
 

 
 

ផែនការព្រះជាម្ចា ស់ 

ជមព្រើសរបស់ម ើង 

 

ជជកឃ ីអ ៊សូ 
 
 

មោកុបបត្តិ ១-១១ 

មរមរៀនទី១៖ កំម ើត្ផែនដី - កំម ើត្ផែនដតីារការរចនារបស់ព្រះជាម្ចា ស់ 
មរមរៀនទី២៖ ការធ្លា ក់ចុះ - មត្ើម្ចនបញ្ហា អ្វ ីមកើត្ម ើង? 

មរមរៀនទី៣៖ កាអ្ុីន នងិមអ្បិល - មត្ើទូលបងគជំាអ្នកផែរកាបអូនឬអ្ី? 
មរមរៀនទី៤៖ ទឹកជំនន់ - អ្ញនឹងរិន...! 

មរមរៀនទី៥៖ ប៉របាបិល - រីមោក មូអ្ ដល់មោកអាប់រ៉ា រ 
 

“...ទូលបងគំមែញើជវីិត្មលើព្រះបនទូលរបស់ព្រះអ្ងគ” 

ទំនុកដំមកើង ១១៩:៧៤ 
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ផលរិដោយ ររះឹស្ថថ នដបាះពមុ ភ TENTHPOWERPUBLISHING 

www.tenthpowerpublishing.com 
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រកាសទិ ធរិរប់យ៉ង។ គ្មម នច ាំជែកណាមយួក នងុដសៀវដៅដនះ ររវូបានផលរិដ ើងវញិ ដោយគ្មម នការអនញុ្ញដ រពអី នកនពិន ធ 
ដ ើយ ដល ើកជលងជរអ នករររួពនិរិយជដលើសង់យកអរ ថបទសដង េបខ្ លះមកពនិរិយ។ រាលក់ារផលរិដ ើងវញិ ការរកាទកុ
ក នងុរបពន័ ធក ុាំពយូទរ័ ដោយថរចម លង ឬតាមមដធោបាយណាមយួ ជដលគ្មម នការអនញុ្ញដ រពិអី នកនពិន ធ រសឺទុ ធជរររវូបានមម
ឃារ់។ 
 
ររប់បទរម ពរី ររវូបានដកើសង់ពរីពះរម ពរីបរសិទុ ធ រកាសទិ ធ © ឆ្ន ាំ1954 នងិ © ឆ្ន ាំ1962 
ដោយសមារមរពះរម ពរីកម ពជុា ដរប ើរបាស់ដោយមានការអនញុ្ញដ រ នងិរកាសទិ ធររប់យ៉ង 
 
រចនាទាំពរ័ដោយ Inkwell Creative 
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បុមរកថា 

អ នករាលគ់្មន កាំពងុចាប់ដផ ឋើមដាំដែើរផសងដរពងមយួ ជដលនងឹបាំផ្លល ស់បាំជរបដពលដវលាជដលដៅដសសសលក់ នងុជវីរិ 
របស់អ នក។ ដាំដែើរជវីរិដនះ ជប លកសរមាប់អ នក រពមទ ាំងររវូរ ាំដលចដ ើងម ឋងបន តចិៗ តាមរយៈបាំែងចរិ តដរ៏កីរាយរបស់ 
អ នក ក នងុការសកិាជសវងយលអ់ាំពដីសៀវដៅមយួកាយជដលដរដៅថា រពះរម ពរីបរសិទុ ធ។ ការដប ឋជាញ ចរិ តរបស់អ នកច ាំដ ះ 
ការសកិាដនះ សនោថានងឹដធ វើឱ្យជវីរិរបស់អ នករាលគ់្មនកាន់ជរចដរម ើនដ ើង ដពលរពះជាមាច ស់រទង់មានបន ទលូមកអ នករាល់ 
គ្មន  តាមរយៈរពះបន ទលូរទង់។ 

ដពលអ នករាលគ់្មន សកិា អ នករាល់ររវូបានដល ើកទកឹចរិ តឱ្យមានសមាភ រៈដមដរៀនខ្ លះដៅនងឹដដ ដចូជា៖ 
១. ដសៀវដៅដមដរៀនដនះ៖ ជផនការរពះជាមាច ស់ ជដរម ើសរបស់ដយើង 
២. រពះរម ពរីបរសិទុ ធ ឬរពះរម ពរីដវ៏សិទុ ធជាភាស្ថជខ្ មរបច ចបុបន ន។ ច ាំណាាំ របសនិដបើអ នករាលគ់្មន ររវូការទញិរពះរម ពរី 

ថ ម ីរបសនិដប ើអាចចរូជសវងរករពះរម ពរីណាជដលមាន៖ 
ក. តារាងខ្ដយង ភារដរច ើនដៅចាំកណាឋ លទាំពរ័ 
ខ្. វចនាធបិាយ តាមធម មតា មានដៅខាងដរកាយរពះរម ពរី 
រ. នងិមានជផនទមីលូោឌ នខ្ លះ ជដលមានដៅខាងដរកាយរពះរម ពរីដនះជដរ 

៣. ប៊ចិ ឬដមម ដដ 
៤. ការដរប ើសរមាប់ខ្ែឍច ាំណាាំកែឍរម ពរី 
សមាភ រៈជដលមានក នងុច ាំែុចដលខ្2 រវឺាររប់រគ្មន់សរមាប់ការសកិារបស់អ នក រពមទ ាំងដធ វើឱ្យអ នកដររៀមជាដើសច 

ដដ ើមបីសកិាដមដរៀនទ ាំងអស់ ដនះជដរ។ យ៉ងណាមញិ របសនិដបើ អ នកដទ ើបសកិារពះរម ពរីជាដល ើកដាំបងូ អ នករបជែលជា 
ចង់ចាប់ដផ ឋើមសកិា ដោយដរបើដមដរៀនមយួជដលមានចាំែងដជ ើងថា Navigating the Bible (ការសទង់ដម ើលរពះរម ពរី) 
អ នកអាចទញយកដសៀវដៅដមដរៀនដនះដោយឥរររិដថ ល ពដីរែទាំពរ័ www.CrossCM.org របស់ CrossConnect 

Ministries ។ ដប ើដទះជាដមដរៀនដនះ ររវូបានជែនា ាំឱ្យសកិាជមន ប៉ជុន ត វាកម៏និអាចជយួឱ្យការសកិាដមដរៀន ជផនការ 
រពះជាមាច ស់ ជដរម ើសរបស់ដយើង ទទលួបានដជារជយ័ជដរ។ 

សមូក ុាំខាលចនងឹរសូច ាំណាាំរពះរម ពរីរបស់អ នក ដបិររពះរម ពរីដនះ ទកុសរមាប់ឱ្យអ នករាលគ់្មន សកិា។ ចរូដធ វើការករ់រតា 
ដោយសរដសរ រសូបនាទ រ់ពដីរកាម រសូច ាំណាាំដោយដរបើែវរឺពែ៌ ររូរង វង់ដល ើខ្រម ពរី នងិររូសញ្ញដ រពញួជាដដ ើម! អ នកក ៏
អាចដរប ើដសៀវដៅសរដសរ ឬឧបករែ៍ដអ ចិររនូចិសរមាប់ករ់រតារាំនរិ សាំែួរ នងិតាមោនដមើលដាំដែើរជវីរិរបស់ 
អ នក តាមរយៈការសកិាដមដរៀនដនះ។ 

ដមដរៀនដនះររវូបានដរៀបដរៀងដ ើង ដដ ើមបីឱ្យអ នករាលគ់្មនអាចសកិាដោយខ្ លនួឯងបាន។ អ នករាលគ់្មន នងឹដឃើញ ថា
ដមដរៀនដនះមានការលាំបាករចិរចួ ឬគ្មម នដស្ថះ ដប ើអ នករាលគ់្មនមានករមរិវនិយ័សរមាប់ខ្ លនួឯង។ ដៅក នងុដពលជាមយួគ្មន
ដនាះ អ នករាលគ់្មន នងឹទទលួបានពរ័ម៌ានថ ម ីជចករ ាំជលកការដចះដងឹរបស់អ នក នងិសរួសាំែួរលាំបាកៗជដលទមទរឱ្យមាននវូ
ចដម លើយ។ ដដ ើមបីទទលួបានការដឆ លើយរបដនះ អ នករាលគ់្មន ររវូបានដល ើកទកឹចរិ តឱ្យអដ្ជ ើញមរិ តសមាល ញ់ពរី ឬបនីាក់ មកចលូ
រមួជាមយួអ នកក នងុការសកិា។ 

 

http://www.crosscm.org/
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សមូឱ្យអ នករាលគ់្មនមានដសចក ឋអីាំែរក នងុការសកិា សមូឱ្យអ នករាលគ់្មន ដប ើកចរិ តទទលួ ដពលរពះជាមាច ស់មានបន ទលូ 
មកកាន់អ នករាលគ់្មន  តាមរយៈរពះបន ទលូរទង់ សមូឱ្យដរឿងរា៉វក នងុរពះរម ពរីជយួឱ្យអ នករាលគ់្មនស្ថា លច់ាស់អាំពកី ឋើីសឡាញ់ 
ដអ៏ស្ថច រយជដលរទង់បានរបទនមក តាមរយៈរពះរាជបរុតារទង់ ររឺពះដយស៊វូររសី ទ ជារពះអមាច ស់ នងិជារពះអង ាសដគ ា្ ះ 
ដនដយើងរាលគ់្មន ។ 



www.CrossCM.org  ©2013 CrossConnect Ministries 
5 

មរមរៀនទី១ 

 

កំម ើត្ផែនដី 

តារការរចនារបស់ព្រះជាម្ចា ស់ 

 

មោកុបបត្តិ ១-២ - ដំម ើរមរឿងកំម ើត្ផែនដ ី

 

ម្ចតិកាសំខាន់ៗកនុងមរមរៀនទ១ី 

ទិដឋភារទូមៅ៖ មោកុបបត្តិ ១-២ 

លំនាមំដើរ 

មរមរៀនទី១៖ មោកុបបត្តិ ១-២ 

 រពះដជ៏ារពះអាទកិរ 
 ដលាកបុបរ ត ិដាំដែើរដរឿងដនកាំដែើរជផនដ ី
 ដថ ៃសបប័ទររវូបានបដង កើរដ ើង 

o នយិមនយ័៖ ការជញកជាបរសិទុ ធ 
o នយិមនយ័៖ ដថ ៃសបប័ទ 

 ការបដង កើរមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស ី
 អា ែព៍ ិែ ៍
 ដដ ើមដឈើដងឹខ្សុររវូ 
 ការអនវុរ ត



កំណ ើតផែនដី តាមការរចនារបស់ព្រះជាម្ចា ស់ 
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លំនាមំដើរ 

រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ រជឺាកែឍរម ពរីដាំបងូ ដបិរដលាកបុបរ ឋមិាននយ័ថា ដដ ើមដាំបងូ។ កែឍរម ពរីដនះដរៀបរាប់ពកីាំដែើរ 
ជផនដ ីដោយដរប ើ កយថា “កាលដដ ើមដាំបងូបង អស់” ។ ដៅក នងុ២ជាំពកូដាំបងូ ដយើងអានដឃើញការដរៀបរាប់ពដីាំដែើរដរឿង 
កាំដែើរជផនដ ីររឺពះអង ាដែើយជដលបានបដង កើររបស់សព វស្ថរដព ើទ ាំងដៅដល ើដមឃ នងិដល ើជផនដដីនះ។ របស់សព វស្ថរដព ើ 
ជដលរទង់បានបដង កើរ រសឺទុ ធលអ ដែើយលអរបដសើរបាំផរុ! ដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូ១ នងិជាំពកូ២ ដរៀបរាប់អាំពកីារបដង កើរមនសុស 
ដាំបងូ ដ ម្ ះ អោ័ម នងិស្តសតដីាំបងូ ដ ម្ ះ ដអវា៉។ រពះជាមាច ស់បានបដង កើរដរមក ឱ្យច ាំនងឹរបូអង ារទង់ ទ ាំងរបទនឱ្យដរនវូ
ដគ្មលបាំែងចាស់លាស់ ដទ ើបរទង់ោក់ឱ្យដររស់ក នងុសនួដអជដន ដោយជែនា ាំឱ្យដរដធ វើការ នងិជថរកាសនួដនះ។ 

ដដ ើមកែឍរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ មនិររវូបានសន នោិឌ នប្ចប់ដៅក នងុរម ពរីដលាកបុបរ តដិនាះដទ ផ ទយុដៅវញិ ការចាប់ដផ ឋើម 
ដស៏ មរុរស្ថម ញមយួដទៀរ ររវូបានដរដរៀបរាប់ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ២:១០។ ក នងុករែីដនះ ការចាប់ដផ ឋើម រ ឺកយថា “មាន
ទដន ល១”។ ខ្១០ ចាប់ដផ ឋើមដោយដរៀបរាប់ថា “មានទដន ល១ែរូដចញពើីសកុដអជដន មកដរស្ថចសនួចារដនាះ” ទដន លដនះ
ជបកដចញជា៤មខុ្។ ខ្រម ពរីដនះដរ្យនងឹដមើលរ ាំលងណាស់ ដបរិវាមានការទក់ទងរចិរចួដៅនងឹដរឿងកាំដែើរជផនដ។ី 

ដយើងដងឹថា ទដន លនមីយួៗសទុ ធជរមានរបភពដដ ើម។ ទដន លយ៉ងែសីុ មានរបភពដដ ើមដៅក នងុរ ាំបន់វាលទាំនាបទកឹកក 
រដីែ-ទដីប ច ាំជែកទដន លមន ដៅកដូរខ៉ាងរបូង មានរបភពដដ ើមដៅររងច ាំែុចរបសព វទដន លណាាំមន នងិទដន លប ៊ខូាម។ 
ទដន លអាម៉ាែសូន មានរបភពមកពរី ាំបន់ភ នាំដអនដដស ច ាំជែកទដន លជដលជវងជាងដរ រទឺដន លនលី មានរបភពដដ ើមមកពទីដន ល 
នលីដខ្ៀវ ក នងុរបដទសដអធយូព។ី ទដន លទ ាំងអស់សទុ ធជរមានរបភពដដ ើម មនិថាទដន លដនាះរចូយ៉ងណាដនាះដទ។ 

ទដន លងជដលែរូមកពសីនួដអជដន ដៅក នងុសណាឌ នដរ៏រួឱ្យចាប់អារម មែ៍ដនះ បានដធ វើការចាប់ដផ ឋើមដៅក នងុជាំពកូទ២ី 
ដនកែឍទ១ីក នងុរពះរម ពរី ដែើយបានរភាជ ប់ស្ថច់ដរឿងក នងុរបវរ តរិពះរម ពរីទ ាំងមលូរែរូមកទល់សព វដថ ៃ រចួបន តដៅមខុ្ដទៀរ 
ជានរិន តរ។ ដយើងអាចតាមោនអាំពទីដន លដនះ ដៅក នងុបទរម ពរីទ ាំងមលូបាន។ ទដន លជដលមានមខុ្៤ដនះ ជាទដន លពរិក នងុសមយ័ 
ដនាះ ដែើយកជ៏ាការដរបៀបដធៀបនយ័ថាជាទដន លមយួ ជដលផារភាជ ប់មនសុសក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតតា ាំងពដីដ ើមដលច់ប់ ដៅនងឹ 
រពះជដលជារបភពដដ ើមដនជវីរិទ ាំងអស់។ 

ដលាកបុបរ ត ិរជឺាកែឍរម ពរីជដលដរបៀបដចូជា មខុ្ទដន លដធ៏ ាំដនះជដរ។ អ នករាលគ់្មន នងឹរកីរាយក នងុការសកិាពរីបភព
ដដ ើមជដលរកដឃើញក នងុកែឍរម ពរីដនះ ដបិរវានងឹដធ វើឱ្យអ នកដងឹដរឿងររប់យ៉ង ដពលអ នករាលគ់្មន សកិារពះបន ទលូរពះ។ ចរូ 
រកីរាយនងឹបទពដិស្ថធនជ៍ដលអ នករាលគ់្មន ទទលួបានចះុ ដែើយសមូឱ្យការសកិាដនះ កាល យជាទដន លទកឹរស់ជដលចជម អរភាព 
ដើសកឃាល នដនរពលងឹរបស់អ នករាលគ់្មន ផង (យ៉មូន ៤:១០)។ 

ដលដ់ពលជដលររវូចាប់ដផ ឋើមដធ វើដាំដែើរផសងដរពងដែើយ! ចរូដប ើករពះរម ពរីរបស់អ នក ដលាកបុបរ ត ិ១ ចរូដយើងរាល់ 
គ្មនចាប់ដផ ឋើមពជីាំពកូ១ ខ្១។ ចរូសរដសរ កយ៣មា៉រ់ដាំបងូដរ៖ 

 
______________________________________________________ 



កំណ ើតផែនដី តាមការរចនារបស់ព្រះជាម្ចា ស់ 
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ផែនកទី១ 

មសចកដីមែដើរ៖ ដមដរៀនដនះផ ឋលឱ់្កាសឱ្យអ នករាលគ់្មន សម លងឹដម ើលដាំដែើរដរឿងកាំដែើរជផនដ ីដៅក នងុរពះរម ពរី ឱ្យកាន់ជរ
ជរិ។ ដគ្មលបាំែងដនដមដរៀនដនះ មនិជមនដដ ើមបីជជជកជវកជញក ឬដ ល្ ះរបជកកគ្មន ដនាះដទ ប ៉ជុន ត រដឺដ ើមបីដចាទសរួនវូ 
សាំែួរជដលនា ាំអ នករាលគ់្មន ឆ លងការ់តាមរយៈការដរៀនដមដរៀនដនះ ទ ាំងផ ឋលព់រ័ម៌ានឱ្យអ នករាលគ់្មន  ទក់ទងនងឹអ វជីដលរពះ 
រទង់មានបន ទលូអាំពកីារបដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ។ី ដែរដុនះ សមូអ នករាលគ់្មន ដរៀនសរូរតាមសបាយ! 
មេហកិចា៖ ចរូអានជាំពកូ២ដាំបងូ ក នងុកែឍរម ពរីដលាកបុបរ ត ិរដឺលាកបុបរ ត ិ១-២ 

លំហាត្់៖ 

១. ដរ ើដលាកបុបរ ត ិ១:១ របាប់អ វខី្ លះដលដ់យើង? 
ក. ___________________________________________________________ 
ខ្. ___________________________________________________________ 
បទរម ពរីដនះរបាប់ដយើងថា រពះជាមាច ស់ រជឺារពះអាទកិរ ដែើយដផ ទដមឃ នងិជផនដ ីររឺទង់បានបដង កើរមក។ ដាំបងូ 

ចរូដយើងយកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះកតាត មយួជដលជចងថា រពះជាមាច ស់ ជារពះអាទកិរ។ 
២. មានខ្រម ពរីដយងចាំននួ៣ដទៀរខាងដរកាម ជដលសរដសរបញ្ញជ ក់អាំពដីរឿងដនះម ឋងដទៀរថា រពះជាមាច ស់រទង់ជាអ នក 

បដង កើរ៖ 
ក. ទាំនកុដាំដក ើង ១០២:២៥ ដរៀបរាប់អាំពរីពះជាមាច ស់ ដោយសរដសរថា “_____________________ 

___________________________________________________________” 
ខ្. ទាំនកុដាំដក ើង ១១៥:១៥ កប៏ញ្ញជ ក់ផងជដរថា រពះអមាច ស់រជឺា “_________________________ 

___________________________________________________________” 
រ. ទាំនកុដាំដក ើង ១៤៨:៥ខ្ ជចងថា “ដបិររទង់ ____________________________________ 

ដែើយរបស់ទ ាំងដនាះបាន _____________________________________________” 
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ចរូចាប់ដផ ឋើមករ់រតារាំនរិរបស់អ នករាលគ់្មន  
១. ដរ ើ កយជដលថា “រពះជាមាច ស់ ជារពះអាទកិរ” មាននយ័យង៉ណាចាំដ ះខ្ ញុាំ? ____________________ 

_______________________________________________________________ 
២. ចរូច ាំណាយដពលមយួជភ លរ ដដ ើមបីពចិារណាអាំពរីបស់មយួជដលអ នកបានបដង កើរមក ជាវរ ថជុដលដធ វើពរីកណារ់ ឬដធ វើ

ពដីឈើកប៏ាន។ ក នងុជាអ នកបដង កើរវរ ថទុ ាំងដនះ អ នកច ាំណាយទ ាំងរាំនរិ នងិការយកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះអ វជីដលអ នកបាន 
បដង កើរមកដនាះ។ ចរូច ាំណាយដពលររិពចិារណាដពលជដលរពះជាមាច ស់ដធ វើការ រទង់ដរៀបច ាំរដរមាងរបស់រពះអង ា 
ក នងុការបដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ។ី ដពលអ នកើសដមដមើលរពះជាមាច ស់ដធ វើជផនការរបស់រទង់យង៉យកចរិ តទកុោក់ 
ដរ ើអ នកមានរាំនរិយ៉ងណាខ្ លះ? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________
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ផែនកទី២ 

មេហកិចា៖ ចរូអានដលាកបុបរ ត ិ១:១-២ ស្ថរជាថ ម។ី 

លំហាត្់៖ 

១. មនុដពលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ ី ដរ ើរពះរម ពរីជចងថា ដផ ទដមឃ នងិជផនដមីានរបូរាងជបបណា 
(ដលាកបុបរ ត ិ១:២)? 
ក. ________________________________________________________ 
ខ្. ________________________________________________________ 
រ. ________________________________________________________ 
ឯជផនដបីានខ្ចូ ដែើយដៅទដទ មានសទុ ធជរងងរឹររបដល ើ...  កយទ ាំងដនះស្ថឋ ប់ដៅររួឱ្យខាលច ជមនដទ? ដប ើដៅ

ទដទ ដែើយងងរឹ មនិពបិាកយលដ់ទ ប៉ជុន ត “បានខ្ចូ” មាននយ័ដចូដម ឋច? ការបកជរបរម ពរីខ្ លះដរៀបរាប់អាំពកីាលដដ ើមដាំបងូ 
ថា វាជាដពលចលាចល ដែើយទដទស្ថអ រ គ្មម នអ វទី ាំងអស់ អ នកខ្ លះដទៀរររិថា វារចបកូរចបល់ឥរសណាឋ ប់ធ្នន ប់។ ដនះជា
ការករ់សមាាលដ់រ៏រួឱ្យចាប់អារម មែ៍ណាស់ ដបិរដពលមានចលាចល ឥរសណាឋ ប់ធ្នន ប់ ដែើយទដទស្ថអ រ រពះជាមាច ស់ក ៏
សដរមចរពះទយ័ដធ វើការរបស់រទង់។ 
១. ដរ ើដលាកបុបរ ត ិ ១:២ ដរប ើ កយដពចនអ៍ វមីកពនយលឱ់្យអ នកអានយលព់រីពះវរ តមានរបស់រពះជាមាច ស់ ដៅក នងុសមយ័ 

កាលដដ ើមដាំបងូ? _____________________________________________________ 

រពះវញិ្ញដែដនរពះបានរង់ដៅរចួដែើយ។ ខ្រម ពរីដនះរបាប់ដយើងថា រពះវញិ្ញដែដនរពះ “ដររាដៅពដីល ើ” ដផ ទទកឹ។ 
មានញាែមយួរបាប់ថា នងឹមានដរឿងសាំខាន់មយួបរមងុនងឹដក ើរដ ើង របូភាពដនះដរបៀបដចូជាវរ តមានឪពកុមាឋយ 
ជដលកាំពងុរង់ចា ាំកនូជដលដែៀបនងឹដក ើរ។ 

២. ដរ ើអ នកអាចដរប ើរបូភាព ឬ កយដពចនអ៍ វខី្ លះដទៀរមកដរៀបរាប់អាំពកីារដររារបស់រពះវញិ្ញដែដនរពះ? រម ពរី ដចាទ ិ
យកថា នងិរម ពរីដអស្ថយ អាចជយួអ នករាលគ់្មន បាន។ ដតាះដយើងនា ាំគ្មនអាន! 
ក. ដចាទយិកថា ៣២:១១ ______________________________________________ 
ខ្. ដអស្ថយ ៣១:៥ _____________________________________________ 

ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ រពះជាមាច ស់កាំពងុដររាដល ើវរ ថជុដលបានខ្ចូ ដៅទដទ មានជរភាពងងរឹ។ ដរ ើជវីរិខ្ ញុាំមានអារម មែ៍ថាបាន 
ខ្ចូ ដៅទដទ មានជរភាពងងរឹ ពដីពលណា? _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ក នងុដពលដនាះ ដរ ើមានភាពខ្សុជប លកអ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យខ្ ញុាំទទលួស្ថា លរ់ពះវរ តមានដយ៏កចរិ តទកុោក់របស់រពះ ជដលជរងដររា
ឃាល ាំដម ើលជវីរិខ្ ញុាំ _________________________________________________________ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ ខ្ ញុាំសមូអររពះរែុរទង់ច ាំដ ះរពះវរ តមានរបស់រទង់ ជដលបានរង់តា ាំងពមីនុកាំដែើរ 
ជផនដ។ី រទង់ដៅជរដររាឃាល ាំដម ើលសព វស្ថរដព ើជដលរទង់បានបដង កើរ។ អររពះរែុរទង់ច ាំដបាះការយកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះអ វ ី
ជដលរទង់បានបដង កើរ រសឺ្ថន រពះែសតរបស់រទង់ នងិអររពះរែុច ាំដ ះការជថរកាទលូបង ាាំ នងិមនសុសជាទើីសឡាញ់របស់ 
ទលូបង ាាំ។ _____________________________________________________________
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ផែនកទី៣ 

មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូ១ ស្ថរដ ើងវញិ។ 

លំហាត្់៖ ក នងុជាំពកូដនះ ដយើងសមាាលដ់ឃើញថា រពះដជ៏ារពះអាទកិរ រទង់រគ្មន់ជរមានបន ទលូ ដនាះររប់ទ ាំងអស់កដ៏ក ើរ
មានដ ើង ដលាកបុបរ ត ិ១:៣ រជឺាឧទរែែ៍រស្ថប់។ ដៅក នងុទាំនកុដាំដក ើង ១៤៨:៥ “...ដបិររទង់______________ 
ដែើយរបស់ទ ាំងដនាះ _________________________ ។” 
១. ចរូដរៀបរាប់អាំពរីបស់ជដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរមក ដោយរគ្មន់ជរមានបន ទលូ 

ក. ដថ ៃទ១ី៖ ដលាកបុបរ ត ិ ១:៣-៥ ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 

ខ្. ដថ ៃទ២ី៖ ដលាកបុបរ ត ិ១:៦-៨ ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 

រ. ដថ ៃទ៣ី៖ ដលាកបុបរ ត ិ១:៩-១៣ __________________________________________ 
____________________________________________________________ 

ឃ. ដថ ៃទ៤ី៖ ដលាកបុបរ ត ិ១:១៤-១៩ __________________________________________ 
____________________________________________________________ 

ង. ដថ ៃទ៥ី៖ ដលាកបុបរ ត ិ ១:២០-២៣ ________________________________________ 
____________________________________________________________ 

ច. ដថ ៃទ៦ី៖ ដលាកបុបរ ត ិ ១:២៤-២៧ ________________________________________ 
____________________________________________________________ 

២. ចរូករ់សមាាលន់វូការប ា្ ប់ខ្ លះៗ នងិរពះពរជដលរទង់បានរបទនឱ្យដៅរបស់ជដលរទង់បានបដង កើរ។ ឧទែរែ៍ 
ដៅក នងុខ្៣ រទង់ “ជញក” ពន ល ឺនងិងងរឹ។ ដៅក នងុខ្៩ រទង់ “របមលូ” ទកឹោក់មយួកជន លង។ ដៅក នងុខ្២០ រទង់ 
“របទនពរ” សព វស្ថរដព ើជដលរទង់បដង កើរ ទ ាំងរបាប់វាឱ្យបដង កើរកនូដៅឱ្យដរច ើនដ ើង។ 

៣. មាន កយ៣ឃាល ជដលបានដលចដ ើងដរច ើនស្ថរដៅក នងុជាំពកូ១។ ចរូរកដមើល កយទ ាំងដនះ ដែើយសមាាលដមើលថា 
ដរ ើឃាល នមីយួៗររវូបានដរដរប ើប ៉នុាម នដង។ 
ក. “ដនាះរពះរទង់មានបន ទលូថា...” ____ ដង 
ខ្. “ដដូច នះ... កម៏ានដ ើង” ____ ដង 
រ. “រពះរទង់ដឃើញ... ... កយ៏លថ់ាជាលអដែើយ” ____ ដង 

៤. ដយងតាមឃាល ដជដលៗទ ាំងដនះ ដរ ើដយើងបានដងឹអ វខី្ លះទក់ទងនងឹរពះជាមាច ស់? 
ក. ____________________________________________________________ 
ខ្. ____________________________________________________________ 
រ. ____________________________________________________________ 
រពះជាមាច ស់រទង់ជារពះអាទកិរ រទង់រគ្មន់ជរមានបន ទលូ ដនាះសព វស្ថរដព ើកដ៏ក ើរមានដ ើង។ អ វីៗ ជដលរទង់បដង កើរ 

មកសទុ ធជរលអ រលឺអណាស់ជរម ឋង (ដលាកបុបរ ត ិ១:៣១)។ 
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សំ រួរិចារណា៖ 

១. ដពលខ្ ញុាំើសដមដមើលថា រពះជាមាច ស់ជារពះអាទកិរ ដរ ើខ្ ញុាំអាចដមើលរទង់ដធ វើការបដង កើរ នងិជថរកាសព វស្ថរដព ើជដល 
រទង់បានបដង កើរមកដនះ ដៅដពលណា កជន លងណា? 

២. ជនួកាលដរ ើខ្ ញុាំររិថា រទង់បាន “ទមាល ក់” បាលដ់ចាល ដែើយដបាះបង់ដចាលដលាកយិជដលរទង់បដង កើរដ ើងមកជដរ
ឬដទ? ក នងុនាមជារពះជដលជថរការបស់ជដលរទង់បានបដង កើរមក ដរ ើខ្ ញុាំដងឹអ វខី្ លះអាំពរីពះអង ា? 
ក. កលូ ៉សុ ១:១៦, ១៧ ________________________________________________ 
ខ្. មា៉ថាយ ៦:២៥-៣៤ ________________________________________________ 

ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ 

១. រពះជាមាច ស់រទង់រង់ដៅតា ាំងពមីនុកាំដែើរដលាកយិមកដម លះ៉ គ្មម ននរណាបដង កើររទង់ដ ើយ រទង់រង់ដៅអស់កលប 
ជានចិ ច។ រទង់មានរពះជន មតា ាំងពដីដ ើម មកទលប់ច ចបុបន ន នងិដរាបអស់កលបជានចិ ច។ ដៅក នងុវវិរែៈ ១:៨ ជចងថា 
រទង់ជា _____ នងិជា _____ ។ ដៅក នងុវវិរែៈ ២១:៦ កជ៏ចងថា រទង់ជា _____ នងិជា _____ ជដរ។ 

២. ររប់យ៉ងសទុ ធជរមានការចាប់ដផ ឋើម ដបិរមនសុសជារជិាប់ក នងុអនាទ ក់ដនដពលដវលា។ ចរូនកឹររិអាំពដីែរកុារែ៍ខ្ លះ 
ជដលបានដក ើរដ ើងច ាំដ ះអ នករាលគ់្មន  អ នករាលគ់្មន អាចរកនកឹអាំពដីថ ៃកាំដែើរ ដថ ៃដប ើកបដវសនកាល ឬដពលជដល
អ នកចាប់ដផ ឋើមររិអ វមីយួជាដដ ើម។ ច ាំជែករពះជាមាច ស់វញិ រទង់រង់ដៅមនុកាំដែើរដលាកយិ ររឺទង់បានរង់ដៅជា 
យរូមកដែើយ។ 

សំ រួរិចារណា៖ 

១. ដរ ើរាំនរិអ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យអ នករាលគ់្មន ពបិាកយល ់ ដពលអ នកពចិារណាថា រពះជាមាច ស់ រទង់រង់ដៅអស់កលបជានចិ ច 
រទង់ជាអាលផ្ល នងិអដូមកា ជាដដ ើម ដែើយកជ៏ាចងុ? _________________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើរាំនរិអ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យអ នករាលគ់្មន បានកាន តចរិ ត ដពលអ នកពចិារណាថា រពះជាមាច ស់រង់ដៅអស់កលបជានចិ ច? 
_______________________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ! ដថ ៃដនះ ទលូបង ាាំសមូអររពះរែុរទង់ ជដលរទង់បានបដង កើរសព វស្ថរដព ើ។ រទង់បាន 
សដរមចរពះទយ័បដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ ីតា ាំងពដីដ ើមដរៀងមក។ ររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរមក រសឺទុ ធជរលអ។ សមូ 
អររពះរែុរទង់! _________________________________________________________ 

ផែនកទី៤  

មេហកិចា៖ ដលាកបុបរ ត ិ២:១ ជចងថា ដផ ទដមឃ នងិជផនដកីប៏ានរចួជាដើសច រពមទ ាំងរបស់សព វស្ថរដព ើផង។ ដែរដុនះ 
ចរូដយើងអានខ្ទ២ី នងិទ៣ី រចួសរដសរខ្រម ពរីទ ាំងដនះដ ើងវញិ៖ _______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
លំហាត្់៖ ដរ ើមានអ វដីក ើរដ ើងដៅដថ ៃទ៧ី (ដលាកបុបរ ត ិ២:២-៣)? ចរូដរៀបរាប់ ______________________ 
____________________________________________________________________ 
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មសចកដីបមព្ងៀន៖ រពះជាមាច ស់របទនពរដលដ់ថ ៃទ៧ី នងិរាប់ដថ ៃដនាះជាបរសិទុ ធ ដោយសរមាកពកីចិ ចការជដលរទង់ដធ វើ។ 
រទង់បានជញកដថ ៃដនាះជាបរសិទុ ធ រទង់បានជញកដថ ៃដនាះទកុសរមាប់ដគ្មលបាំែងដព៏ដិសសមយួ រសឺរមាក។ 

 និ រន័ ៖ ផញកបរិសុទធ មាននយ័ថា រាប់ជាបរសិទុ ធ ឬរាប់ជាពសិដិ ឌ 

 និ រន័ ៖ ថ្ែៃសបប័ទ ជាដថ ៃថាវ យបង ាាំ ឬដថ ៃសរមាក។ ច ាំណាាំ៖ សរមាប់សែរមនជ៍នជារយិោូ ដថ ៃដៅរ ិ៍ 
ររវូបានចារ់ទកុជាដថ ៃសបប័ទ យ៉ងណាមញិ ររសី ទបរសិទ័ជាំនាន់ដដ ើម សដរមចដរជ ើសយកដថ ៃអាទរិយ ដដ ើមបីរ ាំឭក 
ដលក់ាររស់ដ ើងវញិរបស់រពះដយស៊វូ។ អ វជីដលសាំខាន់មនិជមនសថរិដល ើការកាំែរ់ថាដថ ៃដនាះដទ អ វជីដលសាំខាន់ 
ររឺរវូកាំែរ់យកដថ ៃណាមយួ ក នងុអាំ ងុមយួសបាឋែ ៍ទកុជាដថ ៃសបប័ទ ដថ ៃសរមាក។ 
រពះជាមាច ស់បានបដង កើរជវីរិដ ើងមក តាមលាំោប់លាំដោយ។ ដរ ើរពះជាមាច ស់ររវូការសរមាក១ដថ ៃជដរជមនដទ? 

ដរ ើរពះជាមាច ស់ដនឿយែរ់ អស់កមាល ាំងជមនដទ? ក នងុនាមជារពះដនសម ពន ធភាព រទង់បានសដរមចរពះទយ័សរមាក លាំជែរ 
ជាមយួនងឹជវីរិជដលរទង់បានបដង កើរមក មនសុសខ្ លះររិថា រទង់រគ្មន់ជរចង់អបអរស្ថទរជរប៉ដុណាណ ះ។ ដលាកបុបរ ត ិ១:៣១ 
ជចងថា រចួរពះរទង់បានទរររប់ទ ាំងរបស់ជដលរទង់បានដធ វើដនាះ កដ៏ឃើញថា ទ ាំងអស់ជាការលអរបដព។ មានអ នកខ្ លះឆ ៃលថ់ា 
រចិដលារទង់ទរដមើលមកដដ ើមដឈើ សរ វ ឬអោ័ម នងិដអវា៉ រចួមានបន ទលូដដូច នះវញិថា “ដយើងដធ វើការ្ររបស់ដយើងបាន 
របដពណាស់ ដពលដយើងបដង កើរឯងមក!” ដទដងឹ។ 

ក នងុរយៈដពល៦ដថ ៃ មនសុសមានអភយ័ឯកសទិ ធដិធ វើការ ប ៉ជុន តដៅដថ ៃទ៧ី ពកួដរកម៏ានអភយ័ឯកសទិ ធឱិ្យសរមាកព ី
ការ្ររបស់ដរជដរ។ ដថ ៃទ៧ីដនះ ជាដថ ៃជដលដយើងររវូស្ថទរនងឹរបស់ជដលរទង់បានបដង កើរ ដែើយយកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះ 
សម ពន ធភាពជដលដយើងជាមយួរទង់។ ដថ ៃដនះជាដថ ៃជដលររវូជញកទកុសរមាប់ការថាវយបង ាាំ ដៅដពលដយើងយកចរិ តទកុោក់ 
ច ាំដ ះសម ពន ធរបស់ដយើងជាមយួនងឹរពះ។ រពះជាមាច ស់រជាបថា ដយើងររវូការដពលដវលាថាវយបង ាាំរទង់ ដដ ើមបីរកាសម ពន ធ
ភាពរវាងរពះជដលបដង កើរអ វីៗ ទ ាំងអស់ នងិជវីរិជដលរទង់បានបដង កើរមក ឱ្យមានការររិពចិារណាររមឹររវូ រទង់ករ៏ជាប 
ជដរថា ដយើងររវូឱ្យរបូកាយ នងិរាំនរិរបស់ដយើងសរមាក១ដថ ៃ ដដ ើមបីឱ្យដយើងដធ វើការ្របានលអ ដៅក នងុរយៈដពល៦ដថ ៃ
ដទៀរ ដែើយរទង់ករ៏ជាបដទៀរថា ដយើងររវូការដពលដវលាសរមាកលាំជែរជាមយួររសួ្ថរ មរិ តភក័ ត ិ រពមទ ាំងអ នកជរិខាង 
ជដលដៅក នងុសែរមនរ៍បស់ដយើង។ ជាចងុដរកាយ រទង់ចង់ឱ្យដយើងរកីរាយក នងុសម ពន ធភាពជដលរទង់បានរបទនមកតាម 
រយៈធម មជារ ិនងិរបស់ររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរមក។ 
លំហាត្់៖ រពះបន ទលូរពះមានជចងអាំពដីថ ៃសបប័ទ ដដូច នះចរូដយើងច ាំណាយដពលសកិារពះបន ទលូរបស់រទង់ ជដលមានជចង 
ក នងុបទរម ពរីខាងដរកាម ដចូរដៅ៖ 

ក. នកិ េមន ាំ ១៦:២៣ __________________________________________________ 
ខ្. ដចាទយិកថា ៥:១២-១៥ _____________________________________________ 
រ. ដអស្ថយ ៥៨:១៣-១៤ ______________________________________________ 

ការអ្នុវត្ត 

១. ដោយបានដងឹដើសចថា ដយើងររវូការសរមាកដដ ើមបីថាវ យបង ាាំ ដដូច នះ ក នងុការរស់ដៅរបស់អ នក ដរ ើដថ ៃសបប័ទ ឬដថ ៃ 
សរមាក មានសណាឌ នយ៉ងដចូដម ឋច? __________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ដពលអ នកពចិារណាអាំពសីម ពន ធភាពរបស់អ នក ចរូកាំែរ់រកការជរបរបលួមយួ ឬពរីច ាំែុច ជដលអ នកចង់បាន ដដ ើមប ី
ជញកដថ ៃដនាះទកុជាបរសិទុ ធ។ 

ក. ដពលខ្ ញុាំពចិារណាអាំពសីម ពន ធភាពរបស់ខ្ ញុាំ ជាមយួរពះអាទកិរ ខ្ ញុាំចង់ឱ្យមានការជរបរបលួដចូរដៅ៖ ______ 
____________________________________________________________ 

ខ្. ដពលខ្ ញុាំពចិារណាដងឹថា របូកាយ នងិរាំនរិរបស់ខ្ ញុាំ ករ៏ទង់ជាអ នកបដង កើរមកជដរ ខ្ ញុាំចង់ឱ្យមានការជរបរបលួ
ដចូរដៅ៖ ______________________________________________________ 

រ. ដពលខ្ ញុាំពចិារណាអាំពសីមន ធភាពរបស់ខ្ ញុាំជាមយួរបជាជនក នងុសែរមនខ៍្ ញុាំ ជាពដិសសរ ឺររសួ្ថរ មរិ តភក័ ត ិរពម
ទ ាំងធម មជារទិ ាំងអស់ ដនាះខ្ ញុាំចង់ឱ្យមានការជរបរបលួដចូរដៅ៖ ________________________ 
____________________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្យរពះជាមាច ស់ដអ ើយ! រទង់ជារពះអាទកិរដនទលូបង ាាំ។ ទលូបង ាាំសមូអររពះរែុច ាំដ ះររប់យ៉ងជដល 
រទង់បានរបទនមក។ ជាដរឿយៗ ទលូបង ាាំដឃើញថា ទលូបង ាាំរវល់ដធ វើការ ១ដថ ៃ ២៤ដមា៉ង ៧ដថ ៃ ក នងុ១សបាឋែ ៍ដោយជ ក 
រពះបន ទលូរទង់រ ាំឭកទលូបង ាាំថា ទលូបង ាាំររវូការសរមាក១ដថ ៃ ដដ ើមបីឱ្យទលូបង ាាំអាចថាវយបង ាាំ នងិរកាចាំែងសម ពន ធភាព 
ជដលទលូបង ាាំមានជាមយួអ នកដដទ រមួទ ាំងខ្ លនួទលូបង ាាំផ្លទ ល។់ សមូជយួឱ្យទលូបង ាាំទទលួសម ពន ធភាពដនះ ទកុជាអាំដណាយ
ទនដនដសចក ឋើីសឡាញ់ជដលរទង់របទនមក ទ ាំងជយួឱ្យទលូបង ាាំសវះជសវងដដ ើមបីឱ្យបានអាំដណាយទនដនះ ដោយដងួចរិ ត 
ករ តញ។ូ សមូឱ្យទលូបង ាាំបានសរមាក ដៅក នងុរពះអង ាផង ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 

ផែនកទី៥ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ១:២៦ រពះជាមាច ស់មានបន ទលូថា “ចរូដយើងដធ វើមនសុសឱ្យដចូជារបូដយើង...” បទ 
រម ពរីបានដរៀបរាប់អាំពដីាំដែើរដរឿងដនការបដង កើរអោ័ម នងិដអវា៉ យ៉ងជវងអនាលយ។ ជាំពកូទ១ី នងិទ២ី ដរៀបរាប់អាំពដីរឿង 
ដនះខ្សុគ្មន  ពដីរ ះដរឿងទ ាំងពរីដនះររវូបានសរដសរក នងុដចរនា នងិបាំែងខ្សុគ្មន ជដរ។ ចរូដយើងចាប់ដផ ឋើម ដោយសមាាល ់
ដម ើលពរ័ម៌ានខ្ លះៗទក់ទងដៅនងឹការបដង កើរមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស។ី 
លំហាត្់៖ 

១. ដរ ើអ នករាលគ់្មន រកដឃើញអ វខី្ លះទក់ទងនងឹការបដង កើរមនសុស តាមរយៈបទរម ពរីខាងដរកាមដនះ? ចរូពោយមកាំែរ់ 
រកដសចក ឋពីរិជដលររវូបានដបើកសជម ឋង ទក់ទងនងឹការបដង កើរមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស។ី 
ដលាកបុបរ ត ិ១៖ ចាំណាាំ៖  កយថា “មនសុស” សាំដៅទ ាំង _________ នងិ _________ (“ដរ” - ខ្២៧)។ 
ក. ខ្២៦ - _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
ខ្. ខ្២៧ - _______________________________________________________ 
រ. ខ្២៨ - _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
ឃ. ខ្២៩ - _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ដលាកបុបរ ត ិ២៖ ចរូពោយមជសវងរកដសចក ឋពីរិជដលររវូបានដបើកសជម ឋងអាំពកីារបដង កើរមនសុសរបសុ នងិមនសុស 
ើសមី ឋងដទៀរ ដៅក នងុជាំពកូដនះ។ ដរ ើមនសុសរបសុដ ម្ ះអ វ?ី __________ (ដលាកបុបរ ត ិ២:២០) ដរ ើមនសុស
ើសដី ម្ ះអ វ?ី ____________ (ដលាកបុបរ ត ិ៣:២០) 
ក. ខ្៥ - ________________________________________________________ 
ខ្. ខ្៧ - ________________________________________________________ 
រ. ខ្១៨ - _______________________________________________________ 
ឃ. ខ្២០ - _______________________________________________________ 
ង. ខ្២១ - _______________________________________________________ 
ច. ខ្២២ - _______________________________________________________ 
ឆ. ខ្២៣ - _______________________________________________________ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ដលាកបុបរ ត ិ១:២៧ ជចងថា ទ ាំងមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស ីសទុ ធជរររវូបានបដង កើរមកតាមរបូអង ា 
រពះជាមាច ស់ នយ័ដនះជារបូភាពមយួបញ្ញជ ក់របាប់ដយើងយ៉ងចាស់ថា ដយើងជារបស់ជដលរពះបដង កើរ រទង់របទនឱ្យដយើង 
នវូទាំនលួខ្សុររវូក នងុការឆ លះុបញ្ញច ាំងពរីបូអង ារបស់រទង់ ដលរ់បស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បដង កើរ រជឺាក្ចក់ឆ លះុបញ្ញច ាំងរបូភាព 
រពះភគ័ក តរពះអង ា។ ជផនការរបស់រទង់ រឱឺ្យមនសុសដធ វើជាក្ចក់ឆ លះុបញ្ញច ាំងឱ្យដលាកយិទ ាំងមលូ ដម ើលដឃើញរពះអង ា ដបិរ 
មនសុសដលាកដក ើរមកដោយមានរបូអង ារទង់ ដែើយដយើងសឱ្យដឃើញរបូអង ាដនះ ដៅដពលជដលដយើងដធ វើការ្រ ចលូរមួ
ក នងុសង ាម ដធ វើការសដរមចចរិ ត ផ ឋលក់ ឋើីសឡាញ់ ថាវយបង ាាំ ដែើយរស់ក នងុសម ពន ធភាពជាមយួនងឹរទង់។ រពះជាមាច ស់រទង់បាន 
របទនដគ្មលបាំែង នងិអរ ថនយ័ជវីរិដលម់នសុស ដោយរតាស់ដៅពកួដរ ដែើយរបទនឱ្យដរនវូទាំនលួខ្សុររវូក នងុការ 
ជសឋងឱ្យដលាកយិដមើលដឃើញរពះអង ា។ 
សំ រួ៖ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ១:២៨ ដរ ើរពះជាមាច ស់របទនរពះពរអ វខី្ លះដលព់កួដរ? 
១. ចរូ _____________________________________________________________ 
២. ររវូ ________________________________________________________ ជផនដ ី
៣. ដែើយ _________________ ដល ើររសីមរុទ សរ វដែើរដល ើអាកាស នងិជវីរិផងទ ាំងឡាយជដលកាំដរ ើកដៅ

ជផនដផីង។ 
សំ រួរិចារណា៖ 

១. ដរ ើអ វដីៅ ឬដរ ើអ នកណាជដលផ ឋលន់វូដគ្មលបាំែង នងិអរ ថនយ័ដលជ់វីរិរបស់អ នករាលគ់្មន ? _____________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដពលអ នករាលគ់្មន ស្ជងឹររិអាំព ីដលាកបុបរ ត ិ១:២៧-២៨ ដរ ើអ នករាលគ់្មន ដជឿថា រពះជាមាច ស់បានរបទនរែុរដម ល 
អ វខី្ លះ ក នងុជវីរិអ នករាលគ់្មន ? ________________________________________________ 

