពីបញ្ហា

្ទាល់ខ្លួន�រូចជាអំស្ើបាបនាស្ល

អតពីតកាលឬការរំលរនានា។
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«អ្ន្រអាចថាវាយដល់កពះអរាចាស់ៃូវអបំណាយនៃចិតតេសបកងងឬរោរថកបចិតតេៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាបឬរោរបោរពតាម។

ជា្់រថសតេងវា្ ឺជាអំបណាយនៃខលែលួៃអ្ន្រ—អវៃរីថដលជាអ្ន្រៃិងអវៃរីថដលអ្ន្រៃរឹងរោលាយបៅជា។

«បតើរាៃអវៃរីបៅ្រ្ននុងខលែលួៃអ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលមិៃបរិសុទ្ធឬមិៃសាអាតស្អំថដរបទ?បៅបពលអ្ន្របចៀសបចញ

ពរីវាបនាះ្ ឺជាអំបណាយដល់កពះអង្គសប្រ្គះមួយ។បតើរាៃទរាលាប់ល្អឬ្ ុណភាពល្អថដលខវៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

អ្ន្របទ?បៅបពលអ្ន្រទទួលយ្រវាបហើយបធវៃើឲ្យវារោលាយជាចរិតល្រខេណភៈរបស់អ្ន្រអ្ន្រ្ំរពុងថតថាវាយដរ្វាយដល់

កពះអរាចាស់បហើយ»(«When Thou Art Converted»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ

2004ទំព័រ12)។

• បតើោ្រ្យអវៃរីខលែះថដលថអលប�ើរក្រីសតេដូហវៃឺសិៃោៃបកបើបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីឃ្លា«ដួងចិតតេសបកងង»?(រោរថកបចិតតេ)។បតើអ្ន្រ្ ិត

ថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីរាៃដួងចិតតេថដលថកបចិតតេ?

• បតើោ្រ្យអវៃរីខលែះថដលថអលប�ើរក្រីសតេដូហវៃឺសិៃោៃបកបើបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីឃ្លា«វិញ្ញាណទៃ់ទាប»?(រោរបោរពកបតិបតតេិ)។បតើ

អ្ន្រៃរឹងបរៀបរាប់ៃរណារានា្់រថដលរាៃវិញ្ញាណកប្របបោយរោរបោរពតាមោ៉ាងណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី39:21–22បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលរោរពិពណ៌នារបស់កពះអង្គសប្រ្គះពរីរបបៀបបដលបយើង

្ួរម្ររោៃ់កទង់។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមបលើ្ររូបភាព្ូរៃប្រ្មងតូចមួយកបថហលៃរណារានា្រ់បៅ្រ្ននុង

ក្ួសាររបស់អ្ន្រ។

• បតើអ្ន្រកសនមថា្ូរៃប្រ្មងតូចបៃះម្ររោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះបោយរបបៀបណា?បតើរោរណ៍បៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលបយើង្ ួរម្រ

រោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ពប�ិនសបើសយើរមក្កាន់ព្រះពគពី�្សោយរានដរួចិត្�សពររនរិវិញ្ញាែទន់ទាបសនារះពទរ់នឹរ...

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រៃរីនហវៃទរី39:13–15,19–22បដើមបរីរ្របមើលវិធរីបដើមបរីបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់

ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃកទង់ៃរឹងបកោសបយើង(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី39:13)កបទាៃដល់បយើងៃូវ�រីវិតដ៏បៅ

អស្់រលបជាៃិច្ច(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី39:14)បហើយទទួលយ្របយើង(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី39:22)។បករោយពរីសិស្សោៃ

បឆលែើយបហើយសូមបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងមកកាន់តេោះតគពីស្ទនោ�ម្នែួងច្ិរ្សនតងងនិងវិញ្ញាណ្រន់ទា្រ

នោោះត្រង់នឹង្រ្ួរល�កន�ើងនតបាសន�ើងន�ើ�ត្រទានែល់ន�ើងនូវជពីវិ្រែ៏នៅអស់កល្ជានិច្។

នដីថហវៃទដី310

ព្រះអរាចា�់ផ្ល់នរូវការពបមរូលរាព�្រប�់ពទរ់ដរូចជាសមរាន់ពបមរូលក្រូនរប�់វាណដរ។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី310:1–3បោយពៃ្យល់ថាបករោយពរីឮសំប�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបហើយកបជា�ៃោៃរបំ្ើបជាខាលាំង

រហូតដល់ព្ួរប្សងៃបស់ាងាត់អស់រយភៈបពលជាបកចើៃបរា៉ាង។បនាទាប់ម្រកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលម្ងបទៀតបៅរោៃ់កបជា�ៃ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃៃរីនហវៃទរី310:4–6ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអង្គសប្រ្គះរាៃបៃ្ទដូលអំពរី

វង្សអី៊កសាថអលរាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កទង់។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះបកបៀបដូចជាបមរាៃ់ថដលរោរោរ្ូរៃពរីបកោះថានា្់របោយរបបៀបណា?បហតុអវៃរីោៃជាកពះអង្គសប្រ្គះមិៃកបមូល

ៃិងរោរោរវង្សអ៊កីសាថអលទាំងអស់?(ព្ួរប្មៃិម្ររោៃ់កទង់)។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាអវៃរីខលែះដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលថកបចិតតេៃិងកត�ប់ម្ររោៃ់កទង់វិញ?(កទង់ៃរឹងកបមូលពួ្រប្

ដូចជាបមរាៃ់កបមូល្ូរៃរបស់វា)។

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតប់ហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ។(អ្ន្រអាចសរបសរ

សំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្រត់កតាវាោៃ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ពរីរោរអប ជ្ើញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះឲ្យទទួលយ្ររោរថ្ទាំៃិងរោររោរោររបស់កទង់?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី310:9–11ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង

បករោយបពលថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលបៅរោៃ់កបជា�ៃ។អ្ន្រអាចប ្្ចប់បោយរោរថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះរាៃ

បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលម្ររ្រកទង់បោយរាៃចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប។អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថា

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបនាទាប់សិស្សៃរឹងពិភា្រសាពរីរោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ�ួបៃរឹងកបជា�ៃៃិងរបបៀបថដលកទង់ផ្ទាល់ោៃបបកមើ

ដល់ព្ួរប្រានា្រ់ៗ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
បនាទាប់្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញនិរភា្ររឹតបពីន្ងៃណ�លជា�រាគាល់្ ពីការ�ុគតរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះមក្្ួក្បុរ�ព�្ពីនិរក្រូនសក្មេរសា�ន៍នពីន�វពបណ�ល2,500នាក្់

ពបមរូលោនាសៅជុំវិញព្រះវិហារសៅក្្ននុរណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី317:25)។

សៅស្ល្ ួក្សគនិយា�ជាមួ�នឹរោនា្ួក្សគបានឮ�ំស�ររប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ណ�ល

ណែនាំព្រះរាជបុពតារប�់ពទ្រ់គឺព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លស្លសនារះបានសលចសចញមក្។

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានអសញ្ើញពបជាជនឲ្យសធវើជាសាក្្សពី្ ទាល់ខ្លួនថ្ពទ្រ់ពតរូវសគសធវើគតស�ើម្ពី

អសំ្ើបាបននមនុ�្សសលាក្។្ួក្សគបានមក្កាន់ពទ្រ់រានាក្់ម្រៗស�ើ�សាទាបនរូវសានាមរបួ�

សៅសលើអរ្គពទ្រ់និរសានាមណ�ក្សោលសៅសលើព្រះ��្និរព្រះបាតរប�់ពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី120

នពីន�វទ្ពី311:1–17

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី311:1–17

្ួក្សា�ន៍នពីនេវឮ�ំសឡររប�់ព្រះវរបរិាពបកា�្ ពីការពបាក្ដសឡើរនរូវព្រះរាជបពុរារប�់ពទរ់

បៅបពលសិស្សចូលម្រ្រ្ននុងថានា្់រសូមចា្់រត្ៃ្រីដ៏ពិសិដ្ឋឬសៃ្នសិរីទទបូៅតិចៗ្ំរដរអារម្មណ៍—ឮល្មមថដលអាចសាតាប់ោៃបហើយ។សូម

បិទសំប�ងបៅបពលដល់បពលអធសិាឋាៃបបើ្រៃិងរោរថច្រចាយ្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណ។បនាទាប់ពរីរោរអធិសាឋាៃសូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្

ោៃឮរោរចា្់របនាះបទ។(កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិរាៃអវៃរីសករាប់បធវៃើស្រម្មភាពបៃះបទសូម្ ិតពរីឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី311បោយសបំ�ង

ដ៏កសទៃ់បៅបពលសិស្សបដើរចូលម្រ្រ្ននុងថានា្់រ។កបសិៃបបើអ្ន្របក�ើសបរើស�បកមើសបៃះវាៃរឹងរាៃកបសិទ្ធភាពកបសិៃបបើអ្ន្រោ្រ់្ិរច្ចរោរ

មួយន ង្ៃមៃុកបថហលឲ្យសិស្សរានា្់រថដលជាបទៀតទាត់ម្របលឿៃជាងប្)។

• បតើបុ្ ្គលរានា្់រកតូវថតបធវៃើអវៃរីបដើមបរីឮៃិងយល់ពរីសបំ�ងដ៏កសទៃ់បៃះ?

• បតើអវៃរីជាសារលិខិតនៃចបកមៀងបៃះ(ឬសុៃ្ទរ្រថាសៃ្នសិរីទទូបៅឬវ ្្គកពះ្ម្ពរីរ)ថដលោៃចា្់របៅបពលអ្ន្រចូលម្រ្រ្ននុងថានា្រ់បរៀៃ

ន្ងៃបៃះ?

• បតើវារ្យឬពិោ្របដើមបរីឮៃិងយល់ពរីោ្រ្យសម្រីបៅបពលក្ប់ោនាបដើរចូលម្រ្រ្ននុងថានា្់រ?បហតុអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី311:1–3ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃពោិ្រៃរឹង

យល់។

• បតើអវៃរីជាសបំ�ងថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:3?(អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំរោរបរៀបរាប់នៃសំប�ងបនាះ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

• បតើឥទ្ធិពលអវៃរីថដលសំប�ងោៃរាៃបៅបលើអស់អ្ន្រណាថដលោៃសាដាប់ឮ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី311:4–7សាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលខុសោនាថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើបដើមបរីអាចយល់ពរី

សបំ�ងបនាះបៅបពលថដលព្ួរប្ឮសបំ�ងបនាះជាបលើ្រទរីបរីថដរ។

• បតើរាៃអវៃរីខលែះថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើខុសពរីមុៃបៅបលើ្រទរីបរីបពលព្ួរប្ោៃឮសបំ�ងបនាះ?

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:7បតើសំប�ងថដលកបជា�ៃោៃឮបនាះជាសំប�ងរបស់អ្ន្រណា?

(ព្ួរប្ោៃឮសំប�ងរបស់កពះវរបិតាសួ្ ៌ថដលោៃថណនាំកពះរា�បកុតារបស់កទង់្ ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

សូម្ ិតពរីរោរសំុសិស្សឲ្យអាៃបៅ្រ្ននុងបហបលមិៃ5:30បោយរ្របមើលរោរបរៀបរាប់ប្្សងបទៀតនៃសបំ�ងរបស់កពះអរាចាស់។

• បតើសំប�ងថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃឮកសបដៀងបៅៃរឹងរោរបំ្ុស្ ំៃិតថដលបយើងទទួលោៃពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោយរបបៀប

ណា?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្រ៏ពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធមាន្រន្ទនូល

្ក្កាន់រយើងជាញរឹក្ញា្់រតា្រយៈអារ្្ណ៍រ្រស់រយើង)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃសារភៈសំខាៃ់បដើមបរីយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់បលើរោរបំ្ុស្ំៃិតថដលបយើងទទួលោៃពរីកពះអរាចាស់តាមរយភៈ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ធាលាប់រាៃបៅបពលពួ្រប្ោៃទទួលអារម្មណ៍ពរីរោរបំ្ុស្ ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

បៅ្រ្ននុង្ ំៃិតឬដួងចិតតេរបស់ប្។សូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្ោៃរាៃ។អ្ន្រ្រ៏អាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍

ផ្ទាល់ខលែលួៃថដរ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៍ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រអំពរីអវៃរីថដលបយើងកតវូបធវៃើ

បដើមបរីសាដាប់តាមៃិងយល់ពរីសបំ�ងរបស់កពះអរាចាស់តាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖

ការ្ហន្ឿនហមហរៀន

្សន្ឿនសមសរៀននពីម�ួៗស�ើម្ពីឲ្យអ្នក្រាន

ស្លពគបព់ោន់សលើចែំ៊ាច�៏�ំខាន់

បំ្ ុត។ឧទា�រែ៍សៅចុរបញ្ចប់

ននសមសរៀនសនរះ�ិ�្សនឹររានឱកា�

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

សទារះបពីជាណ ្្នក្ស្្សរសទ្ៀតននសមសរៀន�ំខាន់

ក្្ពីក៏្ពតរូវពបាក្�ថ្ទុ្ក្ស្លពគប់ពោន់

ស�ើម ព្ីឲ្យ�ិ�្សណ្្រទ្ពីបនាទាលណ់�រ។
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«កពះវិញ្ញាណមិៃឲ្យបយើងទទួលចំណាប់អារម្មណ៍បោយោ្រ្យថកស្របនាះបទ។កទង់មៃិថដល្រ្នាដា្់របយើងបោយ

នដធងៃៃ់បនាះបទ។កពះវិញ្ញាណខ្សរឹប។កទង់អថង្អលបោយ្ ្នមៗបហើយតាមពិតកបសិៃបបើបយើងមិៃយ្រចិតតេទុ្រោ្់រ

បនាះបយើងមិៃអាចទទួលអារម្មណ៍ពរីកទង់បសាះប�ើយ។

«យូរៗម្ងកពះវិញ្ញាណៃរឹងបញ្ជា្់រខាលាំងល្មមឬជាញរឹ្រញាប់ល្មមបដើមបរីឲ្យបយើងយ្រចិតតេទ្ុរោ្់របែុថៃ្តាមរយភៈ

បទពិបសាធៃ៍របស់ខញនុំភា្បកចើៃកបសិៃបបើបយើងមិៃបោរពសាដាប់តាមអារម្មណ៍ដ៏សុភាពរាបសាបទកបសិៃបបើបយើង

មៃិសាដាប់បោយអារម្មណ៍ទាំងបនាះបទបនាះកពះវិញ្ញាណៃរឹងដ្រ្យបហើយរង់ចំារហូតទាលថ់តបយើងថសវៃងរ្រៃិង

សាដាប់តាមកទង់តាមរបបៀបរបស់បយើងៃិងរោរបរ្ហាញរបស់បយើង»(«How Does the Spirit Speak to Us?»New 
Era,ថខ្រុម្ភៈឆ្នាំ2010,ទំព័រ3)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី311:1–7ៃិងពរីកបធាៃផ្្រ្ឺរ?(សិស្សអាច្ ល់្ចបមលែើយប្្សងៗោនាបែុថៃ្សូម

កោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងររៀន្ ដីររ្រៀ្ររដើ្្ដីសាដា្់រតា្សរំ�ងថនត្រះអមាចាស់តា្រយៈ

ត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធរន្រះរយើងនរឹងអាចយល់្ ដីទនំ្ក្់ទំនងដដលតទង់ត្រទានដល់រយើងបាន)។

• បតើអវៃរីថដល�ួយអ្ន្រឲ្យបរៀបចំ្ ំៃិតៃិងដួងចិតតេរបស់អ្ន្រៃិងយល់ពរីសបំ�ងខ្សរឹបនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

នដីថហវៃទដី311:8–17

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពបាក្ដសឡើរចសំោរះ្ ួក្សា�ន៍នពីនេវសេើយអសញជើញ្ ួក្សគរានាក់្ម្រៗឲ្យសាទាបសានាមរប�ួសៅសលើ

ព្រះេ�្ព្រះបាតនិរព្រះកាយរប�់ពទរ់

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី311:8–3ឮ។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបហើយកសនមែពរីអវៃរីថដលវាអាចរាៃសភាពដូចកបសិៃបបើ

ព្ួរប្សថែិតបៅ្រ្ននុងចំបណាមសាសៃ៍ៃរីនហវៃនាបពលបៃះ។សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃកពះបយស៊ូវ្ំរពុងបបកងៀៃបៅអ�្ឍបោលខាងលិច(បលខ

្ូរដ62380;ក្ញ្ចប់ររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],បលខ82)បហើយសូមសួរ៖

• បតើ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍អវៃរីថដលអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងរាៃកបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងចបំណាមព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅបពលកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃបៅ�ួបៃរឹងពួ្រប្?

សូមរំឭ្រសិស្សពរីបសច្រតេរីងងរឹតៃិងបសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ�ួបពរីមៃុបពលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបរ្ហាញខលែលួៃ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រ ហ�ូិៃនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់អំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបរ្ហាញខលែលួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះចបំោះពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ៖

«រោរបរ្ហាញខលែលួៃបនាះៃិងរោរកបរោសបនាះបបង្កើតចំណុចកបសពវៃបពលដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុងកបវតតេិសាកស្ទាំងមូលនៃ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ។វា្ ឺជារោរសថម្ងៃិងរោរបរ្ហាញថដលកតូវោៃកោប់ៃិងបំ្ ុស្ ំៃិតបៅដល់ពយារោរីសាសៃ៍

ៃរីនហវៃក្ប់រូបរយភៈបពលកោំមួយរយឆ្នាំមុៃបដើមបរី្ំុរឲ្យៃិោយអវៃរីអំពរីព្ួរអយ្យបរោសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលៃិងសាសៃ៍

ោ៉ាបរ�របស់ព្ួរប្្រ្ននុងរយភៈបពលរាប់ោៃ់ឆ្នាំពរីមុៃបនាះ។

«មៃុស្សក្បោ់នាោៃៃិោយអំពរីកទង់បកចៀងពរីកទង់យល់សុបៃិ្អំពរីកទង់បហើយោៃអធសិាឋាៃសករាប់រោរបរ្ហាញ

ខលែលួៃរបស់កទង់—បែុថៃ្កទង់ពិតជាោៃម្រថមៃ។ន្ងៃនៃអស់ទាំងន្ងៃ!កពះថដលបថងវៃរបពលយប់ដ៏ងងរឹតរាល់យប់

បៅជាពៃលែឺនៃបពលកពរឹ្រោៃម្រដល់បហើយ»(Christ and the New Covenant:The Messianic Message of the 
Book of Mormon [ឆ្នាំ1997],ទំព័រ250–51)។

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រថាថ ្្ន្របនាទាប់នៃបមបរៀៃបៃះ្ ឺកតូវោៃរចនាប�ើងបដើមបរីឲ្យពួ្រប្ស្ជរឹង្ិតអំពរីរោរោងម្ររបស់កពះអង្គ

សប្រ្គះបោយខលែលួៃប្។មៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រសូមបរៀបចំរោរថណនំាៃិងសំណួរខាងបករោមជាក្រោសសករាប់ថច្រដល់សិស្សរានា្់រៗ

(ឬសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃឬបៅបលើបណ្ណកបរោស)។សូមឲ្យបពលបវលាសិស្សក្បក់ោៃ់បដើមបរីអាៃៃរីនហវៃទរី311:11–17ៃិង

បធវៃើតាមបសច្រតេរីថណនំាថដលរាៃបៅបលើក្រោសបៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យស្ជរឹង្ិតបោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ពរីអតថែៃ័យនៃខ្ម្ពរីរ

ទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាវា។

1 សូមអាៃៃរីនហវៃទរី311:11–12បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមរ្របមើលអវៃរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទចង់ឲ្យកបជា�ៃដរឹងអំពរីកទង់ៃិងអំពរី

អវៃរីថដលកទង់ោៃបធវៃើអ�ំនុងបពលបធវៃើរោរបបកមើខាងសាច់្ មរបស់កទង់។សូមស្ជរឹង្ ិតៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោររាៃបៃ្ទដូលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:11មួយណាថដលរាៃៃ័យបំ្ុតដល់អ្ន្រ?បហតុអវៃរី?

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះចង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅបពលកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថា«បយើងោៃ្ រឹ្រៃូវថពងលវៃរីងថដលកពះវរបិតាោៃ

កប្ល់ដល់បយើង»?បហតុអវៃរីោៃជាវារាៃសារភៈសំខាៃ់បដើមបរីដរឹងថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថតងថតរាបសាបោរពតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌ជាៃិច្ច?

2 សូមអាៃៃរីនហវៃទរី311:13–15បហើយស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃអប ជ្ើញសាសៃ៍ៃរីនហវៃឲ្យបធវៃើអវៃរី?បតើកទង់ចង់ឲ្យពួ្រប្ដរឹងអវៃរីថដលជាលទ្្ធ លនៃបទពបិសាៃធៃ៍បៃះ?

• កបជា�ៃោៃបៅរ្រកពះអង្គសប្រ្គះ«ម្ងរានា្់រៗរហូតដល់ទាំងអស់ោនាោៃបៅ»(ៃរីនហវៃទរី311:15)។សូម្ ិតថារាៃ

កបជា�ៃកបថហល2500នា្់របៅ្រ្ននុងហវៃដូងមៃុស្សបនាះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី317:25)បតើរោរណ៍បៃះបបកងៀៃអ្ន្រអំពរី

អារម្មណ៍របស់កពះអង្គសប្រ្គះចបំោះបយើងរានា្រ់ៗបោយរបបៀបណា?

3 សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ។
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• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យកបជា�ៃប�ើញៃិងោល់កទង់«រានា្់រម្ង់ៗ»?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវាៃរឹងបែះោល់ដល់អ្ន្រោ៉ាងណាបដើមបរីអាចោល់របួសថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃទទួលខណភៈបពលថដលបធវៃើ

ដរ្វាយធៃួសករាប់អបំពើោបរបស់អ្ន្រ?

4 សូម្ ិតពរីរោរសរបសរៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅចំបហៀងនៃកពះ្ម្ពរីររបស់អ្ន្រថ្របរៃរីនហវៃទរី311:11–15។ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

អរ្ជើញខ្នុំឲ្យទទួលនូវទដី្រន្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួន្ ួយថាតទង់គឺជាត្រះអង្គសរ្គ្ររះរ្រស់ខ្នុំ។សូមបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ។

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីថដលោៃដរឹ្រនំាអ្ន្រឲ្យទទួលោៃទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺជាកពះអង្គសប្រ្គះរបស់

អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹងចង់ឲ្យអ្ន្របធវៃើអវៃរីបដើមបរីពកងរឹងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីកទង់?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃរាៃអារម្មណ៍ថាកពះអង្គសប្រ្គះដរឹងពរីអ្ន្របហើយោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្របរៀងៗខលែលួៃ?

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្ប់កោៃ់បដើមបរីប ្្ចប់ស្រម្មភាពបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី311:16–17ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃោៃបធវៃើបករោយពរីព្ួរប្ោៃទទួលបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃជាមួយៃរឹង

កពះអង្គសប្រ្គះបៃះបហើយ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា្រូសាណា្ឺជាោ្រ្យនៃភាសាបហបកពើរថដលរាៃៃ័យថា«សប្រ្គះបហើយ»ឬ«សូម

សប្រ្គះបយើង»បហើយកតវូោៃបកបើបពញទាំងកពះ្ម្ពរីរជាសថកម្រនៃរោរសរបសើរៃិងោ្រ្យសូមអងវៃរ(សូមបមើលBible Dictionary, 
“Hosanna”; Guide to the Scriptures, “Hosanna,” scriptures.lds.org)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃោៃថកស្រ«ហូសាណា»បករោយពរីព្ួរប្ោៃ�ួបៃរឹងកពះអង្គសប្រ្គះបហើយ?

សូមឲ្យសិស្សពិៃិត្យរោៃ់ថតចបាស់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:15។សូមឲ្យពួ្រប្រ្រអវៃរីថដលកបជា�ៃោៃបធវៃើបករោយពរីព្ួរប្ោៃប�ើញ

ៃិងោៃោល់សានាមរបួសរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបហើយ។(កបជា�ៃោៃ្រត់កតាឬោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកទង់្ ឺជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បតើបយើងចាំោច់ឲ្យអាចបមើលប�ើញៃិងោល់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីដរឹងថាកទង់បៅរស់ឬ?(សូមបមើលមរ៉ូនណ10:5)។បតើបយើង

អាច«្រតក់តា»អំពរីកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងអាចបកបៀបបធៀបៃរីនហវៃទរី311:15បៅៃរឹងខលែលួៃបយើងបោយរបបៀបណា?បតើបយើងរានា្់រៗកតូវបធវៃើអវៃរីខលែះបករោយពរីបយើង

ទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយ?(រៅរ្លរយើងទទួលបានទដី្រន្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនអំ្ ដីត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរ�ើយវាគឺជា

ការទទួលខុសត្រវូរ្រស់រយើងរដើ្្ដីដ្្ងអំ្ ដីតទង់)។

សូមប ្្ចប់បោយរោរអប ជ្ើញឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបពលថដលពួ្រប្ោៃថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្អំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាមួយៃរឹង

អ្ន្រដនទ។បបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សទាំងអស់ណាថដលចង់បធវៃើដបូចានាះបដើមបរីថច្រចាយទរីបនាទាល់ខលែរីមួយអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបហើយ

កបថហលសូមកោប់អវៃរីថដលពួ្រប្កតវូបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃទរីបនាទាល់របស់ព្ួរប្។កបសិៃបបើរាៃបពលអ្ន្រ្៏រអាចសុំឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយ

ខលែះៗពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរឬរាៃអារម្មណ៍អំ�នុងបពលព្ួរប្សិ្រសាៃរីនហវៃទរី311នាន្ងៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី311:3។«សំគ�ងតរូច»

ពបធានប៊��៍ស�្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បាន្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�ល�ំស�រ

ននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធពបតិបត្ិការសៅក្្ននុរគំនិតនរិ�ួរចិត្រប�់ស�ើរ៖

«�ំស�រននព្រះវិញ្ញាែបំ្ ុ�តាមអារម្ែ៍ជាជារតាម�ំស�រ។អ្នក្នឹរសរៀន�រូចជាខ្នុំ

បានសរៀនស�ើម ព្ី«សាដោប់រក្»�ំស�រសនារះណ�លទទួលជាអារម្ែ៍ជាជារសាដាប់ឮ។...

«សបើអ្នក្�លព់�បអសំណា�ទានននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរឹ�ឹក្នាំស�ើ�ការពារអ្នក្និរ

ណ្មទាំរណក្តពមរូវទ្សរវើទាំរឡា�រប�់អ្នក្។វាជា�ំស�រខារវិញ្ញាែណ�លមក្ក្្ននុរ�ួរចិត្ជា

គំនិតឬជាអាមមេរែ៍ណ�លដ្ក្់ក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់អ្នក្។...

«វាមិនពតរូវបានរំ្ ឹរថ្អ្នក្នរឹពតរូវ្ ្រកាត់ជពីវិតសដ្�ោមៅនកំ្�ុ�សនារះសទ្ប៉ណុន្អ្នក្នឹរមិន

សធវើកំ្�ុ�ធំៗសដ្�មិនពតរូវបានព្រានជាមុនសដ្�ការបំ្ ុ�្ ពីព្រះវិញ្ញាែសនារះស�ើ�»

(« Counsel to Youth»Ensignឬលពីអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2011,ទ្ំ្័រ

17–18)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
�ក្មមេភា្�ពរាប់នពីន�វទ្ពី31–7សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�រកត់ធងៃន់សលើសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ខរ្ះៗណ�លអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់កានណ់តចបា�់នរូវអតថែន័�ននការណពបចិត្សជឿ�ល់

�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។�ក្មមេភា្ក្្ននុរការបសពរៀនសៅនពីន�វទ្ពី38–10នឹរសរៀបចំ

�ិ�្សឲ្យ្ ្នុរះបញ្ចាំរ្ ពីទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅស្ល្ ួក្សគសរៀនអំ្ពីការយារ

មក្រប�់ពទ្រ់សៅ�ល់ក្រូនសៅរប�់លពីន�សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី311។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី31–7

ទពី�រារាល់និរការអសាចារ្យទារំឡាយពបកា�្ ពីការពប�រូតរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពបជាជន

វិលជុំរវារភា្�ុចរិតនិរភា្ទុច្ចរិតរេរូតដល់ការពគប់ពគរពតរូវបានដួលរលំ

�រូមគរូ�បនាទាត់ម�ួ�រូចខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖

�រូម�ួរ៖សដ្�ណ្អែក្សលើការ�ិក្សារប�់អ្នក្សៅក្្ននុរ�បាដោ�៍ក្ន្រសៅសតើបនាទាតស់នរះអាច

តំណារឲ្យ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី31–7សដ្�រសបៀបណា?(អ្នក្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្ស

រំឭក្្ ពីស�ចក្្ពី�សរខេបក្បាលជំ្ រូក្ក្្ននុរនពីន�វទ្ពី31–7ស�ើម ព្ីជ�ួ្ ួក្សគចាំ្ ពីរសបៀបណ�ល

្ួក្សា�ន៍នពីន�វណពបពបលួរវារស�ចក្្ពី�ុចរិតនរិអំស ើ្ទ្ុច្ចរិត្ ពីឆ្នាំទ្ពី1ននគ.�.�ល់ឆ្នាំទ្ពី33នន

គ.�.)។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យគិតអំ្ពីអវពីណ�លនពីន�វទ្ពី31–7អាចបសពរៀនស�ើរអំ្ ពីការសធវើជាមន�ុ្សណ�ល

ណពបចិត្សជឿយា៉ារ្ិតពបាក្�សលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អាន

ឮៗនរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធានរា៉ារ៉ុនជពីរ៉មនពីននគែៈពបធានទ្ពីម�ួ។

(ពប�ិនសបើអាច�រូមណចក្�ំសៅចម្រ�ល់�ិ�្សរានាក្់ៗស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគគរូ�បនាទាត់្ ពីសពកាម

ឃ្លាឬពាក្្យទាំរឡា�ណាណ�ល្ ួក្សគរានអារមមេែ៍ថ្្ ិ្ែ៌នា្ ពីបុគ្គលណ�លណពបចិត្សជឿបាន

លអែបំ្ុត)។

«ការណពបចិត្សជឿគឺជាការ ល្ា�់ប្ដូរខារវិញ្ញាែនរិខារសាច់្ម។ណពបចិត្តសជឿមិនពតមឹណត

បញ្ជាក្់អតថែន�័្ ពីការទ្ទ្ួល�ក្ព្រះស��៊រូវនិរការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់ណ ្្នក្អារមមេែ៍ប៉ុសណាណរះសទ្

ប៉ណុន្ណ្មទារំជាស�ចក្្ពីជំសនឿណ�លសលើក្ទឹ្ក្ឲ្យរានចិត្សៅសលើពទ្រ់នរិ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់។

...សៅក្្ននុរបុគ្គលរានាក្់ណ�ល្ ិតជាបានណពបចិត្សជឿទាំរព�ុរណមនសនារះបែំរសលើវតថែនុនានាណ�ល

្្ទនុ�សៅនឹរ�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ្ ិតជាបានបាត់បរ់សៅស�ើ�។ស�ត�ុរូសច្នរះស�ើ�

ជំនួ�មក្វិញវាគឺជាស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ម�ួ�ល់ព្រះសដ្�ការសប្ជាញាចិត្�៏មឺុររា៉ាត់និរម៉ត់ចត់ក្្ននុរ

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី31–11:17(សមសរៀនទ្ពី24)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី31–11:17(សមសរៀនទ្ពី24)មិនណមន

�ពរាប់បសពរៀនក្្ននុរណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណត

សលើសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី31)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សាអំ្ ពីការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍រប�់្ យាការីសា�ំរូណអលជា

សា�ន៍សលមិនណ�ល្យាក្រែ៍្ពីការពប�រូតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ្ួក្សគបានសរៀនថ្

ព្រះអរាចា�់នឹរបំស្ញតាមពាក្្យទាំរឡា�ណ�លពទ្រ់បានបណាតាលឲ្យ្ យាការីទារំឡា�

រប�់ពទ្រ់បានពបសា�ន៍។សចញ្ពីគំររូននអ�់អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លសសាមៅរះពតរ់

សទារះបពីជាសៅស្ល្ ួក្អ្នក្មិនសជឿបានសពោរនឹរបំ ល្ាញ្ ួក្សគក្្ពីសនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្

សៅស្លស�ើរពបឈមមុខនឹរការក្ុ�ក្រប�់សាតាំរស�ើរអាចសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីសជឿតាម

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិសៅណតបន្សសាមៅរះពតរ់។ការបរះសបារនន្ ួក្�ុវជនសា�ន៍សលមិនខរ្ះ

បានបង្ហាញ�ល់�ិ�្សថ្ពប�ិនសបើស�ើរចុរះចាញ់នរឹការល្លួរសនារះគំររូរប�់ស�ើរអាច

រានឥទ្្ធិ្លអវិជ្រានសលើស�ចក្្ពីជំសនឿនរិភា្�ុចរិតរប�់អ្នក្�នទ្បាន។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី32–5)
ខែៈស្លណ�លកំ្្ុរ�ិក្សា្ ពីការធាលាក្់ចរុះននភា្�ុចរិតរប�់ពបជាជនសនារះ�ិ�្សបាន

�សរកតស�ើញថ្ពប�ិនសបើស�ើរសភច្្ ពីបទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែ្ ពីមុនៗសនារះស�ើរ

នរឹង្�ររការល ល្ួរនិរការសបាក្បសញ្ឆោតរប�់សាតារំជារស្លមុន។សៅស្ល

្ួក្សគបានវិភាគ្ ពី�ំបពុតសបាក្បសញ្ឆោតរប�់គពី��ពីអានន�សៅកាន់ឡាក្រូនពីអរូ��ិ�្ស

បានរក្ស�ើញ្ ពីរសបៀបណ�លសាតាំរនរិ្ួក្បរិវាររប�់វាជាសរឿ�ៗសពបើនរូវពាក្្យបសញ្ជារ

ការ�នយាណក្្រកាលា�និរការគំរាមកំ្ណ�រស�ើម្ពី�ឹក្នាំពបជាជនឲ្យវសរវរ។�ិ�្សបានសរៀន

្ពី្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិនណ�លបានការពារខ្លួន្ួក្សគសដ្�សជាគជ័�

ពបឆំ្រនរឹ្ ួក្សចារកា�ពីអានតុនថ្សៅស្ល្ ួក្ស�ើរសរៀបចំខ្លួនស�ើរខារវិញ្ញាែនរិ

ខារសាច់្មជាសព�ចសនារះព្រះអរាចា�់នឹរ្ ពរឹរស�ើរឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើឧប�គ្គ

ទាំរឡា�។សៅស្ល�ិ�្សបានអានអំ្ ពីការ�រស�ើររប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសៅ�ល់

ព្រះអរាចា�់ចំសពារះការរំសដ្រះ្ ួក្សគសនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ការទ្ទួ្លសាគាល់ស�ចក្្ពីលអែនរិ

ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ព្រះសៅក្្ននុរការសដ្រះណលរស�ើរ្ ពីភា្លំបាក្ជ�ួស�ើរឲ្យសៅណត

បន្បនាទាបខ្លួន។ការខិតខំពបឹរណពបររប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វក្្ននុរការណចក្ចា��ំែឹរលអែ

នរិការពបកា�រប�់សលាក្មរមនអំ្ ពីកាត្វក្ិច្ចរប�់សលាក្បានបង្ហាញថ្ក្្ននុរនាមជា

�ិ�្សរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើររានការទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវម�ួស�ើម្ពីបសពរៀន�ល់

អ្នក្�នទ្្ ពី្ ្ដូវសៅកាន់ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី36–10)
សៅស្ល�ិ�្សអានអំ្ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិនធាលាក់្ចរុះ

សៅក្្ននុរភា្ទ្ុច្ចរិតម្រសទ្ៀតសនារះ្ ួក្សគបានរក្ស�ើញថ្សៅស្លស�ើររានស�ចក្្ពី

ស្មេើរន្មេសនារះស�ើរបសណាតា�ឲ្យសាតាំររានអំណាច�៏ខាលាំរក្្ននុរការល្លួរស�ើរនិរនាំ

ស�ើរឲ្យសធវើអំស ើ្បាបបណនថែមសទ្ៀត។ប៉ណុន្គំររូ�៏សសាមៅរះពតរ់ននពបជាជនខរ្ះបានបង្ហាញ

ថ្ស�ើរអាចសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីបនាទាបខ្លួននិរសសាមៅរះពតរ់សទារះ�ថែិតក្្ននុរកាលៈសទ្�ៈណា

ក៏្សដ្�។�រូចជាការពគប់ពគរននសា�ន៍នពីន�វពតរូវបានបានសដ្រះពសា�ស�ើ�សនារះ

អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លបានស�ើរតាមនពីន�វបានបង្ហាញថ្ពប�ិនសបើស�ើរណពបចិត្ស�ើ�

សធវើតាមអ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់សនារះស�ើរនរឹរីក្រា�នរឹឥទ្្ធិ្លននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ។បនាទាប់្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ ល្ាញ�៏ខាលាំរកាលាសនារះពបជាជនទ្រូទាំរ

ណ�ន�ពីបានសាដោប់ឮ�ំស�ររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លបានពបកា�សៅក្្ននុរភា្ររឹតថ្

ពប�ិនសបើស�ើរមក្កាន់ពទ្រ់សដ្�រានចិត្�សពររនិរវិញ្ញាែទ្ន់ទាបសនារះពទ្រ់នឹរ

្យាបាលស�ើរស�ើ�ពបទាន�ល់ស�ើរនរូវជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី311:1–17)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីការពបកា�រប�់ព្រះវរបិតាអំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះ

្ួក្សគបានស�ើញថ្ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធជាសរឿ�ៗរានបន្ទដូលមក្កាន់ស�ើរតាមរ�ៈ

អារមមេែ៍រប�់ស�ើរ។្ួក្សគក៏្បានសរៀនណ�រថ្សៅស្លស�ើរសរៀន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីសាដោប់

តាម�ំស�រននព្រះអរាចា�់តាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសនារះស�ើរនរឹអាច�ល់្ ពី

ទំ្នាក់្ទ្ំនរណ�លពទ្រ់ពបទាន�ល់ស�ើរបាន។សចញ្ពី�ំសែើរសរឿររប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

ណ�លចាបស់្្ើម្ ពីការបសពមើរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសនារះ�ិ�្សបាន

សរៀនថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទអសញ្ើញស�ើរទាំរអ�់ោនាឲ្យទ្ទ្ួលបាននរូវទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួនមួ�

ថ្ពទ្រ់គឺជាព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរស�ើ�ថ្សៅស្លស�ើរទ្ទ្ួលបានទ្ពីបនាទាល់សនារះ

ស�ើ�ស�ើររានទ្ំនួលខុ�ពតរូវម�ួក្្ននុរការណ្្រអំ្ ពីពទ្រ់។



419

សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

ការកាន់តាមព្រះបញ្ញតិ្រប�់ពទ្រ់»(សៅក្្ននុររបា�ការែ៍�ន្និ�ពីទ្ទ្រូសៅ�ន្និ�ពីទ្ពបចាំតំបន់

ពបសទ្�កាវាសតរា៉ាឡាឆ្នាំ1977,8)។

�រូម�ួរ៖សតើឃ្លាឬពាក្្យអវពីណ�លអ្នក្រានអារមមេែ៍ថ្្ ិ្ែ៌នាបានលអែបំ្ ុតអំ្ ពីបុគ្គលណ�លបាន

ណពបចិត្សជឿ?

�រូមគរូ�តារារខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំជាពក្ដ្�ណចក្�ល់�ិ�្ស៖

ស�ចក្្ពីជសំនឿនិរទ្សរវើរ

ណ�លនាសំៅរក្ការណពបចិត្

ស�ចក្្ពីជសំនឿនិរទ្សរវើរ

ណ�លសធវើឲ្យការណពបចិត្

ទ្នស់ខសា�

នពីន�វទ្ពី31:15–23,

27–30

នពីន�វទ្ពី32:1–3;

3:1–10

នពីន�វទ្ពី34:7–12,

30–33

នពីន�វទ្ពី36:13–18;

7:1–5

នពីន�វទ្ពី37:15–22

�រូមដ្ក្់វគ្គព្រះគម្ពីរម�ួ្ ពីក្្ននុរតារារ�ល់�ិ�្សរានាក់្ៗ។�រូមឲ្យ�រាជិក្ក្្ននុរថ្នាក្់រានស្ល

ពសាវពជាវសលើវគ្គក្ិច្ចការរប�់្ ួក្សគចសំពារះស�ចក្្ពីជសំនឿនិរទ្សរវើរណ�លអាចទារំ�ឹក្នាំឬសធវើឲ្យ

ការណពបចិត្រានភា្ទ្ន់សខសា�។សោលការែ៍ជាសពចើនណ�ល�ិ�្សអាចរក្ស�ើញណ�លរានសៅក្្ននុរ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះពបចាំន្ងៃ�ពរាប់ន្ងៃទ្ពី1–3សៅចែំ៊ាចចាប់ស្្ើមននសមសរៀន

សនរះ។សៅស្ល�ិ�្សសរៀបរាប់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញស�ើ��រូម�រស�រចសម្ើ�រប�់សគសៅសលើ

កាដោរសខៀនឬសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យ�រស�រវាសៅសលើពក្ដ្�រប�់្ ួក្សគ។�រូមជួ��ិ�្សឲ្យអនុវត្

សោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញសដ្��ួរ�ំែួរ�រូចខារសពកាមណ�លទាក់្ទ្រ

សៅនឹរស�ចក្្ពី្ិតម�ួឬ្ ពីរណ�ល�ិ�្សបានរក្ស�ើញ៖

• សតើអ្នក្ឬនរណារានាក្់ណ�លអ្នក្សាគាល់បានរ�់សៅតាមស�ចក្្ពី្ិតឬរានបទ្្ិសសាធន៍្ ពី

សោលការែ៍សនារះសដ្�រសបៀបណា?

• ណ្អែក្សលើស�ចក្្ពី្ិតណ�លអ្នក្បានរក្ស�ើញសតើ�ំបរូនាមៅនអវពីណ�លអ្នក្នឹរ្ ល្់�ល់នរណារានាក់្ស�ើម្ពី

ជ�ួសគឲ្យកាន់ណតណពបចិត្សជឿស�ើ�នរឹនរខារវិញ្ញាែណ្មសទ្ៀត?

នដីថហវៃទដី38–11:17

ស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញដ៏្ ំនិរភា្ររឹតបគ្ហាញ្ ពីការ�ុគតរប�់

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សពកាយ្ពីការរ�់សឡើរវិញរប�់ពទរ់ពទរ់សៅ�ួរដល់ក្រូនសៅរប�់លពីនេ

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្�សរខេបស�តុការែ៍ទារំឡា�សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី3}8ស�ើ�ណចក្ចា��ល់�ិ�្ស

ក្្ននុរថ្នាក់្្ ពីអារមមេែ៍ឬចំណាប់អារមមេែ៍ណ�លសគបានរានខែៈស្លណ�ល�ិក្សាជំ្ រូក្សនរះកាល

្ពី�បាដោ�៍ក្ន្រសៅ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី38:20–23។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្

្ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណ�លការសរៀបរាប់ននទ្ពី�រាគាល់ក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះគឺជាទ្ពី�រាគាល់�៏�មរម្យម�ួ

ស�ើម្ពីបង្ហាញ្ ពីការ�ុគតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ស�ើម្ពីបញ្ជាក់្្ ពីភា្ររឹតណ�ល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ

បានជួបអ្នក្អាចសពបើនរូវ�ក្មមេភា្ខារសពកាមសនរះ៖

�រូមណចក្ឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗនរូវ្ ិលមួ�ស�ើ�បទិ្សភ្ើរសៅក្្ននុរបន្ទប់។(ពប�ិនសបើអ្នក្មិនរាន

្ិលពគប់ពោន់សទ្�ិ�្សអាចណចក្ោនាសពបើ)។�រូមឲ្យ�ិ�្សចុចសបើក្្ ិលស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ពីរ

បពីនាក់្ប្ដូរសវនោនាអានឮៗ្ ពីនពីន�វទ្ពី39:13–20។�រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់សមើលតាមសដ្�

រក្សមើលស�ចក្្ពី្ិតណ�លពបជាជនបានសរៀនអំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅស្លណ�ល្ ួក្សគជួបនឹរ

បទ្្ិសសាធន៍ក្្ននុរភា្ររឹតសពកា�្ពីការ�ុគតរប�់ពទ្រ់។ស្លសបើក្សភ្ើរវិញ�រូម�សរខេបសលើ

កាដោរសខៀននរូវស�ចក្្ពី្ិតណ�ល�ិ�្សបានរក្ស�ើញ។�រូមបញ្ជាក់្នរូវសោលការែ៍ខារសពកាម៖

្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្្ ឺជាពន្ឺគហើ�ជាជដីវិតថនពិភពគលាក្។្បសិនគបើគ�ើងេក្កាន់្ពះ្ ដ្ីស្គោ�

រានដួងចិត្សគ្ងងនិងវិញ្ញាណទន់ទាបគនាះ្ទង់នរឹងទទួល�ក្គ�ើងគ្ប្សគ�ើងគហើ�

្បទានដល់គ�ើងនរូវជដីវិតដ៏គៅអសក់្ល្ជានិច្ច។

�រូម�សរខេបនពីន�វទ្ពី311:1–7សដ្�ការ្ន្យល់ថ្ពបជាជនណ�លបានសៅរ�់្ ពី

ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញសនារះបានពបជុំោនាសៅឯព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរណ�ន�ពីបរិ�ុទ្្ធ។

�រូមបង្ហាញររូបភា្ព្រះស��៊រូវកំ្្ុរបសពរៀនសៅឯអ�្ឍសោលខារលិច(62380;ក្ញ្ចប់ររូបភា្

ដែឹំរល្អ[ឆ្នាំ2009],សលខ82)ឬព្រះស��៊រូវ្ យាបាល�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ(ក្ញ្ចប់

ររូបភា្ដំែឹរល្អសលខ83)។�រូមឲ្យ�ិ�្សសមើលនពីន�វទ្ពី311:8–17សៅស្លអ្នក្

អានឲ្យ្ ួក្សគសា្ប់។ស្លអាន�រូមឈប់ម្រៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�អារមមេែ៍ណ�ល

្ួក្សគរានសៅស្ល្ ួក្សគស�ើញ្ ពីបទ្្ិសសាធន៍សនរះជា្ិស��បទ្្ិសសាធន៍«ម្ររានាក្់ៗ»

ណ�ល្ួក្សា�ន៍នពីន�វបានរានជាម�ួនរឹព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�រូចណ�លបានសរៀបរាប់សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

311:15។

សពកា�្ពីការអាននពីន�វទ្ពី311:8–17ស�ើ��រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាម�ល់�ិ�្ស។�រូម

ឲ្យ្ ួក្សគ�ញ្ឹរគិត្ ពី�ំែួរសដ្��ងៃបស់ាងាត់ម�ួ�ន្ទនុរះមុននរឹ្ ួក្សគស្្ើ�។(�រូមពបាក្�ថ្

អ្នក្ទ្ុក្ស្លឲ្យ�ិ�្សស្្ើ�នរឹ�ំែួរទាំរសនរះពគបព់ោន់ស�ើម្ពីកំុ្ឲ្យ្ ួក្សគរានអារមមេែ៍ពបញាប់

សៅស្ល្ ួក្សគ�ញ្ឹរគិតនរិណចក្ចា�្ ពីអារមមេែ៍នរិទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ)។

• ពប�ិនសបើអ្នក្�ថែតិសៅក្្ននុរចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិបានរានឱកា�ស�ើម្ពីសាទាបសានាមរប�ួ

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសតើអ្នក្ចរ់ទ្រូលអវពីសៅកាន់ពទ្រ់?

• សៅស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបង្ហាញព្រះអរ្គពទ្រ់�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពី

បានជាវា�ំខាន់ណ�លពទ្រ់បានឲ្យ្ ួក្សគ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់សលើ«ណ្រលវពីរ»?(នពីន�វទ្ពី3

11:11)។

• សតើអវពីសៅជា«ណ្រលវពីរ»ណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបាន�ំសៅសលើ?(�រូមសមើលគ.នរិ�.

19:16–19។)

�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិ្ ន្ឺណ�លពទ្រ់បានរានសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់

អ្នក្សៅស្លអ្នក្បានសធវើតាមពទ្រ់។(អ្នក្ក៏្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្សចរចាំ�ល់អារមមេែ៍ណ�ល្ ួក្សគបាន

រានអ�ំនុរសរៀនសមសរៀនសនរះនរិក្ត់ពតាវាទុ្ក្សៅក្្ននុរកំ្ែតស់�តុ្ ទាល់ខ្លួនរប�់្ ួក្សគសៅ្្ទរះ)។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី311:18–16:20)

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពី�ំែួរខារសពកាមសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាសមសរៀនបនាទាប់៖សតើខ្នុំចាត់ទ្ុក្

នរណារានាក្់ថ្ជា�ពតរូវរប�់ខ្នុំណ�រឬសទ្?សបើរានសតើខ្នុំពបព្ឹត្នរឹមនុ�្សសនារះយា៉ារណាណ�រ?សតើ

គែុធម៌អវពីណ�លព្រះរានអារមមេែ៍ថ្�ំខាន់សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ខ្នុំ?សតើវាអាចទ្ទ្ួល�ក្បានសទ្

ក្្ននុរការកាត់ស�ចក្្ពីមន�ុ្សស្្សរសទ្ៀតសនារះ?�ិ�្សអាចរក្ស�ើញចសម្ើ�សៅនឹរ�ំែួរទាំរសនរះ

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សា្ ពីព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី25។



420

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពី្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានសចញមក្ស�ើ�បានសៅសាទាបសានាមរបួ�សៅសលើព្រះ��្

ព្រះបាតនិរព្រះកា�រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�ព្រះអរាចា�់បានឲ្យនពីន�វនរិ

អ្នក្ស្្សរសទ្ៀតនរូវអំណាចស�ើម ព្ីពជមុជទឹ្ក្និរ�ណម្រតួនាទ្ពីប្វជិតភា្ស្្សរសទ្ៀត។

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះក៏្បានព្រាន�ល់ពបជាជនឲ្យសចៀ�វារការទា�់ណទ្រោនាស�ើ�បាន�នយា

ថ្អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លរ�់សៅតាមសោលលទ្្ធិរប�់ពទ្រ់នរឹទ្ទ្ួលពគរមរតក្នគរ

ននព្រះ។

សមសរៀនទ្ពី121

នពីន�វទ្ពី311:18–41

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី311:18–27

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពបគល់ដល់នពីនេវនរិអ្ក្ដនទនរូវអំណាចសដើមបពីពជមុជទឹក្

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ៖សតើនរណាោចពជមុជទឹក្ឲ្យខ្នុំ?សតើ្ ិ�ពីបែុពជមុជទឹក្ពតរូវរោន

ស�វៃើស�ើរសោយរសបៀបណា?

កបសិៃបបើអ្ន្របបកងៀៃសិស្សរានា្់រឬបកចើៃនា្់រថដលបទើបថតចូលម្រ្រ្ននុងសាសនាចក្រនាបពល្ ្មរៗី បៃះអ្ន្រអាចចាបប់្្ើមបមបរៀៃបោយ

រោរសំុឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ខលែះថដលព្ួរប្ោៃរាៃខណភៈបពល្ំរពុងបរៀៃអំពរីសាសនាចក្រ។សូមសួរព្ួរប្ថាបតើពួ្រប្

ោៃឆងៃល់អំពរីចបមលែើយនៃសំណួរទាំងពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះបៅបពលព្ួរប្ោៃសបកមចចិតតេក�ម�ុទរឹ្របទ។

អ្ន្រ្៏រអាចចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបៃះបោយរោរសំុឲ្យសិស្សកសនមថាមិតតេ្្រ្ិរបស់ពួ្រប្រានា្់រោៃសបកមចចិតតេនាបពល្្មរៗី បៃះបដើមបរីចូលរួម

្រ្ននុងសាសនាចក្របហើយោៃសួរប្សំណួរទាំងពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះ។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបឆលែើយសំណួរ

ទាំងបៃះ។ឬអ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សពរីរនា្់រសថម្ង្រ្ននុងរោរពិភា្រសាមួយរវាងសរា�ិ្រសាសនាចក្រៃិងមិតតេ្្រ្ិរបស់ប្បោយបកបើសំណួរ

ទាំងបៃះ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃពរីមៃុថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីរោរបលចបចញម្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅដល់ក្រមុសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

មួយ។កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យបធវៃើជាសា្រ្សរីដល់ខលែលួៃប្អំពរីរោររស់ប�ើងវិញរបស់កទង់ៃិងបទវភាពបោយរោរសាទាបសានាម

របួសបៅបលើកពះហស្កពះោតៃិងកពះរោយរបស់កទង់។សូមពៃ្យល់ថាភាលាមៗបនាទាប់ពរីបទពិបសាធៃ៍បៃះកពះអង្គសប្រ្គះោៃ

បបកងៀៃកបជា�ៃអំពរីបោលលទ្ធិរបស់កទង់ថដលកតូវប�ឿបលើកទង់កតវូក�ម�ុទរឹ្របហើយទទួលោៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី311:18–22ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរសតើនរណា

ោចពជមុជទឹក្ឲ្យខ្នុំ?សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរចបមលែើយបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមសំណួរបៃះ។បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី

្៏រព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះថដរ៖្ិធដី្រុណតជ្ុជទរឹក្ត្រវូដ្ររធ្ើរោយ្រុគ្គលមានាក់្ដដលកាន់សិទ្ធិអំណាចត្ររឹ្ត្រូវ។

(កបសិៃបបើ្ ំៃិតបៃះមិៃទាៃ់ោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបទអ្ន្រអាចបថៃថែមវាបៅបលើប្ជរីនៃចបមលែើយោៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតស៊ី�បករៅពរីបសច្្ររីពិតបៃះអ្ន្រអាចសបងខេបបោយខលែរីៗថាពិធរីបុណក�មុ�ទរឹ្រអាចកតូវោៃបធវៃើប�ើង

ថតតាមរយភៈបុ្ ្គលថដលរោៃ់តថំណងសង្បៅ្រ្ននុងបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ៃុ(សូមបមើល្ ៃិងស 20:46)ឬបោយៃរណារានា្់រថដល

ទទួលោៃបពវៃ�ិតភាពមរីល្រីសសាថដ្រ(សូមបមើល្ ៃិងស 20:38–39;107:10–11)។បថៃថែមបលើបៃះបុ្ ្គលបៃះ

កតូវថតបធវៃើរោរបៅបករោមរោរដរឹ្រនំារបស់អ្ន្រដរឹ្រនាំបពវៃ�ិតភាពថដលរោៃ់្ូរៃបសាបពវៃ�ិតភាពថដលចាោំច់បដើមបរី្តេល់រោរអៃុញ្ញាតឲ្យ

ពិធរីបរិសុទ្ធអាចបធវៃើបៅោៃ(អ្ន្រទាំងបនាះរាៃដូចជាប៊ីស្សពកបធាៃសាខាឬកបធាៃបបស្រ្រម្ម)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់តកមូវឲ្យពិធរីរោរបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណក�មុ�ទរឹ្រកតវូោៃបធវៃើបោយអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពថដលរាៃ

អំណាច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី311:23–27ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរសតើ

្ិ�ពីបុែ្យពជមុជទឹក្ស�វៃើស�ើរសោយរសបៀបណា?សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរចបមលែើយបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមសំណួរបៃះ។

• បតើអវៃរីកតូវោៃបធវៃើប�ើងអំ�នុងបពលពិធរីបុណក�មុ�ទរឹ្រកបសិៃបបើឃ្លាបឃ្លាងនៃពិធរីបរិសុទ្ធៃិោយមិៃកតូវឬកបសិៃបបើបុ ្្គលថដល

ទទួលពិធរីក�មុ�ទរឹ្រមិៃោៃកតូវពៃលែចិទំាងកសុងបៅ្រ្ននុងទរឹ្របនាះបទ?(ពិធរីបរិសុទ្ធបនាះកតូវបធវៃើម្ងបទៀត)។បតើបសច្្ររីពិតអវៃរី

ថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបរឿងបៃះ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្រ្រី្៏រព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះថដរ៖

្ិធដី្រុណតជ្ុជទរឹក្ត្រវូដ្របានរធ្ើរ�ើងតា្ររ្រៀ្រដដលបានររៀ្រចំរ�ើងរោយត្រះអមាចាស់។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវារាៃសារភៈសំខាៃ់ថដលពិធរីបុណក�មុ�ទរឹ្រកតវូោៃបធវៃើប�ើងបោយពិសិដ្ឋតាមរបបៀបមួយថដលកតូវោៃ

ោ្់របោយកពះអរាចាស់?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យទទួលោៃអារម្មណ៍ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃបសច្្ររីពិតថដលអ្ន្រោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:18–27អ្ន្រអាច

សួរសំណួរខាងបករោមខលែះៗ៖

ការសពម្រសពមលួហមហរៀន

សមសរៀនជាសពចើនសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំ

សនរះចាប់ស្្ើមសដ្�ការស�្នើនរូវ�ក្មមេភា្

ម�ួឬ�ំែួរមួ�ក្្ននុរសោលបំែរ

ស�ើម្ពីសរៀបចំ�ិ�្សឲ្យ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ។

សយាបល់ស�្នើ�ុំទាំរសនរះអាចពតរូវ

�ពមប�ពមលួសដ្�សយារតាម

តពមរូវការនរិកាលៈសទ្�ៈរប�់�ិ�្ស។
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នពីន�វទ្ពី311:18–41

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណោ៍៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រក�មុ�ទរឹ្រ?បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្របដើមបរីដរឹងថាអ្ន្រកតវូោៃក�ម�ុទរឹ្របោយ

បុ្ ្គលរានា្់រថដលរោៃ់សិទ្ធិអំណាចដ៏កតរឹមកតូវៃិងតាមរបបៀបមួយថដលោៃបរៀបចំប�ើងបោយកពះអរាចាស់?

• បតើអ្ន្រោៃបធវៃើជាសា្រ្សរី្រ្ននុងពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្រនាបពល្ ្មរៗី បៃះបទ?បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណា?

កបសិៃបបើសិស្សរបស់អ្ន្ររោៃ់ដំថណងជាសង្បៅ្រ្ននុងបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ុៃសូមសួរ៖

• បតើរោរដរឹងថាអ្ន្ររាៃសិទ្ធិអំណាចបដើមបរីក�មុ�ទរឹ្រ�ះឥទ្ធិពលដល់អ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?(អ្ន្រសួរបដើមបរីដរឹងថាបតើសិស្សណាខលែះបៅ្រ្ននុង

ថានា្រ់អ្ន្រោៃរាៃឱរោសក�ម�ុទរឹ្រឲ្យៃរណារានា្់រឬបទ។កបសិៃបបើរាៃសូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្ោៃរាៃៃិង

ោៃបរៀៃអ�ំនុងបពលបទពិបសាធៃ៍បៃះ)។

អ្ន្រអាចថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍របស់អ្ន្រៃិងអារម្មណ៍ផ្ទាល់អំពរីពិធរីរោរបរិសុទ្ធដ៏ពិសិដ្ឋនៃពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្របៃះ។

នដីថហវៃទដី311:28–30

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ព្រានថ្ការទា�់ណទរោនាគឺជារប�់ផរអារក្្ស

សូមសរបសរោ្រ្យការទា�់ណទរោនាបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអវៃរីជារោរទាស់ថទងោនា?(�បរាលាះវិវាទឬរោរកបថ្រ្រោនា)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរខលែរីៗបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរអំពរីសាថាៃភាពឬស្រម្មភាពខលែះថដល

អាចនាំឲ្យប្រើតរាៃរោរទាស់ថទងោនា។បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីសរបសរបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី

311:28–30ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមៃិងរ្រអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃខលែះោៃទាសោ់នាអំពរីវា។

• បតើពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃមួយចំៃួៃ្រំពុងទាសោ់នាអំពរីអវៃរីឲ្យពិតកោ្រដបៅ?(ពិធរីបរិសុទ្ធនៃពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្រ[សូមបមើល្ ងថដរ

ៃរីនហវៃទរី311:22]ៃិងអំពរីបោលលទ្ធិនៃកពះក រ្ីស្ទ)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី311:29បតើវិញ្ញាណនៃរោរទាសថ់ទងោនាបៃះបចញម្រពរីណា?(សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើ

រោតារបខៀៃ៖តេោះវិញ្ញាណននការទាសដ់្រងោនាគឺេុំដមនជារ្រស់ផងតេោះន្រ្រ៉ុដន្ជារ្រស់ផងអារក្សវិញ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ

្ូសចំណាំបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:29)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបចៀសវាងរោរទាសថ់ទងោនាបៅបពលពិភា្រសាោនាអំពរីដំណរឹងល្អជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ?

បហតុអវៃរីោៃជារោរប ល្ាះោនាជា្ លែដូវមួយខុសឆ្គង្រ្ននុងរោរបបកងៀៃដំណរឹងល្អ?(សិស្សអាច្ ល់្ចបមលែើយខុសោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថា

ព្ួរប្យល់ថាបៅបពលបយើងទាសោ់នាឬប ល្ាះោនាជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទអំពរីដំណរឹងល្អបនាះកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃរឹងមិៃ្ ង់បៅបដើមបរី�ួយ

បយើងឲ្យបបកងៀៃឬថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេនៃអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបយើង្ំរពុងបបកងៀៃបនាះបទ)។

បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីលទ្្ធ លនៃរោរទាសថ់ទងោនាសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍

អ៊ីបហាវាសតេនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។អ្ន្រអាច�កមញុឲ្យសិស្សសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី311:29។

(បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍រាៃបៅ្រ្ននុង«What I Want My Son to Know before He Leaves on His Mission»

Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1996,ទំព័រ41)។

«សៅស្លរានការទា�់ណទរោនាសនារះព្រះវិញ្ញាែននព្រះេរាចា�់នរឹចាក្សចញសោយមិនគិតថ្នរណាជាេ្ក្ខ�ុសនារះសទ»(ពបធាន

ណជម�៍េម៊ីសហាវា�្)។

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ថាកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ចា្របចញបោយសារថតរោរទាស់ថទងោនាថដរឬបទ?បតើអ្ន្រោៃដរឹងថា

កពះវិញ្ញាណោៃចា្របចញបោយរបបៀបណា?

សូមបរ្ហាញកបបោ្របស់កពះអង្គសប្រ្គះថដលទា្់រទងបៅៃរឹងរោរទាស់ថទងោនាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:30៖«បៃះពុថំមៃជា

បោលលទ្ធិរបស់បយើងបទ្ឺកតវូលះបង់រោរណ៍ទាំងបនាះបចាលវិញ»។

• បតើបយើងអាច«លះបង់បចាល»ៃូវរោរទាសថ់ទងោនាៃិងរោរកបថ្រ្រោនាបោយរបបៀបណា?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

បយើងអាចថសវៃងរ្របដើមបរីរោលាយជាអ្ន្រថដល្ ្សះ្សាប្[សូមបមើលៃរីនហវៃទរី312:9]។បយើងអាចអធសិាឋាៃសុំរ្រចំបណះដរឹងៃិង

រោរអត់ធ្មត់បដើមបរីយ្រ�្នះបលើរោរទាស់ថទងោនា។បយើងអាចពយាោមបចៀសវាងសាថាៃភាពថដលបយើងអាចកតូវោៃលបលួងឲ្យប ល្ាះៃរឹង

អ្ន្រដនទោៃ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃរាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសាររោរខិតខំបដើមបរីបចៀសវាងឬយ្រ�្នះបលើ

រោរទាស់ថទងោនា?

• បតើរោរចងចំាដល់រោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311:29–30អាច�ួយអ្ន្របៅបពលអ្ន្រប�ើញថាខលែលួៃអ្ន្រ

សថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយថដលៃរឹងឬអាចៃរឹងប្លាះោនាបោយរបបៀបណា?

អ្ន្រអាចថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសាររោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើមបរីបចៀសវាង

ឬយ្រ�្នះបលើរោរទាស់ថទងោនាបនាះ។បដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី311:28–30សូមឲ្យ

ព្ួរប្បបើ្របៅប្ជរីនៃសាថាៃភាពឬស្រម្មភាពថដលពួ្រប្អាចឆ្ប�ួ់បៃរឹងរោរទាស់ថទងោនាសូមឲ្យព្ួរប្ោ្់របោលបៅៃិងសរបសរ

បោលបៅមួយអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងខំបចៀសវាងឬយ្រ�្នះបលើរោរទាស់ថទងោនាបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពឬស្រម្មភាពមួយថដលព្ួរប្ោៃ

សរបសរ។
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នដីថហវៃទដី311:31–41

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពបកា�សោលលទ្ិរប�់ពទរ់

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យសិ្រសាៃរីនហវៃទរី311:31–41សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

�ក្មមេភា្ លទ្្ធ្ល

សូមឲ្យសិស្សៃិោយសបងខេបៗ ដល់មិតតេរួមថានា្់រអំពរីអវៃរីមួយថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើនាបពល្្មរៗី បៃះថដលោៃ្ ល់្លទ្្ធ លវិ�ជរាៃៃិងពៃ្យល់

ពរីអវៃរីថដលជាលទ្ធ្ល។អុ្ន្រ្៏រអាចសុំឲ្យព្ួរប្កោប់អំពរីអវៃរីមួយថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើឬោៃប�ើញថដលរាៃលទ្្ធ លអវិ�ជរាៃ។(សូម

ហាមសិស្ស្ំុរឲ្យថច្រចាយអវៃរីៗថដលអាចមិៃសមរម្យឬផ្ទាល់ខលែលួៃបព្រ)។

សូមអាៃៃរីនហវៃទរី311:31ឮៗដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមពៃ្យល់ថាថ ្្ន្រថដលបៅសល់្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី311រួមរាៃរោរកបរោស

របស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទអំពរីបោលលទ្ធិរបស់កទង់ដល់កបជា�ៃរបស់ៃរីនហវៃ។�ំព្ូរបៃះ្រ៏ោ្់របចញៃូវលទ្ធ្លនៃរោរទទួលយ្រឬ

រោរបដិបសធបោលលទ្ធិរបស់កទងថ់ដរ។

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នពីន្វៃទពី311:32–34;នពីន្វៃទពី311:35–36;នពីន្វៃទពី

311:37–38;នពីន្វៃទពី311:39–40។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូបហើយសូមោ្់រ្រិច្ចរោរដល់នដ្ូៃរីមួយៗឲ្យស្ិរសាវ្្គ

កពះ្ម្ពរីរមួយ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលស្រម្មភាពៃិងលទ្្ធ លថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃ។(អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ

បកបៀបបធៀបរោរបបកងៀៃទាំងបៃះបៅៃរឹងរាកតាទរីបៃួនៃបសច្្ររី�ំបៃឿ)។

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលសិ្រសាក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្ពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់ពរីស្រម្មភាពៃិងលទ្្ធ លថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរថដលោៃោ្រ់ឲ្យប្។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោម�ក្ម្មភា្ឬលទ្ធផល។

បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីវ ្្គៃរីមួយៗសូមសួរសំណួរកសបោនាដូចខាងបករោម៖

សករាប់នដ្ូថដលោ្់រ្រិច្ចរោរៃរីនហវៃទរី311:32–34សូមសួរ៖

• បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ួយបយើងឲ្យប�ឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវរបិតាសួ្៌បោយរបបៀបណា?(ត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ

ដ្្ងទដី្រន្ទាល់អំ្ដីត្រះវរ្រិតាសួគ៌និងត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។)បតើបៅបពលណាថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងទរីបនាទាល់ដល់អ្ន្រអំពរី

ភាពពិតៃិងបសច្រ្រីកសឡាញ់របស់កពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សករាប់នដ្ូថដលោ្់រ្រិច្ចរោរៃរីនហវៃទរី311:35–36សូមសួរ៖

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើរោរបក�ើសបរើសប�ឿបៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទអប ជ្ើញឲ្យរាៃឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

សករាប់នដ្ូថដលោ្់រ្រិច្ចរោរៃរីនហវៃទរី311:37–38សូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រោៃរ្រប�ើញភាពកសបដៀងោនាអវៃរីខលែះរវាងខ្ម្ពរីរៃរីនហវៃទរី311:37ៃិងៃរីនហវៃទរី311:38?

• បតើអវៃរីខលែះជាល្រខេណភៈល្អនៃ្ូរៃប្រ្មងតូចរានា្់រ?បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរី«រោលាយជាដូចជា្ូរៃប្រ្មងតូច»?

សករាប់នដ្ូថដលោ្់រ្រិច្ចរោរៃរីនហវៃទរី311:39–40សូមសួរ៖

• បតើរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបញ្ជា្់រពរីសារភៈសំខាៃ់នៃ�បកមើសរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបោរពតាមឬមៃិ

បោរពតាមបោលលទ្ធិរបស់កទង់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបស្រម្មភាពសំខាៃ់ៗថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រសាថាៃសួ្៌។សិស្ស

អាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖រដើ្្ដីចូលរៅក្្នុងនគរសាថានសួគ៌រយើងត្រវូដ្រដត្រច្ិរ្តរជឿរលើ

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទតជ្ុជទរឹក្និងទទួលយក្ត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចប្្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្រ្រីពិត

បៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរស់បៅតាមបោលលទ្ធិរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីឲ្យពួ្រប្ៃរឹងអាចក្ងៃ្រកពះទុ្រជាមរត្រ។អ្ន្រ

្៏រអាចរំឭ្រពួ្រប្ឲ្យបធវៃើតាមបោលបៅរបស់ព្ួរប្បដើមបរីបចៀសវាងៃិងយ្រ�្នះបលើរោរទាស់ថទងោនា្ ងថដរ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វអំ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាន្ រជ�័នន

�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់និរបានណែនាំ្ ួក្សគឲ្យរានឥទ្្ធិ្ល�ល់អ្នក្�នទ្ចំសពារះការែ៍លអែ។

ពទ្រ់ពបកា�ថ្ពទ្រ់បានបំស្ញចបាប់រប�់ម៉រូស�ស�ើ�ពទ្រ់បានពបទាន�ល់ពបជាជននរូវ

ចបាប់�៏ខ្�់ជារស�ើម្ពីសរៀបចំ្ ួក្សគឲ្យកាលា��រូចជាពទ្រ់នរិព្រះវរបិតាណ�លគរ់សៅសាថាន�ួគ៌

រប�់ស�ើរ។

សមសរៀនទ្ពី122

នពីន�វទ្ពី312

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី312:1–12

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បសពរៀនដល់េវអូរមនុ�្សអំ្ពី្ រជ័យណដលសយើរទទួលបានសៅស្លសយើររ�់សៅរាមដំែឹរល្អរប�់

ពទរ់

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ៖

សតើព្រះវរបិតា�ួគ៌�រ្ឃឹមថ្សយើរនរឹល្អឥតសខ្ចារះសទ?

សតើសយើរពតរូវកាលាយជាល្អឥតសខ្ចារះសៅក្្នុរជពីវិតសនរះសដើម្ពីចរូលសៅក្្នុរនគរស�ស�សាទាលសទ?

សតើសយើរោចល្អឥតសខ្ចារះសទ?

បៅបពលចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតអំពរីសំណួរទាំងបៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតពរីសំណួរបៃះបពញមួយបមបរៀៃបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី312:483ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាបៃះ្ ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខកពះ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចថណនាំថា

សិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យរ្យកសួលៃរឹងរ្រប�ើញវា។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់អំពរីកពះប ្្ញតតេិបដើមបរីោៃល្អឥតបខាចាះ៖

«បយើងមិៃកតវូអា្រ់អៃ់ចិតតេកបសិៃបបើរោរពយាោមបៅរោៃ់ភាពល្អឥតបខាចាះហា្់រដូចជាោ៉ាប់យុឺៃ[ពោិ្រ]ៃិង

មៃិបចះចប់មិៃបចះបហើយបនាះ។ភាពល្អឥតបខាចាះ្ ឺជារោររង់ចាំ។បយើងអាចទទួលោៃបពញបលញថតបករោយពរី

រោររស់ប�ើងវិញៃិងថតតាមរយភៈកពះអរាចាស់បែុបណាណះ។រោរល្អឥតបខាចាះរង់ចំាដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលកសឡាញ់

កទង់បហើយរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់»(«Perfection Pending»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1995,

ទំព័រ88)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរឥតបខាចាះអាចម្រ«ថតតាមរយភៈកពះអរាចាស់»?

សូមរំឭ្រសំណួរបរីបៅបពលចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះ។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្អាចៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរចបមលែើយរបស់ប្ចំបោះសំណួរទាំងបនាះបទ

បករោយពរីរោរអាៃៃរីនហវៃទរី312:48ៃិងរោរសាដាប់រោរពៃ្យល់របស់ថអលប�ើរណិលសៃុបហើយ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា

កពះវរបិតាសួ្៌មៃិរំពរឹងឲ្យបយើងឥតបខាចាះរោលរាៃ�រីវិតបលើថ្ៃដរីបនាះបទបែុបៃ្បៅបពលបយើងខិតខំោ៉ាងឧសសាហ៍ពយាោមរោៃ់តាម

កពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយៃិងបៅបពលបយើងទុ្រចិតតេបៅបលើដរ្វាយធួៃបនាះបយើងអាចៃរឹងល្អឥតបខាចាះបៅទរីប ្្ចប់។

សូមសរបសរោ្រ្យថាពតរូវរោនពបទាន្របៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី312:1–12បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយ

រ្របមើលឥរិោបទថដលកពះអង្គសប្រ្គះសុំឲ្យបយើងថ្រថកបកពមទាំងពរ�័យទាំងឡាយថដលកទង់សៃយាៃរឹងកបទាៃជាលទ្្ធ ល។

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលោៃម្រ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រជាលទ្ធ្លនៃរោររស់បៅតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី

312:1–12?

សូមបរ្ហាញពរីភាពញរឹ្រញាប់នៃោ្រ្យថាពតរូវរោនពបទាន្ររាៃបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់អ្ន្រអំពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ

កតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលអ្ន្រោៃរស់បៅតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរីពរ�័យមួយថដលព្ួរប្ចងោ់

ៃដូចថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី312:1–12។សូមពួ្រប្សរបសរៃូវឥរោិបទថដលព្ួរប្កតូវថ្រថកបបដើមបរីទទួលោៃៃូវ

ពរ�័យបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីថ្រថកបឥរិោបទបនាះ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយៃូវ

អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរៃិងពរីមូលបហតុ។

នដីថហវៃទដី312:48

គឺជាវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូម

សបើក្សៅសយាបល់�ពរាប់ការបសពរៀនសៅ

ចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជួ��ិ�្ស

ជាម�ួនឹរចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។
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សមសរៀនទ្ពី122

នដីថហវៃទដី312:13–16

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះោ�់សតឿនដល់េវអូរមនុ�្សឲ្យស្វើជាគំររូដ៏�ុចរិតដល់្ ិភ្សលាក្

សូមបរ្ហាញក្រ�អំបិល។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល្ លកបបោ�ៃ៍នៃអំបិល។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមកោ្រដថាោៃពៃ្យល់

ថាអំបិលបថៃថែមរសដល់អាហារបហើយថាវាជាបក្ឿងកបឡា្រ់មៃិឲ្យសាច់ស្អនុយ។អ្ន្រ្៏រអាចៃរឹងពៃ្យល់ថាបៅបករោមចបាប់មែូបស

ព្ួរសង្កតវូោៃបញ្ជាឲ្យ្ ្ល់អំបិលជាមួយៃរឹងរោរថាវាយយ្្ញបូជារបស់ពួ្រប្(សូមបមើលបលវីវៃ័ិយ2:13)។បហតុដូបច្នះបហើយ

អំបិល្ ឺជាសញ្ញាមួយនៃបសច្្ររីសញ្ញារវាងកពះអរាចាស់ៃិងកបជា�ៃរបស់កទង់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី312:13បោយសាងាតប់សងៃៀមៃិងរ្របមើលអ្ន្រថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបកបៀបបធៀបបៅៃរឹងអំបិល។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះសំបៅមៃិកតរឹមថតសំបៅបលើហវៃដូងមៃុស្សបៅឯកពះវិហារបរិសុទ្ធបៅន្ងៃបនាះបែុបណាណះ

បទ្ឺថ្មទំាងបៅដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលកតូវោៃក�ម�ុទរឹ្រចូល្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កទង់ៃិងរស់បៅតាមដំណរឹងល្អរបស់

កទង់បទៀត្ ង។

• ្រ្ននុងនាមជាអ្ន្របដើរតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបតើបយើងអាចរោលាយដូចជាអំបិលតាមវិធរីណា?(បយើងកតូវ�ួយរ្រសាឬសប្រ្គះកបជា�ៃៃិង

កតូវពកងរឹងពិ្ពបលា្របោយរោររាៃឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រដនទបោយអំបពើល្អ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលអំបិលៃរឹងកតូវោត់បង់រសជាតិរបស់វាបនាះ?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរខា�ដូសអ៊ ីអាសាយនៃក្រមុ

ចិតសិបនា្់រ៖

«អំបិលៃរឹងមៃិោត់បង់រសរបស់វាតាមបពលបវលាបនាះបទ។រសជាតិកតូវោត់បង់តាមរយភៈរោរលាយៃិងរោរបំពុល។   រសជាតិ

ៃិង្ ុណភាពចា្របចញពរីមៃុស្សបៅបពលប្បំពុល្ ំៃិតរបស់ប្បោយ្ ំៃិតមៃិសាអាតស្អំបោលោ្រ្យកបរា្បោយរោរៃិោយ្ុរហ្រ់

ៃិងអៃុវតតេ្ររាលាំងរបស់ប្ខុសបៅបលើរោរបធវៃើអបំពើអាក្រ្់រ»(«Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of 
Men»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1980,ទំព័រ42)។

• បហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវថតបរិសុទ្ធបដើមបរីរាៃឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រដនទចំបោះរោរណ៍ល្អ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបកបើៃិមិតតេសញ្ញាប្្សងបទៀតបដើមបរីបបកងៀៃពរីរបបៀបថដលសរា�ិ្រ្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញានៃសាសនាចក្រ

របស់កទង់្ ួររាៃឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រដនទចំបោះរោរណ៍ល្អ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃរីនហវៃទរី312:14–16ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបកបើពៃលែឺបដើមបរីបបកងៀៃពរីតួនាទរីរបស់រាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កទង់

បៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្របៃះ។មុៃបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា្រប ជ្ើ្ ឺជា្រ្ៃ្្រមួយ។

• បតើសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រអាចរោលាយជាពៃលែឺដល់អ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីឲ្យពៃលែឺរបស់

បយើងថចងចាំងប�ើង?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូម�ួយព្ួរប្ឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដល្ ំរូរបស់ពួ្រប្ចបំោះរោររស់បៅ

ដ៏សុចរិតអាច�ួយដល់មៃុស្សប្្សងបទៀត)។

• បតើសរា�ិ្រសាសនាចក្រខលែះអាចក្បពៃលែឺរបស់ប្ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី312:16បតើបហតុអវៃរីោៃជាកពះអង្គសប្រ្គះចង់ឲ្យបយើងបំ្ លែឺពៃលែឺរបស់បយើង?(រៅរ្លរយើងរធ្ើជាគំរូដ៏

សុចរិ្ររន្រះរយើងអាចជួយដល់អ្ក្ដថទឲ្យ្ររ្កើងដល់ត្រះវរ្ិរតាសួគ៌។អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះ

ជាសម្រីរបស់ប្ផ្ទាល់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្)។

• បតើ្ ំរូដ៏សុចរិតរបស់ៃរណាថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតបៅរ្រកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងពកងរឹងបំណងរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោររស់បៅតាម

ដំណរឹងល្អ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរី្ ំរូថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើដល់អ្ន្រថដលបៅ�ំុវិញខលែលួៃប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្

អាច�ួយអ្ន្រដនទឲ្យបបង្កើៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់ប្បៅបលើកពះវរបិតាសួ្៌ៃិង�កមញុបំណងរបស់ប្បដើមបរីបធវៃើតាមកទង់រោៃ់ថតខាលាំង។

នដីថហវៃទដី312:17–48

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បសពរៀនដល់េវអូរមនុ�្សអំ្ពីពក្ិត្យវិន័យដ៏ខ្�់ណដលនឹរជួយ្ ួក្សគឲ្យកាលាយដរូចជាពទរ់នរិ

ព្រះវរបិរា�ួគ៌

សូមពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបៃ្បបកងៀៃដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃពរីរបបៀបបដើមបរីម្ររោៃ់កទង់ៃិងចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រសាថាៃសួ្៌។សូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃរីនហវៃទរី312:19–20ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលោ្រ្យមួយថដលសរបសរបកចើៃដង

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើោ្រ្យសំខាៃ់អវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះកទង់ោៃបកបើបរីដងសករាប់ជាថ ្្ន្រនៃរោរអប ជ្ើញឲ្យម្ររ្រកទង់បៃះ?(កពះប ្្ញតតេិ)។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី312:21–47រួមរាៃកពះប្្ញតតេិជា្់រលា្រ់ខលែះថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃថដលៃរឹង�ួយបយើងឲ្យម្រ

រ្រកទង់បហើយរោៃ់ថតរោលាយដូចជាកទង់។បៅបពលកទង់ោៃបបកងៀៃពរីកពះប្្ញតតេិទាំងបៃះដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកទង់ោៃសបំៅបៅបលើ

ប ្្ញតតេិថដលជាថ ្្ន្រនៃក្រិត្យវៃ័ិយរបស់មែូបសបហើយបនាទាប់ម្រោៃបបកងៀៃអំពរីចបាប់ដ៏ខ្ពស់ជាង។កទង់ោៃសបំៅបលើរោរយល់ដរឹងតាម

ថបបកបនពណរីអំពរីក្រតិ្យវៃិ័យរបស់មែូបសបៅបពលកទង់ោៃបកបើឃ្លាដូចជា«បសច្្ររីថដលមៃុស្សពរីបុរាណោៃថ្លែង»ៃិង«ោៃថចង

ទ្ុរម្រថា»។បៅបពលកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថា«បែុថៃ្បយើងកោប់អ្ន្ររាល់ោនាថា»បនាះកទង់ោៃបរ្ហាញពរីរបបៀបថដលកទង់ចង់ឲ្យបយើង

រោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិបនាះនាសពវៃន្ងៃបៃះ។
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បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសិ្រសាពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូម្ ូសតារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃ។សូមបំថប្រសិស្សបៅជាបួៃក្រមុ។សូមោ្់រ

្ិរច្ចរោរមួយ�ួរដល់ក្ុរមៃរីមួយៗ្រ្ននុងតារាងបហើយសូមឲ្យពួ្រប្អាៃខ្ម្ពរីរថដលអមម្រជាមួយបហើយបឆលែើយៃរឹងសំណួរ។

សតើការ�ល់�ឹរណបបពបន្ែពី្ ពី

ពក្តិ្យវិន�័រប�់ម៉រូស�ជាអវពី?

សតើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានណែនាំស�ើរឲ្យ

រ�់សៅសដ្�រសបៀបណា?

សតើ�ុវជនឬ�ុវនារីអាចសធវើអវពីខ្រះស�ើម្ពី

អនុវត្ការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ?

នពីន�វទ្ពី312:21 នពីន�វទ្ពី312:22–26

នពីន�វទ្ពី312:27 នពីន�វទ្ពី312:28–30

នពីន�វទ្ពី312:38 នពីន�វទ្ពី312:39–42

នពីន�វទ្ពី312:43 នពីន�វទ្ពី312:44–46

ចបំោះអតថែកបបោ�ៃ៍ថដលសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី312:22អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោសចារសម្សៀត្ឺជាោ្រ្យកបរា្ឬចំអ្រថដល

បរ្ហាញពរីរោរស្អបប់ខ្ពើមឬរោរបមើលរ្យ(សូមបមើលរា៉ាថាយ5:22)។អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថាថអលប�ើរបដវ�ីអ៊ ីសូរៃិសុៃនៃ

ក្ុរមចិតសិបនា្់រោៃបបកងៀៃថាឃ្លា«កពមបកពៀងជាមួយៃរឹងអ្ន្របដើមបចាទអ្ន្រជាកបញាប់»(ៃរីនហវៃទរី312:25)រាៃៃ័យថា

«បោះកសាយភាពខុសោនារបស់បយើងភាលាមៗថក្រងចំណង់នៃបពលបនាះទា្់រទាញបៅ្រ្ននុងភាពសាហាវខាងសាច់្ មឬសាមរតរីបហើយ

បយើងធាលា្់រជាចំណាប់ខាមំងនៃ្រំហរឹងរបស់បយើង»(«Forgiveness Will Change Bitterness to Love»Ensignឬ

លពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2003ទំព័រ11)។

បៅបពលសិស្សោៃស្ិរសាខ្ម្ពរីរថដលោ្់រឲ្យប្បហើយសូមឲ្យក្រុមៃរីមួយៗបរៀបរាប់ពរីចបមលែើយរបស់ប្។អ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្សរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអវៃរីថដលហា្់រដូចជាោៃផ្លាស់ប្ដូររវាងក្រតិ្យវៃិ័យរបស់មែូបសៃិងក្រតិ្យវិៃ័យដ៏ខ្ពស់ថដលោៃបបកងៀៃបោយកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាក្រតិ្យវៃ័ិយដ៏ខ្ពស់បផ្ដាតខាលាំងបៅបលើបំណង្ំៃិតៃិងរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេរបស់បយើងជាជាងសំប្របករៅរបស់បយើង។

• បៅបពលបយើងខិតខំរោលាយបៅជាឥតបខាចាះបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបផ្ដាតបៅបលើបំណង្ំៃិតៃិងរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើង?

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសរោរបបកងៀៃមួយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី312ៃិងសរបសរឲ្យោៃមួយ្រថាខ័ណ្ឌអំពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្ៃរឹងពកងរឹងបលើថ ្្ន្របនាះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី312:19–20ឮៗ។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាតាមរយភៈរោរថកបចិតតេៃិងរោរខិតខំបោយឧសសាហ៍

ពយាោមបដើមបរីរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃបនាះបយើងអាចរោលាយជាឥតបខាចាះតាមរយភៈដរ្វាយធួៃបហើយ

«ចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រសាថាៃសួ្៌»(ៃរីនហវៃទរី312:20)។

បករោយពរីសិស្សោៃប ្្ចប់ស្រម្មភាពទាំងបៃះបហើយសូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយអវៃរីថដលរាៃអតថែៃ័យបំ្ុតចបំោះព្ួរប្។សូមសបងខេប

�ំព្ូរបៃះបោយសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងមកកាន់តេោះតគពីស្ទន�ើ�កាន់តាមតេោះ្រញ្ញ្ិ្ររ្រស់

ត្រង់ន�ើងអាចកាលា�ែូចជាត្រង់និងតេោះវរ្ិរតាដែលគង់នៅឯ្ ថានសួគ៌រ្រស់ន�ើងដែលត្រង់បានឥ្រនខាចាោះ។សូមរំឭ្រសិស្សថាបដើមបរី

ទទួលោៃ្រកមតិណាមួយនៃភាពឥតបខាចាះបយើងកតូវថតពរឹងថ្្អ្របលើដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរអំពរីរបបៀប

មួយឬពរីរថដលពួ្រប្ៃរឹងអៃុវតតេតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃនាន្ងៃបៃះ។សូមប្្ចប់បោយរោរថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី312:48

សូមឲ្យសិស្សបបើ្រកពះ្ម្ពរីរបៅៃរីនហវៃទរី312:48។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃវ្្គបៃះបរៀងៗខលែលួៃ។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលបដើមបរីសិ្រសា

ខ្ម្ពរីរបៃះបហើយបនាទាប់ម្រសុំឲ្យពួ្រប្បិទកពះ្ម្ពរីរបហើយទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះម្ងបទៀតឲ្យល្អឥតបខាចាះតាមថដលព្ួរប្អាចបធវៃើោៃ។

សូមឲ្យព្ួរប្អាៃខ្ម្ពរីរបៃះម្ងបទៀតបោយបិទកពះ្ម្ពរីរបហើយបនាទាប់ម្រទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះ។

• បតើអ្ន្រោៃរ្ីរចបកមើៃបោយរោរខិតខំបោយរបបៀបណា?

• បតើស្រម្មភាពបៃះ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីដបំណើររោរណ៍បឆ្ពាះបៅរ្រភាពឥតបខាចាះបោយរបបៀបណា?

សូមបរ្ហាញថារោរខិតខំរបស់បយើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ្ ឺសំខាៃ់ណាស់។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីសូមរំឭ្រសិស្សថាកពះអរាចាស់មៃិរំពរឹងបយើង

ឲ្យឥតបខាចាះ្រ្ននុងក្បរ់ោរណ៍ទាំងអស់អំ�នុងបពល�រីវិតរស់បៅបលើថ្ៃដរីបនាះបទ។តាមរយភៈដរ្វាយធួៃៃិងរោរខិតខំដ៏ឧសសាហ៍ពយាោម

របស់បយើងបដើមបរីបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះបនាះបៅទរីប ្្ចប់បយើងអាចរោលាយជាឥតបខាចាះោៃ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបមួយថដល

ព្ួរប្អាចខិតខំបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះ។

កំ្ែត់ចំណំា៖បោយសារថតបមបរៀៃបៃះថវងអ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបកចើៃ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបន្សទ្�នក្ថ្រប�់ពទ្រ់សៅឯព្រះវិហារបរ�ិុទ្្ធសៅណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍។

ពទ្រ់បានព្រានពបជាជនក្ុំឲ្យសធវើការលាក្់្ុតនរិបានបសពរៀន្ ួក្សគឲ្យសធវើកិ្ច្ចការ�ុចរិត

ស�ើម្ពីឲ្យ�្វព្រះ�ឬទ្័��ល់ព្រះវរបិតា�ួគ៌។ពទ្រ់ក៏្បានណែនាំ�វដូរមនុ�្សឲ្យដ្ក្់

ពទ្្្យ�ម្ត្ិរប�់្ ួក្សគសៅឯសាថាន�ួគ៌និរបានណែនាំសាវក្រប�់ពទ្រ់ឲ្យណ�វររក្នគរនន

ព្រះ្ ពីមុនការខាវា�ខវល់ខារសាច់្មរប�់្ ួក្សគ្ ទាល់។

សមសរៀនទ្ពី123

នពីន�វទ្ពី3ជំ្ រូក្13

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី313:1–18

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបានព្រាន្ ួក្សា�ន៍នពីនេវកំុ្ឲ្យស្វើការលាក្់្ុតនរិបានបសពរៀន្ ួក្សគឲ្យស្វើកិ្ច្ចការ�ុចរិតសដើមបពី

ឲ្យ�្វព្រះេឫទ័យដល់ព្រះវរបិរា�ួគ៌

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមបរៀបចំក្រោសនៃរោរវាយតនមលែខលែលួៃដូចខាងបករោមៃិង្ តចមលែងឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗ។កបសិៃបបើអ្ន្រមៃិអាចបធវៃើោៃ

បទអ្ន្រអាចបរៀបរាប់ពរីរោរវាយតនមលែបៃះឬសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ។

1 ខញនុំបធវៃើទាៃ(ទបងវៃើនៃរោរបូជាខាងសាសនាឬរោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទ)បោយសារ៖

្រ  ខញនុំ្ ួរថតបធវៃើ។

ខ  ខញនុំកសឡាញ់កពះអរាចាស់បហើយខញនុំបពញចិតតេៃរឹង�ួយដល់មៃុស្សប្្សងបទៀត។

្   ខញនុំចង់ឲ្យអ្ន្រដនទ្ ិតល្អអពរីខញនុំ។

2 ខញនុំអធិសាឋាៃបោយសារ៖

្រ  ខញនុំចង់បធវៃើបដើមបរីអាចកោប់ដល់ឪព្ុររាដាយរបស់ខញនុំឬប៊ីស្សពរបស់ខញនុំថា«ោទ/ចាន៎ស»បៅបពលព្ួរបលា្រសួរខញនុំថាបតើខញនុំោៃ

អធិសាឋាៃបទ។

ខ  វាកោៃ់ថតជាថ ្្ន្រមួយនៃទរាលាប់កបចានំ្ងៃរបស់ខញនុំបែុបណាណះ។

្   ខញនុំចង់ទា្់រទងជាមួយៃរឹងកពះវរបិតាសួ្៌។

3 ខញនុំតមអាហារបោយសារ៖

្រ  រោរតាមអាហារ�ួយខញនុំឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតបៅរ្រកពះអរាចាស់។

ខ  អ្ន្រប្្សងបទៀតៃរឹង្ ិតថាខញនុំទៃ់បខសាយកបសិៃបបើខញនុំមៃិតមអាហារបទ។

្   ឪពុ្ររាដាយរបស់ខញនុំកោប់ខញនុំថាខញនុំ្ ួរថតបធវៃើរោរតាមអាហារ។

បដើមបរីចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្សបបំពញរោរវាយតនមលែខលែលួៃបៃះ(មៃិថាជាក្រោសឬបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសា

កពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់របទ)បោយរោរបរ្ហាញឃ្លាមួយណាថដលបរៀបរាប់ោៃល្អបំ្ ុតពរីរោរតាំងចិតតេរបស់ប្ឬមូលបហតុ

នៃរោរបធវៃើទាៃរោរអធសិាឋាៃឬរោរតមអាហារ។សូមធានាសិស្សថាអ្ន្រៃរឹងមៃិសុំប្ឲ្យថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ

ប�ើយ។បករោយពរីសិស្សប ្្ចប់រោរវាយតនមលែបហើយសូមបរ្ហាញថាចបមលែើយថដលអាចរាៃសរបសរបៅបករោមរោរបធវៃើទាៃរោរអធសិាឋាៃ

ឬរោរតមអាហារឆលែនុះបញ្ចាំងពរីរោរតាំងចិតតេៃិងមូលបហតុខុសោនាថដលបយើងអាចរាៃសករាប់រោរបធវៃើរោរណ៍ទាំងបៃះឬស្រម្មភាពថដល

ទា្់រទងបៅៃរឹងដំណរឹងល្អប្្សងបទៀត(ឧទាហរណ៍បយើងអាចបធវៃើវាបចញពរីរោតពវៃ្ិរច្ចឬ្ររណរីយ្ិរច្ចបដើមបរីបំ្ុសដល់មៃុស្សប្្សងបទៀត

ឬបធវៃើឲ្យកពះវរបិតាសួ្៌សពវៃកពះទ័យ)។

• បតើវាបចាទជាបញ្ហាបទថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងបធវៃើ្ិរច្ចរោរសុចរិតបនាះ?បហតុអវៃរីបចាទឬបហតុអវៃរីោៃជាវាមៃិបចាទជាបញ្ហា?

សូមសរបសរកបធាៃបទខាងបករោមៃិងបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរថដលរាៃបៅ្រ្ននុងកបធាៃបទអមម្របៅបលើរោដារបខៀៃ(អ្ន្រអាចសរបសរវា

មៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ)៖

ទាន៖នពីន្វៃទពី313:1–4

ការេ�ិសាឋាន៖នពីន្វៃទពី313:5–6

ការតមោហារ៖នពីន្វៃទពី313:16–18

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី313កោប់ពរីរបបៀបថដលកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបៃតេថណនាំដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅឯកពះវិហារបរិសុទ្ធៃិងោៃ

បបកងៀៃពួ្រប្អំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរតាំងចិតតេរបស់មៃុស្ស្រ្ននុងរោរបធវៃើទាៃរោរអធសិាឋាៃៃិងរោរតមអាហារ។
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សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសកបធាៃបទមួយ្រ្ននុងចបំណាមកបធាៃបទទាំងបរីថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្អាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរ

ថដលទា្់រទងបោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលចបមលែើយចំបោះសំណួរខាងបករោម(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

• បតើរោរតាំងចិតតេអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃកពរាៃ្ំុរឲ្យបធវៃើបៅបពលបយើងបធវៃើស្រម្មភាពបៃះ?

• ចបំោះរោរបធវៃើស្រម្មភាពបនាះបតើកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថាោ៉ាងដូចបមតេច?

មៃុបពលសិស្សចាប់ប្្ើមវាអាច�ួយដល់ព្ួរប្បដើមបរីឲ្យៃិយមៃ័យោ្រ្យការលាក់្្ុតថាជាៃរណារានា្់រថដលថ្រលែងរូបរាងនៃភាពសុចរិត

ឬអ្ន្រថដលៃិោយោតនដខ្នងនដ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយចបមលែើយថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញថដលកតូវៃរឹងសំណួរទាំងពរីរបៃះ។(បចញពរីរោរកសាវកជាវរបស់ពួ្រប្

សិស្សអាចរ្រប�ើញថាកពះអរាចាស់ោៃកពរាៃ្ំុរបធវៃើឲ្យ្ិរច្ចរោរសុចរិតបដើមបរីឲ្យមៃុស្សប�ើញប�ើយបហើយោៃបបកងៀៃថាបយើង្ ួរបធវៃើ

្ិរច្ចរោរសុចរិតបដើមបរីបធវៃើឲ្យកពះវរបិតាសួ្ ៌សពវៃកពះទ័យ)។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតរោៃ់ថតបករៅអំពរីរោរណ៍បៃះៃិងអៃុវតតេតាមរោរបបកងៀៃ

របស់កពះអង្គសប្រ្គះសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរតាំងចិតតេរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបធវៃើ្ិរច្ចរោរសុចរិតអាច�ះឥទ្ធិពលចំបោះរបបៀបថដលបយើងបធវៃើវាបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរតាំងចិតតេសុចរិតណាខលែះថដលអាចបំ្ុសបុ ្្គលរានា្់រឲ្យបធវៃើទាៃអធសិាឋាៃឬតមអាហារជារោរសរាងាត់?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើរស�វៃើក្ិច្ចការ�ុចរិតសដើម្ពីស�វៃើឲ្យព្រះវរបិតា�ួគ៌�្វៃព្រះទ័យ...

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី313:4,6,18បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលៃរឹងម្រដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលបធវៃើ្ិរច្ចរោរសុចរិតបដើមបរីបធវៃើ

ឲ្យកពះវរបិតាសួ្៌សពវៃកពះទ័យ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងន្វើកិច្ការសុចរិ្រ

នែើម្ពីន វ្ើឲ្យតេោះវរ្ិរតាសួគ៌សេវតេោះ្័រ�ត្រង់នឹងត្រទានរង្វាន់ែល់ន�ើងោ៉ាង្ររិ្ូររណ៍)។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្របោយសបងខេបពរីរោរវាយតនមលែខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បហើយវាយតនមលែរោរតាំងចិតតេរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរបធវៃើទាៃរោរអធសិាឋាៃឬ

រោរតមអាហារ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរីពកងរឹងរោរតាំងចិតតេរបស់ពួ្រប្

្រ្ននុងរោរបធវៃើរោរណ៍ទាំងបៃះឬស្រម្មភាពប្្សងបទៀតដូចជារោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់រោរចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារ

ៃិងរោរទទួលសាករោមែង់។

នដីថហវៃទដី313:19–24

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បសពរៀនេវអូរមនុ�្សឲ្យទកុ្ពទ្្យ�មបត្តិខលលួនឯរសៅឯសាថាន�ួគ៌វិញ

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ពទ្្យ�ម្ត្ិសៅសលើណផនដពីៃិងពទ្្យ�ម្ត្ិសៅឯសាថាន�ួគ៌។សូមឲ្យសិស្សពិភា្រសាពរី

សំណួរខាងបករោមជាមួយៃរឹងនដ្ូ៖

• បតើ្ ំរូណាខលែះនៃកទព្យសមបតតេិបៅបលើថ្ៃដរីៃិងកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្៌?

បករោយពរីសិស្សរាៃបពលពិភា្រសាោនាអំពរីសំណួរបៃះជានដ្ូបហើយអ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ដល់សិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់។សូម្ ិតពរីរោរបលើ្រប�ើងអំពរី្ ំរូបចញពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រនៃកទព្យសមបតតេិបៅបលើថ្ៃដរី(អ្ន្រអាចបរ្ហាញរូបភាពពរីរបស់ដ៏រាៃ

តនមលែថដលអ្ន្ររាៃ)ៃិង្ ំរូមួយនៃកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្៌(អ្ន្រអាចបរ្ហាញរូបភាពនៃក្ួសារអ្ន្រឬៃិោយអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រ)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី313:19–23ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើល

រោរថណនាំថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃអំពរីរោរថសវៃងរ្រកទព្យសមបតតេិបៅបលើថ្ៃដរីៃិងកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្៌។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី313:19–20បតើកទព្យសមបតតេិបៅបលើថ្ៃដរីខុសពរីកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្ ៌ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើរោរថសវៃងរ្រកទព្យសមបតតេិបៅបលើថ្ៃដរីទាញបយើងឲ្យរ្្របចញពរីរោរថសវៃងរ្រកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្៌ោ៉ាងដូចបម្ច?

(អ្ន្រអាចបញ្ជា្់រថាកពះអង្គសប្រ្គះមៃិោៃបបកងៀៃថាកោ្់ររោសឬ្រម្មសិទ្ធិបលើថ្ៃដរីអាក្រ្់របនាះបទបែុថៃ្កទង់ោៃបញ្ជា្់រពរី

សារភៈសំខាៃ់នៃរោរោ្់រដួងចិតតេរបស់បយើងបៅបលើកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្៌ថដលបៅយូរអថងវៃង)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតពរីឃ្លាថា«បបើថ ្្ន្រអ្ន្របសាមះស័្មក្ទាំងកសុង»រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី313:22?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ

យល់ពរីអតថែៃ័យនៃឃ្លាបៃះសូមនាំពួ្រប្ឲ្យបមើលបសច្្ររីបោងរោរថណនំាតាមកបធាៃបទបៅ្រ្ននុងបលខបោង22គ។)បតើអ្ន្រអាច

បរ្ហាញរោរបសាមះកតង់្រ្ននុងរោរកបមូលកទព្យសមបតតេិបៅឯសាថាៃសួ្៌បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរោ្រ្យព្រះបៅបលើក្រោសបហើយបិទវាបៅមួយចំបហៀង។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់បទៀតសរបសរោ្រ្យសលាកិ្យ

បៅបលើក្រោសបហើយោ្់រវាបៅមួយចបំហៀងបទៀត្ ្ទនុយពរីក្រោសមៃុ។សូមឲ្យសិស្សទរីបរី�រខាងមុខថានា្់រៃិងបមើលបៅក្រោស

ថដលសរបសរថាព្រះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបនាះថបរបហើយបមើលបៅក្រោសថដលសរបសរថាសលាកិ្យ។សូមឲ្យសិស្សបនាះ

ពយាោមបមើលបៅក្រោសទាំងពរីរបៅបពលថតមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី313:24បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយ្ ិតពរី

របបៀបថដលខ្ម្ពរីរបៃះទា្់រទងបៅៃរឹងបំណងរបស់សិស្ស្រ្ននុងរោរបមើលបៅក្រោសទាំងពរីរ្រ្ននុងបពលថតមួយដូបមតេច។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យ

ពទ្្យ�ម្តិ្តំណាងឲ្យភាពខាងបលា្រិយឬភាពរាៃោៃ។

• បតើរោរបបកមើកពះៃិងកទព្យសមបតតេិដូចជារោរពយាោមបមើលបៅ�ញ្ជាំងទាំងពរីរបៅបពលថតមួយបោយរបបៀបណា?

• បតើ្ ំរូអវៃរីខលែះអាចជារោរពយាយមបដើមបរីបបកមើដល់កពះៃិងកទព្យសមបតតេិបៅបពលថតមួយ?

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របករោ្រ�របហើយបមើលបៅក្រោសថដលសរបសរថាព្រះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ចបំោះអ្ន្របដើមបរីរាៃកពះជាបៅហាវាយរបស់អ្ន្រ?

ការឲ្យនិយមនស័យពាក្យឬឃ្លា្ ិបាក

ភាសាព្រះគម្ពីរស្លខ្រះ�ិ�្សអាច្ ិបាក្

�ល់ការឲ្យន�ិមន�័ពាក្្យឬឃ្លា្ ិបាក្

អាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់កានណ់តចបា�់មិន

ពតឹមណតសលើបរិបទ្ននវគ្គជាក្់លាក្់មួ�

ប៉សុណាណរះសទ្ប៉ណុន្ណ្មទាំរសារលិខិត

ទារំមរូលរប�់អ្នក្និ្ន្ធណ�លពបក្បសដ្�

ការ្យាក្រែ៍។វចនានពុក្មសលខសយារ

និរជំន�ួក្្ននុរការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរអាចជា

ឧបក្រែ៍�៏រានពបសយាជន៍ស�ើម្ពីជួ�

�ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញនរូវអតថែន�័ននពាក្្យឬ

ឃ្លា្ ិស��ណាម�ួ។
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• ថ ្្អ្របលើកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី313:24បតើអ្ន្រអាចកោប់ថាបតើកពះ្ឺជាបៅហាវាយរបស់អ្ន្របោយ

របបៀបណា?(បទាះបរីជាសិស្សអាចរាៃចបមលែើយកតូវបកចើៃ្្ររីសូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រដើ្្ដីមានត្រះ

ជារៅហាវាយរ្រស់រយើងរយើងត្រូវដ្រតសឡាញ់និង្ររត្ើដល់តទង់រលើស្ដីអ្ដីៗរៅរលើដែនដដីរនរះ)។

ខណភៈបពលថដលសិស្ស្ំរពុង�រសូមអាៃ្ ំរូខាងបករោមបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បមើលបៅថានា្់របរៀៃរាខាងថដលតំណាងឲ្យបៅហាវាយថដល

ព្ួរប្្ ិតថាមៃុស្ស្ំរពុងបបកមើ—ព្រះឬ្រ៏សលាកិ្យ(កទព្យសមបតតេិ)។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើស

បដើមបរីថបរបៅ្ លែដូវថដលពួ្រប្ោៃបរើស។(អ្ន្រអាចសកមបឧទាហរណ៍ទាំងបៃះបៅតាមរោលភៈបទសភៈៃិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្ស

អ្ន្រ)។

1 យុវ�ៃរានា្់របោះបង់រោររ្រមួយថដលបធវៃើឲ្យោត់ខ្រខាៃបៅចូលរួមកប�ំុបៅន្ងៃអាទិត្យបហើយ្ ្ទនុយបៅវិញោត់ោៃបរើសយ្ររោររ្រ

ថដលទទួលោៃកោ្់រថខតិចថតមិៃបធវៃើឲ្យោត់ខ្រខាៃបៅចូលរួមរោរកប�ំុប�ើយ។

2 យុវនារីរានា្រ់រអ៊ូជាញរឹ្រញាប់បៅរោៃ់ឪព្ុររាដាយរបស់នាងអំពរីតកមូវរោរសបំលៀ្របំោ្់រ្ ្មរី។សំបលៀ្របោំ្់រថដលនាងចង់ទិញ

រាៃតនមលែន្លែជាងអវៃរីថដលក្ួសារនាងអាចទិញោៃ។

3 យុវ�ៃរានា្់របង់ដរ្វាយមួយភា្ដប់របស់ោត់ជាកបចាំពរីលុយថដលោត់ទទួលោៃពរីរោររ្រ។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីោត់បកបើកោ្រ់

ចំណូលទាំងអស់ថដលបៅសល់របស់ោត់បៅទិញឧប្ររណ៍្ំរសាៃ្ថដលរាៃបរឿងៃិងចបកមៀងមិៃសមរម្យខលែះបហើយមិៃោៃ

សៃ្សំលុយបដើមបរីបង់ន ល្ែបបស្រ្រម្មឬសករាប់រោរអប់រំប�ើយ។

4 យុវនារីរានា្រ់បកបើចំណូលរបស់នាងខលែះបៅទិញអបំណាយតូចតាចបដើមបរីបរ្ហាញបសច្្ររីកសឡាញ់ដល់អ្ន្រដនទជាញរឹ្រញាប់។

បនាទាប់ពរីស្រម្មភាពបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្សអង្គនុយចុះបហើយបនាទាប់ម្រសូមសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• ថ ្្អ្របលើបទពិបសាធៃ៍អ្ន្របហតុអវៃរីោៃជាវាពិោ្របដើមបរីកសឡាញ់ៃិងបបកមើកពះជាៃិច្ចជាងបរឿងខាងបលា្ិរយ?បហតុអវៃរីោៃជា

រោរោ្់រកពះជាមុៃស្រតេសិមៃរឹងរោរខិតខំបៃះ?

នដីថហវៃទដី313:25–34

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះណែនាំ្ ួក្សាវក្ដប់្ពីរនាក់្ឲ្យណ�វររក្នគរព្រះមុនខវល់នឹរសាច់ឈ្មរប�់សគ

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី313:25–31បោយកោប់សិស្សថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃថណនាំព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់របស់កទង់្ំុរឲ្យោរម្អំពរី

បសច្រតេរីកតវូរោរខាងសាច់្ មថដលជាអាហារៃិងសបំលៀ្របោំ្រ់របស់ព្ួរបលា្រប�ើយ។សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជារោរបបកងៀៃទាំងបៃះ

កតូវោៃ្ ល់្ជាពិបសសបៅដល់ពួ្រសាវ្រទាំងដប់ពរីរនា្់រ្រ្រី្៏របោលរោរណ៍បៃះបរ្ហាញថាវាអាចកតូវោៃអៃុវតតេជាទូបៅថដរ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី313:32–33ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃ

លួងបលាមព្ួរសាវ្ររបស់កទង់ទា្់រទងបៅៃរឹងតកមូវរោរខាងសាច់្ មរបស់ព្ួរបលា្រ។

• បតើរោរដរឹងថាកពះកទង់ញាណដរឹងពរីបសច្រតេរីកតវូរោររបស់បយើងអាច�ួយបយើងោ៉ាងដូចបមតេចថដរ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី313:33បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសៃយាអវៃរីខលែះដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលោៃោ្់រកពះៃិងៃ្ររបស់

កទង់ជាចមបងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្?(បទាះបរីជាសិស្សអាចរាៃចបមលែើយខុសោនា្្ររីសូមកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍

ខាងបករោម៖ត្រសិនរ្រើរយើងដស្ងរក្នគររ្រស់ត្រះជា្ុនរន្រះតទង់នរឹងជួយរយើងឲ្យទទួលបាន្រត្ូវការរ្រស់រយើង។អ្ន្រអាច

សរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលមិតតេ�ិតដិតរបស់អ្ន្រឬសរា�ិ្រក្ួសាររបស់អ្ន្ររានា្់រោ្រ់ចំណាប់អារម្មណ៍ៃិងតកមូវរោរ

របស់អ្ន្របលើសពរីចំណាប់អារម្មណ៍ៃិងតកមូវរោររបស់ខលែលួៃប្ផ្ទាល់បនាះ?បតើបយើងទា្រ់ទងបៅៃរឹងកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះអង្គសប្រ្គះ

អវៃរីខលែះបៅបពលបយើងោ្់រកទង់បលើសពរីតកមូវរោរៃិងចំណាប់អារម្មណ៍ខាងសាច់្ មរបស់បយើងផ្ទាល់បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្ំរណត់បហតុស្ិរសាកពះ្ ម្ពរីរ្រ្ននុងថានា្់រៃូវបោលបៅមួយទា្់រទងបៅៃរឹងបរឿងមួយថដល

ព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីោ្់រកពះជាមុៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្។អ្ន្រអាចប្្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលអ្ន្រ

ទទួលោៃបៅបពលអ្ន្រោៃពយាោមោ្រ់កពះៃិងៃ្ររបស់កទង់ជាចមបងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបន្សទ្�នក្ថ្រប�់ពទ្រ់សៅឯព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរ

ណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍សនារះពទ្រ់បានព្រាន�ល់ពបជាជនអំ្ពីការកាត់ស�ចក្្ពីអ្នក្�នទ្នរិ

បានបសពរៀន្ ួក្សគឲ្យណ�វររក្នរូវ្ រជ័�្ ពីព្រះវរបិតា�ួគ៌សដ្�ការអធសិាឋាននិរការសធវើតាម

ព្រះ្ន្ទៈរប�់ពទ្រ់។ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះក៏្បានព្រាន្ ួក្សគអំ្ពី្ យាការីណក្្រកាលា�និរបាន

�រកត់ធងៃន់សលើសារៈ�ំខាន់ននការសធវើតាមព្រះ្ន្ទៈរប�់ព្រះណ�រ។
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នពីន�វទ្ពី3ជំ្រូក្ទ្ពី14

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី314:1–6

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបសពរៀនអំ្ ពីការកាត់ស�ចក្្ពី�ុចរិត

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យស្ិរសាពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអំពរីរោររោតប់សច្្ររីសុចរិតសូមអាៃបរឿងខាងបករោមថដលោៃតំណាល

បោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអសមែៃសុៃ៖

«្ូសាវាមរីវ័យប្រ្មងមួយ្ូលរីសាៃិងចៃោៃផ្លាស់ទរីលំបៅបៅសរ្កាត់្ ្មរីមួយ។នាកពរឹ្រមួយខណភៈបពលថដលព្ួរប្

្ំរពុងបរិបភា្អាហារបពលកពរឹ្រលរីសាោៃបមើលបៅបករៅបង្អលួចបហើយោៃប�ើញអ្ន្រ�ិតខាងរបងថតមួយ្ំរពុងថត

ហាលបខាអាវ។

«‹បខាអាវបនាះបោ្រមិៃសាអាតបសាះ!›លរីសាលាៃ់រាត់។‹អ្ន្រ�ិតខាងរបស់បយើងមៃិដរឹងពរីរបបៀបបដើមបរីបោ្រ

បខាអាវឲ្យសាអាតបទ!›

ចៃោៃក្រប�្របមើលបែុថៃ្មិៃរាត់ប�ើយ។

«រាល់បពលថដលអ្ន្រ�ិតខាងរបស់នាងហាលបខាអាវលរីសាៃិោយោ្រ្យដថដលៗ។

«ពរីរបរីសោដាហ៍បករោយម្រលរីសាភាញា្់រខលែលួៃបពលបមើលបៅបង្អលួចរបស់នាងបហើយប�ើញបខាអាវោ៉ាងសាអាតោ្់រហាលបៅសៃួចបាររបស់

អ្ន្រ�ិតខាងនាង។នាងោៃៃិោយបៅរោៃ់សាវាមរីនាងថា‹បមើលៃន៎ចៃ!—នាងោៃបរៀៃបចះពរីរបបៀបបោ្របខាអាវឲ្យសាអាតបហើយខញនុំ

ឆងៃល់ថាបតើនាងោៃបធវៃើវាបោយរបបៀបណា។›

«ចៃោៃបឆលែើយថា‹អៃូសរាលាញ់បងរាៃចបមលែើយសករាប់អៃូ។អៃូៃរឹងចាប់អារម្មណ៍បពលដរឹងថាបងោៃបករោ្រពរីកពលរឹមនាកពរឹ្របៃះ

បហើយោៃ�ូតសរាអាតបង្អលួចរបស់បយើង!›»(« Charity Never Faileth»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010

ទំព័រ122)។

• បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបរឿងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី314រួមរាៃរោរបៃ្នៃរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះមួយបៅដល់កបជា�ៃៃរីនហវៃបៅឯកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី314:1–2។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលរោរកពរាៃថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ោៃកោប់អំពរីរោររោត់បសច្្ររីអ្ន្រដនទ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យវាល់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314:2រាៃៃ័យថាវាស់ឬ

រោត់បសច្្ររី។ឃ្លា«បោយររ្វាល់ថដលអ្ន្ររាល់ោនាវាល់»សំបៅបលើបទោឋាៃថដលបុ្ ្គលរានា្់របកបើបដើមបរីវាល់ឬរោតប់សច្រ្រីមៃុស្សប្្សង

បទៀត។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបរ្ហាញបសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314:2ជាសម្រីរបស់អ្ន្រផ្ទាល់បោយរបបៀបណា?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាច

ឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖រយើងនរឹងត្រវូរគកា្រ់រសចក្្ដីតស្រតា្ររ្រៀ្រដដលរយើងកា្់ររសចក្្ដីអ្ក្ដថទ។)

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរោរបញ្ជារបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរី«្រុំរោត់បសច្្ររី»បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314:1សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអ្ូរនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រៃូវកបប្ទនៃ

រោររោតប់សច្្ររីដល់អ្ន្រដនទថដលបយើងកតូវបចៀសវាង។

«រោរវៃិិច្័យចុងបករោយ   ្ឺថាឱរោសនាបពលអនា្តថដលបយើងទាំងអស់ោនាៃរឹង�របៅខាងមុខបរៅអរីនៃ

រោរ�ំៃំុ�កមះរបស់កពះក្រីស្ទបដើមបរីទទួលរោរ�ំៃំុ�កមះកសបតាម្រិច្ចរោររបស់បយើង។   ខញនុំប�ឿថារោរបញ្ជានៃ

កពះ្ម្ពរីរបដើមបរី‹្រុំរោត់បសច្្ររី›សំបៅោ៉ាងចបាស់បំ្ ុតបៅបលើរោរវៃិិច្័យចុងបករោយបៃះ។   

«   បហតុអវៃរីោៃជាកពះអង្គសប្រ្គះោ្់រប ្្ញតតេិថា្ំុរឲ្យបយើងវិៃិច្័យរោររោត់បសច្្ររីបៅន្ងៃចុងបករោយ?ខញនុំប�ឿ

ថាបទប ្្ញតតេិបៃះកតូវោៃកបទាៃឲ្យបោយសារបយើង្ ិតថាៃរឹងបធវៃើរោរវៃិិច្័យន្ងៃចុងបករោយបៅបពលណាថដល

បយើងថសតេងថាមៃុស្សមួយចៃួំៃៃរឹងបៅសាថាៃៃរ្រ(ឬបៅសាថាៃសួ្៌)បោយសារទបងវៃើមួយចំៃួៃបៅ្រ្ននុងបពលណា

មួយ។បៅបពលបយើងបធវៃើដូចបៃះ—បហើយរាៃរោរលបលួងដ៏ធំមួយឲ្យបធវៃើដូបច្នះ—បយើងៃរឹងបធវៃើឲ្យខលែលួៃឯងៃិងបុ្ ្គលថដលបយើងវិៃិច្័យ�ឺ

ចាប់។   
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សមសរៀនទ្ពី124

«   ដំណរឹងល្អ្ ឺជាដំណរឹងល្អនៃបសច្្ររីសង្រឹមបហើយោមៃៃរណារានា្់រ្រ្ននុងចបំណាមបយើងកតូវោៃកប្ល់សិទ្ធិឲ្យបដបិសធអំណាចនៃ

ដរ្វាយធួៃបដើមបរីនាំម្រៃូវរោរសរាអាតនៃអបំពើោបរបស់បុ ្្គលរោរអ្័យបទាសៃិងរោរថ្រថកប�រីវិតបៅតាមល្រខេខណ្ឌសមរម្យប�ើយ»

(«‘Judge Not’ and Judging»Ensign,ថខសរីហាឆ្នាំ1999,ទំព័រ7,9)។

• បតើបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលប�ើរអូ្រ�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីបទប្្ញតតេិរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបដើមបរី«វិៃិច្័យ»ប្បោយ

របបៀបណា?

សូមបរ្ហាញរបស់ថដលល្អិតៗដូចជាបំថណ្រប�ើតូច។សូមពៃ្យល់ថាអតថែៃ័យប្្សងបទៀតនៃោ្រ្យល្អិត្ ឺកំ្សទច។បនាទាប់ម្រសូម

បរ្ហាញ(ឬសូម្ ូសបៅបលើរោដារបខៀៃ)ៃូវធ្នរឹមប�ើមួយឬប�ើថវងមួយថម្រ។សូមកោប់សិស្សថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃសបំៅបលើ

្ំរបទចមួយៃិងធ្នរឹមមួយបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីបញ្ហាថដលៃរឹងប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងវៃិិច្័យអ្ន្រដនទបោយមិៃសុចរិត។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី314:3–5ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលតំណាងឲ្យ្រំបទចៃិងធ្នរឹម។

• បតើ្ំរបទចតំណាងឲ្យអវៃរី?(្ំរហុសមួយថដលបយើងបមើលប�ើញបៅបលើអ្ន្រដនទ)។បតើធ្នរឹមតំណាងឲ្យអវៃរី?(្ំរហុសរបស់បយើង

ផ្ទាល់។)

សូមបរ្ហាញថាបរឿងតំណាលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបផ្ដាតបលើវតថែនុថដលជាប់បៅ្រ្ននុងថ ្្ន្រ។របស់ថបបបនាះៃរឹងបែះោល់ដល់រោរ្ិតរបស់

បុ្ ្គលរានា្់រ។

• បតើ្ំរហុសរបស់បយើងអាចបែះោល់ដល់របបៀបថដលបយើងបមើលបៅអ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតថាបតើវាសមបទថដលវៃិិច្័យអ្ន្រដនទបនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្ស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរបៃះមួយសៃ្ទនុះ។បនាទាប់ម្រសូម

ពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបដ៏បំ្ ុស្ំៃិតនៃរា៉ាថាយ7:1ពយារោរីយែូថសបស៊្មីធោៃបញ្ជា្់រពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

អំពរីរោរវៃិិច្័យអ្ន្រដនទ។បោងតាមយែូថសបស៊្មីធកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលថា«្ំុរបថាកាលបទាសប្ប�ើយបដើមបរីមិៃឲ្យរាៃប្

បថាកាលអ្ន្រវិញ៖បែុថៃ្រោតប់សច្្ររីសុចរិតវិញ»(រោរប្រថកបរបស់យែូថសបស៊្មីធរា៉ាថាយ7:1[បៅ្រ្ននុងរា៉ាថាយ7:1,បលខបោង

ក្])។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបៅ្រ្ននុង្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖

«បពលខលែះមៃុស្សរាៃអារម្មណ៍ថាវាខុស្រ្ននុងរោរវិៃិច្័យអ្ន្រដនទតាមរបបៀបណា្្ររី។ខណភៈបពលថដលវាពិតថាអ្ន្រមិៃ្ ួរោ្់របទាស

អ្ន្រដនទឬវិៃិច្័យព្ួរប្បោយមៃិសុចរិតបនាះអ្ន្រៃរឹងកតូវវិៃិច្័យបលើ្ ំៃិតសាថាៃភាពបហើយៃិងមៃុស្សបនាះបពញមួយ�រីវិតរបស់

អ្ន្រ។កពះអរាចាស់ោៃកបទាៃកពះប ្្ញតតេិជាបកចើៃថាអ្ន្រមៃិអាចរ្រសាោៃបទបបើអ្ន្ររោតប់សច្្ររីបនាះ»(្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖

ស�ចក្្ពីសយរដែឹំរល្អ[ឆ្នាំ2004],ទំព័រ90)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរវៃិិច្័យសុចរិតសូមឲ្យព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី314:6

បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរោរវៃិិច្័យខលែះថដលកទង់ោៃថណនាំបយើងឲ្យបធវៃើ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រុំឲ្យរបស់បរិសុទ្ធដល់ថឆ្កឬបោះថ្រវមុរោដារបស់ខលែលួៃបៅមុខក�ូ្រប�ើយ?(រោរថច្រចាយអវៃរីមួយថដលពិសិ្ឋដល់

អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលៃរឹងមៃិបរោតសរបសើរដល់វាឬ្ ល់្្ិរតតេិយសដល់ភាពពិសិដ្ឋរបស់វា)។

• បតើរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314:6តកមូវឲ្យបយើងវិៃិច្័យអ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

បករោយពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអូ្រអំពរីសាថាៃភាពប្្សងបទៀតថដល

បយើងកតូវបធវៃើរោរវៃិិច័្យ៖

«បយើងទាំងអស់ោនាបធវៃើរោរវៃិិច្័យ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសមិតតេ្្ិ្រ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសរបបៀបថដលបយើងៃរឹងចំណាយបពលរបស់បយើងៃិង

កោ្់ររោសរបស់បយើងបហើយកោ្រដណាស់្ ឺ្រ្ននុងរោរបក�ើសបរើសនដ្ូដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច។   

«   រោរវៃិិច្័យដ៏សុចរិតៃរឹងកតូវោៃដរឹ្រនំាបោយកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់មិៃថមៃបោយ្ំរហរឹងបោយរោរសងសរឹ្ររោរកចថណៃឬ

រោរចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃបនាះបទ»(« ‘Judge Not’ and Judging»ទំព័រ9)។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបធវៃើរោរវៃិិច្័យសុចរិត្រ្ននុងថ ្្ន្រដូចជារោរបក�ើសបរើសមិតតេ្្រ្ិរោរសបកមចចិតតេបលើរបបៀបថដលបយើង

ចំណាយបពលៃិងកោ្់ររោសរបស់បយើងៃិងរោរបក�ើសបរើសនដ្ូដ៏អស់្រលបជាៃិច្ច?

• បតើរាៃសាថាៃភាពប្្សងបទៀតណាខលែះថដលបយើងកតវូបធវៃើរោរវិៃិច្័យបោយសុចរិតបលើអ្ន្រដនទ?(សិស្សអាចបលើ្រប�ើងពរីរោរបក�ើសបរើស

រវាងៃិបោ�្ររាៃសរោដាៃុពលឬរោរបក�ើសបរើសថាបតើកតូវទទួលយ្ររោរអប ជ្ើញបៅ�ួបោនាឬបទ)។

នដីថហវៃទដី314:7–11

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបសពរៀនអំ្ ពីការណ�វររក្្ រជ័យទាំរឡាយ្ ពីព្រះវរបិរា�ួគ៌

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី314:7–11សាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអំពរីកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះវរបិតាសួ្៌

្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចបំោះរោរអធសិាឋាៃរបស់បយើង។សូមពៃ្យល់ថាកបសិៃបបើឪពុ្របលើថ្ៃដរីថដលរាៃចិតតេល្អៃិងជាទរីកសឡាញ់បែុថៃ្

មៃិឥតបខាចាះៃរឹង្ ល់្ៃំបុ័ងៃិងកតរីដល់្រូៃបៅរបស់ខលែលួៃ�ំៃួសឲ្យដុំ្ ្មៃិងពស់ពិសបនាះកពះវរបិតាសួ្៌ថដលរាៃកពះទ័យល្អៃិង

ជាទរីកសឡាញ់ដ៏ឥតបខាចាះកោ្រដជាបឆលែើយតបៃរឹងរោរអធសិាឋាៃសុំ�ំៃួយរបស់្ូរៃបៅរបស់កទង់។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី314:7–11?(សិស្សអាចរ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខុសោនា។បោលរោរណ៍

មួយថដលអ្ន្រអាចបញ្ជា្រ់្ ឺត្រះវរ្រិតាសួគ៌ត្រទាន្រដល់រយើងរៅរ្លរយើងអធសិាឋានសំុជំនួយ្ ដីតទង់)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ដល់អ្ន្របដើមបរីដរឹងថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃរឹងបឆលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រ?
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នពីន�វទ្ពី3ជំ រ្ូក្ទ្ពី14

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រទទួលអារម្មណ៍នៃបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះវរបិតាសួ្៌ដល់អ្ន្រតាមរយភៈរបបៀបថដលកទង់ោៃបឆលែើយតប

បៅៃរឹងរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រ?(អ្ន្រអាចឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរបៃះមួយសៃ្ទនុះមុៃបពលព្ួរប្បឆលែើយ។សូម្ ិត្ ងថដរពរី

រោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់)។

នដីថហវៃទដី314:12–27

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបសពរៀនសយើរ្ ពីសារៈ�ំខ្ន់ននការស្វើរាមព្រះ្ន្ៈរប�់ព្រះវរបិរា�ួគ៌

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី314:12បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយសុំឲ្យពួ្រប្្ ិតពរីរបបៀបថដលរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះអាច�ួយពួ្រប្ឲ្យរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌រោៃ់ថតខាលាំង។

• បតើរោរបោរពតាមរោរថណនំាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314:12អាច�ួយបយើងឲ្យរោលាយដូចជាកពះវរបិតាសួ្៌រោៃ់ថតខាលាំងបោយ

របបៀបណា?

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលថដលកពះអង្គសប្រ្គះបៃ្បបកងៀៃបនាះកទង់ោៃបកបើភាពកសបដៀងោនាដ៏រាៃកពះបចសាតាបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យ

យល់ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបធវៃើតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះវរបិតាសួ្៌។

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យសិ្រសាពរីភាពកសបដៀងោនារបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314សូមដរឹ្រនំាៃូវស្រម្មភាពខាងបករោម។

សូមបំថប្រសិស្សជាក្រុមថដលរាៃោនា2ឬ4នា្់រ្រ្ននុងមួយក្រមុ។សូមឲ្យក្រោសដល់សិស្ស។សូមសរបសរវ ្្គកពះ្ម្ពរីរខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមោ្រ់្ិរច្ចរោរមួយឲ្យដល់ក្រមុៃរីមួយៗ៖នពីន្វៃទពី314:13–14;នពីន្វៃទពី314:15–20;នពីន្វៃទពី

314:24–27។(កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃសិស្សបកចើៃសូមោ្រ់វ្្គកពះ្ម្ពរីរឲ្យសិស្សបកចើៃជាងមៃុ្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗ)។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃ្ិរច្ចរោរកពះ្ម្ពរីររបស់ប្បហើយ្ ូសរូបភាពនៃភាពកសបដៀងោនាថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបកបើ។សូមឲ្យព្ួរប្សរសរអវៃរីថដលពួ្រប្

បរៀៃពរីភាពកសបដៀងោនា្ ងថដរ។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរ្ហាញរូបភាពរបស់ប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់របហើយពៃ្យល់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។

បៅបពលសិស្សបរ្ហាញពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរោរបោរពតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទដូចជារោរបដើរតាម្ លែដូវដ៏តូចចបង្អៀតមួយបោយរបបៀបណា?បតើរោរបដបិសធ

រោរបបកងៀៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទដូចជារោរបដើរតាម្ លែដូវដ៏ធំទូលាយមួយបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី314:13–14)

។បតើរបបៀបណាខលែះថដលរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះខុសពរីរោរបបកងៀៃរបស់ពិ្ពបលា្រ?

• បហតុអវៃរីោៃជាសតវៃចច្រៃរឹងថ្រលែងខលែលួៃបធវៃើជាបចៀម?(សូមអាៃៃរីនហវៃទរី314:15)។បតើភាពកសបដៀងោនាបៃះកោប់បយើងអំពរីបំណង

ៃិងស្រម្មភាពរបស់ពយារោរីថ្រលែងរោលាយអវៃរីខលែះ?

• កបសិៃបបើបដើមប�ើបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314:16–20តំណាងឲ្យមៃុស្សបតើថ ល្ែវាអាចតំណាងឲ្យអវៃរី?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ្ំៃិត

របស់មៃុស្សសម្រីស្រម្មភាពៃិងឥទ្ធិពលបៅបលើអ្ន្រដនទ)។

• បៅបពលណាថដលបយើងសាដាប់តាមកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងបធវៃើតាមកទង់បតើបយើងអាចដូចជាបុរសរានា្់រថដលសង់្ ្ទះរបស់

ោត់បៅបលើ្ ្មបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី314:24–25)។កបសិៃបបើបយើងបក�ើសបរើសមៃិបធវៃើតាមកពះបៃ្ទដូល

របស់កពះអង្គសប្រ្គះបតើបយើងអាចដូចជាបុរសរានា្់រថដលសង់្ ្ទះរបស់ោត់បៅបលើខសាច់បោយរបបៀបណា?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី3

14:26–27)។

បករោយពរីរោរបរ្ហាញៃិងរោរពិភា្រសារបស់សិស្សបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី314:21–23ឮៗ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីៃរីនហវៃទរី314:21?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម

[សូមសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ]៖ន�ើងត្រវូដ្រន្វើតាមតេោះឆន្ទៈរ្រស់តេោះវរ្រិតាសួគ៌នែើម្ពីចូលនៅក្នុង

នគរ ថ្ានសួគ៌។)

• បតើបសច្រ្រីពិតបៃះទា្់រទងបៅៃរឹងរោរបរ្ហាញនៃ្ លែដូវដ៏ធំៃិងចបង្អៀតបដើមប�ើដ៏ល្អៃិងអាក្រ្់រៃិងបុរសដ៏ឆ្លាតៃិងបុរសលងៃង់បោយ

របបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលស្ជរឹង្ិតៃិងអៃុវតតេអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី314។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរ

ឬ្រំណតប់ហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងពកងរឹងរោរខិតខំរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ

បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី314។បបើរាៃបពលបវលាសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រសបងខេបពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃៃិងថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹង

បធវៃើបោយសារថតអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៃះ។អ្ន្រអាចប ្្ចប់បោយរោរថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលអ្ន្រោៃទទួលបៅបពលថដលអ្ន្រ

ោៃបធវៃើតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះវរបិតាសួ្ ៌។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លណ�លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបន្បសពរៀន�ល់ពបជាជនសៅឯព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរ

ណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍ពទ្រ់បានពបកា�ថ្ពក្ិត្យវិន័�រប�់ម៉រូស�ពតរូវបានបសំ្ញស�ើ�ថ្ពទ្រ់គឺជា

្ន្ឺនរិជាចបាប់ណ�លពបជាជនពតរូវសមើលតាម។បនាទាប់មក្ពទ្រ់បាន្ ន្យល់�ល់្ ួក្សាវក្

ទាំរ�ប់្ពីរនាក់្ថ្ពបជាជនសៅក្្ននុរណ�ន�ពីអាសមរកិ្គឺជា«សចៀមឯសទ្ៀត»ណ�លពទ្រ់បានរាន

បន្ទដូលសៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម(�រូមសមើល�៉រូហាន10:14–16)។ពទ្រ់ក៏្បាន�នយា

ថ្អ�់អ្នក្ណាណ�លណពបចិត្ស�ើ�ពត�ប់មក្រក្ពទ្រ់វិញនរឹពតរូវបានរាប់សៅក្្ននុរចំសណាម

ពបជាជនស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ណ�រ។

សមសរៀនទ្ពី125

នពីន�វទ្ពី315–16

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី315:1–10

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះពបកា�ថ្ពទរ់បានបសំ្ញចបាប់រប�់ម្រូស�សេើយ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ។

ស្តេុវៃពីរោនជាបរ់ដគ្វាយមួយភាគក្្នុរដប់?ស្តេុវៃពីរោនជារក្សានថងៃឈប់�ពរាក្ទកុ្ជាបរិ�ុទ្ធ?ស្តេុវៃពីពតរូវសោរ្ឪ្ុក្រាដេយរប�់

េ្ក្?

បដើមបរីចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះសូមបរ្ហាញសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសួរ៖

• អ្ន្រខលែះអាចឆងៃល់ថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់កបទាៃកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយ។បតើអ្ន្រអាចពៃ្យល់ពរីបោលបំណងនៃកពះប ្្ញតតេិ

ទាំងឡាយោៃបទ?

សូមកោប់សិស្សថាបៅបពលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកទង់ោៃបបកងៀៃព្ួរប្ថាបោលបំណងមួយនៃកពះប្្ញតតេិ

ទាំងឡាយរបស់កទង់្ ឺបដើមបរីនាំកបជា�ៃបៅរ្រកទង់។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបោលបំណងបៃះបៅបពលព្ួរប្សិ្រសាៃរីនហវៃទរី315។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលបៅរោៃ់ហវៃដូងមៃុស្សកទង់ោៃកជាបថាអ្ន្រខលែះបៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រប្ោៃ

រាៃសំណួរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃកតួសៗៃរីនហវៃទរី315:1–2បដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃទាំងបៃះចង់ដរឹង។(ព្ួរប្ោៃឆងៃល់ថា

បតើកពះអង្គសប្រ្គះចង់ឲ្យពួ្រប្បធវៃើអវៃរី«ទា្់រទងបៅៃរឹងក្ររឹត្យវៃ័ិយរបស់មែូបស»។រោរថាវាយបង្គំកបនពណរីៃិងរោរបរៀបចំសាសនាចក្រ

របស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតវូោៃ្រសាងប�ើងបៅបលើចបាប់មែូបសបដើមបរីបរៀបចំកបជា�ៃសករាប់រោរោងម្ររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យទៃ្ទរឹងរង់ចំាដល់ពលិ្រម្មដ៏ធួៃរបស់កទង់។ពិតកោ្រដណាស់មៃុស្សខលែះកច�ំអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវបធវៃើ�ំៃួសឲ្យ

រោររោៃ់តាមក្ររឹត្យវៃ័ិយរបស់មែូបស)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី315:3–5,9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឃ្លាបៅ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់របស់

កពះអង្គសប្រ្គះថដលអាចោៃធានាដល់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃថាបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្មិៃចាំោច់ផ្លាស់ប្ដូរបទ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រ

ថច្រចាយឃ្លាថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមឲ្យព្ួរប្ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្្ ិតថាឃ្លាទាំងបៃះអាច�ួយដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះបយស៊ូវ្ំរពុងបបកងៀៃអវៃរីបៅបពលកទង់ោៃកបរោសថាកទង់្ ឺជា«ក្ររឹត្យវៃ័ិយ»?(ៃរីនហវៃទរី315:9)។

សិស្សអាច្ ល់្ចបមលែើយខុសៗោនា។បៅបពលព្ួរប្បឆលែើយសូម�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ(សូមសរបសរ

បសច្្ររីពិតទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទគឺជាត្រ្េននតកឹ្រ្យវិន័�។តកឹ្រ្យវិន�័ទាំងអស់ននែំណឹងល្អ្រង្ហាញន�ើង

ឲ្យនមើលនៅតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទនិងែង្វា�្ួនរ្រស់ត្រង់។ត្រសិនន្រើន�ើងន្វើតាមតេោះ្រញ្ញ្ិ្រទាំងឡា�រ្រស់ត្រង់នោោះន�ើងនឹង្រ្ួរល

ជពីវិ្រែ៏នៅអស់កល្ជានិច្។

• បហតុអវៃរីោៃជាបសច្្ររីពិតទាំងបៃះអាចៃរឹងសំខាៃ់សករាប់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃយល់នាបពលបៃះ?(អ្ន្រអាចបលើ្រប�ើងថាដូចជា

ក្ររឹត្យវៃ័ិយរបស់មែូបសថដរក្ររឹត្យវៃិ័យ្ ្មរីោៃបរ្ហាញបៅរ្រកពះអង្គសប្រ្គះៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។ខណភៈបពលថដលរបបៀបនៃ

រោរថាវាយបង្គំរបស់មៃុស្សខលែះអាចផ្លាស់ប្ដូរព្ួរប្អាចៃរឹងបៃ្អៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងបោរពតាមកពះវរបិតា្រ្ននុង

កពះនាមរបស់កទង់)។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី315:6–8បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបញ្ជា្់រដល់កបជា�ៃថា្ឺដូចជាោ្រ្យសម្រីរបស់

ពយារោរីទា្់រទងបៅៃរឹងកពះដ៍បកោសបលាះមួយអង្គថដលកតវូោៃបំពញបៅ្រ្ននុងកទង់បនាះរោរពយា្ររណ៍របស់ព្ួរបលា្រទា្់រទងបៅៃរឹង

បហតរុោរណ៍អនា្ត្៏រៃរឹងប្រើតប�ើងថដរ។កទង់្៏រោៃពៃ្យល់ថាបសច្្ររីសញ្ញាថដលកទង់ោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងកបជា�ៃរបស់កទង់្ ឺបៅថត

បៃ្បហើយៃរឹងកតូវោៃបបំពញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី315:9–10ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះចង់ឲ្យ

កបជា�ៃរបស់កទង់បធវៃើជាមួយៃរឹងចបំណះដរឹងរបស់ពួ្រប្អំពរីបសច្្ររីពិតថដលកតូវោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះ។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាចបំោះអ្ន្របដើមបរី« ្្ចង់បៅ»កពះក្រីស្ទ?
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សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រៃរីនហវៃទរី315:9–10បហើយសបងខេបពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យបយើងរស់បៅតាមដំណរឹងល្អបហើយជាលទ្ធ្ ល

បយើងទទួលោៃពរ�័យ។(សិស្សអាចសបងខេបវ ្្គបៃះខុសៗោនាបែុថៃ្ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖

ត្រសិនរ្រើរយើងែ្ចង់រៅត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរោយការកាន់តា្ត្រះ្រ ្្ញ្រ្តិទាំងឡាយរ្រស់តទង់និង្រសូ៊ដល់ទដី្រ្្ច្់ររន្រះតទង់នរឹងត្រទាននូវ

ជដីវិ្រដរ៏ៅអសក់្ល្ជានិច្ចដល់រយើង)។

• បតើវាអាចបៅរួចបទបដើមបរីបធវៃើតាមកពះបយសូ៊វក្រីស្ទបោយមៃិរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់?បហតុអវៃរីមៃិអាច?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីសំណួរថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ។

• បតើវាអាចបៅរួចបទថដលបុ្ ្គលរានា្់ររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទំាងឡាយថតខាងបករៅបោយមិៃ្ ្ចង់បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បតើមូលបហតុអវៃរីខលែះថដលបុ្ ្គលរានា្់រអាចបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិទំាងឡាយថតខាងបករៅបោយមិៃ្ ្ចង់បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?(ចបមលែើយ

អាចរាៃរោតពវៃ្ិរច្ចរោរ្័យខាលាចរោរោ្់របទាសបំណងមួយបដើមបរីបមើលបៅល្អខាងសំប្របករៅឬរោរកសឡាញ់ចបាប់)។

• បតើអវៃរីបៅជាមបូលហតុថដលបយើងបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិ?(បយើង្ ួររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិបោយសារបយើងកសឡាញ់កពះអរាចាស់បយើង

ចង់បធវៃើឲ្យកទង់សពវៃកពះទ័យបហើយបយើងចង់បៅរោៃ់កទង់)។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរោ៉ាងណាខលែះបៅបពលអ្ន្រោៃរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទំាងឡាយបោយបំណងដ៏ពិតកោ្រដបនាះ?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីកពះប ្្ញតតេិមួយឬបទោឋាៃដំណរឹងល្អមួយថដលពិោ្រសករាប់ព្ួរប្យល់ៃិងបធវៃើតាម។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតពរីអារម្មណ៍

ថដលពួ្រប្រាៃអំពរីកពះប ្្ញតតេិឬបទោឋាៃបៃះកបសិៃបបើបសច្្ររីកសឡាញ់របស់ពួ្រប្ដល់កពះអរាចាស់រោលាយជាមូលបហតុរបស់ប្្រ្ននុង

រោរបោរពតាម។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេឲ្យពួ្រប្បោរពតាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយបចញពរីបសច្្ររីកសឡាញ់ដល់កពះអរាចាស់។សូមថច្រចាយ

ពរីរបបៀបថដលកពះប្្ញតតេិោៃ�ួយដល់អ្ន្រឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតបៅរ្រកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះអង្គសប្រ្គះ។

នដីថហវៃទដី315:11–16:5

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្រានបន្អូលសៅកាន់សាវក្រប�់ពទរ់ោក្់្័ន្នរឹសចៀមឯសទៀតរប�់ពទរ់

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដកបសៃិបបើពួ្រប្ធាលាប់រាៃអារម្មណ៍ថាមៃិសូវសំខាៃ់ដូចមៃុស្សរានា្់របទៀត។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតថាបតើពួ្រប្ធាលាប់

រាៃអារម្មណ៍ថាកតូវោៃប្បំប ល្ែចឬឯបរោឬកបសិៃបបើពួ្រប្ធាលាប់ឆងៃល់ថាបតើកពះវរបិតាសួ្៌ដរឹងថាពួ្រប្ជាៃរណាបទ។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖តេោះម្នតេោះ្័រ��កច្ិរ្្រុកោក់ែល់កូននៅរ្រស់ត្រង់ទាំងអស់ន�ើ�ត្រង់សដម្ងអង្គ

ត្រង់ែល់េួកនគ។សូមបញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីពិតនៃកបបោ្បៃះបហើយសូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល្ ស្នុតាងនៃបសច្្ររីពិតបៅបពលថដលព្ួរប្

ស្ិរសាៃរីនហវៃទរី315ទាំងឡាយៃិងបសច្្ររីប្្ើមនៃៃរីនហវៃទរី316។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី315:11–17បហើយសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលបៅរោៃ់កបជា�ៃ

បៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�ិមអំពរីកបជា�ៃរបស់កទង់បៅឯថដៃដរីអាបមរិ្រ។អ្ន្រ្៏រអាចសុំឲ្យសិស្សអាៃយែូហាៃ10:14–16។(សូម

�ួយសិស្សឲ្យយល់ថា«បចៀមឯបទៀត»្ឺសបំៅបៅបលើអ្ន្របដើរតាមប្្សងបទៀតរបស់អ្ន្រ្រ្វាលថដល្ ឺជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ោ្រ្យ

សពកាលអាចសំបៅបៅបលើហវៃដូងបចៀមមួយបែុថៃ្វា្៏រតំណាងឲ្យក្រមុមៃុស្សមួយថដលរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿដូចោនាថដរ)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី315:17បតើកពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាៃរឹងបរ្ហាញអង្គកទង់ដល់បចៀមឯបទៀតរបស់កទង់ឬអ្ន្របដើរតាមប្្សង

បទៀតបោយរបបៀបណា?(ពួ្រប្ៃរឹងសាដាប់តាមសបំ�ងរបស់កទង់)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី315:18–19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលកពះវរបិតាសួ្៌

ោៃបញ្ជាឲ្យកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបង្អង់ចំបណះដរឹងរបស់បចៀមប្្សងបទៀតរបស់កទង់ពរីកបជា�ៃបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�ិម។បករោយពរីសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសួរ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរណ៍បៃះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រះ

ត្រទានចំរណរះដរឹងនិងរសចក្្ដី្ិ្រដល់រយើងតស្រតា្រសចក្្ដីជរំនឿនិងការរោរ្តា្រ្រស់រយើង)។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី315:21–23បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃកោប់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃថាពួ្រប្្ ឺជាបចៀមប្្សងបទៀតថដល

កទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលបទាះជាោ៉ាងណា្្ររីព្ួរសាសៃ៍យូោបៅ្រ្ននុងទរីក្រងុបយរូសា�មិៃោៃ្ ិតថាកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលអំពរីព្ួរសាសៃ៍

ដនទឬព្ួរមិៃថមៃសាសៃ៍អ៊កីសាថអល។ព្ួរប្មៃិោៃយល់ថាព្ួរសាសៃ៍ដនទៃរឹងមៃិសាដាប់ឮសបំ�ងរបស់កទង់បោយផ្ទាល់បទ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី315:24ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្រៃូវរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃធានាដល់

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃអំពរីរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្រ់របស់កទង់ដល់ព្ួរប្។អ្ន្រអាចសួរសិស្សពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្អាចរាៃកបសិៃបបើពួ្រប្

ោៃឮកពះអរាចាស់រាៃបៃ្ទដូលទាំងបៃះម្ររោៃ់ព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី316:1–3បោយសាងាតប់សងៃៀមៃិងរ្របមើលថាបតើៃរណាប្្សងបទៀតថដលអាចៃរឹងសាតាប់ឮសំប�ង

កពះអង្គសប្រ្គះ។សូមពៃ្យល់ថាបយើងមៃិរាៃ្ំរណតក់តានៃ្រថៃលែងប្្សងបទៀតៃិងកបជា�ៃប្្សងបទៀតថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃោង

បៅបនាះបទបែុថៃ្វាចបាស់ណាស់ថាកទង់ោៃោងបៅក្រមុប្្សងបទៀតឬ«បករោល»ប្្សងបទៀត។

បដើមបរីថណនាំ្ ំៃិតថាកពះអង្គសប្រ្គះ្៏រសថម្ងអង្គកទង់ដល់អ្ន្រថដលមៃិសាដាប់សំប�ងរបស់កទង់បនាះសូមសួរសំណួរខាងបករោម

មៃុបពលឲ្យសិស្សកសាវកជាវកពះ្ម្ពរីររ្រចបមលែើយ៖

• ចុះអ្ន្រថដលមៃិសាដាប់ឮសំប�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះវិញ?បតើកទង់បរ្ហាញដល់ពួ្រប្ថាកទង់យ្រចិតតេទុ្រោ្់របលើព្ួរប្បោយ

របបៀបណា?

សំណួរពសាវពជាវ

�ំែួរពសាវពជាវជួ��ិ�្សឲ្យសារ

ការ�ល់�ឹរជាពគឹរះរប�់សគអំ្ពីវគ្គ

ព្រះគម្ពីរសដ្��ុំឲ្យ្ ួក្សគរក្សមើល

ស�ចក្្ពីលមអែិត�ំខាន់ៗសៅស្ល្ ួក្សគ

អាន។វា្ ល្់អតថែពបសយាជន៍ជាសពចើន

ស�ើម្ពី�ួរ�ំែួរណបបសនារះមុនស្ល

ឲ្យ�ិ�្សអានខគម្ពីរណ�លចសម្ើ�នឹរ

ពតរូវរក្ស�ើញសៅក្្ននុរសនារះ។ការែ៍សនរះ

ស្ដោតសៅសលើការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់រប�់

�ិ�្សនរិជ�ួ�ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញនរូវ

ចសម្ើ�សៅក្្ននុរអតថែបទ្ព្រះគម្ពីរសៅស្ល

ណ�ល្ ួក្សគអាន។



434

សមសរៀនទ្ពី125

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវៃរីនហវៃទរី315:22–23ៃិងៃរីនហវៃទរី316:4បោយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃកបរោសថាកទង់

ៃរឹងសថម្ងអង្គកទង់ដល់ពួ្រសាសៃ៍ដនទ(តាមរយភៈរោរថច្រចាយរបស់អ្ន្រដនទតាមរយភៈសា្រ្សរីនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងតាមរយភៈ

រោរសរបសររបស់ពយារោរីទាំងឡាយ)។

• បតើរោរសថមង្ទាំងបៃះបរ្ហាញថាកពះយ្រចិតតេទុ្រោ្់រដល់្រូៃបៅរបស់កទង់ទាំងអស់បោយរបបៀបណា?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃសថម្ងអង្គកទង់ដល់អ្ន្រៃិងក្ួសាររបស់អ្ន្រតាមរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រអាច�ួយដល់រោរខិតខំរបស់កពះអរាចាស់បដើមបរីសថម្ងអង្គកទង់ដល់កបជារាកសតេកទង់បោយរបបៀបណា?

នដីថហវៃទដី316:6–20

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពបកា�្ ពី្ រជ័យនិរការព្រានដល់្ ួក្សា�ន៍ដនទណដលនរឹទទួលដំែឹរល្អសៅន្ងៃចុរសពកាយ

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់ចង់រោលាយជាចំថណ្រមួយនៃក្រុមមួយឬ្រលែបិមួយបទ។សូមសួរថាបតើល្រខេណភៈសមបតតេិអវៃរីថដលតកមវូ

ឲ្យរាៃបដើមបរីរោលាយជាសរា�ិ្រនៃក្រមុថដលព្ួរប្ចង់ចូលរួមបនាះ។សូមថណនាំថាក្រមុដ៏ធំបំ្ុតថដលបយើងអាចរោលាយជាសរា�ិ្របនាះ

្ឺជាក្រមុនៃរាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី316:6–7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូល

ថាៃរឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយបោយសារសាសៃ៍ដនទថដលៃរឹងប�ឿបលើកទង់កពមទំាងវង្សអី៊កសាថអលថដលៃរឹងថលងប�ឿបលើកទង់

បនាះ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាពយារោរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃបកបើោ្រ្យ្ួក្សា�ន៍ដនទបដើមបរីសំបៅបលើកបជា�ៃថដលមៃិោៃបចញម្រពរី

ថដៃដរីបរិសុទ្ធ។បហតុដបូច្នះបហើយោ្រ្យបៃះអាចសំបៅបៅបលើសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ្រ៏ដូចជាដល់អ្ន្រថដលមៃិប�ឿៃិងសរា�ិ្រនៃ

បសច្្ររី�ំបៃឿប្្សងបទៀតថដរ)។បករោយពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី316:8–9បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ោៃពយា្ររណ៍ថាវា្៏រៃរឹងរាៃព្ួរសាសៃ៍ដនទថដលមៃិប�ឿបៅន្ងៃចុងបករោយថដលៃរឹងខាចាតខ់ាចាយបហើយបធវៃើោបដល់សរា�ិ្រនៃ

វង្សអី៊កសាថអល។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី316:10ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលៃរឹង

ប្រើតប�ើងដល់ពួ្រសាសៃ៍ដនទថដលមៃិប�ឿទាំងបៃះ។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃកបរោសថាពួ្រសាសៃ៍ដនទថដលមៃិប�ឿៃរឹងោត់បង់អវៃរី?

• បតើរោរណ៍បៃះអាចអៃុវតតេចំបោះអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលដរឹងអំពរីបសច្្ររីពិតបែុថៃ្ធាលា្រ់បៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីអំៃួតបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាៃរឹងរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់ជាមួយៃរឹងវង្សអ៊ីកសាថអលបោយរោរនាំយ្រដំណរឹងល្អបៅដល់

ព្ួរប្(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី316:11–12)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី316:13ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើល

តាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលតកមវូឲ្យបុ ្្គលរានា្់ររាៃបដើមបរីរោលាយជាសរា�ិ្រនៃរាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់។សូមសរបសរឃ្លា

ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖«ពប�ិនសបើសយើរ...សនារះសយើរនរឹ...»។សូមឲ្យសិស្សបកបើៃរីនហវៃទរី316:13បដើមបរីបបំពញ

កបបោ្បៃះ។សិស្ស្ ួរថតអាចរ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនន្រើន�ើងដត្រច្ិរ្ន�ើ�ត្រ�្រ់មកតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទវិញ

នោោះន�ើងនឹងអាចត្រវូបានរា្់រចូលនៅក្នុងចំនណាមត្រជាជនរ្រស់ត្រង់ដែរ។

• បហតុអវៃរីោៃជារោររាប់ចូលបៅ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃរបស់កទង់ជាពរ�័យមួយបនាះ?

សូមប ្្ចប់បោយរោរថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីពិតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន ង្ៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី315:5–8។គសចក្្ដីសញ្ញាេិនទាន់្តរូវប្នបគំពញអស់

គៅគ�ើ�គទ

សតើព្រះស��៊រូវបានចរ់រានន�័យា៉ារណាសៅស្លពទ្រ់រានបន្ទដូលថ្«ស�ចក្្ពី�ញ្ញាណ�ល

ស�ើរបានសធវើជាមួ�នឹរពបជាជនរប�់ស�ើរមិនទាន់ពតរូវបានបសំ្ញអ�់សៅស�ើ�សទ្»?

(នពីន�វទ្ពី315:8)ព្រះស��រូវា៉បានបសរកើតស�ចក្្ពី�ញ្ញាមួ�ជាមួ�នរឹអ័ពបាហាំកាល

្ពីជំនាន់បុរាែ។អព័បាហាំពតរូវបាន�នយាឲ្យរាន(1)ការរីក្ចសពមើន�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ច

(2)ណ�ន�ពីននការពគរមរតក្និរ(3)អំណាចប្វជិតភា្រប�់ព្រះ។ស�ចក្្ពី�នយា

ទាំរសនរះក៏្ពតរូវបានសធវើ�ល់ក្រូនសៅរប�់អព័បាហាំណ�រ(�រូមសមើលគ.និរ�.132:30–

31)ស�ើ�នរឹពតរូវបានបសំ្ញសៅក្្ននុរស្លអនាគត។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សនឹរគិត្ ពីរសបៀបណ�លការទា�់ណទ្រោនាបរ៉ះពាល់�ល់�មតថែភា្រប�់សគក្្ននុរ

ការទ្ទ្ួលអារមមេែ៍្ ពីព្រះវិញ្ញាែ។្ួក្សគក៏្នឹរអាចគិតអំ្ពីអ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លបានកាលា�ជា

គំររូ�៏វិជ្រាន�ល់្ ួក្សគស�ើ�គិត្ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចសធវើជាគំររូ�៏ពបស�ើរជារ�ល់អ្នក្�នទ្។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី311:18–41

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សរៀបចំនរូវរសបៀបនន្ ិ្ពីបុែពជមុជទឹក្ោក្់សទា�ចំសោរះ

ការទា�់ណទរោនានិរពបកា�្ ពីសោលលទ្ិរប�់ពទរ់

�រូម�រស�រពាក្្យការទា�់ណទរោនាសៅសលើកាដោរសខៀនស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សឲ្យនិ�មន័�ននពាក្្យសនរះ

(ការស្លារះោនាវិបត្ិឬការពបណក្ក្ោនា)។

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�រស�រសដ្��សរខេបសៅសលើកាដោរសខៀននរូវសាថានភា្ឬ�ក្មមេភា្ខ្រះណ�ល្ ួក្សគអាច

ង្�នឹរជួបនរឹការទា�់ណទ្រោនា។(អ្នក្អាចឲ្យ�ិ�្សរានាក់្សធវើជាអ្នក្�រស�រខែៈស្លណ�ល

�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ស្្ើ�)។ខែៈស្លណ�លសធវើ�ក្មមេភា្សនរះ�រូមសចៀ�វារនរូវអវពីណ�លណអលស�ើរ

ដ្លិ្នសអក្អរូក្ននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានសៅថ្ជា«បសច្ចក្វិទ្យារប�់�ពតរូវ»ណ�ល

អាចនាំឲ្យរាន«ការស�ញសដ្លោនានរិការស្លារះពបណក្ក្»(The Lord’ s Way[ឆ្នាំ

1991],ទ្ំ្័រ139)។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី311្ួក្សគបានអានថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានយារមក្ជួប

នរឹ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វណ�លបានពបជុោំនាសៅឯព្រះវិហារបរ�ិុទ្្ធ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី

311:28ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្រក្សមើលពបធានបទ្ណ�លបរកឲ្យ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ

ខរ្ះបានស្លារះោនា។(ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់កានណ់តចបា�់អំ្ពីខគម្ពីរសនរះអ្នក្អាច្ ន្យល់ពាក្្យ

ការពបណក្ក្ោនារានន័�ថ្ការស ល្ារះោនាឬការមិនចរុះ�ពមុរនឹរោនា)។

�រូម�ួរ៖សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ស�ើម្ពីសចៀ�វារការទា�់ណទ្រោនាសៅស្ល្ ិភាក្សា

ោនាអំ្ ពី�ំែឹរលអែជាមួ�នរឹអ្នក្�នទ្?

�រូម�រស�រឃ្លាខារសពកាមសៅសលើកា្រសខៀន៖វិញ្ញាែននការទា�់ណទរោនាគឺមិនណមនជារប�់ផរ

ព្រះសទប្ុណន្...�រូមឲ្យ�ិ�្សអាននពីន�វទ្ពី311:29–30ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្

សមើលថ្សតើវិញ្ញាែននការទា�់ណទ្រោនាសចញមក្្ពីណា។ស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញអាច

ពតរូវបានបង្ហាញ�រូចខារសពកាម៖្ពះវិញ្ញាណថនការទាស់ណទងោនា្ ឺពុំណេនជារបស់្ ង្ពះគទប៉ុណន្

ជារបស់្ ងអារក្្សវិញ។អ្នក្អាចណែនាំថ្�ិ�្សគួរគរូ�ចំណាំស�ចក្្ពី្ិតសនរះសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

រប�់្ ួក្សគ។

�រូម�ួរថ្៖សតើការចរចាំ�ល់ការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី311:29–

30អាចជួ�អ្នក្សៅស្លអ្នក្ស�ើញថ្ខ្លួនអ្នក្�ថែតិសៅក្្ននុរសាថានភា្មួ�ណ�លបរកឲ្យរានជសរាលារះ

សដ្�រសបៀបណា?(អ្នក្អាចបង្ហាញ្ ពីសាថានភា្ជាក្់លាក់្ណាមួ�ណ�លបាន�រស�រសៅសលើ

កាដោរសខៀនឬ�រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពីសាថានភា្ម�ួណ�លនរណារានាក្់ចរ់ស្លារះោនាអំ្ ពីចំែ៊ាចណាមួ�

នន�ំែឹរលអែ)។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីលទ្្ធ្ល�៏�ំខាន់ននការទា�់ណទ្រោនា�រូមអានឬបង្ហាញនរូវ

ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ពបធានណជម�៍អ៊ីសហាវា�្ននគែៈពបធានទ្ពីមួ�។

«សៅស្លរានការទា�់ណទ្រោនាសនារះព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់នឹរចាក្សចញសដ្�មិនគិតថ្

នរណាជាអ្នក្ខុ�សនារះសទ្»(«What I Want My Son to Know before He 
Leaves on His Mission»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1996,ទំ្្័រ41)។

អ្នក្អាចណែនាំ�ល់�ិ�្សថ្្ួក្សគគួរ�រស�រពបសយាគសនរះសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់សគឬសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ។

�រូម�ួរថ្៖សតើអ្នក្ធាលាប់រានអារមមេែ៍ថ្ព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់ចាក្សចញ្ពីអ្នក្សដ្�សារណត

ការទា�់ណទ្រោនាណ�រសទ្?សតើវារានអារមមេែ៍យា៉ារណា?

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី311:18–16:20(សមសរៀនទ្ពី25)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី31–11:18–16:20(សមសរៀនទ្ពី25))មិនណមន

�ពរាប់បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណត

សៅសលើសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី311:18–12:48)
�ិ�្សបានសរៀនថ្្ិធពីបែុពជមុជទ្ឹក្ពតរូវណតសធវើស�ើរសដ្�បុគ្គលណ�លកាន់អំណាច�៏

ពតឹមពតរូវស�ើ�ពតរូវណតសធវើស�ើរតាមរសបៀបណ�លបានដ្ក់្ស�ើរសដ្�ព្រះអរាចា�់។្ួក្សគ

ក៏្បាន�ិក្សា្ ពីសោលលទ្្ធិននព្រះពគពី�្ទស�ើ�បានសរៀនថ្ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសធវើទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីព្រះវរបិតា�ួគ៌នរិព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សៅក្្ននុរការ�ិក្សារប�់្ ួក្សគអំ្ពី្ រជ�័

ននស�ចក្្ពី�ុខសាន្នរិការ្ន្យល់រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ ពីពក្តិ្យវិន័��៏ខ្�់ជារសនារះ

្ួក្សគបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើររ�់សៅតាមការបសពរៀនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះ

ស�ើរនឹរពតរូវបានពបទាន្រនិរបានសរៀបចំស�ើម្ពីចរូលសៅក្្ននុរនគរសាថាន�ួគ៌។្ួក្សគក្៏

បានសរៀនណ�រថ្សៅស្លស�ើរមក្រក្ព្រះពគពី�្ទស�ើ�កាន់តាមបទ្បញ្ញត្ិទារំឡា�រប�់

ពទ្រ់សនារះស�ើរអាចកាលា��រូចជាពទ្រ់នរិព្រះវរបិតាគរ់សៅសាថាន�ួគ៌រប�់ស�ើរណ�ល

ឥតសខាចារះកាន់ណតខាលាំរ។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី313)
សចញ្ពីការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ពីការសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យសធវើទានអធិសាឋាននរិ

តមអាហារ�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរសធវើក្ិច្ចការ�ុចរិតស�ើម្ពីសធវើឲ្យព្រះវរបិតា�ួគ៌

�្វព្ទ្័�សនារះពទ្រ់នរឹពបទានរង្វាន់�ល់ស�ើរសដ្�សបើក្ច�ំរ។សៅស្ល្ ួក្សគបាន

�ិក្សា្ ពីការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ពីការមិនអាចបសពមើសៅហាវា�្ ពីរបានសនារះ

្ួក្សគបានសរៀន្ពីសោលការែ៍�រូចខារសពកាម៖ស�ើម្ពីរានព្រះជាសៅហាវា�រប�់ស�ើរ

ស�ើរពតរូវណតព�ឡាញ់និរបសពមើ�ល់ពទ្រ់សលើ�្ពីអវពីៗសៅសលើណ្ន�ពីសនរះ។ពប�ិនសបើ

ស�ើរណ�វររក្នគររប�់ព្រះជាមុនសនារះពទ្រ់នរឹជួ�ស�ើរ្្គត់្ ្គរ់តពមរូវការរប�់ស�ើរ។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី314)
ការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ ពីការកាត់ស�ចក្្ពី�ុចរិតបានជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់ថ្

ស�ើរនឹរពតរូវកាត់ស�ចក្្ពីព�បតាមរសបៀបណ�លស�ើរកាត់ស�ចក្្ពីអ្នក្�នទ្។្ួក្សគក្៏បាន

សរៀនណ�រថ្ព្រះវរបិតា�ួគ៌ពបទាន្រ�ល់ស�ើរសៅស្លស�ើរអធិសាឋាន�ំុជំនួ�្ ពីពទ្រ់។

�ិ�្សបានគរូ�ររូបភា្ណ�លបង្ហាញ្ ពីការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះស�ើ�បានសរៀនថ្

ស�ើរពតរូវណតសធវើតាមព្រះ្ន្ទៈរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ស�ើម្ពីចរូលសៅក្្ននុរនគរសាថាន�ួគ៌។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី315–16)
�ិ�្សបានសរៀនថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាពបភ្ននពក្តឹ្យវិន័�នរិព្រះបញ្ញត្ិ

ទាំរឡា�នន�ំែឹរលអែ។ពប�ិនសបើស�ើរ្ ្ចរ់សៅព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសដ្�ការកាន់តាម

ព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�រប�់ពទ្រ់និរត�៊រូ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់សនារះពទ្រ់នរឹពបទាននរូវ

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច�ល់ស�ើរ។សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីព្រះបន្ទដូលរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ពី«សចៀមឯសទ្ៀត»(នពីន�វទ្ពី315:21)្ួក្សគបានសរៀនថ្ព្រះ

�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់ទាំរអ�់និរសបើក្�ណម្រអរ្គពទ្រ់�ល់្ ួក្សគ។

ព្រះពបទានចសំែរះ�ឹរនរិស�ចក្្ពី្ិត�ល់ស�ើរព�បតាមស�ចក្្ពីជសំនឿនិរការសោរ្

តាមរប�់ស�ើរ។
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�រូមសលើក្ស�ើរថ្ព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះទាក្់ទ្រសៅនឹរការទា�់ណទ្រោនាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី

311:30៖«សនរះ្ ុំណមនជាសោលលទ្្ធិរប�់ស�ើរសទ្គឺពតរូវលរះបរ់ការែ៍ទារំសនារះសចាល

វិញ»។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើស�ើរអាច«លរះបរ់សចាល»នរូវការទា�់ណទ្រោនានរិការពបណក្ក្ោនាសដ្�រសបៀបណា?

• សតើស�ើរអាចមិនចរុះ�ពមុរជាមួ�នឹរអ្នក្�នទ្និរសចៀ�វារ្ ពីការទា�់ណទ្រោនាសដ្�

រសបៀបណា?

• សតើអ្នក្បានរានអារមមេែ៍ថ្ពតរូវបានពបទាន្រសដ្�សារការខិតខំរប�់អ្នក្ស�ើម្ពីសចៀ�វារឬ

�ក្ឈ្នរះសលើការទា�់ណទ្រោនាសដ្�រសបៀបណា?

អ្នក្អាចណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍ម�ួណ�លអ្នក្បានរានអារមមេែ៍ថ្អ្នក្ពតរូវបានពបទាន្រ

សដ្�សារការខិតខំរប�់អ្នក្ស�ើម្ពីសចៀ�វារឬ�ក្ឈ្នរះសលើការទា�់ណទ្រោនាសនារះ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស

សមើលសៅបញ្ពីសៅសលើកាដោរសខៀនស�ើ�សពជើ�សរើ�សាថានភា្មួ�ណ�ល្ ួក្សគអាចរានអារមមេែ៍ថ្

ទា�់ោនាជាសរឿ�ៗ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគរានស្ល�រស�រនរូវសោលសៅមួ�អំ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគនឹរខំ

សចៀ�វារឬ�ក្ឈ្នរះសលើការទា�់ណទ្រោនាសៅក្្ននុរសាថានភា្�ក្មមេភា្ម�ួសនារះ។

នដីថហវៃទដី312–16

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បសពរៀន្ ពីសោលការែ៍នានាណដលជួយដល់ក្រូនសៅរប�់ពទរ់ឲ្យ

សដើរសៅរក្ភា្ឥតសខ្ចារះ

�រូមឲ្យ�ិ�្សសពកាក្ឈរស�ើ��រូពតនពីន�វទ្ពី312:48។អ្នក្អាច�ំុឲ្យ្ ួក្សគអនុវត្្ ពីរបពី

�រស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាច�រូពតវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរសនរះបានយា៉ារឥតសខាចារះ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស

សពបើព្រះគម្ពីររប�់្ួក្សគស�ើម្ពីបង្ហាញ្ ពីលក្ខេែៈខ្រះននភា្ឥតសខាចារះណ�លបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរ

នពីន�វទ្ពី312:1–12ណ�ល្ ួក្សគ�រ្ឹមថ្នរឹអភិវ�្ឍបានកាន់ណតខាលាំរជារសនរះ។

�រូមដ្ក្់អំបិលបន្ិចសៅសលើសាលាបពពាមួ�ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សទា�ថ្វាជាអវពី។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ

�ិ�្សស�ើរមក្ខារមុខស�ើ�បញ្ជាក់្សមើលថ្វាជាអវពីសដ្�ការភ្ក់្។សពកា�្ពី�ិ�្សបានរក្ស�ើញ

ថ្វាជាអំបសិលើស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្�រស�រ្ ពីសារៈពបសយាជន៍រប�់អំបិល។សៅស្ល

�ិ�្សស្្ើ��រូមពបាក្�ថ្សពរៅ្ ពីវាជាសពគឿរបណនថែមរ�់ជាតិ�ល់អាហារអំបិលពតរូវបានសពបើពបា�់

�ពរាប់ពបឡាក់្សាច់មិនឲ្យ�អែនុ�។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអាននពីន�វទ្ពី312:13ស�ើម្ពីរក្សមើលអ្នក្ណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន

សពបៀបសធៀបសៅនឹរអំបិល។សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ��រូម្ ន្យល់ថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�ំសៅ

មិនពតមឹណតសលើ�វដូរមនុ�្សសៅឯព្រះវិហារបរ�ិុទ្្ធសៅន្ងៃសនារះប៉សុណាណរះសទ្ប៉ុណន្ណ្មទារំសៅ�ល់

អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លពតរូវបានពជមុជទឹ្ក្ចរូលក្្ននុរសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់នរិរ�់សៅតាម

�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់។

�រូម�ួរថ្៖ក្្ននុរនាមស�ើរជាអ្នក្ស�ើរតាមព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសតើស�ើរអាចកាលា��រូចជាអំបិលតាម

វិធពីណា?(ស�ើរពតរូវជ�ួរក្សាឬ�ស្ង្គារះពបជាជននរិពតរូវ្ ពរឹរ្ ិភ្សលាក្សដ្�ការរាន

ឥទ្្ធិ្លសលើអ្នក្�នទ្សដ្�អំស ើ្លអែ)។

�រូម្ ន្យល់ថ្សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី312:13ពាក្្យ(រ�)ជាតិមិនណមន�ំសៅណតសលើរ�ជាតិរប�់

អំបិលសនារះសទ្ប៉ណុន្វាក៏្�ំសៅសលើតួនាទ្ពីរប�់វាជាអ្នក្ការពារមួ�ណ�រ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរខា�ដូ�អ៊ី.អាសា�ននពក្មុ

ចិត�ិបនាក់្ទាក់្ទ្រសៅនឹររសបៀបណ�លអំបិលអាចបាត់បរ់រ�ជាតិរប�់វា។

«អំបិលនឹរមិនបាត់បរ់រ�រប�់វាតាមស្លសវលាសនារះសទ្។រ�ជាតិពតរូវបាត់បរ់តាមរ�ៈ

ការលា�នរិការបំ្ុល។�រូចោនាសនរះណ�ររ�ជាតិនរិគុែភា្ចាក្សចញ្ ពីមនុ�្សសៅស្ល

សគបំ្ ុលគំនិតរប�់សគសដ្�គំនិតមិនសាអាត�អែំសពាលពាក្្យពបរា្សដ្�ការនិយា�កុ្�ក្់និរ

អនុវត្ក្រាលាំររប�់សគខ�ុសៅសលើការសធវើអំស ើ្អាពក្ក្់»(«Salt of the Earth: Savor of 
Men and Saviors of Men»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1980,ទំ្្័រ42)។

�រូម�ួរថ្៖ស�តុអវពីបានជាស�ើរពតរូវណតបរិ�ុទ្្ធស�ើម្ពីរានឥទ្្ធិ្លសលើអ្នក្�នទ្ចំសពារះការែ៍លអែ?

�រូមបង្ហាញ�ល់�ិ�្សនរូវ្ ិលម�ួ។ចុចសបើក្វាស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សអាននពីន�វទ្ពី312:14–

16ស�ើ�រក្សមើលរសបៀបណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានសពបើ្ ន្ឺស�ើម្ពីបសពរៀនអំ្ពីតួនាទ្ពីរប�់

រាព�ន្នស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះកាន់ណតចបា�់។មុនស្ល្ ួក្សគអានវា

អាចជ�ួ�ិ�្សស�ើម្ពី្ ន្យល់ថ្ល្អពីគឺជាក្្ន្ក្ម�ួ។

�រូម�ួរថ្៖សតើ�រាជិក្ននសា�នាចពក្ណ�លកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់្ ួក្សគអាចជា្ ន្ឺមួ�

�ល់អ្នក្�នទ្សដ្�រសបៀបណា?

�រូមដ្ក្់ក្្ន្ក្ឬក្ណន្សរម�ួពគបសលើ្ ន្ឺស�ើ��រូម�ួរ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• សតើរានរសបៀបណាខ្រះណ�លស�ើរអាចពតរូវបានល ល្ួរឲ្យបារំពគប្ ន្ឺរប�់ស�ើរ?

• សយារតាមនពីន�វទ្ពី312:16ស�តុអវពីបានជាព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះចរ់ឲ្យស�ើរសធវើជាគំររូននស�ចក្្ពី

�ុចរិត?(គៅគពលគ�ើងគធវៃើជា្ ំររូថនគសចក្្ដីសុចរិតគនាះគ�ើងអាចជ�ួដល់អ្ក្ដថទឲ្យតគេកើង

ដល់្ពះវរបិរាសួ្ ៌។អ្នក្អាចណែនាំថ្�ិ�្សគួរ�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅណក្្ររឹមទ្ំ្័រនន

ព្រះគម្ពីររប�់សគ។

• សតើគំររូននស�ចក្្ពី�ុចរិតរប�់នរណាណ�លបានជួ�អ្នក្ឲ្យខិតកានណ់តជិតសៅរក្ព្រះវរបិតា�ួគ៌ឬ

្ពរឹរបំែរពបាថ្នារប�់អ្នក្ក្្ននុរការរ�់សៅតាម�ំែឹរលអែកាន់ណតស្ញសលញជារសនរះ?

�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យកាលា��រូចជាអំបិលនរិ�រូចជា្ ន្ឺសៅកាន់្ ិភ្សលាក្សដ្�

ការសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីសធវើជាគំររូននស�ចក្្ពី�ុចរិត។

�រូម្ ន្យល់ថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបន្បសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វថ្រង្វាន់្ ិតពបាក្��ពរាប់

ការសធវើតាមព្រះបញ្ញត្ិសដ្��ុចរិតនឹរមក្សៅស្ល្ ួក្សគសោរ្តាមសដ្�មិនរាន្ ុតត ន្ុត

នរិសដ្�មិនដ្ក្់�ួរចិត្រប�់្ ួក្សគសៅសលើពទ្្្យ�ម្ត្ិឬរង្វាន់ខារសលាក្ិ�។�រូម�រស�រ

ស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖នពីន�វទ្ពី313:22;13:31–33;

14:7–8;15:9;16:13។�រូមឲ្យ�ិ�្សពសាវពជាវសលើវគ្គទារំសនរះនរិរក្សមើលរង្វាន់ខ្រះៗ

ណ�លព្រះវរបិតាគរ់សៅសាថាន�ួគ៌បាន�នយានរឹស�ើរថ្ពប�ិនសបើ�ួរចិត្រប�់ស�ើរស្ដោតសៅសលើ

ការរ�់សៅជពីវិតមួ��៏�ុចរិតសនារះ។សពកា�្ពីរានស្លពគប់ពោន់ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគសរៀបរាប់្ ពី

អវពីណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញ។

�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ជាមួ�នរឹ�ិ�្សថ្ព្រះវរបិតា�ួគ៌នរិព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនឹរ

ជ�ួស�ើ�ពបទាន្រ�ល់្ ួក្សគក្្ននុរក្ិច្ចខំពបឹររប�់្ ួក្សគស�ើម្ពីលរះបរ់សចាលការទា�់ណទ្រោនានិរ

កាលា�ជាសៅគំររូ�៏�ុចរិតមួ�ចំសពារះ្ ិភ្សលាក្។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី317–22)

�រូមពបាប់�ិ�្សថ្សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី317–22្ួក្សគនឹរអានថ្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានព្រះក្ណន្សរសៅស្លពទ្រ់បានគរ់សៅជាមួ�នឹរក្រូនសក្មេរសា�ន៍នពីន�វ។

�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យរក្សមើលចសម្ើ�ចសំពារះ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖សតើពទ្រ់បានសធវើអវពីខ្រះ

�ពរាប់្ ួក្សគ?សតើរានអ្្ដូតស�តុស្្សរសទ្ៀតអវពីខរ្ះណ�លព្រះស��៊រូវបាន�ណម្រខែៈស្លណ�ល

កំ្្ុរបសពមើ�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ?
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅន្ងៃទ្ពីម�ួរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះជាម�ួនឹរ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វជិតនឹរបញ្ចប់សនារះពទ្រ់

បាន�ឹរថ្មន�ុ្សជាសពចើនមិនបាន�លច់បា�់អំ្ ពីព្រះបន្ទដូលរប�់ពទ្រ់សនារះសទ្។ពទ្រ់

បានបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានការ�ល�ឹ់របណនថែមស�ើ�ពទ្រ់បានបញ្ជាក្់

្ពីសារៈ�ំខាន់ននការអធិសា្ឋននិរការ�ញ្ឹរគិត។ពបជាជនបាន�ំសៅស្លពទ្រ់បាន

ពបកា�ថ្ពទ្រ់នរឹយារចាក្សចញសៅ។សដ្�សពារស្ញសដ្�ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានសៅ�រូរបន្ិចស�ើម្ពី្ យាបាលអ្នក្ឈឺអធិសាឋានឲ្យពបជាជននរិពបទាន្រ

�ល់ក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគ។្ួក្សា�ន៍នពីន�វពតរូវបាន�ក្ឈ្នរះសដ្�ស�ចក្្ពីអែំរ។

សមសរៀនទ្ពី126

នពីន�វទ្ពី317

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី317:1–3

ព្រះសយ�៊រូវណែនាំពបជាជននពីនេវឲ្យ�ញជឹរគិត្ ពីព្រះបន្អូលរប�់ពទរ់សេើយអ្ិសាឋាន�ំុការសយល់ដឹរ

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចខាងបករោម៖អ្ន្រៃិងមិតតេ្្រតេិអង្គនុយបៅ�ួរខាងមុខបៅសៃ្និសរីទទូបៅឬបៅសៃ្និសរីទ

កបចាំតំបៃ់ថដលរាៃពយារោរី្ំរពុងរាៃកបសាសៃ៍។ខណភៈបពលថដលអ្ន្របៅទរីបនាះអ្ន្រទាំងពរីរនា្់រោៃ�ួបៃរឹងបលា្រ។បៅបពល

ថដលសៃ្នសិរីទចប់អ្ន្រៃិងមិតតេរបស់អ្ន្របៅ្ ្ទះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃិងមិតតេរបស់អ្ន្រៃរឹងៃិោយអំពរីបរឿងបៃះបករោយពរីរោរកប�ំុបទ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាភា្បកចើៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើង។បៅបពលកទង់បរៀបៃរឹងបចញបៅ

កទង់ោៃដរឹងថាកបជា�ៃមិៃោៃយល់ចបាស់ពរីអវៃរីថដលកទង់ោៃបបកងៀៃប�ើយ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី317:1–3បោយ

សាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលបៅដល់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃថាព្ួរប្្ ួរបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃរោរយល់ដរឹង

បថៃថែមបទៀតបនាះ។(អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ)។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

រ្រប�ើញបហើយសូមសួរ៖

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីស្ជរឹង្ិតបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឭៗពរីបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហៃិរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្រ់សាដាប់រ្រៃូវអវៃរីថដលបលា្រោៃបបកងៀៃអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរស្ជរឹង្ិត។

«រោរអាៃរោរសិ្រសាៃិងរោរស្ជរឹង្ិត្ ឺមៃិដូចោនាបទ។បយើងអាៃោ្រ្យបហើយបយើងអាចទទួលោៃ្ ំៃិត។

បយើងសិ្រសាបហើយបយើងអាចរ្រប�ើញៃូវ្ ំរូៃិងរោរទា្់រទងោនាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ។បែុថៃ្បៅបពលបយើងស្ជរឹង្ិត

បយើងោៃអប ជ្ើញវិវរណភៈបោយកពះវិញ្ញាណ។ចំបោះរូបខញនុំរោរស្ជរឹង្ិត្ ឺជារោរ្ិតៃិងរោរអធិសាឋាៃថដលខញនុំបធវៃើ

បករោយពរីរោរអាៃៃិងរោរសិ្រសាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរោ៉ាងយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រ»(«Serve with the Spirit»

Ensignឬលពីោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010,ទំព័រ60)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរស្ជរឹង្ិតៃិងរោរអធសិាឋាៃអាចបធវៃើរោររួមោនាបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យយល់ពរីអវៃរីថដលបយើងបរៀៃ

បៅ្រ្ននុងកពះវិហារឬថានា្់រសរិោខាសាលាបោយរបបៀបណា?

សូមបរ្ហាញថារោរថណនំារបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:3ថាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្ ួរថត«បរៀបចំ្ ំៃិត[របស់ព្ួរប្]

សករាប់ន្ងៃថស្អ្រ»បៅបពលកទង់កត�ប់ម្របបកងៀៃពួ្រប្ម្ងបទៀត។

• បតើបុ្ ្គលរានា្់រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរៀបចំ្ ំៃិតរបស់ប្មុៃបពលចូលរួមបៅ្រ្ននុងកពះវិហារឬថានា្់រសរិោខាសាលា?

• បតើរាៃភាពខុសោនាអវៃរីខលែះបៅបពលថដលបយើងបរៀបចំ្ ំៃិតរបស់បយើងសករាប់រោរសិ្រសាពរីឱរោសថបបបនាះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:1–3សូមសរបសរកបបោ្មៃិបពញបលញ

ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សបំបពញវាបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ។

តាមរយៈការ�ញជឹរគិតនរិការេ�ិសាឋានដល់ព្រះវរបិតាសយើរោច...

បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្រ៏ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះថដរ៖តា្រយៈការស្ជរឹងគិ្រនិង

ការអធសិាឋានដល់ត្រះវរ្ិរតារយើងអាចទទួលបានការយល់ដរឹងដ៏ធំអសាចារ្យ។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

សរៀបចំគំនិតរប�់ខ្នុំមុនស្លខ្នុំចរូលរួមក្្នុរព្រះវិហារឬថ្នាក់្�ិកាខាសាលា

�ញជឹរគិតេវៃពីណដលខ្នុំសាដេប់ឮសៅក្្នុរព្រះវិហារឬថ្នាក់្�ិកាខាសាលា

េ�ិសាឋានេំ្ពីេវៃពីណដលខ្នុំសាដេប់ឮសៅក្្នុរព្រះវិហារឬថ្នាក់្�ិកាខាសាលា
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សមសរៀនទ្ពី126

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសស្រម្មភាពមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពល្ ិតអំពរី(1)របបៀបថដលព្ួរប្

ោៃបធវៃើវាៃិង(2)របបៀបថដលវាោៃ�ួយព្ួរប្ឲ្យបរៀៃបថៃថែមពរីបទពិបសាធៃ៍បៅ្រ្ននុងកពះវិហារឬថានា្់រសរិោខាសាលារបស់ព្ួរប្។សូម

ឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចពកងរី្រ

ថ ្្ន្រមួយ្រ្ននុងចបំណាមថ ្្ន្រទាំងបរីៃិងបបង្កើត្ បករាងពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើដូបចានាះ។អ្ន្រអាចថណនំាថាព្ួរប្្ ួរសរបសរថ្ៃរោរ

របស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬបៅ្រ្ននុង្រំណតប់ហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ។សូមកោប់សិស្សថាថ ្្ន្របនាទាបប់ទៀតនៃបមបរៀៃបៃះៃរឹង

្ល់្ឱរោសដល់ព្ួរប្បដើមបរីអៃុវតតេរោរស្ជរឹង្ិត។

នដីថហវៃទដី317:4–25

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះ្ យាបាលអ្ក្ឈឺសៅក្្គុរ្ ួក្សា�ន៍នពីនេវអ្ិសាឋានដល់ព្រះវរបិរា�ពរាប់ពបជាជននិរពបទាន្រ

ដល់ក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគ

សូមបរ្ហាញរូបភាពនៃកពះបយស៊ូវ្ំរពុងបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងអ�្ឍបោលខាងលិច(បលខ្រូដ62380;ក្ញ្ចប់ររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ

2009],បលខ82)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី317:4។សូមបរ្ហាញឃ្លា«ឥ�ដូវបៃះបយើងោងបៅឯកពះវរបិតា

វិញ»។សូមឲ្យសិស្សកសនមថាពួ្រប្បទើបថតចំណាយបពលមួយន្ងៃជាមួយៃរឹងកពះអង្គសប្រ្គះបហើយកទង់ោៃកបរោសថាដល់បពល

កទង់កតវូោងបៅវិញបហើយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយរបបៀបថដលព្ួរប្អាចរាៃអារម្មណ៍បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះ។សូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃរីនហវៃទរី317:5ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ

បឆលែើយតបបៅបពលថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបរ្ហាញបំណងរបស់កទង់ថាៃរឹងចា្របចញ។

សូមពៃ្យល់ថាកបសិៃបបើវាមិៃថមៃសករាប់បំណងដ៏សុចរិតនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃបទបហតរុោរណ៍ថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317

ៃិង18ៃរឹងមៃិអាចប្រើតរាៃប�ើងប�ើយ។ស្រម្មភាពខាងបករោមកតូវោៃរចនាប�ើងបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរី

បសច្្ររីកសឡាញ់ថដលកពះបយសូ៊វក្រីស្ទរាៃដល់កបជា�ៃរបស់កទង់ៃិងបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យថសវៃងរ្របសច្្ររីពិតទាំងឡាយបោយឯ្ររា�្យ

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអំពរីល្រខេណភៈរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យ

សិស្សចមលែងវាចូលបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ព្ួរប្។

នពីន្វៃទពី317:6–10

នពីន្វៃទពី317:11–18

នពីន្វៃទពី317:19–25

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះថដលថ្លែងបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«បុរសបនាះ្ ឺអសាចារ្យបំ្ ុតៃិងកតូវោៃកបទាៃពរៃិងរី្ររាយបំ្ុតថដលរាៃ�រីវិតខិត�ិតប្រៀ្របៅៃរឹង្ ំរូនៃ

កពះក្រីស្ទ។បៃះោមៃអវៃរីទា្់រទងបៅៃរឹងកទព្យសមបតតេិអំណាចឬ្ិរតិតេនាមនៃពិ្ពបលា្របនាះបទ។រោរសា្រលបងដ៏

ពិតថតមួយ្ ត់នៃភាពអសាចារ្យរោរកបទាៃពរខាលាំងភាពរ្ីររាយ្ ឺជារបបៀបមួយថដល�រីវិតមួយអាចរោលាយបៅរោៃ់ថត

ដូចជាបលា្របៅហាវាយ្ឺកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។កទង់្ ឺជា្ លែដូវដ៏ពិតបសច្្ររីពិតដ៏បពញបលញៃិង�រីវិតដ៏បរិបូរណ៍»

(«Jesus Christ—Gifts and Expectations»Ensign,ថខធ្នដូឆ្នាំ1988,ទំព័រ2)។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរី5បៅ10នាទរីបដើមបរីស្ិរសាបោយសាងាតប់សងៃៀមអំពរីវ្្គកពះ្ម្ពរីរៃរីមួយៗថដលអ្ន្រោៃ

សរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបសច្្ររីពិតអំពរីល្រខេណភៈសមបតតេិរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាព្ួរប្

្ួររ្រប�ើញោ៉ាងតិចណាស់បសច្្ររីពិតមួយពរីវ ្្គកពះ្ម្ពរីរៃរីមួយៗ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរៃូវបសច្រ្រីពិតថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

បៅបពលសិស្សោៃប ្្ចប់រោរសិ្រសាបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរីបួៃនា្់រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរថដល

កតូវោនាៃូវបសច្រ្រីពិតមួយថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។បៅបពលសិស្សោៃប ្្ចប់ស្រម្មភាពបៃះបហើយសូមសួរសំណួរ

ខាងបករោមបៃះ៖

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីដរឹងពរីបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញថាកពះអង្គសប្រ្គះរ្យដរឹងពរីតកមូវរោរៃិងបំណងរបស់បយើង?

• បតើថ្្ន្រនៃដបំណើរបរឿងបៃះមួយណាថដលបំ្ ុស្ ំៃិតអ្ន្របំ្ ុត?បហតុអវៃរី?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកបជា�ៃកតូវោៃយ្រ�្នះបោយបសច្្ររីរី្ររាយ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី317:18)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបសច្រ្រីរ្ីររាយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបពញបលញបៅន្ងៃបនាះ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី317:20)។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី317:6–25។សិស្សអាច្ ល់្ៃូវចបមលែើយប្្សងៗោនា។បសច្្ររីពិតមួយ

ថដលពួ្រប្អាចរ្រប�ើញបនាះ្ ឺតេោះអង្គសន្ង្រោះម្ននសចក្ពីនមតាតាករុណាែ៏្ ំន្ងសតម្្រ់ន�ើង។សូមសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះឬបសច្្ររីពិតប្្សងបទៀតថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបៅរឹមទំព័រនៃកពះ្ម្ពរីរ

របស់ព្ួរប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី317:6។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរោតសរបសើរដល់របបៀបនៃរោរយល់ដរឹងអំពរីល្រខេណភៈសមបតតេិរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយបយើងឲ្យបបង្កើៃបសច្្ររី�ំបៃឿ

របស់បយើងសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម៖
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នពីន�វទ្ពី317

«អ្ន្រអាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះក្រីស្ទបៅបពលអ្ន្ររាៃរោរធានាមួយថាកទង់បៅរស់្ំៃិតដ៏កតរឹមកតូវមួយនៃល្រខេណភៈសមបតតេិ

របស់កទង់ៃិងចបំណះដរឹងមួយថាអ្ន្រ្ំរពុងខិតខំរស់បៅតាមឆៃ្ទភៈរបស់កទង់»((្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសយរដំែឹរល្អ

[ឆ្នាំ2004],ទំព័រ54)។

• បតើរោរយល់ដរឹងពរីធម្មជាតិនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអង្គសប្រ្គះ�ួយអ្ន្រឲ្យអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកទង់បោយរបបៀបណា?

សូមបរ្ហាញឃ្លា«រងទុ្រខេបោយ�ំងឺណា្៏របោយ»បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317:9។

• បតើ�ំងឺកបប្ទណាខលែះអាចរាៃបៅ្រ្ននុងរោររងទ្ុរខេ«ណា្៏របោយ»បនាះ?(�ំងឺក្បក់បប្ទនៃរាងរោយសតិអារម្មណ៍សាមរតរីៃិង

ខាងវិញ្ញាណ)។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច«រងទុ្រខេ»ៃិងអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងសុំឲ្យកពះអង្គសប្រ្គះពយាោលពួ្រប្កបសិៃបបើកទង់

ៃរឹងកបទាៃពរដល់ពួ្រប្បរៀងៗខលែលួៃបនាះ។សូមរំឭ្រពួ្រប្ថាបទាះបរីជាកពះអង្គសប្រ្គះមៃិបៅទរីបៃះបដើមបរីបបកមើដល់បយើងផ្ទាល់អង្គកទង់

្្ររី្៏រកពះបចសាដារបស់កទង់បដើមបរីកបទាៃពរៃិងពយាោលបៅរាៃតាមរយភៈបពវៃ�ិតភាពថដរ។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបៅរ្រៃរណាសករាប់រោរកបសិទ្ធពរបោយបពវៃ�ិតភាព?

• បតើបៅបពលណាថដលជាបលើ្រចុងបករោយថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថា្រំពុងពយាោលបោយឥទ្ធិពលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់អ្ន្រ?

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបោលរោរណ៍នៃរោរស្ជរឹង្ិតថដលពួ្រប្ោៃពិភា្រសាបៅបពលបដើមដំបូង។សូមថណនាំថារបបៀបមួយថដលព្ួរប្

អាចស ជ្រឹង្ិត្ ឺតាមរយភៈរោរកសនមថាខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងកពះ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្អាៃ។សូម

ឲ្យសិស្សោ្់រខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃនាបពលនៃបហតុរោរណ៍ថដលោៃកោប់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី317បនាះ។សូមឲ្យ

សិស្សរាៃបពលសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចោៃឮប�ើញរាៃ

អារម្មណ៍ៃិងោៃបរៀៃកបសិៃបបើពួ្រប្សថែិតបៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងោៃទា្់រទងជាមួយៃរឹងកពះអង្គសប្រ្គះនាឱរោស

បនាះ។អ្ន្រអាចថណនាំថាព្ួរប្្ ួរសរបសរអំពរីរោររងទ្ុរខេមួយថដលពួ្រប្អាចសុំឲ្យកពះអង្គសប្រ្គះពយាោល។បៅបពលព្ួរប្

សរបសរចប់បហើយសូម្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រអាៃអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់

ថាព្ួរប្មិៃ្ ួររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថតថច្រចាយអវៃរីៗថដលផ្ទាល់ខលែលួៃបព្រឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ។

បករោយពរីសិស្សពរីរបរីនា្់រោៃថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសររួចបហើយអ្ន្រអាចសំុឲ្យព្ួរប្រានា្់រឬពរីរនា្រ់ថច្រចាយពរីរបបៀបថដល

ព្ួរប្ដរឹងថាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទកសឡាញ់ៃិងរាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដល់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ិតអំពរីបមបរៀៃ

បៃះៃិងទ្ុរចិតតេបលើបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលពួ្រប្ពរឹងថ ្្អ្រសុំ�ំៃួយពរីកទង់សករាប់បំណងភាពទៃ់បខសាយ

រោរ�ឺចិតតេៃិងឧបស ្្គរបស់ព្ួរប្។

ការពសថមហ�ើញ

ការព�នមស�ើញគឺជាជំនាញ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរមួ�ណ�លអាចជួ��ិ�្សឲ្យ

វិភាគ�ល់នរិអនុវត្អវពីណ�ល្ ួក្សគ

បានអាន។�រូមជួ��ិ�្សឲ្យសរៀនស�ើម្ពី

ដ្ក្់ខ្លួនសៅក្្ននុរស�តុការែ៍ននព្រះគម្ពីរ

សដ្�ការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្ឲ្យ្ ួក្សគ្ យាយាម

ព�នមររូបភា្សៅក្្ននុរចិត្រប�់សគថ្រាន

មន�ុ្សទ្ពីក្ណន្រនរិស�តុការែ៍ណ�ល

្ួក្សគបានអានសនារះ។រសបៀបមួ�ណ�ល

�ិ�្សអាច�សពមចការែ៍សនរះបានគឺ

សដ្�ការព�នមថ្្ួក្សគគឺជាអ្នក្ចរូលរួម

សៅក្្ននុរសរឿរណ�ល្ ួក្សគកំ្្ុរអានសនរះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបញ្ចប់ន្ងៃទ្ពីម�ួននការបសពមើរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរចំសណាម

្ួក្សា�ន៍នពីន�វពទ្រ់បាន�ឹក្នាំ្ ិធពីសាពកាមរ៉់។ពទ្រ់បានបញ្ជា្ ួក្សគឲ្យទ្ទ្ួលទាន

សាពកាម៉រ់អធិសាឋានសៅព្រះវរបិតាជានិច្ចស�ើ�្ ពរពីក្�ម័្ន្ធមិត្ជាម�ួនរឹមន�ុ្ស

ទាំរអ�់។ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន�នយានរូវ្ រជ�័�៏ធំ�ល់អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លសោរ្

តាម។បនាទាប់មក្ពទ្រ់បាន្ ល្់ការណែនាំ�ល់្ ួក្សាវក្សា�ន៍នពីន�វ�ប់្ពីរនាក្់ណ�ល

ទាក់្ទ្រសៅនរឹការបសពមើរប�់្ ួក្សលាក្សៅក្្ននុរសា�នាចពក្។មុនស្លយារសៅ

សាថាន�ួគ៌វិញពទ្រ់បានពបទាន�ល់្ ួក្សលាក្នរូវអំណាចស�ើម្ពី្ ល្់នរូវអំសណា�ទាន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។

សមសរៀនទ្ពី127

នពីន�វទ្ពី3ជំ្ រូក្18

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី318:1–14

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ស្វើ្ ិ្ពីសាពកាម្រ់ដល់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរប�ើរ៉លអិៃឡាៃនៃព្ួរចិតសិបនា្់រ។(សូមកោប់សិស្សថា

ប្មះCzenkusch្ឺអាៃថា«សិៃ�ុស»)។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យកសនមអវៃរីថដលអាចដូចរោលថដលរោលាយជាអ្ន្រប�ើង្ ្នំ

ថដលោៃបលើ្រប�ើងបោយថអលប�ើរឡាៃ។

«មួយរយភៈបពល្រៃលែងបៅរាៃអតថែបទមួយដ៏្ ួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពរីរោរប�ើង្ ្នំបៅ្រ្ននុងទស្សនាវដ្រីបវ�ជសាកស្។   

«អតថែបទបៃះ្ ឺអំពរីបុរសរានា្់រប្មះសៃិ�ុសថដលបបើ្រសាលាហាត់ប�ើង្ ្នំ។   សៃិ�ុសោៃពិពណ៌នាកោប់អ្ន្រសរាភាសៃ៍រានា្់រ

អំពរីកបព័ៃ្ធថខ្សពួរយឺតបៅ្រ្ននុងរោរប�ើង្្នំ។បៃះ្ឺជាកបព័ៃ្ធថដលអ្ន្រប�ើង្្នំរោរោរខលែលួៃប្្រុំឲ្យធាលា្រ់ចុះ។អ្ន្រប�ើង្ ្នំរានា្រ់រាៃសុវតថែិភាព

បហើយរោរោរថខ្សពួរបនាះសករាប់អ្ន្រប�ើង្្នំបនាទាប់បទៀតជាធម្មតាវាព័ទ្ធ�ំុវិញខលែលួៃរបស់ប្។‹អ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងថខ្សយឺត›រាៃៃ័យ

ថា‹ខញនុំរោរោរអ្ន្រោៃបហើយ។កបសិៃបបើរាៃអវៃរីមួយប្រើតប�ើងខញនុំៃរឹងរោរោរអ្ន្រ្ំុរឲ្យធាលា្់រចុះ។›វាជាថ ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយនៃរោរប�ើង

្្នំ។ឥ�ដូវសូម្រត់ចំណាំអវៃរីថដលប្រើតប�ើងបនាទាប់បៅ្រ្ននុងអតថែបទបៃះ៖‹ថខ្សយឺតោៃបធវៃើឲ្យសៃិ�ុសោៃរាៃបពលដ៏ល្អបំ្ ុតៃិង

អាក្រ្់របំ្ុត្រ្ននុងរោរប�ើង្ ្នំ។បពលមួយសៃិ�ុសធាលាប់ោៃធាលែ្់រពរីបកជាះដ៏ខ្ពស់មួយបោយរោរ្រ្នាដា្់របមបបច្ច្រវទិយាបរីបចញបហើយ

ទាញថខ្សយឺតរបស់ោត់បចញពរីថ ្្ន្រលយបចញបករៅ។ោត់កតូវោៃប្្ឈប់ោំ្របាលចុះ10ហនុវៃរីត្៍្រម្ពស់ពរីដរីបៅបពលអ្ន្រយឺត

ថខ្សរបស់ោត់[ដៃ]ោៃចាប់រោរធាលា្់របោយ្ររាលាំងសៃ្ធរឹងនដរបស់ោត់។សៃិ�ុសោៃៃិោយថា«ដៃោៃសប្រ្គះ�រីវិតរបស់

ខញនុំ»។«បតើអ្ន្របឆលែើយតបបៅៃរឹងបុរសរានា្់រដូចបនាះោ៉ាងណា?�ូៃោត់ៃូវថខ្សប�ើង្្នំថដលបកបើបហើយមួយសករាប់រោដូន្ងៃក្រីស្ទរា៉ាស?

បទេ្ក្ចរចំាោត់។េ្ក្នរឹណតរណតចរចំាដល់ោត់›»[Eric G. Anderson«The Vertical Wilderness»Private 
Practice,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1979,ទំព័រ21;បសច្រ្រីបញ្ជា្់របថៃថែម]»(«The Grace and Mercy of Jesus Christ»

បៅ្រ្ននុងJesus Christ: Son of God, Savior,ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, and Laura D. Card

[ឆ្នាំ2002],ទំព័រ48)។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រប�ើង្ ្នំោៃរាៃអារម្មណ៍ថារោរ�ូៃអបំណាយជាវតថែនុដល់អ្ន្រសប្រ្គះរបស់ោត់អាចៃរឹងជារបបៀបមួយ

ថដលមៃិក្បក់ោៃ់បដើមបរីបរ្ហាញអំណរ្ុណ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី318:1–7បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលបៅដល់ពួ្រសាសៃ៍

ៃរីនហវៃថាពួ្រប្្ ួរបធវៃើបដើមបរីចងចំាដល់កទង់។(អ្ន្រអាចថណនំាសិស្សឲ្យ្ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យការចរចំាៃិងចរចំាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី

318:7។)បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើរោរទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់�ួយបយើងឲ្យចងចំាដល់ពលិ្រម្មរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ�ំៃួសបយើងបោយរបបៀបណា?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី318:7បតើព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវចងចំាអវៃរីបៅបពលព្ួរប្ទទួលោៃៃំប័ុង?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលបមើលបៅៃរីនហវៃទរី311:14–15។បនាទាប់ម្រសួរពួ្រប្ៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បហតុអវៃរីោៃជារោរចងចំាដល់កពះរោយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអាចជារោរណ៍ដ៏សំខាៃ់ជាពិបសសសករាប់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?

• បទាះបរីជាអ្ន្រមៃិោៃប�ើញសានាមរបួសបៅបលើកពះរោយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះដូចជាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្្ររីបហតុអវៃរីោៃជាវាបៅថតសំខាៃ់

សករាប់អ្ន្របដើមបរីទទួលយ្រៃំបុ័ងសាករោមែង់បដើមបរី«រំឭ្រពរីកពះរោយ»នៃកពះអង្គសប្រ្គះ?(្ ៃិងស 20:77)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីថតងថតចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះបនាះ?

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖សៅស្លសយើរទទួលយក្សាពកាមរ់៉សយើរស�វៃើជាសាក្្សពីដល់ព្រះវរបិតាថ្...

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី318:8–11បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូម

ឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។(សិស្សអាចបំបពញកបបោ្តាមរបបៀបបៃះ៖រៅរ្លរយើងទទួលទាន

សាតកា្៉ង់រយើងរធ្ើជាសាក្ ដ្ីដល់ត្រះវរ្ិរតាថារយើងនរឹងដ្រងដ្រចងចំាដល់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទជានិច្ច។ចបមលែើយមួយបទៀតអាចដូចខាង
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បករោម៖រៅរ្លរយើងទទួលយក្សាតកា្៉ង់រយើងរធ្ើជាសាក្្ដីដល់ត្រះវរ្រិតាថារយើងនរឹងត្្រធ្ើអ្ដីៗទាំងអស់ដដលត្រះអង្គសរ្គ្ររះ

បាន្រញ្ជាដល់រយើង)។

សូមបកបើសំណួរខាងបករោមបៃះខលែះឬទាំងអស់បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតស៊�ីបករៅៃិងបរោតសរបសើរដល់តួនាទរីនៃពិធរីសាករោមែង់្រ្ននុង

រោរ�ួយបយើងឲ្យចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះ៖

• បតើថ្្ន្រនៃ�រីវិតៃិងរោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្រ្គះណាខលែះថដលបយើងអាចចងចំា្រ្ននុងបពលពិធរីបរិសុទ្ធសាករោមែង់?(ចបមលែើយ

អាចរួមរាៃរោរសុ្តៃិងរោរពលិ្រម្មដ៏ធួៃរបស់កទង់រោរកបសូតដ៏បនាទាបខលែលួៃរបស់កទង់អព្ដូតបហតុៃិងរោរបបកងៀៃរបស់កទង់

រោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់របោយបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់ចំបោះអ្ន្រដនទៃិងរោរថដលកទង់សាដាប់បរ្គប់តាមកពះវរបិតាសួ្៌)។

• បទាះបរីជារោរទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់ចំណាយបពលតិច្្ររី្រ៏ឥទ្ធិពលនៃរោរបរៀបចំៃិងរោរចូលរួមបៅ្រ្ននុងពិធរីបរិសុទ្ធបៃះអស់្រលប

ថដរ។បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីថតងថតចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះបករោយពរីបយើងោៃទទួលទាៃពិធរីសាករោមែង់ៃិងអ�ំនុងបពល

បពញមួយសោដាហប៍នាះ?

• បតើបសច្រតេរីបសាមះសៃិងរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់រថដលបយើង្ ល់្បៅ្រ្ននុងរោរទទួលទាៃសាករោមែងអាច�ួយបយើងឲ្យរំឭ្រដល់កពះអង្គសប្រ្គះ

បពញមួយសោដាហ៍បោយរបបៀបណា?

• បតើពិធរីសាករោមែង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាកបសិៃបបើបយើងមៃិោៃចងចំាដល់កទង់បទបនាះ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី318:7,11បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់

ៃិងចងចាំដល់កទង់អវៃរីខលែះ?(រៅរ្លរយើងទទួល្ ិធដីសាតកា្៉ង់និងចងចំាដល់ត្រះអង្គសរ្គ្ររះជានិច្ចរន្រះរយើងនរឹងទទួលបាន

ត្រះវិញ្ញាណរ្រស់តទង់រៅជា្ួយនរឹងរយើង)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី318:12–14ឮៗបហើយបនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់របទៀតអាៃបហបលមៃិ5:12ឮៗ។សូម

ឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់បមើលតាមបោយស្ជរឹង្ិតពរីទំនា្់រទៃំងរវាងវ ្្គកពះ្ម្ពរីរទាំងពរីរ។

• បតើរោរទទួលទាៃសាករោមែង់ជាបទៀងទាត់អាច�ួយអ្ន្រឲ្យយ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបធវៃើជាមូលោឋាៃក រ្ឹះថដលអ្ន្រកតូវសង់�រីវិតរបស់អ្ន្របលើ

បោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាងមុៃសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសា

កពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុផ្ទាល់ខលែលួៃអំពរីអវៃរីថដលពួ្រប្បធវៃើបដើមបរីចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះរាល់ន្ងៃសករាប់សោដាហ៍បករោយ។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតពរីរោរសរបសរអំពរី្ ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃរាៃអំ�នុងបពលសាករោមែង់ឬរបបៀបថដលរោរចងចំាដល់

កពះអង្គសប្រ្គះថដលកតូវោៃទទួលបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតោ្រ្យសម្រីៃិងស្រម្មភាពរបស់ប្។

សូមតាមោៃសិស្សបៅបពលបបកងៀៃបលើ្របករោយៗបោយរោរ�កមញុពួ្រប្ឲ្យបៃ្សរបសររាល់ន្ងៃ។អ�ំនុងបពលសោដាហ៍អ្ន្រអាចឲ្យ

ព្ួរប្រាៃបពលពរីរបរីនាទរីបៅបពលចាប់ប្្ើមថានា្់របដើមបរីសរបសរអវៃរីថដលពួ្រប្្រំពុងបធវៃើបដើមបរីចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះ។

នដីថហវៃទដី318:15–25

ព្រះសយ�៊រូវបសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវឲ្យអ្ិសាឋានដល់ព្រះវរបិរាជានិច្ចនិរជួបជុំោនាជាញឹក្ញាប់

សូមបំថប្រសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗអាៃៃរីនហវៃទរី318:15–21រួមោនាបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃបបកងៀៃបយើងឲ្យបធវៃើបដើមបរីកបឆ្ំងៃរឹងរោរលបលួង។បៅបពលពួ្រប្អាៃចប់បហើយសូមឲ្យនដ្ូទាំងអស់សរបសរកបបោ្មួយថដល

ព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថាៃរឹងសបងខេបរោរបបកងៀៃទាំងបៃះអំពរីរោរយ្រ�្នះបលើរោរលបលួង។សូមឲ្យនដ្ូបរីបួៃ្ូថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្

ោៃសរបសរ។(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបដើមបរីបរ្ហាញពរីរោរសបងខេបរបស់ពួ្រប្្្ររី្៏រព្ួរប្្ ួរ្ូសបញ្ជា្រ់ៃូវបសច្្ររីពិត

ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងត្រយ័្រ្និងអធិសាឋានជានិច្ចរៅរក្ត្រះវរ្ិរតារន្រះរយើងនរឹងអាចត្រឆាំងនរឹងការល ល្ួងរ្រស់សាតាំង)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាោ្រ្យពបយត័្រាៃៃ័យោ៉ាងណាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី318:18?(រោរទទួលរោរកពរាៃខាងវិញ្ញាណរោរមិៃបធវៃស

កបថហសឬរោរចាំោម)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាទាំងរោរកបយត័្នៃិងរោរអធសិាឋាៃរាៃសារភៈសំខាៃ់្រ្ននុងរោរកបឆ្ំងៃរឹងរោរលបលួង?

សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី318:15,20–21បៃះ្ ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃកពះ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះ

បដើមបរីឲ្យរ្យកសួលៃរឹងរ្រប�ើញវា។

• បតើរោរអធសិាឋាៃ�ួយបយើងឲ្យបៅថតកបយ័ត្នៃិងទទួលោៃរោរោសប់តឿៃចំបោះរោរខំលបលួងរបស់សាតាំងបលើបយើងបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្ំរណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្រត់វាោៃ)។

• បតើរោរអធសិាឋាៃោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យកបឆំ្ងរោរលបលួងរបស់សាតាំងបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីពកងរឹងរោរអធសិាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ?

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញពរីរោរអធសិាឋាៃជាមួយៃរឹងក្រមុក្ួសាររបស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយក្ួសាររបស់អ្ន្រឲ្យរាៃរោរអធសិាឋាៃជាក្ួសារដ៏្ ិតប្រៃិងរាៃអតថែៃ័យ?

កបសិៃបបើរាៃបពលសូម្ ិតពរីរោរសំុសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។

នដីថហវៃទដី318:15,

20–21គឺជាវគ្គចំសែរះចំណាន

ខគម្ពីរ។�រូមសបើក្សៅសយាបល់ននការ

បសពរៀនសៅចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះ

ស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សជាមួ�នឹរ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។
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សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីៃរណារានា្់រថដលព្ួរប្ៃរឹង�ួយឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតបៅរ្រកពះអង្គសប្រ្គះ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោម

បៅបលើរោដារបខៀៃបហើយបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសរបសរវា។នៅនេលន�ើង្រនតមើែល់អ្កែន្រន�ើងអាចជ�ួេួកនគឲ្យមកកាន់

តេោះតគពីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី318:22–24បោយសាងាតប់សងៃៀម។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះសុំឲ្យបយើងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយអ្ន្រដនទឲ្យម្ររោៃ់កទង់?(បយើងមិៃ្ ួររុញអ្ន្រដនទឲ្យបចញពរីរោរកប�ុំនៃ

សាសនាចក្របយើងបទបហើយបយើង្ ួរអធសិាឋាៃសករាប់ព្ួរប្)។

• កពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលថាកទង់្ ឺជាពៃលែឺថដលបយើងកតូវបលើ្រប�ើងបរ្ហាញដល់ពិ្ ពបលា្រ។បតើបយើងរានា្់រៗអាចបោះកសាយ

ៃរឹង�រីវិតរបស់បយើងបោយរោរបលើ្រពៃលែឺរបស់កពះអង្គសប្រ្គះប�ើងបោយរបបៀបណា?

សូមអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ៉ូបឺត�រីថហលនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រអវៃរី

ថដលថអលប�ើរថហលោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាៃរឹងប្រើតប�ើងបៅបពលបយើងរស់បៅបោយសុចរិត។

«បតើវាមៃិបធវៃើឲ្យកពះបយស៊ូវោប់កពះទ័យបទឬបៅបពលបយើងអាចអៃុញ្ញាតឲ្យពៃលែឺរបស់បយើងបញ្ចាំងបចញបៅ

រហូតដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបធវៃើតាមបយើងៃរឹងបដើរតាមកពះអង្គសប្រ្គះថដរបនាះ?រាៃអ្ន្រថដល្រំពុងថសវៃងរ្រ

ពៃលែឺថដលៃរឹងឆលែងរោត់ទាវារនៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របោយរ្ីររាយបៅរ្រ្ លែដូវដ៏កតង់ៃិងតូចចបង្អៀតថដលនាំបៅរ្រ�រីវិតដ៏

អស្់រលបជាៃិច្ច(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី231)។បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើជាពៃលែឺបនាះថដលៃរឹងដរឹ្រនំាព្ួរប្បៅរ្រ្ំរពងថ់្ដ៏

រាៃសុវតថែិភាពមួយបទ?(«That Ye May Be the Children of Light»[Brigham Young 
University fireside address,ន្ងៃទរី3ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1996],ទំព័រ8,speeches. byu. edu)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីសំណួរ«បតើវាមិៃបធវៃើឲ្យកពះបយសូ៊វោប់កពះទ័យបទឬបៅបពលបយើងអាចអៃុញ្ញាតឲ្យពៃលែឺ

របស់បយើងបញ្ចាំងបចញបៅរហូតដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយថដលបធវៃើតាមបយើងៃរឹងបដើរតាមកពះអង្គសប្រ្គះថដរបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថារោរអធិសាឋាៃសករាប់អ្ន្រដនទរោរអប ជ្ើញឲ្យព្ួរប្ឲ្យចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាសនាចក្រៃិងរោរបធវៃើជា្ ំរូដូចជាកពះ

ក្រីស្ទ្ឺជារបបៀបថដលបយើងអាចបបកមើដល់អ្ន្រដនទ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលព្ួរប្ោៃបលើ្រពៃលែឺ

របស់កពះអង្គសប្រ្គះប�ើងបដើមបរី�ួយដល់ៃរណារានា្់រថដលម្ររ្រកទង់។

នដីថហវៃទដី318:26–39

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបសពរៀន្ ួក្សាវក្រប�់ពទរ់ឲ្យ្ ពរពីក្ការរាប់អានសៅដល់មនុ�្សពគប់ររូប

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី318:26–39បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលដល់ហវៃដូងមៃុស្សថាកទង់រ្្រ

បៅរ្រពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រថដលកទង់ោៃបក�ើសបរើសៃិងោៃថណនាំព្ួរបលា្រអំពរីរបបៀបដរឹ្រនំាៃិងចាតថ់ចងរោររ្រនៃសាសនាចក្រ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី318:32បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលបយើង្ ួរបឆលែើយតបបៅៃរឹងមៃុស្សថដលោៃវបងវៃង

បចញពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាជារោរសំខាៃ់ថដលបយើងកតវូបៃ្បបកមើដល់មៃុស្សថដលោៃវបងវៃងបចញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿ?

សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រោៃ�ួយបបកមើដល់្ូរៃបៅរបស់កពះរានា្រ់ៃិងោៃ�ួយបុ ្្គលរានា្់រឲ្យម្ររ្រ

កពះក រ្ីស្ទ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—នដីថហវៃទដី318:15,20–21

កំ្ែត់ចំណំា៖បោយសារថតបមបរៀៃបៃះថវងអ្ន្រអាចចាបប់្្ើមបមបរៀៃបករោយបោយស្រម្មភាពចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរខាងបករោម។ឬ

ថាស្រម្មភាពបៃះអាចកតូវោៃបកបើបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបកចើៃបដើមបរីរំឭ្រវ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៃះ។

សូមចំណាយបពលបរីបួៃនាទរីបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញៃរីនហវៃទរី318:15,20–21។សូមសរបសរខ្ម្ពរីរទាំងបរីបៅបលើរោដារបខៀៃ

បហើយសូមឲ្យសិស្សអៃុវតតេអាៃវាឮៗ។បករោយពរីសិស្សោៃអាៃខ្ម្ពរីរទាំងអស់ពរីរបរីដងបហើយសូមចាប់ប្្ើមលុបថ ្្ន្រខុសៗោនានៃ

ខ្ម្ពរីរបៃះខណភៈបពលថដលសិស្សបៃ្ទបៃ្ទញវ្្គទាំងមូល។សូមបធវៃើស្រម្មភាពបៃះសារប�ើងវិញរហូតដល់ោ្រ្យទាំងអស់កតូវលុបបចញ

ពរីរោដារបខៀៃអស់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបញ្ចប់ការ�ំសែរះ�ំណាលជាមួ�សា�ន៍នពីន�វសៅន្ងៃទ្ពីម�ួ

រប�់ពទ្រ់�ំែឹរននការយារមក្រប�់ពទ្រ់បានណចក្ចា�សៅក្្ននុរចសំណាមពបជាជន

ស្ញម�ួ�ប់សនារះ។(ស�តុការែ៍សនរះបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី311–18

បានសក្ើតស�ើរទាំរព�ុរណតក្្ននុរមួ�ន្ងៃសទ្)។សៅស្ញមួ��ប់ពបជាជនបានសធវើការ

«យា៉ារខិតខំ...ស�ើម្ពីណ�អែក្ស�ើរសគអាចសៅកាន់ទ្ពីក្ណន្រ»ណ�លព្រះស��៊រូវពទ្រ់នឹរ

បង្ហាញររូបអរ្គពទ្រ់សទ្ៀត(នពីន�វទ្ពី319:3)។នាស្លព្ឹក្្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្

បានបសពរៀនពបជាជននិរបានអធសិាឋានជាមួ�នរឹ្ ួក្សគ។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានយារ

មក្នរិបានបញ្ជាពបជាជនឲ្យអធិសាឋានខែៈស្លណ�លពទ្រ់បានអធិសាឋានសៅរក្ព្រះវរបិតា

ជំនួ�្ ួក្សគ។សដ្�សារណតស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគ្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់ពតរូវបានសធវើឲ្យ

បរិ�ុទ្្ធ។ព្រះស��៊រូវបានអធិសាឋានថ្្ួក្សាវក្និរអ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លបានសជឿ

សលើពាក្្យរប�់្ ួក្សលាក្អាចនរឹកាលា�ជាណតម�ួជាមួ�នរឹពទ្រ់នរិព្រះបិតារប�់ពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី128

នពីន�វទ្ពី319

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី319:1–14

្ួក្សាវក្ទារំដប់្ ពីរនាក់្បសពមើដល់ពបជាជនដរូចណដលព្រះអរ្�សង្គ្រារះបានបញ្ជា

សូមឲ្យសិស្សកសនមពរីអវៃរីថដលពួ្រប្អាចបធវៃើឬរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរាៃអារម្មណ៍កបសិៃបបើពួ្រប្ោៃដរឹងថាន្ងៃថស្អ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ៃរឹងោងម្របៅឯកពះវិហារបរិសុទ្ធ(ឬម�្ឈមណ្ឌលបស្្រឬទរីកប�ំុ�ៃ្រ្ននុងក្រងុឬទរីតាំងប្្សងបទៀតខលែះថដលៃរឹងតកមូវឲ្យសិស្សរាៃ

រោរខិតខំខលែះបដើមបរីបធវៃើដំបណើរបៅ)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបៅដល់ទរីបនាះបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រណាថដលអ្ន្រចង់ឲ្យបៅជាមួយៃរឹងអ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរៀបចំសករាប់ទទួលបទពិបសាធៃ៍បៃះ?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលនៃរោរសបំណះសំណាលរបស់កពះអង្គសប្រ្គះជាមួយព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅន្ងៃទរីមួយ�ិតចប់កទង់ោៃ

បលើ្រទរឹ្រចិតតេកបជា�ៃឲ្យបៅ្ ្ទះរបស់ពួ្រប្បហើយស្ជរឹង្ិតៃិងអធសិាឋាៃអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់កទង់បដើមបរីបរៀបចំសករាប់រោរ�ួបកទង់

បៅន្ងៃបនាទាប់បទៀត(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី317:3)។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី319:1–3បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើល

ចបមលែើយរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃចំបោះរោរសៃយារបស់កពះអង្គសប្រ្គះថដលថាកទង់ៃរឹងកត�ប់ម្រវិញបៅន្ងៃបនាទាប់បនាះ។បករោយពរី

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី319:4–8បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីហវៃដូងមៃុស្សោៃកប�ំុ

ោនាបៅន្ងៃបនាទាប់បនាះព្ួរសាវ្រទាំងដប់ពរីរនា្់រោៃបំថប្រកបជា�ៃបៅជាដប់ពរីរក្រមុបហើយចាប់ប្្ើមបបកងៀៃដល់ព្ួរប្។បករោយពរី

រោរបបកងៀៃដល់ហវៃដូងមៃុស្សឲ្យលុត�ង្គង់ចុះអធិសាឋាៃបហើយព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់្៏រោៃអធសិាឋាៃបហើយបនាទាប់ម្រោៃបបកងៀៃកបជា�ៃ

ៃូវបសច្្ររីពិតដូចោនាថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃរួចបហើយរោលពរីន្ងៃមុៃ។បនាទាប់ម្រពួ្រសាវ្រោៃលុត�ង្គង់ចុះអធិសាឋាៃម្ង

បទៀត។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី319:8–9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលពួ្រសាវ្រោៃអធសិាឋាៃ

សុំ។

• បតើពួ្រសាវ្រចង់ោៃអវៃរីបំ្ ុត?

• ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់ៃរឹងចាតថ់ចង្ិរច្ចរោរសាសនាចក្របៅ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃបករោយពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃចា្របចញ

បៅ។បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាពួ្រប្កតូវរោរកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរបបកមើរបស់ព្ួរបលា្រ?

• បៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃថដលអ្ន្របធវៃើបតើបរឿងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រចង់ោៃបំ្ុត?

• បតើអ្ន្រោៃអធសិាឋាៃសុំកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទ?បហតុអវៃរីសុំឬបហតុអវៃរីោៃជាមៃិសុំ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី319:10–12ឮៗ។បករោយពរីប្អាៃចប់បហើយសូមពៃ្យល់ថាបុណ្យក�មុ�ទរឹ្របលើ្រទរីពរីរបៃះ្ ឺជា

រោលភៈបទសភៈដ៏ពបិសសមួយ។បទាះបរីជាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវោៃក�មុ�ទរឹ្រពរីមៃុម្រសករាប់រោរផ្ដាច់ោបៃិងរាៃភាពស្រតេសិមបដើមបរី

បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្្ររី្រ៏កពះអង្គសប្រ្គះោៃបញ្ជាព្ួរប្ឲ្យក�ម�ុទរឹ្រម្ងបទៀតបោយសារកទង់ោៃបរៀបចំសាសនាចក្រ

ជា្ ្មរី។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី319:13–14ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលព្ួរសាវ្រ

ោៃទទួលជារោរបឆលែើយតបបៅៃរឹងបំណងដ៏សុចរិតរបស់ពួ្របលា្រ។បដើមបរី�ួយសិស្សបបង្កើៃបំណងរបស់ប្បដើមបរីសុំរ្រឥទ្ធិពលរបស់

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្សូមបធវៃើស្រម្មភាពដូចខាងបករោម៖

សូមបំថប្រសិស្សបធវៃើរោរជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗបធវៃើប្ជរីបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីអវៃរីថដល

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបធវៃើសករាប់អ្ន្រថដលរស់បៅបោយសាអាតស្អំ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបកបៀបបធៀបប្ជរីរបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹង
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សមសរៀនទ្ពី128

បសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ៉ូបឺត�រីថហលនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។(មៃុចាបប់្្ើមថានា្់រសូមចមលែងកបបោ្

បៃះឬសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ)។សូមឲ្យសិស្សបថៃថែមបលើប្ជរីរបស់ព្ួរប្ៃូវ្ ំៃិត្ ្មរីៗថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅបពលព្ួរប្អាៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះ។

«កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ   ្ឺជាកប្ពនៃទរីបនាទាល់របស់បយើងអំពរីកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បកុតា។   

«បយើងកតូវរោរកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានដ្ូដ៏ខាជាប់ខជលួៃរបស់បយើងបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យបធវៃើរោរសបកមចដ៏ល្អកបបសើរថដល

បយើង�ួបជាកបចាំន្ងៃ។   នដ្ូជាមួយៃរឹងកពះវិញ្ញាណៃរឹង្ ល់្ដល់ព្ួរប្[យុវ�ៃរបស់បយើង]ៃូវ្ររាលាំង

បដើមបរីកបឆ្ំងៃរឹងអំបពើអាក្រ្់របហើយបៅបពលថដលចាំោច់�ួយឲ្យថកបចិតតេៃិងកត�ប់ម្ររោៃ់្ លែដូវដ៏កតង់ៃិង

តូចចបង្អៀតវិញ។   បយើងទាំងអស់ោនាកតូវរោររោរពកងរឹងថដលរាៃតាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។   រោររាៃ

អបំណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ួយសរា�ិ្រក្ួសារឲ្យបធវៃើរោរសបកមចចិតតេដ៏ឆ្លាតនវ—�បកមើសថដលៃរឹង

�ួយពួ្រប្ឲ្យកត�ប់បៅជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់ពួ្រប្បៅរ្រកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះរា�បកុតារបស់កទង់្ឺកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរី

រស់បៅជាមួយៃរឹងកទង់ដ៏អស្់រលប»(«The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the 
Kingdom»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2000,ទំព័រ8)។

• បតើពរ�័យបៅ្រ្ននុងប្ជរីរបស់អ្ន្រអាចៃរឹង�ួយដល់យុវ�ៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រោៃោ៉ាងដូចបម្ច?

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រប ជ្រីនៃពរ�័យថដលព្ួរប្ោៃសរបសរៃិងសូម្ ិតពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីស្រតេសិមៃរឹងទទួលពរ�័យទាំងបៃះ។

សូមឲ្យព្ួរប្អាៃៃរីនហវៃទរី319:9,13បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយអំពរីរោរទទួលោៃឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបោលរោរ៍ថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

សរបសរ។(សិស្សអាចថច្រចាយអវៃរីមួយដូចខាងបករោម៖្ំរណងនិងការអធសិាឋានដ៏សុចរ្ិររ្រស់រយើងអាចរធ្ើឲ្យរយើងសក្្តសិ្រដើ្្ដី

រោររ្ញរោយត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ)។

• បតើបៅបពលណាខលែះថដលបំណងៃិងរោរអធសិាឋាៃដ៏សុចរិតរបស់អ្ន្រោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណ?

សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖សូមឲ្យសិស្សសរបសរកបបោ្មិៃបពញបលញបៃះបហើយបនាទាប់ម្រ

បបំពញវាតាមរោរយល់ប�ើញផ្ទាល់ខលែលួៃ។

ខ្នុំនរឹបគ្ហាញដល់ព្រះវរបិតា�ួគ៌នរូវបំែររប�់ខ្នុំសដើម្ពី�ុំនដគរូជាព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ធសោយ...

នដីថហវៃទដី319:15–36

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះោរមក្សេើយអ្ិសាឋាន�ពរាប់ពបជាជនសដើមបពីឲ្យបានបរិ�ុទ្រាមរយៈស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់្ ួក្សគ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី319:15–16ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាខណភៈបពលថដលកបជា�ៃ្ំរពុងលុត�ង្គង់ចុះព្ួរប្ោៃបធវៃើ

ជាសា្រ្សរីថាកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបធវៃើរោរអធសិាឋាៃបរីោចប់ោយថ�្រពរីោនាសករាប់សាវ្ររបស់កទង់ៃិងសករាប់ហវៃដូងមៃុស្ស។(សូម

ពៃ្យល់ថាចំណុចបនាទាប់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសិស្សៃរឹងស្ិរសាពរីរោរអធសិាឋាៃទរីបរីរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ)។

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមៃិងសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ(ឬបរៀបចំវាជាក្រោស

សករាប់ថច្រដល់សិស្សរានា្រ់ៗ)៖

នពីន្វៃទពី319:17–18,24–26,30

នពីន្វៃទពី319:19–23

នពីន្វៃទពី319:27–29

សតើេ្ក្ោចសរៀនេវៃពីខលេរះេំ្ពីការេ�ិសាឋាន្ ពីវគ្គសនរះ?

សតើេ្ក្ោចេនុវត្េវៃពីណដលេ្ក្រោនសរៀនសៅក្្នុរខគម្ពីរទារំសនរះសៅក្្នុរការេ�ិសាឋានផ្ទាល់ខលេបួនរប�់េ្ក្សោយរសបៀបណា?

សូមបំថប្រសិស្សជាក្រុមថដលរាៃសិស្សបរីនា្់រ្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗ។(កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃសិស្សតិចអ្ន្រអាចកតូវបំថប្រសិស្សបៅជាក្រុម

តូចៗ)។សូមោ្រ់ឲ្យសិស្សរានា្់របៅ្រ្ននុងក្រមុៃរីមួយៗអាៃវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមកោប់សិស្សថា

ព្ួរប្្ ួរបរៀបចំបឆលែើយតបបៅ្រ្ននុងក្រមុរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃទាំងអស់។

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រប្្សងបទៀតនៃក្រមុរបស់

ព្ួរប្។សូមបរៀបចំបឆលែើយកបសិៃបបើសិស្សសួរថាបតើបហតុអវៃរីោៃជាពួ្រសាវ្រោៃអធិសាឋាៃដល់កពះអង្គសប្រ្គះ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី

319:18)។សូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ដ៏ពបិសសបៃះព្ួរសាវ្រោៃអធិសាឋាៃបៅដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយសារកទង់បៅ

ជាមួយៃរឹងព្ួរបលា្រផ្ទាល់ដូចជាអ្ន្រតំណាងមួយពរីកពះវរបិតា(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី319:22)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី319:31–34ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយ្ ិតពរីមូលបហតុថដលរោរអធសិាឋាៃ

របស់កពះអង្គសប្រ្គះោៃបកជាតកជាបដល់កបជា�ៃោ៉ាងខាលាំង។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។ខណភៈបពលថដល

សិស្សអាចបរៀៃបសច្្ររីពិតជាបកចើៃពរីោនាបៅវិញបៅម្ររោលពួ្រប្ថច្រចាយបនាះស្រម្មភាពខាងបករោមៃរឹងបញ្ជា្់រពរីបោលរោរណ៍ពរីរ

ថដលពួ្រប្អាចរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសារបស់ព្ួរប្។

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សៅស្លសយើរេនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្...
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នពីន�វទ្ពី319

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រៃរីនហវៃទរី328បោយសាងាតប់សងៃៀមបដើមបរីរ្របមើលវិធរីបដើមបរីបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។(សូមឲ្យសិស្ស

សរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្។សិស្សអាចបំបពញកបបោ្តាមរបបៀបដូចខាងបករោមបៃះ៖រៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរលើ

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរយើងអាចត្រវូបាន្រន្នុទ្ធ)។

• បតើរោរថដលោៃកតូវោៃបៃ្សនុទ្ធរាៃៃ័យដូចបមតេច?បតើអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយបយើងឲ្យោៃក�ះសាអាតបោយ

របបៀបណា?

• បតើពួ្រសាវ្រោៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿអ�ំនុងបពលបហតរុោរណ៍ោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី319តាមរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបយើងកតូវោៃបៃ្សនុទ្ធបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមរំឭ្រព្ួរប្ថាព្ួរសាវ្រោៃទទួលោៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបហើយកតូវ«បោរបពញបោយប្លែើង»(ៃរីនហវៃទរី319:13)។សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា«បោរបពញបោយប ល្ែើង»

្ឺជាៃិមិតតេសញ្ញាថដលសំបៅបលើពរ�័យនៃរោរកតវូោៃសរាអាតតាមរយភៈឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី319:23,29បោយសាងាត់ៗម្ងបទៀតបោយរ្របមើលពរ�័យប្្សងបទៀតថដលម្រដល់អស់អ្ន្រថដលរាៃ

កពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់សថែិតបៅជាមួយៃរឹងពួ្រប្។(បករោយពរីសិស្សអាៃបហើយអ្ន្រថណនាំថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំខ្ម្ពរីរទាំងពរីរៃូវ

ឃ្លា«បដើមបរីឲ្យបយើងអាចបៅជាមួយ»)។

• បតើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទៃិងកពះវរបិតាថតមួយបោយរបបៀបណា?(ព្ួរកទង់ោច់ពរីោនាជាអង្គរាៃរូបរោយបរីប្្សងោនាបែុថៃ្ពួ្រកទង់

្ឺថតមួយ្រ្ននុងបោលបំណងៃិងបោលលទ្ធិ។សាម្្គរីោនាដ៏ឥតបខាចាះកទង់ទាំងបរីអង្គនាំម្រៃូវថ្ៃរោរសប្រ្គះដ៏បទវភាពរបស់

កពះវរបិតាសួ្៌)។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាសករាប់បយើងបដើមបរីរោលាយជាថតមួយជាមួយៃរឹងកពះជាកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតា?

• បតើបយើងបរៀៃអវៃរីខលែះពរីៃរីនហវៃទរី319:23,29អំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរោលាយជាថតមួយជាមួយៃរឹងព្ួរកទង់?(តា្រយៈ

រសចក្្ដីជរំនឿរយើងអាចត្រវូបាន្រន្នុទ្ធនិងកាលាយជាដ្រ្ួយជា្ួយនរឹងត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទដូចដដលតទង់គឺដ្រ្ួយជា្ួយនរឹង

ត្រះវរ្រិតា)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសៃិនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមឲ្យ

សិស្សសាដាប់ពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរោលាយជាថតមួយជាមួយៃរឹងកពះវរបិតាៃិងកពះរា�បុកតា៖

«កពះបយស៊ូវោៃសបកមចោៃភាពសាម្្គរីដ៏ឥតបខាចាះជាមួយៃរឹងកពះវរបិតាបោយរោរថាវាយអង្គកទង់ទាំងខាង

សាច់្មៃិងខាងវិញ្ញាណកប្ល់�ូៃតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះបិតា។រោរបបកមើរបស់កទង់ថតងថត្ ្ចតិ

្្ចងោ់៉ាងចបាស់បោយសារោមៃរោរទៃ់បខសាយឬរោរសាទា្់របស្ទើរថប្រ្ ំៃិតពរីរចំបោះកទង់ប�ើយ។បោយសំបៅ

បៅរ្រកពះបិតារបស់កទង់កពះបយស៊ូវោៃរាៃបៃ្ទដូលថា‹ខញនុំបចះថតបធវៃើរោរថដលោប់ដល់កពះហឫទ័យកទង់ជាដរាប›

(យែូហាៃ8:29)។   

«ពិតណាស់បយើងៃរឹងមៃិរោលាយជាថតមួយជាមួយៃរឹងកពះៃិងកពះក្រីស្ទប�ើយរហូតទាល់ថតបយើងោ្់របំណងដ៏

ធំបំ្ ុតរបស់បយើងតាមបំណងៃិងរោរចាប់អារម្មណ៍របស់កទង់។រោរបនាទាបខលែលួៃថបបបនាះមៃិថមៃអាចបធវៃើោៃភាលាមៗបនាះបទបែុថៃ្

តាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះកពះអរាចាស់ៃរឹងបបកងៀៃបយើងកបសិៃបបើបយើងរាៃឆៃ្ទភៈរហូតបនាះតាមដបំណើរបពលបវលាវាអាច

ៃិោយបោយកតរឹមកតូវថាកទង់្ ឺបៅ្រ្ននុងបយើងដូចជាកពះបិតាបៅ្រ្ននុងកទង់ថដរ»(«That They May Be One in Us»

Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នា2002,ទំព័រ72,73)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី319:35–36បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយស្ជរឹង្ិតពរី្ររាលាំងនៃរោរអធសិាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។សូម

សៃយាៃរឹងសិស្សថាបយើង្៏រអាចរាៃបទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណដ៏អសាចារ្យៃិងរី្រចបកមើៃបៅរោៃ់រោររោលាយជាថតមួយជាមួយៃរឹងកពះវរបិតា

ៃិងកពះរា�បកុតាោៃថដរកបសិៃបបើបយើងបបង្កើៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងៃិងអធិសាឋាៃបោយបសាមះកតង់សុំនដ្ូនៃកពះវិញ្ញាណបនាះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី319:18,22។«ពកួ្គ្ប្នអធិសាឋានដល់្ពះគ�សមរូវ»

សចញ្ពីព្រះគម្ពីរនិរការបសពរៀនរប�់្ យាការីន្ងៃចុរសពកា�ស�ើរ�ឹរថ្ស�ើរពតរូវ

ថ្វា�បរ្គំព្រះជាព្រះវរបិតានិរអធសិាឋាន�ល់ពទ្រ់ណតម�ួគត់។ស�ើរមិនពតរូវអធិសាឋាន

�ល់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�។ឧទា�រែ៍ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបសពរៀន្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វថ្«អ្នក្រាលោ់នាពតរូវអធិសាឋាន�ល់ព្រះវរបិតាសដ្�នរូវនាមស�ើរជានិច្ច»(នពីន�វទ្ពី

318:19)។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីរ�ៈស្លខ្ពីសពកា�្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបសពរៀន

ការែ៍សនរះ្ួក្សាវក្សា�ន៍នពីន�វបានអធិសាឋានសដ្�្ ទាល់សៅពទ្រ់(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

319:18)។្ួក្សគបានសធវើ�រូសចានារះពទ្រ់បានរានបន្ទដូលថ្សដ្�សារពទ្រ់គឺសៅ

ជាម�ួនរឹ្ ួក្សគ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី319:22)។ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពី

ននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់ថ្សនរះគឺជាការសលើក្ណលរមួ�—សាថានភា្

្ិស��៖

«វារានមរូលស�តុ�៏្ ិស��ម�ួណ�លការែ៍សនរះពតរូវសក្ើតស�ើរក្្ននុរកាលៈសទ្�ៈសនរះ

នរិសៅក្្ននុរមរូលដ្ឋានស្លណតមួ�សនរះ។ព្រះស��៊រូវបានបសពរៀន្ ួក្សគរួចមក្ស�ើ�

ថ្ឲ្យអធិសាឋានសៅក្្ននុរព្រះនាមរប�់ពទ្រ់សៅរក្ព្រះវរបិតាណ�ល្ ួក្សគបានសធវើជាសលើក្

�ំបរូរ។...ព្រះស��៊រូវបានរានវត្រានសៅនរឹមុខ្ ួក្សគជានិមិត្�ញ្ញាននព្រះវរបិតា។

សដ្�ការស�ើញពទ្រ់វា�រូចជា្ ួក្សគបានស�ើញព្រះវរបិតាណ�រសដ្�ការអធសិាឋានសៅរក្ពទ្រ់

វា�រូចជា្ ួក្សគបានអធិសាឋានសៅព្រះវរបិតាណ�រ។វាគឺជាសាថានភា្�៏្ ិស��នរិរានណតមួ�

គត់»(«The Promised Messiah[ឆ្នាំ1978],ទ្ំ្័រ560,561)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លន្ងៃទ្ពី្ពីរននការបសពមើរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

បាន�ឹក្នាំ្ ិធពីសាពកាមរ់៉�ល់ពបជាជនម្រសទ្ៀត។ពទ្រ់បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ស�ចក្្ពី�ញ្ញា

នរិស�ចក្្ពី�នយាទារំឡា�រប�់ព្រះវរបិតានឹរពតរូវបានបំស្ញសៅន្ងៃចុរសពកា�។

្ួក្សា�ន៍អ៊ីពសាណអលនរឹពតរូវបានពបមរូល្ ្នុំស�ើ�សា�ន៍ទាំរឡា�សៅសលើណ្ន�ពីនឹរ

ពតរូវបានពបទាន្រ។

សមសរៀនទ្ពី129

នពីន�វទ្ពី3ជំ្រូក្20

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី320:1–9

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបសពមើ្ ិ្ពីសាពកាម្រ់ដល់ពបជាជនម្រសទៀត

បដើមបរីចាបប់្្ើមបមបរៀៃបៃះសូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រចង់ឲ្យយុវ�ៃៃិងយុវនារីបៅ្រ្ននុងថានា្់របឆលែើយៃរឹងសំណួរខុសៗោនា។សូមឲ្យយុវ�ៃពរីរ

បរីនា្់រថដលរោៃ់អំណាចបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ៃុកោប់ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងរោរបរៀបចំរោរកបសិទ្ធពរឬ

រោរថច្រសាករោមែង់។សូម�ួយពួ្រប្ថច្រចាយពរីអារម្មណ៍អំពរីរោរបំបពញរោតពវៃ្ិរច្ចទាំងបៃះបោយរោរសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរខាងបករោម

បៃះ៖

• បតើរោរ�ួយបបកមើពិធរីសាករោមែង់រាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្របរ្ហាញដល់កពះអរាចាស់ថាអ្ន្រយល់ពរីល្រខេណភៈសមបតតេិដ៏ពិសិដ្ឋនៃពិធរីបរិសុទ្ធបៃះបោយរបបៀបណា?

សូម�ួយយុវនារីពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្រចាយអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្អំពរីភាពពិសិដ្ឋនៃពិធរីសាករោមែង់បោយរោរសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រប�ើញយុវ�ៃដ៏រាៃភាពស្រតេសិមបបកមើពិធរីសាករោមែង់?

• បតើអ្ន្របធវៃើអវៃរីខលែះអ�ំនុងបពលរោរបបកមើពិធរីសាករោមែង់ថដលបរ្ហាញថាអ្ន្រយល់ពរីល្រខេណភៈសមបតតេិដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ពិធរីសាករោមែង់?

សូមពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរីពរីរនៃរោរបបកមើរបស់កទង់ដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃកពះអង្គសប្រ្គះៃិងព្ួរសាវ្ររបស់កទង់ោៃបបកមើពិធរីសាករោមែង់

ដល់កបជា�ៃជាបលើ្រទរីពរីរ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី320:1បោយសាងាត់បសងៃៀម។សូមបរ្ហាញៃូវកបបោ្ខាងបករោម៖

«បហើយកទង់ោៃបញ្ជាពួ្រប្ថាពួ្រប្មៃិ្ ួរ�ប់អធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់ប្បទ»។

• បតើឃ្លា«មិៃ្ ួរ�ប់អធិសាឋាៃ»បៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់អ្ន្ររាៃៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី320:3–5ឮៗ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធិសា្ឋៃបៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់អ្ន្រអាចរាៃអាៃុភាពបលើបទពិបសាធៃ៍កបចាំសោដាហ៍របស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរទទួលយ្រ

ពិធរីសាករោមែង់បោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបៅថតបៃ្បផ្ដាតបលើកពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលបយើងទទួលយ្រសាករោមែង់?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី320:8ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលៃំប័ុងៃិងកសាទោំំងោយ�ូ

តំណាងឲ្យ។(វាអាច�ួយបកចើៃបដើមបរីពៃ្យល់ថារោរអៃុវតតេសពវៃន្ងៃបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ្ ឺបកបើទរឹ្រ�ំៃួសឲ្យកសាទំោំងោយ�ូ។

[សូមបមើល្ ៃិងស 27:2])។

• បតើៃំប័ុងៃិងទរឹ្របៅ្រ្ននុងពិធរីសាករោមែង់តំណាងឲ្យអវៃរី?(កពះរោយៃិងកពះបលាហិតរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ)។

អ្ន្រអាចអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរប�មអ៊ិថាលប់មហ្គនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់របដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់

ពរីអតថែៃ័យបកបៀបបធៀបនៃរោរអប ជ្ើញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះឲ្យទទួលទាៃសាច់របស់កទង់ៃិង្ រឹ្រ្ មរបស់កទង់៖

«ទទួលទានសាច់នរិផឹក្ឈាមរប�់ព្រះពគពី�្គឺពតរូវសជឿសលើនរិទទួលយក្ពទរ់ជាព្រះរាជបពុតាននព្រះ្ិតពរោក្ដនរិជា

ព្រះេរ្គ�ស្គ្ររះនន្ ិភ្សលាក្ស ើ្យពតរូវសោរ្តាមបទបញ្ញត្ិទារំោយរប�់ពទរ់។បោយបោងតាមអតថែៃ័យបៃះវារាៃៃ័យថា

រោរអាចបធវៃើឲ្យកពះវិញ្ញាណនៃកពះរោលាយជាថ ្្ន្រដ៏ខាជាប់ខជលួៃមួយនៃរោររស់បៅរបស់បុ ្្គលរានា្់រៗថ្មទំាងជារសជាតិនៃអាហារថដលប្

ទទួលទាៃ្៏រកតូវោៃកបដូចបៅៃរឹងកពះរោយរបស់កទង់ថដរ»(Jesus the Christ,រោរបោះពុម្ពបលើ្រទរី3[ឆ្នាំ1916],ទំព័រ

342;អ្រ្សរបកទតកតូវោៃបថៃថែម)។

• បតើរាៃៃិមិតតេសញ្ញាអវៃរីថដលរាៃបៅ្រ្ននុងរោរទទួលយ្រៃំប័ុងៃិងទរឹ្រ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី320:8បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃសៃយាដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់អវៃរីខលែះ?

(កពលរឹងរបស់ព្ួរប្ៃរឹងកតូវោៃបំបពញ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃរោរថដលកពលរឹងរបស់ព្ួរប្កតូវោៃបបំពញសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីចៃួំៃនៃៃំប័ុងៃិងទរឹ្រថដល

ព្ួរប្ថតងទទួលយ្របៅបពលពួ្រប្ទទួលទាៃសាករោមែង់។បនាទាប់ម្រសួរ៖
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• កបសិៃបបើអ្ន្រឃ្លាៃៃិងបកស្រទរឹ្របតើអ្ន្រៃរឹងកតូវថឆ្អតបោយរបស់ទាំងបៃះបទ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី320:9ឮៗបហើយសូមសួរសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ៖

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី320:8–9?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យ

ខុសោនាបែុថៃ្ពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងសក្្តសិ្ទទួលទានសាតកា្៉ង់រន្រះរយើងអាច

ត្រវូបាន្ំររ្ញរោយត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់សាដាប់រ្ររបបៀបថដលបយើងកតូវអាចកបទាៃពរបៅបពលបយើងកតូវោៃបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណ៖

«សូមឲ្យបយើងបធវៃើខលែលួៃបយើងឲ្យស្រតេសិមៃរឹងបសច្្ររីសៃយារបស់កពះអង្គសប្រ្គះរបស់បយើងថាបោយរោរទទួលយ្រ

ពិធរីសាករោមែង់បយើងៃរឹង‹កតូវោៃបបំពញ›(ៃរីនហវៃទរី320:8;សូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី318:9)ថដល

រាៃៃ័យថាបយើងៃរឹងកតូវោៃ‹បបំពញបោយកពះវិញ្ញាណ›(ៃរីនហវៃទរី320:9)។កពះវិញ្ញាណបនាះ

—កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ—្ឺជាអង្គលួងបលាមរបស់បយើងជាអង្គ�ួយបយើងថសវៃងរ្រទិសបៅជាអង្គទំនា្់រទំៃងរបស់

បយើងជាអង្គប្រថកបរបស់បយើងសា្រ្សរីរបស់បយើងៃិងជាអង្គថដលបៃ្សនុទ្ធបយើង—ជាអង្គដរឹ្រនាបំយើងពិតកោ្រដៃិង

ជាអង្គឲ្យបយើងរួចពរីោបបៅដបំណើរខាងសាច់្ មរបស់បយើងបៅរ្រ�រីវិតដប៏ៅអស់្រលបជាៃិច្ច។

«   បចញពរីស្រម្មភាពថដលបមើលបៅតូចតាចនៃរោរបៃ្បសច្រតេរីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របោយមៃភៈសិរោរៃិងបោយរោរបោរព

បនាះវានាំម្រៃូវរោរបៃ្នៃពរ�័យនៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្របោយទរឹ្រៃិងបោយកពះវិញ្ញាណថដលបយើងអាចរាៃកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់្ ង់

បៅជាមួយៃរឹងបយើងជាៃិច្ច។តាមរបបៀបបៃះបយើងទាំងអស់ោនាៃរឹងកតូវោៃដរឹ្រនំាបហើយតាមរបបៀបបៃះបយើងទាំងអស់ោនាអាចកតូវោៃ

សរាអាត»(«Always Have His Spirit»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1996,ទំព័រ61)។

• បតើរាៃរបបៀបណាខលែះថដលបយើងអាចកតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលបយើងបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណ?

• បតើបៅបពលណាថដលរោរទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់ោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលអ្ន្រោៃរាៃពរីរោរទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់បហើយៃិងភាពបោរបពញបោយកពះវិញ្ញាណ។សូមបញ្ជា្់រ

ថារោរអធសិាឋាៃបៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់បយើង្ ឺជារបបៀបមួយថដលបយើងអាចបរៀបចំៃរឹងទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់ៃិងបដើមបរីកតូវោៃបោរបពញ

បោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យចំណាយបពលអធសិាឋាៃមុៃបពលទទួលយ្រសាករោមែង់។

នដីថហវៃទដី320:10–46

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវអំ្ពីស�ចក្្ពី�ញ្ញាណដលនឹរពតរូវបសំ្ញសៅន្ងៃចុរសពកាយ

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ ម្ពរីរៃូវរោរបរៀបរាប់ដ៏សបងខេបមួយអំពរី្ ុណសមបតតេិដ៏

សំខាៃ់បំ្ ុតរបស់ព្ួរប្។បករោយពរីព្ួរប្ប ្្ចប់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើល្ ុណសមបតតេិថដលព្ួរប្ោៃបផ្ដាតបលើ។បតើវាជា

ល្រខេណភៈសមបតតេិខាងរាងរោយឬ?ល្រខេណភៈសមបតតេិខាងចរិោសមបតតេិឬ?ល្រខេណភៈសមបតតេិខាងវិញ្ញាណឬ?(កបសិៃបបើរាៃបពល

អ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រអាៃអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ)។សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោវ�ីបអ

ថបដណានៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់បហើយសូមឲ្យសិស្សសាដាប់ៃូវអវៃរីថដលបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍្ ួរ្ំរណត់

អតតេសញ្ញាណរបស់បុ ្្គលរានា្់រ៖

«អ្ន្រអាចចូលចិតតេត្ៃ្រី្ររីឡាឬបបច្ច្រវិទយាបហើយន្ងៃណាមួយអ្ន្រអាចបធវៃើរោរបៅ្រ្ននុងក្រមុហ៊ុៃោណិ�ជ្រម្មឬ

វិជាជា�រីវភៈឬខាងសិលបភៈ។វាអាចសំខាៃ់ដូចជាស្រម្មភាពៃិងរោររ្រថបបបៃះវាមិៃោៃបរ្ហាញថាបតើបយើងជា

ៃរណាបនាះបទ។ជាចំបងៃិងរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់បំ្ ុតបនាះបយើងរាៃរូបរោយខាងវិញ្ញាណ។បយើង្ ឺជា

[្ូរៃបៅ]របស់កពះៃិងជាពូ�របស់អ័កោហាំ»(«Becoming a Missionary»Ensignឬ

លពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2005ទំព័រ47)។

• បតើថអលប�ើរថបដណាោៃឲ្យៃិយមៃ័យថាបយើងជាៃរណា?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីប�ើញខលែលួៃ

បយើង«ជាចំបងបហើយសំខាៃ់បំ្ ុត»ថាជាមៃុស្សរាៃរូបរោយខាងវិញ្ញាណថដលជា្រូៃបៅនៃកពះ?

សូមបរ្ហាញថាបថៃថែមបលើរោរៃិោយថាបយើង្ ឺជា្រូៃបៅរបស់កពះថអលប�ើរថបដណាោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបយើង្ ឺជាពូ�របស់

អក័ោហាំ។សូមពៃ្យល់ថាឃ្លា«ពូ�របស់អ័កោហាំ»អាចសបំៅបលើកបជា�ៃថដលជា្រូៃបៅរបស់អ័កោហាំតាមៃ័យកតង់។វា្៏រអាច

សបំៅបលើកបជា�ៃថដលទទួលយ្រភាពបពញបលញនៃដំណរឹងល្អពរ�័យនៃបពវៃ�ិតភាពៃិងបសច្្ររីសៃយាៃិងបសច្្ររីសញ្ញាដូចោនាថដល

កពះោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងអក័ោហាំបោយរោរទទួលយ្រៃិងរោរបោរពតាមចបាប់ៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរឹងល្អរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី320ទាំងមូលព្ួរប្ៃរឹងសិ្រសាអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃអំពរី

បសច្្ររីសញ្ញាៃិងបសច្រ្រីសៃយាទាំងឡាយថដលោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងអក័ោហាំៃិង្ូរៃបៅរបស់បលា្រ(វង្សអ៊កីសាថអល)។កទង់ោៃ

រាៃបៃ្ទដូលថាពួ្រប្អាចបរៀៃអំពរីបសច្្ររីសញ្ញាទាំងបៃះបោយរោរសិ្រសាោ្រ្យបពចៃ៍របស់បអសាយ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃរីនហវៃទរី3

20:11–12ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលថាៃរឹងប្រើតប�ើងបៅបពល

ោ្រ្យរបស់បអសាយកតវូោៃបំបពញ។បករោយពរីសិស្សោៃបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យរបស់

បអសាយៃរឹងកតូវោៃបំបពញបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី320:13ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលរបបៀបថដលកពះវរបិតាសួ្៌ៃរឹងបបំពញតាមបសច្រ្រីសញ្ញា

របស់កទង់ជាមួយៃរឹងវង្សអ៊កីសាថអលបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។សូមឲ្យសិស្សសបងខេបបសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី3
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20:11–13។(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាបែុថៃ្ពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រះអមាចាស់នរឹង្ំររ្ញតា្

រសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់តទង់រដើ្ ដ្ីត្រ្ូលវង្អ៊៊ីតសាដអលរៅក្្នុងថ្ងៃចុងរតកាយ។សូម្ ិតពរីរោរសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី320:13បតើចបំណះដរឹងអវៃរីថដលកបជា�ៃនៃវង្សអ៊ីកសាថអលៃរឹងទទួលោៃថដលជាថ ្្ន្រដ៏សំខាៃ់មួយនៃ

រោរកបមូល្ ្នុំបនាះ?(ព្ួរប្ៃរឹងទទួលោៃ«នាំម្រឲ្យសាគល់កពះអរាចាស់ជាកពះរបស់ប្ថដលោៃបកោសបលាះព្ួរប្»)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលរោរសាគល់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ្ ឺជាថ ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃរោរកបមូល្ ្នុំព�ូអ៊កីសាថអលសូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរកប៊ូសអ័ររា៉ា្រ់ខៃ់�រីនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមឲ្យសិស្ស

សាដាប់រ្រអវៃរីថដលទា្់រទងៃរឹងរោរកបមូល្ ្នុំព�ូអ៊កីសាថអល។

«រោរកបមូល្ ្នុំព�ូអ៊ីកសាថអលរួមរាៃរោរប�ឿៃិងរោរទទួលៃិងរោររស់បៅបោយសុខដុមជាមួយៃរឹងអវៃរីទាំងអស់ថដលកពះអរាចាស់

ធាលាប់ោៃ្ ល់្ដល់កបជា�ៃ�ំបរើសរបស់កទង់រោលពរីបុរាណ។វារួមរាៃរោររាៃបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចាស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបលើ

រោរថកបចិតតេបលើរោរក�ម�ុទរឹ្រៃិងរោរទទួលោៃអបំណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយនៃកពះ។វា

រួមរាៃរោរប�ឿបលើដំណរឹងល្អរោរចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងរោរម្ររោៃ់ៃ្រនៃកពះ។វារួមរាៃរោរទទួលោៃបពវៃ�ិតភាពដ៏បរិសុទ្ធ

រោរទទួលបធវៃើពិធរីរោរបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងដ៏បរិសុទ្ធបោយអំណាចពរីទរីខ្ពស់ៃិងរោរទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយនៃអក័ោហាំអ៊ីសា្រៃិង

ោ៉ា្ុរបតាមរយភៈពិធរីរោរនៃអាោហ៍ពិោហប៍សប�សាទាល។បហើយវា្៏រអាចរួមរាៃរោរកប�ំុោនាបៅ្រថៃលែងឬថដៃដរីបក�ើសបរើសមួយបដើមបរី

ថាវាយបង្គំកពះ»(A New Witness for the Articles of Faith[ឆ្នាំ1985]ទំព័រ515)។

• បតើរោរប�ឿបលើៃិងរោរបធវៃើតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាថ ្្ន្រមួយដ៏សំខាៃ់នៃរោរកបមូល្ ្នុំអ៊កីសាថអលបោយរបបៀបណា?

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី320:14–22។សូមពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃថាជាថ ្្ន្រនៃរោរកបមូល្ ្នុំ

អ៊កីសាថអលៃិង្រ្ននុងរោរបំបពញតាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់ជាមួយៃរឹងអក័ោហាំកពះវរបិតាសួ្៌ោៃកបទាៃដល់្ូរៃបៅរបស់

លរីនហៃូវថដៃដរីថដលពួ្រប្ោៃរស់បៅជាមរត្រ។កទង់្៏រោៃពៃ្យល់ពរីរបបៀបមួយបទៀតថដលសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវោៃកបទាៃពរ្រ្ននុង

នាមជា្ូរៃបៅនៃបសច្្ររីសញ្ញា។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី320:23–24បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលអ្ន្រថដលមែូបសោៃ

ពយា្ររណ៍ថាៃរឹងកបទាៃដល់វង្សអ៊ីកសាថអល។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យពួ្រប្អាៃៃរីនហវៃទរី3

20:25–26បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរបបៀបថដល្ូរៃបៅរបស់លរីនហកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារថតបសច្រ្រី

សញ្ញាថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងអក័ោហាំ។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញសូមបញ្ជា្់រថាកពះវរបិតាសួ្៌

ោៃប ជ្ដូៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ�ួបៃរឹង្ូរៃបៅរបស់លរីនហៃិងសប្រ្គះព្ួរប្បចញពរីអំបពើោប«បោយសារ[ព្ួរប្្ ឺជា]្ូរៃបៅនៃ

បសច្្ររីសញ្ញា»។

• បតើបយើងកតូវោៃកបទាៃពរបោយបសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះវរបិតាសួ្៌បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី320:27ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរទទួលខុសកតវូមួយថដលម្រជាមួយៃរឹង

បសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់។

• បៅបពលបយើងោៃបធវៃើបសច្រ្រីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់បតើរោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងចបំោះមៃុស្សប្្សងបទៀតទូទាំងពិ្ ពបលា្រ

រាៃអវៃរីខលែះ?(សិស្សៃរឹងអាចរ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ក្្នុងន្្ជាកូ្នរៅរ្រស់អត័បាហាំរយើងមានការទទួលខុសត្រវូ

តា្រសចក្្ដីសញ្ញា្ ួយរដើ្ ដ្ីត្រទាន្រដល់្ នុស្រែ្ងរទៀ្ររៅរលើដែនដដី។សូម្ ិតពរីរោរសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើងអាចជាពរ�័យមួយដល់មៃុស្សទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីបោយរបបៀបណា?(កបសិៃបបើអ្ន្រោៃសរបសរកបបោ្

នៃបោលលទ្ធិបៅបលើរោដារបខៀៃសូមបថៃថែមោ្រ្យ«រោយការដចក្ចាយដំណរឹងល្អជា្ួយនរឹង្ ួក្រគ។

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី320:29–46បោយពៃ្យល់សបងខេបថាបថៃថែមបលើរោរបបកងៀៃដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃអំពរីពរ�័យៃិង

រោរទទួលខុសកតូវរបស់ពួ្រប្្រ្ននុងនាមជា្ូរៃបៅនៃបសច្្ររីសញ្ញាបនាះកពះអង្គសប្រ្គះោៃបញ្ជា្់រថាថដៃដរីមរត្ររបស់ពួ្រសាសៃ៍

យោូៃរឹងជាទរីក្រងុបយរូសា�ិម។កទង់ោៃដ្រកសង់រោរពយា្ររណ៍របស់បអសាយថដលោៃកោប់ជាមុៃពរីបពលថដលព្ួរសាសៃ៍យូោ

ៃរឹងកតូវស្ារប�ើងវិញបៅរោៃ់ថដៃដរីមរត្ររបស់ពួ្រប្បករោយពរីពួ្រប្ប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងអធិសាឋាៃបៅរោៃ់កពះបិតា្រ្ននុង

កពះនាមរបស់កទង់។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី320:46ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សដនទបទៀតបមើលតាមបហើយរ្របមើលរបបៀបមួយថដល

ព្ួរប្អាចកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់មៃុស្សប្្សងបទៀតជាមួយៃរឹងដំណរឹងល្អអំ�នុងបពលសោដាហ៍បករោយ។សូមោ្់រថ្ៃរោរបដើមបរី

តាមោៃសិស្សអ�ំនុងបពលបបកងៀៃបលើ្របករោយបដើមបរី្ ្ល់ឱរោសដល់ព្ួរប្ឲ្យបរៀបរាប់ពរីបទពបិសាធៃ៍របស់ប្។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរី

សារភៈសំខាៃ់នៃរោរបំបពញទំៃួលខុសកតូវរបស់បយើងបដើមបរី�ួយកបមូលសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបន្បសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វពទ្រ់បាន្ ន្យល់ថ្

ការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមនសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�នរឹកាលា�ជាទ្ពី�រាគាល់មួ�ណ�ល

ពទ្រ់បានចាប់ស្្ើមពបមរូលសា�ន៍អ៊ពីសាណអលស�ើ�បសំ្ញតាមស�ចក្្ពី�ញ្ញាជាមួ�នរឹ

ពបជាជនរប�់ពទ្រ់។សដ្�ការបញ្ជាក្់្ ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏ធសំធររប�់ពទ្រ់�ពរាប់

រាព�ន្នស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន�ក្ព�រ់ការ្ យាក្រែ៍រប�់សអសា�

អំ្ ពីការសារ្ស�ើរវិញននរាព�្ននស�ចក្្ពី�ញ្ញា។

សមសរៀនទ្ពី130

នពីន�វទ្ពី321–22

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី321:1–11

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បសពរៀនថ្ការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមនសៅក្្គុរន្ងៃចុរសពកាយនឹរកាលាយជាទពី�រារាល់មួយ

ណដលពទរ់បាន្ បស់ផ្ើមពបមរូលសា�ន៍អ៊ីពសាណអល

មៃុចាបប់្្ើមថានា្រ់សូម្ ូសសញ្ញាខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ(ឬបកបើសញ្ញាប្្សងបទៀតថដលបកបើទបូៅ្រ្ននុងតំបៃ់ថដលអ្ន្ររស់បៅ)។

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអតថែៃ័យនៃសញ្ញាៃរីមួយៗ។បនាទាប់ម្រសួរពួ្រប្ៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើសញ្ញាទាំងឡាយបៃះបកបើបដើមបរីអវៃរី?(បដើមបរីបរៀបចំកពរាៃៃិងថណនាំបយើង)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលសញ្ញាមួយកតូវោៃោ្់របរ្ហាញបោយកតរឹមកតវូបហើយថាអតថែៃ័យរបស់សញ្ញាបនាះរ្យយល់?

សូមរំឭ្រសិស្សថាជាបរឿយៗកពះ្ម្ពរីរោៃបលើ្រប�ើងពរីសញ្ញាថដលបរៀបចំកពរាៃៃិងថណនាំបយើងទា្រ់ទងៃរឹងរោរបំបពញតាមថ្ៃរោរ

របស់កពះវរបិតាសួ្៌។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី321:1–2,7បោយរ្របមើលោ្រ្យទពី�រារល់។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូស

ចំណាំោ្រ្យបៃះបពលណាថដលវាបលចប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្អាៃខ្ម្ពរីរទរី1បោយបសងៃៀមសាងាត់ៃិង

បោយយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រ។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថាកទង់ៃរឹងកបទាៃៃូវទរីសរាគល់ជា្រ់លា្់របៃះ?(បដើមបរីកបជា�ៃោៃដរឹងថាកទង់្ំរពុង

កបមូលវង្សអ៊ីកសាថអល)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី321:1–7បោយសាងាត់ៗបហើយសូមឲ្យពួ្រប្្រត់ចំណាំឃ្លា«រោរណ៍ទាំងបៃះ»ៃិង«្ិរច្ចរោរទាំងបៃះ»

បហើយ្ ិតពរីអវៃរីថដលឃ្លាទាំងបៃះសបំៅបលើ។

• បោយរាៃបៃ្ទដូលបៅពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលអំពរី«រោរណ៍ទាំងបៃះថដលបយើងោៃកបរោសដល់អ្ន្ររាល់

ោនា»(ៃរីនហវៃទរី321:2)។បតើកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់ដល់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវោៃ្រតក់តាបៅទរីណា?(បៅ្រ្ននុងកពះ្ ម្ពរីរ

មរមៃ)។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើអវៃរីបៅជាទរីសរាគល់មួយថដលកពះ្ំរពុងបំបពញបសច្្ររីសញ្ញារបស់កទង់បៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ?(សូម�ួយ

សិស្សឲ្យរ្របមើលបសច្្ររីពិតខាងបករោម[សូមសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ]៖ការនលចនចញមកននតេោះគម្ពីរមរមនគឺជា្រពីសម្រល់ម�ួ

ដែលតេោះកេុំង្ំរនេញនសចក្ពីសញ្ញារ្រស់ត្រង់នែើម្ពីត្រមូលេួក្ សន៍អ៊ើត្ដអលនៅក្នុងនែងៃចុងនតកា�)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសៃុនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរ

សាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រសាដាប់រ្ររបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃ�ួយកបជា�ៃឲ្យកបមូល្ ្នុំោនាបៅរ្រ

្ិរច្ចរោររបស់កពះអរាចាស់។

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាស្នដូលចបំោះ្ិរច្ចរោរបៃះ។វាកបរោសពរីបោលលទ្ធិនៃរោរកបមូល្ ្នុំ។វាបណាដាលឲ្យកបជា�ៃ

បរៀៃអំពរីកពះបយសូ៊វក រ្ីស្ទប�ឿបលើដំណរឹងល្អរបស់កទង់ៃិងចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្ររបស់កទង់។តាមពិតកបសិៃបបើ

ោមៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបទរោរកបមូល្ ្នុំសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលថដលោៃសៃយាៃរឹងមិៃប្រើតប�ើងបទ»(«The 
Gathering of Scattered Israel»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ2006ទំព័រ80)។

• បតើបៅបពលណាថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយអ្ន្រតាមរបបៀបទាំងបៃះ?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញកពះ្ម្ពរីរមរមៃ�ួយដល់

អ្ន្រដនទតាមរបបៀបទាំងបៃះ?

្រហពងៀនហោយព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្

�រូមអធសិាឋានស�ើម ព្ី�ំុការ�ឹក្នាំ្ ពី

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធសៅស្លអ្នក្សរៀបចំ

នរិខែៈស្លណ�លអ្នក្បសពរៀន។
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី321:9ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ្រត់ចំណាំឃ្លា«្ិរច្ចរោរដ៏ធំបហើយអសាចារ្យ»។សូមបរ្ហាញ

ថាឃ្លាបៃះសបំៅបលើរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលរួមរាៃរោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• បតើអវៃរីជារោរណ៍ដ៏ធំបហើយអសាចារ្យអំពរីរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ?

សូមបរ្ហាញថាៃរីនហវៃទរី321:9សបំៅបលើ«បុរសរានា្់រ»។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតថាបតើបុរសបៃះអាចជាៃរណា។បនាទាប់ម្រសូម

បរ្ហាញរូបភាពនៃយែូថសបស៊្មីធ(កបថហលរូបភាពបងកបុសយែូថសបឬរូបភាពរោរៃិមិតតេបលើ្រដំបូង[Gospel Art Book(ឆ្នាំ

2009)បលខ87ឬបលខ90])។សូមកោប់សិស្សថាថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃរ្រប�ើញ

ថាបុរសបនាះជាយែូថសបស៊្មីធ(សូមបមើលChrist and the New Covenant៖The Messianic Message of the 
Book of Mormon[ឆ្នាំ1997]ទំព័រ287–88)។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី321:10–11បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយ

ស ជ្រឹង្ិតពរីរបបៀបថដលពយារោរីយែូថសបស៊្មីធសមៃរឹងរោរពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើកពះោៃបរ្ហាញតាមរយភៈយែូថសបស៊្មីធថា«ចបំណះដរឹង្ ឺអសាចារ្យជាង្រលលបចិរបស់អារ្រ្ស»បោយរបបៀបណា?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី321:11បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលមៃិប�ឿបលើកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះក្រីស្ទថដល

ោៃនាំបចញម្រតាមរយភៈយែូថសបស៊្មីធបនាះ?(ព្ួរប្ៃរឹងកតូវ«រោតប់ចញ»ពរីពរ�័យថដលនាំម្រតាមរយភៈបសច្្ររីសញ្ញា)។

នដីថហវៃទដី321:12–22:17

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះរានបន្អូលអំ្ ពីស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញនន្ ួក្អ្ក្មិនណពបចិត្តនរិការសាតារសឡើរវិញនរូវរាព�្រប�់ពទរ់

ណដលនរឹណពបចិត្តសេើយពតឡប់មក្ពទរ់

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី321:12–21បោយពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃៃូវរោរកពរាៃមួយដល់អ្ន្រទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង

ន្ងៃចុងបករោយថដលមៃិប�ឿបលើកទង់ៃិងមិៃកពមថកបចិតតេ។កទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថាសរាភារជា្រម្មសិទ្ធិរបស់ព្ួរប្ទរីក្រុងទាំងឡាយ

្រថៃលែងដ៏រឹងរំាទាំងឡាយៃិងរោរអៃុវតតេតាមរោរអាក្រ្់រៃរឹងកតូវបំផ្លាញ។កទង់្រ៏ោៃរាៃបៃ្ទដូលថាពួ្រប្ៃរឹងកតូវរោត់បចញពរីរាកសតេនៃ

បសច្រតេរីសញ្ញារបស់កទង់។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី321:22,25–28បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលពរ�័យៃិងរោរទទួលខុសកតូវទាំងឡាយថដលៃរឹងម្រ

ដល់អ្ន្រទំាងឡាយបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយថដលៃរឹងថកបចិតតេបហើយសាដាប់តាមសំប�ងរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

សូមសួរសិស្សពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចសបងខេបរោរបបកងៀៃទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី321:12–22,25–28។សូមអប ជ្ើញ

សិស្សរានា្់រឲ្យសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសបងខេបចបមលែើយទាំងអស់បៅបលើរោដារបខៀៃបោយរោរបរ្ហាញថា

រៅរ្លរយើងដត្រចិ្រ្តនិងសាដា្់រតា្ត្រះ្រន្ទនូលរ្រស់ត្រះអង្គសរ្គ្ររះរន្រះរយើងនរឹងរួ្ររួ្ោនាជាដែ្ក្ថនរាតស្តថនរសចក្្តដីសញ្ញារ្រស់តទង់។

(អ្ន្រអាចសរបសរបសច្រ្រីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

សូម្ ូសរូបតង់មួយបៅបលើរោដារបខៀៃឬបៅបលើក្រោសមួយ(អ្ន្រអាចបធវៃើរោរណ៍បៃះមុៃចាបប់្្ើមថានា្់រ)។សូមពៃ្យល់ថា

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃដ្រកសង់រោរពយា្ររណ៍មួយថាកទង់ោៃបំ្ ុសដល់ពយារោរីបអសាយឲ្យសរបសរតាំងពរីរាប់សតវត្សរ៍មុៃ។បៅ្រ្ននុង

រោរពយា្ររណ៍បៃះបអសាយោៃបបកងៀៃសាសនាចក្រជាមួយៃរឹងបសច្រ្រីសញ្ញាៃិងពរ�័យទាំងឡាយបៅៃរឹងកតសាលមួយ។

• បតើរាៃអតថែកបបោ�ៃ៍អវៃរីខលែះ្រ្ននុងរោរបៅបករោមកតសាលមួយ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃកតសាលមួយ្ ្ល់ៃូវរោររោរោរពរីព្យនុះៃិងោំង

កពះអាទិត្យ)។

• បតើសាសនាចក្របកបៀបដូចជាកតសាលមួយបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី322:2ឮៗ។

• បហតុអវៃរីោៃជា«កតសាល»បៃះអាចកតូវពកងរី្រៃិងពកងរឹងបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ?(បោយសារមៃុស្សជាបកចើៃៃរឹងចូលរួមបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រឬកត�ប់ម្ររ្របសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្ជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់)។បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយពកងរី្រកតសាលបៃះ

ៃិងពកងរឹងដល់ចំរឹងទាំងឡាយ?(សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើស្រម្មភាពតាមចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងសំណួរបៃះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងរោរពយា្ររណ៍ដថដលបៃះបអសាយោៃបកបើរោរបកបៀបបធៀបប្្សងបទៀត។បលា្រោៃសបំៅបលើវង្សអ៊ីកសាថអលជា

្រិោមួយថដលរាៃសាវាមរីជាកពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី322:4–5ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់រ្របមើល

ោ្រ្យនៃរោរលួងបលាមសករាប់្ រិោបនាះ។

• បតើោ្រ្យនៃរោរលួងបលាមអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី322:4?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ«អ្ន្រៃរឹងមៃិថដលកតូវខាមស់

ប�ើយ»ៃិង«អ្ន្រៃរឹងមៃិៃរឹ្រចាំពរីបសច្្ររីថដលប្ត្មិះបដៀលពរីរោលបៅវ័យប្រ្មង»)។បហតុអវៃរីោៃជាវាជារោរលួងបលាមថដលដរឹង

ថា«សាវាមរី»្រឹជា«កពះដ៍បកោសបលាះជាអង្គដ៏បរិសុទ្ធនៃអ៊កីសាថអល»?(ៃរីនហវៃទរី322:5)។

វាំរនន(ជញ្ជាំរ)

ចំររឹ

ណខ្ស
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នពីន�វទ្ពី321–22

• បតើខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកសបដៀងោនាបៅៃរឹងចបមលែើយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះចបំោះបយើងបៅបពលបយើងរាៃោបបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី322:7–10បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលបសច្្ររីសៃយាថដលកពះអង្គសប្រ្គះបធវៃើជាមួយៃរឹង

រាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កទង់ថដលកត�ប់ម្ររោៃ់កទង់វិញ។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាអវៃរីខលែះដល់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលកត�ប់ម្ររោៃ់កទង់វិញ?

• បតើបសច្រ្រីពិតណាខលែះថដលបយើងបរៀៃអំពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(សិស្សអាចថច្រចាយចបមលែើយខុសោនាខលែះៗចំបោះសំណួរ

បៃះ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញបសច្រ្រីពិតដូចខាងបករោម៖ត្រះអមាចាស់្រគ្ហាញនូវរសចក្្ដីល្អនិងរសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណាដ៏និរន្រ៍

ដល់ត្រជាជនដដលត្រ�្រ់្ ក្រក្តទង់វិញ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាច្ ិតពរីរោរសំុឲ្យសិស្ស

សរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី322:7–10)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីៃរីនហវៃទរី322:4–10សូម្ ិតពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រ

ហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បទាះបរីជារាៃភាពបសាះ្របករោះៃិងបពលខលែះមៃិបសាមះកតង់បែុថៃ្សាវាមរី(កពះក្រីស្ទ)ៃរឹងបៅថតទទួលយ្រៃិង

បកោសបលាះដល់្ូរៃក្រមុំរបស់កទង់(អ៊កីសាថអល)។រូបភាពនៃកពះបយហវូាែជា្ូរៃ្ំរបលាះបហើយសាសៃ៍

អ៊កីសាថអលជា្ូរៃក្រមុំ្ ឺបៅ្រ្ននុងចំបណាមរោរបកបៀបបធៀបថដលកតូវោៃប្បកបើទបូៅបំ្ ុតបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបោយ

រោរបកបើបោយកពះអរាចាស់ៃិងពយារោរីរបស់កទង់បដើមបរីបរៀបរាប់ពរីទំនា្់រទំៃងរវាងបទវតាៃិង្ូរៃបៅនៃ

បសច្្ររីសញ្ញា។

«   ្រ្ននុងឱរោសបៃះកពះក្រីស្ទោៃខរឹងោ៉ាងខាលាំងៃរឹងព្ួរសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលថដលោៃកត�ប់បករោយបែុថៃ្

បនាះថតងថតជារោរណ៍ខលែរីៃិងបបណាដាះអាសៃ្ន—‘មួយរយភៈតូច’។បសច្រ្រីបមតាតាៃិង្ររុណាថតងថតកត�ប់ៃិងយ្រ�្នះបលើ្ លែដូវដ៏

រាៃរោរធានាដ៏ខាលាំងបំ្ុតជាៃិច្ច។្្នំៃិងទរីទួលទាំងឡាយអាចលិចោត់។ទរឹ្រសមុកទដ៏ធំបធងអាចរីងសងៃលួត។បរឿងថដល្រកម

បៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្របៃះអាចប្រើតប�ើងបែុថៃ្សណាដាៃចិតតេល្អៃិងបសច្្ររីសុខសាៃ្របស់កពះអរាចាស់ៃរឹងមិៃថដលកតូវោៃយ្របចញពរី

រាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កទង់ប�ើយ។កទង់ោៃសប្ៃរឹងសមប្សាថាៃសួ្៌ថាកទង់ៃរឹងមៃិខរឹងពួ្រប្ជាបរៀងរហូតប�ើយ»(Christ 
and the New Covenant,290)។

• បតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះនៃបសច្រ្រីបមតាតា្ររុណាៃិងសណាដាៃចិតតេរបស់កពះអង្គសប្រ្គះថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?(សូម

កោ្រោថាសិស្សយល់ថាព្ួរប្មិៃចាោំច់កតវូថច្រចាយអវៃរីថដលផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ)។

• បតើរោរសាគល់ពរីបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងកពះទ័យល្អរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអាច�ះឥទ្ធិពលដល់បសច្រតេរីបសាមះកតង់របស់បយើងចបំោះ

បសច្រតេរីសញ្ញាបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបៃ្បបកងៀៃដល់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃអំពរីពរ�័យថដលរង់ចំាព្ួរសុចរិត។សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី322:13–17បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលោៃសៃយាមួយថដលរាៃអតថែៃ័យជាពិបសសដល់ព្ួរប្។

សូមបរ្ហាញថាបៅបពលបយើងអាៃអំពរីពរ�័យថដលោៃសៃយាទាំងបៃះបយើងប�ើញថាត្រជាជនរ្រស់ត្រះអមាចាស់នរឹងត្រវូបានសាថា្រន្

រៅក្្នុងរសចក្្ដីសុចរ្ិររ�ើយត្្ទាំងនរឹងអាចយក្ឈរ្ះរលើរសចក្្ដីទុច្ចរិ្របាន។

សូមប ្្ចប់បោយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបសច្្ររីពិតថដលកតូវោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរកបបោ្បរីឬបួៃ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរអំពរីបរឿងមួយថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបៅន្ងៃបៃះបដើមបរីសមៃរឹងទទួលោៃ

ពរ�័យថដលកពះអរាចាស់ចង់កបទាៃដល់ពួ្រប្។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី321:22–25។ទដី្ក្ុងគ�ររូសា�ិេ្ ្មដី

ដ្នពីណ�៉លសអច្៍ល័��ដូបានបញ្ជាក់្អ្នក្ណ�លនឹរក្សារទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម្ មេពី៖

«ទ្ពីពក្ុរ‹ស�ររូសា�ិម្ មេពី›សៅន្ងៃចុរសពកា�នរឹពតរូវបានក្សារសៅសលើទ្វពីបអាសមរកិ្សដ្�

(1)‹្ួក្�ំែល់ននយា៉ាក្ុប›(2)្ួក្សា�ន៍�នទ្ណ�ល‹នរឹចរូលមក្ក្្ននុរស�ចក្្ពី�ញ្ញា

ស�ើ�ពតរូវបានរាប់សៅក្្ននុរចសំណាម...្ួក្�ំែល់ននយា៉ាក្ុប›និរ(3)‹្ួក្វរ្ស

អ៊ីពសាណអលជាសពចើនណ�លនរឹចរូលមក្›។(នពីន�វទ្ពី321:22–25។�រូមអាន្ រណ�រ

នពីន�វទ្ពី320:22;សអសធើរ13:1–12)»។(A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [ឆ្នាំ1976]ទ្ំ្័រ281)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះអាចជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់នរិស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាណ�ល

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះរាន�ល់រាព�្រប�់ពទ្រ់។សលើ�្ពីសនរះសទ្ៀតសៅស្ល�ិ�្សរំឭក្្ ពីការណែនាំ

រប�់ព្រះអរាចា�់ឲ្យអធសិាឋាន្ួក្សគអាចគិត្ពីរសបៀបស�ើម្ពីសធវើឲ្យការអធសិាឋាន្ ទាល់ខ្លួននរិជា

ពគួសាររប�់សគកាន់ណតរានន័�ណ្មសទ្ៀត។

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី317

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះ្ យាបាលអ្ក្ឈឺអ្ិសាឋានដល់ព្រះវរបរិា�ពរាប់ពបជាជននរិពបទាន

្រដល់ក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគ

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ ព្ីបុគ្គលណ�លសចរះជ�ួទ្ុក្ខេធុរៈបំ្ុតណ�ល្ ួក្សគសាគាល់។បនាទាប់មក្�រូម

�ួរថ្៖សតើអ្នក្បានគិតអំ្ពីនរណា?សតើបុគ្គលសនរះបង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�ល់អ្នក្�នទ្និរ�ល់

អ្នក្សដ្�រសបៀបណា?

�រូមបង្ហាញររូបភា្ព្រះស��៊រូវ្ យាបាលសា�ន៍នពីន�វ(Gospel Art Book[ឆ្នាំ2009]

សលខ83)និរព្រះស��៊រូវពបទាន្រ�ល់ក្រូនសៅសា�ន៍នពីន�វ(Gospel Art Book
សលខ84)។បនាទាប់មក្�រូម�ួរថ្៖សតើអ្នក្បានសរៀនអវពីខរ្ះអំ្ ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះចំសពារះពបជាជនអ�ំនុរស្លការ�ិក្សារប�់អ្នក្ក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនកាល្ពី�បាដោ�៍

មុនសនរះ?

�រូម�រស�រស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមសៅសលើកា្រសខៀន៖ព្រះអង្គសហ្ង្គារះមានហសចក្ពីហមត្តាករុណ្

ជាខាលាំង�ល់ហយើង។សៅ្ពីសពកាមពបសយាគសនរះ�រូម�រស�រស�ចក្្ពីសយារខារសពកាម៖នពីនេវទពី3

17:7,9,11,15–17,21,24។�រូមឲ្យ�ិ�្សរំឭក្ខគម្ពីរទារំសនរះស�ើ�សពជើ�សរើ�ខ

គម្ពីរម�ួណ�លបង្ហាញជា្ិស��្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លបាន�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀន។សពកា�្ពីរាន

ស្លពគប់ពោន់ស�ើ�អ្នក្អាច�ួរ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• សតើខគម្ពីរណ�លអ្នក្បានសពជើ�សរើ�សនរះបង្ហាញថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះរានស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា

ជាខាលាំរ�ល់ស�ើរសដ្�រសបៀបណា?

• សតើអ្នក្សរៀនអវពីខរ្ះអំ្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរការណ�លពទ្រ់បានបសពមើ�ល់ពបជាជន«ម្ររានាក្់

ៗ»សនារះ?(នពីន�វទ្ពី317:21)។

• សតើការ�ឹរអំ្ ពីស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណារប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអាចជ�ួអ្នក្ឲ្យអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏

អសាចារ្យបណនថែមសទ្ៀតសៅសលើពទ្រ់ស�ើ�រានអារមមេែ៍្ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏ធំចសំពារះពទ្រ់សដ្�

រសបៀបណា?

នដីថហវៃទដី318–19

ព្រះសយ�៊រូវបានបសពរៀនដល់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវឲ្យអ្ិសាឋានដល់ព្រះវរបរិាជានិច្ចនិរ

ជួបជុំោនាជាញឹក្ញាប់

�រូមណបរណចក្�ិ�្សជាគរូស�ើ��រូមឲ្យន�គរូនពីម�ួៗបសរកើតបញ្ពីម�ួ�្ពី្ពីជពីវិតននការល ល្ួរ�៏ខាលាំរ

បំ្ ុតណ�ល្ ួក្សគសជឿថ្�ុវជននា�្វន្ងៃសនរះក្ំ្ុររាន។សៅស្ល្ ួក្សគបានបញ្ចប់�រូមឲ្យ

ន�គរូនពីមួ�ៗអាននពីន�វទ្ពី318:15–20ស�ើ�រក្សមើលការណែនាំណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន

ពបទាន�ពរាប់ការ�ក្ឈ្នរះសលើការល្ដូរ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�សោលការែ៍មួ�

ណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញសៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះ។សោលការែ៍ម�ួណ�ល្ ួក្សគអាចរក្ស�ើញសនារះគឺ

្បសិនគបើគ�ើង្បុង្ប�័ត្គហើ�អធិសាឋានជានិច្ចគៅរក្្ពះវរបិរាគនាះគ�ើងនរឹងអាចតរំាងនរឹង

ការល ល្ួងរបស់សារាំងប្ន។

�រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាម៖

• សតើអ្នក្គិតថ្�ុវជនរានាក់្គួរពបុរពប�័ត្នចំសពារះអវពីខ្រះស�ើម ព្ីតតាំរនឹរការល្លួរមួ�ណ�លរាន

សៅសលើបញ្ពីរប�់អ្នក្?

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី317–22(សមសរៀនទ្ពី26)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី317–22(សមសរៀនទ្ពី26)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី317)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅកាន់បណាតាជនសា�ន៍

នពីន�វសនារះ្ ួក្សគបានសរៀនថ្សដ្�ការ�ញ្ឹរគិតនិរការអធសិាឋាន�ល់ព្រះវរបិតាសនារះ

ស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានការ�ល់កាន់ណតចបា�់អំ្ពីការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានស្្ើ�តបសៅនឹរបំែររប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វថ្ពទ្រ់នឹរគរ់សៅ

ជាមួ�នរឹ្ ួក្សគ�រូរបន្ិចសទ្ៀតសដ្�្ យាបាលជរំឺ�ល់្ ួក្សគស�ើ�ពបទាន្រ�ល់

ក្រូនសៅរប�់សគ។សៅស្ល�ិ�្សអានអំ្ ពីព្ឹត្ិការែ៍ទារំសនរះស�ើ�្ួក្សគបាន�ឹរថ្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទរានព្រះទ័្�សមតា្�ល់ស�ើរខាលាំរណា�់។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី318)
ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបសពមើ្ ិធពីសាពកាមរ៉�ល់�វដូរមនុ�្ស។�ិ�្សបាន�ឹរថ្សៅស្ល

ស�ើរទ្ទ្ួល�ក្សាពកាមរ៉់ស�ើរសធវើជាសាក្្សពី�ល់ព្រះវរបិតាថ្ស�ើរនឹររាន្ ន្ទៈ

សធវើអវពីៗទារំអ�់ណ�លពទ្រ់បានបញ្ជាស�ើ�ថ្ស�ើរនរឹចរចាំ�ល់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ជានិច្ច។្ួក្សគក្៏បានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរទ្ទ្ួល្ ិធពីសាពកាម៉រ់ស�ើ�ចរចាំ

�ល់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះជានិច្ចសនារះស�ើរនឹរទ្ទួ្លបានព្រះវិញ្ញាែរប�់ពទ្រ់គរ់សៅ

ជាមួ�នឹរស�ើរ។ការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ ពីការអធិសាឋានបានជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

�ល់ថ្ពប�ិនសបើស�ើរពប�័ត្នស�ើ�អធិសាឋានសៅរក្ព្រះវរបិតាជានិច្ចសនារះស�ើរអាច

ការពារនរឹការល្ដូររប�់សាតារំបាន។្ួក្សគក្៏បាន�ឹរថ្សៅស្លស�ើរបសពមើ�ល់

អ្នក្�នទ្ស�ើរអាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យមក្កាន់ព្រះពគពី�្ទ។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី319)
សពកា�្ពីព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានចាក្សចញសៅចុរបញ្ចប់ននន្ងៃទ្ពីម�ួជាម�ួនរឹ្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វស�ើ�្ួក្�ិ�្សបានបសពរៀន�ល់ពបជាជន។្ួក្សគបានអធសិាឋាននិរបាន

ទ្ទ្ួលព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ។�ិ�្សបានសរៀនថ្បែំរនិរការអធិសាឋាន�៏�ុចរិតរប�់

ស�ើរអាចសធវើឲ្យស�ើរសាក្�មនឹរបំស្ញសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ។ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

បានយារមក្ម្រសទ្ៀតស�ើ�ពទ្រ់បានណ្្រអំែរគែុ�ល់ព្រះវរបិតា�ពរាប់ការបន្សនុទ្្ធ

្ួក្�ិ�្សរប�់ពទ្រ់។�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើរអាចពតរូវបានបន្សនុទ្្ធស�ើ�កាលា�ជាមនុ�្សណតម�ួជាម�ួនរឹ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទក៏្�រូចជាពទ្រ់ណតម�ួជាមួ�នឹរព្រះវរបិតាណ�រ។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី320–22)
ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបសពមើ្ ិធពីសាពកាមរ់៉ម្រសទ្ៀត។�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើ

ស�ើរទ្ទ្ួលទានសាពកាម៉រ់សដ្��ក្្ិ�មសនារះស�ើរនឹររានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។

បនាទាប់មក្ព្រះអរាចា�់បានបសពរៀន�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វថ្ព្រះវរបិតានឹរបំស្ញតាម

ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់ស�ើម្ពីពបមរូលវរ្សអ៊ពីសាណអលសៅក្្ននុរន្ងៃចរុសពកា�។�ិ�្សក្៏បាន

សរៀន្ រណ�រថ្ក្្ននុរនាមជាក្រូនសៅរប�់អព័បាហាំស�ើររានការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវម�ួព�ប

តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញាស�ើម្ពីពបទាន្រ�ល់មនុ�្សស្្សរសទ្ៀតសៅសលើណ្ន�ពី។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

• សតើ�ុវជនរានាក់្អាចអធសិាឋាន�រូមអវពីខរ្ះស�ើម្ពីជ�ួសគឲ្យតតារំនរឹការល ល្ួរម�ួណ�លរាន

សៅសលើបញ្ពីរប�់អ្នក្?សតើការអធសិាឋាន�ល់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ជួ�អ្នក្ឲ្យសៅណតបន្រឹររាំសដ្�

រសបៀបណា?

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ្ ពរឹរទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ពីការអធសិាឋានជាពគសួារ�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្

អាននពីន�វទ្ពី318:21ឮៗ។បនាទាប់មក្�រូម�ួរថ្៖សតើ្ រជ័�អវពីខរ្ះណ�លអ្នក្បានទ្ទ្ួល្ ពី

ការអធិសាឋានជាម�ួនរឹពក្មុពគសួាររប�់អ្នក្?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានសរឿរខារសពកាម្ ពីពបធានណជម�៍អ៊ីសហាវា�្ននគែៈពបធានទ្ពីមួ�ណ�ល

បានរានពបសា�ន៍អំ្ ពីអំណាចននការអធិសាឋានជាពគួសារ៖

«ការអធិសាឋានជាពគួសារគឺជាឥទ្្ធិ្លោំពទ្�៏រានអំណាចមួ�។អ�ំនុរស្ល�៏ររឹតនន�្ង្គាម

សលាក្សលើក្ទ្ពី្ ពីរពោបណ់បក្ទ្រាលាក្់ទ្មងៃន់500ស្នបានធាលាក់្សៅសពរៅ្ ្ទរះ�៏តរូចម�ួរប�់បរពបុ�

្ធពីណ�លជាឪ្ុក្�៏វ�័សក្មេរសៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរលពីសវើភរូលពបសទ្�អរ់សគ្�ប៉ុសន្ពោប់ណបក្ទ្រាលាក់្សនារះ

មិនបាន្្ទនុរះសទ្។ភរិយារប�់ោត់បានសាលាប់�រូសច្នរះោត់ពតរូវចិញ្ចឹមក្រូនទាំរពបាំនាក់្រប�់ោត់ណត

រានាក់្ឯរោត់បានពបមរូល្ ួក្សគជុំោនាសៅស្ល�៏ព្ួ�បារម្សនរះស�ើម្ពីអធិសាឋានជាពគួសារ។្ួក្សគ

‹បានអធិសាឋានទាំរអ�់...សដ្�សសាមៅរះពតរ់ស�ើ�សៅស្ល្ ួក្សគបានអធិសាឋានចប់ស�ើ�

ក្រូនៗបាននិយា�ថ្៖«បា៉ាស�ើរនឹរមិនអពីសទ្។ស�ើរនរឹមិនអពីសទ្សៅ�ប់សនរះសៅក្្ននុរ្្ទរះរប�់

ស�ើរ»។

«‹�រូសច្នរះស�ើ�្ ួក្សគបានចរូលសៅ�ំរាក្ទាំរនឹក្ស�ើញ្ពីពោបណ់បក្ទ្រាលាក្់�៏សាហាវសនារះណ�ល

លិចពាក់្ក្ណាតាលសៅក្្ននុរ�ពីសៅ្ ពីមុខទាវារសគសនារះ›។...

«‹លរុះណ�អែក្ស�ើរ...ក្្ននុររ�ៈស្លណ��ិបពបំាបពីសរា៉ារសនារះអ្នក្ភរូមិទាំរអ�់បានចាក្សចញ

ស�ើ�សៅទ្ពីបំ្ ុតពោបណ់បក្ទ្រាលាក្់សនារះពតរូវបានសគ�ក្សចញសៅ។...

«‹តាម្ ្ដូវពត�ប់មក្្ ្ទរះវិញបរពបុ�្ ធពីបាន�ួរសមពក្មុA.R.P.ថ្«ណមនស�ើ�សតើសលាក្

បានរក្ស�ើញអវពីខ្រះ?»

«‹«សលាក្្ធពីស�ើរបាន�ក្ពោបទ់្រាលាក់្សនារះសចញ្ពីទាវាររប�់សលាក្ស�ើ�បានរក្ស�ើញ

ពោប់សនារះវាអាចនរឹ្ ្ទនុរះបានពគប់ស្ល។ពោប់ណបក្សនារះោមៅនអវពីខ�ុពបពក្តពីសទ្សទ្។ស�ើរ្ ងៃល់

ថ្ស�តុអវពីបានជាវាមិន្ ្ទនុរះ›»។សរឿរ�៏អសាចារ្យបានសក្ើតស�ើរសៅស្លពគួសារអធសិាឋានរួមោនា»

(«The Lifeline of Prayer»Ensignណខឧ�ភាឆ្នាំ2002ទ្ំ្័រ61)។

�រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរខារសពកាមសដ្�ពប�័ត្នចសំពារះ�ិ�្សណ�លរានពគសួារមិនអាចអធិសាឋាន

ជុំោនាបាន៖

• សតើអ្នក្អាចសធវើអវពីខរ្ះស�ើម្ពីជ�ួពគួសាររប�់អ្នក្ឲ្យរានការអធិសាឋានជាពគសួារជាសទ្ៀរទាត់ស�ើ�

រានអតថែន�័?

• សតើអ្នក្សពោរដ្ក្់អទ្ិភា្សលើការអធសិាឋានជាពគួសារសៅក្្ននុរពគសួារអនាគតរប�់អ្នក្

សដ្�រសបៀបណា?

�រូម្ ន្យល់ថ្សៅស្លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានពត�ប់សៅជាសលើក្ទ្ពី្ពីរស�ើម្ពីបសពរៀន្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វ�រូចណ�លបានក្តព់តាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី319ពទ្រ់បានទ្រូនាមៅន�ល់្ ួក្�ិ�្សសា�ន៍នពីន�វ

ឲ្យអធិសាឋានម្រសទ្ៀត។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី319:9,13ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ

�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតរក្សមើលអវពីណ�ល្ ួក្សាវក្បានអធសិាឋាន�ំុ។�រូម�ួរថ្៖សតើសោលការែ៍អវពីខ្រះ

ណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់្ ួក្�ិ�្សសា�ន៍នពីន�វ?(សរឿរខារសពកាមគឺជារសបៀប

ម�ួណ�ល�ិ�្សអាចបង្ហាញសោលការែ៍សនរះ៖បំណងនិងការអធសិាឋានដ៏សុចរិតរបស់គ�ើង

អាចគធវៃើឲ្យគ�ើងសកិ្្សេនរឹងបំគពញគោ�្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្)។

បនាទាប់មក្�រូម�ួរ�ិ�្ស៖សតើសៅស្លណាខ្រះណ�លអ្នក្ធាលាប់បានរានបំែរពបាថ្នា�៏ខាលាំរស�ើ�

បានអធិសាឋានសដ្�សសាមៅរះពតរ់�ពរាប់ការរានន�គរូជាព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ?សតើអ្នក្បានទ្ទ្ួល

្រជ័�ចំសពារះការសធវើ�រូសចានារះយា៉ារ�រូចសម្ច?

នដីថហវៃទដី320–22

សៅន្ងៃចុរសពកាយព្រះនឹរ្ ប់សផ្ើមពបមរូលផ្គុំវរ្សអ៊ីពសាណអល

�រូម្ ន្យល់ថ្សពកា�្ពីការបសពរៀន�ល់សា�ន៍នពីន�វអំ្ ពីការអធិសាឋានសនារះព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន

ចាប់ស្្ើមបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ ពីការពបមរូល្្នុំវរ្សអ៊ីពសាណអលសៅន្ងៃចរុសពកា�។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់

អាននពីន�វទ្ពី321:9។�រូមឲ្យ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតសមើលតាមសដ្�រក្សមើលពាក្្យណ�លសរៀបរាប់្ ពី

កិ្ច្ចការរប�់ព្រះអរាចា�់។បនាទាប់មក្�រូម�ួរថ្៖

• សតើអ្នក្គិតថ្«កិ្ច្ចការ�៏ធំស�ើ�អសាចារ្យ»ម�ួ�ំសៅសៅសលើអវពី?(ការសារ្ស�ើរវិញនន

�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លរួមរានការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន)។

• សៅក្្ននុរគំនិតរប�់អ្នក្សតើអវពីជាការែ៍�៏ធំស�ើ�អសាចារ្យអំ្ ពីការសារ្ស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរំឭក្នពីន�វទ្ពី321:10–11ស�ើ�គិតអំ្ពីអ្នក្ណ�លព្រះអរាចា�់ក្ំ្ុរសរៀបរាប់ថ្

ជា«អ្នក្បសពមើរប�់ស�ើរ»។�រូម�ួរ៖សតើពាក្្យឬឃ្លាអវពីណ�លជ�ួអ្នក្ឲ្យ�ឹរថ្ព្រះអរាចា�់

កំ្្ុរសរៀបរាប់្ ពី្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធ?បនាទាប់មក្�រូមបង្ហាញររូបភា្�៉រូណ�ប�៊មេីធសៅក្្ននុរ

គកុ្លពីសប៊ីធពី(Gospel Art Bookសលខ97)។

�រូម�ួរ៖សតើព្រះបានបង្ហាញតាមរ�ៈ�៉រូណ�ប�៊មេីធថ្«ចំសែរះ�ឹររប�់ពទ្រ់គឺអសាចារ្យជារ

ក្លល្ិចរប�់អារក្្ស»សដ្�រសបៀបណា?

ជាទ្ពីបញ្ចប់�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគអំ្ពី្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធនរិ

ការសារ្ស�ើរវិញនន�ំែឹរលអែ។�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីសរឿរទាំរសនរះជាមួ�នឹរ

�ិ�្សរប�់អ្នក្។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី323–30)

�រូមឲ្យ�ិ�្សព�នមថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានពបាប់្ ួក្សគថ្ពទ្រ់នឹរ�ល់ព្មនឹរអវពីៗទាំរឡា�

ណ�ល្ ួក្សគបានបរ៉។�រូម្ ន្យល់ថ្សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី323–30សៅ�បាដោ�៍

សពកា�្ួក្សគនឹរសរៀនអំ្ពីបុរ��ប់្ពីរនាក់្ណ�លទ្ទួ្លបានបទ្្ិសសាធន៍សនរះនិរអវពីណ�ល្ ួក្សលាក្

បាន�ំុ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពី�ក្ព�រ់ពាក្្យរប�់សអសា�ស�ើ�(�រូមសមើល3នពីន�វទ្ពី322)

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបញ្ជា្ ួក្សា�ន៍នពីន�វឲ្យ�ិក្សាពាក្្យរប�់្ យាការីសនរះ។ពទ្រ់បានរាន

បន្ទដូលថ្ពាក្្យរប�់សអសា�គឺជា្ រជ�័សដ្�សារសអសា�«បានរានពបសា�ន៍ជា

ពបាក្�្ ពីពគប់ទាំរការែ៍ណ�លទាក្់ទ្រនរឹរាព�្ស�ើរគឺជាវរ្សអ៊ីពសាណអល»(នពីន�វទ្ពី3

23:2)។ពទ្រ់ក៏្បានរានព្រះបន្ទដូលថ្ពាក្្យរប�់សអសា�ទារំឡា�ពតរូវបានឬនរឹ

ពតរូវបានបំស្ញ។បនាទាប់មក្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបញ្ជា្ ួក្សា�ន៍នពីន�វឲ្យ�ិក្សាពាក្្យនន

្យាការីទារំឡា�នរិបានណែនាំ្ ួក្សគឲ្យបណនថែម�រាភារស�ើម្ពីក្តព់តា។

សមសរៀនទ្ពី131

នពីន�វទ្ពី3ជំ្ រូក្23

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី323:1–5

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បញ្ជាពបជាជនឲ្យ�ិក្សាោក្្យទាំរឡាយរប�់្ួក្្យាការី

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖្រជ័យ្ ពីការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្្ទះៃិងបៅ្រ្ននុងថានា្់រសិរោខាសាលាឆ្នាំបៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្ប�ើងម្ររោៃ់រោដារបខៀៃបហើយសរបសរោ្រ្យមួយឬឃ្លាមួយ

ខលែរីថដលបរ្ហាញពរីពរ�័យថដលោៃម្រដល់�រីវិតរបស់ពួ្រប្ជាលទ្្ធ លនៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់

លម្អិតបថៃថែមបទៀតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បនាទាប់ម្រសូមចង្អនុលបៅពរ�័យថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវោៃកបទាៃពរឲ្យតាមរបបៀបទាំងបៃះបៅបពលបយើងអាៃកពះ្ម្ពរីរ?

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីបមបរៀៃមុៃថដលកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទកតវូោៃដ្រកសង់បៅបពលកទង់ោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរសាសៃ៍

ៃរីនហវៃ។(ោ្រ្យរបស់បអសាយសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃរីនហវៃទរី323:1–3ឮៗ។អ្ន្រ្ួរថណនំាឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិង

ឃ្លាថដលបលចបធាលាដល់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យកបជា�ៃសិ្រសាោ្រ្យរបស់បអសាយ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី323:2–3)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវា្ ឺជាពរ�័យមួយថដលដរឹងថាោ្រ្យទាំងឡាយរបស់បអសាយៃរឹងកតូវោៃបបំពញ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី323:4–5ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាបករោយពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលឲ្យស្ិរសាោ្រ្យរបស់

បអសាយបហើយកទង់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថាឲ្យ«សិ្រសាកសាវកជាវពរីពយារោរីទាំងឡាយ»។សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើ

រោតារបខៀៃ៖តេោះអង្គសន្ង្រោះ្រញ្ជាឲ្យន�ើងសកិសាត្វតជាវនោ�ឧសសា�៍េយោោមនូវោក្យរ្រស់នអ្�និងេពីេយោការីនផ្សងន្រៀ្រ។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី323:5បតើបយើងកតវូបធវៃើអវៃរីបដើមបរីកតូវោៃសប្រ្គះ?បតើោ្រ្យរបស់ពយារោរី�ួយបយើងឲ្យបធវៃើតាមកពះប្្ញតតេិ

ទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?

• បតើរោរសិ្រសាោ្រ្យរបស់ពយារោរីបោយឧសសាហ៍ពយាោមខុសពរីរោរកោៃ់ថតអាៃោ្រ្យរបស់ពយារោរីបោយរបបៀបណា?បតើអ្ន្រ្ ិតថា

បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីសិ្រសាោ្រ្យរបស់បអសាយៃិងពយារោរីប្្សងបទៀតបោយឧសសាហ៍ពយាោម?

• បតើរបបៀបសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអវៃរីខលែះថដល�ួយអ្ន្រឲ្យស្ិរសាោ្រ្យរបស់បអសាយៃិងពយារោរីប្្សងបទៀតជាថ ្្ន្រដ៏រាៃៃ័យខាលាំងបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់អ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរបមើរិលប�ថបត៊ថមៃនៃពួ្រចិតសិបនា្រ់៖

«រាៃពរ�័យជា្់រលា្់រថដលរាៃជាប់បៅបពលបុ្ ្គលរានា្់រស្ិរសាកសាវកជាវកពះ្ម្ពរីរ។បៅបពលបុ្ ្គលរានា្់រសិ្រសាកពះបៃ្ទដូលរបស់

កពះអរាចាស់ៃិងបោរពតាមវាប្ៃរឹងខិតរោៃ់ថត�ិតបៅរ្រកពះអង្គសប្រ្គះបហើយទទួលោៃបំណងកោថានាដ៏ធំជាងមៃុមួយបដើមបរីរស់បៅ

ដ៏សុចរិត។អំណាចបដើមបរីកបឆំ្ងៃរឹងរោរលបលួងប្រើៃប�ើងបហើយភាពទៃ់បខសាយខាងវិញ្ញាណៃរឹងកតូវយ្រ�្នះ។របួសខាងវិញ្ញាណៃរឹង

កតូវោៃពយាោល»(«Coming unto Christ by Searching the Scriptures»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1992

ទំព័រ28)។

• បតើបយើងអាចថសវៃងរ្រោ្រ្យរបស់ពយារោរីបៅឯណាបទៀតបករៅពរីកពះ្ម្ពរីរ?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។

• បតើរោរផ្លាស់ប្ដូរអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រអាចបធវៃើបដើមបរីសិ្រសាោ្រ្យរបស់ពយារោរីទាំងឡាយបោយឧសសាហ៍ពយាោម?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលប្រើតរាៃពរីរោរសិ្រសាកសាវកជាវោ្រ្យរបស់ពយារោរីទាំងឡាយ។
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នដីថហវៃទដី323:6–14

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះណែនាំ្ ួក្�ិ�្សរប�់ពទរ់ឲ្យបណនម្សេតុការែ៍ដ៏�ំខ្ន់មួយសៅក្្គុរក្ំែត់ពរាព្រះគម្ពីររប�់

្ួក្សគ

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់របរៀបរាប់ពរីចំណងប�ើងដបំណើរបរឿងថដលប្ចូលចិតតេបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្

បៅបលើរោតារបខៀៃ។បនាទាប់ម្រសូមលុបចបមលែើយមួយ។សូមឲ្យសិស្សកសនមថាមរមៃឬៃរីនហវៃឬអ្ន្ររ្រសាទុ្រ្រំណតក់តាប្្សងបទៀតោៃ

បធវៃសកបថហសមៃិប្្ចដូលដបំណើរបរឿងបនាះ។

• បតើបមបរៀៃដ៏សំខាៃ់អវៃរីខលែះៃរឹងមៃិកតូវោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃកបសិៃបបើដំបណើបរឿងបៃះមិៃកតូវោៃប្្ចដូលបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃដល់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃកទង់ោៃបរ្ហាញថាអ្ន្ររ្រសា្ំរណត់កតារបស់ព្ួរប្ោៃ

កបថហសមៃិោៃប្្ចដូលៃូវកពរឹតតេិរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់មួយថដលកតូវោៃបបំពញតាមរោរពយា្ររណ៍។សូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃ

ឮៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី323:6–13។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតបមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃមិៃ្រតក់តាបនាះ។

• ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃរាៃ្ំរណត់កតាមួយអំពរីរោរពយា្ររណ៍របស់បលា្រសាំយូថអលរួចបហើយ(សូមបមើលបហបលមិៃ14:25)។

បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាជារោរណ៍ដ៏សំខាៃ់សករាប់ពួ្រប្បដើមបរីរាៃ្ំរណត់កតាមួយអំពរីរោរបំបពញបៃះ?

សូមបរ្ហាញថាបទាះបរីជាបយើងមិៃកតូវោៃបញ្ជាឲ្យរ្រសា្ំរណត់កតាខាងវិញ្ញាណសករាប់សាសនាចក្រ្្ររីបយើងកតូវោៃកបរឹ្រសាឲ្យរ្រសា

្ំរណត់បហតុផ្ទាល់ខលែលួៃ។

• បតើរោរថណនំារបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី323:6–13អាចអៃុវតតេចបំោះរោរខិតខំរបស់បយើងបដើមបរីរ្រសា្រំណតប់ហតុ

ផ្ទាល់ខលែលួៃបោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្អាចរ្រសា្ំរណត់បហតុមួយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបទពបិសាធៃ៍ខាងបករោម

ថដលោៃថច្រចាយបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«ខញនុំោៃបធវៃើ្ិរច្ចរោរសាសនាមួយបហើយម្រដល់្ ្ទះយឺត។បម�ងងរឹតខាលាំងណាស់។ឪព្ុរប្រ្ម្ររបស់ខញនុំថដលោៃ

រស់បៅថ្របរបយើងោៃបធវៃើឲ្យខញនុំភាញា្់របៅបពលខញនុំោៃបដើរបឆ្ពាះបៅទាវារមុខ្ ្ទះខញនុំ។ោត់្ំរពុងលរីបំពង់បលើសាមរបស់ោត់

បោយបដើរោ៉ាងបលឿៃ្រ្ននុងសបំលៀ្របោំ្រ់បធវៃើរោររបស់ោត់។ខញនុំោៃដរឹងថាោត់្ំរពុងសង់កបព័ៃ្ធបូមទរឹ្រពរីស្ទរឹងមួយ

ម្រដល់ដរីរបស់បយើង។

«ោត់ោៃញញរឹមបហើយៃិោយបោយកសទៃ់រួចកបញាប់បដើរបៅ្រ្ននុងទរីងងរឹតបដើមបរីបៃ្្ិរច្ចរោររបស់ោត់។ខញនុំ

ោៃបដើរពរីរបរី�ំហាៃបៅ្្ទះបោយ្ ិតអំពរីអវៃរីថដលោត់ោៃ្ំរពុងបធវៃើសករាប់បយើងបហើយបៅបពលខញនុំោៃបដើរបៅដល់

រាត់ទាវារខញនុំោៃឮបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ខញនុំ—មៃិថមៃជាសំប�ងរបស់ខញនុំប�ើយ—ៃូវោ្រ្យទាំងបៃះថា៖‹បយើងមៃិោៃកបទាៃដល់អ្ន្រៃូវ

បទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះសករាប់ខលែលួៃអ្ន្របនាះបទ។សូមសរបសរវាទ្ុរ។›

«ខញនុំោៃបដើរបៅ្រ្ននុង្ ្ទះ។ខញនុំមិៃោៃចូលបៅបដ្របនាះបទ។បទាះបរីជាខញនុំហតប់ៃឿយោ៉ាងណា្្ររីខញនុំោៃយ្របសៀវបៅបចញម្រសរបសរ

វា។បហើយបៅបពលខញនុំោៃបធវៃើវាខញនុំោៃយល់ពរីសារលិខិតថដលខញនុំោៃឮបៅ្រ្ននុង្ ំៃិតរបស់ខញនុំ។ខញនុំកតូវ្រត់វាទ្ុរឲ្យ្ូរៃបៅរបស់ខញនុំបដើមបរី

អាៃបៅន ង្ៃណាមួយនាបពលអនា្តអំពរីរបបៀបថដលខញនុំោៃប�ើញកពះហស្របស់កពះកបទាៃពរដល់ក្ួសាររបស់បយើង។បលា្រតាមៃិ

ចាោំច់បធវៃើអវៃរីថដលោត់ោៃបធវៃើសករាប់បយើងបនាះបទ។ោត់អាចឲ្យៃរណារានា្រ់បទៀតបធវៃើវាឬមិៃចាោំច់បធវៃើវាប�ើយ។បែុថៃ្ោត់ោៃបបកមើ

ដល់បយើងថដលជាក្ួសាររបស់ោត់តាមរបបៀបថដលសិស្សនៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទថតងថតបធវៃើ។ខញនុំោៃដរឹងថាវា្ ឺជា

រោរពិត។ដបូច្នះបហើយបទើបខញនុំោៃសរបសរវាទុ្របដើមបរីឲ្យ្ូរៃបៅរបស់ខញនុំអាចចងចំាបៅបពលព្ួរប្កតូវរោរវាបៅន្ងៃណាមួយ។

«ខញនុំោៃសរបសរបរឿងពរីរបរីបនាទាត់ជាបរៀងរាល់ន្ងៃអស់រយភៈបពលជាបកចើៃឆ្នាំ។ខញនុំមៃិថដលខ្រខាៃមួយន្ងៃណាប�ើយមិៃថាខញនុំបៃឿយហត់

បែុណាណឬមៃិថាកពលរឹមោ៉ាងណាថដលខញនុំកតូវចាប់ប្្ើមន្ងៃ្ ្មរីបនាះបទ។មៃុបពលខញនុំចាប់សរបសរខញនុំោៃស្ជរឹង្ ិតពរីសំណួរបៃះ៖‹បតើ

ខញនុំោៃប�ើញកពះហស្របស់កពះ្ំរពុងប្ងម្របែះបយើងឬ្រូៃបៅរបស់បយើងឬក្ួសាររបស់បយើងបៅន្ងៃបៃះបោយរបបៀបណា?›»

(«O Remember, Remember»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ2007ទំព័រ66–67)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីសរបសរអំពរីបទពបិសាធៃ៍ថដលពកងរឹងដល់បយើងខាងវិញ្ញាណ?

• បតើបយើងអាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបធវៃើតាម្ំរូរបស់កបធាៃអាវរិងបោយរបបៀបណា?បតើ្ំរណតក់តារបស់បយើងអាច�ួយ

អ្ន្រដនទបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃអាវរិងោៃកោប់អំពរីពរ�័យថដលបលា្រោៃទទួលបោយសារបលា្រោៃរ្រសា្ំរណតក់តាកបចាំន្ងៃពរីពរ�័យ

របស់កពះចបំោះក្ួសារបលា្រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមឲ្យឮៗ។(អ្ន្រអាចថច្រចាយថ្្ន្រនៃ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃទរី117។សិស្សអាចទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោរសាដាប់វាម្ងបទៀត)។

«បៅបពលខញនុំបៃ្បធវៃើវាបនាះអវៃរីមួយោៃចាបប់្្ើមប្រើតប�ើង។បៅបពលខញនុំ្ ិតពរីន្ងៃបនាះខញនុំោៃប�ើញពរី្ ស្នុតាងនៃអវៃរីថដលកពះោៃបធវៃើ

សករាប់បយើងរានា្រ់ៗថដលខញនុំមិៃោៃ្រត់ចំណាំបៅ្រ្ននុងបពលដ៏រវល់នាន្ងៃបៃះ។បៅបពលវាោៃប្រើតប�ើងបហើយវាោៃប្រើតប�ើងជា

ញរឹ្រញាប់ខញនុំោៃយល់ថារោរពយាោមចងចំាោៃអៃុញ្ញាតឲ្យកពះបរ្ហាញដល់ខញនុំៃូវអវៃរីថដលកទង់ោៃបធវៃើ។

«វាបលើសពរីអំណរ្ុណបៅបទៀតថដលោៃចាប់ប្្ើមដុះោលប�ើងបៅ្រ្ននុងចិតតេរបស់ខញនុំ។ទរីបនាទាល់ោៃរី្រចបកមើៃប�ើង។ខញនុំរោៃ់ថតរាៃ

រោរប�ឿជា្រ់ថាកពះវរបិតាសួ្៌របស់បយើងឮបហើយបឆលែើយៃូវរោរអធសិាឋាៃទាំងឡាយ។ខញនុំរាៃអារម្មណ៍ៃូវរោរដរឹង្ុណបថៃថែមបទៀតចបំោះ

រោរបៃ្ទៃ់ចិតតេៃិងរោរបៃ្សនុទ្ធថដលប្រើតរាៃបោយសារថតដរ្វាយធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បហើយខញនុំរោៃ់ថតរាៃ

ទៃុំ្រចិតតេជាងមៃុថាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបធវៃើឲ្យបយើងចងចំាអវៃរីៗទាំងអស់—បទាះបរីជាបរឿងថដលបយើងមៃិចាប់អារម្មណ៍ឬយ្រចិតតេ

ទ្ុរោ្រ់បលើបៅបពលវាោៃប្រើតប�ើង្្ររី»(« O Remember, Remember»ទំព័រ67)។
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• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី323ៃិងពរីបទពិបសាធៃ៍របស់កបធាៃអាវរិង?(សិស្សអាច

បឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះតាមរបបៀបខុសៗោនា។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតដូចតបៅបៃះ៖រៅរ្លរយើងក្្់រតតា្ ដី

្រទ្ិរសាធន៍ខ្ងវិញ្ញាណរន្រះខ្លួនរយើងផ្ទាល់និងតគួសាររ្រស់រយើងនរឹងត្រូវបានត្រទាន្ រឲ្យ)។

សិស្សខលែះអាចរាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្មិៃធាលាប់រាៃអវៃរីមួយថដលរាៃតនមលែសមៃរឹងឲ្យព្ួរប្្រតក់តាបនាះប�ើយ។បដើមបរី�ួយដល់ព្ួរប្

អ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរចៃបអច្ហ្គដូបប្រនៃក្រុមចិតសិបនា្់រ៖

«មៃុស្សខលែះៃិោយថា‹ខញនុំោមៃអវៃរីថដលកតូវ្រតក់តាបនាះបទ។ោមៃបរឿងខាងវិញ្ញាណណាមួយប្រើតប�ើងចបំោះខញនុំបសាះ›។ខញនុំៃិោយថា

‹សូមចាប់ប្្ើម្រត់កតាបហើយបរឿងខាងវិញ្ញាណៃរឹងប្រើតប�ើង។វាបៅទរីបនាះក្បប់ពលបែុថៃ្បយើងៃរឹងដរឹងពរីវារោៃ់ថតខាលាំងបៅបពលបយើង

សរបសរវា›»(«Writing Your Personal and Family History»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1980ទំព័រ48)។

សូមឲ្យសិស្សសួរខលែលួៃឯងថាបតើពួ្រប្ធាលាប់បធវៃសកបថហសមិៃោៃសរបសរអំពរីបទពបិសាធៃ៍ថដលោៃពកងរឹងដល់ព្ួរប្ខាងវិញ្ញាណថដរ

បទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យសរបសរអំពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះបហើយបៃ្្រតក់តាបទពិបសាធៃ៍ប្្សងបទៀតបពញមួយ�រីវិតរបស់ប្។

អ្ន្រអាចថណនំាថាព្ួរប្្ ួរបធវៃើតាម្ ំរូរបស់កបធាៃអាវរិងបោយសរបសរពរីអវៃរីមួយជាបរៀងរាលន់្ងៃ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

រោរបរៀៃពរីរបបៀបបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហាតាមរយភៈរោរបកបើកពះ្ម្ពរីរអាច�ួយសិស្សបពញមួយ�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗៃូវ

ក្រោសតូចមួយ។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរអំពរីសំណួរមួយថដលព្ួរប្រាៃឬឧបស ្្គមួយថដលព្ួរប្�ួប។សូមពៃ្យល់ថាអ្ន្រៃរឹង

កបមូលក្រោសបហើយអាៃវាខលែះៗដល់សិស្សទាំងអស់។សូមថណនំាសិស្ស្ំុរឲ្យោ្់រប្មះបៅបលើក្រោសបហើយសូមរំឭ្រពួ្រប្្រុំឲ្យ

សរបសរបរឿងលម្អិតផ្ទាល់ខលែលួៃឬមិៃសមរម្យបដើមបរីពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងថានា្រ់។(បករោយពរីកបមូលក្រោសបហើយអ្ន្រអាចបមើលវាបោយសបងខេប

បដើមបរីធានាថាពួ្រប្សរបសរអវៃរីសមរម្យៃិងមៃិផ្ទាល់ខលែលួៃបព្រ)។សូមអាៃសំណួរឬឧបស ្្គមួយដល់សិស្សបហើយសូមបមើលថាសិស្ស

អាចបកបើវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបដើមបរី�ួយបោះកសាយៃរឹងសំណួរឬឧបស ្្គបៃះបទ។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃបញ្ជាបយើងឲ្យបបកងៀៃដល់អ្ន្រដនទៃូវអវៃរីថដលកទង់ោៃបបកងៀៃដល់បយើង(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី323:14)។បដើមបរី�ួយបរៀបចំសិស្សឲ្យរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងបៃះសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យអៃុវតតេ�ំនាញបបកងៀៃ

ដូចជារោរពៃ្យល់បោលលទ្ធិឬបោលរោរណ៍នានារោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍ៃិងរោរថ្លែងទរីបនាទាល់បៅបពលព្ួរប្បកបើវ ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហា។អ្ន្រ្ ួរទុ្រសំណួរឬឧបស ្្គប្្សងបទៀតថដលសិស្សោៃសរបសរបហើយពិភា្រសាវាតាម

របបៀបដូចោនាបៅន្ងៃណាថដលពួ្រប្រាៃបពលបថៃថែម។

កំ្ែត់ចំណំា៖កបថវងបមបរៀៃបៃះអាចៃរឹងរាៃបពលសករាប់រោររំឭ្រចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចដរឹ្រនំាស្រម្មភាពបៃះបៅបពល

ចាប់ប្្ើមថានា្់របៅបពលសករា្ររវាងវ ្្គនៃបមបរៀៃបៃះឬបៅចុងបរា៉ាង។សូមរ្រសាស្រម្មភាពបៃះឲ្យខលែរីបដើមបរីឲ្យរាៃបពលសករាប់

បមបរៀៃ។សករាប់ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។

សូមត្មោនហោលហៅនិង

ឧ្រសគ្គទាំងឡាយ

សពកា�្ពីអ្នក្�ំុឲ្យ�ិ�្សតាំរចិត្សធវើអវពីម�ួ

ជាក់្លាក់្ស�ើ��រូចជា�រស�រសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែត់ស�តុគិត្ ពីរសបៀបស�ើម្ពី

តាមដ្នចរចំា�ល់ការសប្ជាញាចិត្ណ�ល

្ួក្សគបានសធវើ។�រូម្ ល់្ឱកា��ល់

្ួក្សគឲ្យណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍រប�់

្ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគអនុវត្ស�ចក្្ពី្ិត

ណ�ល្ ួក្សគសរៀនសៅក្្ននុរថ្នាក់្។តាមរ�ៈ

ការណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍រប�់សគ

្ួក្សគអាចបំ្ុ��ល់ោនាសៅវិញសៅមក្

ឲ្យរ�់សៅតាម�ំែឹរលអែ។អ្នក្អាច

គិត្ ពីការ្ល់្ឱកា�ណបបសនារះសៅស្ល

ចាបស់្្ើមសមសរៀនមួ�។មិនចាំបាច់ឲ្យ

�ិ�្សពគប់ោនាណចក្ចា�សនារះសទ្។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបំស្ញព្រះបញ្ញត្ិមួ�មក្្ ពីព្រះវរបិតា�ួគ៌ស�ើម្ពីណចក្ចា�ជាមួ�នឹរ

្ួក្សា�ន៍នពីន�វ្ ពីការ្យាក្រែ៍ខ្រះរប�់្យាការីរា៉ាឡាគពី(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី326:2)។

ការ្យាក្រែ៍ទារំសនរះបានបសពរៀនថ្�រាជកិ្ននវរ្សអ៊ីពសាណអលពតរូវណតណពបចិត្ស�ើ�ពត�ប់

មក្រក្ព្រះអរាចា�់ស�ើម្ពីសរៀបចំ�ពរាប់ការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីររប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទក៏្បានដ្�់សតឿន�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វអំ្ ពី«ការែ៍ទារំអ�់តារំ្ ពី�ំបរូរ

រ�រូត�ល់ស្លណ�លពទ្រ់នរឹយារមក្ក្្ននុរ�ិរីលអែរប�់ពទ្រ់»(នពីន�វទ្ពី326:3)។

មរមនបានបសពរៀនថ្អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លសជឿសលើព្រះគម្ពីរមរមននរឹរានការែ៍ណ�លធំ

សលើ�លប់សទ្ៀតនឹរពតរូវបាន�ណម្រ�ល់្ ួក្សគ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី326:9)។

សមសរៀនទ្ពី132

នពីន�វទ្ពី324–26

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី324:1–6

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ដក្ព�រ់ការ្យាក្រែ៍រប�់រា៉ាឡាគពីទាក់្ទរនឹរការោរមក្ជាសលើក្ទពី្ពីរ

សូមចាបប់្្ើមបោយរោរបលើ្រប�ើ្ ូសមួយៃិងសាប៊ូមួយដុំ(ឬសូម្ ូសបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវរូបភាពប ល្ែើងឬសាប៊ូ)។សូមសួរសិស្សថា

បតើប ល្ែើងៃិងសាប៊ូរាៃអវៃរីដូចោនា។(ទាំងសាប៊ូៃិងប ល្ែើងអាចកតូវបកបើបដើមបរីសរាអាតឬបៃ្សនុទ្ធអវៃរីមួយ)។

សូមពៃ្យល់ថាកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃបបំពញតាមកពះប ្្ញតតេិមួយម្រពរីកពះវរបិតា(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី326:2)បដើមបរីឲ្យសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ៃូវរោរពយា្ររណ៍ខលែះពរីរា៉ាឡា្រីជាពយារោរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីដ៏បរិសុទ្ធកបថហល170ឆ្នាំបករោយពរី

លរីនហៃិងក្ួសាររបស់បលា្រោៃចា្របចញពរីទរីក្ុរងបយរូសា�ិម។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី324:1–3បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយ

រ្របមើលៃរណាថដលរា៉ាឡា្រីោៃបកបៀបបធៀបបៅៃរឹង«ប្លែើងរបស់ជាងសំរង»ៃិង«្របនុងរបស់ជាងកបបរា្រ»។

• បតើៃរណាបៅថដលកតូវោៃបកបៀបបធៀបបៅៃរឹងប ល្ែើងរបស់ជាងសំរងៃិង្របនុងរបស់ជាងកបបរា្រ?(កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បតើបហតរុោរណ៍អវៃរីកតូវោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(«ន្ងៃនៃរោរោងម្ររបស់កទង់»។ៃិោយមយា៉ាងបទៀតថា

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រ្ួរថណនំាឲ្យព្ួរប្្ ួរអាៃ្របាល�ំព្ូរ

សបងខេបកតួសៗឬបលខបោង)។

• បតើរោរបកបៀបបធៀបកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅៃរឹងប្លែើងៃិង្របនុងោៃកោប់ថាៃរឹងរាៃអវៃរីខលែះប្រើតប�ើងបៅបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ

របស់កទង់?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃតេពួ្រប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្រ្រីពិតដូចតបៅបៃះ៖រៅរ្លថន

ការយាង្ក្ជារលើក្ទដី ដ្ីរត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនរឹង្រន្នុទ្ធ្ ិភ្រោក្។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី324:2–3)។

សូមពៃ្យល់ថាជាងសំរងបកបើប្លែើងបដើមបរី្ំរបៅថដ្រដូចជាកោ្់រឬរាសរហូតដល់វារលាយ។ដបំណើររោរដុតបធវៃើឲ្យស្នរឹមឬអវៃរីមិៃសុទ្ធ

បលចប�ើងម្របលើន ្្ទរាវនៃបលាហធាតុថដលជាងសំរងអាចយ្រវាបចញបហតុដបូច្នះបហើយអាចយ្របលាហធាតុបចញពរីភាពមិៃសុទ្ធរបស់

វា។ជាងកបបរា្រ្ ឺជាអ្ន្រថដលសរាអាតឬបធវៃើឲ្យក្រណាត់សាអាតបោយបកបើសាប៊ូ។អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថា«្រូៃកបសុរបស់បលវី»្ឺជា

អ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងកបបទសអ៊កីសាថអលពរីបុរាណ។សពវៃន្ងៃបៃះឃ្លាបៃះអាចសបំៅបលើអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពនាសម័យទបំៃើប

(សូមបមើល្ ៃិងស 84:33–34)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី324:5–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអ្ន្រថដលៃរឹងវិនាសឬបំផ្លាញ

បៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងអ្ន្រថដលៃរឹងមៃិកតវូវិនាស។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«្រូៃកបសុនៃោ៉ា្ុរប»

សបំៅបលើរាកសតេនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងវង្សអ៊កីសាថអល)។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី324:5បតើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃរឹងបធវៃើអវៃរីបៅរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កទង់?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យខុសោនា្រ្រី្រ៏ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនរឹង្រំផ្លាញ្ ួក្ទុច្ចរ្ិររៅរ្លថនការយាង្ក្

ជារលើក្ទដី្ដីររ្រស់តទង់)។

នដីថហវៃទដី324:7–18

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ដក្ព�រ់ការបសពរៀនរប�់រា៉ាឡាគពីទាក្់ទរនឹររសបៀបណដលវរ្សអ៊ីពសាណអលអាចពតឡប់មក្កាន់

ព្រះអរាចា�់វិញ

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្រាៃមិតតេឬសរា�ិ្រក្ួសារដ៏�ិតស្និទ្ធរានា្់រថដល្ំរពុងខិតខំទទួលអារម្មណ៍ពរីបសច្្ររីកសឡាញ់

ៃិងកពះបចសាដារបស់កពះអរាចាស់បហើយបៃ្រាៃទរីបនាទាល់អំពរីដំណរឹងល្អមួយ។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយដល់បុ្្គលបៃះ?

សហពមចចិតតអំ្ ពីអវែពីម�លពតវូ្រហពងៀន

សមសរៀនសនរះរួមរាន�រាភារសពចើនជារអវពីណ�ល

អ្នក្នឹររានស្លបសពរៀន។�រូមគិត

ពបក្បសដ្�ការអធសិាឋានអំ្ពីសោលលទ្្ធិ

សោលការែ៍នរិគំនិតបសពរៀនមួ�ណា

ណ�លនឹររានពបសយាជន៍បំ្ ុត�ល់�ិ�្ស

រប�់អ្នក្។
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សមសរៀនទ្ពី132

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី324:7បោយបសងៃៀមសាងាត់បហើយសុំឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់ចបំោះអស់អ្ន្រណាថដល

ោៃចាប់ប្្ើមដ្រ្យពរីកទង់ៃិងពរីរោររោៃ់តាមបសច្រ្រីសញ្ញារបស់ប្ជាមួយៃរឹងកទង់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលកបជា�ៃ«ោៃបោះបងប់ចាល»ពិធរីបរិសុទ្ធរបស់កពះអរាចាស់?(ព្ួរប្ថលងរោៃ់តាម

បសច្្ររីសញ្ញាៃិងពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរឹងល្អបទៀត)។

• បតើបសច្្ររីសៃយាអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់អស់អ្ន្រណាថដលមិៃរោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញារបស់ប្?(«វិលម្រឯបយើង

វិញចុះបហើយបយើងៃរឹងវិលបៅអ្ន្រ»)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី«វិល»បៅរ្រកពះអរាចាស់វិញ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលកពះអរាចាស់ៃរឹង

«វិលបៅ»អ្ន្រថដលវិលម្ររ្រកទង់បនាះ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងវិលនៅរកតេោះអម្ចាស់ត្រង់នឹងវិលមករកន�ើង។

• បតើបោលរោរណ៍បៃះបបកងៀៃអ្ន្រអវៃរីខលែះអំពរីកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរវិលសៅព្រះេរាចា�់។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី324:8–12បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើល

របបៀបមួយថដលកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញកបជា�ៃថាព្ួរប្អាចវិលបៅរ្រកទង់វិញ។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរបរ់ដគ្វាយមួយ

ភាគដប់នរិដគ្វាយសផ្សរសទៀតបៅបករោមវិលសៅរក្ព្រះេរាចា�់។

• បតើឆៃ្ទភៈបដើមបរីបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ជារោរបរ្ហាញថាមៃុស្សរានា្់រោៃោ្់របសច្្ររីកសឡាញ់ៃិងរោរថានា្រ់ ្្នមរបស់ប្បលើ

កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី៖

«បយើងោចបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់របស់បយើង។បៃះមៃិថមៃជាបញ្ហាបកចើៃបលើកោ្់ររោសដូចថដលវាជាបញ្ហានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ

បនាះប�ើយ»(«Let Us Move This Work Forward»Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1985ទំព័រ85)។

• បតើឆៃ្ទភៈរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិងដរ្វាយប្្សងបទៀតជារោរបរ្ហាញមួយនៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើ

កពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលរំឭ្រៃរីនហវៃទរី324:10–12បោយបសងៃៀមសាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបសច្្ររីសៃយាថដលកពះអរាចាស់ោៃ

បធវៃើដល់អស់អ្ន្រណាថដលបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់បពញបលញៃិងបោយបសាមះកតង់។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរជាលទ្្ធ លនៃរោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ោ៉ាងដូចបម្ច?បតើឧទាហរណ៍ទាំងបៃះនៃ«បង្អលួច

សាថាៃសួ្៌»កតូវោៃបបើ្រដល់អ្ន្រតាមរបបៀបណា?

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី324:13–18បោយពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញថារាៃអ្ន្រខលែះបៅ្រ្ននុងកបបទស

អ៊កីសាថអលពរីបុរាណោៃសួរអំពរីតកមូវរោរបដើមបរីរោៃ់តាមពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរឹងល្អ។ពួ្រប្ោៃរអ៊ូរទាំថាព្ួររាៃអំណួតៃិងព្ួរទុច្ចរិត

ហា្់រដូចជារី្រចបកមើៃបទាះបរីជាពួ្រប្បធវៃើមិៃសុចរិត្្ររី។បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី324:16កពះអរាចាស់ោៃបឆលែើយតបថា«បសៀវបៅរំឭ្រ»

ោៃ្រតក់តាពរីប្មះនៃអ្ន្របសាមះកតង់ថដលៃរឹងកតូវោៃ្រតក់តា(សូមបមើល្ ៃិងស 85:7–9,128:6–7,មែូបស6:5–8)។

បនាទាប់ម្រកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញថាបៅបពលកទង់ោងម្រម្ងបទៀតកទង់ៃរឹងរ្រសាទ្ុរព្ួរអ្ន្រប�ឿបហើយទុ្រពួ្រប្ជាកទព្យមួយ

សករាប់អង្គកទង់ឬ«កបណិតបក្ឿងអលរ្ការ[របស់កទង់]»។

• បតើវាជាពរ�័យមួយបោយរបបៀបណាបពលថដលដរឹងថាកពះអរាចាស់ៃរឹងរ្រសាពួ្រអ្ន្របសាមះកតង់បហើយបធវៃើឲ្យពួ្រប្ជាកទព្យរបស់

កទង់បនាះ?

• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី324:16បតើឃ្លាមួយណាបរៀបរាប់ពរីអ្ន្រថដលកពះអរាចាស់ៃរឹងរ្រសាជាកទព្យរបស់កទង់?(«ពួ្រប្ថដលបរោតខាលាច

ដល់កទង់»ៃិងព្ួរអ្ន្រ«ថដលៃរឹ្រដល់កពះនាមកទង់»)។

សូមសរបសរសកាតខ្លាចដល់ពទរ់ៃិងនកឹ្ដល់ព្រះនាមរប�់ព្រះេរាចា�់បៅបករោមវិលសៅរក្ព្រះេរាចា�់។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់

ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះោ្រ្យសកាតខ្លាចរាៃៃ័យថារោរបោរពឬរោរសាដាប់តាម)។សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ៖

• សូម្ ិតពរីរបបៀបថដលអ្ន្រ្រំពុងបធវៃើបៅ្រ្ននុងថ ្្ន្រនៃរោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់ៃិងដរ្វាយប្្សងបទៀតៃិងរោរៃរឹ្រដល់កពះក្រីស្ទ

ជាញរឹ្រញាប់។បតើអ្ន្រអាច«វិល»បៅរ្រកទង់ឬពកងរឹងថ ្្ន្របៃះតាមរបបៀបណាខលែះ?

នដីថហវៃទដី3ជំពរូក្25

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ដក្ព�រ់ការ្យាក្រែ៍រប�់រា៉ាឡាគពីថ្សអលពីោ៉ានរឹពតឡប់មក្វិញ្ពីមុនការោរមក្ជាសលើក្ទពី្ពីរ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី325:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុមួយថដល

រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរៃរឹងរោលាយជាពរ�័យមួយចបំោះអស់ទាំងឡាយណាថដលបសាមះកតង់ៃរឹងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី325:1ោ្រ្យឫ�ហា្់រសំបៅបលើបុពវៃបុរសបហើយោ្រ្យ

ណមក្សបំៅបលើ្ូរៃបៅ។បហតុដូបច្នះបហើយបៅ្រ្ននុង�រីវិតបករោយព្ួរទុច្ចរិតៃរឹងមៃិរ្ីររាយៃរឹងពរ�័យនៃរោរកតូវោៃ្ សារភាជាប់បៅៃរឹង

បុពវៃបុរសៃិង្រូៃបៅរបស់ប្បទ។បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី325:2ឃ្លា«្រូៃបោបៅ្រ្ននុងបករោល»សបំៅបលើ្ូរៃបោថដលរាៃសុវតថែិភាព

រាៃចំណរីក្ប់កោៃ់ៃិងកតូវោៃប្យ្រចិតតេទ្ុរោ្់រ។កពះអរាចាស់សៃយាថាកទង់ៃរឹងរោរោរៃិងថ្រ្រសាដល់អ្ន្រថដល«បរោតខាលាចដល់

កពះនាមកទង់»ដូចោនា។
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នពីន�វទ្ពី324–26

សូមពៃ្យល់ថារា៉ាឡា្រីោៃពយា្ររណ៍អំពរីបហតរុោរណ៍មួយថដលៃរឹងប្រើតប�ើងមៃុបពលនៃរោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរបហើយថដល

ទា្រ់ទងៃរឹងពយារោរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់្ឺបអលរីោ៉ា។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី325:5–6ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស

ប្្សងបទៀតរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្របអលរីោ៉ាោៃបធវៃើបដើមបរី�ួយបរៀបចំពិ្ពបលា្រសករាប់រោរោងម្ររបស់កពះអរាចាស់។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ដរឹងអវៃរីខលែះអំពរីរោរវិលម្ររោៃ់ថ្ៃដរីវិញរបស់បអលរីោ៉ាជាថ ្្ន្រនៃរោរសាតារប�ើងវិញនៃដំណរឹងល្អ។អ្ន្រអាច

បថៃថែមចបមលែើយរបស់ប្បោយពៃ្យល់ថាបៅន្ងៃទរី3ថខបមសាឆ្នាំ1836បលា្របអលរីោ៉ាោៃបលចម្រឯយែូថសបស៊្មីធៃិងអូលរីបវើរ

ប្ប�ើរីបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់ថដលបទើបថតឧទ្ទិស្ ្មរៗី (សូមបមើល្ ៃិងស 110:13–16)។បៅបពលបនាះបលា្រ

បអលរីោ៉ាោៃសាដារប�ើងវិញៃូវ្ូរៃបសានៃបពវៃ�ិតភាពទាំងឡាយថដលចាំោច់បដើមបរី្ សារភាជាប់ក្ួសារដ៏អស្់រលបបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

របស់កពះអរាចាស់។តាមរយភៈរោរកសាវកជាវពង្សកបវតតេិបយើងរ្រប�ើញសរា�ិ្រក្ួសារសករាប់ពិធរីបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធអាច

កតូវោៃបធវៃើប�ើង។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលបអលរីោ៉ាៃរឹង«បថងវៃរចិតតេពួ្រឪពុ្រម្រឯ្ូរៃៃិងចិតតេ្ូរៃម្រឯឪព្ុរ»?

• បតើវាជាពរ�័យសករាប់អ្ន្របោយរបបៀបណាបដើមបរីដរឹងថាអ្ន្រអាចកតូវោៃ្ សារភាជាបៃ់រឹងក្ួសាររបស់អ្ន្រដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចបនាះ?

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថារៅរ្លចិ្រ្តរ្រស់រយើងដ្រររៅរក្ឪ្ុក្រ្រស់រយើងតា្រយៈ្ ង្ត្រវ្រ្តិនិងកិ្ច្ចការត្រះវិហារ្ររិសុទ្ធរយើងកំ្្ុង

ជួយររៀ្រចំដែនដដីសតមា្់រការយាង្ក្ជារលើក្ទដី្ដីរថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។

នដីថហវៃទដី326:1–12

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បរោិយអំ្ ពីព្រះគម្ពីរសេើយសលាក្មរមនបសពរៀន្ពីអវពីណដលពតរូវស្វើសដើមបពីទទួលបានអវពីដ៏អសាចារ្យណដល

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបានបគ្ហាញ

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី326:1–5បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃថច្រចាយរោរពយា្ររណ៍របស់រា៉ាឡា្រីបហើយ

កទង់ោៃបបកងៀៃកបជា�ៃពរី«រោរណ៍ទាំងអស់ថដលប្រើតប�ើងបៅបលើន្្ទថ្ៃដរីបៃះ»ពរីរោរបបង្កើតបៅដល់រោរ�ំៃុំ�ំរះចុងបករោយ

(ៃរីនហវៃទរី326:3–4)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី326:6–8ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតរ្របមើលពរីអវៃរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃបបកងៀៃថដល

កតូវោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី326:9–11បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើល

មូលបហតុថដលមរមៃមិៃោៃប ្្ចដូលបៅ្រ្ននុងរោរសបងខេបរបស់បលា្រពរីអវៃរីៗថដលកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបកងៀៃដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

សូមបញ្ជា្់រថាោ្រ្យសជឿបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបរ្ហាញៃ័យថាបយើងកតូវបធវៃើស្រម្មភាពបលើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍នានាថដលកពះ

ោៃបរ្ហាញបហើយមិៃកោៃ់ថតសង រ្ឹមថាវាពិតបនាះបទ។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី326:9បតើកពះអរាចាស់សៃយាអវៃរីខលែះដល់អ្ន្រណាថដលប�ឿបហើយបធវៃើស្រម្មភាពបលើអវៃរីថដលកទង់ោៃបរ្ហាញ

បនាះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមបញ្ជា្់រថារៅរ្លរយើងរជឿរ�ើយរធ្ើសក្្្ភា្រលើអ្ដីដដលត្រះបាន្រគ្ហាញរន្រះរយើងររៀ្រចំ

ខ្លួនរយើងរដើ្្ដីទទួលបានវិវរណៈដ៏អសាចារ្យ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាចាោំច់ថាបយើងកតវូប�ឿបលើបសច្្ររីពិតថដលបយើងោៃទទួលរួចបហើយពរីមៃុបពលបយើងអាចទទួលោៃ

បសច្្ររីពិតបថៃថែមបទៀត?

• បតើបយើងអាចបរ្ហាញថាបយើងប�ឿបលើអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបបើ្រសថម្ងតាមរបបៀបណា?

សូមសៃយាៃរឹងសិស្សថាបៅបពលពួ្រប្ស្ិរសាកប្របបោយបសច្រ្រី�ំបៃឿៃិងអៃុវតតេតាមបោលរោរណ៍នានាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបនាះ

ព្ួរប្ៃរឹងទទួលោៃរោរយល់បថៃថែមបទៀតពរីដំណរឹងល្អ។សូម�ួយសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ិតពរីបសច្្ររីពិតថដលព្ួរប្ទទួលោៃបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរោរសំុឲ្យពួ្រប្បឆលែើយតបៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅ

សរបសរ(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

• បតើអ្ន្រ្ំរពុងបធវៃើអវៃរីបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលបរ្ហាញពរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើបៅបពលណាថដលរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយបំណងពិតោៃដរឹ្រនំាអ្ន្រឲ្យទទួលោៃវិវរណភៈផ្ទាល់ខលែលួៃ?