៣. ដរ ើអ នករាលគ់្មន ដងឹខ្ លនួឯង (ជាជវីរិជដលរពះបានបដង កើរ) ជាប់ដៅក នងុច ាំែងទក់ទងជាមយួនងឹរពះ ដោយដធ វើការ
រមួគ្មនជាមយួនងឹរទង់ (ជារពះអាទកិរ) ពដីពលណាមក? _______________________________ 

៤. ដរ ើកតាត ដនះនា ាំឱ្យមានភាពខ្សុជប លកអ វខី្ លះ ដៅក នងុជវីរិរបស់អ នក បានជាអ នករាលគ់្មន ដងឹថា រពះជាមាច ស់បានរបទន
រពះពរដលអ់ នករាលគ់្មន  រពមទ ាំងបានរតាស់ដៅអ នករាលគ់្មន ឱ្យសជម ឋងអង ារទង់ ដលដ់លាកយិជដលអ នកកាំពងុរស់
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ដៅយ៉ងដដូច នះ? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ ចរូសដង ករដម ើលការយកចរិ តទកុោក់ដជ៏រិសនទិរបស់រពះ ជដលបានរបទនមកមនសុសជដលរទង់បាន 
បដង កើរ ទ ាំងរបទនរពះពរឱ្យពកួដរ ដែើយរតាស់ដៅពកួដរឱ្យឆ លះុបញ្ញច ាំងពរីបូអង ារទង់ តាមរយៈខ្រម ពរីដយងដចូរដៅ៖ 

 ចរូច ាំណាយដពលអាន ទាំនកុដាំដក ើង ១៣៩។ ចរូយកចរិ តទកុោក់ជាពដិសសចាំដ ះ ខ្១៣-១៦ ដរ ើខ្រម ពរីដនះផ ឋល ់
នវូការយលដ់ងឹអ វខី្ លះ ទក់ទងនងឹសម ពន ធភាពជដលរពះជាមាច ស់មានជាមយួនងឹជវីរិជដលរទង់បដង កើរមក មនុដពល 
ជដលដរដក ើរមកដទៀរដនាះ? _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 ដរ ើបទរម ពរី ទាំនកុដាំដក ើង ៨:៣-៩ របាប់ដយើងអ វខី្ លះអាំពរីដម លរបស់ដយើងច ាំដ ះរពះអង ា? ______________ 
______________________________________________________________ 

 ដរ ើបទរម ពរី ១របាកសររ ២៩:១៤ ផ ឋលន់វូការយលដ់ងឹអ វខី្ លះ ដៅដពលដយើងពចិារណាអាំពរីបស់ររប់យ៉ង ជដល 
ដយើងរបកាសថាជារបស់ខ្ លនួ? _____________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះជាមាច ស់ដអ ើយ រទង់មនិររមឹជរបដង កើរទលូបង ាាំមកប៉ដុណាណ ះដទ រទង់ជថមទ ាំងបានរបទននវូដគ្មល
បាំែង នងិអរ ថនយ័ដលជ់វីរិទលូបង ាាំ ទកុជារពះពរដទៀរផង។ រទង់បានរតាស់ដៅទលូបង ាាំ ឱ្យដធ វើជាដដរកូ នងុសម ពន ធភាព 
ជាមយួនងឹរទង់ ដែើយរបទនឱ្យទលូបង ាាំមានទាំនលួខ្សុររវូក នងុការឆ លះុបញ្ញច ាំងអង ារទង់ ដលដ់លាកយិជដលរទង់បានបដង កើរ 
មក។ ទលូបង ាាំសមូអររពះរែុរទង់ ជដលបានដធ វើការដោយរពះដចស្ថឋ  ដៅក នងុជវីរិរបស់ទលូបង ាាំ។ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ផែនកទី៦  

មសចកដីបមព្ងៀន៖ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ២:២៤ ជែនា ាំដយើងឱ្យស្ថា លអ់ា ែព៍ ិែ។៍ រពះជាមាច ស់ជាអ នកផ ឋចួដផ ឋើមឱ្យមាន 
អា ែព៍ ិែត៍ា ាំងជរពដីដ ើមដរៀងមក អា ែព៍ ិែ ៍រជឺាដែរផុលជដលដធ វើឱ្យមនសុសរបសុចាកដចញពឪីពកុមាឋយខ្ លនួ 
ដែើយដៅរមួរស់ជាស្ថច់ជរមយួជាមយួនងឹភរយិ។ 

ដៅក នងុបទរម ពរីដនះ ដយើងដឃើញមានជចងថា អា ែព៍ ិែរ៍ជឺាការជដលមនសុសពរីនាក់កាល យមកជាស្ថច់ជរ 
មយួ។ ពធិអីា ែព៍ ិែ ៍មនិអាចដធ វើឱ្យបរុ ាលពរីនាក់ដផសងគ្មន  រមួគ្មន មកជរមយួបានភាល មដនាះដទ ប ៉ជុន ត វាជាដាំដែើរការ 
ដនការរមួមកជរមយួ ដែើយដាំដែើរការដនះនងឹបន តរែរូដពញមយួជវីរិជដលដរររមួរស់ជាមយួគ្មន ។ ដាំដែើរការដនការរមួ 
ស្ថច់រមួ្មមកជរមយួ ររវូបានប្ចប់ររមឹការរមួស វ្ ស។ ខ្ទ២ី៥ ជចងពបីរុស នងិស្តសតជីាជដលភរយិ ដៅអារការ
ទ ាំងពរីនាក់ ដែើយព ុាំមានអារម មែ៍ខាមសដអៀនដទ។ ភាពអារការជដលមនសុសទ ាំងរបសុទ ាំងើសមីាន រជឺាដចរនាដល៏អ នងិ 
ដពញដោយរពះរែុរបស់រពះជាមាច ស់ ដពលរទង់បានបដង កើរស្តសតមីក ដែើយយកនាងដៅឱ្យបរុស ទកុជាភរយិ។ 
លំហាត្់៖ 

១. បទរម ពរី១ដទៀរ ជដលមានជចងអាំពអីា ែព៍ ិែ ៍ ដកើសង់ដចញពរីពះបន ទលូរបស់រពះដយស៊វូ ដៅក នងុបទរម ពរី 
មា៉ថាយ ១៩:៦។ ចរូដប ើករកបទរម ពរីដនះ រចួសរដសរ៖ ________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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២. ដយងតាមបទរម ពរីដនះ ដរ ើរពះជាមាច ស់មានដចរនាដចូដម ឋចច ាំដ ះអា ែព៍ ិែ?៍ ________________ 
_______________________________________________________________ 

ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ ខ្រម ពរីជាដរច ើនសទុ ធជរបញ្ញជ ក់ពអីា ែព៍ ិែ ៍នងិដចរនារបស់រពះជាមាច ស់ ឱ្យមនសុសរបសុ នងិ 
មនសុសើសរីមួរស់ជាមយួគ្មន ក នងុអា ែព៍ ិែ។៍ របសនិដបើអ នករាលគ់្មន ចង់សកិាបជន ថម មានខ្រម ពរីដយើងមយួច ាំននួ អាច
នងឹមានរបដយជនដ៍លក់ារចាប់ដផ ឋើមសកិារបស់អ នក។ ការដរប ើរបាស់នវូការបញ្ញជ ក់បជន ថមក នងុខ្រម ពរីដោយជ កពគី្មន  នងឹ
ជយួនា ាំអ នករាលគ់្មន ឱ្យ្នដៅដលច់ ាំជែកដមដរៀនសរមាប់ពចិារណា។ ចរូករ់សមាាលទ់ ាំងទាំនលួខ្សុររវូរបស់ស្ថវ ម ី នងិ
ភរយិ៖ 

 ដអដភស ូ៥:២១-៣៣ 
 ១ករូនិថសូ ១៣ (ដរជរងដៅថា ជាំពកូជដលជចងពកី ឋើីសឡាញ់) 
 ១ដពររសុ ៣:១-៧ 

រំឭក៖ ដៅក នងុដមដរៀនដនះ ដយើងបានសម លងឹដម ើលរពះជាមាច ស់ក នងុនាមជារពះអាទកិរដនដផ ទដមឃ នងិជផនដ ីដែើយដងឹថា 
រទង់រង់ដៅអស់កលបជានចិ ច គ្មម ននរណាបដង កើររទង់មកដទ ររឺទង់មានរពះជន មរង់ដៅតា ាំងជរពដីដ ើមដរៀងមក។ ដយើងជថម
ទ ាំងបានសមាាលដ់ម ើលរយៈដពលជដលរទង់បដង កើរសព វស្ថរដព ើ ប្ចប់ដោយដថ ៃដប៏រសិទុ ធ ជញកទកុជាដថ ៃដវ៏ដិសសសរមាប់ 
ឈប់សរមាក។ ដយើងបានសកិាលម អរិអាំពកីារបដង កើរជវីរិមនសុស នងិដគ្មលបាំែងជដលរពះជាមាច ស់បានសជម ឋងដចញមក 
សរមាប់ឱ្យពកួដរជសឋងពអីង ារទង់ឱ្យដលាកយិបានដឃើញ ដែើយដយើងកប៏ានដរៀនអាំពអីា ែព៍ ិែ ៍ នងិដចរនារបស់រពះ 
ជាមាច ស់ ជដលចង់ឱ្យមនសុសរបសុ នងិមនសុសើសរីរ ប់ជាស្ថច់ជរមយួ។ 

រពះជាមាច ស់បានបដង កើរសព វស្ថរដព ើមក រពមទ ាំងរបកាសថា វាជាការរបដពណាស់ ដែើយររប់យ៉ងកដ៏ក ើរមាន 
ដ ើងដើសចដែើយ។ ររប់ទ ាំងអស់ ររឺទង់ជាអ នករចនា ដដ ើមបីថាវ យសរិរីងុដរឿង នងិករិ តយិសដលរ់ទង់។ ប ៉ជុន តដៅមានដរឿង 
មយួដទៀររ.ឺ.. 
លំហាត្់៖ 

១. ដលាកបុបរ ត ិ២:៨-៩ ជចងថា រពះជាមាច ស់បានបដង កើរសនួមយួដ ម្ ះថា ____________ ។ មានដដ ើមដឈើពរី 
ដដ ើម ោ ាំដៅចាំកណាឋ លសនួ ដដ ើមដនាះដ ម្ ះថា៖ 
ក. ____________________________________________________________ 
ខ្. ____________________________________________________________ 

២. ដៅក នងុខ្ទ១ី៥ រពះជាមាច ស់បានយកមនសុសដៅោក់ក នងុសនួដអជដន។ ដរ ើរទង់បានទនូាម នអ វខី្ លះដលដ់រ? 
 _______________________________________________________________ 
៣.  កយប ា្ ប់ជរមយួ ជដលរពះជាមាច ស់មានសរមាប់មនសុស ដរ ើជាអ វ?ី ចរូសរដសរ ខ្ទ១ី៦ នងិ១៧៖ _______ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

៤. ដរ ើលទ ធផលដនការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ជដលរពះមានបន ទលូ រជឺាអ វ?ី ___________________________  
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ការជដលរពះជាមាច ស់ោក់ “ដដ ើមដឈើដងឹខ្សុររវូ” ដៅក នងុសនួ ដាំបងូមក់ដចូជាមនិយរុ តធិមដ៌ស្ថះ។ 
ដដ ើមដឈើជាដដ ើមដឈើជដលរពះបានមម ដែើយដះុមកសរមាប់ជាការលបួងដលអ់ោ័ម នងិដអវ៉ា។ ប ៉ជុន ត រពះជាមាច ស់រទង់
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បានបដង កើរមនសុសមកមានឆន ទៈ ជដលអាចឱ្យពកួដរសដរមចចរិ តមនិស្ថឋ ប់តាមរពះបន ទលូរបស់រទង់។ ពកួដរបានប ា្ ញនវូ
ដសចក ឋើីសឡាញ់ចាំដ ះរទង់ ដោយការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់។ ដដ ើមដឈើដនះ ដះុដៅចាំកណាឋ លសនួ វរ ថមុានជវីរិដដទដទៀរ រស់ដៅ 
ជ ុាំវញិសនួ ដោយជ ករពះជាមាច ស់ចង់ឱ្យជវីរិដយើងដៅចាំកណាឋ លរពះបន ទលូដល៏អ នងិដពញដោយដសចក ឋើីសឡាញ់របស់ 
រទង់។ ដដូច នះ ដរ ើការរស់ដៅដោយយករពះបន ទលូដធ វើជាបែឋូលជវីរិរបស់អ នក មាននយ័យ៉ងច ាំដ ះអ នក? _________ 
____________________________________________________________________ 
ជាងដនះដៅដទៀរ រពះជាមាច ស់មនិបានទមទរឱ្យពកួដរើសឡាញ់រទង់ដនាះដទ ដសចក ឋើីសឡាញ់រគ្មន់ជរជាជដរម ើសមយួ 
ដែើយដដ ើមដឈើរជឺាជដរម ើសជរមយួជដលដរដរជ ើសយក ដដ ើមបីឱ្យដរអាចប ា្ ញដសចក ឋើីសឡាញ់របស់ដរច ាំដ ះរទង់។ 
រពះជាមាច ស់បដង កើររបស់ររប់យ៉ង រទង់របទនររប់យ៉ងឱ្យដរ ឱ្យដរទទលួទនរបស់ររប់យ៉ងដៅក នងុសនួ ដែើយររប់
យ៉ងជដលរទង់របទនឱ្យដរដោយរពះសបបុរស មានជរដដ ើមដឈើដនះប ៉ដុណាណ ះ ជដលរទង់បានមម ដរ ើវាមនិជមនជាដរឿង
ជដលររួឱ្យចាប់អារម មែ៍ដទឬអ?ី ចះុអ នករាលគ់្មន វញិ មានរាំនរិយ៉ងណាជដរ? _______________________ 
____________________________________________________________________ 
ការអ្នុវត្ត 

១. អ នករាលគ់្មន បានអានអាំពកី ាំដែើរជផនដ ី ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូទ១ី នងិទ២ីរចួដែើយ ដរ ើមានការយលដ់ងឹអ វខី្ លះ
ជដលបានពរងកីការររិរបស់អ នករាលគ់្មន ? _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើអ នករាលគ់្មន នងឹដរជ ើសដរ ើសយកសកម មភាពថ មអី វខី្ លះ ដដ ើមបីប ា្ ញពកីារយកចរិ តទកុោក់របស់អ នករាលគ់្មន  ច ាំដ ះ
វរ ថជុដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរ? ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ដរ ើការជកដច នសាំែល ់ ឬការោ ាំដដ ើមដឈើដ ើងវញិ ប ា្ ញនវូការថាវយករិ តយិសដលរ់ពះដដ៏ពញដោយរពះដចស្ថឋ  
ជារពះជដលបដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ ី តាមវធិណីាខ្ លះ? _______________________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ដពលអ នករាលគ់្មន ដងឹថា អ នកររវូបានបដង កើរមក “យ៉ងរបងុរបយ័រ ន នងិអស្ថច រយ” (ទាំនកុដាំដក ើង ១៣៩) ច ាំដ ះអ នក
រាលគ់្មន  ដរ ើអ នករាលគ់្មនមានរាំនរិថ មយី៉ងណាខ្ លះ? ____________________________________ 

៤. ដពលអ នកសដរមចចរិ តដផ្លឋ ររាំនរិ នងិសកម មភាពរបស់អ នកដល ើរពះបន ទលូរពះ ដរ ើជវីរិរបស់អ នកនងឹចាប់ដផ ឋើមជសឋង
ឱ្យដលាកយិដមើលដឃើញរពះជាមាច ស់ តាមវធិណីាខ្ លះ? _________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ចរូសរដសរនវូដសចក ឋអីធសិ្ថឌ ន ដោយរបាប់អាំពបីាំែងចរិ តរបស់អ នក ក នងុការជសឋងឱ្យដរដមើលដឃើញរពះ 
ជាមាច ស់ដៅក នងុជវីរិរបស់អ នក។ _________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

ដរឿងដនះបន តដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៣ី ដរៀបរាប់អាំពកីារសន ទនាដៅដរកាមដដ ើមដឈើ... 
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មរមរៀនទី២ 

 

មត្ើម្ចនបញ្ហា អ្វ ីមកើត្ម ើង? 

 

មោកុបបត្តិ ៣ - ការធ្លា កច់ុះរបសរ់នុសស 

 

ម្ចតិកាសំខាន់ៗកនុងមរមរៀនទី២ 

ទិដឋភារទូមៅ៖ មរមរៀនទី២ 

លំនាមំដើរ 

មរមរៀនទី២៖ មោកុបបត្តិ ៣ 

 សរ វពស់ 
 ជាំនបួ (រវាងសរ វពស់ នងិមនសុស) 
 ទដង វើមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ 
 ការបង៉របាថាន ដនអាំដព ើបាប 
 នយិមនយ័ 

o ការរាប់ជាសចុររិ 
o រពះរែុ 
o ការដរបាសដលាះ 

 លទ ធផលដនអាំដព ើបាប 
 ការរស៊ចូាប់ដផ ឋើម 
 ដសចក ឋសីនោរបស់រពះជាមាច ស់ 
 ផលវបិាកដនអាំដព ើបាប 
 ការយកចរិ តទកុោក់របស់រពះជាមាច ស់ ច ាំដ ះមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស ី
 អនសុ្ថសនប៍្ចប់ 



ណតើម្ចនបញ្ហា អ្វីណកើតណ ើង? 
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លំនាមំដើរ 

កែឍរម ពរីដលាកបុបរ តមិានការចាប់ដផ ឋើមមយួដផសងដទៀរ ដរៀបរាប់របាប់ដលដ់យើង ដៅក នងុជាំពកូទ៣ី។ រពះជាមាច ស់
ប ា្ ប់ឱ្យដរបរដិភារជផ លដឈើទ ាំងអស់ដៅក នងុសនួ ប ៉ជុន ត រទង់មានបរមាមមយួ រមឺមមនិឱ្យដរបរដិភារជផ លដឈើជដលដះុ
ដៅកណាឋ លសនួដនាះដ ើយ។ រទង់មានបន ទលូរបាប់ដរថា របសនិដបើដរបរដិភារដផ លើដឈើដនាះ រជឺផ លដឈើដងឹខ្សុររវូ ដនាះ
ដរនងឹស្ថល ប់ជាមនិខានដទ។ 

ដថ ៃមយួ ស្តសតបីានជបួនងឹការបដញ្ញោ ររបស់សរ វពស់ នងិការលបួងឱ្យនាងទក់ចរិ តនងឹជផ លដឈើដងឹខ្សុររវូដនះ ដែើយ 
នាងកប៏ានបរដិភារ បនាទ ប់មកនាងកជ៏ចកដឈើដនាះដៅឱ្យប ឋរីបស់ខ្ លនួបរដិភារ ដែើយគ្មរ់កប៏ានបរដិភារជដរ។ ដែរដុនះ 
ដសចក ឋសី្ថល ប់កប៏ានកាល យជាចាំជែកមយួដនជវីរិមនសុស ជាដល ើកដាំបងូចាប់ពដីពលដនះដៅ។ ដសចក ឋសី្ថល ប់កប៏ានរជាបចលូ
ក នងុររប់របស់ទ ាំងអស់ជដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរមក។ សម ពន ធភាពដរ៏រប់លកេែ៍រវាងរពះជាមាច ស់ នងិមនសុស ររវូបាន 
បាំផ្លល ញ ឯសម ពន ធភាពរវាងមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស ីករ៏រវូែិនដមចអស់ជដរ។ ររប់យ៉ងជដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរ 
ររវូខ្ចូបង់ដោយស្ថរជរអាំដព ើបាប ដែើយដែរកុារែ៍ទ ាំងដនះដក ើរដ ើង ដោយស្ថរជរការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់មនសុស 
របសុ នងិមនសុសើស។ី 

ស្ថថ នការែ៍ដល៏ាំបាកដនះ បានបង កឱ្យដយើងសរួសាំែួរជាដរច ើនថា៖ ដរ ើកតាត អ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យអោ័មមនិស្ថឋ ប់តាមការ 
ប ា្ ប់របស់រពះជាមាច ស់? ដែរអុ វបីានជាពកួគ្មរ់ស្ថឋ ប់តាមការបដញ្ញោ ររបស់មារស្ថតា ាំង មនិស្ថឋ ប់តាមដសចក ឋពីរិដនរពះ 
បន ទលូរបស់រពះជាមាច ស់ដៅវញិ? ដរ ើការលបួងដនាះមានអ វខី្ លះររួឱ្យចាប់អារម មែ៍ បានពកួគ្មរ់ដបាះបង់បាំែងរពះទយ័ដន
រពះយង៉ដដូច នះ? ដាំបងូ ដម ឋចបានជារទង់បដង កើរដដ ើមដឈើដនះ រចួមមពកួគ្មរ់មនិឱ្យបរដិភារជផ លវាដៅវញិ? ដែរអុ វបីាន
ជារទង់របកាសោក់ទែឍកម មឱ្យពកួដរស្ថល ប់ របសនិដប ើពកួគ្មរ់មនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ យ៉ងដដូច នះ? ដរ ើដែរផុលជដលនា ាំឱ្យពកួ 
គ្មរ់របរពរឹ តអាំដព ើបាប ជាកាំែសុរបស់រពះជាមាច ស់ជមនដទ? 

ដទះជាមានបញ្ញា ដក ើរដ ើងយ៉ងដនះកដ៏ោយករ៏ពះជាមាច ស់ដៅជរបន តើសឡាញ់របស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បានបដង កើរ 
មកដជដល។ ដនះជាការចាប់ដផ ឋើមថ មមីយួ ដែើយកែឍរម ពរីដលាកបុបរ តចិាប់ដផ ឋើមដរឿងមយួជដលបន តរែរូដលច់ប់ចងុប្ចប់
ដនបទរម ពរី។ ដរឿងដនះ ជាសគ ា្ មដដែឋើមរពលងឹមនសុស ដែើយអ នកឈនះជដលរពះជាមាច ស់ចារ់ឱ្យមក រជឺារពះរាជបរុតា 
របស់រទង់ផ្លទ ល ់ជាមនសុសរស់ក នងុជវីរិជដលរាស្តសតរបស់រទង់មនិអាចដធ វើបាន។ រពះរាជបរុតារទង់អង ាដនះ នងឹកាន់តាមររប់ 
ទ ាំងរករឹយវនិយ័យ៉ងឥរដខាច ះ។ រពះរាជបរុតារបស់រទង់ដនះដែើយ ជដលនងឹររវូរងទកុ េដវទនាជាទបីាំផរុ រពមទ ាំងសរុរ 
ដដ ើមបីឱ្យអស់អ នកណាជដលដជឿដលរ់ទង់ ថារទង់ជារពះអង ាសដគ ា្ ះពកួដរឱ្យរចួពអីាំដព ើបាប នងិដសចក ឋសី្ថល ប់ ដនាះពកួដរ 
នងឹទទលួបានជវីរិអស់កលបជានចិ ច។ ដសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះដជ៏ារពះវរបតិា រជឺាដសចក ឋើីសឡាញ់ជដលបរយិយមនិ 
បាន នងិដពញដោយរពះដចស្ថឋ ។ រពះដចស្ថឋ ដនដសចក ឋើីសឡាញ់ចាំដ ះមនសុសដនះដែើយ ជដលបានដរបាសឱ្យរពះរាជបរុតា 
រទង់រស់ដ ើងវញិពសីរុរ។ ការរស់ដ ើងវញិដនះ របទនឱ្យដយើងនវូដសចក ឋសីងឃឹម។ ទ ាំងមារស្ថតា ាំង ទ ាំងការបដញ្ញោ រ 
នងិលបិចកចិកលទ ាំងប៉នុាម នរបស់វា មនិអាចដរបៀបដសមើនងឹការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់រពះរាជបរុតាដរ៏រប់លកេែ៍ របស់រពះជា
មាច ស់បានដ ើយ។ ឥ វូដនះ កចិ ចការរបស់រពះវញិ្ញដែដនរពះ កាំពងុជរដក ើរដ ើងក នងុចរិ ត នងិរាំនរិរបស់អស់អ នកណាជដល 
ដជឿដល ើដសចក ឋសីនោរបស់រពះ ជដលបានសនោថា រទង់នងឹមនិឱ្យពកួដរវនិាសដ ើយ រឱឺ្យមានជវីរិអស់កលបជានចិ ចវញិ។ 
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ផែនកទី១៖ 

រំឭក៖ ដៅដថ ៃទ៦ី រពះជាមាច ស់បានបដង កើរមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស។ី រពះអង ាបានរបកាសថា ររប់ទ ាំងអស់ជដលរទង់
បានបដង កើរមក សទុ ធជរលអ។ ររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរមក ររឺទង់បានដររៀមសរមាប់ពកួដរ របទនឱ្យពកួដរ ដែើយ 
ដរប ើសរមាប់ផ ារ់ផ ាង់ពកួដរ។ ជផ លដឈើទ ាំងអស់សទុ ធជរ “ររួពចិពលិរមលឹដមើល ដែើយសរមាប់ជាអាមរផង” (ដលាកបុបរ ត ិ
២:៩) រចួរទង់កម៏ានបន ទលូរបាប់ដរថា ជផ លដឈើទ ាំងអស់ដនះ រសឺរមាប់ឱ្យពកួដរបរដិភារ (ដលាកបុបរ ត ិ២:១៦)។ 

យ៉ងណាមញិ រពះជាមាច ស់កប៏ានោ ាំដដ ើមដឈើដងឹខ្សុររវូ ដៅចាំកណាឋ លសនួដនាះជដរ ដែើយរទង់បានមមរបាប់
ទ ាំងមនសុសរបសុ នងិមនសុសើស ី មនិឱ្យបរដិភារជផ លដឈើដនះដទ (ដលាកបុបរ ត ិ ២:១៧)។ រពះជាមាច ស់បានរបាប់ពកួដរថា 
របសនិដបើពកួដរមនិស្ថឋ ប់តាមការប ា្ ប់ដនះដទ ដនាះពកួដរនងឹររវូស្ថល ប់។ បរមាមដនះមក់ដចូជាទាំនងជដរ ពកួដរអាច 
បរដិភារជផ លដឈើទ ាំងអស់បាន ដល ើកជលងជរជផ លដឈើមយួមខុ្ប ៉ដុណាណ ះ ជដលរទង់មមមនិឱ្យបរដិភារ វាសមរមយណាស់
ដៅដែើយ។ រពះជាមាច ស់បានផ ារ់ផ ាង់ដលក់ាររស់ដៅរបស់ដរ ដោយរពះទយ័សបបុរស។ 
មេហកិចា៖ ចរូអានដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៣ី។ ដរ ើរអួង ាអ វ ីជដលររវូបានដរដផ ឋើមដរៀបរាប់ដៅក នងុខ្ទ១ី? __________ 

លំហាត្់៖ 

 ដដ ើមបីយលឱ់្យកាន់ជរចាស់អាំពសីរ វពស់ ចរូអ នកដប ើកដម ើលខ្រម ពរីដយងខាងដរកាម រចួសរដសរនវូ កយដពចន ៍
ជដលដរដរប ើ ក នងុការដរៀបរាប់អាំពសីរ វមយួដនះ។ 
ខេរពីរមោង ការមរៀបរប់ 

ដលាកបុបរ ត ិ៣:១  
លកូា ៤:២  
យ៉មូន ៨:៤៤  
២ករូនិថសូ ១១:៣  
ដអដភស ូ៦:១១  
១ដពររសុ ៥:៨  
វវិរែៈ ១២:៩  

ការទមនទញចាមំ្ចត់្៖ ចរូករ់ច ាំណាាំភាពផ ទយុគ្មន ដៅក នងុ យ៉មូន ១០:១០ ស្ថតា ាំងររវូបានដរៀបរាប់ថាជា ________ 
ជដលមកដដ ើមបីជរនងឹ ________________  ________________ នងិ _________________ ។ 
ច ាំជែករពះដយស៊វូវញិ រទង់យងមកដដ ើមបី __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
រពះបន ទលូដៅក នងុរម ពរីយ៉មូន ១០:១០ ជាខ្រម ពរីដល៏អ សរមាប់ការទដន ទញចា ាំមារ់។ 
សំ រួរិចារណា៖ ចរូច ាំណាយដពលពចិារណារពះបន ទលូទ ាំងដនះ ពចិារណាពចី ាំែុចណាជដលអ នករាលគ់្មន ដម ើលដឃើញ 
ភស័តតុាងដនរពះពរជដលរពះរបទនឱ្យអ នកមានជវីរិបរបិរូ រជឺាជវីរិដ រដពញដោយអរ ថនយ័ នងិដគ្មលបាំែង៖ _____ 
____________________________________________________________________ 
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ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ សមូអររពះរែុរពះអមាច ស់ ច ាំដ ះការដបើកចរិ តរាំនរិអ នករាលគ់្មន ឱ្យដម ើលដឃើញរពះពរក នងុជវីរិរបស់អ នក
រាលគ់្មន ។ អររពះរែុជដលរទង់បានរបទនឱ្យអ នករាលគ់្មនមានជវីរិបរបិរូ ខ្ែៈដពលជដលអ នករាលគ់្មន រស់ក នងុសម ពន ធភាព 
ជដលដ រដពញដោយដគ្មលបាំែង ជាមយួនងឹរទង់៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដយស៊វូដអ ើយ! _____________________ 
____________________________________________________________________ 

ផែនកទី២ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ការលបួងវាយលកុ ដែើយទស់នងឹអរ តសញ្ញដែសនលូដនវញិ្ញដែដយើងជដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរ។ 
ការលបួងទក់បដញ្ញោ រចរិ តដនះ ដលចដចញមកជា កយដផសង ដដ ើមបីស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ នងិដរប ើសរមាប់ការដធ វើដសចក ឋសីដរមចចរិ ត 
ដៅក នងុជវីរិរបស់ដយើង។ វាទក់ទញដយើងដោយបដញ្ញោ រឱ្យដយើងររិអាំពភីាពពរិមយួដផសងជដលផ ទយុើស ះពរីពះបន ទលូ
ដព៏រិរបស់រពះជាមាច ស់។ ក នងុដលាកយិដនះ ការលបួងមានដៅជ ុាំវញិដយើងររប់ទកីជន លងជដលដយើងរស់ដៅ។ ការលបួង នងិ
ការរងនវូការលបួង មនិជាខ្សុឆ ាងអ វដីទ ប ៉ជុន ត ការបន ទន់តាមការលបួង រជឺាកាំែសុឆ ាងរបាកដណាស់។ អ វជីដលលាំបាកដនាះ 
រកឺារដម ើលឱ្យស្ថា លអ់ាំពភីាពវាងដវ នងិសណាឌ នលបិចកលដនការលបួង រពមទ ាំងអាំណាចជដលមានសរមាប់បដញ្ញោ រដយើង 
ឱ្យររិពចិារណារកខ្សុរកររវូ។ ការលបួង រជឺាការភរូកែុក ដៅដពលជដលដយើងចះុចាញ ដែើយជាប់ក នងុអនាទ ក់ដនការ 
ភរូកែុក ដនាះដយើងនងឹររវូវនិាសដោយស្ថរជរកាំែសុ នងិភពអាមា៉ស់របស់ដែើយ។ ផលវបិាកដនះឆក់យកដយើងដចញ 
ពកីាររស់ដៅក នងុជវីរិបរបិរូ នងិមានដសរភីាព ដចូនងឹរពះបន ទលូជដលរពះដយស៊វូជថ លង ដែើយដយើងបានអានដៅក នងុរម ពរី 
យ៉មូន ១០:១០។ 
មេហកិចា៖ ចាប់ដផ ឋើមនទិនដរឿង។ ចរូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៣:១-៧ ស្ថរដ ើងវញិ។ 

លំហាត្់៖  
១. សរ វពស់ នងិស្តសត ីបានជបួគ្មន  ដែើយសរ វពស់កប៏ានដដញដោលលបងល។ ដរ ើ កយដាំបងូជដលសរ វពស់នយិយដៅ 

កាន់ស្តសត ី រជឺា កយអ វ?ី __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. តាមការពរិ ដរ ើរពះជាមាច ស់មានបន ទលូដម ឋចខ្ លះ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ២:១៦? ____________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ដរ ើនាងដឆ លើយរបវញិយ៉ងដចូដម ឋចដៅក នងុខ្២? ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 

៤. តាមការពរិ ដរ ើរពះជាមាច ស់មានបន ទលូដម ឋចខ្ លះ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ២:១៧ក? ___________________ 
_______________________________________________________________ 

៥. ដៅក នងុខ្ទ៤ី ដមលបួងបដង កើនយទុ ធស្ថស្តសតរបស់វា ដរ ើវាកែុកយ៉ងដចូដម ឋច? ____________________ 
_______________________________________________________________ 

៦. តាមការពរិ ដរ ើរពះជាមាច ស់មានបន ទលូដម ឋចខ្ លះ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ២:១៧ខ្? ___________________ 
_______________________________________________________________ 

៧. សរ វពស់បានបាំជប លងដសចក ឋពីរិដនរពះបន ទលូរបស់រពះជាមាច ស់ ដោយដរប ើ កយកែុក។ ដរ ើវាដរប ើសម ឋអី វខី្ លះដៅក នងុ 
ខ្ទ៥ី មកដធ វើជាការបដញ្ញោ រចរិ តចងុដរកាយបាំផរុដនាះ? “... ជភ នកអ នកនងឹបាន ________________ ដែើយ  
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អ នកនងឹបាន ______________________ រពមទ ាំងដងឹ ________________________។” 
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ការជបួជាមយួសរ វពស់ដធ វើឱ្យមានសាំែួរចងុដរកាយមយួជដលមនសុសមាន ក់ៗររវូរកចដម លើយឱ្យដឃើញ៖ 
ដពលខ្ ញុាំក ាំពងុមានជវីរិរស់ ដរ ើខ្ ញុាំររវូដដ ើរតាមសម ឋដីកឹនា ាំរបស់អ នកណា? ដរ ើខ្ ញុាំររវូដជឿអ នកណា ររវូដជឿដល ើដសចក ឋពីរិដន
រពះបន ទលូរបស់រពះ ឬសម ឋកីែុករបស់សរ វពស់ ជា កយបដញ្ញោ រជដលបាំជប លងរពះបន ទលូរបស់រពះ? សាំែួរចងុដរកាយ 
សរួថា៖ ដរ ើខ្ ញុាំររវូយកជវីរិខ្ ញុាំ ដៅដផ្លឋ រដល ើអ នកណា? 
ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ សាំែួរដៅក នងុខ្រម ពរីទ ាំង៥ដាំបងូ ដនជាំពកូទ៣ីដនះ លបងលដសចក ឋពីរិដនរពះបន ទលូរពះជាមាច ស់។ 
ដរ ើអ នករាលគ់្មនស្ថឋ ប់មនិឮសដម លងភរូភរដនការលបួង ដៅក នងុខ្រួកាលរបស់អ នករាលគ់្មន  កាំពងុជរសរួអ នករាលគ់្មន ថា “ដរ ើរពះ 
ពរិជាមានបន ទលូថា... ដទឬអ?ី” បនាទ ប់មកដទៀរសាំែួរទ២ីកាន់ជរបដញ្ញោ រដដញដោលជាងមនុថា “ដរ ើរពះរទង់ចង់មាន 
បន ទលូដដូច នះជមនឬ?” ការលបងលដនះ លបួងដោយយករពះជាមាច ស់ មកកែុក! 

ដរ ើរពះបន ទលូរបស់រពះជាមាច ស់ ពរិជដរឬដទ? ដរ ើរពះបន ទលូដនះជាដសចក ឋពីរិជរមយួជមនឬដទ? អ វកីដ៏ោយឱ្យជរ 
មនសុសរាប់ថា ពរិ ដនាះជាដសចក ឋពីរិ។ ដរ ើរពះជាមាច ស់ពរិជាមានបន ទលូមកកាន់ដយើងតាមរយៈរពះបន ទលូរបស់រទង់ជមន 
ជដរឬដទ? ចះុដប ើរទង់មានបន ទលូមកដយើងជមន ដរ ើរទង់ពរិចង់មាននយ័ដដូចាន ះជមនជដរឬដទ? ចរូដយើងដៅដមើលអ វជីដល 
រពះរទង់មានបន ទលូ តាមរយៈដមរាដអស្ថយដៅក នងុរម ពរីដអស្ថយ ៤៥:១៨-១៩។ 
១. ដរ ើរទង់មានបន ទលូថា រទង់ជាអ នកណា (ខ្១៨)? ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
២. ដរ ើរទង់មានបន ទលូយ៉ងណាចាំដ ះរពះបន ទលូជដលរទង់បានជថ លង? ចរូករ់សមាាល់ ច ាំែុចចងុដរកាយដនខ្ទ១ី៩។ 

_______________________________________________________________ 
អ្នុវត្ត៖ អ នករាលគ់្មន របជែលជាដងឹថា ខ្ លនួឯងមានចម ៃលអ់ាំពបីញ្ញា មយួច ាំននួ ឧទែរែ៍ អ នករបជែលជាចង់សរួថា៖ 
ដរ ើរពះមានជរមយួ ពរិជមនដទ? ដរ ើអ នកជដលបដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ ីរពឺរិជារពះជមនដទ? ដរ ើគ្មម នរពះឯណាដទៀរដទ 
ជមនដទ? របសនិដបើរទង់មានបន ទលូនវូដសចក ឋពីរិ ដចូរទង់មានបន ទលូដៅក នងុខ្រម ពរីដអស្ថយ ៤៥ ដរ ើការដនះបញ្ញជ ក់យ៉ង
ណាចាំដ ះមដនារមវជិាជ ដផសងៗគ្មន  ដៅក នងុវបបធមដ៌យើងសព វដថ ៃ ជដលជសឋងឱ្យដឃើញពភីាពខ្សុគ្មន ដនជាំដនឿដនាះ? ដរ ើខ្ ញុាំ 
អាចទកុចរិ តអ នកណា សរមាប់នយិយដសចក ឋពីរិ ដប ើមនសុសជាដរច ើនមក់ដចូជាមានរាំនរិដរៀងខ្ លនួ ច ាំដ ះដសចក ឋពីរិយង៉ 
ដដូច នះ? 

ក នងុរាំនរិរបស់ដយើងមានសាំែួរខ្សុៗគ្មន ដរច ើនយង៉ដនះ ដរ ើដយើងអាចនងឹដងឹពអី វឱី្យរបាកដ? ជនួកាលអ វជីដលរពះ 
រទង់មានបន ទលូ មក់សមទាំនងជាការពរិដៅដែើយ។ ឧទែរែ៍៖ 
១. ដៅក នងុរម ពរី ដយដរមា ៣១:៣ រទង់មានបន ទលូថា “អញបានើសឡាញ់ឯង ______________________ 

_______________________________________________________________” 
 ខ្ ញុាំមនិអាចជយួអ វបីាន ដរៅជរពនីកឹចា ាំពកីាលជដលខ្ ញុាំខ្កចរិ តជាមយួមរិ តភក័ ត ិឬមនសុសជាទើីសឡាញ់ ប៉ជុន ត រពះរទង់ 

មានបន ទលូរបាប់ខ្ ញុាំថា រទង់ើសឡាញ់ខ្ ញុាំ ដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ដអ៏ស់កលបជានចិ ច។ 
២. ដៅក នងុរម ពរី ដយដរមា ៣១:៣៤ រទង់មានបន ទលូថា “អញនងឹអរ់ដទស _______________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________” 
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 រពះជាមាច ស់មនិររមឹជរអស់ដទសអាំដព ើបាបរបស់ខ្ ញុាំដទ រទង់ជថមទ ាំងរ ាំឭករបាប់ខ្ ញុាំថា រទង់កប៏ាំដភ លចអាំដព ើបាបរបស់ខ្ ញុាំ  
ដចាលជដរ រទង់ជលកនកឹចា ាំពអីាំដព ើបាបដនាះដទៀរដែើយ។ 

៣. ដៅក នងុរម ពរី រ ៉មូ ៨:៣៨-៣៩ រទង់បានរបាប់ខ្ ញុាំម ឋងដទៀរថា “ដទះស្ថល ប់ ឬរស់ ____________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________” 

 គ្មម នអ វអីាចការ់ផ្លឋ ច់ដយើងដចញពដីសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់បានដ ើយ ដរ ើវាជាដរឿងពរិដទជដលថា គ្មម នអ វ ី
អាចការ់ផ្លឋ ច់ដយើងដចញពដីសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់ ដបិរខ្ ញុាំររិថា មានដរឿងខ្ លះអាចការ់ផ្លឋ ច់សម ពន ធភាព 
របស់ខ្ ញុាំជាមយួនងឹមនសុសដដទដទៀរ ដចូជា ដសចក ឋសី្ថល ប់ ការជលងលះគ្មន  ការយលរ់ច ាំ រពមទ ាំងទាំនាស់ នងិការ
ដ ល្ ះរបជកកគ្មនជាដដ ើមដនាះ? 

ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ សាំែួរជដលសរ វពស់បានសរួដៅក នងុសនួដអជដន បានបន តមករែរូមកដលស់មយ័បច ចបុបន នដនះ ដែើយ 
សាំែួរទ ាំងដនះសរួខ្ ញុាំថា 
១. ដយងតាមរម ពរី ដយដរមា ៣១:៣៤ ចរូសរដសរសាំែួរឱ្យបានពរី៖ 

ក. ដរ ើរពះជាមាច ស់ពរិជាមានបន ទលូថា _______________________________________? 
ខ្. ដរ ើរទង់ពរិជាចង់មាននថ័ា ____________________________________________? 