នដីថហវៃទដី326:13–21

ព្រះអរ្�សង្គ្រារះបញ្ចប់ការបសពមើសៅសលើណផនដពីរប�់ពទរ់ក្្គុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីនេវសេើយ្ ួក្សាវក្រប�់ពទរ់

ស្វើរាមគំររូរប�់ពទរ់សៅក្្គុរការបសពមើរប�់្ ួក្សលាក្

សូមពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី326មរមៃោៃសបងខេបរោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្រ្គះទាំងអស់បៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី326:13–16បោយសាងាតប់សងៃៀម។អ្ន្រអាចថណនាំថាពួ្រប្្ ួរ្ូសចំណាំបរឿងខលែះថដលកពះអង្គសប្រ្គះ

ោៃបធវៃើថដលមរមៃោៃបក�ើសបរើសបដើមបរី្ ូសបញ្ជា្់រ។

កបសិៃបបើរាៃបពលសូមឲ្យសិស្សរំឭ្របហើយស្ជរឹង្ិតពរី្ំរណត់ចំណាំរបស់ប្ៃិងរោរ្ូសចំណាំកពះ្ម្ពរីរពរីរោរសិ្រសារបស់ប្្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី311–25។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេប្ឲ្យរ្របមើលរោរបបកងៀៃៃិងបហតរុោរណ៍នានាពរីរោរបបកមើរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ្រ្ននុងចបំណាម

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលសំខាៃ់ឬថដល្ួរព្ួរប្ចងចំា។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយ្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍របស់ប្អំពរីរោរបបកមើរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះ្រ្ននុងចំបណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីកិ្ច្ចការបសពមើរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វមិន�រូរ

ប៉នុាមៅន្ួក្�ប់្ ពីរណ�លពតរូវបានសៅ្ មេពីថ្ជា្ ួក្សាវក្សា�ន៍នពីន�វបានជួបពបជុំោនាសៅក្្ននុរ

ការអធិសាឋាននរិការតមអាហារ�៏ខាលាំរកាលាមួ�។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានសលចស�ើរចសំពារះ

្ួក្សគស�ើ�បានស្្ើ�តបនឹរ�ំែួរណ�លពាក់្្័ន្ធនឹរស ម្ៅរះណ�ល្ ួក្សគដ្ក្់�ពរាប់

សា�នាចពក្។ពទ្រ់បានបសពរៀន្ ួក្សគអំ្ពី�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់នរិបានបញ្ជា្ ួក្សគឲ្យ

កាលា��រូចជាពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី133

នពីន�វទ្ពី327

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី327:1–12

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បសពរៀនដល់្ ួក្សាវក្ដប់្ពីរនាក់្ថ្សា�នាចពក្រប�់ពទរ់គួរោក្់រាមព្រះនាមរប�់ពទរ់

សូមបំថប្រសិស្សបៅជាបរីឬបួៃក្រុម។កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃសិស្សតិចសូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរបរៀងៗខលែលួៃ។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗ(ឬបុ្ ្គល

រានា្រ់ៗ)កសនមថាព្ួរប្ៃរឹងចាប់ប្្ើម្រលែបិឬក្រមុ្ររីឡា្ ្មរីមួយ។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗសបកមចចិតតេៃូវកបប្ទនៃ្រលែបិឬក្រមុ្ររីឡាថដល

ព្ួរប្ៃរឹងបបង្កើតដូចជា្រលែិបវិទយាសាកស្ឬក្រមុោល់ទាត់បហើយបនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្បក�ើសបរើសប្មះមួយសករាប់្រលែបិរបស់ប្។

សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗសរបសរប្មះរបស់ព្ួរប្បៅបលើក្រោសមួយ។បនាទាប់ម្រសូមកបមូលក្រោសពរីក្រុមទាំងឡាយ។(ស្រម្មភាព

បៃះ្ ួរថតខលែរី។វាមិៃ្ ួរស៊ីបពលឬរោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់រខាលាំងជាងបលើបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍ទាំងឡាយបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី327

ប�ើយ)។

សូមអាៃឮៗៃូវប្មះបលើក្រោសៃរីមួយៗ។បករោយពរីអ្ន្រអាៃប្មះរួចបហើយសូមឲ្យសិស្សទាយបោយថ ្្អ្របលើប្មះកបប្ទនៃ្រលែិប

ឬក្រមុបនាះ។

• បតើប្មះមួយអាចទា្់រទងបៅៃរឹង្រលែិបៃិងសរា�ិ្ររបស់្រលែិបបនាះោ៉ាងណា?

សូមពៃ្យល់ថាភាលាមៗបករោយពរីរោរោងម្ររបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទបៅ�ួបៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃព្ួរសាវ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងដប់ពរីររូបរបស់

កទង់ោៃរួមោនាតមអាហារៃិងអធិសាឋាៃ(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី327:1)។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី3

27:2–7។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលសំណួររបស់សាវ្រៃិងចបមលែើយរបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលោ៉ាងណាអំពរីរបបៀបថដលកតូវបៅសាសនាចក្ររបស់កទង់?

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាកទងោ់្់រប្មះសាសនាចក្រតាមកពះនាមរបស់កទង់?

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវៃរីនហវៃទរី327:8–12បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរបរៀបរាប់របស់កពះអង្គសប្រ្គះអំពរីសាសនាចក្រដ៏ពិត

របស់កទង់។ខណភៈបពលថដលព្ួរប្សិ្រសាសូមសរបសរឃ្លាមៃិបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

សា�នាចពក្ដ៏្ ិតរប�់ព្រះសយ�មរូវពគពី�្ពតរូវណត...

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលក្បក់ោៃ់សិ្រសាខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមសួរព្ួរប្ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងបបំពញកបបោ្បៅបលើ

រោដារបខៀៃបោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃអាៃ។(សិស្សៃរឹងអាចរ្រប�ើញៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះ៖សាសន្ចតក្ដ៏្ ិ្ររ្រស់

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទត្រវូដ្របានរៅតា្ត្រះន្្រ្រស់តទង់រ�ើយត្រវូបានក្សាងរ�ើងរលើដំណរឹងល្អរ្រស់តទង់)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលសាសនាក្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះរាៃកពះនាមរបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលសាសនាចក្រកតូវោៃ«្រសាងប�ើងបៅបលើដំណរឹងល្អ[របស់កទង់]»?(ៃរីនហវៃទរី3

27:10)។អ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលសាសនាក្រកតូវោៃ្រសាងប�ើងបៅបលើដំណរឹងល្អរបស់កទង់ជាជាងបលើ្រិច្ចរោរ

របស់មៃុស្ស?

សូមឲ្យសិស្សបបំពញកបបោ្ខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ៖«រោររោលាយជា

សរា�ិ្រសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្ ឺសំខាៃ់សករាប់ខញនុំបោយសារ   »

នដីថហវៃទដី327:13–22

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ផ្ល់និយមន័យដែំឹរល្អរប�់ពទរ់នរិបសពរៀនអវពីណដលសយើរពតរូវស្វើសដើមបពីឈរសោយឥតក្ំេុ�

សៅចសំោរះព្រះភង្ក្្តពទរ់និរព្រះបិរារប�់ពទរ់

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ោៃរាៃអារម្មណ៍បៅបពលព្ួរប្កតវូោៃប្ចាប់ថាពួ្រប្ោៃបធវៃើអវៃរីមួយខុស។(សូម្រុំ

ឲ្យពួ្រប្ថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះ)។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្កសនមថាបតើរោរ�របៅចបំោះកពះ្្្រតេកពះអរាចាស់បដើមបរី

រោតប់សច្្ររីរាៃទិដ្ឋភាពថបបណា។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោម៖



461

នពីន�វទ្ពី327

• បតើអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលអ្ន្របៅចបំោះកពះ្្្រតេកពះអរាចាស់កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃបទាសបនាះ?

សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យដែំឹរល្អរាៃៃ័យថា«ព័ត៌រាៃល្អ»។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី327:13–

16បហើយសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលដំណរឹងល្អបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិត្ ងថដរអំពរីរបបៀបថដលដំណរឹងល្អបៃះទា្់រទងៃរឹង

ន្ងៃថដលពួ្រប្ៃរឹង�របៅមុខកពះបដើមបរីរោតប់សច្្ររី។

• កពះអង្គសប្រ្គះោៃថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកទង់ោៃម្ររោៃ់ពិ្ ពបលា្របដើមបរីបធវៃើតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះវរបិតារបស់កទង់។បោងតាម

ៃរីនហវៃទរី327:14បតើកពះវរបិតាសួ្ ៌ោៃប ជ្ដូៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទម្ររោៃ់ពិ្ ពបលា្របដើមបរីបធវៃើអវៃរី?

• បោយថ ្្អ្របលើៃរីនហវៃទរី327:13–14បតើអវៃរី្ ឺជាក រ្ឹះនៃដំណរឹងល្អ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្៏រព្ួរប្្ ួរ

រ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖តគរឹរះថនដំណរឹងល្អគឺថាត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទបានរធ្ើតា្ត្រះ្ន្ទៈរ្រស់ត្រះ្ិរតាតទង់រដើ្ ដ្ីសរត្ច

បានដគ្វាយធួន។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី327:13–14)។

• បោយសារកពះអង្គសប្រ្គះោៃបបំពញតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះបិតាកទង់បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងដល់មៃុស្សបលា្រ?(បយើងៃរឹង

កតូវោៃបលើ្រប�ើងបៅចបំោះកទង់បដើមបរីរោតប់សច្្ររីតាម្ិរច្ចរោររបស់បយើង។)

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវៃរីនហវៃទរី327:16បោយបសងៃៀមសាងៃត់បោយរ្របមើល្ិរច្ចរោរថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃពរ�័យ

ទាំងឡាយនៃដរ្វាយធួៃៃិងបរៀបចំសករាប់រោររោត់បសច្្ររី។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សុំឲ្យសិស្សសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

• បោងតាមខ្ម្ពរីរបៃះបតើពរ�័យអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតរាៃដល់អ្ន្រថដលថកបចិតតេក�ម�ុទរឹ្រៃិងរោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំ្ ុត?(ចបមលែើយ

របស់សិស្សអាចឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងដត្រច្ិរ្តតជ្ុជទរឹក្និងកាន់ខ្ជា្់រដរា្រដល់ចុង្ំរែុ្រ

រយើងនរឹងោមនរទាសរ�ើយរៅរ្លរយើងឈររៅចំរោរះត្រះរដើ្្ដីកា្់ររសចក្្ដីរន្រះ)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី327:17–19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រ

ណាថដលមៃិថកបចិតតេឬស៊ូកទាំដល់ទរីប ្្ចប់។

• បចញពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបហតុអវៃរីោៃជា្ូរៃបៅរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ទាំងអស់កតូវរោរដរ្វាយធៃួរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

• បតើរាៃដំណរឹងល្អអវៃរីសករាប់បយើងបៅបពលបយើង្ ិតអំពរីរោរ�របៅចំបោះកពះ្្្រតេកពះអរាចាស់បដើមបរីរោតប់សច្្ររី?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហូ�ិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«‹ដំណរឹងល្អ›[្ឺ]ថាបសច្្ររីសាលាប់ៃិងៃរ្រ[អាច]កតវូោៃរួច្ុតថា្ំរហុសៃិងអបំពើោប[អាច]កតូវោៃ

យ្រ�្នះថារាៃបសច្្ររីសង្រឹមថារាៃ�ំៃួយថារោរណ៍្ំរោំងៃរឹងកតូវបោះកសាយថាសកតូវកតូវោៃប្រ្កាប។

ដំណរឹងល្អ្ ឺថា្ ្នដូររបស់មនុ�្សពគប់ោនា[ៃរឹង]កតូវទបទបៅន្ងៃមួយថាកពលរឹងរបស់មនុ�្សពគបោ់នា[អាច]បរិសុទ្ធ

ម្ងបទៀតថា្ូរៃរបស់កពះពគប់ររូប[អាច]កត�ប់ម្ររោៃ់កពះបិតាថដលោៃកបទាៃ�រីវិតដល់ព្ួរប្ម្ងបទៀត»

(«Missionary Work and the Atonement»Ensignថខមរីនាឆ្នាំ2001ទំព័រ8,10)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី327:20–21ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរអប ជ្ើញរបស់

កពះអង្គសប្រ្គះចំបោះបយើង។

• បតើអវៃរីបៅជារោរអប ជ្ើញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរោរខិតខំរបស់ប្្រ្ននុងរោរទទួលរោរអប ជ្ើញបៃះសូមឲ្យពួ្រប្បឆលែើយតបៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្រំណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ។(អ្ន្រអាចសរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យ

សិស្សអាច្រត់វាោៃ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះអង្គសប្រ្គះសពវៃកពះទ័យឲ្យអ្ន្រថកបចិតតេបហើយម្ររ្រកទង់?

• បតើអ្ន្រទទួលយ្ររោរអប្ជើញរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី327:20–21បោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះនាន្ងៃបៃះបដើមបរីបរៀបចំ�របោយឥតរាៃ្ំរហុសបៅចំបោះកពះ្្្រ្កពះអរាចាស់បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា76:40–42ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលរោរយល់

ដរឹងបថៃថែមបទៀតអំពរីមូលបហតុថដលដំណរឹងល្អ្ ឺជាព័ត៌រាៃដ៏ល្អមួយ។(អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សសរបសរគ.នរិ�.76:40–42

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី327:13)។

បៅបដើមបមបរៀៃបៃះអ្ន្រោៃសំុឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតអំពរីអារម្មណ៍ថដលពួ្រប្អាចរាៃបៅចំបោះកពះ្្្រ្កពះអរាចាស់កបសិៃបបើពួ្រប្

រាៃ្ំរហុស។បៅចំណុចបៃះនៃបមបរៀៃសូមឲ្យពួ្រប្ស្ជរឹង្ិតពរីអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្អាចរាៃចបំោះកពះ្្្រតេកពះអង្គសប្រ្គះ

កបសិៃបបើពួ្រប្ោៃសាអាតោតតាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កទង់ៃិងបោយរោរបោរពតាមបោលរោរណ៍កពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយៃិង

ពិធរីបរិសុទ្ធនៃដំណរឹងល្អ។

• កបសិៃបបើអ្ន្រអាចៃិោយជាមួយៃរឹងកពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលបនាះបតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយអវៃរី?

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលោៃស្ិរសាន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រៃរឹងពៃ្យល់ពរីដំណរឹងល្អនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដល់មិតតេបោយរបបៀបណា?
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សមសរៀនទ្ពី133

នដីថហវៃទដី327:23–33

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ណែនាំ្ ួក្�ិ�្សរប�់ពទរ់ឲ្យកាលាយដរូចជាពទរ់

សូមសបងខេបៃរីនហវៃទរី327:23–26បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃរោរថណនំាដល់ពួ្រសាវ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ទាំងដប់ពរីររបស់កទង់ៃិងោៃបបកងៀៃព្ួរបលា្រអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់ពួ្របលា្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី327:27បោយ

បសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលកពះប ្្ញតតេិថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រសាវ្របដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបបំពញតួនាទរីជាបៅក្រមរបស់កបជា�ៃ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បៅក្រមរបស់កបជា�ៃបដើមបរីរោលាយដូចជាកពះអង្គសប្រ្គះ?

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រៃរីនហវៃទរី327:21។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃបញ្ជាពួ្រសិស្សឲ្យបធវៃើអវៃរី?

• បតើអវៃរីបៅជាទំនា្់រទៃំងរវាងរោរបធវៃើ្ិរច្ចរោររបស់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោររោលាយដូចជាកទង់?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះអម្ចាស់រំេឹងថ្េួកសិស្សរ្រស់ត្រង់ន្វើ

កិច្ការរ្រស់ត្រង់ន�ើ�កាលា�ែូចជាត្រង់។

• បតើរាៃរបបៀបណាខលែះថដលបយើងអាចរោលាយដូចជាកពះអង្គសប្រ្គះ?បតើរាៃ្ិរច្ចរោរណាខលែះថដលបយើងអាចបធវៃើបៅបពលបយើងបធវៃើតាម

្ំរូរបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រធាលាប់កតូវោៃកបទាៃពរបៅបពលអ្ន្រោៃពយាោមបធវៃើតាម្ ំរូរបស់កពះអង្គសប្រ្គះតាមវិធរីណាខលែះ?

សូមប ្្ចប់បមបរៀៃបោយបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលប្រើតរាៃបៅបពលបយើងខិតខំបដើមបរីរោលាយដូចជាកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី327:13–21។ដំណរឹងល្អថន្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្

្យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធបាន្ ន្យល់្ ពីសារលិខិត�៏�ំខាន់នន�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

«សោលការែ៍ពគឹរះននសា�នារប�់ស�ើរគឺទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី្ ួក្សាវក្នរិ្ ួក្្ យាការីអំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទថ្ពទ្រ់បាន�ុគតបានបញ្ចនុរះស�ើ�បានរ�់ស�ើរវិញម្រសទ្ៀតសៅន្ងៃទ្ពីបពី

ស�ើ�បានយារស�ើរសៅសាថាន�ួគ៌ស�ើ�អវពីៗស្្សរសទ្ៀតទារំអ�់ណ�លទាក្់ទ្រនរឹសា�នា

រប�់ស�ើរគឺជាស�ចក្្ពីបណនថែមសៅសលើវាប៉សុណាណរះ»(Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smith [ឆ្នាំ2007]ទំ្្័រ49)។

ណអលស�ើរអិមរ័�ុលបា�ឺ�ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បានបសពរៀនថ្៖

«ពាក្្យដែឹំរល្អរានន�័ថ្‹្័តរ៌ានលអែ›។្័ត៌រានលអែគឺជាព្រះអរាចា�់ស��៊រូវពគពី�្ទ

នរិសារននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ពទ្រ់។[�រូមសមើលBible Dictionary
«Gospels»ទ្ំ្័រ682–683]។ព្រះស��៊រូវបានសពបៀបសធៀប�ំែឹរលអែសៅនឹរ

សប�ក្ក្មមេរប�់ពទ្រ់នរិការបសពមើរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់។សៅក្្ននុរក្ថ្ណ្្រ

្ពីសោលបែំររប�់ពទ្រ់ព្រះស��៊រូវបានរានបន្ទដូល៖

«សនរះគឺជា�ំែឹរលអែណ�លស�ើរបានពបទាន�ល់អ្នក្រាល់ោនា—គឺស�ើរបានមក្ឯសលាក្ិ�សនរះ

ស�ើម្ពីសធវើតាមព្រះ�ឫទ័្�ននព្រះវរបិតារប�់ស�ើ្ពីសពពារះព្រះវរបិតារប�់ស�ើរពទ្រ់បានចាត់

ឲ្យស�ើរមក្។

«‹ស�ើ�ព្រះវរបិតាស�ើរពទ្រ់បានចាត់ឲ្យស�ើរមក្ស�ើម្ពីឲ្យស�ើរអាចពតរូវបានសលើក្ស�ើរ

សលើសឈើឆ្ការ›។[នពីន�វទ្ពី327:13–14]។

«សប�ក្ក្មមេខារសាច់្មរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះណ�លស�ើរ�ឹរសនារះគឺដគ្វាយ្ួន។

«ការបសពមើខារសាច់្មរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះរួមរានអវពីៗស្្សរសទ្ៀតណ�លពទ្រ់បាន

សធវើ—ការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់ការបង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ការ�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្�ល់្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធ

គំររូននការអធិសាឋានការខាជាប់ខ្លួននរិការែ៍ស្្សរសទ្ៀត។ពទ្រ់បានរ�់សៅជាគំររូរប�់ស�ើរ

ណ�លពទ្រ់ក៏្បានសពបៀបសធៀបសៅនឹរ�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរពបសយាគននការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់ណ�រ។

ពទ្រ់បានរានបន្ទដូលថ្‹សនរះគឺជា�ំែឹរលអែរប�់ស�ើរ›...�្ិតអវពីៗណ�លអ្នក្រាល់ោនាបាន

ស�ើញស�ើរសធវើយា៉ារណាសនារះអ្នក្ពតរូវសធវើតាមយា៉ារសនារះណ�រ›។[នពីន�វទ្ពី327:21។]

ស�ត�ុរូសច្នរះស�ើ�ស�ចក្្ពីជសំនឿការណពបចិត្្ិធពីបុែ្យពជមុជទឹ្ក្សដ្�ទ្ឹក្សភ្ើរនិរសដ្�

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធការពបមរូល្ ្នុំននអ្នក្សរើ�តាំរនរិការត�៊រូ�ល់ទ្ពីបញ្ចប់គឺជាណ ្្នក្នន

�ំែឹរលអែទាំរឡា�»(«Senior Missionaries and the Gospel»
EnsignឬLiahonaណខវិច្ិកាឆ្នាំ2004ទ្ំ្័រ81)។

នដីថហវៃទដី327:27។ការកាល�ដរូចជា្ពះគ�សមរូវ្្ដីស្

ពបធានណអ៊�រា៉ថ្�វណបន៊�ឹនបានបសពរៀន៖

«បុរ�សនារះគឺអសាចារ្យបំ្ុតស�ើ�រាន្ រនិររីក្រា�បំ្ ុតសដ្�រានជពីវិតសាក្�មបំ្ ុត

សៅនឹរគំររូននព្រះពគពី�្ទ។ការែ៍សនរះមិនទាក្់ទ្រនរឹពទ្្្យ�ម្ត្ិអំណាចឬក្ិត្ិ��

ខារសលាកិ្�ស�ើ�។ការសាក្ល្រ�៏្ ិតណតមួ�គត់ននស�ចក្្ពីអសាចារ្យការពបទាន្រ

ភា្អំែរគឺជារសបៀបណ�លជពីវិតខិតសៅកានណ់តជិតស�ើម្ពីកាលា��រូចជាសលាក្សៅហាវា�គឺជា

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ពទ្រ់គឺជា្ ្ដូវ�៏ពតមឹពតរូវស�ចក្្ពី្ិត�៏ស្ញសលញនិរជពីវិត�៏បរិបរូរែ៍»

(«Jesus Christ—Gifts and Expectations»[�ុន្ទរក្ថ្ការពបជុំ

�ក្លវិទ្យាល�័ព្ិក្ហាំ�៉រ់ន្ងៃទ្ពី10ណខធ្នដូឆ្នាំ1974]ទំ្្័រ1,speeches.byu.
edu)។

ហធវែើទពី្រន្ទាល់អំ្ ពីព្រះហយស៊ូវពគពីស្

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជា

មរូលដ្ឋានននស�ចក្្ពី្ិតណ�លសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទាំរឡា�នន�ំែឹរលអែ

ទារំអ�់បានសាថាបនាសលើ។វាគួរណតជា

�្នដូលននរាល់ការបសពរៀននិរការសរៀន

�រូពត្ពី�ំែឹរលអែ។�រូមរក្សមើល

ឱកា�ស�ើម្ពីសធវើទ្ពីបនាទាល់ជាញកឹ្ញាប់

អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ជួ��ិ�្ស

ឲ្យបសរកើនស�ចក្្ពីព�ឡាញ់សលើពទ្រ់នរិ

បែំរចរ់កាលា�ជា�ិ�្ស�៏្ ិតរប�់

ពទ្រ់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបាន�ួរ�ល់្ ួក្សាវក្សា�ន៍នពីន�វទាំរ�ប់្ ពីររប�់ពទ្រ់ម្ររានាក់្ៗ

អំ្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សលាក្ចរ់បាន្ ពីពទ្រ់រានពបាំបួននាក់្បានស�្នើ�ំុឲ្យពត�ប់សៅកាន់ពទ្រ់

កាន់ណតសលឿនសៅស្លការបសពមើរប�់្ ួក្សគសៅសលើណ្ន�ពីបានបញ្ចប់។បពីនាក្់បាន�ំុសៅ

បន្សៅសលើណ្ន�ពីស�ើម ព្ីនាំព្លរឹទារំឡា�មក្កាន់ពទ្រ់រ�រូត�ល់ការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីរ

រប�់ពទ្រ់។ព្រះអរាចា�់បានសធវើតាមបំែរ�៏�ុចរិតទាំរ្ពីរសនារះ។មរមនបាន្ ្ល់

ស�ចក្្ពីលមអែិតខរ្ះអំ្ពីការបសពមើរប�់សា�ន៍នពីន�វបពីររូបស�ើ�សលាក្ក៏្បានណចក្ចា�អវពីណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានសបើក្�ណម្រ�ល់សលាក្អំ្ពីការ្លា�់ប្ដូរខាររារកា�ននសា�ន៍នពីន�វទារំបពីររូប

បានរានស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សលាក្សៅណតបន្សៅសលើណ្ន�ពី។

សមសរៀនទ្ពី134

នពីន�វទ្ពី3ជំ្ រូក្ទ្ពី28

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី328:1–11

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ពបទានរាមបំែររប�់្ ួក្�ិ�្សសា�ន៍នពីនេវរប�់ពទរ់

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ៃរឹងបឆលែើយតបកបសិៃបបើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទោៃម្រ�ួបព្ួរប្បហើយសួរថា«បតើអ្ន្រចង់ោៃ

កោថានាអវៃរីពរីបយើង»?សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរ។

សូមឲ្យព្ួរប្រាៃឱរោសថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរកបសិៃបបើពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាចង់បធវៃើដបូចានាះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី328:1–3បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលចបមលែើយរបស់ពួ្រសិស្សកោំបៃួរូបសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅបពល

កពះអរាចាស់ោៃសួរព្ួរបលា្រៃូវសំណួរបៃះ។បនាទាប់ពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបហើយសូមសួរ៖

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាអំពរីបំណងរបស់ពួ្រសិស្សទាំងកោំបួៃបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី328:4–9បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរសិស្សទាំងបរីចង់ោៃពរីកពះអង្គសប្រ្គះ។សូម

ឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(វាអាច�ួយ្រ្ននុងរោរនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបមើលកបបោ្ខាងបករោមបៅ្រ្ននុង

ៃរីនហវៃទរី328:9៖«អ្ន្ររាល់ោនាកោថានាចង់នាំកពលរឹងមៃុស្សម្ររ្របយើង»)។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាអំពរីបំណងរបស់ពួ្រសិស្សទាំងបរីបៃះ?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី328:8–9បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាអវៃរីខលែះដល់សាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីបដើមបរីឲ្យបំណងដ៏សុចរិតរបស់

ព្ួរបលា្រអាចោៃសបកមច?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី328:10ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលៃូវពរ�័យថដលកពះអរាចាស់ោៃសៃយាៃរឹង

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីរូប។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃសៃយាអវៃរីខលែះៃរឹងពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីរូប?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញរោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទនាំបៅរ្រ

បសច្្ររីអំណរ?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី328:1–10?(ចបមលែើយរបស់សិស្សចបំោះសំណួរបៃះអាចរួមរាៃ

ត្រះអមាចាស់ត្រទាន្រដល់រយើងតស្រតា្្ំរណងដ៏សុចរិ្ររ្រស់រយើងៃិងថាត្រះអមាចាស់ស្្ត្រះទ័យរៅរ្លរយើងមាន្រំណងជួយ

ដល់អ្ក្ដថទឲ្យ្ ក្រក្តទង់)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីសារភៈសំខាៃ់នៃបំណងដ៏សុចរិតសូមអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម៖

ថអលប�ើរថៃលបអរា៉ា្់រថសវៃល្រ្ននុង្រូរ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា៖

«អវៃរីថដលបយើងកោថានាចង់ោៃរយភៈបពលជាយូរ្ឺជាអវៃរីថដលបយើងៃរឹងរោលាយជាបៅទរីប ្្ចប់ៃិងអវៃរីថដលបយើងៃរឹងទទួលោៃបៅ្រ្ននុង

ភាពអស់្រលប។   

«បហតុដូបច្នះបហើយបំណងដ៏សុចរិតកតូវថតរាៃឥត�ប់�រ»(«According to the Desire of [Our] Hearts»

Ensignថខវិច្ិរោឆ្នាំ1996ទំព័រ21–22)។

កបធាៃកពិ្រហាំយែង់ោៃបបកងៀៃ៖

«បុរសៃិងកស្រីថដលកោថានាចង់ោៃ្រថៃលែងបៅ្រ្ននុងៃ្របសប�សាទាលៃរឹងប�ើញថាពួ្រប្កតូវបធវៃើស្រ្គមជាមួយៃរឹងសកតូវនៃ

បសច្្ររីសុចរិតទាំងឡាយរាលន់្ងៃ»(«Remarks»Deseret Newsន្ងៃទរី28ថខធ្នដូឆ្នាំ1864ទំព័រ98)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវបធវៃើស្រ្គមរាលន់្ងៃបដើមបរីឲ្យបំណងដ៏សុចរិតរបស់បយើងអាចបៅោៃសបកមចបនាះ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្របោយសារថតបំណងដ៏សុចរិតរបស់អ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សបមើលបំណងថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅបពលចាបប់្្ើមថានា្់រ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរកបបោ្ពរីរបរីអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹង

ចាប់ប្្ើមបធវៃើបៅន្ងៃបៃះបដើមបរីបធវៃើឲ្យកោ្រដថាបំណងដ៏សុចរិតទាំងបនាះអាចៃរឹងោៃសបកមច។

ហចៀសវាងការទស្សន៍ទាយ

អំ្ ពីសាសន៍នពីថេវែទាំង្រពី

មន�ុ្សជាសពចើនបានឮសរឿរអំ ព្ី

�ំសែើររប�់សា�ន៍នពីន�វទាំរបពី។

ជំន�ួឲ្យការណចក្ចា�សរឿរទាំរសនរះ

�រូមបសពរៀនអវពីណ�លពតរូវបានបសពរៀន

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។�រូមចាំ្ ពីពបសយាគ

រប�់មរមនណ�លសលាក្បានរាន

ពបសា�ន៍ថ្សា�ន៍នពីន�វទារំបពី

នរឹមក្ក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍

�នទ្នរិ្ ួក្សា�ន៍�រូដ្ណ�លនឹរ

«្ំុសាគាល់្ ួក្សគស�ើ�»(នពីន�វទ្ពី3

28:27–28)។�រូមចាក្សចញ្ ពី

ការ្ិភាក្សាសរឿរឬ្ ័តរ៌ានស្្សរសទ្ៀត

ណ�លមិនរានសៅក្្ននុរពបភ្ណ�ល

សា�នាចពក្បានអនុម័ត។
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សមសរៀនទ្ពី134

នដីថហវៃទដី328:12–35

មរមនបានសរៀបរាប់ការបសពមើរប�់សា�ន៍នពីនេវទាំរបពីររូប

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី328:12–16ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើង

ដល់សិស្សសាសៃ៍ៃរីនហវៃបករោយពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃចា្របចញពរីព្ួរបលា្រ។សូមពៃ្យល់ថាព្ួរសិស្សោៃ�ួបៃរឹងរោរថកបរូប—

រោរផ្លាស់ប្ដូរបបណាដាះអាសៃ្នចំបោះរាងរោយរបស់ព្ួរបលា្រ។

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី328:15បតើអវៃរីជាមូលបហតុមួយថដលព្ួរសិស្សកតូវថតថកបរូប?(បដើមបរីឲ្យ«ពួ្រប្អាចប�ើញរោរណ៍

ទាំងឡាយនៃកពះោៃ»។)

សូមពៃ្យល់ថាបោយរោរចាបប់្្ើមជាមួយៃរឹងៃរីនហវៃទរី328:17បយើងៃរឹងអាៃរោរបរៀបរាប់របស់មរមៃអំពរីរោរបបកមើរបស់

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរី។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី328:17បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលមរមៃមៃិោៃដរឹងអំពរី

ល្រខេខណ្ឌនៃរាងរោយរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីបៅបពលបលា្រោៃសរបសរពរីដបំណើរបរឿងបៃះ។(អ្ន្រអាចកោប់សិស្សថាបៅបពល

បករោយ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះព្ួរប្ៃរឹងបរៀៃបថៃថែមបទៀតអំពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីោៃ�ួប)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីៃរីនហវៃទរី328:18–23។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរីរបបៀបថដល

កពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីបដើមបរីឲ្យពួ្របលា្រអាចបៃ្បំណងដ៏សុចរិតរបស់ព្ួរបលា្រ។

• បតើសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបំបពញតាមបំណងរបស់ប្្រ្ននុងរោរនាំអ្ន្រដនទម្ររោៃ់កពះអង្គសប្រ្គះ?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរោ៉ាងណាដល់ពួ្របលា្របដើមបរីអាចសបកមចបំណងរបស់ពួ្របលា្រោៃ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី328:25–32បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលកបជា�ៃថដលទទួលោៃកបបោ�ៃ៍បហើយថដលៃរឹង

ទទួលោៃកបបោ�ៃ៍ពរីរោរបបកមើរបស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីបៃះ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(សូម

ចំណាំថាៃរីនហវៃទរី328:27–28បរ្ហាញពរីមូលបហតុមួយថដលបយើង្ ួរកបុងកបយ័ត្នអំពរីរោរប�ឿៃិងរោរថច្រចាយបរឿងពរីមៃុស្សថដល

អះអាងថាោៃ�ួបៃរឹងសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីបៃះ៖មរមៃបលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបៅ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ទាំងបរីោៃបបកមើ«ៃរឹងពុំសាគល់ព្ួរប្ប�ើយ»)។

នដីថហវៃទដី328:36–40

មរមនសរៀនអំ្ ពីលក្ខេែៈននការណពបររូប

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ធាលាប់រាៃសំណួរមួយអំពរីដំណរឹងល្អឬថាបតើពួ្រប្ធាលាប់អាៃអវៃរីមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរថដលព្ួរប្មិៃយល់

ថដរឬបទ។សូមរំឮ្រពួ្រប្ថាបៅបពលមរមៃោៃសរបសរអំពរីរោរថកបរូបជាបលើ្រដំបូងអំពរីព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីបលា្រោៃរាៃ

កបសាសៃ៍ថាបលា្រមិៃោៃយល់ចបាស់ពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរនៃល្រខេខណ្ឌរូបរោយរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងបពលពួ្រប្បបកមើបៅបលើថ្ៃដរីប�ើយ

(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី328:17)។

• បតើជាធម្មតាអ្ន្រៃរឹងបៅរ្រអ្ន្រណាបៅបពលអ្ន្ររាៃសំណួរអំពរីដំណរឹងល្អឬអំពរីវ ្្គកពះ្ម្ពរីរបនាះ?បហតុអវៃរី?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី328:36–37បោយបសងៃៀមសាងាត់បដើមបរីថសវៃងរ្រអវៃរីថដលមរមៃោៃបធវៃើបដើមបរីថសវៃងរ្រចបមលែើយចំបោះសំណួរ

របស់បលា្រ។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីមរមៃអំពរីរបបៀបបដើមបរីទទួលោៃរោរយល់ដរឹងបថៃថែមបទៀត?(បទាះបរីជាសិស្សអាចរាៃ

ចបមលែើយខុសោនា្្ររីសូមកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ដូចតបៅបៃះ៖រៅរ្លរយើងខរ្ះការយល់ដរឹងរយើងគួរសូ្ ដល់

ត្រះវរ្រិតារន្រះរយើងនរឹងទទួលបានការដរឹក្នំ្)។

• បតើឧទាហរណ៍អវៃរីខលែះថដលបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍បៃះ?

• បតើសាថាៃភាពណាខលែះថដលបយើងអាចកតូវសំុដល់កពះវរបិតាសួ្៌សករាប់រោរយល់ដរឹងបថៃថែមបទៀត?

សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលកបធាៃថស្ពៃបសី៊រដបុលយូ�រឹមបរឹលបញ្ជា្រ់ពរីរោលភៈបទសភៈមួយ

ចៃួំៃថដលបយើង្ ួរអធិសាឋាៃសុំ�ំៃួយ៖

«បយើងរានា្់រៗកតូវរោរ�ំៃួយពរីកទង់ជាខាលាំងបៅបពលបយើងថសវៃងរ្របដើមបរីសិ្រសាពរីបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អបហើយ

បនាទាប់ម្ររស់បៅតាមវាបៅបពលបយើងថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីកទង់បៅ្រ្ននុងរោរសបកមចចិតតេដ៏សំខាៃ់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង

រោរសបកមចចិតតេថដលទា្់រទងៃរឹងរោរបរៀៃសូកតអាោហ៍ពិោហ៍រោររ្រ្រថៃលែងរស់បៅរោរចិ ្្ចរឹមក្ួសាររោរបបកមើ

ដល់ោនាបៅវិញបៅម្របៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរនៃកពះអរាចាស់ៃិងរោរថសវៃងរ្ររោរអ្័យបទាសពរីកទង់ៃិងរោរថណនាំបៃតេៃិង

រោររោរោរបៅ្រ្ននុងក្ប់រោរណ៍ថដលបយើងបធវៃើ។ប្ជរីនៃតកមូវរោររបស់បយើងថវងបហើយពិតៃិងបសាមះកតង់។   

«បករោយពរីរោរអធសិាឋាៃដ៏យូរម្រខញនុំសាគល់ពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់ៃិងអំណាចកពមទំាង្ររាលាំងថដលម្រពរីរោរអធសិាឋាៃដ៏បសាមះកតង់

បហើយៃិងបោយបសាមះស្ម័ក្។ខញនុំដរឹងពរីរោរបកតៀមរួចជាបកសចរបស់កពះវរបិតាបយើងបដើមបរី�ួយបយើងបៅ្រ្ននុង�រីវិតរថមងសាលាប់របស់បយើង

បដើមបរីបបកងៀៃបយើងដរឹ្រនាំបយើងថណនាំបយើង។បហតុដបូច្នះបហើយបោយបសច្្ររីកសឡាញ់ដ៏ធំកពះអង្គសប្រ្គះរបស់បយើងោៃរាៃ

បៃ្ទដូលថា‹អវៃរីថដលបយើងកោប់ដល់មៃុស្សរានា្រ់ោ៉ាងណាបនាះបយើងកោប់ដល់មៃុស្សទាំងអស់ោ៉ាងបនាះថដរចូរអធសិាឋាៃជាៃិច្ច›។

(្ ៃិងស 93:49។)»(«Pray Always»Ensignថខតុលាឆ្នាំ1981ទំព័រ3,6)។

• បតើអ្ន្រអាចបបង្កើៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើអំណាចនៃរោរអធសិាឋាៃបោយរបបៀបណា?បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រៃិងក្ួសារ

របស់អ្ន្រទទួលោៃចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់អ្ន្រ?
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សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៅរ្រកពះវរបិតាសួ្៌បៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃបៅបពលព្ួរប្ថសវៃងរ្ររោរយល់ដរឹងពរីដំណរឹងល្អៃិងបពល�ួបៃរឹង

ឧបស្្គទាំងឡាយនៃ�រីវិត។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលោៃម្រដល់្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របៅបពលអ្ន្រោៃនាំយ្រឧបស្្គៃិង

សំណួរទាំងឡាយបៅរោៃ់កពះវរបិតាសួ្ ៌។

សូមពៃ្យល់ថាបទពិបសាធៃ៍នៃរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃបរីរូបបនាះរាៃកតូវោៃបៅថារោរថកបរូប។អ្ក្្ររត្ើដ៏រសាមរះត្រង់

រ្រស់ត្រះអមាចាស់ខរ្ះត្រវូបានដត្ររ្ូររដើ្ ដ្ី្ ួក្រគអាច្រន្ការ្ររត្ើរ្រស់្ ួក្រគរៅរលើដែនដដី។បៅបពលមរមៃោៃបៃ្សួរអំពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរ

បៃះបលា្រោៃបរៀៃអំពរីល្រខេណភៈនៃមៃុស្សថដលោៃថកបរូប។

សូមសរបសរមនុ�្សណដលរោនណពបររូបបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃរីនហវៃទរី328:37–38ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស

្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរមៃោៃបរៀៃអំពរីរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងរាងរោយនៃពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ

ទាំងបរីបនាះ។

• បតើមរមៃោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីមៃុស្សថដលោៃថកបរូប?(សូមឲ្យសិស្សរានា្់របធវៃើជាអ្ន្រសរបសរបហើយសរបសរៃូវចបមលែើយរបស់សិស្ស

ប្្សងបទៀតបៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយ្ ួររួមរាៃថាមៃុស្សថដលោៃថកបរូបមិៃោៃ«្លែ្់រៃូវបសច្្ររីសាលាប់»ថាព្ួរប្មិៃរាៃ

អារម្មណ៍�ឺចាប់បហើយថាពួ្រប្មិៃោៃ�ួបៃរឹងទុ្រខេបសា្របលើ្រថលងថតទ្ុរខេបសា្រថដលព្ួរប្រាៃបោយសារថតអបំពើោបនៃ

មៃុស្សបលា្របែុបណាណះ)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរផ្លាស់ប្ដូររូបរោយរបស់ពួ្រប្្ ឺជាបរឿងដ៏ចាំោច់?(អ្ន្រអាចឲ្យសិ្សសរំឭ្រប�ើងវិញ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី328:6–7។

រោរផ្លាស់ប្ដូរបៃះចាោំច់បដើមបរីពួ្រប្អាចបបំពញបំណងដ៏សុចរិតរបស់ប្បដើមបរីបៃ្បៅបលើថ្ៃដរីៃិងបៃ្នាំកពលរឹងម្ររោៃ់កពះក្រីស្ទ

រហូតដល់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី328:39–40បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលព័តរ៌ាៃបថៃថែមបទៀតពរីមៃុស្សថដលោៃថកបរូប។

បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់សូមឲ្យអ្ន្រសរបសរប្្សងបទៀតសរបសររោររ្រប�ើញរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃថា

មៃុស្សថដលោៃថកបរូបមៃិអាចកតូវោៃលបលួងបោយសាតាំងប�ើយថាពួ្រប្កតូវោៃបៃ្សនុទ្ធៃិងបរិសុទ្ធបហើយថា«អំណាចបៅបលើ

ថ្ៃដរី[មៃិអាច]រាៃអំណាចបលើព្ួរប្ប�ើយ»។)អ្ន្រ្ ួរពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាមៃុស្សថដលោៃថកបរូបមិៃកតូវរងរោរ�ឺចាប់នៃ

រោរសាលាប់្រ្រីព្ួរប្មៃិកតូវោៃបកោសឲ្យរស់ប�ើងវិញបនាះប�ើយ។ព្ួរប្ៃរឹងមិៃទទួលោៃ«រោរផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំ»បនាះប�ើយរហូតដល់

ន្ងៃនៃរោរ�ំៃុំ�កមះបៅបពលពួ្រប្ៃរឹងកតូវផ្លាស់ប្ដូរពរីភាពរថមងសាលាប់បៅអមតភាពភាលាមៗ—«ថត្រ្ននុងមួយពកពចិថ្្ន្រ»(សូមបមើល

ៃរីនហវៃទរី328:8,40)។

សូមប ្្ចប់បោយរោរបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីបោលរោរណ៍ៃិងបោលលទ្ធិថដលោៃពិភា្រសាបៅ្រ្ននុងថានា្់រ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើស្រម្មភាពតាម

រោរបំ្ុស្ំៃិតថដលពួ្រប្ោៃទទួលពរីកពះវិញ្ញាណ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី3ជំពរូក្28។ការណ្បររូបនិងការផ្លស់ប្លូរ

្ួក្សា�ន៍នពីន�វទារំបពីពតរូវបានណពបររូបនរិ្ លា�់ប្ដូរ។

ការណពបររូបណ�លពតរូវបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី328:13–17គឺជា«លក្ខេខែ្ឌ

ននបុគ្គលណ�លបាន្ លា�់ប្ដូរជាបសណាតារះអា�ន្នសៅក្្ននុរររូបកា�និរសៅសពរៅររូបកា�—ណ�ល

ពតរូវបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរក្ពមិតខារវិញ្ញាែ�៏ខ្�់ម�ួ—ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគអាចត�៊រូនឹរ

វត្រាននរិ�ិរីលអែននរារកា�ននសាថាន�ួគ៌»(Guide to the Scriptures,
«Transfiguration»scriptures.lds.org�រូមសមើល្ រណ�រគ.និរ�.

67:11,ម៉រូស�1:11)។ព្រះគម្ពីរពបាប់្ ពីមនុ�្សណ�លពតរូវបានណពបររូបរួមរានម៉រូស�

(�រូមសមើលម៉រូស�1:9–11),ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ,ស្ពតុ�,យា៉ាកុ្បនិរ�៉រូហាន(�រូមសមើល

រា៉ាថ្�17:1–8)និរ�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ(�រូមសមើល�៉រូណ�ប�៊មេីធ—ពបវត្ិ1:14–20)។

មនុ�្សណ�លបាន្ លា�់ប្ដូរគឺជា«បុគ្គលណ�លពតរូវបាន្ លា�់ប្ដូរស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគមិនជួប

នឹរការឈឺចាប់ឬស�ចក្្ពីសាលាប់រ�រូត�ល់ការរ�់ស�ើរវិញរប�់សគសៅ�ល់អមតៈភា្»

(Guide to the Scriptures«Translated Beings»scriptures.
lds.org�រូមសមើល្ រណ�រនពីន�វទ្ពី328:7–9,20–22,37–40)។

សោលបែំររប�់្ ួក្សគគឺស�ើម្ពីនាំព្លរឹទាំរឡា�មក្រក្ព្រះពគពី�្ទ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី3

28:9)។ព្រះគម្ពីររួមរាន�ំសែើរសរឿរននមន�ុ្សណ�លពតរូវបាន្ លា�់ប្ដូររួមរានសអែ៊ា�

(�រូមសមើលសលាកុ្ប្ត្ិ5:24,ស�សព ើ្រ11:5),ម៉រូស�(�រូមសមើលអាលរា៉ា45:19),

សអលពីយា៉ា(�រូមសមើលរបាក្្សពតទ្ពី22:11),នរិ�៉រូហានជាទ្ពី�ំែ្វ(�រូមសមើល

�៉រូហាន21:22–23,គ.នរិ�.7)។



466

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លមរមនបានបញ្ចប់�ំសែើរសរឿរននការយារមក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរ

ចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសនរះស�ើ�សលាក្បាន្ ន្យល់ថ្ការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរ

មរមននរឹជាទ្ពី�រាគាល់មួ�ណ�លព្រះអរាចា�់ក្ំ្ុរបំស្ញតាមស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទ្រ់

ជាមួ�នឹរវរ្សអ៊ីពសាណអល។សលាក្ក្៏បានព្រានថ្អ្នក្ណាណ�លប�ិស�ធក្ិច្ចការរប�់

ព្រះនរឹពតរូវររការកាត់ស�ចក្្ពីរប�់ព្រះ។សៅទ្ពីបញ្ចប់សលាក្បានក្ត់ពតា្ ពីការអសញ្ើញ

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�ល់មនុ�្សទាំរអ�់ឲ្យណពបចិត្និរពតរូវបានរាប់សៅក្្ននុរចសំណាមវរ្ស

អ៊ពីសាណអល។

សមសរៀនទ្ពី135

នពីន�វទ្ពី329–30

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី329

មរមនបានណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្ព្រះអរាចា�់នឹរបំស្ញរាមស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ពទរ់ជាមួយនឹរវរ្សអ៊ីពសាណអលសៅក្្គុរ

ន្ងៃចុរសពកាយ

សូម្ ូសតារាងខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រ(ឬបរៀបចំជាក្រោសថច្រដល់សិស្សរានា្រ់ៗ)៖

 1.្ួក្សា�ន៍�នទ្ ក្.អតថែន័�្ ពីរ៖(1)ក្រូនសៅនន្ យាការីយា៉ាកុ្បព្រះគម្ពីរ�ញ្ញា

ចា�់(អ៊ីពសាណអល)ណ�លព្រះអរាចា�់បានសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញា

ជាមួ�នរិ(2)អ្នក្សជឿ�៏្ ិតសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លបាន

សធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាជាមួ�នឹរព្រះ

 2.វរ្សអ៊ីពសាណអល ខ.ស�ចក្្ពី�នយាមួ��ល់្ ួក្អ្នក្សសាមៅរះពតរ់ណ�លបានបញ្ចដូល

្រជ�័នន�ំែឹរលអែអ្នក្�ឹក្នាំប្វជិតភា្ពគួសារ�៏

អ�់ក្ល្ជានិច្ចនរិណ�ន�ពីមរតក្

 3.ការពចានសចញ គ.អតថែន័�្ ពីរ៖(1)ពបជាជនណ�លមិនណមនជាសា�ន៍

អ៊ីពសាណអលឬមិនណមនជាណខ្សព�ឡា�សា�ន៍�រូដ្និរ

(2)ពបជាជនណ�លោមៅន�ំែឹរលអែ

 4.ស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះអរាចា�់ជាម�ួនឹរ

អ៊ីពសាណអល

�.ការសពក្ៀមពក្ំនិរការសសាក្សាដោ�ជាខាលាំរ

 5.សវទ្នា រ.ស�ើម្ពីប�ិស�ធឬពចានសចាលសដ្�ការសមើលង្�ឬ�អែបស់ខ្ើម

សូមចាបប់្្ើមថានា្រ់បោយរោរសំុឲ្យសិស្ស្ ្គដូរ ្្គងោ្រ្យបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃទរីមួយនៃតារាងបៅៃរឹងៃិយមៃ័យកតរឹមកតូវរបស់វាបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃ

ទរីពរីរ(ចបមលែើយ៖1-្ ,2-្រ,3-ង,4-ខ,5-�)។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីចបមលែើយរបស់ប្សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ពរី

ៃិយមៃ័យៃរីមួយៗ។អ្ន្រអាចបធវៃើរោរណ៍បៃះបោយសុំឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីៃិយមៃ័យជាោ្រ្យសម្រីពួ្រប្ផ្ទាល់ឬបោយរោរបកបើោ្រ្យឬ

ឃ្លាៃរីមួយៗជាកបបោ្។សូមកោប់សិស្សថាៃិយមៃ័យទាំងបៃះៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ៃរីនហវៃទរី329–30រោៃ់ថតចបាស់។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីមរមៃោៃសរបសរអំពរីរោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅ�ួបៃរឹងព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបហើយបលា្រោៃ

ពយា្ររណ៍អំពរីរោរបំបពញនៃបសច្្ររីសៃយារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់�ួបៃរឹងរោរបបំពញ

នៃរោរសៃយាដ៏បទវភាពឬបទមៃិថាកតូវោៃ្ ល់្បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរបោយពយារោរីតាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬតាមរយភៈពរ�័យ

នៃបពវៃ�ិតភាពមួយ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រភាជាប់បទពបិសាធៃ៍របស់ពួ្រប្បែុថៃ្សូមកោ្រដបដើមបរីរំឭ្រពួ្រប្ថាព្ួរប្មិៃ្ ួរថច្រចាយ

បទពិបសាធៃ៍ណាថដលឯ្រ�ៃឬផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះបទ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះអាចសង្ស័យថាកពះៃរឹងរ្រសាបសច្្ររីសៃយារបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រដរឹងថាកពះរ្រសាបសច្្ររីសៃយារបស់កទង់បោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរោ្រ្យសៅស្លៃិងបនាទាប់មក្បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី329:1–3បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយ

រ្របមើលោ្រ្យឬឃ្លាថដលរាៃបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យទាំងបៃះៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញបហតរុោរណ៍មួយថដលៃរឹង

សូមត្មោនហោលហៅនិង

ឧ្រសគ្គទាំងឡាយ

សៅណ ្្នក្ននសមសរៀនទ្ពី131អ្នក្បាន

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ�រស�រអំ្ពី

បទ្្ិសសាធន៍ណ�លបាន្ ពរឹរ�ល់្ ួក្សគ

ខារវិញ្ញាែ។មុនស្លអ្នក្ចាប់ស្្ើម

សមសរៀនន្ងៃសនរះ�រូមគិត្ ពីការរំឭក្្ ួក្សគ

អំ្ពីឧប�គ្គសនរះ។អ្នក្ក៏្អាច្ ្ល់ឱកា�

�ល់្ ួក្សគឲ្យនិយា�អំ្ពីរសបៀបណ�ល

្ួក្សគបានទ្ទ្ួលពបសយាជន៍្ ពីការក្តព់តា

បទ្្ិសសាធន៍រប�់្ ួក្សគណ�រ។
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បរ្ហាញថាកពះអរាចាស់រ្រសាបសច្្ររីសៃយារបស់កទង់ជាមួយៃរឹងវង្សអ៊កីសាថអលបៅន្ងៃចុងបករោយ។(វាអាច�ួយោៃបកចើៃបដើមបរីពៃ្យល់ថា

ឃ្លា«ោ្រ្យទាំងឡាយ»បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី329:1សបំៅបលើរោរសរបសរនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

• បតើអ្ន្រៃរឹងសបងខេបរោរពយា្ររណ៍ថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃតេ

ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះ៖ការរលចរចញ្ ក្ថនត្រះគ្្ដីរ្រ្នគឺជាទដីសមារល់្ ួយដដលត្រះកំ្្ុង្ំររ្ញ

រសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់តទង់រដើ្ ដ្ីត្រ្ូល្ ួក្សាសន៍អ៊៊ីតសាដអលរៅថ្ងៃចុងរតកាយ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំបសច្្ររីពិត

បៃះបៅ្រ្ននុងរោរសបងខេប�ំព្ូរនៃៃរីនហវៃទរី329)។

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់ប្ប�ើង។សូមពៃ្យល់ថាពួ្រប្រាៃបៅ្រ្ននុងនដរបស់ពួ្រប្ៃូវរោរបំបពញនៃរោរពយា្ររណ៍របស់

មរមៃបហើយថាពួ្រប្អាចកោ្រដថាកពះអរាចាស់្ំរពុងបរៀបចំរាកសតេរបស់កទង់សករាប់រោរោងម្ររបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

ឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាទរីសរាគល់ដ៏ពិតមួយថាកពះអរាចាស់ោៃចាប់ប្្ើមកបមូល្ូរៃបៅនៃបសច្រ្រីសញ្ញាអ៊កីសាថអល

របស់កទង់បហើយ។   

«ពិតណាស់កពះអរាចាស់មិៃោៃប្លែចបនាះបទ!កទង់ោៃកបទាៃពរដល់បយើងៃិងអ្ន្រដនទទូទាំងពិ្ ពបលា្រ

បោយកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។   កពះ្ម្ពរីរបៃះ�ួយបយើងឲ្យបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាជាមួយៃរឹងកពះ។កពះ្ម្ពរីរបៃះអប ជ្ើញ

បយើងឲ្យចងចំាដល់កទង់បហើយសាគល់បកុតាដ៏ជាទរីកសលាញ់របស់កទង់។កពះ្ម្ពរីរបៃះ្ឺជាស្រខេរីបទមួយបទៀតអំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»(«Covenants»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011ទំព័រ88)។

• បតើរោរពិតថដលថាបយើងរាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាសា្រ្សរីមួយថាកពះៃរឹងរ្រសាបសច្្ររីសៃយារបស់កទង់បោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ស្តេុវៃពីរោនជា្ ួក្បរិ�ុទ្ធនថងៃចរុសពកាយចាប់ោរម្មែ៍នរឹស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ព្រះេរាចា�់

ជាមួយនរឹវរ្សេម៊ីពសាណេល?សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រចបមលែើយចបំោះសំណួរបៃះបៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើររ័សុលអិមណិលសៃុថដលោៃបរៀបរាប់ពរីបសច្រ្រីសៃយាថដលជាថ ្្ន្រនៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់ជាមួយៃរឹងរាកសតេរបស់

កទង់។(អ្ន្រ្ ួរឲ្យក្រោសនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍បៃះដល់សិស្សរានា្់រៗ។)

«បសច្្ររីសញ្ញាថដលកពះោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងអក័ោហាំបហើយបករោយម្រោៃបញ្ជា្រ់ជា្្មរីជាមួយៃរឹងអ៊ីសា្រៃិងោ៉ា្ុរប   រួមរាៃ

បសច្្ររីសៃយាមួយចំៃួៃ៖

«• កពះបយស៊ូវជាកពះក្រីស្ទៃរឹងកបសូតតាមរយភៈព�ូពង្សរបស់អ័កោហាំ។

“• ្រូៃបៅរបស់អ័កោហាំៃរឹងរាៃចៃួំៃបកចើៃៃរឹងទទួលោៃរោរប្រើៃប�ើងដ៏អស្់រលបមួយបហើយ្៏រទទួលោៃបពវៃ�ិតភាព្ ងថដរ។

“• អ័កោហាំៃរឹងរោលាយជាឪព្ុរនៃសាសៃ៍ជាបកចើៃ។

«• ថដៃដរីមួយចំៃួៃៃរឹងកតូវទទួលក្ងបោយ្ូរៃបៅរបស់បលា្រ។

«• ជាតិសាសៃ៍ទាំងអស់បៅបលើថ្ៃដរីៃរឹងរាៃពរបោយសារពូ�ពង្សរបស់បលា្រ។

«• បហើយបសច្្ររីសញ្ញាបនាះៃរឹងរាៃជាបរៀងរហូត—បទាះបរីជា‹រាប់ោៃ់�ំនាៃ់្្ររី›។

«បសច្្ររីសៃយាទាំងបៃះមួយចៃួំៃកតូវោៃបបំពញបហើយខលែះបទៀតបៅមិៃទាៃ់សបកមចបទ។   

«ព្ួរបយើងខលែះ្ ឺជាពូ�ពិតរបស់អ័កោហាំអ្ន្រខលែះបទៀតកតូវោៃកបមូលបៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់បលា្របោយរោរអៃុញ្ញាត។កពះអរាចាស់

មៃិោៃបធវៃើឲ្យរាៃរោរខុសោនាបទ។រួមោនាបយើងទទួលោៃពរ�័យថដលោៃសៃយាទាំងបៃះ—កបសិៃបបើបយើងថសវៃងរ្រកពះអរាចាស់

បហើយបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កទង់។   

«   កពិ្រហាំយែង់ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា៖‹ពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយទាំងអស់ចូលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសញ្ញ្ា ្មរីបហើយអស្់រលប

ជាៃិច្ចបនាះបៅបពលពួ្រប្ចូលបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៃះ›»(«Covenants»ទំព័រ87–88បោយដ្រកសង់ពរីTeachings of 
Presidents of the Church: Brigham Young[ឆ្នាំ1997]ទំព័រ62)។

• បោយរោរបកបើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់ថអលប�ើរថណលសៃុបតើអ្ន្រអាចបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ

ោៃបោយរបបៀបណា?(សិស្សអាច្ ល់្ចបមលែើយប្្សងៗោនាបែុថៃ្សូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖

្ួក្្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងរតកាយគឺជាដែ្ក្ថនរាតស្តថនរសចក្្តដីសញ្ញារ្រស់ត្រះអមាចាស់រ�ើយរយើងមានទំនួលខុសត្រូវរដើ្ ដ្ីត្រទាន្រដល់

សាសន៍ទាំងឡាយ។

• បតើពួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយថសវៃងរ្ររបបៀបបដើមបរីកបទាៃពរដល់សាសៃ៍ទាំងឡាយបៅបលើថ្ៃដរីោៃបោយរបបៀបណា?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតួនាទរីអវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំបៃះ?

សូមសំបៅបលើោ្រ្យពចានសចញៃិងសវទនាពរីស្រម្មភាព្ ្គដូ្្គង។សូមពៃ្យល់ថាមរមៃោៃដរឹងថាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយៃរឹងរាៃ

អ្ន្រថដលបដិបសធកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃិង្ ស្នុតាងប្្សងបទៀតនៃរោរបំបពញបសច្រតេរីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់ជាមួយៃរឹងរាកសតេរបស់កទង់។សូម

ឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី329:4–9បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រថដលបដិបសធកពះអង្គសប្រ្គះៃិង

្ិរច្ចរោររបស់កទង់។បករោយពរីសិស្សពៃ្យល់អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយអ្ន្រអាចថណនំាឲ្យពួ្រប្សរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោម

បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្៖ទកុ្្ខរសាក្នរឹងរក្ើ្រមានដល់អ្ក្ដដល្រដរិសធត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិងកិ្ច្ចការរ្រស់តទង់។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាទុ្រខេបសា្រ្ឺជាលទ្ធ្លពរីធម្មជាតិមួយនៃរោរបដបិសធកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង្ិរច្ចរោររបស់កទង់?

• បតើអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតបចបំោះៃរណារានា្់រថដលៃិោយថាកពះអរាចាស់មិៃោៃរាៃបៃ្ទដូលម្ររោៃ់មៃុស្សឬោៃសថម្ងអព្ដូតបហតុបនាះ

បទបោយរបបៀបណា?
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សមសរៀនទ្ពី135

• បតើបយើងអាចសាគល់បហើយបរោតសរបសើរដល់កពះអរាចាស់ៃិង្ិរច្ចរោររបស់កទង់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងឲ្យោៃកបបសើរជាងមុៃបោយ

របបៀបណា?

នដីថហវៃទដី3ជំពរូក្30

ព្រះអរាចា�់ោ�់សតឿនដល់សា�ន៏ដនទឲ្យណពបចិត្តសេើយមក្រក្ពទរ់

សូមសំបៅបលើោ្រ្យសា�ន៍ដនទពរីស្រម្មភាព្ ្គដូ្្គង។សូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី330មរមៃោៃបំបពញតាមកពះប្្ញតតេិ

មួយពរីកពះអរាចាស់បដើមបរី្រតក់តារោរអប ជ្ើញពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាពបិសសដល់ព្ួរសាសៃ៍ដនទឬមៃុស្សថដលោមៃដំណរឹងល្អ។សូមឲ្យ

សិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី330:1–2បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលរោរអប ជ្ើញដល់សាសៃ៍ដនទឲ្យោៃបកចើៃតាមថដលព្ួរប្អាច

រ្រប�ើញ។បករោយពរីព្ួរប្បរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរ៖

• បតើរោរអប ជ្ើញទាំងបៃះណាមួយថដលអ្ន្រ្ ិតថាអាចជារោរសបងខេបមួយនៃរោរអប ជ្ើញប្្សងបទៀត?(រោរអប ជ្ើញឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទ

រួមរាៃរោរថកបចិតតេបុណ្យក�មុ�ទរឹ្ររោរទទួលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោរកតូវោៃរាប់បៅ្រ្ននុងចបំណាមរាកសតេរបស់កពះអរាចាស់។)

• បតើពរ�័យអវៃរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសៃយាៃរឹងសាសៃ៏ដនទកបសិៃបបើព្ួរប្ៃរឹងម្ររ្រកទង់?(រោរផ្តាចោ់បរោរបោរបពញបោយ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងរោរកតវូោៃរាបប់ៅ្រ្ននុងចំបណាមរាកសតេរបស់កទង់)។

• បហតុអវៃរីោៃជារោរថដលកតូវោៃរាប់ប្្ចដូលបៅ្រ្ននុងរាកសតេរបស់កទង់្ ឺជាពរ�័យមួយ?

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងមករកតេោះតគពីស្ទនោោះន�ើងនឹងត្រូវបានរា្់រចូលនៅក្នុងរាតស្រ្រស់

ត្រង់។សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជាៃរីនហវៃទរី330:2សបំៅបៅរោៃ់អ្ន្រថដលមៃិថមៃជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ្្ររីបយើងអាចបកបើ

រោរអប ជ្ើញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីវាស់ថវងពរីរោរខិតខំរបស់បយើងផ្ទាល់បដើមបរីរ្រសាបសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះ។

សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលោៃប្រើតរាៃតាមរយភៈរោររ្រសាបសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើងៃិងកពះប្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់។

ការរំឭក្នដីថហវៃទដី3

សូមចំណាយបពលខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រ្ម្ពរីរៃរីនហវៃទរី3ប�ើងវិញ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះ

ទាំងបៅ្រ្ននុងថានា្់រសិរោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យព្ួរប្សបងខេបបោយខលែរីៗ

អំពរីបសច្្ររីសបងខេប�ំពូ្រខលែះបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី3បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យចងចំា។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបួៃ

នា្់រថច្រចាយអវៃរីមួយ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី3ថដលបំ្ ុស្ំៃិតដល់ព្ួរប្ឬថដលោៃ�ួយដល់ព្ួរប្ឲ្យរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

សូមឲ្យក្រោសមួយសៃលែរឹ្រដល់សិស្សរានា្់រៗ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរសំបកុតមួយបៅរោៃ់មៃុស្សរានា្់រ(មៃិថាមៃុស្សថដលព្ួរប្

កសបមើកសនមប�ើញឬមៃុស្សថដលប្សាគល់ប�ើយ)ថដលមៃិថមៃជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ។សូមថណនាំឲ្យព្ួរប្សិ្រសាវ្្គ

ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីររ្របសច្រ្រីពិតថដលព្ួរប្អាចបកបើបដើមបរីអប ជ្ើញអ្ន្រទទួលសំបកុតបៃះឲ្យម្ររ្រកពះក្រីស្ទបហើយកតូវោៃរាប់ប្្ចដូល

បៅ្រ្ននុងចំបណាមរាកសតេរបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។

កំ្ែត់ចំណំា៖កបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអាចឲ្យរាៃបពលសករាប់ស្រម្មភាពបៃះ។សករាប់ស្រម្មភាពរំឭ្រចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរប្្សង

បទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

នដីថហវៃទដី330:1–2។ការ្បេរូលអម៊ី្សាណអល

ពបធានណ�ន្ស�៊ីរ�បុល�រូ�ឹមបឹលបានបសពរៀនថ្៖

«ការពបមរូលអ៊ីពសាណអលរួមរាននរូវការចរូលរួមក្្ននុរសា�នាចពក្�៏្ ិតនិរការទ្ទ្ួលបាន

ចសំែរះ�ឹរ្ ពីព្រះ�៏្ ិត។...ស�តុ�រូសច្នរះស�ើ�មន�ុ្សណាក្៏សដ្�ណ�លបានទ្ទ្ួល

�ក្�ំែឹរលអែណ�លសាដោរស�ើរវិញនិរអ្នក្ណ�លស្លសនរះណ�វររក្ថ្វា�បរ្គំ�ល់ព្រះអរាចា�់

ជាភាសាកំ្សែើតរប�់សគនិរជាមួ�នឹរ្ ួក្បរិ�ុទ្្ធសៅក្្ននុរសា�ន៍ណ�ល្ ួក្សគរ�់សៅ

បានអនុវត្តាមចបាប់ននការពបមរូលអ៊ពីសាណអលស�ើ�គឺជាអ្នក្ពគរមរតក្នន្ រជ័�ណ�ល

បាន�នយាទាំរឡា��ល់្ ួក្បរ�ុិទ្្ធសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�សនរះ»(The Teachings 
of Spencer W. Kimball ,ed. Edward L. Kimball[ឆ្នាំ1982]

ទ្ំ្័រ439)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ខែៈស្លរានសោលការែ៍�៏រានតនម្ជាសពចើនណ�លរានសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី323–30

សមសរៀនសនរះពាក់្ក្ណាតាល�ំបរូរស្ដោតសលើអវពីណ�ល�ិ�្សអាចសរៀនសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី324–25អំ្ពី

ការសរៀបចំ�ពរាប់ការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សមសរៀនពាក់្ក្ណាតាលសទ្ៀត

ស្ដោតសលើសោលការែ៍សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី327ណ�លអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យគិត្ ពីអតថែន�័ននការសធវើជា

�ិ�្សរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចណពបកាលា��រូចជាពទ្រ់។

គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី323–26

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ណដលបានរ�់សឡើរវិញអ្ិបបាយព្រះគម្ពីរដល់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវ

�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ្ល់ឧទា�រែ៍្ ពីស�តុការែ៍ណ�លតពមរូវឲ្យរានការសរៀបចំសដ្��ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់

ក្្ននុររ�ៈស្លមួ��៏�រូរ។(ឧទា�រែ៍អាចរួមរានការពបក្ួតក្្ននុរចរាងា�ឆ្ងា�ការពបគុំត្ន្ពីឬ

ការ�ណម្រសលាខាន)។�រូមឲ្យ�ិ�្សសរៀបរាប់្ពីអវពីណ�លអាចសក្ើតស�ើរ�ល់មន�ុ្សរានាក់្ណ�លបាន

្យាយាមចរូលររូមសៅក្្ននុរព្ឹត្ិការែ៍សនរះសដ្�ោមៅនការសរៀបចំខ្លួន�៏ចាំបាច់សនារះ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាននពីន�វទ្ពី324:2ស�ើ�បនាទាប់មក្�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគគិត

ថ្ស�តុការែ៍អវពីសៅណ�ល្ យាការីរា៉ាឡាគពីបានពបាប់ឲ្យ�ឹរជាមុន។សៅស្ល�ិ�្សបានរក្ស�ើញ

«ន្ងៃននការយារមក្រប�់ពទ្រ់»ជាការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�រូមឲ្យ្ ួក្សគ

គរូ�ចំណំា�ំែួរណ�លរា៉ាឡាគពីបាន�ួរ៖«សតើនរណាណ�លអាចសោរ្តាមន្ងៃននការយារមក្

រប�់ពទ្រ់ស�ើ�សតើនរណាណ�លនរឹឈរសៅស្លពទ្រ់បានសលចមក្?»

�រូម�ួរ៖ស�តុអវពីបានជា�ំែួរសនរះ�ំខាន់ចំសពារះអ្នក្ណ�លរ�់សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�ស�ើម្ពី

គិត្ិចារណា?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានឮៗនរូវការ្ន្យល់ខារសពកាមសដ្�ពបធាន�ិនរីប៊ីអាវរិរនន

គែៈពបធានទ្ពីម�ួណ�លទាក់្ទ្រនរឹរសបៀបណ�លការបរ់�ង្វា�ម�ួភាគក្្ននុរ�ប់អាចជួ�ស�ើរឲ្យ

សរៀបចំ�ពរាប់ការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីររប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

«តាមរ�ៈការ�សពមចចិត្រប�់ស�ើរនាស្លសនរះស�ើម្ពីកាលា�ជាអ្នក្បរ់�ង្វា�ម�ួភាគក្្ននុរ�ប់

ស្ញសលញនរិការខិតខំ�៏ខាជាប់ខ្លួនស�ើម្ពីសោរ្តាមសនារះស�ើរនរឹពតរូវបាន្ ពរឹរសៅក្្ននុរ

ស�ចក្្ពីជំសនឿស�ើរស�ើ�សៅស្លកំ្ែត់�ួរចិត្រប�់ស�ើរនឹរពតរូវបានបន្ទន់។វាគឺជា

ការ ល្ា�់ប្ដូរសៅក្្ននុរ�ួរចិត្រប�់ស�ើរតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសលើ�្ពីការថ្វា�

ពបាក់្កា�ឬរប�់របររប�់ស�ើរសនារះស�ើ�ណ�លអាចសធវើឲ្យព្រះអរាចា�់�នយានរូវការការពារ

�ល់អ្នក្បរ់�ង្វា�ម�ួភាគក្្ននុរ�ប់ស្ញសលញសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�។ស�ើរអាចរានទំ្នកុ្ចិត្

ថ្ស�ើរនឹរ�កិ្្�មចសំពារះ្ រជ�័ននការការពារសនារះពប�ិនសបើស�ើរតាំរចិត្បរ់�ង្វា�

ម�ួភាគក្្ននុរ�ប់ឲ្យស្ញសលញឥ�ដូវសនរះស�ើ�ខាជាប់ខ្លួនក្្ននុរការសធវើ�រូសចានារះ»(«“Spiritual 
Preparedness: Start Early and Be Steady”EnsignឬLiahonaណខវិច្ិកា

ឆ្នាំ2005ទំ្្័រ40)។

�រូម�ួរ៖សយារតាមពបធានអាវរីរសតើការបរ់�ង្វា�ម�ួភាគក្្ននុរ�ប់អាចជ�ួស�ើរឲ្យសរៀបចំ

សៅជួបនឹរព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះតាមរសបៀបណា?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានឮៗនរូវការ្យាក្រែ៍រប�់រា៉ាឡាគពីណ�លទាក្់ទ្រសៅនឹរការមក្�ល់រប�់

សអលពីយា៉ាសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី325:5–6។ស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីរសបៀបណ�ល

ការបសំ្ញការ្យាក្រែ៍សនរះអាចជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់្ ួក្សគ�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានការអសញ្ើញ

ខារសពកាម្ ពីណអលស�ើរស�វ�ីសអណប�ណាននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់៖

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី323–30(សមសរៀនទ្ពី27)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី323–30(សមសរៀនទ្ពី27)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍ទាំរសនរះណត្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី323)
�ិ�្សបានបន្�ិក្សាព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅ�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។្ួក្សគ

បានសរៀនថ្ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបង្គាប់ឲ្យស�ើរ�ិក្សាពសាវពជាវសដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាម

នរូវពាក្្យរប�់សអសា�និរ្ ពី្ យាការីស្្សរសទ្ៀត។សៅស្លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានដ្ក្់

សទា�ពបជាជនសដ្�សារការមិនរក្សាកំ្ែតព់តា�៏ពតមឹពតរូវននពបវត្ិខារវិញ្ញាែ្ ទាល់ខ្លួន

រប�់សគសនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរក្តព់តាបទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែស�ើរ

អសញ្ើញឲ្យព្រះអរាចា�់ពបទាន�ល់ស�ើរនរូវវិវរែៈបណនថែមសទ្ៀត។

ថ្ងៃទដី2(នដីថហវៃទដី324–26)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ញ្ឹរគិត្ ពីពាក្្យរប�់រា៉ាឡាគពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបសពរៀន�ល់

សា�ន៍នពីន�វសនារះ្ ួក្សគពតរូវបានរំឭក្ថ្សៅស្លការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីររប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះពទ្រ់នឹរបន្សនុទ្្ធពបជាជនរប�់ពទ្រ់ស�ើ�កាត់ស�ចក្្ពី្ ួក្ទ្ុច្ចរិត។

ការ្្នុរះបញ្ចារំបណនថែមសទ្ៀតសៅសលើសោលការែ៍នន�ង្វា�មួ�ភាគក្្ននុរ�ប់នរិការពត�ប់

មក្វិញរប�់សអលពីយា៉ាសៅន្ងៃចុរសពកា��រូចណ�លបាន្ យាក្រែ៍សនារះបានជ�ួ�ិ�្ស

ឲ្យ�ឹរថ្ពប�ិនសបើស�ើរវិលសៅរក្ព្រះអរាចា�់វិញពទ្រ់នរឹវិលមក្រក្ស�ើរស�ើ�ថ្

សៅស្ល�ួរចិត្រប�់ស�ើរបានណបរសៅរក្្ួក្ឪ្ុក្រប�់ស�ើរស�ើរកំ្្ុរជួ�សរៀបចំ

ណ្ន�ពី�ពរាប់ការយារមក្ជាសលើក្ទ្ពី្ពីររប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ការ្ន្យល់រប�់

មរមន្ពីស�តុ្ លណ�លសលាក្មិនបានបញ្ចដូលរាល់ការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

សៅក្្ននុរចសំណាមសា�ន៍នពីន�វបានជួ�ឲ្យ�ិ�្សរក្ស�ើញថ្សៅស្លស�ើរសជឿសលើ

អវពីណ�លព្រះបានសបើក្�ណម្រសនារះស�ើរសរៀបចំខ្លួនស�ើរស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានវិវរែៈ�៏ធំ

ជារសនរះ។

ថ្ងៃទដី3(នដីថហវៃទដី327)
ខែៈស្លណ�ល្ ួក្�ិ�្សសា�ន៍នពីន�វទាំរ�ប់្ ពីរនាក់្បានបន្អធិសាឋានស�ើ�

តមអាហារសនារះព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានយារមក្ជួបនឹរ្ ួក្សគស�ើ�បាន្ ន្យល់

ថ្សា�នាចពក្�៏្ ិតននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពតរូវបានសៅតាមព្រះនាមរប�់

ពទ្រ់ស�ើ�សាថាបនាសៅសលើ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់។្ ួក្�ិ�្សក្៏បានសរៀនសចញ្ពី

អវពីណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបសពរៀន�ល់្ ួក្�ិ�្សពទ្រ់្រណ�រថ្ពគឹរះនន

�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺថ្ពទ្រ់បានសធវើតាមព្រះ្ន្ទៈរប�់ព្រះវរបិតាពទ្រ់ស�ើម្ពី

�សពមចបាន�ង្វា�ធួន។សដ្�រានការ�ល់�ឹរនន�ំែឹរលអែសនរះ�ិ�្សក៏្បានសរៀន

ថ្ពប�ិនសបើស�ើររ�់សៅតាមសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែសនារះស�ើរអាចឈរសដ្�

ឥតកំ្�ុ�សៅចសំពារះមុខព្រះសៅន្ងៃចុរសពកា�។

ថ្ងៃទដី4(នដីថហវៃទដី328–30)
សៅស្លព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លរានព្រះជនមេរ�់ស�ើរវិញបាន្ ្ល់ក្ិត្ិ���ល់បំែរ

ពបាថ្នារប�់�ិ�្សពទ្រ់ណ�លជាសា�ន៍នពីន�វសនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ព្រះអរាចា�់

ពបទាន្រ�ល់ស�ើរព�បតាមបែំរពបាថ្នា�៏�ុចរិតរប�់ស�ើរ។សចញ្ពីគំររូរប�់មរមន

ក្្ននុរការទ្រូល�រូមចសំែរះ�ឹរបណនថែមសទ្ៀត្ ពីព្រះអរាចា�់ណ�លទាក្់ទ្រសៅនឹរ្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វទារំបពីររូបសនារះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរទ្រូល�រូមការ�ល់�ឹរ្ ពីព្រះអរាចា�់

សនារះស�ើរនឹរទ្ទួ្លបានវិវរែៈ។ការ�រស�របញ្ចប់រប�់មរមន�្ពី្ពីការបសពមើរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានបសពរៀន�ិ�្សថ្ការសលចសចញ

មក្ននព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាទ្ពី�រាគាល់មួ�ថ្ព្រះអរាចា�់ក្ំ្ុរបំស្ញតាមស�ចក្្ពី�ញ្ញា

រប�់ពទ្រ់ជាមួ�នរឹវរ្សននអ៊ីពសាណអលស�ើ�ថ្ពប�ិនសបើស�ើរមក្រក្ព្រះពគពី�្ទសនារះ

ស�ើរអាចពតរូវបានរាប់បញ្ចដូលសៅក្្ននុរចសំណាមរាព�្រប�់ពទ្រ់។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

«ខ្នុំ�រូមអសញ្ើញ�ុវជនននសា�នាចពក្ឲ្យសរៀនស�ើ�រានបទ្្ិសសាធន៍្ពីវិញ្ញាែនន

សអលពីយា៉ា។...

«សៅស្លអ្នក្ស្្ើ�តបសដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿចំសពារះការអសញ្ើញសនរះ�ួរចិត្រប�់អ្នក្នឹរណបរសៅរក្

្ួក្ឪ្ុក្។ស�ចក្្ពី�នយាទាំរឡា�ណ�លបានសធវើ�ល់អព័បាហាំអ៊ីសាក្និរយា៉ាក្ុបនរឹពតរូវបាន

បែដោតរះសៅក្្ននុរចិត្រប�់អ្នក្។...ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់និរអំែរគុែរប�់អ្នក្�ពរាប់ប្វការីជន

រប�់អ្នក្នរឹសក្ើនស�ើរ។ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្និរការណពបចិត្សជឿសលើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរឹកានណ់ត

�ី៊ជសពរៅនិរសោរ្តាមកាន់ណតខាលាំរ។ស�ើ�ខ្នុំ�រូម�នយានរឹអ្នក្ថ្អ្នក្នរឹពតរូវបានការពារ្ ពី

ឥទ្្ធិ្ល�៏ខាលាំរកាលារប�់្ ួក្រារ�ពតរូវ។សៅស្លអ្នក្ចរូលរួមនិរព�ឡាញ់ក្ិច្ចការ�៏បរិ�ុទ្្ធសនរះ

អ្នក្នឹរពតរូវបានការពារសៅក្្ននុរ�ុវវ�័រប�់អ្នក្និរស្ញមួ�ជពីវិតរប�់អ្នក្»(«The Hearts 
of the Children Shall Turn»EnsignឬLiahonaណខវិច្ិកាឆ្នាំ2011ទ្ំ្័រ

26–27)។

�រូម�ួរ៖សតើបទ្្ិសសាធន៍អវពីខរ្ះណ�លអ្នក្បានរានក្្ននុរការសធវើ្ រ្សពបវត្ិនរិ

កិ្ច្ចការព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធណ�លបាន្ ពរឹរ�ល់អ្នក្ខារវិញ្ញាែ?

នដីថហវៃទដី327–30

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្បគ្ហាញ្ ពីសឈ្មរះនិរលក្ខេែៈ្ ិស��ដ៏�ំខ្ន់ននសា�នាចពក្និរ

ផ្ល់ក្ិត្តិយ�ដល់បំែរដ៏�ុចរិតនន្ ួក្�ិ�្សរប�់ពទរ់មរមនបញ្ចប់កំ្ែត់ពរារប�់

សលាក្អំ្ពីការបសពមើរប�់ព្រះអរ្�សង្គ្រារះសៅក្្គុរចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីនេវ

�រូម�រស�រស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធសៅសលើកាដោរសខៀន(អ្នក្អាច

សធវើការែ៍សនរះមុនស្លចាបស់្្ើមថ្នាក្់រ�រូត�ល់ចែំ៊ាចសនរះសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ)។�រូមឲ្យ�ិ�្ស

រានាក់្អានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សនរះឮៗ។ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍សនរះរានសៅក្្ននុរTeachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith[ឆ្នាំ2007]ទំ្្័រ409)។

«សោលការែ៍ពគឹរះននសា�នារប�់សយើរគឺជាទពីបនាទាល់អំ្ ពី្ ួក្សាវក្នរិ្ ួក្្ យាការីអំ្ ពី

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ថ្ពទរ់បាន�ុគតបានបញ្ចគុរះសេើយបានរ�់សឡើរវិញម្រសទៀតសៅន្ងៃទពីបពីសេើយ

បានោរសឡើរសៅសាថាន�ួគ៌»(យ្រូណ�ប�ី៊្្)។

�រូម្ ន្យល់ថ្�រូចជា្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធបានពបកា�ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានបសពរៀន្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វថ្�្នដូលនន�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់គឺជា្ លកិ្មមេធួនរប�់ពទ្រ់។�រូម�រស�រស�ចក្្ពី្ិតខារ

សពកាមសៅសលើកា្រសខៀន៖ពគលរះថន�ំណលងល្រ្រស់ព្រះហយស៊ូវពគពីស្គឺថ្ពទង់បានហធវែើត្មព្រះឆនៈ្

រ្រស់ព្រះ្ិរត្ពទង់ហ�ើម្ពីសហពមចបាន�ង្វាយធួន។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានពតួ�ៗក្្ននុរនពីន�វទ្ពី327ស�ើ�ណ�វររក្ឃ្លាណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន

បសពរៀន្ ពីសោលលទ្្ធិសនរះ។�រូមឲ្យ�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�វគ្គណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញ។

�រូម្ ន្យល់ថ្នពីន�វទ្ពី327:16–20រួមរានការបសពរៀនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះអំ្ពីរសបៀបណ�ល

ស�ើរអាចអសញ្ើញឲ្យអំណាចនន�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ។�រូម�រស�រឃ្លា

ខារសពកាមសៅសលើការ្សខៀន៖ពប�ិនសបើសយើរ...បនាទាប់មក្សយើរ...។...�រូមឲ្យ�ិ�្សឲ្យ

អាននពីន�វទ្ពី327:20សដ្�ស�ងៃៀមសាងាត់សដ្�រក្សមើលពាក្្យឬឃ្លាណ�ល្ ួក្សគអាចសពបើស�ើម្ពី

បសំ្ញក្្ននុរចសនាលារះសៅសលើកាដោរសខៀន។�រូម�ួរ៖សតើការសធវើតាមសោលការែ៍សនរះអាចជួ�ស�ើរឲ្យ

កាលា�ជា�ិ�្ស�៏្ ិតននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសដ្�រសបៀបណា?

�រូម្ ន្យល់�ល់�ិ�្សថ្ឧប�គ្គសៅទ្ពីបញ្ចប់នរិកំ្្រូលននភា្ជា�ិ�្សរប�់ស�ើររានសៅក្្ននុរ

នពីន�វទ្ពី327:2127។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានខគម្ពីរទារំសនរះសដ្�សាងាត់ស�ងៃៀម។សៅស្ល

្ួក្សគអាន�រូម�រស�រឃ្លាខារសពកាមសៅសលើកា្រសខៀន៖ព្រះអរាចា�់សយ�៊រូវពគពី�្រំ្ ឹរថ្្ ួក្�ិ�្ស

រប�់ពទរ់ស្វើក្ិច្ចការរប�់ពទរ់សេើយកាលាយដរូចជាដរូចជាពទរ់។...

�រូម�ួរ�ិ�្ស្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សគនឹរបសំ្ញពបសយាគសនរះសដ្�ណ្អែក្សលើអវពីណ�ល្ ួក្សគអាន

សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី327:27។(សៅស្ល�ិ�្សស្្ើ��រូមបសំ្ញពបសយាគសៅសលើកាដោរសខៀនស�ើម្ពី

អានសៅ�រូចខារសពកាម៖ព្រះអមាចាស់ហយស៊ូវពគពីស្រំ្ លងថ្្ ួកសិស្សរ្រស់ពទង់ហធវែើកិច្ចការរ្រស់ពទង់

ហេើយកាលាយ�ូចជាពទង់)។�រូមអានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមឮៗសដ្�ពបធានណជម�៍អ៊ី

សហាវា�្ននគែៈពបធានទ្ពីម�ួ៖

«ចរូរស�ើរគិត្ ពីសរឿរខ្រះណ�លព្រះស��៊រូវបានសធវើណ�លស�ើរទាំរអ�់ោនាអាចពតាប់តាម។

“1.ព្រះស��៊រូវ‘បានសធវើការែ៍លអែ’។[កិ្ច្ចការ10:38។]ស�ើរទារំអ�់ោនាអាចសធវើអវពីម�ួ

លអែរាល់ន្ងៃ—�ពរាប់�រាជកិ្ពគួសារមិត្ភក្្ិឬក្៏ជនចណម្ក្—ពប�ិនសបើស�ើរនរឹរក្សមើលឱកា�

ទាំរសនារះ។

“2.ព្រះស��៊រូវគឺជាអ្នក្គង្វាល�៏លអែណ�លសមើលណ្សចៀមរប�់ពទ្រ់ស�ើ�បារម្�ល់សចៀមណាណ�ល

វសរវរបាត់។ស�ើរអាចណ�វររក្អ្នក្ឯសកាឬអ្នក្ណ�លមិន�រូវ�ក្មមេស�ើ�កាលា�ជាមិត្នឹរ្ ួក្សគ។

“3.ព្រះស��៊រូវបានរានស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា�ល់មន�ុ្សជាសពចើនរួមទារំអ្នក្ពក្្ រ។ស�ើរក្៏

អាចរានស�ចក្្ពីសមត្ាក្រុណាណ�រ។ស�ើរពតរូវបានរំឭក្សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនថ្ស�ើរ‹ទ្ួញ�ំ

ជាមួ�នឹរអ្នក្ណាណ�លទួ្ញ�ំ›។[ម៉រូសា�18:9។]

“4.ព្រះស��៊រូវបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសប�ក្ក្មមេ�៏សទ្វភា្រប�់ពទ្រ់នរិអំ្ពីកិ្ច្ចការ�៏អសាចារ្យ

រប�់ព្រះវរបិតាពទ្រ់។�ពរាប់ណ ្្នក្រប�់ស�ើរស�ើរទាំរអ�់ោនាអាច‹ឈរជាសាក្្សពីននព្រះ

សៅពគប់ស្ល›។[ម៉រូសា�18:9។]»(«DiscipleshipEnsignឬLiahonaណខ
វិច្ិកាឆ្នាំ2006ទ្ំ្័រ21)។

�រូមណចក្�ិ�្សសធវើការជាន�គរូឬជាពក្មុតរូចៗ។�រូមឲ្យន�គរូឬពក្មុនពីមួ�ៗ�រស�ររសបៀប្ ពីរឬបពី

ណ�ល្ ួក្សគអាចអនុវត្�ំសែើរទារំបួនរប�់ពបធានសហាវា�្សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់សគ។

សពកា�្ពី្ ួក្សគបានបញ្ចប់ស�ើ��រូមឲ្យន�គរូឬពក្ុមនពីមួ�ៗណចក្ចា�គំនិតមួ�ម្រៗ្ ពីបញ្ពី

រប�់សគ។សៅសលើកាដោរសខៀន�រូម�រស�រគំនិតរប�់សគ្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចសធវើកិ្ច្ចការរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនិរកាលា��រូចជាពទ្រ់កាន់ណតខាលាំរ។�រូមឲ្យ�ិ�្សសធវើ�ក្មមេភា្សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀម

សលើគំនិតសនរះមួ�ឬ្ ពីរអំ�នុរស្ល�បាដោ�៍សពកា�។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ថ្ស�ើរ

ទាំរអ�់ោនាអាចកាលា��រូចជាព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះពប�ិនសបើស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើពទ្រ់។

គេគរៀនបនាទាប់(នដីថហវៃទដី41–េរេន8)

�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យរក្សមើលចសម្ើ�ចំសពារះ�ំែួរខារសពកាមសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សា

សមសរៀនបនាទាប់៖សតើមន�ុ្សរានាក់្អាចសចញ្ពីការរាន�ន្ិភា្នរិរកី្ចសពមើនសៅជាទុ្ច្ចរិតសដ្�

រសបៀបណា?សតើ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វអាចសចញ្ពីការរកី្ចសពមើន�៏ខាលាំរបំ្ ុតនរិសចញ្ពីភា្ជា

ពបជាជន�៏រកី្រា�បំ្ ុតណ�លរ�់សៅសលើណ្ន�ពីសៅជាទុ្ច្ចរិតទាំរព�ុរសដ្�រសបៀបណាសតើ

ពាក្្យ�ម្ពីចុរសពកា�រប�់មរមនរានអវពីខ្រះ?
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សេចក្តីស្្ើមអំពតីគម្តីរនតីហ្វៃទតីបួន៖

គម្តីរនតីហ្វៃ
ហេតុអ្វីបានជាតតរូវសិក្សាគម្វីរហនះ?
សៅសពលេិេ្សេិកសានតីហ្វៃទតី4ពួកសគនឹងសរៀនអំពតីពរជ័យដែល

សកើតមានែល់បបជាជនដែលរួបរួមគ្នាសៅក្នុងការរេ់សៅតាម

ែំណឹងល្អហនបពរះសយេ៊ូវបគតីេ្ទ។សោយស្វៃើតាមការបសបមើរបេ់

បពរះអង្គេស្គ្ររះសៅក្នុងចំសោមកូនសៅរបេ់លតីហ្បបជាជន

ទាំងអេ់សៅទូទាំងដែនែតីបានដបបចិត្សជឿ។សៅសពលពួកសគ

សគ្រពតាមបពរះបញ្ញត្ិទាំងឡាយសោរះពួកសគបានអររីករាយ

នឹងសេចក្តីេុខសាន្ការរីកចសបមើននិងពរជ័យខាងវិញ្ញាណែ៏

អសាចារ្យ។មរមនបានបបកាេថា«ស ើ្យពិតជាគ្មានបបជាជន

ោដែលរីករាយេបបាយជាងបបជាជនដែលបានបតវូបសងកើត

សោយបពរះ្េ្ហនបពរះស�ើយ»(«នតីហ្វៃទតី41:16)។

េិេ្សក៏នឹងសរៀនពតីសមសរៀនែ៏េំខាន់សចញពតីការធ្លាក់ចរុះបន្ិចម្ងៗ

របេ់បបជាជនសនរះសៅក្នុងសាថានភាពមួយហនអំសពើទុច្ចរិត្ ងដែរ។

ហតើនរណាជាអ្នក្សរហសរគម្វីរហនះ?
មរមនបានចងបកងស្ើយេសងខេបកំណតប់តាទាំងបួនសែើម្តី

បសងកើតជាគម្តីរនតីហ្វៃទតី4។គម្តីរែំបូងសគបង្អេ់បតវូបាន

ោក់ស្មារះនតីហ្វៃ។នតីហ្វៃគឺជាកូនបបុេរបេ់នតីហ្វៃដែល

ជាេិេ្សមានាក់ក្នុងចំសោមេិេ្សទាំងែប់ពតីរដែលបតូវបាន

សបជើេសរើេសោយបពរះអមាចាេ់អំ�នុងសពលការបសបមើរបេ់បទង់

សៅក្នុងចំសោមកូនសៅរបេ់លតីហ្(េូមសមើលនតីហ្វៃទតី3

11:18–22,12:1)។អ្កេរសេរបតីរូបសទៀតគឺជាកូនបបុេ

របេ់នតីហ្វៃគឺសអម៉េុនិងកូនបបុេរបេ់សអម៉ុេគឺសអម៉ុេនិង

អាំមា៉ារ៉ុន(េូមសមើលនតីហ្វៃទតី41:19,21,47)។

ហតើគម្វីរហនះតតរូវបានសរហសរសតរាប់នរណា?

ហេតុអ្វី?
មរមនមិនបានបញ្ជាក់ថាគម្តីរនតីហ្វៃទតី4សនរះបតូវបានេរសេរ

េបមាប់អ្កអានជាក់លាក់ោមានាក់ស�ើយស ើ្យសលាកក៏មិន

បានសលើកស�ើងពតីមូលស្តុដែលសលាកបានេរសេរសេៀវសៅ

សនរះដែរ។សទារះជាយ៉ាងោក្តីគម្តីរសនរះរួមចំដណកែល់

សគ្លបំណងែ៏េំខាន់ហនបពរះគម្តីរមរមន—សែើម ត្ីស្វៃើជាសាក្សតីថា

បពរះសយេ៊ូវគឺជាបពរះបគតីេ្ទស ើ្យសែើម្តីបបកាេពតីសេចក្តីេញ្ញាហន

បពរះអមាចាេ់(េូមសមើលទំព័រចំណងសជើងហនបពរះគម្តីរមរមន)។

គម្តីរសនរះសែើរតួោទតីែូសច្រះសោយការបគ្ហាញនូវពរជ័យដែលសកើត

មានសៅសពលបបជាជនដបបចិត្ចូលមករកបពរះសយេូ៊វបគតីេ្ទ

ស្ើយស្វៃើសេចក្តីេញ្ញាជាមួយនឹងបទង់។គម្តីរសនរះក៏បគ្ហាញ

ពតីលទ្ធ្លែ៏បំ្្ិចបំផ្លាញដែលសកើតស�ើងសៅសពលបបជាជន

បែិសេ្មិនបពមទទួលបពរះអង្គេស្គ្ររះនិងែំណឹងល្អរបេ់បទង់

ស្ើយសបារះបង់សេចក្តីេញ្ញារបេ់ពួកសគសោល។

ហតើហៅហេលណានិងហៅក្ននលែងណានែលគម្វីរហនះ

តតរូវបានសរហសរ?
កំណត់បតាសែើមបតវូបានសបបើជាបបភពហនគម្តីរនតីហ្វៃទតី4ដែល

បបដ្លជាបតូវបានេរសេររវាងឆ្នាំ34.គ.េ.និងឆ្នាំ

321.គ.េ.។មរមនបានេសងខេបកំណតប់តាទាំងសោរះ

ក្នុងចសោលារះសពលបបដ្លឆ្នាំ345ហនគ.េ.និងឆ្នាំ

385ហនគ.េ។មរមនមិនបានកតប់តាពតីទតីកដនង្ដែលគ្ត់

សៅសៅសពលគ្ត់បានចងបកងគម្តីរសនរះសទ។

ហតើរានលក្្ខណៈេិហសសអ្វីខលែះហៅក្្ននុងគម្វីរហនះ?
មានដតខគម្តីរចំនួន49ប៉ុសោណរះដែលគម្តីរនតីហ្វៃទតី4

ែំោលពតីរយៈសពលមួយហនសពលជិត300ឆ្នាំ—សេ្ទើរដតមួយ

ភាគបតីហនបបវត្ិសាបេ្ហនសាេន៍នតីហ្វៃទាំងមូលដែលមានសៅក្នុង

បពរះគម្តីរមរមន។ការេសងខេបហនគម្តីរនតីហ្វៃទតី4រួមចំដណក

ែល់អានុភាពរបេ់វា។វាសលើកស�ើងយ៉ាងខ្តីនិងចបាេ់លាេ់

ពតីភាព្្ទនុយគ្នារវាងភាពេុចរិតរបេ់បបជាជនភា្មៗបោទាប់ពតី

ការបសបមើរបេ់បពរះអង្គេស្គ្ររះសៅក្នុងចំសោមពួកសគនិង

ភាពទុច្ចរិតរបេ់ពួកសគរយៈសពលបួនជំោន់សបកាយមក។ខគម្តីរ

ចំនួន18ែំបូងហនគម្តីរសនរះបគ្ហាញពតីពរជ័យដែលេង្គមមួយ

រីករាយដែលការណ៍សនរះបតវូបានសាងសលើែំណឹងល្អរបេ់

បពរះសយេ៊ូវបគតីេ្ទ។ខគម្តីរបោទាប់សបកាយមករួមមាននូវសាក្សតី

មួយហនការបំ្្ិចបំផ្លាញហនភាពស្មើងហ្មសោយការបគ្ហាញពតីរសបៀប

ដែលេង្គមសនរះចុរះទនស់ខសាយបន្ិចម្ងៗរ្ូតែល់វាសេ្ទើរដត

ធ្លាក់សៅក្នុងអំសពើបាបទាំងបេុង។

គហតរាង
នវីហេទ្វី41:1–18សោយស្វៃើតាមការបសបមើរបេ់

បពរះសយេ៊ូវបគតីេ្ទបបជាជនទាំងអេ់ទូទាំងដែនែតី

បានផ្លាេ់ដបបចិត្ស ើ្យទទួលបុណ្យបជមុជទឹក។

ពួកសគដលងដបងដចកខ្លួនសគជាសាេន៍នតីហ្វៃនិង

សាេន៍សលមិនសទៀតស ើ្យ។ពួកសគ«មានរបេ់របរ

ទាំងអេ់រួមគ្នា»(នតីហ្វៃទតី41:3)ពួកសគទទួល

បាននូវអព្ភូតស្តុជាសបចើនស្ើយពួកសគរីកចសបមើននិង

រេ់សៅក្នុងសាមគ្គតីភាពនិងេុភមង្គលអេ់រយៈសពល

110ឆ្នាំ។

នវីហេ្ទវី41:19–34នតីហ្វៃសាលាប់ស្ើយកូនបបុេ

របេ់សអម៉ុេរកសាកំណត់តាបទាំងឡាយ។សបកាយមក

សអម៉ុេបបគល់កំណតប់តាទាំងឡាយែល់កូនបបុេរបេ់

សលាកស្មារះសអម៉ុេ។បបជាជនជាសបចើនបានអនុញ្ញាត

ឲ្យសាតាំង«កាដាប់ជាប់នូវែួងចិត្របេ់ពួកសគ»

(នតីហ្វៃទតី41:28)។ការដបកបាក់គ្នាភាពស្មើងហ ម្

និងសាេោចបកដក្ងកាលាយសកើតស�ើងសៅក្នុងចំសោម

បបជាជន។ពួកទុច្ចរិតោប់ស្្ើមសបៀតសបៀនេមាជិកហន

សាេោចបកែ៏ពិតនិង«ពួកេិេ្សហនបពរះសយេ៊ូវដែល

បានសៅជាមួយនឹងពួកសគ»(នតីហ្វៃទតី41:30)។

នវីហេ្ទវី41:35–49បបជាជនដបងដចកខ្លួនសគជា

សាេន៍នតីហ្វៃនិងសាេន៍សលមិនម្ងសទៀត។សាេន៍

សលមិនបបឆ្ំងនឹងែំណឹងល្អយ៉ាងខាលាំងស្ើយបសងកើត

ជាបក្សេម្ន្ធ៍េមាងាត់ហនកាឌតីអានតុន។សៅទតីបំ្ុត

ពួកសាេន៍នតីហ្វៃក៏កាលាយសៅជាទុច្ចរិត។សអម៉ុេ

សាលាប់ស្ើយប្អភូនបបុេរបេ់សលាកស្មារះអាំម៉ូរ៉ុនរកសា

កំណត់បតាមួយរយៈមុនសពលបតវូបានែឹកោំសោយ

បពរះវិញ្ញាណបរិេុទ្ធឲ្យលាក់នូវបញ្តីពិេិែ្ឋទាំងសនរះ។
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គោបល់ទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី41:1–18

មនុ�្សទាំរអ�់បានផ្លា�់ណពបចិត្តសេើយទទួលបានស�ចក្្ពី�ុខសាន្នរិ�ុភមរល្

មៃុបពលចាប់ប្្ើមរោរបបកងៀៃសូមបរៀបចំក្រោសទបទរពរីរសៃលែរឹ្រសករាប់សិស្សរានា្រ់ៗ—កបសិៃបបើអាចក្រោសមួយសបហើយក្រោស

មួយបទៀតរាៃពណ៌ប្្សង(ក្រោសមួយចបំហៀង្រ៏ោៃថដរ)។សូមោ្់រក្រោសពណ៌សបៅបលើតុឬបរៅអរីរបស់សិស្សមៃុបពលពួ្រប្

ម្រដល់ថានា្់រ។សូមោ្រ់ក្រោសពណ៌មួយថ�្រសករាប់បកបើបពលបករោយបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃ។សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើ

រោតាបខៀៃ៖សតើេវៃពីណដលស�វៃើឲ្យេ្ក្្ ិតជារកី្រាយ?បៅបពលសិស្សម្រដល់សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរចបមលែើយរបស់ប្ចំបោះសំណួរបៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ។

សូមចាបប់្្ើមថានា្រ់បោយរោរពិភា្រសាពរីចបមលែើយថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សៃូវសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអវៃរីជាភាពខុសោនារវាងបរឿងថដលបធវៃើឲ្យបយើងរី្ររាយម្ងរោលៃិងបរឿងថដលនាំបៅរ្ររោររ្ីររាយជាៃិរៃរ្៍?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយ

អ្ន្រអាចបញ្ជា្់រថាបសច្្ររីរ្ីររាយដ៏ពិតមៃិអាចរ្រោៃបៅ្រ្ននុងអវៃរីៗថដលមៃិឋិតប្រដូចជាភាពលបរីលបាញភាពរាៃោៃៃិង្រម្មសិទ្ធិ

ខាងសរាភារបនាះប�ើយ)។

សូមពៃ្យល់ថាៃរីនហវៃទរី4្ឺជា្ំរណត់កតាមួយនៃបរីបៃួ�ំនាៃ់នៃ្ូរៃបៅរបស់លរីនហថដលោៃរស់បៅបករោយពរីរោរោងម្ររបស់

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី41:16បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលមរមៃោៃបរៀបរាប់កបជា�ៃថដល

ោៃរស់បៅកបថហល100ឆ្នាំបករោយពរីរោរោងម្ររបស់កពះអង្គសប្រ្គះ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្សអាច្ ូសចំណាំឃ្លា«ពិតជាោមៃ

កបជា�ៃណាថដលរី្ររាយសបបាយជាងកបជា�ៃបៃះប�ើយ»។សូមឲ្យសិស្សសរបសរ្ិតជាោមានពបជាជនណាណដលរកី្រាយ�បបាយ

ជារពបជាជនសនរះស�ើយបៅថ្្ន្រខាងបលើនៃក្រោសពណ៌សថដលអ្ន្រោៃថច្រឲ្យ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្្ ូសរងវៃង់ដ៏ធំមួយបៅចំ

្រណាដាលនៃក្រោសព្ួរប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី41:1–2បោយរ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃោៃបធវៃើបដើមបរីឲ្យសុ្មង្គលបៃះប្រើតប�ើងោៃ។សូមឲ្យ

ព្ួរប្សរបសរអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងរងវៃង់បៃះ។(ចបមលែើយ្ ួររួមរាៃកបជា�ៃថដលោៃថកបចិតតេោៃក�ម�ុទរឹ្រោៃទទួល

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិង«កបជា�ៃទាំងអស់ោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់»។

• បតើរោរថកបចិតតេប�ឿរាៃៃ័យដូចបមតេច?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថារោរផ្លាសថ់កបចិតតេ្ ឺបករៅជាងរោរកោៃ់ថតរាៃទរីបនាទាល់មួយឬរោររោលាយជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របនាះសូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗពរីបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើររឆី្ត�រីស្កត្រ្ននុង្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។កបសិៃបបើអាច

សូមថច្រក្រោសនៃកបបោ្បៃះដល់សិស្សបហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដល្ ល់្ៃិយមៃ័យដល់ោ្រ្យរោរ

ថកបចិតតេប�ឿ។

សូមទាក់ទាញចណំ្្រ់អារម្មណ៍

រ្រស់សិស្សហៅហ្ល

្ួកហគមក�ល់ថ្នាក់

�រូមរក្មសធយាបា�ណាស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្ស

ឲ្យចាប់ស្្ើមគិតអំ្ ពីសមសរៀនសនរះសៅស្ល

្ួក្សគចរូលមក្ក្្ននុរថ្នាក់្ភាលាម។អ្នក្អាច

�រស�រ�ំែួរមួ�សៅសលើកាដោរសខៀនឬ

អ្នក្អាចបង្ហាញរប�់ម�ួឬររូបភា្

មួ�។ការែ៍សនរះជ�ួ�ិ�្សឲ្យស្ដោត

អារមមេែ៍និរសរៀបចំចិត្គំនិតរប�់្ ួក្សគ

ស�ើម្ពីសរៀន�រូពត។

្ិតជាោមៅនពបជាជនណាណ�លរកី្រា��បបា�ជារសនរះស�ើ�

ពបជាជនណ�លបាន

ណពបចិត្បានពជមុជទ្ឹក្បាន

ទ្ទ្ួលព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

នរិ«ពបជាជនទារំអ�់

បានណពបចិត្សជឿ�ល់

ព្រះអរាចា�់»។

សមសរៀនទ្ពី136

នពីន�វទ្ពី4

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការបសពមើរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅក្្ននុរចសំណាមក្រូនសៅរប�់លពីន�សនារះពបជាជន

បានអនុវត្តាមការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់និរបានរីក្រា�អ�់រ�ៈស្លជារ100ឆ្នាំនន

ការសាមគ្គពីភា្ការរកី្ចសពមើននរិ�ុភមរ្គល។្ួក្សគរួបរួមោនាជា«ក្រូនសៅននព្រះពគពី�្ទ»

ស�ើ�ណលរសៅខ្លួនសគថ្ជាសា�ន៍នពីន�វឬសា�ន៍សលមិនសទ្ៀតស�ើ�(នពីន�វទ្ពី4

1:17)។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសៅទ្ពីបំ្ ុត្ ួក្សគបានកាលា�ជារានភា្ស ម្េើរន ម្េនិរ

រកី្ចសពមើនស�ើរសៅក្្ននុរការែ៍ទុ្ច្ចរិតស�ើ�្ ួក្សគបានណបរណចក្ខ្លួនសគជាសា�ន៍នពីន�វនិរ

សា�ន៍សលមិនម្រសទ្ៀត។ពបណ�ល300ឆ្នាំសពកា�្ពីការយារមក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ

មនុ�្សស�្ទើរណតទារំអ�់បានកាលា�ជាទុ្ច្ចរិត។
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នពីន�វទ្ពី4

«សុ្ មង្គលរបស់អ្ន្រនាបពលបៃះៃិងជាបរៀងរហូតតបៅ្ ឺសថែិតបៅបលើ្រកមតិនៃរោរថកបចិតតេប�ឿរបស់អ្ន្រៃិងរោរថ្រថកបថដលវានាំម្រដល់

�រីវិតរបស់អ្ន្រ។ដបូច្នះបតើអ្ន្រអាចថកបចិតតេប�ឿោ៉ាងពិតកោ្រដបោយរបបៀបណា?កបធាៃ[រា៉ារ៉ៃុ�រី]រ៉មៃរីបរៀបរាប់ពរី�ំហាៃថដល

អ្ន្រកតវូថតបធវៃើតាម៖

“«‹សរា�ិ្រភាពបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងរោរថកបចិតតេប�ឿមិៃថមៃជាោ្រ្យថដលរាៃៃ័យដូចដ៏ចាោំច់ប�ើយ។រោរថកបចិតតេប�ឿៃិង

រោររាៃទរីបនាទាល់មួយ្៏រមិៃថមៃជាបរឿងដូចោនាថដលចាោំច់្ ងថដរ។ទរីបនាទាល់មួយប្រើតប�ើងបៅបពលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ល់្ដល់

អ្ន្រថសវៃងរ្រដ៏បសាមះកតង់រានា្រ់ៃូវសា្រ្សរីមួយនៃបសច្រ្រីពិត។ទរីបនាទាល់ដ៏រស់របវើ្រមួយបរ្ហាញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿ។បនាះរាៃៃ័យថាវានាំឲ្យ

រាៃរោរថកបចិតតេប�ឿៃិងរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយ។រោរថកបចិតតេប�ឿ្ឺជា្ លថ្លែឬររ្វាៃ់សករាប់រោរថកបចិតតេៃិងរោរបោរព

កបតិបតតេិតាម›។[បៅ្រ្ននុងConference Report, Guatemala Area Conferenceឆ្នាំ1977ទំព័រ8–9]។

«បបើៃិោយបោយសាម ្្ញរោរថកបចិតតេប�ឿដ៏ពិត្ ឺជា្ លថ្លែនៃស�ចក្្ពីជសំនឿការណពបចិត្ៃិងការសោរ្តាមដ៏ខ្ជាប់ខ្ជាន់។...

«រោរថកបចិតតេប�ឿដ៏ពិតនាំម្រៃូវ្លថ្លែនៃសុ្មង្គលដ៏រឹងរាំថដលអាចរ្ីររាយបទាះបរីជាបៅបពលពិ្ ពបលា្របៃះសថែិតបៅ្រ្ននុងភាព

ចលាចល្រ្រីបហើយភា្បកចើៃ្ ឺជារោររ្ីររាយ»(«Full Conversion Brings Happiness»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ

2002ទំព័រ25,26)។

• បតើោ្រ្យៃិងឃ្លាអវៃរីថដលអ្ន្រោៃឮ្ល់្ៃូវៃិយមៃ័យដល់ោ្រ្យរោរថកបចិតតេប�ឿ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវាៃរឹងបៅជាោ៉ាងណាកបសិៃបបើមៃុស្សក្បោ់នាបៅ�ំុវិញអ្ន្រោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់បនាះ?

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖នពីន្វៃទពី41:2–3,5,7,10–13,15–18។សូមឲ្យសិស្ស

បរីបួៃនា្រ់ប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដល

កបជា�ៃោៃ�ួបបោយសារពួ្រប្ទាំងអស់ោនាោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សសរបសរោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះបៅ�ុំវិញ

រងវៃង់បលើក្រោសរបស់ព្ួរប្។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖ោមៃរោរទាស់ថទងឬរោរប ល្ាះោនាព្ួរប្កោកស័យទា្់រទង

ជាមួយៃរឹងោនាបៅវិញបៅម្របោយបសច្្ររីយុតតេិធម៌ព្ួរប្រាៃរបស់របរទាំងអស់រួមោនារាៃអព្ដូតបហតុជាបកចើៃោៃប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះ

នាមនៃកពះបយសូ៊វក្រីស្ទកពះអរាចាស់ោៃពកងរឹងដល់កបជា�ៃព្ួរប្ោៃ្រសាងទរីក្រុងជាបកចើៃថដលកតូវោៃបំផ្លាញព្ួរប្ោៃបរៀបរោរ

ៃិងោៃបបង្កើតក្ួសារជាបកចើៃពួ្រប្ោៃរាៃចៃួំៃបកចើៃបហើយោៃរោលាយជារឹងរាំបសច្រតេរីកសឡាញ់នៃកពះសថែិតបៅ្រ្ននុងដួងចិតតេរបស់

ព្ួរប្បហើយពួ្រប្រ្ីររាយៃិងរាៃសាម្្គរីភាព)។

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលបោលរោរណ៍មួយអំពរីសុ្ មង្គលថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីៃរីនហវៃទរី41ោ្រ់្រណាដាលដំបូង។បទាះបរីជាសិស្សអាច

រ្រប�ើញបោលរោរណ៍បរីបួៃ្្ររីសូមកោ្រដថាពួ្រប្បរ្ហាញថារៅរ្លត្រជាជនរធ្ើការរួ្ ោនារដើ្្ដីដត្រច្ិរ្តរជឿដល់ត្រះអមាចាស់្ួក្រគ

បានសា្គ្គដីោនារ�ើយទទួលបានសុភ្ង្គលកានដ់្ររតចើនរ�ើង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាពរ�័យអវៃរីៃរឹងប្រើតរាៃដល់ថានា្់ររបស់បយើងកបសិៃបបើបយើងទាំងអស់ោនារស់បៅដូចជាកបជា�ៃទាំងបៃះោៃរស់បៅ

បនាះ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាពរ�័យអវៃរីៃរឹងប្រើតរាៃដល់ក្ួសាររបស់អ្ន្រ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាពរ�័យអវៃរីៃរឹងប្រើតរាៃដល់វួដឬសាខារបស់អ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សកោប់អំពរីបពលមួយថដលពួ្រប្្ ឺជាថ ្្ន្រនៃក្រុមមួយថដលោៃរួបរួមោនាបៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសុចរិតដូចជាក្ួសាររបស់ប្្ូររ៉ុម

ឬថានា្់រមួយឬមិតតេ្្ិ្រមួយក្រុម។អ្ន្រ្៏រអាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍មួយថដរ។

• បតើរោរខិតខំរបស់អ្ន្របដើមបរីរាៃភាពសុចរិតអាច�ះឥទ្ធិពលដល់សុ្មង្គលៃិងសុខុរាលភាពនៃអ្ន្រថដលបៅ�ំុវិញអ្ន្របោយ

របបៀបណា?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថារោរថកបចិតតេប�ឿៃិងស្រម្មភាពសុចរិតរបស់បយើងរួមចថំណ្រមៃិកតរឹមថតដល់សុ្ មង្គល

របស់បយើងផ្ទាល់បែុបណាណះបទបែុថៃ្ថ្មទំាងដល់សុ្មង្គលៃិងសុខុរាលភាពរបស់អ្ន្រដនទ្ ងថដរ។បៅបពលសរា�ិ្រក្ួសារ្ូររ៉ុម

ថានា្រ់ឬក្រុមប្្សងបទៀតោៃរួបរួមោនាបៅ្រ្ននុងបសច្រ្រីសុចរិតព្ួរប្អាចទទួលោៃបសច្្ររីរ្ីររាយដ៏អសាចារ្យជាងថដលពួ្រប្ៃរឹងអាច

ទទួលោៃបោយខលែលួៃឯងបៅបទៀត)។

• បតើអបំពើោបរបស់មៃុស្សរានា្់រអាច�ះឥទ្ធិពលដល់ក្រមុទំាងមូលថដល្រំពុងខិតខំរោលាយបៅជាសុចរិតបោយរបបៀបណា?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យពកងរឹងរោរផ្លាសថ់កបចិតតេរបស់ពួ្រប្ប�ឿបលើកពះអរាចាស់បហើយ�ួយដល់អ្ន្រថដលបៅ�ំុវិញព្ួរប្ឲ្យបធវៃើដូចោនា

ថដរ។បដើមបរី�ួយសិស្សជាមួយៃរឹងរោរតាំងចិតតេបៃះសូមឲ្យពួ្រប្រំឭ្រោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបៅបលើក្រោសរបស់

ព្ួរប្។សូមឲ្យព្ួរប្បក�ើសបរើសឃ្លាមួយឬពរីរថដលពិពណ៌នាពរីរបបៀបនៃរោររស់បៅថដលព្ួរប្ៃរឹងអាច�ួប។សូមឲ្យព្ួរប្រាៃ

បពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹង

ពយាោមរស់បៅតាមរបបៀបទាំងបៃះ។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីសុ្ មង្គលថដលប្រើតម្រពរីរោរថកបចិតតេប�ឿដ៏ពិតៃិងរោររួបរួមោនាបៅ្រ្ននុង

បសច្រតេរីសុចរិត។

នដីថហវៃទដី41:19–49

្ួក្សា�ន៍នពីនេវកាលាយជាទុច្ចរិតកានណ់តខ្លារំរេរូតដល់�ល់ណតពបជាជន�ុចរិត្ ពីរបពីនាក់្ប្ុសណាណរះ

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីបៅថដលោៃបំផ្លាញសង្គមមួយដូចជាសង្គមថដលោៃពិពណ៌នាបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី41:1–18?

សូមឲ្យសិស្សអាៃៃរីនហវៃទរី41:20,23–24បោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃ្ ំរាម្ំរថហងដល់សាម្្គរីភាពៃិង

សុ្ មង្គលរបស់កបជា�ៃ។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។បករោយពរីព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

រ្រប�ើញបហើយសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។
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(បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះកតូវោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង«Our Hearts Knit as One»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2008ទំព័រ70។)អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សចមលែងបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរៃរីនហវៃទរី41:24។

«ភា្ស្្មើរន្្មគឺជា�ពតរូវដ៏�ំននសាមគ្គពីភា្»(ពបធាន្ិនរីបម៊ីោវររិ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាភាពបឆ្មើងនឆ្ម្ ឺជាសកតូវដ៏ធំៃរឹងសាម្្គរីភាពតាមរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុង

ថានា្់រសាដាប់ពរីរបបៀបមួយថដលភាពបឆ្មើងនឆ្មអាចបំផ្លាញសាម្្គរីភាព។

«ចំណុចដ៏សំខាៃ់្ ឺថាភាពបឆ្មើងនឆ្ម្ ឺជាអបំពើោបនៃរោរបកបៀប្្ទរឹមបទាះបរីជាវាជាទបូៅចាបប់្្ើមបោយ‹បមើលៃន៎!ខញនុំ

ជាមៃុស្សដ៏អសាចារ្យបហើយខញនុំោៃបធវៃើបរឿងដ៏អសាចារ្យ›វាថតងហា្់រដូចជាបរ្ហាញថា‹បហតុដបូច្នះខញនុំបធវៃើោៃល្អជាង

អ្ន្រ›។

«បៅបពលដួងចិតតេរបស់បយើងោៃបោរបពញបោយភាពបឆ្មើងនឆ្មបនាះបយើងោៃបធវៃើអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់មួយបោយសារ

បយើងោៃរំលងចបាប់ដ៏ធំពរីរ[សូមបមើលរា៉ាថាយ22:36–40]។�ំៃួសឲ្យរោរថាវាយបង្គំកពះៃិងរោរកសឡាញ់

អ្ន្រ�ិតខាងរបស់បយើងបយើងបរ្ហាញៃូវ្រម្មវតថែនុដ៏ពិតនៃរោរថាវាយបង្គំៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់បយើង—្ឺជារូបភាព

ថដលបយើងប�ើញបៅ្រ្ននុង្រ ្្ច្់រ»(«Pride and the Priesthood»EnsignឬLiahonaថខវិច្ិរោឆ្នាំ2010ទំព័រ

56)។

• បោយថ ្្អ្របលើបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍របស់កបធាៃអ�ុដូហវៃបតើភាពបឆ្មើងនឆ្មអាចបំផ្លាញសាម្្គរីភាពបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី41:24–35,38–45។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើល

ឥទ្ធិពលនៃភាពបឆ្មើងនឆ្មបៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។អ្ន្រអាចបស្នើថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។(ចបមលែើយ

អាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖រោរបសលែៀ្រសបមលែៀ្របំោ្់រថដលរាៃតនមលែន ល្ែរោរថបងថច្រជាឋាៃភៈសង្គមឬថបងថច្រក្រមុមិៃថមៃជាមិតតេ្្រ្ិ

រោរ្រសាងសាសនាចក្របដើមបរីទទួលោៃ្ លចបំណញរោរបដបិសធសាសនាចក្រដ៏ពិតរោរបបៀតបបៀៃបលើពួ្រអ្ន្របសាមះកតង់រោរបបង្កើត

ប្រ្សសម្ព័ៃ្ធសរាងាត់ៃិងអបំពើទុច្ចរិត)។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីបរឿងមួយថដលប្ោៃរ្រប�ើញរានា្់រម្ងៗ។(សិស្សអាចបឆលែើយចបមលែើយដូចោនាម្ងបទៀត)។បៅបពលសិស្ស

រានា្រ់ៗបឆលែើយបហើយសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើក្រោសពណ៌មួយថដលអ្ន្រោៃោ្រ់បៅមួយ្រថៃលែងមុៃបពលចាប់ប្្ើមបនាះ។

សូមឲ្យក្រោសពណ៌បនាះបៅសិស្សបដើមបរីប្ដូរៃរឹងក្រោសសរបស់ប្ថដលបរៀបរាប់ពរីសុ្ មង្គលៃិងសាម្្គរីភាពរបស់កបជា�ៃ។សូមបធវៃើ

ស្រម្មភាពបៃះម្ងបហើយម្ងបទៀតរហូតដល់សិស្សទាំងអស់ោនាបៅ្រ្ននុងថានា្់រោៃប្ដូរក្រោសសរបស់ប្ជាមួយៃរឹងក្រោសពណ៌ទាំងអស់

ោនា។

សូមឲ្យសិស្សបមើល�ំុវិញៃិងរ្របមើលថាក្ប់ោនាបៅ្រ្ននុងថានា្់ររាៃក្រោសពណ៌ថដលតំណាងឲ្យភាពបឆ្មើងនឆ្ម។សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិត

ពរីអារម្មណ៍ថដលសិស្សទាំងបរីនា្់ររបស់កពះក្រីស្ទរាៃបៅបពលពួ្របលា្រោៃប�ើញភាពបឆ្មើងនឆ្មៃិងអំបពើទុច្ចរិតថដលោៃរី្ររាលោល

បៅ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃមួយថដលធាលាប់ថតរ្ីររាយៃិងរួបរួមោនាជាខាលាំង។

• បតើបសច្រតេរីពិតអវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្៏រព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍

ខាងបករោមបៃះ៖អរំ្ើបា្រថនភា្រ្្ើងថ្្នំ្ឲ្យមានការដ្រក្បាក្់រ�ើយដរឹក្នំ្រៅរក្អំរ្ើទុច្ចរ្ិរ។អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះ

បៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើភាពបឆ្មើងនឆ្មរបស់មៃុស្សពរីរបរីនា្រ់អាចរាៃឥទ្ធិពលបលើសុ្មង្គលរបស់ក្រមុទាំងមូលបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីរបបៀបថដលភាពបឆ្មើងនឆ្មរបស់មៃុស្សរានា្់រអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើអ្ន្រដនទបៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ដូចខាងបករោម៖

1 �ំៃួសឲ្យរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេពរីក្ួសាររបស់ោត់បងកបុសរានា្់រសបកមចចិតតេបធវៃើតាមចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃជាជាងបៅបបកមើ

បបស្រ្រម្ម។

2 សរា�ិ្ររានា្់រនៃថានា្់រយុវនារីឬ្ូររ៉ុមបពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ុៃរាៃបំណងបបង្កើតបញ្ហាបដិបសធមិៃចូលរួម្រ្ននុងថានា្់របហើយរឹងទទរឹងមៃិបធវៃើតាម

រោរថណនាំ។

3 យុវ�ៃឬយុវនារីរានា្់រចំអ្រឬបរ្អាប់សរា�ិ្រប្្សងបទៀតនៃក្រមុមិតតេ្្ិ្ររបស់ប្ជាញរឹ្រញយ។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលថដលព្ួរប្ោៃប�ើញបសច្្ររីបឆ្មើងនឆ្មបំផ្លាញសុ្មង្គលៃិងសាម្្គរីភាព។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីតួនាទរីរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងក្រុមប្្សងៗោនាថដលព្ួរប្ជាសរា�ិ្រដូចជាក្ួសាររបស់ព្ួរប្្ូររ៉ុមឬថានា្់រវួដឬសាខា

ៃិងថានា្រ់សិរោខាសាលា។(អ្ន្រអាចចង់បលើ្រប�ើងពរីក្រមុប្្សងបទៀតថដលសិស្សរបស់អ្ន្រជាសរា�ិ្រ)។សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិតថាបតើ

ព្ួរប្ោៃបធវៃើឬ្ំរពុងបធវៃើអវៃរីថដលបរ្ហាញពរីភាពបឆ្មើងនឆ្មបៅ្រ្ននុងទំនា្់រទៃំងរបស់ប្ជាមួយៃរឹងមៃុស្សប្្សងបទៀតបៅ្រ្ននុងក្រុមទាំងបៃះថដរ

ឬបទ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យថកបចិតតេបហើយ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចយ្រ�្នះបលើភាពបឆ្មើងនឆ្មៃិងបបង្កើៃសាម្្គរីភាពៃិង

បសច្រតេរីសុចរិតបៅ្រ្ននុងក្រមុទាំងបៃះ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យស្ជរឹង្ិត្ ងថដរពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្

បកោងៃរឹងរស់បៅតាមឲ្យោៃរោៃ់ថតដូចជា្ូរៃបៅរបស់លរីនហថដលោៃថកបចិតតេប�ឿដល់កពះអរាចាស់។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងពយាោមថកបចិតតេប�ឿបលើកពះបយសូ៊វក្រីស្ទរោៃ់ថតខាលាំងបហើយរស់បៅជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទបោយ

សាម្្គរីភាពបនាះបយើងអាចទទួលោៃសុ្ មង្គលដូចជាអវៃរីថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី41:1–18ដបូចានាះថដរ។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

គម្ពីរមរមន
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ពះ្ េ្ដីរគនះ?
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាគម្ពីរសនរះ្ួក្សគនឹរសរៀននរូវសមសរៀន�៏រាន

តនម្្ ពីមរមនណ�លជា�ិ�្សរានាក់្រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�ល

បានរ�់សៅសដ្�សសាមៅរះពតរ់សទារះបពីជាក្្ននុរមួ�ជពីវិតរប�់

សលាក្បាន្ ័ទ្្ធជុំវិញសៅសដ្�«ឆ្ក្អំ្ ពីអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតនរិ

អសំ្ើគួរសខ្ើមស អ្ែើមទាំរឡា�សក្ើតស�ើរមិនឈប់ឈរ»(មរមន

2:18)។�ិ�្សក៏្នរឹទ្ទ្ួលបានពបសយាជន៍្ ពីការ�ិក្សា

ពបសា�ន៍រប�់មរ៉រូនែណ�លបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់�ល់អ្នក្អានសៅ

ន្ងៃចុរសពកា�ថ្«ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពទ្រ់បង្ហាញអ្នក្រាល់ោនា�ល់

ខ្នុំស�ើ�ខ្នុំ�ឹរនរូវអវពីៗណ�លអ្នក្រាល់ោនាសធវើ»(មរមន8:35)។

សៅស្ល�ិ�្សអានអំ្ពីស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ ល្ាញណ�លបានសក្ើតស�ើរ

សដ្�សារអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសនារះ្ ួក្សគនឹរ

សរៀន្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការរ�់សៅតាមបទ្បញ្ញត្ិទាំរឡា�និរ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញានន�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គតើនរណាជាអ្ក្សរគសរ្ពះ្ េ្ដីរគនះ?
មរមនបាន�រស�រពបំា្ពីរជំ្ រូក្�ំបរូរននគម្ពីរសនរះជា

�ំសែើរសរឿរ�សរខេបម�ួននអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតនិរ�្ង្គាមសៅក្្ននុរ

ចសំណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសៅក្្ននុរ

ជំនាន់រប�់សលាក្។សលាក្ក្៏បាន�ំណាល្ ពីសរឿរទារំមរូល

ននស�តុការែ៍្ ពីជពីវិតរប�់សលាក្សៅក្្ននុរ្ ទាំរចំណារនពីន�វធំ

(�រូមសមើលមរមន2:18,5:9)។សៅស្លមរមនរាន

អា�ុពបណ�ល10ឆ្នាំអ្នក្រក្សាបញ្ពីទាំរឡា�គឺអាម៉រូរ៉ុនបាន

ពបគល់ទំ្នួលខុ�ពតរូវ�ល់សលាក្ស�ើម្ពីរក្សា្ ទាំរ្ ិ�ិ�្ឋទាំរឡា�

សៅស្លសលាក្បានស្ញវ�័។សលាក្ពតរូវឆ្លាក្់ក្តព់តានរូវ

ការែ៍ទាំរអ�់ណ�លសលាក្បាន�សរកតស�ើញអំ្ ពីពបជាជន

(�រូមសមើលមរមន1:4)។សៅអា�ុ15ឆ្នាំមរមនបាន

ជួបនឹរព្រះអរាចា�់ស�ើ�បានភ្ក់្ស�ើ�បានសាគាល់នរូវស�ចក្្ពីលអែ

�ប្នុរ�ននព្រះស��៊រូវ»(មរមន1:15)។នាឆ្នាំ�ណ�ល

សនារះណ�រ្ួក្សា�ន៍នពីន�វបានណតរតារំមរមនឲ្យ�ឹក្នាំក្រទ័្្

រប�់្ ួក្សគ(�រូមសមើលមរមន2:1)។សដ្�សោរ្តាម

ការណែនាំរប�់អាំម៉រូរ៉ុនសលាក្បានទ្ទ្ួលនរូវ្ ទាំរចំណារនពីន�វ

ធំនាស្លសពកា�មក្ស�ើ�បានចាបស់្្ើមសធវើការក្តព់តា។

សលាក្ក៏្បាន�សរខេបនរូវ្ ទាំរចំណារនពីន�វធំណ�លបានរួមរាន

នរូវការ�រស�រ្ ពី្ យាការីនិរអ្នក្រក្សា្ ទាំរទាំរឡា�្ ពីលពីន�

រ�រូត�ល់អាំម៉រូរ៉ុនស�ើ�បានបញ្ចដូលនរូវ្ ទាំរចំណារនពីន�វតរូច

សៅក្្ននុរការ�សរខេបសនារះណ�រ។សៅជិតស្លចរុបញ្ចប់ននជពីវិត

រប�់សលាក្មរមនបានលាក់្្ ទាំរចំណារទារំឡា�សៅក្្ននុរក្រូនភ្នំ

គរូមរូរា៉សលើក្ណលរណត្ ទាំរម�ួចំនួនណ�លសលាក្បានពបគល់�ល់

ក្រូនពបុ�រប�់សលាក្គឺមរ៉រូនែ(�រូមសមើលមរមន6:6)។

បនាទាប់មក្សលាក្បាន�ឹក្នាំ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរ�្ង្គាម�៏

ធំចុរសពកា�ពបឆំ្រនឹរ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។មុនស្លមរមន

បានសាលាប់សលាក្បានណែនាំមរ៉រូនែឲ្យបញ្ចប់កំ្ែតព់តារប�់

សលាក្។មរ៉រូនែបានបណនថែមពាក្្យទារំឡា�ណ�លបសរកើតបាន

ជាជំ្រូក្ទ្ពី8–9ននគម្ពីរសនរះ។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរដល់នរណាគហើ�គតើ

គហតុអវៃដី?
មរមនបាន�រស�រសៅកាន់្ ួក្សា�ន៍�នទ្នរិ�រាជកិ្

ននវរ្សអ៊ីពសាណអលសៅន្ងៃចុរសពកា�សដ្�រានបំែរចរ់

«បញ្ចនុរះបញ្ចដូលអ�់អ្នក្រាល់ោនាសៅចុរណ្ន�ពីឲ្យណពបចិត្ស�ើ�

ពបុរសពបៀបឈរសៅចំសពារះសវទ្ិកាជំនុំជពមរះននព្រះពគពី�្ទ»

(មរមន3:22)។សៅស្លមរ៉រូនែបានបញ្ចប់គម្ពីររប�់

ឪ្ុក្សលាក្ស�ើ�សលាក្បានបញ្ជាក្់សដ្�ចំៗនរូវអ�់អ្នក្ណ�ល

នរឹអានពបសា�ន៍រប�់សលាក្។សលាក្បានព្រាន្ ួក្សគ្ ពី

លទ្្ធ្លននអសំ្ើបាបរប�់្ ួក្សគនិរបានអសញ្ើញឲ្យ្ ួក្សគ

«មក្រក្ព្រះអរាចា�់សដ្�អ�់្ ពី�ួរចិត្[រប�់្ ួក្សគ]ចរុះ»

(«មរមន9:27)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដល្ េ្ដីរគនះ

្តរូវប្នសរគសរគ�ើង?
មរមនពបណ�លជាបាន�រស�រជំ្ រូក្ទ្ពី1–7ននគម្ពីរសនរះ

សៅចសនាលារះឆ្នាំ345ននពគិ�្�ក្រាជនិរឆ្នាំ401នន

ពគិ�្�ក្រាជ(�រូមសមើលមរមន2:15–17;8:5–6)។

សលាក្បានបញ្ចប់ការ�រស�ររប�់សលាក្សពកា�្ពីចមបារំ

ចរុសពកា�រវារ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសៅឯ

គរូមរូរា៉សៅក្្ននុរឆ្នាំ385ននពគិ�្�ក្រាជ(�រូមសមើលមរមន

6:10–15;7:1)។សលាក្មរ៉រូនែពបណ�លជាបានសធវើ

ការក្ត់ពតាសៅក្្ននុរជំ្ រូក្ទ្ពី8–9រវារឆ្នាំ401ននពគិ�្�ក្រាជ

នរិឆ្នាំ421ននពគិ�្�ក្រាជសៅស្លសលាក្បានសៅ«ស�ើម្ពី

�ុវតថែិភា្ននជពីវិតរប�់សលាក្»(�រូមសមើលមរមន8:4–6;

មរ៉រូនែ1:1–3)។1–3)។

គតើរានលក្ខេណៈពគិសសអវៃដីខ្ះគៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរសនរះសរៀបរាប់្ ពីការ្យាក្រែ៍ណ�លបានបសំ្ញសដ្�

នពីន�វអាលរា៉ាសាំ�រូណអលជាសា�ន៍សលមិននិរព្រះស��៊រូវ

ពគពី�្ទទាក្់ទ្រសៅនឹរស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ ល្ាញននសា�ន៍នពីន�វ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី112:19;អាលរា៉ា45:9–14;

ស�សលមិន13:8–10;នពីន�វទ្ពី327:32)។សលាក្

មរមន�ំសៅសលើការ�រស�ររប�់សលាក្ខរ្ះថ្ជា«បញ្ពីខ្នុំ

អំ្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញននអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ»(មរមន

6:1)។សលាក្បានបង្ហាញថ្ការធាលាក្់រប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ

គឺជាលទ្្ធ្លម�ួននអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ(�រូមសមើលមរមន

4:12;6:15–18)។

្គ្រាង
េរេន1អាំម៉រូរ៉ុនណតរតារំមរមនឲ្យរក្សាកំ្ែត់ពតានន

ពបជាជនសៅក្្ននុរជំនាន់រប�់សលាក្។្ួក្សា�ន៍

នពីន�វ�ក្ឈ្នរះសលើសា�ន៍សលមិនសៅក្្ននុរចមបារំ។

អសំ្ើទុ្ច្ចរិត្ ្ស្វ្សា�ទ្រូទារំណ�ន�ពី្ួក្សាវក្សា�ន៍

នពីន�វបពីររូបបានឈប់បសពមើ�ល់ពបជាជនស�ើ�

អសំណា�ទានននព្រះវិញ្ញាែពតរូវបាន�ក្សចញទាំរ

ព�ុរ។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសលាក្មរមនបាន«ជួបនរឹ

ព្រះអរាចា�់»។

េរេន2–3្ួក្សា�ន៍នពីន�វណតរតារំមរមនឲ្យ�ឹក្នាំ

ក្រទ័្្រប�់្ ួក្សគ។សទារះបពីជារានស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញ

�៏ខាលាំរនិរការររទ្ុក្ខេ�៏ធំក្្ពី្ួក្សា�ន៍នពីន�វប�ិស�ធមិន

ព្មណពបចិត្ស�ើ�។សលាក្មរមនសៅ�ក្្ ទាំរនពីន�វ្ ពី

ក្រូនភ្នំមួ�ណ�លសៅថ្�៊ិមស�ើ�ចាប់ស្្ើមសធវើកំ្ែត់

ពតារប�់ោត់។សពកា�្ពីទ្ទ្ួលបានជ�័ជំនរះបពីបួនសលើក្

មក្ពបជាជនបានចាបស់្្ើមរានភា្ស ម្េើរន ម្េសលើក្រាលាំររប�់

ខ្លួនស�ើ��្្ថ្នឹរពបឆំ្រនឹរ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។

សលាក្មរមនប�ិស�ធមិនព្ម�ឹក្នាំ្ ួក្សគសទ្ៀតស�ើ�។

សលាក្�រស�រស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលមន�ុ្សទាំរអ�់សៅក្្ននុរ

ន្ងៃចុរសពកា�ស�ើម្ពីសរៀបចំខ្លួនឈរសៅចំសពារះមុខសរៅអពី

ការជំនុំជពមរះរប�់ព្រះពគពី�្ទ។

េរេន4សដ្�ោមៅនការ�ឹក្នាំ្ ពីមរមនសទ្ៀតសនារះ

្ួក្ក្រទ្័្សា�ន៍នពីន�វបន្សៅចបារំពបឆំ្រនរឹ្ ួក្សា�ន៍

សលមិន។ក្រទ័្្រាប់ពាន់នាក្់្ ពីទាំរ�រខារពតរូវសាលាប់។

ក្រូនសៅរប�់លពីន�ធាលាក់្ខ្លួនទុ្ច្ចរិតកាន់ណតខាលាំរជារស្ល

ណាៗទាំរអ�់សៅក្្ននុរពបវត្ិសាព�្រប�់្ ួក្សគស�ើ�

្ួក្សា�ន៍សលមិនចាប់ស្្ើមបំ្លាញ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។

សលាក្មរមនទ្ទួ្លបន្ទនុក្សលើកំ្ែត់ពតាសា�ន៍នពីន�វ

ទាំរអ�់ស�ើ�្ លា�់ទ្ពីសចញ្ពីក្រូនភ្នំ�ិ៊មសៅក្រូនភ្នំម�ួ

សៅថ្គរូមរូរា៉។

េរេន5–7សលាក្មរមនបន្ពគបព់គរក្រទ័្្រប�់សា�ន៍

នពីន�វសទារះបពីជាសលាក្�ឹរថ្្ួក្សគនឹរពតរូវបំ្លាញក្្ពី។

សលាក្្ យាក្រែ៍អំ្ពីការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន។

សលាក្ពបមរូល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសៅឯក្រូនភ្នំគរូមរូរា៉ស�ើម្ពីសធវើ

ចមបារំពបឆំ្រនឹរ្ ួក្សា�ន៍សលមិនជាសលើក្ចុរសពកា�។

សលាក្មរមន�រស�រស�ើម្ពីបញ្ចនុរះបញ្ចដូលក្រូនសៅរប�់សា�ន៍

សលមិនឲ្យសជឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ទ្ទ្ួលបុែ្យ

ពជមុជទ្ឹក្។

េរេន8–9សពកា�្ពីការសាលាប់រប�់សលាក្មរមនមរ៉រូនែ

បន្ការក្ត់ពតា។សលាក្្ យាក្រែ៍អំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមនថ្

នរឹសលចសចញមក្សដ្�ព្រះសចសាដោននព្រះសៅក្្ននុរន្ងៃមួ�

ននការឥតជសំនឿនរិអសំ្ើទុ្ច្ចរិត។សលាក្ណ្្រទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�បសពរៀនថ្អ្្ដូតស�តុនិរ

ទ្ពី�រាគាល់នានាអមមក្សដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើពទ្រ់។

សលាក្ដ្�់សតឿនអ�់អ្នក្ទារំឡា�ណាណ�លអានពាក្្យ

រប�់សលាក្ឲ្យមក្រក្ព្រះអរាចា�់ស�ើ�ពតរូវបាន�ស្ង្គារះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សទារះបពីជាសលាក្មរមនបានធំស�ើរសៅក្្ននុរ�ម័�ណ�លរានអំស ើ្ទុ្ច្ចរិតសពចើនពកា�់នពក្ក្្ពីក៏្

សលាក្បានសពជើ�សរើ�សធវើជាមន�ុ្សសសាមៅរះពតរ់ណ�រ។សដ្�សារណតស�ចក្្ពីសសាមៅរះពតរ់រប�់

សលាក្សលាក្ពតរូវបានពបាប់ថ្សលាក្នឹរពតរូវទ្ទ្ួលបន្ទនុក្សលើបញ្ពី�៏្ ិ�ិ�្ឋរប�់ពបជាជន

នាស្លសពកា�ននជពីវិតរប�់សលាក្ណ�រ។សៅអា�ុ15ឆ្នាំសលាក្បាន«ជួបនឹរ

ព្រះអរាចា�់»(មរមន1:15)។សលាក្បានពបាថ្នាជួ��ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វឲ្យណពបចិត្

ប៉ណុន្សដ្�សារណតការបរះសបារ�៏ខាលាំររប�់្ ួក្សគសនារះសលាក្ពតរូវបានព្រះអរាចា�់ហាមឃ្ត់

មិនឲ្យបសពរៀន្ ួក្សគ។សៅវ័��៏សក្មេរសនរះសលាក្ពតរូវបានណតរតាំរស�ើម្ពីឲ្យ�ឹក្នាំក្រទ្័្

្ួក្សា�ន៍នពីន�វ។សដ្�សារ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វជាសពចើនបានបាត់បរ់ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

នរិអំសណា�ទានស្្សរសទ្ៀត្ ពីព្រះសនារះ្ ួក្សគពតរូវបានទ្ុក្ឲ្យពប�ុទ្្ធនរឹចមបាំរសដ្�ក្រាលាំរ

រប�់ខ្លួនសគ្ ទាល់ពបឆ្ំរនឹរ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។

សមសរៀនទ្ពី137

មរមន1–2

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន1:1–5

សលាក្មរមនដរឹថ្សៅន្ងៃណាមួយសលាក្នរឹពតរូវទទួលបន្គុក្សលើបញជពីដ៏្ ិ�ិដ្ឋរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលចាបប់្្ើមបបកងៀៃបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្ ិតអំពរីសំណួរបៃះបៅបពលព្ួរប្ម្រ

ដល់ថានា្់រ៖សតើេ្ក្រានោរម្មែ៍យ៉ារណាសៅស្លមនុ�្សសផ្សរសៅេ្ក្ថ្ជា្ ួក្មរមន?

បៅបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បករោយពរីព្ួរប្ោៃពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្ស

រានា្រ់អាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហ្គរដៃុប៊ីហុិង្លែរី៖

«បទាះបពលខលែះខញនុំបសា្រសាដាយថដលរាៃមៃុស្សខលែះមៃិបៅសាសនាចក្របៃះតាមប្មះកតរឹមកតូវោ៉ាងណា្រតេរីថតខញនុំ

រី្ររាយថដលប្មះខលែរីថដលព្ួរប្បកបើបៃះ្ ឺជា្រិតតេិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយថដលោៃបបង្កើតបោយបុរសដ៏អសាចារ្យរានា្រ់ៃិង

្ម្ពរីរមួយថដល្ ល់្ៃូវទរីបនាទាល់ដ៏ឥតបកបៀប្្ទរឹមទា្់រទងបៅៃរឹងកពះបកោសបលាះនៃពិ្ ពបលា្របៃះ។

«អ្ន្រណាថដលោៃសាគល់បុរសប្មះមរមៃបៃះតាមរយភៈរោរអាៃៃិងរោរស្ជរឹង្ិតពរីកបសាសៃ៍របស់បលា្រ

អ្ន្រណាថដលអាៃ្ ម្ពរីរដ៏រាៃតនមលែនៃកបវតតេិសាកស្បៃះថដលោៃកបមូលៃិងរ្រសាទ្ុរជាបកចើៃថ្្ន្របោយសារបលា្រ

បនាះប្ៃរឹងដរឹងថាមរមន្ឺមិៃថមៃជាោ្រ្យនៃរោរកបរា្បនាះបទបែុថៃ្ថាវាតំណាងឲ្យរោរល្អដ៏អសាចារ្យ—រោរល្អ

ថដលបចញពរីកពះ»(«MormonShould Mean ‘More Good’»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1990,ទំព័រ52–53)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបរិបទនៃមរមៃ1–2សូមពៃ្យល់ថា320ឆ្នាំបករោយពរីកពះអង្គសប្រ្គះោៃោងម្រ�ួបៃរឹងព្ួរសាសៃ៍

ៃរីនហវៃមៃុស្សបស្ទើរក្បោ់នាបៅបលើថដៃដរីោៃរស់បៅ្រ្ននុងភាពទុច្ចរិត។បៅអ�ំនុងបពលបៃះអាំមែូរ៉ុៃថដលជាបុរសសុចរិតោៃបបកមើ

ជាអ្ន្ររ្រសា្ំរណត់កតារានា្រ់កតវូោៃ«បងខេិតបងខេំបោយកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធោៃលា្់រៃូវប្ជរីដ៏ពិសិដ្ឋទាំងបៃះ»(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី

41:47–49)។្រ្ននុងបពលកបថហលោនាបៃះថដរអាំមែូរ៉ុៃោៃបៅ�ួបៃរឹងប្រ្មងកបុសអាយុ10ឆ្នាំរានា្រ់ប្មះមរមៃបហើយោៃថណនាំ

ោត់អំពរីរោរទទួលខុសកតូវនាបពលអនា្តរបស់ោត់បលើប្ជរីទាំងបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ1:2សាងាត់ៗបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលអាំមែូរ៉ុៃោៃបកបើបដើមបរីបរៀបរាប់ពរីបលា្រមរមៃ។សូមឲ្យ

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមសរបសរប្មះមរមនបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសរបសរៃូវចបមលែើយរបស់ប្បៅពរីបករោម

វា។អ្ន្រអាចកតូវពៃ្យល់ថាោ្រ្យដ៏មឺុររា៉ាត់រាៃៃ័យថាសាងាតប់សងៃៀមមែត់ចត់ៃិង្ ិត្ូរថវងឆ្ងាយ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបយើង្ ួរថតមឺុងរា៉ាត់្រ្ននុងរោរណ៍អវៃរីខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរបបកមើៃិងរោរទទួលទាៃសាករោមែង់រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ

ភាពបរិសុទ្ធៃិងរោរៃិោយៃិងថ្លែងពរីកពះអង្គសប្រ្គះ)។បហតុអវៃរីោៃជាបយើង្ ួរថតមុឺងរា៉ាត់អំពរីបរឿងទាំងបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សរានា្់រអាចមឺុងរា៉ាត់ៃិងបៅថតរាៃរោររ្ីររាយៃិងសបំណើច។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីមៃុស្សមុឺងរា៉ាត់រានា្រ់យល់ពរី

បពលថដលកតូវបលងបសើចៃិងបពលថដលកតូវមែត់ចត់។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី«បចះសបង្កតបោយឆ្ប់រហ័ស»?

ជាថ ្្ន្រនៃរោរពិភា្រសាបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោវ�ីបអថបដណាជា្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរ

នា្់រ៖

«បៅបពលបយើងបចះសបង្កតបោយឆ្ប់រហ័សបយើងៃរឹងកតូវបំ្ុសឲ្យបមើលឬ្រត់ចំណំាៃិងបោរពតាម។មូលោឋាៃក រ្ឹះទាំងពរីរបៃះ

—ទាំងរោរបមើលៃិងរោរបោរពតាម—្ឺសំខាៃ់បដើមបរីបចះសបង្កតបោយឆ្ប់រហ័ស។បហើយពយារោរីមរមៃ្ឺជា្ ំរូដ៏អសាចារ្យមួយនៃ

រោរអៃុវតតេអំបណាយទាៃបៃះ។   

«   អបំណាយទាៃខាងកពះវិញ្ញាណនៃរោរបចះសបង្កតបោយឆ្ប់រហ័ស្ឺសំខាៃ់ជាខាលាំងសករាប់បយើងបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រមួយថដល

បយើងរស់បៅនាបពលបៃះៃិងៃរឹងរស់បៅនាបពលខាងមុខ»(«Quick to Observe»Ensign,ថខធ្នដូ2006,ទំព័រ34)។

• បតើសមតថែភាពបដើមបរីបមើលៃិងបោរពតាមរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់ោ៉ាងឆ្ប់រហ័សអាច�ួយបយើងបោយរបបៀបណា?
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មរមន1–2

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីអវៃរីមួយថដលពួ្រប្្ ួរថតមែត់ចត់ជាងបៃះ—

អវៃរីមួយថដលពួ្រប្្ ួររោៃ់ថតមុឺងរា៉ាត់។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរពរីរោរដរឹ្រនំាពរីកពះអរាចាស់ថដលព្ួរប្អាចបោរពតាមោៃបោយល្អ

ជាងបៃះ្ ងថដរ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យខិតខំបធវៃើរោរបោយមឺុងរា៉ាត់ៃិងបចះសបង្កតបោយឆ្ប់រហ័សជាងបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ1:3–5ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរថណនំារបស់អាំមែូរ៉ៃុដល់បលា្រមរមៃ។

• បតើអាំមែូរ៉ៃុោៃសំុឲ្យមរមៃបធវៃើអវៃរី?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបលា្រមរមៃកតូវថតមឺុងរា៉ាត់ៃិងបចះសបង្កតបោយឆ្ប់រហ័សបដើមបរីបបំពញតាមរោរទទួលខុសកតវូ

ទាំងបៃះ?

េរេន1:6–19

សោយសារណតការបរះសបារសោយសចតនារប�់ពបជាជនព្រះអរាចា�់ោមសលាក្មរមនមិនឲ្យបសពរៀន្ ួក្សគ

សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ធាលាប់ោៃោត់បង់អវៃរីមួយថដលពួ្រប្កសឡាញ់ឬរាៃអវៃរីមួយដ៏រាៃតនមលែថដលកតូវោៃប្យ្របទ។សូមឲ្យ

សិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរីបទពបិសាធៃ៍ទាំងបៃះ។

សូមសបងខេបមរមៃ1:6–12បោយរោរពៃ្យល់ថាខណភៈបពលថដលបលា្រមរមៃបៅ្រ្ននុងវ័យយុវវ័យរបស់បលា្របលា្រោៃថ្លែងជា

សា្រ្សរីពរីស្រ្គមមួយចៃួំៃរវាងព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ។បលា្រ្៏រោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីពរីរោររ្ីររាលោលនៃអបំពើទុច្ចរិត

បៅ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃទាំងឡាយបៅបលើថដៃដរីថដរ។

សូមពៃ្យល់ថាបោយសារសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃធាលា្់រខលែលួៃទុច្ចរិតបំ្ ុតព្ួរប្ោៃោត់បង់អបំណាយទាៃដ៏រាៃតនមលែពរីកពះអរាចាស់។សូម

បថំប្រសិស្សជាពរីរក្រមុ។សូមចាត់ឲ្យក្រមុទរីមួយអាៃមរមៃ1:13–14,18សាងាត់ៗបោយរ្របមើលអបំណាយទាៃថដលកពះអរាចាស់

ោៃចាបប់្្ើមដ្របចញពរីព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមចាត់ឲ្យក្រមុទរីពរីរអាៃមរមៃ1:14,16–17,19បោយរ្របមើលមូលបហតុថដល

កពះអរាចាស់ោៃយ្រអបំណាយទាៃទាំងបៃះបចញពរីព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សពរីក្រមុៃរីមួយៗថច្រចាយ្ ំបហើញរបស់ប្ដល់

សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

• បោងតាមមរមៃ1:13–14បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបៅបពលកបជា�ៃបះបោរបហើយថបរបចញពរីកពះអរាចាស់?(សិស្សអាចបឆលែើយ

ប្្សងៗោនា។សូម្ ិតពរីរោរសបងខេបចបមលែើយរបស់ប្បោយរោរសរបសរៃូវបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃថា៖រៅរ្ល

ត្រជាជនដត្រជាទុច្ចរ្ិររ�ើយដលងរជឿរលើត្រះ្ួក្រគបា្់រ្រង់អំរណាយទានខ្ងត្រះវិញ្ញាណដដល្ ួក្រគបានទទួល្ ដីត្រះអមាចាស់

រ�ើយ្ ិនអាចទទួលបាននូវឥទ្ធិ្លថនត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធបានរ�ើយ)។

សូមបរ្ហាញថារោរបះបោររបស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ្ ឺខាលាំងរោលា។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីបោលរោរណ៍បៃះអៃុវតតេចំបោះបយើងបរៀងៗខលែលួៃ

បៅបពលបយើងមៃិបោរពកបតិបតតេិតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះ។

• បតើអបំណាយទាៃមួយណាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ1:13–14,18ថដលពោិ្របំ្ ុតសករាប់អ្ន្របពលោត់បង់វា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ1:15ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរមៃោៃ�ួបខណភៈបពល

ថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃជាបកចើៃោៃោត់បង់អំបណាយទាៃពរីកពះៃិងឥទ្ធិពលនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបលា្រមរមៃអាចរាៃបទពបិសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណបទាះបរីជាបលា្រសថែិតបៅ្រ្ននុង្រណាដាលនៃអំបពើទុច្ចរិតដ៏

ខាលាំងរោលាោ៉ាងណា្្ររី?

េរេន2:1–15

សលាក្មរមនដកឹ្នាំក្រទ័្សា�ន៍នពីនេវនរិសសាក្សាដាយចសំោរះអសំ្ើទុច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រថដលរាៃអាយុ15ឆ្នាំ(ឬ�ិតអាយុ15ឆ្នាំ)ឲ្យអាៃមរមៃ2:1–2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើល

រោរទទួលខុសកតូវថដលមរមៃោៃទទួលបៅបពលបលា្ររាៃអាយុ15ឆ្នាំ(រោលបលា្រ«ដប់កោំមួយឆ្នាំ»)។សូមឲ្យសិស្សកសនម

ពរីអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងសករាប់មៃុស្សអាយុ15ឆ្នាំរានា្់រកតូវដរឹ្រនំា្រងទ័ពមួយ។

• បតើល្រខេណភៈទាំងឡាយថដលកតូវោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងមរមៃ2:1ោៃ�ួយបលា្រមរមៃជាអ្ន្រដរឹ្រនំារានា្់រនៃ្រងទ័ពមួយបៃះតាម

របបៀបណាខលែះ?

សូមសបងខេបមរមៃ2:3–9បោយកោប់សិស្សថាពួ្រសាសៃ៍បលមៃិោៃវាយកបហារបលើព្ួរ្រងទ័ពសាសៃ៍ៃរីនហវៃបោយ្ររាលាំងមួយ

ថដលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃខាលាចៃិងោៃដ្រ្ យទ័ព។ព្ួរសាសៃ៍បលមិៃោៃប្រ្កាបព្ួរប្ពរី្រថៃលែងមួយបៅ្រថៃលែងមួយបទៀតរហូតដល់

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃកប�ុំោនាបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងមួយ។បៅទរីបំ្ុត្រងទ័ពរបស់មរមៃតទល់ៃរឹងព្ួរសាសៃ៍បលមិៃបហើយោៃបធវៃើឲ្យពួ្រប្

ប្ចខលែលួៃោត់បៅ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ2:10–15បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណនៃព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបករោយពរីស្រ្គម

ទាំងបៃះ។

• បហតុអវៃរីោៃជាសាសៃ៍ៃរីនហវៃបសា្រសបកងង?(សូមបមើលមរមៃ2:10–13។ព្ួរប្បសា្រសាដាយបោយសារពួ្រប្មៃិអាចរ្រសា

របស់របររបស់ពួ្រប្។ៃិោយមែយាងបទៀតថាពួ្រប្បសា្រសបកងងបោយសារថតលទ្ធ្លនៃអំបពើោបរបស់ព្ួរប្មៃិថមៃបោយ

សារពួ្រប្បសា្រសាដាយចំបោះស្រម្មភាពរបស់ប្ប�ើយ)។
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• បោងតាមមរមៃ2:13–14បតើបលា្រមរមៃោៃដរឹងថាទ្ុរខេបសា្ររបស់កបជា�ៃមៃិថមៃជារោរបរ្ហាញនៃរោរថកបចិតតេដ៏ពិតបោយ

របបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីភាពខុសោនារវាង«បសច្រ្រីទ្ុរខេបសា្រ   នាំបៅរ្របសច្្ររីថកបចិតតេ»ៃិង«បសច្្ររីទុ្រខេកពួយរបស់អ្ន្រ

ជាប់បទាស»សូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖

េ្ក្ណដលរានទកុ្ខេសសាក្សៅរក្ស�ចក្្ពីណពបចិត្...

េ្ក្ណដលរានទកុ្ខេព្ួយសោយពោនណ់តសពពារះលទ្ធផលននេំស្ើរោប...

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមរមៃ2:12–15បោយរ្របមើលល្រខេណភៈនៃក្រមុកបជា�ៃទាំងពរីរបៃះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្

រ្រប�ើញ។ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖

អ្ក្ដដលមានទុក្្ខរសាក្រៅរក្រសចក្្ដីដត្រច្ិរ្តទទួលសារល់នូវរសចក្្ដីល្អថនត្រះនិង្ ក្រក្ត្រះតគដីស្ទរោយមានច្ិរ្តទន់ទា្រ។

អ្ក្ដដលមានទុក្្ខត្ួយរោយតោនដ់្ររតោរះលទ្ធែលថនអំរ្ើបា្រ្រន្្ររះរបារត្រឆាំងនរឹងត្រះ។

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរមៃោៃបកបើឃ្លា«បសច្្ររីទ្ុរខេកពយួរបស់អ្ន្រជាប់បទាស»(មរមៃ2:13)បដើមបរីបរៀបរាប់ពរីទ្ុរខេបសា្រនៃ

អ្ន្រថដលរងទុ្រខេបោយសារថតលទ្ធ្លនៃស្រម្មភាពរបស់ពួ្រប្បែុថៃ្មិៃកពមថកបចិតតេ។ល្រខេណភៈបៃះមៃិដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរអតប់ទាសៃិង

សៃតេភិាពប�ើយ។វានាំបៅរ្ររោរជាប់បទាសថដលរាៃៃ័យថាមៃុស្សរានា្់រកតូវោៃប្្ឈប់ពរីរោររ្ីរចបកមើៃបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលប

ជាៃិច្ចរបស់ប្។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្បឆលែើយតបបៅបពលព្ួរប្ដរឹងថាព្ួរប្រាៃអំបពើោប។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យម្ររ្រ

កពះអង្គសប្រ្គះបោយរាៃចិតតេទៃ់ទាបបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចកតូវោៃអ្័យបទាសទទួលោៃសៃិ្ភាពបហើយរួបរួមៃរឹងកពះ។

េរេន2:16–29

សលាក្មរមនទទួលបានផ្ទាំរចំណារសេើយក្តព់រាដំសែើរសរឿរននអសំ្ើទុច្ចរិតរប�់ពបជាជន។

សូមសបងខេបមរមៃ2:16–18បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលស្រ្គមជាមួយៃរឹងព្ួរសាសៃ៍បលមៃិោៃបៃ្បលា្រមរមៃោៃប�ើញ

ថាខលែលួៃបលា្របៅថ្របរ្ូរៃ្្នំមួយបៅថាស៊ិមជា្រថៃលែងថដលអាំមែូរ៉ៃុោៃលា្់រប្ជរីនៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បលា្រោៃប្ដូរទរីតាំងផ្ទាំងៃរីនហវៃ

បហើយោៃចាប់ប្្ើម្រតក់តាអវៃរីថដលបលា្រោៃសបង្កតបៅ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃតាំងពរីបពលថដលបលា្របៅជា្ុររារ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ2:18–19–ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរោរបរៀបរាប់របស់មរមៃអំពរី

សាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណរបស់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បលា្រ។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើល្ ងថដរៃូវរោរបរ្ហាញផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់បលា្រអំពរី

បសច្្ររីសង្រឹម។

• បតើបលា្រមរមៃោៃបរៀបរាប់ពរីសាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បលា្របោយរបបៀបណា?(«ឆ្្រអំពរីអបំពើទុច្ចរិតៃិង

អបំពើ្ួរបខ្ពើមបឆ្អើមទាំងឡាយមៃិ�ប់�រ»)។

• តាមរយភៈអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃអំពរីបលា្រមរមៃបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបលា្រអាចរាៃទៃុំ្រចិតតេរហូតដល់បលា្រអាច«ៃរឹង

កតូវោៃតបម្កើងប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់»?(អ្ន្រអាច�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបៅបពលបលា្រមរមៃោៃៃិោយអំពរី«រោរៃរឹង

កតូវោៃតបម្កើងប�ើងបៅន្ងៃចុងបករោយបង្អស់»បលា្រោៃសំបៅបៅបលើរោរកតូវរស់ប�ើងវិញៃិងោៃនាំបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះបដើមបរី

បៅជាមួយៃរឹងកទង់ជាបរៀងរហូត)។

• បតើ្ ំរូសុចរិតរបស់មរមៃ�ួយដល់អ្ន្រដូចបម្ចខលែះ?(សិស្សអាចថច្រចាយៃូវចបមលែើយខុសៗោនា។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរថតបរ្ហាញពរី

បោលរោរណ៍ខាងបករោម៖រយើងអាចរតជើសររើសរដើ្្ដីរស់រៅរោយសុចរ្ិររទារះ្រដីជារស់រៅក្្នុងសង្គ្ដ៏ទុច្ចរ្ិរ្ ួយក្្ដី។អ្ន្រអាចសុំ

ឲ្យសិស្សរានា្រ់សរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញមិតតេ្្ិ្រឬសរា�ិ្រក្ួសារ�រោ៉ាងរឹងរំា្រ្ននុងរោរបោរពកបតិបតតេិតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះបទាះបរីជា

បៅបពលអ្ន្របៅ�ំុវិញប្មៃិបោរពកបតិបតតេិតាម្្ររី?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីថ ្្ន្រដ៏ជា្់រលា្់រមួយនៃ�រីវិតរបស់ប្ថដលពួ្រប្អាចបធវៃើអវៃរីបកចើៃជាងបៃះបដើមបរី�រសករាប់អវៃរីថដល

កតូវ។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុរោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្ៃរឹងបឆលែើយតបបៅបពល

ថដលពួ្រប្�ួបៃរឹងឧបស ្្គណាមួយបៅបពលបករោយ។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាដូចជាមរមៃថដរបយើងអាចបក�ើសបរើសបដើមបរីរស់បៅបោយ

សុចរិតបហើយថាកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងឲ្យ�របោយរឹងរាំសករាប់អវៃរីថដលកតវូបទាះបរីជាបៅបពលអ្ន្រដនទបៅ�ំុវិញបយើងមៃិបធវៃើ្្ររី។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការ�សែដោើមណ�ន�ពីរប�់សគ្ ពី្ ួក្សា�ន៍សលមិនវិញបាន្ួក្សា�ន៍នពីន�វបានសរៀបចំ

ខ្លួនសៅចបាំរម្រសទ្ៀត។សលាក្មរមនបាន�ំុអរវរឲ្យ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វណពបចិត្។្្ទនុ�សៅវិញ

្ួក្សគរានភា្ស ម្េើរន ម្េចំសពារះក្រាលាំរខ្លួនឯរស�ើ�បាន�្្ថ្នឹរ�រ�ឹក្ចសំពារះបរបអែដូន

រប�់សគណ�លបានបរាជ�័សនារះ។សដ្�សារព្រះអរាចា�់បានហាមឃ្ត់ពបជាជនរប�់ពទ្រ់

កំុ្ឲ្យ�រ�ឹក្សនារះសលាក្មរមនបានប�ិស�ធមិនព្ម�ឹក្នាំក្រទ័្្សា�ន៍នពីន�វស�ើ�

្ួក្សគបានជួបនឹរបរាជ�័។សៅស្ល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វររឹទ្ទ្ឹរសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតសនារះ

ព្រះបានសពសាចការជំនុំជពមរះរប�់ពទ្រ់មក្សលើ្ ួក្សគស�ើ�្ ួក្សា�ន៍សលមិនបានចាប់ស្្ើម

បំ្ លាញ្ ួក្សគសចញ្ពីណ្ន�ពីសនរះ។

សមសរៀនទ្ពី138

មរមន3–4

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន3:1–8

ព្រះអរាចា�់ជួយ្ ួក្សា�ន៍នពីនេវសៅក្្គុរចមបាំរសដើមបពីផ្ល់ឱកា�ដល់្ ួក្សគឲ្យណពបចិត្តប្ុណន្្ ួក្សគណបរជា្ ពរឹរ

ដរួចិត្តរប�់ខលលួនសៅវិញ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ៖សតើេ្ក្ធាលាប់រានោរម្មែ៍ថ្ព្រះេរាចា�់រោន្ យាយមទាញ

ចំណាប់ោរម្មែ៍រប�់េ្ក្ស ើ្យសលើក្ទឹក្ចិត្ដល់េ្ក្ឲ្យផ្លា�់ប្ដូរេវៃពីមួយសៅក្្នុរជពីវិតរប�់សយើរណដរឬសទ?

សូមចាបប់្្ើមបោយរោរសំុឲ្យសិស្សថច្រចាយចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ចំបោះសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។(សូមកោ្រដថាព្ួរប្មិៃរាៃ

អារម្មណ៍កតូវថតថច្រចាយអវៃរីថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។សូម្ិត្ ងថដរពរីរោរថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់)។

សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាសៃ៍ៃរីនហវៃបដើមបរីឲ្យពួ្រប្ៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ្ លែដូវដ៏ទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្។

បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃពកងរឹងចិតតេរបស់ពួ្រប្បហើយោៃខ្រខាៃមៃិោៃយល់ថាកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់

ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងស្រ្គមកបឆ្ំងៃរឹងពួ្រសាសៃ៍បលមៃិប�ើយ។បករោយពរីពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបធវៃើសៃ្ធិសញ្ញាជាមួយៃរឹងព្ួរសាសៃ៍បលមៃិ

ៃិងព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុបហើយ(សូមបមើលមរមៃ2:28)កពះអរាចាស់ោៃរោរោរពួ្រប្បោយឲ្យពួ្រប្រស់បៅរយភៈបពល10ឆ្នាំ

បោយោមៃ�បរាលាះ។អ�ំនុងបពលបែុនាមៃឆ្នាំបនាះបលា្រមរមៃោៃ�ួយពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃឲ្យបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរវាយកបហារបៅន្ងៃ

បករោយ(សូមបមើលមរមៃ3:1)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ3:2–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះទ័យឲ្យ

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបធវៃើអំ�នុងបពលនៃសៃិ្ភាពថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់ពួ្រប្។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាបលា្រមរមៃឲ្យ្ ល់្សារអវៃរីបៅដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ?បតើព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃយល់ពរីសារបៃះថដរឬបទ?បតើ

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបបៅៃរឹងសារបៃះបោយរបបៀបណា?

• បោងតាមមរមៃ3:3បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ថ្រ្រសាពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងស្រ្គម្ ្មរីៗរបស់ពួ្រប្បទាះបរីជារាៃ

អបំពើទុច្ចរិតរបស់ប្ោ៉ាងណា្្ររី?

• បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលអ្ន្រអាចរ្រប�ើញពរីរោរទា្់រទងរបស់កពះអរាចាស់ជាមួយៃរឹងព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ3:2–3?(សិស្ស

អាចបឆលែើយខុសៗោនា។សូមសបងខេបចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បោយរោរសរបសរបសច្រ្រីពិតខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះអម្ចាស់

ត្រទានែល់ន�ើងនូវឱកាសែ៏តគ្រ់តោន់ល្មមនែើម្ពីដត្រច្ិរ្េពីអនំេើបា្ររ្រស់ន�ើង។អ្ន្រអាចថណនាំឲ្យសិស្សអាចសរបសបសច្្ររីពិត

បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។

សូមសបងខេបមរមៃ3:4–8បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃរោរោរពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃពរីរដងបទៀតបៅ្រ្ននុងស្រ្គមបទាះបរីជាព្ួរប្

ទុច្ចរិតបហើយោមៃឆៃ្ទភៈថបរបៅរ្រកទង់វិញ្្ររី។

• បតើរោររោរោររបស់កពះអរាចាស់បលើព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបបកងៀៃអ្ន្រអំពរីអតតេចរិតរបស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

កពះអរាចាស់រាៃបមតាតា្ររុណាៃិងអត់ធ្មត់)។

សូមបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់កបទាៃដល់បយើងទាំងអស់ោនាៃូវ«ឱរោសមួយសករាប់រោរថកបចិតតេ»(មរមៃ3:3)។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យ

សិស្សស ជ្រឹង្ិត្រ្ននុងចិតតេពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់រាៃឆៃ្ទភៈបដើមបរីថកបចិតតេបហើយបធវៃើរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅតាមអវៃរីថដលកពះរាៃកពះទ័យចង់ឲ្យអ្ន្របធវៃើថដរឬបទ?បតើរាៃរោរផ្លាស់ប្ដូរអវៃរី

ថដលអ្ន្រអាចបធវៃើនាបពលបៃះបដើមបរីរោលាយជាមៃុស្សរានា្់រថដលកពះរាៃកពះទ័យចង់ឲ្យអ្ន្ររោលាយបៅជាថដរឬបទ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីល្អៃិងរោរអត់ធ្មត់របស់កពះ្រ្ននុងរោរកបទាៃដល់បយើងៃូវឱរោសបដើមបរីថកបចិតតេ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើល

ឱរោសៃិងរោរអប ជ្ើញឲ្យបធវៃើរោរផ្លាស់ប្ដូរបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្បហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យបធវៃើរោរផ្លាស់ប្ដូរតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិត

បនាះ។

ការស្ជលងគិត

រសបៀបមួ�ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់

កាន់ណត�ី៊ជសពរៅសលើអវពីណ�ល្ ួក្សគក្ំ្ុរ

សរៀនសនរះគឺពតរូវ្ ល្់ស្ល�ល់្ ួក្សគ

សៅក្្ននុរថ្នាក់្ឲ្យ�ញ្ឹរគិត។អ្នក្អាច�ុំ

ឲ្យ�ិ�្សគិត្ិចារណាសដ្�សាងាត់ស�ងៃៀម

្ពីរសបៀបណ�លសោលការែ៍មួ�បានរាន

ឥទ្្ធិ្ល�ល់ជពីវិតរប�់្ ួក្សគឬរសបៀប

ណ�ល្ ួក្សគអាចអនុវត្វា។សៅស្ល

�ិ�្សសរៀនស�ើម្ពី�ញ្ឹរគិត្ ពីព្រះគម្ពីរ

សៅក្្ននុរថ្នាក់្នរិសដ្�ខ្លួនឯរសនារះ

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនឹរបង្ហាញស�ចក្្ពី្ិត

�ល់្ ួក្សគជាញឹក្ញ�។
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្ួក្សា�ន៍នពីនេវសក្ើនសឡើរសៅក្្គុរស�ចក្្ពីទុច្ចរិតសេើយសលាក្មរមនបដិស�្មិនព្មដឹក្នាំក្រទ័្រប�់្ ួក្សគ

សូមពៃ្យល់ថាពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃមិៃោៃបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរអប ជ្ើញរបស់កពះអរាចាស់ឲ្យថកបចិតតេប�ើយបែុថៃ្ប្ថបរជាពកងរឹងដួងចិតតេ

របស់ព្ួរប្បៅវិញ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ3:9–10ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដល

ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបធវៃើស្រម្មភាពបឆលែើយតបបៅៃរឹង�័យ�ំៃះដ៏បកចើៃរបស់ប្បលើពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ។(អ្ន្រអាចកោប់សិស្សថាោ្រ្យ

�រ�ឹក្បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី9រាៃៃ័យថាចង់ពយាោមចង់សងសរឹ្រ)។

• បតើពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាបនាទាប់ពរី�័យ�ំៃះរបស់ពួ្រប្បលើព្ួរសាសៃ៍បលមៃិ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាខុសឆ្គងថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃរាៃរោរបលើ្រខលែលួៃប�ើងចំបោះ្ររាលាំងខលែលួៃឯង?បតើរាៃរោររាៃរោរបលើ្រខលែលួៃប�ើងបៃះ

បរ្ហាញអំពរីទំនា្់រទៃំងរបស់ព្ួរប្ដូចបម្ចជាមួយៃរឹងកពះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ3:11–13ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលចបមលែើយរបស់មរមៃបៅបពលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ

សប្ថាៃរឹងសងសរឹ្រ។

• បតើមរមៃោៃបធវៃើអវៃរីបៅបពលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបរ្ហាញពរីបំណងបដើមបរីសងសរឹ្រៃរឹងព្ួរសាសៃ៍បលមៃិ?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ចង់ពយាោមសងសរឹ្រៃរឹងៃរណារានា្់រថដរឬបទ?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរចង់ពយាោមសងសរឹ្រ្ ឺជាកបត្ិរម្មពរី

ធម្មជាតិមួយសករាប់មៃុស្សជាបកចើៃ?

• មរមៃោៃដរឹ្រនំា្រងទ័ពពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃអស់រយភៈបពលជាង30ឆ្នាំបទាះបរីជាពួ្រប្ទុច្ចរិត្្ររី។បតើរោរបដបិសធរបស់មរមៃមៃិ

កពមដរឹ្រនាំ្រងទ័ពបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីភាពធងៃៃ់ធងៃរ្រ្ននុងរោរសងសរឹ្រ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ3:14–16បហើយសូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបបកងៀៃដល់មរមៃអំពរី

រោរសងសរឹ្រ។

• បតើកពះអរាចាស់រាៃកពះទ័យោ៉ាងណាចំបោះរោរចងព់យាោមសងសរឹ្រ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសៗោនា។សូមសបងខេប

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បោយរោរសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖តេោះអម្ចាស់ហាមមិនឲ្យន�ើងេយោោមសងសឹក

ន�ើ�)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីរោរថណនំារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី14–16សូមឲ្យសិស្សៃិោយម្ងបទៀតៃូវថ ្្ន្រ

ទរីមួយនៃមរមៃ3:15(«រោរសងសរឹ្រ្ ឺជារបស់បយើងបហើយបយើងៃរឹងសង»)ជាសម្រីខលែលួៃឯង។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីមៃិសងសរឹ្រប្?បតើបយើងអាចយ្រ�្នះបលើបំណងចង់សងសរឹ្របោយរបបៀបណា?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀៃពរីរបបៀបយ្រ�្នះបលើអារម្មណ៍សងសរឹ្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវរោរថណនំាខាងបករោមពរីកបធាៃថ�មស៍អ៊ី

បហាវាសតេនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ។កបសិៃបបើអាចសូម្ ល់្ចបាប់ចមលែងនៃកបសាសៃ៍ដ្រកសង់បៃះដល់សិស្សរានា្់រៗ។

«បយើងកតូវសាគល់បហើយទទួលយ្រៃូវអារម្មណ៍ខរឹងសមបារបៃះ។វាកតូវរោររោរបនាទាបខលែលួៃបដើមបរីបធវៃើថបបបៃះោៃ

បែុថៃ្កបសិៃបបើបយើងលុត�ង្គង់ចុះបហើយសុំកពះវរបិតាបដើមបរីរាៃអារម្មណ៍នៃរោរអ្័យបទាសបនាះកទង់ៃរឹង�ួយ

បយើង។កពះអរាចាស់សុំឲ្យបយើង‹អតប់ទាសដល់មៃុស្សទាំងអស់›[្ ៃិងស 64:10]បដើមបរីរោរល្អរបស់បយើង

ផ្ទាល់បោយសារ‹រោរស្អប់បរ្អា្់ររោររ្ីរចបកមើៃខាងវិញ្ញាណ›។[Orson F. Whitney,Gospel 
Themes(ឆ្នាំ1914),ទំព័រ144។]រាៃថតបៅបពលបយើងបប ្្ចៀសខលែលួៃបយើងបចញពរីរោរស្អប់ៃិង

ភាព�ូរចត់បទបទើបកពះអរាចាស់អាច្ ល្់ៃូវរោរលួងបលាមដល់ដួងចិតតេរបស់បយើងោៃ។   

«   បៅបពលបសា្រនាដ្រម្មប្រើតប�ើងបយើងមិៃ្ ួរបឆលែើយតបបោយរោរពយាោមសងសរឹ្រផ្ទាល់ខលែលួៃបនាះបទបែុថៃ្បយើងកតូវអៃុញ្ញាតឲ្យ

បសច្្ររីយុតតេិធម៌បដើរតាម្ លែដូវរបស់វាបហើយបនាទាប់ម្របបណាដាយឲ្យវា្រៃលែងបៅចុះ។វាមៃិរ្យកសួលបទបដើមបរីបបណាដាយឲ្យវាបៅបហើយ

បធវៃើឲ្យដួងចិតតេបយើងទបទសាអាតពរីរោរ�ឺចាប់។កពះអង្គសប្រ្គះោៃកបទាៃដល់បយើងទាំងអសោ់នាៃូវបសច្រតេរីសុខសាៃតេដ៏រាៃតនមលែមួយ

តាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កទង់បែុថៃ្រោរណ៍បៃះអាចប្រើតប�ើងថតបៅបពលបយើងរាៃឆៃ្ទភៈបោះបង់បចាលៃូវអារម្មណ៍អវិ�ជរាៃ្ឺ្រំហរឹង

រោរស្អប់ឬរោរសងសរឹ្របែុបណាណះ»(«The Healing Power of Forgiveness»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ

2007,ទំព័រ69)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ3:17,20–22ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរមៃោៃចង់ឲ្យបយើង

ដរឹង។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្ស្ ូសចំណាំរោរថណនំារបស់បលា្រមរមៃ្រ្ននុង«រោរថកបចិតតេៃិងបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរី�របៅចបំោះរោរ�ំៃំុ�កមះ

របស់កពះក្រីស្ទ»(មរមៃ3:22)។

េរេន4

្ួក្សា�ន៍សលមិន្ បស់ផ្ើមកំ្្យ្ ួក្សា�ន៍នពីនេវសចញ្ពីណផនដពី

សូមឲ្យសិស្សបលើ្រនដកបសៃិបបើព្ួរប្សាគល់ៃរណារានា្់រថដលោៃបធវៃើអវៃរីមួយខុសបែុថៃ្មិៃកតូវោៃប្ចាប់ោៃឬ�ួបៃរឹងលទ្្ធ លនៃ

រោរបធវៃើខុសបនាះ។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់ឆងៃល់បទថាបតើបៅបពលណាថដលលទ្្ធ លនៃ�បកមើសខុសៃរឹងតាមទាៃ់ៃរណារានា្់រថដលបក�ើសបរើសបធវៃើខុសបោយបចតនា?
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មរមន3–4

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ4:1–2បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងដល់្រងទ័ពសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅបពលព្ួរប្ោៃ

ចង់សងសរឹ្រៃរឹងពួ្រសាសៃ៍បលមិៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ4:4បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលមូលបហតុថដល្រងទ័ព

សាសៃ៍ៃរីនហវៃមៃិោៃបជា្�័យ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ4:5ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលបសច្រ្រីពិតថដលខ្ម្ពរីរបៃះបបកងៀៃអំពរី

លទ្្ធ លនៃរោររឹងទទរឹងបៅ្រ្ននុងអបំពើទុច្ចរិត។បៅបពលសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវ

បសច្្ររីពិតខាងបករោមពរីមរមៃ4:5៖«នសចក្ពីជំនុំជតមោះននតេោះនឹង�កឈោ្ះនលើេួក្ុរច្រិ្រ»។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្សអាច

្ូសចំណាំបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ4:10–12បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរោរពិពណ៌នានៃអបំពើទុច្ចរិតរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមរមៃ4:13–14,18,21–22។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើល

របបៀបថដលរោរ�ំៃំុ�កមះនៃកពះថដលោៃបកសាចម្របលើព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

• សករាប់អ្ន្របតើអវៃរីជាថ ្្ន្រដ៏បក្រៀមក្ំរបំ្ ុតនៃដំបណើរបរឿងបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សបមើលបៅបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេ

បសច្្ររីពិតទាំងបៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបធវៃើតាមរោរបំ្ុសពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថដលព្ួរប្ទទួលោៃ

បៅបពលពួ្រប្ស្ជរឹង្ិត។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ពរីបសច្រ្រីល្អៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់នៃកពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរកបទាៃដល់បយើងៃូវឱរោសដ៏ក្ប់កោៃ់ល្មមបដើមបរីថកបចិតតេ។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់្ ងថដរថាលទ្ធ្លៃរឹងថតងថតម្រដល់អ្ន្រណាថដលរឹងទទរឹងមៃិកពមថកបចិតតេ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរេន3:9–10។ការស្្សេ្្

សលាក្មរមនបានរានពបសា�ន៍ថ្្ួក្សា�ន៍នពីន�វបាន�្្«�ល់សាថាន�ួគ៌និរ

ចំសពារះបល្័រកននព្រះ្ រ»ថ្្ ួក្សគនឹរ�រ�ឹក្សលើ្ ួក្សា�ន៍សលមិន(�រូមសមើលមរមន

3:9–10)។ស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពីក្្ននុរក្រូរ៉ុម

នន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្្ ន្យល់្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការ�្្�ម្្សៅក្្ននុរជំនាន់ននព្រះគម្ពីរ

មរមនស�តុ�រូសច្នរះវា្ ល្់�ល់ស�ើរនរូវការ�ល�ឹ់រ្ ពីធមមេជាតិននការសមើលង្�ព្រះននបំែរ

រប�់សា�ន៍នពីន�វណ�លពាក់្្័ន្ធនរឹព្រះក្្ននុរការ�រ�ឹក្រប�់សគ។

«បញ្ហាននការ�្្ជាមួ�នឹរ�ម្្ក្្ននុរជំនាន់បុរាែសនរះគឺ�ំខាន់ខាលាំរជារអវពីណ�លស�ើរ

ភាគសពចើនបាន�ល់។

«ឧទា�រែ៍៖នពីន�វនរិបរបអែដូនរប�់សលាក្បានខំសៅរក្្ ទាំរលរិ្ន្ ពីឡាបាន់។ជពីវិត

រប�់្ ួក្សគ�ថែតិក្្ននុរសពោរះថ្នាក់្។ប៉ុណន្នពីន�វបាន�្្៖‹ពបាក្��រូចជាព្រះអរាចា�់ពទ្រ់

រានព្រះជនមេរ�់សៅស�ើ�ពបាក្��រូចជាស�ើររានជពីវិតសនារះស�ើរនឹរមិនចុរះសៅរក្ឪ្ុក្

ស�ើរសៅក្្ននុរទ្ពីរសហាសាថានស�ើ�ទាល់ណតស�ើរបាន�សពមចនរូវកិ្ច្ចការណ�លព្រះអរាចា�់ពទ្រ់

បានបញ្ជាស�ើរ�ិន›។(នពីន�វទ្ពី13:15)។

«ស�តុ�រូសច្នរះស�ើ�នពីន�វបាន�ក្ព្រះសធវើជាន�គរូរប�់សលាក្។ពប�ិនសបើសលាក្បរាជ�័

�ក្្ ទាំរចំណារមិនបានសទ្វារានន័�ថ្ព្រះបានបរាជ�័ណ�រ។ស�ើ�សដ្�សារព្រះ

មិនបរាជ�័វាបានកាលា�សៅជាភារកិ្ច្ចរប�់នពីន�វថ្សលាក្ពតរូវណតសៅ�ក្្ ទាំរចំណារសបើ

្ំុសនារះសសាតសទ្សលាក្នរឹលរះបរ់ជពីវិតរប�់សៅក្្ននុរការខំពបឹរណពបរសនារះ»(«The 
Doctrine of the Priesthood»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1982,ទ្ំ្័រ

33)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សលាក្មរមនបាន្ យាក្រែ៍ថ្បញ្ពីរប�់សលាក្នរឹសលចសចញមក្សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�ស�ើម្ពី

បញ្ចនុរះបញ្ចដូលអ�់អ្នក្ណ�លអានវាថ្ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទ។សលាក្បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្

អ�់អ្នក្ណ�លនឹរអានកំ្ែតព់តាឲ្យណពបចិត្ស�ើ�សពតៀមខ្លួន�ពរាប់ការជំនុំជពមរះរប�់ខ្លួន

សៅចំសពារះមុខព្រះ។សៅក្្ននុរចសំណាមពបជាជនរប�់សលាក្្ ទាល់សលាក្មរមនបាន្ ិចារណា

ជា្មេពីអំ្ពីការលាណលរ្ ពីតំណែររប�់សលាក្្ ពីសមទ្័្រប�់ក្រទ័្្សា�ន៍នពីន�វសដ្�

�ល់ព្ម�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅក្្ននុរចមបាំរម្រសទ្ៀត។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីពបជាជនបានប�ិស�ធ

មិនព្មណពបចិត្ស�ើ�្ ួក្សគពតរូវបាន្ ួក្សា�ន៍សលមិនស�ញតាមរ�រូត�ល់សា�ន៍នពីន�វ

ទាំរមរូលពតរូវបានបំ្ លាញ។សៅស្លសលាក្មរមនបានស�ើញទ្ិ�្ឋភា្ននស�ចក្្ពីសាលាប់នរិ

ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ ល្ាញសនរះសលាក្បានទ្ួញ�ំចំសពារះការធាលាក្់ននពបជាជនរប�់សលាក្និរការមិន

រាន្ ន្ទៈណបរសៅរក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទរប�់សគ។
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មរមន5–6

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន5:1–9

សលាក្មរមន�សពមចចិត្តដឹក្នាំក្រទ័្នពីនេវម្រសទៀតបុ្ណន្្ ួក្សា�ន៍សលមិនបានយក្ឈរ្ះ

សូមបលើ្រប�ើងពរីបកោះមហៃរ្ាយថដលអាចជារោរ្ំរាម្រំថហងមួយបៅ្រ្ននុងតំបៃ់របស់អ្ន្រ—ឧទាហរណ៍រោររ ជ្លួយថ្ៃដរីព្យនុះស៊ូណាមរី

រោរ្្ទនុះ្ ្នំប្លែើងឬខ្យល់ព្យនុះសង្រា។សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្កតូវោៃកពរាៃថាបកោះធម្មជាតិបៃះៃរឹងប្រើតប�ើងបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍

របស់ប្្រ្ននុងអ�ំនុងបែុនាមៃន្ងៃបទៀត។

• បតើអ្ន្រៃរឹងបៅរ្រ�ំៃួយបៅ្រថៃលែងណា?

សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃ�ួបៃរឹងបកោះថានា្់រថបបកសបដៀងោនាបៃះបែុថៃ្បកោះថានា្រ់ថដលៃរឹងប្រើតរាៃ្ ឺខាងវិញ្ញាណ។សូម

រំឭ្រសិស្ស្ ងថដរថាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃសថែិតបៅ្រ្ននុងស្រ្គមបហើយថាបោយសារថតអបំពើទុច្ចរិតរបស់ប្បលា្រមរមៃោៃបដបិសធមៃិ

កពមដរឹ្រនំា្រងទ័ពរបស់ព្ួរប្ប�ើយ(សូមបមើលមរមៃ3:16)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ5:1–2ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលៃរណាថដលព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃប�ឿថា

អាចរបំោះពួ្រប្ពរីបសច្្ររីទុ្រខេបវទនារបស់ប្ោៃ។

• បទាះបរីជាវា្ ឺជារោរពិតថាបលា្រមរមៃអាចដរឹ្រនំាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅ្រ្ននុងចមបាំងទ័ពមួយ្្ររីបហតុអវៃរីោៃជាបលា្រមរមៃោៃប�ឿថា

កបជា�ៃៃរឹងមិៃកតូវោៃរបំោះពរីបសច្្ររីទុ្រខេបវទនារបស់ព្ួរប្?

• បតើបយើងអាចបរៀៃពរីមរមៃ5:1–2អំពរី្រថៃលែងណាខលែះថដលបយើង្ ួរបៅរ្រ�ំៃួយដំបូងប្បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីទ្ុរខេបវទនារបស់បយើង?

(បយើងអាចបៅរ្រ�ំៃួយពរីកពះជាដំបូងថដលៃរឹងបឆលែើយតបដល់អ្ន្រណាថដលថកបចិតតេៃិងអងវៃរសុំកទង់្រ្ននុងបពលបសច្្ររីបវទនារបស់

ប្)។

សូមសបងខេបមរមៃ5:3–7បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបករោមរោរដរឹ្រនំារបស់បលា្រមរមៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃវាយប្ររល្រស្រ្គមពរីរ

បរីដងបលើសាសៃ៍បលមិៃ។បែុថៃ្បៅទរីប ្្ចប់ពួ្រសាសៃ៍បលមៃិ«ោៃជាៃ់�លែរីកបជា�ៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃបៅបករោមប�ើងប្»(មរមៃ

5:6)។បៅបពលពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃចាញ់អ្ន្រថដលមៃិអាចរតប់ចញបលឿៃល្មមកតូវោៃបំផ្លាញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ5:8–9។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុរបស់បលា្រមរមៃថដលមិៃោៃសរបសរដំបណើរបរឿង

ទាំងមូលនៃបរឿងថដលបលា្រោៃប�ើញ។

• បហតុអវៃរីោៃជាបលា្រមរមៃមៃិកពម្ ល់្ៃូវរោរបរៀបរាប់បពញបលញនៃអវៃរីថដលបលា្រោៃប�ើញ?

េរេន5:10–24

សលាក្មរមន្ ន្យល់ថ្សោលបំែរននក្ំែតព់រាននព្រះគម្ពីរមរមនគឺសដើមបពីបញ្ចគុរះបញ្ចអូលពបជាជនឲ្យសជឿសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ5:10–11ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលោ្រ្យមួយថដលបលា្រមរមៃោៃបកបើ

បរីដងបដើមបរីបរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយៃរឹងរាៃដរឹងបៅបពលព្ួរប្ោៃដរឹងអំពរីរោរធាលា្់រនៃជាតិសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។

(បលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបយើងៃរឹង«ប្រើតទុ្រខេ»។)

• បតើអវៃរីថដលអ្ន្រប�ើញថាដបំណើរបរឿងបៃះបក្រៀមក្រំ?

សូមបថងវៃររោរយ្រចិតតេទុ្រោ្់ររបស់សិស្សបៅបលើកបបោ្របស់បលា្រមរមៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ5:11ថាកបសិៃបបើកបជា�ៃរបស់បលា្រ

ោៃថកបចិតតេបនាះពួ្រប្អាចៃរឹងកតូវ«ឱបខាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃកពះបយស៊ូវ»។
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មរមន5–6

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចបដើមបរី«កតូវោៃឱបខាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃកពះបយស៊ូវ»?(អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាោ្រ្យឱបខ្ជាប់

រាៃៃ័យថាកតូវោៃរោៃ់ោ៉ាងជាប់ឬោ៉ាងរាៃសុវតថែិភាពឬកតវូោៃឱបក្របសាប)។

• បតើឃ្លាបៃះបបកងៀៃបយើងអំពរីលទ្ធ្លនៃរោរថកបចិតតេផ្ទាល់ខលែលួៃបយើងដូចបម្ចខលែះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍

ខាងបករោម៖តា្រយៈការដត្រចិ្រ្តរយើងអាចត្រវូបាន«ឱ្រខ្ជា្់ររៅក្្នុងត្រះ�ស្រ្រស់ត្រះរយស៊ូវ»។សូមសរបសរបោលរោរណ៍

បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យព្ួរប្រានា្រ់អាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលប�ើរ

ប�ៃបអហវៃ រីឆ្តនៃក្រុមចិតសិបនា្់រ៖

«អ្ន្រទាំងអស់ណាថដលៃរឹងម្រអាចកតូវោៃ‹ឱបខាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃកពះបយស៊ូវ›។[មរមៃ5:11]។កពលរឹងទាំងអស់

អាចកតូវោៃពយាោលបោយកពះបចសាដារបស់កទង់។រោរ�ឺចាប់ទាំងអស់អាចកតូវោៃលួងបលាម។បៅ្រ្ននុងកទង់បយើងអាច‹រ្រប�ើញ

រោរសករា្រដល់កពលរឹង[របស់បយើង]›។[រា៉ាថាយ11:29។]សាថាៃភាពខាងសាច់្ មរបស់បយើងមៃិអាចផ្លាស់ប្ដូរភាលាមៗបនាះ

បទបែុថៃ្រោរ�ឺចាប់រោរកពួយោរម្រោររងទ្ុរខេៃិងរោរ្័យខាលាចរបស់បយើងអាចកតូវោៃបលបចូល្រ្ននុងបសច្្ររីសុខសាៃ្ៃិងថានាំពយាោល

របស់កទង់»(«The Atonement Covers All Pain»Ensignឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2011,ទំព័រ16)។

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមមួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។(អ្ន្រអាចសរបសរ

សំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្រត់វាោៃ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវោៃ«ឱបខាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះហស្របស់កពះបយស៊ូវ»?

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីទទួលោៃរោរលួងបលាមរោររោរោរៃិងរោរអ្័យបទាសពរីកពះអរាចាស់ោៃោ៉ាងបពញបលញ?

សូមពៃ្យល់ថាមរមៃ5:12–13រួមរាៃរោរពយា្ររណ៍របស់មរមៃថារោរសរបសររបស់បលា្រៃរឹងកតូវោៃលា្់រទ្ុរបហើយបនាទាប់ម្រ

កតូវោៃយ្របចញបដើមបរីកតូវោៃអាៃបោយមៃុស្សទាំងអស់។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ5:14–15បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរី

ថដលកពះអរាចាស់ោៃរាៃកពះទ័យឲ្យរោរសរបសររបស់មរមៃបធវៃើសករាប់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ

្ូសចំណាំឃ្លាថដលសំខាៃ់ដល់ពួ្រប្។

• បោងតាមមរមៃ5:14–15បតើអវៃរីជាបោលបំណងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?(សូមកោ្រដថាសិស្សថ្លែងថាត្រះគ្្ដីរ្រ្នត្រវូបាន

សររសររដើ្ ដ្ី្រ្្ចនុរះ្រ្្ចនូល្ នុស្ទាំងអស់ថាត្រះរយស៊ូវគឺជាត្រះតគដីស្ទរដើ្្ដីជួយត្រះឲ្យ្ំររ្ញរសចក្្ដីសញ្ញារ្រស់តទង់ជា្ួយនរឹង

វង្អ៊៊ីតសាដអលរ�ើយរដើ្ ដ្ីជួយកូ្នរៅ្ ួក្សាសន៍រល្ិនឲ្យរជឿរលើដំណរឹងល្អយា៉ាងរ្ញរលញជាងរនរះ)។

បៅបពលសិស្សបឆលែើយថារោរសរបសររបស់មរមៃរាៃបំណងបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលមៃុស្សថាកពះបយស៊ូវ្ ឺជាកពះក្រីស្ទសូមថច្រចាយ

ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រទា្់រទងៃរឹងរោរណ៍បៃះជាបោលបំណងចមបងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• បតើបោលបំណងចមបងនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៃះកបទាៃពរដល់អ្ន្រថដលអាៃវាតាមរបបៀបណាខលែះ?

• បតើរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យប�ឿបហើយកសឡាញ់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទោ៉ាងបពញបលញជាងបៃះបោយ

របបៀបណា?

សូមបរ្ហាញថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ�ួយដល់មៃុស្សជាបកចើៃឲ្យថកបចិតតេ្ ្មរៗី បៃះបហើយកតវូោៃ«ឱបខាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃកពះបយស៊ូវ»

បែុថៃ្ថាបៅថតរាៃមៃុស្សជាបកចើៃថដលបដបិសធមិៃប�ឿបលើកពះក្រីស្ទ។

បៅបលើរោដារបខៀៃបៅថ្របរបោលរោរណ៍អំពរីរោរថកបចិតតេថដលអ្ន្រោៃសរបសរពរីមៃុបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះសូមសរបសរដូចខាងបករោម៖

ពប�ិនសបើសយើរបដិស��មិនព្មណពបចិត្សទ...សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ5:16–19ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល

លទ្្ធ លនៃរោរបដបិសធមៃិកពមថកបចិតតេរបស់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។សូមឲ្យសិស្សបកបើអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបដើមបរី

បបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បៅបពលពួ្រប្បឆលែើយអ្ន្រអាចសួរសំណួរខាងបករោមបៃះខលែះបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យយល់ោ្រ្យៃិងឃ្លា

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ចថដលថា«ោមៃកពះក្រីស្ទៃិងកពះបៅ្រ្ននុងបលា្ិរយ»ប�ើយ?(មរមៃ5:16)។(ចបមលែើយ

អាចរួមរាៃវារាៃៃ័យថាថដលរស់បៅបោយោមៃបសច្រតេរី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឬកពះវរបិតាសួ្៌ៃិងបោយោមៃឥទ្ធិពលៃិង

រោរដរឹ្រនំាពរីសាថាៃសួ្៌)។

• អរ្កាម្ ឺជាសំប្រខាងបករៅដ៏កសាលរបស់កសូវ។បៅបពលប្កចូតរោត់កសូវអរ្កាមកតូវោៃប្បោះបចាល។បតើអ្ន្រ្ ិតថាអវៃរីជា

អតថែៃ័យនៃឃ្លា«កតូវរុញកចាៃដូចជាអរ្កាមថដលខ្យល់ផ្ត់»?(មរមៃ5:16)។

• បតើវាៃរឹងបៅជាោ៉ាងណាថដលសថែិតបៅបលើទ្ូរមួយបោយោមៃទិសបៅបដើមបរីបៅឬចង្កដូតបហើយោមៃយថុាកា?(សូមបមើលមរមៃ

5:18។)បតើសាថាៃភាពបៃះកសបដៀងបៅៃរឹងសាថាៃភាពនៃព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើកបសាសៃ៍របស់មរមៃបបកងៀៃបយើងអំពរីអ្ន្រថដលបដិបសធមិៃកពមថកបចិតតេអវៃរីខលែះ?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរបរ្ហាញថារោរបដបិសធ

មៃិកពមថកបចិតតេនាំម្រៃូវរោរោត់បង់រោរដរឹ្រនាំពរីកពះអរាចាស់។សូមបំបពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបោយរោរសរបសរបសច្្ររីពិត

ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនន្រើន�ើង្រែិនស្មិនតេមដត្រច្ិរ្ន្រនោោះតេោះវិញ្ញាណនឹងែកែ�ន�ើ�ន�ើងនឹងបា្រ់្រង់នូវការែឹកោំេពី

តេោះអម្ចាស់។)

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិត្រ្ននុងចិតតេអំពរីរបបៀបថដលពួ្រប្ោៃប�ើញបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្ឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រដនទ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមរមៃ5:11,16–18ៃិងបោលរោរណ៍ចំៃួៃពរីរបៃិ្ចថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។
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• ជាសម្រីខលែលួៃឯងបតើអ្ន្រៃរឹងបរ្ហាញពរីភាពខុសោនារវាងលទ្្ធ លនៃរោរថកបចិតតេបោយបសាមះកតង់ៃិងលទ្្ធ លនៃរោរបដបិសធមិៃកពម

ថកបចិតតេបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ5:22–24បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលមរមៃោៃោស់បតឿៃកបជា�ៃបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយឲ្យបធវៃើ។

អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតនៃបោលរោរណ៍្ ្ទនុយោនាទាំងពរីរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។

េរេន6

សលាក្មរមនតំណាល្ ពី�ង្គ្រាមចុរសពកាយរប�់សា�ន៍នពីនេវសេើយទួញយំចំសោរះស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញននពបជាជន

រប�់សលាក្

សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រអាចរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់រានា្់រសាលាប់ថដលរាៃ�ំបៃឿបលើកពះបពញមួយ�រីវិតរបស់ប្?

• បតើអ្ន្រអាចរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងដូចបម្ចបៅបពលមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់រានា្់រសាលាប់ថដលមៃិោៃបោរពកបតិបតតេិតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះ

បពញមួយ�រីវិតរបស់ប្?

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរមៃោៃរាៃអារម្មណ៍បសា្រសាដាយជាខាលាំងចំបោះរោរសាលាប់នៃមៃុស្សទាំងអស់បោយសារបលា្រោៃដរឹងថា

ព្ួរប្មិៃោៃបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរីបៅ�ួបៃរឹងកពះបទ។សូមសបងខេបមរមៃ6:1–6បោយរោរពៃ្យល់ថាព្ួរសាសៃ៍បលមៃិោៃអៃុញ្ញាត

ឲ្យពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃកប�ុំោនាបៅថដៃដរី្ ូមែូរាែបដើមបរីបធវៃើចមបាំង។បលា្រមរមៃោៃ្ ៃដល់វ័យចំណាស់បហើយបលា្រោៃដរឹងថារោរណ៍

បៃះៃរឹងជា«រោរតសូ៊ចុងបករោយបំ្ុតរបស់កបជា�ៃ[បលា្រ]»(មរមៃ6:6)។បលា្រោៃកប្ល់ប្ជរីពិសិដ្ឋមួយចៃំួៃឲ្យបៅ្ូរៃ

កបុសរបស់បលា្រ្ឺមរ៉ូនណបហើយបលា្រោៃលា្់រទ្ុរប្ជរីទាំងឡាយបៅ្រ្ននុង្ ្នំ្ ូមែូរាែ។បលា្រោៃ្រតក់តាអវៃរីថដលបលា្រោៃប�ើញអំពរី

បសច្រតេរីបំ្ លែចិបំផ្លាញចុងបករោយនៃកបជា�ៃរបស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ6:7–15បោយសាងាត់ៗបោយ្ិតអំពរីរបបៀបថដល

បលា្រមរមៃអាចរាៃអារម្មណ៍បៅបពលបលា្រោៃសរបសរោ្រ្យទាំងបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃោៃរង់ចំាបសច្រ្រីសាលាប់បោយ«បសច្្ររី្ ិត្័យជាខាលាំង»?(មរមៃ6:7)។

សូមអាៃមរមៃ6:16–22ឮៗដល់សិស្សបៅបពលព្ួរប្បមើលតាមបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរ

បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្រំណតប់ហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរី្ ំៃិតៃិងអារម្មណ៍ថដលព្ួរប្រាៃបៅបពលព្ួរប្អាៃៃិងសាដាប់

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយអ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្រាៃឱរោសថច្រចាយ្ ំៃិតខលែះថដលព្ួរប្ោៃសរបសរបនាះ។

សូមថ ល្ែងទរីបនាទាល់ដល់សិស្សអំពរីបសច្្ររីកសឡាញ់ថដលកពះវរបិតាសួ្៌កពះបយស៊ូវក្រីស្ទពយារោរីថានា្រ់ដរឹ្រនំាៃិងឪព្ុររាដាយរាៃចបំោះ

ព្ួរប្។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបហើយថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់ពួ្រប្បដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាច

កតូវោៃ«ឱបខាជាប់បៅ្រ្ននុងកពះហស្នៃកពះបយស៊ូវ»(មរមៃ5:11)។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរេន5:11។«ឱបខ្ជាប់គៅក្្ដង្ពះហស្ថន្ពះគ�សមរូវ»

ណអលស�ើររ័�ុលអិមែិល�ុនក្្ននុរក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់្ ពីការភាជាប់រវារ

ពាក្្យដគ្វាយ្រូននរិឃ្លា«ឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្ននព្រះស��៊រូវ»។

«អតថែន័�ននការរានបានពតរូវបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរការ�ិក្សាននពាក្្យដគ្វាយ្ួនសៅក្្ននុរ

ភាសាស�មពីក្ននជំនាន់ព្រះគម្ពីរ�ញ្ញាចា�់។ជាភាសាស�សព្ើរពាក្្យពគឹរះនន�ង្វា�ធួន

គឺkapharជាក្ិរិយា�័ ្្ទណ�លរានន័�ថ្‹ពគបសលើ›ឬ‹អភ័�សទា�›។ទំ្នាក់្

ទំ្នរយា៉ារជិត�ិតននពាក្្យអារា៉រា៉ា�នរិពាក្្យអារាប៉់kafatរានន័�ថ្‹ការពក្សសាប

យា៉ារជាប់›—សនារះោមៅនចមងៃល់ទាក្់ទ្រនឹរការពក្សសាបននបែុ្យសៅពបសទ្�សអ�្សនុពីប

ស�ើ�។ស�ចក្្ពីសយារសៅការពក្សសាបសនារះគឺជាភ�្នុតារសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។ឃ្លា

ម�ួនិយា�ថ្‹ព្រះអរាចា�់ពទ្រ់បានសពបា�សលារះព្លឹរ...ឪ្ុក្បានស�ើញ�ិរីលអែរប�់

ពទ្រ់ស�ើ�ឪ្ុក្ពតរូវបានឱបពក្សសាបជាអណរវរតសៅសដ្�ព្រះពា�ុននស�ចក្្ពីព�ឡាញ់

រប�់ពទ្រ់›។[នពីន�វទ្ពី21:15។]ឃ្លាម�ួសទ្ៀត្ ល្់នរូវស�ចក្្ពី�រ្ឹម�៏ររុសរឿរ

ននការពតរូវបាន‹ឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្ននព្រះស��៊រូវ›។[មរមន5:11។]»

(«The Atonement»Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1996,ទ្ំ្័រ34)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីចមបំារចុរសពកា�រវារ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនិរ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសលាក្មរមនបាន

�រស�រសៅកាន់ក្រូនសៅនាស្លអនាគតននពបជាជនក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនអំ្ពីសារៈ�ំខាន់នន

ការ�ឹរថ្្ួក្សគជានរណាស�ើ�អវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវសធវើស�ើម្ពីពតរូវបាន�ស្ង្គារះ។សដ្�រាន

ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏ធំ�ល់ក្រូនសៅនាស្លអនាគតនន�ពតរូវរប�់សលាក្សលាក្មរមនបាន

បសពរៀន្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការសធវើតាម�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើម្ពីឲ្យវាអាចនរឹ«បាន

ព�លួ�ល់សៅក្្ននុរជំនុំជពមរះ»(មរមន7:10)។បនាទាប់្ពីមរែភា្រប�់សលាក្មរមន

សលាក្បានបន្សល់ទុ្ក្ក្រូនពបុ�រប�់សលាក្គឺមរ៉រូនែឲ្យសៅណតរានាក្់ឯរស�ើម ព្ី�រស�រអំ្ពី

ការបំ្ ្ិចបំ្លាញននពបជាជនរប�់សលាក្។

សមសរៀនទ្ពី140

មរមន7–8:11

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន7

សៅក្្គុរទពីបនាទាល់ចរុសពកាយរប�់សលាក្មរមនសលាក្ោ�់សតឿនដល់ក្រូនសៅរប�់្ ួក្សា�ន៍សលមិនឲ្យសជឿសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សេើយស្វើរាមដែឹំរល្អរប�់ពទរ់

សូមសរបសរបលខ230,000បៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ចងចាំពរីតបួលខបៃះទា្់រទងបៅៃរឹងបសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញ

នៃពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដរឬបទ។(តួបលខបៃះ្ ឺជាតួបលខនៃ្រងទ័ពសាសៃ៍ៃរីនហវៃថដលោៃសាលាប់បៅ្រ្ននុងចមបាំងបលើ្រចុងបករោយថដល

ោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងមរមៃ6។អ្ន្រអាចបញ្ជា្់រថាតួបលខបៅ្រ្ននុងមរមៃ6:10–15បរ្ហាញសបំៅថតបលើអ្ន្រថដលោៃបធវៃើស្រ្គម

បែុបណាណះមិៃថមៃអ្ន្រដនទប្្សងបទៀតថដលកតូវោៃសរាលាប់ជាលទ្្ធ លនៃស្រ្គមប�ើយ)។សូម្ ល់្បពលឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្អាចៃិោយកបសៃិបបើពួ្រប្ោៃសរបសរសារលិខិតមួយដល់្រូៃបៅនៃកបជា�ៃថដលោៃសរាលាប់មៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របស់ប្

ៃិងោៃដបណដាើមជាតិរបស់ប្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ7:1–4សាងាត់ៗបោយរ្របមើលកបសាសៃ៍ចុងបករោយរបស់បលា្រមរមៃខលែះបៅដល់្ូរៃបៅរបស់ព្ួរសាសៃ៍

បលមិៃ។

• បតើបលា្រមរមៃោៃចង់ឲ្យ្ូរៃបៅរបស់ពួ្រសាសៃ៍បលមៃិដរឹងអំពរីអវៃរី?

• បតើល្រខេណភៈនៃកពះអង្គសប្រ្គះអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញរាៃបៅ្រ្ននុងកបសាសៃ៍របស់បលា្រមរមៃបៅរោៃ់សកតវូរបស់បលា្រ?

សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាបលា្រមរមៃោៃបបកងៀៃ្ូរៃបៅរបស់សាសៃ៍បលមៃិពរីអវៃរីថដលព្ួរប្កតូវបធវៃើបដើមបរីោៃសប្រ្គះ។បលា្រោៃ

រាៃចិតតេសបបនុរសដល់កបជា�ៃទាំងអស់បទាះបរីជាសកតូវរបស់បលា្រ្្ររី។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ7:5,8,10សាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរមៃោៃបបកងៀៃអ្ន្រអាៃរបស់បលា្រថាកតូវថតបធវៃើ។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាចបលើ្រប�ើងថារោរបបកងៀៃ

របស់បលា្រមរមៃ្ ឺដូចោនាៃរឹងបោលរោរណ៍នៃដំណរឹងល្អថដលអាចោៃសប្រ្គះដល់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបចញពរីបសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញ

(សូមបមើលមរមៃ3:2)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ7:6–7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់កបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ណាថដលប�ឿបលើកទង់បហើយទទួលយ្រដំណរឹងល្អរបស់កទង់។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យសរបសរៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមថ្របរមរមៃ7:6–7៖ត្រះអមាចាស់ត្រទានរសចក្្តដីសរ្គ្ររះដល់្ នុស្ទាំងអស់

រ�ើយតទង់នរឹងរតបាសរោរះអ្ក្ទាំងឡាយណាដដលទទួលយក្រោលការណ៍និង្ ិធដី្ររិសុទ្ធថនដំណរឹងល្អរ្រស់តទង់។

សូមសរបសរៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរចបមលែើយរបស់ប្ដូចខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ

្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរ។

សយរតាមមរមន7:7សតើេវៃពីខលេរះគឺជា្ រជ័យ�ពរាប់េ�់េ្ក្ណដលស�ើញថ្«ឥតសទា�»សៅចសំពារះមុខព្រះ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

េរេន8:1–11

សពកាយ្ពីមរមនសាលាប់ក្រូនពបុ�រប�់សលាក្មរ៉រូនែរានណតរានាក់្ឯរសដើមបពី�រស�រអំ្ ពីស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញននពបជាជន

រប�់សលាក្

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបពលមួយថដលពួ្រប្បៅថតរានា្់រឯងបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយថដលពោិ្រដល់បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ប្—កបថហលជា

សាថាៃភាពមួយថដលពួ្រប្រ្យៃរឹងអាចបធវៃើអវៃរីមួយខុសបោយោមៃៃរណារានា្រ់ប�ើញពួ្រប្។សូមឲ្យពួ្រប្ពិចារណាថាបតើរោរបប្ជាញាចិតតេ

របស់ប្បដើមបរីបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះៃិងរោៃ់តាមបទប ្្ញតតេិរបស់កទង់អំ�នុងបពលបនាះប្រើតប�ើងបៅដថដលឬចុះ្យ។
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• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះអាចបក�ើសបរើសមិៃបៅបសាមះកតង់បៅបពលព្ួរប្បៅថតរានា្់រឯងបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយថដលពោិ្រដល់

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ព្ួរប្?

• បហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះអាចបក�ើសបរើសបៅថតបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយដូចោនាបៃះ?

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរមៃកតូវោៃសរាលាប់បករោយពរីចមបាំងចុងបករោយរវាងព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងពួ្រសាសៃ៍បលមិៃបហើយ្រូៃកបសុ

របស់បលា្រមរ៉ូនណកតូវោៃទុ្រឲ្យបៅថតរានា្់រឯងបោយោមៃសរា�ិ្រក្ួសារឬៃរណារានា្់រនៃកបជា�ៃរបស់បលា្រប�ើយ។សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវកបសាសៃ៍របស់មរ៉ូនណបៅ្រ្ននុងមរមៃ8:1–9បហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលរោរពិពណ៌នានៃសាថាៃភាព

របស់មរ៉ូនណ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រអាចរាៃអារម្មណ៍ដូចបម្ចកបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថែៃភាពរបស់មរ៉ូនណ?

បោយរោរបកបើរោលបរិបច្ទបៅខាងបករោមទំព័រឬបៅ្រ្ននុងរោរសបងខេប�ំព្ូរសូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាកបថហល16ឆ្នាំោៃ្រៃលែង្ ុតបៅ

រវាងោ្រ្យសរបសរចុងបករោយរបស់មរមៃៃិងបពលថដលមរ៉ូនណោៃចាប់ប្្ើមសរបសរបៅបលើផ្ទាំងចំណារ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្ស

បមើលម្ងបទៀតបៅមរមៃ8:1–4បដើមបរីប�ើញពរីអវៃរីថដលមរ៉ូនណបប្ជាញាថាៃរឹងបធវៃើបទាះបរីជាបលា្របៅថតរានា្់រឯងជាយូរ្្ររី។សូមឲ្យ

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។(ពួ្រប្្ ួរប�ើញថាបលា្រោៃបប្ជាញាចិតតេបោរពតាមឪពុ្ររបស់បលា្របហើយសរបសរបៅបលើ

ផ្ទាំងចំណារ)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីរោរបោរពតាមរបស់មរ៉ូនណ្វៃរីបបើសាថាៃភាពរបស់បលា្រពោិ្រ្រ្រី?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយ

្ំៃិតរបស់ពួ្រប្សូមបញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីពិតខាងបករោម៖រទារះ្រដីជារយើងរៅដ្រមានាក់្ឯងក្្ដីក៏្រយើងអាចរតជើសររើសរដើ្្ដី្រន្រៅ

រសាមរះត្រង់ដដរ។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរមរមៃ8:1–4)។

សូមបរ្ហាញថាមរ៉នូណោៃរាៃបបស្រ្រម្មដ៏ពបិសសមួយ។បលា្រ«[ោៃ]បៅថតរានា្់រឯងថដលសរបសរៃូវបរឿងដ៏បសា្រប្អំពរី

រោរបំ្លែចិបំផ្លាញដល់កបជា�ៃ[របស់បលា្រ]»(មរមៃ8:3)។បទាះបរីជាសិស្សៃរឹងមៃិ�ួបសាថាៃភាពដូចោនាបបះបិទ្្ររី្៏រពួ្រប្

អាច�ួបៃរឹងសាថាៃភាពថដលព្ួរប្បៅថតរានា្់រឯងបហើយកតវូបៅបៃ្បសាមះកតង់ថដរ។ព្ួរប្្៏រអាច�ួបៃរឹងសាថាៃភាពថដលព្ួរប្រាៃ

អារម្មណ៍ថាឯបរោបទាះបរីជាបៅបពលព្ួរប្បៅជាមួយៃរឹងមៃុស្សប្្សងបទៀត្រ្រី—ដូចជាបពលថដលព្ួរប្បៅជាមួយៃរឹងមៃុស្សថដលមិៃ

រស់បៅតាមបទោឋាៃថដលោៃសាថាបនាបោយកពះអរាចាស់ៃិងព្ួរពយារោរីរបស់កទង់។

• បតើអ្ន្រសាគល់ៃរណារានា្់រថដលបៅថតបសាមះកតង់បទាះបរីជាបៅបពលព្ួរប្បៅថតរានា្រ់ឯងបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពមួយដ៏ពោិ្រ្រ្រី?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះសូមសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរតាមោៃខលែះៗឬទាំងអស់៖

• បតើបុ ្្គលបៃះកបកពរឹតតេដូចបម្ចបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពទាំងបនាះ?

• បតើមៃុស្សរានា្់រកតូវោៃកបទាៃពរបៅទរីបំ្ុតបោយសាររោរបធវៃើអវៃរីថដលកពះោៃបញ្ជាប្ឲ្យបធវៃើបោយរបបៀបណា?

• បតើ្ ំរូទាំងបៃះ�ួយអ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ8:10–11បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើលរបបៀបមួយថដលកពះអរាចាស់ោៃោំកទបលា្រមរ៉ូនណ

ៃិងមរមៃរោលបលា្រ្រំពុង�ួបកបទះៃរឹងសាថាៃភាពលំោ្រ។(កពះអរាចាស់ោៃប ជ្ដូៃសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងបរីនា្់របៅបបកមើមរមៃៃិង

មរ៉ូនណសូមបមើល្ ងថដរៃរីនហវៃទរី328:25–26)។សូមបញ្ជា្់រថាត្រសិនរ្រើរយើងរៅរសាមរះត្រង់ដល់ត្រះរៅក្្នុងសាថានភា្ឯរកា

ឬ្ ិបាក្រន្រះតទង់នរឹងជួយរយើងឲ្យរៅ្រន្រសាមរះត្រង់។សូមបកបើសំណួរខាងបករោមបដើមបរីពិភា្រសាពរីបសច្្ររីពិតបៃះ៖

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃបោរពតាមកពះប្្ញតតេិមួយរបស់កពះវរបិតាសួ្៌បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពពិោ្រជាពបិសសណាមួយបៅបពលណា?បតើអ្ន្ររាៃ

អារម្មណ៍ថាអ្ន្រោៃទទួលពរ�័យចំបោះរោរបធវៃើដូបចានាះោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបរៀបចំខលែលួៃនាបពលឥ�ដូវបៃះបដើមបរីបៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលោំ្របៅ្រ្ននុងបពល

អនា្ត?

បដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបៅបសាមះកតង់បទាះបរីជាបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថដលព្ួរប្កតវូថត�រថតរានា្រ់ឯង្្ររីសូមថច្រចាយ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃ្ូរា៉ាសបអស មែៃសុៃ៖

«បៅបពលបយើងរស់បៅពរីមួយន្ងៃបៅមួយន្ងៃវាបស្ទើរថតមិៃអាចបចៀសវាងោៃថាបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងៃរឹងអាច

កតូវសា្រលបង។បពលខលែះបយើងអាចប�ើញថាខលែលួៃបយើងព័ទ្ធ�ំុវិញបោយអ្ន្រដនទបហើយបៅថត�របៅ្រ្ននុងភា្តិច

ឬ�រថតរានា្់រឯងចំបោះអវៃរីថដល្ួរទទួលយ្រោៃៃិងអវៃរីថដលមៃិ្ួរទទួលយ្រោៃ។បតើបយើងរាៃបសច្រតេរីរោលាហាៃ

ថ ្្ន្រសរីលធម៌បដើមបរី�របោយរឹងរំាចបំោះ�ំបៃឿរបស់បយើងបទាះជាបយើងបធវៃើដបូចានាះបោយកតូវថត�ររានា្់រឯង្្ររីថដរ

ឬបទ?   សូមឲ្យបយើងរាៃភាពរោលាហាៃបហើយបកតៀមខលែលួៃបដើមបរី�រប�ើងចបំោះអវៃរីថដលបយើងប�ឿបហើយ

កបសិៃបបើបយើងកតូវថត�ររានា្រ់ឯងបៅ្រ្ននុងដំបណើររោរបៃះ្្ររីសូមឲ្យបយើងបធវៃើដូបចានាះោៃបោយភាពរោលាហាៃថដល

កតូវោៃពកងរឹងបោយចំបណះដរឹងថារោរពិតបយើងមៃិថដលបៅរានា្រ់ឯងប�ើយបៅបពលបយើង�រជាមួយៃរឹងកពះវរបិតា្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌

បនាះ»(«Dare to Stand Alone,”Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ60,67)។

សូមប ្្ចប់បោយរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍មួយថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃពរដល់អ្ន្របោយសាររោរបៅបសាមះកតង់របស់អ្ន្របៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពដ៏ឯបរោឬពិោ្រមួយ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

សូមសរបសរោ្រ្យោ�់សតឿនបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមពៃ្យល់ថាោ្រ្យោ�់សតឿនរាៃៃ័យថាខិតខំ�កមញុឲ្យអ្ន្រដនទបធវៃើស្រម្មភាព

តាមរបបៀបណាមួយ។សូមពៃ្យល់ថាកបសាសៃ៍ចុងបករោយរបស់មរមៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ7្ឺជា្ ំរូដ៏ល្អមួយនៃរោរោស់បតឿៃ។

សំណួរត្មោន

ការ�ួរ�ំែួរណ�លតាមដ្នចសម្ើ��ំបរូរ

រប�់�ិ�្សអាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យគិតបាន

�ី៊ជសពរៅអំ្ ពីចសម្ើ�ណ�ល្ ួក្សគបាន្ ល្់

ស�ើ�ណចក្ចា�នរូវគំនិតនិរអារមមេែ៍

�៏រានអតថែន័�។អ្នក្អាច�ួរ�ំែួរ

តាមដ្ន�ល់�ិ�្សណ�ល្ ល្់ចសម្ើ�

ពតិរះរិរះ្ ិចារណាម�ួឬអ្នក្អាចបសរកើត

នរូវការ្ិភាក្សាសដ្�ការ�ឹក្នាំ�ំែួរ

តាមដ្ន�ល់�ិ�្សស្្សរសទ្ៀត។
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មរមន7–8:11

សូមថច្រក្រោសដល់សិស្សបហើយកោប់ពួ្រប្ថាព្ួរប្ៃរឹងសរបសរៃូវរោរោសប់តឿៃមួយបោយថ ្្អ្របលើវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ

ថដលពួ្រប្ចូលចិតតេបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បៅ្របាលបលើនៃក្រោសសូមឲ្យសិស្សសរបសរថា៖«ខញនុំៃរឹងៃិោយបរឿងខលែះបៅរោៃ់

យុវវ័យបៅន ង្ៃចុងបករោយ»។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗបក�ើសបរើសវ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរថដលប្ចូលចិតតេបហើយបនាទាប់ម្រសរបសរ

ោ្រ្យោសប់តឿៃមួយដល់យុវវ័យបៅន្ងៃចុងបករោយបោយថ ្្អ្របលើសារលិខិតថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើស។រោរោស់បតឿៃរបស់ប្

អាចរួមរាៃរោរសបងខេបនៃបសច្្ររីពិតដ៏សំខាៃ់ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីររោរពៃ្យល់មួយពរីមូលបហតុថដលបសច្រ្រីពិត

ទាំងបៃះសំខាៃ់សករាប់យុវវ័យសពវៃន្ងៃបៃះៃិងរោរអប ជ្ើញមួយបដើមបរីបធវៃើស្រម្មភាពតាមបសច្រ្រីពិតទាំងបៃះ។រោរទូនាមៃបៃះអាចប ្្ចប់

បោយរោរសៃយាមួយដូចជាអវៃរីថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ7:7ឬមរមៃ7:10។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយរោរទូនាមៃ

ថដលប្សរបសររួចបហើយដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។អ្ន្រ្រ៏អាចកបមូលរោរទូនាមៃទាំងបៃះបដើមបរីបធវៃើជាតកមុយសករាប់ចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរនា

ស្រម្មភាពបពលបករោយឬបដើមបរីបរ្ហាញដល់សិស្ស។

កំ្ែត់ចំណំា៖អ្ន្រអាចបកបើស្រម្មភាពបៃះបៅបពលណា្៏រោៃអ�ំនុងបពលបបកងៀៃ។ឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចបកបើវាបៅបពលប ្្ចប់

បមបរៀៃបៃះឬអ្ន្រអាចបកបើវាបករោយពរីរោរពិភា្រសាមរមៃ7។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរេន7។ការអងវៃរចុងគ្កា�របស់គលាក្េរេនឲ្យគជឿគលើ្ពះ្្ដីស្។

ណអលស�ើរណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិនក្្ននុរក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់្ ពីការអរវរ

ចរុសពកា�រប�់សលាក្មរមនឲ្យសជឿសលើព្រះពគពី�្ទជាការអរវរម�ួណ�លសលាក្បាន�រស�រ

�ល់ពបជាជនសៅក្្ននុរជំនាន់រប�់ស�ើរសពកា�្ពីបានស�ើញ្ ពីស�ចក្្ពីបំ្្ិចបំ្ លាញននជាតិ

សា�ន៍រប�់សលាក្ទាំរមរូល។

«សៅក្្ននុរការសាលាប់ណតឯរមរមនបាន្្រកាត់ស្លសវលានរិទ្ពីក្ណន្រជាសពចើនជា្ិស��

�ល់‹�ំែល់ននវរ្សអ៊ីពសាណអល›ណ�លនរឹអានបញ្ពី�៏អសាចារ្យរប�់សលាក្នាន្ងៃណាមួ�។

អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លសៅក្្ននុរ�ម័�និរក្ណន្រស្្សរពតរូវណតសរៀនអវពីណ�លរានចំសពារះមុខ

សលាក្ពតរូវបានបំ្ិ្ចសចាល—ថ្អ្នក្ទាំរអ�់ពតរូវ‹សជឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទថ្ពទ្រ់គឺជា

ព្រះរាជបពុតាននព្រះ›ថ្បនាទាប់្ ពីសគឆ្ការពទ្រ់សៅទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម‹សដ្�ព្រះសចសាដោ

ននព្រះវរបិតា...បានរ�់ស�ើរវិញជា្មេពីណ�លពទ្រ់បានទ្ទ្ួលបានជ�័ជំនរះសលើ្ ្នដូរស�ើ�

សៅក្្ននុរពទ្រ់្ រណ�រគឺជាណខ្សននស�ចក្្ពីសាលាប់ណ�លសលចស�ើរ។

បនាទាប់មក្អ�់អ្នក្ណាណ�លពតរូវបានសពបា�សលារះអាចនរឹរកី្រា�‹សៅក្្ននុរសាថានភា្

មួ��៏�បបា�រកី្រា�ស�ើ�ោមៅនទ្ពីបំ្ុត›សដ្�សារណតព្រះពគពី�្ទ។[មរមន7:2,

5–7។]...

«ស�ើម្ពី‹សជឿសលើព្រះពគពី�្ទ›ជា្ិស��សៅស្លពបឆំ្រនឹរលទ្្ធ្ល�៏សសាក្នា�ក្មមេប៉ុណន្

ណ�លអាចសចៀ�វារបានសនរះគឺជាការអរវរចរុសពកា�រប�់សលាក្មរមននរិជាស�ចក្្ពី�រ្ឹម

ណតម�ួគត់រប�់សលាក្។វាគឺជាសោលបែំរចុរសពកា�ននគម្ពីរទារំមរូលណ�លនឹរសចញមក្

�ល់្ ិភ្សលាក្នាន្ងៃចរុសពកា�សដ្�រានស ម្ៅរះរប�់សលាក្»(Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon[ឆ្នាំ1997],ទំ្្័រ321–22)។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន7:8–9។្ពះ្េ្ដីរបរិសុទ្និង្ពះ្េ្ដីរេរេន

�រូមបង្ហាញព្រះគម្ពីរមរមនម�ួក្បាលសដ្��រស�រថ្«សនរះ»។បនាទាប់មក្�រូមបង្ហាញ

ព្រះគម្ពីរបរ�ុិទ្្ធមួ�ក្បាលសដ្��រស�រថ្«សនារះ»។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានមរមន7:8–9

សដ្�សាងាត់ៗសដ្�រក្សមើលអវពីណ�លសលាក្មរមនបានរានពបសា�ន៍អំ្ពីទ្ំនាក្់ទំ្នររវារ

«សនរះ»(ព្រះគម្ពីរមរមន)និរ«សនារះ»(ព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធ)។

• សតើការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមនបាន្ ពរឹរ�ល់ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ននស�ចក្្ពី្ិតសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធសដ្�រសបៀបណា?សតើការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធបាន្ ពរឹរ�ល់ទ្ពីបនាទាល់

រប�់អ្នក្ននព្រះគម្ពីរមរមនសដ្�រសបៀបណា?
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គសចក្្ដីគ្្ើេពដីគេគរៀនគនះ
សៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ�ិ�្សនឹររំឭក្្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញនន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វស�ើ�សរៀនអំ្ពី

បែំរពបាថ្នារប�់សលាក្មរមន�ពរាប់ពបជាជនរប�់សលាក្ស�ើម្ពី«បានឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្

ននព្រះស��៊រូវ»(មរមន5:11)។�ិ�្សនឹរសរៀន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីអសញ្ើញឲ្យរានស�ចក្្ពី

ព�ឡាញ់្ ពីព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ្ ទាល់។តាមរ�ៈការប�ិស�ធមិនព្មណពបចិត្នន

្ួក្សា�ន៍នពីន�វ�ិ�្សនឹរ�ល់្ ពីលទ្្ធ្ល�៏សសាក្សៅណ�លពបជាជននឹរជួបសៅស្ល្ ួក្សគ

មិនណពបចិត្។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

នដីថហវៃទដី41–េរេន4

ពបជាជនសា�ន៍នពីនេវឃ្លាតសចញ្ ពីស�ចក្្តពី�ុចរិតនរិ�ុភមរ្លសៅរក្អសំ្ើទុច្ចរិត

�រូមឲ្យ�ិ�្សពបាប់ថ្្ ួក្សគបាន�ិក្សាពបវត្ិសាព�្នន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វអ�់ប៉ុនាមៅនឆ្នាំនា�បាដោ�៍

សនរះ។�រូមជួ�្ ួក្សគឲ្យសពបើកាលបរិសច្ទ្សនរះសៅក្្ននុរការ�សរខេបជំ្រូក្សនរះឬសៅណ្្នក្ខារសពកាមនន

ទំ្្័រសៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី41និរមរមន8ស�ើម្ពីរក្សមើលការែ៍សនរះ។(ជំ្ រូក្ទាំរសនរះសក្ើតស�ើរ

ជិត400ឆ្នាំឬជារម�ួភាគបពីននពបវត្ិសាព�្នន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សពាក់្ក្ណាតាលថ្នាក្់សពបើព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគនរិស�ៀវសៅក្ំែតស់�តុការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរស�ើម្ពីរំឭក្្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនអំ្ ពី�ុភមរ្គលរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរ

នពីន�វទ្ពី41។�រូមឲ្យ�ិ�្សពាក់្ក្ណាតាលថ្នាក់្សទ្ៀតសពបើមរមន1–2និរស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់សគស�ើម្ពីរំឭក្ថ្សតើអ្នក្ណាជាសលាក្មរមនស�ើ�ស�តុអវពីបានជាសលាក្គួរ

ឲ្យសកាត�រស�ើរម្៉សរះ។�រូមឲ្យពក្ុមនពីម�ួៗ�សរខេបអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ

ពក្ុមទាំរអ�់បង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់្ ួក្សគ។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្៖សតើស�ចក្្ពី្ិតម�ួណ�លអ្នក្បានសរៀន្ ពីការ�ិក្សាជំ្រូក្ទាំរសនរះគឺជាអវពីស�ើ�

ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ចំសពារះអ្នក្?

�រូម្ ន្យល់ថ្្វពីសបើសលាក្មរមនខិតខំជួ�្ ួក្សា�ន៍នពីន�វខារវិញ្ញាែឲ្យសរៀបចំខ្លួនសគស�ើម្ពីសៅ

ចបារំក្្ពីក៏្្ ួក្សគសៅណតប�ិស�ធមិនព្មណពបចិត្ស�ើ�ណបរសៅរក្ព្រះអរាចា�់ណ�រ។ជាលទ្្ធ្ល

មក្្ពីអំស្ើទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ្ួក្សគពតរូវបានទុ្ក្ឲ្យសពបើក្រាលាំររប�់ខ្លួនឯរ្ ទាល់ស�ើ�្ ួក្សា�ន៍

សលមិនបានចាប់ស្្ើម�ក្ឈ្នរះសលើ្ ួក្សគ(�រូមសមើលមរមន3–4)។

េរេន5:8–24

សលាក្មរមន្ ន្យល់ថ្ព្រះគម្ពីរមរមនពតរូវបាន�រស�រសដើមបពីបញ្ចគុរះបញ្ចអូលពបជាជនឲ្យសជឿ

សលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្។

�រូម�ួរ�ិ�្សថ្សតើ្ ួក្សគធាលាប់រានអារមមេែ៍សសាក្សា្�ចំសពារះនរណារានាក់្ណ�លពតរូវ្ ិបាក្

សដ្�សារលទ្្ធ្លណ�លសរើ�សធវើខ�ុសនារះណ�រឬសទ្។អ្នក្អាចណចក្ចា�ឧទា�រែ៍ណ�ល�មរម្យ

(និរមិនវិនិច្័��ំបក្សពរៅ)ននការសសាក្សា្�ណ�លអ្នក្រានចសំពារះនរណារានាក្់ណ�លបានររទ្ុក្ខេ

នរឹលទ្្ធ្លអវិជ្រាន�ពរាប់ជសពមើ�ម�ួណ�លសគបានសធវើ។�រូម្ ន្យល់ថ្សលាក្មរមនបាន

�រស�រថ្ពបជាជនសៅន្ងៃចុរសពកា�នរឹសសាក្សា្�សៅស្ល្ ួក្សគអានអំ្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញ

នន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានមរមន5:10–11សាងាត់ៗសដ្�រក្សមើលអវពីណ�លសលាក្មរមនបានរាន

ពបសា�ន៍ថ្្ួក្សា�ន៍នពីន�វអាចបានរកី្រា�។សពកា�្ពី�ិ�្សស្្ើ��រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរ

�រូចខារសពកាម៖

• សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័��រូចសម្ចស�ើម ព្ី«ពតរូវបានឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្ននព្រះស��៊រូវ»?

(ពាក្្យឱបខ្ជាប់រានន័�ថ្កាន់ឲ្យជាប់ឬរាន�ុវតថែិភា្ឬពតរូវបានឱបពក្សសាបណ�លជា

�ញ្ញាម�ួននការការពារនរិស�ចក្្ពីព�ឡាញ់)។

• សយារតាមមរមន5:11សតើស�ើរអាចសធវើអវពីខរ្ះស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានការឱបពក្សសាបពបសភទ្សនរះ?

(រាេរ�ៈការណ្បចិត្គ�ើងអាច្តរូវប្ន«ឱបខ្ជាប់គៅក្្ដង្ពះហស្របស់្ពះគ�សមរូវ»។

�រូម�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅសលើកាដោរសខៀន)។

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
នពីន�វទ្ពី41–មរមន8:11(សមសរៀនទ្ពី28)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបានសរៀន

សៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សានពីន�វទ្ពី41–មរមន8:11(សមសរៀនទ្ពី28)មិនណមន�ពរាប់

បសពរៀនជាណ ្្នក្ម�ួននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណត

សលើសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(នដីថហវៃទដី41)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីសាថានភា្រប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វអ�ំនុរស្លជិត200ឆ្នាំ

សពកា�្ពីការយារមក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ្ួក្សគបានសរៀនថ្សៅស្លពបជាជនសធវើ

ការរួមោនាស�ើម ព្ីណពបចិត្សជឿសលើព្រះអរាចា�់សនារះ្ ួក្សគនឹររានសាមគ្គពីភា្ស�ើ�ទ្ទ្ួល

បាន�ុភមរ្គលបណនថែមសទ្ៀត។្ួក្សគក៏្បានទ្ទ្ួលសាគាល់ថ្ភា្ស្មេើរន្មេបសរកើតជា

ការណបក្បាក់្ស�ើ��ឹក្នាំសៅរក្អសំ្ើទុ្ច្ចរិត�៏ធំ។

ថ្ងៃទដី2(េរេន1–2)។
តាមរ�ៈគំររូននជពីវិត�៏�ុចរិតរប�់សលាក្មរមន�ិ�្សបានសរៀនអំ្ ពីគុែ�ម្ត្ិនន

ការមឺុររា៉ាត់និរសចរះ�សរកតឆ្ប់រ�័�។្ួក្សគបានសរៀនថ្ស�ើរអាចសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពី

រ�់សៅសដ្��ុចរិតសទារះបពីជារ�់សៅក្្ននុរ�រ្គម�៏ទ្ុច្ចរិតក្្ពី។តាមរ�ៈគំររូននអសំ ើ្ទ្ុច្ចរិត

រប�់ពបជាជនសា�ន៍នពីន�វ�ិ�្សបាន�ល់្ ពីសោលការែ៍ខារសពកាមសនរះថ្៖

អសំ្ើទុ្ច្ចរិតនរិការឥតជំសនឿបសែដោញសចញនរូវអសំណា�ទានននព្រះអរាចា�់និរឥទ្្ធិ្ល

ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។ពប�ិនសបើស�ចក្្ពីសសាក្សាដោ�រប�់ស�ើរចសំពារះអសំ្ើបាបនាំ

សៅរក្ការណពបចិត្វានរឹនាំស�ើរមក្រក្ព្រះពគពី�្ទសដ្�រាន�ួរចិត្ទ្ន់ទាប។ស�ចក្្ពី

សសាក្សាដោ�ណ�លពោនណ់តជាលទ្្ធ្លននអសំ្ើបាបនាំសៅរក្ការជាប់សទា�(ឬការ

បញ្ប់សៅក្្ននុរ�ំសែើររប�់ស�ើរសៅរក្ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច)។

ថ្ងៃទដី3(េរេន3–6)។
សៅស្ល្ ួក្សគបាន�ិក្សា្ ពីព្រះទ្័�អំែត់រប�់ព្រះអរាចា�់ជាម�ួនរឹ្ ួក្សា�ន៍

នពីន�វ�ិ�្សបានសរៀនថ្ព្រះអរាចា�់ពបទាន�ល់ស�ើរនរូវឱកា�ពគបព់ោន់ស�ើម្ពីណពបចិត្

្ពីអំស ើ្បាបស�ើរ។សទារះបពីជាយា៉ារណាក្្ពី្ួក្សា�ន៍នពីន�វបានប�ិស�ធមិនព្ម

ណពបចិត្ស�ើ�ចរ់�រ�ឹក្នរឹ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។សដ្�សារព្រះអរាចា�់ហាមពបាម

កំុ្ឲ្យ�រ�ឹក្សលាក្មរមនបានសពជើ�សរើ�លាសចញ្ ពីការ�ឹក្នាំក្រទ័្្សា�ន៍នពីន�វ។

លទ្្ធ្លននការខិតខំ�រ�ឹក្រប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វបានអនុញ្ញាតឲ្យ�ិ�្ស�ល់ថ្

ការជំនុំជពមរះននព្រះនរឹ�ក្ឈ្នរះសលើ្ ួក្ទ្ុច្ចរិត។សលាក្មរមនបានសធវើជាសាក្្សពី�ល់

ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ ល្ាញទាំរមរូលននពបជាជនរប�់សលាក្ស�ើ�បានទ្ួញ�ំចសំពារះការធាលាក់្

រប�់សគ។

ថ្ងៃទដី4(េរេន7:1–8:11)។
សលាក្បានបញ្ចប់កំ្ែតព់តារប�់សលាក្សដ្�និយា�អំ្ពីក្រូនសៅនន្ ួក្សា�ន៍

សលមិន។�ិ�្សបានសរៀនថ្ព្រះអរាចា�់ពបទាននរូវស�ចក្្ពីសពបា�សលារះ�ល់មនុ�្ស

ទាំរអ�់ណ�លទ្ទ្ួល�ក្សោលការែ៍នរិ្ ិធពីការបរ�ិុទ្្ធនន�ំែឹរលអែរប�់

ពទ្រ់។សលាក្មរមនបានសាលាប់ស�ើ�មរ៉រូនែបាន�រស�រ្ ពីសាថានភា្សពកា�្ពី

ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្ លាញនន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។តាមរ�ៈគំររូរប�់មរ៉រូនែ�ិ�្សបានសរៀនថ្

សទារះបពីជាសៅស្ល្ ួក្សគសៅណតរានាក់្ឯរក្្ពីក៏្្ ួក្សគអាចសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីបន្សៅសសាមៅរះពតរ់

ណ�រ។
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�រូមអានឬ�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរស�នសអ�វ.

រឆី្តនន្ ួក្ចិត�ិបនាក្់៖�រូមឲ្យ�ិ�្សសាដោប់រក្អតថែន�័នន«ឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្រប�់

ព្រះស��៊រូវ»។

«អ្នក្ទាំរអ�់ណាណ�លនឹរមក្អាចពតរូវបាន‹ឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្ននព្រះស��៊រូវ›។

[មរមន5:11។]ព្លរឹទាំរអ�់អាចពតរូវបាន្ យាបាលសដ្�ព្រះសចសាដោរប�់ពទ្រ់។

ការឈឺចាប់ទាំរអ�់អាចពតរូវបានលួរសលាម។សៅក្្ននុរពទ្រ់ស�ើរអាច‹រក្ស�ើញការ�ពរាក្

�ល់ព្លរឹ[រប�់ស�ើរ]›។[រា៉ាថ្�11:29]។សាថានភា្ខារសាច់្ មរប�់ស�ើរមិន

អាច្ លា�់ប្ដូរភាលាមៗសទ្ប៉ណុន្ការឈឺចាប់ការព្ួ�បារម្ការររទុ្ក្ខេនរិការភ័�ខាលាចរប�់ស�ើរអាច

ពតរូវបានសលបចរូលក្្ននុរស�ចក្្ពី�ុខសាន្នរិថ្នាំ្ យាបាលរប�់ពទ្រ់»(«The Atonement 
Covers All Pain»Ensignឬលពីអាេរូណាណខឧ�ភាឆ្នាំ2011,ទំ្្័រ16)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិតអំ ព្ីស្លណ�ល្ ួក្សគបានរានអារមមេែ៍ថ្ពតរូវបាន«ឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្

រប�់ព្រះស��៊រូវ»ជាលទ្្ធ្លននការណពបចិត្ម�ួ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ�ញ្ឹរគិត្ រណ�រ្ ពីអវពីណ�ល

្ួក្សគអាចពតរូវសធវើស�ើម្ពីបានឱបខាជាប់សៅក្្ននុរព្រះ��្រប�់ពទ្រ់នាស្លសនរះ។�រូមសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

ការលួរសលាមនិរលទ្្ធ្លននការការពារសដ្�សារការណពបចិត្។

ស�ើម្ពីបង្ហាញសោលការែ៍ស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរមរមន5�រូមដ្ក្់គពមបម�ួឬរប�់ណ�លអណែដោត

ទឹ្ក្ណាមួ�សៅសលើខ្ទរះទឹ្ក្។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរឬបពីនាក់្្ ្នុំវាសៅក្្ននុរទិ្�សៅរានខុ�ោនា។�រូម�ួរ

ថ្សតើឥទ្្ធិ្លខាលាំរប៉ុណាណណ�លគពមបសនារះសៅទិ្�សៅណ�លវានរឹសៅ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្ស

សៅស្ល្ ួក្សគបន្�ិក្សាស�ើម ព្ីឲ្យរក្សមើលរសបៀបណ�លគពមបសនរះអាច�រូចជា្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។

�រូម�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀនថ្៖សៅស្លសយើរបដិស�្មិនព្មណពបចិត្ត...បនាទាប់មក្�រូម

ឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អាន–មរមន5:2,16–19ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្រក្សមើលលទ្្ធ្លនន

ការប�ិស�ធមិនព្មណពបចិត្រប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។សៅស្ល្ ួក្សគស្្ើ�អ្នក្អាច�ួរ�ំែួរ

ខារសពកាមសនរះខ្រះស�ើម្ពីជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ល់ពាក្្យនិរឃ្លាសៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះ៖

• សៅក្្ននុរខទ្ពី16សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័�យា៉ារណាណ�ល«ោមៅនព្រះពគពី�្ទនិរព្រះសៅក្្ននុរ

្ិភ្សលាក្សនរះ»?(ការរ�់សៅសដ្�ោមៅនស�ចក្្ពីជំសនឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទឬព្រះវរបិតា�ួគ៌

នរិសដ្�ោមៅនឥទ្្ធិ្លនរិការ�ឹក្នាំ្ ពីសាថាន�ួគ៌)។

• សតើអ្នក្គិតថ្វារានន័�យា៉ារណាណ�លពតរូវ«រុញពចាន�រូចជាអង្កាមណ�លខ្យល់្ ត់»?

(មរមន5:16)។(អ្នក្អាច្ ន្យល់ថ្អង្កាម�ំសៅសលើសៅមៅនរិ�ំបក្ព�រូវណ�លពតរូវខ្យល់

្ត់សៅស្លពចរូតកាត់)។

• សតើអ្នក្គិតថ្អ្នក្នរឹរានអារមមេែ៍យា៉ារណាពប�ិនសបើអ្នក្�ថែតិសៅសលើទ្រូក្ណ�លោមៅន�ុថ្កាមួ�

សៅសលើ�មុពទ្សដ្�ោមៅន្ ្ដូវស�ើម្ពីណចវឬបត់ណបនបានសទ្សនារះ?សតើសាថានភា្សនរះព�ស�ៀរសៅ

នរឹសាថានភា្ននសា�ន៍នពីន�វយា៉ារ�រូចសមច្?

�រូម្ ន្យល់ថ្មរមន5បសពរៀនថ្គៅគពលគ�ើងបដិគសធេិន្ពេណ្បចិត្្ពះវិញ្ញាណនរឹង

ដក្្ពះកា�គចញគហើ�គ�ើងនរឹងប្ត់ការដរឹក្នាំពដី្ពះអរាចាស់។�រូម�រស�រសោលការែ៍សនរះ

សៅសលើកាដោរសខៀនស�ើម ព្ីបសំ្ញពបសយាគណ�លអ្នក្បានចាបស់្្ើម�រស�រ្ ពីមុនសនារះ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស

�ញ្ឹរគិត្ ពីស្លសវលាសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគសៅស្ល្ ួក្សគអាចជួបនឹរសោលការែ៍សនរះ។

អ្នក្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្សនិយា�្ ្ទនុ�សៅនឹរសោលការែ៍ទាំរ្ពីរណ�លបាន�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀនសនរះ

សដ្�ការ�ួរនរូវ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖តាមរ�ៈស�ចក្្ពី្ិតទាំរ្ពីរណ�លបាន�រស�រសៅសលើ

កាដោរសខៀនសនរះសតើលទ្្ធ្លននការណពបចិត្ខុ�្ពីលទ្្ធ្លននការប�ិស�ធមិនព្មណពបចិត្�រូចសមច្?

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានមរមន5:22–24សាងាត់ៗសដ្�រក្សមើលអវពីណ�លសលាក្មរមនបានអសញ្ើញ

ឲ្យស�ើរទារំអ�់ោនាសធវើស�ើម ព្ីឲ្យស�ើរនរឹមិនអាចកាលា��រូចជា្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសៅក្្ននុរជំនាន់រប�់

សគ។អ្នក្អាចសលើក្ទឹ្ក្ចិត្ឲ្យ�ិ�្សគរូ�ចំណាំអវពីណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញ។

�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតននសោលការែ៍ទាំរ្ពីរសនរះសៅសលើកាដោរសខៀន។

េរេន6:1–8:11

សពកាយ្ពីបានស�ើញ្ ពីស�ចក្្តពីបំផលិចបំផ្លាញចុរសពកាយននពបជាជនរប�់សលាក្សលាក្

មរមន�រស�រដល់ក្រូនសៅ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសេើយបនាទាប់មក្បានសាលាប់សោយទកុ្ឲ្យ

ក្រូនពបុ�រប�់សលាក្មរ៉រូនែសៅណតរានាក្់ឯរ

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�សរខេបស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្លាញចរុសពកា�ននពបជាជនសា�ន៍នពីន�វសដ្�សពបើក្បាល

ជំ្ រូក្ននមរមន6–8សបើចាំបាច់។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានសដ្�សាងាត់ៗស�ើ��ញ្ឹរគិត្ ពីមរមន7:10ជាពាក្្យចុរសពកា�ណ�ល

សលាក្មរមនបាន�រស�រមុនស្លសលាក្បានលាចាក្សលាក្សនរះ។

គេគរៀនបនាទាប់(េរេន8:12–គអគធើរ3)

មរ៉រូនែបាននិយា�ជាម�ួនរឹព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�ពតរូវបានបង្ហាញឲ្យស�ើញ្ ពីជំនាន់រប�់

ស�ើរ។សតើសលាក្មរ៉រូនែបានព្រានស�ើរអំ្ពីអវពីខរ្ះ?បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ក៏្បានរាន

ស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏អសាចារ្យណ�រ។សលាក្បានស�ើញព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�បាននិយា�ជាមួ�នឹរពទ្រ់

ទ្ល់មុខោនា។សតើការ�ឹរថ្ទារំមរ៉រូនែនរិបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បានស�ើញនរិបាននិយា�

ជាមួ�នឹរព្រះពគពី�្ទបានជួ�អ្នក្ឲ្យទុ្ក្ចិត្សលើពបសា�ន៍រប�់្ ួក្សលាក្សដ្�រសបៀបណា?



490

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីបាន�រស�រអំ្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្ លាញននពបជាជននរិការសាលាប់ននឪ្ុក្រប�់សលាក្

ស�ើ�មរ៉រូនែបាន្ យាក្រែ៍អំ្ ពីការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមននិរបានព្រាន្ ពី

លទ្្ធ្លននការប�ិស�ធគម្ពីរសនរះ។សលាក្មរ៉រូនែបានស�ើញថ្កំ្ែត់ពតាសា�ន៍នពីន�វនឹរ

សចញមក្សៅក្្ននុរន្ងៃមួ�ក្្ននុរពោអសំ្ើទុ្ច្ចរិត�៏ខាលាំរកាលាសៅស្លមន�ុ្សជាសពចើននឹរព�ឡាញ់

ពទ្្្យ�ម្តិ្សលាក្ិ�សពចើនជារព្រះ។សលាក្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្ព្រះគម្ពីរមរមននរឹជា

រប�់�៏រានតនម្បំ្ ុតមួ�សៅក្្ននុរសាថានភា្�៏សពោរះថ្នាក្់ខារវិញ្ញាែណ�លនឹររានសៅ

ន្ងៃចុរសពកា�។

សមសរៀនទ្ពី141

មរមន8:12–41

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន8:12–32

សលាក្្ យាក្រែ៍អំ្ពីការសលចសចញមក្ននព្រះគម្ពីរមរមន

មៃុបពលបបកងៀៃសូមបរៀបចំបរ្ហាញៃូវរបស់ឬរូបភាពថដលតំណាងឲ្យភាពប�ឿៃបលឿៃនៃបបច្ច្រវទិយា។បៅបពលចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ

សូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សបៅបមើលរូបភាពបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

កបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃ៖

«ខញនុំចង់ៃិោយអំពរីអំបណាយទាៃដ៏រាៃសំខាៃ់បំ្ុតមួយថដលកតូោៃកបទាៃដល់ពិ្ ពបលា្របៃះនាសម័យ

ទបំៃើប។អបំណាយទាៃថដលខញនុំ្ំរពុង្ ិត្ឺសំខាៃ់ជាងអវៃរីៗថដលឧសសាហ្រម្មៃិងបបច្ច្រវិទយាោៃបបង្កើតប�ើងបៅ

បទៀត។វា្ឺជាអំបណាយទាៃមួយដ៏រាៃតនមលែបំ្ ុតចបំោះមៃុស្សបកចើៃជាងអវៃរីថដលបយើងប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរ

លូតលាស់នៃឱស្្រ្ននុងសម័យទបំៃើប។អំបណាយទាៃបៃះរាៃតនមលែស្រតេសិមចបំោះមៃុស្សជាងរោរអ្ិវ�្ឍៃ៍នៃ

រោរបហាះបហើរឬរោរបធវៃើដំបណើរបលើអារោសបៅបទៀត។ខញនុំៃិោយអំពរីអបំណាយទាៃនៃ   »(«The Book of 
Mormon—Keystone of Our Religion»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1986,ទំព័រ4)។

• បតើអ្ន្រចង់ោៃៃូវអំបណាយទាៃថដលកបធាៃថប៊ៃសរឹៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថដរឬបទ?បហតុអវៃរី?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាអំបណាយទាៃបនាះអាចជាអវៃរី?

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរីអំបណាយទាៃបៃះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ8:12បដើមបរីរ្របមើលថាបតើអំបណាយទាៃ

បនាះជាអវៃរី។សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាឃ្លា«ប្ជរីបៃះ»សបំៅបៅបលើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមពៃ្យល់ថាកបធាៃថប៊ៃសរឹៃោៃរាៃ

កបសាសៃ៍អំពរីអបំណាយទាៃនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីតនមលែនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃសូមឲ្យព្ួរប្អាៃមរមៃ8:13–16បោយសាងាត់ៗ។មៃុបពលព្ួរប្អាៃសូម

ឲ្យពួ្រប្រ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរីតនមលែនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។បនាទាប់ម្រសូមសួរៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះខលែះឬ

ទាំងអស់បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យពិភា្រសាបហើយវិភា្ៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ៖

• មៃុស្សខលែះអាច្ ិតអំពរីតនមលែនៃរូបិយវតថែនុដ៏រាៃតនមលែនៃផ្ទាំងរាសបៃះ។បោងតាមមរមៃ8:14បតើថ ្្ន្រណាមួយនៃផ្ទាំងចំណារថដល

ពិតជា«រាៃតនមលែ»បនាះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាបោយសារកពះអរាចាស់ៃរឹងមិៃអៃុញ្ញាតឲ្យៃរណារានា្់រ«ថសវៃងរ្រ្រនកម»

ពរីផ្ទាំងរាសទាំងបៃះបនាះផ្ទាំងទាំងបៃះ«ពុំរាៃតនមលែអវៃរីប�ើយ»។បទាះជាោ៉ាង្្ររីប្ជរីថដលកតូវោៃសរបសរបៅបលើផ្ទាំងបៃះ«រាៃ

តនមលែ»)។

• បលា្រមរ៉ូនណោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃមិៃកតរឹមថតអាចនាំបចញម្របោយមៃុស្សរានា្់រថដល«រាៃថ្្ន្របសាមះស្ម័ក្

ទាំងកសុងចបំោះសិរីល្អ[របស់កពះ]»បែុបណាណះបទ(មរមៃ8:15)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យដូចបម្ច?(បៅបពលសិស្ស

ពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចសុំឲ្យព្ួរប្អាៃយែូថសបស៊្មីធ—កបវតតេិ1:46ថដលរួមរាៃៃូវរោរថណនំាចុងបករោយរបស់បលា្រ

មរ៉ូនណដល់យែូថសបស្ម៊ីធមៃុបពលបលា្រោៃនាំកពះ្ម្ពរីរមរមៃបចញម្រ)។

• បៅ្រ្ននុងមរមៃ8:16បតើរោរបរៀបរាប់របស់បលា្រមរ៉ូនណពរីរោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ�ួយពៃ្យល់ពរីតនមលែដ៏មហិរានៃកពះ

្ម្ពរីរបៃះដូចបម្ចខលែះ?

ដូចថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងមរមៃ8:17–21បលា្រមរ៉ូនណោៃកពរាៃអ្ន្រថដលៃរឹងោ្រ់បទាសឬកបឆំ្ងៃរឹងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយរ្របមើលរោរកពរាៃរបស់មរ៉ូនណ។

• បតើអវៃរីបៅជារោរកពរាៃរបស់មរ៉ូនណដល់អស់អ្ន្រណាថដលបដិបសធឬបថាកាលបទាសដល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីខលែះថដលអ្ន្របរៀៃពរីមរមៃ8:22បៃះ?បតើរោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយបៃះ�ួយ

បបំពញដល់បោលបំណងដ៏អស់្រលបរបស់កពះអរាចាស់ោៃបោយរបបៀបណា?
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មរមន8:12–41

សូមពៃ្យល់ថាមរមៃ8:23–25រួមរាៃកបសាសៃ៍របស់មរ៉ូនណអំពរីរោរអធសិាឋាៃរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធដ៏បសាមះកតង់ថដលោៃរស់បៅពរីមៃុ

�ំនាៃ់របស់បលា្រ។បលា្រោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាពួ្រប្ោៃអំោវនាវដល់កពះអរាចាស់«បចញពរីធូលរីដរីម្រ»។សូមឲ្យសិស្សអាៃវ ្្គ

បៃះបោយបសងៃៀមសាងាត់បោយរ្របមើលអវៃរីថដលពួ្របរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុងថដៃដរីអាបមរិ្រពរីបុរាណោៃអធិសាឋាៃសុំថដលទា្់រទងបៅៃរឹងកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ។

• បតើពួ្របរិសុទ្ធសម័យបុរាណោៃអធិសាឋាៃសុំអវៃរីខលែះ?(ព្ួរប្ោៃអធិសាឋាៃសករាប់បងប្អដូៃរបស់ប្—រាៃៃ័យថាព្ួរសាសៃ៍

បលមិៃៃិង្ូរៃបៅរបស់ប្—ៃិងដល់មៃុស្សថដលៃរឹងនាំកពះ្ម្ពរីរមរមៃបចញម្រ—រាៃៃ័យថាពយារោរីយែូថសបស៊្មីធ)។

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃបរៀបរាប់ពរីសាថាៃភាពថដលៃរឹងប្រើតរាៃបៅបពលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងបលចបចញម្រ។បនាទាប់ម្រ

សូមឲ្យព្ួរប្កសនមថាខលែលួៃប្សថែិតបៅ្រ្ននុងសម័យរបស់មរ៉ូនណបោយោៃរស់បៅរោលពរីជាង1,600ឆ្នាំ្រៃលែងបៅបហើយទទួលោៃ

រោរៃិមិតតេមួយពរី�ំនាៃ់របស់បយើង។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្មួយ្រថាខណ្ឌបោយបរៀបរាប់ពរី

សាថាៃភាពខាងវិញ្ញាណនៃ�ំនាៃ់របស់បយើង។បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរីបួៃនា្់រថច្រចាយ

អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ8:26–32បោយសាងាត់ៗបហើយបកបៀបបធៀប្រថាខណ្ឌរបស់

ប្បៅៃរឹងរោរបរៀបរាប់នៃរោរពយា្ររណ៍របស់មរ៉នូណពរី�ំនាៃ់របស់បយើង។សូមបំថប្រសិស្សជានដ្ូ។សូមឲ្យនដ្ូៃរីមួយៗថច្រចាយ

ភាពកសបដៀងោនាពរីរបរីៃិងភាពខុសោនារវាងរោបរៀបរាប់របស់ប្ៃិងរបស់មរ៉ូនណ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរបរៀបរាប់របស់បលា្រមរ៉ូនណអំពរី�ំនាៃ់របស់បយើងកតរឹមកតូវថដរឬបទ?

សូមសរបសរបសច្្ររីសបងខេបខាងបករោមនៃរោរពយា្ររណ៍របស់បលា្រមរ៉ូនណបៅបលើរោដារបខៀៃថា៖តេោះគម្ពីរមរមននឹងនចញមកនោ�

តេោះនច្ដាននតេោះអំ�នុងនេលនែងៃែ៏្ុរច្រិ្រែ៏្ ំម�ួ។កបសិៃបបើអ្ន្រោៃបរ្ហាញរបស់ឬរូបភាពណាមួយថដលតំណាងឲ្យរោរបបង្កើតថ ្្ន្រ

បបច្ច្រវិទយាឬបវ�ជសាកស្សូមពិចារណាពរីរោរោ្់រកពះ្ម្ពរីរមរមៃមួយ្របាលបៅថ្របររបស់បនាះ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យស្ជរឹង្ិតៃិង

ថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីតនមលែនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមសួរសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាច�ួយបយើងឲ្យតទល់ៃរឹងអបំពើទុច្ចរិតបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បយើងបោយរបបៀបណា?

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតនមលែជាងរោរបបង្កើត្ ្មរីនៃបបច្ច្រវទិយាឬបវ�ជសាកស្ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជា«អបំណាយទាៃមួយដ៏រាៃសារភៈសំខាៃ់បំ្ ុតចបំោះពិ្ពបលា្របៅ្រ្ននុងសម័យ

ទបំៃើបបៃះ»ដូចថដលកបធាៃថប៊ៃសរឹៃោៃរាៃកបសាសៃ៍?

• កបសិៃបបើរាៃមិតតេ្្រតេិសួរអ្ន្រថាបហតុអវៃរីោៃជាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរាៃតនមលែចបំោះអ្ន្របតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយដូចបម្ច?

េរេន8:33–41

សលាក្មរ៉រូនែសមើលស�ើញ្ ពីជំនាន់ចរុសពកាយសេើយោក់្សទា�ដល់អំស្ើទុច្ចរិតខ្រវិញ្ញាែននជំនាន់រប�់សយើរ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ8:35ឮៗ។មៃុបពលប្អាៃសូមបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះបលា្រមរ៉ូនណ្រំពុងរាៃកបសាសៃ៍

បោយចំៗម្របយើង។

• បតើខ្ម្ពរីរបៃះអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើរបបៀបថដលបយើងអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?

បៅបពលសិស្សោៃពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះសូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃថអស៊រាែថាហវៃថប៊ៃសរឹៃថដលបលា្រោៃ

រាៃកបសាសៃ៍អំពរីព្ួរពយារោរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖

«បបើសិៃជាពួ្របលា្រោៃបមើលប�ើញសម័យរបស់បយើងបហើយោៃបក�ើសបរើសរោរណ៍ទាំងបនាះថដលអាចរាៃតនមលែអសាចារ្យបំ្ ុតដល់

បយើងបតើបនាះមិៃថមៃជារបបៀបថដលបយើង្ ួរថតសិ្រសាកពះ្ ម្ពរីរមរមៃថដរឬបទឬអរី?បយើង្ ួរថតសួរខលែលួៃឯងជាញរឹ្រញាប់ថា‹បហតុអវៃរី

ោៃជាកពះអរាចាស់បំ្ ុស្ ំៃិតមរមៃ(ឬមរ៉នូណឬអាលរា៉ា)ឲ្យ្រតក់តាប្្ចដូលរោរណ៍បនាះ្រ្ននុងប្ជរីរបស់បលា្រ?បតើបមបរៀៃអវៃរីថដលខញនុំ

អាចបរៀៃបចញពរីបនាះបដើមបរី�ួយខញនុំរស់បៅ្រ្ននុងសម័យរោលបៃះៃិង្រ្ននុងសាថាៃភាពបៃះោៃ›»?(«កពះ្ ម្ពរីរមរមៃ—ជាមូលោ្ឋៃក្រឹះនៃ

សាសនារបស់បយើង»6)។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើតាមរោរថណនាំបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាពរីកបសាសៃ៍របស់បលា្រមរ៉នូណមរមៃ8។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលបវលាថដលពួ្រប្ោៃប�ើញៃរណារានា្រ់រាៃបសច្រតេរីកតូវរោរ—ថ ្្ន្ររាងរោយអារម្មណ៍សង្គមឬ

ថ ្្ន្រវិញ្ញាណ។សូមឲ្យព្ួរប្ពិចារណាពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើបដើមបរី�ួយដល់បុ្្គលបនាះ—ឬកបសិៃបបើពួ្រប្មៃិ្ ល់្�ំៃួយបទបតើ

ព្ួរប្អាចបធវៃើអវៃរីោៃ។សូម�ួយពួ្រប្ឲ្យស្ជរឹង្ិតពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស�ួយឬមិៃ�ួយ្ ងថដរ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមរមៃ8:33–41។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដល

មៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយមិៃ�ួយដល់អ្ន្រថដលរាៃបសច្រតេរីកតវូរោរ។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយមិៃ�ួយអ្ន្រថដលកតូវរោរ�ំៃួយ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃភាពបឆ្មើងនឆ្មអបំពើទុច្ចរិត

រោរកសឡាញ់លុយៃិងសបមលែៀ្របោំ្់រល្អៗជាងព្ួរប្កសឡាញ់អ្ន្រថដលកតូវរោរ�ំៃួយបហើយកោថានាចង់ោៃរោរបរោតសរបសើរពរី

បលា្រិយ)។

• បៅ្រ្ននុងមរមៃ8:38បលា្រមរមៃបកបើោ្រ្យក្ខវៃក្់។បតើឥទ្ធិពលអវៃរីខលែះបៅបលើពិ្ ពបលា្រនាបពលបច្ចនុបបៃ្នបៃះថដលអាចកតូវោៃ

ចាត់ទុ្រថាជារោរ្រខវៃ្រ់?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃភាពបឆ្មើងនឆ្មរូបអាសកោមៃិងរោរកសឡាញ់លុយ)។

ការសំុឲ្យសិស្សមចកចាយ

ចហម្ើយម�លបានសរហសរ

ស្លខ្រះ�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យ

ណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគ�រស�រសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅ�រស�រឬក្្ននុរក្ំែត់ស�តុ

ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរក្្ននុរថ្នាក់្។�រូមក្ុំ

សភ្ចណ្្រអំែរគុែ�ល់�ិ�្សចំសពារះ

ការណចក្ចា�ស�ើ��រស�ើរ្ ួក្សគសដ្�

សសាមៅរះ្ ពីចិត្។សៅស្លអ្នក្�ក្ស្ល

សៅក្្ននុរថ្នាក្់ស�ើម្ពីសធវើការែ៍សនរះអ្នក្នឹរ

ជួ�បសរកើនបរិយាកា��ិក្សាមួ�ណ�ល

សពារស្ញសដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់និរ

ការសោរ្។
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សូមឲ្យសិស្សសរបសរកបបោ្មួយថដលសបងខេបពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីមរមៃ8:36–41អំពរីរោរទទួលខុសកតូវបដើមបរីយ្រចិតតេ

ទ្ុរោ្រ់ដល់�ៃក្ររីក្រៃិងអ្ន្រថដលទរីទាល់។សូមឲ្យសិស្សពរីរឬបរីនា្រ់អាៃកបបោ្របស់ប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។បទាះបរីជាសិស្ស

អាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្រ៏ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រះនរឹងត្រទានឲ្យរយើងនូវការទទួលខុសត្រវូចរំោរះររ្រៀ្រ

ដដលរយើងត្រត្រឹ្រ្តចំរោរះជនតក្ដីតក្និងអ្ក្ដដលទដីទាល់។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាអវៃរីខលែះជាតកមូវរោរទបូៅបំ្ ុតបៅ្រ្ននុងសាលាឬសហ្មៃ៍របស់អ្ន្រ?បតើយុវវ័យនៃសាសនាចក្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី

�ួយបមើលថ្មៃុស្សថដលរាៃតកមូវរោរទាំងបៃះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាព្ួរប្មៃិកតូវោៃរំពរឹងថាឲ្យ្ ល់្កោ្់រៃិងបពល

បវលាចបំោះបុពវៃបហតុដ៏រាៃតនមលែក្បោ់៉ាងឬចំបោះបុ ្្គលក្ប់រូបថដលសុំ�ំៃួយបនាះបទ។បៅ្រ្ននុងក្ួសាររបស់ពួ្រប្ៃិងបៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រយុវវ័យទទួលោៃឱរោសជាបកចើៃបដើមបរី�ួយដល់អ្ន្រថដលទរីទាល់។បលើសពរីបៃះបៅបទៀតព្ួរប្អាចបធវៃើតាមរោរដរឹ្រនំា

នៃកពះវិញ្ញាណបដើមបរី�ួយបោយខលែលួៃឯង)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាយុវវ័យបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបមើលថ្�ៃក្ររីក្រ?(កបសិៃបបើសិស្សមិៃបលើ្រប�ើងពរីដរ្វាយតមអាហារ

បទអ្ន្រអាចបញ្ជា្់រពរីរោរបង់ដរ្វាយតមអាហារបោយរោរអាៃវ ្្គបៅបករោម«សោតាហ៍តមអាហារ»បៅ្រ្ននុង្ិតចសំពារះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖

ស�ចក្្ពីសយរដែំឹរល្អមួយ[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ16–17)។

បនាទាប់ពរីរោរពិភា្រសាបៃះសូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីបរឿងមួយឬពរីរថដល

ព្ួរប្អាចបធវៃើោៃ្រ្ននុងរោរបមើលថ្�ៃក្ររីក្រៃិងអ្ន្រថដលទរីទាល់។ព្ួរប្អាចសរបសរៃូវបោបល់ថដលព្ួរប្ោៃឮអ�ំនុងបពលបរៀៃ

ឬពរី្ ំៃិតរបស់ប្ផ្ទាល់។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបោលបៅមួយបដើមបរីបធវៃើបរឿងមួយ្រ្ននុងចបំណាមបរឿងទាំងបៃះបៅសោដាហ៍បករោយ។សូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យបំបពញតាមបោលបៅរបស់ខលែលួៃ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរេន8:14–18។«អ្ក្ទទួលប្នពរចំគោះអ្ក្ណដលនាំបញ្ដីគនាះ

េក្ឯពន្ឺ»

មរ៉រូនែបាន្ យាក្រែ៍អំ្ពី្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធណ�លពតរូវបានសពជើ�សរើ�ស�ើម្ពីនាំ�ក្ព្រះគម្ពីរ

មរមនសចញមក្�ល់្ ិភ្សលាក្(�រូមសមើលមរមន8:15–16)។្យាការី្ ពីបុរាែ

ជាសពចើនស្្សរសទ្ៀតក្៏បាន�ឹរ្ ពី�៉រូណ�ប�៊មេីធស�ើ�បានអធិសាឋាន�ពរាប់សជាគជ�័រប�់

សលាក្ក្្ននុរការបក្ណពបស�ើ�សបារះ្ុម្្ ទាំររា�ស�ើម្ពីបានបំស្ញសោលបែំររប�់ព្រះ

(�រូមសមើលមរមន8:23–25;គ.និរ�.10:46)។ពបធានប៊��៍ស�្ក្កឺ្ក្្ននុរ

ក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បានរានពបសា�ន៍អំ្ ពីតួនាទ្ពីរប�់�៉រូណ�ប�៊មេីធក្្ននុរការនាំ

�ក្ព្រះគម្ពីរមរមនសចញមក្។

«ស�ចក្្ពី្ិតគឺសាមញ្ញថ្សលាក្គឺជា្ យាការីរានាក់្រប�់ព្រះ—ោមៅនសលើ�្ពីសនរះសទ្ៀតស�ើ�

ស�ើ�ក៏្ោមៅនអវពីតិចជារសនរះណ�រ!

«ព្រះគម្ពីរមិនបានសចញមក្សពចើន្ ពី�៉រូណ�ប�៊មេីធ�រូចណ�លវាបានសចញមក្តាមរ�ៈសលាក្

ស�ើ�។សលាក្គឺជាឧបក្រែ៍មួ�ណ�លវិវរែៈពតរូវបានពបទានមក្។...

«្យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធគឺជាសក្មេរអ្នក្ចរាការណ�លមិនបានសរៀន�រូពត។ស�ើម្ពីអានលិខិតស�ើម

រប�់សលាក្ខរ្ះបង្ហាញថ្សលាក្មិនបានលអែឥតសខាចារះក្្ននុរអក្ខេរាវិរទុ្្ធនរិសវ�យាក្រែ៍ព្មទាំរ

ក្សនសាមពាក្្យ្ រណ�រ។

«កាលណ�លវិវរែៈបានមក្តាមរ�ៈសលាក្សៅក្្ននុរទ្ពមរ់នានាននការបន្សនុទ្្ធខារអក្្សរសាព�្

គឺោមៅនអវពីសពរៅ្ពីអ្្ដូតស�តុសនារះសទ្»(«We Believe All That God Has 
Revealed»Ensign,ណខឧ�ភាឆ្នាំ1974ទ្ំ្័រ94)។

េរេន8:37–38។គតើការណ្ទាំដល់ជន្ក្ដី្ក្និងអ្ក្ទដីទាល់ទាក្់ទង

នរឹងសុភេង្លដ៏អស់ក្ល្គោ�រគបៀបណា?

ប៊�ី្ស្សអក្ស�វី�សបី៊រតុនននប៊�ី្ស្ជាអធិបតពីបានណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីលទ្្ធ្ល�៏អ�់ក្ល្

ននការណ្ទាំ�ល់ជនពក្ពីពក្នរិអ្នក្ទ្ពីទាល់ថ្៖

«សោលបំែរស�ចក្្ពី�នយានិរសោលការែ៍នានាណ�ល�រកត់ធងៃន់សលើក្ិច្ចការរប�់

ស�ើរក្្ននុរការណ្ទាំ�ល់ជនពក្ពីពក្នរិអ្នក្ទ្ពីទាល់នរឹរានសលើ�្ពីព្ំណ�នននជពីវិតរណមរសាលាប់

សៅសទ្ៀត។ក្ិច្ចការ�៏្ ិ�ិ�្ឋសនរះគឺមិនពតមឹណត្ ្ល់ពបសយាជន៍ស�ើ�ពបទាន្រ�ល់អ្នក្ណ�ល

ររទ្ុក្ខេឬអ្នក្ទ្ពីទាល់ប៉សុណាណរះសទ្។ក្្ននុរនាមជាបុពតានិរបុពតពីននព្រះស�ើរមិនអាចពគរបាន

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចស្ញសលញសដ្�មិនបានជួ�សមើលណ្ទាំ�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្

ខែៈស្លស�ើរសៅសលើណ្ន�ពីសនារះសទ្។វាគឺជាទ្សរវើ�៏�សណាតា�មួ�ននការសធវើ្ លកិ្មមេនិរ

លរះបរ់ខ្លួនស�ើរ�ល់អ្នក្�នទ្រ�រូត�ល់ស�ើរសរៀន្ ពីសោលការែ៍ស�ស�សាទាលននការ្លិក្មមេ

និរការណញក្សចញ»(«The Sanctifying Work of Welfare»
Ensignឬលពីអាេរូណាណខឧ�ភាឆ្នាំ2011,ទ្ំ្័រ81–82)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
មរ៉រូនែបានបញ្ចប់បញ្ពីរប�់ឪ្ុក្សលាក្សដ្�ការ�សង្ហា�សៅអ្នក្ណ�លមិនសជឿសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទឲ្យពត�ប់មក្រក្ព្រះអរាចា�់តាមរ�ៈការណពបចិត្។សលាក្បានបសពរៀន

ថ្ព្រះគឺជាព្រះននអ្្ដូតស�តុណ�លមិនបាន្ លា�់ប្ដូរស�ើ�ថ្អ្្ដូតស�តុនឹរឈប់

រានសដ្�សារណតការឥតជំសនឿប៉ុសណាណរះ។សលាក្បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ពបជាជនឲ្យសជឿសលើ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិអធិសាឋាន�ល់ព្រះវរបិតាសដ្�អ�់្ ពីចិត្រប�់សគសៅក្្ននុរព្រះនាមនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានអវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវការ។

សមសរៀនទ្ពី142

មរមន9

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរេន9:1–6

សលាក្មរ៉រូនែសៅអ�់អ្ក្ទារំឡាយណាណដលមិនសជឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ឲ្យណពបចិត្ត

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីសាថាៃភាពមួយថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាមៃិកសណុ្រចិតតេ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រកោប់អំពរីបទពិបសាធៃ៍

របស់ព្ួរប្ៃិងពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាមិៃកសណុ្រចិតតេ។អ្ន្រ្រ៏អាចសួរព្ួរប្ពរីអវៃរីថដលៃរឹងបធវៃើឲ្យពួ្រប្រាៃ

អារម្មណ៍កសណុ្រចិតតេជាងបៃះបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពទាំងបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ9:1–5សាងាត់ៗបោយរ្របមើលសាថាៃភាពមិៃកសណុ្រចិតតេថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបរៀបរាប់។(អ្ន្រ្៏រអាចសុំ

ឲ្យសិស្សអាៃអាលរា៉ា12:12–15បហើយសរបសរបសច្រ្រីបោងបៃះបៅថ្របរមរមៃ9:1–5)។

• បៅបពលន្ងៃនៃបសច្រតេរី�ំៃំុ�ំរះចុងបករោយបតើពួ្រទុច្ចរិតៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ដូចបមច្បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះជាកពះវរបិតាៃិង

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ?បហតុអវៃរីោៃជាព្ួរប្រាៃអារម្មណ៍ថបបបៃះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហនុវៃរីល�រីងស៊្មីធ៖

«មៃិអាចរាៃបសច្្ររីសប្រ្គះបនាះបទបបើោមៃរោរថកបចិតតេបនាះ។មៃុស្សរានា្់រមៃិអាចចូលបៅ្រ្ននុងៃ្រកពះបៅ្រ្ននុង

អបំពើោបរបស់ប្ោៃប�ើយ។វាៃរឹងជាបរឿងមៃិអាចបៅរួចថដលមៃុស្សរានា្់រអាចចូលម្រ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះវរបិតា

បហើយរស់បៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះបៅ្រ្ននុងអបំពើោបរបស់ប្បនាះ។   

«ខញនុំ្ ិតថារាៃមៃុស្សដ៏អសាចារ្យជាបកចើៃបៅបលើថ្ៃដរីថដលព្ួរប្ភា្បកចើៃកបថហលជាបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

—ោ៉ាងបហាចណាស់ពួ្រប្ខលែះបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ—ថដលរាៃ្ ំៃិតមួយថាព្ួរប្អាចឆលែងរោត់�រីវិតបៃះបោយ

រោរបធវៃើអវៃរីថដលពួ្រប្រ្ីររាយរំលងក្ររឹត្យវៃិ័យរបស់កពះអរាចាស់បហើយបៅទរីប ្្ចប់ពួ្រប្ៃរឹងម្រ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់

កទង់។ព្ួរប្្ ិតថាព្ួរប្ៃរឹងថកបចិតតេកបថហលជាបៅ្រ្ននុងពិ្ពវិញ្ញាណ។

«ព្ួរប្្ ួរថតអាៃោ្រ្យទាំងបៃះរបស់បលា្រមរ៉នូណ[រោរដ្រកសង់មរមៃ9:3–5]។

«បតើអ្ន្រ្ ិតថាមៃុស្សរានា្់រថដលរាៃ�រីវិតបោរបពញបៅបោយរោរពុ្ររលួយថដលោៃកបឆំ្ងៃរឹងកពះថដលមៃិោៃរាៃវិញ្ញាណនៃ

រោរថកបចិតតេៃរឹងរ្ីររាយឬសុខកសួលៃរឹងអាចកតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យចូលម្រ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះឬ?»(Doctrines of Salvation,
ed.កប៊ូសអ័ររា៉ា្់រខៃ់�រី,វ៉ុលទរី3[ឆ្នាំ1954–56],2:195–96;អ្រ្សរប្្្របៅ្រ្ននុងចបាប់បដើមកតូវោៃលុបបចញ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវថកបចិតតេពរីអបំពើោបរបស់បយើងន្ងៃបៃះបហើយមៃិចាំដល់ន្ងៃនៃរោរ�ំៃំុ�កមះ?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹង

សំណួរបៃះអ្ន្រអាចសុំឲ្យព្ួរប្អាៃអាលរា៉ា34:33–38)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ9:6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអ្ន្រថដលមៃិប�ឿកតវូបធវៃើបដើមបរី

ឲ្យពួ្រប្អាចរាៃអារម្មណ៍សុខកសួលបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃនៃកពះ។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូម

ឲ្យពួ្រប្រ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាបៅ្រ្ននុងមរមៃ9:6ថដលបរៀបរាប់ពរីអ្ន្រថដលោៃកត�ប់បៅរ្រកពះអរាចាស់ៃិងោៃអធិសាឋាៃសុំ

រោរអ្័យបទាស។អ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរៃូវបោលរោរណ៍មួយថដលសបងខេបមរមៃ9:6។

អោំវនាវឲ្យសិស្សពរីរឬបរីនា្់រអាៃអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវ

បសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងដត្រចិ្រ្តរយើងនរឹង្ ិនមានកំ្�ុសរៅរ្លរយើង្ ក្កាន់វ្រ្តមានថនត្រះរ�ើយ។

សូមបធវៃើទរីបនាទាល់ថាតាមរយភៈរោរថកបចិតតេៃិងរោររស់បៅបោយសុចរិតបនាះបយើងអាចបរៀបចំខលែលួៃបដើមបរីរស់បៅបោយកសណុ្រចិតតេបៅ្រ្ននុង

វតតេរាៃរបស់កពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្្ ួរបធវៃើនាបពលបៃះបដើមបរីបរៀបចំខលែលួៃបៅ�ួបៃរឹងកពះអរាចាស់។

ការចុចហ្មរះហៅសិស្សជា្រុគ្គល

ការចុចស្មៅរះសៅ�ិ�្សជារានាក្់ៗអាច

សលើក្ទឹ្ក្ចិត្ឲ្យរានការចរូលរួម្ ពី�ិ�្ស

ណ�លមិនណចក្ចា�ញឹក្ញាប់។�រូម

ជួ��ិ�្សឲ្យសរៀបចំខ្លួនរួមចំណែក្សដ្�

ការឲ្យ្ ួក្សគរានស្លគិតមុនស្លសៅ

្ួក្សគ។�រូមពប�័ត្នថ្មិនសធវើឲ្យ្ ួក្សគ

រានអារមមេែ៍ខាមៅ�់សអៀនឬដ្ក្់�រាពធ

សលើ្ ួក្សគឲ្យរួមចំណែក្ពប�ិនសបើ្ ួក្សគ

មិនរានអារមមេែ៍លអែក្្ននុរការសធវើ�រូសចានារះ

សទ្សនារះ។
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េរេន9:7–20

សលាក្មរ៉រូនែពបកា�ថ្ព្រះ�ណម្រនរូវអ្្អូតសេតុសេើយស្លើយតបនឹរការអ្ិសាឋាននន្ ួក្អ្ក្សសាមរះពតរ់

សូមសរបសរោ្រ្យេ្្ដូតស្តុបៅបលើរោ្របខៀៃ។សូមសួរសិស្សថាបតើពួ្រប្ៃរឹងឲ្យៃិយមៃ័យោ្រ្យបៃះដូចបម្ច។បករោយពរីសិស្ស

ពរីរបរីនា្រ់ោៃបឆលែើយបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របបើ្របមើលេ្្ដូតស្តុបៅ្រ្ននុងវចនាៃុក្រមនៃកពះ្ម្ពរីរបរិសុទ្ធ។សូមឲ្យពួ្រប្អាៃ

រោរប្្ើមបោយរ្របមើលព័តរ៌ាៃថដលអាចបញ្ជា្រ់ឬបថៃថែមបលើៃិយមៃ័យថដលព្ួរប្ោៃបស្នើបនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សខលែះមិៃប�ឿបលើអព្ដូតបហតុ?

សូមសបងខេបមរមៃ9:7–8បោយរោរពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃរាៃកបសាសៃ៍ដល់កបជា�ៃបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយថដលៃរឹងថ្លែងថា

វិវរណភៈរោរពយា្ររណ៍អបំណាយទាៃខាងវិញ្ញាណៃិងអព្ដូតបហតុថលងប្រើតរាៃបទៀតបហើយ។

សូមបំថប្រសិស្សបធវៃើជា្ូ។សូមឲ្យនដ្ូមួយអាៃមរមៃ9:9–11បោយសាងាត់ៗខណភៈបពលថដលនដ្ូដនទបទៀតអាៃមរមៃ

9:15–19បោយសាងាត់ៗ។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ៗសរបសរចំណុចសំខាៃ់ៗ ថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃសរបសរបដើមបរីប្្ចនុះប្្ចដូលកបជា�ៃ

ឲ្យប�ឿបលើអព្ដូតបហតុ។បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលសរបសរក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យពួ្រប្បរៀបរាប់ដល់នដ្ូរបស់ព្ួរប្ៃូវអវៃរីថដល

ព្ួរប្ោៃសរបសរ។

បៅខាងបឆវៃងនៃរោដារបខៀៃសូមសរបសរេ្្ដូតស្តុនឹរឈប់សៅស្លសយើរ...

បៅខាងសាដាំនៃរោដារបខៀៃសូមសរបសរេ្្ដូតស្តុោចសក្ើតស�ើរសៅស្លសយើរ...

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ9:20ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលមូលបហតុចៃួំៃបរីថដលកពះអាចៃរឹង�ប់សថម្ងៃូវ

អព្ដូតបហតុដល់្ូរៃបៅរបស់កទង់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរមូលបហតុទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបដើមបរីបំបពញកបបោ្បៅបលើខាងបឆវៃង

នៃរោដារបខៀៃដូចថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុងតារាងខាងបករោមបៃះ។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបកបបោ្ៃរីមួយៗប�ើងវិញថដលទា្់រទងបៅៃរឹងមូលបហតុថដលបណាដាលឲ្យអព្ដូតបហតុ�ប់ប្រើតរាៃតាមរបបៀបមួយ

ថដលបរ្ហាញល្រខេខណ្ឌមួយថដលបធវៃើឲ្យអព្ដូតបហតុប្រើតរាៃោៃ។ចបមលែើយរបស់ព្ួរប្្ ួរកសបដៀងបៅៃរឹងឧទាហរណ៍ថដលរាៃបៅខាង

សាដាំនៃតារាងបៃះ។

អ្្ដូតស�តុនឹរឈប់សៅស្លស�ើរ... អ្្ដូតស�តុអាចសក្ើតរានសៅស្លស�ើរ...

ការធាលាក់្ចុរះសៅក្្ននុរការឥតជំសនឿ ការសក្ើនស�ើរស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរ

ការចាក្សចញ្ ពី្ ្ដូវពតរូវ ការរ�់សៅតាម្ ្ដូវពតរូវឬកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះ

ការមិនសាគាល់ព្រះណ�លស�ើរគួរទុ្ក្ចិត្ មក្សាគាល់ស�ើ�ទ្ុក្ចិត្សលើព្រះ

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមួយថ្លែតៃូវមរមៃ9:9,19បោយរ្របមើលរោរបបកងៀៃរបស់មរ៉ូនណអំពរីល្រខេណភៈរបស់កពះ។បករោយពរីពួ្រប្

បរៀបរាប់អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរថា៖

• បោយសារបយើងដរឹងថាកពះមៃិផ្លាស់ប្ដូរបហើយថាកទង់ោៃសថម្ងៃូវអព្ដូតបហតុបៅ្រ្ននុងចបំណាម្ូរៃបៅរបស់កទង់ពរីបពលមៃុៗម្រ

បតើបយើងអាចដរឹងអវៃរីខលែះអំពរីកពះឆៃ្ទភៈរបស់កទង់បដើមបរីសថម្ងអព្ដូតបហតុបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងសពវៃន្ងៃបៃះ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើ

ោ្រ្យខុសោនា្រ្រី្រ៏ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រះដ្រងដ្របានសដ្្ងនូវអ្្នូ្ររ�្ុររ�ើយរោយសារតទង់្ ិន

ផ្លាស់្រ្នូររន្រះតទង់រៅដ្ររធ្ើនូវអ្្នូ្ររ�្រុតស្រតា្រសចក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើង។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ

បហើយអ្ន្រអាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរសរបសរវាបៅថ្របរមរមៃ9:19–20បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្)។

សូមពៃ្យល់ថាបយើងអាចទទួលោៃៃូវអំណាចដ៏កប្របបោយអព្ដូតបហតុនៃកពះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងតាមរបបៀបជាបកចើៃ។បដើមបរី

�ួយសិស្សឲ្យពិចារណាពរីរបបៀបថដលកពះបៅថតជាកពះនៃអព្ដូបហតុសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយស៊ិបស្ទើរ

ស៊�ីៃរីរិ្រដុៃនៃ្ ណភៈកបធាៃថានា្់របឋមស្ិរសាទបូៅ៖

«ខញនុំោៃបរៀៃ   ថាកពះអរាចាស់ៃរឹង�ួយបយើងបៅក្បថ់ ្្ន្រនៃ�រីវិតរបស់បយើងបៅបពលបយើងពយាោមបបកមើដល់កទង់បហើយបធវៃើតាម

កពះឆៃ្ទភៈរបស់កទង់។

«ខញនុំប�ឿថាបយើងទាំងអស់ោនាអាចថ្លែងជាសា្រ្សរីដល់អព្ដូតបហតុដ៏តូចៗទាំងបៃះ។បយើងដរឹងថា្ូរៃប្រ្មងតូចៗថដលអធសិាឋាៃសុំ�ំៃួយ

បដើមបរីថសវៃងរ្ររបស់ថដលោត់បហើយ្រ៏រ្រប�ើញរបស់បនាះ។បយើងដរឹងថាយុវវ័យថដលបបង្កើៃបសច្្ររីរោលាហាៃបដើមបរី�រជាសា្រ្សរីរានា្រ់

ចបំោះកពះៃិងទទួលោៃកពះហសតេសជា�ំៃួយរបស់កទង់។បយើងសាគល់មិតតេ្្រតេិថដលបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់របស់ព្ួរប្ៃូវកោ្រ់

ថដលបៅបសសសល់បហើយបនាទាប់ម្រតាមរយភៈអព្ដូតបហតុព្ួរប្ប�ើញថាខលែលួៃប្អាចបង់ន្លែសាលារបស់ប្ឬន្ងៃ�ួលរបស់ប្ឬអាច

រាៃអាហារសករាប់ក្ួសាររបស់ប្។បយើងអាចថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍នៃរោរអធសិាឋាៃថដលោៃបឆលែើយតបៃិងពរ�័យនៃបពវៃ�ិតភាព

ថដលោៃ្ ល់្ៃូវរោរ�កមុញទរឹ្រចិតតេនាំម្រៃូវរោរលួងបលាមឬសាថាបនាសុខភាពប�ើងវិញ។អព្ដូតបហតុកបចាំន្ងៃទាំងបៃះម្រជាមួយ

បយើងបោយកពះហស្របស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង»(«A God of Miracles»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ2001,

ទំព័រ12)។

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីថដលអ្ន្រោៃរាៃថដលបញ្ជា្់រថាកពះបៅថតជាកពះនៃអព្ដូបហតុដថដល?
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មរមន9

េរេន9:21–37

សលាក្មរ៉រូនែទរូនាមនដល់អ្ក្មិនសជឿទាំរឡាយឲ្យសជឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សេើយអ្ិសាឋានសៅក្្គុរព្រះនាមរប�់ពទរ់

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ9:21ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរី

រោរអធិសាឋាៃបៅរ្រកពះវរបិតាសួ្ ៌។

• បតើបសច្្ររីសៃយាអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃ្ ល់្?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើ

រយើងអធិសាឋានរោយរសចក្្តដីជរំនឿនិងរៅក្្នុងត្រះន្្ថនត្រះតគដីស្ទរន្រះត្រះវរ្រិតាសួគ៌នរឹងត្រទានដល់រយើងនូវអ្ដីដដលរយើងសុំ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃរោរអធសិាឋាៃ«បៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទ»សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍

ខាងបករោម៖

«បយើងអធិសាឋាៃបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះក រ្ីស្ទបៅបពល្ ំៃិតរបស់បយើង្ ឺជា្ ំៃិតរបស់កពះក្រីស្ទបហើយបំណងរបស់បយើង្ ឺជាបំណង

របស់កពះក្រីស្ទ—បៅបពលកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់សថែិតបៅជាមួយបយើង(យែូហាៃ15:7)។បនាះបយើងៃរឹងសុំអវៃរីថដលសមរម្យសករាប់

កពះកបទាៃឲ្យបយើង។រោរអធិសាឋាៃជាបកចើៃបៃ្មៃិទាៃ់ោៃបឆលែើយបោយសារពួ្រវាមិៃោៃបធវៃើប�ើងបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះក្រីស្ទ

បសាះប�ើយព្ួរវាមិៃោៃតំណាងឲ្យ្ ំៃិតរបស់កទង់បទាះតាមរបបៀបណា្្ររី្្ទនុយបៅវិញបចញពរីបំណងផ្ទាល់ខលែលួៃនៃដួងចិតតេរបស់មៃុស្ស»

(Bible Dictionary,“Prayer”)។

អ្ន្រអាចសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបយើងអាចធានាថាអវៃរីៗថដលបយើងអធិសាឋាៃសុំឆលែនុះបញ្ចាំងពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់រាៃកពះទ័យចង់ោៃពរីបយើងថដរឬបទ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញបសច្រ្រីសៃយាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ9:21កតវូោៃបំបពញ?(អ្ន្រអាចឲ្យបពលដល់សិស្ស

្ិតអំពរីសំណួរបៃះមៃុបពលព្ួរប្បឆលែើយ)។

សូមសបងខេបមរមៃ9:22–25បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះោៃសៃយាដល់ព្ួរសិស្សរបស់កទង់ៃូវពរ�័យជាបកចើៃបៅបពល

កទង់ោៃប ជ្ដូៃព្ួរប្បចញបៅបបកងៀៃដំណរឹងល្អ។សូមឲ្យសិស្សបមើលកតួសៗ្រ្ននុងមរមៃ9:22–25បហើយរ្របមើលពរ�័យទាំងបនាះ

មួយចៃួំៃ។

• បតើវារាៃៃ័យចំបោះអ្ន្រថាកពះអង្គសប្រ្គះៃរឹង«បញ្ជា្់រោ្រ្យ[របស់កទង់]ទាំងអស់»?(មរមៃ9:25)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរមៃ9:27–29សាងាត់ៗបោយរ្របមើលល្រខេណភៈៃិងស្រម្មភាពថដលៃរឹង�ួយព្ួរប្ឲ្យស្រតេសិមៃរឹងទទួល

ោៃ�ំៃួយពរីកពះ។អ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សសរបសរបសច្្ររីសបងខេបនៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅសរបសរឬ្រ្ននុង្រំណត់បហតុរោរសិ្រសា

កពះ្ម្ពរីរ។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមសបងខេបមរមៃ9:30–34បោយរោរកោប់សិស្សថាបលា្រមរ៉ូនណោៃោរម្ថាមៃុស្សខលែះបៅ្រ្ននុង

ន្ងៃចុងបករោយៃរឹងបដិបសធសារលិខិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយសារថតភាពមិៃឥតបខាចាះនៃអ្ន្រទាំងឡាយថដលសរបសរវាៃិងបោយសារ

ភាសាថដលវាោៃសរបសរបនាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរមៃ9:35–37ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងបមើលតាមបោយរ្របមើល

មូលបហតុថដលបលា្រមរ៉ូនណៃិងអ្ន្រប្្សងបទៀតោៃអធសិាឋាៃសូមឲ្យកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងបចញម្របៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់ចុងបករោយ។(ដបូច្នះ

្ូរៃបៅនៃបងប្អដូៃរបស់ពួ្រប្សាសៃ៍បលមិៃអាចកតូវោៃសាដារប�ើងវិញបៅដល់«ចបំណះដរឹងនៃកពះក្រីស្ទ»បហើយដល់បសច្្ររីសញ្ញា

ថដលកពះោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងវង្សអ៊ីកសាថអល)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសបងខេបអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃន្ងៃបៃះសូមសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជា្ ស្នុតាងថាកពះ្ ឺជាកពះនៃអព្ដូបហតុបហើយថាកទង់បឆលែើយតបរោរអធសិាឋាៃបោយរបបៀបណា?

• បតើបសច្រ្រីពិតអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះថដលៃរឹងរាៃឥទ្ធិពលដល់រោរអធសិាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់អ្ន្រ?

ការរំឭក្្ េ្ដីរេរេន

សូមចំណាយបពលខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រ្ ម្ពរីរមរមៃ។សូមឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំងបៅ្រ្ននុងថានា្់រ

សរិោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាវ ្្គ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យព្ួរប្សបងខេបបោយខលែរីៗអំពរីបសច្រ្រីសបងខេប�ំពូ្រ

ខលែះបៅ្រ្ននុងមរមៃបដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យចងចំា។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីមួយពរី្ ម្ពរីរមរមៃថដលបំ្ ុស្ំៃិតដល់ព្ួរប្ឬ

ថដលោៃ�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។
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ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

គម្ពីរសអសធើរ
គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាគម្ពីរសអសធើរ្ួក្សគនរឹសរៀនអំ្ពី្ ួក្សា�ន៍

យា៉ាសរ�—ពបជាជនមួ�ពក្មុណ�លបានសធវើ�ំសែើរសៅ

ណប៉ក្ខារលិចនិរបានរ�់សៅទ្ពីសនារះអ�់រ�ៈស្លជាសពចើន

�តវត្សរ៍មុនស្លពបជាជនលពីន�សៅ�ល់ទ្ពីសនារះ។�ិ�្សនរឹ

សរៀន្ ពីសោលការែ៍�៏�ំខាន់ៗអំ្ពីការអធិសាឋានវិវរែៈនរិ

ទំ្នាក់្ទ្ំនររវារការអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

នរិការទ្ទួ្លបានចំសែរះ�ឹរខារវិញ្ញាែ។្ួក្សគក៏្នឹរ

សរៀនអំ្ពីតួនាទ្ពីរប�់្ យាការីក្្ននុរការបញ្ចនុរះបញ្ចដូលមនុ�្សឲ្យ

ណពបចិត្និរអំ្ ពីលទ្្ធ្លណ�លបានសក្ើតចំសពារះអ្នក្ណ�លប�ិស�ធ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិ្ យាការីរប�់ពទ្រ់។

គតើនរណាជាអ្ក្និពន្្ េ្ដីរគនះ?
សលាក្មរ៉រូនែបាន�សរខេបគម្ពីរសនរះ្ ពី្ ទាំររា�ទាំរ24ណ�ល

សៅថ្្ ទាំរសអសធើរ។គម្ពីរសនរះពតរូវបានសៅតាមស្មៅរះ្យាការី

សអសធើរណ�លជា្ យាការីចរុសពកា�នន្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�

ស�ើ�ណ�លបានបសរកើតក្ំែតព់តាននពបវត្ិសាព�្រប�់្ ួក្សគ

(�រូមសមើលសអសធើរ15:33–34)។ពបណ�លជា500

ឆ្នាំមុនស្លសលាក្មរ៉រូនែបាន�សរខេបបញ្ពី្ ិ�ិ�្ឋរប�់សលាក្

ពបជាជនលិមន�ខ្រះបានរក្ស�ើញ្ ទាំរសអសធើរសៅស្ល្ ួក្សគ

ណ�វររក្ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា(�រូមសមើលម៉រូសា�8:7–11;

សអសធើរ1:2)។្យាការីសា�ន៍នពីន�វនរិអ្នក្រក្សាកំ្ែតព់តា

ទាំរឡា�បានពបគល់្ ទាំរសអសធើរបន្ោនារ�រូត�ល់្ ទាំរទាំរសនរះ

បានមក្�ល់ជាក្មមេ�ិទ្្ធិរប�់សលាក្មរ៉រូនែ។សលាក្មរ៉រូនែបាន

រានពបសា�ន៍ថ្សលាក្មិនបានបញ្ចដូល�រូម្ពីណត«ម�ួភាគ

រ�»ននក្ំែតព់តាសនរះសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់សលាក្ស�ើ�

(សអសធើរ15:33)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរដល់នរណាគហើ�គតើ

គហតុអវៃដី?
សដ្�សារមរ៉រូនែបាន�សរខេប្ ទាំរសអសធើរសពកា�្ពី្ ួក្សា�ន៍

យា៉ាសរ�នរិពបជាជនរប�់សលាក្្ ទាល់ពតរូវបានបំ្ លាញសលាក្

បានរានបំែរចរ់ឲ្យគម្ពីរសនរះបានរានមក្�ល់ពបជាជន

សៅក្្ននុរជំនាន់រប�់ស�ើរ។សលាក្មរ៉រូនែបានទ្រូនាមៅន�ល់

្ួក្សា�ន៍�នទ្សៅន្ងៃចរុសពកា�ឲ្យណពបចិត្បសពមើ�ល់ព្រះ

នរិសបារះបរ់សចាលនរូវបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់(�រូមសមើលសអសធើរ

2:11–12;8:23)។សលាក្ក្៏បានក្ត់ពតានរូវព្រះបន្ទដូល

រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លបានអសញ្ើញ�ល់«អ�់អ្នក្

រាល់ោនាសៅចុរណ្ន�ពីសអើ�»ឲ្យណពបចិត្មក្រក្ពទ្រ់ស�ើ�

ទ្ទ្ួលបានចំសែរះ�ឹរណ�លបានបង្អាក់្្ ពីសលាក្ិ�សដ្�សារណត

ការឥតជំសនឿ(�រូមសមើលសអសធើរ4:13–18)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដល្ េ្ដីរគនះ

្តរូវប្ននិពន្?
សលាក្សអសធើរបានបញ្ចប់ក្ំែត់ពតាននពបជាជនរប�់សលាក្

ក្្ននុរអ�ំនុរស្លនិរសពកា�ស្ល�្ង្គាម�៏ធំចរុសពកា�ណ�ល

បាន�រាលាប់មន�ុ្សទារំអ�់ប៉ណុន្្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�្ ពីរ

នាក់្បានសៅរ�់—ខ្លួនសលាក្និរក្រូរីអានទុ្សមើរ(�រូមសមើល

សអសធើរ13:13–14;15:32–33)។បនាទាប់មក្សលាក្

បានលាក្់ទុ្ក្កំ្ែត់ពតារប�់សលាក្«តាមរសបៀបមយា៉ារណ�ល

ពបជាជនលិមន�បានពបទ្រះស�ើញ»(សអសធើរ15:33;�រូម

សមើល្ រណ�រម៉រូសា�8:7–9)។សលាក្មរ៉រូនែបាន�សរខេប

បញ្ពីសអសធើរសៅរវារឆ្នាំ400សពកា�ពគិ�្�ក្រាជនរិឆ្នាំ421

សពកា�ពគិ�្�ក្រាជ(�រូមសមើលមរមន8:3–6;មរ៉រូនែ

10:1)។សលាក្មរ៉រូនែបាន�រស�រថ្្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�

ពតរូវបានបំ្ លាញសៅក្្ននុរ«ន ្្ទណ�ន�ពីខារសជើរសនរះ»(សអសធើរ

1:1)សដ្�បង្ហាញថ្សលាក្អាចបានសៅក្្ននុរណ�ន�ពីណ�ល

្ួក្សគពតរូវបានបំ្លាញសៅស្លសលាក្បាន�សរខេបកំ្ែត់ពតា

រប�់្ ួក្សគ។

គតើ្ េ្ដីរគនះរានលក្ខេណៈពគិសសអវៃដីខ្ះ?
មិន�រូចជាគម្ពីរស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនស�ើ�គម្ពីរ

សអសធើរមិនបានទាក់្ទ្រសៅនឹរពបវត្ិសាព�្ននក្រូនសៅរប�់លពីន�

សទ្។គម្ពីរសនរះ្ែ៌នា្ ពីរសបៀបណ�ល្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�បាន

សចញ្ពីប៉មបាបិលស�ើ�បានសធវើ�ំសែើរសៅណ�ន�ពី�នយាណ�ល

សៅទ្ពីបញ្ចប់្ ួក្សគពតរូវបានបំ្លាញ។គម្ពីរសអសធើរសនរះគឺជាសាក្្សពី

ទ្ពី្ពីរចំសពារះកំ្ែត់ពតានន្ ួក្សា�ន៍នពីន�វសដ្�បង្ហាញថ្

«សា�ន៍ណាក៏្សដ្�ណ�លនឹរ�ក្បានណ�ន�ពីសនរះ[ណ�ន�ពី

�នយា]គឺពតរូវបសពមើព្រះសបើ្ ុំសនារះសសាតសទ្្ួក្សគនឹរពតរូវ

កំ្ចាត់សចញ...កាលណា្ ួក្សគទំុ្�ុ�សៅក្្ននុរអសំ ើ្ទ្ុច្ចរិត»

(សអសធើរ2:9)។

ការយារមក្ជាសាច់្មរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសៅជួបនឹរ

បរបអែដូនពបុ�រប�់យា៉ាសរ�«រាប់សៅក្្ននុរស្ល�៏អសាចារ្យបំ្ ុត

សៅក្្ននុរពបវត្ិសាព�្ណ�លបានក្ត់ពតាទ្ុក្»។ស�តុការែ៍

សនរះ«បានសធវើឲ្យបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ជា្ យាការីរានាក់្សៅក្្ននុរ

្យាការី�៏អសាចារ្យបំ្ុតរប�់ព្រះជាសរៀររ�រូត»(ណជ្�វពីអ័រ

�រូ�ិនChrist and the New Covenant៖
The Messianic Message of the Book of 
Mormon[ឆ្នាំ1997],ទំ្្័រ17)។�ំសែើរសរឿររប�់

មរ៉រូនែអំ្ ពីការនិមិត្សនរះ្ល្់ជាសាក្្សពីម�ួ�៏រានអំណាចអំ្ ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិបង្ហាញ្ ពីការបសពរៀន�៏ណប្ក្អំ្ពីលក្ខេែៈនន

រារកា�ខារវិញ្ញាែ(�រូមសមើលសអសធើរ3:4–17)។

្គ្រាង
គអគធើរ1–3ព្រះអរាចា�់រក្សាភាសារប�់្ ួក្សា�ន៍

យា៉ាសរ�សៅឯប៉មបាបិលស�ើ��នយាថ្នរឹ�ឹក្នាំ

្ួក្សគសៅរក្ណ�ន�ពីជសពមើ�ម�ួនរិសធវើឲ្យ្ ួក្សគកាលា�

ជាសា�ន៍មួ��៏ធំអសាចារ្យ។ពទ្រ់�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅរក្

រាត់�មុពទ្និរណែនាំ្ ួក្សគឲ្យសធវើ�ំសៅ�ពរាប់កាសធវើ

�ំសែើររប�់្ ួក្សគ្្រកាត់មហា�មុពទ្។ព្រះអរាចា�់

បង្ហាញអរ្គពទ្រ់នរិ«ការែ៍ទាំរអ�់»(សអសធើរ

3:26)�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�។

គអគធើរ4–5មរ៉រូនែបទិ្ពតាការ�រស�ររប�់បរពបុ�

រប�់យា៉ាសរ�។សលាក្ក្តព់តា្ ពីការ្ន្យល់រប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទថ្ក្ំែតព់តាទាំរសនរះនឹរពតរូវបាន

បង្ហាញ�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�លអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿ

សលើពទ្រ់។សលាក្មរ៉រូនែបសពរៀនថ្សាក្្សពីទាំរបពី

សៅន្ងៃចុរសពកា�នរឹចរូលរួមជាមួ�នរឹព្រះវរបិតា

ព្រះរាជបុពតានរិព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធក្្ននុរការសធវើទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមន។

គអគធើរ6–11្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�សធវើ�ំសែើរសៅកាន់

ណ�ន�ពី�នយា។ពបជាជនបានរានកំ្សែើនសក្ើនស�ើរ

ស�ើ�ចាប់ស្្ើមរ�់សៅស្ញទ្រូទាំរណ�ន�ពី។ចែំរ

នន្ ួក្�ុចរិតនរិស�ច្ទុ្ច្ចរិតបានពគប់ពគរសលើជំនាន់

ជាសពចើន។្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�ស�្ទើរណតពតរូវបានបំ ល្ាញ

បរ់ទារំព�ុរសដ្�សារណតបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់។្យាការី

ជាសពចើនព្រានពបជាជនឲ្យណពបចិត្ប៉ណុន្ពបជាជន

ប�ិស�ធចសំពារះការែ៍សនរះ។

គអគធើរ12សលាក្មរ៉រូនែបសពរៀនថ្ស�ចក្្ពីជំសនឿ

តពមរូវឲ្យរានមុនស្លបុគ្គលរានាក្់អាចទ្ទ្ួលបាន

សាក្្សពីខារវិញ្ញាែ។សលាក្បង្ហាញ�ល់ព្រះអរាចា�់នរូវ

ការបារម្រប�់សលាក្ថ្្ួក្សា�ន៍�នទ្នាន្ងៃអនាគត

នឹរស�ើចចំអក្�ល់ភា្ទ្ន់សខសា�រប�់សលាក្ក្្ននុរ

ការ�រស�រនរូវបញ្ពី្ ិ�ិ�្ឋស�ើ�សលាក្ក្តព់តានរូវ

ចសម្ើ�រប�់ព្រះអរាចា�់�ល់សលាក្។សលាក្មរ៉រូនែ

ដ្�់សតឿន�ល់អ្នក្អានសៅន្ងៃចុរសពកា�ឲ្យណ�វររក្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

គអគធើរ13–15សលាក្មរ៉រូនែ្ ិភាក្សា្ ពីការ្យាក្រែ៍

រប�់សលាក្សអសធើរអំ្ ពីទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម្ មេពី។សពកា�្ពី

្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�ប�ិស�ធសលាក្សអសធើរសលាក្សធវើជា

សាក្្សពីនិរក្តព់តានរូវស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ ល្ាញទារំមរូលរប�់

្ួក្សគ។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ1:1–32

សលាក្មរ៉រូនែក្តព់រា្ ពី្ រសាវរាននសលាក្សអស ើ្ររេរូតដល់ជំនាន់រប�់ោ៉ាសរឌសៅឯប្មបាបិល

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាពរីកប្ពថដល្ ម្ពរីរបអបធើរោៃបចញម្រសូមរំឭ្រព្ួរប្អំពរី

រោរសបងខេបនៃរោរបធវៃើដំបណើរបៅ្រ្ននុងមែូសាយ7–24បៅ្រ្ននុងឧបសម្ព័ៃ្ធនៃបសៀវបៅថណនាំ

បៃះ។សូមឲ្យពួ្រប្បោងបៅរោរបធវៃើដំបណើរទរី4៖បំណងបដើមបរីថសវៃងរ្រថដៃដរី

សារាែហិមឡា។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលអវៃរីថដលកបជា�ៃរបស់លិមនហោៃ

រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើដបំណើរបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅទំព័រទរីមួយនៃ្ម្ពរីរ

បអបធើរ។បសច្្ររីសបងខេបបៅខាងបករោមចំណងប�ើងពៃ្យល់ថា្ម្ពរីរបអបធើរកតូវោៃដ្រ

កសង់បចញពរីផ្ទាំងទាំង24ថដលោៃរ្រប�ើញបោយកបជា�ៃលិមនហ។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីបលា្រមរ៉ូនណោៃប ្្ចប់្ំរណត់កតារបស់ឪព្ុរបលា្របលា្រ

ោៃសរបសរៃូវបសច្្ររីសបងខេបឬវ ្្គសបងខេបនៃ្រំណត់កតាថដលរាៃបៅ្រ្ននុងផ្ទាំងរាសទាំង

24។្រំណតក់តាបៃះរួមរាៃកបវតតេិសាកស្នៃព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ថដលោៃរស់បៅបលើ

ទវៃរីបអាបមរិ្រមៃុ�ំនាៃ់ពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃៃិងសាសៃ៍បលមៃិ។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

បអបធើរ1:1–5បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបក�ើសបរើសបដើមបរី

ប្្ចដូលបៅ្រ្ននុងបសច្រតេរីសបងខេបរបស់បលា្រអំពរី្ំរណត់កតានៃពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�។សូមឲ្យ

សិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

កបសិៃបបើអ្ន្ររាៃរូបភាពបែមោបិលសូម្ ិតពរីរោរោ្រ់តំាងវាបរ្ហាញ។សូមឲ្យសិស្ស

សបងខេបអវៃរីថដលពួ្រប្ដរឹងអំពរីបែមបៃះបោយសបំៅបៅបលើបអបធើរ1:5ៃិងអវៃរីថដលោៃ

ប្រើតប�ើងដល់អស់អ្ន្រថដលោៃពយាោម្រសាងវា។(វាកតូវោៃបៅថាបែមោបិល។

កពះអរាចាស់ោៃបំភាៃ់ភាសារបស់កបជា�ៃថដលោៃពយាោម្រសាងវាៃិងោៃ្ររាចាយ

វាបោយសារថតអបំពើទុច្ចរិតរបស់ពួ្រប្;សូមបមើលបលា្រុបបតតេិ11:1–9)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីទំនា្រ់ទៃំងរវាងកបវតតេិសាកស្របស់កបជា�ៃោ៉ាបរ�ៃិង

កបវតតេិសាកស្របស់កបជា�ៃៃរីនហវៃអ្ន្រ្ ួរកោប់ឲ្យពួ្រប្បបើ្របៅរោលកបវតតេិបៅបលើកបោប់បសៀតបសៀវបៅនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(បលខ

្ូរដ32336)។សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃចាប់ប្្ើមដំបណើរបរឿងរបស់បលា្រអំពរីកបវតតេិសាកស្របស់កបជា�ៃោ៉ាបរ�បោយ

រោរ្រត់កតាព�ូរបស់ពយារោរីបអបធើរថដលោៃសរបសរកបវតតេិសាកស្បៅបលើផ្ទាំងរាស24។បលា្រមរ៉ូនណោៃ្រតក់តាព�ូពង្សរបស់

បអបធើរកត�ប់បៅរ្របុរសរានា្់រប្មះថាោ៉ាបរ�ថដលោៃរស់បៅអំ�នុងបពលនៃបែមោបិល។

គអគធើរ1:33–43

រាមរយៈការអ្ិសាឋានរប�់បរពបុ�ោ៉ាសរឌសនារះពគសួារនរិមិត្តទាំរឡាយរប�់សលាក្បានទទួលស�ចក្្ពីសមរាតានរិ

ការដកឹ្នាំ

សូមសួរសិស្សថាបតើរាៃព្ួរប្ណាខលែះធាលាប់ោៃបៅ្រថៃលែងណាមួយថដលព្ួរប្មិៃអាចយល់ភាសាថដលកបជា�ៃបៅ�ំុវិញខលែលួៃៃិោយ

ថដរបទ។សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយៃូវអារម្មណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្កសនមថាបតើ

កបជា�ៃបៅ�ុំវិញបែមោបិលោៃរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាបៅបពលពួ្រប្ោៃដរឹងថាភាសារបស់មៃុស្សក្ប់ោនាកតវូោៃបំភាៃ់បនាះ។

សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិតបោយសាងាត់ៗអំពរីសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• កបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពបនាះបតើទំនា្់រទៃំងរបស់អ្ន្រណាថដលអ្ន្រៃរឹងៃរឹ្រខាលាំងបំ្ុត?បហតុអវៃរី?

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ណដនដដីសារ៉ហិេឡា

ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហនដីថហវៃ)

ពក្ុមសា�ន៍នពីន�វ

ពតរូវបាន�ឹក្នាំ

សដ្��ី៊និ្វ

ពក្ុមពសាវពជាវ

�ឹក្នាំសដ្�

អាំម៉រូន

បំែរស�ើម្ពី

ណ�វររក្ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា

ការបំផ្លញថនសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដង

ណដនដដីណប៉ក្ខ្ងគជើង

្ទាំររា�24 ទ្ាំរ

(គម្ពីរសអសធើរ)

្ួក្សា�ន៍នពីន�វ

ខរ្ះចរ់បានណ�ន�ពី

នពីន�វមក្វិញ

ទរឹក្ថនេរេន

ការសគចខ្លួនរប�់

ពបជាជនលិមន�

អាលរា៉ានិរ

ពបជាជនរប�់

ោត់ចាក្សចញ

ណដនដដីគហឡាេ

ការសគចខ្លួនរប�់

ពបជាជនអាលរា៉ា

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សលាក្មរ៉រូនែបាន�សរខេបគម្ពីរសអសធើរ្ ពី្ ទាំររា�ទារំ24ណ�លបានរក្ស�ើញសដ្�ពក្មុ

ពសាវពជាវណ�លបានបញ្ដូនសៅសដ្�ស�ច្លិមន�(�រូមសមើលម៉រូសា�8:7–11)។

្ទាំរទាំរសនរះបានរួមរាននរូវពបវត្ិសាព�្ននពបជាជនសា�ន៍យា៉ាសរ�។�ំសែើរសរឿរនន

្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�ចាប់ស្្ើមសដ្�សលាក្យា៉ាសរ�នរិបរពបុ�រប�់សលាក្ក្្ននុរការណ�វររក្

ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណានិរការ�ឹក្នាំ្ ពីព្រះអរាចា�់�ពរាប់ពគួសារនរិមិត្ទាំរឡា�រប�់

សលាក្សៅស្លព្រះអរាចា�់បានបំភាន់ភាសារប�់ពបជាជនសៅឯប៉មបាបិល(�រូមសមើល

សលាក្ុប្ត្ិ11)។សដ្�សារបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បានអធសិាឋានសៅរក្ព្រះអរាចា�់សដ្�

សសាមៅរះពតរ់សនារះព្រះអរាចា�់បានរក្សាភាសារប�់យា៉ាសរ�បរពបុ�រប�់សលាក្និរពគសួារ

រប�់សលាក្នរិមិត្ទាំរឡា�។ព្រះអរាចា�់បានពបកា�ថ្ពទ្រ់នរឹ�ឹក្នាំ្ ួក្សគសៅកាន់

ណ�ន�ពី�នយាជាក្ណន្រណ�ល្ ួក្សគនឹរកាលា�ជាជាតិសា�ន៍�៏អសាចារ្យ។

សមសរៀនទ្ពី143
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សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ1:33–34បោយសាងាត់បសងៃៀម។មៃុបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល(1)អ្ន្រថដលបលា្រោ៉ាបរ�

ចង់អាចៃិោយជាមួយៃិង(2)របបៀបថដលបលា្រោៃបស្នើប�ើងបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហា។(បលា្រចង់អាចៃិោយជាមួយៃរឹងក្ួសារ

របស់បលា្របហើយបលា្រោៃសំុឲ្យបងកបុសរបស់បលា្រអធិសាឋាៃថាភាសារបស់ព្ួរប្ៃរឹងមៃិកតូវោៃបំភាៃ់ប�ើយ)។បករោយពរី

ព្ួរប្បរៀបរាប់អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរ៖

• បតើឃ្លា«អំោវនាវដល់កពះអរាចាស់»រាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណាដល់អ្ន្រ?

• បចញពរីបអបធើរ1:33–34បតើអ្ន្រោៃបរៀៃអវៃរីខលែះអំពរីអារម្មណ៍របស់បលា្រោ៉ាបរ�អំពរីបងកបុសរបស់បលា្រៃិងអំពរីរោរអធិសាឋាៃ

របស់បងកបសុបលា្រ?

សូមថបងថច្រសិស្សជា្ ូៗ។ចំបោះ្ ូៃរីមួយៗសូមឲ្យសិស្សប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីបអបធើរ1:35–42។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើល

រោរអធិសាឋាៃរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�ៃិងរ្របមើលចបមលែើយរបស់កពះអរាចាស់ចបំោះរោរអធិសាឋាៃទាំងបនាះ។បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពល

ក្ប់កោៃ់្រ្ននុងរោរអាៃបហើយសូមសួរ៖

• បតើអវៃរីថដលបំ្ ុស្ ំៃិតអ្ន្រអំពរីរោរអធសិាឋាៃរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�?

• បតើកពះអរាចាស់ោៃបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរអធសិាឋាៃរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�ោ៉ាងដូចបម្ច?

• បតើបយើងអាចបរៀៃបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះពរីរបបៀបថដលបងកបុសោ៉ាបរ�ោៃអធសិាឋាៃៃិងរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃបឆលែើយតប

ចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបស់បលា្រ?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យពិចារណាពរី

បសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះវរបិតាសួ្ ៌ៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កទង់ចបំោះព្ួរប្។សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ

បៅបលើរោតារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងអោំវោវែល់តេោះនោ�នសចក្ពីជំននឿតគ្់រនេលនវលានោោះត្រង់នឹងម្ននសចក្ពីនមតាតាករុណាមកែល់

ន�ើង។)

មៃុចាបប់្្ើមបបកងៀៃសូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖(ឬអ្ន្រអាចថច្រជាក្រោសឬអាៃវាឮៗយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្ស

អាច្រតក់តាវាោៃ)។

សតើការេំពាវនាវដល់ព្រះវរបិតា�ួគ៌ខ�ុ្ពីការពោនណ់ត«ទរូលក្្នុរការេ�ិសាឋាន»តាមរសបៀបណាខលេរះ?

សតើសៅស្លណាណដលេ្ក្រោនរានោរម្មែ៍ដឹរេំ្ពីស�ចក្្ពីសមតាតារប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌សៅក្្នុរចសមលេើយចំសពារះការេ�ិសាឋាន?សតើសៅស្ល

ណាណដល�រាជកិ្ពគួសារឬមិត្ភកិ្្រោនពរោប់េ្ក្េំ្ពីស�ចក្្ពីសមតាតារប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌សៅក្្នុរចសមលេើយចំសពារះការេ�ិសាឋាន?

សតើចសមលេើយរប�់ព្រះចំសពារះការេ�ិសាឋានរប�់សយើរបសពរៀនសយើរេវៃពីខលេរះេំ្ពីព្រះទ័យរប�់ពទរ់ចសំពារះសយើរ?

សតើេ្ក្ោចស�វៃើេវៃពីខលេរះសដើម្ពីស�វៃើឲ្យការេ�ិសាឋានរប�់េ្ក្ឲ្យកានណ់តរានេតថែន័យ?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់។អ្ន្រអាច្ ្ល់

ឱរោសមួយដល់ពួ្រប្បដើមបរីថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់ថាអ្ន្រដរឹងថាកពះវរបិតាសួ្៌កសឡាញ់បយើង

បហើយចង់កបទាៃពរដល់បយើងបៅបពលបយើងអោំវនាវដល់កទង់ជាបទៀងទាត់។

សូមពៃ្យល់ថាដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងបអបធើរ1អាច្ ល់្ៃូវរោរយល់បករៅក�ះបថៃថែមបទៀតដល់បយើងអំពរីបសច្្ររីកសឡាញ់របស់កពះចំបោះ

បយើងៃិងពរ�័យទាំងឡាយថដលៃរឹងម្រតាមរយភៈរោរអធសិាឋាៃ។សូមឲ្យសិស្សរំឭ្របអបធើរ1:34,36,38បោយសាងាត់ៗ

បោយរ្របមើលអវៃរីថដលោ៉ាបរ�ោៃសុំឲ្យបងកបសុរបស់បលា្រទូលសុំបៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃរបស់ោត់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់របធវៃើជាអ្ន្រ្រត់កតា

ៃិងសរបសរៃូវចបមលែើយរបស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រអាច្តេល់ជាបោបល់ថាអ្ន្រ្រតក់តា្ ួរសរបសរៃូវចបមលែើយទាំងបៃះបៅបករោម

ោ្រ្យ«អោំវនាវដល់កពះវរបិតាសួ្៌»បៅបករោមបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

អ្ន្រអាចថណនាំសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា«ចូរបយើងរាៃចិតតេបសាមះកតង់ចំបោះកពះអរាចាស់»បៅចុងប្្ចប់នៃបអបធើរ1:38។សូម

បញ្ជា្់រថាស្រម្មភាពរបស់ោ៉ាបរ�ៃិងបងកបសុបលា្របរ្ហាញពរីបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ពួ្របលា្រៃិងឆៃ្ទភៈបដើមបរីបោរពតាមកពះអរាចាស់។ពួ្រ

បលា្រោៃសំុពរ�័យថដលពួ្របលា្រកតវូរោរបោយបសច្រតេរី�ំបៃឿ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្របអបធើរ1:35,37,40–42បោយសាងាត់ៗបោយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះោៃកបទាៃពរដល់ោ៉ាបរ�ៃិង

បងកបសុបលា្រៃិងក្ួសារកពមទាំងមិតតេ្្ិ្ររបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សថដលបធវៃើជាអ្ន្រ្រតក់តាសរបសរៃូវរោររ្រប�ើញរបស់សិស្ស

បៅបលើរោដារបខៀៃបៅបករោមោ្រ្យស�ចក្្ពីសមតាតាក្រុណាបៅបករោមបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបនាះ។សូមកោ្រដថាសិស្សប�ើញ

ពរីទំនា្់រទំៃងរវាងរោរបស្នើសុំរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�ៃិងពរ�័យថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ1:43ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលកពះោៃសៃយាបទាះបរីជា

បងកបសុរបស់ោ៉ាបរ�មិៃោៃសុំវាបោយជា្រ់លា្់រ្្ររី។

• បតើពរ�័យបថៃថែមអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃសៃយាដល់កបជា�ៃបៃះ?(ោ៉ាបរ�ោៃសុំឲ្យបងកបុសបលា្រទូលសុំដល់កពះអរាចាស់ពរី

្រថៃលែងថដលពួ្រប្្ ួរបៅ។ោ៉ាបរ�ោៃ្ ិតថាកពះអរាចាស់អាចដរឹ្រនំាពួ្រប្បៅរោៃ់ថដៃដរីមួយថដលជា«�បកមើសបលើថដៃដរីឯបទៀត

បៅបលើថ្ៃដរី»[បអបធើរ1:38]។កពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាៃរឹងដរឹ្រនំាព្ួរប្បៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយាមួយ។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបបើ្របៅរោៃ់ៃរីនហវៃទរី24:35។(អ្ន្រអាចៃរឹងឲ្យបោបល់ថាពយ្រប្សរបសរនពីន្វៃទពី24:35បៅ�ិត

ៃរឹងបអបធើរ1:43បៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីររបស់ពួ្រប្)។បនាទាប់ម្រសុំព្ួរប្ឲ្យអាៃៃរីនហវៃទរី24:35ៃិងបអបធើរ1:43សាងាត់ៗថសវៃងរ្រ

បមើលៃូវអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីពរ�័យទាំងឡាយថដលកពះអរាចាស់កបទាៃដល់បយើង្រ្ននុងរោរបឆលែើយតបចំបោះរោរអធសិាឋាៃរបស់

បយើង។
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• បៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី24:35បតើបលា្រៃរីនហវៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះអំពរីចបមលែើយរបស់កពះចបំោះរោរអធសិាឋាៃ?(កពះៃរឹងកបទាៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយ

ណាថដលថសវៃងរ្រកទង់បៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃចិតតេបសាមះ។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យសោយ�ទាធារាៃៃ័យថាបោយសបបនុរស)។បតើ

ដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងបអបធើរ1:43បញ្ជា្់រពរីអវៃរីថដលបលា្រៃរីនហវៃោៃកបរោសបៅ្រ្ននុងៃរីនហវៃទរី24:35បោយរបបៀបណា?

• បោងតាមបអបធើរ1:43បតើរាៃមូលបហតុអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃ្រ្ននុងរោរសៃយាថាៃរឹងកបទាៃៃូវពរ�័យបលើសពរីអវៃរី

ថដលពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃទូលសុំបៅបទៀតបនាះ?(កពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាៃរឹងកបទាៃពរ�័យបថៃថែមបោយសារពួ្រប្ោៃ

បៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រអាចថណនំាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបអបធើរ1:43៖

«បោយសារបពលដ៏យូរបៃះអ្ន្ររាល់ោនាោៃអងវៃរដល់បយើង»)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបអបធើរ1:43?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍

ដូចខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងអធិសាឋានរៅដល់ត្រះរោយរសចក្្ដីជរំនឿជារទៀងទា្់ររន្រះរយើងអាចនរឹងទទួលបាននូវ្ រជ័យ

ទាំងឡាយដដល�ួស្ដីអ្ដីដដលរយើងបានសុំរៅរទៀ្រ។អ្ន្រអាចថណនាំសិស្ស្ ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ប្។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃប�ើញបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់ថដរឬបទ?

បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយៃូវចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បហើយអ្ន្រអាចថច្រចាយៃូវឧទាហរណ៍ពរី�រីវិតរបស់អ្ន្រឬ�រីវិតរបស់អ្ន្រដនទោៃ។

ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធ្ឺជា្ ំរូមួយដ៏ល្អពរីបោលរោរណ៍បៃះ។បលា្រោៃទទួលៃូវពរ�័យនានាថដលហួសពរីអវៃរីថដលបលា្រោៃទូលសុំ

បៅបពលបលា្រោៃអធសិាឋាៃសុំបដើមបរីដរឹងថាបតើសាសនាចក្រមួយណាថដលពិតបនាះ(សូមបមើលយែូថសបស៊្មីធ—កបវតតេិ1:10–20)

ៃិងបៅបពលថដលបលា្រោៃអធិសាឋាៃសុំបដើមបរីដរឹងពរីបោល�ំហររបស់បលា្របៅចបំោះកពះអរាចាស់(សូមបមើលយែូថសបស៊្មីធ—កបវតតេិ

1:29–47)។

បដើមបរីប ្្ចប់សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យខិតខំអធសិាឋាៃបោយរាៃចិតតេដ៏បសាមះកតង់។សូមអប ជ្ើញពួ្រប្ឲ្យចងចំា្ ងថដរថាកពះវរបិតាសួ្៌្ ឺ

បោរបពញបៅបោយបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាបហើយថាកទង់ៃរឹងបឆលែើយតបចបំោះរោរអធិសាឋាៃរបស់ពួ្រប្កសបតាមបសច្្ររីបសាមះកតង់របស់ប្

ៃិងកសបតាមអវៃរីថដលកទង់ោៃកជាបថាៃរឹងនាំម្រៃូវពរ�័យដ៏អសាចារ្យដល់�រីវិតរបស់ពួ្រប្។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

សូមថបងថច្រសិស្សជានដ្ូ។សូមឲ្យពួ្រប្រាៃបពល�ួយដល់ោនាបៅវិញបៅម្របដើមបរីរំឭ្របសច្្ររីបោងៃិងឃ្លា្ ៃលែរឹះនៃវ ្្គទាំង25

នៃចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃទាំងអស់។អ្ន្រអាចថណនាំពួ្រប្្ ួរថតបកបើរោតចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបដើមបរីបធវៃើរោរកប�ង

សា្រលបងដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ(សូមបមើល្ ំៃិតនៃរោររំឭ្រចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃទរី45)។បនាទាប់ម្រសូម

ឲ្យពួ្រប្បធវៃើបតស្សា្រអំពរីវ ្្គបៃះកបថហលបោយបកបើតកមុយនានាពរីរោតចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។សូមថ្រតកមូវរោរកប�ងបៃះរួមោនា

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់។សូមឲ្យសិស្ស្រត់ចំណាំពរីវ្្គថដលពួ្រប្កតូវរំឭ្របហើយសូមអប ជ្ើញដល់ពួ្រប្ឲ្យស្ិរសាបថៃថែមបោយខលែលួៃឯង។បៅបពល

ឆ្នាំសិ្រសា�ិត្ ៃម្រដល់ទរីប ្្ចប់សូម្ ិតពរីរោរបធវៃើរោរកប�ងប ្្ចប់អំពរីវ ្្គនានានៃចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

កំ្ែត់ចំណំា៖អ្ន្រអាចបធវៃើស្រម្មភាពបៃះបៅបពលចាបប់្្ើមឬប ្្ចប់ថានា្់របរៀៃ។កបសិៃបបើអ្ន្របកបើស្រម្មភាពបៃះបៅបពលចាប់ប្្ើម

ថានា្រ់សូមរ្រសាវាឲ្យខលែរីបដើមបរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បបកងៀៃ។សករាប់ស្រម្មភាពរំឭ្រប្្សងបទៀតសូមបមើលឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃ

បសៀវបៅថណនាំបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គអគធើរ1:34–35។គតើបង្បសុរបស់ោោគរឌគ្មះអវៃដី?

ណអលស�ើរចចសរ៉ែ៊ាល�៍ននពក្ុមចិត�ិបនាក្់បានតំណាលនរូវ�ំសែើរសរឿរខារសពកាមណ�ល

បង្ហាញថ្ស្មៅរះរប�់បរពបុ�យា៉ាសរ�ពតរូវបានបង្ហាញ�ល់្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធ៖

«ខែៈស្លណ�លរ�់សៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុរខឺត�រ់ណអលស�ើរសរ៉ែ៊ាល�៍ខា�រូនបានរាន

ក្រូនពបុ�រានាក្់។ន្ងៃម�ួសៅស្លពបធាន�៉រូណ�ប�៊មេីធបានស�ើរកាត់ទាវររប�់សលាក្សលាក្

បានសៅ្ យាការីឲ្យចរូលមក្ក្្ននុរ្ ្ទរះស�ើ�បាន�ំុសលាក្ឲ្យពបទាន្រនរិដ្ក្់ស្មៅរះ�ល់

ទារក្សនរះ។�៉រូណ�បបានសធវើការែ៍សនរះស�ើ�បានដ្ក្់ស្មៅរះឲ្យសក្មេរពបុ�សនារះថ្រា៉ា�រូនរី

ម៉រូរាន�រូសមើរ។សៅស្លសលាក្បានបញ្ចប់ការពបទាន្រស�ើ�សលាក្បានដ្ក់្ទារក្សនារះឲ្យ

សគរវិញស�ើ�ណបរសៅរក្ណអលស�ើរខា�រូនសដ្�រានពបសា�ន៍ថ្ស្មៅរះណ�លខ្នុំបានដ្ក្់

ឲ្យក្រូនពបុ�រប�់អ្នក្គឺជាស្មៅរះរប�់បរពបុ�យា៉ាសរ�;ព្រះអរាចា�់សទ្ើបណតបានបង្ហាញ�ល់

ខ្នុំ។ណអលស�ើរវិលាលាមសអ�វ.ខា�រូនណ�លបានឈរសៅណក្្រសនារះបានសាដោប់ឮ្ យាការីបានរាន

ពបសា�ន៍សនរះសៅកាន់ឪ្ុក្រប�់សលាក្ស�ើ�សនរះគឺជាសលើក្�ំបរូរណ�លស្មៅរះរប�់បរពបុ�

យា៉ាសរ�ពតរូវបានសាគាល់សៅក្្ននុរសា�នាចពក្សៅក្្ននុរការកាន់កាប់ពតួតពតាសនរះ»(«The 
Jaredites»Juvenile Instructor,ន្ងៃទ្ពី1ណខឧ�ភាឆ្នាំ1892,ទ្ំ្័រ

282)។



500

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការចាក្សចញ្ពីប៉មបាបិលសលាក្យា៉ាសរ�នរិបរពបុ�រប�់សលាក្និរពគួសារ

ព្មទាំរមិត្ភកិ្្រប�់សលាក្ពតរូវបាន�ឹក្នាំសដ្�ព្រះអរាចា�់្ ្រកាត់ទ្ពីរសហាសាថាន។

ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជាបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ឲ្យសារ�រ់ទ្រូក្ធំចំនួនពបាំបពីស�ើម្ពីដ្ក្់ពបជាជន

រប�់សលាក្្ ្រកាត់�មុពទ្សៅកាន់ណ�ន�ពី�នយា។សៅស្លបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�នរិ

ពបជាជនរប�់សលាក្បានសោរ្តាមព្រះអរាចា�់សដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿសនារះព្រះអរាចា�់បាន

ពបទានការណែនាំនរិការ�ឹក្នាំណ�លចាំបាច់ណា�ល់្ ួក្សគស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានសជាគជ�័

សៅក្្ននុរការសធវើ�ំសែើររប�់្ ួក្សគ។

សមសរៀនទ្ពី144

សអសធើរ2

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ2:1–12

ពបជាជនោ៉ាសរឌ្ ប់សផ្ើមការស្វើដំសែើររប�់្ ួក្សគសៅកាន់ណដនដពី�នយា

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីលំោប់នៃរោរថណនំាថដលបយើងទទួលោៃពរីកពះអាចបរៀបចំបយើងឲ្យទទួលោៃរោរថណនំាៃិងរោរដរឹ្រនំា

ប្្សងបទៀតពរីកទង់សូមបធវៃើស្រម្មភាពខាងបករោម៖

មៃុបពលចាប់ប្្ើមថានា្់រសូមលា្់រអវៃរីមួយថដលតំណាងឲ្យរបស់រាៃតនមលែបៅ្រ្ននុងបៃ្ទប់ថដលអ្ន្របបកងៀៃ។សូមបរៀបចំតកមុយបរីឬបួៃ

ថដលអាចដរឹ្រនាំសិស្សឲ្យរ្រប�ើញរបស់ដ៏រាៃតនមលែបនាះ។អ្ន្រៃរឹងកតវូ្ ល់្ៃូវតកមុយទរីមួយដល់សិស្ស។តកមុយបនាះៃរឹងនាំបៅរ្រ

តកមុយមួយបទៀតថដលៃរឹងដរឹ្រនំាបៅរ្រតកមយុមួយថ្មបទៀតបហើយបៃ្បទៀតរហូតដល់សិស្សរ្រប�ើញៃូវរបស់រាៃតនមលែបនាះ។

បករោយពរីព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញរបស់បនាះបហើយសូមសួរ៖

• បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងកបសិៃបបើអ្ន្រមៃិោៃយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រៃរឹងតកមុយទរីមួយបទបនាះ?(ព្ួរប្ៃរឹងមៃិរ្រប�ើញៃូវតកមុយទរីពរីរ

ប�ើយ)។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីបអបធើរ1:41–42បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលវ ្្គនៃរោរថណនំាដំបូងរបស់កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរដរឹ្រនំាដល់

ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយា។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ចបំោះរោរថណនំាទាំងបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបអបធើរ2:1–3ឮៗ។

• បតើពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាចបំោះវ ្្គនៃរោរថណនំាដំបូងរបស់កពះអរាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ2:4–6ឮ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃទទួល

បករោយពរីព្ួរប្ោៃបធវៃើតាមវ ្្គនៃរោរថណនំាដំបូង។

• បតើរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបករោយពរីព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបធវៃើតាមវ ្្គនៃរោរថណនំាដំបូងរបស់កពះអរាចាស់?(កពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់

ព្ួរប្ៃូវរោរថណនំាបថៃថែមបទៀតតាមរយភៈបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីដំបណើរបរឿងបៃះអំពរីរបបៀបបដើមបរីទទួលោៃរោរដរឹ្រនំាពរីកពះអរាចាស់?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃ្

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងរធ្ើសក្្្ភា្រោយរសចក្្ដីជំរនឿតា្ការដរឹក្នំ្ដដល

ត្រះអមាចាស់បានត្រទានដល់រយើងរន្រះរយើងអាចទទួលបាននូវការដរឹក្នំ្្រដន្្រទៀ្រ្ ដីតទង់។អ្ន្រអាចថណនាំព្ួរប្្ ួរសរបសរ

បសច្្ររីពិតបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្បៅថ្របរបអបធើរ2:6)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ៃិងអាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអារម្មណ៍ឬរោរបំ្ុស្ ំៃិតណាមួយថដល

ព្ួរប្ោៃទទួលនាបពល្ ្មរៗី បៃះពរីកពះអរាចាស់។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ

រីឆ្ត�រីស្កតនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រអំពរីរបបៀបថដលបយើងទទួលោៃវិវរណភៈជាញរឹ្រញាប់៖

«វាៃរឹងម្រម្ងបៃ្ិចៗជាបំថណ្រជា្រ ្្ចប់បដើមបរីឲ្យសមតថែភាពរបស់អ្ន្រអាចរ្ីរចបកមើៃប�ើង។បៅបពល

បថំណ្រៃរីមួយៗោៃបធវៃើប�ើងបោយបសច្្ររី�ំបៃឿអ្ន្រៃរឹងកតូវោៃដរឹ្រនំាបៅរ្របថំណ្រប្្សងបទៀតរហូតដល់អ្ន្រ

ទទួលោៃចបមលែើយទាំងមូល។ទរាលាប់បនាះតកមូវឲ្យអ្ន្រអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើសមតថែភាពនៃកពះវរបិតាបយើង

បដើមបរីបឆលែើយតបរោរអធសិាឋាៃរបស់បយើង។ខណភៈបពលថដលបពលខលែះវាពិោ្រជាខាលាំងវា្ ល់្ៃូវលទ្ធ្លោ៉ាងសំខាៃ់

្រ្ននុងរោររី្រចបកមើៃផ្ទាល់ខលែលួៃ»(«Using the Supernal Gift of Prayer»Ensignឬលពីោ្រូណា,

ថខឧសភាឆ្នាំ2007,ទំព័រ9)។

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។អ្ន្រអាច

សរបសរសំណួរបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃឬអាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្រត់វាោៃ។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃបធវៃើតាមរោរបំ្ុស្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណបហើយបនាទាប់ម្រោៃទទួលៃូវរោរដរឹ្រនំាបថៃថែមបទៀតពរីកពះបនាះ?

ការ្រហង្កើតចំណ្្រ់អារម្មណ៍និង

ការហ្ដោតការយកចិតតទុកោក់

�រូមសពោរ�ក្មមេភា្ណាណ�លនឹរបសរកើន

ចំណាប់អារមមេែ៍នរិជួ��ល់អ្នក្សរៀន

ទារំឡា�ឲ្យស្ដោតចំណាប់អារមមេែ៍រប�់

សគសៅសលើព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរសមសរៀនសនរះ។

�ក្មមេភា្ទារំសនរះនឹររានពប�ិទ្្ធភា្

បំ្ ុតសៅស្លវាខ្ពីនរិស្លវា�ឹក្នាំ

អ្នក្សរៀនទារំឡា�ឲ្យស្ដោតសៅសលើ

សោលការែ៍�៏�ំខាន់ននសមសរៀនសនរះ។
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• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបពលខលែះបយើងកតូវបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរបំ្ុស្ ំៃិតខាងវិញ្ញាណមៃុបពលបយើងអាចទទួលោៃៃូវវិវរណភៈ

បថៃថែម?

សូមសបងខេបបអបធើរ2:8–12បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលបៅរោៃ់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ថាបៅបពលព្ួរសាសៃ៍

ោ៉ាបរ�ោៃម្រដល់ថដៃដរីសៃយាព្ួរប្ៃរឹងកតូវ«បបកមើកទង់ថដលជាកពះដ៏ពិតថតមួយ»(បអបធើរ2:8)កបសិៃបបើពួ្រប្ចង់រោលាយជា

កបជាជាតិដ៏ខាលាំងរោលាមួយថដលកទង់ោៃសៃយាថាព្ួរប្ៃរឹងអាចបធវៃើោៃ។កបសិៃបបើពួ្រប្មិៃបបកមើដល់កទង់បនាះបទព្ួរប្ៃរឹងកតវូ

«្រំចាត់បចញ»ពរីថដៃដរី(បអបធើរ2:8–10)។បលា្រមរ៉ូនណោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាបៃះ្ ឺជា«ក្រិតក្រមដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចនៃ

កពះ»(បអបធើរ2:10)ថដលរាៃៃ័យថាវាៃរឹងអៃុវតតេដល់មៃុស្សទាំងឡាយថដលៃរឹងរស់បៅ្រ្ននុងថដៃដរីបនាះ។

គអគធើរ2:13–15

ព្រះអរាចា�់វាយផ្ចាលដល់បរពបុ�រប�់ោ៉ាសរឌសោយសារសលាក្មិនបានអំោវនាវដល់ពទរ់សៅក្្គុរការអ្ិសាឋាន

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ2:13–15បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបធវៃើបៅបពលព្ួរប្ោៃបៅដល់

រាត់សមុកទ។

• បតើពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ?(ព្ួរប្ោៃបោះតង់របស់ពួ្រប្បហើយោៃសានា្់របៅថ្របររាត់សមកុទអស់រយភៈបពលបួៃ

ឆ្នាំ)។

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះអរាចាស់ោៃវាយផ្ចាលដល់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�?

• បតើបមបរៀៃអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបរៀៃពរីបអបធើរ2:14?(សិស្សអាចរ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខុសោនាថដលរួមរាៃដូចខាងបករោមបៃះ៖

ត្រះអមាចាស់ចង់ឲ្យរយើងអំោវន្វដល់តទង់ជារទៀងទា្់ររៅក្្នុងការអធសិាឋាន;ត្រះអមាចាស់នរឹង្ ិនស្្ត្រះទ័យរ�ើយរៅរ្លរយើង

ខក្ខ្ន្ ិនបានអោំវន្វដល់តទង់រៅក្្នុងការអធិសាឋានរន្រះ;បហើយត្រះវិញ្ញាណនរឹង្ ិនអាចគង់រៅជា្ួយរយើងរ�ើយត្រសិនរ្រើ

រយើងមានអរំ្ើបា្ររន្រះ)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរោរអធិសាឋាៃផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្បៅបពលអ្ន្រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបៃះបោយថអលប�ើរដូណាល

បអល សាដាបហលរីនៃក្រមុចិតសិបនា្់រ៖

«រោរអធិសាឋាៃថដលបោរបពញបោយរោរកបរឹងថកបងកបចាំន្ងៃ្រ្ននុងរោរថសវៃងរ្ររោរអ្័យបទាសៃិង�ំៃួយកពមទំាងរោរដរឹ្រនំាជាពបិសស្ឺជា

រោរសំខាៃ់ដល់�រីវិតរបស់បយើងៃិងរោររ្ីរចបកមើៃនៃទរីបនាទាល់របស់បយើង។បៅបពលបយើងកបញាប់កបញាលៃិោយដថដលៗ្ិតថា

ធម្មតាឬប ល្ែចអធិសាឋាៃរបស់បយើងបយើងហា្់រៃរឹងោត់បង់ភាព�ិតដិតបៅៃរឹងកពះវិញ្ញាណថដលជារោរណ៍ដ៏សំខាៃ់មួយបៅ្រ្ននុងរោរដរឹ្រនំា

ជាបៃប្នាទាប់ថដលបយើងកតូវរោរបដើមបរីយ្រ�្នះបលើឧបស ្្គបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងរាល់ន្ងៃបៃះបោយបជា្�័យ»(«Securing Our 
Testimonies»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2004,ទំព័រ39)។

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ។(ឬអ្ន្រអាចបរៀបចំសំណួរជាក្រោសចមលែងថច្រដល់សិស្សឬ

អាៃវាយឺតៗបដើមបរីឲ្យសិស្សអាច្រត់វាោៃ)។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីសរបសរចបមលែើយខលែរីៗរបស់ពួ្រប្បៅៃរឹងសំណួរ

ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។

សតើេ្ក្គិតថ្េ្ក្រោនេ�ិសាឋានផ្ទាល់ខលេបួនញឹក្ញាប់ប៉ណុាណ?

សតើេ្ក្គិតថ្េ្ក្សសាមារះ�យ៉ារណាចំសពារះការេ�ិសាឋានផ្ទាល់ខលេបួនរប�់េ្ក្?

សៅក្្នុរការេ�ិសាឋានផ្ទាល់ខលេបួនរប�់េ្ក្សតើេ្ក្រានោរម្មែ៍ថ្េ្ក្្ ិតជាទាក់្ទរជាមួយនឹរព្រះវរបិតា�ួគ៌ណមនឬសទ?ស្តេុវៃពីរោន

ជារានោរម្មែ៍ថ្្ ិតណមនឬស្តុេវៃពីរោនជាមិនរានោរម្មែ៍ថ្្ ិត?

ពប�ិនសបើេ្ក្ោចស�វៃើការផ្លា�់ប្ដូរមួយសដើម្ពី្ ពរឹរដល់ការេ�ិសាឋានផ្ទាល់ខលេបួនរប�់េ្ក្សតើេ្ក្នរឹផ្លា�់ប្ដូរេវៃពី?