២. ដយងតាមរម ពរី រ ៉មូ ៨:៣៨-៣៩ ចរូសរដសរសាំែួរឱ្យបានពរី៖ 
ក. ដរ ើរពះជាមាច ស់ពរិជាមានបន ទលូថា _______________________________________? 
ខ្. ដរ ើរទង់ពរិជាចង់មាននថ័ា ____________________________________________? 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ ទលូបង ាាំចង់ស្ថា លដ់សចក ឋពីរិ ទលូបង ាាំចង់ដងឹបជន ថមនវូអ វជីដលរទង់ចង់មានបន ទលូ
របាប់ទលូបង ាាំ។ សមូជយួឱ្យទលូបង ាាំបានស្ថា ល ់បានយល់ នងិទទលួស្ថា លថ់ា រពះបន ទលូរទង់រជឺាដសចក ឋពីរិ។ សមូដប ើក
ដងួចរិ តរបស់ទលូបង ាាំដជឿថា រទង់មានបន ទលូជាដសចក ឋពីរិ ដែើយរបកាសនវូអ វជីដលររមឹររវូ (ដអស្ថយ ៤៥:១៩)។ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ផែនកទី៣ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ របសនិដប ើអ នករាលគ់្មន ររ ប់ដៅអាន ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៣ី ដៅមានសាំែួរមយួដទៀរសរួថា៖ ដម ឋច
បានជារពះជាមាច ស់បដង កើរដដ ើមដឈើដងឹខ្សុររវូ រចួប ា្ ប់ថា មនិឱ្យដរបរដិភារជផ លរបស់វាដៅវញិ? ជាងដនះដៅដទៀរ រ ឺ
រទង់យកដសចក ឋសី្ថល ប់មកោក់ដទសចាំដ ះការដលម ើសនងឹដសចក ឋបី ា្ ប់ដនះ។ ដាំបងូ កតាត ដនះមក់ដចូជាការទមទរមយួ 
ដអ៏យរុ តធិម ៌នងិជាទែឍកម មដដ៏ឃារដៅណាស់ ដបិររពះរទង់មានបន ទលូថា រទង់ជារពះដនដសចក ឋើីសឡាញ់ ប៉ជុន តរទង់ជបរ 
ជារបទននវូដសចក ឋបី ា្ ប់ជដលមានជាប់ដទសធ ៃន់ធ ៃរជបបដនះដៅវញិ ដចូជាមនិយលដ់ស្ថះ។ 

ចរូដយើងពចិារណាអាំពចី ាំែុចមយួច ាំននួ ដាំបងូដយើងររវូយលថ់ា រពះជាមាច ស់រទង់ជារពះដនសម ពន ធភាព រទង់ជារពះ 
អាទកិរ នងិជារពះជដលដៅជរមានទាំនាក់ទាំនងជរិសនទិជាមយួនងឹជវីរិជដលរទង់បានបដង កើរ។ សម ពន ធភាពដនះ ដចូគ្មន ដៅ
នងឹសម ពន ធភាពរវាងឪពកុមាឋយ ដែើយនងិកនូ រពះរទង់បានដរៀបច ាំជាដើសច ឱ្យឪពកុមាឋយមានទាំនាក់ទាំនងដៅក នងុជវីរិកនូ
ជដលពកួគ្មរ់បដង កើរ។ រទង់កម៏ានដចរនាឱ្យឪពកុមាឋយដៅបន តរកាភាពសនទិស្ថន លដៅក នងុជវីរិកនូ ដែើយរទង់កប៏ានដរៀប 
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ចាំឱ្យឪពកុមាឋយជថរកាកនូផងជដរ។ រពះជាមាច ស់រទង់មានរពះទយ័ទកុោក់ នងិជថរការរប់របស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បាន 
បដង កើរមក រទង់មនិជដលដបាះបង់ដចាលរបស់ជដលរទង់បានបដង កើរមកដនាះដទ (ដអស្ថយ ៤៩:១៥-១៦)។ 

ក នងុដពលជាមយួគ្មន ដនាះ អ វជីដលសាំខាន់ ររឺរវូយលព់សីណាឌ នពរិដនដសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះ ដចូជដលរទង់បាន 
បរមងុទកុមក។ ដសចក ឋើីសឡាញ់រជឺាជដរម ើសមយួ វាជាការរបរពរឹ តជដលដក ើរមកពបីាំែងចរិ ត មនិជមនជាអារម មែ៍ដទ។ 
មនសុសអាចសដរមចចរិ តើសឡាញ់ ដែើយគ្មម ននរណាមាន ក់អាចដធ វើឱ្យដយើងើសឡាញ់ ឬសអប់នរណាមាន ក់ដទៀរបានដ ើយ។ 
ការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ រជឺាការប ា្ ញឱ្យដឃើញពកីារសដរមចចរិ តើសឡាញ់។ ឪពកុមាឋយើសឡាញ់កនូ រឯីកនូដឆ លើយរបចាំដ ះ 
ដសចក ឋើីសឡាញ់ដនាះ ដោយសដរមចចរិ តស្ថឋ ប់ប ា្ ប់។ រព ាំជដនកាំែរ់ជដលឪពកុមាឋយបដង កើរដ ើងដៅក នងុររសួ្ថរ ដធ វើឱ្យ 
ររសួ្ថរមានបរយិកាសជដលជយួឱ្យដរមានដសចក ឋើីសឡាញ់ចាំដ ះគ្មន ដៅវញិដៅមក។ ទ ាំងកនូ ទ ាំងស្ថវ ម ី ភរយិ រពម
ទ ាំងឪពកុមាឋយ សទុ ធជរមានឱ្កាសប ា្ ញនវូដសចក ឋើីសឡាញ់ តាមរយៈការដគ្មរព នងិកាន់តាមរព ាំជដនកាំែរ់ទ ាំងដនះ។ 

ដយើងករ៏រវូចា ាំជដរថា រពះជាមាច ស់រទង់ជារពះអាទកិរ ដែើយរទង់បានបដង កើរទ ាំងមនសុសរបសុ នងិមនសុសើសមីក។ 
មនសុសទ ាំងរបសុទ ាំងើសរីរវូយល ់ ដែើយររវូរស់ដៅក នងុសម ពន ធភាពជដលរពះអាទកិរបានបដង កើរ។ បរមាមចាំដ ះជផ លដឈើ 
ដនះ មនិជមនដដ ើមបីឱ្យរពះដម ើលដឃើញការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់ដរដនាះដទ ដបិររទង់រជាបដើសចដែើយថា ពកួដរនងឹមនិ 
ស្ថឋ ប់ប ា្ ប់រទង់ដទ ប ៉ជុន តផ ទយុដៅវញិ បរមាមចាំដ ះជផ លដឈើដនះ ដធ វើដ ើងដដ ើមបីឱ្យមនសុសមានឱ្កាសស្ថា លរ់ពះ ដៅតាម 
សណាឌ នពរិរបស់រទង់។ វាជាឱ្កាសសមរាប់ឱ្យពកួដរស្ថា ល់រនួាទរីបស់ខ្ លនួ ក នងុនាមជាជវីរិដម៏ានរដម ល រពមទ ាំងស្ថឋ ប់ 
ប ា្ ប់រទង់ដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ដចញពចីរិ ត តាមរយៈការចះុចលូច ាំដ ះសទិ ធអិាំណាចជដលរទង់មានមកដល ើពកួដរ។ 

ក នងុដលាកបុបរ ត ិ៣:៥ សាំែួរចងុដរកាយសរ វពស់ជាសាំែួរជដលសរួថា ដរ ើអ នកណាដធ វើជារពះ! សាំែួរដនះរដឺៅជរ
ដជដល រែរូដល់កនូកាល យជាមនសុសធាំ៖ ដរ ើអ នកណាដធ វើជាឪពកុមាឋយ? រពះជាមាច ស់ចង់ឱ្យអ វីៗ ជដលរទង់បដង កើរមក ឈប់ 
សរមាកយ៉ងរបាកដ ដោយស្ថា លព់សីម ពន ធភាពជដលដរមានជាមយួនងឹរទង់។ រទង់រជឺារពះ ជារពះជដលបដង កើរពកួដរមក 
ដែើយពកួដរ រជឺាជវីរិជដលរទង់បដង កើរមក។ រទង់ចង់ឱ្យដរស្ថា លជ់រភាពសបបុរសរបស់រទង់ជរប៉ដុណាណ ះ រទង់ជថមទ ាំង 
បានប ា្ ញភាពសបបុរសរបស់រទង់ ដៅក នងុរបស់ររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរ។ រទង់ចង់ឱ្យពកួដរមានអាំែររកីរាយ
ដៅក នងុសម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ជាមយួរទង់ នងិជាមយួគ្មន ដៅវញិដៅមក។ រទង់ចង់ទទលួបន ទកុទាំនលួខ្សុររវូដល ើ 
ការស្ថា លល់អអារកក់ ដែើយចង់ការ រពកួដរពឥីទ ធពិល នងិអាំណាចរបស់វា។ ដសចក ឋើីសឡាញ់ជដលរទង់មានចាំដ ះរបស់ 
ររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរ ជាពដិសសចាំដ ះសម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ជដលរទង់ចង់មានជាមយួមនសុស កាំពងុ 
របឈមនងឹមនភិយ័។ ប ៉ជុន ត រទង់សខុ្ចរិ តរបឈមនងឹមនភិយ័ដែើយរបទនឱ្យដរមានឱ្កាសប ា្ ញដសចក ឋើីសឡាញ់ 
របស់ខ្ លនួច ាំដ ះរទង់ តាមរយៈការទកុចរិ តរពះបន ទលូ ដែើយរស់ដៅដោយស្ថឋ ប់ប ា្ ប់រទង់។ ជាលទ ធផល ជវីរិរបស់ពកួដរ 
នងឹដផ្លឋ រយករទង់ នងិរពះបន ទលូរបស់រទង់ ជាសាំខាន់។ 

ចរូសរដសររម ពរី ដលាកបុបរ ត ិ ៣:៦ ដោយនកឹចា ាំការដរៀបរាប់ខាងដល ើទកុក នងុចរិ ត ដែើយើសដមដមើលស្ថរៈសាំខាន់
ដន កយនមីយួៗ។ _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
“...នាងកយ៏កជផ លមកបរដិភារ រពមទ ាំងជចកឱ្យដលប់ ឋបីរដិភារជដរ គ្មរ់កប៏រដិភារតាម” 
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ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ 

១. ចរូច ាំណាយដពលពចិារណាយង៉ដសៃៀមស្ថៃ រ់។ ដរ ើអ នកមានទសសនៈយ៉ងណាចាំដ ះអ វជីដលបានដក ើរដ ើង? ដរ ើការ 
ជដលស្ថា លជ់រដសចក ឋលី អ នងិភាពសបបុរសរបស់រពះ ដនាះទាំនងដចូនងឹអ វ ី ច ាំជែកដរកាយដពលជដលបានដជឿដល ើ 
 កយកែុកវញិដនាះ ដរ ើទាំនងដចូជាអ វជីដរ? ដលាកបុបរ ត ិ៣:៧ ជចងថា “ដនាះរស្ថប់ជរ ______________ 
របស់អ នកទ ាំង២បាន ___________ ...” ដរ ើការបន ទន់ដៅតាម កយកែុក នងិការដបាកបដញ្ញោ រ បង កនវូភាព 
អន តរាយអ វខី្ លះ? ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើនាងដអវា៉ររួដធ វើយង៉ណា ដដ ើមបីបន ថយការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ដោយបរដិភារជផ លដឈើជដលរទង់មម? ដរ ើអ នករាល់
គ្មន បានរបរពរឹ តទដង វើអ វខី្ លះ ជដលជាការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ ឬជាអាំដព ើបាបដនាះ? ដរ ើមាន កយកែុកអ វខី្ លះ ជដលអ នករាល់ 
គ្មន បាននយិយរបាប់ខ្ លនួឯង? _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ការអ្នុវត្ត៖ ការពចិារណារបស់អ នករាលគ់្មន  អាចនា ាំឱ្យអ នករាលគ់្មនមានឱ្កាសដជឿចាស់ដោយខ្ លនួឯង។ 
១. ចរូរកនងឹអាំពដីពលដវលាមយួជដលអ នករាលគ់្មន ចាញដសចក ឋលីបួង បះដបារ ដែើយមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់។ ដរ ើកាលៈដទសៈ

ដនាះមានលកេែៈដចូដម ឋច? _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 ចាំណាាំ៖ អាំដព ើបាប រជឺាជម ៃមឺយួជដលរជាបចលូក នងុជវីរិមនសុសររប់គ្មន  រមួទ ាំងអ នករាលគ់្មន  នងិខ្ ញុាំផងជដរ។ ការអរ់ 
ដទសបាប ជារបស់ជដលរពះជាមាច ស់របទនឱ្យ។ ការអរ់ដទសបាបរបស់ដយើង ដរបាសការខ្ចូបង់ជដលអាំដព ើបាប 
បានបង កដ ើង រជឺាការខ្ចូបង់ជដលផ្លឋ ច់ដយើងចញពរីទង់។ ការអរ់ដទសបាប ផសះផារសម ពន ធភាពរបស់ដយើងស្ថរ
ជាថ ម ី នងិនា ាំមកនវូដមររភីាព។ ដពលដយើងផ ឋលក់ារអរ់ដទសដលអ់ នកជដលបានដធ វើខ្សុមកដល ើដយើង ដនាះដាំដែើរ 
ការដនការដរបាសឱ្យជា កច៏ាប់ដផ ឋើមផសះផារសម ពន ធភាពដនាះស្ថរជាថ ម។ី ដៅដពលរពះជាមាច ស់អរ់ដទសឱ្យដយើង 
ដយើងករ៏រវូអរ់ដទសឱ្យគ្មន ដៅវញិដៅមកជដរ។ ដៅក នងុដសចក ឋអីធសិ្ថឌ នរបស់រពះអមាច ស់ ដយើងអធសិ្ថឌ នថា “សមូ
អរ់ដទសដសចក ឋកី ាំែសុរបស់ដយើងខ្ ញុាំ ដចូជាដយើងខ្ ញុាំបានអរ់ដទសដលអ់ នកជដលដធ វើខ្សុនងឹដយើងខ្ ញុាំជដរ។” 

៣. ដរ ើអ នករាលគ់្មនមានឱ្កាសនវូផ ឋលដ់សចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះ នងិការអរ់ដទសដលន់រណាមាន ក់ ដោយស្ថរអ នកបាន
ស្ថា លរ់ពះដចស្ថឋ ដនដសចក ឋើីសឡាញ់ នងិការអរ់ដទសបាបក នងុជវីរិរបស់អ នករាលគ់្មន  ដៅដពលណា? ដរ ើដរមាន ក់ 
ដនាះជានរណា ដរ ើរពះជាមាច ស់ដរប ើអ នករាលគ់្មន ឱ្យនា ាំយកដសចក ឋើីសឡាញ់ នងិការអរ់ដទសឱ្យដរ ដោយវធិណីា? 
_______________________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះជាមាច ស់ដអ ើយ ទលូបង ាាំអាចលន់រជួរការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់ទលូបង ាាំជរប៉ដុណាណ ះ ទលូបង ាាំបានបះ 
ដបារទស់នងឹរទង់ដរច ើនណាស់ តាមរយៈទដង វើ  កយសម ឋ ីនងិការររិ ជដលទលូបង ាាំបានសដរមចចរិ តដធ វើ។ ទលូបង ាាំសមូឱ្យ 
រទង់អរ់ដទសដលទ់លូបង ាាំ ដែើយរ ាំឭកទលូបង ាាំឱ្យដងឹថា រទង់បានបដង កើរទលូបង ាាំដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ ដែើយរទង់ចង់
ឱ្យទលូបង ាាំមានជវីរិបរបរូ នងិជវីរិជដលររវូបានអរ់ដទសបាប តាមរយៈរពះដយស៊វូជារពះអង ាសដគ ា្ ះរបស់ទលូបង ាាំ។ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ផែនកទី៤ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ចរូដយើងររ ប់ដៅដមើលដែរកុារែ៍ជដលបានដក ើរដ ើងដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ៣:៦។ អោ័ម នងិនាង
ដអវ៉ា ចាញ់ដសចក ឋលីបួង ដែើយជភ នករបស់ដរកប៏ានភ លដឺ ើង។ ការចង អលុដៅដរ ដែើយនយិយថា “ឯងដនះ ដធ វើឱ្យពកួដយើង 
អន តរាយទ ាំងអស់! ដប ើដយើងវញិ ដយើងគ្មម នផ លវូដធ វើដចូឯងដទ” រជឺាការ្យដទ។ ការររិថា ដយើងគ្មម នអ វ ីក់ពន័ ធនងឹបញ្ញា
ដនះ រជឺាការ្យដទ ដបិរដយើងមានពកួដររង់ចា ាំឱ្យដយើងបដនាទសដើសចដែើយ ប៉ជុន ត ចរូដយើងដម ើលឱ្យលអរិលអន់ជាងដនះ 
បន តចិវញិ។ 

កជន លងជដលររវូចាប់ដផ ឋើមដម ើល រកឺារលារររោងអាំពភីាពដើសកឃាល ន។ ជផ លដឈើជដលដរដរៀបរាប់ដៅក នងុជាំពកូ៣ 
ទាំនងជាដចូ “ជផ លដឈើ” ជដលដយើងបរដិភារសព វដថ ៃ។ ដរ ើមាន កយដពចនអ៍ វខី្ លះដរៀបរាប់ពជីផ លដឈើ ក នងុដលាកបុបរ ត ិ៣:៦? 

 ជផ លដឈើដនាះ _______________________________________________________ 
 ជផ លដឈើដនាះ _______________________________________________________ 
 ដែើយជាដដ ើមជដល ___________________________________________________ 
ជផ លដឈើដនាះបរដិភារបាន កជ៏ាទគី្មប់ដលជ់ភ នក ដែើយជាដដ ើមជដលលមមររួចង់បាន ដដ ើមបីឱ្យបានរបាជាញ ។ 
ភាពដើសកឃាល នទ១ី រចឺង់ឱ្យដសចក ឋរីបាថាន របស់ដយើង ដធ វើឱ្យជវីរិរស់ ចង់ដធ វើជារពះខ្ លនួឯង។ ភាពដើសកឃាល នដនះ 

ប ា្ ញដចញយ៉ងចាស់ តាមរយៈដសចក ឋរីបាថាន ចង់បានជថមដទៀរ។ ចរិ តដយើងមនិដចះសកប់ដ ើយ ភាពដើសកឃាល នរបស់
ដយើង មនិដចះជឆ អរឆ អន់ដនាះដទ។ ដពលដយើងមានលយុរចិរចួ ដយើងចង់បានលយុដរច ើន ដពលដយើងមានលយុដរច ើន ដយើង 
ចង់បានឱ្យកាន់ជរដរច ើន។ ដពលដយើងមនិសវូលបី ដយើងចង់លបី ដពលដយើងបានលបី ដយើងចង់លបឱី្យជាងមនុ។ ដយើងកាំពងុ
រស់ដៅក នងុវញិ្ញដែជដលមនិដចះសកប់សកល ់ ជវីរិរបស់ដយើងបរាជយ័ក នងុការឆ លះុបញ្ញច ាំងអាំពកីារដងឹរែុ នងិការអររែុ។ 
ការដផ្លឋ រជវីរិរបស់ដយើងដៅដល ើដសចក ឋរីបាថាន របស់ខ្ លនួ ដចូជាចង់បានដនះ ចង់បានដនាះមនិដចះររប់ដនះដែើយ រជឺាការ 
លបួង! 
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ចរូនកឹររិអាំពដីពលមយួ ជដលអ នករាលគ់្មន បានសដង ករដឃើញ ឬរបជែលជាបានឆ លងការ់កាលៈដទសៈ
ជដលររវូររប់ររងដោយដសចក ឋរីបាថាន របស់អ នករាលគ់្មន ៖ 
១. ដរ ើកាលៈដទសៈដនាះ មានសភាពយ៉ងដចូដម ឋច? ___________________________________ 
២. ដរ ើដនាះជាបទពដិស្ថធនដ៍នការដើសកឃាល នជដលមនិដចះសកប់សកល់ដនាះជមនឬដទ? _________________ 
៣. ចះុលទ ធផលដៅជាយ៉ងណា? ______________________________________________ 

ភាពដើសកឃាល នទ២ី រដឺសចក ឋរីបាថាន ចង់បានភាពរកីរាយ។ របសនិដបើវាបាំដពញដសចក ឋរីរវូការរបស់ខ្ ញុាំបាន ដនាះខ្ ញុាំ 
ចង់បានវា របសនិដបើវាដម ើលដៅលអ ស្ថអ រ ឆ្ៃ ញ់ ដនាះខ្ ញុាំចង់បានវា។ ការដើសកឃាល នភាពរកីរាយ កម៏និដចះសកប់សកលជ់ដរ។ 
ភាពជរងមានវធិបីដង កើនការទមទររបស់វាជានចិ ច វាអាចកាលយជាទមាល ប់ រចួកាល យជាការដញៀនងប់ងល។់ ភាពរកីរាយអាច 
លបុបាំបារ់នវូការររិរកដែរផុល ការសដរមចចរិ ត នងិរាំនរិមានរបដយជន ៍ ជដលដធ វើឱ្យមនសុសរបរពរឹ តែសួពភីាពអតាម
នយិមរបស់ខ្ លនួដៅដទៀរ។ ចងុដរកាយ ភាពរកីរាយដនះ អាចដធ វើឱ្យសម ពន ធភាពរបឈមនងឹមនភិយ័។ ដរ ើនងឹមានអ វដីក ើរ
ដ ើងច ាំដ ះសម ពន ធភាពរបស់មនសុស នងិរពះ របសនិដបើដរយកភាររកីរាយមកដធ វើជាររមីខុ្ដនជវីរិរបស់ដរ? ______ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ចរូរះិររិអាំពដីពលមយួជដលភាពដើសកឃាល នចង់បានភាពរកីរាយរបស់អ នក ដធ វើឱ្យសម ពន ធភាពរបស់អ នក 
ជាមយួមនសុសដដទ ឬអាចជាសម ពន ធរបស់អ នកជាមយួនងឹរពះជាមាច ស់ផ្លទ ល ់របឈមនងឹមនភិយ័។ 
១. ដរ ើមានអ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យភាពរកីរាយមានរដម លដសមើនងឹមនភិយ័ដនការខ្ចូខារ ឬបារ់សម ពន ធភាព? _________ 

_______________________________________________________________ 
២. ដពលអ នករាលគ់្មន ពចិារណាអាំពដីរឿងដនះ ចរូសរួខ្ លនួឯងថា ដរ ើខ្ ញុាំអាចប ា្ រ់ខ្ លនួយ៉ងណាខ្ លះ ដដ ើមបីរស៊នូងឹលទ ធផល 

ជដលររវូដក ើរដ ើង? ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ភាពដើសកឃាល នទ៣ី រដឺសចក ឋរីបាថាន ចង់បានរបាជាញ ។ ច ាំដែះវជិាជ រជឺាអាំណាច កាលណាដយើងដងឹថា ដយើងកាន់ជរ 

អាចររប់ររងការរបរពរឹ តរបស់ខ្ លនួឯងច ាំដ ះអ នកដដទ ដនាះដយើងនងឹអាចកមាលអ នកដដទ ដដ ើមបីអរួថាខ្ លនួពជូក។ អាំណាចដធ វើ
ឱ្យដយើងដចះររប់ររង “ដលាកដនះជារបស់អញ អញនងឹបគ ក្ បវាឱ្យបាន”។ អាំណាច នងិការររប់ររង នា ាំឱ្យដយើងដជឿថា 
ដយើងមនិររវូការនរណាដទៀរដ ើយ ដែើយដយើងអាចរស់ដៅដោយដសចក ឋអីាំែួរ នងិភាពឯករាជយ មនិររវូការពងឹជផ អក 
ដល ើរពះដជ៏ារពះអាទកិរដទៀរដទ។ ជាថមមី ឋងដទៀរ ចរូអ នករាលគ់្មន ពចិារណាអាំពដីែរកុារែ៍ជដលនងឹដក ើរដ ើង របសនិដបើ
មនសុសមាន ក់អនញុ្ញដ រឱ្យការរបដដញតាមអាំណាចកាលយដៅជាចាំែុចសនលូដនជវីរិរបស់ដរ។ ________________ 
____________________________________________________________________ 
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ចរូពចិារណាអាំពកីាលៈដទសៈមយួ ដពលជដលររមវូការដនអាំណាច នងិការររប់ររង បានបង កឱ្យមាន 
ការលាំបាក... 
១. ដរ ើអ វខី្ លះជដលបានបដង កើរឱ្យមានររមវូការច ាំដ ះការរស់ដៅដោយឯករាជយ? _____________________ 

_______________________________________________________________ 
២. ដរ ើអ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យច ាំដែះដងឹ អាំណាច នងិការររប់ររង ទក់ទញចរិ តយ៉ងដនះ? _________________ 

_______________________________________________________________ 
៣. ដរ ើមានអ វដីក ើរដ ើង របសនិដបើអាំណាចកាលយជាចាំែុចសនលូដនជវីរិ? ________________________ 

_______________________________________________________________ 
ក នងុបទរម ពរីដអស្ថយ ១៤:១៣-១៤ រពះជាមាច ស់រទង់បានសជម ឋងរពះែឫទយ័រទង់ច ាំដ ះមនសុស តាមរយៈដមរា 

ដអស្ថយ។ ដរ ើមនសុសជដលរពះបានបដង កើរ នយិយអ វខី្ លះ? ចរូសរសរបាំដពញឃាល ទ ាំងរបា ាំ ជដលមាន កយថា “អញនងឹ...” 
១. អញនងឹ __________________________________________________________ 
២. អញនងឹ __________________________________________________________ 
៣. អញនងឹ __________________________________________________________ 
៤. អញនងឹ __________________________________________________________ 
៥. អញនងឹ __________________________________________________________ 

ការដល ើករដម កើងខ្ លនួឯងឱ្យដចូរពះ រជឺាដាំណាក់កាលចងុដរកាយបង អស់ ដនះដែើយជាការលបួងជដលស្តសតបីានដរជ ើស
ដរ ើសយក។ ចរូដយើងបន តស្ថច់ដរឿងដៅមខុ្ដទៀរ ជរកងដលាដយើងដមើលរ ាំលងភស័តតុាងជដលដយើងអាចយលប់ាន។ ស្តសតរីជឺា 
មនសុសដាំបងូជដលបានបរដិភារជផ លដឈើ ប ឋនីាងកដ៏ៅជាមយួជដរ ដែើយគ្មរ់មក់ដចូជាចាប់អារម មែ៍នងឹស្ថឋ ប់តាម កយ 
ជដលសរ វពស់នយិយ ជាងរពះបន ទលូរពះ ដបិរ “នាងកប៏ានជចកឱ្យដលប់ ឋជីដលដៅជាមយួ ដែើយគ្មរ់កប៏រដិភារតាម”។ 
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ការទមនទញចាមំ្ចត់្៖ ដយើងអាចសម លងឹដម ើលដៅរពះជដលើសឡាញ់ដយើង ដែើយថាវយសណាឌ នបាបរបស់ដយើងដលរ់ទង់ 
ដោយចាំណាយដពលដវលាយង៉ដសៃៀមស្ថៃ រ់។ ចរូដប ើកអានបទរម ពរីរ ៉មូ ៣:២៣-២៤។ ឃាល ចងុដរកាយក នងុខ្ទ២ី២ជចងថា 
“ដបិរគ្មម នអ វខី្សុអាំពគី្មន ដទ”។ ចរូសរដសរ ខ្ទ២ី៣ នងិទ២ី៤ ដោយចាប់ដផ ឋើមថា “គ្មម នអ វខី្សុអាំពគី្មន ដទ... _________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ខ្ ញុាំសមូដល ើកទកឹចរិ តអ នករាលគ់្មន  ឱ្យទដន ទញបទរម ពរីទ ាំង២ខ្ដនះឱ្យចា ាំ។ ចរូចាប់ដផ ឋើមបជន ថមបទរម ពរីដនះដៅក នងុការ
ចងចា ាំរបស់អ នក។ ខ្រម ពរីដនះរ ាំឭករបាប់ដយើងថា មនសុសទ ាំងអស់មានចាំែុចមយួដចូគ្មន  ររឺរប់គ្មន បានដធ វើបាប នងិខ្កខាន 
ក នងុការជសឋងពរីបូអង ារបស់រពះជាមាច ស់ ដៅកាន់ពភិពដលាកជដលរពះបានបដង កើរមក ដចូជដលរទង់ចង់បាន (ដលាកបុបរ ត ិ
១:២៧)។ ប៉ជុន ត ក នងុដពលជាមយួគ្មន ដនាះ ខ្រម ពរីដនះករ៏បាប់ដយើងជដរថា ដយើងររវូបានរាប់ជាសចុររិដោយទដទ តាមរយៈ 
រពះរែុជដលបានមកពកីារដរបាសដលាះ ដោយស្ថររពះដយស៊វូ។ 
និ រន័ ៖ 

១. ររវូបានរាប់ជាសចុររិ - រពះជាមាច ស់មនិរបកាន់ដទសបាបខ្ ញុាំដទៀរដទ ដែើយខ្ ញុាំកជ៏លងររវូរបឈមដៅនងឹការដចាទ
របកាន់ ដោយស្ថរជរការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់ខ្ ញុាំដទៀរជដរ។ “ជាប់មានដទស” ជា កយផ ទយុនងឹ កយថា “បានរាប់
ជាសចុររិ”។ រពះជាមាច ស់បានរបកាសថា របូខ្ ញុាំគ្មម នកាំែសុដទ រទង់មានបន ទលូរបាប់ខ្ ញុាំដទៀរថា សម ពន ធភាពរបស់ខ្ ញុាំ
ដែើយនងិរទង់ ររវូបានផសះផារដ ើងវញិដែើយ។ ជវីរិរបស់រពះដយស៊វូ រមួទ ាំងការរងទកុ េ នងិការសរុររបស់
រទង់ រដឺធ វើដ ើងសរមាប់ខ្ ញុាំ រទង់ដធ វើឱ្យខ្ ញុាំបានសចុររិដៅចាំដ ះរពះជាមាច ស់។ 

២. រពះរែុ - រពះជាមាច ស់បានរបទនឱ្យខ្ ញុាំនវូដសចក ឋើីសឡាញ់ជដលខ្ ញុាំមនិអាចរកបាន ដែើយកម៏និសមនងឹទទលួជដរ 
ដបិរខ្ ញុាំបានដធ វើឱ្យរទង់ឈឺចាប់ដពកពន់។ ដទសដនការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់ខ្ ញុាំ រជឺាដសចក ឋសី្ថល ប់ ដនះដែើយជាផល 
ដនអាំដព ើបាប ជដលខ្ ញុាំររវូទទលួ។ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ២:១៧ នងិ រ ៉មូ ៦:២៣។ ប៉ជុន ត ដោយស្ថរជរការសរុរ
របស់រពះដយស៊វូ ខ្ ញុាំបានទទលួនវូដសចក ឋើីសឡាញ់ នងិរពះរែុ ជដលខ្ ញុាំមនិសមនងឹទទលួ ដែើយដសចក ឋើីសឡាញ់ 
ដនះបានដរបាសខ្ ញុាំឱ្យរចួ ដដ ើមបីឱ្យខ្ ញុាំអាចរស់ដៅជាមយួនងឹរទង់អស់កលបជានចិ ច។ 

៣. ការដរបាសដលាះ - រពះជាមាច ស់រទង់ចង់ទញិ ឬដលាះយករបស់ររប់យ៉ងជដលបានបារ់បង់ដៅ ដោយស្ថរអាំដព ើជរ
បាប ររ ប់មកវញិ។ ភាពគ្មម នដទសរបស់ខ្ ញុាំបានបារ់បង់ដៅដែើយ សម ពន ធភាពរបស់ខ្ ញុាំជាមយួនងឹរពះអង ា កប៏ាន
បារ់បង់ដៅជដរ ដែើយខ្ ញុាំបានកាលយជាទសករច ាំដ ះអាំដព ើបាប ដសចក ឋសី្ថល ប់ នងិមារស្ថតា ាំងផង។ រដម លដលាះជវីរិខ្ ញុាំ 
ឱ្យរចួព ី“ទសភាព” ដនះ មានជរជវីរិរពះរាជបរុតារទង់ ររឺពះដយស៊វូប ៉ដុណាណ ះ។ ការដរបាសដលាះ រជឺាការជដល 
រពះរទង់យកខ្ ញុាំររ ប់មកវញិ នងិសដគ ា្ ះខ្ ញុាំពកីារសង ករ់សង កនិ ពដីទសដនដសចក ឋសី្ថល ប់ ជដលបានធ្នល ក់ដល ើខ្ ញុាំដោយ 
ស្ថរជរអាំដព ើបាប។ រទង់បានដធ វើកចិ ចការដនះ តាមរយៈការរស់ដៅក នងុជវីរិដប៏រសិទុ ធ តាមរយៈការសរុរ នងិការរស់ 
ដ ើងវញិរបស់រពះដយស៊វូររសី ទ ជារពះដដ៏របាសដលាះរបស់ខ្ ញុាំ។ 
ចាំណាាំ៖  កយទ ាំងដនះនងឹររវូដរយកមកដរប ើជាថ មមី ឋងដទៀរ ក នងុឈរុដមដរៀនដនះទ ាំងអស់។ មកដលរ់រង់ច ាំែុច

ដនះ ខ្ ញុាំសមូដល ើកទកឹចរិ តអ នករាលគ់្មន ឱ្យស្ថា ល ់កយជដលមានជចងក នងុបទរម ពរីដនះ (រ ៉មូ ៣:២៣-២៤)។ ចរូបជន ថមនយិម
នយ័ កយដនះ រពមទ ាំង កយដផសងៗដទៀរ ដៅក នងុដសៀវដៅសរដសររបស់អ នកសរមាប់ជាឯកស្ថរដយងដៅដពលដរកាយ 
បជន ថមវាដៅក នងុប្ជនីយិមនយ័ កយ ដៅក នងុដសៀវដៅកាំែរ់រតារបស់អ នកផង។ 
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ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ សមូពចិារណាអាំពបីទរម ពរីរ ៉មូ ៣:២៣-២៤ ស្ថរជាថ ម.ី.. ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ ទលូបង ាាំបានរបរពរឹ តនវូអាំដព ើ 
បាប ដែើយទលូបង ាាំមនិសមនងឹទទលួបានអ វទី ាំងអស់ ដរៅជរពដីសចក ឋសី្ថល ប់ដដ៏ៅអស់កលបជានចិ ច។ អររពះរែុរពះអង ា 
ច ាំដ ះរពះដយស៊វូជដលបានរាប់ទលូបង ាាំជាសចុររិ រទង់បានដលាះទលូបង ាាំដោយរពះដលាែរិរបស់រទង់ ដែើយបានដធ វើឱ្យ 
ទលូបង ាាំបានកាល យជាកនូរបស់រពះអង ាស្ថរជាថ ម។ី អររពះរែុរទង់ ជដលមនិរបកាន់ដទសរបស់ទលូបង ាាំ ដល ើកជលងដទស 
ដលទ់លូបង ាាំ ដែើយរបកាសថា ទលូបង ាាំគ្មម នដទស។ អររពះរែុរទង់ច ាំដ ះរពះរែុ នងិដសចក ឋើីស ញ់ជដលទលូបង ាាំ 
មនិសមនងឹទទលួ។ អររពះរែុច ាំដ ះរពះដយស៊វូ ជារពះដដ៏របាសដលាះជដលបានដរបាសទលូបង ាាំឱ្យរចួមានដសរ ី ដែើយ 
បានដធ វើឱ្យទលូបង ាាំកាល យជាកម មសទិ ធរបស់រទង់ តាមរយៈការអរ់ដទសបាប។ _________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ផែនកទី៥ 

មេហកិចា៖ ដលាកបុបរ ត ិ៣:៧-១៣ 

មសចកដីមែដើរ៖ អាំដព ើបាបបានចលូមកក នងុដលាកយិដនះដែើយ។ ដលាកបុបរ ត ិ ៣:៧ ដរៀបរាប់ពដីែរកុារែ៍ជដលបានដក ើរ 
ដ ើងជាបន តដទៀរ “ដនាះរស្ថប់ជរ... 

 ជភ នករបស់អ នកទ ាំង២ __________________________________________________ 
 ដែើយដរដងឹថាខ្ លនួ ___________________________________________________ 
 កយ៏ក __________________________________________________________ 
 មកដធ វើជា _______________________________________________________។” 
ការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ មានលទ ធផលរបស់វា ដពលមាននរណាមាន ក់ដលម ើសចាប់ចរាចរ លទ ធផលដនបទដលម ើសដនះរ ឺ

សាំបរុរផ្លកពនិយ័ជដលដរររវូបង់ជារបាក់។ ដពលដក មងមាន ក់មនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ឪពកុមាឋយ ឬអាណាពោបាល ដោយដចរនា 
ដក មងដនាះនងឹររវូទទលួពនិយ័។ លទ ធផលដនការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របសអោ័ម នងិដអវា៉ កដ៏ក ើរដ ើងភាល មៗជដរ ដរកាយពដីរ 
បានដលម ើសនងឹប្ដរ តរិបស់រពះជាមាច ស់ ជដលមមមនិឱ្យដរបរដិភារជផ ល “ដងឹខ្សុររវូ”។ ដរបានភ លក់នវូទកុ េដទសជដលរពះ 
រទង់មនិបានបរមងុទកុសរមាប់ដរទលជ់រដស្ថះ។ 

ចរូដយើងររ ប់ដៅអាន ខ្ទ៧ី-១៣ ស្ថរជាថ មវីញិ ដៅដពលដនះ។ 
លទធែលទី១៖ 

លទ ធផលទន់ែន់ដនអាំដព ើបាប រកឺារខាមសដអៀន “ដរដងឹថាខ្ លនួដៅជា ____________” (ដលាកបុបរ ត ិ៣:៧)។ 
ពកួដរបានស្ថា លក់ារលអដែើយ ជរដពលដនះដរជថមទ ាំងស្ថា លក់ារអារកក់ដទៀរ ដដូច នះការររបបា ាំងដធ៏ ាំករ៏រវូបានដធ វើដ ើង។ 
កចិ ចការដាំបងូជដលពកួដរដធ វើ រកឺាល ស់ ______________ ភាជ ប់គ្មន  ដធ វើជា ______________ សរមាប់ខ្ លនួឯង។ 
ភាពខាមសដអៀនរបស់ដរ ផ្លឋ ច់ពកួដរដចញពគី្មន  ដែរដុនះដទ ើបដរររវូដធ វើការររបបា ាំង។ ភាពជរិសនទិជដលពកួដរធ្នល ប់មាន 
ច ាំដ ះគ្មន  បានប្ចប់ដៅដែើយ ដដូច នះដពលដនះពកួដរររវូដោះរស្ថយបញ្ញា ជដលសថរិចដនាល ះសម ពន ធភាពរបស់ពកួដរ។ 
លទធែលទី២៖ 

សមូអាន ខ្ទ៨ី-១០។ លទ ធផលដនអាំដព ើបាប ជដលររួឱ្យករ់សមាាលប់ន តដទៀរដនះ រកឺាំែសុ។ កាំែុសដធ វើឱ្យដយើង 
ចង់លាក់ខ្ លនួពនួអាតាម  ខ្ទ៨ី ជចងថា “... ដនាះអោ័ម នងិរបពន ធគ្មរ់ក ៏__________ នងឹ _______________ 
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ដៅកណាឋ ល _________ ដៅក នងុសនួចារ”។ ដពលដនះ ពកួដរបានយករបស់ជដលរពះជាមាច ស់បដង កើរ មកររបបា ាំង 
នងិបាំពនួអាតាម  ពរីពះជដលបានបដង កើរពកួដរមក ដែើយរស់ដៅជាមយួដរក នងុនាមជាមរិ តសមាល ញ់។ ពកួដរគ្មម នអ វជីដលររវូ 
ខាលចរទង់ដនាះដទ ប ៉ជុន តដពលដនះ ពកួដរកាំពងុជរលាក់ខ្ លនួពនួដរចពរីពះអង ា។ 

 រពះដយែវូា៉ដជ៏ារពះរទង់ដៅរកអោ័មដោយបន ទលូថា “_____________________________?” 
 គ្មរ់ទលូដឆ លើយថា “__________________________________________________”។ 
ដពលរពះជាមាច ស់បដង កើរដរមក ដរមនិដងឹថាខ្ លនួដរដៅជាអារការដនាះដទ។ ការដៅជាអារការ រជឺាសញ្ញដ  ឬជា 

នមិរិ តរបូបញ្ញជ ក់ថា ដៅដល ើជផនដដីនះ គ្មម នអ វអីាចការ់ផ្លឋ ច់ពកួដរដចញពរីពះជាមាច ស់ ឬពគី្មន ដៅវញិដៅមកបានដ ើយ ដនះ 
ដែើយជាមដធោបាយជដលរពះជាមាច ស់បានបរមងុទកុឱ្យពកួដររស់ដៅជាស្ថវ មភីរយិ ដែើយរស់ដៅជាមយួរទង់។ ដរ ើអ នក 
ណារបាប់ឯង? ភាពខាមសដអៀន នងិកាំែសុ លារររោងនវូអាំដព ើបាបរបស់ដរ ដោយស្ថរភាពខាមសដអៀន ពកួដរបានដងឹ
ថា ខ្ លនួដៅជាអារការ។ ដោយស្ថរកាំែសុរបស់ដរ ពកួដរភយ័ខាលច ដែើយលាក់ខ្ លនួពនួអាតាម  ភាពគ្មម នដទសរលាយបារ់
អស់ដែើយ។ 
សំ រួ៖ ដយើងរាលគ់្មន ករ៏បជែលជាមនិខ្សុពដីរជដរដទ ដពលមាននរណាមាន ក់រកដឃើញកាំែសុដយើង ដរ ើដយើងដឆ លើយរប
ដៅដរវញិយ៉ងដចូដម ឋច? ដរ ើមនិជមនសរួដរវញិថា “ដរ ើអ នកណារបាប់អ នក?” ដទឬអ?ី ជបកការែ៍ដែើយ! ភាល មៗដនាះរ ឺ
ដយើងចង់ររ់ដៅរកកជន លងលាក់ខ្ លនួ ដយើងរបជែលជាយកដដ ើមដឈើមកដធ វើជាកជន លងលាក់ខ្ លនួដទ ប ៉ជុន ត ដយើងចង់ពរិជាចង់
លាក់ខ្ លនួខាល ាំងណាស់។ 
១. ដរ ើអ នករាលគ់្មន យលថ់ា ការទទលួស្ថា លភ់ាពខាមសដអៀន នងិកាំែសុជដលអ នករាលគ់្មន បានរបរពរឹ តពអីររីកាល រជឺា 

ការលាំបាកណាស់ជមនដទ? ________________________________________________ 
២. ដរ ើអ នករាលគ់្មន យកអ វខី្ លះដធ វើជា “ការររបបា ាំង” ដដ ើមបីពោយមលាក់ខ្ លនួពកួដរចពរីពះ នងិពអី នកដដទ? _______ 

_______________________________________________________________ 
៣. ដរ ើអ នកដៅពនួដៅឯណា ឬដោះរស្ថយយ៉ងណា ដពលអ នកខាលចដរដងឹដរឿងពរិរបស់អ នក នងិខាលចដរដងឹអាំពកី ាំែសុ 

ជដលអ នកបានរបរពរឹ ត? __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

លទធែលទី៣៖ 

លទ ធផលទ៣ីដនអាំដព ើបាប ជដលររួឱ្យករ់សមាាលដ់នះ ររឺរមវូការដនការបដនាទសដល ើអ នកដដទ ឬកអ៏ វដីផសងដទៀរ។ 
ដៅក នងុ ខ្ទ១ី១ រពះជាមាច ស់សរួថា “_____________________________________________?” 

 ដរ ើអោ័មដឆ លើយដៅវញិ យ៉ងដចូដម ឋច? ________________________________________ 
________________________________ ទលូបង ាាំកទ៏ទលួទនដៅ។ អោ័មមនិររមឹជរពោយម 
បដនាទសដអវា៉ប ៉ដុណាណ ះដទ គ្មរ់ជថមទ ាំងពោយមបដនាទសដៅដល ើរពះជាមាច ស់ដទៀរផង! “ស្តសត ីជដល _______ 
បានរបទនឱ្យដៅជាមយួទលូបង ាាំ...” រចួរពះដយែវូា៉ដជ៏ារពះ រទង់មានបន ទលូសរួដៅស្តសតថីា “__________ 
_____________________________________________________________?” 

 ស្តសតកីព៏ោយមរកកជន លងដផសងដដ ើមបីបដនាទស បានជានាងដឆ លើយដ ើងថា “______________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________” 
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ការបដនាទស ររវូការកជន លងសរមាក់ោក់វា ប៉ជុន ត ដរ ើការបដនាទសបង កអ វខី្ លះដលស់ម ពន ធភាព? ដចូជដលដយើងបានដងឹព ី
ខ្ទ៧ីរចួដែើយថា ការបដនាទសមនិររមឹជរការ់ផ្លឋ ច់មនសុសរបសុ ពភីរយិរបស់ខ្ លនួប ៉ដុណាណ ះដទ វាជថមទ ាំងការ់ផ្លឋ ច់ដរព ី
រពះជាមាច ស់ជដលើសឡាញ់របស់ជដលរទង់បានបដង កើរ នងិជារពះជដលចង់ឱ្យររប់របស់ជដលរទង់បានបដង កើរ ទទលួនវូអ វ ី
ជដលរបដសើរដថ លថាល បាំផរុ។ 
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ 
១. ចរូច ាំណាយដពលយ៉ងខ្ ល ីដដ ើមបីពចិារណាអាំពបីញ្ញា ជដលដធ វើឱ្យអោ័មបដនាទសរពះជាមាច ស់។ _____________ 

_______________________________________________________________ 
២. ចរូនកឹចា ាំអាំពដីពលមយួជដលអ នកធ្នល ប់កាល យខ្ លនួជាអ នកទទលួការសឋបីដនាទស។ _____________________ 

_______________________________________________________________ 
៣. អាំដព ើបាបដធ វើឱ្យបដដិសធមនិទទលួខ្សុររវូច ាំដ ះការររិ នងិការរបរពរឹ តរបស់ខ្ លនួ រជឺរងមានមនសុសណាមាន ក់ ឬ 

របស់អ វដីផសងដទៀរជដលដយើងចង់បដនាទស ប៉ជុន ត មនិជមនខ្ លនួដយើងដទ។ របសនិដបើមនសុសម៊នទទលួខ្សុររវូ នងិ 
ជលងសម លងឹរកអ នកណាដផសងមកបដនាទស រមួទ ាំងរពះជាមាច ស់ផងដនាះ ដរ ើវានងឹមានអ វខី្ លះខ្សុជប លក? _______ 
_______________________________________________________________ 

៤. ដរ ើអ នកររិដទថា ខ្ លនួអ នកផ្លទ លរ់រវូទទលួខ្សុររវូ ដែើយឈប់ទមាល ក់កាំែសុដល ើអ វដីផសង? របសនិដបើដដូចាន ះជមន 
ដរ ើអ នកររវូសដរមចចរិ តដធ វើការផ្លល ស់ប ឋរូអ វខី្ លះ? ______________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! ទលូបង ាាំជាប់មានដទសដោយស្ថរជរ ភាពខាមសដអៀន ដសចក ឋកី ាំែសុ នងិ 
ការដបាះបង់ទាំនលួខ្សុររវូច ាំដ ះការសដរមចចរិ តជដលទលូបង ាាំបានដធ វើ ដៅក នងុជវីរិទលូបង ាាំផ្លទ ល។់ សមូអរ់ដទសចាំដ ះ 
 កយសម ឋ ី នងិទដង វើរបរពរឹ តរបស់ទលូបង ាាំ ជដលបានដធ វើឱ្យទលូបង ាាំោច់ដចញពមីនសុសជដលខ្ លនួើសឡាញ់។ សមូអរ់ដទស 
ច ាំដ ះការរបរពរឹ តរបស់ទលូបង ាាំ ជដលបានដធ វើឱ្យទលូបង ាាំោច់ដចញពរីទង់។ ទលូបង ាាំទកុចរិ ត នងិដជឿជាក់ដោយជាំដនឿពរិថា 
ទលូបង ាាំជាកនូរបស់រទង់ ដបិររទង់បានរាប់ទលូបង ាាំជាសចុររិដែើយ ទលូបង ាាំកប៏ានទទលួនវូរពះរែុឥរររិដថ លពរីពះអង ា 
ដែើយររវូបានដរបាសដលាះដោយរពះដលាែរិរបស់រពះដយស៊វូ។ ទលូបង ាាំសមូថាវយនវូអាំែររពះរែុ នងិការសរដសើរ 
ដលរ់ទង់ ដបិររទង់បានដធ វើនវូកចិ ចការទ ាំងអស់ដនះ។ _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

ផែនកទី៦ 

មសចកដីមែដើរ៖ ក នងុដាំដែើរដរឿងកាំដែើរជផនដ ី ដយើងមនិម៊នឈប់ររមឹច ាំែុចដនះដទ ដបិរដយើងដទ ើបមានការបណាឋ ល 
ចរិ តឱ្យស្ថា លភ់ាពខាមសដអៀន ដសចក ឋកី ាំែសុ នងិបរាជយ័ក នងុការទទលួខ្សុររវូច ាំដ ះរាំនរិ នងិការរបរពរឹ តរបស់ដយើងជរ 
ប ៉ដុណាណ ះ។ ចរូចងចា ាំរពះជដលជចងក នងុរម ពរី ដយដរមា ៣១:៣ ថា “អញបានើសឡាញ់ឯង ដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ដស៏ថរិ 
ដសថរដៅអស់កលប...” ក នងុស្ថច់ដរឿង ដលាកបុបរ តជិាំពកូទ៣ីដនះ មានការយលរ់ច ាំមយួច ាំននួររង់ច ាំែុចដនះថា រពះរទង់ 
ជឆ អរចរិ ត រទង់កប៏ង េាំរពះទយ័ោក់បណាឋ ស្ថដល ើរបស់ជដលរទង់បានបដង កើរ រទង់កប៏ានដោះដដដោយការដខ្ ពើមរដអ ើម ដែើយ
ដកយកសនួចារដនាះដចញ មនិឱ្យដរបានដឃើញ ឬបានឮពសីនួចារដនះរដៅដទៀរ។ ដរររិថា រពះជាមាច ស់មានរពះទយ័ 
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ដរកាធ រទង់ទប់រពះទយ័មនិបាន រទង់កប៏ ា្ ញនវូការដខ្ ពើមរដអ ើម ដែើយរបរពរឹ តច ាំដ ះអោ័ម នងិដអវា៉ រពមទ ាំងរបស់សព វ 
ស្ថរដព ើជដលរទង់បានបដង កើរមក ដោយដសចក ឋសី អប់ដខ្ ពើម។ 

ចរូដយើងនា ាំគ្មន រកដ កដមើលស្ថច់ដរឿងដនះស្ថរជាថ ម ី ដៅររង់ខ្ទ១ី៤។ ដាំបងូ រពះជាមាច ស់មានបន ទលូដៅសរ វពស់ 
ថា “ដោយដរ ះ _______________________________________________________...” 
ការរបយទុ ធចាប់ដផ ឋើមដែើយ! សគ ា្ មចាប់ដផ ឋើមដែើយ! ភារទី ាំងសងខាងបានសដរមចដើសចដែើយ ជថមទ ាំងបានកាំែរ់
នវូអរ តសញ្ញដែរចួដែើយជដរ។ ដនះជាសគ ា្ មរវាងការលអ នងិអារកក់ ភារនីមីយួៗសទុ ធជរមានអ នកឈនះដរៀងខ្ លនួ ដរ ើអ នក
ឈនះដនាះជាអ នកណា? 
១. ដរ ើបទរម ពរីទាំនកុដាំដក ើង ១០៦:១ របាប់ដយើងថា អ នកខាល ាំងខាងការលអជាអ នកណា? _________________ 

១ករូនិថសូ ១៥:៥៧ របាប់ដ ម្ ះអ នកខាល ាំងរបស់រពះជាមាច ស់យ៉ងចាស់ “រទង់របទនឱ្យដយើងមាន ________ 
_________ ដោយស្ថរ ______________________________________________។” 