គអគធើរ2:16–25(សរូេគេើល្ ងណដរគអគធើរ3:1–6;6:4–9)

្ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌស្វើទរូក្ដ៏្ ំសដើមបពី្ លរកាត់មោ�មុពទសៅកាន់ណដនដពី�នយា

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីឧបស ្្គមួយថដលពួ្រប្អាចរាៃឬរោរសបកមចចិតតេដ៏សំខាៃ់មួយថដលព្ួរប្អាចកតូវបធវៃើនាបពលបៃះឬនាបពល

អនា្ត។ឧទាហរណ៍ព្ួរប្អាច្ ិតអំពរីសាថាៃភាពក្ួសារដ៏ពិោ្រមួយឧបស ្្គបៅ្រ្ននុងសាលាបរៀៃរោរសបកមចចិតតេថាបរៀបរោរជាមួយ

ៃរឹងអ្ន្រណាឬរោរបក�ើសបរើស�ំនាញរោររ្រ។សូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិតអំពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់អាចកបទាៃដល់ព្ួរប្ៃូវរោរដរឹ្រនំា

ឬ�ំៃួយ។បៅបពលព្ួរប្សិ្រសាពរីបអបធើរ2ទាំងមូលសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍នានាថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យទទួល

ោៃ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើរោរសបកមចចិតតេដ៏ល្អមួយ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ2:16–17ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូល

បៅរោៃ់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ថាព្ួរប្កតូវបធវៃើបដើមបរីបៃ្ដំបណើរបឆ្ពាះបៅថដៃដរីសៃយា។បៅបពលសិស្សោៃប ្្ចប់រោរអាៃបហើយសូមសួរ

ព្ួរប្ថាបតើរាៃៃរណារានា្់រចង់ប�ើងម្រខាងមុខថានា្់របហើយ្ ូសកោងៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្្ ិតថាទ្ូរដ៏ធំរបស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�អាចរាៃ

រូបរាងដូចបមតេច។

សូមចមលែងតារាងខាងបករោមោ្រ់បលើរោដារបខៀៃបោយ្ំុរប្្ចដូលចបមលែើយបៅ្រ្ននុង�ួរបរីខាងបករោមប�ើយ។សូមថច្រតារាងបៃះជាក្រោសដល់

សិស្សឬសូមឲ្យសិស្សចមលែងវាបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតុរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។
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សអសធើរ2:18–19 សអសធើរ2:20–25;3:1–6;6:4–9

បញ្ហាជាមួ�នឹរទ្រូក្�៏ធំសនរះ �ំសណារះពសា� អវពីណ�លព្រះអរាចា�់បានសធវើ អវពីណ�លបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�

បានសធវើ

ោមៅនខ្យល់ សចារះរន្ធណ�លអាចសបើក្និរបិទ្

បានសៅសលើ�ំបរូលនរិបាតនន

ទ្រូក្�៏ធំសនរះ

បាន្ ្ល់ការណែនាំ�ល់

យា៉ាសរ�

បានសចារះរន្ធ

ោមៅនចរកដូត ខ្យល់នឹរបក្់ទ្រូក្�៏ធំសនរះ

សៅកាន់ណ�ន�ពី�នយា

បានសធវើឲ្យខ្យល់បក្់ បានទ្ុក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់

ោមៅន្ ន្ឺ សរៀបចំពគួ�្ ិស��នរិ�ុំឲ្យ

ព្រះអរាចា�់ពាល់វាស�ើម្ពីឲ្យវា

នឹររាន្ ន្ឺ

បានពបកឹ្សា�ល់បរពបុ�

រប�់យា៉ាសរ�អំ្ពីអវពីៗណ�ល

នឹរមិនសក្ើតស�ើរបាននរិ

បានណែនាំសលាក្ឲ្យណ�វររក្

�ំសណារះពសា�ណ�លនឹរ

�ំសែើរការ

បានពាល់ពគួ�ទាំរអ�់

សពកា�្ពីបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�

បានសរៀបចំរួច

បានសរៀបចំពគួ�និរបាន

�ុំឲ្យព្រះអរាចា�់ពាល់្ ួក្វា

ស�ើម្ពីឲ្យវានរឹរាន្ ន្ឺសៅក្្ននុរ

ទ្ពីររឹត

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបអបធើរ2:18–19បោយខលែលួៃប្បដើមបរីថសវៃងរ្របញ្ហាបរីថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃ្រត់ចំណាំពរីទូ្រដ៏

ធំបៃះ។

• បតើរាៃបញ្ហាអវៃរីខលែះថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃ្រត់សរាគល់?(សូមសរបសរចបមលែើយរបស់សិស្សបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃទរីមួយនៃតារាង

ដូចថដលោៃបរ្ហាញ។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យសរបសរដូចោនាពរីរោដារបខៀៃបៅ្រ្ននុងតារាងរបស់ព្ួរប្)។

បករោយពរីសិស្សោៃរ្រប�ើញៃូវបញ្ហាទាំងឡាយបហើយសូមឲ្យព្ួរប្សិ្រសាបអបធើរ2:20–25;3:1–6;6:4–9។

(កំ្ែត់ចំណំា៖វ្្គបៅ្រ្ននុងបអបធើរ3ៃិង6ៃរឹងកតូវបបកងៀៃរោៃ់ថតប្របាះ្របាយជា្រ់ចបាស់បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃទរី145ៃិង147)។

សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពលបំបពញតារាងទាំងអស់បរៀងៗខលែលួៃ។

បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីបំបពញតារាងបៃះបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញៃូវ

បោលរោរណ៍នានាពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�៖

• បោយថ ្្អ្របលើដំបណាះកសាយថដលទា្់រទងបៅៃរឹងខ្យល់បតើបពលខលែះកពះអរាចាស់�ួយបយើងឲ្យបោះកសាយៃរឹងបញ្ហារបស់បយើងឬ

បឆលែើយតបបៅៃរឹងសំណួររបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?(បពលខលែះកពះអរាចាស់រាៃបៃ្ទដូលកោប់បយើងៃូវរបបៀបបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហា

បហើយសង រ្ឹមថាបយើងៃរឹងបធវៃើតាមរោរថណនំារបស់កទង់)។

• បោយថ ្្អ្របលើដំបណាះកសាយថដលទា្់រទងបៅៃរឹងចង្កដូតបតើបពលខលែះកពះអរាចាស់�ួយបយើងឲ្យបោះកសាយៃរឹងបញ្ហារបស់បយើងឬ

បឆលែើយតបបៅៃរឹងសំណួររបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?(បពលខលែះកពះអរាចាស់យ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ចបំោះដបំណាះកសាយបោយអង្គ

កទង់)។

• បោយថ ្្អ្របលើដំបណាះកសាយថដលទា្់រទងបៅៃរឹងពៃលែឺបតើបពលខលែះកពះអរាចាស់�ួយដល់បយើងឲ្យបោះកសាយៃរឹងបញ្ហារបស់បយើង

ឬបឆលែើយតបបៅៃរឹងសំណួររបស់បយើងោ៉ាងដូចបម្ចថដរ?(បពលខលែះកពះអរាចាស់តកមូវឲ្យបយើងរាៃដំបណាះកសាយមួយៃិងសុំ

រោរអៃុម័តបហើយៃិង�ំៃួយពរីកទង់្រ្ននុងរោរអៃុវតតេវា)។

សូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើងអោំវោវនៅែល់តេោះអម្ចាស់និងន្វើនូវចំដណករ្រស់ន�ើងនែើម្ពី

នោោះត្�្រញ្ហាន�ើងន�ើ�នោោះន�ើងអាច្រ្ួរលបាននូវជំន�ួេពីតេោះអម្ចាស់។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះសូមឲ្យ

ព្ួរប្ពិចារណាពរីរោរសបកមចចិតតេដ៏សំខាៃ់ថដលព្ួរប្ោៃ្ ិតរយភៈបពលពរីរបរីនាទរី្រៃលែងបៅបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ស្ជរឹង្ិត

ពរីសំណួរខាងបករោម៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាកពះអរាចាស់ៃរឹងរំពរឹងថាអ្ន្រៃរឹងបធវៃើដូចបមតេចខលែះបៅ្រ្ននុងរោរបធវៃើរោរសបកមចចិតតេបៃះ?

• បតើកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយដល់អ្ន្របនាះ?

• បតើអ្ន្រអាចបរ្ហាញពរីទំៃុ្រចិតតេបៅបលើកពះអរាចាស់បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីរោរសបកមចចិតតេបៃះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលពរីរបរីនាទរីសរបសរអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើង

អោំវនាវដល់កពះអរាចាស់បោយបសច្្ររីបសាមះកតង់ៃិងបធវៃើៃូវចថំណ្ររបស់បយើងបដើមបរីបោះកសាយបញ្ហាបយើងបនាះកទង់ៃរឹងដរឹ្រនំាបយើងៃិង

�ួយបយើងកសបតាមកពះបញ្ញាៃិងកពះបចសាដារបស់កទង់។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�ស្្ើ�តបសៅនឹរ�ំែួររប�់ព្រះអរាចា�់—«សតើអ្នក្ចរ់ឲ្យស�ើរសធវើអវពីស�ើម ព្ីឲ្យអ្នក្រាន

្នឺ្សៅក្្ននុរសភពតាទាំរឡា�រប�់អ្នក្?»—បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បានសរៀបចំពគួ�ចំនួន

�ប់ពបាំម�ួពោប់ស�ើ�បាន�ុំព្រះអរាចា�់សដ្�បនាទាបខ្លួនថ្ពទ្រ់នរឹពាល់ពគួ�ទារំសនរះ

«ស�ើម្ពីសរៀបចំឲ្យវាអាចបានភ្ឺណចរតាំរក្្ននុរទ្ពីររឹត»(សអសធើរ2:23;3:4)។សដ្�សារ

បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បានរានស�ចក្្ពីជសំនឿ�៏ខាលាំរកាលាសនារះសលាក្បានស�ើញនរូវព្រះអរ្គនុលពី

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះពាល់នរូវពគួ�ទាំរសនារះ។សនារះព្រះអរាចា�់បានបង្ហាញអរ្គពទ្រ់�ល់

បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�និរបានលាតពតដ្រនរូវសរឿរជាសពចើន�ល់សលាក្។ព្រះអរាចា�់បាន

បញ្ជាបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ឲ្យ�រស�រអវពីណ�លសលាក្បានស�ើញនរិបានឮនិរពតរូវបិទ្ពតានរូវ

ការ�រស�រទារំសនរះរ�រូត�ល់ព្រះអរាចា�់នរឹរានព្រះទ័្�ចរ់ឲ្យវាសលចសចញមក្។

សមសរៀនទ្ពី145

សអសធើរ3

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ3:1–20

ព្រះរាចា�់បានោល់ពគួ�ទាំរសនារះសដើមបពីពបទាននរូវ្ នលឺដល់សភពរារប�់្ ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌនរិបគ្ហាញអរ្ពទរ់ដល់

បរពបុ�រប�់ោ៉ាសរឌ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់របធវៃើជាអ្ន្រ្រតក់តា។បនាទាប់ម្រសូមសួរសិស្សៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះបហើយសូមឲ្យអ្ន្រ្រតក់តាសរបសរៃូវចបមលែើយ

របស់សិស្សបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរាៃបរឿងអវៃរីខលែះថដលយុវវ័យោៃអធិសាឋាៃសុំបោយបសាមះពរីចិតតេបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាមិតតេរបស់ពួ្រប្រានា្់រ្ំរពុងអធិសាឋាៃសុំបរឿងមួយថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មិតតេរានា្់របៃះចង់ដរឹងពរីរបបៀប

បដើមបរីអ្ិវ�្ឍរោរអធសិាឋាៃៃិងស្រម្មភាពទាំងឡាយរបស់ប្បដើមបរីអាចទទួលោៃ�ំៃួយៃិងរោរដរឹ្រនាំពរីកពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្ស

្ិតអំពរីសំបណើរបៃះបៅបពលពួ្រប្សិ្រសាពរី្ ំរូរបស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�បៅ្រ្ននុងបអបធើរ3បោយរ្របមើលរោរយល់ដរឹងថដលព្ួរប្អាច

ថច្រចាយជាមួយៃរឹងមិតតេរបស់ប្។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃពរីមៃុព្ួរប្ោៃពិភា្រសាោនាអំពរីដំបណើរបរឿងរបស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ថដលោៃសួរកពះអរាចាស់អំពរី

របបៀបបដើមបរីទទួលោៃពៃលែឺបៅ្រ្ននុងប្កតារបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ទាំងឡាយ។

• បតើបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយ្ ល់្ៃូវពៃលែឺ្រ្ននុងប្កតាទាំងឡាយបនាះ?(សូមបមើលបអបធើរ3:1)។

• បតើបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃសំុអវៃរីខលែះបដើមបរីឲ្យកពះអរាចាស់�ួយ្ ្ល់ៃូវពៃលែឺ្រ្ននុងប្កតាទាំងឡាយបនាះ?(សូមបមើលបអបធើរ3:1,

4)។

• បតើអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យអ្ន្ររបំ្ើបចិតតេអំពរីរោរខិតខំកបរឹងរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�?

សូមបរ្ហាញថាបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃខិតខំកបរឹងថកបងោ៉ាងខាលាំងបដើមបរីបរៀបចំៃូវក្ួសទាំងបនាះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្ស

្ិតពិចារណាថាបតើក្ួសទាំងបនាះៃរឹងរាអាច្ តេល់ពៃលែឺោៃបុណាណកបសិៃបបើកពះអរាចាស់មៃិោៃោល់វាបទបនាះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃ

បអបធើរ3:2–5បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលឃ្លាថដលបរ្ហាញថាបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃយល់ដរឹងៃូវរោរពរឹងោ្់ររបស់បលា្រ

បៅបលើកពះអរាចាស់ទាំងកសុង។

បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពលអាៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បធវៃើរោរជា្ ូៗ។សូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ដល់ោនា

បៅវិញបៅម្រ។សូមកោប់ព្ួរប្្ ងថដរថាព្ួរប្្ ួរថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលបធវៃើឲ្យពួ្រប្របំ្ើបអំពរីរោរអធិសាឋាៃរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�។

បៅបពលសិស្សអាៃបអបធើរ3:2បនាះពួ្រប្អាចរាៃសំណួរខលែះអំពរីឃ្លា«បយើងខញនុំបៃះមិៃស្ិ្រសមបៅចំបោះកពះអង្គបទ»ៃិង

«ធម្មជាតិនៃបយើងខញនុំោៃរោលាយបៅជាអាក្រ្់រជាៃិច្ច»។សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាបៅបពលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃបកបើោ្រ្យ

ទាំងបៃះបនាះបលា្រោៃសបំៅបៅបលើសាថាៃភាពថដលបយើងោៃទទួល«បោយសារថតរោរធាលា្់រ»។បយើងកតូវោៃថបងថច្របចញពរី

កពះទាំងខាងរាងរោយៃិងខាងវិញ្ញាណបហើយបយើងៃរឹងបថំប្រខលែលួៃបយើងពរីកទង់រោៃ់ថតខាលាំងបទៀតបៅបពលបយើងរាៃអបំពើោប។បបើ

បកបៀបបធៀបបៅៃរឹងកទង់បយើង្ ឺទៃ់បខសាយៃិងមិៃស្្ិរសម។បោយោមៃ�ំៃួយពរីកទង់បទបនាះបយើងមៃិអាចកត�បប់ៅរសប់ៅបៅ្រ្ននុង

វតតេរាៃរបស់កទង់វិញោៃប�ើយ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្ោៃអាៃបៃះរោៃ់ថតបករៅក�ះសូមសួរៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីទទួលសាគល់ពរីរោរពរឹងោ្់ររបស់បយើងទាំងកសុងបៅបលើកពះអរាចាស់បៅបពល

បយើងសំុ�ំៃួយពរីកទង់?

• បៅ្រ្ននុងបអបធើរ3:1–5បតើរាៃ្ ស្នុងតាងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញថាបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿថាកពះអរាចាស់អាច

�ួយបលា្របោះកសាយបញ្ហារបស់បលា្រោៃ?(កបសិៃបបើចាំោច់សូមបំ្ ុសសិស្សឲ្យរ្របមើលឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរីរោរខិតខំរបស់

បងកបសុោ៉ាបរ�ៃិងឃ្លាថដលបរ្ហាញពរីទៃុំ្រចិតតេរបស់បលា្របៅបលើកពះអរាចាស់)។

បដើមបរីសង្កត់អតថែៃ័យអំពរីអំណាចនៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហ�ូិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖
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«ពិតណាស់ថាកពះអង្គ្៏រដូចជាអ្ន្រអាៃរាៃអារម្មណ៍ពរីអវៃរីមួយថដលហា្់រដូចជារោរបែះទង្គិចដ៏ខាលាំងមួយបលើភាពបសាមះកតង់រោលពរីវ័យ

្ុររារៃិងរាៃអារម្មណ៍ពរីរោរបប្ជាញាបៅបលើបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់មៃុស្ស។‹ស្តុដរូសច្រះស ើ្យឱព្រះេរាចា�់ពទរ់ោចស�វៃើការែ៍សនរះ

រោន›។កបថហលជាោមៃអំណាចណាដ៏រាៃអាៃុភាពជាងអ្រ្សរមួយបនាទាត់នៃបសច្រ្រី�ំបៃឿថដលោៃៃិោយបោយមៃុស្សបៅ្រ្ននុង

កពះ្ម្ពរីរបនាះបទ។   ្វៃរីបបើពយារោរីសាទា្់របស្ទើរអំពរីសមតថែភាពរបស់បលា្រផ្ទាល់បលា្រោមានរោរមិៃប�ឿជា្់រអំពរីកពះបចសាដារបស់កពះបនាះ

ប�ើយ»(«Rending the Veil of Unbelief»inNurturing Faith through the Book of Mormon៖The 
24th Annual Sidney B. Sperry Symposium[ឆ្នាំ1995]ទំព័រ12)។

សូមបរ្ហាញរូបភាពបងកបុសោ៉ាបរ�បមើលប�ើញៃូវកពះអង្គនុលរីរបស់កពះអរាចាស់(បលខ្រូដ62478;ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ

2009]ទំព័រ85)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ3:6។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយកសនមថាៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើង

ពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�។

• បតើអ្ន្រ្ ិតឬរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាកបសិៃបបើអ្ន្រោៃរាៃបទពិបសាធៃ៍មួយថដលកសបដៀងបៅៃរឹងបទពិបសាធៃ៍របស់បងកបុស

របស់ោ៉ាបរ�ដបូច្នះ?

សូមសបងខេបបអបធើរ3:6–8បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃប�ើញៃូវកពះអង្គនុលរីរបស់កពះអរាចាស់បនាះបលា្រ

ោៃ«ដួលចុះបៅចំបោះកពះអរាចាស់»(បអបធើរ3:6)។បលា្រកតូវកសឡាំងរំោងថដលោៃប�ើញកពះអង្គនុលរីរបស់កពះអរាចាស់«្ឺដូចជា

ករាមនដរបស់មៃុស្សដូចសាច់ៃិង្ ម»(បអបធើរ3:6)។(បករោយម្របងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃដរឹងថាបលា្រោៃប�ើញៃូវ

ចថំណ្រមួយនៃកពះរោយខាងវិញ្ញាណរបស់កពះអរាចាស់[សូមបមើលបអបធើរ3:16])។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ3:9បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�អាចបមើលប�ើញៃូវកពះអង្គនុលរី

របស់កពះអរាចាស់។

បករោយពរីសិស្សបឆលែើយបហើយសូមសរបសរឃ្លាថដលមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

សៅស្លសយើរបនាទាបខលេបួនសយើរដសគ្ហាយសៅរក្ព្រះេរាចា�់សនារះពទរ់នរឹពបទាន្រដល់សយើរព�បតាម...រប�់សយើរនរិព្រះ្ន្ៈ

រប�់ពទរ់។

សូមឲ្យសិស្ស្ ្ល់បោបល់ៃូវោ្រ្យថដលអាចកតូវបបំពញបៅ្រ្ននុងកបបោ្បៃះ។សិស្សអាចៃិោយៃូវោ្រ្យស�ចក្្ពីជសំនឿបដើមបរីបំបពញ

្រ្ននុងកបបោ្បៃះ។ពួ្រប្្៏រអាចបលើ្រប�ើងៃូវោ្រ្យដូចជាការខិតខំពបឹរណពបរការបនាទាបខលេបួនតពមរូវការៃិងភា្សសាមារះពតរ់។សូម

�ួយពួ្រប្ឲ្យប�ើញថាោ្រ្យទាំងបៃះតំណាងឲ្យរោរបរ្ហាញៃូវបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើង។បនាទាប់ម្រសូមបំបពញកបបោ្បៃះបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖នៅនេលន�ើង្រោទា្រខលេលួនន�ើងែនង្ហា�នៅរកតេោះអម្ចាស់នោោះត្រង់នឹងត្រទានេរែល់ន�ើងតស្រតាមនសចក្ពីជំននឿរ្រស់

ន�ើងនិងតេោះឆន្ទៈរ្រស់ត្រង់។

សូមសំបៅបៅបលើរោរសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃតាំងពរីរោរចាប់ប្្ើមនៃបមបរៀៃបៃះ។សូមបក�ើសបរើសោ្រ្យមួយឬពរីរពរីបលើរោ្របខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវ្ ំៃិតរបស់ព្ួរប្អំពរីរបបៀបថដលៃរណារានា្រ់អាចបរ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់ប្បៅបលើកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង

សាថាៃភាពជា្រ់លា្់រមួយចំៃួៃទាំងបនាះ។បករោយពរីសិស្សោៃថច្រចាយបហើយសូមសបំៅបៅបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្របទើបថតោៃ

សរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើរាៃបទពិបសាធៃ៍អវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរាៃថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យដរឹងថាបោលរោរណ៍បៃះ្ ឺពិត?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីសាថាៃភាពមួយថដលព្ួរប្កតូវរោរ�ំៃួយពរី

កពះអរាចាស់។សូមឲ្យពួ្រប្រាៃបពលសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណត់កតាឬបសៀវបៅ្រំណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរអំពរីរបបៀបមួយ

ថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿឲ្យោៃរោៃ់ថតខាលាំងជាងបៃះបៅបពលព្ួរប្បនាទាបខលែលួៃបដើមបរីថសវៃងរ្រ�ំៃួយរបស់កពះអរាចាស់។សូម

អប ជ្ើញសិស្សឲ្យបមើលអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃ្រត់កតា។អ្ន្រអាចថច្ររំថល្រៃូវបទពិបសាធៃ៍មួយថដលអ្ន្រោៃទទួលោៃបៅបពលអ្ន្រោៃ

ទទួលៃូវពរ�័យបោយសារអ្ន្រោៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿ្រ្ននុងកពះអរាចាស់។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមថដលថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហ�ូិៃពៃ្យល់ថាបទពិបសាធៃ៍ពរីអតរីតរោលរបស់បយើង

អាចពកងរឹងដល់ៃូវបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់បយើង។

«បសច្រតេរី�ំបៃឿថដលោៃបរៀបចំទ្ុរកតូវប្រើតជារូបរាងបោយសារបទពបិសាធៃ៍រោលពរីអតរីតរោល—បោយរោរទទួលសាគល់ថដល្ ល់្

ៃូវមូលោឋាៃមួយដល់�ំបៃឿ»(Christ and the New Covenant៖The Messianic Message of the Book of 
Mormon[ឆ្នាំ1997],ទំព័រ18)។

• រោរចាប់ប្្ើមៃូវឯបែមោបិលបតើរាៃបទពិបសាធៃ៍អវៃរីខលែះថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃទទួលោៃថដលហា្រ់ដូចជាពកងរឹងដល់

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បលា្របៅបលើកពះអរាចាស់?បតើអ្ន្រ្ ិតថាបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះោៃបរៀបចំបលា្រឲ្យអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏អសាចារ្យ

ថបបបនាះោ៉ាងណាថដរបៅបពលបលា្រោៃយ្រក្ួសទាំងឡាយបៅដល់កពះអរាចាស់បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សបធវៃើរោរជា្ ូៗៃិងពិភា្រសាពរីសំណួរដូចខាងបករោម៖

• បតើរាៃបទពិបសាធៃ៍អវៃរីខលែះថដលោៃពកងរឹងដល់បសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះអរាចាស់?បតើបទពិបសាធៃ៍ទាំងបនាះអាចបរៀបចំអ្ន្រ

ឲ្យអៃុវតតេៃូវបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏អសាចារ្យជាងបៃះបៅបពលបករោយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្របោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីបអបធើរ3:9–12។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាម។បនាទាប់ម្រសួរ

សំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើបៅបពលណាថដលកពះអរាចាស់ោៃសួរថា«បតើអ្ន្រប�ឿោ្រ្យថដលបយើងៃរឹងកោប់ឬបទ»?បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃរាៃ

កបសាសៃ៍ថា«កពះពរកពះអរាចាស់»(បអបធើរ3:11–12)។បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រ្ ិតថាវាសំខាៃ់ថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�កតូវ

ប�ឿបលើកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់មៃុបពលបលា្រៃរឹងសាដាប់ឮៃូវកពះបៃ្ទដូលទាំងបនាះ?

ការមចករមំលកនូវ

្រទ្ិហសាធន៍្ ទាល់ខ្បួន

សៅស្លអ្នក្ណចក្រំណលក្នរូវបទ្្ិសសាធន៍

ណ�លអ្នក្បានទ្ទ្ួលបានសៅស្ល

អ្នក្បានណ�វររក្ស�ើម ព្ីរ�់សៅតាម

សោលការែ៍ទារំឡា�នន�ំែឹរលអែ

សនារះអ្នក្អាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់បាន

្ពីរសបៀបស�ើម ព្ីអនុវត្សោលការែ៍

ទារំសនារះសដ្�ខ្លួនសគ។�រូម�សរខេបនរូវ

�ំសែើរសរឿររប�់អ្នក្ស�ើ��រូមបញ្ចដូល

នរូវឃ្លាននទ្ពីបនាទាល់នានាណ�លបរកប់នរូវអវពី

ណ�លអ្នក្បានសរៀន�រូពតជានិច្ចឬ្ ពីរសបៀប

ណ�លអ្នក្ពតរូវបានពបទាន្រតាមរ�ៈ

បទ្្ិសសាធន៍រប�់អ្នក្សនារះ។ការែ៍

សនរះនឹរអសញ្ើញនរូវព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ

ស�ើម្ពីឲ្យណ្្រជាសាក្្សពីអំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�ល

អ្នក្ណចក្រំណលក្។
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សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីថអលប�ើរហូ�ិៃោៃបបកងៀៃអំពរីបសច្រតេរី�ំបៃឿបោយថ ្្អ្របលើបទពិបសាធៃ៍រោលពរីអតរីតរោលបលា្រោៃ

បបកងៀៃអំពរីបសច្រតេរី�ំបៃឿដ៏បពញបលញថដលបយើងកតូវអ្ិវ�្ឍៃ៍។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃឮៗៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើរហ�ូិៃ៖

«បសច្្ររី�ំបៃឿដ៏បកោសបលាះជាញរឹ្រញាប់កតវូថតកតូវោៃអៃុវតតេបដើមបរីនាំយ្រៃូវបទពបិសាធៃ៍ទាំងឡាយបៅរ្របពល

អនា្ត—រោរថដលមៃិដរឹងចបាស់ថដល្ ល់្ៃូវឱរោសមួយសករាប់បបង្កើតៃូវអព្ដូតបហតុ។បសច្រតេរី�ំបៃឿដ៏

ជា្់រលា្់របសច្រតេរី�ំបៃឿថដលអាចរ្ិំរល្ ្នំោៃបសច្រតេរី�ំបៃឿថដលដូចជាបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�នាំ

មុខនរូវរោរណ៍អព្ដូតបហតុៃិងចបំណះដរឹងនានា។   បសច្រតេរី�ំបៃឿ្ ឺជារោរយល់កពមបោយឥតល្រខេខណ្ឌ

—បហើយ្ ៃមុខចំបោះ—ល្រខេខណ្ឌអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកពះអាចតកមវូឲ្យរាៃទាំងបៅ្រ្ននុងអនា្តរោលខាងមុខ

ៃិងឯនាយ។

«បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�្ ឺបពញបលញ»(Christ and the New Covenant,18–19)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតពិចារណាថាបតើព្ួរប្រាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿក្បក់ោៃ់បៅបលើកពះអរាចាស់បហើយឬបៅបដើមបរីប�ឿបលើៃិងបធវៃើតាមអវៃរី

ថដលកទង់ៃរឹងបរ្ហាញដល់ពួ្រប្ឬ្៏រមុៃបពលកទង់បរ្ហាញវាដល់ពួ្រប្្ ង។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ3:13–20បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃទទួលបោយសារ

ថតបសច្្រ�ំបៃឿរបស់បលា្រ។អ្ន្រអាច្ ល់្បពលបវលាដល់ព្ួរប្ឲ្យសរបសរអំពរីបសច្រ្រីពិតថដលប្ោៃបរៀៃៃិងបទពិបសាធៃ៍ថដល

ប្ោៃទទួល។បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលសរបសរក្ប់កោៃបហើយសូម្ ិតពរីរោរឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្រ់ថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

សរបសរ។

បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃដថដលបៃះពរីមុៃបៅបពលសិស្សអាៃអំពរីបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ថដលោៃប�ើញៃូវកពះអង្គនុលរីរបស់កពះអរាចាស់បនាះអ្ន្រ

ោៃសួរថាបតើពួ្រប្ៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណាកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃរាៃៃូវបទពបិសាធៃ៍កសបដៀងោនាបៃះ។បករោយពរីពួ្រប្ោៃអាៃ

បថៃថែមអំពរីបទពិបសាធៃ៍របស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�បហើយឥ�ដូវបៃះអ្ន្រអាច្ ិតពរីថាសួរសំណួរបៃះម្ងបទៀត។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថារៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជំរនឿដូចជារសចក្្ដីជំរនឿរ្រស់្រងត្រុសរ្រស់យា៉ាររឌរន្រះរយើងនរឹងខ្ិរកានដ់្រជ្ិរ

រៅរក្ត្រះអមាចាស់។

គអគធើរ3:21–28

ព្រះអរាចា�់បញ្ជាឲ្យបរពបុ�រប�់ោ៉ាសរឌក្ត់ពរានរូវការែ៍ទាំរឡាយណដលសលាក្បានស�ើញនរិឲ្យបិទពរានរូវ

កំ្ែត់ពរារប�់សលាក្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ3:25–26បហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញដល់បងកបុសរបស់

ោ៉ាបរ�បៅ្រ្ននុងរោរៃិមិតតេបនាះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្បរៀៃ។

សូមសបងខេបបអបធើរ3:21–24,27–28បោយពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�្រត់កតាៃូវអវៃរីៗទាំងឡាយ

ថដលោៃបលា្រោៃប�ើញៃិងោៃឮៃិងោៃបិទកតាៃូវ្ំរណត់កតារបស់បលា្រទ្ុរ។កពះអរាចាស់្៏រោៃពៃ្យល់ថាកទង់ៃរឹងបរៀបចំ្ លែដូវ

មួយសករាប់្ំរណតក់តាទាំងឡាយរបស់បងកបុសោ៉ាបរ�បដើមបរីឲ្យកតវូោៃប្រថកបបៅ្រ្ននុងបពលអនា្ត—តាមរយភៈតបដូងពរីរដុំ។តបដូង

ទាំងបៃះ្ ឺជាថ ្្ន្រមួយនៃតបដូងថដលកតូវោៃបៅថាយូរីមៃិងធូមរីម(សូមបមើល្ ៃិងស 17:1;សូមបមើល្ ងថដរBible 
Dictionary, “Urim and Thummim”)។

សូមប ្្ចប់បោយរោរអប ជ្ើញសិស្សឲ្យអៃុវតតេៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរីន្ងៃបៃះ—បដើមបរីថសវៃងរ្ររបបៀបនានាបដើមបរីបរ្ហាញពរីបសច្រ្រី�ំបៃឿ

ៃិងទៃំុ្រចិតតេរបស់ព្ួរប្បៅបលើកពះអរាចាស់។សូមថច្រចាយរោរធានារបស់អ្ន្រថាបៅបពលបយើងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះកពះៃរឹងកបទាៃពរដល់បយើង្ឺដូចបៅបពលកទង់ោៃកបទាៃពរដល់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ថដរ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គអគធើរ3:15។«គហើ�គ�ើងេិនណដលបគ្ហាញររូបគ�ើងដល់េនុស្ស»

ណអលស�ើរណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិនននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានបង្ហាញ្ ពីការ្ន្យល់�៏

�មរម្យម�ួអំ្ពីព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះស��៊រូវថ្ពទ្រ់មិនណ�លបានបង្ហាញអរ្គពទ្រ់�ល់មន�ុ្ស

មុនស្លបង្ហាញអរ្គពទ្រ់�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ស�ើ�៖

«ព្រះពគពី�្ទបានរានបន្ទដូល�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ថ្‹ស�ើ�ស�ើរមិនណ�លបង្ហាញ

ររូបស�ើរ�ល់មន�ុ្សណដលសយើរបានបសរកើតសឡើរសទតបតិមិនណដលរានមនុ�្សណាសជឿដល់

សយើរដរូចជាអ្ក្សជឿសឡើយ›។តាមចបាប់្យាការីគឺពតរូវបានអសញជើញចរូលសៅក្្ននុរវត្រាន

រប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើ�ពទ្រ់បានររ់ចាំឲ្យចរូលសៅក្្ននុរវត្រានរប�់ពទ្រ់នរិសដ្�រាន

ណតតាមរ�ៈការអនុញ្ញាតរប�់ពទ្រ់ប៉សុណាណរះ។្្ទនុ�សៅវិញបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ហាក្់

�រូចជាពតរូវបានជពមញុខ្លួនសលាក្ឲ្យ្ ្រកាត់វារំននមិនណមន�រូចជាសភៀ្វណ�លមិនពតរូវបាន

សាវាគមន៍សនារះសទ្ប៉ណុន្ពបណ�លជាសភ្ៀវរានាក្់ណ�លមិនបានអសញ្ើញមក្។...ចបា�់ណា�់

ថ្ព្រះអរាចា�់្ ទាល់បានភាជាប់នរូវស�ចក្្ពីជសំនឿ�៏្ ិស��ជាមួ�នរឹការនិមិត្�៏្ ិស��សនរះ។

ពប�ិនសបើការនិមិត្សនរះមិនណមនជាសរឿរ្ ិស��សនារះសទ្វាពបាក្�ជាស�ចក្្ពីជំសនឿស�ើ�រសបៀប

ណ�លការនិមិត្សនារះពតរូវបានទ្ទ្ួលគឺជាសរឿរណ�លោមៅនអវពីមក្សពបៀប្ ្ទឹមបានស�ើ�។រសបៀប

ណតមួ�គត់ណ�លស�ចក្្ពីជំសនឿអសាចារ្យ�ួ�ពបរាែណ�ល�មតថែភា្រប�់វាស�ើម្ពីនាំ្ យាការី

ណ�លមិនបានអសញ្ើញររូបសនរះសៅកាន់ទ្ពីក្ណន្រណ�លអ្នក្�នទ្មិនអាចសៅបានសលើក្ណលរណត

រានបង្គាប់្ ពីព្រះប៉សុណាណរះ»(Christ and the New Covenant៖The 
Messianic Message of the Book of Mormon[ឆ្នាំ1997],

ទំ្្័រ23)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
មរមន8:12–សអសធើរ3(សមសរៀនទ្ពី29)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមអំ្ ពីសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាមរមន8:12–សអសធើរ3(សមសរៀនទ្ពី29)មិនណមន

�ពរាប់បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណត

សលើសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(េរេន8:12–41)។
�ិ�្សបានរក្ស�ើញថ្សលាក្មរ៉រូនែបានស�ើញនរូវជំនាន់រប�់ស�ើរស�ើ�ថ្សលាក្

បាន�រស�រនរូវការ្យាក្រែ៍អំ្ ពីសាថានភា្ណ�លស�ើររ�់សៅ។្ួក្សគអាចស�ើញ្ ពី

មរូលស�តុណ�លព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាអំសណា��៏រានតនម្ម�ួមក្្ ពីព្រះអរាចា�់ណ�លអាច

�ឹក្នាំ្ ួក្សគ្ ្រកាត់ន្ងៃចុរសពកា�សនរះ។សដ្�ណ្អែក្សលើការសរៀបរាប់រប�់សលាក្មរ៉រូនែ

សៅន្ងៃចុរសពកា��ិ�្សក៏្បាន�ិក្សាណ�រថ្ព្រះនរឹឲ្យស�ើរទ្ទួ្លខុ�ពតរូវចសំពារះរសបៀប

ណ�លស�ើរពបព្ឹត្នរឹ្ ួក្អ្នពក្ពីពក្និរអ្នក្ណ�លពតរូវការជំនួ�ទារំឡា�។

ថ្ងៃទដី2(េរេន9)
សលាក្មរ៉រូនែបានបញ្ចប់ក្ំែតព់តារប�់ឪ្ុក្សលាក្សដ្�ពបកា�ថ្ពប�ិនសបើស�ើរ

នរឹណពបចិត្ស�ើ�អំពាវនាវរក្ព្រះសនារះស�ើរនរឹឥតសទា�សៅស្លស�ើរចរូលសៅក្្ននុរ

វត្រានរប�់ពទ្រ់។�ិ�្សបានសរៀនមក្្ពីសលាក្មរ៉រូនែថ្សដ្�សារណតព្រះ្ ុំណ�ល

្លា�់ប្ដូរសនារះពទ្រ់នឹរពបទាននរូវអ្្ដូតស�តុឲ្យសក្ើតរានព�បតាមស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់

ក្រូនសៅពទ្រ់ស�ើ�ថ្ពប�ិនសបើស�ើរអធិសាឋានសដ្�ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅរក្ព្រះវរបិតា�ួគ៌

សដ្�សៅក្្ននុរព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះពតរ់នរឹពបទាន�ល់ស�ើរនរូវ្ រជ័�

ជាសពចើនណ�លនឹរជួ�ស�ើរឲ្យ�សពមចបាននរូវស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ស�ើរ។

ថ្ងៃទដី3(គអគធើរ1–2)
�ិ�្សបានសរៀនថ្គម្ពីរសអសធើរគឺជាស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់សលាក្មរ៉រូនែ្ ពី្ ទាំររា�ទារំ

24ណ�លពតរូវបានរក្ស�ើញសដ្�ពបជាជនរប�់ស�ច្លិមន��រូចណ�លបានក្តព់តា

សៅក្្ននុរគម្ពីរម៉រូសា�។ ទ្ាំរទារំសនរះបានរា៉�រា៉ប់នរូវ�ំសែើរសរឿររប�់ពបជាជនសា�ន៍

យា៉ាសរ�ណ�លពតរូវបាន�ឹក្នាំសដ្�ព្រះអរាចា�់សៅកាន់ណ�ន�ពី�នយា។សដ្�ការ�ិក្សា្ ពី

បទ្្ិសសាធន៍រប�់សា�ន៍យា៉ាសរ��ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរសធវើ�ក្មមេភា្សដ្�

ស�ចក្្ពីជំសនឿតាមការ�ឹក្នាំណ�លព្រះអរាចា�់បានពបទាន�ល់ស�ើរសនារះស�ើរអាចទ្ទ្ួល

បានការ�ឹក្នាំបន្សទ្ៀតមក្្ ពីពទ្រ់។សៅពតរ់ចំែ៊ាចម�ួសៅក្្ននុរការសធវើ�ំសែើរសៅកាន់

ណ�ន�ពី�នយាព្រះអរាចា�់បាន្ ចាញ់្ ចាលបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ក្្ននុរការណ�លខក្ខាន

មិនបានអំពាវនាវរក្ពទ្រ់។សដ្�ការ�ិក្សា្ ពីបទ្្ិសសាធន៍សនរះ�ិ�្សបានសរៀន្ ពី

សារៈ�ំខាន់ននការអំពាវនាវរក្ព្រះវរបិតា�ួគ៌ជាសទ្ៀរទាត់សៅក្្ននុរការអធិសាឋានរប�់

្ួក្សគ។បទ្្ិសសាធន៍បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ជាមួ�នរឹព្រះអរាចា�់សៅស្លក្សារ

សភពតាទាំរឡា�បានជ�ួ�ល់�ិ�្សឲ្យ�ល់បានចបា�់ថ្សៅស្លស�ើរអំពាវនាវរក្

ព្រះអរាចា�់ស�ើ�សធវើនរូវចំណែក្រប�់ស�ើរស�ើម្ពីសដ្រះពសា�បញ្ហាសនារះស�ើរអាចទ្ទ្ួល

បានជំនួ�្ ពីព្រះអរាចា�់។

ថ្ងៃទដី4(គអគធើរ3)
សៅស្លបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បាន្ យាយាមសដ្រះពសា�បញ្ហា�្ពី្ពីការរាន្ ន្ឺ

សៅក្្ននុរសភពតាសនារះសលាក្បានបង្ហាញថ្សៅស្លស�ើរអំពាវនាវរក្ព្រះអរាចា�់សដ្�

ស�ចក្្ពីរាបសាសនារះពទ្រ់នឹរពបទាន្រ�ល់ស�ើរព�បតាមស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរ

នរិព្រះ្ន្ទៈរប�់ពទ្រ់។�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿក្្ននុរ

ព្រះអរាចា�់សនារះស�ើរនរឹខិតកានណ់តជិតសៅរក្ពទ្រ់។បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បាន

រ�់សៅតាមសោលការែ៍ទារំសនរះស�ើ�សលាក្បានស�ើញនរូវព្រះកា�ខារវិញ្ញាែរប�់

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះនរិការនិមិត្�៏អសាចារ្យមួ�ននពបជាជនសៅសលើណ្ន�ពីទាំរអ�់។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
គម្ពីរសអសធើរគឺជាស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់សលាក្មរ៉រូនែ្ ពីបញ្ពីរប�់្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�។្យាការីសអសធើរ

បានក្ត់ពតាអវពីទាំរអ�់សៅសលើ្ ទាំររា�ទាំរ24ណ�លពតរូវបានរក្ស�ើញសដ្�ពក្ុមពបជាជន

ម�ួពក្ុមរប�់ស�្ចលិមន�។គំនិតននការបសពរៀនខារសពកាមសនរះនរឹជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពី

សោលការែ៍ខ្រះៗអំ្ពីការអធិសាឋានណ�លពតរូវបានបសពរៀនសៅក្្ននុរសអសធើរ1។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ1

រាមរយៈការអ្ិសាឋានរប�់បរពបុ�រប�់ោ៉ាសរឌសលាក្និរពគួសាររប�់សលាក្និរ

មិត្តភក្្ិទាំរឡាយទទួលបានស�ចក្្ពីសមរាតាក្រុណានរិការដកឹ្នាំ

�រូមចាប់ស្្ើមថ្នាក់្សដ្�ការ�ំុឲ្យ�ិ�្សគិតអំ្ពីសាថានភា្មួ�ណ�ល្ ួក្សគបាន�ថែិតសៅសៅស្ល

្ួក្សគ្ ិតជាបានរានអារមមេែ៍ថ្ពតរូវណតអធិសាឋានស�ើម្ពី�ំុរក្ជំនួ�។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់

ណចក្ចា�្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់្ ួក្សគឬក្៏ណចក្ចា�្ ពីបទ្្ិសសាធន៍្ ទាល់ខ្លួនរប�់អ្នក្មួ�។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្គម្ពីរសអសធើរគឺជាស�ចក្្ពី�សរខេបរប�់សលាក្មរ៉រូនែ្ ពីបញ្ពីរប�់្ ួក្សា�ន៍

យា៉ាសរ�។សលាក្យា៉ាសរ�បរពបុ�រប�់សលាក្មិត្ភក្្ិរប�់្ ួក្សលាក្និរពគួសាររប�់្ួក្សលាក្

បានរ�់សៅអំ�នុរស្លននជំនាន់ប៉មបាបិល(ពបណ�លជាឆ្នាំ2200មុន.គ.�.)សៅស្ល

ព្រះបានបំភ័ន្ភាសារប�់មនុ�្ស។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានសអសធើរ1:33–35ឮៗស�ើ�

�រូមឲ្យ�ិ�្សស្្សរសទ្ៀតរក្សមើលមរូលស�តុណ�លសលាក្យា៉ាសរ�នរិបរពបុ�រប�់សលាក្បានរាន

អារមមេែ៍ថ្ពតរូវណតអធិសាឋានស�ើម្ពី�ំុរក្ជំនួ�។មុនស្ល�ិ�្សអានអ្នក្អាច្ ន្យល់ថ្ឃ្លា«ចរូរ

អំពាវនាវ�ល់ព្រះអរាចា�់»គឺអាចនិយា�មយា៉ារសទ្ៀតថ្«អធិសាឋាន»។បនាទាប់មក្�រូម�ួរ

្ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើសលាក្យា៉ាសរ�និរបរពបុ�រប�់សលាក្ពតរូវការជំនួ�អវពី្ ពីព្រះអរាចា�់?

• សតើខគម្ពីរទាំរសនរះបានពបាប់អ្នក្អំ្ ពីអារមមេែ៍ណ�លសលាក្យា៉ាសរ�បានរានអំ្ពីស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់

បរពបុ�សលាក្យា៉ារណាណ�រ?

�រូមណបរណចក្�ិ�្សជាន�គរូ។�រូមឲ្យន�គរូនពីម�ួៗប្ដូរសវនោនាអានឮៗ�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្សចញ្ពី

ខគម្ពីរសអសធើរ1:35–42។មុនស្ល្ ួក្សគអាន�រូមឲ្យ្ ួក្សគរក្សមើល(1)ស្លនពីមួ�ៗ

ណ�លបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�អំពាវនាវ�ល់ព្រះអរាចា�់នរិ(2)ស្លនពីមួ�ៗណ�លព្រះអរាចា�់

បានបង្ហាញនរូវស�ចក្្ពីសមតា្�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ជាលទ្្ធ្លននការអធសិាឋានរប�់សលាក្។

សពកា�្ពីរានស្លពគប់ពោន់ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីគរូណចក្រណំលក្នរូវគំររូម�ួណ�លព្រះអរាចា�់បាន

បង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ពីសមតា្�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�នរិពគួសាររប�់សលាក្សដ្�សារណតការអធិសាឋាន

ជាសពចើន�ររប�់្ ួក្សលាក្។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

�រូម�ួរ៖សចញ្ពីខគម្ពីរទារំសនរះសតើសោលការែ៍អវពីណ�លស�ើរអាចសរៀនអំ្ពីការអធិសាឋាន?

ហៅហ្លហយើងអំពាវន្វ�ល់ព្រះហោយហសចក្ពីជំហនឿជានិច្ចហន្រះពទង់នលងមានហសចក្ពីហមត្តា�ល់

ហយើង។�រូម�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅសលើកាដោរសខៀន)។

�រូម្ ន្យល់�ល់�ិ�្សថ្វាជាការ�ំខាន់ណ�លពតរូវចរចាំថ្«ការអធសិាឋានគឺជាទ្សរវើម�ួណ�ល

តាមរ�ៈការែ៍សនរះព្រះ�ឫទ័្�រប�់ព្រះវរបិតានរិ្ ន្ទៈរប�់បុពតររូបសនារះពតរូវបាននាំឲ្យរាន

ទំ្នាក់្ទ្ំនរនឹរោនា។ក្មមេវតថែនុននការអធិសាឋានគឺមិនណមនស�ើម្ពី្ លា�់ប្ដូរព្រះ្ន្ទៈរប�់ព្រះសនារះសទ្

ប៉ណុន្ស�ើម្ពីធានា�ល់ខ្លួនស�ើរនរិ�ល់អ្នក្�នទ្នរូវ្ រជ័�នានាណ�លព្រះរានព្រះ្ន្ទៈជាសព�ចក្្ននុរ

ការពបទាន�ល់ស�ើរប៉ុណន្វានឹរពតរូវបានពបទានក្្ននុរលក្ខេខែ្ឌមួ�សៅស្លស�ើរទ្រូល�ំុ្ រជ័�

ទាំរសនារះ»(Bible Dictionary,«Prayer»)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរំឭក្សអសធើរ1:34,36,38ស�ើ�រក្សមើលអវពីណ�លបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�

បានទ្រូល�រូមសៅក្្ននុរការអធិសាឋានរប�់សលាក្។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់�រស�រនរូវអវពីណ�ល�ិ�្ស

ស្្សរសទ្ៀតបានរក្ស�ើញសៅសពកាមឃ្លា«ចរូរអំពាវនាវ�ល់ព្រះអរាចា�់»សៅក្្ននុរសោលការែ៍ណ�ល

អ្នក្បាន�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀន។

�រូមបញ្ជាក់្ថ្សលាក្យា៉ាសរ�នរិបរពបុ�រប�់សលាក្បានរានស�ចក្្ពីជសំនឿស�ើ�បានរាន្ ន្ទៈ

ក្្ននុរការសោរ្តាមព្រះអរាចា�់។�រូម្ ល្់សយាបល់ថ្�ិ�្សគួរណតគរូ�ចំណាំឃ្លា«ចរូរស�ើររាន

ចិត្សសាមៅរះពតរ់ចំសពារះព្រះអរាចា�់»សៅចរុបញ្ចប់ននខគម្ពីរសអសធើរ1:38។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរំឭក្សអសធើរ1:35,37,40–42ស�ើ�រក្សមើលរសបៀបជាក់្លាក្់នានាណ�ល

ព្រះបានពបទាន្រ�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�នរិពគួសាររប�់សលាក្ព្មទារំមិត្ភក្្ិទាំរឡា�

្រ។សៅស្ល�ិ�្សរក្ស�ើញនរូវ្ រជ័�ទារំសនរះស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្�រស�រវាសៅសពកាម

ពាក្្យស�ចក្្ពីសមរាតាសៅក្្ននុរសោលការែ៍ណ�លអ្នក្បាន�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមបង្ហាញថ្

ព្រះអរាចា�់បានពបទាន�ល់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�នរូវ្ រជ�័ទារំឡា�ណ�លសលាក្បានអធិសាឋាន

�រូម។

�រូម�រស�រនរូវ�ំែួរខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំវាជាពក្ដ្�ណចក្�ល់�ិ�្ស។�ំែួរ

ទាំរសនរះនរឹជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ល់ស�ើ�ពជាបយា៉ារចបា�់្ ពីសារៈ�ំខាន់ននសោលការែ៍សនរះ។

សតើអ្ក្គិតថ្«ចរូរអំោវនាវដល់ព្រះ»ខ�ុោនា្ ពីការពោនណ់ត«សោលោក្្យអ្ិសាឋាន»សោយ

រសបៀបណា?

សតើសៅស្លណាណដលអ្ក្ឬនរណារានាក់្ណដលអ្ក្សារាល់បានទទួលនរូវស�ចក្្ពីសមរាតារប�់

ព្រះវរបិរា�ួគ៌ណដលជាចសមលើយតបសៅនរឹការអ្ិសាឋានមួយសនារះ?

សតើអ្ក្អាចសរៀនអវពីខលរះ្ ពីព្រះអរាចា�់សៅក្្គុរការស្លើយតបរប�់ពទរ់ចំសោរះការអ្ិសាឋានរប�់បរពបុ�

រប�់ោ៉ាសរឌសនារះ?

សៅស្ល�ិ�្សបានរានស្ល្ ិភាក្សា្ ពី�ំែួរទារំសនរះស�ើ�អ្នក្អាច�ំុឲ្យ្ ួក្សគណចក្រំណលក្នរូវ

បទ្្ិសសាធន៍ម�ួណ�ល្ ួក្សគបាន្ ិភាក្សាសៅក្្ននុរពក្ុមរប�់្ ួក្សគឬណចក្រណំលក្នរូវការ�ល់�ឹរ

នានាសចញ្ពីការ្ិភាក្សាសនារះ។

�រូមណចក្រណំលក្នរូវទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌�ពរាប់ស�ើរ

ទាំរអ�់ោនានិរព្រះរាជបែំររប�់ពទ្រ់ក្្ននុរការពបទាន្រ�ល់ស�ើរសៅស្លស�ើរអំពាវនាវ

�ល់ពទ្រ់ជាសទ្ៀរទាត់សនារះ។�រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ិចារណា្ ពីរសបៀបណ�ល្ួក្សគអាចអនុវត្

សោលការែ៍សៅសលើកាដោរសខៀន។ឧទា�រែ៍្ួក្សគអាចដ្ក្់សោលសៅមួ�ស�ើម្ពីអធិសាឋានកាន់ណត

សទ្ៀរទាត់ជារសនរះឬសពជើ�សរើ�រសបៀបមួ�ស�ើម្ពីសធវើឲ្យការអធសិាឋានរប�់្ ួក្សគកាន់ណតសសាមៅរះពតរ់

ជារសនរះបណនថែមសទ្ៀត។អ្នក្អាចចរ់ឲ្យ្ ួក្សគរានស្លខរ្ះស�ើម្ពី�រស�រនរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគចរ់សធវើ

សៅក្្ននុរស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ។

�រូម្ ន្យល់ថ្ការ�ិក្សាអំ្ ពីការអធិសាឋានរប�់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�អាច្ ល្់នរូវការ�ល់�ឹរ

បណនថែមសទ្ៀត�ល់ស�ើរអំ្ពីស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ព្រះអរាចា�់ចំសពារះស�ើរទាំរអ�់ោនានិរអំ្ពី្ រជ័�

នានាណ�លមក្តាមរ�ៈការអធសិាឋាន។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានសអសធើរ1:436ឮ។�រូមឲ្យ

�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក្់សមើលតាមសដ្�រក្សមើល្ រជ័�បណនថែមទាំរឡា�ណ�លព្រះបាន�នយានឹរសលាក្

យា៉ាសរ�នរិបរពបុ�រប�់សលាក្។សពកា�្ពី�ិ�្សបានសរៀបរាប់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនស�ើ�

�រូមបង្ហាញថ្បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�មិនបានអធសិាឋានជា្ិស��ស�ើម្ពីទ្រូល�ំុ្ រជ�័ក្្ននុរការរាន

ក្រូនសៅជំនាន់ជាជាតិសា�ន៍�៏អសាចារ្យមួ�សនារះស�ើ�។អ្នក្អាច្ ្ល់សយាបល់ថ្�ិ�្សគួរ

គរូ�ចំណាំសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគនរូវឃ្លាសៅចុរបញ្ចប់ននខគម្ពីរសអសធើរ1:43ណ�លបង្ហាញ

្ពីមរូលស�តុណ�លព្រះបានស្្ើ�តបសៅនឹរការអធសិាឋានរប�់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�រសបៀបសនរះ៖

«សដ្�សារស្ល�៏�រូរសនរះអ្នក្រាល់ោនាបានអរវរ�ល់ស�ើរ»។

�រូម�ួរ៖សតើសោលការែ៍អវពីខ្រះណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីការ�ប្នុរ�រប�់ព្រះអរាចា�់ចំសពារះសលាក្

យា៉ាសរ�និរបរពបុ�រប�់សលាក្�រូចណ�លបានបង្ហាញសៅក្្ននុរសអសធើរ1:43?

រានសោលការែ៍ជាសពចើនណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីគម្ពីរសនរះ។សោលការែ៍�៏�ំខាន់មួ�សនារះគឺ៖

្បសិនគបើគ�ើងអធិសាឋានគៅដល់្ពះគោ�គសចក្្ដីជំគនឿជាគទៀងទាត់គនាះគ�ើងអាចនរឹងទទួលប្ន

នរូវពរជ័�ទាំងឡា�ណដលហួសពដីអវៃដីណដលគ�ើងប្នសុំគៅគទៀត។

�រូម�ួរ៖សតើសៅស្លណាណ�លអ្នក្បានទ្ទ្ួលនរូវបទ្្ិសសាធន៍ម�ួណ�លបង្ហាញថ្

សោលការែ៍សនរះគឺ្ ិតណមនសនារះ?សតើអ្នក្រានសាគាល់នរណារានាក្់ណ�លបានរានបទ្្ិសសាធន៍

ណបបសនារះឬសតើអ្នក្អាចគិតអំ្ពីនរណារានាក្់សៅក្្ននុរគម្ពីរសនរះណ�លទ្ទ្ួលបាននរូវបទ្្ិសសានធន៍

ណបបសនរះសទ្?(�រូមពបាប់�ិ�្សថ្អ្នក្នឹរ្ ល្់នរូវស្លមួ��ន្ទនុរះ�ល់្ ួក្សគស�ើម្ពីឲ្យគិតអំ្ពី

ឧទា�រែ៍នានាមុនស្លអ្នក្�ំុ្ ួក្សគឲ្យស្្ើ�តប។អ្នក្ក៏្អាចណចក្រំណលក្ឧទា�រែ៍ម�ួ

សចញ្ពីជពីវិតរប�់អ្នក្្ ទាល់បានណ�រ)។

ស�ើម្ពីបញ្ចប់សមសរៀនសនរះ�រូមណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្ថ្ព្រះពទ្រ់�ណាតាប់នរិស្្ើ�តបចំសពារះ

ការអធិសាឋានរប�់ស�ើរទារំឡា�។ពទ្រ់រានចំសែរះ�ឹរ�៏ស្ញសលញនិរសពារស្ញសៅសដ្�

ស�ចក្្ពីសមត្ាព្មទាំររានព្រះទ័្�ចរ់ពបទាន្រ�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។ពទ្រ់រានព្រះទ្័�

ស្ញចិត្សៅស្លស�ើរអធិសាឋានសៅរក្ពទ្រ់សដ្�សសាមៅរះពតរ់នរិជាសទ្ៀរទាត់ឥតដ្ច់។�រូម

អសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យខិតខំអធសិាឋានសដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿកានណ់តខាលាំរណ្មសទ្ៀត។�រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគ

ឲ្យចរចាំថ្ព្រះវរបិតា�ួគ៌គឺសពារស្ញសៅសដ្�ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាស�ើ�ថ្ពទ្រ់នឹរស្្ើ�តប

ចសំពារះការអធសិាឋានរប�់្ ួក្សគព�បតាមអវពីណ�លពទ្រ់បានពជាបថ្នរឹនាំមក្នរូវ្ រជ�័�៏អសាចារ្យ

�ល់ជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។

គេគរៀនបនាទាប់(គអគធើរ4–12)

សៅក្្ននុរសមសរៀនបនាទាប់�ិ�្សនឹរសរៀនបណនថែមសទ្ៀតអំ្ពី្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�។សទារះបពីជា្ យាការីសលាក្

បានព្រាន�ល់្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�ថ្ក្ុំឲ្យណតរតាំរស�ច្ក្្ពីក៏្ពបជាជនសៅណតសធវើ�រូសចានារះស�ើ�

មហាក្្សពតទារំឡា��ឹក្នាំពបជាជនឲ្យធាលាក្់សៅក្្ននុរស�វក្ភា្។អ្នក្ណ�លចរ់បានអំណាចខារ

សលាក្ិ�ជាទ្រូសៅនរឹសពបើនរូវបក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់នានាស�ើម្ពីបន្បំែរ�៏អាតាមៅន�ិមរប�់្ ួក្សគ។

សលាក្មរ៉រូនែក្តព់តាអំ្ពីសរឿរ�៏អសាចារ្យជាសពចើនណ�លពតរូវបានសក្ើតស�ើរសដ្�សារពបជាជនខ្រះ

បានរានស�ចក្្ពីជសំនឿ�៏អសាចារ្យខាលាំរ។សលាក្បសពរៀនថ្អ�់អ្នក្ណាណ�លបនាទាបខ្លួនសគសៅចំសពារះ

មុខព្រះស�ើ�រានស�ចក្្ពីជសំនឿសលើពទ្រ់សនារះនរឹទ្ទ្ួលបាន�ិរីលអែរប�់ពទ្រ់ស�ើម្ពីជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ

�ក្ឈ្នរះសលើភា្ទ្ន់សខសា�រប�់្ ួក្សគ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�ល់សលាក្មរ៉រូនែឲ្យបទិ្ពតានរូវការនិមិត្ណ�លបានក្តព់តាទុ្ក្អំ្ ពី

បរពបុ�រប�់សលាក្យា៉ាសរ�និរបាន្ ន្យល់ថ្ការ�រស�រទារំសនរះនឹរពតរូវបានបង្ហាញ

សៅស្លពបជាជនរានស�ចក្្ពីជំសនឿ�រូចជាបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�។សលាក្មរ៉រូនែបាន

្យាក្រែ៍ថ្សាក្្សពីបពីនាក់្នរឹណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតស្ញសលញននព្រះគម្ពីរមរមន

សៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�។

សមសរៀនទ្ពី146

សអសធើរ4–5

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ4:1–7

សលាក្មរ៉រូនែក្តព់រានរិបិទពរានរូវដំសែើសរឿរស្ញសលញននការនិមិត្តរប�់បរពបុ�រប�់ោ៉ាសរឌ

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីវតថែនុមួយថដលរាៃតនមលែជាពិបសសដល់ព្ួរប្ឬដល់ក្ួសាររបស់ពួ្រប្បហើយថាពួ្រប្អាចរ្រសាទុ្រវា្ំុរឲ្យប្រ្មងៗ

បែះោល់វា។ជាឧទាហរណ៍អ្ន្រអាចបរ្ហាញឬបរៀបរាប់ពរីអវៃរីមួយថដលរាៃតនមលែដល់អ្ន្រ។

• បហតុអវៃរីោៃជាអ្ន្រៃរឹងមៃិអៃុញ្ញាតឲ្យប្រ្មងរានា្់រប្ងចាប់យ្រវតថែនុថបបបនាះោៃ?

• បតើប្រ្មងរានា្់របនាះៃរឹងកតូវបរៀៃឬបធវៃើអវៃរីខលែះមុៃបពលអ្ន្រៃរឹងទ្ុរចិតតេបលើប្ថាប្អាចរោៃ់វតថែនុបនាះោៃ?

សូមពៃ្យល់ថាបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អរាៃតនមលែជាខាលាំងដល់កពះអរាចាស់។កទង់ចង់ថច្ររំថល្រវាទាំងអស់ដល់បយើងបែុថៃ្កទង់រង់ចំា

រហូតដល់បយើងរួចរាល់ជាបកសចបដើមបរីទទួលវា។បៅបពលសិស្សស្ិរសាពរីបអបធើរ4អ�ំនុងបពលបមបរៀៃបៃះសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យ

រ្រមបលើបោលរោរណ៍នានាថដលអាច�ួយព្ួរប្ឲ្យបរៀបចំបដើមបរីទទួលោៃបសច្រ្រីពិតម្រពរីកពះអរាចាស់។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ4:1–5បហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យបលា្រមរ៉ូនណ្រត់កតាៃិង

បិទកតាទុ្រ។

• បតើបលា្រមរ៉នូណកតវូោៃបញ្ជាឲ្យ«បិទទុ្រ»អវៃរី?

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃប ្្ចប់្រំណតក់តាអំពរីបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�បៅ្រ្ននុងរបបៀបមួយថដលជាញរឹ្រញាប់កតូវោៃបៅថា

ចថំណ្របិទកតាទ្ុរនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។(អ្ន្រអាចបរ្ហាញតារាងថដលរាៃចំណងប�ើងថាកប្ពនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលសថែិតបៅ្រ្ននុង

ឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប ្្ចប់នៃបសៀវបៅថណនាំបៃះ)។

• បតើបលា្រមរ៉នូណោៃបរៀបរាប់អវៃរីថដលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃប�ើញបោយរបបៀបណា?(សូមបមើលបអបធើរ4:4)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យសិ្រសាបថៃថែមបទៀតអំពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញដល់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�សូមឲ្យពួ្រប្អាៃបអបធើរ

3:25–26ៃិងៃរីនហវៃទរី227:8–10បោយសាងាតប់សងៃៀម។បនាទាប់ម្រសួរព្ួរប្ៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បោងតាមបអបធើរ3:25–26បតើកពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញអវៃរីដល់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�?

• បោងតាមៃរីនហវៃទរី227:10បតើចថំណ្របិទកតាទ្ុរនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃរួមរាៃអវៃរីខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ4:6–7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមៃិងរ្របមើលល្រខេខណ្ឌថដលកតវូថតរាៃមុៃបពលវិវរណភៈ

ទាំងឡាយថដលកតូវោៃកបទាៃដល់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�កតវូោៃកបរោសកោប់។អ្ន្រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្

រ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។

• បតើល្រខេខណ្ឌអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃរ្រប�ើញ?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីខលែះអំពរីរោរទទួលោៃៃូវវិវរណភៈថដលបយើងអាចបរៀៃពរីវ្្គ្ ម្ពរីរបៃះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថារៅរ្លរយើង

ដត្រច្ិរ្តនិងអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជំរនឿរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងអាចទទួលបានវិវរណៈ្រដន្្រទៀ្រ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវថកបចិតតេៃិងកតូវថតសាអាតស្អំបដើមបរីទទួលោៃវិវរណភៈបថៃថែមបទៀត?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីអតថែៃ័យនៃ«អៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿ   ដូចថដលបងរបស់ោ៉ាបរ�ោៃបធវៃើ»(បអបធើរ4:7)សូមឲ្យព្ួរប្

សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចចងចំាឲ្យបកចើៃតាមថដល

អាចបធវៃើបៅោៃថាបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿបលើកពះអរាចាស់។អ្ន្រអាចថណនាំថាព្ួរប្្ ួរថតរំឭ្របអបធើរ1–3

បៅបពលពួ្រប្កបមូលៃូវ្ ំៃិតទាំងបៃះ។បៅបពលព្ួរប្រាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីស្ជរឹង្ ិតៃិងសរបសរបហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរី

នា្់រអាៃឧទាហរណ៍ខលែះថដលពួ្រប្ោៃសរបសរៃិងឲ្យប្ពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលឧទាហរណ៍ទាំងបនាះោៃបធវៃើឲ្យព្ួរប្របំ្ើប។

សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីវតថែនុដ៏រាៃតនមលែថដលព្ួរប្ោៃ្ ិតបៅបពលចាបប់្្ើមថានា្់រៃិងពរីល្រខេខណ្ឌថដលព្ួរប្ៃរឹងោ្រ់មៃុបពលពួ្រប្

ទ្ុរចិតតេបលើប្រ្មងរានា្់រ។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់ថាតាមរបបៀបដូចោនាបៃះកពះអរាចាស់តកមូវឲ្យ្រូៃបៅរបស់កទង់បបំពញតាមល្រខេខណ្ឌមួយចៃំួៃ
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សអសធើរ4–5

មៃុបពលកទង់ៃរឹងបរ្ហាញបសច្រ្រីពិតទាំងឡាយរបស់កទង់ដល់ពួ្រប្។កទង់តកមូវឲ្យបយើងបរ្ហាញៃូវរោរបរៀបចំជាបកសចខាងវិញ្ញាណៃិង

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើង។

គអគធើរ4:8–19

ព្រះអរាចា�់បសពរៀន្ ពីអវពីណដលសយើរពតរូវស្វើសដើមបពីទទួលបានវិវរែៈបណនម្សទៀត

សូមបលើ្រក្រណាត់មួយផ្ទាំងប�ើង។សូមពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃបបកងៀៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលអាច�ួយបយើងឲ្យទទួល

ោៃៃូវវិវរណភៈ។បៅបពលកទង់ោៃបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះកទង់ោៃសំបៅបៅបលើវាំងៃៃមួយ។វាំងៃៃ្ឺជានសបមួយ

ឬក្រណាត់មួយផ្ទាំងថដលកតូវោៃបកបើបដើមបរីក្បឬោំងអវៃរីមួយ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ4:15បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលឃ្លាថដលរួមរាៃៃូវោ្រ្យវាំរនន។

• បតើវាំងៃៃកបប្ទណាថដលកពះអរាចាស់សំបៅបលើបនាះ?(«វាំងៃៃនៃរោរឥត�ំបៃឿ»មួយ)។បតើរោរឥត�ំបៃឿដូចជាវាំងៃៃមួយ

បោយរបបៀបណា?

• ោ្រ្យណ្ក្រាៃៃ័យថាបក�ៀ្រឬថបងថច្រ។បតើអ្ន្រ្ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរ«ថហ្រវាំងៃៃនៃរោរឥត�ំបៃឿមួយ»?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ4:8ឮៗបហើយសិស្សរានា្រ់បទៀតអាៃបអបធើរ4:11ឮៗបហើយរានា្់របទៀតអាៃបអបធើរ4:15ឮៗ។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមៃិងរ្របមើលអវៃរីថដលអាចរារាំងបយើងពរីរោរទទួលោៃៃូវវិវណភៈៃិងអវៃរីថដលអាច�ួយបយើងឲ្យ«ថហ្រ

វាំងៃៃនៃរោរឥត�ំបៃឿ»បហើយទទួលោៃៃូវវិវរណភៈបថៃថែមបទៀត។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរី«តតាំងទាស់ៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះអរាចាស់»?(បអបធើរ4:8)។

• បោងតាមបអបធើរ4:8បតើលទ្ធ្លអវៃរីថដលបយើងៃរឹង�ួបបៅបពលបយើងតតំាងទាស់ៃរឹងកពះបៃ្ទដូលនៃកពះអរាចាស់?

• កសបតាមបអបធើរ4:11បតើអវៃរីជាពរ�័យមួយថដលបយើងទទួលោៃបៅបពលបយើងប�ឿតាមកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់?

សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

សៅស្លសយើរសជឿតាមព្រះបន្ដូលរប�់ព្រះេរាចា�់...

សូមឲ្យសិស្សបំបពញកបបោ្បៃះកសបតាមអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃពរី្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។បទាះបរីជាសិស្សអាចរាៃចបមលែើយខុសោនា

្្ររីសូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញបោលរោរណ៍ខាងបករោម៖នៅនេលន�ើងនជឿតាមតេោះ្រន្ទចូលរ្រស់តេោះអម្ចាស់នោោះតេោះអម្ចាស់នឹង

ត្រទានេរែល់ន�ើងឲ្យ្រ្ួរលបានវិវរណៈ្រដនម្ន្រៀ្រ។សូមសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។អ្ន្រ្៏រអាចអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ

សរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរបអបធើរ4:11។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍បៃះសូមសួរ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវប�ឿបលើបសច្រ្រីពិតថដលបយើងោៃទទួលរួចម្របហើយមុៃបពលកពះអរាចាស់ៃរឹងកបទាៃដល់

បយើងបថៃថែមបទៀតបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃៃូវ្ ំរូនៃរោរអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿខាងបករោមបៅ្រ្ននុងកពះបៃ្ទដូលកពះអរាចាស់៖ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

ផ្ទាល់ខលេបួន;ការស�វៃើតាមការបំផ�ុគំនិតមក្្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ធ;ការស�វៃើតាមេ្ក្ដឹក្នំាសា�នាចពក្ក្្នុរព�ុក្;ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

សៅក្្នុរសា�នាចពក្នរិក្្នុរថ្នាក្់�ិកាខាសាលា;ការស�វៃើតាមពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការីនថងៃចរុសពកាយ។.

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលរោរបរ្ហាញ�ំបៃឿបៅបលើកពះបៃ្ទដូលកពះអរាចាស់តាមរបបៀបមួយនៃរបបៀបទាំងបៃះោៃដរឹ្រនំាព្ួរប្

ឲ្យទទួលោៃវិវរណភៈបថៃថែមបទៀត។សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ�ួប។

សូមសំបៅជា្្មរីម្ងបទៀតបៅបលើឧទាហរណ៍ថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សពិចារណាពរីឧទាហរណ៍ទាំងបនាះ

បៅបពលពួ្រប្ស្ជរឹង្ិតបោយសាងាតប់សងៃៀមអំពរីរបបៀបណាថដលល្អបដើមបរីបរ្ហាញ�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះបៃ្ទដូលនៃកពះ។

សូមថណនំាចបំោះឧទាហរណ៍ៃរីមួយៗពួ្រប្្ ួរវាយតនមលែបលើខលែលួៃប្ពរី1ដល់10បោយរោរោ្រ់បលខ10រាៃៃ័យថាឧទាហរណ៍

បៃះសបំៅបៅបលើអវៃរីមួយថដលពួ្រប្ោៃបធវៃើល្អកបបសើរ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្អាចបរ្ហាញៃូវបសច្្ររី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងជាងមុៃបៅតាមរោរដរឹ្រនំាថដលព្ួរប្ោៃ

ទទួលពរីកពះអរាចាស់រួចម្របហើយបនាះ។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ថដលអ្ន្រោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយ

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យបធវៃើតាមបោលបៅថដលពួ្រប្ោៃសរបសរម្របនាះ។

សូមលុបឃ្លា«ប�ឿបលើកពះបៃ្ទដូលកពះអរាចាស់»ពរីបលើរោដារបខៀៃ។សូមបរ្ហាញថាកពះអរាចាស់ោៃបបកងៀៃពរីបោលរោរណ៍បថៃថែមបទៀតអំពរី

រោរទទួលោៃវិវរណភៈ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ4:13–15បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលបរឿងប្្សងៗបទៀតថដលព្ួរប្អាចបធវៃើ

ោៃបដើមបរីទទួលោៃវិវរណភៈពរីកពះអរាចាស់។

បៅបពលសិស្សោៃរាៃបពលអាៃបហើយសូមឲ្យពួ្រប្្តេល់បោបល់ពរីរបបៀបបដើមបរីបបំពញកបបោ្បៃះ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

បោលរោរណ៍ដូចខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងចូល្ក្រក្ត្រះអមាចាស់រន្រះត្រះអមាចាស់នរឹងត្រទាន្រដល់រយើងឲ្យទទួលបានវិវរណៈ្រដន្្

រទៀ្រ។រៅរ្លរយើងអធិសាឋានរោយរា្រសារន្រះត្រះអមាចាស់នរឹងត្រទាន្រដល់រយើងឲ្យទទួលបានវិវរណៈ្រដន្្រទៀ្រ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍ទាំងបៃះរោៃ់ថតចបាស់សូម្ ិតពរីរោរសួរសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាចបំោះអ្ន្របដើមបរីម្ររ្រកពះអរាចាស់?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរសិ្រសាកពះបៃ្ទដូលរបស់កទង់រោរថបរដួងចិតតេ

បៅរ្រកទង់រោរថកបចិតតេៃិងរោរបធវៃើតាមកពមទំាងបោរពតាមកទង់)។
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• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលរាៃចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប?(រោរបនាទាបខលែលួៃថកបចិតតេៃិងទទួលយ្រតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់

កពះអរាចាស់)។បតើបហតុអវៃរីោៃជាឥរិោប្ទាំងបៃះចាំោច់បៅបពលបយើងអធិសាឋាៃសុំឲ្យរាៃវិវរណភៈបៃ្ម្រពរីកពះអរាចាស់?

សូមឲ្យសិស្សពិចារណាពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេបោលរោរណ៍ទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំរបស់ប្បដើមបរីទទួលោៃវិវរណភៈ។

សូមសបងខេបបអបធើរ4:17–19បោយរោរពៃ្យល់ថាកពះអរាចាស់ោៃកបរោសថារោរបលចបចញម្រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងជាទរីសរាគល់

មួយថា្រិច្ចរោរន្ងៃចុងបករោយរបស់កពះោៃកបរោសបហើយ។កទង់្៏រោៃបតឿៃឲ្យកបជា�ៃទាំងឡាយថកបចិតតេៃិងចូលម្ររ្រកទង់ថដរ។

គអគធើរ5

សលាក្មរ៉រូនែពបកា�ថ្សាក្្សពីបពីនាក្់នឹរស�ើញព្មទាំរណ្លរទពីបនាទាល់អំ ព្ីផ្ទារំចំណារទាំរឡាយ

សូមបលើ្ររូបភាពយែូថសបស៊្មីធ្ំរពុងប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃប�ើង(ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009],បលខ92)។សូម

ឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃបអបធើរ5:1–3ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយកសនមបមើលៃូវអវៃរីថដលវាអាចប្រើតរាៃប�ើងបពល

យែូថសបស៊្មីធប្រថកបកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយដរឹងថារោរកបរឹ្រសាបៃះកតូវោៃសរបសរបោយផ្ទាល់ដល់បលា្របោយបលា្រមរ៉នូណរោលពរីជាង

1,400ឆ្នាំមុៃបនាះ។

• បតើបលា្រមរ៉នូណោៃរាៃកបសាសៃ៍អវៃរីខលែះអំពរីផ្ទាំងចំណារទាំងឡាយថដលបលា្រោៃ«បិទកតាទ្ុរ»បនាះ?

• បោងតាមបអបធើរ5:2–3បតើយែូថសបៃរឹងកតូវរាៃអ្័យឯ្រសិទ្ធិបដើមបរីបធវៃើអវៃរីជាមួយៃរឹងផ្ទាំងចំណារទាំងបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សកោប់ប្មះសា្រ្សរីនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបរីនា្់រៃិងរំឭ្រពរីអវៃរីថដលព្ួរបលា្រោៃ�ួប។(កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយសូម

ឲ្យពួ្រប្អាៃ«ទរីបនាទាល់នៃពួ្រសា្រ្សរីបរីនា្់រ»បៅបដើមទំព័រនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបថៃថែមបៅបលើសា្រ្សរីបរីនា្់រ

អ្ន្រប្្សងបទៀតោៃថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីភាពពិតនៃផ្ទាំងចំណាររាសរួមរាៃសរា�ិ្រនៃក្រមុកពះ(សូមបមើលបអបធើរ5:4)មរ៉ូនណ

(សូមបមើលបអបធើរ5:6)យែូថសបស្ម៊ីធៃិងសា្រ្សរីកោំបរីនា្់រ។

• បតើអ្ន្រអាចរោលាយជាសា្រ្សរីរានា្រ់នៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរបបៀបណាបទាះបរីជាមិៃោៃបមើលប�ើញផ្ទាំងចំណារ្រ្រី?បតើទរីបនាទាល់របស់

អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃអាចរាៃឥទ្ធិពលបលើមៃុស្សប្្សងបទៀតបោយរបបៀបណា?

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ពួ្រប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការសរៀបចំព�បតាមព្រះបញ្ញត្ិទារំឡា�រប�់ព្រះអរាចា�់ស�ើ�្ួក្ពបជាជន

យា៉ាសរ�បានស�ើរសៅក្្ននុរសភពតាសដ្�ទុ្ក្ចិត្ថ្ព្រះអរាចា�់នរឹនាំ្ ួក្សគ្ ្រកាត់

ការសធវើ�ំសែើរ�៏្ ិបាក្រប�់សគសៅកាន់ណ�ន�ពី�នយា។ព្រះអរាចា�់បានបញ្ដូនខ្យល់ណ�ល

រុញសភពតាសដ្�រលក្�មពុទ្នរិពជមុជសៅក្្ននុរទ្ឹក្ជាសពចើន�រប៉ុណន្ខ្យល់បានពចានសភពតា

ទាំរសនារះសៅ�ល់ណ�ន�ពី�នយា។ក្្ននុរការសាថាបនាខ្លួនសគសៅក្្ននុរណ�ន�ពី្ មេពីសនរះពបជាជនបាន

សពជើ�សរើ�ឲ្យរានស�្ចម�ួអរ្គសទារះបពីជារានការព្រាន្ ពីបរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�ក្្ពី។
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សអសធើរ6

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ6:1–12

ព្រះអរាចា�់បណាដាលឲ្យរានខ្យល់បក់្ដល់សភពរារប�់្ ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌសៅកាន់ណដនដពី�នយា

សូមសរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ៖

ការណចក្ចាយដំែឹរល្អជាមួយនឹរមិត្ភកិ្្

ការរក្សា�ពីល�មស៌ាអាត�្អំ

ការសពជើ�សរើ�មិត្ភកិ្្ណដលរានបទោឋានខ្�់

ការោក់្ោទិភា្ពតមឹពតរូវសៅក្្នុរជពីវិត

សូមបរ្ហាញថាទាំងបៃះ្ ឺជាឧទាហរណ៍នៃបរឿងថដលកពះអរាចាស់ចង់ឲ្យបយើងបធវៃើ។បទាះជាោ៉ាងណា្្ររី្រ៏កបជា�ៃខលែះ្ ិតថាបរឿងទំាងបៃះ

ពោិ្របធវៃើខាលាំងណាស់។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីឧទាហរណ៍ប្្សងបទៀតថដលអាចបថៃថែមបៅ្រ្ននុងប្ជរីបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាដបំណើរបរឿង

នៃរោរបធវៃើដបំណើររបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយារួមរាៃបោលរោរណ៍ជាបកចើៃថដលអាចដរឹ្រនំាបយើងបៅបពលបយើង្ ិត

ថាវាពោិ្រៃរឹងបធវៃើតាមអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាឲ្យបយើងបធវៃើ។សូមអប ជ្ើញសិស្សបៅបពលព្ួរប្ស្ិរសាបអបធើរ6ឲ្យរ្របមើល

បោលរោរណ៍នានាថដលៃរឹង�ួយព្ួរប្ឲ្យទប់ទល់ៃរឹងឧបស ្្គនានាដូចជាអវៃរីថដលោៃសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ2:24–25ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរោរកពរាៃរបស់កពះអរាចាស់ដល់

ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�អំពរីភាពលំោ្រនៃរោរបធវៃើដបំណើររបស់ពួ្រប្បៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយា។

• បតើកពះអរាចាស់ោៃសៃយាថាកទង់ៃរឹងបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី�ួយដល់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ឲ្យបធវៃើដបំណើរបោយសុវតថែិភាពបៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយា?

សូមរំឭ្រសិស្សថាបដើមបរីកប�មៃរឹងរល្រកពមទំាងខ្យល់្ ងព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃសាងសង់ប្កតាជាបកចើៃថដល«�ិតជាខាលាំងដូចជា

ចាៃមួយ»(បអបធើរ2:17)បោយរាៃកបបហាងបៅខាងបលើៃិងខាងបករោមថដលអៃុញ្ញាតឲ្យពួ្រប្ទទួលោៃខ្យល់ពរីខាងបករៅ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ6:1–4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមៃិងរ្របមើលរបបៀបប្្សងបទៀតថដលព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�

ោៃបរៀបចំបដើមបរីកប�មបៅៃរឹងភាពលំោ្រទាំងបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃចុះប្កតា«បោយទរីពរឹងដល់កពះអរាចាស់ជាកពះរបស់ព្ួរប្»?

(ព្ួរប្ោៃទុ្រចិតតេបៅបលើកពះ្រ្ននុងរោរយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រៃិងរោរថ្ទំាដល់ព្ួរប្)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បដើមបរីទរីពរឹងដល់កពះអរាចាស់បករោយពរីោៃបធវៃើអវៃរីៗទាំងអស់ថដល

ព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីបរៀបចំខលែលួៃប្បហើយបនាះ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាអាចៃរឹងពិោ្រទ្ុរចិតតេបៅបលើកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពថបបបៃះ?(កបសិៃបបើសិស្សមៃិោៃៃិោយៃូវចំណុច

ខាងបករោមបៃះបទអ្ន្រអាចបរ្ហាញថាពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�កតូវថត្រសាងប្កតាផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ពួ្រប្ព្ួរប្មៃិអាចរោច់ចង្កដូតទ្ូរ

ទាំងបនាះោៃបនាះបទបហើយពួ្រប្្៏រមៃិដរឹងពរី្ លែដូវបៅរោៃ់ថដៃដរីសៃយាឬរយភៈបពលនៃរោរបធវៃើដបំណើរថដរ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបមើលប�ើញពរីកពរឹតតេិរោរណ៍ថដលោៃតំណាលកោប់បៅ្រ្ននុងបអបធើរ6សូមឲ្យព្ួរប្្ ូស្ បករាងសាម្្ញមួយនៃ

ប្កតារបស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្

្ូសឬសរបសរៃូវរាតរិោនៃប្កតាកសបតាមបអបធើរ6:1–4។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីបអបធើរ6:5–11។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលរូបភាពរបស់ប្ថដលោៃ្ ូសបហើយបនាះ

បៅបពលពួ្រប្សាដាប់ៃិងកសនមៃូវអវៃរីថដលវាអាចរាៃអារម្មណ៍ថបបណា្រ្ននុងរោរបធវៃើដបំណើរបៅ្រ្ននុងទ្ូរថបបបនាះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបតើអវៃរីជារោរពិោ្រ្រ្ននុងរោរបធវៃើដំបណើរបៅ្រ្ននុងប្កតារបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�?

• បោងតាមបអបធើរ6:11បតើពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបធវៃើដំបណើរបរឿងរបបៀបបៃះអស់រយភៈបពលបែុនាមៃ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាឃ្លា«រល្រទាំងឡាយដូចជា្ ្នំ»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(បអបធើរ6:6)។បតើអ្ន្រ្ ិតថាអ្ន្រៃរឹងរាៃអារម្មណ៍ោ៉ាងណា

កបសិៃបបើអ្ន្រសថែិតបៅ្រ្ននុងប្កតារបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បៅបពលរាៃរល្រថបបបនាះប្រ់បោ្រម្រហា្់រដូចជា«កតូវ្រប់បៅ្រ្ននុង

ការហមើលហ�ើញ

សៅស្ល�ិ�្សសមើលស�ើញឬព�នម

ររូបភា្សៅក្្ននុរគំនិតរប�់សគនរូវ

ព្ឹត្ិការែ៍នន�ំសែើរសរឿរក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

សនារះព្ឹត្ិការែ៍ទាំរសនារះនរឹកាន់ណត

ជាក្់ចបា�់និរ្ ិតចំសពារះ្ ួក្សគ។

ការែ៍សនរះអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យភាជាប់

ទ្ំនាក់្ទ្ំនររវារមនុ�្សសៅនឹរសាថានភា្

បានកានណ់តពបស�ើរសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ

ស�ើ�សចរះវិភាគនិរ�ល់្ ពី�ំសែើរសរឿរ

កាន់ណតបានចបា�់ជារមុន។
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�បករៅសមុកទជាបកចើៃ»?(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្សថាពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�កតូវថតរង់ចំាប្កតារបស់ព្ួរប្ឲ្យអថណដាតប�ើងបៅបលើទរឹ្រ

មៃុបពលព្ួរប្អាចបបើ្រកបបហាងបដើមបរីឲ្យខ្យល់ចូល)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបរៀបចំបដើមបរីថសវៃងរ្របោលរោរណ៍មួយសូមសួរ៖

• បតើពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបរ្ហាញរោរទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើកពះអរាចាស់បៅបពលព្ួរប្ោៃឆលែងរោត់សមកុទបោយរបបៀបណា?

(សូមបមើលបអបធើរ6:7,9)។

• បតើឃ្លាណាខលែះបៅ្រ្ននុងបអបធើរ6:5–11ថដលបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលកពះអរាចាស់ោៃបធវៃើសករាប់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បោយសារថត

រោរទុ្រចិតតេរបស់ពួ្រប្បៅបលើកទង់?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ6:12បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលលទ្្ធ លនៃរោរបធវៃើដបំណើររបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�។

• បហតុអវៃរីោៃជាពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃកស្រ់ទរឹ្រថ ្្ន្រនៃបសច្្ររីអំណរ?បតើកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃ«បសច្្ររីបមតាតា្ររុណាដ៏ទៃ់្លែៃ់»

អវៃរីដល់ពួ្រប្?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍មួយថដលោៃបរ្ហាញបោយបទពិបសាធៃ៍របស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�សូមសួរ៖

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃពរីរោរបធវៃើដំបណើររបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បតើកពះអរាចាស់ៃរឹងបធវៃើអវៃរីសករាប់បយើងបៅបពលបយើង

ទ្ុរចិតតេបៅបលើកទង់ៃិងបធវៃើតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កទង់?(បោលរោរណ៍មួយនៃបោលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលសិស្ស្ ួររ្រប�ើញ្ ឺថា

នៅនេលន�ើង្ុរកច្ិរ្នៅនលើតេោះអម្ចាស់និងន្វើតាមតេោះឆន្ទៈរ្រស់ត្រង់នោោះត្រង់នឹងែឹកោំដខ្សជពីវិ្ររ្រស់ន�ើង។សូមសរបសរ

បោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីបោលរោរណ៍ៃិងថច្ររថំល្រពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលោៃ�ួយដល់

ពួ្ ប្ឲ្យដរឹងថាវា្ ឺជារោរពិត។អ្ន្រ្៏រអាចចង់ថច្ររថំល្ររបបៀបថដលអ្ន្រដរឹងថាវា្ ឺជារោរពិតោៃថដរ)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពិចារណាពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចទ្ុរចិតតេបៅបលើកពះអរាចាស់រោៃ់ថតខាលាំងថ្មបទៀតៃិងបធវៃើតាមរោរដរឹ្រនំារបស់កទង់

បៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពលំោ្រថដលពួ្រប្អាច�ួបនាបពលបៃះ។សូមពៃ្យល់ថាព្ួរប្អាចថសវៃងរ្របោលរោរណ៍ប្្សងបទៀតោៃបៅ្រ្ននុង

បអបធើរ6:1–12។សូមលុបអវៃរីៗបៅបលើរោដារបខៀៃបចាលបលើ្រថលងថតកបបោ្អំពរីរោរទុ្រចិតតេបៅបលើកពះអរាចាស់។សូម្ ូសប្កតា

សាម ្្ញមួយបៅបលើរោដារបខៀៃមួយចំបហៀង។បៅបលើរោដារបខៀៃមួយចំបហៀងបទៀតសូមសរបសរណដនដពី�នយា។

• បតើថដៃដរីសៃយាអាចកតូវោៃបកបៀបបធៀបបៅៃរឹងអវៃរីបៅ្រ្ននុងថ្ៃរោរនៃបសច្្ររីសប្រ្គះ?(�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច)។

• បៅបពលបយើង�ួបៃរឹងរោរពិោ្រនៃ�រីវិតបតើបយើងអាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?បតើកពះអរាចាស់

�ួយបយើងដូចជាកទង់ោៃ�ួយដល់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�អ�ំនុងបពលរោរបធវៃើដំបណើររបស់បយើងឆលែងរោត់�រីវិតរថមងសាលាប់បៃះបោយ

របបៀបណា?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងទកុ្ច្ិរ្តរៅរលើត្រះអមាចាស់រន្រះ

តទង់នរឹងដ្ទំារយើងរៅរ្លរយើងលូ្រោស់ធំរ�ើងនិងររៀ្រចំរដើ្្ដីទទួលបានជដីវ្ិរដ៏រៅអសក់្ល្ជានិច្ច។អ្ន្រអាចថណនំាសិស្ស

្ួរសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្ថ្របរបអបធើរ6:5–12)។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីទ្ុរខេបវទនាថដលព្ួរប្ោៃ�ួបកបទះឬ្ំរពុងថត�ួបបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ព្ួរប្នាបពលបច្ចនុបបៃ្នបៃះ។សូមឲ្យព្ួរប្

សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរីអារម្មណ៍របស់ព្ួរប្រាៃបៅបពលព្ួរប្ោៃ

បឆលែើយតបបោយបសច្្ររី�ំបៃឿចំបោះទុ្រខេបវទនាទាំងបៃះៃិងរបបៀបថដលកពះអរាចាស់ោៃោំកទពួ្រប្។

សូមអប ជ្ើញសិស្សពរីរបរីនា្រ់ឲ្យថច្ររថំល្រអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។បនាទាប់ម្រសួរសំណួរទាំងឡាយខាងបករោមបៃះ៖

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃស្ិរសាបៅន្ងៃបៃះបតើអ្ន្ររាៃដំបនូាមៃអវៃរីថដលៃរឹង្ ល់្បៅដល់ៃរណារានា្់រថដល្ំរពុង�ួបៃរឹងឧបស ្្គ

ឬ្រ៏ទុ្រខេបវទនាបនាះ?

គអគធើរ6:13–18

្ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌបសពរៀនក្រូនសៅរប�់្ ួក្សគឲ្យសដើរចំសោរះមុខព្រះអរាចា�់សោយបនាទាបខលលួន

សូមសបងខេបបអបធើរ6:13–18បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃម្រដល់ថដៃដរីសៃយាបនាះពួ្រប្ោៃចាប់ប្្ើម

្រសាងក្ួសាររបស់ពួ្រប្ៃិងោំដំណាំជាបកចើៃ។សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ6:17បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដល

ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបបកងៀៃដល់្ូរៃបៅរបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសួរពួ្រប្ៃូវសំណួរដូចខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា«បដើមបរីបដើរោ៉ាងរាបទាបបៅចបំោះកពះអរាចាស់»?បតើឧទាហរណ៍ណាខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញ

ពរីមៃុស្សថដលោៃបធវៃើតាមបោលរោរណ៍បៃះ?បតើឪពុ្ររាដាយរបស់អ្ន្រៃិងអ្ន្រដនទោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់អ្ន្រឲ្យបដើរោ៉ាងរាបទាប

បៅចបំោះកពះអរាចាស់បោយរបបៀបណា?

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបដើមបរីកតូវោៃបបកងៀៃ«ពរីសាថាៃបលើ»?

• បតើអ្ន្រ្ ិតដូចបមតេចថដរអំពរីទំនា្់រទំៃងរវាងរោរបដើរោ៉ាងរាបទាបបៅចំបោះកពះអរាចាស់ៃិងរោរកតូវោៃបបកងៀៃពរីសាថាៃបលើ?

(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួរឆលែនុះបញ្ចាំងអំពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងរដើរយា៉ាងរា្រទា្ររៅចរំោរះត្រះអមាចាស់រន្រះ

រយើងនរឹងត្រវូបាន្ររតងៀន្ ក្្ដីសាថានរលើ)។

អ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សសរបសរអំពរីកោមួយបៅបពលថដលព្ួរប្ោៃរាៃអារម្មណ៍ថាពួ្រប្«កតវូោៃបបកងៀៃពរីសាថាៃបលើ»។សូម

អប ជ្ើញព្ួរប្ពរីរបរីនា្់រឲ្យថច្ររថំល្រអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។សូមឲ្យសិស្សបធវៃើតាមបោលរោរណ៍ថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងបអបធើរ

6:17។

សូមឲ្យសិស្សមចកចាយ

្រទ្ិហសាធន៍ន្ន្

សៅស្លអ្នក្�ុំឲ្យ�ិ�្ស�ញ្ឹរគិត្ ពី

រសបៀបណ�ល្ ួក្សគ�ឹរថ្សោលការែ៍

ម�ួគឺជាការ្ិតសនារះអ្នក្បាន្ ល្់

ឱកា�ម�ួស�ើម្ពីឲ្យព្រះវិញ្ញាែបំ្ ុ�

គំនិត�ល់្ ួគសគសៅស្ល្ ួក្សគណ�វររក្

ការចរចាំអំ្ ពីអារមមេែ៍នរិបទ្្ិសសាធន៍

ទារំឡា�សនារះ។សៅស្ល�ិ�្ស

ស្្ើ�តប្ួក្សគនរឹពតរូវណ្្រទ្ពីបនាទាល់

សទារះបពីជាចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគអាចមិន

រានជាក់្�រូចជាឃ្លាថ្«ខ្នុំចរ់ណ្្រ

សាក្្សពីភា្»ឬ«ខ្នុំ�ឹរ»សនារះក្្ពី។
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សអសធើរ6

គអគធើរ6:19–30

្ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌសពជើ�សរើ�ស�ច្

សូមសបងខេបបអបធើរ6:19–22បោយរោរពៃ្យល់ថាបៅបពលបលា្រោ៉ាបរ�ៃិងបងកបុសរបស់បលា្រោៃរាៃវ័យចំណាស់បៅ

ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃសុំឲ្យរាៃបស្ចមួយអង្គ។សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវបៅ្រ្ននុងបអបធើរ6:23បដើមបរីរ្រអវៃរីថដលបងកបសុរបស់

ោ៉ាបរ�ោៃកពរាៃថាៃរឹងប្រើតប�ើងកបសិៃបបើពួ្រប្ៃរឹងបក�ើសបរើសបស្ចមួយបនាះ។

សូមប ្្ចប់បោយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍បៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គអគធើរ6:1–12។ពួក្សាសន៍ោោគរឌឆ្ងកាត់េហាសេុ្ទគោ�រាន

សុវតថែិភាព

ពបធាន្រូរា៉ា�សអ�ម៉ន�ុនបានបសពរៀនអំ្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាច

សរៀបចំខ្លួនទ្ទួ្លឧប�គ្គណ�លនឹរមក្ជួបស�ើរ៖

«ស�ើររ�់សៅក្្ននុរជំនាន់មួ�ណ�លមន�ុ្សជាសពចើនសៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្បានធាលាក់្ចុរះ្ ពី�ុថ្កា

�ុវតថែិភា្ណ�លរានទាក្់ទ្រសៅនឹរបទ្បញ្ញត្ិទារំឡា�។វាគឺជា�ម�័បន្ធដូរស្ក្្ន់

ជា�រ្គមណ�លស្ញចិត្ក្្ននុរការមិនសោរ្ោនានរិរំលរនរូវចបាប់រប�់ព្រះ។ជាញឹក្ញាប់ស�ើរ

ស�ើញថ្ខ្លួនស�ើរកំ្្ុរណ�លបពញ្ចា�ណខ្សទឹ្ក្�រូរស�ើ�ស្លខ្រះណខ្សទឹ្ក្�រូរហាក់្�រូចជា�រូរ

ទាញស�ើរសចញសៅ។

«ខ្នុំពតរូវបានរំលឹក្អំ្ ពីព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះអរាចា�់ណ�លរានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅរប�់សអសធើរសៅ

ក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។ព្រះអរាចា�់បានរានបន្ទដូលថ្‹ត្ិតអ្នក្រាល់ោនាមិនអាច្ ្រកាត់ទ្ពីជំសៅ

�៏ធំសនរះបានសទ្សលើក្ណលរណតស�ើរសរៀបចំឲ្យអ្នក្តទ្ល់នរឹរលក្នន�មុពទ្ស�ើ�ខ្យល់ណ�ល

បក់្នរឹទឹ្ក្ជំនន់ណ�លនឹរមក្›[សអសធើរ2:25]។បរបអែដូនពបុ�ព�ពីទារំឡា�ពទ្រ់បាន

សរៀបចំស�ើរ។សបើស�ើរសាប្់តាមព្រះបន្ទដូលរប�់ពទ្រ់ស�ើ�រ�់សៅតាមព្រះបញ្ញត្ិស�ើរនរឹ

រ�់សៅក្្ននុរ�ម័�កាលននភា្អណាធិបសត�្យនរិអំស្ើអាពក្ក្់—ជាពោណ�លអាច�ក្មក្

សពបៀបសៅនឹររលក្នរិខ្យល់ស�ើ�និរទឹ្ក្ជំនន់ណ�លអាចបំ្ លាញ។ពទ្រ់គិតអំ្ពីស�ើររាល់

ោនា។ពទ្រ់ព�ឡាញ់ស�ើរស�ើ�នរឹពបទាន្រ�ល់ស�ើរសៅស្លស�ើរសធវើអវពីណ�លពតមឹពតរូវ»

(«Closing Remarks»Ensignឬលពីអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2009,ទ្ំ្័រ

109)។

គអគធើរ6:22–24។ពួក្សាសន៍ោោគរឌគ្ជើសគរើសគស្ចេួ�អង្

ពា�ស្ញក្្ននុរព្រះគម្ពីរ្យាការីទាំរឡា�បានព្រានអំ្ ពីសពោរះថ្នាក្់ននការរានស�ច្។�រូម

្ិចារណាអំ្ពីគំររូខារសពកាមសនរះ៖

1. បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�បានព្រានពបជាជនរប�់សលាក្ថ្ការរានស�ច្នរឹ�ឹក្នាំ្ ួក្សគ

ឲ្យធាលាក់្សៅក្្ននុរការជាប់�ុំឃ្ំរ(�រូមសមើលសអសធើរ6:23)។

2. ស�ច្ម៉រូសា�បានព្រានពបជាជនរប�់ពទ្រ់អំ្ ពីភា្សពោរះថ្នាក់្ននការពតរូវបាន�ឹក្នាំ

សដ្�ស�្ចណ�លមិន�ុចរិត។ពទ្រ់បានណែនាំ្ួក្សគគួរណតបសរកើតនរូវពប្័ន្ធនន

ស�ចក្្ពី�ុត្ិធម៌មួ�។(�រូមសមើលម៉រូសា�29។)

3.្យាការីសា�ំរូណអលក្្ននុរព្រះគម្ពីរ�ញ្ញាចា�់បានព្រានអំ្ ពីបញ្ហាននការពគប់ពគររប�់

ស�ច្សៅស្លពបជាជនរប�់សលាក្ចរ់រានស�ច្មួ�អរ្គណ�ល្ ួក្សគអាចកាលា�

«�រូចជាសា�ន៍ទាំរអ�់»(�រូមសមើលសា�ំរូណអលទ្ពី18)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
បរពបុ�យា៉ាសរ�បានសពក្ៀមពក្ំសដ្�សារ�ំសែើររប�់ពបជាជនសលាក្ឲ្យសពជើ�សរើ�ស�ច្មួ�

អរ្គ។សលាក្បានរានពបសា�ន៍ថ្«ពបាក្�ជាការែ៍សនរះនរឹនាំសៅរក្ការជាប់�ំុឃ្ំរ

ជាមិនខានស�ើ�»(សអសធើរ6:23)។ការ្យាក្រែ៍រប�់សលាក្ពតរូវបានបសំ្ញក្្ននុរ្ ពីរ

ជំនាន់សពកា�មក្។អ�ំនុរស្លរជ្កាលននស�ច្ជាសពចើន្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�បាន្ ្រកាត់

វ�្ននការសាដោប់តាម្ យាការីទារំឡា�នរិការរ�់សៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�ុចរិតស�ើ�បនាទាប់មក្

ប�ិស�ធ្ យាការីនរិរ�់សៅក្្ននុរស�ចក្្ពីទុ្ច្ចរិតម្រស�ើ�ម្រសទ្ៀត។

សមសរៀនទ្ពី148

សអសធើរ7–11

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ7

អរូនរោនិរគិបបានសសាយរាជ្យសោយស�ចក្្ពី�ុចរិតក្រូរីេរូរពបឆាំរនរិបរះសបារទា�់នរឹរាជាណាចពក្សេើយ

ព្រះសជោឋារប�់ពទរ់�៊រូលបានណក្ណពបមក្វិញសេើយ្ យាការីជាសពចើនោក្់សទា�ដល់អសំ្ើទុច្ចរិតរប�់ពបជាជន

សូម្ ូសរូប្ ុ្រសាម ្្ញមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីរបបៀបថដលកបជា�ៃអាចអារម្មណ៍ខណភៈបពលថដលព្ួរប្បៅជាប់�ុំឃ្ំង។សូមបរ្ហាញថាអា្របប្រិរិោដ៏

រាៃោបអាចដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរជាប�់ុំឃ្ំងខាងវិញ្ញាណៃិងខាងរាងរោយ។

• បតើអា្របប្រិរោិដ៏រាៃោបថបបណាថដលអាចដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរជាប�់ុំឃ្ំង?

សិស្សអាចបលើ្រប�ើងពរី្ ំៃិតដូចខាងបករោមបៃះ៖រោរបក�ើសបរើសមៃិបធវៃើតាមោ្រ្យសំដរីនៃកោជាញាវាងនវឬរោរបមើលរូបអាសកោមអាច

ដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរជាប�់ុំឃ្ំងនៃរោរបញៀៃ។អំបពើោបក្ប់ទកមង់ទាំងអស់ៃរឹងបៃថែយៃូវកពះបចសាដានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបៅ្រ្ននុង�រីវិត

របស់បយើង។សូមពៃ្យល់ថាបមបរៀៃបៃះៃរឹង�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបចៀសវាងពរីរោរជាប់�ុំឃ្ំង។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�ោៃដរឹងថាកបជា�ៃោៃចង់រាៃបស្ចមួយអង្គបនាះបលា្រោៃកពរាៃថា�បកមើសរបស់

ព្ួរប្ៃរឹងដរឹ្រនំាបៅរ្ររោរជាប�់ុំឃ្ំង(សូមបមើលបអបធើរ6:22–23)។្វៃរីបបើរាៃរោរកពរាៃ្្ររីព្ួរកបជា�ៃសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃ

បក�ើសបរើសបដើមបរីឲ្យរាៃបស្ចមួយអង្គ។បស្ចទរីមួយរបស់ពួ្រប្្ ឺអូនរហាជា្ូរៃកបុសរានា្រ់របស់បលា្រោ៉ាបរ�។បស្ចទរីពរីររបស់

ព្ួរប្្ ឺបកុតារបស់បស្ចអូនរហា្ឺ្ ិប។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ7:1–2បោយសាងាតប់សងៃៀមបដើមបរីបរៀៃថាបតើរោរពយា្ររណ៍របស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�កតូវោៃបបំពញបៅ្រ្ននុង

�ំនាៃ់របស់បស្ចអនូរហាថដរឬអត់។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្បរៀៃសូកត។

• បតើអ្ន្រៃរឹងៃិោយអវៃរីបៅដល់ៃរណារានា្រ់ថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់បស្ចអូនរហាបហើយមិៃោៃប�ឿថារោរពយា្ររណ៍របស់

បងកបសុរបស់ោ៉ាបរ�ៃរឹងកតូវោៃបបំពញ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ7:3–7បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលរោរពយា្ររណ៍របស់បងកបុសរបស់ោ៉ាបរ�កតវូោៃ

ចាប់ប្្ើមបំបពញ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។សូមកោ្រដថាព្ួរប្យលល់ថាបស្ច្ ិបៃិងកបជា�ៃរបស់

កទង់កតវូោៃនាំបៅ្រ្ននុងរោរជាប�់ុំឃ្ំង—«្ិបរស់បៅ្រ្ននុងរោរជាប់�ុំឃំ្ងបហើយកបជា�ៃរបស់កទង់»(បអបធើរ7:7)។

• បតើបោលរោរណ៍ណាខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញ្រៃលែងម្របៅ្រ្ននុងបអបធើរ7?(បៅបពលសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃ

សូមកោ្រដថាបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះកតូវោៃបញ្ជា្់រោ៉ាងចបាស់៖ការ្រដរិសធោក្្យស្្ដីរ្រស់្ យាការីអាចនំ្រៅក្្នុង

ការជា្រ់�ំុឃាំង)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ7:8–13បដើមបរីបរៀៃអំពរីសូ៊លថដលោៃកបសូតបចញពរីបស្ច្ ិបខណភៈបពលថដលបស្ច្ ិបសថែិតបៅ្រ្ននុង

រោរជាប់�ំុឃ្ំង។មៃុបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្កសនមថាព្ួរប្្ ឺជាអ្ន្រសារព័តរ៌ាៃថដលកតូវោៃចាត់តាំងឲ្យសបងខេប

ដបំណើរបរឿងបៅ្រ្ននុងបអបធើរ7:8–13។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗរាយរោរណ៍ដល់សរា�ិ្រប្្សងបទៀត្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអវៃរីថដលប្

ៃរឹងដ្រកសង់បចញពរីដបំណើរបរឿងបនាះ។

សូមសបងខេបបអបធើរ7:14–22បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីស៊ូលោៃរោលាយជាបស្ចបហើយ្ូររីហូរោៃថកបចិតតេពរីអវៃរីថដលោត់ោៃ

បធវៃើបនាះ្ូរៃកបុសរបស់្ូររីហូរប្មះណូបអោៃដរឹ្រនំារោរបះបោរកបឆ្ំងៃរឹងបស្ចស៊ូលៃិង្ូររីហូរ។បកុតារបស់បស្ចស៊ូលោៃ
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សអសធើរ7–11

សរាលាប់ណបូអៃិងោៃរំបោះបស្ចស៊ូលបហើយបស្ចស៊ូលោៃកត�ប់ម្ររោៃ់រាជាណាចក្ររបស់កទង់វិញ្រ្ននុងកពះនាមជាបស្ច។

បទាះជាោ៉ាងណា្្ររី្រូៃកបុសរបស់ណូបអប្មះ្រូហូរោៃបៃ្រ�ជរោលថដលណូបអោៃក្ប់ក្ង។កបបទសបៃះកតវូោៃថបងថច្របៅជា

រាៃបស្ចពរីរអង្គៃិងកបជា�ៃពរីរប្រ្សរហូតដល់រាៃចមបាំងមួយថដលបស្ចស៊ូលោៃសរាលាប់្ូរហូរ។្ូរៃកបុសរបស់្ូរហូរប្មះៃរីមរ៉ូ�

ោៃ្ ល្់ចថំណ្រខលែះនៃៃ្ររបស់្ូរហូរបៅដល់បស្ចស៊ូល។

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីបស្ចស៊ូលោៃទទួលោៃអាណាចក្រម្រវិញពយារោរីទាំងឡាយោៃម្រ្រ្ននុងចបំណាមកបជា�ៃ។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃបអបធើរ7:23–25បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលពយារោរីោៃរាៃកបសាសៃ៍ៃិងរបបៀបថដលកបជា�ៃោៃរាៃ

កបត្ិរម្មតប។បករោយពរីព្ួរប្បរៀបរាប់អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញសូមសួរ៖

• បតើកបជា�ៃោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាបៅៃរឹងពយារោរី?បតើបស្ចសូ៊លោៃបឆលែើយតបបោយរបបៀបណា?

• បតើរោររោរោរដល់ពួ្រពយារោរីរបស់បស្ចសូ៊លោៃកបទាៃពរដល់កបជា�ៃរបស់កទង់ោ៉ាងដូចបម្ចខលែះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ7:26–27ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលោៃប្រើតប�ើងបៅបពល

កបជា�ៃោៃបោរពតាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរី។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមកោ្រដថាព្ួរប្រ្រប�ើញ

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖រៅរ្លរយើងរធ្ើតា្ការដណនំ្រ្រស់្ យាការីនិងចងចំាដល់ត្រះអមាចាស់រន្រះរយើងនរឹងចា្រ់រែ្ើ្

រីក្ចរត ើ្នរ�ើង។

• បតើអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្រោៃបោរពតាមរោរថណនំារបស់ពយារោរីបោយរបបៀបណា?

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបមួយថដលពួ្រប្អាចសាដាប់តាមៃិងបោរពតាមោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីរោៃ់ថតល្អជាងបៃះ។

គអគធើរ8:1–9:13

ោ៉ាសរឌសេើយបនាទាប់មក្អ័គពី�បានកាលាយជាស�្ចរប�់្ ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌណដលបាន្ លរកាត់នរូវបក្្ស្័ន្�រាងាត់

ជាសពចើន

សូមសបងខេបបអបធើរ8:1–14បោយរោរពៃ្យល់ថាបករោយពរីបស្ចសូ៊លោៃសុ្ តបៅអូបមើរោៃបធវៃើជាបស្ចបៃ្។្ូរៃកបុសរបស់

បស្ចអបូមើរប្មះោ៉ាបរ�ោៃកបឆ្ំងៃរឹងបិតារបស់កពះអង្គបហើយោៃោ្រ់កពះទ័យរបស់កទង់ថាៃរឹងបធវៃើជាបស្ចឲ្យោៃ។កទង់ោៃ

ដបណដាើមៃ្រោៃោ្់រ្រណាដាលបលើ្រទរីមួយបែុថៃ្បករោយម្រកទង់ោៃបរា�័យបហើយកតូវោៃបងខេំឲ្យកប្ល់ៃ្រោ្រ់្រណាដាលរបស់កទង់

ម្រវិញ។បនាទាប់ម្របុកតរីរបស់ោ៉ាបរ�ោៃបកោងរបបៀបមួយសករាប់បស្ចោ៉ាបរ�បដើមបរីោៃបធវៃើជាបស្ច។កពះនាងរំឭ្របិតារបស់

កទង់អំពរីប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាតថ់ដលលបរីលបាញរោលពរី�ំនាៃ់បុរាណបនាះម្រ។បៅបពលអ័្ រីសោៃសុំកពះនាងបរៀបអ្ិបស្រោ៉ាបរ�កតូវោៃ

កោប់អ័្រីសថាកទង់កតវូថតសរាលាប់អូបមើរថដលជាបស្ចបចាលសិៃ។ោ៉ាបរ�ៃិងបុកតរីរបស់ខលែលួៃោៃអៃុវតតេ្ បករាងរោរបៃះ។អ័្រីសោៃ

សុំបកុតរីរបស់ោ៉ាបរ�បរៀបអ្ិបស្របហើយបនាទាប់ម្រោៃចូលរួមជាមួយៃរឹងប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់ជាមួយៃរឹងមិតតេរបស់កទង់បដើមបរីសរាលាប់បស្ច

អបូមើរ។

សូមបលើ្រប�ើងថាបោយសារថត្ បករាងរោរបៃះប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់ោៃចាប់ប្្ើមដុះប�ើងបៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រសាៃ៍ោ៉ាបរ�បហើយ

បៅទរីប ្្ចប់ោៃបណាដាលឲ្យរាៃបសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញរបស់ពួ្រប្។សូមពៃ្យល់ថាប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់្ ឺជា«អង្គរោរមួយថដលរាៃ

កបជា�ៃរួបរួមោនាបោយសមប្បដើមបរីអៃុវតតេបំណងដ៏អាក្រ្់ររបស់ក្រមុខលែលួៃ»(Guide to the Scriptures, “Secret 
Combinations,” scriptures.lds.org)។ព្ួរបចាររោ�រីអាៃតៃុ្ ឺជា្ ំរូនៃអង្គរោរមួយបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលោៃបកបើ

ប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់បដើមបរីសបកមចៃូវបំណងដ៏អាក្រ្់ររបស់វា។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ8:15–19បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអ័្ រីសោៃបធវៃើបដើមបរីសបកមចោៃៃូវប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់

បៃះ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់។

• បតើបោលបំណងរបស់ពួ្រអស់អ្ន្រថដលឱបក្របសាបប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់្ឺជាអវៃរី?(បដើមបរីទទួលោៃអំណាចបដើមបរីព្ួរប្អាចកបកពរឹតតេអបំពើ

ទុច្ចរិតោៃ)។

• បតើអំណាចរបស់ៃរណាថដលជាអំណាចបរោតាបរោតាប់ប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់បៃះ?(សាតាំង)។

• បតើឃ្លាមួយណាបៅ្រ្ននុងបអបធើរ8:18បរ្ហាញពរីកពះទ័យរបស់កពះអរាចាស់អំពរីប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់?(«អំបពើមួយដ៏្ ួរបខ្ពើមបឆ្អើមៃិង

ទុច្ចរិតបលើសអវៃរីៗទាំងអស់»)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ8:20–22,25ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលបរឿងបថៃថែមបទៀតថដល

ព្ួរប្អាចបរៀៃអំពរីប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់។សូមឲ្យព្ួរប្យ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ជាពបិសសបៅបលើឥទ្ធិពលថដលប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់រាៃបៅបលើ

សង្គមទាំងឡាយ។(សូម្រត់ចំណាំថាឃ្លា«បបង្កើតវាប�ើង»បៅវ ្្គដំបូងនៃខ្ម្ពរីរបអបធើរ8:25សបំៅបៅបលើរោរបបង្កើតប្រ្សព័ៃ្ធ

សរាងាត់)។

• បចញពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃបតើឥទ្ធិពលអវៃរីថដលប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់រាៃបៅបលើសង្គមទាំងឡាយ?(បៅបពលសិស្សបរ្ហាញពរី្ ំៃិតរបស់

ព្ួរប្សូមកោ្រដថាពួ្រប្រ្រប�ើញបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៃះ៖ការោំតទ្រក្្្័ន្ធសមាងា្់រដរឹក្នំ្រៅរក្រសចក្្តដី្ំរែ្ិច្ំរផ្លាញ

ដល់្ �ុសង្្គ )។

សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រអាៃបអបធើរ8:23–24,26បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរ៉នូណចង់ឲ្យបយើងបធវៃើថដលជា

លទ្្ធ លនៃរោរកពរាៃរបស់បលា្រអំពរីប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់។
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• បតើបលា្រមរ៉នូណោៃកោប់បយើងឲ្យបធវៃើអវៃរីខលែះ?(សូមកបយ័ត្នចំបោះប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់ៃិងកតូវកោ្រដថាព្ួរប្ចា្រឆ្ងាយពរីសង្គមរបស់

បយើង)។

• ដូចថដលោៃ្រត់កតាបៅ្រ្ននុងបអបធើរ8:26បតើបសច្្ររីសង រ្ឹមរបស់បលា្រមរ៉នូណសករាប់បយើងបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយរាៃអវៃរីខលែះ?

សូមសបងខេបបអបធើរ9:1–13បោយរោរពៃ្យល់ថាជាលទ្ធ្លនៃប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់របស់ព្ួរប្អ័្ រីសៃិងមិតតេ្្រ្ិទាំងឡាយោៃ្ររាចាត់

ៃ្ររបស់អូបមើរ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីកពះោៃកពរាៃដល់អបូមើរថាកទង់ៃរឹងកតវូរត់បចញជាមួយៃរឹងក្ួសាររបស់កទង់បដើមបរីសប្រ្គះ

�រីវិតរបស់ពួ្រកទង់។បុកតាដ៏ទុច្ចរិតរបស់បស្ចអូបមើរប្មះោ៉ាបរ�ោៃរោលាយជាបស្ចបហើយោៃបរៀបអ្ិបស្របកុតរីរបស់កទង់ជាមួយ

ៃរឹងអ័្រីស។អ័្រីសៃិងមិតតេ្្ិ្រទាំងឡាយោៃបៃ្្ បករាងដ៏អាក្រ្់ររបស់ពួ្រប្បោយសរាលាប់ោ៉ាបរ�ៃិងសូមបរីថត្ូរៃកបុសរបស់

អ័្ រីស។ស្រម្មភាពទាំងបៃះោៃដរឹ្រនំាបៅរ្រស្រ្គមមួយរវាងអ័្ រីសៃិងបុកតារបស់កទង់រហូតដល់ទរីប ្្ចប់ោៃបំផ្លាញពួ្រសាសៃ៍

ោ៉ាបរ�បស្ទើរថតទាំងអស់ៃិងោៃសាដារប�ើងវិញៃូវរា�បលលែ័ង្កដល់បស្ចអូបមើរ្ ង។សូមបញ្ជា្រ់ថាបហតរុោរណ៍ទាំងបៃះបរ្ហាញថា

ប្រ្សពៃ័្ធសរាងាត់ដរឹ្រនំាបៅរ្របសច្រតេរីបំ្លែចិបំផ្លាញនៃសង្គមនានា។

គអគធើរ9:14–11:23

ស�ច្មួយអរ្តសៅស�ច្មួយអរ្សទៀតស�ច្ខលរះពគប់ពគរសោយ�ុចរិតសេើយខលរះសទៀតសោយទុច្ចរិត

សូមពៃ្យល់ថា�ំព្ូរទរី9–11នៃ្ ម្ពរីរបអបធើរ្រតក់តាថារាៃបស្ចចំៃួៃ24បទៀតថដលោៃដរឹ្រនំាព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បករោយពរី

ោ៉ាបរ�—ខលែះក្បក់្ងបោយសុចរិតបហើយខលែះបទៀតបោយទុច្ចរិត។សូមរំឭ្រសិស្សអំពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមថដលកតវូោៃពិភា្រសា

ពរីមុៃបៃះបហើយ៖រោរបដបិសធោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីអាចនាំបៅ្រ្ននុងរោរជាប�ំុ់ឃ្ំង។សូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់រស្ិរសាបអបធើរ

9:26–35(អ�ំនុងបពលរ�ជរោលនៃបស្ចបហត)បហើយសូមឲ្យសិស្សោ្់រ្រណាដាលថានា្់របទៀតស្ិរសាបអបធើរ11:1–8(អំ�នុងបពល

រ�ជរោលរបស់បស្ច្ុរមៃិងស៊ិប�នុៃ)។សូមឲ្យក្រមុទាំងពរីររ្របមើល្ ស្នុតាងនានានៃបោលរោរណ៍បៃះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់

បោយខលែរីៗពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមថច្ររំថល្រទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរបធវៃើតាមរោរថណនំារបស់ពយារោរី។អ្ន្រអាចថច្ររំថល្របទពិបសាធៃ៍មួយបចញពរី

�រីវិតរបស់អ្ន្រថដលោៃបបកងៀៃអ្ន្រពរីសារសំខាៃ់នៃរោរបធវៃើតាមរោរថណនំារបស់ពយារោរី។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គអគធើរ7:23–27;9:28–31។ពយាការីនិងសារលិខិតរបស់

ពកួ្គលាក្្តរូវប្នគ្បដគិសធជាញរឹក្ញាប់

សតើស�តុអវពីបានជា្ យាការីពបកា�្ ពីសារលិខិតណ�លមិនរានពបជាពបិ�ភា្ល ព្ីលបាញចំសពារះ

មន�ុ្សជាសពចើនសៅក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះ�រូសច្នរះ?ណអលស�ើររ៉រូបឺត�ពីណ�លននពក្ុមនន្ ួក្សាវក្

�ប់្ ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់៖

«្យាការីជាញឹក្ញាប់ពតរូវណតព្រានអំ្ ពីលទ្្ធ្លននការរំលរចបាប់រប�់ព្រះ។្ួក្សលាក្

មិនបានបសពរៀនថ្ម�ួណាល ព្ី�មព�បនឹរ្ ិភ្សលាក្សនរះសនារះសទ្។...ស�តុអវពីបានជា

្យាការីពបកា�្ ពីបទ្បញ្ញត្ិណ�លមិនរានពបជាពបិ�ភា្ល្ពីលបាញនរិអំពាវនាវឲ្យ�រ្គម

ទារំមរូលណពបចិត្សចញ្ពីការប�ិស�ធការណក្ណពបនរិណ្មទាំរការព្សរើ�ក្សន្ើ�នរឹ

បទ្បញ្ញត្ិទារំឡា��រូសច្នរះ?មរូលស�តុសនារះគឺសាមញ្ញបំ្ ុត។សដ្�ការទ្ទ្ួលបានវិវរែៈ

សនារះ្ យាការីោមៅនជសពមើ�អវពីស្្សរសទ្ៀតសពរៅ្ពីពបកា�នរិបញ្ជាក្់ជា្មេពីនរូវអវពីណ�លព្រះបាន

ពបទាន�ល់្ ួក្សលាក្ស�ើម្ពីពបាប់�ល់្ ិភ្សលាក្សនរះសនារះសទ្»(«If Thou Wilt 
Enter into Life, Keep the Commandments»Ensign,ណខ
ឧ�ភាឆ្នាំ1996,ទំ្្័រ37)។

ណអលស�ើរណអល.អាល�ពីន្តសធើរននគែៈពបធាននន្ ួក្ចិត�ិបនាក្់បានបសពរៀន៖

«អ្នក្ខរ្ះរអ៊រូថ្សៅស្ល្ យាការីរានពបសា�ន៍សដ្�ភា្ជាក់្ចបា�់និរភា្ររឹរាំថ្

្ួក្សលាក្កំ្្ុរណត�ក្�ក្�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រប�់ស�ើរសចញស�ើ�។ស�ើរសៅណតរានស�រីភា្

សពជើ�សរើ��ណ�ល។បុ៉ណន្ស�ើរពតរូវណតទ្ទួ្លនរូវលទ្្ធ្លននការ�សពមចចិត្ទាំរសនារះ។

្យាការីមិនបាន�ក្�ក្�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រប�់ស�ើរសចញសនារះសទ្។្ួក្សលាក្ពោន់ណតព្រាន

ស�ើរអំ្ ពីអវពីណ�លលទ្្ធ្លននជសពមើ�រប�់ស�ើរនរឹសក្ើតស�ើរណតប៉សុណាណរះ។សតើវា្ កលួតប៉ុណាណ

សៅណ�លសចាទ្សលើ្ យាការីចសំពារះការព្រានរប�់្ ួក្សលាក្»(«Our Destiny»
Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1999,ទ្ំ្័រ66)។
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សពកា�្ពីតំណាល្ ពីពបវត្ិសាព�្ជាសពចើនឆ្នាំរប�់្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�ស�ើ�សលាក្មរ៉រូនែបាន

ណែនាំអំ្ពីការបសពមើរប�់្ យាការីសអសធើរ។បនាទាប់មក្សលាក្មរ៉រូនែបានបង្អាក្់�ំសែើរសរឿរ

ពបវត្ិសាព�្ស�ើម ព្ីក្តព់តាអំ្ ពី្ រជ័�ខ្រះៗណ�លមក្�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�លអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿ

សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សមសរៀនសនរះសកាដោបសលើសអសធើរ12:1–22ខែៈស្លសមសរៀនទ្ពី

150ទាក្់ទ្រនឹរសអសធើរ12:23–41។

សមសរៀនទ្ពី149

សអសធើរ12:1–22

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ12:1–4

សលាក្សអស ើ្របសពរៀនអំ្ ពីការណពបចិត្តដល់្ ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌ

សូមចាបប់្្ើមថានា្រ់បរៀៃបោយរោរសំុឲ្យសិស្សរានា្់រប�ើងម្រខាងមុខថានា្រ់បហើយ្ ូសរូបរល្រខលែះៃិងទ្ូរមួយថដលរាៃសុវតថែិភាពបោយ

យថុាកាមួយ។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់ថដលទ្ូរកតូវរាៃយថុាកា?

• បតើរាៃបកោះថានា្់រឬរោរលំោ្រណាខលែះថដលអាចៃរឹងប្រើតរាៃកបសិៃបបើទ្ូរោមៃយថុាកាបទបនាះ?

• បតើរល្រៃរឹងរាៃឥទ្ធិពលោ៉ាងណាបៅបលើទ្ូរ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរល្រៃរឹងបណាដាលឲ្យទូ្របនាះផ្លាស់ទរីរសាត់អថណដាតឬ្៏រ

ប្រ់បៅប្់រម្រ)។

សូមសរបសរបលើទូ្របនាះបោយោ្រ្យថាជពីវិតរប�់េ្ក្។

• កបសិៃបបើទូ្របនាះតំណាងឲ្យ�រីវិតរបស់បយើងបតើរល្របនាះអាចដូចជាអវៃរីបៅ?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃសំោធពរីសង្គមឧបស ្្គ

រោរបបកងៀៃខុសឆ្គងឬអបំពើទុច្ចរិត)។

• បតើ�រីវិតរបស់មៃុស្សរានា្់រអាចដូចជាទ្ូរថដលោមៃយុថាកាបោយរបបៀបណា?(អ្ន្រអាចថណនំាសិស្ស្ ួរអាៃបៅ្រ្ននុងមរមៃ

5:17–18បដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យបឆលែើយតបបៅៃរឹងសំណួរបៃះ)។

• បតើរាៃបរឿងអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃថដលអាចបធវៃើជាយុថាកាខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងោៃបនាះ?(សិស្សអាច្ ល់្

ចបមលែើយខុសៗោនា។ថ ្្ន្រជាបកចើៃនៃដំណរឹងល្អអាចបកបៀបដូចជាយុថាកា)។

សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យរ្របមើលឧទាហរ៍ណនៃយុថាកាខាងវិញ្ញាណបៅបពលព្ួរប្សិ្រសា្រ្ននុងបអបធើរ12។

សូមពៃ្យល់ថាបអបធើរ12ចាប់ប្្ើមបោយរោរថណនាំរបស់បលា្រមរ៉ូនណអំពរីបលា្របអបធើរថដលជាពយារោរីរបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�

ថដលោៃបបកងៀៃ្រ្ននុងបពលមួយថដលកបជា�ៃោៃបដិបសធពយារោរីៃិងោៃរស់បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីទុច្ចរិត។សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ

12:1–3បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីៗថដលបធវៃើឲ្យពួ្រប្របំ្ើបអំពរីស្រម្មភាពរបស់បលា្របអបធើរ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរី

ថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ12:4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលប�ឿ

បលើកពះអាច«សង្រឹមដល់»បទាះបរីជារស់បៅ្រ្ននុងភាពលំោ្រៃិងបសច្្ររីទុច្ចរិត្្ររី។បៅបពលសិស្សបឆលែើយអ្ន្រអាចបលើ្រប�ើង«ពិ្ ព

ដ៏ល្អកបបសើរមួយ»ថដលបយើងសង រ្ឹមចង់ោៃបនាះ្ ឺជា«្រថៃលែងមួយថដលបៅខាងសាដាំកពះហស្នៃកពះ»។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលរាៃ្រថៃលែងមួយបៅខាងសាដាំកពះហស្នៃកពះ?(រោរកត�ប់បៅរោៃ់វតតេរាៃរបស់កទង់វិញៃិងទទួល

ោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ច)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោររាៃសង្រឹម«បោយភាពពិតកោ្រដ»ខុសោនាពរីរោរកោៃ់ថតចង់ោៃអវៃរីមួយបោយរបបៀបណា?(បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ

បសច្្ររីសង្រឹមសំបៅបៅបលើរោររាៃទំៃុ្រចិតតេថាបយើងអាចទទួលោៃពរ�័យថដលកពះកទង់សៃយាៃរឹងបយើងកបសិៃបបើបយើងរោៃ់តាម

បសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើងជាមួយៃរឹងកទង់)។

• បោងតាមបអបធើរ12:4បតើបយើងទទួលោៃបសច្្ររីសង្រឹមនៃរោរទទួលោៃ្រថៃលែងមួយបៅខាងសាដាំកពះហស្នៃកពះបោយ

របបៀបណា?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមពៃ្យល់ថាបសច្្ររី�ំបៃឿថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងបអបធើរ12:4សំបៅបៅបលើ

បសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។បតើបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបធវៃើឲ្យបយើងសង រ្ឹម«បោយភាពពិតកោ្រដ»ថា

ៃរឹងោៃ្រថៃលែងមួយបៅខាងសាដាំកពះហស្នៃកពះបោយរបបៀបណា?

បៅបលើរោដារបខៀៃសូមសរបសរបលើរូបយុថាកាបោយោ្រ្យស�ចក្្ពីជសំនឿនរិស�ចក្្ពី�រ្ឃឹម។

• បោងតាមបអបធើរ12:4បតើៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបៅបពលៃរណារានា្់ររាៃបសច្្ររីសង្រឹមៃិងបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ?(បទាះបរីជាសិស្សអាចបឆលែើយបោយបកបើោ្រ្យខុសោនា្រ្រី្៏រព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖
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រៅរ្លរយើងមានរសចក្្ដីសង្រឹ្និងរសចក្្ដីជរំនឿរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងនរឹងខ្ជា្រ់ខជលួនរ�ើយរយើងនរឹងចងភាជា្រ់រៅនរឹង

កិ្ច្ចការល្អ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ចងភាជាប់»បៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរល្អរាៃៃ័យោ៉ាងណា?(រោរបធវៃើបរឿងល្អៗជាបកចើៃ)។

• បតើ្ិរច្ចរោរល្អអវៃរីខលែះថដល«តបម្កើងសិរីល្អដល់កពះ»?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃរោរអធសិាឋាៃរោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរបបកមើអ្ន្រដនទៃិង

រោរអ្ិវ�្ឍបទពបរោសល្យ)។

• សូម្ ិតពរីមៃុស្សថដលអ្ន្រសាគល់ថដលថតងថតបមើលបៅចងភាជាប់បៅៃរឹង្ិរច្ចរោរល្អបហើយមិៃខាមសប់អៀៃ្រ្ននុងរោរតបម្កើងសិរីល្អដល់

កពះ។បតើរាៃបរឿងជា្់រលា្រ់អវៃរីខលែះថដលព្ួរប្ោៃបធវៃើថដលបធវៃើឲ្យពួ្រប្រោលាយជា្ ំរូដ៏ល្អមួយ្រ្ននុងរោរឆលែនុះបញ្ចាំងពរីបោលរោរណ៍បៃះ?

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីបពលថដលវាជារោរពិោ្រសករាប់ពួ្រប្បដើមបរីបៃ្ខាជាប់ខជលួៃៃិងចងភាជាប់បៅ្រ្ននុង្រិច្ចរោរល្អ។បដើមបរី�ួយសិស្ស

ឲ្យបរៀបចំសករាប់សាថាៃភាពថដលកសបដៀងោនាបពញមួយឆ្្រ�រីវិតរបស់ពួ្រប្សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបបង្កើៃ

បសច្្ររី�ំបៃឿៃិងបសច្រ្រីសង រ្ឹមរបស់ព្ួរប្បៅបពលព្ួរប្បៃ្រោរសិ្រសាបៅ្រ្ននុងបអបធើរ12។

គអគធើរ12:5–22

សលាក្មរ៉រូនែសរៀបរាប់្ ពីអ្្អូតសេតុនិរកិ្ច្ចការដ៏អសាចារ្យណដលបានសក្ើតសឡើរសោយស�ចក្្ពីជំសនឿ

សូមសរបសរឃ្លាខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ខ្នុំចរ់ទទួលរោនសាក្្សពីខ្រវិញ្ញាែថ្...

សូមឲ្យសិស្ស្ ្ល់បោបល់អំពរីបសច្រ្រីពិតនៃដំណរឹងល្អនានាបោលរោរណ៍ទាំងឡាយឬ្៏របោលលទ្ធិប្្សងៗថដលមៃុស្សអាច

រ្រប�ើញៃូវសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណ។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ

សា្រ្សរីមួយថាព្រះគម្ពីរមរមនគឺ្ិត;ការរ�់សៅក្្នុរជពីវិតមួយសោយរានភា្សាអាត�្អំនរិសពារស្ញសោយគុែ�ម៌គឺរានសារ�ំខ្ន់;

ពាក្្យគតិបែ្ឌិតគឺជាចបាប់រប�់ព្រះមួយ;ខ្នុំគួរណតសរៀបចំសដើម្ពីសៅបសពមើសប��ក្ម្ម)។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អ

មួយថដលពួ្រប្ចង់ទទួលោៃៃូវសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណឬ្៏ររាៃទរីបនាទាល់រោៃ់ថតរឹងរាំប�ើង។

សូមពៃ្យល់ថាមៃុស្សខលែះរាៃៃូវឥរិោប្ដូចខាងបករោមបៃះ៖«ខញនុំៃរឹងមៃិប�ឿឬមិៃរស់បៅតាមបោលរោរណ៍នៃដំណរឹងល្អបនាះ

បទរហូតដល់ខញនុំោៃប�ើញ្ ស្នុតាងថដលបញ្ជា្រ់ថាវា្ ឺជារោរពិតសៃិ»។សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ12:5–6បោយសាងាត់បសងៃៀម

បោយរ្របមើលរបបៀបថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះទា្់រទងបៅៃរឹងឥរិោប្ថបបបៃះ។សូមបរ្ហាញថាបអបធើរ12:6បៃះ្ ឺជាវ ្្គកពះ្ម្ពរីរ

ចបំណះចំណាៃ។អ្ន្រអាចថណនាំសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យរ្យកសួលៃរឹងរ្រប�ើញវា។

• បោងតាមបអបធើរ12:6បតើរាៃអវៃរីកតូវថតប្រើតប�ើងមៃុបពលបយើងអាចទទួលោៃស្រខេរីភាពមួយបនាះ?

• បតើ្ ំៃិតអវៃរីខលែះថដលអ្ន្ររាៃបៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីឃ្លា«រោរសា្រលបងនៃបសច្្ររី�ំបៃឿ»?

បករោយពរីសិស្សបឆលែើយបហើយអ្ន្រអាចចង់ពៃ្យល់ថាមៃុស្សខលែះប្រថកបៃ័យនៃ«រោរសា្រលបងនៃបសច្្ររី�ំបៃឿ»ខុសឆ្គងថាជារោរសំបៅ

បៅរ្រភាពលំោ្រលំបៃិបៅវិញ។ឃ្លា«រោរសា្រលបងនៃបសច្្ររី�ំបៃឿ»អាចពិពណ៌នាថាជាអវៃរីៗថដល្ ្ល់ឱរោសមួយដល់បយើង

បដើមបរីបរ្ហាញឬអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយ

ថអលប�ើររឆី្ត�រីស្កតនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖មុៃបពលសិស្សអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍បៃះសូមឲ្យសិស្សសាដាប់រោរពៃ្យល់

របស់ថអលប�ើរស្កតអំពរីអតថែៃ័យនៃឃ្លា«រោរសា្រលបងនៃបសច្្ររី�ំបៃឿ»។

«អ្ន្រអាចបរៀៃបដើមបរីបកបើបសច្រ្រី�ំបៃឿឲ្យរោៃ់ថតរាៃកបសិទ្ធភាពជាងបៃះបៅបទៀតបោយរោរអៃុវតតេបោលរោរណ៍

ថដលោៃបបកងៀៃបោយបលា្រមរ៉នូណបៃះ៖‹   តបតិអ្ន្ររាល់ោនាពុំទទួលសា្រ្សរីប�ើយលុះដល់បករោយពរី

ការសាក្ល្រននស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់េ្ក្�ិន›[បអបធើរ12:6;អ្រ្សរបកទតកតវូោៃបថៃថែម]។បហតុដបូច្នះបហើយ

រាល់បពលថដលអ្ន្រសាក្ល្រស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់េ្ក្បនាះ្ ឺថាអ្ន្រកតវូបធវៃើស្រម្មភាពបោយភាពស្ិ្រសមចំបោះ

រោររបំ ើ្បមួយថដលអ្ន្រៃរឹងទទួលោៃ្ ស្នុតាងបញ្ជា្់រអំពរីកពះវិញ្ញាណ។អារម្មណ៍ទាំងបនាះៃរឹងពកងរឹងដល់

បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រ។បៅបពលអ្ន្របធវៃើតាម្ ំរូបនាះម្ងបហើយម្ងបទៀតបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្រៃរឹងរោៃ់ថតរឹងរំា

ជាងបៃះបៅបទៀត»(«The Sustaining Power of Faith in Times of Uncertainty and Testing»Ensign

ឬលពីោ្រូណាថខឧសភាឆ្នាំ2003,ទំព័រ76)។

• បតើដំបណើររោរថដលោៃបរៀបរាប់បោយថអលប�ើរស្កតខុសពរីឥរោិប្របស់អស់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលចង់ោៃ្ ស្នុតាងមៃុបពល

ព្ួរប្ៃរឹងប�ឿឬបធវៃើស្រម្មភាពបោយរបបៀបណា?

សូមសរបសរបសច្រ្រីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖សេស�ើរ12:7–12;សេស�ើរ12:13–18;សេស�ើរ12:19–22,

30–31។សូមថបងថច្រសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របៅជាបរីក្រមុបហើយចាត់តាំងឲ្យក្រមុៃរីមួយៗអាៃៃូវវ ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយ។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើល

ៃូវពរ�័យថដលោៃម្រពរីលទ្្ធ លនៃបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់មៃុស្សថដលោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងវ ្្គ្ ម្ពរីរៃរីមួយៗ។សូមអប ជ្ើញឲ្យពួ្រប្

្រត់ចំណាំៃូវរោរបកបើឃ្លា«លុះកតាបករោយពរីព្ួរប្រាៃបសច្្ររី�ំបៃឿ»ឬ«លុះកតាបករោយពរីបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ពួ្រប្សិៃ»បៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរទរី7,12,17,18,ៃិង31។(អ្ន្រអាចថណនាំសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះរាលប់ពលថដលប្អាៃបែះ)។

បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យព្ួរប្សបងខេបៃូវអវៃរីថដលកពះអរាចាស់កបទាៃបករោយពរីបយើងបរ្ហាញ

ពរីបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញៃូវបសច្្ររីពិតកសបដៀងៃរឹងឃ្លាដូច

ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងចង់បានសាក្្ដីខ្ងវិញ្ញាណរន្រះរយើងត្រវូដ្រអនុវ្រ្តរសចក្្ដីជរំនឿរ្រស់រយើងរៅរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ

ជា្ុនសិន។សូមពៃ្យល់ថា្ឺដូចជាសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណភា្បកចើៃថដរអព្ដូតបហតុៃរឹងមិៃប្រើតរាៃប�ើងបនាះបទរហូតដល់បករោយពរី

បយើងោៃអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងសិៃ។

គអគធើរ12:6សនរះគឺជាវគ្គ

ព្រះគម្ពីរចំសែរះចំណាន។�រូមសមើល

គំនិតក្្ននុរការបសពរៀនសៅចរុបញ្ចប់នន

សមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សជាម�ួនរឹ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។
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សូមបរ្ហាញសាថាៃភាពដូចខាងបករោមដល់សិស្ស។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបុ្ ្គលរានា្់របៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពៃរីមួយៗអាចៃរឹង

បរ្ហាញបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចាស់។

1 យុវនារីរានា្រ់ចង់ទទួលោៃសា្រ្សរីមួយអំពរីបសច្រ្រីពិតបពញបលញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

2 យុវ�ៃរានា្់ររាៃបំណងដ៏មុតកសួចមួយបដើមបរី�ួយមៃុស្សជាទរីកសឡាញ់របស់ប្ឲ្យទទួលយ្រដំណរឹងល្អ។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតមួយសៃ្ទនុះបៅបពលពួ្រប្ឬមៃុស្សថដលពួ្រប្សាគល់ោៃទទួលៃូវសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណឬ្រ៏អព្ដូតបហតុណាមួយ

បករោយពរីោៃបរ្ហាញៃូវបសច្រតេរី�ំបៃឿបៅបលើកពះអរាចាស់។សូមឲ្យសិស្សថច្ររំថល្រពរីបទពិបសាធៃ៍ថដលព្ួរប្ោៃ្ ិតដល់។(សូម

កោ្រដថាសិស្សយល់ថាព្ួរប្មិៃ្ ួររាៃអារម្មណ៍ថាកតវូថតថច្ររំថល្រអំពរីបទពបិសាធៃ៍ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។អ្ន្រ

្៏រអាចថច្ររថំល្រពរីបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃថដរ។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបសច្្ររីពិតនៃដំណរឹងល្អមួយថដលពួ្រប្ចង់ទទួលោៃៃូវសា្រ្សរីខាងវិញ្ញាណ។សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណតប់ហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអវៃរីមួយថដលព្ួរប្អាចៃរឹងបធវៃើបដើមបរីអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿឲ្យ

រោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើកពះអរាចាស់។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—គអគធើរ12:6

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាបអបធើរ12:6សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗសរបសរខ្ម្ពរីរបៃះបៅបលើក្រោសមួយសៃលែរឹ្របោយទុ្រចបនាលាះសករាប់

ោ្រ្យឬឃ្លា្ ៃលែរឹះបហើយបបំពញ្រថៃលែងចបនាលាះបនាះបៅ្រ្ននុង្រថៃលែងរបស់ពួ្រប្។បៅបពលព្ួរប្បធវៃើរួចបហើយសូមឲ្យសិស្សរាៃបពលមួយ

នាទរីបដើមបរីពយាោមទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះឲ្យចាំបោយបំបពញចបនាលាះបៅបលើក្រោសរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងខួរ្របាល។

សូមឲ្យសិស្សផ្លាស់ប្ដូរក្រោសជាមួយៃរណារានា្់រថដលបៅ�ិតៃរឹងពួ្រប្។សិស្សរានា្់រៗ្ ួរថតអាៃក្រោស្ ្មរីរបស់ប្ឮៗបោយ

ពយាោមបបំពញ្រ្ននុងចបនាលាះបនាះបចញពរីរោរចងចំារបស់ប្។បបើសៃិជារាៃបពលសូមឲ្យសិស្សបធវៃើស្រម្មភាពបៃះម្ងបទៀតបោយ

រោរផ្លាស់ប្ដូរក្រោសបនាះម្ងបទៀត។

សូមឲ្យសិស្សយ្រក្រោសរបស់ព្ួរប្បៅ្្ទះបហើយបកបើវាបដើមបរីទបៃ្ទញបអបធើរ12:6ដល់ឪពុ្ររាដាយរបស់ប្។សូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យ

សួរបៅឪពុ្ររាដាយរបស់ប្្រ្ននុងរោលឪព្ុររាតាយរបស់ពួ្រប្ោៃបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងោៃទទួលៃូវសា្រ្សរីឬ

អព្ដូតបហតុមួយថដលព្ួរប្ោៃថសវៃងរ្រ។

សូមប ្្ចប់បោយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គអគធើរ12:4–6។គតើគសចក្្ដីសង្ឃរឹេ្ ឺជាអវៃដី?

សៅក្្ននុរសអសធើរ12ការបសពរៀនរប�់សលាក្មរ៉រូនែអំ្ ពីសោលការែ៍ននស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិ

ស�ចក្្ពីជំសនឿបង្ហាញថ្ស�ចក្្ពីទាំរ្ពីរសនរះពតរូវទាក្់ទ្រោនាយា៉ារ�អែិតរមួត។សលាក្បានឲ្យ

ន�ិមន័�អំ ព្ីស�ចក្្ពីជសំនឿថ្ជា«អវពីណ�ល�រ្ឹមចរ់បានស�ើ�សមើលមិនស�ើញ»(សអសធើរ

12:6)និរបានបសពរៀនថ្ស�ចក្្ពី�រ្ឹមរប�់ស�ើរ�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ«មក្្ពី

ស�ចក្្ពីជំសនឿ»សៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ(សអសធើរ12:4)។ក្រូនស�ៀវសៅ្ិតចំសោរះ

ស�ចក្្ពីជំសនឿបសពរៀនអំ្ ពីស�ចក្្ពី�រ្ឹម�រូចខារសពកាមសនរះ៖

«សៅស្លស�ើររានស�ចក្្ពី�រ្ឹមស�ើរនឹរទុ្ក្ចិត្សៅសលើស�ចក្្ពី�នយារប�់ព្រះ។

ស�ើររានការធានា�៏ជាក្់លាក់្ម�ួថ្ពប�ិនសបើស�ើរសធវើ‹កិ្ច្ចការទាំរឡា�សដ្�

ស�ចក្្ពី�ុចរិតស�ើរនរឹទ្ទួ្លរង្វាន់[រប�់ស�ើរ]គឺស�ចក្្ពី�ុខសាន្សៅនាសលាក្ិ�សនរះ

នរិជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចសៅបរសលាក្នា�(គ.នរិ�.59:23)។សោលការែ៍

ននស�ចក្្ពី�រ្ឹមសនរះបានសៅ�ល់ភា្�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចប៉ណុន្វាក្៏អាចពទ្ពទ្រ់អ្នក្ឲ្យ្ ្រកាត់

នរឹឧប�គ្គពបចាំន្ងៃក្្ននុរជពីវិតបានណ�រ»(្ិតចំសោរះស�ចក្្ពីជសំនឿ៖ស�ចក្្ពីសោរនន

ដែឹំរល្អ[ឆ្នាំ2004],ទំ្្័រ85–86)។

ពបធានស�ៀស្ើរសអ�វអុជ�រូ�វបាន្ ្ល់និ�មន័�ននពាក្្យស�ចក្្ពី�រ្ឹម�រូច

ខារសពកាមសនរះ៖

«ស�ចក្្ពី�រ្ឹមគឺជាអំសណា�ខារវិញ្ញាែ។[�រូមសមើលមរ៉រូនែ8:26]។វា

គឺជាស�ចក្្ពី�រ្ឹមម�ួណ�លតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរព្រះសចសា្នន

ការរ�់ស�ើរវិញរប�់ពទ្រ់សនារះស�ើរនឹរពតរូវបានសពកាក្ស�ើរសៅរក្ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្

ស�ើ�ការែ៍សនរះគឺសដ្�សារណតស�ចក្្ពីជំសនឿរប�់ស�ើរសៅសលើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

[�រូមសមើលមរ៉រូនែ7:41]។ស�ចក្្ពី�រ្ឹមពបសភទ្សនរះគឺជាសោលការែ៍ននស�ចក្្ពី�នយា

មួ�្ រស�ើ�ក៏្ជាព្រះបញ្ញត្ិមួ�ណ�រ[�រូមសមើលក្រូល៉�ុ1:21–23]ស�ើ��រូចណ�ល

រានព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�្ រស�ើររានការទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវស�ើម្ពីសធវើឲ្យវា�ក្មមេសៅក្្ននុរណ ្្នក្

មួ�ននជពីវិតរប�់ស�ើរស�ើ��ក្ឈ្នរះសលើការល ល្ួរណ�លសធវើឲ្យបាត់បរ់ស�ចក្្ពី�រ្ឹម។

ស�ចក្្ពី�រ្ឹមសៅសលើណ្នការនន�ុភមរ្គល�៏រានសមតា្ក្រុណារប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌�ឹក្នាំ

សៅរក្ស�ចក្្ពី�ុខសាន្[�រូមសមើលរ៉រូម15:13],ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា[�រូមសមើល

ទ្ំនុក្តសមកើរ33:22],ស�ចក្្ពីអំែរ[�រូមសមើលរ៉រូម12:12]នរិស�ចក្្ពីរកី្រា�។

[�រូមសមើល�ុភា�ិត10:28]។ស�ចក្្ពី�រ្ឹមននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះគឺ�រូចជាមួក្�ឹក្មួ�

�រូសចានារះណ�រ[�រូមសមើលណ្សា�ដូនពីចទ្ពី15:8];វាគឺជាពគឹរះម�ួននស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ស�ើរ

[�រូមសមើលស�សព្ើរ11:1;មរ៉រូនែ7:40]នរិជា�ុថ្កាមួ��ល់ព្លរឹរប�់ស�ើរ។

[�រូមសមើលស�សព ើ្រ6:19;សអសធើរ12:4]»។(«The Infinite Power of 
Hope »Ensignឬលពីអាេរូណាណខវិច្ិកាឆ្នាំ2008,ទំ្្័រ21–22)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�ការអធិសាឋាន�៏រាបសាសលាក្មរ៉រូនែបានបង្ហាញនរូវការបារម្មួ�។សលាក្បាន

បារម្អំ្ពីភា្ទ្ន់សខសា�ណ�លសលាក្បានទ្ទ្ួលសៅក្្ននុរការ�រស�ររប�់សលាក្និរសៅក្្ននុរ

ការ�រស�ររប�់្ យាការីក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនស្្សរសទ្ៀត។ព្រះអរាចា�់បានស្្ើ�តបសដ្�

ស�ចក្្ពី�នយាម�ួស�ើម្ពី្ ពរឹរ�ល់អ�់អ្នក្ណាណ�លបនាទាបខ្លួនសគស�ើ�រានស�ចក្្ពីជសំនឿ

សៅសលើពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី150

សអសធើរ12:23–41

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ12:23–41

សលាក្មរ៉រូនែបសពរៀនថ្ស�ចក្្ពីជសំនឿស�ចក្្ពី�រ្ឹមនិរស�ចក្្ពី�បបគុរ�គឺជាការែ៍ដ៏�ំខ្ន់មួយ�ពរាប់

ស�ចក្្តពី�សង្គ្រារះ។

សូមសរបសរោ្រ្យរឹររំាបៅថ្្ន្ររាខាងនៃរោដារបខៀៃៃិងោ្រ្យទនស់ខសាយបៅបលើថ ្្ន្ររាខាងបទៀតនៃរោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពល

បដើមបរីស ជ្រឹង្ិតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្្ ិតថាជាភាពរឹងរំារបស់ព្ួរប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យពួ្រប្្ ិតអំពរីភាពទៃ់បខសាយឬភាពមិៃក្បក់ោៃ់

របស់ព្ួរប្ពរីរបរី។សូមឲ្យព្ួរប្បលើ្រនដកបសិៃបបើពួ្រប្ចង់ឲ្យចំណុចទៃ់បខសាយរបស់ប្រោលាយបៅជាចំណុចរឹងរាំ។សូមពៃ្យល់ថា

បលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរីមូលបហតុថដលបយើងរាៃភាពទៃ់បខសាយៃិងរបបៀបថដលបយើងអាចយ្រ�្នះបលើវាោៃ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ12:23–25ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលភាពទៃ់បខសាយថដលបលា្រ

មរ៉ូនណោៃរាៃអារម្មណ៍ថាបលា្រៃិងអ្ន្រសរបសរដនទបទៀតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃោៃរាៃ។មៃុបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា

ោ្រ្យ្ួក្សា�ន៍ដនទបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសំបៅបៅបលើមៃុស្សថដលៃរឹងរស់បៅឯកសុ្រនៃជាតិសាសៃ៍ដនទបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយ។

• បតើបលា្រមរ៉នូណោៃកពួយោរម្ថាៃរឹងរាៃអវៃរីប្រើតប�ើងបោយសារថតភាពទៃ់បខសាយនៃអស់អ្ន្រថដលោៃសរបសរកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបោយសាងាតប់សងៃៀមៃូវចបមលែើយរបស់កពះអរាចាស់ចបំោះរោរោរម្របស់បលា្រមរ៉ូនណបៅ្រ្ននុងបអបធើរ12:26–27។

សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលមូលបហតុមួយថដលកពះកបទាៃដល់បយើងៃូវភាពទៃ់បខសាយទាំងបនាះ។សូមបរ្ហាញថាបអបធើរ12:27បៃះ្ ឺជា

វ ្្គកពះ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃ។អ្ន្រអាចបស្នើសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យរ្យកសួលៃរឹងរ្រប�ើញវា។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីោ្រ្យភា្ទនស់ខសាយបៅបពលវាកតូវោៃបកបើបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃៃូវ

បសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថៃលបអរា៉ា្់រថសវៃលនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់។មៃុបពលអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍

បៃះសូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្របមើលភាពទៃ់បខសាយពរីរកបប្ទថដលថអលប�ើររា៉ា្់រថសវៃលោៃបលើ្រប�ើងបៃះ។

«បៅបពលបយើងអាៃបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរអំពរី‹ភាពទៃ់បខសាយ›របស់មៃុស្សោ្រ្យបៃះរួមរាៃ   ភាពទៃ់បខសាយ

ថដលរាៃបៅ្រ្ននុងល្រខេខណ្ឌជាមៃុស្សទូបៅថដល្រ្ននុងភាពជាសាច់ៃិង្ មវារាៃឥទ្ធិពលដ៏ឥត�ប់�រ[ឬ

ឥតោច់]ថបបបៃះម្របលើភាពជាវិញ្ញាណ(សូមបមើលបអបធើរ12:28–29)។បែុថៃ្ដូចោនាៃរឹងភាពទៃ់បខសាយ

បៃះថដរវារួមរាៃភាពទៃ់បខសាយជាពិបសសៃិងជាបុ ្្គលរបស់បយើងថដលបយើងកតូវថតយ្រ�្នះបលើវា(សូមបមើល

្ ៃិងស 66:3;ោ៉ា្ុរប4:7)។�រីវិតបៃះរាៃរបបៀបមួយនៃរោរបរ្ហាញៃូវភាពទៃ់បខសាយទាំងបៃះ»

(Lord, Increase Our Faith[ឆ្នាំ1994],ទំព័រ84)។

• បោងតាមសម្រីរបស់ថអលប�ើររា៉ា្់រថសវៃលបតើអវៃរីជាភាពទៃ់បខសាយរបស់មៃុស្សពរីរកបប្ទថដលបយើងអាៃអំពរីវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរ?

(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«ល្រខេខណ្ឌជាមៃុស្សទូបៅ»សំបៅបៅបលើភាពទៃ់បខសាយថដលបៃ្សល់ទុ្រម្រពរីរោរធាលា្រ់របស់អោ័មៃិង

បអវាែឬៃិោយមែយាងបទៀតថាភាពទៃ់បខសាយថដលភាជប់បៅៃរឹង«មៃុស្សខាងសាច់្ ម»ថដលោៃៃិោយបៅ្រ្ននុងមែូសាយ

3:19)។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបពលខលែះកពះ្ម្ពរីរបរ្ហាញពរីបោលរោរណ៍មួយបោយបកបើោ្រ្យសបើ�ិនជាៃិងោ្រ្យសនារះ។ោ្រ្យសបើ�ិនជាកោប់ពរី

អវៃរីមួយថដលបយើងកតូវថតបធវៃើបហើយោ្រ្យសនារះកោប់ពរីរោរពៃ្យល់នៃអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងថដលជាលទ្ធ្លនៃស្រម្មភាពរបស់បយើង។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្របអបធើរ12:27បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលបោលរោរណ៍«បបើសិៃជា-បនាះ»ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុង

ខ្ម្ពរីរបៃះ។សិស្ស្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម(សូមសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ)៖

ន្រើសិនជាន�ើងមករកតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទនោោះត្រង់នឹង្រង្ហាញន�ើងនូវភាេ្រន់នខសា�រ្រស់ន�ើង។

ន្រើសិនជាន�ើង្រោទា្រខលេលួនន�ើងន�ើ�អនុវ្្រនសចក្ពីជំននឿនជឿនលើតេោះអម្ចាស់នោោះត្រង់នឹងន្វើឲ្យអវពីដែល្រនន់ខសា�កាលា�នៅជា

ខាលាំងេូដកចំនោោះន�ើងវិញ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីសាគល់ពរីភាពទៃ់បខសាយរបស់បយើង?

គអគធើរ12:27សនរះគឺជា

វគ្គព្រះគម្ពីរចំសែរះចំណាន។�រូមសបើក្

សៅគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនសៅចរុបញ្ចប់នន

សមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជ�ួ�ិ�្សជាមួ�នឹរ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។
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សអសធើរ12:23–41

• សូមបរ្ហាញឃ្លា«ម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្ននុងបោលរោរណ៍ទរីមួយ។បតើរាៃអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចបធវៃើបដើមបរី«ម្ររ្រ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ»?(ចបមលែើយអាចរួមរាៃបយើងអាចអធសិាឋាៃតមអាហារថកបចិតតេសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរចូលរួម្រ្ននុងរោរថាវាយបង្គំ្រ្ននុង

កពះវិហារបរិសុទ្ធបបកមើដល់អ្ន្រដនទៃិងថសវៃងរ្របដើមបរីអ្ិវ�្ឍឥរិោប្បដើមបរីរោលាយដូចជាកពះ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបៅ្រ្ននុង

រោលភៈបទសភៈចាំោច់បំ្ ុតរោរយ្រ�្នះបលើភាពទៃ់បខសាយរាៃៃ័យថាបលើសពរីរោរថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់បនាះបយើងកតូវថតបធវៃើ

ៃូវចំថណ្ររបស់បយើង)។

• បតើៃ័យបង្កប់នៃបោលរោរណ៍ទរីពរីរៃរឹងប្រើតរាៃអវៃរីខលែះកបសិៃបបើបយើងបក�ើសបរើសមិនព្មបនាទាបខលែលួៃបយើងៃិងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿ

បៅបលើកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទបទបនាះ?(ភាពទៃ់បខសាយរបស់បយើងៃរឹងបៅថតរាៃបោយសារបយើងោៃបដបិសធៃូវសិរីល្អរបស់

កពះអរាចាស់្រ្ននុងរោរ�ួយបយើងឲ្យយ្រ�្នះបលើវា)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លា«្ុណរបស់បយើងរាៃក្បក់ោៃ់សករាប់មៃុស្សទាំងអស់ថដលបនាទាបខលែលួៃបៅចបំោះបយើង»រាៃៃ័យោ៉ាងណា

ថដរ?(បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា្ ុណ្ឺជា«របបៀបដ៏បទវភាពមួយនៃ�ំៃួយឬ្ររាលាំងថដល

កតូវោៃកបទាៃតាមរយភៈបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាៃិងបសច្្ររីកសឡាញ់ដ៏មហរិារបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បហើយវាបធវៃើឲ្យប្រើតរាៃប�ើង

បោយសារថតដរ្វាយធួៃ[Bible Dictionary,“Grace”]។កពះបចសាដាបធវៃើឲ្យប្រើតរាៃបៃះឬ�ំៃួយបៃះៃរឹងមៃិថដលអស់

—មៃិថារាៃមៃុស្សបែុនាមៃនា្រ់ចូលម្ររ្រវាបនាះបទ)។

សូមឲ្យសិស្សថច្ររថំល្របទពិបសាធៃ៍ថដលពួ្រប្ោៃរាៃបៅបពលកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់ពួ្រប្(ឬដល់ៃរណារានា្រ់ថដលព្ួរប្

សាគល់)បដើមបរីឲ្យយ្រ�្នះបលើភាពទៃ់បខសាយ។(សូមរំឭ្រសិស្សថាព្ួរប្មិៃ្ ួររាៃអារម្មណ៍ថាកតូវថតថច្ររថំល្រអំពរីបទពបិសាធៃ៍

ថដលផ្ទាល់ខលែលួៃឬឯ្រ�ៃបព្របនាះបទ)។អ្ន្រ្៏រអាចថច្ររំថល្រពរីបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃថដរ។

បដើមបរីអប ជ្ើញឲ្យរាៃរោរអៃុវតតេបលើបោលរោរណ៍ថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបអបធើរ12:27បៃះសូមសរបសរឃ្លាដូចខាងបករោមបៅបលើ

រោដារបខៀៃ៖

1.សារល់ភា្ទន់សខសាយរប�់ខ្នុំ 2.បនាទាបខលេបួនខ្នុំ 3.េនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅក្្នុរព្រះសយ�មរូវពគពី�្

សូមឲ្យសិស្សសរបសរឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។បៅបករោមឃ្លាកតរឹមកតូវ

សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរ(1)ភាពទៃ់បខសាយថដលពួ្រប្រាៃអារម្មណ៍ថាព្ួរប្រាៃ(2)របបៀបមួយថដលព្ួរប្អាចបនាទាបខលែលួៃប្ោៃ

ៃិង(3)របបៀបមួយថដលពួ្រប្អាចអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីឲ្យពួ្រប្អាចទទួលោៃ�ំៃួយរបស់កទង់ឬ្ ុណ

របស់កទង់បដើមបរីយ្រ�្នះបលើភាពទៃ់បខសាយថដលពួ្រប្ោៃសរបសរម្របនាះ។សូមបញ្ជា្់រដល់សិស្សថាបៅបពលព្ួរប្បធវៃើតាមអវៃរី

ថដលពួ្រប្ោៃសរបសរបនាះកពះអរាចាស់ៃរឹង«បធវៃើឲ្យអវៃរីថដលទៃ់បខសាយរោលាយបៅជាខាលាំងពថូ្រចំបោះពួ្រប្វិញ»(បអបធើរ12:27)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ12:26,28បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលកពះអរាចាស់បឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរោរម្របស់បលា្រ

មរ៉ូនណអំពរីភាពទៃ់បខសាយរបស់បលា្របៃ្បទៀត។

សូមបរ្ហាញកបបោ្«ព្ួរអ្ន្រប ល្ែើបទថដលចំអ្រថតព្ួរប្ៃរឹងយំបសា្រ»(បអបធើរ12:26)។

• បោយថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលបយើងោៃស្ិរសាបៅន្ងៃបៃះបតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាប ល្ែើបៅវិញថដលចំអ្រដល់ភាពទៃ់បខសាយរបស់

អ្ន្រដនទ?

សូមបរ្ហាញថាបអបធើរ12:26បលើ្រប�ើងពរីភាពសលែដូតកតង់។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថារោរសលែដូតកតង់្ ឺជារោរបនាទាបខលែលួៃៃិងឲ្យប្បបកងៀៃ

ោៃៃិងរោរអត់ធ្មត់បៅ្រ្ននុងបពលលំោ្រ)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវថតសលែដូតកតង់បដើមបរីបមើលរំលងពរីភាពទៃ់បខសាយរបស់អ្ន្រដនទ?

មៃុបពលបៃ្បទៀតសូមបញ្ជា្់រថាត្រសិនរ្រើរយើងស្នូ្រត្រង់រន្រះរយើងអាចទទួលបានគុណរ្រស់ត្រះអមាចាស់ក្្នុងការជួយរយើងឲ្យរ្ើល

រំលងភា្ទន់រខសាយរ្រស់អ្ក្ដថទបាន។

សូមសបងខេបបអបធើរ12:29–32បោយរោរពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿៃិង

រោររាៃបសច្្ររីសង្រឹមៃិងបសច្្ររីសបបនុរស។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថា«បសច្្ររីសបបនុរស្ ឺជាបសច្្ររីកសឡាញ់ដ៏សុទ្ធសាធនៃកពះក្រីស្ទ»

(មរ៉ូនណ7:47)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ12:33–35បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលវាសំខាៃ់បដើមបរីរាៃបសច្្ររីសបបនុរស

បៅបពល�ួបៃរឹងភាពទៃ់បខសាយរបស់អ្ន្រដនទ។

• បោងតាមបអបធើរ12:34បតើអវៃរីជាលទ្ធ្លថដលបយើងៃរឹង�ួបកបសិបបើបយើងមិៃរាៃបសច្្ររីសបបនុរសបទបនាះ?

បដើមបរីប ្្ចប់សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ12:38–41បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរ

ស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីបឆលែើយតបបៅៃរឹងរោរអប ជ្ើញថដលោៃ្រតក់តាបៅ្រ្ននុងបអបធើរ

12:41—«ថសវៃងរ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទថដលពួ្រពយារោរីៃិងពួ្រសាវ្រោៃសរបសរម្របៃះ»។

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបៅបពលបយើងបនាទាបខលែលួៃៃិងអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបនាះកទង់ៃរឹង«បធវៃើឲ្យអវៃរីថដលទៃ់បខសាយ

រោលាយបៅជាខាលាំងពូថ្រចំបោះ[បយើង]»(បអបធើរ12:27)។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យបធវៃើតាមថ្ៃរោរថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ។អ្ន្រ្៏រ

អាចអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យថសវៃងរ្រ�ំៃួយពរីកពះអរាចាស់្រ្ននុងរោររាៃបសច្្ររីសបបនុរសបៅបពលព្ួរប្�ួបៃរឹងភាពទៃ់បខសាយរបស់អ្ន្រដនទ

ថដរ។

សូមអហ្ជើញសិស្សឲ្យមចករមំលក

្រទ្ិហសាធន៍ខាងវិញ្ញាណ

អ្នក្អាចទុ្ក្ចិត្ថ្�ិ�្សរប�់អ្នក្នឹរ

រានបទ្្ិសសាធន៍ខារវិញ្ញាែស�ើម្ពី

ណចក្ចា�។ពបធានសជ.រ៉រូប៊ីនកាលាក្

ជុញ្ញ័រននគែៈពបធានទ្ពីម�ួបាន

�សរកតថ្«វាក្ពមនរឹរាន�ុវជនណ�ល

មក្�ល់ទាវារថ្នាក្់�ិកាខាសាលារប�់អ្នក្

ណ�លមិនបាន�ឹរ្ ពីសារពបសយាជន៍នន

្រជ័�ខារវិញ្ញាែ...មិនបានស�ើញ

្ពីពប�ិទ្្ធភា្ននការអធសិាឋាន...មិន

សធវើជាសាក្្សពីអំ្ ពីអំណាចននស�ចក្្ពីជំសនឿ

ក្្ននុរការ្ យាបាលអ្នក្ឈឺឬ...មិន

ណ�លទ្ទួ្លបាននរូវការចាក្់សពសាចខារ

វិញ្ញាែខែៈស្លណ�ល្ ិភ្សលាក្

នាស្លសនរះភាគសពចើនមិនបាន�ក្ចិត្

ទុ្ក្ដ្ក់្សនារះសទ្»(The Charted 
Course of the Church 
in Education, rev. ed.[ឆ្នាំ

1994],ទំ្្័រ6;�រូមសមើល្ រណ�រ

si. lds. org)។
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ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—គអគធើរ12:27

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យចងចំាបអបធើរ12:27សូមសរបសរោ្រ្យខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សចមលែងវាបៅបលើ

ក្រោសមួយ៖

ស ើ្យសបើ�ិនជា...មក្រក្...បគ្ហាញដល់...ភា្ទនស់ខសាយ...ឲ្យ...ភា្ទនស់ខសាយ...រោនរាបសា...គែុ...

មនុ�្សទាំរេ�់...បនាទាបខលេបួន...សបើ�ិនជា...បនាទាបខលេបួន...ស�ចក្្ពីជសំនឿ...េវៃពីណដលទនស់ខសាយ...ខ្លារំ្រូណក្។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ12:27បោយសាងាត់ៗបោយ្រត់ចំណាំោ្រ្យទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្ទបៃ្ទញខ្ម្ពរីរបៃះឲ្យ

ចាំតាមថដលពួ្រប្អាចបធវៃើបៅោៃបោយបមើលថតោ្រ្យថដលបៅបលើក្រោសថតបែុបណាណះ។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យោ្រ់ក្រោសបនាះបៅ

មួយ្រថៃលែងថដលពួ្រប្អាចរ្រវាប�ើញបៅន្ងៃបៃះបពលបករោយឬនាន្ងៃថស្អ្រ(ឧទាហរណ៍បៅ្រ្ននុងបហាោ៉ាវឬបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់

ព្ួរប្)។សូមឲ្យព្ួរប្រំឭ្របអបធើរ12:27បពលណាថដលព្ួរប្ប�ើញក្រោសបនាះរហូតដល់ព្ួរប្ទបៃ្ទញចាំវ ្្គទាំងមូល។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

គអគធើរ12:27។«គ�ើងនរឹងបគ្ហាញដល់ពួក្គ្នរូវភាពទន់គខសា�របស់

ពកួ្គ្»

ណអលស�ើរពបរូ��៊ីហា�វនននពក្មុចិត�ិបនាក្់បានបង្ហាញថ្ការត�៊រូរប�់ស�ើរស�ើម្ពី

�ក្ឈ្នរះសលើភា្ទ្នស់ខសា�គឺជា�្នដូលននសោលបែំររប�់ស�ើរសៅសលើណ្ន�ពីសនរះ៖

«ណ្នការរប�់ព្រះវរបិតារប�់ស�ើរសធវើឲ្យស�ើរររការល ល្ួរនិរទុ្ក្ខេសវទ្នាសៅក្្ននុរសលាក្ិ�

ណ�លបានធាលាក់្មួ�សនរះ។...