២. ដអដភស ូ ៦:១១-១៣ ដរប ើរបូភាពការដសលៀកសដម លៀកបាំ ក់ដធ វើសគ ា្ ម នងិការរបោប់កាយដោយដររឿងសកឹ។ 
ដរ ើអ នកជាដជ ើងខាល ាំងរបស់ការអារកក់? _______________________ ចរូរសូបនាទ រ់ពដីរកាម កយជដល 
ដៅក នងុរពះរម ពរីរបស់អ នក ក នងុខ្ជដលដរៀបរាប់អាំព ី“ដសចក ឋងីងរឹដនដលាកយិ” (ខ្ទ១ី២)។ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ បទរម ពរីទ ាំងអស់សទុ ធដរៀបរាប់អាំពសីគ ា្ មដនះ ដែើយវារាលោលរែរូមកដលស់ព វដថ ៃ។ រពះរម ពរីរ ឺ
ជាដសៀវដៅជដលដរៀបរាប់អាំពសីគ ា្ ម នងិដសចក ឋើីសឡាញ់ ជដលជរមញុឱ្យមានការរយទុ ធ។ កែឍទ ាំងអស់ក នងុរពះរម ពរី 
សទុ ធជរជផ អកដល ើខ្ លមឹស្ថរសនលូមយួដនះ រពមទ ាំងដរៀបរាប់ពរីអួង ាដទៀរផង។ យទុ ធស្ថស្តសតនានាររវូបានដបើកសជម ឋង ជផន 
ការសមាៃ រ់ ករ៏រវូលារររោង ដែើយអ នកខាល ាំង នងិអ នកខាល ាំងករ៏បយទុ ធគ្មន ជដរ។ ស្ថច់ដរឿងដនះចាប់ដផ ឋើមក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ
ជាំពកូ៣ តាមរយៈរពះបន ទលូជដលរពះរទង់មានបន ទលូដៅសរ វពស់ថា “ដោយស្ថរឯងបានដធ វើដដូច នះ”។ ទបីាំផរុ បណាឋ ស្ថ 
ជដលរទង់បានោក់ ដៅក នងុខ្ទ១ី៤ នងិទ១ី៥ បានរបកាសយ៉ងចាស់នវូដែរកុារែ៍ជដលនងឹដក ើរដ ើងដលអ់ នកខាល ាំងខាង 
ការអារកក់។ តាមពរិ រម ពរីវវិរែៈ ១៣:៩ របាប់ដយើងអាំពដីសចក ឋបី្ចប់ដនស្ថច់ដរឿងរបស់វា រពមទ ាំងពកួបរវិារ ររឺកមុ 
“ដសចក ឋងីងរឹដនដលាកយិ”។ ចរូសរដសរខ្រម ពរីដនះ៖ ______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ដរ ើសគ ា្ មដនះដធ វើដ ើងដដ ើមបីអ វ?ី រពះជាមាច ស់រទង់លអ ដែើយររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរមក រទង់បានរបកាស
ថាសទុ ធជរលអជដរ (ដលាកបុបរ ត ិ ១:៣១)។ រទង់មានដចរនាចង់ឱ្យមនសុសជដលរទង់បានបដង កើរ ស្ថា លជ់រដសចក ឋលី អ ដែើយ 
រស់ក នងុសម ពន ធភាពជាមយួនងឹរទង់ជរមយួ ដឆ លើយរបនងឹរពះបន ទលូរទង់ ជារពះបន ទលូរបស់រពះជដលលអររប់លកេែ៍។ ប ៉ជុន ត 
ចរូចា ាំថា ការលបួងជដលសរ វពស់បានដល ើកដ ើង រដឺដ ើមបីឱ្យពកួដរស្ថា លល់អអារកក់។ ស្ថតា ាំងចង់ឱ្យពកួដរស្ថា លវ់ា ជដល 
ជាវញិ្ញដែអារកក់។ វាចង់យកពកួដរដៅដៅខាងវា វាចង់ឱ្យពកួដរស្ថឋ ប់តាមសម ឋវីា។ ការលបួងរបស់វាកាល យជាក ឋកីង វល់ 
ដលជ់វីរិរបស់ពកួដរ ពកួដរររវូដឆ លើយនងឹសាំែួរថា៖ ដរ ើអ នកណាររប់ររងដល ើចរិ ត នងិជវីរិរបស់ពកួដរ? ការរបយទុ ធគ្មន  
ដនះបានរាលោលដលរ់ពលងឹមនសុសររប់របូ។ ដរ ើរពះជាមាច ស់ជាអ នកឈនះ ឬមារស្ថតា ាំងជាអ នកឈនះ? រពះជាមាច ស់រទង់ព ុាំ
មានដចរនាដឆ លើយនងឹសាំែួរដនះដទ រទង់រគ្មន់ជរចង់ឱ្យពកួដរើសឡាញ់រទង់ ដែើយអនញុ្ញដ រឱ្យរទង់ររងរាជយដៅក នងុចរិ ត
របស់ពកួដរ ក នងុនាមជារពះអាទកិរជដលមានដពញដោយក ឋើីសឡាញ់ ជារពះជដលរង់ជាមាច ស់ជវីរិដរ។ ដសចក ឋដីរកាធដន 
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រពះ បានធ្នល ក់ដៅដល ើសរ វពស់ នងិការអារកក់។ ដ ម្ ះទ ាំងអស់របស់មារស្ថតា ាំង ជនួកាលដរដៅវាថា ដទវតាជដលបាន
ធ្នល ក់ចះុពសី្ថថ នសរួ ៌ខ្ទ១ី៤ នងិទ១ី៥ មាននយិយអាំពកីារធ្នល ក់ចះុរបស់វា។ 

 វាររវូរពះជាមាច ស់ _______________________ (ខ្ទ១ី៤)។ 
 វានងឹររវូ ____________________ នងឹដ ះរបស់វាអស់មយួជវីរិ (ខ្ទ១ី៤)។ 
 កាលវានងឹររវូ _____________________ (ខ្ទ១ី៥)។ 

ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ ខ្ទ១ី៤ នងិទ១ី៥ ជាខ្រម ពរីជដលពបិាកយល ់ប៉ជុន ត អ វជីដលសាំខាន់ររឺរវូដងឹថា ខ្ទ១ី៥ ជាខ្រម ពរី 
ដាំបងូបង អស់ជដលជចងអាំពដីសចក ឋសីនោរបស់រពះ ក នងុការដរបាសដលាះមនសុសជារ។ិ (ច ាំណាាំ៖ ក ុាំដភ លចរ ាំឭកនយិមនយ័ដៅ 
ក នងុដមដរៀនដនះ។) ខ្រម ពរីដនះសនោថា រពះនងឹផសះផារសម ពន ធភាពបាក់ជបក ជដលបានដក ើរដ ើង ដែើយផ្លឋ ច់មនសុសដចញ
ពរីទង់ រពមទ ាំងរបស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បានបដង កើរមកទ ាំងអស់ផង។ ដដូច នះ ដរ ើលទ ធផលដនដសចក ឋខីាម ាំងជដលដក ើរដ ើង
រវាងសរ វពស់ នងិពជូពងសរបស់ស្តសត ីនងឹដៅជាយង៉ណា? 
១. “ពជូនាងនងឹកនិកាលឯង” នយិយអាំពជីយ័ជម នះរបស់ដយើង តាមរយៈការរងទកុ េ ការសរុរ នងិការរស់ដ ើងវញិ 

របស់រពះដយស៊វូ ជដលដយើងនងឹសកិាលម អរិបជន ថមដទៀរដៅដពលដរកាយ សឋអីាំពកីែឍរម ពរីសញ្ញដ ថ ម។ី ប ៉ជុន តច ាំដ ះ 
អ នកណាជដលចាប់អារម មែ៍ចង់អានអាំពកីាររយទុ ធគ្មន ដនះ ដដ ើមបីឱ្យដងឹស្ថច់ដរឿងមនុ សមូអានបទរម ពរី ១ករូនិថសូ 
១៥:២០-២៨, ៥៤-៥៧។ 

២. “...ដែើយឯងនងឹចកឹជកងដជ ើងដរ” សាំដៅដល ើការសរុររបស់រពះដយស៊វូ។  កយ “ចកឹ” រជឺាការសរុររបស់រទង់ 
របាកដណាស់ ប៉ជុន ត ការរស់ដ ើងវញិ រជឺាជយ័ជម នះដល ើមារកាំណាច ដនាះដែើយជានយ័ដន កយថា “កនិ” កាល
របស់វា។ 

ការទមនទញចាមំ្ចត់្៖ ខ្ ញុាំដងឹថា បទរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ៣:១៥ រជឺាបទរម ពរីជដលពបិាក ប៉ជុន ត ខ្ ញុាំសមូដល ើកទកឹចរិ តអ នករាល់
គ្មន ររវូបានដល ើកទកឹចរិ តឱ្យចាប់ដផ ឋើមទដន ទញខ្រម ពរីដនះឱ្យចា ាំ។ ខ្រម ពរីដនះរពមជាមយួនងឹខ្រម ពរីជាដរច ើនដទៀរជដលអ នកនងឹ 
ដឃើញក នងុដមដរៀនដនះ នងឹផ ឋលឱ់្យអ នករាលគ់្មន នវូច ាំដែះដងឹ ដពលរពះជាមាច ស់ដប ើកសជម ឋងអាំពដីរឿងរា៉វដនការដរបាសដលាះ 
ដលអ់ នករាលគ់្មន  តាមរយៈរពះបន ទលូរបស់រទង់។ ចរូសរដសរ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ៣:១៥ ោក់ដល ើរកោសរចូមយួ រចួទដន ទញ 
ខ្រម ពរីដនះឱ្យចា ាំឦ។ អ នកកអ៏ាចសរដសរ កយថា “ដសចក ឋសីនោរបស់រពះ” ោក់ដល ើរកោសរចូដនាះជដរ ទកុរ ាំឭកអ នករាល់
គ្មន  អាំពដីសចក ឋសីនោដាំបងូក នងុការដរបាសដលាះអ នករាលគ់្មន  នងិខ្ ញុាំ ដែើយដធ វើឱ្យដយើងកាល យជាកនូដម៏ានរដម លរបស់រទង់ស្ថរ 
ជាថ មមី ឋងដទៀរ។ 
លំហាត្់៖ ផលដនអាំដព ើបាបរជាបចលូររប់របស់ទ ាំងអស់ជដលរពះបានបដង កើរ។ 
១. ជាដាំបងូ លទ ធផលដនះដឃើញមានក នងុរពះបន ទលូជដលរទង់មានបន ទលូដៅកាន់នាងដអវា៉ ដៅក នងុខ្ទ១ី៦។ លទ ធផល

ទ ាំង២ដនអាំដព ើបាប ជាភស័តតុាងសរមាប់មនសុសើស។ី រពះជាមាច ស់មានបន ទលូថា លទ ធផលរជឺាអ វ?ី 
ក. អញនងឹចដរម ើនឱ្យឯង _______________________________________________ 
ខ្. ចរិ តឯងនងឹរបាថាន  __________________________________________________ 

២. មនសុសរបសុកម៏និស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ជដរ ជវីរិរបស់អោ័មករ៏ងលទ ធផលពបីណាឋ ស្ថដនអាំដព ើបាបជដរ។ ដរ ើរពះមានបន ទលូ
ថា នងឹមានអ វដីក ើរដ ើង ដោយស្ថរជរអាំដព ើបាប? 
ក. _____________ នងឹររវូបណាឋ ស្ថ ____________________________________ 
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ខ្. ________________________________________________ ដោយដនឿយែរ់... 
រ. ដនីងឹដះុជា ______________________________________________________ 
ឃ. ឯងររវូ _______________________________________________________ 
ង. ដរាបដលឯ់ង ____________________________________________________ 

ផែនកទី៧ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ពកួដរបានរបរពរឹ តអាំដព ើបាបដែើយ មារស្ថតា ាំងកប៏ានប ា្ ញថា វាជាអ នកណាជដរ។ ទ ាំងមនសុសរបសុ 
នងិមនសុសើស ីបានដបើកជភ នកដម ើលដឃើញការពរិ ដៅក នងុជវីរិជដលដរកាំពងុរស់ដៅដនះជដរ។ អាំដព ើបាបមនិជមនដក ើរដ ើង 
ជរម ឋងដែើយចប់ដនាះដទ ប ៉ជុន តវាបានរជាបដៅក នងុជវីរិទ ាំងអស់ នងិបានកាល យជាចាំជែកមយួដនជវីរិរស់ដៅរបស់មនសុស 
ររប់ដពលដវលា។ ដរ ើជវីរិដនះមានសណាឌ នយ៉ងណា? ចាំែុច្យបាំផរុជដលដយើងអាចយលអ់ាំពភីាពពរិដថ៏ មើីសឡាង
ដនះបាន រកឺារពចិារណាពដីពលមយួជដលដយើងនយិយថា “ខ្ ញុាំនងឹមនិដធ វើ...” ដរកាយមកកដ៏ឃើញថា ខ្ លនួឯងកាំពងុរបកាស
នវូការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់ខ្ លនួដោយដចរនា ទ ាំងមនិសបាយចរិ ត។ 

របូភាពជដលខ្ ញុាំនកឹដឃើញ រជឺារបូភាពឪពកុមាឋយកាំពងុសដង ករដម ើលកនូរបស់ខ្ លនួ ជដលកាំពងុទទលួរងលទ ធផលដន
ការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ ទ ាំងឈឺចាប់។ ការោក់វនិយ័ រជឺាដកយកសទិ ធ ិ បដដិសធសាំដែើ ឬជាការោក់ទែឍកម មដផសងដទៀរ 
ទកុជាលទ ធផលដនសកម មភាពបះដបារ ឬការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់។ ដយើងជរងឮដរនយិយថា “ទែឍកម មដនះ ដធ វើឱ្យបា៉មា៉ក់ឈឺ 
ចាប់ជាងកនូឯងដៅដទៀរ” ដនះមាននយ័ថា ឪពកុមាឋយទទលួរងទម ៃន់លទ ធផលជដលោក់ដៅដល ើកនូជដរ។ 
លំហាត្់៖ ប៉ជុន ត ដទះជាសថរិក នងុកាលៈដទសៈជបបដនះកដ៏ោយ រពះជាមាច ស់កម៏និបានដបាះបង់ដចាលអោ័ម នងិដអវា៉ជដរ។ 
ផ ទយុដៅវញិ រទង់បានដល ើកដរដ ើង ជថរកាដរដោយក ឋើីសឡាញ់ ដែើយឃាល ាំដម ើលដរទទលួលទ ធផលដនអាំដព ើបាប។ មាន 
ដរឿង៣ដក ើរដ ើងភាល មៗ ដែើយដរឿងនមីយួៗ សទុ ធជររពះជាអ នកចាប់ដផ ឋើម។ 
១. សមូដមើលខ្ទ៧ីស្ថរជាថ ម ីពកួដរបានយកសលកឹលាវ មកកាល ស់ ដដ ើមបីររបបា ាំងភាពអារការរបស់ដរ។ ដៅក នងុខ្ទ២ី១ 

ដរ ើអ វជីាកចិ ចការដាំបងូអស់ជដលរពះជាមាច ស់ដធ វើ? ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ដដ ើមបីឱ្យសដម លៀកបាំ ក់ជដលដធ វើមកដនាះ ដៅជាប់បានយរូ រទឺលជ់រមានការបង ារូ្មសរ វ។ យកលអ ររួជរករ់ 
សមាាលស់្ថរជាថ មមី ឋងដទៀរថា រពះជាមាច ស់បានឱ្យដយើងដងឹថា ការររបបា ាំងដនអាំដព ើបាប ទមទរឱ្យមានយ្ដបជូា 
ជាការបង ារូ្ម កាំែរ់សមាាលដ់នះររវូទកុជាការបញ្ញជ ក់សរមាប់ការសកិាដល ើកដរកាយ។ ដដូច នះ រម ពរីដែដរព ើរ 
៩:២២ រ ាំឭករបាប់ដយើងថា “ដប ើគ្មម នខាចយ្មដទ___________________________________ 
_______________________________________________________________” 

២. ដរ ើអ វដីៅជាបញ្ញា  (ដលាកបុបរ ត ិ៣:២២)? _______________________________________ 
 ដម ឋចករ៏ពះមនិឱ្យពកួដរចលូដៅរកដដ ើមដឈើជវីរិ? __________________________________ 
 ដរ ើរទង់ររវូដធ វើយង៉ណា? ________________________________________________ 
៣. ដរ ើរពះបានោក់អ វដីៅខាងដក ើរសនួ? ___________________________________________ 
 ដម ឋចកច៏ា ាំបាច់ោក់ដទវតា ឬដចរបូ ៊នី ដៅទដីនាះ? ____________________________________ 
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ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ ចរូច ាំណាយដពលពចិារណាដមើលពវីធិជីដលរពះប ា្ ញដសចក ឋើីសឡាញ់ដលម់នសុស តាមរយៈការ 
ចាប់ដផ ឋើមកចិ ចការ៣យ៉ងដនះ។ ចរូសរដសរអាំពរី ាំនរិរបស់អ នករាលគ់្មន ។ 
១. តាមការជដលមនសុសរបសុ នងិមនសុសពោយមររបបា ាំងខ្ លនួដរពកីារខាមសដអៀន ដរ ើមានច ាំែុចលអអ វខី្ លះ? 
២. របសនិដប ើពកួដរបានបរដិភារជផ លដឈើជវីរិ ដែើយរស់អស់កលបជានចិ ចក នងុសណាឌ នបាបរបស់ដរ ដោយគ្មម នដសចក ឋី

សងឃឹមថានងឹបានផសះផារសម ពន ធភាពជាមយួនងឹរពះ ដរ ើនងឹមានដរឿងអ វដីក ើរដ ើង? 
៣. ចរូពចិារណាពដីសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះ ជដលប ា្ ញមកតាមរយៈមដធោបាយការ ររចកចលូដៅក នងុសនួចារ 

ដោយដងឹចាស់អាំពទីាំដនារចរិ តរបស់ដរច ាំដ ះអាំដព ើបាប។ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! ដទះជាដយើងខ្ ញុាំមានអាំដព ើបាប ករ៏ទង់ដៅជរើសឡាញ់ដយើងខ្ ញុាំជដរ។ ដទះជា 
ដយើងខ្ ញុាំមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ ដែើយបះដបារនងឹរពះែឫទយ័រទង់យង៉ណា ករ៏ទង់ដៅជរប ា្ ញដសចក ឋើីសឡាញ់ដលដ់យើងខ្ ញុាំ 
ជថរកាដយើងខ្ ញុាំ នងិរបស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បានបដង កើរមកដជដល។ រទង់មានបន ទលូដៅក នងុរម ពរី រ ៉មូ ៨:៣៩ ថា “ព ុាំមាន
អ វអីាចនងឹពរ្រ់ដយើង ដចញពដីសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះ ជដលដៅក នងុរពះររសី ទដយស៊វូ ជារពះអមាច ស់ដនដយើងរាលគ់្មន  
ដៅបានដ ើយ”។ សមូអររពះរែុច ាំដ ះដាំែឹងលអអាំពរីពះរែុរបស់រទង់។ _________________________ 
____________________________________________________________________ 
អ្នុស្ឋសន៍បញ្ា ប់៖ ររង់ច ាំែុវជដលអ នករាលគ់្មន បានសកិារពះរម ពរីដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៣ី រដឺយើងបានសកិានវូដមដរៀន 
ជដលអាចនងឹនា ាំមកនវូសាំែួរជាដរច ើនដលរ់ាំនរិអ នករាលគ់្មន ដែើយ។ ដយើងដងឹដែើយថា ខ្រម ពរីប ៉នុាម នខ្ដនះ មនិអាចររប 
ដែឋប់នវូពរ័ម៌ានលម អរិទ ាំងអស់ បានដនាះដទ។ យ៉ងណាមញិ ដសចក ឋពីរិដស៏ាំខាន់សរមាប់អ នករាលគ់្មន  រអឺ នករាល់គ្មន ររវូ 
ចាប់ដផ ឋើមស្ថា លរ់ពះ ក នងុនាមជារពះដនដសចក ឋើីសឡាញ់ ជដលើសឡាញ់អ នករាលគ់្មន ដោយ “ដសចក ឋើីសឡាញ់ដអ៏ស់កលប” 
(ដយដរមា ៣១:៣) នងិក នងុនាមជារពះដប៏រសិទុ ធ ជដលមានបន ទលូថា “ចរូឱ្យអ នករាលគ់្មន បានររប់លកេែ៍ ដចូរពះវរបតិាដន 
អ នក ជដលរង់ដៅស្ថថ នសរួ ៌រទង់ររប់លកេែ៍ជដរ” (ម៉ាថាយ ៥:៤៨)។ ក នងុនាមជារពះដប៏រសិទុ ធ រទង់មនិអាចរង់ជាមយួ 
នងឹអាំដព ើបាបបានដ ើយ ដែើយរទង់កម៏និអាចដល ើកជលងឱ្យអាំដព ើបាប ដោយដធ វើមនិដងឹមនិឮដនាះជដរ។ ជាលទ ធផល រទង់ 
បានដរៀបជផនការសដគ ា្ ះមនសុសដលាកដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ តាមរយៈ ១- ការបាំផ្លល ញអាំដព ើបាប ជដលផ្លឋ ច់រទង់ដចញព ី
មនសុសជដលរទង់ើសឡាញ់ ២- ដលាះដយើងពដីសចក ឋសី្ថល ប់ជដលនងឹផ្លឋ ច់ដយើងដចញពរីទង់អស់កលបជានចិ ច នងិ ៣- ដលាះ 
ដយើងពមីារកាំណាច ជាដជ ើងខាល ាំង នងិជាអ នករបរពរឹ តអាំដព ើបាប។ រពះរម ពរី ជាដរឿងដរៀបរាប់ពកីារជដលរពះជាមាច ស់សដរមច 
រពះទយ័ដរបាសដលាះរបជារាស្តសតរបស់រទង់ ដែើយនា ាំពកួដរមកក នងុសម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ជាមយួនងឹរទង់ស្ថរជា 
ថ មមី ឋងដទៀរ។ យ៉ងណាមញិ រទង់មនិបានដធ វើការដនះជរអង ាឯងដទ ររឺទង់បានសដរមចរពះទយ័ដរប ើមនសុស រពរឹ តកិារែ៍ដន 
របវរ តសិ្ថស្តសត នងិកាលៈដទសៈនានា មកបាំដពញដសចក ឋសីនោជដលរទង់បានដធ វើច ាំដ ះអោ័ម នងិដអវា៉ ក នងុសនួដអជដន រ ឺ
កនិកាលសររវូ ដែើយនា ាំយករបស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បានបដង កើរ ដៅក នងុសម ពន ធភាពជដលររវូបានផសះផារស្ថរជាដ ើង 
វញិ ជាមយួនងឹរទង់។ ក ឋរីបាថាន របស់រទង់ រចឺង់ឱ្យដយើងស្ថា លរ់ទង់យ៉ងជរិសនទិថា រទង់ជារពះជដលើសឡាញ់ នងិចង់ឱ្យ 
ដយើងមានសម ពន ធភាពផ្លទ លខ់្ លនួជាមយួនងឹរទង់ តាមរយៈរពះរាជបរុតារទង់ រពះររសី ទដយស៊វូ ជារពះអមាច ស់ នងិជារពះអង ា 
សដគ ា្ ះដនដយើងរាលគ់្មន ។ 
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មរមរៀនទី៣ 

 

មត្ើទូលបងគំជាអ្នកផែរកាបអូនឬអ្ី? 

 

មោកុបបត្តិ ៤-៥ - ដំម ើរមរឿងកាអីុ្ន និងមអ្បិល 

 

ទិដឋភារទូមៅថ្នមរមរៀនទី៣ 

ម្ចតិកា 

លំនាមំដើរ 

មរមរៀនទី៣៖ មោកុបបត្តិ ៤-៥ 

 រអួង ាថ ម ីររវូបានជែនា ាំឱ្យស្ថា ល់ 
 ដ វ្ យជដលដរបានថាវយ 
 កាអ ុនីសមាល ប់ដអបលិ 
 ផលវបិាកដនទដង វើរបស់កាអ ុនី 
 ពជូពងសរបស់កាអ ុនី 
 ដអបលិ មនសុសជដលមានជាំដនឿពរិ 
 ការអនវុរ ត 
 ប្ជពីងាវតា 



ណតើទូលបងគំជាអ្នកផែរកាបអូនឬអ្ី? 
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លំនាមំដើរ 

ដពលដនះអាំដព ើបាបបានរជាបចលូររប់របស់ជដលរពះបានបដង កើរ ឯការចះុសរមងុ ដៅក នងុច ាំដណាមរបស់ទ ាំងអស់
ដនះ ករ៏លាយបារ់អស់ដៅជដរ។ ការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់បាននា ាំមកនវូកាំែងឹ នងិដសចក ឋសី្ថល ប់មកក នងុពភិពដលាកជដលរពះរទង់ 
បានបដង កើរដ ើងមក យ៉ងលអឥរដខាច ះ។ ជវីរិ នងិដសចក ឋសី្ថល ប់! ផ ទយុគ្មន ើស ះជរម ឋង! ដៅក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៤ី 
រពះជាមាច ស់ប ា្ ញឱ្យដយើងដឃើញធ្នរពុរិដស៏្ថមវបាំផរុ ដៅដពលជដលជវីរិរបស់អោ័ម នងិដអវា៉ ររវូរដ ា្ ះរដង ាើដោយ 
ស្ថរជរអាំដព ើបាប។ រពះជាមាច ស់បានរបទនពរដលដ់រ ដោយរបទនឱ្យពកួដរមានកនូ២នាក់ កាអ ុនី ជាកនូបង នងិដអបលិ 
ជាកនូប អនូ។ ការ្ររបស់ដរទ ាំងពរីនាក់ដនះខ្សុគ្មន ើស ះ មាន ក់ជាអ នកដធ វើចមាក រ ឯមាន ក់ដទៀរជាអ នកឃាវ លែវូងដចៀម។ ដរ 
មាន ក់ៗបានយកដ វ្ យមកថាវយរពះអមាច ស់ ដែើយរពះជាមាច ស់រទង់សព វរពះទយ័នងឹដ វ្ យរបស់ដអបលិ ប ៉ជុន តរទង់មនិសព វ 
រពះទយ័នងឹដ វ្ យរបស់កាអ ុនីដទ ដែរដុនះ កាអ ុនី កម៏ានចរិ តខ្ងឹដោយស្ថររពះជាមាច ស់សព វរពះទយ័នងឹដអបលិ។ 

ដពលដនាះរពះជាមាច ស់កយ៏ងមករកកាអ ុនី រចួសរួកាអ ុនីថា “ឯងខ្ងឹដធ វើអ ីដែរអុ វបីានជាឯងដធ វើមខុ្រកញវូដដូច នះ?” 
រពះជាមាច ស់រតាស់ដៅកាអ ុនីឱ្យស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ រទង់មានរពះបន ទលូថា “ដប ើឯងដធ វើលអ ដរ ើមនិបានទកឹមខុ្រកីរាយវញិដទឬអ?ី” 
រពះជាមាច ស់យករពះទយ័ទកុោក់ច ាំដ ះទកឹចរិ តរបស់កាអ ុនី នងិដអបលិ ដពលជដលពកួដរថាវយដ វ្ យដលរ់ពះអង ា។ រទង់ 
បានបន តយករពះទយ័ទកុោក់ច ាំដ ះដរដោយរពះរែុករណុា តាមរយៈការោស់ដរឿនកាអ ុនីថា អាំដព ើបាបកាំពងុជរលនូដៅ 
ជកបរគ្មរ់ រង់ចា ាំដម ើលចដនាល ះណាជដលអាចឱ្យវាចលូក នងុចរិ តរបស់គ្មរ់បាន ដែើយររប់ររងដល ើគ្មរ់។ 

កាអ ុនីបានសដរមចចរិ តមនិយករពះបន ទលូោស់ដរឿនរបស់រពះ ដធ វើជាបែឋូលជវីរិរបស់គ្មរ់ដ ើយ ប៉ជុន ត គ្មរ់ជបរ
ជាសដរមចចរិ តឱ្យអាំដព ើបាបចលូមកក នងុចរិ តគ្មរ់ដៅវញិ។ រពះជាមាច ស់ចង់ឱ្យកាអ ុនីមានរបស់ជដលរបដសើរបាំផរុ ប ៉ជុន ត គ្មរ់ 
ជបរជាបដណាឋ យឱ្យការអារកក់យកឈនះជវីរិគ្មរ់ដៅវញិ។ ដរកាយមក រពះជាមាច ស់កប៏ានមករកកាអ ុនីជាដល ើកទ២ី រចួ 
សរួគ្មរ់ថា “ប អនូឯងដៅឯណា?” កាអ ុនីកដ៏ឆ លើយវញិទ ាំងកែុកថា “ទលូបង ាាំមនិដងឹដទ”។ សាំែួរជដលកាអ ុនីសរួថា “ដរ ើ
ទលូបង ាាំជាអ នកជថរកាប អនូឬអ?ី” រជឺាសាំែួរដចូគ្មន  ជដលដរធ្នល ប់បានសរួ ដៅក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតទ ាំងមលូ។ 

ដៅក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៤ី រពះជាមាច ស់ប ា្ ញពរីដម លជដលរទង់បានោក់ក នងុជវីរិមនសុស នងិទាំនលួខ្សុររវូ 
ជដលរទង់របទនដលដ់យើងមាន ក់ៗ ឱ្យដធ វើជាអ នកជថរកាបងប អនូរបស់ដយើង។ ដោយស្ថរអាំណាចដអ៏ន តរាយដនទាំដនារជដល 
ដយើងមានចាំដ ះការរបរពរឹ តទដង វើអារកក់ ដពលដនះរពះជាមាច ស់ររវូទញឱ្យដយើងចលូក នងុសម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ 
ជាមយួមនសុសដដទ ដពលដយើងដធ វើការរមួគ្មនជាមយួរទង់ដដ ើមបីជថរកាអ នកដដទ។ ក នងុការសកិាដមដរៀនដនះ ចរូអ នករាលគ់្មន  
សរួខ្ លនួឯងថា ១- ដរ ើអ នកណាជាបងប អនូរបសុើសរីបស់ខ្ ញុាំ? ២- ដរ ើខ្ ញុាំជថរកាពកួដរដោយវធិណីា? ៣- ដរ ើរពះជាមាច ស់
ដៅខ្ ញុាំឱ្យដធ វើជារពះពរដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ នងិដសចក ឋសីបបុរសរបស់រទង់ ដលអ់ នកណាខ្ លះ? 

“ដរ ើខ្ ញុាំជាអ នកជថរកាប អនូឬអ?ី” ចដម លើយមានចាស់ណាស់ រ ឺ “ជមន” ដែើយវារជឺាឯកសទិ ធដិវ៏ដិសសវសិ្ថលបាំផរុ! 
ចរូរកីរាយសបាយនងឹច ាំដែះដងឹ នងិការរកដឃើញទ ាំងអស់ដនះ ដបិររពះវញិ្ញដែដប៏រសិទុ ធដនរពះ ដប ើកជភ នកដងួចរិ តអ នក
រាលគ់្មន  ឱ្យដងឹថា ជវីរិរបស់អ នកផ្លទ ល ់នងិជវីរិរបស់បងប អនូរស់ដៅតាមសែរមន ៍មានរដម លណាស់ចាំដ ះរពះអង ា។ 
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ផែនកទី១ 

មសចកដីមែដើរ៖ អោ័ម នងិដអវា៉ ររវូរពះជាមាច ស់បដែឋញដចញ ជលងឱ្យរស់ដៅក នងុសនួដអជដនដទៀរដែើយ ដយើងអាច
ដមើលដឃើញពកួគ្មរ់កាំពងុជរដដ ើរដចញដៅឆ្ៃយ ដែើយដងឹថា ដៅពដីរកាយពកួគ្មរ់ មានដចរបូ ៊នីកាន់ោវដភ លើង “ដឆះដរជបរ 
ររប់ទសិ ដដ ើមបីនងឹរកាផ លវូដៅឯដដ ើមជវីរិ” ដនះរបូភាពមយួដឈឺ៏ចាប់បាំផរុ។ គ្មម នមនសុសណាអាចជយួបានដទ ដរៅជរព ី
ររិឆ ៃលក់ នងុចរិ ត ច ាំដ ះដរឿងរា៉វជដលដក ើរដ ើង។ ពកួគ្មរ់មនិធ្នល ប់រស់ដៅដរៅសនួដអជដនដទ ពកួគ្មរ់កម៏និធ្នល ប់រស់ដៅ 
ដោយឯកឯងជដរ ពកួគ្មរ់ធ្នល ប់ជរមានរពះផ ារ់ផ ាង់អ វីៗ ររប់យ៉ង ដែើយកចិ ចការជដលដរដធ វើ រទឺទលួយកនវូការផ ារ់ផ ាង់ព ី
រទង់ជរប៉ដុណាណ ះ។ ភាពចះុសរមងុជដលធ្នល ប់មាន រវាងពកួគ្មរ់ នងិរបស់សព វស្ថរដព ើ រលាយអស់ដែើយ ដែើយជវីរិរបស់ 
ពកួគ្មរ់ដពលដនះ នងឹដៅជាយង៉ណា ដបិរអោ័មររវូដធ វើជើសចមាក រដៅដល ើដជីដលនងឹដះុជាបនាល  នងិអញ្ញច ញ ដោយការ
ដនឿយែរ់។ នាងដអវា៉របាកដជាមនិដងឹដទថា ការបដង កើរកនូមានការឈឺចាប់យ៉ងណា ដែើយកម៏និដងឹជដរថា ការជដល
ប ឋរីររួរតា ដនាះមានសណាឌ នយ៉ងណាជដរ។ ដែើយដពលដនះ រពះជាមាច ស់ដៅឯណា? 

ដនះជាដល ើកដាំបងូជដលពកួដរស្ថា លព់ភីាពឯកា ដទះជាពកួដរដៅជាមយួគ្មន ក នងុជវីរិអា ែព៍ ិែក៍ដ៏ោយ អាំដព ើ
បាបបានដធ វើឱ្យសម ពន ធភាពរបស់បាក់ជបក ដនះជាកតាត ថ មមីយួដទៀរជដលពកួដរព ុាំធ្នល ប់ជបួរបទះពមីនុ។ ដយើងអាចររ ប់ដៅ 
ដមើលរពះបន ទលូក នងុ ដលាកបុបរ ត ិ២:២៤ “ដនាះអ នកទ ាំង២ ររ ប់ជាស្ថច់ជរមយួសទុ ធ”។ ដរៅពដីនះ សម ពន ធភាពរបស់ពកួ 
ដរជាមយួរពះជាមាច ស់ កប៏ានផ្លល ស់ប ឋរូជដរ។ អាំដព ើបាប បាននា ាំមកនវូភាពខាមសដអៀន នងិដទសកាំែសុ ជដលការ់ផ្លឋ ច់ពកួ
ដរដចញពរីពះជាមាច ស់ ពកួដរបានលាក់ខ្ លនួបាំពនួកាយពរីពះជាមាច ស់ នងិពគី្មន ដៅវញិដៅមក។ ដរឿងដនះកាន់ជរអារកក់ដៅ 
ដៅដពលជដលដយើងដងឹថា អាំដព ើបាបបាំផ្លល ញសម ពន ធភាពររសួ្ថររបស់ដរ យ៉ងធ ៃន់ធ ៃរ។ 
មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូ៤ 

ចាំណាាំ៖ មានចាំែុចពដិសស នងិពរ័ម៌ានលម អរិជាដរច ើន មនិបានករ់រតាទកុក នងុជាំពកូដនះ។ តាមការពរិ ដពលអ នក 
រាលគ់្មន សកិាកែឍរម ពរីដលាកបុបរ តជិាំពកូ៤ដនះចប់ អ នករាលគ់្មន របជែលជាមានសាំែួរដរច ើនជាចដម លើយ។ ដគ្មលបាំែងដន
ជាំពកូដាំបងូៗក នងុកែឍរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ របឺ ា្ ញឱ្យដឃើញអាំពកីារបាំផ លចិបាំផ្លល ញរបស់មារស្ថតា ាំង នងិមែន តរាយជដលបង ក 
ដ ើងដោយអាំដព ើបាប ដពលជដលមនសុសទក់ទងនងឹរពះជាមាច ស់ ទក់ទងនងឹគ្មន ដៅវញិដៅមក ដែើយទក់ទងនងឹអ វីៗ ទ ាំង
អស់ជដលរទង់បានបដង កើរ។ ខាម ាំងសររវូបានប ា្ ញអាំពសី វ វធុ នងិអាំណាចរបស់វាក នងុការបង កការឈឺចាប់ ការបាក់ជបក 
នងិការបាំផ លចិបាំផ្លល ញ ស្ថរជាថ មដីៅក នងុជាំពកូដនះ។ រពះរម ពរីយ៉មូន ១០:១០ រ ាំឭករបាប់ដយើងថា សររវូវាមករបដយជន ៍
ជរនងឹលចួ សមាល ប់ ដែើយបាំផ្លល ញប៉ដុណាណ ះ ដដូច នះ ចរូដយើងបន តការសកិារបស់ដយើង ដោយចងចា ាំច ាំែុចដនះទកុក នងុចរិ ត។ 
ជាំពកូទ៤ី លារររោងអាំពភីាពដវទនាដនអាំដព ើបាប ដពលជដលវារជាបចលូក នងុជវីរិររសួ្ថរ។ ដពលជដលការដនះររវូបាន 
លារររោងមកដដូច នះ ដយើងររវូសម លងឹរករពះវរ តមាន នងិជាំនយួមកពរីពះ ដបិររទង់ជារពះជដលជថរការបស់សព វស្ថរដព ើ 
ជដលរទង់បានបដង កើរមក ដោយដសចក ឋើីសឡាញ់។ 
លំហាត្៖់ 

១. រអួង ាសាំខាន់ៗដៅក នងុរម ពរីដលាកបុបរ តជិាំពកូ៤ ផ្លល ស់ប ឋរូយ៉ងរែ័សដោយដរៀបរាប់ថា “អោ័មកដ៏អវា៉ជារបពន ធ...” 
ដរ ើកនូទ ាំង២របស់ពកួគ្មរ់ ដ ម្ ះអ វខី្ លះ? _________________ នងិ ____________________ 

២. ដរ ើដយើងដងឹអ វខី្ លះអាំពកីចិ ចការកនូទ ាំងពរីរបស់ពកួគ្មរ់ (ខ្ទ២ី)? 
ក. កចិ ចការរបស់ដអបលិ? _______________________________________________ 
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ខ្. កចិ ចការរបស់កាអ ុនី? ________________________________________________ 
៣. “កន លងដរកាយមក” កាអ ុនី នងិដអបលិកប៏ាននា ាំយកផលពកីចិ ចការរបស់ខ្ លនួ មកថាវ យរពះអមាច ស់។ ដរ ើដរមាន ក់ៗនា ាំ

យកអ វខី្ លះមកថាវយ (ខ្ទ៣ី នងិទ៤ី)? 
ក. កាអ ុនីបានយក ___________________________________________________ 
ខ្. ដអបលិបានយក __________________________________________________ 

៤. ដរ ើរពះជាមាច ស់ដឆ លើយរបយ៉ងណាចាំដ ះដ វ្ យរបស់ពកួដរមាន ក់ (ខ្ទ៤ី-៥)? 
ក. ចាំដ ះដ វ្ យរបស់ដអបលិ ____________________________________________ 
ខ្. ចាំដ ះដ វ្ យរបស់កាអ ុនី _____________________________________________ 

៥. ដរ ើកាអ ុនីមានរបរកិម មយ៉ងណា ចាំដ ះការជដលរពះមនិសព វរពះទយ័ (ខ្ទ៥ី)? ___________________ 
_______________________________________________________________ 

ផែនកទី២ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ដប ើដម ើលមយួជភ លរ រពះជាមាច ស់មក់ដចូជារបរពរឹ តច ាំដ ះបងប អនូទ ាំងពរីនាក់ដនះ មនិដសមើភាពដស្ថះ 
ដែើយជាលទ ធផល រទង់មក់ដចូជាបដង កើរឱ្យមានការជបកបាក់រវាងបងប អនូទ ាំង២នាក់ដនះ។ ដយើងមនិដងឹដទថា រពះរទង់ 
បានជែនា ាំពកួដរអាំពកីចិ ចការជដលនា ាំឱ្យមានការថាវយដ វ្ យជដលររមឹររវូ នងឹគ្មប់ដលរ់ពះែឫទយ័រទង់ ឬយង៉ណា។ 
ដយើងរគ្មន់ជរដងឹនវូអ វជីដលខ្ទ៤ីរបាប់ដយើងថា “រពះដយែវូា៉រទង់សព វរពះទយ័ច ាំដ ះដអបលិ នងិដ វ្ យរបស់គ្មរ់”។ ដរ ើ 
ដ វ្ យរបស់ដអបលិមានអ វខី្ លះ បានជារពះរទង់សព វរពះទយ័នងឹគ្មរ់ដដូច នះ? ដយើងដងឹដរឿងមយួរ ឺ ដអបលិបាននា ាំយកខាល ញ់
សរ វ ដនះមាននយ័ថា ររវូជរមានការបង ារូ្មសរ វ ដដ ើមបីឱ្យបានខាលញ់ដនាះ។ 

ចរូនកឹចា ាំពកីារសកិារបស់ដយើង ក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ៣:២១ ថា រពះជាមាច ស់បានបទិបា ាំងកាយអោ័ម នងិភរយិ
របស់គ្មរ់ដោយអាវពជីសបកសរ វ ដែើយដដ ើមបីឱ្យបានជសបកសរ វ ោច់ខារររវូជរមានការខាវយ្ម។ ដបើដទះជាខ្រម ពរី 
ដនះព ុាំមានអ វបីញ្ញជ ក់របាប់ដយើងពសី្ថរៈរបដយជនដ៍នការខាចយ្មកព៏រិជមន ប ៉ជុន ត ខ្រម ពរីដផសងដទៀរបដរងៀនរបាប់ដយើង 
ថា ការខាចយ្ម រជឺាកចិ ចការដច៏ា ាំបាច់សរមាប់ការដរបាសដលាះមនសុសដលាក។ រ ឺ្ មដនះដែើយជដលររបបា ាំងអាំដព ើ 
បាប ដនះជាចាំែុចសាំខាន់ជដលដយើងររវូយល ់ ដពលដយើងររ ប់ដៅដមើលរពរឹ តកិារែ៍ជាដរច ើនឆ្ន ាំដរកាយមក ដនាះដយើង
នងឹដឃើញរពះដលាែរិរបស់រពះដយស៊វូ ររវូបង ារូដៅដល ើដឈើឆ្ក ង។ ការខាចយដលាែរិរបស់រពះដយស៊វូ រយឺ្ដបជូាចងុ 
ដរកាយបង អស់ សរមាប់ររបបា ាំងអាំដព ើបាបរបស់ដលាកយិទ ាំងមលូ។ ដយើងនងឹសកិាពចី ាំែុចដនះឱ្យកាន់ជរលម អរិ ជាបន ត 
ដទៀរដៅដពលដរកាយ។ 
លំហាត្់៖ 

១. ដែរដុនះ “កាអ ុនីក ៏_______________ ដែើយទកឹមខុ្របស់គ្មរ់ _____________________។” 
ដបិររពះមនិសព វរពះទយ័នងឹទទលួយកកាអ ុនី នងិដ វ្ យរបស់គ្មរ់ ដែើយគ្មរ់ករ៏រិថា គ្មម នអ នកណារាប់រក។ រពះ 
ជាមាច ស់កយ៏ងមកឯកាអ ុនី រចួសរួគ្មរ់ថា ដែរអុ វបីានជាគ្មរ់ខ្ងឹ ដែើយមានទកឹមខុ្រកញវូដដូច នះ។ 

២. ដរ ើរពះជាមាច ស់សរួគ្មរ់យ៉ងដមច៉ដទៀរ ដៅក នងុខ្ទ៧ី? “របសនិដបើឯងដធ វើ ______________________ 
______________________________________________________________?” 