«�រូសច្នរះពប�ិនសបើអ្នក្រានបញ្ហាសៅក្្ននុរជពីវិតបរ�់អ្នក្�រូមកំុ្គិតថ្រានអវពីម�ួខុ�នឹរ

អ្នក្ស�ើ�។ការត�៊រូនឹរបញ្ហាទាំរសនារះគឺជា�្នដូល�៏ខាលាំរននសោលបែំរក្្ននុរជពីវិតរប�់

ស�ើរ។សៅស្លស�ើរខិតសៅជិតព្រះពទ្រ់នរឹបង្ហាញ�ល់ស�ើរនរូវភា្ទ្ន់សខសា�រប�់

ស�ើរស�ើ�តាមរ�ៈភា្ទ្នស់ខសា�សនរះស�ើ�ណ�លសធវើឲ្យស�ើរវារនវនិររឹររាំជារមុន។

ពប�ិនសបើអ្នក្សមើលស�ើញភា្ទ្នស់ខសា�រប�់អ្នក្សពចើនជារមុនសនារះពោន់ណតរានន័�ថ្

អ្នក្កំ្្ុរណតខិតកាន់ណតជិតសៅរក្ព្រះស�ើ�មិនណមនឃ្លាតកានណ់តឆ្ងា�សនារះសទ្»(«The 
Atonement: All for All»Ensignឬលពីអាេរូណាណខឧ�ភាឆ្នាំ

2004,ទំ្្័រ97)។

សរឿរខារសពកាមសនរះគឺនិយា�អំ្ ពី�ុវជនរានាក់្ណ�លបានជួបនរឹការបំស្ញននស�ចក្្ពី�នយា

រប�់ព្រះអរាចា�់សៅក្្ននុរសអសធើរ12:27៖

�ុវជនទាំរឡា�សៅក្្ននុរសា�នាចពក្ពតរូវបានអសញ្ើញឲ្យ�សពមចបានសោលសៅតាមរ�ៈ

ក្មមេវិធពីកាត្វក្ិច្ចចំសពារះព្រះនរិសៅក្្ននុរណ ្្នក្ខរ្ះននក្មមេវិធពីកា�រទិ្្ធិ។ឪ្ុក្រាដោ�រប�់

ចរូណាថ្នសប៉សរ�ជាប់រវល់នឹរចិញ្ចឹមពគួសារ�៏ធំរប�់ោត់ស�ើ�មិត្ភកិ្្រប�់ោត់បាន

ស�ើចចំអក្�ល់ការខិតខំរប�់ោត់ក្្ននុរការ�សពមចឲ្យបាននរូវឋានៈឥ្ន្ទពី�៍សៅក្្ននុរក្មមេវិធពី

កា�រទិ្្ធិ។្វពីសបើរានការលំបាក្ទារំសនរះក្្ពីចរូណាថ្នបានដ្ក្់សោលសៅស�ើ�បាន

សធវើតាមការែ៍សនារះ។ម�ួរ�ៈក្ន្រសៅនិរសដ្�រានជំនួ�ស�ើ�ការោំពទ្្ ពីអ្នក្�ឹក្នាំ

ថ្នាក់្�ុវជនរប�់ោត់ោត់បាន�សពមចបានសោលសៅរប�់ោត់។ោត់បាន�រស�រ

ថ្«បទ្្ិសសាធន៍សនរះបានបសពរៀនខ្នុំថ្មិនថ្រានឧប�គ្គឬការពបណជរអវពីណ�លមក្

រារារំ្ ្ដូវរប�់ខ្នុំសនារះសទ្ព្រះអរាចា�់នឹរជ�ួខ្នុំឲ្យ�ក្ឈ្នរះសលើការល ល្ួរនរិភា្ទ្នស់ខសា�

រប�់ខ្នុំ(សអសធើរ12:27)។វាមិនរានបញ្ហាចំសពារះសាវតាមួ�ណាណ�លស�ើរមក្្ ពីឬ

មិនថ្ស�ើររានឬពក្សនារះសទ្។ស�ើរអាច�សពមចបានសោលសៅរប�់ស�ើរសដ្�សារ

ស�ើររានព្រះអរាចា�់សៅណក្្រខ្លួនស�ើរ»(“Jonathan Perez, “An Honor 
Earned,”New Era,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ2007,ទំ្្័រ45)។

្ំនិតបណនថែេទាំងឡា�ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ12:26។ការគេើលរំលងគលើភាពទន់គខសា�របស់អ្ក្ដថទ

�រូមបង្ហាញថ្ភា្ទ្ន់សខសា�មួ�ណ�លមនុ�្សជាសពចើនខិតខំត�៊រូពបឆំ្រសនារះគឺជា

អ�មតថែភា្ម�ួក្្ននុរការបនាទាបខ្លួននរិអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅស្ល្ ួក្សគជួបនរឹ

ភា្ទ្ន់សខសា�រប�់អ្នក្�នទ្។�រូមអានឮៗនរូវសាថានភា្្ ពីរឬបពីខារសពកាមសនរះ។�រូម

ឈប់សៅចសនាលារះសាថានភា្នពីម�ួៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លការរាន

ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទការរានស�ចក្្ពី�រ្ឹមសលើការទ្ទួ្លបាន្ រជ័�អ�់

ក្ល្ជានិច្ចឬការសធវើ�ក្មមេភា្សដ្��ប្នុរ�អាចជួ��ល់នរណារានាក់្ឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្

សដ្��មរម្យសៅក្្ននុរសាថានភា្ណ�លដ្ក្់មក្ខារសពកាមសនរះ។

1. អ្នក្សាគាល់ោនាឬមិត្រានាក់្អាក្ប្កិ្រិយាណ�លអ្នក្ធុញពទាន់។

2.�រាជកិ្វ�ួរប�់អ្នក្ណ្្រទ្ពីបនាទាល់ឬបសពរៀនអវពីណ�លសធវើឲ្យអ្នក្រានអារមមេែ៍

ធុញទាពន់។

3.នរណារានាក់្និយា�ររិះគន់អ្នក្។

4.�រាជកិ្ពគសួាររានាក់្បានសធវើខ�ុរ�រូត�ល់ស្លខ្រះសធវើឲ្យជពីវិតរានឧប�គ្គ�ល់អ្នក្។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
សអសធើរ4–12(សមសរៀនទ្ពី30)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ

ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាសអសធើរ4–12(សមសរៀនទ្ពី30)មិនណមន�ពរាប់បសពរៀន

ជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណតសលើសោលលទ្្ធិ

នរិសោលការែ៍ទាំរសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ុ�ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

សៅស្លអ្នក្គិតអំ្ ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(គអគធើរ4–5)
សលាក្មរ៉រូនែបានបិទ្ពតាការ�រស�ររប�់បរពបុ�រប�់យា៉ាសរ�នរិបានបសពរៀនអំ្ ពី

លក្ខេខែ្ឌណ�លស�ើរពតរូវណតបសំ្ញមុនស្លស�ើរនឹរទ្ទ្ួលបានក្ំែត់ពតាសនារះ។

សចញ្ពីការបសពរៀនទាំរសនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿ�៏

អសាចារ្យសៅក្្ននុរព្រះបន្ទដូលព្រះអរាចា�់សនារះពទ្រ់នឹរពបទាន្រ�ល់ស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបាន

វិវរែៈបណនថែមសទ្ៀត។

ថ្ងៃទដី2(គអគធើរ6)
សចញ្ពីគំររូរប�់្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�ក្្ននុរការអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើព្រះអរាចា�់

ខែៈស្លណ�ល្ ្រកាត់«ទឹ្ក្�៏ធំ»(សអសធើរ6:3)សៅក្្ននុរសភពតារប�់្ ួក្សគសនារះ

�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្ស�ើរទុ្ក្ចិត្សលើព្រះអរាចា�់ស�ើ�សធវើតាមព្រះ្ន្ទៈរប�់ពទ្រ់

សនារះពទ្រ់នឹរ�ឹក្នាំណខ្សជពីវិតរប�់ស�ើរ។ខ្យល់បានបក់្សបាក្សភពតាទាំរឡា�សៅកាន់

ណ�ន�ពី�នយាស�ើ��ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរទ្ុក្ចិត្សៅសលើព្រះអរាចា�់សនារះ

ឧប�គ្គនរិការលំបាក្អាចជ�ួស�ើរឲ្យរីក្ចសពមើនស�ើរនរិទ្ទ្ួលបាន្ រជ័�ណ�ល

�នយារួច។

ថ្ងៃទដី3(គអគធើរ7–11)
សៅស្ល្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�មិនបានសាដោប់តាមការព្រានរប�់បរពបុ�យា៉ាសរ�ស�ើ�

បានសពជើ�សរើ�ស�ើម ព្ីរានស�ច្ម�ួអរ្គសនារះ�ិ�្សបានរក្ស�ើញថ្ការប�ិស�ធ

ពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការីនឹរនាសំៅរក្ការជាប់�ុំឃ្ំរ។�៊រូលគឺជាស�ច្មួ�អរ្គណ�ល

បានពគបព់គរសដ្�ស�ចក្្ពី�ុចរិត។សៅស្លពបជាជនរប�់ពទ្រ់បានចាប់ស្្ើមណពបចិត្

ស�ើ�សាដោប់តាម្ យាការី្ួក្សគបានចាបស់្្ើមរកី្ចសពមើនស�ើរ។�ិ�្សបានសរៀនថ្

សៅស្លស�ើរណពបចិត្សចញ្ពីអំស្ើទុ្ច្ចរិតរប�់ស�ើរសនារះស�ើរនឹររីក្ចសពមើនស�ើរ។

ទ្ពីបំ្ុត្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�បានធាលាក់្សៅក្្ននុរអសំ្ើទុ្ច្ចរិតស�ើ�បានបង្ហាញស�ចក្្ពី្ិតថ្

ការោំពទ្�ល់បក្្ស្័ន្ធ�រាងាត់ណ�លនាំសៅរក្ស�ចក្្ពីបំ្ិ្ចបំ្លាញ�ល់�រ្គម។

ថ្ងៃទដី4(គអគធើរ12)
តាមរ�ៈ្ យាការីសអសធើរ�ិ�្សបានសរៀនថ្សៅស្លស�ើររានស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិ

ស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរនរឹទ្ទ្ួលបានក្រាលាំរស�ើម្ពីសៅខាជាប់ខ្លួននរិ

ចរភាជាប់សៅក្្ននុរកិ្ច្ចការលអែ។សលាក្មរ៉រូនែបាន�រស�រថ្ពប�ិនសបើស�ើរចរ់បាន

សាក្្សពីមួ�សនារះស�ើរពតរូវណតអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទជា�ំបរូរ�ិន។

សចញ្ពីចសម្ើ�រប�់ព្រះអរាចា�់ចំសពារះការបារម្រប�់សលាក្មរ៉រូនែអំ្ពីភា្ទ្នស់ខសា�

ក្្ននុរការ�រស�ររប�់សលាក្នរិអ្នក្�រស�រស្្សរសទ្ៀតក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនសនារះ�ិ�្ស

បាន�ឹរថ្ពប�ិនសបើស�ើរបនាទាបខ្លួននរិអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅក្្ននុរព្រះអរាចា�់សនារះ

ពទ្រ់នឹរសធវើឲ្យអវពីណ�លទ្នស់ខសា�កាលា�សៅជាខាលាំរ្រូណក្។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះស្ដោតសៅសលើសអសធើរ12:23–41។សលាក្មរ៉រូនែបានបសពរៀន្ ពីមរូលស�តុ

ណ�លពបជាជនរានភា្ទ្នស់ខសា�នរិអវពីណ�ល្ ួក្សគពតរូវសធវើស�ើម្ពី�ក្ឈ្នរះសលើភា្ទ្ន់សខសា�

ទាំរសនារះ។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ4–11;12:6

្ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌរកី្ចសពមើនសឡើរសេើយពតរូវបានពបទាន្រសៅស្ល្ ួក្សគ�ុចរិត

�រូមឲ្យ�ិ�្សបពីនាក់្រំឭក្នរិ�សរខេប្ ពីជំ្រូក្ខារសពកាមសនរះសដ្�សពបើការ�សរខេបជំ្រូក្៖សអសធើរ

4–5;សអសធើរ6;នរិសអសធើរ7–11។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់សទ្ៀតរំឭក្សអសធើរ12:6។�រូមឲ្យ

្ួក្សគណចក្ចា��ល់�ិ�្សនរូវសោលការែ៍មួ�ឬ្ ពីរណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន។

គអគធើរ12:23–41

សលាក្មរ៉រូនែបគ្ហាញ្ ពីការបារម្អំ្ពីរសបៀបណដល្ ួក្សា�ន៍ដនទនឹរស្លើយតបចំសោរះ

ព្រះគម្ពីរមរមន

�រូម�រស�រពាក្្យររឹរាំសៅសលើកា្រសខៀនរាខារស�ើ�ពាក្្យទន់សខសាយសៅសលើកា្រសខៀន

រាខារសទ្ៀត។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានស្ល�ញ្ឹរគិត្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគរានអារមមេែ៍ថ្ជាភា្រឹររាំ

រប�់សគនិរអវពីជាភា្ទ្នស់ខសា�ឬភា្មិនពគប់ពោន់រប�់សគ្ ពីរបពី។�រូម្ ន្យល់ថ្សៅក្្ននុរ

សអសធើរ12សលាក្មរ៉រូនែបានបសពរៀន្ ពីរសបៀបណ�លភា្ទ្នស់ខសា�រប�់ស�ើរកាលា�សៅជា

ភា្ខាលាំរ្រូណក្។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានសអសធើរ12:23–25ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលភា្ទ្នស់ខសា�

ណ�លសលាក្មរ៉រូនែបានរានអារមមេែ៍ថ្សលាក្នរិអ្នក្�រស�រព្រះគម្ពីរមរមនស្្សរសទ្ៀតបាន

រាន។បនាទាប់មក្�រូម�ួរ�ំែួរទាំរឡា�ខារសពកាមសនរះ៖

• សតើអវពីជាភា្ទ្ន់សខសា�ណ�លសលាក្មរ៉រូនែបានសលើក្ស�ើរសៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះ?

• សតើសលាក្មរ៉រូនែបានព្ួ�បារម្ថ្នរឹរានអវពីសក្ើតស�ើរសដ្�សារណតភា្ទ្នស់ខសា�នន

អ�់អ្នក្ណ�លបាន�រស�រព្រះគម្ពីរមរមន?

សពកា�្ពី�ិ�្សស្្ើ�ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគអាននរូវចសម្ើ�រប�់ព្រះអរាចា�់ចំសពារះការបារម្រប�់

សលាក្មរ៉រូនែសៅក្្ននុរសអសធើរ12:26–27សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀមស�ើ�រក្សមើលមរូលស�តុណ�លព្រះ

បានពបទាន�ល់ស�ើរនរូវភា្ទ្នស់ខសា�។សពកា�្ពី�ិ�្សបានរានស្លអានខគម្ពីរស�ើ��រូម

រំឭក្្ ួក្សគថ្សអសធើរ12:27គឺជាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីពាក្្យភា្ទន់សខសាយសៅក្្ននុរខគម្ពីរទារំសនរះ�រូមឲ្យ

�ិ�្សរានាក្់អាននរូវស�ចក្្ពីណ្្រការែ៍ខារសពកាមសដ្�ណអលស�ើរណនលសអរា៉ាក់្ណ�វលននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់។

«សៅស្លស�ើរអានសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរអំ្ ពី‹ភា្ទ្នស់ខសា�›រប�់មន�ុ្សពាក្្យសនរះរួមរាន

ភា្ទ្ន់សខសា�ណ�លទ្រូលទំ្រូលា�ប៉ណុន្ចាំបាច់រានសៅក្្ននុរលក្ខេខែ្ឌជាមន�ុ្សទ្រូសៅណ�លក្្ននុរ

ភា្ជាសាច់នរិ្ មវារានឥទ្្ធិ្ល�៏ឥតឈប់ឈរ[ឬឥតដ្ច់]ណបបសនរះមក្សលើភា្ជា

វិញ្ញាែ។...ប៉ណុន្�រូចោនានឹរភា្ទ្នស់ខសា�សនរះណ�រវារួមរានភា្ទ្នស់ខសា�ជា្ិស��និរ

ជាបុគ្គលរប�់ស�ើរណ�លស�ើរពតរូវណត�ក្ឈ្នរះសលើវា»(Lord, Increase Our Faith
[ឆ្នាំ1994],ទ្ំ្័រ84)

អ្នក្អាចពតរូវ្ ន្យល់ថ្លក្ខេខែ្ឌជាមនុ�្សទ្រូសៅណ�លណអលស�ើររា៉ាក់្ណ�វលបានរានពបសា�ន៍

អំ្ ពីសនារះ�ំសៅសៅសលើភា្ទ្នស់ខសា�ណ�លមក្កាន់មន�ុ្សពបុ�ព�ពីទាំរឡា�តាមរ�ៈការធាលាក់្

ននសលាក្អដ័្ម។សដ្�សារណតការធាលាក់្ស�ើរទាំរអ�់ោនាពតរូវររនរឹការល្លួរស�ើ�ភា្មិន

ឥតសខាចារះរប�់មន�ុ្សពតរូវមក្បណនថែមសលើការល ល្ួរសរៀរៗខ្លួនស�ើរ្ ទាល់។
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សមសរៀន�ិក្សាសៅ្្ទរះ

�រូមឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលសោលការែ៍ម�ួណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរសអសធើរ12:27។គបើសិនជា

គ�ើងបនាទាបខ្លួនគ�ើងគហើ�អនុវត្គសចក្្ដីជំគនឿគជឿគលើ្ពះអរាចាស់គនាះ្ទង់នរឹងគធវៃើឲ្យអវៃដីណដល

ទន់គខសា�កាល�គៅជាខ្លំងពរូណក្ចំគោះគ�ើងវិញ។

ស�ើម្ពីសលើក្ទឹ្ក្ចិត្ឲ្យរានការអនុវត្សលើសោលការែ៍ណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរសអសធើរ12:27

សនរះ�រូម�រស�រឃ្លា�រូចខារសពកាមសៅសលើកាដោរសខៀន៖

1.ទទួលសារាល់ភា្ទន់សខសាយរប�់ខ្គុំ 2.បនាទាបខលលួនខ្គុំ 3.អនុវត្តស�ចក្្ពីជសំនឿ

សៅក្្គុរព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�រូមឲ្យ�ិ�្ស�រស�រឃ្លាទាំរសនរះសៅណ ្្នក្ខារសលើននពក្ដ្�ម�ួ។សៅសពកាមចែំរសជើរ�រូម

ឲ្យ�ិ�្ស�ញឹ្រគិតនរិ�រស�រនាស្លឥ�ដូវសនរះឬក្៏ស្លសពកា�(1)ភា្ទ្នស់ខសា�ម�ួ

ណ�ល្ ួក្សគរានអារមមេែ៍ថ្្ួក្សគរាន,(2)រសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចបនាទាបខ្លួនពាក់្្័ន្ធសៅនឹរ

ភា្ទ្ន់សខសា�នរិ(3)រសបៀបណ�ល្ ួក្សគអាចអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើព្រះពគពី�្ទស�ើម្ពីឲ្យ

្ួក្សគអាចទ្ទ្ួលបានជំន�ួ្ ពីពទ្រ់ឬក្៏ព្រះគែុស�ើម្ពី�ក្ឈ្នរះសលើភា្ទ្ន់សខសា�ណ�ល្ ួក្សគ

បាន�រស�រសនារះ។

សៅស្ល្ ួក្សគបានបញ្ចប់ស�ើ��រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យដ្ក្់ពក្ដ្�សនារះសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សា្ ទាល់ខ្លួនរប�់សគឬសៅក្ណន្រស្្សរសទ្ៀតណ�ល្ ួក្សគនឹរសមើល

ស�ើញវាញកឹ្ញាប់នរិពតរូវបានរំឭក្ឲ្យចាំ្ ពីការខិតខំណ�ល្ ួក្សគចរ់សធវើ។�រូមណ្្រទ្ពីបនាទាល់�ល់

�ិ�្សថ្សៅស្ល្ ួក្សគខិតខំសដ្�រាបសាស�ើម្ពី�ក្ឈ្នរះសលើភា្ទ្ន់សខសា�រប�់្ ួក្សគសនារះ

ព្រះអរាចា�់នឹរជ�ួ«សធវើឲ្យអវពីណ�លទ្នស់ខសា�កាលា�សៅជាខាលាំរ្រូណក្ចសំពារះ្ ួក្សគវិញ»(សអសធើរ

12:27)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានសអសធើរ12:26,28សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀមសដ្�រក្សមើលរសបៀបណ�លព្រះអរាចា�់

ស្្ើ�តបសៅនឹរការបារម្រប�់សលាក្មរ៉រូនែអំ្ ពីភា្ទ្ន់សខសា�រប�់សលាក្បន្សទ្ៀត។អ្នក្អាច

�ួរ�ំែួរខារសពកាមសនរះ៖

• សៅក្្ននុរសអសធើរ12:26សលាក្មរ៉រូនែបានសលើក្ស�ើរអំ្ពីភា្�្ដូតពតរ់ណ�លជាភា្រាបសា

បនាទាបខ្លួននរិមិនររឹររូ�្ ្ទនុ�សៅនឹរព្រះ្ន្ទៈព្រះ។សតើអ្នក្គិតថ្ស�តុអវពីបានជាវាតពមរូវឲ្យ

រានភា្�្ដូតពតរ់ស�ើម ព្ីសមើលរំលរភា្ទ្នស់ខសា�រប�់អ្នក្�នទ្?

• សតើព្រះគុែរប�់ព្រះអរាចា�់(ជំន�ួឬអំណាចណ�លអាចសធវើអវពីៗ�៏សទ្វភា្រប�់ពទ្រ់)អាច

ជ�ួស�ើរក្ុំឲ្យសក្រពបវញ្ចពបសយាជន៍សលើភា្ទ្នស់ខសា�រប�់អ្នក្�នទ្សដ្�រសបៀបណា?

�រូមបញ្ជាក្់ថ្គៅគពលគ�ើងអភិវឌ្ឍគសចក្្ដីជគំនឿគសចក្្ដីសង្ឃរឹេនិងគសចក្្ដីសប្ដរសគនាះ

្ពះ្ុណរបស់្ពះអរាចាស់នរឹងជួ�គ�ើងគៅគពលគ�ើង្បឈេេុខនរឹងភាពទន់គខសា�របស់

អ្ក្ដថទ។�រូម�សរខេបសអសធើរ12:29–32សដ្�ការ្ន្យល់ថ្សលាក្មរ៉រូនែបានរំឭក្្ ពី

សារៈ�ំខាន់ននការអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿព្មទាំរសាក្្សពីនិរអ្្ដូតស�តុនានាណ�លបានមក្តាម

រ�ៈការអនុវត្ស�ចក្្ពីជំសនឿ។�រូមឲ្យ�ិ�្សអានសអសធើរ12:33–35ស�ើ�រក្សមើលអវពីណ�ល

សលាក្មរ៉រូនែបាន�រស�រអំ្ពីសារៈ�ំខាន់ននការរានស�ចក្្ពី�ប្នុរ�។

�រូម�ួរ៖សតើស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់ស�ើម្ពីរានស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�សៅស្លស�ើរពបឈមមុខនរឹ

ភា្ទ្ន់សខសា�រប�់អ្នក្�នទ្?

�រូមឲ្យ�ិ�្សណចក្រំណលក្�ល់មិត្រប�់សគអំ្ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគកំ្្ុរសធវើស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានព្រះគែុរប�់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទកានណ់តស្ញសលញខាលាំរស�ើរសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់សគ។សបើ�ិនជារានស្លអ្នក្អាច

�ំុឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�ក្្ននុរថ្នាក្់្ ពីរសបៀបណ�លការខិតខំសៅកាន់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទកានណ់តជិត

បានជរះឥទ្្ធិ្ល�ល់ជពីវិតរប�់្ួក្សគ។

គេគរៀនបនាទាប់(គអគធើរ13–េរ៉រូថណ7)

សៅស្ល�ិ�្សសរៀបចំ�ិក្សាសមសរៀនបនាទាប់សទ្ៀត�រូមអសញ្ើញ្ ួក្សគឲ្យ្ ិចារណា្ ពីអវពី�រូចខារសពកាម

សនរះ៖សតើនរឹរានអវពីសក្ើតស�ើរពប�ិនសបើមិត្ភក្្ិរប�់អ្នក្នរិពគួសាររប�់អ្នក្ទាំរអ�់ពតរូវបាន

�រាលាប់ស�ើ�អ្នក្គឺជាមនុ�្សណតរានាក់្គត់ណ�លសៅរ�់ណ�លសសាមៅរះពតរ់ចសំពារះ�ំែឹរលអែនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះ?ទាំរសលាក្សអសធើរនិរសលាក្មរ៉រូនែបានជួបនឹរភា្ឯសកាពបសភទ្សនរះ។

សតើអ្នក្អាចត�៊រូនរឹឧប�គ្គនានាស�ើ�ទ្ទ្ួលបានជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ចសដ្�រសបៀបណា?

មរ៉រូនែ7្ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពីជសំនឿស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�រានភា្ចាំបាច់

ក្្ននុរការទ្ទួ្លបានអំសណា�ទានទារំសនរះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
កំ្ែត់ពតារប�់្ យាការីសអសធើរអំ្ពីអរិ�ធម៌រប�់្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�សធវើជាសាក្្សពីម�ួថ្

អ�់អ្នក្ទាំរឡា�ណាណ�លប�ិស�ធព្រះអរាចា�់និរពចានសចាល្ យាការីរប�់ពទ្រ់នរឹមិន

រកី្ចសពមើនសនារះសទ្។សអសធើរបានព្រាន�ល់ក្រូរីអានទុ្មជាស�ច្ននសា�ន៍យា៉ាសរ�មួ�អរ្គ

ថ្ពបជាជនរប�់ពទ្រ់នរឹពតរូវបានបំ្ លាញបរ់ពប�ិនសបើពទ្រ់និររាព�្ទាំរឡា�មិនណពបចិត្

សនារះសទ្។សៅស្លក្រូរីអានទុ្មនរិពបជាជនរប�់ពទ្រ់បានប�ិស�ធមិនព្មណពបចិត្សនារះ

រាន�្ង្គាមនិរអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតបានសក្ើតស�ើរជាសពចើនឆ្នាំរ�រូត�ល់ជាតិសា�ន៍យា៉ាសរ�មួ�

ទាំរមរូលពតរូវបានបំ្ លាញ។រានណតសអសធើរនិរក្រូរីអានទុ្មប៉ុសណាណរះណ�លបានសៅរ�់ស�ើម្ពីសធវើ

ជាសាក្្សពីអំ្ ពីការបំស្ញននការ្យាក្រែ៍រប�់្ យាការីសអសធើរ។ជំ្ រូក្ទាំរសនរះក៏្ជាការបំស្ញ

តាមពក្ិត្យវិន�័រប�់ព្រះម�ួថ្«ជាតិសា�ន៍ណាក៏្សដ្�ណ�ល�ក្បាន[ណ�ន�ពី�នយា]

ពតរូវបសពមើ�ល់ព្រះឬ្ ួក្សគនរឹពតរូវក្រាចាតស់ចញ»(សអសធើរ2:9)។

សមសរៀនទ្ពី151

សអសធើរ13–15

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ13:1–12

សលាក្មរ៉រូនែក្តព់រា្ ពីការ្យាក្រែ៍រប�់សអស ើ្រអំ្ពីទពីពក្ុរសយររូសាឡិម្ ្ពីនរិទពីពក្ុរសយររូសាឡិម្ �់

សូមពៃ្យល់ថាទរីក្រងុខលែះកតូវោៃប្សាគល់បោយប្មះថដលបរៀបរាប់ពរីល្រខេណភៈសំខាៃ់របស់វា។សូមអាៃប្មះថដលបរៀបរាប់

ពរីទរីក្រងុដូចខាងបករោមបហើយសូមឲ្យសិស្សទស្សៃ៍ទាយថាទរីក្រងុណាមួយកតូវៃរឹងប្មះរបស់វា៖ទរីក្រងុនៃប្លែើង(ទរីក្រងុោ៉ារីស

កបបទសោរាំង)ទរីក្រងុអមតភៈ(ទរីក្រុងរ៉ូមកបបទសអ៊ីតាលរី)ទរីក្រងុខ្យល់(ទរីក្រងុ�រីរោបហាគរដ្ឋអិលលរីបណាយសហរដ្ឋអាបមរិច)

្ុ�នៃទិសបោូ៌ា(ទរីក្រងុរា៉ាៃរីលកបបទស្ រីលរីពរីៃ)ៃិងទរីក្រងុនៃកពះរា�វាំង(ទរីក្ុរងមុិ្រសី៊្ូរកបបទសមិុ្រសី៊្ូរ)។សូមឲ្យសិស្ស

្ល់្បោបល់ថាបតើប្មះថដលោៃបរៀបរាប់ទាំងបៃះអាចកោប់អវៃរីខលែះអំពរីទរីក្រងុទាំងបនាះ។

សូមបរ្ហាញថាបលា្រមរ៉នូណោៃ្រតក់តារោរពយា្ររណ៍របស់បអបធើរអំពរីទរីក្រុងបរី៖ទរីក្រងុបយរូសា�ិម្ ្មរី(សូមបមើលបអបធើរ13:6–8,

10);ទរីក្រងុរបស់បអណុ្រថដលោៃ«ចុះម្រពរីសាថាៃសួ្៌»(បអបធើរ13:3;សូមបមើល្ ងថដរមែូបស7:62–64);ៃិងទរីក្រងុ

បយរូសា�ិមបៅ្រ្ននុងថដៃដរីដ៏បរិសុទ្ធ(សូមបមើលបអបធើរ13:11)។សូមកោប់សិស្សថាបអបធើរបបកងៀៃដល់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ថា

ថដៃដរីថដលពួ្រប្ោៃរស់បៅ្ ឺជា្រថៃលែងមួយនៃទរីក្រងុអនា្តដ៏រាៃសាភៈសំខាៃ់ខាលាំងបំ្ ុត(សូមបមើលបអបធើរ13:2–3)។សូម

ឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ13:4–8បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលប្មះរបស់ទរីក្រុងថដលោៃបលើ្រប�ើងបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើទរីក្រុងទាំងបៃះរាៃប្មះអវៃរីខលែះ?(ទរីក្រងុបយរូសា�ិមៃិងទរីក្រុងបយរូសា�ិម្ ្មរី)។បតើប្មះថដលបរៀបរាប់មួយណាថដលបអបធើរ

ោៃបកបើសករាប់ទរីក្រងុបយរូសា�ិមបៅ្រ្ននុងថដៃដរីដ៏បរិសុទ្ធៃិងជាទរីក្រងុបយរូសា�ិម្ ្មរីថដលៃរឹងកតវូ្រសាងបៅបលើទវៃរីបអាបមរិ្រ

បៅន្ងៃណាមួយ?(«ទរីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធ»)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវាៃរឹងដូចជាអវៃរីបៅថដលោៃរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រងុមួយថដលបៅថា«ទរីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធ»?

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ13:10–11បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលកបជា�ៃៃរឹងស្រតេសិម្រ្ននុងរោររស់បៅ្រ្ននុងទរីក្រងុដ៏

បរិសុទ្ធទាំងបៃះ។

• បតើកបជា�ៃៃរឹងស្រតេិសមបដើមបរីរស់បៅ្រ្ននុងទរីក្ុរងទាំងបៃះបោយរបបៀបណា?(បោយរាៃសំបលៀ្របោំ្់ររបស់ព្ួរប្បធវៃើឲ្យ«ស

តាមរយភៈ្ មនៃ្ូរៃបចៀម»)។

• បតើវារាៃៃ័យោ៉ាងណាសករាប់មៃុស្សថដលរាៃសបំលៀ្របោំ្រ់របស់ប្បធវៃើឲ្យ«សតាមរយភៈ្ មនៃ្ូរៃបចៀម»?(វា

រាៃៃ័យថាមៃុស្សថដលរោលាយជាសាអាតស្អំៃិងបធវៃើឲ្យបរិសុទ្ធបចញពរីអបំពើោបតាមរយភៈដរ្វាយធួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទជា

្ូរៃបចៀមរបស់កពះសូមបមើលៃរីនហវៃទរី112:11;អាលរា៉ា5:21)។

សូមពៃ្យល់ថាប្មះមួយបទៀតសករាប់ទរីក្រងុបយរូសា�ិម្ ្មរីបនាះ្ ឺ�ម៊ីយ៉រូន(សូមបមើលមែូបស7:62;រាកតានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ

1:10)។ខណភៈបពលថដលទរីក្រងុបយរូសា�ិម្ ្មរីៃិងទរីក្រងុនៃបយរូសា�ិមៃរឹងកតូវោៃសាថាបនាប�ើងបៅបពលអនា្ត្្ររីសរា�ិ្រ

ទាំងអស់នៃសាសនាចក្រអាចថសវៃងរ្រប�ើញនាបពលបៃះបដើមបរីសាថាបនាទរីក្រងុស៊ីយែូៃបៅ្រថៃលែងថដលព្ួរប្រស់បៅ(សូមបមើល្ ៃិង

ស 6:6;14:6)។បៅ្រ្ននុងអតថែៃ័យដ៏សាម ្្ញចាំោច់បំ្ ុតមួយទរីក្រងុស៊ីយែូៃ្ ឺជា«ទរីក្រងុថដលរាៃចិតតេល្អសុទ្ធសាធ»(្ ៃិង

ស 97:21)។សូមថច្ររំថល្រៃូវបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសៃិនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរ

នា្រ់៖

«ទរីក្រងុស៊ីយែូៃ្ឺជាស៊ីយែូៃបោយសារថតអា្របប្រិរោិឥរិោប្ៃិងភាពបសាមះកតង់នៃពលរដ្ឋរបស់ខលែលួៃ

[សូមបមើលមែូបស7:18]។សូមចាំថា‹កពះអរាចាស់កទង់ោៃបៅរាកស្កទង់ថាសី៊យែូៃពរីបកោះព្ួរប្រាៃចិតតេ

ថតមួយៃិង្ំៃិតថតមួយបហើយោៃរស់បៅ្រ្ននុងបសច្្ររីសុចរិតបហើយោមៃមៃុស្សក្ររីក្របៅ្រ្ននុងចបំណាមពួ្រប្

ប�ើយ›(មែូបស7:18)។កបសិៃបបើបយើងោៃសាថាបនាទរីក្រងុស៊ីយែូៃបៅ្រ្ននុង្ ្ទះវួដសាខាៃិងបស្្ររបស់បយើង

បហើយបយើងកតូវថតបករោ្រប�ើងបធវៃើតាមបទោឋាៃបៃះ។វាជារោរចាំោច់(1)បដើមបរីរាៃសាម្្គរីភាពបៅ្រ្ននុង

ចិតតេថតមួយៃិង្ ំៃិតថតមួយ(2)បដើមបរីរោលាយជាខលែលួៃទរីពរឹងខលែលួៃៃិងជាសមូហភាពជាកបជា�ៃដ៏បរិសុទ្ធៃិង

្រហង្កើត្ររិយាកាសថនហសចកតពី

ពសឡាញ់និងការហោរ្

�ិ�្សណ�លរានអារមមេែ៍ថ្ពតរូវបានសគ

ព�ឡាញ់នរិពតរូវបាន្ ល្់តនម្សដ្�

អ្នក្នរិ្ ពី�ិ�្ស�នទ្សទ្ៀតនឹរចរ់មក្

កាន់ថ្នាក់្សរៀន។្ួក្សគនឹរសបើក្ចំ�រ

កាន់ណតខាលាំរស�ើម្ពីទ្ទ្ួលឥទ្្ធិ្ល្ ពី

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�នរឹរាន

បំែរ�៏ខាលាំរកាលាមួ�ស�ើម្ពីចរូលរួមក្្ននុរ

ថ្នាក្់។
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(3)បដើមបរីយ្រចិតតេទ្ុរោ្់រដល់អ្ន្រក្ររីក្រៃិងអ្ន្រថដលកតូវរោរ»(«Come to Zion»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ

2008,ទំព័រ38)។

សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលមួយសៃ្ទនុះបដើមបរីស ជ្រឹង្ិតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរី�ួយសាថាបនាបទោឋាៃដ៏ខ្ពស់ជាងមួយបៅ្រ្ននុង្ ្ទះរបស់ប្

ៃិងបៅ្រ្ននុងសាខាឬវួដរបស់ពួ្រប្។អ្ន្រអាចឲ្យព្ួរប្រាៃបពលបដើមបរីសរបសរអំពរី្ ំៃិតរបស់ប្បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្រំណតប់ហតរុោរស្ិរសា

កពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ។

គអគធើរ13:13–15:34

្ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌបដិស�្ការ្ យាក្រែ៍ព្រានរប�់សអស្ើរសេើយររឹររូ�សៅក្្គុរអំស្ើទុច្ចរិតនិរ�ង្គ្រាមរេរូតដល់

្ួក្សគពតរូវបានបំផ្លាញបរ់

សូមសបងខេបបអបធើរ13:13–14បោយរោរពៃ្យល់ថាព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ោៃបដបិសធបអបធើរបហើយោៃបបណដាញបលា្របចញពរី្រ្ននុង

ចបំណាមព្ួរប្។អ�ំនុងបពលន្ងៃបលា្របអបធើរោៃលា្់រខលែលួៃបលា្របៅ្រ្ននុង«ក្រថហង ្្ម»ជា្រថៃលែងថដលបលា្រោៃប ្្ចប់្ំរណត់កតា

របស់បលា្រអំពរីព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�។បៅបពលយប់បលា្រោៃបចញម្របមើលរោរណ៍ទាំងឡាយថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃជា

ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�។បលា្រោៃសរបសរអំពរីបរឿងជាបកចើៃថដលបលា្រោៃប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ13:15–19បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលរោរពិពណ៌នាអំពរីសង្គមនៃព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�។បករោយពរី

ព្ួរប្រាៃអាៃបហើយសូមឲ្យព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីសង្គមរបស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ជាសម្រីខលែលួៃឯង។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃ

បអបធើរ13:20–22ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលសារលិខិតថដលកពះអរាចាស់ោៃបញ្ជាដល់បលា្របអបធើរឲ្យ

កប្ល់ដល់្ូររីអាៃទុបមើរ។

• បតើសារលិខិតរបស់បអបធើរបៅដល់្ូររីអាៃទបុមើររាៃអវៃរីខលែះ?(កបសិៃបបើ្ូររីអាៃទុបមើរៃិងព្ួរបរិវាររបស់កទង់ោៃថកបចិតតេបនាះ

កពះអរាចាស់ៃរឹងទុ្រ�រីវិតឲ្យដល់កបជា�ៃទាំងឡាយៃិងអៃុញ្ញាតដល់បស្ច្ូររីអាៃទុមឲ្យបសាយរា�្យបលើៃ្ររបស់កទង់។កបសិៃបបើ

ព្ួរប្មៃិថកបចិតតេបនាះបទបនាះក្បោ់នាបៅ្រ្ននុងៃ្របលើ្រថលងថត្ូររីអាៃទបុមើរៃរឹងកតូវបំផ្លាញ)។

• បតើ្ូររីអាៃទុមៃិងរាកស្របស់កទង់ោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាថដរ?

សូមសបងខេបបអបធើរ13:23–14:20បោយរោរពៃ្យល់ថាស្រ្គមោៃបៃ្បៅបពញថដៃដរី។បុរសបរីរូបកតូវបៃ្រា�្យ—សាបរ�

រោឡាតៃិងលិប—ោៃពយាោមដបណដាើមៃ្រពរី្ូររីអាៃទុបមើរ។បៅទរីប ្្ចប់ប្រ្សព័ៃ្ធសរាងាត់ោៃទទួលអំណាចដ៏ខាលាំងបហើយ

ជាតិសាសៃ៍ទាំងមូលកតូវោៃហ៊ុំព័ទ្ធបៅបោយស្រ្គម។«កបជា�ៃទាំងអស់បៅបលើន ្្ទថដៃដរី្រំពុងថត្ររាចាយ្ មោនាបហើយោមៃ

អ្ន្រណារានា្់រឃ្ត់ពួ្រប្ោៃប�ើយ»(បអបធើរ13:31)។សកតូវចុងបករោយរបស់បស្ច្ូររីអាៃទបុមើរ្ ឺជាបុរសរានា្់រប្មះស៊ិស។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ14:21–25,30–31ៃិង15:1–2បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើល្រកមតិនៃបសច្រតេរីបំ្ លែចិបំផ្លាញ

ថដលោៃបណាដាលម្រពរីស្រ្គមទាំងបៃះ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ15:3–5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើល

តាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដល្ូររីអាៃទបុមើរចង់បធវៃើបដើមបរីសប្រ្គះ�រីវិតមៃុស្សថដលបៅសល់ពរីបសច្រតេរីបំ ល្ែចិបំផ្លាញ។

• បតើ្ូររីអាៃទបុមើរោៃបធវៃើអវៃរីខលែះ?(កទង់ោៃចុះចាញ់លះបង់ៃ្ររបស់កទង់បៅឲ្យស៊ិស)។

• បតើស៊ិសោៃបឆលែើយតបោ៉ាងណាបៅៃរឹងសំបណើររបស់្ូររីអាៃទុបមើរ?(ោត់ោៃៃិោយថាោត់ៃរឹងទ្ុរ�រីវិតឲ្យកបជា�ៃបៃះ

កបសិៃបបើោត់កតូវោៃអៃុញ្ញាតឲ្យសរាលាប់្រូរីអាៃទបុមើរ។សូមបមើល្ ងថដរបអបធើរ14:24)។

សូមសបងខេបបអបធើរ15:6–11បោយរោរពៃ្យល់ថាកបជា�ៃរបស់្ូររីអាៃទុបមើរៃិងកបជា�ៃរបស់ស៊ិសោៃបៃ្ចបាំងៃរឹងោនាបទៀត។

អ្ន្រ្៏រអាចពៃ្យល់ថាចមបាំងបៃះថដលជាចមបាំងមួយថដលជាតិសាសៃ៍ោ៉ាបរ�កតូវោៃបំផ្លាញោៃប្រើតប�ើងបៅ�ិត្រូៃ្្នំមួយប្មះថា

រាែរា៉ា។រាប់រយឆ្នាំបករោយម្រអរិយធម៌សាសៃ៍ៃរីនហវៃកតូវោៃបំផ្លាញបៅ្រ្ននុងស្រ្គមមួយបៅថ្របរ្រូៃ្្នំដូចោនាថដលបពលបនាះប្បៅថា

្ូរៃ្្នំ្ ូមែូរាែ។(សូមបមើលបអបធើរ15:11;មរមៃ6:6)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ15:12–17បោយសាងាតប់សងៃៀម។មៃុបពលព្ួរប្អាៃសូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលបសច្្ររីលម្អិតអំពរីសាថាៃភាព

របស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ៃិងរ្របមើលបរឿងមួយបៅ្រ្ននុងដបំណើរបរឿងបៃះថដលវា្ ួរឲ្យបសា្រប្ជាពបិសស។បៅបពលព្ួរប្ោៃ

រាៃបពលអាៃបហើយសូមឲ្យសិស្សបរីបៃួនា្់របរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបអបធើរោៃចំណាយបពលរាប់ឆ្នាំកពរាៃដល់កបជា�ៃឲ្យថកបចិតតេ(សូមបមើលបអបធើរ12:2–3;13:20)។សូម

សរបសរកបបោ្មៃិបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖ពប�ិនសបើសយើរបដិស��ការព្រានរប�់ព្រះេរាចា�់ក្្នុរការឲ្យណពបចិត្

សនារះ...

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបអបធើរ15:18–19ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបបដើមបរីបំបពញកបបោ្

បៅបលើរោដារបខៀៃ។បករោយពរីសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ប្បហើយសូមបបំពញកបបោ្បៃះបោយរោរសរបសរៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោម

បៃះ៖ត្រសិនន្រើន�ើង្រែិនស្នូវការតេម្នរ្រស់តេោះអម្ចាស់ក្នុងការឲ្យដត្រច្ិរ្នោោះតេោះវិញ្ញាណរ្រស់ត្រង់នឹងែកែ�ន�ើ�្ តាំង

នឹងម្នអំណាចតគ្រ់តគងនលើែួងច្ិរ្រ្រស់ន�ើង។

• បតើរោរបដបិសធរបស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�្រ្ននុងរោរថកបចិតតេពរីដំបូងោៃបែះោល់ដល់សមតថែភាពរបស់ព្ួរប្្រ្ននុងរោរផ្លាស់ប្ដូរនាបពល

បករោយបោយរបបៀបណា?

សូមសបងខេបបអបធើរ15:20–32បោយរោរពៃ្យល់ថា្រងទ័ពរបស់្ូររីអាៃទបុមើរៃិងរបស់ស៊ិសោៃចបាំងរហូតដល់សល់ថត

្ូររីអាៃទុបមើរៃិងសិ៊សថតបែុបណាណះ។បនាទាប់ម្រ្រូរីអាៃទបុមើរោៃសរាលាប់ស៊ិស។បៅបពលបអបធើរោៃពយា្ររណ៍ថាកបជា�ៃទាំងអស់

បៅ្រ្ននុងៃ្រកតវូោៃសរាលាប់បលើ្រថលងថត្ូររីអាៃទុបមើររានា្់រថដលបពលបនាះបៅរស់បដើមបរីបមើលប�ើញកបជា�ៃប្្សងបទៀត—កបជា�ៃ
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សារាែហិមឡា—ម្រក្ងថដៃដរីបៃះ(សូមបមើលបអបធើរ13:21;បអាមនណ1:20–22)។សូមឲ្យសិស្សអាៃបអបធើរ15:33

បដើមបរីបរ្ហាញថាកពះបៃ្ទដូលរបស់កពះអរាចាស់ថដលោៃថ្លែងបោយបលា្របអបធើរបនាះកតូវោៃបបំពញ។

សូមបរ្ហាញថាកបវតតេិសាកស្របស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�្ ឺជា្ ំរូដ៏ខាលាំងពិបសសមួយនៃអវៃរីថដលប្រើតប�ើងដល់កបជា�ៃបៅបពលព្ួរប្

បដិបសធរោរអប ជ្ើញដថដលៗម្រពរីកពះឲ្យថកបចិតតេ។បទាះបរីវា្ ឺជា្ ំរូដ៏ខាលាំងពបិសសមួយ្្ររី្៏របយើងអាចរ្រប�ើញបោលរោរណ៍

នានាបៅ្រ្ននុងដំបណើរបរឿងបៃះថដលអាច�ួយដល់បយើងោៃថដរ។សូមពៃ្យល់ថាដូចជាសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ថដរមៃុស្សជាបកចើៃបៅសពវៃ

ន្ងៃបៃះបដិបសធដល់រោរអប ជ្ើញរបស់កពះឲ្យថកបចិតតេរហូតដល់ព្ួរប្ោត់បង់កពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់។ជាញរឹ្រញាប់កបជា�ៃ

ទាំងបៃះបដបិសធមៃិថកបចិតតេតាមវិចារណញ្ញាណរបស់ប្។សូមអាៃសៃិទាៃ្រម្មខាងបករោមបហើយសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដល

ព្ួរប្ៃរឹងៃិោយបឆលែើយតបបៅៃរឹងៃរណារានា្់រថដលោៃៃិោយៃូវបរឿងទាំងបៃះ។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមអប ជ្ើញព្ួរប្ឲ្យ

បោងបៅបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃបរៀៃបៅ្រ្ននុងបអបធើរ13–15។

1 «ខញនុំដរឹងថាបរឿងថដលខញនុំបមើលបនាះមៃិថមៃជាបទោឋាៃរបស់សាសនាចក្របនាះបទបែុថៃ្វាបមើលបៅមៃិរាៃឥទ្ធិពលអាក្រ្់រណាមួយ

ម្របលើខញនុំបនាះបទ»។

2 «រោរទទួលទាៃសុរាជាមួយៃរឹងមិតតេ្្រ្ិមិៃថមៃអាក្រ្់រណាស់ណាបនាះបទ—បយើងកោៃ់ថតរាៃរោររ្ីររាយបែុបណាណះ»។

3 «ខញនុំកោៃ់ថតលួចបមើលបោយសារក្ប់ោនាបៅ្រ្ននុងថានា្់ររបស់ខញនុំបធវៃើថដរ។វាមៃិអាចទទួលោៃពិៃ្ទនុល្អបនាះបទកបសិៃបបើខញនុំមិៃលួចថដរបទ

បនាះ»។

4 «វាកោៃ់ថតជាបរឿងអាសអាភាសបៃិ្ចបៃ្លួចបែុបណាណះ។វាមិៃថមៃថាខញនុំៃរឹងបចញបៅបករៅបហើយកបកពរឹតតេអសរីលធម៌បនាះបទ។បករៅពរី

បៃះខញនុំអាច�ប់បពលណាថដលខញនុំចង់�ប់»។

5 «ខញនុំមិៃចាោំច់ថកបចិតតេនាបពលបៃះបនាះបទ។ខញនុំអាចរង់ចំារហូតដល់ខញនុំបរៀបៃរឹងបៅបបស្រ្រម្មមួយឬបរៀបរោរបៅ្រ្ននុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ

សៃិ»។

សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថាបៅបពលមៃុស្សបធវៃើអបំពើោបបហើយមិៃថកបចិតតេបនាះពួ្រប្ៃរឹងថតងថត�ួបៃូវលទ្ធ្លនៃអំបពើោប

ទាំងបនាះ។សូមធានាជា្្មរីដល់សិស្សថាកបសិៃបបើពួ្រប្ោៃបធវៃើអំបពើោបបនាះពួ្រប្អាចថកបចិតតេបចញពរីអបំពើោបរបស់ប្ោៃបហើយ

ទទួលោៃកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្សារជា្្មរីោៃ។សូមអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ

ថៃលអិលអាៃ់ប�ើរសិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«ខញនុំថ្លែងទរីបនាទាល់ថាកពះអង្គសប្រ្គះអាចៃិងចង់អ្័យបទាសចំបោះអំបពើោបរបស់បយើងណាស់។បលើ្រថលងថត

អបំពើោបនៃអស់អ្ន្រថដលបក�ើសបរើសយ្រអបំពើោបធងៃៃ់ធងៃរបករោយពរីោៃដរឹងភាពបពញបលញបហើយវាោមៃអបំពើោប

ណាថដលមិៃអាចបលើ្រថលងបទាសឲ្យោៃបនាះបទ។ឱ!បតើវាជាឯ្រសិទ្ធិដ៏អសាចារ្យសករាប់បយើងរានា្់រៗបដើមបរី

កត�ប់បចញពរីអំបពើោបរបស់បយើងបហើយម្ររ្រកពះក្រីស្ទោ៉ាងណាបៅ!រោរអ្័យបទាសពរីសាថាៃសួ្៌្ ឺជាថ្លែដ៏

ថ ្្អមបំ្ុតមួយនៃដំណរឹងល្អបោយដ្របចញៃូវអំបពើោបៃិងរោរ�ឺចាប់បចញពរីដួងចិតតេរបស់បយើងបហើយ�ំៃួសម្រ

វិញបោយបសច្រ្រីអំណរៃិងបសច្្ររីសុខសាៃ្នៃអារម្មណ៍បនាះ»(«Repent . . . That I May Heal 
You»Ensignឬលពីោ្រូណាថខវិច្ិរោឆ្នាំ2009,ទំព័រ40–41)។

សូមឲ្យសិស្សពិៃិត្យបមើល�រីវិតរបស់ប្ចំបោះអបំពើោបនានាថដលបក�ៀតថក�្រដល់រោររាៃ្ ូជាៃិរៃ្រ៍ជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ប្។

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យខំបតាងចាប់កពះបចស្ានៃដរ្វាយធៃួ្រ្ននុងរោរផ្លាស់ប្ដូរថដលៃរឹង�ួយដល់ព្ួរប្ឲ្យរ្រសាោៃ្ ូនៃកពះវិញ្ញាណៃិង

កបឆំ្ងៃរឹងអំណាចរបស់សាតាំងោៃ។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលរោរណ៍មួយបទៀតថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងបអបធើរ13–15សូមឲ្យព្ួរប្អាៃវ្្គខាងបករោមបៃះ

បោយសាងាតប់សងៃៀម៖បអបធើរ13:27;14:24;15:6,22,28។មៃុបពលពួ្រប្អាៃសូមឲ្យព្ួរប្្ ិតរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លា

ថដលបញ្ជា្់រពរីអារម្មណ៍របស់ពួ្រសាសៃ៍ោ៉ាបរ�ថដលរាៃ្រំហរឹងៃិងបំណងចង់សងសរឹ្រ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំ

ោ្រ្យៃិងឃ្លាទាំងបៃះ។

• បោយថ ្្អ្របលើរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រ្រ្ននុងបអបធើរ13–15បតើអវៃរីជាលទ្ធ្លនៃ្ំរហរឹងៃិងបំណងចង់សងសរឹ្ររបស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីអំពរី្ំរហរឹងៃិងរោរសងសរឹ្រថដលបយើងអាចបរៀៃពរីវ ្្គចុងបករោយនៃកបវតតេិសាកស្របស់ព្ួរសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បៃះ?

(សិស្សអាចថច្ររំថល្រៃូវបោលរោរណ៍ពរីរបរីខុសោនា។សូមធានាថាចបមលែើយរបស់ព្ួរប្ឆលែនុះបញ្ចាំងថាកំ្�រឹងនិងការសងសរឹក្នរឹងនំ្

្នុស្រៅរក្ជរត ើ្សដដលរធ្ើឲ្យ្ ួក្រគនិងអ្ក្ដថទឈឺចា្់រ)។

• បតើអវៃរីជាលទ្ធ្លថដល្ំរហរឹងអាចរាៃដល់បុ ្្គលឬក្ួសារមួយបនាះ?

សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាបយើងអាចយ្រ�្នះបលើអារម្មណ៍ខរឹងៃិងបំណងចង់សងសរឹ្របៃះោៃបៅបពលបយើងថបរបៅកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិង

ទទួលោៃៃូវរោរអ្័យបទាសៃិងរោរលួងបលាមតាមរយភៈដរ្វាយធៃួរបស់កទង់។សូមអប ជ្ើញសិស្សឲ្យថបរបៅកពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង

រោរអធិសាឋាៃសុំរ្រ�ំៃួយថដលពួ្រប្កតូវរោរកបសិៃបបើពួ្រប្ខរឹងៃរឹងមៃុស្សប្្សងបទៀត។

ការរំឭក្្ េ្ដីរគអគធើរ

សូមចំណាយបពលខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រ្ម្ពរីរបអបធើរ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំងបៅ្រ្ននុងថានា្រ់

សរិោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាវ ្្គ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យព្ួរប្សបងខេបបោយខលែរីៗអំពរីបសច្រ្រីសបងខេប�ំពូ្រ

ខលែះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរបអបធើរបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចំា។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីខលែះពរី្ ម្ពរីរ

បអបធើរថដលបំ្ ុស្ំៃិតដល់ពួ្រប្ឬថដលោៃ�ួយដល់ព្ួរប្ឲ្យរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។



528

គហតុអវៃដីប្នជា្តរូវសិក្សា្ េ្ដីរគនះ?
សៅស្ល�ិ�្ស�ិក្សាគម្ពីរមរ៉រូនែ្ួក្សគអាចទ្ទ្ួលបានក្រាលាំរ

្ពីគំររូ�៏រានអំណាចនរិការបសពរៀននានារប�់សលាក្មរ៉រូនែ

ព្មទាំរឪ្ុក្រប�់សលាក្គឺសលាក្មរមន។្ួក្សគនឹរសរៀន

អំ្ ពី្ ិធពីបរ�ុិទ្្ធនរិការអនុវត្ជាមរូលដ្ឋានននសា�នាចពក្នន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសារៈ�ំខាន់ននការសធវើការ�ុចរិតសដ្�រាន

បែំរ�៏្ ិតពបាក្�រសបៀបក្្ននុរការកាត់ស�ចក្្ពីរវារអសំ្ើលអែ

នរិអសំ្ើអាពក្ក្់ទ្ំនាក្់ទំ្នររវារស�ចក្្ពីជសំនឿស�ចក្្ពី�រ្ឹម

នរិស�ចក្្ពី�ប្នុរ�ស�ើ�និរស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះននក្រូនសក្មេរ

តរូចៗ។�ិ�្សក្៏នរឹអានអំ្ ពីការដ្�់សតឿនរប�់សលាក្

មរ៉រូនែឲ្យអធសិាឋានស�ើម ព្ី�ឹរសដ្�ខ្លួនឯរថ្ព្រះគម្ពីរមរមន

គឺជាព្រះគម្ពីរ្ិត(�រូមសមើលមរ៉រូនែ10:3–5)និរស�ើម្ពី

«មក្រក្ព្រះពគពី�្ទស�ើ�ឲ្យបានលអែឥតសខាចារះសៅក្្ននុរពទ្រ់»

(មរ៉រូនែ10:32)។

គតើនរណាជាអ្ក្សរគសរ្ េ្ដីរគនះ?
សលាក្មរ៉រូនែបាន�រស�រគម្ពីរសនរះណ�លរួមរានពាក្្យ�ម្ពីរប�់

សលាក្្ទាល់ព្រះបន្ទដូលរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�ល់្ ួក្�ិ�្សរប�់

ពទ្រ់ទាំរ�ប់្ ពីរនាក្់ជា្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

2)និរពាក្្យ�ម្ពីរប�់ឪ្ុក្សលាក្គឺសលាក្មរមន(មរ៉រូនែ

7–9)។មុនស្ល្ ួក្សា�ន៍នពីន�វពតរូវបានបំ្ លាញបរ់សលាក្

មរ៉រូនែបានបសពមើសៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សគជាសមទ្័្រានាក្់នរិ

ជាអ្នក្�ឹក្នាំសា�នាចពក្ម�ួររូប(�រូមសមើលមរមន6:12

មរ៉រូនែ8:1)។�រូចជាអ្នក្�រស�រនរិអ្នក្ចរពក្រ�ំខាន់

ស្្សរសទ្ៀតក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនណ�រសលាក្មរ៉រូនែគឺជាសាក្្សពីរានាក្់

រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។សលាក្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្«ខ្នុំបាន

ស�ើញព្រះស��៊រូវស�ើ�ថ្ពទ្រ់បានរានព្រះបន្ទដូលជាម�ួនឹរ

ខ្នុំ»(សអសធើរ12:39)។សលាក្មរ៉រូនែសសាមៅរះពតរ់ចំសពារះ

ទ្ពីបនាទាល់រប�់សលាក្ជាខាលាំរសដ្�មិនព្មប�ិស�ធសចាល

ព្រះពគពី�្ទអ�ំនុរស្លមួ�ណ�ល្ ួក្សា�ន៍សលមិនបាន�រាលាប់

សា�ន៍នពីន�វពគប់ររូបណ�លមិនព្មប�ិស�ធពទ្រ់(�រូមសមើល

មរ៉រូនែ1:1–3)។សៅក្្ននុរឆ្នាំ1823ពបណ�លជា1,400

ឆ្នាំសពកា�្ពីការបញ្ចប់កំ្ែតព់តាននព្រះគម្ពីរមរមនសលាក្មរ៉រូនែ

បានសចញមក្ជួបនឹរ្ យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធជាអរ្គណ�លបាន

រ�់ស�ើរវិញម�ួស�ើ�បានពបាប់�ល់�៉រូណ�បថ្ក្ំែតព់តា

ពតរូវបានលាក់្ទ្ុក្សៅក្្ននុរក្រូនភ្នំណក្្រ្ ្ទរះរប�់សលាក្(�រូមសមើល

�៉រូណ�ប�៊មេីធ—ពបវត្ិ1:29–35)។សៅស្លសនារះនិរ

សៅអំ�នុរស្លបួនឆ្នាំសពកា�មក្សលាក្មរ៉រូនែបានណែនាំ

�ល់�៉រូណ�ប�៊មេីធថ្«អំ្ ពីសរឿរណ�លព្រះអរាចា�់ពទ្រ់នរឹ

សធវើស�ើ�សតើសដ្�រសបៀបណានរិសដ្�នរូវអវពីណ�លនគរព្រះនឹរ

ពតរូវចាតណ់ចរសៅពោសពកា�បរអែ�់»(�៉រូណ�ប�៊មេីធ—ពបវត្ិ

1:54)។

គតើ្ េ្ដីរគនះ្តរូវប្នសរគសរដល់នរណាគហើ�គតើ

គហតុអវៃដី?
សលាក្មរ៉រូនែបានរានពបសា�ន៍ថ្«ខ្នុំ�រស�រនរូវការែ៍

ខរ្ះសទ្ៀតណ�លពបណ�លជាអាចរានពបសយាជន៍�ល់្ ួក្បរបអែដូន

រប�់ខ្នុំគឺ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសៅន្ងៃណាមួ�ក្្ននុរអនាគត»

(មរ៉រូនែ1:4,�រូមសមើល្ រណ�រមរ៉រូនែ10:1)។សលាក្ក៏្

បានពបកា�ថ្សលាក្បាននិយា�«សៅមនុ�្សទាំរអ�់សៅ

ចរុណ្ន�ពី»សដ្�ព្រានថ្សៅក្្ននុរន្ងៃជំនុំជពមរះននព្រះសនារះ

មនុ�្សទាំរអ�់នឹរពតរូវទ្ទួ្លខុ�ពតរូវចំសពារះពាក្្យណ�លសលាក្

បាន�រស�រ(�រូមសមើលមរ៉រូនែ10:24,27)។ក្្ននុរ

ការសរៀបចំស�តុការែ៍សនរះសលាក្មរ៉រូនែបានអសញ្ើញមនុ�្ស

ទាំរអ�់ឲ្យ«មក្រក្ព្រះពគពី�្ទ»(មរ៉រូនែ10:30,32)។

គតើគៅគពលណានិងគៅក្ណន្ងណាណដល្ េ្ដីរគនះ

្តរូវប្នសរគសរ?
សលាក្មរ៉រូនែហាក់្�រូចជាបាន�រស�រនិរចរពក្រគម្ពីរសនរះ

ចសនាលារះឆ្នាំ401ពគិ�្�ក្រាជនរិឆ្នាំ421ពគិ�្�ក្រាជ

(�រូមសមើលមរមន8:4–6,មរ៉រូនែ10:1)។សលាក្មិន

បាននិយា�្ ពីក្ណន្រណ�លសលាក្បាន�ថែតិសៅសៅស្លសលាក្

បាន�រស�រគម្ពីរសនរះសនារះ—រានណតថ្សលាក្បានស�ើរសៅក្ណន្រ

ណាណ�លសលាក្អាចសៅស�ើម្ពីរាន�ុវតថែិភា្�ល់ជពីវិតរប�់

សលាក្(�រូមសមើលមរ៉រូនែ1:1–3)។

គតើរានលក្ខេណៈពគិសសអវៃដីខ្ះគៅក្្ដង្ េ្ដីរគនះ?
គម្ពីរសនរះ្ ល្់នរូវស�ចក្្ពីលមអែិតជាសពចើនទាក់្ទ្រសៅនឹរការណែនាំ

រប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ�ល់្ ួក្�ិ�្សសា�ន៍នពីន�វទារំ�ប់្ពីរ

នាក់្រប�់ពទ្រ់សៅស្លពទ្រ់បានពបទាន�ល់្ ួក្សគនរូវអំណាច

ស�ើម្ពី្ ្ល់នរូវអំសណា�ទានននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ(�រូមសមើល

មរ៉រូនែ2;�រូមសមើល្ រណ�រនពីន�វទ្ពី318:36–37)។

វាក៏្រួមរានការណែនាំណ�លរានសៅណតសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន

ណ�លទាក់្ទ្រសៅនឹរការ�ណម្រនរូវការណតរតាំរប្វជិតភា្នរិ

ការអធិសាឋានណ�លពតរូវសពបើសៅក្្ននុរ្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធនន្ ិធពីសាពកាមរ៉់

(�រូមសមើលមរ៉រូនែ3–5)។លក្ខេែៈ្ ិស��ខុ�ោនា

ស្្សរសទ្ៀតននគម្ពីរសនរះរួមរានការបសពរៀនរប�់សលាក្មរមន

អំ្ ពីការណបរណចក្អសំ្ើលអែនិរអំស្ើអាពក្ក្់(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

7:12–19)ការបសពមើរប�់្ ួក្សទ្វតា(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

7:29–39)ស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�ជាស�ចក្្ពីព�ឡាញ់�៏

�ុទ្្ធសាធននព្រះពគពី�្ទ(�រូមសមើលមរ៉រូនែ7:44–48)និរ

ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ�ល់ក្រូនសក្មេរតរូចៗ(�រូមសមើលមរ៉រូនែ8)។

វាក៏្រួមរានការសរៀបរាប់រប�់សលាក្មរមនអំ្ពីការ្ុក្រល�ួរប�់

្ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិនមុនស្លចមបារំ

សលើក្ចរុសពកា�រប�់្ ួក្សគសៅឯភ្នំគរូម៉រូរា៉(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

9)។សលាក្មរ៉រូនែក៏្បញ្ចដូលនរូវការបសពរៀនរប�់សលាក្

្ទាល់អំ្ ពីអំសណា�ទានននព្រះវិញ្ញាែ(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

10:8–26)។សលាក្ក្៏បានក្តព់តាការអសញ្ើញមួ�ណ�ល

រានសៅក្្ននុរមរ៉រូនែ10:3–5ណ�ល្ ្ល់ជាក្រូនសសារមួ�

រួមចំណែក្�ល់ព្រះគម្ពីរមរមនសនរះ។សដ្�សយារសៅសលើវគ្គ

សនរះពបធាន�្គរ�ុនប៊ី�ុិរគ្ពីបាន្ ន្យល់ថ្ព្រះគម្ពីរមរមន

«គឺជាគម្ពីរណតមួ�គត់ណ�លរួមរានសៅក្្ននុរគពមបរប�់វានរូវ

ស�ចក្្ពី�នយាម�ួថ្សដ្�សារព្រះសចសាដោ�៏រានអានុភា្សនារះ

អ្នក្អានអាច�ឹរសដ្�្ ិតជាក់្ចបា�់អំ្ពីស�ចក្្ពី្ិតរប�់វា»

(«A Testimony Vibrant and True»Ensign,
ណខ�ពីហាឆ្នាំ2005ទ្ំ្័រ4)។

្គ្រាង
េរ៉រូថណ1–6ខែៈស្លណ�លស�ើរណ�វររក្�ុវតថែិភា្

�ល់ជពីវិតរប�់សលាក្មរ៉រូនែក្តព់តានរូវ្ ិធពីបរ�ុិទ្្ធនិរ

ការអនុវត្នានាននសា�នាចពក្ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

ការែ៍ទារំសនរះរួមរានការ្្ល់ជាអំសណា�ទាននន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធការសធវើការណតរតាំរននប្វជិតភា្

ការបសពមើសាពកាម៉រ់នរិគែុ�ម្ត្ិ�ពរាប់្ ិធពីបែុ្យ

ពជមុជទឹ្ក្។សលាក្មរ៉រូនែក៏្្ ិភាក្សាអំ្ពីការធំធាត់ខារ

វិញ្ញាែនន�រាជកិ្សា�នាចពក្ក៏្�រូចជាសោលបែំរ

ននការពបជុំក្្ននុរសា�នាចពក្នរិរសបៀបណ�ល្ ួក្សគពតរូវ

�ឹក្នាំ្រណ�រ។

េរ៉រូថណ7មរ៉រូនែក្ត់ពតា្ ពីសទ្�នក្ថ្ណ�លសធវើស�ើរ

សដ្�សលាក្មរមនណ�លបានបសពរៀនអំ្ ពី្ ន្ឺនន

ព្រះពគពី�្ទសារៈ�ំខាន់ននការសធវើទ្សរវើ�ុចរិតសដ្�រាន

បែំរពបាថ្នា្ ិតពបាក្�ការណបរណចក្្ ពីភា្ខុ�ោនា

រវារអសំ្ើលអែនរិអំស្ើអាពក្ក្់ការសតារជាប់តាមការែ៍

លអែពគបយ់ា៉ារនិរទ្ំនាក្់ទំ្នររវារស�ចក្្ពីជសំនឿស�ចក្្ពី

�រ្ឹមនរិស�ចក្្ពី�ប្នុរ�។

េរ៉រូថណ8–9មរ៉រូនែក្តព់តា�ំបុពត្ ពីសលាក្មរមនណ�ល

្ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណ�លក្រូនសក្មេរតរូចៗមិនពតរូវពជមុជទឹ្ក្

និរការសរៀបរាប់្ ពីអសំ្ើទុ្ច្ចរិត�៏ធំអសាចារ្យសៅក្្ននុរចំសណាម

្ួក្សា�ន៍នពីន�វនិរ្ ួក្សា�ន៍សលមិន។

េរ៉រូថណ10មរ៉រូនែដ្�់សតឿន�ល់មនុ�្សទាំរអ�់

ណ�លនឹរអានព្រះគម្ពីរមរមនឲ្យអធិសាឋានស�ើម្ពី�ឹរអំ្ពី

ស�ចក្្ពី្ិតស្ញសលញរប�់វាស�ើម្ពីក្ុំប�ិស�ធនរឹ

អំណាចនិរអំសណា�ទានននព្រះនិរស�ើម្ពីមក្រក្

ព្រះពគពី�្ទស�ើ�ឲ្យបានលអែឥតសខាចារះសៅក្្ននុរពទ្រ់។

ស�ចក្្ពីស្្ើមអំ្ពី

គម្ពីរមរ៉រូនែ
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីបញ្ចប់ការ�សរខេបរប�់សលាក្្ ពី្ ទាំររា�សអសធើរស�ើ�សលាក្មរ៉រូនែបានគិត

ថ្សលាក្នឹរមិន�រស�រអវពីសទ្ៀតស�ើ�។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពីសលាក្ពតរូវបានបំ្ ុ�ឲ្យ

«�រស�រនរូវការែ៍ខរ្ះសទ្ៀតណ�លពបណ�លជាអាចរានពបសយាជន៍�ល់្ ួក្បរបអែដូន[រប�់

សលាក្]គឺ្ ួក្សា�ន៍សលមិនសៅន្ងៃណាមួ�ក្្ននុរអនាគតព�បតាមព្រះ�ឫទ្័�នន

ព្រះអរាចា�់»(មរ៉រូនែ1:4)។ពាក្្យ�ម្ពីរប�់សលាក្បញ្ជាក់្្ ពីភា្សសាមៅរះពតរ់រប�់សលាក្

ចសំពារះព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�្ ួក្សគក៏្បង្ហាញ្ ពី្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធនន�ំែឹរលអែ�៏�ំខាន់ៗ្ រណ�រ។
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មរ៉រូនែ1–3

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ1

សលាក្មរ៉រូនែសដើររក្�ុវត្ិភា្ដល់ជពីវិតរប�់សលាក្សេើយបន្ការ�រស�ររប�់សលាក្

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបរឿងខាងបករោមបៃះឮៗថដលោៃដំណាលបោយយុវនារីរានា្់រថដលោៃបករោ្រ�រប�ើងរោរោរដល់បសច្រ្រី�ំបៃឿ

របស់នាងបៅឯសាលាបរៀៃ៖

«ក្ូបបកងៀៃខញនុំ�របៅឯរោដារបខៀៃកោប់ពរី�ុតបរឿងមួយថដលបយើង្ំរពុងបមើល។   ក្ូបបកងៀៃខញនុំ   ោៃពៃ្យល់បោយបសាះ្របករោះ

ថា   បរឿងបៃះកតវូោៃចាត់ទុ្រថាជាបរឿងសករាប់មៃុស្សបពញវ័យ។ខញនុំោៃកសឡាំងរំោង។   ខញនុំមិៃធាលាប់្ ិតបទថាបរឿងបៃះៃរឹង

ប្រើតប�ើង។

«ខញនុំោៃអង្គនុយបៅបរៅអរីរបស់ខញនុំបោយ្ិតអំពរីអវៃរីថដលខញនុំ្ ួរបធវៃើ។្ំៃិតមួយោៃបលចម្រ្រ្ននុងអារម្មណ៍របស់ខញនុំថា៖បយើងកតូវោៃសុំ្រុំ

ឲ្យបមើលបរឿងថដលមៃិល្អ។ខញនុំោៃពយាោមបោះសារថាបោយសារខញនុំបៅបរៀៃ្រ្ននុងសាលាដបូច្នះបរឿងថដលបយើងៃរឹងបមើល្ ឺជាបរឿងថដល

សមរម្យ។បែុថៃ្្ ំៃិតថាមិៃកតូវបមើលបរឿងមិៃល្អោៃយ្រ�្នះបលើរោរបោះសាររបស់ខញនុំ។

«ខញនុំោៃបលើ្រនដបោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយបោយ�របៅពរីមុខថានា្រ់ទាំងមូលខញនុំកតូវោៃឲ្យអង្គនុយបៅបករៅថានា្រ់ខណភៈបពលថដលបរឿងោៃ

ចាប់ប្្ើមបលង។ខញនុំរាៃអារម្មណ៍ថាថ ្្ន្រក្បោ់នាោៃបមើលម្រខញនុំបៅបពលខញនុំោៃរុញបរៅអរីខញនុំបចញបហើយកបមូលយ្របសៀវបៅរបស់ខញនុំ។

ខញនុំោៃប�ើញទរឹ្រមុខរបស់ពួ្រប្ព្ួរប្ពិតជាមិៃយល់វាបនាះបទ។

«ខណភៈបពលថដលអង្គនុយបៅខាងបករៅខញនុំរាៃអារម្មណ៍សបបាយចិតតេជាខាលាំង។ខញនុំោៃដរឹងថាខញនុំោៃបធវៃើបរឿងថដលកតរឹមកតូវមិៃថាមិតតេ្្ិ្រ

ឬក្ូរបស់ខញនុំៃិោយអវៃរីបនាះបទ។ខញនុំរាៃអារម្មណ៍ថាខញនុំោៃរឹងរាំជាងមុៃបទៀត្ ង។ខញនុំោៃដរឹងថាខញនុំមៃិកតូវបមើលបរឿងថដលមៃិសមរម្យ

បោយសារថតក្ូរបស់ខញនុំោៃបរ្ហាញវាដល់បយើងបនាះបទ។

«   ខញនុំប�ឿថាបៅបពលបយើងកប�មៃរឹងកោលោំ្របហើយបយើង�រកបឆំ្ងៃរឹងវាបនាះបយើងកតូវោៃបធវៃើឲ្យរឹងរាំជាងរោលថដលបយើង

អង្គនុយចុះបហើយអៃុញ្ញាតឲ្យវាប្រើតប�ើង។

«បៃះ្ ឺជាភាពរឹងរំាខាង្រ្ននុងមួយថដលរាៃប�ើងតាមរយភៈកពះអង្គសប្រ្គះរបស់បយើង។កបសិៃបបើបយើងបមើលបៅរ្រកទង់បៅ្រ្ននុងកោ

លោំ្ររបស់បយើងបនាះបយើងៃរឹងកតូវោៃបធវៃើឲ្យរឹងរំាប�ើង។បសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើងបៅបលើកទង់អាច�ួយបយើងឲ្យកប�មមុខៃរឹង

ឧបស្្គោៃ»(Catherine Hall«Standing Up, Standing Out»New Eraថខ្ុរម្ភៈឆ្នាំ2012ទំព័រ11)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ1:1–3បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃ�រថតរានា្់រឯងបៅ្រ្ននុងបសច្្ររី�ំបៃឿ

របស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមពិចារណាពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើរោរ«មៃិបដិបសធៃរឹងកពះក រ្ីស្ទ»រាៃៃ័យោ៉ាងណាចំបោះអ្ន្រ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រឬៃរណារានា្់រថដលអ្ន្រសាគល់ោៃបរ្ហាញពរីរោរបប្ជាញាចិតតេ្រ្ននុងរោរបធវៃើតាមកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅបពល

សថែិតបៅកោលំោ្រ?

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជា្ ំរូរបស់បលា្រមរ៉ូនណៃិងយុវនារីបៅ្រ្ននុងបរឿងបនាះ្ ឺជា្ ំរូដ៏អសាចារ្យ្រ្ននុងរោរមិៃបដបិសធកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ្្ររី្៏រ

បយើងរានា្់រៗអាចបធវៃើឲ្យរោរសបកមចចិតតេតូចតាចរាល់ន្ងៃថដលបរ្ហាញពរីបសច្្ររី�ំបៃឿរោរបោរពតាមៃិងបំណងមិៃបដបិសធកពះក្រីស្ទ

ដូចោនា»។

• បតើរាៃរបបៀបណាខលែះថដលអ្ន្រអាចបធវៃើតាម្ ំរូរបស់បលា្រមរ៉នូណ?(សិស្សអាចៃិោយថាព្ួរប្អាចកតូវទទួលភាពខាមសប់អៀៃ

ពរីដំណរឹងល្អៃិងបទោឋាៃរបស់វាពរីរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតិតេទាំងឡាយរោរបធវៃើជា្ ំរូដ៏សុចរិតៃិងរោរបៃ្រឹងរាំបៅ្រ្ននុងទរីបនាទាល់អំពរី

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទាះបរីជាបៅបពលអ្ន្រដនទមិៃោៃបធវៃើដបូចានាះ្្ររី)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ1:4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃ

បក�ើសបរើសបដើមបរីបៃ្សរបសរ។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញបហើយសូមបរ្ហាញថាបលា្រមរ៉ូនណោៃសរបសរបដើមបរី

កបបោ�ៃ៍ដល់្ូរៃបៅរបស់អ្ន្រថដលោៃចង់សរាលាប់បលា្រ។

្រហពងៀនហោយព្រះវិញ្ញាណ

សៅក្្ននុរការសរៀបចំនរិការបសពរៀន

រប�់អ្នក្�រូម្ យាយាមស�ើម្ពីពតរូវបាន

�ឹក្នាំសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។

សៅស្លពគរូបសពរៀននិរ�ិ�្សពតរូវបាន

�ឹក្នាំសដ្�ព្រះវិញ្ញាែ«អ្នក្ណ�ល

្សា�ស�ើ�អ្នក្ណ�លទ្ទួ្ល�ល់ោនា

សៅវិញសៅមក្ស�ើ�ទាំរ្ពីរនាក្់ពតរូវបាន

សាអារស�ើរស�ើ�សពតក្អរជាមួ�ោនា»

(គ.និរ�.50:22)។
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• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីបំណងរបស់បលា្រមរ៉ូនណ្រ្ននុងរោរ�ួយដល់ព្ួរសាសៃ៍បលមិៃ?(បយើងអាចបរ្ហាញពរីរោរបបតេជាញាចិតតេបធវៃើតាម

កពះបយស៊ូវកពះក្រីស្ទរបស់បយើងបោយរោរបក�ើសបរើសបដើមបរីបរ្ហាញបសច្្ររីកសឡាញ់ដល់សកតូវរបស់បយើង)។

សូមពៃ្យល់ថារោរបប្ជាញាចិតតេចំបោះកពះបយស៊ូវក្រីស្ទរបស់បលា្រមរ៉ូនណោៃដរឹ្រនំាបលា្រឲ្យសរបសរអំពរីចំណុច្ ៃលែរឹះខលែះៗរបស់

សាសនាចក្រថដលបលា្ររាៃអារម្មណ៍ថា«រាៃកបបោ�ៃ៍»(មរ៉ូនណ1:4)។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពិចារណាអំពរីរបបៀបថដលមរ៉ូនណ

2–3អាចរាៃកបបោ�ៃ៍ដល់ព្ួរប្បៅបពលពួ្រប្សិ្រសាពរី�ំពូ្រទាំងបៃះ។

េរ៉រូថណ2

សលាក្មរ៉រូនែក្តព់រា្ ពីស�ចក្្តពីណែនាំរប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្អំ្ ពីការពបគល់អំសណាយទានននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្

សូមឲ្យយុវ�ៃរានា្់រប�ើងម្រខាងមុខថានា្់រ។សូមឲ្យសិស្សកសនមថាយុវ�ៃបៃះបៅ្រ្ននុងបពលអនា្តៃរឹងរោលាយជាអ្ន្រ្សាយសាសនា

បពញបរា៉ាង។ោត់ៃិងនដ្ូរបស់ោត់ោៃបបកងៀៃដល់ៃរណារានា្់រអំពរីដំណរឹងល្អបហើយបុ ្្គលបនាះោៃសបកមចចិតតេទទួល

បុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ។យុវ�ៃបៅ្រ្ននុងថានា្់ររបស់អ្ន្របៃះកតូវោៃអប ជ្ើញឲ្យសថម្ងពិធរីរោរបរិសុទ្ធនៃពិធរីបញ្ជា្់រថដលរួមរាៃបៅ្រ្ននុង

រោរកប្ល់អបំណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមសួរសំណួរទាំងឡាយខាងបករោមបៃះដល់យុវ�ៃបៃះ៖

• បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរៀបចំ្រ្ននុងរោរបធវៃើពិធរីរោរបរិសុទ្ធបៃះ?(បនាទាប់ពរីយុវ�ៃបៃះបឆលែើយតបបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់ទាំងអស់

ថច្រចាយពរី្ ំៃិតរបស់ប្)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលកពះអង្គសប្រ្គះថដលរាៃកពះ�ៃ្មរស់ប�ើងវិញោៃោងបៅ�ួបៃរឹងព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ«កទង់ោល់ព្ួរសិស្សថដល

កទង់ោៃបរើសម្ងរានា្រ់ៗ»បហើយ«ោៃកបទាៃពួ្រប្ៃូវអំណាចបដើមបរីកប្ល់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»(3ៃរីនហវៃទរី18:36–37)។

បលា្រមរ៉ូនណោៃប្្ចដូលៃូវរោរថណនំារបស់កពះអង្គសប្រ្គះខលែះៗបៅដល់ពួ្រសាវ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃទាំងដប់ពរីរនា្់របៅ្រ្ននុង្ំរណត់កតារបស់

បលា្រអំពរីរបបៀបបដើមបរីកប្ល់អបំណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ2:1–3ឮៗបហើយសូមឲ្យ

សិស្សរ្របមើលព័ត៌រាៃដូចខាងបករោមបៃះ។

1 អវៃរីថដល្ួរកតូវបរៀបចំចំបោះបុ ្្គលថដលបធវៃើពិធរីបរិសុទ្ធ

2 របបៀបថដលពិធរីបរិសុទ្ធបៃះកតូវោៃសថម្ងប�ើង

បករោយពរីសិស្សអាៃខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបហើយសូមសួរព្ួរប្ខលែះឬទាំងអស់ោនាៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បោងតាមបលខបោងខ្រ្ននុងមរ៉ូនណ2:2បតើបពវៃ�ិតភាពកតូវរាៃអវៃរីខលែះបដើមបរីអាចកប្ល់អបំណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ោៃ?(បពវៃ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រ)។

• បតើអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្ររានា្់រ្ ួរបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបរៀបចំ្ ល់្ៃូវអំបណាយទាៃនៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?(ោត់កតូវ«បៅ

កពះវរបិតាបៅ្រ្ននុងកពះនាម[របស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ]បៅ្រ្ននុងរោរអធិសាឋាៃដ៏រាៃអំណាច»)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរអធសិាឋាៃអាច�ួយដល់បុ ្្គលឲ្យបរៀបចំបធវៃើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវៃ�ិតភាពបោយរបបៀបណា?

• បតើពិធរីបរិសុទ្ធបៃះកតូវោៃសថម្ងប�ើងតាមរបបៀបណា?(បោយរោរោ្់រនដបលើ្របាលៃិងបៅ្រ្ននុងកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

សូមពៃ្យល់ថាជាថ ្្ន្រនៃពិធិរោរបៃះអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រកតវូបកបើោ្រ្យមួយចៃំួៃ។អ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា

បពញបរា៉ាងកតូវោៃ្ ្ល់ៃូវ្ូរៃបសៀវបៅតូចថដលរាៃៃូវរោរថណនំាពរីរបបៀបបដើមបរីបធវៃើពិធរីបរិសុទ្ធនៃបពវៃ�ិតភាពៃិងរោរកបសិទ្ធពរ)។

អ្ន្រអាចសបងខេបពរីអវៃរីថដលសិស្សោៃបរៀៃ្រៃលែងម្របោយរោរសរបសរៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ៖អ្កកាន់

្រេវជ្ិរភាេមិលគពីសសាដែកត្រគល់អំនណា�ទានននតេោះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធែល់សម្ជិក្ សោចតកដែលបានតជមុជ្ឹរកន�ើ�នោ�

ការោកន់ែនលើកបាល)។

េរ៉រូថណ3

សលាក្មរ៉រូនែក្តព់រានរូវស�ចក្្តពីណែនំារប�់ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្អំ្ពីការណតររាំរ្ ួក្�រ្នរិពគរូ

មៃុបពលចាប់ប្្ើមបបកងៀៃបមបរៀៃបៃះមួយន្ងៃឬ្៏រពរីរន្ងៃមៃុអ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរសំុឲ្យយុវ�ៃរានា្់របរៀបចំអាៃកបវតតេិអំណាចបពវៃ�ិតភាព

របស់ប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។(ឬអ្ន្រអាចបរៀបចំអាៃកបវតតេិអំណាចបពវៃ�ិតភាពរបស់អ្ន្រឬកបវតតេិអំណាចបពវៃ�ិតភាពរបស់

សរា�ិ្រក្ួសារអ្ន្រឬអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរានា្រ់បៅ្រ្ននុងវួដឬសាខារបស់អ្ន្រ)។សូមពៃ្យល់ថាតំណនៃអំណាចបពវៃ�ិតភាពបរ្ហាញពរី

សិទ្ធិអំណាចរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពតោនារហូតដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។អ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រអាចបស្នើឲ្យរាៃ្ំរណតក់តា

មួយអំពរីកបវតតេិអំណាចបពវៃ�ិតភាពរបស់ប្បោយរោរទា្់រទងទរីសានា្់ររោរ្រណាដាលរបស់សាសនាចក្រឬរោរិោល័យរដ្ឋោលបៅ្រ្ននុងតំបៃ់

របស់ព្ួរប្។សាសនាចក្រមិៃ្ ល់្ៃូវ្ំរណត់កតានៃកបវតតេិសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ុៃបនាះបទ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រី

កបសិៃបបើអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពបអើរ៉ុៃរានា្់រកតូវោៃថតងតំាងបោយអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពមិល្រីសសាថដ្រោត់អាចបរៀៃអំពរីកបវតតេិអំណាច

របស់បុរសថដលោៃថតងតំាងោត់ោៃ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃកបវតតេិអំណាចរបស់ប្ដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់(ឬសូមអាៃកបវតតេិអំណាចថដលអ្ន្រោៃនាំម្ររោៃ់ថានា្់រ)។សូមឲ្យោត់

ថច្រចាយពរីអតថែៃ័យវាចំបោះោត់្រ្ននុងរោរដរឹងថាោត់អាចតាមោៃអំណាចបពវៃ�ិតភាពផ្ទាល់បៅដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ឬថច្រចាយ

អារម្មណ៍របស់អ្ន្រផ្ទាល់អំពរីអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពថដលអាចតាមោៃអំណាចរបស់ោត់បៅដល់កពះអង្គសប្រ្គះ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ថាអំណាចបដើមបរីបធវៃើរោតពវៃ្ិរច្ចបពវៃ�ិតភាពទាំងអស់បចញម្រពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកពះវរបិតាសួ្៌សូមឲ្យ

សិស្សរានា្់រអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហូ�ិៃនៃ្ូររុ៉មនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖
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«រោរអៃុវតតេបោយសិទ្ធិអំណាចដ៏បទវភាពតកមូវឲ្យរាៃបលើសពរីរោរកោៃ់ថតរាៃ្ិរច្ចសៃយាខាងសង្គមបៅបទៀត។វា

មៃិអាចកតូវោៃបបង្កើតបោយរោរហវៃរឹ្រហវៃឺៃខាងសាសនាឬ្ ណភៈ្រម្មរោរណាមួយម្រពរីក្រមុ�ំៃំុបនាះបទ។មៃិ

ថមៃអ ្្ចរឹងបទបៅ្រ្ននុង្ិរច្ចរោរថដលរាៃរោរអៃុញ្ញាតពរីកពះវាកតវូថតរាៃអំណាចមួយថដលអសាចារ្យជាងអវៃរីថដលរាៃ

រួចបហើយបោយមៃុស្សថដលអង្គនុយបៅបរៅអរី្រ្ននុងកពះវិហារឬមៃុស្សបៅតាម្ លែដូវឬ្៏រមៃុស្សបៅ្រ្ននុងថានា្់រសរិោខាសាលា

—ជារោរពិតមួយថដលថាអ្ន្រថសវៃងយល់អំដ៏បសាមះកតង់ជាបកចើៃអំពរីសាសនាោៃដរឹងៃិងោៃទទួលសាគល់បោយ

បបើ្រចំហរជាបកចើៃ�ំនាៃ់បណាដាលឲ្យរាៃរោរសាតារប�ើងវិញបៃះ។   

«   បោយបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រថដលកតូវោៃសាដារប�ើងវិញមួយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបយើងអាចតាមោៃតំណនៃសិទ្ធិអំណាច

បពវៃ�ិតភាពថដលកតូវោៃអៃុវតតេបោយពួ្រ�រី្រុៃ្ ្មរីបំ្ ុតបៅ្រ្ននុងវួដប៊ីស្សពថដលដរឹ្រនំាោត់ៃិងពយារោរីថដលដរឹ្រនំាបយើងទាំងអស់ោនា។

កបវតតេិបនាះកត�ប់បៅរោៃ់វដ្ថដលមៃិអាចបថំប្រោៃមួយដល់អ្ន្របបកមើជាបទវតាថដលោៃបចញម្រពរីកពះរា�បកុតានៃកពះអង្គកទង់ផ្ទាល់

ថដលទទួលអំបណាយដ៏ឥតរាៃអវៃរីបកបៀបោៃពរីសាថាៃសួ្៌បៃះ»(«Our Most Distinguishing Feature»Ensignឬ

Liahonaថខឧសភាឆ្នាំ2005ទំព័រ44)។

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់អ្ន្របដើមបរីដរឹងថាអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពក្ប់រូបបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្របៃះអាចតាមោៃសិទ្ធិអំណាចរបស់

ខលែលួៃកត�ប់បៅរ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទវិញោៃ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ3:1–4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលបុ្ ្គលរានា្់រៗកតូវោៃ

ថតងតាំងបៅ្រ្ននុងថានា្រ់បពវៃ�ិតភាព។

• បតើបុ្ ្គលទាំងឡាយកតូវោៃថតងតំាង្រ្ននុងតំថណងបពវៃ�ិតភាពបោយរបបៀបណា?(្ុរគ្គលទាំងឡាយត្រវូបានដ្រងតំាងក្្នុង្ំរដណង

្រ្្ជ្ិរភា្រោយការោក្់ថដរលើក្បាល្ ដីអ្ក្ដដលមានសិទ្ធិអំណាច)។

• បៅ្រ្ននុងបពវៃ�ិតភាពបហតុអវៃរីោៃជាវាចាោំច់សករាប់បុ្ ្គលរានា្រ់កតវូោៃថតងតំាង្រ្ននុងតថំណងបពវៃ�ិតភាពបោយៃរណារានា្់រថដល

្ំរពុងថតរោៃ់តំថណងបពវៃ�ិតភាពបនាះឬតំថណងបពវៃ�ិតភាពខ្ពស់ជាង?

សូមឲ្យអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពបៅ្រ្ននុងថានា្រ់សបងខេបខលែរីៗ អំពរីរោតពវៃ្រិច្ចបពវៃ�ិតភាពរបស់ខលែលួៃ។សូមសួរសិស្សថា៖

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រកតូវោៃកបទាៃពរបោយសារអ្ន្ររោៃ់បពវៃ�ិតភាពរានា្់រោៃបបំពញរោរទទួលខុសកតូវរបស់ោត់បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអារម្មណ៍របស់ប្អំពរីរបបៀបថដលបពវៃ�ិតភាពោៃកបទាៃពរដល់�រីវិតរបស់ព្ួរប្។អ្ន្រ្រ៏អាច

ថច្រចាយពរីរបបៀបថដល�រីវិតរបស់អ្ន្រកតវូោៃកបទាៃពរបោយសារថតបពវៃ�ិតភាពបៃះថដរ។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

សូមឲ្យសិស្សៃូវប្ជរីមួយថដលរាៃបសច្្ររីបោងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃទាំង25ៃិងក្រោសមួយចំបហៀង។សូម

ឲ្យសិស្សសរបសរបលខ1,2,ៃិង3បៅបលើក្រោសរបស់ប្។បនាទាប់ម្រសូមអាៃ្ ំរូខាងបករោម(ឬបរៀបចំខ្ម្ពរីរខលែះរបស់អ្ន្រផ្ទាល់

ថដលអាចទា្រ់ទងខាលាំងបៅៃរឹងតកមូវរោរកពមទាំងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សអ្ន្រ)។បៅថ្របរបលខៃរីមួយៗបៅបលើក្រោសរបស់

ព្ួរប្សូមឲ្យសិស្សសរបសរវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរថដលពួ្រប្្ ិតថាសី៊ោនាបំ្ុតៃរឹង្ ំរូថដលអ្ន្រោៃអាៃ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យ

ព្ួរប្ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ប្។បោយសារវាអាចរាៃចបមលែើយបកចើៃសូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីមូលបហតុថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើសវ្្គ

ពបិសសបនាះ។

1 អ្ន្រ្រំពុងថសវៃងរ្រ្ររាលាំងបដើមបរីយ្រ�្នះបលើរោរលបលួងដ៏ពិោ្រជាពបិសសមួយ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ៖បហបលមៃិ5:12ៃិង

ៃរីនហវៃទរី318:15,20–21)។

2 ខណភៈបពលថដលអ្ន្រ្ំរពុងស្ិរសាបទ្ម្ពរីរបហើយ្ ិតអំពរីឧបស ្្គមួយបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រអ្ន្រអាចទទួលោៃរោរដរឹ្រនំាអំពរីអវៃរីថដល

កតូវបធវៃើ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ៖ៃរីនហវៃទរី232:3)។

3 អ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថារងសំោធពរីមិតតេមួយចំៃួៃ្រ្ននុងរោរចូលរួម្រ្ននុងស្រម្មភាពថដល្ ្ទនុយពរីកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះ។ព្ួរប្

កោប់អ្ន្រថាស្រម្មភាពទាំងបៃះ្ ឺជាថ្្ន្រនៃភាពបៅប្រ្មងៃិងរោរសបបាយ។(ចបមលែើយអាចរួមរាៃ៖មែូសាយ4:30,អាលរា៉ា

37:35,41:10)។



532

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សលាក្មរ៉រូនែបានក្តព់តា្ ពីស�ចក្្ពីណែនាំរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ�ល់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ

ទាក់្ទ្រសៅនឹរការបសពមើ្ ិធពីសាពកាមរ៉់រួមរានការអធសិាឋានណ�លអ្នក្កាន់ប្វជិតភា្ពតរូវសពបើ

សៅក្្ននុរការពប�ិទ្្ធិ្រ�ល់នំប័ុរនរិទ្ឹក្។

សមសរៀនទ្ពី153

មរ៉រូនែ4–5

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ4–5

សលាក្មរ៉រូនែ្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណដល្ ិ្ពីសាពកាម្រ់ពតរូវបសពមើ

កបសិៃបបើអាចសូមបរ្ហាញៃូវថាសោ្រ់ៃំបុ័ងៃិងទរឹ្រនៃពិធរីសាករោមែង់។(ខណភៈបពលថដលវាអាចបរ្ហាញរបស់ទាំងបៃះអ្ន្រមៃិ្ ួរ

រាៃបំណងណាមួយ្រ្ននុងរោរ្តចមលែងពិធរីបរិសុទ្ធនានាពរីពិធរីសាករោមែង់បនាះប�ើយ)។សូមថច្រក្រោសមួយសៃលែរឹ្រដល់សិស្សបហើយ

សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរពរីរោរចងចំារបស់ព្ួរប្ៃូវរោរអធសិាឋាៃសាករោមែង់មួយតាមថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបៅោៃ។បករោយពរីសិស្សោៃ

រាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមពៃ្យល់ថាជាថ្្ន្រនៃ្ំរណតក់តារបស់បលា្របលា្រមរ៉ូនណោៃប្្ចដូលរោរអធិសាឋាៃទាំងបៃះដូចថដល

ោៃកបទាៃបោយកពះអរាចាស់សករាប់រោរក្ប់ក្ង្រ្ននុងពិធរីសាករោមែង់។សូមឲ្យព្ួរប្បបើ្របៅមរ៉ូនណ4:3ឬមរ៉ូនណ5:2បហើយ

ពៃិិត្យបមើលចបមលែើយរបស់ប្។បនាទាប់ម្រសូមសួរថា៖

• កបសិៃបបើមិតតេរានា្់រថដលរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿប្្សងោៃសបកមចថាៃរឹងចូលរូមបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់ជាមួយៃរឹងអ្ន្របតើអ្ន្រៃរឹងពៃ្យល់

ពរីអតថែៃ័យនៃពិធរីសាករោមែង់ៃិងអំពរីសារភៈសំខាៃ់របស់វាចបំោះអ្ន្រោ៉ាងដូចបម្ច?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលបំណងមួយនៃពិធរីសាករោមែង់សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ4:1–3ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រ

បទៀតអាៃមរ៉ូនណ5:1–2។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលឃ្លាបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ4:3ៃិងមរ៉ូនណ5:2ថដលពៃ្យល់ពរីអតថែៃ័យតំណាងឲ្យ

ៃំបុ័ងៃិងទរឹ្រនៃពិធរីសាករោមែង់។អ្ន្រអាចបស្នើថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លាទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ពួ្រប្។(អ្ន្រអាចរំឭ្រសិស្ស

ថាសពវៃន្ងៃបៃះសាសនាចក្របកបើទរឹ្របៅ្រ្ននុងពិធរីសាករោមែង់�ំៃួសឲ្យកសាទោំំងោយ�ូដូចថដលោៃអៃុញ្ញាតបោយវិវរណភៈមួយថដល

កតូវោៃកបទាៃដល់បលា្រយែូថសបស្ម៊ីធ[សូមបមើល្ ៃិងស 27:2])។

• បតើៃំប័ុងតំណាងឲ្យអវៃរី?(កពះរោយរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមបមើលរា៉ាថាយ26:26;ៃរីនហវៃទរី318:6–7)។

• បតើទរឹ្រតំណាងឲ្យអវៃរី?(កពះបលាហិតរបស់កពះបយសូ៊វក្រីស្ទ។សូមបមើលរា៉ាថាយ26:27–28;ៃរីនហវៃទរី318:8–11)។

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះរោយៃិងកពះបលាហិតរបស់កពះអង្គសប្រ្គះរាៃសារភៈសំខាៃ់សករាប់បយើង?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរ

បៃះព្ួរប្្ ួរបលើ្រប�ើងពរីរោររងទុ្រខេខាងសាច់្ មៃិងរោរសុ្តរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅបលើប�ើឆ្កាង។ព្ួរប្្ ួរៃិោយ

ពរីរោររស់ប�ើងវិញរបស់កទង់បៅបពលកពះរោយរបស់កទង់កតូវោៃ្ ្គនុំៃរឹងកពះវិញ្ញាណរបស់កទង់បរីន្ងៃបករោយពរីកទង់ោៃទទួលយ្រ

បសច្្ររីសាលាប់ោ្រ់ម្របលើអង្គកទង់។ពួ្រប្្៏រ្ ូរកោប់អំពរីរោររងទ្ុរខេខាងវិញ្ញាណដ៏ខាលាំងរបស់កទង់បៅបពលកទង់ោៃទទួលយ្រ

អបំពើោបរបស់បយើងោ្់របលើអង្គកទង់បោយបណាដាលឲ្យកទង់ោៃបចញ្មតាមក្ប់រៃ្ធបញើស។បោយសារកទង់ោៃទទួលយ្រ

បសច្រតេរីសាលាប់ខាងសាច់្មោ្់រម្របលើអង្គកទង់បនាះមៃុស្សទាំងអស់កតូវោៃរស់ប�ើងវិញ។បោយសារកទង់ោៃរងទ្ុរខេចបំោះ

អបំពើោបរបស់បយើងបនាះបយើងកតូវអាចោៃអ្័យបទាសពរីអបំពើោបរបស់បយើងបៅបពលបយើងថកបចិតតេ)។

សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖និមិត្�ញ្ញានន្ ិ�ពីសាពកាមរ់៉ជួយសយើរឲ្យចរចំាដល់...។សូមសួរ

សិស្សថាបតើព្ួរប្ៃរឹងសបងខេបបោលបំណងដ៏សំខាៃ់អំពរីពិធរីសាករោមែង់បៃះបោយរបបៀបណា។បនាទាប់ម្រសូមបំបពញបសច្រ្រីពិតបៅបលើ

រោដារបខៀៃដូចខាងបករោម៖និមិ្រ្ននេិ្ពី្តកាម៉ង់ជួ�ន�ើងឲ្យចងចំាែល់ែង្វា�្ួនននតេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទ។

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរខាងបករោមបៃះថដលោៃសួរបោយថអលប�ើរោវី�ប៊ីបហតនៃ្ូររ៉ុមនៃ

ព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បតើបយើង្ ួរបធវៃើោ៉ាងណា្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រសាសនាចក្រ្រ្ននុងរោររំឭ្រចងចំាដល់កពះអរាចាស់ៃិងកពះអង្គសប្រ្គះ

របស់បយើងពលិ្រម្មរបស់កទង់ៃិងអំណរ្ ុណរបស់បយើងចបំោះកទង់?(«Remembering the Savior’s 
Atonement»Ensignថខបមសាឆ្នាំ1988ទំព័រ7)។

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបផ្ដាតបលើរោរចងចំាអំពរីដរ្វាយធៃួអំ�នុងបពលបធវៃើពិធរីសាករោមែង់?

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃទទួលអវៃរីខលែះបៅបពលអ្ន្រោៃស្ជរឹង្ិតបោយបសាមះសដល់ដរ្វាយធៃួរបស់កពះអង្គសប្រ្គះអំ�នុងបពលនៃ

ពិធរីសាករោមែង់?

បករោយពរីសិស្សថច្រចាយពរីរោរយល់ដរឹងរបស់ប្បហើយសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីរបបៀបមួយថដលព្ួរប្អាចបផ្ដាតបលើ្ ំៃិតរបស់ប្បលើដរ្វាយធៃួអំ�នុងបពលទទួលយ្រសាករោមែង់នាបពល

បករោយ។(អ្ន្រសំុឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរ)។

សូមអហ្ជើញឲ្យមាន

ព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ជាសាក្សពី

�ល់ហសចក្ពី្ិតហនរះ

សៅស្លអ្នក្ជួ��ិ�្សឲ្យរក្ស�ើ�

�ល់្ ពីសោលការែ៍នរិសោលលទ្្ធិនានា

នន�ំែឹរលអែ�រូមបសពរៀនតាមរសបៀបមួ�

ណ�លអសញ្ើញឲ្យរានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

ជាសាក្្សពី�ល់ស�ចក្្ពី្ិតសនរះ។សៅស្ល

�ិ�្សទ្ទួ្លបានសាក្្សពីខារវិញ្ញាែនន

សោលលទ្្ធិនន�ំែឹរលអែស�ើ�សនារះ្ ួក្សគ

នរឹចរ់សធវើ�ក្មមេភា្នរិរ�់សៅតាម

�ំែឹរលអែកានណ់តស្ញសលញជារមុន។
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មរ៉រូនែ4–5

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីបោលបំណងបថៃថែមបទៀតនៃពិធរីសាករោមែង់សូម្ ូសតារាងខាងបករោមបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃបពលបបកងៀៃ

បោយទុ្រចបនាលាះកតង់ចបមលែើយបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ។សូមឲ្យសិស្ស្ ូសតារាងបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់។

អវពីណ�លខ្នុំសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាថ្នឹរសធវើតាម អវពីណ�លខ្នុំគិតថ្វារានន�័ក្្ននុរការសធវើតាម

ណ ្្នក្សនរះននស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ខ្នុំ

អវពីណ�លខ្នុំអាចសធវើបានក្្ននុរការសធវើតាមណ ្្នក្

សនរះននស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់ខ្នុំ

1.(រាន្ ន្ទៈនរឹសលើក្ដ្ក់្មក្សលើខ្លួនខ្នុំ

នរូវព្រះនាមននព្រះអរាចា�់)

2.(ចរចាំ�ល់ពទ្រ់ជានិច្ច)

3.(រក្សាបទ្បញ្ញត្ិរប�់ពទ្រ់)

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅបពលបយើងទទួលយ្រសាករោមែង់បនាះបយើងោៃបធវៃើបសច្្ររីសញ្ញាឬបធវៃើរោរកពមបកពៀងដ៏ពិសិដ្ឋជាមួយៃរឹងកពះ។

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមរ៉ូនណ4:3បោយសាងាត់បសងៃៀម។បៅ្រ្ននុង្ូរបឡាមទរីមួយនៃតារាងបៃះសូមឲ្យពួ្រប្សរបសរបសច្្ររីសៃយាបរីថដល

ព្ួរប្ោៃបធវៃើបៅបពលពួ្រប្ោៃទទួលយ្រសាករោមែង់។សូមឲ្យពួ្រប្កតួតពិៃិត្យចបមលែើយរបស់ពួ្រប្ជាមួយៃរឹងៃរណារានា្់រថដល

អង្គនុយបៅថ្របរពួ្រប្។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្បំបពញ្រ្ននុង្រូបឡាៃទរីពរីរបរៀងៗខលែលួៃ។បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យ

សិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។បៅបពលសិស្សថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរសូមបកបើសរាភារទាំងបៃះ

ខលែះឬទាំងអស់បដើមបរី�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់អំពរីចថំណ្រៃរីមួយៗនៃបសច្រតេរីសញ្ញា។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតស៊ី�បករៅអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃប្ៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទសូមឲ្យសិស្សរានា្់រ

អាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«បយើងសៃយាថាៃរឹងបលើ្រោ្់របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាមរបស់កទង់។បនាះរាៃៃ័យថាបយើងកតូវថតបមើលខលែលួៃបយើងថា

ដូចជាកទង់។បយើងៃរឹងោ្រ់កទង់ជាអាទិភាពបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើង។បយើងៃរឹងចង់ោៃអវៃរីថដលកទង់ចង់ោៃ

ជាជាងអវៃរីថដលបយើងចង់ោៃឬអវៃរីថដលពិ្ពបលា្របបកងៀៃបយើងឲ្យបយើងចង់ោៃ»(«That We May Be 
One»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1998ទំព័រ67)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងបធវៃើជាសា្រ្សរីដល់ឆៃ្ទភៈរបស់បយើង្រ្ននុងរោរបលើ្រោ្រ់ៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ

ម្របលើខលែលួៃបយើងបនាះបយើងោៃបប្ជាញាថាៃរឹងរស់បៅជាសិស្សរបស់កទង់។បយើងសៃយាថាបយើងៃរឹងមិៃនាំម្រៃូវ

រោរអាប់ឱៃឬរោររិះ្ៃ់ម្រដល់កពះនាមរបស់កទង់ប�ើយ។បយើងបប្ជាញាថាៃរឹងបបកមើដល់កទង់ៃិងបងប្អដូៃរបស់បយើង។បយើង្៏របរ្ហាញ

ថដរថាបយើងរាៃឆៃ្ទភៈ្រ្ននុងរោរទទួលសាគល់ជាមួយៃរឹងកទង់ៃិងសាសនាចក្ររបស់កទង់។

• បតើអ្ន្រធាលាប់ោៃសា្រលបងបរ្ហាញឆៃ្ទភៈរបស់អ្ន្រ្រ្ននុងរោរបលើ្រោ្រ់កពះនាមរបស់កពះអរាចាស់ម្របលើខលែលួៃអ្ន្រថដរឬបទ?បតើវារាៃឥទ្ធិពល

អវៃរីខលែះម្របលើ�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

សូមឲ្យសិស្សបកបៀបបធៀបរោរអធសិាឋាៃដល់ៃំប័ុងបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ4:3ជាមួយៃរឹងរោរអធិសាឋាៃដល់កសាទំោំងោយ�ូបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ

5:2។សូមសួរពួ្រប្ពរីភាពខុសោនាៃិងភាពដូចោនាថដលពួ្រប្ោៃ្រត់សរាគល់។សូមបរ្ហាញថាបសច្្ររីសៃយាថាៃរឹង«ថតងថតចងចំា

ដល់កទង់ជាៃិច្ច»បលចប�ើងបៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃទាំងពរីរ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរ«ថតងថតចងចំាដល់កទង់ជាៃិច្ច»បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ�រី្តក្រីសតេដូហវៃឺសៃិនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ។សូមឲ្យ

សិស្សសាដាប់ៃិងរ្រៃូវអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើោៃបដើមបរី�ួយខលែលួៃបយើងឲ្យថតងថតចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះជាៃិច្ច។

«ជាបឋមបយើង្ ួរបរៀបចំអវៃរីៗថដលអាចបធវៃើបៅោៃ្រ្ននុងរោរចងចំាដល់កទង់—រោរអធសិាឋាៃជាញរឹ្រញាប់ៃិង

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីររោរសិ្រសាបោយ្ ្ចតិ ្្ចង់ពរីរោរបបកងៀៃរបស់ពួ្រសាវ្ររោរបរៀបចំកបចាំសោដាហ៍បដើមបរីទទួលយ្រ

សាករោមែងបោយសា្រសមរោរថាវាយបង្គំបៅន្ងៃសិលប៍ៃិងរោរ្រតក់តាៃិងចងចំាៃូវអវៃរីថដលកពះវិញ្ញាណៃិង

បទពិបសាធៃ៍ទាំងឡាយបបកងៀៃបយើងអំពរីព្ួរសិស្ស។

«បរឿងប្្សងៗបទៀតអាចចូលម្រ្រ្ននុង្ ំៃិតថដលស្ិ្រសមៃរឹងអ្ន្រជាពិបសសបៅ្រ្ននុងចំណុចបៃះនៃ�រីវិតរបស់

អ្ន្រ។   

«   ខញនុំអាចអះអាងថាបពលបវលា្រៃលែងបៅបំណងៃិងសមតថែភាពរបស់បយើង្រ្ននុងរោរចងចំាៃិងបធវៃើតាមកពះអង្គសប្រ្គះជាៃិច្ចបនាះៃរឹង

រី្រចបកមើៃប�ើង។បយើង្ ួរអ្ិវ�្ឍបៅដល់ទរីប ្្ចប់បនាះកប្របបោយរោរអត់ធ្មត់ៃិងថតងថតអធសិាឋាៃសុំរោររោតប់សច្្ររីៃិង�ំៃួយដ៏

បទវភាពថដលបយើងកតូវរោរ»(«To Always Remember Him»Ensignថខបមសាឆ្នាំ2011ទំព័រ51)។

• បតើអ្ន្រោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី«ចងចំាដល់កទង់ជាៃិច្ច»?

• បតើរោរចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះោៃ�ួយបយើងឲ្យរ្រសាថ ្្ន្រប្្សងបទៀតនៃបសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បយើងបដើមបរីទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់រាល់សោដាហ៍?
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បដើមបរីបញ្ជា្់រពរីបសច្្ររីសៃយារបស់បយើង្រ្ននុងរោររោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមពរី

សដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន៖

«កពះវរបិតាសួ្៌ោៃកបទាៃដល់អ្ន្រៃូវសិទ្ធបក�ើសបរើសសមតថែភាពបដើមបរីបក�ើសបរើសកតូវពរីខុសៃិងបដើមបរីអៃុវតតេបោយខលែលួៃអ្ន្រ

ផ្ទាល់។សិទ្ធបដើមបរីដរឹ្រនំា�រីវិតរបស់អ្ន្រ្ ឺជាអបំណាយមួយដ៏មហរិា្រ្ននុងចំបណាមអំបណាយនានារបស់កពះដល់អ្ន្របនាទាប់ពរីរោរកបទាៃ

ៃូវ�រីវិត។ខណភៈថដលបៅបលើថ្ៃដរីបៃះអ្ន្រ្ ឺ្ំរពុងថតបរ្ហាញ្ សតេនុតាងឲ្យប�ើញថាកបសិៃបបើអ្ន្រៃរឹងបកបើសិទ្ធបក�ើសបរើសរបស់អ្ន្រ

បដើមបរីបរ្ហាញបសច្រតេរីកសឡាញ់របស់អ្ន្រដល់កពះបោយរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់»(សដើម្ពីក្រាលាំរននយុវជន[ឆ្នាំ

2011]ទំព័រ2)។

• បតើអ្ន្របធវៃើអវៃរីខលែះរាល់ន្ងៃបដើមបរី�ួយខលែលួៃអ្ន្រឲ្យរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះ?

បករោយពរីសិស្សោៃពិភា្រសាពរីបសច្រ្រីសៃយាទាំងឡាយថដលបយើងរំឭ្រវាតាមរយភៈពិធរីសាករោមែងរាល់សោដាហ៍បនាះសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរ

វាបៅបលើ្ូរបឡាៃទរីបរីនៃតារាងៃូវបរឿងមួយថដលព្ួរប្ៃរឹងបធវៃើអ�ំនុងបពលសោដាហ៍បៃះបដើមបរីរោៃ់តាមថ ្្ន្រៃរីមួយៗនៃបសច្រតេរីសញ្ញាឲ្យោៃ

រោៃ់ថតកបបសើរ។សូមឲ្យព្ួរប្ថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ប្ខលែះ(សូមកោ្រដថាព្ួរប្យល់ថាព្ួរប្មៃិ្ ួរថច្រចាយអវៃរីៗថដលឯ្រ�ៃឬ

ផ្ទាល់ខលែលួៃបព្របនាះ)។

សូមពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងរោៃ់តាមបសច្រតេរីសញ្ញាថដលបយើងោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះអរាចាស់បនាះកទង់សៃយាថាៃរឹងកបទាៃពរដល់បយើង

(សូមបមើល្ ៃិងស 82:10)។សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ4:3ៃិងមរ៉ូនណ5:2បោយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះអរាចាស់

សៃយាៃរឹងបយើងកបសិៃបបើបយើងរោៃ់តាមរោរសៃយាទាំងឡាយថដលបយើងរំឭ្របៅបពលបយើងទទួលយ្រសាករោមែង់បនាះ។សូម

សរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃបៅបករោមតារាងបៃះ៖សៅស្លសយើរកាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញាសាពកាមរ់៉សោយ

សសាមារះពតរ់...។សូមឲ្យសិស្សបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃបោយថ្្អ្របលើអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរីមរ៉ូនណ4:3ៃិងមរ៉ូនណ

5:2។(របបៀបមួយបដើមបរីបំបពញកបបោ្បៃះអាចបធវៃើដូចខាងបករោម៖រៅរ្លរយើងកាន់តា្រសចក្្ដីសញ្ញាសាតកា្៉ង់រោយ

រសាមរះត្រង់រន្រះរយើងអាចមានត្រះវិញ្ញាណរ្រស់ត្រះអមាចាស់គង់រៅជា្ួយនរឹងរយើងជានិច្ច)។

• បតើរោរសៃយាថដលថាកពះវិញ្ញាណថតង្ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើងជាៃិច្ចរាៃតនមលែស្ិ្រសមៃរឹងរោរខំកបរឹងថកបងរបស់បយើង្រ្ននុង

រោររោៃ់តាមបសច្រ្រីសញ្ញាបៃះបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោវ�ីបអថបដណានៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រៃូវអវៃរីថដលកពះវិញ្ញាណអាចបធវៃើសករាប់បយើង។

«កពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់អាចរោលាយជាថណនំារបស់បយើងបហើយកបទាៃពរដល់បយើងៃូវរោរដរឹ្រនំារោរថណនំា

ៃិងរោររោរោរខាងវិញ្ញាណអ�ំនុងបពលដបំណើរ្រ្ននុង�រីវិតខាងសាច់្មរបស់បយើង»(«That We May 
Always Have His Spirit to Be with Us»EnsignឬLiahonaថខឧសភាឆ្នាំ2006ទំព័រ

31)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃទទួលៃូវរោរដរឹ្រនំារោរកោប់ទិសបៅរោរថណនំាឬរោររោរោរបោយសារថតភាពជានដ្ូនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបនាះ?(បថៃថែមបៅបលើរោរសំុសិស្សឲ្យថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍អ្ន្រអាចថច្រចាយៃូវបទពបិសាធៃ៍មួយពរី�រីវិត

របស់អ្ន្រផ្ទាល់ោៃ)។

• រាល់សោដាហ៍អំ�នុងបពលសាករោមែង់បយើងរាៃឱរោសបដើមបរីពិចារណាពរី្រកមតិថដលបយើងរោៃ់តាមបសច្រតេរីសញ្ញាោៃល្អបែុណាណជាអវៃរី

ថដលកតវូោៃបរៀបរាប់បៅ្រ្ននុងរោរអធសិាឋាៃសាករោមែង់។បតើរោរណ៍បៃះអាច�ួយបយើងបៅ្រ្ននុងរោរខិតខំកបរឹងរបស់បយើង្រ្ននុងរោរថតងថត

រាៃកពះវិញ្ញាណ្ ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើងបោយរបបៀបណា?

• បៅបពលអ្ន្រស្ជរឹង្ិតពរីអវៃរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបៅន្ងៃបៃះអំពរីរោរទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់បតើអវៃរីថដលជាថ ្្ន្រនៃ

រោរអធសិាឋាៃសាករោមែង់ថដលរាៃៃ័យោ៉ាងពបិសសដល់អ្ន្រ?បហតុអវៃរី?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ិតពរីដរ្វាយធួៃរបស់កពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលព្ួរប្ទទួលយ្រសាករោមែង់។សូមឲ្យព្ួរប្រំឭ្រពរី

តារាងរបស់ព្ួរប្បហើយបធវៃើតាម្ ំៃិតរបស់ប្្រ្ននុងរោររ្រសាៃូវបសច្្ររីសញ្ញានៃពិធរីសាករោមែង់ឲ្យរោៃ់ថតោៃបពញបលញជាងបៃះ។សូម

រំឭ្រសិស្សពរីបសច្្ររីសៃយារបស់កពះអរាចាស់ដល់បយើងបៅបពលបយើងរ្រសាៃូវបសច្្ររីសញ្ញាបៃះ៖បយើងៃរឹងថតងថតរាៃកពះវិញ្ញាណរបស់

កទង់្ ង់បៅជាមួយៃរឹងបយើង។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យនានាថដលៃរឹងម្រដល់្រ្ននុង�រីវិតរបស់បយើងបៅបពលបយើងចងចំាៃិង

រោៃ់តាមបសច្្ររីសញ្ញាថដលបយើងបធវៃើរាល់សោដាហ៍បៅបពលបយើងទទួលយ្រសាករោមែង់។

ការរំឭក្ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

អ្ន្រអាចោ្រ់ន្ងៃ្ំរណត់មួយសករាប់រោរកប�ងឬស្រម្មភាពរំឭ្រចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យបចះចបាស់ពរីវ្្គនៃខ្ម្ពរីរ

បក�ើសបរើសពរី្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមសបកមចចិតតេពរីរបបៀបថដលអ្ន្រៃរឹងសា្រលបងចំបណះដរឹងរបស់ប្បហើយបកោងបធវៃើស្រម្មភាព

មួយថដលសមៃរឹងបោលបំណងបនាះ។អ្ន្រអាចបបង្កើតរោរកប�ង្ ្គដូ ្្គងឬបំបពញចបនាលាះថដលរាៃបសច្្ររីបោងៃិងោ្រ្យ្ ៃលែរឹះឬ

ដបំណើរបរឿងណាមួយឬអ្ន្រអាចឲ្យសិស្សលបងពរីរោរបចះចងចំាវ ្្គមួយចំៃួៃថាបតើប្ចាំោៃបែុណាណ។របបៀបមួយបទៀតថដលអាចបធវៃើ្ ឺ

កតូវោ្រ់ឲ្យសិស្សរានា្់រៗបបកងៀៃៃូវបមបរៀៃខលែរីមួយឬ្ ល់្ៃូវរោរៃិោយខលែរីមួយបោយបកបើវ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរជាកប្ពដ៏សំខាៃ់។

បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីអ្ន្រកតូវសបកមចបដើមបរីបបង្កើតៃូវបទពិបសាធៃ៍ជាមួយៃរឹងវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរចុងប ្្ចប់បោយ្ ល់្បពលដល់

សិស្សឲ្យស្ិរសាៃិងបរៀបចំជាមុៃ។កបថវងបមបរៀៃន្ងៃបៃះអាច្ ល់្បពលបវលាខលែះឲ្យចាបប់្្ើមរោរបរៀបចំបៃះ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅស្លសលាក្មរ៉រូនែបានសរៀបចំបញ្ចប់ការ�រស�ររប�់សលាក្សៅសលើ្ ទាំរចំណារស�ើ�

សលាក្បាន្ ន្យល់្ ពីការតពមរូវខ្រះៗចសំពារះបុគ្គលនានាស�ើម្ពីពតរូវបានពជមុជទឹ្ក្សៅក្្ននុរ

សា�នាចពក្។បនាទាប់មក្សលាក្បាន�សរខេបអំ្ ពីការទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវទារំឡា�នន�រាជិក្

សា�នាចពក្ក្្ននុរការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្។សលាក្ក្៏បាន្ ន្យល់្ ពី

សោលបែំរននការពបជុំរប�់សា�នាចពក្នរិបានបញ្ជាក្់្ ពីតពមរូវការឲ្យរានការពបជុំ

សា�នាចពក្ណ�លពតរូវបាន�ឹក្នាំសដ្�ឥទ្្ធិ្លននព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ។

សមសរៀនទ្ពី154

មរ៉រូនែ6

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ6:1–3

សលាក្មរ៉រូនែោក្់សចញនរូវតពមរូវការមុនស្លពជមុជទកឹ្

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្រាៃបងប្អដូៃអាយុកោំពរីរឆ្នាំថដលៃរឹង្ ៃចូលដល់អាយុកោំបរីឆ្នាំ្រ្ននុងបពលពរីរបរីថខបទៀត។សូមឲ្យ

ព្ួរប្កសនម្ ងថដរថាឪព្ុររាដាយរបស់ប្ោៃសំុឲ្យពួ្រប្បបកងៀៃពរីបមបរៀៃរាកតរី�ួប�ំុក្រមុក្ួសារមួយអំពរីរបបៀបបដើមបរីបរៀបចំសករាប់

ពរីធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ។សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រកោប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ៃរឹងបបកងៀៃបដើមបរី�ួយដល់ប្អដូៃរបស់ប្បរៀបចំបដើមបរីក�ម�ុទរឹ្រ។

សូមពៃ្យល់ថាមរ៉ូនណ6រួមរាៃរោរបរៀបរាប់អំពរីតកមូវរោរសករាប់ពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្រ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ6:1–3បោយ

សាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលតកមូវរោរសករាប់ពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្រ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។

សូមពិចារណាពរីរោរសួរសំណួរខាងបករោមបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលថាអ្ន្រថដលចង់ក�មុ�ទរឹ្រកតវូនាំ«ម្រៃូវលទ្្ធ លថដលបរ្ហាញឲ្យប�ើញថាព្ួរប្សមៃរឹង

ទទួល»?(ពួ្រប្កតូវរស់បៅបោយរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កពះបោយបរ្ហាញថាព្ួរប្បកតៀមខលែលួៃជាបកសចបដើមបរី

បធវៃើៃិងរ្រសាបសច្រតេរីសញ្ញានៃពិធរីបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បុ ្្គលរានា្់របដើមបរីរាៃ«ចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប»មុៃបពលក�ម�ុទរឹ្រ?

(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«ចិតតេសបកងងៃិងវិញ្ញាណទៃ់ទាប»សបំៅបលើរោរបនាទាបខលែលួៃៃិងឆៃ្ទភៈរបស់បុ ្្គលរានា្់រ្រ្ននុងរោរថកបចិតតេៃិង

បោរពតាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះអរាចាស់)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ6:3ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបយើងបធវៃើបសច្រតេរីសញ្ញាថាៃរឹងបធវៃើ

បៅបពលបុណ្យក�មុ�ទរឹ្រ។សិស្ស្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖តា្រយៈ្ ិធដី្រុណតជ្ុជទរឹក្រយើងរធ្ើរសចក្្តដីសញ្ញាថា

នរឹងរលើក្ោក់្្ ក្រលើខ្លួននូវត្រះន្្ថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិង្ររត្ើតទង់ដល់ចុង្រំែុ្រ។(អ្ន្រអាចសំុឲ្យសិស្សរំឭ្រពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃ

បរៀៃបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃមៃុអំពរីអតថែៃ័យនៃរោរបលើ្រោ្រ់ម្របលើខលែលួៃបយើងៃូវកពះនាមនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

• បចញពរីបទពបិសាធៃ៍របស់អ្ន្របហតុអវៃរីោៃជាបុ ្្គលរានា្់រថដលចង់ក�ម�ុទរឹ្រកតូវបប្ជាញាចិតតេថាៃរឹងបបកមើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទដល់

ចុងបំ្ុត?

• បតើអ្ន្រោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីរ្រសាៃិងពកងរឹងរោរបប្ជាញាចិតតេរបស់អ្ន្របដើមបរីបបកមើដល់កពះអរាចាស់?

េរ៉រូថណ6:4

សលាក្មរ៉រូនែ្ ន្យល់្ ពីរសបៀបសដើមបពីយក្ចិត្តទុក្ោក់្នរិជួយដល់�រាជកិ្សា�នាចពក្ខ្រវិញ្ញាែ

សូមកោប់សិស្សថាបករោយពរីរោរបរៀបរាប់ពរីតកមូវរោរមុៃបពលក�ម�ុទរឹ្របហើយបលា្រមរ៉ូនណោៃពៃ្យល់ពរីអវៃរីថដលកតូវបធវៃើបៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់

របស់បលា្របដើមបរី�ួយដល់បុ ្្គលថដលបទើបោៃក�ម�ុទរឹ្រ្ ្មរីៗឲ្យបៅបៃ្បសាមះកតង់ចបំោះបសច្្ររីសញ្ញារបស់ព្ួរប្។សូមឲ្យសិស្ស

អាៃមរ៉ូនណ6:4បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលសរា�ិ្រសាសនាចក្រោៃបធវៃើបដើមបរី�ួយដល់អ្ន្រថកបចិតតេ្ ្មរី។សូមឲ្យសិស្ស

បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។សូមសរបសរចបមលែើយរបស់ព្ួរប្បៅបលើរោតារបខៀៃ។

សូមឲ្យសិស្សសបងខេបអវៃរីថដលមរ៉ូនណ6:4បបកងៀៃអំពរីរោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងចបំោះសរា�ិ្រប្្សងបទៀតនៃសាសនាចក្រ

ជាពិបសសចបំោះសរា�ិ្រ្ ្មរី។(ឧទាហរណ៍សិស្សអាចបឆលែើយដូចខាងបករោម៖រយើងមានទំនួលខុសត្រវូ្ ួយក្្នុងការចងចំាដល់

សមាជិក្សាសន្ចតក្រែ្ងរទៀ្រនិងជួយ្ ួក្រគខ្ងវិញ្ញាណរោយត្រះ្រន្ទនូលត្រះ។ព្ួរប្្៏រអាចៃិោយថារយើងគួរជួយោនា

រៅវិញរៅ្ក្ឲ្យត្រយ័្រ្និងអធិសាឋានជានិច្ចបហើយថារយើងគួរជួយោនារៅវិញរៅ្ក្ឲ្យ្ រឹងោក់្រៅរលើត្រះអង្គសរ្គ្ររះនិងដគ្វាយធួន

រ្រស់តទង់)។

• បតើបយើងអាចបបំពញរោរទទួលខុសកតូវ្រ្ននុងរោរចងចំាដល់ោនាបោយរបបៀបណា?

• បតើបយើង�ួយោនាបោយ«កពះបៃ្ទដូលល្អរបស់កពះ»បោយរបបៀបណា?

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលប្រើតបចញពរីរោរទទួលោៃ�ំៃួយបោយកពះបៃ្ទដូលកពះ?
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សូមអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហូ�ិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«មៃុស្សភា្បកចើៃមិៃម្រកពះវិហារបោយកោៃ់ថតរ្របមើលរោរពិតនៃដំណរឹងល្អពរីបរីឬរ្របមើលមិតតេ្្រ្ិចាស់ៗ

បែុបណាណះបទបទាះបរីជាទាំងអស់បៃះសំខាៃ់្្ររី។ព្ួរប្ម្ររ្របទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណ។ព្ួរប្ចង់ោៃ

បសច្្ររីសុខសាៃ្។ព្ួរប្ចង់ឲ្យបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់ប្រឹងរាំៃិងបសច្្ររីសង រ្ឹមជា្្មរី។ៃិោយរួមបៅព្ួរប្ចង់

ោៃ�ំៃួយបោយកពះបៃ្ទដូលល្អនៃកពះបដើមបរីោៃរឹងរំាបោយកពះបចសាដានៃសាថែៃសួ្៌។ព្ួរបយើងទាំងអស់ោនាថដល

កតូវោៃបៅឲ្យៃិោយឬបបកងៀៃឬដរឹ្រនំារាៃរោតពវៃ្រិច្ចមួយបដើមបរី�ួយ្ ្គត់្ ្គង់ោៃល្អបំ្ ុតតាមថដលបយើងអាច

បធវៃើបៅោៃ»(«A Teacher Come from God»Ensignថខឧសភាឆ្នាំ1998ទំព័រ26)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណាពរីមៃុស្សថដលខិតខំឬថដលោៃខិតខំចងចំាៃិង�ួយដល់ព្ួរប្ខាងវិញ្ញាណ។សូមសួរព្ួរប្ថាបតើពួ្រប្

ធាលាប់្ ិតពរីឧទាហរណ៍ណាមួយអំពរីៃរណារានា្់រថដលោៃអធិសាឋាៃសករាប់ពួ្រប្ោៃបរៀបចំបមបរៀៃសករាប់ព្ួរប្ោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

ដល់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងស្រម្មភាពរបស់ព្ួរប្បៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងោៃ�ួយពួ្រប្ឲ្យឆលែងរោត់ឧបស្្គថដលព្ួរប្ោៃ�ួបបទ។សូមឲ្យ

សិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរីពរ�័យថដលព្ួរប្រាៃបោយសារៃរណារានា្រ់ោៃចងចំាដល់ពួ្រប្ៃិង�ួយព្ួរប្បោយកពះបៃ្ទដូលកពះ។

អ្ន្រអាចពិចារណា្រ្ននុងរោរឲ្យសិស្សរាៃបពលសរបសរសំបកុតបដើមបរីថ្លែងអំណរ្ុណដល់មៃុស្សថដលខិតខំ�ួយដល់ពួ្រប្។

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតពរីបុ្ ្គលជា្់រលា្់រថដលកពះអរាចាស់អាចចង់ឲ្យព្ួរប្ចងចំាឬ�ួយ។សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុង

បសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់អំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើោៃបដើមបរីបំបពញទៃួំលខុសកតូវថដល

ព្ួរប្រាៃចំបោះសរា�ិ្រប្្សងបទៀតនៃសាសនាចក្រោៃរោៃ់ថតកបបសើរ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យយ្រចិតតេទ្ុរោ្រ់ជាពបិសសដល់

តកមូវរោររបស់សរា�ិ្រ្ ្មរី។

េរ៉រូថណ6:5–9

សលាក្មរ៉រូនែសរៀបរាប់្ ពីសោលបំែរននការពបជុំក្្គុរសា�នាចពក្និររសបៀបណដលការពបជុំសនារះពតរូវស្វើ

សូមឲ្យសិស្សកសនមថាព្ួរប្រានា្រ់ៗ្ ឺជាឪព្ុររបស់យុវ�ៃឬយុវនារីរានា្់រថដលោៃៃិោយរោលពរីពរីរបរីសោដាហ៍មុៃថាប្មិៃចង់

បៅកពះវិហារបោយសារវាោមៃៃ័យៃិង្ ួរឲ្យធុញកទាៃ់។សូមឲ្យសិស្សពិចារណាពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ៃរឹងៃិោយបដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេ

ដល់យុវវ័យរូបបៃះឲ្យបៅកពះវិហារៃិងរបបៀបថដលព្ួរប្អាច�ួយប្ឲ្យយល់ពរីមូលបហតុកតរឹមកតូវ្រ្ននុងរោរចូលរូម្រ្ននុងកពះវិហារឲ្យោៃ

បទៀងទាត់។

សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៃះបៅបលើរោតារបខៀៃ៖

ក្្នុរនាមជា�រាជកិ្សា�នាចពក្សយើរពតរូវជួបពបជុំោនាឲ្យរោនញឹក្ញាប់...

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ6:5–6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបបដើមបរីបំបពញកបបោ្បៅបលើ

រោដារបខៀៃ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមសរបសរចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្អាច

រួមរាៃបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖

ក្នុងោមជាសម្ជិក្ សោចតកន�ើងត្រវូជួ្រត្រជុំោនាឲ្យបានញឹកញា្រ់នែើម្ពី្រមអាហារនិងអ្ិ ឋ្ាន។

ក្នុងោមជាសម្ជិក្ សោចតកន�ើងត្រវូជួ្រត្រជុំោនាឲ្យបានញឹកញា្រ់នែើម្ពីេតងងឹែល់ោនានៅវិញនៅមកខាងវិញ្ញាណ។

ក្នុងោមជាសម្ជិក្ សោចតកន�ើងត្រវូជួ្រត្រជុំោនាឲ្យបានញឹកញា្រ់នែើម្ពី្រ្ួរល�ក្ តកាម៉ង់នែើម្ពីចងចំាែល់

តេោះន�ស៊ូវតគពីស្ទ។

ថអលប�ើរោលលែិៃបអចអ្ូរនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រោៃថច្រចាយថ ្្ន្រមួយនៃសំបុកតមួយចបាប់ពរីមិតតេរានា្់រថដលោៃបរៀៃពរី

របបៀបបដើមបរីរ្រោៃបសច្្ររីអំណរ្រ្ននុងរោរចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារ៖

«ជាបកចើៃឆ្នាំ្រៃលែងបៅខញនុំោៃផ្លាស់ប្ដូរឥរោិប្របស់ខញនុំអំពរីរោរបៅកពះវិហារ។ខញនុំថលងបៅកពះវិហារបដើមបរីខលែលួៃខញនុំ

បទៀតបហើយបែុថៃ្បដើមបរី្ ិតដល់អ្ន្រដនទ។ខញនុំោៃៃិោយសួស្រីដល់មៃុស្សថដលអង្គនុយរានា្់រឯងសាវា្មៃ៍អ្ន្រម្រ

ចូលរួម   ស្មក្័ចិតតេចំបោះរោរបៅបបកមើ។   

«សរុបបៅខញនុំបៅកពះវិហាររាល់សោដាហ៍បោយរាៃបំណងចង់ស្រម្មឬមិៃថមៃអស្រម្មបហើយបធវៃើឲ្យរាៃ

ភាពខុសោនាជាវិ�ជរាៃដល់�រីវិតរបស់មៃុស្សប្្សងបទៀត។ជាលទ្្ធ លរោរចូលរួម្រ្ននុងរោរកប�ំុនៃកពះវិហាររបស់ខញនុំ

វារ្ីររាយៃិងបពញបលញោ៉ាងខាលាំងជាងមៃុ»(ោៃដ្រកសង់បៅ្រ្ននុង«Unselfish Service»Ensignឬ

Liahonaថខឧសភាឆ្នាំ2009ទំព័រ96)។

បៅបពលអ្ន្រ្ ិតអំពរីតកមូវរោររបស់អ្ន្របៅ្រ្ននុងថានា្់ររបស់អ្ន្រសូម្ ិតពរីសួរសំណួរបៃះខលែះឬទាំងអស់បដើមបរី�ួយព្ួរប្ឲ្យវិភា្ៃិងអៃុវតតេ

ៃូវបោលរោរណ៍ថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញពរីមរ៉ូនណ6:5–6៖

• បតើបទពបិសាធៃ៍អវៃរីខលែះថដលោៃបបកងៀៃដល់អ្ន្រពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោរអធសិាឋាៃៃិងរោរតមអាហារជាមួយៃរឹងសរា�ិ្រ្រ្ននុងវួដឬសាខា

របស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលថាបយើងកតវូ«ពបិកោះោនាបៅវិញបៅម្រអំពរីសុខរុាលភាពដល់កពលរឹង[របស់បយើង]»?

(មរ៉ូនណ6:5)។បតើបយើងបធវៃើរោរណ៍បៅ្រ្ននុងកពះវិហារបោយរបបៀបណា?

• បតើបទពបិសាធៃ៍របស់បយើងបៅឯសាសនាចក្រអាចរាៃឥទ្ធិពលថបបណាកបសិៃបបើបយើងចូលរួមបោយរាៃបំណងចង់ពកងរឹងដល់

អ្ន្រដនទខាងវិញ្ញាណបនាះ?
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មរ៉រូនែ6

• បតើរាៃបរឿងអវៃរីខលែះថដលបយើងអាចចងចាំអំពរីកពះអង្គសប្រ្គះបៅបពលបយើងទទួលយ្រសាករោមែង់?បតើរោរទទួលយ្រពិធរីសាករោមែង់

អាច�ួយបយើងឲ្យចងចាំដល់កទង់បពញមួយសោហ្៍បោយរបបៀបណា?

• បតើរោរបៅកពះវិហារបោយរាៃបោលបំណងដូចថដលបយើងោៃពិភា្រសាបៃះអាច�ួយ«រ្រសា[បយើង]ឲ្យបៅ្រ្ននុង្ លែដូវកតូវ»

បោយរបបៀបណា?(មរ៉ូនណ6:4)។បតើអ្ន្រអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់យុវ�ៃដនទបទៀតឲ្យចូលរូម្រ្ននុងរោរកប�ំុ

សាសនាចក្រ?

សូមអាៃឮៗបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃយែូថសបហនុវៃរីល�រីងស៊្មីធ៖

«ោមៃ្រថៃលែងណាបៅ្រ្ននុងស៊ីយែូៃសករាប់អ្ន្ររាៃអបំពើោបបោយបចតនាបនាះបទ។រាៃថត្រថៃលែងសករាប់អ្ន្ររាៃ

អបំពើោបថដលោៃថកបចិតតេសករាប់អ្ន្រថដលថបរបចញពរីអបំពើទុច្ចរិតបហើយថសវៃងរ្រ�រីវិតដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចៃិងពៃលែឺ

នៃដំណរឹងល្អ»(Conference Reportថខបមសាឆ្នាំ1915ទំព័រ120)។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ6:7–8បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រ

បៅ្រ្ននុង�ំនាៃ់របស់មរ៉ូនណកតវូ«បោរពោ៉ាងតរឹងរឹុង»។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្បរៀៃ។អ្ន្រ

អាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរបៃះឃ្លា«លុបបចញ»រាៃៃ័យថារោរផ្ដាច់ទំនា្់រទៃំង។កបសិៃបបើសរា�ិ្រ

នៃសាសនាចក្រកបកពរឹតតេអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរបហើយមិៃថកបចិតតេបទព្ួរប្អាចកតវូលុបបចញឬោត់បង់សរា�ិ្រភាពរបស់ប្បៅ្រ្ននុង

សាសនាចក្រៃិងពរ�័យទាំងឡាយនៃបសច្រតេរីសញ្ញារបស់ពួ្រប្។

• បតើរាៃបរឿងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្រនាបពលសពវៃន្ងៃបៃះបធវៃើបដើមបរី�ួយដល់បយើងបចៀស្ុតពរីអំបពើទុច្ចរិត?

• បោងតាមមរ៉ូនណ6:8បតើបសច្្ររីសៃយាអវៃរីថដលកតូវោៃកបទាៃដល់បយើងកបសិៃបបើបយើងថកបចិតតេពរីអំបពើោបរបស់បយើងបោយ

បសាមះសបនាះ?(រយើងដត្រច្ិរ្តនិងដស្ងរក្ការអភ័យរទាសឲ្យបានញរឹក្ញា្់ររោយមាន្ំរណង្ ិ្រតបាក្ដរន្រះរយើងនរឹងត្រវូបាន

អភ័យរទាសឲ្យ)។

សូមឲ្យសិស្សពិចារណាពរីឱរោសថដលពួ្រប្រាៃបដើមបរីរាៃអារម្មណ៍ពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំ�នុងបពលរោរកប�ំុជាកបចាំ្រ្ននុងសាសនាចក្រ

បៅន ង្ៃអាទិត្យ(ឧទាហរណ៍អំ�នុងបពលរោរអធសិាឋាៃអំ�នុងបពលសាករោមែង់បពលសរា�ិ្រៃិោយឬបបកងៀៃបពលបកចៀង

ទៃុំ្រតបម្កើងឬបពលស្ជរឹង្ិតពរីកពះ្ម្ពរីរអំ�នុងបពលបបកងៀៃ)។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ6:9ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ

បមើលតាមបោយរ្របមើលតួនាទរីអវៃរីថដលកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ ួររាៃបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុទាំងឡាយ។

• បតើបសច្្ររីពិតអវៃរីថដលបយើងបរៀៃពរីមរ៉ូនណ6:9អំពរីរបបៀបថដលរោរកប�ុំសាសនាចក្រ្ ួរកបកពរឹតតេ?(ការត្រជុំសាសន្ចតក្ត្រវូរធ្ើ

រ�ើងរោយត្រះរចសាតាថនត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថារោរកប�ុំសាសនាចក្រកតូវោៃដរឹ្រនំាបោយកពះបចសាតានៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលរោរពិតបៃះអៃុវតតេដល់ក្បថ់ ្្ន្រទាំងឡាយនៃរោរកប�ំុ្រ្ននុងសាសនាចក្រសូមឲ្យពួ្រប្កសនមថា

ខលែលួៃប្បៅ្រ្ននុងតថំណងរបស់បុ ្្គលបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពដូចខាងបករោមបៃះ។(អ្ន្រអាចចង់សរបសរសាថាៃភាពទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ

មៃុបពលបបកងៀៃឬបរៀបចំវាជាក្រោសថច្រ)។សូមឲ្យសិស្សពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបោលរោរណ៍ថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបៅ្រ្ននុង

មរ៉ូនណ6:9បៃះអាចកតូវោៃអៃុវតតេបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពៃរីមួយៗ។

1 អ្ន្រធាលាបោ់ៃសុំឲ្យៃិោយបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់អំពរីដរ្វាយធៃួនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

2 អ្ន្រធាលាបោ់ៃសុំឲ្យបធវៃើរោរសថម្ងត្ៃ្រីសករាប់រោរកប�ុំសាករោមែង់នាបពលខាងមុខបៃះ។

3 អ្ន្រ្ំរពុងអង្គនុយបៅ្រ្ននុងរោរកប�ំុសាករោមែង់បហើយរាៃរោរបំ្ុស្ ំៃិតឲ្យថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្របែុថៃ្អ្ន្រមៃិដរឹងកោ្រដថាកតូវ

ៃិោយអវៃរី។

សូមរំឭ្រសិស្សថាបៅ្រ្ននុងបមបរៀៃបៃះពរីដំបូងអ្ន្រោៃសុំឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលឪពុ្ររាដាយអាចៃិោយបដើមបរីបលើ្រទរឹ្រចិតតេយុវ�ៃឬ

យុវនារីឲ្យចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រ។បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ោៃ្ ិតពរីអវៃរីថដលពួ្រប្អាចថច្រចាយបទ។

បនាទាប់ម្រសូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីពរ�័យនៃរោរចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្រៃិងបោលរោរណ៍ប្្សងបទៀតថដលអ្ន្រោៃ

ពិភា្រសាបៅន្ងៃបៃះ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរ៉រូថណ6:4។«លាងជ្េះគោ�្ពះគចសា្ថន្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្»

ស�ើរទ្ទ្ួលបានអំណាចបន្សនុទ្្ធ្ ពី�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះតាមរ�ៈន�គរូនន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី327:19–20,មរ៉រូនែ6:4)។ណអលស�ើរ

ពប៊រូ�អ័ររា៉ាក្់ខន់�ពីននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បាន្ ន្យល់៖

«អំស ើ្បាបមិនណមនពតរូវបានអតឱនសៅក្្ននុរទឹ្ក្ននបុែ្យពជមុជទ្ឹក្�រូចណ�លស្លស�ើរ

និយា�សដ្�ន�័បរកប់ណតតាម្ ិតសៅស្លស�ើរទ្ទ្ួលបានព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។វា

គឺជាព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធននព្រះណ�លលុបសចញនរូវការខុ� ្្គរនរិនាំមក្ឲ្យស�ើរនរូវ�ភា្

ននស�ចក្្ពី�ុចរិត។ស�ើរបានលារជពមរះសៅស្លស�ើរ្ ិតជាទ្ទ្ួលបានភា្ជាមិត្

និរភា្ជាន�គរូននព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ។បនាទាប់មក្វាគឺជាអំស ើ្បាបនិរ�្នមឹនិរអំស្ើ

អាពក្ក្់សនារះណ�លពតរូវបាន�ុតសចញ្ពីព្លឹររប�់ស�ើរ�រូចជាសភ្ើរ។បុែ្យពជមុជទឹ្ក្

ជាព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធគឺជាបែុ្យពជមុជទ្ឹក្សដ្�សភ្ើរ»(A New Witness 
for the Articles of Faith [ឆ្នាំ1985]ទ្ំ្័រ290�រូមសមើលទ្ំ្័រ239

្រណ�រ)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សលាក្មរ៉រូនែបានក្ត់ពតាសទ្�នក្ថ្ណ�លឪ្ុក្រប�់សលាក្សលាក្មរមនបានសធវើជាសពចើន

ក្ន្រសៅ។សមសរៀនសនរះរួមរានណ្្នក្ទ្ពីម�ួននសទ្�នក្ថ្ណ�លសលាក្មរមនបានបសពរៀនអំ្ ពី

ការសធវើក្ិច្ចការ�ុចរិតសដ្�រានបែំរ�៏្ ិតពបាក្�នរិអំ្ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចណបរណចក្

រវារការលអែនរិការអាពក្ក់្។សមសរៀនទ្ពី156ពបាប់្ ពីសទ្�នក្ថ្ទាំរព�ុរ។

សមសរៀនទ្ពី155

មរ៉រូនែ7:1–19

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ7:1–11

សលាក្មរមនបសពរៀនដល់អ្ក្សដើររាមព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ឲ្យស្វើកិ្ច្ចការល្អសោយរានបំែរ្ ិតពបាក្ដ

សូមបរ្ហាញថ្លែប�ើមួយថដលបរ្ហាញពរីភាពល្អខាងបករៅ។

• បតើអ្ន្រធាលាប់រ្រប�ើញថ្លែប�ើមួយថដលមៃិល្អខាង្រ្ននុងដូចជាអវៃរីថដលបមើលប�ើញពរីខាងបករៅថដរបទ?(សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយ

ឧទាហរណ៍។អ្ន្រ្៏រអាចភាជាបប់ៅៃរឹងបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃថដរ)។

• បតើបុ ្្គលរានា្់រអាចដូចជាថ្លែប�ើមួយថដលបមើលបៅល្អខាងបករៅបែុថៃ្រលួយខាង្រ្ននុងបោយរបបៀបណា?

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃ្រតក់តាោ្រ្យសម្រីរបស់ឪព្ុររបស់បលា្របលា្រមរមៃអំពរីសារភៈសំខាៃ់នៃរោររាៃភាពសុចរិតបៅ្រ្ននុង

ចិតតេរបស់បយើង្រ៏ដូចជារោរបធវៃើ្រិច្ចរោរសុចរិតថដរ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ7:2–3ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើល

ថដលបលា្រមរមៃោៃសបំៅបលើ។(បលា្រោៃសំបៅបលើសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្រ)។

បនាទាប់ពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ7:4–5ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាម

បហើយ្ំរណត់ពរីរបបៀបថដលបលា្រមរមៃោៃដរឹងពរីមៃុស្សទាំងបៃះថាជា«អ្ន្របដើរតាមកពះក្រីស្ទបោយសុខសាៃ្»(មរ៉ូនណ7:3)។

សូមសរបសរឃ្លាបែំរ្ ិតបៅបលើរោដារបខៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាឃ្លាបៃះរាៃអតថែៃ័យោ៉ាងណា?

បៅបពលសិស្សពិភា្រសាពរីសំណួរបៃះអ្ន្រអាចសុំឲ្យពួ្រប្រានា្់រអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអ្ូរនៃ

្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«បយើងមិៃកតរឹមថតកតូវស�វៃើអវៃរីថដលកតូវបនាះបទ។បយើងកតូវថ្មទំាងកតវូបធវៃើស្រម្មភាពសករាប់មូលបហតុកតរឹមកតូវ

្ងថដរ។ោ្រ្យសម័យ្ ្មរី្ ឺការជពមុញណដលល្អ។ជាញរឹ្រញាប់កពះ្ម្ពរីរបរ្ហាញពរីឥរិោប្ខាងសតិដ៏សមរម្យ

បោយោ្រ្យបែំរដ៏ស្ញសលញននដរួចិត្ឬបែំរ្ ិត។

«កពះ្ម្ពរីរបញ្ជា្់រោ៉ាងចបាស់ថាកពះកទង់កជាបពរីរោរ�កមុញរបស់បយើងបហើយៃរឹងរោត់បសច្្ររីស្រម្មភាពរបស់បយើង

បោយសមកសប»(Pure in Heart[ឆ្នាំ1988]ទំព័រ15)។

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវមរ៉ូនណ7:6–10បោយសាងាត់បសងៃៀមបោយរ្របមើលរោរកពរាៃរបស់កពះអរាចាស់ដល់មៃុស្សថដលបធវៃើអបំពើល្អ

បោយោមៃបំណងពិត។

• បតើរោរកពរាៃអវៃរីខលែះថដលកពះអរាចាស់ោៃកបទាៃដល់អស់អ្ន្រថដលបធវៃើ្រិច្ចរោរល្អបោយោមៃបំណងពិតបនាះ?(កទង់ោៃកពរាៃថា

្ិរច្ចរោររបស់ពួ្រប្ៃរឹងមៃិោៃកបបោ�ៃ៍ដល់ព្ួរប្ប�ើយបហើយថា្ិរច្ចរោររបស់ពួ្រប្ៃរឹងកតវូរាប់ថាជាទុច្ចរិតជាជាងសុចរិត)។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃអំពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(ខណភៈបពលថដលសិស្សអាចបលើ្រប�ើងពរីបសច្្ររីពិតមួយចៃួំៃសូម

�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញពរីបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖រដើ្្ដីត្រវូបានត្រទាន្រចរំោរះក្ិច្ចការល្អរ្រស់រយើងរយើងត្រូវដ្ររធ្ើវារោយ

មាន្ំរណង្ ិ្រ)។

• បថៃថែមបលើពរ�័យថដលចងោ់ៃពរីកពះអរាចាស់បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរីបធវៃើរោរល្អបោយរាៃបំណងពិត?

• បតើរាៃភាពខុសោនាអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃ្រត់សរាគល់បៅបពលអ្ន្រោៃបធវៃើ្រិច្ចរោរល្អបោយរាៃបំណងសុចរិតបនាះ?

សូមបរ្ហាញថាបលា្រមរមៃោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើងឲ្យអធសិាឋាៃបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ(សូមបមើលមរ៉ូនណ

7:9)។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃរោរកបរឹ្រសាខាងបករោមពរីកបធាៃកពិ្រហាំយែង់៖

«វាមិៃសំខាៃ់ថាអ្ន្រឬ្៍រខញនុំរាៃអារម្មណ៍ថាចង់អធិសាឋាៃឬ្៏រអតប់នាះបទបៅបពលរោរអធិសាឋាៃម្រដល់

ចូរអធសិាឋាៃចុះ។កបសិៃបបើបយើងមៃិរាៃអារម្មណ៍ថាចង់អធសិាឋាៃបយើងកតូវអធសិាឋាៃរហូតដល់បយើងចង់បធវៃើ»

(Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young[ឆ្នាំ1997],ទំព័រ45)។

• បតើរោរបក�ើសបរើសបដើមបរីអធសិាឋាៃបទាះបរីជាបៅបពលបយើងមៃិចង់អាច�ួយបយើងឲ្យអធសិាឋាៃបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេបៅចុងប ្្ចប់

បោយរបបៀបណា?

សូមហធវែើត្មការ្ំរផុសគំនិត

ថនព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្

សៅស្លអ្នក្�សពមចចិត្្ ពីសោលការែ៍

នរិសោលលទ្្ធិណ�លពតរូវគរូ�

បញ្ជាក្់�រូមបន្ណ�វររក្ការ�ឹក្នាំ្ ពី

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។
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• បតើរោរកបរឹ្រសារបស់កបធាៃកពិ្រហាំយែង់អាចទា្់រទងបៅៃរឹងរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិប្្សងបទៀតបករៅពរីរោរអធសិាឋាៃ

បោយរបបៀបណា?(កបសិៃបបើសិស្សពិោ្រៃរឹងបឆលែើយសំណួរបៃះសូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយ្ ំរូខាងបករោម៖មៃុស្សខលែះអាចមិៃចូលរួម

សាសនាចក្របោយអស់ពរីចិតតេបទ។បទាះជាោ៉ាងណា្រ្រីកបសិៃបបើពួ្រប្បៃ្ម្រកពះវិហារៃិងបធវៃើអវៃរីទាំងអស់ថដលពួ្រប្អាចបធវៃើបដើមបរី

ចូលរួមៃិងថាវាយបង្គំបនាះពួ្រប្ៃរឹងទទួលោៃបទពិបសាធៃ៍ថដលៃរឹង�ួយពួ្រប្ឲ្យរ្រប�ើញបសច្្ររីអំណរ្រ្ននុងរោរម្រកពះវិហារ។

មូលបហតុម្រកពះវិហាររបស់ប្ៃរឹងផ្លាស់ប្ដូរ។ព្ួរប្ៃរឹងចូលរួមបោយសារពួ្រប្ចង់បៅទរីបនាះ—ព្ួរប្ចង់ថាវាយបង្គំកពះរំឭ្រ

បសច្្ររីសញ្ញារបស់ប្ៃិងបបកមើដល់អ្ន្រដនទ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យអៃុវតតេរោរបបកងៀៃរបស់បលា្រមរមៃ្រ្ននុងរោរបធវៃើ្ិរច្ចរោរល្អបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេបនាះសូមបរៀបចំស្រម្មភាពខាងបករោម

បៃះមៃុបបកងៀៃ៖សូមបរៀបចំរោត់ក្រោសបរីបៃួតូចៗ។បៅបលើក្រោសៃរីមួយៗសូមសរបសរកពះប ្្ញតតេិមួយ។ឧទាហរណ៍ដូចជា

រោរតមអាហាររោរបង់ដរ្វាយមួយភា្្រ្ននុងដប់រោរបបកមើដល់អ្ន្រដនទរោរសិ្រសាបទ្ម្ពរីររោរបោរពដល់ឪព្ុររាដាយៃិងកពះប ្្ញតតេិ

ប្្សងបទៀតថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអាច�ួយដល់សិស្សរបស់អ្ន្រពិភា្រសា។សូមោ្់រក្រោសបនាះបៅ្រ្ននុងកបអប់មួយ។

បៅ្រ្ននុងថានា្រ់សូមឲ្យសិស្សរានា្់រម្រខាងមុខថានា្់រ។សូមឲ្យោត់យ្រក្រោសមួយពរីកបអប់បនាះបហើយអាៃវាដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្់រ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបធវៃើតាមរោរណ៍ខាងបករោមមួយឬ្៏រទាំងពរីរ៖

1 សូមថច្រចាយពរីអារម្មណ៍បពលពួ្រប្ទទួលោៃពរ�័យបៅបពលពួ្រប្ោៃបោរពតាមកពះប្្ញតតេិបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ។

2 សូម្ ល់្បោបល់្រ្ននុងរោរបោរពតាមកពះប ្្ញតតេិបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ។

អ្ន្រអាចបធវៃើស្រម្មភាពបៃះពរីរបរីដង។

បករោយពរីបធវៃើស្រម្មភាពបៃះបហើយសូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបទពិបសាធៃ៍ថដលអ្ន្រោៃរាៃបៅបពលអ្ន្រោៃបោរពតាមបទប ្្ញតតេិមួយ

របស់កពះបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេ។

េរ៉រូថណ7:12–19

សលាក្មរមនបសពរៀន្ ពីរសបៀបសដើមបពីវិនិច្័យរវារស�ចក្្ពីល្អនរិស�ចក្្តពីអាពក្ក្់

សូមពៃ្យល់ថាបអសាយោៃពយា្ររណ៍ថាបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយមៃុស្សខលែះៃរឹងបៅបសច្រ្រីអាក្រ្់រថាជាល្អបហើយល្អថាជាអាក្រ្់រ

(សូមបមើលបអសាយ5:20;ៃរីនហវៃទរី215:20)។

• បតើរាៃ្ ំរូអវៃរីខលែះនៃមៃុស្សថដលបៅបសច្រ្រីអាក្រ្រ់ថាជាល្អបហើយបសច្រតេរីល្អថាជាអាក្រ្រ់?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់បដើមបរី្រុំកច�ំរោរល្អជាមួយៃរឹងរោរអាក្រ្រ់?

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមរ៉ូនណ7:12–17។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមៃិងរ្របមើលបោលរោរណ៍ថដលអាច

�ួយបយើងឲ្យរោតប់សច្្ររីល្អពរីបសច្រតេរីអាក្រ្់រ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្ឲ្យ្ ូសចំណាំឃ្លាថដលរាៃៃ័យជាពិបសសដល់ព្ួរប្។

បដើមបរី�ួយដល់សិស្សឲ្យបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមសួរសំណួរខាងបករោម៖

• បតើបយើងអាចដរឹងថាអវៃរីមួយបចញពរីកពះបោយរបបៀបណា?(សូមកោ្រដថាសិស្ស្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖អ្ដីដដល

្ក្្ ដីត្រះអរ្ជើញឲ្យរយើងរធ្ើការល្អរជឿដល់ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទនិងរសចក្្ដីតសឡាញ់្ររត្ើដល់ត្រះ)។

• បតើបយើងអាចដរឹងថាអវៃរីមួយបចញពរីសាតាំងបោយរបបៀបណា?(សូមកោ្រដថាសិស្ស្ ួររ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖

អ្ដីៗដដល្រ្្ចនុរះ្រ្្ចនូលរយើងឲ្យរធ្ើអាតក្ក្់្រដរិសធត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទឬត្រឆាំងនរឹងត្រះរចញ្ក្្ ដីសាតាំង)។

• បតើរាៃរបបៀបណាខលែះថដលកពះអប ជ្ើញៃិងទា្រ់ទាញបយើងឲ្យបធវៃើរោរល្អជាៃិច្ច?

• បតើសាតាំងបៅៃិងអូសទាញបយើងឲ្យបធវៃើអំបពើោបបោយរបបៀបណា?

បដើមបរីបរៀបចំសិស្សឲ្យអៃុវតតេតាមរោរបបកងៀៃរបស់បលា្រមរមៃអំពរីរោររោតប់សច្រ្រីរវាងរោរល្អៃិងរោរអាក្រ្់រសូមឲ្យព្ួរប្សរបសរ

ពរី្រម្មវិធរីទូរទស្សៃ៍ថដលពួ្រប្ចូលចិតតេបរឿងចបកមៀងក្រមុត្ៃ្រីទំព័រអ៊ិៃបធើណិត្រម្មវិធរីទូរស័ព្ទថលបងវបីដអូឬរបស់ផ្ទាល់ខលែលួៃ

នានា។(អ្ន្រអាចបញ្ជា្រ់ប្ជរីបៃះបោយបោងតាមតកមូវរោរៃិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្ស)។បករោយពរីសិស្សោៃរាៃបពល

សរបសរក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យព្ួរប្ទុ្រវាមួយអបៃលែើសិៃ។សូមកោប់ពួ្រប្ថាព្ួរប្ៃរឹងរាៃឱរោសមួយបដើមបរី្ ិតថ្មបទៀតអំពរីប្ជរី

របស់ប្្រ្ននុងបពលពរីរបរីនាទរីបទៀត។

• បោងតាមមរ៉ូនណ7:16បតើអវៃរីថដលកតូវោៃ្ ្ល់មៃុស្សក្ប់ោនាបដើមបរី�ួយបយើងឲ្យសាគល់ល្អបចញពរីអាក្រ្់រ?

សូមពៃ្យល់ថាកពះវិញ្ញាណនៃកពះក្រីស្ទ្៏រកតូវោៃបៅថាជាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទថដរ(សូមបមើលមរ៉ូនណ7:18)។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ

យល់ពរីពៃលែឺនៃកពះក រ្ីស្ទសូមអាៃបសច្្ររីថ ល្ែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃប៊យដ៏ប�ផ្្រ្រឺនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិងពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទខុសពរីោនា។   

«បោយមៃិ្ ិតពរីពៃលែឺខាងបករោមបៃះចបំណះដរឹងនៃរោរកតូវៃិងខុសបៃះកតូវោៃបៅថាជាពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទៃ័យ

ខាងសរីលធម៌ឬសតិសមប� ្្ញភៈវាអាចដរឹ្រនំាបយើងបៅរ្ររោរបចះកបរាណដល់ស្រម្មភាពរបស់បយើង—រហូតដល់

បយើងរោត់បៃថែយឬបំោត់វាោៃ។   

«បុរសកស្រីៃិង្ុររាររាល់រូប្រ្ននុងក្ប់ជាតិសាសៃ៍�ំបៃឿឬពណ៌សមបនុរ—ក្ប់ោនាមៃិថា្រថៃលែងណាថដលព្ួរប្

រស់បៅឬអវៃរីថដលពួ្រប្ប�ឿឬអវៃរីថដលពួ្រប្បធវៃើ—រាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃប្ៃូវពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទថដលមៃិអាចកតវូបំផ្លាញោៃ»(«The 
Light of Christ»Ensign,ថខបមសាឆ្នាំ2005,ទំព័រ8–10)។
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• បតើបុ ្្គលរានា្់រអាចរោត់បៃថែយឬបំោត់ពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃប្បោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ7:18–19បោយសាងាតប់សងៃៀមៃិងរ្របមើលរោរកបរឹ្រសារបស់បលា្រមរមៃអំពរីរបបៀបបដើមបរីបឆលែើយតបបៅៃរឹងពៃលែឺ

នៃកពះក្រីស្ទថដលរាៃបៅ្រ្ននុងខលែលួៃបយើង។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្បរៀៃ។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណា្រ្ននុងរោរ«ពយាោមថសវៃងរ្របៅ្រ្ននុងពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ»?

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីមរ៉ូនណ7:19?(ចបមលែើយរបស់សិស្ស្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖

រៅរ្លរយើង្ យាយា្ដស្ងរក្រៅក្្នុង្ ន្ឺថនត្រះតគដីស្ទរយើងអាចដ្រងដចក្រវាងល្អនិងអាតក្ក្់បាន។ត្រសិនរ្រើរយើងកាដា្រ់ជា្់រនូវ

តគ្់រទាំងអ្ដីៗដដលល្អរយើងនរឹងកាលាយជាក្ូនរ្រស់ត្រះតគដីស្ទ។កបសិៃបបើសិស្សកតូវរោរ�ំៃួយបដើមបរីយល់ពរីឃ្លា«្ូរៃរបស់កពះក្រីស្ទ»

អ្ន្រអាចបបើ្របៅបមើលបមបរៀៃទរី55បៅ្រ្ននុងបសៀវបៅថណសិ្រសាបៃះ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃថសវៃងចង់ដរឹងថាបតើអវៃរីមួយល្អឬសមរម្យបនាះ?បតើអ្ន្រោៃបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរី«ពយាោមថសវៃងរ្រ»បដើមបរី

ដរឹងថាបតើវាជារោរណ៍ល្អឬសមរម្យឬអត់បនាះ?

សូមឲ្យសិស្សបបើ្របៅប្ជរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរមុៃបៃះ។សូមបរ្ហាញឬអាៃឮៗៃូវសំណួរខាងបករោមបៃះបហើយសូមឲ្យសិស្ស

«ពយាោមថសវៃងរ្របៅ្រ្ននុងពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទ»(មរ៉ូនណ7:19)បៅបពលព្ួរប្្រតក់តាចបមលែើយរបស់ប្ចបំោះសំណួរទាំងបៃះ។សូម្រុំ

បងខេំ្រ្ននុងរោរបធវៃើស្រម្មភាពបៃះ។សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលក្បក់ោៃ់បដើមបរីស្ជរឹង្ិតៃិងសរបសរ។សូមកោប់សិស្សថាអ្ន្រៃរឹងមិៃសុំឲ្យ

ព្ួរប្ថច្រចាយចបមលែើយរបស់ប្បទ។

• បតើបរឿងទាំងបៃះអប ជ្ើញអ្ន្រឲ្យបធវៃើល្អប�ឿបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងកសឡាញ់កពះៃិងបបកមើដល់កទង់ោៃល្អបែុណាណ?

• បតើបរឿងទាំងបៃះណាខលែះថដលពយាោមប្្ចនុះប្្ចដូលអ្ន្រឲ្យបធវៃើអាក្រ្រ់សង្សយ័បលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទឬ�ប់បបកមើដល់កពះបនាះ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាអ្ន្រ្ ួរលុបបចាលបរឿងទំាងបៃះខលែះៗបចញពរី�រីវិតរបស់អ្ន្របទ?បបើដូបចានាះបតើអ្ន្រៃរឹងបធវៃើវាបោយរបបៀបណា?

សូមបរ្ហាញថាបពលខលែះវាអាចពិោ្របដើមបរីបធវៃើអវៃរីថដលបយើងដរឹងថាកតរឹមកតូវបៅបពលវាតកមូវឲ្យលះបង់អវៃរីថដលបយើងចូលចិតតេ។បដើមបរី�ួយ

សិស្សឲ្យោំកទដល់ោនាបៅវិញបៅម្រ្រ្ននុងរោរខិតខំបៃះសូមសួរ៖

• បតើដំបនូាមៃអវៃរីថដលអ្ន្រៃរឹង្ ល់្បដើមបរី�ួយដល់ៃរណារានា្់រឲ្យលះបង់អវៃរីថដលមិៃល្អឬសមរម្យ?

បដើមបរីប ្្ចប់សូមបញ្ជា្រ់ថាបៅបពលបយើងបធវៃើតាមពៃលែឺនៃកពះក្រីស្ទបនាះបយើងអាចសាគល់ថាអវៃរីថដលល្អបចៀសវាងរោរបោ្របបញ្ឆោតរបស់

សាតាំងៃិងរស់បៅជាអ្ន្របដើរតាមរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរ៉រូថណ7:17។អារក្្សេិនបញ្ចដះបញ្ចលូលឲ្យគ�ើងគធវៃើល្អគទ

ណអលស�ើរណជ្�វពីអ័រ�រូ�ិនននពក្ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់បានបសពរៀន៖

«សាតាំរឬក៏្លរូ�ី៊ស�វើរឬក៏្បិតាននស�ចក្្ពីក្ុ�ក្—សៅវាតាមរសបៀបណ�លអ្នក្ចរ់—

វារាន្ ិតវាជាបុគ្គល�៏អាពក្ក្់បំ្ុត។ការជពមុញរប�់វាគឺគួរឲ្យ�អែប់សទារះសៅក្្ននុរក្រែពី

ណាក៏្សដ្�។...វាពបឆំ្រនឹរស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ននព្រះ�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

នរិក្ិច្ចការននស�ចក្្ពី�ុខសាន្ព្មទាំរស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះអ�់ក្ល្ជានិច្ច។វាពបឆ្ំរនរឹ

ការែ៍ទាំរសនរះសៅពគប់ស្លណ�លវាអាច។វា�ឹរថ្វានរឹពតរូវចាញ់ស�ើ�បសែដោញសចញ

សៅទ្ពីបញ្ចប់ប៉ុណន្វាបានសប្ជាញាថ្នរឹនាំមនុ�្សឲ្យស�ើរតាមវាឲ្យបានកាន់ណតសពចើនតាមណ�លវា

អាចសធវើបាន»(«We Are All Enlisted»Ensignឬលពីអាេរូណា,ណខវិច្ិកា

ឆ្នាំ2011,ទំ្្័រ44)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរសមសរៀនន្ងៃសនរះវាស្ដោតសលើមរូលស�តុនរិតពមរូវការចសំពារះស�ើររានាក្់ៗស�ើម្ពីចរូលរួមក្្ននុរ

ការពបជុំសា�នាចពក្។វាក៏្សលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យសប្ជាញាចិត្ណបរណចក្រវារការលអែនរិអាពក្ក្់ស�ើ�

្យាយាមណ�វររក្សៅក្្ននុរ្ ន្ឺននព្រះពគពី�្ទស�ើម្ពីសធវើការកាត់ស�ចក្្ពីសដ្��ុចរិត។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

គអគធើរ14–15

សលាក្មរ៉រូនែក្ត់ពរានរូវទពីបញ្ចប់ននអរិយ្ម៌រប�់្ ួក្សា�ន៍ោ៉ាសរឌ

�រូម�រស�រ2,000,000សៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមឲ្យ�ិ�្សព�នមថ្មនុ�្សសពចើនប៉ុណាណសៅ

សបើរានចំនួន្ ពីរលាននាក់្ពតរូវបានសពបៀបសធៀបសៅនឹរចំនួនមនុ�្សណ�លរ�់សៅក្្ននុរទ្ពីពក្ុររប�់

្ួក្សគ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក្់អានសអសធើរ15:1–2ឮៗសៅស្ល�ិ�្សរំឭក្អវពីណ�លបានសក្ើតស�ើរ

�ល់្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�្ ពីរលាននាក់្សនារះ។

�រូម�ួរពប�ិនសបើ�ិ�្សណារានាក់្អាច�សរខេបស�តុការែ៍ណ�លបាន�ឹក្នាំសៅរក្

ស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្លាញនន្ ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ��រូចណ�លបានក្ត់ពតាសៅក្្ននុរសអសធើរ14–15។

ពប�ិនសបើ�ិ�្សរានការលំបាក្ក្្ននុរការស្្ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគរំឭក្នរូវវគ្គព្រះគម្ពីរខារសពកាមសនរះ៖

សអសធើរ14:5–10,24;15:1–6,19,22។

�រូម�ួរ៖សតើរានសមសរៀនណាខ្រះណ�លស�ើរអាចសរៀន្ ពីស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្ លាញនន្ ួក្សា�ន៍

យា៉ាសរ�?

ស�ចក្្ពី្ិតទារំ្ពីរសនរះពតរូវបានបញ្ជាក្់សៅក្្ននុរសមសរៀនរប�់�ិ�្សសៅ�បាដោ�៍សនរះ៖(1)្បសិនគបើ

គ�ើងបដិគសធនរូវការ្ពរានរបស់្ពះអរាចាស់ក្្ដងការឲ្យណ្បចិត្គនាះ្ពះវិញ្ញាណរបស់្ទង់នរឹង

ដក្្�គហើ�សារាំងនរឹងទទួលប្នអំណាចេក្គលើដួងចិត្របស់គ�ើង។(2)កំ្ហរឹងនិង

ការសងសរឹក្នរឹងដរឹក្នាំេនុស្សឲ្យសគ្េចចិត្ណដលគធវៃើឲ្យខ្លួនគ្និងអ្ក្ដថទឈឺចាប់។

�រូម�ួរ៖សតើរានសាថានភា្ណាខ្រះណ�លសមសរៀនទាំរសនរះអាចអនុវត្សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់�ុវជនឬ

�ុវនារីនា�្វន្ងៃសនរះ?

េរ៉រូថណ1–3

សលាក្មរ៉រូនែណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្សលាក្នឹរមិនបដិស�្ព្រះពគពី�្សឡើយ

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានមរ៉រូនែ1:1–4ឮៗ។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាម

សនរះ៖

• ស�តុអវពីបានជា្ ួក្សា�ន៍សលមិនចរ់�រាលាប់សលាក្មរ៉រូនែ?

• សតើការែ៍សនរះបង្ហាញអវពីខ្រះអំ្ពីស�ចក្្ពីជសំនឿនរិទ្ំនកុ្ចិត្រប�់សលាក្មរ៉រូនែ?សតើស�ើរអាច

អភិវ�្ឍទ្ពីបនាទាល់�៏ររឹរាំអំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានសដ្�រសបៀបណា?

េរ៉រូថណ4–6

សលាក្មរ៉រូនែក្ត់ពរាអំ្ពីការអ្ិសាឋានសាពកាម្រ់លក្ខេខែ្ឌ�ពរាប់បុែ្យពជមុជទឹក្និរ

មរូលសេតុននការពបជុំក្្គុរសា�នាចពក្

�រូម�រស�រឃ្លាខារសពកាមសៅសលើកា្រសខៀន៖សេតុអវពីខ្គុំពតរូវសៅព្រះវិោរសៅន្ងៃអាទិត្យ។�រូមឲ្យ

�ិ�្សពសាវពជាវមរ៉រូនែ4–6ស�ើ�សរៀបចំចសម្ើ�ចំសពារះពបសយាគសនរះសដ្�ក្ត់ចំណាំសៅក្្ននុរ

ស�ៀវសៅកំ្ែតស់�តុការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់សគ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យបញ្ចដូលចសម្ើ�រប�់

គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
សអសធើរ13–មរ៉រូនែ7:19(សមសរៀនទ្ពី31)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាសអសធើរ13–មរ៉រូនែ7:19(សមសរៀនទ្ពី31)មិនណមន

�ពរាប់បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណត

សលើសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(គអគធើរ13–15)
្ួក្សា�ន៍យា៉ាសរ�បានប�ិស�ធ្ យាការីសអសធើរនិរបានរឹរទ្ទឹ្រក្្ននុរអសំ្ើទុ្ច្ចរិតនរិ

�្ង្គាមរ�រូត�ល់សៅទ្ពីបំ្ ុត្ួក្សគបានបំ្ លាញោនាសៅវិញសៅមក្។សចញ្ពី�ំសែើរសរឿរ

សនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្ពប�ិនសបើស�ើរប�ិស�ធការព្រានរប�់ព្រះអរាចា�់ក្្ននុរ

ការណពបចិត្សនារះព្រះវិញ្ញាែរប�់ពទ្រ់នរឹ�ក្សចញស�ើ�សាតាំរនឹរទ្ទ្ួលបាន

អំណាចសលើ�ួរចិត្រប�់ស�ើរ។�ិ�្សក៏្អាចស�ើញថ្ក្ំ�ឹរនរិការ�រ�ឹក្នឹរ

�ឹក្នាំស�ើរឲ្យ�សពមចចិត្ណ�លនរឹសធវើឲ្យខ្លួនស�ើរនរិអ្នក្�នទ្ឈឺចាប់។សៅក្្ននុរ

�ំសែើរសរឿររប�់សលាក្អំ្ពីស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ្ លាញននសា�ន៍យា៉ាសរ�សលាក្មរ៉រូនែបាន្ ្ល់

នរូវស�ចក្្ពី�រ្ឹម�ល់អ្នក្អានរប�់សលាក្សដ្�ពបកា�ថ្ទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិម្ មេពីឬក្៏

ទ្ពីពក្ុរ�ី៊�៉រូននរឹពតរូវបានក្សារស�ើរសៅក្្ននុរន្ងៃចុរសពកា�។

ថ្ងៃទដី2(េរ៉រូថណ1–5)
ខែៈស្លណ�លសលាក្មរ៉រូនែបានស�ើរណ�វររក្�ុវតថែិភា្�ល់ជពីវិតរប�់សលាក្សលាក្

បានក្ត់ពតានរូវ្ ័តរ៌ានជាសពចើនអំ្ពីប្វជិតភា្នរិ្ ិធពីបរ�ុិទ្្ធនន�ំែឹរលអែ។សលាក្

បាន�រស�រថ្ការ្្ល់នរូវអំសណា�ទានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនិរការណតរតាំរថ្នាក់្

ប្វជិតភា្ពតរូវណតសធវើសដ្�ការដ្ក្់ន�សលើក្បាលសដ្�អ្នក្រាន�ិទ្្ធិអំណាចសនារះ។

ការ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក្់រប�់សលាក្មរ៉រូនែចសំពារះ្ ិធពីសាពកាមរ៉បាន្ ្ល់ឱកា��ល់�ិ�្ស

ស�ើម្ពី�ញ្ឹរគិត�ល់រសបៀបណ�លនំប័ុរនរិទឹ្ក្នន្ ិធពីសាពកាមរ់៉អាចជួ�្ ួក្សគឲ្យ

ចរចាំ�ល់�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។្ួក្សគក្៏ពតរូវបានរំឭក្ថ្សៅស្ល្ ួក្សគ

កាន់តាមស�ចក្្ពី�ញ្ញាទាក់្ទ្រនឹរ្ ិធពីសាពកាម៉រ់សដ្�សសាមៅរះពតរ់សនារះ្ ួក្សគអាចរាន

ព្រះវិញ្ញាែរប�់ព្រះអរាចា�់គរ់សៅជាម�ួនឹរ្ ួក្សគជានិច្ច។

ថ្ងៃទដី3(េរ៉រូថណ6)
សលាក្មរ៉រូនែបានបញ្ជាក់្្ ពីសារៈ�ំខាន់ននបុែ្យពជមុជទ្ឹក្�រាជិក្ភា្ក្្ននុរ

សា�នាចពក្និរការ�ឹក្នាំការពបជុំសា�នាចពក្តាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។�ិ�្ស

បានសរៀនថ្តាមរ�ៈ្ ិធពីបុែពជមុជទឹ្ក្ស�ើរសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាថ្នរឹសលើក្ដ្ក្់មក្

សលើខ្លួននរូវព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិបសពមើពទ្រ់�ល់ចុរបំ្ុត។្ួក្សគក៏្បានសរៀន

អំ្ ពីការទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវណ�ល្ ួក្សគរានស�ើម ព្ីជ�ួ�ល់�រាជិក្សា�នាចពក្ស្្សរសទ្ៀត

ជា្ិស��សដ្�ការជួប្ ិសពោរះោនាញឹក្ញាប់ស�ើម្ពីតមអាហារនិរអធសិាឋាននិរទ្ទួ្ល

�ក្សាពកាម៉រស�ើម្ពីចរចាំ�ល់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។បណនថែមសលើសនរះ�ិ�្សបានសរៀនថ្

សៅស្លស�ើរណពបចិត្និរណ�វររក្ការអភ�័សទា�ឲ្យបានញឹក្ញាប់សដ្�រានបែំរ

្ិតពបាក្�សនារះស�ើរនរឹពតរូវបានអភ័�សទា�ឲ្យ។

ថ្ងៃទដី4(េរ៉រូថណ7:1–19)។
សលាក្មរ៉រូនែបានក្តព់តានរូវពាក្្យ�ំ�ពីណ�លពតរូវបាននិយា�សដ្�ឪ្ុក្រប�់សលាក្

ណ�លបានបសពរៀនថ្ស�ើម្ពីទ្ទួ្លបាន្ រជ�័ចំសពារះកិ្ច្ចការលអែរប�់ស�ើរស�ើរពតរូវណត

សធវើកិ្ច្ចការទាំរសនារះសដ្�រានចិត្សសាមៅរះពតរ់។សៅក្្ននុរការបសពរៀនសនរះសលាក្មររមនក៏្

បានបសពរៀន្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចសធវើការកាត់ស�ចក្្ពីសដ្��ុចរិតណ�រ។�ិ�្សបាន

រក្ស�ើញថ្អវពីមក្្ ពីព្រះសនារះវានឹរអសញ្ើញស�ើរឲ្យសធវើលអែស�ើ�ព�ឡាញ់នរិបសពមើ�ល់

ព្រះស�ើ�អវពីណ�លបញ្ចនុរះបញ្ចដូលស�ើរឲ្យសធវើអាពក្ក្់នរិពបឆំ្រ្ ្ទនុ�នឹរព្រះវាសចញមក្្ពី

សាតាំរ។សលាក្មរមនបានអរវរ�ល់អ្នក្សាដោប់រប�់សលាក្ឲ្យ្ យាយាមណ�វររក្សៅក្្ននុរ

្ន្ឺននព្រះពគពី�្ទណ�លនឹរ្ ល្់�ល់្ ួក្សគនរូវអំណាចស�ើម្ពីណបរណចក្រវារការលអែនិរ

ការអាពក្ក្់។
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មេរៀនសិក ្សានៅផ ្ទះ

សគយា៉ារសហាចណា�់្ ពីរ្ ពីអវពីខារសពកាមសនរះ(អ្នក្អាច�ស�រវាសៅសលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំជាពក្ដ្�

ណចក្ក៏្បាន)៖

1.វគ្គព្រះគម្ពីរ្ ពីមរ៉រូនែ4–6ណ�ល្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុក្្ននុរការជួបពបជុំោនាសៅឯព្រះវិហារ។

2.សោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ណ�ល្ ន្យល់្ ពីមរូលស�តុណ�លស�ើរគួរចរូលរួមក្្ននុរការពបជុំ

សា�នាចពក្។

3.បទ្្ិសសាធន៍្ ទាល់ខ្លួនមួ�ណ�លបង្ហាញ្ ពីមរូលស�តុណ�លស�ើរពតរូវចរូលរួមក្្ននុរការពបជុំ

សា�នាចពក្។

4.ទ្ពីបនាទាល់្ ទាល់ខ្លួនមួ�អំ្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការចរូលរួមការពបជុំក្្ននុរសា�នាចពក្។

សៅស្ល�ិ�្សបានរានស្លសរៀបចំគំនិតរប�់សគពគប់ពោន់ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគ្ ពីរបពីនាក្់

ណចក្ចា�នរូវការ�លស់�ើញរប�់សគ�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្។

សពកា�្ពី�ិ�្សបានណចក្ចា�អវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀនស�ើ��រូមបណនថែមទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្

អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគបានរក្ស�ើញនរិអំ្ ពីសារៈ�ំខាន់ននការជួបជុំោនាសៅក្្ននុរការពបជុំ

សា�នាចពក្ឲ្យបានសទ្ៀរទាត់។

េរ៉រូថណ7:1–19

សលាក្មរមនបសពរៀន្ ពីរសបៀបសដើមបពីកាត់ស�ចក្្ពីរវារស�ចក្្ពីល្អនរិស�ចក្្តពីអាពក្ក្់

មុនស្លបសពរៀន�រូមចាក់្ទ្ឹក្ក្្ននុរណក្វម�ួស្ញស�ើ�ណក្វម�ួសទ្ៀតដ្ក្់លា�ទ្ឹក្ជាម�ួនឹរ

ទឹ្ក្សខមេរះ(ឬអំបិល)។ណក្វសនារះគួរសមើលសៅ�រូចោនា។�រូមពបាប់�ិ�្សថ្អ្នក្រានណក្វ្ពីរណ�ល

សមើលសៅ�រូចោនាប៉ុណន្មួ�រានរ�ជាតិជរូរ(ឬនពប)។�រូម�ួររក្អ្នក្�មេ័ពគចិត្រានាក្់ស�ើម្ពី�សពមច

ថ្ណក្វណាម�ួរានទឹ្ក្លអែស�ើ�ណក្វណាមួ�រានទឹ្ក្រ�ជាតិជរូរ(ឬនពប)(អ្នក្អាចសធវើការែ៍

សនរះសដ្�ការភ្ក់្វាឬ�ិតក្្ិនវា)។

�រូម�ួរ៖សតើស�ើរអាចពបាប់ថ្អវពីមួ�អាពក្ក្់សដ្�្ ិតជាមិនភ្ក់្វាបានសដ្�រសបៀបណា?

�រូម្ ន្យល់ថ្សៅក្្ននុរកំ្ែតព់តារប�់សលាក្សលាក្មរ៉រូនែបានបញ្ចដូលនរូវសទ្�នក្ថ្្ ពីឪ្ុក្រប�់

សលាក្សលាក្មរមនណ�ល្ ្ល់នរូវការ�ល�់ឹរអំ្ពី�ំែួរសនរះ។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានមរ៉រូនែ

7:11–13,15–16ឮៗ។�រូមឲ្យ�ិ�្សសពជើ�សរើ�យា៉ារសហាចណា�់ឃ្លាមួ�ណ�លសលចសធាលា

ចសំពារះ្ ួក្សគណ�ល្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចណបរណចក្រវារការលអែនិរការអាពក្ក់្។�រូមឲ្យ

�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្រានឱកា�ស�ើម្ពីណចក្ចា�្ ពីឃ្លាណ�ល្ ួក្សគបានសពជើ�សរើ�។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានមរ៉រូនែ7:19ឮៗស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលអវពីណ�លសលាក្មរមនបាន

រានពបសា�ន៍ថ្ស�ើរគរូរណតសធវើស�ើម្ពី�ឹរការលអែ្ពីការអាពក្ក្់។

�រូម�ួរ៖សតើសលាក្មរមនបានពបាប់�ល់ស�ើរឲ្យសធវើអវពីខរ្ះស�ើម្ពីឲ្យស�ើរអាចណបរណចក្រវារការលអែ

នរិអាពក្ក្់បាន?

�ិ�្សគួរណតអាចរក្ស�ើញនរូវសោលការែ៍ខារសពកាមសនរះ៖គៅគពលគ�ើងពយាោេណសវៃងរក្គៅក្្ដង

ពន្រឹថន្ពះ្ ដ្ីស្គនាះគ�ើងអាចណបងណចក្រវាងការណ៍ល្អនិងអា្ក្ក្់ប្ន។

�រូម�ួរ�ិ�្សនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាម៖

• សចញ្ពីការ�ិក្សារប�់អ្នក្សៅក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះសតើអ្នក្�ល់ថ្សតើ្ ន្ឺននព្រះពគពី�្ទគឺជាអវពី?

• សតើ្ ន្ឺរប�់ព្រះពគពី�្ទបានជួ�អ្នក្ឲ្យណបរណចក្រវារការលអែនរិការអាពក្ក្់សៅស្លណាខរ្ះ?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានស្លម�ួឬ្ពីរនាទ្ពី�រស�រនរូវក្មមេវិធពីទ្រូរទ្�្សន៍ចសពមៀរពក្ុមត្ន្ពីសគ�ទ្ំ្័រ

អ៊ិនសធើែិតក្មមេវិធពីទ្រូរ�័្្ទណល្រវសី�អរូឬរប�់្ ទាល់ខ្លួនណ�លសគចរូលចិត្។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសពបើ

មរ៉រូនែ7:16–19ស�ើម្ពី�សពមចថ្សតើរប�់សៅក្្ននុរបញ្ពីរប�់សគជួ�្ ួក្សគឲ្យខិតសៅកាន់ណតជិត

នរឹព្រះឬឃ្លាតឆ្ងា�្ ពីពទ្រ់។

�រូមរំឭក្�ិ�្សអំ្ ពីការអសញ្ើញណ�ល្ ួក្សគបានទ្ទ្ួលសៅក្្ននុរការ�ិក្សាក្្ននុរ�បាដោ�៍សនរះ

ស�ើម្ពីលុបសចញ្ ពីជពីវិតរប�់សគនរូវសរឿរទារំឡា�ណ�លមិនលអែស�ើ�«កាប្់ជាប់នរូវពគប់ទាំរ

អវពីៗណ�លលអែ»(មរ៉រូនែ7:19)។អ្នក្អាចណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍មួ�ណ�លអ្នក្បានរាន

សៅស្លអ្នក្បានសធវើតាម្ ន្ឺននព្រះពគពី�្ទស�ើ�អាចណបរណចក្រវារការលអែនិរការអាពក្ក្់បាន។

គេគរៀនបនាទាប់(េរ៉រូថណ7:20–10:34)

�រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ ពី�ំែួរខារសពកាមសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាសមសរៀនបនាទាប់៖សតើស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�ជា

អវពី?សតើបុគ្គលរានាក្់អាចទ្ទួ្លបាន�ប្នុរ�ធម៌សដ្�រសបៀបណា?ស�តុអវពីបានជាក្រូនសក្មេរតរូចៗ

ឬទារក្មិនពតរូវពជមុជទឹ្ក្?សតើសលាក្មរមននរិមរ៉រូនែបានសៅសសាមៅរះពតរ់សទារះបពីជាសៅស្ល

្ួក្សលាក្ពតរូវបាន�៊ុំ្ទ័្្ធសដ្�អំស ើ្ទ្ុច្ចរិតសដ្�រសបៀបណា?សតើអវពីជា�ម្ពីចុរសពកា�រប�់សលាក្

មរ៉រូនែ?ស�តុអវពីបានជាវា�ំខាន់?
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សលាក្មរ៉រូនែបានក្ត់ពតាស�ចក្្ពីបញ្ចប់ននសទ្�នក្ថ្ណ�លឪ្ុក្រប�់សលាក្សលាក្មរមន

បានសធវើជាសពចើនក្ន្រសៅសៅក្្ននុរសាលាពបជុំ។សៅក្្ននុរសទ្�នក្ថ្សនារះសលាក្មរមនបាន

បសពរៀន�ល់អ្នក្សាដោប់រប�់សលាក្្ ពីរសបៀប«ក្ាប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរអវពីៗណ�លលអែ»(មរ៉រូនែ

7:20,25)។សលាក្បាន្ ន្យល់្ ពីទ្ំនាក្់ទ្ំនររវារស�ចក្្ពីជសំនឿស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិ

ស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�ស�ើ�បានបញ្ចប់សដ្�ការអរវរ�ល់ពបជាជនរប�់សលាក្ឲ្យអធិសាឋាន

សៅកាន់ព្រះវរបិតាសដ្�អ�់្ ពីក្រាលាំរចិត្�ំុរក្អសំណា�ទានននស�ចក្្ពី�ប្នុរ�«ជាស�ចក្្ពី

ព�ឡាញ់�៏�ុទ្្ធសាធននព្រះពគពី�្ទ»(មរ៉រូនែ7:47)។

សមសរៀនទ្ពី156

មរ៉រូនែ7:20–48

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ7:20–39

សលាក្មរមនបសពរៀនថ្រាមរយៈស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សនារះសយើរអាចក្ាប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរអវពីៗ

ណដលល្អ

សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃមុៃចាប់ប្្ើមបបកងៀៃ៖

សតើសរឿរល្អណាខលេរះណដលព្រះវរបិតា�ួគ៌រោនពបទាន្រដល់េ្ក្?

បៅបពលចាបប់្្ើមថានា្រ់សូមឲ្យសិស្សរាៃបពលមួយឬពរីរនាទរីបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬ

បសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យព្ួរប្អាៃបរឿងខលែះថដលពួ្រប្ោៃសរបសរ។

សូមអាៃមរ៉ូនណ7:24ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលកប្ពនៃបរឿងល្អទាំងអស់ថដលោៃម្ររោៃ់�រីវិតរបស់

ព្ួរប្។

• បតើអ្ន្រណាជាកប្ពនៃបរឿងល្អទាំងអស់ថដលោៃប្រើតប�ើងដល់អ្ន្រ?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចខុសោនាបែុថៃ្ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញៃូវ

បសច្្ររីពិតដូចខាងបករោមបៃះ៖ររឿងល្អទាំងអស់រក្ើ្ររ�ើងរោយសារដ្រត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីបោលលទ្ធិថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ7:24សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងនាមជា្ូរៃបៅរបស់

អោ័មៃិងបអវាែបយើងោៃ«ធាលា្់រ»បហើយមិៃអាចទទួលោៃពរ�័យទាំងឡាយបោយខលែលួៃឯងោៃបទ(សូមបមើល្ ងថដរអាលរា៉ា

22:14;បអបធើរ3:2;រាកតានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ1:3)។បបើោមៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធៃួរបស់កទង់បទ«បនាះោមៃបរឿងល្អ

ប្រើតប�ើងដល់[បយើង]បទ»។រោរណ៍ល្អក្ប់ោ៉ាងថដលបយើងោៃទទួលពរីកពះវរបិតាសួ្៌ោៃម្រតាមរយភៈកពះអង្គសប្រ្គះៃិង

ដរ្វាយធៃួរបស់កទង់។

សូមពៃ្យល់ថាកពះវរបិតាសួ្៌រាៃពរ�័យជាបកចើៃទ្ុរសករាប់បយើង។កទង់ចង់ឲ្យបយើង«រោប្់ជាប់ៃូវក្ប់ទាំងអវៃរីៗថដលល្អ»(មរ៉ូនណ

7:19)បហើយកទង់ចង់កបទាៃដល់បយើងៃូវអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកទង់រាៃ(សូមបមើល្ ៃិងស 84:38)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវសំណួររបស់បលា្រមរមៃបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ7:20។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ7:21–24

បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបបកងៀៃអំពរីរបបៀបថដលបយើងអាចរោប្់ជាប់ៃូវក្ប់ទាំងអវៃរីៗថដលល្អ។

• ថ ្្អ្របលើអវៃរីថដលអ្ន្រោៃអាៃមរ៉ូនណ7:21–24បតើអ្ន្រៃរឹងបឆលែើយតបៃរឹងសំណួររបស់បលា្រមរមៃបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ7:20បោយ

របបៀបណា?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូម�ួយព្ួរប្ឲ្យរ្របមើលបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖រៅរ្លរយើងអនុវ្រ្តរសចក្្តដីជរំនឿ

រៅក្្នុងត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងអាចក្ា្រ់ជា្់រនូវតគ្់រទាំងអ្ដីៗដដលល្អ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាច«រោ្ប់ជាប់ៃូវក្ប់ទាំងអវៃរីៗថដលល្អ»សូមឲ្យពួ្រប្ពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗ

ពរីមរ៉ូនណ7:25–26,32–38។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់ររ្រប�ើញរបបៀបថដលបយើងអាចបរ្ហាញបសច្្ររី�ំបៃឿរបស់បយើង

បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។សូមឲ្យសិស្សប្្សងបទៀតរ្របមើលបរឿងល្អថដលប្រើតប�ើងចបំោះបយើងថដលជាលទ្ធ្ល។(បៅបពលសិស្ស

រានា្រ់អាៃខ្ម្ពរីរទរី33អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«រោរចាំោច់ដល់បយើង»សបំៅបលើអវៃរីថដលកសបតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់)។

បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូម្ ិតពរីរោរសំុឲ្យពួ្រប្សរបសរៃូវបោលបៅមួយថដលៃរឹង�ួយព្ួរប្ឲ្យ

អៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿដ៏អសាចារ្យជាងបៃះបៅ្រ្ននុងកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងរោប្់ជាប់ៃូវក្ប់ទាំងអវៃរីៗថដលល្អថដលកពះវរបិតាសួ្៌ចង់កបទាៃដល់

ព្ួរប្។សូមថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រថាពរ�័យដ៏អសាចារ្យប្រើតប�ើងតាមរយភៈកពះអង្គសប្រ្គះដំណរឹងល្អរបស់កទង់ៃិងដរ្វាយធួៃ

របស់កទង់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យអៃុវតតេបសច្រ្រី�ំបៃឿបលើកទង់រោៃ់ថតខាលាំងជាងបៃះ។
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េរ៉រូថណ7:40–43

សលាក្មរមនបសពរៀនថ្ស�ចក្្តពីជំសនឿសៅសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្នាំសយើរឲ្យរានស�ចក្្ពី�រ្ឹមចំសោរះជពីវិតដ៏សៅ

អ�់ក្លបជានិច្ច

សូម្ ូសរូបភាពបរៅអរីប�ើងបរីមួយបៅបលើរោដារបខៀៃ(ឬបរ្ហាញរូបបរៅអរីប�ើងបរី)។

សូមអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរអិមរ័សុលោ�ឺដនៃ្រូរ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រដប់ពរីរនា្រ់៖

«បោលរោរណ៍បទវភាពបរីបបង្កើតជាមូលោឋាៃក រ្ឹះមួយថដលបយើងអាចសង់�រីវិតរបស់បយើងបលើោៃ។   រួមោនាវា

្ល់្ដល់បយើងៃូវមូលោឋាៃនៃរោរោំកទដូចជាប�ើងនៃបរៅអរីប�ើងបរីបៃះ»(«The Joy of Hope Fulfilled»

Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1992,ទំព័រ33)។

សូមសរបសរឃ្លាស�ចក្្ពីជសំនឿសលើព្រះសយ�មរូវពគពី�្បលើប�ើងបរៅអរីមួយ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីអវៃរីថដលប�ើងពរីរបទៀត

អាចតំណាងឲ្យ។បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ7:40បោយសាងាត់បសងៃៀមបដើមបរីរ្របមើលអវៃរីថដលប�ើងទរីពរីរ

នៃបរៅអរីបនាះតំណាងឲ្យ។(ប�ើងទរីពរីរនៃបរៅអរីបនាះតំណាងឲ្យបសច្្ររីសង រ្ឹម)។

សូមអាៃកបបោ្នៃបសច្្ររីសង រ្ឹមខាងបករោមបៃះឮៗ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រភាពខុសោនារវាងកបបោ្ទាំងពរីរបៃះ។

1 ខញនុំសង្រឹមថាវាៃរឹងប ល្ែៀងបៅន្ងៃបៃះ។

2 ខញនុំរាៃបសច្រ្រីសង រ្ឹមបលើបសច្រ្រីសៃយារបស់កពះអរាចាស់ថាខញនុំអាចរាៃអារម្មណ៍នៃបសច្រតេរីសុខសាៃតេតាមរយភៈរោរថកបចិតតេ។

• បតើកបបោ្ទាំងបៃះខុសោនាដូចបម្ចខលែះ?(សូម�ួយសិស្សឲ្យប�ើញថាបៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ទរីមួយោ្រ្យស�ចក្្ពី�រ្ឃឹមសបំៅបលើ

បំណងមិៃកោ្រដមួយ។បៅ្រ្ននុងឧទាហរណ៍ទរីពរីរោ្រ្យស�ចក្្ពី�រ្ឃឹម្ឺជារោរសថម្ងនៃទំៃុ្រចិតតេមួយ។វា្ ឺជារោរ�កមញុមួយឲ្យ

រាៃស្រម្មភាពបហើយវាបផ្ដាតបលើដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ)។

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ោ្រ្យស�ចក្្ពី�រ្ឃឹមដូចថដលោៃបកបើបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោម

បោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវៃអ�ុដូហវៃនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«បសច្្ររីសង្រឹម្ ឺជាអបំណាយខាងវិញ្ញាណ។   

«បសច្្ររីសង រ្ឹមមិៃថមៃជាចបំណះដរឹងបនាះបទបែុថៃ្វាជាទំៃុ្រចិតតេកប្របបោយរោរបោរពថាកពះអរាចាស់ៃរឹងបំបពញ

បសច្្ររីសៃយារបស់កទង់ចបំោះបយើង។វា្ ឺជាទំៃុ្រចិតតេថាកបសិៃបបើបយើងរស់បៅតាមក្ររឹត្យវៃ័ិយរបស់កពះៃិង

ោ្រ្យសម្រីរបស់ពយារោរីរបស់កទង់ឥ�ដូវបៃះបនាះបយើងៃរឹងទទួលោៃពរ�័យថដលបយើងចង់ោៃនាបពលអនា្ត។

វាជារោរប�ឿៃិងរោរសង្រឹមថារោរអធិសាឋាៃរបស់បយើងៃរឹងទទួលោៃចបមលែើយ។វាកតវូោៃសថម្ងបៅ្រ្ននុងទៃំុ្រចិតតេ

សុទិដ្ឋិៃិយមរោរបពញចិតតេៃិងបសច្្ររីខាជាប់ខជលួៃដ៏អត់ធ្មត់»(«The Infinite Power of Hope»Ensign

ឬលពីោ្រូណា,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ2008,ទំព័រ21–22)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ7:41ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរមៃោៃបបកងៀៃថាបយើង

្ួរសង រ្ឹមបលើ។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញសូមសរបសរបលើប�ើងបរៅអរីទរីពរីរៃូវឃ្លាស�ចក្្ពី�រ្ឃឹមដល់ជពីវិតដ៏សៅ

េ�់ក្ល្ជានិច្ច។

សូមបរ្ហាញថាមរ៉នូណ7:41បៃះ្ ឺជាវ ្្គចបំណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យរ្យកសួល

ៃរឹងរ្រប�ើញវា។

• បោងតាមមរ៉ូនណ7:41បតើបយើងអាចរាៃសង រ្ឹមថាៃរឹងរស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបោយរបបៀបណា?

(បទាះបរីជាសិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្រ៏ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញៃូវបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងអនុវ្រ្ត

រសចក្្តដីជរំនឿរលើត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរយើងអាចទទួលបានរសចក្្ដីសង រ្ឹ្តា្រយៈដគ្វាយធួនរ្រស់តទង់ថានរឹងបានរស់រៅក្្នុង

ជដីវិ្រដរ៏ៅអស់ក្ល្ជានិច្ច)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ7:42–43បោយខលែលួៃឯងបោយរ្របមើលល្រខេណភៈថដលបយើងកតូវរោរបដើមបរីរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿៃិង

បសច្្ររីសង រ្ឹម។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញ។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថារោរទៃ់្លែៃ់ៃិងដួងចិតតេរាបទាបរាៃៃ័យថា

បនាទាបខលែលួៃសុភាពរាបសាៃិងបចះសាតាប់បរ្គប់តាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបសច្រ្រីទៃ់្លែៃ់ៃិងរោររាៃដួងចិតតេរាបសាចាំោច់បដើមបរីរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿៃិងបសច្រ្រីសង រ្ឹមបៅ្រ្ននុង

ដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ?

សូមឲ្យសិស្សបឆលែើយៃរឹងសំណួរខាងបករោមបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រ៖

• បតើបសច្រ្រី�ំបៃឿរបស់អ្ន្របៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់្ ល់្ដល់អ្ន្រៃូវបសច្្ររីសង្រឹមថដលអ្ន្រៃរឹងទទួលោៃ

�រីវិតដ៏បៅអស់្រលបជាៃិច្ចបោយរបបៀបណា?

េរ៉រូថណ7:41សនរះគឺជា

វគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូមសបើក្សៅ

គំនិតក្្ននុរការបសពរៀនសៅចុរបញ្ចប់នន

សមសរៀនសនរះស�ើម ព្ីជួ��ិ�្សជាម�ួនឹរ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។
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មរ៉រូនែ7:20–48

េរ៉រូថណ7:44–48

សលាក្មរមនបសពរៀន្ ពីសារៈ�ំខ្ន់ននស�ចក្្តពី�បបគុរ�

សូមបមើលបៅបរៅអរីប�ើងបរីវិញ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ7:44បោយសាងាតប់សងៃៀមបហើយរ្របមើលោ្រ្យសករាប់ប�ើងទរីបរីនៃបរៅអរី

បៃះ។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញសូមសរបសរបលើប�ើងទរីបរីៃូវោ្រ្យស�ចក្្ពី�ប្នុរ�។សូមឲ្យព្ួរប្ឲ្យ

ៃិយមៃ័យនៃោ្រ្យស�ចក្្ពី�ប្នុរ�ជាសម្រីរបស់ខលែលួៃប្។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ7:45–47ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលរបបៀបថដលបលា្រមរមៃោៃ

បរៀបរាប់ៃិង្ ្ល់ៃិយមៃ័យនៃោ្រ្យបសច្រតេរីសបបនុរស។

• បតើបលា្រមរមៃ្ ល់្ៃិយមៃ័យនៃោ្រ្យបសច្រតេរីសបបនុរសបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ7:47?(«បសច្្ររីកសឡាញ់សុទ្ធសាធនៃកពះក្រីស្ទ»)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដលថាបសច្រតេរីសបបនុរសពុំោត់បង់បៅប�ើយ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងោមៃជាអវៃរីទាំងអស់កបសិៃបបើបយើងោមៃបសច្រតេរីសបបនុរសបទបនាះ?

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសរោរពិពណ៌នាអំពរីោ្រ្យបសច្រតេរីសបបនុរសបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ7:45បហើយពៃ្យល់ពរីអតថែៃ័យថដលព្ួរប្្ ិតអំពរី

រោរពិពណ៌នាបៃះ។សូមបញ្ជា្់រពរីរោរពៃ្យល់របស់ពួ្រប្បពលចាោំច់។(ឧទាហរណ៍«ថតងថតតសូ៊»រាៃៃ័យថាៃរណារានា្់រ

តស៊ូៃរឹងឧបស ្្គនានាបោយរោរអត់ធ្មត់។«ពុំបចះ្ នាៃរីស»រាៃៃ័យថាបុ្ ្គលរានា្់រមៃិកចថណៃៃរឹងអ្ន្រដនទ។«ពុំបចះអួតខលែលួៃ»

រាៃៃ័យថាៃរណារានា្់របនាទាបខលែលួៃ។«ពុំរ្រកបបោ�ៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃ»បរៀបរាប់ពរី្ ុណសមបតតេិនៃរោរោ្រ់កពះៃិងអ្ន្រដនទមៃុខលែលួៃបយើង។

«ពុំរហ័សខរឹង»រាៃៃ័យថាមៃិរ្យៃរឹងបករោធខរឹង។«ប�ឿដល់រោរណ៍ទាំងអស់»បរៀបរាប់ពរីៃរណារានា្់រថដលទទួលយ្របសច្រ្រីពិត

ទាំងអស់)។

សូមសួរសិស្សថាបតើព្ួរប្ៃរឹងបឆលែើយតបចបំោះសាថាៃភាពខាងបករោមៃរីមួយៗបោយរបបៀបណាកបសិៃបបើព្ួរប្ខវៃះបសច្រតេរីសបបនុរស

បនាះ។បនាទាប់ម្រសូមសួរថាបតើពួ្រប្ៃរឹងបឆលែើយតបោ៉ាងណាកបសិៃបបើព្ួរប្កតូវោៃបបំពញបោយបសច្រតេរីសបបនុរស។(អ្ន្រអាច

សកមបតាមសាថាៃភាពទាំងបៃះបោយបោងតាមតកមូវរោរៃិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សអ្ន្រ)។

1 មៃុស្សបសើចចំអ្រដល់អ្ន្រឬៃរណារានា្់រប្្សងបៅឯសាលាបរៀៃ។

2 អ្ន្ររាៃបងកបុសឬបងកសរីរានា្រ់ថដលរំខាៃដល់អ្ន្រជាបរឿយៗ។

3 ៃរណារានា្រ់ថដលអ្ន្រសាគល់ោៃកបកពរឹតតេៃូវអំបពើោបមួយោ៉ាងធងៃៃ់។

4 អ្ន្រមិៃចូលចិតតេអ្ន្រកបរឹ្រសា្ូររ៉ុមឬថានា្់រ្ ្មរីដូចថដលអ្ន្រោៃចូលចិតតេអ្ន្រកបរឹ្រសាមុៃបនាះបទ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ7:48ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលអវៃរីថដលបយើងកតូវបធវៃើបដើមបរីកតូវោៃ

កបទាៃពរបោយៃូវអបំណាយទាៃនៃបសច្រតេរីសបបនុរស។បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមកោ្រដថាបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៃះ

កតូវោៃបញ្ជា្់រចបាស់៖ត្រសិនរ្រើរយើងអធិសាឋានរៅកាន់ត្រះវរ្រិតារោយអស់្ ដីក្មាលាំងច្ិរ្តនិងរស់រៅជាអ្ក្រដើរតា្ដ៏្ ិ្ររ្រស់

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងអាចត្រវូបាន្ំររ្ញរោយរសចក្្តដីស្រ ន្ុរស។

សូមបរ្ហាញថាមរ៉ូនណ7:45,47–48បៃះ្ ឺជាវ ្្គចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យ

រ្យកសួលៃរឹងរ្រប�ើញវា។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវអធិសាឋាៃសុំរ្រអំបណាយទាៃនៃបសច្រតេរីសបបនុរសបោយអស់ពរី្ររាលាំងចិតតេ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្របធវៃើទរីបនាទាល់អំពរី្ ំរូនៃបសច្រតេរីសបបនុរស?(សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយពរីបទពិបសាធៃ៍ទាំងបៃះ។អ្ន្រ

្៏រអាចថច្រចាយពរីបទពបិសាធៃ៍ផ្ទាល់ខលែលួៃថដរ)។

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្ររាៃអារម្មណ៍ថាកពះអរាចាស់ោៃ�ួយដល់អ្ន្រឲ្យរាៃអារម្មណ៍ថារាៃចិតតេសបបនុរសចំបោះអ្ន្រដនទជាងមៃុ?

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមរ៉ូនណ7:45បហើយបក�ើសបរើសធាតុមួយនៃបសច្រតេរីសបបនុរសថដលព្ួរប្កតូវអ្ិវ�្ឍ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេព្ួរប្

ឲ្យអធសិាឋាៃសំុអបំណាយទាៃនៃបសច្រតេរីសបបនុរសបៅបពលពួ្រប្ខិតខំអ្ិវ�្ឍថ ្្ន្របៃះ។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរីឥទ្ធិពលថាបសច្រតេរី�ំបៃឿ

បសច្្ររីសង រ្ឹមៃិងបសច្្ររីសបបនុរសោៃរាៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—េរ៉រូថណ7:41

សូម�ួយសិស្សឲ្យទបៃ្ទញចាំមរ៉ូនណ7:41។សូម្ ិតពរីរោរបកបើវិធរីបៃះមួយថដលោៃពៃ្យល់បៅ្រ្ននុងឧបសម្ព័ៃ្ធបៅចុងប្្ចប់នៃ

បសៀវបៅថណនាំបៃះ។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—េរ៉រូថណ7:45,47–48

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសបុ្ ្គលមួយថដលពួ្រប្ចង់រាៃបសច្្ររីសបបនុរសដល់ប្ពរីប្ជរីខាងបករោមបៃះ៖សរា�ិ្រក្ួសារសរា�ិ្រ្ូររ៉ុម

ឬថានា្់រមិតតេបៅសាលាបរៀៃមិតតេ្្ិ្រឬអ្ន្រ�ិតខាង។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីបុ្ ្គលថដលព្ួរប្ោៃបក�ើសបរើសបៅបពលព្ួរប្

អាៃមរ៉ូនណ7:45ៃិង្ ិតពិចារណារបបៀបថដលព្ួរប្អាចបរ្ហាញដល់បុ ្្គលបនាះៃូវបសច្រតេរីកសលាញ់ដូចកពះក្រីស្ទបថៃថែមបទៀត។

សូមឲ្យព្ួរប្សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រៃូវរបបៀបមួយឬពរីរថដលព្ួរប្ៃរឹង

បរ្ហាញបសច្រតេរីសបបនុរសដល់បុ្្គលរានា្់រថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើសបនាះ។សូមឲ្យពួ្រប្យ្ររោរខិតខំបៃះជាថ ្្ន្រមួយនៃរោរអធសិាឋាៃ

របស់ប្បៅសោដាហ៍បករោយ។អ្ន្រអាច្ ិតពរីរោរឲ្យសិស្សរាៃឱរោសមួយបដើមបរីថច្រចាយបទពបិសាធៃ៍របស់ប្បៅ្រ្ននុងន្ងៃខាងមុខបៃះ។

កំ្ែត់ចំណំា៖បោយសារថតកបថវងនៃបមបរៀៃបៃះអ្ន្រអាចចង់បកបើស្រម្មភាពបៃះបៅន្ងៃបករោយបៅបពលអ្ន្ររាៃបពលបថៃថែម។

េរ៉រូថណ7:45,

47–48សនរះគឺជាវគ្គចំសែរះចំណាន

ខគម្ពីរ។�រូមសបើក្សៅគំនិតក្្ននុរ

ការបសពរៀនសៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះ

ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សជាមួ�នរឹ

ចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សដ្�បន្បណនថែមក្្ននុរបញ្ពី្ ិ�ិ�្ឋសលាក្មរ៉រូនែបានបញ្ចដូលនរូវសារឬ�ំបពុតណ�លសលាក្បាន

ទ្ទ្ួល្ ពីឪ្ុក្រប�់សលាក្គឺសលាក្មរមន។សៅក្្ននុរសារសនារះសលាក្មរមនបានក្ត់ពតានរូវ

វិវរែៈមួ�ណ�លសលាក្បានទ្ទ្ួលអំ្ពីមរូលស�តុណ�លសក្មេរតរូចៗមិនពតរូវពជមុជទ្ឹក្។សលាក្

មរមនក៏្បានបសពរៀនអំ្ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាចសរៀបចំស�ើម្ពីរ�់សៅជាម�ួនរឹព្រះ។សលាក្

បានបញ្ចប់សាររប�់សលាក្សដ្�ការបង្ហាញការបារម្អំ្ពីអំស្ើទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សគសា�ន៍នពីន�វ

នរិស�ចក្្ពីបំ្ ្ិចបំ ល្ាញក្្ននុរស្ល�៏ខ្ពីខារមុខសនរះរប�់សគ។

សមសរៀនទ្ពី157

មរ៉រូនែ8

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ8:1–24

សលាក្មរមនបសពរៀនថ្ក្រូនសក្្រតរូចៗរ�់សៅក្្គុរព្រះពគពី�្

មៃុបពលបបកងៀៃសូមបរ្ហាញរូបភាព្ុររារ្ំីរពុងទទួលបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រ(ស�ៀវសៅររូបភា្ដែំឹរល្អ[ឆ្នាំ2009]បលខ104)ឬ

រូបភាពប្្សងបទៀតនៃ្ុររារអាយុកោំបរីឆ្នាំបៅ្រ្ននុងរោរបបកមើនៃបុណ្យក�មុ�ទរឹ្ររបស់ប្។សូមសរបសរសំណួរខាងបករោមបៅបលើ

រោតាបខៀៃ៖

ស្តេុវៃពីរោនជាក្រូនសក្្មរតរូចៗមិនពតរូវពជមុជទឹក្រ្រូតដល់្ ួក្សគោយុពរំោបពីឆ្នាំ?

បៅបពលសិស្សម្រដល់សូមឲ្យព្ួរប្បមើលរូបភាពបហើយស្ជរឹង្ិតពរីសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះ។

បៅបពលអ្ន្រចាប់ប្្ើមបបកងៀៃសូមកោប់សិស្សថាបៅ្រ្ននុងសំបុកតមួយដល់្ូរៃកបសុរបស់បលា្រ្ឺមរ៉ូនណបលា្រមរមៃោៃបបកងៀៃអំពរី

បសច្រតេរីសប្រ្គះដល់្ូរៃប្រ្មងតូចៗ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ8:4–6ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រ

មរមៃោៃោរម្ដល់។(អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទរី6ោ្រ្យដ�ំ៏រាៃៃ័យថាធងៃៃ់ធងៃរខាមសប់អៀៃឬរោចសាហាវ)។

បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់អវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមឲ្យព្ួរប្អាៃមរ៉ូនណ8:7បោយសាងាត់បសងៃៀមបហើយរ្របមើលអវៃរីថដល

បលា្រមរមៃោៃបធវៃើបៅបពលបលា្រោៃដរឹងអំពរីបញ្ហាបៃះ។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីពរី្ ំរូរបស់បលា្រមរមៃ?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ8:8–9ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់ររ្របមើលចបមលែើយចំបោះរោរអធិសាឋាៃរបស់បលា្រមរមៃ។

បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«ោ្រ្យបណាដាសាដល់បលា្រអ័ោម»សបំៅបលើរោរថបងថច្រ

ពរីវតតេរាៃនៃកពះរបស់បលា្រអោ័មជាលទ្្ធ លនៃរោរធាលា្់រ។មៃុស្សខលែះប�ឿខុសថា្ូរៃប្រ្មងទាំងអស់ោៃប្រើតម្របោយរាៃអបំពើោប

បោយសារថតរោរធាលា្់រ។បោយរាៃ្ ំៃិតមិៃកតរឹមកតូវបៃះបហើយព្ួរប្្ ិតថា្រូៃប្រ្មងតូចមិៃស្រតេសិមបៅ្រ្ននុងវតតេរាៃរបស់កពះ

បទកបសិៃបបើព្ួរប្សាលាប់បោយមិៃោៃក�មុ�ទរឹ្របនាះ។បៅបពលអ្ន្រពៃ្យល់រោរណ៍បៃះអ្ន្រអាចសុំឲ្យសិស្សទបៃ្ទញរាកតាទរីពរីរនៃ

បសច្រតេរី�ំបៃឿ។អ្ន្រអាច្ ល់្បោបល់ថាព្ួរប្្ ួរបធវៃើបសច្្ររីបោងឆលែងមរ៉ូនណ8:8–9ជាមួយៃរឹងរាកតានៃបសច្្ររី�ំបៃឿ1:2។

សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ការណពបចិត្និរបុែ្យពជមុជទឹក្គឺចាំរោច់�ពរាប់េ្ក្ទារំោយណា

ណដល...

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ8:10បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលោ្រ្យៃិងឃ្លាថដលបបំពញកបបោ្បៅបលើរោដារបខៀៃ។បករោយពរី

សិស្សបរៀបរាប់ចបមលែើយរបស់ប្បហើយសូមបំបពញកបបោ្ដូចខាងបករោម៖ការដត្រចិ្្រនិង្ុរណ្យតជមុជ្ឹរកគឺចាំបាច់សតម្្រ់

អ្កទាំងឡា�ណាដែលអាច្រ្រួលខុសត្ូរវនិងម្នសម្រភ្ាេនឹងត្រតេឹ្រ្អំនេើបា្រ។អ្ន្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យ្ ូសចំណាំបៅ្រ្ននុង

មរ៉ូនណ8:10ថដលបបកងៀៃពរីបសច្រ្រីពិតបៃះ។

វាអាច�ួយបញ្ជា្់រថាអបំពើោប្ ឺជា«រោរមិៃបោរពតាមចបាប់របស់កពះបោយបចតនា»( Guide to the Scriptures, “Sin,” 
scriptures.lds.org)។សូមអាៃៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរោលលែិៃបអ្រអូ្រនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់៖

«បយើងយល់ពរីបោលលទ្ធិរបស់បយើងថាមៃុវ័យៃរោរបចះទទួលខុសកតូវបនាះ្ុររារ‹មៃិរាៃសមតថែភាពកបកពរឹតតេ

អបំពើោបបនាះបទ›(មរ៉ូនណ8:8)។អ�ំនុងបពលបនាះ្ូរៃប្រ្មងអាចកបកពរឹតតេ្ំរហុសបទាះជា្ំរហុសដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ្រតេរី

បហើយរាៃរោរខូចខាតថដលកតវូថតថ្រតកមវូ្៏របោយ្៏រទបងវៃើរបស់ប្មិៃកតវូទទួលខុសកតូវថាជាអំបពើោបបនាះបទ»

(«Sins and Mistakes»Ensign,ថខតុលាឆ្នាំ1996,ទំព័រ65)។

សូមថបងថច្រសិស្សជាពរីរក្រមុ។សូមឲ្យសិស្សោ្រ់្រណាដាលថានា្់រអាៃមរ៉ូនណ8:11–18បោយសាងាតប់សងៃៀម

បហើយសិស្សប្្សងបទៀតអាៃមរ៉ូនណ8:11,19–24បោយសាងាតប់សងៃៀម។(អ្ន្រអាចសរបសរបសច្្ររីបោង

ទាំងបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃ)។មៃុបពលព្ួរប្អាៃសូមឲ្យសិស្សទាំងពរីរក្រមុរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរមៃោៃបបកងៀៃអំពរី

ពិធរីបុណក�មុ�ទរឹ្រដល់្ូរៃប្រ្មងតូចៗ។បៅបពលសិស្សរាៃបពលអាៃក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្រ់បចញពរីក្រមុៃរីមួយៗ

្រហពងៀនហោយព្រះវិញ្ញាណ

ព្រះអរាចា�់បានរានព្រះបន្ទដូល

«ព្រះវិញ្ញាែពតរូវបានពបទាន

�ល់អ្នក្សដ្�ពាក្្យអធិសាឋាននន

ស�ចក្្ពីជសំនឿស�ើ�សបើ�ិនជាអ្នក្រាល់ោនា

មិនបានទ្ទួ្លព្រះវិញ្ញាែសទ្សនារះ

អ្នក្រាល់ោនានរឹមិនពតរូវបសពរៀនស�ើ�»

(គ.នរិ�.42:14)។�រូម

អធសិាឋាន�ុំ�មតថែភា្ស�ើម្ពីពតរូវបាន

�ឹក្នាំសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធស�ើ�

�រូម�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក់្ជា្ិស���ល់

�ំស�រតរូចរស�ៀរននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ

ស្លអ្នក្បសពរៀន។
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បរៀបរាប់អវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញ។អ្ន្រអាចបកបើសំណួរខាងបករោមបៃះខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យ្ ិតបថៃថែមបទៀតអំពរីរោរបបកងៀៃរបស់

បលា្រមរមៃ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាថដល្ូរៃប្រ្មងតូចៗ«រស់បៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ»?(មរ៉ូនណ8:12,22)។(ពួ្រប្កតូវោៃ

បកោសបលាះតាមរយភៈដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។ព្ួរប្មិៃអាចបធវៃើោបោៃបទបោយសារអំណាចបៃះមិៃកតវូោៃ្ ល់្

បៅដល់សាតាំងបដើមបរីលបលួង្រូៃប្រ្មងប�ើយ។សូមបមើល្ ងថដរមរ៉ូនណ8:10;្ ៃិងស 29:46–47)។

• បតើបយើងកតូវបធវៃើអវៃរីបដើមបរីរស់បៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ?(សូមបមើលៃរីនហវៃទរី225:23–26;មរ៉ូនណ8:10)។

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរបបៀបថដល្ូរៃប្រ្មងតូចកតូវោៃសប្រ្គះ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនា្្ររី្៏រព្ួរប្្ ួរ

រ្រប�ើញៃូវបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៃះ៖កូ្នរក្្ង្ូរចៗត្រវូបានសរ្គ្ររះតា្រយៈដគ្វាយធួនថនត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទ។សិស្ស្រ៏អាច

បរ្ហាញថដរថាកូ្នរក្្ង្ូរចរស់រៅក្្នុងត្រះតគដីស្ទថាត្រះ្ ិនដ្នជាត្រះថនចំដណក្រន្រះរទបហើយថាត្រះគឺ្ ិនផ្លាស់្្រនូរ។)

សូមសរបសរៃូវ្ ំរូដូចខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃឬបរៀបចំវាជាក្រោសថច្រដល់សិស្ស។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រៗបក�ើសបរើស្ ំរូមួយ។

បនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសខ្ម្ពរីរមួយឬពរីរពរីមរ៉ូនណ8:8–23បហើយពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីពិតបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបនាះ

ៃិោយពរីរោរោរម្ថដលោៃបរ្ហាញបៅ្រ្ននុង្ ំរូថដលពួ្រប្ោៃបក�ើសបរើស។

្ំរូទរី1៖្រ្ននុងនាមជាអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនារានា្់រអ្ន្រ�ួបៃរឹង្ ូសាវាមរី្ រោិមួយ្ ូថដលបក្រៀមក្រំជាខាលាំងបោយសារ្ូរៃកសរីអាយុពរីរ

ថខរបស់ប្ោៃសាលាប់។អ្ន្រដរឹ្រនំាសាសនាចក្ររបស់ប្ោៃកោប់ព្ួរប្ថា្ូរៃប្រ្មងតូចោៃប្រើតម្របោយរាៃោបបោយសារថត

រោររំលងរបស់បលា្រអ័ោម។បលា្រៃិោយថាបោយសារ្ូរៃកសរីរបស់ព្ួរប្មិៃោៃក�មុ�ទរឹ្រមៃុបពលនាងសាលាប់ដបូច្នះនាងមិៃ

អាចកតូវោៃសប្រ្គះប�ើយ។

្ំរូទរី2៖អ្ន្ររាៃមិតតេរានា្់រថដលោៃ�ួបជាមួយៃរឹងអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនាៃិងចូលរួម្រ្ននុងកពះវិហារជាមួយៃរឹងអ្ន្រ។នាងសបកមចចិតតេ

ថានាងចង់ចូលរួម្រ្ននុងសាសនាចក្របែុថៃ្នាងសាទា្់របស្ទើរៃរឹងរោរក�ម�ុទរឹ្រ។នាងពៃ្យល់«ខញនុំកតូវោៃក�មុ�ទរឹ្របៅបពលខញនុំបៅជា

ទារ្រ»។«បតើវាមិៃល្អក្ប់កោៃ់បទឬ»?

បៅបពលសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ពួ្រប្អំពរី្ ំរូទរីពរីរអ្ន្រអាចរំឭ្រពួ្រប្ថារោរថកបចិតតេៃិងពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្រដល់«អស់អ្ន្រណា

ថដលដរឹងខុសៃិងកតូវបហើយរាៃសមតថែភាពៃរឹងកបកពរឹតតេអំបពើោប»(មរ៉ូនណ8:10)។កពះអរាចាស់ោៃរាៃបៃ្ទដូលថា្ូរៃបៅ

ទាំងឡាយចាបប់្្ើមដរឹងខុសៃិងកតវូបៅចំបោះមុខកទង់បៅអាយុកោំបរីឆ្នាំ។វិវរណភៈអំពរីបសច្្ររីពិតបៃះរាៃបៅ្រ្ននុងរោរប្រថកបរបស់

យែូថសបស៊្មីធបលា្រុបបតតេិ17:11(បៅ្រ្ននុងឧបសម្ព័ៃ្ធនៃរោរបោះពុម្ពរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធន ង្ៃចុងបករោយនៃ្ំរថណ្្មរីនៃកពះ្ម្ពរីរប៊ីប

របស់បសតេចប�មស៍)ៃិងបោលលទ្ធិៃិងបសច្រតេរីសញ្ញា68:25–27។

េរ៉រូថណ8:25–30

សលាក្មរមនបសពរៀន្ ពីអវពីណដលអ�់អ្ក្ណាណដលដរឹខុ�នរិពតរូវពតរូវណតស្វើសដើមបពីរ�់សៅជាមួយនរឹព្រះ

សូមពៃ្យល់ថាបករោយពរីមរមៃោៃបបកងៀៃមរ៉នូណអំពរីមូលបហតុថដល្រូៃប្រ្មងតូចមៃិចាោំច់កតវូក�ម�ុទរឹ្របលា្រោៃបបកងៀៃពរី

មូលបហតុថដលបុណ្យក�ម�ុទរឹ្រចាោំច់សករាប់អស់អ្ន្រណាថដលដរឹងខុសៃិងកតូវ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ8:25–26

ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់បមើលតាមបោយរ្របមើលពរ�័យថដលម្ររោៃ់មៃុស្សថដលអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿថកបចិតតេៃិងោៃ

ក�មុ�ទរឹ្រ។

• បតើពរ�័យអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រោៃប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញអ្ន្រអាចសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ប្បៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយអាចរួមរាៃបសច្រតេរី�ំបៃឿរោរថកបចិតតេៃិងពិធរីបុណក�ម�ុទរឹ្រនាំបៅរ្ររោរផ្តាច់ោប

រោររាបសាៃិងភាពទៃ់ទាប្រ្ននុងចិតតេរោររាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបសច្្ររីសង រ្ឹមបសច្្ររីកសឡាញ់ដ៏ឥតបខាចាះៃិងចុងប ្្ចប់ពរ�័យនៃ

រោររស់បៅជាមួយៃរឹងកពះ)។

បៅបពលសិស្សសរបសរពរ�័យទាំងឡាយថដលពួ្រប្ប�ើញបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ8:25–26អ្ន្រអាចសួរសំណួរតាមោៃទាំងបៃះ៖

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជារោរទទួលោៃរោរផ្ដាចោ់បរបស់បយើងនាំបៅរ្ររោរទៃ់ទាបៃិងរោររាបសានៃដួងចិតតេ?

• បតើរោរទៃ់្លែៃ់ៃិងរោររាបសា្រ្ននុងចិតតេអប ជ្ើញកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ររោៃ់�រីវិតរបស់បយើងបោយរបបៀបណា?

• បហតុអវៃរីោៃជាកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ�ួយបយើងឲ្យបរៀបចំបដើមបរីរស់បៅជាមួយៃរឹងកពះ?

• បតើអ្ន្រ្ ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវអត់ធ្មត់ៃិងកប្របបោយរោរអធិសាឋាៃបដើមបរីរាៃបសច្រ្រីកសឡាញ់ដ៏ឥតបខាចាះបដើមបរីតសូ៊បៅ្រ្ននុង

�រីវិតរបស់បយើង?

សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖តាមរយៈការសោរ្ដ៏សសាមារះពតរ់តាមព្រះបញ្ញត្ិសយើរោចទទួលរោន

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្ធណដលសរៀបចំសយើរ   

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលឃ្លាមួយពរីមរ៉ូនណ8:25–26ថដលបបំពញបោលរោរណ៍បៃះ៖តាមរ�ៈការនោរេែ៏ន្មោះត្រង់តាមតេោះ្រញ្ញ្ិ្រ

ន�ើងអាច្រ្ួរលបានតេោះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធដែលនរៀ្រចំន�ើងឲ្យរស់នៅជាម�ួនឹងតេោះ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ8:27ឮៗបហើយសូមឲ្យសិស្សរ្របមើលលទ្្ធ លនៃភាពបឆ្មើងនឆ្មរបស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បនាទាប់ម្រ

សូមឲ្យសិស្សរំឭ្រមរ៉ូនណ8:26ៃិងមរ៉ូនណ8:27បោយសាងាតប់សងៃៀមថដល្ ្ទនុយបៅៃរឹងលទ្្ធ លនៃរោររាបសាៃិងភាពទៃ់្លែៃ់្រ្ននុង

ដួងចិតតេជាមួយៃរឹងលទ្្ធ លនៃភាពបឆ្មើងនឆ្ម។
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សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ8:28ឮៗ។សូមបរ្ហាញថាបករោយពរីបលា្រមរមៃោៃបរ្ហាញពរីរោរោរម្អំពរីព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃបលា្រ

ោៃរាៃកបសាសៃ៍ថា«ចូរ្ូរៃអធិសាឋាៃឲ្យពួ្រប្បដើមបរីឲ្យពួ្រប្ថកបចិតតេ»។សូមរំឭ្រសិស្សពរីអំណាចថដលអាចម្រដល់្រ្ននុង�រីវិតរបស់

មៃុស្សបៅបពលអ្ន្រដនទអធិសាឋាៃសករាប់ពួ្រប្។

បដើមបរីប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយពរីអារម្មណ៍របស់ប្អំពរីអំណាចនៃដរ្វាយធៃួបដើមបរីសប្រ្គះដល់្ូរៃប្រ្មងតូចៃិងសប្រ្គះ

ដល់បយើងទាំងអស់ោនាបៅបពលបយើងខិតខំបដើមបរីរាៃរោរបសាមះកតង់ចបំោះបសច្្ររីសញ្ញារបស់បយើង។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរ៉រូថណ8:8។«ោក្្យបណាដាសាដល់គលាក្អោ័េ្តរូវប្ន�ក្គចញពដី

ពកួ្ក្រូនគក្្មងទាំងគនះគោ�សារគ�ើង»

មនុ�្សខរ្ះសជឿថ្សដ្�សារណតការធាលាក់្ននសលាក្អដ័្មនរិសអវា៉សនារះក្រូនសក្មេរណ�លសក្ើតមក្

ក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សដ្�រានអំស្ើបាប។ពបធាន�៉រូណ�ប�វពីល�ិរ�៊មេីធបាន្ន្យល់ថ្

ការបសពរៀនសនរះគឺខ�ុ្្គរ៖

«អ្នក្ទាំរអ�់ណាណ�លសជឿថ្មន�ុ្សណមនស�ើ�សទារះបពីជាក្រូនសក្មេរណ�លសទ្ើបសក្ើតមក្ក្្ពី

រាននរូវ‹អសំ្ើបាបស�ើម›(និយា�មយា៉ារសទ្ៀតថ្ការរំលររប�់សលាក្អ័ដ្ម)ប�ិស�ធនរូវ

ស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណាននព្រះសលា�ិតធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ព្រះគម្ពីរបរ�ុិទ្្ធ(ក៏្�រូចជា

ព្រះគម្ពីរ�ម័�ទំ្សនើបរប�់ស�ើរ)បសពរៀនថ្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពទ្រ់ជ�ួស�ើរអ�់្ ពី

ព្រះទ័្�ជាព្រះសពបា�សលារះននមនុ�្សជាតិសចញ្ពីការធាលាក្់។ពទ្រ់បានបរ់ន្្ស�ើម្ពីឲ្យ

មនុ�្សកាលា�ជាអ្នក្ពគរមរតក្តាមរ�ៈការរំលររប�់សលាក្អ័ដ្ម។បែំ៊ាលមក្សលើព្លរឹ

រប�់ស�ើរពតរូវបានបរ់ន្្ជំន�ួស្ញន្្។វាោមៅនបន្សល់នរូវការ្ិន�័ណ�លតពមរូវឲ្យមន�ុ្ស

ខរ្ះសធវើ�ក្មមេភា្តាមឬជំនួ�ឲ្យភាវៈណ�លរានជពីវិតនានាស�ើម្ពីរសំដ្រះខ្លួនសគ្ ពី‹អសំ្ើបាប

ស�ើម›ស�ើ�។សោលលទ្្ធិណ�លថ្ទារក្សក្ើតមក្ក្្ននុរ្ ិភ្សលាក្សនរះសដ្�រានពាក្្យ

បណាតាសានន‹អសំ្ើបាបស�ើម›គឺជាសោលលទ្្ធិខុ�្្គរសៅក្្ននុរព្រះសនពតននព្រះស�ើ�វា

ប�ិស�ធនរូវភា្�៏អសាចារ្យនរិស�ចក្្ពីសមតា្នន�ង្វា�ធួន។(�រូមសមើលមរ៉រូនែជំ្ រូក្ទ្ពី

8»។(Church History and Modern Revelation: A Course 
of Study for the Melchizedek Priesthood Quorums, វ៉ុលទ្ពី

4[ឆ្នាំ1949],4:99)។

េរ៉រូថណ8:8–24។បុណ្យ្ជេុជទរឹក្ដល់ទារក្

្យាការី�៉រូណ�ប�៊មេីធបានបសពរៀនថ្ក្រូនសក្មេរតរូចមិនពតរូវទ្ទ្ួល្ ិធពីបែុពជមុជទ្ឹក្៖

«‹សតើ[ស�ើរ]សជឿ�ល់បុែ្យពជមុជទឹ្ក្�ពរាប់ទារក្សទ្›?...សលខ...សដ្�សារវាមិន

បាន�រស�រសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធស�ើ�។...បុែ្យពជមុជទឹ្ក្គឺ�ពរាប់ការ្ច្់បាប។

ក្រូនសក្មេរោមៅនបាបសនារះសទ្។...ក្រូនសក្មេរពតរូវរ�់សៅក្្ននុរព្រះពគពី�្ទទាំរអ�់ោនានិរអ្នក្ណ�ល

ទំុ្សពចើនឆ្នាំតាមរ�ៈស�ចក្្ពីជំសនឿនិរការណពបចិត្»(History of the Church,
5:499)។

ពបធានប៊��៍ស�្ក្កឺ្ននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បានពបាប់្ ពី្ ួក្អ្នក្្សា�សា�នា

ស្ញសរា៉ារណ�លអាចលរួសលាក្�ល់អ្នក្រាដោ�រានាក្់ណ�លរានទុ្ក្ខេសពក្ៀមពក្ំសដ្�សារក្រូនពបុ�

រប�់ោត់បានសាលាប់៖

«អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា្ ពីរររូបបានបសពមើសៅតំបន់ភ្នំភាគខារត ដ្ូរនន��រ�្ឋអាសមរកិ្។

ន្ងៃម�ួសដ្�សមើល្ ពីកំ្្រូលភ្នំ្ួក្សគបានស�ើញមនុ�្សពបជុំោនាសៅតំបន់�៏ឆ្ងា�មួ�សៅណ ្្នក្

ខារសពកាម។ជាញកឹ្ញាប់អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាសនារះមិន�រូវរានមន�ុ្សសពចើនស�ើម្ពី

បសពរៀនសនារះសទ្�រូសច្នរះ្ ួក្សគបានសធវើ�ំសែើរចុរះសៅក្ណន្រណ�លសមើលស�ើញចបា�់សនារះ។

«សក្មេរពបុ�រានាក់្បានលរ់ទឹ្ក្ស�ើ�សគក្ំ្ុរសធវើបែុ្យ�្។ឪ្ុក្រាដោ�រប�់សគបាន�ំុ

ពគរូគង្វាលស�ើម្ពី‹និយា�ពាក្្យខ្រះ›អំ្ ពីក្រូនពបុ�រប�់សគ។អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាសនារះ

បានឈរសៅខារសពកា�សៅស្លពគរូគង្វាលបានសមើលសៅឪ្ុក្និររាដោ��៏សពក្ៀមពក្ំស�ើ�

បានចាប់ស្្ើមសទ្�នក្ថ្រប�់សលាក្។ពប�ិនសបើឪ្ុក្រាដោ�សនារះបានរំ្ ឹរថ្នរឹទ្ទ្ួលបាន

ការលរួសលាម្ ពីបុរ�សនរះសនារះ្ ួក្សគនឹរបាក់្ទឹ្ក្ចិត្។

«សលាក្បានបសនាទា��ល់្ ួក្សគយា៉ារធងៃន់ថ្មិនបានឲ្យសក្មេរពបុ�សនរះទ្ទ្ួល

បែុ្យពជមុជទ្ឹក្។្រូក្សគបានររ់ចាំសដ្�សារសរឿរសនរះសរឿរសនារះស�ើ�ឥ�ដូវសនរះវា

�ឺតស្លស�ើ�។សលាក្បានពបាប់្ ួក្សគពតរ់ៗចបា�់ថ្ក្រូនពបុ�រប�់សគបានធាលាក់្សៅក្្ននុរ

នរក្ស�ើ�។វាគឺជាកំ្�ុ�រប�់សគ។្ួក្សគពតរូវណតទ្ទ្ួលការបសនាទា�ចំសពារះការដ្ក្់សទា�

�៏ឥតរានទ្ពីបញ្ចប់សនរះ។

«សពកា�្ពីសទ្�នក្ថ្បានបញ្ចប់សៅស�ើ�្ ្នដូរពតរូវបានក្ប់ពតឹមពតរូវស�ើ�្ួក្ណអលស�ើរ

បានសៅរក្ឪ្ុក្រាដោ�ណ�លសក្ើតទុ្ក្ខេសនារះ។‹ស�ើរគឺជាអ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់›្ួក្សគ

បានពបាប់អ្នក្រាដោ�សនារះសទ្ៀតថ្‹ស�ើ�ស�ើរមក្សដ្�រានសារលិខិតមួ��ល់អ្នក្›។

សៅស្លឪ្ុក្រាដោ��៏កំ្�ត់សនារះបានសាដោប់្ួក្ណអលស�ើរទាំរ្ពីរបានអាន្ ពីវិវរែៈនរិបាន

ណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីការសា្រស�ើរវិញននក្រូនសសារ�ពរាប់ស�ចក្្ពីសពបា�សលារះ�ល់ទាំរអ្នក្

សៅរ�់នរិអ្នក្សាលាប់។

«ខ្នុំរានការអាែិត�ល់អ្នក្បសពរៀនសនារះ។ោត់បានសធវើអ�់្ ពី�មតថែភា្សដ្�រាន្ ន្ឺ

នរិចសំែរះ�ឹរណ�លោត់បានរានសនារះ។ប៉ណុន្វារានបណនថែមសទ្ៀតណ�លោត់គួរណតអាច្ ល្់។

វារានភា្សពារស្ញនន�ំែឹរលអែ។

«្ួក្ណអលស�ើរបានមក្ក្្ននុរនាមជាអ្នក្លួរសលាមជាពគរូបសពរៀនជាអ្នក្បសពមើរប�់ព្រះអរាចា�់

ជាអ្នក្បសពមើណ�លរានការអនុញ្ញាតក្្ននុរការ្ សា��ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ»(«And 
a Little Child Shall Lead Them»Ensignឬលពីអាេរូណា,ណខឧ�ភា

ឆ្នាំ2012,ទំ្្័រ7)។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សៅក្្ននុរ�ំបុពតណ�លពតរូវបានក្ត់ពតាចុរសពកា�សគ�ល់ក្រូនពបុ�រប�់សលាក្គឺមរ៉រូនែសលាក្

មរមនបានសក្ើតទុ្ក្សដ្�សារ�ភា្�៏ទុ្ច្ចរិតរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីន�វ។សលាក្បាន�ំុឲ្យ

មរ៉រូនែសធវើការយា៉ារឧ�សា�៍ស�ើម្ពីជ�ួឲ្យ្ ួក្សា�ន៍នពីន�វណពបចិត្។សលាក្មរមនក្៏បាន

សរៀបរាប់្ ពីការររទ្ុក្ខេរប�់ពបជាជនណ�លបណាតាលមក្្ពីអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតរប�់្ ួក្សគ។្វពីសបើ

រានសាថានភា្្ ុក្រល�ួក្្ននុរចំសណាមពបជាជនក្្ពីសលាក្បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ល់មរ៉រូនែ

ឲ្យសសាមៅរះពតរ់សៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើ�រានស�ចក្្ពី�រ្ឹមសៅក្្ននុរស�ចក្្ពី�នយានន

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

សមសរៀនទ្ពី158

មរ៉រូនែ9

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ9:1–20

សលាក្មរមនត្អអូញណត្អរសោយសារអំស ើ្ទុច្ចរិតរប�់្ ួក្សា�ន៍នពីនេវនរិ្ ួក្សា�ន៍សលមិន

សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតថាបតើពួ្រប្ធាលាប់ោៃពយាោម�ួយដល់ៃរណារានា្់រថតទបងវៃើររបស់ពួ្រប្កតូវោៃបដិបសធ។

• បតើមៃុស្សខលែះអាចកបត្ិរម្មោ៉ាងណាបៅបពលបំណងល្អរបស់ពួ្រប្កតវូោៃបដិបសធមតេងបហើយមតេងបទៀតបោយសារអ្ន្រថដលព្ួរប្

ពយាោម�ួយបនាះ?

សូមពៃ្យល់ដល់សិស្សថាមរ៉ូនណ9្ឺជាសំបុកតមួយថដលោៃសរបសរបោយពយារោរីមរមៃដល់្ូរៃបុកសរបស់បលា្រ្ឺមរ៉ូនណ។

សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរបបៀបថដលបលា្រមរមៃោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេដល់្ូរៃកបសុរបស់បលា្រ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ9:1ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលោ្រ្យថដលបលា្រមរមៃោៃបកបើបដើមបរី

បរៀបរាប់ពរីសាថាៃភាពរបស់ព្ួរសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។បករោយពរីសិស្សបឆលែើយបហើយអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាោ្រ្យក្្ពីទកុ្ខេព្ួយសំបៅបលើអវៃរីមួយថដល

�ឺចាប់ខាលាំងតាៃតរឹងឬថដលបសា្រសាដាយខាលាំង។

សូមសរបសរបសច្្ររីបោងកពះ្ម្ពរីរខាងបករោមបៅបលើរោដារបខៀៃ៖មរ៉រូនែ9:2–5;មរ៉រូនែ9:7–10;មរ៉រូនែ9:16–19។សូម

ថបងថច្រសិស្សជាបរីក្រុម។សូមឲ្យក្រមុៃរីមួយៗអាៃវ្្គកពះ្ម្ពរីរមួយថដលសរបសរបៅបលើរោដារបខៀៃបោយរ្របមើលរោរណ៍ថដល

កប្របបៅបោយ្្ររីទ្ុរខេកពួយថដលបលា្រមរមៃោៃបរៀបរាប់។សូមឲ្យសិស្សរានា្រ់ពរីក្រមុៃរីមួយៗបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

(កបសិៃបបើសិស្សកតូវោៃចាត់ឲ្យអាៃមរ៉ូនណ9:2–5មិៃោៃបលើ្រប�ើងពរី្ំរហរឹងបនាះអ្ន្រអាចបលើ្រប�ើងពរីតួនាទរីថដល្ំរហរឹងរាៃ

បៅ្រ្ននុងបហតរុោរណ៍ដ៏អាក្រ្់រថដលបលា្រមរមៃោៃបរៀបរាប់បនាះ)។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមរ៉ូនណ9:11–15,20។សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលមូលបហតុថដលបលា្រមរមៃរាៃ

ទ្ុរខេកពួយបោយសារសាថាៃភាពនៃកបជា�ៃរបស់បលា្រ។សូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបបើ«ោមៃអារ្យធម៌»?(មរ៉ូនណ9:11)។ទបងវៃើរថដលោមៃអារ្យធម៌—បោយោមៃរោរបៃ្រឹងឬ

រោររឹតតបតិរោរោមៃរោរបោរពដល់បុ្ ្គលប្្សងបទៀតរោរមិៃបោរពចបាប់ថដលក្ងក្ងសង្គមមួយទាំងមូល)។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាវារាៃៃ័យោ៉ាងណាបបើ«ោមៃក្រតិ្យវៃ័ិយ»?(មរ៉ូនណ9:20)។(រោររស់បៅបោយោមៃបទោឋាៃៃិងោមៃរោរ្្ល់

្ិរតតេិយសៃិងរោៃ់តាមកពះប ្្ញតតេិរបស់កពះ)។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថា«ចិតតេវ្់រ»រាៃៃ័យោ៉ាងណា?(មរ៉ូនណ9:20)។(រោររាៃចិតតេរឹងទទរឹងៃរឹងកពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់ៃិងពៃលែឺ

នៃកពះក្រីស្ទកពមទំាងមិៃថបងថច្ររវាងរោរល្អៃិងរោរខុសឆ្គង)។

• បតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះថដលអ្ន្រប�ើញបៅ្រ្ននុងពិ្ពបលា្រនាបពលសពវៃន្ងៃបៃះថដលមៃុស្សខលែះោមៃអារ្យធម៌ោមៃក្ររឹត្យវៃិ័យៃិងរាៃ

ចិតតេវ្់រ?

អ្ន្រអាចបរ្ហាញថាបលា្រមរមៃោៃរាៃកបសាសៃ៍ថាកបជា�ៃរបស់បលា្របទើបថតោៃធាលា្់របៅ្រ្ននុងសភាពនៃអបំពើទុច្ចរិតបៃះពរីរបរីឆ្នាំ

បែុបណាណះ(សូមបមើលមរ៉ូនណ9:12)។

សូមពៃ្យល់ថាបស្ទើរថតដូចជាពយារោរីបអបធើរនៃជាតិសាសៃ៍ោ៉ាបរ�បលា្រមរមៃោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីនៃ្រំហរឹងៃិងអំបពើទុច្ចរិតថដលោៃ

យ្រ�្នះបលើកបជា�ៃរបស់បលា្រ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ9:4ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលអវៃរី

ថដលបលា្រមរមៃោៃ្ ័យខាលាចអំពរីពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវៃ។(បលា្រោៃខាលាចថា«កពះវិញ្ញាណនៃកពះអរាចាស់[ោៃ]�ប់តសូ៊្ ង់បៅ

ជាមួយៃរឹងពួ្រប្»)។

• បលា្រមរមៃោៃបលើ្រប�ើងថាបលា្រោៃ«ពយាោមបធវៃើរោរជាមួយ[កបជា�ៃរបស់បលា្រ]»។បហតុអវៃរីោៃជាបលា្រមរមៃឬ

អ្ន្រដរឹ្រនាំសាសនាចក្រសពវៃន្ងៃបៃះអាចបៃ្បធវៃើរោរបៅ្រ្ននុងចំបណាមមៃុស្សថដលខរឹងឬរាៃចិតតេរឹងរូសទាសៃ់រឹងកពះបៃ្ទដូលកពះ?

សូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ន�ើងត្រវូន្វើការនោ�េយោោមនៅក្នុងការ្រនតមើែល់តេោះនទាោះ្រពីជាអ្កដែលន�ើង

្រនតមើមិននឆលេើ�្រ្រជាវិជ្ម្នក្ពី។សូមពៃ្យល់ថាបៃះ្ ឺជារោរពិតបទាះបរីជាបៅបពលមៃុស្សថដលបយើងបបកមើរាៃអំបពើោបដ៏ធងៃៃ់ធងៃរ

ការ្រហពងៀន�៏្ លាសថវ

សៅស្លអ្នក្�សពមចចិត្្ ពីអវពីណ�លពតរូវ

បសពរៀន្ ពីបែ្តំបទ្គម្ពីរនិរ្ ពីវិធពីបសពរៀន

ស�ើ��រូមសពជើ�សរើ�ស�ចក្្ពី្ិតនិរ

រសបៀបស�ើម ព្ីបសពរៀនណ�លនឹរជួ��ិ�្ស

និរអនុញ្ញាតឲ្យ្ ួក្សគអាចពតរូវបាន

សលើក្ស�ើរសដ្�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។
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្្ររី។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ9:6ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលមូលបហតុថដលបយើងកតូវបធវៃើរោរបោយ

ពយាោមបៅ្រ្ននុងរោរបបកមើដល់កពះបទាះបរីជាអ្ន្រថដលបយើងបបកមើមៃិបឆលែើយតបជាវិ�ជរាៃ្្ររី។បករោយពរីសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលព្ួរប្

ោៃរ្រប�ើញបហើយសូមបរ្ហាញសាថាៃភាពខាងបករោមដល់ព្ួរប្(ឬបបង្កើត្ ្មរីពរីរបរី)បដើមបរី�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យ្ ិតអំពរីរបបៀបថដលរោរពិត

បៃះអាចអៃុវតតេោៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ពួ្រប្។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រឬបកចើៃនា្រ់ពៃ្យល់ពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចអៃុវតតេបសច្រ្រីពិតបៅបលើ

រោដារបខៀៃបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពៃរីមួយៗថដលអ្ន្របរ្ហាញបៃះ។

1 ្រ្ននុងនាមជាកបធាៃថានា្់រយុវនារីរបស់អ្ន្រអ្ន្រកតូវទទួលខុសកតូវចបំោះយុវនារីកោំនា្់របៅ្រ្ននុងវួដរបស់អ្ន្រ។យុវនារីរានា្់រមៃិោៃម្រ

ចូលរួមរោរកប�ំុ្រ្ននុងកពះវិហារឬស្រម្មភាពនានាអស់រយភៈបពលមួយឆ្នាំបហើយ។បករោយពរីអ្ន្រោៃអប ជ្ើញនាងឲ្យម្រវិញរោលពរីបរីថខ

មៃុនាងបៅថតមិៃោៃម្រចូលរួមរោរកប�ុំឬស្រម្មភាពនានាដថដល។

2 ្រ្ននុងនាមជាក្ូបបកងៀៃតាម្្ទះអ្ន្របធវៃើរោរបបកមើបោយឧសសាហ៍បដើមបរីបបកងៀៃដល់ក្ួសារថដលអ្ន្រកតូវោៃចាត់តាំងឲ្យបៅបបកងៀៃ។

បទាះជាោ៉ាងណា្្ររីរយភៈបពលពរីរបរីថខ្រៃលែងបៅក្ួសារមួយថដលអ្ន្របៅបបកងៀៃមិៃោៃទទួលទូរសព័្ទឬបបើ្រទាវារបៅបពលអ្ន្រោៃ

បៅបលងបនាះបទ។

3 អ្ន្ររាៃអារម្មណ៍បំ្ុសឲ្យអប ជ្ើញមិតតេល្អរបស់អ្ន្ររា្ន្់រឲ្យ�ួបជាមួយៃរឹងអ្ន្រ្្សពវៃ្សាយសាសនា។ប្បដិបសធរោរអប ជ្ើញរបស់អ្ន្រ

បហើយអ្ន្របៅថតបៃ្រាៃអារម្មណ៍បំ្ ុសបដើមបរីសុំដល់ោត់ម្ងបទៀត។

សូមថច្រចាយៃូវបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយកបធាៃហិៃរីប៊ីអាវរិងនៃ្ ណភៈកបធាៃទរីមួយថដលោៃបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើងឲ្យ

បៃ្រោរខិតខំបបកមើបៅ្រ្ននុងចំបណាម្ូរៃបៅរបស់កពះ។សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រអវៃរីថដល�កមញុឲ្យពួ្រប្បបកមើបោយឧសសាហ៍បដើមបរី�ួយដល់

អ្ន្រដនទ។

«វា្ ឺជាបសច្រតេរីសញ្ញាមួយថដលបយើងោៃបធវៃើជាមួយៃរឹងកពះបដើមបរីរោៃ់តាមកពះប្្ញតតេិទាំងឡាយរបស់កទង់ៃិង

បធវៃើរោរបបកមើដូចថដលកទង់ៃរឹងបធវៃើកបសិៃបបើកទង់រាៃវតតេរាៃបៅទរីបនាះ។រោររស់បៅតាមបទោឋាៃបនាះឲ្យអស់ពរី

លទ្ធភាពថដលបយើងអាចបបង្កើៃ្ររាលាំងថដលបយើងៃរឹងកតូវរោរបដើមបរីរោៃ់ខាជាប់ដរាបដល់ចុងបំ្ ុត។

«អ្ន្រហវៃរឹ្រហវៃឺៃបពវៃ�ិតភាពដ៏អសាចារ្យោៃបរ្ហាញដល់ខញនុំៃូវរបបៀបបដើមបរី្រសាង្ររាលាំងបនាះ៖វាកតូវរោរបបង្កើត

ទរាលាប់មួយបដើមបរីបៃ្បៅមុខឆលែងរោត់ភាពបៃឿយហត់ៃិងរោរ្័យខាលាចថដលអាចបធវៃើឲ្យអ្ន្រ្ ិតថាៃរឹងចង់�ប់។

អ្ន្របបកងៀៃដ៏អសាចារ្យរបស់កពះអរាចាស់ោៃបរ្ហាញដល់ខញនុំថាអំណាចសថែិតបៅខាងវិញ្ញាណោៃម្រពរីរោរខិតខំបធវៃើឥត

�ប់�ររោលថដលអ្ន្រដនទចង់�ប់សករា្រ។   

«   ខញនុំសៃយាដល់អ្ន្រថាកបសិៃបបើអ្ន្របធវៃើៃូវរោរណ៍ទាំងអស់ថដលអ្ន្រអាចបធវៃើោៃបនាះកពះៃរឹងពកងរឹងដល់្ររាលាំងរបស់អ្ន្រៃិង

ចបំណះដរឹងរបស់អ្ន្រ»(«Preparation in the Priesthood:‹I Need Your Help›»Ensignឬលពីោ្រូណា,ថខ

វិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ58–59)។

• បតើកបធាៃអាវរិងោៃបបកងៀៃអវៃរីខលែះថដល�កមុញឲ្យអ្ន្របធវៃើរោរបោយឧសសាហ៍បៅ្រ្ននុងរោរបបកមើរបស់អ្ន្រដល់កពះអរាចាស់បោយមិៃ

្ិតពរីរបបៀបថដលរោរខិតខំរបស់អ្ន្រកតូវោៃទទួលបនាះ?

សូមអាៃៃូវបរឿងខាងបករោមបោយថអលប�ើរបមើវៃីប៊ីអាណូលនៃក្រមុចិតសិបនា្់រអំពរីអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរានា្់រថដលោៃបបកមើ

បោយឧសសាហ៍ដល់យុវ�ៃរានា្់របទាះបរីជាោត់ោៃបដបិសធៃ៍បកចើៃដងបហើយ្្ររី៖សូមឲ្យសិស្សសាដាប់រ្រអវៃរីថដលយុវ�ៃបនាះោៃប�ើញ

បៅទរីប ្្ចប់បៅ្រ្ននុងអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាពរបស់ោត់។

«្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃ្ ណភៈកបធាៃសាខាហវៃតបធបលហសាកបបទសបកបសី៊លបងកបុសរា៉ា្រជាមួយៃរឹងអ្ន្រដរឹ្រនំាបពវៃ�ិតភាព

ប្្សងបទៀតោៃអ្ិវ�្ឍ្ បករាងមួយបដើមបរីបធវៃើឲ្យអ្ន្រថដលមិៃសូវស្រម្មបៅ្រ្ននុងសាខារបស់បលា្រថបរជាស្រម្មវិញ។រាៃសរា�ិ្រជា

យុវ�ៃរា្ន្់រមិៃសូវស្រម្មថដលរាៃប្មះថាថហវៃរណាដូអារូយូ។្្មរីៗបៃះខញនុំោៃៃិោយជាមួយថហវៃរណាដូបហើយោត់ោៃកោប់ខញនុំពរី

បទពិបសាធៃ៍របស់ោត់៖

«‹ខញនុំោៃចូលរួមបៅ្រ្ននុងរោរកប្ួរត�ិះស្គរីបលើទរឹ្របៅបពលកពរឹ្រន្ងៃអាទិត្យបហើយោៃ�ប់បៅចូលរួមរោរកប�ំុ្រ្ននុងកពះវិហារ។បៅកពរឹ្រ

ន្ងៃអាទិត្យមួយបងកបុសរា៉ា្រោៃបោះទាវារ្ ្ទះខញនុំបហើយោៃសំុរាដាយថដលមៃិថមៃជាសរា�ិ្ររបស់ខញនុំថាបតើោត់អាចៃិោយជាមួយៃរឹង

ខញនុំោៃបទ។បៅបពលរាដាយខញនុំោៃកោប់ោត់ថាខញនុំ្ំរពុងថតបដ្របនាះោត់ោៃសុំរោរអៃុញ្ញាតបដើមបរីោស់ខញនុំ។ោត់ោៃៃិោយម្ររោៃ់ខញនុំ

ថា«ថហវៃរណាដូប្អដូៃយឺតបៅកពះវិហារបហើយ!»បោយមិៃោៃសាដាប់រោរបោះសាររបស់ខញនុំោត់ោៃនាំខញនុំបៅកពះវិហារ›។

«‹ន្ងៃអាទិត្យបករោយបរឿងដថដលោៃប្រើតប�ើងដបូច្នះបៅន្ងៃអាទិត្យទរីបរីខញនុំោៃសបកមចចិតតេបចញពរី្ ្ទះពរីកពលរឹមបដើមបរីប្ចពរីោត់។

បៅបពលខញនុំោៃបបើ្រទាវាររបងខញនុំោៃប�ើញោត់អង្គនុយបៅ្រ្ននុងឡាៃរបស់ោត់្ំរពុងអាៃកពះ្ម្ពរីរ។បៅបពលោត់ោៃប�ើញខញនុំោត់ោៃ

ៃិោយថា«ល្អ!ប្អដូៃោៃបករោ្រពរីកពលរឹម។ន្ងៃបៃះបយើងៃរឹងបៅរ្រយុវ�ៃប្្សងបទៀត!»ខញនុំោៃៃិោយដល់សិទ្ធិបក�ើសបរើសរបស់ខញនុំ

បែុថៃ្ោត់ោៃៃិោយថា«បយើងអាចៃិោយអំពរីបរឿងបៃះបពលបករោយ›»។

«‹អស់រយភៈបពលកោំបរីអាទិត្យបករោយម្រខញនុំមៃិអាចប្ចបចញពរីោត់ោៃដូបច្នះខញនុំ្រ៏សបកមចចិតតេបៅបដ្របៅឯ្ ្ទះមិតតេ្្រ្ិរបស់ខញនុំរានា្់រ។

ខញនុំោៃបៅឯសមកុទនាកពរឹ្របនាទាប់បៅបពលខញនុំោៃប�ើញបុរសរានា្់របសលែៀ្រោ្រ់បខាអាវធំៃិងរាៃក្រវាែត្់របដើរសបំៅម្រខញនុំ។បៅបពល

ខញនុំោៃប�ើញោត់បនាះ្ ឺជាបងកបុសរា៉ា្រខញនុំោៃរត់ចូល្រ្ននុងសមុកទ។មួយរំបពចបនាះខញនុំោៃរាៃអារម្មណ៍ថានដរបស់ៃរណារានា្រ់

ោៃចាប់សាមរបស់ខញនុំ។្ឺបងកបុសរា៉ា្របៅ្រ្ននុងទរឹ្រកតរឹមកទូងរបស់ោត់!ោត់ោៃចាប់នដខញនុំបហើយោៃៃិោយថា«ប្អដូៃយឺតបហើយ»

បតាះបៅកពះវិហារ»។បៅបពលខញនុំបោះសារថាខញនុំមៃិរាៃសបំលៀ្របោំ្់របទោត់ោៃបឆលែើយថា«សំបលៀ្របោំ្់រប្អដូៃរាៃបៅ្រ្ននុង

ឡាៃបហើយ›»។

«‹បៅន្ងៃបនាះបៅបពលបយើងបដើរបចញពរីសមុកទខញនុំោៃចាបប់កជាតកជាបពរីបសច្រ្រីកសឡាញ់ដ៏បសាមះពរីបងកបុសរា៉ា្រៃិងរោរោរម្របស់

ោត់ចំបោះខញនុំ។   បងកបុសរា៉ា្រមៃិកតរឹមថតោៃ្តេល់ឲ្យខញនុំៃូវឡាៃ�ិះបៅកពះវិហារបែុបណាណះបទ—្ូររ៉ុមបនាះោៃធានាថាខញនុំៃរឹងបៅ
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បៃ្ស្រម្ម។ព្ួរោត់ោៃបកោងស្រម្មភាពថដលបធវៃើឲ្យខញនុំរាៃអារម្មណ៍ថាខញនុំសំខាៃ់បហើយប្កតូវរោរខញនុំខញនុំោៃទទួលរោរបៅបបកមើ

បហើយសរា�ិ្រ្ូររ៉ុមរោលាយជាមិតតេ្្រ្ិរបស់ខញនុំ›»(«Strengthen Thy Brethren»Ensignឬលពីោ្រូណា,ថខឧសភាឆ្នាំ

2004,ទំព័រ46–47)។

សូមពៃ្យល់ថា្រ្ននុងនាមជាសរា�ិ្រនៃសាសនាចក្របយើងទាំងអស់ោនារាៃរោររ្រដ៏សំខាៃ់បដើមបរីបធវៃើបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ។្ំរូរបស់បលា្រ

មរមៃមរ៉ូនណៃិងបងកបុសរា៉ា្រអាចបលើ្រទរឹ្រចិតតេបយើងឲ្យបធវៃើរោរទាំងបនាះបៅបពលបយើងោ្់រទរឹ្រចិតតេឬប�ើញថាខលែលួៃឯងកតូវោៃ

បដិបសធបោយអ្ន្រថដលបយើងចង់បបកមើ។

េរ៉រូថណ9:21–26

សលាក្មរមនសលើក្ទកឹ្ចិត្តមរ៉រូនែឲ្យសៅសសាមរះពតរ់

សូមឲ្យសិស្សោ្រ់ប្មះបហតរុោរណ៍្ ្មរៗី បៃះបៅ្រ្ននុងសហ្មៃ៍ឬកបបទសរបស់ប្ឬបៅ្រ្ននុងពិ្ ពបលា្រថដលអាចបណាដាលឲ្យមៃុស្ស

រាៃអារម្មណ៍ថាោ្រ់ទរឹ្រចិតតេ។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ9:21–22,25–26បោយសាងាតប់សងៃៀម។សូមឲ្យព្ួរប្រ្របមើលរោរកបរឹ្រសាថដលបលា្រមរមៃោៃ

្ល់្ដល់មរ៉ូនណអំពរីអវៃរីថដលបលា្រ្ ួរបធវៃើបពលសថែិត្រ្ននុងសាថាៃភាពោ្រ់ទរឹ្រចិតតេ។សូមសួរសំណួរខាងបករោមបៃះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យវិភា្

ខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។

• បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះបតើោ្រ្យៃិងឃ្លាមួយណាថដលបរ្ហាញពរីអារម្មណ៍របស់បលា្រមរមៃចបំោះ្ូរៃកបសុរបស់បលា្រមរ៉ូនណ?

• បតើបលា្រមរមៃោៃ្ ល់្បោបល់អវៃរីខលែះបដើមបរី«សថែិតបៅ្រ្ននុង្ ំៃិត[របស់មរ៉ូនណ]បរៀងរហូតតបៅ»?(មរ៉ូនណ9:25)។

បតើរោរចងចំាដល់កពះអង្គសប្រ្គះៃិងដរ្វាយធួៃរបស់កទង់អាច�ួយបយើងបៅបពលោ្់រទរឹ្រចិតតេឬបៅបពលបយើងហ៊ុំព័ទ្ធបោយ

អបំពើទុច្ចរិតបោយរបបៀបណា?

• បតើបយើងអាចបរៀៃអវៃរីខលែះពរីខ្ម្ពរីរទាំងបៃះអំពរីរបបៀបបឆលែើយតបបៅៃរឹងភាពលំោ្រៃិងអំបពើទុច្ចរិតថដលអាចហ៊ុំព័ទ្ធបយើង?(បទាះបរីជា

សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាព្ួរប្្ ួរបរ្ហាញថាត្រសិនរ្រើរយើងរៅរសាមរះត្រង់ក្្នុងត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះតទង់នរឹង្ររ្កើងរយើងរ�ើង

រទារះ្រដីជារៅរ្លមានភា្លំបាក្និងអរំ្ើទុច្ចរិ្រជុំវិញរយើងក្្ដី។អ្ន្រអាចសរបសរបោលរោរណ៍បៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយអ្ន្រ

អាចថណនាំថាសិស្ស្ ួរសរបសរវាបៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីររបស់ប្)។

• បតើរាៃបទពិបសាធៃ៍អវៃរីខលែះបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រឬបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រថដល�ិតស្និទ្ធៃរឹងអ្ន្រថដលបរ្ហាញថាបោលរោរណ៍បៃះ

្ឺពិត?

សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យស ជ្រឹង្ិតពរីរបបៀបថដលពួ្រប្អាចរោៃ់ថតបសាមះកតង់ៃិងរោៃ់ថត្ិតអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបទាះបរីជា

បៅបពលពួ្រប្ោ្រ់ទរឹ្រចិតតេឬហ៊ុំពទ័្ធបោយអបំពើទុច្ចរិត្្ររី។សូមបធវៃើទរីបនាទាល់អំពរី្ររាលាំងថដលអ្ន្រោៃទទួលពរីរោរបៅបសាមះកតង់បៅ្រ្ននុង

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។
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គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ10:1–7

សលាក្មរ៉រូនែោ�់សតឿនសយើរឲ្យទទួលបាននរូវទពីបនាទាល់មួយអំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមននរិអំ្ពីព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

មៃុបពលចាប់ប្្ើមបបកងៀៃសូម្ ូសរូបបរោលាងទាវារមួយបោយរាៃ្ ្មបោលបៅបលើរោដារបខៀៃ(អ្ន្រអាចបបើ្របៅរូបភាពថដលបកបើបៅ្រ្ននុង

បមបរៀៃទរី4ោៃ)។សូមចាប់ប្្ើមបមបរៀៃបោយបបើ្របៅរូបភាពបៃះ។

• បតើអវៃរីជាបោលបំណងនៃ្ ្មបោលនៃបរោលាងទាវារបៃះ?

• បតើ្ ្មបោលបៃះទា្់រទងបៅៃរឹងកពះ្ម្ពរីរមរមៃោ៉ាងដូចបម្ច?(កបសិៃបបើសិស្សកតវូរោរ�ំៃួយ្រ្ននុងរោរបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះអ្ន្រ

អាចថណនាំថាព្ួរប្្ ួរអាៃកបបោ្របស់ពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធបៅ្រ្ននុង្រថាខណ្ឌទរីកោំមួយនៃបុពវៃ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃ្រថាខណ្ឌចុងបករោយបោយសាងាតប់សងៃៀម្រ្ននុងបុពវៃ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។មៃុបពលព្ួរប្អាៃសូមឲ្យពួ្រប្រ្របមើល

បសច្្ររីពិតបរីោ៉ាងថដលបុ្ ្គលរានា្់រអាចដរឹងបោយរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។

• ្ឺដូចជាបរោលាងទាវារថដលកតូវោៃោ្រ់រួមោនាពរី្ ្មបោលបតើថ ្្ន្រប្្សងបទៀតណាខលែះនៃទរីបនាទាល់របស់បយើងកតូវោៃពកងរឹងបោយរោរទទួល

ោៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

• បហតុអវៃរីោៃជាវាសំខាៃ់សករាប់បុ ្្គលរានា្់រៗបដើមបរីទទួលោៃៃូវទរីបនាទាល់ផ្ទាល់ខលែលួៃអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ?

សូមសបងខេបមរ៉ូនណ10:1–2បោយរោរពៃ្យល់ថាកបថហលជា1,400ឆ្នាំមៃុបពលពយារោរីយែូថសបស្ម៊ីធោៃទទួលផ្ទាំងរាស

បលា្រមរ៉ូនណោៃប ្្ចប់្ំរណត់កតាពរីឪពុ្ររបស់បលា្របោយរោរសរបសរៃូវរោរោសប់តឿៃបលើ្រចុងបករោយរបស់បលា្រដល់អ្ន្រថដលៃរឹង

ទទួលោៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងន្ងៃចុងបករោយបៃះ។(វាកបថហលជាៃរឹង�ួយោៃបកចើៃ្រ្ននុងរោរពៃ្យល់ោ្រ្យោ�់សតឿនរាៃៃ័យថា

បលើ្រទរឹ្រចិតតេឬ�កមញុដល់ៃរណារានា្រ់ោ៉ាងមុតរាំ។ោ្រ្យបៃះបលចប�ើងកោំបរីដងបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ10)។

សូមពៃ្យល់ថាបលា្រមរ៉ូនណោៃោសប់តឿៃដល់អ្ន្រទាំងឡាយណាថដលទទួលោៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃឲ្យថសវៃងរ្រៃូវទរីបនាទាល់មួយអំពរី

បសច្្ររីពិតៃិងបទវភាពនៃ្ ម្ពរីរបៃះ។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ10:3–4បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរី

តកមូវរោរបដើមបរីទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃតាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អ្ន្រអាចកោប់ថាពួ្រប្្ ួរ្ ូសចំណាំឃ្លា

ទាំងបៃះបៅបពលពួ្រប្រ្រប�ើញវា។បៅបពលសិស្សបរៀបរាប់ពរីឃ្លាថដលព្ួរប្ោៃរ្រប�ើញសូមសរបសរវាបៅបលើរោដារបខៀៃ។ចបមលែើយ

របស់ព្ួរប្អាចរួមរាៃដូចខាងបករោម៖

«ោនការែ៍ទាំរសនរះ»

«នកឹ្ស�ើញថ្សតើព្រះេរាចា�់ពទរ់រានស�ចក្្ពីសមតាតាក្រុណាយ៉ារណា»

«រំ្ឹរគិតសៅក្្នុរចិត្េ្ក្ចុរះ»

«�រូម�ួរសោយចិត្សសាមារះ�គឺសោយសសាមារះេ�់្ ពីចិត្សោយរានស�ចក្្ពីជសំនឿសជឿដល់ព្រះពគពី�្»

បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់រោៃ់ថតចបាស់ពរីអវៃរីថដលៃរណារានា្់រកតូវថតបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃសា្រ្សរីមួយពរីកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

្ឺពិតសូមបកបើ្ ំៃិត្រ្ននុងរោរបបកងៀៃខាងបករោមបដើមបរីពិភា្រសាពរីតកមូវរោរៃរីមួយៗថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃ។

1.«អានការណ៍ទាំងរនរះ»

បលា្រមរ៉ូនណោៃអប ជ្ើញឲ្យបយើង«អាៃរោរណ៍ទាំងបៃះ»ឬអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃឮៗៃូវបរឿងខាងបករោមថដល

ោៃតំណាលបោយថអលប�ើរថាតអរខាលរីបស្ទើរនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរចិតសិបនា្់រអំពរីរបបៀបថដលយុវនារីរានា្់រោៃទទួលកបបោ�ៃ៍ពរីរោរោៃ

អាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖

«យុវនារីអាយុ14ឆ្នាំរានា្រ់   រាៃៃិោយថានាងោៃពិភា្រសាអំពរីសាសនាជាមួយៃរឹងមិតតេ្្ិ្ររបស់នាងរានា្់របៅសាលាបរៀៃ។មិតតេ

របស់នាងោៃៃិោយបៅរោៃ់នាងថា‹បតើឯងរោៃ់សាសនាមួយណា›?

ការមចករមំលកទពី្រន្ទាល់រ្រស់អ្ក

�រូម�ក្ឱកា�ឲ្យបានញកឹ្ញាប់

ស�ើម្ពីសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់នរិ

ព្រះគម្ពីរមរមន។�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យណ្្រទ្ពីបនាទាល់្ រណ�រ។ការណចក្

រណំលក្ទ្ពីបនាទាល់ពបទាន្រ�ល់មន�ុ្ស

ណ�លណ្្រទ្ពីបនាទាល់សនារះ្ ទាល់ស�ើ�ក្៏

អាច្ ពរឹរ�ល់ស�ចក្្ពីជសំនឿនិរទ្ពីបនាទាល់

រប�់អ្នក្�នទ្សទ្ៀត្ រណ�រ។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សលាក្មរ៉រូនែបានដ្�់សតឿន�ល់្ ួក្សា�ន៍សលមិននរិអ្នក្ស្្សរសទ្ៀតណ�លនរឹអាន

ទ្ពីបនាទាល់រប�់សលាក្ឲ្យ�ំុ�ល់ព្រះស�ើម្ពីបញ្ជាក់្្ ពីស�ចក្្ពី្ិតននពាក្្យ�ម្ពីរប�់សលាក្។

សលាក្បានបសពរៀនថ្ព្រះនរឹបញ្ជាក់្្ ពីស�ចក្្ពី្ិតននព្រះគម្ពីរមរមននិរ្ ពីការរាន្ ិតនន

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសដ្�ព្រះសចសា្ននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។មរ៉រូនែក្៏បានពបកា�ថ្សលាក្

នរឹជួបស�ើរមុនស្លជំនុំជពមរះរប�់ព្រះណ�លព្រះអរាចា�់ពទ្រ់្ ទាល់នរឹបញ្ជាក្់្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

ននពាក្្យ�ម្ពីរប�់សលាក្មរ៉រូនែសនរះ។(កំ្ែត់ចំណំា៖អ្នក្អាចទុ្ក្ស្លសៅចុរបញ្ចប់នន

សមសរៀសនរះ�ពរាប់�ិ�្សឲ្យណចក្ចា�្ ពីទ្ពីបនាទាល់រប�់សគអំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមន។ស�ើម្ពីធានាថ្

រានស្លពគប់ពោន់�រូមសពជើ�សរើ�ពបក្បសដ្�ការអធសិាឋានសរើ��ក្ចំណែក្ននសមសរៀនសនរះ

ណ�លនរឹរានពបសយាជន៍�ល់�ិ�្សរប�់អ្នក្)។

សមសរៀនទ្ពី159

មរ៉រូនែ10:1–7,27–29
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«នាងោៃបឆលែើយថា‹សាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយឬព្ួរមរមៃ›។

«មិតតេរបស់នាងោៃបឆលែើយថា‹ខញនុំសាគល់កពះវិហារបនាះបហើយខញនុំដរឹងថាវាមិៃពិតបនាះបទ›។

«‹បតើឯងដរឹងបោយរបបៀបណា›?នាងោៃបឆលែើយ។

«មិតតេនាងោៃៃិោយថា‹បោយសារខញនុំោៃកសាវកជាវអំពរីកពះវិហារបនាះ›។

«‹បតើឯងធាលាប់អាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបទ›?

«នាងបឆលែើយថា‹បទខញនុំមៃិថដលបទ›។

«បនាទាប់ម្រយុវនារីដ៏ល្អបៃះោៃបឆលែើយថា‹ដូបច្នះឯងមៃិោៃកសាវកជាវពរីសាសនាចក្ររបស់ខញនុំបទបោយសារខញនុំោៃអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

ក្ប់ទំព័របហើយខញនុំដរឹងថាវាពិត›»(«The Book of Mormon—a Book from God»Ensignឬលពីោ្រូណា,ថខ

វិច្ិរោឆ្នាំ2011,ទំព័រ76)។

• បតើបហតុអវៃរីោៃជារោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជា្ ៃលែរឹះ្រ្ននុងរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតបពញបលញរបស់វា?

• បតើរោរអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃឆ្នាំបៃះោៃពកងរឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រអំពរីវាៃិងបសច្្ររីពិតថដលវាបបកងៀៃបោយរបបៀបណា?

2.«នរឹក្រ�ើញថារ្រើត្រះអមាចាស់តទង់មានរសចក្្ដីរ្តាតាក្រុណាយា៉ាងណា»

បលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃថាអ្ន្រថដលអាៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបហើយរាៃបំណងចង់ដរឹងពរីបសច្រតេរីពិតបពញបលញរបស់វាកតវូ«ៃរឹ្រប�ើញ

ថាបតើកពះអរាចាស់កទង់រាៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណាោ៉ាងណា»(មរ៉ូនណ10:3)។សូមពៃ្យល់ថារោរទទួលសាគល់ៃិងរោរចងចំា

ដល់្ ំរូនៃបសច្្ររីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់អាចបៃ្ទៃ់ដួងចិតតេរបស់បយើងបហើយបរៀបចំបយើងឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។អតថែៃ័យមួយនៃោ្រ្យណដលរានសមតាតា្ឺកប្របបោយ្ររុណា។សូមឲ្យសិស្សស្ជរឹង្ិតមួយសៃ្ទនុះអំពរី

បពលថដលពួ្រប្ោៃទទួលៃូវបសច្រតេរីបមតាតា្ររុណាឬរោរអាណិតអាសូររបស់កពះអរាចាស់ចំបោះពួ្រប្ឬទទួលសាគលវាបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់

ៃរណារានា្រ់ថដលពួ្រប្សាគល់។

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ្ ំរូនៃបសច្រតេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលរាៃៃ័យដល់ព្ួរប្។

• បតើអ្ន្រ្ ិតថារោរចងចំាដល់បសច្រតេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់អាច�ួយដល់ៃរណារានា្់រឲ្យទទួលោៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធៃិង

ទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃបោយរបបៀបណា?

• បតើរាៃ្ ស្នុតាងអវៃរីខលែះអំពរីបសច្រតេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់ថដលអ្ន្រោៃបធវៃើជាសា្រ្សរីបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

• បតើអ្ន្ររាៃអារម្មណោ៍៉ាងណាបៅបពលអ្ន្រចងចំាដល់បសច្រតេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់អ្ន្រ?

3.«រំ្ រឹងគ្ិរ[អំ្ ដីរសចក្្តដីរ្តាតាក្រុណារ្រស់ត្រះអមាចាស់]រៅក្្នុងចិ្រ្តអ្ក្ចរុះ»

បលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃថាបយើងកតូវថតស្ជរឹង្ ិតអំពរីបសច្រតេរីបមតាតា្ររុណារបស់កពះអរាចាស់បៅ្រ្ននុងចិតតេបយើង។សូមពៃ្យល់

ថារោរស្ជរឹង្ិតពរីរបបៀបថដលកពះអរាចាស់រាៃបមតាតា្ររុណាដល់អ្ន្រដនទៃិងដល់ខលែលួៃបយើងបរៀបចំបយើងឲ្យទទួលោៃឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យយល់ពរីរបបៀបថដលវាបៅដបូចានាះសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបោយថអលប�ើរ

រា៉ាវីៃប�អាសតេនុៃនៃ្ូររ៉ុមនៃពួ្រសាវ្រដប់ពរីរនា្់រ៖

«វចនាៃុក្រមថចងថារំ្ឹរគិតរាៃៃ័យថា្លែរឹងថ្លែងខាងអារម្មណ៍្ិតោ៉ាងបករៅក�ះ្្ចង់សតិសមប� ្្ញភៈរោរស្មរឹង

សាមត។   

«បោយរោរស្ជរឹង្ ិតបយើងោៃ្ ល់្ឱរោសដល់កពះវិញ្ញាណឲ្យបំ្ុសៃិងដរឹ្រនំាបយើង។រោរស្្ចរឹង្ិត្ឺជា

តំណដ៏រាៃអំណាចរវាងដួងចិតតេៃិង្ ំៃិត។បៅបពលបយើងអាៃកពះ្ម្ពរីរដួងចិតតេៃិង្ ំៃិតរបស់បយើងទទួល

ោៃឥទ្ធិពល។កបសិៃបបើបយើងបកបើអបំណាយទាៃបៃះបដើមបរីស្ជរឹង្ ិតបនាះបយើងអាចយ្របសច្្ររីពិតអស់្រលប

ទាំងបៃះៃិងយល់ពរីរបបៀបថដលបយើងអាចអៃុវតតេវាបៅ្រ្ននុងស្រម្មភាពកបចាំន្ងៃរបស់បយើងោៃ។   

«រោរស្ជរឹង្ិត្ឺជារោរតសូ៊ខាងសតិអារម្មណ៍ដ៏រ្ីរចបកមើៃមួយ។វា្ ឺជាអំបណាយទាៃដ៏អសាចារ្យមួយដល់អស់អ្ន្រណាថដលោៃ

បរៀៃបកបើវា។បយើងរ្រប�ើញៃូវរោរយល់ដរឹងទស្សៃវិស័យៃិងរោរអៃុវតតេ្រ្ននុងរោរបកបើកោស់កបសិៃបបើបយើងៃរឹងបកបើអបំណាយទាៃនៃ

រោររំពរឹង្ិតបៃះ»(«There Are Many Gifts»Ensign,ថខវិច្ិរោឆ្នាំ1987,ទំព័រ20)។

• បៅបពលអ្ន្រោៃស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃបតើបៅបពលណាថដលរោរស្ជរឹង្ិតោៃ�ួយដល់អ្ន្រឲ្យរាៃអារម្មណ៍ពរីឥទ្ធិពលនៃ

កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

• បតើបយើងអាចបធវៃើអវៃរីខលែះបដើមបរីស ជ្រឹង្ិតោ៉ាង្្ចតិ ្្ចង់រោៃ់ថតខាលាំងបៅបពលបយើងស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរ?

4.«សូ្ សួររោយចិ្រ្តរសាមរះសគឺរោយរសាមរះអស់្ ដីច្ិរ្តរោយមានរសចក្្ដីជំរនឿរជឿដល់[ត្រះរយស៊ូវ]តគដីស្ទ»

បលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃថាកបសិៃបបើបយើងចង់ទទួលោៃសា្រ្សរីនៃបសច្្ររីពិតបពញបលញនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃបយើងកតូវថតសុំដល់កពះ

«បោយចិតតេបសាមះស្ឺបោយបសាមះអស់ពរីចិតតេបោយរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿប�ឿដល់[កពះបយស៊ូវ]ក្រីស្ទ»។សូមពៃ្យល់ថារោរអធសិាឋាៃ

បោយបសាមះៃិងបោយអស់ពរីចិតតេរាៃៃ័យថា«រាៃបំណងចង់បធវៃើស្រម្មភាពចបំោះចបមលែើយថដល[បយើង]ៃរឹងទទួលោៃពរីកពះ»

(Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service[ឆ្នាំ2004]ទំព័រ111)។សូម្ ិតពរីរោរថច្រចាយបរឿង

ខាងបករោមថដលបុរសរានា្់រោៃអធសិាឋាៃបោយរាៃចិតតេបសាមះបដើមបរីទទួលោៃទរីបនាទាល់នៃបសច្្ររីពិតពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖

«យូរៗមតេងខញនុំោៃអធសិាឋាៃបដើមបរីដរឹងពរីអវៃរីថដលកតូវបែុថៃតេភា្បកចើៃវាជា្ ំៃិតថដលបចះថតរាៃជាជាងសំៃួរដ៏បសាមះស។បករោយម្ររាៃ

យប់មួយខញនុំោៃសបកមចចិតតេអធសិាឋាៃបោយ‹ចិតតេបសាមះស›។
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សមសរៀនទ្ពី159

«ខញនុំោៃទូលបៅរោៃ់កពះវរបិតាថាទូលបង្គំចង់សាគល់កទង់ៃិងបធវៃើជាថ ្្ន្រមួយនៃសាសនាចក្រដ៏ពិតរបស់កទង់។ខញនុំោៃសៃយាថា៖

‹កបសិៃបបើកទង់ៃរឹងឲ្យទូលបង្គំដរឹងបបើយែូថសបស្ម៊ីធជាពយារោរីពិតៃិងកពះ្ ម្ពរីរមរមៃពិតបនាះទូលបង្គំៃរឹងបធវៃើអវៃរីៗទាំងអស់ថដលកពះអង្គ

សពវៃកពះទ័យឲ្យទូលបង្គំបធវៃើ។កបសិៃបបើសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយជាសាសនាចក្រពិតបនាះទូលបង្គំ

ៃរឹងបធវៃើតាមសាសនាចក្របហើយៃិងពុំថដលបោះបង់បចាលប�ើយ›។

«ខញនុំពុំរាៃរោរបបើ្រសថមតេងដ៏អសាចារ្យណាមួយបនាះបទបែុថៃតេខញនុំោៃទទួលអារម្មណ៍សៃតេភិាពរួចោៃចូលបដ្រ។ជាបកចើៃបរា៉ាងបករោយ

ម្រខញនុំោៃបករោ្រពរីបដ្របោយរាៃ្ ំៃិតមួយប្្សងបទៀតថា៖‹យែូថសបស្ម៊ីធជាពយារោរីពិតៃិងកពះ្ ម្ពរីរមរមៃពិត›។្ំៃិតបនាះ

ោៃរាៃប�ើងជាមួយៃរឹងសៃតេភិាពថដលពុំអាចពិពណ៌នាោៃ។ខញនុំោៃបដ្រល្រ់មតេងបទៀតបហើយបករោ្រប�ើងបៅបពលបករោយបោយរាៃ

្ំៃិតៃិងអារម្មណ៍ដថដលដូចមៃុ។

«ចាប់តាំងពរីបពលបនាះម្រខញនុំពុំថដលរាៃអារម្មណ៍សង្ស័យថាយែូថសបស្ម៊ីធជាពយារោរីពិតឬមិៃពិតបទៀតប�ើយ។ខញនុំដរឹងថាបៃះ្ ឺ

ជា្ិរច្ចរោររបស់កពះអង្គសប្រ្គះបហើយថាកពះវរបិតាសួ្៌ៃរឹងបឆលែើយតបៃូវរោរអងវៃរដ៏បសាមះសរបស់បយើង»(Rodolfo Armando 
Pérez Bonilla, “How I Know,” Ensign,ថខតុលាឆ្នាំ2011,ទំព័រ64)។

សូមឲ្យសិស្សកសាវកជាវមរ៉ូនណ10:4បហើយរ្របមើលអវៃរីថដលកពះៃរឹងបធវៃើសករាប់អស់អ្ន្រណាថដលបធវៃើតាមដបំណើររោរថដលបលា្រមរ៉នូណ

ោៃបរ្ហាញ។

• បតើបសច្រ្រីសៃយាថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបធវៃើដល់អស់អ្ន្រថដលថសវៃងរ្រទរីបនាទាល់ពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃតាមរបបៀបថដលបលា្រោៃបរៀបរាប់

អវៃរីខលែះ?

• បតើកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបធវៃើទរីបនាទាល់ដល់បយើងអំពរីបសច្រតេរីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃតាមរបបៀបណា?(សូមកោ្រដថាសិស្សយល់ថា

វិវរណភៈភា្បកចើៃមិៃោៃម្រតាមរបបៀបដ៏អសាចារ្យបនាះ។ខណភៈបពលថដលបុ្ ្គលខលែះអាចរាៃបទពិបសាធៃ៍ខាងវិញ្ញាណបលើសលុប

មៃុស្សភា្បកចើៃៃរឹងទទួលោៃអវៃរីមួយថដលបសងៃៀមសាងាត់ៃិងរបហៀងដូចជាអារម្មណ៍ដ៏្រ្់របរៅដាសុខសាៃ្ឬរាៃរោរធានា។អ្ន្រ

្៏រអាចពៃ្យល់ថាបៅបពលបយើងស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរបនាះកពះវិញ្ញាណអាចថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបសច្្ររីពិតនៃអវៃរីថដលបយើង្ំរពុងអាៃ។

បនាទាប់ម្របៅបពលបយើងសុំចង់ដរឹងពរីបសច្្ររីពិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាពបិសសបនាះកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃរឹងបញ្ជា្់រជាសា្រ្សរីចំបោះអវៃរីថដល

បយើងោៃទទួល)។

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ10:5–7ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបហើយរ្របមើលអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃសៃយា

ថាបយើងអាចដរឹងតាមរយភៈកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។សូមបរ្ហាញថាមរ៉ូនណ10:4–5បៃះ្ ឺជាវ ្្គកពះ្ម្ពរីរចំបណះចំណាៃ។អ្ន្រអាច

ថណនាំថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំវ ្្គបៃះបដើមបរីឲ្យរ្យកសួលៃរឹងរ្រប�ើញវា។

• បតើបោលរោរណ៍អវៃរីថដលបយើងអាចបរៀៃពរីមរ៉ូនណ10:3–7?(ចបមលែើយរបស់សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសោនាបែុថៃ្ព្ួរប្្ ួររ្រប�ើញ

ៃូវបោលរោរណ៍ដូចខាងបករោមបៃះ៖ត្រសិនរ្រើរយើងសំុត្រះរោយនូវរសចក្្តដីជរំនឿនិងរោយមានច្ិរ្តរសាមរះសរន្រះរយើងអាចទទួល

បានទដី្រន្ទាល់អំ្ដីត្រះគ្្ដីរ្រ្ននិងអំ្ ដីត្រះរយសូ៊វតគដីស្ទតា្រយៈត្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ)។

សូមឲ្យសិស្សសរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរីបោលបៅមួយទា្់រទងបៅៃរឹងអវៃរី

ថដលពួ្រប្ៃរឹងបធវៃើបដើមបរីទទួលោៃឬពកងរឹងដល់ទរីបនាទាល់របស់ប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេពួ្រប្ឲ្យអៃុវតតេបោលរោរណ៍

ថដលោៃបបកងៀៃបោយមរ៉ូនណ10:4។

េរ៉រូថណ10:27–29

សលាក្មរ៉រូនែណ ល្រទពីបនាទាល់ថ្សលាក្នឹរជួបសយើរសៅស្លជំនុំជពមរះរប�់ព្រះ

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ10:27–29ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីរបបៀបថដលព្ួរប្អាចបឆលែើយៃរឹងសំណួរបៃះថដលរាៃ

បៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ10:27។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់ថាអស់អ្ក្ណាដដលបានទទួលត្រះគ្្ដីរ្រ្ននរឹងទទួលខុសត្រូវចរំោរះត្រះអំ្ ដីររ្រៀ្រ

ដដល្ ួក្រគរ្្ើយ្រ្រនរឹងវា។

សូមទុ្របពលបវលាក្ប់កោៃ់បៅចុងប ្្ចប់នៃបមបរៀៃបៃះបដើមបរីសុំឲ្យសិស្សថច្រចាយទរីបនាទាល់របស់ប្អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូម្ ិត

ពរីរោរថ្លែងទរីបនាទាល់របស់អ្ន្រផ្ទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ។សូមធានាដល់សិស្សថាបៅបពលព្ួរប្បៃ្ស្ិរសា្រ្ននុងកពះ្ម្ពរីរមរមៃបពញមួយ

�រីវិតរបស់ប្បនាះបសច្រតេរី�ំបៃឿរបស់ប្បៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទៃិងដំណរឹងល្អរបស់កទង់ៃរឹងប្រើៃប�ើង។

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ—េរ៉រូថណ10:4–5

សិស្សថដលទបៃ្ទញមរ៉ូនណ10:4–5ៃរឹងបរៀបចំខលែលួៃោៃកបបសើរបដើមបរីថច្រចាយសារលិខិតនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃជាមួយៃរឹងអ្ន្រដនទ។

សូមសរបសរវ្្គបៃះបៅបលើរោដារបខៀៃបហើយសូមឲ្យសិស្សទាំងអស់អាៃវឮៗ។សូមលុបកោំមួយោ្រ្យបហើយបនាទាប់ម្រសូមឲ្យសិស្ស

អាៃវាម្ងបទៀតបោយបបំពញៃូវោ្រ្យថដលលុបបចញបៅបពលព្ួរប្អាៃ។សូមបៃ្បធវៃើដបូច្នះរហូតដល់វ ្្គភា្បកចើៃឬទាំងអស់

កតូវោៃលុបអស់។

េរ៉រូថណ10:4–5សនរះ

គឺជាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូម

សបើក្សៅគំនិតក្្ននុរការបសពរៀនសៅ

ចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនសនរះស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្ស

ជាមួ�នរឹចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។
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គសចក្្ដីគ្្ើេ
សពកា�្ពីការបសពរៀន្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានសាក្្សពីម�ួអំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតននការែ៍ទាំរអ�់

តាមរ�ៈព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធស�ើ�សលាក្មរ៉រូនែបានដ្�់សតឿនអ�់អ្នក្ណ�លអានពាក្្យ

រប�់សលាក្ឲ្យទ្ទ្ួលបាននរិទ្ទ្ួលសាគាល់អសំណា�ទានខារវិញ្ញាែ។សលាក្មរ៉រូនែ

បានបញ្ចប់កំ្ែតព់តាព្រះគម្ពីរមរមនសដ្�ការដ្�់សតឿន�ល់មន�ុ្សទារំអ�់ឲ្យមក្រក្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទកាដោប់ជាប់នរូវអំសណា�ទានលអែពគបយ់ា៉ារណ�លពទ្រ់បានពបទាននិរបាន

ឥតសខាចារះតាមរ�ៈពទ្រ់។

សមសរៀនទ្ពី160

មរ៉រូនែ10:8–26,30–34

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ10:8–26

សលាក្មរ៉រូនែបសពរៀនអំ្ពីអំសណាយទានទារំឡាយននព្រះវិញ្ញាែនរិសោលបំែររប�់វាសៅក្្គុរកិ្ច្ចការរប�់

ព្រះអរាចា�់

សូមឲ្យសិស្ស្ ិតអំពរីបពលមួយថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃ�ួយដល់ព្ួរប្ឲ្យបធវៃើអវៃរីមួយថដលព្ួរប្មៃិអាចបធវៃើោៃបោយសមតថែភាព

ខលែលួៃឯង។សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ10:8បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលឃ្លាថដលពិពណ៌នាពរីសមតថែភាពខាងវិញ្ញាណឬពរ�័យ

ថដលកពះោៃកបទាៃដល់អ្ន្របសាមះកតង់(«អបំណាយទាៃនៃកពះ»)។សូមពៃ្យល់ថាជាបរឿយៗបយើងសបំៅបលើអំបណាយទាៃ

ទាំងបៃះថាជាអំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណឬអំបណាយទាៃនៃវិញ្ញាណ។

• បោងតាមមរ៉ូនណ10:8បហតុអវៃរីោៃជាកពះកបទាៃអំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណដល់្ូរៃបៅរបស់កទង់?(បករោយពរី

សិស្សបឆលែើយបហើយសូមសរបសរបសច្្ររីពិតខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖តេោះត្រទានអំនណា�ទានទាំងឡា�ននតេោះវិញ្ញាណនែើម្ពីជា

ត្រនោជន៍ែល់កូននៅរ្រស់ត្រង់។អ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាបៅ្រ្ននុងបរិបទបៃះជាពបសយជន៍រាៃៃ័យថាកបទាៃពរឬ�ួយ)។

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ10:9–16បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអបំណាយទាៃរបស់កពះថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបរៀបរាប់

បៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ។អ្ន្រអាចថណនំាថាសិស្ស្ ួរ្ ូសចំណាំអវៃរីថដលព្ួរប្រ្រប�ើញ។

• បតើអបំណាយទាៃទំាងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណមួយណាថដលអ្ន្ររ្រប�ើញបៅ្រ្ននុងខ្ម្ពរីរទាំងបៃះ?(បៅបពលសិស្សបឆលែើយសូមសរបសរ

ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្បៅបលើរោតារបខៀៃ)។

• បតើអ្ន្រោៃប�ើញ្ ំរូអវៃរីខលែះនៃអំបណាយទាៃទាំងបៃះបៅ្រ្ននុងសាសនាចក្រ?

• បតើបៅបពលណាថដលអ្ន្រោៃប�ើញមៃុស្សខលែះទទួលោៃពរ�័យបោយសារអ្ន្រដនទោៃអៃុវតតេអំបណាយទាៃនៃវិញ្ញាណរបស់ប្

បនាះ?(អ្ន្រអាចបរៀបចំថច្រចាយ្ ំរូមួយថដលអ្ន្រោៃប�ើញ)។

• បតើអបំណាយទាៃទំាងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណរាៃ្ លចំបណញដល់មៃុស្សថដលទទួលោៃវាបោយរបបៀបណា?

សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃមរ៉ូនណ10:19,24ឮៗ។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើលឧបស ្្គមួយ្រ្ននុងរោរទទួលោៃ

ៃិងទទួលសាគល់ៃូវអបំណាយទាៃខាងវិញ្ញាណ។

• បតើអវៃរីជាឧបស ្្គ្រ្ននុងរោរទទួលោៃៃិងសាគល់អបំណាយទាៃខាងវិញ្ញាណថដលអ្ន្ររ្រប�ើញ?

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបហតុអវៃរីោៃជាមៃុស្សបៅ្រ្ននុងសាថាៃភាពនៃរោរឥត�ំបៃឿមៃិអាចទទួលសាគល់ឬទទួលោៃៃូវអំណាចៃិងអំបណាយទាៃ

បៃះពរីកពះ?

សូមឲ្យសិស្សអាៃមរ៉ូនណ10:25–26បោយសាងាតប់សងៃៀមបោយរ្របមើលអវៃរីថដលៃរឹងប្រើតប�ើងដល់អស់អ្ន្រណាថដលបដបិសធ

អបំណាយទាៃៃិងអំណាចរបស់កពះ។សូមឲ្យសិស្សបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្រ្រប�ើញ។

សូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រប្ដូរបវៃោនាអាៃឮៗពរីមរ៉ូនណ10:20–23។សូមឲ្យសិស្សបមើលតាមបោយរ្របមើលពរ�័យនៃរោររាៃ

បសច្្ររី�ំបៃឿបសច្រ្រីសង រ្ឹមៃិងបសច្រតេរីសបបនុរស។(មុៃបពលសិស្សអាៃអ្ន្រអាចពៃ្យល់ថាឃ្លា«ចាំោច់ដល់បយើង»បៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ

10:23សបំៅបលើអវៃរីថដលកសបតាមកពះឆៃ្ទភៈរបស់កពះអរាចាស់)។

• បតើពរ�័យអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃថាៃរឹងម្រដល់អស់អ្ន្រណាថដលរាៃបសច្រ្រី�ំបៃឿបសច្្ររីសង្រឹមៃិងបសច្រតេរីសបបនុរស?

បៅបពលសិស្សបឆលែើយបហើយសូមសរបសរបោលរោរណ៍ខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖ត្រសិនន្រើន�ើងម្ននសចក្ពីជំននឿន�ើងនឹងអាចន្វើ

អវពីដែលតេោះអង្គសន្ង្រោះចង់ឲ្យន�ើងន វ្ើ។អ្ន្រអាចថណនំាថាព្ួរប្្ ួរ្ ូសចំណាំបោលរោរណ៍បៃះបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ10:23។

• បតើអ្ន្រ្ិតថាបោលរោរណ៍ពរីរបៅបលើរោដារបខៀៃអាចទា្់រទងៃរឹងោនាបោយរបបៀបណា?(កបសិៃបបើបយើងរាៃបសច្រតេរី�ំបៃឿបនាះកពះ

ៃរឹងកបទាៃដល់បយើងៃូវអំបណាយទាៃថដលបយើងកតូវរោរបដើមបរីបធវៃើ្ិរច្ចរោរថដលកទង់ោៃកបទាៃដល់បយើងបធវៃើ)។

• បតើរោរដរឹងពរីបោលរោរណ៍ទាំងពរីរបៃះអាច�ួយដល់អ្ន្រនាបពលបៃះៃិងបៅ្រ្ននុងបពលអនា្តោៃដូចបម្ច?

ពសឡាញ់សិស្សរ្រស់អ្ក

សៅស្លអ្នក្បង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់និរ

បារម្្ ពី�ិ�្សរប�់អ្នក្អ្នក្នរឹ្ ្នុរះបញ្ចាំរ

ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់ណ�លព្រះបានរាន

�ពរាប់្ ួក្សគ។សៅស្លអ្នក្បញ្ចប់

វគ្គ�ិក្សាសនរះ�រូមជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ឹរថ្

្ួក្សគពតរូវបានព�ឡាញ់ជាបពុតានិរ

បពុតពីននព្រះ។
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សូមសរបសរឃ្លាមិៃបពញបលញខាងបករោមបៅបលើរោតារបខៀៃ៖បដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យប�ើញពរីរបបៀបថដលបសច្្ររីសៃយាបៃះថដលរាៃបៅ្រ្ននុង

មរ៉ូនណ10:23កតូវោៃបំបពញឬអាចកតូវោៃបបំពញបៅ្រ្ននុង�រីវិតរបស់ប្សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរីបបំពញកបបោ្

មួយបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរស្ិរសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្រ់។

ខ្នុំរោនទទួលស�ចក្្ពី�នយាសនរះសៅក្្នុរមរ៉រូនែ10:23សៅស្ល...

ស�ចក្្ពី�នយាណដលរានសៅក្្នុរមរ៉រូនែ10:23ោចជួយខ្នុំសៅស្ល...

បករោយពរីរាៃបពលក្ប់កោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សថច្រចាយៃូវអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃសរបសរជាមួយៃរឹងនដ្ូប្។

េរ៉រូថណ10:30–34

សលាក្មរ៉រូនែអសញជើញមន�ុ្សទាំរអ�់ឲ្យមក្រក្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្សេើយបានឥតសខ្ចារះសៅក្្គុរពទរ់

សូមសរបសរោ្រ្យការឥតសខ្ចារះបៅបលើរោដារបខៀៃ។បៅពរីបករោមវាសូមសរបសរោចសក្ើតរានឬមិនោច?

សូមឲ្យសិស្សថច្រចាយ្ ំៃិតរបស់ប្ទា្់រទងៃរឹងសំណួរបៅបលើរោដារបខៀៃ។បករោយពរីរោរពិភា្រសាបៃិ្ចរួចម្រសូមឲ្យសិស្សរានា្រ់អាៃ

ៃរីនហវៃទរី312:48ឮៗ។

• បតើកពះអង្គសប្រ្គះោៃរាៃបៃ្ទដូលអវៃរីខលែះថដលជាបោលបៅបៅទរីប ្្ចប់សករាប់បយើងរានា្រ់ៗ?(បដើមបរីរោលាយជាឥតបខាចាះ)។បតើរោរណ៍

បៃះអាចប្រើតប�ើងបទ?

បករោយពរីសិស្សថច្រចាយរោរយល់ដរឹងរបស់ប្បហើយសូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃរោរពៃ្យល់ខាងបករោមបោយកបធាៃថ�មស៍អ៊ីបហាវាសតេនៃ

្ណភៈកបធាៃទរីមួយ៖

«រោរឥតបខាចាះ្ឺជាបោលបៅដ៏អស្់រលបជាៃិច្ចមួយ។ខណភៈបពលថដលបយើងមៃិអាចឥតបខាចាះោៃបៅ្រ្ននុង�រីវិត

រថមងសាលាប់បៃះរោរខិតខំបធវៃើតាមបៃះ្ ឺជាកពះប ្្ញតតេិមួយថដលបៅទរីបំ្ ុតតាមរយភៈដរ្វាយធួៃបនាះបយើងអាចរ្រសា

វាោៃ»(«This Is Our Day»Ensign,ថខឧសភាឆ្នាំ1999,ទំព័រ19)។

សូមពៃ្យល់ថាបទាះបរីជារោរឥតបខាចាះមៃិអាចទទួលោៃបៅ្រ្ននុង�រីវិតបៃះ្្ររី្៏របយើងអាចរោលាយជាឥតបខាចាះបៅទរីបំ្ុត

ោៃថដរ។បលា្រមរ៉ូនណោៃបបកងៀៃពរីអវៃរីថដលបយើងអាចបធវៃើោៃបដើមបរីរោលាយជាឥតបខាចាះតាមរយភៈដរ្វាយធៃួនៃ

កពះបយស៊ូវក រ្ីស្ទ។សូមចមលែងតារាងខាងបករោមបៃះោ្រ់បលើរោដារបខៀៃបោយទុ្រចបនាលាះៃូវចបមលែើយបៅ្រ្ននុងវង់ក្រច្រ។

អវពីណ�លខ្នុំពតរូវសធវើ... អវពីណ�លព្រះ�នយា...

(ចសម្ើ�អាចរួមរានស�ើរពតរូវណតមក្រក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�វររក្

និរទ្ទួ្លបានអសំណា�ទាន�៏លអែសចៀ�វារអសំណា�អាពក្ក្់

និរសរឿរណ�លមិនសាអាត�អែំប�ិស�ធក្្ននុរខ្លួនស�ើរ្ ពីអំស ើ្មិនព�ប

នឹរព្រះទារំអ�់និរព�ឡាញ់ព្រះសដ្�អ�់្ ពី្ លំគំនិតនិរ

អ�់្ ពីក្រាលាំរ)។

(ចសម្ើ�អាចរួមរានពទ្រ់នឹរបំស្ញស�ចក្្ពី�ញ្ញារប�់

ពទ្រ់ព្រះគុែរប�់ពទ្រ់នឹរពគបព់ោន់�ពរាប់ស�ើរស�ើរ

នឹរបានឥតសខាចារះសៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរនឹរទ្ទ្ួល

បានព្រះគុែននព្រះស�ើរនឹរពតរូវបានបន្សនុទ្្ធនិរទ្ទ្ួល

បានការ្ដោច់បាបរប�់ស�ើរស�ើ�ស�ើរនឹរកាលា�ជាបរិ�ុទ្្ធ

សដ្�ោមៅនកំ្�ុ�)។

សូមឲ្យសិស្សសិ្រសាមរ៉ូនណ10:30–33រ្រឃ្លាថដលបរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលបយើងកតូវថតបធវៃើៃិងអវៃរីថដលកពះោៃសៃយាថាៃរឹងបធវៃើបដើមបរី�ួយ

ដល់បយើងឲ្យរោលាយជាបរិសុទ្ធៃិងឥតបខាចាះ។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រ្រតក់តាៃូវចបមលែើយរបស់សិស្សបៅ្រ្ននុង្ូរបឡាៃថដលកតរឹមកតូវបៅ្រ្ននុងតារាង

បៃះ។សូមបរ្ហាញថាោ្រ្យព្រះគែុសបំៅបលើ�ំៃួយពរីសាថាៃសួ្៌កពមទាំង្ររាលាំងថដលបយើងទទួលោៃបោយសារថតដរ្វាយធួៃនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• បតើកបបោ្ថដលអ្ន្រសរបសរបៅបករោមតារាងបៃះសបងខេបអវៃរីថដលបលា្រមរ៉ូនណបបកងៀៃអំពរីរោររោលាយជាបរិសុទ្ធៃិងឥតបខាចាះ

អវៃរីខលែះ?(សិស្សអាចបកបើោ្រ្យខុសៗោនាបែុថៃ្ចបមលែើយរបស់ពួ្រប្្ ួរបរ្ហាញពរីបសច្្ររីពិតដូចខាងបករោម៖រៅរ្លរយើង្ ក្រក្

ត្រះរយស៊ូវតគដីស្ទរន្រះរយើងអាចត្រវូបាន្រន្នុទ្ធនិងបានឥ្ររខ្ចារះតា្រយៈដគ្វាយធួនរ្រស់តទង់)។

បបើអាចសូមថច្រដល់សិស្សៃូវចបាប់ចមលែងនៃបសច្រ្រីថ្លែងរោរណ៍ខាងបករោមបោយថអលប�ើរថ�្ហវៃរីអ័រហូ�ិៃនៃ្ូររ៉ុមនៃព្ួរសាវ្រ

ដប់ពរីរនា្រ់។សូមឲ្យសិស្សរានា្់រអាៃបសច្្ររីថ្លែងរោរណ៍ឮៗបៅបពលថដលសិស្សប្្សងបទៀតបមើលតាម។មុៃបពលសិស្សអាៃសូម

បលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យសាដាប់រ្របោយយ្រចិតតេទុ្រោ្់របោយ្ ិតពរីអវៃរីថដលព្ួរប្អាចបធវៃើបដើមបរីម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទជាលទ្្ធ លនៃ

រោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ។

«រោរបលចបចញនៃ្ ្មបោលនៃសាសនាចក្ររបស់បយើងចុងបករោយប្បង្អស់ៃិងថតឯងបៃះកពមទំាង្ ម្ពរីរដ៏កតរឹមកតូវ

បំ្ ុតថដលកតូវោៃសរបសរប�ើង្ឺមិៃកតូវបែះោល់ដល់បរឿងមៃិសាអាតប�ើយវាកតូវថតបៅបរិសុទ្ធៃិងបោយោមៃ

្ំរហុសវាកតូវថតបរិសុទ្ធ។បហើយភាពបរិសុទ្ធបនាះអាចម្រថតតាមរយភៈបលាហិតនៃ្ូរៃបចៀមបនាះថដលោៃយ្រៃូវ

បសច្្ររីទ្ុរខេរបស់បយើងបហើយោៃនាំបសច្្ររីកពួយរបស់បយើងបចញ្ូរៃបចៀមបនាះថដលោៃរងរបួសចបំោះអំបពើរំលង

របស់បយើងបហើយោៃ�ឺចាប់បោយសារអំបពើទុច្ចរិតរបស់បយើង្ូរៃបចៀមថដលកតូវោៃប្ស្អប់ៃិងរងទ្ុរខេបែុថៃ្

ថដលបយើងមិៃោៃបោរព»(មែូសាយ14)។   
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«ភាពបរិសុទ្ធ—តាមរយភៈកពះបលាហិតនៃ្ូរៃបចៀម។បៃះ្ ឺជាអវៃរីថដល្ ម្ពរីរបៃះរាៃ»(«A Standard unto My People»

[សុៃ្ទរ្រថាថ្លែងបៅរោៃ់អ្ន្រអប់រំសាសនាCESបៅន្ងៃទរី9ថខសរីហាឆ្នាំ1994]ទំព័រ13–14,si. lds. org)។

សូមឲ្យសិស្សរ្របមើលឃ្លាបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ10:32–33ថដលបញ្ជា្រ់ថាបយើងអាចោៃឥតបខាចាះថត«បៅ្រ្ននុងកពះក្រីស្ទ»បែុបណាណះឬ

តាមរយភៈអំណាចសរាអាតៃិងកពះ្ុណនៃដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។

• បហតុអវៃរីោៃជាបយើងកតូវរោរដរ្វាយធួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើមបរីរោលាយជាបរិសុទ្ធៃិងោៃឥតបខាចាះ?

• បតើឃ្លាអវៃរីបៅ្រ្ននុងមរ៉ូនណ10:32–33ថដលអ្ន្ររ្រប�ើញៃូវរោរបលើ្រទរឹ្រចិតតេបៅបពលអ្ន្រខិតខំថសវៃងរ្រភាពបរិសុទ្ធៃិងបោលបៅ

ដ៏អស់្រលបជាៃិច្ចនៃរោរឥតបខាចាះ?

សូមឲ្យសិស្សបក�ើសបរើសយ្រឃ្លាមួយឬពរីរពរី្ូរបឡាៃទរីមួយនៃតារាងបៅបលើរោដារបខៀៃបៃះ។សូមឲ្យព្ួរប្រាៃបពលពរីរបរីនាទរីបដើមបរី

សរបសរបៅ្រ្ននុងបសៀវបៅ្ំរណត់បហតរុោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរឬបសៀវបៅសរបសរ្រ្ននុងថានា្់រអំពរី្ ំៃិតឬរោរបំ្ុសនានាថដលព្ួរប្រាៃអំពរី

របបៀបថដលពួ្រប្អាចអ្ិវ�្ឍថ ្្ន្រទាំងបៃះ។

សូមប ្្ចប់បមបរៀៃបៃះបោយអាៃមរ៉ូនណ10:34ដល់សិស្ស។សូមឲ្យសិស្ស្រ្ននុងថានា្់របមើលតាមបោយរ្របមើល្ ស្នុតាងថដលបលា្រ

មរ៉ូនណោៃរាៃបសច្រតេរី�ំបៃឿៃិងបសច្្ររីសង្រឹមបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។បករោយពរីព្ួរប្បរៀបរាប់ពរីអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃរ្រប�ើញបហើយ

សូមឲ្យសិស្សសរបសរពរី្ ំៃិតឬរោរបំ្ុសនានាថដលព្ួរប្រាៃបៅបពលព្ួរប្ប ្្ចប់វ្្គស្ិរសាអំពរីកពះ្ ម្ពរីរមរមៃបៅ្រ្ននុងឆ្នាំបៃះ។សូម

្ិតពរីរោរសំុឲ្យសិស្សថច្រចាយអវៃរីថដលពួ្រប្ោៃសរបសរដល់សិស្ស្រ្ននុងថានា្រ់។សូមថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីពរ�័យថដលកពះវរបិតាសួ្៌ោៃ

សៃយាដល់ព្ួរប្កបសិៃបបើពួ្រប្ៃរឹងម្ររ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទបោយរោរបធវៃើតាមរោរបបកងៀៃរបស់កទង់ៃិងអៃុវតតេបសច្្ររី�ំបៃឿបៅ្រ្ននុង

ដរ្វាយធួៃរបស់កទង់។សូមបលើ្រទរឹ្រចិតតេសិស្សឲ្យយ្ររោរសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរមរមៃរបស់ប្ជាបោលបៅបពញមួយ�រីវិត។

ការរំឭក្្ េ្ដីរេរ៉រូថណ

សូមចំណាយបពលខលែះបដើមបរី�ួយសិស្សឲ្យរំឭ្រ្ម្ពរីរមរ៉នូណ។សូមឲ្យព្ួរប្្ ិតអំពរីអវៃរីថដលព្ួរប្ោៃបរៀៃពរី្ ម្ពរីរបៃះទាំងបៅ្រ្ននុងថានា្់រ

សរិោខាសាលាៃិងបៅ្រ្ននុងរោរសិ្រសាវ ្្គ្ម្ពរីរផ្ទាល់ខលែលួៃរបស់ប្។កបសិៃបបើចាំោច់សូមឲ្យព្ួរប្សបងខេបបោយខលែរីៗអំពរីបសច្រ្រីសបងខេប�ំពូ្រ

ខលែះបៅ្រ្ននុង្ ម្ពរីរមរ៉នូណបដើមបរី�ួយពួ្រប្ឲ្យចងចំា។បករោយពរីរាៃបពលក្បក់ោៃ់បហើយសូមឲ្យសិស្សពរីរបរីនា្់រថច្រចាយអវៃរីខលែះពរី្ ម្ពរីរ

មរ៉ូនណថដលបំ្ ុស្ំៃិតដល់ពួ្រប្ឬថដលោៃ�ួយដល់ពួ្រប្ឲ្យរាៃបសច្្ររី�ំបៃឿរោៃ់ថតខាលាំងបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

វិចារណក្ថានិងព័តរ៌ានសាច់គរឿង

េរ៉រូថណ10:8–19។អគំណា�ទានទាំងឡា�ថន្ពះវិញ្ញាណ

ណអលស�ើរពប៊រូ�អ័ររា៉ាក់្ខន់�ពីបានសរៀបរាប់្ ពីសោលបែំរនរិមរូលស�តុក្្ននុរការទ្ទ្ួលបាន

អសំណា�ទានខារវិញ្ញាែ៖

«[សោលបំែរននអសំណា�ទានខារវិញ្ញាែ]គឺស�ើម្ពីបំភ្ឺសលើក្ទ្ឹក្ចិត្និរអប់រំ�ល់

អ្នក្សសាមៅរះពតរ់ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្សគនឹរពគរនរូវស�ចក្្ពី�ុខសាន្សៅក្្ននុរជពីវិតសនរះនរិពតរូវបាន�ឹក្នាំ

សៅរក្ជពីវិត�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចសៅក្្ននុរ្ ិភ្បនាទាប់។វត្រានរប�់សគគឺជាភ�្នុតារននសទ្វភា្

ននកិ្ច្ចការរប�់ព្រះអរាចា�់ក្ណន្រណាណ�លោមៅន្ួក្សគសនារះសា�នាចពក្នរិនគរព្រះ

មិនរានស�ើ�។ស�ចក្្ពី�នយាគឺថ្្ួក្សគមិនពតរូវចាក្សចញ�រាបណាណ្ន�ពីបន្សៅរាន

វត្រានសលើក្ណលរណត្ ួក្មិនសជឿ(មរ៉រូនែ10:19)ប៉ុណន្សៅស្លន្ងៃឥតសខាចារះមក្�ល់

ស�ើ�្ ួក្បរិ�ុទ្្ធទ្ទ្ួលបានការតសមកើរសនារះ្ ួក្សគនឹរមិនពតរូវការសទ្ៀតស�ើ�។�រូចណ�ល

សាវក្ប៉ុលបានបង្ហាញថ្‹សៅស្លអវពីណ�លឥតសខាចារះមក្�ល់សនារះអវពីណ�លជាណ ្្នក្នឹរពតរូវ

ចាក្សចញ›។(ក្រូរិន្រូ�ទ្ពី1ជំ្រូក្ទ្ពី13)។

«បុគ្គលសសាមៅរះពតរ់ពតរូវបាន�រ្ឹមថ្ពតរូវណ�វររក្អសំណា�ទានទាំរឡា�ននព្រះវិញ្ញាែ

សដ្�អ�់្ ពីចិត្សគ។្ួក្សគពតរូវ‹្យាយាមណ�វររក្អំសណា�ទាននានាណ�លវិស��បំ្ ុត›

(ក្រូរិន្រូ�ទ្ពី112:31;គ.នរិ�.46:8)ពតរូវ‹ចរ់បានអំសណា�ទានខារវិញ្ញាែ›

(ក្រូរិន្រូ�ទ្ពី114:1)‹�រូម�ល់ព្រះណ�លពបទានសដ្��ទាធា›។(គ.នរិ�.46:7;

រា៉ាថ្�7:7–8)។ចំសពារះអ្នក្ខរ្ះនរឹពតរូវបានពបទាននរូវអសំណា�ទានមួ�ចសំពារះ

អ្នក្ស្្សររានអំសណា�ទានស្្សរសទ្ៀត‹ពបសយាជន៍ឲ្យមន�ុ្សខរ្ះអាចពតរូវបានពបទានឲ្យ

រានអសំណា�ទានទាំរអ�់សនារះពបសយាជន៍ឲ្យអ្នក្អាចរានសមស�ើម្ពីឲ្យ�រាជិក្ពគប់ោនាអាច

បាន្ លពបសយាជន៍សដ្�សាររសបៀបសនរះ›។(គ.និរ�.46:29។)»(Mormon 
Doctrine, 2nd ed.[ឆ្នាំ1966],ទំ្្័រ314)។[1966],314).

ណអលស�ើររា៉ាវីនសជអា�្នុនននក្រូរ៉ុមនន្ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្បានបសពរៀន៖

«�ពរាប់ខ្នុំសសាក្នា�ក្មមេ�៏ខាលាំរបំ្ុតម�ួននជពីវិតសនារះគឺសៅស្លបុគ្គលរានាក់្ណបរណចក្

ខ្លួនោត់ថ្ជានរណារានាក់្ណ�លោមៅនសទ្្សកា�ល្យឬោមៅនអសំណា�ទាន។...

«សចញ្ពីសោលលទ្្ធិនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា46:11–12ស�ើររានស�ចក្្ពី្ិតសនរះ៖‹�្ិត

មន�ុ្សទារំអ�់្ ុំបានពគប់អសំណា�ទានណ�លបានពបទាន�ល់្ ួក្សគស�ើ�ត្ិតរាន

អសំណា�ទានជាសពចើនស�ើ�មនុ�្សរាល់ោនាពតរូវបានពបទានអំសណា�ទានមួ�សដ្�ព្រះ

វិញ្ញាែននព្រះ›។

«‹ចំសពារះមនុ�្សខ្រះពតរូវពបទានឲ្យមួ�រីឯចំសពារះមនុ�្សខ្រះពតរូវបានពបទានឲ្យមួ�ស្្សរ

សទ្ៀតស�ើម្ពីឲ្យមនុ�្សទាំរអ�់អាចបានពបសយាជន៍សដ្�សាររសបៀបសនរះ›។

«ព្រះបានពបទាន�ល់ស�ើររានាក់្ៗនរូវអសំណា�ទាន្ ិស��មួ�ឬសពចើន។...វា

�ថែតិសៅសលើស�ើររានាក់្ៗថ្នឹរ�ិក្សារក្វានរិក្សារអំសណា�ទានទាំរឡា�ណ�លព្រះបាន

ពបទានឬអត់។...

«ព្រះ្ិតជារានព្រះជនមេរ�់សៅ។ពទ្រ់បានពបទាន�ល់ស�ើរនរូវអំសណា�ទាននានា។

សៅស្លស�ើរអភិវ�្ឍនរិណចក្ចា�នរូវអំសណា�ទានណ�លព្រះបានពបទាន�ល់ស�ើរនិរ

ទ្ទ្ួលពបសយាជន៍្ ពីអំសណា�ទានននអ្នក្សៅជុំវិញស�ើរសនារះ្ ិភ្សលាក្អាចកាលា�ជាក្ណន្រ�៏

ពបស�ើរម�ួស�ើ�កិ្ច្ចការរប�់ព្រះនឹរបន្សៅមុខក្្ននុរសល្ឿនសលឿនជារសនរះ»(«There 
Are Many Gifts»Ensign,ណខវិច្ិកាឆ្នាំ1987,ទំ្្័រ20,23)។
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គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ
មរ៉រូនែ7:20–10:34(សមសរៀនទ្ពី32)

ការគរៀបចំសរាភារស្រាប់្្រូបគ្ងៀន

ដល់សិស្សណដលសិក្សាគៅ្ ្ះ
ស�ចក្្ពី�សរខេបននសមសរៀន�ិក្សាសៅផ្រះពប្ំន្ងៃ

ស�ចក្្ពី�សរខេបខារសពកាមននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�ល�ិ�្សបាន

សរៀនសៅស្ល្ ួក្សគ�ិក្សាមរ៉រូនែ7:20–10:34(សមសរៀនទ្ពី32)មិនណមន

�ពរាប់បសពរៀនជាណ ្្នក្ននសមសរៀនរប�់អ្នក្ស�ើ�។សមសរៀនណ�លអ្នក្បសពរៀនស្ដោតណត

សលើសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទារំសនរះ្ ពីរបពីប៉សុណាណរះ។�រូមសធវើតាមការបំ្ ុ�នន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធសៅស្លអ្នក្គិតអំ្ពីតពមរូវការរប�់�ិ�្ស។

ថ្ងៃទដី1(េរ៉រូថណ7:20–48)
សៅស្ល�ិ�្សបានបន្ការ�ិក្សារប�់សគអំ្ ពីសទ្�នក្ថ្រប�់សលាក្មរមនសៅ

កាន់ពបជាជនសៅក្្ននុរសាលាពបជុំ្ួក្សគបានសរៀន្ ពីសោលការែ៍�៏�ំខាន់នានាអំ្ពី

ស�ចក្្ពីជំសនឿស�ចក្្ពី�រ្ឹមនិរស�ចក្្ពី�ប ន្ុរ�៖សៅស្លស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿ

សៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើរអាចកា្ប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរអវពីៗណ�លលអែ។ពប�ិនសបើ

ស�ើរអនុវត្ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើរអាចទ្ទួ្លបានស�ចក្្ពី�រ្ឹម

តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់ថ្នរឹបានរ�់សៅក្្ននុរជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

ពប�ិនសបើស�ើរអធិសាឋានសៅកាន់ព្រះវរបិតាសដ្�អ�់្ ពីក្រាលាំរចិត្និររ�់សៅ

ជាអ្នក្ស�ើរតាម�៏្ ិតរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើរអាចពតរូវបានបសំ្ញសដ្�

ស�ចក្្ពី�ប្នុរ�។

ថ្ងៃទដី2(េរ៉រូថណ8–9)
សដ្�ការ�ិក្សា�ំបុពត្ ពីសលាក្មរមន�ល់មរ៉រូនែណ�លបានក្តព់តាសៅក្្ននុរមរ៉រូនែ8

�ិ�្សបានសរៀនថ្ការណពបចិត្និរបុែ្យពជមុជទ្ឹក្គឺចាំបាច់�ល់អ្នក្ទាំរឡា�ណា

ណ�លទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវនរិអាចពបព្ឹត្អសំ្ើបាបបាន។្ួក្សគក៏្បាន�ិក្សា្ ពីសោលលទ្្ធិ

ណ�លថ្ក្រូនសក្មេរតរូចៗពតរូវបាន�ស្ង្គារះតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សដ្�

ការ�ិក្សា�ំបពុតណ�លបានក្តព់តាសៅក្្ននុរមរ៉រូនែ9�ិ�្សបានសរៀនថ្ស�ើរពតរូវសធវើការ

សដ្�ឧ�សា�៍្ យាយាមសៅក្្ននុរការបសពមើ�ល់ព្រះសទារះបពីជាអ្នក្ណ�លស�ើរបសពមើមិន

ស្្ើ�តបសដ្�វិជ្រានក្្ពី។បណនថែមសលើសនរះ�ិ�្សបានសរៀន្ ពីគំររូរប�់សលាក្មរមននរិ

មរ៉រូនែថ្ពប�ិនសបើស�ើរសសាមៅរះពតរ់សៅក្្ននុរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះពទ្រ់នឹរសលើក្ស�ើរ

ស�ើរសទារះបពីជាសៅស្លរានការលំបាក្នរិអំស ើ្ទ្ុច្ចរិតសៅជុំវិញស�ើរក្្ពី។

ថ្ងៃទដី3(េរ៉រូថណ10:1–7,27–29)
សៅស្ល�ិ�្សបាន�ិក្សា្ ពីទ្ពីបនាទាល់ចុរបញ្ចប់រប�់សលាក្មរ៉រូនែស�ើ�្ួក្សគនឹរ

ពតរូវបានរំឭក្ថ្ពប�ិនសបើស�ើរ�ំុព្រះសដ្�នរូវស�ចក្្ពីជសំនឿនិរសដ្�រានចិត្សសាមៅរះ�

សនារះស�ើរអាចទ្ទ្ួលបានទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមននរិអំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទតាមរ�ៈ

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។្ួក្សគក៏្បានសរៀនថ្អ�់អ្នក្ណ�លបានទ្ទ្ួលព្រះគម្ពីរមរមននរឹ

ទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវចសំពារះព្រះចំសពារះពបតកិ្មមេរប�់សគចំសពារះវា។

ថ្ងៃទដី4(េរ៉រូថណ10:8–26,30–34)
�ិ�្សបានសរៀនថ្ព្រះពបទានអសំណា�ទានទារំឡា�ននព្រះវិញ្ញាែស�ើម្ពីជា

ពបសយាជន៍�ល់ក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។្ួក្សគក៏្បានសរៀនណ�រថ្ពប�ិនសបើស�ើររាន

ស�ចក្្ពីជំសនឿស�ើរនរឹអាចសធវើអវពីណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះចរ់ឲ្យស�ើរសធវើ។្ួក្សគក៏្បាន

�ិក្សា្ ពីពាក្្យ�ម្ពីចុរសពកា�រប�់សលាក្មរ៉រូនែសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនណ�លបសពរៀនថ្

សៅស្លស�ើរមក្រក្ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើរអាចពតរូវបានបន្សនុទ្្ធនិរបានឥតសខាចារះ

តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់។

គសចក្្ដីគ្្ើេ
សមសរៀនសនរះអាចជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់កានណ់តចបា�់្ ពីអតថែន័�ក្្ននុរការកាដោប់ជាប់នរូវអវពីណ�លជាស�ចក្្ពី

លអែ។�ិ�្សនឹររានឱកា�ស�ើម្ពី្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លបុគ្គលរានាក់្អាចសរៀន�ឹរសដ្�ខ្លួនសគ

ថ្ព្រះគម្ពីរមរមនគឺ្ ិត។្ួក្សគក៏្នឹរអាចណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់សគអំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមននិរ

្ិភាក្សា្ ពីរសបៀបណ�លទ្ពីបនាទាល់រប�់សគពតរូវបាន្ ពរឹរសៅក្្ននុរឆ្នាំសនរះ។មរ៉រូនែ7–9រួមរានសារ

ឬ�ំបពុត្ ពីសលាក្មរមនណ�លសលាក្មរ៉រូនែបានបញ្ចដូលសៅក្្ននុរគម្ពីររប�់សលាក្។

គោបល់ស្រាប់ការបគ្ងៀន

េរ៉រូថណ7:20–48

សលាក្មរ៉រូនែក្ត់ពរានរូវការបសពរៀនរប�់សលាក្មរមនអំ្ពីស�ចក្្តពីជសំនឿសៅសលើ

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្ស�ចក្្ពី�រ្ឹមនរិស�ចក្្តពី�បបគុរ�

�រូម�រស�រពាក្្យប្រះនរិកាដាប់ជាប់សៅសលើកាដោរសខៀន។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ស�ើរមក្ខារមុខថ្នាក្់

ស�ើ�បង្ហាញ�ល់�ិ�្ស្ ពីអតថែន�័ននការបរ៉ះព្រះគម្ពីរមរមន។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ�ិ�្សបង្ហាញ្ ពី

អតថែន�័ននការកាដោប់ជាប់នរូវព្រះគម្ពីរមរមន។

�រូមឲ្យ�ិ�្សអានមរ៉រូនែ7:19សដ្�សាងាត់ស�ងៃៀមស�ើ�រក្សមើលអវពីណ�លសលាក្មរមនបានរាន

ពបសា�ន៍ថ្ស�ើរគួរកាដោប់ជាប់។បនាទាប់មក្�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើសលាក្មរមនបានរានពបសា�ន៍អំ្ពីអវពីណ�លស�ើរពតរូវកាដោប់ជាប់សនារះ?

• សតើអ្នក្គិតថ្«កា្ប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរអវពីៗណ�លលអែ»រានន�័�រូចសម្ច?(�រូមជួ��ិ�្សឲ្យ

�ល់ថ្«ពគប់អវពីៗណ�លលអែ»អាចរួមរានសោលសៅ�ុចរិត�ក្មមេភា្គំនិតសោលការែ៍

នរិក្មមេវតថែនុ)។

�រូម្ ន្យល់ថ្សលាក្មរមនបានសៅបសពរៀន្ ពីរសបៀបណ�លស�ើរអាច«កា្ប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរ

អវពីៗណ�លលអែ»។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់ប្ដូរសវនោនាអានឮៗ្ ពីមរ៉រូនែ7:20–22,25។�រូម

ឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលការពបកឹ្សារប�់សលាក្មរមនអំ្ពីអវពីណ�លស�ើរពតរូវសធវើស�ើម្ពី«កា្ប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរ

អវពីៗណ�លលអែ»។

�រូម�រស�រឃ្លាមិនស្ញសលញខារសពកាមសៅសលើការ្សខៀន៖សៅស្លសយើរ...សនារះសយើរ

អាចកាតាប់ជាប់នរូវពគប់ទាំរអវពីៗណដលល្អ។

�រូម�ួរ៖សពកា�្ពីអានខគម្ពីរទារំសនរះស�ើ�សតើអ្នក្នឹរបស្ញពបសយាគសនរះសដ្�រសបៀបណា?

(ចសម្ើ�ម�ួណ�ល�ិ�្សអាចស្្ើ�គឺថ្គៅគពលគ�ើងអនុវត្គសចក្្ដីជគំនឿគៅគលើ្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្

គនាះគ�ើងអាចកា្ប់ជាប់នរូវ្្ប់ទាំងអវៃដីៗណដលល្អ)។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សៅក្្ននុរជំ្រូក្សនរះសលាក្មរមនក៏្បានណ្្រទ្ពីបនាទាល់ថ្តាមរ�ៈស�ចក្្ពីជំសនឿ

សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះស�ើរអាចពតរូវបានសពារស្ញសដ្�អំសណា�ទានននស�ចក្្ពី�ប្នុរ�

(�រូមសមើលមរ៉រូនែ7:48)។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ យាយាមទ្សន្ទញវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរមរ៉រូនែ

7:45,47–48ឲ្យចាំ។�ិ�្សក៏្អាចអាចខគម្ពីរសនរះឮៗបានណ�រ។

�រូម�ួរ�ំែួរ�រូចខារសពកាម៖

• សតើឃ្លាសៅក្្ននុរមរ៉រូនែ7:45,47–48ម�ួណាណ�លអ្នក្ចរូលចិត្?ស�តុអវពីបានជាឃ្លា

សនារះរានន័��ល់អ្នក្?

• សតើសៅស្លណាណ�លអ្នក្បានស�ើញនរណារានាក្់រានចិត្�ប្នុរ�ឬសៅស្លអ្នក្រានអារមមេែ៍

ថ្ព្រះអរាចា�់បានជ�ួអ្នក្ឲ្យរានចិត្�ប ន្ុរ�សទ្?(អ្នក្អាចណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់អ្នក្្ ទាល់

ចសំពារះ�ំែួរទាំរសនរះ)។
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សលាក្មរ៉រូនែោ�់សតឿនដល់សយើរឲ្យទទួលបាននរូវទពីបនាទាល់មួយអំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមននិរ

មក្រក្ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

�រូមរំឭក្ស�ើរវិញជាមួ�នរឹ�ិ�្សអំ្ពីសោលបែំរនន្ មេសោលននសកាលារទាវារ។�រូម្ ិភាក្សា

្ពីរសបៀបណ�លគំនិតនន្ មេសោលទាក់្ទ្រសៅនរឹព្រះគម្ពីរមរមន។(អ្នក្អាចចរ់ឲ្យ�ិ�្សសមើល

សៅររូបភា្សៅក្្ននុរសមសរៀនទ្ពី1ន្ងៃ3ននស�ៀវសៅណែនាំការ�ិក្សារប�់សគ)។�រូមឲ្យ�ិ�្ស

ណចក្ចា�្ ពីរសបៀបណ�លព្រះគម្ពីរមរមនគឺជា្ មេសោលននទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានមរ៉រូនែ10:3–5។�រូមឲ្យ�ិ�្សគិត្ិចារណាអំ្ពីមរូលស�តុណ�លខគម្ពីរ

ទាំរសនរះ�ំខាន់ក្្ននុរការណចក្ចា��ល់មន�ុ្សទារំអ�់មិនថ្្ ួក្សគជា�រាជកិ្ននព្រះវិហារស�ើរឬ

ក៏្អត់សនារះសទ្។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក្់ណចក្ចា�្ ពីគំនិតរប�់សគស�ើ�បនាទាប់មក្�រូម�ួរ៖សតើ

សលាក្មរ៉រូនែបានរានពបសា�ន៍ថ្ស�ើរពតរូវសធវើអវពីស�ើម្ពី�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតសនារះ?(សៅស្ល�ិ�្ស

ស្្ើ��រូម�រស�រចសម្ើ�រប�់្ួក្សគសៅសលើកា្រសខៀន)។�រូមបង្ហាញថ្ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគ

គឺជារសបៀបណ�លស�ើរអាចណ�វររក្សៅក្្ននុរស�ចក្្ពីជសំនឿស�ើម្ពី�ឹរ«ស�ចក្្ពី្ិតននពគប់ការែ៍

ទាំរអ�់»)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានមរ៉រូនែ10:6–7ស�ើ�បនាទាប់មក្�រូម�ួរ៖បណនថែមសលើស�ចក្្ពី្ិតនន

ព្រះគម្ពីរមរមនសតើរានអវពីសទ្ៀតណ�លស�ើរអាច�ឹរសដ្�សារព្រះសចសា្ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ?

(ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរឹបញ្ជាក្់ថ្ព្រះស��៊រូវគឺជាព្រះពគពី�្ទ)។

(�រូម�រស�រស�ចក្្ពី្ិតខារសពកាមសៅសលើការ្សខៀន៖ព្រសិនហ្រើហយើងសុំព្រះហោយនូវហសចកតពីជំហនឿ

និងហោយមានចិតតហសាមរះសហន្រះហយើងអាចទទួលបានទពី្រន្ទាល់អំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមននិងអំ្ពី

ព្រះហយស៊ូវពគពីស្ត្មរយៈព្រះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្។

�រូមរំឭក្�ិ�្សថ្សលាក្មរ៉រូនែបានទុ្ក្ការអសញ្ើញចុរសពកា�មួ��ពរាប់មន�ុ្សទាំរអ�់ណ�ល

នរឹអានព្រះគម្ពីរមរមន។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្អានស�ចក្្ពីអសញ្ើញរប�់សលាក្ណ�លរានសៅក្្ននុរ

មរ៉រូនែ10:30,32–33។�រូមឲ្យ�ិ�្សរក្សមើលរសបៀបណ�លស�ើរអាច«មក្រក្

ព្រះពគពី�្ទ»។(អ្នក្អាចណែនាំថ្�ិ�្សគួរគរូ�ចំណំាអវពីណ�ល្ ួក្សគរក្ស�ើញ)។បនាទាប់មក្

�ួរ្ ួក្សគនរូវ�ំែួរ�រូចខារសពកាមសនរះ៖

• សតើការអសញ្ើញអវពីណ�លសលាក្មរ៉រូនែបានពបាប់ស�ើរសៅចុរបញ្ចប់ននបញ្ពី្ ិ�ិ�្ឋសនរះ?

• សតើឃ្លាសៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរសនរះជួ�អ្នក្ឲ្យ�ឹរ្ ពីរសបៀបស�ើម្ពី«មក្រក្ព្រះពគពី�្ទ»អវពីខរ្ះ?

• សតើសោលការែ៍អវពីណ�លស�ើរអាចសរៀនអំ្ពីខគម្ពីរទាំរសនរះ?(�ិ�្សអាចស្្ើ�នរូវសោលការែ៍

ខារសពកាមសនរះ៖គៅគពលគ�ើងេក្រក្្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្គនាះគ�ើងអាច្តរូវប្នបន្សដទ្និង

ប្នឥតគខ្ចាះរាេរ�ៈដគ្វា�ធួនរបស់្ទង់។អ្នក្អាច�រស�រសោលការែ៍សនរះសៅសលើ

កាដោរសខៀន)។

• សតើវារានន័��ល់អ្នក្យា៉ារណាណ�រណ�លថ្អ្នក្អាចបានឥតសខាចារះណតតាមរ�ៈ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ?

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗសពជើ�សរើ��ំែួរម�ួខារសពកាមសនរះស�ើ�គិត្ ពីចសម្ើ�វា។(អ្នក្អាចចរ់

បង្ហាញ�ំែួរទារំសនរះសៅសលើកាដោរសខៀនឬសរៀបចំវាជាពក្ដ្�ណចក្មុនស្លបសពរៀន)។សពកា�្ពី

រានស្លពគប់ពោន់ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់សគជាមួ�នឹរ�ិ�្សក្្ននុរ

ថ្នាក់្។

• សតើអ្នក្បាន�ឹរថ្ព្រះគម្ពីរមរមន្ ិតសដ្�រសបៀបណា?

• សតើព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានជួ�អ្នក្ឲ្យកាលា�ជាខ្លួនអ្នក្ជារអវពីណ�លអ្នក្អាចជ�ួ�ល់ខ្លួនអ្នក្សដ្�

រសបៀបណា?

• សៅស្លអ្នក្ពត�ប់សមើលសៅសពកា�្ ពីការ�ិក្សារប�់អ្នក្អំ្ពីព្រះគម្ពីរមរមនសៅក្្ននុរឆ្នាំសនរះសតើ

រានអវពីណ�លអ្នក្ចរ់សធវើស�ើម្ពីអភិវ�្ឍការ�ិក្សាព្រះគម្ពីររប�់អ្នក្សទ្?