៣. បនាទ ប់មកកស៏រួថា “ប ៉ជុន ត ដប ើ _____________________________________________។” 
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មសចកដីបមព្ងៀន៖ ដរ ើខ្រម ពរីដនះស្ថឋ ប់ដៅើសដដៀងនងឹ កយ “ជរ (ប ៉ជុន ត)” ជដលរពះជាមាច ស់រទង់មានបន ទលូដៅក នងុរម ពរី 
ដលាកបុបរ ត ិ២:១៧ ដទឬអ?ី រពះជាមាចសសរួដៅកាអ ុនីថា “ដរ ើឯងនងឹបដរម ើអ នកណា?” អាំដព ើបាបមនិរ ាំលងមនសុសជាំនាន់
ណាមយួដទ វាបន តពឪីពកុដៅដលក់នូ។ រពះជាមាច ស់របរពរឹ តច ាំដ ះកាអ ុនីដោយដសចក ឋើីសឡាញ់ ទ ាំងមករកគ្មរ់ដែើយ
បន ទលូថា “ចរូក ុាំបដណាឋ យឱ្យអាំដព ើបាបររប់ររងឯងឱ្យដស្ថះ!” តាមពរិ រពះជាមាច ស់កាំពងុរបាប់កាអ ុនីថា រទង់ើសឡាញ់
គ្មរ់ ដែើយចង់ដធ វើជាមាច ស់ជវីរិរបស់គ្មរ់ ប ៉ជុន ត ឯខាម ាំងសររវូវញិ វាគ្មម នក ឋដីមតាត ដនាះដទ។ 
លំហាត្៖់ 

១. “អាំដព ើបាបកាំពងុរកាបដៅមារ់ទវ រឯងរស្ថប់ដែើយ” ដរ ើ កយដនះប ា្ ញឱ្យអ នករាលគ់្មន ដឃើញរបូភាពអ វ?ី អ នករាល់ 
គ្មន ករ៏បជែលជាចង់ពចិារណាអាំពបីទរម ពរី ១ដពររសុ ៥:៨ ផងជដរ។ ________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. វវិរែៈ ៣:២០ ប ា្ ញអាំពរីបូភាពរពះដយស៊វូជដលកាំពងុឈរដៅមារ់ទវ រចរិ តដយើង។ ចរូសរដសរខ្រម ពរីដនះ៖  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ចរូសមាាលភ់ាពខ្សុគ្មន ក នងុកាយវកិារ 
ក. បាបកាំពងុ _____________________ ដៅមារ់ទវ រ (ដលាកបុបរ ត ិ៤:៧ - រពះរម ពរីដវ៏សិទុ ធ)។ 
ខ្. រពះដយស៊វូកាំពងុ __________________________ ដៅមារ់ទវ រ (វវិរែៈ ៣:២០)។ 

រពះដយស៊វូរង់ចា ាំឱ្យដរអដ្ជ ើញឱ្យចលូ ច ាំជែកឯអាំដព ើបាបវញិ វាដដក ឬរកាបដៅមារ់ទវ រ រង់ចា ាំឱ្កាសឆ មក់
ចលូដៅបាំផ្លល ញ។ 

ផែនកទី៣ 

មេហកិចា៖ សមូអានខ្ទ៨ី ម ឋងដទៀរ។ កាអ ុនី ដពញដោយកាំែងឹ ដែើយគ្មរ់កប៏បលួដអបលជាប អនូ ដៅឯចមាក រ ដែើយ 
គ្មរ់កវ៏ាយសមាល ប់ប អនូ ដៅក នងុចមាក រដនាះដៅ។ អាំដព ើមនសុសឃារររវូបានដរៀបរាប់យ៉ងស្ថម្ដ គ្មម នបដច ចកវទិោែលូវីដូ 
គ្មម នលបិចបន លាំ ឬបាំភន័ តអ វទី ាំងអស់ រគឺ្មម នដទ។ កាអ ុនី រគ្មន់ជរវាយសមាល ប់ប អនូរបស់គ្មរ់ដចាលជរម ឋង។ 

ដរ ើមានអ វដីក ើរដ ើងជាបន តដទៀរ? ដរ ើអ នកណាជដលបានររ ប់ដៅឱ្យកាអ ុនីទទលួខ្សុររវូដល ើជវីរិប អនូរបសុគ្មរ់? 
ដរ ើអ នករាលគ់្មន ដឃើញពភីាពដចូគ្មន នងឹកាលជដលរពះមានបន ទលូសរួ អោ័ម នងិដអវា៉ថា “ឯងដៅឯណា?” ក នងុដលាកបុបរ ត ិ
៣:៩ ដពលជដលពកួដរដទ ើបបរដិភារជផ លដឈើជដលរពះជាមាច ស់បានមម ជដរឬដទ? ដពលដនះរពះជាមាច ស់ នងិកាអ ុនី ដធ វើ 
ការសន ទនាជាមយួគ្មន ... 
លំហាត្់៖ 

១. ដរ ើរពះជាមាច ស់សរួកាអ ុនី យង៉ដចូដម ឋច? ________________________________________ 
២. ដរ ើកាអ ុនីដឆ លើយរបវញិ យ៉ងដចូដម ឋច? _________________________________________ 
៣. ដរ ើរពះជាមាច ស់សរួកាអ ៊នូ យង៉ដចូដម ឋចដទៀរ? ____________________________________ 
៤. ចរូច ាំណាយដពលររ ប់ដៅអាន ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូ៣វញិ។ ដរ ើរពះជាមាច ស់សរួពកួដរដម ឋចខ្ លះ ក នងុខ្ទ១ី៣? ___ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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អាំដព ើបាប ដៅជរបន តមាគ៌្មដនការដសចក ឋអីន តរាយរបស់វាដជដល។ ប អនូរបស់កាអ ុនីបានស្ថល ប់បារ់ដៅដែើយ ប៉ជុន តព ី
មនុមក ការស្ថល ប់របស់មនសុសព ុាំធ្នល ប់ដក ើរមានដ ើយ។ ដរ ើដនះជាអ វ?ី រពះជាមាច ស់ឱ្យកាអ ុនីទទលួខ្សុររវូច ាំដ ះសជរមក 
្មប អនូរបស់គ្មរ់។ ដពលជដលមនសុសណាមាន ក់ មនិធ្នល ប់អានពរ័ម៌ាន ឬដមើលទរូទសសនដ៍ឃើញអាំដព ើែងិាជដល្ន 
ដៅដលដ់សចក ឋសី្ថល ប់ ដនាះដយើងរបាកដជាមនិដងឹអាំពរីដម លជដលរពះជាមាច ស់បានោក់ដៅក នងុជវីរិរបស់មនសុសដទ។ 
លំហាត្់៖ 

១. រពះបន ទលូជដលរទង់បានជថ លងបនាទ ប់មកដទៀរ (ក នងុខ្ទ១ី០) សជម ឋងឱ្យដឃើញយ៉ងចាស់៖ “ឯងបានដធ វើអ វដីដូច នះ! 
__________________________ របស់ប អនូឯង _____________________________ 
______________________________________________________________។” 
ររប់របស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បានបដង កើរមក សទុ ធជរមានរដម លច ាំដ ះរទង់ ដែើយរទង់បានឮសជរមក្មមនសុស 
ជដលរទង់ើសឡាញ់ ពដីមីក (ដលាកបុបរ ត ិ៣:១០)។ 

២. សមូបញ្ញជ ក់ម ឋងដទៀរថា អាំដព ើបាប មានលទ ធផលរបស់វា។ ដរ ើលទ ធផលដនអាំដព ើបាបជដលរពះជាមាច ស់បានរបកាស 
ថានងឹដក ើរច ាំដ ះកាអ ុនី ដោយស្ថរជរគ្មរ់សមាល ប់ប អនូរបសុរបស់ខ្ លនួ រជឺាអ វ ី(ដលាកបុបរ ត ិ៤:១១-១២)? 
ក. “ឯងររវូ ______________________________________________________” 
ខ្. “កាលណាឯងដធ វើជើសចមាក រ ___________________________________________” 
រ. “ឯងររវូ ______________________________________________________” 

៣. ចះុកាអ ុនីមានរបរកិម មយ៉ងដចូដម ឋច? __________________________________________ 
ដជីដលគ្មរ់ដធ វើជារបរច ិ្ ចមឹជវីរិ ររវូបណាឋ ស្ថ ដែើយ “ជលងបដង កើរផល” សរមាប់គ្មរ់ដទៀរដែើយ។ ដរ ើកាអ ុនី 
នយិយអ វខី្ លះដទៀរ ទក់ទងនងឹទែឍកម មរបស់គ្មរ់ (ខ្ទ១ី៤)? 
ក. “រទង់បានបដែឋញ ________________________________________________” 
ខ្. “ទលូបង ាាំនងឹររវូ __________________________________________________” 
រ. “ដែើយររវូ ____________________________________________________” 
ឃ. “រចួអស់អ នកណា __________________________________________________” 

៤. ចរូករ់សមាាលថ់ា ដរ ើរពះជាមាច ស់ដធ វើអ វបីនាទ ប់ដទៀរដៅក នងុខ្ទ១ី៥? 
ក. ដរ ើរទង់មានបន ទលូអ វខី្ លះ? ______________________________________________ 
ខ្. ដរ ើរពះជាមាច ស់រទង់ដធ វើអ វខី្ លះ? ___________________________________________ 
ចាំណាាំ៖ ដយើងរាលគ់្មន មនិដងឹដទថា ស្ថន មដៅដនាះមានសណាឌ នយ៉ងណា ប៉ជុន ត ច ាំដ ះកាអ ុនីវញិ ស្ថន មដៅដនាះជា 
សញ្ញដសមាាលដ់នដសចក ឋសីបបុរសរបស់រពះជាមាច ស់ ដបិរគ្មរ់មនិសងនងឹទទលួបានអ វទី ាំងអស់ ដរៅជរពដីសចក ឋ ី
ដរកាធរបស់រពះជាមាច ស់។ 

៥. ដលាកបុបរ ត ិ៤:១៦ ដរៀបរាប់ថា កាអ ុនី _________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ដយើងអាចររ ប់ដៅរ ាំឭកចងុជាំពកូទ៣ីម ឋងដទៀរ ដែើយដយើងដឃើញថា កាអ ុនីកាំពងុចាកដចញពរីពះវរ តមានរបស់
រពះ ដៅរស់ក នងុើសកុដផសងមយួដទៀរ ដចូជដលដយើងដឃើញអោ័ម នងិដអវា៉ ចាកដចញពសីនួដអជដនដដូច នះជដរ។ 
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ផែនកទី៤ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ចរូដយើងរកដ កដមើលពពីជូពងសរបស់កាអ ុនី ដោយសដងេប នងិដម ើលពដីាំដែើររកីចដរម ើនជដលពជូ
ពងសរបស់គ្មរ់បានដធ វើដលជ់ផនដ ីដៅសមយ័ដនាះ។ 
១. ខ្ទ១ី៧ របាប់ដយើងថា គ្មរ់ដក ើរបានកនូរបសុមាន ក់ ដែើយគ្មរ់ោក់ដ ម្ ះថា ___________________។ 
២. ក នងុខ្ដជដលដនាះ ដយើងដងឹថា កាអ ុនី ក ៏ ________________________ ដែើយគ្មរ់ោក់ដ ម្ ះរកងុ 

ដនាះថា _____________________ តាមដ ម្ ះកនូរបស់គ្មរ់។ 
៣. បនាទ ប់មកកម៏ានការករ់រតាអាំពពីជូពងសរបស់កាអ ុនី៖ 

ក. ខ្ទ២ី០៖ យប៉ាល ជាឪពកុដនអស់ពកួអ នកជដល ________________________________ 
ខ្. ខ្ទ២ី១៖ យបូាល ជាឪពកុដនអស់ពកួអ នកជដល _________________________________ 
រ. ខ្ទ២ី២៖ ទបូាល-កាអ ុនី ជា ____________________________________________ 
ចាំណាាំ៖ ដនះរជឺាកាំែរ់សមាាល់ជដលររូឱ្យចាប់អារម មែ៍ ដបិរការស្ថងសង់ ការច ិ្ ចមឹសរ វ នងិការដលងរគន ត ី
ជដលដល ើកដ ើងមកដនះ ដលចដចញមកដើសចដៅដែើយ ដៅក នងុវបបធមស៌មយ័ដនាះ។ 

៤. ដយើងដឃើញអាំពពីជូពងសរបស់អោ័ម នងិដអវា៉ ដៅក នងុខ្ទ២ី៥-២៦។ នាងដអវា៉ បដង កើរបានកនូរបសុមយួដ ម្ ះ 
____________ ដែើយដសរ កប៏ដង កើរបានកនូរបសុមយួដ ម្ ះ ________________ ។ 

៥. ជាងដនះដៅដទៀរ ដៅក នងុខ្ទ២ី៦ ដយើងដឃើញថា រពះជាមាច ស់បានទក់ទងជាមយួនងឹរបជារាស្តសតរបស់រទង់ ដពល
ជដលពកួដរចាប់ដផ ឋើម ___________________________________________________ 
ចាំែុចដនះរបាប់ឱ្យដយើងដងឹអាំពជីវីរិក នងុការថាវយបង ាាំ នងិការអធសិ្ថឌ ន របស់របជារាស្តសតរទង់ ដពលជដលដរចាប់ 
ដផ ឋើមអាំ វនាវរករទង់។ 

ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ ចរូរកដម ើលជផ នកដផសងក នងុរពះរម ពរី ជដលផ ឋលព់រ័ម៌ានបជន ថមទក់ទងនងឹដអបលិ ដោយដរបើខ្រម ពរី
ដយង។ របសនិដបើអ នករាលគ់្មន ដម ើលដៅក នងុរម ពរី ដលាកបុបរ ត ិ៤:២ រពះរម ពរីអាចនងឹផ ឋលន់វូខ្ដយង ដោយជសវងរក កយ 
“ដអបលិ”។ ព ុាំដនាះដទ អ នកអាចជសវងរកដម ើលខ្ដយង ដោយជសវងរកតាម កយថា “ដ វ្ យ” ក នងុខ្ទ៤ី។ ដៅក នងុតារាង 
ខ្ដយង ចរូជសវងរកខ្រម ពរីដឆ លើយឆ លង ឬ កយដឆ លើយឆ លង ដោយដរបើ កយទ ាំងពរីដនះ។ រម ពរីដែដរព ើរ ១១:៤ អាចជាខ្រម ពរី 
ដយងមយួក នងុច ាំដណាមដនាះ។ 

កែឍរម ពរីដែដរព ើរ សថរិដៅចងុដនរពះរម ពរីសញ្ញដ ថ ម។ី រម ពរីដែដរព ើរជាំពកូ១១ ដរដៅថា “ជាំពកូដនដសចក ឋជីាំដនឿ”។ 
របសនិដបើអានជាំពកូដនះររសួៗ អ នកនងឹសមាាលដ់ឃើញថា ខ្រម ពរីមយួច ាំននួចាប់ដផ ឋើមដោយ កយថា “ដោយស្ថរដសចក ឋី
ជាំដនឿ”។ អ នករាលគ់្មន នងឹសមាាលដ់ឃើញផងជដរថា មានដ ម្ ះរអួង ាជាដរច ើនដៅក នងុរពះរម ពរី មានសរដសរក នងុជាំពកូដនះ។ 
ឧទែរែ៍ ដ ម្ ះរបស់ដលាកែូដអ មានសរដសរដៅក នងុខ្ទ៧ី ដ ម្ ះរបស់ដលាកអរ័បាមាំ មានសរដសរដៅក នងុខ្ទ៨ី 
ដលាកយ៉កបុ ដលាកយ៉ជូសប ដលាកម៉ដូស នងិរអួង ាដដទដទៀរ រជឺាមនសុសជដលសថរិដៅក នងុច ាំដណាមបពុ វបរុសជដលរពះ
ជាមាច ស់រទង់សរដសើរពដីសចក ឋជីាំដនឿរបស់ដរ។ 
និ រន័ ៖ 

 ដសចក ឋជីាំដនឿ - ដៅក នងុរម ពរីដែដរព ើរ ១១:១ ដសចក ឋជីាំដនឿររវូដរជានយិមនយ័ថា ________________ 
______________________________________________________________ 
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របសនិដប ើដយើងរកដ កដៅដមើលដៅខ្ទ៤ី ដ ម្ ះរបស់ដអបលិ ករ៏រវូបានដរៀបរាប់ថាជាមនសុសជដលដរសរដសើរ
ពដីសចក ឋជីាំដនឿរបស់គ្មរ់ជដរ។ មានកចិ ចការ៣យ៉ង ជដលដរបានដរៀបរាប់អាំពដីអបលិ៖ 

១. ដោយស្ថរដសចក ឋជីាំដនឿ ______________________________________________ 
២. ដោយស្ថរដសចក ឋជីាំដនឿ ______________________________________________ 
៣. ដោយស្ថរដសចក ឋជីាំដនឿ ______________________________________________ 
ដរ ើខ្រម ពរីដនះ ផ ឋលន់វូច ាំដែះដងឹអ វខី្ លះដលក់ារសកិារបស់អ នករាលគ់្មន  ទក់ទងដៅនងឹដាំដែើរដរឿងរបស់កាអ ុនី នងិ 

ដអបលិ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូ៤? ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
សំ រួអ្នុវត្ត៖ ដៅក នងុរម ពរី ដលាកបុបរ ត ិ៤:៩ រពះជាមាច ស់សរួកាអ ុនី នវូសាំែួរមយួថា “ប អនូឯងដៅឯណា?” 
១. ក នងុជវីរិខ្ ញុាំ ដរ ើមាននរណាខ្ លះជដលខ្ ញុាំចារ់ទកុជា “បងប អនូ” របស់ខ្ ញុាំ? ________________________ 
២. ដរ ើកាអ ុនី ដឆ លើយរបវញិភាល ម យ៉ងដចូដម ឋច? ______________________________________ 
៣. ដរ ើខ្ ញុាំអាចប ា្ ញនវូការយកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះអស់អ នកជដលខ្ ញុាំចារ់ទកុជាបងប អនូរបស់ខ្ ញុាំ ដោយរដបៀបណាខ្ លះ? 
 _______________________________________________________________ 
៤. ជនួកាល ដពលមានដរសរួខ្ ញុាំអាំពបីងប អនូរបស់ខ្ ញុាំ ខ្ ញុាំកទ៏ទលួស្ថា លជ់ដរថា ខ្ ញុាំមនិដងឹថាដទថាដរដៅឯណា ដែរអុ វ?ី 
 _______________________________________________________________ 
៥. ដរ ើរម ពរីមា៉ថាយ ២៥:៣៧-៤០ ផ ឋលន់វូរាំនរិអ វខី្ លះ? ដែរអុ វបីានជារពះដយស៊វូខ្ វលខ់ាវយអាំពដីរឿងប អនូរបសុរបស់ 

កាអ ុនីយ៉ងដនះ? ចះុបងប អនូខ្ ញុាំ? _____________________________________________ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ ការបដនាទសកាអ ុនី ដែើយនយិយថា “ខ្ ញុាំមនិដធ វើដចូជាគ្មរ់” រជឺាដរឿង្យណាស់។ 
ប៉ជុន ត ទលូបង ាាំដងឹថា ទលូបង ាាំជរងដធ វើឱ្យបងប អនូដដទដទៀរឈឺចាប់ នងិជាំពប់ចរិ តជាដរឿយៗដោយស្ថរសម ឋ ីនងិការរបរពរឹ ត 
របស់ទលូបង ាាំ។ សមូអរ់ដទសដលទ់លូបង ាាំ ដែើយផសះផារសម ពន ធភាពរបស់ទលូបង ាាំ នងិអ នកដដទផង។ សមូជយួឱ្យទលូ 
បង ាាំអាចរបរពរឹ តច ាំដ ះអ នកដដទ ដោយទាំនលួខ្សុររវូ ការដគ្មរព នងិដសចក ឋើីសឡាញ់ ដចូជារទង់បានរបរពរឹ តច ាំដ ះទលូ 
បង ាាំដោយដសចក ឋសីបបុរស នងិដសចក ឋើីសឡាញ់ជដរ។ _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
ផែនកទី៥ 

ការផ នាឱំ្យស្ឋគ ល់បញ្ជ ីរងាវតា៖ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូ៥ ចាប់ដផ ឋើមដោយរ ាំឭកពកីារបដង កើរមនសុសពដីលាកបុបរ ត ិ
ជាំពកូ១ ដែើយក នងុខ្ទ៣ី កប៏ន តរបាប់នវូពរ័ម៌ានថ ម ីមនុដពលដរៀបរាប់លម អរិ អាំពបី្ជពីងាវតាជដលចាប់ដផ ឋើមពអីោ័ម នងិ 
ររសួ្ថររបស់គ្មរ់។ ដៅក នងុជាំពកូដនះ អ នករាលគ់្មន នងឹសមាាលដ់ឃើញថា មនសុសទ ាំងអស់ដនះ មានអាយដុរច ើនឆ្ន ាំណាស់។ 
ទនិ ននយ័ដនះអាចនងឹដល ើកជាសាំែួរដរ៏រួឱ្យចាប់អារម មែ៍ខាល ាំងណាស់ សរមាប់អ នករាលគ់្មន ។ ចរូករ់រតាសាំែួរទ ាំងអស់ទកុ
ក នងុដសៀវដៅសរដសរអ នករាលគ់្មន  រចួបន តការសកិារបស់អ នករាលគ់្មន បន តដទៀរ។ ដយើងនងឹមនិច ាំណាយដពលដរច ើន ដៅក នងុ 
ជាំពកូដនះដទ ប ៉ជុន ត ដយើងសមូឱ្យអ នករាលគ់្មន យកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះពរ័ម៌ានលម អរិមយួច ាំននួ ជដលររួឱ្យចាប់អារម មែ៍។ 
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លំហាត់្៖ 

១. ដលាកបុបរ ត ិ៥:១ រ ាំឭករបាប់ដយើងថា៖ ... 
ក. រពះជាមាច ស់បានបដង កើរមនសុសឱ្យច ាំ _______________________________________។ 
 សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ១:២៧ ស្ថរជាថ ម។ី 
ខ្. រពះជាមាច ស់បដង កើរដរមកជា _________________ ជា _______________________។ 
រ. ដែើយរទង់ ________________________________________ (ដលាកបុបរ ត ិ១:២៨)។ 
ឃ. ដពលរទង់បដង កើរពកួដរមក រទង់ដៅដរថា “_______________________________”។ 

២. ដលាកបុបរ ត ិ៥:៣ ប ា្ ញអាំពដីរឿងមយួជដលខ្សុពអី វជីដល ខ្ទ១ី បានរបាប់ដលដ់យើង។ 
ក. ដរ ើខ្រម ពរីនះនយិយអាំពកីនូរបស់អោ័ម ថាដចូដម ឋចខ្ លះ? ____________________________ 
ខ្. ដរ ើភាពដចូគ្មន  ឬរបូភាព កនូដៅរបស់អោ័ម ខ្សុគ្មន ពលីក េែៈជដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរអោ័មមក នងិ 

លកេែៈជដលរទង់ចង់កាំែរ់ឱ្យមនសុស យ៉ងដចូដម ឋច? ____________________________ 
____________________________________________________________ 
សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ១:២៦-២៧ ផង។ 

រ. របូភាពរបស់មនសុស ជលងជសឋងឱ្យដឃើញពរីបូអង ាដរ៏រប់លកេែ៍របស់រពះជាមាច ស់ដទៀរដែើយ។ អាំដព ើបាប 
បានបងេចូរបូអង ារបស់រពះ ជដលនងឹមានក នងុរ ាំែមនសុសជាំនាន់ដរកាយ អស់ដៅដែើយ។ 

៣. ចរូច ាំណាយដពលសរដសរដ ម្ ះ ជដលមានជចងក នងុជាំពកូដនះ ចាប់តា ាំងពអីោ័ម រែរូដលដ់លាកែូដអ ដៅតាម 
លាំោប់កាំដែើររបស់ពកួគ្មរ់ រពមទ ាំងច ាំននួឆ្ន ាំដនអាយជុដលពកួដលាកបានរស់ដៅ ដចូជដលបានករ់រតាទកុផង។ 
ដ ម្ ះ អាយកុាល ដ ម្ ះ អាយកុាល 

    
    
    
    
    
៤. ដរ ើអ វដីៅជាដសចក ឋពីរិដរ៏រួឱ្យចាប់អារម មែ៍ ជដលអ នកបានដងឹអាំពដីែែុក ក នងុខ្ទ២ី១-២៤? __________ 

_______________________________________________________________ 
 ចាំណាាំ៖ សរមាប់ពរ័ម៌ានបជន ថមអាំពដីែែុក សមូអាន ដែដរព ើរ ១១:៥-៦។ ដលាកករ៏រវូបានដររាប់ថាជាមនសុស 

ជដលរពះជាមាច ស់សព វរពះទយ័ជដរ។ ដរ ើខ្ទ៦ីរបាប់ថា ដយើងររវូការអ វខី្ លះ ដដ ើមបីផ្លា ប់រពះទយ័រទង់? _______ 
_______________________________________________________________ 
ដសចក ឋជីាំដនឿដជឿថា រពះជាមាច ស់មានរពះជន មរង់ដៅ ដែើយអស់អ នកណា “ជដលជសវងរករទង់អស់ពចីរិ ត” ដនាះរទង់ 
នងឹរបទនរ វ្ ន់ដលដ់រ ដោយសជម ឋងអង ារទង់ដលដ់រ! 

៥. ដរ ើអ នកណាជដលរស់បានអាយជុវងជាងដរ? ____________________ ដរ ើអ នកធ្នល ប់ឮអាំពដី ម្ ះដនះដទ? 
៦. ដរ ើឡាដមកបាននយិយអ វខី្ លះអាំពកីនូរបសុគ្មរ់ដ ម្ ះែូដអ ក នងុដលាកបុបរ ត ិ ៥:២៩?  _______________ 

_______________________________________________________________ 
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៧. ដរ ើរពះជាមាច ស់ជាអ នកោក់បណាឋ ស្ថដ ី ឬដរីរវូបណាឋ ស្ថដោយស្ថរជរអាំដព ើបាប? សមូរ ាំឭក រពះរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ
៣:១៧-១៩ ________________________________________________________ 

៨. ដរ ើកនូរបសុទ ាំង៣របស់ដលាកែូដអ ជដលមានជចងក នងុ ដលាកបុបរ ត ិ៥:៣២ មានដ ម្ ះអ វខី្ លះ? 
ក. _________________________________________ 
ខ្. _________________________________________ 
រ. _________________________________________ 

ការអ្នុវត្ត៖ ចរូនកឹររិអាំពពីងាវតារបស់អ នករាលគ់្មនផ្លទ ល។់ ចរូររូតារាងពងាវតាដនររសួ្ថររបស់អ នក ដោយរបមលូ 
ពរ័ម៌ានពឪីពកុមាឋយ ជដីនូជតូា មរិ តភក័ ត ិនងិញារសិណាឋ នដដទដទៀរ។ តារាងពងាវតាដនររសួ្ថររបស់អ នក អាចនងឹពបិាក 
ររូ ដោយស្ថរជរស្ថថ នភាពជវីរិ មរែភាព នងិការទទលួជាកនូច ិ្ ចមឹជាដដ ើម។ ចរូររូតារាងដនះ នងិបជន ថមដ ម្ ះអស់ 
អ នកណាជដលសាំខាន់សរមាប់ជវីរិអ នក អ នកណាជដលអ នកើសឡាញ់ដពញចរិ ត អ នកណាជដលបានជយួគ្ម ាំរទង់ នងិដល ើកទកឹ
ចរិ តអ នក អ នកណាជដលបានបដរងៀន ដែើយផ ារ់ផ ាង់ការរស់ដៅ នងិការសកិារបស់អ នក នងិសម ពន ធភាពនានាជដលបានដធ វើឱ្យ 
អ នកបានកាល យជាមនសុស ក នងុជវីរិបច ចបុបន នដនះ។ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! ទលូបង ាាំសមូអររពះរែុច ាំដ ះជវីរិអស់អ នកជដលបានដក ើរមកមនុទលូបង ាាំ 
អស់អ នកជដលទលូបង ាាំបានអានពដី ម្ ះរបស់ដរ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូ៥ រពមទ ាំងបពុ វបរុសរបស់ទលូបង ាាំផ្លទ លជ់ដរ។ 
អររពះរែុជដលរទង់បានរបទនពរដលព់កួគ្មរ់ ដចូជដលរទង់របទនពរដលទ់លូបង ាាំ អររពះរែុជដលរទង់បានបដង កើរ 
ពកួគ្មរ់មាន ក់ៗ ដោយដសចក ឋើីសឡាញ់។ ទលូបង ាាំកដ៏ចូជាពកួគ្មរ់ជដរ ទលូបង ាាំនងឹមានកនូដៅជដលដក ើរមកដរកាយទលូ 
បង ាាំ។ សមូរបទនឱ្យទលូបង ាាំអាចដធ វើជារាំរដូលព់កួដរ រជឺាសមរបនាទលអ់ាំពដីសចក ឋើីសឡាញ់របស់រទង់ ដៅក នងុជវីរិរបស់ 
ទលូបង ាាំ តាមរយៈរពះររសី ទដយស៊វូ។ ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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មរមរៀនទី៤ 

 

អ្ញនឹងរិន...! 

 

មោកុបបត្តិ ៦-៩:១៧ ដំម ើរមរឿងមោក មូអ្ និងទឹកជំនន់ 

 

ទិដឋភារទូមៅថ្នមរមរៀនទី៤ 

ម្ចតិកា 

លំនាមំដើរ 

មរមរៀនទី៤៖ មោកុបបត្តិ ៦-៩:១៧ 

 សណាឌ នដនរបស់សព វស្ថរដព ើ នងិការសដរមចរពះទយ័របស់រពះ 
 ដលាកែូដអ នងិទកូធ ាំ 
 ទកឹដភ លៀងបានបង អរុចះុ 
 រពះជាមាច ស់នកឹចា ាំអាំពដីលាកែូដអ 
 ការបដ្ចញសរ វជដលដៅក នងុទកូធ ាំ 
 នយិមនយ័៖ ដសចក ឋសីបបុរស 
 រពះពរមកពរីពះជាមាច ស់ 
 នយិមនយ័៖ ធនួ (ដលាះ) នងិ រាប់ជាសចុររិ 
 រដម លដន្ម 
 បដង កើរមកតាមរបូអង ារទង់ 
 នយិមនយ័៖ ដសចក ឋសីញ្ញដ  (សម ពន ធដមររ)ី 



អ្ញនឹងមិន...! 
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លំនាមំដើរ 

ដាំដែើរដរឿងរបស់ដលាកែូដអ នងិទកឹជាំនន់ បានចាប់ដផ ឋើមដោយដរៀបរាប់ថា “រពះដយែវូា៉រទង់ស្ថឋ យ ...... រទង់
មានរពះែឫទយ័រពយួ”។ ររប់យ៉ងទ ាំងអស់ជដលរទង់បានបដង កើរ ដពលដនះដ រដពញដោយដសចក ឋអីារកក់ ភាពជរួជារ ិ
ដសចក ឋពីកុរលយួ នងិអាំដព ើែងិា។ ការសដរមចរពះទយ័របស់រទង់ដៅក នងុដពលដនាះ របឺាំផ្លល ញអ វីៗ ជដលរទង់បានបដង កើរ
មក រទឺ ាំងមនសុស ទ ាំងសរ វ នងិជវីរិទ ាំងអស់ជដលមានដៅដល ើជផនដដីចាលទ ាំងអស់ រចួចាប់ដផ ឋើមស្ថរជាថ មវីញិ។ ដាំដែើរ 
ដរឿងអាំពមីែន តរាយ នងិមរែភាពដនះ ររវូបានករ់ទកុក នងុរម ពរី ដលាកបុបរ ត ិ ៦-៩ ប៉ជុន ត ដរឿងដនះដៅជរផ ឋលន់វូដសចក ឋ ី
សងឃឹម ដោយស្ថរជរបរុសមាន ក់ដ ម្ ះ ែូដអ ។ រម ពរីបានរបាប់ដយើងថា ដលាកែូដអ “ររប់លកេែ៍ដៅចាំដ ះរពះដនររ 
រពះជាមាច ស់” គ្មរ់ជាមនសុសសចុររិ ដែើយ “ដដ ើរជាមយូនងឹរពះ”។ 

ទកឹជាំនន់បានររបដែឋប់ជផនដទី ាំងមលូ ដែើយបានជញករពះជាមាច ស់ដចញពកីារអារកក់ររប់យ៉ងទ ាំងអស់ ប ៉ជុន ត 
រពះជាមាច ស់បានទកុជវីរិដលាកែូដអ នងិរកមុររសួ្ថររបស់គ្មរ់ដៅក នងុទកូធ ាំជាជរមក ជាមយួសរ វររប់របដភទមយួរ ូៗ ។ 
រពះនងឹរបទនដសចក ឋបី ា្ ប់ដល់ជវីរិទ ាំងអស់ជដលរទង់បានរកាទកុ ឱ្យបដង កើរកនូដៅ សដពញជផនដជីាថ មមី ឋងដទៀរ។ 
រពះជាមាច ស់បានសនោជាមយួដលាកែូដអ នងិររសួ្ថររបស់ដលាកថា រទង់នងឹទកុជវីរិពកួដរ ច ាំជែកឯដលាកែូដអវញិ 
គ្មរ់កស៏្ថឋ ប់តាមររប់ការទ ាំងអស់ជដលរពះជាមាច ស់បានប ា្ ប់ដលដ់លាក។ 

ទកឹដភ លៀងជដលជន់ពន លចិជផនដដីនះដែើយជដលបានដធ វើឱ្យទកូធ ាំអជែឋរដ ើងខ្ ពស់ជាងកាំពលូភ នាំទ ាំងអស់។ ររប់របស់ 
មានជវីរិ ជដលមនិដៅក នងុទកូធ ាំ ស្ថល ប់ទ ាំងអស់។ ជាដរច ើនជខ្កន លងផរុដៅ រពះរម ពរីរបាប់ដយើងថា រពះជាមាច ស់នកឹចា ាំអាំព ី
ដលាកែូដអ នងិអស់អ នកជដលដៅជាមយួនងឹដលាក។ ទបីាំផរុ ខ្យលក់ច៏ាប់ដផ ឋើមបក់ផ្លរ់ចះុដ ើង ទកឹកើ៏សកចះុ ដភ លៀងក៏
រា ាំង ដែើយទកូធាំកដ៏កឿងដល ើកជន លងជដលមានដសីៃរួ។ 

ដរកាយមក រពះជាមាច ស់កប៏ានដៅដលាកែូដអ រពមទ ាំងអ វីៗ ទ ាំងអស់ជដលដៅជាមយួដលាក ឱ្យដចញពទីកូធ ាំ។ 
ជវីរិសរ វទ ាំងអស់ជដលដៅជាមយួនងឹដលាក ករ៏រវូបានបដ្ចញពទីកូធ ាំដនះជដរ។ ដលាកែូដអ កប៏ានសង់ទអីាសនាមយួ 
រចួថាវយបង ាាំរពះជាមាច ស់ រពះជាមាច ស់កប៏ានរបទនដសចក ឋសីនោដលដ់លាកែូដអថា “អញនងឹមនិោក់បណាត ស្ថដ ី ដោយ
ដរ ះមនសុសដទៀរដទ... អញកម៏និដធ វើដទសដលជ់វីរិទ ាំងឡាយ ដចូជាអញដទ ើបនងឹដធ វើដនាះដទៀរជដរ”។ ដោយស្ថរជរ 
ដសចក ឋសីនោដនះ រពះជាមាច ស់បានរបរពរឹ តដោយដសចក ឋសីបបុរស ដបិររពះអង ារជាបថា “រាំនរិក នងុចរិ តរបស់មនសុស ដនាះ
អារកក់តា ាំងជរពដីក មងមក” ប ៉ជុន ត រទង់បានសនោថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញជវីរិទ ាំងឡាយ ដចូជដលរទង់ដទ ើបនងឹដធ វើដនះជដរ។ 

ដៅក នងុដាំដែើរដរឿងដនះ ដយើងដងឹពរីដម លជដលរពះជាមាច ស់បានោក់ដៅក នងុជវីរិមនសុស ដបិររទង់រតាស់ដៅដយើង 
ឱ្យទទលួខ្សុររវូច ាំដ ះជវីរិមនសុសដចូគ្មន ។ ដយើងនងឹប្ចប់ររមឹការដងឹថា រពះជាមាច ស់បានសនោ រទង់នងឹរបរពរឹ តច ាំដ ះ 
ដយើងរាលគ់្មន ដោយរពះរែុ ដែើយថា រទង់នងឹចងចា ាំ នងិមនិបាំដភ លចរពះបន ទលូសនោអាំពសីម ពន ធដមររដីអ៏ស់កលប ជដល 
រទង់បានដធ វើជាមយួនងឹដលាកែូដអ ដនាះដ ើយ។ 

សមូឱ្យដសចក ឋើីសឡាញ់ជដលអ នករាលគ់្មនមានចាំដ ះរពះវរបតិាដៅស្ថថ នសរួ ៌ ជដលរតាស់ដៅអ នករាលគ់្មន មកក នងុ 
ដសចក ឋសីចុររិ ភាពបរសិទុ ធ នងិឱ្យមកដដ ើរជាមយួនងឹរទង់ បានចដរម ើនដ ើង ដពលជដលអ នករាលគ់្មន ចលូរមួក នងុការសកិា
ដមដរៀន “អញនងឹមនិ...!” ដនះ។ ចរូចា ាំជានចិ ចថា រទង់សនោនងឹបដញ្ញជ កអ នករាលគ់្មន ដោយរពះរែុ ដបិររទង់ដៅចងចា ាំ
អាំពសីម ពន ធដមររដីអ៏ស់កលបជានចិ ចរបស់រទង់។ 
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ផែនកទី១ 

មសចកដីមែដើរ៖ ចរូចា ាំថា សគ ា្ មរវាងរពះជាមាច ស់ នងិមារស្ថតា ាំង រាលោលដលរ់ពលងឹមនសុសររប់របូ។ ដសចក ឋរីបាថាន
ជដលដ រដពញដោយដសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់ រចឺង់ផសះផារសម ពន ធភាពជាមយួរបស់ទ ាំងអស់ជដលរទង់បាន
បដង កើរ ដបិរដពលដនះ សម ពន ធភាពដនាះររវូបាំផ លចិបាំផ្លល ញដោយស្ថរជរអាំដព ើបាប។ 

ចាំណាាំ៖ ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៦ី ទ៧ី នងិទ៨ី ករ់រតាពដីរឿងទកឹជាំនន់។ ជាំពកូទ៦ី ចាប់ដផ ឋើមដោយខ្រម ពរីជដលពបិាក 
យលច់ ាំននួ៤។ អ នករាលគ់្មនអាចនងឹសរួសាំែួរលាំបាកៗមយួច ាំននួ ឧទែរែ៍ថា ដរ ើមនសុសទ ាំងដនះមកពណីា? ដរ ើអ នកណា
ដរៀបការជាមយួអ នកណា? ការសកិាដនះ គ្មម នដចរនាផ ឋលច់ដម លើយច ាំដ ះសាំែួរទ ាំងអស់ដនះដទ រចឺង់ឱ្យអ នករាលគ់្មន ដងឹព ី
ដាំដែើរដរឿងជដលផ ឋលច់ ាំដែះដងឹអាំពដីសចក ឋើីសឡាញ់ជដលរពះជាមាច ស់មាន ច ាំដ ះរបស់ររប់យ៉ងជដលរទង់បានបដង កើរ
មក ដោយទទលួស្ថា លក់ង វះខារដនការពនយល ់នងិការរបាថាន ចង់បានភាពចាស់លាស់។ 

ចរូដយើងរាលគ់្មន ចាប់ដផ ឋើមការសកិាអាំពទីកឹជាំនន់ជដលមានករ់រតាក នងុ ដលាកបុបរ ត ិ៦:៥-៨:២២។ 
មេហកិចា៖ ចរូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៦:៥-៧, ១១-១២ 

លំហាត្់៖ 

១. ក នងុជាំពកូទ៦ី ខ្ទ៥ី រសូប ា្ ញនវូរបូភាពមយួដរ៏រួឱ្យខាលច។ ដរ ើរពះជាមាច ស់ដម ើលដឃើញអ វខី្ លះ? ចរូសរដសរនវូអ វ ី
ជដលមានជចងក នងុខ្រម ពរីដនះ៖ ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ខ្រម ពរីដនះដរប ើសម ឋបីមីា៉រ់មកដរៀបរាប់របាប់ពកីរមរិដនអាំដព ើអារកក់របស់មនសុស (ដលាកបុបរ ត ិ៥ខ្)៖ 
 “... __________________ រាំនរិក នងុចរិ តដរ សទុ ធជរអារកក់ __________________ ដដូចាន ះ”។ 
៣. អាំដព ើបាបបានដធ វើឱ្យរបស់សព វស្ថរដព ើដៅជាកខ្ វក់ ដែើយជថមទ ាំងបានរជាបចលូក នងុចរិ ត នងិរាំនរិរបស់មនសុសទ ាំង

អស់។ ដពលដនះមនសុសមានទាំដនារដៅរកការអារកក់ ដរច ើនជាងការលអ ដបិរអាំដព ើបាបបានរជាបចលូក នងុររប់ទ ាំង 
ការរបរពរឹ តរបស់ដរ សមូបីជរការលអរបស់ដរកដ៏ រដពញដោយការអារកក់ជដរ ដបិរពកួដរខ្ វះសម ពន ធភាពជាមយួ 
នងឹរពះជាមាច ស់។ រម ពរីដែដរព ើរ ១១:៦ ជចងថា “ជរដបើឥរមាន_______________ ដនាះ_________
នងឹ___________________ រពះបានដ ើយ ដបិរ___________ជដល__________ឯរពះ ដនាះ
ររវូជរ____________________ជមន ដែើយថា រទង់របទនរ វ្ ន់ ដលអ់ស់អ នកជដល__________
រទង់។ អាំដព ើអារកក់របស់ដរកាន់ជរចដរម ើនដ ើង ដៅក នងុសណាឌ នបាបរបស់ដរ (ដលាកបុបរ ត ិ៦:៥)។ 

៤. ដយងតាមបទរម ពរី ១១:៦ ដរ ើអ វជីាវរ ថដុស៏ាំខាន់ច ាំដ ះសម ពន ធភាពជាមយួរពះជាមាច ស់? 
ក. ____________________________________________________________ 
ខ្. ____________________________________________________________ 
រ. ____________________________________________________________ 

៥. ចរូររ ប់ដៅអាន ដលាកបុបរ ត ិ៦:១១-១២។ ដរ ើដៅក នងុខ្ទ១ី១ ដរដរប ើ កយដពចនអ៍ វដីរៀបរាប់ពសីមយ័ដនាះ? 
ក. ___________________________________________ ដែើយក ៏
ខ្. ___________________________________________
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សំ រួ៖ 

១. ដរ ើខ្ទ៦ី របាប់ដយើងរាលគ់្មន អាំពរីពះជាមាច ស់ ដចូដម ឋចខ្ លះ? _______________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើខ្ទ៧ី របាប់ដយើងថា រពះជាមាច ស់សដរមចរពះទយ័ដធ វើអ វខី្ លះ? ____________________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ដរ ើរពះជាមាច ស់បានរបទនអ វដីៅឱ្យមនសុស (ដលាកបុបរ ត ិ២:៧) ជដលរទង់បរមងុនងឹបាំផ្លល ញដចាល? _______ 
_______________________________________________________________ 

ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ រពះជាមាច ស់បានសដរមចរពះទយ័ថា រទង់នងឹបាំផ្លល ញររប់យ៉ងជដលមានដដង ាើមជវីរិ។ ចរូើសដមដមើល 
ថា ដរ ើការអារកក់្នដៅដលក់រមរិណាដៅ បានជារទង់សដរមចរពះទយ័បាំផ្លល ញជវីរិទ ាំងអស់ សមូបីជរសរ វដែើរដល ើ
អាកាសករ៏ទង់មនិដល ើកជលងជដរដនាះ? ចរូដធ វើការសដង ករ ដៅដពលជដលអ នករាលគ់្មន ពោយមយលអ់ាំពរីពះែឫទយ័ដន
រពះ កាន់ជរចាស់។ 
១. ដរ ើដនះជាការប ា្ ញពកីាំែងឹ ឬជាការផ ទះុដចញជាដសចក ឋដីរកាធរបស់រទង់? ____________________ 

_______________________________________________________________ 
២. ដរ ើការបដណាឋ យឱ្យវរ ថដុម៏ានរដម លបាំផរុរបស់អ នក ជាវរ ថជុដលជសឋងឱ្យដឃើញពសីណាឌ នរបស់អ នក ដៅជាវរ ថជុដល 

ប ា្ ញពសីណាឌ នមយួខ្សុើស ះដៅវញិដនាះ មានលកេែៈដចូដម ឋច? _______________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ការ្របដង កើរសព វស្ថរដព ើ របស់រពះជាមាច ស់ ដៅជរបន តជានចិ ច ដក មងៗដៅជរបន តដក ើរ រកុ េជារដិៅជរបន តដះុ ឯសរ វ 
កដ៏ៅជរបន តពជូជដរ។ របសនិដបើរទង់មនិដធ វើដដូចាន ះដទ ដរ ើនងឹមានដរឿងអ វដីក ើរដ ើង? ការអារកក់កាន់ជររាលោល 
បន តដទៀរជមនដទ? ដរ ើរបស់សព វស្ថរដព ើជដលរពះបានបដង កើរមក នងឹបារ់បង់ដៅរែរូជមនដទ? __________ 
_______________________________________________________________ 

៤. របសនិដប ើមនសុសសដរមចចរិ តដធ វើជរអាំដព ើអារកក់ ដនាះការអារកក់នងឹរាលោលរែរូ។ រពះជាមាច ស់បដង កើរមនសុស 
មក ដដ ើមបីឱ្យដរជសឋងពរីបូអង ា នងិដសចក ឋសីបបុរសរបស់រទង់ មនិជមនឱ្យដររមួកមាល ាំងគ្មន បដរម ើស្ថតា ាំងដនាះដទ។ 
រទង់ចង់ឱ្យដរយកជវីរិមកដផ្លឋ រដល ើរពះបន ទលូ នងិអង ារទង់ផ្លទ ល ់រទង់ចង់ឱ្យដររស់ដៅក នងុការទាំនាក់ទាំនងជាមយួ 
រទង់ដោយដសចក ឋើីសឡាញ់។ ដរ ើអ វខី្ លះជដលបានមកជាំនសួរពះជាមាច ស់ ដៅក នងុចរិ តរបស់ដរ ដែើយបានកាលយជាវរ ថុ
ជដលដរយកចរិ តទកុោក់ខាល ាំង? ______________________________________________ 

សំ រួអ្នុវត្ត៖ 

១. ររវូចា ាំថា រពះជាមាច ស់ រទង់ជារពះដនសម ពន ធភាព រទង់របាថាន ចង់រស់ក នងុសម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ជាមយួនងឹ 
របស់សព វស្ថរដព ើជដលរទង់បានបដង កើរមក។ ដរ ើសម ពន ធភាពជដលអ នករាលគ់្មនមានជាមយួនងឹរពះជាមាច ស់ រជឺាអ វ?ី 
ដរ ើអ នករាលគ់្មន ររិយ៉ងណាចាំដ ះរាំនរិក នងុចរិ តរបស់អ នកផ្លទ ល?់ ចរូស្ជងឹររិ ដែើយករ់រតារាំនរិមយួច ាំននួរបស់ 
អ នករាលគ់្មន ៖ ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ផែនកទី២ 

មសចកដីមែដើរ៖ តា ាំងពអីោ័ម នងិដអវា៉បានធ្នល ក់ចះុក នងុអាំដព ើបាប របវរ តសិ្ថស្តសតរបស់មនសុសកធ៏្នល ក់ចះុដនុោបកាន់ជរខាល ាំង។ 
ដាំបងូដ ើយ រពះរម ពរីរបាប់ដយើងអាំពដីរឿងកាអ ុនីសមាល ប់ដអបលិ ដែើយដពលដនះដយើងដងឹថា ដលាកយិកធ៏្នល ក់ក នងុសណាឌ ន
អារកក់កាន់ជរខាល ាំង រែរូដលរ់ពះជាមាច ស់ជដលបានបដង កើរដផ ទដមឃ នងិជផនដ ីរទង់របងុ “លបុបាំបារ់មនសុសឱ្យបារ់សនូយ 
ពជីផនដ”ី។ ស្ថថ នភាពភាពដនរបស់សព វស្ថរដព ើដៅដពលដនះ ដចូជាគ្មម នសងឃឹមដទ ប ៉ជុន តដៅក នងុខ្ទ៨ី មានពន លដឺនដសចក ឋ ី
សងឃឹមរចូមយួ... 
មេហកិចា៖ ចរូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៦:៨-៧:៥ 

លំហាត្់៖ 

១. ខ្ទ៨ី ប ា្ ញព ីកយ “ដសចក ឋសងឃឹម” តាមរយៈមនសុសមាន ក់ដ ម្ ះថា ______________________។ 
២. ដរ ើដរដរប ើ កយអ វខី្ លះមកដរៀបរាប់ពគី្មរ់ (ខ្ទ៩ី)? សមូអានដលាកបុបរ ត ិ៧:១។ 

ក. ____________________________________________________________ 
ខ្. ____________________________________________________________ 
រ. ____________________________________________________________ 
ឃ. ____________________________________________________________ 

៣. ដលាកែូដអ មានកនូរបសុ៣នាក់ (ខ្ទ១ី០)៖ _________________  __________________ 
នងិ _______________________ ។ 

៤. រពះជាមាច ស់របាប់ពជីផនការរបស់រទង់ ដលដ់លាកែូដអ។ ដរ ើដៅក នងុខ្ទ១ី៣ នងិទ១ី៧ រទង់មានបន ទលូរបាប់គ្មរ់ 
ដចូដម ឋចខ្ លះ? ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

៥. ដទះជាជផនដដីនះមានដពញដោយអាំដព ើែងិា នងិដសចក ឋពីកុរលយួ ដែើយដទះជារទង់បរមងុនងឹបាំផ្លល ញជវីរិទ ាំង
អស់កដ៏ោយ ប៉ជុន ត រទង់ដៅជរប ា្ ញដសចក ឋើីសឡាញ់យ៉ងធាំដធងដលដ់លាកែូដអ នងិររសួ្ថររបស់ដលាក។ ដរ ើ 
រពះជាមាច ស់រទង់ប ា្ ប់ដលាកែូដអ ឱ្យដធ វើអ វ ី(ខ្ទ១ី៤)? _______________________________ 
_______________________________________________________________ 

៦. ដរ ើរពះជាមាច ស់ឱ្យដាំបនូាម នដលដ់លាកែូដអយ៉ងណាខ្ លះ អាំពកីារសង់ទកូធ ាំ (ខ្ទ១ី៤-១៦)? ____________ 
_______________________________________________________________ 

៧. ដពលជដលទកូធាំសង់រចួ ដរ ើដលាកែូដអ ររវូដធ វើអ វដីទៀរ (ខ្ទ១ី៩-២១)? ______________________ 
_______________________________________________________________ 

៨. ដដូច នះ ដលាកែូដអកប៏ានសង់ទកូធ ាំ ដែើយរពះជាមាច ស់កប៏ានប ា្ ប់ឱ្យសរ វររប់របដភទចលូក នងុទកូ (ដលាកបុបរ ត ិ
៧:១-៣)។ រទង់មានបន ទលូរបាប់ដលាកែូដអថា ដភ លៀងនងឹចាប់ដផ ឋើមបង អរុ _____ ដថ ៃ _____ យប់ (ខ្ទ៤ី)។ 
ដែើយរទង់កប៏ជន ថមដទៀរថា “ដែើយអញនងឹ ______________________________________ 
______________________________________________________________”។ 
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៩. ដរ ើរពះរម ពរីរបាប់ដយើងអាំពដីសចក ឋជីាំដនឿរបស់ដលាកែូដអ ថាដចូដម ឋចខ្ លះ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ៦:២២ នងិ ៧:៥? 
_______________________________________________________________ 

លំហាត្់៖ មនសុសជដលរស់ដៅដល ើជផនដ ីនងិបរុសមាន ក់ដ ម្ ះែូដអ ពរិជាផ ទយុពគី្មន ើស ះ។ ចរូរ ាំឭក ដលាកបុបរ ត ិ៦:៥ 
ដល ់៧:៥។ ដរ ើមាន កយដពចនអ៍ វខី្ លះជដលដរដរប ើមកដរៀបរាប់ពដីលាកែូដអ នងិមនសុសដល ើជផនដ?ី 

ដលាកែូដអ មនសុសដល ើជផនដ ី
  

  

  

  

ការអ្នុវត្ត៖ 

១. ក នងុអាំ ងុដពលជដលដលាកែូដអកាំពងុដធ វើទកូធ ាំ ដរ ើររសួ្ថររបស់ដលាក រស់ក នងុសភាពជបបណា? ________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើអ នករាលគ់្មន ធ្នល ប់ររវូដរច ាំអក ឬជលបខាយ ដោយដរ ះអ នករាលគ់្មន តា ាំងជាំែរដល ើអ វជីដលអ នករាលគ់្មន ដជឿជដរឬ 
ដទ? ____________________________________________________________ 

៣. ដរ ើអ នកដដទមានរបរកិម មយ៉ងណាខ្ លះ? ដរ ើអ នកមានរាំនរិដចូដម ឋច បានជាអ នកសដរមចចរិ តដធ វើអ វជីដលដរមនិចលូចរិ ត 
ដដូច នះ? ___________________________________________________________ 

ជីកឱ្យកាន់ផត្មព្ៅ៖ គ្មម នអ វឱី្យសងស័យដទ ដលាកែូដអ បានសង់ទកូដធ៏ ាំមែមិាដនះដៅដល ើដសី ៃរួជែង ដចូមនសុសឆ ករួ 
ដែើយរបាប់ដរថា ទកឹជាំនន់ដធ៏ ាំនងឹជន់ដ ើង ឱ្យពកួដរអន តរាយ។ ថ វដីប ើដលាកដមើលដៅមក់ដចូជាមនសុសឆ ករួ ច ាំដ ះអស់ 
អ នកជដល “មានរាំនរិក នងុចរិ ត សទុ ធជរអារកក់តា ាំងជរពដីក មង” កព៏រិជមន ដរ ើរពះរម ពរីដែដរព ើរ ១១:៧-៨ របាប់ដយើងរាលគ់្មន  
អាំពគី្មរ់យ៉ងណាខ្ លះ? 