សពកា�្ពី�ិ�្សបានណចក្ចា�ចសម្ើ�រប�់្ ួក្សគស�ើ�អ្នក្អាចណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់អ្នក្អំ្ពី

ព្រះគម្ពីរមរមននរិអំ្ពី�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។សលើ�្ពីសនរះ�រូមបង្ហាញ�ិ�្សនរូវ

ការសកាត�រស�ើររប�់អ្នក្ចំសពារះ្ ួក្សគនិរការខិតខំរប�់សគក្្ននុរការ�ិក្សានរិសរៀន�រូពតសៅក្្ននុរ

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលាឆ្នាំសនរះ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យបន្អានព្រះគម្ពីររាល់ន្ងៃនិរខិតខំអនុវត្អវពី

ណ�ល្ ួក្សគសរៀនសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។
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ស�ចក្្ពីបណនថែម

ស�ចក្្ពីបណនថែម
រារងការអាន្ពះ្េ្ដីរ

ស�ើរជួ��សពមចបែំរននថ្នាក់្�ិកាខាសាលានិរ

ថ្នាក់្វិទ្យាសាថានសា�នាសៅស្លស�ើរសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្ស

ឲ្យ(1)អានស�ើ��ិក្សាព្រះគម្ពីរពបចានំ្ងៃនរិ(2)អាន

ព្រះគម្ពីរ�ពរាប់វគ្គ�ិក្សាសនរះ។អ្នក្អាចណចក្តារារណ�ល

រាន�រូចបានបង្ហាញសៅខារសពកាមសនរះ�ល់�ិ�្សស�ើម្ពីជ�ួ

្ួក្សគឲ្យតាមដ្ន�ំសែើរការរប�់្ ួក្សគ។ពប�ិនសបើអ្នក្ចរ់

រា�ការែ៍ការអានព្រះគម្ពីរពបចាំន្ងៃរប�់�ិ�្ស�រូមសធវើតាម

ការ�ឹក្នាំននការណែនាំក្្ននុរការសធវើរបា�ការែ៍អានព្រះគម្ពីរ

សនរះ។�រូមពសាវពជាវរក្ការណែនាំទាំរសនរះសៅក្្ននុរsi. lds. 
orgសដ្�សពបើឃ្លា«scripture reading reporting 
instructions»។

រារងការអាន្ពះ្េ្ដីរេរេន

នពីន�វទ្ពី1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

នពីន�វទ្ពី2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

យា៉ាកុ្ប 1 2 3 4 5 6 7

សអែ៊ា� 1

យា៉ារ៉ុម 1

សអាមនែ 1

ពាក្្យ�ម្ពីរប�់មរមន 1

ម៉រូសា� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

អាលរា៉ា 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

ស�សលមិន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

នពីន�វទ្ពី3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

នពីន�វទ្ពី4 1

មរមន 1 2 3 4 5 6 7 8 9

សអសធើរ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

មរ៉រូនែ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

រារងស្រាប់អាន្ពះ្េ្ដីរ្បចាំថ្ងៃ

េក្រ ក្ុេ្ៈ េិនា គេសា ឧសភា េិ្ុនា ក្ក្កោ សដីហា ក្ញ្ញា តុលា វិច្ិកា ធ្លូ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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ស�ចក្្ពីបណនថែម

ការណណនាំគល្ឿនស្រាប់្្រូបគ្ងៀន្បចាំថ្ងៃ
្្ល់គោបល់ចំគោះកាលវិភា្ស្រាប់ឆ្នាំសិក្សារ�ៈគពល36សប្ដាហ៍

សប្្ហ៍ បណ្តំបទ្េ្ដីរណដល្តរូវបគ្ងៀន វ្្្តរូវអាន

1 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី1 តួនាទ្ពីរប�់អ្នក្សរៀន

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី2 ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរ

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី3 ណ្នការ�ស្ង្គារះ

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី4 ទ្ំ្័រចំែរសជើរស�ចក្្ពីស្្ើមនិរ

ទ្ពីបនាទាល់នន្ ួក្សាក្្សពី

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី5 ទ្ិ�្ឋភា្ទ្រូសៅននព្រះគម្ពីរមរមន

ទ្ំ្័រចែំរសជើរស�ចក្្ពីស្្ើមនន

ព្រះគម្ពីរមរមនទ្ពីបនាទាល់នន្ ួក្សាក្្សពី

ទ្ពីបនាទាល់នន្ យាការី�៉រូណ�ប�មេ៊ធីនរិ

ការ្ន្យល់�សរខេបអំ្ ពីព្រះគម្ពីរមរមន។

2 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី6 នពីន�វទ្ពី11

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី7 នពីន�វទ្ពី12

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី8 នពីន�វទ្ពី13–4

ន្ងៃទ្ពី4៖ន្ងៃបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់�ពរាប់

ន្ងៃបត់ណបនតាមស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី9 នពីន�វទ្ពី15

នពីន�វទ្ពី11–5

3 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី10 នពីន�វទ្ពី16និរ9

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី11 នពីន�វទ្ពី17

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី12 នពីន�វទ្ពី18

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី13 នពីន�វទ្ពី110–11

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី14 នពីន�វទ្ពី112–13

នពីន�វទ្ពី16–13

4 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី15 នពីន�វទ្ពី114

ន្ងៃទ្ពី2៖ន្ងៃបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់�ពរាប់

ន្ងៃបត់ណបនតាមស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី16 នពីន�វទ្ពី115

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី17 នពីន�វទ្116

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី18 នពីន�វទ្ពី117

នពីន�វទ្ពី114–17

5 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី19 នពីន�វទ្ពី118

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី20 នពីន�វទ្ពី119

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី21 នពីន�វទ្ពី120–22

ន្ងៃទ្ពី4៖ន្ងៃបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់�ពរាប់

ន្ងៃបត់ណបនតាមស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី22 នពីន�វទ្ពី21

នពីន�វទ្ពី118–នពីន�វទ្ពី21

6 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី23 នពីន�វទ្ពី22(ណ្្នក្ទ្ពី1)

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី24 នពីន�វទ្ពី22(ណ្្នក្ទ្ពី2)

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី25 នពីន�វទ្ពី23

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី26 នពីន�វទ្ពី24

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី27 នពីន�វទ្ពី25

នពីន�វទ្ពី22–5

7 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី28 នពីន�វទ្ពី26–8

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី29 នពីន�វទ្ពី29:1–26

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី30 នពីន�វទ្ពី219:27–54និរ

នពីន�វទ្ពី210

ន្ងៃទ្ពី4៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី31 នពីន�វទ្ពី211និរ16

នពីន�វទ្ពី26–11;16

8 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី32 នពីន�វទ្ពី212–15

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី33 នពីន�វទ្ពី217–20

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី34 នពីន�វទ្ពី221–24

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី35 នពីន�វទ្ពី225

ន្ងៃទ្ពី5៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្លសនរះ)

នពីន�វទ្ពី212–15;17–25

9 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី36 នពីន�វទ្ពី226

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី37 នពីន�វទ្ពី227

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី38 នពីន�វទ្ពី228

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី39 នពីន�វទ្ពី229–30

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី40 នពីន�វទ្ពី231

នពីន�វទ្ពី226–31

សប្្ហ៍ បណ្តំបទ្េ្ដីរណដល្តរូវបគ្ងៀន វ្្្តរូវអាន

10 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី41 នពីន�វទ្ពី232
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី42 នពីន�វទ្ពី233
ន្ងៃទ្ពី3៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ)
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី43 យា៉ាកុ្ប1–2:11
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី44 យា៉ាក្ុប2:12–35

នពីន�វទ្ពី232–យា៉ាក្ុប2

11 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី45 យា៉ាក្ុប3–4
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី46 យា៉ាក្ុប5:1–51
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី47 យា៉ាកុ្ប5:52–77;យា៉ាក្ុប6
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី48 យា៉ាក្ុប7
ន្ងៃទ្ពី5៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ)

យា៉ាក្ុប3–7

12 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី49 សអែ៊ា�
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី50 យា៉ារ៉ុមនរិសអាមនែ
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី51 ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន–ម៉រូសា�1
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី52 ម៉រូសា�2
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី53 ម៉រូសា�3

សអែ៊ា�–ម៉រូសា�3

13 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី54 ម៉រូសា�4
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី55 ម៉រូសា�5–6
ន្ងៃទ្ពី3៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ)
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី56 ម៉រូសា�7–8
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី57 ម៉រូសា�9–10

ម៉រូសា�4–10

14 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី58 ម៉រូសា�11–12:17
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី59 ម៉រូសា�12:18–14:12
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី60 ម៉រូសា�15–17
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី61 ម៉រូសា�18
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី62 ម៉រូសា�19–20

ម៉រូសា�11–20

15 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី63 ម៉រូសា�21–22
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី64 ម៉រូសា�23–24
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី65 ម៉រូសា�25
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី66 ម៉រូសា�26
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី67 ម៉រូសា�27

ម៉រូសា�21–27

16 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី68 ម៉រូសា�28–29
ន្ងៃទ្ពី2៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ)
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី69 អាលរា៉ា1–2
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី70 អាលរា៉ា3–4
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី71 អាលរា៉ា5:1–36

ម៉រូសា�28–អាលរា៉ា5:36

17 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី72 អាលរា៉ា5:37–62
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី73 អាលរា៉ា6–7
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី74 អាលរា៉ា82
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី75 អាលរា៉ា9–10
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី76 អាលរា៉ា11

អាលរា៉ា5:37–11:46

18 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី77 អាលរា៉ា12
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី78 អាលរា៉ា13
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី79 អាលរា៉ា14
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី80 អាលរា៉ា15–16
ន្ងៃទ្ពី5៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ)

អាលរា៉ា12–16

19 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី81 អាលរា៉ា17
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី82 អាលរា៉ា18
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី83 អាលរា៉ា19–20
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី84 អាលរា៉ា21–22
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី85 អាលរា៉ា23–24

អាលរា៉ា17–24

20 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី86 អាលរា៉ា25–26
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី87 អាលរា៉ា27–29
ន្ងៃទ្ពី3៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើលសយាបល់

�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ)
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី88 អាលរា៉ា30
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី89 អាលរា៉ា31

អាលរា៉ា25–31

21 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី90 អាលរា៉ា32
ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី91 អាលរា៉ា33
ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី92 អាលរា៉ា34–35
ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី93 អាលរា៉ា36
ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី94 អាលរា៉ា37

អាលរា៉ា32–37
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សប្្ហ៍ បណ្តំបទ្េ្ដីរណដល្តរូវបគ្ងៀន វ្្្តរូវអាន

22 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី95 អាលរា៉ា38

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី96 អាលរា៉ា39

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី97 អាលរា៉ា40

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី98 អាលរា៉ា41

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី99 អាលរា៉ា42

អាលរា៉ា38–42

23 ន្ងៃទ្ពី1៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី100 អាលរា៉ា43–44

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី101 អាលរា៉ា45–48

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី102 អាលរា៉ា49–51

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី103 អាលរា៉ា52–55

អាលរា៉ា43–55

24 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី104 អាលរា៉ា56–58

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី105 អាលរា៉ា59–63

ន្ងៃទ្ពី3៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី106 ស�សលមិន1–2

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី107 ស�សលមិន3–4

អាលរា៉ា56–ស�សលមិន4

25 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី108 ស�សលមិន52

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី109 ស�សលមិន6–7

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី110 ស�សលមិន8–9

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី111 ស�សលមិន10

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី112 ស�សលមិន11–12

ស�សលមិន5–12

26 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី113 ស�សលមិន13

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី114 ស�សលមិន14

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី115 ស�សលមិន15–16

ន្ងៃទ្ពី4៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី116 នពីន�វទ្ពី31

ស�សលមិន13–នពីន�វទ្ពី31

27 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី117 នពីន�វទ្ពី32–5

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី118 នពីន�វទ្ពី36–7

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី119 នពីន�វទ្ពី38–10

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី120 នពីន�វទ្ពី311:1–17

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី121 នពីន�វទ្ពី311:18–41

នពីន�វទ្ពី32–11

28 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី122 នពីន�វទ្ពី312

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី123 នពីន�វទ្ពី313

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី124 នពីន�វទ្ពី314

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី125 នពីន�វទ្ពី315–16

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី126 នពីន�វទ្ពី317

នពីន�វទ្ពី312–17

29 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី127 នពីន�វទ្ពី318

ន្ងៃទ្ពី2៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី128 នពីន�វទ្ពី319

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី129 នពីន�វទ្ពី320

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី130 នពីន�វទ្ពី321–22

នពីន�វទ្ពី318–22

30 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី131 នពីន�វទ្ពី323

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី132 នពីន�វទ្ពី324–26

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី133 នពីន�វទ្ពី327

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី134 នពីន�វទ្ពី328

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី135 នពីន�វទ្ពី329–30

នពីន�វទ្ពី323–30

សប្្ហ៍ បណ្តំបទ្េ្ដីរណដល្តរូវបគ្ងៀន វ្្្តរូវអាន

31 ន្ងៃទ្ពី1៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី136 នពីន�វទ្ពី4

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី137 មរមន1–2

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី138 មរមន3–4

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី139 មរមន5–6

នពីន�វទ្ពី4–មរមន6

32 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី140 មរមន7–8:11

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី141 មរមន8:12–41

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី142 មរមន9

ន្ងៃទ្ពី4៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី143 សអសធើរ1

មរមន7–សអសធើរ1

33 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី144 សអសធើរ2

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី145 សអសធើរ3

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី146 សអសធើរ4–5

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី147 សអសធើរ6

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី148 សអសធើរ7–11

សអសធើរ2–11

34 ន្ងៃទ្ពី1៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី149 សអសធើរ12:1–22

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី150 សអសធើរ12:23–41

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី151 សអសធើរ13–15

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី152 មរ៉រូនែ1–3

សអសធើរ12–មរ៉រូនែ3

35 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី153 មរ៉រូនែ4–5

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី154 មរ៉រូនែ6

ន្ងៃទ្ពី3៖ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី155 មរ៉រូនែ7:1–19

ន្ងៃទ្ពី5៖សមសរៀនទ្ពី156 មរ៉រូនែ7:20–48

មរ៉រូនែ4–7

36 ន្ងៃទ្ពី1៖សមសរៀនទ្ពី157 មរ៉រូនែ8

ន្ងៃទ្ពី2៖សមសរៀនទ្ពី158 មរ៉រូនែ9

ន្ងៃទ្ពី3៖សមសរៀនទ្ពី159 មរ៉រូនែ10:1–7,

27–29

ន្ងៃទ្ពី4៖សមសរៀនទ្ពី160 មរ៉រូនែ10:8–26,

30–34

ន្ងៃទ្ពី5៖ន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្ល(�រូមសមើល

សយាបល់�ពរាប់ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាម

ស្លសនរះ)

មរ៉រូនែ8–10
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គោបល់ស្រាប់ថ្ងៃណដលអាចបត់ណបនរាេគពល

ការណែនាំ្ ពីសល្ឿនក្្ននុរការបសពរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀនពបចាំន្ងៃ

ណ្អែក្សលើឆ្នាំ�ិក្សា36�បាដោ�៍ឬ180ន្ងៃ។ស�ៀវសៅណែនាំ

សនរះរាននរូវ160សមសរៀនពបចាំន្ងៃសដ្�រាន20ន្ងៃណ�ល

មិនរានអវពីពតរូវបសពរៀន។«ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្ល»

ទាំរ20ន្ងៃសនរះគួរសពបើសដ្�្ លា�នវ�ពរាប់សោលសៅនិរ

�ក្មមេភា្រានន័�រួមរាន�រូចខារសពកាមសនរះ៖

1.ការ�ពមបសមសរៀនពបចាំន្ងៃ។អ្នក្អាចចំណា�ស្លបណនថែម

សលើសមសរៀនម�ួណ�លពតរូវការស្ល�រូរបសពរៀនឲ្យរាន

ពប�ិទ្្ធភា្។អ្នក្ក៏្អាចសពបើគំនិតជំនួ�ក្្ននុរការបសពរៀន

ណ�លរានសៅចរុបញ្ចប់ននសមសរៀនមួ�ចំនួនឬ�ក្ស្ល

ស�ើម្ពីស្្ើ�នឹរ�ំែួររប�់�ិ�្សអំ្ ពីវគ្គព្រះគម្ពីរ្ ិស��

ណាម�ួឬពបធានបទ្�ំែឹរលអែណាមួ�។ន្ងៃណ�លអាច

បត់ណបនតាមស្លសនរះនាំឲ្យអ្នក្រាន្ លពបសយាជន៍្ ពី

ឱកា�ទាំរសនរះខែៈស្លសធវើតាមកាលវិភាគបសពរៀននរិ

បសំ្ញកិ្ច្ចការរប�់អ្នក្ក្្ននុរការបសពរៀនតាមស�រ៊ីព្រះគម្ពីរ។

2.ការសចរះចាំសាទាត់នរូវវគ្គបទ្គម្ពីរ�ំខាន់ៗនរិសោលលទ្្ធិពគឹរះ

ទាំរឡា�។អ្នក្អាចសពបើ�ក្មមេភា្រំឭក្ទាំរឡា��ពរាប់

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរណ�លរានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំ

នរិសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីបណនថែមសនរះ។អ្នក្អាចបសរកើត�ក្មមេភា្

រំឭក្ចំសែរះចំណានខគម្ពីរបណនថែមណ�លបសំ្ញតាមតពមរូវការ

នរិចំណាប់អារមមេែ៍ជា្ិស���ល់�ិ�្សអ្នក្។អ្នក្ក្៏

អាចសពបើណ ្្នក្ននន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លសនរះ�ពរាប់

�ក្មមេភា្ណ�លជ�ួ�ល់�ិ�្សឲ្យរំឭក្នរិ�ល់កានណ់ត

ចបា�់អំ្ ពីសោលលទ្្ធិពគឹរះទាំរឡា�។សៅស�ើមឆ្នាំសនរះអ្នក្

អាចសពបើន្ងៃណ�លអាចបតណ់បនតាមស្លស�ើម្ពីសធវើការវា�

តនម្សលើសោលលទ្្ធិពគឹរះ(BDA)ណ�លសរៀបចំស�ើរស�ើម្ពី

ជ�ួ�ល់ពគរូបសពរៀន�្ទរ់សមើល្ពីទំ្�ំណ�ល�ិ�្សអាច�ល់

សជឿតាម�ឹរ្ ពីរសបៀបអនុវត្និរអាច្ ន្យល់សោលលទ្្ធិពគឹរះ

ននសា�នាចពក្ខ្រះ។�រូមរក្សមើលក្មមេវិធពីវា�តនម្សលើ

សោលលទ្្ធិពគឹរះនរិក្មមេវិធពី�្ទរ់សមើលស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរ

សគ�ទ្ំ្័រ�&វ(si. lds. org)�រូមសពបើពាក្្យគន្ឹរះ

assessment។របា�ការែ៍BDAជ�ួ�ល់

ពគរូបសពរៀនណ�លបានសធវើតាមក្មមេវិធពីសនរះឲ្យវិភាគ្ ពីតពមរូវការ

រប�់�ិ�្សនិរសចរះ�ពមួលការបសពរៀនឲ្យពតរូវនរឹតពមរូវការ

រប�់�ិ�្សលអែបំ្ ុត។

3.ការរំឭក្ស�ើរវិញនរូវឯក្សារចា�់ៗ។វានរឹជួ��ិ�្ស

ឲ្យពក្ស�ក្សមើលសៅស្លណ�លសគបានសរៀនសៅក្្ននុរសមសរៀន

មុនៗឬ្ ពីគម្ពីរក្្ននុរព្រះគម្ពីរណាមួ�។អ្នក្អាច្ ល្់ឱកា�

�ល់�ិ�្សឲ្យ្ ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតមួ�្ ពីសមសរៀនមុនស�ើ�

ណចក្ចា�រសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ិតសនារះបានរានឥទ្្ធិ្ល�ល់

ជពីវិតរប�់អ្នក្។អ្នក្ក្៏អាចបសរកើតនរិសធវើ�ំែួរចសម្ើ�ម�ួ

ឬ�ក្មមេភា្សរៀន�រូពតណ�លរំឭក្្ ពីឯក្សារសមសរៀនមុនៗ។

4.ការអាក្់ខានមិនបសពរៀនតាមកាលវិភាគ។�ក្មមេភា្

ឬការពបជុំសៅសាលាសរៀនព្ឹត្ិការែ៍ក្្ននុរ��គមន៍

អាកា�ធាតុនរិការអាក្់ខានស្្សរសទ្ៀតណ�លអាចតពមរូវឲ្យ

អ្នក្មិនបសពរៀនឬបសពរៀនក្្ននុរស្លខ្ពីតាមកាលៈសទ្�ៈ។

ន្ងៃណ�លអាចបត់ណបនតាមស្លសនរះអាចពតរូវសពបើជំន�ួ

ការអាក្់ខានណបបសនារះ។
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ការណណនាំគល្ឿនបគ្ងៀនស្រាប់្្រូបគ្ងៀនគេគរៀនគៅ្្ះ

ស�ៀវសៅណែនាំសនរះក៏្រានសមសរៀនចំនួន32�ពរាប់ថ្នាក្់�ិក្សាសៅ្្ទរះពបចាំ�បាដោ�៍ណ�លព�បសៅនឹរ32សមសរៀនណ�លរានសៅក្្ននុរស�ៀវសៅមគ្គុសទ�ន៍ការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរមរមន�ពរាប់�ិ�្ស

�ិកាខាសាលា�ិក្សាសៅផរ្ះ។អ្ក្អាច�ពមប�ពមួលសមសរៀនសនរះនរិសលបឿនននសមសរៀនរាមពតរូវការរាមស្លណដលអ្ក្រានសដើមបពីបសពរៀនវគ្សនរះ។

គេគរៀន គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ

សមសរៀនទ្ពី1 ន្ងៃទ្ពី1៖ ការ�ិក្សាបទ្គម្ពីរ

ន្ងៃទ្ពី2៖ ណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

ន្ងៃទ្ពី3៖ ទ្ំ្័រចំែរសជើរស�ចក្្ពីស្្ើមនិរទ្ពីបនាទាល់នន

្ួក្សាក្្សពី

ន្ងៃទ្ពី4៖ ទ្ិ�្ឋភា្ទ្រូសៅននព្រះគម្ពីរមរមន

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ ការ�ិក្សាបទគម្ពីរ–ទិដ្ឋភា្

ទរូសៅននព្រះគម្ពីរមរមន

សមសរៀនទ្ពី2 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី11

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី12

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី13–4

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្ពី15–6;9

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី11–6;9

សមសរៀនទ្ពី3 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី17

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី18

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី110–11

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្ពី112–14

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី17–8;10–14

សមសរៀនទ្ពី4 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី115

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី116

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី117

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្118–19

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី115–19

សមសរៀនទ្ពី5 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី120–22

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី21

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី22

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្ពី23

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី120–នពីនេវទពី23

សមសរៀនទ្ពី6 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី24–5

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី26–8

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី29

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្ពី29–10

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី24–10

សមសរៀនទ្ពី7 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី211–16

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី217–20

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី221–24

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្ពី225

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី211–25

សមសរៀនទ្ពី8 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី226–27

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី228

ន្ងៃទ្ពី3៖ នពីន�វទ្ពី229–30

ន្ងៃទ្ពី4៖ នពីន�វទ្ពី231

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី226–31

សមសរៀនទ្ពី9 ន្ងៃទ្ពី1៖ នពីន�វទ្ពី232

ន្ងៃទ្ពី2៖ នពីន�វទ្ពី233

ន្ងៃទ្ពី3៖ យា៉ាក្ុប1–2

ន្ងៃទ្ពី4៖ យា៉ាក្ុប3–4

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ នពីនេវទពី232–ោ៉ាក្ុប4

សមសរៀនទ្ពី

10

ន្ងៃទ្ពី1៖ យា៉ាក្ុប5–6

ន្ងៃទ្ពី2៖ យា៉ាក្ុប7

ន្ងៃទ្ពី3៖ សអែ៊ា�

ន្ងៃទ្ពី4៖ យា៉ារ៉ុមនិរសអាមនែ

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ ោ៉ាក្ុប5–សអាមនែ

គេគរៀន គេគរៀនសិក្សាគៅ្ ្ះ

សមសរៀនទ្ពី

11

ន្ងៃទ្ពី1:៖ ពាក្្យ�ម្ពីននមរមន–ម៉រូសា�2

ន្ងៃទ្ពី2៖ ម៉រូសា�3

ន្ងៃទ្ពី3៖ ម៉រូសា�4

ន្ងៃទ្ពី4៖ ម៉រូសា�5–6

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ ោក្្យ�ម្ពីននមរមន–ម្រូសាយ6

សមសរៀនទ្ពី

12

ន្ងៃទ្ពី1៖ ម៉រូសា�7–8

ន្ងៃទ្ពី2៖ ម៉រូសា�9–10

ន្ងៃទ្ពី3៖ ម៉រូសា�11–14

ន្ងៃទ្ពី4៖ ម៉រូសា�15–17

សមសរៀន�ពរាប់ពគរូបសពរៀន៖ ម្រូសាយ7–17

សមសរៀនទ្ពី

13

ន្ងៃទ្ពី1៖ ម៉រូសា�18

ន្ងៃទ្ពី2៖ ម៉រូសា�19–20
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ស�ចក្្ពីបណនថែម

គសចក្្ដីគ្្ើេថនចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិថ្នាក់្វិទ្យាសាថានសា�នាបានសពជើ�សរើ�

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរចំនួន25�ពរាប់វគ្គ�ិក្សាថ្នាក្់

�ិកាខាសាលាទារំបួន។វគ្គទារំសនរះ្ ល្់នរូវមរូលដ្ឋានពគឹរះខារ

ព្រះគម្ពីរ�៏�ំខាន់មួ�ក្្ននុរការ�ល់នរិណចក្ចា��ំែឹរលអែ

នរិស�ើម្ពី្ ពរឹរ�ល់ស�ចក្្ពីជំសនឿ។វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

�ពរាប់ព្រះគម្ពីរមរមនរាន�រូចខារសពកាម៖

នពីន�វទ្ពី13:7

នពីន�វទ្ពី22:25

នពីន�វទ្ពី22:27

នពីន�វទ្ពី29:28–29

នពីន�វទ្ពី225:23,26

នពីន�វទ្ពី228:7–9

នពីន�វ2:31:19–20

នពីន�វទ្ពី232:3

នពីន�វទ្ពី232:8–9

ម៉រូសា�2:17

ម៉រូសា�3:19

ម៉រូសា�4:30

អាលរា៉ា7:11–13

អាលរា៉ា32:21

អាលរា៉ា37:35

អាលរា៉ា39:9

អាលរា៉ា41:10

ស�សលមិន5:12

នពីន�វទ្ពី312:48

នពីន�វទ្ពី318:15,20–21

សអសធើរ12:6

សអសធើរ12:27

មរ៉រូនែ7:41

មរ៉រូនែ7:45,47–48

មរ៉រូនែ10:4–5

�ិ�្សថ្នាក់្�ិកាខាសាលាពតរូវបានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យបសរកើនការ«សចរះ

ចាំសាទាត់»ននវគ្គចំសែរះចំណានសនរះ។អ្នក្នរឹអាចជួ��ល់

�ិ�្សអ្នក្កាន់ណតខាលាំរពប�ិនសបើអ្នក្ចាំវគ្គទារំសនរះណ�រ។វគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះរួមរាន�រូចតសៅ៖

• ការរក្ស�ើញទ្ពីតាំរខគម្ពីរទារំឡា�សដ្�ការ�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី

សយារព្រះគម្ពីរណ�លទាក់្ទ្រោនា

• ការ�ល់្ ពីបរិបទ្និររាតិកាននវគ្គខគម្ពីរ

• ការអនុវត្ន៍តាមសោលការែ៍នរិសោលលទ្្ធិទារំឡា�នន

�ំែឹរលអែណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរវគ្គននខគម្ពីរសនារះ

• ការទ្សន្ទញចាំវគ្គខគម្ពីរទារំឡា�

ភាពជាប់លាប់ការរំពរឹងទុក្និងវិធដីសា្ស្

សៅស្លអ្នក្ចរ់ជ�ួ�ិ�្សឲ្យចរចាំវគ្គខគម្ពីរអ្នក្នឹរ

រានសជាគជ័�កាន់ណតខាលាំរពប�ិនសបើអ្នក្សបើក្សៅវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសដ្�រានភា្ជាប់លាប់រក្សា

ការរំ្ឹរទ្ុក្�៏�មលមេមនិរសពបើវិធពីសាព�្ណ�ល�មនរឹណបបសរៀន

ខ�ុោនា។

ភា្ជាប់លាប់និរការសធវើសាស�ើរវិញសៅក្្ននុរការបសពរៀន

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរនរឹជួ��ល់�ិ�្សឲ្យចាំនរូវស�ចក្្ពី្ិត

ក្្ននុរការសពបើពបា�់នាស្លខារមុខ។វាអាចជ�ួសពចើនសបើ�ិន

ជាអ្នក្សពោរវគ្គ�ិក្សាស្ញមួ�ឆ្នាំស�ើ�បសរកើតណ្នការស�ើម្ពី

្ល្់ឱកា��ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ឲ្យទ្សន្ទញវគ្គខគម្ពីរទាំរសនរះបាន

ជាប់លាប់។�រូមឆ្លាតនវក្្ននុរការ�សពមចចិត្ថ្សតើពតរូវចំណា�

ស្លប៉ណុាណនិរភា្ញកឹ្ញាប់យា៉ារណាស�ើម្ពីជ�ួ�ល់

�ិ�្សឲ្យសរៀន្ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរទារំឡា�។�រូម

បញ្ជាក្់ថ្�ក្មមេភា្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរមិនពតរូវរាន

ពបចាំន្ងៃ�រូចជាការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរសនារះស�ើ�។អ្នក្អាច

�សពមចថ្ពតរូវចំណា�ស្ល្ ពីរបពីនាទ្ពីរាល់ន្ងៃស�ើម្ពីរំឭក្្ ពីវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរជាម�ួនរឹ�ិ�្សរប�់អ្នក្។ឬអ្នក្

អាច�សពមចថ្នរឹសធវើ�ក្មមេភា្ទ្សន្ទញសនរះម្រឬ្ ពីរ�រក្្ននុរ

ម�ួ�បាដោ�៍រ�ៈស្ល្ ពី10សៅ15នាទ្ពី។មិនថ្អ្នក្

រានណ្នការជ�ួ�ិ�្សឲ្យសរៀនវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

រសបៀបណាសនារះសទ្�រូមរានភា្ជាប់លាប់នរិ�មរម្យក្្ននុរការ

ខិតខំរប�់អ្នក្។

�រូមណ្អែក្ការរំ្ ឹរទ្ុក្រប�់អ្នក្សលើ�មតថែភា្រប�់�ិ�្សរានាក់្ៗ

អំ្ ពីការសចរះចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។ការទ្សន្ទញសចរះវគ្គព្រះគម្ពីរ

ពតរូវការការខិតខំ្ ពីអ្នក្សរៀន។�រូមនិយា�ជាមួ�នឹរ�ិ�្សថ្

សជាគជ័�រប�់សគក្្ននុរការ�ិក្សាចំសែរះចំណានខគម្ពីរអាព�័�

ទាំរព�ុរសៅសលើឥរិយាប្និរ្ ន្ទៈរប�់សគក្្ននុរការសរៀន�រូពត។

�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្្ ួក្សគឲ្យដ្ក្់សោលសៅណ�លជពមុញ�មតថែភា្

រប�់សគសៅ�ល់ក្ពមិតខ្�់មួ�។�រូមពប�័ត្នចសំពារះ�ិ�្ស

ណ�លអាចរានការ្ិបាក្ក្្ននុរការទ្សន្ទញស�ើ��រូម�ពមប

ការរំ្ឹរទ្ុក្នរិវិធពីសាព�្ក្្ននុរការបសពរៀនសដ្�សយារតាម

តពមរូវការរប�់�ិ�្សអ្នក្។

ស�ើម្ពីសធវើឲ្យរានទ្ំ�ំធំជារមុនននបុគ្គលិក្លក្ខេែៈនិររសបៀប

សរៀន�រូពត�រូម្ លា�់ប្ដូរវិធពីសាព�្ណ�លអ្នក្សពបើជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

ទ្សន្ទញវគ្គខគម្ពីរទារំឡា�។�រូចរានសៅក្្ននុរការបសពរៀននរិ

ការសរៀន�រូពត�ំែឹរលអែទាំរអ�់�រូមពប�័ត្នចសំពារះជសពមើ�

សលើ�ក្មមេភា្រប�់អ្នក្ស�ើម្ពីឲ្យព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធអាចោំពទ្

�ល់ចំសែរះចំណានខគម្ពីរនរិសោលលទ្្ធិរប�់�ិ�្ស។អ្នក្

នរឹស�ើញនរូវវិធពីសាព�្ក្្ននុរការបសពរៀនចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

�៏�មរម្យជាសពចើនសៅក្្ននុរសមសរៀនទារំឡា�សៅក្្ននុរស�ៀវសៅ

ណែនាំសនរះ។�ពរាប់វិធពីសាព�្បសពរៀនចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

បណនថែមសទ្ៀត�រូមសមើល�ក្មមេភា្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរណ�ល

រាន�រូចខារសពកាម៖

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរគៅក្្ដងក្េ្មវិធដីសិក្សា

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរពតរូវបាន�រស�រសៅក្្ននុរក្មមេវិធពី�ិក្សាតាម

រសបៀបជាសពចើន។និមិត្�ញ្ញាចសំែរះចំណានខគម្ពីរ រក្

នរូវការសរៀន្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរសៅក្្ននុរឯក្សារសមសរៀន

សនរះ។វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរពតរូវបានបង្ហាញនរិ្ ិភាក្សា

សៅក្្ននុរបរិបទ្ននជំ្រូក្សនារះ។

គំនិតបណនថែម�ពរាប់ការបសពរៀនក្្ននុរវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

រានសៅចុរបញ្ចប់ននសមសរៀនសនារះ។

គំនិតបណនថែម�ពរាប់ការបសពរៀនជ�ួឲ្យរានតុល្យភា្

ននមរូលដ្ឋានពគឹរះទារំបួនននការ�ិក្សាចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

(ទ្ពីតារំការ�ល់ការអនុវត្ការទ្សន្ទញ)ណ�លទាក់្ទ្រសៅនឹរ

វគ្គនពីម�ួៗ។ឧទា�រែ៍ពប�ិនសបើសមសរៀនសនរះជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

�ល់និរអនុវត្តាមខគម្ពីរចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះគំនិត

បណនថែមក្្ននុរការបសពរៀននឹរជួ�្ ួក្សគឲ្យរក្សមើលទ្ពីតាំរឬចរចាំ

�ល់ខគម្ពីរសនរះ។

ក្មមេវិធពី�ិក្សាសនរះក៏្្ ្ល់នរូវ�ក្មមេភា្រំឭក្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

ជាពបចាំ្ រណ�រណ�លអាច�ក្មក្សពបើបានសៅស្លសវលា

អសំណា�្លនរិព�បោនានរឹសោលសៅក្្ននុរការ�ិក្សា

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរក្្ននុរថ្នាក់្រប�់អ្នក្។ការរំឭក្ទាំរសនរះ

អាចពតរូវោនានឹរ�ក្មមេភា្�ិក្សាចំសែរះចំណានខគម្ពីរណ�លរាន

�រូចខារសពកាមសនរះ។អ្នក្អាចចំណា�ស្លសពចើនសៅស្ល

ចាប់ស្្ើមឬស្លបញ្ចប់ននសមសរៀនខ្ពីម�ួស�ើម្ពីសធវើ�ក្មមេភា្

រំឭក្សនរះ។

សគំណើរអំពដីរគបៀបគរៀនចំគណះចំណានខ្េ្ដីរ

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សក្្ននុរជំនាញរក្ទ្ពីតាំរអ្នក្អាចដ្ក្់ណ្នការ

ស�ើម្ពីណែនាំវគ្គចសំែរះចំណានទារំ25សៅស្លចាប់ស្្ើមវគ្គ

�ិក្សាស�ើ�បនាទាប់មក្សរៀនបណនថែមសៅក្្ននុរវគ្គ�ិក្សាទារំមរូល។

ឬអ្នក្អាចណែនាំ្ ពីរបពីវគ្គរាល់ណខស�ើ�ស្ដោតសលើការទ្សន្ទញ

វគ្គទារំសនារះក្្ននុរណខសនារះ។ការចាប់ស្្ើមណបបសនារះអាចរួមទារំ

ការស�្នើឲ្យ�ិ�្សថ្�ិ�្សគួរគរូ�ចំណាំវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់សគសរៀរៗខ្លួនសដ្�ជ�ួ�ិ�្សឲ្យគិត

្ពីរសបៀបស�ើម្ពីចរចាំពាក្្យគន្ឹរះនិរស�ចក្្ពីសយារទាំរឡា�

ស�ើ�្ ន្យល់្ ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ណ�លរាន

សៅក្្ននុរវគ្គនពីមួ�ៗ។អ្នក្ក៏្អាចឲ្យ�ិ�្សសធវើការណែនាំវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសដ្�ការដ្ក្់កិ្ច្ចការឲ្យ្ ួក្សគសពបើវគ្គ

សនារះសៅក្្ននុរការពបជុំធមមេនិដ្ឋានរប�់សគឬសដ្�ការ�ុំឲ្យ្ ួក្សគ

បសពរៀន�ល់ោនាសៅវិញសៅមក្្ ពីរសបៀបស�ើម្ពីទ្សន្ទញនរិរក្ទ្ពីតាំរ

វគ្គខគម្ពីរទារំឡា�។�រូមណចក្លំហាត់និរ�ក្មមេភា្រក្

ទ្ពីតាំរក្្ននុរអ�ំនុរស្លណាមួ�សដ្�រានការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវ

ក្្ននុរការចរចាំវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះ(�រូមសមើល�ក្មមេ

ភា្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរខារសពកាមជាឧទា�រែ៍)។បញ្ពី

ននវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរទារំ25�ពរាប់វគ្គ�ិក្សាសនរះអាច

រានសៅក្្ននុរវតថែនុ�៊ក្ក្្ននុរស�ៀវសៅ�ពរាប់ចំណាំរប�់�ិ�្សនិរ

សៅសលើកាតចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល�ឹ់រអំ្ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

�រូមបញ្ជាក្់ថ្វគ្គទារំសនរះនឹររានសៅក្្ននុរសមសរៀនពបចាំន្ងៃ

រប�់អ្នក្។អ្នក្ក៏្អាចសពបើ�ក្មមេភា្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

ទាំរឡា�ខារសពកាមសនរះស�ើម្ពី្ ពរពីក្ចំសែរះ�ឹរនិរ

�មតថែភា្រប�់�ិ�្សក្្ននុរការ្ន្យល់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លរាន

សៅក្្ននុរខគម្ពីរទាំរឡា�។�រូមឲ្យ�ិ�្សរានឱកា�សៅក្្ននុរ

ការពបជុំធមមេនិដ្ឋានឬសៅក្្ននុរថ្នាក់្្ ន្យល់្ ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ិត

សៅក្្ននុរវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរបានជ�ួឲ្យ្ ួក្សគ�ល់កាន់ណត

ចបា�់អំ្ ពីសោលលទ្្ធិពគឹរះទាំរឡា�។

ស�ើម្ពីោំពទ្�ិ�្សសៅក្្ននុរការអនុវត្ស�ចក្្ពី្ិតរប�់្ ួក្សគណ�ល

រានសៅក្្ននុរវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្្ ួក្សគ

ឲ្យសធវើតាមការបំ្ ុ�គំនិតននព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធស�ើម្ពី�ល់

្ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ិតសៅក្្ននុរខគម្ពីរទារំឡា�អាចអនុវត្

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្តាម

ស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគសរៀនអ្នក្អាចបទិ្សៅសលើកា្រសខៀនពបកា�

្័ត៌រានសៅក្្ននុរថ្នាក់្នរូវការពបឈមម�ួណ�លទាក់្ទ្រសៅនឹរវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះម�ួម្ររាកាល។ឬអ្នក្អាចឲ្យ�ិ�្ស

រានឱកា�សៅក្្ននុរថ្នាក់្អនុវត្សោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍

�ំែឹរលអែណ�លបានបសពរៀនសដ្�សពបើវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

(�រូមសមើល�ក្មមេភា្ចំសែរះចំណានខគម្ពីរខារសពកាម

ស�ើម្ពីរានគំនិតបណនថែម)។អ្នក្ក្៏អាច�ំុឲ្យ�ិ�្សអនុវត្

សោលការែ៍ណ�ល្ ួក្សគសរៀនសៅក្្ននុរសមសរៀនទាំរឡា�
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ណ�លរានវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសលចស�ើរណ�រ។�រូម្ ្ល់

ឱកា�ឲ្យ�ិ�្សសៅក្្ននុរការពបជុំធមមេនិដ្ឋានឬសៅស្លស្្សរៗ

ឲ្យសរៀបរាប់្ ពីបទ្្ិសសាធន៍រប�់សគ។ការែ៍សនរះនរឹជួ�

្ួក្សគឲ្យបសរកើននរូវសាក្្សពីននស�ចក្្ពី្ិតណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន្ ពីវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរទារំឡា�។

ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យទ្សន្ទញវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរទាំរ25

ចាំបានអ្នក្អាចសពតៀមទ្សន្ទញ្ ពីរបពីខគម្ពីររាល់ណខសៅក្្ននុរថ្នាក្់។

អ្នក្ក្៏អាចដ្ក្់ជាកិ្ច្ចការឲ្យ�ិ�្សឲ្យទ្សន្ទញខគម្ពីរមួ�ចំនួនសៅ

្្ទរះបានណ�រ(្ួក្សគអាចសធវើ�រូសច្នរះជាម�ួនរឹពគួសាររប�់សគឬ

ទ្សន្ទញខគម្ពីរ�ល់ឪ្ុក្រាដោ�ឬ�រាជិក្ពគួសាររប�់សគ)។

អ្នក្អាចសធវើឲ្យការទ្សន្ទញកាលា�ជាណ ្្នក្ម�ួននការពបជុំធមមេនិដ្ឋាន

ពបចានំ្ងៃសដ្��ុំឲ្យ�ិ�្សទ្សន្ទញខគម្ពីរឬ្ ល្់ស្លឲ្យ�ិ�្ស

ទ្សន្ទញវាជាន�គរូក៏្បាន។ការ្ ល្់ឱកា�ឲ្យ�ិ�្សទ្សន្ទញវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរជាន�គរូឬពក្ុមតរូចៗឬសៅខារមុខថ្នាក់្

អាចជ�ួ្ ួក្សគកាន់ណតរានការខិតខំនរិទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវ។

�ក្មមេភា្ចំសែរះចំណានខគម្ពីរខារសពកាមសនរះរួមរាននរូវ

វិធពីសាព�្ទ្សន្ទញស្្សរសទ្ៀត។�រូម�ក្ចិត្ទ្ុក្ដ្ក់្ចំសពារះ

ការរំ្ឹរទ្ុក្្ ពី�មតថែភា្នរិកាលៈសទ្�ៈរប�់�ិ�្សរានាក់្ៗក្្ននុរ

ការទ្សន្ទញ។�ិ�្សមិនគួរពតរូវបានសធវើឲ្យខាមៅ�់សអៀនឬអន់ចិត្

ស�ើ�សបើ�ិនជា្ ួក្សគមិនអាចទ្សន្ទញចាំសនារះ។

សក្េ្មភាពចំគណះចំណានខ្េ្ដីរ

គសចក្្ដីគ្្ើេ

ណ្្នក្សនរះ្ ល្់នរូវគំនិតខរ្ះៗណ�លអ្នក្អាចសពបើស�ើម្ពីជ�ួ�ល់

�ិ�្សសៅក្្ននុរការទ្សន្ទញវគ្គខគម្ពីរគន្ឹរះៗ។សៅស្លអ្នក្ជួ�

នរិសលើក្ទឹ្ក្ចិត្�ិ�្សឲ្យអភិវ�្ឍជំនាញទារំសនរះអ្នក្អាច

ជ�ួ្ ួក្សគឲ្យកាលា�ជាមន�ុ្សខ្លួនទ្ពី្ឹរខ្លួនសៅក្្ននុរការ�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរ។�ិ�្សអាចសពបើជំនាញចំណានទារំសនរះស្ញ

ម�ួជពីវិតរប�់សគស�ើម្ពីរក្ទ្ពីតាំរ�ល់អនុវត្និរចរចាំ

ខគម្ពីរទាំរសនារះបានកាន់ណតពបស�ើរ។គំនិតក្្ននុរការបសពរៀន

�ពរាប់មរូលដ្ឋានននចំសែរះចំណានខគម្ពីរនពីម�ួៗរាន

�រូចខារសពកាមសនរះ។ការសពបើពបសភទ្�ក្មមេភា្ទារំសនរះស្្សរៗ

ជាសពចើនអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យចរចាំវគ្គខគម្ពីរកានណ់តចបា�់ស�ើរ។

សក្េ្មភាពណដលជួ�សិស្សឲ្យរកទពីតំ្ងថនវ្្

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

វគ្ណដលគរូ�ចំណាំ

ការគរូ�ចំណាំវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរអាចជួ��ិ�្សឲ្យ

ចរចាំវគ្គទារំសនរះនិររក្វាបានសដ្�ង្�ព�លួ។�រូមគិត

្ពីការសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យគរូ�ចំណាំវគ្គគនឹ្រះទារំសនរះសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីររប�់សគតាមរសបៀបមួ�ណ�លណបរណចក្្ ពីខគម្ពីរ�នទ្

សៅស្ល្ ួក្សគគរូ�ចំណាំវា។

ការដរឹ្ ពីគម្ពីរទាំរឡាយ

ការទ្សន្ទញចាំស្មៅរះនរិលដំ្ប់ននព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមនអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យរក្ទ្ពីតាំរននវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរបានយា៉ារសលឿន។ខារសពកាមសនរះគឺជា

�ក្មមេភា្គំររូណ�លអាចជួ��ិ�្សឲ្យសាគាល់ព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមន។

• រក្តារាររាតិកា—ជួ��ិ�្សឲ្យរក្ស�ើញនរូវតារាររាតិកា

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមនណ�លរានចំែរសជើរថ្«ស ម្ៅរះ

នរិលដំ្ប់ននព្រះគម្ពីរសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន»។

• សពចៀរចសពមៀរ—បសពរៀន�ិ�្សនរូវចសពមៀរ«គម្ពីរ

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន»(ស�ៀវសៅចសពមៀរកុ្រារទំ្្័រ

119)។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសពចៀរវាម្ររាដោលស្ញមួ�ឆ្នាំ

ស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគឲ្យចរចាំ្ ពីស្មៅរះនិរលំដ្ប់ននគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមន។

• សពបើអក្្សរ�ំបរូរ—�រស�រតួអក្្សរ�ំបរូរននគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ព្រះគម្ពីរមរមនសៅសលើកាដោរសខៀន(ន1,ន2,�,អ

។ល។)។�រូមឲ្យ�ិ�្សអនុវត្សដ្�ការនិយា�ស្មៅរះ

គម្ពីរណ�ល�ី៊ោនា។�រូមសធវើ�ក្មមេភា្សនរះសាស�ើរវិញ

រ�រូត�ល់្ ួក្សគអាចទ្សន្ទញស ម្ៅរះននគម្ពីរចាំអ�់។

• ការទា�គម្ពីរ—សៅស្មៅរះគម្ពីរម�ួណ�លរានវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សសបើក្ព្រះគម្ពីរ

រប�់សគសៅរក្ទំ្្័រណាមួ�ក្៏បានសៅក្្ននុរគម្ពីរសនារះ។�រូម

កំ្ែត់ស្លណ�ល�ិ�្សទាំរអ�់អាចរក្នរូវគម្ពីរទាំរសនារះ។

�ក្មមេភា្សនរះអាចសធវើសាស�ើរវិញស�ើម្ពីឲ្យ�ិ�្សកាន់ណត

ចរចាំនិរជំនាញក្្ននុរការរក្គម្ពីរសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរមរមន។

ការ្ំស�ចក្្ពីសោរនរិរាតិកា

សៅស្ល�ិ�្សសរៀន្ ពីទ្ពីតាំរនិររាតិកាននវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធអាចជួ�្ ួក្សគ

ឲ្យចរចាំ្ ពីស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរណ�លពតរូវការ(�រូមសមើល

�៉រូហាន14:26)។ពាក្្យឬឃ្លាគន្ឹរះ�រូចជា«ខ្នុំនឹរសៅ

ស�ើ�សធវើ»(នពីន�វទ្ពី13:7)និរ«�ិទ្្ធសិ�រីភា្ស�ើម្ពី

សរើ�»(នពីន�វទ្ពី22:27)អាចជួ��ិ�្សឲ្យចរចំារាតិកា

នរិការបសពរៀនសោលលទ្្ធិននវគ្គនពីម�ួៗ។វិធពីសាព�្ខារសពកាម

សនរះអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យភាជាប់ស�ចក្្ពីសយារចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

សៅនឹររាតិកាឬពាក្្យគន្ឹរះរប�់វា។(អ្នក្អាចចរ់ទុ្ក្

�ក្មមេភា្ណ�លទាក់្ទ្រសៅនឹរការពបកួ្តការពបណារំពបណជរ

ឬការស្្ទៀរសៅស្លសពកា�សៅក្្ននុរឆ្នាំសនរះសពកា�្ពី�ិ�្សបាន

បង្ហាញថ្្ួក្សគ�ឹរ្ ពីក្ណន្រននវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។

�ក្មមេភា្ណបបសនារះនរឹជួ�្ ពរឹរអវពីណ�ល្ ួក្សគបានសរៀន)។

• ស�ចក្្ពីសយារនរិពាក្្យគន្ឹរះ—�រូមសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យទ្សន្ទញចាំស�ចក្្ពីសយារនរិពាក្្យគន្ឹរះននវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរនពីម�ួៗណ�លរានសៅក្្ននុរកាត

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។(កាតចសំែរះចំណានខគម្ពីរ

អាចបញ្ជាទ្ិញបានតាមអ៊ិនសធើរែិតសៅក្្ននុរstore. 
lds. org។អ្នក្ក៏្អាចឲ្យ�ិ�្សបសរកើតកាត

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសដ្�ខ្លួនសគបានណ�រ)។ទុ្ក្ស្ល

ឲ្យ�ិ�្ស�ិក្សា្ ពីកាតខគម្ពីរជាម�ួនឹរន�គរូស�ើ�បនាទាប់មក្

�ួរោនាសៅវិញសៅមក្។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យរានរាន

ភា្នច្នពប�ិតក្្ននុររសបៀបណ�ល្ ួក្សគ�ិក្សាជាមួ�នឹោនានរិ

ស្ល�ួរសាក្ល្រោនាសៅវិញសៅមក្។សៅស្ល្ ួក្សគ

កាន់ណតសចរះចាំចបា�់នរូវវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះអ្នក្

អាច�ំុឲ្យ្ ួក្សគសពបើតពមុ�នានាណ�លទាក្់ទ្រសៅនឹរបរិបទ្

ឬការអនុវត្សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍នានា្ ពីខគម្ពីរ

ទាំរសនារះបាន។បុគ្គលណ�លពតរូវសគ�ួរអាចស្្ើ�ក្៏បានឬ

�រស�រក៏្បាន។

• កាតចំសែរះចំណានខគម្ពីរ—�ក្មមេភា្សនរះអាចពតរូវសពបើ

ស�ើម្ពីណែនាំឬរំឭក្្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរទាំរឡា�។

�រូមសពជើ�សរើ�កាតចំសែរះចំណានខគម្ពីរមួ�ចំនួន

ស�ើ�សរៀបចំណចក្វា�ល់�ិ�្សរប�់អ្នក្។(�រូមពបាក្�

ថ្រានកាតសពចើនជសពមើ�ស�ើម្ពីឲ្យ�ិ�្សរានាក់្ៗអាចទ្ទ្ួល

បានវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរខ�ុោនា។អ្នក្ក៏្អាចរាន

កាតសពចើនលមេម�ពរាប់�ិ�្សរានាក់្ៗអាចរានវគ្គខគម្ពីរ

្ពីរឬបពីខុ�ៗោនា។)�រូមណចក្វា�ល់�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានស្ល�ិក្សាវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

ស�ចក្្ពីសយារពាក្្យគន្ឹរះបរិបទ្សោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍

នរិគំនិតក្្ននុរការអនុវត្ចំសពារះកាតនពីមួ�ៗ។�រូមសលើក្

ស�ើរនរូវតពមុ�ខរ្ះៗ ្ពីកាតនពីម�ួៗ(ឧទា�រែ៍ពាក្្យ

សចញ្ពីវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរឬពាក្្យគន្ឹរះបរិបទ្

សោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ឬការអនុវត្ន៍)។�ិ�្សណ�ល

រានកាតណ�លពតរូវនរឹតពមុ�សនារះគួរសពកាក្ឈរស�ើ�អាន

ស�ចក្្ពីសយារចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះឮៗ។

• ការទា�ព្រះគម្ពីរ—�រូមសពបើតពមុ�ស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

អនុវត្ការរក្ស�ើញវគ្គខគម្ពីរសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់្ ួក្សគ

បានសលឿន។�ពរាប់តពមុ�នានាអ្នក្អាចសពបើពាក្្យគន្ឹរះ

បរិបទ្សោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍នានានិរគំនិតក្្ននុរ

ការអនុវត្្ ពីកាតចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។អ្នក្ក៏្អាចសពបើ

តពមុ�រប�់អ្នក្បានណ�រ។�ក្មមេភា្ទា�ព្រះគម្ពីរណ�ល

�ិ�្សពបក្ួតក្្ននុរការរក្ទ្ពីតាំរវគ្គខគម្ពីរអាចជ�ួ្ ួក្សគ

ឲ្យចរូលរួមសៅក្្ននុរការសរៀនវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរយា៉ារ

�ក្មមេ។សៅស្លសពបើ�ក្មមេភា្សាក្ល្រទា�ព្រះគម្ពីរ

ស�ើម្ពីជួ��ល់ការ�ិក្សាចសំែរះចំណានខគម្ពីរ�រូមសធវើវា

តាមរសបៀបមួ�ណ�លមិនបណាតាលឲ្យ�ិ�្សរានអារមមេែ៍

ឈឺចាប់ឬរារាំរព្រះវិញ្ញាែស�ើ�។�រូមជួ��ិ�្សឲ្យ

សចៀ�វារការមិនសោរ្�ល់ព្រះគម្ពីរឬរានការពបក្ួតពបណជរ

�ួ�ស្ក្។�រូមគិត្ ពីការឲ្យ�ិ�្សពបក្ួតតាម�្រ់ដ្ប៉ណុន្

កំុ្ពបណជរនឹរ�មតថែភា្រវារោនានិរោនា។ឧទា�រែ៍�ិ�្ស

អាចពបក្ួតពបណជរនឹរពគរូបសពរៀនឬអ្នក្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្ស

ពបណាំរោនារក្សមើលថ្រានប៉នុាមៅនភាគរ�នន�ិ�្សណ�លរក្

វគ្គ្ ិស��ណាមួ�ក្្ននុរស្លក្ំែត់្ ិស��ណាម�ួ។

• ការសាក្ល្រសរឿរ—�រូម្ ល្់តពមុ�សដ្�ការនិទានសរឿរ

ណ�លបង្ហាញ្ ពីការទាក់្ទ្រោនាននវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

ចសំពារះជពីវិតពបចាំន្ងៃ។ឧទា�រែ៍ជាតពមុ��ពរាប់

នពីន�វទ្ពី13:7អ្នក្អាចនិយា�ថ្«ចន�ឹរថ្

ព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា�ល់�ុវជន�កិ្្�មទារំអ�់ឲ្យសៅ

បសពមើសប�ក្ក្មមេប៉ណុន្សលាក្បារម្ថ្ភា្សអៀនខាមៅ�់រប�់

សលាក្នឹររារាំរសលាក្មិនឲ្យបសពមើសដ្�រានពប�ិទ្្ធភា្។

បនាទាប់មក្សលាក្ចរចាំ្ ពីរសបៀបណ�លនពីន�វបាន

ស្្ើ�តបសៅនឹរកិ្ច្ចការ�៏លំបាក្ក្្ននុរការសៅរក្្ ទាំរលរ្ិន។

ចនរានទ្ំនុក្ចិត្ថ្ព្រះអរាចា�់នរឹពបទាននរូវមសធយាបា�

ម�ួ�ល់សលាក្ស�ើម្ពីឲ្យកាលា�ជាអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា�៏

រាន�មតថែភា្មួ�ររូប។សៅស្ល�ិ�្សសាដោប់សរឿរតំណាល

សនរះ�រូមឲ្យ្ ួក្សគរក្នរូវវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរណ�ល

ទាក់្ទ្រសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់សគ។

• លំហាត់នរិការពប�រ—�រូម្ ្ល់ឱកា�ឲ្យ�ិ�្ស

សាក្�រូពតវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។តពមុ�នានាអាច

រួមរានពាក្្យគន្ឹរះឬស�ចក្្ពីសយារព្រះគម្ពីរ�ម្ពី�ក្ព�រ់្ ពី

វគ្គខគម្ពីរឬសរឿរស្្សរណ�លបង្ហាញ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លបសពរៀន

សៅក្្ននុរខគម្ពីរសនារះ។លំហាត់នរិការពប�រអាចសធវើស�ើរ

សដ្�្ ទាល់រាត់សធវើសៅសលើកាដោរសខៀនឬសៅសលើពក្ដ្�។

សពកា�្ពី�ិ�្សបានសធវើលំហាត់ឬការពប�រស�ើ��រូមគិត

្ពីការចាប់ន�គរូ�ិ�្សណ�លរាន្ ិន្ទនុខ្�់ជាមួ�នរឹ�ិ�្ស

ណ�លរាន្ ិន្ទនុទាប។�ិ�្សណ�លរាន្ ិន្ទនុខ្�់អាចសធវើជា

ពគរូបសពរៀនរានាក់្ស�ើម្ពីជ�ួ�ល់�ិ�្សណ�លរាន្ ិន្ទនុទាបឲ្យ



567

ស�ចក្្ពីបណនថែម

សរៀន�រូពតនិររីក្ចសពមើន។ជាណ្្នក្ននការខិតខំសនរះន�គរូ

�ិ�្សក៏្អាចដ្ក់្សោលសៅស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាននរូវ្ ិន្ទនុរួមោនាខ្�់

ជារមុនសៅក្្ននុរការពប�រសលើក្សពកា�។�រូមគិត្ ពីការសធវើ

តារារម�ួឬ�រស�រចំែ៊ាចសោលបង្ហាញសោលសៅរប�់

�ិ�្សនរិទ្ទ្ួលសាគាល់ការរកី្ចសពមើនរប�់្ ួក្សគ។

សក្េ្មភាពណដលជួ�សិស្សឲ្យយល់វ្្

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

ការឲ្យនិយមន័យោក្្យនិរឃ្លាទាំរឡាយ

ការឲ្យន�ិមន័�ពាក្្យនរិឃ្លាទាំរឡា�សៅក្្ននុរវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ(ឬការជួ��ិ�្សឲ្យសាគាល់ន�ិម

ន�័វា)នឹរជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីអតថែន័�ននវគ្គខគម្ពីរ

ទាំរមរូល។សៅស្ល្ិបាក្�ល់ន�ិមន័�្ ពីសោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍នានាសៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះអ្នក្អាចសលើក្ទឹ្ក្ចិត្

�ិ�្សឲ្យ�រស�រនិ�មន�័ទាំរសនរះសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីររប�់

សគ។�រូមរំឭក្្ ពីអតថែន�័ននពាក្្យនរិឃ្លាសៅស្លអ្នក្រំឭក្វគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។

ការណ�វររក្បរិបទ

ការណ�វររក្បរិបទ្ននវគ្គខគម្ពីរព្រះគម្ពីរអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ

�ល់កាន់ណតចបា�់អំ្ពីអតថែន័�ននវគ្គខគម្ពីរសនារះ។បរិបទ្

រួមបញ្ចដូលនរូវ្ ័ត៌រានណ�លទាក្់ទ្រនរឹអ្នក្ណានិយា�សៅរក្

អ្នក្ណាស�ើ�មរូលស�តុអវពីវារួមរាននរូវទ្ពីក្ណន្រននវគ្គខគម្ពីរ

(ពបវត្ិសាព�្វប្ធម៌នរិភរូមិសាព�្)នរិ�ំែួរឬសាថានភា្

ណ�លបរិបទ្ននវគ្គព្រះគម្ពីរសនារះសក្ើតស�ើរ។ឧទា�រែ៍បរិបទ្

នននពីន�វទ្ពី13:7រួមរានការ្ិតណ�លនពីន�វពតរូវបាន�ំុ

សដ្�ឪ្ុក្សលាក្គឺលពីន�ណ�លជា្ យាការីរានាក្់ឲ្យពត�ប់

សៅកាន់ទ្ពីពក្ុរស�ររូសា�ិមវិញស�ើ�នាំ�ក្្ ទាំរលរ្ិនមក្។

ការ�ឹរ្ ពី្ ័ត៌រានសនរះអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់កានណ់តចបា�់្ ពី

មរូលស�តុណ�លនពីន�វនិយា�ថ្«ខ្នុំនឹរសៅស�ើ�សធវើនរូវអវពីៗ

ណ�លព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា»។សៅស្លអ្នក្បសពរៀនសមសរៀន

ណ�លរួមរានវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរ�រូម�រកត់ធងៃន់្ ពីបរិបទ្

ណ�លសៅជុំវិញវគ្គខគម្ពីរទាំរសនារះ។�ក្មមេភា្បណនថែម�រូចជា

�ក្មមេភា្ខារសពកាមសនរះមួ�ក៏្អាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពី

វគ្គខគម្ពីរគន្ឹរះទាំរសនរះណ�រ។

• ការណ�វររក្បរិបទ្—�រូម�រស�រចែំរសជើរខារសពកាម

សនរះសៅសលើណ្្នក្ខារសលើននកាដោរសខៀន៖អ្ក្សឡើរនោិយ

អ្ក្សមើលសោលបែំរការយល់ដឹរជំនួយសផ្សរសទៀត។

�រូមឲ្យ�ិ�្សសធវើការជាពក្ុមស�ើ�ដ្ក្់ក្ិច្ចការ�ល់

ពក្ុមនពីមួ�ៗឲ្យអានវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរម�ួ។�រូមឲ្យ

្ួក្សគរក្សមើលបរិបទ្ននវគ្គក្ិច្ចការខគម្ពីររប�់សគសដ្�ការ

រក្សមើល្ ័តរ៌ានណ�ល�មព�បសៅនឹរចែំរសជើរសៅសលើ

កាដោរសខៀន។�រូមឲ្យ្ ួក្សគ�រស�រអវពីណ�ល្ួក្សគរក្ស�ើញ

សៅសលើកាដោរសខៀន។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យពក្ុមនពីមួ�ៗ្ ន្យល់

្ពីបរិបទ្ននវគ្គក្ិច្ចការខគម្ពីររប�់សគនិររសបៀបណ�ល

្័ត៌រានសនរះរានឥទ្្ធិ្ល�ល់ការ�ល�ឹ់រ្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

សៅក្្ននុរខគម្ពីរនពីមួ�ៗ។ស�ើម្ពី្ ពរពីក្ទំ្�ំនន�ក្មមេភា្

សនរះអ្នក្អាចតាំរចិត្�ិ�្សឲ្យទ្�្សន៍ទា�ស�ចក្្ពីសយារ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសដ្�ណ្អែក្សលើការ្ិ្ែ៌នាសៅសលើ

កាដោរសខៀនមុនស្លពក្មុនពីមួ�ៗ្ ន្យល់្ ពីអវពីណ�ល្ ួក្សគបាន

�រស�រ។

ស្វើការវិភាគ

ការវិភាគទាក្់ទ្រសៅនឹរការណ�វររក្សោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�លរានសៅក្្ននុរវគ្គខគម្ពីរ។វាក៏្

រួមរានជំនួ�ជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីរសបៀបណ�លស�ចក្្ពី្ិត

ទាំរសនរះទាក់្ទ្រសៅនឹរ្ ួក្សគណ�រ។ការែ៍សនរះអាចនាសំៅរក្

ការអនុវត្�៏សពរៅពជរះមួ�ននសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍នានា

សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគ។�ក្មមេភា្ខារសពកាមសនរះអាចជ�ួ

�ិ�្សឲ្យវិភាគវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរបាន៖

• �រស�រតពមុ�—សៅស្ល�ិ�្សកាន់ណតសាគាល់វគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរស�ើ��រូមឲ្យ្ួក្សគបសរកើត�ំែួរ

សរឿរឬតពមុ�ស្្សរសទ្ៀតណ�លបង្ហាញ្ ពីសោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍នានាណ�លបានបសពរៀនសៅក្្ននុរវគ្គខគម្ពីរ

សនារះ។ការែ៍ទាំរសនរះអាចពតរូវសពបើស�ើម្ពីសធវើលំហាត់សៅក្្ននុរ

ថ្នាក់្។

ការ្ន្យល់

ការ�ំុឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពីវគ្គព្រះគម្ពីរនឹរជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់

កាន់ណត�ី៊ជសពរៅនរិអភិវ�្ឍ�មតថែភា្រប�់សគក្្ននុរការបសពរៀន

សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍្ ពីព្រះគម្ពីរ។ខារសពកាមសនរះ

គឺជាវិធពីសាព�្្ ពីរណ�លអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យសរៀន្ ន្យល់្ ពីវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ៖

• ពាក្្យនរិឃ្លាគន្ឹរះ—�រូមឲ្យ�ិ�្សអានវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ�រូចោនាសដ្�ខ្លួនសគស�ើ�ណ�វររក្

ពាក្្យឬឃ្លាម�ួណ�ល្ ួក្សគគិតថ្រានន�័�ំខាន់

ជា្ិស��សៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះ។បនាទាប់មក្�រូមឲ្យ�ិ�្ស

រានាក់្អានវគ្គខគម្ពីរសនារះ�ល់�ិ�្សស�ើ�្ ល្់នរូវការបញ្ជាក្់

ចសំពារះពាក្្យឬឃ្លាណ�លសគបានសរើ�។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់

្ពីមរូលស�តុណ�លពាក្្យឬឃ្លាសនរះ�ំខាន់ស�ើម្ពី�ល់្ ពីខគម្ពីរ

សនរះ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ពីរបពីនាក់្ស្្សរសទ្ៀតសធវើ�រូចោនាសនរះណ�រ។

�ិ�្សអាចសរើ�ពាក្្យឬឃ្លាខ�ុោនា�ពរាប់វគ្គខគម្ពីរ�រូចោនា។

សៅស្ល�ិ�្សក្្ននុរថ្នាក់្ស�ើញ្ ពីទ្�្សនៈខុ�ោនាសនរះស�ើ�

្ួក្សគអាចទ្ទ្ួលបានការ�ល�់ឹរ្ ពីវគ្គខគម្ពីរសនរះកាន់ណត

ចបា�់ណ្មសទ្ៀត។

• សរៀបចំខ្លួន�ពរាប់ការពបជុំធមមេនិដ្ឋាន—�រូមឲ្យ�ិ�្សរាន

ឱកា�សពបើវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសៅស្ល្ ួក្សគសរៀបចំ

នរិនិយា�សៅក្្ននុរការពបជុំធមមេនិដ្ឋានសៅស្លចាបស់្្ើម

ថ្នាក់្។�រូមជ�ួ្ ួក្សគឲ្យសរៀបចំ�សរខេបបរិបទ្្ន្យល់្ ពី

សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណចក្ចា�្ ពីបទ្្ិសសាធន៍ឬ

ឧទា�រែ៍�៏រានន�័និរណ្្រទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីសោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍សៅក្្ននុរវគ្គខគម្ពីរសនារះ។អ្នក្ក៏្អាចណែនាំថ្

�ិ�្សគួរគិត្ ពីការសពបើការអនុវត្ន៍ជាក់្ណ�្រស�ើម្ពី្ ន្យល់្ ពី

គំនិតសៅក្្ននុរខគម្ពីរសនរះណ�រ។

ការសារាល់្ ពីសារៈ�ំខ្ន់ននសោលលទ្ិនិរសោលការែ៍

ទារំឡាយ

�រូមជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់និរទ្ទ្ួលបានសាក្្សពីខារវិញ្ញាែ

ននសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ទាំរឡា�ណ�លបានបសពរៀន

សៅក្្ននុរវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។ណអលស�ើររ៉រូបឺត�ពីណ�ល

បាន្ ន្យល់ថ្«ពគរូបសពរៀន�៏្ិតរានាក់្សៅស្លោត់បាន

បសពរៀន្ពីការ្ិត[នន�ំែឹរលអែ]...សនារះោត់បានជួ�

[�ិ�្ស]ឲ្យសបារះជំហានសៅមុខមួ�ឲ្យសបារះឆ្ងា�ជារមុន

ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានសាក្្សពីខារវិញ្ញាែនរិការ�ល�់ឹរសៅក្្ននុរ

�ួរចិត្រប�់្ ួក្សគណ�លនាំឲ្យរាន�ក្មមេភា្នរិការសធវើការ»

(«Teaching by Faith»[�ុន្ទរក្ថ្សៅកាន់អ្នក្អប់រំ

សា�នាCESន្ងៃទ្ពី1ណខក្ុមៈ្ឆ្នាំ2002]ទំ្្័រ5si.
lds.org)។សៅស្ល�ិ�្សទ្ទ្ួលអារមមេែ៍្ ពីស�ចក្្ពី្ិត

សារៈ�ំខាន់នរិភា្បនាទាន់ននសោលការែ៍ឬសោលលទ្្ធិ

តាមរ�ៈឥទ្្ធិ្ល្ ពីព្រះវិញ្ញែសនារះការតារំចិត្ស�ើម្ពី

អនុវត្ស�ចក្្ពី្ិតសនារះសៅក្្ននុរជពីវិតរប�់្ ួក្សគក្៏លរូតលា�់

ស�ើរណ�រ។ពគរូបសពរៀនអាចជួ��ិ�្សឲ្យអសញ្ើញនរិចិញ្ចឹម

អារមមេែ៍ននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធទាំរសនរះសដ្�ការ្ល្់ឱកា�

�ល់្ ួក្សគឲ្យណចក្ចា�នរូវបទ្្ិសសាធន៍ណ�ល្ ួក្សគបានរាន

សៅក្្ននុរការរ�់សៅតាមសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែណ�លរាន

សៅក្្ននុរវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះ។ការែ៍សនរះនរឹជ�ួ

�ិ�្សឲ្យ�ល់កាន់ណតចបា�់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លបានបសពរៀន

សៅក្្ននុរវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនរះស�ើ�ធានាថ្ស�ចក្្ពី្ិត

ទាំរសនរះពតរូវបានឆ្លាក់្ជាប់សៅក្្ននុរចិត្រប�់�ិ�្ស។�ក្មមេភា្

ខារសពកាមសនរះអាចជ�ួ�ិ�្សឲ្យរាន�ឹរ្ ពីសារៈ�ំខាន់នន

សោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ទារំឡា�ណ�លរានសៅក្្ននុរវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ៖

• ការសាដោប់រក្វគ្គខគម្ពីរ—អសញ្ើញឲ្យ�ិ�្សសាដោប់រក្នរូវវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរសៅក្្ននុរការនិយា�និរសមសរៀននានា

សៅក្្ននុរសា�នាចពក្សៅក្្ននុរការណ្្រ�ន្និ�ពីទ្ទ្រូសៅនរិ

សៅក្្ននុរការ្ិភាក្សាជាមួ�នរឹពគួសារនរិមិត្ទាំរឡា�។

�រូមឲ្យ�ិ�្សសរៀបរាប់ម្ររាដោល្ ពីខគម្ពីរណ�ល្ ួក្សគបាន

សាដោប់រសបៀបណ�លខគម្ពីរសនារះពតរូវបានសពបើស�ចក្្ពី្ិតណ�លវា

បសពរៀននរិបទ្្ិសសាធន៍ណ�ល្ ួក្សគឬអ្នក្�នទ្បានទ្ទួ្ល

បាន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លបានបសពរៀនសនារះ។�រូមរក្សមើល

ឱកា�ស�ើម ព្ីសធវើទ្ពីបនាទាល់(ស�ើ��រូមឲ្យ�ិ�្សសធវើទ្ពីបនាទាល់)

អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតណ�លបសពរៀនសដ្�វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

សនរះ។

សក្េ្មភាពណដលជួ�សិស្សឲ្យអនុវតតវ្្

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

ការបសពរៀន

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរនរិសោលលទ្្ធិពគឹរះពតរូវបានបសរកើត

ស�ើរជាមួ�ោនាស�ើ�រានបែំរស�ើរទ្ន្ទឹមោនាស�ើម្ពីជា

ពបសយាជន៍�ល់�ិ�្ស។(វគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរពតរូវបាន

បង្ហាញសៅក្្ននុរឯក្សារសោលលទ្្ធិពគឹរះ)។សៅស្ល�ិ�្ស

សរៀននិរបង្ហាញ្ ពីសោលលទ្្ធិនិរសោលការែ៍ណ�លរាន

សៅក្្ននុរវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះ្ួក្សគក្៏នឹរអាចសរៀន

នរិបង្ហាញ្ ពីសោលលទ្្ធិពគឹរះបានណ�រ។ស�ើ�សៅស្ល�ិ�្ស

សរៀនស�ើម្ពីបង្ហាញ្ ពីសោលលទ្្ធិពគឹរះជា�ម្ពីខ្លួនឯរសនារះ្ួក្សគ

អាច្ ឹរសលើវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរណ�លទ្សន្ទញចាំស�ើម្ពីជួ�

�ល់្ ួក្សគ។ការឲ្យ�ិ�្សរានឱកា�បសពរៀនសោលលទ្្ធិនរិ

សោលការែ៍នន�ំែឹរលអែសដ្�សពបើវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ

អាចជួ�បសរកើនទ្ំនកុ្ចិត្�ិ�្សសៅសលើខ្លួនសគនិរសៅសលើ

ចសំែរះ�ឹររប�់សគអំ្ ពីព្រះគម្ពីរ។សៅស្ល�ិ�្សបសពរៀន

នរិសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីសោលលទ្្ធិនរិសោលការែ៍ណ�លរាន

សៅក្្ននុរវគ្គចសំែរះចំណានខគម្ពីរសនារះ្ ួក្សគអាច្ ពរឹរ

ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ។�រូមសលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យសពបើវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរស�ើម ព្ីបសពរៀននរិ្ ន្យល់�ំែឹរលអែ

សៅក្្ននុរថ្នាក់្នរិក្្ននុរការ�ន្ទនាជាមួ�នឹរមិត្ភកិ្្ពគួសារនិរ

អ្នក្�នទ្។

• ការបង្ហាញសារលិខិត—�រូមចាត់ឲ្យ�ិ�្សសរៀបចំខ្លួនស�ើម្ពី

និយា�ឬបសពរៀន្ ពី3សៅ5នាទ្ពីសដ្�ណ្អែក្សលើវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសរៀបចំសៅក្្ននុរថ្នាក់្

ឬសៅ្្ទរះ។បណនថែមសៅសលើវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ្ួក្សគ

អាចសពបើធនធានស្្សរសទ្ៀតស�ើម្ពីជ�ួ្ ួក្សគឲ្យសរៀបចំ�រូចជា

កាតចំសែរះចំណានខគម្ពីរការណែនាំតាមពបធានបទ្

ស�ចក្្ពីណែនាំ�ល់បទ្គម្ពីរទាំរឡា�ឬ្ ិតចំសោរះ

ស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសោរននដែំឹរល្អ។ការនិយា�

ឬសមសរៀននពីម�ួៗគួររួមរាននរូវបុ្វពបសយាគវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរការតំណាលសរឿរឬឧទា�រែ៍

្ពីសោលការែ៍ណ�លបានបសពរៀននរិទ្ពីបនាទាល់រប�់

�ិ�្ស។�ិ�្សអាច�័មេពគចិត្និយា�សៅក្្ននុរថ្នាក្់សៅក្្ននុរ

រាពតពីជួបជុពំក្មុពគសួារឬ�ល់ក្រូរ៉ុមឬថ្នាក់្រប�់សគជាណ្្នក្នន
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ស�ចក្្ពីបណនថែម

ការសធវើស�ៀវសៅកាត្វក្ិច្ចចំសពារះព្រះឬការអភិវ�្ឍន៍ខ្លួនរប

�់ពក្ុម�ុវនារីរប�់សគ។ពប�ិនសបើ�ិ�្សសធវើការនិយា�ឬ

បសពរៀនខារសពរៅថ្នាក្់�រូមឲ្យ្ ួក្សគសរៀបរាប់្ ពីបទ្្ិសសាធន៍

រប�់សគ។

• ការ�ណម្រជាអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នា—�រូមសរៀបចំ

កាតម�ួចំនួនសដ្�រាន�ំែួរណ�លអ្នក្សរៀនជាម�ួ

នរឹអ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាអាច�ួរណ�លអាចពតរូវស្្ើ�

សដ្�រានជំនួ�្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ(ឧទា�រែ៍

«សតើ�រាជកិ្ននសា�នារប�់អ្នក្សជឿអវពីខ្រះអំ្ពី

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ»?)�រូមអសញ្ើញ�ិ�្សម�ួគរូស�ើរ

មក្ខារមុខថ្នាក់្ស�ើម្ពីស្្ើ�នរឹ�ំែួរណ�លសពជើ�សរើ�្ ពី

កាតទាំរសនារះ។ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីរសបៀបណ�ល

អ្នក្្្ស្វ្សា�សា�នាអាចស្្ើ�នឹរ�ំែួរ�រូចោនាសនរះអ្នក្

អាចបសពរៀនវិធពីសាព�្�៏រានពប�ិទ្្ធភា្ក្្ននុរការបសពរៀន

្ពីរបពី�រូចជា(1)ការនិយា�្ ពីបរិបទ្ននវគ្គខគម្ពីរ(2)

ការ្ន្យល់្ ពីសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ម�ួ(3)ការ�ួរ

�ំែួរស�ើម្ពី�ឹរថ្សតើអ្នក្ណ�ល្ ួក្សគបសពរៀនសនារះ�ល់ឬ

សជឿ�ល់អវពីណ�ល្ ួក្សគបសពរៀនណ�រឬសទ្(4)ការណចក្ចា�

បទ្្ិសសាធន៍និរទ្ពីបនាទាល់ស�ើ�នរិ(5)អសញ្ើញ

អ្នក្ណ�ល្ ួក្សគបសពរៀនឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្តាមស�ចក្្ពី្ិតណ�ល

បានបសពរៀនសនារះ។�រូមឲ្យ�ិ�្ស្ ្ល់នរូវមតិសយាបល់ររិះគន់

ចសំពារះអវពីណ�ល្ ួក្សគចរូលចិត្្ ពីរសបៀបណ�លន�គរូនពីម�ួៗបាន

ស្្ើ�តបចំសពារះ�ំែួររប�់សគ។

• ណ្្រទ្ពីបនាទាល់—អសញ្ើញ�ិ�្សឲ្យអានវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរស�ើ�សពជើ�សរើ�ខគម្ពីរម�ួណ�ល

រួមរានសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ណ�ល្ ួក្សគអាចណ្្រ

ទ្ពីបនាទាល់បាន។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីស�ចក្្ពី្ិត

ណ�ល្ ួក្សគបានសពជើ�សរើ�នរិណចក្ចា�បទ្្ិសសាធន៍

ណ�លបាននាំ្ ួក្សគឲ្យអាចសធវើទ្ពីបនាទាល់្ ពីវាបាន។សៅស្ល

�ិ�្សណចក្រំណលក្ទ្ពីបនាទាល់រប�់សគសនារះព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ

នរឹបញ្ជាក្់្ ពីស�ចក្្ពី្ិតននសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ណ�ល

្ួក្សគកំ្្ុរសធវើទ្ពីបនាទាល់សនារះ។ទ្ពីបនាទាល់រប�់សគក៏្អាច

បំ្ ុ�គំនិត�ល់អ្នក្�នទ្ឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្សដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿ

បានណ�រ។

កំ្ែត់ចំណាំ៖ឱកា��ពរាប់�ិ�្សណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់

រប�់សគគួរសធវើសដ្�ការ�មេ័ពគចិត្។�ិ�្សមិនពតរូវបាន

បរខេំឲ្យណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់សគឬសធវើឲ្យរានអារមមេែ៍ថ្

្ួក្សគពតរូវរានចំសែរះ�ឹរពតឹមពតរូវណ�ល្ ួក្សគរានអារមមេែ៍

ថ្្ួក្សគមិនរានសនារះសទ្។បណនថែមសលើសនរះ�ិ�្សខ្រះអាច

សាទាក្់ស�្ទើរនរឹណចក្ចា�ទ្ពីបនាទាល់រប�់សគសដ្�សារ្ ួក្សគ

គិតខ�ុថ្្ួក្សគពតរូវចាបស់្្ើមសដ្�«ខ្នុំចរ់ណ្្រទ្ពីបនាទាល់

រប�់ខ្នុំ...»ឬថ្ការបង្ហាញទ្ពីបនាទាល់រប�់សគពតរូវណត

ពបក្បសដ្�អារមមេែ៍សទារទ្ន់។�រូមជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់

ថ្សៅស្ល្ ួក្សគសធវើទ្ពីបនាទាល់្ួគសគអាចពោន់ណតណចក្

រណំលក្នរូវសោលលទ្្ធិឬសោលការែ៍ណ�ល្ ួក្សគ�ឹរថ្វា្ ិត

ប៉សុណាណរះ។ការណចក្រណំលក្ទ្ពីបនាទាល់អាចសធវើសដ្�ពោន់ណត

និយា�ថ្«ខ្នុំសជឿថ្ការែ៍សនរះគឺ្ ិត»ឬ«ខ្នុំ�ឹរថ្វា

្ិត»ឬ«ខ្នុំសជឿ�ល់ការែ៍សនរះសដ្�អ�់្ ពីចិត្ខ្នុំ»។

ការរ�់សៅ

�រូមស�្នើ្ ពីរសបៀបណ�ល�ិ�្សអាចអនុវត្នរូវសោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍ណ�លរានសៅក្្ននុរវគ្គព្រះគម្ពីរ(ឬ�រូមឲ្យ�ិ�្ស

គិត្ពីរសបៀបនានា)្្ល់ឱកា�ឲ្យ្ ួក្សគសរៀនសដ្�ការអនុវត្

ន៍ស�ចក្្ពីជសំនឿ។ណអលស�ើរដ្វ�ីសអណប�ណាននក្រូរ៉ុមនន

្ួក្សាវក្�ប់្ ពីរនាក្់បានរានពបសា�ន៍ថ្៖

«អ្នក្សរៀនរានាក់្ណ�លអនុវត្�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�សដ្�ការសធវើ

�ក្មមេភា្តាមសោលការែ៍ពតឹមពតរូវបានសបើក្�ួរចិត្រប�់សគ

ចសំពារះព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរិអសញ្ើញការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់

សធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ ពីព្រះសចសា្នរិបញ្ជាក្់្ ពីទ្ពីបនាទាល់។ការសរៀន

សដ្�ស�ចក្្ពីជសំនឿតពមរូវឲ្យរានការខិតខំខារវិញ្ញាែសាមៅរតពី

នរិរារកា�ស�ើ�មិនណមនការទ្ទ្ួលសដ្�អ�ក្មមេសនារះសទ្។

«វាគឺសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីសសាមៅរះពតរ់និរភា្ខាជាប់ខ្លួនននស�ចក្្ពី

ជសំនឿណ�លបានបំ្ ុ�គំនិតរប�់ស�ើរឲ្យសធវើ�ក្មមេភា្ណ�ល

ស�ើរបង្ហាញចំសពារះព្រះវរបិតា�ួគ៌នរិព្រះរាជបុពតារប�់ពទ្រ់

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរូវការ�មេ័ពគចិត្រប�់ស�ើរស�ើម្ពីសរៀននិរទ្ទ្ួល

�ក្ការបង្ហាត់បសពរៀន្ ពីព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធ»(«Seek 
Learning by Faith»Ensign,ណខក្ញ្ញាឆ្នាំ2007,

ទំ្្័រ64)។

�រូមឲ្យ�ិ�្សរានឱកា�ណចក្ចា�និរសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពី

បទ្្ិសសាធន៍ណ�ល្ ួក្សគបានរានក្្ននុរការអនុវត្សោលលទ្្ធិនិរ

សោលការែ៍ទារំឡា�។ខារសពកាមសនរះគឺជារសបៀបមួ�ស�ើម្ពី

សលើក្ទ្ឹក្ចិត្�ិ�្សឲ្យអនុវត្វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរសៅក្្ននុរ

ជពីវិតរប�់សគ៖

• ការដ្ក់្សោលសៅ—សដ្�ណ្អែក្សលើណ ្្នក្ណ�លអនុវត្នន

កាតចំសែរះចំណានខគម្ពីរ�រូមឲ្យ�ិ�្សដ្ក្់សោលសៅ

ជាក់្លាក្់ស�ើម្ពីរ�់សៅតាមសោលការែ៍ណ�លរានសៅក្្ននុរ

វគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរសនរះបានកានណ់តពបស�ើរ។�រូម

ឲ្យ្ ួក្សគ�រស�រសោលសៅរប�់សគសៅសលើពក្ដ្�ម�ួ

�ក្តាមខ្លួនសគស�ើម្ពីរំឭក្។�រូមឲ្យ�ិ�្សសរៀបរាប់្ ពី

សជាគជ័�រប�់សគសៅស្លរានស្លសវលា�មរម្យ។

សក្េ្មភាពណដលជួ�សិស្សឲ្យទហន្ញចាំវ្្

ចគំណះចំណានខ្េ្ដីរ

ការទសន្ញ្ំ

ការទ្សន្ទញចាំវគ្គព្រះគម្ពីរអាច្ ពរពីក្ការ�ល�់ឹរនិរ្ ពរឹរ

�មតថែភា្រប�់�ិ�្សក្្ននុរការបសពរៀន�ំែឹរលអែ។សៅស្ល

�ិ�្សទ្សន្ទញបទ្គម្ពីរសនារះព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធអាចសធវើឲ្យ្ ួក្សគ

ចាំឃ្លានិរគំនិតសៅស្លណ�ល្ ួក្សគជួបការ្ ិបាក្(�រូមសមើល

�៉រូហាន14:26;គ.នរិ�.11:21)។�រូមចាំថ្ពតរូវ

�ពមប�ក្មមេភា្ទ្សន្ទញចាំសនរះតាម�មតថែភា្រប�់�ិ�្ស

អ្នក្។ណអលស�ើររឆី្តជពី.�កតននក្រូរ៉ុមនន្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក់្

បានសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ឲ្យរានការទ្សន្ទញចាំខគម្ពីរសៅស្លសលាក្

បានរានពបសា�ន៍ថ្៖

«អំណាច�៏អសាចារ្យអាចសចញមក្្ពីការទ្សន្ទញចាំខគម្ពីរ។

ការទ្សន្ទញចាំខគម្ពីរគឺការបសរកើតនរូវមិត្ភា្្ មេពីម�ួ។វា�រូចជា

ការណ�វររក្បុគ្គល្ មេពីម�ួណ�លអាចជួ�អ្នក្ក្្ននុរស្លអា�ន្ន

្ល្់នរូវការបំ្ុ�គំនិតនិរការលរួសលាមនរិជាពបភ្នន

ការជពមុញទ្ឹក្ចិត្ឲ្យរានការ្លា�់ប្ដូរចាំបាច់»(«The 
Power of Scripture»Ensignឬលពីអាេរូណាណខ

វិច្ិកាឆ្នាំ2011,ទំ្្័រ6)។

�ក្មមេភា្ខារសពកាមនពីម�ួៗអាចសធវើ�ណ�លៗបពីបួនន្ងៃជាប់ៗោនា

សៅស្លចាប់ស្្ើមថ្នាក់្ឬស្លបញ្ចប់ស�ើម្ពីជួ��ិ�្សឲ្យ

ទ្សន្ទញចាំវាបាន�រូរ៖

• ការពបកួ្តណតម�ួពាក្្យ—�រូមតារំចិត្�ិ�្សឲ្យ�រូពតវគ្គ

ចសំែរះចំណានខគម្ពីរណតម�ួពាក្្យរានាក្់ៗ ម្ររានាក្់ៗ។

ឧទា�រែ៍សៅស្លជ�ួ�ិ�្សឲ្យទ្សន្ទញអាលរា៉ា39:9

�ិ�្សទ្ពីមួ�នរឹនិយា�ពាក្្យឥឡអូវសនរះ�ិ�្សទ្ពី្ពីរនឹរ

និយា�ថ្ឱក្រូនពបុ��ិ�្សទ្ពីបពីនិយា�ថ្រប�់ឪ្ុក្

សអើយស�ើ�បន្បនាទាប់រ�រូត�ល់ខគម្ពីរទាំរមរូលបញ្ចប់។

�រូមស្្ទៀរស្ល�ល់�ិ�្សស�ើ�ឲ្យ្ ួក្សគរាន្ យាយាម

សធវើឲ្យបានសពចើន�រស�ើម្ពី�សពមចក្្ននុរស្លក្ំែត់មួ�។

សៅស្លអ្នក្សធវើ�ក្មមេភា្សនរះសាស�ើរវិញ�រូមគិត្ ពីការប្ដូរ

លដំ្ប់�ិ�្សស�ើម ព្ីឲ្យ្ ួក្សគអាចនិយា�ពាក្្យខ�ុោនា។

• អក្្សរ�ំបរូរ—�រស�រសៅសលើកាដោរសខៀននរូវអក្្សរ�ំបរូរននពាក្្យ

នពីមួ�ៗសៅក្្ននុរវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។�រូមចរអែនុលអក្្សរ

សៅស្ល�ិ�្សថ្ខគម្ពីរស�ើរវិញជាមួ�នរឹអ្នក្សដ្�

សពបើព្រះគម្ពីររប�់សគស្លពតរូវការ។�រូមសធវើ�ក្មមេភា្សនរះ

ស�ើរវិញរ�រូត�ល់�ិ�្សរានទំ្នកុ្ចិត្សលើ�មតថែភា្រប�់

សគក្្ននុរការទ្សន្ទញចាំខគម្ពីរម�ួសដ្�ពោនណ់តរានជំនួ�្ ពី

អក្្សរ�ំបរូរម�ួប៉សុណាណរះ។អ្នក្អាចលុបអក្្សរ្ ពីរបពីរាល់ស្ល

ណ�ល�ិ�្សទ្សន្ទញខគម្ពីរសនរះ។ការែ៍សនរះនឹរបសរកើន

ការ្ិបាក្បន្ិចម្រៗរ�រូត�ល់�ិ�្សអាចទ្សន្ទញចាំខគម្ពីរ

សដ្�មិនចាំបាច់សពបើអក្្សរ�ំបរូរ។

• ណល្រតសពមៀបពាក្្យ—�រស�រឬ�រូមឲ្យ�ិ�្ស�រស�រពាក្្យ

មក្្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរសៅសលើពក្ដ្�ម�ួណ�លរាន

ជួរ។�រូមកាត់ពក្ដ្�សនារះតាមជួរសដ្�ទុ្ក្ជួរខគម្ពីរ

ទាំរមរូល។�រូមកាត់ជួរខ្រះសចញឲ្យខ្ពីជារមុនស�ើម្ពីបញ្ចដូល

នរូវពាក្្យ្ ពីរបពីននខគម្ពីរសៅសលើពក្ដ្�នពីមួ�ៗ។�រូមពចបល់

ពក្ដ្�ចរូលោនាស�ើ�ឲ្យ�ិ�្សសធវើការជាន�គរូឬពក្ុមតរូច

ម�ួ។�រូមឲ្យ�ិ�្សតសពមៀបពក្ដ្�ជាជួរតាមលដំ្ប់

សដ្�សពបើព្រះគម្ពីររប�់សគជាអ្នក្ណែនាំ។�រូមឲ្យ្ ួក្សគសធវើ

រ�រូត�ល់្ ួក្សគណលរពតរូវការសពបើព្រះគម្ពីររប�់សគ។សពកា�

្ពី្ ួក្សគបានបញ្ចប់ស�ើ��រូមឲ្យ្ ួក្សគទ្សន្ទញខគម្ពីរសនារះ

ឮៗ។អ្នក្ក្៏អាចកំ្ែត់ស្ល�ល់�ិ�្សស�ើម្ពី�ឹរថ្សតើ

ពក្ុមម�ួណាអាចសរៀបចំពាក្្យពតឹមពតរូវតាមលដំ្ប់បានសលឿន

ជារសគបំ្ុត។ឬអ្នក្អាចកំ្ែតស់្ល�ល់�ិ�្សទារំអ�់

ស�ើម្ពី�ឹរថ្សតើវាពតរូវការស្លប៉នុាមៅន�ពរាប់ពក្ុមទាំរអ�់

បញ្ចប់ណល្រសនរះ(សៅស្លពក្មុទ្ពីម�ួបញ្ចប់�រូមឲ្យ្ួក្សគ

ជ�ួ�ល់ពក្ុមណ�ល�ឺតជារ)។
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វ្្ចំគណះចំណានខ្េ្ដីរទាំង100

្ពះ្េ្ដីរសញ្ញាចាស់ ្ពះ្េ្ដីសញ្ញា្ ្មដី ្ពះ្េ្ដីរេរេន គោលលទ្ិនិងគសចក្្ដីសញ្ញា

ម៉រូស�1:39 រា៉ាថ្�5:14–16 នពីន�វទ្ពី13:7 គ.និរ�.1:37–38

ម៉រូស�7:18 រា៉ាថ្�11:28–30 នពីន�វទ្ពី22:25 គ.និរ�.6:36

អ័ពបាហាំ3:22–23 រា៉ាថ្�16:15–19 នពីន�វទ្ពី22:27 គ.និរ�.8:2–3

សលាក្ុប្ត្ិ1:26–27 រា៉ាថ្�22:36–39 នពីន�វទ្ពី29:28–29 គ.និរ�.10:5

សលាក្ុប្ត្ិ2:24 រា៉ាថ្�28:19–20 នពីន�វទ្ពី225:23,26 គ.និរ�.13:1

សលាក្ុប្ត្ិ39:9 លរូកា24:36–39 នពីន�វទ្ពី228:7–9 គ.និរ�.18:10–11

និក្ខេមនំ19:5–6 �៉រូហាន3:5 នពីន�វ2:31:19–20 គ.និរ�.18:15–16

និក្ខេមនំ20:3–17 �៉រូហាន14:6 នពីន�វទ្ពី232:3 គ.និរ�.19:16–19

�៉រូស�វ24:15 �៉រូហាន14:15 នពីន�វទ្ពី232:8–9 គ.និរ�.19:23

សាំ�៉រូណអលទ្ពី116:7 �៉រូហាន17:3 ម៉រូសា�2:17 គ.និរ�.25:13

ទ្ំនុក្�ំសក្ើរ24:3–4 ក្ិច្ចការ2:36–38 ម៉រូសា�3:19 គ.និរ�.46:33

ទ្ំនុក្តសមកើរ119:105 ក្ិច្ចការ3:19–21 ម៉រូសា�4:30 គ.និរ�.58:27

ទ្ំនុក្តសមកើរ127:3 ក្រូរិន រ្ូ�ទ្ពី16:19–20 អាលរា៉ា7:11–13 គ.និរ�.58:42–43

�ុភា�ិត3:5–6 ក្រូរិន រ្ូ�ទ្ពី115:20–22 អាលរា៉ា32:21 គ.និរ�.64:9–11

សអសា�1:18 ក្រូរិន រ្ូ�ទ្ពី115:40–42 អាលរា៉ា37:35 គ.និរ�.76:22–24

សអសា�5:20 កាឡាទ្ពី5:22–23 អាលរា៉ា39:9 គ.និរ�.76:40–41

សអសា�29:13–14 សអសភ�រូរ4:11–14 អាលរា៉ា41:10 គ.និរ�.78:19

សអសា�53:3–5 ភពីលពី្4:13 ស�សលមិន5:12 គ.និរ�.82:10

សអសា�58:6–7 ណ្�សា�ដូនពីចទ្ពី22:1–3 នពីន�វទ្ពី312:48 គ.និរ�.88:124

សអសា�58:13–14 ធពីម៉រូស្ទ្ពី23:15–17 នពីន�វទ្ពី318:15,20–21 គ.និរ�.89:18–21

ស�សររា1:4–5 ស�សព្ើរ12:9 សអសធើរ12:6 គ.និរ�.107:8

សអស�ោល37:15–17 យា៉ាក្ុប1:5–6 សអសធើរ12:27 គ.និរ�.121:36,41–42

សអម៉ុ�3:7 យា៉ាក្ុប2:17–18 មរ៉រូនែ7:41 គ.និរ�.130:22–23

រា៉ាឡាគពី3:8–10 ស្ពតុ�ទ្ពី14:6 មរ៉រូនែ7:45,47–48 គ.និរ�.131:1–4

រា៉ាទ្បាគពី4:5–6 វិវរែៈ20:12 មរ៉រូនែ10:4–5 �.�—ពប.1:15–20
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គសចក្្ដីគ្្ើេថនគោលលទ្ិ្ រ្ឹះ

សោលលទ្្ធិពគឹរះខារសពកាមគួរពតរូវបានបញ្ជាក់្សៅក្្ននុរថ្នាក្់

�ិកាខាសាលា៖

• ពក្មុព្រះ

• ណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

• �ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

• ពោកាន់កាប់ពតតួពតាការក្្ត់សា�នានិរ

ការសារ្ស�ើរវិញ

• ្យាការីនរិវិវរែៈ

• ប្វជិតភា្នរិក្រូនសសាននប្វជិតភា្

• ្ិធពីបរ�ិុទ្្ធនរិស�ចក្្ពី�ញ្ញា

• អាពា�៍្ិពា�៍នរិពគួសារ

• បទ្បញ្ញត្ិទាំរឡា�

ពគរូបសពរៀនពតរូវជួ��ិ�្សឲ្យរក្សមើល�ល់សជឿតាម្ន្យល់

នរិអនុវត្សោលទ្្ធិពគឹរះនន�ំែឹរលអែទាំរសនរះសៅស្ល្ ួក្សគ

�ិក្សាព្រះគម្ពីរ។ការសធវើ�រូសចានារះនរឹជ�ួ�ិ�្ស្ ពរឹរទ្ពីបនាទាល់

ទាំរឡា�ស�ើ�បសរកើនអែំរគែុរប�់សគចសំពារះ�ំែឹរលអែ

រប�់ព្រះស��៊រូពគពី�្ទណ�លបានសារ្ស�ើរវិញ។ការសរៀន្ ពី

សោលលទ្្ធិពគឹរះក៏្នឹរជួ��ិ�្សឲ្យសរៀបចំខ្លួនកានណ់តពបស�ើរស�ើម្ពី

រ�់សៅតាម�ំែឹរលអែនិរបសពរៀនស�ចក្្ពី្ិត�៏�ំខាន់ទាំរសនរះ

�ល់អ្នក្�នទ្។សមសរៀនសៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះពតរូវបាន

សធវើស�ើរសដ្�បានគិត�ល់សោលលទ្្ធិពគឹរះទាំរឡា�។វា

ជាការែ៍�ំខាន់ស�ើម្ពី�ឹរថ្សោលលទ្្ធិ�៏�ំខាន់ស្្សរសទ្ៀត

នន�ំែឹរលអែក៏្នឹរពតរូវបានបញ្ជាក្់សៅក្្ននុរស�ៀវសៅណែនាំសនរះ

សទារះបពីជាវាមិនបាន�រស�រសៅក្្ននុរចំសណាមសោលលទ្្ធិពគឹរះក្្ពី។

ការបសពរៀនសោលលទ្្ធិពគឹរះទារំឡា�នន�ំែឹរលអែសក្ើតស�ើរ

សៅស្លអ្នក្�ិក្សាព្រះគម្ពីរពបចានំ្ងៃជាម�ួនរឹ�ិ�្សនិរ

សៅស្លអ្នក្ជ�ួ្ ួក្សគឲ្យចរចាំវគ្គខគម្ពីរគន្ឹរះទាំរឡា�។

អ្នក្មិនគួរចាក្សចញ្ ពីការ�ិក្សាព្រះគម្ពីរពបចាំន្ងៃស�ើម្ពីស្ដោតសលើ

សោលលទ្្ធិទារំសនរះសនារះស�ើ�។ប៉ណុន្អ្នក្គួរ�ក្ចិត្ទុ្ក្ដ្ក់្

ចសំពារះ្ ួក្វាសៅស្លវាសលចស�ើរមក្ក្្ននុរវគ្គ�ិក្សានរិសៅស្ល

អ្នក្ជ�ួ�ិ�្សឲ្យចរចាំវគ្គខគម្ពីរគន្ឹរះទាំរឡា�។ឧទា�រែ៍

សៅស្លអ្នក្បសពរៀនស�ចក្្ពី្ិតថ្«្យាការីព្រានពបឆ្ំរ

នរឹអំស ើ្បាបនិរបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះតាមរ�ៈ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ»សៅក្្ននុរនពីន�វទ្ពី11អ្នក្អាចបង្ហាញ�ល់

�ិ�្សថ្ស�ចក្្ពី្ិតសនរះអាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យ�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិ

ពគឹរះនន«្យាការីនរិវិវរែៈ»។អ្នក្អាច�ំុឲ្យ�ិ�្ស្ ន្យល់្ ពី

អវពីស្្សរសទ្ៀតណ�ល្ ួក្សគ�ឹរអំ្ពី្ យាការីនរិវិវរែៈ។សៅស្ល

�ិ�្សសរៀន្ ពីវគ្គចំសែរះចំណានខគម្ពីរនពីន�វទ្ពី225:23,

26អ្នក្អាចជ�ួ្ ួក្សគឲ្យស�ើញថ្វគ្គសនរះបង្ហាញ្ ពីរសបៀប

ម�ួណ�ល្ យាការីបសំ្ញកាត្វក្ិច្ចរប�់សលាក្ក្្ននុរការបសពរៀន

្ពីស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះតាមរ�ៈព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។ការរីក្ចសពមើន

សលើការ�ល់�ឹរការសជឿនរិការរ�់សៅតាមសោលលទ្្ធិពគឹរះ

គឺជា�ំសែើការមួ�ណ�លសក្ើតស�ើរក្្ននុររ�ៈស្លបួនឆ្នាំននថ្នាក់្

�ិកាខាសាលានិរបន្រ�រូតស្ញមួ�ជពីវិតរប�់�ិ�្ស។

អ្នក្អាចណចក្បញ្ពីសោលលទ្្ធិពគឹរះ�ល់�ិ�្ស។

ការវា�តថេ្គោលលទ្ិ្ រ្ឹះ

ការវា�តនម្សោលលទ្្ធិពគឹរះពតរូវបានសធវើស�ើរស�ើម្ពី្ ល្់្ ័ត៌រាន

�ល់ពគរូបសពរៀននរូវអវពីណ�ល្ ួក្សគអាចសពបើស�ើម្ពីពបទាន្រ�ល់

ជពីវិត�ិ�្សរប�់សគ។ស�ើរ្ ្ល់អនុសា�ន៍ថ្ពគរូបសពរៀនគួរសធវើ

ការវា�តនម្សនរះសៅស្ល�បាដោ�៍ទ្ពីម�ួស�ើ�បន្រ�រូត�ល់

ចរុឆ្នាំ�ិក្សា។�រូមរក្សមើលក្មមេវិធពីវា�តនម្សោលលទ្្ធិពគឹរះនរិ

ក្មមេវិធពីវា�តនម្ស្្សរសទ្ៀតសៅក្្ននុរសគ�ទ្ំ្័រ�&វ(si. lds. 
org)�រូមសពបើពាក្្យគន្ឹរះassessment។

ពគរូបសពរៀនណ�លបញ្ដូនលទ្្ធ្លននការវា�តនម្រប�់�ិ�្សខ្លួន

សៅការិយាល�័ពសាវពជាវ�&វនឹរទ្ទ្ួលបានរបា�ការែ៍

ម�ួណ�លនឹរជួ�្ ួក្សគឲ្យ�ពមបការបសពរៀនរប�់សគឲ្យបំស្ញ

តាមតពមរូវការរប�់�ិ�្សខ្លួនកានណ់តពបស�ើរ។ឧទា�រែ៍

ពប�ិនសបើលទ្្ធ្លបង្ហាញថ្�ិ�្សមិន�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិ

ននការណពបចិត្សនារះសទ្សនារះសមសរៀនបពីបួនសៅក្្ននុរក្មមេវិធពី�ិក្សា

ពបចាំឆ្នាំនរឹសលចស�ើរស�ើម្ពីជ�ួ�ិ�្សឲ្យ�ល់្ ពីសោលលទ្្ធិ

សនរះកាន់ណតចបា�់។សៅស្លពគរូបសពរៀនសពបើ្ ័ត៌រានសនរះពបក្ប

សដ្�ការអធិសាឋានសៅក្្ននុរការបសពរៀនព្រះគម្ពីរតាមលំដ្ប់សនារះ

�ុវវ�័នរិ�ុវមជ្ិមវ�័រប�់ស�ើរនរឹពតរូវបានសរៀបចំកាន់ណតលអែ

ពបស�ើរស�ើម្ពី�សពមចបាននរូវសោលសៅននថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិ

ថ្នាក់្វិទ្យាសាថានសា�នា។
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គោលលទ្ិ្ រ្ឹះទាំងឡា�

សោលលទិ្ពគឹរះទាំរឡាយនឹរពតរូវបានបញ្ជាក់្ថ្�ំខ្ន់

ទាំរសៅក្្គុរថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិថ្នាក់្វទិយាសាថាន។ពគរូបសពរៀន

ពតរូវជួយ�ិ�្សឲ្យសចរះសារាល់យល់សជឿ្ន្យល់សេើយអនុវត្ត

សោលលទ្ិពគឹរះននដែឹំរល្អទារំសនរះ។ការស្វើដរូស្នារះនឹរជួយ

�ិ�្ស្ ពរឹរទពីបនាទាល់ទារំឡាយសេើយបសរកើនអែំរគុែរប�់

សគចំសោរះដំែឹរល្អរប�់ព្រះសយ�៊រូពគពី�្ណដលបានសាតារសឡើរ

វិញ។ការ�ិក្សាសោលលទ្ិទារំសនរះក្៏នរឹជួយ្ ួក្សគឲ្យសរៀបចំ

បានោ៉ារពបស�ើរសដើមបពីបសពរៀន្ ពីសារៈ�ំខ្ន់ននស�ចក្្តពី្ ិត

ទាំរសនរះដល់អ្ក្ដនទសទៀតផរណដរ។

វគ្ចសំែរះចំណានខគម្ពីរទាំរ100ពតរូវបានសពជើ�សរើ�សោយ

ថ្នាក់្�ិកាខាសាលានរិថ្នាក់្វទិយាសាថានសា�នាពតរូវបានសរើ�

សដើមបពីពទពទរ់ដល់ការសចរះដរឹរប�់�ិ�្សអំ្ពីសោលលទ្ិពគឹរះ

ទាំរឡាយ។ស�ចក្្ពីសោរព្រះគម្ពីរភាគសពចើនពតរូវបាន�រស�រ

ដរូចខ្រសពកាមសនរះគឺ�ំសៅសលើវគ្ចំសែរះចំណានខគម្ពីរ។វា

ពតរូវបានោក្់បញ្ចអូលសដើមបពីបគ្ហាញ្ ពីរសបៀបណដលវាទាក្់ទរសៅនឹរ

សោលលទិ្ពគឹរះទាំរឡាយ។

1.្ក្ុេ្ពះ

សៅក្្ននុរពក្ុមព្រះរានអរ្គបពីដ្ច់សដ្�ណ�ក្្ ពីោនា៖ព្រះជា

ព្រះវរបិតា�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចព្រះរាជបុពតារប�់ពទ្រ់គឺ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ(�រូមសមើល�៉រូណ�ប

�៊មេីធ—ពបវត្ិ1:15–20)។ព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

រានព្រះកា�ជាសាច់និរ្ អែឹរស�ើ�ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធគឺជា

អរ្គននវិញ្ញាែ(�រូមសមើលគ.នរិ�.130:22–23)។

្ួក្ពទ្រ់គឺណតម�ួសៅក្្ននុរសោលបំែរនរិសោលលទ្្ធិ។

្ួក្ពទ្រ់សាមគ្គពីោនាសដ្�ឥតសខាចារះក្្ននុរការនាំមក្នរូវ

ណ្នការ�ស្ង្គារះ�៏សទ្វភា្រប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌។

ព្រះជាព្រះវរបរិា

ព្រះជាព្រះវរបិតាគឺជាអ្នក្ពគបព់គរ�៏ខ្�់បំ្ុតនន�ក្លសលាក្

សនរះ។ពទ្រ់គឺជាព្រះវរបិតាននវិញ្ញាែរប�់ស�ើរ(�រូមសមើល

ស�សព្ើរ12:9)។ពទ្រ់គឺលអែឥតសខាចារះរានពគប់ទាំរព្រះសចសាដោ

ទាំរអ�់ស�ើ�ពទ្រ់ពជាបពគប់ការែ៍ទាំរអ�់។ពទ្រ់ក៏្ជាព្រះ

ម�ួអរ្គពបក្បសដ្�ស�ចក្្ពីសមតា្�៏ឥតសខាចារះស�ចក្្ពី�សណាតា�

នរិស�ចក្្ពី�ប្នុរ�។

ព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាវិញ្ញាែ�ំបរូរបំ្ុតរប�់ព្រះវរបិតាស�ើ�

គឺជាព្រះរាជបពុតាណតម�ួគត់រប�់ព្រះវរបិតាជាសាច់្ ម។

ពទ្រ់គឺជាព្រះស��រូវា៉ននព្រះគម្ពីរ�ញ្ញាចា�់និរជាព្រះណម�៊ី

សៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ�ញ្ញា្មេពី។

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានរ�់សៅក្្ននុរជពីវិតមួ�ណ�លោមៅនអំស ើ្បាប

សសារះស�ើ�បានសធវើ�ង្វា�ធួន�៏ឥតសខាចារះមួ��ពរាប់សលារះ

អសំ្ើបាបទារំឡា�រប�់មនុ�្សជាតិទាំរអ�់(�រូមសមើល

អាលរា៉ា7:11–13)។ជពីវិតរប�់ពទ្រ់គឺជាគំររូ�៏ឥតសខាចារះមួ�

ននជពីវិតណ�លមន�ុ្សទាំរអ�់គួរសធវើតាម(�រូមសមើល�៉រូហាន

14:6;នពីន�វទ្ពី312:48)។ពទ្រ់គឺជាមន�ុ្ស�ំបរូរ

សៅសលើណ្ន�ពីណ�លបានរ�់ស�ើរវិញ(�រូមសមើលក្រូរិន្រូ�ទ្ពី1

15:20–22)។ពទ្រ់នឹរយារមក្ម្រសទ្ៀតសដ្�រាន

ព្រះសចសាដោនរិ�ិរីលអែស�ើ�នរឹពគររាជ្យសៅសលើណ្ន�ពីសនរះ

អ�ំនុរស្ល��វត្សរ៍។

ការអធិសាឋាន្រជ័�នរិ្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធននប្វជិតភា្ទាំរឡា�

ពតរូវបានសធវើស�ើរសដ្�សៅក្្ននុរព្រះនាមននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី318:15,20–21)។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖ស�សលមិន5:12;គ.និរ

�.19:23;គ.និរ�.76:22–24

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្

ព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធគឺជាអរ្គទ្ពីបពីនន�រាជកិ្ពក្ុមព្រះ។ពទ្រ់គឺជា

អរ្គម�ួននវិញ្ញាែណ�លោមៅនព្រះកា�ជាសាច់និរ្ អែឹរស�ើ�។

ជាញកឹ្ញាប់ពទ្រ់ពតរូវបាន�ំសៅថ្ជាព្រះវិញ្ញាែព្រះវិញ្ញាែ

បរិ�ុទ្្ធព្រះវិញ្ញាែននព្រះព្រះវិញ្ញាែននព្រះអរាចា�់នរិ

ព្រះ�៏ជាជំនួ�។

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធណ្្រជាសាក្្សពីននព្រះវរបិតានិរព្រះរាជបុពតា

សដ្�បង្ហាញនរូវស�ចក្្ពី្ិតននពគប់អ�់ទាំរការែ៍នរិបន្សនុទ្្ធ

អ�់អ្នក្ណ�លណពបចិត្និរពតរូវបានពជមុជទឹ្ក្(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

10:4–5)។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖កាឡាទ្ពី5:22–23;គ.

នរិ�.8:2–3

2.ណ្នការថនគសចក្្ដីសគ្គ្គាះ

សៅក្្ននុរជពីវិតមុនជពីវិតខារសាច់្មព្រះវរបិតា�ួគ៌

បានបង្ហាញ�ល់ស�ើរនរូវណ្នការមួ�ស�ើម្ពីជួ�ស�ើរឲ្យ

កាលា��រូចជាពទ្រ់ស�ើ�ទ្ទ្ួលបាននរូវជពីវិតខារសាច់្ មនរិ

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច(�រូមសមើលម៉រូស�1:39)។

ព្រះគម្ពីរ�ំសៅសលើណ្នការសនរះថ្ជាណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

ជាណ្នការ�៏អសាចារ្យនន�ុភមរ្គលណ្នការននការសពបា�សលារះ

នរិណ្នការននស�ចក្្ពីសមតា្ក្រុណា។

ណ្នការនន�ស្ង្គារះរួមរាននរូវការបរកបសរកើតការធាលាក្់

�ង្វា�ធួនរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនិរពក្ឹត្យវិន�័ទាំរអ�់

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធនរិសោលលទ្្ធិនន�ំែឹរលអែទារំឡា�។

�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�គឺជាម—�មតថែភា្ស�ើម្ពីសពជើ�សរើ�នរិ

សធវើ�ក្មមេភា្�ពរាប់ខ្លួនស�ើរ—ក៏្ជាការែ៍�៏�ំខាន់

ម�ួសៅក្្ននុរណ្នការននព្រះវរបិតា�ួោ៌ាណ�រ(�រូមសមើល

នពីន�វទ្ពី22:27)។សដ្�សារណតណ្នការសនរះស�ើរ

អាចកាលា�ជាឥតសខាចារះតាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនទ្ទ្ួលបាននរូវ

ស�ចក្្ពីរកី្រា��៏ស្ញសលញនរិរ�់សៅក្្ននុរវត្រានននព្រះជាសរៀរ

រ�រូតតសៅ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី312:48)។ទំ្នាក់្ទ្ំនរ

ពគួសាររប�់ស�ើរអាចបន្រ�រូត�ល់ភា្អ�់ក្ល្ជានិច្ច។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖�៉រូហាន17:3;គ.នរិ�.

58:27

ជពីវិតមុនណផនដពី

មុនស្លស�ើរសក្ើតមក្សៅសលើណ្ន�ពីសនរះស�ើរបានរ�់សៅក្្ននុរ

វត្រានននព្រះវរបិតា�ួគ៌ជាក្រូនវិញ្ញាែរប�់ពទ្រ់(�រូមសមើល

អព័បាហាំ3:22–23)។សៅក្្ននុរជពីវិតមុនជពីវិតសៅសលើ

ណ្ន�ពីសនរះស�ើរបានចរូលរួមសៅក្្ននុរការពបឹក្សាម�ួជាមួ�នរឹ

ក្រូនវិញ្ញាែ�នទ្សទ្ៀតរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌។អ�ំនុរស្ល

ការពបកឹ្សាសនារះព្រះវរបិតា�ួគ៌បានបង្ហាញនរូវណ្នការរប�់

ពទ្រ់ស�ើ�ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមុនជពីវិតសៅសលើណ្ន�ពីសនរះបាន

សធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាស�ើម្ពីកាលា�ជាព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះ។

ស�ើរបានសពបើ�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រប�់ស�ើរស�ើម្ពីសធវើតាម

ណ្នការននព្រះវរបិតា�ួោ៌ា។ស�ើរបានសរៀបចំស�ើម្ពីចរុះមក្ឯ

ណ្ន�ពីណ�លជាក្ណន្រណ�លស�ើរអាចបន្រីក្ចសពមើន។

អ្នក្ណ�លបានសធវើតាមព្រះវរបិតា�ួគ៌និរព្រះស��៊រូវពគពី�្ទពតរូវ

អនុញ្ញាតឲ្យចុរះមក្ឯណ្ន�ពីសនរះស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបាននរូវជពីវិតរណមរ

សាលាប់និរបន្រីក្ចសពមើនរ�រូត�ល់ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។

លរូ�ី៊ស�វើរជាក្រូនវិញ្ញាែម�ួសទ្ៀតរប�់ព្រះបានពបឆ្ំរនឹរ

ណ្នការសនរះ។វាបានកាលា�ជាសាតាំរស�ើ�វានិរអ្នក្ស�ើរតាម

រប�់វាពតរូវបានបសែដោញសចញ្ ពីសាថាន�ួគ៌និរពតរូវបានប�ិស�ធ

មិនឲ្យរាន�ិទ្្ធិទ្ទ្ួលបានររូបកា�និរទ្ទ្ួលបានជពីវិតរណមរ

សាលាប់ស�ើ�។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖ស�សររា1:4–5

ការបរកបសរកើត

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបសរកើតសាថាន�ួគ៌នរិណ្ន�ពីសៅសពកាម

ការ�ឹក្នាំរប�់ព្រះវរបិតា។ណ្ន�ពីមិនណមនពតរូវបានបសរកើតសចញ

្ពីភា្ទ្សទ្សាអាតសនារះសទ្វាពតរូវបានសរៀបចំស�ើរ្ ពីអវពីណ�លរាន

សៅពសាប់។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានបសរកើត្ ិភ្សលាក្ជា

សពចើន(�រូមសមើលគ.និរ�.76:22–24)។

ការបរកបសរកើតននណ្ន�ពីសនរះគឺជាណ្្នក្�៏�ំខាន់មួ�ននណ្នការ

រប�់ព្រះ។វាបាន្ ល្់ក្ណន្រមួ�ណ�លស�ើរអាចទ្ទ្ួលបាន

នរូវររូបកា�ពតរូវទ្ទ្ួលការសាក្ល្រនរិឧប�គ្គនរិអភិវ�្ឍ

លក្ខេែៈ�រូចជាព្រះ។

ស�ើរពតរូវសពបើធនធានរប�់ណ្ន�ពីសដ្�ពបាជាញាការវិនិច្័�និរ

ស�ចក្្ពីអែំរ(�រូមសមើលគ.និរ�.78:19)។

អដ័្មគឺជាមនុ�្ស�ំបរូរបំ្ ុតណ�លពតរូវបានបសរកើតស�ើរសៅសលើ

ណ្ន�ពីសនរះ។ព្រះបានបសរកើតអ័ដ្មនិរសអវា៉តាមររូបភា្រប�់

ពទ្រ់្ ទាល់។មន�ុ្សទារំអ�់—ទាំរពបុ�ទាំរព�ពី—ពតរូវបាន

បសរកើតស�ើរតាមររូបភា្ននព្រះ(�រូមសមើលសលាកុ្ប្ត្ិ

1:26–27)។

ការធាលាក្់

សៅក្្ននុរ�ួនចបារសអណ�នព្រះបានបញ្ជាឲ្យអដ័្មនរិសអវា៉ក្ុំឲ្យ

ទ្ទ្ួលទានណ្្ននស�ើម�ឹរខ�ុពតរូវសបើមិន�រូសចានារះសទ្លទ្្ធ្លនន

ការសធវើ�រូសចានារះនឹរពតរូវទ្ទ្ួលស�ចក្្ពីសាលាប់ខារសាច់្មនិរ

ខារវិញ្ញាែ។ការសាលាប់ខារវិញ្ញាែគឺជាការណបរណចក្សចញ្ ពី

ព្រះ។ស�ចក្្ពីសាលាប់ខារសាច់្មគឺជាការណបរណចក្ននវិញ្ញាែ

សចញ្ពីរារកា�ខារសាច់្ ម។សដ្�សារអ័ដ្មនិរសអវា៉

បានរំលរបទ្បញ្ញត្ិរប�់ព្រះសនារះ្ ួក្ោត់ពតរូវបានបសែដោញ

សចញ្ពីវត្រានរប�់ពទ្រ់ស�ើ�ទ្ទួ្លបានជពីវិតរណមរសាលាប់។

ការរំលររប�់អ័ដ្មនរិសអវា៉នរិលទ្្ធ្លសនារះបាន្ លា�់ប្ដូរអវពី

ណ�ល្ ួក្សគបានជួបរួមរានស�ចក្្ពីសាលាប់ខារសាច់្ មនិរ

ខារវិញ្ញាែណ�លពតរូវបានសៅថ្ជាការធាលាក្់។

ជាលទ្្ធ្លននការធាលាក្់សលាក្អ័ដ្មនរិសអវា៉នរិក្រូនសៅ

រប�់សលាក្អាចទ្ទ្ួលបានស�ចក្្ពីរីក្រា�នរិទុ្ក្ខេសសាក្

�ឹរលអែនិរអាពក្ក្់ស�ើ�រានក្រូនសៅ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

22:25)។ជាក្រូនសៅរប�់អ័ដ្មនិរសអវា៉ស�ើរបន្

មរតក្ននសាថែនភា្ធាលាក្់អ�ំនុរស្លជពីវិតរណមរសាលាប់សនរះ។

ស�ើរពតរូវបានណបក្សចញ្ ពីវត្រានននព្រះអរាចា�់ស�ើ�ពតរូវររ

នរឹស�ចក្្ពីសាលាប់ខារសាច់្ ម។ស�ើរក្៏ពតរូវបានសាក្ល្រ

សដ្�ស�ចក្្ពីលំបាក្សៅក្្ននុរជពីវិតសនរះស�ើ�និរការល្លួរ្ពីរា

�ពតរូវ។(�រូមសមើលម៉រូសា�3:19។)
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ស�ចក្្ពីបណនថែម

ការធាលាក្់គឺជាណ ្្នក្�៏�ំខាន់ម�ួននណ្នការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ

ននព្រះវរបិតា�ួោ៌ា។វារានទិ្�សៅ្ ពីរ—សៅសពកាមប៉ុណន្សៅ

មុខ។បណនថែមសៅសលើការណែនាំននស�ចក្្ពីសាលាប់ខាររារកា�

នរិខារវិញ្ញាែវា្ ល្់�ល់ស�ើរនរូវឱកា�ស�ើម្ពីបានសក្ើត

សៅសលើណ្ន�ពីសនរះស�ើ�សរៀននរិរីក្ចសពមើន។

ជពីវិតរណមរសាលាប់

ជពីវិតរណមរសាលាប់គឺជាស្លសវលាម�ួ�ពរាប់សរៀន�រូពតសៅស្ល

ស�ើរអាចសរៀបចំ�ពរាប់ជពីវិតអ�់ក្ល្ជានិច្ចស�ើ�បង្ហាញ

ថ្ស�ើរនរឹសពបើ�ិទ្្ធិសពជើ�សរើ�រប�់ស�ើរស�ើម្ពីសធវើអវពីទាំរអ�់

ណ�លព្រះអរាចា�់បានបញ្ជា។អ�ំនុរស្លជពីវិតរណមរសាលាប់សនរះ

ស�ើរពតរូវព�ឡាញ់នរិបសពមើ�ល់អ្នក្�នទ្(�រូមសមើលម៉រូសា�

2:17;មរ៉រូនែ7:45,47–48)។

សៅក្្ននុរជពីវិតរណមរសាលាប់វិញ្ញាែរប�់ស�ើរពតរូវបានរួមោនាជាម�ួ

នរឹររូបកា�សាច់្មសដ្�្ ល្់ឲ្យស�ើរនរូវឱកា�ស�ើម្ពី

ធំធាត់នរិរកី្ចសពមើនតាមរសបៀបណ�លមិនអាចសក្ើតរានសៅក្្ននុរ

ជពីវិតមុនឆ្ក្ជពីវិតសនរះបាន។រារកា�រប�់ស�ើរគឺជាណ ្្នក្�៏

�ំខាន់ននណ្នការ�ស្ង្គារះស�ើ�ពតរូវទ្ទួ្លបានការសោរ្ជា

អសំណា�ទានម�ួមក្្ ពីព្រះវរបិតា�ួគ៌(�រូមសមើលក្រូរិន្រូ�ទ្ពី

16:19–20)។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖�៉រូស�វ24:15;រា៉ាថ្�

22:36–39;នពីន�វទ្ពី228:7–9;អាលរា៉ា41:10;គ.

នរិ�.58:27

ជពីវិតសពកាយការសាលាប់

សៅស្លស�ើរសាលាប់សៅវិញ្ញាែរប�់ស�ើរនរឹចរូលសៅក្្ននុរ

្ិភ្វិញ្ញាែស�ើ�ររ់ចាំការរ�់ស�ើរវិញ។វិញ្ញាែនន

្ួក្�ុចរិតពតរូវបានទ្ទ្ួលសៅក្្ននុរ�ភា្ម�ួនន�ុភមរ្គល

ណ�លពតរូវសៅថ្ជាសាថានបរម�ុខ។អ្នក្សជឿសសាមៅរះពតរ់

ជាសពចើននឹរ្ សា��ំែឹរលអែសៅ�ល់អ�់អ្នក្ណ�លសៅក្្ននុរ

សាថាន�ំុវិញ្ញាែ។

សាថាន�ំុវិញ្ញាែគឺជាក្ណន្របសណាតារះអា�ន្នម�ួសៅក្្ននុរ្ ិភ្

សពកា�្ ពីជពីវិតសនរះ�ពរាប់អ�់អ្នក្ណាណ�លសាលាប់សដ្�មិន

បាន�ឹរ្ ពីស�ចក្្ពី្ិតនិរអ�់អ្នក្ណាណ�លមិនបានសោរ្តាម

សៅក្្ននុរជពីវិតសៅសលើណ្ន�ពីសនរះ។សៅទ្ពីសនារះវិញ្ញាែទារំឡា�

ពតរូវបានបសពរៀន�ំែឹរលអែនរិរានឱកា�ស�ើម្ពីណពបចិត្នរិ

ទ្ទ្ួល�ក្្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះណ�លពតរូវបានសធវើស�ើរ

�ពរាប់្ ួក្សគសៅក្្ននុរព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធ(�រូមសមើលស្ពតុ�ទ្ពី

14:6)។អ�់អ្នក្ណ�លទ្ទួ្ល�ក្�ំែឹរលអែនរឹរ�់សៅក្្ននុរ

សាថានបរម�ុខរ�រូត�ល់ការរ�់ស�ើរវិញ។

ការរ�់ស�ើរវិញគឺជាការរួបរួមោនាននរារកា�ខារវិញ្ញាែរប�់

ស�ើរជាមួ�នរឹររូបកា�សាច់្ ម�៏ឥតសខាចារះរប�់ស�ើរ

ណ�លជាសាច់នរិ្ អែឹរ(�រូមសមើលលរូកា24:36–39)។

សពកា�្ពីការរ�់ស�ើរវិញសនារះវិញ្ញាែនិររារកា�នរឹមិន

ណ�លពតរូវណបក្ោនាសទ្ៀតស�ើ�ស�ើ�ស�ើរនរឹកាលា�ជាអមតៈ។

បុគ្គលពគប់ររូបណ�លបានសក្ើតមក្សលើណ្ន�ពីសនរះនឹរពតរូវបាន

រ�់ស�ើរវិញសដ្�សារព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបាន�ក្ជ័�ជំនរះសលើ

ស�ចក្្ពីសាលាប់(�រូមសមើលក្រូរិន្រូ�ទ្ពី115:20–22)។

្ួក្�ុចរិតនរឹពតរូវបានរ�់ស�ើរវិញមុន្ ួក្ទ្ុច្ចរិតស�ើ�

នរឹសចញមក្សៅក្្ននុរការរ�់ស�ើរវិញសលើក្ទ្ពីម�ួ។

ស�ចក្្ពីជំនុំជំររះចុរសពកា�នរឹសក្ើតស�ើរសពកា�្ពី

�ំសែើររ�់ស�ើរវិញ។ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរឹកាតក្់្ពីបុគ្គលរានាក់្ៗ

ស�ើម្ពី�សពមច្ ពី�ិរីលអែអ�់ក្ល្ជានិច្ចណ�លសគនរឹទ្ទ្ួលបាន។

ការជំនុំជពមរះសនរះនឹរសធវើស�ើរសដ្�ណ្អែក្សលើការសោរ្តាម

រប�់បុគ្គលរានាក្់ៗតាមបញ្ញត្ិរប�់ព្រះ(�រូមសមើលវិវរែៈ

20:12;ម៉រូសា�4:30)។

រាននគរបពីសៅក្្ននុរ�ិរីលអែ(�រូមសមើលក្រូរិន្រូ�ទ្ពី115:40–

42)។នគរខ្�់បំ្ ុតសនារះគឺជានគរស�ស�សាទាល។អ�់

អ្នក្ណ�លនឹរអរ់អាចសៅក្្ននុរសោលការែ៍អំ្ ពីព្រះស��៊រូវនរិ

សោរ្តាមសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែទាំរឡា�នឹររ�់សៅ

ក្្ននុរនគរស�ស�សាទាលសៅក្្ននុរវត្រានននព្រះជាព្រះវរបិតានរិ

ព្រះរាជបុពតាគឺព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ(�រូមសមើលគ.នរិ�.

131:1–4)។

នគរទ្ពី ព្ីរនននគរទារំបពីនន�ិរីលអែសនរះគឺជានគរសទ្សរ�ពសាទាល។

អ�់អ្នក្ណ�លរ�់សៅក្្ននុរនគរសនរះនឹរជាបុរ�នរិព�្ពីណាណ�ល

ឲ្យតនម្កិ្ត្ិ��សលើណ្ន�ពីណ�លមិនអរ់អាចសៅក្្ននុរទ្ពីបនាទាល់

អំ្ ពីព្រះស��៊រូវ។

នគរសទ្ស�សាទាលគឺជានគរទាបបំ្ុតនននគរ�ិរីលអែទាំរបពី។

អ�់អ្នក្ណាណ�លពគរនគរសនរះនឹរជាអ្នក្ណ�លបានសពជើ�សរើ�

អសំ្ើទុ្ច្ចរិតជាជារស�ចក្្ពី�ុចរិតកាលរានជពីវិតរណមរសាលាប់រប�់

សគ។បុគ្គលទាំរសនរះនឹរទ្ទ្ួលបាន�ិរីលអែរប�់សគសពកា�្ពី

ការសពបា�សលារះសចញ្ពីសាថាន�ុំវិញ្ញាែ។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖�៉រូហាន17:3

3.ដគ្វា�ធួនរបស់្ពះគ�សមរូវ្ ដ្ីស្

ការធួនគឺជាការររទ្ុក្ខេចសំពារះការ្ិន�័ននអសំ្ើបាបសដ្�

ការែ៍សនរះវានឹរលុបសចញឥទ្្ធិ្លននអសំ្ើបាបសចញ្ពី

អ្នក្រានបាបណ�លបានណពបចិត្និរសធវើឲ្យសគរួបរួមនឹរព្រះ។

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទគឺជាអរ្គណតមួ�គត់ណ�លអាចសធវើឲ្យរាន

�ង្វា�ធួន�៏ឥតសខាចារះ�ពរាប់មនុ�្សសលាក្ទាំរអ�់។

�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់រួមរាននរូវការររទុ្ក្ខេរប�់ពទ្រ់ចសំពារះ

អសំ្ើបាបរប�់មនុ�្សសលាក្សៅក្្ននុរចបារណគតស�រា៉ានពីការបរ្ដូរ

សលា�ិតរប�់ពទ្រ់ការររទុ្ក្ខេរប�់ពទ្រ់នរិការ�ុគតសៅសលើ

សឈើឆ្ការព្មទាំរការរ�់ស�ើរវិញរប�់ពទ្រ់សចញ្ពី្ ្នដូរ

(�រូមសមើលលរូកា24:36–39;គ.នរិ�.19:16–

19)។ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះក្៏អាចនាំមក្នរូវ�ង្វា�ធួនសដ្�សារ

ពទ្រ់បានរក្សាអរ្គពទ្រ់្ ពីអសំ្ើបាបនរិបានរានអំណាចស�ើម្ពី

�ក្ឈ្នរះសលើស�ចក្្ពីសាលាប់។សដ្�បានពប�រូតសចញ្ពីរាតា

ខារសាច់្មរប�់ពទ្រ់ពទ្រ់បានពគរមរតក្ការ�ុគត។

សចញ្ពីព្រះវរបិតាអមតៈរប�់ពទ្រ់ពទ្រ់បានពគរមរតក្នរូវ

អំណាចស�ើម្ពី�ក្ជពីវិតរប�់ពទ្រ់មក្វិញ។

តាមរ�ៈព្រះគុែណ�លសធវើឲ្យសក្ើតស�ើរសដ្សារ

្លិក្មមេធួនរប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសនារះមនុ�្សទាំរអ�់

នរឹពតរូវបានរ�់ស�ើរវិញនិរទ្ទ្ួលបានអមតភា្។

�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទក៏្សធវើឲ្យស�ើរអាចទ្ទួ្លបាន

ជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច្ រណ�រ(�រូមសមើលមរ៉រូនែ

7:41)។ស�ើម្ពីទ្ទ្ួលបានអសំណា�ទានសនរះស�ើរពតរូវណត

រ�់សៅតាម�ំែឹរលអែរប�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទណ�លរួមរាន

ការរានស�ចក្្ពីជសំនឿសៅសលើពទ្រ់ការណពបចិត្សចញ្ពីអំស ើ្បាប

រប�់ស�ើរការទ្ទួ្លបុែ្យពជមុជទឹ្ក្ការទ្ទ្ួលបាន

អសំណា�ទានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនិរការត�៊រូសដ្�សសាមៅរះ

ពតរ់�ល់ទ្ពីបញ្ចប់(�រូមសមើល�៉រូហាន3:5)។

ជាណ ្្នក្នន�ង្វា�ធួនរប�់ពទ្រ់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទមិនពតមឹណតបាន

ររទ្ុក្ខេ�ពរាប់អំស្ើបាបរប�់ស�ើរប៉សុណាណរះសទ្ប៉ណុន្ណ្មទាំរ

សលើក្ដ្ក្់មក្សលើអរ្គពទ្រ់នរូវការឈឺចាប់ជំរឺនិរទ្ុក្ខេសវទ្នានន

មនុ�្សទារំអ�់្ រណ�រ(�រូមសមើលអាលរា៉ា7:11–13)។

ពទ្រ់�ល�ឹ់រ្ ពីការឈឺចាប់រប�់ស�ើរសដ្�សារពទ្រ់បាន

ជួបនរឹវា។ព្រះគែុរប�់ពទ្រ់ឬព្រះសចសាដោសធវើឲ្យសក្ើតរាន

រប�់ពទ្រ់្ពរឹរស�ើរឲ្យត�៊រូនឹរការលំបាក្ស�ើ��សពមចបាន

នរូវកិ្ច្ចការណ�លស�ើរមិនអាចសធវើសដ្�ខ្លួនស�ើរបាន(�រូមសមើល

រា៉ាថ្�11:28–30;ភពីលពី្4:13;សអសធើរ12:27)។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖�៉រូហាន3:5;ក្ិច្ចការ

3:19–21

ស�ចក្្ពីជសំនឿសលើព្រះសយ�៊រូវពគពី�្

ស�ចក្្ពីជសំនឿគឺជា«ស�ចក្្ពី�រ្ឹមចសំពារះការែ៍ណ�លសមើលមិន

ស�ើញណត្ ិត»(អាលរា៉ា32:21;�រូមសមើល្ រណ�រសអសធើរ

12:6)។វាគឺជាអសំណា�ទានម�ួមក្្ ពីព្រះ។

ស�ចក្្ពីជំសនឿពតរូវណតស្្តសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទស�ើម្ពីឲ្យវា�ឹក្នាំ

មនុ�្សរានាក្់សៅរក្ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។ការរានស�ចក្្ពីជសំនឿ

សៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទរានន័�ថ្ការ្ឹរសៅសលើពទ្រ់

ទាំរព�ុរនរិការទុ្ក្ចិត្សៅសលើ�ង្វា�ធួន�៏និរន្រ៍រប�់ពទ្រ់

ព្រះសចសាដោនរិស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ពទ្រ់។វារួមរានការសជឿ

សលើការបសពរៀនរប�់ពទ្រ់នរិការសជឿថ្សទារះបពីជាស�ើរមិន�ល់

្ពីអវពីៗ ទាំរអ�់ប៉ណុន្ពទ្រ់�ល់(�រូមសមើល�ុភា�ិត3:5–6;

គ.និរ�.6:36)។

ស�ចក្្ពីជំសនឿណ�លសលើ�្ពីការសជឿអក្មមេគឺពតរូវបានបង្ហាញសដ្�

រសបៀបណ�លស�ើររ�់សៅ(�រូមសមើលយា៉ាកុ្ប2:17–18)។

ស�ចក្្ពីជំសនឿអាចសក្ើនស�ើរសៅស្លស�ើរអធិសាឋាន�ិក្សា

ព្រះគម្ពីរនរិសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះ។

្ួក្បរ�ិុទ្្ធន្ងៃចុរសពកា�ក៏្រានស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះជា

ព្រះវរបិតាព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធនរិអំណាចននប្វជិតភា្ក្៏

�រូចជាណ ្្នក្�ំខាន់ស្្សរសទ្ៀតនន�ំែឹរលអែណ�លបានសាដោរស�ើរ

វិញណ�រ។ស�ចក្្ពីជំសនឿជួ�ស�ើរឲ្យទ្ទ្ួលបានការ្យាបាល

នរិក្រាលាំរខារវិញ្ញាែនរិរារកា�ស�ើម្ពីបន្សៅមុខសទ្ៀត

ពបឈមមុខនឹរការលំបាក្រប�់ស�ើរនរិ�ក្ឈ្នរះសលើការល្លួរ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី231:19–20)។ព្រះអរាចា�់នឹរ

សធវើការសដ្�អ្្ដូតស�តុ�៏រានអានុភា្សៅក្្ននុរជពីវិតរប�់ស�ើរ

ព�បតាមស�ចក្្ពីជសំនឿរប�់ស�ើរ។

តាមរ�ៈស�ចក្្ពីជំសនឿសៅសលើព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបុគ្គលរានាក្់អាច

ទ្ទ្ួលបានការ្្ច់បាបនិរសៅទ្ពីបញ្ចប់នរឹអាចរ�់សៅក្្ននុរ

វត្រានរប�់ព្រះ។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖រា៉ាថ្�11:28–30

ការណពបចិត្ត

ការណពបចិត្គឺជាការ្លា�់ប្ដូរគំនិតនិរ�ួរចិត្ណ�ល្ ល្់�ល់ស�ើរ

នរូវគំនិត្ មេពីមួ�អំ្ ពីព្រះអំ្ ពីខ្លួនស�ើរនរិអំ្ពី្ ិភ្សលាក្។

វារួមរានការណបរសចញ្ ពីអសំ្ើបាបស�ើ�សៅរក្ព្រះ�ពរាប់ការ

អភ័�សទា�។វាពតរូវបានជពមុញទឹ្ក្ចិត្សដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់

ចសំពារះព្រះនិរបំែរពបាថ្នា�៏្ ិតពបាក្�ស�ើម្ពីសោរ្តាម

ព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�រប�់ពទ្រ់។

អសំ្ើបារប�់ស�ើរសធវើឲ្យស�ើរមិនសាអាត—មិន�ក្្ិ�មនឹរ

ពត�ប់សៅរក្នរិរ�់សៅក្្ននុរវត្រានរប�់ព្រះវរបិតា�ួគ៌

រប�់ស�ើរ។តាមរ�ៈ�ង្វា�ធួនននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទសនារះ

ព្រះវរបិតាគរ់សៅសាថាន�ួគ៌រប�់ស�ើរបាន្ ្ល់នរូវរសបៀបណតម�ួ

គត់ស�ើម្ពីឲ្យស�ើរពតរូវបានអភ័�សទា�ចំសពារះអំស ើ្បាបរប�់ស�ើរ

(�រូមសមើលសអសា�1:18)។

ការណពបចិត្ក្៏រួមរានអារមមេែ៍សសាក្សាដោ�ចសំពារះការសធវើអសំ្ើបាប

ការសារភា្ចំសពារះព្រះវរបិតា�ួគ៌និរ�ល់អ្នក្�នទ្សបើ�ិនជា

ចាំបាច់លរះបរ់សចាលអំស្ើបាបការណ�វររក្សធវើឲ្យលអែស�ើរវិញ

តាមការណ�លអាចសធវើសៅបានអ�់្ ពី�មតថែភា្នរូវអវពីណ�លបានសធវើ

ឲ្យខរូចសដ្�សារអសំ្ើបាបរប�់មនុ�្សរានាក្់និររ�់សៅតាមជពីវិត

ម�ួសដ្�ការសោរ្តាមព្រះបញ្ញត្ិរប�់ព្រះ(�រូមសមើលគ.

នរិ�.58:42–43)។
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ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖សអសា�53:3–5;

�៉រូហាន14:6;នពីន�វទ្ពី225:23,26;គ.នរិ

�.18:10–11;គ.និរ�.19:23;គ.និរ�.

76:40–41

4.្ោកាន់កាប់្ តួត្រាការក្្ត់សាសនានិង

ការសារ្គ�ើងវិញ

ពោកាន់កាប់ពតតួពរា

ពោកាន់កាប់ពតតួពតាគឺជារ�ៈស្លម�ួណ�លព្រះអរាចា�់បាន

បង្ហាញនរូវសោលលទ្្ធិសោលការែ៍និរប្វជិតភា្រប�់ពទ្រ់។

វាគឺជាស្លមួ�ណ�លព្រះអរាចា�់បានរានស�ចក្្ពីអនុញ្ញាត

យា៉ារសហាចណា�់�ល់អ្នក្បសពមើរានាក្់សៅសលើណ្ន�ពីណ�លរាន

ប្វជិតភា្�៏បរ�ិុទ្្ធនិរណ�លរានការអនុញ្ញាត�៏សទ្វភា្

ស�ើម្ពីកាន់កាប់�ំែឹរលអែនរិបសពមើតាម្ ិធពីបរ�ិុទ្្ធសនារះ។

�្វន្ងៃសនរះស�ើររ�់សៅក្្ននុរពោកាន់កាប់ពតតួពតាចរុសពកា�—

�ម័�កាន់កាបព់តួតពតាននស្លស្ញក្ំែត់ណ�លបាន

ចាប់ស្្ើមសដ្�វិវរែៈនន�ំែឹរលអែ�ល់សលាក្�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ។

ការកាន់កាប់ពតតួពតា្ ពីមុនពតរូវបានបង្ហាញសដ្�សលាក្អដ័្ម

សអែ៊ាក្ែូសអអព័បាហាំម៉រូស�នរិព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

បណនថែមសលើសនរះរានពោកាន់កាប់ពតួតពតាស្្សរសទ្ៀតណ�លរួមរាន

អ្នក្ណ�លសៅក្្ននុរចំសណាម្ ួក្សា�ន៍នពីន�វនរិ្ ួក្សា�ន៍

យា៉ាសរ�។ណ្នការនន�ស្ង្គារះនរិ�ំែឹរលអែននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ

ពតរូវបានសបើក្�ណម្រនិរពតរូវបានបសពរៀនសៅក្្ននុរពគប់

ពោកាន់កាប់ពតតួពតា។

ការក្បត់សា�នា

សៅស្លមនុ�្សណបរសចញ្ ពីសោលការែ៍នន�ំែឹរលអែនរិ

មិនរានក្រូនសសាននប្វជិតភា្សនារះ្ ួក្សគ�ថែិតសៅក្្ននុរ

ការក្្ត់សា�នា។

អ�ំនុរស្លននការក្្ត់សា�នាទ្រូសៅបានសក្ើតស�ើរស្ញ

ម�ួពបវត្ិសាព�្នន្ ិភ្សលាក្។ឧទា�រែ៍ម�ួគឺជា

ការក្្ត់សា�នា�៏ធំម�ួណ�លបានសក្ើតស�ើរសពកា�្ពី

ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបានសាថាបនាសា�នាចពក្រប�់ពទ្រ់

(�រូមសមើលណ្សា�ដូនិចទ្ពី22:1–3)។បនាទាប់្ ពីការសាលាប់

រប�់្ ួក្សាវក្រប�់ព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះសនារះសោលការែ៍នន

�ំែឹរលអែបានកាលា�ជា្ ុក្រលួ�ស�ើ�ការ ល្ា�់ប្ដូរណ�លមិន

រានអំណាចពតរូវបានបសរកើតសៅក្្ននុរអរ្គការសា�នាចពក្និរ

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធននប្វជិតភា្។សដ្�សារណតអសំ ើ្ទ្ុច្ចរិតណ�លបាន

រកី្ចសពមើនសនរះព្រះអរាចា�់បាន�ក្សចញនរូវ�ិទ្្ធិអំណាចនរិ

ក្រូនសសាននប វ្ជិតភា្សចញ្ពីណ្ន�ពី។

អ�ំនុរស្លការក្្ត់សា�នា�៏ធំមន�ុ្សបានសៅសដ្�ោមៅន

ការ�ឹក្នាំ្ ពីសាថាន�ួគ៌្ ពី្ ួក្្យាការីណ�លសៅរ�់។ព្រះវិហារ

ជាសពចើនពតរូវបានសាថាបនាស�ើរប៉ុណន្្ ួក្សគមិនរាន�ិទ្្ធអិំណាច

ស�ើម្ពីពបគល់អសំណា�ទានព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធឬ�ណម្រ

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធននប្វជិតភា្ស្្សរសទ្ៀតស�ើ�។ណ្្នក្ននព្រះគម្ពីរ

�៏បរិ�ុទ្្ធបានកាលា�សៅជា្ ុក្រល�ួឬបាត់បរ់ស�ើ�ពបជាជន

ណលររានការ�ល�់ឹរ�៏ពតឹមពតរូវ្ ពីព្រះសទ្ៀត។

ការក្្ត់សា�នាសនរះបានបន្រ�រូត�ល់ព្រះវរបិតា�ួគ៌

នរិបុពតា�៏ជាទ្ពីព�ឡាញ់រប�់ពទ្រ់បានសលចមក្

ឯ�៉រូណ�ប�៊មេីធនរិបានស្្ើម្ មេពីនរូវការសារ្ស�ើរវិញនន

ភា្សពារស្ញនន�ំែឹរលអែ។

ការសាតារសឡើរវិញ

ការសារ្ស�ើរវិញគឺជាការបសរកើតស�ើរវិញននស�ចក្្ពី្ិតរប�់ព្រះ

នរិ្ ិធពីការនន�ំែឹរលអែសៅក្្ននុរចំសណាមក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់សៅសលើ

ណ្ន�ពីសនរះ(�រូមសមើលក្ិច្ចការ3:19–21)។

សៅក្្ននុរការសរៀបចំ�ពរាប់ការសារ្ស�ើរវិញព្រះអរាចា�់បាន

បសរកើតអភិជនស�ើរអ�ំនុរស្លណ�លសៅថ្ការណពបសា�នា។

្ួក្សលាក្បានរានបំែរស�ើម្ពីសធវើឲ្យសោលលទ្្ធិការអនុវត្ន៍

នរិអរ្គការសា�នាសៅតាមរសបៀបណ�លព្រះអរ្គ�ស្ង្គារះបាន

សាថាបនាវាស�ើរ។សទារះជាយា៉ារណាក្្ពី្ួក្សលាក្មិនបានរាន

ប្វជិតភា្ឬក៏្ភា្សពារស្ញនន�ំែឹរលអែសនារះសទ្។

ការសារ្ស�ើរវិញបានចាប់ស្្ើមស�ើរសៅក្្ននុរឆ្នាំ1820

សៅស្លព្រះជាព្រះវរបិតានរិព្រះរាជបពុតារប�់ពទ្រ់គឺ

ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទបានសលចមក្ឯ�៉រូណ�ប�៊មេីធស្្ើ�តបតាម

ការអធិសាឋានរប�់សលាក្(�រូមសមើល�៉រូណ�ប�មេ៊ីធ—ពបវត្ិ

1:15–20)។ព្ឹត្ិការែ៍គន្ឹរះខរ្ះននការសាដោរស�ើរវិញគឺជា

ការបក្ណពបននព្រះគម្ពីរមរមនការសាដោរស�ើរវិញននប្វជិតភា្

សអើរ៉ុននិរមពីលគពី�សាណ�ក្នរិអរ្គការននសា�នាចពក្សៅន្ងៃទ្ពី6

ណខសមសាឆ្នាំ1830។

ប្វជិតភា្សអើរ៉ុនពតរូវបានសាដោរស�ើរវិញសៅ�ល់�៉រូណ�ប�៊មេីធ

នរិអរូលពីសវើរស្ស�ើរីសដ្��៉រូហានបាទ្ពី�្ទសៅន្ងៃទ្ពី15

ណខឧ�ភាឆ្នាំ1829។ប្វជិតភា្មពីលគពី�សាណ�ក្និរ

ក្រូនសសាននព្រះនគរក្៏ពតរូវបានសាដោរស�ើរវិញសៅក្្ននុរឆ្នាំ1829

ណ�រសៅស្លណ�លសាវក្ប៉ុលយា៉ាកុ្បនិរ�៉រូហានបានពបគល់វា

�ល់�៉រូណ�ប�៊មេីធនរិអរូលពីសវើរស្ស�ើរី។

ភា្សពារស្ញនន�ំែឹរលអែពតរូវបានសាដោរស�ើរវិញស�ើ�

សា�នាចពក្ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនន្ ួក្បរ�ុិទ្្ធន្ងៃចុរសពកា�គឺជា

«សា�នាចពក្�៏្ ិតនិរសៅរ�់ណតមួ�គត់សៅសលើណ្ន�ពីសនរះ»

(គ.នរិ�.1:30)។សៅទ្ពីបញ្ចប់សា�នាចពក្នឹររាន

ស្�ស្ញណ្ន�ពីទាំរមរូលនរិឈរសៅជាសរៀររ�រូតតសៅ។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖សអសា�29:13–14;

សអស�ោ37:15–17;សអសភ�រូ4:11–14;យា៉ាកុ្ប

1:5–6

5.ពយាការីនិងវិវរណៈ

្យាការីគឺជាបុគ្គលមួ�ររូបណ�លពតរូវបានសៅបសពមើសដ្�ព្រះ

ស�ើម្ពីរានពបសា�ន៍ជំនួ�ពទ្រ់(�រូមសមើលសអម៉�ុ3:7)។

្យាការីសធវើទ្ពីបនាទាល់អំ្ពីព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនរិបសពរៀន�ំែឹរលអែ

រប�់ពទ្រ់។្ួក្សលាក្្ ្ស្វ្សា�អំ្ពីព្រះរាជបែំរនរិ

បុគ្គលិក្លក្ខេែៈ្ ិតរប�់ព្រះ។្ួក្សលាក្បានដ្ក់្សទា�

�ល់អំស្ើបាបនរិព្រានអំ្ពីលទ្្ធ្លរប�់វា។សៅពគប់ស្ល

្ួក្សលាក្្ យាក្រ្ ពីស�តុការែ៍ណ�លសក្ើតស�ើរសៅអនាគត

(�រូមសមើលគ.និរ�.1:37–38)។ការបសពរៀនរប�់

្យាការីជាសពចើនពតរូវបានរក្ស�ើញសៅក្្ននុរព្រះគម្ពីរ។សៅស្ល

ស�ើរ�ិក្សាពាក្្យ�ម្ពីរប�់្ យាការីសនារះស�ើរអាចសរៀន្ ពី

ស�ចក្្ពី្ិតនរិទ្ទ្ួលបានការ�ឹក្នាំ(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី

232:3)។

ស�ើរោំពទ្�ល់ពបធានននសា�នាចពក្ជា្ យាការីអ្នក្សមើល្ុត

នរិអ្នក្ទ្ទ្ួលវិវរែៈនិរជាបុគ្គលណតម�ួគត់សៅសលើណ្ន�ពី

សនរះណ�លទ្ទ្ួលបានវិវរែៈក្្ននុរការ�ឹក្នាំសា�នាចពក្

ទាំរមរូល។ស�ើរក៏្ោំពទ្�ល់ទ្ពីពបឹក្សាសៅក្្ននុរគែៈពបធាន

ទ្ពីមួ�នរិ្ ួក្សាវក្�ប់្ពីរនាក្់ជា្ យាការីអ្នក្សមើល្ុតនិរ

អ្នក្ទ្ទ្ួលវិវរែៈ។

វិវរែៈគឺជាទំ្នាក់្ទំ្នរ្ ពីព្រះជាម�ួនរឹក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។

សៅស្លព្រះអរាចា�់សបើក្�ណម្រព្រះ្ន្ទៈរប�់ពទ្រ់�ល់

សា�នាចពក្ពទ្រ់រានបន្ទដូលតាមរ�ៈ្ យាការីរប�់ពទ្រ់។

ព្រះគម្ពីរ—ព្រះគម្ពីរបរិ�ុទ្្ធព្រះគម្ពីរមរមនសោលលទ្្ធិនិរ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញានិរមុកា្�៏រានតនម្ម�ិរា—រាននរូវវិវរែៈណ�ល

បានពបទានតាមរ�ៈ្ យាការី្ ពីបុរាែនិរសៅន្ងៃចរុសពកា�។

ពបធានននសា�នាចពក្ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនន្ ួក្បរិ�ុទ្្ធន្ងៃចុរ

សពកា�គឺជា្ យាការីរប�់ព្រះសៅសលើណ្ន�ពីនា�្វន្ងៃសនរះ។

បុគ្គលរានាក់្ៗអាចទ្ទួ្លបានវិវរែៈស�ើម្ពីជួ�្ ួក្សគស្លពតរូវ

ការសៅស្លណាម�ួការទ្ទ្ួលខុ�ពតរូវនិរ�ំែួរ្ ិស��

រប�់្ ួក្សគនិរស�ើម្ពីជ�ួ្ ពរឹរ�ល់ទ្ពីបនាទាល់រប�់្ ួក្សគ។

វិវរែៈភាគសពចើនចសំពារះអ្នក្�ឹក្នាំនរិ�រាជកិ្ននសា�នាចពក្

មក្តាមរ�ៈការរំសភើបនរិគំនិតមក្្ពីព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធរានបន្ទដូល�ល់គំនិតនរិ�ួរចិត្រប�់

ស�ើរសដ្��ំស�រតរូចរស�ៀរៗ(�រូមសមើលគ.និរ�.

8:2–3)។វិវរែៈក៏្អាចមក្តាមរ�ៈការនិមិត្�ុបិន្និរ

ការយារមក្ជួប្ ពីសទ្វតា។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖ទំ្នុក្តសមកើរ119:105;

សអសភ�រូ4:11–14;ធពីម៉រូស្ទ្ពី23:15–17;យា៉ាកុ្ប

1:5–6;មរ៉រូនែ10:4–5

6.បពវៃជិតភាពនិងក្រូនគសាថនបពវៃជិតភាព

ប្វជិតភា្គឺជាព្រះសចសាដោនរិជា�ិទ្្ធិអំណាច

រប�់ព្រះ។តាមរ�ៈប្វជិតភា្ព្រះបានបសរកើតនិរពគប់ពគរ

សាថាន�ួគ៌នរិណ្ន�ពី។តាមរ�ៈអំណាចសនរះពទ្រ់សពបា�សលារះ

នរិតសមកើរក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់សដ្�នាំមក្នរូវ«ជពីវិតរណមរសាលាប់

នរិជពីវិត�៏សៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច�ល់មនុ�្សសលាក្»(ម៉រូស�

1:39)។

ព្រះពបទាន�ិទ្្ធិអំណាចប្វជិតភា្�ល់បុរ�ណ�លរានភា្

�ក្្ិ�មននសា�នាចពក្ស�ើម្ពីឲ្យ្ ួក្ោត់អាចសធវើការសៅក្្ននុរ

ព្រះនាមរប�់ពទ្រ់�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះរប�់ក្រូនសៅពទ្រ់។

ក្រូនសសាននប្វជិតភា្គឺជា�ិទ្្ធិននគែៈពបធានឬអំណាច

ណ�លពតរូវបានពបគល់�ល់មន�ុ្សសដ្�ព្រះស�ើម្ពីពគប់ពគរ

នរិ�ឹក្នំានគររប�់ព្រះសៅសលើណ្ន�ពី(�រូមសមើលរា៉ាថ្�

16:15–19)។តាមរ�ៈក្រូនសសាទាំរសនរះអ្នក្កាន់

ប្វជិតភា្អាចរានអំណាចស�ើម្ពីបសពរៀន�ំែឹរលអែនិរបសពមើ

្ិធពីការននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។អ្នក្ទារំឡា�ណ�លបសពមើសៅក្្ននុរ

សា�នាចពក្ពតរូវបានសៅសៅសពកាមការ�ឹក្នាំរប�់បុគ្គលរានាក្់

ណ�លកាន់ក្រូនសសាននប វ្ជិតភា្។ស�តុ�រូសច្នរះស�ើ�្ួក្សគ

ពតរូវរានអំណាចណ�លតពមរូវឲ្យបសពមើនរិបំស្ញតួនាទ្ពីនន

ការសៅបសពមើរប�់សគសនារះ។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖គ.នរិ�.121:36,

41–42

ប្វជិតភា្សអើរ៉ុន

ប្វជិតភា្សអើរ៉ុនជាញកឹ្ញាប់ពតរូវបានសៅថ្ជាប្វជិតភា្

សរៀបចំ។មុខតំណែរសៅក្្ននុរប្វជិតភា្សអើរ៉ុនគឺរាន�ពីក្ុន

ពគរូបសពរៀន�រ្នរិប៊�ី្ស្។សៅក្្ននុរសា�នាចពក្�្វន្ងៃសនរះ

�រាជកិ្បុរ�ណ�លរានភា្�ក្្ិ�មអាចទ្ទ្ួលបាន

ប្វជិតភា្សអើរ៉ុនស្លរានអា�ុ12.ឆ្នាំ។

ប វ្ជិតភា្សអើរ៉ុន«កាន់នរូវក្រូនសសាននការបសពមើនន្ួក្សទ្វតា

នរិនន�ំែឹរលអែននការណពបចិត្នរិបែុ្យពជមុជទ្ឹក្»(គ.និរ

�.13:1)។

ប្វជិតភា្មិលគពី�សាណដក្

ប្វជិតភា្មិលគពី�សាណ�ក្គឺជាប្វជិតភា្ខ្�់ជារឬធំ

ជារស�ើ�បសពមើក្ិច្ចការខារវិញ្ញាែ(�រូមសមើលគ.នរិ�.

107:8)។ប្វជិតភា្�៏ធំជារសនរះពតរូវបានពបទាន�ល់
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សលាក្អ័ដ្មនរិបានរានសៅសលើណ្ន�ពីសនរះសៅស្លណ�ល

ព្រះអរាចា�់បានសបើក្�ណម្រ�ំែឹរលអែរប�់ពទ្រ់។

វាពតរូវបានសៅជា�ំបរូរថ្«ប្វជិតភា្�៏បរិ�ុទ្្ធតាមរសបៀប

ននព្រះបពុតាននព្រះ»(គ.និរ�.107:3)។សពកា�មក្វា

ពតរូវបានសាគាល់ថ្ជាប្វជិតភា្មពីលគពី�សាណ�ក្ណ�លសៅស ម្ៅរះ

តាម�រ្ជាន់ខ្�់�៏អសាចារ្យរានាក្់ណ�លបានរ�់សៅអំ�នុរស្ល

្យាការីអព័បាហាំ។

សៅក្្ននុរប វ្ជិតភា្មិុលគពី�សាណ�ក្មុខតំណែរទារំឡា�

រាន�រូចជាណអលស�ើរ�រ្ជាន់ខ្�់សលាក្អ�្យសកា្ួក្

ចិត�ិបនាក់្នរិសាវក្។ពបធានននប្វជិតភា្មិលគពី�សាណ�ក្

គឺជាពបធានននសា�នាចពក្។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖សអសភ�រូរ4:11–14

7.ពិធដីបរិសុទ្និងគសចក្្ដីសញ្ញាទាងំឡា�

្ិ្ពីបរ�ុិទ្ទារំឡាយ

សៅក្្ននុរសា�នាចពក្ននព្រះស��៊រូវពគពី�្ទនន្ួក្បរិ�ុទ្្ធន្ងៃចុរក្្

សរា�្ិធពីបរិ�ុទ្្ធម�ួគឺជាទ្សរវើ�៏្ ិ�ិ�្ឋនរិ្ ្ដូវការណ�លរាន

ន�័ខារវិញ្ញាែ។្ិធពីបរិ�ុទ្្ធនពីម�ួៗពតរូវបានសធវើស�ើរសដ្�

ព្រះស�ើម ព្ីបសពរៀន្ ពីស�ចក្្ពី្ិតខារវិញ្ញាែ។្ិធពីបរ�ិុទ្្ធ

ននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះពតរូវបាន�ណម្រស�ើរសដ្��ិទ្្ធអិំណាច

ននប វ្ជិតភា្នរិសៅសពកាមការ�ឹក្នាំ្ ពីអ្នក្ណ�លកាន់

ក្រូនសសាននប្វជិតភា្។្ិធពីបរិ�ុទ្្ធខរ្ះរានសារៈ�ំខាន់ចសំពារះ

�ិរីលអែនិរពតរូវបានសៅថ្ជា្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះ។

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធ�ស្ង្គារះទ្ពីម�ួនន�ំែឹរលអែគឺជា

បែុពជមុជទឹ្ក្សដ្�ការ្ន្ិចសៅក្្ននុរទឹ្ក្សដ្�បុគ្គលរានាក់្

ណ�លរានអំណាច។បុែ្យពជមុជទឹ្ក្គឺចាំបាច់�ពរាប់បុគ្គល

រានាក់្ស�ើម្ពីកាលា�ជា�រាជកិ្ននសា�នាចពក្នរិស�ើម្ពីចរូល

សៅក្្ននុរនគរស�ស�សាទាល(�រូមសមើល�៉រូហាន3:5)។

ពាក្្យបែុ្យពជមុជទឹក្មក្្ពីោក្្យភាសាពក្ិក្ណដលរានន័យ

ថ្ពជមុជឬ្នលិច។ការពជមុជក្្ននុរទ្ឹក្គឺជានិមិត្�ញ្ញានន

ការសាលាប់រប�់ជពីវិត�៏រានបាបរប�់មនុ�្សរានាក់្នរិការសក្ើតជា

្មេពីរប�់សគសៅក្្ននុរជពីវិតខារវិញ្ញាែម�ួឧទ្្ទិ��ល់ការបសពមើ�ល់

ព្រះនរិក្រូនសៅរប�់ពទ្រ់។វាក៏្ជានិមិត្�ញ្ញាននការសាលាប់នរិ

ការរ�់ស�ើរវិញណ�រ។

សពកា�្ពីបុគ្គលរានាក់្បានពជមុជទ្ឹក្សនារះអ្នក្កាន់

ប្វជិតភា្មិលគពី�សាណ�ក្រានាក់្ឬសពចើននាក់្នឹរ

ដ្ក្់ន�សលើក្បាលរប�់សគស�ើ�បញ្ជាក្់សគថ្ជា

�រាជកិ្ននសា�នាចពក្។ជាណ ្្នក្នន្ ិធពីបរិ�ុទ្្ធសនរះណ�ល

សៅថ្ជា្ ពីធពីបញ្ជាក់្សនារះបុគ្គលសនារះពតរូវបានពបទាននរូវ

អសំណា�ទានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធ។

អសំណា�ទានព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធខ�ុ្ពីឥទ្្ធិ្លនន

ព្រះវិញ្ញាែបរ�ិុទ្្ធ។មុនស្លបុែ្យពជមុជទឹ្ក្បុគ្គលសនារះ

អាចរានអារមមេែ៍្ ពីឥទ្្ធិ្លននព្រះវិញ្ញាែបរិ�ុទ្្ធពគបស់្ល

ស�ើ�តាមរ�ៈឥទ្្ធិ្លសនារះសគអាចទ្ទួ្លបានទ្ពីបនាទាល់មួ�

អំ្ ពីស�ចក្្ពី្ិត(�រូមសមើលមរ៉រូនែ10:4–5)។សពកា�្ពី

ទ្ទ្ួលបានអំសណា�ទានននព្រះវិញ្ញាែបរ�ុិទ្្ធបុគ្គលសនារះបាន

រាន�ិទ្្ធិស�ើម្ពីរានន�គរូជា�រាបរប�់ពទ្រ់ពប�ិនសបើសគកាន់តាម

ព្រះបញ្ញត្ិ។

្ិធពីការ�ស្ង្គារះស្្សរសទ្ៀតរួមបញ្ចដូលនរូវការណតរតាំរ

�ល់ប វ្ជិតភា្មិលគពី�សាណ�ក្(�ពរាប់បុរ�)

អសំណា�ទាន្ិ�ិ�្ឋសៅក្្ននុរព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធនិរការ្សារភាជាប់

អាពា�៍្ិពា�៍(�រូមសមើលគ.នរិ�.131:1–4)។

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះទារំអ�់ននប្វជិតភា្រាន

មក្ជាមួ�នឹរស�ចក្្ពី�ញ្ញា។សៅក្្ននុរព្រះវិហារបរ�ុិទ្្ធ

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះទារំសនរះក៏្អាចពតរូវបានសធវើ

ស�ើរជំនួ�មរែៈជនណ�រ។្ិធពីបរិ�ុទ្្ធជំនួ�នឹររាន

ពប�ិទ្្ធភា្ណតសៅស្លបុគ្គលណ�លសាលាប់សនារះទ្ទ្ួល�ក្វា

សៅក្្ននុរ្ ិភ្វិញ្ញាែនរិ្ ល្់កិ្ត្ិ���ល់ស�ចក្្ពី�ញ្ញាណ�ល

ទាក់្ទ្រប៉សុណាណរះ។

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធស្្សរសទ្ៀត�រូចជាការ្យាបាលអ្នក្ឈឺនរិ

ការដ្ក្់ស្មៅរះនរិពប�ិទ្្ធ្រឲ្យក្ុរារក្៏រានសារៈ�ំខាន់�ល់

ការរីក្ចសពមើនខារវិញ្ញាែរប�់ស�ើរណ�រ។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖កិ្ច្ចការ2:36–38

ស�ចក្្តពី�ញ្ញាទារំឡាយ

ស�ចក្្ពី�ញ្ញាម�ួគឺជាកិ្ច្ចព្មសព្ៀរ�៏្ ិ�ិ�្ឋមួ�រវារព្រះ

នរិមនុ�្ស។ព្រះពបទាននរូវលក្ខេខែ្ឌ�ពរាប់ស�ចក្្ពី�ញ្ញា

ស�ើ�ស�ើរ�ល់ព្មសធវើតាមអវពីណ�លពទ្រ់�ំុស�ើរឲ្យសធវើ

បនាទាប់មក្ព្រះបាន�នយានឹរស�ើរនរូវ្ រជ�័ម�ួចំនួ�

ចសំពារះការសោរ្ពបតិបត្ិរប�់ស�ើរ(�រូមសមើលគ.នរិ�.

82:10)។

្ិធពីបរ�ិុទ្្ធននស�ចក្្ពី�ស្ង្គារះទាំរអ�់ននប្វជិតភា្អមសដ្�

ស�ចក្្ពី�ញ្ញា។ស�ើរសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាជាមួ�នឹរព្រះអរាចា�់

សៅស្លពជមុជទឹ្ក្ស�ើ�បន្សធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញាទារំសនារះសដ្�

ការទ្ទ្ួល�ក្្ ិធពីសាពកាម៉រ់។បរបអែដូនពបុ�ណ�លទ្ទ្ួល

�ក្ប្វជិតភា្មិលគពី�សាណ�ក្ចរូលសៅក្្ននុរពាក្្យ�ម្្

នរិស�ចក្្ពី�ញ្ញាននប្វជិតភា្។ស�ើរសធវើស�ចក្្ពី�ញ្ញា

បណនថែមសទ្ៀតសៅក្្ននុរព្រះវិហារបរិ�ុទ្្ធ។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖ជនគែនា19:5–6;

ទំ្នុក្តសមកើរ24:3–4;នពីន�វទ្ពី231:19–20;គ.នរិ

�.25:13

8.អាោហ៍ពិោហ៍និង្្ួសារ

អាពា�៍្ិពា�៍រវារបុរ�រានាក់្និរព�្ពីរានាក់្ពតរូវបានណតរតារំ

ស�ើរសដ្�ព្រះស�ើ�ពគួសារគឺជា�្នដូលននណ្នកាននស�ចក្្ពី

រ�ស្ង្គារះរប�់ពទ្រ់និរចំសពារះ�ុភមរ្គលរប�់ស�ើរ។

�ុភមរ្គលសៅក្្ននុរជពីវិតពគួសារអាចសក្ើតរានស�ើរបានសៅស្ល

សធវើតាមការបសពរៀនរប�់ព្រះអរាចា�់ព្រះស��៊រូវពគពី�្ទ។

អំណាច�៏្ ិ�ិ�្ឋននការបសរកើតក្រូនសៅសពបើបាន�ពរាប់

ណតរវារពបុ�នរិព�ពីណ�លបានសរៀបអាពា�៍្ិពា�៍

ស្ញចបាប់ជាប្ពីពប្ន្ធណតប៉សុណាណរះ។ឪ្ុក្រាដោ�ពតរូវ

បសរកើតក្រូនឲ្យចសពមើនជាសពចើនស�ើរឲ្យរានស្ញពា�សលើណ្ន�ពី

ចិញ្ចឹមក្រូនសៅរប�់សគសៅក្្ននុរស�ចក្្ពីព�ឡាញ់នរិ

ស�ចក្្ពី�ុចរិតស�ើ�បំស្ញតពមរូវការខាររារកា�នរិខារ

វិញ្ញាែ�ល់ក្រូនសៅរប�់ខ្លួន។

សាវាមពីនិរភរិយារានការទ្ទួ្លខុ�ពតរូវ�៏ឧឡារិក្ស�ើម្ពី

ព�ឡាញ់នរិណ្រក្សាោនាសៅវិញសៅមក្។ឪ្ុក្ពតរូវ�ឹក្នាំ

ពគួសារសដ្�ស�ចក្្ពីព�ឡាញ់និរស�ចក្្ពី�ុចរិតនរិបំស្ញ

នរូវតពមរូវការចាំបាច់ននជពីវិត។រា្�រានភារក្ិច្ច�ំខាន់ស�ើម្ពី

ណ្រក្សាបពីបាច់ក្រូនសៅរប�់ខ្លួន។សៅក្្ននុរការទ្ទ្ួលខ�ុពតរូវ�៏

្ិ�ិ�្ឋទាំរសនរះឪ្ុក្នរិរា្�រានកាត្វក្ិច្ចស�ើម្ពីជ�ួោនា

សៅវិញសៅមក្ជាន�គរូស�មេើោនា។

ណ្នការនន�ុភមរ្គល�៏សទ្វភា្សនរះ្ល្់លទ្្ធភា្�ល់

ទំ្នាក់្ទ្ំនរពក្ុមពគួសារឲ្យសចរះណតបន្រានរ�រូត�ួ�្ពី

ស�ចក្្ពីសាលាប់។ណ្ន�ពីសនរះពតរូវបានបសរកើតស�ើរស�ើ��ំែឹរលអែ

ពតរូវបានសបើក្�ណម្រស�ើម្ពីឲ្យពគួសារអាចពតរូវបានបសរកើតស�ើរ

្សារភាជាប់នរិតសមកើរស�ើរសៅអ�់ក្ល្ជានិច្ច។(�ពមួល

្ពី«ពគសួារ៖ការពបកា��ល់្ ិភ្សលាក្»Ensign,ណខ
វិច្ិកាឆ្នាំ2010,ទ្ំ្័រ129)។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖សលាក្ុប្ត្ិ2:24;

ទំ្នុក្តសមកើរ127:3;រា៉ាឡាគពី4:5–6;គ.និរ�.

131:1–4

9.បទបញ្ញត្ិទាំងឡា�

បទ្បញ្ញត្ិទាំរឡា�គឺជាចបាប់និរតពមរូវការណ�លព្រះពបទាន

�ល់មន�ុ្សសលាក្។ស�ើរបង្ហាញស�ចក្្ពីព�ឡាញ់រប�់ស�ើរ

�ល់ពទ្រ់សដ្�ការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�(�រូមសមើល

�៉រូហាន14:15)។ការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្ិទាំរឡា�

នរឹនាំមក្នរូវ្ រជ័�្ ពីព្រះអរាចា�់(�រូមសមើលគ.និរ�.

82:10)។

ព្រះបញ្ញត្ិពគឹរះ�៏�ំខាន់្ ពីរគឺ«ព�ឡាញ់ព្រះអរាចា�់ជាព្រះនន

ឯរឲ្យអ�់អំ្ ពីចិត្អ�់្ពីព្លរឹស�ើ�អ�់អំ្ពីគំនិតឯរ។

...ស�ើ�...ព�ឡាញ់អ្នក្ជិតខារ�រូចខ្លួនឯរ»(រា៉ាថ្�

22:36–39)។

ពក្ិត្យវិន័�ទាំរ�បព់បការគឺជាណ្្នក្ម�ួ�៏�ំខាន់នន�ំែឹរលអែ

នរិជាសោលការែ៍�៏អ�់ក្ល្ជានិច្ចណ�លចាំបាច់�ពរាប់

ភា្តសមកើរស�ើររប�់ស�ើរ(�រូមសមើលជនគែនា

20:3–17)។ព្រះអរាចា�់បានសបើក្�ណម្រវា�ល់សលាក្ម៉រូស�

សៅក្្ននុរពោបុរាែស�ើ�ពទ្រ់បានបញ្ជាក្់ជា្មេពីសៅក្្ននុរវិវរែៈន្ងៃ

ចរុសពកា�។

ព្រះបញ្ញត្ិស្្សរសទ្ៀតរួមរានការអធសិាឋានពបចាំន្ងៃ

(�រូមសមើលនពីន�វទ្ពី232:8–9)បសពរៀន�ំែឹរលអែ

�ល់អ្នក្�នទ្(�រូមសមើលរា៉ាថ្�28:19–20)

កាន់តាមចបាប់ព្�មេចារី�ភា្(�រូមសមើលគ.នរិ�.

46:33)បរ់�ង្វា�មួ�ភាគ�ប់ស្ញសលញ(�រូមសមើល

រា៉ាឡាគពី3:8–10)តមអាហារ(�រូមសមើលសអសា�

58:6–7)អភ័�សទា��ល់អ្នក្�នទ្(�រូមសមើលគ.និរ�.

64:9–11)រានវិញ្ញាែននស�ចក្្ពីអំែរគែុ(�រូមសមើល

គ.និរ�.78:19)នរិសធវើតាមពាក្្យគតិបែ្ឌតិ(�រូមសមើល

គ.និរ�.89:18–21)។

ស�ចក្្ពីសយារណ�លទាក្់ទ្រោនា៖សលាក្ុប្ត្ិ39:9;សអសា�

58:13–14;នពីន�វទ្ពី13:7;ម៉រូសា�4:30;អាលរា៉ា

37:35;អាលរា៉ា39:9;គ.និរ�.18:15–16;គ.

នរិ�.88:124

�ពរាប់្ ័ត៌រានបណនថែមអំ្ពីពបធានបទ្ទាំរសនរះ�រូមចរូល

សៅLDS. org,Teachings, Gospel Topics;ឬ
�រូមសមើល្ិតចំសោរះស�ចក្្ពីជំសនឿ៖ស�ចក្្ពីសោរដំែឹរល្អ

(ឆានាំ2004)។
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�សរខេបសដ្�មរមន

មរមនបញ្ចប់ស�ៀវសៅ

រប�់ឪ្ុក្សលាក្

�សរខេបសដ្�មរ៉រូនែ
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្េ្ដីរលដីថហ
(ណ្្ក្ថនការសគងខេបរបស់

េរេនការបក្ណ្បទាំង116

ទំព័រណដលប្នប្ត់បង់

គោ�សាររាោទិនហារីស)

នដីថហវៃទដី1ដល់្ េ្ដីរគអាេថណ

ោក្្យសេ្ដីថនេរេន

េរេន8–9

គអគធើរ

េរ៉រូថណ

េ៉រូសា�ដល់េរេន7

* កាលបរិសច្ទ្តំណារឲ្យអំ�នុរស្លពបហាក្់ពបណ�លណ�លសក្ើតរានសៅក្្ននុរស�តុការែ៍នន្ ទាំរចំណារ

នពីមួ�ៗ។

†វាមិនពតរូវបាន�ឹរចបា�់លា�់ថ្សៅស្លណាណ�ល្ យាការីសអសធើរបានបញ្ចប់ក្ំែត់ពតារប�់

សលាក្ស�ើ�ប៉ុសន្ស្លខរ្ះវាពបណ�លជាសៅចសនាលារះឆ្នាំ589មុន.គ.�.នរិ131មុន.គ.�.។
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1  ពកួ្សាសន៍នដីថហវៃេួ�ចំនួនចង់ប្នណដនដដីនដីថហវៃេក្វិញ។្ួក្សគពប�ុទ្្ធនឹរោនាស�ើ�

អ្នក្សៅរ�់ពត�ប់សៅណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាវិញ។�៊ីនិ្ វគឺជាណ ្្នក្ម�ួននពក្មុសនរះ។

(�រូមសមើលសអាមនែ1:27–28;ម៉រូសា�9:1–2។)

2  ្ក្ុេសាសន៍នដីថហវៃណដលដរឹក្នាំគោ�សម៊ីនិពវៃសានាក់្សៅក្្ននុរចសំណាម្ ួក្សា�ន៍សលមិន

សៅក្្ននុរណ�ន�ពីនពីន�វ(�រូមសមើលសអាមនែ1:29–30;ម៉រូសា�9:3–5)។

សពកាយ្ពី�៊ីនិ្ វ�ុគតសៅបពុរារប�់ពទរ់គឺែូសអបានពគររាជ្យសៅក្្គុរអសំ ើ្ទុច្ចរិត។

អ័ប៊ីណានដបានព្រានពបជាជនឲ្យណពបចិត្ត។អាលរា៉ាបានសោរ្រាមសារលិខិតរប�់

អ័ប៊ីណានដសេើយបានបសពរៀនវាដល់អ្ក្ដនទសៅណក្បរទឹក្មរមន។(�រូមសមើលម្រូសាយ

11–18។)

3  អាលរាោនិង្បជាជនរបស់គលាក្ចាក្គចញ្ពីស�ច្ែូសអស�ើ�បានសធវើ�ំសែើរ

សៅកាន់ណ�ន�ពីស�ឡាម(�រូមសមើលម៉រូសា�18:4–5,32–35;23:1–5,

19–20)។

្ួក្សា�ន៍សលមិនបានវាយលុក្ពបជាជនរប�់ស�្ចែូសអសៅក្្គុរណដនដពីនពីនេវ។បុពរា

រប�់ស�ច្ែូសអគឺស�្ចលិមនេបានពគររាជ្យខែៈស្លណដលពបជាជនរប�់ពទរ់

បានរ�់សៅក្្គុរស�វក្ភា្នន្ ួក្សា�ន៍សលមិន។(�រូមសមើលម្រូសាយ19–20។)

4  បំណងគដើេ្ដីណសវៃងរក្ណដនដដីសារ៉ហិេឡា៖ស�្ចលិមន�បានបញ្ដូនពក្មុមួ�សៅ

ណ�វររក្ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡានរិស�ើម ព្ី�ំុជំនួ�។ពក្មុសនរះបានរក្ស�ើញតំបន់សបារះបរ់

សចាលមួ�ននជាតិសា�ន៍ណ�លពតរូវបំ្លាញបរ់នរិ្ ទាំររា�ទាំរ24។(�រូមសមើល

ម៉រូសា�8:7–9;21:25–27។)

5  ្ក្ុេណសវៃងរក្ណដលដរឹក្នំាគោ�គលាក្អាំេ៉រូនសធវើ�ំសែើរ្ ពីណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា

សៅរក្ក្រូនសៅរប�់អ្នក្ណ�លបានសៅណ�ន�ពីនពីន�វ(�រូមសមើលម៉រូសា�7:1–6;

21:22–24)។

6  ្បជាជនរបស់គសច្លិេថហរតគ់ចញ្ពីស�វក្ភា្នរិបាន�ឹក្នាំសដ្�សលាក្អាំម៉រូន

ពត�ប់សៅកាន់ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡាវិញ(�រូមសមើលម៉រូសា�22:10–13)។

្ួក្សា�ន៍សលមិនបានបញជអូនក្រទ័្សដញរាមស�ច្លិមនេនរិពបជាជនរប�់ពទរ់។

សពកាយ្ពីវសរវរសៅក្្គុរទពីវាលរសោសាថានក្រទ័្ សនារះបានរក្ស�ើញអាលរា៉ានរិពបជាជន

រប�់សលាក្សៅក្្គុរណដនដពីសេឡាម។្ួក្សា�ន៍សលមិនបានោក្់្ ួក្សគសៅក្្គុរ

ការជាប�់ុំឃ្ំរ។(�រូមសមើលម្រូសាយ22–24។)

7  ្បជាជនរបស់អាលរាោរតគ់ចញ្ពីស�វក្ភា្នរិបានសធវើ�ំសែើរសៅកាន់ណ�ន�ពី

សារា៉�ិមឡា(�រូមសមើលម៉រូសា�24:20–25)។

ណដនដដីសារ៉ហេិឡា

ណដនដដីនដីថហវៃ(លដីថហនដីថហវៃ)

ទរឹក្េរេន

ការសគចខ្លួនរប�់

ពបជាជនអាលរា៉ា

បំែរស�ើម្ពីណ�វររក្

ណ�ន�ពីសារា៉�ិមឡា

ការសគចខ្លួន

រប�់ពបជាជន

រប�់លិមន�
ពក្មុពសាវពជាវ�ឹក្នាំ

សដ្�អាំម៉រូន

ពក្មុសា�ន៍នពីន�វពតរូវបាន

�ឹក្នាំសដ្��៊ីនិ្ វ

្ួក្សា�ន៍នពីន�វម�ួចំនួន

ចរ់បានណ�ន�ពីនពីន�វមក្វិញ ណដនដដីគហឡាេ

1

2

5

6

4

3

7

អាលរា៉ានរិពបជាជនរប�់

សលាក្សចញសធវើ�ំសែើរ

គសចក្្ដីសគងខេបថនការគធវៃើដំគណើរគៅក្្ដងេ៉រូសា�7–24

ការបំផ្លញថនជាតិសាសន៍ោោគរឌគៅក្្ដងណដនដដីណប៉ក្ខ្ងគជើង

ផ្ទាំងរាសទាំង24

សន្រឹក្(្េ្ដីរគអគធើរ)
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តំបន់ណដលអាចរានគៅក្្ដង្ពះ្េ្ដីរេរេន(ទំនាក្់ទំនងដល់ោនាគៅវិញគៅេក្)*

ទសនល�
៊ីដរូន

ទ្ពីវាលរសហាសាថានស�ើសរា៉ាន៍

ទ្ពីវាលរសហាសាថានភាគខារត ដ្ូរ

ទ្ពីរសហាសាថានភាគខារសក្ើត

ណ្្នក្ទ្ពីរសហាសាថាន�៏តរូច

ណដនដដីភា្ខ្ងគជើង

ណ�ន�ពីបរិបរូរែ៍

សារា៉�ិមឡា

�មពុទ្ខារសជើរ

ណ�ន�ពីតរូចៗ

ទ្ពី�មេសាន

�មពុទ្ខារសជើរ

មរូសលក្
សអាមសែើរ

គិ�

ម៉រូរីអានតុន

លពីន�
ស�ើ�ុន

មរ៉រូនែ

គពីឌាន

អាំម៉រូនែហា

ក្រូនភ្នំរា៉ានន់ត
ែូសអ

�៊ី�ុម ក្រូនភ្នំអានំែ�៊រូ

�រូដ្

អាន់ទ្ពីបា៉ារា៉ មពីនុន អារ៉ុន

គរូសមនែ �៊ីណអ�រ៉ុម

សមសលក្

រា៉ាន់នត

អាន់ទ្ពីអរូនុម

នពីន�វហា

ណដនដដីណដល្្ងេរតក្ដំបរូង

នពីន�វ(លពីន�-នពីន�វ)

អាម៉រូ�នុន

ស�ឡាម

�៊ិប�នុម
មពី��រូនែ

មរមន

�មពុទ្ខារលិច �មពុទ្ខារសក្ើត

មពីឌាន
ស�ររូសាទ្្ិម

�៊ិម�នុន

អ៊ី�រា៉ាណអល
សលម�ួល

�៊ិមមពី�នុន

ភ្នំរី្ ឡា

* ទំ្នាក្់ទំ្នរននតំបន់ណ�លអាចរានសៅក្្ននុរ
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