 ដោយស្ថរ __________________ ដនាះ ______________________ ពនយលដ់លាកែូដអ ពកីារជដលដមើលមនិទន់
____________________ ដែើយដោយដលាកមាន ______________________ បានជាដលាកដធ វើ  _______________

សរមាប់នងឹ ________________ ដល់ពកួររសួ្ថររបស់ដលាក ដែើយដលាកបាន ______________________ ដោយ
_____________  ករ៏រ ប់ជា ___________________________ ជដលររវូខាង _______________________ ទកុជា 

_____________ ជដរ។”  
ដលាកែូដអ រជឺាមនសុសជដលមានជាំដនឿពរិ រពះជាមាច ស់បានរបាប់គ្មរ់អាំព ី“ការជដលមនិទន់ដឃើញដៅដ ើយ”។ 

ដទះបជីាការដនាះមក់ដចូជារកដជឿមនិបាន ដែើយររវូដជឿដោយជាំដនឿកដ៏ោយ ប៉ជុន ត ដលាកែូដអ គ្មរ់បានដជឿដលរ់ពះ 
រពមទ ាំងស្ថឋ ប់តាមផង។ ខ្ ញុាំសមូដល ើកទកឹចរិ តដយើងរាលគ់្មន ឱ្យកាល យជាមនសុសជដលមានជាំដនឿពរិ ដោយរបរពរឹ តនវូអ វជីដល 
រពះមានបន ទលូរបាប់ ដែើយដឆ លើយរបដៅកាន់រទង់វញិ ដោយស្ថឋ ប់តាមអ វជីដលរទង់ប ា្ ប់ដលដ់យើងរាលគ់្មន ជដរ។ 
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ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! រទង់រពយួរពះទយ័ដោយស្ថរជរស្ថថ នភាពដនមនសុសជដលរទង់បានបដង កើរ 
មក។ ពកួដរសដរមចចរិ តដរជ ើសយកការរបរពរឹ តដោយរបមាថដលរ់ពះអង ា ប ៉ជុន ត រទង់សព វរពះទយ័នងឹដលាកែូដអ ដបិរ 
ដលាកដជឿថា រទង់មានរពះជន មរង់ដៅ ដែើយដជឿថា រពះបន ទលូរទង់រជឺាដសចក ឋពីរិ។ សមូរបទនឱ្យទលូបង ាាំមានដសចក ឋ ី
ដជឿដល ើរពះបន ទលូរទង់ ទកុចរិ តរទង់ ដែើយមានបាំែងចរិ តដឆ លើយរបដៅរទង់វញិ ដោយការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់។ _________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ផែនកទី៣ 

មេហកិចា៖ សរ វររប់របដភទបានចលូក នងុទកូអស់ដែើយ រពះជាមាច ស់កប៏ានបទិទវ រទកូដែើយជដរ បនាទ ប់មកកម៏ានដភ លៀង 
អស់រយៈដពល _____ ដថ ៃ _____ យប់ (ដលាកបុបរ ត ិ ៧:១៧) ដចូជដលរពះបានមានបន ទលូរបាប់ដលាកែូដអពមីនុ 
មក (ដលាកបុបរ ត ិ៧:៤)។ ចរូដយើងដម ើលអាំពកីារដរៀបរាប់ដាំដែើរដរឿងដនះវញិ។ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៧។ 
លំហាត្់៖ 

១. ដយងតាមខ្ទ៧ី នងិទ១ី៣ ដរ ើអ នកណាខ្ លះជដលបានចលូដៅក នងុទកូ៖ _________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើមានសរ វអ វខី្ លះជដលបានចលូដៅក នងុទកូដនាះជដរ? សមូអានខ្ទ៨ី-៩, ១៤-១៥។ _________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ដរ ើអ នកណាជាអនកបទិទវ រ ដៅដពលជដលររប់គ្មន បានចលូក នងុទកូអស់ (ខ្ទ១ី៦)? _________________ 
៤. ដរ ើមាន កយដពចនអ៍ វខី្ លះ ជដលដរដរប ើសរមាប់ដរៀបរាប់អាំពទីកឹជាំនន់ដនះ (ខ្ទ១ី១-១២, ១៧-២០)? _______ 

_______________________________________________________________ 
៥. ដរ ើមានអ វខី្ លះជដលររវូបាំផ្លល ញ? 

ក. ខ្ទ២ី១៖ ររប់ទ ាំងស្ថច់..._____________________________________________ 
ខ្. ខ្ទ២ី២៖ ររប់ទ ាំងអស់..._____________________________________________ 
រ. ខ្ទ២ី៣៖ ររប់ទ ាំងជវីរិ..._____________________________________________ 

៦. ដរ ើទកឹជាំនន់ដនះររបដែឋប់ជផនដយីរូប ៉ណុាណ  (ខ្ទ២ី៤)? _______________________________ 
ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ ដយើងពបិាកើសដមណាស់ថា ដលាកែូដអ នងិររសួ្ថររបស់ដលាកាំពងុររិអ វខី្ លះ ក នងុអាំ ងុដពលមាន
ទកឹជាំនន់ នងិការបាំផ្លល ញជផនដដីនាះ។ ដសចក ឋសី្ថល ប់ ជាការជាំន ុាំជរមះរបស់រពះ មកដល ើមនសុសជដលគ្មម នសម ពន ធភាពជាមយួ
រទង់ នងិមនសុសជដលដរជ ើសយកផ លវូជវីរិែងិា នងិដសចក ឋពីកុរលយួ។ ដលាកែូដអ ដងឹថា អ នកជរិខាងគ្មរ់ អ នករកសុី
ជាមយួគ្មរ់ ញារសិនាឋ នគ្មរ់ នងិមរិ តភក័ តគិ្មរ់ ជដលធ្នល ប់ទក់ទងគ្មន រាលដ់ថ ៃ សទុ ធវនិាសអស់ដែើយ។ ដយើងបានររមឹជរ 
ើសដមដមើលប៉ដុណាណ ះថា ភាពភយ័ខាលចជដលដក ើរដ ើងដៅខាងដរៅទកូធាំដនះ ្នដលក់រមរិណា ប៉ជុន ត ក នងុដពលជាមយួ 
គ្មន ដនាះ ដយើងករ៏រវូដងឹជដរថា រពះជាមាច ស់បានរបទននវូដសចក ឋសីខុ្ សវុរ ថភិាព ដលអ់ស់អ នកជដលដៅក នងុទកូ។ 

រពះជាមាច ស់មនិបានរបាប់ដលាកែូដអ នងិររសួ្ថររបស់ដលាកដទថា ពកួដរនងឹររវូរស់ដៅក នងុទកូធ ាំដនាះយរូប ៉ណុាណ  
ពកួដររគ្មន់ជរដងឹថា រពះជាមាច ស់នងឹ “ដធ វើឱ្យមានជាំនន់ពន លចិជផនដ ី ដដ ើមបីសមាល ប់ជវីរិទ ាំងអស់ជដលដៅដរកាមដមឃ”។ 
ជមនដែើយ ពកួដររបាកដជាស្ថឋ ប់ឮសរូ រ ាំែក់ទកឹដភ លៀងជដលធ្នល ក់ដល ើដាំបលូទកូ។ ពកួដរកដ៏ងឹជដរថា ៤០ដថ ៃ ៤០យប់ 
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ដរកាយមក ដភ លៀងករ៏ា ាំង ប ៉ជុន តដពលដនះ ទកូធ ាំដនះនងឹដៅជរអជែឋរដល ើទកឹ ១៥០ដថ ៃដទៀរ ដនះដែើយជាកជន លងចាប់ដផ ឋើម 
ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៨ី។ 
មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៨:១-១៩ 

លំហាត្់៖ 

១. ថ វដីបិរថាដលាកែូដអ មនិដងឹថាររសួ្ថររបស់ដលាកនងឹររវូរស់ដៅដល ើទកូយរូប ៉ណុាណ  ប ៉ជុន ត ដលាកស្ថា លរ់ពះជដល 
បានការ រ នងិផ ារ់ផ ាង់រកមុររសួ្ថររបស់ដលាក។ ចរូសរដសរ កយ៣មា៉រ់ដាំបងូ ក នងុដលាកបុបរ ត ិ៨:១ ______ 
_______________________________________________________________ 

២. រពះជាមាច ស់នកឹចា ាំអាំពដីលាកែូដអ នងិអ វីៗ ទ ាំងអស់ជដលដៅក នងុទកូ រទង់មានរពះទយ័ទកុោក់ច ាំដ ះរបស់សព វ
ស្ថរដព ើជដលរទង់បានបដង កើរ។ រទង់កប៏ានជយួឱ្យដរដចញពទីកូដនាះ ប ៉ជុន ត រទង់មានកចិ ចការខ្ លះ ជដលររវូដធ វើសនិ។ 
ដរ ើខ្រម ពរីបន តដៅដទៀរដនះ របាប់អ វខី្ លះដលដ់យើង? 
ក. ខ្ទ១ី៖ ________________________________________________________ 
ខ្. ខ្ទ២ី៖ ________________________________________________________ 
រ. ខ្ទ៣ី៖ ________________________________________________________ 
ឃ. ខ្ទ៤ី៖ ________________________________________________________ 
ង. ខ្ទ៥ី៖ ________________________________________________________ 

៣. ទបីាំផរុ ទកូដនះកដ៏កឿងដៅដល ើកាំពលូភ នាំអារា៉រ៉ារ សមូអានខ្ទ៦ី-១២។ ដម ឋចបានជា ដលាកែូដអ ដងឹថា ទកឹើសក 
ដែើយមានដសីៃរួ? ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

៤. ដរច ើនសបាឋែក៍ន លងផរុដៅ ដទ ើបជផនដទី ាំងមលូសៃរួអស់។ ដរកាយមកដទៀរ ក នងុខ្ទ១ី៥-១៦ រពះជាមាច ស់ប ា្ ប់
ដលាកែូដអឱ្យ __________________________________________________ 

៥. ដពលដវលាជដលបានកាំែរ់ឱ្យដលាកែូដអ នងិររសួ្ថររបស់ដលាក រពមទ ាំងសរ វទ ាំងអស់ររវូដចញពទីកូ កម៏ក 
ដល។់ វាជាដរឿងដរ៏រួឱ្យចាប់អារម មែ៍ណាស់ ដបិររពះបន ទលូដៅក នងុ ដលាកបុបរ ត ិ១:២៨ ររវូបាននយិយដៅកាន់ 
ដលាកែូដអ ដៅក នងុខ្ទ១ី៧ដនះ “...ដដ ើមបីឱ្យបានមក _______________________________”។ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ សមូអររពះរែុរទង់ជដលបាននកឹចា ាំពទីលូបង ាាំ។ មានដពលខ្ លះទលូបង ាាំរជមងររិថា 
មនសុសដដទដភ លចទលូបង ាាំដែើយ ទលូបង ាាំឯដកាណាស់ ជវីរិទលូបង ាាំមក់ដចូជាគ្មម នរដម លដស្ថះ ច ាំដ ះមនសុសដដទដទៀរ។ 
អររពះរែុជដលរទង់រ ាំឭករបាប់ទលូបង ាាំថា ទលូបង ាាំជាមនសុសមានរដម លច ាំដ ះរទង់។ សមូឱ្យជវីរិទលូបង ាាំ ជសឋងដចញនវូ 
ការអររពះរែុដលរ់ទង់ ដរៀងរាលដ់ថ ៃ។ _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ផែនកទី៤ 

មសចកដីមែដើរ៖ ដែរដុនះដលាកែូដអ កប៏ានដចញពទីកូធ ាំជាមយួមនសុសររប់គ្មន ជដលដៅជាមយួដលាក ដៅក នងុទកូដនាះ 
(ដលាកបុបរ ត ិ ៨:១៨-១៩)។ របសនិដបើអ នករាលគ់្មន ជាដលាកែូដអវញិ ដែើយអ នករាលគ់្មន ររវូរស់ដៅក នងុទកូដនះ រាប់ជខ្ 
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ដរ ើអ នករាលគ់្មន ររិថា អ នករាលគ់្មន នងឹដធ វើអ វ ីមនុដរបង អស់? ចរូើសដមដមើល! __________________________ 
____________________________________________________________________ 
មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៨:២០-២២ 

លំហាត្់៖  
១. ទកូដៅទដទស្ថអ រ ដរ ើដលាកែូដអដធ វើអ វ ីមនុដរ? ____________________________________ 

(ខ្ទ២ី០)។ តាមរយៈដាំដែើរដរឿងរបស់កាអ ុនី នងិដអបលិ ដយើងដងឹថា ដ វ្ យជដលគ្មប់រពះែឫទយ័រពះ រជឺា 
ដ វ្ យជដលទមទរឱ្យមានការបង ារូ្មសរ វ។ ដៅក នងុខ្ទ២ី០ ដយើងដងឹថា ដលាកែូដអ បានថាវយនវូដ វ្ យ 
ជាសរ វស្ថល ប នងិសរ វស្ថអ រជដលដៅក នងុទកូ មកដធ វើជាដ វ្ យដរុថាវយរពះដយែវូា៉។ 

២. ចរូករ់ច ាំណាាំរបរកិម មរបស់រពះដយែវូា៉ ដៅក នងុខ្ទ២ី១។ ដាំបងូ រទង់ ________________________ 
រចួរទង់សដរមចក នងុរពះែឫទយ័ថា “អញនងឹមនិ ____________________________ ដោយស្ថរ 
មនសុសដទៀរដទ _____________________ រាំនរិក នងុ ___________________________ 
ដនាះ _________________ តា ាំងជរព ី___________________________ ដែើយអញកម៏និ 
_________________________________________________________ ទ ាំងឡាយ 
ដចូជាអញដទ ើបនងឹដធ វើដនាះដទៀរជដរ (ខ្ទ២ី១)”។ 

៣. រពះបន ទលូសនោរបស់រទង់ មានរដៅក នងុខ្ទ២ី២។ ចរូសរដសរខ្រម ពរីដនះ៖ _____________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

ការទមនទញចាមំ្ចត់្៖ រពះបន ទលូសនោដនរពះ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ ៨:២១-២២ រជឺារពះបន ទលូដល៏អ ជដលដយើងររវូជរ 
ទដន ទញឱ្យចា ាំមារ់។ ចរូច ាំណាយដពលសរដសរខ្រម ពរីដនះោក់ដល ើរកោសរចូមយួ ដែើយទដន ទញរពះបន ទលូសនោដអ៏ស្ថច រយ 
ដនះផង។ អ នករាលគ់្មន កអ៏ាចចារ់ថាន ក់ខ្រម ពរីដនះជា “រពះបន ទលូសនោដនរពះ” ផងជដរ។ 
មសចកដីបមព្ងៀន៖ រពះជាមាច ស់មនិជមនមនិដអ ើដព ើ នងឹសណាឌ នរបស់មនសុសដនាះដទ ប ៉ជុន ត រទង់បានមានបន ទលូបញ្ញជ ក់ថា 
ដប ើដទះជារទង់រជាបថា មនសុសនងឹដធ វើអ វខី្ លះ ជផនដដីនះនងឹមានដពញដោយអាំដព ើែងិា ដសចក ឋពីកុរលយួ នងិការអារកក់ 
ដលក់រមរិណា ករ៏ទង់មនិបាំផ្លល ញជវីរិទ ាំងអស់ដៅដល ើជផនដដីនះ ដចូជដលរទង់ធ្នល ប់បានដធ វើដនាះដទ។  កយថា “ដប ើដទះ 
ជា” រជឺា កយជដលប ា្ ញពដីសចក ឋសីបបុរសរបស់រទង់ ដបិររទង់រជឺារពះជដលដពញដោយដសចក ឋដីមតាត រណុា។ 
 នយិមនយ័៖ ដសចក ឋសីបបុរស មាននយ័ថា រពះជាមាច ស់មនិោក់ទែឍកម មដយើងដៅតាមអ វជីដលដយើងសមនងឹ
ទទលួដនាះដទ ដបិរដោយស្ថរជរអាំដព ើបាប នងិដចរនាចង់ដធ វើជរការអារកក់ដៅក នងុចរិ តរបស់ដយើង ដយើងសមជរ 
ររវូវនិាសដៅដទ ដយើងសមជរស្ថល ប់។ ដៅក នងុរម ពរីរ ៉មូ ៦:២៣ ដយើងដងឹថា “ឈនួលដនអាំដព ើបាប រជឺា _____ 
_________ ជរអាំដណាយទនដនរពះវញិ រជឺា _____________________________ ដោយ 
រពះររសី ទដយស៊វូ ជារពះអមាច ស់ដនដយើងរាលគ់្មន ”។ ដយើងសមជរទទលួដសចក ឋសី្ថល ប់ ប ៉ជុន ត រពះជាមាច ស់ប ា្ ញឱ្យ 
ដយើងដឃើញដសចក ឋសីបបុរសរបស់រទង់ ដោយមនិរបទននវូអ វជីដលដយើងសមនងឹទទលួដនាះដទ។ ផ ទយុដៅវញិ 
រទង់ប ា្ ញដសចក ឋើីសឡាញ់ដលដ់យើង ដោយរបទនជវីរិអស់កលប តាមរយៈដសចក ឋជីាំដនឿក នងុអង ារពះ ដយស៊វូ
វញិ។ 
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ការអ្នុវត្ត៖ ឧទែរែ៍ជដលអាចជយួឱ្យបដង កើនការយលដ់ងឹរបស់អ នករាលគ់្មន  អាំពដីសចក ឋសីបបុរស ជាទដិ ឌភាពដនការ
ចលូដៅក នងុរលុាការ។ មានមនសុសមាន ក់ជាប់ដទសឧរកដិ ឌ កាំពងុឈរដៅមខុ្ដៅរកម។ ស្ថលរកមរបស់គ្មរ់ ររឺរវូជាប់
ឃុាំ (ឬស្ថល ប់) ដពលដនាះ រស្ថប់ជរកនូរបសុរបស់ដៅរកមដរកាកឈរដ ើង នយិយថា “ដៅរកមជាទដីគ្មរព! ខ្ ញូាំសមូជាប់
ឃុាំ (ឬស្ថល ប់) ជាំនសួបរុ ាលមាន ក់ដនះ”។ ដពលដនាះដៅរកមករ៏បកាសរបាប់ភារជីដលជាប់ដទសដនាះថា “អ នកគ្មម នដទស
ដទ” រចួប្ជូនកនូរបសុរបស់គ្មរ់ ដៅក នងុមន ទរីឃុាំឃា ាំង (ឬដៅសមាល ប់)។ ដទសដនះមានអ នកដផសង ដរទទលួជាំនសួដែើយ 
ជនឧរកដិ ឌដនាះមានដសរភីាពដែើយ ដរឿងក ឋកីរ៏រវូប្ចប់ដៅជដរ។ 

ក នងុឧទែរែ៍ដនះ រពះជាមាច ស់រទង់ជាដៅរកម រករឹយវនិយ័ជដលទមទរឱ្យមានភាពយរុ តធិម ៌កប៏ានអនវុរ តដែើយ 
ជដរ។ ការបង់ដថ លដលាះកាំែសុជដលដយើងបានរបរពរឹ ត ោច់ខារររវូជរបង់ ដយើងឈរដៅចាំដ ះរពះភគ័ក តរពះជាមាច ស់ ទ ាំង 
ជាប់ដទសបាប ដែើយដយើងសមនងឹទទលួទែឍកម មពរីទង់។ ប ៉ជុន ត រពះរាជបរុតារទង់ បានបង់ដថ លដលាះជាំនសួដយើង ដោយ 
យកអង ារទង់មកទទលួទែឍកម មជដលដយើងសមនងឹទទលួ ដែើយដោយស្ថរជរការរងទកុ េ នងិការសរុររបស់រទង់ រពះដ ៏
ជារពះវរបតិា រទង់របទននវូដសចក ឋសីបបុរសដលដ់យើងរាល់គ្មន  ដែើយរបកាសរបាប់ដយើងរាលគ់្មន ថា “អ នករាល់គ្មនគ្មម ន 
ដទសដទ”។ ដយើងមានដសរភីាពដែើយ! ដរឿងក ឋរីបស់ដយើងររវូបានប្ចប់ដែើយ។ 
 ចរូើសដមដមើលជវីរិរបស់អ នករាលគ់្មន  ដពលអ នករាលគ់្មន ទទលួបានដសចក ឋសីបបុរស។ ដរ ើអ នករាល់គ្មន សមនងឹទទលួ
ដសចក ឋសីបបុរសដនាះដទ? ប៉ជុន ត អ នករាលគ់្មន ទទលួបានអ វមីកជាំនសួវញិ? ______________________ 
______________________________________________________________ 

 សមូរកនកឹនវូរាំនរិ នងិអារម មែ៍របស់អ នករាលគ់្មន  ដពលជដលអ នករាលគ់្មន ទទលួបានដសចក ឋសីបបុរស៖ 
______________________________________________________________ 

 មនសុសដៅជ ុាំវញិដយើង កាំពងុអាំ វនាវរកដសចក ឋសីបបុរស ដរ ើអ នករាលគ់្មនអាចនា ាំយកដសចក ឋដីមតាត ករណុា ដៅ
ក នងុសភាពជបបណា? _________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះវរបតិា ជដលដពញដោយរពះរែុករណុាដអ ើយ ទលូបង ាាំសមូអររពះរែុច ាំដ ះដសចក ឋ ី
ដមតាត ករណុារបស់រទង់ ជដលជយួឱ្យជវីរិដយើងខ្ ញុាំជលងមានការភយ័ខាលចច ាំដ ះអ វជីដលដយើងខ្ ញុាំសមនងឹទទលួ ដែើយជបរ
ជាឱ្យដយើងខ្ ញុាំមានសងឃឹម ដោយស្ថរជរអាំដណាយទនដឥ៏រររិដថ លរបស់រទង់ ជដលជាជវីរិអស់កលបជានចិ ចវញិ។ ទលូបង ាាំ
សមូអររពះរែុច ាំដ ះរពះដយស៊វូ។ សមូរបទនឱ្យទលូបង ាាំមានដសចក ឋជីាំដនឿ អាចដមើលដឃើញរពះែសតដនដសចក ឋដីមតាត  
ករណុារបស់រទង់ ដចូជាដលាកែូដអជដរ។ ដទះជារាំនរិក នងុចរិ តទលូបង ាាំអារកក់យ៉ងណា ករ៏ទង់បានសដរមចរពះទយ័រចួ 
ជថមទ ាំងថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញជវីរិដល ើជផនដដីនះដទៀរដទ ប ៉ជុន ត រទង់នងឹបន តរកាជផនដដីនះ ដរាបណាជវីរិទ ាំងអស់ដៅ
រស់រាន។ ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ការរិចារណា៖ រពះជាមាច ស់បានដរប ើទកូធ ាំ ដដ ើមបីរកាជវីរិដសសសល ់ ជដលរទង់បានបដង កើរ។ ទកូធ ាំដនះបានរកាជវីរិ 
ជដលដៅក នងុដនាះ មានក ឋសីខុ្ សវុរ ថភិាព ដពលដរររវូឆ លងការ់ដរគ្មះទកឹជាំនន់ដធ៏ ាំ។ ចរូើសដមពជីវីរិរបស់អ នករាលគ់្មន  ដៅ 
ដពលជដលអ នករាលជ់បួរបទះនងឹបញ្ញា នានា ដចូជា សម ពន ធភាពររវូដររះិរន់ មរិ តភក័ តជិបួរបទះការលាំបាក ដោយស្ថរការ 
សដរមចចរិ តខ្សុសលីធម ៌ជដលដរបានដធ វើដ ើង ដដររូកសុកីរ៏រវូដរចាប់ខ្ លនួ ដោយស្ថរការដបាករបាស់អ នកដដទ ជថមទ ាំង 
ររវូរស៊នូងឹផលវបិាកជដលយយដីលក់ារ្រ នងិជវីរិររសួ្ថររបស់ពកួដរដទៀរផង។ 
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ដសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់ ដរបៀបបានដៅនងឹទកូធ ាំ ជដលរទង់ដរប ើដដ ើមបីដល ើកដយើងដ ើងឱ្យផរុពកីចិ ចការ 
ទ ាំងអាំបាលមា៉ន ជដលទមទរនវូការយកចរិ តទកុោក់ ដែើយអាំ វនាវឱ្យដរជយួ។ រពះជាមាច ស់ចង់ឱ្យររប់គ្មន ចលូដៅក នងុ 
ទកូធ ាំរបស់រទង់ រពះអង ាចង់ឱ្យររប់គ្មនស្ថា លរ់ពះរែុ នងិដសចក ឋសីបបុរសរបស់រទង់ រទង់ចង់ឱ្យររប់គ្មនមានក ឋអីាំែរដៅ
ក នងុសម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ជាមយួនងឹរទង់ ជាសម ពន ធភាពជដលដធ វើឱ្យពកួដរទ ាំងអស់គ្មន រស់ដៅដោយគ្មម នការភយ័
ខាលចច ាំដ ះដសចក ឋសី្ថល ប់ ដែើយរស់ដៅជាមយួនងឹរទង់ដោយដសចក ឋអីាំែរ ទ ាំងដពលបច ចបុបន ន នងិអស់កលបជានចិ ច។ 
រំឭកមរមរៀន៖ ដយើងបានសកិាពដីរឿងទកឹជាំនន់ ជដលមានករ់រតាក នងុរម ពរី ដលាកបុបរ ត ិ៦-៨ ដនះរចួដែើយ។ ដពលជដល 
រពះជាមាច ស់បានដឃើញឱ្នភាពខាងសលីធម ៌អាំដព ើែងិា អាំដព ើពកុរលយួ នងិការអារកក់របស់មនសុស រទង់កស៏ដរមចរពះ 
ទយ័លបុបាំបារ់របស់ររប់យ៉ងជដលមានដដង ាើមជវីរិ ពដីល ើជផនដដីនះ មនិថាសរ វ ឬមនសុសដ ើយ។ រពះអង ារពយួរពះទយ័ 
ច ាំដ ះសភាពដរ៏រួឱ្យសអប់របស់មនសុស។ 

ដលាកបុបរ ត ិ៦:៨ ចាប់ដផ ឋើមដោយ កយថា “ប៉ជុន ត ដលាកែូដអ...” ដបិររពះជាមាច ស់រទង់បានរាប់ដលាកែូដអ ជា
មនសុសសចុររិ ជដលរស់ក នងុការរបកបជាមយួនងឹរទង់ រទង់បានរបាប់គ្មរ់ពជីផនការរបស់រទង់ នងិជែនា ាំរបាប់គ្មរ់អាំព ី
រដបៀបសង់ទកូធ ាំដទៀរផង។ ដពលជដលទកូធាំដនះសង់រចួ រទង់កប៏ានប ា្ ប់ឱ្យដលាកែូដអ នងិរបពន ធ រពមទ ាំងកនូរបសុ
ទ ាំង៣ នងិកនូរបស្ថររបស់ដលាក ឱ្យចលូដៅក នងុទកូ។ ដរៅពដីនះ រទង់បានឱ្យសរ វរបដភទមយួរ ូៗ  រមួដាំដែើរជាមយួនងឹ
ពកួដរដទៀរផង បនាទ ប់មក រពះជាមាច ស់កទ៏វ រទកូ ដែើយទកឹដភ លៀងកប៏ង អរុចះុមកពន លចិជផនដ ី(ដលាកបុបរ ត ិ៧:១០)។ 

បនាទ ប់ពទីកឹបានើសកដៅអស់ ទកូធ ាំដនាះកដ៏កឿងដៅដល ើដ ីដែើយអ នកជដលដៅក នងុទកូកដ៏ចញមក។ ដៅចងុជាំពកូ៨ 
ដយើងដងឹថា ដលាកែូដអ បានថាវយដ វ្ យដរុដលរ់ពះដយែវូា ៉ដែើយដ វ្ យដនះគ្មប់ដលរ់ទង់ណាស់។ រទង់កស៏នោថា 
“ដទះជារាំនរិក នងុចរិ តមនសុស អារកក់តា ាំងជរពដីក មងមកកដ៏ោយ” ករ៏ទង់នងឹ “មនិបាំផ្លល ញជវីរិជដលរស់ដៅដល ើជផនដ ីដចូ 
ជដលរទង់ធ្នល ប់ដធ វើដនាះដទ”។ ឥ វូដយើងនងឹបន តដៅដមើលដាំដែើរដរឿងដៅក នងុ ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៩ី។ 
មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៩:១-៧ 

លំហាត្់៖  

១. ដលាកបុបរ ត ិ៩:១ ស្ថឋ ប់ដៅសងឹជរដចូគ្មន ទ ាំងើសងុនងឹ ដលាកបុបរ ត ិ១:២៨។ ដពលដនះ រពះពរជដលបានរបទនឱ្យ
មនសុសរបសុើសដីាំបងូ បានរបទនឱ្យដៅដលាកែូដអ នងិកនូរបសុរបស់ដលាក។ “ចរូ _______________ 
ឱ្យបានដៅ __________________ ដល ើជផនដចីះុ”។ ស្ថឋ ប់ដៅ ដលាកែូដអ ដរបៀបដចូជាអោ័មមយួថ ម។ី 
រពះជាមាច ស់ដររៀមជាដើសចក នងុការចាប់ដផ ឋើមស្ថរជាថ ម ី រទង់ចង់ឱ្យមនសុសទទលួរពះពរ បានជារទង់មានបន ទលូដៅ 
ពកួដរថា “ចរូបដង កើរកនូឱ្យចដរម ើនដ ើង” រទង់ចង់ឱ្យដរ “ដៅ សដពញជផនដ”ី ដនះដែើយរជឺារពះពរជដលរទង់ 
របទនឱ្យពកួដរ។ 

២. រទង់មានបន ទលូរបាប់ពកួដរដទៀរថា ររប់ទ ាំងសរ វដៅជផនដ ី សរ វដែើរដល ើអាកាស សរ វលនូវារដល ើដ ី នងិររកី នងុ 
សមរុទ “ររវូបានរបរលដ់ៅក នងុអាំណាចរបស់ដរដែើយ” (ខ្ទ២ី)។ ដរ ើរពះជាមាច ស់មានបន ទលូយ៉ងណាខ្ លះដៅក នងុ 
ដលាកបុបរ ត ិ១:២៦? ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ការទនូាម នជដលរទង់បានប ា្ ប់ដលអ់ោ័ម នងិដអវា៉ រឱឺ្យពកួដរ “មានអាំណាចដល ើ” ជវីរិសរ វទ ាំងអស់។ 
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៣. ដៅក នងុ ដលាកបុបរ ត ិ៩:៣ រពះជាមាច ស់រទង់មានបន ទលូដទៀរថា “បណាឋ សរ វទ ាំងប៉នុាម ន _______________ 
_______________________________________________________________ 

៤. ដយងតាម ដលាកបុបរ ត ិ១:២៩-៣១ ដរ ើរពះជាមាច ស់របទនអ វខី្ លះឱ្យដធ វើអាមរដលជ់វីរិជដលដៅដល ើជផនដ?ី 
ក. ខ្ទ២ី៩ - អាមរសរមាប់មនសុស៖ ________________________________________ 
ខ្. ខ្ទ៣ី០-៣១ - អាមរសរមាប់សរ វ៖ ______________________________________ 

៥. រពះជាមាច ស់មានបន ទលូថា បណាឋ សរ វទ ាំងប៉នុាម នជដលកដរម ើក ដែើយដៅរស់ ដនាះនងឹបានជាអាមរដលព់កួដរ 
(ដលាកបុបរ ត ិ៩:៣)។ ប ៉ជុន ត រពះជាមាច ស់បានោក់លកេខ្ែឍពដិសសមយួ ស្ថរជាថ មមី ឋងដទៀរ។ 
ក. ដរ ើលក េខ្ែឍពដិសស ក នងុដលាកបុបរ ត ិ២:១៧ រជឺាអ វ?ី _____________________________ 
ខ្. ដរ ើដល ើកដនះ លកេខ្ែឍពដិសស ក នងុដលាកបុបរ ត ិ៩:៤ រជឺាអ វ?ី _________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! រពះអង ាបានផ ារ់ផ ាង់ដលជ់វីរិជដលរទង់បានបដង កើរមក ដោយភាពសបបុរស 
រទង់របរពរឹ តដោយសបបុរស ររឺទង់មនិបានោក់ទែឍកម មដល់ដយើង ដចូជដលដយើងសមនងឹទទលួ ដោយដរ ះជរកាំែសុ
ជដលដយើងបានរបរពរឹ តដនាះដទ ផ ទយុដៅវញិ រទង់បានសដរមចរបទនក ឋើីសឡាញ់ដលដ់យើងរាល់គ្មន  ដោយមនិសាំចយ័ទកុ
ដ ើយ។ សមូអររពះរែុជដលរទង់របទនពរដលដ់យើងរាលគ់្មន  រពមទ ាំងរតាស់ដៅដយើងរាលគ់្មន ឱ្យបដង កើរកនូដៅ ស
ដពញជផនដ។ី រទង់របាថាន ឱ្យជផនដមីានដពញដោយជវីរិ រទង់ជថមទ ាំងបដរងៀនដយើងឱ្យដចះផ ឋលរ់ដម លដលជ់វីរិ ទ ាំងអស់
ដទៀរផង។ _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
ផែនកទី៥ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ដម ឋចករ៏ពះជាមាច ស់មានបន ទលូដជដលៗអាំពចី ាំែុចមយួថា មនិររវូឱ្យបរដិភារស្ថច់ជដល “មាន្ម
(ដៅរស់)” ក នងុដលាកបុបរ ត ិ៩:៤ យ៉ងដដូច នះ? កែឍរម ពរីដលវវីនិយ័ មានជចងពចីាប់ជដលដរដៅថា រករឹយវនិយ័សរមាប់
ពកួដលវ។ី រករឹយវនិយ័ទ ាំងដនះ រជឺារករឹយវនិយ័ជដលរពះជាមាច ស់មានសរមាប់កនូរបស់រពះអង ា រកឺនូដៅអ ុរីស្ថជអល ឬ
ពកួស្ថសនអ៍ ុរីស្ថជអល ជដលបន តរស់ដៅជាដរច ើនដរកាយមកដទៀរ ដៅក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតដនរពះរម ពរី។ រម ពរីដលវវីនិយ័ 
១៧:១០-១៤ ផ ឋលន់វូច ាំដែះដងឹខ្ លះ ទក់ទងនងឹដែរផុលជដលរពះជាមាច ស់មានបន ទលូរបាប់ដលាកែូដអ មនុដនះបន តចិថា 
មនិររវូឱ្យបរដិភារសរ វជដលមាន្ម (ឬដៅរស់) ដនាះដ ើយ។ 
មេហកិចា៖ សមូអានដលវវិនិយ័ ១៧:១០-១៤ 

លំហាត្់ - ជកីឱ្យកាន់ជរដរៅ... 
១. ដយងតាមខ្រម ពរីទ ាំងដនះ ដរ ើរពះជាមាច ស់ឱ្យរដម លអ វខី្ លះដល់្ ម? _________________________ 

_______________________________________________________________ 
ចរូករ់រតាជាពដិសស  កយជដលដៅក នងុខ្ទ១ី១ នងិទ១ី៤៖ “ដបិរ_________ ដន________ ដនាះដៅក នងុ 
____________ ”។ រពះជាមាច ស់ឱ្យរដម ល្ ម ពដីរ ះ្មរជឺាជវីរិដនអស់ទ ាំងសរ វ។ 

២. រពះជាមាច ស់កម៏ានបន ទលូក នងុខ្ទ១ី១ថា ្មដនះដែើយ “ជដល _________ នងឹ ___________ បាន”។ 
មសចកដីបមព្ងៀន៖ មនុជដលរពះដយស៊វូយងមកជផនដ ី ដរយកសរ វមកដធ វើជាយ្ដបជូាថាវយរពះដយែវូា៉ ដដ ើមបីឱ្យធនួ 
នងឹអាំពបាបរបស់មនសុស។ ការថាវយយ្ដបជូាសរ វ នងិ្មជដលបង ារូមក រមាៃ ប់ដសចក ឋដីរកាធជដលរពះរទង់មានចាំដ ះ 
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មនសុស ដោយដរ ះជរអាំដព ើបាបរបស់ដរ។ រពះជាមាច ស់ទទលួយកយ្ដបជូាសរ វ ជាដថ លដលាះបាបរបស់ដរ ជាំនសួដសចក ឋ ី
ស្ថល ប់របស់មនសុស រ ឺ្ មដនះដែើយជដលររបបា ាំងអាំដព ើបាប។ 
 និ រន័ ៖ ធួន (ដង្វវ  ធួន) ឬមោះ៖ ដលាះបាបមនសុសមាននយ័ថា ជលងមានអ វមីករា ាំងសទះ ឬបង កនវូ 
ការរ ាំខានដលស់ម ពន ធភាពរវាងរពះជាមាច ស់ នងិមនសុសដទៀរដែើយ។ ដ វ្ យធនួ មាននយ័ថា ពកួដរមានរមួមក
ជរមយួជាមយួរពះជាមាច ស់។ ្មជដលបង ារូដចញពសី្ថច់សរ វ រាប់ទកុជាដ វ្ យដលាះបាបមនសុស នងិបជង វរ 
ដសចក ឋដីរកាធរបស់រពះជាមាច ស់។ រពះជាមាច ស់បានអរ់ដទសអាំដព ើបាបរបស់មនសុស ដៅដពលជដលដរបង ារួ្ម 
សរ វ ដែើយដធ វើជាយ្ដបជូាថាវយរទង់។ 
បទរម ពរីដផសងដទៀរនងឹជយួឱ្យនយិមនយ័ នងិពនយលប់ជន ថមទក់ទងនងឹដ វ្ យធនួ៖ 

១. ដយងតាមបទរម ពរីដែដរព ើរ ៩:២២ ដយើងដងឹថា “ _______________ ខាចយ _______________ 
ដនាះគ្មម ន ________________________________________________________ ”។ 

២. រម ពរីរ ៉មូ ៣:២៥ ជចងថា រពះបានតា ាំង _____ ទកុជា ____________________ ដោយស្ថរដសចក តី
ជាំដនឿដល់រពះដលាែរិរទង់ សរមាប់នងឹសជម ឋងឱ្យដឃើញដសចក តសីចុររិរបស់រពះ ចាំដ ះការជដលរទង់មនិរបកាន់
អាំដព ើបាប ជដលដររបរពរឹ តពដីដ ើម ដោយរទង់មានរពះែឫទយ័អរ់ធ មរ់។ 

 រំឭកនិ រន័ ៖ បានរប់ជាសុចរិត្ - រពះជាមាច ស់មនិរបកាន់ដទសបាបខ្ ញុាំដទៀរដទ ដែើយខ្ ញុាំកជ៏លងររវូ
របឈមដៅនងឹការដចាទរបកាន់ ដោយស្ថរការមនិស្ថឋ ប់ប ា្ ប់របស់ខ្ ញុាំដទៀរជដរ។ “ជាប់មានដទស” ជា កយ
ផ ទយុនងឹ កយថា “បានរាប់ជាសចុររិ”។ រពះជាមាច ស់បានរបកាសថា របូខ្ ញុាំគ្មម នកាំែសុដទ រទង់មានបន ទលូរបាប់ខ្ ញុាំ
ដទៀរថា សម ពន ធភាពរបស់ខ្ ញុាំដែើយនងិរទង់ ររវូបានផសះផារដ ើងវញិដែើយ។ ជវីរិរបស់រពះដយស៊វូ រមួទ ាំង
ការរងទកុ េ នងិការសរុររបស់រទង់ រដឺធ វើដ ើងសរមាប់ខ្ ញុាំ រទង់ដធ វើឱ្យខ្ ញុាំបានសចុររិដៅចាំដ ះរពះជាមាច ស់។ យ្ដ
បជូាចងុដរកាយដនរពះរាជបរុតារទង់ ប្ឈប់ជលងឱ្យមានការថាវយយ្ដបជូាទ ាំងអស់ជដលដយើងររវូការ។ រពះ 
ដយស៊វូបានបង់ដថ លដលាះចងុដរកាយបង អស់ សរមាប់អាំដព ើបាប ដោយបង ារូរពះដលាែរិរទង់ដៅដល ើដឈើឆ្ក ងជសួ 
ដយើងរាលគ់្មន ។ 

ការទមនទញចាមំ្ចត់្៖ ដៅក នងុដមដរៀនដនះ មានខ្រម ពរីខ្ លះជដលខ្ ញុាំសមូដល ើកទកឹចរិ តឱ្យអ នករាលគ់្មន ករ់ទកុ ដដ ើមបីទដន ទញឱ្យ
ចា ាំមារ់។ ក ុាំដភ លចដ ម្ ះកែឍ ជាំពកូ នងិខ្ដយង ដនខ្រម ពរីជដលមានដនះផង។ 
១. ដែដរព ើរ ៩:២២ (ចងុខ្) “... ដប ើគ្មម នខាចយ្មដទ ដនាះគ្មម នផ លវូណាឱ្យរចួពបីាបបានដ ើយ”។ 
២. ដលវវីនិយ័ ១៧:១១ - (ខ្រម ពរីទ ាំងមលូ) 
៣. រ ៉មូ ៣:២៥ - “ជដលរពះបានតា ាំងរទង់ទកុជាទសីដនាតសដរបាស ដោយស្ថរដសចក តជីាំដនឿដលរ់ពះដលាែរិរទង់”។ 

ដៅដល ើរកោសជដលអ នករាលគ់្មន ករ់ខ្រម ពរីទ ាំងដនះទកុ ចរូសរដសរ កយ ឬឃាលណា ជដលជយួឱ្យអ នកនងឹដឃើញព ី
ស្ថរៈសាំខាន់ដនការខាចយ្ម។ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ សមូអររពះរែុរពះដជ៏ារពះអមាច ស់ ច ាំដ ះការរបរពរឹ តដោយសបបុរស នងិមនិោក់ដទសដយើមឱ្យសម
នងឹអាំដព ើបាបជដលដយើងរបរពរឹ ត រជឺាដសចក ឋសី្ថល ប់ដអ៏ស់កលបជានចិ ចដទ។ អររពះរែុរទង់ជដលើសឡាញ់ដយើងខ្ ញុាំ ដោយ 
របទនរពះរាជបរុតារទង់ឱ្យដធ វើជាដ វ្ យដលាះបាប ជដលដកយកអស់ទ ាំងដទសដនអាំដព ើបាប ដធ វើឱ្យដយើងបានផសះផារនងឹ 
រទង់វញិ ដែើយរបទនឱ្យដយើងមានជវីរិអស់កលបជានចិ ចផង។ ________________________________ 
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ផែនកទី៦ 

មសចកដីមែដើរ៖ ដយើងបានចាំណាយដពលដរច ើនររួសម ក នងុការសកិារពះបន ទលូជដលរពះជាមាច ស់បានជថ លងរបាប់ដលដ់លាក
ែូដអរចួដែើយ ដដូច នះ ដយើងមានការយលដ់ងឹកាន់ជរចាស់ពរីដម លជដលរទង់ផ ឋលច់ ាំដ ះ្មជដរ។ អ នករាលគ់្មន នងឹចាប់ 
ដផ ឋើមទដន ទញខ្រម ពរីសាំខាន់ៗ ជដលផ ឋលន់វូររះឹសរមាប់ការជសវងរករាំនរិរបាជាញ  ដពលដយើងបន តការសកិាដនះ។ ដលាកបុបរ ត ិ
៩:៥-៦ មានចាំជែកពរ័ម៌ានថ មមីយួជដលជយួផ ឋលន់វូរដម លបជន ថមដលក់ារយលដ់ងឹរបស់ដយើង ទក់ទងនងឹដែរផុលជដល 
រពះជាមាច ស់ឱ្យរដម ល្ មខាល ាំងដលដ់ម៉លះ។ ដប ើដទះជាដយើងមក់បដីចូជាចាំណាយដពលដរច ើន ដល ើសពកីារចា ាំបាច់ ទក់ទង
នងឹរបធ្ននបទដនះ កខ៏្ ញុាំសមូដល ើកទកឹចរិ តអ នករាលគ់្មន ឱ្យខ្ ាំសកិាបន តដទៀរជដរ។ ពរ័ម៌ានដរ៏រួឱ្យចាប់អារម មែ៍ទ ាំងអស់ដនះ 
រជឺាដសចក ឋពីរិដជ៏ាមលូោឌល សរមាប់បែឋុ ះទសសនៈដនការអររពះរែុរពះជាមាច ស់ នងិទទលួស្ថា លអ់ាំពរីដម លជដលរទង់ 
បានឱ្យដលដ់យើង រពមទ ាំងសម ពន ធភាពជដលរទង់ចង់ឱ្យមានជាមយួនងឹរបជារាស្តសតរទង់។ 

រពះជាមាច ស់យករពះទយ័ទកុោក់ខាល ាំងច ាំដ ះ្មសរ វ នងិ្មមនសុសររប់គ្មន  រទង់មនិររមឹជរមានមនិឱ្យពកួ
ដរបរដិភារស្ថច់ជដលមាន្មដនាះដទ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ៩:៥ រទង់មានបន ទលូបន តដទៀរថា រទង់នងឹ _________ 
____________________ ដោយស្ថរអស់ទ ាំងសរ វ ដែើយដោយស្ថរដដរបស់មនសុស។ 

ដាំបងូចរូដយើងដៅដមើលការដល ើកដ ើងមយួដផសងដទៀរ ជដលនយិយអាំពកីារទទលួខ្សុររវូច ាំដ ះ្មសរ វទ ាំង
អស់។ ដៅខាងដដ ើមដមដរៀនដនះ ដយើងបានបញ្ញជ ក់ម ឋងដែើយថា រពះជាមាច ស់មានរបទនរករឹយវនិយ័ខាងសលីធម ៌ដលព់កួ
កនូដៅអ ុរីស្ថជអល ដៅដពលជដលដរសថរិក នងុទរីដមស្ថថ ន ប ៉នុាម នឆ្ន ាំដរកាយមក។ រករឹយវនិយ័ដនះ ររវូបានរបទនឱ្យពកួ
ដរយ៉ងលម អរិ ដបិររទង់ចង់ឱ្យពកួដរយលថ់ា រករឹយវនិយ័ដនះររវូបានរបទនមក ដដ ើមបីការ រពកួដរពដីរគ្មះថាន ក់ជដល 
ស្ថម នមនិដល ់ជថមទ ាំងផ ឋលឱ់្យដរនវូការជថរការបកបដោយសវុរ ថភិាពដទៀរផង។ រករឹយវនិយ័របស់រពះ រជឺាមដធោបាយ 
ជដលជយួឱ្យមនសុសអាចដឆ លើយរបដៅរពះជាមាច ស់វញិ ដោយការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ ដែើយប ា្ ញរបាប់ពកួដរថា ពកួដរររវូជរ 
សដរមចចរិ តដរជ ើសយករពះអង ា នងិរពះបន ទលូរបស់រទង់ ដធ វើជាច ាំែុចសនលូដៅក នងុជវីរិរបស់ដរ។ ការដឆ លើយរបដនះ នងឹ 
ជសឋងឱ្យដឃើញពសីម ពន ធភាពដនដសចក ឋើីសឡាញ់ ជដលដរមានជាមយួនងឹរពះជាមាច ស់។ 
លំហាត្់ - ជកីឱ្យកាន់ជរដរៅ... 
១. ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ៩:៥ រពះជាមាច ស់របាប់ដលាកែូដអថា “រទង់នងឹទរ្មអ នកដនាះ ដោយស្ថរសរ វទ ាំងអស់” 

ដរ ើអ វជីាឧទែរែ៍អាំពចី ាំែុចដនះ ក នងុរករឹយវនិយ័ជដលមានជចងទកុក នងុនកិ េមន ាំ ២១:២៨-៣២? _________ 
_______________________________________________________________ 

 ចាំណាាំ៖ សមូក ុាំទល់រាំនរិ ដោយស្ថរជរពរ័ម៌ានលម អរិជដលដរមនិបានពនយល ់ ឬកម៏និយលអ់ាំពកីារជែនា ាំដនះថ វ ី
ចរូជសវងយលអ់រ ថនយ័ដនរពះបន ទលូជដលរពះជាមាច ស់ចង់របាប់ ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ ៩ ក នងុកាលជដលរទង់មានរពះ 
បន ទលូអាំព ី“ការទរ្ម ដោយស្ថរសរ វទ ាំងអស់” វញិ។ 

២. ដៅក នងុច ាំជែកទ២ី ដនបទរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ៩:៥ រពះកម៏ានបន ទលូថា រទង់នងឹ “ទរ ________________ 
ដោយស្ថរដដរបស់មនសុស រដឺោយស្ថរ _______________________________________”។ 
ជនួកាលការខ្ វលខ់ាវយរបស់ដយើង ច ាំដ ះ្មមនសុសដចូគ្មន  រសឺងឹជរគ្មម នដស្ថះ។ តាមរយៈបណាឋ ស្ថរពរ័ម៌ាន 
ដយើងដឃើញថា ការសមាល ប់មនសុស មានជាដរៀងរាលដ់ថ ៃ។ ទរូទសសន ៍ជខ្សភាពយន ត សទុ ធជរមានឥទ ធពិលទក់ទងនងឹ 
ជវីរិមនសុស។ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ៩ ជរមញុឱ្យដយើងសម លងឹដម ើលបញ្ញា ទ ាំងអស់ដនះ តាមបាំែងរពះែឫទយ័ដនរពះ 
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វញិ។ ដៅក នងុខ្ទ៦ី ដយើងដឃើញរទង់មានបន ទលូថា “អ នកណាជដល __________________________ 
អ នកដនាះឯងនងឹររវូ ___________________ ដបិរ ___________ បានបដង កើរមនសុសមកឱ្យដចូជា 
_________________ ”។ 

 ដយងតាមបទរម ពរីដនះ ជវីរិ ជាកម មសទិ ធរិបស់រពះជាមាច ស់ ដែើយរទង់ចង់របទន ឬដកដចញពអី នកណា រដឺើសច 
ជរនងឹរទង់។ ចរូចា ាំថា រពះពររបស់រពះ រឱឺ្យមនសុសចលូរមួជាមយួនងឹរទង់ ក នងុការជថរកាជវីរិដល ើជផនដ ី រទង់ 
ចង់ឱ្យពកួដរបដង កើរកនូដៅឱ្យដរច ើន  សដពញជផនដ ី មនិជមនឱ្យដរបង ារូ្មគ្មន  ដៅវញិដៅមកដទ។ ដសចក ឋ ី
ស្ថល ប់ ជសឋងដចញពអីាំដព ើបាប មនិជមនរពះពររបស់រពះជាមាច ស់ដនាះដ ើយ។ 

ការសញ្ជ ឹងេិត្៖ រពះបន ទលូដនះ អាចដធ វើឱ្យអ នករាលគ់្មន ររិដលស់្ថថ នភាពសមុរស្ថម ញជាដរច ើន រពមទ ាំងបដង កើរឱ្យមាននវូ 
សាំែួរជាដរច ើន ជដលររវូការចដម លើយ ដដូច នះ សមូក ុាំដភ លចករ់រតានវូរាំនរិ នងិការសដង ករដឃើញរបស់អ នករាលគ់្មន ។ អ នករាល់ 
គ្មនអាចនងឹដឃើញថា អ នករាលគ់្មន កាំពងុរស៊ជូាមយួរាំនរិ នងិទសសនៈថ ម ីៗ  ជដលអ នករាលគ់្មន ព ុាំធ្នល ប់ររិដល។់ ដរ ើរាំនរិថ មទី ាំង 
អស់ដនះ រ ាំខានដលអ់ នករាលគ់្មន ជដរឬដទ? ដរ ើវាបង កការលាំបាកអ វខី្ លះដលអ់ នករាលគ់្មន ? ____________________ 
____________________________________________________________________ 
សមូចាំណាយដពលដឆ លើយនងឹសាំាំែួរដចូរដៅ៖ ក) ដរ ើរពះជាមាច ស់កាំពងុមានបន ទលូអ វខី្ លះ? ខ្) ដរ ើរទង់ពរិជាចង់បាននយ័ដចូ 
នងឹអ វជីដលរទង់ជថ លងដនាះជមនដទ? 
១. ដរ ើដលាកយិដយើងដនះ ជសឋងឱ្យដឃើញពកីារដឆ លើយរបដោយស្ថឋ ប់តាមរពះបន ទលូរពះ ដោយវធិណីាខ្ លះ? ______ 

_______________________________________________________________ 
២. ដរ ើដលាកយិដយើងដនះ ជសឋងឱ្យដឃើញពកីារដឆ លើយរបដោយមនិស្ថឋ ប់តាមរពះបន ទលូរពះ ដោយវធិណីាខ្ លះ? ____ 

_______________________________________________________________ 
៣. វធិរីស់ដៅរបស់ដយើង ក នងុការដឆ លើយរបនងឹរពះបន ទលូ ជសឋងឱ្យដឃើញពអីរ តសញ្ញដែដនអ នកជដលដយើងដរជ ើសយក 

មកដធ វើជាច ាំែុចសនលូដនជវីរិរបស់ដយើង។ 
ក. ដរ ើជវីរិរបស់ខ្ ញុាំ ជសឋងឱ្យដឃើញអ វខី្ លះ? ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
ខ្. ដរ ើជវីរិមរិ តភក័ តអិ នករាលគ់្មន  ជសឋងឱ្យដឃើញអ វខី្ លះ? ________________________________ 

____________________________________________________________ 
រ. ដរ ើពភិពដលាកដយើងដនះ ជសឋងឱ្យដឃើញអ វខី្ លះ? _________________________________ 

____________________________________________________________ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះអមាច ស់ដអ ើយ! ទលូបង ាាំមានរាំនរិ នងិសាំែួរជាដរច ើន។ ដមដរៀនដនះបានរ ាំឮករបាប់ទលូបង ាាំថា រទង់ 
បានរបទនឱ្យដលាកែូដអ នវូដគ្មលបាំែងជដលរបកបដោយរបាជាញញាែ សរមាប់ជវីរិគ្មរ់។ រទង់កប៏ានឱ្យគ្មរ់មាន 
ទាំនលួខ្សុររវូច ាំដ ះ្មមនសុស ដចូជាគ្មរ់ជដរ។ សមូជកជរបដសចក ឋើីសឡាញ់ ក នងុចរិ តរបស់ទលូបង ាាំ ឱ្យដចះឱ្យរដម ល 
ជវីរិមនសុស។ សមូជយួឱ្យទលូបង ាាំអាចការ រអ នកដដទ ពដីរគ្មះថាន ក់ទ ាំងឡាយណាជដលយយជីវីរិដរ។ _________ 
____________________________________________________________________ 
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មសចកដីបមព្ងៀន៖ រពះជាមាច ស់បដង កើរមនសុសមក តាមរបូអង ារទង់ (ដលាកបុបរ ត ិ១:២៧)។ ដយងតាមរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ
៥:៣ ដយើងដងឹថា សមរ ថភាពរបស់មនសុសក នងុការជសឋងឱ្យដឃើញពរីបូអង ារបស់រពះជាមាច ស់ បានខ្ចូបង់អស់ដោយស្ថរ 
ជរអាំដព ើបាប។ កនូដៅជដលអោ័មបដង កើរមក រដឺក ើរមតាមសណាឌ នរបស់អោ័ម។ ថ វដីប ើសណាឌ នដដ ើមរបស់មនសុសររវូខ្ចូ 
បង់ដោយស្ថរអាំដព ើបាបកដ៏ោយ កដ៏រដៅជរមានសណាឌ នដដ ើមដនរបូអង ារពះ ដៅជាមយួនងឹពកួដរដជដល ដែើយរពះអង ា 
កម៏និចង់ឱ្យអ នកដផសង មកដដែឋើមយកជវីរិជដលមានសណាឌ នរបូអង ារបស់រទង់ដៅជដរ។ ចរូចងចា ាំរពះបន ទលូជដលរទង់ 
របាប់ដលក់ាអ ុនី ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ៤:១០ បនាទ ប់ពកីាអ ុនីបានសមាល ប់ដអបលិជាប អនូថា “ឯងបានដធ វើអ វដីដូច នះ ពដីរ ះឮសរូ 
សជរមកដន្មប អនូឯង ពដីដី ើងដៅដលអ់ញ”។ 

ដលាកបុបរ ត ិ៩:៦ ជចងថា “ដបិរ ____________ បានបដង កើរ _____________ ឱ្យដចូជា ______ 
____________ ”។ រពះជាមាច ស់ឱ្យរដម លដយើងខាល ាំង ដបិរដយើងជាមនសុសជដលដក ើរមកតាមរបូអង ារទង់ ដដូច នះ ដពល 
ជដល្មរបស់មនសុសររវូដរកមាចយ ជវីរិជដលដក ើរមកតាមរបូអង ារទង់ ករ៏រវូស្ថល ប់ដៅជដរ។ ដយើងរាលគ់្មន ជាមនសុស 
ជដលដក ើរមកតាមរបូអង ារពះ ដែរដុនះបានជាជវីរិដយើង មានរដម លដលដ់ម លះ៉។ 
ការសញ្ជ ឹងេិត្ និងសំ រួអ្នុវត្ត៖ រពះបន ទលូរពះជថ លងថា ខ្ ញុាំដក ើរមកតាមរបូអង ារពះជាមាច ស់ ច ាំជែកឯមនសុសដដទ 
ដទៀរ កដ៏ក ើរមកតាមរបូអង ារពះជាមាច ស់ ដចូខ្ ញុាំជដរ។ សាំែួរខាងដរកាមដនះ ររវូបានដរៀបច ាំដ ើង ដដ ើមបីជយួអ នករាលគ់្មន  
ររិស្ជងឹររិអាំពអីរ ថនយ័ដនការជដលដយើងដក ើរមក តាមរបូអង ារពះ នងិពចិារណាអាំពជីដលដយើងមាន ច ាំដ ះជវីរិរបស់ 
ដយើងផ្លទ ល ់នងិជវីរិរបស់អ នកដដទ។ 
១. ដរ ើអ នករាលគ់្មន ររិយ៉ងណា ដពលអ នករាលគ់្មន ដងឹថា មនសុសទ ាំងអស់ររវូបានបដង កើរមកតាមរបូអង ារពះ ដប ើដទះជា 

សណាឌ នដដ ើមដនជវីរិជបបដនះ ររវូអាំដព ើបាបបងេចូបង់កដ៏ោយដនាះ? _________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើរបូអង ារបស់រពះ អាចបារ់បង់ជដរដទ? ចះុអ នកជដលបដដិសធរពះជាមាច ស់ ដែើយរស់ដៅដោយជ កពរីទង់វញិ 
ដនាះ ដៅជាយ៉ងណា? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ក នងុនាមជាមនសុសជដលដក ើរមកតាមរបូអង ារពះ ដរ ើអ នករាលគ់្មន ឱ្យរដម លជវីរិខ្ លនួឯងដចូដម ឋចខ្ លះ? ដរ ើជវីរិរបស់អ នក 
ប ា្ ញពរីដម លដនះ ដោយវធិណីា? ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

៤. ដរ ើអ នករាលគ់្មន ឱ្យរដម លជវីរិដល់អ នកដដទ ជដលដក ើរមកតាមរបូអង ារពះ ដចូដម ឋចខ្ លះ? ដរ ើជវីរិរបស់អ នក ប ា្ ញព ី
រដម លដនះ ដោយវធិណីា? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
សាំែួរទ ាំងដនះ អាចជាសាំែួរជដលពបិាកដឆ លើយ ប ៉ជុន តកាលណាដយើងទទលួស្ថា លថ់ា មនសុសទ ាំងអស់សទុ ធររវូបាន 

បដង កើរមកតាមរបូអង ារពះ ដនាះដយើងមនិអាចបាំដភ លចទាំនលួខ្សុររវូរបស់ដយើង ក នងុការជថទ ាំ នងិការ រពកួដរដនាះដ ើយ 
ដយើងររវូការ រទ ាំងជវីរិ រទពយសមបរ ត ិ ដករ តិ៍ដ ម្ ះ ចររិលកេែៈ ដែើយជដលសាំខាន់ជាងដររ ឺសម ពន ធភាពរបស់ពកួដរ 
ជាមយួនងឹរពះជដលបានបដង កើរដរមក។ 
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ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះជាមាច ស់ដអ ើយ! ជាដរឿយៗ ទលូបង ាាំរជមងររិពខី្ លនួឯង ដរច ើនជាងអ នកដដទ។ ទលូបង ាាំមនិបានដគ្មរព 
នងិរដម លដលអ់ នកដដទ ដចូជដលទលូបង ាាំររួដធ វើដនាះដទ។ ពកួដរករ៏រវូបានបដង កើរមកតាមរបូអង ារទង់ ដែើយជវីរិដរករ៏ទង់
ជាអ នករបទនឱ្យ ដចូជាទលូបង ាាំជដរ ប ៉ជុន តទលូបង ាាំរជមងដភ លចថា ទលូបង ាាំដៅក នងុរពះររសី ទ ដែើយរទង់បានរតាស់ដៅទលូ
បង ាាំឱ្យជសឋងអាំពរីទង់ ដលជ់វីរិទ ាំងឡាយជដលរទង់បានបដង កើរមក ជាពដិសសររឺរសួ្ថរ នងិមរិ តភក័ តរិបស់ទលូបង ាាំ ដែើយ 
នងិអស់អ នកជដលរស់ដៅក នងុសែរមនជ៍ាមយួទលូបង ាាំ។ សមូអរ់ដទសដលទ់លូបង ាាំ ដពលជដលទលូបង ាាំមនិបានឱ្យរដម ល 
ជវីរិ នងិគ្មម នដសចក ឋរីបាថាន ចង់រស់ដៅ របកបដោយទាំនលួខ្សុររវូ។ _____________________________ 
____________________________________________________________________ 
ផែនកទី៧ 

មសចកដីបមព្ងៀន៖ ក នងុដលាកបុបរ ត ិ៦:១៨ រពះជាមាច ស់របាប់ពដីចរនារបស់រទង់ ក នងុការលបុបាំបារ់ជវីរិទ ាំងអស់ដៅដល ើ 
ជផនដ ីនងិបានរបទនដសចក ឋសីនោមយួដលគ់្មរ់។ ចរូសរដសរ ខ្ទ១ី៨៖ ___________________________ 
____________________________________________________________________ 
ដៅក នងុដសចក ឋសីនោដនះ រពះរទង់មានបន ទលូថា រទង់នងឹតា ាំងដសចក ឋសីញ្ញដជាមយួដលាកែូដអ។ 
 និ រន័ ៖ មសចកដីសញ្ហា  (សរពនធមរព្ត្ី) - ដសចក ឋសីញ្ញដ  ឬសម ពន ធដមររ ីជាកចិ ចរពមដរពៀងដស៏ាំខាន់មយួ 
ជដលផ ឋចួដផ ឋើមដ ើងដោយភារមីាេ ង រចួផ ឋលឱ់្យដៅភារមីាេ ងដទៀរ។ សម ពន ធដមររដីនះ ដៅជរមានសពុលភាពជា 
ធរមាន លះុរតាជរមានភារណីា កបរ់ ឬរ ាំដលាភដល ើលកេខ្ែឍដនសម ពន ធដមររដីនះ។ 
ចាំណាាំ៖ អ នករាលគ់្មន របាកដជាធ្នល ប់ស្ថា លព់ដីសចក ឋសីញ្ញដ  ឬសម ពន ធដមររដីនះដែើយ។ ឧទែរែ៍ របសនិដបើអ នក
រាលគ់្មន ចង់ខ្ ចរីបាក់ពធីនាគ្មរ ក នងុនាមជាភាន ក់្រផ ឋលរ់បាក់កម ច ី ធនាគ្មរនងឹសរដសរលកេខ្ែឍពដិសសមយួច ាំននួ 
ទក់ទងនងឹរបាក់កម ច ី រចួផ ឋលជ់ាកចិ ចសនោឱ្យមកអ នករាលគ់្មន ជដលជាអ នកខ្ ច។ី ដពលជដលអ នកទ ាំងពរីចះុែរ ថដលខា  
កចិ ចសនោដនះ កាល យជាឯកស្ថរររយិទុ ធ កាំែរ់ដោយចាប់ជដលទទលួស្ថា លដ់ោយរលុាការ។ 

លំហាត្់៖ 

១. ក នងុដរឿងដនះ រពះជាមាច ស់ជាអ នកផ ឋចួដផ ឋើមរពះបន ទលូសនោដនដសចក ឋសីបបុរសដស៏ាំខាន់ ដនះជារពះបន ទលូសនោជដល
រទង់មនិអាចកបរ់ដទ។ ដរ ើរពះជាមាច ស់បានតា ាំងដសចក ឋសីញ្ញដជាមយួអ នកណាខ្ លះ (ដលាកបុបរ ត ិ៩:៩-១០)? 
ក. ____________________________________________________________ 
ខ្. ____________________________________________________________ 
រ. ____________________________________________________________ 

២. រពះជាមាច ស់បានផ ឋចួដផ ឋើម នងិតា ាំងដសចក ឋសីញ្ញដជាមយួដលាកែូដអ កនូរបសុរបស់ដលាក រពមទ ាំងកនូដៅជាំនាន់ 
ដរកាយដទៀរផង រទង់បានរាប់ប្ចូលទ ាំងសរ វជដលដចញមកពទីកូធ ាំ រពមទ ាំងរបស់ររប់យ៉ងជដលមានជវីរិដៅ 
ដល ើជផនដដីនះផង។ ដរច ើនណាស់ ជមនដទ? ដលាកបុបរ ត ិ៩:១១ ជាការជចងទអុាំកពដីសចក ឋសីញ្ញដ ពរិ ចរូសរដសរខ្ 
រម ពរីដនះ៖ _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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៣. ក នងុដលាកបុបរ ត ិ ៨:២១ ដពលរពះជាមាច ស់រទង់ធ ុាំ “ក លនិឈៃុយ” ដនយ្ដបជូារបស់ដលាកែូដអ ខ្រម ពរីដនះជចងថា 
រទង់ “សដរមចក នងុរពះទយ័...” ដយើងឮរទង់មានបន ទលូដចញពរីពះទយ័របស់រទង់មកថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញជផនដ ី
ដោយទកឹជាំនន់ដទៀរដទ។ ចរូករ់សមាាលអ់ាំពកីារដរប ើរបាស់ កយថា “អញនងឹមនិ...!” ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ៨:២១ 
នងិ ៩:១១។ ដរ ើរទង់ដរប ើ កយដនះប ៉នុាម នដង? ___________________ អ នករាលគ់្មន សងឹជរនងឹអាចស្ថឋ ប់ 
ឮរពះសរូដសៀងយ៉ងចាស់ថា “អញនងឹមនិ... ដទៀរដទ!” 

៤. ដរកាយមក រពះជាមាច ស់កស៏ដរមចរបទននវូសញ្ញដ មយួសរមាប់សមាាលព់ដីសចក ឋសីញ្ញដ ដនះ។ ដរ ើសញ្ញដសមាាលដ់នះ 
រជឺាអ វ?ី __________________________ 

៥. សមូអានខ្ទ១ី២ នងិទ១ី៣។ រពះជាមាច ស់យកឥន ទធនដូធ វើជាសញ្ញដសមាាលស់រមាប់ដយើងរាលគ់្មន ថា រទង់នងឹនងឹចា ាំ 
រពះបន ទលូសនោរបស់រទង់។ រទង់ដរប ើឥន ទធន ូ ទកុជាការរ ាំឭកអង ារទង់ អាំពរីពះបន ទលូសនោជដលដពញដោយដសច 
ក ឋដីមតាត ករណុា សរមាប់របស់ជដលមានជវីរិររប់យ៉ង ដៅររប់ជាំនាន់ទ ាំងអស់។ ដពលណាមានពពក ដែើយមាន 
ឥន ទធនដូលចដចញមក រទង់មានបន ទលូថា “អញនងឹ ___________________ ពដីសចក ឋសីញ្ញដ  ជដលអញ
បានតា ាំងនងឹឯងរាលគ់្មន ” (ដលាកបុបរ ត ិ៩:១៤-១៥)។ 

៦. ររួឱ្យចាប់អារម មែ៍ណាស់ រាល់ដពលជដលឥន ទធនដូលចមក សាំែួរភារដរច ើនជដលដររជមងសរួរ ឺ “ដរ ើអ នកដឃើញ 
ដទ ឥន ទធនសូ្ថអ រណាស់?” ជនួកាល ឥន ទធនដូលចដចញមកម ឋងពរី។ ដយើងសរដសើរពដីស្ថភែ័ភាពដនរបស់ជដល
រពះបដង កើរ នងិសញ្ញដសមាាល់ដនរពះបន ទលូសនោជដលដពញដោយក ឋដីមតាត ករណុាថា “ដប ើដទះជា...” (ដលាកបុបរ ត ិ
៨:២១) ករ៏ទង់ “នងឹមនិ... ដទៀរដទ! (ដលាកបុបរ ត ិ៩:១៥)”។ 

៧. ក នងុខ្ទ១ី៥ រទង់ដរប ើ កយថា __________________  __________________ ជាថមមី ឋងដទៀរ។ 
រទង់មានបន ទលូច ាំននួ៥ដល ើកថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញជវីរិដល ើជផនដដីនះ ដោយស្ថរទកឹជាំនន់ដទៀរដទ។ រពះជាមាច ស់ 
រទង់របទននវូដសចក ឋសីបបុរសជាបរបិរូដលជ់វីរិជដលរទង់បានបដង កើរមក ដទះជាជវីរិដៅដល ើជផនដដីនះ ដៅជា
យ៉ងណាកដ៏ោយ កដ៏យើងមនិររវូខាលចដសចក ឋវីនិាសអន តរាយ ដោយស្ថរទកឹជាំនន់ដទៀរជដរ ដបិរដសចក ឋើីសឡាញ់ 
(ដសចក ឋសីបបុរស) ដម៏ែមិារបស់រទង់ សថរិដសថរអស់កលបជានចិ ច (ទាំនកុដាំដក ើង ១០៦:១)។ 

ការអ្នុវត្ត៖ រពះជាមាច ស់មានបន ទលូថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញជវីរិដៅដល ើជផនដដីនះ ដោយស្ថរទកឹជាំនន់ដទៀរដទ។ 
១. ដរ ើដសចក ឋសីញ្ញដ ដនះ បដង កើរឱ្យមានភាពខ្សុជប លកគ្មនយ៉ងណាខ្ លះក នងុជវីរិ សរមាប់អ នករាលគ់្មន ? __________ 

_______________________________________________________________ 
២. របសនិដប ើខ្ ញុាំដជឿថា រពះជាមាច ស់បានដធ វើដសចក ឋសីនោដែើយ ដម ឋចកខ៏្ ញុាំររវូដជឿថា រទង់នងឹកាន់តាមរពះបន ទលូសនោ 

ដនាះ? ___________________________________________________________ 
៣. ដរ ើការដជឿថា រទង់នងឹមនិបដណាឋ យឱ្យមានទកឹជាំនន់ធ ាំស្ថរជាថ ម ីវាជាការ្យើសលួសរមាប់ឱ្យខ្ ញុាំដជឿ ដោយស្ថរ 

ដរឿងដនះមក់ដចូជាមនិអាចនងឹដក ើរដ ើងបាន ជមនជដរដទ? ឬដោយស្ថរជរខ្ ញុាំដម ើលដឃើញឥន ទធន?ូ ដោយស្ថរ 
_______________________________________________________________  

៤. តាមរដបៀបជដលខ្ ញុាំសនោ នងិដគ្មរព កយសនោជាមយួអ នកដដទ ដៅក នងុជវីរិខ្ ញុាំ ដរ ើខ្ ញុាំបានជសឋងឱ្យដឃើញពរីបូអង ា 
របស់រពះជាមាច ស់ជដរឬដទ? ដរ ើអ នកដដទអាចដជឿ ដែើយទកុចរិ តខ្ ញុាំ ដោយស្ថរដរដងឹថា ខ្ ញុាំនងឹដធ វើតាម កយជដលខ្ ញុាំ
សនោថានងឹដធ វើ ជដរឬដទ? ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! រទង់បានតា ាំងដសចក ឋសីញ្ញដ របស់រទង់ ជាមយួនងឹរបស់មានជវីរិទ ាំងអស់ 
ជដលរទង់បានបដង កើរមក ដោយសនោថា រទង់នងឹមនិបង ារូដសចក ឋដីរកាធរបស់រទង់ ដែើយបាំផ្លល ញជវីរិដៅដល ើជផនដដីនះ 
ដោយស្ថរទកឹជាំនន់ដទៀរដទ។ រទង់បានកាន់តាមរពះបន ទលូសនោរបស់រទង់ដែើយ ដបិររពះបន ទលូរទង់ រជឺាដសចក ឋពីរិ។ 
សមូជយួឱ្យទលូបង ាាំអាចជសឋងឱ្យដឃើញពរីបូអង ារទង់ តាមរយៈ កយសម ឋរីបស់ទលូបង ាាំ។ សមូឱ្យអ នកដដទដងឹថា ទលូបង ាាំ 
នងឹដគ្មរពតាមសម ឋជីដលទលូបង ាាំសនោ ដដ ើមបីបដង កើរនវូទាំនកុចរិ តជដលនងឹស្ថអ ងចរិ តគ្មន ដ ើងកាន់ជររបដសើរ។ អររពះរែុ 
រទង់ ដបិររពះបន ទលូរទង ជារពះបន ទលូជដលទលូបង ាាំអាចទកុចរិ តបាន ដែើយអររពះរែុរទង់ ជដលរទង់ផ ឋលន់វូររះឹដរ៏ងឹ
មា ាំសរមាប់នងឹតា ាំងជវីរិរបស់ទលូបង ាាំដ ើង។ __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
អ្នុស្ឋសន៍បញ្ា ប់៖ ក នងុខ្ទ១ី៧ រពះជាមាច ស់មានបន ទលូថា “ដនះជាដសចក ឋសីញ្ញដ ជដលអញបានតា ាំង”។ ដៅក នងុដសចក ឋ ី
សញ្ញដ ដនះ គ្មម នអ វជីដលររវូអាើសយ័តាមដលាកែូដអ កនូរបសុរបស់ដលាក របស់មានជវីរិដល ើជផនដ ីឬកក៏នូដៅជាំនាន់
ដរកាយដនាះដ ើយ ដសចក ឋសីញ្ញដ ដនះអាើសយ័ទ ាំងើសងុ ដល ើរពះបន ទលូសនោជដលរពះជាមាច ស់បានជថ លង។ ដៅក នងុដមដរៀន 
ដរកាយៗដទៀរ ដយើងនងឹសកិាអាំពដីសចក ឋសីញ្ញដ ដផសងៗដទៀរ ជដលរពះជាមាច ស់តា ាំងដ ើងជាមយួរបជារាស្តសតរបស់រទង់។ 
ដសចក ឋសីញ្ញដ ខ្ លះមានជចងជាលកេខ្ែឍខ្ លះដចូជា “របសនិដបើឯងរាលគ់្មន ...” ដនាះ “អញនងឹ...” ដសចក ឋសីញ្ញដទ ាំងដនះ មាន 
ទ ាំងរពះពរ នងិបណាឋ ស្ថ អាើសយ័ដល ើការស្ថឋ ប់ប ា្ ប់ដនរបជារាស្តសតរបស់រទង់ ប ៉ជុន ត អ វជីដលសាំខាន់ដៅដពលដនះ ររឺរវូ 
យលឱ់្យចាស់ថា ដសចក ឋសីញ្ញដ ជដលរពះជាមាច ស់បានតា ាំងដ ើងជាមយួដលាកែូដអ រអឺាើសយ័ទ ាំងើសងុដល ើរពះជាមាច ស់ 
ជដលកាន់តាមរពះបន ទលូសនោរបស់រទង់ សរមាប់មនសុសររប់ជាំនាន់ទ ាំងអស់។ 
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មរមរៀនទី៥ 

 

រីមោក មូអ្ ដល់មោកអាប់រ៉ា រ 

 

មោកុបបត្តិ ៩:១៨ - មោកុបបត្តិ ១១ 

រនុសសផបកផខញករគី្នន  

 

ទិដឋភារទូមៅថ្នមរមរៀនទី៥ 

ម្ចតិកា 

លំនាមំដើរ 

មរមរៀនទី៥៖ មោកុបបត្តិ ៩:១៨ - មោកុបបត្តិ ១១ 

 ភាពអាមា៉ស់របស់ដលាកែូដអ បណាឋ ស្ថរបស់មាំ 
 កនូដៅរបស់ដលាកែូដអ 
 ប្ជពីងាវតារបស់មនសុស 
 បម៉បាបលិ 
 លទ ធផលដនអាំដព ើបាប 
 អ វជីដលរពះជាមាច ស់ចង់បាន 
 ពសីមឹ ដលអ់ាប់រា៉ម 



រីណោក ណូអ្ ដល់ណោកអាប់រ៉ា ម 
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លំនាមំដើរ 

ទកឹជាំនន់បានបាំផ្លល ញអ វីៗ ររប់យ៉ងទ ាំងអស់ជដលរពះជាមាច ស់បានបដង កើរមក ដល ើកជលងជរជវីរិជដលរទង់បានរកា
ទកុដៅក នងុទកូប ៉ដុណាណ ះ។ រពះជាមាច ស់បានផ ឋចួដផ ឋើមនវូការចាប់ដផ ឋើមថ មមីយួជាមយួនងឹដលាកែូដអ ដៅដពលររសួ្ថររបស់ 
ដលាក នងិសរ វទ ាំងអស់ដចញពទីកូធ ាំ រទង់បានរបទនរពះពរដលដ់លាកែូដអ នវូរពះពរដចូគ្មន ជដលរទង់បានរបទនដល់ 
អោ័មរ ឺ “ចរូបដង កើរកនូដៅឱ្យចដរម ើនជាដរច ើនដ ើង  សដពញជផនដចីះុ”។ ជាងដនះដៅដទៀរ រទង់បានចងសម ពន ធដមររ ី
នងឹដលាកែូដអ ដែើយសនោថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញជវីរិដល ើជផនដ ី ដោយទកឹជាំនន់ដទៀរដ ើយ ដែើយរពះអង ាបានយក 
ឥន ទធនមូកដធ វើជាសញ្ញដសមាាលដ់នសម ពន ធដមររជីាមយួនងឹដលាកែូអ នងិជវីរិទ ាំងអស់ដល ើជផនដ។ី រពះជាមាច ស់រទង់រជាប
ដើសចដែើយថា រាំនរិក នងុចរិ តរបស់មនសុស រអឺារកក់តា ាំងជរងពដីក មងមក ប៉ជុន តរពះអង ាដៅជរសនោថា រទង់នងឹមនិបាំផ្លល ញ 
របស់ជដលមានជវីរិទ ាំងអស់ដៅដល ើជផនដ ីដចូជដលរទង់ធ្នល ប់ដធ វើដនាះដទ។ 

ដពលដវលាកន លងដៅមខុ្ដលឿនណាស់ មនិយរូប ៉នុាម ន ដយើងកដ៏ម ើលដឃើញថា ឥទ ធពិលដនអាំដព ើបាបករ៏រ ប់មកចលូ 
ក នងុរបស់មានជវីរិជដលរពះបដង កើរមក តាមរយៈររសួ្ថររបស់ដលាកែូដអផ្លទ ល។់ មនសុសខ្ លះរបជែលជាររិថា ររសួ្ថរ 
របស់ដលាកែូដអ របាកដជាយលច់ាស់អាំពផីលវបិាកដនអាំដព ើបាប ដែើយពកួដររបាកដជាស្ថឋ ប់តាមប ា្ ប់រពះជាមាច ស់ 
មនិខាន ប៉ជុន ត ក ុាំដភ លចថា ថ វដីប ើទកឹជាំនន់បានបាំផ្លល ញជផនដដីនះពរិជមន កអ៏ាំដព ើបាបបានរជាបចលូដៅក នងុអស់ទ ាំងរាំនរិ ក នងុ 
ចរិ តរបស់មនសុសរចួដៅដែើយ។ ស្ថតា ាំងដៅជរបង កសគ ា្ ម ក នងុនាមជាដជ ើងឯកខាងដសចក ឋអីារកក់ដជដល ជរឯរពះវញិ 
រទង់ដៅជរចង់បន តរបទនដសចក ឋើីសឡាញ់ សរមាប់ជារពះពរដលម់នសុសដលាក តាមរយៈការប ា្ ញរពះរែុ នងិដសចក ឋី
សបបុរសរបស់រពះអង ា។ 

ជាដរច ើនឆ្ន ាំដរកាយមក កនូៗរបស់ដលាកែូដអកប៏ានដចញដៅរស់ដៅ សដពញជផនដ។ី ដៅក នងុដលាកបុបរ ត ិ ១០ 
ដយើងបានអានអាំពបី្ជពីងាវតារបស់យ៉ជផរ មាំ នងិសមឹ។ ប្ជពីងាវតាមក់ដចូជាជផ នកមយួជដលមនិសវូសាំខាន់ក នងុ 
ដមដរៀនដនះ ប ៉ជុន ត តាមរបាជាញញាែរបស់រពះ ប្ជពីងាវតាដនះសាំខាន់ណាស់ ដបិរវាជាប្ជដី ម្ ះពជូពងសដនដជ ើងឯក
របស់រពះជាមាច ស់ ជដលបានយកឈនះ នងិបាំផ្លល ញដសចក ឋអីារកក់ដចាលទ ាំងើសងុ។ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ ១១:១០-៣២ រជឺា
ប្ជពីងាវតា ជដលដរៀបរាប់ពដីលាកែូអ ដលដ់លាកអាប់រា៉ម។ 

ដរឿងចងុដរកាយដៅក នងុដមដរៀនដនះ រដឺរឿងបម៉បាបលិ។ ភាស្ថ នងិសម ឋ ីដៅដល ើជផនដទី ាំងមលូដនះ ដដ ើមដ ើយរ ឺ
មានជរមយួដទ។ មានមនសុសមយួរកមុបានដៅតា ាំងទលីាំដៅ ដៅឯរាំបន់វាលទាំនាបក នងុើសកុសុដីែើរ សព វដថ ៃសថរិដៅក នងុ 
របដទសអ ុរីា៉ក់។ ដងួចរិ តជដលដរចង់ដល ើកខ្ លនួឯងជាធាំ បានជរមញុឱ្យដររស់ដៅដដ ើមបីជរខ្ លនួឯង នងិចង់បដង កើរដករ តិ៍ដ ម្ ះ 
សរមាប់ខ្ លនួឯង។ ជាលទ ធផល រពះជាមាច ស់កប៏ាន “យងចះុមក” ដែើយទរដឃើញកចិ ចការជដលដរកាំពងុដធ វើ រចួរពះអង ាក ៏
សដរមចរពះទយ័បាំភន័ តភាស្ថដរ ដដ ើមបីក ុាំឱ្យនយិយស្ថឋ ប់គ្មន បានរដៅដទៀរ។ ការបាំភន័ តភាស្ថដនះដទៀរដស្ថរ បានដធ វើឱ្យ 
មនសុសខាច រ់ខាចយ  សដពញជផនដទី ាំងមលូ។ 

ដមដរៀនដនះ ដល ើកទកឹចរិ តដយើងឱ្យពចិារណាពពីជូពងសរបស់ដយើងផ្លទ ល ់រអឺស់អ នកជដលបានដក ើរមកមនុដយើង នងិ 
អស់អ នកជដលនងឹររវូដក ើរមកដរកាយដយើង។ ពជូពងសរបស់ដយើង រាប់ទ ាំងអ នកជដលដក ើរមនុដយើង នងិអ នកជដលដក ើរមក 
ដរកាយដយើង ជរដយើងសុាំរាប់យកជរអ នកជដលជាប់ស្ថច់្មជរិ។ ដយើងបានទទលួរពះពរ ដោយស្ថរសម ពន ធភាពជដល 
ដយើងមានជាមយួនងឹសមាជកិររសួ្ថរ ដបិររពះជាមាច ស់បានរតាស់ដៅដយើងមក ឱ្យដធ វើជារពះពរដលជ់វីរិរបស់អ នកដដទ។ 
ដយើងបានស្ថា លដ់សចក ឋើីសឡាញ់ នងិការអរ់ដទសរបស់រពះ ដបរិរពះអង ាបានរតាស់ដៅដយើង ឱ្យជចករ ាំជលកនវូដសចក ឋ ី
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ើសឡាញ់ដលអ់ស់អ នកជដលមនិទន់បានស្ថា លរ់ពះអង ា។ ចរូទទលួយកការ្រដនះ ដែើយបដរម ើដលរ់ពះជាមាច ស់ដនដយើង
ដោយដស្ថម ះររង់ចះុ! 
ផែនកទី១ 

មសចកដីមែដើរ៖ បន តចិដទៀរដយើងនងឹប្ចប់ស្ថច់ដរឿងរបស់ដលាកែូដអ នងិទកឹជាំនន់ដែើយ ដៅសលជ់រដរឿងមយួដទៀរ 
ប ៉ដុណាណ ះ ជដលដយើងររវូដរៀន។ ដលាកបុបរ ត ិ ៩:១៨-១៩ ផ ឋលន់វូការអដង ករមយួច ាំននួទក់ទងកនូរបសុទ ាំង៣របស់ដលាក 
ែូដអ ជដលបានដចញមកពទីកូធ ាំ៖ 
១. ចរូរ ាំឭកដ ើងវញិ ដរ ើពកួដរដ ម្ ះអ វខី្ លះ? ____________  ____________ នងិ ___________។ 
២. ដរ ើមានអ វកីរ់រតាជាពដិសស ទក់ទងនងឹជវីរិរបស់មាំ? ________________________________ 
៣. ដរ ើខ្ទ១ី៩ របាប់អ វខី្ លះដលដ់យើង ទក់ទងនងឹកនូរបសុទ ាំង៣? _____________________________ 

_______________________________________________________________ 
មានដរឿងជាដរច ើនដទៀរជដលករ់រតាអាំពបីរុស៣នាក់ដនះ ដៅក នងុខ្រម ពរីដរកាយៗ ប៉ជុន តដពលដនះ ដងឹររមឹពរ័ម៌ាន 

ដនះសនិចះុ។ 
មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ៩:២០-២៨ 

លំហាត្់៖ 

១. តាមរយៈខ្ទ២ី០ ដរ ើដយើងដងឹអ វខី្ លះអាំពដីលាកែូដអ? 
ក. ____________________________________________________________ 
ខ្. ____________________________________________________________ 

ដយើងដងឹថា ដរឿងដនះមនិជមនដក ើរមកភាល មៗ ដរកាយដពលមានទកឹជាំនន់ដទ ដបិរដយើងដងឹថា ទាំ ាំងបាយ
ជរូររវូការដពលយរូក នងុការោ ាំដះុ។ ដយើងដងឹថា ដលាកែូដអ រជឺា “អ នកចមាក រ” ដែើយដងឹថា គ្មរ់បានភ ជរួរាស់ដ ី
ោ ាំទាំ ាំងបាយជរូ។ គ្មរ់កប៏ានយកទាំ ាំងបាយជរូមកដធ វើជារស្ថ ដែើយផកឹទលជ់រើសវងឹ។ 

២. ខ្ទ២ី១ ជចងថា “គ្មរ់ដដក ___________________ ដៅក នងុ ______________________។ 
ដយើងមនិដងឹដទថា ដលាកែូដអ គ្មរ់អារការទ ាំងើសងុ ឬកដ៏ដកកណាឋ លវាល ប៉ជុន ត ចរូដយើងពចិារណាអាំពសី្ថច់ 
ដរឿងជដលដយើងដងឹវញិ៖ 
ក. ដរ ើអ នកណាដឃើញដលាកែូដអ មនុដរ (ខ្ទ២ី២ក)? ______________________________ 
ខ្. ដរ ើដរដម ើលដឃើញដលាកក នងុសភាពជបបណា? _________________________________ 
រ. ដរ ើដរដធ វើអ វដីទៀរ? _________________________________________________ 

៣. ដយងតាមដាំដែើរដរឿងជដលដក ើរដ ើងបនាទ ប់មកដទៀរ ដយើងដងឹរបាកដណាស់ថា ដលាកែូដអ សថរិក នងុសភាព 
មយួររួឱ្យអាម៉ាស់ ដែើយមាំ ជាកនូរបសុដៅរបស់ដលាក កប៏ានដឃើញ ប៉ជុន តដរមនិបានជយួបទិបា ាំង ដែើយជថម
ទ ាំងយកដៅនយិយរបាប់បងៗដទៀរ។ 
ក. ដរ ើសមឹ នងិយ៉ជផរ ដធ វើដម ឋចខ្ លះ (ខ្ទ២ី៣ក)? __________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ខ្. ដរទ ាំងពរីនាក់ បានយកអាវជវងមកររោងដល ើស្ថម របស់ខ្ លនួ មកររបដដ ើមបីក ុាំឱ្យដឃើញដករ តិ៍ខាមសឪពកុ។ ខ្ទ ី
២៣ខ្ ជចងថា __________________________________________________។ 

រ. ដលាកែូដអ កភ៏ាញ ក់ “ពើីសវងឹ” ដែើយកប៏ានដងឹពអី វជីដលមាំ កនូរបសុដៅរបស់គ្មរ់ បានដធ វើច ាំដ ះគ្មរ់។ 
ដរ ើគ្មរ់ដធ វើអ វខី្ លះ? __________________________________________________ 

ឃ. ការជដលមាំ មនិបានយកអ វមីកររបបា ាំងភាពអាមា៉ស់របស់ឪពកុ បាននា ាំឱ្យគ្មរ់អាប់យស គ្មរ់ករ៏រវូឪពកុ 
ោក់បណាឋ ស្ថ។ ដរ ើខ្ទ២ី៥ មានជចងដចូដម ឋចខ្ លះអាំពបីណាឋ ស្ថដនះ? ______________________ 
____________________________________________________________ 

ង. ដលាកែូដអ បានឱ្យពរដលស់មឹ នងិយ៉ជផរ (ខ្ទ២ី៦-២៧)៖ 
ក. ដរ ើសមឹ បានទទលួពរអ វខី្ លះ? _________________________________________ 
ខ្. ដរ ើយ៉ជផរ បានទទលួពរអ វខី្ លះ? _______________________________________ 

_________________________________________________________ 
ការអ្នុវត្ត៖ ដសចក ឋដីគ្មរពដរ៏ជាលដរៅរវាងមនសុសជដលកាំពងុរស់ដៅក នងុសម ពន ធដមររថ មដីនដសចក ឋសីបបុរស កាំពងុជរ 
របឈមនងឹបញ្ញា  ដយើងពបិាកនងឹយលណ់ាស់ថា ដម ឋចករ៏ពរឹ តការែ៍ជបបដនះ ដក ើរដ ើងក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតឆ្ប់យ៉ងដនះ។ 
មាំជដលកនូរបសុរបស់ដលាកែូដអ បានប អ្ ប់យស នងិដធ វើឱ្យឪពកុរបស់ខ្ លនួអាម៉ាស់ រគឺ្មរ់បានរបរពរឹ តច ាំដ ះឪពកុខ្ លនួ 
ដោយការដមើល្យ។ អាំដព ើបាបកប៏ានបនសលស់្ថល កស្ថន មដៅក នងុររសួ្ថរដនះ ដបិរទ ាំងឪពកុ ទ ាំងកនូបានផ ឋរិជាប់នវូភាព
អាមា៉ស់ នងិភាពអាប់ឱ្ន។ ដៅក នងុសមយ័បច ចបុបន នដនះ ការដមើល្យឪពកុមាឋយ សងឹជរជលងមានផលវបិាកអ វទី ាំងអស់ 
ច ាំដ ះររសួ្ថរខ្ លះដទៀរ សម ពន ធភាពក នងុររសួ្ថររបស់ដរ បាក់ជបកអស់ ដោយស្ថរជរជលងមានការដគ្មរពគ្មន អស់ដែើយ។ 
១. ចរូរកនកឹអាំពកីាលៈដទសៈមយួជដលអ នកសដង ករដឃើញថា គ្មម ននរណាដគ្មរពឪពកុមាឋយ ឬចាស់ទ ុាំដស្ថះ ដែើយអ នក

កស៏ថរិដៅក នងុកាលៈដទសៈដនាះជដរ។ 
ក. ដរ ើដដ ើមដែរមុកពអី វ?ី _______________________________________________ 
ខ្. ដរ ើលទ ធផលដៅជាយ៉ងណា? ___________________________________________ 

ខ្. ដរ ើដយើងអាចពោយមការ រអ នកដដទ មនិបរិមរដករ តិ៍របាប់អ នកដដទដោយដចរនា យ៉ងដចូដម ឋច? ________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ចរូររិអាំពកីាលៈដទសៈមយួជដលអ នកអាចសដរមចចរិ តការ រនរណាមាន ក់ដោយដចរនា ពភីាពអាមា៉ស់ ការដមើល 
្យ នងិការប អ្ ប់យស? ដធ វើដម ឋចឱ្យដយើងអាចការ រពកួដរដោយដសចក ឋើីសឡាញ់បាន? ___________ 
_______________________________________________________________ 

ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ! ទលូបង ាាំសមូស្ថរភាពថា ទលូបង ាាំជរងនយិយបរមិរពអី នកដដទជាដរឿយៗ 
រទឺលូបង ាាំមនិបានររបបា ាំង នងិការ រពកួដរដទ។ សមូរបទនឱ្យទលូបង ាាំមានចរិ តចង់ការ រដករ តិ៍ដ ម្ ះ នងិករិ តយិសអ នក
ដដទផង។ សមូអររពះរែុរទង់ ជដលបានររបបា ាំងភាពអាមា៉ស់របស់ទលូបង ាាំ ដោយរពះដលាែរិដនរពះរាជបរុតារបស់ 
រទង់ ររឺពះដយស៊វូ ជដលជារពះអង ាសដគ ា្ ះរបស់ទលូបង ាាំ។ __________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ផែនកទី២ 

មសចកដីមែដើរ៖ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ១០ ករ់រតាអាំពដីាំដែើរដរឿងកនូដៅជាំនាន់របស់កនូដលាកែដអ។ ស្ថច់ដរឿងនមីយួៗក ៏
បានករ់ទកុក នងុរម ពរី ១របាកសររ ជាំពកូទ១ីជដរ។ អ នករាលគ់្មន របាកដជាចាប់អារម មែ៍ច ាំដ ះការអានកែឍរម ពរីរបាកសររជដរ 
ដពលដយើងបានសកិាអាំពកីែឍរម ពរីដលាកបុបរ ត។ិ ដាំដែើរដរឿងដនះនងឹឱ្យអ នករាលគ់្មន ដងឹថា អារយធមរ៌បស់មនសុសបានចាប់ 
ដផ ឋើមដៅដពលណា ដរកាយដពលមានទកឹជាំនន់ធ ាំ។ រម ពរីដលាកបុបរ ត ិ ៩:១៩ ជចងថា “រកឺនូដៅអ នកទ ាំងដនាះដែើយ ជដល 
__________________________________________________________________”។ 
លំហាត្់៖ 

១. ចរូដយើងដម ើលពកីនូដៅរបស់យជ៉ផរ ជាកនូចបងរបស់ដលាកែូដអសនិ ដលាកបុបរ ត ិ១០:១-៥។ 
ក. ដរ ើយ៉ជផរមានកនូរបសុប៉នុាម ននាក់ (ខ្ទ២ី)? __________________________________ 
ខ្. ក នងុខ្ទ៣ី នងិទ៤ី ដរដផ្លឋ រសាំខាន់ដល ើកនូរបសុទ ាំង២របស់គ្មរ់រ ឺ__________ នងិ __________ 
រ. ក នងុខ្ទ៥ី ដរ ើមានកតាត អ វជីដលររួឱ្យចាប់អារម មែ៍? _______________________________ 

ការករ់រតាជដលររួឱ្យចាប់អារម មែ៍រ ឺ ររសួ្ថររបស់យ៉ជផរ បានដៅរស់ឯរាំបន់អាសុខីាងលចិ បច ចបុបន ន 
រ ាំបន់ដនះសថរិក នងុរបដទសទរួរ ីនងិទ វបីអរឺ ៉បុ។ 

២. ខ្ទ៦ី-២០ ដរៀបរាប់អាំពកីនូដៅរបស់មាំ។ ររសួ្ថររបស់មាំបានដចញដៅរស់ដៅរាំបន់មយួ សព វដថ ៃដនះដរដៅ 
ថា អ ុរីស្ថជអល រែរូដលអ់ាគែវកិខាងដជ ើង នងិដអែសីុប។ 
ក. ដរ ើមាំមានកនូរបសុប៉នុាម ននាក់ (ខ្ទ៦ី)? ____________________________________ 
ខ្. រសូ មានកនូរបសុ៥នាក់ ក នងុច ាំដណាមដនាះ មានមាន ក់ជដលររវូបានករ់រតាទកុជាពដិសស ក នងុខ្ទ៨ី៖ 
1. ដរ ើដរដ ម្ ះអ វ?ី _______________________________________________ 
2. ដរ ើខ្ទ៨ី ផ ឋលន់វូពរ័ម៌ានអ វខី្ លះបជន ថមដទៀរ? ________________________________ 
3. គ្មរ់មនិររមឹជរជាមនសុសជដលមានអាំណាច ដែើយខាល ាំងពជូកប៉ដុណាណ ះដទ គ្មរ់ជថមទ ាំងជា ______ 

_________________________________________________________ 
មសចកដីបមព្ងៀន៖ 

១. ខ្ទ១ី០-១២ ដរៀបរាប់អាំពកីារពរងកីអាណាចរករបស់នមីរ ៉ឌុ៖ បាប៊ ីនូ ក នងុខ្ទ១ី០ អាសដសុើរ ក នងុខ្ទ១ី១ នងិ 
ននីដីវ ក នងុខ្ទ១ី១។ បាប៊ ីនូ នងិអាសដសុើរ បានដដ ើររយួ៉ងសាំខាន់ ក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតអ ុរីស្ថជអល។ បាប ីនូ បាន 
វាយយកនររខាងរបូង រើឺសកុយោូ ច ាំជែកអាសដសុើរបានវាយយកនររខាងដជ ើង រអឺ ុរីស្ថជអល។ ពកួជនជារ ិ
អ ុរីស្ថជអល ររវូបានចាប់ជាដឈលើយសកឹ ដៅក នងុរបដទសទ ាំងដនះអស់រយៈដពលជាដរច ើនឆ្ន ាំ។ ននីដីវ ជាទរីកងុមយួ 
ជដលនមីរ ៉ឌុ បានសង់ដ ើង។ កែឍរម ពរីយ៉ណូាស ដរៀបរាប់អាំពដីាំដែើរដរឿងមយួជដលរពះបានចារ់ដមរាកាលរងឹ 
មាន ក់ ឱ្យដៅកាន់ទរីកងុដនះ។ ច ាំដ ះពរ័ម៌ានបជន ថមអាំពទីតីា ាំងភមូសិ្ថស្តសត នងឹផ ឋលជ់នូដៅក នងុដមដរៀនដរកាយ។ 

២. ដ ម្ ះរបដទសមយួច ាំននួដទៀរ ជដលបានដដ ើររយួ៉ងសាំខាន់ ក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតអ ុរីស្ថជអល មានដចូជា៖ 
ក. ភលីសីទនី (ខ្ទ១ី៣) រជឺាសររវូរបស់អ ុរីស្ថជអល តា ាំងជរពរីជ ជកាលដសឋចោវឌី រែរូដល់បច ចបុបន ន។ 
ខ្. កាណាន (ខ្ទ១ី៥-១៨) ជាជនជារជិដលបានតា ាំងទលីាំដៅ ក នងុទកឹដជីដលរពះជាមាច ស់សនោថានងឹរបទនឱ្យ 

កនូដៅអ ុរីស្ថជអល។ ដពលជដលពកួកនូដៅអ ុរីស្ថជអល ចលូចាប់យកទកឹដដីនះ ពកួដរបានជបួជារសិ្ថសន ៍
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ជាដរច ើន ជដលជាសររវូ។ ក នងុច ាំដណាមជារសិ្ថសនទ៍ ាំងដនាះ មានដចូជា៖ ស្ថសនដ៍ែរ ស្ថសនដ៍យប៊សូ 
ស្ថសនអ៍ាាំម ៉នូ នងិស្ថសនដ៍ែវ។ី ដចូជដលអ នករាលគ់្មន ដងឹរស្ថប់ដែើយ ស្ថសនទ៍ ាំងអស់ដនះ សទុ ធជរជាកនូ 
ដៅរបស់មាំ កនូរបសុជដលររវូបណាឋ ស្ថរបស់ដលាកែូដអ។ 

រ. ស្ថសនក៍ាណាន បានខាច រ់ខាចយដៅអស់ដែើយ ដនះរជឺាដពលដវលាដរ៏បដសើរបាំផរុជដលររវូដម ើលជផនទដីៅ
ខាងដរកាយរម ពរីរបស់អ នក។ ជផនទដីល៏អបាំផរុសរមាប់ដពលដនះ រជឺផនទជីដលប ា្ ញពទីតីា ាំងភមូសិ្ថស្តសតដន 
អាណាចរកអ ុរីស្ថជអល ក នងុរជ ជកាលរពះបាទោវឌី នងិរពះបាទស្ថ មូ៉នូ។ សមូពោយមរកដមើលទតីា ាំងដន 
ើសកុ ទរីកងុ នងិរ ាំបន់ខាងដរកាមដនះ៖ 
1. សុដីនូ - សថរិដៅជបក៉ខាងដជ ើង ជាប់តាមបដណាឋ យមារ់សមរុទដមឌជីទរា៉ដែ 
2. កាស្ថ - សថរិដៅជបក៉ខាងរបូង ជាប់តាមបដណាឋ យមារ់សមរុទជដរ 
3. សដូ ុាំម នងិកមូ ៉រូា៉ - សថរិដៅខាងដក ើរសមរុទស្ថល ប់ 
4. ភលីសីទនី - ជាើសកុរបស់ជនជាភលីសីទនី (បា៉ដ សទនីសព វដថ ៃ) 
ទតីា ាំងភមូសិ្ថស្តសតទ ាំងដនះ ជយួឱ្យអ នករាលគ់្មនស្ថា លទ់តីា ាំងជដលមានរពរឹ តការែ៍សាំខាន់ៗដៅក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសត 
អ ុរីស្ថជអល។ សមូអ នករាលគ់្មន ក ុាំសមរុស្ថម ញ ឬបាក់ទកឹចរិ ត ដោយស្ថរជរដ ម្ ះចជម លកៗទ ាំងអស់ដនះថ វ ី ដនះ
រគ្មន់ជរជាពរ័ម៌ានជដលជយួឱ្យអ នករាលគ់្មនអាចស្ថា លទ់តីា ាំងភមូសិ្ថស្តសតដៅក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសតប ៉ដុណាណ ះ។ 

លំហាត្់៖ 

៣. ខ្ទ២ី១-៣១ ដរៀបរាប់ពកីនូដៅរបស់សមឹ ប្ជពីងាវតារបស់សមឹមានស្ថរៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់ ក នងុរបវរ តសិ្ថស្តសត 
រពះរម ពរី។ ពងាវតាដនះ រជឺាើសឡាយរបស់បរុ ាលសាំខាន់ដចូជា ដលាកអរ័បាមាំ ដលាកអ ុសី្ថក ដលាកយ៉កបុ 
ដលាកយ៉ជូសប រពះបាទោវឌី នងិរពះបាទស្ថ មូ៉នូ។ កនូដៅរបស់សមឹ កនូរបសុទ២ីរបស់ដលាកែូដអ បានដៅ
រស់ដៅភារខាងរបូង ើសកុមយួជដលមានដ ម្ ះក នងុរពះរម ពរីថា ដមសបូ ៉តូាមា ដែើយសព វដថ ៃដនះ ដយើងដៅរាំបន់
ដនះថា ឈងូសមរុទជពកស។ 
ក. ដរ ើសមឹមានកនូរបសុប៉នុាម ននាក់ (ខ្ទ២ី២)? ___________________________________ 
ខ្. ចរូអាន ១របាកសររ ១:២៤-២៧ បទរម ពរីបញ្ញជ ក់របាប់ដយើងយ៉ងខ្ ល ីអាំពរី ាំែវងសដនះ ចាប់ដផ ឋើមពសីមឹរែរូ 

ដលអ់រ័បាមាំ។ ចរូសរដសរបាំដពញដ ម្ ះ តាមលាំោប់រាំែវងស ោក់ក នងុតារាងខាងដរកាម៖ 
សមឹ  

  
  
  
 អាប់រា៉ម រជឺា អរ័បាមាំ 

រ. ចរូកាំែរ់រកដ ម្ ះទ ាំងដនះ ឱ្យបានដរច ើនបាំផរុតាមលទ ធភាពរបស់អ នក ដៅក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ១០ ដែើយ 
ររូបនាទ រ់ពដីរកាមដ ម្ ះរបស់ពកួដរផង។ 

ចាំណាាំ៖ មានអ នកខ្ លះឆ ៃល ់ ដែើយជថមទ ាំងជជកីសរួរកស្ថរៈសាំខាន់ដនប្ជពីងាវតាជបបដនះ។ តាមការពរិរបសនិ 
ដប ើអ នករាលគ់្មនអានដលាកបុបរ ត ិជាំពកូ១១ ជាមនុ ដនាះអ នករាលគ់្មន នងឹដឃើញមានពងាវតាមយួដទៀរររវូបានករ់រតា
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ទកុជដរ។ ដទះជាប្ជពីងាវតាទ ាំងដនះ មក់ដចូជាមនិសវូជាមានរដម លក នងុដរឿងដនះកដ៏ោយ ប៉ជុន ត ដៅដពលជដល 
របវរ តសិ្ថស្តសតលារររោងដចញមក ដនាះដយើងនងឹដងឹថា តាមការទរដឃើញរបស់រពះជាមាច ស់ ការដរៀបរាប់អាំព ី
ពជូពងសរបស់ដលាកែូដអ មានស្ថរៈសាំខាន់ណាស់ សមូបីជរពជូពងសរបស់អោ័មកស៏ាំខាន់ជដរ។ 

ផែនកទី៣ 

ការអ្នុវត្ត៖ ដរ ើអ នកធ្នល ប់បានសដង ករតាមោនពងាវតារបស់អ នកជដរដទ? មានមនសុសខ្ លះ យកចរិ តទកុោក់ច ាំដ ះដរឿង
ដនះខាល ាំងណាស់។ ច ាំដ ះអ នកខ្ លះដទៀរ ដរសងឃឹមថា នងឹមានបរុ ាលណាមាន ក់ជដលសាំខាន់ ដៅក នងុជខ្សើសឡាយរបស់ដរ។ 
ចរូច ាំណាយដពលខ្ លមីយួ ដែើយររិអាំពមីនសុសជដលបានដក ើរមក មនុអ នករាលគ់្មន  របសនិដប ើអាច អ នករាលគ់្មនអាចញារមិរិ ត 
អ នករាលគ់្មន  អាំពបីរុ ាលដនាះ។ ចរូដរៀនតាមដាំដែើរដរឿងជដលផារភាជ ប់នងឹមររកររសួ្ថររបស់អ នករាលគ់្មន  ដពលដនះអាចជា 
ដពលអ នកររវូអររពះរែុរពះអមាច ស់ ច ាំដ ះបរុ ាលពដិសសណាមាន ក់ ជដលបានដដ ើររយួ៉ងសាំខាន់ក នងុជវីរិរបស់អ នក។ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ការអ្នុវត្ត៖ មានជខ្សើសឡាយមនសុសដផសងដទៀរ ជដលអ នករាលគ់្មន របជែលជាចង់តាមោនជដរ។ ដរ ើអ នកចង់ដងឹដទថា 
អ នកណាជាឪពកុមាឋយខាងរពលងឹវញិ្ញដែ របស់អ នករាលគ់្មន ? ដរ ើអ នកណាខ្ លះ ជដលបានជចករ ាំជលកដសចក ឋជីាំដនឿរបស់ដរ
ដលអ់ នករាលគ់្មន  អធសិ្ថឌ នឱ្យអ នករាលគ់្មន  ដែើយជែនា ាំឱ្យអ នករាលគ់្មន បានស្ថា លរ់ពះដយស៊វូ? ឬមយួអ នករាលគ់្មន  ជាមនសុស 
ទមីយួដៅក នងុញារមិរិ តរបស់អ នករាល់គ្មន  ជដលររវូស្ថា លថ់ា រពះរម ពរី រជឺារពះបន ទលូរបស់រពះជាមាច ស់ ដរ ើអ នកណារបាប់ 
ដរឿងដនះដលអ់ នក? ________________________________________________________ 
ដនះអាចជាដពលដវលាជដលអ នករាលគ់្មន ររវូអររពះរែុរពះជាមាច ស់ ជដលរបទនដសចក ឋសីបបុរសដលអ់ នករាល់គ្មន  ជារពះ 
ជដលបានបដង កើរអ នករាលគ់្មន មក ដែើយចង់ចងសម ពន ធភាពជាមយួអ នករាលគ់្មន  ដរាបអស់កលបជានចិ ច។ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ការអ្នុវត្ត៖ អ នករាលគ់្មនអាចចាប់ដផ ឋើមជខ្សើសឡាយថមមីយួ ដោយជយួឱ្យនរណាមាន ក់ចាប់ដផ ឋើមដាំដែើរជវីរិខាងរពលងឹ
វញិ្ញដែរបស់ដរផងជដរ។ ដរ ើអ នកណាខ្ លះ ជដលអ នករាលគ់្មន អាចជែនា ាំឱ្យដរស្ថា លរ់ពះ នងិរពះបន ទលូរទង់? _______ 
____________________________________________________________________ 
ដពលដនះអាចជាដវលាជដលអ នករាលគ់្មន ររវូអររពះរែុរពះជាមាច ស់ ច ាំដ ះឱ្កាសសរមាប់ជចកចាយពដីសចក ឋើីសឡាញ់ 
របស់រពះជាមាច ស់ របាប់ដលអ់ នកដដទ។ ចរូទលូសុាំរទង់ឱ្យដប ើកជភ នកអ នករាលគ់្មន  ឱ្យដម ើលដឃើញអ នកជដលមនិទន់បានស្ថា ល់
រពះអង ា។ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ផែនកទី៤ 

មសចកដីមែដើរ៖ ក នងុការសកិាដនះ ដៅមានដរឿងមយួដទៀរ ដរឿងដនះដក ើរដ ើងដៅើសកុសុដីែើរ ឬើសកុបាប៊ ីនូ សព វដថ ៃ 
បានកាល យជារបដទសអ ុរីា៉ក់ ទកឹដជីបក៉ខាងដក ើរ ជដលពជូពងសរបស់មាំ បានដៅតា ាំងទលីាំដៅ (ដលាកបុបរ ត ិ ២០:១០)។ 
ដរឿងដនះមានជចងដៅក នងុ ដលាកបុបរ ត ិ១១:១-៩។ 
មេហកិចា៖ សមូអាន ដលាកបុបរ ត ិ១១:៩ 

លំហាត្់៖  
១. ខ្ទ១ី “រឯីដៅ _______________ មាន _______________ មាន ____________ ជរ១ដទ”។ 
២. ពកួដរនយិយគ្មន ដៅវញិដៅមកថា (ខ្ទ៣ីក) “ចរូដយើង ________________________________ 

______________________________________________________________”។ 
៣. ខ្ទ៣ី បានរបាប់ដយើងថា ពកួដរដរប ើ “ ________ ទកុជា _________ នងិ _____________ ទកុជា 

____________ ”។ ដនះជសឋងឱ្យដឃើញថា សង ាមរបស់ដរក នងុដពលដនាះ ជាសង ាមដរ៏កីចដរម ើន ដបិរដរអាច 
ផលរិនវូសមាភ រៈសាំែង់ដោយខ្ លនឯងបាន។ 

៤. រចួពកួដរនយិយថា (ខ្ទ៤ី) “ចរូដយើង ____________________ សរមាប់ដយើង នងិ __________ 
ជដលខ្ ពស់ដល ់______________ ដដ ើមបីឱ្យដយើងបាន ________________ ជរកងដយើងរាលគ់្មន ររវូ 
__________________ ដៅររប់ដល ើ __________________ ដៅ”។ 

សំ រួរិចារណា៖ 

១. ដរ ើអ នករាលគ់្មន ដម ើលដឃើញបញ្ញា ដៅររង់ច ាំែុចដនះដទ? ដរ ើដគ្មលបាំែងជដលដរចង់សដរមចឱ្យបាន មានអ វទីស់ 
ខ្សុជដរឬដទ? ______________________________________________________ 

២. ដរ ើអ នករាលគ់្មន ដឃើញមានដែរកុារែ៍ើសដដៀងគ្មន ដនះ ដក ើរដ ើងជដរដទដៅសមយ័ដនះ? _____________ 
_______________________________________________________________ 

៣. ដរ ើការដរប ើរបាស់បដច ចកវទិោជដលពកួដរមាន យកមកស្ថងសង់ទរីកងុមយួជដលមានបម៉ខ្ ពស់ដលដ់មឃ ដរ ើមានអ វី
ទស់ខ្សុ? ________________________________________________________  

៤. យ៉ងណាមញិ ការទស់ខ្សុរពឺរិជាមានរបាកដណាស់ ដបិរខ្ទ៥ី ចាប់ដផ ឋើមដោយ កយមយួថា៖ ________ 
លំហាត្់៖ 

១. រពះដយែវូា៉ បានយងចះុមកទរដមើលរដរមាងស្ថងសង់របស់ដរ ជដលជារដរមាងទរីកងុ នងិបម៉ ជដលដរកាំពងុ 
ស្ថងសង់។ ដរ ើរទង់សដរមចរពះទយ័ដចូដម ឋច (ខ្ទ៦ី)? “ពកួដរទ ាំងអស់គ្មនជារបជាជនជរ ____ នយិយភាស្ថ
ជរ _____ ! ដប ើដរដធ វើការដនះ ________ ដរកន៏ងឹអាច ______________ តាមជរដរ ________ 
ដនាះបានជដរ ________________ ពកួដរដ ើយ។ 

២. ដែរដុនះ រទង់មានបន ទលូថា “ដដូច នះ ដយើងររវូជរ _________________  _________________ 
របស់ដរ ក ុាំឱ្យដរ ________________ ដៅវញិដៅមកបានដទៀរ”។ 
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មសចកដីបមព្ងៀន៖ ដរ ើភាស្ថជរមយួរបស់ពកួដរ បដណាឋ យឱ្យពកួដរដធ វើអ វបីានខ្ លះ? ដរ ើមានដរឿងអ វដីក ើរដ ើងច ាំដ ះរាំនរិ
របស់ដរ? ដរ ើជវីរិរស់ដៅរបស់ដរ ដផ្លឋ រដល ើអ វជីាសាំខាន់? __________________________________ 
១. (ខ្ទ៣ី) ពកួដរនយិយគ្មន ដៅវញិដៅមកថា “ចរូដយើង...”។ ក នងុខ្ទ៤ី ពកួដរនយិយគ្មនថា “ដតាះដយើងនា ាំគ្មន ...”។ 

បញ្ញា រដឺៅររង់ថា ពកួដរបានយក (ដករ តិ៍ដ ម្ ះ) ខ្ លនួឯង មកដធ វើច ាំែុចសាំខាន់ដៅក នងុជវីរិរបស់ដរ “ដតាះដយើងនា ាំ
គ្មន សង់រកងុ ... ដដ ើមបីឱ្យដយើងមានដ ម្ ះលបី ...”។ 

២. ពកួដរមនិចង់ជបកដចញពគី្មន ដទ ពកួដរចង់ឱ្យរបស់ជដលដរបដង កើរ កាល យជាចាំែុចសាំខាន់ដនជវីរិរបស់ដរ។ ពកួ
ដរចង់ឱ្យខ្ លនួលបីដ ម្ ះដោយសង់រកងុមយួ នងិរបាស្ថទមយួជដលមាន “កាំពលូខ្ ពស់ដលដ់មឃ”។ ពកួដរចង់កាល យ
ជាចាំែុចសាំខាន់ដៅក នងុចរកវា របស់ដរផ្លទ ល។់ 

៣. ពកួដរររិថា ពកួដរអាចនងឹសង់របាស្ថទមយួជដលមានកាំពលូខ្ ពស់ដលដ់មឃ។ សព វដថ ៃដនះ ដយើងរាលគ់្មន សទុ ធជរ
ដងឹថា ដមឃមានទាំែាំធ ាំដធងប៉ណុាណ  ការពោយមរបស់ដរ ពរិជាររួឱ្យអស់សាំដែើច។ ដរ ើអ នករាលគ់្មនមានឆ ៃលជ់ដរ
ដទ ដពលជដលរពះជាមាច ស់មានបន ទលូថា “ដដូច នះ ដយើងររវូចះុដៅ... (ខ្ទ៧ី)” មនសុសគ្មម នផ លវូដ ើងដៅដលដ់មឃ
បានដ ើយ។ 

៤. ការជរមញុអរ តទរ ថភាពរបស់ដរ ក នងុការដរប ើរបាស់ រាំនរិ របាជាញ  ជាំនាញ បដច ចកវទិោ នងិសមរ ថភាព ដដ ើមបីឱ្យដរ
មានដករ តិ៍ដ ម្ ះ ដដ ា្ យរកការយកចរិ តទកុោក់ជដលមនិដចះសកប់សកល។់ របសនិដបើពកួដររបាើសយ័ទក់ទងគ្មន បាន
លអ ដនាះដរនងឹអាចអ វីៗ ររប់យ៉ងបាន តាមជរចរិ តដរចង់ ប ៉ជុន ត របសនិដប ើភាស្ថរបស់ដរររវូបាំភន័ ត ដនាះពកួដរនងឹ
ស្ថឋ ប់គ្មន ជលងបាន ដែើយអរ តទរ ថភាពរបស់ដរ នងឹបង េាំឱ្យដរដបាះបង់រដរមាងដនះដចាលជាមនិខាន។ 

៥. ដែរដុនាះ បានជារពះរទងយងចះុមក (ខ្ទ៧ី) បាំភន័ ត ___________ របស់ដរ ពកួដរកស៏្ថឋ ប់គ្មន ជលងបាន។ 
ឧទែរែ៍ របសនិដប ើមានមាន ក់សរួរកញញរួ មាន ក់ដទៀររបជែលជាយកទរួែឺវសិ មកឱ្យដរវញិ។ 

៦. អ វជីដលដរចង់បានបាំផរុ រកឺាររស់ដៅដោយរបមលូផ ឋុាំគ្មន ដោយមនិជបកជខ្ ញក ប ៉ជុន ត អ វជីដលរពះដធ វើ រឱឺ្យពកួដរជបក 
ជខ្ ញកគ្មន សដពញជផនដ។ី ខ្ទ៨ីជចងថា “ដដូច នះ រពះដយែវូា៉ក ៏_________________ ពកួដរពទីដីនាះដៅ 
_______________ ។ 

៧. ទបីាំផរុ ការ្រស្ថងសង់រកងុករ៏រវូបានប្ឈប់ មនិជមនរគ្មន់ជាការពនោររដរមាង ដៅដពលជដលមនសុសជបក
ជខ្ ញកគ្មន ដៅតាមរកមុភាស្ថរបស់ខ្ លនួដនាះដទ។ រដរមាងទ ាំងមលូររវូបានប្ឈប់ ដែើយររប់ៗគ្មន បានខាច រ់ខាចយដៅ 
 សដពញជផនដ។ី ដរដៅដ ម្ ះរកងុដនាះថា “ ____________ (ខ្ទ៩ី) ពដីរ ះ ______________ 
_____________________________________________________________ ”។ 
លទ ធផលដនអាំដព ើបាប បានកាលយជាភស័តតុាងជាក់ជសឋង ស្ថរជាថ មមី ឋងដទៀរ។ អាំដព ើបាបបង កឱ្យមានការជបកបាក់ នងិ 

ដធ វើសម ពន ធភាព វនិាសអន តរាយ។ 
ចរូដយើងរ ាំឮកដមដរៀន៖ 

១. ដយើងបានដឃើញដែើយថា អាំដព ើបាបបានបង កឱ្យមានការបាក់ជបកយ៉ងណាខ្ លះ រវាងរពះជាមាច ស់ នងិមនសុស ស្ថវ ម ី
នងិភរយិ ដៅក នងុរម ពរី ដលាកបុបរ ត ិជាំពកូទ៣ី។ 

២. ដៅក នងុជាំពកូដជដលដនះ ដយើងកប៏ានដងឹជដរថា អាំដព ើបាបបានដធ វើឱ្យដជីដលររវូផ ឋលច់ ាំែីអាមរដលម់នសុស ររវូ 
ជាប់បណាឋ ស្ថ។ 
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៣. អាំដព ើបាបបានបង កឱ្យមានដសចក ឋសីម អប់ នងិភាពជាសររវូដៅក នងុររសួ្ថរ ដចូជដលបានអ នករាលគ់្មន បានដឃើញរស្ថប់ 
ដៅក នងុជវិរិកាអ ុនី នងិដអបលិ។ 

៤. ដែើយដពលដនះ ដយើងដឃើញថា អាំដព ើបាបជថមទ ាំងបានបាំផ្លល ញរបស់ជរ១ររ់ជដលដយើងដៅសល ់រ ឺ_______ 
នងិភាស្ថ _____________ (ដលាកបុបរ ត ិ១១:១)។ 
រពះជាមាច ស់ចង់ឱ្យមនសុសជបកជខ្ ញកគ្មន  ដៅរស់ សដពញជផនដទី ាំងមលូ ដដ ើមបីឱ្យជផនដមីានដពញដោយមនសុស។ 
ខ្រម ពរីដយង អ វជីដលរពះជាមាច ស់ចង់បាន 

ដលាកបុបរ ត ិ១:២២  
ដលាកបុបរ ត ិ១:២៧  
ដលាកបុបរ ត ិ៩:១  
ដលាកបុបរ ត ិ៩:១៩  
ដលាកបុបរ ត ិ១០:៣២  
ដលាកបុបរ ត ិ១១:៨-៩  
ដលាកបុបរ ត ិ១១:៤  

ការអ្នុវត្ត៖ ដរ ើអ នករាលគ់្មន ធ្នល ប់ឆ ៃលដ់ទថា ភាស្ថខ្សុៗទ ាំងអស់ មានដដ ើមកាំដែើរពណីាមក? ការរបាើសយ័ទក់ទង 
បង កចលាចលដៅក នងុសម ពន ធភាពខាល ាំងណាស់ ដទះបជីាដយើងនយិយភាស្ថជរមយួក ឋ។ី ការដរប ើរបាស់ភាស្ថព ុាំររមឹររវូ អាច
បង កឱ្យអ នកដដទជាំពប់ចរិ ត ការដរប ើរបាស់ភាស្ថកាយវកិារ ដដ ើមបីពនយលអ់រ ថនយ័ រជមងបដង កើរនវូឧបសរ ាដផសងៗ។ ស្ថវតា
វបបធម ៌នងិរបជពែី ដធ វើឱ្យភាស្ថកាន់ជរសមរុស្ថម ញ។ 

ដពលដយើងសម លងឹដម ើល កែឍរម ពរីយ៉មូន ជាំពកូទ២ី ដៅក នងុរពះរម ពរីសញ្ញដ ថ ម ីដយើងដងឹថា រពះដយស៊វូ រជឺារពះ 
បន ទលូ ជដលជាចាំជែកដនការទាំនាក់ទាំនងរបស់រពះជាមាច ស់។ រទង់ផាភាជ ប់រពះរែុ នងិដសចក ឋពីរិដលម់នសុស (យ៉មូន 
១:១៤)។ ដទះបជីាអាំដព ើបាបបង កឱ្យមានការរ ាំខាន នងិដសចក ឋពីកុរលយួយ៉ងណាក ឋ ី រពះដយស៊វូបានយងចះុមក ក នងុនាម
ជារពះបន ទលូពរិដនរពះ ដដ ើមបីកដម ទចកាំជផងកអាំដព ើបាប ដែើយបដង កើរនវូច ាំែងដមររភីាព រវាងរពះ នងិមនសុស នងិច ាំែង 
ដមររភីាពរវាងមនសុស នងិមនសុសជដលនយិយភាស្ថដផសងគ្មន  មនិថារបសុ ឬើស ីសមបុរស ឬដមម  រក ឬមាន ដក មង ឬ
ចាស់ដ ើយ។ 

ដរ ើការរបាើសយ័ទក់ទងជាមយួនងឹមនសុសណាមាន ក់ មានការលាំបាកដៅដពលណា? 
១. ដរ ើមានអ វខី្ លះជដលបានបង កជាបញ្ញា ? ___________________________________________ 
២. ដរ ើការលាំបាកដនាះ ររវូដោះរស្ថយយ៉ងដចូដម ឋច? __________________________________ 
៣. ការពោយមរបស់ដយើងក នងុការរបាើសយ័ទក់ទង រជមងបរាជយ័។ ការទទលួស្ថា លភ់ាពបរាជយ័របស់ដយើង នងិ

ការសមូនវូការអរ់ដទសចាំដ ះកាំែសុរបស់ដយើង រជឺាដសចក ឋសីងឃឹមជរមយួររ់សរមាប់ចាប់ចងភាពបាក់ជបក 
ជដលបានដក ើរដ ើង។ ដរ ើអ នករាលគ់្មន ធ្នល ប់មានបទពដិស្ថធនស៍ងការខ្ចូខារជដរឬដទ? _______________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ សមូចាំណាយដពលនា ាំយកការលន់រអួាំពភីាពបរាជយ័ក នងុការជដលអ នករាលគ់្មន របាើសយ័ទក់ទងជាមយួ 
នងឹអ នកដដទ ឬជាមយួនងឹរពះជាមាច ស់ផ្លទ ល។់ ចរូអររពះរែុរទង់ ច ាំដ ះភាស្ថដនដសចក ឋើីសឡាញ់ រទង់បានរបទនមក 
តាមរយៈរពះដយស៊វូ ជារពះបន ទលូជដលបានដក ើរជាស្ថច់្ម (យ៉មូន ១)។ 
ផែនកទី៥ 

មសចកដីមែដើរ៖ ប្ជពីងាវតាក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ ១១:១០-៣២ ដរៀបច ាំឆ្កសរមាប់ “ស្ថច់ដរឿងទ ាំងអស់ជដលដសស 
សល”់។ ដយើងបានដងឹអាំពរី ាំែវងស ជដលជាប់ស្ថច់្មនងឹអោ័ម ដលដ់លាកែូដអរចួដែើយ ដយើងកដ៏ងឹជដរថា សមឹ 
រជឺាកនូរបសុទ៣ី របស់ដលាកែូដអ។ ការស្ថា លអ់ាំពើីសឡាយដលាែរិជដលផារភាជ ប់ព ី សមឹ ដលអ់រ័បាមាំ វាសាំខាន់ 
ណាស់សរមាប់ស្ថច់ដរឿងទ ាំងមលូ។ ដលាកអរ័បាមាំ រជឺាដមររសួ្ថរជដលរពះជាមាច ស់បានដរជ ើសដរ ើស នងិរតាស់ដៅឱ្យ 
ដធ វើជាឪពកុ ដលរ់បជាជារជិាដរច ើន។ 
មេហកិចា៖ ចរូដយើងចាប់ដផ ឋើមវរ ាចងុដរកាយដនដមដរៀនទ៥ី ដោយអានការករ់រតាប្ជពីងាវតា ដៅក នងុរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ
១១:១០-២៦។ ចរូជសវងរកដ ម្ ះ មនសុសជដលអ នកបានស្ថា ល ់ក នងុជផ នកទ២ីដនដមដរៀន។ 
លំហាត្់៖ 

ដ ម្ ះ អាយ ុ ដ ម្ ះ អាយ ុ
សមឹ ៥០០ឆ្ន ាំ   

ដអ ើបា៉កស្ថឌ    
    
    
    

កចិ ចការមយួច ាំននួជដលររវូករ់សមាាល.់.. 
១. ចរូដរបៀបដធៀបអាយ ុដៅក នងុប្ជពីងាវតា ពអីោ័ម ដលដ់លាកែូដអ ក នងុដមដរៀនទ៣ី 
២. ដ ម្ ះក នងុដលាកបុបរ ត ិ ១០:២១-២៥ ចាប់ដផ ឋើមពសីមឹ ដលផ់្លដលក។ ដរ ើក នងុខ្ទ២ី៥ មានជចង

ដែរផុលអ វ ីជដលដធ វើឱ្យមានភាពខ្សុគ្មន  ពដីលាកផ្លដលក ដល់អាប់រា៉ម? 
មសចកដីបមព្ងៀន៖ 

១. មានពរ័ម៌ានលម អរិជាដរច ើន ដរៀបរាប់អាំពរីរសួ្ថរដថរា៉ ជដលជាឪពកុរបស់អាប់រា៉ម ណាឃរ នងិមរា៉ន។ 
ក. មរា៉ន ជាឪពកុរបស់ ________________________________ (ខ្ទ២ី៧)។ 
ខ្.  រុ ររវូជា _____________________________ របស់អាប់រា៉ម។ 
រ. ើសកុជដលដថរា៉ នងិកនូៗរបស់គ្មរ់រស់ដៅ ដ ម្ ះថា ____________________________ ។ 
ឃ. កនូដថរា៉ ដ ម្ ះ _____________ ជដលររវូជា __________  រុ បានស្ថល ប់បារ់ដៅ (ខ្ទ២ី៨)។ 
ង. អាប់រា៉ម បានដរៀបការនងឹ ______________ ឯណាឃរ បានដរៀបការនងឹ _____________ ។ 
ច. ដរ ើមលីការ នងិណាឃរ ជាប់ស្ថច់្មអ វនីងឹគ្មន ? _______________________________ 
ឆ. មលីការ មានប អនូើសមីាន ក់ដទៀរដ ម្ ះ _______________________________ (ខ្ទ២ី៩)។ 
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ឈ. ដរ ើអ នកបានដងឹអ វខី្ លះអាំពសី្ថរ៉ាយ របពន ធរបស់អាប់រា៉ម ដៅក នងុខ្ទ៣ី០? ____________________ 
២. ររសួ្ថរដនះកាំពងុផ្លល ស់ប ឋរូទលីាំដៅ ពកួដរសទុ ធជរជាមនសុសជដលគ្មម នទលីាំដៅជាប់លាប់ ពកួដររស់ដៅក នងុររស្ថល 

ដែើយ្យប ឋរូទលីាំដៅណាស់។ ដថរា៉ ជាអ នកសដរមចក នងុការកាំែរ់ដពលដវលាផ្លល ស់ប ឋរូទលីាំដៅ ដបិរដលាករជឺា
ដមររសួ្ថរ ឬដមកលុសម ពន ធ។ 
ក. ពកួដរចាកដចញព ី___________________________________________ (ខ្ទ៣ី១)។ 
ខ្. ពកួដរដឆ្ព ះដៅកាន់ _______________________________________ ដ ម្ ះើសកុដនះ 

ជាដ ម្ ះជដលដយើងបានដរៀនក នងុដមដរៀនមនុ។ ក នងុប្ជពីងាវតារបស់មាំ ដរដៅទកឹដដីនះថា _______ 
___________________________________________________________ ។ 

រ. ដរ ើដថរា៉ បានយកនរណាខ្ លះដៅជាមយួគ្មរ់ (ខ្ទ៣ី១)? _____________________________ 
____________________________________________________________ 

ឃ. ពកួដរមនិបានដៅដលើ់សកុកាណានដនាះដទ។ ដរ ើពកួដរផ្លអ កដាំដែើរ ដែើយតា ាំងទលីាំដៅឯណាវញិ?  
 ____________________________________________________________ 
ង. ក នងុខ្ទ៣ី២ ដយើងដងឹថា កជន លងដនះជាកជន លងជដលដថរា៉ បានស្ថល ប់ដៅ គ្មរ់រស់បាន __________ ឆ្ន ាំ។ 

ការអ្នុវត្ត៖ ដរ ើអ នករាលគ់្មន ធ្នល ប់ឆ លងការ់ការផ្លល ស់ប ឋរូទលីាំដៅពរី ាំបន់មយួ ដៅរាំបន់មយួជដរឬដទ? មនិបាច់ឆ្ៃយដពកដទ 
ឧទែរែ៍ថា ប ឋរូពកីជន លងជដលដយើងធ្នល ប់ស្ថា ល ់ ដៅកជន លងជដលដយើងមនិធ្នល ប់ស្ថា ល។់ ចរូនកឹររិអាំពបីទពដិស្ថធនដ៍នះ។ 
អ នករាលគ់្មន របជែលជាគ្មម នបញ្ញា អ វរីរវូនយិយដទ រមឺានជរដរៀបច ាំឥវា៉ន់ រចួដចញដៅប៉ដុណាណ ះ។ 

ការផ្លល ស់ប ឋរូ អាចនងឹបង កនវូការរ ាំខានខាល ាំង មនិជមនមកពដីយើងមនិចង់បានលទ ធផលចងុដរកាយដនាះដទ ប ៉ជុន តជាំមន 
ដឆ្ព ះដៅរកលទ ធផលចងុដរកាយដនាះ វាបង កការរ ាំខាន ដែើយបង កចលាចលររប់ជបបររប់យ៉ងទ ាំងអស់។ អារម មែ៍ដស្ថក
ដៅចាំដ ះការបារ់បង់ ដធ វើឱ្យដយើងរងឹទទងឹច ាំដ ះការផ្លល ស់ប ឋរូជដលអាចដក ើរដ ើង តាមរយៈការផ្លល ស់ប ឋរូដៅលាំដៅដៅ 
ទកឹដថី មជីដលដៅឆ្ៃយ។ ដយើងមនិដងឹថា អាប់រា៉ម នងិស្ថរ៉ាយ មានបទពដិស្ថធនយ៍៉ងណា ដពលជដលពកួគ្មរ់ផ្លល ស់ប ឋរូ 
ទលីាំដៅជាមយួដថរា៉ ដៅកាន់ទកឹដកីាណាន ប៉ជុន ត ពកួគ្មរ់ដងឹជរពដីរៀបច ាំឥវា៉ន់ដចញដៅ ទ ាំងមនិដងឹថា ពកួគ្មរ់នងឹជបួ
របទះអ វខី្ លះផង។ 
១. ចរូពចិារណាអាំពកីារផ្លល ស់ប ឋរូទលីាំដៅ ជដលអ នកបានដធ វើ។ ដរ ើមានកតាត រ ាំខានអ វខី្ លះជដលដធ វើឱ្យអ នករាលគ់្មន ប ឋរូទលីាំដៅ? 

ដរ ើមានអ វខី្ លះជដលបង កឱ្យមានអារម មែ៍តានរងឹ នងិការរពយួបារម ភ? _________________________ 
_______________________________________________________________ 

២. ដរ ើអ នកណាជាអនកសដរមចចរិ តប ឋរូទលីាំដៅ? _______________________________________ 
៣. ដរ ើអ នកណាខ្ លះ ជដលប ឋរូទលីាំដៅ ដៅជាមយួអ នក? ___________________________________ 
៤. ដរ ើអ នកបានដៅដលដ់គ្មលដៅជដលអ នកចង់ដៅ ឬមយួររវូប ឋរូជផនការ ក់កណាឋ លទ?ី _______________ 

_______________________________________________________________ 
ការអ្ធិស្ឋឋ ន៖ ឱ្រពះដជ៏ារពះអមាច ស់ដអ ើយ ជនួកាលរទង់រតាស់ដៅដយើងឱ្យដចញដៅ ទ ាំងដយើងមនិដងឹថា ររវូដធ វើអ វជីា 
មនុដនាះដទ។ អាប់រា៉មបានទទលួរពះពរជាររសួ្ថរ រ ាំែវងស នងិមររក ជដលសថរិដរកាមការយកចរិ តទកុោក់ ឃាល ាំដម ើល 
នងិជថរកា របស់រទង់ជានចិ ច។ __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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អ្នុស្ឋសន៍បញ្ជ ប់៖ ដយើងនងឹបន តសកិាអាំពជីផនការរបស់រពះ សរមាប់អាប់រា៉ម ដពលដយើងបន តដមដរៀនរបស់ដយើង។ អ វ ី
ជដលគ្មរ់ចាប់ដផ ឋើមដធ វើ រគឺ្មម នអ វរីរួសងស័យដស្ថះ ដបិរគ្មរ់បានដដ ើរដោយជាំដនឿ ដជឿថា រពះជាមាច ស់រង់ជាមយួនងឹគ្មរ់។ 
អាប់រ៉ាម ផ្លល ស់ទលីាំដៅជាកបួនជាមយួនងឹរបពន ធ ឪពកុ នងិក មយួរបស់គ្មរ់ ដឆ្ព ះដៅកាន់ទកឹដសីនោ។ ពកួដរចាកដចញព ី
ើសកុជដលដរធ្នល ប់រស់ដៅ ដែើយចាប់ដផ ឋើមជវីរិដៅដល ើទកឹដថី ម។ី ការសកិាដមដរៀនដយើងនងឹចប់ររមឹដនះ ដែើយដយើងនងឹ 
ដររៀមបនសល់ស្ថច់ដរឿងអាំពអី នកដាំដែើរដៅររមឹដនះ ដពលដរចាប់ដផ ឋើមដចញដាំដែើរ។ ដរឿងរា៉វជផនការរបស់រពះជាមាច ស់ 
សរមាប់មនសុសដលាក ដទ ើបជរលារររោងប៉ដុណាណ ះ។ ដៅក នងុដមដរៀនដរកាយៗ ដយើងនងឹសកិាបន តពដីាំដែើរដរឿងរបស់ 
អាប់រា៉ម នងិស្ថរ៉ាយ ក នងុដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូ១២ ដែើយដរៀនពដីសចក ឋសីនោដអ៏ស្ថច រយរបស់រពះជាមាច ស់ ដពលជដលរទង់ 
ដប ើកសជម ឋងពជីផនការរបស់រទង់ សរមាប់ពកួគ្មរ់ នងិកនូដៅរបស់គ្មរ់។ 



 

www.CrossCM.org  ©2013 CrossConnect Ministries 
78 



 

www.CrossCM.org  ©2013 CrossConnect Ministries 
79 

 

 

ការរំឭកមរមរៀន៖ 

 

ផែនការព្រះជាម្ចា ស់ 

ជមព្រើសរបស់ម ើង 



ផែនការព្រះជាម្ចា ស់ ្ណព្មើសរបស់ណ ើង 
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ការរំឭកមរមរៀន 

ដនះមនិជមនជាការរប ងដទ! ប ៉ជុន ត ជនួកាលដនះកជ៏ាការលអជដរ សរមាប់វាយរដម លការដរៀនសរូររបស់មនសុសណា 
មាន ក់។ ដយើងរាលគ់្មនកាន់ជរមានទាំនកុចរិ ត នងិដជឿជាក់ក នងុការដរៀនសរូរ ជាបន តដទៀរ។ អ នករាលគ់្មន បានប្ចប់ការសកិា
ដមដរៀនក នងុរពះរម ពរីជដលមានចាំែងដជ ើងថា ជផនការរពះជាមាច ស់ ជដរម ើសរបស់ដយើង  ចប់សព វររប់ដែើយ ដដូច នះ ដយើង
រាលគ់្មន ររវូពនិរិយពចិយ័ដល ើច ាំែុចខ្ លះៗ ជដលអ នករាលគ់្មន បានសកិាប៉នុាម នសបាឋែក៍ន លងមកដនះ៖ 

 ការបនា ាំខ្ លនួឱ្យដងឹអាំពដីាំដែើរដរឿងកាំដែើរជផនដ ីតាមរយៈកែឍរម ពរីដលាកបុបរ ត ិ
 ការសកិាពអី វជីដលរពះរម ពរីជចងអាំពរីពះដជ៏ារពះអាទកិរ 
 ការឱ្យនយិមនយ័ដដ ើមបីបញ្ញជ ក់ នងិយលឱ់្យចាស់ អាំព ីកយដពចនម៍យួច ាំននួ៖ 

o ជញកជាបរសិទុ ធ 
o ដថ ៃសបប័ទ 
o រាប់ជាសចុររិ 
o រពះរែុ 
o ការដរបាសដលាះ 
o ដសចក ឋជីាំដនឿ 
o ដសចក ឋសីបបុរស 
o ដសចក ឋសីញ្ញដ  ឬសម ពន ធដមររ ី

 ការទទលួស្ថា លរ់ដម លជដលរពះរបទនដល់មនសុស ក នងុនាមជាជវីរិជដលររវូបានបដង កើរមកតាមរបូអង ារពះ 
 ការយលដ់ងឹអាំពទីាំនលួខ្សុររវូរបស់មនសុស ក នងុការជសឋងឱ្យមនសុសដលាកដឃើញរបូអង ារពះ 
 ការយលដ់ងឹអាំពទីាំនលួខ្សុររវូក នងុការររប់ររង នងិបគ ក្ បជផនដ ីដែើយបដង កើរកនូដៅដពញជផនដទី ាំងមលូ 
 ការសកិាអាំពបីាំែងរពះែឫទយ័រពះ សរមាប់ជវីរិអា ែព៍ ិែ៍ 
 ការទទលួស្ថា លប់ាំែងរបាថាន របស់រពះ ជដលចង់ឱ្យមនសុសរស់ដៅដោយយករពះបន ទលូដធ វើជារបស់សាំខាន់ 
 ការបដង កើនការយលដ់ងឹពអីាំដព ើបាប ដសចក ឋរីបាថាន  លទ ធផល នងិផលវបិាករបស់វា 
 ការបនា ាំខ្ លនួឱ្យដងឹអាំពដីរឿងកាអ ុនី នងិដអបលិ 
 ការបដង កើនការយលដ់ងឹអាំពឱី្នភាពដរ៏រួឱ្យខាលច របស់មនសុសជារ ិ
 ការបនា ាំខ្ លនួឱ្យដងឹអាំពដីរឿងដលាកែូដអ នងិទកឹជាំនន់ធ ាំ 
 ការសកិាអាំពដីសចក ឋសីនោជដលរពះបានដធ វើច ាំដ ះដលាកែូដអ នងិជវីរិដល ើជផនដទី ាំងមលូ 
 ការទទលួស្ថា លរ់ដម លជដលរពះជាមាច ស់ឱ្យដល់្ ម យ្ដបជូា នងិសម ពន ធដមររ ី
 ការបនា ាំខ្ លនួឱ្យដងឹអាំពរី ាំែវងសរបស់ដលាកែូដអ 
 ការសកិាអាំពដីរឿងជដលទក់ទងនងឹការសដរមចរពះទយ័របស់រពះ ក នងុការបាំភន័ តភាស្ថមនសុសជារ ិ
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សូរអ្បអ្រស្ឋទរ! 

អ នករាលគ់្មន បានប្ចប់វរ ាសកិាដនះ នងិបានដងឹដរឿងដរច ើនដែើយ ប៉ជុន តដៅមានដមដរៀនជាដរច ើនដទៀរជដលអ នករាល់ 
គ្មន ររវូដរៀន។ អ នករាលគ់្មន បានប្ចប់ដមដរៀនទ៥ី ជដលចប់ររមឹប្ជពីងាវតារបស់អាប់រា៉ម ក នងុដលាកបុបរ ត ិ ជាំពកូទ១ី១។ 
អាប់រា៉ម នងិស្ថរ៉ាយ ជារបពន ធ បានដធ វើដាំដែើរដៅកាន់ើសកុកាណាន ជាមយួនងឹឪពកុដ ម្ ះដថរា។៉ ដថរា៉ ដនះដែើយជា
អ នកសដរមចចរិ តតា ាំងទលីាំដៅក នងុើសកុមរា៉ន។ ដមដរៀនមយួដទៀរជដលមានចាំែងដជ ើងថា ដសចក ឋសីនោដនរពះ រពះពរ
របស់ដយើង  នងឹបន តររមឹដពលជដលរពះជាមាច ស់រតាស់ដៅអាប់រា៉ម ឱ្យចាកដចញពើីសកុមរា៉ន ដែើយ “ដចញដៅើសកុ
ជដលរទង់នងឹរបទនឱ្យដៅគ្មរ់ (ដលាកបុបរ ត ិ ១២:១)”។ ទ ាំងច ាំដែះ នងិជាំដនឿរបស់អ នករាល់គ្មន នងឹចដរម ើនដ ើង ដពល 
ជដលរពះចាក់បន ារូទកឹទដន លជវីរិមកដល ើអ នករាលគ់្មន  ដចូទកឹជដលែរូដចញពមីខុ្ជចក ដៅបាំដពញតាមដដទដន ល។ 

 
ដលាកអ នកអាចទញយកដមដរៀនរពះរម ពរីជាដរច ើនដទៀររបស់ពន័ ធកចិ ច CrossConnect ដោយឥរររិដថ ល 

សមូចលូដៅក នងុដរែទាំពរ័ដនពន័ ធកចិ ចរបស់ដយើងខ្ ញុាំរ ឺwww.CrossCM.org 

ដយើងខ្ ញុាំរង់ចា ាំទទលួដលាកអ នកជានចិ ច! 
សមូទក់ទង ទមីវ ន ី(Tiffany) តាមរយៈអាសយោឌនអ ុដីមល៉៖ tiffany@crossconnectministries.com 

http://www.crosscm.org/

